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ضوضيــــْ َ
عبر سػبة وخمسػنف عممػم فػ لمماممػم ،و وتػدى فػ فر ػن

مػف طةػوف لمػا ض و ومػم

ففرغتػػي فنمػػم مػػف فسػػبمس ي ػ ا ػػمد لمسػػانف و وخب ػر ،لمةمػػر و ولم ػدفس لمطونػػؿ  ..فرن ػػى فف
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 لمابنىػ وعطمومػم لمسػخ لم ػموـ عىػ
لمةىـ ولمث مف ولمتدن ولمذم ولإلخبلص ولمونمر .

رجائى عطية
المحامى
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َ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
َح ُد ُى َما أ َْب َك ُم
َو َ
ب المّ ُو َمثَالً َّر ُجمَ ْي ِن أ َ
ض َر َ
الَ َي ْق ِد ُر َعمَ َى َ
ش ْي ٍء َو ُى َو َك ٌّل َعمَى َم ْوالهُ
ِ
أ َْي َن َما ُي َو ِّج ُّ
ستَ ِوي ُى َو
يو الَ َيأْت ِب َخ ْي ٍر َى ْل َي ْ
ِ ٍ
ستَ ِق ٍيم
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ُى َو َعمَى ص َراط ُّم ْ
َو َمن َيأ ُ
()ٚٙ

صدق اهلل العظيم
سور ،لمااؿ ()ٚٙ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ

إىـداء
ـ

إلى المحامين
فرسان الحق والحرية والكرامة
رجائى عطية

َ
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ًـدَؿريَٓشغٝعَـَعشٞزَـَئػغجعَػٔضَٟـَضغذخ
َ

جُوؼيسَعهََُْ4875ـ٘سََ0991ج٘حيحشَدضجتنَجُورسَ(ََ٠ًَِ0991/َ041شغمَجُوحٛغزَ)َََ
َ
َ

جُـؼَٖذحُ٘وغََ86/62662مَ
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حمٌٔسَجُ٘وغَ

جُضجتغزَججل٘حتيسَ
ٓظًــــــغزَ
َ

ذأؿـــرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَ

جملوضَََّٖٓ....... :

( طمعف ) ماكوـ ضده

وموطاي لممختمر مكتس لألستمذ /مامد رتمو عطني ػ و مرتي رتمو عطنػي

ػ ػ لمماػػمم بػػمما ض ٘ٗ ػػمرع طىةػػى اػػرس و  ٕٙػػمرع ػرنؼ بم ػػم
لم مير ،ػ ٓ

ػ

كــَ٠جمٌــََْ :لم ػػمدر فػ ٕٗ  ٕٕٓٓ / ٗ/مػػف ماكمػ فمػػف لمدومػ لمةىنػػم فػ لم ضػػنتنف
رنمػ ٗ ٘ٚٛمسػػا ٓ ٜٜٔتامنػػمى اػػدلوؽ لم بػ ( ٖٓ٘ مسػػاي ٓ ٜٜٔكىػ

رؽ لم مير ) ،و ٗٔ٘ ٛمسػا  ٜٜٔٛفمػف دومػ عىنػم اػدلوؽ لم بػ ( ٘ٚٚ
ػ ػػرؽ لم ػ ػػمير ) ،ولم مض ػ ػ اضػ ػػورنم بمةمنب ػ ػ لممػ ػػتمـ (

مسػ ػػا  ٜٜٔٛكى ػ ػ

لمطػػمعف) .........بمأل ػػامؿ لم ػػمن ممػػد ،خمػػس ع ػر ،سػػا وبتارنمػػي ممو ػ

فمؼ تاني عمم فساد إمني ٓ
جُٞهحتـــغَ

إتممى لمانمب لمةمم لمطمعف  ..........ف لمتامن رنػـ ٗ ٘ٚٛمسػا ٓ ٜٜٔاػدلوؽ

لم بػ ( ٖٓ٘ مسػػا ٓ ٜٜٔكىػ

ػػرؽ لم ػػمير ) ،ألاػي ماػػذ عػػمـ ٗ ٜٔٙاتػ لنف بػػدلور ،باػػدر

ٓ

لمماى مامفظ لماربن
ا
أٝلََ :ب تي رونس متىس إدلر ،إادى لمواػدلى لإلنت ػمدن لمتمبةػ مىدومػ ( روػنس متىػس
َ
إدلر ،رك لم مير ،مىمىبوسمى ولمترنكو ( ترنكوام ) تمكف مف لما وؿ عى كسس

غنػػر م ػػروع اتنت ػ إرتكمبػػي مخمم ػ مػػاص ع ػػمب بػػأف فخػػذ مبى ػ ع ػر ،الؼ دوالر

فمرنكػ موضػػوع لإلتمػػمـ فػ لمتامنػ رنػػـ ٗٔ٘ ٛمسػػا  ٜٜٔٛاػػدلوؽ لم ب ػ لمم نػػد،
برنـ  ٘ٔٚمسا  ٜٜٔٛكى

رؽ لم ميرٓ ،

ا
غحٗيــحَ :ب ػ تي سػػمم لمػػذكر ط ػرفى زنػػمد ،ف ػ ثروتػػي ال تتامسػػس مػػس م ػولرده لممممن ػ بسػػبس
َ
لسػ ػػتابلمي ممػ ػػذه لم ػ ػ نػ ػػدريم ٕٓ ٜٜٚتانمػ ػػم وع ػ ػر ،الؼ دوالر فمرنك ػ ػ وفمػ ػػؼ
وس ػػبةممو ع س ػػةودى وتس ػػةممو وع ػػر دنا ػػمر نوغس ػػبلف ون ػػد عت ػػز ع ػػف إثب ػػمى


ص د ا حكم د ذددي ط د ح حك د ذددي  2004/4/23قاض د ا لدداكواإل احة ددافى ا اذددي حة ددافى
جوايات حكااطرى لاناضاء حك وى حكجوائ لوذاى حك ته .
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د

م د

م در م روع ممم ٓ
وفمػػرى باامم ػ لمػػدعوى إم ػ ماكم ػ لمتامنػػمى وعرضػػمم عىنمػػم ماظريػػم مػػس لمتامن ػ رنػػـ

ٗٔ٘ ٛمسػػا ٜٜٔٛاػػدلوؽ لم بػ

(  ٘ٚٚمسػػا  ٜٜٔٛكىػ

مىمولد ٔ و ٕ و ٓٔو ٗٔ و  ٔٛو ٖٕ مف لم ػماوف ٖ ٙمسػا

ػػرؽ لم ػػمير ) ،وممةمنبتػػي طب ػػم

٘ ٜٔٚفػ

ػأف لمكسػس غنػر

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

لم بػ ػ (  ٘ٚٚمس ػػا  ٜٜٔٛكىػ ػ

ػػرؽ لم ػػمير ) ،بأا ػػي فػ ػ لمم ػػد ،م ػػف ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٛ/اتػ ػ

ٕٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/بدلور ،نسـ ادلوؽ لم ب ػ مامفظ لم مير : ،ػ
ف

ػ ب ػ تي فػ اكػـ لممػػوظ نف لمةمػومننف " روػػنس متىػػس إدلر ،ػرك لم ػػمير ،مىمىبوسػػمى
ولمترنكو " ( ترنكوام ) نطمع عمـ ػ طىس ما سػي وفخػذ عطنػ ألدلم عمػؿ مػف فعمػمؿ
وظن تػي ومئلخػػبلؿ بولتبمتمػم بػػأف طىػػس مػف اسػػمانف مامػػد ممػدى ويػػمرى فوتنمػ

ػ

لمم درنف مىمبلبس لمتػميز ،ػ مبىػ مموػ وولاػد فمػؼ وسػبةممو وسػت وفربةػوف دوال لر
فخذ ماي كدفة فوم مبى ع ر ،الؼ دوال لر عى سبنؿ لمر و ،م مبؿ ننممػي بتسػمنؿ
تا نذ ع ود ت دنر لممبلبس لمتميز ،لمت تةمند عىنمم مس لم رك لمت نرفس متىػس
إدلرتمػػم ولممولف ػ دوف م تضػ عىػ تخ ػػنض لمػػثمف لممت ػػؽ عىنػػي ب ػػأف تةمنػػد يػػمرى

فوتنم مس لم رك م رلم كمن مف مخزوامم ٓ
س

ػ ب ػ تي موظ ػػم عمومنػػم " روػػنس متى ػػس إدلر ،ػػرك لم ػػمير ،مىمىبوسػػمى ولمترنك ػػو "
ترنكواػػم " نطػػمع عػػمـ ػ فضػػر عمػػدل بػػأمولؿ لمتم ػ لمت ػ نةمػػؿ بمػػم بػػأف دفػػس عمنػػؿ
لم رك لألتاب " يمرى فوتنمػ " بػأف نطممػس بتخ ػنض اسػب ع ػر ،فػ لممموػ مػف

لألسةمر لمت كػمف نػد ت ػدـ بمػم م ػرلم مخػزوف لم ػرك مػف مبلبػس تػميز ،وذمػؾ بةػد
تممـ لإلت مؽ عى يذه لألسةمر ولعدلد ع ديم ولاتمى بمولف تي عى تخ نضػمم باسػن
ثممان ف لمممو ممم ترتس عىني خسمور مممن مى رك ندريم فربةنف فمؼ دوال لر .
لألم ػ ػػر لممةمن ػ ػػس عىن ػ ػػي ب ػ ػػمممولد ٖٓٔ و ٗٓٔ و ٘ٓٔ و ٔٔٔ ٙ/و  ٔٔٙمك ػ ػػر لر و
ٔٔٛو  ٜٔٔع وبمى .

فمرى باامم لمدعوى إم ماكم فمف لمدوم لمةىنم بدلور ،ماكم إستوامؼ لم مير ،عمبل

بمم ماوف ٘ٓٔ مسا ٓ ٜٔٛباا مم مامكـ فمف لمدوم

.

وبتىس ٕٗ فبرنؿ سا ٕٕٓٓ نضى ماكمػ فمػف لمدومػ لمةىنػم اضػونم فػ لمتاػمنتنف
سػػمم ت لمػػذكر مئلرتبػػمط بمةمنب ػ لمطػػمعف  ........بمأل ػػامؿ لم ػػمن ممػػد ،خمػػس ع ػر ،سػػاي

وبتارنمي ممو فمؼ تاني ٓ

وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ مةنبػػم وبػػمطبل ف ػػد طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ ضػػده لممػػذكور بطرنػػؽ
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لمػػا ض ب خ ػػي مػػف لمسػػتف وذمػػؾ بتػػمرن  ٕٕٓٓ / ٙ/ ٔٚوننػػد طةاػػي تاػػى رنػػـ ٕٔٙ /
تتمبس ستف طره لمةموم

.

ٞٗٝعصَكئحَيَِ٠أؿـــــرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَََََ:
أٝلََََ:جُرـالََََٕ

أؿرحخَجُـؼـَٖ

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

مسا  ٜٛاػدلوؽ لم بػ فف تىػؾ لمسػىط فمػرى بااممتمػم إمػ ماكمػ فمػف لمدومػ لمةىنػم ممةمنبػ
لمطمعف عف ترنمتػ طىػس وفخػذ لمر ػو ،ولإلضػرلر بمممػمؿ لمةػمـ كمػم ورد كػذمؾ بػأمر لإلاممػ
لم مدر مف سىط لإلتممـ ف لمتامن رنػـ ٗ ٘ٚٛمسػا ٓ ٜٜٔاػدلوؽ لم بػ فامػم ماممػ إمػ

ماكمػ تامنػػمى لم ػػمير ،ممامكمػ لمطػػمعف عػػف ترنمػ لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع كمػػم فمػػرى تىػػؾ
لمسػػىط بماظريػػم مػػس لمتامن ػ لمسػػمب ( ٗٔ٘ ٛمسػػا  ٜٜٔٛاػػدلوؽ لم بػػ ) الرتبمطمػػم بمػػم
إرتبمطم ال ن بؿ لمتتزو بمعتبمر فف مبى لمر و ،لمػذى ا ػؿ عىنػي لمطػمعف نمثػؿ عا ػ لر مػف
عام ػر ثروتػي وكسػبي غنػر لمم ػروع بمإلضػمف إمػ مػػم ظمػر فػ ذمتػي مػف زنػمد ،غنػر مبػػرر،

بوسموؿ م روع ٓ

وند اظرى لمدعونمف مةػم فمػمـ ماكمػ لمػف لمدومػ لمةىنػم و ػدر فنممػم اكػـ ولاػد يػو
لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي بتىسػ ػ ٕٗ ٕٕٓٓ/ٗ/وي ػػذل لماك ػػـ

ػػدر م ػػوبم ب ػػممبطبلف ممخمم ت ػػي

لم ولعد ولمضولبط لمما وص عىنمم فػ لممػمد ٗ / ٕٔٗ ،إتػرلملى تامونػ ولمتػ تػاص عىػ

فاي ف امم لإلرتبمط بنف لمترلوـ لممامم إم ماكم لمتامنمى ػ إذل كماى بةػض لمتػرلوـ مػف
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 ػػؾ فف فااػػم ب ػػدد امم ػ إرتبػػمط بػػنف لمت ػرلوـ سػػمم لمػػذكر تمنةمػػم و إذ لاتظمتمػػم

خط ػ تامون ػ ولاػػد ،بةػػد ،ففةػػمؿ كمػػؿ بةضػػمم لمػػبةض لنخػػر فتكواػػى مامػػم متتمة ػ لمواػػد،
لإلترلمن لمت عاميم لم مرع ف لمممد ٕ / ٖٕ ،ع وبمى فضبل عف لإلرتبمط لم خ

بنامػم

ألف لمتػػما ف ػ لمتاػػمنتنف لممػػذكورتنف يػػو ػػخص ولاػػد ( لمطػػمعف ) ـ وممػػذل كػػمف لألدا ػ
مىةدلم فف تاظريم مةم وت

ؿ فنممم ماكم ولاد . ،فن دـ إم نضػمم ولاػد نمتػد إخت م ػي

فتس ػػنر لمتامنت ػػمف فػ ػ مت ػػرى موا ػػد اتػ ػ ن ػػتـ لم

ػػؿ فنمم ػػم درمل إلاتم ػػمؿ

ػػدور فاك ػػمـ

متةمرض فنممم وتنسن لر مى ضمه ولمخ وـ بان لمو وؿ إم وتي لماؽ دوف كبنر عامم ٓ

بنػػد فف لم ػػمرع اػػدد خطتػػي ف ػ تا نػػؽ إمتػػدلد لإلخت ػػمص بسػػبس لإلرتبػػمط ف ػ لم ػر،
لألخنػػر ،مػػف لمم ػػمد ٕٔٗ/ ،إتػػرلملى تامون ػ فا ػػى عىػ ػ فاػػي إذل كماػػى بةػػض لمتػ ػرلوـ م ػػف
لخت ػ ػ ػػمص ماكم ػ ػ ػ عمدن ػ ػ ػ وبةضػ ػ ػػمم مػ ػ ػػف إخت ػ ػ ػػمص ماكم ػ ػ ػ إسػ ػ ػػتثامون وكػ ػ ػػمف إمتػ ػ ػػدلد
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لإلخت مص وتوبنم فاامم تامؿ تمنةم إم لمماكم لمةمدن .
وممػػم كماػػى ماػػمكـ فمػػف لمدوم ػ نػػد فا ػػوى بموتػػس نػػماوف خػػمص بػػرنـ  ٔ٘ٓ /مسػػا

ٓ ٜٔٛ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

.

ومف ثـ فاف ماكم فمف لمدوم لمةىنم ولف عدى تزمل مف لم ضمم لمةمدى إالّ فامم تةػد

ماكمػ خم ػ مخ و ػػن إخت م ػػمم وت ػػكنىمم  .ومػػف ثػػـ فااػػي نتةػػنف طب ػػم مى ػر ،لألخنػر،
مػػف لممػػمد ٕٔٗ / ،إت ػرلملى تامون ػ إامم ػ لمتامن ػ رنػػـ ٗٔ٘ ٛمسػػا  ٜٜٔٛاػػدلوؽ لم ب ػ (
وتػػدخؿ فػ ػ إخت ػػمص ماكم ػ فمػػف لمدوم ػ لمةىنػػم ) إم ػ لمتامنػػ رنػػـ ٗ ٘ٚٛمسػػا ٜٜٓٔ
ادلوؽ لم ب ( ولمت تدخؿ ف إخت مص لممامكـ لمةمدن ) ومنس لمةكس .
وتكػػوف سػػىط لإلتمػػمـ ونػػد فخطػػأى إذ خمم ػػى يػػذل لماظػػر  .وكػػذمؾ ماكمػ لمموضػػوع إذ

سمنرتمم ف خطومم انث كمف نابا عىنمم إامم
ماظريمم مةم ومت

لمدعوننف مةم إم ماكم لمتامنمى لمةمدن

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
م معد ،مف نولعد لإلخت مص لماوع ويذه لممخمم تةد مف لماظمـ لمةمـ طب م ماص لمممد/ ،

ٕٖٖ إتػرلملى تامونػ ولمتػ تػػاص عىػ إذل كػػمف لمػػبطبلف رلتةػػم مةػػدـ م لرعػػم ،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 ٓ
وتبةػػم م ػذمؾ فػػاف يػػذل لمػػبطبلف نمكػػف لمتمسػػؾ بػػي فمػػمـ ماكم ػ لمػػا ض ومػػو ألوؿ م ػر،

خم ػ وفف كمفػ عام ػره ثمبتػػي بػػمماكـ لممطةػػوف فنػػي ذلتػػي وال ناتػػم إم ػ تا نػػؽ موضػػوع

نخػػر عػػف والنتمػػم  .وممػػذل نتمسػػؾ بػػي لمطػػمعف طممبػػم ا ػػض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي م ػػدوره مػػف
ماكم ال تختص اوعنم باظر لمونموس لمممثى بمم ن مي بممبطبلف .
*

رح لإلترلملى لمتامون مىدكتور فامد ضػنمم لمػدنف خىنػؿ ػ لمتػزم لمثػما ػ
طبةي  ٜٜٜٔص ٘ ٜومم بةديم

* ا ض  ٜٜٔ٘/ٖ/ٔٚػ س ٓٔ ػ رنـ ٗ ٚػ ص ٖٖٗ
* ا ض  ٙ٘/ٔ/ٔٛػ س  ٔٙػ  ٔٚػ ٜٙ
* ا ض  ٙٙ/٘/ٜػ س  ٔٚػ ٖٓٔ ػ ٘ٚٛ
* ا ض  ٜٔٛٚ/ٕٔ/ٔٙػ س ٖٛػ  ٜٔٛػ ٜٓٔٓ
غحٗيحََََ:جُوظٞعَكَ٠جُريحَََََٕ

ف ػػد تسػػماد لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي عاػػد نضػػموي بادلاػ لمطػػمعف ػ ضػػمف مػػم تسػػماد ػ إمػ
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لمدمنؿ لممستمد مػف ػممد ،لم ػميد مامػد عػوض لبػو اسػنف عضػو لمرنمبػ لإلدلرنػ بتا ن ػمى
لمانمب ػ لمةمم ػ  .وخىػػى مػػدوامى فسػػبمس لماكػػـ مػػف تا ػػنؿ مضػػموف ومػػشدى ػػممد ،لم ػػميد
لممذكور ويو مم نةنس لماكـ لممطةوف فني بمم

تامون فوتبى عى اكـ

ور ف لمبنمف ػ ألف لممػمد ٖٔٓ / ،إتػرلملى
ؿ وولضح ممضػموف

مدر بمإلدلا ضرور ،إ تمممي عى بنمف م

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

تطبنؽ لم ماوف تطبن م
وممذل النك

انام ٓ

لإل مر ،إم لمدمنؿ وفاي مستمد مف ػممد ،لم ػميد مامػد عػوض فبواسػنف

بػػؿ ناباػ بنػػمف مضػػموف ػػممدتي ووتػػي لإلسػػتدالؿ بمػػم ومػػدى إت منمػػم ومولممتمػػم ولتسػػمنمم مػػس
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

تتةرؼ عى فى فسمس كواى لمماكم ع ندتمم فػ لمػدعوى باػمم عىنػي وعىػ فسمسػي بمعتبػمره
مشندل ألدم لإلثبمى لألخرى لمت فوردتمم ٓ
ف ػد ا ػػى لممػػمد ٖٔٓ/،فٓ عىػ فاػػي  :ـ " نتػػس فف ن ػػتمؿ لماكػػـ عىػ لألسػػبمس
لمت باػ عىنمػم و وكػؿ اكػـ بمإلدلاػ نتػس فف ن ػتمؿ عىػ بنػمف لمولنةػ

لممسػتوتب مىة وبػ

ولمظػػروؼ لمت ػ ونةػػى فنمػػم و وفف ن ػػنر إم ػ اػػص لم ػػماوف لمػػذى اكػػـ بموتبػػي "  -ونضػػى
ماكم ػ لمػػا ض بأاػػي " نتػػس فف نكػػوف لماكػػـ م ػػتمبل بذلتػػي عى ػ

ػػروط

ػػاتي وم ومػػمى

وتوده فبل ن بؿ تكمى مم تا ص فني مػف بنماػمى تويرنػ بػأى دمنػؿ غنػر مسػتمد ماػي فو بػأى
طرنؽ خر مف طرؽ لإلثبمى " ٓ

* ا ض ٘ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ

* ا ض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٛػ س  ٔٙػ ٓٓٔ ػ ٖٖٜ
وتولتر نضمم ماكم لما ض و ف تطبنؽ فاكمـ لمممد ٖٔٓ/ ،فٓ و عى فاي  :ػ "
نتػػس فف تكػػوف مػػدوامى لماكػػـ كمفن ػ بػػذلتمم إلنضػػمح فف لمماكم ػ اػػنف نضػػى ف ػ لمػػدعوى
بمإلدلا ند فممى إممممم

انام بمبا لألدم لم موم فنمم و ولألسػمس لمػذى ت ػوـ عىنػي ػممد،

كػػؿ ػػميد ون ػػوـ 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 إف ػرلغ لماكػػـ فػ عبػػمرلى مةمػػم ،فو وضػػةي ف ػ

ػػور ،متمى ػ متمى ػ فػػبل نا ػػؽ لماػػرض

لمذى ن ده لم مرع مف إستنتمس تسبنس لألاكمـ وال نمكف ماكم لما ض مف إعمػمؿ رنمبتمػم
عى وتممم لم انح ومف مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف عى لمولنة كمم

"ٓ
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مر إثبمتمػم بػمماكـ

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

* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ سٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚػ س ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ سٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ
* ا ض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔػ سٖٖ ػ  ٚػ ٗٙ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:ََٚ

" نتػػس فالّ نتمػػؿ لماكػػـ فدم ػ لمثبػػوى ف ػ لمػػدعوى بػػؿ عىنػػي فف نبنامػػم ف ػ وضػػوح وفف

نورد مشدليم ف بنمف م

ؿ مىونوؼ عى مم نمكف فف نست مد مامم ف م مـ لمرد عى لمػدفوع

لمتويرنػ ػ لمتػ ػ ن ػػدم بم ػػم لمم ػػتمـ واتػ ػ نمك ػػف فف نتا ػػؽ لم ػػذى ن ػػده لم ػػمرع م ػػف تس ػػبنس

لألاكػمـ ونمكػػف ماكمػ لمػػا ض مػػف إعمػػمؿ رنمبتمػم عىػ

تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػم

ػػانام "

.
* ا ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ
ًٔحَهؼصَذأَٗ:َٚ

" مف لمم رر فاي نتس ف كؿ اكـ بمإلدلا فف نورد مػم إسػتاد إمنػي مػف فدمػ لمثبػوى وفف

نبنف مشدليم بنمام كمفنم نتضح وتي لستدالمي بمم " .

* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ ٔ ٜٔػ ٜ٘ٚ

ًٔحَهؼصَذأََٗ:ََٚ

" مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم لمت تستاد إمنمم لمماكم وبنمف مشدليم ف اكممم

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

"

.
ًٔحَهؼصَذأََٗ:ََٚ

* ا ض  ٜٜٔٚ/ٕ/ٛػ س ٖٓ ػ  ٗٙػ صٖٕٔ
" مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم لمت تسػتاد إمنمػم لمماكمػ وبنػمف مشدليػم فػ لماكػـ

بنمام كمفنم فبل نك

مترد لإل مر ،إمنمػم بػؿ ناباػ سػرد مضػموف لمػدمنؿ وذكػر مػشدله بطرن ػ

ولفنػ نبػػنف مامػػم مػػدى تأننػػده مىولنةػ لمتػ لنتاةػػى بمػػم لمماكمػ ومبىػ إت منػػي مػػس بػػمن لألدمػ
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لمت لنريم لماكـ ات نتضح وتي إستدالمي بمم " .
* ا ض  ٜٜٔٙ /ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕٔٙػ ٕ٘ٔٛ
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٔ/ٜٔػ س ٖ٘ ػ ٗٔ ػ ٗٚ

وال ناا ػ عػػف ذمػػؾ فف تكػػوف فن ػولؿ لم ػػميد لمسػػممؼ لمػػذكر نػػد وردى بػػأورلؽ لمػػدعوى
لممطرواػ ػ عىػ ػ لمماكمػ ػ

ونمك ػػف لمرت ػػوع إمنم ػػم مبن ػػمف م ػػشدى ػػممدتي لمتػ ػ فدمػ ػ بم ػػم فػ ػ

لمتا ن ػػمى ألف ورن ػ لماكػػـ مػػف لألورلؽ لمرسػػمن لمت ػ نتةػػنف ل ػػتممممم عى ػ كمف ػ عام ػػريم

وبنمامتمػػم وم وممتمػػم لمتويرن ػ ومامػػم فسػػبمبي وماطونػػي ومػػف بػػنف تىػػؾ لألسػػبمس فن ػولؿ كػػؿ مػػف
لم ػػمود لمػػذنف تسػػمادى لمماكمػ فػ نضػػمومم بمإلدلاػ إمػ

ػػممدتمـ اتػ تتبػػنف وتػػي لتخمذيػم

دمػنبل عىػ لإلدلاػ  .ويػو مػػم ن ػػرى لمماكمػ فػ بنماػػي باكممػػم لمطةػنف عاػػدمم فغ ىػػى كىنػ
بنمف مضموف ممد ،لم ميد لمسممؼ لمذكر وألف ماكم لمػا ض ال تسػتةنف عاػد بسػط رنمبتمػم
عى لماكـ ممرلنب

مف بنمامى وفسبمس .

ا تطبنؽ لم ماوف ػ بأن ورن فخرى خػمر ورنتػي لمرسػمن ومػم تضػماتي

وممػذل كػػمف لماكػـ لممطةػػوف فنػي مةنبػػم م

ػور بنماػػي بمػم نابػ عػف فف لمماكمػ 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

فامم نممى بمم نابا عىنمم مف ولتس تا نؽ لمباث مىتةرؼ عىػ وتػي لما ن ػ بمػم نسػتوتس
ا ضي ٓ
وموتسمادى لمماكم ف نضمومم إم فدم فخرى ألامم ف لممولد لمتامونػ متسػماد ،ومامػم
متتمة ػ تتكػػوف ع نػػدتمم بانػػث إذل س ػ ط فاػػديم فو لسػػتبةد تةػػذر لمتةػػرؼ عى ػ فثػػر ذمػػؾ ف ػ

ت دنريم لألدم لألخرى .

* ا ػض  ٜٜٔٓ/ٕ/ٔٚػ س ٔٗ ػ رنػـ ٕٓٓ ػ ص  ٜٔٔٓػ طةػف ٔٚٛٗٙ
مسا  ٜ٘ؽ
* ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طةف ٘٘٘/ٜٗٛؽ
* ا ض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚػ سٔٗ ػ ٓٗٔ ػ ٛٓٙ
* ا ض  ٜٔٛ٘/ٖ/ٕٛػ س ٖٙػ ٖ ٛػ ٓٓ٘

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

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

ا
غحُػحََََ:جإلسالٍَحبنَجُضكحعََََ
َ

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

فسبمس لماكـ لممطةوف فني ػ كطىس تمزـ ونمطس ف امم إتتمه لمماكم إم عدـ لإلسػتتمب
إم ػ لمطىػػس لأل ػػى ويػػو لمبػػرلم،

ػ إسػػتدعمم ػػميد لإلثبػػمى لألوؿ .......بمعتب ػػمره لممبىػػ

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

فمػو فػمرس لإلتمػمـ وسػاده لألسمسػ وركنزتػي لمتويرنػ ػ وو ػ ي لمػدفمع بأاػي ضػؿ فػ

ببلغػػي ولااػػرؼ بػػي ورمػػمه بممكػػذس فػ كػػؿ إدعمملتػػي و ودمػػؿ عى ػ ذمػػؾ بأاػػي غنػػر سػػوى ونػػد
ضبط مشخ لر مرتكبم ترنم دلمػ عىػ سػوم خى ػي ولاا لرفػي ماػؿ لمتا نػؽ فػ لمتامنػ
مسػػا ٕٔٓٓ مدناػ ا ػػر ( ٕٕٕ مسػػا ٕٔٓٓ كىػ

ٕٕٔٛ

ػػرؽ لم ػػمير . ) ،وي ػ مبػػررلى نون ػ

تك ػ متدنػػي طىػػس سػػممع ػػممدتي فػ لمػػدعوى لممطرواػ ويػػو لم ػػميد لألوؿ فنمػػم ػ وتتونػػؼ

مسوومن لمطمعف عمم اسس إمني عى تدنػ فنولمػي وك منتمػم مئلنتاػمع بمػم  .ونػد نػدرى ماكمػ
لمموض ػػوع فيمنػ ػ ي ػػذل لمطى ػػس فمس ػػتتمبى إمن ػػي وكى ػػى لمانمبػ ػ لمةممػ ػ باعبلا ػػي ث ػػـ بض ػػبطي
ولاضمره عادمم مـ ناضر رغـ إعبلاي ف موطاي بمماضور .
وعمود لمدفمع طىس سممع ممد ،لم ػميد لممػذكور مؤلسػبمس لمتدنػ سػمم لمػذكر ...

بند فف لمماكم فعرضى عف طىبي وفمػرى بمإلسػتمرلر فػ اظػر لمػدعوى ومػـ ت ػؿ كىمتمػم فػ

يذل لمطىس فثامم لممامكم ثـ ف درى ع س ذمؾ اكممم لمطةػنف فػ ختػمـ لمتىسػ وبةػد ن ػؿ
ب ػػمس لممرلفةػ ػ و وت ػػمم بأس ػػبمس اكمم ػػم ردل عىػ ػ طى ػػس لم ػػدفمع فا ػػي م ػػـ نس ػػتدؿ عىػ ػ لم ػػميد
لممذكور ػ وفف لمدفمع نرر فاي يمرس (؟!!) إلتمممي فػ لمتامنػ لممثبتػ فػ ماضػر لمتىسػ و

ويػ فسػػبمس فمسػػد ،النمكػػف إدرلؾ مػػدى فسػػمديم ولطماتمػػم باػػؽ لمػػدفمع إالّ مػػف خػػبلؿ لمونػػموس
لمسػػمب عى ػ ن ػرلر لمماكم ػ بمإلسػػتمرلر ف ػ اظػػر لمػػدعوى ولم

ػػؿ فنمػػم دوف لإلسػػتتمب إم ػ

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

لمتػ فامطػػى بػرفض لمماكمػ لإلسػػتتمب مىطىػس لمسػػممؼ لمػذكر فمػػمـ ماكمػ لمػا ض ػ ويػ

مسػتمد ،مػف لمولنػس لممطػروح فػ لمػدعوى ولمػذى ػمىتي فورلنمػم ػ مكػ تسػتطنس لمماكمػ لمةىنػم
فف تست ؼ وتستخىص مامم مدى تةسؼ لمماكم مس لمطمعف ودفمعي ماد نمكػف مةػي لم ػوؿ
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بأامػػم فطماػػى بمػػذل لماػػؽ ولسػػتبدى بسػػىطتمم وتةسػ ى ف ػ إسػػتةممممم ممػػم فخػػؿ باػػؽ لمػػدفمع
وتةىي مترد إترلم كى ال فسمس مي ف ولنس لمدعوى لمممثى ٓ

ومػػف خػػبلؿ فورلؽ لمػػدعوى ولم ػػكموى لمت ػ ت ػػدـ بمػػم دفػػمع لمطػػمعف ف ػ اناػػي نبػػنف فف

ماكم ػ لمموضػػوع إتخػػذى مػػف لمطػػمعف ودفمعػػي مون ػػم متةاتػػم نخػػر عػػف طبنة ػ لممامكمػػمى
لمتامونػ ولمت ػ تةتمػػد فسمسػػم عىػ لمتا ن ػػمى لم ػ ون لمتػ تترنمػػم لمماكمػ بممتىس ػ وتسػػمس
فنمػػم لم ػػمود سػولم إلثبػػمى لمتممػ ضػػد لممػػتمـ فو ا نمػػم عاػػي عىػ ت ػػدنر فف لم مضػ لمتاػػمو

ن وـ بدور إنتمب ف لممامكممى و فةىني تا نػؽ لمػدعوى مك ػؼ لما ن ػ بتمنػس

ػوريم كمػم

ن س عى عمت ي باث كػؿ طىػس ودفػمع تػويرى نت ػدـ بػي لممػتمـ مػمدلـ ظػمير لمتةىػؽ بممػدعوى
والزمػم مى

ػؿ فنمػم ػ وممػذل فوتػس لم ػمرع عىػ لمماكمػ فػ لممػمد ٕٜٛ / ،إتػرلملى تامونػ

ضرور ،سممع لم مود نبؿ لم
سممعمـ

رلا فو ضمام ػ ونب

ؿ ف لمػدعوى وال نتػرخص فػ ذمػؾ إال إذل تاػمزؿ لممػتمـ عػف
يذل لماؽ نمومم طمممم فف لممرلفة دلورٓ ،

وبممتمم ناؽ مىدفمع لمةود ،إم طىس سممع لم ميد بةد لف تامزؿ عف سممعي ٓ

كمم نتةنف فف نتمس إم طىبي سممعي ومو عى سبنؿ لإلاتنمط عاد لإلتتػمه إمػ عػدـ
لإلستتمبي إم لمطىس لأل ى مىمتمـ ويو لماكـ بممبرلم ،ػ إذ ن بح لمطىس لممػذكور فػ يػذه
لمامم طىبم تمزمم عى لمماكم فف تستتنس إمني ولالّ كمف اكممم بمطبل ممدلـ سممعي ممكام

ومنس مستانبل ٓ

واورد فنمم نى

رام ممولنؼ لمماكم مف لمطمعف ودفمعي مستمده مف فورلؽ لمػدعوى

ومم يو ثمبى بمامضر لمتىسمى عى لمااو لمتمم

:

ذمػؾ فاػي بتىسػ  ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٛػ فوؿ تىسػ بةػػد ورود ت رنػر لمخبػرلم ػ فاػمس لألسػػتمذ

رتػػمو عطنػػي لمماػػمم ولمػػدفمع لأل ػػنؿ عػػف لمطػػمعف ػ فاػػمس عاػػي لألسػػتمذ سػػمنر
لممامم

ػػبا

زمنبل ماممنم ندنمم بمما ض و من دـ طىبم ومذكرتنف لألوم ٘ٓٔ ورن و فػ نضػن

لألمولؿ لمةمم رنـ ٗٔ٘ ٜٜٔٛ /ٛتامنمى ادلوؽ لم ب ػ ولمثمان ٘ٗ ورن ف نضن لمكسس
غن ػػر لمم ػػروع رن ػػـ ٗ ٜٜٔٓ /٘ٚٛتامن ػػمى ا ػػدلوؽ لم بػ ػ و

ػ مت ػػدنمممم إمػ ػ لمماكمػ ػ

م وعنف بطىس تويرى تدى تة نبم عى نرلر متا لمخبر ،لمت تون ى عاد مبى  ٜٜٙٓتـ

إنرلدلى وم روفمى عمـ  ٜٜٔٚف دـ لمطمعف بةد إندلع لمت رنر مستادلى تاطنمم وزنمد ،ممم
نستىزـ إعمد ،لممأمورن مىخبرلم فو إستدعمميـ مسممعمـ بةد عرض لممستادلى عىنمـ  .ػ ويػو
مم فبدله لمدفمع مس إستةدلده مىمرلفة بةد إستن مم لمطىس لمتويرى لممطىوس .
إالّ فف لمسػػند لممست ػػمر روػػنس لمماكم ػ

فم ػ بمممػػذكرتنف (؟!!!) إم ػ لألسػػتمذ لمزمنػػؿ

لمامضر عف دفمع لمطمعف رلفضم فخذيمم بذرنة لمتأتنؿ مس فف لمتأتنؿ مـ نكف مطىبم بذلتي
و ولامم مةروض باادى لممذكرتنف لمم دمتنف مىماكم لمطىس لمتويرى سممؼ لمذكر بأسػمانده
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وباػػض لماظػػر عمػػم نسػػتوتبي فو ال نسػػتوتبي فػ اظػػر لمماكم ػ فػػاف ولتػػس لممست ػػمر روػػنس
لمماكم فف نتى مه وفف نثبتي وفف ال نرفض لممذكرتنف لمم ػدمتنف فػذمؾ ػأف لمػدفمع ومػم ن ػدره

ومنس أف لمسند لممست مر رونس لمماكم لمذى ال نمااي لم ماوف وال لمت ممند لم ضمون سىط
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 نػ لرره بػ خر لمتىسػ مبػمكر

 ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔمس لم بض عىػ لممػتمـ وابسػي إاتنمطنػم ويػو فمػر نػدخؿ بػبل مػرلم فػ سػىط
لمسند لممست مر رونس لمماكم و إالّ 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

لمتةاى مس لمطمعف ودفمعي !!
لمماكمػ

وبتىسػ ػ لمن ػػوـ لمت ػػمم  ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔلممشت ػػؿ إمنم ػػم بػػػأمر لمس ػػند لممست ػ ػػمر رو ػػنس
ػ مػػس اػػبس لممػػتمـ ػ ونػػد تػػموز لمسػػتنف ومػػـ نتخىػػؼ تىسػ ولاػػد ،طػولؿ مامكمتػػي

وذيػػس مػػف تى ػػمم ا سػػي بػػبل فى مممطى ػ فػػور إعبلاػػي بانػػدلع ت رنػػر متا ػ لمخب ػرلم وبمػػذكرتنف
ػممىتنف ولفنتػنف مدفمعػي تةبػرلف عػف إاتػرلـ لمولتػس ولاتػرلـ لمماكمػ ػ بتىسػ ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔ
اضر لممتمـ/لمطمعف مابوسم واضر دفمعي لأل ػنؿ لألسػتمذ رتػمو عطنػي لمماػمم وكػرر
إبػدلم لمطىػس لمتػػويرى لممبػدى بتىسػ فمػس إمػم باعػػمد ،لممأمورنػ مىخبػرلم فو إسػتدعمم لمىتاػ

مسػ ػشلممـ عىػ ػ ض ػػوم لممس ػػتادلى لمم دمػ ػ عىػ ػ اا ػػو م ػػم س ػػىؼ و ون ػػدـ مىماكمػ ػ لمم ػػذكرتنف
سػػمم ت لمػػذكر لمىتػػنف رفػػض لمسػػند لممست ػػمر روػػنس لمماكم ػ لسػػتبلمممم بػػأمس و وبااػػدليمم
فسػػماند لمطى ػػس لمت ػػويرى لممبػػدى ولم ػػذى بس ػػطي دف ػػمع لمطػػمعف فػ ػ لمتىسػ ػ

ػ إالّ فف لمس ػػند

ػدؼ عػف كػؿ ذمػؾ وطىػس إمػ لمػدفمع لممرلفةػ ت ّػول فػ لمػدعوننف
لممست مر رونس لمماكمػ
لمماظػػورتنف مة ػػم دوف إتمبت ػػي مىطى ػػس لمت ػػويرى لمػػذى نولت ػػي لمس ػػت الؼ تان ػػي لمتػ ػ تون ػػى
عاديم متا لمخبرلم ف إنرلدلى وم روفمى عمـ  ٜٜٔٚلألمػر لمػذى ػؼ عػف رغبػ عمرمػ
مىسند لممست مر رونس لمماكم ف لم

ؿ ف لمدعوى دوف إعطمم لمدفمع ا ػي ودوف تا نػؽ

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

دلور ،فخرى و فأرتػأ سػنمدتي نػ لرره إمػ

خػر لمتىسػ و ثػـ ف ػدر نػ لر لر ناػمنض نػ لرره بػأمس فػ

لمتأتنػؿ نومػم ولاػدل فأتػؿ ػمرنف إمػ ٕٓ ٕٕٓٓ/ٗ/و وناػمنض فنضػم طىبػي ػ طىػس روػػنس
لمماكمػ ػ إبػدلم لممرلفةػ تػ ّػول وفػػو لر دوف تا نػؽ دفػػمع لممػػتمـ و بػػؿ وف ػ س نػ لرره بتدنػػد زلد بػػي
عمم كػمف نػد ػمدر عىنػي و فأضػمؼ إمػ طىػس لمخبػرلم مسػممعمـ و إسػتدعمم فعضػمم لمرنمبػ
لإلدلرن واديـ دوف بمن

مود لإلثبمى لمذنف نىػزـ سػممعمـ مػمدلـ سػنمدتي نرنػد إعػمد ،تا نػؽ
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لمػػدعوى و ويػػذل لإلنت ػػمر عىػػنمـ عى ػ مػػون مـ مػػف لممػػتمـ نػػورى بمنػػؿ ولضػػح ون ػػد لمتا نػػؽ
اندتي لمولتب !!! .

بتىس ٕٓ ٕٕٓٓ/ٗ/فامس لمدفمع لأل نؿ و لألستمذ سمنر

با لممامم بمما ض

مناضػػر لمتا نػػؽ انمب ػ عاػػي اسػػس نػػماوف لمماممػػمه و ان ػػث إسػػتمةى لمماكمػػ إمػػ
لمخب ػ ػرلم ولمػ ػػذنف تػ ػػممى

ػػممد،

ػ ػػممدتمـ كم ػ ػ عػ ػػف تويرن ػ ػ طىػ ػػس سػ ػػممعمـ انػ ػػث ػ ػػمدول بػ ػػأف

لممسػػتادلى لممةروض ػ عىػػنمـ مػػـ نسػػبؽ إطبلعمػػـ عىنمػػم و وفف يػػذه لممسػػتادلى

ننمتمػػم تةػػمدؿ ممنزنػػد عى ػ ثممان ػ الؼ تانػػي وي ػ تاطػ ػ

ػػانا وفف

مبى ػ فمػ ػ  ٜٜٙٓتػػـ بػػانرلدلى

وم ػػروفمى عػػمـ  ٜٜٔٚػ يػػذل ومػػس فف لمػػدفمع لمامضػػر مػػس لممػػتمـ  /لمطػػمعف فبػػدى مػػزوـ
سممع ػميد لإلثبػمى لألوؿ ػ لممبىػ اسػانف ممػدى بتىسػ ولاػد ،مػس فعضػمم لمرنمبػ لإلدلرنػ
لم ػػذنف تػػمم مػػامـ إثاػػمف وتخىػػؼ لمثمم ػػث و وذم ػػؾ إلت ػػمؿ ػػممدتمـ ببةضػػمـ ولت ػػمم مىتاس ػػنؽ
لمبلاػػؽ بنػػامـ إذل مػػم سػػمةول تبمعػػم بتىسػػتنف و ويػػو مطىػػس تػػدى وتػػويرى وماط ػ وعػػمدؿ

وتػػرى لمماػػمكـ عى ػ ت ػػدنره ولعمممػػي طمممػػم فف ذمػػؾ ممكػػف و إالّ فف لمسػػند لممست ػػمر روػػنس

لمماكمػ ػ رف ػػض لإلس ػػتتمب مطى ػػس لم ػػدفمع وس ػػمس عض ػػوى لمرنمبػ ػ لمامضػ ػرنف و وفب ػػدى فا ػػي

س ػػنشتؿ مبة ػػد ب ػػمكر ٕٕ ٕٕٓٓ/ٗ/مس ػػممعي عض ػػو لمرنمبػ ػ لمثمم ػػث م ػػط

برعػ ػ ولممبىػ ػ

اسانف ممدى واػمدى سػنمدتي عىػ عضػوى لمرنمبػ لإلدلرنػ متكىن ممػم بااضػمر عضػو لمرنمبػ

لمثمم ػػث ولممبىػ ػ اس ػػانف مم ػػدى م ػػس م ػػم فػ ػ ي ػػذل لمتكىن ػػؼ م ػػف تا ػػوح ع ػػف لإلاتن ػػمط لمولت ػػس
ولعطموي لم ر ػ ألعضػمم لمرنمبػ لإلدلرنػ تاػى سػتمر فامػـ مكى ػوف بااضػمر لم ػميد مىتػأثنر
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

ٖٕ ٕٕٓٓ/ٗ/بدال مف لإلثانف ٕٕ ٕٕٓٓ/ٗ/مظروؼ نمرنػ مىػدفمع لأل ػنؿ و إالّ فف لمسػند

لممست ػػمر رو ػػنس لمماكمػ ػ ف ػػمح ع ػػف ي ػػذل لمطى ػػس ( ٕٗ س ػػمع ) و ػػمـ عىػ ػ فف نك ػػوف

لإلستمرلر بتىس لإلثانف ٕٕ ٕٕٓٓ/ٗ/لألمػر لمػذى نضػس ووضػس لمػدفمع لأل ػنؿ فػ مػأزؽ
عدـ إمكمانػ لمتوفنػؽ بػنف إمتزلممتػي ونةػرض ا ػوؽ لمطػمعف مئليػدلر ػ ون ػده لإلطمواػمف سػنمم
ولمسند لممست مر رونس لمماكم

ند ف س نػ لرره بتاػرنـ لمػدفمع ويػو تاػرنـ غنػر م مػوـ لمسػبس

وال نبناػػي مػػي لم ػػماوف و فممػػدفمع لأل ػػنؿ مػػـ نتسػػبس ف ػ تةطنػػؿ و وفاػػمس عاػػي زمػػنبل ماممنػػم

بمما ض سمةى لمماكم لم مود ف اضوره فمم طىس سممع ػميد لإلثبػمى اسػانف ممػدى (
لممبى ػ ) فمػػو طىػػس نػػماوا النتػػوز فف نترتػػس عى ػ متػػرد إبدلوػػي تا ػرنـ لمػػدفمع ولال سػػدى
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

انػػث تػولم إعاػػمى لمطػػمعف ودفمعػػي ب ػػور ،تػػدؿ عىػ فف ياػػمؾ بمم ةػػؿ فسػػبمبم غنػػر مةروفػ
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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

تاون لر غرنبم ف لمطىبمى لمت فبدليم لمػدفمع لمامضػر عػف لمػدفمع لأل ػنؿ و فخػبل مػف طىػس
لمدفمع لممبدى

در ص  ٙٚ /بمامضر لمتىسمى بمستدعمم ومامن

اسانف ممدى ( ميد

لإلثبػػمى لألوؿ ) يػػو وفعضػػمم لمرنمبػ لإلدلرنػ ف ػ تىسػ ولاػػد ،و فىػػـ نتضػػمف لم ػرلر إعػػبلف
ميد لإلثبمى لألوؿ اسانف ممدى و كمم مـ نتضمف مم ابي بػي روػنس لمماكمػ عىػ عضػوى

لمرنمب ػ لمامضػ ػرنف م ػػف لمتابن ػػي عىػ ػ زمنىمم ػػم عض ػػو لمرنمبػ ػ

ػػميد لإلثب ػػمى م ػػط

فام ػػد

لمبرع ػ مىاضػػور مى ػػممد ،بممتىسػ لمتممنػ ٕٕ ٕٕٓٓ/ٗ/و ويػػو تتميػػؿ تػػورى لمظػػروؼ بأاػػي
تتميؿ م

ود مةدـ ك ؼ لمتامنض بنف عػدـ تاػرنـ لم ػميد عضػو لمرنمبػ ولممةىػف ػ لمػذى مػـ

ناض ػػر و وب ػػنف تاػ ػرنـ دف ػػمع لمط ػػمعف لم ػػذى اض ػػر عا ػػي زمن ػػؿ ما ػػمـ ب ػػمما ض طب ػػم م ػػماوف
لمماممػػمه و ومػػـ نةطػػؿ اظػػر لمػػدعوى و وسػػمةى لمماكمػ لم ػػمود فػ اضػػوره و فمػػم لمتأتنػػؿ

مىنػوـ لمتػمم فىػـ نكػف لمتأتنػػؿ مىتأتنػؿ كمػم تػرى لمتاػونر فػ ماضػر لمتىسػ و ولامػم مسػػممع
ميد لإلثبمى لألوؿ اسانف ممدى ( ص  ٙٚتىسمى ) مس عضػو لمرنمبػ لإلدلرنػ لممتخىػؼ
فامػػد لمبرع ػ بتىس ػ ولاػػد . ،ف ػ ى لمماكم ػ

م ػػط

بمػػذل لمتاػػونر و وبتتميػػؿ لمطىػػس

لممثبى ص  ٙٚمامضػر لمتىسػمى و وتتميػؿ إعػبلف ػميد لإلثبػمى عضػو لمرنمبػ م ػط
لمبرع ػ

م موم

ى عف فف لممدؼ يو تارنـ دفمع لمطمعف ولمضاط ولمم مدر ،عىني ألسبمس غنر

؟!!!
وبتىسػ ٕٕ ٕٕٓٓ/ٗ/سػػتؿ دفػػمع لمطػػمعف ( ص ٓ ٚماضػػر لمتىسػ ) فاػػي طىػػس

س ػػممع لم ػػميد اس ػػمانف مم ػػدى بتىسػ ػ فوؿ فم ػػس وفا ػػي نتمس ػػؾ بس ػػممعي و ف ػػأمرى لمماكمػ ػ

بممتأتنػػؿ متىسػ ٕٗ ٕٕٓٓ/ٗ/مى ػػبض عىنػػي ولاضػػمره ولعػػمد ،إعػػبلف عضػػو لمرنمبػ لإلدلرنػ
م ط

فامػد لمبرعػ ( لممتخىػؼ ) و خمسػنف تانمػم و ويػذل نشكػد مػم فسػ طتي لمماكمػ مػف

نرلريػػم بتىس ػ ٕٓ ٕٕٓٓ/ٗ/فاػػي تابػػي عى ػ زمنىنػػي بممتابنػػي عىنػػي مىاضػػور و ونػػد ػ ى يػػذه
لمم مرنػػمى عػػف مونػػؼ بػػمم لمتةاػػى مػػف لمطػػمعف ودفمعػػي لمػػذى تمسػػؾ بمامن ػ

ػػميد لإلثبػػمى

لألوؿ لممػػذكور ولمػػذى مػػـ تتىػػؽ لمماكمػ إفػػمد ،عمػػم تضػػماي نرلريػػم ٕٕ ٕٕٓٓ/ٗ/و ومػػس ذمػػؾ

مضػػى لمماكم ػ ف ػ إترلملتمػػم بتىس ػ ٕٗ ٕٕٓٓ/ٗ/دوف إعػػبلف ػػميد لإلثبػػمى لألوؿ فو
و ػػوؿ إف ػػمد ،ب ػػأاي و م ػػذمؾ فثب ػػى دف ػػمع لمط ػػمعف فا ػػي " نتمس ػػؾ بس ػػممع لم ػػمود لمامضػ ػرنف
وسممع اسانف ممػدى ( ػميد لإلثبػمى لألوؿ ) فػ تىسػ ولاػده و كمػم نتمسػؾ بػامزلـ تمػمز
لمض ػػبط ولألم ػػف مض ػػبط ولاض ػػمر ػػميد لإلثب ػػمى لألوؿ اس ػػانف مام ػػد مم ػػدى لم ػػذى نتمس ػػؾ
لمػػدفمع بسػػممعي وفف لمتةبنػػر بأاػػي يػػمرس تةبنػػر يبلمػ غنػػر ماػػدد ونسػػتىزـ لإلفػػمد ،مػػف تػػمرن

وتوننى ولتتمه يروبي وفدم ذمؾ عىمم بأف ا ػر فػ لم ػاؼ فاػي تػمرى مامكمتػي يػو ورتػمؿ
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تممرؾ بورسػةند ودمنػمط لمػمـ ماكمػ فمػف لمدومػ لمةىنػم و وبمإلست سػمر تبػنف فف يػذه لم ضػن
م نػػد ،بػػرنـ ٕٕٔ ٛمسػػا ٕٔٓٓ تامنػػمى فمػػف دوم ػ ٕٕٕ مسػػا ٕٔٓٓ كى ػ

ػػرؽ لم ػػمير،

وترتنبػػي ف ػ ن ػرلر لإلتمػػمـ لمسػػمبس ػ وفف لممتممػػنف مػػف لألوؿ إم ػ لمسػػمدس مػػف رتػػمؿ تمػػمرؾ

بورسةند ودمنمط وسمىول مي لإلستنبلم عى مبى ٕٔمىنوف تاني وبمإلست سمر تبنف فف لمدعوى
ماظػور ،فةػبل ومشتىػ ممرلفةػ لمانمبػ تىسػ  ٕٕٓٓ/٘/ٕٙفمػمـ لمػػدلور ،لمتمسػة

ػممؿ لم ػػمير،

وطىػػس لمػػدفمع لمت ػرنح مػػي بااضػػمر تىػػؾ لمتامنػ ومامضػػر تىسػػمتمم مئلسػػتدالؿ عىػ عاػولف
إنمم لممذكور اممنػم انػث فف لمةاػمونف بممتامنػ لمممثىػ ترتػس مةػمـ  ٜٛو ٓ ٜوذمػؾ مىتنسػنر

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
ي ػػذل وبة ػػد سػػممع ػػممد ،عض ػػو لمرنمب ػ لم ػػذى

" .

ػػممى لمماكمػػ عىػ ػ س ػػممعي دوف

إع ػػبلف ػػميد لإلثب ػػمى لألوؿ و وس ػػممع لم ػػميد لمثمم ػػث ع ػػمدؿ ت ػػمس ل و م ػػس مبلاظػ ػ فف
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 فنػولممـ ػ وبةػػد
سػػممع يػػذنف لم ػػميدنف و كػػرر دفػػمع لمطػػمعف طىبػػي وفثبػػى ص ٗ ٚمامضػػر لمتىسػػمى و فاػػي
نتمسؾ بسممع لم ميد اسانف مامد ممدى عى لمااػو لمػذى فبػدله زمنىػي لمامضػر لنف عىمػم

بػػأف لممػػذكور تػػمرى مامكمتػػي فػ لم ضػػن لمت ػ فبػػدليم زمنىػػي ونػػدـ امفظ ػ طونػػى عى ػ لمػػر
لإلامم ػ ونموم ػ فدم ػ لإلثبػػمى وفف لمػػدعوى لمت ػ ناػػمكـ فنمػػم لم ػػميد لممػػذكور مشتى ػ متىس ػ
 ٕٕٓٓ/٘/ٕٙمسممع مرلفة لمانمب ممم نتنح لم ر
إالّ فف لمماكم ػ

مسممع ميد لإلثبمى لألوؿ لممذكور .

ػػدفى عػػف كػػؿ يػػذل وفمػػرى لمػػدفمع بمممرلفة ػ و فطىػػس إثبػػمى ذمػػؾ

بماضر لمتىس و فأثبتى لمماكم ( ص ٗ ) ٚفامم ػ فى لمماكم !! ـ " طىبى مف لمػدفمع
فف نترلفس ف موضوع لمدعوى مس تمسكي بممطىس " ؟!!!! .
وبةػ ػػد إامم ػ ػ دفػ ػػمع لمطػ ػػمعف عى ػ ػ مػ ػػذكرت دفمعػ ػػي و سػ ػػتؿ ا ػ ػػم ص ٘ ٚمامضػ ػػر
لمتىسمى فاي نطىس فاتنمطنم تمزمم سممع ميد لإلثبمى لألوؿ .
وم ػػف تم ػػمع ي ػػذه لمون ػػموس نتض ػػح مىويىػ ػ لألومػ ػ فف ماكمػ ػ لمموض ػػوع م ػػـ ت ػػؼ م ػػف

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

وضػػمنى ذرعػػم بػػمممتمـ ودفمعػػي و وضػػن ى عىنممػػم لمسػػبؿ و وضػػمنى بطىبػػمى لمػػدفمع
لمم روع  ....ومـ تطؽ مي مطىبم مممم كماى رعنتي وفا نتي ف طىبػي و ومػـ ن ت ػر لألمػر
عىػ ذمػػؾ بػػؿ فغضػبمم مطممبتػػي با ونػػي  ....لمتػ ف ػر عىنمػػم تأدنػ مؤلمماػ لمتػ 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 تاب ػ كػػذمؾ فامػػم ع ػ ى بمم ولعػػد لم لرسػػخ ف ػ لإلثبػػمى ف ػ لمم ػولد لمتامون ػ

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 ٓ
وغا عف لمبنمف فاي ولتس عى لمماكم فف ت ػنـ لمػدمنؿ عىػ لإلدلاػ بأدمػ

ػانا

و ػػمدن ولالّ وتػػس لمةػػود ،إم ػ لأل ػػؿ لمةػػمـ ويػػو لمب ػرلم ،ونمكػػف لسػػتخبلص يػػذل لممونػػؼ

لممتةاػػى ولم ػػمذ مػػف لمماكم ػ مػػف خػػبلؿ لمونػػموس لمسػػممؼ ذكريػػم ولممسػػتمد ،مػػف لمولنػػس لمػػذى

تاط ػػؽ ب ػػي لألورلؽ وم ػػميو ثمب ػػى بمامض ػػر لمتىس ػػمى فثا ػػمم لممامكمػ ػ إذ ال نمك ػػف فف تام ػػؿ
لمونموس لممذكور ،إالّ عى يذل لممةا وال نستدؿ مامم إالّ تىؾ لمدالم ٓ

ون ػػد ن ػػمؿ فف م ػػف ا ػػؽ لمماكمػ ػ فثا ػػمم اظ ػػر لم ػػدعوى فف ت ػػبض عىػ ػ لمم ػػتمـ لمت ػػمرى

مامكمتي مس إستمرلر ابسي اتػ ت
إترلملى تامون ٓ

ػؿ فػ لمػدعوى باكػـ نطةػ وف ػم مػاص لممػمدٔ٘ٔ / ،

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

لمتةسؼ ولسمم ،إستةممؿ لمسىط !!!

وند فوضح لمدفمع ف دفمعػي بػأف لمطػمعف مػـ نتخىػؼ عػف لماضػور فػ فنػ تىسػ مػف

تىسمى لممامكم ومـ نتةمد تأخنر لم

ػؿ فػ لمػدعوى ولمتػ إسػتارؽ اظريػم فكثػر مػف ثبلثػ

ع ػػر عممػػم ػ ونػػد إسػػتارنى فت ػر ،إاممتمػػم ممكتػػس خب ػرلم و لزر ،لمةػػدؿ م اػػص عام ػػر ذم ػ
لمطمعف لممممن فغىس لممػد ،لممػذكور ،و ويػو سػبس نخػر عػف إرلدتػي وال نسػتخىص ماػي تةمػده

ماموم تأخنر لم

ؿ فو لممممطى ف لممامكم مكسس لمونى دوف مبرر ٓ

كمػػم كػػمف طىبػػي إسػػتدعمم لم ػػميد لألوؿ ممامن ػػتي بممتىس ػ فمػػمـ لمماكم ػ وف ػ اضػػور
تمنس لمخ وـ ػ مم نبرره وال ؾ انث ك ى لألمور لمت ردديم لمطمعف مةػزز ،بمممسػتادلى
لمت ندممم مم ندعو إم لمت كؾ ف م دلنن ادنثي وكذبي ف إدعمملتي ضد لمطمعف ػ وي
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
مػػـ نىػػؽ نب ػوال اسػػام ف ػ ا ػػس نمض ػ لمػػدعوى ػ بػػؿ وفثػػمر غضػػبي  ...وكأاػػي مىػػزـ ف ػ سػػبنؿ
إرضموي فف نسىؾ سىوكم مةنام  ...ونطرؽ دروبم خم

ومو فضػرى بمونػؼ موكىػي ويػو فمػر

غنػػر م بػػوؿ ونتا ػػمف مػػس ولتب ػػمى لمػػدفمع وف ػػوؿ لممرلفةػػ ولمتػ ػ مػػف فتىم ػػم فوتػػس لم ػػمرع

اضور مامـ مس كؿ متمـ ف تامن ناضر إترلملى لممامكم ماذ بدلنتمم ات اممنتمم ...
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وندلفس عاي دفمعم تدنم ال كىنم عى ت دنر بأف لإلتممـ ف تامن فمر مي خطػره و ػأاي إذ نػد
ُنسػ ر عػػف لماكػػـ ضػػده بممة وبػػمى لمماىظػ لمما ػػوص عىنمػػم فػ لم ػػماوف  ...وممػػذل مػػـ نكػػف
عتبػػم فف نتمسػػؾ لمػػدفمع بكمف ػ ا ونػػي فدلم مولتبػػي ووفػػمم مى سػػـ لمػػذى فدله عاػػدمم نبػػؿ ممم ػ
لمدفمع وولفؽ عىػ امػؿ فمماتمػم  ...ولم ػوؿ بانػر ذمػؾ وفخػذل بماطػؽ لمماكمػ ومػم نسػتخىص
مػػف سػػىوكمم إزلم لممػػدلفس عػػف لمطػػمعف ػ نػػشدى اتمػػم إم ػ إف ػرلغ اػػؽ لمػػدفمع مػػف مضػػمواي
ون بح مترد ةمر كى ال نا ؽ لمامن لمت تانميم لم مرع مف ت رنةي  ...ويو مػم تتػأذى

ماي لمةدلم ف د لإلنذلم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لممسػاد ،إمنػي
إذ نةتبر لممتمـ ف يذه لمامم وند فانػؿ مىماكمػ ال مناػمكـ عػف لمػتمـ ُ
بػػؿ مػػناكـ ضػػده بممة وبػػمى لمما ػػوص عىنمػػم ف ػ لم ػػماوف ويػػو فمػػر نطػػنح بمماظػػمـ لم ضػػمو
بأكمىػػي ون ػػـ إتػػرلملى لممامكم ػ بممتسػػىط ولإلسػػتبدلد ويػػو مػػم ال نمكػػف إن ػ لرره ف ػ ظػػؿ اظػػمـ
نضمو مي ممضني لمةرنؽ ت مد بي لممامفؿ لم ضمون لمدومن ماذ فمد بةند ٓ

ون ػػنر لمػػدفمع عػػف لمطػػمعف فػ يػػذل لم ػػأف إم ػ فف ماكمػ لمػػا ض تطبػػؽ يػػذه لم ولعػػد
ُ
لإلمزلمن لمدستورن بدن بمما ومممر ،فمو ال نا مم لم ػف ولإلبػدلع وت ػرؽ بػنف اػؽ لم مضػ
ف إدلر ،تىسمى لممامكم وسػىطتي فػ ت ػدنر مولنػؼ لمػدفمع ورغبتػي فػ لممممطىػ ولمتسػونؼ
مةرنى ػ سػػنر لمةدلم ػ ولطمم ػ فمػػد لمت مض ػ وبػػنف ضػػرور ،تا نػػؽ لمػػدعوى بممتىس ػ اػػزوال عى ػ

لممبػػدف لمةػػمـ ف ػ لممامكمػػمى لمتامون ػ ألف ف ػ تا ن م ػم مػػم نػػد نك ػػؼ عػػف اتػػمو نتانػػر بمػػم

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 وـ فػ لمدعوى ٓ
وتتاسس ماكمػ لمػا ض مػولطف لإلخػبلؿ با ػوؽ لمػدفمع باػس مريػؼ وضػمنر ن ػظ
وذيػػف مت ػػتح ومػػتىمس يػػذل لإلخػػبلؿ مػػف متػػرد ت ػػرؼ عػػمبر مىماكم ػ ومػػو كػػمف نامػػؿ ف ػ

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 ٓ
وال تتػػردد ف ػ بطػػبلف لإلتػػرلم إذل إست ػ ى ماػػي متػػرد اػػر لمػػدفمع ومػػم نست ػػةره مػػف مونػػؼ
نمضني لممتةاى بمم نتةىي مةذو لر إذل مم فندـ عى لم نػمـ بػاترلم مػـ نكػف رلغبػم فنػي بػؿ م ػ لر
عى رفضي  .ومكاي نرض مضاط نمضني ونستسىـ مم نوتي ات

ال ناضبي ونا ىػس غضػبي

وبمال عىني ٓ
* ا ض ٘ ٜٔٛٓ/ٔٔ/ػ س ٖٔ ػ ٘ ٔٛػ  ٜ٘ٚػ طةف ٗ ٛٚمسا ٓ٘ ؽ
ورفى ماكمػ لمػػا ض وباػػؽ فف يػػذل لماػػر لمػػذى ن ػػس فنػػي لمػػدفمع نك ػ فػ اػػد ذلتػػي

م ػػبطبلف إتػ ػرلملى لممامكمػ ػ بم ػػم ناط ػػوى عىن ػػي م ػػف إي ػػدلر ما ون ػػي ولات م ػػم مام ػػم وت ونض ػػم
مدعموممم ٓ
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ومنس ف يذل تةمرضم مس سىط ماكم لمموضػوع فػ ت ػدنر سػىوؾ لمػدفمع ولسػممنس
دفمعي ومدى تأثنريػم عىػ سػنر لمػدعوى ػ ألف تىػؾ لمسػىط لمت دنرنػ لمتػ تتمتػس بمػم لمماكمػ

ال تةا ػ لمارن ػ لممطى ػ بانػػث ت تػػرس مػػف لمػػتاكـ ولممػػوى

ػ وتاػػديم بدلي ػ اػػدود ع ىنػػ

وماط نػ متػػرد ،عػػف لماضػػس ولإلا ةػػمؿ  .ممػػم نػػد نادثػػي لمماػػمال ،فػ إسػػتةممممم ولم ػػطط فػ
تطبن مػػم مػػف فثػػر س ػ فػ ا ػػس لمػػدفمع نػػد تدفةػػي إمػ لمت ػػكؾ فػ نػػدره نمضػ لمػػدعوى عى ػ
لمتػدننؽ ولمتماػنص بمػدوم ورونػ ػ فنمػبط بػذمؾ بمركػزه ون ػبح خ ػمم

فػ لمػدعوى فػ

لمونػػى لمػػذى نتةػػنف فف نكػػوف ونظػػؿ فػػوؽ كمف ػ لمخ ػػوـ ممػػثبل مىسػػىط لم ضػػمون ف ػ مابريػػم
لمسممؽ وات ال نتانز بذمؾ مركزه لممامند فثامم مممرسػتي مسػىطتي بمػم ناػوؿ بناػي وبػنف فدلم

رسممتي لمم دس باعتبمره منزلام مىةدؿ ٓ
ويذه لمانػد ،ولف كماػى

ػ الزمػ مى مضػ بوتػي عػمـ ػ إال فامػم ذلى فيمنػ خم ػ

فػ لم مضػ لمتاػػمو تاػػتـ لماػػرص عىػ ذمػػؾ لممبػػدف واممنػ ننمتػػي اظػ لر متسػػمم مػػم نترتػػس
عى إيػدلره مػف ثػمر مػدمر ،اظػ لر مت لزنػد 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 ....
ولذ ك ػػمف م ػػم ت ػػدـ تمنة ػػي ف ػػاف ماكمػ ػ لمموض ػػوع تك ػػوف ون ػػد تمابم ػػم لمتوفن ػػؽ عا ػػدمم

رفضى إتمب طىس لمدفمع اضور لم ميد لألوؿ ممامن تي فممممم وف اضور كمف لمخ ػوـ
وفوردى ف ػ ردي ػػم عىن ػػي فسػػبمبم غن ػػر س ػػموا فو م بومػػ بم ػػم ن ػػـ اكممػػم ب ػػممبطبلف إلخبلم ػػي
با وؽ لمدفمع بمم نستوتس ا ضي ٓ
وند نضى ماكم لما ض بأف :

" طىػػس لمػػدفمع ف ػػىنم لمب ػرلم ،ولاتنمطنػػم إسػػتدعمم لم ػػميد ممامن ػػتي نةػػد طىبػػم تمزمػػم

تىتػػزـ لمماكم ػ باتمبتػػي مت ػ كماػػى مػػـ تاتػػي إم ػ

لم ضػػمم بػػممبرلم ،ولن كػػمف لماكػػـ م ػػوبم

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

* ا ض ٖٕ ٜٔٚٚ/٘/ػ س  ٕٛػ  ٖٔٙػ ٗٙٚ
* ا ض ٔ ٜٖٔٚ /ٗ/ػ س ٕٗػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
وولنس لألمر و فف طىس لمدفمع سممع ميد لإلثبمى لألوؿ و يو طىس ف ى تػمزـ و

فُتب ػ لر إتبػػم لر عى ػ تاونىػػي إم ػ طىػػس إاتنػػمط تػػمزـ بةػػد فف فمرتػػي لمماكم ػ بمممرلفة ػ بػػرغـ
ت منمي عىني ؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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وكمف عى ماكم لمموضوع فف تسة مف تمابمم إم تمنو لمسبنؿ فممـ دفمع لمطمعف
منشدى ولتبي عى لمااو لمػذى نػرله مرضػنم مضػمنره ولم سػـ لمػذى فدله  ..وت لرعػ م ػ مممػ

لمم ػػدلفس ع ػػف لمم ػػتمـ وفعبموم ػػم لمث ػػمؿ  .وي ػػو نولت ػػي س ػػىط لإلتم ػػمـ لمتػ ػ تمث ػػؿ ن ػػو ،لممتتم ػػس

ونولتممم ما ردل ػ إال مف ا ي ف لمدفمع عف ا سي مامطم بسنم مانس مػف اممنػ لمدسػتور و
لم ػػماوف  .وذمػػؾ بافسػػمح

ػػدريم متا نػػؽ طىػػس لمطػػمعف إسػػتدعمم لم ػػميد لألوؿ ف ػ لمػػدعوى

واممػػؿ م ػولم لإلتمػػمـ وبدلن ػ إاطبلنػػي ممامن ػػتي فممممػػم باضػػور لممػػتمـ ولممػػدلفس عاػػي إسػػتتمب

مىمبدف لمةمـ لمذى ت وـ عىني لممامكممى لمتامون وفامم تبا عى لمتا نؽ لم وى لمػذى تترنػي

لمماكم بممتىس وتسمس فني لم مود مم دلـ ذمؾ ممكام ٓ
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚ

" عى ػ لمماكم ػ فف تةػػموف لمػػدفمع ف ػ فدلم مأمورنتػػي وفف تػػأمر بممباػػث عػػف لم ػػميد

ولاضمره ومو بمم و ،ألدلم لم ممد ،ممدلـ لمدفمع ند متأ إمنمم " .
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ م لم ولعد لم ماوان ػ عمر ػ تػ ٗ ػ  ٔٛٙػ ٔٚٙ
وألف لمة نػػد ،لمتػ تسػػت ر ف ػ ضػػمنر لم مضػ نا ػػىمم مػػف لمث ػ لمت ػ تػػوا بمػػم فنػولؿ

لم ميد فو ال توا ومف لمتأثنر لمذى تادثي يذه لألنولؿ لمت نسمةمم با سي فػ وتدلاػي ويػو
نا ى ممم وتطرؽ ذلاي وألف لمت رس ف اممػ لم ػميد لما سػن ونػى إبػدلم لم ػممد ،ولسػت ممتي
و ػرلاتي ومولتمتػػي بمػػم ف ػ تةب ػ لمػػدفمع مػػف إتممم ػمى إمنػػي ومرلوغتػػي ولضػػطرلبي ي ػ مػػف
لألمور لمت تةنف لم مض عى ت دنر فنػولمي اؽ ندريم ووزامم بمم سط ٓ
وألف لمماكم ػ ي ػ لممػػبلذ لألخنػػر لمػػذى نتةػػنف فف نا سػػح متا نػػؽ لمولنة ػ وت

ػػنمم

عى لموتي لم انح ولال إات ى لمتدن ف لممامكم ولااىؽ بمس لمدفمع ف وتي طمرني بانر
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 ٓ
وممػػم كماػػى لمماكمػ نػد إاتمػػى إمػ إدلاػ لمطػػمعف دوف فف تتنػػس لممػػدلفس عاػػي
إم ػ طىب ػػي س ػػممع ػػميد لإلثب ػػمى لألوؿ وك ػػمف يػػذل لمطى ػػس ُن ًة ػ ْػد طىب ػػم تمزم ػػم وتويرن ػػم متةى ػػي
بولنةمى لمدعوى ػ ممم كمف نتةنف مةي عى لمماكم إتمبتي إلظممر وتي لماػؽ فػ لمػدعوى ػ
وال ن بؿ مامم مم فوردتي مف تةىنؿ مرفض إتمبتػي ألاػي ناطػوى فػ ا ن تػي عىػ مةاػ لم ضػمم
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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ف

ممدتي إلاتممؿ فف تت يذه لم ممد ،لمت تسمةمم لمماكم ونتػمح مىػدفمع مامن ػتمم ػ بمػم

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 إدعػ

لماكػػـ خبلفػػم مىولنػػس

ولما ن فوضح ف مرلفةتي فاي يمرس مف لمةدلم فذمؾ مـ نادث عىػ لإلطػبلؽ !!! وتكذبػي
امفظػ لممسػػتادلى لمتػ ت ػػدـ بمػػم مئلر ػػمد عاػػي ول ػ لرره عىػ سػػممعي و ومػػم سػػتىي بمامضػػر
لمتىسمى وسىؼ بنماػي با ػر لمى ػظ ص ٘ٔ مػف يػذه لممػذكر ،يػذل فضػبل عػف فف مػم إدعػمه

لماكػػـ ال نتةػػؿ إاتمػػمؿ ضػػبطي ولاضػػمره مسػػتانبل ػ ممػػم كػػمف م تضػػمه لمرتػػوع إم ػ لمػػدلور،
لمتػػمرى مامكم ػ لم ػػميد لممػػذكور فممممػػم و ولمت ػ فر ػػد عامػػم دفػػمع لمطػػمعف بامفظتػػي لمت ػ
طونى عى فمر لإلامم ونموم فدمػ لمثبػوى فػ لمتامنػ لمتػمرى مامكمػ لم ػميد عامػم فمػمـ
لمدلور ،لمتمسة تامنمى ممؿ لم مير ،و ولممشتى متىس  ٕٕٓٓ/٘/ٕٙممرلفة لمانمب .
وال ماؿ مىةتى ف ترتنس اتمو لم ؿ ف ضبطي عى غنر فسمس ولنة سػدند ولذ

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

ممم يو م رر بأف لأل ؿ ف لألاكمـ لمتامون فامم تُبا عى لمتا نػؽ لم ػ وى لمػذى تُترنػي
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
مك من فدم لإلثبمى نبىمـ ػ فاف ذمؾ مامم نكوف غنر سمو وفني إخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإََٔ:ـَ

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

لمماكمػ تا نػػؽ لمػػدمنؿ مػػمدلـ تا ن ػػي ممكاػػم وباػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ

ػػأف يػػذل

لمػػدمنؿ ألف تا نػػؽ فدمػ لإلدلاػ فػ لممػولد لمتامونػ ال ن ػػح فف نكػػوف ريػػف م ػػنو لممػػتمـ فو
لممدلفس عاي "ٓ

* ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ سٕٖ ػ  ٕٜٛػ ٕٕٓٔ
* ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
* ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ

* ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ
* ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعد لم ماوان ػ
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 ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ

* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعد لم ماوان ػ

 ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

" لأل ػػؿ ف ػ لألاكػػمـ لمتامون ػ فف تبا ػ عى ػ لمتا نػػؽ لم ػ وى لمػػذى تترنػػي لمماكم ػ

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

* ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" لأل ػػؿ فػ ػ لممامكم ػػمى لمتامونػ ػ فامػػػم إام ػػم تُباػ ػ عىػ ػ لمتا ن ػػمى لمتػ ػ تترنم ػػم
لمماكمػ فػ لمتىسػ وتُسػػمس فػ خبلممػػم لم ػػمود مػػم دلـ سػػممعمـ ممكاػػم ػ وذمػػؾ فػ مولتمػ
لمخ وـ وعىنمػم فف تةػموف لمػدفمع فػ فدلم مأمورنتػي وفف تػأمر بممباػث عػف لم ػميد ولاضػمره
ومو بمم و ،ألدلم لم ممد ،مم دلـ ند متأ إمنمم ف ذمؾ واسس إم لم ميد تةمد تمربي فو تمرنبػي

ات ػ ال ُنػػدم ب ػػممدتي ف ػ متىػػس لم ضػػمم ومػػم دلمػػى لمماكم ػ نػػد تبناػػى فا ن ػ لمػػدفمع ف ػ
تمسػػكي بوتػػوس مامن ػػتي وفاػػي مػػـ نكػػف فػ طىبػػي مرلوغػػم فو نم ػػدل تةطنػػؿ لمسػػنر فػ لمػػدعوى
فاذل ن رى ف ذمؾ كمف اكممم مةنبم إلخبلممم باؽ لمدفمع " ٓ
*

ا ػػض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ رنػػـ ٕٗٓ ػ ص  ٔٔٓٙػ طةػػف

*

ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع عمر ػ تػٗ ػ رنـ ٔٛٙـ ص ٔٚٙػ طةػف

*

 ٜٔٔٙمسا ٘٘ؽ
٘ ٕٜمسا ٛؽ

ا ض ٕٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ سٖٙػٔٗٔػ صٔٓ ٛػ طةف ٘ٓ ٔٙمسا ٘٘ؽ

ٝهؼصًَظُيَذإَََٔ:ـَ

" طىس لمدفمع ف ختمـ مرلفةتي لمبرلم ،ف ىنم ولاتنمطنم سممع ميد إثبمى فو إترلم
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تا نؽ ُم ًةنِ ْف ُنةتبر طىبم تمزمم تىتزـ لمماكم باتمبتي مت كماى مػـ تاتي إم لمبرلمٓ " ،
* ا ض ٔٔ ٜٕٔٛ/٘/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٔػ ٔ ٜ٘ػ طةف  ٔٙ٘ٙمسا ٕ٘ؽ

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

ف ىنم لم ضمم ببرلمتممم ولاتنمطنم إستدعمم ضمبط لممبماث ممامن تي نةد ػ عىػ يػذه لم ػور،

ػ بمثمبػ طىػػس تػػمزـ تىتػػزـ لمماكمػ باتمبتػػي عاػػد لإلمتتػػمم إم ػ لم ضػػمم بانػػر لمب ػرلم ،و فػػاف
لماكـ إذ نض بادلا لمطمعانف و نكوف م وبم بمإلخبلؿ باؽ لمدفمع" ٓ
* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٚٙػ ٕٓٗ
* ا ض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛػ س  ٕٜػ ٖٕٓ ػ ٜٓٛ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإَََٔ:

" طىػس لمػػدفمع فػ ختػػمـ مرلفةتػػي ػ فو مذكرتػػي لمم ػػرح بمػػم ػ لمبػرلم ،ف ػػىنم ولاتنمطنػػم

سػػممع ػػميد إثبػػمى فو إت ػرلم تا نػػؽ مةػػنف نةتبػػر طىبػػم تمزمػػم تىتػػزـ لمماكم ػ

باتمبتػػي مت ػ

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

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

* ا ض ٔٔ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ  ٜٔٚػ ٜٜٚ
إذ فف لم ػػماوف إامػػم نوتػػس س ػشلؿ لم ػػميد فوال ثػػـ ناػػؽ مىماكم ػ فف تُبػػدى مػػم تػرله ف ػ
ونبػمح مىػدفمع مامن ػتمم ػ بمػم
ممدتي  .إلاتممؿ فف تت يذه لم ممد ،ػ لمت تسػمةمم لمماكمػ ُ
ن اةمم با ن ند نتانر بمم وتي لمرفى ف لمدعوى ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ ٕٗٓ ػ  ٔٔٓٙػ طةف ٘٘/ٜٔٔٙؽ
* ا ض  ٜٕٔٙ/ٗ/ٔٙػ س ٖٔ ػ رنـ  ٛٛػ ص ٖٓ٘ ػ طةف ٖٖٔ/ٔٚٚؽ
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ًََٔحَهؼصَذأَٗ:َٚ

" 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 لمماكمػ نػػد غضػػى لمطػػرؼ عػػف طىػػس
لمدفمع سممع يذل لم ميد ومـ نثبى فاي إمتاس عىنمم سممعي فػاف اكممػم نكػوف مةنبػم بػمإلخبلؿ

باؽ لمدفمع " ٓ

* ا ض ٕٗ ٜٔٙٔ/ٔ/ػ س ٕٔ ػ ص ٕٓٔ ػ رنـ ٕٔ ػ طةف ٖٗٓ/ٔٗٙؽ
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ ص  ٜٜٚػ رنـ  ٜٔٚػ طةف ٖ٘/ٔ٘ٔٚؽ
* ا ض ٕٔ ٜٜٔ٘/ٜ/ػ س  ٗٙػ  ٔٗٙػ ٜٗ٘ػ طةف ٕٗ ٔٚٙمسا ٖٙؽ
وم ػػف لممشس ػػؼ ا ػػم و فف لمماكمػ ػ فػ ػ تةاتم ػػم وتض ػػنن مم عىػ ػ دف ػػمع لمط ػػمعف و ن ػػد
إستادى إم فسبمس غنر ا ن ن وم ضػوا لممخمم ػ مىثمبػى بماضػر لمتىسػ ا سػي وبطىبػمى
لمػػدفمع لمم ػ ػ وع بامفظػ ػ مسػػتادلى تر ػػد وت ػػدؿ إمػ ػ ترن ػػمف مامكمػ ػ

ػػميد لإلثب ػػمى لألوؿ

لممذكور وتمدى لمسبنؿ إمني مئلتنمف بي ولاضمره تا ن م مدفمع لمطمعف  .ـ ونسػتطنس لممطػممس
مى

اتنف ٔ ٚو ٕ ٚمف مامضر لمتىسمى فف نىاظ بانر عامم وبممةنف لممترد ،و إختبلؼ

إن مع واتـ لمكتمب إختبلفم ت مربى فني لمسطور ولمكىممى ف ص ٔ ٚبممم مراػ ب ػ ص ٕ ٚو
مػػنس يػػذل فاسػػس و ولامػػم نبلاػػظ بمات ػػؼ ص ٔ ٚسػػطر ما ػػر وبكىمػػمى بمما ػ لمضػػنؽ
ولمت ػػمرس ولم ػػار ولمتا ػػنر و ممػػم نػػورى بػػأف يػػذل لمسػػطر كػػمف نػػد س ػ ط مػػف عمىن ػ إعػػمد،

كتمبػ يػػذه لم ػ ا بكممىمػػم إلضػػمف مػػم فضػػنؼ بةػػد يػػذل لمسػػطر لمػػذى كػػمف نػػد سػ ط فتػػرى
تا ػػنره و نىنػػي مبم ػر ،عبػػمر ،مبمم ػ متمى ػ غرنب ػ ت ػػوؿ  " :ولمماكم ػ س ػأمى (؟!) عمػػم إذل
كمف اسػمانف ممػدى مابػوس فػ يػذه لمتامنػ ف ػرر (؟!) فاػي غنػر مابػوس ومطىػوس لم ػبض
عىنػػي " ؟!!  ..ومػػـ تبػػنف يػػذه لمةبػػمر ،لمارنب ػ لمةتنب ػ مػػف يػػو (؟!) لمػػذى سػػأمتي لمماكم ػ ؟!

وم ػػف ي ػػو ؟!! لم ػػذى ن ػػرر وفت ػػمس لمماكمػ ػ ؟!!ومػ ػوال ط ػػوؿ مةما ػػم ،لمط ػػمعف م ررا ػػم ب ػػممطةف
بػممتزونر عىػ يػذل و ػ إالّ فاػي نةزناػم ونةػزى لمطػمعف فاػي وعىػ تمنػس لألاػولؿ فااػي ال نمكػف
ممػػذه لمةبػػمر ،لمارنب ػ لمةتنب ػ فف تاسػػس فو تسػػاد إم ػ دفػػمع لمطػػمعف و فػػذمؾ نتاػػمنض تامنضػػم
ػػمرخم مػػس طىبػػي لمم ػػمـ عىنػػي ومػػس امفظػ لممسػػتادلى لمتػ نػػدممم مئلر ػػمد عػػف لممامكمػ

لمتػػمرى مامكمػ لم ػػميد لممػػذكور فنمػػم وطىبػػي فػ لمامفظػ وتة نبػػم عىنمػػم لمرتػػوع إمػ لمػػدلور،
لمتمرى مامكمي لم ميد فممممػم إلتخػمذ لمػبلزـ إلاضػمر يػذل لم ػميد ومػف ولنػس بنماػمى لإلنممػ
لمادنث لممارر ،عاي ف تىؾ لم ضن لمتدند ،لمرننم ٕٕٔ ٕٓٓٔ/ٛتامنمى فمف دوم لمةىنم
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( ٕٕٕ ٕٓٓٔ/كى ػ

ػػرؽ لم ػػمير ) ،و ولممشتى ػ ممرلفة ػ لمانمب ػ متىس ػ  ٕٕٓٓ/٘/ٕٙفمػػمـ

لمػدلور ،لمتمسػة تامنػمى ػممؿ لم ػمير ،و ولمتػ طىػس دفػمع لمطػمعف ػ وعىػ مػميو ثمبػى بػذلى

ص ٔ ٚمامضػػر لمتىسػػمى و سػػىؼ بنماػػي با ػػي ص ٘ٔ مػػف يػػذه لممػػذكر ،و لمت ػرنح مػػي
بااضػمر

ػور ،مامضػر تىسػمى ومىػػؼ تىػؾ لمتامنػ لمتػ نػدـ بامفظتػي فمػر لإلاممػ ونمومػ

فدمػ لمثبػػوى فنمػػم و إلاضػػمر لم ػػميد لممػػذكور مػػف ولنػػس عاموناػػي لماممن ػ لممسػػتى فنمػػم امم ػ
كوف لممستؿ بممتامن لمرليا نرتس إم عمـ  ٜٜٔٛػ ويو تمرن ن

ؿ بناي وبنف لمنوـ ٖٔ

عممم و مس إاتممؿ نموـ فف نكوف لم ميد لممذكور ػ ولممتمـ ف تىؾ لمتامن ػ امض لر متىسػمتمم
فو م بوضػػم عىنػػي عى ػ ذمتمػػم و لألمػػر لمػػذى تتميىتػػي لمماكم ػ تتػػميبل تممػػم ولختى ػػى ذ لروػػس

غرنب عتنب مئل ما بانر موتس وال مبرر وال ساد عف يذل لمطىس لمتويرى و ولمػذى فونػس
رفضي ػ ولم ماوف نوتس إتمبتي ػ فونس مدوامى لماكـ ف مخمم

ػمرخ وم ضػوا مىا ػموؽ

لمثمبت انف فوردى ص ٘ٔ عبمر ،فعتس مف كؿ مم ت دـ ت وؿ  " :بؿ ونػرر لمػدفمع ؟!! عػف
لممػػتمـ لألوؿ فف لم ػػميد لممػػذكور مطىػػوس لم ػػبض عىنػػي ( فى يػػمرس ) إلتمممػػي ف ػ لمتامن ػ

لممبناػ بماضػػر لمتىسػ ومػػف ثػػـ تكػػوف لمماكمػ فػ اػػؿ مػػف سػػممعي " و ونةىػػـ ل فف يػػذه
لمةبمر ،لممساده مدفمع لمطمعف " تأمنؼ " و " إخترلع " ال ظؿ ممم مف لما ن ونكػذبمم ونةرنمػم
ونك مم مخمم تمم مىثمبى بمامضر لمتىسمى ومامنضتمم تممـ لممامنض مخط لمدفمع وامفظػ

لممسػػتادلى لمتػ ت ػػدـ بمػػم وطىبمتػػي لممبػػدله و ويػػو عىػ تمنػػس لألاػولؿ ال نة ػ لمماكمػ مػػف

ولتس إاضمر لم ميد ويو ا وموتود ف ب ّػر م ػر ػ وسػممعي ولتماػ مامن ػتي فػ متىػس
لم ضػػمم إالّ فف لمماكمػ مػػـ تبػػذؿ فى مامومػ تدنػ إلاضػػمره و وفمػػرى لمػػدفمع فمػ لر بمممرلفةػ
لألمر لمذى ن كؿ إخبلال تسنمم باؽ لمدفمع ونبطؿ لماكـ لممطةوف فني عى ااو مم سىؼ
لمبنمف .

ا
عجذؼحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَٝكـحصَكَ٠جإلؿطضلٍَ
َ

ف د تسماد لماكػـ لممطةػوف فنػي فػ نضػموي بادلاػ لمطػمعف إمػ إنػ لرره بتا نػؽ لمانمبػ ػ

وا ػػىى لمماكم ػ ذمػػؾ لإلن ػرلر ب وممػػم فاػػي فنػػر بػػأف مبى ػ لمة ػر ،الؼ دوالر لمثمبػػى فرنمممػػم
بممتا ن مى ضبطى مةي ولدع مىكنتػي ممػم وعىػؿ إات مظػي بمػذل لممبىػ با نبتػي لمخم ػ بأاػي
فعػػده مػػدفس ا ػػمى إماػػمؽ اتىػػي بتممة ػ بنػػروى  ...ومػػـ تا ػػؿ ماكم ػ لمموضػػوع مػػف إن ػرلر

لمطمعف بممتا ن مى نومي ص  ٕٜفثامم إسػتتولبي بمػم ا ػي  :ػ

" فاػي فخػذ بمم ةػؿ مبىػ

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

ََََََََِٓذٞظسََ:

لممبىِ ػ ْ اسػػمانف
نماػػم بػػادلر ،ػرنط لمكمسػػنى لمػػذى نتضػػمف لماػػدنث لمػػذى دلر بػػنف ُ
مامد ممدى ولممتمـ نبؿ لمضبط نوـ ٕٕٓ ٜٜٔٛ/ٔٔ/
 /زى مم نىى نبؿ كده دوؿ كماول فك مةمنم وفعطنتمـ ماسمانف عى مف نتمديـ ٓ
ومةاػ ذمػػؾ فف لمطػػمعف ولف كػػمف نػػد فنػػر بمىكنتػػي ممبى ػ لمة ػر ،الؼ دوالر لمسػػممؼ
لمػػذكر إال فاػػي فورد تةىػػنبل م ب ػوال مضػػبط لممبى ػ لممػػذكور وعىنػػي لألرنػػمـ لمت ػ وضػػةى بمةرف ػ
لمرنمب لإلدلرن ٓ

وند فف ح لمطمعف عػف سػبس ضػبطي مةػي بأاػي كػمف نػد سػىـ لم ػميد اسػمانف ممػدى
مػػم ن مبػػؿ ذمػػؾ لممبىػ ( فك ػ ) وسػػىمي إمنػػي لممبى ػ لممضػػبوط ونػػدره ع ػر ،الؼ دوالر متمػػد،
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
مىمبىِػ ْ لمػػذى تػػوم تتمنػػديم إم ػ دوالرلى بمةرفتػػي
مػػف فوػػمى ػػانر ،بةمػػبلى مختى ػػي سػػىممم ُ
ولستطمع بذمؾ لإلنممـ بأاي سىمي إمني عى سبنؿ لمر و ،عى خبلؼ لما ن ولمولنس ٓ
وتكػػوف لمماكم ػ بػػذمؾ ونػػد فس ػ طى تػػزمل يممػػم وتويرنػػم مػػف إن ػرلر لمطػػمعف لمسػػممؼ

لمذكر  .ويو لمذى فوضح بي سبس ضبط مبى لمة ر ،الؼ دوالر ف ا نبتي ٓ

ويذل لمسبس نمثؿ عا لر يممم ف إنرلر لمطمعف لمم مر إمني ولمذى إتخذتػي لمماكمػ
سادل ودمنبل مف بنف لألدم عى ثبوى إدلاتي ٓ
فمو مـ ن ر بضبط لممبى لممذكور ف ا نبتي وبأاي مىكي فاسس وفعده متاطن ا مى

إمامؽ اتىي بتممة بنروى و ومكاي فضمؼ بأف يذل لممبىػ لمممىػوؾ مػي كػمف مكواػم مػف فوػمى
مىم ِبىػ ْ متتمنػػديم فتمػػديم إمػ مموػ ورنػ فوػ لممموػ دوالر ويػػو
ورننػ
ػػانر ،وسػػىممم سػػى م ُ
لممبىِ ْ بػدال مػف لم وػمى لم ػانر ،لمتػ كػمف نػد فعطميػم
لممبى لممضبوط عادمم سىمي إمني ذمؾ ُ
إنػػمه وطىػػس تتمنػػديم ماػػي ويػػو مػػم نا ػ إنػرلر لمطػػمعف بضػػبط لممبىػ لمم ػػمر إمنػػي متػػردل عػػف
سببي لمم روع وفؽ مم فورده بان لرره وعى لمااو لمسممؼ بنماي ٓ

ومكف لمماكم ا ىى تزمل مف إنرلر لمطمعف ويو مم نتةىؽ بمىكن ذمؾ لممبى وفاي
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نخ ي وفاي إات ظ بي مسدلد ا مى اتىي عاد إمتامني بتممة بنروى ٓ
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 ٓ

ويػػذل لمتػػزم لمػػذى فسػ طتي لمماكمػ مػػف إنػرلر لمطػػمعف ُنةػ ْػد تويرنػم وامسػػمم إذ نا ػ
لمترنم لممساد ،إمني كىن ويو مم ُن ّة ْد بتػ لر إلنػ لرره لممػذكور ومسػخم مػي انػث ػرفتي لمماكمػ
إم مةا

خر مـ ن

ده ومـ نتتي إمني إرلدتي ٓ

ف ػػد ن ػػد مػػف إن ػ لرره لمسػػممؼ لمبنػػمف وعى ػ ااػػو مػػم اطػػؽ بػػي ور ػػده بػػممتا نؽ ا ػ

لمتممػ عػػف ا سػػي وبنػػمف لمسػػبس لمم ػػروع لمػػذى مػػف فتىػػي تػػـ ضػػبط ذمػػؾ لممبى ػ با نبتػػي ويػػو
نامؿ لألرنمـ لمممنز ،مي ٓ
ومػػـ تا ػػؿ لمماكم ػ ي ػػذل لمس ػػبس ضػػمف مػػم ا ػػىتي م ػػف إنػ ػرلر لمط ػػمعف ومم ػػذل ك ػػمف
تا نىمم مذمؾ لمدمنؿ خمطوم ون وبي لم سمد ألاي تػمم مبتػو لر امن ػم  .ويػذل لمبتػر لمػذى فترتػي
لمماكم فمر ماظور عىنمم مم دلـ مف ػأاي فف نانػر فاػوى لإلنػرلر ونانىػي إمػ مةاػ
ده لمطمعف وال نت ؽ مس

مـ ن

ور ،مف

خػر

رنح عبمرتي ولن لرره لمكممؿ ٓ
ور لمتتزو لمم روع ممضموف لمدمنؿ ويػو مػف اػؽ ماكمػ

وال ُن ًة ْد ذمؾ
لمموضػػوع إذ ممػػم فف تأخػػذ بػػبةض لمػػدمنؿ لممطػػروح عىنمػػم ػ وتطػػرح لمػػبةض لنخػػر طمممػػم فف

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

عى ػ تىػػؾ لمتتزو ػ مس ػ لمػػدمنؿ فو بت ػره  .بانػػث نا ػػرؼ إم ػ مةا ػ

خػػر خػػبلؼ م مومػػي

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
مػػـ ناػػس عامػػم وفممػػى بػػي إممممػػم ػػممبل  .ثػػـ فتػػرى لمتتزو ػ دوف ت ػوني لممةا ػ و ػػرفي لم ػ
خر مضمد ال نت ؽ ل بل مس لمدمنؿ ذلتي بؿ نامنضي ونتامفر مةي كىن .

مةا

كوضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأََٗ:ََٚ

" ال نتػػوز مىماكمػ ػ فف تتػػدخؿ فػ ػ رولنػ ػ لم ػػميد ذلتم ػػم وتأخ ػػذيم عىػػ وت ػػي خ ػػمص

نخممؼ

رنح عبمرتمم ٓ فو فف ت نـ نضمميم عى

فػروض تاػمنض

ػرنح رولنتػي و بػؿ كػؿ

مم ممم فف تأخذ بمم إذل ي إطمأاى إمنمم فو فف تطرامم إف مـ تثؽ بمم "ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٙ/ػ س ٖٓ ػ ٕ٘ٔ ػ ٚٔٚ

* ا ض  ٜٕٔٚ/٘/ٚػ س ٖٕ ػ ٔٗٔ ػ ٜٙٗ
* ا ض ٖٓ ٜٖٔٙ/ٗ/ػ س ٗٔ ػ  ٚٙػ ٖ٘ٛ
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ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََذإَََٔ:ـََ

" إذل كماى لمماكم عى مػميو ظػمير مػف اكممػم نػد فممػى ػممد ،لم ػميد عىػ غنػر

مػػم نػػشدى إمنمػػم ما ػػىمم لمػػذى فثبتتػػي ف ػ لماكػػـ ولستخى ػػى مامػػم مػػمال تػػشدى إمنػػي ولعتبرتػػي
دمنبل عى لإلدلا فمذل فسمد ف لإلستدالؿ نستوتس ا ض لماكـ "ٓ
* ا ض ٗٔ ٜٖٔ٘ /ٗ /ػ س ٗ ػ ٓ ٕٙػ ٕٓٚ
َ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأََٗ:ََٚ
" إذل كمف مف اؽ لمماكم

فف تأخذ بػبةض فنػولؿ لم ػميد فػاف اػد ذمػؾ ومامطػي فف

ال تاند عػف لممةاػ لمم مػوـ 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
وت ػػي رفنم ػػم فػ ػ لم ػػدعوى ف ػػاف لماك ػػـ نك ػػوف مةنب ػػم ب
لنستدالؿ بمم نستوتس ا ضي ٓ "

ػػور فػ ػ لمبن ػػمف فدى إمػ ػ فس ػػمد فػ ػ

* ا ض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ٚٙ
َٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚ

" إذل كمف لماكـ لممطةوف فني ف متمؿ لمتوفنؽ بنف لمػدمنىنف لم ػوم ولم اػ نػد إفتػرض

مػ ػػف عاػ ػػده إفت لرضػ ػػمى منسػ ػػت نـ مػ ػػي ت ػ ػػانح رولن ػ ػ
ولممبلممػ

ػ ػػميدى لماػ ػػمدث و وتمػ ػػد ف ػ ػ لممولمم ػ ػ

بػنف لم ػورتنف لممختى تػنف بةبػمرلى عممػ متػرد ،الت ػدؽ فػ كػؿ لألاػولؿ و

وكػػمف إفت لرضػػي فػ يػػذل لم ػػدد ال سػػاد مػػي وال ػػميد عىنػػي اسػػبمم فثبتػػي لماكػػـ وبناػػي ف ػ

مدوامتػػي و وكماػػى لألاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس فف تبا ػ عى ػ لمتػػزـ ولمن ػػنف عى ػ لمولنػػس لمػػذى
نثبتي لمدمنؿ لممةتبر وال تشسػس بػممظف ولإلاتمػمؿ عىػ لم ػروض ولإلعتبػمرلى لممتػرد ،و فػاف
لماكـ لممطةوف فني نكوف فمسد لإلستدالؿ مةنبم " ٓ
* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ  ٕٙػ ٕٗٔ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚ

" النتوز مىماكم فف تتدخؿ ف رولن لم ميد ذلتمم وتأخذيم عى وتػي خػمص نخػممؼ

ػرنح عبمرتمػػم و فو ت ػػنـ نضػػمميم عى ػ فػػروض تاػػمنض

ػرنح 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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بادلا لمطمعف عى إفترلض

دور اركمى ال إرلدنػ باسػتدلر ،لممتاػ عىنػي ويػو فػ ماط ػ

لمبل ةورن ويو ممال ساد مي مف فنػولؿ ػميدى لإلثبػمى كمػم بسػطمم لماكػـ و فااػي نكػوف نػد

تػػدخؿ فػ ػ رولنتمم ػػم وفخػػذيم عىػ ػ وتػػي نخػػممؼ

ػػرنح عبمرتم ػػم وي ػػو مػػمال نت ػػوز مػػي ونب ػ ػ

لمتةمرض بةد ذمؾ نمومم بنف لمدمنىنف لم وم ولم ا ممم نرفس و وال نامؿ مف ذمؾ فف نكوف فاػد
لم ميدنف ند نرر بتىس لممامكم فف لممتا عىني كمف ند عمد إم لإلستدلر ،سػمع إطػبلؽ
لمةن ػػمر مػ ػػمدلـ فف لماكػ ػػـ مػ ػػـ نتة ػػؿ سػ ػػاده ف ػ ػ رفػ ػػس لمتاػ ػػمنض يػ ػػذه لألن ػ ػولؿ بةػ ػػد تمان ػ ػػمم

ولإلطموامف إمنمم ٓ ومف ثـ فاف لماكـ نكوف مةنبم بمم نوتس ا ضي ٓ " ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٚٓ/ٙ/ػ س ٕٔ ػ  ٕٓٛػ ٓٓ ٛٛ
ََئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠أََٗ:َٚ

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 فاػوله و فػػاذل فمتمػػم ذمػػؾ ممػػم
فدى إم عدـ إمممممم إممممم

انام با ن لألسػمس لمػذى نممػى عىنػي تىػؾ لم ػممد ،مػس فامػم

لمماتمػؿ فف نتانػر وتػي رفنمػم فػ لمػدعوى و فػاف لماكػـ نكػوف
مو تبناتي عى ولنةػ مكػمف مػف ُ
ور بنماي فدى إم فسمد ف إستدالمي بمم نتةنف مةي ا ضي ٓ

مةنبم ب

* ا ض ٕٜ٘ٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ ٚٙػ طةف ٔ ٜٛمسا ٗٗ ؽ
ومػػـ تطبػػؽ ماكم ػ لمموضػػوع يػػذه لم ولعػػد لمماضػػبط ما مػػم ف ػ تتزو ػ إن ػرلر لمطػػمعف
لمسػػممؼ لمػػذكر وفيػػدرى مػػم ذك ػره عػػف سػػبس لات مظػػي بػػمممبى لممضػػبوط ف ػ ا نبتػػي ػ ولمػػذى
اسػػبى لمنػػي ا ػػومي عىنػػي عىػ سػػبنؿ لمر ػػو ،ػ رغػػـ لنضػػماي بأاػػي سػػبؽ فف سػػىـ لم ػػمك مػػم

نةمدمي مػف لمةمػبلى لممختى ػ

ذلى لم وػمى لم ػانر ،ػ وفعػمده لمنػي متمػدل نبػؿ لمضػبط مبم ػر،

ولستطمع بذمؾ فف ناسس لمني تىؾ لمترنم زو لر وبمتمام ٓ
وممذل كػمف اكممػم مةنبػم م سػمد إسػتدالمي فضػبل عػف ن ػور تسػبنبي بمػم نوتػس ا ضػي

ات ومو تسمادى لمماكم ف نضمومم بمالدلا لم فدم فخرى ممم بنامم مف تسماد كمم سػىؼ
لمبنمف ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚ

" لذل كػػمف مماكمػ لمموضػػوع فف تتػػزىم نػػوؿ لم ػػميد فتأخػػذ بػػبةض ماػػي دوف بةػػض ػ

فػػاف اػػد ذمػػؾ ومامطػػي فف ال تمسػػخي وتبتػػر فاػوله بمػػم نانىػػي عػػف لممةاػ لمم مػػوـ مػػف

ػرنح

عبمرتي ػ وفاي نتس فف نكوف ولضام مف لماكـ لمذى ونةى فني تىػؾ لمتتزوػ فف لمماكمػ نػد
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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 " .

وفاػػي ممػػم كماػػى لمماكمػ نػػد بتػػرى فاػػوى ػػممد ،لم ػػميد فػػأدى ذمػػؾ لمػ عػػدـ لمممممػػم

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 فػ لمػػدعوى ػ فػػاف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف مةنبػػم
ور ف لمبنمف فدى لم فسمد ف لإلستدالؿ ممم نتةنف مةي ا ضي " .

ب

* ا ػض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ سٕ٘ ػ رنػـ ٘ ٔٙػ ص ٘ ٚٙػ طةػف ٔ ٜٛمسػا
ٗٗ ؽ
* لألاكمـ سمم لمذكر ولمبنمف

وكػػمف عى ػ ماكم ػ لمموضػػوع ات ػ نسػػىـ نضػػمشيم مػػف يػػذل لمة ػولر فف ت طػػف مػػاص
إن لررلى لمطمعف سػمم لمػذكر ومػم فابػأى عاػي فاوليػم ولمػم فف تأخػذ بمػم بمكمىمػم وبا ػمم دوف
تبةنض فو تتزوي فو تطراي كىن ػ ألامم لن لررلى ت ػكؿ واػد ،ولاػد ،غنػر نمبىػ مىتتزوػ انػث
فوضػػح لمطػػمعف فاػػي مػػـ نتسػػىـ ذمػػؾ لممبى ػ لممضػػبوط لال بمعتبػػمره م ػػمببل ممبى ػ نممثىػػي ب وػػمى
ورنن

انر ،مةمبلى مختى وإلستبدلمي بمبى متمد فو لمممو دوالر مىورن لمولاد . ،فمػم فف

تترى لمماكم يذه لمتتزو لمخمطو بمم نةد بت لر ومسػخم النػ لررلى لمطػمعف وت ػونمم ممةاميػم

وتانن لر كممبل مدالمتمم وما لزيػم فػاف يػذل ممػم نةػد فسػمدل فػ ماطػؽ لماكػـ لم ضػمو وخىػبل فػ

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

لماكػػـ تةتبػػر م ػػوبم بمم سػػمد فػ لالسػػتدالؿ لذل لاطػػوى عىػ عنػػس نمػػس سػػبلم لالسػػتابمط ػ
ونتا ػػؽ ذمػػؾ ف ػ امم ػ عػػدـ لمىػػزوـ لمماط ػ مىاتنت ػ لمت ػ لاتمػػى لمنمػػم لمماكم ػ باػػمم عى ػ
لمةام ر لمت تثبى مدنمم .


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

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأََٗ:َٚ

" لذل با ػ لماك ػـ عى ػ ولنة ػ إستخى ػػمم لم مض ػ إستخبل ػػم مػػف م ػػدر موتػػود

ومكف مف لممستانؿ ع بل لستخبلص تىؾ لمولنة ماي كمف يذل لماكـ بمطبل " ٓ
* ا ض ٕٗ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ لمطةف ٘ٔ٘ٙ/ٜؽ
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سحٓـحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُريحَََٕ

ف ػد تسػماد لماكػـ لممطةػوف فنػي كػذمؾ فػ نضػموي بادلاػ لمطػمعف إمػ لمػدمنؿ لممسػتمد

مػػف ت رنػػر ت رنػ لالامدنػػث لممسػػتى عىػ لم ػرلوط لممضػػبوط وتػػمم بػػمماكـ فف ذمػػؾ لمت رنػػر
ورد بػػي فف لمطػػمعف طىػػس مبػػمم لمر ػػو ،مػػف لم ػػميد اسػػمانف ممػػدى ات ػ ن ػػوـ بتا نػػذ لمة ػػود
لمثبلث ػ وفف تىػؾ لألامدنػث تضػماى تادنػد لمطػمعف موعػد لسػتبلمي مبىػ لمة ػر ،الؼ دوالر

مف لم مك انث تـ ضبطي ع س لستبلمي إنمه .
ومػػـ تبػػنف لمماكم ػ ف ػ اكممػػم اػػص تىػػؾ لالامدنػػث لممسػػتى لمت ػ لستخى ػػى مامػػم
لمونموس لمت فثبتمم بمدوامى لماكـ عى لمااو لمسممؼ لمذكر  .ألف مػم فوردتػي فػ يػذل لم ػأف

مـ نكف لال لستخبل م ولستابمطم ممم تـ تستنىي مف مامدثمى بنف لمطرفنف .
ف د ا ى لمممد ٖٔٓ/،فٓ عى فاي  :ػ " نتس فف ن تمؿ لماكـ عى
با ػ عىنمػػم و وكػػؿ اكػػـ بمإلدلا ػ نتػػس فف ن ػػتمؿ عى ػ بنػػمف لمولنة ػ

لألسبمس لمتػ

لممسػػتوتب مىة وب ػ و

ولمظػػروؼ لمت ػ ونةػػى فنمػػم و وفف ن ػػنر إم ػ اػػص لم ػػماوف لمػػذى اكػػـ بموتبػػي " ػ ونضػػى
ماكم ػ لمػػا ض بأاػػي " نتػػس فف نكػػوف لماكػػـ م ػػتمبل بذلتػػي عى ػ

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

وتولتر نضمم ماكم لما ض و ف تطبنؽ فاكمـ لمممد ٖٔٓ/ ،فٓ و عى فاي  :ػ "
نتػػس فف تكػػوف مػػدوامى لماكػػـ كمفن ػ بػػذلتمم إلنضػػمح فف لمماكم ػ اػػنف نضػػى ف ػ لمػػدعوى
بمإلدلا ند فممى إممممم

انام بمبا لألدم لم موم فنمم و ولألسػمس لمػذى ت ػوـ عىنػي ػممد،

كػػؿ ػػميد ون ػػوـ 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 إف ػرلغ لماكػػـ فػ عبػػمرلى مةمػػم ،فو وضػػةي ف ػ

ػػور ،متمى ػ متمى ػ فػػبل نا ػػؽ لماػػرض

لمذى ن ده لم مرع مف إستنتمس تسبنس لألاكمـ وال نمكف ماكم لما ض مف إعمػمؿ رنمبتمػم
عى وتممم لم انح ومف مرلنب

"ٓ

ا تطبنؽ لم ماوف عى لمولنة كمم

* ا ض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/ػ س ٕٚػ ٔ ٚػ ٖٖٚ
* ا ض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ سٖٕ ػ  ٔٙػ ٘ٚ
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مر إثبمتمػم بػمماكـ

* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ سٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚػ س  ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ
* ا ض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔػ سٖٖ ػ  ٚػ ٗٙ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:ََٚ

" نتس فالّ نتمؿ لماكـ فدم لمثبوى ف لمدعوى بؿ عىني فف نبنامم ف وضوح وفف نػورد

ػػؿ مىونػػوؼ عى ػ مػػم نمكػػف فف نسػػت مد مامػػم ف ػ م ػػمـ لمػػرد عى ػ لمػػدفوع

مشدليػػم ف ػ بنػػمف م

لمتويرنػ ػ لمتػ ػ ن ػػدم بم ػػم لمم ػػتمـ واتػ ػ نمك ػػف فف نتا ػػؽ لم ػػذى ن ػػده لم ػػمرع م ػػف تس ػػبنس
لألاكمـ ونمكف ماكم لما ض مف إعممؿ رنمبتمم عى


تطبنؽ لم ماوف تطبن م

ا ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ

انام " .

ًٔحَهؼصَذأَٗ:َٚ
"

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 " .
* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ ٔ ٜٔػ ٜ٘ٚ
ًٔحَهؼصَذأََٗ:ََٚ

" مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم لمت تستاد إمنمم لمماكم وبنػمف مشدليػم فػ اكممػم

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

"

.
* ا ض  ٜٜٔٚ/ٕ/ٛػ س ٖٓ ػ  ٗٙػ صٖٕٔ
ًٔحَهؼصَذأََٗ:ََٚ

" مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم لمت تسػتاد إمنمػم لمماكمػ وبنػمف مشدليػم فػ لماكػـ

بنمام كمفنم فبل نك

مترد لإل مر ،إمنمػم بػؿ ناباػ سػرد مضػموف لمػدمنؿ وذكػر مػشدله بطرن ػ

ولفنػ نبػػنف مامػػم مػػدى تأننػػده مىولنةػ لمتػ لنتاةػػى بمػػم لمماكمػ ومبىػ إت منػػي مػػس بػػمن لألدمػ
لمت لنريم لماكـ ات نتضح وتي إستدالمي بمم " .

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

وممذل كمف نتةنف عى لمماكم بنمف مشدى لممامدثمى لممذكور ،بنف فطرلفمم مت نمكف
ػػا لالسػػتخبلص لمػػذى ذيبػػى لمنػػي لمماكمػ وفف لمطػػمعف طىػػس تىػػؾ لممبػػمم ما سػػي

ع ى سبنؿ لمر و . ،ولالعممؿ لمت لت ؽ مس لم مك عى فف ن وـ بمم م مبؿ ت مضن لممبػمم
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

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

ولألامدنػػث لممػػذكور ،يػ فػ ا ن تمػػم لمم ػػدممى لمتػ لستخى ػػى مامػػم لمماكمػ تىػػؾ
لماتمو وي طىس لمر و ،مى نمـ بأعممؿ لموظن مف تماس لمطمعف فو لإلخبلؿ بمم .
ومم ػػذل ك ػػمف ناباػ ػ عىػ ػ لمماكمػ ػ بن ػػمف ي ػػذه لمم ػػدممى وتى ػػؾ لالامدن ػػث عىػ ػ اا ػػو

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 وـ بي بةد لإلرت مم إلف يذه لمترنم ممم فركمامم
و رلوطمم لم ماوان

ويػذه لألركػمف تسػتخىص مػف لمونػموس لممطرواػ عىػ

بسػمط لمباػث فمػمـ

لمماكمػ وال نمكػػف لمتا ػػؽ مػػف ننػػمـ تىػػؾ لمترنمػ إال بةػػد لسػػتةرلض لالامدنػػث لممتبمدمػ بػػنف
لمط ػرفنف بػػاص عبمرلتمػػم ولم مظمػػم ثػػـ نػػأت بةػػد ذمػػؾ دور لسػػتخبلص تىػػؾ لألركػػمف لممكوا ػ

مىترنم ػ وي ػ طىػػس لمر ػػو ،وتادنػػد موعػػد ألخػػذ لممبى ػ لممػػذكور عى ػ سػػبنؿ لإلرت ػػمم مى نػػمـ
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

لإلسػػتابمط مامػػم  .وبػػذمؾ تةػػذر مةرفػ لألسػػمس لمػولنة لمػػذى لسػػتمدى ماػػي لمماكم ػ نامعتمػػم
بػأف لأل ػرط

لممػػذكور ،مسػتؿ بمػػم مػم ن نػػد طىػس لمر ػو ،وتادنػػد موعػد السػػتبلـ مبىػ لمة ػر،

الؼ دوالر مف مبى لمر وٓ ،
كمػم كػمف عىنمػػم كػذمؾ فف تسػتمس با سػػمم مؤل ػرط لممػذكور ،متتبػػنف اػص تىػؾ لألامدنػػث
لممتبمدم ػ بػػنف فطرلفمػػم وال تةتمػػد ف ػ ذمػػؾ عى ػ لسػػتممع غنريػػم مىمامدثػػمى لممػػذكور ،ثػػـ ت ػػوـ

بمستخبلص مم ترله مت م مس رفنمم لمخمص ووتم اظريػم لم خ ػن  .ألف لم مضػ لمتاػمو

نكوف ع ندتي ف لمدعوى بامم عىػ فرنػي لم خ ػ ولطمواماػي ووتدلاػي وال ن ػمركي فػ تكػونف
لمة ند ،رفى مسوله ٓ
وممػػذل فضػػا مػػف ولتبػػمى لمماكمػ فف تسػػتمس مبل ػػرط لممسػػتى با سػػمم فػ اضػػور

تمنػ ػػس لمخ ػ ػػوـ وبممتىس ػ ػ لمةىان ػ ػ

فثاػ ػػمم لممامكم ػ ػ وتر ػ ػػد بماضػ ػػر لمتىس ػ ػ اػ ػػص تىػ ػػؾ

لممامدثمى وفاوليػم ثػـ تسػتخىص مامػم مػم تػرله مت ػم مػس لطموامامػم ووتػدلامم  .ويػذل لإلتػرلم
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كػػمف نتةػػنف فف ت ػػوـ بػػي لمماكمػ ومػػو مػػف تى ػػمم ا سػػمم دوف امتػ لمػ طىػػس مػػف لمػػدفمع ألف
يػػذل يػػو ولتبمػػم فػ تا نػػؽ لمػػدعوى وتماػػنص فدمتمػػم ػ وطمممػػم فامػػم لتخػػذى مػػف اتنتػ ت رنػ

لممػذكور ،دمػنبل ضػد لمطػمعف وتسػمادى إمنػي مػس بػمن لألدمػ لألخػرى فػ نضػمومم

لأل ػرط

بادلاتي ٓ
ولم وؿ بانر ذمؾ نتةؿ مف نمـ بت رن لأل رط سمم لمبنمف سولم كماى لمانمب لمةمم

فو خبنػر لأل ػولى يػػو

ػػماس لم ػػوؿ لمم ضػػؿ فػ ت سػػنر مةاػ لمةبػػمرلى ولألم ػػمظ لممتبمدمػ

بػنف لممتاػدثنف وتكنن مػػم مػف لمامانػ لم ماوانػ ويػػذه لألمػور ممػػم نػدخؿ فػ لخت ػمص نمضػ
لمػػدعوى واػػده  .ومػػنس مػػي فف ن ػػرؾ مةػػي فاػػدل ف ػ فدلم مممتػػي وطبنة ػ لخت م ػػي وعمىػػي
ووالنتي ٓ
وند تتضػمف لممامدثػمى لممسػتى طىػس مبىػ مةػنف وتادنػد موعػد السػتبلمي  ...ومكػف

ذمػػؾ النةاػ اتمػػم فف مػػم نطىػػس مػػف لمموظػػؼ لمةػػمـ مػػف مبػػمم

ػ اتمػػم عىػ سػػبنؿ لإلرت ػػمم

ولمر ػػو . ،وممػػذل نتةػػنف بنػػمف اػػص لممامدثػػمى لممسػػتى بػػذلتمم ولم مظمػػم وعبمرلتمػػم وفف نتػػرؾ
مى مض إستخبلص م موممم ولمم

ود مامم ف ظػؿ لمظػروؼ ولممبلبسػمى لممانطػ بممولنةػ

وبسػػنمؽ لماػػدنث بمكمىػػي ػ ثػػـ نػػتـ بةػػد ذمػػؾ مرلنبػ لم مضػ فػ لستخبل ػػي ومػػدى

ػػاتي فـ

فسػػمد لسػػتدالمي وتةسػػؼ لسػػتابمطي  .خم ػ وفف لمطػػمعف مػػـ ناكػػر فف اػػدنثم دلر بناػػي وبػػنف
لممبىػ اػػوؿ ع ػر ،فالؼ دوالر ومكػػف لماػػدنث تةىػػؽ بمسػػتبدلؿ مبىػ ب وػػمى مممنػ كبنػر ،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

موعد الستبلـ ع ر ،الؼ دوالر مامم ٓ

ولذ ن ػػرى ف ػ ذمػػؾ فػػمف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم م
تسمادى لمماكم

ػػوره متةناػػم لمػػا ض ولالامم ػ ومػػو

ف نضمومم لم فدم فخرى اظ لر ممم بنامم مف تسماد ٓ

ممػػم يػػو م ػػرر فػػأف لم مضػ مطممػػس بػػأف نبػػنف فػ اكمػػي لمةام ػػر لمتػ لسػػتمد مامػم
رفني ولألسماند لمت با عىنمػم نضػممه وذمػؾ اتػ نمكػف لمتا ػؽ ممػم لذل كػمف مػم لعتمػد عىنػي

مػػف ػػأاي فف نػػشدى ع ػػبل إم ػ لماتنت ػ لمت ػ خىػػص لمنمػػم ػ وت لرنػػس ماكم ػ لمػػا ض لمماطػػؽ

لم ضمو مىاكـ مػف خػبلؿ لمم ػدممى لمتػ تسػونمم فسػبمبي و وبػدوف يػذه لمم ػدممى ال تسػتطنس
لمماكمػ لمةىن ػم فف تتا ػػؽ مػػف
كىمتمم ف مدى

ػػا لإلسػػتخبلص وسػػبلمتي ويػػو مػػم نةتزيػػم عػػف فف ت ػػوؿ

ا تطبنؽ لم ػماوف ػ لذ ال ننمػ مىرنمبػ لمتػ تبم ػريم ماكمػ لمػا ض عىػ

ُاسػ ػ ْػف تطبنػ ػػؽ لم ػ ػػماوف لذل كماػ ػػى ماكم ػ ػ لمموضػ ػػوع بماػ ػػأى عػ ػػف فدا ػ ػ رنمب ػ ػ ف ػ ػ ماط ػ ػ
لستخبل ػػمم مىونػػموس و وممػػم كماػػى عام ػػر لمولنة ػ وم ػػدممتمم كمػػم نثبتمػػم لماكػػـ ي ػ لمماػػمط
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ف ػ لمتا ػػؽ مػػف

ػػا لالسػػتخبلص وسػػبلمتي و ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف فػػمف بنػػمف لماكػػـ ممػػذه

لمةام ر وتىؾ لمم دممى نكػوف فمػ لر ضػرورنم وضػمانم وعػدـ بنمامػم ناػوؿ دوف تمكػنف ماكمػ
لما ض مف مرلنب سبلم لماكـ ف تطبنؽ لم ماوف .

* لما ض لمتامو مىدكتور فتا سرور طبة ٓ ٜٔٛػ ص ٕ٘ٓ ومم بةديم
ؿحصؿحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَٝئسالٍَحبنَجُضكحعَََ

ف ػػد سػػطر دفػػمع لمطػػمعف دفمعػػي وفوتػػي دفوعػػي ف ػ لم ضػػنتنف بمػػذكرتنف مست نضػػتنف

بممػػم لكمػػؿ دفمعػػي لم ػ وى نػػدمممم مماكمػ لمموضػػوع وثمبػػى ت ػدنمممم بتىس ػ ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔ
ص ٗ ٙمامضر لمتىسمى و وثمبى بتىػؾ لم ػ ا  :ـ " ولمػدفمع لمامضػر لألسػتمذ  /رتػمو
عطني لمامضر مس لممتمـ  .......ندـ مذكر ،مف ف ؿ و ورتنف فػ لم ضػن ٕ ٜٓ /كسػس

غنر م روع و ٗ ٜٓ / ٘ٚٛتامنمى ادلوؽ لم ب ػ ومذكر ،مف ف ػؿ و ػورتنف فػ لمتامنػ

رنػػـ ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنػػمى اػػدلوؽ لم ب ػ وم ػرف ننف بػػمألورلؽ وفاػػمؿ ا ػػم ف ػ دفمعػػي عىنممػػم
اسػ ػػبمم يػ ػػو ثمبػ ػػى با ػ ػػر لمى ػ ػػظ بتىس ػ ػ لممرلفة ػ ػ ٕٗ ٕٕٓٓ/ٗ/ص ٗ ٚو ٘ ٚمامضػ ػػر
لمتىسمى ػ بند فف لمماكم ف مى لذلامم عف سممع ذمؾ لمدفمع وفغمضى عنانمػم عػف باػث

دفوعػػي وم ػػـ تى ػػؽ ب ػػمال متنا ػػؾ لمم ػػذكرتنف لمتػ ػ فودع بمم ػػم لمم ػػدلفس ع ػػف لمط ػػمعف ع ػػمر ،فكػ ػره
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
كبمر لمماممنف و نوخمـ و واورد فنمم نى اص يذه لممذكر ،لألوم ف نضن لألمولؿ لمةمم
و ػ ثـ اص لممذكر ،لمثمان ف نضن لمكسس غنر لمم روع  :ـــ
ا
أٝلََََٗ:ضَٓظًغزَهؼيسَجألٓٞجٍَجُؼحٓسَجملوضٓسَكَٝ014َ٠عهسََ:ــَ
َ

" فاممى لمانمب لمةمم إم لممامكم كبل مف  :ػ
ٔ ػ .............
ٕ ػ .............

بو ؼ فاممم ف لممد ،مف ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٛ/ػ ٕٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/ػ بدلور ،ادلوؽ لم ب ٓ
جملطَْٜجألَ:ٍََٝـَ
ٔ

ػ ب ػ تي فػ اكػػـ لممػػوظ نف لمةمػػومنف " روػػنس متىػػس إدلر ،ػػرك لم ػػمير ،مىمبىوسػػمى
ولمترنكػػو " ترنكواػػم " نطػػمع عػػمـ و طىػػس وفخػػذ ما سػػي عطن ػ ألدلم عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ
وظن تػػي ومئلخػػبلؿ بولتبمتمػػم بػػأف طىػػس مػػف اسػػمانف مامػػد ممػػدى ويػػمرى فوتناػ

ػ

لمم ػدرنف مىمبلبػػس لمتػميز ،ػ مبىػ مموػ وولاػد فمػػؼ وسػبةممو سػػت وفربةػػنف دوال لر
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فخػػذ ماػػي دفةػ فومػ مبىػ ع ػر ،الؼ دوالرعىػ سػػبنؿ لمر ػػو ،م مبػػؿ ننممػػي بتسػػمنؿ
تا ن ػػذ ع ػػود ت ػػدنر لممبلب ػػس لمت ػػميز ،لمتػ ػ تةمن ػػدل عىنم ػػم م ػػس لم ػػرك لمتػ ػ نػ ػرفس
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
ولمترنكو " ترنكوام " نطػمع عػمـ ػ فضػر عمػدل بػأمولؿ لمتمػ لمتػ نةمػؿ بمػم بػأف دفػس
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
بةد تممـ لإلت مؽ عى يذه لألسةمر ولعدلد ع ديم و ولاتمى بمولف تي عىػ تخ نضػمم
باسب ثممان ف لمممو و ممم ترتس عىني خسػمور مممنػ بمم ػرك نػدرى بػأربةنف فمػؼ
دوالر ٓ

جملطَْٜجُػحَٗ:َ٠ـَ

ب ػ تي ف ػ اكػػـ لممػػوظ نف لمةمػػومنف " مػػدنر نسػػـ لمت ػػدنر ب ػػرك لم ػػمير ،مىمبىوسػػمى

ولمترنكػو " ترنكواػم " نطػمع عػمـ ػ طىػس ونبػؿ عطنػ بةػد تمػمـ دلوػي عمػبل مػف فعمػمؿ وظن تػي
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 ٓ

وطىبى لمانمب ع مبممم بمممولد ٖٓٔ و ٗٓٔ و ٘ٓٔ و ٔٔٔ ٙ/و  ٔٔٙمكر لر  ٔ/و

 ٔٔٛو /ٜٔٔس و  ٜٔٔمكر لر /يػ مف نماوف لمة وبمى ٓ
ٓوضٓسَػغٝعيسَ

كام ند بسطام دفمعام ف لمموضوع ولم ػماوف بمرلفةتاػم لم ػ وني فمػمـ ينوػي سػمب مػف
فاد ع ر عممم و بتىست ٔٔ و ٕٔ  ٜٜٔٔ / ٕ /مشندل باولفظ لممستادلى لمم دم تبمعػم
ف ػ لمػػدعوى وكػػذل ا ػولفظ لممسػػتادلى لمم دمػػي ف ػ لم ضػػن لممرتبط ػ ٗ ٜٜٔٓ/٘ٚٛتامنػػمى
ا ػػدلوؽ لم ب ػػي ( ٖٓ٘ ٜٓ/كىػ ػ
إرتبمطػػم الن بػػؿ لمتتزو ػ

ػػرؽ لم ػػميره ) لمماظ ػػوره م ػػس ي ػػذه لم ض ػػني إلرتبمطمم ػػم مة ػػم

نسػػتوتس فف ن ػػدر فنممػػم اكػػـ ولاػػد ػ  ..ذمػػؾ فف ن ػرلر لالتمػػمـ

ناسػػس لم ػ لممػػتمـ  ........ف ػ لم ضػػن ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنػػمى اػػدلوؽ لم بػػي ( ٜٔٛ / ٘ٚ
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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تامنمى ادلوػؽ لم ب ( ٖٓ٘  ٜٓ /كىػ

ػرؽ ) فاػي بػذلى

ػ ت كػرونس متىػس لدلره ػرك

ترنكوام تمكف مف لما وؿ عى كسػس غنػر م ػروع اتنتػ لرتكمبػي مخمم ػ مػاص ع ػمب بػأف

فخػػذ مبىػ ع ػره الؼ دوالر لمرنكػ موضػػوع لالتمػػمـ فػ لمتامنػ رنػػـ ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنػػمى
ادلوؽ لم ب لمم ند ،برنـ ٔ ٜٛ / ٘ٚكى

رؽ لم مير ،عى لمااو لممبنف بممتا ن مى " .

ف رلر لإلتممـ ف لم ضن ٗ ٜٓ / ٘ٚٛتامنمى ادلوؽ لم ب ناص
لمتممػ ػ

رلا عىػ فف

لمتػ ػ ناس ػػبمم لمػ ػ لمم ػػتمـ  .........يػ ػ ذلى لمتممػ ػ لمتامونػ ػ موض ػػوع لإلتم ػػمـ فػ ػ

لمتامن ػ ػ ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنػ ػػمى اػ ػػدلوؽ لم ب ػ ػ ٓٓ و ذمػ ػػؾ تةػ ػػدد مةاػ ػػوى بتةػ ػػدد لألو ػ ػػمؼ
لممسػبا

عىػ لم ةػؿ لمولاػد ٓٓ فمػو مو ػوؼ فػ لم ضػن ٗٔ٘ ٜٜٔٛ / ٛبأاػي ر ػو ،و ػ

ومو ػوؼ فػ لم ضػن ٗ ٜٓ / ٘ٚٛبأاػي كسػس غنػر م ػروع ػ ممػم تاطبػؽ عىنػي مػو

ػح

لألس ػػامد و لم ػ ػر ،لألوم ػ ػ م ػػف لممػ ػػمد ٖٕ/ ،ع وبػ ػػمى و و ذمػ ػػؾ نس ػػتوتس لمضػ ػػـ من ػ ػػدر ف ػ ػ
لم ضنتنف اكـ ولاد ٓ

وبذمؾ سػىـ نػرلر لإلتمػمـ فػ لم ضػن ٗ ٜٓ / ٘ٚٛتامنػمى اػدلوؽ لم بػ و مػنس ف ػط
بتا ن ػػي

ػرلا عىػ فف موضػػوع لإلتمػػمـ يػػو ذلتػػي موضػػوع لإلتمػػمـ فػ لمتامنػ ٗٔ٘/ ٛ

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

رلا مف ماكم تامنمى لم مير ،فف تاظر لمدعوننف مةم ٓٓ ف

ػرؽ لم ػمير،
لمباد رلبةم

مف نرلر لإلتممـ ف لم ضػن ٗ ٜٜٔٓ / ٘ٚٛػ ورد ا ػم  :ـ " تةػرض لألورلؽ عىػ ماكمػ

تامنػػمى لم ػػمير ،ماظريػػم مػػس لمتامن ػ ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنػػمى اػػدلوؽ لم ب ػ لمم نػػد ،بػػرنـ ٔ٘ٚ

سا  ٜٛكى

رؽ لم ميرٓ ،

و مػػم طىبتػػي إدلر ،لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع فػ ن ػرلر لإلتمػػمـ ف ػ لم ضػػن ٜٗٓ /٘ٚٛ
اػؼ لمػذكر ػ يػو طىػس

ػانح ن ػمدؼ

ػانح لم ػماوف ػ فممتةػدد لممةاػوى ألو ػمؼ لم ةػؿ

لمولاد نوتس لمضـ و دور اكـ ولاد ف لم ضنتنف ٓ

ولذ تضماى اولفظ لممستادلى و تىؾ لممرلفة لممبػدله مػف فاػد ع ػر عممػم بتىسػت

ٔٔ و ٕٔ ٜٜٔٔ/ٕ/لألسماند لمرونسن مدفمع لممتمـ و مذل فأاام إذ ارفؽ فنمم نى ت رنام ممػذه
لممرلفةي ػ مس إضمفمى بسنط ػ و فااام اانؿ عىنمم تمى وت

نبل واتخذ مف ذمؾ كىي دفمعم

مام فممـ لممنو لممونر ،بت كنىمم لمامم ٓ
ا
أٝلََََ:كَ٠جُضكٞعَجُوحٗٗٞيسََََََ
َ
ا
أٝلَََ :بطػػبلف لذف لمانمبػػي لمةمم ػػي لالوؿ لم ػػمدر ف ػ ٔٔ ٜٛ/ٔٔ/مة ػػدـ تدنػػ لمتارن ػػمى
َ
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وبطػػبلف كػػؿ مػػم ُبا ػ لو نترتػػس عىنػػي  .كمػػم اػػدفس بػػبطبلف لالذوف لمتممنػػي مػػبلذف
لالوؿ مركوبم ػػم عىػ ػ لكت ػػمؼ لالتػ ػرلملى لمبمطى ػػي لمتػ ػ بان ػػى وترتب ػػى عىػ ػ لالذف
لالوؿ لمم وس بممبطبلف .

ا
غحٗيحََ :بطبلف لذوف لمانمبي لمةممي وممنترتس عىنمم الا رلفمم لم ترنمػي مسػت بىي ممػم ت ػس
َ
انف

درى لالذوف لممتتممني .

ا
غحُػحَََ :بطبلف لمتستنبلى تمنةمم .
ا
أٝلََ :مبطبلف لذف لمانمبي لمذى بانى عىني تىؾ لمتستنبلى .
ـَ َ
ا
ـــَغحٗيـ َـحَ :متسػػتنؿ مكمممػػمى يمت نػػي غنػػر مػػأذوف ػ بتسػػتنىمم انػػث لاػػي غنػػر
ػ ػػانح مػ ػػمورد عػ ػػف لمرنمبػ ػػي مػ ػػف

ػ ػػدور لذاػ ػػنف مىانمبػ ػػي ف ػ ػ  ٔٛو

ٕٜٜٔٔٛ/ٔٔ/ػ ػ ػ ف ػ ػػذمؾ ما ػ ػػض لدعػ ػػمم بمط ػ ػػؿ فمما ن ػ ػػي لف لمانمب ػ ػػي
رفضػػى طىػػس لالذف فػ يػػذنف لمتػػمرنخنف ول ػػرى عىػ طىبػ لمرنمبػػي
بمالرفػػمؽ ؟!  ..ثػػـ عػػف ممػػف عػػف مػػي لف نىتػػؼ اػػوؿ يػػذه لما ن ػػي و

فتمم لالمت مؼ م ضوح لمتزننؼ  ..وتىؾ ولنةي خطنره و بػؿ غمنػي فػ
لمخطوره و ومام لمنمم عود وت

نؿ سنأت ف موضةي .

ا
غحُػحََ :بطبلف لمتستنبلى الف لم موـ بممتستنؿ ولممتاكـ فني مػف غنػر لممػأذوف
ـَ َ
ممـ بممتستنؿ.

ا
عجذؼحََ :الاي خممط لمتستنبلى ماظ لترلومم ترنمي مشثمػي نماواػم ويػ لسػترلؽ
ـَ َ
لمسمس لممشثـ بممممده  ٖٜٓ /مكر لر مف نماوف لمة وبػمى ولمتػ تةمنػس
لمموظؼ لمةػمـ لذل مػم لسػتاؿ سػىط وظن تػي فػ لرتكػمس لاػد لالفةػمؿ
لممشثمػػي بػػمماص ومامػػم لسػػترلؽ لمسػػمس لمػػذى مػـ نػػشذف بػػي بتمتػػم فػ لى
لذف مػ ػػف لالذوف لمت ػ ػ لنت ػ ػػرى عى ػ ػ لمتسػ ػػتنؿ ف ػ ػػط و ويػ ػػو غنػ ػػر
لالسترلؽ وعى ممسنرد بنماي .

ا
سحٓـحَ :بمماسبي مىتستنبلى مبلطبلع عىنمم ولمةبث بمم بمةرف لمرنمبي لالدلرني
َ
ـَ
نبػ ػػؿ لت ػ ػػمممم بممانمبػ ػػي لمةممػ ػػي و ن ػ ػ ذمػ ػػؾ لف ماضػ ػػر لمرنمبػ ػػي ف ػ ػ

ٜٗٔٛ/ٔٔ/ن ػػد لس ػػتةرض م ػػمنرر فا ػػي مض ػػموف لمتس ػػتنبلى لمس ػػمب ي
عىػ يػػذل لمتػػمرن بنامػػم مػػـ تةػػرض يػػذه لم ػرلوط عى ػ لمانمبػػي إال نػػوـ
وبماض ػ ػ ػ ػػر  ٜٛ/ٔٔ/ٔٚوك ػ ػ ػ ػػذمؾ مملستةرض ػ ػ ػ ػػي ماض ػ ػ ػ ػػر لمرنمب ػ ػ ػ ػػي
فػ ٕٔ ٜٛ/ٔٔ/مػػف مضػػموف مىتسػػتنبلى لمسػػمب ي عىػ يػػذل لمتػػمرن

بنامػػم مػػـ تةػػرض تىػػؾ لم ػرلوط عىػ لمانمبػػي لمةممػػي ومػػـ تت ػؿ بمػػم لال
بةد ذمؾ ف نوـ وبماضر ٕٕ. ٜٛ/ٔٔ/
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ا
عجذؼحََََ:ػضَّجٞجػَجلػطضجصَذحُطـجيالشًَضُيََف لمدعوى لال لف نكوف دمنبل بممبرلمه
َ
 ..مىػبطبلف مػػف امانػي و والامػػم ال ت ػىح دمػػنبل فػ م ػػمـ لالسػػامد لمتاػمو مػػف امانػي فخػػرى ػ

ومف اماني ثممثي الامم تةرضى مةبػث وتركنػس و والامػم مػـ تتضػمف عىػ عبلتمػم مػم نمكػف لف

نتخذ تكوي الثبمى لالتممـ نبؿ لاد .
ا
سحٓـحَََ:ذـالَٕجُورغَٝجُطلطيشًَََٓٝحيرتضدَػِئٜحََ1
َ

ٔ ػ مبطبلف لالذف لمذى ركف مي لالترلم مف اماني و وبطبلف كمف لالترلملى ولمتسػتنبلى
لمت لعتمدى عى لالذف لمبمطؿ لمذى ركس لالترلم عىني .

ٕ ػ ومبطبلف لذف لم بض ولمت تنش لم مدر ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/و العتممده عى لممسػتمد مػف
يذه لالترلملى لمبمطىي .
ٖ ػ ومةػدـ مطمب ػ مػم نػرره لم ػموموف عىػ لمضػبط مىا ن ػي ولمولنػس انػث لف رولنػتمـ تمنةػم
رولنػػي مكذوبػػي لس ػ طول مامػػم لامػػـ خرت ػول مػػف لمرنمبػػي لالدلرنػػي ف ػ يػػذل لمنػػوـ مى نػػمـ

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 ٘ٔ
ر ٔ مف بةد ظمر ا س نوـ ٕٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/ف م ر لم ركي لممذكوره ب مرع عمػمد
لمػػدنف نسػػـ لالزبكنػػي بوسػػط لم ػػميره و ثػػـ لتتػػي يػػذل لمركػػس بمعضػػمم لممنوػػي وب ػػذلى
رك ترنكواػم فػ اػدلوؽ لم بػي فػ ا ػس لمنػوـ

لمركس مبم ر ،مف رك لمدنمىن لم

وف ػ ونػػى لالختاػػمؽ لممػػرورى انػػث و ػػىول لم ػ

ػػرك ترنكواػػم اسػػبمم سػػتىول ف ػ

لمسػػمعي ٘ٔرٕ ظم ػ لر و ونػػد تكػػمتؼ يػػذل لمركػػس س ػولم لعضػػمم لمرنمبػػي لالدلرنػػي لو
لممر د عى لس مط يذه لما ن ي ف رولنتمـ ولدعول كذبم لامـ خرتول مػف لمرنمبػي لمػ
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

مس ممسطروه ف لالورلؽ لالمر لمذى نثبػى لامػـ

ػورول ولنةػي لمضػبط عىػ خػبلؼ

لما ن ي وعى مم لابول لف ن ورويم بي زن م وزو لر وبمتمام .

ا
ؿحصؿحَ َ:ػضَّجٞجػَجلػطضجصَذشٜحصزًََََٖٓهحَّجَٝشحعىَكَ٠جلجغجءجشَجُرحؿِـٚ
َ
عمػػبل بمم معػػده لمم ػػرره لمت ػ تػػرى عىنمػػم لاكػػمـ لم ضػػمم لف مػػف نػػمـ لو ػػمرؾ ف ػ لالت ػرلم

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

* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٔٓٙػ ٔٓٓٛ

ا
ؿحذؼحَََ:ذـالَٕربويوحشَجُ٘يحذَُٚـررنيََ:ـََ
َ
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جُـردَجأل:ٍََٝ

عدـ لالمتزلـ بترتنس لممامضر مف بدلنتمم لمػ اممنتمػم فػ تسىسػؿ ولاػد
و وت رني وبةثر ،لممامضػر لمػ لنسػمـ ولتػزلم مختى ػي لسػت ؿ كػؿ مامػم
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
ف من متي مف خبلؿ ماضر نبدف مف ص ٔ ونستمر بمسىسؿ رنم متتػمم لمػ لماممنػي دوف
لف ن طس مسمره ب ػتح مامضػر متةػدده لخػرى و فػذمؾ لمػر ن ػتح لمبػمس متتػموزلى ث نىػي ال نىػزـ

لممػتمـ لف ن ػدـ دمػنبل عىنمػم ولامػم اسػبي لف تخػممؼ سػىط لمتا نػؽ عػف لم معػده الامػم مخمم ػي
تمػدر فػ ذلتمػػم ضػمماي لسمسػػني مػػف ضػػممامى لمتا نػؽ وتاػػرـ نضػػم ،لمػدعوى مػػف ا مػػـ ومػػف
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

مف لعضمم لمانمبي لمةممي و لال لف لالمر فنمم نت ؿ بممتا نؽ لمممثؿ ند تػواله مػف بدلنتػي لمػ

اممنتي لمسند لممػونر ممثػؿ لمانمبػي لمموتػود بممتىسػي ومػف ثػـ ال نوتػد مبػرر لمبتػي مىخػرو عػف
يذه لمضممامى لالسمسني ٓ

جُـردَجُػحٗ :َ٠بطبلف لمتا نؽ الفت مده لمانده و ويػو مبدف فسمس مف مبػمدىم لمتا نؽ .
ذيحَٕجُضكـــــٞعَ

ا
جٝلَََ :كــَ٠ذـــالَٕئطَٕجُ٘يحذــَٚجُؼحٓــَٚجألَ(ٍَٝكــَُ)َ79/00/00َ٠ؼــضَّجضيــسَ
جُطذغيحش

دفةاػم بػػبطبلف إذف لمانمبػػي مةػػدـ تدنػ لمتارنػمى و وبنماػمُ م ػػانح يػػذل لمػػدفس اسػػتأذف

ف لف اةود لم ماضر لمتارنمى لممشرخ  ٜٛ/ٔٔ/ٜولممرفؽ تاى رنػـ  ٙ /ماسػوخ  .تى ػى
لمرنمبػػي بػػبلغ " اسػػانف ممػػدى " ف ػ  ٜٛ/ٔٔ/ٙو وسػػطرى مىانمبػػي ماضػػر لمتارنػػمى انػػث
در لالذف ف  ٜٛ/ٔٔ/ٜو ونممى لمرنمبي ف يذل لمماضػر تمىػ بنماػمى نػد تػوا مىويىػي

لالوم لامم مىى تارنمى فةىنػي مكامػم ال ت ػمد بتمتػم مىاظػره لممتأانػي و فماػرر لمماضػر نػد
سػػطر تارنػػمى

ػػورني ومػػـ نتػػر تارنػػمى لمبتػػي عى ػ لرض لمولنػػس ..
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ولامػػم إعتمػػد فنمػػم

فورده عى فمرنف  :ػ
جألٓغَجألٍَٝٝي٘وـَْئىلَشونيََ:ـَ

جُشنَجأل :ٍَََٝمترد تردند مم فبى بي لممبى لممارض اسانف ممدى !

جُشنَجُػحٗ :َ٠مةىوممى ال ت دـ وال تشخر عف لممػتمـ  ..فاػي روػنس ػرك كػذل ولمػزعـ رت ػم
ورتمم وتتدن م بأف سمةتي منسى فوؽ مستوى لم بممى .

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
لمسػػند ماػػرر لمماضػػر ف ػ تارنػػي ورتػػس لم ػ مى ػػمى " لممػػتمـ " لمموت ػود مػػدى عضػػو لمرنمبػػي

بسرلى ينو لمرنمبي إلستبمف مي فاي ال نسػتطنس بتمتػمُ فف نطىػؽ يػذه لمم ومػي لممموىػي بػبل اسػمس
وال تاسػػس و بنام ػػم مسػػطور فػ ػ ثػػبلث ت ػػمرنر

ػ وعىػ ػ مس ػػمف لمرنمبػػي لالدلرن ػػي ا س ػػمم فف "

 " .........تػػدنر بممترننػػي و ػػممح مىمام ػػس لمةىنػػم لمت ػ ر ػػح إمنمػػم وتواليػػم و ومةا ػ ذمػػؾ
باخت مر فف لمم ومي لمت إتت فر عىنمم ماػرر ماضػر لمتارنػمى تتاػمنض تامنضػم

ػمرخم مػس

مػػم سػػطرتي لمرنمبػػي لالدلرنػػي ا سػػمم فػ ت مرنريػػم لمثبلثػػي عػػف لممػػتمـ و  ..فمػػم اػػنف نػػردد ماػػرر
لمماضػػر فف  ......مماػػدس  ..وتػػوم  ..ثػػـ تػػوم  ..ثػػـ عػػنف  ..ثػػـ مػػدنر إدلره  ..ثػػـ ف ػ

ٕ ٛٛ/ٔٔ/رو ػػنس متى ػػس لدلر .. ،ف ػػأف ي ػػذل ما ػػض تردن ػػد ممةىوم ػػمى مةىوم ػػي مىكمف ػػي وم ػػنس
تارن ػػم و ف ػػممتارى إاط ػػبلؽ إمػ ػ فرض لمولن ػػس وس ػػنماي بماث ػػي ما ب ػػي فػ ػ فرض لمولن ػػس متم ػػس
لممةىومػػمى وتوثن مػػم و مىتأكػػد مػػف كػػؿ يمسػػي وكػػؿ خىتػػي وكػػؿ م ومػػي  ..وات ػ يػػذه لمتزونػػي

لمت ردد فنمم مارر لمماضػر م ومػ عممديػم لمتتػدنؼ مػـ تا ػؽ لمامنػي لمماىوطػي لمتػ رلممػم
وال يػػذل يػػو لمتاػػرى
ماػػرر لمتارنػػمى  ..فػ ِػذكر لمتسىسػػؿ لمػػوظن و مػػنس مةاػػمه لمتاػػرى
لمم

ود ولمرنمبي ا سمم ند نررى ثبلث مرلى ب بلان  ........بةد لمباث ولمتارى مترننتػي

ممذه لممام س لمةىنػم لمثبلثػي و خريػم روػنس متىػس لدلر ،لم ػركي فػ ٕ ٛٛ/ٔٔ/فى نبػؿ سػاي
ف ػػط م ػػف تارن ػػر ماض ػػر لمتارن ػػمى و

ػ فكن ػػؼ ن ب ػػؿ بة ػػد ي ػػذل زع ػػـ ما ػػرر لمماض ػػر

ػ

بماض زعمي ػ فف سمة  ........منسى فػوؽ مسػتوى لم ػبممى  ..فػاف كػمف ػ فىمػمذل فو ػى
لمرنمبػػي ا سػػمم ثػػبلث م ػرلى متتممنػػمى باسػػت ممتي وتدلرتػػي و ػػبلانتي متػػوم فعى ػ لممام ػػس
ولمدرتمى ؟ !!!
جألٓغَجُػحَٗ٠جُضجٍَػَِ٠طٞعيسَٝػضَّجضيسَجُطذغيحشَ:

مػػف لمم ػػرر فف لمػػببلغ فػ ذلتػػي ال نك ػ إل ػػدلر إذف لم ػػبض و لمت تػػنش وولتػػس رتػػؿ

لالسػػتدالؿ فف نتاػػرى عػػف موضػػوع لمػػببلغ وعػػف

ػػماس لمػػببلغ  ..فم ػػمذل ن ػػمؿ سػػنمدتي فػ ػ

تارنمتػي عػف لممبىػ اسػػانف ممػدى  ..نػمؿ لف سػاي فو عمػره ٖ٘ سػاي  ..اةػـ ٖ٘ سػاي وم ػػنـ
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
!!! ٛٚ

مف فنف فت مارر ورن لمتارنمى بمػذه لممةىومػمى ؟ !!! يػؿ يػو تردنػد ممػم ورد فػ

بػػبلغ  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٙ؟ !!!  ..يػػؿ لات ػػؿ سػػنمدتي ولت ػػؿ بممس ػ مرلى ولم ا ػػىنمى ؟ ! فو فخػػذ
لمكبلـ مف فـ " اسانف ممػدى " ؟ ! انػث ن ػوؿ  :فكػدى لمتارنػمى

ػا لمػببلغ وا ػوؿ مػي :

فاؾ مـ تتار بتمتم ؟ !! وفاؾ مو تارنى مةىمى فاي ال نسػت نـ ممػف كػمف عمػره ٖ٘ سػاي ( فى

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

ػ ي م رو ػػي  ..فف نكػػوف تػػمت لر كبن ػ لر  ..ولامػػم يػػو ػػمس نرنػػد فف

نتسػػىؽ لمتػػدرلف بػػأى وسػػنىي ػ وا ػػوؿ مماػػرر ورن ػ لمتارنػػمى فاػػؾ مػػو تارنػػى مةىمػػى فم ػرنف
يممنف كمام ك نىنف بأغبلؽ لممىؼ مف لمبدلني  :ػ

(ٔ) جألٓــغَجأل :ٍَٝفف ػرك ترنكواػػم مػـ تونػػؼ بماػض إرلدتمػػم فى مةممىػي مػػف لممةػػممبلى
لمثبلث لمم روع فػ لإلت ػمؽ عىنمػم بولسػط فو بوسػمطي "  " .......وفف

إن ػػمؼ فو عػػدـ إتمػػمـ يػػذه لمم ػػروعمى ولات مممػػم إمػػ انػػز لمتا نػػذ إامػػم
نرتس إم عدـ مولف
َ(َ)6جلٓغَجُػحٗ :َ٠فف

ادوؽ لمدعـ .

ادوؽ لمػدعـ نػد اظػر لمتةممػؿ مػس "  " ........واػرر ضػده عػد،

مامضػػر تزونػػر ػ بةضػػمم سػػمبؽ مونػػموس يػػذه لمػػدعوى وبةضػػمم الاػػؽ
عىنمػم ػ ونػد فنػر بػذمؾ " " .........ونرريػم خػروف سػوله  :مثػؿ متػدى

لمةػػمرؼ وغن ػره  ..وفاػػوى يػػذه لممامضػػر لمت ػ نػػدمام

ػػوريم لمرسػػمني

وفنػػر اسػػانف ممػػدى بمػػم و ػػمد عىنمػػم متػػدى لمةػػمرؼ وغن ػره  ..فاػػوى
لممامضر فف لمسند  .......متمـ ف عد ،نضمنم تزونر م نزلى

ادوؽ

لمدعػـ و وي لنف تُاظر بمممكتس لم ا مىاموس لمةمـ !!
ومػػو فتػػرى عضػػو لمرنمبػػي تارنػػم فةىنػػم وتػػدنم مةىػػـ لف لمتممةػػي لمت ػ كػػمف مزمةػػم لف
نىاؽ بمم اتؿ لممتمـ لالوؿ و لامم كماى تممة بنروى ال تممة لمسودلف و لامم يػو ت نػأ مػم
فخبره بي " اسانف ممدى " دوف فف نترى مف تمابي فى تارنمى عى لالطبلؽ !!!
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
فممولنس لف  ......ال توتد مي مةػممبلى تتمرنػي سػمب ي مػس ػرك ترنكواػم و ومػـ نت ػدـ لمنمػم إال
فػ ػ ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٛ/وفا ػػي م ػػنس م ػػي فى تة ػػممبلى س ػػمب ي عىػ ػ ذم ػػؾ م ػػس ػػرك ترنكوا ػػم و فم ػػم
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

ًمػ ًػر باظػػر
لمػػدعـ ب ػػأامم مت ػػدنر إاتمتمػػم و فاػػرر لم ػػادوؽ ضػػده مػػمارره عػػف مامضػػر وف ً
لمتةممؿ مةي !! .
ومػػو تاػػرى عضػػو لمرنمبػػي لبسػػط تاػػرى وليػػوف تاػػرى و مةىػػـ مػػميو دور
لمذى غمس عاي و ومػو عىػـ سػنمدتي دور

ػػادوؽ لمػػدعـ

ػادوؽ لمػدعـ لمػذى غػمس عاػي مةػدـ تارنػي ػ مك ػ

ا سػي وك ماػم مشواػ مولتمػ يػذل لمركػمـ مػػف لمبمطػؿ !!  ..مػو تاػرى سػنمدتي لبسػط تاػرى مةىػػـ
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

ذياي فتنؿ سوم لمظف لمماىوط لمذى زرعي فني  .....بأاي نتةرض مضاط منرض  ..فىـ نكػف
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

ت ػدنره و ػ وبػذمؾ تاػررى لممامضػر لمتػ نػدماميم ولمتػ تباػث اممنػم بمممكتػس لم اػ مىسػػند
لالستمذ لممست مر لماموس لمةمـ !! .
كذمؾ ػ مـ نكىؼ مارر ورن لمتارنمى لم ورني ا سي مشوا مةرف مممذل ن طف .....
ػ لذل كػمف بمم ةػؿ تػمت لر كبنػ لر ! وذل تةػممبلى تتمرنػي كبنػر !! ،ػ ممػمذل ن طػف فػ

ػ ي م رو ػي

ػأف لمماػممرنف و ػذلذ لنفػمؽ (؟!!) ػ وممػمذل ال نكػوف مػي ػ ي ثمبتػي وسػكف مسػت ر ػأف مػف

ندع فاي مف زمر ،كبمر لمتتمر (؟!!)
مػػو تونػػؼ لمسػػند عضػػو لمرنمبػػي عػػف ذمػػؾ كىػػي وغنػره مةىػػـ مػػف ػػأف اسػػانف ممػػدى مػػممـ
نةىمي و وألاتـ عف تردند م والتي مي عى لامم ا ػموؽ لفرزيػم تارنػي لممزعػوـ لمػذى مػـ ناػدث

بتمتم !!

مػػو تػػد لمسػػند عضػػو لمرنمبػػي ف ػ تارنػػي مةىػػـ لف م وم ػ لف  ......ناػػنط لممامن ػػمى
ولمم موض ػػمى م ػػس لمم ػػدرنف وتت ػػمر لم ط ػػمع لمخ ػػمص بأط ػػمر م ػػف لمسػ ػرني و لام ػػم يػ ػ فرن ػػي
ولكذوبػ ػػي

ػ ػػمرخي  ..فمػ ػػف لممةىػ ػػوـ مكمف ػ ػ لمةػ ػػممىنف ب ػ ػػرك ترنكواػ ػػم لف تمنػ ػػس لمم موضػ ػػمى

ولممامن مى ال تتـ لال باضػور تمنػس لممخت ػنف بمم ػركي  :مػدنر لمت ػدنر وروػنس لمت ػدنر
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
عى ػ ممامىتػػي لالورلؽ ف ػ عدنػػد مػػف لممولضػػس  ..بػػؿ م ػػد ػػمد كػػؿ مػػف تارنػػد اسػػف لامػػد
ع لربػ وسػػمنر عت ػرنس اسػػف لمةػػممىنف بمكتػػس روػػنس متىػػس لالدلره لممماػػدس  .........بػػأف
لمممادس  .....فمر عادمم لخبر نوـ لمضبط بػأف اسػانف ممػدى نرنػد م مبىتػي ػ فمػر بأسػتدعمم

مدنر لم طمع لمتتمرى  :عزى لسػط ماوس ومػدنر لمت ػدنر  :مانػر غػمم و ػ ولمػر بػمال نػدخؿ
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اسػ ػػانف ممػ ػػدى لمنػ ػػي لال بةػ ػػد و ػ ػػومممم لم ػ ػ مكتبػ ػػي  ..ومػ ػػـ ناػ ػػدث بتمتػ ػػم لف لتػ ػػرى ......
م موضػػمى لو مامن ػػمى فػ غنػػر اضػػور لممخت ػػنف بمم ػػركي و وذمػػؾ مةىػػوـ مكمفػ لمةػػممىنف
بمػػم و ومػػو كىػػؼ لمسػػند عضػػو لمرنمبػػي ا سػػي عاػػمم لمسػشلؿ مةىػػـ ا ن ػ لالمػػر لمػػذى لتتػ فر عى ػ

لمخوض فني بانر عىـ !!
يذل نىنؿ مف كثنر ممم إعتور لمتارنمى ودؿ عى

ورنتمم وعدـ تدنتمم و وعى فف

مارر ورنتمم مـ نتر فى تارنمى لمبتي و ولامم ردد ت والى ولدعمملى لممبى لممارض اسػانف

ممدى و دوف باث ودوف تمانص ودوف تارى و ومـ نسؽ إم تولريػم إال لمتػدر لمػوظن

و

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 تػواله مػف عػػمـ ف ػط سػػمبؽ عىػ إدعػمم عضػػو لمرنمبػي فػ ورنتػي لم ػػورني
بأف سمةتي منسى فوؽ مستوى لم بممى !!!!!
ونػػد تػػرى نضػػمم ماكم ػ لمػػا ض عى ػ فاػػي ن ػػترط م ػػا لإلذف لم ػػمدر بةمػػؿ مػػف فعمػػمؿ
لمتا ن ػػؽ و فف نس ػػب ي تارن ػػمى تدنػ ػ س ػػمب عىػ ػ لإلذف ال الا ػ ػ عىن ػػي و و إال ك ػػمف لإلذف
بمطبل ٓ

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

ال نتػػوز لإلسػػتدالؿ بممةمػػؿ لمبلاػػؽ وال بممضػػبط لمبلاػػؽ مى ػػوؿ بتدنػ لمتارنػػمى و ذمػػؾ فاػػي
إذل مػـ تر ػد لمتارنػػمى لمولنػس لمسػمبؽ لمولتػػس ر ػده و فػاف ذمػػؾ نشكػد عػدـ تػػدنتمم ومػف ثػػـ
بطبلف فى إذف ن در بامم عىنمم ٓ

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

ونض ػػى ماكمػ ػ لم ػػا ض بتأنن ػػد اك ػػـ ماكمػ ػ لمموض ػػوع ب ػػبطبلف لإلذف مة ػػدـ تدنػ ػ
لمتارنػػمى مخىويػػم مػػف بنػػمف ماػػؿ إنمم ػ لممػػتمـ وعمىػػي لمػػذى نممرسػػي مػػس فاػػي تػػمتر فخ ػػمس

ونبم ر ا مطي فػ ماػؿ مػرخص بػي ومػي بطمنػ ضػرنبن

و ( ا ػض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ

 ٙٙػ ٖٓ٘ ) و ونضػػى ب ػػا مػػم ذيبػػى إمنػػي ماكمػ لمموضػػوع لمتػ فبطىػػى إذف لمت تػػنش
تأسنسػم عىػ عػدـ تدنػ لمتارنػمى ممػم تبناتػي مػف فف لمضػمبط لمػذى إست ػدره مػو كػمف نػد تػػد
ف تارني عف لممتمـ مةرؼ ا ن إسػمي و كمػم نضػى بػذمؾ فنضػم عىػ سػاد فف لمضػمبط مػو
كمف ند تد ف تارني متو ؿ إم عاولف لممتمـ وسكاي و فمم وند تمىي
لإل مر ،إم عمىي وتادند ساي م

وخبل ماضره مػف

وره ف لمتاػرى ممػم نبطػؿ لألمػر لمػذى إست ػدره ونمػدر
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لمدمنؿ لمذى ك ؼ عاي تا نذه " ( ا ض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س ٕٛػ  ٕٓٙػ . ) ٔٓٓٛ
ا
* ا ض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜػ س  ٖٙػ ٘ ٜػ ٘٘٘
أيؼحََََ:ـ
َََ َ
* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘

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

* ا ض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ
* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٕٗٔ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ
ٝئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠إََٔ:ـَ

" لمدفس ببطبلف لإلذف بممت تنش مةدـ تدن لمتارنمى لمت با عىنمم تويرى ونتةػنف

عى ػ لمماكم ػ لف تةػػرض ممػػذل لمػػدفس وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي بأسػػبمس سػػموا وال ن ػػىح إلط لرا ػي
لمةبػػمر ،لم م ػر ،لمت ػ ال نسػػتطمع مةمػػم لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نض ػ بػػي لماكػػـ ف ػ يػػذل
لم ػػأف إذ مػػـ تبػػد لمماكم ػ رفنمػػم ف ػ عام ػػر لمتارنػػمى لمسػػمب عى ػ لإلذف بػػممت تنش فو ت ػػؿ

كىمتمم ف ك منتمم متسون إ ػدلره مػف سػىط لمتا نػؽ مػس إامػم فنممػى نضػمميم بمإلدلاػ عىػ
لمػدمنؿ لممسػتمد ممػم فسػ ر عاػػي تا نػذ يػذل لإلذف ومػف ثػـ نكػػوف لماكػـ مةنبػم بمم

ػور ولم سػػمد

ف لإلستدالؿ بمم نستوتس ا ضي " ٓ
*

ا ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ

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

وبط ػػبلف لإلذف لم ػػمدر بممض ػػبط فولمت ت ػػنش فو لمتس ػػتنؿ فو ب ػػأى عم ػػؿ م ػػف فعم ػػمؿ
لمتا نؽ و نبطؿ بممتمم كمف لألدم لممترتب عىػ تا نػذ ذمػؾ لإلذف مػم دلمػى وثن ػ لم ػى بػي
مم كماى متوتد مواله ٓ

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

فبطبلف لالترلم مبطبلف ممبا عىني نمعد ،لترلون عممي بم تض نػماوف لالتػرلملى
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لمتامون ػ وفاكػػمـ ماكم ػ لمػػا ض ٓ ػ فمممػػمد ٖٖٔ / ،فٓ تػػاص عىػ ػ فف  :ـ " لمػػبطبلف
نترتػػس عىػ عػػدـ م لرعػػم ،فاكػػمـ لم ػػماوف لممتةى ػ بػػأى لتػرلم تػػويرى ٓ ونضػػى لممػػمد/ ،

ٖٖٙفٓ

عىػ فاػػي  :ػ لذل ت ػػرر بطػػبلف لتػرلم فماػػي نتاػػموؿ تمنػػس لنثػػمر لمتػ تترتػػس عىنػػي

مبم ره و ومزـ لعمدتي مت فمكف ذمؾ " ٓ
ٝهؼصََحمٌٔسَجُ٘وغَٓغجعجَذإََٔ:ـَ

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

" وتطبن مى ػ يػذه لم معػد ،عدنػد ،ال ت ػس تاػى ا ػر فػ نضػمم ماكمػ لمػا ض و
فاكمى م لر لر بأف الزـ لم بض ولمت تنش لمبمطىنف ليدلر كؿ ممنترتس عىنممم " ٓ
* ا ض  ٙٙ/ٖ /ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘ػ ٕ٘٘
* ا ض  ٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ سٕٔػ ٖ ٜٔػ ٜٖٛ
* ا ض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََذأَٗ:َٚـَ

" النتوز لالستامد ف لدلا لممتمـ لم ضبط لمممد ،لممخدر ،مةي اتنت مىت تنش لمذى

نمـ بي وكنؿ لمانمب ألف يػذل لمػدمنؿ مت ػرع عػف لم ػبض لمػذى ونػس بػمطبل ومػـ نكػف منوتػد مػوال
يذل لالترلم لمبمطؿ وألف ممبا عى لمبمطؿ فمو بمطؿ "


ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ /ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ

ٝهؼصََحمٌٔسَجُ٘وغَََ:ـَ
" ممدلمى لدلا

لممتمـ ند لننمى عى لمدمنؿ لممستمد مػف ماضػر ت تػنش بمطػؿو ػ

وعىػ ػ لالعتػ ػرلؼ لمماس ػػوس لمنػ ػي فػ ػ ي ػػذل لمماض ػػر لم ػػذى لاكػ ػره فنم ػػم بة ػػد و فمام ػػم ال تك ػػوف
انا العتممد لماكـ عى ماضر لترلملى بمطى

ٓ

* ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘
كمػػم ال تسػػمس ػػممد ،مػػف نػػمـ بمػػذل لمةمػػؿ لمتةسػ

لمم ػػوس بػػممبطبلف ألاػػي إف ن ػػمد

ب ا لإلتػرلم لمبمطػؿ لمػذى نػمـ بػي عىػ ااػو مخػممؼ مى ػماوف ومثىػي ال ت بػؿ ماػي ػممد ،وال
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نسمس مي نوؿ ٓ
* ا ػػض ٖٜٜٔٓ/ٔ/
ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

ػ س ٔٗ

ػ رن ػػـ ٗـ صٔٗ

ػ طة ػػف

َ

ضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠دٌََْٖٓػيَٕٞأدٌحٜٓحَ :ـ

"ٔ ػ

مف لمم رر فف بطبلف لم بض مةدـ م ػروعنتي ناباػ

عىنػي عػدـ لمتةونػؿ فػ لالدلاػ

عى فى دمنؿ نكػوف مترتبػم عىنػي و فو مسػتمدل ماػي ػ وت رنػر لم ػى

بػنف لم ػبض

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

سػػموام وم بػوال و وممػػم كػػمف لبطػػمؿ لم ػػبض عىػ لممطةػػوف ضػػده الزمػػي بممضػرور،

ليدلر كؿ دمنؿ لاك ؼ اتنت لم بض لمبمطؿ وعدـ لالعتدلد بػي فػ لدلاتػي و ومػف
ثػػـ فػػبل نتػػوز لالسػػتامد لم ػ وتػػود فتػػمى دوف لمػػوزف مػػف مخػػدر لما ػػنش بتنػػس
دنره لمذى فرسىي وكنؿ لمانمب لم لمتاىنؿ ألف يذل لالترلم ولمدمنؿ لممستمد ماي

مت رع عف لم بض لمذى ونس بمطبل ومـ نكف منوتد موال لترلم لم بض لمبمطؿ ٓ
ٕ

ػ لم معػػد ،ف ػ لم ػػماوف فف مػػم با ػ عى ػ لمبمطػػؿ فمػػو بمطػػؿ و وممػػم كػػمف ال تػػدوى مػػف
ت ػرنح لماكػػـ بػػبطبلف لمػػدمنؿ لممسػػتمد مػػف لمةثػػور عىػ فتػػمى ممخػػدر لما ػػنش
بتنس

دنرى لممطةوف ضده بةد لبطمؿ مطىػؽ لم ػبض عىنػي ولمت رنػر بػبطبلف

مػػم تػػبله مت ػػبل بػػي ومترتبػػم عىنػػي و ألف مػػميو الزـ بمالنتضػػمم لمة ى ػ ولمماط ػ

الناتػػم لمػ بنػػمف و ممػػم كػػمف مػػم ت ػػدـ و وكػػمف مػػم فورده لماكػػـ سػػموام ونسػػت نـ بػػي

نضمشه و ومف ثـ تااسر عاي دعوى لم
ٖ ػ

ور ف لمتسبنس ٓ

مػف لمم ػرر لاػي ال نضػنر لمةدلمػي لفػبلى متػرـ مػف لمة ػمس ب ػدر ممنضػنريم لالفتوػمى
عى ارنمى لمامس ولم بض عىنمـ بدوف وتي اؽ " ٓ

* ا ض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ

*

*

*

لَهئسَُِطذغيحشَكَ٠جإلغرحشَََ:

ويػػذه لمتارنػػمى لممزنى ػ مةدوم ػ لم نم ػ م ت ػػده لمتدن ػ و ال ننم ػ ممػػم بتمتػػم ف ػ لإلثبػػمى

لمتاػمو و ونػد نضػى ماكمػ لمػا ض فػ لمةدنػد مػف فاكمممػم بػأف لمتارنػمى واػديم الت ػىح

دمػػنبل فسمسػػنم عى ػ ثبػػوى لمتمم ػ وال نتػػوز إنمم ػ لألاكػػمـ عىػػ متػػرد رفى ما ػػرر ماضػػر
لمتارنػػمى فو لمضػػبط و فمألاكػػمـ إامػػم تبا ػ عى ػ لألدم ػ لمت ػ ن تاػػس مامػػم لم مض ػ بادلا ػ فو
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برلم،

مد لر فنمػم عػف ع نػد ،نا ػىمم يػو مسػت بل فػ تا ػنؿ يػذه لمة نػد ،با سػي ال ن ػمركي

فنمم غنره و ال ن ح ف لم ماوف فف ندخؿ ف تكونف ع ندتي ب ا لمولنة لمت فنمـ نضممه
ػػاتمم اكمػػم مسػوله ٓ ولمتارنػػمى ال ت ػػىح واػػديم فف تكػػوف نرناػ مةنا ػ فو

عىنمػػم فو مةػػدـ

دمنبل فسمسنم عى ثبوى لمتمم و ألف ممتورده لمتارنػمى دوف بنػمف م ػدريم النةػدو فف نكػوف
فف نةػرؼ

مترد رفى م مابمم نخضس إلاتممالى لم ا ولمبطبلف ولم ػدؽ ولمكػذس إمػ

م دره ونتادد كامي ونتا ؽ لم مض ماي با سي اتػ نبسػط رنمبتػي عىػ لمػدمنؿ ون ػدر ننمتػي

مف انث

اتي فو فسمده ٓ وي يام تارنمى بمطى فمسد ،نػ بطبلامػم وكػذبمم وفسػمديم مػم

فوردامه ٓ
ضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغَكَٝ٠جدضََٖٓػيَٕٞأدٌحٜٓحََ:ـََ

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

بادلا ػ لممػػتمـ فو ببرلمتػػي

ػػمد لر ف ػ ذمػػؾ عػػف ع نػػد ،نا ػػىمم يػػو ممػػم نترنػػي مػػف لمتا نػػؽ

مست بل ف تا نؿ يذه لمة ند ،با سي الن مركي فنمم غنره وال ن ػح فػ لم ػماوف فف نػدخؿ
اتمم اكمم مسػوله ٓ وفاػي

ف تكونف ع ندتي ب ا لمولنة لمت فنمـ نضممه عىنمم فو بةدـ

وفف كمف لأل ؿ فف مىماكم فف تةوؿ ف تكونف ع ندتمم عى لمتارنمى باعتبمريم مةزز ،ممم

سمنتي مف فدم

طمممم فامم كماى مطروا

تكػػوف نرناػ مةناػ

عى بسػمط لمباػث إال فامػم ال ت ػىح واػديم ألف

فو دمػػنبل عىػ ثبػػوى لمتممػ ٓ وممػػم كػػمف لمثمبػػى فف ضػػمبط لممبماػػث مػػـ

نبػػنف مىماكمػ م ػػدر تارنمتػػي ممةرفػ مػػم إذل كػػمف مػػف ػػأامم فف تػػشدى إمػ

ػػا مػػم فاتمػ

إمنػػي فأام ػػم بم ػػذه لممثمبػ ػ التة ػػدو فف تكػػوف مت ػػرد فرى م ػػمابمم تخض ػػس إلاتم ػػمالى لم ػػا
ولمبطبلف ولم دؽ ولمكذس إم فف نةرؼ م دره ونتادد كامي ونتا ؽ لم مض ماي با سي
اتػ نسػػتطنس فف نبسػػط رنمبتػػي عىػ لمػػدمنؿ ون ػػدر ننمتػػي مػػف انػػث

ػػاتي فو فسػػمده وفاتمتػػي

فػ ػ لم ػػدعوى فو ع ػػدـ فاتمت ػػي و ولذ كما ػػى لمماكمػ ػ ن ػػد تةى ػػى فس ػػمس إنتامعم ػػم فرى ما ػػرر
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 "

لمانمب

*

ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚػ سٖٗ ػ  ٜٚػ ٕٖٜ

*

ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ

فمذل كمف ذمؾ و وكماى يذه لمتارنمى لم ورن لممةدوم

و إستبمف  :ػ

ف ا ن تمم ي عمػمد لذف

ذـالَٕجطَٕجُ٘يحذسَكَُ79/00/00َ٠ظٞعيسَٝجٗؼضجَّجُطذغيحشَ

ٝذـالًَََٕٓحعًدَػِيَٝٚجؿط٘ضَجُيَٝٚجضٌأَػِيَٚأَٝضغضدَػِيَ1َٚ
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ا
غحٗيحَََ:كَ٠ذـالَٕجطَٕجُ٘يحذسَجُظحصعَكَ79/00/04َ٠

دفةام فنضم ببطبلف لذف ٘ٔ ٜٛ/ٔٔ/مةد ،فسبمس :
أٝهلــــحَََ:

لاػػي لعتمػػد عى ػ لذف ٔٔ ٔٔ/وعى ػ مػػم لفػػرزه لذف ٔٔٔٔ/

غحٗئٜـــحَ:

فف ياػػمؾ بطبلا ػم كػػممبل ف ػ ذلى لالتػ ػرلملى لمتػػ باػػ

وكبليمم بمطؿ مبطبلف لالذف ٓ

عىنمم يػذل لالذف ٓٓ لمتػ فترتمػم لمرنمبػ لالدلرنػ باػمم عىػ
لذف ٔٔ ٔٔ/وي ػ بمطى ػ ف ػ ذلتمػػم بطبلاػػم زلد عى ػ بطػػبلف
لالذف ٓ

غحُػــــــحَ :ون ػ ػ ػ الزمػ ػ ػ عا ػ ػػد لمتس ػ ػػتنبلى واك ػ ػػـ لم ػ ػػماوف فنم ػ ػػم و وفثػػ ػػر بطبلام ػ ػػم عىػ ػ ػ

ممتبليم ٓ

ال اسػبؽ لألاػدلث اػنف ا ػوؿ لنف فف تسػتنبلى لمػدعوى بمطىػ برمتمػم و ػ فبنػمف ذمػؾ
الزـ لمتةتن ػػؿ ألف ي ػػذه لمتس ػػتنبلى كما ػػى تكوػ ػ ألذوف ولتػ ػرلملى تىتم ػػم ٓٓ م ػػذمؾ الزـ فف
اةرض مف لنف مىتستنبلى لم وتن وادوديم وممنىزـ فنمم  ..وي ون ساةود بةديم لم

مم لا طس مف ادنث بطبلف لألذوف لمتممن

ألذف ٔٔ!! ٜٛ /ٔٔ/

ا
أٝلَََ:ضـجيََجُِوحءجشَ
أَٝجملٌحملحشَجهلحضليسَ

ػَََٖٔٓأػٔحٍَجُطذوينَ
ليظضعَٝلَجيٞػَإَٔيظضعَ

ئلَذ٘حءَػَِ٠ربغيحشَجضيسَ
َ

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

لمم رن مف لممبمدت لممتولتر ،ف نضمومم مم نى  :ػ
ٔ

ػ فف ت تػػنش ماػػزؿ مانػر لممػػتمـ و فو مرلنبػ تىن ػػوف مانػػر لممػتمـ و فو مرلنبػ لممامدثػػمى
لمسػػىكن ولمبلسػػىكن فو تسػػتنؿ مامدثػػمى تػػرى ف ػ مكػػمف خػػمص

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 ٓ

ٖ ػ

فف تستنؿ لممامدثمى ػ عمؿ مف لعممؿ لمتا نؽ ٓ

ٗ

ػ

ػ ال نتػػوز إال

نتةنف فف ن وـ 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 ٓ
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٘ ػ

ننمـ خص مف غنر مأمورى لمضبط لم ضمو باترلم لمتستنبلى لم وتن ٓ أغغَٙ
 :بطػػبلف ذمػػؾ لإلتػرلم مػػم دلـ فف مػػم نػػمـ بػػي مػػـ نك ػػف تاػػى ب ػػر وسػػمس ( مةػػم )
لممأمور لممأذوف مي و ويو بطبلف ناساس عى لمدمنؿ لممستمد ماي ٓ
* ا ض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ ٓٓٔ ػ ٗٓ ٜ٘

إف لإلذف بتسػ ػػتنؿ لمى ػ ػػمملى فو لممكمممػ ػػمى لمممت ن ػ ػ و يػ ػػو إذف بةم ػ ػػؿ م ػ ػػف فعمػ ػػمؿ
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
ن س لإلذف بمطبل بطبلام ناساس عى كؿ مم با عىني ٓ
* ا ض  ٙٛ /ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ
* ا ض  ٚٚ/ٔٔ/ ٙػ س  ٕٛػ  ٜٔػ ٜٗٔ
* ا ض ٗ ٚٚ/ ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٛ
* ا ض ٖ ٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
* ا ض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ

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

ا
غحٗيحََٝ:جٞخَئؿطثظجَٕجُوحػَ٠ججلؼتَُِٔ٠غجهرسَ
َََََََََٝجُطـجيََؿروحَُِٔحصزََ612َ/أَ.ؼَ

َ

ولمولضح لمثمبى لمظمير و فف لإلذف ند

در مف لمانمبػ لمةممػ دوف إسػتوذلف لم مضػ

لمتزو و لألمر لمذى نبطىي ؟!! ف ػد ا ػى لممػمده  ٕٓٙ/ل .عىػ لاػي  " :ال نتػوز مىانمبػ
لمةمم ػ ت تػػنش غنػػر لممػػتمـ فو ماػػزؿ غنػػر مازمػػي لال لذل لتضػػح مػػف لم ػػمرلى نون ػ فاػػي ا ػػموز
ال ػػنمم تتةىػػؽ بممترنم ػ  ...و  ...و فف ت لرنػػس لممامدثػػمى لمسػػىكني ولمبلسػػىكني و و فف ت ػػوـ

بتسػتنبلى ممامدثػػمى تػرى فػ مكػمف خػػمص و متػ كػػمف مػذمؾ فموػػده فػ ظمػػور لما ن ػي فػ

تامني فو تااي مةمنس عىنمم بػممابس ممػده تزنػد عىػ ثبلثػ ف ػمر ون ػترط التخػمذ فى لتػرلم
مػػف لالتػػرلملى لمسػػمب لما ػػوؿ م ػػدمم عىػ ػ فمػػر مسػػبس بػػذمؾ مػػف لم مض ػ لمتزوػػ بةػػد
لطبلعػػي عى ػ لالورلؽ  .وف ػ تمنػػس لالا ػولؿ نتػػس فف نكػػوف لألمػػر بممضػػبط فو لالطػػبلع فو
لممرلنب ممد ،ال تزند عى ثبلثنف نومم  .ونتػوز مى مضػ لمتزوػ فف نتػدد يػذل لألمػر مػد ،فو
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مددل فخرى مممثى " .
َََٝهؼصَحمٌٔسَجُـ٘وغَكـَ٠دٌٜٔـحَجُظـحصعََ 0979/2/0ـَؽََ 51ـََ 011ـََ 495ـَ
كَ٠جُـؼََٖ47َ/َ0956مَذأََٗ:َٚ

" وانػ ػػث فف لمبػ ػػنف مػ ػػف مامضػ ػػر تىسػ ػػمى لممامكم ػ ػ

وم ػ ػدوامى لماك ػ ػػـ لممطةػ ػػوف

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

مأمورى لمضبط لم ضمو و فو فعولامـ و وكماى لمممد ٕٓٙ/ ،مف نماوف لالترلملى لمتامون
لممةػػدؿ بمم ػػماوف رنػػـ  ٖٚسػػا ٕ ٜٔٚلم ػولرد ف ػ لمبػػمس لم لربػػس مػػف لمكتػػمس لألوؿ و لمخػػمص
بممتا نؽ بمةرف لمانمب لمةمم و تاص عى فاػي النتػوز مىانمبػ لمةممػ ت تػنش غنػر لممػتمـ فو

ماػػزؿ غنػػر مازمػػي و لال فذل لتضػػاى مػػف فمػػمرلى نون ػ فاػػي اػػموز أل ػػنمم تتةىػػؽ بممترنمػػ و
ونت ػوز ممػػم فف تضػػبط مػػدى مكمتػػس لمبرنػػد تمنػػس لمخطمبػػمى ولمرسػػموؿ ولمت لروػػد ولممطبوعػػمى
ولمطرود ومدى مكمتس لمبرؽ تمنس لمبرننمى و ولف ترلنس لممامدثمى لمسىكن ولمبلسىكن و ولف
ت وـ بتستنبلى ممامدثمى ترى ف مكمف خمص و مت كمف مذمؾ فموده ف ظمور لما ن و

ف تامن فو تاا مةمنػس عىنمػم بػممابس ممػد ،تزنػد عىػ

ثبلثػ

ف ػمر ـ ـ ون ػترط التخػمذ

فى لترلم مف لالترلملى لمسمب لما وؿ م دمم عى لذف مف لم مض لمتزو بةد لطبلعي
عى لألورلؽ "  ( .نرلتس فنضم ا ػض ٔٔ ٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ ٖٔ ػ  ٖٔٛو ا ػض ٕٕٔٙ/ٕ/
ػ س ٖٔػ  ٖٚػ ٖ٘ٔ و ا ض ٗٔ ٙٚ /ٕ/ػ س  ٔٛػ ٕٗ ػ ) ٕٜٔ
فبم تض

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

فو ماؿ مانر لممتمـ وال فف تأذف باترلم تستنبلى فو ت ونر م مملى ف فمػمكف خم ػي دوف
لما ػوؿ م ػػدمم عىػ فمػر مسػػبس بػػذمؾ مػػف لم مضػ لمتزوػ طب ػػم مىمػػمد / ٕٓٙ ،ف .

وو

نضى ماكم لما ض بأف لمم رع سوى ف لممةممى بػنف مرلنبػ لممكمممػمى و ضػبط لمرسػموؿ
و لمتسػػتنبلى و بػػنف ت تػػنش ماػػمزؿ غنػػر لممتممػػنف ػ مةىػ غنػػر خمفنػػي و ي ػ تةىػػؽ م ػػىا
لمانػػر بمػػم و فم ػػترط مػػذمؾ ف ػ لمتا نػػؽ لمػػذى تترنػػي لمانمبػػي لمةممػػي ضػػروره لسػػتوذلف لم مض ػ

لمتزو لمذى مي مطىػؽ لمارنػي فػ لالذف بمػذل لالتػرلم فو رفضػي اسػبمم نػرى و ويػو فػ يػذل
نخضػس إل ػرلؼ ماكمػ لمموضػوع ( ا ػض ٕٔ ٕٙ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٖ٘ٔ ) و وال نة ػ
لمانمبػػي مػػف ذمػػؾ اػػص لم ػر ٕ / ،مػػف لممػػمد ٚ / ،مػػف نػػماوف ماػػمكـ فمػػف لمدوم ػ ٘ٓٔ ٛٓ/و
ألف يػػذل لمػػاص مػػـ نخوممػػم سػػوى سػػىطمى نمضػ لمتا نػػؽ ف ػط دوف لم مضػ لمتزوػ و وكػػمف
لمػاص لم ػدنـ مىمػػمد ٕٓٙ / ،ف .

نكت ػ بمما ػوؿ عىػ فمػر مسػبس مػػف نمضػ لمتا نػػؽ و

فىمػػم عػػدؿ لمػػاص بمم ػػماوف ٖٖ٘ ٜٔ٘ٗ /تػػمم بممتةػػدنؿ  " :تسػػتبدؿ عبػػمر ،لم مض ػ لمتزو ػ
بةبػػمر ،نمض ػ لمتا نػػؽ ف ػ لممػػمد . " ٕٓٙ / ،ثػػـ ار ػػى لمتةػػدنبلى لمتممن ػ وات ػ لمتةػػدنؿ
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لالخنػر بمم ػػماوف  ٜٕٔٚ/ٖٚعىػ لسػػتىزلـ فمػػر لم مضػ لمتزوػ بػػدال مػف نمضػ لمتا نػػؽ ػ
ومةا ذمؾ فف لمم رع ل ترط ف لماص بةد لمتةدنؿ فف ن در لألمر مف ماكمػ ممثىػ فػ

لم مض لمتزو .

فمم مضػ لمتزوػ نةاػ " لمماكمػ " و ويػػو مػػذمؾ غنػػر نمضػ لمتا نػػؽ و وسػػىطمى
نمض لمتا نؽ لممماوا مىانمب ف لمممد ٕ/ٚ ،مف نػماوف ماػمكـ فمػف لمدومػ ٘ٓٔ ٜٔٛٓ/ػ
فو ف ػ نػػماوف لمط ػولرىم ػ ال تمتػػد لم ػ لم مض ػ لمتزو ػ ألف لم مض ػ لمتزو ػ غنػػر نمض ػ

لمتا ن ػػؽ و ف مضػ ػ لمتا ن ػػؽ ن ػػد نك ػػوف نمض ػػنم ون ػػد نك ػػوف رو ػػنس ماكمػ ػ لبتدلونػ ػ ون ػػد نك ػػوف
مست م لر مف مست مرى لالستوامؼ لمةػمم ( ـ ٙ٘/ف .

) ػ ولم مضػ لمتزوػ يػو مػذمؾ غنػر

نمضػ ػ لمتا ن ػػؽ و ولمتا ػػنص عىػ ػ وت ػػوس لس ػػتوذلاي نمث ػػؿ ض ػػمما فن ػػوى بمعتب ػػمره نمضػ ػ
ماكمػ ػ بةن ػػدل ع ػػف لمتا ن ػػؽ وع ػػف لمت ػػأثر بم ػػم فن ػػي  .ـ

وم ػػف لمم ػػرر لممةى ػػوـ طب ػػم م ػػماوف

لالتػ ػرلملى لمتامونػ ػ وم ػػماوف لمس ػػىط لم ض ػػمون ( لممػ ػولد ٔ و  ) ٜو فف نولع ػػد لالخت ػػمص
بأكمىمػػم ف ػ لالتػػرلملى لمتامون ػ مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ ألامػػم تتةى ػػؽ بسػػبلم لالتػ ػرلم ووالن ػ مػػف
ف دره وبممتمم

اتي و ا اتنت مم نترتس عىني مف ثمر و فػمذل لاةػدـ لخت ػمص لألمػر

و فو لنذف فو لم موـ بمالترلم ف بح لالترلم وكأاي مػـ نكػف و نبطػؿ كمفػ مػم نترتػس عىنػي مػف
ثػػمر  .ػ وال ماػػؿ بتمتػػم ف ػ 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 ،مىانمب ػ لمةمم ػ نكػػوف مى مض ػ
لمتزوػ ػ ( ـ  ٕٓٙ /ف .

) ف ػػمذل ع ػػرض تتدن ػػد فم ػػر لما ػػبس عىػ ػ فا ػػد مست ػػمرى ما ػػمكـ

لالستوامؼ لمذى ت س لمترنم ف دلورتي فماي رغـ فاػي مػف لممست ػمرنف وتةىػو درتتػي لم ضػمون

لم مضػ لمتزوػ بم لراػػؿ ػ لال فاػػي ال نخػػتص بمػػذل لمتمدنػػد ولذل ف ػػدر فمػ لر بمػػد ،كػػمف بػػمطبل
ماةدمم ال وتود مي ونترتس عى ذمؾ لالف لر اتمم عف لممتمـ لمذى فمر بمد ابسي .
ومست ػ ػػمر ماكمػ ػ ػ لالس ػ ػػتوامؼ م ػ ػػنس م ػ ػػي فف نبم ػ ػػر فى تا ن ػ ػػؽ تا ػ ػػمو نػ ػ ػ دلوػ ػ ػر،
لخت م ي لال لذل ادبتي ماكم لالستوامؼ بامم عى طىس وزنر لمةدؿ متا نػؽ ترنمػ مةناػ
( ٘ ٙف .

) فػػمذل تػػوم لمتا نػػؽ مػػف تى ػػمم ا سػػي فو ادبتػػي ماكم ػ لالسػػتوامؼ الت لروػػي بانػػر

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
تدند ف لمدعوى نستدع لست دلر فمر تدند بممابس لالاتنمط .

ويكذل فمف كمف نولعد لالخت مص بممتا نؽ فو بممابس ولالف لر فو لممامكمػ تتةىػؽ

كىمػػم بمماظػػمـ لمةػػمـ نتةػػنف لالمت ػزلـ با و ػػمم كمػػم اػػددتمم م ػولد لم ػػماوف دوف توسػػس فو ننػػمس
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ألامم ا وص خم

تأب لمخضوع م ولعد لم نمس انث ال نتوز مد اكـ لأل ؿ لم لم ػرع

لذل كمف مؤل ؿ اكـ خمص بي ال ناساس وال نمتد لم سوله .

ومػػم نخػػتص بػػي لم مض ػ لمتزو ػ فو نمض ػ لمتا نػػؽ ال نخػػتص بػػي روػػنس لمماكم ػ

لالبتدلون مس فاي لألعى درت و ومم تختص بي مامكـ فمف لمدوم لمةىنم ال تختص بي مامػ
لمتامنمى مس فف ضممامتمم فكثر وند نكوف ت كنىممم ولاد و ومػم تخػتص بػي ماكمػ لمتػاح ال
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 ٓ
ومػػذمؾ فػػمف عػػدـ لما ػػوؿ م ػػدمم عىػ ػ فمػػر مسػػبس مػػف لم مض ػ لمتزو ػ بمدليمػػ
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

نترتػػس عىػ يػػذل لم ػبض لمتسػػتنؿ لو لمت تػػنش فو نسػػتمد ماػػي عمػػبل بمممػػمدتنف ٖٖٔ و  ٖٖٙف
 " .وب معػده فف مػم باػ عىػ بمطػؿ فمػو بمطػؿ "  ( .ا ػض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ
 ٘ٓٙو ا ػض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٔٔٙػ  ) ٘ٙٛػ وبمػم لطػرد عىنػي نضػمم ماكمػ

لم ػػا ض م ػػف فف " الزـ لم ػػبض ولمت ت ػػنش لمب ػػمطىنف لي ػػدلر ك ػػؿ م ػػم نترت ػػس عىنمم ػػم " ( ا ػػض

 ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘ ػ ٕ٘٘ ػ و ا ػض  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ س ٕٔ ػ ٖ ٜٔػ  ٜٖٛو

ا ػض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘ ) ويػو بطػبلف نمتػد لمػ فنػولؿ مػف نػممول بػمالترلم
لمبمطؿ عمبل ب معد ،فف مف نػمـ فو ػمرؾ فػ لالتػرلم لمبمطػؿ ال نةتػد ب ػممدتي عىنػي ( ا ػض
 ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛػ س ٖ٘ ػ  ٜٚػ  ٖٗٛو ا ػض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ  ٔٓٓٛو

ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ـ س  ٜٔـ ٖٕ ـ ٕٗٔ )

وغاػ عػف لمبنػػمف فف لسػتوذلف لم مضػ لمتزوػ فػ لماػمالى لمولتػػس لسػتوذلاي فنمػػم و
يػػو ولتػػس فنضػػم عى ػ انمب ػ فمػػف لمدوم ػ و وف ػ ت ػرلوـ فمػػف لمدوم ػ و فاكػػـ ماكم ػ لمػػا ض
لم ػمدر بتىسػ ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ رنػـ  ٔٓٓ /ػ صٗ ٜ٘ػ ولمسػممؼ بنماػي و يػو اكػـ
ػػمدر فػ طةػػف عىػ اكػػـ

ػػمدر فػ نضػػن مػػف نضػػمنم فمػػف لمدومػ وماممػ طب ػػم مى ػػماوف

ممامكـ فمف لمدوم إمػ ماكمػ تامنػمى فمػف لمدومػ لمةىنػم و وتومػى تا ن مػم انمبػ فمػف لمدومػ

لمةىنػم عػف إتمممػمى " إخػتبلس " مػف فمػنف عىػ لمودلوػس و ور ػو ،و فضػبل عػف لمتزونػرو ػ
امى مػ لممكتػس لم اػ لمتػ تضػماى اػص

ولمتربح ٓٓ إم ( ص  ) ٜ٘ٛ / ٜ٘ٚػ مف

اكـ لما ض سممؼ لمذكر و ومػس ذمػؾ تػمم نضػمم ماكمػ لمػا ض نمطةػم فػ وتػوس لسػتوذلف
لم مض ػ لمتزو ػ اتػ بػػرغـ فف لم ضػػن مػػف نضػػمنم فمػػف لمدوم ػ وفاىنػػى طب ػػم م ػػماوف ماػػمكـ

فمف لمدوم إم ماكم تامنمى فمف لمدوم لمةىنم ٓ
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َ

غحُػحََ:ذـالَٕجُطـجيالشَ

ُؼضَّربغيغَحمؼغَذٌََضـجيََ

يطؼَٖٔٝهصٌَٓٝحًََٕٝيليسَجإلجغجءَجُوحتَْذَٚ
َ
َ

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

لم ػ ػػمرع عى ػ ػ مبػ ػػدف تػ ػػدونف لمتا نػ ػػؽ لإلبتػ ػػدلو ف ػ ػ لممػ ػػمد ٖٚ/ ،فٓ لمت ػ ػ نضػ ػػى بػ ػػأف " :
نست ػػاس نمض ػ لمتا نػػؽ ف ػ تمنػػس إترلملتػػي كمتبػػم مػػف كتػػمس لمماكم ػ نونػػس مةػػي عى ػ
لممامضػػر و وتا ػػظ يػػذه لممامضػػر مػػس لألولمػػر وبػػمن لألورلؽ فػ نىػػـ كتػػمس لمماكمػ " ...
ونةاػ يػػذل لممبػػدف فف تمنػػس إتػرلملى لمتا نػؽ نتػػس فف تثبػػى كتمبػ فػ ماضػػر نةػػد مػػذمؾ و
ونت ػػرع ع ػػف ذمػ ػػؾ فا ػػي ال نت ػػوز فثبػ ػػمى ا ػػوؿ لإلتػ ػرلم بانػ ػػر لمماض ػػر لم ػػذى دوف فنػ ػػي و

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

لمت ػ فوتبػػى عى ػ

مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو فف نثبت ػول تمنػػس لإلت ػرلملى لمت ػ ن ومػػوف بمػػم ف ػ مامضػػر مونػػس
عىنمم مامـ نبنف بمم ونى إتخمذ لإلترلم ومكمف ا ومي وت مؿ زنمد ،عى ذمؾ توننس لم مود

ولمخب ػرلم لمػػذنف سػػمةول بػػي وفف ترسػػؿ يػػذه لممامضػػر إم ػ لمانمب ػ لمةمم ػ مػػس لألورلؽ ولأل ػػنمم
لممضبوط ٓ
ا
عجذؼحَََ:ذـالَٕجُطـجيالشَ

دحُسًََٕٞجُوحتَْذٜحَجملطذٌَْكيٜحَ

ؿريَٓأطَََُٖٕٓٚٝجُ٘يحذسَجآلطٗسَكَ٠ئجغجتٚ
مػػف لمم ػػرر ولمنػػي سػػبؽ عىمكػػـ ػ فف " لذف " لمانمب ػ عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ ٓٓ
ن در مف سىط

لمتا نؽ بممادس مةمؿ مف فعمػمؿ لمتا نػؽ ٓٓ نبضػم كػمف فو ت تن ػم فو

تسػػتنبل ٓٓ ولألذف لم ػػمدر مػػف لمانمبػ

ػ ك مضػ تا نػػؽ
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ػ فػ ٔٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/ػ نػػد

تضػمف اػدس رتػمؿ لمرنمبػ ػ دوف سػوليـ ػ ألكثػر مػف عمػؿ مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ ٓٓ  :ػ
تسػتنؿ لألامدنػث ( فػ لألمػمكف لمةممػ ولمخم ػ ) و وت ػونر لمى ػمملى ػ ٓٓ ومػف لمم ػرر

لممةىوـ فف لممأذوف نستمد

تي وم روعن عمىي مف لذف لمادس و فمألذف يػو لمػذى نةطنػي

" لمت ونض " بةمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ و ويو لمذى نسب لمم روعن

عى ممنترني مف يػذه

لألعممؿ تا نذل ممذل لمادس ٓٓ
وولضح ب در لذف ٔٔ ٜٛ/ٔٔ/و ػ فاي

مدر ب رنح عبمرتي ػ

" ألى مف مأمورى لمضبط لم ضمو لممخت نف بمنو لمرنمب لالدلرن

" ٓ

ومشدى ذمؾ و فاي النتوز ألاد خبلؼ يػشالم فف ن ػوـ بةمػؿ مػف لألعمػمؿ ماػؿ لماػدس
و ولال ونة ػػى بمطىػ ػ مونوعم ػػم خ ػػمر اط ػػمؽ لألذف وم ػػف غن ػػر م ػػأذوف فو ما ػػدوس م ػػف س ػػىط
لمتا نؽ ف لم نمـ بممٓ
تىؾ ا ن ولضا ال مرلم فنمم ٓٓ

وا ن فخرى ٓٓ ال مػرلم فنمػم فنضػم ٓٓ يػ فف لمػذى نػمـ بممتسػتنؿ وتاكػـ فنػي
ا ػمذل إلذف ٔٔ ٜٛ/ٔٔ/ػ لامػم كػمف اسػانف ممػدى ٓٓ ويػو غنػر ماػدوس وال مػأذوف فػ
يذل لإلترلم ٓ
م د روى اسانف ممدى ف فكثر مف موضس مف لنولمي كنؼ فاي يو لمذى امؿ تمػمز

لمتسػػتنؿ و وكنػػؼ فاػػي يػػو لمػػذى كػػمف نػػدنره ونسػػنطر عىنػػي ٓٓ ونػػد س ػ طى يػػذه لما ن ػ مػػف
عضو لمرنمب م ػط

فامػد لمبرعػ و ف ػمؿ ص  ٕٕٓ/ٔٙفاػي " تػـ تزونػد اسػانف ممػدى

بػػبةض فتم ػز ،لمت ػ ت ػػوـ بممتسػػتنؿ " ػ وزلد اسػػانف يػػذه لمس ػ ط بنماػػم و ف ػػمؿ ص ٘٘/
 " ٔٚٚفام راى لمرنمب وتمزوا برنكػوردر وسػممعتنف فػ اػزلـ ػ

تنس تمكتت "

" ولمرنكػوردر كػمف فػ

ويذل إنرلر ولضح

ػرنح بػمف اسػانف ممػدى يػو لماممػؿ متمػمز لمتسػتنؿ لممػتاكـ فنػي

ٓٓنسػػتطنس فف نػػدنره مت ػ

ػػمم و وفف نون ػػي اػػنف ن ػػمم و منسػػتأاؼ لدلرتػػي م ػر ،فخػػرى اػػنف

ن مم و متركنس عبمرلى فو إتمبمى عى غنر مم سب مم ف لمسنمؽ لم ةى لما ن

و ومن ور

سػػنمدتي لألمػػر كمػػم ناػػس فف ن ػػوره ٓٓ نسػػكى عػػف تسػػتنؿ مػػمال ناػػس تسػػتنىي و و نات ػػؿ
تسػػتنؿ مػػمنرى تركنبػػي عى ػ عبػػمر ،تةك ػػس لممةا ػ فو تبدمػػي فو ت ػػوا بمناػػمم نخػػممؼ لمولنػػس

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

فمف لم ولعد لمةمم ف لمادس مى نمـ بةمػؿ مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ و ـ ـ فاػي النتػوز فف

ناػػدس مػػذمؾ لال مػػأمور مىضػػبط لم ضػػمو و و ػػراى بػػذمؾ لمممدتػػمف ٓ ٚو ٕٓٓ ف ٓ
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و

فنكوف لمادس بمطبل لذل

در ألاػد رتػمؿ لمسػىط لمةممػ لمػذى النامػؿ

ػ مػأمور لمضػبط

لم ضمو ٓ ( ا ض  ٖٛ/ٕٔ/ٜٔــ متموع لم ولعػد لم ماوانػ ـ ـ مامػود عمػر ـ ـ

ٗ ــ

رنػػـ ٖٖٔ /ص  ٗٓٚو ا ػػض  ٜٔ٘ٔ/ٕ/ٙـ ـ سٕ ـ ـ ٕٕٓ ـ ـ ٔ ٘ٛو دٓ مامػػود اتنػػس
اسا ٓ لالترلملى لم ضمون

ط ٕ ٜٔٛــ رنـ ٙٗٚ /ص  ٙٔٚوممبةػديم ) ٓ فػأذل

لمادس ممأمور لمضبط لم ضمو كمف

انام و وال نا

عاي

ػدر

اتي فف نستةنف لممادوس فػ

لم نػػمـ بممةمػػؿ لمػػذى اػػدس مػػي مرشسػػم مػػي النتمتػػس ب ػ مػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو و طمممػػم فاػػي

ن ةؿ ذمؾ تاى لال رلؼ لممبم ر ممأمور لمضبط لم ضمو و لممادوس ( ا ض ٕٗ ٚ٘/ٖ/ـ

س  ٕٙػ ٔ ٙػ ٘ ٕٙو ا ػػض  ٜٙ/ٙ/ٔٙـ ـ س ٕٓ ـ ـ ٖٓ ـ ـ  ٔٚٛـ ـ ٓ ٜٛو ا ػػض
 ٙ٘/ٙ/ٕٛػ س ٔٙــ ٕٗٔ ــ ٖٗ ٙو ا ض  ٖٙ/ٔٓ/ ٕٛــ س ٗٔ ــ  ٕٔٚــ ٓٓ )ٚفمػم
لذل كىػػؼ مػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو ممماتدس فاػػد رتػػمؿ لمسػػىط لمةممػ مى نػػمـ بممةمػؿ لمماػػدوس
مػػي و ف ػػمـ ب ػػي لس ػػت بلال ك ػػمف لمةم ػػؿ ب ػػمطبل ( ا ػػض ٜٔٔٔٗٓ/ٔٔ/
لم ماوان ــ مامود عمر ــ ٘ ــ  ٖٜٔــ ٗٓ ) ٕٙ

ػ متموعػ ػ لم ولع ػػد

ٝكَ٠دٌَْدضيعَحملٌٔسَجُ٘وغَضوَ:ٍَٞـَ

" ممػػم كػػمف مػػف لمم ػػرر فف لألمػػر بتسػػتنؿ لممامدثػػمى لمتػ تُتػػرى فػ مكػػمف خػػمص

يو عمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ نابا عى لمانمب لمةمم فف ت وـ بي با سمم فو عف طرنؽ اػدس
مػػف تػ ػرله م ػػف م ػػأمورى لمض ػػبط لم ض ػػمو عمػػبل ب ػػاص لمم ػػمد ٕٓٓ / ،م ػػف ن ػػماوف لإلتػ ػرلملى
لمتامون لمت تُتنػز مكػؿ مػف فعضػمم لمانمبػ لمةممػ فػ اممػ إتػرلم لمتا نػؽ با سػي فف ُنكىػؼ

فى مأمور مف مأمورى لمضبط لم ضمو بػبةض لألعمػمؿ لمتػ مػف خ مو ػي فػبل نتػوز مػف
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

كمف م وضم ف لمادس ػ خ م مف غنر مأمورى لمضبط لممخت نف مكمانم واوعنم إلترلوي و
ولال كمف لمتستنؿ بمطبل " ٓ

* ا ض ٔ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ رنـ ٕ ػ ص ٜ

ولمثمبى باذف لمانمب لمةمم ( لمبمطؿ ) ػ فامم فذاى بمتخمذ لإلترلملى لمبلزمػ مىتسػتنؿ
ومـ تأذف بمإلسػتةما بػمم اننف واتػ مػو فذاػى بػذمؾ فػاف ػرطي فف نكػوف تاػى رنمبػ ول ػرلؼ
لممأذوف ػ عمبل بمم لست ر عىني نضمم ماكم لما ض ٓ

ف ػ اكممػم سػممؼ لمبنػمف لم ػمدر ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ ٓٓٔ ػ ٗ ٜ٘و ػ رددى

ماكم لما ض لمم رن مف لممبمدت لممتولتر ،ف نضمومم مامم  :ػ
ٔ ػ فف ت تنش مازؿ مانر لممتمـ و ػ فو مرلنب تىن وف مانػر لممػتمـ و ػ فو مرلنبػ لممامدثػمى
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لمسػػىكن ولمبلسػػىكن فو تسػػتنؿ مامدثػػمى تػػرى ف ػ مكػػمف خػػمص

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 ٓ

ٖ ػ

فف تستنؿ لممامدثمى ػ عمؿ مف لعممؿ لمتا نؽ ٓ

ٗ

ػ

ػ ال نتػػوز إال

نتةنف فف ن وـ 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 ٓ

٘ ػ

ننمـ خص مف غنر مأمورى لمضبط لم ضمو باترلم لمتستنبلى لم وتن ٓ أغغَٙ
 :بطػػبلف ذمػػؾ لإلتػرلم مػػم دلـ فف مػػم نػػمـ بػػي مػػـ نكػػف تاػػى ب ػػر وسػػمس ( مةػػم )
لممأمور لممأذوف مي و ويو بطبلف ناساس عىػ لمدمنؿ لممستمد ماي ٓ
* ا ض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ ٓٓٔ ػ ٗٓ ٜ٘

وولضح بمممامضر و تتمنؿ مف نمـ بممتسػتنؿ ـ تتمػنبل تممػم مطب ػم و فانػر مةػروؼ
وغن ػػر مب ػػنف م ػػف م ػػف لم ان ػػنف س ػػمعد وع ػػموف ون ػػمـ بممتس ػػتنؿ و وغن ػػر مة ػػروؼ وغن ػػر مب ػػنف
ومتمػوؿ كنػؼ تػػـ يػذل وال فاػػي كػمف تاػػى رنمبػ ول ػرلؼ عضػػو لمرنمبػ لإلدلرنػ لمماػدوس كمػػم
اص إذف لمادس ا سي وكمم ترى نضمم ماكم لما ض ٓ

وكمرث لمكولرث و ػ فف ال نةرؼ كنػؼ تػـ لمتسػتنؿ ومػس فف لم ػماوف نىػزـ بةمػؿ ماضػر
مكػؿ إتػرلم مػف إتػرلملى لمتسػتنؿ نبػنف فنػي (ٔ) مػف يػو لم ػموـ بممتسػتنؿ و ػ (ٕ) ومتػ تػـ
لمتسػتنؿ و ػ (ٖ) وفنػف ؟!

لممػػمد ٕٗ / ،ف .

(ٗ) وبػػأى وسػنى وكن نػ ؟ ػ إمػ

خػر مػم فمزمػى بػي وفوتبتػػي

لمت ػ فوتبػػى عى ػ مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو فف نثبتػول تمنػػس لإلت ػرلملى

لمت ن وموف بمم ف مامضر مونس عىنمم مامـ نبنف بمػم ونػى إتخػمذ لإلتػرلم ومكػمف ا ػومي
وت ػػمؿ زنػػمد ،عى ػ ذمػػؾ  ....ويػػو ولتػػس فنضػػم ب ػرنح فمػػر لماػػدس و

وولتػػس كػػذمؾ

باعتبػػمر لإلت ػرلم عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ نتةػػنف فف نىتػػزـ فنػػي لمماػػدوس بمػػم تىتػػزـ بػػي سػػىط
لمتا نؽ مف مبمدت و وف م دمتمم مبدف لمرسمن فو لمكتمب فو لمتدونف ٓ

إف ع ػػدـ بن ػػمف وتادن ػػد ي ػػذه لمةام ػػر لألسمس ػػن ولمتويرنػ ػ و نةاػ ػ فف لمتس ػػتنبلى

م نطػ متمومػ لماسػػس و ونسػػتانؿ و لألمػػر كػػذمؾ مرلنبػ م ػػروعنتمم و مػػمدلـ متمػوال وغنػػر
مةروؼ كنؼ تمى و ومف لمذى لترليم و ومف نمـ بمإلرسمؿ و إف كمف و ومػف نػمـ بمإلسػت بمؿ
و وكنػػؼ لسػػت بؿ و وكنػػؼ سػػتؿ و ومػػف لمػػذنف عػػمواوه ف ػ لالسػػت بمؿ ولمتسػػتنؿ و سػػنمم إذل

تةػددى لموسػموؿ بػنف تسػتنبلى
فف ناسػػس لمتسػػتنبلى إمػ

ػوتن وفخػرى مرونػ  .ػ فأمػمـ يػذه لممتمينػؿ النسػتطنس فاػد

ػػخص ماػػدد و ولطػػمر ماػػدد و وكن نػ ماػػدد ،و ممػػم نا ػ عامػػم

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 ػره انمبػ عػػف سػػىط لمتا نػػؽ و ونت نػػد ف ػ فدلوػػي مػػي وننممػػي بػػي و
بمبمدت لمتا نؽ و ولألسس لمتػ نةتمػد عىنمػم لمتا نػؽ  ....ومػف مبػمدت لمتا نػؽ لمتػ ال ن ػس
عىنمػػم خػػبلؼ مبػػدف تػػدونف لمتا نػػؽ لإلبتػػدلو " فو مبػػدف لمكتمب ػ " فو " لمرسػػمن "  ..ونػػد اػػص

لم ػ ػػمرع عى ػ ػ مبػ ػػدف تػ ػػدونف لمتا نػ ػػؽ لإلبتػ ػػدلو ف ػ ػ لممػ ػػمد ٖٚ / ،فٓ لمت ػ ػ نضػ ػػى بػ ػػأف :
" نست ػػاس نمضػ لمتا نػػؽ فػ تمنػػس إترلملتػػي كمتبػػم مػػف كتػػمس لمماكم ػ نونػػس مةػػي عى ػ
لممامضػػر و وتا ػػظ يػػذه لممامضػػر مػػس لألولمػػر وبػػمن لألورلؽ فػ نىػػـ كتػػمس لمماكمػ " ...

ونةاػ يػػذل لممبػػدف فف تمنػػس إتػرلملى لمتا نػػؽ نتػػس فف تثبػػى كتمبػ فػ ماضػػر نةػػد مػػذمؾ و
ونت ػػرع عػػف ذمػػؾ فاػػي ال نتػػوز فثبػػمى ا ػػوؿ لإلت ػرلم بانػػر لمماضػػر لمػػذى دوف فنػػي و فى
إستبةمد طرؽ لإلثبمى لنخرى ف يػذل لم ػأف ٓ ( دٓ مامػود اتنػس اسػا ٓ لإلتػرلملى ٓ
ط ٕٜٔٛ

ػ ص ٓ٘ ) ٙي ػػذل فض ػػبل عم ػػم توتب ػػي عىن ػػي ـ  ٕٗ /فٓ

لمتػ ػ فوتب ػػى عىػ ػ

مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو فف نثبت ػول تمنػػس لإلت ػرلملى لمت ػ ن ومػػوف بمػػم ف ػ مامضػػر مونػػس
عىنمم مامـ نبنف بمم ونى إتخمذ لإلترلم ومكمف ا ومي وت مؿ زنمد ،عى ذمؾ توننس لم مود
ولمخب ػرلم لمػػذنف سػػمةول بػػي وفف ترسػػؿ يػػذه لممامضػػر إم ػ لمانمب ػ لمةمم ػ مػػس لألورلؽ ولأل ػػنمم
لممضبوط ٓ
ولمترخص لمذى فبماتي فاكمـ لما ض فانمام بمماسب ممػم نبم ػره رتػمؿ لمضػبطن بممسػممح

مي بةػدـ ل ػطامس كمتػس يػو تػرخص نم ػر عىػ لمتاىػؿ مػف لإلمتػزلـ با ػطامس " كمتػس "
فمػم لمتػدونف ا سػػي و فمػو مبػػدف ال إسػتثامم فنػػي و نتةػنف عىػ رتػػؿ لمضػبطن لإلمتػزلـ بػي لمت لزمػػم
تممم فنمم ن وـ بي ػ بممادس ػ مف فعممؿ لمتا نؽ  ..ويذل لإلمتزلـ ال نركف ف ػط إمػ لممبػدف لمةػمـ
لمم رر عى رتمؿ لمضػبطن بمممػمد ٕٗ / ،ف ٓ

و ولمػذى نىػزممـ بمثبػمى مػم ن ومػوف بػي مػف

إت ػرلملى ف ػ مامضػػر نبػػنف ونػػى لإلت ػرلم وتمرنخػػي ولم ػػموـ بػػي ومكػػمف ا ػػومي  ....لم ػ ..

