أصل القرار محفوظ بكتابت الضبط بالمحكمت
االبتدائيت -القنيطرة

اٌٍّّىــخ اٌّغشث١خ
اٌّجٍظ األعٌٍٍ ٝغٍطخ اٌمضبئ١خ
ِذىّـخ االعزئٕــبف ثبٌمٕ١طــشح

باس ـ ـم جالل ــ ــة الملـ ـ ــك وطبقا للقانون
يهف جُذ ٙعلى 41-3411-4141 :
دكى ػضص :
طبصع ثزبعٚـز 3141-44-31 :

أطضعد انًذكًخ االثزضائٛخ ثبنمُٛطـغح ْٙٔ ،رجذ ف ٙانمؼبٚب اٌجٕذ١خ اٌزٍجغ١خ-اعزمبي ،ثزبعٚز ٔٛٔ 32جش  ،3102انذكى
االثزضائ ٙاٜرَ ٙظّ:
ث ٍٛانسٛض 5
 ٚو ً١اٌٍّه ثٙزٖ اٌّذىّخ ؛ِٓ جٙــخ
 ٚث ٓ١اٌّغّ5ٝ-

ط٘ .ـ ،يغغث( )..( ،ٙف ٙدبنخ اػزمبل).
َ .ٚ .ي ،يغغثٛخ( )..( ،ف ٙدبنخ سغاح).
أ .ن ،يغغثٛخ( )..( ،ف ٙدبنخ سغاح).

اٌّز ّْٛٙثبعركبثٓى صاسم انضائغح انمؼبئٛخ نٓظِ انًذكًخٔ ،يُظ ػيٍ نى ًٚغ ػه ّٛأيض انزمبصو انجُذ،ٙ
جُذخ عذَ االِزثبي ٚإ٘بٔخ سجبي اٌمٛح اٌعّ١ِٛخ أثٕبء ل١بِ ُٙثّٙبِٚ ُٙاٌعٕف ف ٟدم ُٙثبٌٕغجخ ٌألٚي،
ٚإ٘بٔخ سجبي اٌمٛح اٌعّ١ِٛخ أثٕبء ل١بِ ُٙثّٙبِ ُٙثبٌٕغجخ ٌٍثبٔ١خ ٚاٌثبٌثخ ،األفؼبل انًُظٕص ػهٓٛب
ٔػهٗ ػمٕثزٓب ف ٙانفظم  362ٔ 362يٍ انمبٌَٕ انجُبئٔ ،ٙانًبصح  181يٍ يضَٔخ انسٛغ.
 ٚؤاػع أٔنٓى األسزبطاٌ :ععذ إٌب٠ذٚ ،ٞفز١ذخ دشذٛػٔ .صبَٓٛى األسزبطاٌ :دّ١ذ وٕذٌٚخ،ٚاٌّصطف ٝاٌعشفب ٞٚ؛ انًذبيٌٕ ثٓٛأح انمُٛطغح.
ِٓ جٙــخ أخشٜ

اٌـٛلـبئـع

ثُبء ػهٗ يذؼغ انؼبثطخ انمؼبئٛخ انًُجؼ يٍ ؽغف ػُبطغ انضائغح األٔنٗ أليٍ انمُٛطغح ػضص 1501
انًؤعر فٔ ،3512-15-12 ٙانظ٘ ٚسزفبص يُّ ،أٌ ػُبطغ انشغؽخٔ ،ثظاد انزبعٚز ،لض أٔلفذ انًزًٍٓٛ
جًٛؼبٔ ،طنك ثؼضيب اسزٕلف أٔنٓى شبدُزّ فٔ ٙػؼٛخ غٛغ لبََٕٛخٔ ،نى ًٚزضم ألٔايغ عجبل انشغؽخ انزٙ
رضسهذ نزفمض ٔصبئك انشبدُخ ثغٛخ رذغٚغ يشبنفخ ف ٙانًٕػٕع ْٕٔ ،يب أيسك يؼّ انًزٓى انًظكٕع ثٓبرفّ،
ٔأجغٖ ارظبال ثٕاسطزّ غٛغ ي جبل ثؼُبطغ انشغؽخ ،فألضو ٔادض يٍ ْظِ أسٛغح ثُؼع انٓبرف يٍ ٚضِ ،يًب جؼم
انًزٓى ْٕ اٜسغ ٚسهت انٓبرف انششظ ٙنهشغؽ ٙيٍ جٛجّٔ ،اإلنمبء ثّ أعػب ،األيغ انظ٘ أصٖ إنٗ رفككّ.
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ٔثُبء ػهٗ اَزمبل ػُبطغ انؼبثطخ انمؼبئٛخ إنٗ ػ ٍٛانًكبٌ ،ػبُٚذ ْبرف انشغؽ ْٕٔ ٙيفكك ػهٗ
األ ععٔ ،انشبدُخ ْٔ ٙيسزٕلفخ ثطغٚمخ غٛغ لبََٕٛخ ،كًب ػبُٚذ يمبٔيخ انًزٓى األٔل نٓب ثؼض رؼُزّ فٙ
يغافمزٓب إنٗ يمغ انضائغح األيُٛخٔ ،كبٌ دُٓٛب دشض يٍ انفؼٕنٚ ٍٛٛزبثؼٌٕ أؽٕاع انزضسم األئُ ،ٙيُٓى انًزًٓخ
انضبَٛخ انز ٙكبَذ رظغر ٔرذغع أٔالئك انًذزشض ٍٚػهٗ انؼظٛبٌ ،ثمٕنٓب" :شٛفٛا أعجبد هللا اٌذىشح،
صٛسٚا ٔ ،"..كظنك اثُزٓب انًزًٓخ انضبنضخ ،انز ٙنى رزٕاَٗ ف ٙرؼُٛف انؼُبطغ انًظكٕعح ٔػغثٓب.
ٔثُبء ػهٗ االسزًبع رّ١ٙذ٠ب إنٗ انًزًٓ ٍٛجًٛؼب ،اػزغف أٔنٓى ،أَّ ثبنفؼم اسزٕلف شبدُزّ ثًكبٌ ًُٚغ
انزٕلف فٔ ،ّٛنًب ؽبنجّ أدض ػُبطغ شغؽخ انًغٔع ثٕصبئمٓب ،عفغ رسه ًّٛنٓبٔ ،عثؾ االرظبل ثبنًًضم
انمبََٕ ٙنهشغكخ لظض إسجبعِ ثبنٕالؼخ ،دُٓٛب ألضو انشغؽ ٙػهٗ َؼع ْبرفّ يٍ ٚضِ ،يًب لبو يؼّ ْٕ اٜسغ
ثُؼع ْبرف انشغؽ ٙيٍ جٛجّ ثبنمٕحٔ ،طؼض إنٗ يمطٕعح انشبدُخٔ ،أدكى إغالق أثٕاثٓبٔ ،شغع ف ٙإجغاء
يكبنًخ ْبرفٛخ يُّ ،يٕػذب ،أٌ ْظِ انٕالؼخ ػغفذ رجًٓغا كجٛغا يٍ انفؼٕنٔ ،ٍٛٛكبَذ يُٓى انًزًٓز ٍٛانهزٍٛ
شغػزب ف ٙإدضاس انؼٕػبء ثضػٕٖ االدزجبط ،يٕجٓز ٍٛنغجبل انشغؽخ ػجبعاد رذمٛغٚخ .فًٛب أَكغد
انًزًٓخ انضبَٛخ انًُسٕة إنٓٛبٔ ،اػزغفذ اثُزٓب انًزًٓخ انضبنضخ ثكم طنك.
ٔثُبء ػهٗ إدبنخ انًسطغح ػهٗ انسٛض ٔكٛم انًهك ،اعزٕطك جًٛغ انًزًٓ ،ٍٛفبػزغف أٔنٓى أَّ أسظ ْبرف