ولامػم نػػركف يػذل لإلمتػزلـ إمػ فف " لمتػدونف " مبػػدف مػػف مبػمدت لمتا نػػؽ و ونتةػػنف مػف ثػػـ عىػ
رتػػؿ لمضػػبطن لإلمتػػزلـ لمكممػػؿ بػػي اػػنف ن ػػوـ انمب ػ عػػف س ػػىط لمتا ن ػػؽ بةمػػؿ مػػف فعم ػػمؿ
لمتا نؽ ٓ
والزـ ذمػػؾ فف كػػؿ مػػم نترنػػي رتػػمؿ لمضػػبطن مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ إا ػػمذل إلذف سػػىط
لمتا نؽ و نتس إفرلغي كتمب ف مامضر و ولال ونس لمةمؿ بمطبل و ونبطؿ لالاتتم بي ...
وتطبن م مذمؾ و فاف " لمتستنبلى " لمت تترى إا مذل المر ادس سىط لمتا نؽ و نتس فف
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

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

بممتسػػتنؿ ولال كػػمف لممتػػن ف فاػػي غنػػر ماػػدوس ومػػف اػػمد لماػػمس ون ػػمرله فف نكػػوف مػػف رتػػمؿ
لمسىط لمةمم و بنامم النتوز ذمؾ إال ممأمورى لمضبط لم ضمو ٓ
فمػػف لم ولعػػد لمةمم ػ ف ػ لماػػدس مى نػػمـ بةمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ و فاػػي ال نتػػوز فف

نادس مذمؾ لال مأمور مىضػبط لم ضػمو و و ػراى بػذمؾ لمممدتػمف ٓ ٚو ٕٓٓ ف ٓ
فنكوف لمادس بمطبل لذل

در ألاػد رتػمؿ لمسػىط لمةممػ لمػذى النامػؿ

و

ػ مػأمور لمضػبط

لم ضمو ٓ ( ا ض  ٖٛ/ٕٔ/ٜٔــ متموع لم ولعد لم ماوانػ ـ ـ مامػود عمػر ـ ـ

ٗ ــ

رنػػـ ٖٖٔ /ص  ٗٓٚو ا ػػض  ٜٔ٘ٔ/ٕ/ٙـ ـ سٕ ـ ـ ٕٕٓ ـ ـ ٔ ٘ٛو دٓ مامػػود اتنػػس
اسا ٓ لالترلملى لم ضمون

ط ٕ ٜٔٛــ رنـ ٙٗٚ /ص  ٙٔٚومػػمبةديم ) ٓ فػأذل

لمادس ممأمور لمضبط لم ضمو كمف

انام و وال نا

عاي

ػدر

اتي فف نستةنف لممادوس فػ

لم نػػمـ بممةمػػؿ لمػػذى اػػدس مػػي مرشسػػم مػػي النتمتػػس ب ػ مػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو و طمممػػم فاػػي
ن ةؿ ذمؾ تاػى لال ػرلؼ لممبم ػر ممػأمور لمضػبط لم ضػمو و لمماػدوس ( ا ػض ٕٗٚ٘/ٖ/
س  ٕٙػ ٔ ٙػ ٘ ٕٙو ا ػػض  ٜٙ/ٙ/ٔٙـ ـ س ٕٓ ـ ـ ٖٓ ـ ـ  ٔٚٛـ ـ ٓ ٜٛو ا ػػض
 ٙ٘/ٙ/ٕٛػ س ٔٙــ ٕٗٔ ــ ٖٗ ٙو ا ض  ٖٙ/ٔٓ/ ٕٛــ س ٗٔ ــ  ٕٔٚــ ٓٓ ) ٚفمم
لذل كىؼ مأمور لمضبط لم ضمو ممماتدس فاد رتمؿ لمسىط لمةمم مى نمـ بممةمؿ لممادوس مػي
و ف مـ بي لست بلال كمف لمةمؿ بمطبل ( ا ض ٔٔ ٜٔٗٓ/ٔٔ/ػ متمػوع لم ولعػد لم ماوانػ ـ ـ
مامود عػمر ــ تػ٘ ــ  ٖٜٔــ ٗٓ ) ٕٙ
َََََضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠دٌٜٔحَجُظحصعََ 79/2/0ـَؽَ51ــََ 011ـََ495ـــَكـَ٠
جُـؼَٖعهََُْ0956ـ٘سََ47هؼحتيسَََ:ـَََََََ

" وانػػث فف لمب ػػنف مػػف مامض ػػر تىس ػػمى لممامكم ػ وم ػػدوامى لماكػػـ لممطة ػػوف فن ػػي فف

لمطػ ػػمعانف دفةػ ػػم بػ ػػبطبلف لمتسػ ػػتنبلى ولمػ ػػدمنؿ لممسػ ػػتمد مامػ ػػم لسػ ػػتامدل لم ػ ػ فف مػ ػػف بم ػ ػػر
لمتسػػتنبلى متػػرد مر ػػد مى ػػرط ومػػنس مػػف بػػنف مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو و فو فع ػولامـ و
وكماػػى لممػػمد ٕٓٙ/ ،مػػف نػػماوف لالت ػرلملى لمتامون ػ لممة ػدؿ بمم ػػماوف رنػػـ  ٖٚسػػا ٕٜٔٚ
لمػولرد فػ لمبػػمس لم لربػػس مػػف لمكتػػمس لألوؿ و لمخػػمص بػػممتا نؽ بمةرف ػ لمانمبػ لمةمم ػ و تػػاص
عى فاي النتوز مىانمب لمةمم ت تنش غنر لممتمـ فو مازؿ غنر مازمي و لال فذل لتضاى مف

فمػػمرلى نونػ فاػػي اػػموز أل ػػنمم تتةىػػؽ بممترنمػ و ونتػػوز ممػػم فف تضػػبط مػػدى مكمتػػس لمبرنػػد
تمن ػػس لمخطمب ػػمى ولمرس ػػموؿ ولمت لروػ ػػد ولممطبوع ػػمى ولمط ػػرود ومػ ػػدى مكمت ػػس لمبػػػرؽ تمنػ ػػس

62

لمبرننمى و ولف ترلنس لممامدثمى لمسىكن ولمبلسىكن و ولف ت ػوـ بتسػتنبلى ممامدثػمى تػرى
ف ػ مكػػمف خػػمص و مت ػ كػػمف مػػذمؾ فموػػده ف ػ ظمػػور لما ن ػ و ف ػ تامن ػ فو تاا ػ مةمنػػس

عىنمػػم بػػممابس ممػػد ،تزنػػد عى ػ ثبلث ػ ف ػػمر ـ ـ ون ػػترط التخػػمذ فى لت ػرلم مػػف لالت ػرلملى
لمس ػػمب لما ػػوؿ م ػػدمم عىػ ػ لذف م ػػف لم مضػ ػ لمتزوػ ػ بة ػػد لطبلع ػػي عىػ ػ لألورلؽ و ف ػػمف
لست ػدلر لمانمبػ لمةممػ بػػمترلم تسػتنؿ لممامدثػػمى لمتػ تتػػرى فػ مكػػمف خػمص و لذاػػم مػػف
لم مض لمتزو بةد فف كماى ند لت ىى بماضر لمتارنمى وندرى ك منتمػم متسػون لالتػرلم
ذمؾ يو عمؿ مف فعممؿ لمتا نػؽ و وتا نػذ ذمػؾ لالذف عمػؿ مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ بػدوره نتةػنف

فف ت ػ ػػوـ بػ ػػي لمانمب ػ ػ

لمةمم ػ ػ با سػ ػػمم فو بمػ ػػف تادبػ ػػي مػ ػػذمؾ مػ ػػف مػ ػػأمورى لمضػ ػػبط لم ضػ ػػمو

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

تتنز مكػؿ مػف فعضػمم لمانمبػ لمةممػ فػ اممػ لتػرلم لمتا نػؽ با سػي فف

نكىػؼ فنػم مػػف مػأمورى لمضػبط لم ضػػمو بػبةض لألعمػمؿ لمتػ

مػف خ مو ػي و فػػمف الزـ

ذمؾ فاي نتةنف فف ن وـ 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
ممذل لالترلم م وممى

اتي و ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني ند عػوؿ فػ نضػموي

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
لممرلفؽ ف تستنؿ لألامدنػث لم ػ ون ولالت ػمالى لمتىن وانػ وروػنس انمبػ فمػف لمدومػ لمةىنػم
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
مػػف مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو ومػػـ نثبػػى لماكػػـ فف ممنػػمـ بػػي مػػف تسػػتنؿ كػػمف تاػػى سػػمس
وب ر (مةم) لممأمور لممأذوف " ٓ
" و نكػػوف مػػف ثػػـ يػػذل لالتػرلم ػ بمم ػػور ،لمتػ فورديػػم لماكػػـ عاػػي فػ مدوامتػػي عى ػ

لمسنمؽ لممت دـ ػ ند ونس بمطبل وناساس يذل لمبطبلف عى لمدمنؿ لممستمد ماي ولممةوؿ عىنػي
فػ نضػػمم لماكػػـو والنااػ
لمتامون ػ

عػػف ذمػػؾ مػػم فورده لماكػػـ مػػف فدمػ فخػػرى لذ لألدمػ ف ػ لممػولد

متسػػماده نكمػػؿ بةضػػمم بةضػػم و بانػػث لذل س ػ ط فاػػديم فو لسػػتبةد تةػػذر لمتةػػرؼ

عى مبى لألثر لمذى كمف مىػدمنؿ لمبمطػؿ فػ لمػرفى لمػذى لاتمػى لمنػي لمماكمػ و فو لمتةػرؼ

عىػ ممكماػػى تاتمػ لمنػػي مػػف اتنتػ مػػو فامػػم فطاػػى لمػ 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 " .
* ا ض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ ٓٓٔ ػ ٜٗ٘

فمػم لذل عمػد لمماػدوس بػمالترلم لمػ ولاػد مػف اػمد لماػمس و ف ػمـ با سػي بممتسػتنؿو ػ
فػػمف ممنترنػػي نكػػوف بػػمطبل بطبلاػػم مطى ػػم بانػػر خػػبلؼ و فممتسػػتنؿ عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ
لأل ؿ فف ت وـ بي لمانمب

لمةمم

با سمم و ونستمد مػأمور لمضػبطن

ػ تي فػ لت لروػي مػف

فمػػر لماػػدس و ولسػػتةما لممػػأذوف بان ػره مػػف رتػػمؿ لمضػػبطن فو لمسػػىط لمةمم ػ م ػػروط بػػأف
نكػوف لممسػػمعد مػػف رتػمؿ لمسػػىط لمةممػػي عىػ لألنػؿ و بػػأف نػػتـ لالتػرلم تاػػى سػػمةي وب ػره
بمػـ فػ لم نػمـ بمػذل لمةمػؿ لمػذى يػو مػف فعمػمؿ

مةم ػ فمم امد لمامس فبل نتػوز لالسػتةما

لمتا نؽ فن س بمطبل كؿ تستنؿ نترني ولاد مف امد لمامس ػ وند نضػى ماكمػ لمػا ض بأاػي
 " :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 " .

* ا ض ٔٔ ٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ ٖٔ ػ ٖٔٛ

سحٓـحََ:ذـالَٕجُطـجيالشَ
خلغٝجٜحَػَٖدضٝصَجإلطَٕ

ذطـجيٌََٓحملحشَذـريَئطَٕ

انح مػم ورد عىػ مسػمف لمرنمبػ مػف

ذمؾ فاي غنر

ػدور إذاػنف مىانمبػ فػ  ٔٛو

ٕٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/ػ فذمؾ ماض إدعمم بمطػؿ و فمما ن ػ لف لمانمبػ لمةممػ رفضػى طىػس رتػؿ
ػنبل فػ موضػس خػر مػف يػذه لممػذكر ،اانػؿ

لمضبط إ دلر لإلذانف و وعى مػميو ثمبػى ت

إمني و ومف ثـ فاف كمف لممكممممى لممستى إعتممدل عى يػذنف لإلذاػنف لممزعػومنف لمىػذنف مػـ

ن د لر نط و تادو بمطى بؿ وت كؿ ف اؽ مػف فت لريػم ترنمػ مشثمػ بمممػمد ٖٜٓ / ،مكػر لر

مف نماوف لمة وبمى !!!

ا
ؿحصؿحَََ:ذـالَٕجُطـجيالشَََٝ،جُطلغيؾَجمل٘وٍَٞ
ػٜ٘حَلؿالعَعجحٍَجُؼرـيسََػِيٜحََ،

ٝجُؼرعَذٜحَهرََجضظحهلٔحََذحُ٘يحذـــــسَ
جُؼحٓـــسََ
َ
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ثمبػ ػػى بم ػ ػػردلى لم ضػ ػػن ومامضػ ػػريم و فف لمرنمب ػ ػ سػ ػػتىى ف ػ ػ ماضػ ػػريم لممػ ػػشرخ
ٗٔ ( ٜٜٔٛ/ٔٔ/ص  ٕ/ٜدوسػػني ) فامػػم لطىةػػى ولسػػتمةى لم ػ لمتسػػتنبلى لمسػػمب عى ػ

يػذل لمتػػمرن ولمتػ تمػػى ا ػػمذل ألذف ٔٔ ٓٓ ٜٜٔٛ/ٔٔ/بنامػم مػػـ تةػػرض يػػذه لمتسػػتنبلى
ومػػـ تت ػػؿ بممانمبػ لال بةػػد ثبلث ػ فنػػػمـ بماضػػر لمانمبػ لممػػشرخ ف ػ  ( ٜٜٔٛ /ٔٔ /ٔٚص

 ٜٔٓػ  ٕ/ٔٔٚدوسني ) ٓٓ

وثمبػ ػػى فنضػ ػػم فف لمرنمب ػ ػ لسػ ػػتمةى ولطىةػ ػػى اسػ ػػبمم لثبتػ ػػى ف ػ ػ ماضػ ػػريم لممػ ػػشرخ
ٕٔ( ٜٜٔٛ/ٔٔ/صٔٔ ٙ/دوسػػني ) عى ػ لمتسػػتنبلى لمسػػمب عى ػ يػػذل لمتػػمرن

بنامػػم مػػـ

تة ػ ػػرض ي ػ ػػذه لمتس ػ ػػتنبلى عىػ ػ ػ لمانمبػ ػ ػ وم ػ ػػـ تت ػ ػػؿ بم ػ ػػم لال فػ ػ ػ ماض ػ ػػر لمانمبػ ػ ػ لمم ػ ػػشرخ
ٕٕ ( ٜٜٔٛ/ٔٔ/ص ٜٔٓػ  ٔ / ٔٔٚدوسني ) ٓ

وذمػػؾ ولضػػح نػػمطس امسػػـ فػ فف لمرنمبػ لسػػتبماى لأل ػػرط ولطىةػػى عىنمػػم وعبثػػى

بمم نبؿ فف تت ؿ يذه لأل رط

بممانمب

لمةمم .

يؼيضَخمحؿغَٛظجَجلؿالعَٝجُؼرعَإَٔجُ٘يحذسَجآلطٗـسَذحُطــجيَََ11111ملَضؼـغَ

ذظٔسَطٞضيسَذأٍَٜٗٝٝحيسًََََشغيؾَٝملَضٞهغََػًَََِ٠شغيؾََــََػٔحٗحَُؼضَّ

جُؼرع َ

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

ف ػػرط لمتسػػتنؿ متضػػمف فاػػي يػػو يػػو لم ػرنط لمػػذى سػػوؼ نأتنمػػم و ومػػنس اسػػخ
ما وم

ومدبىت ومماتت

فوؿ وف

ٓٓ وفف تضس مذلى يذل لمارض لمضممف و ب ػم

فخػػرى

ػوتن فػ

خر كؿ رنط ٓٓ
مـ ت اس لمانمب

ــ انف فذاى ــ

نوم مػف ذمػؾ ٓٓ مػذمؾ فمػو خطنػر تػدل تػدل

و ال نسػػتطنس فاػػد فف نت ػ خطػره و لسػػتبماى لمرنمبػ يػػذه لم ػرلوط لمانػػر مونةػ مػػف لمانمب ػ
ولمت مـ توضس عىنمم ب م

وتن

مىانمب

ــ نبؿ فف تت ؿ بممانمب

ٓٓ والنستطنس فاػد

فف نتكمف بمدى لمةبث لمذى نمكف فف نكوف ند ماؽ بمذ ،لأل رط نبؿ لف تت ؿ بممانمبػ
لنذا !!
ويذل لالطبلع عى لأل ػرط و ولالسػتممع لمنمػم و ويػو بػمس كبنػر مىةبػث و نبػؿ فف تت ػؿ

بممانمب ػ و مػػـ نػػشذف بػػي مرتػػمؿ لمضػػبطن ف ػ فمػػر لماػػدس ٓٓ وتتػػموز رتػػمؿ لمرنمب ػ ف ػ يػػذل
لالتػرلم لمػػذى فػػتح لمبػػمس عىػ م ػرلعني مىةبػػث ـ ـ تتػػموزول فنػػي فمرلماػػدس و وذمػػؾ نبطػػؿ مػػم
فةىوه مف امان و وعرض لم رلوط مف امان فخرى مةبث ما ؽ نمدر فى ننم ممم !!!
وتػدنر بممػذكر فاػػي فضػبل عػف فف فمػػر لماػدس مػػـ نػأذف مرتػمؿ لمضػػبطن فػ لالطػػبلع
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ػرلوط نبػؿ ت ػدنممم مىانمبػ ـ ـ فػػمف لم ػماوف ال نبػنح يػذل لالطػبلع لال م مضػ لمتا نػػؽ و

عىػ

فو مىانمب ػ

لمةمم ػ ك ػػمض مىتا نػػؽ ٓٓ وال نتػػوز م مض ػ لمتا نػػؽ فف ناتػػدس مػػي سػػوى فاػػد

فعضػػمم لمانمبػ

لمةمم ػ ا سػػمم و بػػؿ وعاػػد لمضػػرور ،ف ػػط فػػمالطبلع عى ػ ل ػػرط لمتسػػتنبلى

ػػوتن كماػػى فو مرونػ و بػػمس كبنػػر خطنػػر مىةبػػث و فمػػذه لأل ػػرط عرضػ بطبنةتمػػم مىةبػػث
ولمتركنػػس ولماػػذؼ ولممواتػػم و ونزنػػد مػػف مخػػمطر لاتمػػمالى لمةبػػث لال تضػػس سػػىط لمتا نػػؽ
ب م

وتن ممػم بػأوؿ وبػ خر كػؿ ػرنط مػس لمتوننػس عىػ ف ػؿ لم ػرنط كضػممف فف تكػوف

لماسخ لمت تأت بمم لمضبطن يػ لماسػخ لأل ػىن و ومػس ذمػؾ فػمف يػذه لمضػممامى ولينػ

فنضػػم ألف لماسػػخ لال ػػىن ا سػػمم عرض ػ ي ػ لالخػػرى مىةبػػث بممتركنػػس ولماػػذؼ ولالضػػمف
ولممواتم عف طرنػؽ لما ػؿ ثػـ لعػمد ،لما ػؿ مػف ػرنط لمػ
لال ػىن مى ػرنط ػ  ..مػذمؾ فػمف _ف ػرط

ػرنط ثػـ لعػمد ،لما ػؿ لمػ لماسػخ

لمتسػتنبلى باكػـ طبنةتمػم وباكػـ لمولنػس م ػكوؾ

فنمم ونتةنف لالاتنػمط لم ػدند فػ لالخػذ بمػم  ..ومػف لمضػممامى لمتويرنػ ماػس لالطػبلع عىػ

يذه لأل رط فو لالستممع لمنمم عى رتمؿ لمضبطن ون ر ذمؾ عى نمضػ لمتا نػؽ واػده
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 مىانمبػ لمةممػ ك ػػمض مىتا نػػؽ وو وال نتػػوز م مضػ لمتا نػػؽ فف ناتػػدس
مػػي سػػوى فاػػد لعضػػمم لمانمب ػ لمةمم ػ ا سػػمم و بػػؿ وعاػػد لمضػػرور ،ف ػػط و وعى ػ ذمػػؾ ت ػػرى

لممػػمد ٜٚ / ،ف .

انػػث ا ػػى عى ػ فاػػي  " :نطىػػس نمض ػ لمتا نػػؽ واػػده عى ػ لمخطمبػػمى

ولمرسػػموؿ ولالورلؽ لالخػػرى لممضػػبوط

ػ ومػػي فف نكىػػؼ لا ػػد لعضػػمم لمانمب ػ لمةممػ ػ ب ػػرز

لالورلؽ لممذكور. " ،
ومف لممت ؽ عىني و ف مم ونضػمم و فف لمتسػتنبلى لم ػوتن تأخػذ اكػـ لمرسػموؿ ..الف

لممامدثػ ػ تىن وانػ ػ فو غنري ػػم و ال تخ ػػر ع ػػف كوام ػػم رس ػػمم

ػ ػ ون و وم ػػذمؾ ػػبمى بممرس ػػمم

لممكتوب و وفترى عىنمم اكػـ ولاػد ( لمػدكتور مامػود مامػود م ػط
لمتامون  .ط ٔ ػ ٜٔٚٛ

ػ لالثبػمى فػ لممػولد

ٕ ص ٓ. ) ٜ

كمػػم و فف لم ػر ،لالخنػػر ،مىمػػمد ٕٓٙ / ،ف .

و مػػـ تػػأذف ف ػ لالطػػبلع عى ػ لمخطمبػػمى

ولمرسػموؿ ولالورلؽ لالخػػرى ولمتسػتنبلى لممضػػبوط إال مىانمبػ لمةممػ وعىػ فف نػتـ ذمػػؾ كىمػػم

فمكف باضور لممتمـ . " ...

ف ػػمذل م ػػم نمم ػػى لمض ػػبطن ب ػػمالطبلع عىػ ػ ف ػػرط لمتس ػػتنبلى ولالس ػػتممع لمنم ػػم فو
ت رنامػم نبػػؿ عرضػمم عىػ لمانمبػ و بمػػم ناطػوى عىنػػي ذمػؾ مػػف مخػمطر يموىػ مىةبػث ولمتبػػدنؿ
ولمتركنس ولماذؼ ولالضػمف ولماسػ ولممواتػم و كػمف تػزلم ذمػؾ لمػبطبلف وبطػبلف فى لعتػدلد

فو تةونؿ عى يذه لال رط .

ومتػ كػػمف مػػم ت ػػدـ و فػػمف مػػشدله بطػػبلف لمتسػػتنؿ لمػػذى لسػػتبماتي لمضػػبطن وبطػبلف
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لمت رن لمما وؿ عاػي بةػد تةرضػي مةبػث ما ػؽ و لألمػر لمػذى نمػدر فى ننمػ مػي و فضػبل عػف
فف لعتممد لذف ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/عى يذه لالترلملى لمبمطى و لامػم نبطػؿ يػذل لالذف بػدوره و
وكؿ مم لتخذ ا مذل مي لو ترتس عىني مف تستنؿ فو نبض لو ت تنش ٓ

لف مػم فترتػػي لمرنمبػ مػػنس اسػبي بطبلاػػي وبطػبلف لذف ٘ٔ ٔٔ/لمػػذى تػبله ولامػػم يػػو
ن ػتح لمبػمس عىػ م ػرلعن ػ ونػد فتاػي ػ مىةبػث ولمتوضػنس ولمتركنػس ولممواتػم ولمتى نػؽ ٓٓ
وتىؾ اكب لماكبمى ٓ

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

اترؾ لمتستنبلى ومػم فعتػور لمتسػتنبلى مشنتػم لمػ اػنف ٓٓ اةػرض ياػم مسػبس خػر
مف لسبمس بطبلف لذوف لمانمب لمةمم ٓ
عجذؼحََ:كَ٠ذـالَٕجطَٕٝجُ٘يحذسَجُؼحٓسَلٗظغجكٜحَجىلَجغميسَٓـطورِسَملحَضوغَََ:

مػف لمم ػرر ولممةىػوـ و ػ وعىػـ لمماكمػ لممػونر ،فسػبؽ و ػ فف لم ػبض ولمت تػنش عمػؿ مػف

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

* ا ض ٕٔ ٜٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ ٕ٘ ػ ٕ٘ٙ
* ا ض ٕٓ ٛٔ/ٔٓ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٔٛػ ٕٚٛ
ومتػػرد تونػػس لنػػدلـ ػػخص عى ػ فخػػذ ر ػػو ،و مممػػم بى ػ يػذل لمتونػػس و ال نسػػن ل ػػدلر
لإلذف بممتستنؿ ولمضبط ولمت تنش و وال بد م ا يذل لإلذف و فف نكوف ند سب ي فةبل ون نام

ونوع " طىس " مف لمموظػؼ لمةػمـ ٓٓ و " لمطىػس " لمػبلزـ ونوعػي م ػا إ ػدلر لإلذف و ال
نابا ػ ػ لستخبل ػ ػػي عى ػ ػ متػ ػػرد خنػ ػػمالى فو فويػ ػػمـ فو ي ػ ػولتس فو وسػ ػػموس فو تونة ػ ػمى فو
تخمنامى ٓٓ وفامم ال بد فف نكوف " لمطىس " ند ونس فةػبل وولنةػم ون ناػم و وفف تسػتوثؽ سػىط
لمتا نؽ مف ونوعي فةبل مف ولنس دالوؿ تدن وتارنمى تدن ولال

در لذامم بمطبل ٓ

فف لمماػؾ يػو ٓٓ يػؿ فػ ٘ٔ ٜٛ/ٔٔ/ػ تػمرن إ ػدلر لإلذف بػمم بض ولمت تػنش ػ

كماى ند ونةى ترنم ر و ٓٓ ،سولم بمألخذ فـ بممطىس ٓٓ
فن ف لمن نف فف فادل مـ نأخذ ر و ،ات إ دلر لإلذف ف ٘ٔٓ ٜٛ/ٔٔ/
وفن ػ ػ ػػف لمن ػ ػ ػػنف فنض ػ ػ ػػم فف فاػ ػ ػػدل م ػ ػ ػػـ نطى ػ ػ ػػس ر ػ ػ ػػو ،اتػ ػ ػ ػ إ ػ ػ ػػدلر لإلذف فػ ػ ػ ػ
٘ٔٓ ٜٜٔٛ/ٔٔ/
ن ػ مػػم ا ػػوؿ يػػو متىت ػ لممر ػػد لممبى ػ اسػػانف ممػػدى و وطىبػػي فكثػػر مػػف م ػر ،إرتػػمم
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لالترلم لمذى فذاى بي لمانمب ٓٓ
ػ بةد

ف ماضر لمرنمب لممشرخ ٘ٔ ٜٛ/ٔٔ/ػ فى بةد  ٜلنمـ مػف لمػببلغ فػ ٜٛ/ٔٔ/ٙ
دور لإلذف ػ ويو تاى رنـ  ٖ/دوسني ٓٓ ستىى لمرنمب :
واظ لر الرتبمطمى خم

ماسانف ممدى طىس لرتمم لمموعد

مموعد فخر ُنادد فنمم بةد !!!!!!!!!!!!!
لمسػػند لممبىػ نشتػػؿ موعػػدل لمم تػػرض فاػػي مت ػػؽ عىنػػي مػػس لممػػتمـ ومبػػرـ مػػس لممػػتمـ ٓٓ

نشتػػؿ لممبى ػ و وتشتػػؿ مػػي لمرنمب ػ و لمموعػػد لممضػػروس لمماػػدد لممبػػرـ الرتبمطػػمى خم ػ ال
ػاس لمرنمبػ ػ ورلمه مػػف فتىم ػػم ن لربػ ػ
نسػػتون ي فا ػ ُػدا مبنمامػػم فو ت ػػدنر مبرريػػم ماس ػػؼ مممػ ػ ًسػ ً
فسبوعنف ٓٓ وفغرس لمارلب فاي نطىس إرتمم لمموعد مموعد خر نادد فنمم بةد !!!!!!
ويذه كمرث ٓٓ فممموعػد لمػذى نرتوػي لممر ػد لممبىػ نػموـ بناػي وبػنف خػر ٓٓ ومةاػ
إرتموي فف نكوف ند لت ؽ مس لمطرؼ لمثما ٓٓوالزـ ذمػؾ فف نكػوف لإلرتػمم مموعػد خػر ماػدد

!! 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

عى موعد ٓٓ وفاي كمذس كمذس ف زعمي مىرنمب فف لممتمـ طىس ماي وفف لممػتمـ ضػرس مػي
موعدل ٓٓٓٓٓ ومف ثـ ف د فس ط ف نده (؟!!) بةد فف لذاى لمانمب وطىبػى لمرنمبػ تا نػذ مػم
وعديم بي و ػ فػاذل بػي خبل ػم مػف مأزنػي نطىػس لإلرتػمم الرتبمطػمى خم ػ بسػنمدتي ٓٓٓ وال
نطىس لإلرتمم مموعد مادد و ولامم نطىس لإلرتمم مموعد ناػدد فنمػم بةػد (؟!!) لمػ فف تسػاح
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
يػػذل لإلرتػػمم مموعػػد ناػػدد فنمػػم بةػػد نك ػػؼ فاػػي كػػمذس وفاػػي نخىػػؽ ترنم ػ فو بػػمألارى نخىػػؽ
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 ٓ
سحٓـــحَََ:جٗؼــضجَّأَٟئطَُِٕ٘يحذــسَجُؼحٓــسَكــَ٠أَٟٓــَٖيــَ79/00/07َّٞأَٝيــَّٞ
مػػنس

َ79/00/60

ػػانام و بػػؿ يػػو كػػذس م ضػػوح وتزننػػؼ وتزونػػر ٓٓ فف نػػزعـ فاػػد فف لمانمبػ

لمةمم ف درى إذام الاد ف  ٜٛ/ٔٔ/ٔٛفو ف ٕٔٓٓٓ ٜٜٔٛ/ٔٔ/
انح فاي ند وضس بمممىؼ ماض طىس مارر مف لمسند  /م ط
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فامد لمبرع

بتمرن  ٜٛ/ٔٔ/ٔٛنطىس فني مف لمانمب ػ ألسبمس فبدليم ػ فف تأذف بتستنؿ لماولر لمتىن وا
لمذى ندور بنف كؿ مف  ..........واسػانف لمممػدى مػف خػبلؿ لمتىن واػمى فرنػمـ  ٖٖٕٛٙٚو

ٔ ٕٖٜٛٙٓو ٔ ٕٖٛٙٛو ٓ ٜٕٖٙٛٛ

و ػػانح فاػػي مش ػػر عى ػ يػػذل لمماضػػر بتأ ػػنر ،ن مػػـ مامػػم فامػػم مونة ػ مػػف لالسػػتمذ
لممست ػمر لمماػمم لمةػمـ ا ػمم  ٜٛ/ٔٔ/ٔٛ :ػ لالسػتمذ نمسػػر رفػمع روػنس لمانمبػ التخػػمذ
لمبلزـ !!

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

مةنف ٓٓ فمممامم لمةمـ مـ نأذف ومـ ناتدس ٓٓ
ويذل لمماضر غنر مذنؿ بأى إذف مػف لالسػتمذ روػنس لمانمبػ ػ فمألسػتمذ روػنس لمانمبػي
مػػـ نػػأذف يػػو لنخػػر بػػمالترلم لممطىػػوس مػػف رتػػمؿ لمضػػبط و ومػػـ ناػػدس فاػػدل الت لروػػي و ولامػػم
ف ر عى لمماضر بتأ نر ،ا مم  " :ف  ٜٛ/ٔٔ/ٔٛػ اظر ولرفمؽ " ٓٓ

" واظر ولرفمؽ " مةاميػم ولضػح تػدل ٓٓ تىػ تػدل ٓٓ ظػمير تػدل ٓٓ يػو لما ػظ
و لمػرفض و فف سػنمدتي رفػض لإلذف ٓٓ ولال مسػتؿ إذاػي كػمممتبس ػ عىػ ذلى لمماضػر ٓٓ
ولإلدعمم بةد ذمؾ بانر يذل إلسمغ إترلم بمطؿ ادث بانر إذف ٓٓ يو كذس وتزننؼ وزور
وبمتمف ػ فممانمب لمةمم رفضى طىس لمرنمب ومـ تأذف بمالترلم ومـ تادس مي فادل ولامم ف رى

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

كذل وكذل اؼ لمذكر ٓٓ فاف لمانمب تأذف بكنى وكنى !!!!!!!!!!

ور ،فاي إنممم لم لمطىس

يذل سندى لمرونس سمدت لممست مرنف مـ تً ْتر بي عمد ،ومـ ًن ْتر بي عرؼ و ػ وال نسػمح
بػػي لمةمػػؿ وال نسػػناي لم ػػماوف ٓٓ ولمسػػممح بمػػذل ن ػػتح بمبػػم ال نااىػػؽ !!! ونمػػدر ضػػممامى ال
نتوز إيدلريم ٓٓ ون وض فسمسم بامه لم ضمم عى مدلر سانف طونىػ ال نتػوز ت ونضػي ٓٓ
ونمدـ

رام ممخم مىةدلم ال نتوز فف نمدـ !!!

و بمتمف يذه لمماموم لممزن لمم ضوا لممرفوض مبلدعمم ولمزعـ بأف لمانمب لمةممػ

فذاػػى واػػدبى نػػوـ  ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٔٛنػػدؿ عىنمػػم ونك ػػؼ فنضػػم عامػػم بمتػػمف لمماموم ػ لممكػػرر،
لمثمان ػ لمسػػمعن مبلدعػػمم ولمػػزعـ بػػأف لمانمب ػ لمةمم ػ فذاػػى واػػدبى نػػوـ ٕٔ ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/فكػػبل
لمزعممف نك ؼ كؿ ماممم عف لنخر ون ضح لنخر !!!

ػس بػػمممىؼ ماضػػر ماػػرر مػػف لمسػػند  /م ػػط
فبػػذلى لم ػػور ،لمامطن ػ ُوضػ ً
لمبرعػ ػ بتػ ػػمرن ٕٓ ٜٛ/ٔٔ/و ن ػ ػػوؿ فن ػػي فف تارنمتػ ػػي دمػ ػػى عى ػ ػ تاننػػػر رنػ ػػـ لمتىن ػ ػػوف رنػ ػػـ
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لامػػد

ٕٖٜٔٛٙٓبتػػمرن ٘ ٜٛ/ٔٔ/منكػػوف  ٕٖٜٜٛٚٚبػػدال مػػف لمػػرنـ لمسػػمبؽ ػ وفام ػ سػػنمدتي
ماضػره ب ومػػي " وفن ػػؿ لمماضػػر ع ػػس لثبػػمى مػػم ت ػػدـ مىةػػرض عىػ لمسػػند لالسػػتمذ لممست ػػمر
لممامم لمةمـ مانمب فمف لمدوم لمةىنم مىت ضؿ بمماظر " ٓ

ويػ ػ ػػذل لمماضػ ػ ػػر ال نتضػ ػ ػػمف بتمتػ ػ ػػم فى إ ػ ػ ػػمر ،لم ػ ػ ػ سػ ػ ػػمب

ػ ػ ػػدور لذف سػ ػ ػػمبؽ نػ ػ ػػوـ

 ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٔٛوذمؾ نتسماد مس مم فسى امه عف كذس وزنؼ وبمتمف لمزعـ بأف لمانمب لمةمم
ف درى إذام بتمرن  ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٔٛكمم وفف يذل لمماضر لمتدند غنػر مػذنؿ بػأى إذف مػف

لمانمبػ و ػ ولامػم مش ػر عىنػي فػ ٕٔ ٜٛ/ٔٔ/مػف روػنس لمانمبػ لمما ػؽ " بػمماظر ولإلرفػمؽ "
ٓٓ وذمػػؾ ولضػػح امسػػـ نػػمطس ف ػ فف لمانمب ػ مػػـ تػػأذف بتمتػػم بػػأى إت ػرلم ف ػ ٕٜٜٔٔٛ/ٔٔ/
مثىمم مـ تأذف بتمتم بأى إترلم ف  ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٔٛوعبمر " ،اظر ولرفمؽ

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

ٓٓ يػػو فف سػػنمدتي مػػـ نػػأذف بػػمترلم مػػم ػ ولال مسػػتؿ إذاػػي ػ كػػمممتبس ػ عىػ ذلى لمماضػػر

ولالدعػػمم بةػػد ذمػػؾ بانػػر يػػذل ػ إلسػػمغ إتػرلم بمطػػؿ اػػدث بانػػر إذف ٓٓ يػػو كػػذس وتزننػػؼ
وبمتمف ٓٓ فممانمب لمةمم

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

ف ٕٔ ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/

و مػذمؾ فػبل ننمػ بتمتػم و ػ وال نمكػػف فف تكػوف ياػػمؾ ننمػ لمبتػ و ػ مىورنػ لمكربوانػ

لمما ػػور ،ف ػ لألورلؽ بتوننػػس ماسػػوس مبلسػػتمذ نمسػػر رفػػمع روػػنس لمانمب ػ بةػػد لمت ػػونس عى ػ
عبمر " ،لممامم "ٓٓ ولممخطوط ف
ٓٓ !!

ور ،فاػي لنمػمم لمػ لمطىػس كػذل ولالذف بكنػى وكنػى

يذل سندى لمرونس سمدت لممست مرنف مـ تتر بي عمد ،كمم نىام ومػـ نتػر بػي عػرؼ و

ػ وال نسػمح بػي عمػؿ و ػ وال نسػناي نػماوف ٓٓ ولمسػممح بػي ػ وكمػم نىاػم ٓٓ ن ػتح بمبػم ال نااىػؽ
!!! ونمػػدر ضػػممامى ال نتػػوز ليػػدلريم ٓٓ ون ػػوض لسمسػػم باػػمه لم ضػػمم عىػ مػػدلر سػػانف
طونى ال نتوز ت ونضي ٓٓ ونمدـ رام ممخم مىةدلم ال نتوز فف ُنمدـ !!!
سندى لمرونس و سمدت لممست مرنف ٓٓ مـ نادث بتمتم و ػ وفنوممم بمؿم فمػ ٓٓ مػـ
ناػػدث بتمتػػم فف ف ػػدرى لمانمبػ لمةممػ إذاػػم فػ اناػػي سػولم فػ نػػوـ  ٜٛ/ٔٔ/ٔٛفو فػ نػػوـ

ٕٔ ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ولمزعـ بانر ذمؾ كذس وزنؼ وزور وبمتمف !!!
ومذمؾ و فبمطؿ بمطؿ بمطؿ و ػ كؿ إترلم نتسماد لم فذانف مةدومنف مـ ن د لر لمبت ٓ
*******************
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ؿحصؿحََََ:ػٞصزَٝججرسَجىلَذـالَٕجُطـجيالشََ1

فبدنام كثن لر ممم فعتور لمتسػتنبلى لم ػوتن مػف بطػبلف مرتةػي لمػ فسػبمس عدنػدٓٓ ،

بطػػبلف إلذف ٔٔ ٜٛ/ٔٔ/لمػػذى لعتمػػدى عىنػػي بة ػض لمتسػػتنبلى وبطػػبلف لمتسػػتنؿ مامم ػ
كػوف لم ػػموـ لممػػتاكـ فنمػػم غنػر مػػأذوف مػػي فػ فمػر لماػػدس باترلومػػم ٓٓ وبطػػبلف لمتسػػتنبلى و
ولمت رن لمما وؿ عامم الطبلع رتمؿ لمضبطن عىنمم ولمةبػث بمػم نبػؿ لت ػمممم بممانمبػ لمةممػ
ٓٓ

اضنؼ لم ذمؾ ٓٓ

َ(َأَ)ََ*ََذـالَٕجُطـجيالشَجُ ىَجعضٌ٘صَجىلَؿريَجطََٕ11

فثبتا ػػم مة ػػدمكـ بممػ ػػدمنؿ لم ػػمطس فف لمانمب ػ ػ لمةممػ ػ م ػػـ تػ ػػأذف بتمت ػػم بػ ػػأى لتػ ػرلم ال ف ػ ػ

ٜٛ/ٔٔ/ٔٛ

وال ف ػ ٕٔ ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ولم ػػوؿ بػػذمؾ كػػذس وزور وبمتػػمف ٓٓ ولمتسػػتنبلى

لمت ػ تػػركف لم ػ ذمػػؾ لمػػزعـ لمكػػمذس تسػػتنبلى بمطىػػي ٓٓ بػػؿ ي ػ ت ػػكؿ ف ػ لم ػػماوف ترنم ػ

مشثم بممممد ٖٜٓ / ،مكر لر ع وبمى لمت تةمنػس لمموظػؼ لمةػمـ لمػذى نسػتاؿ سػىط وظن تػي
ف إترلم فى مف لألفةمؿ لممشثم ف لمػاص و ومامػم لمتسػتنؿ ولمت ػونر ولممرلنبػ ولالسػترلؽ
ٓٓٓٓ لم ٓ
ولالذف لم ػػمدر  ٜٛ/ٔٔ/ٜو ػ ػػأاي ػػأف لذف لم ػػبض لم ػػمدر ٘ٔ ٜٛ/ٔٔ/ػ مػػـ

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
!!
يذه لذف تستنبلى يمت ن فو غنػر يمت نػ ػ غنػر مػأذوف بمػم ٓٓ ويػ تسػتنبلى مػنس

اسبمم لمبطبلف و ولامم ي ترنم ف لم ماوف نةمنس مف ن مرفمم بة وب لمابس !!
ولم عدمكـ سبس خر مف فسبمس بطبلف كمف لمتستنبلى ٓ!! :
(َخَ)َََذـالَٕجُطـجيالشَََ

لَٗٚسحُـٜحَمظسَججغجتٜحَجغميسَٓإمثسَهحٗٗٞحََ1

َ٠ٛئؿرتجمَجُـٔغَجملإغَْذحملحصزٌََٓ019/غعَػوٞذحشََ

َٝجُ ىَضوٍَٞأٜٗحَضؼحهدَجملٞظقَجُؼحَّئطجَئؿطـََؿِـسَٝظيلطَٚكَ٠ئعضٌحخَأدـضَ
جآلكؼحٍَجملإمثسَذحُ٘ضََٜ٘ٓٝ11حَجؿرتجمَجُـٔغَجُظَٟملَيإطَٕذـَٚذطحضـحَكـَ٠أَٟ
جطََٕٖٓجلطَٕٝجُ ىَجهطظغشَػَِ٠جُطـجيََكوؾَََٞٛٝ11ؿريَجلؿرتجم !!!
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نما ارم لمانم ،لمخم ػ مىمػولطف مػف فى فاتمػمؾ و سػولم

ارص لمم رع عى

كػػمف ذمػػؾ بممتسػػتنؿ و فو لمت ػػونر و فو لمت ػػاى و لو لالسػػترلؽ و فو غنػػر ذمػػؾ مػػف

لموسػػموؿ لمت ػ فتماتمػػم لممدانػ لمادنثػ ٓٓ ومػػف اػػرص لمم ػػرع عى ػ تا نػػؽ يػػذه لمامن ػ و
عا بممتا نص عى تترنـ كؿ

ور ،مف

ور يذل لالاتممؾ عى لست بلؿٓٓ فولضح ف

نمغتي مىممد ٖٜٓ / ،مكر لر و فف لمم رع ارص عى لمتمننز بنف كؿ
وسموؿ فاتممؾ لمانم ،لمخم

ور ،وفخرى مف

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

ٓٓٓ مامدثمى ترى ف مػمف خػمص " فو " عػف طرنػؽ لمتىن ػوف ٓٓٓ لمػ

وا ػى لم ػر،

لالخنر ،مىاص عى فاي " نةمنس لمموظؼ لمةمـ لمذى نرتكػس فاػد لالفةػمؿ لممبناػ لعتمػمدل

عى سىطمى وظن تي "

كذمؾ ف لمممد ٜ٘ /،ف ٓ لمت عرضى متاظنـ لالاولؿ ولم روط لمت نسوغ فنمم
ػ بػػأمر نمضػ لمتا نػػؽ ـ ـ يػػذل لالاتمػػمؾ ٓٓ ف ػػد اػػرص لمم ػػرع فػ يػػذل لمػػاص فنضػػم عىػ
لمت رن بنف ك ؿ

لمتػ

ػور ،مػف

ػور لالاتمػمؾ لالخػرى و وبػذلى لسػتخدلـ فدل ،لمةطػؼ " فو "

ت نػػد لمماػػمنره ٓٓ فتػػرى لممػػمد ٜ٘ / ،فٓ

عىػ فاػػي  ( :م مضػ

لمتا نػػؽ فف نػػأمر

ٓٓٓ وفف نأمر بمرلنب لممامدثمى لمسىكن ولمبلسىكن " فو " لترلم تستنبلى ٓٓٓ لم ) ٓ
ــ ثـ فضمؼ ف لم ر ،لمثمان مىممد ( : ،وفػ تمنػس لالاػولؿ نتػس فف نكػوف " لمضػبط " فو
" لالطػػبلع " فو " لممرلنب ػ " فو " لمتسػػتنؿ " باػػمم عى ػ فمػػر مسػػبس وممػػد ،ال تزنػػد عى ػ

ثبلثنف نومم ٓٓٓٓ ) ٓ

ومػػشدى ذمػػؾ و فاػػي النتػػوز مىماػػدوس ـ ـ تا نػػذل ألمػػر لماػػدس ـ ـ فف نتػػرى فو نسػػمح
بػػأترلم فى

ػػور ،فو وسػػنى

مػػف

ػػور لو وسػػموؿ لالاتمػػمؾ مػػممـ نكػػف مأذواػػم بمػػم

ػرلا

ف فمػر لماػدس ٓٓٓ فػمذل لنت ػر لالذف مػثبل عىػ لمتسػتنؿ و فأاػي النتػوز لمت ػونر و
وال لسػػترلؽ لمسػػمس ٓٓٓ لم ػ " ٓ ـ ـ فػػأذل خػػممط لمتسػػتنؿ ونػػى لت لروػػي لسػػترلؽ مىسػػمس فو
ت ػػاى غنػػر مػػأذوف بممػػم فػػمف لالت ػرلم نبطػػؿ برمتػػي ألف تا نػػذه نػػد خممطػػي ترنم ػ مشثم ػ
نماوام ٓ
ولمثمبػػى بمطممة ػ لذف لمانمب ػ لمةمم ػ لألوؿ و فاػػي مػػـ نػػأذف سػػوى بممتسػػتنؿ ومػػـ نػػأذف
بممت ػاى و ومػـ نػأذف باسػترلؽ لمسػمس ٓٓ ممػم مػشدله فف فنػدلـ " لمماػدوس " عىػ لمتا ػى فو
إسترلؽ لمسمس غنر لممأذوف بممم و إامم ن ػكؿ فةػبل مشثمػم فػ لم ػماوف ب ػرنح اػص لممػمد/ ،

 ٖٜٓمكر لر ع وبمى ٓ
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ولمثمبػػى و بة ػرلى لألدم ػ ف ػ لالورلؽ فف لمتسػػتنؿ و نػػد خممطػػي إسػػترلؽ مىسػػمس ماظ ػ
إترلوي و ػ فممت لز فةؿ لمتستنؿ لممأذوف بي ف ذلى ماظ إت لروػي و بمسػترلؽ مىسػمس و مػشثـ

ف ػ لم ػػماوف و طمممػػم مػػـ ن ػػمىي لالذف و فػػاذل كماػػى لمتسػػتنبلى نػػد خممطمػػم ف ػ ذلى ماظػػ
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 " ٓ
فمم فدم

ٓٓ واسبام

يذل لإلسترلؽ لممشثـ ٓٓ فم عدند ،تدل وفكثر مف فف تا

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

ورد فني عى مسمف مارره و م ط

" ٓٓ بمموسػػموؿ لم انػ لمتػ تمكاػػم مػػف سػػممع وتسػػتنؿ لماػولر ولالامدنػػث ٓٓ تاػػموؿ
لمى مم لألوؿ لممستؿ ٓٓ كذل ٓٓ وكذل و ويذل إنرلر باسترلؽ لمسمس ٓٓ كمم تاموؿ

لمى مم لمثما لممستؿ ٓٓ كذل ٓٓ وكذل ٓٓ ويذل لنرلر باسترلؽ لمسمس ٓٓ
(ٕ) ماضر لمرنمب لممشرخ ٕٔ ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/تاى رنـ ٔٔ ٙ/دوسني
ورد فني عى مسمف مارره م ط

لامد لمبرع ٓٓ

" ٓٓ وند تضماى يػذه لممكمممػ فػ تمىتمػم ٓٓٓٓ وكػذل ٓٓٓٓ وكػذل ٓٓٓٓ فى
فاي فسترؽ لمسمس ٓٓ و طىس  ......تةدنؿ لالعتممد ٓٓٓٓ فى فاػي فسػترؽ لمسػمس

ٓٓ
(ٖ )

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

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

س  :ويؿ كمف تولتدؾ بسنمر ،لممنو نسمح مؾ بسممع مم ندور بنف لممبى

ولممتمـ ؟

 :كمف نسمس بوضوح
(٘) ونمؿ مامد عوض عنس فبو اسنف ٓٓ عضو لمرنمب ٓٓ نمؿ ص ٔٓٓ ٕٔٙ/

إف لمتتمنزلى سماى ممـ بمتمبة مم ندور ٓٓ وفاي دلر بػنف لممبىػ و ........اػدنث
عػػف ٓٓٓ فى فاػػي فسػػترؽ لمسػػمس ٓ وفضػػمؼ ص  ٓٓٓ ٕٕٔ / ٙفاػػم مكثػػى وبةػػض
لم اننف لمزمبلم فممـ مبا لم رك بممسنمر ،لممتمز ،لمت تمكام مػف متمبةػ مػم نػدور مػف
فامدنث واولرلى ػ ثػـ نضػنؼ ص ٕٕ / ٚوكاػى لسػمس لماػدنث بوضػوح ٓٓ ويػذل
لنرلر متكرر

رنح بأف سنمدتي فسترؽ

لمسمس !!

واػػنف نثبػػى و ػ ويػػو ثمبػػى بػػأكثر مػػف دمنػػؿ ٓٓ فف رتػػمؿ لمرنمبػ
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فسػػترنول لمسػػمس

لمذى خممط لإلترلم ماظ إترلوي و دوف فف نكوف مأذواػم ممػـ بمإلسػترلؽ ٓٓ ويػو مػشثـ
نماواػػم عى ػ فسػػت بلؿ بػػاص لممػػمد ٖٜٓ / ،مكػػر لر ع وبػػمى ٓٓ فػػاذل كػػمف ام ػػؿ ذمػػؾ فف
لمتستنبلى ند خممطمم ماظ إترلومم ترنم مشثمػ نماواػم يػ إسػترلؽ لمسػمس و ػ فػأف يػذه

لمتستنبلى تكوف بمطى

ونبطؿ كؿ ممنستمد مامم إال فف نكوف دمػنبل بممبرلمٓ ،

َ(ؼ)َََََػضََّجٞجػَجإلػطضجصَذحُطـجيالشًََضُيََكـَ٠جُـضػَٟٞجلَإَٔيٌـَٕٞصُـيالََ
ذحُربجءزََََََََ

نػػد سػػبؽ ماػػم اػػدنث عمػػم إعتػػور لمتسػػتنبلى مػػف بطػػبلف إلسػػبمس عدنػػد ٓٓٓ ،ويػػذه
لمتستنبلى و مو بروى تدال مف لمبطبلف و الت وـ م مـ لمدمنؿ فػ لإلسامد لمتامو ٓٓ
م د ثبى فف يذه لمتستنبلى تةرضى مةبث ما ؽ ٓٓ
وثبػى فف لمانمبػ لمةممػ

مػػـ تتاػوط بوضػػس ب ػػم

ػوتن

اسخ ف ىن

الاسخ

مىتأكد مف فف مم سوؼ تأتنمم بي لمرنمب

عىػ فوؿ و خػر كػػؿ ػرنط
ما وم

مماتت !!

وثبػػى فف اسػػانف ممػػدى يػػو لمػػذى نػػمـ بممتسػػتنؿ نػػوـ لم ػػبض و ويػػو لمػػذى كػػمف
نػػتاكـ فنػػي عىػ ممن ػػمم و نون ػػي متػ ن ػػمم و ونسػػنره متػ

ن ػػمم ٓٓ نسػػتؿ ممنابػػي يػوله

ٓٓ ونس ط تستنؿ مم نأبمه و منست نـ مي لمسنمؽ لمذى ن مم !!
ونةػػد لمتا نػػؽ عػػف فخػػذ ب ػػممى

ػػوتني مؤلط ػرلؼ و وال ناانػػي عػػف يػػذل لم ةػػود

فف ن ػمؿ فف  ....عرضػػى عىنػػي لمتسػػتنبلى وفنػػر بمػػم ٓٓ فتىػػؾ ماممطػ مك ػػوف التاطىػ
عىػ

فطاػ لمماكمػ لممػػونر ٓٓٓ ،فف فن ػ مػػم نمكػػف فف ن ػػمؿ يػػو فف  .......نػػد تةػػرؼ

عى

وتي ف بةض لمةبمرلى ولماتػؼ لمتػ فسػمةويم مػي ٓٓ ومكػف ذمػؾ الناسػاس عىػ

كػػؿ عبػػمر ،ماسػػوب

مػػي فػ طػػوؿ لمتسػػتنبلى لمتػ مػػـ تةػػرض بتممممػػم وكممىمػػم وف ػر ،ف ػر،

عىػ لممماػدس  .......من ػوؿ يػؿ يػذه لمةبػمر ،عبمرتػي و ويػؿ يػ ػ فف كماػى عبمرتػي ػ فػ
موضػػةمم لما ن ػ (؟!) لمػػذى كماػػى عىنػػي فػ لمسػػنمؽ ؟! ٓٓ ويػػؿ يػ تركػػس فو ال تركػػس
عى لم وى لنخر لمذى مـ تشخذ مي ب م يو لنخر !! .
وعى

ذمؾ و ػ ورغمي و فأف يذه لمتستنبلى لمبمطى

عى فاي دمنؿ إدلا

منس فنمم مػم نمكػف فف نامػؿ

م ون سبلـ ٓٓ بػؿ وال نمكػف بتركنػس تمىػ

ياػػمؾ و فف تخػػر مت ػػى

مػف ياػم عىػ تمىػ مػف

متسػ و وفامػػم نتػػد لم ػػمرىم مت رنػ يػػذه لمتسػػتنبلى لمبمطىػ

ػ

نتد عامم دندل ف فمـ وت سنر عبمرتمم ٓٓ وال نمكف إلثانف امينؾ بثبلث ٓٓ فف نخرتػول
بت سػػنر ولاػػد وفمػػـ ولاػػد ممػػم ورد ف ػ يػػذه لمتسػػتنبلى ٓٓ فم ػ الت ػ

بػػذلتمم و وال تػػدؿ

بػػذلتمم عى ػ مةا ػ ولضػػح م مػػوـ ٓٓ ولامػػم ال غاػػمم مى ػػمرىم مت رنامتمػػم فو لمسػػممس ممػػم عػػف
لم نمـ بدور لمم سر لمذى ند ن نس ف إتتممده لمت سنر وند نخط م !!
م ػػف فت ػػؿ ذم ػػؾ ك ػػمف م ػػف لمم ػػرر فف لمتس ػػتنبلى لم ػػوتن منس ػػى م ػػف لألدمػ ػ فػ ػ
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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

نمبىػ مىتا نػػؽ ممػػف فسػػادى لمنػػي " ك مبىنػ " لمكتمبػ

ػػاتمم

ولمتوننػػس ولمخػػتـ مىتا نػػؽ مػػف

عاد لالاكمر فو لمطةف عىني ٓ
ويػ ػ منس ػػى م ػػف نبن ػػؿ لم ػػمود و ألف لم ػػذى ناط ػػؽ بم ػػم " مػ ػ " ط ػػوع م ػػف نوتمم ػػم و
ومػػذمؾ فم ػ ال نةػػوؿ عىنمػػم ف ػ لمػػدوؿ لممتمدنا ػ كػػدمنؿ والتبا ػ عىنمػػم لدلا ػ ولامػػم ي ػ ف ػػط

وسنى بومنسن ند تك ؼ مسىطمى لمباث لو لمتا نؽ عف دمنؿ ن ند ف

لمضبط ٓ

وفضػػبل عػػف ذمػػؾ و فػػأف عمىن ػ ت رن ػ لمتسػػتنؿ لم ػػوت و عمىن ػ لتتممدن ػ ٓٓ كىمػػم
متػػمؿ مىتخمػػنف ولمخنػػمؿ ولمت سػػنر و ألامػػم فػ لماممػػس عمىنػ " لات ػػمؿ تمػػؿ ولم ػػمظ مػػف
يا ػػم ويا ػػمؾ فػ ػ با ػػر خض ػػـ م ػػف لمض ػػت
ولممتدلخى

ولمخ خ ػ ػ

ولأل ػ ػولى لممختىطػ ػ

نتخىىمم فترلى يبوط وخ وى و مى وفا طمع ٓ
كم ػػم فف لمتس ػػتنؿ لم ػػوت

مبم ػر ،و ثمبتػ

الن ػػكؿ بناػ ػ

كتمبنػ ػ فو نومنػ ػ

ولممبممػ ػ

مبم ػ ػر ،فو غن ػػر

اسػػبتمم لمػ م ػػدريم لندمػ ـ ـ ٓٓ وال نىػػزـ فاػػدل اتػ مػػف نػػمـ بػػممت رن

فأاي فني مترد " م سر " نخط م ون نس وناموؿ لمت ند ولالات مؿ ماتؼ وفم مظ ٓٓ

ؿــحذؼحَََ:ذـــالَٕأطَٕجحملــحَٓ٠جُؼــحَّجُظــحصعََ79/00/04ذحُطـــجيََٝجُطظــٞيغَ
ٝذحُورغَٝجُطلطيشَإلػطٔحصَٙػَِ٠جملــطٔضَٓـَٖجألجـغجءجشََجُــحذوسَ
جُرحؿِسََ1

فػ ػػاذف لمماػ ػػمم لمةػ ػػمـ لم ػ ػػمدر ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/و ولمػ ػػذى فذف بتسػ ػػتنؿ وت ػ ػػونر
لمى ػػمملى لمت ػ تتػػرى ف ػ لألمػػمكف لمةمم ػ و ولمخم ػ و ومػػـ نػػأذف بتسػػتنؿ لممكمممػػمى

لمتىن وانػ ػ ولمػ ػػذى فذف فنضػ ػػم بممضػ ػػبط ولمت تػ ػػنش و إامػ ػػم فعتمػ ػػد ولرتكػ ػػف وفسػ ػػتاد لم ػ ػ إذف

ٔٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/ويػو إذف بمطػؿ و ولمػ لإلتػرلملى ولمتسػتنبلى لمتػ فعتمػدى عىػ يػذل
لألذف لمبمطػػؿ و وي ػ بػػدوريم بمطى ػ و مػػنس ف ػػط إلعتممديػػم عى ػ إذف بمطػػؿ و ولامػػم ألف
مامػػم مػػم تػػرى خػػمر اطػػمؽ فذف لمانمب ػ لمػػذى مػػـ نػػأذف بتسػػتنؿ مكممم ػ تىن وان ػ فأاتمكويػػم
بانػػر إذف و وألف لم ػػموـ بممتسػػتنؿ لممػػتاكـ فنػػي غنػػر مػػأذوف وألف لمتسػػتنؿ خػػممط إت لروػػي
ترنمػ مشثمػ

ي ػ فسػػترلؽ لمسػػمس و وألف لم ػرلوط امممػػم عبػػث ما ػػؽ بمةرف ػ لمرنمب ػ

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

عى إذف ٔٔ ٜٛ/ٔٔ/ويو بمطؿ
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نبػػؿ

ٕ ػ وبا عى ماضر لمرنمب

ٗٔ ٜٛ/ٔٔ/ويو بمطؿ

ٖ ػ وباػ عىػ لإلتػرلملى لمبمطىػ
فاادرى لم يمون

لمترنم ٓ

لمتػ بانػى عىػ لإلذف لمبمطػؿ وا ػذى بػاترلملى بمطىػ

فأعتممد لإلذف عى بمطؿ نبطىي ٓ
وبطػ ػػبلف لإلتػ ػ ػرلم مػ ػػبطبلف م ػ ػػمبا عىنػ ػػي نمع ػ ػػد ،إترلون ػ ػ
لإلترلملى لمتامون وفاكمـ ماكم لما ض ٓ ػ فممممد ٖٖٔ/ ،فٓ

عممػ ػ ػ بم تض ػ ػ

ن ػ ػػماوف

تاص عى فف  :ػ

" لمبطبلف نترتس عى عدـ مرلعم ،فاكػمـ لم ػماوف لممتةى ػ بػأى إتػرلم تػويرى " وا ػى

لممػػمد ٖٖٙ / ،ف ٓ

ٓ عىػ فاػي  :لذل ت ػػرر بطػػبلف فى إتػرلم فأاػػي نتاػػموؿ تمنػػس لنثػػمر

لمت تترتس عىني مبم ر ،و ومزـ إعمدتي مت فمكف ذمؾ "
ٝهؼصََحمٌٔسَجُـ٘وغَٓـغجعجََذـإَٔ " :لم معػد ،فف مػم باػ

عىػ بمطػؿ فمػو بمطػؿ "

( ا ػض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ  ٘ٓٙو ا ػض  ٖٚ/ٗ/ٕٜػ ٕٗ ػ  ٔٔٙػ  ) ٘ٙٛو

وتطبن ػمى يػذه لم معػد ،عدنػد ،الت ػس تاػى ا ػر فػ نضػمم لمػا ض و فاكمػى مػ لر لر ػ
عىػ سػبنؿ لممثػمؿ ػ بػأف الزـ لم ػبض ولمت تػنش لمبػمطىنف إيػدلر ػ كػؿ ممنترتػس عىنمػم " (

ا ض  ٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘ ػ ٕ٘٘ و ا ض  ٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ سٕٔ ػ ٖ ٜٔػ  ٜٖٛو ا ض
ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘ ) وبأاػي النك ػ مسػبلم لماكػـ فف نكػوف لمػدمنؿ

ػمدنم

متػ كػػمف ومنػد إتػرلم غػػنر م ػػروع "( ا ػض ٔٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٖٕ ػ  ٜٛو ا ػض

٘ٔ ٜٔٛٗ/ٕ/ػ س ٖ٘ ػ ٖٔ ػ ٕ٘ٔ ) وبأاػػي النةتػػد ب ػػممد ،مػػف نػػمـ بػػممت تنش لمبمطػػؿ (
ا ض  ٛٗ/ٗ/ٔٛػ سٖ٘ ػ  ٜٚػ ) ٕٗٛ
وغا عف لمبنمف فف بطػبلف إذف ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/نبطػؿ كػؿ ممنترتػس عىنػي مػف نػبض
وت تنش وفنولؿ و عمبل بذلى نمعد ،فف ممبا عى بمطؿ فمو بمطؿ ٓ
و مػػذمؾ فػػاف لألذف لم ػػمدر ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/بػػمم بض ولمت تػػنش نػػد فعتػػوره بطػػبلف

نمتد لم كؿ ممنترتس عىني !

غحٓ٘حَََ:كَ٠ذـالَٕجُورغَٝجُطلطيشَٝذـالًَََٕٓحيرتضدَػِئٜحََ

ٔػ ػ سػػبؽ فف فثبتاػػم ف ػ ما ػرلس عػػدمكـ بطػػبلف لإلذف لمػػذى ركػػف مػػي لإلت ػرلم وذمػػؾ نبطػػؿ
بممتبةن

كمف لإلترلملى ( ولمتستنبلى ) لمت

فعتمدى عى يذل لألذف لمبمطؿ لمذى

ركبى لألترلملى عىني ٓ
ٕ ػ وسػػبؽ فف فثبتاػػم مةػػدمكـ مػػم فعتػور عمىنػ

لمتسػػتنؿ ا سػػمم مػػف بطػػبلف وممتةرضػػى مػػي

ػرلوطمم مػػف عبػػث ما ػػؽ ػ ن ػػوس لمتسػػتنبلى ذلتمػػم بػػممبطبلف مػػبطبلف إترلملتمػػم
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فض ػػبل عػػف بطػػبلف لألذف لم ػػذى فعتمػػدى عىنم ػػم ونم ػػدر فى ننمػػ

مم ػػم ونما ػػس فى

إستامد إمنمم ٓ

ٖ ػ وسبؽ فف فثبتام فف تمابػم مػف يػذه لمتسػتنبلى نػد تػرى بانػر إذف خػمر اطػمؽ لإلذف ػ
اممػ كػػوف لإلذف لم ػػمدر ٔٔ ٜٛ/ٔٔ/وعىػ بطبلاػػي ػ مػػـ نػػأذف بتسػػتنؿ مامدثػػمى
تىن وانػ ػ و ولنت ػػر عىػ ػ لمى ػػمملى فػ ػ لألم ػػمكف لمةممػ ػ ولمخم ػ ػ و بنام ػػم فمت ػػدى
لمتستنبلى لم مكممممى تىن وان غنر مأذوف بتسػتنىمم ػ وذمػؾ بطػبلف فػ بطػبلف فػ

بطبلف ناادر لم يمون لإلاةدلـ و ونستوتس ع مس لم معؿ ٓ

ٗ ػ ولذل فعتمػد لإلذف لم ػمدر مػف لمماػمم لمةػمـ نػوـ ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/عىػ لممسػتمد مػف
يػػذه لإلت ػرلملى لمبمطى ػ لمت ػ سػػب تي ػ فػػأف لإلذف لممػػذكور و ولمػػذى فذف بػػمم بض
ولمت تنش و ػ نكوف إذام بمطبل بطبلام نمتد مكؿ مم ترتس عىني وكؿ مم نستمد ماي ٓ
٘ ػ بند فف لم بض ولمت تنش مـ ن بممم لمبطبلف مف يذه لمزلون
لمػػبطبلف م ػػف ب ػػمس خػػر ٓٓ فاػ ػوله ع ػػدـ مطمب ػ
ولمولنس انث فف رولنتمـ مكذوب

مىا ن

ولم عدمكـ دمنؿ مم سأنوؿ ٓٓٓ ط
ويذه لمامفظ ( رنـ  ) ٔٗ/تتضمف

م ػػم ن ػػرره لم ػػموموف عىػ ػ لمض ػػبط

التت ؽ مس ا ن ممترى ٓ
امفظ فعطناميم رنـ ٔٗ /
ور ،ضوون مف ماضر لمضبط وفنولؿ كؿ

مػػف لم ػػموـ بممضػػبط ولممر ػػد اسػػانف مامػػد ممػػدى عػػف ولنة ػ
ػػرك لمدنمىن ػ

وك

و ولامم ف مبممم

ضػػبط روػػنس متىػػس إدلر،

لمسػػند  /عبػػمس عبػػمس مرسػ نػػوـ ٕٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/بمةرف ػ لمرنمب ػ

لإلدلرن ػ

ولممر ػػد لمم ػػذكور ف ػ ػ لم ض ػػن رن ػ ػػـ  ٜٙٚٚمس ػػا  ٜٜٔٛتامن ػػمى لإلزبكنػ ػ ( ٖٖٖ مس ػػا
 ٜٜٔٛكى

متىس إدلر،

ممؿ لم مير ) ،ونتضح مف سنر وتوننتمى ممادث ف إترلملى بضػبط روػنس
رك لمدنمىن فف مم ذكر ف لمتامنػ لمممثىػ

عػف ضػبط وتوننتػمى وفسػىوس

وسػػنر ضػػبط لممماػػدس  ..... /ف ػ لمتامن ػ لمممثى ػ نخػػممؼ لمولنػػس ومماػػدث بمم ةػػؿ ف ػ يػػذل
لمنوـ مف ذلى لم و ،لمت امضى عى لإلترلونف بذلى لممر د .
فمألورلؽ لمت بممامفظ تزم مف مىؼ لمتامن  ٜٙٚٚمسا  ٜٜٔٛتامنمى لألزبكن
لمم نػػد ،ضػػد لممماػػدس  /عب ػػمس عبػػمس مرس ػ
نبضػػى عىنػػي لمرنمب ػ
لمتوننتمى لمخم
وعى

لإلدلرن ػ

روػػنس متى ػػس إدلر،

ػػرك لمدنمىنػػ

لم ػػذى

ف ػ ذلى نػػوـ ٕٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/و ف ػ توننػػى مت ػزلمف مػػس

بمم بض عى لمممادس  ...... /وبذلى لممر د اسانف ممدى ٓٓ
ت دنمام يذه لألورلؽ لممستخرت

مف مىؼ تىؾ لمتامنػ

فامػم تثبػى فف لمرنمبػ

خرتى نوـ ٕٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/مى نػمـ بمممتػنف ال بمممػ ولاػد ٓٓٓ ،يػ لم ػبض عىػ عبػمس
مرس ػ و ولم ػػبض عى ػ  ..... /وكػػمف لممر ػػد فنممػػم ولاػػد يػػو اسػػانف ممػػدى ٓٓ ولتتم ػول
فوال لم انث تـ لم بض ب مرع سرلى لألزبكن
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مس مرع عممد لمػدنف ب ػرس سػنامم كػمنرو

بوسػط لم ػمير ،عىػ لممماػدس عبػمس مرسػ

روػنس متىػس إدلر،

ػرك لمدنمىنػ و ػ انػث

نبضػ ػول عىن ػػي فػ ػ لمس ػػمع ٘ٔرٔ م ػػف بة ػػد ظم ػػر ن ػػوـ ٕٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/فػ ػ م ػػر لم ػػرك

لممػػذكور ،بوسػػط لم ػػمير ،و ٓٓٓ ثػػـ فتتػػي يػػذل لمركػػس بأعضػػمم لممنو ػ ومةمػػـ ذلى لممر ػػد
اسانف ممدى ٓٓٓ إتتي مف رك

لمدنمىن وسط لم ػمير ،بتػولر سػنامم كػمنرو ب ػمرع سػرلى

لألزبكن و وف سمع لمذرو ،ونم لمزامـ ولألختامؽ لم
انث و ىول

لم م ؿ لمزما

رك ترنكوام ف ادلوؽ لم بػ ٓٓ

رك ترنكوام اسبمم ستىول ف ماضريـ ف لمسمع ٘ٔرٕ ظم لر ٓٓ ويذل
لم

نر تدل بنف بدلن

لم بض عى  /عبمس مرس

ف وسط لم ػمير ،فػ

لمسػػمع ٘ٔرٔ ظمػ لر ولمػػذى فسػػتارؽ عىػ لألنػػؿ اتػ لمسػػمع ٕ ظمػ لر ٓٓٓ وبػػنف لمو ػػوؿ
رك ترنكوام ف لمسمع ٘ٔرٕ ظم لر ػ ٓٓ يذل لم م ؿ لمزما لم

لم

نر تدل نسػتانؿ

مةي فف نكوف يذل لمركس ند خر مف وسط لم مير ،ف لمسمع ٕ ظم لر ثػـ ذيػس لمػ مباػ
لمرنمب لألدلرن ثـ تتمز فنمم ثـ خر مامم من ؿ لم ادلوؽ لم ب ف لمسمع ٘ٔرٕ ظمػ لر

ٓٓ فكػػؿ لم م ػػؿ لمزما ػ ٘ٔ دنن ػ و وماػػمؿ بكػػؿ ماطػػؽ فف ن طة ػول فنػػي يػػذه لممسػػمف
وفف نذيبول فنضم خبلممم لم مبا لمرنمب

لمطونى

ونمكثول فني ونتتمزول ونتمزول لممر د

فنػ ػػي ثػ ػػـ نخرت ػ ػول ماػ ػػي ونسػ ػػتأا ول لمراى ػ ػ ثػ ػػـ ن ػ ػػىول لمػ ػ ػ اػ ػ ػػدلوؽ لم ب ػ ػ فػ ػ ػ ٘ٔرٕ ظم ػ ػ لر
!!!!!!!!!!!!!

ورتمؿ لمرنمب لمذنف نػممول بػمممتممنف بػذلى لمنػوـ ٓٓ نػذكروف فامػـ بػدمول لم ػبض

عى عبمس مرس بوسػط لم ػمير ،فػ لمسػمع ٘ٔرٔ ظمػ لر و وفامػـ و ػىول اػدلوؽ لم بػ فػ
لمسمع ٘ٔرٕ ظم لر ٓٓ
مةا ذمػؾ فامػـ خرتػول مبم ػر ،مػف ػرك لمدنمىنػ بوسػط لم ػمير ،وفتتمػول مامػم مبم ػر،

رك ترنكوام باػدلوؽ لم بػ و وفامػـ اػنف فاطىػؽ ركػبمـ مى ػبض عىػ

لم

لممماػدس  ......و

مـ ناطىؽ مف لمرنمب و ومـ نتتمز مف لمرنمب و ػ ومـ نخػر مػف لمرنمبػ لألدلرنػ

اسػبمم

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

لمرنمب لألدلرن

لم انث م ر  ......بادلوؽ لم ب مضبطي ولم بض عىني وت تن ي !!

ٝهــــضًَظذــــٞجَ!!!َ

فمـ مـ نذيبول لم

ون سبلـ مف مبا لمرنمب لألدلرن كمم فدعول وستىول زو لر بممماضر

و وفامػم ذيبػول لمنػػي بػػركبمـ وبمر ػديـ مػػف م ػػر ػػرك لمدنمىنػ بوسػػط لم ػػمير ،بةػػد فف نبضػول
بمةواػ ػ ذلى لممر ػػد لمما ػػرض عىػ ػ لممما ػػدس عب ػػمس مرسػ ػ بم ػػر ػػرك
لم مير!! ،
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لمدنمىنػ ػ بوس ػػط

َََََََََكِٔــحطجَيٌظذــَٕٞ؟!!!ََ
ولذل كمف لمكذس ن ػؿ لمػ

لم ػػممد ،لمػػزور و

اػد لمتزونػر فػ مامضػر لمضػبط لمرسػمن و ػ ولمػ اػد

ػ فكنػػؼ نمكػػف لمث ػ ببػػمن رولنػػمتمـ ولألطمواػػمف لمنمػػم امينػػؾ بمألطماػػ

بم نر إاسمف وبم نر فسرتي بامم عىنمم ؟!!
فف مف نكذس مر ،و امينؾ بمثؿ يذل لمكذس و نكذس لمؼ مر ،ومر!!! ،
ويػػـ نػػد كػػذبول فػ ػ فمػػر خطنػػر نت ػػؿ بػػمإلترلملى وسػػبلمتمم و و نسػػتانؿ مػػس ثب ػػوى

كػذبمـ لمث ػ فػ لألتػرلم وممن ومواػي عاػي !!! فضػبل عػف فاػي فتػرلم نػد ركػس عىػ فكتػػمؼ
إذف بمطؿ مؤلسبمس لمةدند ،لمت سىؼ بنمامم !!!
لذف فػػمم بض ولمت تػػنش نػػد فسػػتاد لم ػ 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 إتتػ فر ف ػمؿ ص ٘٘ /ٔٚٚ
فاػػي " تمػػز ف ػ لمسػػمع ٕ ظم ػ لر بمبا ػ لمرنمب ػ وفا ػرفول مػػف لمرنمب ػ لم ػ  .....ف ػ
لمس ػػمع ٘ٔرٕ ظمػ ػ لر ٓ فكن ػػؼ نك ػػوف ن ػػد تمػ ػ لز فػ ػ مباػ ػ لمرنمبػ ػ بمدناػ ػ ا ػػر فػ ػ
لمسمع ٕ ظم لر و ػ بنامم كمف ف يػذه لمسػمع ب ػمرع سػرلى لألزبكنػ

؟!!!!

بوسػط لم ػمير،

ٕ ػ وف لمماضر لممشرخ ٕٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/بمةرف عضو لمرنػػمب مامػد عػػوض فبػو اسػنف
ستؿ مارره ا م فاي تـ فستدعمم لممبى اسانف ممدى لم م ػر ينوػ لمرنمبػ لألدلرنػ
( بمدناػ ا ػر ) انػث تػـ تتمنػزه فانػم فػ لمسػمع ٕ ـ و ػ ٕ ػ وتػـ تتمنػز إاػدى
لمسػػنمرلى لم ان ػ بػػمألتمز ،لم ان ػ لمبلزم ػ ألمت ػػمط وتسػػتنؿ ممنػػدور مػػف فامدنػػث ٓٓٓ

ٖ ػ وف ػػطابول لممبىػ انػػث ركػػس سػػنمرتي لممرسػندس رنػػـ ٕٓ٘ ٚ٘ٚمبلكػ لم ػػمير،
ولمت

كمف ند تركمم ػ اسبمم ستؿ مارر لمماضر ف ماضره ػ ب مرع فسػممم فممػ

لم ػ ت ػولر م ػػر ينو ػ لمرنمب ػ

وسػػىموه مبى ػ ع ػر ،مػػؼ دوالر فمرنك ػ

وتارؾ لممبىػ بسػنمرتي وفنت ػول فثػره وتػمبةوه عػف بةػد لمػ
رك ترنكوام ٓٓٓٓٓٓ!!!!!

ٖ ػ وذلى يذه لمرولن ( لمكمذب تمى وت
عوض لبو اسنف با مم ف فنولمي

ٓٓٓ ٗ

ػ

فف و ػىول ولنػمه لمػ اطػمؽ

نبل ) كرريم سنمد ،عضو لمرنمبػ لممػذكور مامػد
ػ ات  ٔ/ٕٔٙو  ٗ /ٕٜٔفمػمـ لمانمبػ لمةممػ

!!

فمؿ رفنتـ سندى لمرونس سمدت لممست مرنف تبتام عى لما ن كمذل لمتبتح و ويؿ رفنتـ
إتتػ ػرلم كم ػػذل لإلتتػ ػرلم عىػ ػ ت ػػأمنؼ ي ػػذل لمس ػػنامرنو لمت
مىا موؽ لمثمبت

لمت ك اميم ؟!!!
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ػػنى لممخ ػػممؼ فػ ػ ك ػػؿ تزونمت ػػي

إذف ٓٓ
ف د إتتمةى مبطبلف لم بض ولمت تنش ثبلث فسبمس  :ػ
جُـردَجألٍََٝذـالَٕجألطٕ لم مدر بمم بض ولمت تنش

جُـردَجُػحََٗ٠ذـالََٕجألجغجءجشََجُ ىَأػطٔضَػِيٜح وفدى لمني

جُـردَجُػحُعََضؼٝيغَحمحػغََٝٙضظٞيغَٝجهؼحضَٚػِ ٠خبلؼ لمولنس

ٔػ ػ وبطػػبلف لم ػػبض ولمت تػػنش نبطػػؿ كػػؿ ممنترتػػس عىنممػػم فو نسػػتمد ماممػػم و عمػػبل بمم معػػد،
لمةمم فف ممبا عى بمطؿ فمو بمطؿ ٓ
* ا ض  ٖٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٓ ٘ٓٙ
* ا ض  ٖٚ/ٗ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٔٔٙػ ٓ ٘ٙٛ
ٕ ػ والزـ لم بض ولمت تنش لمبمطىنف فيدلر كؿ ممنترتس عىنممم ٓٓ

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

ٖ ػ والنتػوز فف تباػ فدلاػ

عىػ دمنػؿ بمطػؿ ٓٓ باتػ فاػي

وولنةم اةى لمدمنؿ لمبمطؿ بأاي

مدؽ

ػمدؽ ٓٓ فنسػتانؿ نماواػم

* ا ض ٔٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٖٕٓ ػ ٜٓٙ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٕ/ػ سٖ٘ ػ ٖٔ ػ ٕ٘ٔ ٓ
ٗ ػ وبطبلف لمت تنش م تضمه نماوام عدـ لمتةونؿ عى فى دمنؿ عسمه نستمد ماػي و وال نةتػد
ب ممد ،مف فترله ٓ
*

ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛػ س ٖ٘ ػ  ٜٚػ ٓ ٕٗٛ

*

 ٜٖٔٗ/ٕ/ٜٔػ متموعػ لم ولعػد ( مامػود عمػر ) ـ

ٖ ػ ٕٗٓرنػـ ػ

ص ٕٜٙ
ضحؿؼحََ:ػضَّجٞجػَجألػطضجصَذشٜحصزََٖٓهحَّأَٝشحعىَكَ٠جألجغجءجشَجُرحؿِس ٓ

ارص لم ماوف وارص لم ضمم عى اممن لما ن مف فى تزننؼ ندخؿ عىنمػم و ــ

فترى فاكمـ لم ضمم عى فف الزـ ليدلر لالترلم مبطبلاي و ليدلر وعػد ـ لالعتػدلد ب ػممد،
مػػف نػػمـ بػػي فو ػػمرؾ فنػػي و ـ ألف لمضػػمما تامػػمر اػػنف نبطػػؿ لالتػرلم مػػف امانػ

مػػم فعتػرله

ونب ػ فر مػػف لمػػبطبلف ب ػػممد ،مػػف نػػمـ بػػيٓٓ فػػذمؾ تمػػمتر نتا ػزه عاػػي لم ػػمرع ونتا ػزه عاػػي

لم ض ػػمم ٓٓ فا ػػنف نبط ػػؿ لالتػ ػرلم النس ػػتطنس م ػػف فتػ ػرله فف نرف ػػس عا ػػي ي ػػذل لم ػػبطبلف

بػدعموى نومنػ نسػػونمم و فو نىتػؼ اػوؿ لمػػبطبلف ب ػممد ،نبػدنمم عػػف مضػموف يػذل لالتػرلم
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لمبمطؿ سولم سطرى ف ماضر فو فبدنى فممـ لمما ؽ فو فممـ لمماكم ٓ
مػػذمؾ اكمػػى ماكم ػ لمػػا ض م ػ لر لر و " بةػػدـ ت ػولز لألعتػػدلد ب ػػممد ،مػػف نػػمـ فو

مرؾ ف لالترلملى لمبمطى " وبأف " مف نػمـ فو ػمرؾ فػ لالتػرلملى لمبمطىػ الت بػؿ ماػي
لم ممد ،عىنمم "ٓ
* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ 8001

وف ػ اكػػـ مماكم ػ 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 ٓ"
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ ٕٗٛ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ سٔٗ ػ رنـ ٔٗ ص ٔٗ
ػحشغجََ:ـَذـالَٕجُطذوينَ

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 ..
فمػػف مبػػمدىم لمتا نػػؽ لمت ػ ال ن ػػس عىنمػػم خػػبلؼ و ونترتػػس عى ػ مخمم تمػػم بطػػبلف
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

ثـ لمترتنح بنامم ف انده تممي و وبانر رفى مسػبؽ فنػي لاانػمز ضػد لممػتمـ و ونةاػ ذمػؾ لف
سػىط لمتا نػػؽ ال ت ػؼ مونػػؼ لمخ ػػومي مػف لممػػتمـ و بػؿ يػ ت ػػوـ بػدور " لماكػػـ لممامنػػد "
لمػػذى نسػػة لم ػ لكت ػػمؼ لما ن ػػي س ػولم بةػػد ذمػػؾ لكماػػى ضػػد لممػػتمـ لـ مم ػػىاتي  .ويػػذه
لموظن ي مىتا نؽ لالبتدلو تخىس عى لعمممي " لم

ولسماند متةمرضي ثـ ترتح بنامم .

ي لم ضموني " و لذ ي مولزاي بنف طىبمى

* د  .مامود اتنس اسا  .لالترلملى  .ط ٕ ٜٔٛػ ف ره  ٙٙ٘ /ػ ص ٖ٘/ ٙ
. ٖٜٙ
* تمرو ٖ ػ رنـ ٔ ٚٚص ٕٓ

* دوادنودى فمبر ػ رنـ ٔ ٕٔٚص ٖٖٚ
* د  .مامود م ط

 .لالترلملى ط ٕٔ ٜٔٛٛ/ػ رنـ ٗ ٜٔػ ص ٕٓٙ

وغا عػف لمبنػمف لف تمػس بةػض لمت ػرنةمى بػنف سػىط لالتمػمـ وسػىط لمتا نػؽ فػ

81

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 لالات ػرلـ ونترتػػس عى ػ مخمم تػػي
لمػػبطبلف

م ط

ػ س ػولم بم ػرتي لمانمبػػي لـ بم ػره نمض ػ لمتا نػػؽ و ن ػػوؿ لالسػػتمذ لمػػدكتور مامػػود

( لممرتس لمسػمبؽ رنػـ ٗ ٜٔػ ص ٓ " ٕٙليػـ ضػممامى لمتا نػؽ لالبتػدلو لف ن ػوـ

بي خص غنر متانز نةا بمم ن ند لمدفمع عامنتي بمدم لالتممـ .
ونػػد اػػمد لمتا نػػؽ فػ لمػػدعوى عػػف مبػػدف لمانػػده و ػ وليػػدلر ضػػمماي لسمسػػني تػػدل ال

نتوز بتمتم ليدلريم  ..وتتى ذمؾ ف عد ،لمور مامم  :ػ

َ(أ)َََََجٛضجعَػٔحَٗٚضـِـََجلجغجءجشََ.

ٝضـِـََضغهيَْجٝعجمَحمحػغَجُطذوينََ.

ضـِـالَلَيـٔخَذحصسحٍَججغجءَكَ٠ؿريَضغضيرَٚجمويوَ.َ٠

فتسىسػػؿ لالتػػرلملى و وتسىسػػؿ ت ػرننـ لورلؽ مامضػػر لمتا ن ػػؽ و ضػػمماي يممػػي ت ػػدل
وتويرني تدل ولسمسني تدل و تام لالتػرلملى وتامػ لممػتمـ مػف لدخػمؿ لتػرلم مػم فػ غنػر
موضػػةي وترتنبػػي وتسىسػػىي لما ن ػ  ..مػػذمؾ نتػػرى ت ػرننـ

ػ امى لمتا ن ػػمى ترننمػػم مسىسػػبل

متتممنػم نوتبػي لنضػم مبػػدف لمتػدونف لمػذى نسػػتوتس وضػس لالتػ لرم فػ مكماػي لمزماػ ولمتسىسػػى

دوف لى اند لو ا وز و
وال نمػػمرى ما ػػؼ ف ػ لف لمخػػرو عى ػ يػػذل لممبػػدف نةػػرض لالت ػرلملى الاتمػػمالى
خطنره تدل ومشس ي تدل وغنر م بومي ت وض ممبامه لم ضمم عى مر لمسانف !!

فميػػدلر ي ػػذل لممب ػػدف و بػػمس خطنػػر مػػدس وتا ػػنر لتػ ػرلملى مػػـ تػػتـ  ..لو مػػـ تػػتـ فػػ

لمتسىسػػؿ ولمتػػمرن لمػػذى نةط ػ كػػذبم ممػػم  ..وبػػمس خطنػػر مػػدس لذوف بممضػػبط لو لمت تػػنش لو
لمتسػػتنؿ مػػـ ت ػػدر  ..لو مػػـ ت ػػدر فػ لمتػػمرن لممةطػ كػػذبم ممػػم  ..وذمػػؾ ن ػػتح بػػمس تمػػاـ
مبلدعمم ب دور لذوف مف سىط لمتا نؽ بخطمبمى دوف لف تدوف ف مامضر لمانمبي  ..وند

سى ؼ بنمف لالدعمم لمكمذس تدل لمم ضوح تدل لمذى نزعـ لف لمانمبي لمةممي ل درى ػ وي مػـ
ت در ؟ !!!! ػ لذانف عى لمتولم ف  ٔٛو ٕٔ. !!! ٜٜٔٛ/ٔٔ/
ونػد نىاػم سػػى م لاػي نػد تةػػذر سػىط لمتا نػؽ فػ عػدـ لالمتػزلـ بتػػرننـ

ػ امى لمتا نػػؽ

ترننمم متتممنم مسىسبل متتمبةم انف نامض عى لمتا نؽ لكثر مف عضو ولاػد فػ ونػى ولاػد
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 عى ػ عضػػو انمبػػي ولاػػد و ومػػـ ن ػػمركي ف ػ
لمتا نؽ لاػد و فىمػمذل عػدـ لالمتػزلـ بتػرننـ

ػ امى مامضػر لمتا نػؽ ترننمػم متسىسػبل متتمبةػم

ال نسمح بمدخمؿ لترلم ف غنر موضةي لم ةىػ لما ن
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ف تسىسؿ لالترلملى ؟ !!!

ٛظَٝٙجدضَ!!!َٙ
(س)

ولمثمانػػي و ػ عػػدـ لمانػػده لمػػذى تتى ػ فػ مظػػمير وونػػموس عدنػػده  .وابػػمدر فا ػػوؿ لف
عنس عػدـ لمانػده ال ن ت ػر عىػ سػىط لمتا نػؽ ا سػمم و ولامػم نىاػؽ بػممتا نؽ لذل

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 تىتػزـ بمػػم
تىتزـ بي سىط لمتا نؽ مف انمد !!

ونػػد لتتمػػس مىتا نػػؽ مػػف مظميرعػػدـ لمانػػده نػػمى كثن ػره..ومف يػػذه لالنػػمى تمثػػنبل ال
ا لر ..
(ٔ) لف سػػىط لالسػػتدالؿ اػػنف ت ػػوـ بةمػػؿ مػػف لعمػػمؿ لمتا نػػؽ مادوبػػي الت لروػػي مػػف سػػىط
لمتا نؽ و فمامم نتس لف تىتزـ بمبمدىم لمتا نؽ و ومامم كمم نىام مبػدف لمانػده  .لال لف
لمرنمبػػي بػػدل مامػػم ممنشكػػد لامػػم كماػػى فمنػػده لمانػػده فػ كػػؿ مػػم امضػػى بػػي مػػف لت ػرلملى
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 لر ػده نتػس لف تىتػزـ لمانػمد لمػ متاممىػي تسػة
مبلدلاػػي بػػؿ ومىت ػ

ولاليماػػي ػ  ..لالمػػر لمػػذى نك ػػؼ عػػف لامػػم اػػمدى عػػف لمانػػده

ليما لممتمـ ولمت

فني ولزدرلمه وتا نره !!!

ولتتمػػى مػػس سػػبؽ لال ػرلر ولمت ػػمنـ لم ػ تسػػتنؼ وتى نػػؽ ول ػػطامع لدم ػ ولم ػ اػػد
لرتػػو لف ترلتةػػو ص ٕ ٜٗ/ٜٖ/ٜمػػف لمت رناػػمى ( لمبمطىػػي )

ػ عى ػ مسػػمف

لعضمم لمرنمبي مىمتمـ ..
ٓٓ اطمـ ف لم اطي بتمعتؾ ؟ !!!
ٓٓ نوـ لنؼ !!!

ٓٓ ومنف لمى مةمؾ ده ؟ !!
ٓٓ لسمي لني ؟ !!
ٓٓ اسانف لني ؟ !!
ٓٓ بنبنس لني ؟ !!!

ٓٓ ه لاى بتزرع دوالرلى ؟ !!!
ٓٓ لنةد !!ٓٓ لنةد ممتتكىمش ؟ !!!
ٓٓ 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 مبلت ػرلم  ..وبناػػي وبػػنف لممػػتمـ سػػمب تةممػػؿ الاػػي كػػمف
لممختص بمم ركي  ..وف ا سي ل نمم ول نمم مف لممتمـ ..نمتبؿ لم ر ي من تػمى عىنػي

..
لف ي ػػذه لم ػػدعوى ن ػػد امض ػػى عىػ ػ لكمذن ػػس وم ترن ػػمى اس ػػانف مم ػػدى وتمبة ػػي
وسمعده " تممؿ لسممعنؿ " ػ ومةممم موه سىطي لالستدالؿ ف لستنبلد لم ضػني مممػم
ركبى فػ ذمػؾ مركبػم

ػةبم ومػ فنػي لمطمػوح لم خ ػ مرتػؿ لمرنمبػي لمػ لالتػرلملى

منا ؽ ما سي لمتمدل عى اسمس لما ن ي وعى اسمس لممتمـ  ..ن وده لم ذمؾ ع نده
ماىوطػػي ي ػ 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 ف ػ لما ن ػػي س ػرلس كػػمذس مػػـ نسػػمعده
يوله عى لف نك ؼ ا ن ممفني مف سوس ات لماخمع !!!

(ٖ) 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
وال عامم باث لسبمس لولمر

ادوؽ لمدعـ

ادوؽ لمدعـ بمن مؼ لمتةممؿ مس اسانف ممدى

وسػمعد مػف لفت ػػدول لمانػمد و لف يتمػ لمرنمبػي لممضػرني لوت ػػى ولرت ػى نىػػوس
لم ػػركي و ولنةػػدتمـ عػػف لماطػػؽ و بنامػػم نػػاةـ رتػػمؿ لمرنمبػػي باسػػف ظػػف لمانمبػػي

مػػوظ

لمةممي بمـ بنامم ال تدلره ممـ باسف ظامم !!!

(ٗ) ومػػـ نىت ػػى لاػػد و ومػػـ نمػػتـ لمتا نػػؽ بر ػػد ا ن ػي لثبتاميػػم بممامفظػػي ٖٔ/
خطػػمس

ػ فنمػػم

ػػمدر مػػف ترنكوا ػػم فػ ػ  ( ٜٛ/ٔٓ/ٔٙلى نبػػؿ لم ػػببلغ لمك ػػمذس م ػػف اس ػػانف

ممدى ) لم باؾ تامن لم ػمدرلى نةنػد ل ػؿ لالعتمػمد لممسػتادى  ( ٜٛ/ٕ/ٜٚٓعػف
لمتةمند ف ٘ٔ ) ٜٛ/ٛ/مةدـ لستةمممي ..
بتمرن ٜٜٔٛ/ٛ/ٕٜ

ٝطُيَيػرصََ:ـََ

ٓ عىـ اسانف ممدى بمعمد ،لالعتممد ف ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙ
ٓ ضانا اسانف ممدى ماذ ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙ

ٓ ولاػي لفتةػؿ ببلغػػي لمكػمذس فػ  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٙمىاكمنػي بػػمممتمـ ولالات ػمـ ماػػي !!
فأستومد لمضمغف يذه لمدعوى بببلغي لمكمذس ف  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٙبةد ع رنف
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نومم مف رفض لالعتممد لممستادى ولعمدتي !!!
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
ٔ ػ لف لالعتممد ل ترط ممد ،فاػص ماػرره مػف ػرك كػنكس و وخطػمس مولف ػ
مف تمرى كمو مف رك كنكس  ..وذمػؾ نخػممؼ تةىنمػمى

!

ٕ ػ لبػػبلغ

ػادوؽ لمػدعـ

ػػادوؽ لمػػدعـ ػػرك ترنكواػػم وبػػمن لم ػػركمى باظػػر لمتةممػػؿ مػػس

اسانف ممدى مثبوى تزونػره فنػزلى ولختػمـ

ػادوؽ لمػدعـ  ..مػس لمةىػـ لف

ػػرك كػػنكس تخػػص اسػػانف ممػػدى ونسػػرى عىنمػػم لماظػػر لمػػذى لمػػر بػػي
ادوؽ لمدعـ .

لال لف غنمس لمانمد امؿ دوف ر د وتستنؿ يذه لما موؽ !!!

(٘) ولمامفظي رنـ  ٘ /لمت ندماميم ف ٖٕ ٜٜٔٓ/ٗ/ػ تاطوى عى سى مامضػر تزونػر
ماػػرره مػػف

ػػادوؽ لمػػدعـ ضػػد اسػػانف ممػػدى و بمالضػػمفي لمػ لربػػس مامضػػر تزونػػر

لخػػرى ماػػرره ضػػده نبػػؿ رفػػض ورد لالعتمػػمد لممسػػتادى  ..مامػػم ماضػػر ماػػرر ف ػ

 ٜٛ/ٛ/ٕٙو وماضػ ػ ػ ػػر ماػ ػ ػ ػػرر ف ػ ػ ػ ػ ٗ ٜٛ/ٜ/و وماضػ ػ ػ ػػر ماػ ػ ػ ػػرر .. ٜٛ/ٜ/ٔٙ
وماضػػر فػ ٖٓ .. ٜٜٔٛ/ٜ/وكىمػػم عػػف م مرفػػي اسػػانف ممػػدى تػرلوـ تزونػػر فن ػزلى
ولختمـ
مف

ادوؽ لمدعـ و ويذه لممامضر مارره نبؿ ببلغ اسانف ممػدى لمكػمذس بػأكثر
مرنف و وكػمف فػ متاػموؿ لمرنمبػي لمو ػوؿ لمنمػم ولمػ ا ن تمػم مػو تانػى لما ن ػي

ولمتزمى لمانمد ولستوى مدنمم ك تم لممنزلف ومـ نضس لالا مؼ ولمانمد ؟!!

( )ٙومف مظمير عػدـ لمانػده فػ لمتا نػؽ  ..لف مانػر غػمم اػنف سػوؿ ص  ٔٔ/ٜٙعػف
ولنة لر مم اسانف ممدى مي بمبى ٕٓ٘ تاني لتمس  :ػ
س ػ يؿ ت مضنى يذل لممبى لممـ لاد ؟
ػ لام مكماش مةمنم اد .
ويػػو( ن

ػػد اسػػانف ) كػػمف مةػػمه تمػػمؿ لسػػممعنؿ ( ب ػػتمع

ػػادوؽ لمػػدعـ )

ػػح

!!!!!
ولمةبػػمره لممسػػتىي ولمم وسػػي لمت ػ

ػػدرى مػػف مانػػر غػػمم ول ػػمر فنمػػم لم ػ لف تمػػمؿ

لسػػممعنؿ كػػمف مػػس اسػػانف ممػدى ولاػػي " بتػػمع

ػػادوؽ لمػػدعـ " يػػذه لمةبػػمره عبػػمره يممػػي تػػدل

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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ماممن لممذكور ب خر  ٔٔ/ٜٙولوؿ ص  ٕٔ/ٜٚػ فسوؿ مانر غمم عف تممؿ لسػممعنؿ (
بتمع

ادوؽ لمدعـ )  :ػ

س ػ يؿ ميدؾ ( لى تممؿ لسممعنؿ بتمع

ادوؽ لمدعـ )  .....؟ !

ػ ال مؼ وال سمس !!!!!!
( نمسبلـ ؟ !!! )
( )ٚومػػف مظػػمير عػػدـ انػػد ،لمتا نػػؽ  .لف تمػػمؿ لسػػممعنؿ بػػدر ماػػي ممن نػػد تدلخىػػي مخدم ػ

اسػػانف ممػػدى ودو لراػػي فػ فىكػػي عىػ خػػبلؼ وظن تػػي لمةممػػي ب ػػادوؽ لمػػدعـ ..وذمػػؾ

ثمبى ولضح بمم

امى :

ٔ/ٕٙٙ
ٕ/ٕٙٚ
ٖ/ٕٙٛ
ٔٙ/ٕٚ
ٕٚ/ٕٚ
ٖ ... ٛ/ٕٚلم .
لال لاي رغـ ذمؾ ورغـ وضواي و مـ نةف لمتا نؽ بس ػشلؿ تممؿ لسممعنؿ " بتمع

ػػادوؽ لمػ ػػدعـ " ع ػػف طبنةػ ػ عبلنت ػػي باس ػػانف مم ػػدى وممنت مضػ ػػمه ما ػػي اظن ػػر ي ػػذه
لمخػػدممى لمةدنػػده ػ بنامػػم يػػو موظػػؼ عػػمـ ف ػ تمػػي ل ػرلفني عى ػ يػػذه لمتةمنػػدلى ..
وممن ةىي لممذكور يو ف ولنة تامني تربح ؟ !!!
وغا ػ عػػف لمبنػػمف و وال ناػػرس عػػف بػػمؿ لمب ػػنر و لف لال ػػماي عػػف لب ػرلز يػػذه

لمةبلنػػي وتتىنتمػػم و ذلى لث ػػر خطنػػر عىػ ػ عام ػػر لالسػػتدالؿ فػ ػ لمػػدعوى لمممثى ػػي و
فمالنترلس مف يذه لمةبلني لمماىوطي بنف اسػانف ممػدى وتمبةػي تمػمؿ لسػممعنؿ " بتػمع
ػػادوؽ لمػػدعـ " وفضػػح عام ػػريم نزعػػزع فرن ػ لمر ػػوه ونزعػػزع رولن ػ اسػػانف ممػػدى
لمت ػ ال ن ػرلـ ممػػم زعزعػػي ؟ !! و ونزعػػزع لنضػػم رولنػػي تمبةػػي تمػػمؿ لسػػممعنؿ  ..واػػنف
ن ػػنح لمتا ن ػػؽ ونة ػػرض ع ػػف ي ػػذل لالس ػػتتبلم وع ػػف تس ػػمن لال ػػنمم بمس ػػمنمتمم وع ػػف
لست

ػػمم ي ػػذه لمةبلن ػػي لممرنب ػػي لمماىوط ػػي ولس ػػبمغ لمتمم ػػي لمبلزم ػػي عىنم ػػم فػ ػ لم ػػماوف

باػػرض عػػدـ زعزع ػ لمػػدمنؿ لمبمطػػؿ لممسػػتمد مػػف رولن ػ اسػػانف ممػػدى لمضػػمرس ف ػ
عبلنػي ماىوطػػي مػػس لمموظػؼ تمػػمؿ لسػػممعنؿ ػ فػػمف ذمػػؾ ال نكػوف لال عػػف عػػدـ انػػده
ومنؿ

مرخ ف كمف لممنزلف نبطؿ لمتا نؽ برمتي !!!

( )ٛومػػف نػػمى عػػدـ انػػد ،لمتا نػػؽ ٓٓ فف عبػػده فبػػو زنػػد مست ػػمد بػػي عى ػ ولنة ػ ماػػدد،
نابا فف نسأؿ فنمم سشلال مبم لر منةػرؼ مػمذل نػرلد ماػي فنضػماي ولم ػممد ،عىنػي ػ ومػس
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ذمؾ نتمرس لمتا نؽ مف لم مم يذل لمسػشلؿ لمػبلزـ لمولتػس ون ػمدر عىػ لما ن ػ وعىػ
لم ممد ،ونتمرس مف سشلؿ عبده فبو زند فنمم فست دـ مف فتؿ سشلمي فني ٓٓ فبل نسػأمي

لمتا نؽ لال عف " مةىوممتػي فػ ولنةػ لم ضػن " ٓٓ ولممػذكور بػممطبس ال نةػرؼ ػنوم
عػف ولنةػ لم ضػن ٓٓ ونػد ال نػدرؾ لم ػميد ػ ويػو ال نػدرؾ فةػبل ػ فيمنػ لمولنةػ لمتػ
طىس لممتمـ مف لمانمب فف تسأمي فنمم فبل نبمدر بذكريم ػ ٓ فنتى ػؼ لمتا نػؽ ذمػؾ لمػذى
اتـ عف سشلؿ ماىوط مـ نا رؼ لم موضوع لم ممد ،بػؿ وضػىؿ لم ػميد عمػم نطىػس

لممتمـ سشلمي فني ٓٓ كؿ ذمؾ مناىؽ بمس لم ممد ،ونارـ لممتمـ مف دمنؿ بػرلمه مػوال فف
لستتمبى لمماكم وسمةى لم ميد لممذكور ف متىس نضمومم فتممى ممدتي مشكػد،
دؽ لممتمـ ٓ
( )ٜومف نمى عدـ اند ،لمتا نؽ ٓٓ فاي نطس عى لم ميد عمدؿ تػمس ل لسترسػممي فػ
بنمف لمامن ولم مود ،مف ت رنؼ لممخزوف ٓٓ ف د نمؿ ص ٘ : ٙ/ٕٜػ

" ونػػمؿ (  ) ......مةػػزى خػػبلص نػػمعزى فعمىمػػـ  %ٛاسػػب خ ػ ػػـ عى ػ لممخػػزوف

وفكتس لمة د عى كد ،ألف فاػػم عاػدى تةىنممى بضرور ،ت رنؼ لممخػزوف ( ولمامنػ )

ػح "

فممذل نطس لمتا نؽ فسترسمؿ لم ميد " ونوس و اح " كىم ( لمامن ) ـ ونطس لستطرلده فػ
بنمف يذه لمامن ؟!!

(ٓٔ) ومف نػمى عػدـ انػد ،لمتا نػؽ ٓٓ لألغضػمم عػف

ػرنح مػم فف ػح عاػي مانػر غػمم

ص ٗٓٔ  ٜٔ /و ٘ٓٔ ٕٓ/انف نمؿ :
" اسػػنف تمػػمؿ لمػػدنف (عضػػو لمرنمب ػ ) ممػػم تػػي نػػبض عى ػ وفااػػم تػػمننف لمانمب ػ ف ػ
لمةربن نمؿ فام فطىبؾ تتنا فكثر مف مر ،ومم تتنىنش ٓٓٓ فام يم فورنػؾ ويػم فخىنػؾ

تامـ عى لمببلط وت وؼ لمبؽ "

عىمػػم بػػأف لمرتػػؿ م ػرنض تػػدل !!! ال ناتمػػؿ يػػذل لإلريػػمس ولمتخونػػؼ ولمترينػػس
بممتةذنس !!!!
(ٔٔ) ومػػف نػػمى عػػدـ انػػد ،لمتا نػػؽ ٓٓ إازالنػػي لم ػ لمػػرتـ ف ػ ماضػػر لالسػػتممع لمماػػرر
 ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٔٚص  ٜٔٓػ  ٔٔٚػ لازالنػػي لمػ لمػػرتـ بػػأف لممتاػػدثنف يػػـ فػػبلف و
فبلف و فبلف ٓٓ دوف ب ممى

وتن ألاد مامـ !!!

(ٕٔ) ومػػف نػػمى عػػدـ انػػد ،لمتا نػػؽ ٓٓ لاضػػمر زوت ػ لممػػتمـ ػ عى ػ غنػػر عػػرؼ تػػمر
وخبلفم مىممد ٕٛٙ / ،ف ٓ

لمت تةطنمػم اػؽ لالمتاػمع عػف لم ػممد ،ػ وسػشلممم فنمػم

بمازممم ػ وف لمةمى و ولمممتىكمى ٓٓ وف لمم مغ ٓٓ وف دفتر لمتوفنر ٓٓ بانػ
تى ؼ فى مرد ،تس لم مونؼ لممتمـ ف لالتممـ لمتمور بممر و!!! ،

(ٖٔ) ومػػف نػػمى عػػدـ انػػد ،لمتا نػػؽ ٓٓ نطػػس لسترسػػمؿ لم ػػميد عػػزى لسػػط ماوس سػػمةمف
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ولمت ونس عى عبمر ،يمم فبدليم ولمت انح عىنمم المامومم ونطس لستطرلده ٓٓ
ف ػ ػ ص  ٕٖٜع ػػف تةمن ػػد ٕٓ و ٕٔ ٜٜٔٛ/ٜ/و

ػ وبة ػػد فف روى لم ػػميد مس ػػأم

لمتخ نضمى لمت ولفؽ عىنمم مىةمنؿ فضمؼ لم ميد لمةبػمر ،لنتنػ لمتػ تػرى ت ون ػمم
ولمت انح عىنمم إلمامومم :
" ( وند طىس لمةمنؿ لعطمم ممى ات

بمح لمنوـ لمتمم مانف لتممـ )

فىممذل نطس لسترسمؿ لم ميد ؟!!!

(ٗٔ) ومػػف نػػمى عػػدـ انػػد ،لمتا نػػؽ ٓٓ مامومػ ت رن ػ

ح

ػػممد ،كػػؿ مػػف عػػمدؿ عبػػد لم تػػمح

اسػػف ع ػػف زن ػػمر ،عض ػػو لمرنمبػ ػ اس ػػنف تم ػػمؿ لم ػػدنف مم ػػاس ممتكس ػػم م ػػف مض ػػموامم
ٓٓٓٓ وذلى ماموم لمت رن مف لممضموف لزلم ممد ،لمسند لامد

ر فىمم مـ ت ىػح

مةػي لممامومػ كمفبلامػػم مػػس لمسػػمبؽ و و ػ ى عبػػمر ،لم ػػميد رغػػـ لمم ػػمدر ،عػػف فف مػػم
اػػدث مػػف عضػػو لمرنمب ػ لاتػػم فةػػبل لم ػ تمدو ػ لمةمػػمؿ ٓٓ ( ص ٖٕ٘ )٘/سػػكى
لمتا ن ػػؽ ع ػػف لس ػػتتبلم ي ػػذه لمولنةػ ػ وع ػػف لنس ػػمطمم ا م ػػم م ػػف لمةامنػ ػ م ػػدالمتمم عىػ ػ

ضانا عضو لمرنمب وتاممىي عى لممتمـ لزلم لتترلم لممتمـ عى لات مد مم فةىي وفدى
لم ثور ،عممؿ لمم اس !!!
ويذل وغنره ن طس بةدـ اند ،لمتا نؽ و ػ وذمؾ نبطىي بطبلام نمػدر كػؿ مػم فاطػوى

عىني !!!!

**** ****
غحٗيحََ:ـَكَ٠جملٞػــــــــــٞعَ

(َأَ)َٛظَٙجُضػَٟٞصػًَٟٞيضيَِٓٚلوَٚخمطِوَٓٚظـ٘ؼَٚ
سحُوٜحَٝطحٗؼٜحَٓٝإُلٜحََٞٛجملـغعَدـ٘نيَٜٓضَٟ

ٝؿحػضَٙكيٜحَضحذؼَ"َٚمجحٍَجمسحػيََ"َٓٞظقَط٘ضٝمَجُضػَْ
جُظًَٟحٗصَذبدَحمحًٔطَٚـَُٝيؾَجملٜ٘ضؽََ/شٞهَ٠ؿالَّ
ٝضؼحٗنَٝضؼحكغَٓغَٛظجَٝطجىَشٜٞزَػؼَٞجُغهحذَٚ

ُطذوينَذمححًَحطخَجسطِؾَكيَٚؿٔٞدَٚجُششظَٓ٠غَؿٔٞحَجُغهحذَٚ

ًََطُيَٓغَؿِريسَجُوِٞخَجُ ىَجعذبلصََٖٓٛجٔسَٝػـٞؽَجُغهحذَٚجلصجعيَٚ
َٝدـَٖظَٖجُ٘يحذَٚجُؼحَٓٚذحُغهحذَٚجلصجعيَ!َٚ

سبؽ مام ادنث عاد لبدلم لمدفوع عف اسانف ممدى  ..مةداي ولغ لرضػي  ..واانػؿ
لمني  ..ونضنتام يام لاي ماترؼ تى نؽ مثىمم يو ماترؼ تزونر !!!
و فػ امفظتاػػم  ٕ /ػ ماضػػر لالتتمػػمع  ٔٛ /مىتاػػي لمدلومػػي مػػدعـ لماػػزؿ لمماة ػػده
ٖٔ ٜٜٔٛ/ٔٓ/ػ نبؿ لمببلغ لمكمذس موضوع يػذه لمػدعوى  ..وثمبػى بماضػر يػذل لالتتمػمع
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لكت ػػمؼ اػػمالى تزونػػر ضػػخمي ف ػ لختػػمـ لم ن ػزلى لمت ػ ن ػػدريم
بممت دنر لم لموالنمى لممتاده ..

ولم معؿ لممزور يو يو اسانف ممدى

ػػادوؽ لمػػدعـ مىت ػرنح

ماس لمدعوى و ػ وتاررى ضده تبمعم خمسػ

مامضػػر تزونػػر ف ػ ٗ ٜٛ/ٜ/و  ٜٛ/ٜ/ٔٙو ٖٓ ٜٛ/ٜ/و  ٜٛ/ٔٓ/ٔٛو ٖٔ ٜٛ/ٔٓ/ػ
لرف اػػم

ػػوريم تاػػى رنػػـ  ٕ /بامفظتاػػم ٕ /

ػ وكىمػػم تاطػػوى عى ػ ببلغػػمى مػػف

امع لمازؿ ولماسن ضد لممدعو  /اسانف ممدى متزونره لم نزلى عى

ػػادوؽ

ادوؽ لمدعـ !!!

وند ل ػ ةام امفظتاػم  ٕ /بامفظتاػم  .. ٘ /ممزنػد مػف توضػنح لسػممنس اسػانف ممػدى

ف يذه لمتزونػرلى  ..ومتمػؿ مػمورد بمػم مػف ولنػس لممامضػر  ..ننػمـ لممػذكور اسػانف ممػدى
بتزونػػر لمةدنػػد مػػف لختػػمـ فنػزلى

ػػادوؽ لمػػدعـ مىت ػػدنر و وننممػػي بم ػػطامع لختػػمـ مػػزوره و

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

م روع عى فنزلى لمانى ثـ ننممي بم طامع لختػمـ مػزوره ت ػمبي خػمتـ لم نػزلى مػدى

ػادوؽ

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 ..
ولورداػػم تة نبػػم عى ػ ذمػػؾ

ػ عى ػ وتػػي امفظتاػػم  ٘ /لف مػػمورد بتىػػؾ لمامفظػػي مػػف

مامضر رسمني ومستادلى نثبى لما موؽ لم مطةي لنتني :
جمويوَٚجلٝىلََ:

لف ػميد لالثبػمى لالوؿ اسػانف مامػػد ممػدى لمػذى لبىػ لمرنمبػػي لالدلرنػي ضػد لممػػتمـ

لالوؿ م ػػي س ػػتؿ امف ػػؿ فػ ػ لمتى ن ػػؽ ولمتزون ػػر ولال ػػطامع وتوت ػػد مامض ػػر لخ ػػرى م ػػـ نتس ػػف

لما ػػوؿ عىنم ػػم و وعىػ ػ س ػػبنؿ لممث ػػمؿ ال لما ػػر لمماض ػػر رن ػػـ  ٜٛ/٘ٔٔٛلدلرى م ػػر
لمتدنده فػ  ٜٜٔٛ/ٛ/ٕٙو لمماضػر رنػـ  ٔٗٙعػرلوض م ػر لمتدنػده 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 .

جمويوَٚجُػحٗيَ:َٚ
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
اظر لمتةممؿ مةي  ..يذل لماظر يو لمذى لوغر

لممػػتمـ لالوؿ مػػي نبػػؿ

ػادوؽ لمػدعـ

در اسانف ممػدى فمسػتاؿ ولنةػ لعطػمم

ػدور لماظػػر مبىاػػم مػػف عمػػبلى مختى ػػي كػػمف نػػد تا ػػؿ عىنمػػم مػػف

س ػ رنمتي لممتةػػدده و ػ ن ي لمػػذى نةمػػؿ بػػممةرلؽ متتمنػػديم مػػي بممػػدوالرلى منػػدفةمم كم ػػروفمى
ماتى ػػي فػ ػ لمامن ػػي بتممةػ ػ بن ػػروى ف ػػمبى اس ػػانف ك ػػذبم لمرنمب ػػي لالدلرن ػػي لا ػػي طى ػػس ما ػػي ي ػػذه

89

لمدوالرلى ر وه .
جمويوَٚجُػحُػَ:َٚ

لف ػ ػػميد لالثبػ ػػمى لمخػ ػػممس  /تمػ ػػمؿ لسػ ػػممعنؿ ػ ػػميد مػ ػػأتور ماسػ ػػمس لممػ ػػدعو /

اس ػػانف مم ػػدى ونةم ػػؿ مدن ػػي ب ػػأتر رغ ػػـ لا ػػي موظ ػػؼ ب ػػادوؽ دع ػػـ

ػػامع لما ػػزؿ ب ػػدمنؿ

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 .

* ويو لنضم ػ اسانف ممدى ! ػ ماترؼ تى نؽ لتممممى كمذبي !!!
مثىمم يو ماترؼ تزونر !!
فمم يو اكـ ماكم تامنمى لالسكادرني و فمف لمدومي لمةىنم لم مدر ٘ ٜٜٔٔ/ٔ/ف
لم ضني ٖ٘ ٜٜٔٓ/ٛتامنػمى لمةطػمرنف ببػرلم ،مامػد كممػؿ عىػ

ػةبمف مػف لالتمػمـ لمكػمذس

لم ػػذى اس ػػبي لمن ػػي زو لر لبػ ػرلينـ اسػ ػانف مم ػػدى ػ ػ نؽ اس ػػانف مم ػػدى و ػ ػرنكي فػ ػ

ػػركتممم

مػوروتكس ولمػذى نممػى لمماكمػي عاػي لامػم ػ فى لمماكمػي ػ " ال نطمػوف وتػدلامم لمػ

ػا

لمولنةػػي وف ػػم مت ػػونره ونسػػموريم لم ػػؾ فنمػػم ..............ولف مم ػػدر عػػف لممػػذكور " لمػػر
نػػدفس لمػ لم ػػؾ فػ سػػىوكي وعػػدـ لالطمواػػمف لمػ لالنػولؿ لمتػ نػػدعنمم " !!!! .ػ ثػػـ لضػػمفى
لمماكمػػي ف ػ اممن ػ 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 " .
جُطٞهيصَجملغيدَجُـغيدَُِرالؽَ
يإًضَجُـغعَجٌُرريَٝجلٗطوحّ .

فببلغ اسانف ممدى لامم كمف بتمرن !!! ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٙ
لال لاػػي سػػبؽ يػػذل لمػػببلغ بة ػرنف نومػػم ولنةػػي يممػػي تػػدل تػػدلعى بتػػمرن ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙ

بػ ػػرفض لالعتمػ ػػمد لممسػ ػػتادى لمم تػ ػػوح ماػ ػػي ولعمدتػ ػػي لمنػ ػػي

ػ لم ػ ػ اسػ ػػانف ممػ ػػدى

ػ فػ ػ

 ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙكمم نىام !!

ف ػ بػػبلغ اسػػانف ممػػدى  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٙن ػػوؿ لاػػي تةمنػػد فػ ٘ٔ ٜٛ/ٛ/وفػػتح لالعتمػػمد

لممستادى  ٜٜٔٛ/ٕ/ٜٚٓبتمرن .. ٜٛ/ٛ/ٕٜ
ويذل لالعتمػمد لممسػتادى لماػ ولعنػد فػ  ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙػ  ..اةػـ فػ ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙ
لى نبؿ ع رنف نومم مف ببلغ اسانف ممدى لمكمذس !!!
وند ندمام دمنؿ ذمػؾ بامفظتاػم  ٖٔ /ػ وتضػماى لمخطػمس لم ػمدر مػف ػرك ترنكواػم

فػ ػ  ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙلم ػ ػ باػ ػػؾ لمتامنػ ػػي ولم ػ ػػمدرلى بمع ػػمد ،ل ػ ػػؿ لالعتمػ ػػمد لممسػ ػػتادى رنػ ػػـ
 ٜٛ/ٕ/ٜٚٓلمم توح بتػمرن  ( ٜٛ/ٛ/ٕٜعػف لمتةمنػد فػ ٘ٔ ) ٜٛ/ٛ/ػ مةػدـ لسػتةمممي  .ػ
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وم مر ف اممن لمخطمس لمػ لاػي مرفػؽ بػي ل ػؿ لالعتمػمد ولمتةػدنؿ لمخػمص بػي ونىاػم تةىن ػم
عى ذمػؾ عىػ وتػي امفظتاػم  ٖٔ /لممػذكوره لف ذمػؾ نثبػى ضػانا لممػدعو  /اسػانف مامػد

ممدى لبرلينـ و ماذ  ٜٛ/ٔٓ/ٔٙو تمرن رفض ولعمد ،لالعتممد لممستادى اػؼ لمػذكر ػ ولاػي
لفتةؿ اكمن وادوتي بةد رفض ولعمد ،لالعتممد لممستادى و مىاكمني بمممتمـ ولالات ػمـ ماػي !! ػ
يػػذل وسػػبس رفػػض لالعتمػػمد ولعمدتػػي و لاػػي ل ػػترط ػػممد ،فاػػص ماػػرره مػػف ػػرك كػػنكس و
وخطػػمس مولف ػػي مونةػػي مػػف تػػمرى كػػمو مػػف ػػرك كػػنكس و ومخمم ػ ذمػػؾ متةىنمػػمى

ػػادوؽ

لمػػدعـ  ( .ػػرك كػػنكس تخػػص اسػػانف مم ػػدى لمػػذى اظ ػػر لم ػػادوؽ لمتةممػػؿ مةػػي ) ي ػػذل

فضػػبل عػػف لبػػبلغ

ػػادوؽ لمػػدعـ مى ػػركي و بػػأف اسػػانف ممػػدى ماظػػور لمتةممػػؿ مةػػي مثبػػوى

تزونره فنزلى ولختمـ

ادوؽ لمدعـ  ( .ترلتس لنضم امفظتام  ٕٔ /وممتضػماي خطػمس ػرك

ترنكوام لممرفؽ بمم مف لاي مـ تا ذ لى تةمندلى مس لى مػف اسػانف ممػدى لو يػمرى لو تنمػ
مطى م ) .

فػػمذل ك ػػمف لالعتم ػػمد لممس ػػتادى لمم ػػذكور نػػد فماػ ػ وفعن ػػد فػ ػ  ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙمة ػػدـ

لستةمممي و فمم يو لذف سر وسبس لمببلغ لمكمذس ف  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٙبةد ع ػرنف نومػم مػف
إمامم لالعتممد ولعمدتي مةدـ لستةمممي ؟!!!
ٝهقَجُطؼحََٓٓغَدـ٘نيَٜٓضَٟ

جمنحًَحَٕذوغجعَط٘ضٝمَجُضػََْ

ُػرٞشَضؼٝيغََٙكيؼجشَجُظ٘ضٝمَٝضٞهيؼحشَٓٞظليَ!!!َٚ
وبػػذمؾ فنػػر تمبةػػي ا سػػي تمػػمؿ لسػػممعنؿ " بتػػمع

تممؿ لسممعنؿ ف مؿ :

ػػادوؽ لمػػدعـ "

ػ ف ػ ص ٕٔسػػوؿ

سػ

وممي

تػ ػ

مم فعرفش يو ونس عى لمة د مني ٓ

سػ

ويؿ يامؾ ثم م مكؿ فنمم بنف

تػ ػ

فام فعرؼ لف فني م مكؿ

تػ ػ

فام بمسمس ف فرون لم ادوؽ لف يامؾ م مكؿ ماسانف ممدى فػ

سػ

اسانف ممدى ف لمتوننس عى يذل لمة د ( ع د سبتمبر ) ؟

وممي اوع وطبنة يذه لمم مكؿ ؟
بمماسب ما

س
تػ ػ

ادوؽ لمدعـ واسانف ممدى ؟

ػ

يػػؿ ياػػمؾ ن ػرلر

ػادوؽ لمػدعـ

لمت دنر ألمرنكم لمى ي لمكوتي ٓ
ػػمدر مػػف

ػػادوؽ لم ػػدعـ بونػػؼ فو ماػػس اسػػانف ممػػدى مػػف

لمت دنر ؟

فام فسمس لف يو مونوؼ عف لمت دنر ٓٓٓ
وعف ذمؾ و نمؿ عزى لسط ماوس سمةمف ص ٖٕٗ :
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سػ
تػ

ومميو سبس توننس اسانف ممدى عى لمة د لممشرخ ٕٜٜٔٔٛ/ٜ/؟
ػ

زى ممنىػػى لااػػم كاػػم نمعػػدنف فػ مكتػػس روػػنس متىػػس لالدلر ،وممػػم لمة ػػد لاتمػػى
كتمبتي فام ومانر ونةام ورونس لم رك

ثـ لمةمنؿ وفوتوى باسانف ممدى ويو

كمف نمعد تاس لمةمنؿ بنمخد لمة د ونونس عىني
ٓٓٓٓٓٓٓٓ
ٓٓٓٓٓٓٓٓ

وفعت د لاي لممدؼ مف ذمؾ لاي نبنف لاي بنس مخزوف لم رك

تـ عف طرن ي ٓ

وف ص  ٕٖٚنمؿ عزى لسط ماوس سمةمف :
سػ

يؿ تـ لمبدم ف تا نذ يذللمة د لممشرخ ٘ٔ ٜٛ/ٛ/؟

تػ ػ

أل ألف مػدنر لمت ػدنر ففػمدا بأاػي عاػد طىػس مولف ػ لألسػةمر مػف
رفض لعطمم يذه لممولف

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

ػادوؽ لمػدعـ

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
ػػادوؽ لمػػدعـ بةػػدـ لمتةممػػؿ مػػس لمةمنػػؿ اسػػانف ممػػدى

ػ ون مػػف

ػػماس

رك كنكس ٓ وترتس عى ذمؾ عدـ تا نذ لمة د ات تمرنخي ٓ

وف فنولؿ مانر غمم ص ٖ ٛٛ/و ص  ٜٕ /ٚو ص : ٜٖ/ٛ

فبةد فف نمؿ ص ٖ ٛٛ /عف لمة د لألوؿ فاي رد لالعتممد مىباؾ ػ سوؿ فأتمس :
ادوؽ لمدعـ عى

سػ

يؿ البد مف مولف

تػ ػ

طبةم

سػ

ومممذل رفض

سػ

ومف فبىاى مف لم ادوؽ ؟

ادوؽ لمدعـ لممولف

لمة ود ؟

عى يذل لمة د ؟

تػ ػ نممو م ممتتةممىش مس يذل لمرتؿ ألاي م بوه كمم بىاى رونس متىس لالدلر ،بكده

تػ

ػ لممماػػدس متػػدى لمةػػمرؼ ولألسػػتمذ ع ػػمـ ولماػػم ما ػػور
اسانف اممونم ٓ

ولضمؼ مانر غمم ص  ٚو  ٜٕ / ٛو ٖٜ
سػ

مممذل تةممىول مس اسانف رغـ لماظر ؟
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ػ بونػػؼ لمتةممػػؿ مػػس

تػ ػ لمتةىنممى بةدـ لمتةممؿ كماى بةد كتمب لمثبلث ع ود
* مـ نكف اسانف ممدى نةىـ

ادوؽ لمدعـ اظر لمتةممؿ مةي

فف

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 "

ٝكَ٠أهٞجٍَجمضَٟٓغجصَؿَٚجُؼحعفََٓضيغَػحَّط٘ضٝمَجُضػََْ،هحٍََ:ـَ

ػ ػػمدرلى يػ ػػذل لمباػ ػػد ( لمباػ ػػد لمخػ ػػمص

ص  : ٖٔٛنػ ػػمـ لمتماػ ػػس لألمرنك ػ ػ بماتسػ ػػمس كمف ػ ػ

بممت ػ ػػدنر ألمرنك ػ ػػم ) (  ) ٖٖٜلممػ ػػزور اظػ ػ ػ لر م ن ػ ػػمـ لمتماػ ػػس لألمرنكػ ػ ػ ف ػ ػ
بماتسمس عدد ٓ ٔٚفمؼ دستي خ مم مف ا تام وتبػنف بةػد ذمػؾ فف يػذه لمكمنػ

ػ ػػمر لبرن ػ ػػؿ
بػؿ لكثػر

مامم ند تـ ت دنريم عى فنزلى مزور ،بمالضمف لم كمنمى فخرى تةمدؿ ٘ ٛفمؼ دست تػـ
ت دنريم ألمرنكػم خػبلؿ لأل ػمر لألخنػر ،ب نػ لز مػزور ،ولضػطررام لمػ لن ػمؼ ل ػدلر فنػزلى
ممذل لمباػد وتػـ لكت ػمؼ لم نػزلى لممػزور ،بةػد ورود بةػض

ػور مامػم مػف لمتماػس لألمرنكػ

وتبػػنف لف ياػػمؾ خمػػس ػػركمى ي ػ لمت ػ نممػػى بػػممتزونر ف ماػػم بمن ػػمؼ يػػذه لم ػػركمى مػػف
لمت دنر بةد عرض لألمر عى لمىتا لمدلوم

مى ادوؽ ولعتمد نرلريم وزنر لم امع ٓ

وف ص  ٖٜٔنرر فاي " تـ لخطمر لمانمب لمةممي عف يذه لم ركمى وممزلؿ لمتا نؽ
مستم لر "
و ف ص ٕٖٓ :
س

تػ ػ

ػ وممي فسممم لم ركمى لمت تـ لن مفمم عف لمت دنر؟

ػ عى ػ مػػم فتػػذكر ػػرك كنػػتكس ( لمممىوك ػ ماسػػانف ممػػدى ) و ػػرك

مػػورد تكػػس

( وي فنضم ممىوكي مي )
س ػ

يؿ تـ لخطمر ركمى لم طمع لمةمـ ولمخمص بمذل لم رلر ؟

تػ ػ فام فخطرى ركمى لم طمع لمةمـ وي ٓٓٓٓٓٓٓٓٓوترنكوام ٓ

و ف ص ٕٖٔ ػ نرر فف لالخطمر تـ ماي بمت مؿ تىن وا ٓ

و ف ص ٖٕٖ ػ نرر فاي بدف عىمي بتزونر فن لز لمت دنر وبػأف ػرك
ي فكبر
و ف ص ٕٖٗ ػ

ػركمى نممػى بتزونػر لم نػ لز فػ

ت رنبم ٓ

نػرر فف يػذه لم ػرك فو غنريػم تسػتىـ لمبضػمع
وت وـ بتزونر لم ن لز لمخم

كنػتكس ومػوردتكس

ػمر نوانػو سػاي ٜٜٔٛ
بسػةر لمسػوؽ لمماىػ

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(َذؼضَػَِٔ)َٚ

ذإَٔط٘ضٝمَجُضػَْدظغَجُطؼحََٓٓؼََٚ

لضٜحَٓٚذطؼٝيغجشَأسطحََّٝكيؼجشَجُظ٘ضٝمَ!!

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 فػ سػػبنىي ٓٓ

فىمم تامي لمني لألمر وفمر لممامضر لمتػ اػررى ضػده مػـ نتػد مادواػي مػف لالنػرلر بػأف

لم ػػادوؽ اظػػر لمتةممػػؿ مةػػي وفون ػػي التمممػػي بتزونػػر فختػػمـ وفن ػزلى لم ػػادوؽ ٓٓ ف ػ
ص ٕٕ ٗٗ /مف فنولمي سوؿ فأتمس  :ػ
س ػ

وممف

س ػ

ومميو سبس

تػ ػ

تػ ػ

در نرلر لن مفؾ ؟

مف لمىتاي لمدلوم

م ادوؽ دعـ لم طف

دور يذل لم رلر

لتمػمممـ مػ بتزونػر فنػ لز لمت ػدنر فاػم و خػرنف ( وذكػر ص ٖٕ ٗ٘/فرنػمـ بةػض
لممامضر لمت اررى ضده ) ٓ

ضضجسََجُغهحذَٚجلصجعيََٚ

كَ٠حمحػغَجُطؼٝيغَمٔحيسَدـ٘نيَٜٓضَٟ

خمحكسَجلغغَكَ٠جُضػَٟ٘ٛٞحَ!!!َ

ٝضؼضيحشَدـ٘نيَٜٓضَٟؿِـسَجُغهحذَ!!!َٚ

ومف لممشسؼ تدل لف اسانف ممدى نةىـ بذمؾ  ..ونتةممػؿ مػس لماػمس ومػس لممػوظ نف

بسػىط لمرنمبػي وب ػوك لمرنمبػي  ..ف ػد نػمـ اسػانف ممػدى ػ بةػد لم ػبض عىػ لممتممػنف ياػم ػ

بمالعتػػدلم عى ػ مػػدنر لمت ػػدنر ب ػػادوؽ لمػػدعـ وتاػػرر عػػف لمولنةػػي لمماضػػر  ٕٗ /فا ػولؿ
عمبػػدنف ف ػ  ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٔٛواطىػػس ضػػـ

ػػوره طبػػؽ لال ػػؿ ماػػي مىرت ػوع لم ػ مػػمورد فنػػي

لثبمتم متاوؿ اسانف ممدى !!!
َٖٓٝجًحطيدَٝضغٛحشَدـ٘نيَٜٓضَٟكَ٠ذالؿَ:َٚـََ

(ٔ) لدعػ ص ٔ فػ ببلغػػي لاػي لبػػرـ لمة ػػد لالوؿ ٘ٔ ٜٛ/ٛ/مػس لممماػػدس  ..... /وذمػػؾ
كػػذس م ضػػوح  :فىػػـ نونػػس  .......عىػ يػػذل لمة ػػد و ولامػػم ونػةػػي ٔ ػ مػػدنر لمت ػػدنر
مانر غمم

ٕ ػ رونس لم طمع لمتتمرى عزى لسط ماوس .

(ٕ) ذكر ص ٔ فػ ببلغػي بػأف لم ػاؼ " فػمابلى رتػمم "  ..بنامػم لما ن ػي لف لم ػاؼ "
فماىي ارنم " ػ ويػذل نشكػد مػمورد بممماضػر لممرفػؽ بمماػمفظتنف  ٕ /و ٘ مػف لاػي نػمـ

بتزونر رنـ لم اؼ مػف  ٖٖٜارنمػ لمػ  ٖٖٛرتػمم رغػـ لف لممول ػ مى لممكتوبػي

94

ف لمة د ارنم ال رتمم .
وند تػـ لماػمم يػذل لمة ػد و ػ فضػبل عػف لماظػر لمػذى فرضػي

اسانف ممدى !!

ػادوؽ لمػدعـ عىػ

(ٖ) ولدع اسانف ممدى كػذبم ص ٕ مػف ببلغػي لمكػمذس لف  ......طىػس ما سػي خ ػنم
عف لمة د لالوؿ ٓٔ ساى عف كؿ دستي نتـ ت ػدنريم  ..وذمػؾ كػذس م ضػوح الف لؿ
ٓٔ سػػاى كماػػى فػػرؽ لمسػػةر فػ لمدسػػتي مػػا س لم ػػاؼ بػػنف ػػرك لم ػػوربت و ػػرك
ترنكواػػم و ولت ػػؽ مػػس لممخت ػػنف بمم ػػركي بػػأف لؿ ٓٔ سػػاى فػػرؽ لمسػػةر تػػدفس م ػػرك
ترنكوام ب نؾ م ممح لم ركي عف اف لمطىبني .
دمنؿ ذمؾ لف يذه لمولنةي وتدى مدواػي فػ اناػي بخػط نػد مػدنر لمت ػدنر مانػر
غمم ف لتادتي لمت تا ظى عىنمم لمانمبي لمةممي و وممذه لمولنةي ولنةي مممثىي ادثى
ب ػػرك ترنكواػػم مػػس ػػرك متنػػؾ لمت ػ دفةػػى فػػمرؽ ٕ ٔ/دوالر عى ػ لمدسػػتي م ػػرك
ترنكوام ومستادلى يذه لمولنةي موتوده بمم ركي .

(ٗ) وعف لمة د لمثما ٕٔ ٜٜٔٛ/ٜ/ػ ذكر اسانف ممدى ص ٔ بببلغي لف يذل لمة د عف
ٕٗ لمػؼ دسػػت فماىػي رتػػمم  .ولما ن ػػي لف لم ػاؼ ارنمػ ال رتػمم

ػ وذمػػؾ نك ػػؼ

عػػف تػػدبنره مىتزونػػر مسػػت ببل اسػػبمم لعتػػمدى وك ػ ى لممامضػػر لمت ػ ارريػػم

لمدعـ ضده !

ػػادوؽ

(٘) وؼ ص ٕ مف لمببلغ لدع اسانف ممدى لف  ......طىس ماػي ٓٓٔ فمػؼ دوالر ولف
يذل لممبى لمكبنر ن وؽ اسب رباي وعمومتي لمت نا ؿ عىنمم مف لمةمنؿ لالتاب !
وبذمؾ امنض اسانف ممد ا سي با سي و ـ فبل ن ح ع ػبل ممػف مثػؿ  ......ـ

موكمف مرت نم ػ لف نطىس ماي ر وه ت وؽ ممنت مضمه ؟ !!!

( )ٙوف تبتح غرنس عىػ لما ن ػي و ػ لتػمس اسػانف ممػدى بػمما

عىػ سػشلؿ لمرنمبػي مػي

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

ولونؼ لمتةممؿ مةي مثبوى تزونره ؟ !!!
( )ٚوف ص ٗ بماضر لمببلغ لمكمذس و ن وؿ اسانف ممػدى لاػي بمماسػبي مىطىبنػي لالومػ
سػن وـ  .....بت ػػانىمم فػ لمم ػماس فػػو لر ولاػػي لفػػمده بأاػي مسػػتةد الامػػمم ولمة ػػد لالوؿ (

٘ٔ ) ٜٜٔٛ/ٛ/ف خبلؿ ٘ٔ نومم بمترد لمدفس .
وذمؾ كذس ف كذس ف كذس و نتي  :ػ
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(ٔ) لف لالعتممد لممستادى لما ولعند ماذ  ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙنبؿ ع رنف نومم مف
لمػػببلغ  ..فكنػػؼ نةػػد  .......يػػذل لموعػػد مػػس لماػػمم ورد لالعتمػػمد لممسػػتادى

مةدـ لستةمممي !!!
(ٕ )

نىػػزـ مػػف ثػػـ متا نػػذ لمطىبنػػي لعػػمد ،فػػتح لعتمػػمد خػػر ثػػـ لاتػػم لمطىبنػػي لمت ػ
نستارؽ لاتمتمم بممم ماس مده ال ت ؿ بتمتم عف ست ف مر !!!

يذل يو اسانف ممدى !!
مةدا ػ ػ ػػي !!

و فغ لرضػي !!
و فكمذنبػ ػػي !!
و تامنضمتي !!
(َخَ)ََكَ٠كغيسَجلػغجعَ!!!َ

لم ؾ لمدلم عى لات مم تمم ـ لو فرن ! ـ لالضرلر ـ  .يو لممستاد لم ػمطس لمتػمزـ

بامفظتام  .. ٕٔ/ويو لفمده رسمني

مدره مف رك ترنكوام و ت ند ا م بأاي  :ـ

" مػػـ نػػتـ تا نػػذ لن ػ تةمنػػدلى مػػس اسػػانف ممػػدى لو لمسػػند يػػمرى لو تنم ػ مػػف تماػػس لم ػػركي
مطى م " .
ٝػَِٝ٠جَٚضِيَجمحكظَٚجغرط٘حَٓحٗظَ:َٚـَ

نبػػنف مػػف تتبػػس ترنم ػ لالض ػرلر لمةمػػدى لبتػػدلم مػػف لم ػػماوف ٕٓٔ ٜٕٔٙ/و ولاتمػػمم

بمم ػػماوف ٖ ٜٔٚ٘/ٙو ومػػف

ػػنمغ لممػػمدتنف  ٔٔٙمكػػر لر و  ٔٔٙمكػػر لر (ف) ومػػف لالتمػػمع

لم م و ػ وفاكمـ لم ضمم ػ لف يذه لمترنمي ماكوم بمممبمدىم لممت ؽ عىنمم لالتني :
فوال  :فف يػػذه لمترنمػػي ترنمػػي لاتنمطنػػي ال ناطبػػؽ ا ػػمم لال لذل كماػػى لمولنةػػي غنػػر ماكومػػي
باص نماوا

خر سولم لكماى ع وبتي لخؼ لـ ل د و ومذمؾ فمف تطبنؽ يذل لماموذ نتطىػس

ع ػػدـ تػ ػولفر ام ػػوذ ن ػػماوا

خ ػػر ن ب ػػؿ تكنن ػػؼ لمولنة ػػي ب ػػي و وال ن ػػمر لمػ ػ ي ػػذه لما ػػوص

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 .

* د  .عبػػد لمممػػنمف بكػػر  .لم سػػـ لمخػػمص لمتػرلوـ لممضػره بممم ػػىاي لمةممػػي ط ٓ ٜٔٚػ
ص . ٖٗٓ/ٕٜٗ
ولم سػ ػػـ لمخػ ػػمص ف ػ ػ نػ ػػماوف لمة وبػ ػػمى ط ٚ
ص ٘ٔٗ

ػ ٜٔٚٚ

* د .لامد فتا سرور  .لم سـ لمخمص  .ط  ٜٜٔٚػ ص ٗ ٕٚو ط ٘ ٜٔٛص ٖٕٛ
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ػ

* د .مامػود م ػط

 .لم سػـ لمخػمص  .ط ٚػ ٘ ٜٔٚػ ام ػني (ٔ) ص  ٜٜو وط  ٛػ
ٗ ٜٔٛام ػػني (ٔ) ص  ٜٙون ػػوؿ فنمػػم  :ػ " ونػػد فمانػػى يػػذه

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
مػ ػػف نتةمػ ػػد لالض ػ ػرلر بمممػ ػػمؿ لمةػ ػػمـ عػ ػػف طرنػ ػػؽ لالخػ ػػتبلس لو
لالس ػػتنبلم لو لالس ػػتةممؿ لو لالت ػػبلؼ نس ػػتوى فػ ػ ذمػ ػػؾ لممػ ػػمؿ

لمةمـ ولمممؿ لمخمص .

* د  .فوزني عبد لمستمر  .لم سـ لمخمص ػ ط ٕ ٜٔٛػ ص ٕ. ٔٙ
لمت ػرلوـ لممض ػره بممم ػػىاي لمةممػػي ػ ط ٘ ٜٔٛص ٕٗٔ ػ

* د  .عػػوض مامػػد .

ٗٗٔ

غحٗيــحََ:إَٔضطجـــَٚجعجصزَجملٞظــقَجىلَجدــضجظَجُؼــغعَػــَٖػِــــَْٝجعجصزَجدـــضجظَ
جُ٘طيجَ:َٚـََ

* دٓ مامود م ط

.

لممرتس لمسػمبؽ ط  ٛػ ٘ ٜٔٛص  : ٜٚـ لم

ػد لمتاػمو

يو لتتمه لالرلده لم لالضرلر بممممؿ لو لمم ىاي و فبل ت ػس
لمترنمي لذل ػ ا ؿ لمضرر بسبس لاليممؿ "
* دٓ لامػػد فتاػ سػػرور .

لممرتػػس لمسػػمبؽ ط ٖ ػ ٘ ٜٔٛص  : ٕٛٙػ يػػذه ترنمػػي
عمدني  ..فبل ت س يذه لمترنمي بمترد لمخطأ غنر لمةمػدى و ػ

وال نك

مترد لمامؽ لمضرر متولفر ركف لمةمد بؿ نتس لف ػ

نثبػػى بمػػم ال نػػدع متػػمال مى ػػؾ لف لمموظػػؼ لرلد يػػذل لمضػػرر
وعمؿ مف لتؿ لادلثي " .
* دٓ مامػود اتنػػس اسػا  .لم سػػـ لمخػمص ط  ٜٔٛٙص  : ٖٔٙػ " لم

ػد لمتاػػمو

ػ

ونتطىس لتتمه لالرلده لم لتنمف لم ةؿ ولادلث لمضرر " .
* دٓ فوزن ػ ػػي عب ػ ػػد لمس ػ ػػتمر .

لممرت ػ ػػس لمس ػ ػػمبؽ  .ص ٗ: ٔٙ

ػ " مػ ػ ػػس لتت ػ ػػمه لرلدت ػ ػػي

( لمتػػما ) لمػ لرتكػػمس لم ةػػؿ ولاػػدلث لمضػػرر بمػػذه لالمػولؿ
ولمم ممح " .

* دٓ عمػر لمسػةند رمضػمف  .لم سػـ لمخػمص  .ط  . ٜٔٛٙمسػا  : ٛٛػ " ال بػد م نػمـ يػذه
لمترنم ػػي م ػػف تػ ػولفر لم

ػػد لمتا ػػمو م ػػدى لمت ػػما بأا ػ ػ لرؼ

لرلدتػػي لم ػ لالض ػرلر بمممػػمؿ لمةػػمـ لو بممم ػػىاي مػػس عىمػػي ..
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ف ػػبل تاطب ػػؽ لمم ػػمده متػ ػ تا ػػؽ لمض ػػرر بأيم ػػمؿ لمموظ ػػؼ لو
بسػ ػػبس ا ػ ػػص خبرتػ ػػي لو ان ػ ػػث كػ ػػمف نةت ػ ػػد لا طػ ػػمع لم ػ ػػىي

" .......

غحُػحََََ:إَٔيٌَٕٞجُؼغعَٓحصيحََحمووحََ،دحلَٓٝإًضجَٝإَٔيوغَكؼالَلَئكرتجػحََ1
 .ن ػػماوف لمة وب ػػمى لم س ػػـ لمخ ػػمص ٔ

* دٓ م ػػأموف س ػػبلم

ػ لمتػ ػرلوـ لممضػ ػر،

بممم ىا لمةمم  .دلر لم كر لمةرب ػ ط ٕ ٜٔٛػ ص ٖ٘ٔ
" ون

ػػد بمإلضػ ػرلر بممم ػػممح فى إات ػػمص مىم ػػممح نمك ػػف

ت ونمػ ػػي بمػ ػػمؿ و فمػ ػػم لمم ػ ػػممح لألدبن ػ ػ فىنسػ ػػى ماػ ػػؿ اممن ػ ػ
تامون ف متمؿ لمممؿ لمةػمـ  .ون ػترط فػ لمضػرر فف نكػوف
ما ػػم واػػمال ومشكػػدل ػ فنتػػس فف نكػػوف فةىنػػم ومشكػػدل فى فف

نكػ ػػوف ثمبتػ ػػم عى ػ ػ وتػ ػػي لمن ػ ػػنف ولم طػ ػػس وال نك ػ ػ فنػ ػػي متػ ػػرد
لالاتممؿ مممم كماى درتتي .
* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ سٕٓ ػ  ٕٓٛػ ٔٓ٘ٙ
* د ٓ لامػد فتاػ سػرور  .لممرتػس لمسػمبؽ ػ ط ٖ ػ ٘ ٜٔٛػ ص ٗ ٕٛو ػ ن تػرض
مون ػ ػػوع ي ػ ػػذه لمترنمػ ػ ػ ونوعم ػ ػػم عىػ ػ ػ م ػ ػػىا ممدنػ ػ ػ و "

ون ػ ػػترط فػ ػ ػ لمض ػ ػػرر

فف نك ػ ػػوف ما ػ ػػم و فى ا ػ ػػمال

ومشك ػػدل  .فنت ػػس فف نك ػػوف لمض ػػرر ا س ػػي ن ػػد ا ػػؿ ب ػ ػ
مشكد ،ػ ونتس تولفر عبلن لمسببن بنف فةؿ لمموظؼ وبنف
* د ٓ مامػػود م ػػط

.

لمضرر و وفال نكوف لمضرر مسبس لتاب " ٓ

لممرتػػس لمسػػمبؽ ط  ٛػ ٗ ٜٔٛػ ص  : ٜٛـ " فمػػم عػػف

لمضػػرر ف ػػد ل ػػترط فف نك ػػوف ما ػػم "  .ك ػػذمؾ ن ػػترط فف
نكػػوف لمضػػرر ممدنػػم بانػػث نىاػػؽ فم ػولؿ فو م ػػممح لمتم ػ
لمت ػ نةمػػؿ بمػػم لمموظػػؼ و نت ػػؿ بمػػم باكػػـ وظن تػػي و فو

فمػ ػولؿ فو م ػػممح لألفػ ػرلد لممةم ػػود بم ػػم إمػ ػ تى ػػؾ لمتمػ ػ و
ولممرلد بممم ىا ف يذل لمم مـ لمم ىا لمممدن فى لمتػ
نمكف ت ونممم بممؿ .
* د ٓ فوزن عبد لمستمر .

لممرتس لمسمبؽ ػ ص ٕ : ٔٙـ " ونتس فف نترتس عى يػذل

* د ٓ عبد لمممنمف بكر .

لممرتس لمسمبؽ ػ ص ٘ٔٗ : ٗٗٙ /ػ " ولم ةػؿ لممػمدى يػو

لم ةؿ ضرر فةى بمالمولؿ فو لمم ممح لممذكور" ،

فاػػدلث لمضػػرر بػػأمولؿ فو م ػػممح وال بػػد فف نكػػوف سػػىوؾ
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لمموظػػؼ نػػد فدى لمػ ػ لمض ػػرر ونممػػى بناػػي وبػػنف لمض ػػرر
عبلن لمسببن " ٓ

* د ٓ عمػػر لمسػػةند رمضػػمف  .لممرتػػس لمسػػمبؽ ص  : ٛٚػ " نتا ػػؽ لمػػركف لممػػمدى بكػػؿ
ا مط نترتس عىني ضرر فةى " ٓ
* ماكمػ لمػػا ض

.

ا ػض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/س ٕٓ ػ  ٕٓٛػ  " ٔٓ٘ٙفف لمترنمػ ال
ت وـ ممترد لاتممؿ ونوع لمضػرر وموكػمف رلتاػم " ٓ ا ػض

 ٜٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ  ٔٔ٘ٚو ونممى فني  " :لذل
تمث ػػؿ لمض ػػرر فػ ػ تض ػػننس رب ػػح مة ػػنف وتػ ػػس فف نثب ػػى فف
لمربح لمضػموس كػمف مػشكدل " ٓ
عجذؼحَََ:يطؼنيَكؼالَػـًَٖـََٓـحَضوـضَّإَٔي٘ــَٟٞجُلؼـََػِـَ٠ئسـالٍَجملٞظـقَ
ذٞججرحشَٝظيلطَ،َٚكإَجُطؼَّذٜحَكالَجغميسَد ىَٝئَٕٝهغَػغعَََ1

* د ٓ مامػػود اتنػػس اسػػا  .لممرتػػس لمسػػمبؽ ػ ص ٖ٘ٔ  :ػ " نتةػػنف فف ناطػػوى لم ةػػؿ
عى ػ إخػػبلؿ لمموظػػؼ بولتبػػمى وظن تػػي و فمػػم إذل طػػمبؽ يػػذه

لمولتبمى فبل ت وـ بي لمترنمػ ومػو ترتػس عىنػي ضػرر و إذ فف
مطمب لم ةؿ مىولتس لموظن
* د ٓ عبد لمممنمف بكر .

ن وـ بي سبس إبما " ٓ

لممرتس لمسمبؽ رنػـ ٔ٘ٔ ص  : ٗٔٙـ " لمم مػوـ فف إاػدلث
لمضػػرر لممةمنػػس عىنػػي إامػػم نكػػوف ب ةػػؿ نةػػد إخػػبلال بولتبػػمى
لموظن ػ ػ وم تضػ ػػنمتمم و فو خروتػ ػػم عى ػ ػ والوػ ػػي مىتم ػ ػ لمت ػ ػ

نتبةمم فاذل كمف مم فتمه لمموظؼ مت م مس ولتبمى وظن تػي فػبل
ترنم وموفضر ذمؾ بم ىا . " .....

* د ٓ فوزنػ عبػػد لمسػتمر .

لممرتػػس لمسػػمبؽ ػ ص ٕ : ٔٙػ " فػػبل ت ػس لمترنمػ إذل لمتػػزـ
لمموظ ػػؼ ا ػػدود ولتب ػػمى وظن ت ػػي فترت ػػس عىػ ػ ذم ػػؾ إاػ ػػدلث
ضرر ببةض لمم ممح " ٓ

* د ٓ لام ػػد فتاػ ػ س ػػرور .

لممرت ػػس لمس ػػمبؽ

ػطٖ

ػ ٜ٘ٔٛ

ػ ص ٘ : ٕٛـ

" ولم ػ ػػرض فف لمموظػ ػػؼ فسػ ػػمم إسػ ػػتةممؿ وظن تػ ػػي فو تتػ ػػموز

ا ػػدوديم فنم ػػم ن ػػمـ ب ػػي م ػػف فة ػػؿ ض ػػمر  .ف ػػبل ترنمػ ػ إذل ت ػػـ
لإلضرلر ف ادود مم ت تضني ولتبمى وظن تي " ٓ
* د  .عػوض مامػد .

لممرتػس لمسػمبؽ ػ ط ٘ ٜٔٛص  : ٔٗٚػ " مػف لممسػىـ فف
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لمسػػىوؾ ال نكػػوف مشثمػػم لذل كػػمف مولف ػػم أل ػػوؿ لموظن ػ ألاػػي
عادوذ نكوف مبماػم ومػو ترتػس عىنػي ضػرر بم ػىا فو فكثػر

مػػف لمم ػػممح لمت ػ اػػدديم لم ػػماوف ٓ ونكػػوف لمسػػىوؾ كػػذمؾ
كىمم كمف فتنماي ولتبم عى لمموظؼ باكـ وظن تي فو تمو لز مي
فى دلخبل ف ادود سىطتي لمت دنرنػ وب ػرط فال ن ػوس ت ػدنره
عن ػػس م ػػف لمةن ػػوس لمتػ ػ تتة ػػؿ ي ػػذل لمس ػػىوؾ غن ػػر م ػػروعٓ

ولمىاظ لمت ناكـ فنمم عى لمسىوؾ بممم روعن فو بةػدممم
ي ماظ ٍ لتنماي و فأف كمف م روعم ونتمم فػبل عبػر ،بمػم نػد
نا ػػأ عا ػػي م ػػف ض ػػرر م ػػو فمك ػػف لمتاب ػػش ب ػػي عا ػػد فتنما ػػي مك ػػمف
لالمتاػ ػ ػػمع عا ػ ػ ػي ولتبػ ػ ػػم و ألف لمةمػ ػ ػػؿ لمػ ػ ػػوظن

مػ ػ ػػف انػ ػ ػػث

م روعنتي ماكوـ بم دممتي ومبلبسمتي ال بةولنبي وفثمره ٓ "

ف د فتمػس لم ػي وفاكػمـ لمػت ض و عىػ فاػي ن ػترط مترنمػ لالضػرلر و لمةمػدى وغنػر
لمةمدى و فف نكوف لمضرر ممدنم و امال ومشكدل و وفف ن س فةبل ال لفت لرضػم و وفف تكػوف بناػي
وبػػنف لمخطػػأ عبلنػ سػػببن و فن ػػوؿ لمػػدكتور لامػػد فتاػ سػػرور  " :ون ػػترط فػ لمضػػرر لف
نكػػوف ما ػػم و فى اػػمال ومشكػػدل و فنتػػس فف نكػػوف لمضػػرر نػػد اػػؿ ب ػ مشكػػد ،ػ ونتػػس
تػولفر عبلنػ لمسػببن بػػنف فةػؿ لمموظػؼ وبػنف لمضػػرر و ولال نكػوف لمضػرر بسػبس لتابػ " .

( لم سػـ لمخػمص ػ ط ٖ ػ ٘ ٜٔٛػ ص ٘ ) ٕٛون ػوؿ لمػدكتور مامػود م ػط

 :ػ " لمػم

عف لمضرر ف د ل ترط ف لف نكوف ما م و وذمؾ لاي لاد لركػمف لمترنمػ و كػذمؾ ن ػترط
لف نك ػ ػػوف لمض ػ ػػرر ممدن ػ ػػم و وال ت ػ ػػوـ لمترنمػ ػ ػ ممت ػ ػػرد لاتم ػ ػػمؿ ون ػ ػػوع لمض ػ ػػرر وم ػ ػػو ك ػ ػػمف

رلتاػم ( لم سػـ لمخػمص ػ ط  ٛػ ٗ ٜٔٛػ ص  ) ٜٜ / ٜٛو ػ ون ػوؿ لمػدكتور عػػوض

مامػػد  :ػ " وت ػػترط ماكمػ لمػػا ض فػ لمضػػرر لمػػذى ت ػػوـ بػػي لمترنمػ فف نكػػوف مشكػػدل و
فم ػ ال ت ػػوـ ممتػػرد لاتمػػمؿ ونػػوع لمضػػرر و ومػػو كػػمف ونوعػػي رلتاػػم و ويػػذل

ػػانح ألف

لمضػػرر مػػف عام ػػر لمترنمػ فػػبل نك ػ لاتمممػػي بػػؿ نتػػس ونوعػػي متممممػػم ( لمت ػرلوـ لممض ػره
بممم ػػىا لمةممػ

ػ ط ٘ ٜٔٛػ ص  ) ٜٔٗو وعػػف لألضػرلر غنػػر لمةمػػدى ن ػػوؿ لمػػدكتور

عػػوض ص ٖ " : ٔٙوال نختى ػػؼ مةاػ ػ لمض ػػرر فػ ػ ي ػػذه لمترنمػ ػ ع ػػف مةا ػػمه فػ ػ ترنمػ ػ

لمضػػرر غنػػر لمةمػػدى " و ن ػػوؿ لمػػدكتور مامػػود اتنػػس اسػػا  " :ون ػػترط ف ػ لمضػػرر فف
نكػػوف ما ػػم و وفف نكػػوف ممدنػػم و وفف نكػػوف تسػػنمم و ػ فأ ػػترلط فف نكػػوف ما ػػم نةا ػ فف
لمض ػػرر لالاتم ػػمم ال نك ػ ػ م ن ػػمـ لمترنمػ ػ و وعىػ ػ ذم ػػؾ فا ػػي عا ػػر تطىب ػػي لم ػػماوف م ن ػػمـ

لمترنمػ و ومػػف ثػػـ نتةػػنف فف نكػػوف مػػي وتػػود فةى ػ " ( لم سػػـ لمخػػمص ػ ط  ٜٔٛٙػ رنػػـ
 ٕٕٕ/ػ ص ٔ٘ٔ ) و وت ػوؿ لمػدكتور ،فوزنػ عبػد لمسػتمر  :ػ " ونتػس فف نترتػس عىػ يػذل
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لم ةؿ ضرر فةى " ( لم سـ لمخمص ػ ط ٕ ٜٔٛػ ص ٕ ) ٔٙون وؿ لمدكتور عبػد لمممػنمف
بكر ػ " ولم ةؿ لمممدى يو لادلث لمضرر بممولؿ فو م ممح وال بد فف نكوف سىوؾ لمموظؼ
نػػد فدى لم ػ لمضػػرر ونممػػى بناػػي وبػػنف لمضػػرر عبلن ػ سػػببن " ( لم سػػـ لمخػػمص ػ لمت ػرلوـ

لممضر ،بممم ىا لمةمم ػ ط ٓ ٜٔٚػ ص ٘ٔٗ  ) ٗٔٙ /و وبذمؾ نضى ماكم لمػا ض
ف ممػػى  " :لف لمترنم ػ ال ت ػػوـ ممتػػرد لاتمػػمؿ ونػػوع لمض ػػرر وموك ػػمف رلتا ػػم و وفف لمترنمػػ
تتطىس م نمممػم تا ػؽ لمضػرر سػولم فػ لمولنػس فو فػ ن ػد لم معػؿ و وفف متػرد لالاتمػمؿ

عى فى وتي ومو كمف رلتام ال تتا ؽ بي لمترنم ( ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٛ

ػ  ) ٔٓ٘ٙو ػ ونضػى بأاػي  " :لذل تمثػؿ لمضػرر فػ تضػننس ربػح مةػنف وتػس فف نثبػى فف
لمربح لمضموس كػمف مشكػدل " ( ا ػض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ  ) ٔٔ٘ٚو ػ ونضػى
بأاي " ن ترط ف لمضرر فف نكوف ما م ممدنم تسنمم و ونتس فف تتولفر رلبط لمسببن بنف
لمخطأ ولمضرر لمتسنـ " (.ا ض  ٜٜٔٙ/ٗ/ٕٙػ س  ٔٚػ ٗ ٜػ ٔ. )ٜٗ
ٝذاٗؼجٍَٛظَٙجُوٞجػضَػَِ٠جُضػَ،َٟٞيطؼخَََ:ـََ

أٝلََ:

فف لممتمـ كمف مىتزمم ف تمنس لالاولؿ ادود وظن تػي و ومػـ نخػؿ فبػدل بم تضػنمتمم

و ومػػـ نتػػموز اػػدوديم و وسنمسػ لألسػػةمر سنمسػ تخضػػس إلعتبػػمرلى عدنػػد ،نتػػس
عى لممسووؿ فف نولزف بنامم بمم نةود بمما س عى تمػ عمىػي و وتخ ػنض لمسػةر

نكػػوف غممبػػم م ػربح ما ػػؽ ومما ة ػ ما ػ ف ػ فا ػولؿ مةنا ػ و انامػػم ن ػػؿ لمطىػػس
مثبل و فو نزدلد لمةرض مثبل و فو ن ؿ لمطىس مس إزدنمد لمةرض فنترلكـ لممخزوف
ونمثؿ خسمر ،ما

و ػ فو نترلكـ لممخػزوف اتنتػ ذمػؾ كىػي بمإلضػمف لمػ عنػوس

ف لالاتم ف ظؿ مامفس

دند ،تدل ف لمسوؽ و يذل وند ا ى سنمس لممػتمـ

عموػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل وا ةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم كبن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لر م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركتي و وا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى سنمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمى لنخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرنف

( نبىي وبةده ) خسمر ،يموى ٓ ت لرتػس فػ ذمػؾ اػولفظ مسػتادلتام فرنػمـ  ٚ /و  ٛو

 ٜو ٓٔؤٔ فم ػ امفى ػ بمممسػػتادلى لمت ػ ت طػػس بػػأف لممػػتمـ اتػػح وا ػػس وففػػمد
وفربح انث فخ ؽ خروف وفضرول وفخسرول ٓ
غحٗيــحََ :فف لإلدعػمم ( لمماىػوط ) باػػدوث ضػرر مػف لمتةمنػد مػػس عمنػؿ لم ػرك لألتابػ "
يمرى فوتنم " ال ماؿ مئلدعمم بي ف ػبل و ألاػي مػـ تا ػذ فى تةمنػدلى مػس يػمرى

فوتنمػ وال مػػس اسػػانف مامػػد ممػػدى ػ كمػػم يػػو ثمبػػى بمممسػػتادلمتمم ويػػو إفػػمد،
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 ٓ
وال نستاد  .......ف ط لم لمامم وعدـ تا نذ لمتةمندلى م طس دلبر فرن لإلضرلر ٓٓ
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ولامػم يػ فرنػ

ال فسػمس ممػػمات ومػػو ا ػذى لمتةمنػػدلى ٓٓ ويػػذه ػ لبتػدلم ػ يػ ابػػذ ،عػػف

لمتةمندلى لمثبلث  :ػ
جُؼوضَجألَ:َ)َ0979/7/04َ(ٍَٝ
ٔػ

ف فولخر ػمر نومنػو  ٜٜٔٛوفولوػؿ مرفغسػطس  ٜٜٔٛتػردد لممػدعو اسػانف عىػ
ػػرك ترنكواػػم باػػرض تىػػس عمػػبلم مىتةمنػػد مػػس لم ػػرك

ٕ ػ

ف امؼ لمماتتمى لمت تاتتمم لم رك

لم

بولسػػطتي مت ػػدنر بةػػض

فمرنكم ٓ

بتػمرن ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٛ/تػـ توننػس لمة ػد لالبتػدلو لألوؿ باػرض ت ػانس كمنػ ٖٓ لمػؼ
دست

تاؾ توس مىةمنؿ لألمرنك منت ؿ فبمنؿ ػ ويذل لمة د ػ وكمم يو ثمبى فنػي ػ

مـ  ........ولامم ونةي رونس لم طمع لمتتمرى ومدنر لمت دنر ٓ
ٖ ػ

تػػـ لالت ػػمؽ عى ػ سػػةر ت ػػدنر لمدسػػت ٖ٘رٔٔ دوالر فمرنك ػ فػػوس لن فف لموسػػنط
اسػػانف ممػػدى ففػػمد فاػػي تةمنػػد عى ػ ا ػػس لم ػػاؼ مػػس ػػرك

لم ػػوربت بسػػةر

ٕ٘رٔٔ دوالر وطىس فف نكوف لمسةر مممثؿ ممم تػـ مػس ػرك

لم ػوربت وبػا س

لمسػػةر ٕ٘ر ٔٔ دوالر مىدسػػت

لمولاػػد ،مةػػدـ تةػػدد لألسػػةمر مى ػػاؼ لمولاػػد بػػنف

لم ػػركتنف لم ػ ن تنف وولفػػؽ

ػػادوؽ لمػػدعـ عى ػ فف نػػتـ تا ػػنؿ لم ػػرؽ ويػػو ٓٔ

سػاى مىدسػػت تػػدفس ب ػػنؾ م ػػممح لم ػػرك

عاػػد لم ػػاف مىبضػػمع

ٓٓ ونػػد تػػـ يػػذل

لالت ػمؽ باػػمم عىػ ل ػػرلر  .......عىػ فف تكػػوف لمدسػػت بسػػةر ٖ٘رٔٔ دوالر و
واضر يذل لالت مؽ كؿ مف لمسند /مدنر لمت دنرمانر غمم وروػنس نسػـ لمت ػدنر
بلح لم رمموى وعوض مط

رونس نسـ لمةناػمى ولممول ػ مى ٓ ولمتمنػس سػمةول

وعرفػ ػول فف ٓٔ س ػػاى س ػػوؼ ت ػػورد مى ػػرك ب ػػنؾ بمسػ ػػـ لم ػػػرك ٓ ونػػػمـ مػ ػػدنر
لمت دنر مانر غمم بتستنؿ يذه لممىاوظ ف فتاد ،مىةمػؿ بمػم عاػد لمتا نػذ ٓٓ

ونػػد ضػػبطى يػػذه لألتاػػد ،وثمبػػى فنمػػم يػػذه لممىاوظ ػ بخػػط نػػد مػػدنر لمت ػػدنر ٓ
ونػػدمى " لألتاػػد " ،وعرضػػى عى ػ مانػػر غػػمم فأكػػد
ٗ ػ

لممبى سنكوف ب نؾ ماسمس لم رك ٓ
تاػػرر لمة ػػد لالبتػػدلو

بكمن ػ ٖٓ فمػػؼ دسػػت

ػػا مػػم ورد بمػػم ويػػو فف

بسػػةر ٕ٘رٔٔ دوالر مثػػؿ ػػرك

لم وربت وعى فف نتـ تورنػد لم ػرؽ ٓٔ سػاى مىدسػت ب ػنؾ م ػممح لم ػرك

عاػد

لم اف ٓ
٘ ػ
 ٙػ

تػػـ عػػرض لمكمن ػ

لماسن

ٖٓ فمػػؼ دسػػت عى ػ لالدلرلى لممخت ػ

ػ لدلر ،لمتخطنط ولمتود ،ػ مدرلس

ففمدى لالدلرلى لممخت

بمم رك

بأف بػرلم

مدى لمكمان ت انؿ يذه لمكمن

لمت ػانؿ وخطػ لالاتػم ولالمكمانػمى

لماممن ػ التسػػمح بتا نػػذ يػػذه لمكمن ػ ف ػ لممولعنػػد لممطىوب ػ
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بمم ػػرك

وي ػ لدلر،

اظ ػ لر مؤلسػػبمس لم ان ػ

لمتممن :
ػ
ػ

فف خطػ لمت ػدنر ولمبراػمم م ػاوؿ اتػ اممنػ
سمب

لف لمطمن لنمنػ لمخم ػ باسػن لم مػمش لمخػمص بممت ػدنر التك ػ وال
ت

ػػ
ٚ

ػ

ٓ

عػمـ  ٜٜٔٛبتةمنػدلى

وال تسمح بزنمد ،لالاتم ٓ

لف لماػػزؿ لم ػولرد مى ػػرك غنػػر كػػمؼ بػػمممر ،مسػػد امت ػ لمممكناػػمى ممػػم
ن ةس مةي لموفم م بتا نذ مثؿ يذه لمتةمندلى ٓ

نممػػى لدلر ،لمت ػػدنر بمخطػػمر لموسػػنط اسػػانف ممػػدى بةػػدـ لمكمان ػ تا نػػذ لمكمنػػ
لممتةمند عىنمم مبدونم وي ٖٓ فمؼ دست ف لممولعند لممطىوب
طىػػس لموسػػنط اسػػانف ممػػدى تخ ػػنض لمكمنػ

 ٛػ

دسػػت

ٓ
لم ػ ٓٔ الؼ

مػػف ٖٓ فمػػؼ دسػػت

ف ػػط عى ػ فف نػػتـ تا نػػذيم ات ػ ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/الرتبمطػػي مػػس عمبلوػػي ف ػ

فمرنكم عى يذه لمكمن ٓ
ٜ

ػ

فعنػػد عػػرض طىػػس لمةمنػػؿ بكمن ػ
العمد ،لمد لرسػ

عى ػ لالدلرلى لم ان ػ

ٓٔ الؼ دسػػت

ومكػف بةػد لمد لرسػ نػررى يػذه لالدلرلى عػدـ لمكمانػ

ذلتمػػم

ت ػانس يػذه

لمكمن ػ ات ػ ٘ٔ ٜٜٔٛ /ٔٔ/ورفى فاػػي نمكػػف ت ػػانةمم عى ػ دفةػػمى فربة ػ لذل

سماى خط لالاتم

بذمؾ وات

ٓٔػ تارر طىس مولف فسةمر مف

خر نامنرٓٓ ٜٜٔ

ٓٔ الؼ دست مىةمنؿ منت ػؿ

ادوؽ لمدعـ مكمن

فب ػػمرؿ بولس ػػط اسػػانف مم ػػدى بةمومػ ػ نػػدريم ٖ %م ػػممح لموسػػنط اس ػػس لمىػ ػولوح
لمماظم

مةمىنمى لمت دنر ف يذل لم أف ٓ

ٔٔػ ػ فوتوػػى لم ػػرك بػػأف اسػػانف ممػػدى نػػمـ نبػػؿ

ػػادوؽ لمػػدعـ ب ػػتح

ػػدور مولف ػ

لعتمػػمد مسػػتادى بمبى ػ ٕٓٓ٘ٔٔ دوالر مكمن ػ ٓٔ الؼ دسػػت

ناتم ػ فتىػػي ف ػ

٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/ػ ومػػف لممةػػروؼ فف لمة ػػد لالبتػػدلو ال نشخػػذ بػػي بػػنف لم ػػرك
ولمةمنؿ لن بةد مولف
ٕٔػ ػ

ادوؽ لمدعـ عى

وف ػ يػػذه لألثاػػمم تػػدلومى مةىومػػمى عػػف ننػػمـ
اس ػػانف مم ػػدى فو بولس ػػطتي

لأل سةمر ولممول

مى ٓ

ػػادوؽ لم ػػدعـ باظػػر لمتةممػػؿ مػػس

ػ ٓ فس ػػةى ػػرك

ترنكوا ػػم مئلس ػػتنثمؽ م ػػف ي ػػذه

لممةىومػػمى و ولات ػػؿ مانػػر غػػمم مػػدنر لمت ػػدنر لم ػ

ػػادوؽ لمػػدعـ خ ن ػػم

الستطبلع لألمػر ٓٓ وتػولترى فابػمم عػف ننػمـ اسػانف ممػدى بتزونػر فختػمـ وفنػزلى
لم ادوؽ ٓٓ فةمودى رك ترنكواػم إرسػمؿ
لم

ادوؽ لمدعـ مىتأكد ولالستنثمؽ و بنامم تى

مف لمممادس متدى لمةمرؼ مدنر عمـ
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ػبلح لم رمػموى روػنس نسػـ لمت ػدنر

 ....لخطم لر تىن وانم بمػذل لماظػر

ػادوؽ لمػدعـ نبػؿ فف ن ػؿ لخطػمر كتػمب

بػ ػػذمؾ و ف ػ ػػمـ لممماػ ػػدس  .....بمخطػ ػػمر مػ ػػدنر لمت ػ ػػدنر ( مان ػ ػػر غػ ػػمم ) وروػ ػػنس
لمت ػػدنر (

ػ وت ػػـ إما ػػمم ولع ػػمد ،لالعتم ػػمد

ػػبلح لم رم ػػموى ) ولدلر ،لمتخط ػػنط

لممستادى ف  ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙعى مم ت دـ ٓ ػ وبذمؾ تون ػى فى لتػرلملى متا نػذ

لمتةمند لألوؿ ٓ
جُؼوضَجُػحَٗ٠جملإعرََ:َََ79/9/61ـََ

بتمرن ٕٓ ٜٜٔٛ/ٜ/ذيس اسانف ممدى لم

ٔػ

رك ترنكوام ومةي رنكتي لمتمنولان

لمتاس ػ ػ ػ ػػن (لنممك ػ ػ ػ ػػمو) ومةم ػ ػ ػ ػػـ فاػ ػ ػ ػ ػػد لمةم ػ ػ ػ ػػبلم لألم ػ ػ ػ ػ ػرنكننف ونػػ ػ ػ ػػدع ( يػ ػ ػ ػ ػػمرى
وتنم ) لمذى نمثؿ رك ترنى ولى بأمرنكم ٓ

ٕ ػ
ٖ

طىس لمةمنؿ لألمرنك لمتةمند عى كمن
تػػـ لالت ػػمؽ عى ػ فسػػةمريم بمةرف ػ

ػ

مى ٓ

ولممول

ٗ ػ تـ توننس لمة د لالبتدلو بمذه لمكمن
٘

ػ

ٕٗ فمؼ دست تراؾ ٓ

لدلر ،لمتكػػممنؼ ولدلر ،لمت ػػدنر ولدلر ،لمةناػػمى
نر ،بمم ميرٓ ،

مظروؼ لنمم لمةمنؿ لم

ت ػػـ ع ػػرض لمكمنػ ػ وف ػػامفمم عىػ ػ لالدلرلى لممخت ػ ػ ويػ ػ لدلر ،لماس ػػن ولدلر،
لمتخطنط ولمتود ،ولمم ماس مت رنر مدى لمكمان ت انةمم ٓ

 ٙػ ففمدى يذه لالدلرلى بتمتنؿ لمكمان
فػ لمخطػ لالاتمتنػ

لمت انس ممذه لمكمن بسػس عػدـ لمكمانػ

لمتاننػر

ألامػػم ماطػػمه اممنػػم بممكممػػؿ كمػػم فف لماػػزوؿ بمػػم فزمػ اممنػػم

والتوتد فنضم ممكنامى متخ

اممنػم فػ يػذل لماػوع ألف لمطمنػ لنمنػ م ػاوم

اممنػػم ببراػػمم لمت ػػانؿ ات ػ ٖٓ ٓ ٜٜٔٛ/ٕٔ/ونػػد ت ػػـ تأتنػػؿ لمبػػى فػػ يػػذه
مىخط لالاتمتن

لمطىبن

مس لمةمبلم لماممننف ٓ
 ٚػ

مةػمـ ٓ ٜٜٔوذمػؾ بسػبس لرتبػمط لم ػرك بة ػود لمت ػدنر

تأتػؿ لتخػمذ فى لتػرلم بخ ػوص يػذل لمة ػد مةػدـ لمكمانػ
نمومػػم ات ػ تا ػػمي مى ػػرك اظ ػػر

لمت ػانؿ وب ػ لمتمتنػؿ

ػػادوؽ لم ػػدعـ لمتةممػػؿ م ػػس فو بولس ػػط اس ػػانف

ممدى .

 ٛػ ومـ نتـ فتح لعتممد باك ممذل لمة د فو طىس مولف لسةمر مػي مػف
مؤلسبمس لنتن

ػادوؽ لمػدعـ اظػ لر

:ػ

ف ػ فف لمطمن ػ لالاتمتن ػ مػػـ تكػػف تسػػمح اػػذلؾ بممت ػػانؿ ممػػذه لمطىبن ػ
لم رك

الرتبػػمط

ببرامم ت انؿ مس لمةمبلم لنخرنف ٓ

س ػ مةػػدـ ت ػولفر لماػػزوؿ لممامسػػب

ممػػذه لأل ػػامؼ ووتػػود فزم ػ ف ػ لماػػزوؿ عى ػ

لممستوى لمةمـ ٓ
تػ ػ ثـ ننمـ

ادوؽ لمدعـ باظر لمتةممؿ مس فو بوسمط اسانف ممدى ٓ
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جُؼوضََجُػحُعََجملإعرَََ:ََ79َ/9َ/60ـََ

ٔػ

بتمرن ٕٓ ٜٜٔٛ/ٜ/عرض لمةمنؿ لألمرنك
لمسىة مف بولن

ٕػ

( يمرى ) لمكمانػ

ػرلم لممخػزوف

لمت دنر لمموتود ،بمم رك ٓ

تـ عرض تمنس لمةنامى ولأل امؼ عى لمةمنػؿ بولسػط روػنس لم طػمع لمتتػمرى
عز ى لسط ماوس ومدنر لمت دنر مانر غمم تاى ل رلؼ روػنس متىػس لالدلر،
لمممادس  ......وذمؾ الختنمر لأل امؼ لمت تامسبي مف بولن لمت دنر ٓ

ٖ ػ تمنػػس يػػذه لأل ػػامؼ مػػف لممخػػزوف لم لركػػد ومض ػ عى ػ وتوديػػم مخزوا ػ بمخػػمزف
لم رك مف ثبلث لم خمس ساولى بدوف تارنؾ ٓٓ وكماػى يػذه لأل ػامؼ لركػد،
انػػث لامػػم التتامسػػس مػػس لمسػػوؽ لمماى ػ الخػػتبلؼ فذولنمػػم مػػف انػػث لممػػودنبلى
ولألمولف ٓ

وند امومى لم رك م لر لر وتك لر لر ت رنؼ يذل لممخزوف دوف تػدوى اظػ لر مػردلم،

لأل امؼ ووتود عنػوس فنمػم ال تامسػس لألذولؽ لماممنػ ٓ وف ػبح يػذل لممخػزوف عبوػم ث ػنبل
سػولم مػػف انػػث فعبػػمم لمتخػزنف فـ رفس لممػػمؿ لممةطػػؿ  ..فضػػبل عػػف ف ف

عىػ لم ػػرك

مرور لمزمف فدى لم تىؼ لمخمم

زلد مف ضةؼ لمخمم

وت معؿ لألمولف ولممولد لمكنممونػ لمموتػود ،بممخممػ ممػم

وتى مم و ةوب بؿ ولستامم

ت رن مم .

وند اموؿ  ......بنس بةض كمنمى مف بةض لأل امؼ مف بػولن لمت ػدنر لم لركػد
فػ مةػػمرض لم ػػرك

بمم ػػمير ،وبمةػػمرض لم ػػرك فػ لمم ػػمنؼ بخ ػػـ ن ػػؿ لم ػ ٓ٘%

وٓ %ٙمبةض لأل ػامؼ لم رنبػ

لم ػروؽ مػف لالسػتخدلـ لمماىػ ػ دوف تػدوى !!! بنامػم

كماػى تو ػنمى لمتمػمز لممركػزى مىمامسػبمى تىػح تبمعػم بوتػوس لمػتخىص وسػرع لمت ػرؼ

ف لممخزوف لمرلكد بأى ثمف نبؿ فف نتىؼ تى م كىنم وتاةدـ فى فر

مت رن ي !!!!

ون ػ ػػد فك ػ ػػد ع ػ ػػزى لس ػ ػػط ماوس س ػ ػػمةمف رو ػ ػػنس لم ط ػ ػػمع لمتتػ ػ ػػمرى فف لمة ػ ػػد لمثما ػ ػ ػ
( ٕٓ )ٜٜٔٛ /ٜ/مـ نا ذ و ونمؿ صٕٗٗ  :ػ
س

ػ يؿ تـ لمبدم ف تا نذ لمة دنف لممشرخنف ٕٓ ٜ /و ٕٔ ٜٛ /ٜ/؟

ت ػ ػ بمماسػب

مىة ػد لممػشرخ ٕٓ ٜ /ولمخػمص بػمالثانف وفربةػنف فمػؼ دسػتي فمػو مػـ ن ػـ

لمةمنؿ ب تح لالعتممد لمخمص بي وبممتمم مـ نتـ لاتم لممطىوس ٓ
وتاك ػ ػ مسػ ػػتادلى امفظتاػ ػػم  ٚ /ن ػ ػ فو بػ ػػمألارى مأسػ ػػم ،لممخػ ػػزوف لم لركػ ػػد ب ػ ػػرك
ترنكوام ٓٓ
*

فمممستاد  ٔ /يو لألمر لالدلرى  ٜٔٛٚ /ٛبطىس لعػدلـ كمنػ كبنػر ،مػف لممخػزوف

لمرلكد متى مم وعدـ
*

بلانتمم ٓ

ولممسػػتاد ٕ/لممػػذكر ،لممشرخ ػ ٕٕ ٛٚ/ٜ/لمت ػ عرضػػى عى ػ
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روػػنس متىػػس لالدلر،

ب ػ ػػأف ماػ ػػموالى

ػ ػػرك ترنكواػ ػػم بنػ ػػس بةػ ػػض كمنػ ػػمى لممخػ ػػزوف لم لركػ ػػد لم ػ ػ

ػ ػػرك

ػػنداموى بتخ ػػنض يموػػؿ بةػػد فف عرضػػى عىػ عمػػبلم عدنػػدنف مػػـ ن بىمػػم فاػػد مػػامـ

ألف مودنبلتمم وف ػامفمم وم مسػمتمم التت ػؽ وفذولؽ وم مسػمى لممسػتمىؾ لمم ػرى ٓٓ
نداموى مـ ت بؿ ي لألخػرى يػذه لأل ػامؼ رغػـ لمتخ نضػمى لممموىػ

لن فف رك
!
*

وتاػى رنػػـ  ٖ /امفظتاػػم  ٚ /ل ػةمرلى لممرتتةػػمى مػػف ػرك

*

ولممسػ ػ ػ ػػتاد  ٗ /امفظ ػ ػ ػ ػ  ٚ /يػ ػ ػ ػػو ت رنػ ػ ػ ػػر لمتمػ ػ ػ ػػمز لممركػ ػ ػ ػػزى مىمامسػ ػ ػ ػػبمى لممػ ػ ػ ػػشرخ

يذه لمبضمع رغـ لمتخ نضمى لممموى

ٓ

فػ

ٔٔ ٜٔٛٛ/ٛ/لمذى ن نر لم مخمم مى تسنم

ػػنداموى لمتػ رفضػػى

ػرك ترنكواػم اػدثى نبػؿ تػوم

ػػون سػػبلـ رومسػػتمم و وت لزنػػد لممخػػزوف مسػػاولى عدنػػد ،مػػس ب ػولن لمت ػػدنر وس ػولبؽ
لإلرتتػػمع وفثػػر مض ػ لمػػزمف عى ػ لممػػودنبلى ولألذولؽ ٓٓ وتطىػػس مػػذكر ،لمتمػػمز
ضػػرور ،وضػػس لمسنمسػػمى لمك نى ػ

بمم ضػػمم عى ػ يػػذه لمظػػمير ،لمخطن ػر ،مػػس وتػػوس

لمت رؼ سرنةم ف لممخزوف لمرلكد لممةرض مىتىؼ ٓ
*

ولممسػػتادلف ٘ /و  ٙيمػػم لمتةىنمػػمى لمتتمرن ػ
روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ب ػػرك

لممخ ض

ٖٖ ٜٛ /و ٖٗ ٜٛ /لم ػػمدر ،مػػف

ترنكواػػم ( عػػزى لسػػط ماوس ) تتضػػمف لألسػػةمر

وباسب خ ـ ممبنف ٓٗ ػ ٓ٘ %

* ولممس ػػتاد ٚ /ناػ ػ ن ػ ػ رف ػػض مشسسػ ػ لم ػػماس بممس ػػةودن

مةنا ػػمى م ػػف لالات ػػم

لممترلكـ بمممخمزف مس فف رك ترنكوام عرضى اسػب تخ ػنض ٖٓ  %لن فف لمةمنػؿ
ممطؿ ومـ نتـ لم

!!! ٓ

* ولممسػػتاد  ٛ /تةىنمػػمى تتمرنػ مػػف روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ب ػػرك ترنكواػػم بػػأف نػػتـ لمبنػػس
ف مةرض سوتمى وممتكسم باسب خ ـ ٕٓ! %
*

ولممسػػتاد ٜ /م ػػذكر ،ع ػػرض ما ػػرره  ٜٜٔٛ /ٛ /ٕٚم ػػف رو ػػنس لم ط ػػمع لمتت ػػمرى
عػػزى لسػػطاماوس ٓٓ مىةػػرض عى ػ لممماػػدس  ....... /روػػنس متىػػس لالدلرٓٓ ،
نطىس فنمم رونس لم طمع لمتتمرى ( لممختص ) فاي إلمكػمف ت ػرنؼ لممخػزوف فماػي
نابا لممولف عى لمبنس بمألسػةمر لممخ ضػ

لمػولرد ،بممتةىنمػمى لمتتمرنػ

ٖٖو ٖٗ

 ( ٜٜٔٛ /تاى رنـ ٘ /و  ٙبمذه لمامفظ ) ٓ وكذل لمتةىنممى ٓ ٜٜٔٛ /ٖٙ
* لممسػػتاد  ٔٓ /يػػو ماضػػر لتتمػػمع متموع ػ لمةمػػؿ لمخم ػ بتر ػػند لالا ػػمؽ وزنػػمد،
لالن ػرلدلى ب ػػرك ترنكواػػم ٓٓ وثمبػػى فنػػي عػػرض موضػػوع تسػػةنر لأل ػػامؼ لممسػػتاا
عامم بولسط لم طمع لمممم ٓ

* ولممسػ ػ ػػتاد  ٔٔ /ماضػ ػ ػػر لتتمػ ػ ػػمع خػ ػ ػػر مػ ػ ػػذلى لممتموع ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ ٓٓ ٜٜٔٛ /ٛ /ٙ
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ونتضػػمف تاػػموؿ ذلى لمم ػػكى

لممت منم ػ ووتػػوس تتاػػس زنػػمد ،ر ػػند لممخػػزوف لم لركػػد

لمػػذى نمثػػؿ عبوػػم عى ػ لم طػػمع لمتتػػمرى ولم ػػرك ٓٓ وص ٗ مػػف لمماضػػر مػػم فبػػدله
رونس لم طمع لمتتمرى ( عزى لسػط ماوس ) مػف فف لم طػمع نولتػي سػونم

ومامفسي اممن

مس لم رك لممامفسي بمماسب

ػةب مىامنػ

ممذه لأل ػامؼ لمتػ مػـ تةػد تولفػؽ لمػذوؽ

لمسمود !
* ولممستادلى ٕٔو ٖٔو ٗٔ تتضمف ر ند لممخزوف لمرلكد بمم رك
ات

مف فبرلنر ٜٜٔٛ

خر عمـ ٓٓ ٜٜٔٛ
ف نم لممخزوف لمرلكد ف فبرلنر ٜٜٔٛ

= ٖٜٔٔٔ٘ٚ٘

وف سبتمبر= ٜٜٔٛ
وف ٕٜٜٔٓ /ٔ/

ٖٖٔ٘٘ٚٚٛ

تـ

= ٕٜٔٚٗٚٛٙ

وتاى رنـ  ٔ٘ /بمذه لمامفظ ( رنػـ  ) ٚ /منزلانػ
 ٜٜٔٛ /ٙثمبػى فنػي فػ ت رنػر لدلر ،مرلنبػ

تـ

ػرك

تـ

ترنكواػم فػ ٖٓ/

لماسػمبمى فف لم لركػد فػ مخػمزف لم ػرك

ف ٖٓ ٜٜٔٛ /ٙ /نػد تاػمنص ب ضػؿ لدلر ،لممػتمـ  ......لمػ  ٔ٘ٛفمػؼ تانػي م مبػؿ
ٖ ٖٜف ػ لمةػػمـ لمممض ػ كمػػم تاػػمنص لم لركػػد مػػف لالاتػػم لمانػػر تػػمـ لم ػ ٔٗ فمػػؼ تانػػي

م مبػػؿ  ٜٙفمػػؼ تانػػي فػ لمةػػمـ لمممضػ وفف لدلر ،مرلنبػ لماسػمبمى تو ػ بمسػػتم لررن

لمتمد لممبذوؿ ف لمةمؿ عى ممت رؼ لالنت مدى ف لمر ند لممذكور ٓ كمم تضماى
لممنزلان

ف لم

ا

فرؽ لم ولود لمماسوب

اممن

لممخ

النضمامى متمم ممنزلان

لم رك

لاػي تػـ لاتسػمس

بولنػس ٗٔ %عىػ سػةر لالنػرلض ولمخ ػـ مىباػؾ لممركػزى فػ

نوانو  ٜٜٔٛو وي بمم طس فعى مف ٗٔ %

ٓ

ٝهِ٘حَضؼويرحََػَِ٠طُـيََػِـَٝ٠جـَٚضِـيََجمحكظـسَإَٔٓــط٘ضجضٜحَدحمسـسَكـََ٠

جغرحشََجموحتنَجُطحُيسَََ:

ٔ ػ فف ياػػمؾ مخزواػػم لركػػدل كبن ػ لر سػػمب م عى ػ تػػوم لممػػتمـ لألوؿ رومس ػ لم ػػرك
ممفو

مامػػم

بمعدلمي ومامم مم لنترح مي لم طمعمف لمممم ولمتتمرى فسةم لر مخ ض باسس

ت ؿ لم ٓ٘ %ولعتمديم رونػس متػػىس لالدلر ،لمسمبؽ ثػـ لماػمم ( لممتمـ ) .
ٕ ػ لف رونس لم طمع لمتتمرى لمسند  /عزى لسط ماوس
بأنولمي فاي عمرض ف اسب

ميد لالثبمى رنػـ  ٙ /لمػذى فورد

لمخ ػـ  %ٛيػو ا سػي لممخػتص بتادنػد لمسػةر ومػم

سىط رونس متىس لالدلر ،لال لعتممد لألسةمر لمم ترا و ويو ا سي لمػذى عػرض

تخ نضػػمى يموى ػ

و ػػىى لم ػ ٓ٘  %المكػػمف ت ػرنؼ لممخػػزوف لم لركػػد بمػػم ن ػػوبي

مف عنوس ٓ
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ٖ

ت ػػدل لذل

ػ فف اس ػػب لمخ ػػـ ( )%ٛلمتػ ػ لعتم ػػديم لمم ػػتمـ لألوؿ يػ ػ اس ػػب ض ػػونى
مػػم نوراػػى بممسػػبؽ فف لنتراػػي روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى فو روػػنس لم طػػمع لممػػمم
لذل مػم نوراػػى باسػػب

وكػػذل

لم ولوػػد عىػ لم ػػروض لمتػ تربػػو عىػ ٗٔ %و ومػػف لممشكػػد فاػػي

بت رنؼ لممخزوف لمرلكد سوؼ تتػوفر سػنوم

ا دنػ تااػ عػف لالنتػرلض فو لمسػاس

عى ػ لممك ػػوؼ ٓو ممػػم م ػػمده فف لما ػػمد سػػوؼ نك ػػوف فػ ػ

ػػممح لم ػػرك ومػػنس

لإلضرلر بمم .

ٗ ػ فف لممػتمـ لألوؿ مػي ا ػمط مىمػوس فػ ت ىنػؿ اتػـ لممخػزوف لم لركػد باسػب

ت ػؿ لمػ

ٓ %ٙفى فف لممخػ ػػزوف لم لركػ ػػد سػ ػػا  ٜٜٔٛفبػ ػػمف فت ػ ػر ،تػ ػػوم لممػ ػػتمـ لألوؿ رومس ػ ػ
لم ػػرك النتةػػدى ٓٗ %مػػف اظن ػره ف ػ لمةػػمـ لمسػػمبؽ رغػػـ مػػمف لممخػػزوف مػػف عن ػوس
ػػنداموى تػػرد ماػػي بضػػمع ننمتمػػم ٕٓٗ فمػػؼ تانػػي رغػػـ لمتخ نضػػمى

تةىػػى ػػرك

لمت مااى ممم ٓ

ٗٝؼٞصَجىلَجُؼوضَجُػحُعَََ79َ/9َ/60

ٗ ػ فممممادس  ...... /مـ نا رد ب رلر ولامم ولفؽ عى اسب خ ػـ  %ٛم ػممح لم ػرك
ومت ػ ػرنؼ مخزوام ػػم لم لرك ػػد وبة ػػد لمرت ػػوع لمػ ػ رو ػػنس لم طػ ػمع لمتت ػػمرى وم ػػدنر لمتك ػػممنؼ

ولممرلتة ٓٓ

وتػػدنر بممػػذكر فف لمتخ ػػنض لنتػػرف بةػػدـ ت رنػػر اسػػب عمومػ

مىوسػػنط ٓٓ ويػ فػ

لمةرؼ لمتمرى ٖٓٓ %فنكوف لمم دلر لم ةى مىتخ نض لمذى ولفؽ عىني ػون سػبلـ ػ
مم ىا
٘

لم رك

ػ نػ ػ ذم ػػؾ فف

ػ يو ٘ٓ %
ػػادوؽ لم ػػدعـ ولف ػػؽ عىػ ػ فس ػػةمر ت ػػدنر لأل ػػامؼ لمرت ػػمم م ػػف

لممخػزوف لم لركػد ٓٓ وفتػؿ ف ػط ػ متػرد تأتنػؿ ال رفػض ػ لممولف ػ

عىػ لأل ػامؼ

لمارنم ػ ٓٓ منس رفضم مؤلسػةمر ولامػم السػتا مد وا ػمد ا ػ فمرنكػم مػف لأل ػامؼ
لمارنم

عمـ ٓ ٜٜٔٛ

ومف لمطرنؼ فاػي نػد لسػتبمف فنمػم بةػد و فف لسػتا مد ا ػ

عػمـ  ٜٜٔٛألمرنكػم

مف لال امؼ لمارنم كمف بسس لمتزونرلى لمت لرتكبمم اسانف ممدى ومكاتي مف
ت ػػدنر كمنػػمى مػػف لأل ػػامؼ لمارنمػ

( مػػف ػػركمى فخػػرى غنػػر ترنكواػػم ) لمػ

فمرنكم ممم فدى لم ا مد لما

لمت نررتمػم فمرنكػم مم ػر مػف لأل ػامؼ لمارنمػ

عمـ  ٓٓ ٜٜٔٛفبا مد لما

ال ت بؿ فمرنكم فى كمنمى ارنمػ زنػمد ،عػف لما ػ

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
" بمماسب

مىة د لممشرخ ٕٔ ٜ /ولمخمص بمخزوف لم رك

ف د تـ لخطػمر

ػادوؽ

لمدعـ ب ور،لمة د وتـ لما وؿ عى مولف فسةمر بمماسب أل امؼ لمرتمم ف ط ٓٓٓ فمػم
ػػادوؽ لمػػدعـ بػػأف مولف تمػػم سػػنتـ ل ػػدلريم مػػف لمةػػمـ لمتدنػػد

لأل ػػامؼ لمارنم ػ ف ػػد ففػػمد
ٜٜٓٔ
س
تػ

ومم سبس رفض (؟!!)

ففمد

ادوؽ لمدعـ

مي

ادوؽ لمدعـ لممولف عى فسةمر لممخزوف لمارنم ؟
بأف لمكوتي فى لمكمن

لمم رح بت ػدنريم لمػ فمرنكػم مػف

ف ػػامؼ لممبلبػػس لمارنم ػ خػػبلؿ عػػمـ  ٜٜٔٛنػػد تػػـ ت ػػدنريم بممكممػػؿ وبممتػػمم
نتس لالاتظمر مبدلن عمـ ٜٜٓٔ
س

ويؿ تـ لمبدم ف تتمنز لمكمنمى لممتةمند عىنمم ف يذل لمة د ٓ

تػ

اةـ تـ لمبدم فةبل ف تتمنػز بةػض لألف ػامؼ ( نػمؿ ص ٕٗٗ لامػم بػولن موتػود،
ف ػ لممخػػمزف وبممتػػمم التاتػػم لم ػ لاتػػم ( وم

ػػده ياػػم تاضػػنريم ) لمت ػ طىػػس

لمةمنػػؿ ت ػػدنريم لن فف م ػػكى فػػتح لالعتمػػمد عػػف طرنػػؽ با ػؾ لس ػرلونى ي ػ لمت ػ
ون ى ع ب ف ت دنر لأل امؼ لممطىوبي ٓ
فػ

وبمثؿ ذمؾ

مدى كبلو تػوى مػ ت ػف ( إنمػم كػمو ) ػرنك اسػانف ممػدى

ػػرك كنكسػ و ـ ف ممػػى ص  ٕٛٛفف لمة ػد لمثممػػث مػـ نا ػػذ كمػم ذكػػرى فنضػػم

لمم كى لمت ا أى مف فتح لالعتممد عى باؾ لسرلونى ٓ
ٝجُيٌَْضطٔسَهظسَجُؼوضَجُػحُعََ:َ0979/9/60ـَ

 ٙػ

نػمـ لمةمنػؿ لالمرنكػ ب ػتح لعتمػمد مسػتادى عىػ باػؾ ( لسػرلونى ) بممرنكػم ماظػور

 ٚػ

رفضى لمباوؾ لمم رن لستةممؿ يذل لالعتممد وطىبى تاننر فتح لالعتممد عى باػؾ

لمتةممؿ مةي ٓ

لمرنك
 ٛػ

خر ٓ

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

ػػرك ترنكواػػم بنامػػم كػػمف

ػػادوؽ لمػػدعـ نػػد اظػػر لمتةممػػؿ مػػس يػػذه لم ػػرك لمت ػ

نمىكمم اسانف ممدى لمذى فونؼ لم ادوؽ واظر لمتةممؿ مةي ٓ
 ٜػ رفػض لمةمنػؿ لالمرنكػ لعطػمم ػرك ترنكواػم ػممد ،م ػرلم يػذل لممخػزوف بممةبلمػمى
لمتتمرن مةمبلم فمرنكننف خرنف ولمت كماػى فػ لمتنكنػى عىػ لممخػزوف لم لركػد 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 لالمرنك ػ لم نػػمـ ب ػػتح لالعتمػػمد لممسػػتادى عى ػ فاػػد لمباػػوؾ لالمرنكن ػ
م بوؿ لمتةممؿ مةػي مػف لمباػوؾ لمم ػرن بػدال مػف لمباػؾ لالسػرلونى لمػذى فػتح عىنػي

لالعتممد ٓ

ٔٔ ػ فخػػذ لممػػدعو اسػػانف ممػػدى نممطػػؿ ف ػ 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
اسانف ممدى !

دور تةىنممى

ادوؽ لمدعـ باظر لمتةممػؿ مػس فو بولسػط

ٖٔ ػ مػـ تتػد ػرك ترنكواػم بػدل لزلم ذمػؾ كىػي مػف ونػؼ تا نػذ لمة ػد و ػ فا ػتةؿ تاػوف وا ػد
وموتػد ،اسػانف ممػدى و ػ و ػس سػػمومي وفا ػمده عىػ لممماػدس  ...... /و ػػرك
ترنكوام ف ونى مـ نكف ند عىـ فني بةد ب رلر رومسػ

ػادوؽ لمػدعـ باظػر لمتةممػؿ

مةي مترلومي ف تزونر فنزلى وفختمـ لم ادوؽ !!!

* فامنػ

وم

ػػد وم ػرلـ  .......يػػو تا نػػؽ م ػػىا لم ػػرك و ػ ولم ػ ذمػػؾ سػػة

وبذؿ ن مرى مستطمعي متخىنص لم ػػرك مف مخزوف رلكد عسم عىنمم ٓٓ
فف بنػػس لممخػػزوف لم لركػػد بماػػض تخ ػػنض  %ٛيػػو فػ ا ن تػػي ٘ %ألاػػي
مػػـ تةػػط عموم ػ

لؿ ٖ %مىوسػػنط ػ يػػذل لمبنػػس يػػو ف ػ ا ن تػػي بنػػس لا ػػمذ ألاػػي

نخىص لم رك مف مخزوف مةدوـ لم نم م مي لم لالعدلـ فةبل لف مـ ت ىح لم رك

ػ ػ ونػػد بػػمر بطػػوؿ لمػػزمف !

ػ ف ػ ت ػرن ي ٓٓ فمم ػػرك فاػػو لم ػ ثمػػف يػػذل

لممةػدوـ ومػو بتخ ػنض لكثػر مػف ٘ %فو فكثػر مػف  %ٛألامػم بػذمؾ تا ػؽ عموػػدل
مػػف لمةػػدـ فػ لمونػػى لمػػذى تسػػاس فنػػي مػػف لمباػػوؾ عى ػ لممك ػػوؼ وب ولوػػد باكن ػ

بىاى اذلؾ ٘ٔ %تترلكـ ترلكمم مركبم كؿ سا !!!
فنممم ف ىح مى رك ؟!
فف تستب

لممخزوف لمرلكد ف مخمزامم وتتامؿ عف كػؿ تانػي فمنػد مةطػؿ ػ فولوػد

م دلريم ٘ٔ %تترلكـ ترلكمم مركبم كؿ سا ٓ
فـ ت ػػرؼ يػ ػػذل لممخ ػػزوف لم لركػ ػػد بتخ ػ ػػنض ٘ %فو  %ٛوتس ػػتخدـ لما ػ ػػنى ف ػ ػ

تا نط تتمرتمم وتخ نض مدنوانتمم مىباوؾ لمت تكى مم كؿ سا فولود مركب ٘ٔ ٓ %

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
لمولنس ربح ما ؽ فت

ومكامػم فػ

ببنةمم خسمر ،ففدح كماى ست س اتمػم متػرلكـ مخػزوف لمسػىة مدنػي

فو تةرض ػػمم مىتى ػػؼ فو مةىم ػػي ب ػػرس ط ػػرح لات ػػم ب ػػدنؿ فو فا ػػدث مم ػػم فوٍ لس ػػتنرلده م ػػس

لاتنمتػػي مثمامػػم الاةػػمش دور ،رفس مممػػي و_فسػػتخدلـ لما ػػنى فنمػػم يػػو فتػػدى مػػي وفربػػح
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ممم تكدس وبمى عبوػم عىنػي فو بػمى تى ػي و ػنكم ػ لمػ غنػر ذمػؾ مػف لمظػروؼ ولمةولمػؿ
ولالعتب ػػمرلى ولممبلبس ػػمى لمتػ ػ تاك ػػـ ت ػػرؼ لمت ػػمتر لم ػػذى فف لخض ػػةي مىػ ػولوح تمم ػػد،

متتمػػد ،أل ػػمبي خ ػرلس ما ػػؽ !!! و كبػػمر لمةػػممىنف ف ػ لم ػػركمى لمتتمرن ػ مطػػممبوف ػ
وولتػػس عىػػنمـ ػ فف ن ػػدرول م ػػىا

ػػركمتمـ ف ػ ضػػوم لمظػػروؼ ولمةولمػػؿ ولالعتبػػمرلى

لم ةىن لم موم ػ ويـ ماكوموف فػ يػذل لمت رنػر بمػم تمىنػي نولعػد لمتتػمر ،ولمةػرؼ لمتتػمرى
وظػػروؼ لمسػػوؽ ولمتسػػونؽ واػػمؿ لم ػػرك

ولمسػػىة

لممطىػػوس تسػػون مم وكمن ػ لممخػػزوف

مامػػم وفاتمػػمالى تسػػون ي ولاتمػػمالى تى ػػي لذل مػػم تػػأخر تسػػون ي ٓٓ ولف لم ةػػود عػػف ذمػػؾ
يو تدمنر ا ن

مم ممح لم ركي ! .

ٓيؼجٗيحشَشغًسَضغيٌٗٞحَض٘ـنَذحمويوسَََ:ـَ

إف مػػم ا ػػي لممماػػدس  .......م ػػركتي يػػو اػػدنث فرنػػمـ ٓٓ ثمبػػى بمممنزلانػػمى ـ ونػػد

فرف ام بامفظتام  ٛ /منزلانمى رك ترنكوام مػف عػمـ ٗ ٜٔٛاتػ عػمـ  ٜٔٛٛػ نبػؿ .......
ثـ برومس  ........فم مرا منزلانمى تىؾ لمسػاولى بمنزلانػ ٖٓ ٜٜٔٛ/ٙ/لممرف ػ تاػى رنػـ
 ٔ٘ /بامفظتاػػم  ٚ /ػ تبػػنف كنػػؼ فف  ......كػػمف خنػ لر وبركػ م ػػركتي وفامػػم امضػػى اموضػػم
ضخمم فتر ،رومس لمممادس  ......ممم ٓٓ

ٓٞهقَػٔحٍَشغًسَضغيٌٗٞحَ

ٗحؿنَدبحَدووَُ.......َٚشغًطَ:ََٚـ

فةم ػػمؿ لم ػػرك و وموظ وي ػػم و مم ػػـ م ػػىا

خ ػػن فػ ػ اموض ػػمم ٓٓ ألام ػػـ بػ ػػذمؾ

نت مضوف اسبم متزن مف فربمامم ٓ
ٓٓ نػػدلفةوف عػػف ػػركتمـ وعػػف رونسػػمم .......

م ػػد ًيػػس لمةمػػمؿ و ولمىتاػ لما مبنػ
بةػ ػ ػػد لم ػ ػ ػػبض لمظػ ػ ػػممـ عىنػ ػ ػػي ٓٓ وف ػ ػ ػ امفظتاػ ػ ػػم  ٜ /و ٓٔ مػ ػ ػػم ا ػ ػ ػػر بترنػ ػ ػػدت لموفػ ػ ػػد

٘ٔ ٜٜٔٓ/ٕ/ولالي ػػمم فػ ػ ع ػػدديم ٕ٘ٗ لم ػػمدر  ٜٜٔٓ/ٙ/ٙع ػػف ت ػػديور فا ػػولؿ ػػرك

ترنكوام بةد لم بض عى رونسمم ولتممـ لما مب الدلر ،لم رك لماممن بممتسبس فػ يػذل لمتػديور
ػ وف ت

نؿ لمتا نؽ لم ا

فف لمىتا لما مبن فرسىى مذكر ،لم رونس لم ػرك نوضػاوف

تديور فوضمعمم بسبس سوم لالدلر ،وف مرى لممذكر ،لم زنمد ،لممخزوف بم ػدلر ثبلثػ مبلنػنف
تاني فػ لم تػر ،مػف اػوفمبر سػا  " ٜٜٔٛتػمرن لم ػبض عىػ لممماػدس  ......ولات ػمؿ لدلر،

لم ػػرك لمػ غنػره " اتػ فبرنػػؿ ٓ ٜٜٔوتػػديور لالاتػػم مػػف ٘ %ٛفػ لمخطػ لمػ ٓ٘ %و
وزنمد ،لمساس عى لممك وؼ مف ع ر ،مبلننف لم ٙرٕٔ مىنوف خبلؿ ا س لممد ،و وتػتمـ

لممذكر ،لدلر ،لم رك لماممن بمذل لمتديور ٓٓ وذمؾ نةكس مدى فمماػ وك ػمم ،لدلر ،لممماػدس
 .......مى ػػرك ومػػدى فمعىن ػ سنمسػػتي ف ػ ت ػرنؼ لممخػػزوف لم لركػػد ولن ػػمؼ ازنػػؼ لمسػػاس
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عىػ لممك ػػوؼ و كمػػم نةكػػس فنضػػم لم ػػؿ لمػػذرنس ولمتػػديور لممموػػؿ مى ػػرك ماػػذ غػػمس لممػػتمـ
لألوؿ عامم وغمبى سنمستي لمر ند ،عف لم رك ٓ

و ف امفظتام  ٔٔ /ف متى لماسمتوف لمت ت دريم لما مب لمةمم مىازؿ ولماسن ػ

لمةدد لمسمدس عمـ ٓ ٜٜٔػ ورد بمم مف ص ٕٓ اتػ ص ٕ٘ عىػ مسػمف لم نػمدلى لما مبنػ
فف رك ترنكوام تديورى ف ظؿ رومسػتمم لمتدنػد ،بةػد تػرؾ لممماػدس  .........ممػم و ونػرر
مامود فػر فػ ص ٖٕ مػم ا ػي  " :فف لم ػرك كماػى تتػديور لمػ فف تػمم روػنس لم ػرك
لمسمبؽ " لمممادس  " " ......لممتمـ " لمذى لستطمع بممتخطنط لمسىنـ فف نضس لم رك عى

بدلن لمطرنؽ لم انح فبدف لالاتم نزند وبدفى لمتود ،ترت س ػ وفف لمممادس  .......ولف كػمف
ف ند لمةدلم لنف ف تا نؽ مةي إال فف لماؽ ال بد فف نذكر أل امبي ٓ
و ن وؿ

بلح لامد فمنف عمـ مسمعد لمىتا لما مبن ف ص ٕٗ فف خسمور لم رك

بػػدفى عػػمـ  ٛٛ/ٛٚبػػأثانف مىنػػوف تانػػي مكػػف تػػـ تػػدلرؾ لممونػػؼ عاػػدمم تػػمم لممماػػدس ػػون

سبلـ " لممتمـ " لمرونس لمسمبؽ مى رك فأستطمع تاونؿ لمخسمور لم فربمح و ىى لم فكثػر

مف ٓٓ ٚفمؼ تاني ووضس لم رك عى بدلن لمطرنؽ ٓ
(َؼَ)ََكغيسَجُغشٞزَ!!!َ

يػػذه فرن ػ م ت ػرله مػػف اسػػانف مم ػػدى السػػاد مىػػزعـ بمػػم س ػوله ٓٓ فممتسػػتنبلى عىػػ
بطبلامػم ال تظػميره ٓٓ وفعضػػمم لمرنمبػ لالدلرنػ متػػرد اػمنىنف عػف ماػػرض مى ػؽ فضػبل عػػف
فاي ال نةتد وال نتوز لالعتدلد بأنولممـ !!!
وفوؿ مة ػػموؿ ي ػػدـ مػ ػزلعـ اس ػػانف مم ػػدى ٓٓ ي ػػو زعم ػػي ب ػػأف لمم ػػتمـ لألوؿ نبلا ػػي

ونطىػػس ماػػي ونتوعػػده بأاػػي مػػف نػػتـ تا نػػذ لمة ػػود لمثبلث ػ إال بةػػد إسػػتبلـ مبى ػ 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
ع د مف لمة ود لمثبلث ٓٓ وال ماؿ بممتمم مىمسموم عىنمم مم دلـ تا نذيم ند ل طدـ بطرنؽ

مسدود !!!! ٓ

كحُؼوــضَجأل )ٜٛ/ٛ/ٔ٘( :ٍَٝفونػػؼ تا نػذه فةػبل وفُماػ وفُعنػد ف ػػؿ لالعتمػمد لممسػػتادى
ف  ( ٜٛ/ٔٓ/ٔٙامفظتام  ) ٖٔ /ػ مةدـ إستةمممي ٓٓ ومةىوـ ماسانف
ممدى ويو متػرد وسػنط فػ لمة ػد باسػب عمومػ ٖ %ػ ٓٓ مةىػوـ مػي مػف
 ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙفف لمة د فًونؼ وتػـ إماػمم ولعػمد ،لالعتمػمد لممسػتادى ٓٓ
وال ماؿ مف ثـ ألى مسموم بةد إمامم ولعمد ،لالعتممد لممستادى ! يذل
بمالضمف لم لماظر لمذى فرضي
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ادوؽ لمتةممؿ عىػ  /اسػانف ممػدى

و ولمػػذى ال سػػبنؿ متتػػموزه ات ػ مػػو فرلد ػػون سػػبلـ فف نتتػػموزه ٓٓ ف ػػد
فبىاػػي لممماػػدس متػػدى لمةػػمرؼ بمػػذل لماظػػر و ػ ومػػنس فػ إمكػػمف ػػون

سػػبلـ ػ اتػ مػػو فرلد تػػدال ػ فف نتخطػ يػػذل لماػػمتز ألاػػي
مولف ػ

ال بػػد مػػف

ػػادوؽ لمػػدعـ لمػػذى نسػػتانؿ فف نولفػػؽ مػػم دلـ نػػد اظػػر لمتةممػػؿ

مس فو بوسمط اسانف ممدى ٓٓ
فكنؼ إذف نسموـ  .......عى يذل لمة د ونطىس ونمدد ونتوعد بةدـ

تا نذ لمة د ( لممامؿ تا نذه ) ؟!!!

ٝجُؼوــضَجُػــحٗ ٓ )ٜٜٔٛ/ٜ/ٕٓ( :َ٠مػػـ نػػتـ ف ػػبل فػػتح لعتمػػمد مسػػتادى مػػي فو طىػػس
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 !

فكنػػؼ إذف نس ػػموـ  .......عىػػ ي ػػذل لمة ػػد ونتوع ػػد ونم ػػدد بة ػػدـ
تا نذ لمة د ( لممامؿ تا نذه ) ؟!!!
ٝجُؼوـضَجُػحُـعَ )ٜٛ/ٜ/ٕٔ( :ػ ويػو ف ػبل بػبل وسػمط وال عمومػ مىوسػنط ولمة ػد نػد
إستامؿ تا نذه ألسبمس عدند ،فسى اميم ف رامبكـ واانؿ إمنمم ٓٓمامم فف
ػ ػػادوؽ لم ػ ػػدعـ فت ػ ػػؿ لممولف ػ ػ ػ عىػ ػ ػ لال ػ ػػامؼ لمارنمػ ػ ػ ألف لما ػ ػ ػ

لمارنمػ لمم ػػرح مػػف فمرنكػػم بت ػػدنريم لمنمػػم عػػمـ  ٜٜٔٛمػػف م ػػر نػػد
إسػتا ذى ومػػـ نةػػد بمإلمكػػمف ت ػػدنر فى ف ػػامؼ ارنمػ عػػمـ  ٜٜٔٛلمػ
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
وتوس وتػود ػممد ،مػف ػرك كػنكس ( لمممىوكػ ماسػانف ممػدى ) وذمػؾ
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 نسموـ ون سبلـ ونتوعد ونمدد بتا نذ ع د مامؿ تا نذه ؟!!!
ٝكَ٠أهٞجٍَػؼشَئؿـلحٗٞؽَمسؼحَٕعتيؾَجُوـحعَجُطجحعَ،َٟـَهحٍَصََ607َ/َ608
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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 م ػ فف ياػػمؾ فةػػبل تةىنمػػمى ػ ون مػػف

لمدعـ بةدـ لمتةممؿ مس اسانف ممدى
ات

ػػادوؽ

ماس رك كنكس وترتس عى ذمؾ عدـ تا نذ لمة د

تمرنخي " ٓ

َٖٓٝآيحشًَظخَدـ٘نيَٜٓضَ!!َٟ
؟!!

فاي ندع فف لمر و ،لممطىوب ماي ت ؿ ننمتمم لم ٔٓٔ فمؼ دوالر وكسور مػف فنػف
يؿ تبرعم ماي ببل م مبؿ ؟!!
فـ ي

ئَٕػُٔٞطَٚكَ٠جُؼوضَجآلٍٝ

دن ؟!!

ٖ %ومتمؿ لمة د ٕٓٓ٘ٔٔ دوالر
فتكوف لمةموم ٘ ٖٖٚدوالر

جُؼُٔٞسَكَ٠جُؼوضَجُػحٗ ٠ػ مىوسنط إنممكمو

ٖٓ %

ٝلَضٞجضَػُٔٞس ف لمة د لمثممث ٓ

ومس ذمؾ و ػ مو إفترضام فاي وسنط ف لمة ود لمثبلث ٓ
ولفترضام فف مي ف كؿ ع د عموم ٖ %مف ننمتي ٓ
فاف لتممم لمة ود لمثبلث ٓٓٓرٖٖٓرٔ دوالر = 39900


 x 3%دوالر

فكنػػؼ نػػدفس اسػػانف ممػػدى ر ػػو ،فكثػػر مػػف ممو ػ فمػػؼ دوالر بنامػػم التتتػػموز
عموم لمة ود لمثبلثػ ( مػس فاػي ال عمومػ فػ لمة ػد لمثممػث ) ٓٓ ٖٜٜدوالر

؟!!

كاطجَطخًَظخَدـ٘نيَٜٓضََٟ

ٝئؿطوحَّجضلَعؿَْٛظجَجُط٘حهغَ!!!َ

كِٔحطجَملَمي٘خَكَ٠جُؼوٞصَجُػالغسَػُٔٞسََٝ%4جُالتذسَضريخَطُيَ؟!

فىمػػمذل مػػـ ت ػػرر مػػي ف ػ لمة ػػد لألوؿ ٘ٔ ٜٛ/ٛ/سػػوى عموم ػ ٖ %ف ػػط تمثػػؿ لماػػد

لألدا بنامم تبنح الوا لم رك إعطمم عموم مىوسنط ات ٘ٓٓ %

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 ؟!!!
و مممذل مـ نكف وسنطم ف لمة د لمثما و ولف كماػى إنممكػمو و وممػمذل ال توتػد فى

عموم ف لمة د لمثممث ؟!!!

فمػػـ تكػػف لمتوسػػة عى ػ اسػػانف ممػػدى ف ػ لمةموم ػ فتػػدى مم مسػػمتي نسػػم مة ومػػ
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م بوم ال نكوف فنمم سنمدتي متبرعم مت دنم مف مممي لمخمص ؟!!
ويؿ نة ؿ عمنؿ فف ندفس فاد ر و ،تتموز مم نا ؿ عىني ّ؟ ّا
ػالهسَدـ٘نيَٜٓضَٟجبٔحٍَجمسحػيََ"َذطحعَط٘ضٝمَجُضػَْ"َ

ػالهسَٓغيرسًََ11حٗصَضـطٞجدَإَٔيٌَٕٞمجحٍَجمسحػيــََ
كَ٠صجتغزَجلضٜحَّلََكَ٠صجتغزَجُشٜحصزَ؟!!!َ
فتممؿ لسممعنؿ موظؼ ف

ادوؽ لمدعـ و ويو تم ل ػرلفن عىػ كػؿ

ػ مى

وع ود ركمى لماسن و وال نتمز ع ػد إال بمولف ػ لم ػادوؽ لمػذى نةمػؿ فنػي تمػمؿ لسػممعنؿ

و ػ فكنؼ نست نـ مس ذمػؾ كىػي فف نةمػؿ فػ خدمػ اسػانف ممػدى وفف نرلف ػي فػ كػؿ خطولتػي

وسكامتي وت رفمتي ٓٓ ؟!!!
ػ ػػادوؽ لمػ ػػدعـ " لمػ ػػذى نةم ػػؿ ف ػ ػ خدمػ ػ اسػ ػػانف ممػ ػػدى

وتم ػػمؿ لسػ ػػممعنؿ " بت ػػمع

ونت مضػ ماػػي م ػػمم خدمتػػي مػػي ٓٓ مػػف لمطبنة ػ فف نسػػمنره ف ػ فكمذنبػػي وتريمتػػي فمػػو ضػػممس
مةي ف تزونرلى فنػزلى وفختػمـ

ػادوؽ لمػدعـ ٓٓ فىػوال مةمواػي تمػمؿ لسػممعنؿ ولمػدلده مػي

بممبنماػػمى ولألرنػػمـ ممػػم إسػػتطمع اسػػانف ممػػدى فف نتػػرى مػػم فتػرله مػػف تزونػػر ٓٓ وفبسػػط مػػف
يذه لممةموا لمارلـ غنر لمم روع فف نبذؿ مخدمتي ممد ،زور ٓٓ و ند مؤلسؼ كػمف !!!
ٝهضًَظذطَٚجُـيضزًََ/الَٝجَ٠َٟٓٞضشَٖ(َئميحًحَ)َٝ
ٓػِٔحًَظذصَخمضَٚٓٝدـ٘نيَٜٓض!!!! ٟ
ف

لمونى لمذى نزعـ فني تممؿ لسممعنؿ لمتممس بةنػدل فاػي سػمس تمابػم مػف اػدنث

 .......واسػػانف ممػػدى ويػػمرى ٓٓ كذبتػػي لمسػػند / ،كػػبلو تػػوى م ػ ت ػػف ( إنمػػم كػػمو ) ٓٓ
ف ررى فامم مـ تسمس مم إدعمه برغـ فامم كماى تتىس بتولريـ عى ذلى لمممودٓ ،
ف

ص ٘ ٕٛٙ/نممى كبلو توى ( إنمم كمو )  :ػ

س ػ ومم يو لمادنث لمذى دلر فنمم بنف  .......واسمانف ممدى ويمرى ؟

ػ يمم كماول بنتكىمول مس بةض مكف فام مم كاتش ولخد ،بمم يمم بن ومول فني وكاػى بأسػمس
لممزنكم ٓ
كذمؾ كذبى اسانف ممدى و ػ وتا ظػى إزلم مػم إدعػمه ممػم عػف لت منػي عىػ دفػس مبػمم
مممن مىممادس  ........ػ ف ممى

ص  : ٕٛٚ/ٙػ

ػ فام عمرف زى اسمانف مم نممى لاي يم نمخد فىوس
لامم يؿ دفس مي بمم ةؿ وفال ال مم عرفش
جملٞػضَجٌُحطخَُطوحػَ٠جُغشٞزَ
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جُظَٟأجَِٚدـ٘نيَٜٓضَٟألجََحيضصَكئحَذؼضَ

نىاػػم ف ػ مرلفةتاػػم ف ػ مةػػرض بنػػمف لألت ػرلملى إف ن ػ لننػػمى عى ػ كػػذس اسػػانف

ممػػدى يػػو متىتتػػي فػ لمموعػػد لممزعػػوـ ماػػي لالت ػػمؽ عىنػػي مػػس لممػػتمـ ػ وطىبػػي فكثػػر مػػف مػر،
إرتمم لالترلم لمذى فذاى بي لمانمب ٓ
ف ػ ػ ماض ػػر لمرنمبػ ػ لمم ػػشرخ ٜ٘ٔٛ/ٔٔ/
 ٜٛ/ٔٔ/ٙػ بةد

ػ فى بةػ ػػد  ٜلنػػػمـ م ػػف لم ػػببلغ ف ػ ػ

دور لإلذف ػ ويو تاى رنـ  ٖ/دوسني ٓٓ ستىى لمرنمب :

واظ لر الرتبمطمى خم

ماسانف ممدى طىس لرتمم لمموعد

مموعد فخر ُنادد فنمم بةد !!!!!!!!!!!!!
لمسند لممبى نشتؿ موعدل لمم تػرض فاػي مت ػؽ عىنػي مػس لممػتمـ ومبػرـ مػس لممػتمـ ٓٓ
نشتػػؿ لممبى ػ و وتشتػػؿ مػػي لمرنمب ػ و لمموعػػد لممضػػروس لمماػػدد لممبػػرـ الرتبمطػػمى خم ػ ال

ػاس لمرنمبػ ػ ورلمه مػػف فتىم ػػم ن لربػ ػ
نسػػتون ي فا ػ ُػدا مبنمامػػم فو ت ػػدنر مبرريػػم ماس ػػؼ مممػ ػ ًسػ ً
فسبوعنف ٓٓ وفغرس لمارلب فاي نطىس إرتمم لمموعد مموعد خر نادد فنمم بةد !!!!!!
ويذه كمرث ٓٓ فممموعػد لمػذى نرتوػي لممر ػد لممبىػ نػموـ بناػي وبػنف خػر ٓٓ ومةاػ

لرتػػممه فف نكػػوف نػػد لت ػػؽ مػػس لمطػػرؼ لمثػػما ٓٓ والزـ ذمػػؾ فف نكػػوف لإلرتػػمم مموعػػد خػػر

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
موعػػد ٓٓ وفاػػي كػػمذس كػػمذس ف ػ زعمػػي مىرنمب ػ فف لممػػتمـ طىػػس ماػػي وفف لممػػتمـ ضػػرس مػػي
موعدل ٓٓٓٓٓ ومف ثـ ف د فس ط ف نده بةد فف لذاى لمانمب وطىبى لمرنمب تا نذ مم وعػديم
بػي و ػ فػاذل بػي خبل ػم مػف مأزنػي نطىػس لإلرتػمم الرتبمطػمى خم ػ بسػنمدتي ٓٓٓ وال نطىػس
لإلرتػػمم مموعػػد ماػػدد و ولامػػم نطىػػس لإلرتػػمم مموعػػد ناػػدد فنمػػم بةػػد لم ػ فف تسػػاح مسػػنمدتي
فر

نى ؽ فنمم ولنة ن ود لمرنمب ورلمه فنمم كمم نمديم مف نبؿ !

وذمػػؾ فكبػػر دمنػػؿ بػػؿ يػػو دمنػػؿ لإلدم ػ عى ػ فف لمػػزعـ بوتػػود طىػػس و يػػو زعػػـ بمطػػؿ

كمذس !!!
ئصػحءَدـ٘نيَٜٓضَٟ

إَٔ٘ٛحىَٓٞػضجَٓغََ.........يَ79/00/66َّٞ

ُضكغَجُغشٞزََ1

َٞٛذضٝعَٙآيسَػًَِ٠ظذَ1َٚ

ف ػد كذبػػي فػ يػػذل لإلدعػػمم و ػممد ،كػػؿ مػف  :تارنػػد اسػػف ع لربػ وسػػمنر عتػرنس
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بمتىس لم ضمم
ومضموف ممدتممم فممـ لمماكم بمنو سمب  :ػ

ٔ ػ

فف اسانف ممدى تمم عى غنر موعد سمبؽ ٓ

ٕ ػ فف لممتمـ  ........مـ نكف نرغس ف م مبىتي ػ موال فف فماى عىني تارند وت ةى بأاػي
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 مبىػ

ػ ومػػو كػػمف ياػػمؾ إت ػػمؽ فف اسػػانف ممػػدى عىػ

ر و ،ممم ل ترط اضوريمم فوال مدخومي ٓ
ٗ 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 !!! ......

دويوسَدٌحيسَجٍََ01ؿ٘صَ

جُ ىَأعجصَدـ٘نيَٜٓضَٟضؼييلٜحََ1

فوضػاام فػ موضػس سػػمبؽ ا ن ػ اكمنػ لؿ ٓٔ سػاى عػػف كػؿ دسػػت

ػ وفامػػم كماػػى

ستدفس ماسمس لم رك ب نؾ بأسـ لم رك م ممح لم رك م مبؿ لمتخ نض لمذى نبىتػي بػمماظر
لم ػ فػػمرؽ لألسػػةمر مػػس ػػرك لم ػػوربت مػػس عػػدـ رغب ػ لم ػػرك
مستو أسػػةمريم مسػػت ببل ػ ف ػ فف ت

ػ تا ن ػػم مم ػػممامم وا ػػظ

ػػح عػػف ذمػػؾ بممة ػػد ػ ٓٓ فػػتـ لالت ػػمؽ ف ػ اضػػور

لممخت نف لمذنف إمتوول بةد ذمػؾ إمػم ماػرض ومػ رس ولمػم خوفػم ولت ػمم م ػوك لمرنمبػ ػ ٓٓ تػـ
لإلت ػػمؽ ف ػ اضػػوريـ عى ػ دفػػس ٓٔ سػػاى عػػف كػػؿ دسػػت سػػوؼ تػػدفس ب ػػنؾ بمسػػـ لم ػػرك

ماسمس لم رك

ٓٓ

ونىاػػم فف لممػػتمـ فبػػرـ يػػذل لالت ػػمؽ فػ اضػػور مػػدنر لمت ػػدنر ( مانػػر غػػمم ) وروػػنس
لمت دنر ورونس نسـ لممبنةمى و خرنف ٓٓ ولستبمف فف مدنر لمت دنر مانر غمم ستؿ ذمؾ

بخطي ف فتادتي ػ ٓٓ سػتؿ فنمػم فف لمة ػر ،سػاى سػوؼ تػدفس مى ػرك ب ػنؾ بمسػـ وم ػممح
لم ػػرك ٓٓٓ ونىاػػم لف يػػذه لألتاػػد ،ضػػبطى وسػػتؿ فنمػػم يػػذه لمولنة ػ بخػػط نػػد مانػػر غػػمم
لألمر لمذى ن طس ب دؽ  ........ون طس بكذس اسانف ممدى !!!
كغؼَجهللَضؼحىلَٝػضَُٚ

ٓ٘ريَؿحىلَيشٜضَذحمويوسَذـريَضغضيدَؿحذن ٓ

فثمبى ص ٖٓٔ  ٔٛ /ماضر سممع فنولؿ مانر غمم تا نؽ  ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٚمم نى  :ػ

س ػ بت تنش مكتبؾ نوـ  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٕٙتـ لمةثور عى فتاد ،خضرلم ؟
ِٓذٞظـــسََ:ــــ نما ػػم بة ػػرض لألتا ػػد ،لممض ػػبوط ف ػػرر فام ػػم خم ػ ػ ب ػػي ٓ تم ػػى
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لممىاوظ ٓ
بؾ ؟

س ػ يؿ يذه لألتاد ،خم

ػ فنو ،ولممدوف بمم خط ٓ

س ػ يػؿ فاػى ماػرر لمبنماػمى لمػولرد ،بمألتاػد ،فػ لم ػ ا لمتػ تامػؿ تػمرن ٕٓ نومنػو "
عرضام عىني لمبنمامى لمولرد ،بمذه لم

ا "؟

ػ فنوه ٓ

س ػ ومم يو موضوع يذه لمبنمامى ؟
ػ كمف اسػمانف ممػدى تػي ػرك ترنكواػم وكػمف عػمنز ن ػترى ٖٓٓٓٓ دسػت تماػؾ تػوس
وعػػرض سػػةر ٕ٘رٔٔ دوالر فػ لمدسػػت مكػػف روػػنس لم ػػرك ف ػػر عىػ فف لمسػػةر
نكوف ٖ٘رٔٔ دوالر فاسمانف نمؿ مي فام مرى ا س لم ػاؼ مػف ػرك لم ػوربت
ٕ٘رٔٔ دوالر وفت ول ف لماممنػ عىػ فف نتةمػؿ ع ػد ٕ٘رٔٔ دوالر ونتػورد لم ػرؽ
لمىػ يػػو ٓٔ سػػاى ب ػػنؾ باسػػمس لم ػػرك فنمػػم بةػػد وفاػػم نمػػى بتػػدونف يػػذه لمبنماػػمى
ف يذه لم

ا ٓ

ومنس دمنبل عى عدـ اند ،لإلستدالؿ ولمتا نؽ و مف تتميىممػم لممشسػؼ لمارنػس تػدل
ممذه لمولنة وكأف فندلر وم مور لمامس مةب فيولم !!!
ئؿطـالٍَدـ٘نيَٜٓضَٟـَجملـغعَجملِلنََ

ُٞجهؼسَػحصيسََ

ُإلحيحءَدبؼىنًَحطخَٓـِٞؽََ1

ف ؿ لماكمن لمثمبت بأدم عدند ،و ػ فف  ......تتمةػى مدنػي عمػبلى فتابنػ مختى ػ

متاوع مف ا نى فس مره وبةثمتي لمةدند ( ٓٓٓ ،ترلتس عى سبنؿ لممثمؿ لممستادلى  ٔ /و
ٕ و ٖ بامفظتاػػم ٓٓ ) ٙ/وفرلد توانػػديم ف ػ دوالرلى مسػػدلد م ػػروفمى اتىػػي ط ػػمرؽ ......
لممزمس إمامني بتممة بنروى ( مستاد  ٘ /بامفظتام ٓ ) ٙ /
وألف اسانف ممدى عى

ى بأتماس ومي مةممبلى مةمـ و ػ ف د فعطمه  .......يذه

لممبمم لألتابني لممتاوع ػ وف اضور مود ػ متوانديم ف دوالرلى مسدلد يػذه لمم ػروفمى
لمد لرسػن

ػ ونػػد فرف اػػم تاػػى رنػػـ  ٕ/بامفظتاػػم  ٗ /وتاػػى رنػػـ  ٘ /بامفظتاػػم ٓٓ ٙ /

ػػور،

بطمنػ ػ لمطممػ ػػس  )ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٕٔ( ........لمطممػ ػػس بممسػ ػػا لألوم ػ ػ بكىن ػ ػ لمتتػ ػػمر ،تممة ػ ػ
بن ػػروى لمةربنػ ػ ومةم ػػم

ػػور ،إن ػػمؿ س ػػدلد ت ػػزم م ػػف لمرس ػػوـ لمد لرس ػػن وثمب ػػى بممبطمنػ ػ فف

لالمتاما ػػمى س ػػوؼ تك ػػوف ببن ػػروى فو ب ػػمألردف ٓٓ فم ػػذل ي ػػو ف ػػؿ لماكمنػ ػ ودلف ػػس لألس
 .........متوانػػد لمةمػػبلى لالتابن ػ لممتاوع ػ ف ػ دوالرلى مىوفػػمم بممم ػػروفمى لمد لرسػػن ومػػم
نستتبةي لالمتامؽ مف م مرنؼ لمس ر وم مرنؼ لإلنمم بممخمر و رلم لمكتس وخبلفي ٓ
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يػذل وألف لمرنمبػ لإلدلرنػ ضػاطى عىػ لمتمنػس منسػنرول عىػ يوليػم وكػمف مانػر غػمم
ضمف مف ضاطول عىني ٓٓ فااي إن لر لر ماي بمما ن لمت

وفرف ا ػػم

ميديم وعمنامم كتس إنػ لر لر ندمػي و

ػػورتي لمض ػػوون تا ػػى رن ػػـ  ٔ /بامفظتا ػػم  ٗ /وتا ػػى رن ػػـ  ٗ /بامفظتا ػػم ٓٓ ٙ /

ون ػػمد فػ يػػذل لالن ػرلر بااػػي اضػػر بمكتػػس لممػػتمـ لألوؿ ولنة ػ 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 يػ متموعػ لمةمػػبلى ولعطػػمه لممظػػروؼ

وطىس ماي تتمنديم وذمؾ مظروؼ خم

تتةىؽ باتىي  ......ثـ وعده اسانف ممدى بتتمند

يذه لمةمبلى مدوالرلى ونرر لاي عاد فتاي مىمظروؼ ميد لمةمبلى لممختى ٓ
ٝأٓحَّجحملٌٔسَـَذٜيثسَؿـحذوسَـَََ،ـَشـٜضَجملٜ٘ـضؽََ/جُــيضَجقـضَطـوغ و ػ بػمف

 .....كػمف مػػي إبػػف تاػػوؿ مىتةىػنـ لمثػػماوى لمتتػػمرى ممػػم ضػػمن ي ػ فةػػرض عىنػػي لم ػػميد إدخممػػي
كىن ػ لمتتػػمر ،تممة ػ بنػػروى بةػػد فف نػػاتح ف ػ دبىػػوـ لمتتػػمر،

ػ وفاػػي اتػػح بمم ةػػؿ و ػ وفف

م ػػمرنؼ تممة ػ بنػػروى كماػػى بممةمى ػ لم ػػةب ولمدفة ػ لألوم ػ ٓ٘ٗ دوالر وناتػػم مىس ػ ر
لمػ ػ بن ػػروى مىت ػػدنـ وس ػػناتم لمػ ػ ا ػػد فتابػ ػ ٓٓ وفا ػػي ن ػػذكر فف  ......ن ػػمؿ م ػػي إف عا ػػده
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 ؟

ػ عرفػػى بةػػد كػػد ،إاػػي بةػػى ع ػـ عبػػده لمس ػولؽ مبنتػػي ف ػ لمماى ػ نتنػػس لم ىػػوس عى ػػمف
ينانريم مف اد وال فعرؼ مف ٓ

ٝأٓحَّجحملٌٔسََ،شٜضَجُـحتنَػرضَٙأذَٞػيضَذإٔ لمممادس لممتمـ لألوؿ فرسػىي مبنتػي فػ

لمماىػ بسػػنمر ،لم ػػرك إلاضػػمر ظػرؼ مػػف ياػػمؾ ذكػػر مػػي فاػي ممػػـ و وياػػمؾ نػػمـ إبػػف .......

باعطموػي مظروفػم ف ػ ر متوسػط لماتػـ وابػي عىنػي بػمإلاترلس ألف بػي عمىػ و وفاػي رتػس لمػ
لمم ػػتمـ ٔ/بمممكت ػػس ان ػػث س ػػىمي ي ػػذل لممظ ػػروؼ لم ػػذى ال نة ػػرؼ ماتونمت ػػي وفف ذم ػػؾ ت ػػـ فػ ػ
اضور لثانف فو ثبلث مف لمموظ نف ف مكتبي مامـ لممتمـ لمثما ٓ ......

ويذه لم ممدلى تتسماد ف فثبػمى ا ن ػ و ػا لمولنةػ لمتػ روليػم لممػتمـ لألوؿ وفرلد
اسػػانف ممػػدى فف نىونمػػم كػػذبم عى ػ خػػبلؼ لما ن ػ مئلناػػمم بػػمممةا لمكػػمذس لمماىػػوط لمػػذى
زعمي كذبم وتى ن م ولفترلم !!!
شٜحصزَمسريَػرتيؾَ

ٝضـغيضَػغجذـَ٠

ضوـغَذطِلينَدـ٘نيَٜٓضَٟٝجكرتجتَٓ !!!َٚ

ٝهضَشٜضجَأٓحَّجحملٌٔسََـَذٜيثسَؿحذوسَـَشٜحصزَطضمَٝػضٍََ،كذٞجٛح  :ػ
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(ٔ) فف اسانف ممدى اضر نػوـ لمضػبط ٕٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/لمػ مكتػس  .......بانػر موعػد
سمبؽ خبلفم ممم زعمي كذبم !

(ٕ) فف تارند عرلب يػ لمتػ فماػى عىػ روػنس متىػس لالدلر ،فػ م موػي ممرضػي ول ػمب
سمني ٓ
(ٖ) فف  ......طىس إستدعمم مدنر لمت دنر ورونس لم طمع لمتتمرى مندخبل مةي لخت ػم لر
مىونى ٓ

(ٗ) فف اسانف ممدى تةتؿ ودفس لمبمس ودخؿ بم رده نبؿ اضػور مػدنر لمت ػدنر وروػنس
لم طمع لمتتمرى ٓ
ٝطُيَهحؿغَكَ٠أٓغيَََٖ:ـَ

( ف ) فاػػي ال نوتػػد إت ػػمؽ عى ػ تى ػ ر ػػو ،ولال مػػم فرسػػؿ  ......إلسػػتدعمم مػػدنر لمت ػػدنر

ورونس لم طمع لمتتمرى مندخبل إمني مػس اسػانف ممػدى إخت ػم لر مىونػى ٓ فممر ػموى ال
تدفس وال ت بؿ عىام !!

( س ) فف اسانف ممدى بتةتىػي دفػس لمبػمس ولمػدخوؿ بم ػرده إامػم ػؼ عػف تى ن ػي وفاػي دبػر
فم ػ لر نكػػذس بػػي عى ػ لمرنمب ػ وعى ػ لما ن ػ ٓٓ فتةتػػؿ لمػػدخوؿ ات ػ ال ن تضػػح كذبػػي

ب دوـ لممستدعنف و مثىمم إفتضح كذبي نوـ طىس إرتمم لمموعد ( لممت ؽ عىني بزعمي )
لم موعد خر نادد فنمم بةد ٓ !!!
طلذسََ........

َ٠ٛصُيََذغجءضََٖٛٓٚظجَجلضٜحَّجٌُحطخ ٓ

فنمم سىؼ بمممرلفة ٓٓ يام وف نضػن لمكسػس ٓٓ وبمممسػتادلى و مػم  ........بأاػي

فوؽ يذل لالتممـ لمكمذس لمم ترى عىني ٓٓ ولذ اانؿ عى كؿ مم ت دـ .
يـِدَجملطَْٜجألٍَٝشٞهَ٠ؿالََّ:ـَ

ضـ لم ضن لمممثى ي ولم ضن ٗ ٜٓ/٘ٚٛتامنمى ادلوؽ لم ب (ٖٓ٘ ٜٜٔٓ/كىػ

رؽ لم مير )،من در فنممم اكـ ولاد مئلرتبمط لمذى ال ن بؿ لمتتزو ػ ٝجمٌََْ:ـَ

أطِيـحََ:

ببرلم ،لممتمـ ممم اسس إمني ٓ

ٝجدطيحؿيــحَ :بتا نػػؽ دفمعػػي لممبػػدى فػ نضػػن لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع مئلرتبػػمط وباعتبػػمره
مشث لر ف

لمدعوى لماممن ٓ "

(( إاتم اص مذكر ،نضن لألمولؿ لمةمم لمم دم ف ٘ٓٔ ورن ))

وبتىسػ لممرلفةػ ٕٗ ٕٕٓٓ/ٗ/فضػػمؼ دفػػمع لممػػتمـ لألوؿ طىبػػم ف ػػىنم و ػػمـ عىنػػي
تمزم ػػم بمس ػػتدعمم وممن ػ ػ

ػػميد لإلثب ػػمى لألوؿ اس ػػمانف مم ػػدى وعىػ ػ اا ػػو م ػػم ي ػػو ثمب ػػى

بمامضر لمتىسمى ص ٔ ٚػ ٘. ٚ
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ا
غحٗيحََََٗ:ضَٓظًغزَهؼيسَجٌُـدَؿريَجملشغٝعَجملوضٓسَكَٝ54َ٠عهسََ:ــَ
َ

" فرسىى ينو لم اص ولمتا نػؽ بممكسػس غنػر لمم ػروع ػ إمػ لمانمبػ لمةممػ نػ لر لر بمتمػمـ

 ........وفاممتي إم لممامكم عى و ؼ فاي  :ػ
ماذ سا ٗ ٜٔٙات لنف ( ٓ ) ٜٜٔػ بدلور ،بادر لمماى مامفظ لماربن
أٝلََ:

ب

تي رونس متىس إدلر ،إادى لموادلى لإلنت مدن لمتمبة مىدوم رونس متىػس

إدلر ،ػػرك لم ػػمير ،مىمىبوس ػػمى ولمترنك ػػو " ترنكوا ػػم " تمك ػػف م ػػف لما ػػوؿ عىػ ػ

كسس غنر م روع اتنت إرتكمبي مخمم ماص ع ػمب بػأف فخػذ مبىػ ع ػر ،الؼ

دوالر فمرنك ػ موضػػوع لإلتم ػػمـ ف ػ لمتامن ػ رنػػـ ٗٔ٘ ٛمسػػا ٜٜٔٛ

اػػدلوؽ

لم بػ ػ لمم ن ػػد ،بػ ػرنـ  ٘ٔٚمس ػػا  ٜٛؾ  .ػػرؽ لم ػػمير ،عىػ ػ لماا ػػو لممب ػػنف بتى ػػؾ
لمتا ن مى .
غحٗيــحََ :ب ػ تي سػػمم لمػػذكر ط ػرفى زنػػمد ،ف ػ ثروتػػي التتامسػػس مػػس م ػولرده لممممن ػ بسػػبس
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
وند عتز عف إثبمى م در م روع ممم عى لمااو لممبنف بممتا ن مى .

غحُػــحََ :ترسػػؿ لألورلؽ إم ػ لمانمب ػ لمةمم ػ إلاممتمػػم إم ػ ماكم ػ تامنػػمى لم ػػمير ،ممةمنب ػ

لممتمـ طب م ممولد لإلتممـ سمم لمبنمف ونموم بأدم لإلثبػمى لممػرلف نف مػس لسػتمرلر

ابس لممتمـ .
عجذؼحَ :تةرض لألورلؽ عى ماكم تامنمى لم مير ،ماظريم مس لمتامنػ رنػـ ٜٗٔ٘ٛ /ٛ
ادلوؽ لم ب لمم ند ،رنـ ٔ ٘ٚمسا  ٜٛؾ  .رؽ لم مير. ،

وطىب ػ ػػى لمانمبػ ػ ػ ع مب ػ ػػي ب ػ ػػمممولد ٔ ٗ/و ٕو ٘ س و ٓٔ ٔ/و ٗٔ ٕ/و  ٔٛو ٖٕ م ػ ػػف
لم ػماوف ٕ ٜٔٚ٘/ٙفػ
ٕٔٔٔ  ٜٔٚ٘ /ػ ف

ػأف لمكسػس غنػر لمم ػروع ػ لممػمد ٔ٘ / ،مػف لمبلواػ لمتا نذنػ رنػـ
أف لم ماوف سممؼ لمذكر .
*

*

*

ٓوضٓسَػغٝعيسَ

كام ند بسطام دفمعام ف لمموضوع ولم ماوف بمرلفةتام لم وني فمػمـ ينوػ سػمب مػف فاػد
ع ػػر عمم ػػم و بتىس ػػت ٔٔ و ٕٔ  ٜٜٔٔ / ٕ /مشن ػػدل ب ػػأربس اػ ػولفظ مس ػػتادلى و وباػ ػولفظ
لممسػػتادلى لمم دم ػ ف ػ لم ضػػن لممرتبط ػ ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنػػمى اػػدلوؽ لم بػػي

ٔ ٜٛ / ٘ٚكىػ
لمتتزو

ػػرؽ لم ػػمير ) ،لمماظػور ،مػػس يػػذه لم ضػػن

(

إلرتبمطممػم مةػػم إرتبمطػػم الن بػػؿ

نسػتوتس فف ن ػدر فنمػم اكػـ ولاػد ػ ٓٓ ذمػؾ فف نػرلر لالتمػمـ ناسػس لمػ لممػتمـ

 ......فػ لم ضػن ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنػمى اػدلوؽ لم بػي ( ٔ ٜٛ / ٘ٚكىػ
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ػػرؽ لم ػمير ) ،ػ

ناسس لمني فاي ب

تي رونس متىػس لدلره ػرك ترنكواػم طىػس و فخػذ ر ػوه مبىػ ع ػره الؼ

دوالر و بنامم ناسس لمني نرلر لالتممـ ف لم ضن ٗ ٜٓ / ٘ٚٛتامنػمى اػدلوؽ لم بػ ( ٖٓ٘
رؽ ) فاي بذلى

 ٜٓ /كى

ػ ت كػرونس متىػس لدلره ػرك ترنكواػم " تمكػف مػف لما ػوؿ

عى كسس غنر م روع اتنت لرتكمبي مخمم مػاص ع ػمب بػأف فخػذ مبىػ ع ػره الؼ دوالر
لمرنك موضوع لالتممـ ف لمتامن رنـ ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنمى ادلوؽ لم ب لمم ند ،برنـ ٔ٘ٚ
رؽ لم مير ،عى لمااو لممبنف بممتا ن مى " .

 ٜٛ /كى

ف ػرلر لإلتمػػمـ ف ػ لم ضػػن ٗ ٜٓ / ٘ٚٛتامنػػمى اػػدلوؽ لم ب ػ نػػاص

ػرلا عى ػ فف

لمتممػ لمتػ ناسػػبمم لمػ لممػػتمـ لألوؿ ي ػ ذلى لمتممػ لمتامون ػ موضػػوع لإلتمػػمـ ف ػ لمتامن ػ
ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنمى ادلوؽ لم ب ٓٓ و ذمؾ تةدد مةاوى بتةدد لألو ػمؼ لممسػبا

عىػ

لم ةؿ لمولاد ٓٓ فمو مو وؼ ف لم ضن ٗٔ٘ ٜٜٔٛ / ٛبأاي ر و ،و ػ ومو ػوؼ فػ
لم ضػن ٗ ٜٓ / ٘ٚٛبأاػػي كسػػس غنػػر م ػػروع ػ ممػػم تاطبػػؽ عىنػػي مػػو

ػػح لألسػػامد و لم ػر،

لألوم مف لمممد ٖٕ/ ،ع وبمى و و ذمؾ نستوتس لمضـ من در ف لم ضنتنف اكـ ولاد ٓ

وبذمؾ سىـ نرلر لإلتممـ ف لم ضن ٗ ٜٓ / ٘ٚٛتامنػمى اػدلوؽ لم بػ و مػنس ف ػط
بتا ن ي

رلا عى فف موضوع لإلتمػمـ يػو ذلتػي موضػوع لإلتمػمـ فػ لمتامنػ ٗٔ٘/ ٛ

 ٜٜٔٛو ولام ػػم بطىب ػػي بممبا ػػد ثممث ػػم م ػػف لمانمبػ ػ لمةممػ ػ إاممتم ػػم إمػ ػ ماكمػ ػ تامن ػػمى لم ػػمير،
ماظريػػم م ػػس لمتامنػ ػ ٗٔ٘ ٜٛ /ٛتامنػػمى ا ػػدلوؽ لم بػ ػ لمم نػػد ،ب ػػرنـ ٔ ٜٛ/٘ٚكىػ ػ
لم مير ،و ػ وكذل بطىبي
مةم ٓٓ ف

ػػرؽ

رلا ػ ف لمباد رلبةم مف ماكم تامنمى لم ػمير ،فف تاظػر لمػدعوننف

لمباد رلبةم مف نرلر لإلتممـ ف لم ضن ٜٜٗٔٓ / ٘ٚٛـ ورد ا م  :ػ " تةرض

لألورلؽ عى ماكم تامنمى لم مير ،ماظػريم مػػس لمتامن

لمم ند ،برنـ ٔ ٘ٚسا  ٜٛكى

رؽ لم ميرٓ ،

ٗٔ٘ ٜٛ / ٛتامنمى ادلوؽ لم ب

ومػػم طىبتػػي إدلر ،لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع ف ػ ن ػرلر لإلتمػػمـ ف ػ 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 ٓ
ولذ تض ػػماى تى ػػؾ لممرلفةػ ػ لممبػ ػػدله م ػ ػػف فا ػػد ع رعممػ ػػم بتىس ػػت ٔٔ و ٕٔ / ٕ /

ٔ ٜٜٔ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 ٓ
ٝكئحَيََِ٠ضلغيؾََجملغجكؼسَ
جبِـسَ0990/َ6َ/06َ،00
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سندى لمرونس ٓٓ سمدت لممست مرنف
يػػذه نضػػن م ػػاوع مػػف ثػػمر فرن ػ

تامنػػمى اػػدلوؽ لم ب ػ

لمر ػػو ،لمم ت ػرل ،ولمم نػػد ،بػػرنـ ٜٜٗٔ٘ٔٛ/ٛ
نضػػن ر ػػو ،فو فم ػولؿ عمم ػ

ػ فمػػم فف تطػػرح عى ػ لمسػػما

و لال

وتتسػػمبؽ لألتمػػز ،وتتػػرى ف ػ لممضػػممر مكنػػؿ لإلتمممػػمى ت لزفػػم بػػبل دمنػػؿ وال ف ػػؿ وال
فسمس !!!!
فىنس ف انم ،لممماػدس لممػتمـ لألوؿ و وال فػ ذمتػي و مػم نػدعو بتمتػم إلتمممػي بكسػس

غنر م روع ٓٓ بؿ م د سبؽ باث تمنس فنػ لررلى ذمتػي لممممنػ

فػ لمكسػس غنػر لمم ػروع

و وفاتمى إدلر ،لمكسس غنر لمم روع لم فاي ال توتد بم كسس غنر م روع !!
ػضَّجٞجػَٗظغَجُضػَُٟٞـحذوسَجُطوغيغَذألَٝجَٚ

ؿحذوسََكذضَػ٘حطغَطٓسَجملطَْٜٝجُطوغيغَذأَٗٚلضٞجضَشرٜسًَـدَؿريَٓشـغٝع

و ػ توتس لماكـ بةدـ تولز اظر لمدعوى مسمب لمت رنر بأالّ وتي إلنمم لمدعػوى لمتامون
ػ

.

ف ػد سػبؽ مىمػتمـ ت ػدنـ إن لر لرتػي و وتػـ فا ػمم و ػ ولمت رنػر بةػدـ وتػود ػبم كسػس غنػر
م روع  .ويذه لإلن لررلى موتود ،بمألورلؽ ٓ

ٔػ إنرلر لمذم لممشرخ ٕ٘ٓٓ ٚٚ/ٕٔ/

عىني نرلر لإلدلر ،ػ إدلر ،لمكسس غنر لمم روع
" عدـ وتود بم كسس غنر م روع "
ٕ ػ ولنرلر لمذم لممشرخ ٔٔٓٓٓ ٛٗ/ٔ/
عىني نرلر لإلدلرٓٓ ،

" عدـ وتود بم

كسس غنر م روع "

ٖ ػ ولنػرلر لمذمػ لألخنػر ػ لممػشرخ  ٓٓ ٛٙ/ٕٔ/ٜنبنػؿ تةنناػي رونسػم ممتىػس إدلر ،ترنكواػم
ٓٓ ونتضػػمف كػػؿ عام ػػر ثروتػػي لماممنػ ٓٓ وي ػ مػػـ تػػزد ػػنوم ماػػذ تومنػػي رومس ػ
متىس لإلدلرٓٓ ،

يذل لإلنرلر لألخنر ٓٓ فا تي إدلر ،لمكسس غنر لمم روع ٓٓ

ولتخذى نرلريم ٓٓ ويوفنضػم  " :ال توتػد ػبم كسػس غنػر م ػروع " ٓ وذمػؾ ناباػ
عىنػػي فػ

ػػانح لم ػػماوف عػػدـ تػولز اظػػر لمػػدعوى مسػػمب

ينومى لم اص ولمتا نؽ ٓ
فمم لررلى لممتتممني سمم لمبنمف ي ن لررلى

ػػدور فمػػر بػػأالّ وتػػي مػػف

مدره بمالوتي النمم لمدعوى بةد تا نػؽ

مف ينومى لم اص لممخت ي طب م مىسىطي لمم رره ممػم بػاص لممػمده  ٔٓ /مػف نػماوف لمكسػس
غنر لمم روع رنـ ٕ ٜٔٚ٘/ٙلمت نضى بأاي  " :وممذه لممنومى عاد مبم ػر ،لمتا نػؽ تمنػس
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
كمفني ت ػدر لمػ لر بةػدـ وتػود وتػي النممػ لمػدعوى لمتامونػي و ػ ونتػس لف ن ػتمؿ لالمػر عىػ

لالسبمس لمت با عىنمم ٓ" ػ و وا ى لمممده  ٔ٘ /مف ذلى لم ماوف عى لاي  " :عى لدلر،
لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع لخطػػمر لماموػػس لمةػػمـ بػػمالمر لم ػػمدر بةػػدـ وتػػود وتػػي النممػ لمػػدعوى
دوره ومىاموس لمةمـ لف نطةػف فػ يػذل لالمػر خػبلؿ ثبلثػنف نومػم

خبلؿ سبة لنمـ مف تمرن

مػػف تػػمرن لخطػػمره ٓ ونا ػػؿ لمطةػػف بت رنػػر ف ػ نىػػـ كتػػمس ماكم ػ لمتامنػػمى لممخت ػػي ٓ
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 " ٓ

ونػ ػ لررلى ينوػ ػػمى لم ا ػػص لممخت ػ ػػي لممتتممن ػػي سػ ػػمم لمبنػػػمف بأالّوتػ ػػي النممػ ػ لمػ ػػدعوى

وبمما ظ مةدـ وتود بم كسس غنر م روع و تسػرى عىنمػم تمنػس لم ولعػد لمتػ تاكػـ لالمػر
بأالوتي النمم لمدعوى لمتاموني .

ونػ ػػد ا ػ ػػى لممػ ػػمده ٗ٘ٗ ف عى ػ ػ لاػ ػػي  :تا ض ػ ػ لمػ ػػدعوى لمتامونػ ػػي بمماسػ ػػبي مىمػ ػػتمـ

لممرفوعػػي عىنػػي ولمونػػموس لممسػػاده فنمػػم لمنػػي ب ػػدور اكػػـ امػػمو فنمػػم بػػممبرلمه لو بمالدلاػػي ولذل
در اكـ ف موضوع لمدعوى لمتاموني و فبل نتوز لعمد ،اظريم لال بػممطةف فػ يػذل لماكػـ
بممطرؽ لمم رره ف لم ماوف  .ػ كمم ا ى لممػمده  ٗ٘٘/ف .عىػ لاػي " ال نتػوز لمرتػوع لمػ

لمدعوى لمتاموني بةد لماكـ فنمم اممونم بامم عى ظمور لدمي تدنػده فو ظػروؼ تدنػده لو باػمم
عى تاننر لمو ؼ لم ماوا مىترنمي " .
ومػػف لممت ػػؽ عىنػػي ف مػػم ونضػػمم لف نػػو ،لماكػػـ لمامػػمو ف ػ لامػػمم لمػػدعوى لمتامونػػي مػػف
لماظمـ لمةمـ و ومىػدفس بمػم خ ػموص لمػدفوع لممتةى ػي بمماظػمـ لمةػمـ وال نتػوز مػف ثػـ لف تكػوف
يػػذه لمػػدفوع ماػػبل ماػػزوؿ

ػرنح لو ضػػما مػػف لطػرلؼ لمػػدعوى و ونتػػوز لمػػدفس بمػػم ف ػ لن ػ

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

* د  .مامود اتنس اسا  .لإلترلملى لمتامون ػ ط ٕ ػ  ٜٔٛٛػ ص ٕٕٔ
ػ ٕٗ٘
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ولالمػر لمامػػمو بػػأال وتػي النممػ لمػػدعوى لمتامونػ و ـ ـ يػػو كػمماكـ لمامػػمو و ومػػي مػػم
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،

لمت لتمز فنمم لم ماوف لماممه و ولمت ال نتوز ألى سىط لماممه بةد فولتمم ٓ
ٝكَ٠طُيَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَََ:
" مم ػػم ك ػػمف لالم ػػر لم ػػمدر م ػػف س ػػىط

لمتا ن ػػؽ بة ػػدـ وت ػػود وت ػػي النممػ ػ لم ػػدعوى

لمتامون مي اتنتي لمت تماس لمةود ،لم لمػدعوى لمتامونػ مػمدلـ نمومػم مػـ نىػ و فػبل نتػوز مػس
ب مو ػػي نموم ػػم لنممػ ػ

لم ػػدعوى ع ػػف ذلى لمولنةػ ػ لمتػ ػ

ػػدر لالم ػػر فنم ػػم ألف م ػػي فػ ػ اط ػػمؽ

اتنتػػي لممشنتػ مممؤلاكػػمـ مػػف نػػو ،لالمػػر لمم ضػ ومػػو مػػـ نةىػػف مىخ ػػوـ ـ ـ ولاػػي ممػػم كػػمف
لمدفس بةدـ نبوؿ لمدعوى مسبؽ

دور لمر بةدـ وتود وتي النمم لمدعوى لمتامون تويرنػم

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 " ٓ
* ا ض  ٜٜٕٔ/ٚ/ٜػ س ٖٗ ػ ٕ ٜػ ٘ٔٙ

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

* ا ض  ٜٔٛٓ/ٔٓ/ٕٜــ س ٖٔ ــ ٓ ٔٛــ ٕٜ٘
* ا ض ٘ٔ ٜٔٚٛ/٘/ــ س  ٕٜــ  ٜٙــ ٕٓ٘
* ا ض ٗ ٜٔٗٚ/ٖ/ــ م لم ولعد لم ماوان ػ عمر ــ  ٚــ ٖ٘ٔ ــ ٖ٘ٓ
* ا ض  ٜٔٗٙ/ٖ/ٕٛــ م لم ولعد لم ماوان ػ عمر ــ  ٚــ  ٔٔٚــ ٔٔٔ
ض٘ضَجملحصزََ600/أ.ؼَػَِ٠جَٗ:َٚ

" مىاموس لمةمـ فف نىا لألمر لممذكور ( لألمر بأال وتي ) ف مد ،ثبلث ف ػمر لمتممنػ

م ػػدوره مػػم مػػـ نكػػف نػػد

ػػدر ن ػرلر مػػف ماكم ػ لمتامنػػمى فو مػػف ماكم ػ لمتػػاح لممسػػتأا

ماة د ،ف غرف لمم ور ،باسس لألاولؿ برفض لمطةف لممرفوع ف يذل لألمر " ٓ

فممسػىط لمم ػػرر ،و يػ مىاموػػس لمةػمـ و ويػ ماػػدود ،بثبلثػ ف ػمر ف ػػط وباػػد فن ػ
مف تمرن

دور لألمر و ثـ يػ سػىط تااسػر وغنػر تػموز ،إذل كػمف نػد اكػـ بػرفض لمطةػف
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عى يذل لألمر سولم مف ماكمػ لمتامنػمى فـ مػف ماكمػ لمتػاح لممسػتأا ماة ػد ،فػ غرفػ
م ػػور ،و ف ػ يػػذه لمامم ػ ال نتػػوز مىاموػػس لمةػػمـ ا سػػي إماػػمم لألمػػر ألاػػي نػػد تا ػػف بػػرفض

لمطةف عىني ٓ

فمف لمم رر نماوام و وعىني ا ى لمممد ٕٔٔ/ ،فٓ و فف سىط لماموس لمةمـ ف إمامم
لألمر بأالوتي و فنم كماى مسمنمتي و م ند ،بثبلث ف مر بةديم نكوف لالمػر بػأال وتػي اممونػم
وتكوف اتنتي ونوتي ف لاممم لمدعوى لمتامون اتن ونو ،دلوم ف د ا ى لمممدٕٔٔ/ ،

فٓ عىػ لاػػي  " :مىاموػػس لمةػػمـ فف نىاػ لالمػػر لممػػذكور فػ مػػد ،لمثبلثػ ف ػػمرلمتممن م ػػدوره
مممـ نكف ند

در نرلر مف ماكم لمتامنمى فو ماكم لمتػاح لممسػتأا فػ غرفػ لمم ػور،

باسػس لالاػولؿ بػرفض لمطةػػف لممرفػػوع فػ يػػذل لالمػر " ـ ف ػ يػػذه لماممػ لالخنػر ،نمتاػػس
عى لماموس لمةمـ لمامم لألمػػر ات ف خبلؿ لمثبلث ل مر ٓ
وبذمؾ لنضم لخذ نماوف لمكسس غنر لمم ػروع ٕ ٜٔٚ٘/ٙو فا ػى ممدتػي  ٔ٘ /عىػ

لاي  " :عى لدلر ،لمكسس غنر لمم روع لخطمر لماموس لمةمـ بمالمر لم مدر بةدـ وتػود وتػي
النمم ػ لمػػدعوى خػػبلؿ سػػبة لنػػمـ مػػف تػػمرن

ػػدوره ومىاموػػس لمةػػمـ لف نطةػػف ف ػ يػػذل لالمػػر

خبلؿ ثبلثنف نومم مف تمرن لخطمره ٓونا ؿ لمطةف بت رنر ف نىـ كتػمس ماكمػ لمتامنػمى
لممخت ػػي ٓ وت

ػػؿ لمماكمػػي ف ػ لمطةػػف بةػػد سػػممع لن ػولؿ لمانمبػػي لمةممػػي وذوى لم ػػأف فػػمذل

رفى لف لالدمي كمفني لماى لالمر ولاممى لمدعوى لم دلوره لخرى مف دولوػر لمماكمػي مى

ػؿ

فنمم " ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

" نتس عى لمماكم لذل مم دفس فممممػم بةػدـ تػولز رفػس لمػدعوى لمةمومنػ

فكثر مف ثبلث ل مر عى تػمرن

ممضػ

لألمػر لم ػمدر مػف لمانمبػي لمةمومنػي با ػظ لم ػكوى فف تػرد

عىػ يػػذل لمػػدفس و فػػاذل يػ فدلاػػى لممػػتمـ دوف فف تتاػػدث عاػػي وتػػرد عىنػػي فػػأف اكممػػم نكػػوف
نم لر ن و لر نةنبي بمم نستوتس ا ضي " ٓ
* ا ػػض ٕ٘ ٜٔٗٙ/ٗ/ـ ـ مػ لم ولعػػد لم ماوان ػ
ٕٔٙ

ػ عمػػر ـ ـ

 ٚـ ـ ٕٗٔ ـ ـ

* ا ض ٗ ٜٔٛٗ/ٕٔ/ــ س ٖ٘ ــ ٕ ٜٔــ ٖٛٙ
ومػػـ ن ػػدع لاػػد و لف لألولمػػر لممتتممنػػي بمالوتػػي النممػػ لمػػدعوى لمتامونػػي ضػػد لممػػتمـ
ولم ػػمدره تبمعػػم مػػف ينوػػمى لم اػػص لممخت ػػي ػ نػػد طةػػف عىنمػػم لماموػػس لمةػػمـ فولمانػػى طب ػػم

مػػاص لممػػمده  ٔ٘ /سػػمم لمبنػػمف و فػػممطةف مػػف لماموػػس لمةػػمـ عىػ يػػذه لالولمػػر بمالوتػػي ب ىػػـ
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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نةػػرض عى ػ ماكم ػ لمتامنػػمى لممخت ػػي باظػػر لمطةػػف ولمت ػ ت

ػػؿ فنػػي بةػػد سػػممع لن ػولؿ

لمانمبي لمةممي وذوى لم أف و فػمذل رفى لف لالدمػي كمفنػي لماػى لالمػر ولاممػى يػ لمػدعوى لمػ
ؿ فنمم ٓ

دلوره لخرى مف دولور لمماكمي مى

اةود فا وؿ إف فادل مـ ندع و ومـ ناػدث بتمتػم لف طةػف لماموػس لمةػمـ عىػ لالولمػر
لممتةمنبػػي سػػمم لمبنػػمف بمالوتػػي النمم ػ 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 ٓ

وغا عف لمبنمف ػ وعى مم سىؼ ذكره ػ فف يذه لماتن ويذه لم و ،مبلمر لمامػمو بػأال
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

مف فاكمممم ي با ن لمولنس ال بمم تذكره لمانمب عاي ٓ

* ا ض ٗ ٜٔٛٗ /ٕٔ/ــ س ٖ٘ ــ ٕ ٜٔــ ٖٛٙ
* ا ض ٕٗ ٜٕٔٛ/ٔ/ــ س ٖٖ ــ ٗٔ ــ ٓٛ
* ا ض  ٜٖٔٚ /ٔٔ/ٕٙــ س ٕٗ ــ ٕٕٕ ــ ٜٔٓٚ
* ا ض  ٜٕٔٚ/٘/ٚــ س ٖٕ ــ  ٔٗٚــ ٕ٘ٙ

* ا ض  ٜٔٙٚ/٘/ٕٙــ س  ٔٛــ ٓٗٔ ـ ٕٔٚ
* بمن فاكمـ لما ض سمم لمذكر
وتكوف مؤلمر بأال وتي يذه لماتن ومو مـ نةىف بي لمخ وـ ٓ
* ا ض  ٜٜٔ٘/ٙ/ٛــ س ٓٔ ــ ٓٗٔ ــ ٕٜٙ
* ا ض ٓٔ ٜٔ٘ٙ/ٗ/ػ س  ٚػ  ٔ٘ٙػ ٖ٘٘

* و تكوف مؤلمر بأال وتي يذه لماتن فنضم ومو مـ نةىف بي لممدع بمماؽ لممدا ٓ
كوؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـََ

" لألمػػر لم ػػمدر بةػػدـ وتػػود وتػػي إلنمم ػ لمػػدعوى لمتامون ػ مػػي اتنتػػي لمت ػ تماػػس مػػف

لمةود ،إم لمدعوى لمتامون مم دلـ نمومم مـ ُنى ْ  .مي ف اطػمؽ اتنتػي لممشنتػ مم مؤلاكػمـ مػف
نو ،لألمر لمم ض ػ وال نانر مف ذمؾ عدـ إعبلف لممدع بمماؽ لممدا بي " ٓ
* ا ض ٘ ٜٔٛٓ /ٔٔ/ــ س ٖٔ ــ  ٔٛٙــ ٜٓٙ
* ا ض ٓٔ ٜٔ٘ٙ/ٗ/ػ س  ٚػ  ٔ٘ٙػ ٖ٘٘

* د ٓ مامود م ط

ــ لالترلملى ط ٔٔ ــ  ٜٔٚٙــ ص ٖٔٛ

* د ٓ سرور ف لموسنط ف لالترلملى ــ ٓ ٜٔٛــ
كػػذمؾ و فااػػي نسػػتوى ف ػ لمتا نػػؽ لمسػػمبؽ عى ػ
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ٕ ـ ص ٔٙٙ

ػػدور لالمػػر بػػأال وتػػي و فف نترنػػي

لمما ؽ با سي لو بولسط مف نادبي مذمؾ مػف مػأمورى لمضػبط لم ضػمو و كمػم الن ػترط فف
نكوف

دور لالمر بأال وتي مسبونم بأستتولس لممتمـ ٓ

* ا ض  ٜٜٕٔ/ٚ/ٜػ س ٖٗ ػ ٕ ٜػ ٘ٔٙ
* ا ػض  ٜٔٗٙ/ٖ/ٔٛػ مػ لم ولعػد لم ماوانػ ػ عمػر ػ  ٚػ رنػـ  ٔٔٚػ
ص ٔٔٔ
* ا ض ٗ ٜٔٗٚ/ٖ/ػ م لم ولعد لم ماوان ػ عمر ػ  ٚػ رنـ ٖ٘ٔ ػ ص
ٖ٘ٓ

* ا ض ٓٔ ٜٔ٘ٙ/ٗ/ػ س  ٚػ  ٔ٘ٙػ ٖ٘٘ ػ ٕ ػ ص ٔٔٙ
* د .فامد فتا سرور ػ لموسنط ف لإلترلملى لمتامون ػ ط ٔػ
* د .مامػػود اتنػػس اسػػا

ػ ػػرح نػػماوف لإلت ػرلملى طٕ ػ ٜٔٛٛـ رنػػـ

ٕ ٘ٚػ ص ٖٓ٘

كمػػم نسػػتوى ف ػ لالمػػر بػػمال وتػػي و ـ ـ فف نكػػوف

ػرنام بممكتمب ػ و فو فف نكػػوف

ضمانم نست مد مف فى إترلم خر ندؿ عىني كمم نػد لالدلرى مػثبل و فولسػتبةمد ػخص فو تممػ
مف دلور ،لإلتممـ ــ وعى ذمؾ تولترى فاكمـ لما ض ٓ
* ا ض  ٜٜٕٔ/ٚ/ٜػ س ٖٗ ػ ٕ ٜػ ٘ٔٙ

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

* ا ض٘ ٜٔٚٔ/ٗ/ــ س ٕٕ ــ

ٕ ػ ٘ ٛــ ٖ٘ٗ

* ا ض ٖ ٜٔٙٗ/ٕ/ػ س ٘ٔ ــ ٕٓ ػ ٜٚ
ٝكَ٠دٌٜٔحَََ0996/8/9ـَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

ٔ 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
ػدر فنمػػم ألف مػػي فػ اطػػمؽ
مػس ب موػػي نمومػػم إنممػ لمػدعوى عػػف ذلى لمولنةػ لمتػ
اتنتي لممشنت مم مؤلاكمـ مف نو ،لألمر لمم ض ٓ
ٕ

ػ مػػف لمم ػػرر فف لأل ػػؿ فف لألمػػر بةػػدـ وتػػود وتػػي نتػػس فف نكػػوف

ػرنام و مػػدوام

بممكتمبػ ػ و إال فا ػػي ن ػػد ُنس ػػت مد إس ػػتاتمتم م ػػف ت ػػرؼ فو إتػ ػرلم خ ػػر إذل ك ػػمف ي ػػذل
لمت رؼ فو لإلترلم نترتس عىني اتمم ػ وبطرنؽ لمىزوـ لمة ىػ ػ ذمػؾ لألمر ٓ

ٖ

ػ ممػػم كػػمف مػػف لمم ػػرر فف لألمػػر بػػأال وتػػي إلنممػ لمػػدعوى لم ػػمدر مػػف لمانمبػ لمةممػ
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بو

مم إادى سىطمى لمتا نؽ بةد فف تترى لمتا نؽ با سمم فو ن وـ بي فاد رتػمؿ

لمضبط لم ضمو بامم عى إاتػدلس مامػم عىػ مػم ت ضػ بػي لممػمد ٕٜٓ ،مػف نػماوف
لإلتػرلملى لمتامونػ يػو واػده لمػذى نماػس مػف رفػس لمػدعوى و وكماػى لمانمبػ لمةممػ ػ

ف ػ لمػػدعوى لممطروا ػ

ػ نػػد فمػػرى با ػػظ لمماضػػر إدلرنػػم بةػػد إت ػرلم تا نػػؽ فنػػي

بمةرف فاد مأمورى لمضبط لم ضمو بامم عى إاتدلس مامػم ثػـ إخػبلم سػبنؿ لممػتمـ
بضػػممف مػػمم فػػاف يػػذل لمت ػػرؼ ناطػػوى اتمػػم عى ػ فمػػر ضػػما بةػػدـ وتػػود وتػػي
إلنممػ لمػػدعوى لمتامونػ ِنًبػػؿ لمطػػمعف ناػػوؿ دوف إنممػ لمػػدعوى لمتامونػ عىنػػي فنمػػم
بةد مم دلـ يذل لألمر مم زلؿ نمومم مـ ُنى  .ممم كمف ذمؾ  .فاف لماكـ لممطةػوف فنػي
إذ نضػ بػرفض لمػػدفس بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى لمتامونػ ِنًبػػؿ لمطػػمعف وبادلاتػػي نكػػوف نػػد
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 ٓ
* ا ض  ٜٜٕٔ/ٚ/ٜػ س ٖٗ ػ ٕ ٜػ ٘ٔٙ
ٝكَ٠دٌٜٔحَََ0974/06/01ـَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

ٔ

ػ إف لألمػػر لم ػػمدر مػػف سػػىط لمتا نػػؽ بةػػدـ وتػػود وتػػي إلنمم ػ لمػػدعوى لمتامون ػ مػػي
اتنتي لمتػ تماػس مػف لمةػود ،إمػ لمػدعوى لمتامونػ مػم دلـ نمومػم مػـ ُنىػ و فػبل نتػوز
ػػدر فنمػػم ألف مػػي ف ػ اطػػمؽ
مػػس ب موػػي نمومػػم إنممػ لمػػدعوى عػف ذلى لمولنةػ لمت ػ
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
عىني اتمم ـ وبطرنؽ لمىزوـ لمة ى ـ ذمؾ لألمر ٓ

ٖ

ػ ممػػم كماػػى لمانمبػ لمةممػ و نػػد فمػػرى فػ بػػمدت لألمػػر بضػػبط ولاضػػمر لمطػػمعف بةػػد

إستتولس لممتممنف لنخرنف ممم نرره فاديمم مػف فاػي كػمف نبنػس لممسػرونمى مىطػمعف

لمذى نةىـ بأامم مسرون و إال فامػم عػمدى ف

ػرى لإلتمػمـ وفنممػى لمػدعوى لمتامونػ

عى لممتممنف لممذكورنف واديمم وفخىى سبنؿ لمطمعف و فاف يذل لمت ػرؼ ناطػوى
اتمػػم وبطرن ػػؽ لمى ػػزوـ لمة ى ػ عىػ ػ فم ػػر ضػػما بة ػػدـ وت ػػود وتػػي إلنممػ ػ لم ػػدعوى
لمتامون نبؿ لمطمعف ناوؿ دوف إدخممي بةد ذمؾ متممم فػ لمػدعوى  .ممػم كػمف ذمػؾ
 .فاف لماكـ لممطةوف فني إذ نضػ بػرفض لمػدفس بةػدـ نبػوؿ لمػدعوى لمتامونػ ِنًبػؿ
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
لمتامونػ فممممػػم  .ولم ضػػمم بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى لمتامونػ بمماسػػب مولنةػ مػػم نسػػتوتس

لم ضمم بةدـ نبوؿ لمدعوى لممدان لمام و عامم ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ ٕٕٔ ػ ٔٔٛٛ
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 ت ػولز اظػػر

لم دعوى مسمب لم

ؿ فنمم اممونم و ومف نبنؿ لمدفس ب و ،لم

م لمماكوـ فني ػ ويو دفس نتةىؽ

بمماظمـ لمةمـ ٓ
* ا ض ٘ ٜٔٛٓ/ٔٔ/ــ س ٖٔ ــ  ٔٛٙــ ٜٓٙ
* ا ض  ٜٔٛٔ/ٗ/ٛــ سٕٖ ــ ٕ ٙــ ٖٗٙ

* ا ض ٖٕ ٜٖٔٔ/ٗ/ــ متموع لم ولعد لم ماوان ػ عمر ـ ـ

ٕ ـ ـ ٕٔ٘ ـ ـ

ٖٖٓ
* ا ػػض ٔ ٜٔٗٗ/٘/ـ ـ متموع ػ لم ولعػػد لم ماوان ػ ـ ـ عمػػر ػ

 ٙـ ـ ٖٗٗ

ــ ٔٗٛٙ

* ا ض  ٜٔٛٓ/ٔٓ/ٕٜــ س ٖٔ ــ ٓ ٔٛــ ٕٜ٘
* ا ض ٗ ٜٔٛٗ /ٕٔ/ــ س ٖ٘ ــ 891ػ ٖٛٙ
* ا ض  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙــ س ٕٖ ػ ٕٔٚــ ٜٔٛ
* ا ض  ٜٔٛ٘/ٔ/ٕٚــ س  ٖٙػ ٕٔ ــ ٜٔ٘

* د ٓ مامود م ط

ــ لممرتس لمسمبؽ ص ٖٔٛ

ٝكَ٠طُيَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغََ:ـَ

" 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 ُنىػ ً نماواػم ومػي فػ اطػمؽ اتنتػي
لممشنت مم مئلاكمـ مف نو ،لألمر لمم ض و وفاي ممدلـ لمر لما ػظ نػد ػدر مػف لمانمبػ باػمم
عى تا ن مى فمػرى بمػم فأاػي النتػوز مػس ب موػي نمومػم لنممػ لمػدعوى لمةمومنػي بممولنةػ ذلتمػم
لمتػ

ػػدر فنمػػم لالمػػر و فػػاذل لننمػػى لمػػدعوى رغػػـ ذمػػؾ عى ػ ذلى لممػػتمـ بػػذلى لمولنة ػ فػػأف

لماكػـ لمػػذى ن ػػدر فػ لمػػدعوى نكػػوف بػػمطبل و اتػ

ومػػو كماػػى لمانمبػ ولمماكمػ مػػـ ن ػػؿ

لمػ عىمممػػم فمػػر لما ػػظ و اتػ ومػػو كػػمف لممػػتمـ مػػـ نتمسػػؾ بػػي لمػػمـ ماكمػ لمموضػػوع فػػأف

ألمر لما ظ مم مؤلاكمـ مف نو ،لم

م لمم ضػ بػي وفف لمػدعوى لممدانػ لمتػ ترفػس مىماػمكـ

لمتامون ػ ي ػ دعػػوى تمبة ػ مىػػدعوى لمتامون ػ فممممػػم و ولم ضػػمم بةػػدـ نب ػوؿ لمػػدعوى لمتامون ػ
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بمماسب مولنة مم نستوتس لم ضمم بةدـ نبوؿ لمدعوى لممدان لمام و عامم و ممم كمف مم ت دـ
فػػاف لماكػػـ لإلبتػػدلو لممشنػػد ألسػػبمبي بػػمماكـ لممطةػػوف فنػػي ـ إذ نض ػ بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوننف
ػػدور فمػػر ػ مػػم زلؿ نمومػػم ػ مػػف لمانمبػ لمةممػ بػػأف ال وتػػي إلنممػ

لمتامونػ ولممدانػ مسػػبؽ

انح لم ماوف " ٓ

لمدعوى لمممثى و نكوف ند ف مس

* ا ض ٘ٔ ٜٔٚٛ /٘/ػـ س  ٕٜــ  ٜٙــ ٕٓ٘
* ا ض ٗ ٜٔٛٗ/ٕٔ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٜٔػ ٖٛٙ

* ا ض  ٜٔٗٓ/ٕ/ٜٔــ متموع لم ولعػد لم ماوانػ ػ عمػر ـ ـ

٘ ـ ـ ٗٙ

ــ ٜٔٓ
* د ٓ سرور لممرتس لمسمبؽ
* د ٓ مامود م ط
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ
" لأل ػؿ فف لمػدعوى لمتامونػ

ٕ ص ٔٙٙ

لممرتس لمسمبؽ ص ٖٔٛ
موكػوؿ فمريػػم إمػ لمانمبػ لمةممػ تاركمػػم كمػم ت ػػمم

فمم اؽ لممدع بمما وؽ لممدان ف ذمؾ ف د ورد عى سبنؿ لإلستثامم فػاذل كماػى لمانمبػ
تتػػر تا ن ػػم ف ػ لمػػدعوى وم ػـ ت ػػدر ن ػ لر لر بػػأف ال وتػػي إلنمم ػ لمػػدعوى لمتامون ػ

مػـ

فػػاف اػػؽ

لممػػدع بػػمما وؽ لممدان ػ نظػػؿ نمومػػم ف ػ تارنػػؾ لمػػدعوى مبم ػر ،فمػػمـ لمماػػمكـ لمتامون ػ

عى ػ إعتبػػمر فاػػي ال ن ػػح فف نتامػػؿ ماب ػ إيمػػمؿ تم ػ لمتا نػػؽ فو تبمطشيػػم فمػػم لذل كماػػى
لمانمبػ لمةممػ
ف لمولنة

نػػد إسػػتةمىى ا مػػم لأل ػػنؿ فػ تارنػػؾ لمػػدعوى لمتامونػ

ومـ تاتي ماي بةد فبل نتوز مىمدع بػمما وؽ لممدانػ فف ناتزعمػم مامػم بػممىتوم

إم ػ طرنػػؽ لإلدعػػمم لممبم ػػر و وممػػم كػػمف لمثمبػػى فف لمانمب ػ
لمولنة ػ

لمةمم ػ

نػػد فتػػرى تا ن ػػم ف ػ

لممسػػاد ،إم ػ لممطةػػوف ضػػده ومػػـ تك ػف نػػد إاتمػػى ماػػي نبػػؿ إنمم ػ لمطمعا ػ لمػػدعوى

بممطرنؽ لممبم ر و كمم فف لمطمعا

ال تممرى ف فف لمولنة

لمانمبػ فمػر با ظمػم إدلرنػم يػ بةنامػم لمولنةػ

لمتػ

در مف لمانمب لمةمم بةػد تا نػؽ فترتػي

با سػمم نةػد ػ فنػم مػم كػمف سػببي ػ فمػ لر بةػدـ وتػود وتػي إلنممػ لمػدعوى
تا نػػؽ ولف تػػمم ف ػ

ػدر فنمػم بةػد تا نػؽ

موضػوع لمػدعوى لمتػ فنممتمػم ضػد لممطةػػوف

ضده بطرنؽ لإلدعمم لممبم ر فاف يذل لألمر وند

سػػىط

وبم ػػرى لمتا نػػؽ

ػدر مامػم بو ػ مم

ػػنا لألمػػر بػػمما ظ لإلدلرى إذ لمةب ػر ،با ن ػ

لمولنػػس ال بمػػم

تػػذكره لمانمبػ عاػػي ويػػو فمػػر مػػي اتنتػػي لمتػ تماػػس مػػف لمة ػود ،إم ػ لمػػدعوى لمتامون ػ

مػػمدلـ

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 " ٓ
" مم ػػم كما ػػى لم ػػدعوى لممدانػ ػ لمتػ ػ ترف ػػس مىما ػػمكـ لمتامونػ ػ يػ ػ دع ػػوى تمبةػ ػ مى ػػدعوى
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لمتامون

فممممم ولم ضمم بةدـ نبوؿ لمدعوى لمتامون

نبوؿ لمدعوى لممدان

لمتامونػ ولممدانػ

لمام و

بمماسب مولنة ممنستوتس لم ضمم بةدـ

عامم فاف لماكـ لممطةوف فني إذ نضػ بةػدـ نبػوؿ لمػدعوننف

متارنػػؾ لمػػدعوى بػػممطرنؽ لممبم ػػر بةػػد فف اركػػى لمانمب ػ لمػػدعوى لمتامون ػ

باترلم تا نؽ ف لمولنة مـ تكف ند إاتمى ماي بةػد وم ػدور فمػر مامػم مػمزلؿ نمومػم بػأف ال
وتػػي إلنممػ لمػػدعوى فػ لمتا نػػؽ لمػػذى فترتػػي عػػف ذلى لمولنةػ
نكوف ند ف مس

موضػػوع لمػػدعوى لمممثى ػ

انح لم ماوف " .

* ا ض  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙػ س ٕٖ ػ ٕ ٔٚػ ٜٔٛ

وغاػ عػػف لمبنػػمف لف نػػو ،لالمػػر لمامػػمو

ػ لم ػرنح لو لمضػػما

ػ بػػمال وتػػي فػ لامػػمم

لمػػدعوى لمتامونػػي و مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ ػػأامم ػػأف نػػو ،لماكػػـ لمتاػػمو لمبػػمى فػ لامػػمم لمػػدعوى
لمتامونػي و ومىػدفس بمػم خ ػموص لمػػدفس لممتةى ػي بمماظػمـ لمةػمـ " ـ " ونتػوز لبػدلشه الوؿ مػره
لمػػمـ ماكم ػ لمػػا ض و ونتػػس عى ػ لمماكمػػي لف ت ض ػ مػػف تى ػػمم ا سػػمم بةػػدـ ت ػولز اظػػر

لمدعوى ٓ

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

* ا ض  ٜٔٛٓ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ ٓ ٔٛػ ٕٜ٘
* ا ض  ٜٔٚٔ/ٔٓ/ٔٛػ س ٕٕ ػ ٖٔٔ ػ ٜ٘ٗ
* ا ض ٗ ٜٔٛٗ/ٕٔ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٜٔػ ٖٛٙ
* ا ض  ٜٔٛ٘/ٔ/ٕٚػ س  ٖٙػ ٕٔ ػ ٜٔ٘
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحََ:ـَََ

" بااةدلـ لماكـ لمػذى ن ػدر فػ دعػوى فننمػى ممػف النمىػؾ رفةمػم نماواػم و ونممػى إف "

إت ػػمؿ لمماكمػ ػ فػ ػ ي ػػذه لماممػ ػ بمم ػػدعوى نك ػػوف مة ػػدومم نماوا ػػم والنت ػػوز مم ػػم فف تتة ػػرض
مموضوعمم و فاف ي فةىى كمف اكممم ومم با عىني مف إترلملى مةدوـ لألثر " ٓ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٚػ س ٕٗ ػ  ٜػ ٕٗٙ
* ا ض ٖٔ ٜٕٔٚ/ٖ/ػ س ٖٕ ػ ٘ ٛػ ٖٗٛ
* ا ض  ٜٔٚٓ/ٙ/ٛػ س ٕٔ ػ ٕٔٓ ػ ٘٘ٛ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٙٙ/ٕ/ػ س  ٔٚػ  ٕٚػ ٕ٘ٔ
* ا ض ٔ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ  ٖٜػ ٜٔٚ
* ا ض  ٜٔٚٙ/ٕٔ/ٕٚػ س  ٕٚػ ٕٕ٘ ػ ٗٓٓٔ
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* ا ض ٖٕ ٜٕٔٙ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ ٘ ٔٙػ ٗٙٙ
ٝهضَأػحكصَحمٌٔسَجُ٘وغَئىلَطُيَإََٔ:

" ماػػس لم مضػ مػػف اظػػر دعػػوى سػػبؽ مػػي فف اظريػػم وف ػػؿ فنمػػم ماىػػي فف تكػػوف مػػي

والن ػ لماظػػر فنمػػم إبتػػدلم فمػػم إذل كػػمف عمػػؿ لم مض ػ ما ػول وبػػمطبل بطبلاػػم ف ػػىنم ألف لمػػدعوى
سةى إم سماتي مف غنر طرن مم لم ماوا فبل عبر ،ببمطؿ مم فتمه فو إترله " ٓ
* ا ض ٕٓ ٜٜٔ٘/ٗ/ػ س ٓٔ ػ  ٔٗٚػ ٕٙٙ
* ا ض ٔ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س ٔٔ ػ  ٖٜػ ٜٔٚ

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

ػََٖػغعَأٓغَجمل٘غََٖٓجُطظغفَجُظحصعََ0979/00/67

ُِ٘ظغَكَ٠أٓغََضأييضَٙأَٝضؼضيَِٚأَٝجُـحتََٚ

ضـريوحَُِلوغزَََٖٓ6/جملحصزَََٖٓ01َ/هحَٕٗٞجٌُـدَََٛ11ظجََجُوؼـٞصَٛـَٞضــِيَْ
ػٔىنََٖٓئصجعزَجٌُـدََذإَٔجإلضٜحََّذحٌُـدَؿريَجملشغٝعََلَؿ٘ضََٝلَطذسَُـَٚ

َٞٛٝ1هؼٞصََيإصَٟـَٝهضَأصََٟـَئىلََئػطرحعََجألٓغَجملظًٞعًَإَٔملَيٌََٖ

ذم ػػؾ فا ػػي إذ ف ػػدرى إدلر ،لمكس ػػس فمري ػػم فػ ػ  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٕٛبما ػػس لمم ػػتمـ وزوتت ػػي

ولوالده مػػف لمت ػػرؼ فػ فمػولممـ لمثمبتػ ولمما ومػ و فػػاف إدلر ،لمكسػػس مػػـ تةػػرض يػػذل لألمػػر
عى ماكم لمتامنمى لممخت

بمممخمم

ومآلف مىاظر ف فمر تأننػده فو تةدنىػي فو لماموػي ٓ وذمػؾ

مىاص " لنمر بممممد ٔٓ / ،مف نماوف لمكسس غنر لمم روع لمذى ترى عى

فاي

" وعىػ إدلر ،لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع فف تةػػرض لألمػػر فػ منةػػمد ال نتػػموز ثبلثػػنف نومػػم مػػف
تػػمرن

ػػدوره عى ػ ماكم ػ لمتامنػػمى لممخت ػ

لمثبلثػػنف نومػػم لمتممنػ

ولمت ػ عىنمػػم تادنػػد تىس ػ ماظ ػره خػػبلؿ

وتكىنػػؼ لم ػػمدر ضػػده لألمػػر بمماضػػور فممممػػم مسػػممع فنولمػػي وكػػذمؾ

سػػممع فن ػولؿ ذوى لم ػػأف وفف ت ػػدر اكممػػم خػػبلؿ م ػد ،التتػػموز سػػتنف نومػػم مػػف عػػرض
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 " ٓ
ونةود إدلر ،لمكسس ػ ومآلف !!! عف عرض لألمر بمممخمم

ضػما مامػم بأاػي السػاد وال

ػا

نمر لمػاص يػو تسػىنـ

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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كٔحَجُظََٟجضَػَِ٠جملٜ٘ضؽََ/جملطََْٜد ىَيطَْٜذحٌُـدَؿريَجملشغٝعَََ:

مػػم لمػػذى تػػد عى ػ لممماػػدس  ......سػػوى فتمػػمـ ماىػػوط نػػد ثبػػى بة ػرلى لألدم ػ

إتممـ مى ؽ مختىؽ مف

فاػػي

اس اسانف ممدى ومػف تػريـ خى ػي دوف فف نػدركول مأربػي ودوف

فف نةرفول سمومي ويوله !
إَٔئضٜحَّجٌُـدَؿريَجملشغٝعََجيغىؼَِ٠حمٞعيَََٖ:ـَ

جأل :ٍََََٝفاي ب

تي ٓٓ ا ؿ عى

يو لممبى

كسس غنر م روع مبى ع ر ،الؼ دوالر ػ ويو

موضوع لالتممـ بمالرت مم ف لمتامن

ٗٔ٘ ٜٜٔٛ /ٛلمادلوؽ ٓ

واانؿ ف دفمعام ف يذل لم ؽ لم ممذكراػمه فػ لم ضػني ٜٜٗٔ٘ٔٛ/ ٛ

لمادلوؽ ولم اكمكـ فنمم ب أف لالتممـ بمالرت مم ٓ

جُػحٗ :َََ٠فاي ب

يذه لم

تي طرفى زنمد ،ف
ٓ

ثروتػي التتامسػس مػس مػولرده لممممنػ بسػبس لسػتابلمي

ػ٘حطغَجُػغٝزَجُؼجتضزَجملؼػٓٞسَ!!!

يذه لمزنمد ،ف ا ريم نممول لاممعبمر ،عف  :ػ

ٔ ػ ػ ممننمت ػػي ٕٓ ٜٜٚت ػػـ ( وي ػػذه منس ػػى زن ػػمد ،ولام ػػم ي ػػو متم ػػؿ لمث ػػرو ،لمػ ػولرد ،ب ػػمالن لررلى
لمسمب

لمت

درى ب أامم فولمر متتممنػ بػأن وتػي النممػ لمػدعوى مةػدـ وتػود ػبم

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

!!

ٖ ػ مبى ٓٓٗٔ ع سةودى ٓٓ مف متخى مى س رنمتي وي ػ ال تةدو ننمتمػم ٓٓ ٙتـ !!!
ٗ ػ مبى ٓٔ ٜدنامر نوغسبلف ٓٓ مف متخى مى فس مرهٓٓ ويػ التةػدو بممم مبػؿ لمم ػرى
ٕ٘ نر م ٓٓ اةـ خمس وع روف نر م ٓٓ ثمف زتمت منمه غمزن

ومس فف لممتمـ غنر مطممس بمثبمى م مدر ممسبؽ

دور فولمر بأاي التوتػد بم لزوػي

ػػبم كسػػس غنػػر م ػػروع ٓٓ لن فف لممماػػدس لممػػتمـ ا ػرنص عى ػ فف نثبػػى م ػػدر كػػؿ
ػ وند فثبى ذمؾ ف امفظ مستادلتي رنـ  ٓٓ ٔ /فمو ارنص عىػ فف نتىػو
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ػ اتي

بنضمم ا ن ٓٓ ألامم بمم ةؿ بنضمم ا ن ٓٓ
ٗٝرضأَذريحَٕٓحضؼَٔ٘ٚجلضٜــحََّ

َٖٓػ٘حطغَلَٝجٞصَهلحَذطحضحَكَ٠طٓس ......
تضػػمف لالتمػػمـ ف ػ

ػ ي لمثػػما و فف مػػف لمةام ػػر لمت ػ ط ػرفى بممزنػػمد ،عى ػ ثػػرو،

 : ......ػ " ع ر ،الؼ دوالر " ػ ورد ب أامم ف نموم فدم لمثبوى بمامسب

تىخنص لنولؿ

عضو ينو لمرنمب عبد لمةزنز فامد ف فاي مد ف فنولمي بأاي عثر عى يذل لممبى ضمف
مػػمعثر عىنػػي فثاػػمم ت تن ػػي مماػػزؿ لممماػػدس  /لممػػتمـ وتكػػرر ذكػػر ذمػػؾ ف ػ فوؿ سػػطر مػػف
سػػطور مبلاظػػمى نمومػ فدمػ لمثبػػوى ب وممػػم " تبػػنف مػػف مطممة ػ فمػػبلؾ لممػػتمـ فاػػي ضػػبط

بمازمي مبى ٓٓٓرٓٔ ع ر ،الؼ دوالر فمرنك !!!ٓ
ًٝحضدَٛظَٙجُؼرحعزَكَ٠جُوحتٔسََ:
*

مـ ن فر بمم طس فنولؿ عضو لمرنمب عبد لمةزنز فامد عبد لمةزنز ٓ

*

ومـ ن فر بمم طس فمبلؾ لممتمـ بمألورلؽ ٓٓ

*

ومـ ن فر ماضر ت تنش مازؿ لممتمـ ٓٓ

و يػػو مػػو ن ػ فر لألنػولؿ و لألورلؽ و ماضػػر لمت تػػنش ممػػم ذكػػر ػػنوم مػػف ذمػػؾ و فثمبػػى

ولضح بمألورلؽ فف يذه لألرلتنؼ ال وتود ممم  :ػ
مػـ ن ػؿ عضػو لمرنمبػ

عبػد لمةزنػز فامػػد عبػد لمةزنػز بتمتػم ٓٓ مػـ ن ػؿ بتمتػم و ال فػ

فنولمي وي بمىؼ لمدعوى و وال فػ فى ماضػر مػف مامضػره ػ فاػي عثػر بماػزؿ  .......عىػ
ع ر ،الؼ دوالر " ٓٓ

وماضر ت تنش مازؿ لممػتمـ موتػود بمىػؼ لمتامنػ

ٗٔ٘ ٜٛ /ٛلماػدلوؽ ٓٓ ومػنس فنػي

بتمتم فف فادل عثر بمازؿ لممتمـ عى ع ر ،الؼ دوالر ٓٓ فو ات

عى دوالر ولاد !!

وماضر لمت تنش لممرفؽ بمىؼ نضن لمكسس غنر لمم روع ٓٓ منس فني كىم ولاد،
ت نر لم فف فادل عثر بمازؿ لممتمـ عى ع ر ،الؼ دوالر فو ات عى دوالر ولاد !

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 ٓ

فىـ نةثر فاد عى ع ر ،الؼ دوالر بمازؿ لممتمـ !!!!!!!!!
يطؼنيَجطَٕدظفَٓرِؾَػشغزَآلفَصٝلعََٖٓجُطٜٔسَجُػحٗيسَََ:ـََ
إذف ٓٓ

نتة ػػنف لبت ػػدلم ٓٓ ا ػػذؼ لمة ػ ػر ،الؼ دوالر م ػػف لممب ػػمم لألربةػ ػ لمتػ ػ تض ػػماتمم
لمتمم

لمثمان

بأمر لالامم

بم وم فامم زنمد ،طرفى ف ثػرو ،لممػتمـ ٓٓ فػبل نب ػ فػ يػذه
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لمتمم

:ػ

سوى ثبلث مبمم

* ٕٓ ٜٜٚتـ * ( وي ننم متمؿ لمثرو ،لم مدر ب أامم ن لر لر ى عدـ وتود بم
كسس غنر م روع )

* ٓٓٗٔ ع سةودى * مف مخى مى لمس رنمى ٓٓ وي ال تزند عف ٓٓ ٙتـ
* ٓٔ ٜدنامر نوغسبلف
يذه ي لمتمم

* مف مخى مى لألس مر وي تسػموى ٕ٘ نر ػم م ػرنم فى ثمػف
زتمت منمه غمزني ٓٓ

لمت نامكـ عامم  .....ف نضن لمكسس غنر لمم روع ٓٓ

ػ٘حطغَجُػغٝزَحمََجلضٜحََّ:ـَََ

ٔػ  ٜٜفمؼ تاني م رى ( تمثؿ متمؿ لمثرو ،لمسمبؽ
ػ ب لررلى ينوػمى لم اػص ولمتا نػؽ لممتةمنبػ

دور عد ،فولمر متتممن

بأنوتػي

و خريػم عىػ لنػرلر  ٛٙ/ٕٔ /ٜبةػدـ

وتود بم كسس غنر م روع ٓ )
ٕػ

ٓٓ ٙتاني م رى

ٖػ

ٕ٘ خمس وع روف نر م م رنم ٓٓ
؟ََََ
َََ َ
ٛظَ٠َٛٙجُطٜٔـسَ َ
َ

ومطىػوس مػػف لممػػتمـ لمم تػرى عىنػػي ػ فف ناػػوص فػ لمممضػ  ٕٙعممػم عاػػد إاممػ يػػذه
لم ضػػن و و  ٖٛعممػػم لنف و مكػ نسػػتخر مػػف لمػػذلكر ،ومػػف لألورلؽ مػػم طمػره لماسػػنمف بةػػد
كؿ يذه لمساولى لمطولؿ ؟!! .

فمؿ يذل عدؿ ولا مؼ و فـ تةتنز ؟!!
*

*

*

ونبػػؿ أف اتاػػموؿ يػػذل لالتمػػمـ بػػممرد و نةاناػػم فف ااػػوه لبتػػدلم لم ػ عام ػػر ورد بمما ػػر

لمذى نرره عضو لمرنمب فامم مف ممتىكمى لممتمـ وي منسى مف ممتىكمى لممتمـ وال زوتتػي
 .......وال فاد مف فسرتي ..
ومػػس فف كػػؿ يػػذه لمةام ػػر مػػـ تػػدخؿ فػ لمتممػ ٓٓ ولسػػتبةديم لالتمػػمـ و إن فاػػي مػػف
لمولتس لال مر ،لم

فامم منسى مف ممتىكمى  .....فو فسرتي !!!

أٝلََ:ــــــــَٓـــــــحيطؼنيَجؿـــــــطرؼحصَٓٙـــــــَٖػ٘حطـــــــغجُػغٝزَألٗـــــــََٚ
ؿريَدمِٞىَُِٔطَْٜأَٝأؿـغضَ:ٚهحٍَجمظغََ:ـ

" ٓ ٚٔٚتـ " وفغ ؿ فف نس ط مف لممبى ٖٓٓٓ تـ ثبى فامم تخص ػ نؽ لممػتمـ ٓٓ
وسىمتمم لمانمب

م ن ي فةبل ٓٓ وذمؾ نستتبس لا ػمص لممبىػ لمكىػ لمػولرد
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بممتممػ لمثمانػ

بممكسػػس غنػػر لمم ػػروع لم ػ  ٜٙفمػػؼ تانػػي بػػدال مػػف ٜٜ

فمؼ تاني ٓ
َََٝهحٍَجمظغََ:ـَ

" نطة فرض بممماى دفس مامم ٓ٘ ٙتـ " ٓٓ
وال توت ػػد نطةػ ػ فرض ولممبىػ ػ لمم ػػذكور ك ػػمف ما ػػض ننمػ ػ ل ػػترلؾ فػ ػ

تمةن إسكمف و ػ ومف ثـ نتةنف اذؼ مبى ٓ٘ ٙتـ مف عام ر لمثروهٓ
َٝهحٍَجمظغَََ:ـََ

" سنمر ،فنمى بمبى

ٓٓٓٓٔ تـ "

ٓٓ

ويذه بدع متضخنـ لمثرو ،ببل ساد وال فسمس ٓٓ فمػذه لمسػنمر ،م ػترله

عمـ  ٜٜٔٚوكمف ثمف رلومم ػ نبؿ لستةممممم ع ر ساولى مف تمرن لم رلم ات لنف ٓٓ
كػمف ثمػػف ػرلومم ف ػػط ٓٓٗٔ تػػـ ػ ومػػنس ع ػر ،الؼ تانػػي ٓٓ وع ػػد ػرلومم موتػػود فػ

امفظػ لممسػػتادلى رنػػـ  ٓٓ ٔ /ونتةػػنف اػػذؼ لم ػػمرؽ بػػنف لمػػثمف لممةتسػػؼ لمم ػػدـ وبػػنف
ثمامم ونى لألنىوم وم دلره = ٓٓٓٓٔ ــ ٓٓٗٔ =ٓٓ ٛٙتـ نتةنف لستبةمده ٓ

َٝهحٍَجمظغََََ:ـََ

فف زوت لممتمـ تمتىؾ  ٖٜٔمتر مربس فرض بممماى بمبى "  ٗٔٚتـ "
وال ف ػػؿ بتمتػػم ممػػذل لمػػزعـ ٓٓ وال تمتىػػؾ زوتػ لممػػتمـ يػػذه لألرض وال تةػػرؼ عامػػم

نوم !! ػ ومف ثـ نتةنف لستبةمد مبى  ٗٔٚتـ مف عام ر لمثروه ٓ
َٖٓٝغَْكحََٗٚيطؼنيَدظفَجملرحُؾَجملؼحكسَػَٖػ٘حطغََلٝجٞصَهلحََ:َ٠ٛـََ
ٖٓٓٓ تـ  ٛٙٓٓ +تـ  ٗٔٚ +تـ =  ٕٔٙٙٚتـ

ونكوف متمؿ لمثرو ،يو ف ط ٕٓ ٜٜٚــ  ٖٛٚٓ٘ = ٕٔٙٙٚتـ

ٓ

وظا ػول و ػ وفخػػذوام بظػػامـ ٓٓ ظا ػول فف لممػػتمـ فورد ف ػ لن ػرلر ذمتػػي  ٜٔٛٙفف ثمػػف

فرض منػػى لمخػػوم

ٓٓٓٗتػػـ ٓٓ بنامػػم فورد لممػػتمـ يػػذل لممبى ػ ف ػ خما ػ لالن ػرلد لمسػػاوى

مػؤلرض ومػنس فػ خماػ ثمػف لألرض ٓٓ واسػػبام ردل عىػ يػذل لمتخػبط ٓٓ فف اانػؿ لمػ
ص ٗ لمورنػ لمرلبةػ

مػػف لنػرلر لمذمػ

لممممنػ لألخنػػر مىمػػتمـ  ٜٔٛٙـ ولمػػذى لاتمػػى فنػػي

لدلر ،لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع لمػ عػػدـ وتػػود ػػبم كسػػس غنػػر م ػػروع ٓٓ ف ػ ص ٗ مػػف
لالنػ ػرلر ا ػػرى لممبىػ ػ ولردل فػ ػ خماػ ػ

لإلنػ ػرلد لمس ػػاوى م ػػؤلرض وم ػػنس ثم ػػف لألرض !! ٓٓ

ومكف يكذل يـ ن رفوف لألورلؽ !!!
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ
ػ٘حطغَجُػغٝزَذؼضَجؿطرؼحصَجملؼحفََذالأطََٝلَأؿحؽَََ:ـََ

دويوسَجُطٜٔسَجطََٕأٜٗحََض٘ـدَجىلَجملطَْٜٝأؿغضََٚغغٝزََٓوضجعٛحَََ:ـََ
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(ٔ)  ٛٚفمؼ تاني

( بةد خ ـ لمثبلث الؼ تاني لمخمص ب نؽ ....ولمت سىمتمم مي
لمانمب ػ

لمةمم ػ فة ػػبل بةػػد ممتأك ػػدى فامػػم تخ ػػي يػػو وال تخ ػػص

....ولسػػتبةمد مػػم ال وتػػود مػػي ولالمت ػزلـ بػػثمف لمسػػنمر ،ونػػى لألنىوم ػ
) ٓ
(ٕ) ٓٓٓ
(ٖ) ٓٓ ٙتـ

ا بتمتم م رنػ لمةثػور عىػ ع ػر ،الؼ دوالر

( لستبمف فاي ال
بمازؿ لممتمـ ) ٓ

ٓٓٗٔ ع سةودى ٓٓ مف مخى مى لمس رنمى

( لممةمدؿ ممبى

) !!
(ٗ) ٕ٘ نر م م رنم ( لممةمدؿ ممبى ٓٔ ٜدنامر نوغسبلف  ..مف مخى مى لمسػ رنمى
)!!
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 ٓٓ
فماي نتةنف لمتةرؼ عى مف يو لمممادس  /لممتمـ ٓٓ مارى يؿ نمكف فف نكػوف

يذل كسبم م روعم و ػ فـ فاي ا مد كسس غنر م روع ؟!!
ََٖٓٞٛجملٜ٘ضؽََ/جملطَ:َْٜـَ
لممتمـ ف كىممى

يو لمممادس لمخبنر ف

يو

ماس لمخبر ،لممموى

يو

ماس لممشم مى لنتن

ٔ ػ

و بمغ لماسن

امع

و ولمتمرن لموظن

ٓٓ

لمةرنض ٓ

:

كتػػمس تكاوموتنػػم خطػػوط لالاتػػم

ٓ ط ٜٗٔٛ

ٓٓ ون ػػس ف ػ ٕٕ٘ورن ػ مػػف

لم طػس لمكبنػر و ويػو مػػف مشم متػي لمتػ النػػى رولتػم كبنػ لر وتسػػمبؽ فػ لنتامومػم كمفػ
لمةممىنف ولممتخ

نف ف

امع لماسن

ٓٓ ودرى عى مشم مػم رباػم اػبلال (

ترلتس امفظتام رنـ )ٕ/
ٕػ

كتػمس " لممخػمطر لم ػامعن فػ

ػنمغ وتتمنػز لألنم ػ

" ط  ٜٔٙٚـ ـ ون ػس

ف  ٕٖٛورن مػف لم طػس لممتوسػط ٓٓ ونػد فمػؼ ماػذ ربػس نػرف ٓٓ والنػ بػدوره
رولتػم ولسػػةم ورباػم اػػبلال و ودؿ عىػ 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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ٖ ــ

كتػػمس " تكاوموتنػػم لمتطبن ػػمى لمةمىن ػ
ٜٔٛٙ
يموى

" فػ

لممبلبػػس لمتػػميز،

ػػامع

ػط

ٓٓ ون ػػس ف ػ ٖٖ٘ ورنػػي مػػف لم طػػس لمكبنػػر ٓٓ ويػػو ا ػػمد خب ػر،

تزلوتى فنمػم لممممرسػ لمةمىنػ

مػس لالطػبلع لمةىمػ

لمكتمس لمذى ففمد تمنس لمةممىنف ف

لمولسػس فماتتػى يػذل

امع لممبلبس لمتميز ،و ودر عى

مشم ػي

كسبم ابلال طنبم ٓٓ
( ترلتس امفظتام ) ٗ /
يػذل فضػبل عػف فباػمث عدنػد ،وما ػور ،فػ لألمػف لم ػامع و ولمتػدرنس و ػ
وفػ ػ

ػػامع لممبلب ػػس لمت ػػميز ،و وكت ػػمس فػ ػ

لممبلبػػس لمتػػميز ،و ػ وكتػػمس فػ
لممبلبس لمتميز ،وكن ن لمتدرنس عى

ابلال ٓ

كنؼ

فػ ػ مت ػػمؿ

ػػامع

لمتك ػػممنؼ لم ػػامعن

ػػامع لممبلبػػس لمتػػميز ،و وكتػػمس فػ تػػمرن

ػػامع

مشم مم ربام

يذه لم امع ٓٓ وكىمم درى عى

مر  .......يذل لم رح لمكبنر ٓٓ

إاي بمم طس مـ نابى مف فرلغ و ولامم يذل ا مد راىػ

طونىػ

مػف لمػدفس ٓٓ

ع ؽ فنمم لمةىـ ٓٓ وع ؽ فنمم عمىي ٓٓ وفخىص مةىمي وعمىي فكمف لممماػدس ......

كمم ارله ٓٓ

فو فىا ؿ كمم نابا فف ارله ٓ
ــ ا ؿ عى لمبكممورنوس ػ تخ ص لمطبمع
ــ تػـ تةنناػي فػ عػمـ ٗ ٜٔٙفػ

ثـ بوظن رونس نسـ لم بمغ ٓ

ــ
ــ

ولم بمغ

و ػ بت دنر تند تدل ٓ

ػرك لما ػر مى ػبمغ ولمتتمنػز بممماىػ

لمكبػرى ٓٓ

عمؿ ف متمؿ لدلر ،لمتود ،عى لالاتم ولألمف لم امع ات ٔٓ ٜٔٚ
ٕ ٓٓ ٜٔٚبةث ػ

لم ػ

فمممانػػم لماربن ػ

و وعى ػ ا تمػػم و ممػػد ،عػػمـ وا ػػؼ

ٓٓ
ــ ٗٓٓ ٜٔٚ
عمـ كممؿٓ

ــ

بةث

تدرنبن لم لممتر ف

خر ٗ ٜٔٚ٘ / ٜٔٚكىؼ بمنمم

متػمؿ

ػامع

لممبلبػس لمتػميز ،ممػد،

ولا مم م اس لممبلبس لمتميز ،بسماود ٓٓ

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 ػػمم لمم ػػاس وب ػػذؿ فػ ػ ذم ػػؾ متم ػػودل ي ػػموبل ف ػػمد ب ػػي لمتمن ػػس وتامومت ػػي لممت ػػبلى
لمم رن

ولألتابن ٓ
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 ٜٔٚٙـــ ٖ ٜٔٛسمفر ف بةثمى ومممـ تدرنبن

ــ

كػػؿ مػػف فمممانػػم لماربن ػ

و وعد ،مرلى و لم

وعىمن

ػ وفراسػػم ػ ولاتىت ػ لر ٓٓ مىتةػػرؼ والسػػتتبلس ف اػػدث وسػػموؿ
امع

لمتكاوموتنم لمة رن ف متمؿ

لممبلبس لمتميزٓ ،

ٗ ٜٔٛلختنػ ػ ػػر وسػ ػ ػػمفر ف ػ ػ ػ بةث ػ ػ ػ مىوالنػ ػ ػػمى لممتاػ ػ ػػد ،لألمرنكن ػ ػ ػ

ـ ـ

و مبلطػ ػ ػػبلع

عى فادث مرلكز لمتدرنس و امع لممبلبس لمتميزٓ ،
فنمـ عد ،مرلكز تدرنس ف م ر بةد عودتي مف لموالنمى لممتادٓٓ ،

ــ

ٗٔ ٛٗ/ٗ/ر ػػاتي لممنوػ ػ لمةممػ ػ م ػػامع لما ػػزؿ ولماس ػػن الا ػػمم ػػػرك م ػػر

ـ ـ

م امع لممبلبس لمتميز ،ف مامفظ لمدنمىن و بمسـ رك م ػر م ػامع لممبلبػس
لمتػميز ،و فمضػطىس بمممممػ
بةد فف عتزى رك

لمكبػرى ػ إلنممػ م ػاةنف ولاتزيمػم فػ فتػر ،وتنػز،

لمدنمىن مة ر ساولى عف لنممتممم
(ٔ )

(ٕ )
ٜٔٛٛ

ــ

لممنو

م اس ف فتم

:

مىمبلبس لمتميزٓٓ ،

م اس ف دكراس مىمبلبس لمتميزٓٓ ،

وبةد لنممتي يذنف لمم اةنف لمكبنرنف ف مامفظػ
لمةمم لم

لمدنمىنػ

و ػ ر ػاتي

رك ترنكوام متطونريم ولالرت مع بمسػتوليم لممتػديورو ثػـ ر ػاتي

متوم رومس متىس لدلرتمم ٓ

وتػػـ تثبنتػػي رونسػػم ممتىػػس لدلر ،ترنكواػػم بةػػد ثبلث ػ

ف ػػمر ف ػػط مػػف لاتدلبػػي ممػػذل

لمما س ممم ظمر مف ك ممتي ولنتدلره وعطموي ٓ
ػػمدى ت ػػمرنر لمرنمب ػ لالدلرن ػ ا سػػمم و ف ػ تر ػػناي ممام ػػبي لمةىنػػم لمثبلث ػ

ــ

لمتولم و بأاي عىمم وك مم ،وخى م وسػىوكم ػ تػدنر بمػذه لممام ػس لمرفنةػ

ٓ
ــ

نةتب ػػر ف ا ػػد خبػ ػرلم
لم امع

ػػامع

وفعمد ،ا ريم ف

عى ػ

لمتػ لرت ميػم

لممبلب ػػس لمت ػػميز ،فػ ػ م ػػر وفا ػػد مشسسػ ػ ي ػػذه

متمؿ لم طمع لمةمـ ف م ر ٓٓور اتي مػذمؾ تممةػ

لمما ور ،مندرس ممد ،لممبلبس ف

كىنمتمم وعى مدلر ثبلث ساولى ٓ

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

يذه ابذه سرنة عف لمممادس لممتمـ كنػؼ بػدف ٓٓ وكنػؼ نطػس لمراىػ ٓٓ وكنػؼ
مر ٓٓ
فمػػم م ػػمدر دخىػػي و وكنػػؼ امػػى ام ػول اػػبلال طنبػػم و فااػػي اػػدنث عمػػمده لممسػػتادلى
لمتػ ػ ال نتط ػػرؽ إمنم ػػم ظ ػػف ٓٓ لاا ػػم يا ػػم اتخىػ ػ ع ػػف لمك ػػبلـ و وا ػػدع لما ػػدنث مامفظػ ػ
لممستادلى لمت فعطناميم رنـ ٔ /

جملـط٘ضجشَجملوضَٓٚذحمحكظَ0/َٚدبحَٝعصَػِيٜحََٖٓذيحَٕٝضؼِينََ:ـََ
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"ََمتٜيضََ:

ماذ مم نربو عى ربس نرف مػف لمزمػمف بػدف لممػتمـ انمتػي لموظن نػي ممادسػم فػ

و لزر ،لم امعي وتزو بزمنىي ف ذلى لممتمؿ و وألاممم مف ف ؿ رن

مـ نا

ػركمى

بل عف لمرنؼ

وعمدلى ليىي و فمستثم لر مدخرلتممم لممتولضةي فػ بدلنػ انمتممػم فػ تربنػ لممم ػني ثػـ لظمػر
لممػػتمـ ابوغػػم مبكػ لر فػ عمىػػي فػػأمؼ مشم ػػمى عدنػػده تخػػدـ متػػمؿ لم ػػامعي و وا ػػريم ولوفدتػػي
لماكومي ف بةثمى مىخمر م

ؿ خبرلتي ولالست مده مامم و وكػمف ما ػر مشم متػي ثمػف ومبةثمتػي

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 بمن لررلى لمذمي لممممني لمت ندممم تبمعم و خريم
لنرلر لمذمي لمم دـ ماي سا  ٜٔٛٙواوى تمنس عام ر ذمتي لممممني لماممني وتـ فا ي مف
لدلر ،لمكسس غنر لمم ػروع وخػتـ بخػمتـ " ال توتػد ػبمي كسػس غنػر م ػروع " و ثػـ ومػ لمػر
ػرك ترنكواػم رونسػم ممتىػس لدلرتمػم سػا  ٜٜٔٛػ فى بةػد خػر لنػرلر ذمػي ندمػي ب لربػ لربػس

سػػاولى

ػ وي ػ لموظن ػػي لمتػ ػ ننػػؿ لاػػي لسػػتاىمم ف ػ لما ػػوؿ عى ػ كسػػس غنػػر م ػػروع و

ومستادلى يذه لمامفظي تشكد والد ،ثرو ،لممػتمـ والده طبنةنػي وامويػم امػول طبنةنػم  .ػ نػ ذمػؾ
:ػ

ٔ ػ بػػدف تةنػػنف لممػػتمـ فػ عػػمـ ٗ ٜٔٙبةػػد تخرتػػي مبم ػر ،ف ػ كىن ػ لم اػػوف لمتطبن نػػي ف ػ
رك لما ر مى بمغي ولمتتمنز بممماىي لمكبرى بمرتس متزى .
ٕػ

بدف ماذ عمـ ٘ ٜٔٙف

رلم وتربنػ وتسػمنف لممول ػ و وولمػ ذمػؾ فػ لمسػاولى ٙٙ

و  ٙٚوممبةديم ػ كمم ا ؿ ف عمـ  ٜٔٙٙعى مكمفػأه ت ػتنةني نػدريم ٓٓٔ تػـ
ما مطي لمةىم وتممنؼ كتمس ف متمؿ لالمف لم امع و عف لممخػمطر لم ػامعني

ػ ػ ومكاػػي ذمػػؾ مػػف لدخػػمر مبى ػ مامسػػس لتػػمح مػػي مول ػػى لسػػتثممر مدخ لرتػػي يػػذه ف ػ

تربن لممول ػ  .ػ و مضػى ثروتػي و زوتتػي تامػو امػول طبنةنػم اػبلال اسػبمم نتضػح
مف لممستادلى لالتني ط لمامفظي ( رنـ : ) ٔ /
ٔ ػ ع ػد ػرك مول ػ فػ ٔ ٜٔٚٓ/ٗ/بػنف لممػتمـ و خػر عػف " تمموسػي " ولاػد ،ننمتمػم
ٕ٘ٔ تانمم .

ٕ ػ ع د رك مول

ٗٔ ٜٔٚٔ/٘ /بنف لممتمـ و خر عػف "عتػؿ تػمموس " ولاػد ننمتػي

ٓٓٔ تانمم.
ٖ ػ ع ػػد بنػػس لبتػػدلو

ٗٔ ٜٖٔٚ /ٕٔ/ل ػػترى لممػػتمـ بموتبػػي سػػت ن ػ لررنط زرلعنػػي بمبى ػ

ٓٓٓ ر ٕ٘ٔ ت ػػـ م ػػف ا ػػنى مدخ لرت ػػي م ػػف مرتب ػػي وم ػػف تربنػ ػ لممول ػ ػ و وم ػػف
لممة ػػروؼ لف ننمػ ػ لأل لرضػ ػ ترت ػػس بم ػػرور لم ػػزمف و فم ػػم ثما ػػي ٕ٘ٔ ت ػػـ فػ ػ ع ػػمـ
ٖ ٜٔٚو نمكف فف نكوف ننمتي الؼ لمتانممى ف لمثممانامى .
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ٗ ػ ع ػػد بنػس لبتػدلو ل ػترى لممػتمـ بموتبػػي فػ ٕ ٜٔٚٗ/ٖ/نطةػ فرض مبػما  ٔ٘ٚمتػػر
ٓ٘ٔ تـ مف مدخرلتي مػف تربنػ لممول ػ ومػف مرتبػي و ومػف لممةػروؼ

اظنر مبى

فف ننم لالرلض ترت س بمرور لمزمف و وفف ممثماي ٓ٘ٔ تـ ف عمـ ٗ ٜٔٚنمكف
لف نكوف ثماي لالؼ لمتانممى ف لمثممانامى  ( .نرلتس لممستاد ) ٜٔ /وثمبػػى فنػي

فف ي ػػذه لالرض بنةى فةبل ف ٕ ٛٗ/ٕ/بمبػى ٓ ٜٗ٘ت ػػـ .
٘ ػ ع د رك مول

ٔٔ ٜٔٚ٘/ٗ/بنف لممتمـ و خػر عػف " ب ػره " ننمتمػم ٓ ٔٚتانمػم و

" عتىػ ػ " ولا ػػده ننمتم ػػم ٓٗ تانم ػػم  .ي ػػذل ون ػػد لس ػػتثمر لمم ػػتمـ مدخ لرت ػػي فػ ػ تربنػ ػ
لممول

و وكذل مف مدخرلتي ف بةثي المممانم سا ٕٜٔٚ

رؼ عامػم بػدؿ سػ ر و

فضػػبل عمػػم كماػػى تػػدخره زوتتػػي مػػف مرتبػػي لم ػػمرى لمػػذى كػػمف ن ػػرؼ ط ػولؿ مػػد،
لمبةثػػي وكػػذمؾ مػػف بةث ػ لخػػرى مىمتػػر ممػػد ،عػػمـ سػػا ٗ ٜٔٚعى ػ لمااػػو لمموضػػح
ُ
بمممستاد  ٖ٘ /مف يذه لمامفظي .

 ٙػ ع د لبتدلو ل ترى لممتمـ بموتبي ف ٔ ٜٔٚٚ/ٚ/ست نػ لررنط زرلعنػي بمبىػ ٓ٘ٔ تػـ
مػػف مدخ لرتػػي مػػف تربن ػ لممول ػ ومػػف مرتبػػي و ومػػف لممةػػروؼ لف ننم ػ لال لرضػػ
ترت س بمرور لمزمف و ولف ممثماػي ٓ٘ٔ تػـ فػ عػمـ  ٜٔٚٚو نمكػف لف نكػوف ثماػي
لالؼ لمتانم ػػمى فػ ػ لمثممانا ػػمى  ( .ن لرت ػػس لممس ػػتاد  ) ٕٓ /و ثمبػػػى فن ػػي فف ي ػػذه

لالرض بنةػػى بنةػػى فةػػبل ٔ ٛ٘/ٔ/بمبى ػ ٓٓٓٓٔ تػػـ ػ فػػدرى مػػي رباػػم اػػبلال
ٓ٘ ٜٛتػػـ .

ِٓذٞظََ:َٚ

سػ ػػنأت بمممسػ ػػتادلى لرنػ ػػمـ ٖٔ و ٗٔ و  ٜٔوٕٓ و فف لأل لرض ػ ػ موضػ ػػوع لممسػ ػػتادلى

لمس ػػمب ي ن ػػد بنة ػػى بمم ة ػػؿ بأثم ػػمف متزن ػػي ت ػػدل اتنتػ ػ لرت ػػمع ثم ػػف لال لرضػ ػ عىػ ػ ممت ػػدـ و
وو ىى لالثممف لممبنةي بمم وكمم سنت م لم لالؼ لمتانممى .

ِٓذٞظَ:َ6َ/َٚ

ف عمـ ٕ ٜٔٚر ح لممتمـ مبةثػي تةىنمنػي مػف اكومػ لمممانػم لماربنػي وعىػ ا تمػم و

مم ػػد ،ع ػػممنف و مد لرسػ ػ لا ػػدث لم ػػاظـ ولالس ػػممنس فػ ػ مت ػػمؿ تكاوموتن ػػم لم ػػبمغي ولمطبمع ػػي

ولمض ػ لممػػتمـ ف ػ يػػذه لمبةثػػي بممممانػػم عػػمم ٕ ٜٖٔٚ/ٜٔٚعى ػ ا ػ لماكومػػي لالمممانػػي
انػث كػمف ن ػرؼ مػي لم لرتػس لم ػمرى ياػمؾ بمممػمرؾ لالممػما و ويػو متػزى ػ ممػم مكاػي مػف
تػػوفنر ن لربػ لمػػؼ مػػمرؾ لممػػما و كمػػم ولف مرتبػػي فػ م ػػر كػػمف ن ػػرؼ كمممةتػػمد مػػف ػػرك
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لما ر بممماىي لمكبرى و وتت مضمه زوتتي لمةممىي ي لالخرى و ممػم مكػف لالسػره مػف تا نػؽ
ندر ال بأس بي مف لممدخرلى ثـ تبس ذمػؾ و تر ػنح لممػتمـ عػمـ ٗ ٜٔٚ٘/ٜٔٚمبةثػي تدرنبنػي

فػ ػ لممت ػػر فػ ػ مت ػػمؿ

ػػامع لممبلبػػػس لمتػػػميزه و ولدخػػػر فنم ػػم ااػػػو خمسػ ػ لالؼ تان ػػي

لسػػترمنا م ػف وفػػورلى ممكػػمف نت مضػػمه بػػمممتر و  ..كمػػم لف مرتبػػي ف ػ م ػػر كػػمف ن ػػرؼ
بممكممػػؿ خػػبلؿ مػػد ،لمبةثػػي مػػف ػػرك لما ػػر بممماىػػي لمكبػػرى وتت مضػػمه زوتتػػي لمةممىػػي ي ػ
لالخرى و ممم مكف لالسره مف تا نؽ ندر ال بأس بي مف لممدخرلى .

يذل فضبل عمم كمف نبمع بةمود متزى مف تربن وتسمنف لممول

.

ضحذغَٓـط٘ضجشَدحكظسََ:َ0َ/ـَََ

يذل كمم ولف لممتمـ سمفر عد ،مرلى مف عمـ  ٜٔٚٙلم عمـ ٖ ( ٜٔٛسبس ساولى

) لم كؿ مف لمممانم لماربني وفراسم ولاتىت لر و مزنػمر ،بةػض لممةػمرض لمدومنػي وم ضػمم فتػرلى
تدرنبني  ...لم ببدالى س ر وم روفمى تنس متزني .
 ٚػ ع ػػد ػرلم لممػػتمـ ف ػ  ٜٔٚٛ/ٔ/ٔٛنطة ػ لرض ( مػػف مدخ لرتػػي ا ػ لمبنػػمف ) بمبى ػ

ٖٓٔ٘ ت ػ ػػـ ثبلثػ ػ ػ لالؼ وخمس ػ ػػمموي وع ػ ػ ػره تانػػ ػػي " ٓ ٕٛمتػػ ػػر مب ػ ػػما ت رنب ػ ػػم "
( نرلتس مسػتاد  )ٖٔ /و ثمبػى فنػي لامػم بنةػى فةػبل فػ  ٕٛ/ٕ/ٜٔبمبىػ ٘ٔٗٓٙ
تـ فدرى مي ربام ابلال ٘٘٘ٓٔ تـ .

 ٛػ ع ػد بنػس لبتػدلو

ٕٗ ٜٜٔٚ/ٙ/ل ػترى بموتبػي زوتػ لممػتمـ ويػ موظ ػي وممػم مرتبمػم

لمخمص بمم و فضبل عف لامم مف فسره منسوره ل ػترى نطةػ لرض مبػما مسػماتمم

ٖٓٔ ـ بمبىػ ٓٔ ٜتػػـ ومػػف لممةػػروؼ لف لال لرضػ نرت ػػس ثمامػػم مػػس لمػػزمف و ولف
ممثماي ٓٔ ٜتاني ف عمـ  ٜٜٔٚن نر ثماي لالؼ لمتانممى ف لمثممانامى .
ٜ

ػ ع ػ ػ ػػد ػ ػ ػرلم لممػ ػ ػػتمـ ف ػ ػ ػ ٜٜٔٚ/ٛ/ٚمىسػ ػ ػػنمره لم نػ ػ ػػمى ٕٖٔمودن ػ ػ ػػؿ ٜٗٔٚبمبى ػ ػ ػ

ٓٓ رٓٓٗٔ تػػـ ويػ يػ ذلى لمسػػنمره لمتػ نػػدرتمم لمرنمبػػي لالدلرن ػ بة ػر ،لالؼ

تاني ل ب مرؽ عف ثمف رلوممٓٓرٓٓٛٙتاني
ومف لمطبنة لف زنمد ،ننم لمسنمره و ي زنمده تضػخمني اتنتػي الرت ػمع لالسػةمر
و وتب

لما ن ي وي فف رلم لممتمـ ممم ونى لألنىومي كمف بمبى ٓٓٗٔ تاني ف ط

 .ػ و يو ف ط لمذى نتةنف لاتسمبي .
ٓٔ ػ اكػػـ

ػػمدر ٕ ٜٕٔٛ/ٙ/فػ لم ضػني رنػػـ  ٖٔٚمسػػا ٔ ٜٔٛمػػدا دكػراس ب ػػا

وا مذ رلم لممتمـ ػ ٕٔ ط م مم ثمف ندره ثبلثمموي تاني .
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ومف لممةروؼ فف لأل لرضػ نرت ػس ثمامػم بمػرور لمػزمف كمػم نىاػم ولف ممثماػي ٖٓٓ
تاني ف عمـ ٔ ٜٔٛو ن نر ثماي لالؼ لمتانممى ف عمـ  ٜٜٔٛمثبل .
ضحذغَٓـط٘ضجشَدحكظسََ:َ0َ/ـَ
ٔٔ ػ ع ػػد بنػػس لبتػػدلو

ٕٗ ٜٕٔٛ/ٕ/بػػمع لممػػتمـ بم تضػػمه ا ػػنبي لمػػذى ؿ ٍلمنػػي بطرنػػؽ

لممنػرلث عػػف لممراومػػي ولمدتػػي بمبىػ ٓٓٓ ر ٕٓٓ٘ تانػػي " ا ػػنبي فػ ٖٓٓ متػػر
مبما " .

ٕٔ ػ لن ػػمالى (٘ )ٜٔٛٔ/ٕٔ/سػػدلد لمسػػنده  " .......... /زوت ػ لممػػتمـ ممبى ػ لتمممنػػي
ٖٓ٘ٗ تانمم بمالن مؿ رنـ ٗٔ ٙٙٙمىباؾ لمرونس مىتامني ولالوتممف لمزرلع ننم
ثبلث ب رلى فرنزنمف ٔ٘+تانمم بمالن مؿ رنـ ٘ٔ ٙٙٙمذلى لمباؾ اظنػر وزف يػذه
لمب ػرلىٔ٘+تانمػػم بمالن ػػمؿ رنػػـ  ٙٙٙٔٙننم ػ سػػمـ ف ػ لم ػػركي لموطانػػي مبلمػػف
لماذلو وماضر تسىنممم ممذه لمب رلى ف . ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٜ

ٖٔ ػ ع د لمبنس لالبتػدلو ( )ٕٛ/ٕ/ٕٜم طةػ لألرض موضػوع لممسػتاد  ٚ /ومسػماتمم ٔٔ
س ٔ ط ولمػػذى نػػبض لممػػتمـ م ػػمببل ممػػم ٓٓٓ ر ٘ ٔٗٓٙتانػػي فى ب ػػمرؽ ع ػر،
الؼ تاني وا ؼ زنمده عف لمسةر لمذى ل ترى بي و ويذل لم ػمرؽ ولمةموػد لماػبلؿ

مرده لم لمتضخـ ولرت مع لالسةمر مف ونى لم رلم ف عػمـ  ٜٔٚٛلمػ ونػى لمبنػس
ف عمـ ٕ .. ٜٔٛومذمؾ فمف يذل " لمةمود " عمود طبنة مرده لم لرت مع لالسةمر
و ومنس مرده لم كسس غنر م روع .
ٗٔ ػ

ان لمدعوى رنـ  ٕٛ/ٕٔٗٚـ  .ؾ طاطػم لمم ممػي مػف زوتػ لممػتمـ بطىػس لماكػـ
ب ا وا مذ لمة د لالبتدلو ببنس ٖٓٔ ـٕ بتمرن ٕٗ ( ٜٜٔٚ/ٙ/تاػى رنػـ ٛ /

امفظي ) .
٘ٔ

ػ لماك ػػـ لم ػػمدر  ٕٛ/ٖ/ٛفػ ػ لمػػدعوى موضػػوع لممس ػػتاد لمس ػػمبؽ وولضػػح ب ػػان
لمدعوى ولماكـ لف ثمف لم رلم ف عمـ ٔ ٜٔٚكمف ٓٔ ٜتاني و ومػف لمطبنةػ لف

ٔٙ

نرت س بةد ذمؾ لم لالؼ لمتانممى .

ػ لن ػػمؿ لكتتػػمس لمم ػػتمـ  ٕٛ/ٚ/ٙفػ ػ لس ػػمـ رفس م ػػمؿ ػػرك لالسػػممعنىني لموطان ػػي
مىمبلبس لمتميزه با ي ٕٓ٘ تاني عف ممو سمـ .

ضحذغَٓـط٘ضجشَدحكظسََ:َ0َ/ـَ

 ٔٚػ لنرلر لممتمـ فػ ٕ٘  ٜٕٔٛ / ٛ /بتامزمػي وتخمرتػي عمػم ؿ لمنػي بطرنػؽ لممنػرلث فػ
مسماي ػ ٔ ؼ ٕٔ ط م مم ثمف ٓٓٓ ر ٓٓ٘ٔ تاني .

 ٔٛػ ع ػػد لمبنػػس لالبتػػدلو ٗ ٖٛ/ٕ/لمػػذى بػػمع بموتبػػي لممػػتمـ ا ػػنبي لمػػذى ؿ لمنػػي بطرنػػؽ
لممنرلث عف ولمدتي ف ماػزؿ كػموف بمنػى لمخػوم عبػد ل ولف ذمػؾ لمبنػس كػمف بػثمف
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لتمملم ندره ٓٓٓ ر ٕٓٓٗ تاني .
 ٜٔػ ع ػػد لمبنػػس لالبتػػدلو لمماػػرر ف ػ ٕ ٜٔٛٗ/ٕ/و ولمػػذى بم تضػػمه بػػمع لممػػتمـ بمبى ػ

ٓ ٜٗ٘تاني ممم دلره  ٖٔ٘/ـٕ لرض مبما و وي لالرض لمتػ سػبؽ مػي ػرلميم
و بمبىػ ٓ٘ٔ تانػػي فػ عػػمـ ٗ ( ٜٔٚن لرتػػس لممسػػتاد  ٗ /امفظػػي لمػػذى ل ػػترى بػػي
لممتمـ يػذه لالرض ) و نتضػح مػف ذمػؾ لف مػرور لمػزمف ولرت ػمع لثمػمف لال لرضػ و
ند عمد عى لممتمـ عاد لمبنس بةمود م دلره ٓٗٗٗ تانػي ننمػ لم ػمرؽ بػنف ثمػف لمبنػس

ف عمـ ٗ ٜٔٛوندره ٓ ٜٗ٘تاني و وبنف ثمف لم رلم ف عمـ ٗ ٜٔٚونػدره ٓ٘ٔ

تانػػي ػ فنكػػوف لم ػػمرؽ ٓ ٜٗ٘ػ ٓ٘ٔ = ٓٗٗٗ تانػػي ويػػذل عموػػد طبنة ػ الرت ػػمع
لالسةمر ومنس كسبم غنر م روع .
ٕٓ ػ ع د لمبنس لالبتدلو لممارر ٔ ٛ٘/ٔ/و ولمذى بم تضػمه بػمع لممػتمـ بمبىػ ع ػر ،لالؼ
تان ػػي و ب ػػمع م ػػم م ػػدلره  ٕٔ /ننػ ػرلط لرض زرلعن ػػي و ويػ ػ لالرض لمتػ ػ س ػػبؽ م ػػي
ػرلميم فػ ٔ ( ٚٚ/ٚ/مسػػتاد ٙ/امفظػػي ) بمبىػ ٓ٘ٔ تانػػي و و نتضػػح مػػف ذمػػؾ

لف مػػرور لمػػزمف ولرت ػػمع لالسػػةمر و نػػد عػػمد عىػ لممػػتمـ بزنػػمد ،نػػدريم ٓ٘ ٜٛتانػػي
يػ لم ػػمرؽ بػػنف ثمػػف لمبنػػس فػ عػػمـ ٘ ٜٔٛبمبىػ ٓٓٓٓٔ تانػػي وبػػنف ثمػػف لم ػرلم
ف ػ عػػمـ  ٜٔٚٚبمبى ػ ٓ٘ٔ تانػػي فنكػػوف لم ػػمرؽ يػػو ٓٓٓٓٔ ػ ٓ٘ٔ = ٜٓ٘ٛ

تاني ٓ

ويذل عمود طبنة إلرت مع لألسةمر بمرور لمزمف و ومنس كسبم غنر م روع ٓ
ضحذغَٓـط٘ضجشَدحكظسََ:َ0َ/ـَ
ِٓذٞظسََ:

ولضػػح تػػدل مػػف كػػؿ ممت ػػدـ و فف مىمػػتمـ وزوتتػػي مػػدخرلى فوسػػس ل بمػػم عىنممػػم مػػف

ا ػػنى تربن ػ وتسػػمنف لممول ػ

و ولممرتبػػمى ولمبةثػػمى وبنػػس بةػػض لأل لرض ػ لمت ػ

مػػى

بػػمممنرلث وفخػػرى م ػػترل ،فػ بدلنػ انمتممػػم وفرت ػػس ثمامػػم بمػػرور لمػػزمف فا ػػى مممػػم عاػػد

بنةمم زنمد ،متزن
ٕٔ

مكاتممم مف رلم نطة لألرض موضوع لممستاد لمتمم ٓ

ػ ع ػػد لمبن ػػس لإلبتػػدلو لمم ػػشرخ ٘ٔ ٜٔٛ٘/ٗ/ولم ػػذى بموتبػػي ف ػػترى لممػػتمـ وزوتت ػػي
مام

بناممم نطة
س

فرض زرلعن مسماتمم ٖ

ط
ٕٔ

ؼ

مىنـ

تانػػي

ٗ بثمف ندره  ٜٚٙر ٓ ٗٓٓٗٙ

ا وا مذ ع د لمبنس موضوع لممستاد لمسمبؽ

ٕٕ ػ

ان دعوى

ٖٕ ػ

ػور ،ضػوون مىاكػـ لم ػمدر فػ دعػوى
لمسمب نف ٓ
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ػا وا ػمذ ع ػد لمبنػس موضػوع لممسػتادنف

نتضػمف وفػم ،لممراػوـ  ........ /فػ

ٕٗ ػ إعػبلـ ػرع

" ٛٙ/ٔ/ٜ

ػ نؽ زوتػ لممػتمـ

وفامػم ػ فى زوتػ لممػتمـ ػ إاػدى ورثتػي ونػد ؿ لمنمػم مػف تركتػي ممعػمد عىنمػم

بزنمد ،ف مدخرلتمم لمابلؿ ٓ

ور ،إنرلر لمذم لممممنػ لمم ػدـ مػف لممػتمـ فػ  ٛٙ/ٕٔ/ٜثمبػى بػي تمنػس

ٕ٘ ػ ضووني مف

عام ػػر ثروتػػي وفف زوتتػػي مػػدنر إدلر ،ب ػػرك لما ػػر مىاػػزؿ ولماسػػن
بممماى

لمكبرى " مف ثػـ ممػم إنرلديػم ودخىمػم مػف يػذه لموظن ػ

وباتػػم ف ػػط فػ مراىػ

ولم ػػبمغ

" وفف مدنػي ومػدل

لمتةىػػنـ لمثػػماوى وثمبػػى بػػي نػرنف لألطنػػمف لمممىوكػ مىمػتمـ
لالؼ تانػػي ومثىمػػم مزوتتػي ونػػد ظػػف عضػػو لمرنمبػ فف

لف إنرلديػم لمسػػاوى فربةػ

ي ػػذل لممبىػ ػ ي ػػو ننمػ ػ لألرض وفف لمم ػػتمـ نخ ػػمدع إدلر ،لمكس ػػس غن ػػر لمم ػػروع
ولم انح فف لممبى
ذم

إنرلد لألرض ساونم ػ و إذ ناوى يذل لممستاد ػ ويو خر إنرلر

مممن

ضحذغَٓـط٘ضجشَدحكظسََ:َ0َ/ـ

مىمػػتمـ ػ عام ػػر ثروتػػي نبػػؿ تومنػػي

إاتمػ

ػ

ػػرك

فاػص لإلنػرلر لمػ عػدـ وتػود ػبم

عام ر لمثرو ،فى زنمد ،ماذ تػوم لممػتمـ رومسػ

ترنكواػػم بػػثبلث سػػاولى فػػأف لمثمبػػى فاػػي

كسػس غنػر م ػروع يػذل ومػـ نطػ فر عىػ
متىػس إدلر ،ترنكواػم كمػم نػدع

لإلتمػمـ

( نبلاظ لمتأ نر بمممش ص ٗ مف لإلنرلر ) ٓ
 ٕٙػ

ػػور ،ضػػوون مػػف لمبنػػمف لم ػػمدر مػػف ػػرك لمدنمىنػ مىاػػزؿ ولماسػػن

بػػدخؿ لممػػتمـ

إعتبم لر مف ٕ٘ ٜٔٛ٘/ٜ/اتػ ٕ ٛٛ /ٔٔ/مػف مرتػس وبػدالى واػولفز ولعماػ
إتتممعنػ ػ ػ ػ ػ

وم ػ ػ ػ ػػاح ومكمفػ ػ ػ ػ ػ ى وع ػ ػ ػ ػػبلولى إتتممعنػ ػ ػ ػ ػ

ٖٓٚرٕٕٛ٘ٛ

بىا ػ ػ ػ ػػى فػ ػ ػ ػ ػ متموعم ػ ػ ػ ػػم

ف ط فثانف وع رنف فمؼ وثمماممو وخمسنف تانمػم و ٓ ٖٚمىػنـ

ٓ يذل خبلؼ عمود لمس رنمى وبدالى لمس رفنمم واولفز لإلاتم ٓٓٓ لم ٓ

ٕٚ

ػ ف ػػؿ ك ػػؼ اس ػػمس لمم ػػتمـ فػ ػ ع ػػمـ  ٜٜٔٛببا ػػؾ لمتامنػ ػ ولألوتم ػػمف لمز لرعػ ػ
ممامفظ ػ ػ لمدنمىن ػ ػ
ٓٗٓر ٕٗٚٛ

 ٕٛػ
 ٕٜػ

ولمػ ػػذى نبػ ػػنف ماػ ػػي فف ر ػ ػػنده ف ػ ػ  ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٜيػ ػػو ف ػ ػػط
ٓ

ور ،ضوون مف بنػمف
كامفز إاتم

ػمدر مػف مكتػس لمسػند /وزنػر لم ػامع بمممبػمم لمتػ

مىمتمـ ف

مرى ممنػو وفغسطس  ٜٜٔٛوي

ػ ر ٕٓٓ٘

ػرفى
ٓ

ػػور ،ضػػوون مػػف بنػػمف لألتػػور ولممكمفػ ى لمما ػػرف مىمػػتمـ مػػف ػػرك ترنكواػػم عػػف
لممػػد ،مػػف ػػمر مػػمرس  ٜٜٔٛات ػ اػػوفمبر  ٜٛوي ػ ف ػ متموعمػػم ت ػػؿ لم ػ
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ٓٓٚر ٕ٘ٗٗ
ٖٓ ػ

ٓ

ػػور ،مػػف بنػػمف لممأمورنػػمى لمخمرتن ػ لمخم ػ بػػمممتمـ

ػػمدر ،مػػف ػػرك لمدنمىن ػ

مىاػػزؿ ولماسػػن ثمبػػى بمػػم فاػػي سػػمفر لم ػ نوغسػػبل فنػػم عػػمـ  ٛٙوت مض ػ ٖٓٓ
دوالر ب ػػدؿ سػ ػ ر عام ػػم ولمػ ػ لمممان ػػم لماربنػ ػ
عامم ولم نوغسبلفنم ثمان

ٖٔ ػ

وت مض

ع ػػمـ  ٜٔٛٛوت مضػ ػ ٓ ٘ٙدوالر

عامم بدؿ س ر ٖٓٓ دوالر ٓ

ػػور ،ضػػوون مػػف لم ػػممد ،لم ػػمدر ،مػػف ػػرك لما ػػر مىاػػزؿ ولماسػػن

بممماى

ولم ػػبمغ

لمكبرى عف لمبةثمى لمت نمـ بمم لمممادس  " ....... /لممػتمـ " خػبلؿ فتػر،
ػػرؼ ٓٓ ٖٙتانػػي فسػػترمنا بػػدؿ

عمىػػي بمػػم و مامػػم فاػػي سػػمفر لمػ لممتػػر وتػػـ

ػػرؼ بػػدؿ س ػ ر عامػػم نػػدره ػ

سػ ر كمػػم سػػمفر لمػ فراسػػم ولمممانػػم لماربنػ

وتػػـ

 ٕٔٓٛفراػػؾ فراسػ و  ٔٙٓٙمػػمرؾ لممػػما

ثػػـ عػػمود لمسػ ر لمػ لمممانػػم لماربنػ

و رؼ مي بدؿ س ر عامم ندره ٓ٘٘ٗ ممرؾ لممما ثـ سمفر مر ،ثممثػ لمػ لمممانػم
لماربنػ و ػػرؼ مػػي بػػدؿ س ػ ر عامػػم نػػدره ٓ٘ٗٔ مػػمرؾ لممػػما

ػ كمػػم سػػمفر لم ػ

لموالنمى لممتاد ٜٔٛٗ ،و رؼ مي بدؿ س ر ٕ ٕٓٙدوالر ٓ
ٕٖ

ػ

ٖٖ

ػ

ػػور ،ض ػػوون

م ػػف بن ػػمف

ػػمدر م ػػف كىنػ ػ لمتربنػ ػ

تممةػ ػ لمما ػػور ،بمممكمفػ ػ ى

لمما رف مىمتمـ عف لمةمـ لمتممة ٘ ٜٔٛٙ/ٜٔٛومتموعمم ٓٛٛرٖٓ ٘ٚ
ػػور ،ض ػػوون م ػػف بن ػػمف

ػػمدر م ػػف كىنػ ػ لمتربنػ ػ تممةػ ػ لمما ػػور ،بمممكمفػ ػ ى

لمما رف مىمتمـ عف عمـ  ٛٛ/ٛٚومتموعمم ٓٓٔر ٜ٘ٙ
ٖٗ ػ

ٓ

ور ،ضوون مف متا مستىزممى لممبلبس لمتميزه ثمبى بمػم فف لممػتمـ

ػرؼ مػي مػف

لمىتاػ ػ ػ ػ ػ ما ػ ػ ػ ػػذ  ٛٛ/ٕٔ/ٕٜاتػ ػ ػ ػ ػ  ٜٛ/ٕٔ/ٕٙمبىػ ػ ػ ػ ػ ٓٓٙر٘٘ٚ

مكمفػ ػ ػ ػ ػ ى

وم مرنؼ إات مؿ ٓ

ٖ٘ ػ ػممد ،فخػرى مػف ذلى لم ػرك تاػوه فنػي لمػ فاػي نػد سػ ط سػمول مػف لم ػممد ،لم ػمدر،
مامػػم موضػػوع لممسػػتاد لمسػػمبؽ س ػ رلممتمـ لم ػ فراسػػم وفمممانػػم لماربن ػ خػػبلؿ ػػمر
فبرنؿ سا  ٜٔٚٛوفاي ت مض  ٚٗٙفراؾ فراس و  ٕٔٓٛممرؾ فممما ٓ
 ٖٙػ

ػػور ،ضػػوون مخطػػمس

ػػمدر مػػف ػػرك لما ػػر مؤل ػولؼ ولمماسػػوتمى لمممتػػمز،

نتضػ ػػمف فف لممػ ػػتمـ نػ ػػد ت مض ػ ػ مبىاػ ػػم ونػ ػػدره ٓٚٚرٕ٘ٓٔ تػ ػػـ م مبػ ػػؿ اضػ ػػوره

تىسػ ػػمى لمىتا ػ ػ لمةىنػ ػػم مىم ػ ػػترنمى لمت ػ ػ كػ ػػمف عض ػ ػول فنم ػ ػػم خػ ػػبلؿ لممػ ػػد ،م ػ ػػف
ٔ ٜٔٛ٘/ٗ/ات ٔٔٓ ٜٔٛٚ/ٕ/
 ٖٚػ

ػػور ،ضػػوون مػػف بنػػمف

ػػمدر مػػف ػػرك لمدنمىنػ مىاػػزؿ ولماسػػن بػػدخؿ لممػػتمـ عػػف

لم ت ػر ،مػػف ٕ ٜٔٛٛ/ٔٔ/ات ػ ٖٓ ٜٜٔٛ/ٖ/مػػف فتػػر فسمس ػ
إتتممعن و عبلوه لتتممعني بىاى ٕٓ ٙرٖٔٙٚ
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ٓ

وبػػدالى ولعما ػ

 ٖٛػ ثػبلث

ػور ضػوون

ألوتػي مشم ػمى لممػتمـ ولمتػ تاػ رباػم اػبلال مػف ورلم تأمن مػم

وا ريم ويذه لممشم مى ط اولفظام ٗ/وٖوٕ ٓ
ضؼويدََََ:

نبػػنف مػػف مسػػتادلى يػػذه لمامفظ ػ

وتاوعمػػم م ػػمدر م ػػروع

وفف لممػػتمـ نػػد ابػػمه ل ابوغػػم ف ػ

بخػبلؼ مػػم فثبتاػػمه بمسػػتادلى يػػذه لمامفظػ
لمكامفم ،مكاتي يذه لممويب

إسػػكتش " ممشسسػ

فف م ػػمدر دخػػؿ لممػػتمـ وزوتتػػي عى ػ تةػػدديم
ا ػولا

متةػػدد ،مامػػم

ػ

ػ فف مػػي موليػػس فانػ مثػػؿ رسػػـ مواػػمى فنم ػ

ويذل لألتتممد لممامود مف عمػؿ ت ػمنممى مةبلمػمى تتمرنػ "

درونػػش بممممىكػ لمةربنػ لمسػػةودن لف نت مضػ م ػػمببل عػػف كػػؿ ت ػػمنـ

وسػػمعده عىػ لإلدخػػمر وفسػػتثممر مدخ لرتػػي فاػػي فػ تمنػػس بةثمتػػي مىخػػمر كماػػى لم ػػركمى لمت ػ
نةمػػؿ بمػػم ت ػػرؼ مرتبػػي مزوتتػػي بىاػػى مدخ لرتػػي ماػػذ عػػمـ ٘ ٜٔٙولمةموػػد مػػف بنػػس لمة ػػمرلى

ولممن ػرلث عػػف ولمدتػػي مػػم نربػػو عى ػ سػػتنف فمػػؼ تانػػي و يػػذل ولذ نىػػزـ لمتاونػػي لم ػ فاػػي غنػػر
ػػانح بتمتػػم مػػمورد ب موم ػ لمثبػػوى فف عضػػو لمرنمب ػ

عبػػد لمةزنػػز فامػػد عبػػد لمةزنػػز عثػػر

بماػػزؿ لممػتمـ عىػ مبىػ ع ػر ،مػػؼ دوالر و ولامػػم يػػـ ن
ر ػو ،و كمػم نىػزـ لمتاونػي لمػ

ػػدوف بػػذمؾ لممبىػ لممزعػػوـ بأاػػي

فف مبىػ ٓٔ ٜدناػمر نوغسػبلف نسػموى ع ػرنف نر ػم م ػرنم

و إذ نىزـ لمتاوني مذمؾ و فأف لمثمبى بمممسػتادلى طػ يػذه لمامفظػ ولماػولفظ ٕ و ٖ و ٗ و

وكذل مف إن لررلى لمذم لمت عرضى عى لمكسس غنر لمم روع ونرر فنمم عدـ وتود بم
كسس غنر م ػروع و فف لإلتمػمـ بممكسػس غنرلمم ػروع يػو إتمػمـ ماىػوط وتػمور وال ا ػنس
مي بتمتم مف لم ا ٓ
َٝيرنيَدمحَضوضَّٓإيضجَذحملـط٘ضجشََ:ـََ

ٔ ػ فف إدلر ،لمكسس تتميىى لألولمر لممتتممنػي فػ بأالوتػي إلنممػ لمػدعوى مةػدـ وتػود ػبمي
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 ػدن لر تزلفنػم مةتسػ م بػبل سػاد ودوف لمتػزلـ بمم نمػي
ون ػػى لالنىوم ػػي و ولمةبػ ػره يػ ػ بمم نم ػػي لم ةىن ػػي ون ػػى لألنىوم ػػي ويػ ػ ثمبت ػػي بمس ػػتادلى
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
و كمػػم مػػـ ت ػػـ إدلر ،لمكسػػس بػػأى إا ػػمم مػػف فى اػػوع إلن ػرلدلى زوت ػ لممػػتمـ لمثمبت ػ
لمما ػ ػ ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ػ ػػس إام ػ ػ ػ ػ ػػم موظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػ ػ ػ ػ ػ ػ لألخ ػ ػ ػ ػ ػػرى ب ػ ػ ػ ػ ػػركمى و لزر ،لم ػ ػ ػ ػ ػػامع ٓ
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ونة ػػدى إدلر ،لمكس ػػس ع ػػف إا ػ ػػمم مرتب ػػمى لمم ػػتمـ ومىا متمػ ػػم و كمػػػم نة ػػدى عػ ػػف
إا ػػمم مرتبػػمى زوت ػ لممػػتمـ ومىا متمػػم ٓػ ػ فكنػػؼ نتػػرى اػػدنث عػػف كسػػس غنػػر

م روع دوف إا مم لإلنرلدلى ثـ م مراتمم بممثروٓ ،

٘ ػ تتميىػػى لدلر ،لمكسػس لنػرلدلى ثمبتػػي ما ػػي بػػأف تتميىػػى م ػػمدر دخػػؿ عدنػػده كبػػدالى
سػ ػ ر ولممرتب ػػمى ولممك ف ػػمى ولماػ ػولفز ولمب ػػدالى ولمت ػػدرنس وم مب ػػؿ اض ػػور تىس ػػمى
متممس لالدلره .

 ٙػ تتميىى لدلر ،لمكسس لنرلدلى ثمبتي ما ي بأف تتميىى م مدر دخؿ لممتمـ وزوتتي مف
مشم ػػمى لممػػتمـ ورسػػومي وت ػػمنممتي وم ػػروعمتممم لمخم ػػي يػػو وزوتتػػي ف ػ تربن ػ
لممول

وذمؾ ثمبى لنضم بمستادلى نمطةي .

 ٚػ تتميىػػى لدلر ،لمكسػػس م ػػمدر دخػػؿ ثمبتػػي وما ػػي ي ػ ا ػػنى بنػػس ل لرض ػ وع ػػمرلى
بأثمػػمف متزنػػي كماػػى نػػد مػػى لم ػ لممػػتمـ و زوتتػػي بػػمممنرلث لو ب ػرلم سػػمبؽ بػػثمف
بسنط لرت ةى ننمتي عاد لمبنس  .ػ وذمؾ ثمبى لنضم بمستادلى نمطةي .
كغؼَجهللَضؼحىلَٝػضَُٚ

كاػم نػد طىباػم بمػذكرتام ٔ ٜٜٔ٘/ٚ/و كطىػس إاتنػمط تػمزـ ػ لاتػدلس متاػي خممسػني

مػػف لمخب ػرلم لممخت ػػنف لمػػزرلعننف ولممادسػػننف ولممػػممننف ولماس ػمبننف متا نػػؽ لن ػرلدلى لممػػتمـ
وزوتتػي وا ػر لمثمبػى ولمما ػوؿ مػف لالمػولؿ لممسػاد مىكنتمػم مىمػتمـ وزوتتػي ولوالده وت ونممػػم
ونػػى تمىكمػػم ولنتامومػػم وبنػػمف م ػػدر يػػذه لالم ػولؿ تمنةػػم وكػػذل بنػػمف لن ػرلدلى كػػؿ مػػف لممػػتمـ
وزوتت ػ ػػي وا مت ػ ػػي وتادن ػ ػػد لممرك ػ ػػز لمم ػ ػػمم مك ػ ػػؿ مامم ػ ػػم ماػػ ػػذ بدلنػ ػ ػ خدمػ ػ ػ لممػػ ػػتمـ واتػ ػ ػ
 ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٕٛولإلات مؿ لم فى تمي اكومني لو غنر اكومني مبلطبلع عى ممترى لمىتاي
مػزوـ لالطػػبلع عىنػي مػػف لورلؽ لو مسػتادلى وسػػممع لنػولؿ مػػف تػرى لمىتاػػي مػزوـ سػػممع لنولمػػي
متادنػػد ثػػرو ،لممػػتمـ وزوتتػػي ولوالده لما ن نػػي وم ػػمدر لنػرلدلتمـ لمثمبتػػي لمما ػػي ممةرفػ وبنػمف
وتادند مملذل كمف ند ؿ لمنمـ كسس غنر م روع مف عدمي .
وند ت ضىى لمماكم

ػ بمنو سمب ػ بتىس ٔٔ ٜٜٔٙ/ٗ/بادس مكتس خبػرلم و لزر،

لمةػػدؿ بمم ػػمير ،متكىنػػؼ فاػػد خب لروػػي مئلطػػبلع عىػ فورلؽ لمتامنػ ٗ ٜٓ / ٘ٚٛاػػدلوؽ لم بػ
ومم بمم مف مستادلى ومم عس فف ن ػدـ مػي مػف مسػتادلى وذمػؾ مبنػمف عام ػر لمذمػ لممممنػ
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

زنمد ،ف لمدخؿ فو ف لمممتىكمى ألى مامـ  ...إم ممورد بمماكـ لمتممندى .

وبتػػمرن ٕٔ ٜٜٔٙ/ٛ/اػػرر مكتػػس خبػرلم و لزر ،لمةػػدؿ مػػذكر ،فوضػػح فنمػػم فف لألمػػر
تطىػ ػ ػػس لإلسػ ػ ػػتةما بػ ػ ػػممخبر ،لمزرلعن ػ ػ ػ ولممادسػ ػ ػػن ولممنكمانكػ ػ ػػم ألدلم لممأمورن ػ ػ ػ و وبتىس ػ ػ ػ

149

ٓٔ ٜٜٔٙ/ٔٔ/نضػػى لمماكمػ لممػػونر ،تممنػػدنم باعػػمد ،لممأمورن ػ لممبنا ػ باكممػػم لم ػػمدر
ف ػ ٔٔ ٜٙ/ٗ/إم ػ مكتػػس لمخب ػرلم ألدلومػػم بولسػػط متا ػ مػػف إثاػػنف مػػف لماسػػمبننف وز لرع ػ
ويادس مدا ويادس منكمانك

.

ون ػػدـ مكت ػػس لمخبػ ػرلم ت رنػ ػره لمم ػػشرخ ٖٔ ٕٓٓٔ/ٙ/إاتمػ ػ فن ػػي إمػ ػ فا ػػي  " :ن ػػمـ
ب اص عام ر لمذم لممممن مىمػتمـ  .......... /وزوتتػي لمسػند ......... / ،ونػد اػت عػف
يذل لم اص عى ضوم لمت رنػرنف لمزرلع ولمماػػدس ومم ندمػي لممتمـ مف مستادلى لنت :

" إف كمف عام ر ثرو ،لممتمـ وزوتتي خػبلؿ سػاولى لم اػص ٘ ٜٜٔٛ / ٙمةىومػ

لمم در"
فنمم عدل مبى  ٜٜٙٓتـ ػ ويو ثمف ع و ،فو غدو ،ف مطمعـ لم ػمير ،و ػ نػمؿ لمت رنػر
فامػػم وتػػدى عاػػده م ػػروفمى فػ عػػمـ  ٜٜٔٚغنػػر مةىوم ػ لمم ػػدر ػ وذمػػؾ م نممػػي ب ػرلم
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

لمت رن ػػر فمت ػػي لإلامطػ ػ بة ػػدد م ػػف عام ػػر إنػ ػرلدلى لمم ػػتمـ ع ػػمـ  ٜٜٔٚنبىػ ػ إتممممم ػػم ٘و
 ٕٙٗٗٙتػػـ ٘ٓٓٓ +تانػػي لسػػترمنا مةىوم ػ لمم ػػدر و ويػػو مػػم ناط ػ وزنػػمد ،مبى ػ فمػ ػ
 ٜٜٙٓتـ لمذى إعتبره لمت رنر ببل م مدر عمـ  ٜٜٔٚوذمؾ عى لمت

نؿ لنت

:ػ

أٝلَ :ورد بت رنػ ػػر لمخبنػ ػػر ( ص )ٔٓ/فف ثمػ ػػف ػ ػرلم لألرض لمبػ ػػمم مسػ ػػماتمم  ٔ٘ٚمت ػ ػ لر
بامان منى لمخوم مشمف يو مبى  ٘ٓٓ/مىنـ و ٕ ٜٗتـ (؟!)

بنامػػم لمثمبػػى بة ػػد لمبنػػس لممػػشرخ ٕ ٜٔٚٗ/ٖ/لممبػػرـ بػػنف كػػؿ مػػف مامػػد لممتػػوم
ػػىب و خ ػرنف " طػػرؼ فوؿ بػػموةنف "  " .........طػػرؼ ثػػمف م ػػتر " فف لمػػثمف
ٓ٘ٔ تـ ( ممو وخمسوف تانمم ) ف ط .
( مستاد  ٔ/امفظتام ٘ٔ )

وبذمؾ نكوف لم رؽ بنف ممتمم بممت رنر وممتمم بممة د مبى ٓٓ٘و ٕٖٗ تـ
( ثبلثممو ولثاػنف وفربةػنف تانمػم وا ػؼ ) نتةػنف إضػمفتي إمػ إنػرلدلى عػمـ ٜٜٔٚ
بمعتبمره فمرنم م تطةم عى

غنر فسمس !!.

غحٗيــحََ :ورد بت رنػػر لمخبنػػر فف إن ػرلر لمتمػػمرؾ ومرلنبػ لما ػػد لمماػػرر عاػػد عػػود ،لممماػػدس /
لممتمـ مف بةث لممتر عمـ ٘ ٜٔٚولمولرد بي دخوؿ لمػببلد بمبىػ ٓٓٓ٘ تػـ

ػور،

ضوون غنر م روم( ،؟!)
بنامم لمثمبى مف

ور ،لإلنرلر ( مستاد  ٕ/امفظتام  ) ٔ٘ /لممشرخٖٜٔٔٚٙ/ٖ/

دخوؿ  /لممتمـ لمببلد وب ابتي ػ مف بنف مم ورد بمإلنرلر ػ مبى ا ػدى نػدره ٘ٓٓٓ/
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تاني لسترمنا و عىمم بأف عػدـ لموضػوح نرتػس إمػ فاػي ماػرر ماػذ  ٕٚعممػم وكػمف
مػػف بػػنف لألورلؽ لمتػ ػ فخ ػػذتمم لمرنمب ػ لإلدلرنػ ػ مػػف مازمػػي وت ػػـ لمةث ػػور عىنمػػم ب ػػؽ

لألا س .

كمػػم فف لمثمبػػى بمممسػػتاد  ٖ/امفظتاػػم  ٔ٘/لممرف ػ

ػ ننػػمـ ػػرك لما ػػر مىاػػزؿ

ولماسن بممماى لمكبرى ب رؼ بدؿ س ر مىمتمـ مبىام وندره ٓٓ ٖٙتانػي لسػترمنا
تةمدؿ  ٖٓٔٛتـ مبةث لممتر ف لم تػر ،مػف ٖٔ ٜٔٚ٘/ٙ/ممػد ،سػا

( ) ٜٔٚٙ

و كمػم نبػػنف مػػف لم ػممد ،لمم دمػ بػػرنـ  ٗ/بامفظتاػم  ٔ٘/ػ فف ػػرك لما ػػر مىاػػزؿ

ولماسػػن ت ػػمد بػػأف لمة ػػد لممبػػرـ بػػنف لممنوػ لمةممػ مىت ػػانس انمبػ عػػف ػػرك بماوانػػم
لممترن ناص عى ننمـ لألخنر ،بتوفنر لمسكف لممامسس وخدم درت فومػ ووتبػمى
غػػذلم نومنػػم وم ػػمرنؼ إات ػػمؿ دلخػػؿ لممتػػر مىسػػند  /ػػون سػػبلـ طػولؿ فتػر ،إنممتػػي
بمممتر .

ويػػو مػػم نتسػػماد مػػس ممتػػمم بػػمإلنرلر لمتمرك ػ سػػممؼ لمبنػػمف ػ ونشكػػد

ػػاتي

وا ن مم ورد بي مف ا ن لمةود ،مىببلد ومةي مبىػ فمػ ػ ٓٓٓ٘ تانػي لسػترمنا و ػ
لألمر لمذى نوتس إضمف يذل لممبى إم ر ند إنرلدلتي لألعولـ ٘ ٜٔٚػ . ٜٜٔٚ
غحُػحََ :كحشَجُطوغيغَؿٜٞجَإَٔيضعؼَػَٖٔجإليغجصجشَٓحَيأض:َ٠

َََََ

ٓٓ٘ٔ تـ

ننم ا

 ....... /ف بنس لمسنمر ٛٓٔٔ ،فتره غربن

ٕٓٓ٘ تـ

ننم ا

...... /ف إنرلدلى ت انؿ لمتمكس سممؼ لمذكر

ٓٓٓٗ

تـ َ

.

ممد ،ثبلث ساولى  ٚٚػ . ٜٜٔٚ

َ

ٛٝظَٙجإليغجصجشَغحذطََٖٓٚجملـط٘ضجشَجآلضيسََََ:
ٔ ػ

بنػس لمسػنمر ٛٓٔٔ ،فتػر ،غربنػ لممػشرخ  ٜٜٔٚ/٘/ٜٔلممبػرـ بػنف  /عبػد
لمماةـ اسف فتوح ( .....بموةنف) ولمسند / ،فرنػد ،عبػد لمةػمط لممرسػ
( م ترن ) و وي ا ن ثمبت بادلر ،مػرور لمماى لمكبرى .

( مستاد  ٘/امفظتام ) ٔ٘ /

ويػػذل نوتػػس إضػػمف مبى ػ ٓٓٓٗ تػػـ ( فربة ػ فالؼ تانػػي ) إم ػ
إنرلدلى عمـ . ٜٜٔٚ
ٕػ

إخطمر مأمورن ضرلوس لمماى بتمرن ٖٔ ٜٜٔٚ/ٙ/لمم دـ مف لممدعوو
عب ػػد لمم ػػاةـ اس ػػف فت ػػوح ( ) ........ع ػػف بن ػػس لمس ػػنمر ،لألتػ ػر ،س ػػمم
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لمبنمف بتمرن ٜٜٔٚ/٘/ٜٔ
( مستاد ٘ امفظتام ) ٔ٘ /
عجذؼــحَ :ورد بػػممت رنر ( ص  ) ٜفف ثمػػف لمسػػنمر ٖٙٚٚ ،مبلك ػ لماربن ػ

ػ فنػػمى ٕٖٔ

مودنؿ ٗ ٜٔٚػ مسني ٓ ٜٗػ م ترى  ٘ٓٓٓ = ٜٜٔٚ .... /تـ (؟!) .
بنامم لمثمبى مف

ور ،ع ػد لمبنػس لممػشرخ  ٜٜٔٚ /ٛ / ٚلممبػرـ بػنف لمسػند /

لمسند مامد سىنممف ب

تي ( طػرؼ فوؿ بػموس ) ولمسػند  ( ..... /طػرؼ ثػمف م ػتر

) و ػ عف بنس لمسنمر ،سمم لمبنمف ػ ولمت فخذى رنـ  ٖٕ٘ٚٙمبلك لإلسكادرن ػ
فنػػمى ٕٖٔ مودنػػؿ ٗ ٜٔٚو ػ فف ثمػػف لمبنػػس ٓٓٗٔ تػػـ ( فمػػؼ وفربةمموػػي تانػػي
م ػػرى ) ولمة ػػد موثػػؽ ب ػرنـ  ٜ٘ٚٙف ػػمر ع ػػمرى لإلسػػكادرن
بت ػػمرن  ٜٜٔٚ/ٛ/ٚوبػ ػرنـ ٖ ٕٕٚف مأمورنػ ػ

ػ فػػرع لمسػػنمرلى

توثن ػػؽ لمماىػ ػ فػ ػ ٕٕ( ٜٔٛٓ/ٚ/

مسػػتاد  ٚ /امفظتاػػم ٘ٔ ) فى فف لم ػػرؽ بػػنف لمػػثمف لم ػولرد بػػممت رنر ( ٓٓٓ٘تػػـ )
ولمثمف لمولرد بممة د لمموثؽ ( ٓٓٗٔتـ ) = ٓٓ ٖٙتـ

ويذل نوتس إضمف مبى ٓٓ ٖٙتـ إم إنرلدلى عمـ . ٜٜٔٚ
سحٓـحَ :فورد لمت رنر ( ص  ) ٔٙ /لما

لممةن ػن مػف لرتػس لمػزو ولمزوتػ باسػب ٘%ٚ

ساونم .

بنام ػػم لما ػ ػ لممةن ػػن لممامس ػػب ولممأموفػ ػ فػ ػ ذمػ ػػؾ لمتػ ػػمرخ (  ) ٜٜٔٚال

تتتموز ٓ٘ %يذه ولاد. ،

ٝجُػحٗيـسَ :فف لمت رنػر مػـ نأخػذ فػ لإلعتبػمر لمسػاولى لمتػ نضػميم لممػتمـ

ف بةثمى بممخمر عى ا
بتممورن م ر لمةربن

لمموفده ممم ترتس عىني تػوفنر دخىػي مػف لمةمػؿ

لمتم

وندره :

 ٔٔٙٛتـ لممرتس ػ فثامم بةث فمممانم عمـ ٕ ٚػ ٖٜٔٚ
 ٜ٘ٛتـ لممرتس ػ فثامم بةث لممتر عمـ ٜ٘ٔٚ
 ٕٔٗٛتـ لممرتس ػ فثامم بةث

فمممانم وفراسم عمـ ٜٔٛٚ

ٖٗ٘٘ تـ إتممم مم تـ توفنره .
وي ػػذل نوت ػػس إضػ ػػمف مبىػ ػ ٖٗ٘٘ ت ػػـ ( ثبلثػ ػ الؼ وخمس ػػممو وفربةػ ػ

وخمسنف تانمم ) إم إنرلدلى عمـ . ٜٜٔٚ

ؿحصؿـحََََ:فضػمؼ لمت رنػر ػ بطرنػؽ لمخطػأ ػ مبىػ ٓ٘ٗ ٛتػـ إمػ م ػروفمى عػمـ ٜٜٔٚ
عىػ ػ فا ػػي ض ػػمف تك ػػممنؼ مب ػػما ما ػػزؿ  ........... /لم ػػذى فن ػػر لمخبن ػػر لممادسػ ػ
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إنممتي وت دنر تكى تي ف عمـ ٖ ٛو ٗ ( ٜٔٛص ٓٔ مف لمت رنر ) .
بنام ػػم لمثمبػ ػػى مػ ػػف كتػ ػػمس لإلدلر ،لممادسػ ػػن برومس ػ ػ مركػ ػػز مان ػ ػ لما ػ ػػر

لممػػشرخ  ( ٜٚ/ٖ/ٔٚمسػػتاد  ٔ/امفظتاػػم  ٔ٘/لممرف ػ ) فف تػػرخنص لمباػػمم

ػػدر

فػ ٓٔ ٜٔٛٓ /٘/ػ ومػػنس فػ عػػمـ  ٜٜٔٚو ولأل ػػؿ فف لمتػػرخنص نسػػبؽ إنممػ
لممبػما و ونػد ترتػس عىػ يػذل زنػمده م ػروفمى عػمـ  ٜٜٔٚبػذمؾ لممبىػ خطػأ و ػ
ٖ ٛو ٜٗٔٛ

لألمر لمذى نستىزـ ترانىي إم م روفمى عمم

ػ وبممتمم زنمد ،إنرلدلى عمـ  ٜٜٔٚبذلى لم در ( ٓ٘ٗ ٛتـ ) ػ .

ؿحذؼحََ:

إمت ػى لمت رنػر عػف إضػمف مبىػ ٓٓ٘ ٙتػـ ا ػنى بنػس مواػمى وتمبىويػمى فانػ

وت ػػمنـ عبلمػػمى تتمرنػ إلاػػدى لممشسسػػمى بممممىكػ لمسػػةودن بػػدعوى عػػدـ ت ػػدنـ
مسػػتادلى تػػدؿ عىنمػػم (؟!) بنامػػم لمثمبػػى فف لممػػتمـ خ ػرن كىن ػ لم اػػوف لمتمنى ػ 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 . ٜٜٔٚ

*َََُظُيَيطؼنيَئػحكسَجملرحُؾَجآلضيسَكَ٠جحٗدَجإليغجصجشَػحَََََََّ0989

(ٔ )

(ٕ )

مبىػ ٓٓ٘ و ٕٖٗ تػػـ
مبى ػ

بمعتبػػمره فمرنػػم م تطةػم عىػ غنػػر فسػػمس فػ
رلم

فرض ( لمباد فوال ) .

ٓٓٓ٘ تانػػي لسػػترمنا مبى ػ عموػػد بػػي طب ػػم مئلنػػرلر لمتمرك ػ مػػف
بةثتي بدوم لممتر ( لمباد ثمانم ) .

مبى

ٓٓٓٗ تـ

(ٖ)

( ٗ)

مبى ػ

ٓٓ ٖٙتػػـ

(٘)

مبى ػ

ٖٗ٘٘ تػػـ

()ٙ

مبى ػ

ٓ٘ٗ ٛتػػـ

( )ٚمبى

ٓٓ٘ ٙتـ

بمعتبمره إنرلد مـ ناتسس امت عف بنس لمسنمر،
ٔٔٓ ٛفتر ،لماربن وعموػد ت ػانىمم ممػد ،ثػبلث

ساولى  ٚٚـ  ( ٜٜٔٚلمباد ثػممثم ) .

بمعتبػػمره فمرنػػم م تطةػػم عى ػ غنػػر فسػػمس ف ػ
ػ ػرلم لمسػ ػػنمر ٖٙٚٚ ،مبلك ػ ػ لماربن ػ ػ ( لمباػ ػػد
رلبةم ) .

بمعتبػػمره فمرنػػم م تطةػػم عى ػ غنػػر فسػػمس ف ػ

ا مى لممةن

( لمباد خممسم ) .

بمعتبػػمره فمرنػػم م تطةػػم عى ػ غنػػر فسػػمس ف ػ
تكػػممنؼ باػػمم ماػػزؿ بامان ػ منػػى لمخػػوم مػػشمف
( لمباد سمدسم ) .

بمعتبمره إنػرلدل مػـ ناتسػس اػمت مػف ا ػمط بنػس
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مواػ ػ ػػمى وتمبىويػ ػ ػػمى فان ػ ػ ػ وت ػ ػ ػػمنـ عبلمػ ػ ػػمى
تتمرن (.لمباد سمبةم)

ػػػػػػػػػػػػػػػػ

لإلتممم ٘ :و  ٕٙٗٗٙتـ  ٘ٓٓٓ +تاني إسترمنا
جخلالطسََ

نتةػنف ػ ولألمػر كػذمؾ ػ إضػمف لممبػمم سػمم لمبنػػمف ولتممممػم ٘و  ٕٙٗٗٙتػـ إمػ

إنرلدلى عمـ  + ٜٜٔٚمبى ٓٓٓ٘ تاني لسترمنا إم إنرلدلى عمـ . ٜٜٔٚ

ومػػف ذمػػؾ نبػػنف فف لمم ػػروفمى ػ لمم ػػوؿ فػ لمت رنػػر ػ فامػػم غنػػر مةىومػ لمم ػػدر ػ
ي ف لما ن

ممم م در م روع مف لإلنرلدلى سمم لمبنمف ولمت تزند عامم بكثنر .
ملـــحَضـــوضَّ
و

وممم ورد بمستادلى امفظتام  ٔ٘/لممرف

فػػاف لممػػتمـ لمظىػػنـ لمم تػػرى عىنػػي و ونػػد طممػػى راى ػ مةمامتػػي و و ف ممػػم فف ت ػػؿ إم ػ

ختمممم بةدمكـ .

نبػػدى فوال فاػػي نتمسػػؾ ببرلمتػػي لمكممىػ مػػف يػػذل لإلتمػػمـ و ونػػرى و واػػرى ولنػػمه و دوف
م مدر ،عى مم ترله لمماكم لممونر ،و فف يذه لمبرلم ،ولضا ثمبتػ مػف ت رنػر متاػ لمخبػرلم
ف ضوم لممستادلى لمم دم بامفظتام . ٔ٘ /
فػػاذل رفى لمماكم ػ لممػػونر ،مزنػػدل مػػف لمتوثنػػؽ و فػػاف لممػػتمـ نراػػس بػػذمؾ ونطىبػػي

ونتمسؾ بي .

أطِيـــــحَََ :باعمد ،لممأمورن مىتا لمخبرلم مىاظر عى ضوم امفظ لممستادلى .ٔ٘/

ٝجدطيحؿيح  :إستدعمم لمىتا ومامن تمم ف متىس لم ضمم عىػ ضوم ذلى يػذه لمامفظػ
".

(( إاتم اص مذكر ،نضن لمكسس غنر لمم روع لمم دم ف ٘ٗ ورن ))
*

*

*

وب ػػممرتوع مم ػػدوامى فس ػػبمس لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي نتب ػػنف فف لمماكمػ ػ م ػػـ تةػػػرض
ممذكرت لمػدفمع سػمم ت لمػذكر وال مة ػرلى اػولفظ لممسػتادلى لمم دمػ و ال إنػرلدل وال بػممرد و
بممتمانص ولمباث وخبل اكممم مف لمرد عىنمم وعى مػم ورد بممػم مػف دفػوع وفوتػي دفػمع مػس
فامػػم تمنةمػػم تويرنػ نتانػػر بمػػم وتػػي لمػرفى فػ لمػػدعوى مػػو فامػػم فممػػى بمػػم فو فامطػػى ا سػػمم
عىمم بمم ورد بمم ٓ

بػػؿ إف لسػػبمس لماكػػـ تػػممى خممنػ اتػ مػػف تا ػػنىممم وبنماممػػم بمػػم نابػ م عػػف فف
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لمماكم مـ تطىس عىنممم اممونػم ولف كماػى نػد تسػىمتمم مػف لمامضػر مػس لممػتمـ إال فامػم فم ػى
بممػم فػ مىػػؼ لمػػدعوى متظػػؿ بمػػم دوف فمعىنػ فو فثػػر ٓ ػ بػػؿ وفوردى لمماكمػ غرنبػػم غرنبػػم
غرنبم ف مدوامى اكممم و ػ ف ممى ولم وؿ عى عولياي نسنر ػ نممػى با ػر لمى ػظ ص ٗٔ

مػف مػػدوامى اكممػم  " :وا ػػر (؟!) ماػػمم لممػتمـ دفمعػػي ودفوعػػي فػ لمتامنػ لألخػػرى (
تامن ػ لمر ػػو ) ،رنػػـ ٗٔ٘ ٛمسػػا  ٜٜٔٛاػػدلوؽ لم ب ػ ف ػ طىػػس لم ضػػمم ببرلمتػػي ولاتنمطنػػم
تمزمم ف طىس سممع ميد لإلثبمى لألوؿ " ؟!!!!
يحَأُـحفَجهللَ؟!!!!!َ

يػذه لممػذكر ،لممطومػ و فػ ٘ٓٔ ورنػ و ػ ولألخػرى فػ ٘ٗ ورنػ وع ػرلى مػف اػولفظ
لممسػتادلى لممشنػد ،و ػ مػـ تتػد فنمػم لمماكمػ لممػونر ،لمموكػؿ إمنمػم لماكػـ بممةػدؿ ولإلا ػمؼ
ػػنوم نسػػتاؽ لماظػػر ولإلنػرلد ولمػػرد و ػ ولعتبرتمػػم يبػػمم ماثػػو لر و ػ وفف لمػػدفمع إاا ػػر ( نػػم

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
فأ باى فسنر ،مي نبؿ سممع دفمع لمطمعف ولمةمف لماظر فني  ...ويكذل اوكـ لمطػمعف ...

ونض ػ بادلاتػػي دوف مامكم ػ تػػمد ،دوف فف تسػػمس دفمعػػي فونػػؼ ف ػ ن ػػص لإلتمػػمـ مكبػػؿ

لألندى ػ مة ود لمىسمف ػ م ندل بأغبلؿ ُم ْا ًكم 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
لمى ظ بتىس لممرلفة ٕٗ ٕٕٓٓ/ٗ/ص ٗ ٚو ٘ ٚمما ي با ر لمى ظ  :ػ
" اضػر لألسػتمذ  /رتػمو عطنػػي لمماػمم

ػ ونػمؿ إاػي نتمسػػؾ بسػممع لم ػميد اسػػمانف

مامد ممدى عى لمااو لمذى فبدله زمنىي لمامضر لنف عىمم بأف لممذكور تمرى سػممعي فػ
لم ضن لمت فبدليم زمنىي ونػدـ امفظػ طونػى عىػ فمػر لإلاممػ وكمفػ فدمػ لإلثبػمى ومشتىػ
متىسػ ػ  ٕٕٓٓ/٘/ٕٙمس ػػممع مرلفةػ ػ لمانمبػ ػ مم ػػم نت ػػنح لم ر ػ ػ مس ػػممع لمم ػػذكور ولمماكمػ ػ
طىبى مف لمدفمع فف نترلفس ف موضوع لمدعوى مس تمسكي بممطىس  .ولمانمب

راى لمػدعوى

و ممى عى لمطىبمى  .ولمدفمع لمامضر فبدى ف نضن لمكسػس غنػر لمم ػروع بأاػي نانػؿ
عى مذكرتي لممشرخ  ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٛلمم دمػ بتىسػ  ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔوعىػ اػولفظ لممسػتادلى
لمم دمػ تبمعػػم ماػػذ لممامكمػ لمسػػمب ومػػآلف انػػث إسػػتبمف مػػف مممػ لمخبنػر لمماتػػدس بمةرف ػ

لمماكم بمنو سمب ند إاتمى إم فف كمف عام ر لمثػرو ،مبػرر ،وممػم م ػمدر مةىومػ ومػـ

نتونػػؼ إال عاػػد مبى ػ  ٜٜٙٓتػػـ ف ػ إن ػرلدلى عػػمـ  ٜٚونػػدـ تاطن ػ ممػػم لمامفظ ػ رنػػـ ٔٙ
وفطىة ػ ػػى لمماكمػ ػ ػ لمخبن ػ ػػر لممات ػ ػػدس فا ػ ػػد فعض ػ ػػمم لمىتاػ ػ ػ عتمػ ػ ػ إم ػ ػػمـ عتمػ ػ ػ بتىسػ ػ ػ
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ٕٓ ٕٕٓٓ/ٗ/عى ػ يػػذه لمامفظ ػ ونػػرر ا ػػم فف بممامفظ ػ مسػػتادنف يمػػم لممسػػتادلف لمثػػما
ولمثممػػث ناطنػػمف لممبى ػ وزنػػمد ،وفاممػػم

ػػانامف ومػػـ نسػػبؽ عرضػػممم عى ػ لمىتا ػ وبممتػػمم

تكػػوف تمم ػ لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع ال سػػاد ممػػم وغنػػر ثمبت ػ ف ػ اػػؽ لممػػتمـ  * .وبمماسػػب
م ضن لألمولؿ لمةمم فاف لمدفمع نانؿ إم كمف لممستادلى لمم دم فممـ ينو لمماكم وفممـ
ينوػمى ماػمنر ،إاتمػمم بمممنوػ لممػونر ،اممنػم ػ كمػم نانػؿ عىػ مذكرتػي لمماػرر ،فػ ٘ٓٔ ورنػ
لممشرخ  ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٛولمم دـ بتىس  ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔونانؿ عى كؿ مػم ورد بمػم مػف دفػوع

ودفػمع وطىبػمى طممبػم لماكػػـ بػممبرلم ،ولاتنمطنػم تمزمػػم فتمبتػي إمػ طىبػػي لمتػمزـ مسػممع ػػممد،
لممبى

ميد لإلثبمى لألوؿ اسمانف مامد ممدى "
" إاتم مم فبدله لمدفمع ولممثبى بماضر لمتىس

"

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:

" 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

ومو مػـ نةػمود لممػدلفس عػف لمطػمعف لمتمسػؾ بػي فممممػم ولالّ كػمف لماكػـ مةنبػم م

باؽ لمدفمع " .

ػوره ولخبلمػي

* ا ض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

وال نت ػؽ يػذل كىػي لمػذى تتميىتػي لمماكمػ ػ مػس

ػ مى لم مضػ لمػذى نتةػنف فف نتسػـ

ت رفي بمممدوم ورتما لم در ولمرون ولمبةد عف لماضس ولإلا ةمؿ .
ولذ كمف مي فف ناضس  ...فىناضس مف ا سي لمذى نبؿ لمتىوس عى م ةػد لم ضػمم
مى

ػػؿ فػ فنضػػن لماػػمس بػػمماؽ ولمةػػدؿ ولم سػػطمس ـ ويػ مممػ

ػػمن ووزريػػم ومسػػوومنمتمم

ف ػد ث ػبل وخطػ لر ألف لمظىػـ مػف لمكبػػمور  ...وعىػ لم مضػ فف نتامػؿ ضػرنب مركػزه لمسػػمم

ومكماتػػي لمةممن ػ فن ػ م لمتمنػػس بةدمػػي وناةمػػوف ب ضػػىي وتمػػده  ...ولذ غمبػػى يػػذه لممةػػما
تمنةمػم عػف ماكمػ لمموضػوع ومػـ تتاػموؿ فػ اكممػم دفػمع لمطػمعف لم ػ وى ولممسػطور فػ
لممػػذكرتنف وفػ اػولفظ لممسػػتادلى لمةدنػػد ،ولممستةرضػ بمممػػذكرتنف و رغػػـ تويرنتػػي لنػرلدل مػػي

وردل عىني فأف اكممم نكوف مةنبم ولتبم ا ضي ٓ

ومـ نةرض لماكػـ لمطةػنف بكىمػ ولاػد ،مىػدفوع لم ماوانػ لممبػدل ،كتمبػ بمممػذكرلى عىػ
ااػػو مػػم سػػىؼ عرضػػي با ػػي و فىػػـ نةػػرض لماكػػـ ال إنػرلدل وال ردل مىػػدفس بػػبطبلف إذف لمانمبػ
لمةمم لم ػمدر ٔٔ ٜٛ/ٔٔ/مةػدـ تدنػ لمتارنػمى وبطػبلف كػؿ مػم باػ فو نترتػس عىنػي  .وال
مىدفس ببطبلف لألذوف لمتممن مئلذف لألوؿ مركوبمم عى فكتمؼ لإلترلملى لمبمطى و ػ وال مىػدفس

بػػبطبلف فذوف لمانمب ػ لمةمم ػ ومػػم نترتػػس عىنمػػم إلا ػرلفمم إم ػ ترنم ػ مسػػت بى ممػػم ن ػػس اػػنف
درى لألذوف لممتتممن  .وال مىدفس ببطبلف لمتسػتنبلى مػبطبلف إذف لمانمبػ و ومتتػموز اػدود
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لإلذف و ومتس ػ ػ ػػتنؿ مكممم ػ ػ ػػمى بان ػ ػ ػػر إذف بة ػ ػ ػػد رف ػ ػ ػػض لمانمبػ ػ ػ ػ إ ػ ػ ػػدلر فى إذف فػ ػ ػ ػ ٔٛو
ٕٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/خبلف ػػم مم ػػم تزعم ػػي لمرنمبػ ػ و وألف لم ػػموـ بممتس ػػتنؿ لمم ػػتاكـ فن ػػي مػ ػف غن ػػر
لممػأذوف ممػػـ بممتسػػتنؿ و وألاػػي خػػممط لمتسػتنبلى ماظػ إترلومػػم ترنمػ مشثمػ بمممػػمدٖٜٓ/ ،

مكر لر ع وبمى ي إسترلؽ لمسمس و وإلطبلع لمرنمب لإلدلرن عى لأل رط ولمةبث فنمم نبػؿ
إت ػػمممم بممانمب ػ لمةمم ػ و فضػػبل عػػف عػػدـ ت ػولز لإلعتػػدلد بممتسػػتنبلى كػػدمنؿ ف ػ لمػػدعوى
لمتامون ػ و كمػػم مػػـ نةػػرض لماكػػـ ال إن ػرلدل وال ردل مىػػدفس بػػبطبلف لم ػػبض ولمت تػػنش وكػػؿ مػػم

نترتػػس عىنممػػم و مػػبطبلف لإلذف لمػػذى ركػػف إمنػػي لإلت ػرلم مػػف امان ػ و ومػػبطبلف إذف لم ػػبض

ولمت تنش لم ػمدر ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/و ومةػدـ مطمب ػ مػم نػرره لم ػموموف عىػ لمضػبط مىا ن ػ و
وال مىػػدفس بةػػدـ تػولز لإلعتػػدلد ب ػػممد ،مػػف نػػممول فو ػػمركول فػ يػػذه لإلتػرلملى لمبمطىػ و وال
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

ػ مـ نةرض مي لماكـ لمطةنف ال إنرلدل وال ردل و بؿ وفتمضي ف عبمر ،غرنب عتنب تػدع

خبلفػػم مكػػؿ يػػذل لمػػدفمع فاػػي نػػد " إاا ػػر ف ػ طىػػس لمب ػرلم ،ولاتنمطنػػم تمزمػػم سػػممع ػػميد
لإلثبمى لألوؿ " ؟ !!!!
يحَأُـحفَجهللَ؟!!!َ

ومـ تكف لمدفوع ولمدفمع بمذكر ،لمدفمع ف لمكسس غنػر لمم ػروع و بأاسػف اظّػم مػف

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 بػأالّ وتػي و مكت نػم ػ فى لماكػـ ػ

بأاي تتب عى لمطمعف فػ مدوامتػي بػابرلم سػماتي مػف إاػدى تممتنمػم و ػ ومكاػي ػ فى لماكػـ ػ

عمد فاستكثر ذمؾ عىني فنمم نبػدو و فأكىمػم واػذفمم لمماطػوؽ امسػبم لماكػـ ولمة وبػ إمػ تمنػس
مم اسس إم لمطمعف ف لم ضنتنف !!!!!!

َََََيحَأُـحفَجهللَ؟!!!!!َ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذأََٗ:َٚ

" مف لمم رر لمدفمع لممسطور ػ فػ مػذكرلى فو اػولفظ مسػتادلى نةػد مكمػبل مدفمعػي

لم ػ وى لف مػػـ نكػػف بػػدنبل عاػػي وعى ػ لمماكم ػ فف ت طػػف لمنػػي وت سػػطي ا ػػي ف ػ لمتا ػػنؿ

ولمرد وتىتزـ بأف تةرض مػي إنػرلدل وردل وبأسػبمس سػموا
مةنبم م

متػ كػمف تويرنػم ولال كػمف اكممػم

وره ولخبلمي باؽ لمدفمعولتس لما ض " ٓ
* ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ ٗ /ــ س ٖ٘ ــ ٕ ٛــ ٖٚٛ
* ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ ٙ /ــ س  ٕٜــ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ
* ا ض  ٜٔٚٚ/ ٔ /ٔٙــ س  ٕٛــ ٖٔ ــ ٖٙ
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* ا ض  ٜٔٚٙ/ ٔ /ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ٔٙــ س ٕٗ ــ  ٕٜٗــ ٕٕٔٛ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٛــ س ٕٓ ــ ٔ ٕٛــ ٖٔٚٛ

* ا ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طةف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ
* ا ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔػ سٕٗ ػ ٕٗ ػ ٔ ٜٔػ طةف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ
بػػدوريم تػػزم النتتػ فز مػػف لمػػدفمع لممكتػػوس و بػػؿ يػ عمػػمده

كػذمؾ لممسػػتادلى فمػ

وساده وعموده لم رى و ومس فف دفػمع لمطػمعف كػمف مشنػدل بة ػرلى اػولفظ لممسػتادلى لمتػ

فامؿ لمنمملمدفمع وتمسؾ بمم و لال فف لماكـ مـ نةرض ممم بتمتػم اللنػرلدل والردل ـ ـ ويػذل
ن ور ولخبلؿ تسنـ باؽ لمدفمع ٓ
ٝهضَدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغَذإَََََٔ:

" وفف كػػمف لمثمبػػى مػػف لممسػػتادلى لمت ػ

ندمى ماي بةد اتز لم ضن

نةتمػػد عىنمػػم لمطػػمعف ف ػ لثبػػمى دفمعػػي نػػد

مىاكـ ومـ نكف مرخ م مػي مػف لمماكمػ

فػ ت ػدنممم و فػذمؾ

مممنسػػوغ مىماكم ػ 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
مـ تةػف بتا نػؽ يػذل لمػدفمع فو تػرد عىنػي فػاف اكممػم نكػوف نم ػ لر ن ػو لر نةنبػي

لمماكم

بممنستوتس ا ضي "
* ا ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ
ٝدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغََذإََََٔ:
" تمسؾ لمطمعف بدالم

يممم ف لمدعوى ومشث لر ف

مستادلى م دمي ماي ف ا

ركف لمخطأ عاي نةد دفمعم

م نره ولذل مـ تىؽ لمماكم بمال لم يذل لمدفمع ف تويره ومـ

تولتمػػي عى ػ ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف لم ػ فا ػوله ومػػـ ت سػػطي ا ػػي وتةا ػ

بتمان ػػي بىوغػػم لم ػ

غمن ػ لألمػػر فنػػي بػػؿ سػػكتى عاػػي لن ػرلدل مػػي وردل عىنػػي ومػػـ تتاػػدث عػػف تىػػؾ لممسػػتادلى مػػس

مػػمنكوف ممػػم مػػف دالم ػ ف ػ ا ػ عا ػػر لمخطػػأ ومػػو فامػػم عانػػى بباثمػػم متػػمز فف نتانػػر وتػػي
لمرفى ف لمدعوى فاف اكممم نكوف مةنبم بمم

ور " ٓ

* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ
ٝدٌٔصََحمٌٔسََجُ٘وغََذأَََٗ:ََٚ
" لمػػدفمع لممثبػػى ف ػ

ػ امى امفظ ػ

لممسػػتادلى لمم دم ػ

بةػػدـ لسػػتن مم لم ػػنؾ ماػػؿ لالتمػػمـ ػرلوطي لم ماوانػ
ن مي بمم

سػػكوى لماكػػـ عاػػي لن ػرلدل وردل عىنػػي

ور لممبطؿ مػػي " ٓ


ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ
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مىماكم ػ لالسػػتاوامفن

ضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغََ:ـَ

" ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني ند إعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذى

فغ ػػؿ لإل ػػمر ،إم ػ دفػػمع لمطمعا ػ و ومػػـ نػػورد مضػػموف لممسػػتادلى لمم دم ػ مامػػم إثبمتػػم ممػػذل
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 وي ػ عى ػ بنا ػ مػػف فم ػره وبةػػد فف
نممػػى بمػػم ناباػ عىنمػػم مػػف تػػدننؽ لمباػػث متةػػرؼ وتػػي لما ن ػ  .ػ لألمػػر لمػػذى ًن ِ ػ ْػـ لماكػػـ
ون ًة ِتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي
لممطةػػوف فنػػي بمم ػػور ف ػ لمبنػػمف ُ
لم انح و ومف ثـ نتةنف ا ضي ولإلعمد،

دوف امت إم باث بمن فوتي لمطةف " ٓ

* ا ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

" ولاي وموف كمف لأل ؿ فف لمماكم ال تىتزـ بمتمبة لممتمـ ف ماما دفمعي لممختى

إال فاي نتةنف عىنمم فف تورد ف اكممم مم ندؿ عى فامم ولتمى عام ر لمػدعوى وفممػى بمػم
عى ااو ن

ح مف فامم فطاى إمنمم وولزاػى بنامػم ػ وعىنمػم فف تةػرض مػدفمع لمطػمعف إنػرلدل

مػػي وردل عىنػػي مػػم دلـ مت ػػبل بولنةػ لمػػدعوى ومتةى ػػم بموضػػوعمم وبتا نػػؽ لمػػدمنؿ فنمػػم ػ فػػاذل
ن ػػرى ف ػ باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتادلى لمت ػ إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم مامن ػ لألمػػر فنػػي
وفس ػ طتي ف ػ تمىتػػي ومػػـ تػػورده عى ػ ااػػو نك ػػؼ عػػف فامػػم فامطػػى بػػي وفنسػػطتي ا ػػي فػػاف
اكممم نكوف م وبم بمم

ور بمم نبطىي "

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

ضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغََ:ـَ

" ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني ند إعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذى

فغ ػػؿ لإل ػػمر ،إم ػ دفػػمع لمطمعا ػ و ومػػـ نػػورد مضػػموف لممسػػتادلى لمم دم ػ مامػػم إثبمتػػم ممػػذل
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 وي ػ عى ػ بنا ػ مػػف فم ػره وبةػػد فف
نممػػى بمػػم ناباػ عىنمػػم مػػف تػػدننؽ لمباػػث متةػػرؼ وتػػي لما ن ػ  .ػ لألمػػر لمػػذى ًن ِ ػ ْػـ لماكػػـ
ون ًة ِتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي
لممطةػػوف فنػػي بمم ػػور ف ػ لمبنػػمف ُ
لم انح و ومف ثـ نتةنف ا ضي ولإلعمد ،دوف امت إم باث بػمن فوتػي لمطةف " ٓ
* ا ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

" ولاػػي ومػػوف كػػمف لأل ػػؿ فف لمماكم ػ ال تىتػػزـ بمتمبة ػ لممػػتمـ ف ػ ماػػما دفمعػػي
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لممختى إال فاي نتةنف عىنمم فف تػورد فػ اكممػم مػم نػدؿ عىػ فامػم ولتمػى عام ػر لمػدعوى
وفممػػى بمػػم عىػ ااػػو ن

ػػح مػػف فامػػم فطاػػى إمنمػػم وولزاػػى بنامػػم ػ وعىنمػػم فف تةػػرض مػػدفمع

لمطمعف إنرلدل مي وردل عىني مم دلـ مت بل بولنة لمدعوى ومتةى م بموضوعمم وبتا نػؽ لمػدمنؿ
فنمػػم ػ فػػاذل ن ػػرى فػ باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتادلى لمتػ إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم مامن ػ

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 "

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

ًٔحََهؼصََحمٌٔسَجُ٘وغََذأَٗ:ََٚـــََ

" وموف كػمف لأل ػؿ فف لمماكمػ التىتػزـ 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

عى ػ فامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػدعوى وفدمتمػػم وفممػػى بمػػم عى ػ وتػػي ن

ػػح عػػف فامػػم فطاػػى

لمنمم وولزاى بناممم عف ب ر وب نر ،و وفامم لذل لمت تى عػف دفػمع لممػتمـ كىنػ
تمىػ ومػػـ تػػورده عى ػ
نم ػ ػ لر " ٓ

وفسػ طتي

ااػػو نك ػػؼ عػػف فامػػم فطىةػػى عىنػػي وفنسػػطتي ا ػػي فػػمف اكممػػم نكػػوف

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

ؿحذؼحََََ:جُوظٞعَجُرحُؾَدضَئٗؼضجَّجُطـريدَ
ا
َََََََََََََكَ٠ضٜٔسَجإلػغجعََ.كؼالَػَٖجإلسالٍَججلـيَْحبنَجُضكحع !!َ

سبؽ فنمم سىؼ و ػ بنمف مم تضماتي مذكر ،دفمع لمطمعف ف نضن لألمػولؿ لمةممػ و

ػ ويػػو دفػػمع مسػػطور بػػمألورلؽ تمسػػؾ بػػي لمطػػمعف ( ا ػػض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛو
ٕٗٗ ) و ػ وورد فػ تىػػؾ لممػػذكر ،و ا ػ وداػػض م رنػ لإلضػرلر و وفػ بنػػمف ذمػػؾ نممػػى
لممػذكر ،ص ٗ ٚفف  " :لم ػؾ لمػدلم عىػ لات ػمم تممػ ػ لو فرنػ ! ػ لالضػرلر ػ  .يػو
لممستاد لم مطس لمتمزـ بامفظتام  .. ٕٔ /ويو لفمده رسمني

ا م بأاي  :ػ
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ػمدره مػف ػرك ترنكواػم و ػ ت نػد

" مػػـ نػػتـ تا نػػذ لن ػ تةمنػػدلى مػػس اسػػانف ممػػدى لو لمسػػند يػػمرى لو تنم ػ مػػف تماػػس
لم ػركي مطى ػم

" ػ وعىػ وتػي تىػؾ لمامفظػ لمرننمػ ٕٔ /ـ فورد لمػدفمع بمممػذكر ،لممبػمدت

لم ماوان لمت تاكـ ترنم لإلضرلرو ( ص ٓٔٔ ومم بةديم مف يذه لممذكر ،بأسػبمس لمطةػف
) بمم ف ذمؾ وتوس فف نكوف لمضػرر ممدنػم ما ػم اػمال ومشكػدل وفف ن ػس فةػبل ال لفت لرضػم و
وال نك

إاتممؿ ونوعي ممدلـ مـ ن س فةبل  .يذل فضبل عف لم

د لمتامو لممتمثؿ ف إتتمه

إرلد ،لمموظػػؼ إم ػ فاػػدلث لمضػػرر عػػف عىػػـ ولرلد ،إاػػدلث لماتنتػ و ػ ويػػو مػػم اانػػؿ إم ػ

لممسطور فني سى م

.

* وفضػػمفى مػػذكر ،دفػػمع لمطػػمعف ( ص ٓ ٛومػػم بةػػديم وص  ٔٔٙومػػم بةػػديم مػػف فسػػبمس
يذل لمطةف ) فاي باازلؿ يذه لم ولعد عى لمدعوى و نتضح  :ػ
أٝلََ ََ:فف لممتمـ كمف مىتزمم ف تمنس لالاولؿ ادود وظن تي و ومـ نخػؿ فبػدل بم تضػنمتمم و

ػ ػ ومػػـ نتػػموز اػػدوديم و وسنمس ػ لألسػػةمر سنمس ػ تخضػػس إلعتبػػمرلى عدنػػد ،نتػػس
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
خسمر ،ما
ف ظؿ مامفس

و فو نترلكـ لممخزوف اتنت ذمؾ كىي بمإلضمف لم عنوس فػ لالاتػم
دند ،تدل ف لمسوؽ و ػ يذل وند ا ى سنمسػ لممػتمـ عموػدل وا ةػم

كبن لر م ركتي و وا ػى سنمسػمى لنخػرنف ( نبىػي وبةػده ) خسػمر ،يموىػ ٓ ت لرتػس فػ
ذمػؾ اػولفظ مسػتادلتام فرنػمـ  ٚ /و  ٛو  ٜو ٔٔوٓٔ فمػ امفىػ بمممسػتادلى لمتػ
ت طس بأف لممتمـ اتح وا س وففمد وفربح انث فخ ؽ خروف وفضرول وفخسرول ٓ

غحٗيــحََ :فف لإلدعػػمم ( لمماىػػوط ) باػػدوث ضػػرر مػػف لمتةمنػػد مػػس عمنػػؿ لم ػػرك لألتاب ػ "
يػمرى فوتنمػ " ػ ال ماػؿ مئلدعػمم بػي ف ػبل و ألاػي مػـ تا ػذ فى تةمنػدلى مػس يػمرى

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 ٓ
وال نسػػتاد  ..........ف ػػط لم ػ لماػػمم وعػػدـ تا نػػذ لمتةمنػػدلى م طػػس دلبػػر فرن ػ
لإلضػرلر ٓٓ ولامػػم يػ فرنػ

ال فسػػمس ممػػمات ومػػو ا ػػذى لمتةمنػػدلى ٓٓ ويػػذه ػ

لبتدلم ػ ي ابذ ،عف لمتةمندلى لمثبلث  :ػ

جُؼوضَجألَ:َ)َ0979/7/04َ(ٍَٝ
ٔػ

ف فولخر ػمر نومنػو  ٜٜٔٛوفولوػؿ مرفغسػطس  ٜٜٔٛتػردد لممػدعو اسػانف عىػ
ػػرك ترنكواػػم باػػرض تىػػس عمػػبلم مىتةمنػػد مػػس لم ػػرك
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بولسػػطتي مت ػػدنر بةػػض

ف امؼ لمماتتمى لمت تاتتمم لم رك
ٕ ػ

فمرنكم ٓ

لم

بتػمرن ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٛ/تػـ توننػس لمة ػد لالبتػدلو لألوؿ باػرض ت ػانس كمنػ ٖٓ لمػؼ
دست

تاؾ توس مىةمنؿ لألمرنك منت ؿ فبمنؿ ػ ويذل لمة د ػ وكمم يو ثمبى فنػي ػ

مـ نونةي  ٓٓ .....ولامم ونةي رونس لم طمع لمتتمرى ومدنر لمت دنر ٓ
تػػـ لالت ػػمؽ عى ػ سػػةر ت ػػدنر لمدسػػت ٖ٘رٔٔ دوالر فمرنك ػ فػػوس لن فف لموسػػنط

ٖ ػ

لم ػػوربت بسػػةر

اسػػانف ممػػدى ففػػمد فاػػي تةمنػػد عى ػ ا ػػس لم ػػاؼ مػػس ػػرك

لم ػوربت وبػا س

ٕ٘رٔٔ دوالر وطىس فف نكوف لمسةر مممثؿ ممم تػـ مػس ػرك
لمسػػةر ٕ٘ر ٔٔ دوالر مىدسػػت

لمولاػػد ،مةػػدـ تةػػدد لألسػػةمر مى ػػاؼ لمولاػػد بػػنف

لم ػػركتنف لم ػ ن تنف وولفػػؽ

ػػادوؽ لمػػدعـ عى ػ فف نػػتـ تا ػػنؿ لم ػػرؽ ويػػو ٓٔ

سػاى مىدسػػت تػػدفس ب ػػنؾ م ػػممح لم ػػرك

عاػػد لم ػػاف مىبضػػمع

ٓٓ ونػػد تػـ يػػذل

لالت ػػمؽ باػػمم عى ػ ل ػرلر لممػػتمـ عى ػ فف تكػػوف لمدسػػت بسػػةر ٖ٘رٔٔ دوالر و

واضر يذل لالت مؽ كؿ مف لمسند /مدنر لمت دنرمانر غمم وروػنس نسػـ لمت ػدنر
بلح لم رمموى وعوض مط

رونس نسـ لمةناػمى ولممول ػ مى ٓ ولمتمنػس سػمةول

وعرفػ ػول فف ٓٔ س ػػاى س ػػوؼ ت ػػورد مى ػػرك ب ػػنؾ بمسػ ػػـ لم ػػػرك ٓ ونػػػمـ مػ ػػدنر
لمت دنر مانر غمم بتستنؿ يذه لممىاوظ ف فتاد ،مىةمػؿ بمػم عاػد لمتا نػذ ٓٓ

ونػػد ضػػبطى يػػذه لألتاػػد ،وثمبػػى فنمػػم يػػذه لممىاوظ ػ بخػػط نػػد مػػدنر لمت ػػدنر ٓ
ػػا مػػم ورد بمػػم ويػػو فف

ونػػدمى " لألتاػػد " ،وعرضػػى عىػ مانػػر غػػمم فأكػػد
لممبى سنكوف ب نؾ ماسمس لم رك ٓ
ٗ

ػ

تاػػرر لمة ػػد لالبتػػدلو

بكمن ػ ٖٓ فمػػؼ دسػػت

بسػػةر ٕ٘رٔٔ دوالر مثػػؿ ػػرك

لم وربت وعى فف نتـ تورنػد لم ػرؽ ٓٔ سػاى مىدسػت ب ػنؾ م ػممح لم ػرك

عاػد

لم اف ٓ
تػػـ عػػرض لمكمن ػ

٘ ػ

لماسن
 ٙػ

ٖٓ فمػػؼ دسػػت عى ػ لالدلرلى لممخت ػ

ػ لدلر ،لمتخطنط ولمتود ،ػ مدرلس

ففمدى لالدلرلى لممخت

بأف بػرلم

بمم رك

بمم ػػرك

وي ػ لدلر،

مدى لمكمان ت انؿ يذه لمكمن
لمت ػانؿ وخطػ لالاتػم ولالمكمانػمى

لماممن ػ التسػػمح بتا نػػذ يػػذه لمكمن ػ ف ػ لممولعنػػد لممطىوب ػ

اظ ػ لر مؤلسػػبمس لم ان ػ

لمتممن :
ػ
ػ

فف خط لمت دنر ولمبرامم م اوؿ ات اممن
ٓ

عمـ  ٜٜٔٛبتةمندلى سمب

لف لمطمنػ لنمنػ لمخم ػ باسػػن لم مػػمش لمخػػمص بممت ػػدنر التك ػ وال ت ػ
وال تسمح بزنمد ،لالاتم ٓ
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ػ
ٚ

ػ

لف لمازؿ لمولرد مى رك غنػر كػمؼ بػمممر ،مسػد امتػ لمممكناػمى ممػم ن ػةس
مةي لموفم م بتا نذ مثؿ يذه لمتةمندلى ٓ

نممػػى لدلر ،لمت ػػدنر بمخطػػمر لموسػػنط اسػػانف ممػػدى بةػػدـ لمكمان ػ تا نػػذ لمكمنػػ
لممتةمند عىنمم مبدونم وي ٖٓ فمؼ دست ف لممولعند لممطىوب
طىػػس لموسػػنط اسػػانف ممػػدى تخ ػػنض لمكمنػ

 ٛػ

دسػػت

ٓ
لم ػ ٓٔ الؼ

مػػف ٖٓ فمػػؼ دسػػت

ف ػػط عى ػ فف نػػتـ تا نػػذيم ات ػ ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/الرتبمطػػي مػػس عمبلوػػي ف ػ

فمرنكم عى يذه لمكمن ٓ

ٜ

ػ

فعنػػد عػػرض طىػػس لمةمنػػؿ بكمن ػ
العمد ،لمد لرسػ

عى ػ لالدلرلى لم ان ػ

ٓٔ الؼ دسػػت

ومكػف بةػد لمد لرسػ نػررى يػذه لالدلرلى عػدـ لمكمانػ

ذلتمػػم

ت ػانس يػذه

لمكمن ػ ات ػ ٘ٔ ٜٜٔٛ /ٔٔ/ورفى فاػػي نمكػػف ت ػػانةمم عى ػ دفةػػمى فربة ػ لذل
سماى خط لالاتم

بذمؾ وات

ٓٔػ تارر طىس مولف فسةمر مف

خر نامنرٓٓ ٜٜٔ

ٓٔ الؼ دست مىةمنؿ منت ػؿ

ادوؽ لمدعـ مكمن

فب ػػمرؿ بولس ػػط اسػػانف مم ػػدى بةمومػ ػ نػػدريم ٖ %م ػػممح لموسػػنط اس ػػس لمىػ ػولوح
لمماظم

مةمىنمى لمت دنر ف يذل لم أف ٓ

ٔٔػ ػ فوتوػػى لم ػػرك بػػأف اسػػانف ممػػدى نػػمـ نبػػؿ

ػػدور مولف ػ

لعتمػػمد مسػػتادى بمبى ػ ٕٓٓ٘ٔٔ دوالر مكمن ػ ٓٔ الؼ دسػػت

ػػادوؽ لمػػدعـ ب ػػتح
ناتم ػ فتىػػي ف ػ

٘ٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/ػ ومػػف لممةػػروؼ فف لمة ػػد لالبتػػدلو ال نشخػػذ بػػي بػػنف لم ػػرك
ولمةمنؿ لن بةد مولف
ٕٔػ ػ

ادوؽ لمدعـ عى لأل سةمر ولممول

وف ػ يػػذه لألثاػػمم تػػدلومى مةىومػػمى عػػف ننػػمـ
اس ػػانف مم ػػدى فو بولس ػػطتي

مى ٓ

ػػادوؽ لم ػػدعـ باظػػر لمتةممػػؿ مػػس

ػ ٓ فس ػػةى ػػرك

ترنكوا ػػم مئلس ػػتنثمؽ م ػػف ي ػػذه

لممةىومػػمى و ولات ػػؿ مانػػر غػػمم مػػدنر لمت ػػدنر لم ػ

ػػادوؽ لمػػدعـ خ ن ػػم

الستطبلع لألمػر ٓٓ وتػولترى فابػمم عػف ننػمـ اسػانف ممػدى بتزونػر فختػمـ وفنػزلى
لم ادوؽ ٓٓ فةمودى رك ترنكواػم إرسػمؿ
لمػ

ػبلح لم رمػموى روػنس نسػـ لمت ػدنر

ػادوؽ لمػدعـ مىتأكػد ولالسػتنثمؽ و ػ بنامػم تى ػ  .......لخطػم لر تىن وانػم بمػذل

لماظر مف لمممادس متدى لمةمرؼ مدنر عمـ

كتػػمب بػػذمؾ و

ادوؽ لمدعـ نبؿ فف ن ؿ لخطػمر

ػ ف ػػمـ لممماػػدس لممػػتمـ بمخطػػمر مػػدنر لمت ػػدنر ( مانػػر غػػمم )

ورونس لمت دنر (

بلح لم رمموى ) ولدلر ،لمتخطنط ػ وتػـ إماػمم ولعػمد ،لالعتمػمد

لممستادى ف  ٜٜٔٛ/ٔٓ/ٔٙعى مم ت دـ ٓ ػ وبذمؾ تون ػى فى لتػرلملى متا نػذ

لمتةمند لألوؿ ٓ
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جُؼوضَجُػحَٗ٠جملإعرََ:َََ79/9/61ـََ

بتمرن ٕٓ ٜٜٔٛ/ٜ/ذيس اسانف ممدى لم

ٔػ

رك ترنكوام ومةي رنكتي لمتمنولان

لمتاسػػن (لنممكػػمو) ومةمػػـ فا ػػد لمةم ػػبلم لألمرنكنػ ػػنف وندع ػ ػ ( يػػمرى و تنم ػ )
لمذى نمثؿ رك
ٕ ػ
ٖ

طىس لمةمنؿ لألمرنك لمتةمند عى كمن
تػػـ لالت ػػمؽ عى ػ فسػػةمريم بمةرف ػ

ػ

ولممول

ٗ ػ
٘

ترنى ولى بأمرنكم ٓ

ػ

لدلر ،لمتكػػممنؼ ولدلر ،لمت ػػدنر ولدلر ،لمةناػػمى

مى ٓ

تـ توننس لمة د لالبتدلو بمذه لمكمن

ٕٗ فمؼ دست تراؾ ٓ

نر ،بمم ميرٓ ،

مظروؼ لنمم لمةمنؿ لم

تػػـ عػػرض لمكمنػ ػ وف ػػامفمم عى ػ لالدلرلى لممخت ػ ػ ويػػ لدلر ،لماس ػػن ولدلر،
لمتخطنط ولمتود ،ولمم ماس مت رنر مدى لمكمان ت انةمم ٓ

 ٙػ ففمدى يذه لالدلرلى بتمتنؿ لمكمان
فػ لمخطػ لالاتمتنػ

لمت انس ممذه لمكمن بسػس عػدـ لمكمانػ

لمتاننػر

ألامػػم ماطػػمه اممنػػم بممكممػػؿ كمػػم فف لماػػزوؿ بمػػم فزمػ اممنػػم

والتوتد فنضم ممكنامى متخ

اممنػم فػ يػذل لماػوع ألف لمطمنػ لنمنػ م ػاوم

اممنػػم ببراػػمم لمت ػػانؿ ات ػ ٖٓ ٓ ٜٜٔٛ/ٕٔ/ونػػد تػػـ تأتنػػؿ لمبػػى ف ػ يػػذه
لمطىبن

مىخط لالاتمتن

مةػمـ ٓ ٜٜٔوذمػؾ بسػبس لرتبػمط لم ػرك بة ػود لمت ػدنر

مس لمةمبلم لماممننف ٓ
 ٚػ

تأتػؿ لتخػمذ فى لتػرلم بخ ػوص يػذل لمة ػد مةػدـ لمكمانػ
نمومػػم ات ػ تا ػػمي مى ػػرك اظ ػػر

لمت ػانؿ وب ػ لمتمتنػؿ

ػػادوؽ لم ػػدعـ لمتةممػػؿ م ػػس فو بولس ػػط اس ػػانف

ممدى

 ٛػ ومـ نتـ فتح لعتممد باك ممذل لمة ػد فو طىػس مولف ػ لسػةمر مػي مػف
مؤلسبمس لنتن ػ
ػ

ف
الرتبمط لم رك

س ػ

ػادوؽ لمػدعـ اظػ لر

:ػ
فف لمطمن ػ لالاتمتن ػ مػػـ تكػػف تسػػمح اػػذلؾ بممت ػػانؿ ممػػذه لمطىبن ػ

ببرامم ت انؿ مس لمةمبلم لنخرنف ٓ
مةػدـ تػولفر لماػزوؿ لممامسػب

ممػذه لأل ػامؼ ووتػود فزمػ فػ لماػزوؿ

عى لممستوى لمةمـ ٓ
تػ ػ

ثـ ننمـ

ادوؽ لمدعـ باظر لمتةممؿ مس فو بػوسمط اسانف

جُؼوضََجُػحُعََجملإعرَََ:ََ79َ/9َ/60ـََ

ٔػ

بتمرن ٕٓ ٜٜٔٛ/ٜ/عرض لمةمنؿ لألمرنك

( يمرى ) لمكمانػ

ػرلم لممخػزوف

لمسىة مف بولن لمت دنر لمموتود ،بمم رك ٓ
ٕػ

تـ عرض تمنس لمةنامى ولأل امؼ عى لمةمنؿ بولسط رونس لم طمع لمتتمرى
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عز ى لسط ماوس ومدنر لمت دنر مانر غمم تاى ل رلؼ روػنس متىػس لالدلر،
ٖ ػ

لمممادس لممتمـ وذمؾ الختنمر لأل امؼ لمت تامسبي مف بولن لمت دنر ٓ

تمنػس يػذه لأل ػامؼ مػف لممخػزوف لم لركػد ومضػ عىػ وتوديػم مخزواػ بمخػمزف

لم رك مف ثبلث لم خمس ساولى بدوف تارنؾ ٓٓ وكماػى يػذه لأل ػامؼ لركػد،
انػػث لامػػم التتامسػػس مػػس لمسػػوؽ لمماى ػ الخػػتبلؼ فذولنمػػم مػػف انػػث لممػػودنبلى
ولألمولف ٓ

وند امومى لم رك

م لر لر وتك لر لر ت رنؼ يذل لممخزوف دوف تدوى اظ لر مردلم،

لأل ػػامؼ ووتػػود عنػػوس فنمػػم ال تامسػػس لألذولؽ لماممن ػ ٓ وف ػػبح يػػذل لممخػػزوف
عبوػػم ث ػػنبل عىػ لم ػػرك

سػولم مػػف انػػث فعبػػمم لمتخ ػزنف فـ رفس لممػػمؿ لممةطػػؿ

ٓٓ فضػبل عػػف ف ف مػػرور لمػػزمف فدى لمػ تىػؼ لمخممػ
لمكنممونػ ػ لمموت ػػود ،بممخممػ ػ
ت رن مم ٓ

ولستامم

مم ػػم زلد م ػػف ض ػػةؼ لمخممػ ػ

وت معػػؿ لألمػولف ولممػولد
وتى م ػػم و ػػةوب

ب ػػؿ

وند اموؿ لممتمـ بنس بةض كمنمى مف بةض لأل ػامؼ مػف بػولن لمت ػدنر لم لركػد
فػ مةػػمرض لم ػػرك

بمم ػػمير ،وبمةػػمرض لم ػػرك فػ لمم ػػمنؼ بخ ػػـ ن ػػؿ لم ػ ٓ٘%

وٓ %ٙمبةض لأل ػامؼ لم رنبػ

لم ػروؽ مػف لالسػتخدلـ لمماىػ ػ دوف تػدوى !!! بنامػم

كماى تو نمى لمتممز لممركزى مىمامسبمى تىػح تبمعػم بوتػوس لمػتخىص وسػرع لمت ػرؼ
ف لممخزوف لمرلكد بأى ثمف نبؿ فف نتىؼ تى م كىنم وتاةدـ فى فر

مت رن ي !!!!

ونػػد فكػػد عػػزى لسػػط ماوس سػػمةمف روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى فف لمة ػػد لمثػػما ( ٕٓ/ٜ/
 )ٜٜٔٛمـ نا ذ و ونمؿ ص ٕٗٗ
س

:ػ

ػ يؿ تـ لمبدم ف تا نذ لمة دنف لممشرخنف ٕٓ ٜ /و ٕٔ ٜٛ /ٜ/؟

ت ػ ػ بمماسػب

مىة ػد لممػشرخ ٕٓ ٜ /ولمخػمص بػمالثانف وفربةػنف فمػؼ دسػتي فمػو مػـ ن ػـ

لمةمنؿ ب تح لالعتممد لمخمص بي وبممتمم مـ نتـ لاتم لممطىوس ٓ
وتاك ػ ػ مسػ ػػتادلى امفظتاػ ػػم  ٚ /ن ػ ػ فو بػ ػػمألارى مأسػ ػػم ،لممخػ ػػزوف لم لركػ ػػد ب ػ ػػرك
ترنكوام ٓٓ
*

فمممستاد  ٔ /يو لألمر لالدلرى  ٜٔٛٚ /ٛبطىس لعػدلـ كمنػ كبنػر ،مػف لممخػزوف

لمرلكد متى مم وعدـ
*

بلانتمم ٓ

ولممسػػتاد ٕ/لممػػذكر ،لممشرخ ػ ٕٕ ٛٚ/ٜ/لمت ػ عرضػػى عى ػ
ب ػ ػػأف ماػ ػػموالى

روػػنس متىػػس لالدلر،

ػ ػػرك ترنكواػ ػػم بنػ ػػس بةػ ػػض كمنػ ػػمى لممخػ ػػزوف لم لركػ ػػد لم ػ ػ

ػ ػػرك

ػ ػػنداموى بتخ ػ ػػنض يموػ ػػؿ بةػ ػػد فف عرضػ ػػى عى ػ ػ عمػ ػػبلم عدنػ ػػدنف مػ ػػـ ن بىمػ ػػم فاػ ػػد

م ػ ػػامـ ألف مودنبلتمػ ػ ػػم وف ػ ػػامفمم وم مسػ ػ ػػمتمم التت ػ ػػؽ وفذولؽ وم مسػ ػ ػػمى لممسػ ػ ػػتمىؾ
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لمم ػ ػػرى ٓٓ لن فف ػ ػػرك

ػ ػػنداموى مػ ػػـ ت بػ ػػؿ ي ػ ػ لألخػ ػػرى يػ ػػذه لأل ػ ػػامؼ رغػ ػػـ

لمتخ نضمى لممموى !
*

وتاػ ػػى رنػ ػػـ  ٖ /امفظتاػ ػػم  ٚ /ل ػ ػػةمرلى لممرتتةػ ػػمى مػ ػػف ػ ػػرك
رفضى يذه لمبضمع رغـ لمتخ نضمى لممموى

*

ػ ػػنداموى لمت ػ ػ

ٓ

ولممس ػ ػ ػػتاد  ٗ /امفظػ ػ ػ ػ  ٚ /ي ػ ػ ػػو ت رن ػ ػ ػػر لمتم ػ ػ ػػمز لممرك ػ ػ ػػزى مىمامس ػ ػ ػػبمى لمم ػ ػ ػػشرخ

ٔٔ ٜٔٛٛ/ٛ/لمذى ن نر لم مخمم مى تسنم

فػ

ػرك ترنكواػم اػدثى نبػؿ تػوم

 ........رومسػػتمم و ػ وت لزنػػد لممخػػزوف مسػػاولى عدنػػد ،مػػس ب ػولن لمت ػػدنر وس ػولبؽ
لإلرتتػػمع وفثػػر مض ػ لمػػزمف عى ػ لممػػودنبلى ولألذولؽ ٓٓ وتطىػػس مػػذكر ،لمتمػػمز
ضػػرور ،وضػػس لمسنمسػػمى لمك نى ػ
*

لمت رؼ سرنةم ف لممخزوف لمرلكد لممةرض مىتىؼ ٓ
ولممسػػتادلف ٘ /و  ٙيمػػم لمتةىنمػػمى لمتتمرنػ

روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ب ػػرك
لممخ ض
*

*

ٖٖ ٜٛ /و ٖٗ ٜٛ /لم ػػمدر ،مػػف

ترنكواػػم ( عػػزى لسػػط ماوس ) تتضػػمف لألسػػةمر

وباسب خ ـ ممبنف ٓٗ ػ ٓ٘ %

ولممسػػتاد ٚ /نا ػ ن ػ رفػػض مشسس ػ لم ػػماس بممسػػةودن

مةناػػمى مػػف لالاتػػم

لممت ػ ػرلكـ بمممخػ ػػمزف مػ ػػس فف ػ ػػرك ترنكواػ ػػم عرضػ ػػى اسػ ػػب تخ ػ ػػنض ٖٓ  %لن فف
لمةمنؿ ممطؿ ومـ نتـ لم

*

بمم ضػػمم عى ػ يػػذه لمظػػمير ،لمخطن ػر ،مػػس وتػػوس

!!! ٓ

ولممستاد  ٛ /تةىنممى تتمرن مف رونس لم طمع لمتتمرى ب رك ترنكوام بأف نػتـ لمبنػس
ف مةرض سوتمى وممتكسم باسب خ ـ ٕٓ! %

ولممسػػتاد ٜ /م ػػذكر ،ع ػػرض ما ػػرره  ٜٜٔٛ /ٛ /ٕٚم ػػف رو ػػنس لم ط ػػمع لمتت ػػمرى

عػػزى لسػػطاماوس ٓٓ مىةػػرض عى ػ لممماػػدس  /لممػػتمـ روػػنس متىػػس لالدلرٓٓ ،
نطىػػس فنمػػم روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ( لممخػػتص ) فاػػي إلمكػػمف ت ػرنؼ لممخػػزوف
لممولف ػ

فماػػي نابا ػ

عىػ لمبنػػس بمألسػػةمر لممخ ض ػ

لمػولرد ،بممتةىنمػػمى لمتتمرن ػ

ٖٖو ٖٗ  ( ٜٜٔٛ /تاى رنـ ٘ /و  ٙبمذه لمامفظ ) ٓ وكػذل لمتةىنمػمى /ٖٙ
ٜٜٔٛ

*

ٓ

لممستاد  ٔٓ /يو ماضر لتتممع متموع لمةمؿ لمخم

بتر ػند لالا ػمؽ وزنػمد،

لالنرلدلى ب رك ترنكوام ٓٓ وثمبى فني عرض موضوع تسػةنر لأل ػامؼ لممسػتاا
عامم بولسط لم طمع لمممم ٓ
*

ولممسػ ػػتاد  ٔٔ /ماضػ ػػر لتتمػ ػػمع خػ ػػر مػ ػػذلى لممتموع ػ ػ ف ػ ػ ٓٓ ٜٜٔٛ /ٛ /ٙ
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لممت منمػ ووتػوس تتاػس زنػمد ،ر ػند لممخػزوف لم لركػد

ونتضمف تاػموؿ ذلى لمم ػكى

لمػػذى نمثػػؿ عبوػػم عىػ لم طػػمع لمتتػػمرى ولم ػػرك ٓٓ وص ٗ مػػف لمماضػػر مػػم فبػػدله
روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ( عػػزى لسػػط ماوس ) مػػف فف لم طػػمع نولتػػي سػػونم
مىامنػ

مػػس لم ػػرك لممامفسػػي بمماسػػب

ومامفسػػي اممنػ

ػػةب

ممػػذه لأل ػػامؼ لمتػ مػػـ تةػػد

تولفؽ لمذوؽ لمسمود !
*

ولممسػػتادلى ٕٔو ٖٔو ٗٔ تتضػػمف ر ػػند لممخ ػػزوف لم لركػػد بمم ػػرك

 ٜٜٔٛات

خر عمـ ٓٓ ٜٜٔٛ

ف نم لممخزوف لمرلكد ف فبرلنر ٜٜٔٛ

مػػف فب لرن ػػر

= ٖٜٔٔٔ٘ٚ٘

تـ

وف سبتمبر= ٜٜٔٛ

ٖٖٔ٘٘ٚٚٛ

تـ

ٕ= ٜٜٔٓ /ٔ/

ٕٜٔٚٗٚٛٙ

تـ

وف

وتاى رنـ  ٔ٘ /بمذه لمامفظ ( رنػـ  ) ٚ /منزلانػ

 ٜٜٔٛ /ٙثمبى فني ف ت رنر لدلر ،مرلنب

ػرك

ترنكواػم فػ ٖٓ/

لماسمبمى فف لمرلكد ف مخمزف لم رك

ف ٖٓ ٜٜٔٛ /ٙ /ند تاػمنص ب ضػؿ لدلر ،لممػتمـ  ....لمػ  ٔ٘ٛفمػؼ تانػي م مبػؿ
ٖ ٖٜف لمةمـ لمممضػ كمػم تاػمنص لم لركػد مػف لالاتػم لمانػر تػمـ لمػ ٔٗ فمػؼ تانػي
م مبػ ػػؿ  ٜٙفمػ ػػؼ تانػ ػػي ف ػ ػ لمةػ ػػمـ لمممض ػ ػ وفف لدلر ،مرلنب ػ ػ لماسػ ػػمبمى تو ػ ػ
بمستم لررن

لمتمد لممبذوؿ ف لمةمؿ عى ممت رؼ لالنت مدى ف لمر ند لممذكور ٓ

كمم تضماى لممنزلان

ف لم

ا

لممخ

لاػػي تػػـ لاتسػػمس فػػرؽ لم ولوػػد لمماسػػوب
مىباؾ لممركزى ف اممن

النضمامى متممػ ممنزلانػ

لم ػرك

بولنػػس ٗٔ %عى ػ سػػةر لالن ػرلض ولمخ ػػـ

نوانو  ٜٜٔٛو وي بمم طس فعى مف ٗٔ %

ٓ

*ََََََ ٝهِ٘حَضؼويرحََػَِ٠طُيََػَِٝ٠جَٚضِيََجمحكظسَإَٔٓـط٘ضجضٜحَدحمسسَكـََ٠
ٔ

جغرحشََجموحتنَجُطحُيسَََ:

ػ فف ياػػمؾ مخزواػػم لركػػدل كبنػػ لر سػػمب م عى ػ تػػوم لممػػتمـ لألوؿ رومسػػ لم ػػرك
ممفو

مامػػم

بمعدلمي ومامم مم لنترح مي لم طمعمف لمممم ولمتتمرى فسةم لر مخ ض باسس

ت ؿ لم ٓ٘ %ولعتمديم رونس متىس لالدلر ،لمسمبؽ ثـ لمامم (لممتمـ) ٓ
ٕ ػ لف روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى لمسػػند  /عػػزى لسػػط ماوس
فورد بأنولمي فاي عػمرض فػ اسػب

ػػميد لالثبػػمى رنػػـ  ٙ /لمػػذى

لمخ ػـ  %ٛيػو ا سػي لممخػتص بتادنػد لمسػةر

ومػػم سػػىط روػػنس متىػػس لالدلر ،لال لعتمػػمد لألسػػةمر لمم ترا ػ و ويػػو ا سػػي لمػػذى

عػػرض تخ نضػػمى يموىػ

و ػػىى لمػ ٓ٘  %المكػػمف ت ػرنؼ لممخػػزوف لم لركػػد بمػػم

ن وبي مف عنوس ٓ
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تػػدل لذل

ٖ ػ فف اسػػب لمخ ػػـ ( )%ٛلمت ػ لعتمػػديم لممػػتمـ لألوؿ ي ػ اسػػب ضػػونى
مػػم نوراػػى بممسػػبؽ فف لنتراػػي روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى فو روػػنس لم طػػمع لممػػمم
مم نوراى باسب

لذل

وكػػذل

لم ولود عى لم روض لمت تربو عى ٗٔ %و ومف لممشكد فاي

بت رنؼ لممخزوف لمرلكد سوؼ تتػوفر سػنوم

ا دنػ تااػ عػف لالنتػرلض فو لمسػاس

عىػ لممك ػػوؼ ٓو ػ ممػػم م ػػمده فف لما ػػمد سػػوؼ نكػػوف فػ

ػػممح لم ػػرك ومػػنس

لإلضرلر بمم .