انشغؽ ٙإلجغاء ارظبل ثأدض انسبئم ٍٛإلدؼبع ٔصبئك انشبدُخٔ ،أَكغ رؼُٛفّ ثبنًغح ،ثًُٛب أَكغد انًزًٓزبٌ كم
انًُسٕة إنًٓٛب جًهخ ٔرفظٛال ،يًب رمغعد يزبثؼزٓى جًٛؼب يٍ أجم يب سطغ أػالِٔ ،أٔنٓى ف ٙدبنخ اػزمبل.
ٔثُبء ػهٗ إصعاط انمؼٛخ ثجهسخ  ،3512-11-32أدؼغ إنٓٛب انًزٓى األٔل ف ٙدبنخ اػزمبلٔ ،دؼغد
انًزًٓزبٌ انضبَٛخ ٔانضبنضخ ف ٙدبنخ سغاح ،يؤاػع ٍٚثضفبػٓىٔ ،دؼغ يظغح انًذؼغ انًسًٗ ع .ص ،فأيغد
انًذكًخ ثظغفّ ػٍ لبػخ انجهسبد إنٗ د ٍٛانًُبصاح ػهٔ ،ّٛانزًس صفبع انًزٓى األٔل اإلطٌ نّ ثزمضٚى صفغ شكهٙ
ف ٙانمؼٛخ ،فأطَذ نّ انًذكًخ ف ٙطنك.
ٔثُبء ػهٗ انضفغ انشكه ٙانظ٘ رمضو ثّ صفبع انًزًٓز ٍٛانضبَٛخ ٔانضبنضخٔ ،انغاي ٙإنٗ انزظغٚخ ثجطالٌ يذؼغ
انؼبثطخ انمؼبئٛخ ،طنك أٌ يذؼغ االَزمبل ٔانًؼبُٚخ ٔاإلٚمبف يؤعر ف ،3512-15-12 ٙثًُٛب يذبػغ
االسزًبع إنٗ أؽغاف انُؼاع يؤعسخ فٔ ،3512-15-16 ٙانذبل أٌ ف ٙربعٚز يذؼغ انًؼبُٚخ كبَذ انًزًٓخ
انضبَٛخ رذذ رضثٛغ انذغاسخ انُظغٚخ ،ألٌ انٕلبئغ ٔلؼذ دمٛمخ ثزبعٚز .3512-15-16
ٔثُبء ػهٗ رؼمٛت انسٛض ٔكٛم انًهك ،انظ٘ انزًس يٍ سالنّ ػضو لجٕل انضفغ انًضبع ،يٕػذب أٌ انًذؼغ
أَجؼ يذزغيب نكبفخ انشغٔؽ انًزطهجخ لبََٕبٔ ،أٌ األيغ ال ٚؼضٔ أٌ ٚكٌٕ سطأ يبصٚب ،ألٌ انًُطك ٚمزؼ ٙأٌ
ٚكٌٕ يذؼغ انًؼبُٚخ يُجؼ لجم يذبػغ االسزًبعٔ ،أٌ طنك ال أصغ نّ ػهٗ طذخ انًذؼغ.
ٔثُبء ػهٗ اسزئظاٌ صفبع انًزٓى ثئػطبئّ انكهًخٔ ،ثؼض اإلطٌ نّ ،رمضو ثضفغ شكهٚ ٙغي ٙإنٗ ثطالٌ يذؼغ
انؼبثطخ انمؼبئٛخ نُفس انؼهخ انًضبعح يٍ لجم صفبع انًزًٓز ٍٛأػالِ.
ٔثُبء ػهٗ رؼمٛت انسٛض ٔكٛم انًهك ،انظ٘ أكض يهزًسّ انغاي ٙإنٗ ػضو لجٕل ْظا انضفغ نهؼهم انز ٙثسطٓب آَفب.
ٔثُبء ػهٗ انمغاع انظبصع ػٍ انًذكًخٔ ،انمبػ ٙثشظٕص انضفغ انشكه ٙانًضبع يٍ لجم صفبع انًزٓى
األٔل ،ػهُٛب ٔأٔنٛب ٔدؼٕعٚب ،ثـ" :عمٛط اٌذك ف ٟإثبسرٗ" ،ثبنُظغ إنٗ يشبنفزّ نظغٚخ يمزؼٛبد انًبصح
 232يٍ لبٌَٕ انًسطغح انجُبئٛخ ،دٛش نى ُٚمَضو صفؼخ ٔادضح يغ انضفغ انشكه ٙانظ٘ أصٛغ يٍ ؽغف صفبع
انًزًٓز .ٍٛثًُٛب لؼذ ثشظٕص ْظا األسٛغ" :إسجبء اٌجذ ف ٗ١إٌ ٝد ٓ١اٌجذ ف ٟج٘ٛش اٌمض١خ"ٔ ،طنك
ثبنُظغ إنٗ كٌٕ انجذ ف ّٛفٕعا يٍ شأَّ أٌ ٚجغػ ٔجٓخ َظغ انًذكًخ ف ٙانًٕػٕع ،رطجٛمب نظاد انًبصح
انًظكٕعح ،يغ اػزجبع انمؼٛخ جبْؼح نهجذش ٔانًُبلشخ.