ٗ ػ فف لممػتمـ لألوؿ مػي ا ػمط مىمػوس فػ ت ىنػؿ اتػـ لممخػزوف لم لركػد باسػب

ت ػؿ لمػ

ٓ %ٙفى فف لممخػػزوف لم لرك ػػد س ػػا  ٜٜٔٛفب ػػمف فتػ ػر ،ت ػػوم لمم ػػتمـ لألوؿ رومسػ ػ
لم ػػرك النتةػػدى ٓٗ %مػػف اظنػره فػ لمةػػمـ لمسػػمبؽ رغػػـ مػػمف لممخػػزوف مػػف عنػػوس
ػنداموى تػػرد ماػي بضػػمع ننمتمػم ٕٓٗ فمػػؼ تانػي رغػػـ لمتخ نضػػمى

تةىػى ػػرك

لمت مااى ممم ٓ

ٗٝؼٞصَجىلَجُؼوضَجُػحُعَََ79َ/9َ/60

ٗػ

فممممادس  /لممتمـ مـ نا رد ب رلر ولامم ولفؽ عى اسب خ ـ  %ٛم ممح لم ػرك

ومت ػرنؼ مخزوامػػم لم لركػػد وبةػػد لمرتػػوع لم ػ روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ومػػدنر لمتكػػممنؼ
ولممرلتة ٓٓ
وتػػدنر بممػػذكر فف لمتخ ػػنض لنتػػرف بةػػدـ ت رنػػر اسػػب عمومػ

مىوسػػنط ٓٓ ويػ

ف لمةرؼ لمتمرى ٖٓٓ %فنكوف لمم دلر لم ةى مىتخ نض لمذى ولفؽ عىني لممػتمـ
ػ مم ىا

٘

ػ نػ ػ

لم رك

ذم ػػؾ فف

ػ يو ٘ٓ %

ػػادوؽ لم ػػدعـ ولف ػػؽ عىػ ػ فس ػػةمر ت ػػدنر لأل ػػامؼ لمرت ػػمم م ػػف

لممخػزوف لم لركػد ٓٓ وفتػؿ ف ػط ػ متػرد تأتنػؿ ال رفػض ػ لممولف ػ

عىػ لأل ػامؼ

لمارنم ػ ٓٓ منس رفضم مؤلسػةمر ولامػم السػتا مد وا ػمد ا ػ فمرنكػم مػف لأل ػامؼ
لمارنم

عمـ ٓ ٜٜٔٛ

وم ػػف لمطرن ػػؼ فا ػػي ن ػػد لس ػػتبمف فنم ػػم بة ػػد و فف لس ػػتا مد ا ػ ػ

ع ػػمـ ٜٜٔٛ

ألمرنكػػم مػػف لال ػػامؼ لمارنمػ كػػمف بسػػس لمتزون ػرلى لمت ػ لرتكبمػػم اسػػانف ممػػدى
ومكات ػػي م ػػف ت ػػدنر كمن ػػمى م ػػف لأل ػػامؼ لمارنمػ ػ
ترنكواػػم ) لم ػ فمرنكػػم ممػػم فدى لم ػ ا ػػمد لما ػ

( م ػػف ػػركمى فخ ػػرى غن ػػر

لمت ػ نررتمػػم فمرنكػػم مم ػػر مػػف

لأل ػ ػػامؼ لمارنمػ ػ ػ ع ػ ػػمـ  ٓٓ ٜٜٔٛفبا ػ ػػمد لما ػ ػ ػ ال ت ب ػ ػػؿ فمرنك ػ ػػم فى كمن ػ ػػمى
ارنم زنمد ،عف لما

لمت سماى مم ر بت دنريم لمنمم ف عمـ !!! ٜٜٔٛ
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كؿ ذمؾ بأفمعنؿ اسانف ممدى !!!
وفػ ذمػػؾ سػػوؿ عػػز ى لسػػط ماوس سػػمةمف روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ف ػػمؿ ص ٕٗٗ/

ٕ٘ٗ  :ػ

" بمماسب

مىة د لممشرخ ٕٔ ٜ /ولمخمص بمخزوف لم رك

ف د تـ لخطػمر

ػادوؽ

لمػػدعـ ب ػػور،لمة د وتػػـ لما ػػوؿ عىػ مولف ػ فسػػةمر بمماسػػب أل ػػامؼ لمرتػػمم ف ػػط ٓٓٓ
فمم لأل امؼ لمارنم ف د ففمد

ٜٜٓٔ

س ػ ومم سبس رفض (؟!!)
تػ ػ ففمد

ادوؽ لمدعـ

مي

ادوؽ لمدعـ بأف مولف تمم سنتـ ل دلريم مف لمةمـ لمتدنػد
ادوؽ لمدعـ لممولف

عى فسةمر لممخزوف لمارنم ؟

بأف لمكوتػي فى لمكمنػ

لمم ػرح بت ػدنريم لمػ فمرنكػم مػف

ف ػػامؼ لممبلبػػس لمارنم ػ خػػبلؿ عػػمـ  ٜٜٔٛنػػد تػػـ ت ػػدنريم بممكممػػؿ وبممتػػمم
نتس لالاتظمر مبدلن عمـ ٜٜٓٔ

س

ويؿ تـ لمبدم ف تتمنز لمكمنمى لممتةمند عىنمم ف يذل لمة د ٓ

تػ

اةـ تـ لمبدم فةبل ف تتمنز بةض لألف ػامؼ ( نػمؿ ص ٕٗٗ لامػم بػولن موتػود،
ف ػ لممخػػمزف وبممت ػمم التاتػػم لم ػ لاتػػم ( وم

ػػده ياػػم تاضػػنريم ) لمت ػ طىػػس

لمةمنػػؿ ت ػػدنريم لن فف م ػػكى فػػتح لالعتمػػمد عػػف طرنػػؽ باػػؾ لس ػرلونى ي ػ لمت ػ

ون ى ع ب ف ت دنر لأل امؼ لممطىوبي ٓ
وبمثؿ ذمؾ
فػ

مدى كبلو توى م ت ف ( إنمم كػمو ) ػرنك اسػانف ممػدى

ػػرك كنكسػ و ػ ف ممػػى ص  ٕٛٛفف لمة ػػد لمثممػػث مػػـ نا ػػذ كمػػم ذكػػرى فنضػػم لمم ػػكى

لمت ا أى مف فتح لالعتممد عى باؾ لسرلونى ٓ
ٝجُيٌَْضطٔسَهظسَجُؼوضَجُػحُعََ:َ0979/9/60ـَ

 ٙػ
 ٚ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
لمرنك

 ٛػ

خر ٓ

تضػماى ػروط لالعتمػمد لمػذى فتاػي لمةمنػؿ لالمرنكػ وتػود باػد الست ػدلر ػممد،
عف ػرك كػنكس ويػ

ػػرك ترنكواػػم بنامػػم كػػمف

ػرك لممػدعو اسػانف ممػدى ممػم خػممؼ ػروط لمتةمنػد مػس
ػادوؽ لمػػدعـ نػػد اظػػر لمتةممػػؿ مػػس يػػذه لم ػػرك لمت ػ

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 لم لركػد مػف
وبولن لمت دنر عى فف نكوف ف لم ممد ،فف لممخزوف خمص بةمبلم خرنف عى
ودوف لمرتوع عى لم رك ٓ

مسوومنتي لمخم

ٓٔ ػ رفػػض لمةمنػػؿ لألمرنك ػ لم نػػمـ ب ػػتح لالعتمػػمد لممسػػتادى عى ػ فاػػد لمباػػوؾ لالمرنكن ػ

م بوؿ لمتةممؿ مةػي مػف لمباػوؾ لمم ػرن بػدال مػف لمباػؾ لالسػرلونى لمػذى فػتح عىنػي

لالعتممد ٓ
ٔٔ ػ فخػػذ لممػػدعو اسػػانف ممػػدى نممطػػؿ ف ػ 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
اسانف ممدى !

دور تةىنممى

ادوؽ لمدعـ باظر لمتةممػؿ مػس فو بولسػط

ٖٔ ػ مػـ تتػد ػرك ترنكواػم بػدل لزلم ذمػؾ كىػي مػف ونػؼ تا نػذ لمة ػد و ػ فا ػتةؿ تاػوف وا ػد
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

مةي مترلومي ف تزونر فنزلى وفختمـ لم ادوؽ !!!
*

فامنػ

وم

ػادوؽ لمػدعـ باظػر لمتةممػؿ

ػػد ومػرلـ لممػػتمـ يػػو تا نػػؽ م ػػىا لم ػػرك و ػ ولمػ ذمػػؾ سػػة

وبذؿ ن مرى مستطمعي متخىنص لم رك مف مخزوف رلكد عسم عىنمم ٓٓ
عمومػ

فف بنػػس لممخػػزوف لم لركػػد بماػػض تخ ػػنض  %ٛيػػو ف ػ ا ن تػػي ٘ %ألاػػي مػػـ تةػػط

لؿ ٖ %مىوسػػنط ػ يػػذل لمبنػػس يػػو ف ػ ا ن تػػي بنػػس لا ػػمذ ألاػػي نخىػػص لم ػػرك مػػف

مخزوف مةدوـ لم نم

م مي لم لالعدلـ فةبل لف مـ ت ىح لم رك ػ وند بمر بطوؿ لمزمف !

ػ فػ ت ػرن ي ٓٓ فمم ػرك فاػو لمػ ثمػف يػذل لممةػدوـ ومػو بتخ ػنض لكثػر مػف ٘ %فو
فكثػػر مػػف  %ٛألامػػم بػػذمؾ تا ػػؽ عموػػدل مػػف لمةػػدـ فػ لمونػػى لمػػذى تسػػاس فنػػي مػػف لمباػػوؾ
عى لممك وؼ وب ولود باكن بىاى اذلؾ ٘ٔ %تترلكـ ترلكمم مركبم كؿ سا ! ! !
فنممم ف ىح مى رك ؟ !
فف تسػتب

لممخػزوف لم لركػد فػ مخمزامػم وتتامػؿ عػف كػؿ تانػي فمنػد مةطػؿ ػ فولوػد

م دلريم ٘ٔ %تترلكـ ترلكمم مركبم كؿ سا ٓ
فـ ت ػػرؼ ي ػػذل لممخ ػػزوف لم لرك ػػد بتخ ػػنض ٘ %فو  %ٛوتس ػػتخدـ لما ػػنى فػ ػ

تا نط تتمرتمم وتخ نض مدنوانتمم مىباوؾ لمت تكى مم كؿ سا فولود مركب ٘ٔ ٓ %

إف ػػرك ترنكوا ػػم ت ػػمترو ولمت ػػمتر التاكم ػػي م ػولوح و ولام ػػم تاكم ػػي ظروف ػػي واركػ ػ
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لمسوؽ ولاتنمتمتي وت ىبمتي و ويو ند نبنس سىة رلكد ،مدني بخسػمر ،ظميرنػ
ربح ما ؽ فت

ومكامػم فػ لمولنػس

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

دور ،رفس مممي ولستخدلـ لما نى فنمم يو فتدى مي وفربح ممػم تكػدس وبػمى عبوػم عىنػي فو
بمى تى ي و نكم ػ لم غنر ذمؾ مف لمظػروؼ ولمةولمػؿ ولالعتبػمرلى ولممبلبسػمى لمتػ تاكػـ
ت ػػرؼ لمتػػمتر لمػػذى إف فخضػػةي مى ػولوح تممػػد ،متتمػػد ،أل ػػمبي خ ػرلس ما ػػؽ !!! و كبػػمر

لمةػممىنف فػ لم ػركمى لمتتمرنػ مطػممبوف ػ وولتػس عىػنمـ ػ فف ن ػدرول م ػىا

ػركمتمـ فػ

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

تسػػون مم وكمنػ لممخػػزوف مامػػم وفاتمػػمالى تسػػون ي ولاتمػػمالى تى ػػي لذل مػػم تػػأخر تسػػون ي ٓٓ
وفف لم ةود عف ذمؾ يو تدمنر ا ن

مم ممح لم ركي ! " .

*وفوردى ذلى لمم ػػذكر ،و إثبمت ػػم مةك ػػس م ػػم ندعن ػػي لإلتمػػػمـ و فوردى ص ٕٓٔ فف مان ػػر

غمم ( لممتمـ)ٕ/

مد بمذه لما ن بانر ترتنس سمبؽ :

فثمبى ص ٖٓٔ  ٔٛ /ماضر سممع فنولؿ مانر غمم تا نؽ  ٜٜٔٛ/ٕٔ/ٚمم نى :ػ
س ػ بت تنش مكتبؾ نوـ  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٕٙتـ لمةثور عى فتاد ،خضرلم ؟
ِٓذٞظـــسََ :ـ نما ػػم بة ػػرض لألتا ػػد ،لممض ػػبوط ف ػػرر فام ػػم خم ػ ػ ب ػػي ٓ تم ػػى

لممىاوظ ٓ

س ػ يؿ يذه لألتاد ،خم

بؾ ؟

ػ فنو ،ولممدوف بمم خط ٓ
س ػ يػؿ فاػى ماػرر لمبنماػمى لمػولرد ،بمألتاػد ،فػ لم ػ ا لمتػ تامػؿ تػمرن ٕٓ نومنػو "
عرضام عىني لمبنمامى لمولرد ،بمذه لم

ػ فنوه ٓ

ا "؟

س ػ ومم يو موضوع يذه لمبنمامى ؟
ػ كمف اسػمانف ممػدى تػي ػرك ترنكواػم وكػمف عػمنز ن ػترى ٖٓٓٓٓ دسػت تماػؾ تػوس
وعػػرض سػػةر ٕ٘رٔٔ دوالر فػ لمدسػػت مكػػف روػػنس لم ػػرك ف ػػر عىػ فف لمسػػةر

نكوف ٖ٘رٔٔ دوالر فاسمانف نمؿ مي فام مرى ا س لم ػاؼ مػف ػرك لم ػوربت

ٕ٘رٔٔ دوالر وفت ول ف لماممنػ عىػ فف نتةمػؿ ع ػد ٕ٘رٔٔ دوالر ونتػورد لم ػرؽ
لمىػ يػػو ٓٔ سػػاى ب ػػنؾ باسػػمس لم ػػرك فنمػػم بةػػد وفاػػم نمػػى بتػػدونف يػػذه لمبنماػػمى
ف يذه لم

ا

" ٓ

( إاتم مم ا ىامه با ي مف مذكر ،دفمع لمطمعف إم لمماكم )
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ويذل نشكد فف لمطمعف كمف سمعنم ارن مُ عى م ممح لم رك و ومنس لإلضرلر بمم .

ويػػذل لمػػدفمع لمتػػويرى و مػػـ نةػػرض مػػي لماكػػـ ال إن ػرلدل وال ردل و ػ وذمػػؾ بذلتػػي ن ػػور

ولخ ػػبلؿ تس ػػنـ با ػػؽ لم ػػدفمع و إالّ فف لماك ػػـ لمطة ػػنف ون ػػد دلف لمط ػػمعف بترنمػ ػ لإلضػ ػرلر
لمةمدى و مـ نتونؼ عاد يذل لماد و بؿ خىى فسبمبي كىن مف فى بنمف مترنم لإلضرلر لمتػ

دلف لمطػػمعف بمػػم و فىػػـ نػػورد ولنةتمػػم وال فدمتمػػم خبلفػػم ممػػم توتبػػي لممػػمد ٖٔٓ / ،ف .وفاكػػمـ
لمػػا ض سػػمم لمػػذكر ولمبنػػمف و ومػػـ نثبػػى لماكػػـ لمطةػػنف بتمتػػم ونػػوع لمضػػرر وال مػػم يػػو اتػػـ
و ػ ػػكؿ وننم ػ ػ يػ ػػذل لمضػ ػػرر و سػ ػػنمم ولمثمبػ ػػى فمػ ػػمـ لمماكم ػ ػ و بممامفظ ػ ػ رنػ ػػـ  ٕٔ /ف ػ ػ

نضن لألمولؿ لمةمم و وعى مم سىؼ بنماػي و وبافػمد ،رسػمن مػف ػرك ترنكواػم مرف ػ بمػم و
فاي " مـ نتـ تا نذ فن تةمندلى مس اسػانف ممػدى فو لمسػند يػمرى فوتنمػ مػف تماػس لم ػرك
مطى م ".
ك ػػذمؾ نب ػػنف م ػػف مطممةػ ػ م ػػدوامى لماك ػػـ لمطة ػػنف و فام ػػم ن ػػد خى ػػى تممم ػػم م ػػف فى

إستظممر فو بنمف مى

د لمتامو

لمبلزـ م نمـ يذه لمترنمػ و ويػو ركػف ركػنف مػف فركمامػم و

ال ت وـ إالّ بي و وبي تختىؼ عف ترنم لإلضرلر بمإليممؿ .
*

" لم

وفػ ػ مشم ػػؼ ػػنخام لألس ػػتمذ لم ػػدكتور مام ػػود مام ػػود م ػػط

و

ػ ن ػػماوف

لمة وبمى ػ لم سـ لمخمص ػ ط  ٛػ ٘ ٜٔٛػ ص  : ٜٚػ

ػ ػػد لمتاػ ػػمو يػ ػػو لتت ػػمه لالرلده لم ػ ػ لإلض ػ ػرلر بمممػػػمؿ فو لمم ػ ػػىاي و فػ ػػبل ت ػ ػػس

لمترنمي لذل ػ ا ؿ لمضرر بسبس لإليممؿ " .
*

وفػ وسػػنط لألسػػتمذ لمػػدكتور فامػػد فتاػ سػػرور و ػ لم سػػـ لمخػػمص ػ ط ٖ ػ
٘ ٜٔٛػ ص  : ٕٛٙػ

" يػػذه ترنمػػي عمدنػػي  ..فػػبل ت ػػس يػػذه لمترنمػػي بمتػػرد لمخطػػأ غنػػر لمةمػػدى و ػ وال
نك

مترد لمامؽ لمضرر متولفر ركف لمةمد بؿ نتػس فف ػ نثبػى بمػم ال نػدع متػمال مى ػؾ فف

لمموظؼ فرلد يذل لمضرر وعمؿ مف فتؿ إادلثي " .
* وف ػ مشمػػؼ فسػػتمذام لمػػدكتور مامػػود اتنػػس اسػػا
لمخمص ػ ط  ٜٔٛٙػ

" لم

ػ نػػماوف لمة وبػػمى ػ لم سػػـ

ص  : ٖٔٙػ

د لمتامو ػ ونتطىس لتتمه لإلرلده إم إتنمف لم ةؿ ولادلث لمضرر " .

* وفػ مشمػػؼ لمػػدكتور ،فوزنػ عبػػد لمسػػتمر ػ نػػماوف لمة وبػػمى ػ لم سػػـ لمخػػمص ػ ط
ٕ ٜٔٛػ ص ٗ : ٔٙػ
" مػػس لتتػػمه إرلدتػػي ( لمتػػما ) لم ػ لرتكػػمس لم ةػػؿ ولاػػدلث لمضػػرر بمػػذه

لألمولؿ ولمم ممح " .
*

وف مشمؼ لألستمذ لمدكتورعمرلمسةند رمضمف ػ نماوف لمة وبمى ػ لم سـ لمخمص
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ػ ط  ٜٔٛٙػ ص  : ٛٛػ
" 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
لمموظؼ فو بسبس ا ص خبرتي فو انث كمف نةت د لا طمع لم ىي " .......

هؼحءَحمٌٔسَجُ٘وغَََََ:ـََ
وف ػ لم

*

لمتاػػمو

ػػد لمتاػػمو و ومػػزوـ بنماػػي فػ ػ لماكػػـ و نضػػى ماكمػػ لمػػا ض ب ػػأف لم

ػػد

ػ ف ػ لإلض ػرلر لمةمػػدى ػ يػػو إتتػػمه إرلد ،لمتػػما إم ػ لإلض ػرلر بمممػػمؿ لمةػػمـ فو

لمم ىا فبل ت س لمترنمػ إذل ا ػؿ لمضػرر بسػبس لإليمػمؿ  .ولمخطػأ فػ ترنمػ لإليمػمؿ ػ

لمما وص عىنمم ف لمممد ٔٔٙ/ ،مكر لر (س) نولمي ت رؼ إرلدى خمط نػشدى إمػ اتنتػ
ضػػمر ،تونةمػػم لم معػػؿ فو كػػمف عىنػػي فف نتونةمػػم ومكاػػي مػػـ ن
ومف

ػػد إاػػدلثمم ومػػـ ن بػػؿ ونوعمػػم و

ور لمخطأ لإلخبلؿ لمتسنـ بولتبػمى لموظن ػ ونا ػرؼ مةاػمه إمػ لإلسػتمما ولمت ػرنط

بم تضنمى لمارص عى لمممؿ فو لمم ىا ولسمم ،إستةممؿ لمسىط

و ػ وفاي إذل كمف لمخطأ

يػ ػػو تػ ػػوير لإليمػ ػػمؿ ولماػ ػػش يػ ػػو ماػ ػػور لمةمػ ػػد و ولف تػ ػػمز لعتبمريمػ ػػم

ػ ػػاونف ف ػ ػ متػ ػػمؿ

لممسوومن لممدان فو لمممان إالّ فف لمت رن بناممم ولتب فػ لممسػوومن لمتامونػ وفاػي ال نتػزت
لماكػـ فػ بنػػمف لم

ػد لمتاػػمو فف نػورد فف لإلضػرلر لمةمػدى ويػػو ترنمػ عمدنػ نػد تػولفرى

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 " .
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ ٔٔ٘ٚ

وغاػ عػػف لمبنػػمف ػ وكمػػم سػػىؼ فػ سػػبس سػػمبؽ مػػف فسػػبمس يػػذل لمطةػػف ػ فف لم

ػػد

لمتامو ال ن ترض و وال نتوز إفت لرضػي و وفاػي نتػس فف نكػوف ثبوتػي فةىنػم ا ن نػم ال ظانػم وال
إفترلضنم .

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

* ا ض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ ٔٓ٘ٛ
* ا ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ  ٖٔٙػ ٜٜٙ
* ا ض ٔ ٜٜٔٚ/ٕ/لسٗٗ ػ  ٔٚػٓٔٙ
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ومت ػ كػػمف مػػم ت ػػدـ و وكػػمف لماكػػـ لمطةػػنف مػػس ن ػػوره وخطوػػي ومخمم تػػي لم ػػماوف ف ػ
إتخمذه لمضرر لألدب فو لممةاوى فسمسم مئلدلا ف تامن

نػد نةػد نةػودل تممػم عػػف لسػتظممر وبنػمف لم

لإلضرلر لمةمدى بمممػمؿ لمةػمـ و ػ

ػد لمتاػمو و ولثبػػمى فف انػ لمطػمعف نػد إتتمػػى

ن ػدل وعانػ إمػ إاػػدلث لمضػػرر و ػ فػػاف نضػػمم لماكػػـ بمإلدلاػ عػػف يػػذه لمتممػ إامػػم نكػػوف
مةنبم بمم

ور ولإلخػبلؿ باػؽ لمػدفمع وفسػمد لإلسػتدالؿ و فضػبل عػف مخمم ػ لم ػماوف ولمخطػأ

ف تطبن ي بمم نستوتس ا ضي .

ومتػ كػمف ذمػػؾ و فااػي ال متػػمؿ مئلاتتػم باظرنػ لمة وبػ لممبػرر ،و اممػ كػوف لمطػػمعف

نامزع ف لمولنة برمتمم و بكمف فو مفمم وننوديم .
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٔٛٛػ ٜ٘ٛ
غحٓ٘حََََ:ذـالَٕجمٌَْذََٝجٗؼضجَٓٚ

ُؼضَّئٗؼوحصَجخلظٓٞسَججل٘حتيسَذحُ٘ـرسَُِٔطَْٜجُػحََُٗ٠ؼضَّضٌِيقَجملطَْٜ
جُػحَٗ٠ذحمؼٞعَُٝيؾَطذيذحَأَٗٚأػََِٖ.

ٝلَيٞجضَذحمللغصجشَٓحَيليضَأَٗٚأػِٖ!!َ
َ

مىط ػػمعف ا ػػؽ فػ ػ مامكمػ ػ عمدمػ ػ تت ػػؽ م ػػس ف ػػوؿ لممامكم ػػمى و ون ػػد س ػػىؼ م ػػم ع ػػمس
لإلترلملى ومم تةرض مي دفمعي ممػم ال ماػؿ متكػ لرره و ونػد ننػؿ متبرنػر لممضػ لمسػرنس إمػ
لمامن لمم

ود ،و فف لممتمـ لمثػما فػ نضػن لألمػولؿ لمةممػ مانػر غػمم رزؽ ل خىنػؿ ػ

نػػد فعىػػف ومػػـ ناضػػر ػ ومػػنس يػػذل

ػػانام و فىػػـ نػػرد والنوتػػد بتمتػػم بػػممم ردلى مػػم ن نػػد فاػػي

فعىف !! .
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جٌُػغزَجٌُػريزََٖٓأدٌحٜٓحَذإََٔ:
" لمتكىنػػؼ بمماضػػور تكىن ػػم

لمتامون " ٓ

ػػانام ػػرط إلاة ػػمد لمخ ػػوم فمػػمـ لمماكم ػ ف ػ لمػػدعوى

* ا ض ٘ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٛػ ٖٜٓ
* ا ض  ٜٔٚٓ/ٗ/ٙػ سٕٔ ػ ٖٔٔ ػ ٕ٘٘
* ا ض ٔٔ ٜٔٙ٘/ٔ/ػ س  ٔٙػ ٔٔ ػ ٘ٗ
* ا ض ٔٔ ٜٔ٘٘/ٔ/ػ س ٙػ  ٖٔٚػ ٗٔٙ
* ا ض ٕٕ ٜٔٚٔ/ٖ/ػ سٕٕ ػ ٘ ٙػ ٕٔٚ

* ا ض ٕٔ ٜٔٛٓ/٘/ػ س ٖٔ ػ  ٕٔٚػٗ٘ٙ
ٝؿىنَػَٖجُريحَٕإَٔجخلظٓٞسََججل٘حتيسَلَض٘ؼوضَئلَذشغٝؽَغالغسََ:ـَ

174

(ٔ )

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 لمتامونػ و ونترتػػس لالاةػػدلـ
تزلم ال خبلؼ عىني مةدـ لاة مد لمخ وم لمتامون ٓ
*

اظرن لمبطبلف ػ لمدكتور فامد فتا سرور و ط  ٜٜٔ٘ص ٜٗٔ

*

لم رعن ولالترلملى لمتامون ػ دٓفامػد فتاػ سػرور ػ ط  ٜٔٚٚص

ومم بةديم

ٖٖ٘ ومم بةديم
لموسػنط فػ لالتػرلملى ػ دٓفامػد فتاػ سػرور ػ طٕ  ٜٜٔٚػ ت ػ ٔ ػ

*

ص ٘٘٘ ومم بةديم

لالتػرلملى لمتامونػ ػ دٓ مامػود اتنػس اسػا ػ طٕ و  ٜٔٛٛػ ص

*

٘ ٜٛومم بةديم ٓ
نو ،لماكـ لمتامو ف لاممم لمدعوى لمتامون ػ لمدكتور مامود اتنس

*

اسا ػ ط  ٜٔٚٚرنـ ٘ٗ ص ٖٗٔ ومم بةديم ٓ

ونػػد سػػىمى ماكم ػ لمػػا ض بماةػػدلـ لماكػػـ ف ػ لماػػمالى لمت ػ نثبػػى فنمػػم لات ػػمم فاػػد
فركماي و ػ ف ضى بماةدل ـ لماكـ إذل زلمى

لم مض عمف ف دره و واكمى  " :إف لماكـ

ال نةتبػػر مػػي وتػػود ( فى مةػػدوـ ) ف ػ اظػػر لم ػػماوف لال لذل كػػمف نػػد اػػرر ووضػػةى لسػػبمبي
وونةػػي لم مض ػ لم ػػذى ف ػػدره و وال نكتسػػس

لمتوننس عىني و ػ وفاي لذل زلمى

ػ ػ تي لمرسػػمن لال لذل ك ػػمف مونةػػي موظ ػػم عا ػػد

لم مض عف رونس لمماكم فمف وضةي بةد ذمػؾ فسػبمس

لماكػػـ ثػػـ توننةػػي إنػػمه ال نكسػػس ورنتػػي لم ػ لمرسػػمن وال نتةػػؿ مامػػم بممتػػمم اكمػػم مسػػتوفنم
لم كؿ لم ماوا " ٓ
* ا ػض ٕٔ ٜٔٗٙ/٘/ػ مػ لم ولعػد لم ماوانػ ػ مامػود عمػر ػ ت ػ  ٚػ رنػـ
ٖ ٔٙػ ص ٔ٘ٚ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:

" خىو لماكـ مف توننس لم مض لمذى ل دره نتةىي ف اكـ لممةدوـ "
* ا ض ٗ ٜٖٔٚ/ٔ/ػ مػ لم ولعػد لم ماوانػ ػ مامػود عمػر ػ ت ػ ٗ ػ رنػـ ٖٖ ػ
ص ٖٔ

* ا ض  ٜٔٗٚ/ٙ/ٔٙػ م لم ولعد لم ماوان ػ مامػود عمػر ػ  ٚػ رنػـ ٖٔٛ
ػ ص ٖٔٙ
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ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:

" نضمم لم مض لممطىوس رده ف لمدعوى نبؿ لم

اتػػس عػػف لم

ػؿ فػ طىػس لمػرد يػو نضػمم ممػف

ػػؿ فنمػػم ألتػػؿ مةػػنف ال تسػػتا د بػػي ماكم ػ لوؿ درت ػ سػػىطتمم ف ػ موضػػوع

لمدعوى "
* ا ض ٖٕ ٜٜٔ٘/ٙ/ػ م فاكمـ لما ض ػ س ٓٔ ػ  ٔٗٚػ ٕٙٙ
* ا ض ٕٓ ٜٜٔ٘/ٗ/ػ س ٓٔ ػ  ٜٜػ ٔ٘ٗ
* ا ض ٔ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ  ٖٜػ ٜٔٚ

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

ٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظَ

فااي ممم كمف لماكـ لممطةوف فني مػرتح لمػا ض وكػمف تا نػذه ضػد لمطػمعف مػف ػأاي
فف نرتػػس مػػي فض ػ لر لر تسػػنم النمكػػف مػػدلركتمم بمػػم ناػػؽ مػػي طىػػس ونػػؼ تا نػػذه مشنتػػم رنثمػػم

ن

ؿ ف يذل لمطةف .

كِٜــــظَٙجألؿـــــرحخَ

رنثمم ن

نىػػتمس لمطػػمعف مػػف ماكم ػ لمػػا ض لألمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مشنتػػم
ؿ ف يذل لمطةف ٓ

ٝجمٌَََْ:ـَ
ا
أٝل  َ:ب بوؿ لمطةف كبل ٓ
َ
ا
غحٗيحَََ :وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني وبةدـ إخت مص ماكم فمف لمدومػ
لمةىنم اوعنم باظر لمدعوننف ولاممتممم إم ماكمػ لمتامنػمى لمةمدنػ مى

متددل  .فو با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم .

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجحملحَٓ/َ٠عجحتَ٠ػـيسَ

َ
َ
َ
َ
َ
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ػؿ فنممػم
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َ

َ
َ
َ

هطـــــََػٔضَٓغَؿرنَجإلطغجعَٝجُرتطضَ
َ

َ
َ
َ

جُوؼيسََٓ0997/6088غًؼَه٘حَ(ََ٠ًَِ0997/264ه٘حَ)َ

جُـؼَٖذحُ٘وغََ81/9005مَ
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َ
َ
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َ
َ
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َ
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َ
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َ
َ
َ

حمٌٔسَجُ٘وغَ
جُضجتغزَججل٘حتيسَ
ٓظًــــــغزَ
ذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ

جملوضًََََّٖٖٓٓ  ٔ :ػ .......

ٕ ػ ........
ٖ ػ ........

ماكوـ ضديـ ػ طمعانف

ومػػوطامـ لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ /مامػػد رتػػمو عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو عطنػػي ػ
لممامم بمما ض٘ٗ مرع طىةى ارس و  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ لم مير ،ػ ٓ
كـــَ٠جمٌــــََْ:

لم ػػمدر ف ػ ٗ ٕٓٓٓ/ٔ/مػػف ماكم ػ تامنػػمى ناػػم ف ػ لم ضػػن رنػػـ

 ٜٜٔٛ/ٕٔٚٚمركز نام ( ٕ٘ ٜٜٔٛ/ٙكى ناػم ) ولم مضػ اضػورنم

بمةمنب كؿ مف  :ػ  ......و ........و مرتي  ...بمأل امؿ لم من ممد،
خمس ع ر عممم عمم فُسػاد إمنممػم مػس م ػمدر ،لمسػبلح لماػمرى ولمسػبلح

لألب ػػنض( لم ػػأس ) لممض ػػبوطنف ـ ومةمنبػ ػ لمم ػػتمـ  ....... /و ػػمرتي
 ......بمأل امؿ لم من ممد ،ع ر ساولى ممم فُساد إمني ٓ
جُٞهحتـغَ

فاػ ػ ػػمؿ لمما ػ ػ ػػمم لمةػ ػ ػػمـ مانمبػ ػ ػ ػ ناػ ػ ػػم لمكىنػ ػ ػ ػ لممتمم ػ ػ ػػنف (ٔ) ......... )ٕ( .......
( و )........ ( ...... )ٖ( ).........و إمػ ػ ػ ماكمػ ػ ػ لمتامن ػ ػػمى بو ػ ػػؼ فام ػ ػػـ فػ ػ ػ ن ػ ػػوـ
ٖٕ ٜٜٔٛ/٘/بػػدلور ،مركػػز ناػػم مامفظػ ناػػم نتىػول  .......عمػػدل مػػس سػػبؽ لإل ػرلر ولمتر ػػد
بػػأف بنت ػول لمان ػ وع ػػدول لمةػػزـ عى ػ نتىػػي وفعػػدول مػػذمؾ سػػبلام ( فػػأس ) وتر ػػدوه ف ػ لمطرنػػؽ

لممو ؿ إم زرلعتي ولمذى فن اول سى م مروره فني ومػم إف ظ ػرول بػي اتػ ضػربي لممػتمـ لألوؿ
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بمم أس عى رفسي بنامم فطىؽ عىني لممتمـ لمثما عنم لر امرنم نم دنف مف ذمؾ نتىي فادثى بي
لإل ػػمبمى لممو ػػوف بت رنػػر لم ػ لمت ػرنان ولمت ػ فودى بانمتػػي بنامػػم كػػمف لممػػتمـ لمثممػػث

نرلنس لمطرنؽ ون ُ د مف فزريـ ٓ
ا
ٝجملطَْٜجألٍَٝأيؼحَََََ :فارز سبلام فبنض ( فأس ) بانر ضرورٓ ،
َ
ا
جملــطَْٜجُػــحَٗ٠أيؼــحََ :فاػػرز سػػبلام امرنػػم ( م ػػخام ) وطى متػػي دوف فف ُنػػرخص مػػي
َ
باا لرزه ٓ

لألم ػػر لممةمن ػػس عىن ػػي ب ػػمممولد ٖٕٓ و ٖٕٔ و ٕٖٕ ع وب ػػمى ولممػ ػولد ٔ و  ٙو ٕ٘
مكػ ػػرر و  ٕٙو ٖٓ مػ ػػف لم ػ ػػماوف ٗ ٖٜمسػ ػػا ٗ٘ ٜٔلممةػ ػػدؿ بمم ػ ػػماوف ٘ ٔٙمسػ ػػا ٜٔٔٛ
ولمتدوؿ رنـ (ٖ) لممرفؽ ٓ

وبتىس ػ ٗ ٕٓٓٓ/ٔ/نضػػى ماكم ػ لمتامنػػمى اضػػورنم بمةمنب ػ كػػؿ مػػف لممتممػػنف

 .......و ( ........و ػػمرتي  ) ........بمأل ػػامؿ لم ػػمن مم ػػد ،خمس ػ ع ػػر سػػا ومةمنبػػ
 ( ........و ػػمرتي  ) ....بمأل ػػامؿ لم ػػمن مم ػػد ،ع ػػر س ػػاولى وم ػػمدر ،لمس ػػبلح لما ػػمرى
ولمسبلح لألبنض ( لم أس ) لممضبوطنف ٓ
وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ نػػد

ػػدر بػػمطبل ف ػػد طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ ضػػديـ لممػػذكورنف

بطرنػػؽ لمػػا ض بأ خم ػػمـ مػػف لمسػػتف وذمػػؾ بتػػمرن ٘ ٕٓٓٓ/ٔ/وننػػد لمطةػػف تاػػى رنػػـ ٚ
مسا ٕٓٓٓ ستف نام لمةموم ٓ
َ

ٞٗٝعصَكئحَيَِ٠أؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغََ:ـَ

أؿرحخَجُـؼــَٖ

ا
أٝلَََََ:جُوظٞعَكَ٠جُطـريدَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعََ:ـَ

ذمؾ فاي وعى مم نبنف مف ماضر تىسػ لممامكمػ فػاف لمػدفمع عػف لمطػمعانف تمسػؾ

ف تمنػس م لراػؿ سػنر لمػدعوى فمػمـ لمماكمػ بضػرور ،إسػتدعمم لم ػميد لألوؿ  ........اتػؿ

لممتا ػ عىنػػي ولمػػذى إدع ػ رشنتػػي مىاػػمدث ونػػى ادوثػػي ولتمػػـ لممتممػػنف بارتكمبػػي ػ مسػػممع
ممدتي بممتىس ف اضور لمطمعانف ولممدلفةنف عامـ واظ لر أليمن يذل لم ميد وألاي ػميد
لمرشنػ ػ لموان ػػد فػ ػ لم ػػدعوى ف ػػد ف ػػر لم ػػدفمع عىػ ػ اض ػػوره وبممتىسػ ػ لألخنػ ػر،

ػػمـ عىػ ػ

إسػػتدعموي كطىػػس إاتنػػمط تػػمزـ إذل مػػـ تسػػتتس لمماكمػ مىطىػػس لأل ػػى ويػػو لماكػػـ ببػ لرم،
لمطػػمعانف ممػػم فُسػػاد إمػػنمـ  .وفوضػػح لمػػدفمع لألسػػبمس لمت ػ دفةتػػي إم ػ لمتمسػػؾ بمػػذل لمطىػػس

لمتمزـ لمذى نرع بي سمس لمماكم ف غنر تػأخنر فو عػدوؿ فوت لرتػس و مبناػم فف ذمػؾ لم ػميد
فمسػػؾ عػػف إتمػػمـ لممتممػػنف فو تادنػػد لمتاػػمه عاػػد إببلغػػي لما نػػس عبػػد لمامنػػد امػػود ،مةػػموف
مبماث مركز رط نام

بمح نوـ ٖٕ ٜٜٔٛ/٘/دوف مبرر سمو فو م بوؿ ٓ
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وتمم ببلغي خممنم كىن ممم ن نػد م ػميدتي لمتاػمه ػ فى تاػمه ػ فثاػمم إرتكػمبمـ لمترنمػ
نم لر ببلغي عى مترد لإلببلغ عػف م تػؿ ولمػده فثاػمم وتػوده با ىػي

ػبمح ذمػؾ لمنػوـ  .ومػـ

ناػػدد لم ػػميد فسػػممم لممتممػػنف إال بةػػد إات ػػمؿ مةػػموف لممبماػػث لممػػذكور ممكػػمف لمتثػ وم مبىػ

لمةمند ف رؼ رنمض ومأمور لممركز وبةد يػذه لمم مبىػ وفا رلديمػم بمم ػميد لمسػممؼ لمػذكر بػدف
فػ إتمػػمـ لممتممػػنف لمثبلثػ بارتكػػمس لمولنةػ ولدعػ م ػػمابتي مولمػػده لممتاػ عىنػػي وم ػػميدتي
لممتممػنف لمثبلثػ فثاػػمم إعتػػدلومـ عىنػػي ونتىػػي لألوؿ ببىطػ ولمثػػما باسػػتةممؿ سػػبلح اػػمرى بنامػػم

كمف لمثممث نرلنس لمطرنؽ ون د مف فزريـ ٓ

وخىػػص لمػػدفمع مػػف ذمػػؾ إم ػ فف يػػذل لإلتمػػمـ لممتػػأخر وغنػػر لممبػػرر بأسػػبمس م بوم ػ
وبةد اضور مأمور لممركز وم تش لممبماث ناب عػف فاػي م ػطاس وناطػوى عىػ لإلخػتبلؽ
ومتمفم ،لما ن إذ كمف طبنةنم فف ُنْبىِ لم ميد لممػذكور عػف فسػممم لمتاػمه فػور م موػي بمما نػس
عبد لمامند امود ،ولببلغي بممولنة مو فاي ميديم فةبل وعم ر فادلثمم كمم إدع فنمػم بةػد
ٓ

ولضػػمؼ لمػػدفمع ف ػ مرلفةتػػي فف مبماػػث لم ػػرط وضػػبمطمم لممػػذكورنف تةمػػدول إخ ػػمم
لم ميد لممذكور ولدعول عدـ إمكمان لمتو ؿ إم مةرفػ ماػؿ إنممتػي اممنػم بػدعوى فاػي غػمدر
لمماط إم تم غنر مةىوم اتػ ال تك ػؼ مامن ػتي عػف ا ػموؽ نػد تػونةمـ فػ لممسػوومن

ممم إرتكبػي كػؿ مػف فخطػأ فدى إمػ يػذل لإلتمػمـ لممى ػؽ لمػذى ال نطػمبؽ ا ن ػ فو ولنةػم فضػبل
عف لإلتػرلملى لمتةسػ ن ولمبمطىػ لمتػ إتُخػذى عاػد لم ػبض عىػ لمطػمعانف ممػم نػونةمـ فػ
مسوومن فخرى ف د وطأ ،عى مست بىمـ وامضريـ وفطراى لمماكم ذمؾ لمػدفمع ب وممػم " :
إف لمثمبػػى فامػػم نممػػى بػػاعبلف لم ػػميد لممػػذكور وفمػػرى بضػػبطي ولاضػػمره وفرسػػىى لمةدنػػد مػػف
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
لمػػدفمع مػػف إسػػتةممؿ ا ػػي فػ مامن ػ لم ػػميد دوف تػػدوى بمػػم ناػػؽ مةػػي إسػػتمرلريم فػ اظػػر
لمدعوى ولم

ؿ فنمم دوف سممعي " ٓ

ويو إستدالؿ مةنس ألف لمماكم إستةماى ف نضػمومم بػرفض يػذل لمطىػس لمتػويرى

بمممكمتبػ ػػمى لمت ػ ػ

ػ ػػدرى مػ ػػف لممسػ ػػوومنف بمم ػ ػػرط لمةػ ػػممىنف بمدنرن ػ ػ فمػ ػػف ناػ ػػم  .وي ػ ػشالم

لممسػػووموف يػػـ بػػذلتمـ ماػػؿ لماة ػ بػػممتولطش ولإلتمػػمـ ب

ػػد إخ ػػمم لم ػػميد لممػػذكور واتػػس

ممدتي عػف لمماكمػ اتػ ال تتك ػؼ ا ػموؽ تُانػر 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 ٓ

كمػػم ذيبػػى لمماكم ػ ف ػ رديػػم لمم ػػمر إمنػػي إم ػ فف فام ػػم نممػػى بكػػؿ مػػم نى ػػزـ (؟!!!)
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إلسػػتدعمم لم ػػميد لممػػذكور إمػ ػ لماػػد لمػػذى فدى إمػػ لألم ػػر بضػػبطي ولاضػػمره دوف ت ػػدوى
وبذمؾ تكوف ند بػذمى ن ػمرى تمػديم متا نػؽ ذمػؾ لمطىػس لمػذى تمسػؾ بػي لمػدفمع ػ ويػو نػوؿ

ناطوى عى مبمما ظمير ،إذ كمف ف إستطمع لمماكمػ

إبػبلغ فمػر لمضػبط بولسػط لمانمبػ

لمةممػ إمػ لممسػػوومنف بػػو لزر ،لمدلخىنػ وم ػػىا لألمػػف لمةػػمـ بمم ػػمير ،لمماػػوط بمػػـ تا نػػذ يػػذه
لألولمػر عىػ مسػتوى لمتممورنػ ومػدنمم مػػف لإلمكمانػمى ولموسػػموؿ لمادنثػ مػػم نمكامػم مػػف يػػذل
لمتا نذ بةنػدل عػف ػبم لمتولطػش فو لإليمػمؿ ولمت لرخػ لم مومػ بمماسػب مسػىطمى لألمػف لمماىنػ

بمركز لم رط ومدنرن فمف نام ٓ

وعى ػ ذمػػؾ فػػاف لم ػػوؿ باسػػتامم (؟!) إسػػتدعمم ذمػػؾ لم ػػميد متا نػػؽ ذمػػؾ لمطىػػس لمػػذى
لممبطػؿ ػ وكػمف عىػ لمماكمػ فف
تمسؾ بي لمدفمع نكػوف غنػر سػمو م ػوبم بممتةسػؼ ولم سػمد ُ
تبػذؿ مػف تمابمػػم كمفػ لموسػػموؿ لألخػرى متا نػػؽ ذمػؾ لمطىػس لمتػػويرى ولممػمـ نبػػؿ لم ػؿ فػ
لمػػدعوى ألف لممامكمػػمى لمتامونػ ت ػػوـ فسمسػػم عىػ لمتا ن ػػمى لم ػ ون لمتػ تترنمػػم لمماكمػ

بممتىسػ لمةىانػ باضػػور لممتممػػنف ولممػػدلفةنف عػامـ وال نتػػوز باػػمؿ إتػرلم يػػذه لممامكمػػمى

دوف سممع مود لإلثبمى إذل مم تمسؾ لمدفمع بسممعمـ مم دلمى لممامكم تمرن ومػـ ناىػؽ
بمس لممرلفة بةد ٓ
وألف تامزؿ لممتممنف عف طىس سممع لم ميد فثامم لممامكم ػ عى فرض ادوثي ػ ال

ناػػوؿ دوف طىػػس سػػممعي ومػػو عى ػ سػػبنؿ لإلاتنػػمط مت ػ فبػػدى يػػذل لمطىػػس نبػػؿ لم

ػػؿ ف ػ

لمػػدعوى ألاػػي فػ يػػذه لماممػ نةتبػػر طىبػػم تمزمػػم إذل مػػـ تسػػتتس لمماكمػ إمػ طىبػػي لأل ػػى
ويو لم ضمم بممبرلمٓ ،
وألف لمت ػػرس ف ػ اممػ 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
نتػػوز مىماكم ػ لإلفتوػػمى عى ػ ي ػذل لأل ػػؿ لمم ػػرر ف ػ لممػػمد ٕٜٛ ،إت ػرلملى تامون ػ ولمػػذى
إفترضي لم مرع ف نولعد لممامكم ألنػ عىػ مممػم كماػى إال إذل تةػذر سػممع لم ػميد فو نًبِ ًػؿ
لممدلفس عاي ذمػؾ ػرلا فو ضػمام ػ ويػو مػممـ نا ػؿ فػ لمػدعوى لممطرواػ ػ إذ
لممتمـ فو ُ
مـ نا ؾ لمدفمع عف لمتمسؾ بمػذل لمطىػس بػؿ ف ػر عىنػي ومػو عىػ سػبنؿ لإلاتنػمط إذل مػـ ت ػأ
لمماكم لإلستتمب إم طىبي لم ضمم بممبرلمٓ ،

بنػػد فف لمماكمػ تةتىػػى وف ػػىى فػ لمػػدعوى دوف سػػممع ذمػػؾ لم ػػميد لموانػػد لمػػذى
لممسػػاد مىطػػمعانف
تةتبػػر ػػممدتي لمدعممػ لألسمسػػن ولمركنػز ،لمتويرنػ لمتػ نػػمـ عىنمػػم لإلتمػػمـ ُ
ألاي مس إستبةمد فنولمي ولطرلامم تمابم فاف لمدعوى تكوف ند خىى مف لألدم كىن إذ ال نتب

إال تارن ػػمى لم ػػرط ويػ ػ وا ػػديم ال ت ػػامض دم ػػنبل فو نرناػ ػ تك ػ ػ ألف ُن ػػمـ عىنم ػػم نض ػػمم
بمإلدلا ػ ألامػػم ال تُ ًةبِػػر إالً عػػف رفى تممةمػػم ولم مض ػ لمتاػػمو ال نةتمػػد ف ػ تكػػونف ع ندتػػي
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وال نتوز مي فف ُندخؿ ف وتدلاي رفنم خر مسوله ٓ
ولطمواماي إال عى رفني لم خ
وال ماػؿ فػ يػػذل لم ػػدد مى ػػوؿ بػػأف لألنػولؿ لمتػ إعتمػػدى عىنمػػم لمماكمػ ولمخم ػ

بػذمؾ لم ػػميد نػػد تػػـ ر ػػديم بممتا ن ػػمى وفُتػرى لمماكمػ تبلوتمػػم بممتىسػ باضػػور لممتممػػنف

لممػدلفةنف عػامـ ػ ألف اػػؽ لمػدفمع فػ سػممع ػػممدتي ال نتةىػؽ بمػػم فبػدله فػ لمتا ن ػمى بمػػم
وُ
نطػمبؽ فو نخػػممؼ غنػره مػػف لم ػػمود ػ بػػؿ لمةبػر ،بمػػم ُنبدنػي فػ تىسػ لممامكمػ ونسػػس لمػػدفمع

مامن تي إظمم لر موتي لما ن ٓ كمم ال ماؿ مى وؿ كذمؾ بأف لم ػميد لمسػممؼ لمػذكر مػف ُنانػر

فنولمػي وفامػم مػػف تختىػؼ عمػػم روله فػ لمتا ن ػػمى عػف لمولنةػ لمتػ إدعػ م ػميدتمم ػ ألاػػي ال

نتوز مىماكم فف تتابأ سى م بمم ند ُنػدم بػي لم ػميد مػف فنػولؿ بممتىسػ وال لإلنتاػمع بػدمنؿ مػـ
لممػ ػػدلفةنف عػػػامـ وألف ػػممد ،لم ػ ػػميد
ُنط ػػرح فمممم ػػم ون ػػتـ مامن ػ ػػتي فػ ػ اض ػػور لممتممػػػنف و ُ
لممذكور فممممم ومم ند تُس ر عاي مامن تي مف تماس تمنس لمخ وـ ند تت بمم ُن اةمم بانػر

مم كماى ند إنتاةى بي مف لألدمػ لمتػ عومػى عىنمػم وألف فاػدل ال نسػتطنس فف نتونػس سػى م مػم
ونب ػػمح مى ػػدفمع
ن ػػد ن ػػدور فػ ػ وت ػػدلف لمماكمػ ػ م ػػف فث ػػر عا ػػدمم تس ػػمس تى ػػؾ لم ػػممد ،بممتىسػ ػ ُ
مامن تمم وعاد لممولزا بنف لألدم إثبمتم فو ا نم ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" لأل ػػؿ فػ ػ لممامكمػػػمى لمتامونػ ػ فامػػػم إام ػػم تُباػ ػ عىػ ػ لمتا ن ػػمى لمتػ ػ تترنم ػػم

لمماكمػ فػ لمتىسػ وتُسػػمس فػ خبلممػػم لم ػػمود مػػم دلـ سػػممعمـ ممكاػػم ػ وذمػػؾ فػ مولتمػ

لمخ وـ وعىنمم فف تةموف لمدفمع ف فدلم مأمورنتي وفف تأمر بممباث عف لم ميد ولاضػمره
فػ ذمػؾ واسػس إمػ لم ػميد تةمػد تمربػي فو

ومو بمم و ،ألدلم لم ممد ،مم دلـ ند متػأ إمنمػم

تمرنبي ات ال ُندم ب ممدتي ف متىس لم ضػمم ومػم دلمػى لمماكمػ نػد تبناػى فا نػ لمػدفمع
ف تمسكي بوتوس مامن تي وفاي مـ نكف ف طىبي مرلوغم فو نم دل تةطنؿ لمسنر ف لمػدعوى
فاذل ن رى ف ذمؾ كمف اكممم مةنبم إلخبلممم باؽ لمدفمع " ٓ
* ا ػض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ رنػـ ٕٗٓ ػ ص  ٔٔٓٙػ طةػف  ٜٔٔٙمسػا
٘٘ؽ

* ا ػض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموعػ عمػر ػ ت ػٗ ػ رنػـ  ٔٛٙػ صٔٚٙـ طةػف ٕٜ٘
مسا ٛؽ
* ا ض ٕ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ رنـ ٔٗٔ ػ ص ٔٓ ٛػ طةف ٘ٓ ٔٙمسا ٘٘ؽ
ٝهؼصًَظُيَذإَََٔ:ـَ

" طىس لمدفمع ف ختمـ مرلفةتي لمبرلم ،ف ىنم ولاتنمطنم سممع ميد إثبمى فو إترلم

تا نؽ ُم ًةنِ ْف ُنةتبر طىبم تمزمم تىتزـ لمماكم باتمبتي مت كماى مػـ تاتي إم لمبرلمٓ " ،
* ا ض ٔٔ ٜٕٔٛ/٘/ػ س ٖٖ ػ رنـ  ٜٔٔػ ص ٔ ٜ٘ػ طةف  ٔٙ٘ٙمسا ٕ٘ؽ
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ا
غحٗيحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَٝئسالٍَآسغَحبنَجُضكحعََ
َ

ف د تمسؾ دفمع لمطمعانف كذمؾ فػ ختػمـ مرلفةتػي فمػمـ ماكمػ لمموضػوع ونبػؿ ن ػؿ بػمس

لممرلفةػ بطىػػس إسػػتدعمم لمطبنػػس لم ػػرع لمػػذى فتػػرى ت ػرنح تث ػ لممتاػ عىنػػي إلسػػتطبلع
لممػػدلفةوف عػػف لممتممػػنف مػػف وتػػود خػػبلؼ بػػنف لألدم ػ لم ومن ػ ولم ان ػ لم ػولرد،
فرنػػي فنمػػم فثػػمره ُ
بذمؾ لمت رنر وكذمؾ مم فُثنر ف ػأف لممظػمير لمرمنػ لمتػ وتػدى عىنمػم لمتثػ عاػد لمت ػرنح
وعػػدـ إت منمػػم مػػس لمونػػى لمماػػدد إلرتكػػمس لمترنم ػ وفػػؽ فن ػولؿ ػػميد لإلثبػػمى لألوؿ ػ اتػػؿ
لممتا عىني ػ لمذى إدع فاي كمف ن مابي ف ذمؾ لمونى ٓ
ويػػو طىػػس ُنةػػد تمزمػػم ومػػو فُبػػدى عى ػ سػػبنؿ لإلاتنػػمط مػػم دلمػػى لمماكم ػ مػػـ تسػػتتس
مىطىس لأل ى ويو لم ضمم بممبرلم ،وألف لمطبنس لم رع لممذكور ُنةد مف مود لإلثبػمى إذ

نػػدـ ت رن ػره مػػف سػػىط لإلتمػػمـ باعتبػػمره مػػف لألدمػ لمت ػ نتسػػماد إمنمػػم لإلتمػػمـ ومػػف بػػنف ركػػموزه

ودعمومي ٓ
وممذل ف د كمف مف لممتةنف عى لمماكم إستدعممه ألدلم لم ػممد ،فممممػم بةػد تكىنػؼ

لمانمب ػ لمةمم ػ باعبلاػػي خم ػ وفف سػػممعي ممكػػف ومػػنس مسػػتانبل كمػػم فف ت رن ػره عى ػ يػػذل
لمااو ظمير لمتةىػؽ بممػدعوى والزـ مى

ػؿ فنمػم ونترتػس عىػ

ػا دفػمع لمطػمعانف لمسػممؼ

لمػػذكر ويػػو وتػػود تةػػمرض بػػنف ذمػػؾ لمػػدمنؿ لم اػ و ػػممد ،لم ػػميد لألوؿ ممػػم نستة ػ عى ػ
لممولممػ ولمتوفنػؽ ػ ثبػوى كػذس ذمػؾ لم ػميد وعػدـ إمت لزمػي بمم ػدؽ ولمولنػس فػ
ر ديم بممتا ن مى عاد سشلمي فممـ سىط لمتا نػؽ وفطراػى لمماكمػ

ػممدتي لمتػ

ذمػؾ لمطىػس ب وممػم :

" إف لمماكمػ وتػػدى بػػأورلؽ لمػػدعوى ومسػػتادلتمم مػػم نك ػ متكػػونف ع نػػدتمم وممػػذل تىت ػػى عػػف
يذل لمطىس " ٓ
ويػػو رد مةنػػس ونم ػػر كػػذمؾ ألف لمطبنػػس لم ػػرع لمػػذى فتػػرى ت ػرنح تث ػ لممتا ػ
عىني فػ لمنػوـ لمػذى نُتػؿ فنػي ُنةػد وال ػؾ مػف ػمود لإلثبػمى ضػد لمطػمعانف ونػد تػمم ت رنػره
ضمف نموم فدم لمثبوى لمم دم مف سىط لإلتممـ كمم تسمادى لمماكم ف نضمومم بمإلدلا

لممسػػتمد مػػف ذمػػؾ لمت رنػػر وكػػمف مػػف دعمومػػي وركػػموزه لألسمسػػن وممػػذل كػػمف نتةػػنف
إم ػ لمػػدمنؿ ُ
عى لمماكم سممع ممدتي بةد إعبلاي بمةرف سىط لإلتممـ لمامضػر ممثىمػم بممتىسػ  .وال
ن دح ف ذمؾ فف نكوف خص ذمؾ لمطبنػس مػـ نػدر بتىػؾ لم مومػ مػم دلـ لمت رنػر لمػذى فعػده

بةػػد ننممػػي بممت ػرنح مػػف بػػنف تىػػؾ لألدم ػ لمت ػ فخػػذى بمػػم لمماكم ػ وفنممػػى عىنمػػم نضػػمميم
بمإلدلا ػ وألاي ال نىزـ فػ لم ػميد لمػذى نتةػنف عىػ لمماكمػ سػممعي باػمم عىػ طىػس لمػدفمع
طب م مىممد ٕٜٛ ،إترلملى تامون ػ فف نكوف إسمي مر ودل ب موم لألدمػ لمم دمػ مػف لمانمبػ
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لمةمم بؿ نك

فف نكوف مف بنف مف ميدول لمولنة وعمناول فادلثمم وفثمريم ٓ

ونػػد نضػػى ماكمػ لمػػا ض فػ لمةدنػػد مػػف فاكمممػػم بأاػػي " ولف كػػمف لم ػػماوف نػػد رسػػـ
طرن م مىمتمـ إلعبلف موده فممـ ماكم لمتامنمى ( وند نمـ لمطمعف يام بولتبػي ) و ػ إال فف
لمم رع مـ ن

د بذمؾ لم لإلخبلؿ بمألسس لمتويرن مىمامكممى لمتامون و ولمت ت وـ عىػ

لمتا نؽ لم ػ وى لمػذى تترنػي لمماكمػ بممتىسػ وتسػمس فنػي لم ػمود و سػولم الثبػمى لمتممػ فو

ا نمػػم و مػػم دلـ سػػممعمـ ممكاػػم و ػ ثػػـ تتمػػس بػػنف مػػم تستخى ػػي مػػف ػػممدلتمـ وبػػنف عام ػػر
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
نػػرد ممػػـ ذكػػر ف ػ نموم ػ

ػػمود لإلثبػػمى و فو ن ػػـ لممػػتمـ بػػاعبلامـ و الامػػـ تمنةػػم ال نةػػدوف

ػػمود ا ػ بمةا ػ لمكىم ػ و ات ػ نىتػػزـ بػػاعبلامـ و وألف لمماكم ػ ي ػ لممػػبلذ لألخنػػر لمػػذى

نتةنف فف نت سح متا نؽ لمولنة وت
لمانمب لمةمم فنمم تثبتي ف نموم

نمم عى لموتي لم انح و غنر م ند ،ف ذمؾ بت رؼ

مود لالثبمى و لو تس طي مػف فسػممم لم ػمود لمػذنف عػمناول

لمولنةػ و فو نمكػػف فف نكواػول عمناويػػم و ولال إات ػػى لمتدنػ فػ لممامكمػ ولااىػػؽ بػػمس لمػػدفمع
ف وتي طمرنني و ويو مم تأبمه لمةدلم ف د لإلبمم  .ولذ كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني

نػػد فغ ػػؿ طىػػس لمػػدفمع ف ػ يػػذل لمخ ػػوص و فىػػـ نتبػػي فو نػػرد عىنػػي و فااػػي نكػػوف مةنبػػم بمػػم

نستوتس ا ضي " ٓ
* ا ض ٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ س ٕٔ ػ ٘ ٛػ ٖٔٗ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٚ/ٙ/ػ س  ٕٛػ  ٔ٘ٛػ ٖ٘ٚ

* ا ض ٔٔ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ  ٜٔٚػ ٜٜٚ
* ا ض  ٜٔٛ٘/ٔٔ/ٕٙػ س  ٖٙػ ٔ ٜٔػ ٘ٗٓٔ
* ا ض  ٜٔٛٛ/ٕ/ٜػ س  ٖٜػ ٖٖ ػ ٕٜ٘
كم ػػم فف لمماكمػ ػ ال تت ن ػػد فػ ػ تك ػػونف ع ن ػػدتمم فػ ػ لم ػػدعوى بمم ػػمود لمػ ػولرد ذك ػػريـ

بمم موم لممذكور ،بػؿ عىنمػم سػممع كمفػ مػف كػمف نتةػنف سػممعمـ فو تػرى إسػتدعمومـ مى ػممد،
لممدلفةنف عاي ٓ
سولم بامم عى طىس لممتمـ فو ُ
ومم دلـ طىس لمدفمع ند إا ػس عىػ ضػرور ،سػممع لمماكمػ مىطبنػس لم ػرع لمػذى
فتػػرى ت ػرنح تث ػ لممتا ػ عىنػػي وكػػمف يػػذل لمت رنػػر مػػف بػػنف لألدم ػ لممطروا ػ عى ػ بسػػمط
لمباػث ومػػف فسػػماند لإلتمػػمـ ودعمومػي و ف ػػد كػػمف نتةػػنف عىػ لمماكمػ لإلسػػتتمب ممػػذل لمطىػػس

ومػػو فُبػػدى عى ػ سػػبنؿ لإلاتنػػمط وتػػأمر لمانمب ػ لمةمم ػ بػػاعبلف ذمػػؾ لمطبنػػس مسػػممع ػػممدتي
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لممدلفةنف عامـ رغـ وتود ت رنره عف ت رنح تىؾ لمتث تاى اظػر
فممممم باضور لممتممنف و ُ
ينو لمماكم ويو تزم مف فورلؽ لمدعوى ولممستادلى لمم دم فنمم ألف وتود ذمؾ لمت رنر ال

ُنااػ عػػف سػػممع مػف نػػمـ بتارنػره ومامن ػ لمماكمػ ولمػػدفمع مػذمؾ لمطبنػػس ممػػم نػد تُسػ ر عاػػي
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
لممامكممى لمتامون ولمت ت وـ فسمسم عى لمتا ن مى لم ون لمتػ تُترنمػم لمماكمػ بممتىسػ

لمةىان كمم سىؼ لمبنمف ولذ خمم ى لمماكم يذل لماظػر فػاف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف مةنبػم

ولتس لما ض ولإلامم م

ور تسبنبي ولخبلمي باؽ لمدفمع ٓ

لمم ػػدلفةوف ع ػػف لمط ػػمعانف ك ػػذمؾ فػ ػ خت ػػمـ لممرلفةػ ػ إس ػػتدعمم لمض ػػمبط
كم ػػم طمم ػػس ُ
 .......مبماػػث مرك ػػز ػػرط ناػػم لم ػػذى تى ػ ػ بػػبلغ لماػػمدث م ػػف لم ػػميد لألوؿ فػ ػ فع ػػمس
لمولنةػ مسػشلمي عػػف مةىوممتػػي ويػػو ػػميد تػػويرى كػػذمؾ عم ػػر بةػػض فاػػدلث لمولنةػ واػػرر

ماض ػػر لمض ػػبط لمم ػػشرخ ٖٕ ٜٜٔٛ/٘/ولات ػػؿ ف ػػور تى ن ػػي لم ػػببلغ لمم ػػذكور إمػ ػ مك ػػمف تثػ ػ

لممتاػ عىنػػي وفتػػرى مةمناتمػػم مػػس مػػأمور لممركػز وم ػػتش لممبماػػث كمػػم فتػػرى و ػػؼ لمتث ػ
وتى

مف لم ميد لألوؿ مم ن ند تادند فسممم لممتممنف مىمر ،لألوم ٓ
ومف يذل نتبنف فيمن

ممدتي وتدوليم ومػزوـ سػممعي فمػمـ لمماكمػ ومػو مػـ نػرد ذكػره

ف ػ نموم ػ فدم ػ لمثبػػوى لمم دم ػ مػػف لمانمب ػ لمةمم ػ ولمت ػ ال تت نػػد لمماكم ػ بمػػم نػػرد فنمػػم مػػف
لسممم يػشالم لم ػمود كمػم سػىؼ لمبنػمف وألف ذمػؾ لم ػميد نمكػف فف نكػوف مدنػي مػف لممةىومػمى
ؿ ف لمػدعوى وألف عىنمػم فف تسػتةنف

مم ُنةد ذو فثر ف ع ند ،لمماكم ولطموامامم عاد لم
ف سػبنؿ ك ػؼ لما ن ػ لمتػ نسػة إمنمػم لم مضػ لمتاػمو بكمفػ لألدمػ سػولم بسػممع ػمود
لإلثبمى فو مود لمولنة لمػذنف عم ػرول فاػدلثمم فو بةػد م مرفػ لمترنمػ وفػ فع مبمػم مبم ػر،

ألام ػػـ منسػ ػول م ػػف ػػمود لما ػ ػ اتػ ػ نكى ػػؼ لممتمم ػػوف ب ػػاعبلامـ وألف س ػػممع يػ ػشالم لم ػػمود
ضرورى إلظممر تماس لماؽ ف لمدعوى ويمدنم مى ولس ٓ
ولذ فمسػػكى لمماكم ػ عػػف سػػممع ذمػػؾ لم ػػميد مكت ن ػ ف ػ تكػػونف ع نػػدتمم بمػػم اوتػػي

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 ٓ
ومف لمم ػرر فػ يػذل لم ػدد فف عىػ لمماكمػ تا نػؽ لمػدعوى بمةرفتمػم وطػرح كمفػ
لممػدلفةنف عػامـ غنػر ُم نػد ،فػ ذمػؾ بمػم
لألدم بممتىس مباثمم بمةرفتمم وباضور لممتممنف و ُ
ورد مػػف فدم ػ ب موم ػ فدم ػ لمثبػػوى لمم دم ػ مػػف سػػىط لإلتمػػمـ ألف تىػػؾ لألدم ػ تُ ًةبِػػر عػػف رفى
لمانمب لمةمم وي سػىط لإلتمػمـ وال نتػوز مى مضػ لمتاػمو فف ُنػدخؿ فػ ع ندتػي فرنػم مسػوله
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بؿ عىني فف ُن ًك ِوف ع ندتي مف إعت مده لمخمص ورفني لم خ
كمػػم طىػػس لمػػدفمع كػػذمؾ ف ػ ختػػمـ لممرلفة ػ ػ ٓٓ طىػػس سػػممع لمتن ػرلف لممبل ػ نف
واده ٓ

ممكمف لمامدث و ػن لمبىػد ،ولمةمػد ،وضػمبط ػرط فباػود ويػـ كػذمؾ مػف ػمود لمولنةػ لمػذنف

نمكف فف تكوف مدنمـ مةىوممى عامم وال ؾ فاػي فػ سػشلممـ ومامن ػتمـ مػم نةػنف عىػ ك ػؼ
لما ن ولممدلن مىرفى لم موس ولم ور ،لم انا مولنةػ لمػدعوى وتادنػد لمتاػمه وف خم ػمـ
ولإلات مـ ٓ

لمتانز فو لمرغب ف لمت
بةندل عف بم
ُ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" تا نؽ لألدم ف لممولد لمتامون يػو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لألوؿ وال نتػوز فف

نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممدلفس عاي " ٓ
* ا ػض  ٜٔٛٙ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٖٚػ رنػـ ٖ ٔٛػ ص  ٜٜٙػ طةػف ٗ٘ ٔٙمسػا ٘٘
ؽ

ٝهؼصًَظُيَذإََٔ:ـَ

" عى لمماكم فف تتنس لمدفمع إم طىبػي سػممع ػمود لمولنةػ ومػو مػـ نػرد ممػـ ذكػر

فػ نمومػ

ػػمود لإلثبػػمى فو ن ػػـ لممػػتمـ بػػاعبلامـ ألامػػـ ال نةتبػػروف ػػمود ا ػ بمةاػ لمكىمػ

ات ػ نػػتـ إعبلامػػـ وألف لمماكم ػ ي ػ لممػػبلذ لألخنػػر لمػػذى نتةػػنف فف نا سػػح متا نػػؽ لمولنة ػ
وت
نموم

ػػنمم عى ػ لموتػػي لم ػػانح غنػػر م نػػد ،ف ػ ذمػػؾ بت ػػرؼ لمانمب ػ لمةمم ػ فنمػػم تبناتػػي ف ػ
مود لإلثبمى فو تس طي مف فسممم لم مود لمذنف عػمناول لمولنةػ فو نمكػف فف نكواػول نػد

عمناويم ولال إات ى لمتدن ف لممامكم ولااىؽ بمس لمدفمع ف وتي طمرني بانر اؽ ويػو مػم
تأبمه لمةدلم ف د لإلبمم " ٓ
* ا ضٖٕ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ رنـ  ٜٔٚػ ص  ٜٜٚػ طةف  ٔ٘ٔٚمسا ٖ٘ؽ
* لألاكمـ سمم لمذكر ف

مود لمولنة ٓ

ا
غحُػحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ:ـَ
َ

ف ػػد تمسػ ػػؾ لم ػػدفمع عػ ػػف لمط ػػمعانف كػ ػػذمؾ ب ػػدفمع تػ ػػويرى مػػػشدله فف لم ػ ػػميد لألوؿ

 .........مػػـ نكػػف ف ػ كممػػؿ ن ػوله لمة ىن ػ ونػػى إرتكػػمس لمولنة ػ لمت ػ إدع ػ م ػػميدتمم بسػػبس
مةمامت ػػي مةميػ ػ ع ىنػ ػ تُ ػػده لإلدرلؾ ولمتمنن ػػز و ون ػػد ت ػػردد فػ ػ لمتا ن ػػؽ وعىػ ػ مس ػػمف رو ػػنس
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 لمماكمػ فثاػػمم لممامكمػ

ػ وف ػػمر لمػػدفمع إم ػ فف ذمػػؾ

لممرض لمة ى لمذى نةما ماي لم ميد لممذكور مـ نستتد عىني بةد لماػمدث ولامػم كػمف سػمب م
ومةم لر 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،
بةند ،سػمب عىػ لماػمدث وممػذل ف ػر لمػدفمع عىػ طىبػي ألدلم لم ػممد ،فمػمـ لمماكمػ واتػ

نمكػػف لم طػػس بااةػػدلـ فيىنتػػي مى ػػممد ،بسػػبس عميتػػي لمة ىن ػ وعػػدـ إكتمػػمؿ إد لركػػي وتمنن ػزه ويػػو

ونةػوؿ عىنمػم يػو فف
دفمع تويرى و ػ وال ؾ فف رط فدلم لم ممد ،لم انا لمت ُنةتد بمم ُ
تك ػػوف ػػمدر ،ع ػػف تمنن ػػز ولدرلؾ ألف لم ػ ػممد ،خبل ػ ػ عمىن ػػمى ذيانػ ػ متة ػػدد ،وم ػػف ث ػػـ ال
تت ور إال ممف تولفرى لإلمكمانمى لمذيانػ لمتػ تتػنح مػي لم نػمـ بمػذه لمةمىنػمى وت تػرض يػذه

لمةمىنػػمى ت ػولفر لمتمننػػز مػػدى لم ػػميد فػػاذل كػػمف لم ػػميد غنػػر ممنػػز م ػػار سػػاي فو مىمػػرض

لمة ىػ لمم ػػمس بػػي فػػاف ػممدتي تكػػوف بمطىػ ألف لم ػػممد ،ت تضػ بدليػ فػػنمف نشدنمػػم تػولفر
لمة ػػؿ ولمتمننػػز ألف ماػػمط لمتكىنػػؼ فنمػػم يػػو لم ػػدر ،عى ػ فدلومػػم ومػػف ثػػـ فػػبل نمكػػف فف تُ بػػؿ
لم ػػممد ،مػػف متاػػوف فو

ػػب ال نة ػػؿ فو غنػػر ذمػػؾ ممػػم نتةػػؿ لم ػػخص غنػػر نػػمدر عى ػ

لإلدرلؾ ولمتمننز ٓ

* ا ض ٕ ٜٜٔٚ/ٗ/ػ س ٖٓ ػ رنـ ٓ ٜػ  ٕٗٙػ طةف ٖٕٓٓ مسا  ٗٛؽ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٚٙ/ٔ/ػ س  ٕٚػ ٕٓ ػ ص ٗ ٜػ طةف ٔ ٔ٘ٙمسا ٘ٗ ؽ
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
فمػػمـ وكنػػؿ لمانمبػ لمما ػػؽ بتة ػػؿ وخىػػى لمتا ن ػػمى ممػػم نػػدؿ عىػ عػػدـ سػػبلم لم ػػوى لمة ىن ػ
مى ػػميد فضػػبل عػػف فف لم لروػػد خضػػر عبػػد لمػػرامف نػػد ػػمد بممتىسػ فمػػمـ لمماكمػ فف لم ػػميد
لألوؿ كمف بكممؿ نوله لمة ىن ومتزف ا سنم عاد سشلمي بممتا ن مى وفاػي بةػد ذمػؾ بااػو ع ػرنف

نومػػم عاػػدمم تػػوف فخنػػي ازاػػم عى ػ م تػػؿ ولمػػده فُ ػػنس لم ػػميد ( بتةػػس ا س ػ ) لألمػػر لمػػذى
تس ػػتخىص ما ػػي لمماكمػ ػ (؟؟!!!) وم ػػف تممع ػػي فف لم ػػميد لألوؿ عا ػػد سػ ػشلمي بمإلس ػػتدالالى
ولمتا ن ػػمى ولممةمناػ كػػمف بكممػػؿ نػوله لمة ىنػ ومتػػزف ا سػػنم(؟!!!) ونضػػا لمػػدفمع عىػ غنػػر
فسمس خىن م بممرفض ٓ
ومػػم ذيبػػى إمنػػي لمماكمػ فنمػػم ت ػػدـ ال ن ػػىح ردل عىػ لمػػدفمع لم ػػموـ عىػ فف ػػممد،

لم ػػميد لألوؿ غنػػر م بومػ ممرضػػي لمة ىػ لمػػذى الزمػػي نبػػؿ لماػػمدث وال زلؿ نةػػما ماػػي ات ػ
لنف ومف نرت مي

مم ٓ

إذ فف لإلستةما بأنولمي بممتا ن ػمى ومػم بػدى عىنمػم مػف تممسػؾ وتػرلبط ال تاػوؿ دوف
مرضي لمة ى لمذى نةدـ ندرتي عى لمتمننز ولإلدرلؾ ـ خم

وفف لألمػرلض لمة ىنػ ولنفػمى

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 ٓ
نضػػمؼ إم ػ مػػم ت ػػدـ فاػػي ال ماػػؿ مئلسػػتةما بػػأنولؿ لم لروػػد  ........مى طػػس بسػػبلم

لم ػػميد لممػػذكور ونػػى لإلدالم ب ػػممدتي فػ لمتا ن ػػمى مػػف لممػػرض لمة ىػ  .ألاػػي مػػنس خبنػ لر
مخت ػم فػ يػػذه لألمػػور لم انػ لمخمم ػ ولمتػ ال نسػػتطنس فاػػد لمخػػوض فنمػػم فو إبػػدلم لمػرفى
ب أامم غنر لمخبنر لممختص ف لألمرلض لمة ىن ولما سن ٓ
كمػػم فف لم طػػس بػػأف تىػػؾ لماممػ لمة ىنػ لمتػ نةػػما مامػػم اممنػػم مػػـ تطػ فر عىنػػي إال بةػػد

لماػػمدث بااػػو ع ػرنف نومػػم فخػػذل بمػػم ذيػػس إمنػػي لمضػػمبط لممػػذكور فمػػر ال نمكػػف لمتسػػىنـ بػػي
ألف م دره ضمبط لم رط لمسممؼ لمذكر ويو مػنس مػف فيػؿ لمخبػر ،فػ يػذل لم ػأف وبممتػمم
لمبػػرش مامػػم وتادنػػد ونػػى
فػػبل ُنةتػػد ب فرنػػي وال ُنةػػوؿ عى ػ وتم ػ اظ ػره ألف لألم ػرلض لمة ىن ػ و ُ

إ مب لم ميد بمم منسى مف فمور لمةىـ لمةمـ لممةروؼ مىكمفػ ولمػذى ُنةتػد فنػي بػرفى لمضػمبط

لممذكور ولامم ي فمور فان خمم

بمماػ فػ لم ػةوب ولمدنػ ال ن طػف إمنمػم وال نػدركمم إال

لمخبنر لممختص ولمطبنس لممختص ولممتخ ص ف لألمرلض لمة ىن ولما سن كمم نتةنف فف

نكوف عى فعى درت مف لمخبر ،ولمك مم ،ف يذل لممتمؿ ومـ نكف لمرلود  ......مف بنامـ ٓ
ومم ػػذل ف ػػاف إس ػػتةما لماكػػػـ بأنولم ػػي و ػػممدتي مى ط ػػس بس ػػبلم لم ػػوى لمة ىنػ ػ مى ػػػميد
لممذكور ونى لمامدث وفف مم نةماني مف مرض ع ى ف لمونى لمامضر كمف الا ػم مم ػرع

ولمده ب تػر ،ال ت ػؿ عػف ع ػرنف نومػم موفػم ،ػ ن ي ازاػم عىػ نتػؿ فبنػي ػ تكػوف فػ غنػر ماىمػم
ألف لمضمبط لمسممؼ لمذكر منس مف لألطبمم ذوى لمخبر ،ف يػذل لممتػمؿ ونكػوف لماكػـ بػذمؾ
ون ػػد إس ػػتةمف عىػ ػ لمب ػػى فػ ػ لم ػػدفس لمت ػػويرى لمس ػػممؼ لم ػػذكر ب ػػدمنؿ ال ن ػ ػىُح م ػػف لمامانػ ػ
لمموضوعن ولم ماوان مئلنتامع بي ويو مم نةنس لماكػـ بمػم ُن سػده
ف ا

وألاػي ال نتػوز لإلسػتامد

امم لمتاوف مدى لم ميد فو لممتمـ بمإلستامد إم فنولمي بممتا ن ػمى مػم دلمػى بػذلتمم

ماؿ لماة ب دوريم عف غنر وع فو تمننز كممؿ ٓ
* ا ض ٗ ٜٔٛٔ/ٖ/ػ س ٕٖ ػ رنـ ٖ٘ ػ ص  ٕٔٛػ طةف ٘ ٕٕٛمسا ٓ٘ؽ
ون ػػد ك ػػمف عىػ ػ لمماكمػ ػ فف ت ػػأمر بارس ػػمؿ لم ػػميد لمم ػػذكور إمػ ػ لمخبن ػػر لممخ ػػتص
م اص نوله لمة ىن ولمتأكد مف إكتمػمؿ سػبلمتمم وعػدـ مةمامتػي ألى مػرض فو فػ ع ىنػ تػشثر
ف ندرتي عى لإلدرلؾ لمكممػؿ ولمتمننػز لم ػممؿ فػاذل كػمف نػد تةػذر عىنػي ذمػؾ فو إسػتامؿ ف ػد

كػػمف مػػف لممتةػػنف عىنمػػم فف تا ػػؽ يػػذه لمامم ػ بس ػشلؿ فنمربػػي وذونػػي وفنػػرس لماػػمس
وكذمؾ سشلؿ رتمؿ لما ظ ببىدتي عف مةىوممتمـ ف يذل لم ػأف وت

ػػى بػػي

ػ فسػممم لألطبػمم لمػذنف

ت ػػردد عى ػػنمـ مةبلت ػػي وسػ ػشلممـ وعىػ ػ لمةم ػػوـ ك ػػؿ م ػػم نى ػػزـ إتػ ػرلمه م ػػف تا ن ػػؽ مم ػػذل لم ػػدفمع
لمتويرى لمذى نشنده لمولنس ونسماده ممم ورد بأنولؿ لم ميد خضر عبد لمرامف بممتىس ولمذى

فكػػد ف ػػمب لم ػػميد لمسػػممؼ لمػػذكر بػػمممرض لمة ى ػ ولف كػػمف نػػد فُرتػػس تمرنخػػي وسػػببي مونػػى
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الاؽ عى امدث م رع ولمده لممتا عىني فػ لمػدعوى لمممثىػ بأنػمـ نىنىػ فػاذل فُضػنؼ إمػ
مم ت دـ فف لألمرلض لمة ىن ند تكوف كمما وال تظمػر بوضػوح إال بةػد فتػر ،طممػى فـ ن ػرى
وفامػم نػد تمتػد إمػ فتػرلى سػمب عىػ ظموريػػم مىكمفػ ف ػد فضػا مػػف لممتةػنف عىػ لمماكمػ

تا نػػؽ ذمػػؾ لمػػدفمع لمتػػويرى بىوغػػم مامنػ لألمػػر فنػػي خم ػ وفف ػػممد ،لم ػػميد لممػػذكور تةػػد
لمدعممػ لألسمسػػن ولممممػ لمتػ نػػدور عىنمػػم ماػػور لإلتمػػمـ ونرتكػػز عىنمػػم ب ػػور ،كممىػ ألاػػي
ومسػػتمد ،ممػػم روله عػػف
ػػميد لمرشن ػ لموانػػد ف ػ لمػػدعوى وتػػممى بػػمن لألدم ػ مسػػت مه ماػػي ُ
لمولنة ولدع م ميدتي با سي ولذ ن رى لمماكم ف ذمؾ وتمم رديم عى ذمؾ لمدفس مةنبم
م

وره وفسمد إستدالمي كمم سىؼ لمبنمف فاف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف مةنبػم متةػنف لمػا ض

ولإلامم

ومو لستادى لمماكم ف نضمومم بادلا لمطػمعانف إمػ فدمػ فخػرى ألامػم متسػماد،

ومامػػم متتمةػ تتكػػوف ع نػػد ،لمماكمػ بانػػث إذل سػ ط فاػػديم فو فُسػػتبةد تةػػذر لمتةػػرؼ عى ػ
فثر ذمؾ ف ت دنر لمماكم

مسمور لألدم لألخرى ٓ

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

كمم امزع لمدفمع كذمؾ فػ خ ػن لم ػميد لمػذى ُسػوؿ بممتا ن ػمى ولدعػ فاػي نػدع
 .......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

إدرلؾ وتمننػػز و ػ وممػػذل لاتاػػؿ متمػػوؿ خ ػػنتي وت ػػدـ مضػػمبط مركػػز لم ػرط ولمتا ن ػػمى

بمعتب ػػمر فا ػػي ات ػػؿ لممتاػ ػ عىن ػػي وفدمػ ػ بتى ػػؾ لألنػ ػولؿ لممر ػػود ،بممتا ن ػػمى واس ػػبمم زو لر
مى خ ػػن لما ن ن ػ لمت ػ مػػـ تتولتػػد بمكػػمف لماػػمدث ومػػـ تةػػمنف فادلثػػي إذ كػػمف لممتا ػ عىنػػي
بم رده ونى ونوع لمةدولف عىني مف متمومنف مـ نك ؼ لمتا نؽ عف ف خم مـ ٓ

ونػػد تةمػػد لمتمنػػس إخ ػػمم يػػذه لما ػػموؽ ولدع ػ لمضػػمبط  .......لخت ػػمم اتػػؿ لممتا ػ

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
مػف فسمسػي خم ػ وفف مػف سػوؿ بممتا ن ػمى ( ص ٘ ) ماػتابل لسػـ  ........مػـ نكػف نامػؿ
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 ٓ

وخىص لمدفمع مف يذه لم رلوف وتىؾ لألدم متتمة إم فف مف سوؿ بممتا ن مى مـ
نكف يو اتؿ لممتا عىني لممذكور وبممتمم فبل ماؿ مئلستامد إم لنولمي كدمنؿ عىػ سػبلم
نوله لمة ىن ونتةنف فيدلريم كىن ولسػ مطمم مػف عػدلد لألدمػ لممةتبػر ،لمتػ نمكػف فف ن ػمـ عىنػي

نضمم بمإلدلا ٓ

ومـ تةرض لمماكم كىن ممذل لمدفمع لمتدى ولمتويرى ولمذى نسماده لمولنس ونشنده بمم
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ن ـ لماكـ لمطةنف بمم

ور فػ لمتسػبنس ولإلخػبلؿ با ػوؽ لمطػمعانف فػ لمػدفمع بمػم نوتػس

لما ض ولإلعمدٓ ،

وكمف عى لمماكم فف توم يذل لمدفمع ليتممممم لمبمم وتترى لمتا نؽ لمبلزـ مك ؼ

تىػؾ لمتدنػ إذل كماػى فػ

ػؾ مػف فمريػػم بػدعو ،رتػمؿ لما ػظ لمماىنػػنف بمم رنػ وعىػ فرسػػمـ

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

فع ػػمس لما ػػمدث عى ػ ا ػػد زع ػػـ ض ػػمبط لممبماػػث لما ن ػػس  .....ومػػدى

ػػا يػػذه لممػ ػزلعـ

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
لمتا ن مى بتةؿ لمونموس لممزور ،ف

ور ،لمونموس لم انا ولاتامؿ خ ن لمانر ولمتوننػس

عى لممامضرلمرسمن بب م إ بس مخمم مىا ن و ػ ويذل لمتا نؽ ممكف ومػنس مسػتانبل

ونمكػػف فف نتػػنح ونػػشدى إم ػ اتػػمو مثمػػر ،تسػػمـ ف ػ لمتةػػرؼ عىػػ وتػػي لما ػػؽ فػػ لمػػدعوى

ولممط ػ لمىثػػمـ عػػف لمامػػوض لمػػذى ػػمس لخت ػػمم لم ػػميد لألوؿ وعػػدـ ظمػػوره ولإلدعػػمم بةػػدـ
لإلس ػػتدالؿ عىن ػػي عىم ػػم بأا ػػي ومػ ػ لم ػػدـ ونمم ػػي فػ ػ لمم ػػمـ لألوؿ تة ػػس لمط ػػمعانف ومبلا ػػتمـ
ب ػػممدتي مكػ ن ضػ بػػادلاتمـ إذل كػػماو فةػػبل يػػـ م ػػمرفول لمترنمػ لمتػ رلح ضػػانتمم ولمػػده ػ

ومكػػف لخت ػػممه لمم ػػمت وغنػػر لممبػػرر ولسػػتامم لإليتػػدلم إمنػػي ومةرف ػ موطاػػي لماػػمم نثنػػر
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

مةم رمونى لمامدث فو سمبؽ عىني وي فمور تويرن ف متموعمم وتسمشالى تستىزـ إتػرلم
تا نؽ بمةرف لمماكم متى

إتمب

مفن وم اة تدعو إم لإلطموامف وتبةػث عىػ لمث ػ و ػ

بن ػػد فف لمماكمػ ػ فمس ػػكى ع ػػف إتػ ػرلم ذم ػػؾ لمتا ن ػػؽ ولكت ػػى بسػ ػشلؿ لم لرو ػػد  ........رو ػػنس
لممبماػػث ولمػػذى كػػمف ضػػان لممتمػػوؿ لمػػذى لاتاػػؿ خ ػػن لم ػػميد لألوؿ ولمػػذى مػػـ ن ػػدـ
بأنولمي فن فدم تدؿ عىػ مػم ن ػىح ردل عىػ دفػمع لمطػمعانف لمسػممؼ لمػذكر ومػـ نك ػؼ عػف
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 نػوله لمة ىن ػ

ومتزاػػم ا سػػنم عاػػد س ػشلمي بممتا ن ػػمى وفف لممػػرض لمة ى ػ لمػػذى لعت ػرله ف ػػمبي بةػػد لماػػمدث
بااو ع روف نومم إثر وفم ،فخني ازام عى م تؿ ولمدهٓ
وي ػ ػػذه لألم ػ ػػور ولب ػ ػػدلم لمػ ػ ػرفى فنم ػ ػػم ك ػ ػػمف نتة ػ ػػنف طرام ػ ػػم عىػ ػ ػ لمطبن ػ ػػس لممخ ػ ػػتص

لممتخ ص بػمألمرلض لما سػن ولمة ىنػ والن ػىح فػ ك ػ مم وبنػمف مػدى

ػاتمم نػوؿ ألاػد

لمضػػبمط مػػف ػػمود لإلثبػػمى ألف لممػػرض لمة ىػ لمػػذى ن ػػنس لم ػػميد عىػ فتػرلى مت طةػ
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بطبنةتي عى غنر فيؿ لممرنض ومةمرفي لمم ربوف وذون ولألطبمم لممةػممتنف

ومتبمعد ،نخ

و ػ وال نتدى ف ك ػ ي ولماػدنث عاػي فاػد لمضػبمط لمػذنف ال تربطػي بمسػر ،لممتاػ

عبلن فو

ى تمن مي إبدلم لمرفى ف

عىنػي فنػ

أف تىؾ لمامم لمة ىن مى ميد لمسممؼ لمذكر ٓ

ونػد إاسػمنى لمماكمػ ورلم ػممد ،لم لروػػد  .......ولتخػذتمم سػادل م ضػمومم ورديػم عىػ
دفمع لمطمعانف لمسممؼ لمػذكر فخمضػى بػدوريم فػ فمػور فانػ خمم ػ ممكػمف ممػم فف تةػرض
مم ػػم فوتخ ػػوض فنم ػػم و وم ػػـ تة ػػف ببا ػػث وتا ن ػػؽ دف ػػمع لمط ػػمعانف بم ػػم ا ػػدث م ػػف تزون ػػر فػ ػ

تا ن مى لمانمب لمةمم بماتامؿ متموؿ خ ن لم ميد لألوؿ ولإلدالم بأنولؿ اسبمم زو لر إمني
مػـ نكػف فػ اممػ تمكاػي مػف لماػدنث بتة ػؿ ووعػ بسػبس مرضػي لمة ىػ

ألف لم ميد لما ن

لمػػذى نةػػما ماػػي اممنػػم ولبػػمف لمولنة ػ

ونبىمػػم ب ت ػر ،بةنػػد ،وممػػذل لسػػتبةد عػػف مسػػرح لألاػػدلث

وت ػػدـ غنػ ػره م ػػئلدالم بمم ػػممد ،وظم ػػرى ولألن ػػدى لمخ نػ ػ لمتػ ػ إدع ػػى لخت ػػمم لم ػػميد لألوؿ
ولممزلعـ لمت لختى ى ن

ب

مامدرتي نرنتي يمومم عى وتمي النةرؼ مي موطف فو ماؿ إنمم

ػػد اتبػػي عػػف لمماكمػ ولمانىومػ دوف مثومػػي فممممػػم ألدلم لم ػػممد ،ولمتأكػػد مػػف خ ػػنتي

وفاي يو با سي لمذى مثؿ بممتا ن مى لممـ وكنؿ لمانمب لمما ؽ وفدمػ بأنولمػي واضػر لممةمناػ
وسميـ ف إترلملتمم لمت تمى باضورٓ ،
ور لمذى تردى فني لمماكم وت معسمم عف إترلم ذمؾ لمتا نؽ لمػذى كػمف

ويذل لم

نتةنف عىنمم لم نمـ بي ولمسمكمم عف لمرد عى دفمع لمطمعانف ب أف مػم اػدث مػف تزونػر فػ

مامضػػر لمتا ن ػػمى لمت ػ فترتمػػم لمانمب ػ لمةمم ػ نػػدؿ بوضػػوح عى ػ فامػػم مػػـ تماػػص لمولنة ػ
لمتمانص لمكممؿ لمذى نمن ممم فر

لم

ؿ ف لمدعوى عف ب ػر كممػؿ وب ػنر ،ػممى

مىتةرؼ عى وتي لما ن ويو ممنةنس لماكـ بمم نستوتس ا ضي كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإَََٔ:

" لمتةػػرؼ عىػ اممػ لممػػتمـ لمة ىنػ ( ولم ػػميد ) نتةػػنف فف نكػػوف بولسػػط خبنػػر مىبػػى

ف يذه لممامزع

"ٓ

* ا ض  ٜٜٔٚ/ٕٔ/ٙػ طةف  ٕٜٗٚمسا  ٙٚؽ
ًٔحَهؼصَذأََٗ:ََٚ
"

نتػػس عىػ لمماكمػ فف تضػػمف اكممػػم مػػم نػػدؿ عىػ فامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػدعوى

وفممػى بمػم إممممػم ػممبل نمنػ ممػم لم ر ػ مىتماػنص لم ػممؿ ولمكػمف

ػ لمػذى نػدؿ عىػ فامػم

نممى بولتبمم وبمم ناباػ عىنمػم مػف إمتػزلـ بتا نػؽ لمباػث مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ و ػ ولالّ

كمف اكممم مةنبم م

وره متةنف لما ض "

* ا ػض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٕٓٚػ ص ٓٓٓٔ ػ طةػف رنػـ  ٙٓٗٚمسػا
ٕ٘ ؽ
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* ا ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ رنـ (ٔ) ػ ص ٔٔػ طةف ٘ ٕٖٙمسا ٔ٘ ؽ

ٝهؼصَذإََََََٔ:

" تا نؽ لمتزونر ف لمماررلى فمر تويرى ومشثر ف لمدعوى ممػم نػد نترتػس عىنػي

مف تاننر وتي لمرفى فنمم "
* ا ػض  ٜٔٛٙ/ٔٔ/ٕٙػ لمسػا  ٖٚػ رنػـ ٖ ٔٛػ ػ ص  ٜٜٙػ طةػف ٗ٘ٔٙمسػا
٘٘ ؽ

وفاػػي نتةػػنف عى ػ لمماكم ػ
لمػدعوى وفممػى بمػم عىػ وتػي ن

فف تػػورد ف ػ اكممػػم ممنػػدؿ عى ػ فامػػم ولتمػػى عام ػػر
ػح عػف فامػم فطاػى إمنمػم وولزاػى بنامػم ػ فػاذل يػ إمت تػى

كىن عف لمتةرض مدفمع لمطمعف ومون ي مف لمتمم لمت وتمى إمني بمػم نك ػؼ عػف فامػم نػد
فطراى يذل لمدفمع وي عى بنا مف فمره فاف اكممػم نكػوف نم ػر لمبنػمف مسػتوتبم ا ضػي

ٓ

* ا ض ٕ٘ ٜٔٛٗ/ٖ/ػ لمسا ٖ٘ ػ ٕ ٚػ  ٖٖٛػ طةف ٕ ٜٙٗمسا ٖ٘ ؽ
عجذؼحَََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ:ـَ

ف د فثمر لمدفمع عف لمطمعانف بتىسػ لممامكمػ وبمرلفةتػي لم ػ ون دفمعػم تويرنػم

مػػشدله فف ػػميد لإلثبػػمى لألوؿ ػ إذل كػػمف يػػو با سػػي لمػػذى ػػميد لمولنة ػ وكماػػى خ ػػنتي
ا ن ن ػ مػـ نكػف فػ لسػتطمعتي م ػميد ،لمتاػمه عىػ لممسػمف لمبةنػد ،لمتػ كػمف عىنمػم بسػبس
ضػةؼ نػػو ،إب ػمره وعػػدـ ندرتػي عىػ تمننػز ِ
لأل ػخمص ولمتةػػرؼ عىػنمـ عىػ تىػؾ لممسػػمف ػ
ويذل لمضةؼ نبلزمي ماذ فتر ،سمب عى لمامدث ومةىوـ فػ ماػنط فسػرتي وفنمربػي ومةمرفػي

وي ػػذل لم ػػدفمع نتةى ػػؽ بض ػػةؼ لمامسػ ػ لمتػ ػ فدرؾ بم ػػم لم ػػميد لمم ػػذكور لمون ػػموس لمتػ ػ رولي ػػم
بممتا ن مى ولساد فنمػم مىمتممػنف ( لمطػمعانف ) إرتكػمس لماػمدث ولإلعتػدلم عىػ ولمػده لممتاػ
عىني ونتىي ٓ
ومتػ كػػمف لألمػػر كػػذمؾ ف ػػد نممػػى لإلسػػتامم لمممدن ػ لمت ػ تاػػوؿ دوف تةرفػػي عىػػنمـ

ولمتا ؽ مف خ نمتمـ خم

وند كمف لمونى مبك لر 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 إم ػ ضػػةؼ ب ػره فو عػػدـ ندرتػػي عى ػ لمرشن ػ مىمسػػمفمى لمت ػ اػػدديم فثاػػمم
ل ممةمنا ػ

ػ لألمػػر لمػػذى تسػػتخىص ماػػي لمماكم ػ نػػدر ،لم ػػميد عى ػ لمرشن ػ ولممتممػػنف فثاػػمم
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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

ومـ تتر ثم تتمرس فثامم لممةمنا مبنػمف مػم إذل كػمف لم ػميد نسػتطنس لمرشنػ عىػ لممسػمفمى
لمت ادديم عاد سشلمي ف لمتا ن مى وي ال ت ؿ عف خمسنف مت لر وفؽ ت ػدنره و ػ وبممتػمم
فبل نمكف لم وؿ بأف لممةمنا سمم لمذكر تممى خممن مف لإل مر ،إم ضةؼ ب ره فو عػدـ
ندرتي عى لمرشن عى تىؾ لممسمف و ػ وتكوف لمماكم بذمؾ ند لعت دى فف عضو لمانمب ند
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
لمتث وادد لممسمفمى ولمكمان لمرشن ب ور ،عمم دوف تترب ولنةن تختبر مف خبلممػم نػدر،
لم ػميد عىػ تمننػػز لأل ػخمص ومبلمامػػـ ولمتةػػرؼ عىػ لمطػػمعانف عاػػد وضػةمـ بػػنف خػرنف
ف مثؿ فتسمممـ ػ مف عدمي ٓ

ويذل لم مـ لمخمط ممم تمم بمممةمناػ فػ اضػور لم ػميد لممػذكور فدى وال ػؾ إمػ

لستخبلص اتنت خمطو ي مم لاتمى إمنمم لمماكم

ف نضمومم لمم مر إمني ا م بمم ن سػد

نضمم لماكـ و ػ ونستوتس ا ضي ٓ
وك ػػمف عىػ ػ لمماكمػ ػ اتػ ػ نس ػػىـ نض ػػمشيم م ػػف ي ػػذل لمةػ ػولر فف تةاػ ػ بم ػػذل لم ػػدفمع

لمتويرى وت سطي ا ي بتا نػؽ تترنػي بمةرفتمػم وذمػؾ بمإلسػتتمب إمػ

طىػس لمػدفمع لسػتدعمم

لم ػميد لممػذكور بةػد لمباػػث عاػي وبةػد لمتثبػػى مػف خ ػنتي ولتػرلم لمتتربػ لمم ػمر إمنمػػم فو
إرسػػممي مىطبنػػس لممخػػتص م اػػص ب ػره وبنػػمف مػػدى ندرتػػي عىػ لمم ػػميد وتمننػػز لأل ػػخمص
ولمتةرؼ عىنمـ عى لممسمفمى لمت ادديم بممتا نؽ مف عدمي ٓ

وف امم لسػتامم لإلسػتدالؿ عىنػي ػ وفػؽ مػزلعـ لم ػرط بمدنرنػ فمػف ناػم ػ ف ػد كػمف

عىنمم لستظممر وتػي لما ن ػ فػ لمػدفمع لممػذكور بػدعو ،فنػمرس لم ػميد وذونػي ورتػمؿ لما ػظ
ب رنتػػي وس ػشلممـ عػػف مةىومػػمتمـ ف ػ يػػذل لم ػػأف ولإلسػػتةبلـ عػػف لمطبنػػس لمػػذى نتػػوم عبلتػػي
وسشلمي وب

عمم إترلم كؿ ممنىزـ مت

لما ن ومو دوف طىػس

ػرنح مػف لمػدفمع ألف

مامزعتي سمم لمذكر تاطوى عى لممطممب لمتمزم ولمامسػم إلتػرلم يػذل لمتا نػؽ إذ النمكػف
فف تامػػؿ إالّ عى ػ يػػذل لممةا ػ وال نسػػتدؿ مامػػم إالّ ذمػػؾ لمم مػػوـ وألاػػي ال ن ػػترط ف ػ طىػػس
لمتا نػؽ لمػػذى نتةػػنف عىػ لمماكمػ فف تسػػتتنس إمنػي فف نكػػوف م ػػمغم فػ عبػػمرلى خم ػ

وفم مظ مةنا بؿ نك

فف ن مـ دالم وضممام مف سنمؽ عبمرلتي مػمدلـ يػذل لم مػـ ولضػام دوف

مػبس فو غمػوض كمػم يػو لماػمؿ فػ لمػدفمع لمتػويرى لمسػممؼ لمػذكر ػ ولذ فمسػكى لمماكمػ
عف إترلم ذمؾ لمتا نؽ مس مزومي وتمم رديم عىني عاػد فط لراػي م ػوبم بمم

ػور ولم سػمد فػ

لإلستدالؿ كمم سىؼ لمبنػمف فػاف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف مةنبػم متةػنف لمػا ض ممدلمػى نػد
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لتخذى مف فنولؿ لم ميد لممذكور دمنبل ضد لمطمعانف ونضى بادلاتمـ بامم عىني إذ كمف يو
لمػػدمنؿ لموانػػد لمػػذى لرتكػػز عىنػػي لإلتمػػمـ ونممػػى عىنػػي دعمومػػي وركػػموزه فػػاذل مػػم تػػدلعى تىػػؾ

لم ممد ،بسبس ثبوى عدـ ندرتي عى لإلب ػمر إامػمر لماكػـ بأكمىػي إذ مػـ نةػد نوتػد ممنامػؿ
نضػممه ونسػوغي فضػبل عمػم نوتػد بػنف لألدمػ مػف تسػماد بانػث إذ سػ ط فاػديم تةػذر لمتةػػرؼ
عى فثر ذمؾ ف ت رنر لمماكم مبمن

لألدم لألخرى كمم سىؼ لمبنمف ٓ

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:ََٚ

ممم كمف مم فثمره دفػمع لمطػمعف مػف فف لم ػميد فع ػ النب ػر مػنبل ػ دفمعػم تويرنػم

"

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
فمم وي مـ ت ةؿ وف لمونػى ذلتػي إعتمػدى عىػ

ػممد ،لممتاػ عىنػي ويػو لم ػميد لممػذكور

ف نضمومم بمإلدلا فاف اكممم نكوف مةنبم بمم

ور ف لمتسبنس ولم سمد فػ لإلسػتدالؿ ممػم

نتةنف ا ضي ٓ
* ا ض ٓٔ  ٜٔٚٙ /٘/ػ سٕٚػ رنـ  ٔٓٛػ ص  ٗٛٛػ طةف  ٔٙٛمسا  ٗٙؽ
ومف لمم رر ف مم فف ياػمؾ ػرطم بػدنمنم نتةػنف تػولفره فػ لم ػميد يػو فالّ نكػوف ػ ونػى

ا ػػوؿ لمولنةػ

ػ لمتػ ن ػػمد عىنمػػم ػ فمنػػد لمامسػ لمتػ نسػػتطنس عػػف طرن مػػم لمةىػػـ بمػػذه

لمولنة و ػ ولالّ فسدى ممدتي وال نةتد بمم كدمنؿ ف لمدعوى ٓ

* لمدكتور عمر لمسةند رمضمف ػ ص  ٜٗ٘ػ رنـ ٕ٘ٚ

*

ػرح لإلتػرلملى لمتامونػ ػ لمػدكتور مامػود اتنػس اسػا

ٖٗٗ

ػ طبةػ  ٜٔٛٚػ ص

سحٓـحَََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ1
ممم

ف ػد ذيػس لمػدفمع عػف لمطػمعانف فػ دفمعػي بممتىسػ إمػ فف ولنةػ لمػدعوى لممطرواػ

ور ،مخمم مى ػور ،لمتػ لاسػمنى ورلميػم سػىط لإلتمػمـ بمإلسػتامد إمػ تارنػمى لم ػرط

وفن ػولؿ لم ػػميد لألوؿ لمػػذى ا ػػس مػػف ا سػػي ػػميدل مىولنة ػ إف كػػمف يػػو اتػػؿ لممتا ػ عىنػػي
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

ولمسبلح لمامرى وكماول كثر ،كمم إدع بأنولمي ػ وفورد لمدفمع فف لمامدث ونس ف ظروؼ فخرى

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
مػػس لمتػػروح ولإل ػػمبمى لم طةنػ ولمامرنػ ولمرضػػن لمتػ وتػػدى بمػػم ويػػو ممنشكػػد عػػدـ
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ػػا

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 إالّ ف لم بمح لمبمكر ٓ

وممػػذل مػػـ ن ػػأ لم ػػميد لممػػذكور لإلبػػبلغ عػػف لمتاػػمه وتادنػػد فسػػممومـ فػػور و ػػومي إم ػ

ا طػ لم ػرط وتػمم ببلغػي خممنػم مػف تادنػد فسػممومـ و ػ ومػـ ن

ػح عػامـ إالّ بةػد ذمػؾ ب تػر،

طونى و ػ عادمم لات ؿ لما نػس  .........إمػ مكػمف لمتثػ وفتػرى مةمناتمػم وفوضػح لمػدفمع فف
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 فػو لر 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،
لمتػ لا ضػػى بػػنف مةمناػ مةػػموف لممبماػػث ولمانمبػ لمةممػ

ػ وال ػػؾ فف لمةبػر ،فػ يػػذل لمم ػمـ

بممػػدممم لمتػ توتػػد فثمريػػم عاػػد لممةمناػ لألومػ ومنسػػى بمنثػػمر لمت ػ تظمػػر بةػػد ذمػػؾ ب ت ػر ،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
لمتث ونى لممةمنا و ػ ويو إستدالؿ نم ر ومةنس ألف لممةمناػ لمسػمب لمتػ فت لريػم مةػموف
لممبماػػث مػػـ تك ػػؼ عػػف وتػػود لمب ػػس لمدمون ػ لمت ػ

ػػميديم لمما ػػؽ ف ػ ونػػى الا ػػؽ و

ػ

وبممتمم فاف لإلستدالؿ بمم فس رى عاي تىؾ لممةمنا ال نةتد بي وال نةوؿ عىنػي ألامػم ظمػرى
ف لم تر ،لمت لا ضى بنف لممةمناتنف ولمت ال ت ؿ عف عد ،سمعمى كمم سىؼ لمبنمف ٓ
كمػػم فوضػػح لمػػدفمع كػػذمؾ فف لممظػػمير لمت ػ

ػػويدى عى ػ لمتث ػ ونػػى لمت ػرنح رغػػـ

وضةمم بممثبلتي وا ظمم ف درت ا لرره فنػؿ مػف لم ػ ر تػدؿ بن ػنف عىػ فف لم تػؿ ونػس فػ

سػػمع فبةػػد مػػف لمونػػى لمػػذى اػػدده لم ػػميد لممػػذكور وفف ذمػػؾ لمونػػى كػػمف مػػنبل وف ػ ظػػبلـ
اممؾ ونى فف كمف لممتا عىنػي بم ػرد ،ومػـ تكت ػؼ تثتػي إالّ ف ػ لم ػبمح كمػم سػىؼ لمبنػمف
ٓ

ويذه لممامزع تدن وال ؾ نظميريم لمولنس ونسػماديم ومػـ تأخػذ بمػم لمماكمػ بةػد فف
لعتا ػػى فن ػولؿ لم ػػميد لألوؿ ولطمأاػػى إمنمػػم ويػػو لسػػتدالؿ غنػػر سػػدند ألف تىػػؾ لألن ػولؿ ي ػ

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

ماػذ عػد ،سػػمعمى سػمب عىػ لمت ػرنح لمػػذى فتػرى فػ نػػوـ لماػمدث خم ػ وفف لمتثػ كماػػى
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

ثبلت ػ لممست ػ

ويػػو مػػم النت ػػؽ مػػس تادنػػد ونػػى لماػػمدث بأاػػي كػػمف ف ػ لمسػػمع لمسمدس ػ
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بمام مف نوـ ٖٕ ٜٜٔٛ/٘/وممذل ف د كمف عى لمماكمػ فف تتػرى تا ن ػم فػ يػذل لم ػأف
تستتى مف خبلمي لما ن وذمؾ بمستدعمم لمطبنس لم رع لمذى فترى لمت رنح وكذمؾ كبنػر
لألطبػػمم لم ػػرعننف مئلسػػتةبلـ ماممػػم عػػف ا ن ػ لماػػمؿ فػ

ػػأف تىػػؾ لممظػػمير وسػػببمم ف ػ

ظروؼ لمولنة ولممبلبسمى لمت فانطى بمم ٓ
ولإلطبلع كذمؾ عىػ دفتػر لممست ػ

وبنػمف ونػى دخوممػم ولم تػر ،لمتػ لا ضػى بػنف

ذمػػؾ لمونػػى وسػػمع لممةمنا ػ ولإلبػػبلغ عػػف لمولنة ػ وا ػػر لممػػد ،لمت ػ لا ضػػى بػػنف لمةثػػور

عىنمػػم ولنػػدلعمم لمثبلت ػ مبنػػمف مػػم إذل كماػػى كمفن ػ مػػف لمامان ػ لمطبن ػ لم ػػرعن مظمػػور تىػػؾ
لممظمير مف عدمي ٓ
ويذل لمتا نؽ كمف نتةنف عى لمماكم فف ت وـ بي ومو مف تى ػمم ا سػمم دوف طىػس
ػرنح مػػف لمػػدفمع ألف مامزعتػػي فػ سػػمع لماػػمدث ومكماػػي مامزعػ تدنػ وتويرنػ ونػػد سػػمؽ
لم رلوف لمت تةزز ذمؾ لمدفمع وتشلزره وت طػس ب ػاتي ويػو مػم ناطػوى عىػ لممطممبػ لمتمزمػ

باترلم ذمؾ لمتا نؽ إذ ال ن مـ مامم إالّ يذل لممةا والنستدؿ مف دفمعي إالّ يذل لمطىس ٓ

كمػػم فف لإلسػػتامد إم ػ فن ػولؿ لم ػػميد لألوؿ ف ػ إط ػرلح ذمػػؾ لمػػدفمع ولإلمت ػػمى عاػػي غنػػر

م بػػوؿ ألف لمػػدفمع لسػػتمدؼ مػػف دفمعػػي لمسػػممؼ لمػػذكر لمانػػؿ مػػف فنولمػػي ولظمػػمر كذبػػي وعػػدـ
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
كذبي وتضىنىي لمةدلم بمم نمدده بممة مس يذل إذل كمف سىنـ لمة ؿ مكتمؿ لمتمننز ويو فمر ثمر
ف

دده ازلع تدى كذمؾ كمم سبؽ بنماي ٓ
ولذ فمسكى لمماكم عف إترلم ذمؾ لمتا نؽ بولسط لمخبػرلم لم انػنف مػف فطبػمم لمطػس

لم رع وتمم رد لمماكم عى لمدفمع لممػذكور مةنبػم ونم ػ لر عىػ لمااػو لمسػممؼ بنماػي فػاف
لماكـ لمطةنف نكوف مةنبم متةنف لما ض ولإلامم ٓ
وند لست ر عى ذمؾ نضمم لما ض ونض بأف مامزع لمدفمع ف تادند ونى لمامدث
وعػػدـ ادوثػػي ف ػ لمونػػى لمػػذى اػػدده لم ػػميد نةػػد دفمعػػم تويرنػػم متةى ػػي بممػػدمنؿ لمم ػػدـ ف ػ
لمػدعوى ولممسػتمد مػف فنػولؿ لم ػميد لموانػد ػ وناباػ عىنػي مػو

ػح ػ تانػر وتػي لمػرفى فنمػم ػ

ممم كمف ن تض مف لمماكم وي تولتي مسأم تادند ونى لموفمه ػ وي مسػأم فانػي

ػرؼ

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

باػؽ لمػدفمع والن ػدح فػ يػذل لف نسػكى لمػدفمع عػف طىػس دعػو ،فيػؿ لم ػف
مامزعتي ف تادند لمونى لمذى ونس فني لمامدث نتضمف ف ذلتي لممطممب

ػرلا ػ ذمػؾ فف

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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لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرد مػػف م ػػمدره عىػ لممطىػػوس نبػػؿ فف نااسػػـ فمػره بتا نػػؽ تترنػػي
لمماكم ونكوف لماكـ مذمؾ مةنبم م

وره عف مولتم دفمع لمطمعف بمم نستوتس ا ضي ٓ

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

ٝهؼصًَظُيََذإَََٔ:

" إنممػ لمطػػمعف دفمعػػي عى ػ ا ػ ونػػوع لماػػمدث ف ػ لممكػػمف لمػػذى وتػػدى بػػي تثػػي

لممتاػ عىنػػي ولمتػػدمنؿ عى ػ ذمػػؾ ب ػوليد مامػػم مػػم فثبتتػػي لممةمنا ػ مػػف عػػدـ وتػػود دمػػمم ف ػ
مكمامم رغـ فاي ف نس بةد ،تروح نطةن بممرفس ولموتي ػ دفمع تويرى نابا عىني مػو

ػح

ػ لمانؿ مف فنولؿ ميد لإلثبمى بمم كمف ن تض مف لمماكم فف ت طف إمني وتةا بتا ن ي ٓ
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
لممسموؿ لم ان لمباى لمت ال تستطنس لمماكم با سمم فف ت ؽ طرن مم إلبدلم لمرفى فنمم ٓ
ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٕ ٜػ ٔ٘ٗ ػ طةف ٖٕٔ مسا ٖٗ ؽ

*
*

ا ض ٕٕ ٜٖٔٚ/ٔ/ػ لمسا ٕٗ ػ رنـ ٕٔ ػ ص  ٛٚػ طةف ٖ٘ٗٔ مسا ٕٗ

*

ا ػض  ٜٜٔٓ/٘/ٔٚػ س ٔٗ ػ رنػـ  ٕٔٙػ ص  ٕٚٚػ طةػف ٕٖٔٔٛ

ؽ

مسا  ٜ٘ؽ
ومف بنف فوتػي لم

ػور لمتػ

ػمبى لسػتدالؿ لماكػـ لمطةػنف فف لمػدفمع فثػمر دفمعػم

تويرنم خر مػشدله فف ياػمؾ تامنضػم ولضػام وتضػمربم ظػمي لر بػنف لمػدمنؿ لممسػتمد مػف ت رنػر
لم

لمت رنان متث لممتا عىني ولمدمنؿ لم وم لممستمد مف فنولؿ ميد لإلثبمى ( لمواند

) عىػ لم ػرض لمتػػدم بأاػي ػػميد لمولنةػ ونػػى اػدوثمم ػ ذمػؾ فف لم ػػميد فوضػح بأنولمػػي فف
ولمده لممتا عىني ف نس بضربتنف مف لم أس لمتػ كػمف نامىمػم لمطػمعف لألوؿ فػ اػنف فف
لمطبنس لم رع

فثبى وتود تسس إ مبمى رضػن فػ تسػمي ػ ومػـ نػرد بػممت رنر لممػذكور لنػ

إ مر ،مىضرب لمت نمؿ لم ميد فامم إ مبمى رفس ولمده مف لمخىؼ و ػ ويو مػم ن طػس بأاػي مػـ

نتولتد بمكمف لمامدث كمم إدع

و ولاػي مػـ نات ػؿ إمنػي إالّ 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
بنامػػم تػػمم بػػممت رنر فاػػي ف ػػنس بم ػػذوفنف كمػػم فف مسػػمف لإلطػػبلؽ كماػػى بةنػػد ،بمم ػػدر لمػػذى
النت ػؽ مػػس فنػولؿ لم ػميد ػ ويػ عام ػػر كػمف نتةػػنف عىػ لمماكمػ تا ن مػػم بػػدعو ،لمطبنػػس
لم ػػرع إلسػػتطبلع فرنػػي ف ػ يػػذل لمتاػػمنض وماموم ػ رفةػػي ممػػم يػػو م ػػرر بأاػػي إذل كػػمف ياػػم
عى لمماكم لممولمم ولمتوفنػؽ بناممػم فػاف

تةمرض بنف لمدمنىنف لم وم ولم ا بمم نستة
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لمماكم عىنمم تا نؽ يذل لألمر بىوغم مامن لألمر فني بولسط لمطبنػس لم ػرع ويػو لمخبنػر
لم اػ لممخػػتص ولالّ كػػمف اكممػػم مةنبػػم ب
لمرفى ف لمدعوى مو

ػػوره ألاػػي دفػػمع تػػويرى نمكػػف فف نتانػػر بػػي وتػػي

ح ػ فف نكوف ند ثبى بممدمنؿ لم مطس كذس فنػولؿ لم ػميد وعػدـ إمت لزمػي

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 فرسػي يػ لمتػ ف ػمبى فعىػ

لمامف لمخمرتن م ولف لألذف لمنما وفف عاؼ لمضربمى لمت كمممم لممتمـ لممذكور مىمتاػ
عىنػػي بةػػد لف سػ ط فرضػػم عىػ ظمػره فأ ػػمبى م ػػدـ فػػرو ،لمػرفس مػػف لماػػمانتنف نسػػمر ونمػػنف
لمتبمػ وفعىػ نسػمر لموتػي ػ فدى إمػ تاننػر وضػس رفس ووتػي وعاػؽ لممتاػ عىنػي ػ ويػ
فعضػػمم متاركػػي بطبنةتمػػم نبػػؿ فف نطىػػؽ لممػػتمـ لمثػػما لمةنػػمرنف لماػػمرننف مممتةػػؿ إتتميممػػم
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 فرنػم فػ

ػأامم ألامػم

ػورى لمولنةػ عىػ ااػو نخػتص لمطبنػس

لم ػػرع واػػده بت ػػونريم ولفترضػػى فف لمض ػرب لألوم ػ لمت ػ وتممػػم لمطػػمعف لألوؿ مىمتا ػ
عىني مف لمخىؼ ي لمت ف مبى فعى لمامف لمخمرتن م نولف لألذف لمنما كمم ففترضى

ك ػػذمؾ فف لإل ػػمبمى لمامرنػ ػ ا ػػدثى بة ػػد سػ ػ وطي عىػ ػ لألرض ويػ ػ لفت لرض ػػمى ولتتم ػػمدلى
ممكػمف ممػػم فف تةػرض ممػػم فو ت ػنـ نضػػمميم باػػمم عىنمػم بػػؿ كػمف عىنمػػم فف تسػتةنف فػ ذمػػؾ
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 لمامرن ػ وعػػدديم ولتتميمتمػػم ولتتػػمه
لإل مبمى لمرضن لمت ل م بى لممتا عىني وكىمم فمورفان النستطنس فاد لمتةرض ممػم لو

لمت دى إلبدلم لمرفى فنمم ولبدلم وتي لماؽ ف

اتمم إال يشالم لمخبرلم دوف سوليـ ٓ

ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فااي نضا مةنبػم متةػنف لمػا ض ولإلاممػ ػ
ممم يو م رر بأف لمدفس ب نمـ لمتةمرض بنف لألدم لم ومن ولم ان بمم نستة ػ عىػ لممولممػ
ولمتوفن ػػؽ م ػػف لم ػػدفوع لمتويرنػ ػ لمتػ ػ نتة ػػنف عىػ ػ لمماكمػ ػ تا ن م ػػم بولس ػػط لمخبن ػػر لم اػ ػ
لممختص واده ممم نترتس عىنمم مو

اى ػ مف تاننػر وتػي لمػرفى فػ لمػدعوى ونكػوف لماكػـ

مةنبػػم إذل فنممػػى لمماكم ػ نضػػمميم بمإلدلاػػي بمإلسػػتامد إم ػ لمػػدمنىنف مةػػم رغػػـ مػػم بناممػػم مػػف
تةمرض وتامنض ممتمفم ،ذمؾ مؤل وؿ لمماط ن لمسدند ،ولمماطؽ لم ضمو لم انح ٓ
* ا ض  ٜٕٔٚ/٘/ٕٛػ س ٖٕ ػ ٓ ٔٛػ  ٜٚٙػ طةف ٕٖٔ ٕٗ/ؽ

* ا ض ٕ ٜٔٙٗ/ٖ/ػ س ٘ٔ ػ ٖ٘ ػ ٖ ٔٚػ طةف  ٕٓٗٙمسا ٖٖؽ
وال نرفس يذل لمةولر عف لماكـ مػم إاتمػى إمػ لمماكمػ بػأف ت رنػر لمت ػرنح ف ػمر فػ
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اممنتػػي لف لماػػمدث ممكػػف فف ن ػػس وفػػؽ ت ػػونر لم ػػميد لألوؿ مىولنة ػ ولم ػولرد بمػػذكر ،لمانمب ػ
لمةمم ػ ألف تىػػؾ لألن ػولؿ ي ػ بػػذلتمم ماػػؿ لماة ػ بممكػػذس وعػػدـ لم ػػا وبممتػػمم فػػبل نتػػوز

إتخمذيم سادل إلطرلح ذمؾ لمدفمع لمسممؼ لمذكر ممم ناطوى عىني يذل لم وؿ مف م مدر ،عىػ

لممطىػػوس وألف ذمػػؾ لمػػدفمع ن ػػد ماػػي لمانػػؿ مػػف ذمػػؾ لمػػدمنؿ وفضػػاي بمإلضػػمف إم ػ لم ػرلوف
لألخػرى لمتػ سػػمنمم لممػػدلفةوف عػػف لمطػػمعانف ولمدلمػ عىػ لف لم ػػميد لألوؿ مػػـ نكػػف متولتػػدل
بمكمف لماػمدث ولإل مكػمف نػد فُ ػنس بػدوره كمػم فاػي ال نتمتػس ب ػوى ع ىنػ كممىػ فمنفػي لمة ىنػ

لمت أُ ػػنس بمػم نبػػؿ لماػػمدث والزمتػػي فبػػمف اػػدوثمم وال زلؿ نةػػما مامػػم بمإلضػػمف إمػ مػػم ثػػمره
لمدفمع بأاي مـ نكف يو لممةا بممسشلؿ فػ لمتا ن ػمى وفف متمػوال إاتاػؿ خ ػنتي وت م ػمم
ولدعػ ػ لا ػػي ات ػػؿ لممتاػ ػ عىن ػػي بطرن ػػؽ لمتزون ػػر كم ػػم س ػػىؼ لمبن ػػمف ومم ػػذل تض ػػمفرى لمتم ػػود
إلخ موي ولن موي عمػدل عػف لممثػوؿ فمػمـ لمماكمػ عاػدمم مػم ف ػر لمػدفمع عىػ طىبػي مػئلدالم
ب ممدتي لممممم كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ا
ؿحصؿحَََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ:
َ
َ

ف د مس لماكـ ن ور فخر ف لمتسػبنس عاػدمم ذيبػى لمماكمػ فػ م ػمـ ت ػونريم

مولنة لمدعوى إم لم وؿ بػأف إت منػم إاة ػد بػنف لممتممػنف لمثبلثػ عىػ نتػؿ لممتاػ عىنػي فخػذل
بممثأر وفامـ ا ذول لمترنم طب م مىمخطط لممرسوـ بنامـ ف مـ لألوؿ بمإلعتدلم عىني ببطىي عى

فرسػػي ثػػـ ولم ػ لمض ػربمى عىنػػي بنامػػم فطىػػؽ لمثػػما م ػػذوفنف اػػمرننف عىنػػي وونػػؼ لمثممػػث ن لرنػػس
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
ف ػ اكممػػم لمةام ػػر لمت ػ إستخى ػػى مامػػم ذمػػؾ لإلت ػػمؽ وفف نكػػوف إستخبل ػػمم سػػدندل ف ػ
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 إت منػم إاة ػػد بػػنف لمطػػمعانف عىػ إرتكػػمس لمترنمػ إذ ال نوتػػد مػػم ناػػوؿ دوف فف نةمػػؿ كػػؿ
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

نكف بممم امت إم مف ن د فزريمم لو نرلنس لمطرنؽ مممم فثامم إرتكمس لمترنم خم ػ ولف
كمػػم كػػمف

لمطػػمعف لمثممػػث كػػمف فعػزال غنػػر ُمسػػىح بػػأى سػػبلح كمػػم و ػ ي لم ػػميد لألوؿ ػ
لممتاػ عىنػػي فعػزال كػػذمؾ وبممتػػمم فىػػـ نكػػف مىطػػمعف لمثممػػث دور ُنػػذكر فو ذو فمعىنػػي وفيمنػ
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نمكف مةػي إعتبػمره ضػممةم فػ لمترنمػ مسػميمم فػ إرتكمبػي  ..بممتػمم فػبل نمكػف لم ػوؿ كػذمؾ
بػػأف ونوعمػػم كػػمف ثمػر ،ما ػػمطي لإلت لرمػ لممػػشثـ وباػػمم عىػ لإلت ػػمؽ لممزعػػوـ بناػػي وبػػنف بػػمن

لممتممنف ٓ

ومػػف لمم ػػرر فػ يػػذل لم ػػدد فف مسػػممم لممسػػميـ فػ لمترنمػ ناباػ فف تكػػوف مثمػر،
ومشدن إم إرتكمبمم بانث مم كماى مت س موال إت مني مس بمن لمتامه ومسمعدتي ممـ ٓ
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 ػرنكم فنمػػم فو فػػمعبل ف ػػىنم مػػس غن ػره مػػف

لممسػميمنف نكػػوف عىػ غنػػر فسػمس سػػدند ػ اظػ لر مةػػدـ تػولفر لمرلبطػ لمسػػببن بػػنف ا ػػمطي إف
وتد وبنف لمترنم لمت إرتكبمم غنره ٓ
ولذ ن رى لمماكم ف بنمف لمةام ر لمتػ إستخى ػى مامػم ثبػوى إت ػمؽ لمطػمعانف
لألوؿ ولمثػػما مػػس لمثممػػث عى ػ إرتكػػمس ترنمػػ لم تػػؿ لمتػػ ونةػػى وتػػمم اكممػػم مبانػػم عى ػ

لإلفت لرضػػمى لمظانػ واػػديم ولإلعتبػػم لرى لممتػػرد ،دوف سػوليم فػػاف لماكػػـ لمطةػػنف نكػػوف مةنبػػم
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
مػػف لمتمم ػ إرتبمطػػم ال ن بػػؿ لمتتزو ػ وماسػػف سػػنر لمةدلمػ وممػػم يػػو م ػػرر بػػمف لممسػػميم ف ػ

إرتكمس لمترلوـ بمإلت مؽ ولف كماى تػتـ غممبػم دوف مظػمير خمرتنػ فو فعمػمؿ ممدنػ ماسوسػ

نمك ػػف لإلس ػػتدالؿ بم ػػم عىنم ػػم إال فف عىػ ػ لمماكمػ ػ فف تسػػػتظمر فػ ػ اكمم ػػم عام ػػػر يػػػذل
لإل ػػترلؾ وتىػػؾ لممسػػميم وفف تبػػنف لألدم ػ لمدلم ػ عىنمػػم بنماػػم نوضػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم
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

كذمؾ لف تتاػد لمانػ عىػ إرتكػمس لم ةػؿ لممت ػؽ عىػ إرتكمبػي ويػو لألمػر لمػذى مػـ نػدمؿ عىنػي
لماكػػـ ونثبػػى ت ػولفره فػ ػ تماػػس لمطػػمعانف وألف متػػرد لمتولفػػؽ ال ن ػػوفر فػ ػ

ػػانح لم ػػماوف

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 ٓ

*  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ ٘ ٚػ ٔ ٖٚػ طةف ٕٓ ٕ٘/٘ٛؽ
* ا ض  ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س ٘ٔ ػ ٕٕٔ ػ  ٜٙٔػ طةف ٓ ٖٗ/ٗٛؽ
* ا ض ٖٔ ٜٔٙٚ/ٖ/ػ س  ٔٛػ ٖ ٚػ ٕ ٖٜػ طةف رنـ ٕٖٓٔٚ/ؽ
يػػذل وال نمكػػف لم ػػوؿ بػػمف تولتػػد لممػػتمـ لمثممػػث فػػ مكػػمف لما ػػمدث مػػف ػػماي لف

نستدؿ ماي إت مني عى إرتكمبي لمترنم مس بمن لممتممنف ألف يذل لمتولتػد نػد نكػوف م ػمدفي
كمم لاي ب رض ثبوتي مـ نكف مشث لر ف لمترنم وونوعمم فمو تولتد مف نبنػؿ اػس لإلسػتطبلع
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ولمرغب ػ ف ػ لمم ػػميد ،وال ُنةػػد ذمػػؾ تػػدلخبل ف ػ ونوعمػػم ودو لر مػػف فدولريػػم ولم ػػوؿ بانػػر ذمػػؾ
ناطوى عى إزيمؽ مىونموس ولستخبلص مم ال نمكف إستخبل ػي مامػم وفػؽ م تضػنمى لمماطػؽ
ولممتػػرى لمةػػمدى مؤلمػػور ويػػو مػػم ن ػػـ لماكػػـ ونػػد خػػممؼ يػػذل لماظػػر بمم سػػمد ف ػ لإلسػػتدالؿ

ولمتةسؼ ف لإلستاتم بمم نستوتس ا ضي ٓ
كمم عمس لمدفمع عى تارنمى لم رط لم

ور ولمتامنض ألامم ف ػمرى إمػ مسػميم

مػف نػػدع  ........فػ ترنمػ نتػػؿ لممتاػ عىنػػي واسػػبى إمنػي إت منػػي مػػس بػمن لممتممػػنف فػ
إرتكمبمم دوف ساد تدى وند ثبى عػدـ

ػا يػذل لم ػوؿ وممػذل إسػتبةد مػف لإلتمػمـ مػف لمانمبػ

لمةممػ ويػػو مػػم نابػ عػػف ن ػػور لمتاػػرى وبممتػػمم بطػػبلف لإلذف لم ػػمدر مػػف سػػىط لمتا نػػؽ
بضبط لممتممنف ولمذى فس ر تا نذه عف ضبطمـ وت تنش مازؿ لمثما لمػذى ضػبط بػي لمسػبلح
لمذى ننؿ باستةمممي ف لمامدث ولإلن لررلى لمماسوب مىطمعانف ف فع مس ضبطمـ بػار تكػمس
لمولنة وي كىمم لدم بمطى ألامم

تكف متوتد مواله ٓ

درى فػ فع ػمس لم ػبض لمػذى ػمبي عػولر لمػبطبلف ومػـ

ورغـ فيمن يذل لمدفمع وتويرنتي فاف لمماكم إستادى ف إطرلاي عىػ مػم ا ػىتي
مف فنولؿ ػمود لإلثبػمى مػف لمضػبمط مػس لامػم لمماةػ عىنمػم بممكػذس ولم
إسػػتدالؿ لماكػػـ بمم

ػور ويػو مػم ن ػـ

ػػور فضػػبل عػػف لم سػػمد ف ػ لإلسػػتدالؿ ويػػو مػػم نبطػػؿ لماكػػـ مػػم دلمػػى

لمماكمػ تسػػمادى ف ػ نضػػمومم بمإلدلاػ إم ػ لألدمػ لمت ػ فس ػ ر عامػػم تا نػػذ ذمػػؾ لإلذف لممبا ػ

عى تارنمى مبمم عولر لم

ور ٓ

يذل إم فف اسػب إاػرلز لمسػبلح لممضػبوط مىمػتمـ لمثػما نػد ػمبي تةسػؼ ظػمير فػ
لإلستدالؿ خم

بةد فف لوضح لما نػس لامػد لامػد فممػ فػ فنولمػي ص  ٚٛومػم بةػديم لف

لمطمعف لممذكور ال نسنطر عى مكمف لمضبط ٓ
ئطَؿثَََ:

س  :يؿ نخضس مكمف ضبط لمسبلح مىسنطر ،لمممدن ولم ةىن مىمتمـ ؟

تػ  :ال فستطنس لمتزـ بذمؾ ٓ

ومػف ثػـ فػاف إسػامد انػمز ،ذمػؾ لمسػػبلح ووضػس نػده عىنػي نكػوف متػرد إفتػرلض وظػػف

نأبػػمه لمػػدمنؿ لمتاػػمو لمػػبلزـ مئلدلاػ ولمػػذى ال ن ػوـ إال عى ػ لألدمػ لم مطةػ ولمتمزمػ لمت ػ ال
ن وبمم ؾ وال نتطرؽ ممم فدا إاتممؿ ٓ
سمب م عى

كمػػم تمسػػؾ لمػػدفمع عػػف لمطػػمعانف كػػذمؾ بػػبطبلف لم ػػبض عى ػ لمطػػمعانف ألاػػي كػػمف
دور لإلذف بي مف سىط لمتا نؽ وندـ لمػدفمع تأننػدل مدفمعػي

ػور ،لمبرننػ لمتػ

تامػؿ يػذل لممةاػ ولممرف ػ بػمورلؽ لمػدعوى ولمتػ تشنػد دفمعػي وتسػماده بمػم نبطػؿ يػذل لم ػػبض
ألاػػي تػػـ بةػػد زولؿ امم ػ لمتىػػبس وتمػػما

ثمريػػم وألف تىػػؾ لمامم ػ مػػـ تكػػف م ػػميد ،مػػف رتػػؿ
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لمضػػبط لم ضػػمو وكماػػى نػػد لزمػػى كىن ػ بةػػد مض ػ فت ػر ،بةنػػد ،ماػػذ إرتكػػمس لماػػمدث ماػػنف
لمضبط ممذل كػمف لإلتػرلم لممػذكور م ػوبم بػممبطبلف ونبطػؿ بممتػمم كمفػ لألدمػ لممترتبػ عىنػي

ولممت ػػى بػػي إت ػػمال وثن ػػم ومامػػم لإلعت ػرلؼ لممةػػزو مىطػػمعانف ف ػ لع ػػمس ضػػبطمـ ولمػػذى
ا ىتي لمماكمػ ضػمف فنػولؿ ػمود لإلثبػمى مػف لمضػبمط ولتخذتػي دمػنبل ضػديـ عاػد لمتػدمنؿ
عى ثبػوى انػ لم تػؿ فػ ا مػـ  ..وذيبػى لمماكمػ فػ اكممػم إمػ فامػم إطمأاػى إمػ فنػولؿ
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 لألنػولؿ يػ بػذلتمم ماػػؿ لماةػ بممكػػذس
كذمؾ ومخمم ي لما ن وبممتمم فبل نتوز إتخمذيم سادل إلطرلح لمدفمع لمسممؼ لمذكر ٓ
ويػػو دفػػمع تػػويرى وال ػػؾ نترتػػس عىنػػي مػػو

ػػح تانػػر وتػػي لمػرفى فػ لمػػدعوى وكػػمف

عى لمماكم تا ن ي بمإلطبلع عى دفتر لألاولؿ لمخمص بمركز لم رط إلثبػمى مػم ورد بػي
عػف تػمرن لم ػبض عىػ لمطػمعانف وسػػمعتي وبنػمف مػم إذل كػمف سػمب م فو الا ػم م ػػدور لألذف

مف سػىط لمتا نػؽ ويػو مػم ن ػر لماكػـ فػ بنماػي وممػذل كػمف لماكػـ مةنبػم م

ػوره مػم دلمػى

لمماكم ػ نػػد لخػػذى بمألدم ػ لمت ػ فس ػ ر عامػػم تا نػػذه سػػادل مى ضػػمم بادلا ػ لمطػػمعانف ويػػو مػػم
نستوتس ا ض لماكـ لممطةوف فني ولإلعمدٓ ،
ممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لمػػدفس با ػػوؿ ضػػبط لممػػتمـ نبػػؿ

ػػدور لإلذف بػػي مػػف سػػىط

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
بىوغم إم غمن لألمر فني فو لف ترد عىني بمم نداضي فف ي رفى إطرلاي ػ فمم وند لمسػكى
عػػف تا ن ػػي وكػػمف مػػم فوردتػػي ردل عىنػػي ب مم ػ لإلطمواػػمف ألنػولؿ يػشالم لم ػػمود غنػػر سػػمو ممػػم

ناطػػوى عىنػػي مػػف م ػػمدر ،مىػػدفمع نبػػؿ لف نااسػػـ لم ػره فػػاف لماكػػـ نكػػوف فضػػبل عػػف ن ػػوره
مخبل باؽ لمدفمع م وبم بمم سمد لممبطؿ لمموتس مىا ض ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔ ٚػ طةف ٖٕٖٓ ٜ٘/ؽ
* ا ض ٗٔ ٜٜٔٔ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٗٗ ػ ٕٖٖ ػ طةف ٓ ٙٓ/ٔٙؽ
ًٔحَهؼصَََ:

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

* ا ض  ٜٔ٘ٚ/ٙ/ٜٔػ س  ٛػ ٗ ٔٛػ ٔ ٙٛػ طةف  ٖٗٛمسا  ٕٚؽ
ا
ؿحذؼحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ:
َ
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ف ػػد كػػمف لمػػدفس بػػاكرله لمطػػمعانف عى ػ لإلعت ػرلؼ بمػػم اسػػس إمػػنمـ مػػف عام ػػر دفػػمعمـ
لمتويرى لمذى تمسكول بػي فػ لمتا ن ػمى فأ ػبح ولنةػم مسػطو لر ومطرواػم لمػمـ لمماكمػ عاػد
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
سػبنؿ إال لإلنػرلر بػانترلؼ لمترنمػ ويػو فمػر غنػػر

ػانح ال نطػمبؽ ا ن ػ لو ولنةػم كمػم لامػػم

إن ػ لررلى بمطى ػ م ػػدوريم تاػػى تػػأثنر لمتمدنػػد ولإلك ػرله وكبليمػػم ممػػم نةنػػس لإلرلد ،ون ػػد ارن ػ
لإلختنمر وال نتوز مىماكم فف تةتمد ف اكممػم عىػ تىػؾ لألدمػ لمتػ

ألف ػػرط لإلنػرلر لم ػػانح فف نكػػوف

ػمبمم عػولر لمػبطبلف

ػػمد لر عػػف إرلد ،اػر ،ومختػػمره فػػاذل كػػمف

ػػدوره تاػػى

تػػأثنر لإلك ػرله لو لمتمدنػػد ولموعنػػد فااػػي نكػػوف بػػمطبل ومػػو مػػـ نكػػف مػػي تػػأثنر مػػمدى عى ػ لمتسػػـ
بانث نترؾ بي بةض لإل مبمى لمت تاب عاي وتدؿ عىني ٓ
ومػػـ ت طػػف لمماكم ػ مػػذمؾ لمػػدفس لمتػػويرى ومػػـ تةػػف بتا ن ػػي فو لمػػرد عىنػػي بمػػم نسػػوغ

إطرلاي بؿ تمم اكممم خممنم ات مف تا نىي ولمرد عىني برد سمو نبػرر إط لراػي و ويػو مػم
نبطػؿ لماكػػـ لمطةػػنف مػػم دلمػػى لمماكمػ نػػد إتخػذى مػػف تىػػؾ لإلنػ لررلى سػػادل ماكممػػم بمإلدلاػ
وا ىتمم مف بنف فنولؿ مود لإلثبمى مف لمضبمط لمت إتخذتمم سادل مى ضمم لممػذكور وكػمف
عىنمم ات نسىـ نضمميم مف يذل لمةولر فف تترى تا ن م ف يذل لم أف مو مـ نطممس لمػدفمع

بات لروػػي ممػػم تاطػػوى عىنػػي يػػذه لممامزع ػ مػػف مطممب ػ تمزم ػ بات لروػػي
اكممم نكوف مةنبم م

ولذ فمتمػػم ذمػػؾ فػػاف

ور ،متةنف لما ض ولإلامم ومو لامم تسمادى فػ نضػمومم إلدمػ فخػرى

ممم بنامم مف تسماد كمم سىؼ لمبنمف ٓ
كمػػم إمتػػد ن ػػور لماكػػـ من ػػمؿ فسػػبمبي بمدوامتػػي لمت ػ سػػمنمم مىتػػدمنؿ عى ػ ت ػولفر ان ػ

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
بأاػي نػػد إرتكبمػػم كػػؿ مػػامـ ويػػذه لألفةػمؿ مممػػم تةػػددى وباسػػتةممؿ لنالى لم متىػ وونةػػى عىػ
مى وؿ بثبوى انػ لم تػؿ فػ تماػس لمطػمعانف

لتزلم نمتى مف تسـ لممتا عىني فاامم ال تك

عى ااو نمطس وتمزـ ألف تامن لم تؿ تتمنز نماوام عف غنريم مف ترلوـ لمتةدى عى لمػا س

بةا ػػر خػػمص يػػو لف ن

ػػد لمتػػما مػػف إرتكػػمس لم ة ػؿ لمتاػػمو إزيػػمؽ روح لممتا ػ عىنػػي

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
سػرد لألفةػمؿ لمممدنػ ون ػد لمطػمعانف إاػدلث لإل ػمبمى لممتةػدد ،بػمممتا عىنػي وال مػم تػػمم
بػػمماكـ بػػمامـ ن ػػدول إزيػػمؽ رواػػي مئلات ػػمـ ولألخػػذ بممثػػأر ألف ن ػػد إزيػػمؽ لمػػروح إامػػم يػػو
لم

د لمخمص لممطىوس إستظممره بانرلد لألدم ولممظمير لمخمرتنػ لمتػ رلى لمماكمػ لامػم
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تدؿ عىني وتك ؼ عاي ٓ
ذمؾ فف ترنم لم تؿ تتمنز عف سمور ترلوـ لإلعتدلم عىػ لمػا س بأاػي نىػزـ م نمممػم انػ

لم تؿ فون د إزيمؽ لمروح ويػو لم

ػد لمخػمص لمػبلزـ تػولفره فػ ترنمػ لم تػؿ لمةمػد ال متػرد

إمامؽ لألذى بتسـ لممتا عىنمـ ٓ

ٝجؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠إََٔ:ـَ

" متػػرد إسػػتةممؿ لممػػتمـ مسػػبلح اػػمرى نمتػػؿ بطبنةتػػي ول ػػمب لممتاػ عىنػػي فػ م تػػؿ

وعىػ مسػػمف نرنبػ وتةػػدد إ ػػمبمتي لم متىػ النك ػ بذلتػػي إلثبػػمى انػ لم تػػؿ ف ػ ا ػػي وال ناا ػ
عػف ذمػػؾ مػػم نممػػي لماكػػـ مػػف فاػػي ن ػػد نتػؿ لممتاػ عىنػػي ألف ن ػػد إزيػػمؽ لمػػروح يػػو لم

لمخمص لممرلد إستظممره وثبوى تولفره " ٓ

ػػد

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

* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٔٓ/ٔٙػ س  ٚػ ٘ ٕٛػ ٕٗٓٔ

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإَََٔ:

" متػػرد إسػػتةممؿ سػػبلح اػػمرى ولماػػمؽ إ ػػمبمى متةػػدد ،بمولضػػس خط ػره مػػف تسػػـ

لممتا عىني الن ند اتمم فف لممتمـ ن د إزيمؽ رواي و والنك
إثبمى ننمـ يذل لم

د "

لإلستدالؿ بمذه لم ور ،ف

* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔ/ػ س  ٜػ ٕٓ ػ ٜٚ

ٝهؼصًَظُيَذأَََٗ:َٚ

" ممػػم كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي تاػػدث عػػف ان ػ لم تػػؿ ف ػ نومػػي  " :فف ان ػ لم تػػؿ

ثمبتػ ػ فػ ػ اػ ػؽ لمم ػػتمـ لألوؿ م ػػف تةم ػػده إط ػػبلؽ ع ػػد ،فعنػ ػر ،عىػ ػ لممتاػ ػ عىن ػػي ول ػػمبتي
باادليمف م تؿ لألمر لمذى ن طس ف تولفر ان يذل لممتمـ ف إزيمؽ روح لممتا عىنػي " ٓ

ممػػم كػػمف ذمػػؾ و وكماػػى تامن ػ لم تػػؿ تتمنػػز نماواػػم عػػف غنريػػم مػػف ت ػرلوـ لمتةػػدى عى ػ لمػػا س

بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن

ػػد لمتػػما

مػػف إرتكمبػػي لم ةػػؿ لمتاػػمو إزيػػمؽ روح لممتا ػ عىنػػي

ويػػذل لمةا ػػر ذو طػػمبس خػػمص نختىػػؼ عػػف لم

ػػد لمتاػػمو لمةػػمـ لمػػذى نتطىبػػي لم ػػماوف ف ػ

سمور لمتػرلوـ ٓ ممػم كػمف مػم فورده لماكػـ الن نػد سػوى لماػدنث عػف لم ةػؿ لممػمدى لمػذى نمرفػي
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لمطمعف ذمؾ فف إطبلؽ لمامر

وس لممتا عىني الن ند اتمم فف لمتما إاتوى إزيػمؽ رواػي

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

يذه لمان با سي ألف تىؾ لإل مب ند تتا ؽ دوف فف تتولفر ان لم تؿ لمةمد "ٓ


ا ض  ٜٔٛٓ/٘/ٕٙػ س ٖٔ ػ ٖٔٔ ػ ٙٚٙ

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإَََٔ:ـََ

" تمنػػز لم تػػؿ لمةمػػد ولم ػػروع فنػػي ٓ بانػ خم ػ

ٓ يػ ن ػػد إزيػػمؽ لمػػروحٓ وتػػوس

إسػػتظممر لماكػػـ مػػي ولنرلديػػم مػػم نػػدؿ عىػ تػولفره ٓ لماػػدنث عػػف لألفةػػمؿ لمممدنػ ٓ النابػ
بذلتي عف تولفره ٓ

ةود لممتمـ بممسنمر ،عى ففرنز لمطرنؽ ومدليم لممتاػ عىنػي ومةػمود ،ذمػؾ ٓ

التاب بذلتمم عى تولفر ن د إزيمؽ لمروح " ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٘ٔٔ ػ ٜ٘ٛ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإَََٔ:ـَ
" نتمنز لم

د لمتامو فػ ترنمػ لم تػؿ لمةمػد عػف لم

ترلوـ لمتةدى عى لما س بةا ر خمص يو فف ن

ػد لمتاػمو لمةػمـ فػ سػمور

د لمتما مػف إرتكػمس لم ةػؿ إزيػمؽ روح

لممتا عىني ػ وممم كمف يذل لمةا ر بطبنةتي فم لر دلخىنم ف ا س لمتػما فااػي نتػس م ػا

لماكـ بادلا متمـ ف يذه لمترنم فو بمم روع فنمم فف تةا لمماكم بممتادث عاي إسػت بلال
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

نػد إسػتدؿ عىػ تػولفر انػ لم تػؿ مػػدى لمطػمعف مػف إطبلنػػي عنػم لر امرنػػم مػف بادننػ ويػ سػػبلح
نمتؿ بطبنةتػي نم ػدل إ ػمب فى مػف ففػرلد عموىػ لممتاػ عىنمػم ويػو الن نػد سػوى متػرد تةمػد
لمطمعف إرتكمس لم ةؿ لمممدى مف إستةممؿ سبلح مف أاي إادلث لم تؿ ولطػبلؽ عنػمر اػمرى
ماي عى لممتا عىنمم ولادلث إ مبتمم ال نك
*

بذلتي مثبوى ان لم تؿ ٓ

ا ض ٕٗ ٜٔٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ  ٖٜػ ٓٔٛ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأََٗ:ََٚ

" ممم كمف مػم إسػتدؿ بػي لماكػـ لممطةػوف فنػي عىػ تػولفر انػ لم تػؿ مػدى لمطػمعف مػف

اضوره إم مكمف لمامدث اممبل سبلام مػف ػأاي إاػدلث لم تػؿ ولطبلنػي عىػ لممتاػ عىنػي
ف م تؿ ػ ال ن نػد سػوى متػرد تةمػد لمطػمعف إرتكػمس لم ةػؿ لممػمدى مػف إسػتةممؿ سػبلح نمتػؿ
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بطبنةتي ول مب لممتا عىني ف م تؿ ويوممالنك

بذلتي مثبوى ان لم تؿ " ٓ

* ا ض ٕ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ ٗٗ ػ ٕٓٙ
ًٔحَهؼصَذإَََٔ:

" متػرد إثبػمى لماكػـ تةمػد لمتػما إتنػمف لم ةػؿ لممػمدى لمػذى فدى إمػ لموفػم ،ػ ويػو

لم ةؽ بممتنمر لمكمربمو ػ ٓ عدـ ك منتي تدمنبل عى تولف ػر ن د إزي ػمؽ لمروح مدني " ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٗ/ٗ/ػ س ٕ٘ ػ  ٜٛػ ٜٗٔ
ًٔحَهؼصَذإََََٔ:ـََ

" وممػػم كػػمف إطػػبلؽ لمةنػػمر لماػػمرى

ػػوس لممتاػ عىنػػي الن نػػد اتمػػم فف لمتػػما إاتػػوى

إزيػمؽ رواػي و وكماػى لإل ػمب فػ م تػؿ الن ػح فف نسػتات مامػم ن ػد لم تػؿ إالّ إذل ثبػى
وس لمةنمر إم لممتا عىنػي متةمػدل إ ػمبتي فػ لمموضػس لمػذى نةػد م ػتبل مػف

فف لمتما

تسمي ويو مممـ ندمؿ عىني لماكـ و فااي نكوف مةنبم بمم

ور ف لمبنمف " ٓ

* ا ض ٕٔ ٜٔٙٗ/ٕٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٘ ٔٙػ ٓٗٛ
ًٔحَهؼصَذإََٔ:

" مػػم ذك ػره لماكػػـ مػػف فف ( ان ػ لم تػػؿ ثمبت ػ ف ػ اػػؽ لممتممػػنف مػػف لما ػػد لمػػذى مػػؤل

نىػػوبمـ ومػػف إسػػتةممؿ فسػػىا امرن ػ نمتى ػ

) النػػوفر واػػد ،لمػػدمنؿ عى ػ ثبوتم ػػم و ومػػو ك ػػمف

لمم ذوؼ ند فطىؽ عف ن د "
* ا ض  ٜٕٔٙ/ٔ/ٜػ س ٖٔ ػ  ٜػ ٖ٘
ٝهؼصًَظُيَذإَََٔ:

" ت ػرلوـ لم تػػؿ ولم ػػروع فنػػي تتمنػػز نماواػػم بانػ خم ػ ي ػ إاتػولم لم تػػؿ ولزيػػمؽ لمػػروح ٓ
بذلتي لستةممؿ سبلح نمتؿ بطبنةتي وتةدد لمضربمى مثبوى ان لم تؿ

النك

" ٓ

* ا ض  ٜٔ٘ٛ/ٔٔ/ٔٚػ س  ٜػ  ٕٕٚػ ٖٜٓ
ٝهؼصًَظُيَذأََٗ:َٚ

" مف لمم رر فف ترنم لم تؿ لمةمػد تتمنػز عػف غنريػم مػف تػرلوـ لمتةػدى عىػ لمػا س

بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن

ػػد لمتػػما مػػف إرتكمبػػي لم ةػػؿ لمتاػػمو إزيػػمؽ روح لممتاػ عىنػػي و

ويذل لمةا رذو طمبس خمص نختىؼ عف لم

د لمتامو لمةمـ لمذى نتطىبػي لم ػماوف فػ سػمور

لمتػرلوـ ويػػو بطبنةتػػي فمػػر نبطاػػي لمتػػما ونضػػمره فػ ا سػػي ونتةػػنف عىػ لم مضػ فف نةاػ
بممتادث عاي لست مالال ولستظممره بانرلد لألدمػ لمتػ تػدؿ عىنػي وتك ػؼ عاػي ٓ فػاذل كػمف مػم
ذكره لماكـ م
ب

و لر عى لإلستدالؿ عى يػذه لمانػ

مػف امػؿ لمطػمعانف فسػىا امرنػ مةمػر،

د إطبلنمػم عىػ لممتاػ عىنػي ول ػمب يػذل لألخنػر بةنػمرنف فػ فرسػي فودنػم بانمتػي ػ ويػو

ممالنك

ف لستخبلص ان لم تؿ " ٓ
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* ا ض  ٜٔٙٗ/ٔٔ/ٔٙػ س٘ٔ ػ ٖٖٔ ػ ٘ٙٚ
ًٔحَهؼصًَظُيَذإََٔ:

" تةمد إزيمؽ لمروح يو لمةا ر لمذى تتمنػز بػي نماواػم تامنػ لم تػؿ لمةمػد عػف غنريػم

مف ترلوـ لمتةدى عى لما س ٓ ويذل لمةا ر نختىؼ عف لم

د لمتامو لمةمـ لمػذى نتطىبػي

لم ػػماوف ف ػ لمت ػرلوـ لألخػػرى ٓ مػػذمؾ كػػمف م لزمػػم عى ػ لمماكم ػ لمت ػ ت ض ػ بادلا ػ مػػتمـ ف ػ
ترنمػ نتػؿ عمػد فف تةاػ فػ اكممػم بمسػػتظممر انػ لم تػؿ وتػورد لمةام ػر لمتػ لستخى ػػتمم

مامم ٓ والنك

ف يذل لم دد فف تكوف لإل مب تممى ف م تؿ مف لممتا عىنػي إذل كػمف

لماكـ مـ نبنف فف لمتػما تةمػد إ ػمب لممتاػ عىنػي فػ يػذل لمم تػؿ و وفاػي كػمف ن

ػد بػذمؾ

إزيمؽ رواي " ٓ
* ا ض  ٜٖٜٔ/ٕ/ٕٚػ م لم ولعد لم ماوان

ٝهؼصًَظُيَذإَََٔ:

ٗ ػ عمر ػ ٕٖ٘ ػ ٗٚٙ

" ت ػػونس لمسػػبلح لماػػمرى ااػػو لممتا ػ عىنػػي الن نػػد اتمػػم فف مطى ػػي إاتػػوى إزيػػمؽ

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

ًٔحَهؼصَذأٗ: ٚ

" موف كمف مف اؽ ماكم لمموضوع فف تستخىص ن د لم تؿ وظرؼ سبؽ لإل رلر

مف ونػموس لمػدعوى ولمظػروؼ لممانطػ بمػم ولألمػمرلى ولممظػمير لمخمرتنػ لمتػ نأتنمػم لمتػما
وتػاـ عمػم نضػمره فػ ا سػي و إالّ فف ذمػؾ م ػروط بػأف نكػوف يػذل لإلسػتخبلص سػموام و وفف
نكوف دمنىمم فنمم لاتمى إمني نمومم ف فورلؽ لمدعوى " ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٚٗ/ٕٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٘٘ٛ

ًظُيَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚ

" مػمذكره لماكػػـ إسػػتدالال عىػ تػولفر انػ لم تػػؿ مػػف فف لمطػمعف تػػثـ فػػوؽ لممتاػ

عىنمػػم فُاػػمم اوممػػم وممػػم امومػػى لإلسػػتامث فطبػػؽ عى ػ 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
النك

بذلى مثبوى ان لم تؿ ممدلـ لماكـ مـ نك ؼ عف ننمـ يذه لمان با س لمطمعف " ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ ٕٔ ػ ٘ٚ
نضػػمؼ إم ػ مػػم ت ػػدـ لف لمخ ػػوم لمثأرن ػ بػػنف فس ػرت لمطػػمعانف ولممتا ػ عىنػػي ال

تةاػ اتمػػم لامػػـ بنت ػول لمانػ عى ػ نتىػػي وفعػػدول فسػػىاتمـ ممػػذل لماػػرض خم ػ ولف لم ػػأس ممػػم
نةتػػمد امىمػػم بمم رنػ ػ وال تسػػتىزـ إعػػدلدل خم ػػم مسػػب م إلسػػتةممممم فػ ػ لمترنمػػ كمػػم لف تى ػػؾ
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
نبؿ تولتد لممتا عىني مسب م ف ذمؾ لممكمف لمذى ونس فني لمامدث ويذل لمةىـ لمسمبؽ مترد
إفترلض ال فسمس مي مف لمولنس خم

ولف مولعند تردد لممتا عىني عى زرلعتي متانر ،مف

نوـ نخر وال تست ر عى امؿ وعى يذل فػبل نمكػف لم ػوؿ بػأف لإلعتػدلم عىنػي ونػس باػمم عىػ
ت كنػػر يػػمدت بةنػػدل عػػف ثػػور ،لماضػػس ولإلا ةػػمؿ وبةػػد إعػػدلد سػػمبؽ وباػػمم عىػ ر ػػد اركمتػػي
وترب ي ولاتظمره ومبمغتي بمإلعتدلم إذ ال نوتد دمنؿ نمطس عى ذمػؾ لمتر ػد وال مػم نماػس فف

نكوف م ممه مس لمتامه م مدف وفتأ ،وبذمؾ نكوف إستدالؿ لمماكم عى ان لم تػؿ ولمظػرفنف
لمػػذكر م ػػوبم كػذمؾ بمم

لمم ػددنف سػػمم

ػػور لممبطػػؿ فضػػبل عػف لم سػػمد فػ لإلسػػتدالؿ بمػػم

نسػتوتس ا ضػػي ولإلعػػمد ،ػ وال ن ػػدح فػ ذمػػؾ لف تكػػوف لمة وبػ لمم ضػ بمػػم ضػػد لمطػػمعانف
مبػػرره مترنمػ لمضػػرس لمم ضػ مىمػػوى باػػمم عىػ سػػبؽ لإل ػرلر ولمتر ػػد ػ ألف لمطػػمعانف
ور ،لمولنة بكمف كنوفمم وفو مفمم لم ماوان لممختى ٓ

نامزعوف ف

ومف لمم رر ف يذل لم دد لاي ال ماؿ متطبنؽ اظرن لمة وب لممبرر ،مت نممى تىؾ

لممامزع وألف لمماكم عممىى لمطمعانف ب سط مف لمرفف ف اطمؽ لممػمد ٔٚ ،ع وبػمى ومػف
ثـ فاف ذمؾ مم نر ح مىازوؿ بممة وب لمم ض بمم عف لماد لمماكوـ بي ولمػذى نػد ن ػؿ إمػ
لمابس مده ال ت ؿ عف ستي ف مر ػ ويو مم تتا ؽ بي م ىا لمطمعانف ولتخمذه سػببم مػا ض
لماكـ لممطةوف فني ولإلعمدٓ ،

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

" بػأف لإلكػرله نبطػؿ لمػدمنؿ لممسػتمد مػف لإلعتػرلؼ ػ ومػو كػمف

ػمدنم ػ سػولم كػمف ذمػؾ

لإلعترلؼ فػ اػؽ لممػتمـ لممةتػرؼ لو غنػره مػف لممتممػنف ولاػي ال ن ػترط فػ لإلكػرله لممبطػؿ
مئلعت ػرلؼ لف نكػػوف تسػػنمم بانػػث ناػػدث فث ػره ف ػ تسػػـ لممػػتمـ بػػؿ نك ػ ف ػ

ػػور ،لإلك ػرله

لممةاػػوى كممتمدنػػد متػ نبطػػؿ لإلرلد ،وفعػػدـ ارن ػ لإلختنػػمر ولف سػػكوى لممػػتمـ عػػف لإلفضػػمم

مولنة لإلكػرله فػ
ف

ن

ور ،مف

نػ مراىػ مػف م لراػؿ لمتا نػؽ مػنس مػف ػماي فف نا ػ اتمػم ونػوع لإلكػرله
ور" ،

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

" بػػأف لمػػدفمع لممسػػطور بػػأورلؽ لمػػدعوى نةتبػػر دلومػػم مطرواػػم عىػ لمماكمػ وعىنمػػم متػ

كمف تويرنم فف تت دى بممرد عىني بمم نسوغ إطرلاي فف مـ ترى لألخذ بي فو لمتةونؿ عىني "
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* ا ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طةف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ
وم ػػف تما ػػس خ ػػر ف ػػاف لم ػػدفمع ع ػػف لمط ػػمعف لمث ػػما تمس ػػؾ ك ػػذمؾ فػ ػ دفمع ػػي لم ػػمـ

لمماكم بأف ت تنش مسكاي كمف بمطبل ألف إذف لمانمب لمةمم لم مدر مـ ن تمؿ عىػ ت تػنش
مسكاي ػ وممػم كػمف لإلذف بػمم بض متػ كػمف نم ػ لر 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
تولفريم بةد لف نضى لمماكمػ لمدسػتورن بػأف اػص لممػمد ٗٚ / ،إتػرلملى تامونػ لمػذى نبػنح
ممػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو ضػػبط لممػػتمـ فػ ػ امم ػ لمتىػػبس ي ػػو اػػص غن ػػر دسػػتورى ال نت ػػؽ

ولاكمـ لمدستور لمت
نضػمو

ماى ارممى لممسػمكف وتةىػى ت تن ػمم غنػر تػموز إال باػمم عىػ فمػر

ػمدر مػف لمسػىط لممخت ػ وعىػ لف نكػوف مسػببم ػ وعى ػذمؾ نكػوف ت تػنش مسػكف

لمطمعف لمثما ونػد ونػس بػمطبل وال نةتػد بمػم فسػ ر عاػي ذمػؾ لمت تػنش مػف ضػبط لمسػبلح لمػذى
ننؿ باستةمممي فػ لماػمدث ( لممػمد ٗٗ ،مػف لمدسػتور ) ومػـ تأخػذ لمماكمػ بمػذل لماظػر وممػذل
فاف اكممم لممطةوف فني نكوف ونػد عػمره لمػبطبلف بمػم نسػتوتس ا ضػي ولإلعػمد ،مػم دلمػى نػد

نضى بمإلدلا بامم عى ذمؾ لمدمنؿ لممت ؿ بممت تنش لمبمطؿ ومـ نكف منوتد مواله ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََ:

" بماي إذل كمف لم بض عىػ

مئلخػتبلؼ فػ

ػخص نتنػز كػذمؾ ت تن ػي ػ فااػي ال نتنػز ت تػنش مسػكاي

ػػروط ومتػػمؿ اػوع لمت تػػنش ونتػػس فف تتػولفر عىػ وتػػي لمخ ػػوص ػػروط

ت تنش لممسكف ٓ
* ا ػض ٖ ٜٔٚٔ/٘/ػ مػ لاكػمـ لمػا ض ػ س ٕٕ ػ  ٜٙػ ٘ ٖٜػ طةػف ٕ ٔٛمسػا
ٔٗ ؽ

* اكـ لمماكم لمدستورن لمةىنم ف ٕ ٜٔٛٗ/ٙ/ػ طةف ٕ٘ٗ/ؽ دستورن
وان ػػث فا ػػي مم ػػم ت ػػدـ تمنة ػػي ف ػػاف لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي نك ػػوف ن ػػد رلف عىن ػػي عػ ػولر
لمبطبلف بمم نستوتس ا ضي ولإلعمدٓ ،

ٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظَ

فااػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر فػ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ضػػد لمطػػمعانف مػػف ػػماي فف
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نرتػػس ممػػـ فض ػ لر لر تسػػنم ال نمكػػف مػػدلركتمم بمػػم ناػػؽ ممػػـ طىػػس لألمػػر بونػػؼ تا نػػذه مشنتػػم
رنثمم ن

ؿ ف يذل لمطةف ٓ
كِٜظَٙجألؿرحخَ

نىػػتمس لمطػػمعاوف مػػف ماكمػ لمػػا ض لألمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مشنتػػم
رنثمم ن

ؿ ف يذل لمطةف ٓ

ٝجمٌََْ:
ا
جٝلََ :ب بوؿ لمطةف كبل ٓ
ا
غحٗيحَ :وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم ٓ
َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجحملحَٓ/َ٠عجحتَ٠ػـيسَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
َ
َ

َذؼحتغَـَجؿطريجصَ
َ
َ

جُوؼيسََ0999/0265ج٘خَٓـطأٗقَؿغخَجلؿٌ٘ضعيسَـَ
(ََ0997/84ج٘خَضٜغيدَجملي٘حءَ)َََ.
َ

َ

جُـؼَٖذحُ٘وغََ29/07408مَ

َ
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َ
َ
َ
َ
َ

جُضجتغزَججل٘حتيسَ
َ

ٓظًـــــــغز

جملوضٓسََٖٓ:

ذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَ
 ( .........ماكوـ ضديم )

طمعا

ََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََوموطامػ ػػم لممختػ ػػمر مكتػ ػػس لألسػ ػػتمذ  /مامػ ػػد رتػ ػػمو عطنػ ػػي ( و ػ ػػمرتي /
رتػػمو عطن ػػي ) لمما ػػمم ب ػػمما ض ٘ٗ ػػمرع طىة ػػى ا ػػرس و  ٕٙػػمرع
رنؼ بم م ػ عممر ،إنموبنىنم ػ لم ميرٓ ،

ػـــــــــــضََ :لمانمب لمةمم َ

كـــَ٠جمٌــــََْ :لم ػػمدر  ٜٜٜٔ/ٖ/ٔٚمػػف ماكم ػ لمتػػاح لممسػػتما بمإلسػػكادرن ف ػ
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(

لم ضػن رنػـ ٕٗ ٜٜٜٔ/ٔٙتػاح مسػتأاؼ غػرس لإلسػكادرن

٘ ٜٜٔٛ/ٚتػ ػ ػػاح تمرنػ ػ ػػس لممناػ ػ ػػمم ) ولمماكػ ػ ػػوـ فنمػ ػ ػػم اضػ ػ ػػورنم ب بػ ػ ػػوؿ
لإلستوامؼ كبل وف لمموضوع برفض وتأنند لماكـ لممسػتأاؼ ولمػذى كػمف
نػ ػػد نض ػ ػ ف ػ ػ ٗٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/باػ ػػبس لممتمم ػ ػ ( لممسػ ػػتأا لمطمعا ػ ػ )
سػاتنف مػػس لم ػػاؿ وك ممػ مموػ تانػػي وغ لرمػ فمػػؼ تانػي وبػػأف تػػشدى إمػ
م ػ ػػىا لمتمػ ػػمرؾ مبىاػ ػػم ونػ ػػدره ٖ٘ٓ٘ ٔٚتانمػ ػػم ننم ػ ػ مثى ػ ػ لمض ػ ػرلوس
ممبل بػدؿ لمم ػمدر ،ولمم ػمرنؼ وذمػؾ عػف لمتممتػنف

لمتمركن لممستا

مؤلرتبمط ٓ
جُٞهحتـــــــــــغَ

فنممػػى لمانمبػ لمةممػ لمػػدعوى لمتامونػ ضػػد لمطمعاػ بو ػػؼ فامػػم فػ غضػػوف عػػمـ

 ٜٜٔٚبدلور ،نسـ لممنامم ٓ
ا
أٝلَََ :يربػػى لمبضػػموس لممبناػ بػػمألورلؽ ب
َ

ػػد لإلتتػػمر وذمػػؾ بػػأف ت ػرفى فنمػػم ف ػ غنػػر

لماػػرض لممس ػػتورد ،مػػف فتى ػػي بػػرغـ لإلفػ ػ لر عامػػم باظ ػػمـ لمسػػممح لممشن ػػى ب

ا
غحٗيــحََ:
َ

ػػد

لمت انس ولعمد ،لمت دنر ٓ
ب

إسػػتوردى لمبضػػموس موضػػوع لمتممػ لألومػ اػػمؿ كوامػػم مونػػوؼ لسػػتنرلديم وذمػػؾ
د لإلتتمر بمممخمم

مى ولعد ولماظـ لممةموؿ بمم ٓ

لألمر لممةمنس عىنػي بػمممولد ٘ؤ ػ ٖ و ٖٔ و  ٜٛو ٕٔٔ و ٔـ ٖ و ٕٕٔ و ٕٗٔ

مكرر مف لم ماوف  ٙٙمسا ٖ ٜٔٙلممةدؿ بمم ػماوف رنػـ ٘ ٚمسػا ٓ ٜٔٛولممػمدتنف ٔو ٘ٔ
مف لم ماوف  ٔٔٛمسا ٘ ٜٔٚولمممد ٗ ،مف الواتي لمتا نذن ٓ
وبتىس ٗٔ ٜٜٔٛ/ٔٔ/نضى ماكم فوؿ درت اضورنم بابس لممتمم ساتنف مس
لم ػػاؿ وك مم ػ مموػ تانػػي وغ لرمػ فمػػؼ تانػػي وبػػأف تػػشدى إم ػ م ػػىا لمتمػػمرؾ مبىاػػم ونػػدره

ٖ٘ٓر٘ ٔٚتانمم ننم مثى لمضػرلوس لمتمركنػ
لمتممتػػنف مئلرتبػػمط وفسػػتأا ى لمطمعا ػ

لممسػتا

ػممبل بػدؿ لمم ػمدر ،ذمػؾ عػف

ذمػػؾ لماكػػـ وبتىس ػ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٔٚنضػػى لمماكم ػ

لإلستوامفن اضورنم ب بوؿ لالستوامؼ كبل وف لمموضوع برفضي وتأنند لماكـ لممستأاؼٓ
وممم كمف لماكـ لالستوامف لألخنر ند مبي لمبطبلف فاف لمطمعا نررى بػممطةف بػمما ض فنػي

بوكنؿ بم تض توكنؿ نبنح مي اػؽ لمطةػف بػذمؾ لمطرنػؽ وذمػؾ بتػمرن ٕٕ ٜٜٜٔ/ ٖ /وننػد
لمطةف تاى رنـ ٕٕٔ ٜٜٜٔ /تتمبس واورد فنمم نى فسبمس لمطةف بمما ض ٓ
َ

أؿرحخَجُـؼَٖ

أٝلَ :جُضكغَذاٗوؼحءَجُضػَٟٞججل٘حتيسَذحُطظححل ٓ
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ذمؾ لف لمطمعا نممى بسدلد كمف لممبمم لمم ض بممزلممم بدفةمم مم ىا لمتممرؾ
ولمت ػ ػ نػ ػػدرى ف ػ ػ لماكػ ػػـ بمبى ػ ػ ٖ٘ٓ٘ ٔٚتانمػ ػػم ولمت ػ ػ تةػ ػػمدؿ مثى ػ ػ لمض ػ ػرنب لممسػ ػػتا

مىم ىا لممذكور ،ممبل بدؿ لمم مدر ،كمم تـ لمت ممح كذمؾ مس لمم ىا وفػؽ لممسػتادلى
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

لماموس لمةمـ ػ فخطره فني بأاي ند تمى لممولف عى نبػوؿ لمت ػممح فػ لم ضػن لممطةػوف ياػم

ف اكممم ٓ

ومػػس لتمػػمـ لمت ػػممح بػػنف لمطمعا ػ وم ػػىا لمتمػػمرؾ فػػأف لمػػدعوى لمتامون ػ لمممثى ػ
تكػػوف نػػد لا ض ػػى ب ػػو ،لم ػػماوف عم ػػبل بمممػػمد ٖ/ٕٔٗ ،م ػػف ن ػػماوف لمتم ػػمرؾ رنػػـ  ٙٙمس ػػا
ٖ ٜٔٙلممةدؿ بمم ماوف ٘ ٚمسا ٓ ٜٔٛولمت تاص عى فاي نترتس عى لمت ممح لا ضػمم
لمػػدعوى لمةمومن ػ فو ونػػؼ تا نػػذ لمة وب ػ لمتامون ػ وتمنػػس لنثػػمر لممترتب ػ عى ػ لماكػػـ اسػػس

لألاولؿ ٓ

وممػم كماػػى لمطمعاػ نػػد نػررى بػػممطةف فػ لماكػػـ لمطةػنف فػ لممنةػػمد لمماػػدد ،ونػػدمى
لسبمس طةامم ف خبلؿ لممد ،لمم رر ،نماوام فأف لمدعوى لمتامون تكوف ولألمػر كػذمؾ ال لزمػى
نموم ػ و إذ ال تا ض ػ تىػػؾ لمػػدعوى إال ب ػػدور اكػػـ امػػمو بػػمى فنمػػم فى بةػػد ف ػولى مولعنػػد
لمطةف ف لماكـ لم مدر فنمم بانث ن بح غنر نمبػؿ مىطةػف سػولم بػممطرؽ لمةمدنػ فو غنػر

لمةمدن مثؿ طرنؽ لمطةف بػمما ض فو ب ػدور اكػـ مػف ماكمػ لمػا ض تاتمػ بػي لمخ ػوم
نطةنم بانث ن بح امو لز نو ،لألمر لمم ض طب م مىممد ٗ٘ٗ ،لتػرلملى تامون ٓ
وممم كمف لماكـ لممطةوف فني مـ ن بح اممونم وبمتم بةد فف نررى لمطمعا لمطةػف فنػي

بمما ض ومف ثـ فاف ت ممامم مس م ىا لمتممرؾ نترتػس عىنػي اتمػم وب ػو ،لم ػماوف لا ضػمم
لمدعوى لمتامون ضديم ومف سىط ماكم لما ض فف ت ض بمذل لإلا ضمم لم ماوا مىدعوى
لمتامون بةد نبوؿ لمطةف كبل وا ػض لماكػـ لمطةػنف ٓويػو مػم تتمسػؾ بػي لمطمعاػ فػ يػذه
لممذكر ،ازوال عى اكـ لم ماوف ٓ
غحٗيحَََ:جُوظٞعَكَ٠جُطـريدَٝجخلـأَكَ٠ضـرينَجُوحَٗ:َٕٞـَ

وذمػػؾ فف دفػػمع لمطمعا ػ فوضػػح بمرلفةتػػي لم ػ ون وبمذكرتػػي لمم دم ػ مماكم ػ لمموضػػوع

بدرتتنمم فف لمطمعا نممى باستنرلد غزوؿ نطان

وذمؾ بارض تتمنزيم وت ػانةمم وت

ػنؿ

لممات مامم مبلبس مف فاولع متةدد ،مامم لمتن رى إلعمد ،ت دنريم مىخمر ٓ

ومكػوف لماػزؿ لممسػػتورد مػف فسػوف فاػولع لماػػزوؿ وسػةره زينػػد مىامنػ نتامسػػس مػس سػػةر

لممات مىت دنر ػ واظ لر ألاي النمكف ت انس لممات مف لم طف لمماى بممسةر لمزيند لممتةمند
عىنػي ولال سػػبس ذمػػؾ خسػػمور فمداػ

ػ وممػػم كػػمف ذمػػؾ لماػزؿ لممسػػتورد نسػػتوتس نبػػؿ ت ػػانةي
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لمػػدخوؿ فػ عػػد ،م لراػػؿ اتػ ن ػػىح مىاػػرض لممطىػػوس ف ػػد تػػـ تتمنػػز ذمػػؾ لماػػزؿ وت ػػانةي
وفعػػدى لممبلبػػس لمماتت ػ مىت ػػدنر انػػث فوتوػػى لمطمعا ػ بم ػػىا لمتمػػمرؾ تػػدع امم ػ
ااي بأف يذل لممات مف غنر لمازؿ لممستورد ٓ

فامومى ب ت لمطرؽ إنامع لممسوومنف بممتممرؾ بأف لممات تةػرض مةػد ،م لراػؿ نبػؿ
ت انةي وفاي يو ذلى لمازؿ لمسمبؽ إستنرلده بمالضػمف إمػ فاػي ال نمكػف فف نكػوف مػف لماػزؿ
لمماى الرت ػمع ننمػ لماػزؿ لمم ػرى وتودتػي عػف لماػزؿ لمماػدى ومػف غنػر لمم بػوؿ فف ت ػوـ

لمطمعا بممت انس مف لمازؿ لمم رى مس ض م سةر لممات ولال تةرضى إمػ خسػمور كبنػر،

ػ ػ فػػاف لممسػػوومنف بممم ػػىا تمسػػكول بمػػون مـ ونممػػى لمطمعا ػ بمإلسػػتةبلـ مػػف لمتمػػمرؾ عػػف
ننم لممستا مى ممم ممى لمتةونض ف امم ثبوى إدعمم لمتممرؾ تبدند لمازؿ ف د تبػنف فف
لإلتمػػمم لممسػػتاؽ مىمنو ػ

ػػممبل لمض ػرلوس ولمتةونضػػمى ن ػػمرس ممو ػ فمػػؼ تانػػي فى ثبلث ػ

فضػػةمؼ لمم ػػرر عىنمػػم بممكممػػؿ وف ػػرى عىػ إرسػػمؿ لمةنا ػ مػػف لمماػػت ولماػػزؿ لمسػػمبؽ فخػػذ
عنا ماي إم فى تم اكومن ترليم م ػىا لمتمػمرؾ متاىنىمػم وتبنػمف مػدى مطمب تمػم مػف

عدمي ٓ
وف ػ لمونػػى ا سػػي نممػػى لمطمعا ػ بت ػػدنـ خطػػمب ضػػممف مىتمػػمرؾ ننمتممػػم ثبلثممو ػ
فمػػؼ تانػػي فى ثػػبلث فضػػةمؼ لمم ػػرر عىنمػػم بممكممػػؿ كمػػم نممػػى بسػػدلد مبى ػ ونػػدره ٖٜٜٗٚ

تانم ػػم م ػػف ف ػػؿ ننمػ ػ خط ػػمس لمض ػػممف ب ػػنؾ م ػػرف

بأس ػػـ لمس ػػند /م ػػدنر ع ػػمـ تم ػػمرؾ

لألسكادرن انث وردى اتنت لمتاممنؿ م ممح م ىا لمتممرؾ ٓ
ثػػـ نممػػى لمم ػػىا لممػػذكور ،بأخػػذ ثػػبلث عناػػمى وفرسػػىى لاػػدليم لم ػ

ػػادوؽ دعػػـ

لماػزؿ بمالسػكادرن  ...لمػػذى لفػمد بةػػدـ لمكمانػ لتػرلم لمتاىنػؿ وطىػػس لرسػمؿ لمةناػ لمػ كىنػ
لممادس ػ تممة ػ لألسػػكادرن

متاىنىمػػم  ...وطىبػػى كىن ػ لممادس ػ مبى ػ ٕٓٓ٘ تانمػػم كأمما ػ

خبنر نممى لمطمعا بسدلديم  ...وورد ت رنريم وففػمد بػأف لمةناػ غنػر مطمب ػ مىاػزؿ لممسػتورد
وفعترضى لمطمعا

عى يذل لمت رنر مةدـ موضوعنتي وطىبى لرسمؿ عنا فخرى لمػ لاػدى

لممةممؿ لمكنممون لممتخ

ٓ

ونممػى لمطمعاػ بارسػػمؿ تػػزم مػػف لمةناػ تػػـ تارنػزه بمةرفػ م ػػىا لمتمػػمرؾ ولرسػػؿ

لم مةممؿ و لزر ،لم امع ( م ىا لمكنمنمم ) ٓ

وفرسىى عنا ثمان لم لممركز لم وم مىباوث و ولمثممث لم

رك  ......مى ػامع

ولمتتػػمر ،وي ػ كبػػرى لم ػػركمى بمم ػػرؽ لألوسػػط م ػػامع لماسػػن ووردى اتػػمو يػػذه لمتاممنػػؿ
لمػػثبلث وتمنةمػػم تمػػمى اكومن ػ رسػػمن تشكػػد مطمب ػ لماػػزؿ مىماػػت لمم ػػاس و ورغػػـ ت ػػدنـ

يػػذه لمت ػػمرنر مىتم ػػمرؾ لال فامػػم ف ػػرى عى ػ مون م ػػم وفخػػذى بت رنػػر كىنػػ لممادسػػ وفامم ػػى
لألورلؽ إم ػ لمانمب ػ لمةمم ػ لمت ػ فمػػرى بااممتمػػم مىماكم ػ بتمم ػ لمتمرنػػس لمتمرك ػ و ػػدر
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لماكـ لإلبتدلو لمسممؼ لمذكر ولمذى تأند ألسبمبي بمماكـ لممطةوف فني ٓ
وتمسؾ لمدفمع عف لمطمعا فممـ ماكم لمموضوع بدرتتنمم بمرلفةتي لم ون ودفمعي

لممسػػطور بمذكرتػػي لمم دم ػ ماػػي ولممرف ػ بػػمألورلؽ بػػأف م ػػىا لمتمػػمرؾ لخطػػأى إذ عمػػدى
بمرسمؿ عناػ لماػزؿ ولماسػن إمػ كىنػ لممادسػ ػ تممةػ لألسػكادرن متاىنىمػم بمممخمم ػ

م ػرلر

و لزر ،لمخزلا ولمتخطنط رنـ ٔٗ مسا ٖ ٜٔٙلمماظـ م ولعد تاىنؿ لمةنامى ولمت تاص ممدتي
لألوم عىػ فف لمتمػ لممخت ػ بتاىنػؿ لمبضػموس لمخمضػة مىمةمناػ يػ لممةممػؿ لماكومنػ

لممخت

ٓ

كمم فف ذمؾ خممؼ فنضم ما ور لألترلملى رنـ ٖٔ مسا ٗ ٜٜٔلم مدر مػف لألدلر،
لمةمم مىباوث لألترلملى ػ بم ىا لمتممرؾ ػ ولمذى اظػـ كػذمؾ لمتمػمى لممخت ػ بتاىنػؿ
لمةنامى وفامم مةممؿ م ىا لمكنمنمم وفروعمم بمألسكادرن ولمسونس ٓ
وبممت ػػمم ف ػػاف إرس ػػمؿ لمةناػ ػ إمػ ػ تمػ ػ غن ػػر مخت ػ ػ نمث ػػؿ بطبلا ػػم فػ ػ لالتػ ػرلملى

ونسػتوتس عػدـ لالعتػدلد بت رنػر كىنػ لممادسػ ػ تممةػ لألسػكادرن باعتبػمر فاػي ت رنػر
مف تم غنر مخت

ػمدر

بمم نمدـ لألسمس لمذى نمـ عىني لإلتممـ لممساد مىطمعا ٓ

وفطراػػى لمماكم ػ لألسػػتوامفن ذمػػؾ لمػػدفمع لمتػػويرى ب وممػػم تأننػػدل مىاكػػـ لممسػػتأاؼ بأامػػم
تطموف إم ذمؾ لمت رنر ولماتنت لمت خىص لمنمم ٓ

ويو تسبنس خمط م ناطوى عى تطبنػؽ غنػر

ػانح ألاكػمـ لم ػماوف ألف لم ػ لررلى

لمماظمػ ػ متاىن ػػؿ لمةنا ػػمى لممض ػػبوط لم ػ ػمدر ،م ػػف لمس ػػىطمى لممخت ػ ػ فوتب ػػى فف نكػػػوف
تاىنىمم بمةرف مةممؿ م ىا لمكنمنمم لمتمبة مو لزر ،لم امع ٓ
ويذه لم ولعد تادو وال ؾ مف لماظمـ لمةمـ وعى لمتممى لممخت

ومامػم م ػىا

لمتممرؾ لإلمتزلـ بمم تمم بمم وعدـ لمتتموز ف تطبن مم بمم نتةنف مةي فف نكوف لمتاىنؿ بتىؾ
لمم ىا ومةممىمم بذلتمم وال نةتد بأى تاىنؿ فخر نممى بي فن تػم فخرى ٓ
بمػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ لط ػرلح لمت رنػػر لمم ػػدـ لمنمػػم مػػف كىن ػ لممادس ػ
تممة لألسكادرن وعدـ لمتةونؿ عىني ألاي

مدر مف تم مـ تادديم لم لررلى لممىزم لنمر،

لمم ػػمر لمنمػػم ولمتػ فوتبػػى لخت ػػمص مةممػػؿ م ػػىا لمكنمنػػمم بػػمترلم لمتاممنػػؿ دوف غنريػػم
مػػف لممةممػػؿ لماكومنػ فو غنػػر لماكومنػ

ػ بةػػد فف نػػدر لممسػػووموف م ػػدرو يػػذه لم ػ لررلى

ل امس لألخت مص لممخػوؿ ممػـ بم تضػ لم ػماوف  ٙٙمسػا ٖ ٜٔٙبا ػدلر تىػؾ لم ػ لررلى
لمتاظنمن لمما ذه ألاكممي

بلان مةممؿ تىؾ لمم ىا ووتوس فف تتوم ي دوف غنريػم

لم نمـ بممتاىنؿ لممطىوس بمم نا ػؽ لم ػممح لمةػمـ و ولذ خمم ػى لمماكمػ لمتػ ف ػدرى لماكػـ

لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر فأامػػم تكػػوف ونػػد فخطػػأى ف ػ تطبنػػؽ لم ػػماوف بمػػم نسػػتوتس ا ػػض

اكممم لممطةوف فني مم دلمى ند لتخذى مف ذمؾ لمت رنر لمذى
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در مف تم غنػر مخت ػ

نماواػػم بأ ػػدلره ونممػػى بممتاىنػػؿ بمةممػػؿ غنػػر تىػػؾ لممةممػػؿ لمت ػ اػػددتمم وفوتبتمػػم لم ػ لررلى
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

بي ولرتمح لمني وتػدلامم دوف بػمن لمت ػمرنر لألخػرى ومامػم لمت رنػر لمػولرد مػف م ػىا لمكنمنػمم
وي لمتم لممخت

دوف غنريم بػأترلم لمتاممنػؿ وف ػم مى ػماوف ولمتةىنمػمى لممتبةػ كمػم سػىؼ

لم وؿ ٓ

ألف اػػؽ لمماكم ػ ف ػ لمم مضػػى بػػنف ت ػػمرنر لمخب ػرلم وفخػػذيم بمػػم تطمػػوف لمنػػي مامػػم

ولطرلح مم عدله ن ترض بدلي لف نكوف يذل لألختنمر وتىػؾ لمم مضػى بػنف ت ػمرنر

ػمدر ،مػف

تم ػػمى مخت ػ ػ بأ ػ ػػدلريم ػ ػ ولال كما ػػى لمم مضػػػى فػ ػ غن ػػر ماىم ػػم م ػػوب بػػػممبطبلف ألف
لمماكم ػ فخػػذى بت رنػػر

ػػمدر مػػف تم ػ غنػػر مخت ػ نماواػػم بم ػػدلره وبمممخمم ػ مؤلولمػػر

لم مدر ،فػ يػذل لم ػأف ويػ فولمػر مىزمػ مم ػىا لمتمػمرؾ وم ػدر إمتزلممػم بمػم يػو اػص

لم ػػماوف  ٙٙمس ػػا ٖ ٜٔٙذلت ػػي لم ػػذى فا ػػمط بممتم ػػمى لمم ػػذكور ،ل ػػدلر لمتةىنم ػػمى لمماظمػ ػ
مةمىنػػمى لمتاىنػػؿ ولمت ػ ا ػرتمم ف ػ تم ػ اكومن ػ

ولاػػد ،وي ػ مةممػػؿ م ػػىا لمكنمنػػمم

بمم مير ،وفروعمم بمألسكادرن ولمسونس ٓ
وبذمؾ تكػوف لمماكمػ نػد لنممػى نضػمميم بادلاػ لمطمعاػ باػمم عىػ ت ػدنر فاػ

ػمدر مػف

تمػ غنػر مخت ػ ويػ كىنػ لممادسػ تممةػ لألسػػكادرن ويػو عنػس تػػويرى ػمس لسػػتدالؿ
لماكـ لممطةوف فني بمم نستوتس ا ضي كمم سىؼ لمبنمف ٓ
وكمف عى لمماكم ات نسىـ نضمشيم مف يػذل لمةػولر فف ت

ػر باثمػم عىػ ت رنػر

مةممػػؿ م ػػىا لمكنمنػػمم واػػده ودوف غن ػره وتأخػػذ بمػػم تػػمم بػػي بمعتبػػمره

ػػمد لر مػػف لمتمػػ

لماكومن لممخت

باترلم لمتاممنؿ وال تترى لمم مضػى بناػي وبػنف غنػره مػف لمت ػمرنر لألخػرى

ألاي ت رنر مىزـ

لممخت ػ لمتػ امطػى بمػم لألولمػر ولمتةىنمػمى لتػرلم تىػؾ

مدر مػف لمتمػ

لمتاممنؿ بمةممىمم وألاي مت ادد لم ماوف ولألولمر لمما ذ ،مي تم مةنا بػاترلم ذمػؾ لمتاممنػؿ
فنتةػػنف لماػػزوؿ عى ػ لاكممػػي فػػاذل مػػـ ت ػرلع نولعػػد لألخت ػػمص لمماػػدد بمم ػػماوف كػػمف لمت رنػػر
لم ػػمدر مػػف تم ػ غنػػر مخت ػ م ػػوبم بةنػػس تػػويرى ن ػػده كنماػػي لم ػػماوا فنضػػا بػػمطبل

وناساس يذل لمبطبلف لم لماكـ لممطةوف فني لمذى با عى ت رنر مبي عولر لمػبطبلف بمػم
نبطىي كذمؾ كمم سىؼ لم وؿ ٓ
* ا ض ٔ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٔ ػ ٖٕ ػ طةف رنـ  ٜ٘/ٜٛٔٚؽ
وتػػدنر بممػػذكر فف ماكم ػ لمػػا ض ت لرنػػس

لم ماوف عى لمولنة كمم

ػػا تطبنػػؽ ماكم ػ لمموضػػوع ألاكػػمـ

مر لثبمتمم بػمماكـ ويػ فػ لدلم يػذه لموظن ػ تتكممػؿ مػس لمسػىط

لمت ػرنةن لمتػ تسػػف لم ػولانف فػػبل ننمػ مى ػػماوف مػممـ نوتػػد نضػػمم نضػػمف اسػػف تطبن ػػي وممػػذل
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كمف وتود ماكم لما ض وتدعنممم ضممام مسنمد ،لم ماوف ٓ
ونطىػؽ و ػػؼ لم ػماوف بمةاػػمه لمولسػػس و بانػث ن ػػمؿ رنمبػ ماكمػ لمػػا ض كػػذمؾ

اسف تطبنؽ لمىولوح ولماظـ لمت ت در تا نذل مى ولانف ٓ

وعىػ ذمػػؾ فمخمم ػ يػػذه لمىػولوح تةتبػػر مخمم ػ مى ػػماوف ألامػم تسػػتاد إمنػػي وتسػػتمد نوتمػػم
ماػػي و وعى ػ ذمػػؾ فػػبل تاػػمح عى ػ ماكم ػ لمػػا ض لذل مػػم لبطىػػى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ألاػػي
ػػمدر مػػف تم ػ غنػػر مخت ػ بأ ػػدلره ويػػو

لعتمػػد فػ نضػػموي بادلاػ لمطمعاػ عىػ ت رنػػر

لمت رنر لم مدر مف كىن لممادس ػ تممة لألسكادرن وي ال تختص ف ػبل بػمترلم تاىػنبلى

عنا ػػمى م ػػىا لمتم ػػمرؾ م ػػف لممض ػػبوطمى و ولام ػػم تخ ػػتص ب ػػمترلم ي ػػذه لمتاممن ػػؿ مةمم ػػؿ
م ػػىا لمكنمنػػمم بمم ػػمير ،فو لألسػػكادرن فو لمسػػونس ألف يػػذه لممخمم ػ تتةىػػؽ بػػممخرو عىػ
فاكػػمـ لمىػولوح ولمتةىنمػػمى لممىزم ػ بمػػم نةػػد خروتػػم عىػ لاكػػمـ نػػماوف لمتمػػمرؾ ذلتػػي ويػػو مػػم
ػا نضػمم لماكػـ لممطةػوف فنػي بمػم نسػتوتس

ن كؿ خطأ ف تطبنؽ لم ماوف لمذى فثػر فػ

ا ضي ٓ
ا
غحُػحََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ:ـَ
َ

ذمؾ فاي وعى ممنبنف مف مطممة مدوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فأاػي نضػ

فػ ماطونػي بتأننػد لماكػـ لممسػتأاؼ ألسػبمبي وماطونػي ػ وكػمف لماكػـ لألخنػر نػد نضػ بػػممزلـ
لمطمعا بأف تشدى لم م ىا لمتمػمرؾ مبىاػم ونػدره ٖ٘ٓ٘ ٔٚتانمػم ننمػ مثىػ لمضػرلوس
لمتمركن لممستا

ممبل بدؿ لمم مدرٓ ،

وبػػممرتوع لمػ مػػدوامى فسػػبمس لماكػػـ لممسػػتأاؼ لمسػػممؼ لمػػذكر تبػػنف فاػػي تػػمم خممنػػم
كىن ػ مػػف بنػػمف م ػػردلى لممبى ػ لمم ػػذكور ونػػدره ٖ٘ٓ٘ ٔٚتانم ػػم ولمم ػػوؿ بأاػػي نمثػػؿ مثىػ ػ

لمضرلوس لمتمركن لممستا عى لمطمعا وال ذمؾ لممبى لمذى نةتبر بػدال مف لمم مدرٓ ،
وي ػو بنػػمف ضػػرورى وتػػويرى فوتبتػػي لممػػمد ٖٔٓ ،لت ػرلملى تامون ػ و ولمت ػ ا ػػى
عى ضرور ،ل تممؿ كؿ اكـ

مدر بمالدلا عى بنمف م

نضى لمماكم بادلا لممتمـ عامم و بمالضمف لم بنمف م

ػؿ وولضػح مولنةػ لمػدعوى لمتػ
ؿ وولضح كػذمؾ مكػؿ دمنػؿ مػف

فدم لمثبوى بانث نستطمع لمونوؼ ماي عى مسوغمى مم نض بػي لماكػـ و وال نتا ػؽ يػذل
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
مػػدى

ػػاتي م ػػف ع ػولره كم ػػم نةتزيػػم ك ػػذمؾ عػػف مرلنبػ ػ سػػبلم لممأخػ ػذ لممسػػتمد م ػػف فورلؽ

لمػدعوى ولممسػتادلى لمم دمػ فنمػم و وممػػذل كػمف مػف لممتةػػنف عىػ لمماكمػ فف تبػنف بمػػدوامى

لماكػـ كن نػ لسػتدالممم عىػ مبىػ مثىػ لمضػرنب

ػممبل بػدؿ لمم ػػمدر ،وكنػؼ بىػ يػذل لم ػػدر

لممادد بمماكـ ولمبمم ندره ٖ٘ٓ٘ ٔٚتانمم لذ فف يذل لمم دلر تمم عىػ ااػو متمػؿ ومةمػـ
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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 عى ػ

لمتةرؼ عى ا ن يذل لمم ػدلر وم ردلتػي ولمػذى فاػت متمػوع لممبىػ لمم ضػ بػممزلـ لمطمعاػ
ب ػػي وبمدلو ػػي لمػ ػ م ػػىا لمتم ػػمرؾ ولمػ ػولرد بماط ػػوؽ لماك ػػـ وفس ػػبمبي و كم ػػم ال نمك ػػف ماكمػ ػ
لمػػا ض كػػذمؾ مػػف مرلنب ػ مػػدى

ػولس لمماكم ػ ف ػ ت ػػدنر لممبى ػ لممػػذكورعى يػػذل لمااػػو

بسبس لتممؿ لممبى لمسممؼ لمذكر وعدـ بنمف م ردلتي ٓ

ومـ تتدلرؾ لمماكم لإلستوامفن لمت ف ػدرى اكممػم لممطةػوف فنػي يػذل لم

ػور بػؿ

نضى بتأنند لماكـ لممستأاؼ ألسػبمبي وماطونػي كػذمؾ وتػممى مػدوامى فسػبمس لماكػـ لألخنػر
خممن ػ مػػف بنػػمف م

ػػؿ نوضػػح كن ن ػ لاتسػػمس ذمػػؾ لممبى ػ لمم ض ػ بػػممزلـ لمطمعا ػ بدفةػػي

مم ىا لمتممرؾ ولمذى نمثؿ مثى لمضػرلوس لممسػتا عىػ لمطمعاػ

وال ذمػؾ لممبىػ لمػذى

نمثؿ بدؿ لمم مدر ،ولمذى فمزمى لمطمعا كذمؾ بمدلوي لم تىؾ لمم ىا ٓ
ويذل لم

ور ممم نةنس لماكـ لممطةوف فني ونوتس ا ضي ولالاممػ و وال نرفػس يػذل

لمة ػولر عػػف لماكػػـ لف تكػػوف فورلؽ لمػػدعوى نػػد ضػػمى ت ػػمرنر تبػػنف م ػػردلى لممبى ػ لممػػذكور
لمم ض ػ بػػممزلـ لمطمعا ػ

بمدلوػػي مىم ػػىا سػػمم لمػػذكر وكػػذمؾ تادنػػدل مىمبى ػ لمماػػدد كبػػدؿ

مىم ػمدر ،ػ ألف وتػود يػذه لمت ػمرنر ال نااػ عػف ضػرور ،بنمامػم فػ لسػبمس لماكػـ ور ػديم
بمدوامتي ػ بمعتبمر فف ورن لماكـ مف لألورلؽ لمرسمن لمت نتةػنف ل ػتممممم عىػ كمفػ فسػبمبي
وبنمامتػػي لمتويرن ػ وال نتػػوز باػػمؿ تكمى ػ تىػػؾ لألسػػبمس فو لممػػدوامى بأن ػ ورن ػ فخػػرى خػػمر
اطمؽ ورنتي لمرسمن لممختوم ولممتضما فسبمبي وماطوني إذ فف لالامم ف يذل لمبنػمف عىػ

فورلؽ لمػػدعوى نكػػوف غنػػر تػػموز ػ ػ ونػػد نضػػى ماكم ػ لمػػا ض م ػ لر لر بأاػػي  " :نتػػس فف نكػػوف
لماكػـ م ػػتمبل بذلتػي عىػ ػػروط ػاتي وم ومػػمى وتػوده فػػبل ُن بػػؿ تكمىػ مػػم ا ػص فنػػي مػػف
بنمامى تويرن بأى دمنؿ غنر مستمد مف لماكـ ذلتي فو بأى طرنؽ خر مػف طػرؽ لإلثبػمى "
ٓ

* ا ض ٘ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ
ألف لممطىس عى لماكـ ال نستطنس فف نتةػرؼ عىػ لألسػمس لمػولنة ولم ػماوا لمػذى

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

ا ن ػ يػػذل لمبنػػمف ومػػدى
لمذكر و ويذل لم

ػػاتي ومطمب تػػي مى ػػماوف مػػف خػػبلؿ ذمػػؾ لمت ػػدنر لممتمػػؿ لمسػػممؼ

ور لمذى تردى فني لماكـ لممطةوف فني بمم ُنةنبي ونستوتس ا ضي ممػم يػو
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م رر بأف لم ماوف نوتس إ تممؿ لماكـ عى لألسبمس لمت ُبا عىنمم ولال كػمف بػمطبل ولممػرلد
لممبا عىنمم ولمماتت ي مي سولم مف انث لمولنس
بممتسبنس لممةتبر تادند لألسماند ولمات ُ
لو مف انث لم ماوف ٓ

ػػؿ تىػ ػ بان ػػث ُنس ػػتطمع

ومكػ ػ نتا ػػؽ لما ػػرض ما ػػي نت ػػس فف نك ػػوف فػ ػ بن ػػمف ُم
لمونػػوؼ ماػػي عى ػ مسػػوغمى مػػم نض ػ بػػي و فمػػم إف ػرلغ لماكػػـ ف ػ عبػػمرلى عممػػي ومةمػػمه فو
وضػػةي فػ

لألاكمـ ٓ

ػػور ،متمىػ متمىػػي فػػبل ُنا ػػؽ لماػػرض لمػػذى ن ػػده لم ػػمرع مػػف وتػػوس تسػػبنس

وال ُنمكػػف ماكم ػ لمػػا ض مػػف مرلنب ػ

ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف عى ػ لمولنة ػ كمػػم

ػػمر

إثبمتمم بمماكـ ٓ

*ََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

" إذل كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػـ نبػػنف بوضػػوح وبت

ػػنؿ م ػػردلى لممبػػمم لمم ػػوؿ

( باختبلس ػػمم ) ولمماتتػ ػ ممتم ػػوع لممبىػ ػ ( لممخ ػػتىس ) وخى ػػى فس ػػبمبي م ػػف لألدمػ ػ لمماتتػ ػ
ولممبنا موتي إستدالمي عى مم تمىي فااي نكوف مةنبم ب

ور نبطىي ونوتس ا ضي ٓ

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

* ا ض ٔ ٜٜٔٓ/ٕ/ػ س ٔٗ ػ ٘ٗ ػ  ٕٜ٘ػ طةف ٕٖٕٕٗ ٜ٘/ؽ
عجذؼحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ:ـَ

ذمػػؾ فاػػي وعى ػ مػػم نبػػنف كػػذمؾ مػػف مطممة ػ مػػدوامى لماكػػـ للممشنػػد ألسػػبمبي بػػمماكـ

لممطةوف فني فػاف لمماكمػ إكت ػى ولنت ػرى فػ تا ػنىمم مت رنػر لمتاىنػؿ لم ػمدر مػف كىنػ
لممادس ػ تممة ػ لإلسػػكادرن نسػػـ لماػػزؿ ولماسػػن عى ػ متػػرد لم ػػوؿ بػػأف لممةمنا ػ فثبت ػػى فف
لمخنط لممستورد نختىؼ إختبلفم كىنم عف لمخنط لمم اس ت

رتمى لممةد ،مىت دنر ٓ

وي ػػو بن ػػمف نم ػػر ك ػػذمؾ مبن ػػمف م ػػشدى ذم ػػؾ لمت رن ػػر لم اػ ػ لم ػػذى لخ ػػذى ب ػػي ماكمػ ػ

لمموضػوع بػػدرتتنمم وفنممػػى عىنمػػم نضػػمميم بادلاػ لمطمعاػ ولمػػذى فضػػىتي ولطمأاػػى إمنػػي دوف
بمن لمت مرنر لألخػرى لم ػمدر ،مػف م ػىا لمكنمنػمم لمتمبةػ مػو لزر ،لم ػامع ولممركػز لم ػوم
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
لمماػد وفف لمػا ص فػ عػدد لمبورمػمى اػمت عػف ف ػد تػزم مامػم فثاػمم عمىنػ لمتتمنػز ولمت ػػانس
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 لمماكمػ لمتػ ف ػػدرى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولمتػ لخػػذى باكػػـ لوؿ درت ػ
ونضػى بتأننػده ألسػبمبي ػ مػـ ت ػأ تا ػنؿ مػػم تػمم بت رنػر نسػـ لماػػزؿ ولماسػن بكىنػ لممادسػ

بتممة ػ لإلسػػكادرن ومػػـ تػػورد إال اتنتتػػي فاسػػس دوف فسػػبمبي وم دممتػػي لمت ػ تػػشدى إم ػ تىػػؾ
لماتنت ٓ
ػػور ولض ػػح ولتم ػػمؿ ظ ػػمير

ومم ػػذل ك ػػمف تا ػػنؿ لمماكمػ ػ مم ػػذل لم ػػدمنؿ م ػػوبم ب

فأضػػا غممضػػم مبممػػم ألف لمماكم ػ مػػـ توضػػح بمػػدوامى لماكػػـ كن ن ػ إسػػتدالممم عى ػ تىػػؾ
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

ماكم لما ض عف مرلنب
عى لمولنة كمم

ا إستدالؿ لمماكم بذمؾ لمت رنر ومدى سبلم تطبنؽ لم ماوف

مر إثبمتمم بمماكـ بسبس إتممؿ لمدمنؿ لممسػتمد مػف لمت رنػر لم اػ لمسػممؼ

لم ػذكر ولن ػرلده عى ػ ااػػو عػػمـ ومتمػػؿ ال نبػػنف ماػػي كن ن ػ لإلسػػتدالؿ بػػي ولتخػػمذه سػػادل مثبػػوى
لمولنة ف تماس لمطمعا ولمت نضى لمماكم بادلاتمم عامم ٓ
ويو مم ن ـ تا نؿ لمماكم مذمؾ لمدمنؿ لم ا بمم

ور لمذى ناساس كذمؾ عىػ

لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولمػػذى فنػػمـ نضػػممه بادلاػ لمطمعاػ باػػمم عى ػ ذمػؾ لمت رنػػر لم ػػمدر مػػف
كىن ػ لممادس ػ بتممة ػ لإلسػػكادرن ولمػػذى إتخذتػػي لمماكم ػ سػػادل م ضػػمومم بادلا ػ لمطمعا ػ بػػؿ

كمف يو ساد لماكـ وتوير نضموي ودعممتي لمممم وركنزتي لمتويرنػ بانػث ال ننػمـ مػي بدواػي

ٓ
ويػػو مػػم كػػمف نتةػػنف عى ػ لمماكم ػ ات ػ نسػػىـ نضػػمشيم مػػف يػػذل لمة ػولر فف تُضػػمف

فسػػبمس اكممػػم لممطةػػوف فنػػي مػػم تػػمم بػػممت رنر لم اػ لمسػػممؼ لمػػذكر ومضػػموف مػػم ورد ب اػوله
ؿ وولضح نك ؼ عف وتي لإلستدالؿ م تمبل عى فسػبمس ذمػؾ لمت ػونر

ف بنمف تى ُم
ومسوغمتي ولمت إاتم مامػم إمػ ثبػوى إخػتبلؼ خنػوط لماػزؿ لمم ػاة بمةرفػ لمطمعاػ عػف
تىؾ لمت نممى باسػتنرلديم مػف لمخػمر مت ػانةمم ولعػمد ،ت ػدنريم مىخػمر و خم ػ ونػد تػمم
ذمؾ لمت رنر موضام كمف لماولا لم ان لمت إستاد إمنمم ممم كػمف نتةػنف مةػي عىػ لمماكمػ
بنمامم ف اكممػم لممطةػوف فنػي ذلتػي اتػ نمكػف مرلنبػ

ػا لماتنتػ لمتػ إاتمػ إمنمػم ذمػؾ

لمت رنػػر وفامػػم تػػشدى إمػ يػػذه لماتنتػ فػ ماطػػؽ سػػمو ولسػػتدالؿ م بػػوؿ و واتػ نمكػػف لم ػػوؿ

بأف لمماكم فطاى إم مضموف ت رنر لمتاىنؿ لمذى فخذى بي وعومى عىنػي ويػ عىػ بناػي
تمم ولدرلؾ تمـ ولمممـ ػممؿ بمضػمواي وفسػبمبي وفرنػمـ لمتاممنػؿ واتموتمػم بممم مراػ بػنف لماػزؿ
لممسػػتورد ولماػػزؿ لمػػذى تػػـ ت ػػانةي ولمػػذى خىػػص ماػػي إم ػ وتػػود ذمػػؾ لم ػػرؽ بػػنف اػػوع كػػؿ

ماممم ػ ومػم إذل كماػى عمىنػمى لمت ػانس ولمتتمنػز لمتػ فُدخىػى عىنػي نبػؿ ت ػانةي تػ

ػنرى

ند فثرى ف اوعن لمازؿ لممسػتورد مػف عدمػي ػ واتػ نمكػف لم ػوؿ بػأف لمماكمػ اػنف فتػرى
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لمم مراػ ولمم مضػى بػنف لمت مرنرلم انػ لممطرواػ عىنمػػم ولمتػ تػممى اتموتمػم مختى ػ كىنػ مػػس
لماتمو لمت إاتم لمنمم ت رنر كىنػ لممادسػ لمسػممؼ لمػذكر ػ كماػى عىػ إممػمـ ػممؿ وكممػؿ

بمضموف لمت رنر لمذى فخػذى بػي وفسػبمبي وفسػمانده ولاػي كػمف ماػؿ إطموامامػم باػمم عىػ باػث
دننػػؽ وتماػػنص و ٍ
لؼ بمػػم نػػدؿ عىػ لامػػم نممػػى بولتبمػػم وبمػػم ناباػ عىنمػػم مػػف تػػدننؽ لمباػػث
مىتةرؼ عى وتي لما ن ٓ
ويػذل لم

ػور لمػذى تػردى فنػػي لماكػـ لممطةػوف فنػي ممػم نةنبػػي ونسػتوتس ا ضػي ممػم يػػو

م ػػرر بػػأف لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم م

ػػوره لذل كػػمف نػػد فكت ػ عاػػد تا ػػنؿ لمػػدمنؿ لم ا ػ لمػػذى

لسػػتاد لمنػػي فػ نضػػموي بمإلدلا ػ لمػ اتنتتػػي واػػديم دوف بنػػمف فسػػبمبي ومضػػمواي ات ػ نمكػػف
لمتا ؽ مف مدى مولممتي ألدم لمدعوى لألخرى ولذ كمف ال نبنف مف لماكـ لف لمماكمػ اػنف
لستةرضى ذمؾ لمدمنؿ كماى مىم بي إممممم ممبل نمنػ م ممػم لم ر ػ متمان ػي لمتماػنص
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

نضػمومم لمػ فدمػ فخػرى ألامػم متسػماد ،ومامػػم متتمةػ تتكػوف ع نػدتمم بانػث إذ بطػؿ فاػػديم
فو فستبةد تةذر لمتةرؼ عى فثر ذمؾ ف لمرفى لمذى فاتمى إمني ٓ
* ا ض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ـ س ٖٖ ػ  ٕٓٚػ ص ٓٓٓٔ ػ  ٕ٘/ ٙٓٗٚؽ
* ا ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ رنـ ٔ ػ ص ٔٔ ػ طةف ٘ ٘ٔ / ٕٖٙؽ

وال نرفػػس ي ػذل لمة ػولر عػػف لماكػػـ فف نكػػوف ت رنػػر كىن ػ لممادس ػ لمم ػػمر لمنػػي مرف ػػم
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

لمتةػػرؼ عىػ وتمػ اظػػر لمماكمػ لمتػ فخػػذى بمػػم ولطمأاػػى لمنمػػم وفنممػػى نضػػمميم بمالدلاػ
بةد لمتةونؿ عىنمم وات تتمكف ماكم لما ض مف لم نمـ بدوريم ف
لماكػػـ وسػػبلم ماط ػػي لم ضػػمو ويػػو مػػم إسػػتامؿ عىنمػػم بسػػبس لم

مرلنبػ

ػا لسػتدالؿ

ػػور لمػػذى ػػمس تا ػػنؿ

لمماكم ػ ممضػػموف ذمػػؾ لمت رنػػر بمػػم عػػمس لماكػػـ لممطةػػوف فن ػي وفوتػػس ا ضػػي كػ ػمم سىػ ػؼ

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

بناي كممى بأسبمس ومضموف لمت رنػر لألخنػر وفف ت ضػنىمم متىػؾ لماتنتػ وفخػذيم بػذمؾ لمت رنػر
ولتخمذيػػم ماػػي سػػادل م ضػػمومم بمالدلا ػ كػػمف عى ػ لسػػمس سػػىنـ بةػػد باػػث دننػػؽ وت طػػف ػػممؿ

مكمفػ ػ فس ػػبمبي ومنس ػػى اتنتت ػػي وا ػػديم ٓوفف نك ػػوف ذم ػػؾ تمنة ػػي ولض ػػام م ػػف م ػػدوامى لماك ػػـ
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لممطةوف فني ذلتي ألف ورن لماكـ مست ى بذلتمم

كمػم سػىؼ لم ػوؿ ( ا ػض ٜٕ٘ٔٚ/ٙ/

ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٘ ) ٜٛو ػ ومػف ثػـ كػمف الزمػم فف نكػوف ذمػؾ كىػي ولضػام بمػدوامى لماكػـ

ذلتي دوف لمرتوع لمػ فورلؽ تىػؾ لمت ػمرنر ومامضػر فعمممػي لممرف ػ بػمالورلؽ فو لإلاممػ لمنمػم

ألف تىؾ لألامم غنر تموز ،انػث ناباػ فف نكػوف لماكػـ م ػتمبل عىػ كمفػ عام ػر لمت رنػر
لم ا لم ػمدر مػف كىنػ لممادسػ لمم ػمر لمنػي وفت لزوػي لمتويرنػ بمػدوامى لماكػـ ذلتػي ويػو مػم
فخطأتػػي لمماكمػ لمتػ ف ػػدرى لماكػػـ لمطةػػنف وممػػذل كػػمف اكممػػم مةنبػػم بمم

ولمموتس مىا ض كمم سىؼ لم وؿ ٓ

ػػور لممبطػػؿ

سحٓـحَََ:سـأَكَ٠ضـرينَجُوحَٕٗٝٞهظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَٝئسالٍَحبنَجُضكحعََ:
ذمػ ػػؾ فف لمطمعا ػ ػ تمسػ ػػكى ف ػ ػ لمػ ػػدفمع لم ػ ػ وى ولممسػ ػػطور بمػ ػػذكرتمم فمػ ػػمـ ماكم ػ ػ

لمموض ػػوع ب ػػدرتتنمم بأام ػػم لعترض ػػى عىػ ػ ت رن ػػر كىنػ ػ لممادسػ ػ لمم ػػدـ مم ػػىا لمتم ػػمرؾ

إعترلضم طممبى فني وفؽ

انح لم ػماوف لعػمد ،لمتاىنػؿ مػر ،فخػرى فمػمـ تمػ فانػ مختى ػ ٓ

وكمف ذمؾ بتمرن ٕٔ ٜٜٔٚ/٘/وذمؾ وف م ما مم لمم روع طب م مى رلر لمػوزلرى رنػـ ٔٗ مسػا
ٖ ٜٔٙولمذى اص عى فاي مذوى لم أف لف نةترضول عى اتنت لمتاىنػؿ خػبلؿ لسػبوع عىػ
لألكث ػػر م ػػف ت ػػمرن إخط ػػمريـ باتنتػ ػ لمتاىن ػػؿ وذم ػػؾ بخط ػػمس مو ػ ػ عىن ػػي نتض ػػمف فس ػػبمس

لعت لرض ػػمـ م ػ ػ وع بممت ػػمرنر لمتػ ػ ا ػػىول عىنم ػػم م ػػف تاممن ػػؿ فترن ػػى فػ ػ مةمم ػػؿ فخ ػػرى
بمةرفتمـ ونةمد لمتاىنؿ ف يذه لمامم عى ا تمـ فػ لممةممػؿ لمما ػوص عىنمػم فػ لممػمد،
لألوم وتةتبر اتنت لمتاىنؿ اممون ٓ
ٝهضَسحُلصَٓظِذسَججلٔحعىَٛظجَجُوغجعَذحآلضَ:َ٠

ٔ) مـ نتـ لخطمر

ماب لم أف ( لمطمعا ) بكتمس رسم كمم ورد بمم رلر لموزلرى ٓ

ٕ) لف لمطمعاػ فػػور عىممػم بت رنػػر كىنػ لممادسػ طىبػى رسػػمنم بتػمرن ٕٔ ٜٜٔٚ/٘/ونبػػؿ
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 لمتامون ػ

ضديم دوف اؽ ٓ

كمػم تمسػػؾ لمػػدفمع عػف لمطمعاػ

بطىػػس لعػمد ،لمتاىنػػؿ فمػػمـ تمػ اكومنػ مةتػػرؼ

بمػػم و ومكػػف ماكم ػ لمموضػػوع بػػدرتتنمم لمت تػػى عػػف يػػذل لمطىػػس ومػػـ تا ػػؽ دفػػمع لمطمعا ػ
مكت ن بمم وؿ بأامم لطمأاى لم ت رنر كىنػ لممادسػ لمسػممؼ لمػذكر ويػ تمػ غنػر مخت ػ
كمم سىؼ لمبنمف ٓ

وال ػػؾ فف دف ػػمع لمطمعا ػ عىػ ػ ي ػػذل لماا ػػو تػػويرى وامس ػػـ مىك ػػؼ ع ػػف لما ن ػ ػ

ولممدلن ػ ػ مى ػ ػولس و كمػ ػػم فف طىػ ػػس لمطمعا ػ ػ لعػ ػػمد ،تاىنػ ػػؿ لمةناػ ػػمى فمػ ػػمـ تم ػ ػ اكومن ػ ػ
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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لمػػذكر كػػمف نتةػػنف عىػ لمماكمػ لألس ػتتمب لمنػػي ولت لروػػي ٓ وتػػمم رد لمماكم ػ عاػػد رفضػػمم
يذل لمطىس ب وممم  " :بأامم تطموف لم ممورد بت رنر كىن لممادسػ ولمػذى لاتمػ لمػ لخػتبلؼ

لمخػػنط لممسػػتورد عػػف لمخػػنط لمم ػػاس وممػػذل تىت ػػى لمماكم ػ عػػف طىػػس اػػدس خبنػػر إلعػػمد،
لمتاىنػػؿ كمػػم فامػػم ال تطمػػوف لم ػ لمتاممنػػؿ لمت ػ لترنػػى بمةرف ػ تمػػمى فخػ ػرى لسػػتةماى بمػػم
لممتمم فػ دفمعمم " ٓ
ويػػذل لمػػرد ناطػػوى عى ػ خطػػأ ف ػ تطبنػػؽ لم ػػماوف ألف لم ػرلر لمػػوزلرى لم ػػمدر طب ػػم

ألاكػمـ نػماوف لمتمػمرؾ مػاح لمطمعاػ اػؽ لإلعتػرلض عىػ ت رنػر لمتمػ سػمم لمػذكر ػ رغػـ
فامػم غنػر مخت ػ ػ ولعطميػم لماػؽ فػ طىػس عػرض لألمػر عىػ متاػ فخػرى فانػ مخت ػ
إلعمد ،لمتاىنؿ عى ا تمم ٓ
وبممتػػمم فمػػم كػػمف مىماكم ػ فف تسػػىبمم يػػذل لماػػؽ كمػػم مػػـ نكػػف مػػف سػػىط م ػػىا
لمتممرؾ كذمؾ رفض طىبمم اؼ لمذكر ولمما وص عىني ف لم رلر لموزلرى لممذكور و وممػذل

كمف رفض لمماكم ومف نبىمم لمم ىا لمم مر لمنمػم فػ غنػر ماىػي ماطونػم عىػ خطػأ فػ
تطبنؽ لم ماوف فضبل عف لإلخبلؿ باؽ لمطمعا ف لمدفمع ٓ
ألف لم رلر لمػوزلرى مػـ نتةػؿ ت رنػر لمىتاػ لمم ػكى مػف كىنػ لممادسػ
تدم باخت م مم وي غنر مخت

عىػ فػرض

ػ  ..مـ نتةىي اممونػم بمتػم و بػؿ فعطػ مىطمعاػ اػؽ

لألعتػرلض عىنػػي وطىػػس لم اػص مػػف تمػ فخػرى ماػػدد ،عىػ سػبنؿ لما ػػر بػػمم رلر لمػػوزلرى

بمػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ م ػػىا لمتمػػمرؾ فف تسػػتتنس مطىبمػػم لمم ػػروع ولمػػذى تػػرى وف ػػم
ألاك ػػمـ لم ػػماوف ٓ كم ػػم ك ػػمف عىػ ػ لمماكمػ ػ ك ػػذمؾ فف تت ػػدلرؾ ي ػػذل لمخط ػػأ وت ػػأمر بااممػ ػ
لمةناػمى لمػ تمػ

فانػ فخػػرى مخت ػ متتػػرى لمتاىنػػؿ عىػ ا ػ لمطمعاػ خم ػ وفف مػػف

ا مػػم يػػذل لمطىػػس ونتةػػنف عى ػ لمماكم ػ لماػػزوؿ عى ػ طىبم ػػم ولإلسػػتتمب إمنػػي وي ػ لممػػبلذ

لألخنر لمػذى نتةػنف فف نا سػح دلومػم متا نػؽ دفػمع لممػتمـ إظمػم لر مىا ن ػ ويدلنػ مى ػولس ولذ
خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فأاي نكوف مةنبم ولتػس لما ض ولألامم ٓ
* ا ض ٓٔ لكتوبر ٘ ٜٔٛػ س  ٖٙػ رنـ  ٜٔٗػ ص ٓٗ ٛػ طةف ٕ٘ ٘٘ / ٔٚؽ

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

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَََ
" عدـ مامن

لمت مرنر لممستبةد ،وبنمف فسبمس لستبةمديم نةتبر إخبلال باؽ لمدفمع " ٓ

* ا ػػض ٕٔ ٜٔ٘ٔ/ٖ/متموع ػ لم ولعػػد ف ػ ربػػس نػػرف ػ ٕ ػ ص  ٜٙٚرنػػـ ٕ٘ٔ ف ػ
لمطةف  ٕٔ/ٕٖٜؽ
ٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظَ
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فااي ممم كمف لستم لرر تا نذ لماكـ لممطةوف فني ضد لمطمعا مف أاي فف نىاؽ بمم
فض لر لر تسنم ال نمكف مدلركتمم ومس لا ضمم لمػدعوى لمتامونػ ضػديم مىت ػممح لمػذى تػـ مػس

م ػػىا لمتمػػمرؾ وف ػػم مىمػػمد ٖ/ٕٔٗ ،مػػف لم ػػماوف  ٙٙمسػػا ٖ ٜٔٙلمسػػممؼ لمػػذكر لممةػػدؿ
بمػم ناػؽ ممػػم طىػس
ن

ػػدور نػرلر مػػف ماكمػ لمػػا ض بونػؼ تا نػػذ لماكػـ لممػػذكور مشنتػم رنثمػػم

ؿ ف يذل لمطةف ٓ
كِٜظَٙجألؿرحخ

َ

تىتمس لمطمعا مف ماكمػ لمػا ض لألمػر بونػؼ تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي مشنتػم
رنثمم ن

ؿ ف يذل لمطةف

ٝجمٌـــــََْ:

أٝلََ

غحٗيحََ

ٝأطِيح

:

ب بوؿ لمطةف كبل ٓ

:

وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ٓ

:

باا ضمم لمدعوى لمتامون ضد لمطمعا مىت ممح ٓ

ٝأدطيحؿيحَ :

بونؼ تا نذ لمة وب لمم ض بمم ضديم فو لألامم ٓ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجحملحَٓ/َ٠عجحتَ٠ػـيسَ

َ
َ
َ
َ
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َ
َ

سيحٗسَأٓحٗسَـَضرضيضَـَجسطالؽَ
َ

جُوؼرسََٓ0992/01869ـطأٗقَمشحٍَججليؼزَـََ0992/0074ج٘خَجُضهَََ٠
َ
َ

جُـؼَٖذحُ٘وغََ28/06848م

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ

حمٌٔسَجُ٘وغَ

جُضجتغزَججل٘حتيسَ
َ

ضوغيغَذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَ
ٓوضٓسَٖٓ

ـــــــــــــ

....... :

متمـ ٓ مستأاؼ ٓ ماكوـ عىني ٓ طمعف ٓ

وموطاي لممختمر مكتس لألستمذ  /رتمو عطنػ

لمماػمم بػمما ض ػ ٘ٗ

ش طىةػى اػرس ػ لم ػمير ،ػ لموكنػؿ عاػي بتوكنػػؿ ٔ ٜٗٙد ٜٜٔٙ /
رسم عمـ توثنؽ لأليرلـ نبنح لمت رنر بممطةف بمما ض ٓ
ػـــضَََ:

لمانمب لمةمم

كــَ٠جمٌــْ  :لم ػػمدر  ٜٜٔٚ/ٕ/ٜٔمػػف ماكمػ

تػػاح مسػػتأاؼ لمػػدن

فػ لم ضػػن

 ٜٜٔٙ/ٕٜٔٓٚمستأاؼ ممؿ لمتنػزٜٜٔٙ / ٖٔٛ٘ ( ،تػاح لمػدن )

ػ ولم مض اضورنم ب بػوؿ لإلسػتوامؼ ػكبل وفػ لمموضػوع برفضػي وتأننػد
لماكـ لممستأاؼ ػ وفمزمى لممستأاؼ لمم مرنؼ ٓ
و كماػى ماكمػ تػػاح لمػػدن نػػد نضػى فػ ٜٜٗٔٔٙ/ٔ/بمةمنبػ لممػػتمـ بػػممابس
ػ ػػم لر مػ ػػس لم ػ ػػاؿ ولإلن ػ ػػمؼ ممػ ػػد ،ثػ ػػبلث سػ ػػاولى تبػ ػػدف مػ ػػف تػ ػػمرن

ػ ػػنرور ،لماكػ ػػـ اممونػ ػػم

ولمم ػػمرنؼ لمتامون ػ ولثبػػمى تاػػمزؿ لممػػدع بػػمماؽ لممػػدا ولممػػتمـ كػػؿ عػػف دع ػوله لممدان ػ

وفمزمى كبل ماممم بم مرنؼ دعوله لممدان وخمس تانممى م مبؿ فتةمس لمماممم،

جُـؼـَٖذـحُ٘وغََََ :و إذ إسػتأاؼ لممػتمـ اكػـ فوؿ درتػ و ػ ونضػ فنػي عىػ ااػو مػم
ت دـ و ػ و مس لماكـ لإلستوامف مم نبطىي ػ مػذمؾ طةػف عىنػي لممػتمـ

لممس ػ ػػتأاؼ بطرن ػ ػػؽ لم ػ ػػا ض بتوكن ػ ػػؿ نب ػ ػػنح ذم ػ ػػؾ ونن ػ ػػد طةا ػ ػػي بػ ػ ػرنـ
 ٜٜٔٚ/تتػمبس ماكمػ
فسبمس لمطةف برنـ

ػػممؿ لمتنػز ،بتػػمرن

 ٜٜٔٚ /تتمبس بتمرن
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 ٜٜٔٚ / ٗ /ػ ونػػدـ
ٓ ٜٜٔٚ / ٗ /

جُٞهــــحتغَ

بطرنؽ لإلدعمم لممبم ر و ػ رفس  .........لمدعوى ٘ ٜٜٔٙ / ٖٔٛتاح لمػدن و ػ
نتمـ فنمم لمطمعف بأاي ف نوـ ٖ  ٜٜٔٙ /ٔ /بدلور ،نسـ لمدن  :ػ
ػػرك  .......ػ ولختىسػػمم (؟!) ما سػي (؟!) إضػرلر بممطممػػس وبػػمن

بػدلد فمػولؿ (؟!)
لم ركمم ٓ (؟!!)

لمممد ٖٗٔ / ،ع وبمى ٓ

باكممػم سػممؼ لمبنػمف و ػ فاسػتأا ي لمطػمعف و انػث

و نضػى ماكمػ تػاح لمػدن

نضػػى لمماكم ػ لإلسػػتوامفن ب بػػوؿ ورفػػض وتأنن ػػد لماكػػـ لممس ػػتأاؼ و فطةػػف عىنػػي لمط ػػمعف
بمما ض مؤلسبمس لنتن  :ػ
أٝلََ:ذـالَٕجمٌََْ1

أؿرحخَجُـؼَٖ

إلٗطلحءَجضيسَجحملحًٔسَ

ٝجإلسالٍَججلـيَْحبوٞمَجُضكحعَ

نػدـ لمطػػمعف مماكمػ فوؿ درتػ مػػذكر ،مكتوبػ بدفمعػي فػ إثاتػ ع ػر ،ورنػ

بامفظت مستادلى فضبل عف ماضر

ممم اسبتي

مشنػػد،

ىح وتامزؿ ن ر فني لممدع بأف ذم لمطمعف برنو

ان لمػدعوى لممبم ػر ،إمنػي و وطونػى يػذه لممػذكر ،لممكتوبػ عىػ دفػمع تػويرى

ماي دفس بةدـ تولز اظر لمدعوى مرفةمػم مػف غنػر ذى
مي لممستادلى لمم دمػ

ػ و ودفػمع موضػوع تػدى ت ػمد

نا ػ تمممػم ونػوع فى ترنمػ مػف لمطػمعف و لن فف اكػـ فوؿ درتػ مػـ

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

لم ماش ولإلخبلؿ لمتسنـ باؽ لمدفمع فمػمـ ماكمػ فوؿ درتػ و ومػـ نةػرض يػو لنخػر م ػ
ممم ندمػي لمطػمعف مػف دفػمع مكتػوس مماكمػ فوؿ درتػ

لمتػ مػـ تةػرض مػي ال إنػرلدل وال ردل

!!
وفممـ لمماكم لإلستوامفن و ندـ لمطمعف مذكر ،مطوم بدفمعػي تضػماى دفمعػم تويرنػم

مػػـ نكػػف مطرواػػم عى ػ ماكم ػ فوؿ درت ػ و ومػػس ذمػػؾ مػػـ نةػػرض لماكػػـ لإلسػػتوامف ممػػذه
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
ػؼ
ٗضَجملظًغزَ " :لمدعوى لممستأاؼ اكممػم دعػوى مبم ػر ،و رفةػى فػ ظػروؼ ُخى ْ
ػػتر مؤلسػػؼ بػػنف ػػدن نف امنمػػنف و تمةػػى بناممػػم ػػدلن طونى ػ مػػدى عمريمػػم و إال فف
ػؼ فانما ػػم م ػػم ن ػػدمر رب ػػمط لألخػ ػولف و ون ػػد مؤلس ػػؼ ك ػػمف و مػ ػوال فف ف ػػممى لم ػػدلن إمػ ػ
مىخى ػ ْ
ُ
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فول ريم لما ن نػ و وعػمد مى ػدن نف مػم كػمف بناممػم مػف

ػ مم و فاات ػر لماػؽ بناممػم وكػمف

لم ىح لمذى فيػـ مػم فنػي يػو إنػرلر لرفػس 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

ال فسمس ممم ممم دعمه إم إعتبمر كمف طىبمتي ف لمدعوى لممبم ر ،كأف مـ تكف ٓ
ػوضَجُطظححلَٝجُط٘حػٍَجملطرحصٍََ1

فرف اػػم بامفظتاػػم  ٕ /ػ  ٜٜٔٚ/ٕ/ٔٛلمم دمػ مػػس يػػذه لممػػذكر،

ػػور ،ضػػوون طبػػؽ

لأل ؿ ػ وسبؽ ت دنـ لأل ؿ بتىس ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/فممـ ماكم فوؿ درتػ وثمبػى ذمػؾ فػ
ماضريم ػ مف إت مؽ لم ىح ولمتاػمزؿ لممبػرـ بػنف طرفػ لمخ ػوم فػ لمػدعوى ػ واانػؿ عىػ
مم ورد ف لمت ممح وموتزه إنرلر لممدع رلفس لمدعوى لممبم ر ،بػأف ذمػ ( لممػتمـ لممسػتأاؼ

) برنو ا ن ممم اسبتي

ان لمدعوى لممبم ر ،إمني و وفف يذه لمدعوى لممبم ر ،ال تةدو فف

تكوف سامب

نؼ ال فسمس ممم ممم دعم لممدع إمػ إعتبػمر طىبمتػي فػ لمػدعوى لممبم ػر،

كػػأف مػػـ تكػػف

ػ ونػػرر لممػػدع فػ لمباػػد " فوال " مػػف لمة ػػد بأاػػي " نتاػػمزؿ عػػف نضػػن لمتااػ

لمممثى ػ رنػػـ ٘ ٜٜٔٙ/ٖٔٛتػػاح لمػػدن لمم مم ػ ماػػي ضػػد لمطػػرؼ لمثػػما ( لممػػتمـ لممػػدع

عىنػػي ) لمماػػدد ماظريػػم تىس ػ ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ـ ون ػػمؿ يػػذل لمتاػػمزؿ تػػرؾ لمػػدعوى لممدان ػ

ولعتبمر طىبمتي كأف مـ تكف مس لمتزلمي بم روفمى لمدعوى " ٓ
يذل وثمبى ف ماضر تىسػ ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/مماكمػ فوؿ درتػ فف " لمامضػر عػف
لممتمـ ندـ ف ؿ ع د ت ممح وتامزؿ مػس لممػدع لممػدا ولمامضػر عػف لممػدع لممػدا فنػر
بممتوننس عى ماضر لم ىح ػ كمم فنر لمامضر عف لممدع بمماؽ لممدا ب ػا لمت ػممح

و ػا توننػس موكىػي " .ػ وثمبػى بتىسػ ٗٔ ٜٜٔٙ/ٔٔ/فف " لمامضػر عػف لممػدع بػمماؽ
لممػػدا اضػػر ونػػدـ سػػاد وكممتػػي لمتوكنػػؿ رنػػـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٛولطىةػػى لمماكم ػ عى ػ لمتوكنػػؿ
وتبنف فاي نبنح لم ىح ولإلنرلر "  .وثمبى صٕ بمدوامى لماكػـ لممسػتأاؼ  :ػ "وانػث اضػر
وكنػػؿ عػػف لممػػدع لممػػدا ونػػرر بممت ػػممح ولمتاػػمزؿ عػػف لمػػدعوى لممدان ػ " و وف ػ ماطػػوؽ
لماكـ لممستأاؼ نضى ماكم فوؿ درت " باثبمى تاػمزؿ لممػدع بػمماؽ لممػدا ولممػتمـ كػؿ

عف دعوله لممدان وفمزمى كبل ماممم بم مرنؼ دعوله لممدان " ٓ
ا
جُضػَٟٞجملرحشغزَذحؿِسَكحؿضزَأطالََ1
َ
َ

وولنس لمامؿ فف فسمد لمدعوى لممبم ر ،ولضح مف لمبدلن و ػ وفف لم ىح لمذى تػـ مػم

يػػو إال تسػػىنـ با ن ػ ام ػػة ولضػػا مػػـ ن

ػػر لممػػتمـ لممػػدع عىنػػي ف ػ بنمامػػم و ػ ونػػد

فامطػػى مػػذكر ،زوتتػػي لمزمنى ػ لمكرنم ػ لألسػػتمذ ،لمػػدكتور..... ...... / ،إبا ػ

230

ػػماس عمػػد،

لممرلتس ف نماوف لممرلفةػمى ػ  ..ا ػوؿ إف مػذكر ،زوتػ لممػتمـ لمزمنىػ لمكرنمػ مماكمػ فوؿ
درتػ نػد فامطػى بممونػموس وبأاكػمـ لم ػماوف عىػ لمسػولم و م ػ وع بمسػتادلى نمطةػ و ػ ولذ
بسػػطى تىػػؾ لممػػذكر ،وا ػولفظ لممسػػتادلى لمم ػػدمنف إم ػ ماكم ػ فوؿ درت ػ دفػػمع لممػػتمـ ف ػ

لمولنس ولم ماوف و ممم ال دلع متك لرره يام و ػ فااام اكرر تمسكام بكؿ مػم ورد بمممػذكر ،واػولفظ
لممستادلى و واانؿ عىنػي تمىػ وت

ػنبل واتخػذه دفمعػم ماػم فمػمـ لمماكمػ لإلسػتوامفن لممػونر،

ٓ

*

*

*

وكما ػػى لم ػػدعوى لممس ػػتأاؼ اكمم ػػم ن ػػد فننم ػػى بطرنػػػؽ لإلدعػػػمم لممبم ػػر م ػػف لمس ػػند /
ػػرك  " ........و وبةػد فف إت ػػؽ لم ػركمم عىػ

 ........لم ػرنؾ يػػو و خػرنف مىمسػػتأاؼ فػ

ت ػ ن لم ػػرك و وعنا ػول م ػ نم يػػو لممامسػػس  .......... /و إا ػػرد لممػػدع دوف لمم ػ
ودوف بمن لم ركمم برفس يذه لمدعوى لممبم ر ،لمت ال فسمس ممم ف لمولنس ولم ماوف ٓ
( إت مؽ لمت
َ

ن تاى رنـ  ٔ/امفظ  ٔ/ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/

َ

ػضَّهرٍَٞجُضػَٟٞجملضٗيسَٝججل٘حتيسَجملـطأٗلسَذحُطرؼيسَ

* دحُسًََٕٞجُـيضَجملضػَ٠هضَذبحََٛجملظلَٝ٠طلطَٝٚصٝعَٙ؟!َٝئػطـقََٞٛ

ئهحٓسَجُضػَٟٞجملرحشغزَأغ٘حءَجُطظليسَ؟!َٝألَٗٚلَطلسََُٚكَ٠متػيََجُشغًسَأغ٘حءَ
جُطظليسَكاَٗٚئدطحٍَذغكغَجُضػَٟٞذامسَُٚيطلحصَٟجمٌَْذؼضَّهرٍَٞجُضػَٟٞ
ُغكؼٜحََٖٓؿريَطَٟطلسَدحُسًََٕٞطحددَجُظلسَـََٞٛجملظلَ٠جُوحتَْػَِ٠

ضظليسَجُشغًسَجُ ىَلَيورَََٖٓأدضَجُشغًـحءَكَ٠جُشغًسَجملوحػحزَذشأٜٗحَهرََ
جآلٝجَٕذطٔحَّٛظَٙجُطظليسَججلحعيسَََ1

فمممػمد ٖٖ٘ / ،مػف لم ػماوف لممػدا ا ػى عىػ فاػي  :ػ " تامػ عاػد اػؿ لم ػرك سػىط

لممدنرنف فمم خ ن لم رك فتب

بمم در لمبلزـ مىت

ٝضٞجضغَهؼحءَحمٌٔسَجُ٘وغَػَِ٠أَٗ:َٚـَ
" نترتػػس عى ػ اػػؿ لم ػػرك وتةنػػنف م ػ

ماىمـ لمم

ونكوف يو

مامم فو عىنمم مف دعموى " ٓ
* ا ض مدا

ن إم فف تاتم يذه لمت

ممػػم زولؿ

ن "ٓ

ػ مػػدنرنمم ف ػ تمثنىمػػم و ونا ػؿ

ػماس لم ػ لموانػد فػ تمثنػؿ لم ػرك فمػمـ لم ضػمم فنمػم نرفػس
٘ ٜٜٔٚ/ٖ/ػ س ٖٓ ػ ٕٖٔ ػ ٖٔٚ

* ا ض مدا  ٜٜٔٚ/ٖ/ٔٚػ لمطةف  ٘ٛٙمسا ٗٗ نضمون
ومف لممسىـ بي بنف لمطرفنف فاممم إت م وبمن لم ركمم عى اؿ وت
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ن لم رك و ػ

وعناػػم م ػ نم مىت ػ ن يػػو لممامسػػس  ........ /إلتمػػمـ يػػذه لمت ػ ن لمت ػ ال نتػػوز ألاػػد
ماممم فف نستب مم وال فف نت مض نبؿ تمػمـ لمت ػ ن لمماوطػ بػذمؾ لمم ػ

لمػذى إت ػم عىنػي

وبػػدف بمم ةػػؿ مممتػػي و ممػػم تكػػوف مةػػي لمػػدعوى لممبم ػر ،لممسػػتأاؼ اكممػػم مرفوعػ نبػػؿ لألولف
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 ٓ
ومف لممتولتر ف لم ي ولم ضمم فف عدـ نبوؿ لمػدعوى لممدانػ ألى سػبس مػف فسػبمس

عدـ نبوممم و نترتس عىني عدـ نبوؿ لمدعوى لمتامون لممرفوعػ بمإلدعػمم لممبم ػر ٓ ذمػؾ فف
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

نبؿ لنولف و وعف اؽ ثمبى ومـ نا ض بمم ىح فو لموفمم فو لإلستن مم  .ػ فاذل كماى لمػدعوى
لممدان ػ غنػػر م بوم ػ ألى سػػبس مػػف فسػػبمس عػػدـ لم بػػوؿ ترتػػس عى ػ ذمػػؾ اتمػػم عػػدـ نبػػوؿ
لمدعوى لمتامون ٓ

* ٝكَ٠طُيَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغََ:ـَ

" ن ػػترط مئلدعػػمم لممبم ػػر فف تكػػوف لمػػدعوى لممدانػػ م بوم ػ ف ػػمذل لات ػ

لمػػدعوى لممدان ػ و كػػمف مةا ػ ذمػػؾ فاػػي مػػـ نت ػولفر لمسػػبس لمماػػرؾ مىػػدعوى لمتامون ػ

ػػرط نب ػػوؿ
وتكػػوف

لمدعوى لمتامون ي لألخرى غنر م بوم "  ( .ا ػضٖ ٜٔٛٚ/ٙ/ػ لمطةػف  ٚٔٔٛمسػا ٘ٙ

نضػمون

و ا ػض تاػمو تىسػي  ٕٛ/ٙ/ٔٙػ لمطةػف ٗ ٕ٘/ٕٕٛؽ و ا ػض  ٛٔ/ٕٔ/ٜػ

س ٕٖ ػ ٔ ٜٔػ ٕ ٔٓٚو ا ػض ٔ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٔٚٙػ  ٜٔٓٓو د  .مامػود اتنػس
اسػا ػ لألتػرلملى لمتامونػ ػ ط  ٜٔٛٛػ رنػـ  ٜٔٓ/ػ ص  ٔٚٙومػم بةػديم و د  .روموؼ
عبنػد ػ لألتػرلملى ػ ط ٔٔ ػ  ٜٔٚٙػ ص  ٕٔٓ/ٜٔٔو د  .مػمموف سػبلم ػ لألتػرلملى ػ
مةى معىنػي طٓ ٜٔٛػ ص  ٜ٘ٓ/ ٜ٘ٛو د .مامػد زكػ فبوعػممر ػ لألتػرلملى ػ ط ٗ ٜٔٛػ
ص  ٗٔٛ/ٗٔٙو د  .فامػد فتاػ سػرور ـ لموسػنط فػ لالتػرلملى ػ ط  ٜٜٔٚػ
ٕٕ ٙومػػم بةػػديم  ) .ـ

ٔص

وفػ اكػػـ  ٛٔ/ٕٔ/ٜػ س ٕٖ ػ ٔ ٜٔػ ٕ ٔٓٚت ػػوؿ ماكمػ

لم ػػا ض  .. " :وبممت ػػمم تك ػػوف لم ػػدعوى لممدانػ ػ غنرم بومػ ػ بم ػػم نس ػػتتبس ع ػػدـ نب ػػوؿ لم ػػدعوى
لمتامونػػي فنضػػم ولذ خػػممؼ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر فماػػي نكػػوف نػػد لخطػػأ ف ػ تأونػػؿ
لم ػماوف بمػػم نوتػػس ا ضػي وت ػػاناي باماػػمم لماكػـ لممسػػتأاؼ ولم ضػػمم بةػدـ نبػػوؿ لمػػدعوننف

لمتامون ولممدان

".

فمف ػروط لألدعػمم لممبم ػر فف تكػوف لمػدعوى لممدانػ م بومػ

و وفف تكػوف لمػدعوى

لمتامون م بوم ي لألخرى و فبل تتارؾ لمدعوى لمتامون إال بدعوى مدان م بوم و وال ت بػؿ
لمدعوى لممدان لال بدعوى تامون م بوم ػ وبذمؾ اكمى ماكم لما ض م لر لر وتك لر لر ٓ
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* ا ض  ٛٓ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ ٓ ٔٛػ ٕٜ٘
* ا ض  ٛٔ/ٗ/ٛػ س ٕٖ ػ ٕ ٙػ ٖٗٙ

* ا ض  ٛٔ/ٔٔ/ٕٙػ سٕٖ ػ ٕ ٔٚػ ٜٔٛ
* ا ض  ٙٗ/ٖ/ٜػ س ٘ٔ ػ  ٖٙػ ٔٚٙ
طذيلسَجُضػَٟٞجملرحشغزَطجضٜحَربََٔصُيَََ

ذـالَٕجإلضٜحَّٓػِٔحَربََٔصُيََػضَّهرٞهلح
ولمسػند لممػدع نتاػدث فػ

ػان دعػوله عػػف ترنمػ خنماػ فمماػ ويمنػ مػـ ناػػدديم

ومـ نبنامم ومـ ندؿ بولنةتمم ػ وكؿ مم نممي ( ص ٕ بمم ان ) فاي  :ػ
" وبتمرن ٖ ٜٜٔٙ/ٔ/نمـ لمطممس ( لممػدع ) بػاعبلف لممةىػف إمنػي لألوؿ ( لممػتمـ )

عىػ ػ ن ػػد ماض ػػر بموت ػػس إا ػػذلر اب ػػي عىن ػػي فن ػػي بس ػػرع ت ػػدنـ لممس ػػتادلى ولم ػػدفمتر لمخم ػ ػ
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 ترنم ػ
خنما لألمما (؟!!!) لمما وص عىنمم بممممد ٖٗٔ / ،ع وبمى "ٓ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َئٗطٜـَ)َ٠
ا
ٝملَيؼصَجُـيضَجملضػَ٠ذظذيلسَصػٞجَٙػَِ٠طُيَئلَهَ(َُٚٞصََ0ذحُظذيلسَ)ََ:ـََ
" إذل كػػمف ذمػػؾ وكػػمف لمثمبػػى فف لممةىػػف إمنػػي لألوؿ ( لممػػتمـ ) ويػػو مػػدنر لم ػػرك لمت ػ

ن مرؾ فنمم لمطممس ( لممدع ) ومي اؽ لإلدلر ،ولمتوننس ولمتةممؿ مس لم ركمى لنخػرى بأسػـ
لم ػػرك وف ػػم مىباػػد لمسػػمبس مػػف ع ػػد لمتةػػدنؿ ٓ ونػػد نػػمـ ( كػػذل؟! ) لممةىػػف إمنػػي لألوؿ (لممػػتمـ)
بمإلسػػتنبلم (؟!) عى ػ فم ػولؿ لم ػػرك (؟!) بةػػد فف تػػـ لإلت ػػمؽ عى ػ ت ػ ني لم ػػرك وتةنػػنف
لمسند لممامسس  ....... /م

نم ممم إال فاي مـ ن ـ باترلم لمت

ن إلمتامع (؟!) لممةىف إمنػي

لألوؿ ( لممتمـ ) ػ مدنر لم رك عف ت دنـ لممستادلى ولمدفمتر ات نتمكف لمم

مف إتمػمـ

لمت ػ ػ ن ٓٓ ب ػػؿ فف لممةى ػػف إمنػ ػ لألوؿ ( لمم ػػتمـ ) فاك ػػر (؟!) ا ػػؽ لمطمم ػػس فػ ػ رفس م ػػمؿ
لم رك وفربمامم ولختىسمم (؟!) ما سي لألمر لمذى فضطر لمطممس إلاذلره بتمرن ٖٜٜٔٙ/ٔ/

إال فا ػػي م ػػـ نمتث ػػؿ (؟!) لألم ػػر لم ػػذى نك ػػوف مة ػػي ن ػػد إرتك ػػس (؟!) ترنمػ ػ خنماػ ػ لألمماػ ػ (؟!)
لمما وص عىنمم بممممد ٖٗٔ/ ،ع وبمى " ٓ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َئٗطٜـَ)َ٠

ومػػـ نت ضػػؿ سػػنمد ،لممػػدع و ػ ومػػـ تت ضػػؿ

ػػان دع ػوله و ػ ببنػػمف مػػم يػػو لممػػمؿ

لممختىس (؟!) ومم يو م دلر ذمؾ لممػمؿ لممتمػوؿ لممخػتىس (؟!) و ـ وال مػم ينػ وكن نػ يػذل
لإلختبلس ٓٓ وال مت ادث (؟!) وال كنؼ كمف (؟!) ٓٓ

وم ػػس فف ك ػػؿ لمم خ ػػذ ( لممزعومػ ػ ؟! ) لمتػ ػ نأخ ػػذيم لمس ػػند لمم ػػدع وتأخ ػػذيم
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ػػان تي

لممبم ػر ،عى ػ لممػػتمـ ػ تا ػػس عى ػ نة ػوده (؟!) عػػف " سػػرع ت ػػدنـ " لممسػػتادلى ولمػػدفمتر
مىم ػ ػ

و وع ػػدـ لالمتث ػػمؿ (؟!) ألولم ػػر س ػػنمد ،لمم ػػدع " بس ػػرع ت ػػدنـ " تى ػػؾ لممس ػػتادلى

ولمػػدفمتر مىم ػ

لمم

ػ وفف ذمػػؾ فدى ػ فنمػػم نػػرى لمسػػند لممػػدع و ػػان تي ػ إم ػ عػػدـ ننػػمـ

باتممـ لمت

ػ فنمم ن وؿ سنمدتي ػ مػـ نػتمكف مػ ػف إتمػمـ لمت ػ ن ٓ

ن و ألف لمم

و
ا ػوؿ إاػػي مػػس فف كػػؿ يػػذه " لمم خػػذ " (؟!) ( لممزعومػ ؟! )لمتػ نردديػػم لمسػػند لممػػدع

و ان تي لممبم ر ،و تدور اوؿ لمت
عم ػػؿ لمم ػ ػ

ن ولمم ػ

لم ػػذى تةى ػػي لم ػػماوف لمممث ػػؿ لموان ػػد مى ػػرك تا ػػى لمت ػ ػ ن و إال فف لمس ػػند

لممدع ناؿ ا سي ف دعوله ماؿ لمم ػ
لمم

ولتػرلملى لمت ػ ن و ممػم يػو مػف

ػمنـ

و وال نترؾ مىم

فف نبم ػر مممتػي بمػم نػرله يػو بةناػي يػو ك ػنبل بااتمزيػم و ثػـ ال

نكىؼ خمطره ػ عى لألنؿ ػ باخت مـ لمم

ولاتزع ما سي ف رفةمم

و وناتػزع ما سػي

ػ لمم ػ

و ون ػمدر عىػ

لمم

ف دعوله لمت فاػؿ ا سػي فنمػم ماػؿ لمم ػ

ٓٓ ثـ فخذ ن ز ممم فةىي إم إستخبلص " فخػتبلس "

مزعوـ ال تمرن ػ وال كاي وال بنمف وال تادند وال ولنة مي (؟!!)
وألف لمسند لممدع و ان تي لممبم ر ،و ػ ندعنمف ترنم خنما فمماػ " ال وتػود ممػم "

و ػ فاف ختمـ

ان لإلدعمم لممبم ػر مػـ نتضػمف ػ كممولتػس (؟!) و ػ بنماػم مىتممػ لممرفوعػ ػ

عوضم عف لمانمب (؟!) ػ بمإلدعمم لممبم ر (؟!) ٓٓ فتممى

ان لمدعوى لممبم ػر ،بانػر

تمم (؟!!!) ػ وبانر بنمف وال تادند وال تةرنؼ بتممػ و ولامػم ماػض كػبلـ مرسػؿ ػ بػبل ولنةػ
وبػبل مبىػ وبػبل تادنػد ػ عػف خنماػ فمماػ و متمىػ متمومػ ال نػولـ وال وتػود ممػم (؟!) ف ممػى
لم ان ا م ( ص ٗ )  :ػ

" منسمس لممةىف إمني لألوؿ ( لممتمـ ) جمٌْ  :ػ
ا
لمة وب (؟!) لمما وص عىنمػم بمممػمد،
بطىبمى لممةىف إمني لمثما بتوننس فن
أٝلََ:ـ
ٖٔٗ ع وبمى عىني ػ ألاي ف نوـ ٖ( ٜٜٔٙ/ٔ/؟!) بدلور ،نسـ لمدن ػ بدد (؟!)
فمولؿ رك " تنؾ الست مرلى لإلدلر ،ولمتكاوموتنم " وفختىسمم (؟!) ما سي إض لر لر
بممطممس وبمن لم ركمم (؟!)

ا
غحٗيحََ:ـ بامزلمي بأف نشدى مىطممس ٓٓٓٓٓٓٓٓ إم
وولضح مكؿ ب نر فف

"

ان لمػدعوى بػذمؾ ػ ال تتضػمف " ولنةػ تبدنػد " عىػ ااػو

مػػم نتػػرى بػػي ننػػد وو ػػؼ ونػػموس لإلتمػػمـ ٓٓ فػػبل ذكػػر بمػػذه لمةبػػمر ،لمةممػ لممبممػ و ػ ممػػمؿ
مادد مختىس مبدد و ػ وال مولنة تبدند فو إختبلس و وال مكاي ومم ين وكن ن يػذل لمتبدنػد فو
لإلختبلس لممزعوـ (؟!!!)
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عىػ ػ فف عب ػػمر ،لمتمم ػ ( لممةدومػ ػ ) ونةػػى ف ػ كبػػمور خ ػػرى ك ػػ ى إخ ػػمؽ تامن ػػؿ
لممدع برفس لمدعوى باسػمي منتام ػ إاةػدلـ
ناة ػػد مػػي بم ػػرده

ػ تي ولات لزعػي بانػر سػاد

ػ لمم ػ

لمػذى

ػ تمثنػػؿ لم ػػرك ولماػػدنث باسػػممم فػ مراىػ لمت ػ ن ٓٓ بنػػمف ذمػػؾ فف

عبػػمر ،لمتمم ػ ( لممةدوم ػ ) س ػ ط مامػػم فامػػم تتاػػدث عػػف " فم ػولؿ لم ػػرك " ولماػ ػدنث عػ ػف "
فمػولؿ لم ػرك "  :ػ فػ مراىػ لمت ػ ن ال نكػوف إال مىم ػ

و وسػ ط مامػم فف مػم تزعمػي نػد

ونػػس إضػ لر لر " ببػػمن لم ػػركمم " ولمسػػند لممػػدع ال نمثػػؿ بػػمن لم ػػركمم وال نمثػػؿ لم ػػرك ولامػػم

واػػده دوف سػوله !!!  ..كمػػم فف لمسػػند لممػػدع ال نمثػػؿ بػػمن لم ػػركمم

تاة ػػد لم ػ مىم ػ

(؟!) ومـ ن وضي فاػد لم ػركمم فػ لماػدنث باسػمي (؟!) ولامػم إا ػرد لمسػند لممػدع واػده دوف
سػوله ودوف لمم ػ

ودوف فاػػد مػػف لم ػػركمم ػ  ...إا ػػرد برفػػس يػػذه لمػػدعوى لممبم ػر ،لمبمطىػ

لمانر م بوم عف تمم مةدوم ال وتود ممم ؟!!!!!
ا
ا
لَٝجٞصَذطحضحَجلغميسَسيحٗسَجألٓحٗسَججملَِٜٚ

جملضػحَٙكَ٠جإلصػحءَجملرحشغَجُـريَٓور(ٍَٞ؟!)َ
ٝجملغكٞعَهرََجآلٝجَٕ(؟!)َ

ٓظحصعزََٖٓعجكؼٜحَػَِ٠صٝعَٝطلسَجملظلَ٠جُوحتَْذحُطظليسَ

نىاػػم سػػى م فف لم ػػرك فػ اممػ ت ػ ن رضػػمون بات ػػمؽ لمطػػرفنف و وفف ممثىمػػم ف ػ مراى ػ
لمت ػ ػ ن ي ػػو لمم ػ ػ
لمم

دوف سػ ػوله و وفف لمس ػػند لمم ػػدع ن ػػد إس ػػتبؽ لمم ػ ػ

مثىمم تتميؿ بمن لم ركمم فاا رد بانر

مػػـ نخت ػػـ فنمػػم لمم ػ

وتتمي ػػؿ

ػػ

ػ ورفػس نبػؿ لنولف دعػوى غنػر م بومػ

وتتميػػؿ فنمػػم ا ػػموؽ ثمبتػ ال سػػبنؿ بتمتػػم إمػ اكرلامػػم و واسػػس إمػ

لممستأاؼ تمم ويمن ال وتود ممم ػ ن ذمؾ  :ػ
أٝلَََََ:جُشـغًسَكـَ٠دحُـسَضظـليسََ ،ـَٝمتَهرـََعكـغَجُـضػَٟٞجملرحشـغزَئهطــحَّ
أٓٞجهلحَٞٓٝجٞصجضٜحَٝئؿطَِْجملضػَ٠دوٞهَٚكيٜحََ1

مرف ػ ػػؽ تا ػ ػػى رن ػ ػػـ  ٔ /امفظػ ػ ػ  ٔ /مماكمػ ػ ػ فوؿ درتػ ػ ػ و إت ػ ػػمؽ لم ػ ػػركمم لممب ػ ػػرـ

 ٜٜٔ٘/ٖ/ٜعى ت

ن لم رك وتوزنس

مف موتودلتمم عى لم ركمم لألربة ويـ  :ػ

(ٔ) لممدع رلفس لمدعوى لممبم رٓ ،
(ٕ) لممتمـ لممدع عىني لممستأاؼ ػ لمدكتور ممادس  /لممتمـ ٓ
(ٖ) لمممادس ........ /

(ٗ) لمممادس ٓ ......... /
ومف لمبلفى مىاظر فف لم رنؾ لمممادس  ........ /مـ نت ك و ػ وفف لم رنؾ لمممادس
 ........ /مػ ػ ػػـ نت ػ ػ ػػك و

ػ وفف لموانػ ػ ػػد لمػ ػ ػػذى فا ػ ػ ػػرد برفػ ػ ػػس يػ ػ ػػذه لمػ ػ ػػدعوى لممبم ػ ػ ػر،
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( لمانر م بوم ) ػ يو لمسند ٓ ...... /
غحٗيحَََ:ذاهغجعَمجيغَجُشغًحءَـَملَيطوحعَجملطَْٜدوَٚكَ٠جُطظليسََ:ـَ

وثمبػػى بممبا ػػد لم لربػػس مػػف إت ػػمؽ لمت ػ ن إنػػرلر تمنػػس لم ػػركمم ب ػػأف لممػػتمـ مػػـ نت ػػمض

ا ػػتي فػ لمت ػ ن بمػػم نتامسػػس مػػس ا ػػتي فػ رفس لممػػمؿ فو لم ػػركمم لنخػرنف و وفاػػي مػػف
ا ي مذمؾ فف تكوف مي لألومون ف تا نؿ ا وني مدى لم رك ٓ
( مستاد ٔ/امفظ  ٔ/ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/
غحُػحًََََ:شقَجُطظليسَٓؼضَذٞجؿـسَجملضػَٗ٠لـَ:َٚ

ثمبػػى بممباػػد لمخػػممس مػػف إت ػػمؽ لمت ػ ن مولف ػ لم ػػركمم عى ػ توزنػػس لأل ػػوؿ لمثمبت ػ

مى رك طب م مك ؼ لمت

ن لممرفؽ  .و يذل لمك ؼ لممرفؽ فُعد بولسط لممػدع ا سػي باػمم

عى ػ ت ػػونض مػػف لم ػػركمم بت ػػمرن  ٜٜٔ٘/ٕ/ٕٛبتةن ػػنف لممػػدع ا سػػي اكمػػم م ػػردل من ػػوـ
باعدلد لممركػز لممػمم لمامػمو مى ػرك ولمػذى بموتبػي تػتـ ت ػ ن لم ػرك اممونػم وتادنػد كن نػ

توزنس لممبمم لماممون عى لم ركمم ولمانر ٓ
( لممستادلف  ٕ /و ٖ بامفظ  ٔ/ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٔ/

عجذؼحَََ:ئؿطَِْجملضػَ٠دوٞهَٚكَ٠جُشغًسَدـدًَشقَجُطظليسََ:
ت

نمـ لممدع ا سي باعدلد ك ؼ اسمس ختمم مموتودلى لم رك بممكممؿ وكػذمؾ إنػرلر

ن ختممن كػمم تـ توزنس لألمولؿ لمموتود ،بممباؾ اسس ك ؼ لمت

ن لممذكور ٓ

ف ػ وبتمرن  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜإستىـ لم ركمم لألربةػ ومام ػػـ لممػدع ا سػي مبىػ ٕٓٓٓٓٓ تػـ(
مموت فمؼ تانػي ) بولنػس ٓٓٓٓ٘ تػـ ( خمسػنف فمػؼ تانػي ) مكػؿ ػرنؾ وذمػؾ فػ
إطمر إترلملى ت

ن لم رك  .ػ وذمؾ بموتػس سػاد إسػتبلـ مونػس مػف كػؿ مػامـ بمػم

فنمـ لممدع ا سي ٓ

( نرلتس لممستاد  ٗ /امفظ  ٔ/ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/
س ػ وبتمرن ٕٔ ٜٜٔ٘/ٗ/إستىـ لممدع مف لم ػرك فػ إطػمر لمت ػ ن لمرضػمون وبموتػس
سػػاد إسػػتبلـ مونػػس ما ػػي و مبى ػ  ٕٔ٘ٚٛت ػػـ ( إثا ػػم ع ػػر فمػػؼ وخمسػػممو وثممانػ ػ
وسبةوف تانمم ) يػو

ػمف مػم نسػتا ي مػف لم ػرك مػف توزنػس ا ػدى ػ وكػذمؾ مبىػ

ٓٓٓٓٔ تػػـ (ع ػر ،الؼ تانػػي) مػػف ا ػػتي ف ػ لمت ػ ن فنرلممػػدع باسػػتبلمي مػػي

بتمرن ٕٔٓ ٜٜٔ٘/ٗ/
وبػذمؾ نكػػوف تمىػ مػػم إسػػتىمي لممػدع يػػو مبىػ  ٕٚ٘ٚٛتػـ ( إثاػػمف وسػػبةوف
فم ػػؼ وخمس ػػممو وثممانػ ػ وس ػػبةوف تانم ػػم ) عب ػػمر ،ع ػػف مبىػ ػ  ٕٕ٘ٚٛت ػػـ ( إثا ػػمف
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وع روف فمؼ وخمسممو وثممان وسبةوف تانمم )  .بمإلضمف إمػ لم ػ ٓٓٓٓ٘ تػـ
لمت إستىممم فػ  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜو وذمػؾ كىػي عىػ خػبلؼ مػم إدعػمه مػف عػدـ إسػتبلمي
مسػػتا متي مػػف لم ػػرك

ػ ومػػس ذمػػؾ نػػدع سػػنمدتي عىػ خػػبلؼ لما ن ػ فاػػي مػػـ نسػػتىـ

مسػتا متي مػف لم ػرك ػ بنامػم سػنمدتي نػد نػبض بم ػرده  ٕٚ٘ٚٛتػـ عػدل وا ػدل مػف
رك رفس ممممم ٓٓٓٗ تـ فربة الؼ تاني (؟!)
( نرلتس لممستادلف  ٘ /و  ٙبامفظ  ٔ /ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/

ػ كمم إستىـ لم رنكمف  .....و ...........كمف مستا متممم مػدى لم ػرك وكممػؿ ا ػتمـ
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 إض لر لر بي وببمن لم ركمم ٓ

( لممستادلى  ٚ /و  ٛو  ٜو ٓٔ بامفظ  ٔ/ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/
ومف ذمؾ نبنف فف تمنس لم ركمم بمم فنمـ لممدع ا سي ند ا ىول عىػ ا ػتمـ فػ
لمت ػ ن طب ػػم ممػػم تػػمم ف ػ ك ػػؼ توزنػػس
لممدع ا سي ٓ

ػػمف لمموتػػودلى عى ػ لم ػػركمم لممةػػد بولسػػط

( لممستاد  ٔٔ /بامفظ  ٔ /ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/
ا
ا
جملطََْٜٞٛجُٞديضَجُظَٟملَيطوحعَدوًَٚحٓالََ1
َ
سحٓـحَََََ:
َ

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 عى ػ ضػػةؼ مػػم نا ػػؿ عىنػػي كػػؿ ػرنؾ و ويػػو مػػم مػػـ نػػتـ و
لألمػػر لمػػذى اػػدل ببػػمن لم ػػركمم ومػػامـ لممػػدع ا سػػي مئلن ػرلر 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 لنخػرنف ونػػد ر ػػد مػػي مبىػ مػػف نا ػػىي فػ لماممنػ مػػف متا ػػبلى لمت ػ ن ٓ
مذمؾ ولفؽ لم ركمم لممونةوف عى لمك ؼ فف تكوف مي لألومون ف تا ػنؿ ا ونػي فوال طب ػم

مؤلرنػمـ لمػولرد ،فػ لمك ػؼ ولم مبىػ مىتا ػنؿ مسػت ببل ػ إال فاػي مػـ نا ػؿ مػف ذمػؾ ػنوم !! ػ
فأنف يو لإلستنبلم لممزعوـ عىػ فمػولؿ لم ػرك ؟!!! ػ وكنػؼ نتػأت ذمػؾ بنامػم ما ػوص فػ

ع ػػد تة ػػدنؿ لم ػػرك لمم ػػشرخ ٘ٔ " ٜٜٖٔ/ٕٔ/ـ " ٚ/عىػ ػ فف تونن ػػس لمم ػػدنر عىػ ػ لألم ػػور
لممممن م روط بأف نونس مةي ولاد مف لم رنكنف لنخرنف لمثما فولمثممث ٓ
" نرلتس لممستاد  ٕ/مف امفظػ لممػدع ا سػي لمم دمػ مماكمػ فوؿ درتػ بتىسػ
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ٖٕ" ٜٜٔٙ/٘/
ولمثمبى ممم سىؼ فف تمنس لم ركمم بمم فنمـ لممػدع نػد نػبض كػؿ مػامـ مػم نخ ػي

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
ضةؼ ا

ػػماس ا ػػؼ رفس مػػمؿ لم ػػرك وا ػػتي ف ػ رفس لممػػمؿ

فى رنؾ خر ٓ
( ترلتس امفظتام  ٔ /ػ ٕٔ ٜٜٔٙ/ٜ/مماكم فوؿ درت )

ؿحصؿحََََ:جملـط٘ضجشَجملؼػَّٞإَٔجملطَْٜدجرٜحَأَٝهؼضَػـَٖضوـضميٜحَكـَ٠ديـحػزَ
جملــضػَٗ٠لـــَٚجُشــغييَجملطؼــحَٖٓٝطــحددَٓوــغَجُشــغًسَٝخمــضَّٝ

جُؼحِٓنيَكيٜحَٝكَ٠طُيَجملوغَجخلحػغَهلئ٘طَٝٚؿيـغضَ.َٚ

فممسػػند لممػػدع

ػرنؾ متضػػممف نػػموـ بػػمإلدلر ،ماػػذ تأسػػنس لم ػػرك وات ػ دخوممػػم

ف ػ ػ ػ مراى ػ ػ ػ لمت ػ ػ ػ ن وم ػ ػ ػػر لم ػ ػ ػػرك يػ ػ ػػو مكتػ ػ ػػس لممامسػ ػ ػػب لمممىػ ػ ػػوؾ مىمػ ػ ػػدع ا سػ ػ ػػي "
.........و ػػركمه لمك ػػموف ٕٕٔ ػػػمرع لمتارن ػػر " و ومامس ػػس لم ػػػرك ولمم لرن ػػس لممػػػمم مم ػػم
موظ مف عممبلف مدى لممدع ا سي و ف د اؿ وظن لممامسس لمممم مى رك ماػذ تأسنسػمم

ات ت

نتمم لممامسس  ....... /ػ ويو فاد لمموظ نف لمتػمبةنف مىمػدع ا سػي ولمةػممىنف فػ

مكتبػػي لممامسػػب ومممتػػي لمسػػمؾ اسػػمبمى لم ػػرك مػػف إنػرلدلى وم ػػروفمى ولعػػدلد لممنزلانػ
واس ػػمبمى لألرب ػػمح ولمخس ػػمور طػ ػولؿ س ػػاولى وت ػػود لم ػػرك و ولمم لرن ػػس لمم ػػمم مى ػػرك ي ػػو
لممامسس  ........ /نةمؿ بمكتس لممدع مىمامسب بوظن مدنر لممرلتة ٓ

فأ ػػوؿ ومسػػتادلى ودفػػمتر لم ػػرك بم ػػر لم ػػرك بمكتػػس لممػػدع ا سػػي و وف ػ اػػوز،

لممدع وتمبةني بمكتس لممامسب لمممىوؾ مي ولمذى إتخذى ماي لم رك م لر ممم ٓ
بػ ػػؿ وفسػ ػػادى لم ػ ػػرك ممكتػ ػػس لممامسػ ػػب لمخػ ػػمص بمممػ ػػدع "  " ........إامػ ػػمم فعمػ ػػمؿ
لم اػػص لمض ػرنب لمخم ػ بمم ػرك عػػف لمسػػاولى مػػف ٔ ٜٜٔات ػ ٖ ٜٜٔوذمػػؾ مػػف ولنػػس
ف وؿ ودفمتر وستبلى لم رك

لمت ف اوزتي ٓ

( ن لرتػ ػ ػػس لممسػ ػ ػػتاد رنػ ػ ػػـ  ٕٗ /مػ ػ ػ ػف امفظ ػ ػ ػ

لممػ ػػتمـ " لممسػ ػػتأاؼ " رنػ ػػـ  ٔ /مماكم ػ ػ فوؿ
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 فبػرـ
لممتمـ توكنبل رسمنم موث م مىمامسس  ....... /مستخدـ لممدع متمثنػؿ لم ػرك فمػمـ م ػىا

لم ضرلوس و ػ ويذل لمتوكنػؿ مسػتخدـ ونةمػؿ كمػم نىاػم بمكتػس لممامسػب لمممىػوؾ مىمػدع لمػذى
ت مضػ ػ س ػػت الؼ تان ػػي ننمػ ػ فتة ػػمس م ػػم ن ػػمـ ب ػػي مكتب ػػي مىمامس ػػب ع ػػف فعم ػػمؿ مامس ػػبن

وضرلوبن مى رك ٓ

*

*

*

جمٌَْجملـطأٗقَصجَٕجملطَْٜ

ذطٜٔسًَحطذسَٓؼضٓٝسَلَٝجٞصَهلحَ
ُظُيَئٗؼضٓصَأؿرحذَ!!!َٚ
َ

فػؤلف لماكػػـ دلف لممػػتمـ لممسػتأاؼ بتممػ بمطىػ مةدومػ ال ولنةػ وال وتػػود وال فسػػمس
ممم و مـ نتد فسبمبم مذمؾ لم ضمم و وتمم خممنم مف فى فسبمس ا ن ن ممم ن دؽ عىني عبػمر،
ماكم لما ض " فسبمس ف لمظمير وال م اس فنمم " ٓ
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإََٔ:ـَ
" إفػرلغ لماكػػـ فػ عبػػمرلى عممػ مةمػػمه فو وضػػةي ف ػ

ػػور ،متمى ػ متمى ػ ال نا ػػؽ

لمارض لمذى ن ده لم مرع مف إستنتمس تسبنس لألاكمـ ػ لألمر لمذى نةنبي ونبطىي "
* ا ض ٕٔ ٜٜٔٙ/٘/ػ س ٕٓ ػ ٗٗٔ ػ ٚٓٙ

فػػبل نك ػ ف ػ بنػػمف لألسػػبمس لإل ػػمر ،إم ػ إدم ػ لمثبػػوى مػػف غنػػر إن ػرلد مشدليػػم و إذ
لإلتمػػمؿ ف ػ ذكػػر فدم ػ لمثبػػوى ال نمكػػف مةػػي لإلطمواػػمف إم ػ فف لمماكم ػ اػػنف اكمػػى ف ػ
لمدعوى ند بناى لمولنة لممساد ،إم لممتمـ ونمـ لمدمنؿ لم انح عىنمم ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" نػػوؿ لماكػػـ فف لمتمم ػ ثمبت ػ ف ػ اػػؽ لممتمم ػ مػػف ولنػػس بػػبلغ لممتا ػ عىنمػػم وي ػ

ت ػػكؿ فرك ػػمف ترنمػ ػ لمسػ ػرن لمما ػػوص عىنم ػػم نماوا ػػم دوف فف نب ػػنف وت ػػي إس ػػتدالمي ب ػػببلغ
لممتا عىني عى ثبوى لمتمم بةام ريم لم ماوان كمف ف اؽ لمطمعا وف ضوم لمتكننؼ

لم ػػانح مىولنة ػ فػػاف لماكػػـ نكػػوف نػػد فخطػػأ ف ػ تطبنػػؽ لم ػػماوف نم ػػر لمبنػػمف بمػػم نسػػتوتس
ا ضي " ٓ
* لمطةف رنـ  ٜٜٓمسا ٓ٘ ػ تىس ٜٔٛٓ/ٔٔ/ٕٙ

239

* ا ض  ٜٜٔٓ/ٔٔ/ٕٙػ س ٖٔ ػ ٕٓٓ ػ ٖٔٓٚ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَََ

" مكػ نتا ػؽ لماػرض مػف لمتسػبنس نتػس فف نكػػوف فػ بنػمف تىػ م

ػؿ بانػث نسػػتطنس

لمونوؼ عى مسوغمى مم نض بي فمػم إفػرلغ لماكػـ فػ عبػمرلى عممػ مةمػمه فو وضػةي فػ
ػػور ،متمى ػ 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

* ا ض ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ

ًٔحَهؼصَذأَٗ:ََٚـَََ

" نتس فال ُنتمؿ لماكـ فدم لمثبوى ف لمدعوى بؿ عىني فف نبنامم ف وضوح وفف نػورد
مشدليػػم ف ػ بنػػمف م ػػؿ مىونػػوؼ عى ػ مػػم نمكػػف فف نسػػت مد مامػػم ف ػ م ػػمـ لمػػرد عى ػ لمػػدفوع

لمتويرن لمت ندم بمم لممتمـ "ٓ
* ا ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ
ٝضوٍَٞكَ٠دٌَْآسغَهلحََ:ـََ

" إذل اكمػػى لمماكمػ بادلاػ مػػتمـ ولنت ػػرى فػ لألسػػبمس عىػ نوممػػم إف لمتممػ ثمبتػ

مف لمتا ن مى ولمك ؼ لمطب فاف يذل لماكـ نكوف غنر م اس ونتةنف ا ضي "ٓ
* ا ض  ٜٕٜٔ/ٕ/ٕٛػ متموع لم ولعد لم ماوان ػ

ٔ ـ ٖ ٔٛػ ٖٕٕ

ملحَضوـــــــضَّ

وبمإلامم عى اولفظ لممستادلى لمثبلث ٓ
وعى مم ورد بمذه لممذكرٓ ،
يـِدَجملطَْٜجملـطأٗقََ:ـَ

جمٌْ  :ب بوؿ لإلستوامؼ كبل وف لمموضوع بامامم لماكـ لممستأاؼ  :ػ
أطــِيح  :لماكػػـ بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى لممدانػ

لمتػ تاػػمزؿ رلفةمػػم عامػػم وبةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعو

لمتامون بممتبةن فو ببرلم ،لممتمـ ممم اسس إمني
ا
ا
أدطيحؿـــيحَجحػٓـــــــَح  :لمت ػرنح مػػي بػػاعبلف لممماػػدس و  .......لم ػرنؾ ف ػ لم ػػرك
مسممع ممدتي ٓ

ا
ا
ا
َجحػٓحََ :لاتدلس خبنر اسمب مت ػ ن اسػمبمى لم ػرك وتادنػد متمػؿ مػم
َ
دطيحؿيحًَِيح
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يو مستاؽ مكؿ رنؾ ومم تـ

رفي إمني فةبل " ٓ

(ئٗطَٓ٠ٜحَٗوِ٘حََٖٓٙجملظًغزَجملوضٓسَُِٔذٌٔسَجلؿطث٘حكيس)ََ

يذل لمدفمع لمتويرى لممكتوس و كأاي ندـ إم ماكم فخػرى فػ نضػن

فخػرى و فػبل

كىم ػ عاػػي وال إ ػػمر ،إمنػػي وال إنمػػمم ،و مثىمػػم ال كىم ػ وال إ ػػمر ،وال إنمػػمم ،ممػػذكر ،لمػػدفمع
لممكتػػوس لمتػ ػ ن ػػدمى مماكمػ ػ فوؿ درتػ ػ وتكػػمتؼ (؟!) لماكم ػػمف فػ ػ تتميىم ػػم وزلد لماك ػػـ
لإلسػػتوامف عى ػ ي ػػذل لمتتميػػؿ تت ػػميبل خػػر ب ػػأف فعػػرض إع لرض ػػم تممػػم ع ػػف لممػػذكر ،ا ػ ػ
لمةػػرض با ػػمم لمتػ نػػدمى مىماكمػ

لإلسػػتوامفن ومػػـ تكػػف فمػػمـ ماكمػ فوؿ درتػ ف ػػمدر

لماكـ لإلستوامف بذمؾ كؿ دفمع لمطمعف م مدره تمم مطب !! ػ فىػـ نةػرض مػي ال بػمإلنرلد
وال بػػممرد و ومػػـ نولتمػػي بػػأى

ػػور ،و ومػػـ نةػػرض مىطىبػػمى لإلاتنمطنػ لمتمزمػ لممبػػدل ،بختػػمـ

لممذكر ،ال بمإلنرلد وال بممرد و ثـ نض بمم نض بػي عىػ امػوذ مطبػوع نسػتةمؿ فػ كػؿ
نضن

تامػؿ عاػولف " خنماػ لألمماػ " و وبػذمؾ اتػس لماكػـ ا سػي اتبػم تممػم عػف لم ضػن

وونموةمم وعف دفمع لمطمعف وعام ره وفسمانده وعف طىبمتػي و فخػؿ إخػبلال تسػنمم با ػوؽ
لمػػدفمع إم ػ درت ػ

خرتػػى بمػػم لممامكم ػ عػػف " لمتدن ػ " لمولتب ػ

مىمامكمػػمى ولألاكػػمـ

لمتامون و ولفت د لماكـ بذمؾ م وممى لألاكمـ لم ضمون !!!
هضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذحَٗ:َٚ

" مف لمم رر فف لمدفمع لممكتوس ػ مذكرلى كمف فو اػولفظ مسػتادلى ػ يػو تتمػ
مىػدفمع لم ػ وى و ػ وتىتػزـ لمماكمػ بػأف تةػرض مػي لنػرلدل وردل و ٍلال كػمف اكممػم مةنبػم
بمم

ور و لألخبلؿ باؽ لمدفمع " ٓ
*

ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ ٗ /ــ س ٖ٘ ــ ٕ ٛــ ٖٚٛ

*

ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ ٙ /ــ س  ٕٜــ ٓٔٔ ــ ٜ٘ٚ

*

ا ض  ٜٔٚٚ/ ٔ /ٔٙــ س  ٕٛــ ٖٔ ــ ٖٙ

*

ا ض  ٜٔٚٙ/ ٔ /ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ

*

ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٛــ س ٕٓ ــ ٔ ٕٛــ ٖٔٚٛ

*

ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ٔٙــ س ٕٗ ــ  ٕٜٗــ ٕٕٔٛ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََََ:

" فف لمماكم ي لممبلذ لألخنر لمذى نتةنف فف نا سح متا نؽ لمولنة وت

ػنمم عىػ

لموتػػي لم ػػانح ػ غنػػر م نػػد ،ف ػ ذمػػؾ بت ػػرؼ لمانمب ػ لمةمم ػ فنمػػم تثبتػػي ف ػ نموم ػ

ػػمود

لإلثبمى فو تس طي مف فسممم لم مود لمذنف عمناول لمولنة فو نمكػف فف نكواػول عمناويػم و ولن
إات ى لمتدنػ فػ لممامكمػ ولااىػؽ بػمس لمػدفمع فػ وتػي طمرننػي و ويػو مػم تأبػمه لمةدلمػ ف ػد
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لإلبمم " ٓ
* ا ض ٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ س ٕٔ ػ ٘ ٛػ ٖٔٗ
غحٗيحََََ:ذـالََٕجمٌَُِْوظٞعَُٝإلسالٍَحبنَجُضكحعََ1

طىػس لمطػمعف فػ ختػمـ مػذكر ،دفمعػي مىماكمػ لإلسػتوامفن سػمم لمةػرض با ػمم ػ

طىبم إاتنمطنم تمزمم باعبلف لمممادس  ..... /لم رنؾ ف لم رك مسممع ممدتي و ػ وطىبػم
إاتنمطنػػم كىنػػم تمزمػػم بماتػػدلس خبنػػر اسػػمب مت ػ ن اسػػمس لم ػػرك وتادنػػد متمػػؿ مػػم يػػو

مستاؽ مكؿ رنؾ ومم تـ

رفي إمني فةبل ٓ

إن فف لماكـ لممطةوف فني مـ نةػرض ممػذنف لمطىبػنف لإلاتنػمطننف لمتػمزمنف ال إنػرلدل
وال ردل مػػس فاػػي مػػـ نتػػس لمطػػمعف إمػ ػ طىب ػػي لأل ػػى و لألمػػر لم ػػذى ناط ػػوى عىػػ ن ػػور
ولخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:ََٚ

" مت ػ كػػمف مػػم إختػػتـ بػػي لممػػدلفس عػػف لمطػػمعانف مرلفةتػػي مػػف طىبػػي ف ػػىنم لم ض ػمم

ببرلمتممػػم ولاتنمطنػػم إسػػتدعمم ضػػمبط لممبماػػث ممامن ػػتي نةػػد ػ عىػ يػػذه لم ػػور ،ػ بمثمبػ
طىػس تػمزـ تىتػزـ لمماكمػ باتمبتػي عاػد لإلمتتػػمم إمػ لم ضػمم بانػػر لمبػرلم ،و فػاف لماكػػـ إذ
نض بادلا لمطمعانف و نكوف م وبم بمإلخبلؿ باؽ لمدفمع " ٓ
* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٚٙػ ٕٓٗ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:

" طىػػس لمػػدفمع ف ػ ختػػمـ مرلفةتػػي لمب ػرلم ،ف ػػىنم ولاتنمطنػػم سػػممع ػػميد إثبػػمى فو

إترلم تا نؽ مةنف نةتبر طىبم ت ػمزمم تىتزـ لمماكمػ باتمبتػي متػ كماػى مػـ تاتػي إمػ لم ضػمم

بممبرلمَٓ " ،

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

وممػػم ت ػػدـ نبػػنف فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػد رلف عىنػػي عػولر لمػػبطبلف مى

ػػور ولإلخػػبلؿ

باؽ لمدفمع ممم نةنبي ونستوتس ا ضي ٓ
غحُػحَََ:ذـالَٕجمٌَُِْوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحع ٓ

فننمى لمدعوى لممطةوف ف اكممم ند فننمى بطرنؽ لإلدعمم لممبم ر مف لمسػند ..... /
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لم ػرنؾ يػػو و خػرنف مىمسػػتأاؼ فػ
إت ؽ لم ركمم عى ت

ػرك " فتنػػؾ إلست ػمرلى لإلدلر ،ولمتكاوموتنػػم " و وبةػػد فف

ن لم ػرك و وعناػول م ػ نم يػو لممامسػس  /تنسػنر فبػو لم تػوح و ومػس

ذمػػؾ إا ػػرد لممػػدع دوف لمم ػ

ودوف بػػمن لم ػػركمم برفػػس يػػذه لمػػدعوى لممبم ػر ،لمت ػ ال

فسمس ممم ف لمولنس ولم ماوف ٓ
( إت مؽ لمت
ولمتامون

ن تاى رنـ  ٔ/امفظ  ٔ/ػ ٕٔ ٜٜٔٙ/ٜ/مماكم فوؿ درت

وند دفػس لمطػمعف بمػذكر ،دفمعػي إمػ لمماكمػ لإلسػتوامفن

بةػدـ نبػوؿ لمػدعوى لممدانػ

لممستأا ي بممتبةن ػ امم كػوف لمسػند لممػدع نػد تتميػؿ لمم ػ

ولعتسػػؼ يػػو إنممػ لمػػدعوى لممبم ػر ،فثاػمم لمت ػ ن ؟! وألاػػي ال

)

و ػ تي ودوره ؟!

ػ مػي فػ تمثنػػؿ لم ػػرك

فثامم لمت ػ ن فااػي إاتػمؿ برفػس لمػدعوى باسػمي منت ػمدى لماكػـ بةػدـ نبػوؿ لمػدعوى مرفةمػم مػف
غنر ذى

ػ اممػ كػوف

ػماس لم ػ ػ يػو لمم ػ

لم ػموـ عىػ ت ػ ن لم ػرك لمتػ ال

ن بؿ مف فاد لم ركػمم ف لم رك لمم مضم ،ب أامم نبؿ لنولف بتممـ يذه لمت

ٝكَ٠ذيحََٕطُيَأٝعصشَجملظًغزََ:ـََ

ن لمتمرن

ٓ

" فف لممػػمد ٖٖ٘ / ،مػػف لم ػماوف لممػػدا ا ػػى عىػ فاػػي  :ػ " تامػ عاػػد اػػؿ لم ػػرك

سىط لممدنرنف فمم خ ن لم رك فتب

"ٓ

بمم در لمبلزـ مىت

ٝضٞجضغَهؼحءَحمٌٔسَجُ٘وغَػَِ٠أَٗ:َٚـَ
" نترتػػس عىػ اػػؿ لم ػػرك وتةنػػنف م ػ

ماىمـ لمم

ونكوف يو

مامم فو عىنمم مف دعموى " ٓ
* ا ض مدا

ممػػم زولؿ

ن إم فف تاتمػ يػذه لمت ػ ن

ػ مػػدنرنمم فػ تمثنىمػػم و وناػػؿ

ػماس لم ػ لموانػد فػ تمثنػؿ لم ػرك فمػمـ لم ضػمم فنمػم نرفػس
٘ ٜٜٔٚ/ٖ/ػ س ٖٓ ػ ٕٖٔ ػ ٖٔٚ

* ا ض مدا  ٜٜٔٚ/ٖ/ٔٚػ لمطةف  ٘ٛٙمسا ٗٗ نضمون
" ومف لممسىـ بػي بػنف لمطػرفنف فاممػم إت ػم وبػمن لم ػركمم عىػ اػؿ وت ػ ن لم ػرك و ـ

وعناػػم م ػ نم مىت ػ ن يػػو لممامسػػس  /تنسػػنر فبػػو لم تػػوح إلتمػػمـ يػػذه لمت ػ ن لمتػ ال نتػػوز
ألاد ماممم فف نستب مم وال فف نت مض نبػؿ تمػمـ لمت ػ ن لمماوطػ بػذمؾ لمم ػ

لمػذى إت ػم

عىنػػي وبػػدف بمم ةػػؿ مممتػػي و ممػػم تكػػوف مةػػي لمػػدعوى لممبم ػر ،لممسػػتأاؼ اكممػػم مرفوع ػ نبػػؿ
لألولف ممػػف ال نمثػػؿ لم ػػرك ومػػـ نخت ػػـ فنمػػم لمم ػ

ػػماس لم ػ لموانػػد ف ػ تمثنػػؿ

لم رك ػ ممم نتةؿ دعوله لممبم ر ،غنر م بوم ٓ

" ومػف لممتػولتر فػ لم ػي ولم ضػمم فف عػدـ نبػوؿ لمػدعوى لممدانػ ألى سػبس مػف فسػبمس

عدـ نبوممم و نترتس عىنػي عػدـ نبػوؿ لمػدعوى لمتامونػ لممرفوعػ بمإلدعػمم لممبم ػر ٓ ذمػؾ فف
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 و وفال تكػوف

ػ عىػ ذى

نبؿ لنولف و وعف اؽ ثمبى ومـ نا ض بمم ىح فو لموفمم فو لإلستن مم  .ػ فاذل كماى لمػدعوى

لممدان ػ غنػػر م بوم ػ ألى سػػبس مػػف فسػػبمس عػػدـ لم بػػوؿ ترتػػس عى ػ ذمػػؾ اتمػػم عػػدـ نبػػوؿ
لمدعوى لمتامون ٓ
ٝكَ٠طُيَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغََ:ـَ

" ن ترط مئلدعمم لممبم ر فف تكوف لمدعوى لممدان م بوم فمذل لات

ػرط نبػوؿ لمػدعوى

لممدان ػ و كػػمف مةا ػ ذمػػؾ فاػػي مػػـ نت ػولفر لمسػػبس لمماػػرؾ مىػػدعوى لمتامون ػ وتك ػػوف لمػػدعوى
لمتامون ي لألخرى غنر م بوم "  ( .ا ضٖ ٜٔٛٚ/ٙ/ػ لمطةػف  ٚٔٔٛمسػا  ٘ٙنضػمون
و ا ػض تاػمو تىسػي  ٕٛ/ٙ/ٔٙػ لمطةػف ٗ ٕ٘/ٕٕٛؽ و ا ػض  ٛٔ/ٕٔ/ٜػ س ٕٖ ػ
ٔ ٜٔػ ٕ ٔٓٚو ا ػض ٔ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٔٚٙػ  ٜٔٓٓو د  .مامػود اتنػس اسػا

ػ

لألتػرلملى لمتامونػ ػ ط  ٜٔٛٛػ رنػـ  ٜٔٓ/ػ ص  ٔٚٙومػم بةػديم و د  .روموؼ عبنػد ػ

لألترلملى ػ ط ٔٔ ػ  ٜٔٚٙػ ص  ٕٔٓ/ٜٔٔو د  .ممموف سبلم ػ لألترلملى ػ مةى معىنػي
طٜٓٔٛـ ص  ٜ٘ٓ/ ٜ٘ٛو د  .مامػػد زك ػ فبوعػػممر ػ لألت ػرلملى ػ ط ٗ ٜٔٛػ ص
 ٗٔٛ/ٗٔٙو د  .فامػد فتاػ سرور ػ لموسػنط فػ لالتػرلملى ػ ط  ٜٜٔٚػ

ٔ ص ٕٕٙ

ومم بةػديم  ) .ـ وفػ اكػـ  ٛٔ/ٕٔ/ٜػ س ٕٖ ػ ٔ ٜٔػ ٕ ٔٓٚت ػوؿ ماكمػ لمػا ض " :
 ..وبممتمم تكوف لمدعوى لممدان غنرم بوم بمم نستتبس عدـ نبوؿ لمدعوى لمتاموني لنضم ولذ
خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فماي نكوف ند لخطأ ف تأونؿ لم ماوف بمم نوتػس ا ضػي
وت اناي بممامم لماكـ لممستأاؼ ولم ضمم بةدـ نبوؿ لمدعوننف لمتامون ولممدان
" فمػػف ػػروط لألدعػػمم لممبم ػػر فف تكػػوف لمػػدعوى لممدان ػ م بومػػ و

".
ػ وفف تك ػػوف

لمدعوى لمتامون م بوم ي لألخرى و ػ فػبل تتاػرؾ لمػدعوى لمتامونػ إال بػدعوى مدانػ م بومػ

و ـ وال ت بػػؿ لمػػدعوى لممدانػ لال بػػدعوى تامونػ م بومػ ػ وبػػذمؾ اكمػػى ماكمػ لمػػا ض مػ لر لر
وتك لر لر ٓ
* ا ض  ٛٓ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ ٓ ٔٛػ ٕٜ٘
* ا ض  ٛٔ/ٗ/ٛػ س ٕٖ ػ ٕ ٙػ ٖٗٙ

* ا ض  ٛٔ/ٔٔ/ٕٙػ سٕٖ ػ ٕ ٔٚػ ٜٔٛ
* ا ض  ٙٗ/ٖ/ٜػ س ٘ٔ ػ  ٖٙػ ٔٚٙ
ولذعرضى مذكر ،دفمع لمطمعف ا

( با ي عف مذكر ،لمطمعف مىماكم لإلستوامفن )
لمبنمف مىم خذ (؟!) لمت

مبى

ان لمدعوى

لممبم ػ ػر ،فاام ػػم فوردى ( ص  ٙوم ػػم بة ػػديم ) فف ك ػػؿ ي ػػذه لمم خ ػػذ ( لممزعومػ ػ ؟! ) لمتػ ػ
نأخذيم لمسند لممدع وتأخذيم

ان تي لممبم ر ،عى لممتمـ ػ تا س عى نػةوده (؟!) عف "
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و وعػػدـ لالمتثػػمؿ (؟!) ألولمػػر سػػنمد ،لممػػدع "

سػػرع ت ػػدنـ " لممسػػتادلى ولمػػدفمتر مىم ػ
بسػرع ت ػدنـ "تىػؾ لممسػتادلى ولمػدفمتر مىم ػ
و ػان تي ػ إمػ عػدـ ننػمـ لمم ػ
نتمكف مف إتمػمـ لمت ػ ن

ػ وفف ذمػؾ فدى ػ فنمػم نػػرى لمسػند لممػػدع

باتمػمـ لمت ػ ن و ألف لمم ػ

و ومػس فف كػؿ يػذه " لمم خػذ " (؟!) ( لممزعومػ ؟! ) لمتػ نردديػم

لمسند لممدع و ػان تي لممبم ػر ،و تػدور اػوؿ لمت ػ ن ولمم ػ
يو مف

منـ عمؿ لمم

و وال نتػػرؾ مىم ػ

و ونات ػػزع ما س ػػي

ػػ لمم ػ ػ

و

فف نبم ػػر مممتػػي بمػػم ن ػرله يػػو بةناػػي يػػو ك ػػنبل

بااتمزيػم و ثػـ ال نكىػؼ خػمطره ػ عىػ لألنػؿ ػ باخت ػمـ لمم ػ
فنمػػم ماػػؿ لمم ػ

ولتػرلملى لمت ػ ن و ممػم

لمػذى تةىػي لم ػماوف لمممثػؿ لموانػد مى ػرك تاػى لمت ػ ن و إال

فف لمسػػند لمم ػػدع ناػػؿ ا س ػػي فػ ػ دعػ ػوله ماػػؿ لمم ػ ػ
ون ػػمدر عى ػ لمم ػ

ػ فنمػم ن ػوؿ سػنمدتي ػ مػـ

ولاتػػزع ما سػػي فػ رفةمػػم

ػ لمم ػ

فػ دعػوله لمتػ فاػؿ ا سػي

ٓٓ ثػػـ فخػػذ ن ػػز ممػػم فةىػػي إم ػ

إستخبلص " فختبلس " مزعوـ ال تمرن ػ وال كاي وال بنمف وال تادند وال ولنة مي (؟!!)

وفضػػمفى مػػذكر ،دفػػمع لمطػػمعف سػػمم لمبنػػمف ص  ٛفف عبػػمر ،لمتمم ػ ( لممةدوم ػ )

ونةػػى ف ػ كبػػمور خػػرى ك ػ ى إخ ػػمؽ تامنػػؿ لممػػدع برفػػس لمػػدعوى باسػػمي منتام ػ إاةػػدلـ
تي ولاتزلعي بانر ساد

لمم ػ

لمػذى ناة ػد مػي بم ػرده

ػ تمثنػؿ لم ػرك ولماػدنث

باسػػممم ف ػ مراى ػ لمت ػ ن ٓٓ بنػػمف ذمػػؾ فف عبػػمر ،لمتمم ػ ( لممةدوم ػ ) س ػ ط مامػػم فامػػم
تتادث عف " فمولؿ لم رك " ولمادنث عف " فمولؿ لم رك "  :ػ ف مراىػ لمت ػ ن ال نكػوف

إال مىم

و وس ط مامم فف مم تزعمي ند ونس إض لر لر " ببمن لم ركمم " ولمسند لممدع ال

نمثؿ بمن لم ركمم وال نمثؿ لم رك ولامػم تاة ػد لم ػ مىم ػ

واػده دوف سػوله !!!  ..كمػم

فف لمسػػند لممػػدع ال نمثػػؿ بػػمن لم ػػركمم (؟!) ومػـ ن وضػػي فاػػد لم ػػركمم ف ػ لماػػدنث باسػػمي

(؟!) ولامم إا رد لمسػند لممػدع واػده دوف سػوله ودوف لمم ػ

ودوف فاػد مػف لم ػركمم ػ ...

إا رد برفس يذه لمدعوى لممبم ر ،لمبمطىػ لمانػر م بومػ عػف تممػ مةدومػ ال وتػود ممػم ؟!!!!!
بنامم لم رك ف امم ت
لمم

ن رضمون بات مؽ لمطرفنف و ػ وفف ممثىمػم فػ مراىػ لمت ػ ن يػو

دوف سوله و ـ وفف لمسػند لممػدع نػد إسػتبؽ لمم ػ

تتميؿ بمن لم ركمم فاا رد بانر

لمم ػ

وتتميػؿ

ػ لمم ػ

مثىمػم

ورفس نبؿ لنولف دعوى غنر م بوم مـ نخت ػـ فنمػم

وتتميػػؿ فنمػػم ا ػػموؽ ثمبتػ ال سػػبنؿ بتمتػػم إمػ اكرلامػػم و واسػس إمػ لممسػػتأاؼ تممػ

ويمن ال وتود ممم(؟!!)
وي ػػذل لمػػدفس لمت ػػويرى لممكتػػوس بم ػػذكر ،دف ػػمع لمطػػمعف لمتػ ػ إاتم ػػى إمػ ػ طىػػس ف ػػى
بػػمماكـ بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى لممدان ػ لمت ػ تاػػمزؿ رلفةمػػم عامػػم وبةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى لمتامون ػ

بممتبةن ػ
بمم

ػ مػػـ نةػػرض مػػي لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ال إن ػرلدل وال ردل و ػ لألمػػر لمػػذى ن ػػمي

ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ
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عجذؼحََََ:جُوظٞعَذاٗؼضجَّضـريدَجمٌََْٝ،جإلسالٍَحبـنَجُـضكحعَٝخمحُلـسَجُػحذـصَ
ذحألٝعجمََََ1

فورد لمط ػػمعف بمػ ػػذكر ،دفمعػ ػػي مىماكم ػ ػ لإلس ػػتوامفن سػ ػػمم لمبنػ ػػمف با ػ ػػمم فف لممػ ػػدع
ػػان دع ػوله عػػف ترنم ػ خنما ػ فمما ػ ويمن ػ مػػـ ناػػدديم ومػػـ نبنامػػم ومػػـ نػػدؿ

نتاػػدث ف ػ

بولنةتمم ػ وكؿ مم نممي ( ص ٕ بمم ان ) فاي  :ػ

" وبتمرن ٖ ٜٜٔٙ/ٔ/نمـ لمطممس ( لممػدع ) بػاعبلف لممةىػف إمنػي لألوؿ ( لممػتمـ )

عىػ ػ ن ػػد ماض ػػر بموت ػػس إا ػػذلر اب ػػي عىن ػػي فن ػػي بس ػػرع ت ػػدنـ لممس ػػتادلى ولم ػػدفمتر لمخم ػ ػ
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 ترنم ػ

خنما لألمما (؟!!!) لمما وص عىنمم بممممد ٖٗٔ / ،ع وبمى "ٓ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َئٗطٜـَ)َ٠

و مـ نزد لمسند لممدع ب ان دعوله عى ذمؾ إال نومي ( ص ٖ بمم ان )  :ػ

" إذل كػػمف ذمػػؾ وكػػمف لمثمبػػى فف لممةىػػف إمنػػي لألوؿ ( لممػػتمـ ) ويػػو مػػدنر لم ػػرك لمت ػ

ن مرؾ فنمم لمطممس ( لممدع ) ومي اؽ لإلدلر ،ولمتوننس ولمتةممؿ مس لم ركمى لنخػرى بأسػـ
لم ػػرك وف ػػم مىباػػد لمسػػمبس مػػف ع ػػد لمتةػػدنؿ ٓ ونػػد نػػمـ ( كػػذل؟! ) لممةىػػف إمنػػي لألوؿ (لممػػتمـ)
بمإلسػػتنبلم (؟!) عى ػ فم ػولؿ لم ػػرك (؟!) بةػػد فف تػػـ لإلت ػػمؽ عى ػ ت ػ ني لم ػػرك وتةنػػنف
لمسػػند لممامسػػس  /تنسػػنرفبو لم تػػوح م ػ نم ممػػم إال فاػػي مػػـ ن ػػـ بػػاترلم لمت ػ ن إلمتاػػمع (؟!)

لممةىػػف إمنػػي لألوؿ ( لممػػتمـ ) ػ مػػدنر لم ػػرك عػػف ت ػػدنـ لممسػػتادلى ولمػػدفمتر ات ػ نػػتمكف
مف إتممـ لمت

لمم

ن ٓٓ بػؿ فف لممةىػف إمنػ لألوؿ ( لممػتمـ ) فاكػر (؟!) اػؽ لمطممػس

فػ ػ رفس م ػػمؿ لم ػػرك وفربمام ػػم ولختىس ػػمم (؟!) ما س ػػي لألم ػػر لم ػػذى فض ػػطر لمطمم ػػس إلا ػػذلره
بتػػمرن ٖ ٜٜٔٙ/ٔ/إال فاػػي مػػـ نمتثػػؿ (؟!) لألمػػر لمػػذى نكػػوف مةػػي نػػد إرتكػػس (؟!) ترنمػػ
خنما لألمما (؟!) لمما وص عىنمم بممممد ٖٗٔ/ ،ع وبمى " ٓ
ومـ نت ضؿ سنمد ،لممدع و ومـ تت ضؿ

(َئٗطٜـَ)َ٠

ان دعوله و ببنمف مم يو لمممؿ لممختىس

(؟!) ومػم يػو م ػػدلر ذمػؾ لممػػمؿ لممتمػوؿ لممخػتىس (؟!) و وال مػػم ينػ وكن نػ يػذل لإلخػػتبلس

ٓٓ وال مت ادث (؟!) وال كنؼ كمف (؟!) ٓٓ

وم ػػس فف ك ػػؿ لمم خ ػػذ ( لممزعومػ ػ ؟! ) لمتػ ػ نأخ ػػذيم لمس ػػند لمم ػػدع وتأخ ػػذيم

ػػان تي

لممبم ػر ،عى ػ لممػػتمـ ػ تا ػػس عى ػ نةػػوده (؟!) عػػف " سػػرع ت ػػدنـ " لممسػػتادلى ولمػػدفمتر
مىم ػ

و ػ وعػػدـ لالمتثػػمؿ (؟!) ألولمػػر سػػنمد ،لممػػدع

ولمػػدفمتر مىم ػ

" بسػػرع ت ػػدنـ " تىػػؾ لممسػػتادلى

ػ وفف ذمػػؾ فدى ػ فنمػػم نػػرى لمسػػند لممػػدع و ػػان تي ػ إم ػ عػػدـ ننػػمـ
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باتممـ لمت

لمم
و

ػ فنمم ن وؿ سػنمدتي ػ مػـ نػتمكف مػػف إتمػمـ لمت ػ ن ٓ

ن و ألف لمم

ا وؿ إاي مس فف كؿ يػذه " لمم خػذ " (؟!) ( لممزعومػ ؟! )لمتػ نردديػم لمسػند لممػدع

و ان تي لممبم ر ،و تدور اوؿ لمت
عم ػػؿ لمم ػ ػ

ن ولمم ػ

لم ػػذى تةى ػػي لم ػػماوف لمممثػ ػؿ لموان ػػد مى ػػرك تا ػػى لمت ػ ػ ن و إال فف لمس ػػند

لممدع ناؿ ا سي ف دعوله ماؿ لمم ػ

لمم

ولتػرلملى لمت ػ ن و ممػم يػو مػف

ػمنـ

و وال نترؾ مىم

فف نبم ر مممتي بمم نرله يو بةناػي يػو ك ػنبل بااتمزيػم و ػ ثػـ ال

نكىؼ خمطره ػ عى لألنؿ ػ باخت مـ لمم
ولاتزع ما سي ف رفةمم

و وناتػزع ما سػي

ػ لمم ػ

و ون ػمدر عىػ

لمم

ف دعوله لمت فاػؿ ا سػي فنمػم ماػؿ لمم ػ

ٓٓ ثـ فخذ ن ز ممم فةىي إم إستخبلص " فخػتبلس "

مزعوـ 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

عوضم عف لمانمب (؟!) ػ بمإلدعمم لممبم ر (؟!) ٓٓ فتممى

ان لمدعوى لممبم ػر ،بانػر

تمم (؟!!!) ػ وبانر بنمف وال تادند وال تةرنؼ بتمم و ػ ولامم ماض كبلـ مرسؿ ػ ببل ولنةػ
وببل مبى وببل تادنػد ػ عػف خنماػ فمماػ و ػ متمىػ متمومػ ال نػولـ وال وتػود ممػم (؟!) ف ممػى
لم ان

ا م(صٗ):ػ

" منسمس لممةىف إمني لألوؿ ( لممتمـ ) جمٌْ  :ػ
ا
أٝلََ :ـ بطىبػمى لممةىػف إمنػي لمثػما بتوننػس فن ػ لمة وبػ (؟!) لمما ػوص عىنمػم بمممػػمد،
َ
ٖٔٗ ع وبمى عىنػي ػ ألاػي فػ نػوـ ٖ( ٜٜٔٙ/ٔ/؟!) بػدلور ،نسػـ لمػدن ػ بػدد (؟!)
فمػولؿ ػػرك " تنػػؾ الست ػػمرلى لإلدلر ،ولمتكاوموتنػم " وفختىسػػمم (؟!) ما سػػي إضػ لر لر
بممطممس وبمن لم ركمم (؟!)

ا
يحََ:ـ بامزلمي بأف نشدى مىطممس ٓٓٓٓٓٓٓٓ إم
غحٗ َ
وولضػح مكػؿ ب ػنر فف

"

ػان لمػدعوى بػذمؾ ػ ال تتضػمف " ولنةػ تبدنػد " عىػ ااػو

مػػم نتػػرى بػػي ننػػد وو ػػؼ ونػػموس لإلتمػػمـ ٓٓ فػػبل ذكػػر بمػػذه لمةبػػمر ،لمةمم ػ لممبممػ و ـ ممػػمؿ
مادد مختىس مبدد و ػ وال مولنة تبدند فو إختبلس و ػ وال مكاي ومم ين وكن ن يذل لمتبدنػد فو
لإلختبلس لممزعوـ (؟!!!)

ٝهضَػورصَٓظًغزَصكحعَجُـحػَٖئىلَجحملٌٔسَجإلؿطث٘حكيسَػَِ٠طُيَدبحَٗظَ: ٚـ

" عىػ ػ فف عب ػػمر ،لمتممػ ػ ( لممةدومػ ػ ) ونة ػػى فػ ػ كب ػػمور خ ػػرى ك ػ ػ ى إخ ػػمؽ تامن ػػؿ
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لممدع برفس لمدعوى باسػمي منتام ػ إاةػدلـ
ناة ػػد مػػي بم ػػرده

ػ تي ولات لزعػي بانػر سػاد

ػ لمم ػ

لمػذى

ػ تمثنػػؿ لم ػػرك ولماػػدنث باسػػممم فػ مراىػ لمت ػ ن ٓٓ بنػػمف ذمػػؾ فف

عبػػمر ،لمتمم ػ ( لممةدوم ػ ) س ػ ط مامػػم فامػػم تتاػػدث عػػف " فم ػولؿ لم ػػرك " ولماػػدنث عػػف "

فمولؿ لم رك "  :ـ ف مراى لمت

و ـ وس ط مامم فف مػم تزعمػي نػد

ن ال نكوف إال مىم

ونػػس إضػ لر لر " ببػػمن لم ػػركمم " ولمسػػند لممػػدع ال نمثػػؿ بػػمن لم ػػركمم وال نمثػػؿ لم ػػرك ولامػػم
واػػده دوف سػوله !!!  ..كمػػم فف لمسػػند لممػػدع ال نمثػػؿ بػػمن لم ػػركمم

تاة ػػد لم ػ مىم ػ

(؟!) ومـ ن وضي فاػد لم ػركمم فػ لماػدنث باسػمي (؟!) ولامػم إا ػرد لمسػند لممػدع واػده دوف
سػوله ودوف لمم ػ

ودوف فاػػد مػػف لم ػػركمم ػ  ...إا ػػرد برفػػس يػػذه لمػػدعوى لممبم ػر ،لمبمطىػ

لمانر م بوم عف تمم مةدوم ال وتود ممم ؟!!!!!
ا
ا
لَٝجٞصَذطحضحَجلغميسَسيحٗسَجألٓحٗسَججملَِٜٚ

جملضػحَٙكَ٠جإلصػحءَجملرحشغَجُـريَٓور(ٍَٞ؟!)َ
ٝجملغكٞعَهرََجآلٝجَٕ(؟!)َ

ٓظحصعزََٖٓعجكؼٜحَػَِ٠صٝعَٝطلسَجملظلَ٠جُوحتَْذحُطظليسَ

نىاػػم سػػى م فف لم ػػرك ف ػ اممػ ت ػ ن رضػػمون بات ػػمؽ لمطػرفنف و ػ وفف ممثىمػػم ف ػ
مراىػ لمت ػ ن يػػو لمم ػ
لمم

دوف سػوله و ػ وفف لمسػػند لممػػدع نػػد إسػػتبؽ لمم ػ

مثىمػم تتميػؿ بػمن لم ػركمم فػاا رد بانػر

م بوم مـ نخت ـ فنمم لمم

وتتميػػؿ

ػ ورفػس نبػؿ لنولف دعػوى غنػر

وتتميؿ فنمم ا موؽ ثمبت ال سبنؿ بتمتػم إمػ اكرلامػم و واسػس

إم لممستأاؼ تمم ويمن ال وتود ممم ػ آيسَطُيَََ:ـ

أٝلَََََ:جُشـغًسَكـَ٠دحُـسَضظـليسََ ،ـَٝمتَهرـََعكـغَجُـضػَٟٞجملرحشـغزَئهطــحَّ

أٓٞجهلحََ

ََََََََََٞٓٝجٞصجضٜحَٝئؿطَِْجملضػَ٠دوٞهَٚكيٜحََ1

مرف ػػؽ تا ػػى رن ػػـ  ٔ /امفظػ ػ  ٔ /مماكمػ ػ فوؿ درتػ ػ و

ٜٜٔ٘/ٖ/ٜعى ت

ن لم رك وتوزنس

ػ إت ػػمؽ لم ػػركمم لممب ػػرـ

مف موتودلتمم عى لم ركمم لألربة ويـ  :ـ

(ٔ) لممدع رلفس لمدعوى لممبم رٓ ،

(ٕ) لممتمـ لممدع عىني لممستأاؼ ػ لمدكتور ممادس  /لممتمـ ٓ
(ٖ) لمممادس .......
(ٗ) لمممادس ........ /
وم ػػف لمبلف ػػى مىاظ ػػر فف لم ػ ػرنؾ لممما ػػدس  ........ /م ػػـ نت ػػك و

لممما ػػدس  ....... /م ػػـ نت ػػك و

ػ وفف لم ػ ػرنؾ

ػ وفف لموان ػػد لم ػػذى فا ػػرد برف ػػس ي ػػذه لم ػػدعوى لممبم ػ ػر،

( لمانر م بوم ) ػ يو لمسند ......... /
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غحٗيحَََ:ذاهغجعَمجيغَجُشغًحءَـَملَيطوحعَجملطَْٜدوَٚكَ٠جُطظليسََ:ـَ
وثمبى بممباد لمرلبس مف إت مؽ لمت

ف لمت

ن إنرلر تمنس لم ركمم بأف لممتمـ مـ نت ػمض ا ػتي

ن بمم نتامسس مس ا تي ف رفس لمممؿ فو لم ركمم لنخرنف و وفاي مف ا ػي مػذمؾ

فف تكوف مي لألومون ف تا نؿ ا وني مدى لم رك ٓ
( مستاد ٔ/امفظ  ٔ/ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/
غحُػحًَََ:شقَجُطظليسَٓؼضَذٞجؿـسَجملضػَٗ٠لـَ:َٚ

ثمبػػى بممباػػد لمخػػممس مػػف إت ػػمؽ لمت ػ ن مولف ػ لم ػػركمم عى ػ توزنػػس لأل ػػوؿ لمثمبت ػ

مى رك طب م مك ؼ لمت

ن لممرفؽ  .و يذل لمك ؼ لممرفؽ فُعد بولسط لممػدع ا سػي باػمم

عى ػ ت ػػونض مػػف لم ػػركمم بت ػػمرن  ٜٜٔ٘/ٕ/ٕٛبتةن ػػنف لممػػدع ا سػػي اكمػػم م ػػردل من ػػوـ

باعدلد لممركػز لممػمم لمامػمو مى ػرك ولمػذى بموتبػي تػتـ ت ػ ن لم ػرك اممونػم وتادنػد كن نػ
توزنس لممبمم لماممون عى لم ركمم ولمانر ٓ

( لممستادلف  ٕ /و ٖ بامفظ  ٔ/ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٔ/
عجذؼحََََ:ئؿطَِْجملضػَ٠دوٞهَٚكَ٠جُشغًسَدـدًَشقَجُطظليسََ:

نمـ لممػدع ا سػي باعػدلد ك ػؼ اسػمس ختػمم مموتػودلى لم ػرك بممكممػؿ وكػذمؾ إنػرلر

ت

ن ختممن كمم تـ توزنس لألمولؿ لمموتود ،بممباؾ اسس ك ؼ لمت

ن لممذكور ٓ

ف ػ وبتمرن  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜإستىـ لم ركمم لألربة ومامـ لممػدع ا سػي مبىػ ٕٓٓٓٓٓ تػـ (
مػػموت فمػػؼ تانػػي ) بولنػػس ٓٓٓٓ٘ تػػـ ( خمسػػنف فمػػؼ تانػػي ) مكػػؿ ػرنؾ وذمػػؾ ف ػ

إطػمر إتػرلملى ت ػ ن لم ػرك  .ػ وذمػؾ بموتػس سػاد إسػتبلـ مونػس مػف كػؿ مػامـ بمػم

فنمـ لممدع ا سي ٓ
( نرلتس لممستاد  ٗ /امفظ  ٔ/ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/
س ػ وبتمرن ٕٔ ٜٜٔ٘/ٗ/إستىـ لممدع مف لم ػرك فػ إطػمر لمت ػ ن لمرضػمون وبموتػس
س ػػاد إس ػػتبلـ مون ػػس ما ػػي و مبىػ ػ  ٕٔ٘ٚٛت ػػـ ( إثا ػػم ع ػػر فم ػػؼ وخمس ػػممو وثممانػ ػ

وسػبةوف تانمػم ) يػو

ػمف مػم نسػتا ي مػف لم ػرك مػف توزنػس ا ػدى ػ وكػذمؾ مبىػ

ٓٓٓٓٔ تػػـ (ع ػر ،الؼ تانػػي) مػػف ا ػػتي ف ػ لمت ػ ن فنرلممػػدع باسػػتبلمي مػػي
بتمرن ٕٔٓ ٜٜٔ٘/ٗ/
وبذمؾ نكوف تمى مم إستىمي لممدع يو مبى  ٕٚ٘ٚٛتـ ( إثاػمف وسػبةوف فمػؼ

وخمسػػممو وثممان ػ وسػػبةوف تانمػػم ) عبػػمر ،عػػف مبى ػ  ٕٕ٘ٚٛتػػـ ( إثاػػمف وع ػػروف
فم ػػؼ وخمس ػػممو وثممانػ ػ وس ػػبةوف تانم ػػم )  .بمإلض ػػمف إمػ ػ لم ػ ػ ٓٓٓٓ٘ ت ػػـ لمتػ ػ
إسػ ػػتىممم ف ػ ػ  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜو وذمػ ػػؾ كىػ ػػي عى ػ ػ خػ ػػبلؼ مػ ػػم إدعػ ػػمه مػ ػػف عػ ػػدـ إسػ ػػتبلمي
مسػػتا متي مػػف لم ػػرك

ػ ومػػس ذمػػؾ نػػدع سػػنمدتي عى ػ خػػبلؼ لما ن ػ فاػػي مػػـ نسػػتىـ
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مسػػتا متي مػػف لم ػػرك

ػ بنامػػم سػػنمدتي نػػد نػػبض بم ػػرده  ٕٚ٘ٚٛتػػـ عػػدل وا ػػدل مػػف

رك رفس ممممم ٓٓٓٗ تـ فربة الؼ تاني (؟!)

( نرلتس لممستادلف  ٘ /و  ٙبامفظ  ٔ /ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/

ػ كمػػم إسػػتىـ لم ػرنكمف  .....و  ........كمفػ مسػػتا متممم مػػدى لم ػػرك وكممػػؿ ا ػػتمـ
لما دنػ ولمةنانػ فػ ت ػ ن لم ػػرك عىػ ا ػػنض مػػم ندعنػػي لممػػدع لمػػذى إتمػػـ لممػػتمـ
كذبم بأاي إستوم عى فمولؿ لم رك إض لر لر بي وببمن لم ركمم ٓ

( لممستادلى  ٚ /و  ٛو  ٜو ٓٔ بامفظ  ٔ/ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/

و م ػػف ذم ػػؾ نب ػػنف فف تمن ػػس لم ػػركمم بم ػػم ف ػػنمـ لمم ػػدع ا س ػػي ن ػػد ا ػػىول عىػ ػ
ا تمـ ف لمت

ن طب م ممػم تػمم فػ ك ػؼ توزنػس

ػمف لمموتػودلى عىػ لم ػركمم لممةػد

بولسط لممدع ا سي ٓ
( لممستاد  ٔٔ /بامفظ  ٔ /ػ ٕٔ) ٜٜٔٙ/ٜ/
ا
ا
جملطََْٜٞٛجُٞديضَجُظَٟملَيطوحعَدوًَٚحٓالََ1
َ
سحٓـحَََََ:
َ

لمثمبػى بة ػػد لم ػػرك ولممسػػتادلى و إف لممػػتمـ لممسػػتأاؼ نػػد دفػػس بم ػػرده ا ػػؼ كػػؿ

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 مئلن ػرلر 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 لنخػرنف ونػػد ر ػػد مػػي مبىػ مػػف نا ػػىي فػ لماممنػ مػػف متا ػػبلى لمت ػ ن ٓ
مذمؾ ولفؽ لم ركمم لممونةوف عى لمك ؼ فف تكوف مي لألومون ف تا ػنؿ ا ونػي فوال طب ػم

مؤلرنػمـ لمػولرد ،فػ لمك ػؼ ولم مبىػ مىتا ػنؿ مسػت ببل ػ إال فاػي مػـ نا ػؿ مػف ذمػؾ ػنوم !! ػ
فأنف يو لإلستنبلم لممزعوـ عىػ فمػولؿ لم ػرك ؟!!! ػ وكنػؼ نتػأت ذمػؾ بنامػم ما ػوص فػ
ع ػػد تة ػػدنؿ لم ػػرك لمم ػػشرخ ٘ٔ " ٜٜٖٔ/ٕٔ/ـ " ٚ/عىػ ػ فف تونن ػػس لمم ػػدنر عىػ ػ لألم ػػور
لممممن م روط بأف نونس مةي ولاد مف لم رنكنف لنخرنف لمثما فولمثممث ٓ

" ن لرت ػ ػػس لممس ػ ػػتاد  ٕ/م ػ ػػف امفظػ ػ ػ لمم ػ ػػدع ا س ػ ػػي
لمم دم مماكم فوؿ درت بتىس ٕ" ٜٜٔٙ/٘/

ولمثمبػػى مم ػػم سػػىؼ فف تمنػػس لم ػػركمم بمػػم فػػنمـ لمم ػػدع ن ػػد نػػبض كػػؿ مػػامـ مػػم
نخ ي ف لمت

ن لمرضمون طب م مىك ؼ لممةد بمةرف لممدع ا سي ػ فنمم عػدل لممػتمـ

لمػػذى مػػـ نسػػتأد مػػآلف مػػم نخ ػػي رغػػـ فاػػي

رفس لمممؿ ضةؼ ا

ػػماس ا ػػؼ رفس مػػمؿ لم ػػرك وا ػػتي فػ

فى رنؾ خر ٓ
( ترلتس امفظتام  ٔ /ػ ٕٔ ٜٜٔٙ/ٜ/مماكم فوؿ درت )
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ؿحصؿحََ َََ:جملـط٘ضجشَجملؼػَّٞإَٔجملطَْٜدجرٜحَأَٝهؼضَػَٖضوـضميٜحَكـَ٠ديـحػزَ
جملــضػَٗ٠لـــَٚجُشــغييَجملطؼــحَٖٓٝطــحددَٓوــغَجُشــغًسَََٝخمــضَّٝ
جُؼحِٓنيَكيٜحَٝكَ٠طُيَجملوغَجخلحػغَهلئ٘طَٝٚؿيـغضَ.َٚ

فممسند لممدع

رنؾ متضممف نموـ بمإلدلر ،ماذ تأسػنس لم ػرك واتػ دخوممػم فػ

مراىػ لمت ػ ن وم ػػر لم ػػرك يػػو مكتػػس لممامسػػب لمممىػػوؾ مىمػػدع ا سػػي " مكتػػس .......
لمكػػموف  " ........و ومامسػػس لم ػػرك ولمم لرنػػس لممػػمم ممػػم موظ ػػمف عػػممبلف مػػدى لممػػدع
ا س ػػي و ف ػػد ػػاؿ وظن ػ ػ لممامس ػػس لمم ػػمم مى ػػرك ما ػػذ تأسنس ػػمم اتػ ػ ت ػ ػ نتمم بمةرفػ ػ
لممامسػػس  /عمػػر نان ػ

ػ ويػػو فاػػد لممػػوظ نف لمتػػمبةنف مىمػػدع ا سػػي ولمةػػممىنف ف ػ مكتبػػي

لممامسػ ػػب ومممتػ ػػي لمسػ ػػمؾ اسػ ػػمبمى لم ػ ػػرك مػ ػػف إن ػ ػرلدلى وم ػ ػػروفمى ولعػ ػػدلد لممنزلان ػ ػ
واس ػػمبمى لألرب ػػمح ولمخس ػػمور طػ ػولؿ س ػػاولى وت ػػود لم ػػرك و ولمم لرن ػػس لمم ػػمم مى ػػرك ي ػػو
لممامسس  ....... /نةمؿ بمكتس لممدع مىمامسب بوظن مدنر لممرلتة ٓ
فأ وؿ ومستادلى ودفمتر لم رك بم ر لم رك بمكتػس لممػدع ا سػي و وفػ اػوز،

لممدع وتمبةني بمكتس لممامسب لمممىوؾ مي ولمذى إتخذى ماي لم رك م لر ممم ٓ

بػػؿ وفسػػادى لم ػػرك ممكتػػس لممامسػػب لمخػػمص بمممػػدع "  " .......إامػػمم فعمػػمؿ
لم اػػص لمض ػرنب لمخم ػ بمم ػػرك عػػف لمسػػاولى مػػف ٔ ٜٜٔات ػ ٖ ٜٜٔوذمػػؾ مػػف ولنػػس
ف وؿ ودفمتر وستبلى لم رك

لمت ف اوزتي ٓ

( نرلتس لممستاد رنـ  ٕٗ /مف امفظ لممتمـ "
لممستأاؼ " رنـ  ٔ /مماكم فوؿ درت )

ونػػد نػػمـ لممػػدع ا سػػي ومكتبػػي مىمامسػػب بااتػػمز لألعمػػمؿ لممامسػػبن ولمض ػرلوبن
مى رك و ػ مف ولنس مم مدني وتاى نده بم ر لم رك بمكتبي ػ مف دفػمتر وسػتبلى ومسػتادلى

مػـ تكػف فبػدل فػ اػػوز ،فاػد سػوله و ػ وألتػؿ ذمػؾ ومكػوف مكتػػس لممػدع لممامسػب يػو لم ػػموـ
بذمؾ ػ فبرـ لممتمـ توكنبل رسمنم موث ػم مىمامسػس  /تنسػنر فبػو لم تػوح مسػتخدـ لممػدع متمثنػؿ
لم ػرك فمػمـ م ػىا لمضػرلوس و ػ ويػذل لمتوكنػؿ مسػػتخدـ ونةمػؿ كمػم نىاػم بمكتػس لممامسػػب

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 )

وند نرف لمطمعف يذل لمدفمع لمتويرى لمتػدى لمػذى ن ػمد مػي ولنػس لمػدعوى ومسػتادلتمم
و بطىبنف إاتنػمطننف تػمزمنف بسػممع لممماػدس  ......... /لم ػرنؾ فػ لم ػرك و وبااتػدلس
خبنر اسمب مت

ن اسمبمى لم رك وتادند متمؿ مميو مستاؽ مكؿ رنؾ ومم تـ
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رفي

ػ إن فف لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي فع ػػرض ع ػػف ك ػػؿ ي ػػذل لم ػػدفمع وع ػػف لمطىب ػػنف

إمن ػػي فة ػػبل

لإلاتنػمطننف لمتػػمزمنف ونضػ بتأننػػد لماكػـ لم مضػ بمإلدلاػ دوف فف نةػػرض ممػذل لمػػدفمع وال
مىطىب ػ ػػمى لمتمزمػ ػ ػ ب ػ ػػمإلنرلد فو ب ػ ػػممرد و وفف نض ػ ػػمم لإلدلاػ ػ ػ

ألس ػ ػػبمبي (؟!) خبلف ػ ػػم مىثمب ػ ػػى

بمممسػػتادلى لمم دم ػ لمت ػ مػػـ ناكريػػم لممػػدع بػػؿ وسػػىـ ف ػ إت ػػمؽ لم ػػىح ولمتاػػمزؿ بػػأف ذم ػ
لمطمعف برنو ممم اسبي إمني ب ان لمدعوى لممبم ر ،لمت طىس لممدع إعتبمر طىبمتي فنمم
كأف مـ تكف ٓ ػ

ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني عف لمثمبى بمممستادلى وبات مؽ لم ػىح و وفنػد نضػمم

لإلدلاػ و ودوف تا نػػؽ دفػمع لمطػػمعف و فااػػي مػـ نػػورد فسػبمبم ممػػذل لم ضػػمم و ػ لألمػػر لمػذى
ن ـ لماكـ بمم

ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ومخمم لمثمبى بمألورلؽ ولاةػدلـ لألسبمس ٓ

سحٓـحََََ:جُوظٞعَٝكـحصَجإلؿطضلٍََ1

ػػدر لماكػػـ لإلسػػتوامف لممطةػػوف فنػػي عى ػ امػػوذ مطبػػوع (؟!) نسػػتةمؿ ف ػ

نضن تامؿ عاولف " خنما فمما

فى

" و فااةدمى بذمؾ فسبمبي عىػ ااػو مػم سػىؼ و وفنػد اكػـ

فوؿ درت ألسبمبي و فةمبي مم عمس اكـ فوؿ درتػ لمػذى عمبػي فنمػم عمبػي فاػي دلف لمطػمعف
بتمم بمطى مةدوم ال ولنة وال وتود وال فسمس ممم و مـ نتد فسػبمبم مػذمؾ لم ضػمم و ػ وتػمم

خممنم مف فى فسبمس ا ن ن ممم ن ػدؽ عىنػي عبػمر ،ماكمػ لمػا ض " فسػبمس فػ لمظػمير وال

م اس فنمم " ٓ
ومػػس فف دفػػمع لمطػػمعف لممكتػػوس مىماكم ػ لإلسػػتوامفن نػػد دفػػس بػػأف

ػػان لمػػدعوى

لممبم ر ،وكذل لماكـ لممستأاؼ مـ نتضمام بنمام مولنة تمم و ولامم تاػدث عػف ترنمػ خنماػ
فمما ويمن مـ ناػددليم ومػـ نبناميػم ومػـ نبناػم ولنةػ ممػم ومػـ نػذك لر ولنةػ تبدنػد فو إخػتبلس وال

بنماػػم ممػػذل لممػػمؿ لممخػػتىس وال كاػػي وممين ػ وكن ن ػ يػػذل لمتبدنػػد فو لإلخػػتبلس و إال فف لماكػػـ

لإلسػػتوامف خػػبل بػػدوره مػػف فى بنػػمف مولنة ػ لمتمم ػ ( لممتموم ػ ؟! ) لمت ػ دلف لمطػػمعف بمػػم .
وند فوتس لم ماوف ( ـ  ٖٔٓ /ف .

) ف كؿ اكمػـ بمإلدلاػ فف ن ػتمؿ عىػ بنػمف لمولنةػ

لممسػػتوتب مىة وب ػ بنماػػم كمفنػػم تتا ػػؽ بػػي فركػػمف لمترنم ػ ولمظػػروؼ لمت ػ ونةػػى فنمػػم ولألدم ػ

لمتػ إستخى ػػى مامػػم لمماكمػ ثبػػوى ونوعمػػم مػػف لممػػتمـ وفف تىتػػزـ بػػانرلد مػػشدى يػػذه لألدم ػ

لمت إستخى ى مامم لإلدلا ات نتضح وتي إستدالممم بمم وسبلم لممأخذ ولال كمف نم لر
متةنام ا ضي ٓ
* ا ض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔػ س ٖٖ ػ  ٛػ ٕ٘

* ا ض ٕٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ  ٜٔٔػ ٗٔٙ
* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٕ/ٜٔػ س ٕٗ ػ ٓ٘ ػ ٕٕٙ
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* ا ض  ٜٔٙٛ/ٕ/ٕٙػ س  ٜٔػ  ٜٗػ ٕٕٚ
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإََٔ:ـَ
" إفػرلغ لماكػـ فػ عبػمرلى عممػ مةمػمه فو وضػةي فػ

ػور ،متمىػ متمىػ ال نا ػػؽ

لمارض لمذى ن ده لم مرع مف إستنتمس تسبنس لألاكمـ ػ لألمر لمذى نةنبي ونبطىي "
* ا ض ٕٔ ٜٜٔٙ/٘/ػ س ٕٓ ػ ٗٗٔ ػ ٚٓٙ
فػػبل نك ػ ف ػ بنػػمف لألسػػبمس لإل ػػمر ،إم ػ إدم ػ لمثبػػوى مػػف غنػػر إن ػرلد مشدليػػم و إذ

لإلتمػػمؿ ف ػ ذكػػر فدم ػ لمثبػػوى ال نمكػػف مةػػي لإلطمواػػمف إم ػ فف لمماكم ػ اػػنف اكمػػى ف ػ
لمدعوى ند بناى لمولنة لممساد ،إم لممتمـ ونمـ لمدمنؿ لم انح عىنمم ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" نوؿ لماكـ فف لمتمم ثمبت ف اؽ لممتمم مػف ولنػس بػبلغ لممتاػ عىنمػم ويػ ت ػكؿ

فركمف ترنم لمسرن لمما وص عىنمم نماوام دوف فف نبنف وتي إستدالمي بببلغ لممتاػ عىنػي
عىػ ثبػػوى لمتممػ بةام ػػريم لم ماوانػ كمفػ فػ اػػؽ لمطمعا ػ وف ػ ضػػوم لمتكننػػؼ لم ػػانح
مىولنة فاف لماكـ نكوف ند فخطأ ف تطبنؽ لم ماوف نم ر لمبنمف بمم نستوتس ا ضي " ٓ
* لمطةف رنـ  ٜٜٓمسا ٓ٘ ػ تىس ٜٔٛٓ/ٔٔ/ٕٙ

* ا ض  ٜٜٔٓ/ٔٔ/ٕٙػ س ٖٔ ػ ٕٓٓ ػ ٖٔٓٚ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَََ

" مك نتا ؽ لمارض مف لمتسبنس نتس فف نكوف ف بنمف تى م

ؿ بانػث نسػتطمع

لمونوؼ عى مسوغمى مم نض بي فمػم إفػرلغ لماكػـ فػ عبػمرلى عممػ مةمػمه فو وضػةي فػ

ػػور ،متمىػ 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

* ا ض ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ

َ

ًٔحَهؼصَذأَٗ:ََٚـَََ

" نتػػس فال ُنتمػػؿ لماك ػـ فدم ػ لمثبػػوى ف ػ لمػػدعوى بػػؿ عىنػػي فف نبنامػػم ف ػ وضػػوح وفف
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 "ٓ
* ا ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ
ٝضوٍَٞكَ٠دٌَْآسغَهلحََ:ـََ

" إذل اكمػػى لمماكمػ بادلاػ مػػتمـ ولنت ػػرى فػ لألسػػبمس عىػ نوممػػم إف لمتممػ ثمبتػ
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مف لمتا ن مى ولمك ؼ لمطب فاف يذل لماكـ نكوف غنر م اس ونتةنف ا ضي "ٓ
*

ا ض  ٜٕٜٔ/ٕ/ٕٛػ متموع لم ولعد لم ماوان ػ

يـِدَجُـحػَََٖ:ــَ

أٝلََََََََ:

غحٗيحَََََ:

ٔ ؽ ٖ ٔٛػ ص ٖٕٕ

ملحَضوــــــــضَّ

ضـ لمم ردلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف ٓ
لماكـ ب بوؿ لمطةف كبل وف لمموضوع با ض لماكػـ لممطةػوف فنػي ولإلاممػ
ٓ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجحملحَٓ/َ٠عجحتَ٠ػـيسَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

ذ٘ٞىَـَٗظيدَـَجدطيحٍَ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
حمٌٔسَجُ٘وغَ
جُضجتغزَججل٘حتيسَ
ٓظًـــغزَ
ذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَ
جملوـضَّٓـَََٖ :لممامسػس ...... /

مػتمـ ػ مسػتأاؼ ػ ماكػوـ عىنػي ػ طػمعف  .و

موطاػي لممختػمر مكتػس لألسػتمذ  /رتػمو عطنػي لمماػمم بػمما ض ػ ٘ٗ

ػمرع طىةػى اػرس ػ لم ػمير ،ػ لموكنػؿ عاػي بتوكنػؿ ٔ ٔٓٙس  ٛ٘ /عػمـ
رسم ػ م ر لمتدند ،نبنح لمت رنر لمطةف بمما ض ٓ
ػـضَََََََََ :لمانمب لمةمم ػ

كــَ٠جمٌــََْ :لم ػػمدر ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/مػػف ماكمػ

تػػاح مسػػتأاؼ مدناػ ا ػػر فػ

فػ

لم ض ػ ػػن رن ػ ػػـ ٖ٘ ٜٙ / ٔٓٛس ٓ ػ ػػرؽ لم ػ ػػمير ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔ ( ،ت ػ ػػاح

مدنا ا ػر ) ولمػذى نضػ ب بػوؿ لإلسػتوامؼ ػكبل وفػ

لمموضػوع برفضػي

نضػػى غنمبنػػم ف ػ ٖٔ ٜٜٔٙ / ٖ /باػػبس لممػػتمـ ثبلث ػ

ػػمور مػػس لم ػػاؿ

وتأننػػد لماكػػـ لممسػػتأاؼ ولمم ػػروفمى و ػ وكماػػى ماكم ػ فوؿ درت ػ نػػد
وك مم خمسنف تانمم و فةػمرض لممػتمـ فػ يػذل لماكػـ ف ضػى ماكمػ فوؿ

درتػ فػ  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛب بػػوؿ لممةمرضػ

ػػكبل وفػ لمموضػػوع برفضػػمم

وتأنن ػػد لماكػػـ لمان ػػمب لممة ػػمرض فنػػي ولمم ػػمرنؼ و فاس ػػتأاؼ لممػػتمـ ان ػػث
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نضػػى لمماكم ػ لإلسػػتوامفن باكممػػم اػػؼ لمبنػػمف و ػ فطةػػف عىنػػي لمماكػػوـ
عىني بطرنؽ لما ض بتوكنؿ نبنح ذمؾ ونند طةاػي بػرنـ ٔ ٜٜٔٚ/ٙتتػمبس نىػـ

كتمس ماكم

ممؿ لم مير ،بتمرن ٕٕٜٜٔٚ/ٔ/و ػ وندـ فسبمس لمطةف برنـ

 ٜٜٔٚ/بتمرن ٕٕ.ٜٜٔٚ/ٖ/
ِٓذٞظــسَ:

طةػػف لمماكػػوـ عىنػػي فنضػػم بطرنػػؽ لمػػا ض ب ػرنـ ٕ ٜٜٔٚ/ٙتتػػمبس ػػممؿ

لم مير ،بتمرن ٖٕ ٜٜٔٚ/ٔ/فػ لماكػـ لمػرننـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛس  .ػرؽ

لم مير ٜٜٔٙ/ٕٖٖ٘ ( ،تاح مدنا ا ػر ) ػ لم ػمدر مػف ذلى لمماكمػ

لمتػ ػ ف ػػدرى لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي يا ػػم ب ػػذلى لمتىسػ ػ ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/و
ولمت ػ كماػػى تاظػػر لم ضػػنتنف مةػػم مئلرتبػػمط و ونػػدـ فسػػبمس لمطةػػف بػػرنـ
ٕٕ٘ ٜٜٔٚ/بتمرن

ٕٕ ٜٜٔٚ/ٖ/تتمبس رؽ لم مير،

ومطىػوس اظػر

لمطةانف مةم مئلرتبمط ٓ
جُٞهحتــــــغَ

ٓٝؼحملَعتيـيسَكَ٠جألٝعجمَ
ا
ا
ضشٌََأؿحؿحَٝجؼءجَلَيطجؼأَ

ا
جلٔيغَأؿرحخَجُـؼَٖجملحغََٝجُـؼَٖجآلسغَجملـِٞخَٗظغٔٛحَٓؼحَ
َ
جإلعضرحؽَجمطَٔ٠جُظَٟلَيورََجُطجؼتسَ

ذنيَجُشيٌنيَٓٞػٞعَجُوؼيطنيََ22/01740ؽ.شغمََ92/7669َ،ؽ.شغمَ
ا
جمل٘ظٞعضنيَٓؼحَُإلعضرحؽَأٓحَّجحملٌٔسَجإلؿطث٘حكيسَجبِـسََ0998/0/60

ٔ ػ بتمرن ٗٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/و ػ إت ؽ لممتمـ لمماكوـ عىني ( لمطمعف ) و ػ لممدعو .... /
( لم ػ ػ ػ ػػمك لمػ ػ ػ ػػذى مػ ػ ػ ػػـ ًنػ ػ ػ ػ ْػدع بػ ػ ػ ػػمماؽ لممػ ػ ػ ػػدا ) ـ
( لم مك ) إم رك بؿ مىؾ ولدلر ،لمطمعف ػ عدد فم

عىػ ػ ػ ػ ػ فف نػ ػ ػ ػػورد لممذكػ ػ ػ ػ ػور
كنس مطبوع مزوـ تةبو

بضمع لم رك و ػ بثمف إتممم ٓٓ٘ٗ تـ و ػ ارر لمطمعف ب نمتمم بمتىػس ولاػد
نوـ ٗٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ثبلث ػنكمى مسػاوب تمنةمػم عىػ باػؾ م ػر لمػدوم بنمامػم
:ػ

(ٔ) لم نؾ لألوؿ رنـ ٓٔٔ ٔٗٗٙاؽ ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/بمبى
(ٕ) لم نؾ لمثما

ٕٓٓ٘ تـ ٓ

رنـ ٔٔٔ ٔٗٗٙاؽ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٔ/بمبى ٓٓٓٔ تـ ٓ

(ٖ) لم نؾ لمثممث رنـ ٕٔٔ ٔٗٗٙاؽ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/بمبى ٓٓٓٔ تـ ٓ

وونػػس  .....ولم ػػمك لممسػػت ند بمم ػػنكمى و ػ ونػػس مىطػػمعف إن ػػمؿ إسػػتبلـ

ا دنػ رنػػـ  ٘ٓ/عىػ مطبوعػػمى ػػرك فبػػؿ لمممىوكػ مػػي باسػػتبلمي ٓٓ٘ٗ تػػـ مػػف
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لألستمذ  (...... /لمطمعف ) ػ بثبلث نكمى مبنف فرنمممم سػمم لمبنػمف بمإلن ػمؿ
وما ػػوص فنػػي عى ػ فف لم ػػنكمى لمثبلثػ ننم ػ " مطبوعػػمى وفكنػػمس "

ٗٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ػ توننس .

( فورم " ٓ ) " .......

ػ لمتػػمرن

ٕ ػ ولذ نػمـ  ( .......لممػورد ػ لممسػت ند ػ لم ػمك ) و ػ ب ػرؼ لم ػنؾ لألوؿ ٓٔٔٔٗٗٙ
اؽ ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/بمبى ٕٓٓ٘ تـ و ػ إال فاي فخؿ بامتزلمي لمذى فويػـ لمطػمعف
فاي سن

بي و ولمتاس عف تسىنـ لألكنػمس لممطبوعػ طب ػم مىمول ػ مى لممت ػؽ عىنمػم

و ممم إضطر مةي لمطمعف اممن ممممي مف يذل لما ػس لمولنػس عىنػي و إمػ إخطػمر
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ لم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنكنف لممتب ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنف

لمبا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ لممس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاوس عىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بون ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ

( ٔٔٔ ٔٗٗٙو ٕٔٔ ) ٔٗٗٙمػ ػػف ثمػ ػػف لم ػ ػ
فممامى م ممح لمسماس ولممست ند مانف لم
ٖ

ػ بػػذلى ت ػمرن

لممت ػ ػػؽ عىنمػ ػػم وتةىن ػ ػ لم نم ػ ػ

ؿ بناممم نضمم فو رضمم ٓ

ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/لم ػػذى ف ػػدر فنػػي لمطػػمعف فولم ػره سػػمم لمبنػػمف مىبا ػػؾ

لممسػػاوس عىنػػي و ػ اػػرر ضػػد لممسػػت ند لمماضػػر رنػػـ  ٖ/فا ػولؿ م ػػر لمتدنػػد،

بتػػمرن ٕ٘ ( ٜٜٔٙ/ٔ/مرفػػؽ ف ػػىي فػ لم ضػػن ٖٖٕ٘ ٜٙ/تػػاح مدنا ػ ا ػػر ػ
 ٜٙ/ٕٕٜٛس  .رؽ و وم دـ

ور ،ضوون مطمب ممذل لأل ؿ ف لمامفظ ٕ/

ػ ػ لمم دم ػ بتىس ػ  ٜٜٔٙ/ٙ/ٕٙمماكم ػ فوؿ درت ػ ف ػ لم ضػػن  ٜٙ/ٕٕٜٔتػػاح
مدنا ا ر ػ ٖ٘ ٜٙ/ٔٓٛس  .رؽ ) ػ

وف يذل لمماضر لمموتػود ف ػىي بااػدى لم ضػنتنف لمماظػورتنف مةػم فمػمـ
لمماكم ػ لإلسػػتوامفن و و ػػورتي لمضػػوون لممطمب ػ ممػػذل لأل ػػؿ بمم ضػػن لألخػػرى
لمماظور ،مةمم و فثبى ما ػرر لمماضر ( ص ٕ ) تاى عاولف " حمِٞظس " ػ فاػي
نػػمـ بػػمإلطبلع عىػ ف ػػؿ إن ػػمؿ إسػػتبلـ ا دنػ بمبى ػ فربةػ الؼ وخمسػػممو تانػػي

برنـ  ٘ٓ/بثبلث نكمى

* لم ػ ػػنؾ لألوؿ رن ػ ػػـ ٓٔٔ ٔٗٗٙعىػ ػ ػ با ػ ػػؾ م ػ ػػر لم ػ ػػدوم بت ػ ػػمرن
٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/بمبى ٕٓٓ٘ تـ

* ولم ػ ػ ػػنؾ لمثػ ػ ػػما رنػ ػ ػػـ ٔٔٔٔٗٗٙعى ػ ػ ػ باػ ػ ػػؾ م ػ ػ ػرلمدوم بتػ ػ ػػمرن
ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٔ/بمبى ٓٓٓٔتـ

* ولم ػ ػػنؾ لمثممػ ػػث بػ ػػرنـٕٔٔٔٗٗٙعى ػ ػ باػ ػػؾ م ػ ػػر لمػ ػػدوم بتػ ػػمرن
ٕٜٜ٘ٔ٘/ٕٔ/بمبى ٓٓٓٔتـ
كمػ ػ ػػم فث ػ ػ ػ ػبى ماػ ػ ػػرر لمماضػ ػ ػػر بػ ػ ػػذلى يػ ػ ػػذه لممىاوظ ػ ػ ػ فف لم مكػ ػ ػ ػ .....
( لمطػػمعف ) ػ مسػػتةد إلاضػػمر

ػػور ،ممػػذل لإلن ػػمؿ لمػػذى إطىػػس ماػػرر لمماضػػر

عى ف ىي إلرفمنمم بمألورلؽ و انث فاضريم بمم ةؿ ومرف بأ ػؿ ذمػؾ لمماضػر
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لمموت ػػود بمم ض ػػن ٖٖٕ٘ ٜٙ/ٕٕٜٛ ( ٜٜٔٙ/س ) ولممرف ػػؽ

ػػورتي لمض ػػوون

لممطمب أل ىي بامفظ  ٕ /بمم ضن  ٜٙ/ٖٔٓٛ٘( ٜٙ/ٕٕٜٔس ) ٓ

ٗ ػ تمػرس مامػد فممػ دنػمس لممسػت ند فػ لم ػنكمى لمثبلثػ لممرتبطػ و ػ  ..تمػرس مػف
إبدلم فنولمي ف لمماضر رنـ ٖ فاولؿ ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/سممؼ لمبنػمف و ػ وتخىػؼ عػف
ػ ػػرط ما ػ ػػن لمبكػ ػػرى اضػ ػػوره ف ػ ػ  ٜٜٔٙ/ٔ/ٕٜو ثػ ػػـ ف ػ ػ

إتمب ػ ػ طىػ ػػس ا ط ػ ػ

ٖ ٜٜٔٙ/ٕ/و ػ ثـ ف  ٜٜٔٙ/ٕ/ٚو ػ

ولاتػمؿ لمسػػند  ....... /لمػػذى نػبض مػػف فمػولؿ لمطػمعف ٕٓٓ٘ تػػـ ( لم ػػنؾ

لألوؿ ) خدلعم وا بم بانر اؽ و  ..إاتمؿ فارر فػ لمنػوـ لمتػمم ٜٜٔٙ/ٔ/ٕٙ
لمماض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر لم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذى نن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرنـ  ٜٜٔٙ / ٕٕٜٔت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح مدناػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
( ٖ٘ ٜٙ/ٔٓٛس ) و وتةمػد فنػػي تتزوػ لمولنةػ و فخ ػػص لمماضػر مى ػػنؾ اػػؽ
ٕ٘ ( ٜٜٔ٘/ٔٔ/لم ػرننـ ٔٔٔ )ٔٗٗٙو ومكاػػي سػػىـ ف ػ فنولمػػي بػػأف ذمػػؾ لم ػنؾ "
عف مةممبلى تتمرن

"  .و وفخ

واتس فاي تخىؼ عف تورند لألكنمس لممطبوعػ

طب ػػم مىمول ػ مى لممت ػػؽ عىنمػػم فػ تىػػؾ لممةممىػ لمتتمرنػ ولمماػػرر ب نمتمػػم لمػػثبلث
نكمى ا لمبنمف لممارر بمم إن مؿ ولاد مممور بتوننةي ومنس نكم ولادل !!!
٘ ػ وبةد فربة فنمـ فخرى و وف ٖٓ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ نمـ  ......لمذى نػبض ٕٓٓ٘ تػـ بػبل
ا ػػؽ (؟!) مػ ػػف فم ػ ػولؿ لمطػ ػػمعف و ..نػ ػػمـ بتارنػ ػػر لمماضػ ػػر لمثػ ػػما لمػ ػػذى ننػ ػػد بػ ػػرنـ

ٖٖٕ٘ ٜٜٔٙ/ت ػػاح مدناػ ػ ا ػ ػػر (  ٜٙ/ٕٕٜٛس ) و ـ وتػ ػػرت فن ػػي عى ػ ػ ذلى
خطتي لمخبنث تتزو لمولنة و ػ فخ ص يذل لمماضر مى نؾ اؽ ٕٜٜ٘ٔ٘/ٕٔ/
( لمرننـ ٕٔٔ ) ٔٗٗٙو ولدع كذبم فف يذل لم نؾ م مبؿ ٓٓٓٔتـ إنترضمم (؟!)
لمط ػػمعف ما ػػي و وفخ ػ ػ ا ن ػ ػ لمولنةػ ػ ب ػػذمؾ لمماض ػػر لم ػػذى ا ػػرره م ػػف ورلم ظم ػػر

لمطػػمعف لمػػذى مػػـ نخطػػر ومػػـ نةىػػـ بػػي بتمتػػم إم ػ فف

ػػدر ف ػ تىػػؾ لمػػدعوى لماكػػـ

لمانمب ػ بانر إعبلف ػ بتمرن ٔٓ ٜٜٔٙ/ٗ/
ٙ

ػ باػػمم عى ػ يػػذنف لمماض ػرنف لمماػػررنف مػػف لممػػدعو  ........خ ن ػ مػػف ورلم ظمػػر
لمطمعف و فنممى لمانمب لمةمم لمدعوى لمتامون ضد لمطمعف ػ متمم إنمه  :ػ
أٝلََ :ف لمدعوى ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔ

بأاي ف نوـ ٕ٘( ٜٜٔ٘/ٔٔ/؟!) بمدنا ا ر (؟!)
فعطػ ػ ػ بس ػ ػػوم انػ ػ ػ لم ػ ػػنؾ رنػػ ػػـ ٔٔٔ ..... ٔٗٗٙبمبىػ ػ ػ
ٓٓٓٔ تػػـ ػ عىػ باػػؾ م ػػر لمػػدوم  /فػػرع لألم ػ
ر ند نموـ نمبؿ مىساس ٓ

ػ ال ن مبىػػي

" لألمر لممةمنس عىني بممممدتنف  ٖٖٚو  ٖٖٙع وبمى "
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ََََََََََََََََغحٗيح  :ف لمدعوى ٖٖٕٜٜ٘ٔٙ/

بأاي ف نوـ ٕ٘( ٜٜٔ٘/ٕٔ/؟!) بمدنا ا ر (؟!)
فعط بسوم ان لم نؾ رنػـ ٕٔٔ .... ٔٗٗٙبمبىػ ٓٓٓٔ

تػـ ػ عىػ باػؾ م ػر لمػدوم  /فػرع لألم ػ

ػ الن مبىػي ر ػند نػموـ

نمبؿ مىساس ٓ
" لألمر لممةمنس عىني بممممدتنف  ٖٖٚو  ٖٖٙع وبمى "
ٚ

ػ ماػػذ تارنػػر لمماضػػر  ٜٙ/ٕٕٜٔف ػ  ٜٜٔٙ/ٔ/ٕٙػ ولمماضػػر ٖٖٕ٘ ٜٙ/ف ػ
ٖٓ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ ومانف

دور لماكمنف لإلستوامفننف ف ٕٔ : ٜٜٔٚ/ٔ/ػ

* مػ ػػـ ن ػ ػػدـ  ( .......لممسػ ػػت ند لم ػ ػػمك ؟!)

ػ ف ػ ػػؿ لم ػ ػػنؾ موضػ ػػوع لمػ ػػدعوى

ٓ ٜٙ/ٕٕٜٔ
* ومـ ن دـ( لممست ند لم مك ؟!) ػ ف ؿ لم نؾ موضوع لمدعوى ٖٖٕ٘ٓ ٜٙ/
*

ومـ ن دـ ف فى مف لمدعوننف سوى
لم نكنف لمىذنف تـ

ور ،ضػوون ولاػت ظ مةػي بأ ػؿ كػؿ مػف

رفممم فةبل مف لمباؾ لممساوس عىني نبػؿ عػد ،ف ػمر مػف

دور فى مف لماكمػنف لماضػورننف مماكمػ فوؿ درتػ فػ لمػدعوننف سػمم ت
لمبنمف ٓ
 ٛػ ولت مم ألى مبس و ومػس فف لمطػمعف كػمف ضػان ترنمػ ا ػس كممىػ لألركػمف إرتكبمػم
فػ ا ػػي لممػػدعو  .......لمػػذى خػمدع لمطػػمعف ولاتػػمؿ عىنػػي وا ػؿ مػػف مممػػي عىػ

ٕٓٓ٘ تػػـ موضػػوع لم ػػنؾ لألوؿ ٓٔٔ ٔٗٗٙبانػػر اػػؽ ومػػـ نػػؼ بامت لزمػػي تورنػػد
لألكنػػمس لممطبوعػ طب ػػم مىمول ػ مى لممت ػػؽ عىنمػػم و ػ ومػػس فف فمػػر لمطػػمعف إمػ
لمباؾ بونؼ

رؼ لم نكنف لممتا ىنف بطرنؽ لما س إنترف بتةىنػ لم نمػ فمماػمى

م ػػممح لمسػػماس ولممسػػت ند ماػػنف لم

ػػؿ بناممػػم نضػػمم فو رضػػمم و وي ػػذل ا ػػؽ

لمطػمعف لممتاػ عىنػي ػ بػػؿ فبسػط ا ونػي و إال فاػي إت ػمم ألى مػبس ف ػدر تةىنممتػػي

كتمب ػ مىباػػؾ لممسػػاوس عىنػػي باماػػمم لإلن ػػمؼ و ػػرؼ لم ػػنؾ رنػػـ ٔٔٔ ٔٗٗٙاػػؽ
ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٔ/موضػوع لمػدعوى  ٜٙ/ٕٕٜٔو ػ و ػرؼ لم ػنؾ رنػـ ٕٔٔٔٗٗٙ
اؽ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/موضوع لمدعوى ٖٖٕ٘ ٜٙ/ػ وتونس وختـ مف لمباؾ بمإلستبلـ

بتمرن  ٜٜٔٙ/ٙ/ٙنبؿ عد ،ف ػمر مػف

ػدور اكػـ فوؿ درتػ لماضػورى فػ كػؿ

مػػف لمػػدعوننف  :ػ لمػػدعوى  ٜٙ/ٕٕٜٔلم ػػمدر اكممػػم  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛو لمػػدعوى
ٖٖٕ٘ ٜٙ/لم مدر اكممم ٗٔٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/
* مستاد  ٔ /امفظ  ٔ /ػ ف لم ضن ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔ

* مستاد  ٔ /امفظ  ٔ /ػ ف لم ضن ٖٖٕٜٜ٘ٔٙ/

260

ٜ

ػس لمطػػمعف إ ػػدلره يػػذه لمتةىنمػػمى لمكتمبنػ فػ  ٜٜٔٙ/ٙ/ٙإمػ لمباػػؾ لممسػػاوس
ػ فًتًْبػ ً
ػس لمطػمعف ذمػؾ
عىنػي ب ػرؼ كػؿ مػف لم ػنكنف سػمم لمػذكر عىػ مػم ت ػدـ ػ  ..فًتًْب ً
بأف فرسؿ إاذلرنف عىػ لمتػولم عػف كػؿ ػنؾ إمػ لممػدعو  ( .....لممسػت ند فنممػم ػ

لم مك ) و و انػث فخطػره نماواػم فػ يػذه لإلاػذلرلى لألربةػ لممةىاػ إمنػي نماواػم فػ
ٕٔ ٜٜٔٙ/ٙ/و ٕٔ ٜٜٔٙ/ٙ/و ٕٕ ٜٜٔٙ/ٙ/و ٕٕ ٜٜٔٙ/ٙ/و ػ بأاػػي ف ػػدر
فولمره مىباؾ لممساوس عىنػي لم ػنكنف فػ  ٜٜٔٙ/ٙ/ٙباماػمم ونػؼ لم ػرؼ وتةىنػ

لم نمػ فمماػػمى و وبػػأف ن ػػرؼ كػػؿ مػػف لم ػػنكنف سػػمم

لمػذكر بمتػػرد ت ػػدنمممم إم ػ

لمباؾ و كؿ ذمؾ ف نوان  ٜٜٔٙنبؿ عد ،ف مر مف

دور اكمػ فوؿ درتػ فػ

لمػ ػ ػ ػػدعوى  ٜٙ/ٕٕٜٔلم ػ ػ ػ ػػمدر اكممػ ػ ػ ػػم  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛو ولمػ ػ ػ ػػدعوى ٖٖٕٜ٘ٙ/
لم مدر اكممم ٗٔٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/
* لممستادلف  ٕ /و ٖ امفظ  ٔ /ػ ف لم ضن ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔ
* لممستادلف  ٕ /و ٖ امفظ  ٔ /ػ ف لم ضن ٖٖٕٜٜ٘ٔٙ/
ٓٔػ ػ ػ ػ وف ػ ػ ػ ٖٕ ٜٜٔٙ/ٙ/و تػ ػ ػػـ بمم ةػ ػ ػػؿ

ػ ػ ػػرؼ كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف لم ػ ػ ػػنكنف ٔٔٔ ٔٗٗٙاػ ػ ػػؽ

ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٔ/و ٕٔٔ ٔٗٗٙاػ ػػؽ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/مػ ػػف لمباػ ػػؾ لممسػ ػػاوس عىنػ ػػي
لم ػػنكنف و ػ وففػػمد باػػؾ م ػػر لمػػدوم فػػرع لالم ػ لممسػػاوس عىنػػي لم ػػنكنف بكتمبنػػي

لممػػشرخنف ٔ ٜٜٔٙ/ٛ/و بأاػػي تػػـ بتػػمرن ٖٕ ( ٜٜٔٙ/ٙ/فى نبػػؿ عػػد ،ف ػػمر مػػف
ػ ػ ػػدور اكمػ ػ ػ ػ فوؿ درتػ ػ ػ ػ ) ـ

ػ ػ ػػرؼ ك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف لم ػ ػ ػػنؾ ٔٔٔ ٔٗٗٙا ػ ػ ػػؽ

ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٔ/و ولم نؾ ٕٔٔ ٔٗٗٙاؽ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/بمبى ٓٓٓٔ تـ مكؿ
لم ػ ػػمدرنف م ػ ػػممح  .....إم ػ ػ لممسػ ػػت ند لألخنػ ػػر لمسػ ػػند  ......لممظمػ ػػر إمنػ ػػي مػ ػػف

لممست ند لألوؿ  .......وذمؾ خ مم مف اسمس لمةمنؿ  ( ........لمطمعف ) ٓ
وكمف ذمؾ ف ٖٕ ٜٜٔٙ/ٙ/و نبؿ عد ،ف مر مف
ف ػ ػ ػ ػ لمػ ػ ػ ػػدعوننف  :ـ

دور اكـ فوؿ درت

 ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔلم ػ ػ ػ ػػمدر اكممػ ػ ػ ػػم ف ػ ػ ػ ػ  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛو

ٖٖٕ٘ ٜٜٔٙ/لم مدر اكممم ف ٗٔٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/
* مستاد  ٔ /امفظ  ٗ /ػ ف لم ضن ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔ
* مستاد  ٔ /امفظ  ٖ /ػ ف لم ضن ٖٖٕٜٜ٘ٔٙ/
ٔٔػ ندـ لمطمعف مستادلى

ا وا ن يذه لمونموس و ػ ف فربس اولفظ مستادلى و ػ ندمى

مماكمػ فوؿ درت ػ ف ػ كػػؿ مػػف لمػػدعوننف  ٜٙ/ٕٕٜٔو ٖٖٕ٘ ٜٙ/ػ تضػػماى
لممسػػتادلى لممشنػػد ،و ػ فضػػبل عػػف لمماضػػر رنػػـ  ٖ/فا ػولؿ م ػػر لمتدنػػد ،ف ػ

ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/لممرفػ ػػؽ ف ػ ػػىي بمرف متػ ػػي ف ػ ػ لم ضػ ػػن ٖٖٕ٘ ٜٙ/ولمم ػ ػػدـ
لمضوون لممطمب أل ىي بامفظتام ٕ/ف لم ضن ٓ ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔ
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ػ ػػورتي

ٕٔػ ػ وف ػ كػػؿ مػػف لم ضػػنتنف فبػػدى لمطػػمعف دفمعػػي لممشن ػد بمممسػػتادلى مماكم ػ فوؿ درت ػ
عىػ ػ ػ م ػ ػػم س ػ ػػنرد بنما ػ ػػي فػ ػ ػ فس ػ ػػبمس لمطة ػ ػػف إال فف لمماكمت ػ ػػنف لمماظ ػ ػػور فممممم ػ ػػم
لممةمرض ف لماكمنف لمانمبننف  ٜٙ/ٕٕٜٔو ٖٖٕٜ٘ٙ/

ػدفتم عػف يػذل لمػدفمع

لمتويرى ومـ تت طام إمني ونضى كؿ ماممم بمم نى  :ػ
أٝلََََََ:جُوؼييسََ92/6069ج٘خَٓضي٘سَٗظغََ1
كػػمف لماكػػـ لمانػػمب نػػد

مطبػػوع و وبػػذمؾ فنضػػم

ػػدر ٖٜٜٔٔٙ/ٖ/باػػبس لممػػتمـ ٖ ػػمور و عى ػ

امػػوذ

ػػدر لماكػػـ لم مض ػ بممتأننػػد ف ػ لممةمرض ػ ف ػ  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛػ

ومدوف عى اموذ مطبػوع (؟!) ومػـ نةػرض بتمتػم ػ ال إنػرلدل وال ردل ػ مػدفمع لممػتمـ  /لمطػمعف
رفي فةبل مف لمباؾ لممساوس عىني لم نؾ

باات مم لمترنم ف بل ألف مى نؾ م مبؿ نموـ وتـ

و وم نمـ سبس إبما مونؼ لم نؾ وتةىن لم نم فممامى مشنتم امم كػوف لم ػنؾ متا ػبل عػف

ترنم ػ ػ ػ ػ ا ػ ػ ػ ػػس و ومػ ػ ػ ػػس ذمػ ػ ػ ػػؾ وبػ ػ ػ ػػرغـ ننػ ػ ػ ػػمـ لإلبما ػ ػ ػ ػ مىونػ ػ ػ ػػؼ فمػ ػ ػ ػػر لممػ ػ ػ ػػتمـ  /لمطػ ػ ػ ػػمعف
( لممتا ػ عىنػػي ا ن ػ ) ب ػػرؼ لم ػػنؾ وتػػـ
ست ف مر مف

ػػرفي مػػف لمباػػؾ فةػػبل ف ػ ٖٕ ٜٜٔٙ/ٙ/نبػػؿ

دور اكـ فوؿ درتػ فػ  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛػ يػذل ومػس فف لمماكمػ كماػى نػد

فع ػػمدى لم ػػدعوى مىمرلفةػ ػ م ػػف تىسػ ػ ٖٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/إمػ ػ تىسػ ػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٕٚإلع ػػبلف

لممسػػت ند ( لم ػػمك )  .....ومولتمتػػي ب ػػرؼ ننم ػ لم ػػنؾ مىمسػػت ند لألخنػػر و وتػػـ إعبلاػػي
وتكىن ػػي بمماضػػور فمػػمـ ماكمػ تػػاح مدناػ ا ػػر مسػػممعي فػ لمػػدعوى  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔتػػاح
مدناػ ا ػػر و ونػػدـ دفػػمع لمطػػمعف ف ػػؿ يػػذل لإلعػػبلف مىماكمػ بتىس ػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٕٚػ
واضػػر ماػػمـ عػػف لممسػػت ند لم ػػمك لممةىػػف إمنػػي  ......و وطىػػس فتػػبل ماضػػور لمماػػمم
لأل ػى ومسػاد لموكممػ و ػ فأتىتمػم لمماكمػ متىسػ  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛفىػـ ناضػر لممسػت ند فو
ماممنػػي و إن فف لمماكم ػ

اكمػػى ف ػ لمػػدعوى بممتأننػػد دوف سػػممع لم ػػمك لمػػذى نػػررى

سممعي ودوف فف تولتي دفمع لمطمعف لممكتوس ودوف تةرض مي ال إنرلدل وال ردل !! .
إسػتأاؼ لممػتمـ لمطػمعف بػرنـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛمتىسػ ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/و ػ فمػمـ ذلى
دلور ،تاح مستأاؼ مدنا ا ر لمماظور فممممػم لإلسػتوامؼ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛس  .ػرؽ مىاكػـ

ٖٖٕ٘ ٜٜٔٙ/ػ لممشتؿ مف تىس  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔإم تىس ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/مضـ لمتاا

 ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔمدنا ا ر ثـ متىس ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ماظره مس لإلستوامؼ ٖ٘( ٜٜٔٙ/ٔٓٛ
 ٜٙ/ٕٕٜٔتاح مدنا ا ر) مئلرتبمط لمذى ال ن بؿ لمتتزو ٓ
غحٗيحََََََ:جُوؼيسََ0992/6040ج٘خَٓضي٘سَٗظغَََ1
كػػمف لماكػػـ لمانػػمب نػػد

ػػدر فػ ٔ ٜٜٔٙ/ٗ/باػػبس لممػػتمـ سػػت

اموذ مطبػوع ؟!! وبػذمؾ فنضػم

ػػمور ػ عى ػ

ػدر ػ عىػ امػوذ مطبػوع !! ـ لماكػـ لم مضػ

ف لممةمرض ف ٗٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ب بوؿ ورفض وتأنند مس لإلن ػمؼ و وبػدوره عىػ
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امػوذ مطبػوع ؟! و ومػـ نةػرض بتمتػم ػ ال إنػرلدل وال ردل ػ مػدفمع لممػتمـ  /لمطػمعف
باات ػمم لمترنمػ ف ػػبل ألف مى ػنؾ م مبػػؿ نػػموـ وتػـ

ػرفي فةػػبل مػف لمباػػؾ لممسػػاوس

عىنػػي لم ػػنؾ و وم نػػمـ سػػبس إبما ػ مونػػؼ لم ػػنؾ وتةىن ػ لم نم ػ فمماػػمى مشنتػػم امم ػ

كوف لم نؾ متا بل عف ترنم ا س و ومس ذمؾ وبػرغـ ننػمـ لإلبماػ مىونػؼ فمػر
لممتمـ  /لمطمعف ( لممتا عىني ا ن ) ب رؼ لم نؾ وتػـ
ف ٖٕ ٜٜٔٙ/ٙ/نبؿ ثبلث ف مر مف

ػرفي مػف لمباػؾ فةػبل

دور اكـ فوؿ درت فػ ٜٜٗٔٔٙ/ٔٓ/

و ولكت ػ ػ لماك ػػـ بون ػػؼ تا ن ػػذ لمة وبػ ػ دوف فف نولت ػػي دف ػػمع لمم ػػتمـ فو نة ػػرض م ػػي
بمإلنرلد فو لمرد ٓ
إستأاؼ لممتمـ  /لمطمعف بػرنـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛبتىسػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔو ػ
وفنم ػ ػػم ن ػ ػػدـ امفظػ ػ ػ وم ػ ػػذكر ،مكتوبػ ػ ػ بدفمع ػ ػػي مىماكمػ ػ ػ لإلس ػ ػػتوامفن ثمب ػ ػػى فنم ػ ػػم و
وبمممسػ ػػتادلى لمم دم ػ ػ مماكم ػ ػ فوؿ درت ػ ػ وبممماضػ ػػر  ٖ/فا ػ ػولؿ م ػ ػػر لمتدنػ ػػد،

بتػمرن ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/ننػمـ لإلرتبػػمط لمػذى ال ن بػػؿ لمتتزوػ بػنف لم ػػنكنف ( وثممػث تػػـ
ػ ػرفي ) موض ػػوع لم ػػدعوننف ا تػ ػ لمبن ػػمف و ف ػػررى لمماكمػ ػ لإلس ػػتوامفن لمتأتن ػػؿ
متىس ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/مضـ لمتااػ  ٜٙ/ٕٕٜٔتػاح مدناػ ا ػر ( مئلرتبػمط ) و
ثـ نررى بتىس ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/لمتأتنؿ متىس ٕٜٜٔٔٚ/ٔ/ماظر لإلستوامؼ مػس
لإلس ػ ػ ػ ػػتوامؼ لمػ ػ ػ ػ ػرننـ ٖ٘ (ٜٜٔٙ/ٔٓٛمئلرتب ػ ػ ػ ػػمط ) ان ػ ػ ػ ػػث ك ػ ػ ػ ػػمف ند ػ ػ ػ ػػدر فػ ػ ػ ػ ػ

 ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛلماك ػػـ فػ ػ لم ػػدعوى  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔت ػػاح مدناػ ػ ا ػػر ولس ػػتشا ى
بػرنـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛفمػػمـ ذلى لمػػدلور ،متىسػ ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/و ػ فأتىػػى لمماكمػ
لإلستوامفن لإلسػتوامؼ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛماظػر لإلسػتوامفنف مةػم مئلرتبػمط لمػذى ال ن بػؿ

لمتتزو ٓ

ٖٔ ػ بتىسػ ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ػ فمػمـ ماكمػ تػاح مسػتأاؼ مدناػ ا ػر و ػ كػمف لإلسػتوامؼ
ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔ ( ٜٜٔٙ/ٔٓٛت ػػاح مدناػ ػ ا ػػػر ) ماظ ػػو لر تا ػػى رنػػػـ ٕٓ /
روؿ و ولإلستوامؼ ٜٜٔٙ/ٕٖٖ٘( ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛتاح مدناػ ا ػر) ماظػو لر تاػى
رنػـ  ٕٔ /و فاضػر فنممػم دفػمع لممػتمـ  /لممسػتأاؼ  /لمطػمعف و ػ وفبػدى مىماكمػ

فف ٕٓروؿ لم ضن مرتبط إرتبمطم ال ن بؿ لمتتزو بمم ضن ٕٔ روؿ لمنوـ لممػتمـ
فنم ػ ػ ػ ػػم ذلى موكى ػ ػ ػ ػػي ولممس ػ ػ ػ ػػتأا بػ ػ ػ ػ ػرنـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛت ػ ػ ػ ػػاح مس ػ ػ ػ ػػتأاؼ ػ ػ ػ ػػرؽ (

ٕٖٕ٘ ٜٜٔٙ/تػػاح مدنا ػ ا ػػر ) و ولمت ػ سػػبؽ ممنو ػ لمماكم ػ فف فتىتمػػم مػػف
تىسػ ػ ػ ػ ػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔإمػ ػ ػ ػ ػ تىسػ ػ ػ ػ ػ ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/مض ػ ػ ػ ػػـ لمتااػ ػ ػ ػ ػ لمرننمػ ػ ػ ػ ػ

 ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔتاح مدنا ا ر بةد مم فثبى مػذلى لمماكمػ بمممسػتادلى وبمذكرتػي

بتىس  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔننمـ لإلرتبمط لمذى ال ن بؿ لمتتزو بنف لمدعوننف و وفاي بةد
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يذل لم رلر لم ػمدر  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔبممضػـ و ػ ف ػدرى ماكمػ فوؿ درتػ ( تػاح
مدناػ ػ ا ػػر ) اكمم ػػم بت ػػمرن  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛفػ ػ تى ػػؾ لم ػػدعوى لمم ػػأمور بض ػػممم

ولمرننم ػ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔتػػاح مدنا ػ ا ػػر و ـ فاسػػتأاؼ لممػػتمـ  /لمطػػمعف لماكػػـ
لم ػػمدر فنمػػم تاػػى رنػػـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛتػػاح س  .ػػرؽ وتاػػددى ماظ ػره تىس ػ
ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ػ  .ولاػي إذ فبػدى ذمػؾ بتىسػ ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/فػ لإلسػتوامؼ لمػرننـ
 ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛلمس ػ ػ ػ ػ ػػمبؽ تأتنى ػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػػف تىسػ ػ ػ ػ ػ ػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔلمػ ػ ػ ػ ػ ػ تىسػ ػ ػ ػ ػ ػ

ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/مضػ ػػـ لمتاا ػ ػ لمرننم ػ ػ ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔ

( لمت ػ ػ فسػ ػػتشا ى بةػ ػػد

لماكـ فنمم برنـ ٖ٘ ٜٙ/ٔٓٛبتىس ٕٔ ) ٜٜٔٚ/ٔ/مئلرتبمط لمذى الن بؿ لمتتزو
و مذم ػ ػ ػ ػؾ ف ػ ػ ػ ػ د فتىػ ػ ػػى لمماكم ػ ػ ػ لإلسػ ػ ػػتوامؼ لألوؿ (  )ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛإم ػ ػ ػ تىس ػ ػ ػ
ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ماظػ ػره مػ ػػس لإلسػ ػػتوامؼ لمثػ ػػما لمتدنػ ػػد ( ٖ٘ ) ٜٜٔٙ/ٔٓٛلمػ ػػذى
تاػػدد ماظ ػره تىس ػ ٕٔ ( ٜٜٔٚ/ٔ/مئلرتبػػمط ) ـ ونػػدـ دفػػمع لمطػػمعف مػػذكر ،ف ػ
إثات ع ر،

ا بدفمعي ف

لم ضن

ٕٓروؿ ( ٖ٘ ٜٜٔٙ / ٔٓٛس ) ٓ

فبدى دفمع لممتمـ  /لمطمعف ذمؾ مىماكم بانتمز و ػ وفودع بمم ضن ٕٔروؿ (
لإلسػتوامؼ لألوؿ لمػرننـ  )ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛػ مػذكر ،فػ إثاتػ ع ػر ،ورنػ

فاػمؿ عىػ

مػم ورد بمػم و ػ ويػ اسػخ طبػؽ لأل ػؿ ػ إلتاػمد لمػدعوننف ولرتبمطممػم إرتبمطػم ال
ن ب ػػؿ لمتتزوػ ػ

ػ م ػػف لمم ػػذكر ،لمم دمػ ػ فػ ػ لإلس ػػتوامؼ لمث ػػما لم ػػرننـ ٖٜ٘ٙ/ٔٓٛ

لمماظور تاى رنـ ٕٓ روؿ ػ ولسػتأذف ينوػ لمماكمػ فػ فف نبػدى مرلفةتػي لم ػ ون
بنمام مدفمعي و ػ
و فثامم لممرلفة و اموؿ لمسند رونس لممنو إن مؼ لمدفمع عػف إسػتكممؿ مرلفةتػي

و فػػامتمس تمكناػػي مػػف إسػػتكممؿ لممرلفةػ لم ػ ون لمت ػ ي ػ لأل ػػؿ ولألسػػمس ولمت ػ
تتسس ممم ند ال ت در عى بنماي لمكىم لممكتوب و

إال فف لمدفمع فوت بةد دنن مف إسػتوامفي لممرلفةػ بامتػس لمتىسػ ناػمدى
عى لم ضن لمتممن ( ٕٕروؿ ) ػ فمات لمدفمع عىػ يػذل لمت ػرؼ و نػمؿ مىامتػس
( عنس كده ) توتنمم مىامتس ف وتمػي ( وكػمف نػد تكػرر مػف لمامتػس ذمػؾ مػ لر لر ػ

دوف تػدخؿ مػف ينوػ لمماكمػ ! ػ فػ عػدد مػف لم ضػمنم لمتػ سػبؽ لماػدلم عىنمػم ) ػ

إال فف إاتت ػ ػ ػ ػ ػ ػػم لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدفمع عىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذل لممسػػ ػ ػ ػ ػ ػػىؾ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف امت ػ ػ ػ ػ ػ ػػس لمتىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
( باامػػمم مرلفة ػ ماػػمـ رغػػـ فا ػػي وبانػػر اػػدلم مػػف روػػنس لمماكم ػ لمماػػوط بػػي إدلر،
لمتىس ) ػ يذل لإلاتتم لمذى فبدله ف كىم ولاد ،مىامتس و مـ نرؽ مىسند رونس
لمتىسػ فرفػػس لمتىسػ ؟!! وعػػمد سػػنمدتي غمضػػبم مئلاة ػػمد بةػػد ربػػس سػػمع و فونػػؼ

لمػػدفمع فمػػمـ لمما ػ إلسػػتكممؿ مرلفةتػػي لمت ػ نطةمػػم امتػػس لمتىس ػ ؟!!! و فػػأب
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لمسػػند روػػنس لمتىس ػ إال فف نةنػػد فػػتح مػػم اػػدث مػػدلفةم (؟!) عػػف ت ػػرؼ لمامتػػس
(؟!) ػ و وفبػدى لمػدفمع مسػنمدتي فف خطػأ لمامتػس غنػر م بػوؿ وغنػر الوػؽ وال ناباػ

لمسممح بي و فىـ نرؽ ذمؾ مىسند روػنس لمتىسػ و ػ فرفػس لمتىسػ مىمػر ،لمثمانػ (؟!) و

وفغىػػؽ لمبػػمس لمخػػمرت لمتػػمم مبػػمس غرفػ لممدلوم ػ و دوف فف ن ػػوـ بولتبػػي ممةممت ػ
يذل لممونؼ لمذى وضس " امتس لمتىس " لمتمنس فنػي بتدلخىػي فػ إدلر ،لمتىسػ
عى يػذل لمااػو لممشسػؼ ب طػس مرلفةػ لمػدفمع باػدلم ماػي عىػ لم ضػن لمتممنػ

دوف

فسرهُ " لمامتػس " بةػد ذمػؾ مػبةض لمػزمبلم فثاػمم رفػس
تدخؿ رونس لمتىس و ويو مم ً
لمتىسػ بػػأف ياػػمؾ " إ ػػمر( " ،؟!) مت ػػؽ عىنمػػم (؟!) بػػأف ن ػػوـ ػ مػػف ا سػػي ػ بمماػػدلم
عىػ ػ لم ض ػػن لمتممنػ ػ إذل م ػػم فغى ػػؽ رو ػػنس لمتىسػ ػ دوس ػػني لم ض ػػن لمماظ ػػور ،فممم ػػي
(؟!!!)
إال فف ينوػ لمماكمػ

ػرعى فػ غرفػ لممدلومػ ػ بةػد تاىنػؽ لألبػولس ػ فػ

لمادلم عى لم ضمنم لمتممن دوف لم ضنتنف لممستأا تنف مف لمطمعف ـ نضن نضػن و
دوف لمسػػممح بػػدخوؿ فاػػد خػػر مػػف لم ضػػمنم لألخػػرى سػػوى لممسػػتأاؼ فو لممسػػتأاؼ
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
فى مػػف لم ضػػنتنف ٕٓ و ٕٔ روؿ لمتػ نُطةػػى مرلفةػ لمػػدفمع فنممػػم ومػػـ تُسػػتكمؿ و

وماةول دفمع لمطمعف مف لمدخوؿ عاد لمادلم عى لم ضن لمتممن ( ٕٕ روؿ ) دوف
لماػػدلم عىػ لم ضػػنتنف ٕٓ و ٕٔ روؿ لمىتػػنف مػػـ تسػػتكمؿ مرلفةػ لمػػدفمع فنممػػم ـ ثػػـ
لمت تاظريم ف غرف

ًى لمماكم لمتمنس نبؿ لإلاتممم مف اظر نضمنم لمتىس
فًتأ ْ
لممدلوم ػ و بػػأف بةثػػى ثبلث ػ مػػف رتػػمؿ لم ػػرط إم ػ نمع ػ لمماكم ػ ألخػػذ لمطػػمعف
لممامسس  ...... /مىتا نذ ألف لمماكم فندى لماكمنف لممسػتأا نف (؟!!) و وفاػديمم
( موض ػ ػػوع لإلس ػ ػػتوامؼ  ) ٜٙ/ٕٕٜٛم ػ ػػموؿ بان ػ ػػمؼ لمتا ن ػ ػػذ و وثمانمم ػ ػػم و وي ػ ػػو
موضػوع لإلسػتوامؼ لمثػما لمتدنػد ( ٕٓ روؿ ) لمػرننـ ٖ٘ ٜٙ/ٔٓٛػ غنػر م ػموؿ
اكـ فوؿ درت فني بمإلن مؼ و ولمت تى لمماكم بذمؾ عف مبمدت فسمسػن ال نتػوز

بتمتم لإلمت مى عامم  :ػ

جأل :ٍََََٝفاي بةد مم ادث ػ مـ تةد لممنو

مما ماظر لإلستوامفنف ٓ

جُػــحٗ :َ٠فف لمظػػروؼ لمت ػ تػػـ فنمػػم ومػػف خبلممػػم وبمػػم إ ػػدلر لماكمػػنف ولعبلاممػػم نبػػؿ
إاتممم لمتىسػ ولاضػمر ثبلثػ مػف رتػمؿ لم ػرط ألخػذ لممسػتأاؼ مػف نمعػ لمتىسػ
بمػػذه لمكن ن ػ

ػ نشكػػد فف لمت مض ػ لمػػذى نطػػس ػ مػػـ نسػػتكمؿ و مػػـ نػػتـ بتمتػػم وفف مػػم

ف درتي لمماكم منس فاكممم نط و ال تدخؿ فػ بػمس لألاكػمـ لم ماوانػ و و فف مػم
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ػ ػػدر مػ ػػف لمماكم ػ ػ بػ ػػمطبل مخمم ػ ػػم مى ػ ػولانف يػ ػػو عمػ ػػؿ مةػ ػػدوـ نماواػ ػػم وفف اػ ػػبس
لممستأاؼ غنر تموز بتمتم بمم

در بمطبل مةدومم مػف لممنوػ و فاػي نػد تامػؿ بػذمؾ

تػزلم ال نسػػتا ي (؟!!) ػ وفف مػػم تػػرى نامػػؿ عىػ لإلعت ػػمد لممشكػػد بػػأف لممسػػتأاؼ
تمسػؾ " ماممنػي باات لرمػي ما سػي ومىماممػمه و ألمماػي لمػدفمع وماظػمـ لمتىسػ
تًام ًؿ " ُ
وينب لمماكم ذلتمم (؟!!) ٓ
جُػحُـــعََ :و نبػػدو فف ون ػػى لممنوػ ػ و ولمظ ػػروؼ لمم ػػماب و مػػـ نس ػػمح مم ػػم بتمت ػػم ب ػ ػرلم،
ًمم ػػى ب ػػأف
وتا ػػنؿ م ػػم ورد بممم ػػذكرتنف لمم ػػدمتنف بممتىسػ ػ و ويػ ػ م ػػو إاتبم ػػى أل ْ
مىمستأاؼ دفمعم تويرنم وطىبم تويرنم تمزمم نتةنف تا ػنىممم وتا ن ممػم بىوغػم إمػ
غمنػ لألمػػر فنممػػم و وفف لماكػػـ فػ لإلسػػتوامؼ لمػػرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛال نكػػوف إال
بةػػدـ ت ػولز اظػػر لمػػدعوى لممسػػتأاؼ اكممػػم مسػػمب لم

ػػؿ عػػف ػػنؾ م ػرتبط فػػ

لمػػدعوى لممسػػتأا تاػػى رنػػـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛو ولمػػذى نضػػى لمماكم ػ برفضػػي يػػو
لنخر وتأنند لماكـ لممستأاؼ ( لمم موؿ بان ػمؼ لمتا نػذ ) ف ػمر اممونػم ػ ممػم كػمف

الزم ػػي لماك ػػـ بمإلما ػػمم و بة ػػدـ تػ ػولز اظ ػػر لم ػػدعوى لممس ػػتأاؼ اكمم ػػم بمإلس ػػتوامؼ

لمثػما لمػرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛو و مثىمػم مػـ تاتبػي إمػ مػم ت ػدـ فاامػم فنضػم تتميىػى
لمطىػػس لإلاتنػػمط لمتػػمزـ لممبػػدى ألوؿ درت ػ بسػػممع لم ػػمك

ػ كػػؿ ذمػػؾ تتميىتػػي

لمماكم ػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ ػ غضػ ػ ػ ػػبمم عى ػ ػ ػ ػ ماػ ػ ػ ػػمـ ممتػ ػ ػ ػػرد فاػ ػ ػ ػػيُ نةػ ػ ػ ػػرؼ ما سػ ػ ػ ػػي ومىماممػ ػ ػ ػػمه

وألمما لمدفمع و مبمدىم لمت مض ا مم لمولتس عى لمتمنس إاترلمي !!!

ََََََجُغجذغَ :فف لماكمنف بمم ت دـ مف بطبلامـ ند إفت دل م وممى لألاكمـ لم ضمون ٓ

ٗٔػ ػ ػ فف م ػ ػػمور لماػ ػػمس ال نتػ ػػوز فف ُنتةممػ ػػؿ فنمػ ػػم عى ػ ػ يػ ػ ػذل لمااػ ػػو و وفف " لم ػ ػػماوف "
و" لمةدلم " تتأذنمف ممم ادث مىظىنـ لممامسس ....... /

وفا ػػي مخطن ػػر ت ػػدل و فف تك ػػوف ك لرمػ ػ لمما ػػمم ولممامم ػػمه و ولما ػػرص عىػ ػ
فمماػ لمػػدفمع ػ ترنمػ نةمنػػس عىنمػػم ف ػػامس لم ػأف و وفاػػي مخطنػػر تػػدل فف ُنطممػػس

لمماػمم

ػ فى ماػمـ ػ بػأترلم مولزاػ بػنف لمتمسػؾ لمولتػس بولتبػي وبكرلمتػي وك لرمػ

لممامممه وفمما لمدفمع و وبنف تػأمنف موكىػي و ػنما ا ونػي ؟!!! ػ ولاػي مخطنػر تػدل
فف نكوف ثمف " فمػمف لمموكػؿ " مػدفوعم مػف ك لرمػ لمماػمم ولمماممػمه وفمماػ لمػدفمع
؟!!

إف مػم تػرى وكػمف و ػ بػمى كثنػػر لماػدوث ولمترنػمف و ػ نسػكى عاػي لمػػبةض

عى ػ مضػػض (؟!) طىبػػم مػػذمؾ لألمػػمف (؟!) فو إت ػػمم مةػػدـ لمرض ػ (؟!!) ػ وذمػػؾ
ت ػػونض ا ن ػ مى ػػماوف و مىةدلم ػ لمت ػ باميػػم نضػػمشام لمم ػػرى لم ػػمم عى ػ مػػدلر
لمسانف ولألعولـ ٓ
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٘ٔ ػ و إذ كػػمف ذمػػؾ و ػ ف ػػد طةػػف لمماكػػوـ عىنػػي  /لمطػػمعف ػ بتوكنػػؿ نبػػنح ذمػػؾ و طةػػف
ػ لماكػػـ لممطةػػوف عىنػػي ياػػم و ولماكػػـ لممطةػػوف عىنػػي

بػػمما ض عى ػ لماكمػػنف :

بػػممطةف لنخػػر لممطىػػوس اظ ػره مػػس يػػذل لمطةػػف و وت ػػدـ مىاموػػس لمةػػمـ بونػػؼ تا نػػذ
لماك ػػـ لمػ ػرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛس مم ػػم ت ػػدـ م ػػف فس ػػبمس خرت ػػى ب ػػي ع ػػف اط ػػمؽ
لألاكػػمـ لم ضػػمون و فػػأمر لألسػػتمذ لممست ػػمر لماموػػس لمة ػػمـ بةػػد لمتا ػػؽ ممػػم ت ػػرى
بونؼ تا نذ ذمؾ لماكـ لمذى عمبي يو ولماكـ لم مدر مةي تمى عنوس ت ػكؿ ػ مػس

يذه لممةممـ لمرونسن فسبمس يذل لمطةف ٓ
أٝلََ:ـََذـالَٕجمٌََْ

أؿرحخَجُـؼـــَٖ

إلفت ػػمده م وم ػػمى لألاك ػػمـ لم ض ػػمون عىػ ػ اا ػػو م ػػم س ػػىؼ بنما ػػي فػ ػ لمون ػػموس ولممة ػػممـ

لمرونسن لمت ت كؿ تزمل ال نتت فز مف فسبمس يذل لمطةف ٓ

ا
غحٗيحَََ:ـَََجُوظٞعَكَ٠جُطـريدَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعََٝ،خمحُلسَجُوحَٗ1َٕٞ
َ

تمسؾ دفمع لمطمعف ف مذكرتي  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔمىماكم لإلستوامفن فػ لإلسػتوامؼ

 ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛثػػـ ف ػ مذكرتػػي مىماكم ػ لالسػػتوامفن ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ف ػ كػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف
ػ ٖ ) ب ػ ػ ػ ػػأف لم ػ ػ ػ ػػنؾ ٔٔٔ A ٔٗٗٙا ػ ػ ػ ػػؽ

 ٜٙ/ٕٕٜٛو ٖ٘ ( ٜٙ/ٔٓٛص ٕ

ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٔ/موضوع لإلسػتوامؼ رنػـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛيػو ولم ػنؾ رنػـ A ٕٔٗٗٙٔٔ /

اؽ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/موضوع لإلستوامؼ رنـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛػ لمماظور فممـ ذلى لمدلور ،ػ
ماررلف يمم و نؾ ثممث سبؽ

رفي فػ متىػس ولواػد مػف سػماس ولاػد و ممسػت ند ولاػد و

عى باؾ ولاد و ػ عف سبس ولاد ومةممى ولاد ،و ػ وطىس دفمع لمطمعف ضـ لإلسػتوامؼ

ٖ٘ ٜٜٔٙ / ٔٓٛإم لإلستوامؼ  ٜٜٔٙ / ٕٕٜٛمن در فنممػم اكػـ ولاػد مئلرتبػمط لمػذى
الن بػػؿ لمتتزوػ بػػنف لم ػػنكنف موضػػوع لمػػدعوننف لممسػػتأا تنف و ػ وفػ بنػػمف ذمػػؾ نػػمؿ دفػػمع
لمطمعف ف مذكرتي سمم لمبنمف مم ا ي :
" وكام ند فثرام ف مذكرتام  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔف لإلسػتوامؼ لألوؿ لمػرننـ ٜٙ/ٕٕٜٛ
فف لم ػػنكنف موضػػوع كػػؿ مػػف لم ضػػنتنف ويمػػم رنػػـ ٕٔٔ Aٔٗٗٙاػػؽ ٕ٘( ٜٜٔ٘/ٕٔ/

موض ػ ػ ػ ػػوع لإلس ػ ػ ػ ػػتوامؼ لألوؿ لمػ ػ ػ ػ ػرننـ  ) ٜٙ/ٕٕٜٛو ولم ػ ػ ػ ػػنؾ رن ػ ػ ػ ػػـ ٔٔٔ A ٔٗٗٙا ػ ػ ػ ػػؽ
ٕ٘ (ٜٜٔ٘/ٔٔ/موضوع لإلستوامؼ لمثػما لمػرننـ ٖ٘ ) ٜٜٔٙ/ٔٓٛـ ماػررلف يمػم و ػنؾ
ثممػػث سػػبؽ

ػرفي و فػ متىػػس ولاػػد مػػف سػػماس ولاػػد و ممسػػت ند ولاػػد و عىػ باػػؾ ولاػػد و

عػف سػػبس ولاػػد ومةممىػ ولاػػد،

ػ وماػػرر عػػف لم ػػنكمى لمثبلثػ إن ػػمؿ ولاػػد ( مسػػتاد ٔ/
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امفظ  ٕ/ف لالستوامؼ لألوؿ  ٜٙ/ٕٕٜٛـ و مستاد  ٔ/امفظ  ٖ/ف لإلستوامؼ لمثػما
ٖ٘ ) ٜٜٔٙ/ٔٓٛمون ػػس عىن ػػي م ػػف لممس ػػت ند ( لم ػػمك ) ـ

وم ػػذكور فػ ػ ذم ػػؾ لإلن ػػمؿ

لممارر عف لم نكمى لمثبلث لممونس مف لممست ند فف لم نكمى لمثبلث تمنةمم ي عف " ننم

مطبوعػػمى وفكنػػمس "  .ػ لألمػػر لمػػذى ن طػػس بػػأف لم ػػنكمى لمثبلث ػ مرتبط ػ إرتبمطػػم ال ن بػػؿ
لمتتزو و ممػم نسػتوتس اظػر لإلسػتوامؼ لمثػما لمػرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛمػس لإلسػتوامؼ لألوؿ
لمذى سب ي لمرننـ ٓ ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛ

و ن ػػد إس ػػتتمبى لمماكم ػ لإلس ػػتوامفن

مطىػػس لمض ػػـ ون ػػررى بتىسػ ػ ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔ

تأتنؿ لإلستوامؼ لألوؿ (  ) ٜٙ/ٕٕٜٛمتىسػ ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/مض ػـ لمتااػ رنػـ / ٕٕٜٔ
 ٜٜٔٙمدنا ا ر مس لمت رنح باستخ لر

ور ،رسمن مامم ٓ

و ممم كماى ماكم تاح مدنا ا ر ند نضى بتىس  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٔٛف لم ضن
رنـ  ٕٕٜٔمسا  ٜٜٔٙتاح مدنا ا ر ػ لمت نررى لممنو لممػونر ،ضػممم ػ نضػى فنمػم

برفض لممةمرض وتأنند لماكـ لمانمب لممةػمرض فنػي و فاسػتأاؼ لمماكػوـ ضػده ذمػؾ لماكػـ
بمإلسػػتوامؼ رنػػـ ٖٜٜ٘ٔٙ/ٔٓٛتػػاح مسػػتأاؼ ػػرؽ وتاػػدد ماظػره تىسػ ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/و
ف ػػررى لمماكم ػ لإلسػػتوامفن تأتن ػػؿ اظػػر لإلسػػتوامؼ لألوؿ ولألسػػبؽ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛمتىسػ ػ

ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ماظػره يػػو ولإلسػػتوامؼ لمثػػما رنػػـٖ٘ ٜٜٔٙ /ٔٓٛمسػػتأاؼ ػػرؽ سػػممؼ

لمذكر مةم ( مئلرتبمط )ٓ

ٝديـعَضـٞجضغَهؼـحءَحمٌٔـسَجُـ٘وغَػِـَ٠إََٔ :ـ " إعطػمم عػد ،ػنكمى مػػف

سػماس ولاػد ممسػػت ند ولاػد مسػبس ولاػػد فو مةممىػ ولاػد ،ػ فنػم كػمف لمتػػمرن
مامػم فو لم نمػ لمتػ

ػػدر بمػػم ػ نكػػوف ا ػػمطم ولاػػدل النتتػ فز تا ضػ لمػػدعوى لمتامونػ عاػػي

ب دور اكـ اممو ولاد بمإلدلا

فو بممبرلم ،عف إ دلر فى نؾ مامم " ٓ

*

ا ض  ٜٔٛٔ/ٙ/ٛػ لمطةف ٖ ٘ٔ / ٔٛؽ

*

ا ض  ٜٔٚٙ/٘/ٔٚػ س  ٕٚػ ٔٔٔ ػ ٜٗٚ

*

ا ض ٖٓ ٜٕٔٚ/ٗ/ػ س ٖٕ ػ ٓٗٔ ػ ٕٙٚ

*

ا ض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٔٗػ ٕ٘ٛ

*

ا ض  ٜٔٙٚ/٘/ٕٜػ س  ٔٛػ ٘ٗٔ ػ ٖٓٚ

*

*

لممةطػ مكػػؿ

ا ض  ٜٔٚٔ/ٔٔ/ٕٜػ س ٕٕ ػ ٗ ٔٙػٖٙٚ

ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٙػ ٔٓٛ

ف ػػاف ذم ػػؾ نس ػػتوتس ض ػػـ لإلس ػػتوامؼ لمث ػػما لمػ ػرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛإمػ ػ لإلس ػػتوامؼ
لألوؿ ولألسبؽ لمرننـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛػ من در فنممم اكـ ولاد مئلرتبمط لمذى ال ن بؿ لمتتزو
بنف لم نكنف موضوع لمدعوننف لممستأا تنف " ٓ
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(َئٗطَََََ)َ٠ٜ

لمات و ثمبى لمساد و بواد ،لمسماس و وواد ،لممست ند و
يذل لمدفس لمتويرى ولضح ُ
وواػػد ،لمباػػؾ لممسػػاوس عىنػػي و ومسىسػػؿ فرنػػمـ لم ػػنكمى لمثبلث ػ و وكػػذمؾ فنضػػم بمإلن ػػمؿ
لممممػػور بتوننػػس لممسػػت ند لممػػشرخ ٗٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ولممسػػتؿ فنػػي

ػرلا وا ػػم فف لم ػػنكمى

لمثبلث مسػبس ولاػد ومةممىػ ولاػد ،يػ تورنػد فكنػمس مطبوعػ  ..يػذل لمػدفس لمتػويرى ولضػح
لماتػ ثمبػػى لمسػاد لمػػذى سػػبؽ مػذلى لمماكمػ لإلسػتوامفن نبومػػي ب لررنمػػم لم ػمدرنف تبمعػػم فػ

 ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔبممض ػ ػػـ و ث ػ ػػـ فػ ػ ػ ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/بممتأتن ػ ػػؿ متىسػ ػ ػ ٕٜٜٔٔٚ/ٔ/ماظػػ ػػر
لإلسػػتوامفنف مةػػم و ػ مػػـ تتػػد ذلى لمماكم ػ لإلسػػتوامفن

ػػنوم ت ومػػي مىةػػدوؿ (؟!) عػػف ن لررنمػػم

لمسمب نف و واسؼ لممستأاؼ ومبمدت لمةدلم تمنةم ع مبم (؟!) مىمستأاؼ عى تمسؾ ماممنػي
بك لرمػ وولتبػمى مماتػي و ػ إال فف تػورد فامػم ػ يكػذل ؟!!! ـ " ال تطمػوف (؟!) إمػ

لم ػػور ،لمضػػوون إلن ػػمؿ إسػػتبلـ لم ػػنكنف ( ولم ػػنؾ لمثممػػث لم ػػذى كػػمف ن ػ ػد تػػـ

ػا يػذه

ػػرفي فػػ

٘ٔ )ٜٜٔ٘/ٔٓ/ومػف ث ػـ نكوف لمدفس عىػ غنر ساد " ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ومـ تت ضؿ لمماكم لإلستوامفن لممطةوف ف اكممػم ببنػمف ممػمذل فغ ىػى فو تتميىػى
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 (؟!) إمػ

ػا لم ػػور ،لمضػوون إلن ػػمؿ

إستبلـ لم نكمى ( لمدلم ف إثبمى لإلرتبمط ) و سوى فاي ف اظريم

ور،

ضوون و مس

فف فادل مـ نتاديم و ػ ومػس فف ماممنػم مىمسػت ند اضػر تىسػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٕٚلمػمـ ماكمػ
فوؿ درت ف لمدعوى  ٜٙ/ٕٕٜٔبةد إعبلف لممست ند نماوام بامم عى نرلر لمماكم و ػ ومػـ
نتاد لم ور ،لمضوون مذمؾ لإلن مؿ لمت ارتأى لمماكم لإلستوامفن ػ يكػذل باتػ ؟!!! ػ فامػم

ال تطموف إمنمم ؟!!!

عى فف كمرث لمكولرث و فف لمماكمػ لإلسػتوامفن ونػد فزمةػى مػم فزمةتػي و ػؼ عاػي
مػػم

ػػدر مامػػم بتىسػ ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/و ػ فمتمػػم فف ترتػػس مػػؤلورلؽ لمتػ فممممػػم فػ كػػؿ مػػف

لإلسػتوامفنف لمىػذنف كماػم ماظػػورنف فممممػػم مةػػم و ويػ مػػو رتةػػى إمػ لألورلؽ مت طاػػى إمػ فف

يذه لم مم لمت تةتىتمم بانر تب ر ال تاطوى ف ط عى إعامى وتةاى و ولامم ت س ف يمون

مخمم ػ ػ لمثمب ػػى لم ػػدلم ب ػػمألورلؽ  .ذم ػػؾ فف لمثمب ػػى فمممم ػػم باػ ػولفظ لممس ػػتادلى فػ ػ ك ػػؿ م ػػف
لإلستوامفنف فاي اظ لر ألف ف ؿ لإلن مؿ ولاد و إلاي إن مؿ ولاػد و فىػـ نكػف ياػمؾ ُبػد فمػمـ
ماكمت فوؿ درت ف كؿ مف لمدعوننف  ٜٙ/ٕٕٜٔو ٖٖٕ٘ ٜٙ/مف ت ػدنـ ػور ،ضػوون

طبؽ لأل ؿ ف كؿ ماممم أل ؿ ذمؾ لإلن مؿ لمولاد وعرض لأل ؿ مىمضػميم ،و ويػو مػم
ادث ومستؿ

ػرلا عىػ وتػي لمامفظػ لممطونػ عىػ

ػور ،لإلن ػمؿ لمضػوون لممطمب ػ

أل ػػىي ف ػ كػػؿ مػػف لمػػدعوننف فف " لأل ػػؿ مةػػروض مىمضػػميمه " و
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ػ وال عىػػ لمماكمػ ػ

لإلستوامفن إذل مـ تطموف سوى فف تت ضؿ بطىس إبرلز " لأل ؿ " مئلطبلع عىني و ومو فةىى
وفمػرى بػابرلز لأل ػؿ مئلطػبلع عىنػي ألبػرزه دفػمع لمطػمعف ممػم و ػ ويػ مػو ت ضػىى وفمػرى ػ

متطم ػػوف !!! بض ػػـ ف ػػؿ لإلن ػػمؿ مس ػػىـ مم ػػم دف ػػمع لمط ػػمعف بػ ػػذمؾ ونػ ػػد

ػ ػػمرى لمػ ػدعونمف

ماظورتنف فمممممم مةم و إال فف لمماكم لإلستوامفن مـ تتد دلعنم مطىس إبرلز لأل ػؿ متطىػس
عىني ػ زنمد ،عى إطبلع ماكم فوؿ درت مم دلمى ال تطمػوف ػ إمػ لم ػور ،لمضػوون و ومػـ
تت ػػد دلعنػػػم ألم ػػر لممس ػػتأاؼ ودفمع ػػي بت ػ ػػدنـ وض ػػـ لأل ػػؿ و ولام ػػم وتػػػدى دلعن ػػم ممبمغتػ ػ
لممستأاؼ فػ اكممػم لممطةػوف فنػي بأامػم " ال تطمػ ػوف ػ ي ػكذل ؟!!! ػ م ػمذه لم ػ ػور ،لمضوون ػ

إلنػ مؿ إس ػتبلـ لم نكمى " ؟!!!!!!!!!!!ٓ
عىػ فف كمرثػ لمكػولرث و ومأسػم ،لمم سػ و ػ مػـ ت ػؼ عاػد يػذل لماػد و ػ فىػو رتةػى
لمماكم ػ ػ لإلسػ ػػتوامفن إم ػ ػ لألورلؽ لمموتػ ػػود ،فممممػ ػػم بمإلسػ ػػتوامفنف لمماظػ ػػورنف مةػ ػػم ب لررنمػ ػػم
لم ػػمدرنف  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔو ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/و متبناػػى فف " ف ػػؿ لإلن ػػمؿ " لمػػذى إرتػػأى

باتػ

ػػورتي لمضػػوون و نػػد عػػرض بممماضػػر رنػػـ ٖ فاػولؿ

فف ت ػػوؿ إامػػم ال تطمػػوف إمػ

م ر لمتدند ،ف ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/لممرفؽ ف ىي بممدعوى ٖٖٕ٘ ) ٜٜٔٙ/و ورتي لمضػوون
لممطمب ػ ػ أل ػ ػػىي بممامفظػ ػ  ٕ/بمم ػػدعوى  ٜٙ/ٖٔٓٛ٘ ( ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔس ) و ف ػ ػػد فثب ػػى
ماػػرر ذمػػؾ لمماض ػر لمموتػػود ف ػػىي فمػػمـ لمماكم ػ و فف لم ػػمك ( لمطػػمعف ياػػم ) نػػد نػػدـ
وع ػػرض ف ػػؿ إن ػػمؿ إس ػػتبلـ ا دنػ ػ لمم ػػشرخ ٗٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ب ػػرنـ ٘ٓ/

ػ وفثب ػػى ما ػػرر

لمماضر لممذكور فاي إطىس عى ذمؾ لأل ؿ و وففػرغ ماػرر لمماضػر مػم إطىػس عىنػي با سػي
مف ولنس ف ؿ ذمؾ لإلن مؿ ف
لمثبلث :

ىس لمماضػر و وبػنف فف يػذل لأل ػؿ نتضػمف لم ػنكمى

* لم ػػنؾ لألوؿ ٓٔٔ ٔٗٗٙعىػ ػ با ػػؾ م ػػر لمػػػدوم بتػ ػػمرن ٘ٔٔٓ/
بمبى ٕٓٓ٘تـ
* لم ػػنؾ لمث ػػما ٔٔٔ ٔٗٗٙعىػ ػ با ػػؾ م ػػر لمػػػدوم بتػ ػػمرن ٕ٘ٔٔ/
بمبى ٓٓٓٔتـ
* لم ػػنؾ لمثمم ػػث ٕٔٔ ٔٗٗٙعىػ ػ با ػػؾ م ػػر لم ػػدوم بت ػػمرن ٕٕ٘ٔ/
بمبى ٓٓٓٔتـ

وفضػمؼ ماػػرر لمماضػر لممػػذكور ػ لمموتػػود ف ػىي فمػػمـ لمماكمػ لإلسػػتوامفن
لم مك ( لمطمعف يام ) فبدى إستةدلده مت دنـ

ػ فف

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 ٓ
ولنػػس لألمػػر إذف فاػػي غنػػر

ػػانح فف لمماكم ػ لإلسػػتوامفن مػػـ تطمػػوف إم ػ لم ػػور،
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لمضػػوون مئلن ػػمؿ و ولامػػم يػػ مػػـ تتػػد ب ػػدل مػػف إخت ػرلع (؟!) ذرنة ػ فو بػػمألارى تةى ػ مم ػػم
تةتىى وفعتىى بي فػ نضػمومم لمامضػس ػ بػبل مبػرر ا ن ػ !! ثػـ تك ػؼ ممػم مػم تػرى إمنػي
لمةتىػ لمامضػب فمضػى تباػث عػف تةىػ وذرنةػ و ػ فىػـ تتػد سػوى تىػؾ لم ممػ لمةتنبػ لمتػ

كػػمف عىنمػػم ػ مػػو كماػػى ا ػػم ال تطمػػوف إمػ

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 ٓ

عى فف ذمػؾ كىػي مػـ نكػف اسػس يػذه لممأسػمه مػف يػذه لمكػولرث و ػ فرلبةػ لنثػمف فف

دفػػمع لمطػػمعف فبػػدى ف ػ مذكرتػػي ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ف ػ كػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف ٖٜ٘ٙ/ٔٓٛس و
ٜٙ/ٕٕٜٛس طىب ػػم إاتنمطن ػػم تمزم ػػم باس ػػتدعمم لم ػػمك لممس ػػت ند فػ ػ لم ػػنكمى ........
ممامن ػتي و ػ ويػو طىػس نسػتاد فنمػم نسػتاد إمنػي إمػ نػرلر سػمبؽ سػبؽ

ػدوره مػف ماكمػ فوؿ

درتػ ػ فػ ػ لم ػػدعوى ٖٖٕ٘ ٜٙ/ٕٕٜٛ( ٜٙ/س ) فػ ػ نرلري ػػم إع ػػمد ،لم ػػدعوى مىمرلفةػ ػ م ػػف

ٖٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/إم ػ تىس ػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٕٚإلعػػبلف لممسػػت ند لممػػذكور ومولتمتػػي و ػ وتػػـ
بمم ةػػؿ إعبلاػػي متىس ػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٕٚو

ػ ونػػدـ ف ػػؿ ذمػػؾ لإلعػػبلف ويػػو فمػػمـ لمماكم ػ

لإلستوامفن ضمف لمم ردلى و ػ وفممممم فنضػم فف ماممنػم اضػر عاػي بتىسػ ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٕٚ
فممـ ماكم فوؿ درت

ثـ تخىؼ تىس  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛو فةدمى ماكم فوؿ درت ػ بانػر

ىزممػم لم ػماوف بتسػبنبي و ومكامػم مػـ ت ةػؿ بتمتػم و ومػف ثػـ
مبرر ػ ؟!!! عف نرلريم ويو عدوؿ ُن ْ
نكػػوف لمطىػػس لإلاتنػػمط لمتػػمزـ باسػػتدعمم ذمػػؾ لممسػػت ند ( لم ػػمك ) ممامن ػػتي طىبػػم ولتػػس
لإلتمب ولن كمف إخبلال تسنمم باؽ لمدفمع و ويو مم سنرد بنماي ف وتي مسػت ؿ مػف فسػبمس
يػذل لمطةػػف و ولمممػػـ ياػػم فاػػي مػػنس عىػ لمماكمػ لإلسػػتوامفن مػػو كماػػى ال تطمػػوف ا ن ػ كمػػم

نممى ؟!! ػ مى ور ،لمضوون مئلن مؿ و وفمتمم كؿ مم عرضامه ومف فف مارر لمماضر رنـ
 ٖ/فاولؿ م ر لمتدند ،ف ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/ند إطىس عى ف ىي ػ وفف يذل لأل ؿ مةروض
بمم ةؿ عىنمم مم عىنمم إال فف تأمر باب لرزه وت دنمي ُفن ً ْدـ و  ..مـ نكف عىنمم متبى ف فمر يػذل
لإل ػػتبمه لممبمغػػى ؟!! ـ سػػوى فف تتنػػس لممسػػتأاؼ ػ ا ػم وعػػدال !!! ػ إم ػ طىبػػي لمتػػمزـ
باسػػتدعمم ذمػػؾ لممسػػت ند لممممػػور بتوننةػػي ذمػػؾ لإلن ػػمؿ متولتمػػي بػػي وتاسػػـ فمػره و ػ إال فف
لمماكمػ لإلسػػتوامفن ونػػد فزمةػػى مػػم فزمةتػػي و مػػـ ت ػػأ ػػنومً مػػف ذمػػؾ و ػ مػػـ ت ػػأ لمرتػػوع إمػ

لألورلؽ متػػرى فف ف ػػؿ لإلن ػػمؿ عػػرض عىػ ماػػرر لمماضػػر ٖ فاػولؿ م ػػر لمتدنػػد ،ف ػ

ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/لمموت ػػود ف ػػىي و ػػورتي فم ػػمـ لمماكمػ ػ وفطى ػػس عىن ػػي ما ػػرر ذم ػػؾ لمماض ػػر
وفثبى ا نى إطبلعي ت

نبل عىػ ذمػؾ لأل ػؿ و ػ ومػـ ت ػأ فف تطىػس مػف دفػمع لممسػتأاؼ

إب ػرلز فو ت ػػدنـ لأل ػػؿ منػػزوؿ فو ال نػػزوؿ عػػدـ إطموامامػػم لممبمغػػى ؟!!و ومػػـ ت ػػأ فف تتنػػس

لممستأاؼ إم طىس متةنف لإلتمب و رفضي إخبلؿ باؽ لمدفمع و فتستدع لم مك لممسػت ند
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لممونس عى يذل لإلن مؿ وتولتممي متةػرؼ وت طػس يػؿ يػو تػدنر فو غنػر تػدنر بمإلطمواػمف
لمػػذى سػػابتي لمماكم ػ بات ػ بة ػػد فف فعتىػػى وتةتىػػى نضػػمميم لمػػذى سػػبؽ بن ػػمف فاػػي إفت ػػد

م ػوممى لألاػكمـ لم ضمون ٓ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََََ:

" فف لمماكم ي لممبلذ لألخنر لمػذى نتةػنف فف نا سػح متا نػؽ لمولنةػ وت

لموتػػي لم ػػانح

ػنمم عىػ

ػ غنػػر م نػػد ،ف ػ ذمػػؾ بت ػػرؼ لمانمب ػ لمةمم ػ فنمػػم تثبتػػي ف ػ نموم ػ

ػػمود

لإلثبػػمى فو تس ػ طي مػػف فسػػممم لم ػػمود لمػػذنف عػػمناول لمولنة ػ فو نمكػػف فف نكوا ػول عمناويػػم و
ولن إات ػػى لمتدن ػ ف ػ لممامكم ػ

ولااىػػؽ بػػمس لمػػدفمع ف ػ وتػػي طمرننػػي و ويػػو مػػم تأبػػمه

لمةدلم ف د لإلبمم " ٓ
*

ا ض ٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ س ٕٔ ػ ٘ ٛػ ٖٔٗ

ولذ كػػمف مػػم ت ػػدـ و و بػػمى تىنػػم فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي و ػ ولنخػػر لممطىػػوس اظػػر
لمطةف فني بمما ض مس يذل لمطةف و ػ ند عمبي لم

ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ممم فسىسي إم

مخمم ػ ػ لم ػػماوف بة ػػدـ تطبن ػػي فاك ػػمـ لإلرتب ػػمط فػ ػ ولنةػ ػ م ط ػػوع ب ن ػػمـ لإلرتب ػػمط فنم ػػم ب ػػنف
لم ػ ػ ػػنكنف موضػ ػ ػػوع لإلسػ ػ ػػتوامفنف ٖ٘ ٔٓٛو  ٜٜٔٙ / ٕٕٜٛس ػ ػ ػػرؽ لممطةػ ػ ػػوف عىنممػ ػ ػػم

بمما ض بطةانف مطىوس اظريمم مةم مئلرتبمط ٓ

غحُػحََ:ـَََجُوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعََ

ثمبػػى بةػػرض لمونػػموس ولممةػػممـ لمرونسػػن

ػ وبممسػػبس لمسػػمبؽ مػػف فسػػبمس لمطةػػف و

وبػممم ردلى و فف ماكمػ فوؿ درتػ كماػى نػد لعػػمدى لمػدعوى  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔمىمرلفةػ مػػف
تىس ػ ٖٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/إم ػ تىس ػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٕٚإلسػػتدعمم لممسػػت ند ف ػ لم ػنكنف ......
ممولتمتي ومامن تي و ونػمـ لممسػتأاؼ  /لمطػمعف ػ بتا نػذ نػرلر لمماكمػ وفعىػف لممػذكور إعبلاػم
نماوانػػم عػػف طرنػػؽ لمماضػرنف نػػدـ مىماكمػ ف ػػىي مىاضػػور ممولتمتػػي وسػػممع فنولمػػي بتىسػ

 ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٕٚفمػمـ ماكمػ فوؿ درتػ فػ تىػؾ لمػدعوى (  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔػ لمتػ إسػتووا ى
ب ػرنـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛس )

ػ و فاضػػر عاػػي ماػػمـ بتىسػػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٕٚوطىػػس فتػػبل

ماضور لممامم لأل ى وساد لموكمم وفتىى مي لمماكم متىس  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛو ػ وفنمم
عدمى ماكم فوؿ درت عف نرلريم لمػذى مػـ تىتػزـ بػي واكمػى فػ لمػدعوى دوف فف تػورد فػ

مدوامى اكممم بنمام مسبس عدوممم عف يذل لم رلر لمذى إتخذتي متا نؽ لمدمنؿ ف لمدعوى َٓ
َ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ
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" إذل كماػػى لمماكم ػ نػػد رفى فف لم

ػػؿ ف ػ 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

لمةػػدوؿ عػػف يػػذل لمتا نػػؽ و وذمػػؾ باػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ ف ػ

ػػدد لمػػدمنؿ و ألف

تا نؽ لألدم ف لممولد لمتامون ال ن ح فف نكوف ريف م نو لممتمـ ٓ "
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" مم تذكره لمماكم مف فسبمس مةدوممم عف نػرلر ممػم فو عػف تا نػؽ دمنػؿ رفى تا ن ػي

ثـ عدمى و إامم نتةنف فف تكوف فسبمبم سموا و وتخضس مرنمب ماكم لما ض "ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ

* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔٓ/ٔٙػ س  ٕٛػ  ٔٚٙػ ٖ٘ٛ
* ا ض ٔ ٜٔ٘ٙ/ٔ/ػ س  ٚػ ٖ ٕٙػ ٜٗٙ
و إذ عػدمى ماكمػ فوؿ درتػ عػػف نرلريػػم سػممع لم ػػمك لممسػػت ند  ....لمػػذى نػػررى
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

س ػػكتى ع ػػف بنما ػػي ماكمػ ػ فوؿ درتػ ػ وو ٓٓ إذل ك ػػمف ذم ػػؾ و ف ػػاف لمثمب ػػى بم ػػذكرت

دف ػػمع

لممسػػتأاؼ لمطػػمعف ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/فػ كػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف ٖ٘ ٜٙ / ٔٓٛس و ٕٕٜٛ
 ٜٙ /س وبماضػػرى تىسػػت ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/بمإلسػػتوامفنف لممػذكورنف ٖ٘ ٔٓٛو / ٕٕٜٛ
 ٜٙس و فف دفمع لممستأاؼ فبدى طىبم إاتنمطنم تمزمػم باسػتدعمم ومامن ػ لممسػت ند لم ػمك

 ...... /لمسػمبؽ لمت رنػر بطىػس سػممعي لمػمـ ماكمػ فوؿ درتػ عىػ ااػو مػم سػىؼ بنماػي و ػ
وذمؾ تا ن م مدفمع لممستأاؼ  /لمطمعف ب أف ا ن لمولنةػ ومسػتاديم إن ػمؿ إسػتبلـ لما دنػ
لمػػدلؿ عى ػ لإلرتبػػمط بػػنف لم ػػنكمى مػػف امان ػ و وعى ػ فف لممسػػتأاؼ  /لمطػػمعف كػػمف ضػػان
ترنمػ ا ػس ونةػى مػف ذمػؾ لممسػت ند لمػػذى تا ػؿ عىػ لم ػنكمى لمثبلثػ ورؼ فوممػم فةػػبل

ف ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ػ بترنم ا س تبنح لألمر لمذى ف دره لمسماس ( لممستأاؼ  /لمطمعف
) إمػ لمباػػؾ بونػػؼ

ػػرؼ كػػؿ مػػف لم ػػنكنف لمثػػما ولمثممػػث موضػػوع لإلسػػتوامفنف ٖ٘ ٔٓٛو

 ٜٜٔٙ / ٕٕٜٛس لمماظ ػػورنف مة ػػم
ولممسػػت ند ماػػنف لم

ػ مشنت ػػم م ػػس تةىنػ ػ لم نمػ ػ فمما ػػمى م ػػممح لمس ػػماس

ػػؿ بناممػػم نضػػمم فو رضػػمم و ويػػو مػػم تتػػموز عاػػي لممسػػتأاؼ  /لمطػػمعف

رغػػـ فا نتػػي فنػػي فأ ػػدر لألمػػر إمػ لمباػػؾ لممسػػاوس عىنػػي باماػػمم لإلن ػػمؼ و ػػرؼ لم ػػنكنف

لمذى تـ فةبل عى ااو مم سىؼ بتمرن ٖٕ ٜٜٔٙ/ٙ/نبؿ عد ،مور مػف

ػدور اكػـ فوؿ

درت ػ ػ ف ػ ػ كػ ػػؿ مػ ػػف لمػ ػػدعوننف  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔو ٖٖٕ٘ ٜٜٔٙ /لممسػ ػػتأا تنف بمألسػ ػػتوامفنف
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ٖ٘ ٔٓٛو ٜٜٔٙ / ٕٕٜٛس لمماظورنف مةم بتىس ٕٔٓ ٜٜٔٚ/ٔ/
و مػػس فف يػػذل لمطىػػس لإلاتنػػمط لمتػػمزـ ثمبػػى بمػػذكرت دفػػمع لممسػػتأاؼ  /لمطػػمعف

ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/مىماكم ػ ػ لإلسػ ػػوامفن ف ػ ػ كػ ػػؿ مػ ػػف لإلسػ ػػتوامفنف لممػ ػػذكورنف و وبماضػ ػػر تىػ ػػؾ
لمتىسػ فػ كػػؿ ماممػػم و إال فف لمماكمػ لإلسػػتوامفن مػػـ تتػػس لممسػػتأاؼ  /لمطػػمعف إمػ يػػذل
لمطىس لمتويرى لمتمزـ وسكتى ف اكممم عف بنماي سػكوتم تممػم و ومػـ تةػرض مػي ال بػمإلنرلد
وال بػ ػ ػ ػػممرد و ف ػ ػ ػ ػ لمونػ ػ ػ ػػى لمػ ػ ػ ػػذى فنػ ػ ػ ػػي باتػ ػ ػ ػػى لممسػ ػ ػ ػػتأاؼ ف ػ ػ ػ ػ اكممػ ػ ػ ػػم بةػ ػ ػ ػػدـ إطموامامػ ػ ػ ػػم

( لممبمغى ) مى ور ،لمضوون مئلن مؿ لممونػس مػف ذمػؾ لم ػميد لمػذى فاتمػى عػف سػممعي

ولممةروض ف ىي عى ااو مم ت دـ بنماي بممسبس لمسمبؽ !!!

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأََٗ:ََٚ

" مت ػ كػػمف م ػػم إختػػتـ ب ػػي لمم ػػدلفس ع ػػف لمطػػمعانف مرلفةت ػػي مػػف طىب ػػي ف ػػىنم لم ض ػػمم

ببرلمتممم ولاتنمطنم إستدعمم ضمبط لممبماث ممامن تي نةد ػ عى يذه لم ور ،ػ بمثمبػ طىػس
تمزـ تىتزـ لمماكم باتمبتػي عاػد لإلمتتػمم إمػ لم ضػمم بانػر لمبػرلم ،و فػاف لماكػـ إذ نضػ

بادلا لمطمعانف و نكوف م وبم بمإلخبلؿ باؽ لمدفمع " ٓ

* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٚٙػ ٕٓٗ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإَََٔ:

" طىػػس لمػػدفمع فػ ختػػمـ مرلفةتػػي لمبػرلم ،ف ػػىنم ولاتنمطنػػم سػػممع ػػميد إثبػػمى فو إتػرلم

تا نػػؽ مةػػنف نةتبػػر طىبػػم تمزمػػم تىتػػزـ لمماكم ػ

باتمبتػػي مت ػ

كماػػى مػػـ تاتػػي إم ػ لم ضػػمم

بممبرلمٓ " ،
* ا ض ٖٕ ٜٔٚٚ/٘/ػ س  ٕٛػ  ٖٔٙػ ٗٙٚ
* ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
* ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض  ٕٚ/ٖ/ٕٙػ ٖٕ ػ  ٜٛػ ٗٗٛ

و مم ػػم ت ػػدـ نب ػػنف فف لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي ن ػػد رلف عىن ػػي عػ ػولر لم ػػبطبلف مى
ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ممم نةنبي ونستوتس ا ضي ٓ
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ػػػور

عجذؼحََ:ـَجُوظٞعََٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعََ:ـَ

نػ ػػدـ لمطػ ػػمعف مماكم ػ ػ فوؿ درت ػ ػ و مػ ػػذكر ،مكتوب ػ ػ بدفمعػ ػػي و مشنػ ػػد ،بػ ػػأربس ا ػ ػولفظ

مستادلى و طونى عى  :ػ
(ٔ)

ػػور ،ضػػوون طبػػؽ لأل ػػؿ نػػدمى بامفظ ػ  ٕ /ف ػ لم ضػػن ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔ
لمماض ػػر رن ػػـ  ٖ /فاػ ػولؿ م ػػر لمتدن ػػد ،بت ػػمرن ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/و

ػ مػػف

ػ لممرف ػػؽ ف ػػىي

بمم ضن ٖٖٕ٘ ٜٜٔٙ/ػ و نتضمف ت م نؿ ولنة لما س لمت تةرض ممم لمطمعف و
تا ػػؿ بمػػم لممسػػت ند  .......عى ػ
ٕٔٔ ٔٗٗٙو

ػػنكمى ثبلث ػ فرنػػمـ ٓٔٔ ٔٗٗٙو ٔٔٔ ٔٗٗٙو

رؼ فوممم ويػو بمبىػ ٕٓٓ٘ تػـ بتػمرن ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/و بنامػم نػمـ

لم مك  /لمطمعف يام بونؼ لم نكنف لمثما و لمثممث و كؿ ماممم بمبىػ ٓٓٓٔ تػـ و
تةىن لم نم فممامى م ممح لمسماس و لممست ند مانف لم

ػؿ بناممػم نضػمم فو رضػمم ػ

و ذمػػؾ اممنػ ػ ألم ػولؿ لمس ػػماس لم ػػمك  /لمطػػمعف م ػػف لما ػػس لمولنػػس عىن ػػي و لم ػػذى

بم تضمه تا ؿ  .......عى لم نكمى لمثبلث و إستوم عى ننم فومممػم م ػمم

ػ

ويمنػ مػػـ ن ػػـ لممػػذكور بتا نػذيم و مػػـ نػػورد لألكنػػمس لممطبوعػ طب ػػم مىمول ػ مى لممت ػػؽ
عىنمم .
(ٕ )

ور ،ضوون ػ ولأل ؿ مةروض مىمضميم ،ػ مػف إن ػمؿ لسػتبلـ ا دنػ بػرنـ ٘ٓ /
مدر عف رك  ........م مابمم ومػدنريم  .......لممسػت ند بمم ػنؾ ٔٔٔٔٗٗٙ
لممسػػتاؽ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٔ/و لم ػػنؾ ٕٔٔ ٔٗٗٙلممسػػتاؽ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/و لم ػػنؾ
ٓٔٔ ٔٗٗٙلممستاؽ ٘ٔ ( ٜٜٔ٘/ٔٓ/تـ

ػرفي ) لم ػمدرنف مػف لممػتمـ ثمبػى فنػي

فف لم مك ( لممست ند ) إستىـ  .......نان ( لممتمـ ) مبى
لمثبلثػ

ٓٓ٘ٗ تـ بمم نكمى

ػ ومامػم لم ػػنؾ موضػػوع لمػدعوى لممطةػػوف فػ اكممػػم ػ مسػاوب عىػ باػػؾ

م ػػر لمػػدوم  /لألم ػ إسػػتا مؽ ٘ٔ ٔٓ/و ٕ٘ ٔٔ/و ٕ٘ ٜ٘ /ٕٔ/و وذمػػؾ ننم ػ
(ٖ )

مطبوعمى وفكنمس ٓ

ور ،مةتمد ،ومختوم مف باؾ م ػر لمػدوم فػرع لألم ػ ت نػد باسػتبلـ لمباػؾ فػ

 ٜٜٔٙ/ٙ/ٙف ػػؿ لمخطػػمس لمموتػػي مػػف لممػػتمـ إم ػ لمباػػؾ ولمػػذى نخط ػره 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

فػ اكممػػم "  " .......عىػ عاولاػػي  .......ػ فرض لمتومػػؼ ػ مدناػ ا ػػر ػ
لممػػدوف بببلغػػي ف ػ لمماضػػر موضػػوع لمتااػ

نوضػػح ا ن ػ لممةػػممبلى بػػنف لممػػتمـ

ولممس ػػت ند بمم ػػنؾ ونخطػ ػره بأا ػػي فخط ػػر با ػػؾ م ػػر لم ػػدوم لممس ػػاوس عىن ػػي باما ػػمم
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لإلن مؼ و رؼ ننم لم نؾ ٓ
(٘ ) ف ػؿ إاػذلر موتػي مػف لممػتمـ لمطػمعف إمػ لممسػت ند مىمػر ،لمثمانػ و ػ عىػ  .....ػ

فرض لمتومػؼ ػ م ػر لمتدنػد ،ػ نخطػره فنػي بأاػي نػد فخطػر باػؾ م ػر لمػدوم /

لألم ػ ػ لممس ػػاوس عىن ػػي لم ػػنؾ موض ػػوع لم ػػدعوى لممطة ػػوف فػ ػ اكمم ػػم و باما ػػمم
لإلن مؼ و رؼ ننم لم نؾ مىمست ند ٓ
( )ٙف ؿ ممد ،مةتمد ،ومختوم
تػـ

مدر ،عف باػؾ م ػر لمػدوم فػرع لألم ػ ت نػد فاػي نػد

ػرؼ لم ػػنؾ موضػوع لمػػدعوى لممطةػوف فػ اكممػػم بتػمرن

ٖٕ ٜٜٔٙ/ٙ/بمبىػ

ٓٓٓٔتـ ولم مدر م ممح لم مك  ...... /مىمست ند لألخنر ـ  ......لممظمر مي مف
لممست ند لألوؿ  .......وذمؾ خ مم مف اسمس لمةمنؿ ( ....... /لممتمـ لمطمعف) ٓ
كمػػم نػػدـ دفػػمع لمطػػمعف مماكم ػ فوؿ درت ػ مػػذكر ،مكتوب ػ ف ػ سػػى ورنػػمى تضػػماى

بنمام ممذل لمدفمع لمتويرى و ػ ورد فنمم ورد فنمم  :ػ

" فف لم نؾ موضوع لمدعوى ن مبىػي ماػذ تارنػره و فػ تػمرن إسػتا مني ر ػند نػموـ نمبػؿ
مىسػاس و ػ وثمبػى بمممسػتادلى فاػي تػـ

ػرفي فةػبل و وغمنػ مػم فػ لمولنةػ فف لممػتمـ فرلد فف

نامػ مممػي ػ ومػي كػؿ لماػؽ ػ مػف لما ػس لمػذى ونػس عىنػي و ومػس ذمػؾ ولت ػمم ألى مػبس فمػر
ب ػرؼ لم ػنؾ وتػـ

ػرفي ممػف ا ػس عىنػي و وعىنػي لنف ػ عىػ لممػتمـ لممتاػ عىنػي ػ فف

نسة مىا وؿ عى مممي لمذى إستوم عىني لم مك بانر اؽ!!! ٓ
جُشييَٓٞػٞعَججل٘ذسَجملحغِسَجؼءََٖٓمثََٖأُلًَ٠يؾًَحََٕٓلغٝعََإَٔيٞعصٛحََ
جملـطليضَُِٔطٌََُْٜٚ٘ٝأسََذاُطؼجََٓٝٚملَيوَْذحُطٞعيضَدمحَئػـغَجملطََْٜئىلَ
ئسـحعَجُر٘يَذايوحفَطغفَجُشييَََٓٝ،غَطُيَكإَجملطَْٜئضوحءََألََُٟرؾَـَهضَ
أسـغَجُر٘يََجملـذٞخَػِيَٚجُشييَٝجملـطليضَذاُـحءَجإليوحفَٝطغفَجُشييَ
ا
ُِٔـطليضََٝ،متَطغفَجُشيئَُِـطليضَكؼالََ1

"ٔ ػ

بتمرن ٗٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/إت ؽ لممتمـ مس لم مك  ...... /عى تورند عدد فم

كنس

واػػرر لممػػتمـ م مبػػؿ يػػذه لمبضػػمع ثػػبلث ػػنكمى عىػ باػػؾ م ػػر لمػػدوم لألوؿ

بمبىػ ػ ػ ٕٓٓ٘ ت ػ ػػـ م ػ ػػشرخ ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/و ولمث ػ ػػما بمبىػ ػ ػ ٓٓٓٔ ت ػ ػػـ م ػ ػػشرخ
ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٔ/و ولمثممػػث بمبىػ ٓٓٓٔ تػػـ مػػشرخ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/و ػ وتاػػرر
بتسػػىنـ يػػذه لم ػػنكمى لمػػثبلث مىمسػػت ند إن ػػمؿ مػػشرخ ٗٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ذكػػر بػػي فف
لم نكمى لمثبلث ننم مطبوعمى وفكنمس ٓ
ٕ 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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بان مؼ

رؼ لم نؾ موضوع لمتاا لمممثى و ػ وبػمدر إمػ تارنػر لمماضػر رنػـ

ٖ فاػولؿ م ػػر لمتدنػػد ،بتػػمرن ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/ضػػد  ..... /فثبػػى فنػػي تضػػرره
مػػف إخػػبلؿ لألخنػػر بامت لزمػػي بتورنػػد لألكنػػمس ولممطبوعػػمى لمماػػرر بثمامػػم ػػنكمى

ثبلث مامم لم نؾ موضوع لمدعػوى لمممثى .
ٖ ػ إال فف لم ػمك تمػرس مػف لمػرد عىػ لمماضػر رغػـ طىػس ا طػ ما ػن لمبكػرى اضػوره
فػ  ٜٜٔٙ/ٔ/ٕٜو ٖ ٜٜٔٙ/ٕ/و  ٜٜٔٙ/ٕ/ٚو ػ وعمػػد لم ػػمك إمػ تارنػػر
لمماضر لممشرخ  ٜٜٔٙ/ٔ/ٕٙموضػوع لمتااػ لماممنػ ب

ػد إتخػمذ لإلتػرلملى

لم ماوانػ ضػػد لممػػتمـ و فنػػر فنػػي فف سػػبس تارنػػر لم ػػنؾ مةػػممبلى تتمرنػ وفخ ػ
تمممػػم تخى ػػي عػػف تورنػػد لألكنػػمس لمماػػرر ب نمتمػػم لم ػػنكمى لمػػثبلث سػػمم لمػػذكر
ومف بنامم لم نؾ موضوع لمدعوى لماممن ٓ
ولت ػمم ألى مػبس ػ و مػس فف لم ػمك ا ػس عىػ لممػتمـ ياػم ومػـ ن ػ بػمإلمتزلـ لمػذى

ٗ ػ

تاػػرر مػػف فتىػػي لم ػػنؾ ػ فخطػػر لممػػتمـ لمباػػؾ لممسػػاوس عىنػػي لم ػػنؾ ولممسػػت ند

بامامم لإلن مؼ و رؼ لم نؾ مىمست ند وتـ

رؼ لم نؾ مىمست ند فةبل ٓ "

غَْأػحكصَجملظًغزَذؼضَإَٔئؿطؼغػصَجملـط٘ضجشَجملوضٓسَحملٌٔسَأٍَٝصعجـسَكـَ٠

جملؼحعػسََ:ـَ

" ممم ت دـ نبنف فف لم مك تا ؿ عى لم نؾ موضوع لمتاا لمممثى بطرنؽ لما س

ولماػػش ولمتػػدمنس و ذمػػؾ فاػػي تخىػػؼ عػػف لموفػػمم بامت لزمػػي تورنػػد لألكنػػمس لممت ػػؽ عى ػ تورنػػديم
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 .

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ
"

متػ كػػمف نبػػنف مػػف لمم ػػردلى لممضػػموم لمتػ فمػػرى لمماكمػ بضػػممم تا ن ػػم موتػػي

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 ػ وعاػػد إسػػتبلممم
تبنف فامم عبمر ،عف خرؽ ممزن مى وف ف بمالى ماى ػ و وممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػد
إاتم إم تأنند لماكـ لم مدر مف ماكم فوؿ درت ػ لمذى دلف لمطمعف ػ فخذل بأسػبمبي دوف
فف نةػرض ممػػم فبػدله لمطػػمعف فػ 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
تادنػػد مسػػوومنتي لمتامون ػ و ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ فف تةػػرض مػػي إسػػت بلال وفف
تسػػتظمر يػػذل لمػػدفمع و وفف تماػػص عام ػره ك ػ م ممػػدى
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ػػدني ولف تػػرد عىنػػي بمػػم ندفةػػي إف

إرتأى إطرلاي و فمم وند فمسكى عف ذمؾ و فاف اكممم نكوف م وبم بمم
فضػػبل عػػف لإلخػػبلؿ باػػؽ لمػػدفمع ويػػو مػػم نةنػػس لماكػػـ و

ور ف لمتسبنس و

وال نةتػػرض عىػ يػػذل بػػأف

لمماكمػ ػ لإلس ػػتوامفن ال تت ػػرى تا ن ػػم بممتىسػ ػ ولام ػػم تباػ ػ نض ػػمميم عىػ ػ م ػػم تس ػػمةي م ػػف
لمخ ػػوـ وتستخى ػػي مػػف لألورلؽ لممةروض ػ عىنمػػم و ذمػػؾ بػػأف ا مػػم ف ػ يػػذل لماطػػمؽ م نػػد

بوتػػوس مرلعمتمػػم م تضػػنمى اػػؽ لمػػدفمع و بػػؿ إف لم ػػماوف نوتػػس عىنمػػم طب ػػم مػػاص لممػػمد،
ٖٔٗ ٔ/مف نماوف لإلترلملى لمتامون فف تسمس با سمم فو بولسط فاد لم ضمه تادبػ مػذمؾ و
لم ػػمود لم ػػذنف ك ػػمف نت ػػس س ػػممعمـ فم ػػمـ ماكمػ ػ فوؿ درتػ ػ وتس ػػتوف ك ػػؿ ا ػػص خ ػػر فػ ػ

إترلملى لمتا نؽ " ٓ
* ا ض ٕ ٜٔٚ٘/ٖ/ػ س  ٕٙػ ٖٗ ػ ٜٔٚ
ُِٜٝيثسََجُؼحٓسَُِٔـٞجصَججلؼجتيـسَََ،حملٌٔـسَجُـ٘وغَ(َجُـضٝجتغَجمطٔؼـسَ)َدٌـَْ

ٓشــٜٞعَطــضعَكــَ20/0/0ََ٠ؽََ05عهــَََْ0صََ،َ)َ0هــغعشَكيــَٚمجِــسََٓرــحصبَ

ذحُ٘ـرسَُِشيٌحشََ:ـََ

أٝهلـــحََ :فف إسػػتةممؿ لماػػؽ لمم ػػرر بمم ػػماوف و ويػػو كػػؿ اػػؽ نامنػػي لم ػػماوف فنامػػم كػػمف
موضةي مف لم ولانف لممةموؿ بمم و إامم نةد مف فسبمس لإلبما ودوف امت إم

دعوى ماممنتي ٓ
ٝغحٗيٜحََٓٓٓٓٓٓٓٓ :

ٝغحُػٜــحََ :فف سػرن لم ػػنؾ ولما ػػوؿ عىنػػي بطرنػػؽ لمتمدنػػد و نػػدخبلف فػ اكػػـ لمضػػنمع
لمذى بي تتخىػؼ لإلرلد ،وركػف لإلعطػمم بممتبةنػ

ويػو لمػركف لمماػورى فػ تػرلوـ

لم نؾ ٓ
ٝعجذؼٜحَ :فف تبدند لم نؾ و و لما وؿ عىني بطرنؽ لما س و م ػف اػمالى فسػبمس لإلبماػ
ٓ

ٝسحٓـٜحَ :فف لم نمس ف

فسبمس لإلبما فمر ن ره لم ماوف بانر خبلؼ ٓ

ٝؿحصؿٜحَ :فف مخمم فى مف لم ولعد لممت دم و خطأ نستوتس لما ض ولإلامم
و مػػم فورده يػػذل لماكػػـ لمضػػمف و بمماسػػب

ٓ

مس ػرن فو تبدنػػد لم ػػنؾ مت ػولتر ف ػ لم ػػي و

متولتر ف نضمم ماكم لما ض ٓ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـََ

" مػػف لممسػػىـ بػػي فاػػي نػػدخؿ فػ اكػػـ لمضػػنمع لمس ػرن و ولما ػػوؿ عى ػ لمورنػ بطرنػػؽ

لمتمدند و واممت تبدند لم نؾ ولما وؿ عىني بطرنؽ لما س " ٓ
* ا ض ٖٔ ٚٓ/ٕٔ /س ٕٔ رنـ ٔ ٕٜص ٖٕٓٔ
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* بم موـ لممخمم ي ا ض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٗػ ٓ٘ٛ
" مػػف لممسػػىـ بػػي فف نػػدخؿ ف ػ اك ػػـ لمضػػنمع لمس ػرن ولما ػػوؿ عى ػ لمورن ػ

لمتمدند واممت تبدند لم نؾ ولما وؿ عىني بطرنؽ لما س " ٓ

بطرن ػػؽ

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

* ا ض ٖ ٜٜٔٗ/ٔ/لمطةف ٖٕٕٕٔ  ٜ٘ /ؽ
( ن لرت ػػس ف ػ ػ لألاكػػػمـ لمثبلث ػ ػ لألخنػ ػر ،لمت ػ ػ مػ ػػـ
تا ػ ػػر بةػ ػػد " لممس ػ ػػتادث " م ػ ػػف لممبػ ػػمدىم لمت ػ ػ
نررتمم لمدولور لمتامون مماكم لمػا ض عػف لمةػمـ

لم ضػػمو ٖ ٜٗ/ٜفعػػدلد لممكتػػس لم ا ػ مماكم ػ
لما ض ص  ٜٔٙػ ٕ. " ) ٔٚ

(َئٗطٜـَ)َ٠
يذل لمدفمع لمتويرى و لممبدى كتمب مماكم فوؿ درت بمممذكر ،و باػولفظ لممسػتادلى
و ماتوليػم و مػػم عىنمػػم مػػف بنػمف و ػػرح و تةىنػػؽ و مػػـ تةػػرض مػػي ماكمػ فوؿ درتػ بتمتػػم ال
بمالنرلد وال بممرد و ومس فف لمطمعف عمود لمتمسؾ بمذل لمدفمع فمػمـ لمماكمػ لالسػتوامفني و زلد
عىنػػي كمػػم سػػنتن م ف ػ وتػػي خػػر مػػف فسػػبمس يػػذل لمطةػػف و ػ إال فف لمماكم ػ لالسػػتوامفني

لممطةػػوف ف ػ اكممػػم سػػكتى بػػدوريم عػػف بنػػمف يػػذل لمػػدفمع ومػػـ تةػػرض مػػي ي ػ لألخػػرى ال
بػػمالنرلد وال بػػممرد و و مػػـ تةػػرض بتمتػػم ماػولفظ لممسػػتادلى لألربةػ ومػػم تضػػماتي مػػف مسػػتادلى
تويرن تشثر عى وتي لمرفى ف لمدعوى ٓ
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذحَٗ:َٚ

و مف لمم رر فف لمدفمع لممكتوس ــ مذكرلى كمف فو اػولفظ مسػتادلى ـ ـ يػو تتمػ
مى ػػدفمع لم ػ ػ وى و وتىتػ ػػزـ لمماكم ػ ػ بػ ػػأف تة ػػرض مػ ػػي لن ػ ػرلدل وردل و ٍلال كػ ػػمف اكممػ ػػم مةنبػ ػػم

بمم

ور و لألخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ
*

ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ ٗ /ــ س ٖ٘ ــ ٕ ٛــ ٖٚٛ

*

ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ ٙ /ــ س  ٕٜــ ٓٔٔ ـ ٜ٘ٚ

*

ا ض  ٜٔٚٚ/ ٔ /ٔٙــ س  ٕٛــ ٖٔ ــ ٖٙ
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*

ا ض  ٜٔٚٙ/ ٔ /ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ

*

ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ٔٙــ س ٕٗ ــ  ٕٜٗــ ٕٕٔٛ

*

ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٛــ س ٕٓ ــ ٔ ٕٛــ ٖٔٚٛ

و ثمبػػى مػػف مػػذكر ،دفػػمع لمطػػمعف ا ػ 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
لمدفمع لمتويرى لنرلدلً لو ردل ن مي بمم

ور لممبطؿ فضبل عف لالخبلؿ باؽ لمدفمع .

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

و يذل لمدفمع لمتويرى لممكتػوس مػـ نةػرض مػي لماكػـ لممطةػوف فنػي بتمتػم ال لنػرلدل وال
ردل ٓ

كػذمؾ لممسػػتادلى فمػ

بػػدوريم تػػزم النتتػ فز مػػف لمػػدفمع لممكتػػوس و بػػؿ يػ

عمػػمده

وسػػاده وعمػػوده لم ػػرى و ومػػس فف دفػػمع لمطػػمعف كػػمف مشنػػدل بػػأربس ا ػولفظ مسػػتادلى لمت ػ
فاػمؿ لمنمػم لمػدفمع وتمسػؾ بمػم و ػ لال فف لماكػـ مػـ نةػرض ممػم بتمتػم اللنػرلدل والردل ـ ـ
ويذل ن ور ولخبلؿ تسنـ باؽ لمدفمع ٓ
ذَََٝدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗـ " :ََٚوفف كػمف لمثمبػى مػف لممسػتادلى لمتػ

نةتمد عىنمم لمطمعف ف لثبػمى دفمعػي نػد نػدمى ماػي بةػد اتػز لم ضػن
مرخ ػػم مػػي مػػف لمماكمػ فػ ت ػػدنممم و فػػذمؾ مممنسػػوغ مىماكمػ

مىاكػـ ومػـ نكػف

لالمت ػػمى عامػػم و ومكػػف

لذل كمف لمطمعف ند تمسؾ بمذل لمدفمع فمػمـ لمماكمػ وكػمف دفمعػي تويرنػم نػد ترتػس عىنػي
مو ػح تاننػر وتػي لمػرفى فػ لمػدعوى وكماػػى لمماكمػ

مػـ تةػف بتا نػؽ يػذل لمػدفمع فو تػػرد

عىني فمف اكممم نكوف نم لر ن و لر نةنبي بممنستوتس ا ضي "

* ا ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ

ف ا

ٝدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗ " :ََٚتمسؾ لمطمعف بدالم

مستادلى م دمي ماي

ركف لمخطأ عاي نةد دفمعم يممم ف لمدعوى ومشث لر ف م نره ولذل مـ تىؽ لمماكمػ

بمال لم يذل لمػدفمع فػ
ا ي وتةا

تػويره ومػـ تولتمػي عىػ ا ن تػي ومػـ ت طػف لمػ فاػوله ومػـ ت سػطي

بتمان ي بىوغم لم غمن لألمػر فنػي بػؿ سػكتى عاػي لنػرلدل مػي وردل عىنػي ومػـ

تتاػػدث عػػف تىػػؾ لممسػػتادلى مػػس مػػمنكوف ممػػم مػػف دالم ػ

ف ػ ا ػ عا ػػر لمخطػػأ ومػػو فامػػم

عانى بباثمم متمز فف نتانر وتي لمرفى ف لمدعوى فمف اكممم نكوف مةنبم بمم

ور " ٓ

* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ
ٝدٌٔــصََحمٌٔــسََجُــ٘وغََذأٗــ " :ََٚلمػػدفمع لممثبػػى ف ػ
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ػ امى امفظ ػ

لممستادلى لمم دم مىماكم لالستاوامفن

بةػدـ لسػتن مم لم ػنؾ ماػؿ لالتمػمـ ػرلوطي لم ماوانػ

سكوى لماكـ عاي لنرلدل وردل عىني ن مي بمم

ور لممبطؿ مػػي " ٓ

* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ

ومت ػ كػػمف ذمػػؾ و و كػػمف لمثمبػػى فف ماكم ػ فوؿ درت ػ مػػـ تةػػرض ف ػ اكممػػم بتمتػػم
مىمذكر ،و اولفظ لممستادلى لألربة و ال بػمالنرلد وال بػممرد و ومػس ذمػؾ فنػده لماكػـ لإلسػتوامف
ألس ػػبمبي دوف فف نة ػػرض ي ػػو لنخ ػػر م ػ ػ م م ػػف ذم ػػؾ لم ػػدفمع لمت ػػويرى لممكت ػػوس و اػ ػولفظ

لممسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتادلى البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمالنرلد وال بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػممرد و فأاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي نكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف مةنبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم بمم
و لالخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ
ا
سحٓـحََََ:جُوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعََ

ندـ لمطمعف مىماكم لإلستوامفن مذكر ،م

لممـ ماكم فوؿ درت و ػ ا مم  :ػ
ٔػ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور

ى بدفمعي ف فثا ع ر ورن ـ مـ تكػف

بسػطام دفمعاػم فػ لمموضػوع ولم ػماوف بمػذكرلتام واػولفظ مسػتادلتام مماكمػ فوؿ درتػ
ف ػ لم ضػػنتنف لمماظػػورتنف مةػػم ومػػذكرتام مماكم ػ

ثػػما درت ػ لمم دم ػ بتىس ػ

 ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔف لم ضن  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛتػاح س ػرؽ ممػم الماػؿ متكػ لرره و

ولف كام اكرر تمسػكام بكػؿ مػم تػمم بمممػذكرلى واػولفظ لممسػتادلى لمم دمػ فػ
لم ضػػنتنف مػػف دفػػمع وطىبػػمى و واانػػؿ عىنمػػم تمنةػػم تمىػ وت

ػػنبل واتخػػذ ذمػػؾ

كىي دفمعم مام فممـ لمماكم لإلستوامفن لممونرٓ ،
وكاػ ػػم نػ ػػد فثراػ ػػم ف ػ ػ مػ ػػذكرتام  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔف ػ ػ لإلسػ ػػتوامؼ لألوؿ لمػ ػػرننـ
 ٜٙ/ٕٕٜٛفف لم نكنف موضوع كؿ مف لم ضنتنف ويمم رنـ ٕٔٔ Aٔٗٗٙاؽ

ٕ٘ ( ٜٜٔ٘/ٕٔ/موضوع لإلستوامؼ لألوؿ لمػرننـ  ) ٜٙ/ٕٕٜٛو ػ ولم ػنؾ رنػـ
ٔٔٔ A ٔٗٗٙاػ ػ ػ ػػؽ ٕ٘ ( ٜٜٔ٘/ٔٔ/موضػ ػ ػ ػػوع لإلسػ ػ ػ ػػتوامؼ لمثػ ػ ػ ػػما لمػ ػ ػ ػػرننـ
ٖ٘ ) ٜٜٔٙ/ٔٓٛػ ماررلف يمم و نؾ ثممث سبؽ

رفي و ف متىس ولاد مف

سماس ولاد و ممست ند ولاد و عى باؾ ولاد و ػ عف سػبس ولاػد ومةممىػ ولاػد،
ػ ػ ػ وماػ ػػرر عػ ػػف لم ػ ػػنكمى لمثبلث ػ ػ إن ػ ػػمؿ ولاػ ػػد ( مسػ ػػتاد  ٔ/امفظ ػ ػ  ٕ/ف ػ ػ

لالسػ ػػتوامؼ لألوؿ  ٜٙ/ٕٕٜٛو مسػ ػػتاد  ٔ/امفظ ػ ػ  ٖ/ف ػ ػ لإلسػ ػػتوامؼ لمثػ ػػما
ٖ٘ ) ٜٜٔٙ/ٔٓٛمونػػس عىنػػي مػػف لممسػػت ند ( لم ػػمك ) ـ وم ػػذكور فػػ ذم ػػؾ
لإلن ػ ػػمؿ لممونػ ػػس مػ ػػف لممسػ ػػت ند فف لم ػ ػػنكمى لمثبلث ػ ػ تمنةمػ ػػم ي ػ ػ عػ ػػف " ننم ػ ػ

مطبوعمى وفكنمس "  .ػ لألمر لمذى ن طس بأف لم نكمى لمثبلث مرتبطػ إرتبمطػم ال
ن بػؿ لمتتزوػ و ممػػم نسػػتوتس اظػػر لإلسػػتوامؼ لمثػػما لمػػرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛمػػس
لإلستوامؼ لألوؿ لمذى سب ي لمرننـ ٓ ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛ
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ٕ ػ

و نػػد إسػػتتمبى لممنوػ لممػػونر ،مطىػػس لمضػػـ ونػػررى بتىس ػ  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔتأتنػػؿ
لإلس ػ ػػتوامؼ لألوؿ (  ) ٜٙ/ٕٕٜٛمتىسػ ػ ػ ٕٗ ٜٜٔٙ/ٕٔ/مضػ ػ ػػـ لمتااػ ػ ػ رنػ ػ ػػـ

 ٜٜٔٙ / ٕٕٜٔمدنا ا ر مس لمت رنح باستخ لر
ٖػ

ور ،رسمن مامم ٓ

و ممم كماى ماكم تاح مدنا ا ر نػد نضػى بتىسػ  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٔٛفػ لم ضػن
رنـ  ٕٕٜٔمسػا  ٜٜٔٙتػاح مدناػ ا ػر ػ لمتػ نػررى لممنوػ لممػونر ،ضػممم ػ
نضػػى فنمػػم ب ػرفض لممةمرض ػ وتأننػػد لماكػػـ لمانػػمب لممةػػمرض فنػػي دوف ػػموؿ

لماكػػـ بمإلن ػػمؼ مػػس فف لم ػػنؾ تػػـ

ػرفي فةػػبل مػػف لمباػػؾ مىمسػػت ند و ػ فاسػػتأاؼ

لمماك ػػوـ ض ػػده بمإلس ػػتوامؼ رن ػػـ ٖٜٜ٘ٔٙ/ٔٓٛت ػػاح مس ػػتأاؼ ػػرؽ وتا ػػدد
ماظره تىس ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/و ف ررى لممنو لممونر ،تأتنؿ اظر لإلستوامؼ لألوؿ
 ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛمتىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ماظػ ػ ػ ػ ػ ػره ي ػ ػ ػ ػ ػػو ولإلس ػ ػ ػ ػ ػػتوامؼ لمث ػ ػ ػ ػ ػػما
ٗػ

رنـٖ٘ ٜٜٔٙ /ٔٓٛمستأاؼ رؽ سممؼ لمذكر مةم ٓ

وانث تولتر نضمم ماكم لما ض عىػ فف  :ػ " إعطػمم عػد ،ػنكمى مػف سػماس
ولاد ممست ند ولاد مسبس ولاد فو مةممى ولاد ،ػ فنم كػمف لمتػمرن
مامػػم فو لم نم ػ لمت ػ

لممةطػ مكػؿ

ػػدر بمػػم ػ نكػػوف ا ػػمطم ولاػػدل النتت ػ فز تا ض ػ لمػػدعوى

لمتامون عاي ب ػدور اكػـ امػمو ولاػد بمإلدلاػ فو بػممبرلم ،عػف إ ػدلر فى ػنؾ

مامم " ٓ

*

ا ض  ٜٔٛٔ/ٙ/ٛػ لمطةف ٖ ٘ٔ / ٔٛؽ

*

ا ض  ٜٔٚٔ/ٔٔ/ٕٜػ س ٕٕ ػ ٗ ٔٙػٖٙٚ

*

ا ض  ٜٔٚٙ/٘/ٔٚػ س  ٕٚػ ٔٔٔ ػ ٜٗٚ

*

ا ض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٔٗػ ٕ٘ٛ

*

ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٙػ ٔٓٛ

*

ا ض  ٜٔٙٚ/٘/ٕٜػ س  ٔٛػ ٘ٗٔ ػ ٖٓٚ

*

ا ض ٖٓ ٜٕٔٚ/ٗ/ػ س ٖٕ ػ ٓٗٔ ػ ٕٙٚ

فػػاف ذمػػؾ نسػػتوتس ضػػـ لإلسػػتوامؼ لمثػػما لم ػرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛإم ػ لإلسػػتوامؼ

لألوؿ لمػرننـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛػ من ػػدر فنممػػم اكػػـ ولاػػد مئلرتبػػمط لمػػذى ال ن بػػؿ لمتتزوػ بػػنف
لم نكنف موضوع لمدعوننف لممستأا تنف ٓ
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*

*

*

*

جُضكـــــــحعَ

فاىاػػم فػ بدلنػ يػػذه لممػػذكر ،عىػ مػػم سػػبؽ ت دنمػػي مماكمػ فوؿ درتػ مػػف مػػذكرلى
واولفظ مستادلى ف لم ضنتنف ومذكرتام مىماكم لإلستوامفن  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٜٔف لإلسػتوامؼ

لألوؿ لمػرننـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛػ وفاىاػػم عىػ مػػم ورد بمممػػذكرلى واػولفظ لممسػػتادلى كػػدفمع ما ػم

فمػمـ لمماكمػ لإلسػػتوامفن و ويػػو دفػمع مػػـ نولتمػػي لماكمػػمف لممسػتأا مف ومػػـ نػػردل عىنػػي بػػرغـ
فا ػػي دف ػػمع ت ػػويرى وت ػػدى ن ػػمد م ػػي ولن ػػس لم ػػدعوننف وفولرنمم ػػم لألم ػػر لم ػػذى نةن ػػس لماكم ػػنف
لممستأا نف ممم نستوتس إمامميمم ولم ضمم بطىبمتام لممبدله مماكم فوؿ درت

ٓ

ذمػػؾ فف لممػػتمـ لممسػػتأاؼ تمسػػؾ فػ لم ضػػنتنف بػػأف لم ػػنؾ موضػػوع كػؿ ماممػػم ن مبىػػي

ماػػذ تارن ػره وف ػ تػػمرن إس ػتا مني ر ػػند نػػموـ نمبػػؿ مىسػػاس و وثمبػػى بمممسػػتادلى لمم دم ػ
بمم ضنتنف فاي تـ

رفممم فةبل و ػ وغمن مم ف لمولنةػ فف لممػتمـ فرلد فف نامػ مممػي ػ ومػي

كػؿ لماػػؽ ػ مػػف لما ػػس لمػػذى ونػػس عىنػػي و ومػػس ذمػػؾ ولت ػػمم ألى مػػبس فمػػر ب ػػرؼ كػػؿ مػػف
لم ػػنكنف وتػػـ

ػرفممم فةػػبل ممػػف ا ػػس عىنػػي و وعىنػػي لنف

ػ عى ػ لممػػتمـ لممتا ػ عىنػػي

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
لم نؾ لألوؿ لمذى

رفي نبىممم ف ٘ٔٓ ٜٜٔ٘/ٔٓ/

جُشييَٓٞػٞعًََََٖٓجُضػٞينيَجملـطأٗقَدٌٔحٔٛحَٔٛحَػَٖمثََٖأُلًَ٠يؾَ
ا
ًحََٕٓلغٝػحََإَٔيٞعصٛحََجملـطليضَُِٔطٌََُْٜٚ٘ٝأسََذاُطؼجََٓٝٚملَيوَْ

ذحُطٞعيضَدمحَئػـغَجملطَْٜجملـطأٗقَئىلَئسـحعَجُر٘يَذايوحفَطغفَجُشيٌنيَََ،

ٓٝغَطُيَكإَجملطَْٜئضوحءََألََُٟرؾَـَهضَأسـغَجُر٘يََجملـذٞخَػِيَٚجُشيٌنيَ
ا
ٝجملـطليضَذاُـحءَجإليوحفَٝطغفَجُشيٌنئَُِـطليضََٝ،متَطغفَجُشيٌنيَكؼالَ

ُِٔـطليضََ1
ٔ

ػ بت ػػمرن ٗٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/إت ػػؽ لمم ػػتمـ م ػػس لم ػػمك  ..... /عىػ ػ فف ن ػػورد مىم ػػتمـ
( لممتا عىني ) عػدد فم ػ كػنس واػرر لممػتمـ م مبػؿ يػذه لمبضػمع ثػبلث ػنكمى
عىػ ػ با ػػؾ م ػػر لم ػػدوم لألوؿ بمبىػ ػ ٕٓٓ٘ ت ػػـ ا ػػؽ ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/و ولمث ػػما

بمبى ػ ػ ػ ػ ٓٓٓٔ تػ ػ ػ ػػـ اػ ػ ػ ػػؽ ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٔٔ/و ولمثممػ ػ ػ ػػث بمبى ػ ػ ػ ػ ٓٓٓٔ تػ ػ ػ ػػـ اػ ػ ػ ػػؽ
ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/و ػ وتارر بتسىنـ يذه لم نكمى لمػثبلث مىمسػت ند إن ػمؿ مونػس ماػي
مشرخ ٗٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ػ تمرن إستا مؽ لم نؾ لألوؿ ػ ذكر بي فف لم ػنكمى لمػثبلث
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ننم مطبوعمى وفكنمس ٓ
ٕ ػ ونمـ لممست ند ػ لم مك ػ ب رؼ ننم لم نؾ لألوؿ اؽ ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/إال فاي إمتاس

عف تسىنـ لمبضمع ممم فضطر لممتمـ ػ اممن ممممي مػف يػذل لما ػس لمولنػس عىنػي ػ

إم فخطػمر لمباػؾ بان ػمؼ

ػرؼ لم ػنكنف موضػوع لمػدعوننف لممسػتأاؼ اكمميمػم و

وبمدر إم تارنر لمماضر رنـ ٖ فاولؿ م ر لمتدند ،بتمرن ٕ٘ ٜٜٔٙ/ٔ/ضد
 ....... /فثبى فني تضرره مف إخبلؿ لألخنػر بامت لزمػي بتورنػد لألكنػمس ولممطبوعػمى
لممارر بثمامم نكمى ثبلث مامم لم نكمف موضوع لإلستوامفنف لمممثىنف .

ٖ ػ إال فف لم ػمك تمػرس مػف لمػرد عىػ لمماضػر رغػـ طىػس ا طػ ما ػن لمبكػرى اضػوره
ف ػ  ٜٜٔٙ/ٔ/ٕٜو ٖ ٜٜٔٙ/ٕ/و  ٜٜٔٙ/ٕ/ٚو
ماضر بكؿ نؾ ب

ػ وعمػػد لم ػػمك إم ػ تارنػػر

د إتخمذ لإلترلملى لم ماوان ضد لممتمـ و فنر فنػي فف سػبس

تارنػػر لم ػػنؾ مةػػممبلى تتمرنػػ وفخ ػ تمممػػم تخى ػػي عػػف تورنػػد لألكنػػمس لمما ػػرر
ب نمتم ػػم لم ػػنكمى لم ػػثبلث س ػػمم لم ػػذكر وم ػػف بنام ػػم لم ػػنكمف موض ػػوع لإلس ػػتوامفنف

لمممثىنف ٓ
ٗ ػ و إت ػمم ألى مػبس ػ و مػس فف لم ػمك ا ػس عىػ لممػتمـ ياػم ومػـ نػؼ بػمإلمتزلـ لمػذى
تا ػ ػ ػػررى م ػ ػ ػػف فتى ػ ػ ػػي لم ػ ػ ػػنكمى لمثبلثػ ػ ػ ػ لمتػ ػ ػ ػ

ػ ػ ػػرؼ لم ػ ػ ػػمك فومم ػ ػ ػػم لمم ػ ػ ػػشرخ

٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ػ فػاف لممػتمـ فخطػر لمباػؾ لممسػاوس عىنػي لم ػنؾ ولممسػت ند باماػمم
لإلن مؼ و رؼ لم نكنف مىمست ند وتـ

رؼ لم نكنف فةبل مىمست ند ٓ

آيسَطُيَٓحَيَِ:َ٠ـَ

* ف ػ ػ امفظتا ػػم رن ػػـ  ٕ /فػ ػ لإلس ػػتوامؼ لألوؿ ورن ػػـ  ٖ /فػ ػ لإلس ػػتوامؼ لمث ػػما
ضػػوون عرضػػام ف ػػىمم مػػف إن ػػمؿ لسػػتبلـ ا دنػ

.......

ػ لم ػػمك

ػػمدر عػػف ػػرك

ػػور،

فبػػؿ م ػػمابمم ومػػدنريم

ػ لممسػػت ند بمم ػػنكنف ثمبػػى فنػػي فف لم ػػمك ( لممسػػت ند ) لممونػػس عى ػ
ٓٓ٘ٗ ت ػػـ بمم ػػنكمى لمثبلثػ ػ

ػ ومام ػػم

لإلن ػػمؿ إس ػػتىـ م ػػف  ( .........لمم ػػتمـ ) مبىػ ػ

لم نكمف موضوع لإلستوامفنف لمممثىنف ػ مساوب عى باػؾ م ػر لمػدوم  /لألم ػ

إسػتا مؽ

٘ٔ ٔٓ/و ٕ٘ ٔٔ/و ٕ٘ ٜ٘ /ٕٔ/و وذمؾ ننم مطبوعمى وفكنمس ٓ

* وف ػ ػ امفظتاػ ػػم رنػ ػػـ  ٕ/ف ػ ػ لإلسػ ػػتوامؼ لمثػ ػػما لم ػ ػرننـ ٖٜٜ٘ٔٙ/ٔٓٛ
عرض ػػام ف ػػىمم م ػػف لمماض ػػر رن ػػـ  ٖ/فاػ ػولؿ م ػػر لمتدن ػػد ،بت ػػمرن

ػ ػػور ،ضػ ػػوون
ٕٜٜ٘ٔٙ/ٔ/

لممرفػػؽ ف ػػىي بمىػػؼ لمتااػ لممسػػتأا بمإلسػػتوامؼ لألوؿ لمػػرننـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛلمماػػرر

باػمم عىػ

ػكوى  ........ػ لممػتمـ ياػم ػ ضػد  ........ػ لم ػمك ياػم و نتضػرر فنػي

لألوؿ مف إخبلؿ لمثما مف إمتزلمي بتورند لألكنػمس ولممطبوعػمى لمماػرر بثمامػم
ثبلث مامم لم نكمف موضوع لإلستوامفنف لمممثىنف ٓ
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ػنكمى

*

وفػ ػ امفظتاػػم رن ػػـ  ٔ/لممسػػتاد  ٔ/بك ػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف لألوؿ ولمث ػػما

و

ػ

ػػور،

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

رنػػـ ٔٔٔ A ٔٗٗٙإسػػتا مؽ ٕ٘ " ٜٜٔ٘/ٔٔ/ولم ػػنؾ رنػػـ ٕٔٔ A ٔٗٗٙإسػػتا مؽ
ٕ٘ ٜٜٔ٘/ٕٔ/ػ إذل مم ندـ فى ماممم إم لمباؾ ٓ
*

ولممسػػتاد  ٕ/مػػف لمامفظػ  ٔ/بكػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف لألوؿ ولمثػػما

ػ عبػػمر ،عػػف ف ػػؿ

إاػػذلرنف مػػوتمنف مػػف لممػػتمـ إم ػ لممسػػت ند بكػػؿ مػػف لم ػػنؾ رنػػـ ٔٔٔ Aٔٗٗٙإسػػتا مؽ
ٕ٘ " ٜٜٔ٘/ٔٔ/و ٕٔٔ A ٔٗٗٙإسػ ػػتا مؽ ٕ٘ " .... ٜٜٔ٘/ٕٔ/عى ػ ػ عاولا ػ ػػي
ٖٕ ش  .......ػ فرض لمتومػػؼ ػ مدناػ ا ػػر

ػ لممػػدوف بببلغػػي ف ػ لمماضػػر

موضػػوع كػػؿ مػػف لمػػدعوننف نوضػػح ا ن ػ لممةػػممبلى بػػنف لممػػتمـ ولممسػػت ند بمم ػػنكنف
ونخطره بأاي فخطر باؾ م ر لمدوم لممساوس عىني بامامم لإلن مؼ و رؼ ننمػ كػؿ

مػف لم ػػنكنفو ػ وتػػممى إتمبػ لمماضػػر " بمإلات ػمؿ إمػ
نسػػتدؿ عى ػ

فرض لمتومػؼ ـ ٓ ا ػػر مػػـ

ػػمرع باسػػـ  ...... /مػػذمؾ عػػدى بػػدوف إعبلاػػي مئلتمب ػ

" ـ مػػس فاػػي

لمةاولف لمذى ستىي لم مك لممذكور ف لمماضر موضوع لمدعوننف لممستأا تنف ٓ
*

ولممسػػتاد  ٖ/امفظتاػػم  ٔ/بكػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف لألوؿ ولمثما ةب ػػمر ،عػػف ف ػػؿ إا ػػذلرنف

موتمنف مىمر ،لمثمان مف لممػتمـ إمػ لممسػت ند و ػ عىػ ٖٕ ش  ....ػ فرض لمتومػؼ

ػ م ر لمتدنػد ،ػ نخطػره فنممػم بأاػي نػد فخطػر باػؾ م ػر لمػدوم  /لألم ػ لممسػاوس
عىن ػ ػ ػػي ك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف لم ػ ػ ػػنؾ رن ػ ػ ػػـ ٔٔٔ Aٔٗٗٙإس ػ ػ ػػتا مؽ ٕ٘ ٜ٘/ٔٔ/و ولم ػ ػ ػػنؾ رن ػ ػ ػػـ
ٕٔٔ A ٔٗٗٙإسػػتا مؽ ٕٜٜ٘ٔ٘/ٕٔ/و ػ باماػػمم لإلن ػػمؼ و ػػرؼ ننم ػ كػػؿ مػػف
لم ػػنكنف مىمسػػت ند و وثمبػػى فاػػي تػػـ إعػػبلف ولمػػده بػػممةاولف لممػػذكور لن فاػػي إمتاػػس عػػف

لإلستبلـ بم وم فاي لباي ( لم مك ) الن نـ مةػي ؟!! ػ مػس فاػي لمةاػولف لمػذى سػتىي لباػي
( لم مك ) ف لمماضرنف موضوع يذه لمدعوننف ٓ
*

وتاػى رنػـ  ٔ /بامفظتاػم  ٖ /فػ لإلسػتوامؼ لألوؿ لمػرننـ  ٜٜٔٙ / ٕٕٜٛو ػ وتاػى
رنػػـ  ٔ /بامفظتاػػم  ٗ /ف ػ لإلسػػتوامؼ لمثػػما لم ػرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ / ٔٓٛف ػػؿ ػػممدتنف
مةتمػػدتنف ومختػػومتنف

ػػمدرتنف عػػف باػػؾ م ػػر لمػػدوم فػػرع لألم ػ ت نػػدلف فاػػي نػػد تػػـ

ػ ػػرؼ ك ػ ػػؿ م ػ ػػف لم ػ ػػنؾ رن ػ ػػـ  Aٔٗٗٙٔٔٔ /ولم ػ ػػنؾ رن ػ ػػـ ٕٔٔ A ٔٗٗٙبت ػ ػػمرن
ٖٕ ٜٜٔٙ/ٙ/ك ػ ػػؿ مامم ػ ػػم بمبىػ ػ ػ ٓٓٓٔت ػ ػػـ ولم ػ ػػمدرنف م ػ ػػممح لم ػ ػػمك ....... /
مىمسػت ند لألخنػػر ػ  .....لممظمػر مػػي لم ػػنكمف مػف لممسػػت ند لألوؿ ػ وذمػؾ خ ػػمم مػػف

اسمس لمةمنؿ  ( ........ /لممتمـ ) ٓ

ممػػم ت ػػدـ نبػػنف فف لم ػػمك تا ػػؿ عى ػ لم ػػنكنف موضػػوع لمػػدعوننف و ػػنؾ ثممػػث
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ػرفي نبىممػػم بطرنػػؽ لما ػػس ولماػػش ولمتػػدمنس و ذمػػؾ فاػػي تخىػػؼ عػػف لموفػػمم بامت لزمػػي تورنػػد
لألكنمس لممت ؽ عى تورنديم ماسمس لممتمـ وعدديم فم

كنس ولممارر بمم لم نكمى لمثبلث

ػ ػ ػ ػ و مػ ػ ػػس ذمػ ػ ػػؾ كػ ػ ػػمف مكػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف لم ػ ػ ػػنكنف ر ػ ػ ػػند نػ ػ ػػموـ نمبػ ػ ػػؿ مىسػ ػ ػػاس و فمػ ػ ػػر لمسػ ػ ػػماس
( لممتا عىني ف لما س ) ب رفممم ممف ا س عىني ػ و تـ

رفممم فةبل .

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ
"

متػ كػػمف نبػػنف مػػف لمم ػػردلى لممضػػموم لمتػ فمػػرى لمماكمػ بضػػممم تا ن ػػم موتػػي

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 ػ وعاػػد إسػػتبلممم
تبنف فامم عبمر ،عف خرؽ ممزن مى وف ف بمالى ماى ػ و وممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػد

إاتم إم تأنند لماكـ لم مدر مف ماكم فوؿ درت ػ لمذى دلف لمطمعف ػ فخذل بأسػبمبي دوف
فف نةػرض ممػػم فبػدله لمطػػمعف فػ 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
تادنػػد مسػػوومنتي لمتامون ػ و ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ فف تةػػرض مػػي إسػػت بلال وفف
تسػػتظمر يػػذل لمػػدفمع و وفف تماػػص عام ػره ك ػ م ممػػدى

ػػدني ولف تػػرد عىنػػي بمػػم ندفةػػي إف

إرتأى إطرلاي و فمم وند فمسكى عف ذمؾ و فاف اكممم نكوف م وبم بمم

ور ف لمتسبنس و

فضػبل عػف لإلخػبلؿ باػؽ لمػػدفمع ويػو مػم نةنػس لماكػـ و وال نةتػػرض عىػ يػذل بػأف لمماكمػ
لإلس ػػتوامفن ال تت ػػرى تا ن ػػم بممتىسػ ػ ولام ػػم تباػ ػ نض ػػمميم عىػ ػ م ػػم تس ػػمةي م ػػف لمخ ػػوـ
وتستخى ػػي مػػف لألورلؽ لممةروض ػ عىنمػػم و ذمػػؾ بػػأف ا مػػم ف ػ يػػذل لماطػػمؽ م نػػد بوتػػوس

مرلعمتمم م تضنمى اؽ لمدفمع و بؿ إف لم ماوف نوتػس عىنمػم طب ػم مػاص لممػمد ٔ/ٖٗٔ ،مػف
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
"ٓ

* ا ض ٕ ٜٔٚ٘/ٖ/ػ س  ٕٙػ ٖٗ ػ ٜٔٚ
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لمتا نػؽ

ُِٜٝيثسََجُؼحٓسَُِٔـٞجصَججلؼجتيـسَََ،حملٌٔـسَجُـ٘وغَ(َجُـضٝجتغَجمطٔؼـسَ)َدٌـَْ

ٓشــٜٞعَطــضعَكــَ20/0/0ََ٠ؽََ05عهــَََْ0صََ،َ)َ0هــغعشَكيــَٚمجِــسََٓرــحصبَ

ذحُ٘ـرسَُِشيٌحشََ:ـََ

أٝهلـــحََ :فف إسػػتةممؿ لماػػؽ لمم ػػرر بمم ػػماوف و ويػػو كػػؿ اػػؽ نامنػػي لم ػػماوف فنامػػم كػػمف
موضةي مف لم ولانف لممةموؿ بمم و إامم نةد مف فسبمس لإلبما ودوف امت إم
دعوى ماممنتي ٓ

ٝغحٗيٜحََٓٓٓٓٓٓٓٓ :

ٝغحُػٜــحََ :فف سػرن لم ػػنؾ ولما ػػوؿ عىنػػي بطرنػػؽ لمتمدنػػد و نػػدخبلف فػ اكػػـ لمضػػنمع
لمذى بي تتخىػؼ لإلرلد ،وركػف لإلعطػمم بممتبةنػ

ويػو لمػركف لمماػورى فػ تػرلوـ

لم نؾ ٓ
ٝعجذؼٜحَ :فف تبدنػد لم ػنؾ و ولما ػوؿ عىنػي بطرنػؽ لما ػس و مػف اػمالى فسب ػمس لإلبماػ
ٓ

ٝسحٓـٜحَ :فف لم نمس ف

فسبمس لإلبما فمر ن ره لم ماوف بانر خبلؼ ٓ

ٝؿحصؿٜحَ :فف مخمم فى مف لم ولعد لممت دم و خطأ نستوتس لما ض ولإلامم
و مم فورده يذل لماكـ لمضمف و بمماسب

متولتر ف نضمم ماكم لما ض ٓ

ٓ

مسرن فو تبدند لم نؾ متولتر ف لم ي و

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـََ

" مػػف لممسػػىـ بػػي فاػػي نػػدخؿ فػ اكػػـ لمضػػنمع لمس ػرن و ولما ػػوؿ عى ػ لمورنػ بطرنػػؽ

لمتمدند و واممت تبدند لم نؾ ولما وؿ عىني بطرنؽ لما س " ٓ

* ا ض ٖٔ ٚٓ/ٕٔ /س ٕٔ رنـ ٔ ٕٜص ٖٕٓٔ

* بم موـ لممخمم ي ا ض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٗػ ٓ٘ٛ
" 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 " ٓ

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

* ا ض ٖ ٜٜٔٗ/ٔ/لمطةف ٖٕٕٕٔ  ٜ٘ /ؽ
( ن لرتػػس فػ لألاكػػمـ لمثبلثػ لألخنػػر،
لمت ػ مػ ػـ تا ػػر بةػػد " لممسػػتادث " مػػف
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لممبػػمدىم لمت ػ نررتمػػم لمػػدولور لمتامون ػ
مماكم ػ ػ لمػ ػػا ض عػ ػػف لمةػ ػػمـ لم ضػ ػػمو

ٖ ٜٗ/ٜفعػػدلد لممكت ػػس لم اػ ػ مماكمػ ػ
لما ض ص  ٜٔٙػ ٕ) ٔٚ
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 ٓ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََََٔ:

" سػػكوى لماكػػـ عػػف دفػػمع تػػويرى إنػرلدل مػػي وردل عىنػػي ن ػػمي بمم

نوتس ا ضي "

ػػور لممبطػػؿ بمػػم

* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ

نبنف ممم ت دـ فف لممتمـ لممستأاؼ مـ ن مرؼ إثمم و ػ ومـ نرتكس ترنمػ و ػ ذمػؾ
فف ونػػؼ لم ػػنؾ لممتا ػػؿ عىنػػي بطرنػػؽ لما ػػس مبػػمح ف ػ لم ػػماوف بػػؿ ولتػػس عى ػ لممتا ػ
عىني اممن ممم مي  .وعى ذمؾ تولتر نضمم ماكم لما ض ٓ
(َأدٌحَّجُ٘وغَؿحُلسَجُريحَٕ)ََ

ومػػس فاػػي كػػمف مػػف اػػؽ ػ بػػؿ ولتػػس لممػػتمـ ( لممتا ػ عىنػػي ا ن ػ ) فف نتمسػػؾ بونػػؼ

رؼ لم نكنف موضوع لمدعوننف ألاممم متا بلف عف ترنم ا ػس نمرفمػم لممسػت ند لمػذى
مـ نؼ بامتزلمي لممارر مف فتىػي لم ػنكمف و ػنؾ ثممػث

ػرفي فةػبل فػ ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ػ إال

فف لممػػتمـ إ لزمػ ألى مػػبس ولت ػػمم ألى خطػػر ولثبمتػػم إلات لرمػػي لمكممػػؿ لمتػػمـ مى ػػماوف فمػػر لمباػػؾ
لممساوس عىني لم نكنف لمىذنف مممم ر ند ػ ب رفممم مىمست ند وتـ

رفممم فةبل ممم نك ؼ

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 (

لممتا عىني ا ن ) ب نمتممم يمم و نؾ ثممث بأف إغتمؿ كممؿ ننمػ لم ػنكمى لمثبلثػ ا ػبم

عىػ لممػػتمـ لممسػػتأاؼ ومػ ػـ نػػورد م ػي لمبضػػمع ( لممطبوعػػمى ولألكنػػمس ) لمماػػرر مػػف فتىمػػم
لم ػػنكمى لمثبلث ػ وبػػاص لإلن ػػمؿ لممونػػس مػػف لممسػػت ند ( لم ػػمك ) لممرفػػؽ تاػػى رنػػـ ٔ /
بامفظتا ػ ػػم  ٕ /بمإلس ػ ػػتوامؼ لألوؿ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛوتا ػ ػػى رن ػ ػػـ  ٔ/بامفظتا ػ ػػم ٖ/بمإلس ػ ػػتوامؼ
لمثما ٖ٘ٓ ٜٜٔٙ/ٔٓٛ

وممػػم ت ػػدـ نبػػنف فف لم ضػػمم بمإلدلاػ فػ كػػؿ مػػف لمػػدعوننف لممسػػتأاؼ اكمميمػػم ال

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 ٓ
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ًِٔسَػَِ٠ؿريََجإلدطيحؽَجٌَُِ٠

كئحََُٞعأشَجحملٌٔسَجملٞهغزَعكغَجإلؿطث٘حكنيَأَٝأئٜحَ

ثمبػػى ممػػم ت ػػدـ فف لمػػدعوننف لممسػػتأاؼ اكمميمػػم مرتبطتػػمف إرتبمطػػم ال ن بػػؿ لمتتزو ػ

امم ػ كػػوف لم ػػنكنف موضػػوعممم ماػػررنف ف ػ تػػمرن ولاػػد بمتىػػس ولاػػد مػػف سػػماس ولاػػد
ممست ند ولاد عى باؾ ولاد مسبس ولاد ومةممى ولاد ،وفعطنم ف ػط تػولرن إسػتا مؽ متتممنػ
 .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 )
*

ولإلس ػ ػػتوامؼ لألوؿ لمػ ػ ػرننـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛو اكم ػ ػػي لممس ػ ػػتأاؼ لم ػ ػػرننـ ٖٖٕٜٜ٘ٔٙ/
لم ػػمدر فػ ٗٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/فسػػبؽ

ػػدو لر مػػف لماكػػـ لمػرننـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔلم ػػمدر

 ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛلممستأاؼ بمإلستوامؼ لمثما لمرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛو فاذل كمف ذمؾ
و ػ وكػػمف لماكػػـ لألوؿ لم ػػمدر ٗٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/نػػد إ ػػتمؿ عىػ إن ػػمؼ تا نػػذ لمة وبػ
لمم ض ػ بمػػم و وكماػػى لم معػػد ،لمم ػػرر ،فف لمطػػمعف ال نضػػمر بطةاػػي و ػ فػػاف فس ػوف
لإلاتم ػػمالى بمماس ػػب مىمس ػػتأاؼ فػ ػ لإلس ػػتوامؼ لألوؿ ي ػػو تأنن ػػدلماكـ لممس ػػتأاؼ بم ػػم
إ تمؿ عىني مف إن مؼ مىتا نذ و وفف الزـ ذمػؾ وم تضػمه لماكػـ فػ لإلسػتوامؼ لمثػما ػ

بةد نبومي كبل ػ بةدـ تولز اظر لمدعوى لممستأاؼ اكممم ف ذمػؾ لإلسػتوامؼ لمثػما
مسػمب

ػدور لماكػـ موضػوع لإلسػتوامؼ لألوؿ ولمم ػموؿ بان ػمؼ لمتا نػذ ػ وذمػؾ عػف

فا ػػد لم ػػنكنف لممػ ػرتبطنف إرتبمط ػػم ال ن ب ػػؿ لمتتزوػ ػ ولمى ػػذنف تا ضػ ػ لم ػػدعوى لمتامونػ ػ
عاممم ب دور اكـ ولاد ف فنممم بممبرلم ،فو بمإلدلا ػ لألمر لمذى نستوتس لم ضمم ػ
عىػ تمنػس لإلاتمػمالى ػ بةػدـ تػولز اظػر لمػدعوى موضػوع لإلسػتوامؼ لمثػما مسػمب
دور اكـ عف نؾ ف لمدعوى موضوع لإلستوامؼ لألوؿ ٓ
ملــــحَضوـــــــــضَّ

وبمإلامم عى مم سبؽ ت دنمي مف مذكرلى واولفظ مستادلى ٓ

نطىس لممتمـ لممستأاؼ  :ػ
ا
ػَْجإلؿطث٘حكنيَجمل٘ظٞعيَٖٓؼحَٝجمٌََْ:ـََ
أٝلَََ:

فػ ػ لإلس ػػتوامؼ لألوؿ لمػ ػرننـ  ٜٜٔٙ / ٕٕٜٛع ػػف لماك ػػـ ٕٖٕ٘ ٜٜٔٙ /

ػ

لم ػػمدر ٜٜٗٔٔٙ/ٔٓ/ب ب ػػوؿ لإلس ػػتوامؼ ػػكبل وفػ ػ لمموض ػػوع باما ػػمم لماك ػػـ
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لممسػتأاؼ و لم ضػػمم متػػددل ببػرلم ،لممػػتمـ لممسػتأاؼ ممػػم اسػػس إمنػػي  .ولاتنمطنػػم
كىنم تمزمم باستدعمم لم مك  ......... /ممامن تي ٓ
غحٗيحَََ :ف لإلستوامؼ لمثما لمرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛعػف لماكػـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔػ لم ػمدر
 ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛب بػوؿ لإلسػتوامؼ ػكبل ػ وفػ لمموضػس باماػمم لماكػـ لممسػتأاؼ

ولم ضػػمم متػػددل بةػػدـ تػ ػولز اظػػر لمػػدعوى مسػػمب لماك ػػـ عػػف ػػنؾ مػػرتبط فػ ػ
لمػ ػ ػػدعوى لمرننم ػ ػ ػ ٖٖٕ٘ ٜٙ/ٕٕٜٛ ( ٜٜٔٙ/س  .ػ ػ ػػرؽ ) فو ب ػ ػ ػػممبرلم ،فو
ػ ػػموؿ لماكػ ػػـ بان ػ ػػمؼ لمتا نػ ػػذ  .و إاتنمطنػ ػػم كىنػ ػػم تمزمػ ػػم باسػ ػػتدعمم لم ػ ػػمك /

 .........ممامن تي ٓ "

(َأٗطَ)َ٠ٜ

و مس لف يذه لممذكر ،ند طونى عى دفمع تويرى ن مد مي ولنس لمدعوى ومسػتادلتمم
مـ نكف فممـ ماكمػ فوؿ درتػ و ػ إال فف لماكػـ لإلسػتوامف لممطةػوف فنػي مػـ نةػرض مػي بتمتػم

ال بمإلنرلد وال بممرد بؿ ومـ ن ر إم ت دنـ لممذكر ،وفف اكـ فوؿ درت ألسبمبي (؟!) و ػ لألمػر
ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ

لمذى نةنبي بمم
ا
ؿحصؿحََ:ـَجُوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعََ:
َ

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
سىؼ بنماي و ػ وعىؽ عى مم فورده مف فدمػ بمذكرتػي ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/مىماكمػ لإلسػتوامفن بمػم
ا ي:
" ممػػم ت ػػدـ نب ػنف فف لم ػػمك تا ػػؿ عى ػ لم ػػنكنف موضػػوع لمػػدعوننف و ػػنؾ ثممػػث

ػرفي نبىممػػم بطرنػػؽ لما ػػس ولماػػش ولمتػػدمنس و ذمػػؾ فاػػي تخىػػؼ عػػف لموفػػمم بامت لزمػػي تورنػػد
لألكنمس لممت ؽ عى تورنديم ماسمس لممتمـ وعدديم فم

كنس ولممارر بمم لم نكمى لمثبلث

ػ ػ ػ ػ ومػ ػ ػػس ذمػ ػ ػػؾ كػ ػ ػػمف مك ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف لم ػ ػ ػػنكنف ر ػ ػ ػػند نموػ ػ ػ ػ ػـ نمبػ ػ ػػؿ مىسػ ػ ػػاس و فمػ ػ ػػر لمس ػ ػ ػػماس
( لممتا عىني ف لما س ) ب رفممم ممف ا س عىني ػ وتـ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

رفممم فةبل " .

" مت ػ كػػمف نبػػنف مػػف لمم ػػردلى لممضػػموم لمت ػ فمػػرى لمماكم ػ بضػػممم تا ن ػػم موتػػي

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 ػ وعاػػد إسػػتبلممم

تبنف فامم عبمر ،عف خػرؽ ممزنػ مى وفػ فػ بػمالى ماى ػ و وممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػد
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 فػ 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

تادنػػد مسػػوومنتي لمتامون ػ و ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ فف تةػػرض مػػي إسػػت بلال وفف
تسػػتظمر يػػذل لمػػدفمع و وفف تماػػص عام ػره ك ػ م ممػػدى

ػػدني ولف تػػرد عىنػػي بمػػم ندفةػػي إف

إرتأى إطرلاي و فمم وند فمسكى عف ذمؾ و فاف اكممم نكوف م وبم بمم
فضػػبل عػػف لإلخػػبلؿ باػؽ لمػػدفمع ويػػو مػػم نةنػػس لماكػػـ و

ور ف لمتسبنس و

وال نةتػػرض عى ػ يػػذل بػػأف

لمماكمػ ػ لإلس ػػتوامفن ال تت ػػرى تا ن ػػم بممتىسػ ػ ولام ػػم تباػ ػ نض ػػمميم عىػ ػ م ػػم تس ػػمةي م ػػف

لمخ ػػوـ وتستخى ػػي مػػف لألورلؽ لممةروض ػ عىنمػػم و ذمػػؾ بػػأف ا مػػم ف ػ يػػذل لماطػػمؽ م نػػد
بوتػػوس مرلعمتمػػم م تضػػنمى اػػؽ لمػػدفمع و بػػؿ إف لم ػػماوف نوتػػس عىنمػػم طب ػػم مػػاص لممػػمد،
ٖٔٗ ٔ/مف نماوف لإلترلملى لمتامون فف تسمس با سمم فو بولسط فاد لم ضمه تادبػ مػذمؾ و
لم ػػمود لم ػػذنف ك ػػمف نت ػػس س ػػممعمـ فم ػػمـ ماكمػ ػ فوؿ درتػ ػ وتس ػػتوف ك ػػؿ ا ػػص خ ػػر فػ ػ

إترلملى لمتا نؽ " ٓ

* ا ض ٕ ٜٔٚ٘/ٖ/ػ س  ٕٙػ ٖٗ ػ ٜٔٚ
ُِٜٝيثسََجُؼحٓسَُِٔـٞجصَججلؼجتيـسَََ،حملٌٔـسَجُـ٘وغَ(َجُـضٝجتغَجمطٔؼـسَ)َدٌـَْ

ٓشــٜٞعَطــضعَكــَ20/0/0ََ٠ؽََ05عهــَََْ0صََ،َ)َ0هــغعشَكيــَٚمجِــسََٓرــحصبَ

ذحُ٘ـرسَُِشيٌحشََ:ـََ

أٝهلـــحََ :فف إسػػتةممؿ لماػؽ لمم ػػرر بمم ػماوف و ويػػو كػػؿ اػؽ نامنػػي لم ػماوف فنامػػم كػػمف
موضةي مف لم ولانف لممةمػوؿ بمػم و إامػم نةػد مػف فسػبمس لإلبماػ ودوف امتػ
إم دعوى ماممنتي ٓ

ٝغحٗيٜحََٓٓٓٓٓٓٓٓ :
ٝغحُػٜــحََ :فف سػرن لم ػػنؾ ولما ػػوؿ عىنػػي بطرنػػؽ لمتمدنػػد و نػػدخبلف فػ اكػػـ لمضػػنمع
لمػػذى بػػي تتخىػػؼ لإلرلد ،وركػػف لإلعطػػمم بممتبةنػ ويػػو لمػػركف لمماػػورى فػ تػرلوـ

لم نؾ ٓ
ٝعجذؼٜحَ :فف تبدند لم نؾ و و لما وؿ عىني بطرنؽ لما س و م ػف اػمالى فسػبمس لإلبماػ
ٓ

ٝسحٓـٜحَ :فف لم نمس ف

فسبمس لإلبما فمر ن ره لم ماوف بانر خبلؼ ٓ

ٝؿحصؿٜحَ :فف مخمم فى مف لم ولعد لممت دم و خطأ نستوتس لما ض ولإلامم
ومم فورده يذل لماكـ لمضمف و بمماسب
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ٓ

مسرن فو تبدند لم نؾ متولتر ف

لم ي ومتولتر ف نضمم ماكم لما ض ٓ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـََ
"

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 " ٓ

* ا ض ٖٔ ٚٓ/ٕٔ /س ٕٔ رنـ ٔ ٕٜص ٖٕٓٔ
* بم موـ لممخمم ي ا ض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٗػ ٓ٘ٛ
"

مػػف لممسػػىـ بػػي فف نػػدخؿ ف ػ اكػػـ لمضػػنمع لمسػػرن ولما ػػوؿ عى ػ لمورن ػ

لمتمدند واممت تبدند لم نؾ ولما وؿ عىني بطرنؽ لما س " ٓ

بطرنػػؽ

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

* ا ض ٖ ٜٜٔٗ/ٔ/لمطةف ٖٕٕٕٔ  ٜ٘ /ؽ
( نرلتس ف لألاكمـ لمثبلث لألخنػر ،لمتػ مػـ
تا ػػر بة ػػد " لممس ػػتادث " م ػػف لممب ػػمدىم لمتػ ػ
نررتم ػػم لم ػػدولور لمتامونػ ػ مماكمػ ػ لم ػػا ض ع ػػف

لمة ػػمـ لم ض ػػمو ٖ ٜٗ/ٜفع ػػدلد لممكت ػػس لم اػ ػ
مماكم لما ض ص  ٜٔٙػ ٕ) ٔٚ
لن فف لماكـ لممستأاؼ فعرض كىن عف يذل لمدفمع لممكتوس لمتويرى ولمذى نابا

عىني تاننر وتي لمرفى ف لمدعوى و ومـ نتامومي بتمتم ال إنرلدل مي وال ردل عىنػي فػاف ذمػؾ نةنبػي

بمم

ور وبمإلخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََََٔ:

" سػػكوى لماكػػـ عػػف دفػػمع تػػويرى إن ػرلدل مػػي وردل عىنػػي ن ػػمي بمم

نوتس ا ضي "

ػػور لممبطػػؿ بمػػم

* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ

نبنف ممػم ت ػدـ فف لممػتمـ لممسػتأاؼ مػـ ن ػمرؼ إثمػم و ػ ومػـ نرتكػس ترنمػ و ػ ذمػؾ
فف ونػػؼ لم ػػنؾ لممتا ػػؿ عىنػػي بطرنػػؽ لما ػػس مبػػمح ف ػ لم ػػماوف بػػؿ ولتػػس عى ػ لممتا ػ
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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

رؼ لم نكنف موضوع لمدعوننف ألاممم متا بلف عف ترنم ا ػس نمرفمػم لممسػت ند لمػذى
مـ نؼ بامتزلمي لممارر مف فتىػي لم ػنكمف و ػنؾ ثممػث

ػرفي فةػبل فػ ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/ػ إال

فف لممػػتمـ إ لزمػ ألى مػػبس ولت ػػمم ألى خطػػر ولثبمتػػم إلات لرمػػي لمكممػػؿ لمتػػمـ مى ػػماوف فمػػر لمباػػؾ
لممساوس عىني لم نكنف لمىذنف مممم ر ند ػ ب رفممم مىمست ند وتـ

رفممم فةبل ممم نك ؼ

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 (

لممتا عىني ا ن ) ب نمتممم يمم و نؾ ثممث بأف إغتمؿ كممؿ ننمػ لم ػنكمى لمثبلثػ ا ػبم
عػ ػى لممػػتمـ لممسػػتأاؼ ومػ ػـ نػػورد مػػي لمبضػمع ( لممطبوعػػمى ولألكنػػمس ) لمماػػرر مػػف فتىمػػم
لم ػػنكمى لمثبلث ػ وبػػاص لإلن ػػمؿ لممونػػس مػػف لممسػػت ند ( لم ػػمك ) لممرفػػؽ تاػػى رنػػـ ٔ /

بامفظتام  ٕ /بمإلسػتوامؼ

لألوؿ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛوتاػى رنػـ  ٔ/بامفظتاػم ٖ/بمإلسػتوامؼ

لمثما ٖ٘ٓ ٜٜٔٙ/ٔٓٛ
و ممػػم ت ػػدـ نبػػنف فف لم ضػػمم بمإلدلا ػ ف ػ كػػؿ مػػف لمػػدعوننف لممسػػتأاؼ اكمميمػػم ال

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 " ٓ

(َئٗطَٓ٠ٜحَٝعصَذحملظًغزَجإلؿطث٘حكيسَ)َ

إال فف لماكـ لممطةوف فني مـ نرد عى يذل لمػدفمع لمتػويرى لممػمـ لن بةبػمر ،مبتسػر،

نم ػر ،ت ػػوؿ  :ػ " لاػػي مػػـ نثبػػى مىماكمػ عىػ وتػػي نطةػ فف يػػذل لم ػػنؾ متا ػػؿ مػػف
ترنم ا س ٓٓ " (؟!)
و إ ذ تػذرعى لمماكمػ بػذمؾ و ػ فاامػم مػـ تبػنف ممػمذل نةػدى عػف تا نػؽ يػذل لمػدفمع
عىػ ػ لألن ػػؿ بس ػػممع لم ػػمك لممس ػػت ند  .......ومامن ػ ػػتي م ػػس فف إتمبػ ػ ذم ػػؾ ولتبػ ػ الزم ػ ػ

ولإل ما عامم ت تس لماكـ بمم

ور ولإلخبلؿ باؽ لمػدفمع إخػبلال نضػمع ي تةىػؿ لمماكمػ

بأف لما س مـ نثبى ممػم عىػ وتػي نطةػ بنامػم يػ لمتػ

ػمدرى عىػ لممطىػوس بم ػمدر،

دفػمع لمطػمعف وم ػمدر ،طىبػي تا نػؽ دفمعػي بسػػممع لم ػمك لممسػت ند لمػذى إمتاةػى يػ عػػف
سممعي ومامن تي !!!
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأََٗ:ََٚ
"

ممم كمف لمدفمع لممسوؽ مف لمطػمعف نةػد دفمعػم تويرنػم متةى ػي بتا نػؽ لمػدمنؿ لمم ػدـ

فػ لمػػدعوى ونترتػػس عىنػػي مػػو

ػػح تاننػػر وتػػي لمػرفى فنمػػم و ولذ مػػـ ت سػػطي لمماكمػ
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ا ػػي

وتةاػ بتا ن ػػي بىوغػػم إمػ غمنػ لألمػػر فنػػي و ولنت ػرى فػ يػػذل لم ػػأف مػم فوردتػػي فػ اكممػػم
إلطرلح ذمؾ لمػدفمع مػف فسػبمس ال تػشدى إألى لماتنتػ لمتػ رتبػى عىنمػم و فػاف لماكػـ نكػوف

مةنبم بمم نستوتس ا ضي ولإلامم

" ٓ

* ا ض ٕٕ ٜٖٔٚ/ٔ/ػ س ٕٗ ػ ؽٖٕ ػ صٜ٘
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأََٗ:ََٚ

" لمػدفمع لمتػػويرى يػػو لمػػذى نترتػػس عىنػػي ػ مػػو

فتىتػػزـ لمماكمػ

ػػح ػ تاننػػر وتػػي لمػرفى فػ لمػػدعوى

فف تا ػػي بىوغػػم إمػ غمنػ لألمػػر فنػػي دوف تةىػػؽ ذمػػؾ عىػ مػػم نبدنػػي لممػتمـ

تأنندل مدفمعي فو ترد عىني بأسبمس سموا تشدى إم إطرلاي " ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإََٔ:ـَ

" فف تا نػػؽ لألدمػ فػ لممػولد لمتامونػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ فػ لمم ػػمـ لألوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػدمنؿ مػػمدلـ تا ن ػػي ممكاػػم وباػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػدمنؿ ألف تا نػؽ فدمػ لإلدلاػ فػ لممػولد لمتامونػ الن ػح فف نكػوف ريػف م ػنو

فو لممدلفس عاي "ٓ

ػػأف
لممػتمـ

* ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
* ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

* ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعد لم ماوان ػ

 ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ

* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعد لم ماوان ػ

 ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ
"

بممتىس

لأل ؿ ف لألاكمـ لمتامون

فف تباػ

عىػ لمتا نػؽ لم ػ وى لمػذى تترنػي لمماكمػ

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

ا
ؿحذؼحََ:ـَجُوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعَٝخمحُلسَجُوحَٗ1َٕٞ
َ

تمسؾ دفمع لمطمعف ف مذكرتي ٕٔ ٜٜٔٚ/ٔ/سمم لمذكر ػ مف نبنؿ لإلاتنمط فنمم

مػػو رفى لمماكم ػ رفػػض لإلسػػتوامفنف فو فنممػػم
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ػ لماكػػـ بةػػدـ ت ػولز اظػػر لمػػدعوى موضػػوع

لإلسػ ػػتوامؼ رن ػ ػػـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛمسػ ػػمب

ػ ػػدور اك ػ ػػـ ع ػ ػػف ػ ػػنؾ ف ػ ػ لم ػ ػػدعوى موض ػ ػػوع

لإلستوامؼ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛػ لمماظور فممـ ذلى لمدلور ،وف بنمف ذمؾ نمؿ بمممػذكر ،مػم ا ػي :

ػ

" ثمبػػى ممػػم ت ػػدـ فف لمػػدعوننف لممسػػتأاؼ اكمميمػػم مرتبطتػػمف إرتبمطػػم ال ن بػػؿ لمتتزوػ
امم ػ كػػوف لم ػػنكنف موضػػوعممم ماػػررنف ف ػ تػػمرن ولاػػد بمتىػػس ولاػػد مػػف سػػماس ولاػػد
ممست ند ولاد عى باؾ ولاد مسبس ولاد ومةممى ولاد ،وفعطنم ف ػط تػولرن إسػتا مؽ متتممنػ

 .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 )
ولإلس ػػتوامؼ لألوؿ لمػ ػرننـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛو اكم ػػي لممس ػػتأاؼ لم ػػرننـ ٖٖٕٜٜ٘ٔٙ/
لم ػ ػػمدر فػ ػ ػ ٗٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/فس ػ ػػبؽ

ػ ػػدو لر م ػ ػػف لماك ػ ػػـ لمػ ػ ػرننـ  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔلم ػ ػػمدر

 ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٛلممس ػػتأاؼ بمإلس ػػتوامؼ لمث ػػما لمػ ػرننـ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛو ف ػػاذل ك ػػمف ذم ػػؾ و
وكمف لماكـ لألوؿ لم مدر ٗٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ند إ تمؿ عى إن مؼ تا نذ لمة وب لمم ضػ بمػم
و

ػ وكماػػى لم معػػد ،لمم ػػرر ،فف لمطػػمعف ال نضػػمر بطةاػػي و فػػاف فس ػوف لإلاتمػػمالى بمماسػػب

مىمستأاؼ ف لإلستوامؼ لألوؿ يو تأنندلماكـ لممستأاؼ بمم إ تمؿ عىنػي مػف إن ػمؼ مىتا نػذ و

ػ وفف الزـ ذمػػؾ وم تضػمه لماكػػـ فػ لإلسػػتوامؼ لمثػما

ػ بةػد نبومػػي ػكبل ػ بةػدـ تػولز اظػػر

لمدعوى لممستأاؼ اكممم ف ذمؾ لإلستوامؼ لمثما مسمب

دور لماكـ موضػوع لإلسػتوامؼ

لألوؿ ولمم ػموؿ بان ػمؼ لمتا نػذ ػ وذمػؾ عػف فاػد لم ػنكنف لممػرتبطنف إرتبمطػم ال ن بػؿ لمتتزوػ
ولمىػػذنف تا ضػ لمػػدعوى لمتامونػ عاممػػم ب ػػدور اكػػـ ولاػػد فػ فنممػػم بػػممبرلم ،فو بمإلدلا ػ

ػ

لألمػر لمػذى نسػتوتس لم ضػمم ػ عىػ تمنػس لإلاتمػمالى ػ بةػدـ تػولز اظػر لمػدعوى موضػوع
لإلستوامؼ لمثما مسمب

دور اكـ عف نؾ ف لمدعوى موضوع لإلستوامؼ لألوؿ " ٓ

و يػػذل لمطىػػس لمتػػويرى يػػو طىػػس ولتػػس لإلتمب ػ

(َئٗطٜـــََ)َ٠

ػ إمػػم بػػمماكـ بةػػدـ ت ػولز اظػػر

لمػػدعوى لممرتبطػ لمبلا ػ و ػ فو عىػ لألنػػؿ بون مػػم ون ػػم تةىن نػػم اتػ ن ػػنر اكػػـ لمػػدعوى

لألوم لمسمب اممونم ( ا ض ٖٔ ٜٔٛٗ/ٔٓ/س ٖ٘ ػ ٗ٘ٔ ػ ٔٓ ٚو ا ض ٕٜٕٓٔٛ/ٕ/
ـ س ٖٖـ ٗٚػٕٖٕ و ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٜٔػ س ٖٔ ػ  ٚٛػ  ) ٕٜٗإال فف لماكـ لممطةوف
فني مـ نةرض ممذل لمدفمع لم ماوا لمتويرى ػ واتس ا سي عف لمبى فني ب سمد مػم تباػمه ما ػ

لإلرتبػػمط عىػ ااػػو مػػم سػػىؼ بنماػػي فػ وتػػي سػػمبؽ مػػف فسػػبمس يػػذل لمطةػػف و ػ لألمػػر لمػػذى

فسىسي إم مخمم لم ماوف فضبل عف لم

ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ

غحٓ٘حَََ:خمحُلسَجُوحَٗ1َٕٞ
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اكـ لمماكم لممطةػوف فػ اكممػم ػ عىػ عبلنػ ػ بتأننػد لماكػـ ٜٜٔٙ/ٕٕٜٛس (
ٖٖٕ٘ ٜٜٔٙ/تاح مدنا ا ر ) ػ لألسبؽ

ػدو لر ولسػتوامفم و نوتػس لماكػـ بمإلماػمم وبةػدـ

تولز اظر لمدعوى لممستأاؼ اكممػم بػرنـ ٖٜ٘ٙ/ٔٓٛس ( ٜٙ/ٕٕٜٔتػاح مدناػ ا ػر )

مسمب لم

ؿ باكـ اممو ف

نؾ مرتبط بمم نؾ موضوعمم إال فف لمماكم ونػد إعتسػ ى ػ

ػمره و تريػم ذمػؾ إمػ
ببل فسمس عى مم ت دـ بنماي !! ػ ا ػ لإلرتبػمط لمثمبػى ثبوتػم نسػتانؿ إاك ُ
مخمم لم ماوف بةدـ نضمومم لمولتس لم ضمم بي بمإلمامم وبةدـ تولز اظػر لمػدعوى لممسػتأاؼ
اكممػػم ب ػرنـ ٖ٘ ٜٙ/ٕٕٜٔ( ٜٜٔٙ/ٔٓٛتػػاح مدناػ ا ػػر ) مسػػمب لم
ف

ػػؿ باكػػـ امػػمو

نؾ مرتبط بمم نؾ موضوعمم ٓ

يـِدَجُـحػََٖ:ـَ

َأٝلَ:
ا
غحٗيــحَ:

ملحَضوــــــضَّ

ضـ لمم ردلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف ٓ
لماكػػـ ب بػػوؿ لمطةػػف ػػكبل و وفػ لمموضػػوع بػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولماكػػـ

متددل ببرلم ،لمطمعف ممم اسس إمني ولاتنمطنم بمما ض ولإلامم مىاكـ متددل مػف
دلور ،خرى ٓ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجحملحَٓ/َ٠عجحتَ٠ػـيسَ
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َ
َ
َ
َ
َ

جؿطظحخَـَئؿوحؽَدحَََٓ
َ

جُوؼيسََُ9716ـ٘سَََ0997ج٘حيحشًَلغَجُؼيحشَـَ(ََ٠ًَِ0997/658ؿ٘ـحَ)َ
َ
َ

جُـؼَٖذحُ٘وغََ28/َ06542مَ
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حمٌٔسََجُ٘وغَ
جُضجتغزَججل٘حتيسَ
ٓظًــــــغزَ
ذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَ
جملوضٓسََٖٓ.................... :

( ماكوـ ضده ) طمعف

وموطاي لممختػمر مكتػس لألسػتمذ رتػمو عطنػي لمماػمم بػمما ض ٘ٗ ػمرع

طىةى ارس ػ لم مير ،و ػ و  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ عممر ،لإلنموبنىنم بمم مير،
ٓ
ػــضَ ٔ :ػ لمانمب لمةمم

ٕ ػ ...............

كَ٠جمٌََْ:ـ

" مدعن بمما وؽ لممدان "

لم مدر مف ماكمػ تامنػمى طاطػم بتىسػ ٖٕ ٜٜٔٛ/ٜ/فػ لمتامنػ رنػـ
ٕٓ ٜٛمس ػ ػػاي  ٜٜٔٛك ػ ػػر لمزن ػ ػػمى (  ٜٜٔٛ/ٕٗٚكىػ ػ ػ طاطػ ػ ػػم ) ـ

ولمماك ػػوـ فنم ػػم اض ػػورنم بمةمنبػ ػ لمم ػػتمـ  .......بمأل ػػامؿ لم ػػمن مم ػػد،
ثػػبلث سػػاولى وفمزمتػػي بػػأف نػػشدى مىمدعن ػ بػػمماؽ لممػػدا مبى ػ ٔٓ٘ تػػـ

عىػ سػبنؿ لمتةػونض لممشنػى ولمم ػروفمى لممدانػ ومبىػ ع ػروف تانمػػم
فتةمس مامممٓ ،
جُٞهحتـــــــــــغَ

فاػػي ف ػ

فامؿ لممامم لمةمـ مانمب طاطم لمكىن لممػتمـ  ........إمػ ماكمػ لمتامنػمى بو ػؼ
نػػوم ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/و  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛبػػدلور ،مركػػز ك ػػر لمزنػػمى ونسػػـ لممةػػمدى

مامفظت لماربن ولم ميرٓ،
أٝلَََ :بتمرن ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/ولنس لممتا عىنمم  .......تاسنم بانر رضميم (؟!) وذمػؾ بػأف
طرامػػم عى ػ ظمريػػم ورفػػس عامػػم مبلبسػػمم وخىػػس سػػرولممم وفوم ػ نضػػنبي ف ػ فرتمػػم
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وذمؾ عى لمااو لممبنف بممتا ن مى ٓ
غحٗيـــحََ :بت ػػمرن  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛفسػ ػ ط لممتاػ ػ عىنم ػػم س ػػمم لم ػػذكر ب ػػأف تة ػػدى عىنم ػػم
ػػدريم وبطامػػم نم ػػدل إتممضػػمم فأاػػدث بمػػم لال ػػمبمى لممو ػػوفي

بممضػػرس عىػ

بممت رنر لمطب لم رع ولمت فدى لم لتممضمم ٓ

لألمر لممةمنس عىني بممممدتنف ٓ ٕٙو  ٔ/ ٕٙٚع وبمى ٓ
وبتىس ػ ٖٕ ٜٜٔٛ/ٜ/نض ػػى ماكمػ ػ لمتامن ػػمى اض ػػورنم بمةمنبػ ػ لمط ػػمعف
بمأل ػػامؿ لم ػػمن ممػػد ،ثػػبلث سػػاولى وبمم لزمػػي بػػأف نػػشدى مىمدعن ػ بػػمماؽ لممػػدا مبىاػػم ونػػدره

ٔٓ٘ تانمػ ػػم عى ػ ػ سػ ػػبنؿ لمتةػ ػػونض لممشنػ ػػى ولمم ػ ػػروفمى ومبى ػ ػ ع ػ ػػروف تانمػ ػػم لتةمبػ ػػم
مىمامممٓ ،
ػػدر مةنبػػم بػػمطبل ف ػػد طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ ضػػده بطرنػػؽ

وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ نػػد

لمػا ض ب خ ػي مػف لمسػتف وننػد طةاػي تاػػى رنػـ تتػمبس سػتف طاطػم لمةمػوم بتػػمرن

/ /

 ٜٜٔٛػ وذمؾ مؤلسبمس لنتن  :ـ
أؿرــــحخَجُـؼــــــــَٖ

أٝلََََ:جُوظٞعَجملؼيدَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعَ

ندـ دفمع لمطمعف مىماكم ػ مذكر ،بدفمعي ف ثمما ع ر ،ورن ػ ا مم  :ػ

ئضٌأَجإلضٜحَّػَِ٠عًحػيَٖـَسحترنيَـَلَغحُصَهلٔحََ:ـَ

جُغًـــحػَجأل :ٍَٝوال رك ػػمز ؟! ػػممد ،و فو ب ػػمألارى مػ ػزلعـ ولدع ػػمملى .......

ػ لممىنوػ ػ

بممتممفى ولممممترلى ػ ويو تممفى طبنة بسبس لمكذس ولإلختبلؽ !!!

جُغًـــحػَجُػـــحٗ :َ٠وال رك ػػمز ؟! ػػممد ،فو ب ػػمألارى فكمذن ػػس لم ػػدكتور  ......لم ػػذى فت ػػرى
إتممضم نةمنس عىنػي لم ػماوف وال ماػمص فػ إت لروػي مػف لإلسػتتمر ورلم سػبس

فو عذر كمذس م تةؿ م طاس إلبما لإلتممض لمذى ثمي لم ماوف و ولمػذى

إعت ػػمد لمس ػػند لمطبن ػػس إتػ ػرلمه و ولال ألتػ ػرله بأا ػػد لممست ػ ػ نمى فػ ػ ولض ػػا
لمامػمر و بػػدال مػػف لإلسػػتتمر بػي خ نػ وفػ عنمدتػػي لمخم ػ

ػ باػػدلوؽ اىػولف

(؟!) ويػػو ػػأف كػػؿ مػػف إعتػػمد ػ مػػف لألطبػػمم ػ إت ػرلم عمىنػػمى لإلتمػػمض
(؟!!!!) ٓ
ٓؼحملَٝضٞجعيزَعتيـيسَكَ٠دٌحيسَجملضػيسَ
دبذغَُـحٜٗحَ

ٔ ػ

بدلن لمتةمرؼ ػ فنمم ت وؿ لممدعن ا سمم ػ ترتس إم فوؿ إبرنؿ ٘ ٜٜٔ؟!

ٖ ػ

لممولنة لممزعوم و ماسوب إم ٗٓ ٜٜٔ٘/ٛ/

ٕ ػ

بةىـ لمولمد ،ػ ولمدتمم ؟!!
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ٗ ػ

لإلتممض ػ لمذى فترله لمطبنس بةنمدتي لمخم

٘ ػ

مػـ تت ػدـ لممدعنػ بػأى ػكمن مػف لى اػوع و ػ مػف تػمرن لإلغت ػمس (لممزعػوـ) فػ

ٙ

بادلوؽ اىولف ػ ٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛ

ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/وات تمرن لإلتممض ف ٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛ

ػ

سػػمفرى لممدعنػ
لم ػمير ،و ػ

ػ فنمػػم ت ػػوؿ و وبماػػض إرلدتمػػم و فػ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛو ػ إمػ

ػاب لممػتمـ لمػذى إغت ػبمم فػ ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/ػ عىػ اػد نوممػم ؟!!!

فى بةػػد ن لرب ػ فربة ػ ف ػػمر مػػف لإلغت ػػمس ( لممزعػػوـ ) ـ
ألاػد وال ألممػػم لممطىةػ

دوف فف ت ػػكوه

ػ فنمػػم نممػػى ػ عىػ اكمنتممػػم مػف لمبدلنػ و ػ ودوف فف

تخمفػػي عىػ ا سػػمم فو تخ ػ ماػػي بنامػػم يػػو لممخمتػػؿ لممخػػمدع لمػػذى إسػػتدرتمم ػ
عى اد زعممم (؟!) إم

ن تي و ػ بنامم يو لم مس لممتواش لمذى ضػربمم

ن تي و وبنامم يػو لمم تػرس لمامًػمز لمػذى فتميػم ولفتر ػمم
ػ عى اد زعممم ػ ب
وولنةم ػػم ك لريػ ػ وعا ػػوه و وفف ػػديم ع ػػذرنتمم و ػ ػرفمم وفع ػػز م ػػم تمى ػػؾ و وبنام ػػم ي ػػو
لمكمذس لممخمدع لمذى مـ نؼ بةمده ممم بةد لإلغت مس ( لممزعوـ ) بأف نتزوتمم

منستر فضناتمػم (؟!!!!)

 ٚػ

نبىػى لممدعنػ و بػرغـ يػذل كىػي و فف تػذيس إمػ لإلسػكادرن بةػد إتممضػمم ػ فنمػم
نممػػى بىسػػمامم ػ

ػػاب لممػػتمـ لمخػػموف لممات ػػس لممخػػمدع لمػػذى إغت ػػبمم ثػػـ

فتمضػمم بةػػد لف ضػربمم ضػربم ث ػنبل بػػبل رامػ اتػ فف ػديم وعنمػػم ػ ٓٓ نبىػػى
لممدعن و مس يذل كىي و ورغمي و فف تذيس إم لإلسػكادرن بةػد إتممضػمم ػ فنمػم
نممى بىسمامم و

اب يذل لمخموف لممات س لممتواش لممخمتػؿ لممخػمدع لمامػمز

لم مس لمىونـ لمذى ك ر ممم عف كؿ يذه لألانمس لمكرنم

ٓٓ ٓٓبؿ وت نـ مةي

ػ ػ بم رديػػم ب ػ بمإلسػػكادرن ف ػ تبػػمى وابػػمى ومابػػي وسػػبلـ ألسػػبوعنف كػػممىنف
عبمر ،عف فربة ع ػر نومػم كػممبلى و كػؿ مامػم ٕٗ سػمع × ٗٔ نػوـ = ٕٖٙ
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 !!!
 ٛػ

وعػػمدى لممدعنػ مػػف لإلسػػكادرن فػ فولوػػؿ دنسػػمبر بةػػد لسػػبوع لمةسػػؿ ( عىػ اػػد
نوممم ) ػ ٓٓ ومضى لألنمـ ولم مور ولممتمـ لممتواش لممات س لممخمدع لمىونـ
ندلوـ عى مممطبلتي وخدلعي وتسون ي ٓػ ٓٓ ومس ذمؾ مـ تارؾ لممدعن سػمكامو
ػ ومـ تت دـ بأى كمن مف فى اوع ألاد و ػ عى مدلر لألنمـ بؿ ولم مور  :ػ
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* مض
* ومض

مر دنسمبر ٘ ٜٜٔػ بطومي ػ و فىـ تت دـ ب كمن

* ومض ػ

؟

مر نامنر  ٜٜٔٙػ بطومي ػ و ومـ تت دـ ب كمن ؟

ػػمر فب لرنػػر  ٜٜٔٙبكممىػػي و واتػ ػ نومػػي لألخنػػر  ٕ/ٕٛوفنػػي ف ػػط

ت دمى ب كمنتمم ؟؟
*

*

ٛظَٙجُشٌحيسَكَ1َ0992/6/67َ٠

بةد فربة

بةد سبة

مور كممى مف لإلتممض لم مرى ؟!!

مور كممى مف لإلغت مس لم مرى ( لممزعوـ ) ؟!!
*

*

*

ضلظيََٓحَأمجِ٘حَٙ
ا
ذيحٗحٌَُظخَٓؼجػَْجملضػيسَ

ًٝظخَجُـيضَجُـريدَٓؼطحصَجإلجٜحعَ!!َ

ا
أٝلََ :لمثمبػػى بػػمألورلؽ فف لممدعن ػ مػػـ تبىػ عػػف لمونػػموس لمت ػ زعمػػى اسػػبتمم مىمػػتمـ إال ف ػ

 ٜٜٔٙ/ٕ/ٕٛ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
إال بةػػد مض ػ فكثػػر مػػف ع ػر ،ف ػػمر وا ػػؼ عى ػ تػػمرن لمةبلن ػ لمت ػ ت ػػوؿ فامػػم

ا أى بناممم ٓ

وبةػػد مضػ سػػبة ف ػػمر مػػف تػػمرن ولنةػ لألغت ػػمس لممزعومػػي ولمتػ ت ػػوؿ إامػػم
اػػدثى عىػ اػػد نوممػػم فػ ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/و وال نمكػػف باػػمؿ لم ػػوؿ بأامػػم كماػػى فػ خػػبلؿ يػػذه
لم ترلى لمبةند ،خمضة موعوده لمكمذبػ لممتكػرر ،ومممطبلتػي لممك ػوف  ...ألامػم إذل كماػى نػد

خػدعى بت ػرفمتي بةػد ت ػدنـ لمدبىػي ػ عىػ فػرض فامػم تخ ػي ػ إال فف ولنةػ إغت ػمبمم بػمم و،
لممزعوم ػ ولممزعػػوـ اػػدوثمم ف ػ نػػوـ ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/فمػػر ال نمكػػف لمسػػكوى عىنػػي فو لمتامض ػ
عاػػي فو لمتممػػؿ فنػػي فو لمت لرخػ ػ ف ػ فضػػاي بةػػد مػػم إاك ػػؼ فمػػر لممػػتمـ واولنػػمه

ػ وكذبػػي

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 ؟! ٓ
فكنػػؼ نسػػتمر إاخػػدلعمم وسػػكوتمم إذل كػػمف لممػػتمـ نػػد إعتػػدى عىنمػػم بممضػػرس مدرت ػ
إتممضمم بمم و ،ولمت إدعى ادوثمم ف ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛو فمذل لإلعتدلم لمام ـ ك نؿ ب ضػح

اولنػػم لممػػتمـ لم ػرنر ،ااويػػم وفغ لرضػػي لمخبنثػػي بمػػم ال ناتمػػؿ إاتظػػم لر فو تىك ػشل فو تػػأخن لر ف ػ

لإلببلغ ألف ولنة لإلعتػدلم لم مسػ لمةانػؼ لممػدع بمػم عىػ فرسػمم وظمريػم وبطامػم ولممػتمـ
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نةىػػـ بػػأمر امىمػػم ف ػ لم ػػمر لم لربػػس تك ػػؼ بوضػػوح لاػػي ال نرنػػد فى إرتبػػمط م ػػروع بمػػم وفاػػي
نرلوغمم ونمانمم بوعود زلو وندع فعذل لر ولينػ بػزول نرنػس ويػو سػرلس خػمدع وويػـ ظػمير
ال ناتم إم مم نبدده فو نك ي ٓ

فكنػػؼ نمكػػف ت ػػدنؽ فنػولؿ لممدعنػ فو لإلطمواػػمف إمنمػػم إذل كػػمف لإلبػػبلغ عػػف لمونػػموس
لممدع بمم ند ترلخ عى يذل لمااو  :ػ
ػ

ػ

ع ر ،ف مر ماذ بدم لمةبلن ف ٖٔ ٜٜٔ٘/ٗ/عى اد نوممم ٓ

وسبة ف مرمف ولنة لإلغت مس بمم ػػو ،لممزعوم ولممزعوـ ادوثمم ٗٓ ٜٜٔ٘/ٛ/

ػ ػ ػ ػ وفكثػ ػ ػػر مػ ػ ػػف ثبلث ػ ػ ػ ف ػ ػ ػػمر مػ ػ ػػف تػ ػ ػػمرن ولنة ػ ػ ػ لإلتمػ ػ ػػمض لم مػ ػ ػػرى ولمت ػ ػ ػ اػ ػ ػػدثى ف ػ ػ ػ
ٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛ
ومػنس يػذل ػأف مػف نرتكػس ضػديم ففةػػمؿ ثمػ عاػو ،وبطرنػؽ لمضػرس لمتسػنـ ولإلكػرله
تتةىؽ بمتػؾ عرضػمم ومولنةتمػم ثػـ إتممضػمم كريػم عامػم ورغػـ إرلدتمػم ودوف رضػميم ػ لمكممػؿ

ومولف تمم لمتمم ٓ
ا
ــحََ :ال ماػػؿ إذف إلسػػتمرلر لإلاخػػدلع بمألمػػما لمزلو ػ بة ػػد فف ظمػػرى اولنػػم لممػػتمـ
غحٗيـ َ
لم ػرنر ،ف ػ كػػؿ يػػذه لمونػػموس بػػدمل مػػف مولنةتمػػم دوف رضػػميم ثػػـ لإلعتػػدلم عىنمػػم

بممضػػرس إلتممضػػمم ولتمػػمـ ذمػػؾ بمم ةػػؿ وعىػػ ذمػػؾ فىػػـ نكػػف ياػػمؾ ثم ػ مبػػرر
مىتػػأخنر فػ ػ لإلبػػبلغ فو لإلمسػػمؾ عػػف لمتبىن ػ فػػ لمونػػى لممامسػػس بػػدعوى فام ػػم

كماى وال زلمى مخدوع بوعوده لمكمذب و مممي لمبرلن لمضموة ٓ

كمػػم فف فاػػدل مػػـ نػػذكر فف لممػػتمـ نػػمـ بخطب ػ لممتا ػ عىنمػػم رغػػـ فامػػم
إدعى بأامم كماى تىػبس دبىػ لمخطوبػ فػ عبلانػ تممػ ماػذ لمنػوـ لألوؿ مت ػدنممم
إمنمػػم ولمدبى ػ وسػػنى كمفن ػ مئلعػػبلف ػ وولنػػس لماػػمؿ فف لممػػتمـ مػػـ ن ػػدـ إمنمػػم يػػذه
لمدبى كمػم إدعػى و ػ ويػ دمنػؿ مػف

ا
غحُػــحََ:

ػاس ا سػمم ما سػمم ومػف لمسػمؿ إ ػطامعمم

مئلنممـ كذبم بأف عبلن وم روع كماى بناممم ٓ

ذكػرى لممتاػ عىنمػم فف ولمػػدتمم مػـ تكػػف بةنػد ،عػػف لألاػدلث و وفامػػم كماػى عىػ

عىػػـ بوتػػود لمةبلن ػ بناممػػم والاظػػى مض ػ فت ػر ،طونى ػ بػػنف ت ػػدنـ لمدبى ػ وعػػدـ
اضػػور ذوى لممػػتمـ مطىػػس نػػديم مامػػم ممػػم دعميػػم إم ػ لم ىػػؽ ومػػس ذمػػؾ ت لريػػم ال
تارؾ سمكام وال تتخذ إترلم عى مدى مور طونى ت وؿ لممدعن فاممػم نتبلننػمف
فنمم بةىـ لألـ  ..ويذل ذوذ غنر م بوؿ وغنر مة وؿ ممترد دبى ٓ
* وند سوؿ .........

دنؽ لمطرفنف ( لممتمـ ولممدعن ) ص ٓ : ٛػ

س  :مم عبلنتؾ بممطرفنف ؟
ت ػ ػ  :لااػػم ف ػػامس  ...ومػػم كػػاش فنػػي امتػػي مخ
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ػػي بػػنف  (....لممػػتمـ ) و ......ـ

ػػد بأاػػي ال توتػػد عبلنػ خم ػ بناممػػم ) وكاػػم باخػػر مػػس بةػػض ف ػ متموع ػ

(ن

ولادٓ ،

 ....وبةد لمةمىن راام زراميم وسأماميم ف ممى كاى عاد لنمرب وعاػدى ػون

ماػص وعمىػػى عمىنػػي لم لزوػد ،لمدودنػ  ...ونممػػى م ػ  (........لممػػتمـ ) مبػػروؾ عىػ
لمخطب

( لمتدند ) ،ػ فى خطب  ( ......لممتمـ ) ممف خطبممٓ
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
فكمذنبمم ولدعمملتمم ٓ
وبس ػ ػشلؿ .......

ػ ػػدنؽ لمط ػ ػرفنف ( لممػ ػػتمـ ولممدعن ػ ػ ) ص ٕٛ/ٛٛ

تا نػػؽ لممكتػػس لم اػ و فوضػػح فف لمموضػػوع كىػػي غنػػر ا ن ػ وما ػػىش و وفاػػي

كمف يامؾ رابلى وخروتمى مى ى بأكمىمم ٓ

ا
عجذؼــــحََ :وبى ػ ػ كػ ػػذس لممدعن ػ ػ نمتػ ػػي وذروتػ ػػي و عاػ ػػدمم إدعػ ػػى لف لممػ ػػتمـ ولنةمػ ػػم نػ ػػوـ
َ
ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/كريػم عامػػم ودوف رضػػميم  ...والبػػد فف اىاػ ع وماػػم تمممػػم وكىنػ إذل
فرلدى ت دنؽ مزلعممم وفكمذنبمم ٓ
إذ ال نت ػػور مطى ػػم فف نسػػتدرتمم لممػػتمـ ون ػػوـ باسػػتةممؿ م تػػمح لم ػ

لمت فدخىمم بمػم وعىنمػم الفتػي باسػـ ضػمبط لم ػرط  ....زو

ػ ن تي و وتسػتتنس

يػ ػ م ػػذمؾ دوف تا ػػظ وال خ ػػوؼ بنام ػػم يػ ػ ت ػػوؿ ص ٕ ٛ/فػ ػ ماض ػػر لم لرو ػػد
 ......لمماػػرر  " ٜٜٔ٘/ٕ/ٕٛفوتوػػى بػػي ن ػػوـ ب ػػتح بػػمس لم ػ بم تػػمح فخرتػػي
مػف تنبػ ف ػكنى فػ لألمػر ونىػى مػي إاػى اػموى تةمػؿ فنػي " ؟! ػ فػاذل

ػح يػذل

لمػػذى تدعنػػي وت ػ ي و فىمػػمذل دخىػػى مةػػي إم ػ لم ػ و وممػػمذل مػػـ تتمسػػؾ بػػرفض
لمػػدخوؿ و سػػنمم ويػػو مػػف نسػػتطنس إرغمممػػم عى ػ لمػػدخوؿ عاػػوه ف ػ عمػػمر ،سػػكاني

امفى بتنرلف نمنام ونسم لر وفعى وفس ؿ

لم ن ؟!! ٓ

مػػذمؾ فػػاف لإلدعػػمم بأاػػي فدخىمػػم لممسػػكف عاػػو ،ودفةمػػم دفةػػم إم ػ دلخىػػي و
خنمؿ س نـ ال ن ح ف ع ؿ عمنؿ و وسط لمتنرلف ولم ػمعدنف ولممػمبطنف ؟!!! ػ
فاذلفمى يذل كىي و ويو ال ن وى و فىمػمذل تستسػىـ دوف

ػرلخ مؤلفةػمؿ لمتػ ت ػوؿ

فامػػم ونةػػى مػػف لممػػتمـ ضػػديم دوف إسػػتامث لممدعن ػ وي ػ مػػو ػػرعى فنمػػم ػ مػػو
اى مزلعممم و مكماػى ك نىػ بان ػمؼ لممػتمـ مػف لممضػ فػ لإلغت ػمس لمػذى
تزعمي ؟!!! ٓ

ا
سحٓـحََ :إف ترنم لإلغت مس نا نمم لم بوؿ مم دلمى لألاث ند تموزى لمثمما ع ػر سػاي
َ
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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،

 ٔ/ٕٜٙع وبػمى و ولمتػ تػاص عىػ تتػرنـ ولنةػ يتػػؾ لمةػرض برضػػمم لممتاػ

عىنمم ولختنمريم إذل كماى مـ تبى مف لمةمر ثممان ع ر سا كممى بمػم مػشدله فف
بىوغمم يذل لمسف ومتموزتي نتةؿ لم ةؿ غنر مشثـ وال ناطوى عى ترنمػ مػم ...
مم دلمى ففةمؿ يتؾ لمةرض فو لمونموس ند تمى برضمم لممتا عىنمم لمتمـ ودوف

تمدند فو إكرله فو عاؼ ٓ

ا
ؿحصؿحََ :نشكد كذس مزلعـ لممدعن لممدعنػ و لممةػممـ لمرونسػن فػ اكمنتمػم بىسػمامم ولمتػ
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 ؟!!

ٖ ػ لممولنة لممزعوم و ػ ماسوب إم ٗٓ ٜٜٔ٘/ٛ/
ٗ
٘

ػ لإلتمػػمض ػ لمػػذى فت ػرله لمطبنػػس بةنمدتػػي لمخم ػ باػػدلوؽ اى ػولف ػ
ٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛ

ػ مػـ تت ػػدـ لممدعنػ بػػأى ػكمن مػػف فى اػػوع و ػ مػػف تػمرن لإلغت ػػمس ( لممزعػػوـ ) فػ
ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/وات تمرن لإلتممض ف ٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛ

 ٙػ سمفرى لممدعن ػ فنمم ت وؿ و وبماض إرلدتمم و ف  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛو ػ إم لم ػمير ،و
ػ

ػاب لممػتمـ لمػذى إغت ػبمم فػ ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/ػ عىػ اػد نوممػم ؟!!! فى بةػد

ن لربػ فربةػ ف ػػمر عػػف لإلغت ػػمس ( لممزعػػوـ ) ـ دوف فف ت ػػكوه ألاػػد وال ألممػػم
لممطىةػ ػ فنمػم نممػى ػ عىػ اكمنتممػم مػف لمبدلنػ و ػ

ودوف فف تخمفػي عىػ

ا سمم فو تخ

ماي بنامم يػو لمخمتػؿ لممخػمدع لمػذى إسػتدرتمم ػ عىػ اػد زعممػم

ػ

ػ ن تي و ػ بنامػػم يػػو لم مسػ لممتػػواش لمػػذى ضػربمم ػ عىػ اػػد

(؟!) إمػ
زعممم ػ ب

ػ ن تي و ػ وبنامػم يػو لمم تػرس لمامػمز لمػذى فتميػم ولفتر ػمم وونةمػم

ك لريػ ػ وعا ػػوه و وفف ػػديم ع ػػذرنتمم و ػ ػرفمم وفع ػػز م ػػم تمى ػػؾ و وبنام ػػم ي ػػو لمك ػػمذس
لممخمدع لمذى مـ نؼ بةمده ممم بةػد لإلغت ػمس ( لممزعػوـ ) بػأف نتزوتمػم منسػتر
فضناتمػم (؟!!!!)
 ٚػ

نبىػى لممدعنػ و بػرغـ يػذل كىػي و فف تػذيس إمػ لإلسػكادرن بةػد إتممضػمم ػ فنمػم
نممػػى بىسػػمامم ػ

ػػاب لممػػتمـ لمخػػموف لممات ػػس لممخػػمدع لمػػذى إغت ػػبمم ثػػـ
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فتمضػػمم بةػػد لف ضػربمم ضػربم ث ػػنبل بػػبل رامػ اتػ فف ػػديم وعنمػػم ػ ٓٓ نبىػػى
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
ػ بػػؿ وت ػػنـ مةػػي

لم مس ػ لمىوػػنـ لمػػذى ك ػػر ممػػم عػػف كػػؿ يػػذه لألانػػمس لمكرنم ػ

بمإلسػػكادرن فػ تبػػمى وابػػمى ومابػػي وسػػبلـ ألسػػبوعنف كػػممىنف عبػػمر ،عػػف فربةػ
ع ػػر نومػػم كػػممبلى و كػػؿ مامػػم ٕٗ سػػمع × ٗٔ =  ٕٖٙسػػمع

و دوف فف

نرتتػػؼ ممػػم نىػػس و فو نػػرمش ممػػم ت ػػف و فو نةترنمػػم نىػػؽ و بنامػػم ي ػ لممات ػػب
لممخدوع لممةتدى عىنمم بكؿ يذه لإلعتدلمل ى لموا ن !!!

 ٛػ

وعػػمدى لممدعنػ مػػف لإلسػػكادرن ف ػ فولوػػؿ دنسػػمبر بةػػد فسػػبوع لمةسػػؿ ( عى ػ اػػد
نوممم ) ػ ٓٓ ومضى لألنمـ ولم مور ولممتمـ لممتواش لممات س لممخمدع لمىونـ
نػػدلوـ عى ػ مممطبلتػػي وخدلعػػي وتسػػون ي ٓ ػ ٓٓ ومػػس ذمػػؾ مػػـ تاػػرؾ لممدعن ػ

سمكامو ػ ومـ تت دـ بأى كمن مف فى اوع ألاد و ػ عى مدلر لألنمـ بؿ ولم مور

:ػ
*

مض

*

ومض

*

ومضػ ػ

مر دنسمبر ٘ ٜٜٔػ بطومي ػ و فىـ تت دـ ب كمن

؟

مر نامنر  ٜٜٔٙػ بطومي ػ و ومـ تت دـ ب كمن ؟

ػػمر فب لرن ػػر  ٜٜٔٙبكممى ػػي و واتػ ػ نوم ػػي لألخن ػػر  ٕ/ٕٛوفن ػػي

ف ط ت دمى ب كمنتمم ؟؟
*
*

*

يذه لم كمن ف ٓ ٜٜٔٙ/ٕ/ٕٛ
بةد فربة

بةد سبة

مور كممى مف لإلتممض لم مرى ؟!!

مور كممى مف لإلغت مس لم مرى ( لممزعوـ ) ؟!!
*

*

*

ا
ؿــحذؼحََ :مػػم ت ػػدـ نشكػػد فف ولنةػ لإلغت ػػمس لممػػدع بمػػم ال فسػػمس ممػػم مػػف لم ػػا ومػػف
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
لمسػػمب عى ػ ااػػو مشكػػد و ولال مػػم سػػمفرى ػ فنمػػم ت ػػوؿ ػ

ػػاب لممػػتمـ بةػػد

لإلتممض لم مرى متمض مةي فسبوعنف كػممىنف بم رديمػم مةػم ب ػ بمإلسػكادرن
فػ ػ تب ػػمى واب ػػمى وس ػػةمد ،واب ػػور و فى ػػنس ي ػػذل ػػأف وال

ػػانس وال س ػػىوؾ م ػػف

ض ػ ػربى وفُوذنػ ػػى و
وض ػ ػربى و وخودعػ ػػى و ثػ ػػـ ُ
فُغت ػ ػػبى نم ػ ػ لر وعاػ ػػو ،وفُوذنػ ػػى ُ
وفُتمضى نم لر ؟!!! ٓ

ا
غحٓ٘حََ :ومف لمم رر فػ يػذل لم ػدد فاػي ال نك ػ متػرد نػوؿ لممدعنػ بأامػم وونةػى بانػر
َ
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رضػػميم فو بػػمم و ،ولمةاػػؼ و فمػػف لمطبنة ػ ولم ػولرد بػػؿ ولممةتػػمد فف تػػدع لألاث ػ
ذمؾ متبرنر ت رنطمم ف عرضمم و ومذمؾ نتةػنف فف نكػوف نوممػم مسػتادل إمػ لدمػ

م بومػ ع ػبل وماط ػم و ػ بنامػم ذلى مػم ترونػي لممدعنػ نا ػ مزلعممػم ون طػس بأامػم
مو كماى ند وونةى كمم تدع و فاف ذمؾ كمف بكممؿ رضمومم ٓ
فمػػم و ػػؼ ماػػزؿ ػ ن لممػػتمـ و فػػبل نةا ػ

ػػنوم و ف ػػد سػػبؽ فف لزرتػػي

 ......و ومػػـ تاكػػر ػ ن لممػػتمـ  .......ولنة ػ زنػػمر ،تنمػػمف ممػػم بمسػػكامم عى ػ

ااػػو م ػػمت

وغنػػر متونػػس وفامػػم نػػد إسػػت بىتمم إسػػت بمال عمدنػػم وتركتمػػم م ت ػر ،مػػس

فط ممم ػػم ( ص ٘ ) ٛونػ ػػد تةرف ػػى عى ػ ػ لم ػ ػ وعرفػ ػػى فو ػػػمفمم ومػ ػػم بم ػػم مػ ػػف
ما والى مف خبلؿ يذه لمزنمر ،ويو فمػر طبنةػ كػذمؾ وال نسػتخىص ماػي مػم تػروـ
لممدعن لإلنامم بي كذبم مدعـ مزلعممم عػف لإلغت مس لم مرى لممزعوـ ؟!

ا
ضحؿــؼحََ :وتػػدنر بممػػذكر فف لمتارنػػمى كػػذبى م ػزلعـ لممدعن ػ و فتػػمم بمػػم فف لمتارنػػمى مػػـ
َ
تتو ػػؿ م ػ ػػا مػ ػػم نررت ػػي لم ػ ػػمكن (  ) ......و عػ ػػف مولنةتم ػػم تاسػ ػػنم بمةرف ػ ػ

ػ كمػػم مػػـ تتو ػػؿ لمتارن ػػمى م ػػا مػػم نررتػػي

لمم ػػكو فػ ػ ا ػػي ( لممػػتمـ ) و

لممذكور ،ب أف ولنة لإلتممض ٓ

ا
ػحشــغجََ :ومػػف لمم ػػرر كػػذمؾ فف ونػػموس يتػػؾ لمةػػرض ولمونػػمع إذل كماػػى نػػد بػػدفى بطرنػػؽ
َ
لمخػػدلع فو لإلك ػرله لممةػػدـ مىرضػػم فػػاف لمرضػػمم بمػػم بةػػد ونوعمػػم ولسػػتمرلر لمونػػمع

برضميم كؿ ذمؾ ناسػاس عىػ لألفةػمؿ لمسػمب لمم ػمر إمنمػم ماػذ بػدلنتمم وت ػبح

تمنةمم وند تمى بممرضمم لمتمـ ولم بوؿ لممطىؽ ومف ثـ فبل ترنم ف لألمػر فػ
تمنس لألاولؿ ٓ

وناضػرام فػ يػذل لمم ػػمـ مػم إسػػت ر عىنػي لم ضػػمم لف يتػؾ لمةػػرض إذل بػػدت
ف ػ تا نػػذه بػػمم و ،ف ػػمدؼ مػػف لممتا ػ عىنمػػم نب ػوال ورضػػمم

ػػانانف فػػاف ركػػف

لم ػػو ،نكػػوف مات نػػم ألف عػػدـ إمكػػمف تتزوػػي لمولنةػ لممكواػ فػ ظػػروؼ ومبلبسػػمى

ولاػػد ،ب ػؿ ف ػ ونػػى ولاػػد وتا نػػذل م

ػػد ولاػػد ال نمكػػف مةػػي لم ػػوؿ بػػأف لممتا ػ

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
ومـ نكف مى و ،فى فثر ف تا ي فاف مسممم لممتمـ عامم ال نكوف ممم فداػ مبػرر

وال مسوغ ٓ

* ا ض ٕٜ٘ٔٗٓ/ٖ/ػ متموع لمربس نرف ص ٓ ٖٗ / ٜٔٔطةف رنـ
ٓٓ ٔٓ/ٚؽ ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغًَظُيَذإََٔ:ـَ
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" ولنةػ يتػػؾ لمةػػرض تكػػوف واػػد ،ولاػػد ،ومػػو تةػػددى لألفةػػمؿ لممكػػوف ممػػم فػػبل ن ػػح
إذف فف تو ؼ بو

نف مختى نف بؿ نتةنف و

مم بممو ؼ لمذى فني م ىا لممتمـ ٓ

فػػاذل كػػمف يتػػؾ لمةػػرض نػػد ونػػس بسىسػػى ففةػػمؿ متتممن ػ وكػػمف ونػػوع لوممػػم مبمغت ػ ومكػػف

لممتاػ عىنمػػم سػػكتى ومػػـ تةتػػرض عىػ لألفةػػمؿ لمتممنػ لمتػ ونةػػى عىنمػػم فػػاف ذمػػؾ ناسػػاس
عى لم ةؿ لألوؿ فنتةىي ام بل بممرضم

"ٓ

* ا ػػض ٕٕ ٜٕٔٗ/ٙ/ػ متموعػ لمربػػس نػػرف ص ٓ ٖ٘ / ٜٔٔطةػػف
ٔ ٕٔ/ٔٗٚؽ ٓ

* ا ض ٘ٔ ٜٔٗٓ/ٕ/ص ٓ ٖٗ / ٜٔٔطةف ٓٓ ٔٓ / ٚؽ ٓ
دحصَٟػشغََ :يػذل وال نمكػف لم طػس بػأف لممدعنػ كماػى بكػ لر عاػد لمونػمع لممزعػوـ ولممزعػوـ
ادوثػػي نػػوـ ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/ػ عىػ فػػرض لمتسػػىنـ تػػدال ب ػػا يػػذل لم ػػوؿ ػ فو فف

مولنةتمػم فػ ذمػؾ لمنػوـ كماػى ألوؿ مػر ،ػ ذمػؾ فاػي بممك ػؼ عىنمػم تبػنف فف غ ػمم
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 عى ػ

تكػ ػرلر إس ػػتةممممم ومولنةتم ػػم نب ػػؿ لمولنةػ ػ (لممزعومػ ػ ) وبة ػػديم إذ ال تتخى ػػؼ ي ػػذه
لنثمر اتنت لممولنة ممر ،ولاد ،كمم تدع ٓ
وم ػػف ي ػػذل كى ػػي نب ػػنف لف ترنمػ ػ لإلغت ػػمس ( لمكمذبػ ػ لممزعومػ ػ ) غن ػػر

متػولفر ،لألركػػمف مةػػدـ تػولفر ركػػف لم ػػو ،فو عػػدـ لمرضػػم وتػػدؿ كػػؿ لم ػرلوف لممانطػ

بممولنةػ عى ػ لامػػم إف تمػػى تكػػوف نػػد تمػػى برضػػميم سػػولم ونةػػى مػػف لممػػتمـ فو
غن ػره وف ػ تمنػػس لألا ػولؿ فم ػ ولنة ػ غنػػر مشثم ػ نماواػػم ألف لممتا ػ عىنمػػم مػػف
مولمنػػد ٔ ٜٔٚٓ/ٗ/وكماػػى تبى ػ مػػف لمةمػػر ونػػى اػػدوث تىػػؾ لمولنة ػ فكثػػر مػػف
خمس وع رنف عممػم فى إامػم تػموزى لمثممانػ ع ػر سػاي و وال نكػوف ياػمؾ ثمػ

ترنم ف لألمر و مم دلـ لمونمع ( لممزعوـ ) ند تـ برضميم لمتمـ وارنتمم لمكممى
ودوف إك ػرله فو تمدنػػد كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ػ بمػػم نتةػػنف مةػػي إسػػتبةمد يػػذه لمترنم ػ

وبرلم ،لممتمـ مامم ٓ
غحَٗ٠ػشـغَ:

فمػم ولنةػ لإلتمػمض فػبل ػأف مىمػتمـ بمػم كػذمؾ وال توتػد ثمػ فدمػ بػمألورلؽ

عى ػ لاػػي نػػمـ بمإلعتػػدلم عىنمػػم بممضػػرس إلتممضػػمم ف ػػد وتػػدى خممن ػ مػػف ن ػ

إ ػػمبمى عاػػدمم فونػػس لمطبنػػس  ........لمك ػػؼ لمطبػ عىنمػػم ػ ونػػد لوضػػح ذمػػؾ
رلا بأنولمي ص ٓٗ إذل نمؿ  :ػ
تػػ ػ  " :فا ػػم مػػػم ػ ػ تش فنم ػػم فى إ ػػمبمى " و  " ..م ػػـ نػ ػػتبلاظ مػ ػ وتػػػود ثم ػ ػ
إ ػػمبمى "  ....... " ...م ػػـ تبىااػ ػ بوتػػػود ثمػ ػ إ ػػػمبمى فخػػػرى بم ػػم
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(ن

ػػد لمازنػػؼ ) "  " ...ولاػػم م ػ تش وتػػود فى إ ػػمبمى بمػػم بتى ػػؾ

لألممكف لمت ذكرتمم "

ت ػ  :فاػػم ممػػم ك ػ ى عىنمػػم مػػـ فالاػػظ وتػػود إ ػػمبمى  ...وفاػػم فا ػػتمم فاػػص
اسمو ومـ فالاظ بمم ن إ مبمى ٓ
وبػذمؾ إاةػػدـ لمػػدمنؿ عىػ زعػػـ لممدعنػ بػػمف لممػػتمـ ضػربمم عىػ بطامػػم
و فرسػػمم وظمريػػم ات ػ نتمضػػمم فثاػػمم وتوديػػم بسػػنمرتي ػ وعاػػدمم تمػػى

مولتم لمطبنس  .......ف يذل لم أف نمؿ ص  : ٔٓٚػ

ت ػ  :ال فاػػم مػم ػ تش إ ػػمبمى فػ تسػػممم  ...ومػو كػػمف فنػػي ضػرس كمػػم نممػػى
لممذكور ،كاى يبلن فثر عى لمبطف وممكف كذمؾ لمضرس فػ لمػدممغ
نترؾ ثم لر ومو كمف ف تبمتمم كاى فالاظي ٓ
غحُــعَػشــغَ:

التػػذيس لممات ػػب لممخدوعػ لممةتػػدى عىنمػػم رف ػ مات ػػبمم وخمدعمػػم ػ

طولعن ولختنم لر إم لم مير ،و وال إم طبنس منتمضمم و فمسأم فامم ذيبى إمػ

عنمد ،لمطبنس ببل وعػ مامػ عىنمػم ادوتػي التخنػؿ عىػ ط ػؿ غرنػر ونػد كػذبمم

لمػدكتور ....

ػرلا ص  ٔٚبتا نػؽ لمانمبػ ونػمؿ  :ػ " مكاػتش فػ غنبوبػ " و

ونػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمؿ لمطبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس  ......... /ص ٖٔ تا نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ لمانمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ فف لممدعن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
" اضػػرى " با سػػمم ػ ونػػمؿ ا ػػم  :ـ " نػػوـ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛاضػػرى لممػػدعو،

لممدعنػ ػ

" ون ػػمؿ ص ٗٔ " يػ ػ اض ػػرى لمةن ػػمد " ،و وي ػػذل نك ػػذس زعممػ ػم فام ػػم

فخػػذى إم ػ لمطبنػػس "

ػ كمػػم ػػمد ذلى لمطبنػػس ص ٘ٔ فف " لإلتمػػمض " تػػـ

بمولف تمػ ػػم ودوف إعت ػ ػرلض مامػ ػػم و واكمن ػ ػ لمازنػ ػػؼ لمرام ػ ػ كىمػ ػػم فبمطنػ ػػؿ مػ ػػف
إخترلعمػػم ولخت ػرلع لمسػػند لمطبنػػس مةتػػمد لإلتمػػمض بةنمدتػػي لمخم ػ ف ػ اػػدلوؽ
اىػولف و ثػـ إف لإلتمػػمض كثنػ لر مػم ناػػدث مػف ففةػمؿ ذلى لماممػػؿ مىػتخىص مػػف
لمتاػػنف لممامػػوؿ بػػي س ػ مام و كمػػم فف لإلتمػػمض و مػػي فطبػػمشه لممةتػػمدوف عىنػػي و

ومػػامـ يػػذل لمطبنػػس و دمنػػؿ ذمػػؾ فاػػي فت ػرله بةنمدتػػي لمخم ػ و بنامػػم ياػػمؾ متسػػس
م ػ ػػف مىطبن ػ ػػس ومىامم ػ ػػؿ فػ ػ ػ لممست ػ ػ ػ نمى لممتمػ ػ ػز ،لمتػ ػ ػ الب ػ ػػأس وال م ػ ػػماس وال
غضمض ف إترلم لإلتممض بمم ممدلمى لماممؿ تةػما مػف ازنػؼ رامػ نمػدد
انمتمم و فمذه مف فسػبمس إبماػ لإلتمػمض و فمػم لإلسػتتمر فػ لمةنػمدلى لمخم ػ

فمػػو مئلتمػػمض غنػػر لمم ػػروع و وألف لمسػػند لمطبنػػس نةىػػـ ذمػػؾ ونػػدرؾ فاػػي نتػػرى
إتممضػػم نشثم ػ لم ػػماوف ونةمنػػس عىنػػي و فبلبػػد إذف مػػف فف نتػػذرع بذرنة ػ نسػػتتر
ورلميػػم  ..يػػذه لمذرنةػ يػ لمازنػػؼ لمرامػ لممبتػػدع لممختػػرع " كمػػدخؿ " إلبما ػ
لإلتممض" ومخر " مىطبنس مف لممسممم لمتامون عىني ٓ
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فمػم اكمنػ فامػم ذيبػى م مػور ،و ػ فنكػذبمم إسػتامم نبػوؿ لمطبنػس مػذمؾ
ألاػ ػػي " ًاػ ػ ِػذ ُر " بممضػ ػػرور ،مةىمػ ػػي بخطػ ػػور ،لإلتمػ ػػمض ف ػ ػػبل عىنػ ػػي و واسػ ػػبي
مخمطر ،نبومي إترلوي و ونسػتانؿ فف نترنػي نمػ لر مسػند ،و فمػم زعممػم بأامػم ذيبػى
مىطبنس ببل وع ومامػ عىنمػم و ػ فنكذبػي فنػولؿ لمطبنػس ا سػي لمػذى لورى بأامػم
ي ػ ػ لمت ػ ػ اضػ ػػرى مىةنػ ػػمد ( ،ص ٖٔو ٗٔ ) و وبأاػ ػػي امن ػ ػػمم وتاػ ػػمدث إمنم ػ ػػم
وفتمبتي و ف د سوؿ فأتمس  :ػ

س ػ فمـ تسأممم عف سبس لمازنؼ مامم ؟
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  :فم ػػـ تس ػػأممم ع ػػف س ػػبس ازوم ػػي وي ػػؿ تةرض ػػى مون ػػوع إعت ػػدلم فو تة ػػمط
ع مننر ؟
ػ فاػػم سػػأمتمم يػػؿ ا ػػؿ امػػؿ نبػػؿ كػػده ف ممػػى ال  ...فأاػػم بػػدفى فتةممػػؿ مػػس
لمامم ٓ

ومػػشدى فنػ ػولؿ لمطبن ػػس لمم ػػذكور فف لممدعنػ ػ ذيب ػػى إمن ػػي فػ ػ كمم ػػؿ

وعنمم و وذيبى بارلدتمم ورغبتمم و ومـ نبدر مامم ومـ نسمس مامم لمطبنس فى نػوؿ
نػػدؿ عى ػ لف لممػػتمـ فو غن ػره إعتػػدى عىنمػػم بممضػػرس إلتممضػػمم ومػػو اػػدث يػػذل
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
يذل لمااو لمذى تدعني و فاامم ال تدع متمال مى ؾ فػ فف لممػتمـ نتبلعػس بمػم وال
ناوى لمزول مامم كمػم وعػديم و وممػذل فػاف فمسػمكمم عػف إخطػمر لمطبنػس لممػذكور
بم ػػم ا ػػدث م ػػف لمم ػػتمـ وون ػػموس لمتة ػػدى عىنم ػػم لممزع ػػوـ نشك ػػد فف ولنةػ ػ لمتة ػػدى

لمم ػػمر إمنمػػم منسػػى إال اى ػ فخػػرى مػػف مسىسػػؿ لمكػػذس ولمػػذى إسػػتمرى فنػػي ماػػذ
بدم لمتا نؽ ات اممنتي ٓ
ََعجذــغَػشــغَ :ومػػف عتػػس فف تػػذيس لممدعن ػ مػػس لممػػتمـ ػ كمػػم ت ػػرر ػ لم ػ

ػ مػػي

بمإلسكادرن وتظؿ م نم بمم مس يذل لممات س لممخمدع لممتػواش و سػةند ،ولنػمه
فػ تبػمى وابػمى وابػور ممػد ،فسػبوعنف دوف لف تاػرؾ سػمكام ػ بػدعوى فامػم كماػى

ماطم ا سنم دوف فف تبى لادل ات ولمدتمم بمم ادث وال نت ػور فف تكػوف لألـ
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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
غنر لممت ور ،وغنر لممة وم إف دمى عى

فاامم تدؿ عى لف لألمور كماػى

تت ػػرى عىػ ػ اا ػػو طبنةػ ػ وال عبلنػ ػ مىم ػػتمـ بممون ػػموس لمتػ ػ ا ػػدثى مى ت ػػمه اتنتػ ػ
إت ػػمالتمم بزمبلوم ػػم فػ ػ ارنػ ػ ودوف رنمب ػ ػ بان ػػث نمكام ػػم لمانػػػمس ع ػػف مازممػ ػػم
وفس ػرتمم م ت ػرلى بةنػػد ،تتتػػموز عػػد ،فسػػمبنس دوف رننػػس فو اسػػنس و ومػػو كػػمف ف ػ

لألمػػر ترنم ػ مػػم س ػولم كماػػى إغت ػػمبم بػػمم و ،فو إتممضػػم اتنت ػ فعمػػمؿ لمةاػػؼ
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 ٓ
ومم ػػذل كما ػػى ت ػػونرلتمم مىون ػػموس ظ ػػمير ،لمك ػػذس ولض ػػا لإلفتة ػػمؿ ال

ناتػػم ك ػ مم إم ػ مزنػػد مػػف لمباػػث فو إمةػػمف ف ػ لمت

ػ فكػػؿ سػػطر تضػػمف

فنولممم وكؿ كىم اط ى بمم مـ تكف إال ادنث إفؾ ولختبلؽ ب

د لإلبتزلز وامػؿ

لممتمـ عى لمزول بمم ػ وند وتدى فر تمم سماا متى ػ عىنػ مسػوومن فخطمومػم
ومػػم إرتكبت ػػي مػػف ث ػػمـ فوتمػػى إمن ػػي تىػػؾ لإلتممم ػػمى لمزلو لمبمطىػػ دوف س ػػاد م ػػف
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
ع ر عممم وممذل نةتد برضميم وال نكػوف فػ تىػؾ لممولنةػ لمرضػمون ثمػ ترنمػ ػ
ويػ لمتػ فتمضػى ا سػػمم با سػمم مىػػتخىص مػػف لمتاػنف لمػػذى امىتػي فػ ظػػروؼ

غممض ٓ
وولنة ػ ػ لإلعتػ ػػدلم لممزعػ ػػوـ لمػ ػػذى اسػ ػػبتي مىمػ ػػتمـ ف ػ ػ سػ ػػبنؿ إتمػ ػػمـ يػ ػػذل
لإلتمػمض ظػػمير ،لإلخػتبلؽ ولإل ػػطامع كػػذمؾ وت ػنر كمفػ لمونػموس لممسػػتمد ،مػػف
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 تتػزـ بأاػي ال توتػد ولنةػ
تامون بمألورلؽ نمكف إسامديم مىمتمـ ٓ
ســحٓؾَػشــغَ :لإلنػرلر لمماسػػوس مىمػػتمـ نثنػػر فكثػػر مػػف عبلمػ إسػػت ممـ و فوممػػم مػػم ثبػػى
بت رن ػػر لمط ػػس لم ػػرع

ػ فبا ػػمث لمتزنن ػػؼ ولمتزون ػػر م ػػف نن ػػمـ لمطبن ػػس مت ػػرى

لإلتممض بممتزونر فني باضمف كىم " زوتت " إم
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ػىس لمةبػمرلى لمتػ تمسػؾ

لمم ػ ػ ػػتمـ وال نػ ػ ػ ػزلؿ نتمس ػ ػ ػػؾ بأام ػ ػ ػػم م ػ ػ ػػـ ت ػ ػ ػػدر عا ػ ػ ػػي و ون ػ ػ ػ ػػنمـ لمس ػ ػ ػػند لمطبن ػ ػ ػػس
" بػػممتزونر " ف ػ لإلن ػرلر دلؿ عى ػ مةداػػي ولعتنػػمده لمخػػرو عى ػ اػػدود لم ػػماوف
ومامرمي و ومذمؾ ال ت بؿ مف سنمدتي ممد ،ػ ونشكد ت ػرفي ومسػىكي لمم ػنف إمػ

اػػد لمتزونػػر و فف سػػنمدتي فتػػرى عمىنػ ػ لإلتم ػػمض مىمدعنػػ بمإلت ػػمؽ مةم ػػم دوف
ضػػرور ،طبنػ مىاػ وفاػػي يػػو ويػ لممسػػووالف لموانػػدلف ولنةػػم ونماواػػم عػػف إترلومػػم
عى ااو مخممؼ مى ماوف ٓ

م ػػد كػػمف بوسػػس لممػػتمـ فف ن ػػر بكتمب ػ لإلن ػرلر مػػف بػػمس لم ػػممم ولماتػػد،

م دن ف مأزؽ دوف تثرنس عىني و ومكػف لمولنػس فف يػذل لإلنػرلر مػـ ن ػدر عاػي
ومػػـ نكتػػس بنػػده ومػػـ نونػػس عىنػػي و ن ػ ذمػػؾ ذلى مػػم تػػمم بت رنػػر لمطػػس لم ػػرع
فباػمث لمتزننػػؼ ولمتزونػػر عىػ خطػػأ لماتنتػ لمتػ خىػص إمنمػػم و ف ػػد فورد لمت رنػػر
فف م ظ " زوتت " لممدوف بممسػطر  ٖ /بػمإلنرلر اػرر بمػدلد مختىػؼ وفػ ظػرؼ

كت ػػمب الا ػػؽ و وفف عب ػػمرلى لإلنػ ػرلر منس ػػى بخ ػػط لمم ػػتمـ و وفورد لمت رن ػػر و ػ ػ م

مىتوننس لمماسوس مىمتمـ عى لإلنرلر فاي مكتوس " تاى ظرؼ مف لمخوؼ ولم ىػؽ
" و وفاي توتػد فمػمرلى فورد لمت رنػر بأامػم (ٔ) عػدـ لمتامسػؽ بػنف فوضػمع لماػروؼ
بممى ظ لمولاد و (ٕ) لممنؿ مس إستمرلر سنر لمكتمبػ (ٖ) بدلنػ مضػطرب مختىػ و

(ٗ) إاااػمم اػػرؼ لممػػنـ (٘) ضػمور تكػػونف بةػػض لماػروؼ و ( )ٙلمت ػػدند عىػ

كمبػ ػ بة ػػض لما ػػروؼ وض ػػمور ت ػػزم مام ػػم فػ ػ بة ػػض مام ػػم و ( )ٚلمتا ػػوؿ م ػػف
لممروا لم وسن إم لمزلون ٓ
وذلى يػػذه لألمػػمرلى لمت ػ ع لزيػػم لمت رنػػر إم ػ لمخػػوؼ ولم ىػػؽ و ي ػ

فممرلى تشكد فف لمتوننس غنر مدر عف نػده وفامػم مػف ثػـ فمػمرلى " ت ىنػد توننػس "
ومنسى فلرلى نىؽ وخوؼ مند لممتمـ ػ ولذ اانؿ ف ت

نؿ بنمف ذمؾ عى مم ورد

بػ ػػممت رنرنف لإلست ػ ػػمرنف لمم ػ ػرف نف بامفظتناػ ػػم الثاػ ػػنف مػ ػػف فكبػ ػػر لألخ ػ ػػموننف ف ػ ػ
فبامث لمتزننؼ ولمتزونر لمىذنف ترفسم يذل لم سـ سػى م و ومػم إاتمنػم إمنػي مةػم مسػدند
فسبمبممم مف فف يذل لمتوننس مـ ن ػدر عػف طرنػؽ لممػتمـ بػؿ

ػدر عػف خػط نػد

ػػخص خػػر خبلفػػي و وفف ت رنػػر لمىتا ػ لمثبلثنػػ ألبا ػػمث لمتزنن ػػؼ ولمتزون ػػر نػػد

تردى إم اتنتػ خمطوػ

ػمبمم لم

ػور وفسػمد فسػبمبمم وفدمتمػم لألمػر لمػذى نتةػنف

مةػي إطػرلح يػذل لمت رنػر ولسػتبةمده وعػدـ لألخػذ بػي

ػىبم واتنتػ " ػ  ...إذ اانػؿ

عى ذمؾ كىي و فااػي تػدنر بممػذكر لإل ػمر ،إمػ لألمػمرلى ولمةبلمػمى ولألدمػ لمتػ

لا ػػميم لمت رن ػرلف لإلست ػػمرنمف ولمىػػذلف نشكػػدلف تزمػػم وعى ػ فسػػس ولنةن ػ وفان ػ
وعىمنم فف مم ظاي ت رنر لمىتا لمثبلثن إختبلفػم مػرده إمػ لمخػوؼ ولم ىػؽ وـ مػرده
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ف لما ن إم فف " لمند " لممونة منسى ند لممػتمـ وفاػي توتػد ٖٔ عبلمػ تشكػد
يػذل لإلختبلؼ وت طس بي ٓ
(َجُطوغيغجَٕحبحكظطي٘حَجملوضٓطنيَجبِـَٚجملغجكؼسَ)َ

ٝهضَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠إََٔ:ـَ

" مماكمػ لمموضػػوع إسػػتبةمد لمػػدمنؿ ومػػو امىتػػي لورلؽ رسػػمن مػػم دلمػػى نػػد فرى فاػػي ال

نىتوـ مس لما موؽ لمت إنتاةى بمم ولطمأاى إمنمم " ٓ

* ا ض  ٜٔٚٙ/٘/ٔٚػ س  ٕٚػ ٕٔٔ ػ ٔٓ٘
*

*

*

ولن ػ ػػس لما ػ ػػمؿ فف ي ػ ػػذه لم ػ ػػدعوى فخط ػ ػػأى طرن م ػ ػػم إمػ ػ ػ لمماكمػ ػ ػ و ولفت ػ ػػدى دمنىم ػ ػػم
وم دلننتمم و فىكؿ مف ركمزنمم فسبمبي مىكذس ولإلختبلؽ  :ـ
* لممدعنػ ػ متا ن ػػؽ مرلمنم ػػم وم ربم ػػم و وتاطنػ ػ وتبرن ػػر م ػػم ف ػػرط مام ػػم فػ ػ ظ ػػروؼ غممضػ ػ

النةرؼ مةمم مف ا ن ند ولنةتي ػ بكممؿ رضمومم ولرلدتمم ورغبتمم و ػ ولف كمف متزومػم فامػم
ُ
تخى ى مف لمتانف بسةنمم ورغبتمم ولرلدتمػم ممػم نتةىمػم يػ ولمسػند لمطبنػس لم ػمعبلف دوف
غنريمم مةمىن لإلتممض !! ٓ
* لمسند لمطبنس ٓ لمذى تدؿ كمف لم وليد فاي مةتػمد مئلتمػمض و نسػتترفني بةنمدتػي لمخم ػ

باػػدلوؽ اى ػولف بةنػػدل عػػف لممست ػ نمى وض ػولبطمم و وفاػػي البػػد ولألمػػر كػػذمؾ مػػف فف نشمػػؼ
ونبتػ ػػدع ونختػ ػػرع ما سػ ػػي سػ ػػببم " كمػ ػػدخؿ " مئلتمػ ػػمض و " مخػ ػػر " ف ػ ػ لمونػ ػػى ا سػ ػػي مػ ػػف
لممسػوومن

!! ػ وعػمس لمتا نػؽ فاػي نةػد نةػودل الفتػم مىاظػر عػف تا نػؽ فمػر يػذل لمطبنػس و ػ

فىػػـ نسػػأمي ات ػ عػػف إسػػـ طبنػػس لمتخػػدنر لمػػذى زعػػـ فاػػي إسػػتةمف بػػي مػػس فف لمولتػػس سػػممعي

مىتا ػػؽ مػػف ا ن ػ لمولنة ػ لمت ػ تاطػػؽ عام ػػريم بػػأف لمطبنػػس ولممدعن ػ يمػػم لم ػػمعبلف دوف
غنريمم مةمىن لإلتممض !! ٓ
يـِدَجُضكحعََ:ــَ

ملــحَضوــــــضَّ

أطِيـحَ:
ا
ٝئدطيحؿيحَ :ادس كبنر لألطبمم لم رعننف مئلطبلع عى فورلؽ لمػدعوى وبنػمف مػدى
َ
لماكـ ببرلم ،لممتمـ ممم فساد إمني ٓ

ػا

ت رن ػ ػػر لممدعن ػ ػ ػ مػ ػ ػولنةت لإلغت ػ ػ ػػمس ب ػ ػػمم و ،ولإلتمػ ػ ػػمض بطرن ػ ػػؽ لمةاػ ػ ػػؼ

ولإلعتػ ػػدلم عىنم ػ ػػم فػ ػ ػ ض ػ ػػوم لمت ػ ػػمرنر لمطبنػ ػ ػ لممرف ػ ػ ػ ب ػ ػػمألورلؽ ولمون ػ ػػموس
لممطروا ودفػمع لممػتمـ ومػدى تدنتػي و ػ ويػو عىػ إسػتةدلد مسػدلد لألمماػ
لمت ت دريم لمماكم لممونر" ٓ ،
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*

*

*

َ(َئٗطَ)َ٠ٜ

يذه لممذكر ،و بمم طونى عىني مف طىبمى تمزم ومف دفمع يمـ وتػويرى نانػر وتػي
لمرفى ف لمدعوى و مـ نةرض مممم لماكـ لممطةوف فني إال ب ومي  :ـ " كمم ندـ دفػمع لممػتمـ ػ
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،
لممتمـ ممم فُساد إمني و ولاتنمطنم ادس كبنر لألطبمم لم رعننف  ..........إم ٓ "

ومػػم ذك ػره لماكػػـ ال نتضػػمف إن ػرلدل ممػػم ورد بمػػذكر ،دفػػمع لمطػػمعف مػػف دفػػوع ودف ػػمع
لممثبتي بماضر لمتىس
تويرى ال ناا ف إنرلده يذه لإلامم عى مم ورد بمممرلفة لم ون ُ
ٓ فورن لماكـ ورن مست ى بذلتمم نتػس فف تتضػمف ػ فنمػم تتضػمف بنػمف فوتػي لمػدفمع لممممػ

لمت ندممم لممتمـ ف دفمعػي لممكتػوس و ػ يػذل بمإلضػمف إمػ فف لمتػدونف بماضػر لمتىسػ مػـ
ُنىِػ ْػـ بكػػؿ مػػم ننػػؿ ف ػ لممرلفة ػ لم ػ ون ا سػػمم و وال ن ػػكؿ مػػم فُبػػدى مػػف دفػػمع ف ػ لممػػذكر،
لممكتوبػ مػـ تتسػػس مػي لممرلفةػ لم ػ ون فو ن ػر لمتػػدونف عػف تسػتنىي م ػػور إمكمانػمى لنمػ
لمب رن عف مبلا سرع لإلم مم ف لممرلفة لم ون ٓ

لممتمى " و منسى إنرلدل ممػم ورد بمػذكر ،دفػمع
لممبمم ُ
ولمم طوع بي فف يذه " لإلامم ُ
لمطمعف لممكتوس ولمتػ سػبؽ عرضػمم با ػمم ػ وبممتػمم فػاف لماكػـ مػـ نةػرض بػممرد ممػم تػمم
بمذه لممذكر ،مف دفمع تويرى نانر وتي لمرفى ف لمدعوى ٓ
َٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذأَٗ:َٚـَ

" مف لمم رر فف لمدفمع لممكتوس ــ مػذكرلى كػمف فو اػولفظ مسػتادلى ـ ـ يػو تتمػ

مىػػدفمع لم ػ وى و وتىت ػػزـ لمماكمػػ
بمم

ب ػػأف تةػػرض م ػػي لنػػرلدل وردل وٍلال ك ػػمف اكممػػم مةنب ػػم

ور ولألخبلؿ باؽ لمدفمع " ٓ
*

ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ ٗ /ــ س ٖ٘ ــ ٕ ٛــ ٖٚٛ

*

ا ض  ٜٔٚٚ/ ٔ /ٔٙــ س  ٕٛــ ٖٔ ــ ٖٙ

*

ا ض  ٜٔٚٙ/ ٔ /ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ

*

ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ٔٙــ س ٕٗ ــ  ٕٜٗــ ٕٕٔٛ

*

ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٛــ س ٕٓ ــ ٔ ٕٛــ ٖٔٚٛ

*

ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ ٙ /ــ س  ٕٜــ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ

و ثمبػػى م ػػف م ػػذكر ،دف ػػمع لمط ػػمعف ا ػ ػ لمةػػرض با ػػمم و فام ػػم ن ػػد تض ػػماى دفوع ػػم
تويرن ػ ودفمعػػم تويرنػػم تػػدنم ن ػػمد مػػي لمولنػػس ونسػػماده و وسػػكوى لماكػػـ عػػف لمتةػػرض ممػػذل
لمدفمع لمتويرى لنرلدلً فو ردل ن مي بمم

ور لممبطؿ فضبل عف لالخبلؿ باؽ لمدفمع .
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* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٔ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ػ ٕٔ

غحٗيحََََ:جُلـحصَكَ٠جلؿطضلٍَٝجُوظٞعَكَ٠جُطـريدََ

ذمؾ فاي نبنف مػف مطممةػ مػدوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فف لمماكمػ فخػذى فػ

م ػمـ

ت ػػونريم مولنةػ لمػػدعوى لمتػ نضػػى بادلاػ لمطػػمعف عامػػم بػػأنولؿ لممتا ػ عىنمػػم ومشدليػػم فف
لمطمعف تةػرؼ عىنمػم م ػمدف وا ػأى بناممػم عبلنػ عمط نػ وت ػدـ مخطبتمػم باضػور ولمػدتمم
موفػػم ،ولمػػديم ونػػدـ دبىتػػنف ذيبنتػػنف دوف عىنممػػم فسػػمنممم ولمت ػػمرن ووعػػد بأتم ػػمـ لم ػػزول بةػػد
مولف فيىي ٓ

ث ػػـ لس ػػتدرتمم مما ػػزؿ ػ ػ ن تي ب ػػدعوى لمتة ػػرؼ عىنم ػػم وال اظ ػػى فا ػػي ن ػػمـ ب ػػتح بمب ػػي
لمخمرت بم تمح كمف نات ظ بي وبدخومي تبناى فاي ٍ
خمؿ مف سكماي ثـ نمـ بدفةمم بدلخىي لم
لادى لماترلى واموؿ ت بنىمم عاو ،ومكامم نمومتػي بنػد فاػي تاىػس عىنمػم وطرامػم عىػ سػرنر
بمم و ،ورفس عامم مبلبسمم وخىس سرولممم وتمكف مف مولنةتمم تاسنم كريم عامم ٓ

ثػػـ ػػةرى ع ػػس فتػر ،بامىمػػم فأ ػػطابمم ممدناػ لم ػػمير ،بسػػنمرتي لمخم ػ باتػ 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
بمولف تي عى لترلم لمةمىن ممم بمعتبمريم زوتتي ونمـ لمطبنس بمخ لر لمتانف عف طرنؽ بطػف
لممتا عىنمم وكمف متوفنم وخرتى مف لمةنمد ،بةد تاسػف اممتمػم و ػابتي ووعػديم بم ػبلح

ممففسػػده بأفةممػػي لالترلمن ػ وفاػػي سػػنتزوتمم وممػػم فعىػػف لاػػي خطػػس غنريػػم وغ ػػدر بمػػم نممػػى
بمببلغ لمتممى لممخت

ٓ

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 ف ػ دفمعػػي لم ػ وى ولممسػػطور لمم ػػدـ بمذكرتػػي

بتىس لممامكم إذ لمسكى لممتا عىنمػم عػف لبػبلغ فاػد بولنةػ لغت ػمبمم بمةرفػ لمطػمعف
عاػو ،وبةاػؼ ػدند وبطرن ػ وا ػن تػدل ال تات ػر ػ بمةرفػ لمطػمعف تىػؾ لمولنةػ لممزعومػ
لمت تػدع اػدوثمم بتػمرن ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/وظىػى تخ ػ ولنةػ مولنةتمػم بػمم و ،اتػ بةػد ظمػور
فعرلض لمامؿ عىنمم ومـ تُ ِبى ْ عامم إال بةد سبة ف مر ف ٓ ٜٜٔٙ/ٕ/ٕٛ
كمم ظىى فػ

اد و

ػمتمم اتػ بةػد لالعتػدلم عىنمػم بممضػرس لمتسػنـ لمام ػـ تػدل عىػ

مم ولتممضمم بمم و ،ف ٓ ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛ
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بػػؿ فكثػػر مػػف ذمػػؾ ف ػػد سػػمفرى

ػػاب لمطػػمعف وبارلدتمػػم ف ػ لمتػػمرن لألخنػػر لم ػ

لالسكادرن انث فمضى مةي فسبوعنف كممىنف ما ردنف مةم ب

بمألسكادرن و ػ ومـ تبى

عػػف تىػػؾ لمونػػموس لموا ػػن (؟!) إال ف ػ  ٜٜٔٙ/ٕ/ٕٛوبةػػد مض ػ سػػبة ف ػػمر عى ػ ولنة ػ
لغت ػػمبمم بػػمم و ،ثػػـ إتممضػػمم بةػػد لالعتػػدلم عىنمػػم بممضػػرس لمةانػػؼ لممػػشذى ب

ػػد متةمػػد

مبىوغ تىؾ لماتنت ٓ
ويذل لمتأخنر ف لالببلغ غنر مبرر بأسبمس مة وم  ...إذ النمكف باػمؿ لم ػوؿ بأامػم

كما ػػى فػ ػ خ ػػبلؿ ي ػػذه لم تػ ػرلى لمبةن ػػد ،خمض ػػة موع ػػوده ومممطبلت ػػي  ...ألام ػػم إذل كما ػػى ن ػػد
خدعى عادمم ندـ ممم لمدبى عاد لمخطب ػ عى فػرض فامػم تخ ػي  ...فػاف ولنةػ لغت ػمبمم
بمم و ،لم ػدند ،لمةان ػ لم مسػن لمتػ و ػىى ػ عىػ اػد و ػ مم ػ إمػ لم ػ س عىػ لموتػي ويػو
ممػػنف ال ن ػػدر مػػف ابنػػس ضػػد مابوبتػػي و ولم ػ اػػد لمضػػرس بممىكمػػمى لم ون ػ (؟!) وعى ػ
لمػرفس و ويػو إنػذلم خطنػر نسػتانؿ فف ن ػس مػف ابنػس عىػ مابوبتػي و فػاذل ونػس بمػذل لم ػكؿ

فنسػػتانؿ فف تاخػػدع لممتا ػ عىنمػػم بةػػده فو تسػػكى عػػف لإلبػػبلغ عػػف ولنة ػ يػػذل لإلغت ػػمس
بػػمم و ،لما ػػوـ ولمت ػ اػػدثى وفػػؽ إدعمملتمػػم ف ػ ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/و فػػذمؾ فمػػر ال نمكػػف لمسػػكوى
عىنػػي فولمتامض ػ عاػػي فو لمتممػػؿ فو لمت لرخ ػ ف ػ فضػػاي ولالبػػبلغ عاػػي بةػػدمم تك ػػؼ فمػػر
لمطمعف وظمرى اولنمه لمخبنث وكذبي ومخمدعمتي ومشمي وخبثي  ...ويو مػم النمكػف فف ت ػبر
عىني لاث تـ لغت مبمم بػمم و ،ويتػؾ عرضػمم ويػ عػذرلم  ...كمػم نسػتانؿ عىنمػم لخ ػمم يػذل

لماػػمدث لمتىػػؿ لمتسػػنـ لمػػذى لطػػمح ب ػرفمم ويػػو فعػػز ممتمىػػؾ فػػبل ت ػػكوعى مػػدى تىػػؾ لم ت ػر،
لمبةند ،أليىي وعى لألنؿ ألممم ٓ
ومػـ ن ت ػػر لألمػػر عاػػد يػػذل لماػػد بػػؿ إف ولنةػ لعتػػدلم لمطػػمعف لممزعػػوـ عىنمػػم مدرتػ

لتممضػػمم بػػمم و ،ولمت ػ لدعػػى اػػدوثمم ف ػ  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٔٛنػػد فكػػدى ثبػػوى اولنػػمه لم ػرنر،
ااويػػم بمػػم ال ناتمػػؿ لاتظػػم لر فو تىك ػشل لو تػػأخن لر ف ػ لمػػببلغ انػػث تك ػػؼ لمولنة ػ

لألخن ػر،

بوضػوح ػ إف كػمف لألمػر ال زلؿ غممضػم عىنمػم ػ فف لمطػمعف ال نابمػم وال نرنػديم ونشذنمػم
إنذلم عان م نمسنم بى عى اد و

مم ػ ضػربمم " بممىكمػمى فػ بطامػم " وضػرس فرسػمم

ب سو ،ف تمبىوه لمسنمر ،و وضربمم بممىكممى لم ون عىػ ظمريػم و فمثػؿ يػذل إذف ال نابمػم وال

نرنػػديم وال نرنػػد فى لرتبػػمط م ػػروع بمػػم وفاػػي نرولغمػػم و نمانمػػم بوعػػود زلو ػ
ولين

ونػػدع فعػػذل لر

بزول نرنس ٓٓٓ ويو سرلس خمدع وويـ ظمير ال ناتم لم مم نبرره ونك ي ٓ
وفضػػمؼ لمػػدفمع بػػأف فاػػدل مػػـ نػػذكر فف لمطػػمعف نػػمـ بخطب ػ لممتا ػ عىنمػػم رغػػـ فامػػم

لدعى بأامم كماى تىبس دبى لمخطوب
ولمدبى وسنى

ف عبلان تمم ماذ لمنوـ لألوؿ مت دنممم لمنمم ٓ

كمفنػ مبلعػبلف ػ وولنػس لماػمؿ فف لمطػمعف مػـ ن ػدـ لمنمػم يػذه لمدبىػ

كمػػم لدعػػى ػ ويػ دمنػػؿ مػػف

ػػاس ا سػػمم ما سػػمم ومػػف لمسػػمؿ ل ػػطامعمم مئلنمػػمـ كػػذبم بػػأف
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عبلن م روع كماى بناممم ٓ
ورغػػـ مػػم ذكرتػػي لممتا ػ عىنمػػم بػػأف ولمػػدتمم مػػـ تكػػف بةنػػد ،ع ػف عبلنتمػػم بممطػػمعف

والاظػػى مضػ فتػر ،طونىػ بػػنف ت ػػدنـ لمدبىػ وعػػدـ اضػػور ذوى لمطػػمعف مطىػػس نػػديم مامػػم
ممم دعميم لمػ لم ىػؽ ت لريػم 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 ٓٓٓ
ون ػػد ػػمد  .......بممتا ن ػػمى

ػػدنؽ لمطػ ػرفنف

ػ ػػمد بممتا ن ػػمى فف عبلنتمم ػػم

( لمطمعف ولممدعن ) ال تتةدى لم دلن لمبرنوػ ونػد زلريػم بةػد لتػرلم لمةمىنػ وعىػـ مامػم لامػم
لستأ ىى لمزلود ،لمدودن وياأى لمطمعف فمممي عى خطبتي ( لمتدندٓ ) ،
ويذل ندؿ عى فف خطبتمم مىطمعف فمر مـ نادث وفامم مـ تكف تىبس لمدبى عىػ ااػو
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

كذمؾ واى مف اى مى لكمذنبمم ولدعمملتمم ٓ

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 وـ ب تامم بم تمح ناػت ظ

بي وتستتنس مدخوممم وبرغـ إسػترلبتمم ورغػـ فامػم وتػدتمم خممنػ مػف سػكمامم ف ػد نبىػى دخوممػم
ولمتتػػوؿ فػ ػ فرتموم ػػم  ...وك ػػمف طبنةن ػػم فف تػ ػرفض ي ػػذل لم ػػدخوؿ فػ ػ ظ ػػؿ لمظ ػػروؼ لممرنبػ ػ

لممانط بمػم  ...وتسػتانث عاػد لرغمممػم عىػ ذمػؾ ولم ػ بةمػمر ،سػكان امفىػ بتنػرلف نمناػم
ونسم لر وفعى وفس ؿ تىؾ لم

 .ػ فضػبل عػف لم ػمعدنف ولممػمبطنف و لألمػر لمػذى نشكػد فف

مترد روعمم ف لإلستامث ك نؿ باثامم لمطمعف عمم نرند !!!ٓ

ويػػو مػػمن طس بػػأف دخػػوؿ ذمػػؾ لممسػػكف عاػػو ،وبةػػد دفةمػػم لمػ دلخىػػي ومنػػد خنػػمؿ سػ نـ

الن ح ف ع ؿ عمنؿ وسط لمتنرلف ولم معدنف ولمممبطنف ٓٓ
كمم تمم ت ونريم مولنة لغت مبمم بمم و ،متمفنػم مكػؿ ع ػؿ وماطػؽ ومسػتانؿ فةػبل
وولنةػػم ألف لمثولبػػى لمطبن ػ لم ػػرعن لممةروف ػ مىكمف ػ ت طػػس بأاػػي النمكػػف مرتػػؿ بم ػػرده تمػػمـ
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

لممتا عىني ٓ
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

فمريػػم ال تسػػتطنس م مومتػػي اتػ فكمػػؿ ونمعمػػم ومػػذمؾ تػػممى ونػػموس لمونػػمع بػػمالكرله ولمتمدنػػد (
لممو وف مامم )عى غنر فسمس

انح مف لمولنس ٓ
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ونبػػوؿ لممولنة ػ

نا ػ ترنم ػ لالغت ػػمس كىن ػ ألف لممتا ػ عىنمػػم تػػموزى لمثمما ػ

ع ر ،مف عمريم وتمىؾ بذمؾ زممـ فمريم با سمم ٓ

فػػاذل فرطػػى فػ عرضػػمم برضػػميم فػػبل تىػػومف لال ا سػػمم ونكػػوف فةػػؿ لمطػػمعف ولماػػمؿ

كذمؾ غنر مشثـ فبل ترنم وال ع مس ٓ
ورغ ػػـ ي ػػذل لم ػػدفمع لم ػػذى تاط ػػؽ لمون ػػموس ب ػػاتي وف ػػؽ تسىس ػػؿ لألا ػػدلث ومت لري ػػم
لمطبنة ـ مـ تأخذ بي لمماكم بدعوى فامم ار ،ف تكونف ع ندتمم ف لمدعوى وفامم فطمأاػى
لم ػ فن ػولؿ لممتا ػ عىنمػػم ولرتماػػى لمنم ػػم ولم ػ ت ػػونريم مولنةػػ لغت ػػمبمم بػػمم و ،بمالفة ػػمؿ
لمممدن لمت نمـ بمم لمطمعف وعى لمااو لمسممؼ بنماي و ويو رد ن وبي لم سمد ف لإلسػتدالؿ
ولمتةسػػؼ ف ػ لالسػػتاتم و فممػػدفمع ال ناػػمزع ف ػ سػػىط ماكم ػ لمموضػػوع ف ػ

ت ػػدنر لالدم ػ

لممطروا عىنمم ولالخذ بمم تطموف لمني مامم ولطرلح مم ال ن مدؼ نبوال فو لرتنمام لمني مف
وتدلامم وضمنريم و ومكف اد ذمؾ فف نكوف إستدالؿ لمماكم سموام و وبامم عى دمنؿ سمو

.

فن ػػترط بدلي ػ بدلي ػ فف نكػػوف لمػػدمنؿ لممطػػروح عىنمػػم سػػموام ف ػ لمة ػػؿ وم ب ػوال ف ػ
لمماطؽ و فاذل كمف كذمؾ فبل تامح عى لمماكم إذل مم فخذى بي ولطمأاى لمنػي وفنممػى
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

مخطو إذل مم فخذى بي ولطمأاى لمني ولتخذتي سادل ماكممم لم مض بمإلدلا ٓ
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

م دلننتمم بؿ ولم مة ومنتمم كػذمؾ بػؿ نسػتانؿ ت ػوريم ولنةػم وفةػبل كمػم سػبؽ لم ػوؿ و فػأف
لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي إذ عػػوؿ عىنمػػم وفخػػذ بمػػم ولنػػمـ عىنمػػم نضػػممه بمالدلا ػ نكػػوف ونػػد فسػػد
لستدالمي وتةسؼ ف لستخبل ي ممم نةنبي ونستوتس ا ضي ٓ
وال نسػػتا ذ لماكػػـ مػػف يػػذل لم سػػمد ف ػ لإلسػػتدالؿ ولمتةسػػؼ ف ػ لإلسػػتاتم فف تكػػوف
لمماكم ند تسمادى ف نضمومم لم فدم فخرى ألف لألدم ف لممولد لمتامون متسػماد ،ومامػم
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 ٓ
وتبسػػط ماكم ػ لمػػا ض رنمبتمػػم عى ػ ماكم ػ لمموضػػوع مػػف يػػذه لمزلون ػ وتسػػتىزـ فف

تكوف لمم دممى لمت تسونمم ف م دم اكممم سولم كمف نضمم بمإلدلا فو بممبرلم ،مف أامم
فف تشدى إم تىؾ لماتنت وفؽ لمىزوـ لمة ى ولمماط
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لمت رتبتمم عىنمم ٓ

كمم ترلنس ماكم لمموضوع مف انث إستدالممم لمماط

ف إثبمى لمولنةػ ولسػامديم

مىمتمـ فاذل كمف إستدالؿ لمماكم فمسدل نتمف لمة ؿ ولمماطؽ وكماى لمم دممى لمتػ فوردتمػم

ال تػػشدى إم ػ تبرنػػر لماتػػمو لمت ػ خى ػػى إمنمػػم عى ػ ااػػو سػػمو وم بػػوؿ كػػمف اكممػػم مةنبػػم
متةنف لما ض ولإلامم ػ كمم يػو لماػمؿ فػ رولنػ لممتاػ عىنمػم سػمم لمبنػمف ولمتػ تتػموزى
كؿ ادود لممبمما فأضاى غنػر

ػمما موضػوعم مئلنتاػمع بمػم كةا ػر مػف عام ػر إثبػمى

لمتمم ضد لمطمعف ٓ
ان ػػث غى ػػس عىنم ػػم ط ػػمبس لم ػػطط لم ػ ػػدند ولإلسػ ػرلؼ لمخن ػػمم فػ ػ إخ ػػتبلؽ لمونػػػموس
ولفتةمممػػم ول ػػطامعمم مػػف لمخنػػمؿ بمػػم ال نت ػػؽ ومػػم يػو م ػػرر بػػأف لألاكػػمـ لمتامون ػ لم ػػمدر،
بمإلدلا ال ت مـ إال عى لألدم لممةتبر ،لم مما مئلنتامع بمم مف لمامان لمموضوعن ٓ
ويػو ومػم مػـ نتا ػؽ فػ رولنػ لممتاػ عىنمػم سػمم لمػػذكر ولمتػ فخػذى بمػم لمماكمػ

وتةىتمػم عمػمدل وسػادل تويرنػم ػ بػؿ وانػدل ػ م ضػمومم بادلاػ لمطػمعف رغػـ مػم ػمبمم مػف فسػمد
ظػػمير وتةسػػؼ ولضػػح ويػػو مػػم عػػمس لمماطػػؽ لم ضػػمو مىاكػػـ لممطةػػوف فنػػي بمػػم فسػػتوتس
ا ضي ولإلامم ٓ
ٝهضَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠جََٕ:ـَ

" لماكػػـ نةتبػػر م ػػوبم بمم سػػمد ف ػ لإلسػػتدالؿ إذل إاطػػوى فسػػبمبي عى ػ عنػػس نمػػس

سبلم لإلسػتابمط ونتا ػؽ ذمػؾ إذل إسػتادى لمماكمػ فػ إنتامعمػم إمػ فدمػ غنػر

ػمما مػف

لمامانػ لمموضػػوعن مئلنتاػمع بمػػم ػ وكمػم فػ اممػ عػدـ لمىػػزوـ لمماط ػ مىاتنتػ لمتػ لاتمػػى
إمنمم بامم عى تىؾ لمةام ر لمت ثبتى مدنمم "ٓ

* لموسػػنط ف ػ لمػػا ض لمتاػػمو مىػػدكتور  /فامػػد فتا ػ سػػرور طبة ػ ٓ ٜٔٛص
ٕٖٕ و  ٕٖٛومم بةديم وفاكمـ لما ض لمت ف مر إمنمم ٓ

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

يػػذل إم ػ ت ػولفر لمبولعػػث ولألسػػبمس لمت ػ دعػػى لممتا ػ عىنمػػم مئلدعػػمم كػػذبم باػػدوث
لإلكرله عىنمم عاد مولنةتمم ػ إذل

ػح تػدال فف لمطػمعف نػد ولنةمػم ا ن ػ ػ بةػد فف فرطػى فػ

عرضػػمم طولعنػػي ولختنػػم لر فمػػوى إمػ بوػػر سػػانؽ مػػف لمةػػمر ولمػػدممر وبةػػد فف ف ػػدى فعػػز مػػم

تمىؾ لم تم ،ويو رفمم لمذى نتو يممتمم ونا ظ ممم كرلمتمم  ...ومػـ تضػس ماكمػ لمموضػوع

يذه لمامم ف ت دنريم ووزامم ألنولؿ لممتا عىنمػم نبػؿ إ ػدلر لماكػـ لممطةػوف فنػي واممتمػم
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
مف يو فةبل طرفمم لمثما ػ ف متتمس تسوده ت ممند مرم وممذل ورى لمطمعف بأاػي ذوػس
م تػػرس وواػػش كمسػػر إرتكػػس ففةممػػي لممتدناػ ويػػو فمػػر ال نسػػت نـ لمبتػ مػػس اممػ لممػػدوم لمتػػمـ
ولإلسترخمم لمارنس لمت كماى عىنمم وعى مد سبة

مور ال ت كو إعتدلم ونس عىنمػم ومػنس

يػػذل ػػأف مػػف ونػػس عىنمػػم إك ػرله فدى إمػ تةطنػػؿ م مومتمػػم ولعػػدلـ رضػػميم عاػػد مولنةتمػػم نمػ لر

ونس لر وعاو ،بمذه لموا ن لم دند ،كمم إدعى ٓ

وال ؾ فف يذل كىي مػم نابػ عػف فف لمماكمػ اػنف إستةرضػى لنػولؿ لممتاػ عىنمػم
وسػػمور لألدم ػ لممطروا ػ عىنم ػػم مػػـ تكػػف مىمػ ػ بمػػم لإلممػػمـ لم ػػممؿ لم ػػذى نمنػ ػ مػػي لم ر ػ ػ
متماػػنص ونػػموس لمػػدعوى ولمخػػوض ف ػ فعممنمػػم عى ػ ااػػو نػػدؿ عى ػ فامػػم نممػػى بمػػم نابا ػ
عىنمم مف ولتس لمتا نؽ ولمباػث مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ ويػو مػم نةنػس اكممػم لممطةػوف

فني ونستوتس ا ضي ٓ

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

* ا ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٔ ػ ٔٔ ػ طةف ٘ ٘ٔ/ٕٖٙؽ
كمػػم تػػممى ولنةػ

إعتػػدلم لمطػػمعف عىػ لممتاػ عىنمػػم بممضػػرس إلتممضػػمم ونتػػؿ

لمتاػػنف دلخػػؿ إا ػػمومم ويػػو عى ػ عىػػـ بامىمػػم ف ػ
فخرى مف مسىسػؿ إدعمملتمػم لمكمذبػ

ػػمريم لم لربػػس مػػف ماػػض خنمممػػم واى ػػي

ونػد خىػى لألورلؽ ممػم نر ػح متىػؾ لمولنةػ لممػدع بمػم

بؿ إف لمونموس لممطرواي ولمت دمى عى خىويم مف فن إ مبمى خم

عامم فونػس لمطبنػس

 ........لمك ػػؼ عىنمػػم ف ػ فع ػػمس لإلعتػػدلم لممػػدع بػػي مبم ػر ،مػػم ن ضػػح تىػػؾ لإلدعػػمملى
ونك ؼ كذبمم ولختبلنمم مف لمةدـ ٓ
وند فوضح لمطبنس ذمػؾ

ػرلا فػ فنولمػي بممتا ن ػمى ص ٓٗ وص  ٔٓٚإذ نػمؿ

عاد مولتمتي بأنولؿ لممدعن ف يذل لم دد انث نمؿ  :ػ
تػ ػ  " :فاػػم مػػم ػ تش فنمػػم فى إ ػػمبمى " و  " ..مػػـ نػػتبلاظ م ػ وتػػود ثم ػ إ ػػمبمى " " ...
 .......م ػػـ تبىااػ ػ بوت ػػود ثمػ ػ إ ػػمبمى فخ ػػرى بم ػػم ( ن

ػػد لمازن ػػؼ ) "  " ...ولا ػػم

م تش وتود فى إ مبمى بمم بتىؾ لألممكف لمت ذكرتمم "

ت ػ  :فاػػم ممػػم ك ػ ى عىنمػػم مػػـ فالاػػظ وتػػود إ ػػمبمى  ...وفاػػم فا ػػتمم فاػػص اسػػمو ومػػـ
فالاظ بمم ن إ مبمى ٓ
تػ ػ  :ال فاػػم مم ػ تش إ ػػمبمى ف ػ تسػػممم  ...ومػػو كػػمف فنػػي ضػػرس كمػػم نممػػى ....كاػػى
يبلن فثر عى لمبطف  .ولمضرس عىػ لمػدممغ نتػرؾ فثػ لر  ...ومػو كػمف فػ تبمتمػم

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
نكف إالّ برضميم لمكممؿ ومولف تمم لمتمم  .بند فف لمماكم مـ تىـ بأنولؿ لمطبنس لممػذكور ومػـ
ت طف إمنمم بؿ فترى بتر ممدتي لمت ا ىتمم ف مدوامى اكممم لمطةنف رغػـ فامػم ت ػكؿ

عا لر يممم ف تىػؾ لم ػممد ،و بانػث ممكػمف ُنةػرؼ مػدى ت ػدنر لمماكمػ م ػممدتي ولرتنمامػم
إمنمم مو فامم فدركى مشدى ممدتي كممبل دوف إس مط يذل لم طر لمممـ مامم لممشثر فػ تػولفر
فركػمف لمترنمػ لمتػ دنػػف عامػػم لمطػمعف ٓ ويػػو ممنةنػس لماكػػـ لممطةػػوف بةنػس خػػر مى سػػمد

ف لإلستدالؿ نستوتس ا ضي ٓ

والماؿ مى وؿ ف يذل لم دد فف ذمؾ نتةمرض مس سىط ماكم لمموضوع وا مم ف
تتزوػ لم ػػممد ،ولألخػػذ بمػػم تطمػػوف إمنػػي مامػػم ولطػرلح مػػمال ن ػػمدؼ نبػوال مػػف وتػػدلامم ػ ألف
رط ذمؾ بدلي فف تكوف ند فامطى بكممؿ ممد ،لم ميد وفممػى بمػم إممممػم

ػانام كػممبل

ثػـ تةمػػؿ بةػػد ذمػػؾ سػػىطتمم لمت دنرنػ و وتأخػػد مامػػم باػػمم عىػ ذمػػؾ مػػم تطمػػوف إمنػػي وتطػػرح مػػم
عدله و ويو مم فخطمتي ماكم لمموضوع إذ مـ تورد ف اكممم ممندؿ عىػ فامػم كماػى عىػ

بناػ مػػف فنػولؿ لمطبنػػس لمسػػممؼ لمػػذكر ولمػػذى فونػػس لمك ػػؼ لمطب ػ عى ػ لممدعن ػ نبػػؿ إت ػرلم
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

فضبل عف ن ور تسبنبي ٓ

ٝجؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠أَٗ:َٚـَ

" موف كمف مماكم لمموضوع فف تتزت نوؿ لم ميد فتأخذ ببةض ماي دوف بةػض إالّ

فف اػػد ذمػػؾ ومامطػػي فف ال تبتػػر فاػوله ػ وفف نكػػوف ولضػػام مػػف لماكػػـ لمػػذى ونةػػى فنػػي تىػػؾ
لمتتزو فف لمماكم فامطى بمم ممد ،وممرسى سىطتمم ف تتزوتمم بةد إمممممػم إممممػم ػممبل

با ن لألسمس لمذى نممى عىني " ٓ

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

* ا ض ٕٕ ٜٔٙٗ/ٙ/ػ س٘ٔ ػ  ٜٜػ ٜٜٗ
غحُػحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََٝكـحصَآسغَكَ٠جإلؿطضلٍَََ

ف ػػد تمسػػؾ لمػػدفمع عػػف لمطػػمعف كػػذمؾ ـ ف ػ دفمعػػي لم ػ وى ولممسػػطور بمذكرتػػي بأاػػي

النك ػ متػػرد نػػوؿ لممتا ػ عىنمػػم بػػأف مولنةتمػػم تمػػى بانػػر رضػػميم فو بػػمم و ،ولمةاػػؼ ولامػػم
نتةنف فف نكوف يذل لم وؿ مستادل إم فدم م بوم ع بل وماط م ػ وفف إستخبلص رضميم لمتػمـ

بمممولنةػ لمتاسػػن مػػف خػػبلؿ لمت م ػػنؿ لمتػ سػػمنتمم ولمظػػروؼ لمتػ فامطػػى بمػػم كىمػػم ت طػػس
بػػأف تىػػؾ لممولنة ػ

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 لممتاػ عىنمػػم نػد فدمػػى بأو ػػمؼ م ػ
نةا فامم مـ تدخؿ يذه لم

ف ظروؼ طبنةن عى مم مدى بي

ال نةا اتمم فاي تـ مولنةتمم بتىؾ لم
فى و ؼ لم

ػ ن لمطػػمعف فػػاف ذمػػؾ ال
ػماب لم ػ و ثػـ يػو

و ثـ فاػي إذل مػم إفتػرض لمونػمع تػدال فااػي ال نةاػ ػ

ػ ال نةا اتمم فف إكرليم ونس عىنمم عاد مولنةتمم فو فف تىؾ لمولنة اػدثى

ف ذمؾ لممسكف بممذلى ٓ
ومػػـ تاكػػر ػ ن لمطػػمعف  ......ولنةػ زنػػمر ،لممتاػ عىنمػػم ممػػم بمسػػكامم عىػ ااػػو

م ػ ػػمت وغنػ ػػر متونػ ػػس ولسػ ػػت ىبتمم إس ػ ػػت بمال عمدنػ ػػم وتركتمػ ػػم م تػػ ػر ،مػ ػػس فط ممم ػ ػػم ( ص ٘ٛ
بممتا ن مى ) تةرفػى فػ خبلممػم عىػ لم ػ لممػذكور ،وعرفػى فو ػمفمم ومػم بمػم مػف ما ػوالى

وممػػذل فمكامػػم لإلدالم بأو ػػمفمم ف ػ لمتا ن ػػمى و ويػػو فم ػػر طبنةػػ كػػذمؾ وال نثنػػر ب ػػور،
مشكػػد ،فف لم ػ لممػػذكور ،اػػدثى بمػػم ففةػػمؿ ونػػمع فو فف لممتا ػ عىنمػػم كماػػى مكري ػ عى ػ
لإلستسبلـ مىطمعف ات فرغ مف إغت مبمم عى اد مزلعممم ٓ

كمم تمسػؾ لمػدفمع كػذمؾ بمسػتامم اػدوث لمم مومػ لم ػمخب ولإلسػتامث مػف لممتاػ

عىنمػػم دوف فف نسػػمةمم لمتنػرلف لممانطػػوف بمم ػ سػػمم لمػػذكر مػػف كػػؿ تماػػس وفف ف ػولى
رلخمم وعونىمم فثامم لمم موم لممدع بمم البد وفف نكوف ند سمس مف لمتنػرلف ويػـ كثػر ،مػو
فامم ادثى عى ااو مم إدعىو ػ بنػد فف لمماكمػ مػـ تىت ػى كىنػ ّ ممػذل لمػدفمع ومػـ تاػط بػي
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

إمكمان سممع ف ولى إسػتامث لممتاػ عىنمػم مػف لمتنػرلف لممبل ػ نف مى ػ مكػمف لمترنمػ
مف عدم ػ ويو دفمع تػويرى وال ػؾ نمكػف فف نتانػر بػي مو ػح ػ ويػو

ف لمدعوى ٓ

ػانح ػ وتػي لمػرفى

ويذل لمدفمع ناطوى اتمم وبطرنؽ لمىزوـ لمة ى عى طىس إترلم تىؾ لممةمناػ و ػ ولف
كمف غنر

رنح ف طىس إترلم ذمؾ لمتا نػؽ بمػم كػمف نتةػنف مةػي عىػ لمماكمػ لإلسػتتمب

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 ٓ

وممذل كمف تا نؽ لألدم ف لممولد لمتامون وبنػمف وتػي لماػؽ فنمػم ولتبػم مى ػ عىػ عػمتؽ

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 ٓ

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

ونػػد فمسػػكى لمماكمػ لمت ػ ف ػػدرى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي عػػف إت ػرلم مةمنا ػ مسػػكف

ػ ن لمطػػمعف لممػػدع ً باػػدوث لإلغت ػػمس بمػػم س ػولم بمات ػػمؿ ينوتمػػم مكتمى ػ 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 ٓ
وتا ن ػم مػدفمع لمطػمعف لم ػػموـ فسمسػم عىػ إسػتامم يػػذل لمت ػونر وعػدـ مة ومنتػػي وفف

لم ور ،لمت فوردتمم عف لمولنة ف فنولممم لمت امىتمم لمتا ن مى بكذبمم لمولنس لمممدى لمذى
تك ػ مةمناتػػي م ضػػح فكمذنبمػػم ولم طػػس بػػأف لممولنةػ إف كماػػى نػػد اػػدثى فاامػػم مػػـ تاػػدث عػػف
إكػرله فو عػػدـ لمرضػػم مػػف تماػػس لممدعنػ بػػؿ بمولف تمػػم وب بػػوؿ
إكرله فو إستامث فو

ػػانح مامػػم ودوف غ ػػس 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 ،إت لروػي نةػد إخػبلال باػؽ

لمػػدفمع بمػػم نةنػػس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي  .ألف لمماكم ػ تكػػوف بػػذمؾ نػػد
اكىػػى عػػف ولتبمػػم فػ ت

ػ لما ن ػ ومةرفػ وتػػي لماػػؽ ف ػ لمػػدعوى نبػػؿ لم

ػػؿ فنمػػم بمػػم

نخػػؿ بأ ػػوؿ لممامكمػػمى لمتامون ػ لمت ػ ن ػػوـ لم مض ػ ف ػ خبلممػػم بػػدور إنتػػمب نسػػة مػػف

خبلمي إمػ ك ػؼ تولاػس لمولنةػ وا ن تمػم خم ػ مػم تةىػؽ مامػم بأركػمف لمترنمػ لمتػ نتػرى
مامكم ػ لممػػتمـ عامػػم ٓ وألف لمةبػػر ،ف ػ لممسػػوومن لمتامون ػ يػ ػ بمما ن ػ ولمولنػػس البمػػمنرد
بػػأنولؿ لم ػػميد والاتػ بمػػم نسػػطره لممػػتمـ مػػف لعتػرلؼ ولنػرلر بمممسػػوومن ممدلمػػى تىػػؾ لألدمػ
التةبر عف لمولنة لم انا لمت الناوطمم لم ؾ وال نتطرؽ إمنمم لمظف ولإلاتممؿ ٓ

فممةبر ،ف لم ضمم لمتامو ي با ن ػ لمولنػس ػ اتػ ولف خػممؼ إعتػرلؼ لممػتمـ ذلتػي

بىسػماي فو بكتمبتػي ودوف فف تت نػد لمماكمػ

ػ إات لرمػم ما ن ػ لمولنػس ػ بػأى ننػد اتػ ومػو كػمف

اكمم مسوليم ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٛٗ/ٔٔ/ػ س ٖ٘ ػ ٓ ٔٛػ ٕٓٛ
* ا ض ٕٓ ٜٕٔٚ/ٖ/ػ س ٖٕ ػ ٗ ٜػ ٕٖٗ
* ا ض  ٜٔٚٔ/ٔ/ٔٛػ س ٕٕ ػ  ٜٔػ ٚٛ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔ/ٙػ س ٕٓ ػ  ٜػ ٖٛ
* ا ض ٗ ٜٔ٘ٙ/ٙ/ػ س  ٚػ  ٕٕٛػ ٕٗٛ
* ا ض  ٜٔٛٔ/ٖ/ٜٔػ س ٕٖ ػ ٘ٗ ػ ٕٙٛ
* ا ض  ٜٔٚ٘/ٙ/ٛػ س  ٕٛػ  ٔٙٙػ ٜٗٚ
* ا ض  ٜٔٗٓ/ٕٔ/ٔٙػ متموع لم ولعد لم ماوان ػ

٘ ػ  ٔٙٛػ ٖٔٔ

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 فػ فنػولؿ لممتاػ عىنمػم و وممػػذل فاامػم غنػػر متدنػ

فوماتت ػ ف ػ سػػنر لممامكم ػ

ولترلملتمػػم بةػػد فف وث ػػى ف ػ فنولممػػم ولطمأاػػى إمنمػػم و ألاػػي ال

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 إلط ػرلح لمػػدفمع لمسػػممؼ لمػػذكر فو لم ةػػود عػػف إت ػرلم
لممةمنا ػ

لمم ػػمر إمنمػػم تا ن ػػم مػػدفمع لمطػػمعف ممػػم ناطػػوى عىنػػي ذمػػؾ مػػف م ػػمدر ،مىمطىػػوس

وعى لمدفمع ٓ

ٝجؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠طُيَئطَهؼَ٠ذإََٔ:ـَ

" دفػػمع لمطػػمعف لمػػذى نتتػػي إمػ ا ػ لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػ ولمػ إثبػػمى إسػػتامم

ا ػػوؿ لمولنة ػ كمػػم روليػػم لم ػػميد نكػػوف دفمعػػم تويرنػػم متةى ػػي بتا نػػؽ لمػػدمنؿ ف ػ لمػػدعوى
إلظمػػمر وتػػي لماػػؽ فنػػي ونابا ػ عىنػػي مػػو

ػػح تاننػػر وتػػي لم ػ فرى ف ػ لمػػدعوى ػ ممػػم كػػمف

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
لمتأكػد مػف فسػمديم ػ فػاف ذمػؾ مامػم نةػد م ػمدر ،عىػ لممطىػوس نبػؿ فف نااسػـ لمػره ونضػمم
مسبؽ عى دمنؿ مـ نطرح عىنمم "ٓ

ويػػو ممالن ػػح فػ ل ػػوؿ لإلسػػتدالؿ و إذ مػػف لمم ػػرر فاػػي مػػنس مىماكم ػ فف تبػػدى

رفنم ف دمنؿ مـ نةرض عىنمم إلاتممؿ فف نس ر بةد إطبلعمم عىني ومامن

لمدفمع فنػي عػف

ا ن نتانر بي إنتامعمم ووتي لمرفى فػ لمػدعوى ومػف ثػـ نكػوف لماكػـ نػد تةنػس بمم سػمد فػ
لإلستدالؿ ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ
وال ن ػػدح فػ ػ ذم ػػؾ فف نس ػػكى لم ػػدفمع ع ػػف طى ػػس إتػ ػرلم لممةمناػ ػ

ػ ػرلا ذم ػػؾ ب ػػأف

مامزعت ػػي فػ ػ إمكمانػ ػ ا ػػدوث لمولنةػ ػ ولس ػػتامم ا ػػدوثمم عىػ ػ اا ػػو م ػػم روله لم ػػميد نتض ػػمف
لممطممب لمتمزم بممتا نؽ و ومت كمف مم ت دـ فػاف لماكـ نكػػوف مةنػبم ولتس لما ض " ٓ
* ا ضٔٔ ٜٔٛٛ/ٜ/طةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ
* ا ض ٕٔ ٜٜٔ٘/ٜ/طةف ٕٗٔٚٙمسا ٖ ٙؽ

وفضػػمؼ لمػػدفمع كػػذمؾ فػ دفمعػػي بأاػػي النمكػػف لم طػػس بػػأف لممدعنػ كماػػى بكػ لر عاػػد
ونمعمػػم نػػوـ ٗ ٜٜٔ٘/ٛ/عىػ اػػد نوممػػم وب ػػرض لمتسػػىنـ ب ػػا يػػذل لم ػػوؿ إذتػػمم بممك ػػؼ
لمطبػ عىنمػػم فف غ ػمم بكمرتمػػم مػػف لماػوع لمىامػ يبلمػ لم ػػكؿ و ػػويد تمػزؽ ول ػػؿ متػػدلر
لمممبػؿ نػػدنـ مىتػوـ و ويػػو مػم نػػدؿ عىػ تكػرلر لسػػتةممممم ومولنةتمػم نبػػؿ لمولنةػ وبةػػديم ومةػػد،

مرلى وبرضميم ٓ

وكمف مف لممتةنف كذمؾ تا نؽ دفمع لمطمعف ف يذل لم دد بمسػتطبلع رفى لمطبنػس
لم ػػرع فػ يػػذل لم ػػأف عىػ ت ػػدنر بأاػػي مػػف لألمػػور لم ان ػ لمخمم ػ لمت ػ النتػػوز مىماكم ػ
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لمخػػوض فنم ػػم ومػػو دوف طىػػس

ػػرنح م ػػف لمم ػػدلفس عػػف لمط ػػمعف ألف مامزعتػػي وعىػػ لماا ػػو

لمسممؼ بنماي تاطوى عى لممطممب لمتمزم ولم مطة

باترلم ذمؾ لمتا نؽ وألاي الن ػترط فػ

طى ػػس لمتا ن ػػؽ فف نك ػػوف ولردل وم ػػمغم فػ ػ عب ػػمرلى خم ػ ػ وفم ػػمظ مةناػ ػ ب ػػؿ ن م ػػـ دالمػ ػ
وضػمام مػػمدلـ يػػذل لم مػػـ ولضػػام والزمػػم دوف إبمػمـ فو غمػػوض كمػػم يػػو لماػػمؿ

فػ مامزعػ

لمػدفمع سػمم لمػذكر ولذ مػـ ت ػػـ لمماكمػ بػاترلم يػذل لمتا نػػؽ بولسػط لمخبنػر لم اػ لممخػػتص
بابدلم لمرفى ف يذل لألمر ولكت ػى بمإلطمواػمف إمػ فنػولؿ لممتاػ عىنمػم رغػـ ظمػور إسػتامم

ت ونريم مىولنةػ بأكمىمػم وألف تىػؾ لألنػولؿ يػ بػذلتمم لمتػ رمميػم لمطػمعف ودفمعػي بممكػذس

ومخمم ػ ػ لما ن ػ ػ وبممت ػػمم فمػ ػ ال ت ػػىح إلطػ ػرلح لم ػػدفمع لمس ػػممؼ لم ػػذكرفو فف تك ػػوف س ػػببم
مئلمسػػمؾ عػػف إت ػرلم ذمػػؾ لمتا نػػؽ و ومػػف ثػػـ كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مةنبػػم بمػػم نسػػتوتس
ا ضي ٓ

عجذؼحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَٝسـأَكَ٠ضـرينَجُوحَٗ:َٕٞـَ

ف د ذيس لمطمعف كذمؾ ف دفمعي إم فاي عى فرض لمتسىنـ تدال بمف ونموس يتػؾ

لمةػرض ولمونػمع بػدفى بطرنػؽ لمخػدلع ولإلكػرله ػ ويػو فػرض تػدم ماػض ػ بمػم فعػدـ رضػمم
لممدعن ػ بػػدلم ،فػػاف مولف تمػػم لمبلا ػ ورضػػمومم بمممولنة ػ لمكممى ػ ولسػػتمرلريم دوف إعت ػرلض
مامم ونبوممم كؿ ذمؾ ناساس عى لمولنة بأكمىمم ماذ بدلنتمم ات اممنتمػم ٓ بانػث ت ػبح

تمنةمم و وند تمى بممرضمم لمتمـ ولم بػوؿ لممطىػؽ ومػف ثػـ فػبل ترنمػ فػ تمنػس لألاػولؿ وال
ع مس ألف لمونمع ويتؾ لمةرض ( لممزعومنف ) إذل كمف ند بدم فػ تا نػذيمم بػمم و ،ف ػمدؼ
ذمؾ نبوال مف لممدعن ورضمم
م

مةػػدـ إمكػػمف تتزو ػ

انانف فمف ركف لم و ،نكوف مات نم ٓ

لمولنة ػ

لممكوا ػ ف ػ ظػػروؼ ولاػػد ،بػػؿ ف ػ ونػػى ولاػػد وتا نػػذل

د ولاد بمم ال نمكف مةي لم وؿ بأف لممتا عىنمم مػـ تكػف لرضػن فػ تػزم مامػم و لرضػن

بتزم خر ٓ
كمم فف لمةبر ،ف يذل لم أف منسى بمم و ،ذلتمم بؿ بمعتبمريم سببم مةدمم مىرضم ٓٓٓ
فاذل تا ؽ لمرضم ومـ نكف مى و ،فثػر فػ تا ػي فػأف مسػممم لمطػمعف عامػم ال نكػوف مػي فداػ

مبرر وال مسوغ ٓ

ٝهلظجَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠إَََٔ:ـَ

" 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 ٓ

فاذل كمف يتؾ لمةػرض نػد ونػس بسىسػى ففةػمؿ متتممنػ

وكػمف ونػوع فوممػم مبمغتػ ومكػف

لممتا عىنمم سكتى ومـ تةترض عى لألفةػمؿ للمتممنػ لمتػ ونةػى عىنمػم فػمف ذمػؾ ناسػاس
عى لم ةؿ لألوؿ فنتةىي ام بل بممرضم " ٓ

* ا ض ٖٕ ٜٕٔٗ/ٙ/متموع لمربس نرف ص ٓ ٖ٘/ٜٔٔطةف ٔ ٕٔ/ٔٗٚؽ

* ا ض ٘ٔ ٜٔٗٓ/ٕ/ص ٓ ٜٔٔػ ٖٗ ػ طةف ٓٓ ٚمسا ٓٔ ؽ
ومـ تأخذ لمماكم بمذل لماظر ولعت دى خطأ فف إستسبلـ لممدعن مؤلفةػمؿ لممكواػ

مترنم لمونمع كػمف اتنتػ لسػتةممؿ لم ػو ،ضػديم فػ لمبدلنػ ٓ وممػذل رفى فاػي نك ػ فف نكػوف
لمطػػمعف نػػد لسػػتةمؿ لالكػرله سػولم كػػمف ممدنػػم فو مةاونػػم وبطرن ػ كمفنػ مىتاىػػس عىػ م مومػ
لممدعن فاذل ف دى نوليم بةد ذمؾ وف باى ال تستطنس لمم موم

فمف فركمف لمترنمػ

تكػوف

متولفره ٓ

ويػػو ن ػػور خػػر ػػمس فسػػبمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي إذ تػػمم رد لمماكم ػ عى ػ يػػذل
لمااو بمم ال نولتي دفمع لمطمعف وال ن ىح بممتمم ردل عىني كمم فاػي نتػمف لمولنػس ولمماطػؽ

كذمؾ ٓ

إذ ال نة ػػؿ فف نسػػتمر لالكػرله لمولنػػس عىػ لممدعنػ وتتػػمبس اى متػػي ماػػنف لتمػػمـ لألنػػبل
لمكممػػؿ فػ فرتمػػم وتمزنػػؽ غ ػػمم بكمرتمػػم كمػػم نسػػتانؿ كػػذمؾ لم ػػوؿ بأامػػم ف ػػدى لم ػػدر ،عى ػ
لمم موم ػ فو فف نوليػػم نػػد خػػمرى ط ػولؿ تىػػؾ لم ت ػر ،عىمػػم بػػأف لمطػػمعف كػػمف بم ػػرده ومػػـ نكػػف

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 لممدعن ػ ألفةػػمؿ لمونػػمع بمػػم نا ػ و ػػؼ لمترنم ػ عػػف
لمولنة سولم كمف يػذل لمرضػم ماػذ لمبدلنػ فو بةػد بػدم مممرسػتمم ولمػذى ناسػاس عىنمػم بأكمىمػم
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 ف ػ فمػػـ لمولنػػس ف ػ لمػػدعوى وعام ػػر

دفمع لمطمعف ويو مم نةنبي بمم نستوتس ا ضي ٓ
كمػم ػمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فسػمد خػر فػ لإلسػتدالؿ عاػدمم فورد بمػدوامى فسػػبمبي
فف لمت رنر لمطب لم رع مـ ناؼ ادوث لمولنة وفؽ لمت ونر لمػولرد عى مسمف لممدعن ٓ

ألف ي ػػذل لم ػػوؿ ن ن ػػد فف ونػػوع لما ػػمدث وفػػؽ فنولمم ػػم فمػػر ماتمػػؿ ومػػنس مشكػػدل ف ػػاذل

فضػػنؼ إمػ لالاتمػػمؿ لنخػػر لمم مبػػؿ مػػم ثبػػى مػػف عػدـ وتػػود فنػ ل ػػمبمى بمػػم فػ لمماػػمطؽ
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لمماػػدد ،مػػف تسػػممم لمت ػ نػػررى فف لالعتػػدلم ونػػس عىنمػػم وفف يػػذل لالعتػػدلم لمػػذى لس ػ ر عػػف
لالتمػػمض ووفػػم ،لمتاػػنف ال بػػد فف نكػػوف مػػف لمتسػػمم بانػػث نتػػرؾ فث ػ لر بتسػػـ لممدعن ػ نػػدؿ

عىنػػي ونابػ م عاػػي ػ فضػػبل عػػف لمسػػمكمم عػػف ذكػػر ذمػػؾ لالعتػػدلم لمولنػػس عىنمػػم مػػف لمطػػمعف

مىطبنػػس لمػػذى فتػػرى عمىنػ لإلتمػػمض ثػػـ كتمػػمف يػػذل لماػػدث لمتىػػؿ عى ػ فنػػرس لماػػمس لمنمػػم
ويػ لممػم وعػػدـ لمبػوح بػي مةػػد ،ف ػمر طونىػ الا ػ 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 فػ ت رنػره 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 ومةىػوـ مىكمفػ فف لماممػؿ نمكػف
فف ت وـ بمفةمؿ ذلتن
خم

لنتمبن مك تس ط امىمم با سمم دوف تدخؿ مف فاد خرٓ

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 ٓ

ويذل لمازنؼ ال أف مىطمعف بي ومـ نادثي ومـ نتسبس ف ادوثي و ـ ولمطبنػس لمػذى
نػػمـ ممػػم بمإلتمػػمض ف ػ بػػشر ،لممسػػوومن عػػف إرتكمبػػي ترنم ػ إس ػ مط اممػػؿ ومػػف لمطبنة ػ فف
نس ػػة وفف نك ػػذس إلس ػػتنتمد س ػػبس ( م ػػطاس ) نب ػػنح لإلتم ػػمض لمم ػػشثـ لم ػػذى إرتكب ػػي ي ػػو
ولممدعن ذلتمم ػ مػذمؾ تػممى رولنتممػم كمذبػ مثىمػم تػمم إدعػمم لممدعنػ بضػربمم كػمذس وغنػر

مب ػػرر وتا ض ػػي لمون ػػموس لمبلا ػ ػ وفػ ػ م ػػدمتمم م ػػم روت ػػي يػ ػ ا س ػػمم م ػػف فام ػػم
لألسػكادرن وفمضػى مةػي فسػبوعنف كػممىنف فػ

ػػمابتي إمػ ػ

ػ بم رديمػم فنمػم مةػم و فضػبل عػف نةوديػم

عف لإلببلغ بمذل لإلعتدلم لم انس لم مس لمةانؼ لممزعوـ مةد ،ف مر !!!
ويذه لمونموس برمتمم رغػـ تسىسػىمم لمماط ػ

غمبػى بأكمىمػم عىػ ماكمػ لمموضػوع

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

ف ػ عنػػس لم سػػمد ف ػ لالسػػتدالؿ ولمتةسػػؼ ف ػ لالسػػتبمح بمػػم عمبػػي ولسػػتوتس ا ضػػي ٓ كمػػم
ناب ػ م ذمػػؾ عػػف فف لمماكم ػ مػػـ تاػػط بممػػدعوى عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر،
لممممػػم

ػػممى ومػػـ تىػػـ

ػػانام بكمف ػ ونموةمػػم وعام ػػريم ممػػم نةنػػس لممامكم ػ ألف لمماكم ػ لعتمػػدى ف ػ

نضمومم عى لمدمنؿ لممستمد مف فنولؿ لممدعن واديم رغـ فاي ال ن ىح بذلتي مبلستدالؿ بػي
عىػ ثبػػوى

ػػا اػػدوث لمولنة ػ لممكواػ

مىترنم ػ لمت ػ دنػػف عامػػم لمطػػمعف وف ػ لمظػػروؼ

ولممبلبسمى لممانط بمم كمػم سػىؼ لمبنػمف ويػو ممنوتػس ا ػض لماكػـ لممطةػوف فنػي ولإلاممػ

ٓ

*

ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٗٓ ػ ٓٔ ٜػ طةف ٓٗٗ مسا ٕٗ ؽ
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كمػػم كػػمف عى ػ لمماكم ػ كػػذمؾ تا نػػؽ ولنة ػ لمػػزول لمةرف ػ بػػنف لممدعن ػ ولمطػػمعف
ولممدع بمم مامم فممـ لمطبنس لمذى فترى عمىن لالتممض عاد سشلممم عف عبلنتمم بي ٓ
وي ولنة

يمم خم

لمػػزول ولف كػػمف بانػػر وثن ػ رسػػمن

وفف لمخطب

وت دنـ لمدبى

تاب م عامم وتدؿ عىنمم ويذل

ناػػؿ مىػػزو مةم ػر ،زوتتػػي ولالت ػػمؿ بمػػم تاسػػنم رغػػـ

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

وال ػػؾ ممدلمػػى لممدعنػ نػػد إدعتػػي وظميرتػػي فنػولؿ لمطبنػػس ا ػػبل عػػف اػدنث لممدعنػ وفنولممػػم
لمني عادمم سأممم عف مدى عبلنتمم بممطمعف ٓ
ولذ مػػـ ت ػػـ لمماكمػ بمػػذل لمتا نػػؽ رغػػـ مزومػػي ومػػو دوف طىػػس مػػف لمػػدفمع فػػاف اكممػػم
نكوف مةنبم بمم

ور ولالخبلؿ باؽ لمدفمع بمم نستوتس ا ضي ٓ

والماؿ مى وؿ ف يذل لم دد بأف لمطمعف ال م ىا مي ف لمتمسؾ بمذل لموتي مف
لمطةف ولتخمذه سببم مف فسبمس طةاي ألف لمة وبػ لمم ضػ بمػم ضػده مبػرر ،مترنمػ لالسػ مط
لمةمػػدى الم ػرف ،ابى ػ لمما ػػوص عىنمػػم ف ػ لممػػمد ٕٙٓ / ،ع وبػػمى ألف لمطػػمعف ناػػمزع ف ػ
ور ،لمولنة برمتمم إغت مبم ولتممضم ٓ

ومف لمم رر ف يذل لم دد فاي ال نتوز تطبنؽ اظرن لمة وب لممبػرر ،عاػد ننػمـ يػذه
لممامزع ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/لمسا  ٖٚػ  ٔٛٛػ ٘ ٜٛػ طةف ٖٓ ٘٘ / ٖٙؽ

سحٓـحَََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَٝئسالٍَحبنَجُضكحعََ:
ف ػػد اػػمزع لمطػػمعف كػػذمؾ فػ

مف لمامان لمولنةن

ػػا

ت ػػونر لممدعنػ مىولنة ػ ككػػؿ وبأامػػم مسػػتانى

وغنر مت ور ،ل بل وفةبل ممم ن ماس لإلغت مس بممضػرور ،مػف ثػمر

ول ػ ػػمبمى تػ ػػدؿ عىنػ ػػي وت طػ ػػس بادوثػ ػػي ولبػ ػػبلغ س ػ ػرنس الناتمػ ػػؿ تػ ػػأخن لر فو ترلخنػ ػػم ٓ كمػ ػػم لف
لالتم ػػمض بمس ػػتةممؿ لم ػػو ،ال ب ػػد ولف نخى ػػؼ تى ػػؾ لنث ػػمر وت ػػمابي لم ػػمرلى ودالالى طبنػ ػ

التت ػػؽ وامم ػ لممدعن ػ عاػػد لمك ػػؼ عىنمػػم بمةرف ػ لمطبنػػس لمػػذى فتػػرى عمىن ػ
خم

لالتمػػمض

فذل فس ر لالكرله عف وفم ،لمتانف ف لا مومم ٓ
ومـ تستتس لمماكم مطىس لمدفمع إسػتدعمم كبنػر لالطبػمم لم ػرعننف منػدم ب فرنػي فػ

لمولنة ػ برمتمػػم بةػػد لطبلعػػي عى ػ فورلؽ لمػػدعوى وكمف ػ لمت ػػمرنر لمم دم ػ فنمػػم وخم ػ فن ػولؿ

لمطبنس ٓ .......

وفطراػػى لمماكم ػ ذمػػؾ لمػػدفمع ب وممػػم إامػػم ال تػػرى مبػػر لر مبلسػػتتمب
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ممػػذل لمطىػػس

لالاتنمط لمولرد ،بمذكر ،لمدفمع ألاي مـ نبد ف ختمـ لممرلفة ولمةبر ،بممطىبمى لمختممن ٓ
وفامم لطمأاى لم ت رنر لمطبنس لم رع ألت مني مس فنولؿ لممتا عىنمم فنمم نتةىؽ

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 تػمزـ ونػمطس فػ اممػ عػدـ إسػتتمب لمماكمػ مطىبػي
لأل ى ويولماكـ بممبرلمٓ ،
ولذ مـ تستتس لمماكم مذمؾ لمطىس لأل ى ومف ثـ كمف عىنمم لنستتمب لم طىػس
ػرنح فبػػدى عىػ سػػبنؿ لمتػػزـ عاػػد عػػدـ لإلسػػتتمب لم ػ

لمتا نػػؽ لمسػػممؼ لمػػذكر ويػػو طىػػس

لمطىس لأل ى ويو لم ضمم بممبرلمٓ ،
يػػذل لمػ لف لممػػذكر ،لمتػ ن ػػدممم لمػػدفمع لثاػػمم لممرلفةػ

تةتبػػر مكمىػ مىػػدفمع لم ػ وى

لممبدى لممـ لمماكم بتىس لممرلفة لف مػـ تكػف بػدنبل عاػي وعىػ لمماكمػ لف تسػتتنس لمػ
طىبمى لمتا نؽ لمت تبدى بتىؾ لممذكرٓ ،

ممدلمػػى تويرنػ وظػػمير ،لمتةىػػؽ بممػػدعوى لممطروا ػ كمػػم يػػو لماػػمؿ فػ طىػػس اػػدس
كبنر لالطبمم لم رعننف لمسممؼ لمذكر ونةتبر يذل لمطىس وكأاي فبدى فممممم لثامم لممرلفةػ ٓ

ممدلمػػى مػػذكر ،لمػػدفمع تػػزمل ال نتت ػ فز مػػف لممرلفة ػ لم ػ ون ونةتبػػر مػػم تػػمم ف ػ اممنتمػػم يػػو
لمطىس لمختمم لمذى نخىص لمني لمدفمع ف ختمـ دفمعي ٓ
نضمؼ لم مم ت دـ فف فنولؿ لممدعن ي بذلتمم ماؿ لماة بمم

ور وعدـ لممطمب ػ

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 فرنػػي ف ػ لمولنة ػ

برمتمم ممم ناطوى عىني يذل لمرد مف م مدر ،عى لممطىوس وعى لمدفمع كمم سىؼ لمبنمف ٓ
وممػػذل كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مةنبػػم م

ػػور تسػػبنبي ولخبلمػػي باػػؽ لمػػدفمع متةػػنف

لما ض ٓ
ولس ػػت ر نض ػػمم لم ػػا ض عىػ ػ ذم ػػؾ إذ نضػ ػ ب ػػأف لم ػػدفمع لممس ػػطور فػ ػ م ػػذكر ،م دمػ ػ

مىماكم مف لمدفمع لثامم لممامكم

نةد مكمبل مدفمعي لم وى فف مـ نكف بػدنبل عاػي وعىنمػم

فف تسػػتتنس مطىبمتػػي فنمػػم متػ كماػػى تويرنػ

ظػػمير ،لمتةىػػؽ بممػػدعوى والزمػ

مى

ػػؿ فنمػػم

ولال كمف لماكـ مةنبم ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٔ/ٔٔ/ػ سٕٗ ػ  ٜٔ٘ػ ٘ٔٔٔ ػ طةف ٜٔ٘ / ٕٔٙٛ
* لألاكمـ سمم لمبنمف ف لمسبس لألوؿ مف يذل لمطةف
كمػػم فوضػػح لمػػدفمع فوتػػي لم

ػػور ف ػ ت رنػػر لمخب ػرلم لمثبلث ػ ب سػػـ لباػػمث لمتزننػػؼ
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ولمتزونر لمذى توم

فاص توننػس لمطػمعف عىػ لالنػرلر لمماسػوس لمنػي بمولف تػي عىػ لتػرلم

عمىن لالتممض مىمتا عىنمم ٓ

وف بنمف ذمؾ نمؿ دفمع لمطمعف بمممرلفة لم ون وبمذكرتػي لممكتوبػ

فف

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 كىمػ "
زوتت ػ " إم ػ

ػػىس لمةبػػمرلى لمت ػ تمسػػؾ لممػػتمـ وال ن ػزلؿ نتمسػػؾ بأامػػم مػػـ ت ػػدر عاػػي و

وننػػمـ لمسػػند لمطبنػػس " بػػممتزونر " فػ لإلنػرلر دلؿ عىػ مةداػػي ولعتنػػمده لمخػػرو عىػ اػػدود

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
وفاي يو وي لممسووالف لمواندلف ولنةم ونماوام عف إترلومم عى ااو مخممؼ مى ماوف ٓ
ونػػمؿ لمػػدفمع فاػػي كػػمف بوسػػس لممػػتمـ فف ن ػػر بكتمبػ لإلنػرلر مػػف بػػمس لم ػػممم ولماتػػد،

م دن فػ مػأزؽ دوف تثرنػس عىنػي و ومكػف لمولنػس فف يػذل لإلنػرلر مػـ ن ػدر عاػي ومػـ نكتػس
بنػده ومػـ نونػػس عىنػي و نػ ذمػؾ ذلى مػػم تػمم بت رنػر لمطػػس لم ػرع فباػػمث لمتزننػؼ ولمتزونػػر
عى خطأ لماتنت لمت خىص إمنمم و ػ ف د فورد لمت رنر فف م ظ " زوتت " لممدوف بممسػطر /
ٖ بػػمإلنرلر اػػرر بمػػدلد مختىػػؼ وفػ ظػػرؼ كتػػمب الاػػؽ و وفف عبػػمرلى لإلن ػرلر منسػػى بخػػط
لممتمـ و وفورد لمت رنر و

م مىتوننس لمماسػوس مىمػتمـ عىػ لإلنػرلر فاػي مكتػوس " تاػى ظػرؼ

مف لمخوؼ ولم ىػؽ " و وفاػي توتػد فمػمرلى فورد لمت رنػر بأامػم (ٔ) عػدـ لمتامسػؽ بػنف فوضػمع
لماػػروؼ بػػممى ظ لمولاػػد و (ٕ) لممنػػؿ مػػس إسػػتمرلر سػػنر لمكتمبػ (ٖ) بدلن ػ مضػػطرب مختى ػ و
(ٗ) إااامم ارؼ لممػنـ (٘) ضػمور تكػونف بةػض لماػروؼ و ( )ٙلمت ػدند عىػ كمبػ بةػض
لماروؼ وضمور تزم مامم ف بةض مامم و ( )ٚلمتاوؿ مف لممروا لم وسن إم لمزلون ٓ

وذلى يػػذه لألمػػمرلى لمت ػ ع لزيػػم لمت رنػػر إم ػ لمخػػوؼ ولم ىػػؽ و ي ػ فمػػمرلى تشكػػد فف
لمتوننس غنر مدر عف نده وفامػم مػف ثػـ فمػمرلى " ت ىنػد توننػس " ومنسػى لمػمرلى نىػؽ وخػوؼ
منػػد لممػػتمـ ػ ولذ اانػػؿ ف ػ ت

ػػنؿ بنػػمف ذمػػؾ عى ػ مػػم ورد بػػممت رنرنف لإلست ػػمرنف لمم ػرف نف

بامفظتناػػم الثاػػنف مػػف فكبػػر فخ ػػموننف ف ػ فباػػمث لمتزننػػؼ ولمتزونػػر لمىػػذنف ت فرسػػم يػػذل لم سػػـ

سى م و ومم إاتمنم إمني مةم مسدند فسبمبممم مف فف يذل لمتوننس مـ ن در عف طرنػؽ لممػتمـ بػؿ
در عف خط ند خص خر خبلفػي و وفف ت رنػر لمىتاػ لمثبلثنػ ألباػمث لمتزننػؼ ولمتزونػر
نػػد تػػردى إم ػ اتنت ػ خمطو ػ

ػػمبمم لم

ػػور وفسػػمد فسػػبمبمم وفدمتمػػم لألمػػر لمػػذى نتةػػنف مةػػي

إطرلح يذل لمت رنر ولستبةمده وعدـ لألخذ بي

ىبم واتنتػ " ـ  ...إذ اانػؿ عىػ ذمػؾ كىػي و ػ

فاا ػ ػػي ت ػ ػػدنر بمم ػ ػػذكر لإل ػ ػػمر ،إمػ ػ ػ لألم ػ ػػمرلى ولمةبلم ػ ػػمى ولألدمػ ػ ػ لمتػ ػ ػ لا ػ ػػميم لمت رنػ ػ ػرلف

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
لممتمـ وفاي توتد ٖٔ عبلم تشكد يذل لإلختبلؼ وت طس بي ٓ

(َجُطوغيغجَٕحبحكظطي٘حَجملوضٓطنيَجبِـَٚجملغجكؼسَ)َ

ٝهضَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠إََٔ:ـَ

" مماكم لمموضوع إستبةمد لمدمنؿ ومػو امىتػي لورلؽ رسػمن مػم دلمػى نػد رفى فاػي ال

نىتوـ مس لما موؽ لمت إنتاةى بمم ولطمأاى إمنمم " ٓ
* ا ض  ٜٔٚٙ/٘/ٔٚػ س  ٕٚػ ٕٔٔ ػ ٔٓ٘

ف ػد لاتمػ

ذمػؾ لمت رنػػر لمػػذى عػوؿ عىنػػي لماكػـ لمػ 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
( زوتت ) لممدوف بممسطر لمثممث مف لالنرلر ارر بمدلد مختىؼ موام عف لممدلد لممارر بي
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 ٓ

وبػ ػػذمؾ نػ ػػمـ لمتةػ ػػمرض بػ ػػنف لمت رن ػ ػرنف بمػ ػػم نػ ػػدؿ عى ػ ػ عػ ػػدـ دنتممػ ػػم وناػ ػػوؿ دوف
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
ل بل عاػد تارنػر لالنػرلر ونػد اػرره لمطبنػس  ......وضػماي لمماػرر فػ ظػروؼ مرنبػ بمػم

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
يذل لمااو وبذمؾ ف د

مى ضمم بادلاتي ٓ

بلانتي مف لمامان لمولنةن

مبلستدالؿ بي ضد لمطمعف ولتخمذه سػادل

ومػـ تأخػذ لمماكمػ 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

لماتنتػ

بػػدعوى لامػػم لطمأاػػى لمػ لمت رنػػر ماػػؿ لممامزعػ وفنػولؿ لمطبنػػس  .....لمت ػ فورديػػم

بممتا ن ػػمى

ػ مػػس فف ذلى لمةبلمػػمى لمتػ ػ ذكريػػم لمت رنػػر لمػػذى فخػػذى بػػي لمماكمػػ ت ط ػػس

بمإلستدالؿ لم انح بأف لمتوننس منس مىطمعف ٓ

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 كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ إمػػم لط ػرلح ت رنػػرى نسػػم لباػػمث لمتزننػػؼ

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
فػ

ػػأف

ػػا توننػػس لمطػػمعف عىنػػي ومػػو دوف دوف طىػػس مػػف لمػػدفمع ألف مامزعتػػي وعى ػ

لمااو لمسممؼ بنمامم تاطوى عى لممطممب لمتمزم بذمؾ لمتا نؽ وألف ولتبمم ت

لماؽ ف لمدعوى وتا نؽ مم نىزـ مف فدم

ػ وتػي

ومو دوف طىس مف لمخ وـ كمم سبؽ لم ػوؿ ولذ

فمتمم ذمؾ فأف اكممم نكوف مةنبم ولتس لما ض ولالامم ٓ

ٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظَ

فأاي ممم كمف لالستمرلر ف تا نذ لماكـ لممطةوف فني ضد لمطمعف مف ػأاي فف

نرتػػس مػػي فض ػرلر تسػػنم
ن

النمكػػف مػػدلركتمم ٓ بمػػم ناػػؽ مػػي طىػػس ونػػؼ تا نػػذه مشنتػػم رنثمػػم

ؿ ف يذل لمطةف .

كِٜظَٙجلؿرحخَ

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

ؿ ف يذل لمطةف ٓ

ٝجمٌََْأٝلَََ:

ب بوؿ لمطةف كبل

331

غحٗيحََ:

وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةػوف فنػي ولإلاممػ مػس لمػزلـ لممطةػوف
ضديم لممم روفمى لممدان ٓ

جحملحَٓ/َ٠عجحتَ٠ػـيسَ

هطــََٝجطحذسَسـأَـَجضالفَ

ئسطظحصٌَٓحَٗ٠كَ٠ججل٘خَ
َ

جُوؼيسََُ8005ـ٘سََٓ0999ـطأٗقَمشحٍَجُوحٛغزَـَ(َ0999/01950ج٘خَجألػذٌيس)ََ
َ
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َ

جُـؼَٖذحُ٘وغََ81/0667مَ

حمٌٔسَجُ٘وغ
جُضجتغزَججل٘حتيسَ
ٓظًــغزَ
َ

جملوضََّٖٓ ......... :

ذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَ
متمـ ػ ماكوـ عىني ػ طمعف ػ مابوس .

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ /مامػػد رتػػمو عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو

عطني ػ لممامم بػمما ض٘ٗ ػمرع طىةػى اػرس و  ٕٙػمرع ػرنؼ بم ػم ػ
عممر ،لإلنموبنىنم ػ لم ميرٓ ،
ػـضََََََ:

كــَ٠جمٌــَْ:

لمانمب لمةمم
لم ػػمدر ف ػ ٗٔ  ٜٜٔٛ /ٔٔ/مػػف ماكم ػ تػػاح مسػػتأاؼ لألزبكن ػ ف ػ

لم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعوى رن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ٖٖٗ ٜٜٜٔ/ٚمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتأاؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػممؿ لم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمير،
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( ٜٜٜٔٗٔ/ٜٔٓتػػاح لألزبكن ػ ) ولم مض ػ اضػػورنم  :ػ فوال  :ب بػػوؿ
لإلسػػتوامؼ ػػكبل وفػ لمموضػػوع بتةػػدنؿ لماكػػـ لممسػػتأاؼ ولإلكت ػػمم باػػبس
لممتمـ لألوؿ ( لمطمعف ) سػت ف ػمر مػس لم ػاؿ ولما ػمذ عػف لمتممػ لألومػ

ولمثمان ولمثممث ولمسمدس  .وبتارنمي مموػ تانمػم عػف لمخممسػ ولمتأننػد فنمػم
عػػدل ذم ػػؾ ولمم ػػمرنؼ  .ثمان ػػم  :ب بػػوؿ لإلس ػػتوامؼ ػػكبل وفػ ػ لمموض ػػوع
باماػػمم لماكػػـ لممسػػتأاؼ وبػرلم ،لممتممػػنف لمثػػما ولمثممػػث ممػػم فُسػػاد إمنممػػم .

ثممثػػم  :ف ػ لمػػدعوى لممدان ػ بةػػدـ ت ػولز لإلسػػتوامؼ وفمزمػػى لممػػدعننف فنمػػم

بممم ػمرنؼ وبمبىػ ع ػر ،تانمػمى م مبػؿ فتةػمس لمماممػمه ػ وكماػى ماكمػ
ا
تػاح ػب لر نػػد نضػى بتػمرن ٜٜٜٔ/ٛ/ٕٚاضػػورنم  :ػ أٝلَ :بمةمنبػ كػػؿ

م ػػف  (......... )ٔ( :لمط ػػمعف )  ........... )ٕ( .ب ػػممابس مم ػػد ،فربةػ ػ

سػػاولى مػػس لم ػػاؿ ولما ػػمذ عػػف لمتمم ػ لألوم ػ ولمثمان ػ ولمثممث ػ ولمسمدس ػ .
ا
غحٗيــحَ ( ...... :لمطػػمعف ) بػػممابس ثبلث ػ ف ػػمر مػػس لم ػػاؿ ولما ػػمذ عػػف
ا
لمتمم ػ لمخممس ػ  .غحُػـــحَ :بتا ػرنـ .....مبى ػ ممو ػ تانػػي عمػػم ُاسػػس إمنػػي
ا
وفمزمػػى لممتممػػنف تمنةػػم بممم ػػمرنؼ لمتامون ػ  .عجذؼـــحَ :بب ػرلم ،لممػػتمـ
ا
 ( .........لمطػػمعف ) ممػػم اسػػس إمنػػي بممتمم ػ لمرلبة ػ  .سحٓـــحَ :بب ػرلم،
ا
لممػػتمـ  .........ممػػم ُاسػػس إمنػػي بػػممتممتنف لمرلبة ػ ولمخممس ػ  .ؿحصؿــحَ:
بااممػ لمػدعوى لممدانػ إمػ ماكمػ

ػممؿ لم ػمير ،لإلبتدلونػ ماظريػم بااػػدى

لم ػ ػػدولور لممدانػ ػ ػ بتىسػ ػ ػ  ٜٜٜٔ/ٔٓ/ٜولعتب ػ ػػرى لماط ػ ػػؽ ب ػ ػػمماكـ إعبلا ػ ػػم
مىخ وـ بمم ٓ
جُٞهحتـــــــغَ

وكماى لمانمب لمةمم ند إتممى كبل مف  :ػ

ٔ ػ ................

( طمعف )

ٕ ػ ................
ٖ ػ ................
بأامـ ف نوـ  ٜٜٜٔ/ٚ/ٕٚبدلور ،نسـ لألزبكن مامفظ لم ميرٓ ،
ٔ ػ جملطٜٔحَٕجألٍَٝٝجُػحٗ ٠تسػببم بخطوممػم فػ مػوى كػبل مػف  ......و ........وكػمف

ذمؾ ام وم عف إيمممممم ورعواتممم وعدـ إاترلزيمم وعدـ مرلعمتممم مى ولانف ولم لررلى
ولمىػولوح ولألاظمػ وذمػػؾ ب نػػمد ،كػػؿ ماممػػم سػػنمرتي باممػ نػػاتـ عامػػم لمخطػػر بػػأف نممػػم
بممتسػػمبؽ بممػػم ممػػم فدى إلاا ػرلؼ سػػنمر ،لألوؿ وعبػػوره لمتزن ػر ،لموسػػط إم ػ لإلتتػػمه
لمم مبؿ بكوبرى  ٙفكتوبر فا طدـ بسنمر ،لممتاػ عىنممػم سػمم
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لمػذكر واػدث بممػم

لإل ػػمبمى لممو ػػوف بممت ػػمرنر لمطبن ػ لممرف ػ بػػمألورلؽ ولمت ػ فودى بانمتممػػم اػػمؿ
كواممم متةمطنمف ُمسكر عاد إرتكمس لمخطأ لمذى اتـ عاي لمامدث ٓ
ٕ ػ جملطٜٔحَٕجألٍَٝٝجُػحٗ ٠تسػببم بخطوممػم فػ إ ػمب كػؿ مػف ػمينامز مامػد

ػممح

وا ػػمدر مام ػػد طىة ػػى لم ػػةندى وك ػػمف ذم ػػؾ ام ػػوم ع ػػف إيممممم ػػم ورعواتمم ػػم وع ػػدـ

إاترلزيمم وعدـ مرلعمتممم مى ولانف ولم لررلى ولمىولوح ولألاظم وذمؾ ب نػمد ،كػؿ ماممػم
سػػنمرتي بامم ػ نػػاتـ عامػػم لمخطػػر بػػأف نممػػم بممتسػػمبؽ بممػػم ممػػم فدى إلاا ػرلؼ سػػنمر،

لألوؿ وعبوره لمتزنر ،لموسط إم لإلتتمه لمم مبؿ مكوبرى  ٙفكتوبر فا ػطدـ بسػنمر،
لممتاػ ػ عىنمم ػػم س ػػمم

لم ػػذكر وا ػػدث بمم ػػم إ ػػمبتممم لممو ػػوف بممت ػػمرنر لمطبنػ ػ

لممرف ػ بػػمألورلؽ اػػمؿ كواممػػم متةمطنػػمف ُمسػػكر عاػػد إرتكػػمس لمخطػػأ لمػػذى اتػػـ عاػػي
لمامدث ٓ
ٖ

ػ جملطٜٔـــحَٕجألٍَٝٝجُػـــحٗ ٠تسػػببم بايمممممػػم ف ػ إتػػبلؼ فتػ ػزلم لمسػػنمرتنف رنمػػ

ٓٓ ٔٛٙٚمبلكػ ػ لم ػػمير ،ولمممىوكػ ػ إلنم ػػمس عب ػػد لم ػػرانـ عب ػػد لم ػػرامف و ٖٗ٘ٓٚ
مبلك لم مير ،ولمممىوك مامدر مامد طىةى لم ةندى ٓ

ٗ ػ جملطٜٔــحَٕجألٍَٝٝجُػــحٗ ٠نػػمدل مػركبتنف منتػػنف بػدوف رخ ػ تسػػننر بػأف كماػػم فثاػػمم
لم نمد ،تاى تأثنر لمخمرٓ

٘

ػ جملطٜٔــحَٕجألٍَٝٝجُػــحٗ ٠نػػمدل مػػركبتنف منتػػنف بػػدوف رخ ػ ننػػمد ،بػػأف كماػػم فثاػػمم
لم نمد ،تاى تأثنر لمخمر ٓ

 ٙػ جملطٜٔـحَٕجألٍَٝٝجُػـحٗ ٠نػمدل سػنمرتممم باممػ تةػرض لأل ػخمص ولألمػولؿ مىخطػر
بأف كمف فثامم لم نمد ،تاى تأثنر لمخمر ٓ

 ٚػ جملطَْٜجُػحُع ضبط ف مكمف عمـ ف امم ُسكر بنف ٓ
وطىبػػى لمانمب ػ ع ػػمبمـ بػػمممولد ٕ/ٕٖٛؤ و ٕٕٗٗ/ؤ و  ٙ/ٖٚٛمػػف ن ػػماوف
لمة وب ػ ػػمى ولممػ ػ ػولد ٔ و ٕ و ٖ و ٗ و ٕ ٚمك ػ ػػرر  ٔٓ/و ٖ٘/ٚوٕ و  ٚٚو  ٚٛو  ٜٚم ػ ػػف
لم ػػماوف رنػػـ  ٙٙمسػػا ٖ ٚلممةػػدؿ بػػمم ولانف ٖٕ مسػػا ٓ ٜٔٛو ٕٓ مسػػا ٖ ٜٔٛولمبلوا ػ
لمتا نن لممىا بي ولممولد ٔ و ٕ و  ٚمف لم ماوف ٖ ٙمسا ٓ ٜٔٚٙ
وفممـ ماكم تاح لألزبكنػ بتىسػ ٘ ٜٜٜٔ/ٛ/إعتػذر نمضػنمم إلست ػةمره ارتػم و

فػػأمر لممست ػػمر روػػنس ماكم ػ

ػػممؿ لم ػػمير ،لإلبتدلون ػ بااممتمػػم متىس ػ  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜماظريػػم

فممـ ماكم تػاح ػب لر و ػ ولمتػ نضػى بػمماكـ لممت ػدـ بنماػي و فاسػتأا ي لمماكػوـ عىنػي وبػمن
لمماكوـ عىنمـ و ػ ف ضى لمماكم لإلستوامفن باكممم سممؼ لمبنمف ٓ
جُـؼــــََٖ :ولذ عػػمس لماكػػـ لإلسػػتوامف مثىمػػم عػػمس اكػػـ فوؿ درت ػ لمػػبطبلف ولإلخػػبلؿ
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باػػؽ لمػػدفمع ولم

ػػور وفسػػمد لإلسػػتدالؿ ػ مػػذمؾ طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ عىنػػي بطرنػػؽ لمػػا ض

بتوكنؿ ُنبنح ذمػؾ انػث ننػد طةاػي بػرنـ ٖٕ ٜٜٜٔ/ٚتتػمبس فػ  ٜٜٜٔ/ٔٔ/ٕٛب ىػـ كتػمس
ماكم ممؿ لم مير ،لإلبتدلون وذمػؾ مؤلسبمس لنتن  :ػ
أؿرحخَجُـؼــــــَٖ
ا
ا
ا
أٝلََ :ذـالَٕجمٌَْذـالٗحَٓـِوحََٖٓجُ٘ظحَّجُؼحّ
َ

ذمػػؾ فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي و اكػػـ بمطػػؿ بطبلاػػم ظػػمي لر ومطى ػػم مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ

م دوره مف ماكم تاح ب لر لمانر مخت

مكمانم باظر لمدعوى ٓ

وكمف لمطمعف و ػ ند دفس فممـ ماكم تاح ب لر 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
اكـ ماكم تاح ب لر بطبلام مطى م م دوره مف ماكم غنر مخت

مكمانم باظر لمدعوى

و وذمؾ عى ساد فف ماكم تاح لألزبكن يػ لممخت ػ دوف غنريػم باظريػم و وفف إعتػذلر
فاػػد نضػػم ،دولوػػر تػػاح لألزبكن ػ لألربة ػ ولف كػػمف نوتػػس إاممتمػػم إم ػ إاػػدى دولوػػر لألزبكن ػ
لألخػػرى ماظريػػم و إالّ فاػػي النتػػوز وال نمىػػؾ لألسػػتمذ لممست ػػمر روػػنس ماكم ػ

ػػممؿ لم ػػمير،

إاممتمػػم إم ػ ماكم ػ تػػاح ػػب لر وػ ػ ألامػػم غنػػر مخت ػ مكمانػػم باظريػػم و لألمػػر لمػػذى نوتػػس

إما ػػمم اكمم ػػم مبطبلا ػػي ولاممػ ػ لم ض ػػن ماظري ػػم فم ػػمـ ماكمػ ػ فوؿ درتػ ػ باا ػػدى دولو ػػر ت ػػاح
لألزبكن لممخت

دوف غػنريم باظريم ٓ

وف تسبنس رفض يذل لمدفس و با لماكـ لإلستوامف لممطةوف فني و با نضممه عىػ
ماممط

مرخ و بأف و ػؼ نػرلر لألسػتمذ لممست ػمر روػنس ماكمػ

ػممؿ لم ػمير ،لإلبتدلونػ

" بمإلاممػ " إمػ ماكمػ تػػاح ػػب لر و بأاػػي " نػرلر باػػدس " نػػمض مىاىػػوؿ ماػػؿ لم مضػ لمػػذى

تاا ػ إلست ػػةمر لماػػر و وفف يػػذل لم ػرلر ػ لممزعػػوـ فاػػي اػػدس ػ نػػد خػػص لمسػػند لألسػػتمذ
لم مضػ لمماتػػدس بذلتػػي مى

ػػؿ فػ موضػػوع لمتااػ بػػدال مػػف لمسػػند لألسػػتمذ نمضػ لمػػدعوى

لأل نؿ و وفاػي بػذمؾ ػ يكػذل نػمؿ لماكػـ لإلسػتوامف ػ نخػر عػف لمم مػوـ لم ػماوا مئلاممػ مػف

لممانى ٓ
ماكم إم فخرى ولمانر تموز ػ كمم نمؿ لماكـ ػ إال ب ضمم مف لمماكم ُ
ػػمرخ و نداض ػػمم ذلى نػ ػرلر لألس ػػتمذ لممست ػػمر رو ػػنس
وي ػػذه " لمماممطػ ػ " و ماممطػ ػ
ماكم

ممؿ لم ػمير ،لإلبتدلونػ و وا ػي لمثمبػى عىػ ماضػر تىسػ ماكمػ فوؿ درتػ نػوـ

٘ ٜٜٜٔ/ٛ/با ر لمى ظ  :ػ
" تةػػرض عى ػ دلو ػر ،تػػاح ػػب لر بتىس ػ  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜبرومس ػ لألسػػتمذ  ......روػػنس

لمماكمػ ػ وعىػ ػ لمانمبػ ػ إاض ػػمر لممتمم ػػنف لألوؿ ولمث ػػما م ػػف لمس ػػتف ولع ػػبلف لمثمم ػػث وك ػػذل

لممػػدعنف بػػمماؽ لممػػدا ف ػ لمتىس ػ لمماػػدد " ،و وعى ػ يػػذل اظػػرى لمػػدعوى بتىس ػ وبػػروؿ
ماكمػ تػاح ػب لر و واػررى تمنػس مامضػر لمتىسػمى بةاػولف " ماكمػ تػاح ػب لر " و ػ كمػم
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امؿ اكـ فوؿ درت عاولف " ماكم تاح ب لر " !!!
فى ػػنس

ػػانام فف لم ػ ػرلر " إات ػػدس " نمض ػػنم منا ػػؿ ما ػػؿ ن ػػمض فػ ػ ماكمػ ػ ت ػػاح

لألزبكن و ولامم فُانىى لمدعوى و واص نرلر لممست مر روػنس لمماكمػ عىػ فامػم " تُةػرض "
عى ػ " دلو ػر ،تػػاح ػػب لر " و ويػػذه إامم ػ

ػرنا ولضػػا مػػف ماكم ػ إم ػ ماكم ػ فخػػرى و

ومنس ادبم م مض إم ماكم فخػرى و ونػد عرضػى لم ضػن بمم ةػؿ عىػ ماكمػ تػاح ػب لر
ضمف روؿ نضمنم ماكم تػاح ػب لر بتىسػ ماكمػ تػاح ػب لر واػررى مامضػريم واكممػم ػ

وكمم يو ثمبى ػ بةاولف " ماكم تاح ب لر " !!!

يػذل وبتىسػ لإلثاػنف  ٜٜٜٔ/ٛ/ٔٙو ػ فمػمـ ماكمػ تػاح ػب لر و ػ لمتػ فانىػى إمنمػم
لم ضػػن متىسػ ػ لإلثا ػػنف  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜب ػػأمر لألس ػػتمذ لممست ػػمر رو ػػنس ماكمػ ػ

ػػممؿ لم ػػمير،

لإلبتدلون ػ ػ بةػ ػػد إعتػ ػػذلر لألسػ ػػتمذ ........ /روػ ػػنس إاػ ػػدى دولوػ ػػر تػ ػػاح لألزبكن ػ ػ عػ ػػف اظريػ ػػم
إلست ةمره لمار ألسبمس إرت يم و ػ دفس دفمع لمطمعف كتمب و مي بةدـ إخت ػمص ماكمػ
تاح ب لر 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
تاح ب لر لمانر مخت

و ـ بؿ إف إادى دولور تاح لألزبكن ماة د ،بػذلى نػوـ لإلثاػنف (

 )ٜٜٜٔ/ٛ/ٜلم ػػذى فانى ػػى إمن ػػي لم ض ػػن

فم ػػمـ ت ػػاح ػػػب لر متىسػ ػ لإلثاػ ػػنف  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜو

فضبل عف دلوػر ،فخػرى متػاح لألزبكنػ تاة ػد نػوـ لألربةػمم فسػبوعنم و غنػر لمػدلور ،لمتػ إعتػذر

رونسمم إلست ةمره لمار ٓ!!!
ونمؿ دفمع لمطمعف بمذكرتي لمم دم بتىسػ  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜإمػ ماكمػ تػاح ػب لر و ػ

ولمم ػ وع بامفظ ػ مسػػتادلى طونػػى عى ػ لربة ػ فاكػػمـ ا ػػض مشنػػد ٓٓٓ ،نػػمؿ فف لمانمبػػ

لمةممػ نػػد فاممػى اػػزوال عىػ نولعػػد لإلخت ػمص لممكػػما ويػ مػػف لماظػمـ لمةػػمـ و  ..فاممػػى
لم ػػدعوى لمممثىػ ػ ٔٗ ٜٜٜٔ/ٜٔٓت ػػاح لألزبكنػ ػ
لممخت

إمػ ػ ماكمػ ػ ت ػػاح لألزبكنػ ػ

ػ لمماكمػ ػ

باظريم و باعتبمريم لمماكم لمت ونس لمامدث ف دلور ،إخت م مم لممكما و وفاي

بتىس ػ ٘ ٜٜٜٔ/ٛ/إعتػػذر لألسػػتمذ روػػنس ماكم ػ تػػاح لألزبكن ػ إلست ػػةمره لماػػر ألسػػبمس
إرت يػػم و مػػس عػػرض لألمػػر عى ػ لألسػػتمذ لممست ػػمر روػػنس ماكم ػ

ػػممؿ لم ػػمير ،لإلبتدلون ػ و

ولمذى ف ر سنمدتي بتأ نر ،ا مم  :ػ
" تةػػرض عى ػ دلوػػر ،تػػاح ػػب لر بتىس ػ  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜبرومسػػ لألسػػتمذ  ......روػػنس
لمماكمػ ػ وعىػ ػ لمانمبػ ػ إاض ػػمر لممتمم ػػنف لألوؿ ولمث ػػما م ػػف لمس ػػتف ولع ػػبلف لمثمم ػػث وك ػػذل
لممدعنف بمماؽ لممدا ف لمتىس لمماددٓ " ،

ون ػػد ونة ػػى ي ػػذه لإلاممػ ػ بمطىػ ػ بطبلا ػػم مطى ػػم م ػػف لماظ ػػمـ لمة ػػمـ ممخمم تم ػػم نولع ػػد
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لإلخت مص لممكما

لمت ترى فاكمـ ماكم لما ض ف تػولتر عىػ فامػم مػف لماظػمـ لمةػمـ

ػبض عىػ لممتممػنف فػ دلوػر ،لألزبكنػ وال ن ػنـ
و ذمؾ فف لمولنةػ اػدثى فػ دلوػر ،لألزبكنػ ونُ ْ
فاد مف لممتممنف لمثبلث ف دلور ،ب لر كمم مـ ُن بض عى فاػد مػامـ فػ دلوػر ،ػب لر و لألمػر
لمذى نات

مةي فى إخت مص مكما مماكم تاح ب لر باظر لمدعوى ٓ

وباض لماظر عف وتود ثبلث دولور فخرى مماكم تاح لألزبكن و كمف نمكف إامم
لمدعوى إم إادليم و ازوال عىػ اكػـ لم ػماوف ولات لرمػم م ولعػد لإلخت ػمص و فااػي غاػ عػف
لمبنػػمف فف فاػػدل ال نمىػػؾ وال ات ػ ب ػرلر مػػف لمتمةن ػ لمةمومن ػ مىماكم ػ و فف نخػػممؼ نمعػػد،

مػ ػر ،فػ ػ لم ػػماوف م ػػف لماظ ػػمـ لمة ػػمـ مت ػػى باخت ػػمص لمما ػػمكـ !!! لألم ػػر لم ػػذى ال تمى ػػؾ
لمتمةن لمةمومن ا سمم مخمم تي !!!
وغا عف لمبنمف فف نولعد لالخت مص لممكما مف لماظمـ لمةمـ و وال تتوز مخمم تمم
و ونتس ونتةنف عى لمماكمي لف ت ض بي مف تى مم ا سمم ( ا ػض  ٜ٘/ٖ/ٔٚػ س ٓٔ ػ

ٗ ٚػ ٖٖٗ و ا ػض ٙ٘/ٔ/ٔٛػ س  ٔٙػ  ٔٚػ  ٜٙو ا ػض  ٙٙ/٘/ٜػ س  ٔٚػ ٖٓٔ ػ
 ٘ٚٛو ا ض  ٜٔٛٚ/ٕٔ/ٔٙف لمطةػف  ٜٙمسػا  ٘ٚنضػموني ػ س  ٖٛػ رنػـ  ٜٔٛػ ص
ٓ ) ٜٔٓػ كمػػم ولف مػػف لمم ػػرر لنضػػم لف " لمةب ػر " ،ف ػ لالخت ػػمص لممكػػما لامػػم تكػػوف
با ن لمولنس ولف ترلخ ظموره لم ونى لممامكمي .

* ا ض  ٚٙ/٘/ٔٚػ س  ٕٚػ  ٜٔٓػٜٔٗ

كمم وفاي مف لمم رر فنضم لاي نتػس عىػ لمماكمػي فف تبػنف فػ مػدوامتمم تػولفر موتػس
لخت م مم مكمانم ولال بطؿ اكممم .
* ا ض ٜٔٛٚ/ٕٔ/ٔٙس  ٖٛػ  ٜٔٛػ ٓ. ٜٔٓ
لَيـط٘لضَهؼحءَجٍَٝصعجَٝٚليطَٚ
ا
ئلَجطجًَحَٕجمٌَْطحصعجََٖٓحمٌٔسَخمطظَٚذاطضجعَٙ

ال نسػػتا د نضػػمم لوؿ درتػػي والنتػػي ف ػ لم

ػػؿ ف ػ دعػػوى و لال لذل كػػمف لماكػػـ فنمػػم

مد لر مف ماكم مخت ي بموضوع لمدعوى مكمانم و وبػذمؾ نضػػى ماكمػ لمػا ض ف ممػى :
ػ
" مت ػ كماػػى ماكم ػ لوؿ درتػػي ولف نضػػى ف ػ موضػػوع لمػػدعوى و لال لاػػي ونػػد ونػػس
نضػػمشيم بػػمطبل وبطبلاػػم مت ػػبل بمماظػػمـ لمةػػمـ م ػػدوره مػػف نػػمض ماظػػور عىنػػي لم

ػػؿ فنمػػم

فماي ال نةتػد بػي كدرتػي لومػ مىت مضػ وال نتػوز مماكمػ ثػما درتػي ت ػانح يػذل لمػبطبلف ػ

عمبل بممممد ٕ/ٜٗٔ ،فترلملى تاموني و ػ ممػم فػ ذمػؾ مػف ت ونػى تىػؾ لمدرتػي عىػ لمطػمعف
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 " .

* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕ٘ٓ ػ ٗٔ. ٜ

ونػػد فخػػذ نػػماوف لإلت ػرلملى لمتامون ػ
مةػمننر مئلخت ػمص لممكػما

ػ بػػاص لممػػمد ٕٔٚ / ،إت ػرلملى تامون ػ و بثبلث ػ

 :ػ (ٔ) إمػم بمممكػمف لمػذى ونةػى فنػي لمترنمػ

ن ػػنـ فنػػي لممػػتمـ و فو لمػػذى ن ػػبض عىنػػي فنػػي ٓ فا ػػى لممػػمد ٕٔٚ/ ،فٓ
نتةنف لإلخت مص بمممكمف لمػذى ونةػى فنػي لمترنمػ
ن بض عىني فني "  .ػ فاذل مـ تكف لمماكم مخت

(ٕ) فو لمػذى
عى ػ فاػػي " :

فو لمػذى ن ػنـ فنػي لممػتمـ ٓ فو لمػذى

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 ٓ

َكذٌٔصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

" لم ولعػ ػػد لممتةى ػ ػ بمإلخت ػ ػػمص ف ػ ػ لممسػ ػػموؿ لمتامون ػ ػ كىمػ ػػم مػ ػػف لماظػ ػػمـ لمةػ ػػمـ

ولإلخت مص لممكما كػذمؾ بػمماظر لمػ فف لم ػمرع فػ ت رنػره ممػم سػولم تةى ػى باػوع لممسػأم
لممطروا ػ عىنمػػم فو ب ػػخص لممػػتمـ فو بمكػػمف لمترنم ػ نػػد فنػػمـ ت رن ػره عى ػ لعتبػػمرلى عمم ػ
" ؟؟

سف سنر لمةدلم
با ْ
تتةىؽ ُ
* ا ض  ٜٔٙٙ/٘/ٜػ س  ٔٚػ ٖٓٔ ػ ٘ٚٛ
* ا ض  ٜٜٔٚ/ٔٔ/ٔٛػ س ٖٓ ػ ٕ ٔٚػ ٘ٓٛ



" إخت ػػمص لمماكمػ ػ لمتامونػ ػ باظ ػػر لم ػػدعوى م ػػف تمػ ػ لممك ػػمف ي ػػو م ػػف
مس ػػموؿ لماظ ػػمـ لمة ػػمـ لمتػ ػ نت ػػوز لمتمس ػػؾ بم ػػم فػ ػ فى اممػ ػ كما ػػى عىنم ػػم
لمدعوى " ٓ

* ا ض  ٜٔٙ٘/ٔ/ٔٛػ س  ٔٙػ  ٔٚػ ٜٙ


" إخت مص لمماكم لمتامون باظر لمدعوى مف تم لممكمف متةىؽ بمماظمـ
لمةمـ "
* ا ض  ٜٔٚٓ/ٗ/ٙػ س ٕٔ ػ  ٕٔٛػ ٕٖ٘



" إخت مص لمماكم لمتامون باظر لمدعوى مف تم لممكمف متةىؽ بمماظمـ

لمةمـ "
* ا ض  ٜٜٔ٘/ٖ/ٔٚػ س ٓٔ ػ ٗ ٚػ ٖٖٗ
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ولاتمى مذكر ،دفمع لمطمعف سمم لمبنمف إم فف ماكمػ تػاح ػب لر ال تخػتص باظػر
لم ػػدعوى و ون ػػس ب ػػمطبل بطبلا ػػم مطى ػػم م ػػف لماظ ػػمـ لمة ػػمـ فى اك ػػـ فو نػ ػرلر ن ػػدر مام ػػم فػ ػ
لمدعوى إلاةدلـ إخت م مم مكمانم باظريم ٓ

(َذ٘ظَٚػَٖٓظًغزَصكحعَجُـحػَٖحملٌٔسَج٘خَشربجَ)َ

*

*

*

وفضػػمؼ دفػػمع لمطػػمعف إم ػ مػػم ورد بمممػػذكر ،لممكتوب ػ سػػمم لمبنػػمف وػ ػ وعى ػ مػػميو
مستؿ بماضر تىس  ٜٜٜٔ/ٛ/ٔٙو فف لإلامم

إم ماكمػ تػاح ػب لر لمانػر مخت ػ و

مػػس وتػػود متسػػس م ػػثبلث دولو فرخػػرى متػػاح لألزبكن ػ لممخت ػ ػ و نضػػنؼ إمػػ مخمم ػػ نولع ػػد
لإلخت مص لممكما

وي مف لماظمـ لمةػمـ و مخمم ػ فخػرى يػ إختنػمر نػمض بةناػي ماظػر

لم ػػدعوى و وذم ػػؾ غن ػػر ت ػػموز و وال تمىك ػػي لمتمةن ػػمى لمةمومنػ ػ مىما ػػمكـ وم ػػف ث ػػـ ال تمى ػػؾ
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 ػب لر لمانػر مخت ػ ممدلمػى توتػد
و وال مةا مف ثـ مئل ما عامم

دولور فخرى ( خبلؼ مف لعتذر ) متاح لألزبكن لممخت

و ػ ولإلامم إم ماكم تاح ب لر برومس نمض مةنف بتىسػ لإلثاػنف لمػذى تاة ػد فنػي دلوػر،
مخت ػ متػػاح لألزبكن ػ لممخت ػ إالّ فاػػي " إختنػػمر " " م
لمدعوى بةنامم و ـ وذمؾ فيػدلر مؤلسػس لأل ػنى لمتػ
لم ضػػمون

ػػود " م ػػمض مةػػنف ماظػػر يػػذه

ن ػوـ عىنمػم لم ضػمم ونػماوف لمسػىط

ػ فمممػػمد ٖٓ / ،مػػف نػػماوف لمسػػىط لم ضػػمون تػػاص عى ػ فف " تتتمػػس لمتمةنػػمى

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
لإلستوامؼ مىةمؿ بمامكـ لمتامنمى ونضم ،لممامكـ لإلبتدلون

مىةمؿ بمممامكـ لمتزون لمتمبةػ

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 لمةممػ اتػ نكػػوف لممت مض ػ عى ػ بنا ػ مػػف نمضػػني
وك نستطنس فف نتمسؾ با ػي لممك ػوؿ مػي فػ لمدسػتور فػ فالّ ن

ػؿ فػ مامزعتػي فو نتػوم

مامكمتػػي غنرلم مضػ ذى لموالنػ لمماػػوط بػػي طب ػػم ألاكػػمـ لم ػػماوف لمةمػػؿ بممماكمػ
فممممػػم دعػوله و ػ وترتنبػػم عىػ ذمػػؾ فااػػي الن ػػح فف ت ػػكؿ لمماكمػ

لمماظػػور

ػ فو نةػػمد ت ػػكنىمم

ت ػػكنبل مشنتػػم ػ بمامسػػب نضػػن بػػذلتمم فو فف ناػػدس نػػمض بذلتػػي ماظػػر دعػػوى بةنامػػم مػػم مػػـ
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 فالّ

نكوف ت كنؿ لمدلور ،ػ عاد تولفر لمم تض ػ عى فسػمس مػف ت ضػنؿ نػمض عىػ
عىػى درتتػػي فو مسػتوله لمػػوظن

خػر مممػم

مػمدلـ لم ػػماوف نوتػس تسػػموى لم ضػم ،فػ لم ػبلان موالنػ

لم ضػػمم و ػ كمػػم النتػػوز فف نػػتـ باػػمم عى ػ إعتبػػمرلى تت ػػؿ ب ػػخص لم مض ػ فو ف ػػخمص

340

لمخ ػػوـ فو بػػمماظر إم ػ لماػػؽ لممةتػػدى عىنػػي

ػ ف ػ ذلتػػي ػ ولامػػم نتةػػنف فف نكػػوف طب ػػم

مىمةػػمننر لمموضػػوعن لمت ػ تمى ػ ت ػػكنؿ لمػػدولور لمةمدن ػ ولمت ػ نتةػػنف فف تىتػػزـ بمػػم وال تانػػد

عامم سىط لم ضمم ممثى ف لمتمةنمى لمةمم مىمامكـ ولال ليتزى لمث

ف ضممامى انمد

لم مض ولست بلمي و ػ ولذ كماى يذه لم معد ،مف لم ولعد لأل ومن لمت تتةىؽ بمماظمـ لمةػمـ و
ػ فبل مرلم فف مخمم تمم نترتس عىنمم بطبلف لماكـ بطبلام مطى ػم مػف لماظػمـ لمةػمـ ٓ ( ا ػض
تامو تىس ٜٕٔٛ/ٗ/ٔٚػ طةف رنـ  ٜٔٚٚمسا ٕ٘ ؽ ) ٓ

ولمولضػػح مػػف سػػنمؽ اػػص لممػػمد ٖٓ/ ،سػػمم لمػػذكر فف لمم ػػرع مػػـ نخػػوؿ مىتمةن ػ

لمةمومن توزنس لم ضمنم عى لمػدولور لمم ػكى عاػد بػدم لمةػمـ لم ضػمو و ػ وفف مػرلده يػو فف
نتـ توزنس " لم ضمنم " عى تىؾ لمدولور طب م م معػد ،عممػ موضػوعن ومتػرد ،و ػ كػأف نكػوف
لألسػمس فػ لمتوزنػس ػ مػثبلُ ػ يػو لإلخت ػمص لمماىػ مىانمبػمى لمتزونػ فو لمكىنػ
عمبدنف لمتزون ػ فو رؽ فو غرس فووسػط لم ػمير ،لمكىنػ

( ػب لر فو

ػ مػثبل ) فو اػوع لم ضػمنم ( نضػمنم

لمسػػبلح ولممخػػدرلى ػ مػػثبل ) طب ػػم ممةنػػمر مػػف لممةػػمننر لمةمم ػ لممتػػرد ،لمت ػ ال تت ػػؿ

ب ضن بذلتمم ( لم ضػمنم لممةػمد ،مػف لمػا ض فو لمتػ مضػ عىنمػم خمػس سػاولى مػثبل ) إالّ
فاػي النمكػػف فف نكػوف مػرلد لم ػمرع نػػد لا ػػرؼ إمػ فف تتتمػػس لمتمةنػ لمةمومنػ

" ػػمرنم "

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 ٓٓ

بػػؿ إف يػػذل بممػػذلى مػػم ن ػػد لمم ػػرع إم ػ ت مدنػػي اأنػػم بمم ضػػمم عػػف فى ػػبم تخػػؿ بمظمػػر
لمانػػد ،ولمتتػػرد لمػػذى نبةػػث عى ػ لإلطمواػػمف ف ػ 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 ػوـ

ٓ

ولمت ػونض لمػذى نػد ن ػدر مرشسػمم لمماػمكـ لإلبتدلونػ و ػ ويػو غنػر مرفػؽ بم ػردلى
لمػػدعوى و والنتػػوز مى مضػ فف ن ضػ بةىمػػي لم خ ػ (ا ػػض ٕٓ ٚٔ /ٕٔ/ػ س ٕٕ ػ
 ٔٛٛػ ٘)ٚٛ

ػ يػػذل لمت ػػونض ال نمكػػف فف نا ػػرؼ إمػ توزنػػس لم ضػػمنم فػرلدى بطرن ػ "

لات مون ػ " عى ػ لمػػدولور لممختى ػ لمت ػ

ػػكىتمم لمتمةن ػ لمةمومن ػ مػػف نبػػؿ ف ػ بدلن ػ لمة ػػمـ

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

لمػدعوى و ووتػود نػرلر لمت ػونض ػ إف كػمف مػي وتػود ػ ناباػ فف نكػوف ضػمف فورلؽ لمػدعوى
منطىػػس لمخ ػػوـ عىنػػي ونتا ػول مػػف

بمم ةؿ ٓ

ػػدوره ف ػػبل و ػ ومػػف مػػدله واػػدوده إف كػػمف نػػد

ومػػنس فدؿ عىػ ػ إاةػػدلـ لى س ػػىط مؤلسػػتمذ لممست ػػمر رو ػػنس ماكمػػ
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ػػدر

ػػممؿ لم ػػمير،

لإلبتدلون ػ مػػس كممػػؿ لإلات ػرلـ م خ ػػي و باامم ػ نضػػن مػػف إخت ػػمص دولوػػر ماكم ػ تػػاح
لألزبكنػ و إمػ دلوػر ،مماكمػ تػػاح ػػب لر و ممػػم نضػػى بػػي ماكم ػ لمػػا ض و مػػف فف لم

ػػؿ

بنف إخت مص ماكمتنف تزونتنف تمبةتنف مماكم إبتدلونػ ولاػد . ،ال ناة ػد مىمست ػمر روػنس

لمماكم لإلبتدلون و ولامم ناة د وتختص بي دلور ،لمتاح لممستأا بمذه لمماكم ٓ
* ا ض  ٜٔٚٚ/٘/ٔٙػ س  ٕٛػ رنـ  ٕٔٚػ ص ٔٓٙ
*

*

*

ام ػؿ مػم ت ػدـ فف إاممػ لم ضػن إمػ ماكمػ تػاح ػب لر لمانػر مخت ػ
لألسػػتمذ  .......بةناػػي و ورغػػـ تػولفر لمػػدولور لمبدنىػ لممخت ػ

ػ برومسػ

و يػ إاممػ بمطىػ بطبلاػػم

مطى ػػم مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ و تخػػممؼ نػػماوف لمسػػىط لم ضػػمون و وتاطػػوى عى ػ إات ػػمم م

ػػود

م ػمض مةػنف بممػذلى وفػ ماكمػ فخػرى غنػر مخت ػ ماظػػر يػذه لم ضػن بممػذلى و فضػػبل
عػػف مخمم تمػػم م ولعػػد لإلخت ػػمص لممكػػما لمت ػ ي ػ مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ و لألمػػر لمػػذى ُنبطػػؿ

لماكـ لممستأاؼ بطبلام مطى م ٓ

وند تتى يذل " لإلات مم " لمم
فبتىس ػ ػ  ٜٜٜٔ/ٛ/ٔٙو

ود و ػ ف إيدلر كؿ ا وؽ لممتممنف ف لمدفمع و ػ

ػ لممشتػ ػػؿ إمنمػ ػػم لمػ ػػدعوى مػ ػػف ماكم ػ ػ تػ ػػاح ػ ػػب لر مػ ػػف تىس ػ ػ

 ٜٜٜٔ/ٛ/ٜإلعبلف مود لإلثبمى ولمولنة كطىس دفمع لمطػمعف و نػدـ لمػدفمع ف ػؿ إعػبلف

مف تـ إعبلاي و ػ ومف مـ ُنةىف مئلتمب ويو لمرلود  ........بسبس ا ىي مف نسػـ لألزبكنػ إمػ
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 ػ مي وكتمبػ
دفةم فومنم وفسمسنم بةدـ لإلخت مص لممكما مماكم تاح ب لر باظر لمػدعوى عىػ مػم سػبؽ

بنماي ٓ

ى بماضػر لمتىسػ و
ودلرى مرلفةمى اػوؿ يػذل لمػدفس ُسػ ِتىً ْ
عى ػ يػػذه لمطىبػػمى وعى ػ سػػممع لم ػػمود و إال فف نمض ػ ماكم ػ تػػاح ػػب لر لممختػػمر بةناػػي
ػمـ فنمػم دفػمع لمطػمعف

ماظػػر لمػػدعوى فمػػمـ ماكمػ تػػاح ػػب لر لمانػػر مخت ػ تتميػػؿ ذمػػؾ كىػػي ونػػرر اتػػز لمػػدعوى
مىاكػػـ ف ػ لمػػدفس ولمموضػػوع (؟!!!!) متىس ػ ٖٕ ٜٜٜٔ/ٛ/ودوف ات ػ فف ن ػػرح بمػػذكرلى

!!!

وفبدى دفمع لمطمعف و

مي وكتمب و فف لماكـ ف لمموضوع عىػ يػذل لمااػو غنػر

مرخ مكؿ ا وؽ لممتممنف ف لمدفمع و ن ذمؾ  :ػ

تموز و ػ وليدلر
ا
أٝلََ :مػػـ تا ػػؽ ماكم ػ تػػاح ػػب لر ( لمانػػر مخت ػػي ) ومػػـ تسػػمس ػػمود لإلثبػػمى ولمولنة ػ
لمذنف تمسؾ دفمع لمطمعف بسممعمـ ٓ

ا
غحٗيحََ :مـ نبد لممتمموف بةد ال
َ

مي وال كتمب فى دفمع ف لمموضوع ترب ػم ب لررلألسػتمذ
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لم مض ػ لممخت ػػمر مماكمػ ػ تػػاح ػػب لر لمانرمخت ػ ػ فػػ مس ػػأم لإلخت ػػمص ويػ ػ
مسأم فومن نتةنف لمبى فنمم إبتدلم ثـ اظر لمدعوى فممـ لمماكم لممخت ػ باظريػم

ٓ

وكػػمف نتة ػػنف و م ػػو فرلدى ماكمػ ػ ت ػػاح ػػب لر لمان ػػر مخت ػػي فف تتط ػػرؽ مىموض ػػوع
وت

ؿ فني و فف تةىف ػ عى لألنؿ ػ ضـ لمدفس ولمطىبػمى لممبػدله مىموضػوع و اتػ ال نشخػذ

لممتمموف غنى

و وات نتمكاول مف إبدلم دفمعمـ وبةػد سػممع ػمود لإلثبػمى ولمولنةػ لمػذنف

اضػػرول فةػػبل ومػػـ نسػػمةمـ لألسػػتمذ روػػنس ماكم ػ تػػاح ػػب لر لممختػػمر بذلتػػي وعى ػ غنػػر مػػم
لخت مص مكما !!! ٓ
ممم كػمف ذمػؾ و واػزوال عىػ

ػرنح نضػمم ماكمػ لمػا ض لمسػممؼ بنماػي و ػ واتػ

ال ن ػوى عىػ لممتممػنف درتػ مػف درتػػمى لمت مضػ و فااػػي كػمف نتةػػنف مزومػم لماكػػـ بػػبطبلف
لماكػػـ لممسػػتأاؼ ولاةدلمػػي و ولعػػمد ،لم ضػػن ماظريػػم فمػػمـ ماكمػ فوؿ درتػ متػػاح لألزبكنػ

لممخت ػ باظريػػم دوف غنريػػم و وناة ػػد إخت ػػمص لماظػػر ف ػ إسػػتوامؼ اكممػػم إم ػ ماكم ػ

تػػاح مسػػتأاؼ لألزبكن ػ لمتػ ػ تةػػؿ إخت م ػػمم لماظ ػػر ولم

ػػؿ فػ ػ لألاكػػمـ لم ػػمدر ،عػػف

مامكـ تاح لألزبكن ومنس مف ماكم تاح ب لر !!!ٓ
ومػػشدى مػػم ت ػػدـ تمنةػػي فاػػي وعى ػ مػػم نبػػنف مػػف مطممة ػ فسػػبمس لماكػػـ لإلسػػتوامف

لممطةػػوف فنػػي فاػػي نػػد إعتاػػؽ اكػػـ ماكم ػ فوؿ درت ػ وفخػػذ بأسػػبمبي لمت ػ فُنػػنـ عىنمػػم فنمػػم ال
نتةمرض مس مم فورده ف مدوامتي مف فسبمس و وبذمؾ ف بح لماكػـ لإلبتػدلو لم ػمدر بادلاػ
لمطمعف تزمل ال نتت فز 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

عى لماكـ لمطةنف فتُبطىي بدوره مم دلـ لماكمػمف متبلزمػنف ونةتبػر كػؿ ماممػم مكمػبل مآلخػر
ومرتبطم بي إرتبمطم ال ن بؿ لمتتزو ٓ
وولضح مىويى لألوم مف مترد مامظر ،لماسخ لأل ػىن مىاكػـ لم ػمدر مػف ماكمػ

ػب لر مىتػاح وبممتػمم ف ػد ثبػى عىػ سػبنؿ

فوؿ درت فامم مةاوا بمم ن ند

دوره مػف ماكمػ

لم طس ولمتزـ فف ذمؾ لماكـ ند

در مف ماكم تخممؼ لمماكم لمتػ فُانىػى إمنمػم لمػدعوى

ودخىػػى ف ػ اوزتمػػم باػػمم عى ػ فمػػر لإلامم ػ لم ػػمدر مػػف لمانمب ػ لمةمم ػ لمت ػ نممػػى بتارنػػؾ
لمدعوى لمتامون ضد لمطمعف وبمن لممتممنف فممـ ماكم تاح لألزبكن ٓ
ومتػ كػػمف لمثمبػػى عىػ ااػػو مػػم ت ػدـ فف اكػػـ ماكمػ فوؿ درتػ
ب لر ومنس ماكم لألزبكن و وكماػى ماكمػ

ػػدر مػػف ماكمػ

ػب لر 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 لمت ػرلوـ
لمماسػػوب إمػػنمـ و ومػػف ثػػـ فػػبل وتػػي إلخت ػػمص تىػػؾ لمماكمػ ( ماكمػ ػػب لر ) ماىنػػم باظػػر
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لمدعوى لمممثى متخىؼ فاد امالى لإلخت مص لمماى لمػثبلث لمما ػوص عىنمػم فػ لممػمد،
 ٕٔٚ /إترلملى تامون عى سبنؿ لما ر ٓ
ومتػ كػػمف لماكػػـ لإلبتػػدلو لممػػذكور

ػػمد لر مػػف ماكمػ غنػػر مخت ػ ماىنػػم باظػػر

لم ػػدعوى لممطرواػ ػ فمممم ػػم ف ػػاف اكمم ػػم نك ػػوف ب ػػمطبل ممخمم ػ ػ نولع ػػد لإلخت ػػمص لمماىػ ػ
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 ٓ

لمم مر إمني بمطبل ونمتد يذل لمبطبلف إمػ فسػبمبي كمفػ
وبذمؾ نكوف لماكـ لإلبتدلو ُ
وماطونػػي كػػذمؾ ػ كمػػم ناسػػاس لمػػبطبلف إم ػ لماكػػـ لإلسػػتوامف لممطةػػوف فنػػي مػػم دلـ لماكػػـ

لألخنػػر نػػد إعتاػػؽ لماكػػـ لألوؿ ( لإلبتػػدلو ) وفخػػذ بأسػػبمبي ولتخػػذيم فسػػبمبم مكمى ػ م ضػػموي
فأ باى تزم ال نتت فز ماي كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ونسرى يذل لمبطبلف بطبنة لمامؿ عى ماطوؽ لماكـ لممطةوف فني ُفنبطىي كذمؾ ويػو
مم ُنةنبي ونستوتس ا ضي ٓ
وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم دد بأف يذل لمدفس مػـ نكػف ُمثػم لر فمػمـ لمماكمػ لإلسػتوامفن

عاػػد اظػػر لإلسػػتوامؼ لممرفػػوع مػػف لمطػػمعف ألف لمػػدفمع عاػػي تمسػػؾ فمػػمـ ماكم ػ ثػػما درت ػ
بػػبطبلف لماكػػـ لإلبتػػدلو م ػػدوره مػػف ماكمػ

ػػب لر غنػػر لممخت ػ ماىنػػم باظػػر لمػػدعوى وفف

لممست ػػمر روػػنس لمماكم ػ وفػػؽ ن ػ لرره نػػد فاػػمؿ لمػػدعوى إم ػ ماكم ػ

ػػب لر واػػدس نمضػػنمم

ماظريم ولماكـ فنمم ويو ال نمىؾ يذه لإلامم  ..ولف كمف نختص بادس نمض مف فن ماكم
فخرى مى

ؿ ف يذه لمدعوى ػ ف رلر لمادس نا س عى لم مضػ لمماتػدس ماظػر لمػدعوى وال

نتػػوز مىمست ػػمر روػػنس لمماكمػ إاممػ لمػػدعوى مػػف لمماكمػ لمتػ تُاظػػر فممممػػم إمػ ماكمػ
فخ ػػرى ألف ي ػػذه لإلاممػ ػ ال تك ػػوف إال باك ػػـ نض ػػمو وال نممرس ػػمم رو ػػنس لمماكمػ ػ بم تضػ ػ
لمسىط لإلدلرنػ لممخومػ مػي مػف لمتمةنػ لمةمومنػ  .ويػذل لمػدفمع نتضػمف لماةػ عىػ اكػـ
ماكم فوؿ درت بممبطبلف م دوره مف ماكم غنر مخت

ماىنم باظر لمػدعوى إذ اظػرى

لمماػمؿ إمنمػم لمػدعوى وف ػم مئلاممػ
فممـ ماكم ب لر مىتاح ولممخمم مى ف اػنف فف لمماكمػ ُ
ولممخت ػ ماىنػػم باظريػػم وف ػػم مىمػػمد ٕٔٚ / ،إت ػرلملى تامون ػ ي ػ ماكم ػ لألزبكن ػ مىتػػاح

ولممخمم مى ٓ

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 ٓ

ومف تماس خر فاف بطػبلف اكػـ ماكمػ فوؿ درتػ م ػدوره مػف ماكمػ

ػب لر غنػر

لممخت ػ ماىنػػم باظػػر لمػػدعوى يػػو بطػػبلف متةىػػؽ بمماظػػمـ لمةػػمـ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ألف نولعػػد
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لإلخت ػ ػػمص لمماى ػ ػ مئلت ػ ػرلملى لمتامون ػ ػ تتةىػ ػػؽ بمماظػ ػػمـ لمةػ ػػمـ وبممتػ ػػمم فنتػ ػػوز لمتمسػ ػػؾ
وفف لمتا ؽ مف لمبطبلف لمذى مس اكػـ

بمخمم تمم ومو ألوؿ مر ،فممـ ماكم لما ض خم

ماكم فوؿ درت ظمير فور مطممة اسخ لماكـ لأل ػىن لممةروضػ عىػ ماكمػ لمػا ض

ولمثمبػػى بمػػم

ػػب لر ويػ ماكمػ غنػػر مخت ػ ماىنػػم وال ناتػػم لمتا ػػؽ

ػػدوره مػػف ماكمػ

مف ذمؾ إم إترلم تا نؽ مف ماكم لما ض ممم نخر عف دلور ،إخت م مم يذل بمإلضػمف
ػػدور لماكػػـ لممػػذكور مػػف ماكمػ

إمػ فف ماضػػر تىسػ لممامكم ػ تػػمم مشكػػدل

ػػب لر غنػػر

لممخت ػ ويػػو مػػم ن طػػس بثبػػوى بطػػبلف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ممػػذل لمسػػبس بمإلضػػمف إم ػ مػػم
ػػمبي مػػف غمػػوض ولبمػػمـ فػ

ػػأف لمماكمػ لمتػ ف ػػدرى ذمػػؾ لماكػػـ ويػػو مػػم نةنػػس لماكػػـ

لممطةوف فنػي بمػم نسػتوتس ا ضػي إلسػتامده فػ فسػبمبي وماطونػي إمػ فسػبمس لماكػـ لإلبتػدلو
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 ،إم ػ لمماكم ػ لألخن ػر ،ات ػ ال ن ػػوى عى ػ لمطػػمعف
إاػ ػػدى درتػ ػػمى لمت مض ػ ػ و ومػ ػػنس

ػ ػػانام مػ ػػم ذيبػ ػػى إمنػ ػػي لمماكم ػ ػ لإلسػ ػػتوامفن باكممػ ػػم

لممطةػوف فنػي مػف فف نػرلر اػدس لممست ػػمر روػنس لمماكمػ إا ػس عىػ اػدس لألسػػتمذ ......
ماظر لمدعوى بماكم لألزبكن ٓ

ألف يػػذل لمػػذى ذيبػػى إمنػػي لمماكمػ

ػ ال نسػػت نـ مػػس

ػرلا اػػص نػرلر لماػػدس ويػػو

عرض لم ضن لممطروا عى دلور ،تاح ب لر برومس لم مض لممذكور من
وممم كمف لألخنر يو نمض ماكم

ؿ فنمم ٓ

ػب لر ف ػد مػمرس سػىطتي فػ لم

ػؿ فػ لمػدعوى

باعتبػػمره نمضػػنم متىػػؾ لمماكم ػ تا نػػذل م ػػرلر لماػػدس لمػػذى ونػػس بػػمطبل ونػػد

ػػدر لماكػػـ مػػف

لمماكم ػ لممػػذكور ،ويػػو مػػم تأنػػد وعى ػ سػػبنؿ لم طػػس ولمتػػزـ بمػػم تػػمم بمػػدوامى فسػػبمس لماكػػـ
واسختي لأل ىن ولمثمبى بمم

دوره مف ماكم

ب لر ومنسى ماكم تاػح لألزبكن ٓ

ومف يذل كىي تبنف فف مم تمم بمماكـ لمطةنف نتم
دوف ثم ػ تاػػمنض فو تضػػمرس فو تةػػمرض بمػػم نشكػػد

مس نرلر لمادس وا ػي لم ػرنح

ػػدور لماكػػـ مػػف ماكم ػ

ػػب لر لمت ػ ال

إخت ػػمص ممػػم باظػػر لمػػدعوى ومنسػػى ماكمػ لألزبكنػ لممخت ػ 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 إت ػرلملى الا ػ م ػػدوره وفػػؽ مػػم يػػو ثمبػػى بورن ػ لماكػػـ ذلتمػػم  ...ونػػد ػػمبي لمػػبطبلف
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

ف ػ لمػػدعوى كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف وات ػ ال ن ػػوى عى ػ لمطػػمعف إاػػدى درتػػمى لمت مض ػ وذمػػؾ
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م سمد إستدالمي فضبل عمم تردى فني مف بطػبلف ممخمم تػي نولعػد لإلخت ػمص لمماىػ ويػ
مف لماظمـ لمةمـ ٓ
ا
غحٗيحََََ:جُط٘حهغَكَ٠جُطـريدَ
َ

ذمػػؾ فف لمماكم ػ ذيبػػى ف ػ مػػدوامى فسػػبمس اكممػػم لممطةػػوف عىنػػي ( صٗٔ) إم ػ

لممسػاد ،مىطػمعف ولممػتمـ لمثػما اسػبمم إسػت ر فػ وتػدلامم وف ػم
تةدنؿ و ػؼ لمتممػ لألومػ ُ
مىتكننػػؼ لم ػػماوا لم ػػانح عمػػبل بػػمماؽ لممخػػوؿ ممػػم ولمما ػػوص عىنػػي ف ػ لممػػمدٖٓٛ / ،

إترلملى تامون بتةؿ لمو ؼ كمنت  :ػ
ا
" فف لممتممػػنف لمطػػمعف ولممػػتمـ لمثػػما  :أٝلَ :تسػػبببم بخطوممػػم فػ مػػوى كػػؿ مػػف

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،
لألوؿ وعبػػوره لمتزن ػر ،لموسػػط إم ػ لإلتتػػمه لمم مبػػؿ فعىػ كػػوبرى  ٙفكتػػوبر فا ػػطدـ بسػػنمر،
ا
لممتاػ عىنممػػم  ...غحٗيــحَ :تسػػببم بخطوممػػم فػ إ ػػمب لممتاػ عىنممػػم ػػمينامز مامػػد
ممح وامدر مامد طىةى لم ةندى وكمف ذمػؾ ام ػوم عػف فيمممممػم ورعواتممػم  ...بػأف نممػم

بممتسمبؽ بممم ممم إدى إم إاارلؼ سنمر ،لممتمـ لألوؿ ( لمطمعف ) وعبوريم لمتزنر ،لموسط
إم ػ لإلتتػػمه لمم مبػػؿ فعى ػ كػػوبرى  ٙفكتػػوبر فا ػػطدـ بسػػنمر ،لممتا ػ عىنممػػم سػػمم

لمبنػػمف

فأاػػدث بممػػم لإل ػػمبمى لممو ػػوف بممت ػػمرنر لمطبن ػ  ...ثممثػػم  :تسػػببم بايمممممػػم ف ػ إتػػبلؼ
فتزلم لمسنمرتنف رنم ٓٓ ٔٛٙٚمبلك لم ػمير ،و ٖٗ٘ٓ ٚمبلكػ لم ػمير .. ،رلبةػم  :نػمدل
مركبتنف بدوف رخ

تسننر وبدوف رخ

ننمد ،وباممػ تةػرض لأل ػخمص ولألمػولؿ مىخطػر

"ٓ
يػ ػػذه ي ػ ػ لألو ػ ػػمؼ لمت ػ ػ فسػ ػػباتمم لمماكم ػ ػ لإلس ػ ػػتوامفن عى ػ ػ لمولنة ػ ػ بة ػ ػػد فف
إستةرضى فنولؿ لم مود ونممى بتمانص لمدعوى وبةد فف فوردى كمفػ ظروفمػم ولممبلبسػمى

لممانط بمم و وند فف اى عف ذمؾ ونممى فف لمو ؼ لمذى و

ى بي لألفةمؿ لمت تبنف

ممػػم إرتكػػمس لممتممػػنف لألوؿ ( لمطػػمعف ) ولمثػػما ممػػم و إامػػم كػػمف باػػمم عى ػ مػػم إسػػت ر ف ػ
وم ػ ػػمد يػ ػػذل لمو ػ ػػؼ فف لممتممػ ػػنف لألوؿ ( لمطػ ػػمعف ) ولمثػ ػػما كماػ ػػم
وتػ ػػدلامم ولطموامامػ ػػم و ُ
نتسمب مف بسنمرتنممم وفف كبل ماممم نمد سنمرتي بامم ناتـ عامػم لمخطػر وفف يػذل لمسػبمؽ فدى
إم إاارلؼ سنمر ،لألوؿ وعبوره لمتزنر ،لموسط مىطرنؽ إم لإلتتمه لمم مبؿ فا طدـ بسنمر،

لممتا عىنممم لألوؿ ولمثما ممم فدى إم نتىممم ولم إ مب بمن لمم مبنف ٓ
بنػد فف لمماكمػ مػـ تسػت ر عىػ يػذل لمو ػؼ وتىػؾ لم ػػور ،لمتػ نممػى إامػم إسػػت رى
ف ذيف لمماكم ووتدلامم ػ بؿ ذيبػى فػ ختػمـ اكممػم إمػ فف ولنةػ لمسػبمؽ بػنف لممتممػنف
لألوؿ ( لمطػ ػ ػػمعف ) ولمثػ ػ ػػما مػ ػ ػػـ تاػ ػ ػػدث وفف لألخنػ ػ ػػر مػ ػ ػػـ نااػ ػ ػػرؼ إم ػ ػ ػ سػ ػ ػػنمر ،لمطػ ػ ػػمعف
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( لألوبؿ فنكت لر ) ممم دفةمم إم عبور لمتزنر ،لموسط فعى كوبرى  ٙفكتوبر وممذل نضػى
لمماكم ببرلمتي ممم ُاسس إمني ٓ
ويػذه لألسػػبمس لألخنػر ،لمتػ إاتمػػى إمنمػػم لمماكمػ تاطػػوى عىػ

ػػور ،فخػػرى مخمم ػ

مى ػػور ،لألوم ػ لمت ػ إسػػت رى ف ػ وتػػدلف لمماكم ػ ولطمأاػػى إمنمػػم وي ػ فف لممتممػػنف لألوؿ
ولمثػػما كماػػم نتسػػمب مف بسػػنمرتممم وفاممػػم كماػػم ن ػػودلف لمسػػنمرتنف باممػ نػػاتـ عامػػم لمخطػػر ممػػم
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

بناممم بممسنمرتنف لممذكورتنف وممذل كمف كؿ ماممم ن ود سػنمرتي بسػرع فمو ػ فدى إمػ تخطػ

سػػنمر ،لممػػتمـ لألوؿ ( لمطػػمعف ) لمتزن ػر ،لموسػػط مىطرنػػؽ فعى ػ لمكػػوبرى وم ػػمدم لمسػػنمر،
لألخرى لم مدم ف لمطرنؽ لممضمد ممم فدى إم م ػرع لممتاػ عىنممػم ول ػمب

لمبػمنننف و

ويػػذل لإلضػػطرلس لمػػذى ػػمس ػػور ،لمولنة ػ ُناب ػ عػػف إضػػطرلبمم وعػػدـ إسػػت رلريم ف ػ ذيػػف
لمماكم لإلست رلر لمذى نتةىمم ف اكـ لمونموس لمثمبت ٓ
ويػػو مػػم ن ػػـ لماكػػـ بممتمػػمتر ولمتضػػمرس بػػنف فسػػبمبي انػػث تػػمم بةضػػمم بانػػث نا ػ
نةد ُنةرؼ ماي لألسمس لمولنة لمذى نضػى لمماكمػ بادلاػ لمطػمعف باػمم
لمبةض لنخر ومـ ُ
عىني  .بمم ُنةتز ماكم لمػا ض عػف بسػط رنمبتمػم عىػ لماكػـ ممرلنبػ تطبنػؽ لم ػماوف عىػ
لموتػػي لم ػػانح إلضػػطرلس فسػػبمبي ولخػػتبلؿ فكرتػػي عػػف عام ػػر لمولنةػ لمتػ إسػػتخىص مامػػم
لإلدلا ممم ال نمكف مةي إستخبلص م وممتي ويو مم نةنبي بمم نستوتس ا ضي ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم إذل كػػمف مػػم فوردتػػي لمماكم ػ ف ػ فسػػبمس اكممػػم نػػد ورد عى ػ

ور نامنض بةضمم لمبةض لنخر وفني مف لمتةمرض مم نةنبي بةدـ لمتتماس وناطوى فػوؽ
ذمؾ عى غموض ولبممـ وتممتر ناب عف إختبلؿ فكرتي عف عام ر لمولنة لمتػ إسػتخىص
مامم لإلدلا ممم ال نمكف إستخبلص م وممتي سولم مم تةىؽ مامم بولنةػ لمػدعوى فو بػممتطبنؽ
ونةتز بممتمم ماكم لما ض عػف إعمػمؿ رنمبتمػم عىػ لموتػي لم ػانح إلضػطرلس
لم ماوا ػ ُ
لمةام ػر لمتػ فورديػم لماكػػـ وعػدـ إسػػت رلريم لإلسػت رلر لمػػذى نتةىمػم فػ اكػـ لمونػػموس لمثمبتػ
ممػػم نسػػتانؿ عىنمػػم مةػػي لمتةػػرؼ عى ػ فى فسػػمس كواػػى ماكمػػ لمموض ػػوع ع ن ػػدتمم فػػ
لمدعوى " ٓ
* ا ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ  ٛٗٚػ طةف ٖٖٕٗ مسا ٕ٘ؽ
* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ رنـ  ٜػ ٗٗ ػ طةف ٓٗ ٜمسا  ٗٙؽ

وكمف عى لمماكم ات نست نـ نضمشيم فف تست ر عى امؿ بمماسب م ور ،لمولنة
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لمت نضى بادلاػ لمطػمعف باػمم عىنمػم وتسػتبةد كىنػ ولنةػ سػبمني مػس لممػتمـ لمثػما ممػم فدى
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

إاتمى إم برلم ،لممتمـ لمثما مةدـ ادوث يذل لمسبمؽ فو تىؾ لم ورٓ ،
ومكػػف لمماكمػ تمةػػى بػػنف لم ػػورتنف لممتامنضػػتنف مةػػم و لألومػ لمتػ تشكػػد اػػدوث
سبمؽ بنف لمسنمرتنف ممم فدى إم تخطػ سػنمر ،لألوؿ مىتزنػر ،وونػوع لمم ػمدم ولمثمانػ لمتػ

تا

ادوث يذل لمسبمؽ بناممم وبرلم ،لممػتمـ لمثػما ممػم فُسػاد إمنػي إسػتامدل إمػ فف سػنمرتي مػـ

ت ػػؿ إم ػ مكػػمف لماػػمدث إال بةػػد فت ػر ،مػػف ونوعػػي ػ ويػػذل لمتةػػمرض لمػػذى تػػردى فنػػي لماكػػـ
ون مي بةنس لمبطبلف لمموتس مىا ض كمم سىؼ لمبنمف  .ألف لمماكمػ إطمأاػى ولسػت ر فػ
وتػػدلامم

ػػورتنف مىولنة ػ تاػػمنض كػػؿ ماممػػم لألخػػرى بمػػم نستة ػ عى ػ لممولمم ػ ولمتوفنػػؽ

بناممػػم ويػػو مػػم نانطمػػم بابمػػمـ تػػمـ وغمػػوض مطىػػؽ تأبػػمه نولعػػد تسػػبنس لألاكػػمـ لم ػػانا

ولمت نتةنف فف تكوف مازي عف يذل لمةولر لممتمف مماطؽ لماكـ لم ضمو لمسدند ٓ
ا
غحُػحَََََ:جخلـأَكَ٠جإلؿ٘حصَٝخمحُلسَجُػحذصَذحألٝعجمََ

ذمػػؾ فف لمماكمػ ذيبػػى بمػػدوامى اكممػػم لممطةػػوف فنػػي إمػ فف دفػػمع لمطػػمعف لم ػػموـ

فسمسم عى إات مم لمخطأ لمماسوس إمني ولمذى فدى إم ونوع لماػمدث وبأاػي نرتػس إمػ لمسػبس
لألتاب يو دفمع مزعوـ وعى غنر فسمس إذ خىى لألورلؽ مف ثم

ميد نشند زعػـ لمطػمعف

بػػأف سػػنمر ،متموم ػ كماػػى تسػػنر عى ػ نمناػػي ثػػـ فغى ػػى لمطرنػػؽ فمممػػي ممػػم فدى إم ػ عبػػوره
لمتزن ػر ،لموسػػط ثػػـ دخومػػي لإلتتػػمه لمم مبػػؿ مىطرنػػؽ كمػػم مػػـ تةتػػد لمماكم ػ بمػػم تػػمم بػػممت رنر
لإلست ػػمرى لمم ػػدـ مػػف لمطػػمعف ولمػػذى إاتمػ إمػ ونػػوع سػػبس م ػػمت اتنتػ إ ػػطدلـ لمسػػنمر،

لممتمومػ ػ بس ػػنمر ،لمط ػػمعف م ػػف لمخى ػػؼ مم ػػم دفةم ػػم مى ػػةود عىػ ػ لمتزنػ ػر ،لموس ػػط مىطرن ػػؽ
ول طدلممم بممسنمر ،ننمد ،لممتا عىني ( لم نمى ٓ ) ٕٔٛ
ومػػم ذيبػػى إمنػػي لمماكم ػ فنمػػم ت ػػدـ مػػف خىػػو لألورلؽ مػػف ػػممد ،ثم ػ

ػػميد نشنػػد يػػذه

لم ػػور ،فمػػر ال نت ػػؽ مػػس مػػم يػػو ثمبػػى بػػأورلؽ لمػػدعوى بػػؿ نخػػممؼ مػػم تػػمم بمػػم ومػػم ا ػػىتي

لمماكم ػ مػػف ػػممد ،كػػؿ مػػف لم ػػمود إنمػػمس كمػػمؿ اسػػنف فامػػد بممتا ن ػػمى مػػف فف سػػنمرت

لممتممػػنف لألوؿ ( لمطػػمعف ) ولممػػتمـ لمثػػما كماتػػم تاطى ػػمف بسػػرع وفف سػػنمر ،لألخنػػر كماػػى
تض ػػنؽ لمخا ػػمؽ عىػ ػ لمس ػػنمر ،لألخ ػػرى مم ػػم فدى إمػ ػ إااػ ػرلؼ لمس ػػنمر ،لألخنػ ػر ،إمػ ػ لمتزنػ ػر،
لموسػ ػػط ولمػ ػػدخوؿ لم ػ ػ لإلتتػ ػػمه لممةػ ػػمكس ولا تػ ػػمر إطمريػ ػػم ثػ ػػـ إ ػ ػػطدلممم بممسػ ػػنمرٕٔٛ ،
( ننمد ،لممتا عىني ) انث

ةدى فونمم ٓ

كمم مدى  .....بماضر تمػس لإلسػتدالالى وبممتا ن ػمى بأامػم كماػى تتىػس بتػولر
لممػػتمـ لألوؿ ( لمطػػمعف ) وفف سػػنمر ،متمومػ كماػػى ت ػػوـ بمةمكسػػتمم ممػػم تسػػبس ف ػ إاا ػرلؼ
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لمط ػػمعف بممس ػػنمر ،ننمدت ػػي ما ػػموال ت ػػمدى لمس ػػنمر ،لمتػ ػ فممم ػػي مم ػػم فدى إمػ ػ إااػ ػرلؼ س ػػنمرتي
وعبوريم لمتزنر ،لموسط مىطرنؽ ول طدلممم بممسور لمادندى ٓ

كم ػػم ػػمدى  .......ب ػػأف ػػمبنف كما ػػم نس ػػت بلف س ػػنمر ،متمومػ ػ ون وم ػػمف بمةمكس ػػتمم

وفخػػرى بتولريػػم ( لم ػػميد ،لمسػػمب ) وفف تىػػؾ لمسػػنمر ،لممتموم ػ فغى ػػى لمطرنػػؽ فمػػمـ سػػنمر،
لمطمعف ممم دفةي إم لإلاارلؼ مىتزنر ،لموسط ولم ةود عىنمم ٓ
ومػػف يػػذل نتبػػنف فف ياػػمؾ ػػمودل متةػػددنف فتمة ػول عى ػ فف سػػنمر ،متموم ػ ضػػن ى

لمخامؽ عى سنمر ،لمطمعف وفغى ى لمطرنؽ فمممي ممم فدى إم فاا لرفػي لمم ػمت ولم ػز عىػ

لمتزنر ،لموسط ثـ لإلادفمع إم لمطرنؽ لمم مبؿ وم مدم لممتا عىنممم لألوؿ ولمثما ٓ
وبػػذمؾ نػػمـ لمسػػبس لألتابػ 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
نسػػنر بسػػنمرتي ف ػ طرن ػػي لممةتػػمد وبممسػػرع لممامسػػب مامم ػ ذمػػؾ لمطرنػػؽ ف ػ ونػػى اػػدوث
لمولنةػ ونػػد إرتػػبط ذمػػؾ لمخطػػأ لمولنػػس مػػف لم ػػخص لممتمػػوؿ نموػػد لمسػػنمر ،لمت ػ فطب ػػى عى ػ

سنمرتي وفغى ى لمطرنؽ فمممػي إمػ ونػوع لماػمدث وعىػ لمااػو لمػذى ونػس بػي بانػث مػم كػمف
نمكف ونوعي موال خطأ نمود لمسنمر ،لممتموؿ لمسممؼ لمذكر ولا طةى رلبط لمسببن بنف ا ػمط
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
ونسػػد لمطرنػػؽ فمممػػي ممػػم ندفةػػي إم ػ لإلاا ػرلؼ لمم ػػمت إم ػ لمنسػػمر ولم ػػةود عى ػ لمتزن ػر،
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 ٓ
ومـ تت طف لمماكم لمتػ ف ػدرى لماكػـ لممطةػوف فنػي إمػ فنػولؿ لم ػمود لممتةػددنف
سػػمم

لمػػذكر لمػػذنف فتمة ػول عى ػ رشنػػتمـ م موػػد لمسػػنمر ،لممتموم ػ لمػػذى مػػمرس لمضػػاط عى ػ

سنمر ،لمطمعف وتضننؽ لمطرنؽ فممممم ممم فدى إم إادفمعمم نسم لر وتخطػ لمتزنػر ،لموسػط
ولإل طدلـ بسنمر ،لممتا عىنممم لألوؿ ولمثما بممطرنؽ لمم مبؿ ٓ
ولعت دى لمماكم خطأ فف يذه لم ور ،لمت تا

مسػوومن لمطػمعف كىنػ ال نسػماديم

فى دمنؿ نستمد مف فنولؿ مود لمولنة لمػذنف سػوىول بممتا ن ػمى ػ ويػو فمػر نخػممؼ لمولنػس ومػم
تمم بأنولؿ لم مود سمم

لمذكر ٓ

وبػػذمؾ تكػػوف لمماكم ػ ونػػد فخطػػأى ف ػ لإلسػػامد وخمم ػػى لمثمبػػى بػػمألورلؽ ويػػو خطػػأ
ػػا إس ػػتدالمي إذ م ػػم ك ػػمف ُنة ػػرؼ وت ػػي رفى

م ػػشثر فػ ػ ماط ػػؽ لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي وفػ ػ
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لمماكم ف لمدعوى وف مسوومن لمطمعف عف لماتمو لمت ادثى مو تبناى فف يامؾ عػممبل
خر

در مف متموؿ فو مف لممتمـ لمثما فدى امال ومبم ر ،إم ونػوع لماتػمو لمتػ اػدثى

وي وفم ،لممتا عىنممم لألوؿ ولمثما ول مب بمن لمم مبنف ٓ
ويػػذل لمخطػػأ واػػده لمولن ػػس مػػف لمانػػر ك ػ ٍ
ػمؼ إلاػػدلث تىػػؾ لمات ػػمو وتا طػػس بػػي رلبطػ ػ
لمسببن بنف ننمد ،لمطمعف مسنمرتي وونوع لمامدث بمم تات

مةي مسوومنتي عاي ٓ

ويذل لمخطأ لممشثر نةنس لماكـ لممطةوف فني ونستوتس ا ضي ٓ

وكػػمف نتةػػنف عىػ لمماكمػ اتػ نسػػىـ نضػػمشيم مػػف يػػذل لمةػولر فف ت طػػف إمػ فنػولؿ

لم ػػمود سػػمم

لمػػذكر ومػػشدى ػػممد ،كػػؿ مػػامـ ومضػػموامم لمػػذى نشكػػد وتػػود لمسػػبس لألتابػ

لممشدى مىامدث ولمذى ال دخؿ مىطمعف بػي وال ػأف مػي فػ ونوعػي إذ مػف لممسػتانؿ عىنػي فف
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 إم ػ فسػػمد لماتنتػ لمت ػ إاتمػػى إمنمػػم ألف لمماطػػؽ لممةػػو مىاكػػـ
وفسػػبمبي نػػشدى اتمػػم إمػ عػػو لماتنتػ لمتػ إاتمػ إمنمػػم بمػػم نةنبػػي ونسػػتوتس ا ضػػي كمػػم يػػو
لممبطؿ ٓ
لمامؿ ف لماكـ لممطةوف عىني لمذى تردى ف يذل لمةنس بػػمم ن مي بذمؾ لمةولر ُ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:
" لألاكػمـ لمتامونػ نتػػس فف ت ػمـ عىػ ف ػػوؿ

ػانا ممػم سػػاديم مػف فورلؽ لمػػدعوى

فػاذل فُنػػنـ لماكػػـ عىػ سػػاد ال ف ػػؿ مػي فػ لألورلؽ وال سػػاد مػػي فنمػػم كػػمف بػػمطبل إلبتاموػػي عىػ
فسمس فمسد "ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/٘/ػ س ٖ٘ ػ رنـ  ٛػ ص ٓ٘

* ا ػػض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙمسػػا  ٖٙػ رنػػـ ٕٓٔ ػ ص  ٙٚٚػ طةػػف
ٖٗ ٕٚمسا ٗ٘ ؽ

* ا ض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٕ/ػ س  ٕٙػ رنـ ٕٗ ػ ص ٔٛٛ

ا
عجذؼحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَٝئسالٍَحبنَجُضكحعَََ1
َ

ف ػػد تمس ػػؾ دف ػػمع لمط ػػمعف فم ػػمـ ماكمػ ػ لمموض ػػوع ب ػػدرتتنمم سػ ػولم فػ ػ مرلفةت ػػي

لم ون فو بمذكرلتي لمم رح مي بت ػدنممم ولمتػ تُةػد متممػ مدفمعػي لم ػ وى فو بػدنبل عاػي بػأف
مولنة ػ لمػػدعوى ػػور ،فخػػرى تخػػممؼ لم ػػور ،لمت ػ إعتا تمػػم ماكم ػ فوؿ درت ػ ولمت ػ وردى
بػػأنولؿ ػػمود لإلثبػػمى بمػػم نا ػ فى خطػػأ مػػف تماػػس لمطػػمعف ألف لماػػمدث إامػػم نرتػػس فسمسػػم

مسػػبس فتاب ػ مػػـ نكػػف مػػي ػػأف فنػػي ويػػو إاػػدفمع سػػنمر ،متموم ػ بسػػرع خمط ػ ونػػمـ نموػػديم

بتضننؽ لمطرنػؽ فمػمـ لممػتمـ لمػذى كػمف ن ػود سػنمرتي بسػرع عمدنػ

ممػم دفةػي إمػ لم ػةود

عىػ لمتزنػر ،لموسػػط ولإلتتػػمه إمػ لمطرنػػؽ لمم مبػػؿ انػػث ونػػس لماػػمدث ولسػػتدؿ لمػػدفمع عىػ
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ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػػذه لم ػ ػ ػػور ،م ػ ػ ػػف لمتى ن ػ ػ ػػمى لمتس ػ ػ ػػنم لمتػ ػ ػ ػ ما ػ ػ ػػى بم ػ ػ ػػشخر ،سػػ ػ ػػنمر ،لمط ػ ػ ػػمعف
( لألوبؿ ) ومم ادث بمم مف تى نمى فخرى وتػوم لمػدفمع ت انػد فنػولؿ ػمود لمولنةػ وتةػرض
ػا دفمعػي وتا طػس بػي رلبطػ لمسػببن لمػبلزـ

مىت رنر لإلست مرى لمم دـ مىماكمػ لمػذى نشكػد

تولفريػػم ممسػػمممتي عػػف لمتػرلوـ لمتػ ونةػػى  .واػػورد فنمػػم نىػ لمػػاص لمكممػػؿ ممػػذه لممػػذكر ،ومػػم
فُبػػدى فنمػػم مػػف دفػػمع ودفػػوع وطىبػػمى ف ػػر عىنمػػم دفػػمع لمطػػمعف ف ػ ختػػمـ مرلفةتػػي ومذكرتػػي
عى مم نى  :ػ

لَضٞجضَشٜحصزَعؤيسَٝجدضزَطذيذسَ

ميٌَٖجإلؿٔث٘حَٕئُيٜحَكَ٠ضظٞيغَجمحصظَ
ذؼضَجَٕطغكٞجَشٜٞصَجُغؤيسَجمويوينيَ

جُظيَٖشحٛضٝجَؿيحعزَضظـضَّذـيحعزَجملطَْٜجألٍََٖٓٝجخلِقَٝضٜغخ

ف لمونى لمذى فيمؿ فني لمضبمط سممع فنولؿ لمذنف ميدول سنمر ،ت طدـ بسػنمر،

لممتمـ لمثممث مف لمخىؼ وتمرس و ػ فو اتػ تسػتنؿ مػم سػمةوه مػامـ فػ مامضػريـ و ػ وفػ
رفول فني مودل مىولنة مـ نسمةويـ و ػ فاف مف سػمةول مػف لم ػمود مػـ تتضػمف

لمونى لمذى

ػػممد ،لى ولاػػد مػػامـ مػػم نمكػػف لإلطمواػػمف إمنػػي فػ ت ػػونر لماػػمدث ولمتةػػرؼ عى ػ عام ػره

لما ن ن ٓ

آيسَطُيََ:ـَ

ٔ ػ بماضر  ٜٜٜٔ/ٚ/ٕٛو ػ لممارر بمةرف فمنف رط مامد لمتامنا و ػ لمذى لات ؿ
إم مست

عنف مس لمتخ

و نررى  .....و فامم كماػى إمػ تػولر زوتمػم

 ......و متتم ػػنف عىػ ػ لمك ػػوبرى م ػػف لمتنػ ػز ،إمػ ػ مدناػ ػ ا ػػر وفثا ػػمم ذم ػػؾ ا ػػدث
ت ػػمدـ مىسػػنمر ،ال فعػػرؼ فسػػبمبي ومػػـ فدرى بػػأى ػ م وبةػػد ذمػػؾ "

ػ وفػ إتمبػ

الا كررى فامم ال تةرؼ م در لإل طدلـ وال فسبمبي ٓ
ٕ

ػ ولست رلم فنولؿ لممدعو  ......و ت طس بكذبمم و ف د كمف متتمػم بسػنمرتي إمػ لمةبمسػن
و بنامم لمسنمرلى لممتمم ف لمامدث نمدم مف لإلتتمه لممضمد مف لمةبمسن و ومف
ثـ فاف زمف لمرشن مادود تدل اظ لر مام ؿ تمػس لمسػرعتنف و ػ سػرع لمػذليس إمػ
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

مى ػػمدـ ف ػ لإلتتػػمه لممضػػمد إلتتميػػي و ػ يػػذل فضػػبل عػػف فف لماػػمدث ونػػس مػػنبل وال
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نظمػػر مػػف لمسػػنمر ،لم مدمػ إال فاولريػػم و ػ ويػػو باػػمؿ مػػف لألاػولؿ مػػنس مرتةػػم فػ
ت ػػدنر سػػرع لم ػػمدـ اتػ ن ػػدريم بأامػػم ٓ٘ٔكـ/سػػمع فو بأامػػم تاوان ػ و ومػػنس فدؿ
عىػ كػػذس رولنػ لم ػػميد لممػػذكور و ػ ممػػم إعتوريػػم مػػف تامنضػػمى و ف ػػد فورى بػػأف

لمسػػنمر ،لمبنتػػو إ ػػطدمى بممسػػنمر ،لم نػػمى مػػف لمخىػػؼ و وي ػػذل ال نت ػػؽ مػػس لنث ػػمر
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

لم ميد متةمرضمم لمولضح لم مرخ مس لمدمنؿ لم ا ٓ

كػػذمؾ تتةػػمرض فنػولؿ 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 ٓ
وولنس لألمر فف ذمػؾ لم ػميد ُمرنػس و و ػممدتي ُمرنبػ و فاػي تػورط فػ إاػبلؿ
ا سػػي ماػػؿ لمخبػرلم و وفنمػػم نتػػموز مػػم نسػػتطنةي لمخبػرلم لمػػذنف ال نتاػػدثوف إال بةػػد
لم اػوص ولمتاممنػػؿ و فسػػمح ما سػػي فف ُنتػػدؼ بأاػي ن ُ ػػؾ فػ فف لممػػتمـ لألوؿ كػػمف
فػ اممػ طبنةنػ و بنامػػم سػػنمدتي غنػػر مطىػػوس ماػػي فف نتاػػدث إال فنمػػم ػػميده مػػف
ونموس لمامدث و فمم امم لممتمـ طبنةن فو غنػر طبنةنػ و فىنسػى مػف ػأف سػنمدتي

و ومنس سنمدتي خبن لر اكمم عمممم ناكـ عى امم لمامس بأامػم طبنةنػ فو لمةكػس و
وسنمدتي ند فرلد بذمؾ فف نوا إناممل رن لر ال ن وى مازله و وفمتي وفػمى مػف تػرى
ورلمه بانر ب ر وال ب نر ،و فف

دم لمامدث ممم فثر مةروؼ و يو مم نسػم :

" 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
فنمػػم ال ماػػؿ مػػي مىاػػدنث فنػػي و كم ػػؼ عػػف ػػمو ،عمنػػمم وانػ

ػرنر ،و ونمػػدر ػ

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

لإلستوامفن ( ص ٕٔ ومم بةديم مامضر تىسمتمم ) ػ مم نشكد فاي " ميد مم ػ ش
امت " ؟!!!
كوضَؿوؾََٓ٘ٚهَ(َُٚٞصََ05حمحػغَججلِـحشَ)ََ:ـَ

" فام اظرى ضةنؼ " !!!

ا
ٝؿوؾََٓ٘ٚهَ(َُٚٞصََ05أيؼحَ)َََ:ـَ
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" س  :مم مونةؾ مف مونس لمامدث ؟ "
 :اولم ٕٓ٘ متر "
"
ا
ٝؿوؾََٓ٘ٚهَ(َُٚٞصََ05أيؼحَ)ََ:ـَ

" س  :ذكرى بممتا ن مى فف لمسنمرتنف ( لألوبؿ ولم نروك ) كبليمم تخطمؾ فمػم
يو لم م ؿ لمزما ؟ "
 :بةديم باولم خمس دنموؽ " ٓ

"

ت

ٝذـإجَُ(َٚصََ05حمحػغَججلِـحشَ)َـَػٔحَئطجًَـحَٕٓؼـَٓٚـحَيػرـصٌَِٓيطـَٚ
ُِـيحعزَجُ ىَهحٍَئًَٗٚحَٕيوٞصٛحَٝهصَجمحصظََ1
فتمس  :ػ " فام مةمنم رخ

لمموتوسنكؿ (؟! ) بتمع ؟!!!!

ومشدى ذمؾ و فف لم ميد لممذكور مـ ن ميد نوم و وفاي م كوؾ ف فمػره كىػي
ومامؿ فف نكوف ند ميد مم ن مد عىني و
و ُ
فاظػره ضػةنؼ و ػ ومونةػي مػف لماػمدث عىػ بةػد ٕٓ٘ متػر نسػتانؿ ماػي فف
ن ميد نوم و ػ ات مو كمف اظره كمم

ر و ػ امينؾ ب ماس لماظر لمضةنؼ !!

يذل فضبل عف فف لمسنمرتنف ػ بان لرره ػ كماتم ند تخطنتمه بخمس دنموؽ و ػ ويػو

فم ػػؿ زماػ ػ تك ػػوف فن ػػي لمس ػػنمرتمف ( لألوب ػػؿ ولم ػػنروك )

ػ ن ػػد نطةت ػػم و اس ػػس

مزلعممـ عف لمسرع و مم نزند عى ع ر ،كنىو مترلى !!!!!
نكػػوف

فكنؼ نكوف يذل لمرتؿ و لمذى نمىػؾ موتوسػنكبل و وال نمىػؾ سػنمر ،و ػ كنػؼ
ف ػ مسػػرح لماػػمدث بػػممزعـ لمػػذى روله و فػػاذل كػػمف ذمػػؾ و

ػ فكنػػؼ ػػمد

لمامدث ون مد عىني و بنامم اظره ضةنؼ و ومسمفتي مف مونػس لماػمدث ٕٓ٘ متػر
و ػ ولمامدث ونس بةد فف تتموزله بخمس دنموؽ كممبلى ؟!!!!!!! ٓ
ٗ ػ فمػم لممػدعو  ....و فػبل اةػرؼ مػي فنػولال اسػت رومم فو ا وممػم فو اةىػؽ عىنمػم و فمػو مػـ
نسػػمس بتمتػػم بتا ن ػػمى لمانمب ػ و كمػػم فاػػي مػػـ نسػػمس فنضػػم بماضػػر لم ػػرط و وكػػؿ
ممتمم بماضر لمضمبط  .......ص ٔ فاي سوؿ  :ػ
س ػ ممي ت
تػ ػ

نبلى ممدتؾ ؟

ا س ممتمم ف فنولؿ لم ميدنف ٓ

ٛٝظجَيغصَػِيَٚغالظَربلظحشََ:ـََ

لأل1ٍََٝ

بطبلف وعدـ نبوؿ ممدتي ممدلـ ند سمس ممده سمب ني و ػ

جُػحٗ 1ََ٠فف لم ميد تمتاف

ممدتي مف خبلؿ ممن ومي و بت م نىي و وباص عبم لرتػي و ػ

فػػأنولؿ لم ػػمود منسػػى مرلفةػػمى ناػػمؿ عىنمػػم فو نتػػرى لإلاضػػممـ إمنمػػم و ولامػػم

ونػموس و لمم تػرض فف لم ػميد ػميديم وفدركمػم باولسػي و ػ وفاػي ن ػمد عىنمػم و
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و ػػممدتي عىنم ػػم نخض ػػس ت ػػدنريم مماتوليػػػم ومةبمرلتم ػػم ومت م ػػػنىمم ومم ػػم نة ػػف
مىمما ؽ فف نوتمي إم نموىمم مف فسوى فػ لمػدنموؽ ولمتزونػمى منمػتاف إممممػي
بمما ػػموؽ و ػػدني ف ػ لإلدالم بمػػم ف ػ انػػمد وفمما ػ ٓٓ وكػػؿ ذمػػؾ ال نتػػأت و
ومامؿ فف نتأت بمإلامم عى فنولؿ لمسمب نف ٓ
إف ن ػ ػولوـ فدم ػ ػ لمثبػ ػػوى نػ ػػد ت ةػ ػػؿ ذمػ ػػؾ و وت ػ ػػوؿ إف فػ ػػبلف نػ ػػد ػ ػػمد "
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
جُػحُعَ1

فف إامم ذمؾ لممذكور ػ عى

رلوس لمامبمى ؟!! ٓ

ميدنف سمب نف و ػ ي إامم متممتر ،ال تسػت نـ

و ػ ألف ػممد ،لم ػميدنف لمسػمب نف مػي ال تت ػمف و ػ الفػ مونػؼ وموضػس كػؿ
ػػميد مػػف لم ػػميدنف وزلونػ رشنتػػي و ػ وال فػ مضػػموف فنػولؿ كػػؿ ماممػػم و ػ
فأاديمم ذليس إم لمةبمسن

و ػ ولمثما نػمدـ مػف لمةبمسػن و وكػؿ ماممػم ػ مػف

موضةي وزلون رشنتي ػ ن مد بولنة تختىؼ عام ريم ومكوامتمم وتزونمتمػم عمػم
ن مد بي لنخر ٓ
كٌيقَئطَٕيوَ:ٍََٞـَ

َََََ"َٗلؾَٓحجحءَكَ٠أهٞجٍَجُشحٛضيَٖ"َََ؟!!!َََ
َ
َ

ٜٓٔسَجخلربزَ

ٜٓٔسَٝججرسَلػٓسَ

ٝضوغيغَجل٘سَجخلربزَجإلؿطشحعيسَ
ضوغيغَؿضيضَـَعكيغَجملـطَٟٞ

يٌشقَجملـحُينَجُ ىَجغَٟجُطؼطيَْػِيٜحَ

كاػم نػد طىباػم مػف ماكمػ فوؿ درتػ ػ ولمتػ فيػدرى كػؿ ػ و ػ إاتػدلس متاػ خبػر،

ألدلم لمممم ػ لمػػبلزـ فدلشيػػم بمةمنا ػ مكػػمف لماػػمدث ومةمنا ػ لمسػػنمرلى فط ػرلؼ لماػػمدث و

ػ

و وريم لم وتوغرلفن و ػ ولإلطبلع عى لممامضػر ولمت ػمرنر لممرورنػ و وعىػ لنػولؿ لم ػمود
و ػ وسػػممع مػػف تػػرى سػػممعمـ بانػػر اىػػؼ نمػػنف و ػ متاػػدد كن نػ ونػػوع لماػػمدث و ػ ٓٓٓ
ولمخطػػأ لمػػذى عسػػمه نكػػوف ماسػػوبم ممػػذل فو مػػذلؾ مػػف فط ػرلؼ لماػػمدث فو لممظاػػوف بػػأامـ مػػف
فط لرفػي و ػ بمػم فػ ذمػؾ لمسػنمر ،لمبنتػو ننػمد ،لممػمرس  .......و ػ وتادنػد م ػدلر مسػميم كػؿ

خطػػأ ف ػ ونػػوع لماتنت ػ ومػػدى إت ػػمؿ لموفػػم ،ولإل ػػمبمى بخطػػأ كػػؿ مػػامـ إت ػػمؿ لممسػػبس
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بممسبس ولمةى بمممةىوؿ ٓ
ولزلم لإل ػما عػف يػذل لمطىػس لمتػويرى و ػ متأاػم إمػ بنػوى لمخبػر ،لممةروفػ بػممةىـ

ولمخبر ،ولم دؽ ولألمما و ػ وندمام بتىس لممرلفة ٖ ٜٜٜٔ/ٔٓ/ت رنريم لإلست مرىٓ

ومتا لمخبرلم لإلست مرن و ػ كمتب لمت رنر لألست مرى و ػ م كى مف فرفػس لمةام ػر
عىمم وخبر ،وسمة و ػ ٔػ كبنر لمخبرلم لألستمذ لمىولم دكتور خبنر فامػد فبػو لم مسػـ فامػد و
ػ مسػػمعد فوؿ وزنػػر لمدلخىنػ سػػمب م ومسػػمعد لمػػوزنر مم ػػىا لألدم ػ لمتامونػ ومػػدنر لممةمػػؿ

لمتامو سمب م و ػ ٕػ لمىولم ممادس خبنر ػ مامد متدى
ورونس ةب لمرسـ لممادس

ولمت ونر لمتاػمو

لمممدنػ و ػ وكػػمف خبنػ لر فنضػػم بأكمدنمنػ

ػبلح اموػس مػدنر لممةمػؿ لمتاػمو

سػمب م و ػ وخبنػر إست ػمرى وفاػوص لألدمػ

اػػمنؼ لمةربنػ مىةىػػوـ لألمانػ بممرنػػمض و ػ وبػػادلر،

لممةىومػػمى ولألدم ػ لمتامون ػ ب طػػر و ػ ٖ ػ لمى ػولم مماػػدس خبنػػر  /إدلورد فػػمرس ػ خبنػػر
لممةمناػمى ولإلست ػمرلى لم انػ بػو لزر ،لمدلخىنػ سػمب م و ػ ولست ػمرى لم اػوص لممادسػن و ػ ٗ ػ
ولمىولم كنممو خبنر  /فػمنز فراػمى لمػدتوى و خبنػر فاػص لألدمػ لمممدنػ ولممةمناػمى لم انػ

وت ػػدنر لألضػرلر بمممنوػ لمم ػرن مىرنمبػ عىػ لمتػػأمنف و ٘ ػ لمخبنػػر  /عىػ عىػ فمػػنف ػ
خبنر لمت ونر لم ا وفاوص لألدم لمممدن بدوم نطر وبمممةمؿ لمتامو مىدلخىن لمم ػرن
سمب م و ػ  ٙػ ولمخبنر  /مامد إبرلينـ زنمد ػ خبنػر بػرلم لمكومبنػوتر ولمم مراػمى لم انػ و  ٚػ
ولمخبنر  /ينثـ فشلد مامد ػ خبنر فاظم لمكومبنوتر ولمم مرامى لم ان ٓ

( نرلتس ف لمت م نؿ ص ٖوٕ مف لمت رنر لإلست مرى )
ونػػد فخػػذ لمت رنػػر لم ا ػ لألست ػػمرى و ػ عى ػ لمت رنػػر ( لم م ػػر ) لمماػػرر بمةرف ػ
مماػػدس لمم ػػرور  ...... /و فػ ػ مة ػػرض ر ػػد لنث ػػمر لمممدنػ ػ لمامتمػ ػ ع ػػف لما ػػمدث و

ػ

وي ف غمن لأليمنػ متاىنػؿ لماػمدث وت ػور كن نػ ادوثػي و فخػذ عىنػي فاػي  :ـ ٔ ـ لفت ػر
لم تادند إتتميمى ارك لم وى لممتسػبب فػ إاػدلث مولضػس لمتطبنػؽ فػ لمسػنمرلى لمثبلثػ

( لألوبؿ ػ لمبنتو ػ لم نمى ) و لألمر لمذى ناد مف لم در ،عى تادند لممسوومنمى و ػ ٕػ وكذل
عدـ لترلم م مبى بنف فممكف لمتطبنؽ بكؿ سنمر ،و باظموريم ف لمسنمرتنف لألخرننف مػف انػث
مسػػتوى لإلرت ػػمع ولتتػػمه لماركػ ونػػو ،لمضػػاط لممسػػبس مئلابةػػم و ٖ ػ تضػػننس لألثػػر لممػػمـ
لمذى ر ده ت رنر لمدورنػ لالسػىكن مػف وتػود تطبنػؽ بمإلك ػدلـ لمخى ػ ( فى فف لإلك ػدلـ

كمف موتودل ومكاي إخت

؟!!) مىسنمر ،لألوبؿ  ٔٓٛـ ٓ لمسونس ننمد ،لممتمـ لألوؿ ػ ويو مم

ل ػػمر إمنػػي فنضػػم لمت رنػػر لممػػرورى لم ا ػ ولمػػذى ر ػػد وتػػود تى نػػمى بػػممظمر لمخى ػ مىسػػنمر،
لألوبػػؿ و ٗ ػ مػػـ نظمػػر ف ػ لم ػػور لم وتوغرلفنػ مىسػػنمر ،لألوبػػؿ  ٔٓٛـ ٓ لمسػػونس يػػذل
لإلك ػػدلـ لم ػػذى ك ػػمف نتوت ػػس لم ػػتا ظ عىن ػػي مؤليمنػ ػ لمبمماػ ػ مآلث ػػمر لمتػ ػ ر ػػدتمم لمدورنػ ػ
لمبلسػػىكن فنػػي و ػ ومػػـ تاػػظ يػػذه لمولنةػ

لممممػ بػػمم اص ولمد لرس ػ لمبلزمػ مت سػػنر فسػػبمبمم
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و ػػىتمم بمماػػمدث لمػػذى تػػورى دالالى لألنػولؿ بػػأف ياػػمؾ سػػنمر ،عمكسػػى سػػنمر ،لممػػتمـ لألوؿ
و دمتي مف لمخىؼ و ٘ ػ ومنس فدؿ عى نى لمةامنػ مػف فف لمت رنػر لممػرورى ذلتػي نػد فثبػى
وتود تطبنؽ بممرفرؼ لمخى

لإلنمف مىسنمر ،لألوبؿ  ٔٓٛفـ ٓ لمسونس و ػ ومس ذمؾ مـ نتابي

ممةا ػ ذمػػؾ ومػػـ ناػػدد عى ػ وتػػي لمدن ػ

ػػكؿ ومكػػمف يػػذل لمتطبنػػؽ بممضػػبط و ػػىتي ب مس ػني

لمسػػنمر ،ونػػو ،لمضػػاط لمماػػدث مػػي وم ػػدره و رغػػـ فيمنػ ذمػػؾ و  ٙفغ ػػؿ لمت رنػػر لممػػرورى
إثبمى ثمر كسر لم ماوس لمخى

لألنمف مىسنمر ،لألوبؿ و ػ مػس لأليمنػ لمبمماػ ممػذل لألثػر فػ

لستاتم ظروؼ و ور ،لمامدث و  ٚػ فورد لمت رنػر لممػرورى لم اػ وتػود " تىػؼ " بػثبلث فػرد
كػػموتش و ػ دوف فف نوضػػح لمم

ػػود بمػػذل " لمتىػػؼ " و ػػىتي مػػف عدمػػي بظػػروؼ ومبلبسػػمى

لماػػمدث و  ٛػ وتػػمم بػػممت رنر لم ا ػ لممػػرورى " إعوتػػم لمتاػػوط لألربة ػ " دوف فف ناػػدد
ػىتمم بػافرنز لمتزنػر ،لموسػط و ػ  ٜػ

فممكامػم وسػببمم ولم ػو ،لمتػ فاػدثتمم ولتتميمتمػم ومػدى

ومػػـ نتضػػمف ذمػػؾ لمت رنػػر لممػػرورى لإل ػػمر ،إم ػ لنثػػمر لمممدن ػ لمثمبت ػ فةػػبل ومػػآلف بمإلطػػمر
لمكموت ػػوؾ وت ػػاط لمةتىػ ػ لمنس ػػرى لألمممنػ ػ مىس ػػنمر ،لألوب ػػؿ وفث ػػر إاتكمكم ػػم ب ػػافرنز لمتزنػ ػر،
لموسط و مس فف ذمؾ يمـ تدل فػ توضػنح وتادنػد اممػ وكن نػ عبػور لمسػنمر ،لمػ لإلتتػمه
لممةمكس وزلون منىمم عى ماور لمطرنؽ و ٓٔ ػ مـ نتضمف لمت رنر لممرورى مةمنا مكمف
لمامدث ود لرسػ مػم اػت عاػي مػف ثػمر و ٔٔ ػ إذ ف ػمر لمت رنػر لممػرورى لمػ وتػود ثػمر مػوف
فامػر بممةتىػ لألمممنػ لمنماػ مىسػنمر ،لألوبػػؿ و ػ ولمكػمرتنر ،لم ػم لمنماػ و ولمتمػ لمنماػ

مف لمرفرؼ لألممم ولم نان لمنما وناطر ،لم مسني لألمممن متىؾ لمسػنمر ،ػ ومػس فيمنػ يػذه
لنثػػمر وموضػػةمم و مػػـ نتػػوخ لمت رنػػر لممػػرورى لمدن ػ لمولتب ػ ومػػـ نىتػػزـ لألسػػىوس لمةىم ػ ف ػ
لمتا ػؽ مػف اوعنػ وذلتنػ يػذه لنثػمر لمامػرلم و ػ ومػدى

 ٕٔٛننمد ،لممتا عىني ٓ

( لم

ػىتمم بمػمد ،طػبلم لمسػنمر ،لم نػمى /

امى ٗ ػ  ٙبممت رنر لم ا لإلست مرى )

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
لمت رنػر لألست ػمرى ت ػنبل ص  ٛ/ٙو ػ وباػث لماممػ باثػم ت ػنىنم ُاانػؿ فػ بنماػي عىػ
يذل لمت رنر لمذى ارتو إعتبمره تزمل ال نتت فز مف يذه لممذكر ،و ػ ولاتم فنػي و ػ مامػوال عىػ
سدند فسبمبي و ػ إم لماتنت لم مطة لنتن  :ػ
" فف عبػػور لمسػػنمر ،لألوبػػؿ مىتزنػر ،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 إم ػ خػػرو لمسػػنمر ،عػػف نػػدر ،لممػػتمـ

لألوؿ عى لمتاكـ ف اركتمم كممبل و ولاةدمى بذمؾ إرلدتي بسبس لمامدث لم تمو لممركس
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و ولمذى نستانؿ تدلركي " ٓ

دٌََْهيحَّجُـردَجألج٘ىبَأَٝسـأَجُـريَ
كَ٠جُٞجهغَٝكَ٠جُوحَٕٗٞ

ٝكَ٠أدٌحَّحمٌٔسَجُ٘وغَ

فورد ت رنػػر متا ػ لمخب ػر ،لإلست ػػمرن مام ػوال عى ػ سػػدند فسػػبمبي وػ ػ و ػػمد لمخبنػػر
لمىولم دكتور  /فامد فبو لم مسـ رونس لمىتا ػ مد لممـ لمماكمػ

وفا

تى وفمنف و مدؽ وسدند و فف لمامدث نرتس إم

فػ تاىنػؿ ولنةػ وعىمػ

" سبس فتاب " و " خطأ مىانر "

فا ػ ػ لمخبنػ ػػر ولمت رنػ ػػر لم ا ػ ػ لإلست ػ ػػمرى فدمتػ ػػي و فر ػ ػػد وبمم ػ ػػور لم وتوغرلفن ػ ػ لمدنن ػ ػ
لممىت ط مسنمر ،لممتمـ لألوؿ و فاي ند تبلاظ  :ــ
ٔ ػ

عػػدـ وتػػود لإلك ػػدلـ لمخى ػ مىسػػنمر ،لألوبػػؿ ننػػمد ،لممػػتمـ لألوؿ ولمػػذى ف ػػمر ت رنػػر
لمدورنػ لمبلسػػىكن إمػ وتػػود تطبنػػؽ فنػػي و ٕ ػ ووتػػود تطبنػػؽ ب ػػم لم ػػدر
لمخى ػ

مىسػػنمر ،لممػػذكور ،فس ػ ؿ لم ػػاط لمخى ن ػ متم ػ

لمػػدلخؿ بممتماػػس لألنمػػف

مىسػػنمر ،ويػػو مػػم ف ػػمر إمنػػي إتمػػمال لمت رنػػر لم ا ػ مىاػػمدث " ( لم ػػور ،رنػػـ ٖ /
بػممت رنر لإلست ػمرى لمم ػمر إمنمػم بسػمـ فزرؽ وبػممرمز  " aو ٖ ػ " إاثاػػمم
ذرلع تثبن ػػى لإلك ػػدلـ لمخى ػ ػ مىس ػػنمر ،م ػػف لمامانػ ػ لمنماػ ػ ( لم ػػور ،رن ػػـ ٖ /

بػممت رنر لإلست ػمرى م ػم لر إمنمػم بسػمـ فزرؽ وبػممرمز  c"4ػ " لا
ماػمـ وبر ػػمـ

ػم لمرفػػرؼ لألنمػف و ػػم لم ػدرلمخى

مػػف لمتماػػس لألنمػػف باػػدوث فتػػؽ عى ػ

ػمؿ ماط ػ

مىسػػنمر ،بممتماػس لمةىػػوى

ػػكؿ مثى ػػث فثػػر اػػدوث لإلا

ػػمؿ " (

لم ػػور ،رنػػـ  ٗ /بػػممت رنر لإلست ػػمرى م ػػمر إمنمػػم بممسػػمـ لألزرؽ وبػػممرمز ) c

و ٘ ػ " تم ـ لم ػماوس لمخى ػ

لألنمػف مىسػنمر ،لألوبػؿ لممػذكور ( " ،لم ػور،

رنـ  ٖ/بممت رنر لإلست مرى م مر إمنمم بممسمـ لألزرؽ وبممرمز ) b0
ويذه لنثمر و وكمم فوضح لمت رنر لم ا لإلست مرى و ويو بكؿ م ػتمبلتي تػزم ال
نتت فز مف يذه لممذكر ،و ال نمكػف اػدوثمم إالّ مػف

ػدم نونػ مبم ػر ،مػف لمخىػؼ مػف سػنمر،

كماػػى تسػػنر خىػػؼ لمسػػنمر ،لألوبػػؿ ننػػمد ،لممػػتمـ لألوؿ و وبسػػرع ت ػػوؽ سػػرعتمم ب ػػدر كبنػػر و
انػث فدى لم ػػو ،لمدلفةػ

لم ػػدند ،مىامنػ

ػ ولمتػ فاػػدثى يػذه لنثػػمر لممر ػود ،ػ إمػ دفػػس

سنمر ،لممتمـ لألوؿ ( لألوبؿ ) إم تم لمنسمر ب و ،وبزلونػ منػؿ اػمد ،مامانػ لمنسػمرٓٓ ممػم
فدى إم ونوع لمامدث عى لمااػو لمت

ػنى لمسػمبؽ لإل ػمر ،إمنػي و ػ ولمػذى نشكػد فف لم ػدم

لمرونسن لمت تى تمم لمسنمر ٕٔٛ / ،وبمممولتم إامم كماى مف لمسػنمر ،لمبنتػو ٖٗٓ٘ٓ ٚـ ٓ
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لم ػمير ،ننػمد ،لممػػمرس  .......لمػذى ػػمد لمضػمبط بأاػػي يػرس ولخت ػ مػف مكػػمف لماػمدث و ػ
وذمؾ عى لمااو لمذى تضماي لمت رنر لإلست مرى بممت

ولستخبل متي وبمألدم لمةىمن ولم ان ٓ

نؿ ولمبنمف ماموال عى سدند فسبمبي

و ن ػ يػػروس  ......و ػ نموػػد لمسػػنمر ،لمبنتػػو ٖ٘ٓ و ػ

ػػماب لم ػػدم لمرونسػػن

بممسنمر ،لم نمى ننمد ،لممتا عىني و ػ فف لمثمبى بممت رنر لمطب لم مدر مف مست ػ
لمتخ

ػ و ػ فف سػػمع و ػومي إمػ لممست ػ

لم ػمير،

كماػػى لمسػػمع ٖٓرٗ ص ٜٜٜٔ/ٚ/ٕٚ

فى بةػػد ااػػو فربػػس سػػمعمى مػػف ونػػوع لماػػمدث ؟!! وفػ إفػػمد ،فخػػرى مػػذلى لممست ػ

موتػػود،

بمألورلؽ و فف ذمؾ كمف ف لمسمع ٖ٘ر٘ ص  ٜٜٜٔ/ٚ/ٕٚفى بةد ااو خمس سمعمى
مف ونوع لمامدث ؟!! دوف مم مبرر ظمير فو ولضح فو مة وؿ ُن سر إخت ػمشه يػذه لمسػمعمى
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

و ػ ُن سػر مػم روله لم ػمود و ػ مػف فاػي إ ػطدلـ فةػبل بممسػنمر ،لم نػمى ننػمد ،لممتاػ عىنػي و ػ
ون س ػره مػػم فكثػػر مػػم نطػػس بػػي ت رنػػر لمىتا ػ لم ان ػ 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

لمسنمر ،لمبنتو (  ) ......فر

ومتسس مىمامور ،وتبلف لإل طدلـ بسنمر ،لممتا عىني ٓ

وم ػػم فورده لمت رن ػػر لإلست ػػمرى و ػػمد ب ػػي لمخبن ػػر فم ػػمـ لمماكمػ ػ و

ػ ي ػػو لمولن ػػس

لممسػػتخىص بمألدم ػ لم ان ػ وبمنثػػمر لممر ػػود ،بممسػػنمر ،لألوبػػؿ ننػػمد ،لممػػتمـ لألوؿ و ـ س ػولم
كماػػى لمسػػنمر ،لم ػػمدم

مىمػػتمـ لألوؿ مػػف لمخىػػؼ يػ سػػنمر ،فتابنػػي كمػػم روى وروى .....

و ........و ػ فـ كماى لمسنمر ،لم نروك ننمد ،لممتمـ لمثما كمم تةت د لمانمب ٓ

فممرولنتػػمف و ػ تت ػػمف فػ فف سػػنمر " ،لممػػتمـ لألوؿ " نػػد تى ػػى بمم ةػػؿ سػػببم فتابنػػم

ر ده لمت رنر لم ا لإلست مرى وتادث بي لمخبنر ف

ػممدتي فمػمـ لمماكمػ ٓـ مثىمػم فت ػى

لألدم ػ عى ػ لمسػػبس لألتاب ػ لم لرتػػس مىانػػر و ػ ويػػو إ ػػطدلـ لمسػػنمر ،لمبنتػػو ننػػمد ،لممػػمرس
 .......بممسنمر ٕٔٛ / ،عى ااو مم سىؼ ٓ
نػ ػ ذم ػػؾ و ي ػػو إت ػػمؽ ي ػػذل لم ػػدمنؿ لم اػ ػ لممس ػػتخىص م ػػف لنث ػػمر لمممدنػ ػ لممةمناػ ػ

ولممر ػود ،وبمألدمػ لم انػ و ػ مػس مػم ػمد بػي فمػمـ لمماكمػ لمضػمبط ومنػد يانػدى و ػ ف ػد
فوضح ب ممدتي ػ ويو فوؿ مف لات ػؿ إمػ مسػرح لماػمدث و ػ فف " فنػي اػمس تمانػ نممػى بػأف
نمود لمسنمر ،لألوبؿ ( لممتمـ لألوؿ ) فني عربن إ طدمى بي ويربى " ٓ ػ كمم لت ى فنولؿ
لم مود عى فف لمسنمر ،لمبنتو ننمد ....... ،لمذى يرس مف مكمف لمامدث ند

 ٕٔٛننمد ،لممتا عىني رامي ل ٓ

دمى لمسنمر،

فمم لاتم إمني لمت رنر لم ا لإلست ػمرى و وفنػولؿ لمخبنػر فمػمـ لمماكمػ و ػ نت ػؽ مػس
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مم ا ىػي إمػ لمماكمػ لمضػمبط  /ومنػد يانػدى ػ فوؿ مػف إات ػؿ إمػ مكػمف لماػمدث ػ عػف ػمود
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
مف ولنس ممتـ إستةرلضي بممت رنر  :ـــ

" فف عبور لمسنمر ،لألوبؿ مىتزنر ،لموسط كمف بسبس لمامدث لم تمو لممتمثؿ ف

دـ سنمر ،فسرع مامم ممم مف لمخىػؼ فأتبرتمػم عىػ لمةبػور مئلتتػمه لممضػمد و مػس فا تػمر
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 " ٓ

( ص ٖٖ بممت رنر لإلست مرى )

ا
لَطذسَذطحضحَُِـغػسَجملؼػٓٞسََ

م ػد تمسػؾ لممػتمـ لألوؿ بأاػي كػمف نسػنر بسػرع عمدنػ و ػ وفكػدى  ........بأنولممػم

بماضػر لم ػرط

و وكماػى بممسػنمر ،لألوبػؿ ننػمد ،لممػتمـ  ٔ/فف سػرعتي كماػى اػولم ٓٗ ػ

ٓ ٙك ػػـ /س ػػمع

و وا ػػى لمس ػػبمؽ لممزع ػػوـ و وفوردى بأا ػػي كما ػػى يا ػػمؾ س ػػنمر ،تةمكس ػػمـ

وتاارؼ عىنمـ و و دنى عى ذمؾ  ......لمت كماى فنضم بممسنمر ،لألوبؿ ٓ
و ن كذس مف تدفول بممسرع و فامـ إت ول ػ كممةدلدلى ؟!!! ـ عى م وم ٓ٘ٔ كـ

 /سمع و ػ ويذل مم النتأت لإلت مؽ عىني بدوف عدلدلى !!! و وناطػؽ مػف ثػـ بػأامـ تولف ػول فو
ُارضول

عى نوؿ ذمؾ !!! ٓ
ومػػنس فدؿ عى ػ كػػذس لمػػرتـ بممسػػرع لمةممن ػ و ممػػم فورده ت رنػػر لمىتا ػ لإلست ػػمرن

ص  ٕٓ/ٜٔو ػ إستخبل ػم مػف لما ػموؽ لمةىمنػ ولم انػ لممتةػمرؼ عىنمػم و ػ فمػف لممةػروؼ

عىمنم فف عمىن تونؼ لمسنمر ،تتػأثر بمتموعػ مػف لمةولمػؿ لممنكمانكنػ و ػ وزمػف لإلسػتتمب و
بمإلض ػػمف إمػ ػ إتت ػػمه لمػػرنح و ودرت ػ لماػػ لرر ،و وامم ػ لإلط ػػمرلى لمكموت ػػوؾ ودرتػػ واممػػ
ا و ػمم و ودرتػ ضػاط لممػولم بػدلخىمم و وامومػ لمسػنمر ،و ػ ومةممػؿ لإلاتكػمؾ و وفاػي مػػو
اى لمم ػوم لإلت منن (؟!!) لمارنب (؟!!) مى مود مف فف سرع لمسنمر ،لألوبؿ كماى ٓ٘ٔ

كـ /سمع و ػ وند تأكد فامم إ دمى بمإلطمر لألممم لألنسر بأفرنز لمتزنػر ،لموسػط ػ مكػمف
الزـ ذمؾ وم تضمه فف تا ىس لمسنمر ،إا بلبم ماتومم ػ ويذل مـ نادث !!!
( لمت رنر لإلست مرى ص )ٕٓ/ٜٔ
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مذمؾ ػ فاف عدـ إا بلس لمسنمر ،لألوبؿ ماظ عبوريم سور ففرنػز لمتزنػر ،لموسػط و ػ
وكمػػم فورد ت رنػػر لمخب ػر ،لإلست ػػمرى ( ف ػر ٖ / ،ص ٖٕ ) و ػ نشكػػد مة ومن ػ سػػرع لمسػػنمر،
لألوبؿ و ػ ألف يذل لإلعتبلم ػ كمم ت وؿ متا لمخبر ،ػ إلرت مع اػولم ٖٓ سػـ ػ كػمف مػف ػأاي

فف نخػػؿ بماػػور إت ػزلف لمسػػنمر ،لألوبػػؿ عػػف سػػطح لألرض و فىػػو كماػػى تسػػنر بسػػرع عممن ػ
م مر إا بلبمم فم لر اتمنم ٓ
وعػػف لمسػػبس لمثػػما لألتاب ػ مىاػػمدث و ف ػػد إت ػػى فن ػولؿ لم ػػمود عى ػ لف لمسػػنمر،

لمبنتو ( ننػمد ،لممػمرس  ) .......ػ نػد ف ػطدمى بممسػنمر ٕٔٛ / ،ننػمد ،لممتاػ عىنػي رامػي
ل

و ف د مد بذمؾ  .......و و مد بي  .......و و خػروف و وعػف ػكؿ يػذل لإل ػطدلـ و

وفث ػره و فورد لمت رنػػر لإلست ػػمرى و و ػػمد لمخبنػػر روػػنس متا ػ لمخب ػرلم لإلست ػػمرن ف ػ فنولمػػي
فمػمـ لمماكمػ لإلسػتوامفن و ػ فف " لمسػنمر ،لم نػمى ػ ننػمد ،لممتاػ عىنػي ػ إاارفػى إثػر
إاتكمكمػػم بسػػنمر ،لممػػتمـ لألوؿ

ػ ف ػ دورلامػػم إم ػ لمنمػػنف ف ػ إتاتػػمه ع ػػمرس لمسػػمع ات ػ

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 ف ػ
ت مدـ تبلام ات و ىتم إم سور لمكوبرى " ٓ
فمشدى ذمؾ و ػ فف ت ػمدـ لمسػنمر ،لألوبػؿ ننػمد ،لممػتمـ  ٔ/ػ بممسػنمر ،لم نػمى ٕٔٛ/

كػػمف ت ػػمدمم ماػػدودل عى ػ لمااػػو لمسػػمبؽ بنماػػي بػػممت رنر لإلست ػػمرى و ػ ولنت ػػر فثػػر يػػذل
لمت مدـ لممادود عى تطبنؽ

م لمسنمرتنف و ولاارلؼ لمسنمر ،لم نمى إم لمنمنف ف إتتمه

ع مرس لمسمع ات ف باى م دمتمم ف مولتم لمسنمر ،لمبنتو و فا ػطدمى بمػم لمسػنمر،
لمبنتو لم مدم ف سرع عممن وتمم موتػي و وظمػرى نػو ،يػذه لم ػدم بػنف لمبنتػو ولم نػمى ػ

ومس ػػتوى إتممدي ػػم ودرتػ ػ إمت مفم ػػم عىػ ػ لمتما ػػس لألنس ػػر م ػػف لمس ػػنمر ،لم ن ػػمى و بت ػػأثنر ن ػػو،

إ ػػطدلـ لمسػػنمر ،لمبنتػػو بمػػم و ثػػـ إسػػتمرى لماركػ لمت ػػمدمن بػػنف لمسػػنمرتنف لمبنتػػو ولم نػػمى
بطػػوؿ م دم ػ لمسػػنمر ،لمبنتػػو ات ػ إ ػػطدمى بسػػور لمكػػوبرى وتون ػػى عػػف لمارك ػ و بنامػػم
إستكمىى لمسنمر ،لم نمى ارك دورلامم مىتةممد م دمتممعى لمتزنر ،لموسط ٓ
وند سأمى لمانمب لمةمم و ػ لمخبنر لمىولم دكتور  /فامػد فبػو لم مسػـ و روػنس متاػ

لمخبرلم لإلست مرن ػ سأمتي بتىس

ٖ ( ٜٜٜٔ/ٔٓ/ص ٕٓ مامضر لمتىسمى لإلستوامفن

) عمم إذل كمف بامكمف لمسنمر ،لمبنتو ٖ٘ٓ ت مدى ادوث لمت مدـ و فأتػمس بأاػي نػمـ ب نػمس
عرض يذل لمتماس مف لمطرنؽ عى لمكوبرى فوتده تسة فمتمر و وفف لمسنمر " ،لألوبؿ " نػد
لست رى ف مامذل ،تزنر ،لموسط بةرض ٕ متر و ومف ثـ كمف فممـ نمود لمسنمر " ،لمبنتػو "

مسػمف عرضػمم  ٚسػػبة فمتػمر تسػػمح مػي بممماػػمور ،مػو كماػى سػػرعتي مة ومػ ويػػو مػـ نسػػتخدـ
لم رلمؿ ول طدـ بممسنمر ،لم نمى ( ننمد ،لممتا عىني ) ٓ
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فممثمبى ممم ت دـ و فف يامؾ " سػببم فتابنػم " " باػمدث فتػمو "

ػمدر " مػف

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 .......
ػدمى سػنمر ،لممتاػ عىنػي وكػمف فمممػي متسػس بةػرض لمكػوبرى و ػ

نمود لمسػنمر ،لمبنتػو لمتػ

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 ٓ
ويػػذلف لمسػػببمف لألتابن ػمف نا نػػمف فى مسػػوومن مىمػػتمـ لألوؿ عػػف اتنت ػ لماػػمدث و ػ
ند ت ترض ػ بناي وبنف اتنت لمامدث ٓ

ون طةمف فى عبلن سببن

أٝلَََََََََ:لَحمََإلكرتجعَجخلـأَ

َََََََََََََََكحخلـأَؿريَجُؼٔضَٟليلرتعَ
َََََََََََََٝلجيٞػَجكرتجػٚ

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإََٔ:ـََ

" لمخطأ ف ترلوـ لمخطأ غنر لمةمدى الن تػرض و وفف سػبلم لماكػـ بمإلدلاػ فػ

لمترلوـ غنر لمةمدن م روط ببنمف ركف لمخطأ ولمتدمنؿ عىني ٓ
ٝكَ٠دٌَْهلحَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغََ:ـَ

" نتػس مسػػبلم لماكػـ فػ لمتػرلوـ غنػػر لمةمدنػ فف نبػػنف عا ػر لمخطػػأ لممرتكػػس وفف

نورد لمدمنؿ عىني مردودل إم ف ؿ
نستظمر ندر لمانط لمكمفن

انح ثمبى بمألورلؽ ٓٓ وفاي نتس مذمؾ عى لماكـ فف

لمت نةػد لمطػمعف عػف إتخمذيػم ومػدى لمةامنػ لمتػ فمتػي بػذممم

وكن ن سىوكي ولمظروؼ لممانط ولم ى بنامم وبنف لمامدث منتسا

ػ مف بةد ػ بنمف مدى

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 " ٓ
*

ا ض ٖٕ ٜٔٛ٘/ٔ/ػ س  ٖٙػ ٘ٔ ػ ٗٔٔ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ
"

ػػا

لماكػػـ ف ػ ترنم ػ لم تػػؿ لمخطػػأ تسػػتوتس بنػػمف ونػػموس لماػػمدث وكن ن ػ

ا ػػومي وكاػػي لمخطػػأ لمماسػػوس إمػ لممػػتمـ و وفف إسػػامد رلبطػ لمسػػببن نتطىػػس إسػػامد لماتنت ػ
إم خطأ مادد مىتما

و وفاي إذل مـ نبنف لماكـ مدى ندر ،لمطػمعف فػ لمظػروؼ لمتػ ونػس

فنمم لمامدث عىػ تبلفػ ونوعػي وفثػر ذمػؾ فػ ننػمـ ركاػ لمخطػأ ورلبطػ لمسػببن ػ فااػي نكػوف
مةنبم بمم نوتبي ا ضي " ٓ
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* ا ض ٖ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٓٔٛ

َٖٓٝجملوغعَكَٛ٠ظجَجُظضصَأَٗ:َٚـَ

" ممػم كػػمف لمخطػأ يػػو لمػػركف لمتػويرى فػ ترنمػ لم تػػؿ غنػػر لمةمػدى وبانػر ،نتاػوؿ

لم تؿ إمػ اػمدث عرضػ وال ت ػوـ 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

فف نكوف يذل لمبنػمف ولضػام بانػث نمكػف فف نسػتخىص ماػي لإلنتاػمع بتػولفر لمخطػأ ولال كػمف
لماكـ مةنبم م

ور تسبنبي " ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٙ/ٕ/ػ سٕٓ ػ ٖٕٔ ػ ٜٗ

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٖ ٜٜػ ٜٗٔ
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٔ/ٗ/متموع لم ولعد لم ماوان

ٕ رنـ  ٕٗٛص ٖٓٓ

ًٔحَهؼـــصَََ:ـَ

" بػػأف ترنمػ لم تػػؿ لمخطػػأ ػ اسػػبمم يػ مةرفػ بػػي فػ لممػػمد ٕٖٛ ،ع وبػػمى ت تضػ

إلدلا لممتمـ فف نبنف لماكـ لمخطأ لمذى نمرفي و ػ ورلبط لمسببن بنف لمخطأ ولم تؿ و ػ بانػث
ال ُنت ور ونوعي بانر يذل لمخطأ و ػ فاذل كمف لماكـ مـ نبػنف فوتػي لمخطػأ لمػذى ُاسػس إمػ
لمطمعف بمم ن نـ لمريم ومـ نا مم بىوغم إمػ غمنػ لألمػر فنمػم و ػ كمػم مػـ نبػنف عبلنػ لمسػببن
فنضػػم بمإلسػػتامد إم ػ لمػػدمنؿ لم ا ػ لممثبػػى مسػػبس لم تػػؿ مكواػػي مػػف لألمػػور لم ان ػ لمبات ػ فػػاف

لماكـ نكوف ولتس لما ض " َٓ

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

ًٔحَهؼـــــصََََ:ـَ

" بأف لمخطأ ف لمترلوـ غنػر لمةمدنػ يػو لمػركف لمممنػز ممػذه لمتػرلوـ ومػف ثػـ فااػي

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 "ٓ

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

ومػػف لمم ػػرر مػػذمؾ فف لم ػػمرع لمتاػػمو ال نةتػػرؼ ب ػرلوف لمخطػػأ و وخطتػػي ف ػ ذمػػؾ

362

مختى عف خط لم مرع لممػدا و وتسػتاد خطػ لم ػمرع لمتاػمو لمػ مبػدف خ ػن لمسػوومن
لمتامون  .وتطبن م مذمؾ و ال ن ترض خطأ مػف إرتكػس فةػبل ٓ بػؿ نتةػنف لثبػمى ذمػؾ لمخطػأ
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 ٓ

رح لمة وبمى ػ لم سـ لمخمص ػ مىدكتور مامود اتنس اسا ػ ط  ٜٔٛٙػ ٗٔٗ

*

* ا ض ٖٕٜٖٔٔ/ٗ/ػ م لم ولعد لم ماوان ػ عمر ػ

ٕ ػ  ٕٗٛػ ص ٖٓٓ

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ
غحٗيحََََ:ئٗؼضجَّعجذـسَجُـرريسَ

ََََََََََََُِٔطَْٜجألٍَٝذ٘طيجسَجمحصظَ

جُظَٟيغجغَُـردَأج٘ىبَحبحصظَٓلحجةَخبـأَٓؼصٝؼََٖٓجُـريَ

(ََ)0سـأَؿحتنَجُـيحعزَجُ ىَطضٓصَؿيحعزَجملطَْٜجألٍََٖٓٝجخلِقَ

َََََََََ(ََ)6سـأَؿحتنَجُـيحعزَجُريجَٞـَجهلحعخََ1َ.......َ/

َ

ف ػد تػولتر نضػمم ماكمػ لمػا ض عىػ فف " عبلنػ لمسػببن

لمترنم

" ػ عا ػر فػ كنػػمف

و رط مىمسوومن عامم ٓ ف ممى ماكم لما ض  " :إف لم ماوف نوتس فػ ترنمػ

لم تػ ػ ػػؿ لمخطػ ػ ػػأ فف نكػ ػ ػػوف خطػ ػ ػػأ لممػ ػ ػػتمـ ي ػ ػ ػو لمسػ ػ ػػبس ف ػ ػ ػ وفػ ػ ػػم ،لممتا ػ ػ ػ عىنػ ػ ػػي " ـ
( ا ض  ٜٖٔٗ/ٔ/ٔٛػ م لم ولعػد لم ماوانػ

ػ متموعػ عمػر و

ٓٓٔ ) و ػ كمػم نممػى  :ػ " إذل لاةػدمى رلبطػ لمسػببن

 ٙػ رنػـ  ٚ٘ /ػ ص

إاةػدمى لمترنمػ مةػدـ تػولفر

فاػد لمةام ػر لم ماوانػ لممكواػ ممػم " ( ا ػض  ٜٔ٘٘/ٗ/ٕٙػ مػ فاكػمـ لمػا ض ػ س  ٙػ
رنػـ ٖ ٕٙػ ص ٔ ٛٚو ا ػض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ ) و ػ وو ػ ى ماكمػ
لما ض عبلن لمسببن بأامم " ركف تويرى مف فركمف لمترنمػ " ( ا ػض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/ٙ/ػ س

ٕ

ػ ٘ٗٗ

ػ ٕٕٔٔ و ا ػػض ٖٜٔٔٙٙ/ٙ/

ػ س ٔٚ

ػ ٔ٘ٔ

ػ ٕٓ ٛو ا ػػض

 ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕ٘ٚػ ٓٓ )ٕٔٚ
ٝهؼصَذإََٔ:ـَ

" 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

ثبوتػػي إات ػػمم مسػػوومنتي لمتامونػ ولممدانػ وعىػ لمماكمػ فف تةا ػ بتا ػػنىي وبنػػمف مػػدى نػػدر،
لمطػمعف فػ لمظػروؼ لمتػ ونػػس فنمػم لماػػمدث عىػ تبلفػ ونوعػػي وفثػر ذمػػؾ فػ ننػػمـ فو عػػدـ
ننػػمـ ركاػ لمخطػػأ ورلبطػ لمسػػببن و ػ فػػاذل فغ ػػؿ لماكػػـ ذمػػؾ فااػػي ال نكػػوف نػػد بػػنف لمولنةػ

وكن نػػي ا ػػوممم بنماػػم كمفنػػم نمكػػف ماكم ػ لمػػا ض مػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ تطبنػػؽ لم ػػماوف
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ػػانام عى ػ ولنة ػ لمػػدعوى و ػ ونكػػوف م ػػوبم بمم

تطبن ػػم
لمدفمع ٓ

ػػور فضػػبل عػػف لإلخػػبلؿ باػػؽ

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

مػػذمؾ نضػػى ماكمم ػ لمػػا ض نضػػى ماكم ػ لمػػا ض ف ػ لمةدنػػد مػػف فاكمممػػم و ػ
بػػبطبلف ون ػػور لماكػػـ لمػػذى ال نتضػػمف إثبػػمى تػولفر عبلنػ لمسػػببن

و ػ " ووتػػوس إثبػػمى

إرتب ػ ػػمط عبلنػ ػ ػ لمس ػ ػػببن ب ػ ػػنف لمخط ػ ػػأ ولموف ػ ػػمه إرتب ػ ػػمط لممس ػ ػػبس بممس ػ ػػبس ولمةىػ ػ ػ ب ػ ػػمممةىوؿ "
( ا ػض ٖٓ ٜٖٔٓ/ٔٓ/ػ مػ لم ولعػد لم ماوانػ

ػ مامػود عمػر ػ ت ػٕ ػ ٘ ٚػ  ) ٙٛو

وبأاػي  :ػ " إذل كػمف لماكػػـ نػد فغ ػػؿ بنػمف تػولفر رلبطػ لمسػببن

تةػػنف ا ضػي م

ػػور" ،

ٓ
* ا ض  ٜٖٔٗ/ٔ/ٔٛـ م لم ولعد لم ماوان ـ عمر ـ

 ٙـ ٘ ٚػ ٓٓٔ سممؼ لمذكر

* ا ض ٖٕ ٜٔٗ٘/ٗ/ػ م لم ولعد لم ماوان ػ عمر ػ تػ  ٙػ ٔ ٘ٙػ ٖٓٚ
* ا ض  ٜٔٗٛ/ٕٔ/ٙػ م لم ولعد لم ماوان ػ عمر ػ تػ  ٚػ ٖٓ ٚػ ٗٙٙ

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

* ا ض  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٚػ سٕٔ و ٔ ٜٔػ ٜٕٜ
* ا ض  ٜٔٚ٘/ٕٔ/ٛػ س ٕٙػ ٕ ٔٛػ ٕٜٛ

ًٔح هؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإَََٔ:ــَ

" لماكـ لمذى النرد عى لمدفس بمات مم عبلن لمسػببن و نكػوف نػد سػكى عػف لمػرد عىػ

دف ػػمع ت ػػويرى ن ػػوـ عىػ ػ إات ػػمم رلبطػ ػ لمس ػػببن

ب ػػنف لمخط ػػأ ولماتنتػ ػ مم ػػم نةنب ػػي بمم

ػػور

لمموتس ما ضي " ٓ
* ا ض ٔ ٜٕٔٙ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ  ٔٗٚػ ٘ٛٚ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:ََٚــَ

َ

" 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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"

* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ سٕٓػ  ٕ٘ٚػ ٕٓٔٚ

بؿ إف ماكم لما ض و التكت

ػبل و

بأى بنمف و ولامػم ت ػترط فف نكػوف ولضػام م

ومػػف ثػػـ كمفنػػم و ػ وفاػػي إذل كػػمف لمتا نػػؽ مػػف تػولفر عبلنػ لمسػػببن نثنػػر باثػػم فانػػم ونتطىػػس
لمرتوع إم رفى فيؿ لمخبر ،و فاف لماكـ نتةنف فف ن دـ لمدمنؿ لم ا لممثبى مىةبلن

ٓ

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

ب ػػؿ وفوتب ػػى ماكمػ ػ لم ػػا ض فف نك ػػوف لم ػػرد عىػ ػ لم ػػدفس بمات ػػمم عبلنػ ػ لمس ػػببن ردل

ػػبل م ػػدعمم بمم ػػدمنؿ لم اػ ػ و م ػػس وت ػػوس تا ن ػػؽ دف ػػمع لمط ػػمعف لمت ػػويرى ع ػػف طرن ػػؽ

لممختص فانم و ولالّ كمف لماكـ م وبم بمم


ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ

ا ض ٖٔ ٜٔٙٛ/٘/ػ س ٜٔػ  ٔٓٚػ ٘ٗٙ

ٝكَ٠أغغَجُـردَججل٘ىبَٝجمحصظَجُلجحتَٝ٠سـأَجُـريَ
ػَِ٠ػالهسَجُـرريس

ن ػػوؿ لم نػػي لمسػػامورى و عػػف لم ػػو ،لم ػػمير ،ولماػػمدث لم تػػمو و فاممػػم  " :إذل ت ػولف لر
كمف لمامدث فتابنم عف لم خص الند مي فني "

* وسنط لمسامورى ٓ تػ ٖ ػ ف ر ٘ٛٚ / ،ػ ص ٛٚٛومم بةديم ٓ
* سػػىنممف مػرنس ػ رسػػممتي مىػػدكتورله ػ فػ

" دفػػس لممسػػوومن " ػ ص ٖ ٜٔومػػم

بةديم
* لمسببن ٓ د  /رموؼ عبند ػ ط ٗ ػ ٗ ٜٔٛػ ص ٔ ٖٙومم بةديم ٓ

ون ػوؿ لمػدكتور رموؼ عبنػد " لمسػببن لمتامونػ بػنف لم ػي ولم ضػمم " ػ ط ٗ ػ

ٗ ٜٔٛػ صٔ ٖٚومػم بةػديم و ػ فف لم ػوه لم ػمير ،فو لماػمدث لم تػمو و كسػبس فتابػ و
يمم مف فسبمس لمتامع لممسوومن
غنر لمةمدن

إذل فعدمم إرلد ،لممتمـ ٓ وفاي إذل لات ى لإلرلد ،ف لمتػرلوـ

بتأثنر نو ،نمير ،لو امدث فتمو ػ إات ى فنضم لممسوومن إلات مم لمخطػأ و ألف

لإلرلد ،مػف عام ػر لمخطػأ كمػم يػ مػف عام ػر لمةمػد و ػ فػاذل إات ػى فػبل ماػؿ مىكػبلـ فػ

عمد وال ف خطأ ػ ( ص ٕ ) ٖٚكمم تةد لم وه لم مير ،ولمامدث لم تمو مف فسػبمس لا طػمع
لمسببن ات مو كمف تدلخؿ فنممم تمؿ ما ػمط إرلدى مػف لممػتمـ فتوسػط بػنف يػذل لما ػمط وبػنف
لماتنتػ لماممونػ ( ص ٖ ) ٖٚـ

ونترتػس عىػ فا طػمع لمسػببن
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ػ فنمػمن وؿ لمػػدكتور رموؼ

عبند ص ٘ ٖٚػ " إات مم " لممسوومن لمتامون عف لماتنت لماممونػ و وفنضػم لات ػمم لممسػوومن
لممدان عف ا س يذه لماتنت و ألف لممسوومنتنف مةم تتطىبمف تػولفر لمسػببن بػنف ا ػمط لممػتمـ
فو لممػدع عىنػي ػ وبػنف لماتنتػ ماػؿ لإلدعػمم ٓ وضػولبط يػذه لمسػببن ولاػده فػ لماػممتنف

بمػمف ذمػػؾ عاػػد تولفرلم ػو ،لم ػػمير ،فو لماػػمدث لم تػمو ٓ فػػبل ماػػؿ مىماػمنر ،بػػنف لممسػػوومنتنف
إالّ إذل إا س فنممم عى لإلرلد ،دوف لمسببن ٓ

* لمسببن لمتامون بنف لم ي ولم ضػمم د  /رموؼ عبنػد ػ ط ٗ ػ ٗ ٜٔٛػ ص ٖٔٚ
و ٕ ٖٚو ٖ ٖٚو ٘ٓ ٖٚ

وتطبن ػػمى فاك ػػمـ ماكمػ ػ لم ػػا ض عدن ػػد ،إلا ط ػػمع عبلنػ ػ لمس ػػببن مخط ػػأ لمان ػػر فو
مىسبس لألتاب سولم كمف نو ،نمير ،فو امدثم فتمونم ٓ
* وفػ اكممػػم لم ػمدر ٖ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٓٔ ٛو ػ ضوــٍَٞ
حمٌٔسَجُ٘وغَََ:ــ

" رلبط ػ لمسػػببن

إم ػ خطػػأ

كػػركف مػػف فركػػمف يػػذه لمترنم ػ تتطىػػس فسػػامد لماتنت ػ

لمتػػما ومسػػمممتي عامػػم طمممػػم كماػػى تت ػػؽ ولمسػػنر لمةػػمدى مؤلمػػور و كمػػم فاػػي مػػف لمم ػػرر فف
خطأ لمانر ومامـ لممتاػ عىنػي ن طػس لربطػ لمسػببن
بذلتي إلادلث لماتنت

متػ إسػتارؽ خطػأ لمتػما وكػمف كمفنػم

"ٓ

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

َٖٓٝجملـطوغَػِيَٚكَ٠هؼحءَجُ٘وغََ:ـَ

" فف ترنم لإل مب لمخطأ ال ت وـ نماوام إالّ 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

فاذل إاةدمى رلبط لمسػببن إاةػدمى لمترنمػ مةػدـ تػولفر فاػد لمةام ػر لم ماوانػ

لممكواػ ممػم

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

* ا ض  ٜٔٚٛ/ٔٔ/ٕٚػ س  ٕٜػ ٕ ٔٚػ  ٖٛٙػ طةف ٕٔ ٗٛ / ٚؽ
* ا ض ٖٔ ٜٔٚٛ/ٖ/ػ س  ٕٜػ ٖ٘ ػ ٖ ٕٛػ طةف  ٗٛ / ٜٚؽ
* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ ػ طةف  ٕ٘ / ٜٚ٘ؽ
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ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََ:ـَ

" بأف ترنم لم تؿ لمخطأ ػ اسبمم ي مةرف بػي فػ لممػمد ٕٖٛ ،ع وبػمى ت تضػ

إلدلا لممتمـ فف نبنف لماكـ لمخطأ لمذى نمرفي و ورلبطػ لمسػببن بػنف لمخطػأ ولم تػؿ و ػ بانػث
ال ُنت ػػور ونوعػػي بانػػر يػػذل لمخطػػأ و فػػاذل كػػمف لماكػػـ مػػـ نبػػنف فوتػػي لمخطػػأ لمػػذى ُاسػػس إمػ
لمطمعف بمم ن ػنـ لمريػم ومػـ نا مػم بىوغػم إمػ غمنػ لألمػر فنمػم و كمػم مػـ نبػنف عبلنػ لمسػببن
فنضػػم بمإلسػػتامد إم ػ لمػػدمنؿ لم ا ػ لممثبػػى مسػػبس لم تػػؿ مكواػػي مػػف لألمػػور لم ان ػ لمبات ػ فػػاف
لماكـ نكوف ولتس لما ض " ٓ
* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ
* ا ض  ٜٖٔٚ/٘/ٕٚػ س ٕٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٙ٘ٚ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـََ

" ترنم لال مب لمخطأ ال ت وـ نماوام إال إذل كمف ونوع لمترح مت ػبل با ػوؿ لمخطػأ

مف لممتمـ إت مؿ لمسبس بمممسبس بانػث ال نت ػور ا ػوؿ لمتػرح مػو مػـ ن ػس لمخطػأ و فػاذل
إاةدمى رلبط لمسببن إاةدمى لمترنم مةدـ تولفر فاد لمةام ر لممكوا ممم " ٓ
* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ
* ا ض  ٜٔ٘٘/ٗ/ٕٙػ س  ٙػ ٖ ٕٙػ ٔٛٚ
*

*
ػٞصَػِــــَ٠ذضءَ

*

مم ػػم ت ػػدـ بن ػػبف فف لمم ػػتمـ لألوؿ ب ػػرت م ػػف لممس ػػوومن ع ػػف لما ػػمدث مىس ػػبس لألتابػ ػ
لمرلتس مىامدث لم تمو وخطأ لمانر عى ااو مم سىؼ بنماي ٓ
وفاتم دفمع لمطمعف بختمـ مذكرتي إم لمطىبمى لنتن :

وممػػم ورد بػػممت رنر لم ا ػ لإلست ػػمرى مام ػوال عى ػ سػػدند فسػػبمبي و ػ ولمػػذى ارتػػو

إعتبمره بكؿ مم ورد فني تزمل ال نتت فز مف يذه لممذكرٓ ،
لممػدلفةنف عػف لممػتمـ لألوؿ و ػ
وممػم ورد باػولفظ لممسػتادلى و ػ وبمػذكرلى لمػزمبلم ُ
وبمممرلفة لم ون لممستى بمامضر تىسمى فوؿ وثما درت ٓ
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يـِدَجملطَْٜجألٍَٝـَجملـطأٗقََ:ــََ

جمٌْ ب بوؿ إستوامفي كبل ٓ
ٝكَ٠جملٞػٞعَََ:ـَ

أطِيـــحَ

:

بطػػبلف لماكػػـ لممسػػتأاؼ ولماموػػي بكػػؿ م ػػتمبلتي ولعػػمد ،لمػػدعوى مىاكػػـ

فنمم متددل فممـ ماكم فوؿ درتػ إلاػدى دولوػر ماكمػ تػاح لألزبكنػ
لممخت

دوف غنريم باظر لمدعوى ٓ

ئدطيحؿيحًَِيحََََ :إمامم لماكـ لممستأاؼ ولماكـ متددل ببرلم ،لممتمـ لألوؿ ممم اسس إمني
ورفض لمػدعوى لممدانػ

ٓ ػ ولسػتةممؿ ماتمػ لم فرفػ عػف لم نػمد ،بػدوف

ت ػػرخنص ولم ػػذى ك ػػمف لمم ػػتمـ لألوؿ ن ػػد ػػرع فة ػػبل فػ ػ إست ػػدلره ف ػػور
بىوغي لمثمما ع ر ،لمت ػ بىامم ف ٖٔ (ٜٜٜٔ/ٚ/امفظتام ٓ ) ٖ /
ٝجدطيحؿيحًَِيحَجحػٓحَ :إتمبتام إم مم طىبامه وماػذ فوؿ درتػ وعموداػم إبػدلمه إسػتوامفنم و ػ

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 وذم ػ ػػؾ بمةمناػ ػ ػ مون ػ ػػس لما ػ ػػمدث و ولمس ػ ػػنمرلى ولم ػ ػػور لم وتوغرلفنػ ػ ػ

لممأخوذ ،ممم ف اناي و ولإلطبلع عىػ لمت ػمرنر لم انػ

ولإلست ػمرن و

وعى فنولؿ لم مود و وعى فف نكوف ممم فف تسػأؿ مػف تػرله بانػر اىػؼ
نمػػنف و ولتخػػمذ مػػم ت ػرله مػػف سػػبؿ ألدلم مممتمػػم و

ػ متادنػػد

ػػور،

لمامدث وكن ن ونوعي و ولمخطأ لمذى عسمه نكػوف ماسػوبم ممػذل فو مػذلؾ

مف لألطرلؼ لمم وؿ بأف ممـ

ػى

بمماػمدث و ػ بمػم فػ ذمػؾ لمسػنمر،

لمبنتو ٖ٘ٓ  /ػ رنػـ ٖٗٓ٘ٓ ٚننػمد ،لممػمرس  .........و وتادنػد
م ػ ػػدلر مسػ ػػميم كػ ػػؿ خطػ ػػأ ف ػ ػ ونػ ػػوع لماتنت ػ ػ ومػ ػػدى إت ػ ػػمؿ لموفػ ػػم،
ولإل مبمى بخطأ كػؿ مػامـ إت ػؿ لممسػبس بممسػبس ولمةىػ بػمممةىوؿ و ػ

وفدلم مػػم تػػرى لمماكم ػ لإلسػػتوامفن لممػػونر ،تكىن مػػم بأدلوػػي مىو ػػوؿ إم ػ
وتي لماؽ فػ لمدعوى ٓ
كمػم نطىػس لممػتمـ لألوؿ و ػ ئدطيحؿيحَجحػٓحًَـظُي و ػ سػممع بػمن

ػمود لإلثبػمى ولمولنةػ  ....... :و ػ و  ........و ػ و .........و ػ

و ........و ػ و ( ........لممسػووؿ لما ن ػ لممػمرس ) ػ وغاػ عػف
لمبنمف فف مود لمولنة و ػ غنر مود لما

ك مود لإلثبمى سولم بسولم ٓ

* ا ض ٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ س ٕٔ ػ ٘ ٛػ ٖٔٗ
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و ػ ونتةنف مزومم سػممعمـ

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

* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ  ٜٔٚػ ٜٜٚ

*

*

*

وفطرا ػػى لمماكمػ ػ لم ػػور ،لمتػ ػ فوردي ػػم لمط ػػمعف فػ ػ دفمع ػػي ب ومم ػػم ص  ٔٚ/م ػػف

لماكػػـ فف لم ػػميد  ......فوضػػح ب ػػممدتي بماضػػر تمػػس لإلسػػتدالالى فف لمطػػمعف كػػمف ن ػػود
سػنمرتي بسػػرع تاوانػ وفاػػي تخطػ لمتزنػر ،لموسػط مىطرنػػؽ إمػ لإلتتػػمه لمم مبػؿ ويػػو سػػىوؾ
ناطوى عى لمرعوا وعدـ لمتب ر وال تأخذ لمماكم بممسػبس لألتابػ لمػذى زعمػي بػأف سػنمر،
متموم كماى تسنر عى نمناي ثـ فغى ى لمطرنؽ فمممي ممم فدى إم عبوره لمتزنر ،لموسػط
إم لإلتتمه لمم مبؿ مىطرنؽ ٓ

كمم مـ تأخذ لمماكم بممت رنر لإلست مرى لمم دـ مف لمطمعف انث خىػى لألورلؽ مػف

ثم ميد نشند دفمعي يذل إمػ فاػي مػـ ُن ػر بأنولمػي إمػ فف " سػنمرتي تةرضػى مثمػ إ ػطدلـ
مػػف فى سػػنمر ،ممكػػمف لماػػمدث وفف لمماكم ػ ال تطمػػوف إم ػ فف لمتىػػؼ لمػػذى ماػػؽ بمإلك ػػدلـ
لمخى

وبمألكس لمخى

كمف ام وم عف لمامدث فو مةم لر مي " .

ويػػو إسػػتدالؿ مةنػػس ألف فورلؽ لمػػدعوى ولمتا ن ػػمى لمتػ فُترنػػى فنمػػم مػػـ تخػػؿ مػػف

ػػمود عىػ

ػػا دفػػمع لمطػػمعف بػػأف سػػنمر ،متمومػ ضػػن ى لمطرنػػؽ فمممػػي بػػؿ فغى تػػي تمممػػم

ممػػم اػػمؿ بناػػي وبػػنف مول ػػى لمسػػنر ف ػ طرن ػػي ودفةػػي إم ػ لم ػػةود عى ػ لمتزن ػر ،لموسػػط
كاتنتػ م ػد ،لم ػدم لمخى نػ ػ و ػمد بػذمؾ كػؿ مػف  .......و  .......وكػذمؾ لمطػمعف عاػد
بػػدم س ػشلمي بماضػػر تمػػس لإلسػػتدالالى ويػػو مػػم نشكػػد

ػػا دفمعػػي  .ومػػـ توضػػح لمماكم ػ

بمػػدوامى لماكػػـ فسػػبمس لمتىػػؼ لمظػػمير بمػػشخر ،سػػنمر ،لمطػػمعف وفبػػدى عػػدـ إطموامامػػم إم ػ فف

يػػذل لمتىػػؼ كػػمف اتنت ػ لماػػمدث دوف مبػػررلى م بوم ػ  .مػػس فف ظػػروؼ لمولنة ػ ولممبلبسػػمى
لممانطػ ػ بم ػػم ت ػػدؿ بن ػػنف عىػ ػ فف لمتى ػػؼ لمم ػػمر إمن ػػي م ػػـ نك ػػف إال اتنتػ ػ م ػػمدم إا ػػدى
لمسػػنمرلى مسػػنمر ،لمطػػمعف مػػف لمخىػػؼ عى ػ ااػػو بػػمم لمتسػػمم إم ػ لماػػد لمػػذى دفةمػػم إم ػ

لم ػػةود عى ػ لمتزن ػر ،لموسػػط ولمو ػػوؿ إم ػ لمطرنػػؽ لمم مبػػؿ ويػػذه لم ػػدم لم ػػدند ،ي ػ
لمسبس لممبم ر مىامدث ومم اتـ عاي مف وفنمى ول مبمى ٓ
وكمف عىػ لمماكمػ فف توضػح فػ اكممػم وتسػتتى ا ن ػ لمولنػس فػ فمػر لمتى نػمى
لمخى ن ػ بسػػنمر ،لمطػػمعف سػػمم لمػػذكر بةرضػػمم عى ػ فاػػد لمخب ػرلم لم انػػنف مبنػػمف سػػببمم ومػػدى

إمكػػمف اػػدوثمم وفػػؽ ت ػػونر لمت رنػػر لألست ػػمرى و لمطػػمعف و ػػموده لمػػذنف عم ػػرول لمولنة ػ

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
رغػػـ فف ظػػمير لماػػمؿ نشنػػد دفػػمع لمطػػمعف ون طػػس بػػأف لمسػػبس لممبم ػػر م ػػةوده عىػ لمتزنػر،
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لموسػػط وظم ػػوره لمم ػػمت فػ ػ لمطرن ػػؽ لمم مب ػػؿ مػػـ نك ػػف إال اتنتػ ػ مىدفةػ ػ لم ونػ ػ ولم ػػدم
لم ػػدند ،لمت ػ فاػػدثتمم إاػػدى لمسػػنمرلى بمػػشخر ،سػػنمرتي س ػولم كماػػى تىػػؾ لم ػػدم مػػف سػػنمر،

لممػػتمـ لمثػػما فو كماػػى مػػف سػػنمر ،متموم ػ مػػـ تُس ػ ر لمتا ن ػػمى عػػف ضػػبطمم فو لإلس ػتدالؿ
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

لمتػ اػػدثى بأتزلومػػم لمخى نػ ويػػؿ تاػػدث مػػف م ػػمدم إاػػدى لمسػػنمرلى فػ يػػذل لمتػػزم وفػ
ونى مةم ر مىولنة مف عدمي ٓ

ؿ فنمم و

ومات وظمير لمتةىؽ بممدعوى والزـ مى
ويو تا نؽ ممكف ومنس مستانبل ُ
ولذ فمسكى عف ذمؾ فاف اكممم نكوف مةنبم م ور تسبنبي ولخبلمي باؽ لمطمعف ف لمػدفمع
بمم نستوتس ا ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم ٓ

وكػػمف عىػ لمماكمػ فف تسػػتتنس مطىػػس لمػػدفمع لمسػػممؼ لمػػذكر وتتػػرى يػػذل لمتا نػػؽ

باػػدس لمخبنػػر لممخػػتص فو متا ػ مػػف لمخب ػرلم لممخت ػػنف مى ن ػػمـ بمػػذه لممممػػ وات ػ نتسػػا
مىماكم إبػدلم رفنمػم فػ

ػور ،لمولنةػ عىػ ا ن تمػم فػ ضػوم مػم ناتمػ إمنػي لم اػص لم اػ

لممػدلفس
مف اتمو وطرح اتنت يػذل لمباػث عىػ بسػمط لمباػث بممتىسػ بةػد فف ُنبػدى لممػتمـ و ُ
عاػػي فرنػػي فنػػي  .وبػػذمؾ تكػػوف لمماكمػ نػػد تخىػػى عػػف ولتبمػػم فػ ت ػ لمولنػػس فػ لمػػدعوى
مىتةرؼ عى وتي لما ن لمت ًن ْا ُ ديم لم مض لمتامو ونسة تميدل إم بىوغمم ٓ
وال ُنانػػر مػػف ذمػػؾ فف نكػػوف يػػذل لمطىػػس نػػد فُبػػدى عىػ سػػبنؿ لإلاتنػػمط إذل مػػـ تسػػتتس
لمماكم إم إتمب لمطىس لأل ى ويو لم ضمم بممبرلمٓ ،

ألف لمطىس لمسممؼ لمذكر ُنةد ف يذه لماممػ طىبػم تويرنػم وف ػىنم وتمزمػم مػم دلمػى
لمماكم مـ تستتس إم لم ضمم ببرلم ،لمطمعف ػ يذل إمػ فف لمماكمػ كػمف عىنمػم إتػرلم يػذل
لمتا نػػؽ لمػػبلزـ مى

ػػؿ فػ لمػػدعوى ولمامسػػـ مك ػػؼ لما ن ػ ألف ذمػػؾ يػػو ولتبمػػم ف ػ لمم ػػمـ

لممدلفس عاي ٓ
لألوؿ وال ن ح بامؿ فف نكوف ريف م نو لممتمـ فو ُ
وال ُنةد يذل لم وؿ م مدر ،مىسىط لمت دنرن مىماكم وا مم ف وزف عام ر لمدعوى
لممطروا فممممم وتكونف ع نػدتمم فنمػم ألف يػذه لمسػىط ولسػتةممممم عىػ يػذل لمااػو ن تضػ

بدلي فف تكوف كمف لمةام ر مطروا فممممم عى بسػمط لمباػث وبةػد تمان ػمم لمتماػنص
لم ممؿ لمولف لمذى ُنمن ممػم فر ػ لمت ػدنر عىػ لموتػي لألكمػؿ ويػو مػم ال نمكػف فف نتا ػؽ
إال بةػػد إت ػرلم ذمػػؾ لمتماػػنص ومةرف ػ لألسػػبمس لما ن ن ػ متىػػؾ لمتى نػػمى لمت ػ 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 لمماكمػ 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

لممبطؿ فضبل عف لإلخبلؿ باؽ لمطمعف ف لمدفمع ألامم مـ ت ؿ كىمتمم فػ دفمعػي لمتػويرى
ُ
لمسػػممؼ لمػػذكر ومػػـ تما ػػي عىػ ااػػو نابػ عػػف فامػػم فامطػػى بػػي عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر،
ممى ٓ
كمم خبل اكممم مف بنمف رلبط لمسببن بنف ننمدتي سنمرتي وبنف

ةوده عى لمتزنر،

لموسػػط مىطرنػػؽ وو ػػومي إمػ لمطرنػػؽ لمم مبػػؿ ولكت ػػى ب وممػػم بأاػػي كػػمف ن ػػود سػػنمرتي بسػػرع

فمو مس فف لمسرع واديم ال ت ىح سببم مىامدث فو مظم لر مىخطأ لمماسوس إمني ولمذى فدى
إمػ لماػػمدث  .كمػػم فف تىػػؾ لمسػػرع نختىػػؼ ت ػػدنريم وفػػؽ لمزمػػمف ولممكػػمف ولمظػػروؼ لممانطػ
بممولنة ٓ
لممسػػرع ال نةتبػر خطػ لر عىػ انػم ،لمتممػور والن ػػىح
وعىػ ذمػؾ فػاف متػرد لم نػمدُ ،
بم رده مىمسممم لمتامون عف ترنمت لم تؿ ولإل مب لمخطأ ٓ
كمػػم فف لمسػػرع لمموتب ػ مىمسػػوومن لمتامون ػ عػػف تىػػؾ لمت ػرلوـ ي ػ لمت ػ تتػػموز لماػػد
لمػػذى ن تضػػني مبلبسػػمى لماػػمؿ وظػػروؼ لممػػرور ومكماػػي ػ وعى ػ ذمػػؾ فػػبل نك ػ متػػرد نػػوؿ
لمماكم ف اكممم لممطةوف فني فف لمطمعف كمف ن ػود سػنمرتي بسػرع ػ بػؿ كػمف نتةػنف عىػ

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 ٓ
وي ػػو م ػػم ن ػػرى لمماكمػ ػ فػ ػ بنما ػػي وت ػػمم اكمم ػػم فػ ػ ي ػػذل لم ػػدد ُمتم ػػبل ن ػػوبي

لماموض لمتمـ ولإلبممـ لممطىػؽ مخىػوه مػم ن نػد إثبػمى اممػ لمطرنػؽ ومػم إذل كماػى تسػمح فو ال
تسػػمح بمم نػػمد ،عى ػ تىػػؾ لمسػػرع

مػػف عدمػػي  .كمػػم مػػـ توضػػح لمماكم ػ ف ػ اكممػػم رلبط ػ

لمسببن بنف فةػؿ لمطػمعف ولماػمدث لمػذى ونػس و ومػـ تُ
لمت كماى عىنمم سنمر ،لمطمعف ي واديم لمتػ فدى إمػ

ػح عػف كن نػ إسػتدالممم بػأف لمسػرع
ػةوده عىػ لمتزنػر ،لموسػط ثػـ

لممسػرع لمتػ
لمو وؿ إم لمطرنؽ لمم مبؿ بانػث ال نت ػور اػدوث يػذه لماتػمو مػوال لم نػمدُ ،
لممسػرع فدى واػديم
نمد بمػم سػنمرتي و يػذل إمػ فاػي ال نمكػف ع ػبل وماط ػم لم ػوؿ بػأف لم نػمدُ ،

إم يذل لم ةود ثـ لمت ػمدـ بسػنمر ،لممتاػ عىنػي لألوؿ ػ بػؿ ال بػد مػف اػدوث سػبس مبم ػر

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 ٓ
خم

وند كماى لمرشن ولضا عى لمكوبرى ومـ نكػف ياػمؾ ثمػ مولاػس تاػوؿ دوف

لمرشن فو متمبة لمطرنؽ لممست نـ لمذى كماى تسنر فني لمسنمرٓ ،
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ومـ تىت ى لمماكم مكؿ مم فثػمره لمػدفمع عػف لم ػرلوف ولألدمػ لمتػ سػمنمم مىتػدمنؿ عىػ
إات مم رلبط لمسببن بنف ننمدتي لمسنمر ،ولمامدث لمذى ونس ػ ولفترضى تولفر تىػؾ لمرلبطػ باػمم

عىػ نرناػ نماوانػ مشدليػػم فف ثبػػوى لم نػػمد ،بسػػرع فػ تماػػس لمطػػمعف دمنػػؿ نػػمطس عىػ فاػػي

س لمامدث وي نرنا ال ساد ممم مػف
فخطأ وخممؼ لم ولانف ولمىولوح وفف خطأه يو لمذى ًس ْب ً
لم ماوف ٓ
ومم دلمػى رلبطػ لمسػببن مػف فركػمف ترنمػ لم تػؿ ولإل ػمب لمخطػأ فػاف ثبوتمػم نتةػنف
ػ وألف لألاك ػػمـ لمتامونػ ػ نتة ػػنف فف تُ ػػمـ عىػ ػ لألدمػ ػ لم مطةػ ػ

فف نك ػػوف فةىن ػػم ال إفت لرض ػػنم

لممتردٓ ،
ولمتمزم وال تُ مـ عى ساد مف لإلفترلض ولمظف ولم روض ولإلعتبمرلى ُ
كمػػم فف رفػػض لمماكمػ لإلسػػتوامفن لإلسػػتتمب إمػ طىػػس اػػدس لمخبنػػر لم ا ػ ممةرف ػ
لألسػػبمس لمت ػ فدى إمػ ػ إاػػدلث لمتىػػؼ بمػػشخر ،سػػنمر ،لمطػػمعف ومػػم إذل كماػػى تاػػدث اتنتػػ
م مدم إادى لمسنمرلى ممم مف لمخىؼ سولم كماى سنمر ،لممتمـ لمثما فو غنره ػ ومػم ذيبػى

ػا يػذل لمػدفمع ػ ُنةػد مامػم تةرضػم ألمػور فانػ باتػ
إمنػي مػف عػدـ وتػود دمنػؿ نػوم عىػ
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

ولمذى تستطنس لمماكم لم ضػمم بػي وفػ اطػمؽ واػده دوف امتػ إمػ لإلسػتةما بػذوى لمخبػر،

وفيؿ لم ف إلنمم لمدمنؿ عىني ٓ

وممذل ف د كمف عى لمماكم فف تادس ذمؾ لمخبنر إستامدل إمػ طىػس لمػدفمع ولسػتتمب
ممذل لمطىس مم دلـ إبدلم لمرفى فني ناتم إم خبر ،فان خم

ال تتولفر فنمم ٓ

وألف ثبػ ػػوى اػ ػػدوث تىػ ػػؾ لمتى نػ ػػمى بمػ ػػشخر ،سػ ػػنمر ،لمطػ ػػمعف اتنت ػ ػ م ػ ػػمدم إاػ ػػدى
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
ال نت ؽ مػس لمسػنر لمةػمدى مؤلمػور ومػف ػأاي نطػس رلبطػ لمسػببن بػنف ننػمد ،لمطػمعف مسػنمرتي
وبنف لمامدث لمذى ونس ٓ

كمػػم كػػمف م لزمػػم عى ػ لمماكم ػ فف تسػػتتنس ممػػذل لمطىػػس وتاتػػدس ذوى لمخب ػر ،لم ان ػ

ماسػػـ يػػذل لمػػدفمع لمتػػويرى لمػػذى فنػػده ظػػمير لماػػمؿ ووتػػود تىػػؾ لمتى نػػمى لمولضػػا بػػممتزم
لمخى

مسنمر ،لمطمعف ولممشند كذمؾ بمم تمم بت رنر لمخبنر لإلست مرى لم ا ولذ فمسكى عف

ذمؾ فاف اكممم نكوف مةنبم ألف ف ذمؾ مم ُناب عف فامػم مػـ تكػف عىػ بناػ كممىػ مػف فمػر
يػػذل لمػػدفمع لمامسػػـ ف ػ لمػػدعوى ومػػـ تكػػف كػػذمؾ ُمانط ػ بػػي إامط ػ تمم ػ إذ مػػـ تُ سػػطي ا ػػي

بػػممتا نؽ فو لمػػرد عىنػػي بمػػم نسػػوغ نضػػمشيم كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ويػػو مػػم عػػمس اكممػػم ولسػتوتس
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ا ضي ٓ
ألامػػم بػػذمؾ تكػػوف نػػد إعتبػػرى لمطػػمعف مسػػووال عػػف لماتػػمو لمت ػ اػػدثى وي ػ لموفػػمه

ولإل مبمى لمت ما ى بػمممتا عىػنمـ ممتػرد اػدوث لمم ػمدم بػنف سػنمرتي وسػنمر ،لممتاػ

عىني لألوؿ ويو فمر غنر تموز ولسػتاتم نتػمف لمماطػؽ لمسػدند ولمتطبنػؽ لم ػماوا لم ػانح
خم

وفاي مـ نكف متةمطنم فن سولوؿ كاومن كمم ثبى طبنم وفانم ٓ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإَََٔ:ــَ

" لماكـ لمذى النرد عى لمدفس بمات مم عبلن لمسػببن و نكػوف نػد سػكى عػف لمػرد عىػ
ب ػػنف لمخط ػػأ ولماتنتػ ػ مم ػػم نةنب ػػي بمم

دف ػػمع ت ػػويرى ن ػػوـ عىػ ػ إات ػػمم رلبطػ ػ لمس ػػببن

ػػور

لمموتس ما ضي " ٓ
* ا ض ٔ ٜٕٔٙ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ  ٔٗٚػ ٘ٛٚ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:ََٚــَ

" 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 "

* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ سٕٓػ  ٕ٘ٚػ ٕٓٔٚ
بؿ إف ماكم لما ض و ال تكت

بأى بنمف و ولامػم ت ػترط فف نكػوف ولضػام م

ػبل

و ومػػف ثػػـ كمفنػػم و وفاػػي إذل كػػمف لمتا نػػؽ مػػف تػولفر عبلنػ لمسػػببن نثنػػر باثػػم فانػػم ونتطىػػس
لمرتوع إم رفى فيؿ لمخبر ،و فاف لماكـ نتةنف فف ن دـ لمدمنؿ لم ا لممثبى مىةبلن

ٓ

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

* ا ض ٗٔ ٜٔٙٔ/ٔٔ/ػ س ٕٔ ػ ٖ ٔٛػ ٜٓٛ
ب ػػؿ وفوتب ػػى ماكمػ ػ لم ػػا ض فف نك ػػوف لم ػػرد عىػ ػ لم ػػدفس بمات ػػمم عبلنػ ػ لمس ػػببن ردل
م

ػػبل م ػػدعمم بمم ػػدمنؿ لم اػ ػ و م ػػس وت ػػوس تا ن ػػؽ دف ػػمع لمط ػػمعف لمت ػػويرى ع ػػف طرن ػػؽ

لممختص فانم و ػ ولالّ كمف لماكـ م وبم بمم

ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ٓ

* ا ض ٖٔ ٜٔٙٛ/٘/ػ س ٜٔػ  ٔٓٚػ ٘ٗٙ

وممػػم يػػو م ػػرر فف متػػرد م ػػمدم لممػػتمـ مىمتاػ عىنػػي ال نةتبػػر دمػػنبل عىػ لمخطػػأ
وألاي لمركف لمممنز مىترنم غنر لمةمدن ػ ونتس مسبلم لماكـ بمإلدلا عف تىػؾ لمترنمػ فف
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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 ٓ
* ا ض ٕ ٜٔٚٗ/ٙ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ٔٔ ػ  ٖ٘ٙػ طةف ٕ٘٘ مسا ٗٗ ؽ

* ا ض  ٜٜٔٚ/ٗ/ٔٙػ س ٖٓ ػ ٕٓٔ ػ  ٗٛٙطةف ٔ ٕٓٛمسا ٗٛؽ
وألف مترد ننمد ،لمسنمر ،بسرع ال نتػولفر بػي ركػف لمخطػأ لمموتػس مىمسػوومن لمتامونػ
عف ترنمت لموفػمه فو لإل ػمب لمخطػأ ألف لمسػرع لمتػ تُةتبػر خطػ لر عىػ لمتممػور وت ػىح

فسمسػ ػػم مىمسػ ػػموى لمتامون ػ ػ عػ ػػف تىػ ػػؾ لمتػ ػػرلوـ إامػ ػػم نختىػ ػػؼ ت ػ ػػدنريم باسػ ػػس لمزمػ ػػمف ولممكػ ػػمف
ولمظروؼ لممانط بممامدث ونتةنف عى لمماكم باث تىػؾ لمظػروؼ وفف ت ػوؿ كىمتمػم فنمػم
بأسبمس سموا ولال كمف اكممم مةنبم م

وره ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٔ٘ٙ/ٗ/ػ س  ٚػ رنـ  ٔٛٚػ ص ٓ ٙٚطةف ٕٖٔ مسا  ٕٙؽ
وممػػم يػػو م ػػرر بأاػػي مػػنس مىماكمػ فف تسػػتاد فػ داػػض مػػم نػػمؿ بػػي لمخبنػػر لم اػ إمػ

مةىوممى خ ن وعىنمم إستتبلم لألمر بمإلستةما بانره مف فيؿ لم ف وذوى لمخبرٓ ،
* ا ض ٖٔ ٜٔٚٔ/ٔ/ػ س ٕٕ ػ رنـ ٖٓ ػ ص  ٜٔٔػ طةف ٕٗ٘ٔ مسا ٓٗ ؽ

وفاي ال نوتد تبلزـ اتم بنف لمسرع ولإلااػرلؼ لمم ػمت بممسػنمر ،ػ بػؿ نتةػنف ثبػوى
فف ذمؾ لإلاارلؼ اتنت مخطأ فو ت

نر مف تماس لممتمـ ولال كمف لماكـ مةنبم م

وره ٓ

* ا ض ٔٔ ٜٔٗٚ/ٕٔ/ـ متموع لمربس نرف ٕـ ٖٖ ـ ص  ٜٖٜـ طةف ٔٚ / ٔٗٚٛؽ

ٝهؼصًَظُيَذأَٗ:َٚـَ

" م ػػوف ك ػػمف لأل ػػؿ فف مماكمػ ػ لمموض ػػوع كمم ػػؿ لمس ػػىط فػ ػ ت ػػدنر لم ػ ػو ،لمتدمنىنػ ػ

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 ٓ

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

ٝهؼصَذأَٗ:َٚـَ

" إذل كػػمف لمػػدفمع عػػف لممػػتمـ نػػد نػػدـ ت رن ػ لر إست ػػمرنم وطىػػس ف ػ مذكرتػػي لمم ػػرح مػػي

بت دنممم إعمد ،لممأمورن ممكتػس لمخبػرلم إلعػمد ،باثمػم فػ ضػوم لممبلاظػمى لمػولرد ،بػممت رنر

لإلست مرى ػ وكمف لماكـ مـ ُن ر كىن إم ذمؾ لمت رنر ومـ نػورد فاػوله ومػـ نةػرض ممػم إاتمػ
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 ٓ

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

وفاػػي إذل كػػمف لمػػدفمع نػػد طىػػس إسػػتدعمم خبنػػر فػ لمػػدعوى متكػػذنس فنػولؿ لم ػػمود فىػػـ

تستتس لمماكم مطىبي ولستادى ف إدلاتي إم فنولؿ يشالم لم مود ػ وي لمت نطىػس لممػتمـ
تا نؽ دفمعي ب أامم فاف يذل ُنةد ن و لر ف لماكـ نةنبي ونستوتس ا ضي ٓ
* ا ض  ٜٔ٘ٔ/ٕٔ/ٔٚػ س ٖ ػ ٓٔٔ ػ  ٕٛٚػ طةف ٔٓ٘  ٕٔ /ؽ
وفف طىس لمدفمع ف ختمـ مرلفةتي لمبرلم ،ف ىنم ولاتنمطنػم اػدس خبنػر متا نػؽ لمولنةػ ػ

نةتبر طىبم تمزمم تىتزـ لمماكم باتمبتي مت كماى مـ تاتي إمػ لم ضمم بممبرلمٓ ،

* ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٖٕٔ ػ  ٜٜٙػ طةف ٓ ٘٘ / ٜٛؽ
لممبػػدى بتىسػ
وفف لمػػدفمع لممسػػطور فػ مػػذكر ،م ػػرح بمػػم يػػو تتمػ مىػػدفمع لم ػ وى ُ
لممرلفةػ فو يػػو بػػدمنؿ عاػي إف مػػـ نكػػف نػػد فُبػدى فنمػػم ػ ومػػف ثػػـ نكػوف مىمػػتمـ فف نضػػمامم مػػم

لمماتت ف لمدعوى ولممتةى بمم ٓ
ن مم مف فوتي لمدفمع وطىبمى لمتا نؽ ُ
ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ ٗ /ــ س  53ــ ٕ ٛــ ٖٚٛ
*
*

ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ ٙ /ــ س  ٕٜــ ٓٔٔ ـ ٜ٘ٚ

*

ا ض  ٜٔٚٚ/ ٔ /ٔٙــ س  ٕٛــ ٖٔ ــ ٖٙ

*

ا ض  ٜٔٚٙ/ ٔ /ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ

*

ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ٔٙــ س ٕٗ ــ  ٕٜٗــ ٕٕٔٛ

*

ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٛــ س ٕٓ ــ ٔ ٕٛــ ٖٔٚٛ

كم ػػم تمسػػػؾ لمػ ػدفمع ع ػػف لمط ػػمعف بمذكرتن ػػي فم ػػمـ ماكمػ ػ لمموضػػػوع ب ػػدرتتنمم بػػػأف
لم دم لمرونسن

لمت تى تمم سنمر ،لممتا عىني ( ممرك  ) ٕٔٛوبمممولتم إامم كماػى مػف

لمسنمر ،لمبنتو ٖٗٓ٘ٓ ٚمبلك لم مير ،ننمد ......... ،ولمذى يرس مف مكمف لمامدث فػور
ادوثػػي ومػػـ نتوتػػي مىمست ػ

مىةػػبل إال بةػػد عػػد ،سػػمعمى مػػف ونوعػػي ػ ونػػد فوضػػح لمت رنػػر

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

بسنمر ،لممتا عىني ٓ

متسػة مىماػمور ،وتبلفػ لإل ػطدلـ

وند مد لمخبنر لإلست مرى فممـ لمماكم بػأف لنثػمر لمموتػود ،بممسػنمر ،لألوبػؿ ننػمد،
لمطمعف سولم كماى لمسنمر ،لمت

دمتمم ي سنمر ،فتابنػ فو كماػى لمسػنمر ،لم ػنروك ننػمد،

لممتمـ لمثما فاف لمسبس لألتابن مونوع لمامدث نكوف نمومم ٓ
وممػذل طممػس لمػدفمع وكطىػس تػمزـ اػدس متاػ مػف خبػرلم كىنػمى لممادسػ وغنػريـ مػػف

لم انػػنف لممتخ

ػػنف ألدلم لممممػ لمتػ امضػػى بمػػم لمىتاػ لم انػ لإلست ػػمرن وذمػػؾ ممةمناػ
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مونػػس لماػػمدث ولمسػػنمرلى ولم ػػور لم وتوغرلفن ػ لممػػأخوذ ،ف ػ انامػػم ولإلطػػبلع عى ػ لمت ػػمرنر
لممساد إمني ٓ
لم ان ولإلست مرن لممرف بمألورلؽ مبنمف لممسووؿ عف لمامدث ولمخطأ ُ
ومـ تستتس لمماكم ممذل لمطىس رغـ فاي طىس تمزـ ونػمطس نتػنةف عىنمػم لإلسػتتمب
إمنػػي ومػػو فُبػػدى عىػ سػػبنؿ لإلاتنػػمط ف ػ اممػ عػػدـ إسػػتتمبتمم مىطىػػس لأل ػػى ويػػو لم ضػػمم
بممبرلم ،ويو مم عمس لماكـ لممطةوف فني بمم إستوتس ا ضي كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ا
سحٓـحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَٝئسالٍَآسغَحبنَجُضكحعَ

كمػػم تمسػػؾ لمػػدفمع عػػف لمطػػمعف كػػذمؾ ف ػ دفمعػػي لممسػػطور فمػػمـ ماكم ػ لمموضػػوع

بػػدرتتنمم كطىػػس إاتنػػمط وتػػمزـ ف ػ امم ػ عػػدـ لإلسػػتتمب إم ػ لمطىػػس لأل ػػى ويػػو ب ػرلم،
لمطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمعف

ػ سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػممع بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمود لإلثبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمى ولمولنة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ :

.......و..........و.......و.......و ........و ومػػـ تسػػتتس لمماكمػ ممػػذل لمطىػػس رغػػـ فاػػي
طىس تمزـ نرع بي لمدفمع سمس لمماكم مم دلمى مـ تاتي إم لم ضمم ببرلم ،لمطمعف ممم ُنةد
إخ ػػبلال بدفمع ػػي فض ػػبل ع ػػف مخمم ت ػػي ف ػػوؿ لممامكم ػػمى لمتامونػ ػ ولمتػ ػ ت ػػوـ فسمس ػػم عىػ ػ

لممدلفس عاي ٓ
لمتا ن مى لم ون لمت ت وـ بمم لمماكم بممتىس لمةىان باضور لممتمـ و ُ
وال نتػػرخص لم ػػماوف ف ػ تطبنػػؽ يػػذل لأل ػػؿ لمتػػويرى مػػف ف ػػوؿ لممامكم ػ ولمػػذى

ت ض بضرور ،سممع لم مود سولم ما
ي ػػذل لما ػػؽ

لمتمم عف لممتمـ فو إثبمتمم ضده إال إذل تامزؿ عػف

ػ ػرلا فو ض ػػمام عم ػػبل بممم ػػمد ٕٜٛ / ،إتػ ػرلملى تامونػ ػ كم ػػم فا ػػي م ػػف ولت ػػس

لمماكم كذمؾ سممع مود لمولنة ولف مـ نكواول مف بنف لم مود لمم دمنف مػف لمانمبػ لمةممػ
فو م ػػـ ن ػػـ لمم ػػتمـ ب ػػاعبلامـ ألام ػػـ ال نةتب ػػروف م ػػف ػػمود لما ػ ػ بمةاػ ػ لمكىمػ ػ اتػ ػ ن ػػوـ
بػػاعبلامـ وألف لمماكم ػ ي ػ لممػػبلذ لألخنػػر لمػػذى نتةػػنف فف نا سػػح متا نػػؽ لمولنة ػ وت

ػػنمم

عىػ لموتػي لم ػانح وألف لمونػػموس لمتػ طىػس لمطػمعف سػػممع ػممدتمـ عامػم ُمت ػى بممولنةػ
لممتةػػنف عى ػ لمماكم ػ
لممطروا ػ ظػػمير ،لمتةىػػؽ بمػػم وبموضػػوعمم وبدفمعػػي وممػػذل كػػمف مػػف ُ

سممعمـ فوال ثـ تُبػدى مػم تػرله فػ خ ػوص فنػولممـ إلاتمػمؿ فف تتػ

ػممدتمـ لمتػ تسػمةمم

إو ُنتمح مىدفمع مامن ػتمم با ن ػ نػد نتانػر بمػم وتػي لمػرفى فػ لمػدعوى ػ كمػم فاػي ال ن ػح فػ

عى دمنؿ مـ ُنطرح وألف اؽ لمدفمع ف سػممع لم ػمود
لممسبؽ
ف وؿ لإلستدالؿ لم ضمم ُ
لمػػذنف اػػدديـ نتةىػػؽ بمػػم نػػد نبدواػػي فػ تىسػ لممامكمػ ونسػػس لمػػدفمع مامن ػػتي ولظمػػم لر موتػػي
لما ن ػ فػػبل ن ػػح م ػػمدرتي ف ػ ذمػػؾ بػػدعوى خىػػو لألورلؽ ممػػم ن نػػد فف م ػػممدتمـ تػػأثن لر ف ػ
لمدعوى ٓ

*

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

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" طىػػس لمػػدفمع فػ ختػػمـ مرلفةتػػي بػػممبرلم ،ف ػػىنم ولاتنمطنػػم سػػممع ػػميد إثبػػمى فو إتػرلم
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تا نؽ مةنف نةتبر طىبم تمزمم تىتزـ لمماكم باتمبتي مت كماى مـ تاتي إم لمبرلمٓ " ،
* ا ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ رنـ ٕٗٓ ػ ص  ٔٔٓٙػ طةػف  ٜٔٔٙمسػا
٘٘ؽ

وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم ػدد بػأف لمماكمػ لإلسػتوامفن ال تُتػرى تا ن ػم فػ لمتىسػ

ولامػم ناباػ نضػػمشيم عىػ م تضػ لألورلؽ و ألف يػذل لم ػػوؿ م ػروط بم لرعػػم ،م تضػنمى اػػؽ
لمػػدفمع ولأل ػػؿ لمػػذى إفترضػػي لم ػػمرع ف ػ نولعػػد لممامكمػ ويػػو فف تُباػ لممامكم ػ لمتامون ػ

عىػ لمتا نػػؽ لم ػ وى لمػػذى تُترنػػي لمماكمػ فػ لمتىسػ وتسػػمس فنػػي لم ػػمود مػػم دلـ سػػممعمـ

ممكام ػ إال إذل تامزؿ لممتمـ عف يذل لماؽ

رلا فو ضمام فو تةذر سممع لم ميد ٓ

كمػػم فف لمماكم ػ لإلسػػتوامفن عىنم ػػم سػػممع لم ػػمود لمػػذنف ك ػػمف نتػػس سػػممعمـ فم ػػمـ
ماكمػ فوؿ درتػ وتسػػتوف كػػؿ ا ػػص فػ لإلتػرلملى ػ وممػػم كماػػى لمماكمػ لإلسػػتوامفن نػػد
فغ ىى طىس دفمع لمطمعف سممع لم مود لمسممؼ ذكريـ وكماى ماكم فوؿ درت ند رفضى

لإلسػػتتمب إمػ طىػػس سػػممعمـ فػػاف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف مةنبػػم متةػػنف لمػػا ض إلخبلمػػي
با وؽ لمدفمع فضبل عف ن ور تسبنبي ٓ

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

وان ػػث فا ػػي مم ػػم ت ػػدـ تمنةػ ػي ف ػػاف لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي نك ػػوف ون ػػد رلف عىن ػػي عػ ػولر
لمػػبطبلف بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي ولإلعػػمد ،إم ػ ماكم ػ تػػاح لألزبكن ػ لمتزون ػ لممخت ػ باظػػر
لمدعوى ماىنم مى

ؿ فنمم ٓ

ٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظَ

فااػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر ف ػ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ضػػد لمطػػمعف مػػف ػػأاي فف

نرتس فض لر لر تسنم تىاؽ بي وبمست بىي بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذه مشنتم رنثمم ن

ؿف

يذل لمطةف ٓ
كِٜـــظَٙجألؿرــــحخَ

رنثمم ُن

نىػػتمس لمطػػمعف مػػف ماكم ػ لمػػا ض لألمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مشنتػػم
ؿ ف يذل لمطةف و وضـ لمم ردلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف ٓ

ٝجمٌـََْ:ـَ
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ا
أٝلَََ:
ا
غحٗيحََ:

ب بوؿ لمطةف كبل ٓ
وف لمموضوع بػا ض لماكػـ لممطةػوف فنػي ولإلعػمد ،إمػ ماكمػ تػاح لألزبكنػ

لمتزون مى

ؿ ف موضوع لمدعوى متددل و وف تمنس لألاولؿ لماكػـ بػا ض

لماكـ لمطةنف ولإلعمدٓ،
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجحملحَٓ/َ٠عجحتَ٠ػـيسَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

ضــــــؼٝيغَـَجشرتجىَـَجؿطؼٔحٍَ
َ

جُوؼيسََ6116/8087ج٘حيحشَػحذضيَٖـَ(ََٝ٠ًَِ6116/764ؿؾَجُوحٛغزَ)َ
َ

َ

جُـؼَٖذحُ٘وغََ0/01288مَ

َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

حمٌٔسَجُ٘وغَ
َ

جُضجتغزَججل٘حتيسَ
َ

ٓظًــــــغزَ
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َ

ذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَ
جملوضَّٖٓ ............ :

ماكوـ ضده ( طمعف )

وموطاي لممختمر مكتس لألستمذ /مامد رتمو عطني ػ و مرتي رتمو عطنػي

ػ لممامم بمما ض٘ٗ مرع طىةى ارس و  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ لم مير،
ٓ

ػــضَََ:

لمانمب لمةمم

كَ٠جمٌـََْ :لم مدر ف  ٕٕٓٓ / ٕٔ/ ٔٚمف ماكم عمبدنف ف لمتامن رنـ ٚٔٚٛ

 ٕٛ٘ ( ٕٕٓٓ /مس ػ ػػاي ٕٕٓٓ كىػ ػ ػ وس ػ ػػط لم ػ ػػمير ) ،ولم مضػ ػ ػ اض ػ ػػورنم

بمةمنبػ  ....... /بمأل ػػامؿ لم ػػمن ممػػد ،خمػػس سػػاولى وم ػػمدر ،لمماػػررلى
لممزور ،لممضبوط
فاممى لمانمب لمةمم :

ٓ

جُٞهحتــــغَ

ٔ ػ  ( .........لمطمعف )
ٕ ػ .........
ٖ ػ .........
إمػ ػ ماكمػ ػ لمتامن ػػمى بو ػػؼ فام ػػـ فػ ػ غض ػػوف فعػ ػولـ  ٜٛو  ٜٜو ٕٓٓٓ ب ػػدلور ،فنس ػػمـ
عمبدنف

وفبو لممطممنر .

جملطَْٜجأل :ٍَٝإ ترؾ بطرنؽ لممسػمعد ،مػس موظػؼ عمػوم اسػف لمانػ فػ إرتكػمس تزونػر
ف ماررنف رسمننف يمم ماضرى لإلندلع رنم  ٕٚٙٚس مسػا ٜٜٔٛ

و  ٕٜٚٙس مسػ ػ ػػا  ٜٜٔٛتوثنػ ػ ػػؽ إن ػ ػ ػػدلع فبولممطػ ػ ػػممنر اػ ػ ػػمؿ تارنريم ػ ػ ػػم
لممخػتص بوظن تػي وذمػؾ بتةػؿ ولنةػ مػػزور ،فػ

ػور ،ولنةػ

ػانا مػػس

عىمػي بتزونريػم بػأف ت ػدـ ب ػ تي وكػنبل ػ عىػ خػبلؼ لما ن ػ ػ عػف ابنػس
م ػػمكس عن ػػروط بممتوكنػ ػػؿ رن ػػـ  ٜٗٛٛوع ػػف مػ ػػمرس كىػػػود م ػػمكس عنػ ػػروط
بممتوكنػ ػ ػ ػػؿ رنػ ػ ػ ػػـ  ٜٜٗٛلم ػ ػ ػ ػػمدرنف مػ ػ ػ ػػف بوخمرسػ ػ ػ ػػى بروممانػ ػ ػ ػػم بتػ ػ ػ ػػمرن
 ٜٜٔٛ/ٛ/ٕٚولمم ػ ػػدؽ عىنم ػ ػػم م ػ ػػف و لزر ،لمخمرتنػ ػ ػ لمم ػ ػ ػرن

مكت ػ ػػس

ت ػ ػػدن مى لمممادسػ ػػنف بأرنػ ػػمـ  ٖٜٙٓٚو  ٖٜٙٓٛو  ٖٜٜٙٓو ٖٓٓٔٙ
وفودعمػ ػػم بمكتػ ػػس لمتوثنػ ػػؽ لمسػ ػػممؼ لمػ ػػذكر فمسػ ػػتخر لمموظػ ػػؼ لمماػ ػػررنف
لمرسمننف سمم

لمذكر فونةى لمترنم بامم عى تىؾ لممسمعد. ،
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غحٗيحَ :إسػتةمؿ لمماػررنف لممػزورنف سػمم

لمػذكر مػس عىمػي بتزونريمػم بػأف

إستخدممم ف لمدعموى فرنمـ .........

جملطٜٔــحَٕجُػــحَٗٝ٠جُػحُــعَ:

إ ػػتركم بطرنػؽ لإلت ػمؽ مػػس لممػتمـ لألوؿ فػ إسػػتةممؿ

لمماررنف لممزورنف موضوع لمتمم لألوم فػ لمػدعموى

لممرفوع بممو ؼ لمسمبؽ مػس عىمممػم بتزونريمػم فتمػى
لمترنم بامم عى يذل لإلت مؽ .
لألمر لممةمنس عىني بمممولد ٔٗ و ٕٗ و ٖٕٔ و ٕٗٔ ع وبمى .
وبتىس ػ ػ  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔٚنض ػ ػى لمماكم ػ ػ اضػ ػػورنم بمةمنب ػ ػ لمطػ ػػمعف بمأل ػ ػػامؿ
لم من ممد ،خمس ساولى وم مدر ،لمماررلى لممزور ،لممضبوط
وممم كمف يذل لماكـ ند

.

در مةنبم وبمطبل ف ػد طةػف عىنػي لمماكػوـ ضػده لممػذكور

بطرنػػؽ لمػػا ض ب خ ػػي مػػف لمسػػتف وذمػػؾ بتػػمرن  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٜوننػػد طةاػػي تاػػى رنػػـ
ٓ ٖٚمسا ٕٕٓٓ بستف دمامور لمةموم .
َ

ٞٗٝعصَكئحَيَِ٠أؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَََ.
أؿـــــــــرحخَجُـؼَٖ

أٝلََََََ:جُوظٞعَكَ٠جُطـريدََََ.

ف ػػد ا ػػىى ماكم ػ لمموضػػوع ولنة ػ لمػػدعوى لمت ػ نضػػى بادلا ػ لمط ػػمعف عامػػم

ب وممم فف لممتمـ لألوؿ ( لمطمعف ) نػد فوعػز إمنػي ػنطماي لإلسػتنبلم عىػ ممتىكػمى لممتاػ

عىنممم  .......و ........وساس تمنس فمولمممم ف م ر وخمرتمػم وفػ سػبنؿ تا نػؽ ذمػؾ
نػػمـ بمإل ػػترلؾ مػػس موظػػؼ عمػػوم اسػػف لمان ػ يػػو  ......ف ػ إرتكػػمس تزونػػر ف ػ ماػػررنف
رسمننف يمم ماضرى لإلندلع رنم  ٕٚٙٚس  ٜٜٔٛ/و  ٕٜٚٙس  ٜٜٔٛ /توثنػؽ إنػدلع
فبػػو لممط ػػممنر اػػمؿ تارنػ ػره لممخ ػػتص بوظن تػػي وذم ػػؾ بتةػػؿ ولنةػ ػ م ػػزور ،فػ ػ

ػػور ،ولنةػ ػ

ػػانا مػػس عىمػػي بتزونريػػم بػػأف ت ػػدـ ب ػ تي وكػػنبل عىػ خػػبلؼ لما ن ػ عػػف ابنػػس مػػمكس

عنروط بممتوكنؿ  ٜٗٛٛوعف ممرى كىود مػمكس عنػروط بممتوكنػؿ رنػـ  ٜٜٗٛلم ػمدرنف مػف
بوخمرسػى بروممانػػم فػ  ٜٜٔٛ/ٛ/ٕٚولمم ػػدؽ عىنممػم مػػف و لزر ،لمخمرتنػ لمم ػرن مكتػػس
ت ػ ػػدن مى لمممادسػ ػػننف بأرنػ ػػمـ  ٖٜٙٓٚو  ٖٜٙٓٛو  ٖٜٜٙٓو ٖٓٓٔ ٙوفودعمػ ػػم مكتػ ػػس
لمتوثن ػػؽ لمس ػػممؼ لم ػػذكر فمس ػػتخر م ػػي لمموظ ػػؼ لمما ػػررنف لمم ػػزورنف لمس ػػممؼ لإل ػػمر ،إمنمم ػػم

فونةى لمترنمػ باػمم عىػ تىػؾ لممسػمعد ،ونػد لسػتةمؿ يػذنف لمماػررنف مػس عىمػي بتزونريمػم
بػػأف إسػػتخدمممم فػ لمػػدعموى فرنػػمـ  ......ونػػد إ ػػترؾ مةػػي كػػؿ مػػف لممتممػػنف لمثػػما ولمثممػػث
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بطرنػػؽ لممسػػمعد ،ف ػ إسػػتةممؿ لمماػػررنف لممػػزورنف سػػمم

لمػػذكر ف ػ موضػػوع تىػػؾ لمػػدعموى

لمم ػػمر إمنمػػم مػػس عىمممػػم بتزونريمػػم إذ نػػمـ لممتممػػوف تمنةػػم بمإلت ػػمؽ مػػس مػػف نػػدع عبػػد
لمػػرامف بنػػوم مامػػد لم ػػمذم عى ػ فف ن ػػوـ لألخنػػر بتمػػونىمـ ممدنػػم مئلا ػػمؽ عى ػ لمػػدعموى
لمم مم ولمت ست مـ مػامـ فو عىػنمـ مػف فتػؿ لما ػوؿ عىػ ممتىكػمى لممتاػ عىنممػم م مبػؿ
اسب ٘٘ %مف مسما لمة ػمر لمكػموف  .........ولمػذى تبىػ مسػماتي فكثػر مػف ثممامموػ متػ لر
ولمممىوؾ مىمتا عىنممم وند ارر ع د إت مؽ بنامـ بذمؾ لممضموف مشرخ فػ ٜٜٗٔٛ/ٔٔ/
وتػػـ رفػػس دعػػوى ب ػػأاي تاػػى رنػػـ ٕٖٕ٘٘ مسػػا  ٜٛكى ػ

ػػممؿ لم ػػمير ،كمػػم نػػممول بتارنػػر

لممامض ػػر فرن ػػمـ ٗ ٕٙٚو  ٜٗٗٛمس ػػا  ٜٚإدلرى نس ػػـ عمب ػػدنف إلثب ػػمى وض ػػس ن ػػديـ عىػ ػ
لمة ػػمر لمس ػػممؼ لم ػػذكر فػ ػ غنبػ ػ لممتاػ ػ عىنمم ػػم ب ػػزعـ فف لمة ػػمر ممى ػػوؾ ممػ ػشالم لممتمم ػػنف
بموتس ع ػد إبتػدلو مػزور فػ ٖٕ ٜٔٚٔ/ٜ/ماسػوس

ػدوره ممػورث لممتممػنف كمػم اضػر

لممتمـ لمثما كخ ـ متدخؿ يتوم ف لمدعوى رنـ ٖٕٜٓٔمسػا  ٜٜٔٚمػس لممػتمـ لألوؿ

.

ومػػشدى مػػم ت ػػدـ تمنةػػي فف ماكم ػ لمموضػػوع خى ػػى مػػف لألدم ػ لممطروا ػ عىنمػػم
ولمت ػ لطمأاػػى إمنمػػم ووث ػػى بمػػم فف لمطػػمعف نػػد لرتكػػس لألفة ػػمؿ لنتنػػ ولمت ػ تاط ػػوى عىػػ
لمترلوـ لمت دنف عامم وي بممترتنس لنت

 :ــ

ٔػ فاي إ ترؾ مس خر ف روممانم ف تزونػر لمتػوكنىنف لمماسػوبنف مىمتاػ عىنممػم ولمم نػدنف
بمممكتس لممختص ببوخمرسى تاى رنم  ٜٗٛٛو  ٜٜٗٛبتمرن . ٜٜٔٛ/ٛ/ٕٚ
ٕػ وفاممم ا بل عى

ورتنف رسمنتنف مف يذنف لمتوكنىنف لممزورنف وتـ لمت ػدنؽ عىنممػم

ف روممانم ثـ مف و لزر ،لمخمرتنػ لمم ػرن ت ػدن م عىػ فختػمـ سػ مر ،تممورنػ م ػر
ف روممانم لمموضوع عى لمتوكنىنف لممذكورنف .

ٖػ ثـ تـ إندلع لمتوكنىنف لممذكورنف بمكتس لمتوثنؽ بأبولممطممنر وف م مىتةىنممى .
ٗػ ػ ولسػػتخرتى

ػػور مامػػم رسػػمن إسػػتةمىى ف ػ لمػػدعموى لم ػولرد ،بو ػػؼ لإلتمػػمـ بمةرف ػ

لممتممنف .
٘ػ وفف يامؾ فت منم مشثمم وغنر م ػروع مشرخػم ٗ ٜٜٔٛ/ٔٔ/فنمػم بػنف لممتممػنف و وبنػامـ
وبػػنف  .....عىػ ػ فف ن ػػوـ لألخن ػػر بتم ػػونىمـ ممدنػػم مئلا ػػمؽ عىػ ػ لمػػدعموى لمتػ ػ ت ػػمـ
عى ػػنمـ وم ػػامـ م ػػف فت ػػؿ لما ػػوؿ عىػ ػ ممتىك ػػمى لممتاػ ػ عىنمم ػػم باس ػػب ٘٘ %م ػػف
مسما لمة مر لمكموف ب مرع نوسؼ بةمبدنف ولمب ػمم مسما ممنػزند عف ٓٓ ٛـٕ .
ومـ ت دـ ماكم لمموضوع ف اكممم لألدم ولم رلوف لمدلم عى ثبوى تزونػر لمتػوكنىنف

لم ػ ػ ػػمدرنف مػ ػ ػػف لممكتػ ػ ػػس لممخػ ػ ػػتص بروممانػ ػ ػػم ولمم نػ ػ ػػدنف برنم ػ ػ ػ  ٜٗٛٛو  ٜٜٗٛبتػ ػ ػػمرخ
 ٜٜٔٛ/ٛ/ٕٚتوثنػػؽ بوخمرنسػػى ولمػػذى نامػػؿ كػػؿ ماممػػم توننةػػم مىمتا ػ عىنممػػم  .كػػؿ فنمػػم
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نخ ي .
ويذلف لمتوكنبلف يمم تػوير لمتػرلوـ لممطرواػ ماػؿ لمػدعوى لمممثىػ ولمتػ دنػف عامػم

لمطػمعف و ويػػو مػػم كػػمف ن تضػ بػػدلم ،مػف ماكمػ لمموضػػوع لم طػػس ولمتػػزـ بتزونػػر لمتػػوكنىنف
سػػمم

لمػػذكر مػػف ولنػػس ف ػػؿ كػػؿ ماممػػم لمموتػػود بمممكتػػس لممخػػتص ببوخمرسػػى ف ػ روممانػػم

ويػػذل لأل ػػؿ يػػو لمػػذى نامػػؿ توننةػػمى لممتاػ عىنممػػم لم ػػانا و ونتةػػنف ثبػػوى تزونريمػػم
عى ػ ػ لمتػ ػػوكنىنف لممػ ػػذكورنف لم ػ ػػمدرنف م ػ ػػممح لمطػ ػػمعف ات ػ ػ نمك ػ ػػف لم ػ ػػوؿ بػ ػػأف لم ػ ػػور
لممستخرت ماممم ولمتػ تػـ لمت ػدنؽ عىنمػم مػف لمتمػمى لممخت ػ تػـ إنػدلعمم بمكتػس توثنػؽ

فبولممطػػممنر ( إنػػدلع ) مػػزور ،كػػذمؾ ألاػػي متػ كػػمف لأل ػػؿ مػػزو لر فػػاف

ػػوره لمرسػػمن تكػػوف

مزور ،كذمؾ وبطبنة لمامؿ .
وم ػػـ ت ػػدـ ماكمػ ػ لمموض ػػوع فػ ػ اكمم ػػم لألدمػ ػ لم مطةػ ػ لمتمزمػ ػ لمتػ ػ تثب ػػى تزون ػػر
توننةػػمى لممتا ػ عىنممػػم عى ػ ف ػػؿ كػػؿ مػػف لمتػػوكنىنف لممػػذكورنف خم ػ بةػػد فف ثبػػى مػػف

فنػولؿ روػػنس مكتػػس ػػمر ع ػػمرى فبولممطػػممنر ص  ٔٓٙبممتا ن ػػمى مػػف فف لمطػػمعف إسػػتوف

لإلتػرلملى لمبلزمػ مىت ػػدنؽ عىػ لمتػػوكنىنف لممػػذكورنف بمم ا ػػىن لمروممان ػ ثػػـ مػػف لمتمػػمى
لممخت ػ ف ػ م ػػر وفضػػمؼ روػػنس لممكتػػس فف كمف ػ لألختػػمـ عى ػ لمتػػوكنىنف
ت وبمم موب

ػػانا وال

.

كمم ثبى مف إات مؿ وكنؿ لمانمب لمما ؽ إم مكتس لم مر لمة ػمرى فػ فبولممطػممنر

برف ػ روػػنس مكتػػس لم ػػمر لمة ػػمرى فاػػي تأكػػد با سػي مػػف

ػػا لإلنػػدلع ولترلملتػػي لمتػ إتبةمػػم

لمطمعف مف ولنس ستبلى لم مر لمة مرى وفاي مػـ نتػد بمم ػور ،لممودعػ مىتػوكنىنف لممػذكورنف
فن توننةمى مىمتاػ عىنممػم  ......و .........سػولم بممىاػ لمةربنػ فو لألتابنػ و كمػم إات ػؿ

خبنر نسـ فبامث لمتزننؼ ولمتزونر إم مكتس توثنؽ فبولممطػممنر وعػمنف مػم بػي مػف مسػتادلى
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
لمط ػػمعف ن ػػد إتخ ػػذ م ػػف تماب ػػي كمفػ ػ لإلتػ ػرلملى لمبلزمػ ػ إلعتم ػػمد لمت ػػوكنىنف لمم ػػذكورنف بة ػػد
وروديمػ ػػم مػ ػػف روممانػ ػػم ونػ ػػمـ بممت ػ ػػدنؽ عىنممػ ػػم مػ ػػف س ػ ػ مر ،روممانػ ػػم بمم ػ ػػمير ،وذمػ ػػؾ بتػ ػػمرن

 ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٛكمػ ػػم

ػ ػػدنى لم ا ػ ػػىن لمروممان ػ ػ عى ػ ػ فختػ ػػمـ و لزر ،لمةػ ػػدؿ لمروممان ػ ػ وو لزر،

لمخمرتن لمروممان وفعتمد ذمؾ كىي مف لمسىطمى لممخت

ف تممورن م ػر لمةربنػ ومػف

ثػػـ ف ػػد ثبػى بمألدمػ لم مطةػ عػػدـ اػػدوث فى تبلعػػس فػ يػػذه لإلتػرلملى لم ػػانا ومػػف ثػػـ
تات

ػبم ترنمػ لمتزونػر سػولم فػ م ػر فو فػ روممانػم ػ ألاػي متػ كػمف ف ػبل لمتػوكنىنف

ػػانانف فػػاف مػػم نشخػػذ ماممػػم مػػف

لم ماوان وثبتى

ػػور رسػػمن نكػػوف

ػػانام كػػذمؾ ػ ماتتػػم مكػػؿ ثػػمره

لمطمعف كوكنؿ عف لممتا عىنممم بمم نبنح مي لمت رؼ ولمتةمند وكػمف
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مف لمبلزـ نبػؿ فف تاتمػ لمماكمػ إمػ تزونػر لمتػوكنىنف لممػذكورنف فف تتخػذ مػف تمابمػم كمفػ
لإلت ػرلملى لم ماوان ػ لمبلزم ػ إلثبػػمى لممضػػميم ،بػػنف توننةػػمى لممتا ػ عىنممػػم لم ػػانا بةػػد

فخػػذ امػػمذ ممػػم بمةرف ػ لمانمب ػ لمةمم ػ ولتػػرلم مطمب تمػػم عى ػ تىػػؾ لمتوننةػػمى لم ػولرد ،بأ ػػؿ
لمتػػوكنىنف لممطةػػوف عىنممػػم بػػممتزونر ولمموتػػودنف بمكتػػس توثنػػؽ بوخمرسػػى مبنػػمف مػػدى
تىؾ لمتوننةمى ومم إذل كماى مزور ،مف عدمػي و وكػذل تا نػؽ كن نػ

ػػا

ػدوريم ويػؿ تمػى كتمبػ

تى ػػؾ لمتوننة ػػمى بمةرفػ ػ لمط ػػمعف وبخط ػػي فـ بمإل ػػترلؾ م ػػس متمػ ػوؿ ومظ ػػمير ي ػػذل لإل ػػترلؾ
ولألدم ػ ولم ػرلوف لمدلم ػ عىنػػي إف كماػػى مػػزور ،عى ػ

ػػمابنمم ػ ويػػذل لمتا نػػؽ ممكػػف ومػػنس

مسػػتانبل عػػف طرنػػؽ لإلامبػ لم ضػػمون لمتػ طىػػس لمػػدفمع إترلومػػم ألف باػػث مػػدى

ػػا تىػػؾ

لمتوننةػػمى وسػػبلم ف ػػؿ لمتػػوكنىنف وخىػػوه مػػف لمتزونػػر فو ثبػػوى تزونريػػم مسػػأم فومن ػ نتةػػنف
باثمم ولمتثبى مامم بدلم ،ات نمكف لم وؿ بأف مم تػبل ذمػؾ مػف فتػرلملى وماػررلى مػزور ،فـ
انا ٓ

وفوضػػح لمػػدفمع يػػذل لمطىػػس ف ػ مذكرت ػػي لممرف ػ بػػأورلؽ لمػػدعوى ولمم دمػػ مماكمػ ػ

لمموضوع فثامم لممامكمػ ولمتػ تةتبػر مكمىػ مػدفمع لمطػمعف إف مػـ تكػف بػدنبل عاػي وتػمم بمػم
رلا مم ا ي :
" الب ػػد م ػػف ورود تا ن ػػؽ نض ػػمو بدومػ ػ روممان ػػم ناتمػ ػ فن ػػي إمػ ػ وت ػػود لمتزون ػػر فػ ػ

لمتوكنىنف  ٜٗٛٛو  ٜٜٔٛ/ ٜٜٗٛبوخمرسػى إلثبػمى لمتزونػر فػ لمماػرر لمرسػم لألتابػ
مم دلـ ند ثبى فاي ال نوتد تزونر ف لإلترلملى لمرسمن لمت إتبةػى دلخػ ػؿ تممورنػ م ػ ر
لمةربن

" ٓ
ويو طىس تمزـ و رنح ال ن دح فني فف نكوف لممدلفس عف لمطمعف ند طىس ف ختػمـ

مرلفةتػػي لماكػػـ ببرلمتػػي ممػػم اسػػس إألنػػي ػ ألاػػي نضػػا فػ يػػذه لماممػ طىبػػم إاتنمطنػػم إذ مػػـ
تسػػتتس لمماكمػ ػ إمػ ػ لمطى ػػس لأل ػػى وي ػػو لم ض ػػمم ب ػػممبرلم ،ولذ م ػػـ ت ػػض لمماكمػ ػ ب ػػذمؾ
لم ضمم ػ ف د كمف نتةنف عىنمم تا نؽ ذمػؾ لمػدفمع بىوغػم مامنػ لألمػر فنػي ػ ألاػي دفػمع تػويرى
نتانر بي اتمم وتي لمرفى ف لمدعوى مو كمف

انام ٓ

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََََََََََََََََٔ:

" طىس لمدفمع ف ىنم لمبػرلم ،ولاتنمطنػم إسػتدعمم لم ػميد ممامن ػتي نةػد طىبػم تمزمػم

تىتػػزـ لمماكم ػ باتمبتػػي مت ػ كماػػى مػػـ تاتػػي إم ػ

لم ضػػمم بػػممبرلم ،ولن كػػمف لماكػػـ م ػػوبم

بمإلخبلؿ باؽ لمدفمع "

* ا ض  ٜٖٔٛ /٘ /ٔٛػ س ٖٗ ػ ٖٔٔ ػ ٓ٘ٙ
* ا ض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛػ س  ٕٜػ ٖٕٓ ػ ٜٓٛ
* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٚٙػ ٕٓٗ
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* ا ض ٖٕ ٜٔٚٚ/٘/ػ س  ٕٛػ  ٖٔٙػ ٗٙٚ
* ا ض ٔ ٜٖٔٚ /ٗ/ػ س ٕٗػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:

" لممذكر ،لمم رح بمم مف لمدفمع ولمم دم ماي فثامم لممامكم تةد مكمى مدفمعػي بتىسػ

لممامكم ػ إف مػػـ تكػػف بػػدنبل عاػػي و وعى ػ لمماكم ػ فف تةػػف بطىبػػمى لمتا نػػؽ وفوتػػي لمػػدفمع
لمتويرن ػ لمت ػ تضػػماتمم فو تػػرد عىنمػػم بػػرد سػػمو إذل ػػممى لإلمت ػػمى عامػػم ولال كػػمف اكممػػم

مةنبم " ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طةف ٖٖ٘ٗ/ٚؽ
كمم فف لمماكم مـ ت طف إم فف لمطمعف ال نتولتد مس موكىني عاد إ دلر لمتػوكنىنف
سمم

لمذكر وند نممم با دلريمم ف غنبتي ويمم بتممورن روممانم بنامم كمف لمطمعف بوطاػي

وبةػػد لما ػػوؿ عى ػ لمتوننةػػمى لمبلزم ػ مػػف لمتمػػمى لممخت ػ بروممانػػم نممػػم بارسػػممممم إمنػػي

وبو ػػوؿ لمتػػوكنىنف ف ػػد بم ػػر كمف ػ لإلت ػرلملى لمبلزم ػ مس ػرنمف ثمريمػػم ف ػ تممورن ػ م ػػر
لمةربن و وي إترلملى ثبتى

اتمم كمم سىؼ لمبنمف ٓ

ولذ مـ ت ػـ لمماكمػ بػذمؾ لمتا نػؽ مػس مزومػي فاامػم تكػوف نػد إفترضػى تزونػر لمتػوكنىنف

رنم ػ  ٜٗٛٛو  ٜٜٔٛ/ٜٜٗٛتوثنػػؽ بوخمرسػػى بروممانػػم وذمػػؾ بتةػػؿ لمونػػموس لممػػزور ،ن ػ
ور،

انا مس لمةىـ بتزونريم وفسادى يذل لمتزونر مىطمعف دوف فف ت ػدـ لمماكمػ لألدمػ

لمم بوم عى ذمػؾ ولاسػمنى ورلم فنػولؿ لممتاػ عىنممػم سػمم

لمػذكر ورتبػى عىػ ذمػؾ ثبػوى

تزونػػر بػػمن لإلتػرلملى لمتػ إتخػػذى سػولم فػ روممانػػم فو تممورنػ م ػػر لمةربنػ دوف اػػؽ
وعى ااو م وس بممتةسؼ ف لإلستاتم ولم سمد ف لإلسػتدالؿ و ػ ولذ فنػنـ لماكػـ لممطةػوف
فنػػي عى ػ يػػذل لألسػػمس لمبمطػػؿ فااػػي نكػػوف بػػمطبل بػػدوره مة ػولره فضػػبل عمػػم ػػمبي مػػف إخػػبلؿ

با وؽ دفمع لمطمعف ويو مم نستوتس ا ضي ٓ
فمألاك ػػمـ لمتامونػ ػ نت ػػس فف تباػ ػ عىػ ػ لمت ػػزـ ولمن ػػنف م ػػف لمولن ػػس لم ػػذى نثبت ػػي لم ػػدمنؿ
لممةتبػ ػػر و وال تشسػ ػػس عى ػ ػ لمظػ ػػف ولإلاتمػ ػػمؿ مػ ػػف لم ػ ػػروض ولالعتبػ ػػمرلى لممتػ ػػرد ،ولإلدم ػ ػ

لإلاتمممن ٓ

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

* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٙٛػ ٗٔٔٛ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػ س  ٜٔػ ٕٕ ػ ٕٓٔ
* ا ض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٕٛػ ٕٔٔٔ
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ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:

" لمماكمػ ال تباػ اكممػػم لال عىػ لمونػػموس لمثمبتػ فػ لمػػدعوى و ومػػنس ممػػم فف

ت نـ نضمميم عى فمػور ال سػاد ممػم مػف لألورلؽ لممطرواػ عىنمػم " ٓ وفف لألاكػمـ نتػس فف
ػػانا مػػف فورلؽ لمػػدعوى فػػاذل لسػػتاد لماكػػـ لمػ رولنػ فو ولنةػ ال ف ػػؿ

تباػ عىػ فسػػس

ممم ف لمتا ن مى فااي نكوف مةنبم إلبتاموي عى فسمس فمسد " ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛػ ٓ٘

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

ومف لمم رر ف يذل لم ػدد فف لممسػوومن لمتامونػ ال ت ػمـ إال عىػ لألدمػ لم مطةػ
لمم ْةتبػػر وال تشسػػس بػػممظف ولإلاتمػػمؿ عىػ لم ػػروض ولإلاتمػػمالى
لمتمزمػ لمتػ نثبتمػػم لمػػدمنؿ ُ
ولإلعتبمرلى لممتردٓ ،
* ا ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/لمسا  ٕٛرنـ  ٕٛص ٕٖٔ ػ طةف  ٔٓٛٚمسا  ٗٙؽ

* ا ض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚلمسا  ٖٙرنـ  ٔ٘ٛص  ٛٚٛطةف ٘ٔ ٙسا ٘٘ ؽ

ومػػف لمم ػػرر مػػذمؾ فف لم ػػمرع لمتاػػمو ال نةتػػرؼ ب ػرلوف لمخطػػأ و وخطتػػي ف ػ ذمػػؾ

مختى عف خط لم مرع لممدا و وتستاد خط لم مرع لمتامو لم مبػدف خ ػن لممسػوومن
لمتامون  .وتطبن م مذمؾ و ال ن ترض خطأ مػف إرتكػس فةػبل ٓ بػؿ نتةػنف لثبػمى ذمػؾ لمخطػأ و
ولممكىؼ بمإلثبمى يو سىط لإلتممـ و فمف مـ نثبى خطأ لممػتمـ تةػنف عىػ لم مضػ فف نبروػي
و دوف فف نكى ي بمثبمى فاي مـ نأى خطأ ٓ
*

ػرح لمة وبػمى ػ لم سػـ لمخػمص ػ مىػدكتور اتنػس اسػا

ػ ط  ٔٚٛٙػ

ص ٗٔٗ
* ا ػض ٖٕ ٜٖٔٔ/ٗ/ػ مػ لم ولعػد لم ماوانػ ػ عمػر ػ

ٕ ػ رنػـ  ٕٗٛػ

ص ٖٓٓ

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ

ا
ََغحٗيحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَٝئسالٍَحبنَجُضكحعََ:

إذ مػػـ ت ػػـ ماكم ػ لمموضػػوع بػػمإلطبلع عى ػ لألورلؽ لممػػدع بتزونريػػم ولمت ػ ي ػ ماػػؿ

لإلتمػػمـ بترنم ػ لإل ػػترلؾ ف ػ لمتزونػػر لمماسػػوب مىطػػمعف بمػػم ف ػ ذمػػؾ ف ػؿ لمتػػوكنىنف رنم ػ

 ٜٗٛٛو  ٜٜٔٛ/ٜٜٔٛلم ػ ػػمدرنف مػ ػػف توثنػ ػػؽ برخمرسػ ػػى بروممانػ ػػم بتػ ػػمرن ٜٜٔٛ/ٛ/ٕٚ
ولمىذنف ننؿ بأاممم نامبلف توننةمى مزور ،مىمتا عىنممػم ػ ومػـ نثبػى يػذل لإلطػبلع مىماكمػ
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بطرنػػؽ لإلامب ػ لم ضػػمون إذل مػػم إسػػتامؿ إرسػػممممم إم ػ تممورن ػ م ػػر لمةربن ػ متطىػػس عىنمػػم
لمماكم ػ باعتب ػػمر فف كمف ػ لألورلؽ سػػمم لم ػػذكر تامػػؿ لمػػدمنؿ لألسمسػػ عى ػ ون ػػوع ترنمػػ
ػ ويػ ػ تمث ػػؿ تس ػػـ تى ػػؾ لمترنمػ ػ و ي ػػذل لإلط ػػبلع ولت ػػس ن رض ػػي إمتػ ػزلـ لمماكمػ ػ

لمتزون ػػر

بتمانص لمدمنؿ لألسمسػ عىػ إعتبػمر تىػؾ لألورلؽ ونػد ػمبمم لمتزونػر و ػ وذمػؾ اتػ نمكػف
لم وؿ بأامم انف إستةرضى لألدم ف لمدعوى كماى مىم بمذه لألدم إممممم ممبل نمن ممػم
ؿ ف لمدعوى عف ب ػر

لم ر

متمان مم لمتمانص لم ممؿ ولمكمف لمذى نمكامم مف لم

لما ن

ػ خم ػ ونػد طممػس لمػدفمع بضػـ ف ػؿ لمتػوكنىنف لممػزورنف سػمم

كممػػؿ وب ػػنر ،ػػممى وفامػػم نممػػى بمػػم نابا ػ عىنمػػم مػػف لمتا نػػؽ ولمباػػث مىتةػػرؼ عى ػ وتػػي
لمػذكر اتػ نمكػف

لمتا ػؽ مػػف تزونػػر توننةػػمى لممتا ػ عىنممػػم عى ػ تىػػؾ لمماػػررلى لمما وظ ػ بمكتػػس توثنػػؽ
بوخمرسػػى ػ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف عىػ ت ػػدنر فف ثبػػوى يػػذل لمتزونػػر فو ثبػػوى
لممذكور ،يو اتر لمزلون ف لم
ات نثبى

ػػا لمتوننةػػمى

ػؿ فػ لإلتمممػمى لمماسػوب مىطػمعف وبػمن لممتممػنف وألاػي

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
باضػػور لممتممػػنف ولممػػدلفةنف عػػامـ كمػػم ت ض ػ بػػذمؾ ف ػػوؿ لممامكمػػمى لمتامون ػ

ػ ولمت ػ

ت ػػرض طػػرح كمفػ لألدمػ فػ لمػػدعوى عىػ بسػػمط لمباػػث فمػػمـ لمماكم ػ وف ػ اضػػور تمنػػس

لمخ ػػوـ و ػ ولذ خػػممؼ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر فااػػي نكػػوف مةنبػػم م

ػػوره ولخبلمػػي

با وؽ لمدفمع فضبل عمم مس إترلملى لممامكم مف ن ور وبطبلف فثر بممتمم ف سبلم
و ا لماػكـ لمطةنف ٓ
ٝئؿطوغَػَِ٠طُيَهؼحءَجُ٘وغَٝهؼَ٠ذإََٔ:ـَ

" إغ مؿ لمماكم لإلطبلع و با سمم عى لمورنػ موضػوع لإلدعػمم بػممتزونر عاػد اظػره

نةن ػػس إتػ ػرلملى لممامكمػ ػ ألف إطبلعم ػػم با س ػػمم عىػ ػ لمورنػ ػ لممػػػزور ،إتػ ػرلم تػػػويرى مػ ػػف
إترلملى لممامكم ف ترلوـ لمتزونر عمم ن تضني ولتبمػم فػ تماػنص لمػدمنؿ لألسمسػ فػ
لمدعوى عى إعتبمر فف تىؾ لمورن ي لمدمنؿ لمذى نامؿ فدم لمتزونر " ٓ

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

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

* ا ض  ٜٜٔ٘/٘/ٔٛػ س  ٗٙػ ٖٔٔ ػ ٛٚٚ
* ا ض  ٜٜٖٔ/ٜ/ٛػ س  ٔٓٛػ ٖٜٙ
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* ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٚ/ػ س ٗٗ ػ  ٜٛػ ٖٙٙ
ًٔحَهؼصًَظُيَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ
" ال نك

إطبلع لمماكم واديم عى لممارر موضوع لمترنمػ بػؿ نتػس كػاترلم

م ػػف إتػ ػرلملى لممامكمػ ػ عرض ػػي باعتب ػػمره م ػػف فدمػ ػ لمترنمػ ػ عىػ ػ بس ػػمط لمبا ػػث ولممامن ػ ػ
بممتىس ف اضور لمخ وـ منبدى كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم فاي بذلتي موضوع لمدعوى
لمذى دلرى لممرلفة عىني " ٓ
* ا ض ٔ ٜٜٔٛ/ٕ/ػ س ٓٗ ػ  ٕٙػ ٓ٘ٔ ػ طةف  ٜٜٜٔمسا  ٘ٛؽ

* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ ٖٕٛ

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

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

وال ماػػؿ مى ػػوؿ ف ػ يػػذل لمم ػػمـ بػػأف إطػػبلع لمماكم ػ ولمخ ػػوـ عى ػ لمماػػرر ماػػؿ
ترنمػ لمتزونػػر مػػف تتػػدى فػ لممامكمػ ومػػف تػػشثر عىػ لمػػدمنؿ لممسػػتمد ماػػي ألف يػػذل لم ػػوؿ
ناطػوى عىػ سػػبؽ لماكػـ عىػ ماػػرر مػـ تطىػػس عىنػػي لمماكمػ ومػػـ تما ػػي مػس مػػم نمكػػف فف
نكوف مي مف فثر ف ع ندتمم مو فامم إطىةى عىني وفترى مةمناتي ٓ
* ا ض ٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ س ٗٔ ػ  ٔٛػ ٘ ٛػ
* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ  ٖٕٛػ طةف ٘ ٕٔٙمسا ٜٗؽ
ذمؾ فف إطبلع لمماكم عى لمماررلى موضػوع لإلتمػمـ بػممتزونر يػو ولتػس عىنمػم
ن رضي لمتزلممم بتمانص لمدمنؿ لألسمس ف لمدعوى عى لعتبمر فف تىؾ لألورلؽ ي لمدمنؿ
لمذى نامؿ فدمػ لمتزونػر واتػ نمكػف لم ػوؿ بأامػم اػنف لستةرضػى لألدمػ فػ لمػدعوى كماػى

مىم بمذل لمدمنؿ لممممػم ػممبل نمنػ م ممػم لم ر ػ متمان ػي لمتماػنص لم ػممؿ لمكػمف لمػذى
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

لماكػػـ فف تكػػوف لمماكم ػ نػػد فوردى باكممػػم مػػم ن ن ػد فف لمػػدلور ،لمسػػمب نػػد طممةتمػػم ػ ألف
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 ٓ
* ا ض ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ ٖٕٛ

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

* ا ض ٖٓ ٜٔٙٔ/ٔٓ/ػ س ٕٔ ػ  ٔٙٚػ ٛٗٚ
* ا ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٕٛػ س  ٔٚػ ٕ ٚػ ٕٖٙ
ألف لمارض مػف ذمػؾ لالطػبلع ولمامنػ ماػي فف تتا ػؽ لمماكمػ لمتػ تتػرى لممامكمػ
وتتػػوم ت ػػدنر لألدمػ 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

لمامن ػ التتا ػػؽ لذل كماػػى لمماكم ػ بمنو ػ فخػػرى ي ػ لمت ػ تومػػى لألطػػبلع عى ػ تىػػؾ لألورلؽ
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

سبؽ لماكػـ عىػ ورنػ مػـ نطىػس عىنمػم با سػي ومػـ نما ػمم مػس مػم نمكػف لف نكػوف ممػم مػف
فثر ف ع ندتي مو فاي لطىس عىنمم ٓ
وألف لمماكمػ ػ لمتامونػ ػ تك ػػوف ع ن ػػدتمم فػ ػ لم ػػدعوى با ػػمم عىػ ػ ع ن ػػدتمم لم خ ػػن
ورفنمم لمخمص وال نتوز ممم فف تدخؿ ف لطموامامم رفنم خر مسوليم ومو كماى ماكم فخرى

ٓ

* ا ض  ٜٕٔٛ/٘/ٜػ س ٖٖ ػ ٖٔٔ ػ ٔ٘ٙ
* ا ض ٓٔ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛٛػ ٗٓٗ
* ا ض  ٜٔٛٗ/٘/ٛػ س ٖ٘ ػ  ٔٓٛػ ٜٔٗ
ٝهلظجَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََ:ـَ

" 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
لمدمنؿ لمذى إستمدتي عى يذه لم ور ،مف ممد ،لم ميد لممذكور نكػوف بػمطبل ولإلسػتامد إمنػي

نتةؿ اكممم مةنبم بمم نبطىي "ٓ

* ا ض ٖ ٜٔ٘ٛ/ٕ/ػ س  ٜػ ٖٓ ػ صٜٔٓ
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ًٔحَهؼصَذأَٗ:َٚـَ

" نتس فف نستاد لم مض ف لممولد لمتامون ف ثبػوى لما ػموؽ لم ماوانػ إمػ لمػدمنؿ

لمذى ن تاس بي واده وال نتوز مي فف نشسس اكمي عى رفى غنره " ٓ
* ا ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٘ٗ ػ ٖٖٕ
ًٔحَهؼصََ:ـَ

" بأاػي نتػػس لف نكػوف لماكػػـ

ػمد لر عػػف ع نػد ،لم مضػ نا ػىمم يػػو ممػم نترنػػي مػػف

تا نؽ مست بل ف تا نؿ يذه لمة ند ،با سي ال ن مركي فني غنػره ػ فػبل ن ػح فػ لم ػماوف فف
نػػدخؿ ف ػ تكػػونف ع ندتػػي ف ػ

ػػا لمولنة ػ لمت ػ فنػػمـ نضػػممه عىنمػػم فو عػػدـ

ػػاتمم اكمػػم

مسوله ػ ولذف فاذل كماى لمماكم ند ا ىى مف عام ر إنتامعمم بثبوى لمببلغ لمكمذس عى
لممػتمـ رفى ضػػمبط لم ػرط فػ لف لم ػكوى لمم دمػ ماػػي غنػر

ػػانا وفامػم كندنػ لم

ػػد

مامم لماكمن بمممتا عىني فاف اكممم نكوف مةنبم بمم نستوتس ا ضي "ٓ
* ا ض  ٜٜٔٗ/ٔٔ/ٛػ م لاكمـ لما ض ػ س ٔ ػ ٕٔ ػ ٜ٘
" وفف لمت ىنػػد فػ لمةبلمػػمى لمتتمرنػ ن ػػوـ عىػ لممامكػػمه لمت ػ تػػتـ بمػػم لمم ػػمبم بػػنف

لأل ؿ ولمت ىند ومف ثـ فخىو لماكـ مف و ؼ لمةبلم لم ػانا ولمةبلمػ لمم ىػد ،ومػف بػنف
لوتػػي لمت ػػمبي ولمتطػػمبؽ بناممػػم ولسػػتامده ف ػ ثبػػوى تػػوفر لمت ىنػػد عىػػ كتػػمس إدلر ،لمةبلمػػمى
لمتتمرن ػ فو رفنمػػم مػػف وتػػود ت ػػمبي بػػنف لمةبلمتػػنف نتةىػػي م ػػوبم بمم

ػػور ألف لم مض ػ ف ػ

لمم ػولد لمتامون ػ إامػػم نسػػتاد ف ػ ثبػػوى لما ػػموؽ لم ماوان ػ إم ػ لمػػدمنؿ لمػػذى ن تا ػس بػػي واػػده وال
نتوز فف نشسس اكمي عى رلى غنره " ٓ

* ا ض ٖ ٜٔ٘ٚ/ٙ/ػ م لاكمـ لما ض ػ س  ٛػ  ٔ٘ٚػ ٖ٘ٚ

" وفف لألاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس لف تبا ػ عى ػ لألدم ػ لمت ػ تطػػرح عى ػ بسػػمط لمباػػث
بممتىس ون تاس بمم لم مض بادلا لممتمـ فو ببرلمتي ػ وال ن ػح باػمؿ فف ت ػمـ عىػ رفى مانػر
مف ن در لماكـ ومو كمف تم نضمون " ٓ

* ا ض  ٜٔٗ٘/ٕ/ٕٙػ م لم ولعد لم ماوان ػ عمر

 ٙػ ٘ٔ٘ ػ ٗ٘ٙ

كمػػم نبػػنف مػػف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي فاػػي تسػػماد فػ نضػػموي بادلا ػ لمطػػمعف إمػ لمػػدمنؿ
لممستمد مف لمة ود لممستى ولمت تثبى مىكن لممتا عىنممم مىة م لرى ماػؿ لمولنةػ دوف فف
تبػػنف لمماكم ػ تىػػؾ لمة ػػود وفرنمممػػم وبنمامتمػػم مك ػ نتضػػح كن ن ػ لإلسػػتدالؿ بمػػم عى ػ ثبػػوى
إ ػػترلؾ لمطػػمعف فػ تػرلوـ لمتزونػػر لممسػػاد ،إمنػػي ػ ويػػو ن ػػور ػػمس إسػػتدالؿ لماكػػـ نتػػمف

اص لمممد ٖٔٓ ،إترلملى تامون ولمت توتس عى كؿ اكـ
عى بنمف م

مدر بمإلدلا ضرور ،إ تمممي

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
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ا تطبنؽ لم ماوف ٓ

وند ا ػى لممػمد ٖٔٓ/،فٓ عىػ فاػي  :ػ " نتػس فف ن ػتمؿ لماكػـ عىػ
لمت با عىنمم و ػ وكؿ اكـ بمإلدلا نتس فف ن ػتمؿ عىػ بنػمف لمولنةػ

لألسػبمس

لممسػتوتب مىة وبػ

و ولمظػروؼ لمتػ ونةػى فنمػم و ػ وفف ن ػنر إمػ اػص لم ػماوف لمػذى اكػـ بموتبػي " ػ ونضػى

ماكم ػ لمػػا ض بأاػػي " نتػػس فف نكػػوف لماكػػـ م ػػتمبل بذلتػػي عى ػ

ػػروط

ػػاتي وم ومػػمى

وتوده فبل ن بؿ تكمى مم تا ص فني مف بنمامى تويرن بأى دمنؿ غنػر مسػتمد ماػي فو بػأى
طرنؽ خر مف طرؽ لإلثبمى " ٓ

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

وتولتر نضمم ماكم لما ض و ػ ف تطبنؽ فاكمـ لمممد ٖٔٓ/ ،فٓ و ػ عى فاي  :ػ
" نتػػس فف تكػػوف مػػدوامى لماكػػـ كمفنػ بػػذلتمم إلنضػػمح فف لمماكمػ اػػنف نضػػى فػ لمػػدعوى
بمإلدلا ند فممى إممممم

انام بمبا لألدم لم موم فنمم و ػ ولألسمس لمذى ت وـ عىني ممد،

كؿ ػميد ون ػوـ عىنػي كػؿ دمنػؿ و ػ وفاػي كنمػم نتا ػؽ ذمػؾ ونتا ػؽ لماػرض مػف لمتسػبنس فااػي

نتس فف نكوف ف بنمف تى م

ؿ بانث نستطمع لمونوؼ عىػ مسػوغمى مػم نضػ بػي و ػ

فمػػم إف ػرلغ لماكػػـ فػ عبػػمرلى مةمػػم ،فو وضػػةي ف ػ

ػػور ،متمى ػ متمى ػ فػػبل نا ػػؽ لماػػرض

لمذى ن ده لم مرع مف إستنتمس تسبنس لألاكمـ وال نمكف ماكم لما ض مف إعمػمؿ رنمبتمػم
عى وتممم لم انح ومف مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف عى لمولنة كمم

مر إثبمتمػم بػمماكـ

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

* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ سٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚػ س  ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ
* ا ض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔػ سٖٖ ػ  ٚػ ٗٙ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:ََٚ

" نتػػس فالّ نتمػػؿ لماكػػـ فدم ػ لمثبػػوى ف ػ لمػػدعوى بػػؿ عىنػػي فف نبنامػػم ف ػ وضػػوح وفف

نػػورد مشدليػػم ف ػ بنػػمف م

ػػؿ مىونػػوؼ عى ػ مػػم نمكػػف فف نسػػت مد مامػػم ف ػ م ػػمـ لمػػرد عى ػ

لمدفوع لمتويرن لمت ندم بمم لممتمـ وات نمكف فف نتا ػؽ لمػذى ن ػده لم ػمرع مػف تسػبنس

لألاكػمـ ونمكػػف ماكمػ لمػػا ض مػػف إعمػػمؿ رنمبتمػم عىػ

تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػم

.
* ا ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ
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ػػانام "

ًٔحَهؼصَذأَٗ:َٚ
"

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 " .
* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ ٔ ٜٔػ ٜ٘ٚ
ًٔحَهؼصَذأََٗ:ََٚ

" مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم لمت تستاد إمنمم لمماكم وبنمف مشدليم ف اكممم

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

"

* ا ض  ٜٜٔٚ/ٕ/ٛػ س ٖٓ ػ  ٗٙػ صٖٕٔ

ًٔحَهؼصَذأََٗ:ََٚ

" مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم لمت تسػتاد إمنمػم لمماكمػ وبنػمف مشدليػم فػ لماكػـ

بنمام كمفنػم فػبل نك ػ متػرد لإل ػمر ،إمنمػم بػؿ ناباػ سػرد مضػموف لمػدمنؿ وذكػر مػشدله بطرن ػ
ولفنػ نبػػنف مامػػم مػػدى مػػدى تأننػػده مىولنة ػ لمت ػ لنتاةػػى بمػػم لمماكم ػ ومبى ػ إت منػػي مػػس بػػمن
لألدم لمت لنريم لماكـ ات نتضح وتي إستدالمي بمم " .
* ا ض  ٜٜٔٙ /ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕٔٙػ ٕ٘ٔٛ
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٔ/ٜٔػ س ٖ٘ ػ ٗٔ ػ ٗٚ

يذل إم فف ثبوى مىكن لممتا عىنممم متىؾ لمة مرلى بموتس تىؾ لمة ود لممسػتى ال
نا ػ

ػػا لمتػػوكنىنف لم ػػمدرنف ماممػػم مىطػػمعف وال

عىنمم ماممم بممتزونر ػ ويذل لم

ػػا بػػمن لألورلؽ ولممسػػتادلى لممطػػوع

ور ممم نةنس لماكـ لممطةوف فني ونستوتس ا ضي و وات

ومػػو كماػػى لمماكمػ نػػد تسػػمادى فػ نضػػمومم بادلاػ لمطػػمعف وبػػمن لممتممػػنف إمػ لدمػ فخػػرى
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 ٓ
* ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طةف ٘٘٘/ٜٗٛؽ
* ا ض  ٜٜٔٓ/ٔ/ٕٛػ س ٔٗ ػ  ٖٛػ  ٕٕٛػ طةف ٘ٛ/ٜٜٙٓؽ
*

ا ض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚػ سٔٗ ػ ٓٗٔ ػ ٛٓٙ

*

ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ

*

ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ سٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ

*

ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ

*

ا ض  ٜٔٛ٘/ٖ/ٕٛػ س ٖٙػ ٖ ٛػ ٓٓ٘
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*

ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ سٖ٘ ػ رنـ  ٛػ ص ٓ٘

* ا ض  ٜٜٔٙ /ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ ٔٔ٘ٚ
* ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ ٙٚٚ
* ا ض  ٜٜٔٚ/٘/ٙػ سٖٓ ػ ٗٗٔ ػ ٖٗ٘
ومػػـ تا ػػؽ ماكم ػ لمموضػػوع فمػػر تزونػػر ع ػػد لمبنػػس لإلبتػػدلو لممػػشرخ ٖٕٜٔٚٔ/ٜ/
ولمماسوس

دوره مف ولمد ،لممتا عىني لألوؿ  ........إم لممتمـ لمثممث ومورث لممتممػنف

لألوؿ ( لمطمعف ) ولمثما ات نمكف إتخمذه دمنبل ضد لممتممنف ػ عىػ ااػو مػم إتتمػى إمنػي
لمماكمػ وتػػمم اكممػػم خممنػػم مػػف لألدمػ لم مطةػ عىػ تزونػػر يػػذل لمة ػػد وكن نػ لإلسػػتدالؿ بػػي
عى ػ ثبػػوى لإلتمػػمـ لممسػػاد مىطػػمعف وبػػمن لممتممػػنف ويػػو مػػم ن ػػـ لماكػػـ بمم

ػػور لممبطػػؿ

لمموتس مىا ض ٓ
كمػػم ذيبػػى ماكمػ لمموضػػوع فػ م ػػمـ إستة لرضػػمم ألدم ػ لمثبػػوى ضػػد لمطػػمعف ولمت ػ

فنممى عىنمم نضمميم بادلاتي إمػ لمػدمنؿ لممسػتمد مػف لم ػممد ،لم ػمدر ،مػف لمسػ مر ،لمروممانػ
بمم ػػمير ،ولمم ػػدؽ عىنمػػم مػػف و لزر ،لمخمرتنػ لمم ػرن بػرنـ ٕٕٕ٘ٔ فػ ٗٔ ٜٜٜٔ/ٖ/مػػف
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

م ػولطانف فتابنػػنف خبلفػػم مىمتا ػ عىنممػػم و مػػس فف تىػػؾ لم ػػممد ،ال تةا ػ اتمػػم فف لمطػػمعف
ػرنؾ فػ ترنمػ لمتزونػر لممػدع باسػامديم إمنػي ػ ورغػـ مػم تمسػؾ بػي لمػدفمع فػ دفمعػي بػأف
لممتا عىني ابنس ممكس عنروط نامؿ تاسن دوم فراسم بمإلضمف إم إات مظي بممتاسن
لمم رن ماذ عمـ ٓ ٜٔٛولم مدر بمم نرلر وزنر لمدلخىن رنـ  ٜٔٛٓ/ٗٓٚبتتاس لمسػند /

 .....بممتاسن لم راسػن كمػم يػو ثمبػى بممتا ن ػمى ص  ٕٜمػف لمتا ن ػمى و ػ بمإلضػمف إمػ

مػػم يػػو ثمبػػى بممتا ن ػػمى ك ػػذمؾ ( ص ٕ٘ ) عػػف رنػػـ ت ػولز لمسػػ ر لم راسػػ ولم ػػمدر مػػف
تممورن فراسم و وند إستةىمى انمب عمبدنف عف تاركمى لمسند  ..... /بموتػس يػذل لمتػولز
و كمػػم ثبػػى فف مدنػػي ت ػولزنف خ ػرنف مىس ػ ر  ....وخىػػص لمػػدفمع مػػف ذمػػؾ فف لممتا ػ عىنػػي
لممذكور ام ػؿ عىػ فربةػ تػولزلى سػ ر وتمنةمػم ثمبتػ بممتا ن ػمى وسػمرن لمم ةػوؿ و وممػم

كػػمف لممػػذكور اػػممبل مىتاسػػن لم راسػػن فااػػي نسػػتطنس دخػػوؿ ن ػ دوم ػ فروبن ػ دوف لما ػػوؿ

عى تأ نر ،مسب مف س مرتمم ف لمدوم لمت نرند لمس ر مامم و ػ وممذل مـ نظمر عى تولز
س ػ ر فن ػ تأ ػػنرلى دخػػوؿ مػػف فراسػػم إم ػ لمممانػػم فو يوماػػدل ومامػػم إم ػ روممانػػم ػ وبػػذمؾ ف ػػد
إستطمع دخوؿ تىؾ لمدوؿ دوف لما وؿ عى تأ نر ،دخوؿ باعتبمره فوربنػم ( فراسػ لمتاسػن

)ٓ

كم ػػم فوض ػػح لم ػػدفمع ك ػػذمؾ فف لم ػػممد ،لم ػػمدر ،بتارك ػػمى لمس ػػند....... / ،لممتاػ ػ
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عىنمم لمثمان فامم كماى ف دوم مبامف ف لم تر ،مف ٕ٘ ٜٔٛ٘/٘/واتػ  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٕٚو
ويذل لمتولتد ف مبامف ف تىؾ لم تر ،ال ناوؿ دوف س ريم مف مبامف إم دوم روممانم دوف فف

تظمػر ممػم تاركػمى دلخػؿ تممورنػ م ػر لمةربنػ ػ طمممػم فامػم سػمفرى مػف دومػ فتابنػ ومػـ
تةػػد مػػف تىػػؾ لمدومػ إمػ م ػػر و وعىػ ذمػػؾ فػػنمكف سػ ريم مػػف مباػػمف خػػبلؿ فتػر ،سػ ريم إمػ
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

م ػىا لمتػولزلى لمم ػرن ولمتػ تػمم بمػػم فف لممتاػ عىنممػػم مػػـ نسػمف لر إمػ دومػ روممانػػم ػ
ونكوف إسػتدالؿ لمماكمػ ب ػممد ،لمسػ مر ،لمروممانػ و ػممد ،م ػىا لمتػولزلى لمم ػرن عىػ
ػا إسػامد لإلتمػمـ لمموتػي مىطػمعف ػ إسػتدالالعى غنػر فسػمس ن ػوبي لم سػمد ولمتةسػؼ بمػم
نةنس لماكـ لممطةوف فني ونوتس ا ضي ػ ألف تاركمى لممتا عىنممم وس ريمم إمػ روممانػم
نمكف فف نادث دوف إثبمتي بستبلى م ىا لمتولزلى لمم رن كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ا
غحُػحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ:
َ

كمػػم ف ػػمر لمػػدفمع عػػف لمطػػمعف كػػذمؾ ف ػ دفمعػػي إم ػ فف تػػمرن  ٜٜٔٛ/ٛ/ٕٚلمثمبػػى

عىػ ػ ف ػػؿ لمت ػػوكنىنف رنمػ ػ  ٜٗٛٛو  ٜٜٔٛلممطة ػػوف عىنمم ػػم ب ػػممتزونر م ػػنس ي ػػو ت ػػمرن

تارنريمم ولامم يو تمرن لمت دنؽ عىنممم ولمتمرن لألوؿ نابا فف نكوف سمب م عى لمثما و
وبذمؾ نكوف تارنريمم سمب م عىػ نػوـ  ٜٜٔٛ/ٛ/ٕٚوتكػوف لم ػممدلى لم ػمدر ،مػف لمتمػمى
لممةان ػ ولمت ػ تثبػػى ماػػمدر ،لممتا ػ عىنممػػم تممورن ػ م ػػر لمةربن ػ إم ػ روممانػػم ف ػ ذمػػؾ
لمتػمرن ال تمثػؿ لمولنػػس لمػذى ن طػػس بتزونػر لمتػوكنىنف لممػػذكورنف ونكػوف لإلسػػتدالؿ بممػم كػػذمؾ
كػػدمنؿ ضػػد لمطػػمعف فػ غنػػر ماىػػي وعىػ غنػػر فسػػمس

لمماس ػػوس

ػػموس و كمػػم تاػػد لمطػػمعف لم ػػممد،

ػػدوريم مسػ ػ مر ،دومػ ػ  .......بمم ػػمير ،متارنري ػػم بممىاػ ػ لإلاتىنزنػ ػ رغ ػػـ فف لمىاػ ػ

لمبلتنان ػ ي ػ لمىا ػ لمرسػػمن متىػػؾ لمدوم ػ ومػػـ ت ػػدر ترتمتمػػم إم ػ لمىا ػ لمةربن ػ مػػف متػػرتـ
مةتمد مدى س مر ....... ،كمم يو متبس و ػ ويو مم نػدؿ عىػ فف تىػؾ لم ػممد ،تمػى و ػدرى
متممى مىمبىانف ػ كمم فامػم

ػدرى بتػولز سػ ر مىمتاػ عىنمػم  ........نخػممؼ تػولز لمسػ ر

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
س ره مروممانم مف م ر ػ فى مـ نا ؿ عى تأ نر ،دخوؿ مروممانم مف م ر ػ وعىػ فػرض
ا ذمؾ فاف يذل ال ناوؿ دوف دخومممػم روممانػم عػف طرنػؽ فى دومػ فروبنػ فخػرى طمممػم

فاممم كمام خمر لمببلد ويو مم ن طس بةدـ

ا تىؾ لم ممد ،لم مدر ،مػف لمسػ ر ،عىػ سػبنؿ

لممتممى مىمتا عىنممم ٓ
وممػػم نشكػػد ذمػػؾ ػ كمػػم نػػمؿ لممػػدلفس عػػف لمطػػمعف ػ فف لممتاػ عىنممػػم ذكػ لر فػ تىػػؾ
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لم ممد ،فف بطمنمى لإلنمم لم مدر بمم لمتوكنبلف كماى بتمرن فػ عػمـ  ٜٜٔٙويػو مػم دفػس
لممسػػووموف مس ػ مر ....... ،إم ػ لإلفػػمد ،بػػأف بطػػمنت لإلنمم ػ لمثمبػػى رنمنممػػم عى ػ لمتػػوكنىنف
( لممزورنف ) ند تـ مااممم إم مولطانف فتابننف خرنف خبلفم مىمتا عىنممػم ػ فػ اػنف فف

لمتمرن لم انح مئلنمم كمف ف عمـ  ٜٜٔٛو ػ ونتضح مػف ذمػؾ فف لممتاػ عىنممػم فدخػبل
لماش عى لمس مر ........ ،مىا وؿ عى تىؾ لإلفمد ،إلاكمـ لإلتممـ ضد لمطمعف دوف اؽ
ٓ

ومػػـ ت طػػف ماكم ػ لمموضػػوع مكمف ػ يػػذه لألدم ػ ولم ػرلوف لمت ػ تػػداض لإلتمػػمـ واتنتػػي

لم مومػ ضػػد لمطػػمعف و كمػػم مػػـ تاػػط عىمػػم بػػأف لمطػػمعف نػػدـ ػػممد ،ت نػػد عػػدـ مامدرتػػي مىػػببلد
لمم رن وفاي مـ نا ػؿ عىػ فتػمز ،مػف تمػ عمىػي مىسػ ر مىخػمر فػ فتػر ،تارنػر لمتػوكنىنف
لممطةوف عىنممم بممتزونر ف روممانم ػ ويػو مػم ن طػس بةػدـ سػ ره متىػؾ لمدومػ ولسػتامم إت منػي
ول ترلكي ف تزونر يذنف لمتوكنىنف ماؿ لإلتممـ لمموتي إمني ٓ

ورغـ فيمن يػذه لمػدفمع وتويرنتػي فػاف ماكمػ لمموضػوع مػـ تأخػذ بػي ومػـ تضػةي فػ

إعتبمريػػم عاػػد ت ػػدنريم ووزامػػم مؤلدمػ لممطرواػ فممممػػم عى ػ بسػػمط لمباػػث و بػػؿ خػػبل اكممػػم
ات ػ م ػػف تا ػػنىي كىنػ ػ بم ػػم نابػ ػ ع ػػف فاػػي غ ػػمس عام ػػم بأكمى ػػي وبأام ػػم م ػػـ تما ػػص لمون ػػموس
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
لم ػوؿ بػأف لمماكمػ غنػر مىزمػ بتة ػس لمػدفمع ومػم نثنػره فثاػمم لممامكمػ مػف فوتػي ػ فػ كمفػ
تزونمتػػي ولمػػرد عىػ كػػؿ مماػػم إسػػت بلال ػ باعتبػػمر فف يػػذل لمػػرد مسػػت مد مػػف فدمػ لمثبػػوى لمتػ
فخػػذى بمػػم لمماكمػ ووث ػػى بمػػم وفنممػػى عىنمػػم نضػػمميم بمإلدلا ػ

ػ ألف ػػرط ذمػػؾ بدلي ػ فف

تكػوف نػد فممػى بػدفمع لمطػمعف وفامطػى بػي وفطاػى إمنػي ور ػدتي فػ اكممػم عىػ ااػو نػػدؿ
عى فامم كماى عى بناي مف فمره نبؿ فف ت وؿ كىمتمم لألخنر ،عاد لم

ػؿ فػ لمػدعوى ػ فمػم

إذل كػػمف نػػد غػػمس عامػػم تمممػػم ومػػـ نػػرد مػػي ذكػػر بمػػدوامى لماكػػـ كمػػم ااػػى إمنػػي ف ػ اكممػػم
لمطةنف لمذى خىى مدوامتي مف يذل لمبنمف ػ فاف ذمؾ مم ن نبي بمم

ور فضبل عػف لإلخػبلؿ

با وؽ لمدفمع بمم نستوتس ا ضي ٓ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

" وموف كمف لأل ؿ فف لمماكم ال تىتزـ 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
عى ااو ن

ح مف فامم فطاى إمنمم وولزاػى بنامػم ػ وعىنمػم فف تةػرض مػدفمع لمطػمعف إنػرلدل

مػػي وردل عىنػػي مػػم دلـ مت ػػبل بولنةػ لمػػدعوى ومتةى ػػم بموضػػوعمم وبتا نػػؽ لمػػدمنؿ فنمػػم ػ فػػاذل
ن ػػرى ف ػ باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتادلى لمت ػ إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم مامن ػ لألمػػر فنػػي
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وفس ػ طتي ف ػ تمىتػػي ومػػـ تػػورده عى ػ ااػػو نك ػػؼ عػػف فامػػم فامطػػى بػػي وفنسػػطتي ا ػػي فػػاف
اكممم نكوف م وبم بمم

ور بمم نبطىي "

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

ضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغََ:ـَ

" ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني ند إعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذى

فغ ػػؿ لإل ػػمر ،إم ػ دفػػمع لمطمعا ػ و ومػػـ نػػورد مضػػموف لممسػػتادلى لمم دم ػ مامػػم إثبمتػػم ممػػذل
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 وي ػ عى ػ بنا ػ مػػف فم ػره وبةػػد فف
نممػػى بمػػم ناباػ عىنمػػم مػػف تػػدننؽ لمباػػث متةػػرؼ وتػػي لما ن ػ  .ػ لألمػػر لمػػذى ًن ِ ػ ْػـ لماكػػـ
ون ًة ِتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي
لممطةػػوف فنػػي بمم ػػور ف ػ لمبنػػمف ُ
لم انح و ومػف ثـ نتةنف ا ضي ولإلعمد ،دوف امتػ إم باث بمن فوتي لمطةف " ٓ
* ا ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:ََٚـــََ

" وموف كمف لأل ؿ فف لمماكم ال تىتزـ 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 عى ػ وتػػي ن

ػػح عػػف فامػػم فطاػػى لمنمػػم

وولزاى بناممم عف ب ر وب نر ،و وفامم لذل لمت تى عػف دفػمع لممػتمـ كىنػ وفسػ طتي تمىػ
ومـ تورده عى ااو نك ؼ عف فامم فطىةى عىني وفنسطتي ا ي فػمف اكممػم نكػوف نم ػ ػ لر "

ٓ

* ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ
* نقض  8918/81 /5ـ س  51ـ  818ـ س  51ـ  818ـ 8055
* ا ض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ػ س ٕٖ ػ  ٗٚػ ٕ٘ٚ

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

يذل إم فاي مـ نكف نضنر لمماكمػ

ػ مػو فامػم ففسػاى

ػدريم وفطاػى إمػ دفػمع

لمطمعف لمتويرى لمسممؼ لمذكر مةؿ ف إمةمف لماظر فني ولدرلؾ مرلمني مم نػدفةمم إمػ تانػر

وتمػ لماظػر لمتػ إنتاةػى بمػم نبػؿ تماػنص ذمػؾ لمػدفمع وباثػي ػ خم ػ فامػم لممػبلذ لألخنػر
ونتةنف عىنمم تػدننؽ لمباػث فنػي ولمةػمف لماظػر فػ كمفػ تولابػي وال نتػوز ممػم باػمؿ فف ت ػـ
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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 عى ػ ضػػرور ،إمت ػزلـ لمماكم ػ بمػػذل لمولتػػس لمػػذى ت رضػػي
ف وؿ لممامكممى لمتامون ات نمؿ نومتي لم منر ،بأاػي خنػر مىةدلمػ فف تبػرت مترمػم مػف فف
تػػدنف برنوػػم وبػػأف لأل ػػؿ فػ لإلاسػػمف يػػو لمبػرلم ،مػػف لألثػػـ ولمػػداس ومػػم لمترنمػ إال عػػمرض

نةترض انمتي وفف عى سىط لإلتممـ إنمم لألدم لمكمفن ولم مطة ضده مى ضمم بادلاتػي ولال
وتس لمرتوع إم لأل ؿ لمةمـ ويو نرنا لمبرلم ،ػ بمإلضمف إم مم يو م رر بأف لم ؾ مممم
بىاى ض متي ن سر دلومم م ممح لممتمـ ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗ ٛػ طةف ٕ٘٘٘/ٔٚؽ
* ا ض ٘ ٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ  ٚػ ٘ٗ

* ا ض  ٜٔٙٛ/ٗ/ٛػ س  ٜٔػ  ٚٙػ ٕٓٗ
* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٖ/ػ س ٕٓ ػ ٕ ٜػ ٖٖٗ
* ا ض ٘ ٜٜٔٙ/٘/ػ سٕٓ ػ ٖٓٔ ػ ٖٙٛ
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَكَ٠جُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإََٔ:ـَ

" تا نػػؽ لألدمػ فػ لممػولد لمتامونػ يػػو ولتػػس لمماكمػ فػ لمم ػػمـ لألوؿ وولتػػس عى ػ

لمماكمػ تا نػػؽ لمػػدمنؿ مػػمدلـ تا ن ػػي ممكاػػم وباػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ

ػػأف يػػذل

لم ػػدمنؿ ألف تا ن ػػؽ فدمػ ػ لإلدلاػ ػ فػ ػ لممػ ػولد لمتامونػ ػ الن ػػح فف نكػ ػػوف ريػ ػػف م ػ ػنو لمم ػػتمـ
فولممدلفس عاي "ٓ

* ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ سٕٖ ػ  ٕٜٛػ ٕٕٓٔ
* ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
* ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ

* ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ
* ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعد لم ماوان ػ

 ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ

* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعد لم ماوان ػ

 ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ
"

بممتىس

لأل ػػؿ ف ػ لألاكػػمـ لمتامون ػ

فف تبا ػ عىػ لمتا نػػؽ لم ػ وى لمػػذى تترنػػي لمماكم ػ

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

* ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" لأل ػػؿ ف ػ لممامكمػػمى لمتامون ػ فامػػم إامػػم تُبا ػ عى ػ لمتا ن ػػمى لمت ػ تترنمػػم
لمماكمػ فػ لمتىسػ وتُسػػمس فػ خبلممػػم لم ػػمود مػػم دلـ سػػممعمـ ممكاػػم ػ وذمػػؾ فػ مولتمػ
لمخ وـ وعىنمػم فف تةػموف لمػدفمع فػ فدلم مأمورنتػي وفف تػأمر بممباػث عػف لم ػميد ولاضػمره
ومو بمم و ،ألدلم لم ممد ،مم دلـ ند متأ إمنمم ف ذمؾ واسس إم لم ميد تةمد تمربي فو تمرنبػي
ات ػ ال ُنػػدم ب ػػممدتي ف ػ متىػػس لم ضػػمم ومػػم دلمػػى لمماكم ػ نػػد تبناػػى فا ن ػ لمػػدفمع ف ػ
تمسػػكي بوتػػوس مامن ػػتي وفاػػي مػػـ نكػػف فػ طىبػػي مرلوغػػم فو نم ػػدل تةطنػػؿ لمسػػنر فػ لمػػدعوى
فاذل ن رى ف ذمؾ كمف اكممم مةنبم إلخبلممم باؽ لمدفمع " ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ ٕٗٓ ػ  ٔٔٓٙػ طةف ٘٘ / ٜٔٔٙؽ
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛـ متموع عمر ـ ٗ ـ ٔٛٙـ ٔٚٙـ طةف ٘ٛ / ٕٜؽ
* ا ض ٕ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٔٗٔ ػ ٔٓ ٛػ طةف ٘ٓ٘٘ / ٔٙؽ

َ
َ

ا
عجذؼحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ:
َ

ف د تممى فسبمس لماكـ لممطةوف فني خممن مف بنػمف لألدمػ ولم ػرلوف لمتػ ت طػس بةىػـ

لمطمعف بأف لمتوكنىنف رنمػ  ٜٗٛٛو  ٜٜٗٛتوثنػؽ بوخمرسػى بروممانػم ولمماسػوس

ػدريمم

مكػؿ مػف  .....و ........مػزورنف ػ وذمػؾ عىػ فػرض ثبػوى تزونريمػم ػ كمػم مػـ توضػح فػ
اكمم ػػم لألدمػ ػ عىػ ػ ثب ػػوى تولط ػػش لمط ػػمعف م ػػس ب ػػمن لممتمم ػػنف عىػ ػ إرتك ػػمس لمتزون ػػر فػ ػ

لمماررلى ولمت نض لماكـ بادلاتي عف ترنم لإل ترلؾ ف تزونريم وتػممى عبػمرلى لماكػـ
ف ػ يػػذل لم ػػدد عمم ػ مرسػػى ال نسػػتطمع مامػػم لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نض ػ بػػي لماكػػـ
مسػػتادل إم ػ فن ػولؿ لممتا ػ عىنممػػم وتارنػػمى لمضػػمبط  .......ولمت اسػػت ميم ماممػػم ولممػػوظ نف
لمذنف نممول سػولم بانػدلع لمتػوكنىنف لممػذكورنف بمكتػس لم ػمر لمة ػمرى بػأب لممطػممنر فو فمػنف
لمس ػػر لم ػػدلور ،لمتػ ػ اظ ػػرى فنم ػػم بة ػػض لم ػػدعموى لمتػ ػ ن ػػدـ فنم ػػم لمت ػػوكنىنف و ػػممد ،لألس ػػتمذ
 .......لممامم لمامضر عاممم ف تىؾ لمدعموى ٓ
ويػ ػػذه لألنػ ػػوؿ ال ت نػ ػػد عى ػ ػ سػ ػػبنؿ لمتػ ػػزـ بػ ػػأف لمطػ ػػمعف ضػ ػػممس ف ػ ػ ت ػ ػرلوـ لمتزونػ ػػر

ولإلستةممؿ لممساد ،إمني مس بمن لممتممنف و وتمم ادنث لمماكم عف يػذل لمتولطػش لممزعػوـ
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بنػػامـ م ػػوبم بػػمماموض ولإلبمػػمـ فضػػبل عػػف لمتتمنػػؿ ولمتةمػػنـ و إذ مػػـ توضػػح لمماكم ػ ف ػ
اكممػػم كن ن ػ إسػػتدالممم عى ػ فف لمتػػوكنىنف سػػمم

لمػػذكر ولممػػوث نف بمكتػػس توثنػػؽ بوخمرسػػى

بروممانػم مػزورنف وال نك ػ متػػرد إاكػمر لممتاػ عىنممػم

ػػدوريمم ماممػم ولتخػمذ ذمػؾ لإلاكػػمر

دمػػنبل عىػ لمتزونػػر لمػػذى ونػػس فنممػػم فو إ ػػطامعممم بطرنػػؽ لمتزونػػر فو لإل ػػترلؾ مػػس خػرنف
ف إرتكمبي بتةؿ لمونموس لممزور ،ف

ور ،ولنة

انا ٓ

ونضا مبا لإلتممـ ولمامؿ كذمؾ مبانم عى لمظػف ولإلفتػرلض ويػو مػم نأبػمه لمػدمنؿ

لمتامو لمبلزـ مىاكـ بمإلدلا ولمذى نابا فف نكوف تمزمم ونمطةم وماددل وولضام ال ن ػوبي
لم ػػؾ فو نتطػػرؽ إمنػػي لإلاتمػػمؿ و وات ػ عى ػ فػػرض تزونػػر لمتػػوكنىنف لمسػػمم

لمػػذكر فػػاف

لمماكم ػ مػػـ تةػػرض ف ػ مػػدوامتمم لمظػػروؼ لمت ػ فامطػػى بممولنة ػ ولممبلبسػػمى لمت ػ فكتا ػػى
ادوثمم وال لم ػرلوف ولألدمػ لمت استخى ػى مامػم لمماكمػ ثبػوى
فو مسػػميمتي ف ػ إرتكمبمػػم عى ػ فن ػ

ػػور ،مػػف

ػا إسػامد لمترنمػ مىطػمعف

ػػور لإل ػػترلؾ و كمػػم خىػػى مػػدوامى لماكػػـ

كذمؾ ممم ندؿ عى إرلد ،لمطمعف نػد إتتمػى مػس لنخػرنف إلرتكػمس يػذل لمتزونػر وفامػم تبلنػى
ولاة ػدى متا نػؽ يػذل لماػرض وبىػوغ تىػؾ لمامنػ و وال نمكػف باػمؿ إسػتخبلص ثبػوى م ػػمركتي
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

لممشكد فف نكوف يو ضان ممذل لمتزونر لمػذى اػدث إمػم بتولطػش ولفتةػمؿ لممتاػ عىنممػم مػس
خرنف فو ف غ ى ماممم ومف لمطمعف مئلن مع بي وتى نؽ لإلتممـ ضده و
خم ػ ومػػـ نثبػػى فف لمطػػمعف تولتػػد ف ػ بوخمرسػػى فو سػػمفر إمنمػػم مك ػ ناسػػس إمنػػي
ذمػػؾ لمتولطػػش لممػػشثـ ون ضػ بادلاتػػي باػػمم عىنػػي ػ ونػػد ثبػػى بمػػم ال نػػدعو مى ػػؾ فاػػي مػػـ ناػػمدر

لمػػببلد لمم ػرن إمػ بوخمرسػػى فو فى بىػػد فتابػ مػػف ولنػػس لم ػػممد ،لم ػػمدر ،مػػف تم ػ عمىػػي
ولمت ت ند عدـ مامدرتي لمببلد وفاي مـ نا ػؿ عىػ فتػمزلى باػرض لمسػ ر مىخػمر و ونػد نػدـ
لممػػدلفس عاػػي يػػذه لم ػػممد ،فثاػػمم لممامكمػ ولمت ػ تثبػػى عػػدـ تاركػػي مىس ػ ر إم ػ روممانػػم ات ػ
نمكػف لم ػػوؿ بأاػي مسػػميـ فو إ ػػترؾ فػ يػػذل لمتزونػػر لمػولرد بػػببلغ لممتاػ عىنممػم ولمػػذى ونػػس
ف بوخمرسى ونستىزـ يذل لم ةؿ لممشثـ تولتد لمطمعف بمم مك نخطط مىترنم ونرسـ فدولريم

إذل كمف ند سميـ فنمم ويو مم مـ نادث ٓ

ومػػف لمم ػػرر ف ػ يػػذل لم ػػدد فف عى ػ لمماكم ػ عاػػد إدلا ػ لممػػتمـ بممترنم ػ ك معػػؿ
ف ػػى فو ػرنؾ فف تبػػنف ف ػ اكممػػم لألدم ػ ولم ػرلوف لمت ػ إستخى ػػى مامػػم ثبػػوى مسػػوومنتي
عامم وفف إرلدتي ند إتتمى إم إرتكمبمم سولم با سي فو بتبلن إرلدتي مس خرنف عى إرتكػمس

لمتزونر ولغتنمؿ ا وؽ لممتا عىنممم بممبمطؿ وال نتوز ممم بامؿ إفترلض يذل لمتولطش وتىػؾ
لممسميم عى فسمس غنر ولنة و موس و ألف ذمؾ ال نت ؽ وف وؿ لإلسػتدالؿ لمسػدند عاػد
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لم ضمم بمإلدلا ٓ
ٝئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠إََٔ:

" إسػػتخبلص لمماكمػ مؤلدم ػ لمتػ ت ػػنـ عىنمػػم نضػػمم لإلدلاػ نتةػػنف فف نكػػوف سػػموام ف ػ

لمة ؿ ولمماطؽ ػ فاذل مـ تكف كذمؾ عادوذ نكوف مماكم لما ض بمم ممم مػف اػؽ لمرنمبػ عىػ
ا تطبنؽ لم ماوف فف تتدخؿ وت اح يذل لإلستخبلص بمم نت ؽ مس لمماطؽ ولم ماوف " ٓ
* ا ض  ٜٔٙٓ/٘/ٔٚػ س ٔٔ ػ ٓ ٜػ ٗٙٚ
فمإل ػػترلؾ الن ػػوـ ف ػ لمولنػػس ولم ػػماوف مػػممـ تكػػف ياػػمؾ مسػػميم تامون ػ مةػػدود ،تثبػػى
ضػػىوع لم ػرنؾ فػ لمترنمػ و وفامػػم ثمػر ،إ ػػترلكي و فمتػػرد " لمةىػػـ " بترنمػػي و بػػؿ و لمرضػػمم
بمم و ػ ال نةا لرتكمبمم وال نةا لال ترلؾ فنمم و ػ ف د ا ى لمممده  ٖٜ /ع وبمى عى لف

" نةػػد فػػمعبل مىترنمػػي َ( :جٝلَ) مػػف نرتكبم ػػم واػػده لو مػػس غن ػره (َغحٗيـــحَ) مػػف نتػػدخؿ فػػ

لرتكمبمم لذل كماى تتكوف مف تمى لعممؿ فنأت عمدل عمبل مف لالعمػمؿ لممكواػي ممػم ٓ" و ـ

لمم لال ترلؾ ف د ا ى لمممده  ٗٓ/ع وبػمى عىػ لاػي  " :نةػد ػرنكم فػ لمترنمػ (جٝل) كػؿ

مػػف اػػرض عى ػ لرتكػػمس لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػػي لذل كػػمف يػػذل لم ةػػؿ نػػد ونػػس باػػمم عى ػ يػػذل
لمتارنض (َغحٗيحَ) مف لت ؽ مس غنره عى لرتكػمس لمترنمػي فونةػى باػمم عىػ يػذل لالت ػمؽ (َ

غحُػحَ) مف لعط لم معؿ لو لم ػمعىنف سػبلام لو الى لو لى ػ م خػر ممػم لسػتةمؿ فػ

لرتك ػػمس لمترنم ػػي عىػ ػ عىم ػػي بم ػػم لو س ػػمعديـ ب ػػأى طرن ػػي لخ ػػرى فػ ػ لالعمػ ػمؿ لممتمػ ػزه لو

لممسػػمىي لو لممتممػػي الرتكمبمػػم ٓ " و ولذ مػػـ ناسػػس لاػػد لمػػ لممػػتمـ لاػػي لرتكػػس لمترنمػػي لو
لرتكس لاد لالفةمؿ لممكواي ممم و فمف لال ترلؾ رطي وتود عبلني سببني بنف ا مط لم رنؾ

ولمترنمي و وارص لم ماوف عى ل ػترلط يػذه لمسػببني

ػرلاي ب ومػي فػ لمتاػرنض ولالت ػمؽ "

لف ت ػػس لمترنمػػي باػػمم عىنػػي " و وبتطىبػػي ول ػػترلطي فػ لممسػػمعده لف نكػػوف لم ػرنؾ نػػد لعط ػ
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 تىتػػزـ ماكمػ لمموضػوع فػ اممػ

لالدلاي بمال ترلؾ لف تثبى تولفر يذه لمةبلني بنف سىوؾ لم رنؾ وبنف لمترنمي و فػمف مػـ ت ةػؿ
كمف اكممم نم لر ٓ
( ا ػض  ٜٔٙٛ/ٕٔ/ٔٙػ س  ٜٔػ ٕٕٔ ػ
ٓ ٔٓٛو ػ لمػػدكتور مامػػود اتنػػس اسػػا

ػ

لم سػػـ لمةػػمـ ػ ط ٕ ٜٔٛػ رنػػـ  ٗٛٔ /ص

ٖٖٗ ٓ ) ٖٗٗ /
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـََ
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" مػػف لمم ػػرر نماواػػم لف لالفةػػمؿ لممكواػػي مبل ػػترلؾ نتػػس لف تكػػوف سػػمب ي عى ػ لنت ػرلؼ
لمترنمػي لومةم ػر ،ممػم و لذ لممػمده ٓٗ مػف نػػماوف لمة وبػمى ت ػترط متا نػؽ لال ػترلؾ بطرن ػ

لمتارنض ولالت مؽ لف ت س لمترنمي بامم عىنممم ٓ "

* ا ض  ٜٔٗٚ/ٔٓ/ٚػ ف لمطةف ٖٖ ٔٛمسا ٔٚ /ؽ ٓ
* " لم رنؾ لامم نستمد

تي مف فةؿ لال ترلؾ لمذى لرتكبي ومف ن ده ماػي ومػف

لمترنمي لمت ونةى بامم عى ل ترلكي " ٓ

* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٙ/ٕٙػ س  ٚػ ٕٓ٘ ػ ٓٔٓ ٜ

* " لال ػػترلؾ فػ لمترنمػػي ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لمتاػرنض لو لالت ػػمؽ سػػمب م عى ػ
ونوعمم لو كماى لممسمعده سمب ي لو مةم ره ممم و وكمف ونػوع لمترنمػي ثمػره ممػذل لال ػترلؾ
"ٓ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٗ/ٕٛػ س ٕٓ ػ ٕٔٔ ػ ٔٓ ٜ٘

ػرنام عى ػ لركػػمف لمولنةػػي

" مػػف لمم ػػرر لف لالت ػػمؽ نتطىػػس ت مبػػؿ لالرلدلى ت ػػمببل

لمتامونػي لمتػ تكػػوف ماػػبل مػػي ويػػو غنػػر لمتولفػػؽ لمػػذى يػػو تػولرد خػولطر لمتاػػمه عىػ لرتكػػمس
فةػػؿ مةػػنف ناتونػػي كػػؿ ولاػػد مػػامـ فػ ا سػػي مسػػت بل عػػف لالخػرنف دوف لف نكػػوف بنػػامـ لت ػػمؽ
س ػػمبؽ وم ػػو ك ػػمف ك ػػؿ م ػػامـ عىػ ػ ا ػػده ن ػػد ل ػػر عىػ ػ م ػػم تػ ػولردى لمخػ ػولطر عىن ػػي  .وي ػػو
ممالنستوتس مسممم سػمور مػف تولف ػول عىػ فةػؿ لرتكبػي بةضػمـ لال فػ لالاػولؿ لممبناػي فػ

لم ماوف عى سبنؿ لما ر ػ كمم أف فنمم ا ى عىني لممػمده ٖٕٗ مػف نػماوف لمة وبػمى ػ لمػم
ف غنر تىؾ لالاولؿ فماي نتس ممةمنب لممتمـ عف فةؿ لرتكبي غنػره لف نكػوف فػمعبل فنػي لو
رنكم بمممةا لممادد ف لم ماوف " ٓ

* ا ض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٜٔػ س ٖٓ ػ  ٚٙػ ٓ ٖٜٙ

" ن ترط ف لممسمعده كوسنىي مبل ترلؾ لف تكوف ب

د لممةمواي عى لتممـ لرتكمس

لمترنمي ف لالعممؿ لممتمزه لو لممسمىي لو لممتممي الرتكمبمم " ٓ
* ا ض ٖٓ ٜٔ٘ٓ/٘/ػ س ٔ ػ ٖٕٓ ػ ٓ ٜٚٓ
" لف لال ترلؾ بمممسمعده النتا ؽ لال لذل ثبى لف لم رنؾ ن د لال ترلؾ ف لمترنمي

ويو عممـ بمم ولاي سمعد ف لالعممؿ لممتمزه لو لممسمىي الرتكمبمم "ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٔ٘٘/ٔ/ػ س  ٙػ ٗٗٔ ػ ٖٜٗ
* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ ٕٗ ػ ٔٓٛ
" النك

ف لسامد لال ترلؾ بمممسمعده لممةمنػس عىنػي نماواػم تةم ػر فةػؿ لم معػؿ

مس ممونس مف غنػره و بػؿ البػد لف نكػوف مػدى لم ػرنؾ انػ لمتػدخؿ مػس لم معػؿ تػدخبل م
نتتموس

ػودل

دله مس فةىي ونتا ؽ فني مةاػ تسػمنؿ لرتكػمس لمترنمػي لمػذى تةىػي لم ػمرع مامطػم
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مة مس لم رنؾ " ٓ
* ا ض  ٜٔ٘٘/ٕٔ/ٕٙػ س  ٙػ ٓ٘ٗ ػ ٖٔ٘ٔ ٓ

" لال ترلؾ ف لمترنمي ال نتا ؽ لال لذل كمف لالت مؽ ولممسمعده ند تمم مف نبػؿ ونػوع
تىؾ لمترنمي ولف نكوف ونوعمم ثمره ممذل لال ترلؾ نستوى ف ذمؾ لف تكوف لمترنمي ونتنػي لو
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 " ٓ
ٓ ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٕٚػ س  ٚػ  ٜٚػ ٗٓ ٕٙ
ٓ ا ض ٗٔ ٜٔ٘ٛ/ٔ/ػ س  ٜػ  ٛػ ٓ ٖٜ
ولم ػػماوف مػػذمؾ ػ ال نةػػرؼ ل ػػترلكم فػ ترنمػ ممتػػرد لمةىػػـ بمػػم و فو اتػ بممرضػػمم
عامم و فمترد لمةىـ بممترنم ػ و كذل لمرضمم بمم ػ ال نةا لرتكمبمم و ال نةا لال ترلؾ فنمػم
ػ بؿ البد مف مسميم تامون لنتمبن ن مرؼ بمم لمتما لم ةؿ لأل ػى مىترنمػ فو عمػبل مػف
فعمػػمؿ لال ػػترلؾ فنمػػم و و نػػد نضػػى ماكم ػ لمػػا ض بػػأف  :ـ " لاػػي ممػػم كػػمف لمةىػػـ بونػػوع
لمترنمػ ال نةتبػػر فػ لم ػػماوف فسمسػػم ممسػػممم تامونػ عىػ لعتبػػمر

فف لمةػػممـ بونوعمػػم نةػػد

رنكم ف م مرفتمػم و لذ فف لال ػترلؾ فػ لمترنمػ ال نةتبػر نمومػم طب ػم م ػرنح اػص لممػمد/ ،
ٓٗ 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

لمػػذى نرتػػس مسػػممم لممػػتمـ ك ػرنؾ ف ػ ترنم ػ لمتزونػػر عى ػ متػػرد عىمػػي بػػممتزونر نم ػ لر
ن ػػو لر نس ػػتوتس ا ض ػػي لذ فف مت ػػرد لمةى ػػـ ال نك ػ ػ بذلت ػػي مثب ػػوى لالت ػػمؽ فو لمتاػ ػرنض فو
لممسمعد ،عى لرتكمس لمترنم " .

* ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ٕٚػ س ٕ ػ  ٛٛػ ٕٕٜ

" لأل ػػترلؾ بمممسػػمعد ،ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لم ػرنؾ ن ػػد لال ػػترلؾ ف ػ لمترنم ػ ويػػو
عممـ بمم و بمف تكوف مدنػي انػ لمتػدخؿ مػس لم معػؿ تػدخبل م

ػودل بتتػموس

ػدله مػس فةىػي و

ولف نسػػمعد ف ػ لالعمػػمؿ لممتم ػز ،لو لممسػػمى الرتكمبمػػم مسػػمعد ،تتا ػػؽ بمػػم واػػد ،لمترنم ػ و
ومت كماى لمماكم ند لسسى مسوومن لمطػمعانف تمنةػم عىػ مػم نممتػي مػف عىممػـ بمرتكػمس

لم معؿ ـ ويو متموؿ مػف بنػامـ ػ مىترنمػ ومسػمعدتي ب

ػد مةمواتػي عىػ لرتكمبمػم و دوف لف

تدمؿ عى ن د ل ترلكمـ فػ لمترنمػ لمتػ لدلاػتمـ بمػم ولامػـ كػماول ونػى ونوعمػم عػمممنف بمػم
نم ػػدنف لمػ لال ػػترلؾ فنمػػم وذمػػؾ ببنػػمف عام ػػر ل ػػترلكمـ ومظػػميره بمفةػػمؿ لنتمبنػ
عامـ تدؿ عى يذل لال ترلؾ وت طس بي ػ فمف ذمؾ ال نتولفر بي لال ترلؾ بمممسمعد. " ،
* ا ض ٗٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٗ٘ٔ ػ ٛٔٛ

ذََئَٕهرٍَٞمثغزَججلغميسَ
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ػػدرى

لَيؼضَجشرتجًحَكيٜحَ

َٝليؼحهدَػِيَٓٚحملَيٌَٕٞجغميسَأسغَٟٓـطوِسَذظجضٜحَ

ٓػََجغميسَجسلحءَأشيحءَٓـغٝهَ.َٚ

فممرضمم بممترنم ب بوؿ ثمرتمػم ػ يػو عمػؿ الاػؽ الرتكمبمػم و بنامػم ن ػترط فػ لالت ػمؽ

و لمتاػرنض كوسػػنى ل ػػترلؾ فػ لمترنمػ فف نكػػوف سػػمب م عىػ لمترنمػ و فف تكػػوف لمترنمػ

ثمر ،مي وونةػى باػمم عىنػي و كمػم ن ػترط فػ لممسػمعد ،كوسػنى إ ػترلؾ فػ لمترنمػ فف تكػوف
سػػمب فو مةم ػر ،مىترنم ػ وفف تكػػوف لمترنم ػ ثم ػر ،ممػػذه لممسػػمعد ،بػػأف تكػػوف عا ػ لر ف ػ
لألعمػػمؿ لممتم ػز ،فو لممسػػمى فو لممتمم ػ إلرتكمبمػػم  .وال ن ػػدؽ ػ مػػف ذمػػؾ عى ػ لمةمػػؿ

لمبلاؽ متممـ لمترنم و إلاي ال نمكف ونستانؿ فف ت وـ عبلن سببن بنف لمترنمػ لمتػ تمػى
وبنف فةؿ الاؽ عى تممـ إرتكمبمم ػ وف ذمؾ ن وؿ لمدكتور مامود اتنس اسا  :ػ
" نترتػػس عى ػ إعتبػػمر يػػذه لمةبلنػ

ػ عبلنػ لمسػػببن

ػ عا ػ لر مػػف عام ػػر لمػػركف

لممػػمدى مىمسػػميم لمتبةنػ وتػػوس كػػوف ا ػػمط لم ػرنؾ سػػمب م عىػ ماظػ تمػػمـ لمترنمػ متا ػػؽ
اتنتتمػػم و وفػ عبػػمر ،فخػػرى نتػػس فف نكػػوف يػػذل لما ػػمط سػػمب م عىػ بةػػض لمم لراػػؿ لمتا نذنػ

مىترنمػ و وسػولم فف نكػوف سػمب م عىػ لمبػدم فػ تا نػذ لمترنمػ لو مةم ػ لر مػي و وتةىنػؿ ذمػؾ
فف لمسبس ال نت ور ف لمماطؽ إال سمب م عى لممسبس "ٓ
* لمدكتور مامود اتنس اسا ػ لم سـ لمةمـ ػ ط ٕ ٜٔٛػ ٖ ٗٛػ ٖٗٗ .
* لمدكتور مامود اتنس اسا ػ لم سـ لمةمـ ػ ط ٙػ ٜٜٔٛـ ٕ ٗٛػ ٓ٘ٗ

* ا ض  ٜٔٗٚ/ٔٓ/ٚػ ف لمطةف ٖٖ ٔٛمسا ٔٚؽ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٗ/ٕٛػ سٕٓ ػ ٕٔٔ ػ ٜٔ٘
* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٕٚػ س ٚػ  ٜٚػٕٗٙ
* ا ض ٗٔ ٜٔ٘ٛ/ٔ/ػ س ٜػ  ٛػ ٖٜ

مػػذمؾ و ػ نسػػتانؿ فف نكػػوف لمةمػػؿ لمبلاػػؽ عى ػ لمترنم ػ و فةػػبل ف ػػىنم ف ػ

إرتكمبمم فو عمبل مف فعممؿ لال ترلؾ فنمم و ػ فمف ن بػؿ ف ػنمم مسػرون نرتكػس ترنمػ إخ ػمم
ف ػنمم مسػػرون

( ـ ٗٗ/مكػػررلع ) وال نةػػد فػمعبل فػ سػػرنتمم فو ػرنكم فنمػم مػػم مػػـ نثبػػى فاػػي

لرتكس فةبل ف ىنم فػ لمسػرن فو عمػبل مػف فعمػمؿ لال ػترلؾ فنمػم ػ كػذمؾ مػف ن بػؿ ونسػتةمؿ
مار لر مزو لر مس عىمي بتزونره فااي ولف كمف نةمنػس عىػ ترنمػ إسػتةممؿ ماػرر مػزور و إال

فاػػي ال نكػػوف ػرنكم فػ ترنمػ تزونػره مػػممـ نثبػػى فاػػي لرتكػػس فةػػبل ف ػػىنم فو عمبلمػػف فعمػػمؿ

لال ترلؾ ف تزونره ٓ
ٝجغرحشَجلشرتجىََُ،يؾَعمجحَذحُـيدَٝجُظَٖٝجُطٜٞيَْذالَأطـٍَٝٞلَػـٞجذؾََ ،ـَ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـََ
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" ممم كمف لماكـ ند دلف لمطمعف بترنم لأل ترلؾ بطرنؽ لالت ػمؽ ولممسػمعد ،و ف ػد
كمف عىني لف نستظمر عام ر يػذل لأل ػترلؾ وطرن تػي ولف نبػنف لالدمػ لمدلمػ عىػ ذمػؾ بنماػم
نوضامم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف ولنس لمدعوى وظروفمم و بند لف مم فورده لماكػـ مػف
متػػرد تػػرؾ لمطػػمعف مكماػػم خممنػػم فػ ل ػػوؿ لن ػػمالى لمتورنػػد ولت لروػػي لضػػمف بخػػط نػػده بةػػد
لمتورنػػد ٓ الن نػػد فػ ذلتػػي لالت ػػمؽ كطرنػػؽ مػػف طػػرؽ لال ػػترلؾ و لذ ن ػػترط فػ ذمػػؾ لف تتاػػد
لمان عى لرتكمس لم ةؿ لممت ؽ عىني و ويو مػممـ نػدمؿ لماكػـ عىػ تػولفره و كمػم مػـ نثبػى فػ

اػػؽ لمطػػمعف ت ػولفر لال ػػترلؾ بػػمى طرنػػؽ لخػػر اػػدده لم ػػماوف ٓ ممػػم كػػمف ممت ػػدـ فػػمف لماكػػـ
لممطةوف فني نكوف نم لر ن و لر نةنبي بمم نستوتس ا ضي "ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ
* ا ض ٜٖٔٔٔٛ/٘/ػ سٖٗ ػٕ٘ٔ ػٕٗٙ
ٝذظُيَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَٝهحُصَذإََٔ:ـََ

" لإل ػػترلؾ فػ ػ لمتزون ػػر ولف كػػػمف نػػػتـ غممب ػػم دوف مظػػػمير خمرتنػ ػ فو فعمػػػمؿ ممدنػ ػ

ماسوس ػػي نمك ػػف لإلس ػػتدالؿ بم ػػم عىن ػػي إالّ لا ػػي نتة ػػنف مثبوت ػػي فف تك ػػوف لمماكمػ ػ ن ػػد إعت ػػدى
ا ومي مف ظروؼ لمدعوى ومبلبسػمتمم طمممػم كػمف إعت مديػم سػموام تبػرره لمونػموس لمتػ فثبتمػم

لماكػػـ ػ فػػاذل خىػػى مدوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولممبلبسػػمى لمتػ

تظػػمير لإلعت ػػمد بم ػػترلؾ

لمطػػمعف ف ػ لمتزونػػر فػ ػ لألورلؽ لمرسػػمن ولكت ػ ػ ف ػ ذمػػؾ بةب ػػمرلى عممػػي متمىػػ ومتمىػػ
النبػػنف مامػػم ا ن ػ م

ػػود لماكػػـ فػ

ػػأف لمولنػػس لممةػػروض لمػػذى يػػو مػػدلر لألاكػػمـ و وال

نا ؽ بمم لمارض لمذى ن ده لم مرع مف تسبنبمم مف لموضػوح ولمبنػمف فااػي نكػوف نم ػ لر بمػم
نوتس ا ضي " ٓ

* ا ضٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ ٘ ٚػ ٔ ٖٚػ طةفٕٓ ٕ٘/٘ٛؽ

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚ

مف لمم رر فف متػرد تمسػؾ لممػتمـ بػمممارر لممػزور و وكواػي

ػماس لمم ػىا فػ

لمتزونر ال نك بذلتي ف ثبوى إنترلفي لمتزونر فو إ ترلكي فني ولمةىػـ بػي مػم دلـ ُناكػر إرتكمبػي
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
بمم

د لمتامو مػدى لمطػمعف و نكػوف م ػوبم

ور ف لمتسبنس ولم سمد ف لإلستدالؿ متةنام ا ضي ٓ

ٝهؼصَذإََٔ:ـَ

* ا ض ٘ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س  ٗٚػ ٗٓٔ ػ ٕٖٚ
" ممػػم كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػد دلف لمطػػمعف بترنم ػ تزونػػر لم ػػنؾ ولسػػتةمممي

إسػػتامدل إمػ متػػرد تمسػػؾ لمطػػمعف بمم ػػنؾ وفاػػي
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ػػماس لمم ػػىا لموانػػد فػ تزونػػر لمتوننػػس

لمماسوس إم لممدع بمماؽ لممدا وفف لمت رنر لم ا ند نطس بأف يذل لألخنر مػـ نونػس عىػ
ذمػػؾ لم ػػنؾ دوف فف نسػػتظمر فركػػمف ترنمػ لمتزونػػر ونػػورد لمػػدمنؿ عىػ فف لمطػػمعف زور يػػذل
لمتوننس با سي فو بولسط غنره مم دلـ لاي ناكر إرتكمبي مي و كمم مـ نةف لماكـ باستظممر عىػـ

لمطػػمعف بػػممتزونر و ومػػف لمم ػرر فف متػػرد لمتمسػػؾ بممورن ػ لممػػزور ،ال نك ػ ف ػ ثبػػوى يػػذل
لمةىػػـ مػػم دلـ لماكػػـ مػػـ ن ػػـ لمػػدمنؿ عى ػ فف لمطػػمعف يػػو لمػػذى نػػمرؼ لمتزونػػر فو إ ػػترؾ ف ػ
إرتكمبي و ممم كمف مم ت دـ ػ فاف لماكـ نكوف م وبم بمم

ور " ٓ

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

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚ

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 ف ػ تزونريػػم فو ت ىنػػده و ال نك ػ بمتػػرده ف ػ

ثبوى إسمممي ف تزونريم فو ت ىنده ك معؿ فو رنؾ و فو عىمي بممتزونر فو لمت ىند و مػممـ ت ػـ
فدمػ عى ػ فاػػي يػػو لمػػذى فتػػرى لمتزونػػر فو لمت ىنػػد با سػػي فو بولسػػط غن ػره و مػػم دلـ فاػػي ناكػػر
إرتكمس ذمؾ و وخبل ت رنر نسـ فبامث لمتزننؼ ولمتزونر و مف اسب لألمر إمني ٓ
* ا ض ٖ ٜٔٛٛ/ٔٔ/ػ س  ٖٜػ ٕ٘ٔ ػ ٔٓٓٔ
ٝهؼصًََظُيَذأَٗ:ََٚـَ

" مػػف لمم ػػرر فف لماك ػـ مت ػ كػػمف نػػد نض ػ بادلا ػ لممػػتمـ فػ ػ ترنم ػ لإل ػػترلؾ فػػ

لمترنم ػ بطرن ػ ػ لإلت ػمؽ ولممسػػمعد ،فػػاف عىنػػي فف نستظمرعام ػػر يػػذل لإل ػػترلؾ وفف نبػػنف
لألدمػ لمدلمػ عىػ ذمػػؾ بنماػػم نوضػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف ولنػػس لمػػدعوى وظروفمػػم

ولالّ كمف نم ر لمبنمف "ٓ

* ا ض ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س٘ٔ ػ رنـ ٕٕٔ ػ ص ٜٙٔػ طةف رنػـ ٓ ٗٛمسػا ٖٗ
ؽ

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

" 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
نوضامم ونك ؼ عف ننمممم وذمؾ مف ولنس لمدعوى وظروفمم "
*

ا ػض ٔٔ ٜٜٔٗ/ٔٓ/ػ س ٘ٗ ػ رنػـ ٕٖٔ ػ ص  ٖٛٚػ طةػف ٖٗ ٕٓٚمسػا

ٕٙؽ

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغًَظُيَذإََٔ:ـَ

" لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم إذل كػػمف نػػد نض ػ بادلا ػ لمطػػمعف بترنم ػ تسػػمنؿ لإلسػػتنبلم بانػػر

ا ػػؽ عىػ ػ فمػ ػولؿ عممػ ػ ولإل ػػترلؾ فنم ػػم دوف بن ػػمف لمون ػػموس ولألفة ػػمؿ لمتػ ػ نمرفم ػػم ك ػػؿ م ػػتمـ
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وعام ر لإل ترلؾ وطرن تي ولستظممر ن د إرتكمس لم ةؿ ف يذل لم أف "
*

ا ػض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٕٔ/ػ س  ٖٜػ رنػـ  ٜٔٛػ ص ٖٖٓٔ ػ طةػف ٜ٘ٚٙ

مسا ٘ٛؽ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:

" تػولز إثبػػمى لإل ػػترلؾ بػػمم رلوف و ػػرطي ورود لم رناػ عىػ ولنة ػ لمتاػرنض فو لإلت ػػمؽ

ف ذلتي مس

ا لإلستاتم وسبلمتي و ونممى فػ ولاد مف عنوف فاكمممم فف :

" ماػمط تػولز إثبػػمى لإل ػترلؾ بطرنػؽ لإلسػػتاتم إسػتامدل إمػ نػرلوف فف تكػوف لم ػرلوف

ما ب عى ولنة لمتارنض فو لالت مؽ ف ذلتي وفف نكوف إستخبلص لماكـ مىػدمنؿ لممسػتمد
مامم سػموام ال نتتػمف مػس لمماطػؽ فو لم ػماوف ػ فػاذل كماػى لألسػبمس لمتػ إعتمػد عىنمػم لماكػـ
ف ػ إدلا ػ لممػػتمـ ولمةام ػرلمت إسػػتخىص مامػػم وتػػود لإل ػػترلؾ ال تػػشدى إم ػ مػػم إاتم ػ إمنػػي
فةادوػذ نكػوف مماكمػ لمػػا ض بمػم ممػم مػػف اػؽ لمرنمبػ عىػ

ػػا تطبنػؽ لم ػماوف فف تتػػدخؿ

وت اح يذل لإلستخبلص بمم نت ؽ مس لمماطؽ ولم ماوف "
* ا ض  ٜٔٙٓ/٘/ٔٚػ س ٔٔ ػ ٓ ٜػ ٗٙٚ
* ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/٘/ػ  ٖٜػ ٗٓٔ ػ ٜٙٛ

ومػػـ توض ػػح لمماكمػ ػ بأدمػ ػ م بومػ ػ وس ػػموا م ػػم ن ن ػػد عى ػػـ لمط ػػمعف بتزون ػػر لمت ػػوكنىنف
لمم مر إمنممم ا م ولتخذى مف مترد إندلعممم بمةرفتي مكتس توثنؽ فبو لممطممنر دمػنبل عىػ
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
د لمتامو لمػبلزـ تػولفره فػ ترنمتػ لإل ػترلؾ فػ تزونػر لمماػررلى ولسػتةممممم مػس

ركف لم

لمةىػػـ بتزونريػػم و والبػػد مػػف تػولفر ثبػػوى ان ػ تػػدلخؿ لمطػػمعف ف ػ لمت ػرلوـ لمت ػ ونةػػى فف كػػمف
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 ف ػ تىػػؾ لمت ػرلوـ س ػولم بمماسػػب مى معػػؿ لأل ػػى فو
لم رنؾ ٓ

ونػد تمسػؾ لمطػمعف فػ كمفػ م لراػؿ 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،
 ........ /لمتػ ػ نمم ػػى بتس ػػتنؿ ع ػػد لمبن ػػس م ػػذمؾ لمة ػػمر بموت ػػس لمة ػػد لمم ػػمر تا ػػى رنػ ػـ
ٖ ٜٜٔٚ/ٜٜتوثنػػؽ تاػػوس لم ػػمير ،فػ  ٜٜٔٚ/ٗ/ٚثػػـ نممػػى بممت ػػرؼ فنػػي بػػممبنس مىسػػند /

 ( .........لممشسسػ ػ لمثبلثنػ ػ ) بموت ػػس لمة ػػد لممس ػػتؿ رن ػػـ ٕ ٜٜٔٚ/ٜٔٛتوثن ػػؽ تا ػػوس
لم مير ،و ػ ويو مم نوضح ن طس بأاي مـ تكف يامؾ ماموم مف تماس لمطمعف مئلسػتنبلم عىػ
ذمؾ لمة مر فو غنره دوف اؽ بتوكنبلى مزور ،بةد فف ثبػى بػممة ود لممسػتى فاػي تػـ لمت ػرؼ
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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 لممىكنػ مةػػروض فمػره عىػ لم ضػػمم لمػػذى مػػـ نبػػى فنػػي

بةد ف لمدعوى رنـ  ٜٜٔٚ/ٜٖٜٙمدا كى تاوس لم مير ،ودعػموى فخػرى و ألف لممتممػنف
إ ػػترول لمة ػػمر لمم ػػذكور رن ػػـ  .........بموت ػػس ع ػػد بن ػػس إبت ػػدلو م ػػشرخ ٖٕ ٜٔٚٔ/ٜ/م ػػف
مورثػ لممتاػ عىنممػػم لم ػػمكن و ػ وممػػم امػػم مىمتممػػنف لمةىػػـ بأاػػي تػػـ لمت ػػرؼ فنػػي مىسػػند/ ،
 ........ونمم ػػى بتس ػػتنؿ لمبن ػػس تا ػػى رن ػػـ ٖ ٜٜٔٚ/ٜٜتوثن ػػؽ تا ػػوس لم ػػمير ،ف ػػد إض ػػطر
لممتممػػوف إم ػ إنمم ػ دعػػوى ثبػػوى مىكنػػتمـ مىة ػػمر ولماػػمم لمم ػػمر رنػػـ ٖ ٜٜٔٚ/ٜٜتوثنػػؽ

تاوس ولمم ند ،برنـ  ٜٜٔٚ/ٜٖٜٙمدا كى تاوس سمم لمذكر و ػ ومكاػ لممتاػ عىنممػم
فرلدل إطمم فمد لمت مض ات ال نتمكف لممتممػوف مػف لما ػوؿ عىػ اكػـ خم ػ وفاممػم مػـ
نطةام بممتزونر عى لمة د لمةرف لممشرخ ٖٕ ٜٔٚٔ/ٜ/اتػ ال نػتـ لمرتػوع عىنممػم مػف نبػؿ
لممتممنف ػ ف د نممى لمسند ..... / ،بممت رؼ بممبنس مىمشسس لمثبلثن (  .........و ػركمه )

ولم ػػذى ن ػػمـ بممتس ػػتنؿ بموت ػػس لمة ػػد لمم ػػمر رن ػػـ ٕ ٜٜٔٚ/ٜٔٛوال زلؿ لماػ ػزلع نموم ػػم فم ػػمـ
لم ضػػمم لممػػدا بػػنف لممتممػػنف و .........و ............ومػػـ ن

ػػؿ فنػػي بةػػد ػ ػ وتػػدخؿ ف ػ

لم ػػدعوى لممتاػ ػ عىنمم ػػم با ػػرض إطممػ ػ فم ػػد لمت مضػ ػ دوف مس ػػوغ واتػ ػ ال نرت ػػس عىنمم ػػم
لممتمموف بممتةونض خم

وفف لمة مر تـ تستنىي بة ود م مر ،نخرنف ٓ

كم ػػم س ػػبؽ وفف فن ػػمـ لممتاػ ػ عىنمم ػػم لم ػػدعوى  ٜٜٜٔ/ٕٕٜٔ٘فػ ػ ٕٜٜٜٗٔ/ٔٓ/

لم ػػمـ ماكمػ ػ تا ػػوس لم ػػمير ،لإلبت ػػدلو ب ػػممطةف ب ػػممتزونر عىػ ػ لمت ػػوكنىنف ما ػػؿ لإلتم ػػمـ فػ ػ
لمػػدعوى لمممثى ػ وفانىػػى لمػػدعوى إم ػ مكتػػس لمخبػػرلم وتػػـ إات ػػمؿ لمخبنػػر لمماتػػدس إم ػ كمفػػ
لمتمػمى ومػـ نثبػى ونػوع لمتزونػر بػدمنؿ نػمطس اتػ لنف و ػ ورغػـ تمسػؾ لمػدفمع بمػذه لألوتػي
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
وت سطي ا ي إنرلدل مي وردل عىني بمم ن اده ف فسبمس اكممم ػ وممذل كػمف مةنبػم إلخبلمػي باػؽ
لمدفمع فضبل عف ن ور تسبنبي بمم نستوتس ا ضي ولإلامم ٓ
ركف لم

وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم دد بأف لمماكم ممم فف تكت ػ بػمم رلوف مىتػدمنؿ عىػ تػولفر
د لمتامو ولمةىـ بممتزونر مدى لممتمـ ألف مامط ذمؾ فف تكوف لم ػرلوف ما ػب عىػ

تىػػؾ لمولنة ػ وفف نكػػوف إسػػتخبلص ذمػػؾ لم

ػػد سػػموام مػػس لمة ػػؿ وال نتتػػمف مػػس لمماطػػؽ فو

لم ماوف ٓ
وممػػم كماػػى لألسػػبمس لمتػ سػػمنمم لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولعتمػػد عىنمػػم فػ نضػػموي بادلاػ

لمطمعف ال تشدى إم مم إاتم إمني ػ فاف لماكـ نكػوف مةنبػم م
إستدالمي بمم نستوتس ا ضي ولإلامم ٓ
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ػور فسػبمبي فضػبل عػف فسػمد

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:

" لممسميم ف لمترلوـ ولف كمف ند نتـ دوف مظػمير خمرتنػ فو فعمػمؿ ممدنػ ماسوسػ

نمكف لإلستدالؿ بمم عىنمم ػ إال فاي نتةنف مثبوى تىؾ لممسميم فف تكوف لمماكم ند إعت دى
ا وممم مف ظروؼ لمدعوى ومبلبسمتمم طمممم كمف إعت مديم سػموام تبػرره لمونػموس لمتػ فثبتمػم
لماكػػـ ػ فػػاذل خىػػى مدوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولممبلبسػػمى لمت ػ تظػػمير لإلعت ػػمد بمسػػميم
لمطمعف ف لمتزونر ف لألورلؽ لمرسمن ولكت
ان م

ود لماكـ ف

ف ذمؾ بةبمرلى عمم ومتمى ال نبػنف مامػم

ػأف لمولنػس لممةػروض لمػذى يػو مػدلر لألاكػمـ ػ وال نتا ػؽ لماػرض

لمذى ن ده لم مرع مف تسبنبمم مف لموضوح ولمبنمف فااي نكوف نم لر بمم نوتس ا ضي " ٓ
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ ٘ ٚػ ٔ ٖٚػ طةف ٕٕٓ٘/٘ٛؽ
* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ

* ا ض ٜٖٔٔٔٛ/٘/ػ سٖٗ ػٕ٘ٔ ػٕٗٙ

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

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

وانػػث إاػػي ممػػم ت ػػدـ تمنةػػي فػػاف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف ونػػد رلف عىنػػي ع ػولر
لمبطبلف بمم نتةنف مةي لم ضمم با ضي ولإلعمد،

ٓ

ٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظَ

وفاػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر ف ػ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ضػػد لمطػػمعف مػػف ػػأاي فف
نرتس مي فض لر لر تسنم ال نمكف مدلركتمم بمػم ناػؽ مػي طىػس ونػؼ تا نػذه مشنتػم رنثمػم ُن
ف يذل لمطةف ٓ
كِٜظَٙجألؿــرحخَ

ػؿ

نىتمس لمطمعف مف ماكم لما ض لألمر بونؼ تا نذه لماكـ لممطةوف غني مشنتم رنثمم
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ؿ ف يذل لمطةف و ولماكـ :

ُن
ا
أٝلَ  :ب بوؿ لمطةف كبل
َ
ا
غحٗيحَََ :وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولالامم .
َ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجحملحٓ/َ٠عجحتَ٠ػـيسََ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

هطََػٔضَٓغَؿرنَجإلطغجعََٝجُرتطضَـَشغٝعَكَ٠هطََػٔضََ
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َ

جُوؼيسََ0990/486ج٘حيحشَذمغَقحصَٟـَ(ََ٠ًَِ0990/665مشحٍَه٘حَ)َ
َ

َ

جُـؼَٖذحُ٘وغََ27/04724مَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

حمٌٔــــسَجُ٘وــــــغَ
َ

جُضجتــــغزَججل٘حتيـــــسَ
َ

ٓظًــــــغزَ
َ

ذأؿرــــحخَجُـؼـــَٖذحُ٘وــــــغَ

جملوضٓسَٖٓ  :لمسند . .............. /

متمـ ػ ماكوـ ضده

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ  /رتػػمو عطن ػ لمماػػمم بػػمما ض ٘ٗ

ػمرع طىةػى اػرس و  ٕٙػمرع ػرنؼ بم ػم ػ عمػمر ،لألنموبنىنػم ػ بمم ػمير،

ٓ
ػـــــــض

:

كَ٠جمٌــْ :

لمانمب لمةمم
لم ػمدر بتىسػ ٘ٔ ٜٜٔٛ/ٖ/فػ لمتامنػ رنػـ ٕ ٘ٚمسػاي ٖ ٜٜٔاتػس

ام ػػمدى ( ٕٕٗ مس ػػاي ٖٜٜٔكىػ ػ

ػػممؿ نا ػػم ) ولمماك ػػوـ فنم ػػم اض ػػورنم

بمةمنبػ ػ لمس ػػند  ......... /بمأل ػػامؿ لم ػػمن لممشب ػػد ،وم ػػمدر ،لألس ػػىا
لممضبوط ٓ
فامؿ لممامم لمةمـ مانمب

جُٞهــــــــحتغَ

ممؿ نام لمكىن كبل مف لممتممنف :

ٔ ػ ......
ٕ ػ ......
ٖ ػ ......
ٗ ػ  ( ......لمطمعف )
إم ػ ماكم ػ لمتامنػػمى بو ػػؼ فامػػـ بتػػمرن  ٜٜٖٔ/ٔ/ٕٙبػػدلور ،اتػػس امػػمدى مامفظ ػ ناػػم
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.....
ٔ ػ

نتىول  ..........عمدل مػس سػبؽ لإل ػرلر ولمتر ػد بػأف بنتػول لمانػ عىػ نتىػي وع ػدول

لمانػ عى ػ ذمػػؾ وفعػػدول باػػمدؽ فمنػ وتر ػػدوه ومػػم فف ظ ػػرول بػػي ات ػ فطىػػؽ عىنػػي

لممتممػ ػػوف لألوؿ ولمثػ ػػما ولمثممػ ػػث عػ ػػد ،فعن ػ ػر ،امرن ػ ػ نم ػ ػػدنف نتىػ ػػي فأاػ ػػدثول بػ ػػي
لإل ػػمبمى لممو ػػوف بت رنػػر لمت ػرنح ولمتػ فودى بانمتػػي ػ وفنتراػػى يػػذه لمتامنػ
بتامن فخرى ي فامـ فػ ذلى لممكػمف ولمزمػمف ػرعول فػ نتػؿ  .......مػس سػبؽ

لإل رلر ولمتر د ومم فف ظ رول بي ات فطىؽ لمرلبس عىني عنػم لر امرنػم وخػمس فثػر
لمترنم مسبس ال دخؿ إلرلدتمـ فني يو مدلركتي بممةبل ٓ
لألمر لممةمنس عىني بمممولد ٘ٗ و  ٗٙو ٖٕٔ و ٕٖٕ و ٖٕٗ ٕ/ع وبمى ٓ
ٕ

ػ فاػػرزول بانػػر تػػرخنص فسػػىا امرنػ م

ػػخا ( باػػمدؽ ) وذخنرتمػػم لمتػ تسػػتةمؿ فػ

إطبلنمم ٓ

لألمر لممةمنس عىني بمممولد ٔ و  ٕ/ٕٙو ٖٓ مػف لم ػماوف ٗ ٖٜمسػا ٜٗ٘ٔ

لممةدؿ بمم ماوف ٘ ٔٙمسا ٔ ٜٔٛولمتدوؿ لممرفؽ ٓ
وا ػػؿ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولنة ػ لمػػدعوى لمت ػ نضػػى لمماكم ػ بادلا ػ لمطػػمعف وبػػمن
لممتممنف عامم ب ومي فف لممتممػنف تمنةػم وبسػبس خ ػوم ثأرنػ سػمب بنػامـ وبػنف لممتاػ
عىني لألوؿ ػ  .........ػ لمذى سبؽ إتمممي ب تؿ اتؿ لممتمـ لألوؿ و نؽ لمثممث ولبػف عمػ
لمثػما ولم لربػس

فػ غضػوف ٔ ٜٜٔػ نػد بنتػول لمانػ وع ػدول لمةػزـ عىػ نتػؿ لممتاػ عىنممػم

فخذل بممثأر وفعدول مذمؾ باػمدؽ فمنػ

وفػ

ػبمح نػوـ  ٜٜٖٔ/ٔ/ٕٙتر ػدول لممتاػ عىنممػم

بممطرنؽ لمذى فن اول سى م مروريمم فني وعاد رشنتممم فطىػؽ لممتممػوف لمثبلثػ لألوؿ ولبػبل مػف
ر ػػمص باػػمدنمـ لنمن ػ ف ػ اػػنف نػػمـ لممػػتمـ لم لربػػس بػػاطبلؽ فعن ػر ،امرن ػ مػػف بادننتػػي لنمن ػ

وس لممتا عىني لمثما ف تؿ لممتا عىني لنوؿ بنامم ف نس لمثما بةنمر امرى ف كت ػي
لألنسر والذ لممتمموف بمم رلر ٓ
ولسػ ػتادى لمماكمػ ػ فػ ػ ت ػػونريم مىولنةػ ػ عىػ ػ لمااػػػو لمس ػػممؼ لمبنػػػمف إم ػ ػ لألدمػ ػ
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 ٓ

وبةػػد فف ا ػػىى لمماكمػ مػػشدى لألدمػ لمسػػمب نضػػى اضػػورنم بتىسػ ٘ٔ مػػمرس
 ٜٜٔٛبمماسػ ػػب مىمتممػ ػػنف  ..........و.......وغنمبنػ ػػم بمماسػ ػػب مىبػ ػػمنننف بمةمنب ػ ػ كػ ػػؿ مػ ػػامـ
بمأل امؿ لم من لممشبد ،وم مدر ،لألسىا لممضبوط ٓ
وممم كمف يذل لماكـ ند

در مةنبم بمطبل ف د طةػف عىنػي لمماكػوـ ضػده ..........

ب خ ػػي مػػف لمسػػتف بطرنػػؽ لمػػا ض وذمػػؾ بتػػمرن  ٜٜٔٛ/ٖ/ٔٙوننػػد طةاػػي تاػػى رنػػـ ٘ٚ
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مسا  ٜٜٔٛتتمبس ستف نام لمةموم ػ وذمؾ مؤلسبمس لنتن  :ػ
أٝلََََ:جُوظٞعَكَ٠جُريحََٕ

أؿرــــــحخَجُـؼـــــَٖ

ذمؾ فاي وعى مم نبنف مف مطممة مدوامى فسبمس لماكـ لممطةوف فني فاف لمماكمػ

نضى با دلا لمطمعف بمألستامد إم لألدم لممستمد ،مف ت رنر لم

لمت رنان متث لممتا

عىني  .......ولمت رنر لمطب لم رع لممونس عى لممتا عىني لمثما ٓ ........

ومـ تا ؿ لمماكم مف تىػؾ لمت ػمرنر لمطبنػ لم ػرعن ولم ػ لمت ػرنان سػوى لماتػمو
لمت ػ إاتمػػى إمنمػػم دوف فف تبػػنف ف ػ مػػدوامى لماكػػـ مضػػموف تىػػؾ لمت ػػمرنر وال لألسػػبمس لمت ػ
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 لمامرنػ لممطى ػ عىنممػػم مػػف ثػػمر وتطػػور تىػػؾ لإل ػػمبمى
ولتتميمتمػػم ومونػػؼ لمضػػمرس مػػف لممضػػروس وكنػػؼ فسػػممى تمنةمػػم فػ وفػػم ،لألوؿ ول ػػمب
لمثػػما بمإل ػػمب لمت ػ فمكػػف مػػدلركتمم بػػممةبل  .وامم ػ لألخنػػر بةػػد إ ػػمبتي وعمػػم إذل كماػػى

تسػػمح باات ممػػي إم ػ روػػنس لما ط ػ مئلبػػبلغ عػػف لمولنة ػ
ويمم ػ والزم ػ مبنػػمف مػػشدى لمػػدمنىنف سػػمم
تامون مػف ضػرور ،إ ػتممؿ كػؿ اكػـ

مػػف عدمػػي وي ػ عام ػػر تويرن ػ

لمػػذكر طب ػػم ممػػم تسػػتىزمي لممػػمد ٖٔٓ ،إت ػرلملى

ػمدر بمإلدلاػ عىػ بنػمف م

لمت تتسماد إمنمم لمماكم ف نضػمومم بانػث نكػوف يػذل لمبنػمف م

ػؿ وولضػح مكمفػ لألدمػ
ػبل ال ن ػوبي لإلتمػمؿ فو

لمتتمنػػؿ كمػػم تسػػتوتس كػػذمؾ فف نكػػوف ولضػػام ال ن ػػوبي لمامػػوض فو لإلبمػػمـ بمإلضػػمف إمػ

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

مػػف فسػػمده ويػػو فمػػر نسػػتانؿ عىنمػػم لم نػػمـ بػػي إذل كماػػى مػػدوامى لماكػػـ وبنماػػي مولنةػ لمػػدعوى
ولألدمػ لمتػ فنػػنـ عىنمػػم نضػػمميم تػػمم م ػػوبم بػػممتةمنـ فو لمتتمنػػؿ فو تػػمم نم ػ لر عىػ بنػػمف
لماتمو دوف لمم دممى ٓ

ألف لماكـ منس ف ا ن تي إال ما ى مةمىن ماط ن فسمسمم إستخبلص لماتمو مف
م دممى كمفن تشدى إمنمم ف ماطؽ سمو ولستدالؿ م بوؿ ٓ
وم ػػذمؾ نت ػػس عىػ ػ ك ػػؿ اك ػػـ

ػػمدر بمإلدلاػ ػ فف ن ػػتمؿ بممض ػػرور ،عىػ ػ لممظ ػػمير

ولإل ػمبمى لمتػ نػدؿ عىنمػػم لمك ػػؼ لمظػميرى عىػ تثػ لممتاػ عىنػػي وكػػذمؾ مػم فسػ ر عاػػي
ت رنح لمتث وبنمف مسمر تىؾ لإل مبمى بممتسػـ ومػدى مسػميمتمم تمنةمػم فػ إاػدلث لموفػمه

بمإلضػػمف إم ػ بنػػمف إتتميمتمػػم ومونػػؼ لمتػػما عاػػد إاػػدلثمم وذمػػؾ ات ػ نمكػػف مىمطىػػس عى ػ
لماكػػـ فف نتبػػنف فف لمماكم ػ عاػػدمم إستةرضػػى تىػػؾ لألدم ػ كماػػى مىم ػ بمػػم لإلممػػمـ لمكممػػؿ
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ولم ممؿ لمذى نمنيم ممم فر

لم

ؿ ف لمدعوى عف ب ر كممػؿ وب نر ،ممى ٓ

كنمػػم نمكػػف مػػف خػػبلؿ يػػذه لمبنماػػمى لمكممىػ ممػػشدى تىػػؾ لألدمػ لمتأكػػد مػػف فف لمماكمػ

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
ولمتأكػػد مػػف سػػبلمتمم بانػػث تكػػوف لماتػػمو لمت ػ خى ػػى إمنمػػم لمماكم ػ مسػػتاد ،إم ػ م ػػدممى
تسوغمم وتاتتمم وتشدى إمنمم ف ماطؽ سدند ولستدالؿ ع ى م بوؿ ٓ

وي ػػو فم ػػر ال نتا ػػؽ عا ػػد إكت ػػمم لمماكمػ ػ ببن ػػمف ات ػػمو لمت رن ػػر لمخ ػػمص بت ػ ػرنح تثػ ػ

لممتا ػ عىنػػي لألوؿ ولمت ػػمرنر لمطبن ػ لم ػػرعن لمخم ػ با ػػمبمى لممتا ػ عىنػػي لمثػػما بمػػم
نةن ػػس لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي ونس ػػتوتس ا ض ػػي م

ػػور بنما ػػي اتػ ػ وم ػػو كما ػػى لمماكمػ ػ ن ػػد

تسمادى ف نضمومم بمإلدلا إم فدم فخرى سىمى مف يذل لم

ور ف لمبنمف ألف لألدم ف

لممػ ػولد لمتامونػ ػ متس ػػماد ،ومام ػػم متتمةػ ػ تتك ػػوف ع ن ػػد ،لمماكمػ ػ بان ػػث إذل سػ ػ ط فا ػػديم فو

فستبةد تةذر لمتةرؼ عى فثر ذمؾ ف ت دنر لمماكم مبمن لألدم لألخرى ٓ

وال نرفػػس يػػذل لمة ػولرعف لماكػػـ فف تكػػوف لمماكم ػ نػػد طممةػػى لمت ػػمرنر لمطبن ػ لم ػػرعن
سػػمم لمػػذكر فو فامػػم مرف ػ بػػأورلؽ لمػػدعوى فو فف تكػػوف نػػد فاممػػى ف ػ بنػػمف لمػػدمنؿ لممسػػتمد
مام ػػم إمػ ػ ف ػػوممم لمثمبتػ ػ بتى ػػؾ لألورلؽ ألف ورنػ ػ لماك ػػـ م ػػف لألورلؽ لمرس ػػمن لمتػ ػ نتة ػػنف
إ تممممم عىػ كمفػ بنمامتمػم ومػف بنامػم لألدمػ لمتػ تسػتاد إمنمػم لمماكمػ فػ نضػمومم بمإلدلاػ

ومػػشدى كػػؿ دمنػػؿ مػػف فدمػ لمثبػػوى ومضػػمواي عىػ ااػػو كممػػؿ نبػػنف ماػػي كن نػ لإلسػػتدالؿ بػػي
عى ثبوى لمتمم ضد لممتممنف ٓ
وال نتوز باػمؿ لإلاممػ فػ بنػمف يػذل لمػدمنؿ إمػ

نػ ورنػ خػمر اطػمؽ لماكػـ وورنتػي

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 ٓ
وممذل فمف لممتةنف ضرور ،إ تممؿ لماكـ بذلتي عى كمف م وممتػي وفسػمانده واتتػي فػ
بنمف ولضح تمكنام مماكم لما ض مف مبم ػر ،إخت م ػمم طمممػم فامػم ال ت ػوـ بمأمورنتمػم إال
مف خبلؿ رنمبتمم عى لماكـ ذلتي دوف لمرتوع إم فورلؽ لمدعوى ولممستادلى لمت ػ ت ػدـ فنمػم

ٓ

ولذ كمف مم ت دـ فػاف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف مةنبػم م

ػور بنماػي ونضػا متةػنف

لما ض ولإلامم ٓ
* ٝهضَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠إََََٔ:ـَ

" لمممد ٖٔٓ ،إترلملى تامون توتس إ تممؿ كؿ اكـ

مدر بمإلدلا عى بنػمف

ممض ػػموف ك ػػؿ دمن ػػؿ م ػػف فدمػ ػ لمثب ػػوى ون ػػورد م ػػشدله عىػ ػ اا ػػو ولض ػػح ال ن ػػوبي لمتةم ػػنـ فو
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لمتتمنػػؿ اتػ نتضػػح وتػػي لإلسػػتدالؿ بػػي وسػػبلم لممأخػػذ تمكناػػم مماكمػ لمػػا ض مػػف مرلنب ػ
ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػم

ػػانام عىػ لمولنةػ كمػػم

ػػمر إثبمتمػػم بػػمماكـ و ػ ولذل عػػوؿ

لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي عىػ ت رنػػر لم ػ لمت ػرنان مكت نػػم فػ بنماػػي بمإل ػػمر ،إمػ اتنتػ ذمػػؾ
لمت رنر دوف فف نبنف مضمواي وو ؼ لإل مبمى لمماسوب مىطمعانف إاػدلثمم وكن نػ اػدوثمم
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
لم ر

متما ي لمتماػنص لم ػممؿ لمكػمف لمػذى نػدؿ عىػ فامػم نممػى بمػم ناباػ عىنمػم مػف

ولتس تا نؽ لمباث مىتةرؼ عى وتي لما ن فاف لماكـ نكوف مةنبم بمم نستوتس ا ضي ٓ
* ا ض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٕٓٚػ ٓٓٓٔ ػ طةف رنـ  ٙٓٗٚمسا ٕ٘ ؽ
غحٗيحََََ:جُوظٞعَكَ٠جُطـريدَ

ف ػػد نضػػى لمماكم ػ بادلا ػ لمطػػمعف عػػف ترنمت ػ نتػػؿ لممتاػػ عىنػػي لألوؿ ......

ولم ػروع فػ نتػؿ لممتاػ عىنػي لمثػما  ........ػ رغػـ فف لمثمبػى بػػمألورلؽ ولسػتامدل إمػ نػػوؿ
لألخنر فف لمطمعف مـ نرتكس إال ترنم لم ػروع فػ نتىػي وفف بػمن لممتممػنف مػف لألوؿ اتػ
لمثممث مامـ يـ لمذنف فطى ػول م ػذوفمى فسػىاتمـ عىػ لممتاػ عىنػي لألوؿ ولمتػ فردتػي نتػنبل ػ

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 مػػدوامى لماكػػـ مػػف بنػػمف م

ػػؿ وولضػػح ن نػػد مسػػميم لمطػػمعف ف ػ إرتكػػمس

ترنم لم تؿ لمت إرتكبمم لممتمموف لألخروف واديـ دوف م مرك فو مسميمػ مف لمطمعف ٓ

ويػػو ن ػػور ػػمس فسػػبمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ألاػػي ال نت ػػوز لمتمػػس بػػنف لم ػػمعىنف

لممتةددنف مىترنم إال إذل ثبػى فف إت منػم تمةمػـ فػ لممسػوومن بانػث نػشدى يػذل لإلت ػمؽ إمػ
تضممامـ ولعتبػمريـ تمنةػم مسػوومنف عػف ترنمػ لم تػؿ لمتػ ونةػى ومػو كػمف فاػديـ مػـ نطىػؽ
لمسبلح عى لم تنؿ  .بؿ إا رد بمذل لم ةؿ غنره مف بمن لممتممنف ٓ

وألاػي متػ إات ػ يػػذل لإلت ػػمؽ بػنف لممتممػػنف فػػاف كػبل مػػامـ ن ػػبح مسػووال عػػف لم ةػػؿ

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 ف ػ
لممسوومن عى سبنؿ لمتضػممف وممػذل كػمف عىػ لمماكمػ فف تبػنف فػ اكممػم لمةام ػر لمتػ

إستخى ى مامم يػذل لإلت ػمؽ ولمتػ فدى إمػ إعتبػمر لمطػمعف مسػووال مػس بػمن لممتممػنف عػف
لمت ػرنمتنف لمىتػػنف ونةتػػم ويمػػم ترنم ػ نتػػؿ لممتا ػ عىنػػي لألوؿ ولم ػػروع ف ػ نتػػؿ لمثػػما وألف
لممسػػميم لمتامون ػ ولف كماػػى تػػتـ دوف مظػػمير خمرتن ػ وففةػػمؿ ممدن ػ مىموس ػ إال فاػػي نمكػػف
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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 لمط ػػمعف إت ػػؽ م ػػس ب ػػمن لممتمم ػػنف عىػ ػ نت ػػؿ لممتاػ ػ عىنمم ػػم وفا ػػي ك ػػمف نةى ػػـ مس ػػب م
بتولتديمم ف ذمؾ لممكمف وفف ن ده ند إتتي إم مسميمتي مةمـ ف لم ضمم عى روانممم
ونتىممم ػ ويو مم خىى ماي مػدوامى لماكػـ لممطةػوف عىنػي بمػم ن ػمي بمم ػور لمم ٍ
بط ْػؿ  .وال
ُ
ماؿ ف يذل لم دد مى وؿ بأف لمطػمعف تولتػد فػ ذلى لممكػمف لمػذى كػمف بػي بػمن لممتممػنف

اػػممبل سػػبلاي عى ػ ااػػو مػػم ورد بػػأنولؿ لم ػميد لألوؿ (  ) .........فو فاػػي فطىػػؽ م ػػذوفمى
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

لمتسىنـ لمتدم بادوثي ػ ال ندؿ عى سبنؿ لم طس ولمتزـ بأف إت ؽ مػس بػمن لمتاػمه عىػ نتػؿ
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
لممتولتد مس لمثما ف ذلى لممكمف ولمزممف لمذى ونس فني لمامدث ٓ
وال نانر مف ذمؾ مم نممتي لمماكم بوتود خ وم ثأرنػ ألف يػذه لمخ ػوم ب ػرض

ثبوى ننمممم ال تةا اتمم بأف لمطمعف إت ؽ مس بػمن لممتممػنف عىػ لم تػؿ وفاػي نػمـ با ػنس

رسـ مي إلتممـ لمترنمتنف و إذ فف لمخ وم لمثأرن تضـ لمةدند مف ففرلد لألسرتنف وال ت ت ر
عىنػػي واػػده ي ػػذل إمػ ػ فف متػػرد تولفػػؽ لمخ ػولطر بػػنف ب ػػمن لممتممػػنف ولمط ػػمعف ال نرت ػػس فػػ
ػػانح لم ػػماوف تضػػممام بػػنف لممتممػػنف فػ لممسػػوومن بػػؿ نتةػػؿ كػػبل مػػامـ مسػػووال عػػف اتػػمو

فةىي لم خ

لمذى إرتكبي وألف لمتضممف ف لممسػوومن ال ن تػرض و ولأل ػؿ يػو فف نسػأؿ

لم ػخص إال عػف اتػمو فةىػي لمخػمص ػ وال نسػأؿ عػف اتػمو ففةػمؿ غنػره مػف لممتممػنف إال إذل
ن ػػمـ لم ػػدمنؿ عىػ ػ فا ػػي إت ػػؽ مةم ػػـ عىػ ػ إرتك ػػمس لمترنمػ ػ وفس ػػمـ فػ ػ ا ػػدوثمم ب ػػأى ن ػػدر م ػػف
لممسميم وعاد ذمؾ نمكف إعتبمره مسووال مس بمن لمتامه ومػو فف فةػؿ لم تػؿ اػدث مػامـ دوف
فف نسمـ ا مط ػي ف ادوثي ٓ

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 ٓ
وممذل كمف مف لممتةنف عى لمماكم فف تضمف اكممم مم نػدؿ عىػ فف لمطػمعف نػد
إت ػػؽ مػػس بػػمن لممتممػػنف عىػ إرتكػػمس ترنمتػ لم تػػؿ ولم ػػروع فنػػي لمػولنةتنف  .ات ػ نسػػت نـ

نضػمشيم بمسػمممتي عامػم مةػم ػ ولذ ن ػرى فػ ذمػؾ فػاف اكممػم نكػوف مةنبػم م

ػور تسػبنبي

متةنف لما ض ولإلاممػ  .ممدلمػى نػد نضػى بمةمنبػ لمطػمعف باػمم عىػ مسػوومنتي عػف كمفػ
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لمترلوـ لمت ونةى سولم ماي فو مف غنره مف بمن لممتممنف ٓ
وال ن ػػدح ف ػ ذمػػؾ فف تكػػوف لمماكم ػ نػػد نضػػى بمةمنب ػ لمطػػمعف بة وب ػ لأل ػػامؿ
لم من لممشبد ،وي مبرر ،ممةمنبتي عف ترنم لم روع ف لم تؿ مس سػبؽ لإل ػرلر ولمتر ػد
و ألف لمطمعف نامزع ف

ور ،لمولنة برمتمم وبكمف فو ػمفمم ومػم تضػماتي مػف تػرلوـ ػ ومػف

لمم رر ف يذل لم ػدد فاػي ال ماػؿ متطبنػؽ اظرنػ لمة وبػ لممبػرر ،متػ نممػى تىػؾ لممامزعػ

ٓ

وألف لمماكمػ عممىػػى لمطػػمعف ب سػط مػػف لم فرفػ وطب ػػى فػ ا ػػي لممػػمد ٔٚ / ،ع وبػػمى
بمػم كػمف نػشذف بأامػم كماػى سػتمبط بممة وبػ لمم ضػ بمػم ضػده مػو فامػم نضػى بمسػمممتي ف ػػط
عػف ترنمػ لم ػػروع فػ لم تػػؿ واػػديم ػ عىػ 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 ٓ

*َََٝهضَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠أَٗ:َٚـَ

" نتةنف عى لمماكم عاد مسممم لممتمـ عف ترنم مسميمتي ف لم تػؿ لمةمػد فف

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

بنامـ ف لممسوومن لمتامون بؿ نتةؿ كبل مامـ مسووال عف اتنت فةىي لمممدى لمذى إرتكبي
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 "ٓ

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

*ًَََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ

" ال ماؿ متطبنؽ اظرن لمة وب لممبرر ،مت كػمف لممػتمـ ناػمزع فػ

ػور ،لمولنةػ

بأكمىمم " ٓ
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٔٛٛػ ٘ ٜٛػ طةف ٖٓ ٖٙمسا ٘٘ ؽ
غحُػحََََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَََ1

ف ػػد اػػمزع دفػػمع لمطػػمعف وبػػمن لممتممػػنف فػ

ػػور ،لمولنةػ لمتػ فورديػػم ػػميد لإلثبػػمى

لألوؿ بأنولمي م ر لر لامم مـ تادث وفؽ لمت ػونر لمػذى روله بممتا ن ػمى وفاػي مػـ نكػف فػ اممػ
تسػ ػػمح مػ ػػي بم ػ ػػميمد ،لمتاػ ػػمه وتادنػ ػػد ف خم ػ ػػمـ عى ػ ػ وتػ ػػي لمدن ػ ػ خم ػ ػ ف ػ ػ لمظػ ػػروؼ
ولممبلبسمى لمت فامطى بي و وألف لمامدث ونس ب ور ،م متو نةتز مةمم لم خص لمةػمدى
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عػػف متمبةػ لألاػػدلث بت كنػػر يػػمدت وب ػػر مسػػت ر بػػؿ فف يػػوؿ لمم متػػأ ،نة ػػد مسػػمف لم ػػميد
وكمف ػ اولسػػي فػػبل ن ػػوى ف ػ مثػػؿ تىػػؾ لمظػػروؼ لم ػػةب عى ػ لمم ػػميد ،ولمرشن ػ لمدنن ػ فو

تادنػػد ف ػػخمص لمتاػػمه عىػ ااػػو ن ناػ نػػمطس بػػمماظر مىاممػ لما سػػن لممضػػطرب لمتػ نكػػوف
عىنمم لمت تخؿ بمم در ،عى لإلب مر لمدننؽ ولمتادند لم مطس مىتامه ٓ

وذيػػس لمػػدفمع كػػذمؾ إم ػ لم ػػوؿ بػػأف لمتاػػمه مػػـ نتةػػددول عى ػ يػػذل لمااػػو لمػػذى روله
لم ميد لممذكوروفف لماػمدث مػـ ن ػس إالّ مػف مػتمـ ولاػد ومػـ ن ػمركي فخػروف وفاػي إسػتمدؼ مػف
إتمػ ػػمـ لممتممػ ػػنف لألربة ػ ػ ومػ ػػامـ لمطػ ػػمعف لمكنػ ػػد ألكبػ ػػر عػ ػػدد مػ ػػف خ ػ ػػومي ولإلات ػ ػػمـ مػ ػػامـ

مىمامزعمى لمسمب ولمضانا بنف لألسرتنف و وممػذل عمػد إمػ ذمػؾ لإلتمػمـ لمػذى ضػـ لمطػمعف
واسػػس مكػػؿ مػػامـ إرتكػػمس فةػػؿ مػػمدى ماػػدد وبػػدعوى فامػػـ إت ػول عى ػ

نتىػػي وكػػذمؾ لممتا ػ

عىنػػي لألوؿ .وفامػػـ مػػذمؾ متضػػمماوف فػ لممسػػوومن بسػػبس يػػذل لإلت ػػمؽ لمسػػمبؽ لممزعػػوـ بنػػامـ
ولمذى مـ ت دـ لمماكم فى دمنؿ مف تمابمم عى تولفره كمم سىؼ لمبنمف ٓ

وس ػػمؽ لم ػػدفمع تأنن ػػدل مدفمع ػػي لمس ػػممؼ لم ػػذكر لمةدن ػػد م ػػف لم ػ ػرلوف مام ػػم فف لمطى ػػمى

لم مرغػ لمتػ وتػػدى بمكػػمف لماػػمدث وتػػدى متممثى ػ ومت ػػمبم ممػػم نشكػػد إطبلنمػػم مػػف سػػبلح
امرى ولاد كمم فف ثمر لم دغ لمت إاطب ى عى لألظرؼ لم مرغػ متىػؾ لمطى ػمى وتػدى إلبػر،
ضرس لمامر ولاد ،و بمم نشكد فامم مطى مف سبلح امرى ولاد ومـ تكف يامؾ فسػىا متةػدد،

ويػػو مػػم ن طػػس بػػأف لمتػػما كػػمف خ ػػم ولاػػدل إرتكػػس لمترنمػ واػػده ومػػـ نكػػف مةػػي خػػروف
ولالّ متاوعػػى لمطى ػػمى لم مرغػ ػ وتةػػددى لالثػػمر لمتػ ػ تتػػرؾ عى ػ نولع ػػديم ولمامتتػػي عػػف إب ػػر
ضػػرس لماػػمر لمت ػ ممػػم ب ػػم مختى ػ وال تت ػػمبي ومػػو كػػمف لمسػػبلح لمػػذى نطى مػػم متمػػمثبل ف ػ

اوعي ٓ

وبػػذمؾ نػػمـ لمػػدمنؿ لم ػػمطس عىػ فف لم ػػميد لألوؿ عمػػد إم ػ تضػػخنـ لإلتمػػمـ وتوسػػنس

اطمني بانث ن مؿ فكبر عدد مف خ ومي وخ وـ فسػرتي فسػمني عىػ يػذل لمااػو لمػذى ضػـ
لممتمم ػنف لألربة ػ ومػػف بنػػامـ لمطػػمعف و ومكػػف لما ػػموؽ لمممدن ػ لمت ػ ال تكػػذس ولمت ػ ك ػػؼ
عامػػم ت رنػػر فاػػص لمطى ػػمى فضػػاى فكمذنػػس ذمػػؾ لم ػػميد ولظمػػرى زن م ػم بمػػم نتةػػنف مةػػي
إطرلح فنولمي تمابم وعدـ لمتةونؿ عىنمم ألف ػممدتي تةتمػد عىػ لماػولس لمتػ نػد تخطػ ونػد

ت ػػنس عػػف غنػػر ن ػػد فو باػػمم عىػ لممػػوى وانػ لإلضػرلر بػػمممتممنف ػ فمػػم لما ػػموؽ لمممدنػ

لممستاد ،إم لألدم لم ان لم مطة فبل تخط فبدل وممػذل فػاف لمتةونػؿ عىنمػم ولألخػذ بمػم نكػوف
فمر اتمنم وضرورنم ات نست نـ نضمم لماكـ ولالّ كمف مةنبم إذل مػم فخػذ بممػدمنؿ لم ػوم رغػـ
عىػ لممولممػ ولمتوفنػؽ كمػم يػو لماػمؿ فػ

مم بناي وبنف لمدمنؿ لم ا مف تةمرض نستة

لمتةػػمرض لم ػػموـ بػػنف لألدم ػ لم ان ػ لمت ػ خىػػص إمنمػػم ت رنػػرفاص لمطى ػػمى لم مرغ ػ ولألسػػىا

لممض ػػبوط وم ػػم فدمػ ػ ب ػػي لممس ػػووؿ بممط ػػس لم ػػرع م ػػف مةىوم ػػمى لفرغم ػػم بت رنػ ػره لممرف ػػؽ
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بمألورلؽٓ
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،

ضػػرس لماػػمر وف ػػدلف ظػػمفر متػػر لمطى ػػمى ونػػد ثبػػى عاػػد تتربتمػػم عػػدـ نػػدرتمم و ػػبلانتمم
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 ٓ

وكػػؿ ذمػػؾ نشكػػد ون طػػس بػػأف لألدم ػ لم ان ػ ك ػ ى عػػف فمػػور ال نسػػت نـ مػػس ت ػػونر
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 ٓ

كمػػم فوض ػػح لمػػدفمع ك ػػذمؾ فف إفػػبلى لممتاػ ػ عىنػػي لمث ػػما ( لم ػػميد لألوؿ ) م ػػف

لممػوى لمما ػؽ وعػدـ إ ػمبتي إالّ بم ػذوؼ اػمرى ولاػد ف ػمس كت ػي لألنسػر فمػر غنػر م بػوؿ

وفؽ ت ونره لمولرد بمألورلؽ و إذ نستانؿ ع بل وماط م فف نتمكف مف لم ػرلر وت ػمدى لإل ػمب

بممم ػػذوفمى لألخػ ػرى لمةدن ػػد ،ولممطى ػ ػ عىن ػػي م ػػف ب ػػمن لممتمم ػػنف ويػ ػ بة ػػد فس ػػىا سػ ػرنة
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 إالّ با ػمب تمفمػ

فػ كت ػي

رغ ػػـ مولتمت ػػي مم ػػذل لممت ػػوـ لممس ػػىح م ػػف تا ػػم ،متة ػػددنف مس ػػىانف بأا ػػدث لألس ػػىا لمامرنػ ػ
وف ديم فتكػم ويػو فعػزؿ وغنػر مسػىح كمػم تػممى لم ػور ،لمتػ روليػم لم ػميد لممػذكور مىولنةػ

متةمرض ػػي ك ػػذمؾ م ػػس م ػػم ورد ب ػػممت رنر لم اػ ػ عام ػػم م ػػف ان ػػث إتتمي ػػمى لمم ػػذوفمى لمامرنػ ػ

ومونؼ لمضمرس مف لممضروس ٓ انث تبنف فف إ مبتي كماى مف لمخىؼ بنامم ادد لم ميد
مونؼ لمتامه بأامـ كماول ف لممولتم وعى لمتماػس لألنسػر ماػي ومػـ نكػف فاػديـ خى ػي ػ كمػم
ف مبى لمطى مى لممطى عى لممتا عىني لألوؿ مف لألممـ إم لمخؿ فرغـ اركتػي لمسػرنة
لمتى مون

وماموم لممرس مف لممممتمنف ممم كمف نتةنف فف تكوف إ مبمتي فو بةضػمم عىػ

لألنؿ مف لمخىؼ إم لألممـ اظ لر مارك لمتسـ ٓ

وممذل بمى مف لممشكػد فف لم ػميد لألوؿ  .........ف ػنس فػ ظػروؼ مختى ػ عػف
لمظػػروؼ لمت ػ ف ػػنس فنمػػم لممتا ػ عىنػػي لألوؿ  .........وفاػػي مػػـ نكػػف برف تػػي كمػػم إدع ػ
بأنولمػػي كػػذبم وعىػ خػػبلؼ لما ن ػ و وفف م ػػمتر ،اػػدثى بػػنف لمةدنػػد مػػف لممت ػػمترنف ف ػػنس
فنمم لممتا عىني لألوؿ ممم فدى إم وفمتي متأث لر بترلاي كمم ف نس فنمم لمثما ويػو عىػ

مسػػمف بةنػػد ،ت ػػدر بة ػرلى بػػؿ موػػمى لألمتػػمر مػػف متمػػوؿ مػػـ تس ػ ر لمتا ن ػػمى عػػف مةرفتػػي
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وممػػذل كماػػى إ ػػمبتي ولاػػد ،ومػػـ تتةػػدد ومػػـ تػػشدى إم ػ نتىػػي كمػػم اػػدث بمماسػػب مىمتا ػ عىنػػي
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 إالّ بةػد

مضػ ػ ع ػػد ،س ػػمعمى عىػ ػ لمولنةػ ػ دوف مب ػػرر م ب ػػوؿ فو س ػػمو و وي ػػو م ػػم نشك ػػد فف لم ػػميد
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 ٓ

وفطراى لمماكم ذمؾ لمدفمع ب وممم فف مم فثمره لممدلفةوف ف يذل لم ػدد ال نماةمػم
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 ٓ
وفف مم فثمره لمػدفمع مػف فف ثمػ تامنضػم بػنف لمػدمنىنف لم ػوم ولم اػ مػردود بػأف وتػود

إ ػػمبتي بػػممظمر رغػػـ وتػػود لمضػػمرس ف ػ لألمػػمـ تػػموز ألف تسػػـ لإلاسػػمف متاػػرؾ ال نتخػػذ
وضػػةم ثمبتػػم ونػػى لإلعتػػدلم فضػػبل عػػف فف لم ػػميد نػػرر بأنولمػػي فاػػي ماظػ م ػػميدتي مىمتممػػنف
عمد فدرلتي فم لر مف فممممـ ف إ مر ،ماي إم إستدلرتي وفعطمومـ " ظمره " ٓ
ومػػم فوردتػػي لمماكمػ

فنمػػم ت ػػدـ ال ن ػػىح ردل عىػ دفػػمع لمطػػمعف وال نك ػ إلط لراػػي

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
عىنممم مةم نبؿ رفس يذل لمتةمرض ػ ألف لماكـ بمإلدلا ال نتػوز فف نسػتاد إمػ لألدمػ لمتػ

تاػػمنض بةضػػمم لمػػبةض لنخػػر فو لمت ػ نوتػػد تضػػمرس بنامػػم بمػػم نستة ػ عى ػ لممولمم ػ

ولمتوفنؽ ٓ
وألف لماكـ الن مـ إالّ عى لألدم لممتتماس ولممتامس ويو فمر غنرمتػولفر فػ

ػور،

لمػدعوى لممطرواػ ولمتػ نػمـ لمتةػمرض فنمػم ولضػام بػنف لمػدمنىنف لم ػوم ولم اػ عىػ لمااػو
لمسممؼ لمبنمف ٓ

ون ػػد اموم ػػى لمماكمػ ػ رف ػػس ي ػػذل لمتة ػػمرض بمإلس ػػتامد إمػ ػ ف ػػروض ويمنػ ػ ( ؟!) و رلم

كماى ماؿ إتتممديم لم خ

ومةىوممتمم لمةمم

إم ػ خب ػر ،فان ػ عممن ػ ود لرن ػ عىمن ػ متخ

ف انف فف لمبى ف يذه لألمور ناتم

ػ ال نتسػػس ممػػم عىػػـ لم مض ػ وال تت ػولفر إالّ ف ػ

ذوى لم ف لمخبر ،وعى رفسمـ خبرلم لمطس لم رع و ػ ممم كمف نتةنف مةػي عىػ لمماكمػ

فف تمسؾ عف لمخوض ف يذه لألمور لمت ناتم لمبى فنمم ولبػدلم لمػرلى ب ػأامم إمػ خبػر،
ي ػشالم لمخب ػرلم ولمت ػ ن ػػوؽ لمباػػث فنمػػم اػػدود لمةىػػـ لمةػػمـ لممك ػػوؿ مىكمف ػ و ػ وممػػذل كػػمف
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اكممم مةنبم م سمد إستدالمي ون ور تسبنبي ٓ
وكػػمف عىنمػػم ات ػ نسػػىـ نضػػمشيم مػػف يػػذل لمة ػولر لف تسػػتةنف ف ػ اسػػـ دفػػمع لمطػػمعف

لمسػػممؼ لمػػذكر بىتاػ متخ
بػػنف ت ػػونر

ػ مػػف خبػرلم لمطػػس لم ػػرع إلبػػدلم لمػرفى فػ مػػدى لمتامسػػؽ

ػػميد لإلثبػػمى لألوؿ مىولنةػ ولما ػػموؽ لمممدنػ لمثمبتػ

بت ػػرر لم ػ لمت ػرنان

متث لممتا عىني لممتوف ولمت رنر لمطب لم رع لممونس عىػ لممتاػ عىنػي لمثػما و ػ ولذ
فمتمم ذمؾ وكمف رديم عى ذمؾ لمدفمع م ػوبم بمم سػمد لمظػمير ألاػي ناطػوى عىػ خػوض مامػم

فػ ػ فم ػػور فانػ ػ ماظ ػػور عىنم ػػم لمخ ػػوض فنم ػػم ف ػػاف اكمم ػػم نك ػػوف ون ػػد رلف عىن ػػي لم ػػبطبلف
فأضا متةنف لما ض ولإلامم ٓ
ومػػف لمم ػػرر ف ػ يػػذل لم ػػدد فاػػي النتػػوز مىماكم ػ فف تخػػوض با سػػمم ف ػ لألمػػور
لم ان لمخمم

وعىنمم فف تستةنف ف ذمؾ بمممخت نف مف فيؿ لم ف ولمخبرٓ ،

* ا ض ٜٖٔٔٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٕ ٜػ ٔ٘ٗ ػ طةف ٖٕٔ لمسا ٖٗ ؽ
* ًٔحَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغًَظُيََػَِ٠إََٔ:ـ

" لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم إذل كػػمف مػػم فورده ن ػػكؿ تامنضػػم بػػنف لمػػدمنؿ لم ا ػ ولمػػدمنؿ

لم وم وكمف لماكـ مػـ نةػف برفػس يػذل لمتاػمنض بمػم نػدؿ عىػ فف لمماكمػ مػـ ت طػف إمنػي ومػو
فامم فةىى متمز فف نتانر وتي لمرفى ف لمدعوى فااي نكوف متةنف لما ض " ٓ
* ا ض  ٜٕٔٚ/ ٘/ٕٛػ س ٖٕ ػ ٓ ٔٛػ  ٜٚٙػ طةف ٕٖٔ مسا ٕٗ ؽ

ا
عجذؼحَََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ

ف د امزع لمػدفمع عػف لمطػمعف كػذمؾ فػ من ػمى لماػمدث م ػر لر فاػي مػـ ن ػس فػ لمموعػد

لمػػذى اػػدده لم ػػميد لألوؿ بأنولمػػي ويػػو ظمػػر نػػوـ  ٜٜٖٔ/ٔ/ٕٙألف لمت ػرنح لمولنػػس متثػػ
لممتا ػ عىنػػي لألوؿ تػػـ ف ػ لمنػػوـ لمتػػمم مبم ػر ،ظم ػ لر ومػػس ذمػػؾ ف ػػد وتػػدى لمتث ػ ف ػ دور
لمتة ف لمرم لممت دـ مس ظمور عبلممتي .

ويػػذه لمامم ػ لمت ػ وتػػدى عىنمػػم لمتث ػ عاػػد لمت ػرنح تػػدؿ عى ػ فف لماػػمدث ونػػس ف ػ

ونػػى سػمبؽ عىػ ظمػػر نػػوـ  ٜٜٖٔ/ٔ/ٕٙألف لمػػتة ف لمرم ػ ناتػػم إم ػ فتػر ،فبةػػد مػػف تىػػؾ
لم تر ،لمت لا ضى بنف لم تؿ ولمت رنح  .ويو مم ندؿ عى فف لمامدث ونس فػ ظػبلـ دلمػس
ومػػنبل وممػػذل مػػـ نػػتمكف فاػػد مػػف م ػػميد ،لمتػػما ونػػى إرتكػػمس لمولنة ػ خم ػ وفف لمطبنػػس
لم ػػرع اػػدد ذمػػؾ لمونػػى بنػػوـ وا ػػؼ كمػػم ورد بت رن ػره ونػػد كػػمف لمونػػى ف ػ فت ػر ،ػػمور
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
فف ذمػػؾ لمت رنػػر ال نػػشدى إم ػ إط ػرلح وتمػ اظ ػر لممػػدلفس عػػف لمطػػمعف كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف بػػؿ
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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

لم رع منتوم لمػرد عىنػي بمػم نت ػؽ وا ػموؽ لمطػس لم ػرع لمةىمنػ لمثمبتػ فػ يػذل لم ػأف مػم
دلـ فف لمت رنر لمطب لمم دـ ال نسمعد عى إطرلاي بؿ ندعـ ذمؾ لمدفمع ونةضده  .ولذ فمتمم
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

ثـ فبل نتوز مىماكم إتخمذ يػذل لمػرفى بذلتػي سػادل إلطػرلح ذمػؾ لمػدفمع كمػم ناطػوى عىنػي يػذل
لمػػرد مػػف م ػػمدره عى ػ لممطىػػوس وال ماػػؿ مى ػػوؿ ف ػ 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
نتػػوز مىماكم ػ فف تتابػػأ بمػػم سػػنكوف عىنػػي لم ػرفى نبػػؿ سػػممع ػػممد،
باضور لممتمـ ولممدلفس عاي ػ وألف فنولمي لمت ندم بمم بممتىس

ػػمابي بممتىس ػ لمةىان ػ
ند تس ر عف اتػمو نتانػر

بمػم وتػي رفى لمماكمػ لمػذى إنتاةػى بػي نبػػؿ سػممعي ػ وألامػم تُ ُك ِػو ْف ع نػدتمم فػ لمػدعوى مػػف
تمػػمع لألدم ػ لممطروا ػ عىنمػػم دوف لمت نػػد ب ػرفى ُم ْس ػبؽ مػػـ نكػػف بةػػد نػػد طػػرح عىنمػػم ومػػـ تػ ػ ـ

ب ا ي وتمان ي ٓ

*ََََٝئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغََػَِ٠أَٗ:َٚـَ

" 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 " ٓ
* ا ض ٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ سٗٔ ػ ٗٔ ػ ٘ٛ

*ََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـََ

" مامزع ػ لمػػدفمع ف ػ ونػػى ونػػوع ترنم ػ لم تػػؿ دفػػمع تػػويرى وعى ػ لمماكم ػ تا ن ػػي

بولسػػط لمخبنػػر لممخػػتص ويػػو لمطبنػػس لم ػػرع بىوغػػم مامن ػ لألمػػر فنػػي وال نتػػوز إط لرا ػػي
بدعوى لإلطموامف إم فنولؿ لم مود مم دلمى بذلتمم لمتػ رمميػم لمػدفمع بممكػذس وعػدـ لإلمتػزلـ

بمم دؽ " ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ ٗ ٕٛػ ٕٕٓٔ
كمم امزع لمدفمع عف لمطمعف كذمؾ ف مكمف لمامدث م ر لر فاي مـ ن ػس فػ لممكػمف لمػذى
وتػػدى بػػي تث ػ لممتا ػ عىنػػي مسػػتدال عى ػ ذمػػؾ بةػػدـ وتػػود ب ػػس دمون ػ غزن ػر ،تتامسػػس مػػس
لإل ػػمبمى لمتسػػنم لمت ػ ف ػػنس بمػػم لممتا ػ عىنػػي لمم ػػذكور ولمتػػ

ػػمىى مةظ ػػـ لألوعنػ ػ

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 عى ػ فف ياػػمؾ سػػبلام خػػر إسػػتةمؿ ف ػ
لماػػمدث مػػف ػػخص خػػر متمػػوؿ ػ ػ ونشكػػد فف مىولنة ػ
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ػػور ،فخػػرى تخػػممؼ لم ػػور ،لمت ػ

فورليم ميد لإلثبمى لألوؿ ولمذى إست

ماي رونس لممبماث كمف تارنمتي لممزعوم ٓ

وفطراػػى لمماكم ػ ذمػػؾ لمػػدفمع ب وممػػم فاػػي ال نوتػػد طبنػػم مػػم نماػػس فف تكػػوف مبلبػػس

لممتا عىني لمكثنر ،لمت كمف نرتدنمم ند ت ربى بممدممم لممسػمم لألمػر لمػذى تةتبػره لمماكمػ
دفمعم غنر سدند ٓ

ويو رد غنر سمو ألاي مبا عى إفت لرضػمى ويمنػ ولاتمػمالى ظانػ وال تسػت نـ مػس

فاص لمطبنس لم رع لمذى فترى لمت رنح وعمنف مبلبس لممتا عىني ولمت مػـ نتبػنف مامػم
فامم ت ربى كؿ يذه لمدممم وكمف نتةنف عى لمماكم فف تستةنف ف رديػم عىػ ذمػؾ لمػدفمع
بػ ػرفى لمخبن ػػر لم اػ ػ لممخ ػػتص باب ػػدلم لمػ ػرفى فػ ػ مث ػػؿ ي ػػذه لألم ػػور لم انػ ػ لمخمم ػ ػ دوف فف
تخػػوض فنمػػم با سػػمم فو تبا ػ نضػػمميم عى ػ إفت لرضػػمى ويمن ػ ال فسػػمس ممػػم ف ػ لألورلؽ ولذ
خمم ى يذل لماظر فاف اكممم نكوف مةنبم ولتس لما ض ولإلامم ٓ

تة ْف بممرد عى مم تبػنف مػف فاػص إاػدى لمطى ػمى لم مرغػ
يذل إم فف لمماكم مـ ُ
لممضبوط بأامم ال تطىؽ مف لألسىا لممضبوط وكمف لألمر ن تض إتػرلم تا نػؽ فػ يػذل

لم أف ولذ نةدى لمماكم عف إترلوي فاف اكممم نكوف مةنبم كذمؾ متةنف لما ض ٓ
ا
سحٓـحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدَ

ف ػػد إسػػتدمى لمماكمػ عىػ تػولفر انػ لم تػػؿ مػػدى لمطػػمعف مػػف تةػػدد لمطى ػػمى لمامرن ػ

لمت فطى مم غنره عىػ لممتاػ عىنػي ولمتػ فدى إمػ لموفػم ،ومػف إطبلنػي م ػذوفم امرنػم ف ػمس
لممتا عىني لمثما ف كت ي ومػف إسػتةمممي وبػمن لممتممػنف فسػىا امرنػ نمتىػ بطبنةتمػم فػ
لمامدث ويو متػرد تردنػد مؤلفةػمؿ لمممدنػ لمتػ نػمـ بمػم كػؿ مػف لممتممػنف وال نسػتدؿ مػف تىػؾ
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
سػػمور تػرلوـ لإلعتػػدلم عىػ لمػػا س كمػػم فف متػرد إسػػتةممؿ لألسػػى لمامرنػ ولطػػبلؽ لمةدنػػد مػػف
لمطى مى عى لممتا عىني ول مبتي ف م تؿ مف تسمي كؿ ذمؾ ال نةتبر عى سبنؿ لم طػس

ولمتزـ فف لإلعتدلم كمف ب

د نتىي ولزيمؽ رواي ػ ألف تىػؾ لمانػ فمػر بػمطف بضػمنر لمتػما

ا سػػي وعى ػ لمماكم ػ فف تةا ػ باسػػتظممره عاػػد لماكػػـ ف ػ ت ػرلوـ لم تػػؿ لمةمػػد ولم ػػروع فنػػي
عامن خم

بانرلد لألدم ولممظمير لمخمرتن لمت تدؿ عىني وتك ػؼ عاػي وال نك ػ فػ يػذل

لمم ػػمـ متػػرد نػػوؿ لمماكمػ بػػأف لممتممػػنف ومػػامـ لمطػػمعف ن ػػدول نتػػؿ لممتاػ عىنممػػم إات ممػػم

ماممم ومؤلخذ بممثأر مم دلـ ن د لم تؿ ولزيمؽ لمػروح يػو لم

ػد لمخػمص لممطىػوس إسػتظممره

بانرلد لألدم ولممظمير لمخمرتن لمت رفى لمماكم فامم تدؿ عىني وتك ؼ عاي ٓ
* ا ض  ٜٕٔٛ/ٔٔ/ٔٙػ س ٖٖ ػ ٕ ٔٛػ  ٛٛٚػ طةف ٔ ٕٕٚمسا ٕ٘ؽ
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* ا ض ٓٔ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ ٕٔ ػ  ٕٚػ طةف ٓ٘ ٗٙ / ٜؽ
كم ػػم ت ػػمم إس ػػتدالؿ لمماكمػ ػ عىػ ػ تػ ػولفر ظرفػ ػ س ػػبؽ لإل ػ ػرلر ولمتر ػػد فػ ػ ا ػػؽ

لمطمعف مةنبم كذمؾ ألف لمخ وم لمت ذكرتمم لمماكم ولمرغب ف لألخذ بممثأر منسػى عاػد
لمطمعف واده ولامم ن مركي فخروف مف ففرلد فسرتي ويـ كثر ،وند مض زمف بةنػد عىنمػم فىػـ

نةػد ممػم مػف فثػر فػ ا سػي كمػم فف لممتاػ عىنممػم ال نةتػمدلف لممػرور فػ ذمػؾ لمطرنػؽ لمػػذى
ننؿ بونوع لمامدث فني ويامؾ لمةدند مف لمطرؽ لمت نمر بمم كؿ ماممم خبلفي ٓ
وممذل كمف إستدالؿ لمماكم مةنبم م وبم بممتةسؼ لمم ِ
بطػؿ ػ كمػم فخطػأ لماكػـ عاػدمم
ُ
لمم دد كذمؾ ألف لمم ػذوؼ لمػذى ف ػمس لممتاػ
نض بمسممم لمطمعف عف ظرؼ لإلنترلف ُ
عىنػي لمثػػما مػـ نكػػف مسػت بل عػػف بػمن لألفةػػمؿ لمممدنػ لمتػ نمرفمػم لمتاػػمه ضػد لممتاػ عىنػػي
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

لألخػػرى لمم تراػ بترنمػ لم تػػؿ لمةمػػد متمن ػز ،عامػػم بأفةػػمؿ ممدن ػ مسػػت ى بػػذلتمم بمم ػػدر لمػػبلزـ
لمذى تكوف بي كؿ مامم ترنم وال نتمةمم ففةمؿ ولاد ،م ترك بنامم ٓ
* ا ض ٕ ٜٕٔٗ/ٗ/ـ س ٕٔؽ ػ طةف ٕٗٔٔ ـ متموع لمربس نرف ـ ٜٜٙ
* ا ض  ٜٔ٘٘/ٖ/ٛػ طةف رنـ ٗٗ مسا ٕ٘ ؽ ػ ص ٜٙٛ

كمػػم فخطػػأى لمماكم ػ إذ نضػػى بادلا ػ لمطػػمعف عػػف ترنم ػ إا ػرلز لمسػػبلح لممضػػبوط
رغـ ثبوى عدـ

بلانتي مئلستةممؿ ألف رط تػولفر تىػؾ لمترنمػ يػو ثبػوى تىػؾ لم ػبلان

 .ومػػـ نثبػػى بػػدمنؿ مػػم فف لمطػػمعف نػػد تبلعػػس فػ ذمػػؾ لمسػػبلح فوفاػػي تسػػبس ب ةىػػي ف ػ إتبلفػػي
بانث ن بح غنر

ممح مئلستةممؿ ٓ

ومػـ تةىػؿ لمماكمػ فػ مػدوامى اكممػم وتػػود عػدد كبنػر مػف لمطى ػػمى لم مرغػ ولمتػ ننػػؿ

بممةثور عىنمم ف مكمف لمامدث ػ وثبوى عدـ إطبلنمم مف لألسػىا لممضب ػوط ( ٕٙطى ػ )
ويو مم نشكد فف يامؾ تامه خرنف ومختى نف عف لمطمعف وبمن لممتممنف يـ مرتكبػو لمولنةػ
وال لزم ػول متمػػومنف وفف مىولنة ػ

ػػور ،فخ ػػرى مخمم ػ مى ػػور ،لممطرواػػ وفف ػػممد ،لم ػػميد

لألوؿ ال نسػػت نـ مػػس مػػم فس ػ ر عاػػي لمت رنػػر لمطب ػ لم ػػرع لمخػػمص ب اػػص تىػػؾ لم ػولرغ بػػؿ

تتةمرض مػس ذمػؾ لمت رنػر لم اػ تةمرضػم تممػم وكػممبل بمػم نستة ػ عىػ لممولممػ ولمتوفنػؽ ػ

لمػػذى فثػػمره

ومػػـ تت ػػد لمماكمػ ف ػ فسػػبمس اكممػػم لممطةػػوف عىنػػي مػػذمؾ لمػػدفمع لمتػػويرى
لمم ْب ِطػػؿ فضػػبل عػػف لإلخػػبلؿ با ػػي فػ
لمػػدفمع فػ مدلفةتػػي بممت انػػد ولمػػرد بمػػم نةنبػػي بمم ػػور ُ
لمدفمع بمم نستوتس ا ضي ٓ

وانث فاي ممم ت دـ تمنةي فاف لماكـ لممطةوف فني نكوف وند رلف عىني عولر لمػبطبلف بمػم

نتةنف مةي ا ضي ولإلامم ٓ
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ٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليــــــــظَ

فااػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر ف ػ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ضػػد لمطػػمعف مػػف ػػأاي فف
نرتس مي فض لر لر تسنم ال نمكف مدلركتمم بمػم ناػؽ مػي طىػس ونػؼ تا نػذه مشنتػم رنثمػم ُن
ف يذل لمطةف ٓ
كِٜــــــظَٙجألؿرـــــــــــــحخَ

نىتمس لمدفمع عف لمطمعف لألمر بونؼ تا نذ لماكـ لممطةوف فني مشنتػم رنثمػم ن
ف يذل لمطةف ٓ
ٝجمٌـــــــَََْ:ـَ

أٝلََََ :ب بوؿ لمطةف كبل ٓ

غحٗيحََ :با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم ٓ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجحملحَٓ/َ٠عجحتَ٠ػـيسََ
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ػؿ

ػؿ

ضؼٝيغَـَجشرتجىَـَجؿطؼٔحٍَ
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َ

جُوؼيسَعهََْ0977/05057ج٘حيحشَجُرـحضنيَ
َ

(َُ0810ـ٘سََ٠ًَِ0999ج٘ٞخَجُوحٛغزَ)َ
جُـؼَٖذحُ٘وغَعهََْ29/64646مَ

حمٌٔسَجُ٘وغ
جُضجتغزَججل٘حتيسَ
ٓظًــغزَ
َ

ذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ
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جملوضََََََّٖٓ:ـََ
ٔ ػ .........

ٕ ػ ............

ٖ ػ .........

ٗ ػ  ( ............طمعانف ) ـ ماكوـ ضديـ

٘ ػ ..........

 ٙػ ............

ومػػوطامـ لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ  /مامػػد رتػػمو عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو عطنػػي ػ
لمماػػمم بػػمما ض ػ ٘ٗ ػػمرع طىةػػى اػػرس و  ٕٙػػمرع ػرنؼ بم ػػم ػ عمػػمر،

إنموبنىنم ػ لم ميرٓ ،

ػــــضَ

ٔ ػ لمانمب لمةمم

ٕ ػ ورث لممراوـ  ( ......... /مدعنف بمما وؽ لممدان )
كــَ٠جمٌـــَََْ :لم ػػمدر فػ  ٜٜٜٔ /ٙ/ ٙمػػف ماكمػ تامنػػمى لم ػػمير ،فػ لم ضػػن رنػػـ
 ٜٜٔٛ/ٖٔٗٗٛلمبسػػمتنف (ٖٓ ٔٚمسػػاي  ٜٜٜٔكى ػ تاػػوس لم ػػمير) ،

ولم مض ػ اضػػورنم بمةمنب ػ كػػؿ مػػف لمطػػمعانف لمسػػى بػػممابس مػػس لم ػػاؿ
ممػػد ،سػػاتنف ولم ػزلممـ بػػأف نػػشدول مىمػػدعنف بػػمما وؽ لممدان ػ تةونضػػم مشنتػػم
ندره ٔٓ٘ تانمم بممتضممف ولمزمتمـ لمم روفمى لممدان ٓ

جُٞهحتـــــغَ

فاػػمؿ لمما ػػمم لمة ػػمـ مانمبػ ػ تاػػوس لم ػػمير ،لمطػػمعانف م ػػس فخ ػػرى لممتممػ ػ لمس ػػمبة
 ......لمػ ماكمػ لمتامنػػمى بو ػػؼ فامػػـ فػ غضػػوف عػػمـ  ٜٜٔٙبػػدلور ،نسػػـ لمبسػػمتنف ػ
مامفظ لم ميرٓ ،
ٔ ػ

ل ػتركول بطرنػػؽ لألت ػمؽ ننػػمممـ ولممسػمعد ،مػػس خػر متمػػوؿ فػ فرتكػػمس تزونػر فػ
ما ػػرر رس ػػم ي ػػو لمبطمنػ ػ لمةموىنػ ػ رن ػػـ  .....لمماس ػػوس

فباوس ػ فسنوط ٓ
ٕػ

ػػدوريم مس ػػتؿ م ػػدا

ل تركول و خر متموؿ بطرنؽ لألت مؽ فنمم بنػامـ ولممسػمعد ،مػس موظػؼ عمػوم اسػف
لمان يو  ...........ف لرتكمس تزونػر فػ ماػرر رسػم يػو ماضػر لمت ػدنؽ
رنػ ػػـ  ٘ٗٚيػ ػ ػ مسػ ػػا  ٜٜٔٙلم ػ ػػمدر مػ ػػف مكتػ ػػس توثنػ ػػؽ لممةػ ػػمدى اػ ػػمؿ تارن ػ ػره
لممخػػتص بوظن تػػي بتةىمػػم ولنةػ مػػزور ،فػ
لممتم ػػوؿ عىػ ػ لاتا ػػمؿ

ػػور ،ولنة ػ

ػػانا بػػأف لت ػول مػػس

ػ ػ لممت ػػوف  .......وفم ػػدوه بممبطمنػ ػ لمةموىنػ ػ لمم ػػزور،

ومثى ػول تمنةػػم فمػػمـ لمموظػػؼ لمسػػممؼ لمػػذكر وفمػػدوه بمػػم يػػو مطىػػوس مػػف بنماػػمى
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فأثبتمم بماضر لمت دنؽ سممؼ لمذكر وتمى لمترنم بامم عى يذل لإلت مؽ ٓ
ٖ ػ

إسػػتةمىول لمماػػرر لممػػزور موضػػوع لمتمم ػ لألوم ػ مػػس لمةىػػـ بتزون ػره عاػػد إسػػتخ لر
ماضر لمت دنؽ موضوع لمتمم لمثمان ٓ

وبتىس ػ  ٙنوانػػو سػػا  ٜٜٜٔنضػػى ماكم ػ لمتامنػػمى بمةمنب ػ لمطػػمعانف ولممتمم ػ
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
ٔ ػ  ٔٔٓٔ ..........بتمرن ٜٜٜٔ/ٚ/ٔٚ
ٕ ػ  .........وٓٓٔٔ بتمرن ٜٜٜٔ/ٚ/ٔٚ
ٖ ػ  ٖٔٔٓ ...........بتمرن ٜٜٜٔ/ٚ/ٔٚ
ٗ ػ  ٜٔٓٙ ...........بتمرن ٜٜٜ٘ٔٔ/ٚ/
٘ ػ  ٕٔٔٓ ..........بتمرن ٜٜٜٔ/ٚ/ٔٚ
 ٙػ  ٜٔٓٚ ..........بتمرن ٜٜٜ٘ٔٔ/ٚ/
ونند لمطةف تاى رنـ

تتمبس ٓ

ٞٗٝعصَكئحَيَِ٠أؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغََ1

أؿرحخَجُـؼــــــَٖ

ا
أٝلَََ :جُوظٞعَكَ٠جُطـريدَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعََ:ـَ

ذمػ ػػؾ فاػ ػػي وعى ػ ػ مػ ػػم نبػ ػػنف مػ ػػف مطممة ػ ػ ماضػ ػػر تىس ػ ػ  ٜٜٜٔ/ٙ/ٙفػ ػػاف ماكم ػ ػ

لمموضػػوع نػػررى إسػػتدعمم كػػؿ مػػف لم ػػمود  ....... :و ........و .........ونػػررى تأتنػػؿ
اظر لمدعوى متىس ٕ ٜٜٜٔ/ٙ/ماضوريـ  .وبممتىس لالخنر ،إسػتمةى إمػ

ػمود خػرنف

ومكامػػم مػػـ تسػػمس لم ػػمود لمسػػممؼ ذكػػريـ مػػتخى مـ عػػف لماضػػور ػ ف ػػررى لمماكم ػ لمتأتنػػؿ
متىس  ٜٜٜٔ/ٙ/ٙمسممعمـ بةد فف كى ى لمانمب لمةمم باعبلامـ ػ وبممتىس لألخنر ،اظػرى
لمػػدعوى ومػػـ ناضػػر لم ػػمود لمثبلثػ سػػمم

لمػػذكر ورغػػـ ذمػػؾ فػػاف لمماكم ػ مضػػى ف ػ 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
مىماكم فف نررى سممعمـ وكى ى لمانمب لمةمم باعبلامـ ونررى تأتنؿ اظر لمدعوى ألكثػر
مف مر ،مانف اضوريـ ػ وممذل كمف اكممم لممطةوف عىني مةنبم ولتس لما ض ولإلامم ٓ

ألاػػي مػػف لمم ػػرر فاػػي إذل رفى لمماكم ػ إت ػرلم تا نػػؽ مةػػنف نتةػػنف عىنمػػم إت ػرلشه فو

تضمف اكممم لألسبمس لمسموا ولمم بومػ ولمتػ تبػرر بمػم عػف إتػرلم لمتا نػؽ لمػذى كماػى نػد
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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

وامسػػـ ف ػ تكػػونف ع نػػدتمم وفامػػم مػػف تسػػتطنس فف ت ػػؽ طرن مػػم فنمػػم بىوغػػم موتػػي لماػػؽ ف ػ

لمػػدعوى ولظمػػمر لما ن ػ وبىػػوغ لم ػولس إال بةػػد إت لروػػي ػ ومػػف ثػػـ بػػمى فمػ لر م ضػػنم فف ت ػػوـ
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 ٓ
ذمػػؾ فف لأل ػػؿ ف ػ لممامكم ػػمى لمتامون ػ فامػػم ت ػػوـ عىػ ػ لمتا ن ػػمى لم ػػ ون لمتػ ػ
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 ٓ

وعى ذمؾ فاذل رفى لمماكم إترلم تا نػؽ بةناػي بمةرفتمػم فولتػس عىنمػم فف ت ػوـ بػي

ألف ف ذمؾ عود مؤل ؿ لمةمـ ف لمتا نؽ لمتامو وف ومي بممتىس ٓ
فػػاذل ػػممى لمةػػدوؿ عػػف إتػرلم ذمػػؾ لمتا نػػؽ فػػاف عىنمػػم لف ت سػػح فػ فسػػبمس لماكػػـ
عف فسبمس ذمؾ لمةدوؿ ومسوغمتي ػ ولال كمف اكممم مةنبم  .ويو مم خبل ماػي مػدوامى لماكػـ

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 ٓ
كمػػم طممػػس لمػػدفمع كػػذمؾ سػػممع لم ػػميد ....... ،وي ػ فرمى ػ لممراػػوـ  .......لمػػذى

إاتاػػؿ لممتمػػوؿ لسػػمي ولتمػػـ لممتممػػوف بمإل ػػترلؾ مػػس ذمػػؾ لممتمػػوؿ فػ إرتكػػمس لمتزونػػر فػ

لمبطمن لمةموىن لممذكور ،بو ؼ لإلتممـ وكذمؾ ماضر لمت دنؽ ماؿ لمتدلع  .فضبل عف
فامم مف مود لمولنة وندرى لمماكمػ فيمنػ سػشلممم ومػذمؾ نػررى سػممعمم مػس بػمن لم ػمود
لنخػ ػرنف بتىسػ ػ  ٜٜٜٔ/ٙ/ٙوكى ػػى لمانمبػ ػ لمةممػ ػ باعبلام ػػم وب ػػمن لم ػػمود س ػػمم

لم ػػذكر

مىاضػػور بتىس ػ ٕ ٜٜٜٔ/ٙ/ومكامػػم مػػـ تاضػػر بممتىس ػ لممػػذكور ،وف ػػرى لمماكم ػ عى ػ

طىبمم وكى ى لمماكم ػ لمانمب لمةمم باعبلامم متىسػ  ٜٜٜٔ/ٙ/ٙماضػوريم ومكامػم تخى ػى

كذمؾ عف لماضور بممتىس لألخنرٓ ،
وبػػدال مػػف فف ت ػػر لمماكمػ عى ػ إسػػتدعمومم مسػػممع ػػممدتمم فو تارنممػػم ثػػـ لألمػػر
بضبطمم طب م مى ماوف فاف لمماكم مضى ف لمسنر ف لمدعوى وف ػدرى اكممػم لممطةػوف
فني ف

خر لمتىس لألخنر ،دوف سممع لم ميد ،لممذكور ،وممذل كمف اكممم مةنبم خم

وفف

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 فػ يػػذل لم ػػدد مى ػػوؿ بػػأف فنػولؿ يػػذه لم ػػميد ،تػػـ ر ػػديم بممتا ن ػػمى لمتػ

فترتمػػم لمانمبػ لمةممػ وفف لمماكمػ تسػػتطنس لمرتػػوع إمنمػػم إذل مػػم فرلدى لإلممػػمـ بمػػم ولإلامط ػ
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 ٓ
ألاػػي ال نتػػوز مىماكمػ فف تبػػدى رفنمػػم فػ دمنػػؿ مػػـ نطػػرح عىنمػػم وألف فنػولؿ لم ػػميد،

فممـ لمماكم بةد مامن تمم بمةرفتمم وبمةرف لمدفمع عػف لممتممػنف نػد تُسػ ر عػف اتػمو نمكػف
فف نتانػػر بمػػم وتػػي لمػرفى فػ لمػػدعوى فو نمكػػف فف تُسػ ر عػػف إتتػػمه خػػر ممػػم خػػبلؼ لإلتتػػمه

لمذى إتتمى إمني نبؿ سممعمم ف لمتىس لمةىان واتػ ال تكػوف نػد سػب ى لماكػـ عىػ دمنػؿ

مـ تطىس عىني ومـ تما ي با سمم ٓ
وألف لمت ػػرس ف ػ وتػػي لم ػػميد ،ومرلنب ػ لمماكم ػ ماممتمػػم لما سػػن ونػػى فدلم لم ػػممد،

وفضطرلبمم وغنر ذمؾ ممم نةنامم عى ت دنر فنولممم اؽ ندريم ٓ

لممسػاد،
ولذ فمسكى لمماكم عف سممع لم ميد ،لممذكور ،رغـ فامم مف مود لمولنة ُ

مىطػػمعانف وكػػمف اػػؽ لمػػدفمع ف ػ سػػممع لم ػػمود ال ن ت ػػر عى ػ مػػم ورد مػػامـ ب موم ػ

ػػمود

لإلثبمى لمم دم مف لمانمب لمةمم بػؿ نمتػد من ػمؿ كػذمؾ ػمود لمولنةػ لمػذنف ػميدول فاػدلثمم

فو نمكػػف فف نكواػول نػػد عمناويػػم ومػػو مػػـ نػػرد ممػػـ ذمػػؾ بتىػػؾ لم مومػ ولذ فمسػػكى لمماكمػ عػػف
س ػػممعمم دوف سػ ػػبس م بػ ػػوؿ وكػ ػػمف سػ ػػممعمم ممكاػػػم ومػ ػػنس مسػ ػػتانبل وفنولممػ ػػم ظػ ػػمير ،لمتةىػ ػػؽ
بمم ػػدعوى الزمػ ػ مى

ػػؿ فنم ػػم ف ػػاف لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي نك ػػوف ف ػػوؽ ن ػػوره مخ ػػبل با ػػوؽ

لمطمعانف ف لمدفمع بمم نستوتس ا ضي ولإلعمدٓ ،

ٝئؿطوغَػَِ٠طُيَهؼحءَجُ٘وغَئطَهؼَ٠ذأََٗ:َٚ

" إذل فرى لمماكمػ إتػرلم تا نػػؽ مةػػنف ثػػـ عػػدمى عاػػي فااػػي نتةػػنف عىنمػػم فف تضػػمف

فسبمس اكممم مبررلى ذمؾ لمةدوؿ ولال كمف اكممم مةنبم ولتس لما ض ٓ

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

ًٔحَهؼصَذإََََٔ:
"

مود لمولنة نتس سممعمـ مت طىس لمدفمع ذمؾ ومو مـ نرد ممػـ ذكػر فػ نمومػ

مود لإلثبمى فو ن ـ لممػتمـ بػاعبلامـ ألامػـ ال نةتبػروف مػف ػمود لما ػ بمةاػ لمكىمػ اتػ

نىت ػػزـ ب ػػاعبلامـ وألف لمماكمػ ػ يػ ػ لمم ػػبلذ لألخن ػػر لم ػػذى نتة ػػنف فف نا س ػػح متا ن ػػؽ لمولنةػ ػ
وت

ػنمم عىػ لموتػي لم ػانح ولال إات ػى لمتدنػ فػ لممامكمػ ولااىػؽ بػمس لمػدفمع فػ وتػي
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طمرني بانر اؽ ويو مم تأبمه لمةدلم ف د لإلبمم " ٓ
*
*

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

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

ا
غحٗيحَََََ:ذـالَٕكَ٠جإلجغجءجشَٝئسالٍَآسغَحبنَجُضكحعََ:
َ

ذمػػؾ فف طبنة ػ ترنم ػ لمتزونػػر ت ض ػ بػػامزلـ لمماكم ػ نبػػؿ لم

ػػؿ فنمػػم وف ػ ت ػرلوـ

إستةممؿ لمماررلى لممزور ،مس لمةىـ بتزونريم بضرور ،إطبلعمم با سػمم عىػ لمماػرر لممػزور
فػ لمتىس ػ لمةىانػ باضػػور لممػػتمـ ولممػػدلفس عاػػي وذمػػؾ ات ػ نكػػوف لمماػػرر مةروضػػم عى ػ
بسمط لمباث ولممامن

ف اضوريـ مدى اظر لمدعوى فممممم ٓ

ومنبػػدى كػػؿ مػػامـ مبلاظمتػػي عىنػػي وات ػ تتأكػػد لمماكم ػ با سػػمم بةػػد إطبلعمػػم عى ػ

لمماػػرر لممػػزور فاػػي بذلتػػي ماػػؿ لممامكم ػ وألف يػػذل لإلطػػبلع إت ػرلم تػػويرى مػػف إت ػرلملى
لممامكم ف ترلوـ لمتزونر عمم ن تضػني ولتػس لمماكمػ مػف تماػنص لمػدمنؿ لألسمسػ فػ
لمدعوى عى إعتبمر فف تىؾ لمورن ي لمدمنؿ لمذى نامؿ فدم لمتزونر ٓ
وبػممرتوع إمػ مامضػػر تىسػمى لممامكمػ ولمػ مػػدوامى فسػبمس لماكػػـ لممطةػوف فنػػي

نتبػػنف فف كػػبل مامػػم خػػبل كىنػ ممػػم ن نػػد إطػػبلع لمماكمػ با سػػمم عى ػ ماضػػر لمت ػػدنؽ رنػػـ
 ٘ٗٚيػ مسػا  ٜٜٔٙلم ػمدر مػف مكتػس توثنػؽ لممةػمدى ولمماسػوس مىطػمعانف لإل ػترلؾ مػس
متمػوؿ فػ تزونػره بطرنػػؽ لإلت ػمؽ مةػػي ولممسػمعد ،وونػػوع لمتزونػر بػػي باػمم عىػ ذمػؾ لإلت ػػمؽ
وتىؾ لممسمعدٓ ،

ويػػو إتػرلم تػػويرى كػػمف عىػ لمماكمػ فف ت ػػوـ بػػي مػػف تى ػػمم ا سػػمم ومػػو دوف طىػػس

مف لمدفمع ممم يو م رر بأف تا نؽ لمدمنؿ ف لممولد لمتامون يػو ولتبمػم فػ لمم ػمـ لألوؿ وال
ن ح فف نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممدلفس عاي ٓ
كمػػم فف عىنمػػم كػػذمؾ فف تماػػص لمػػدمنؿ لممطػػروح عىنمػػم لمتماػػنص لمكممػػؿ ولم ػػممؿ

لمػػذى نػػدؿ عى ػ فامػػم نممػػى بمػػم نابا ػ عىنمػػم مػػف ولتػػس تا نػػؽ لمباػػث مىت ػػرؼ عى ػ وتػػي
لما ن ٓ
وال ماػػؿ مى ػػوؿ ف ػ يػػذل لم ػػدد بػػأف تةىنمػػمى م ػػىا لم ػػمر لمة ػػمرى ولمتوثنػػؽ ال
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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 لمماكم ػ

فف تات ؿ بكممؿ ينوتمم مئلطبلع عىني بمممكمف لممودع بي باضػور لممتممػنف ولممػدلفةنف عػامـ
 .إلبػػدلم مػػم ًن ِةػ ْػف ممػػـ مػػف دفػػمع وفوتػػي دفػػوع ب ػػأاي ولذل كػػمف لإلطػػبلع عىػ لمبطمنػ لممػػزور،
ماؿ لإلتممـ لمموتػي مىمتممػنف فػ لمتممػ لألومػ نػد بػمى متةػذ لر مةػدـ ضػبطمم ويػ لمماػرر
لمرسم لمذى ونس بي لمتزونر باثبمى إسـ لبرلينـ فشلد لممماسػترم بػي ووضػس

ػورتي بػي عىػ

خ ػػبلؼ لما ن ػ ػ ولمتػ ػ م ػػـ تتو ػػؿ لمتا ن ػػمى إمػ ػ ض ػػبطمم كم ػػم ورد ب ػػأنولؿ لم ػػميد إال فف
لإلطػبلع عىػ ماضػر لمت ػدنؽ لمػػذى ونػس بػي لمتزونػر موضػػوع لإلتمػمـ فػ لمتممػ لمثمانػ ال
زلؿ ممكاػػم وممػػذل كػػمف عى ػ لمماكم ػ لإلطػػبلع عىنػػي ولثبػػمى ذمػػؾ بماضػػر لمتىس ػ فو لماكػػـ
ويو مم خبل ماي كؿ ماممم كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ٝئؿطوغَػَِ٠طُيَهؼحءَجُ٘وغَٝهؼَ٠ذإََٔ:ـَ

" إغ ػػمؿ لمماكم ػ لإلطػػبلع عى ػ لمورن ػ موضػػوع لإلدعػػمم بػػممتزونر عاػػد اظ ػره نةنػػس

إت ػرلملى لممامكم ػ ألف إطبلعمػػم با سػػمم عى ػ لمورن ػ لممػػزور ،إت ػرلم تػػويرى مػػف إت ػرلملى
لممامكم ف تػرلوـ لمتزونػر عممػ ن تضػني ولتبمػم فػ تماػنص لمػدمنؿ لألسمسػ فػ لمػدعوى
عى إعتبمر فف تىؾ لمورن ي لمدمنؿ لمذى نامؿ فدم لمتزونر " ٓ

* ا ػض  ٜٔٚٗ/٘/ٜٔػ طةػف ٕ ٗٙمسػا ٗٗؽ ػ لمسػا ٕ٘ و لمسػا  ٜٔػ ص
ٔ ٛو لمسا  ٔٛػ ص  ٘ٙٙو لمسا  ٔٙػ ص ٗ ٜٔو لمسا  ٛػ ص ٖٔٛ

ًٔحَهؼصًَظُيَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـَ
" ال نك

إطبلع لمماكم واديم عى لممارر موضوع لمترنمػ بػؿ نتػس كػاترلم

م ػػف إتػ ػرلملى لممامكمػ ػ عرض ػػي باعتب ػػمره م ػػف فدمػ ػ لمترنمػ ػ عىػ ػ بس ػػمط لمبا ػػث ولممامن ػ ػ
بممتىس ف اضور لمخ وـ منبدى كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم فاي بذلتي موضوع لمدعوى
لمذى دلرى لممرلفة عىني " ٓ
* ا ض ٔ ٜٜٔٛ/ٕ/ػ س ٓٗ ػ  ٕٙػ ٓ٘ٔ ػ طةف  ٜٜٜٔمسا  ٘ٛؽ
* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ ٖٕٛ

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

وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػ يػػذل لمم ػػمـ بػػأف إطػػبلع لمماكم ػ ولمخ ػػوـ عى ػ دفتػػر لمت ػػدنؽ
ماػػؿ ترنم ػ لمتزونػػر ف ػ لمتمم ػ لمثمان ػ لمت ػ وتمػػى مىطػػمعانف وتػػرى ماػػمكمتمـ عامػػم مػػف
تتػػدى ف ػ لممامكمػ ومػػف تػػشثر عى ػ لمػػدمنؿ لممسػػتمد ماػػي ألف يػػذل لم ػػوؿ ناطػػوى عى ػ سػػبؽ
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 ٓ
* ا ض ٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ س ٗٔ ػ  ٔٛػ ٘ ٛػ

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

غحُػحَََ:جُوظٞعَكَ٠جُطـريدَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعََ:

ف ػد ذيبػى لمماكمػ فػ مػدوامى فسػبمس لماكػػـ لممطةػوف فنػي لمػ نوممػم بػأف لمتممػ

لممس ػػاد ،مىط ػػمعانف ثمبتػ ػ فػ ػ ت ػػمابمـ ثبوت ػػم نمطة ػػم م ػػف لألدمػ ػ فػ ػ لم ػػدعوى و ػػموديم لم ػػذنف
لطمأاػػى لمػػنمـ ٓ فػ اػػنف فامػػم مػػـ تا ػػؿ لال فنػولؿ ػػميد ولاػػد بأسػػبمس لماكػػـ يػػو لم ػػميد
 .....ب رط لألدلر ،لمةمم ممبماث لألمولؿ لمةمم بادلر ،لمتزننػؼ ولمتزونػر ولمػذى ػمد بأاػي
نػ ػػمـ ب اػ ػػص بػ ػػبلغ لم ػ ػػمك  .........فتبػ ػػنف مػ ػػي ننػ ػػمـ لمطػ ػػمعانف ومةمػ ػػـ لممتمم ػ ػ لمسػ ػػمبة

بمأل ػترلؾ فػ تزونػر لمبطمنػ لمةموىنػ رنػـ  ......ػ ولمماسػوس

ػدوريم مسػتؿ مػدا فباػوس

بأسػػـ  ........ولمػػذى تػػوف فػ عػػمـ ٔ ٜٜٔػ كمػػم الاػػظ وتػػود ت ػػمبي بػػنف رنػػـ تىػػؾ لمبطمنػ
ولمبطمن ػ ػ لمخم ػ ػ بػ ػػمممتمـ لمسػ ػػمدس لمت ػ ػ تامػ ػػؿ رنػ ػػـ  ٜ٘ٙٔٙوبم ػ ػولال ،لم اػ ػػص تبػ ػػنف فف
لممتممػػنف نػػممول باسػػتخدلـ تىػػؾ لمبطمنػ فػ ماضػػر لمت ػػدنؽ  ٘ٗٚي ػ مسػػا  ٜٜٔٙلممةػػمدى

بمأل ترلؾ مس لمموظؼ لممختص بي واسف لمان باثبمى ولنة اضػور  ......فمػمـ لمموظػؼ
لممختص ولمت دنؽ عى ذمؾ لمماضر نم دنف ا ػؿ مىكنػ لمة ػمرلى فرنػمـ ٔٙو  ٔٛو ٜٔ
مرع توير لم مود لمنمـ بةػد لألدعػمم ب ػرلومم مػف لممػدعو ........ ،باعتبمريػم فاػد لمورثػ ومػـ
تتو ؿ تارنمتي لم تادند لم خص لمذى لاتاؿ

 .........لممتوف ف عمـ ٔٓ ٜٜٔ

وولضح فف يذه لألنولؿ لمت فدم بمم لمضمبط لممذكور ال تةػد مػف نبنػؿ لم ػممد ،ناػي

مػـ نةم ػػر لمونػػموس لمتػ

ػػمد بمػػم ولامػػم يػ متػػرد مةىومػػمى و ػػىى لمػ عىمػػي بةػػد لم اػػص

لمذى نمـ بي وبامم عى لمتارنمى لمت فترليم ٓ ويذه لممةىوممى لمت فدم بمم ال تةبر عف
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 لمةموـ بامس مف اولسي ٓ
* ا ض  ٜٔٚٛ/ٕ/ٙػ س ٕٜػ ٕ٘ ػ ٖٙ

وال ن ػػح باػػمؿ فف تكػػوف تىػػؾ لم ػػممد ،ما طة ػ لمم ػػدر ومسػػتمد ،مػػف متمػػوؿ لذ
نتةذر عى لمماكم ف يذه لمامم لمتأكد مامم ومػف

ػاتمم وت ػبح لألنػولؿ لمتػ فدمػ بمػم

لم ػػميد لممػػذكور ما وم ػ ماػػي وو ػػىى لمنػػي بطرنػػؽ لمتسػػممس مػػف م ػػمدر متموم ػ ومثػػؿ يػػذه
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 لمماكمػ مػػـ تا ػػؿ فػ اكممػػم تىػػؾ لمم ػػمدر لمتػ لسػػت

مامػػم لمضػػمبط

 ......مةىوممت ػػي وم ػػـ تا ػػؿ فػ ػ لماك ػػـ ومدوامت ػػي ا ػػص فنػ ػولؿ تى ػػؾ لمم ػػمدر بة ػػد تادن ػػد
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

لمم ػػذكور يػ ػ لمدعممػ ػ لألسمس ػػن ولمركنػ ػز ،لمتويرنػ ػ لمتػ ػ ن ػػمـ لماك ػػـ عىنم ػػم نض ػػممه بادلاػ ػ

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 نػرلوف
لاتمػ مػػف خبلممػػم لم ػ ثبػػوى عىػػـ لمطػػمعانف بممونػػموس لممػػزور ،ولسػػتةممؿ لمماػػرر لممػػزور مػػس
لمةىـ بتزونره ألف لألدم ف لممولد لمتامون متسماد ،ومامم متتمة تتكوف ع ند ،لمماكم فػاذل

س ػ ط فاػػديم فو فسػػتبةد تةػػذر لمت ػػرؼ عى ػ فثػػر ذمػػؾ ف ػ ت ػػدنر لمماكم ػ ورفنمػػم ف ػ بػػمن
لألدم لألخرى ٓ

ٝجؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػَِ٠طُيَََ:ـَ

" إذ نض ػ بػػأف لأل ػػؿ ف ػ لم ػػممد ،فامػػم ت رنػػر لم ػػخص ممػػم نكػػوف نػػد ره فو

سمةي با سي فو فدركي عى وتي لمةموـ بامس مف اولسي " ٓ

* ا ض ٖٕ ٜٜٔٛ/ٔٔ/ػ س ٓٗ ػ  ٜٔٙػ  ٔٓٗٛػ لمطةف  ٗٔٗٚمسا  ٜ٘ؽ

* ا ض  ٜٔٚٛ/ٕ/ٙػ س ػ ٕ٘ ػ ٖٙ
* ا ض ٕٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ م لم ولعد لم ماوان ػ
َٖٓٝجحٗدَآسغََ:ـََ

ٖ ػ ؽ ٗٗٗ ػ ص ٓ٘٘

فػػأف لمماكمػ ذيبػػى سػولم فػ م ػػمـ ت ػػونريم مولنة ػ 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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لمت ى وتبلنى مػس لممتممػ لمسػمبة و خػر متمػوؿ عىػ فرتكػمس تزونػر فػ ماػرر رسػم يػو
لمبطمن ػ ػ لمةموىن ػ ػ رنػ ػػـ  .....لمماسػ ػػوس

ػ ػػدوريم مسػ ػػتؿ مػ ػػدا إباػ ػػوس فسػ ػػنوط وكػ ػػمف ذمػ ػػؾ

بمأل ػػطامع بػ ػػأف و ػ ػ ول بمػ ػػم لسػػػـ  .........ووضػ ػػس لممتمػػػوؿ

ػ ػػورتي لمخم ػ ػ ماػ ػػتابل

خ ػػن لألخنػػر ولسػػتةممؿ لمبطمنػ لممػػزور ،بػػذمؾ لألسػػـ ف ػ ماضػػر لمت ػػدنؽ رنػػـ  ٘ٗٚيػػ
مسا  ٜٙلم مدر مف مكتس توثنؽ لممةمدى ٓ
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

 .....لممتوف ف عمـ ٔ ٜٜٔف بةػض لمة ػمرلى باػؽ لمما ةػ إمػنمـ فػ عػمـ  ٜٜٔٙبػزعـ
لاي كمف عى نند لمانم ،ونى لمت رؼ عى خبلؼ لما ن ٓ
ولكت ػػى لمماكم ػ ببنػػمف يػػذه لماتنت ػ دوف فف تضػػمف مػػدوامى لماكػػـ لمم ػػدممى لمت ػ
تامىمم ف ماطؽ سمو ولستدالؿ سىنـ وممذل تمم لماكـ نم لر ف بنماي ٓ

بمم نتامف مس مم فوتبتي لمممد ٖٔٓ/ ،إترلملى تامون مف ضػرور ،إ ػتممؿ كػؿ اكػـ

ػػمدر بمإلدلا ػ عى ػ بنػػمف م

ػػؿ وولضػػح مولنة ػ لمػػدعوى لمت ػ إسػػت رى ف ػ ذيػػف لمماكم ػ

ولمتػ نضػػى لمماكمػ بادلاتػػي عامػػم بمإلضػػمف إمػ بنػػمف م

ػػؿ كػػذمؾ ال ن ػػوبي لإلتمػػمؿ فو

لمامػوض ولإلبمػمـ مكػؿ دمنػػؿ مػف فدمػ لمثبػػوى لمتػ فنػنـ عىنػي نضػػمميم اتػ تسػتطنس ماكمػ
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
وتممى ف عبمرلى متمى ال نستسمغ مامم لمونوؼ عى مسوغمى مم نض بي لماكـ ٓ
ومػػف لمم ػػرر ف ػ يػػذل لم ػػدد فف لإلت ػػمؽ ك ػػور ،مػػف

ػػور لممسػػميم لمتامون ػ ولف

كمف ال نىزـ إثبمتي فدم مبم ر ،ت طس بثبوتي إال فاي نىزـ متولفره ف تماس لم ركمم فف تكوف نػد
نممػػى ف ػ تػػمابمـ لم ػػرلوف لمت ػ تػػدؿ عىػ ػ فف إرلدتمػػـ نػػد إتتمةػػى وتبلنػػى عى ػ إرتكػػمس
لمترنم وفامم ممكماى مت س موال يذل لإلت مؽ بمةا فامم كماػى ثمػر ،مػي واتنتػ مبم ػر ،إلاة ػمده
ٓ
ويػػو مػػم ن ػػرى لمماكم ػ ف ػ بنماػػي إذ خػػبل لماكػػـ كىن ػ مػػف بنػػمف مػػم نػػدؿ عى ػ فف

لمطػػمعانف ولرلدتمػػـ نػػد إت ػػى وتبلنػػى مػػس لم ػػخص لممتمػػوؿ ولممتممػ لمسػػمبة ويػ ماممنػ
عى إرتكمس ترلوـ لمتزونر لمت ونةى وند عمدول إمنمم بااتمز لم

مس لممممؾ لما ن

فو

لممػػبلؾ لما ن ػػنف وممػػم إاتمػػى وفرغػػى مػػف عمىمػػم نػػممول بممتوتػػي إم ػ مكتػػس لمتوثنػػؽ إلام ػػمم
لإلتػرلملى لمرسػػمن دوف عىػػـ مسػػبؽ ممػػـ ب خ ػػن لمبػػموس ػ وال مةرفػ سػػمب بػػي خم ػ وفف

لإلترلملى إتخذى مرلاؿ متةدد ،بمنوػ لألونػمؼ بم ػرتمم لمماممنػ لممػذكور ،انمبػ عػامـ اتػ
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
ذمػػؾ لإلت ػػمؽ لممزع ػػوـ بنػػامـ ولممتممػ ػ لمسػػمبة ولم ػػخص لممتم ػػوؿ ولمػػذى فثم ػػر عػػف تػ ػرلوـ
لمتزونػر لمتػ اػدثى اتػ نمكػف مسػموىتمـ كمسػميمنف فنمػم و ػ ومكػف لمماكمػ إكت ػى باػدنث

ُم ْر ًسػ ْػؿ عػػف لمتولطػػش لممزعػػوـ 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 نىػػزـ فف تكػػوف لألدمػ لممةتبػر ،مشدنػ إمػ تىػػؾ لماتػػمو بمػػم نامػػؿ نضػػمم لماكػػـ

وفف تكوف دلم بذلتمم عى فف لمطمعانف مسميموف ف لإلت مؽ لمتامو لممزعوـ عىػ لمتزونػر
ولسػػتةممؿ لمماػػرر لمم ػزور مػػس لمةىػػـ بتزون ػره ويػػو مػػم ن ػػرى لمماكم ػ ف ػ بنماػػي وممػػذل كػػمف
وره متةنف لما ض ولإلامم ٓ

اكممم مةنبم م

ٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" لممسػميم فػ لمتػرلوـ ال تتا ػػؽ إال إذل ثبػى فف لممسػميـ ن ػػد لإلسػممـ فػ لمترنمػ

 ....ويػػو ع ػػممـ بمػػم ب ػػأف تكػػوف مدن ػػي لمان ػ فػ ػ لمتػػدلخؿ م ػػس بػػمن لممس ػػميمنف فنمػػم ت ػػدلخبل

م

دله مس فةىي "

ودل نتتموس

* ا ض ٗٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ص ٛٔٛ
* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ ٕٗ ػ ٔٓٛ
ٝهؼصًَظُيَذأَٗ:َٚـَ

" متػ ػ دلف لماك ػػـ لمط ػػمعف فػ ػ ترنمػ ػ لإل ػػترلؾ فػ ػ لمتزون ػػر

ػ ف ػػاف عىن ػػي فف

نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لإل ػػترلؾ وطرن تػػي وفف نبػػنف لألدمػ عىػ ذمػػؾ بنماػػم نوضػػامم ونك ػػؼ
عف ننمممم وذمؾ مف ولنس لمدعوى وظروفمم " ٓ
* ا ض  ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س٘ٔ ػ ٕٕٔ ػ ٜٙٔ
* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ

كمػم فف عىػ لمماكمػ فف تبػنف ن ػد لإل ػترلؾ فػ لمترنمػ ػ وفف لمطػمعف تػدلخؿ فنمػم
ويػػو عػػممـ بمػػم وظروفمػػم وسػػمعد ف ػ لألعمػػمؿ لممتم ػز ،ولممسػػمى إلرتكمبمػػم ػ فػػاذل مػػـ نك ػػؼ
لماكـ عف ذمؾ فااي نكوف نم لر عف بنمف ن د لإل ترلؾ ف لمترنم لمتػ دلف لمطػمعف بمػم
ومخىػػوه كػػذمؾ ممػػم ن نػػد فاػػي كػػمف ونػػى ونوعم ػػم عمممػػم بمػػم نم ػػدل لإل ػػترلؾ فنم ػم بمػػم نةنب ػػي

ونستوتس ا ضي ٓ

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

ا
عجذؼحََََ:هظٞعَآسغَكَ٠جُطـريدََ:
َ
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ف د ذيس لمطمعاوف ف دفمعمـ لم ػ وى ولممسػطور فمػمـ ماكمػ لمموضػوع بمػذكرلتمـ
لممرف ػ بػػمألورلؽ فامػػـ مػػـ ن ومػول بتاننػػر لما ن ػ سػولم بماضػػر لمت ػػدنؽ فو بممبطمنػ لمةموىنػ

لمتػ ػ نن ػػؿ بتزونري ػػم ون ػػد ن ػػممول بمم ػ ػرلم م ػػف لمس ػػند ....... / ،ويػ ػ لمورن ػػث لمظ ػػمير .......

ونممػػى لمماممن ػ لممتمم ػ لمسػػمبة بتمنػػس لإلت ػرلملى لمرسػػمن ولنت ػػر دور لمطػػمعانف عى ػ
مترد لمتوننس عى ماضر لمتوثنؽ ٓ
ونممى لمماممن لممذكور ،بمم ةؿ بتارنر لمة ود مىطمعانف باعتبمريـ م ترنف ولمطػرؼ

لنخػػر كبػػموس دوف عىػػـ فى مػػامـ بأسػػممم لمبػػموةنف انػػث نممػػى ي ػ ولمماػػمم  .......وكنػػؿ
لمب ػػموةنف بك ػػؿ لإلتػ ػرلملى لمبلزمػ ػ ون ػػمـ لألخن ػػر ب ػ ػ تي بةم ػػؿ توكن ػػؿ رس ػػم مم ػػم تا ػػى رن ػػـ
 ٜٜٔٗ/ٜٔٗٔتوثنؽ ن ر لمانؿ م نمممم باتخذ لإلترلملى وتمثنىي ف كمفػ لمتمػمى لإلدلرنػ
ولمرسمن ب ػ تي وكػنبل عػف  ......و  .......بممتوكنػؿ لمةػمـ رنػـ ٖٕٔٔ ٜٜٔٔ/عػمـ لمتنػز،
لماموذت عف لمة مرلى  ٔٙو  ٔٛمرع توير لم مود ولمتوننس عى لمة د لماممو وممػم مطىػؽ
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

وبمم ةؿ نممول بممتوننس باسف ان مث تمـ لمكبنر ،ف لمماممن لممتمم لمسمب ٓ

وتمسػؾ لمطػػمعاوف باسػػف انػػتمـ وبتمىمػػـ مكمفػ لما ػػموؽ لمتػ تك ػ ى بةػػد ذمػػؾ ويػ
وفػػم ..... ،ماػػذ عػػمـ ٔ ٜٜٔوتزونػػر لمبطمن ػ لمةموىن ػ لمم دم ػ إلثبػػمى خ ػػنتي خم ػ وفف
 ......فنػػرى ف ػ تا ن ػػمى لمانمب ػ بأامػػم بمعػػى مىطػػمعانف اػػؽ لإلات ػػمع ويػػو مػػم نشكػػد اسػػف
انػػتمـ عاػػد ػرلم ا ػػنس لممراػػوـ زوتمػػم ويػػو مػػم تاةػػدـ مةػػي م ػػىاتمـ كػػذمؾ ومػػف ثػػـ فػػبل

ترنم وال ع مس ٓ
ٝأؿغدصَجحملٌٔسَطُيَجُضكحعَذوٞهلحََ:ـََ

" لف عىـ لممتممنف تمنةم بوفم .... ،تولفر مدنمـ عى وتي لم طػس ولمن ػنف مػف ننػمـ

لممتممػ لمسػػمبة بتارنػر ع ػػود لمبنػػس لإلبتدلونػ لممشرخػ ٕٕ ٜٜٔٗ/ٙ/ولمتػ إ ػػترى بموتبمػػم
لممتمموف لمسند لممتوم ا

م ف لمة ػمرلى فرنػمـ  ٔٙو  ٔٛو  ٜٔػمرع تػوير لم موػد مػف

 ........وذكر ف تىؾ لمة ود لامم تبنس مم ؿ إمنمم بمممنرلث بو

مم زوت  .......ف انف

لامم ال ترث نوم ف ٓ " ........

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
ظمػرى لمػػمممـ بمظمػر لمػولرث فاعت ػدول بمنرلثمػػم عػف زوتمػػم ويػ لمػولرث لمظػمير ون ػػس عىػ
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لمبموة لممسوومن واديم وال ػأف ممػـ بسػش انتمػم ػ ومػذمؾ فػاف لمػدمنؿ لممسػتمد مػف يػذه لم رناػ
ال ن ىح مىتدمنؿ عى عىـ لمطمعانف بملمونموس لممزور ،لمتػ اػدثى فػ عػمـ  ٜٜٔٙوال ت طػس

بثبوى يذل لمةىـ ٓ

كمػػم ذيبػػى لمماكمػ فػ لمتػػدمنؿ عىػ ثبػػوى لمةىػػـ بمػػم تػػمم بماضػػر لمتوثنػػؽ بتػػمرن
ٗٔ ٜٜٔٙ/ٕ/وبممباػػث لمػػذى فترتػػي لممتممػ لألخن ػر ،فػ مىػػؼ لمونػػؼ بػػادلر ،لألاكػػمر بمنو ػ
لألونػػمؼ ولامػػم فنػػرى بممباػػث ولعػػدلد لمتػػدلوؿ وبدليػ ا ػ ورثػ  ......لمتػ مػػـ تسػػت ر إال
ببنمف وفم ......... ،ولمذى ورثي مف لخني  ........لمذى توف نبىي ٓ

ويػ نػرلوف ال ت ػػىح كػػذمؾ مثبػػوى سػػوم انػ لمطػػمعانف ون ػػس مسػػوومن ذمػػؾ كىػػي عىػ
عػػمتؽ لمماممنػ لممتممػ لمسػػمبة لمتػ إدعػػى بػػأف لإلتػرلملى تسػػتىزـ إتػرلم يػػذل لمتوثنػػؽ دوف
عىـ مسبؽ بمم فعدتي مف ونػموس مػزور ،فااخػدعول بمػم م ػرط ث ػتمـ بمػم ويػ ماممنػ ومػنس ممػـ
خبرتمم وي لمت تتردد عىػ دولونػف لألونػمؼ وتتػرى لمباػث فػ لممسػتادلى ولمتػدلوؿ  ..وال
ػػأف ممػػـ وال د لرن ػ مػػدنمـ بمػػذه لألمػػور لممة ػػد .. ،وعى ػ ذمػػؾ فػػبل نمكػػف إتخػػمذ لمة ػػد لممػػشرخ

ٗٔ ٜٜٔٙ/ٕ/لمبلاؽ مىة د لألوؿ نرنا ضد لمطمعانف وعى ثبوى عىممـ بممتزونر ولإلت ػمؽ
لممزعػػوـ عى ػ إادلثػػي وم ػـ نكػػف فى مػػامـ م ػػدر لممةىومػػمى لمت ػ فمػػدول بمػػم لممتمم ػ لألخن ػر،
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
يوليم دوف عىـ مامـ ب
ومـ ت

ديم لمسن وانتمم لمخبنث ف تاننر لما ن وت ون لمولنس ٓ

ح لمماكم عف لم ضمنم لمت ف مرى إمنمم لمماكم ف لمباد ٓ خممسػم ػ مػف

لم ػرلوف لمتػ سػػمنتمم ص ٚولمتػ ذكػػرى فامػم تػػدؿ عىػ سػػوم انػتمـ وفف تا ن ػػمى تػدور ب ػػأامم
بانمب لمسند ،زناس وممذل تمم ادنثمم عامم م ػوبم بامػوض تػمـ ولبمػمـ مطىػؽ وباتمػمؿ مةنػس
بانػػث مػػـ نةػػد نةػػرؼ مػػف مػػدوامى لماكػػـ كن ن ػ إسػػتدالؿ لمماكم ػ مػػف تىػػؾ لمتا ن ػػمى عى ػ
لماتنت لمت خى ى إمنمم وي ثبوى سوم ان لمطمعانف ٓ
كمػػم بىػ إسػػتدالؿ لمماكمػ نمػ فسػػمده فػ لإلسػػتدالؿ وتةس ػ ي فػ لإلسػػتاتم عاػػدمم

إسػ ػػتدمى مػ ػػف اضػ ػػور  ........متاػ ػػي لألاكػ ػػمر بمنو ػ ػ لألونػ ػػمؼ بتىس ػ ػ  ٜٜٔ٘/ٜ/ٔٛمػ ػػس
لمم ترنف لامم منسى مف لمورث إال باعتبمريػم نػد م ػ إمنمػم ا ػنس مػف زوتمػم  .......وبممتػمم
مػػـ نكػػف ممػػم لف تاضػػر وت ػػر بػػممبنس مىم ػػترنف ( لمطػػمعانف ) ويػػذه لم رن ػ ولف كماػػى ت ػػىح
إلدلا لمزوت  .......إال فامم ال ت ىح منستخىص مامم عىـ لمطمعانف بممونػموس لممػزور ،لمتػ
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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فمػػم م ػػىا لممتمم ػنف ف ػ إرتكػػمس لمتزونػػر ولمت ػ عومػػى عىنمػػم لمماكم ػ كػػذمؾ ف ػ
إثبػػمى سػػوم ان ػػتمـ فم ػ ب ػػرض تا ػػؽ وتودي ػػم فاامػػم ال تك ػ ػ إلدلاػػ لممتمم ػػنف عػػف ترنمػ ػ

لمتزونر وفف مترد لمتمسؾ بممورنػ لممػزور ،ال نك ػ كػذمؾ فػ ثبػوى لمةىػـ بتزونريػم مػم مػـ ن ػـ

لمدمنؿ عى فامـ يػـ لمػذنف نػمرفول لمتزونػر فو إ ػتركول فػ إرتكمبػي وال نانػر مػف ذمػؾ ثبػوى فف
لمتوننس لممممور بي يذل لمبنمف مـ ن در ممف اسس إمني
* ا ض ٔ ٜٔٛٙ/ٗ/ػ س ٖٚػ ٔ ٜػ ٘ٗٗ

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

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

* ا ض ٖٔ ٜٔٚٙ/ٔٓ/ػ س  ٕٚػ ٓ ٔٛػ ٕٜٚ
وبػػذمؾ تكػػوف لمماكم ػ نػػد سػػمنى كمف ػ لألدم ػ ولم ػ ػرلوف لمتػػ تك ػػ إلدلاػػ لممتممػػ

لمسمبة  ......لمماممن و ........وال نستخىص مف تىؾ لألدم مم نمكف لإلسػتدالؿ بػي عىػ
إدلا لمطمعانف ٓ
فػمألوم يػ لمتػ نممػى بتارنػػر ع ػود لمبنػس لإلبتدلونػ لممشرخػ ٕٕ ٜٜٔٗ/ٙ/ولمتػ

إ ػػترى بموتبمػػم لمطػػمعاوف ا

ػػم ف ػ لمة ػػمرلى لممػػذكور ،مػػف  .......باعتبمريػػم مػػف ورث ػ

 ........ومػػـ تكػػف ف ػ لما ن ػ مػػف بنػػامـ ولمثمان ػ وي ػ  ........لمماممن ػ ي ػ لمت ػ نممػػى
بممباػػث بػػادلر ،لألاكػػمر بمنو ػ لألونػػمؼ وفعػػدى لمتػػدلوؿ لمبلزم ػ ببنػػمف ا ػ لمورث ػ وا ػ
ورث  ......ف يذه لألاكمر وي لمت نممى بتارنر لمة ود لإلبتدلون لممشرخ ٕٕٜٜٔٗ/ٙ/
عى ػ ػ فسػ ػػمس فف  .......تػ ػػوف عػ ػػمـ ٔ ٜٜٔثػ ػػـ عػ ػػمدى م ػ ػر ،فخػ ػػرى واػ ػػررى لمة ػ ػػد لممػ ػػشرخ
ٗٔ ٜٜٔٙ/ٕ/باعتبمر لف  .......انم ف انف فاي توف عمـ ٔٓ ٜٜٔ

ومـ ت دـ ماكم لمموضوع فن نرنا عى ثبوى عىـ لمطمعانف بممونػموس لممػزور ،سػوى
نوممػػم بػػأامـ م ػػدر لممةىومػػمى لمت ػ فدم ػول بمػػم إم ػ لممتمم ػ لألخن ػر ،فضػػبل عػػف مةىومػػمتمـ
لم خ ن ف يذل لممتمؿ ٓ

ويو مترد إفترلض ماض ال فسمس مي ف لمولنس خم ػ بةػد فف فوضػاى لمماكمػ

فنم ػػم س ػػبؽ فف لممتممػ ػ لمس ػػمبة  .......يػ ػ لمتػ ػ نمم ػػى بممبا ػػث فػ ػ إدلر ،لألاك ػػمر بمنوػ ػ
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لألونمؼ وفعدى لمتدلوؿ لمخم

با ص لمورث ٓ

فمػػم مةىومػػمى لمطػػمعانف لم خ ػػن بوف ػػم ......... ،ماػػذ ع ػػمـ ٔ ٜٜٔفم ػػو إفتػ ػرلض

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
لمماكم ػ مسػػوومن مػػم اػػدث فمػػمـ متا ػ لألاكػػمر بمنو ػ لألونػػمؼ بتىس ػ  ٜٜٔ٘/ٜ/ٔٛعى ػ
 .........ولمت فنرى لمبنس باعتبمريم مف ورث  ..........وي مـ تكف كذمؾ إال بمم در لمذى
ؿ إمنمم بمممنرلث عف زوتمم لممراوـ ٓ .......

ومف يذل نبنف فف لمماكم إستخى ى عىـ لمطمعانف بممونػموس لممػزور ،ول ػترلكمـ فػ
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
بمإلضمف إم عدـ تولفر إاة مد لمةزـ لمم ترؾ لمم مـ عىنػي ولإلرلد ،لمتممةػ لممة ػود ،بنػامـ
عى ااو ولضح لممةممـ ومادد لمامنمى ٓ

ونػػد غمبػػى يػػذه لألركػػمف تمنةمػػم عػػف لماكػػـ ونض ػ با ػػترلؾ لمطػػمعانف ف ػ ت ػرلوـ
لمتزونػػر ولإلسػػتةممؿ دوف لف ن ػػدـ ف ػ مدوامتػػي لمةام ػػر لمكمفن ػ ولمماط ن ػ لمت ػ إستخى ػػى
مامم لمماكم يذه لماتمو بمم نك

مامؿ لماكـ عى ااو سمو وم بوؿ ٓ

كمػػم فػػمى لمماكم ػ كػػذمؾ بنػػمف رلبط ػ لمسػػببن بػػنف م ػػممح لمطػػمعانف وبػػنف لمتزونػػر

لمذى ونس و عىمم بأامـ نممول بسدلد ثمف لألعنمف لممبنة بممكممؿ و ومنس مف لمطبنة فو مف
لمم بػػوؿ ننػػمممـ بسػػدلد يػػذه لممبػػمم لمضػػخم مانػػر لممػػبلؾ لما ن نػػنف مػػس عىممػػـ بػػذمؾ و ألف
لمضػػرر لمما ػػؽ نةػػود عىػػنمـ مبم ػر ،دوف فن ػ م ػػىا نمكػػف فف نتا ػ ثممريػػم بممسػػدلد مانػػر

لممبلؾ ٓ

وكػػمف عى ػ لمماكم ػ ات ػ نسػػىـ نضػػمشيم فف تبػػنف ف ػ مػػدوامى لماكػػـ لمةبلن ػ بػػنف
مون ػػؼ لمط ػػمعانف كم ػػترنف ن ػػممول بس ػػدلد ثم ػػف لمبن ػػس وب ػػنف لمتزون ػػر لم ػػذى ون ػػس ان ػػث ن ػػترط
لم ماوف ونوع لمترنم باممل عى إسممـ لممسميـ فنمم وكاتنت اتمن ف ادوثمم ٓ
وي ػػذه لمةبلنػ ػ ولف كما ػػى غن ػػر مىموسػ ػ ال نمك ػػف إدرلكم ػػم ب ػػمماولس إال لف مماكمػ ػ

لمموضوع لف تستخى مم مف خبلؿ لمونموس لممطرواػ عىنمػم ومػو كماػى الا ػي مونػوع لمترنمػ
و ومكػػف ذمػػؾ م ػػروط بدليػ بػػأف تكػػوف تىػػؾ لم ػرلوف ما ػػب عى ػ لمولنة ػ بػػذلتمم و وفف نكػػوف
إسػػتخبلص لمماكم ػ بثبػػوى لإل ػػترلؾ ف ػ لمتزونػػر وونوعػػي باػػمم عى ػ مسػػميم لمطػػمعانف ػ
سموام ال نتامف مس ماطؽ لمة ؿ فو لم ماوف ٓ

ولال فػػاف ماكم ػ لمػػا ض بمػػم مػػدنمم مػػف اػػؽ لمرنمب ػ عى ػ

ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف فف

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
ف إرتكمبمم ويو مم فخطأه لماكـ ون ر ف بنماػي ولسػتظممره وممػذل كػمف مةنبػم نتةػنف لمػا ض

ٓ

ٝكَ٠طُيَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإََٔ:ـَ

" لإل ػػترلؾ فػ ػ لمترنمػػ ال نتا ػػؽ إال إذل ك ػػمف لإلت ػػمؽ فو لممس ػػمعد ،نػػد تم ػػم نب ػػؿ

ونوعمػػم وفف نكػػوف ونػػوع تىػػؾ لمترنمػ ثم ػر ،ممػػذل لإل ػػترلؾ نسػػتوى فػ ذمػػؾ لف تكػػوف لمترنم ػ

ونتن لو مستمر ،ولاي إذل كمف لماكـ نػد خػبل مػف بنػمف ن ػد لإل ػترلؾ فػ لمترنمػ لمتػ فدلف
لمطمعف بمم وفاي ونى إرتكمبمم كمف عمممم بمم نم دل لإل ترلؾ فنمػم فػاف ذمػؾ ُنةػد ن ػو لر مػف
لماكـ نوتس ا ضي "
* ا ض ٕٕ ٜٜٔٗ/ٕٔ/ػ س ٘ٗ ػ  ٜٔٛػ ٕٔٗ٘ ػ طةف ٖ٘ ٜ٘/ٕٙٙؽ

ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗ:َٚـََ

ـ " مف لمم رر نماوام لف لالفةػمؿ لممكواػي مبل ػترلؾ نتػس لف تكػوف سػمب ي عىػ لنتػرلؼ

لمترنمػي لومةم ػر ،ممػم و لذ لممػمده ٓٗ مػف نػػماوف لمة وبػمى ت ػترط متا نػؽ لال ػترلؾ بطرن ػ
لمتارنض ولالت مؽ لف ت س لمترنمي بامم عىنممم ٓ "
* ا ض  ٜٔٗٚ/ٔٓ/ٚػ ف لمطةف ٖٖ ٔٛمسا ٔٚ /ؽ ٓ
ـ " لم ػرنؾ لامػم نسػتمد

ػ تي مػف فةػؿ لال ػترلؾ لمػذى لرتكبػي ومػف ن ػده ماػي ومػف

لمترنمي لمت ونةى بامم عى ل ترلكي " ٓ

* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٙ/ٕٙػ س  ٚػ ٕٓ٘ ػ ٓٔٓ ٜ

ـــ "

لال ػػترلؾ ف ػ لمترنمػػي ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لمتا ػرنض لو لالت ػػمؽ سػػمب م عى ػ

ونوعمم لو كماى لممسمعده سمب ي لو مةم ره ممم و وكػمف ونػوع لمترنمػي ثمػره ممػذل لال ػترلؾ "
ٓ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٗ/ٕٛػ س ٕٓ ػ ٕٔٔ ػ ٔٓ ٜ٘
ـ " مػف لمم ػرر لف لالا ػمؽ نتطىػس ت مبػؿ لالرلدلى ت ػمببل

ػرنام عىػ لركػمف لمولنةػي

لمتامونػػي لمتػ تكػػوف ماػػبل مػػي ويػػو غنػػر لمتولفػػؽ لمػػذى يػػو تػولرد خػولطر لمتاػػمه عىػ لرتكػػمس

فةػػؿ مةػػنف ناتونػػي كػػؿ ولاػػد مػػامـ فػ ا سػػي مسػػت بل عػػف لالخػرنف دوف لف نكػػوف بنػػامـ لت ػػمؽ
س ػػمبؽ وم ػػو ك ػػمف ك ػػؿ م ػػامـ عىػ ػ ا ػػده ن ػػد ل ػػر عىػ ػ م ػػم تػ ػولردى لمخػ ػولطر عىن ػػي  .ويػػػو
ممالنسػتوتس مسػػممم سػػمور مػف تولف ػول عىػ فةػؿ لرتكبػػي بةضػػمـ لال فػ لالاػولؿ لممبناػػي فػ
لم ماوف عى سبنؿ لما ر ػ كمم أف فنمػم ا ػى عىنػي لممػمده ٖٕٗ مػف نػماوف لمة وبػمى ػ لمػم
ف غنر تىؾ لالاولؿ فماي نتس ممةمنب لممتمـ عػف فةػؿ لرتكبػي غنػره لف نكػوف فػمعبل فنػي لو
رنكم بمممةا لممادد ف لم ماوف " .

442

* ا ض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٜٔػ س ٖٓ ػ  ٚٙػ ٓ ٖٜٙ
ـ " ن ترط ف لممسمعده كوسنىي مبل ترلؾ لف تكوف ب

د لممةمواي عى لتممـ لرتكمس

لمترنمي ف لالعممؿ لممتمزه لو لممسمىي لو لممتممي الرتكمبمم " ٓ
* ا ض ٖٓ ٜٔ٘ٓ/٘/ػ س ٔ ػ ٖٕٓ ػ ٓ ٜٚٓ

ــــ

" لف لال ػػترلؾ بمممس ػػمعده النتا ػػؽ لال لذل ثب ػػى لف لم ػ ػرنؾ ن ػػد لال ػػترلؾ فػ ػ

لمترنمي ويو عممـ بمم ولاي سمعد ف لالعممؿ لممتمزه لو لممسمىي الرتكمبمم "ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٔ٘٘/ٔ/ػ س  ٙػ ٗٗٔ ػ ٖٜٗ
* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ ٕٗ ػ ٔٓٛ
ـ " ال نك

ف لسامد لال ترلؾ بمممسػمعده لممةمنػس عىنػي نماواػم تةم ػر فةػؿ لم معػؿ مػس

مػػمونس مػػف غن ػره و بػػؿ البػػد لف نكػػوف مػػدى لم ػرنؾ ان ػ لمتػػدخؿ مػػس لم معػػؿ تػػدخبل م
نتتموس

ػػودل

دله مس فةىي ونتا ؽ فني مةاػ تسػمنؿ لرتكػمس لمترنمػي لمػذى تةىػي لم ػمرع مامطػم

مة مس لم رنؾ " ٓ
ـ "

* ا ض  ٜٔ٘٘/ٕٔ/ٕٙػ س  ٙػ ٓ٘ٗ ػ ٖٔ٘ٔ ٓ
لال ػترلؾ فػ لمترنمػي ال نتا ػؽ لال لذل كػمف لالت ػمؽ ولممسػمعده نػد تمػم مػف نبػؿ

ونػػوع تىػػؾ لمترنمػي ولف نكػػوف ونوعمػػم ثم ػره ممػػذل لال ػػترلؾ نسػػتوى فػ ذمػػؾ لف تكػػوف لمترنمػػي
ونتنػي لو مسػتمره فػػمذل كػمف لماكػػـ نػد دلف لممػػتمـ بمال ػترلؾ ودؿ عىػ ذمػؾ لمت لرخػ فػ تبىنػ
لمامدث و فمف ذمؾ النشدى لم ننمـ لالت مؽ ولممسمعده ف م مرف لمترنمي " ٓ
* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٕٚػ س  ٚػ  ٜٚػ ٗٓ ٕٙ
* ا ض ٗٔ ٜٔ٘ٛ/ٔ/ػ س  ٜػ  ٛػ ٓ ٖٜ

ـ ـ " لأل ػػترلؾ بمممسػػمعد ،ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لم ػرنؾ ن ػػد لال ػػترلؾ ف ػ لمترنم ػ

ويو عممـ بمم و بمف تكوف مدني ان لمتدخؿ مس لم معؿ تدخبل م

ودل بتتموس

دله مس فةىي

و ولف نسمعد ف لالعممؿ لممتمز ،لو لممسػمى الرتكمبمػم مسػمعد ،تتا ػؽ بمػم واػد ،لمترنمػ و
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

تػدمؿ عىػ ن ػد ل ػترلكمـ فػ لمترنمػ لمتػ لدلاػتمـ

ػد مةمواتػي عىػ لرتكمبمػم و دوف لف

بمػم ولامػػـ كػماول ونػى ونوعمػم عػػمممنف

بم ػػم نم ػػدنف لمػ ػ لال ػػترلؾ فنم ػػم وذم ػػؾ ببن ػػمف عام ػػر ل ػػترلكمـ ومظ ػػميره بمفة ػػمؿ لنتمبنػ ػ
درى عامـ تدؿ عى يذل لال ترلؾ وت طس بي ػ فمف ذمؾ ال نتولفر بي لال ترلؾ بمممسمعد" ،
.

* ا ض ٗٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٗ٘ٔ ػ ٛٔٛ
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فمالت مؽ و ويو نولـ كؿ

ور لال ػترلؾ و فمػو نػرنف لمتاػرنض وفسػمس لممسػمعد ،و

ويو لاة مد لرلدلى و ولاة مد لالرلدلى منس ماػض تولفػؽ وال يػو متػرد ت ػمدؼ لتتػمه لرلدلى
بةػػض لماػػمس فػ لتتػػمه ولاػػد لو مت ػػمرس  ....لالت ػػمؽ لمتاػػمو ترنمػ ممػػم ممدنػػمى و وال تػػتـ

بانػػر ممدنػػمى  ..فمػػو ترنم ػ ماتمت ػ نماواػػم لم ػ ركػػف مػػمدى يػػو لألفةػػمؿ لمممدن ػ لالنتمبن ػ
لمخمرتنػ لمتػ نتتسػػد فنمػػم " لالتاػمد " تتسػػدل ن ػػىح ألف نةبػػر تةبنػ لر فكنػػدل خممنػػم مػػف لمىػػبس
ولختبلط لممبمح بمممشثـ و عف وتود ذمؾ " لالتامد " عى لرتكمس لمترلوـ ػ ف عممـ لمولنػس و

ال فػ عػػممـ لالفكػػمر فو لمخػولطر فو لمخنػػمالى فو لالتتميػػمى ف ػػط  ..ويػػو ناتػػم فنضػػم لمػ

ركف مةاوى يو ذمػؾ لمةػزـ 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 .
ٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأََٗ:َٚ

" ممم كمف لماكـ ند دلف لمطمعف لمثما بترنم لال ترلؾ ف لألختبلس بطرنػؽ لالت ػمؽ

ولممسػػمعد ،و عى ػ لمااػػو لمسػػممؼ بنماػػي ف ػػد كػػمف عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لأل ػػترلؾ
وطرن تي وفف نبنف لألدم لمدلم عى ذمؾ بنمام نوضامم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف ولنس
لمػػدعوى وظروفمػػم و بنػػد فف مػػم فورده لماكػػـ مػػف متػػرد تػػرؾ لمطػػمعف مكماػػم خممنػػم فػ ف ػػوؿ
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
مممـ ندمؿ لماكـ عى تولفره و كمم مـ نثبى ف اؽ لمطمعف لمثما تولفر لال ترلؾ بأى طرنؽ
خر ادده لم ماوف و ويو مم نةد مةي لماكـ نم ر لمبنمف " .
* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ سٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ

ًٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََذأَٗ:ََٚـَ

( ٔ ) " مف لمم رر فف مترد لمتمسؾ بممورن لممزور ،ال نك

ف

ثبوى يذل لمةىػـ مػمدلـ

لماكػػـ مػػـ ن ػػـ لمػػدمنؿ عىػ ػ فف لمطػػمعف يػػو لمػػذى ن ػػمرؼ لمتزونػػر فو ل ػػترؾ فػػ
لرتكمب ػػي ومم ػػم ك ػػمف ممت ػػدـ و ف ػػمف لماك ػػـ نك ػػوف م ػػوبم بمم
ا ضي ولالامم

ػػور بم ػػم نتة ػػنف مة ػػي

"ٓ

* ا ض ٖٔ ٜٔٚٙ/ٔٓ/ػ س  ٕٚػ ٓ ٔٛػ ٕٜٚ

( ٕ ) " لف لال ػػترلؾ بمممس ػػمعده النتا ػػؽ لال لذل ثب ػػى لف لم ػ ػرنؾ ن ػػد لال ػ ػترلؾ فػ ػ
لمترنمي ويو عممـ بمم ولاي سمعد ف لالعممؿ لممتػػمزه لو لممسمىي الرتكمبمم "ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٔ٘٘/ٔ/ػ س  ٙػ ٗٗٔ ػ ٖٜٗ
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* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ ٕٗ ػ ٔٓٛ
( ٖ ) " النك

ف لسامد لال ترلؾ بمممسمعده لممةمنس عىني نماوام تةم ر فةؿ لم معؿ مس

مػػمونس مػػف غن ػره و ب ػؿ البػػد لف نكػػوف مػػدى لم ػرنؾ ان ػ لمتػػدخؿ مػػس لم معػػؿ تػػدخبل
م

ػػودل نتتػػموس

ػػدله مػػس فةىػػي ونتا ػػؽ فنػػي مةاػ تسػػمنؿ لرتكػػمس لمترنمػػي لمػػذى

تةىي لم مرع مامطم مة مس لم رنؾ " ٓ
* ا ض  ٜٔ٘٘/ٕٔ/ٕٙػ س  ٙػ ٓ٘ٗ ػ ٖٔ٘ٔ ٓ

( ٗ ) " لال ػػترلؾ ف ػ لمترنمػػي ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لالت ػػمؽ ولممسػػمعده نػػد تمػػم مػػف نبػػؿ
ونػػوع تىػػؾ لمترنمػػي ولف نكػػوف ونوعمػػم ثمػره ممػػذل لال ػػترلؾ نسػػتوى فػ ذمػػؾ لف تكػػوف
لمترنمػػي ونتنػػي لو مسػػتمره فػػمذل كػػمف لماكػػـ نػػد دلف لممػػتمـ بمال ػػترلؾ ودؿ عىػ ذمػػؾ
بػػممترلخ ف ػ تبىن ػ لماػػمدث و فػػمف ذم ػػؾ النػػشدى لمػ ػ نن ػػمـ لالت ػػمؽ ولممس ػػمعده فػ ػ
م مرف لمترنمي " ٓ

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

( ٘ ) " لأل ػػترلؾ بمممسػػمعد ،ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لم ػرنؾ ن ػػد لال ػػترلؾ ف ػ لمترنم ػ
ويػػو عػػممـ بمػػم و بػػمف تكػػوف مدنػػي ان ػ لمتػػدخؿ مػػس لم معػػؿ تػػدخبل م

ػػودل بتتػػموس

ػػدله مػػس فةىػػي و ولف نسػػمعد ف ػ لالعمػػمؿ لممتم ػز ،لو لممسػػمى الرتكمبمػػم مسػػمعد،

تتا ػػؽ بم ػػم واػػد ،لمترنم ػ و ومت ػ كماػػى لمماكمػػ ن ػػد لسسػػى مسػػوومن لمط ػػمعانف
تمنةم عى مم نممتػي مػف عىممػـ بمرتكػمس لم معػؿ ػ ويػو متمػوؿ مػف بنػامـ ػ مىترنمػ
ومسػػمعدتي ب

ػػد مةمواتػػي عى ػ لرتكمبمػػم و دوف لف تػػدمؿ عى ػ ن ػػد ل ػػترلكمـ ف ػ

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. " ،
* ا ض ٗٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٗ٘ٔ ػ ٛٔٛ
وفوضػػح لمػػدفمع كػػذمؾ مػػم ػػمس ن ػرلر لمتاػ لم ضػػمون لمتمبة ػ ممنو ػ لألونػػمؼ بمم ػػمير،

ولمت إعتمدى ع د لمبنس لمةرفػ لممػشرخ  ٜٜٔ٘/ٙ/ٔٛولمػذى نثبػى فاػي مػزور عىػ لممراػوـ
إبرلينـ فشلد لممماسترم بتمرن ٘ٔ ٜٜٔٔ/ٜ/فى نبؿ إبرلـ يذل لمة د بأربة لعولـ ٓ
وكػػمف عى ػ لمىتا ػ لممػػذكور ،فف تتأكػػد مػػف

ػ مى لمبػػموةنف وفا نػػتمـ ف ػ لمبنػػس ومػػف

إ خم مـ ولعبلممى و لرثػ لممتػوفنف مػامـ وال نمكػف مػس يػذه لإلتػرلملى لمتػ

ػمبمم لم

ػور

إم مم لممسوومن عى لمم ترنف (لمطمعانف) لمذنف نضةوف لمند عى لألعنػمف لممبنةػ ون ومػوف

بمإلات ػػمع بمػػم باعتبػػمريـ مسػػتأترنف وال نمممػػـ لم ػرلم إال مػػف ف ػػامس لماػػؽ ف ػ لمبنػػس دوف
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س ػوليـ وممػػذل كػػمف لمطػػمعاوف يػػـ لمضػػامنم ممػػم ونػػس مػػف تزونػػر فسػػممى فنػػي لمسػػند ،سػػمنا
ممح فبو ف بس وبمن لمبموةنف ووكنىمـ لمذنف نةىمػوف تمػمـ لمةىػـ بوفػم ،لممراػوـ 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 ٓ

ورغـ فيمن يذل لمدفمع وتويرنتي فاف لمماكم مـ تت طف إمني ومـ تىـ بي وخبل اكممم

مػػف تا ػػنىي رغػػـ لاػػي دفػػمع امسػػـ نا ػ كػػؿ ػػبم مىتولطػػش بنػػامـ ولممتمم ػ لمسػػمبة إلرتكمس
لمتزونر لمذى ونس ٓ
وند فدى إغ مؿ لمماكم ممذل لمدفمع إم إستخبل مم مثبوى سوم انتمـ بمم ال سػاد مػي
مف لألورلؽ وال نمكف إستابمطي مامم و ومػـ تا ػؽ لمماكمػ دفػمع لمطػمعانف بىوغػم مامنػ لألمػر

بي رغـ لف لمولنس نسػماده ونظػميره و ويػو مػم عػمس اكممػم ولسػتوتس ا ضػي و وال نمكػف باػمؿ
لم ػػوؿ بػػأف بنػػمف لمماكمػ ألدمػ لمثبػػوى ور ػػديم متىػػؾ لألدمػ نةاػ اتمػػم ون نػػد فامػػم فطراػػى
كمف لوتي لمطمعانف لمسمم

لمذكر ألف تىؾ لألوتػي تويرنػ ن تضػنمم لمة ػؿ ولمماطػؽ وت طػس

باسف انتمـ ولاةدلـ بم لمتولطش مس لممتمم لمسمبة لو لمسند ....... ،ف إرتكػمس لمتزونػر
فضبل عف لف إستةممؿ لمماكم سىطتمم لمت دنرنػ فػ وزف عام ػر لمػدعوى وتكػونف ع نػدتمم
فنمػػم ن تػػرض بدليػ إامطتمػػم بكمفػ لألدمػ لممةروضػ عىنمػػم سػولم ما ػ لمتممػ فو إثبمتمػػم فػ
تماس لمطمعانف وعىنمػم فف تػدخؿ دفػمعمـ فػ ت ػدنريم وتضػةي فػ إعتبمريػم بةػد فف تاػنط بػي
وبكمفػ عام ػره ولف نكػػوف ثمبتػػم بمػػدوامى لماكػػـ يػػذل لمةىػػـ وتىػػؾ لإلامطػ ولذ فمتمػػم ذمػػؾ فػػاف

اكممم نكوف مةنبم ولتس لما ض ٓ

ممم يو م رر بػأف لمماكمػ عىنمػم فف ت سػط دفػمع لممتممػنف ا ػي بممتا ػنؿ ولمػرد مػم
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 كىن ػ عػػف لمتةػػرض مػػدفمع لمطػػمعانف وفس ػ طتي تمىػػي ومػػـ تػػورده عى ػ

ااو نك ؼ عف فامم فطاى عىني وفنسطتي ا ي فاف اكممم نكوف مةنبم ٓ
ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٜػ  ٜٔٗػ ٓٗٔ ػ طةف ٕ٘ ٘٘/ٔٚؽ ٓ
ا ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٕٓٔٛ
ٝهؼصًَظُيََ:ـَ

" بػػأف لمػػدفمع لممسػػطور ف ػ مػػذكر ،م ػػرح بت ػػدنممم يػػو تكمىػػي مىػػدفمع لم ػ وى بتىس ػ
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لمماكم إف مـ نكف بدنبل عاػي ومىمػتمـ فف نضػمامم كمفػ لمػدفمع ولوتػي لمػدفوع ولمطىبػمى لمتػ
نرليم وعى لمماكم فف تةا بي وتما ي ولال كمف اكممم مةنبم " ٓ

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

* ا ض  ٜٔٚٙ/ ٔ /ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ٔٙــ س ٕٗ ــ  ٕٜٗــ ٕٕٔٛ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٛــ س ٕٓ ــ ٔ ٕٛــ ٖٔٚٛ
كذمؾ لممستادلى فم

بدوريم تزم النتت فز مف لمدفمع لممكتػوس و بػؿ يػ

وساده وعموده لم رى و ومػس فف دفػمع لمطػمعف كػمف مشنػدل بة ػرلى لممسػتادلى لمتػ

عمػمده
فاػمؿ

لمنمم لمدفمع وتمسؾ بمم و لال فف لماكـ مػـ نةػرض ممػم بتمتػم اللنػرلدل والردل ػ ويػذل ن ػور
ولخبلؿ تسنـ باؽ لمدفمع ٓ
ٝهضَدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗ " :ََٚوفف كػمف لمثمبػى مػف لممسػتادلى لمتػ

نةتمد عىنمم لمطمعف ف لثبػمى دفمعػي نػد نػدمى ماػي بةػد اتػز لم ضػن

مرخ م مي مف لمماكمػ

فػ ت ػدنممم و فػذمؾ مممنسػوغ مىماكمػ

مىاكػـ ومػـ نكػف

لالمت ػمى عامػم و ومكػف

لذل كمف لمطمعف نػد تمسػؾ بمػذل لمػدفمع فمػمـ لمماكمػ وكػمف دفمعػي تويرنػم نػد ترتػس عىنػي
مو ح تاننر وتي لمرفى ف لمدعوى وكماى لمماكم مـ تةف بتا نؽ يذل لمدفمع فو ترد عىني
فمف اكممم نكوف نم لر ن و لر نةنبي بممنستوتس ا ضي "
* ا ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ

ٝدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗ " :ََٚتمسؾ لمطمعف بدالم مستادلى م دمي ماي
ركف لمخطأ عاي نةد دفمعم يممم ف لمدعوى ومشث لر فػ

ف ا
لمماكمػ

بػػمال لمػ يػػذل لمػػدفمع فػ

ومػػـ ت سػػطي ا ػػي وتةاػ

م ػنره ولذل مػـ تىػؽ

تػػويره ومػػـ تولتمػػي عىػ ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف لمػ فاػوله

بتمان ػػي بىوغػػم لمػ غمنػ لألمػػر فنػػي بػػؿ سػػكتى عاػػي لنػرلدل مػػي

وردل عىني ومـ تتادث عف تىؾ لممستادلى مس ممنكوف ممم مػف دالمػ

فػ ا ػ عا ػر لمخطػأ

ومػػو فامػػم عانػػى بباثمػػم متػػمز فف نتانػػر وتػػي لم ػرفى ف ػ لمػػدعوى فػػمف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم
بمم

ور " ٓ
* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ

ٝدٌٔصََحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗـ " :ََٚلمػدفمع لممثبػى فػ
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ػ امى امفظػ

لممسػتادلى

لمم دمػ ػ

مىماكمػ ػ

لالس ػػتاوامفن

بة ػػدـ لس ػػتن مم لم ػػنؾ ما ػػؿ لالتم ػػمـ ػ ػرلوطي لم ماوانػ ػ
ور لممبطؿ مػػي " ٓ

سكوى لماكـ عاي لنرلدل وردل عىني ن مي بمم

* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ

ًٔــحََهؼــصََحمٌٔــسَجُــ٘وغََذأٗــَ :ََٚـ " ومػػوف كػػمف لأل ػػؿ فف لمماكم ػ التىتػػزـ
لممػتمـ فػ ماػما

بمتمبةػ

دفمعػي لممختى ػ

كػؿ ػبمي نثنريػم عىػ لسػت بلؿ ػ

مىػرد عىػ

لال فاي نتةنف عىنمم فف تورد ف اكممم ممندؿ عى فامػم ولتمػى عام ػر لمػدعوى وفدمتمػم
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

ااػو نك ػؼ عػف

ومػـ تػورده عىػ

فامم فطىةى عىني وفنسطتي ا ي فمف اكممم نكوف نم ػ ػ لر " ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ
* ا ض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛـ ٖٖٓٔ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ ٖ /ػ س ٕٖ ػ  ٗٚػ ٕ٘ٚ

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

وانث إاي ممم ت ػدـ تمنةػي و ػ فػاف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف ونػد رلف عىنػي عػولر
لمبطبلف بمم نستوتس ا ضي ولإلعمدٓ ،
ٝػَٖؿِدََٝهقَجُط٘ليظَ

فااػي ممػم كػمف لإلسػتمرلر فػ تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي مػف ػأاي فف نرتػس مىطػػمعانف

فض لر لر النمكف تدلركمم بمم ناؽ ممـ طىس ونؼ تا نذه مشنتم رنثمم ن
يِطٔؾَجُـحػََ٘:َٕٞ

ؿ فػ يذل لمطةف ٓ

كِٜظَٙجألؿـــــــرحخَ

لألمر بونؼ تا نذ لماكـ لممطةوف فني مشنتم رنثمم ن

ؿ ف يذل لمطةف ٓ

ٝجمٌــََََْ:

أٝلَََ:

غحٗيــحَََ:

ب بوؿ لمطةف كبل ٓ
وف ػ لمموضػػوع بػػا ض لماك ػـ لممطةػػوف فنػػي ولإلعػػمد ،ولم ػزلـ لممطةػػوف ضػػدـ

لمم روفمى وم مبؿ فتةمس لممامممه ٓ ٓ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجحملحَٓ/َ٠
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َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ

ًطدَٝئطضجعجشَأَ.عجحتَ٠ػـيَٚ
(ٔ) أوراق ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط . ٜٜٔٚ

(ٕ) من ىدى النبوة وفى مدرسة الرسول ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعـالم ـ ط ٜٜٔٚ
.

(ٖ) مــن ىــدى القـركن وكلــك الكتــاب الريــب فيــو ـ المركــز المصــرى لألبحــاث واإلعــالم ـ ط
. ٜٜٔٛ

(ٗ) بشاير ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٓٓٓ .

(٘) باسمك الميم ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٓٓٓ .
( )ٙبسم اهلل ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٓٓٓ .

( )ٚنواب القروض ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٔٓٓ.
( )ٛيارب ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٔٓٓ.

( )ٜقضية النقابيين ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٔٓٓ.

(ٓٔ) أبو كر الغفارى ـ روز اليوسف  ،ىيئة الكتاب ـ ٕٕٓٓ .ٕٓٓ٘ ،
(ٔٔ) قضية الجمارك الكبرى ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٕٓٓ.

(ٕٔ) مواقف ومشاىد إسالمية ـ دار اليالل ـ ط ٕٕٓٓ.
(ٖٔ) ماكا أقول لكم ـ دار الشروق ـ ط أولى ٖٕٓٓ.

(ٗٔ) عالمية اإلسالم ـ مركز األىرام لمترجمة والنشر ـ ط ٔ  ،ط ٕ ـ ٖٕٓٓ .
(٘ٔ) إبحار فى ىموم الوطن والحياة ـ دار الشروق ـ ط ٕٗٓٓ .
( )ٔٙاإلنسان العاقل وزاده الخيال ـ دار الشروق ـ ط ٕٗٓٓ .

( )ٔٚالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد األول ـ روز اليوسف ـ ط ٖٕٓٓ .
( )ٔٛالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الثانى ـ روز اليوسف ـ ط ٖٕٓٓ .
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( )ٜٔالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الثالث ـ روز اليوسف ـ ط ٕٗٓٓ .
(ٕٓ) السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الرابع ـ روز اليوسف ـ ط ٕ٘ٓٓ .

(ٕٔ) السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الخـامس ـ المكتـب المصـرى الحـديث ـ ط
. ٕٓٓٙ

(ٕٕ) اإلنسان والكون والحياة ـ كتاب اليالل ـ أكتوبر ٕ٘ٓٓ .
(ٖٕ) تأمالت غائرة ـ دار الشروق ـ ط . ٕٓٓٙ

(ٕٗ) األديان والزمن والناس ـ كتاب اليالل ـ سبتمبر ٕٓٓٙ
(ٕ٘) شجون وطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ . ٕٓٓٙ
( )ٕٙاليجرة إلى الوطن ـ كتاب اليالل ـ نوفمبر . ٕٓٓٚ
( )ٕٚرسالة المحاماة ـ دار الشروق ـ سبتمبر . ٕٓٓٛ

( )ٕٛفى الوحدة والجماعة الوطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ سبتمبر ٕٓٓٛ
( )ٕٜفى رياض الفكر ـ كتاب اليالل . ٕٓٓٛ

(ٖٓ) بين شجون الوطن وعطر األحباب ـ المكتب المصرى الحديث . ٕٓٓٛ
(ٖٔ) من تراب الطريق ـ المكتب المصرى الحديث . ٕٓٓٛ

(ٕٖ) عبقرية إنكار الكات ـ أبو عبيدة بن الجراح ـ تحت الطبع .

(ٖٖ) من حصاد المحاماة ـ المجمد األول ـ المكتب المصرى الحديث .
(ٖٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد الثانى ـ المكتب المصرى الحديث
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كٜــــــغؽَ
م
ٔ

الصفحة

القضيـــــة
كسس غنر م روع ػ ر و ،ػ إضرلر عمدى ػ تربح ػ لم ضن ٜٜٗٔٓ/٘ٚٛ
تامنمى ادلوؽ لم ب ( ٖٓ٘ ٜٜٔٓ/كى

٘

رؽ لم مير ) ،ولم ضن

ٗٔ٘ ٜٜٔٛ/ٛفمف دوم عىنم لمادلوؽ ( ٜٜٔٛ/٘ٚٚكى
لمطةف بمما ض  ٕٚ/ٕٕٕٙٙؽ

رؽ لم مير ) ،ػ

ٕ

نتؿ عمد مس سبؽ لإل رلر ولمتر د ػ لم ضن  ٜٜٔٛ/ٕٔٚٚتامنمى مركز ناػم

ٖ

تمرنػس بضػموس ػ لسػتنرلد ػ لم ضػن ٘ ٜٜٔٛ/ٚتػاح تمرنػس مناػمم لإلسػكادرن ػ ٕٓٙ

ٗ

ػ ٕ٘ ٜٜٔٛ/ٙكى نام ػ لمطةف بمما ض ٖٗٔ ٚٓ/ٜؽ

ٖٔٚ

ٕٗ ٜٜٜٔ/ٔٙتاح مستأاؼ غرس لم مير ،ػ لمطةف بمما ض  ٜٙ/ٖٔٛ٘ٚؽ .
خنماػ ػ فمماػ ػ

ػ تبدن ػػد

ػ لخ ػػتبلس

ػ لم ض ػػن ٘ ٜٜٔٙ/ٖٔٛت ػػاح لم ػػدن

ٕٕٓ

 ٜٜٔٙ/ٕٜٔٓٚتاح مستأاؼ ممؿ لمتنز ،ػ لمطةف بمما ض  ٙٚ/ٕٔٚ٘ٚؽ

٘

ػنؾ ػ ا ػس ػ لم ضػن  ٜٜٔٙ/ٕٕٜٔتػاح مدناػ ا ػر ػ ٖ٘ ٜٜٔٙ/ٔٓٛػ

ٕٗٚ

ٙ

إغت ػػمس ػ إس ػ مط اممػػؿ ػ لم ضػػن ٕٓ ٜٜٔٛ/ٜٛتامنػػمى ك ػػر لمزنػػمى ػ

ٕٛٛ

ٚ

تاح مستأاؼ رؽ لم مير ،ػ لمطةف بمما ضٖٔ ٙٚ/ٔ٘ٙؽ
 ٜٜٔٛ/ٕٗٚكى طاطم ػ لمطةف بمما ض  ٙٛ/ٖٕٗ٘ٙؽ
نت ػػؿ ول ػػمب خط ػػأ

ػ إت ػػبلؼ

ٔٗ ٜٜٜٔ/ٜٔٓتػاح لألزبكنػ

لمطةف بمما ض  ٚٓ/ ٕٕٔٛؽ

ٛ
ٜ

تزون ػػر

ػ ل ػػترلؾ

ػ لخت ػػمص مك ػػما فػ ػ لمت ػػاح

ػ لم ض ػػن

ػ ٖٖٜٜٜٗٔ/ٚتػػاح مسػتأاؼ ػػممؿ لم ػػمير ،ػ

ػ لس ػػتةممؿ  .لم ض ػػن  ٕٕٓٓ/ٚٔٚٛتامن ػػمى عمب ػػدنف

ػ

ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٛكى وسط لم مير ،ػ لمطةف بمما ض  ٖٚ/ٔٓٙٚٚؽ
نتػؿ عمػد مػس سػبؽ لإل ػرلر ولمتر ػد ػ ػروع فػ نتػؿ عمػد ػ سػبلح ػ لم ضػن

ٕ ٜٜٖٔ/٘ٚتامنػػمى اتػػس امػػمدى ػ ٕٕٗ ٜٜٖٔ/كى ػ

ػػممؿ ناػػم ػ لمطةػػف

ٖٕٖ

ٖٙٛ
ٖٜٛ

بمما ض ٘ ٙٛ/ٔ٘ٛٙؽ

ٓٔ

تزونػػر ػ إ ػػترلؾ ػ لسػػتةممؿ ػ لم ضػػن  ٜٜٔٛ/ٖٔٗٗٛتامنػػمى لمبسػػمتنف ػ

ٖٓ ٜٜٜٔ/ٔٚكى تاوس لم مير ،ػ لمطةف بمما ض ٕٕٕ٘٘ ٜٙ/ؽ

َ
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