ٔثُبء ػهٗ انزذمك يٍ ْٕٚخ جًٛغ انًزًٓ ٍٛكم ٔادض يُٓى ػهٗ دضحٔ ،إشؼبعْى ثبنًُسٕة إنٓٛى ،أجبة
أٔنٓى ثأَّ كبٌ يسزٕلفب ف ٙيكبٌ يًُٕعٔ ،نًب ؽبنجّ انشغؽ ٙثٕصبئك انسٛبعح ،أيسك ْبرفّ نالرظبل يٍ أجم
إدؼبع انٕصبئك ،فمبو انشغؽ ٙانًظكٕع ثُؼع انٓبرف يٍ ٚضِ ،يًب دضا ثّ نُؼع ْبرف انشغؽ ٙيٍ جٛجّ أٚؼب،
ٔنًب أعاص إعجبػّ نّ ،عفغ ْظا األسٛغ طنك ،فمبو ثٕػؼّ ػهٗ انطٕاعَ ،بفٛب عي ّٛثبألعع ،يٕػذب أَّ نى
ٚشبْض انًزًٓز ٍٛثؼ ٍٛانًكبٌٔ ،نى ٚسًؼًٓب ٚسجبٌ عجبل انشغؽخ ،كًب أَّ ػب ٍٚثؼض طنك انًزًٓخ انضبنضخ ٔثٓب
آصبع نهضو .ثًُٛب أكضد انًزًٓزبٌ انضبَٛخ ٔانضبنضخ سبثك رظغٚذبرًٓب انًضنٗ ثٓب أيبو انسٛض ٔكٛم انًهك ،يٕػذزٍٛ
أًَٓب نى ٚؼبُٚب انًزٓى األٔل ْٕٔ ٚست أٔ ٚشزى عجبل انشغؽخ.
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ٔثُبء ػهٗ يُبصاح انشبْض ع .صٔ ،ثؼض انزذمك يٍ ْٕٚزّ َٔف ّٛنًجطالد انشٓبصحٔ ،أصائّ ان ًٍٛٛانمبََٕٛخ،
طغح أَّٔ ،ثؼض سغٔجّ يٍ انؼًم ،ارجّ َذٕ الزُبء يبصح انشجؼٔ ،كبٌ دُٓٛب ًٚسك ثٛضِ ْبرفّ انُمبل ،فطبنجّ
شغؽ ٙثزًك ُّٛيٍ ْبرفّٔ ،أسجغِ ثأٌ ٚزمضو إنٗ يغكؼ انشغؽخٔ ،ثؼض أٌ طْت إنٗ ْظا األسٛغ ،اسزفسغِ عجبل
انشغؽخ دٕل يب إطا كبٌ ٚمٕو ثبنزظٕٚغ ،صى أعجؼٕا نّ ْبرفّ ،يٕػذب أَّ نى ٚشبْض انًزًٓز ٍٛثبنًغح إنٗ أٌ
شبْض أٔالًْب ثبنًشفغٔ ،أَّ نى ٚشبْضْب رست ٔرشزى انشغؽخ ،يؼٛفب أٌ عجبل انشغؽخ ؽهجٕا يُّ انزٕلٛغ صٌٔ
أٌ ٚؼهى يب ػًٍ ثبنًذؼغ.
ٔثُبء ػهٗ كهًخ انسٛض ٔكٛم انًهك ،انظ٘ أٔػخ أٌ ظبْغح االػزضاء ػهٗ عجبل انشغؽخ أػذذ يسزشغٚخ
ف ٙأٜاَخ اٜسغح ،يًب ٚزؼ ٍٛيذبعثزٓب ،يهزًسب انذكى ثئصاَخ جًٛغ انًزًٓ ٍٛثبنُظغ إنٗ أٌ انٕلبئغ صبثزخ
ثًمزؼٗ يذؼغ انًؼبُٚخ ٔاإلٚمبفٔ .رُبٔل انكهًخ صفبع انًزًٓز ٍٛانضبَٛخ ٔانضبنضخٔ ،ثؼض رؼغٚجّ ػهٗ يشزهف
ٔلبئغ انمؼٛخ ،انزًس انذكى ثجغاءح يؤاػعر ّٛالَؼضاو اإلصجبدٔ ،نؼضو رٕلٛؼًٓب ػهٗ يذؼغ االسزًبع إنًٓٛب،
ٔنؼضو يشبْضرًٓب يٍ ؽغف انشبْض ًْٔب ٚؼغػبٌ انشغؽخ نهست ٔانشزىٔ ،طنك نفبئضح انٛمٔ ،ٍٛادزٛبؽٛب انذكى
ثجغاءرًٓب نفبئضح انشكٔ ،ادزٛبؽٛب جضا رًزٛؼًٓب ثألظٗ ظغٔف انزشفٛفٔ .رُبٔل انكهًخ صفبع انًزٓى األٔل،
يهزًسب انذكى ثجغاءح يؤاػعِ الَؼضاو اإلصجبدٔ ،طنك نفبئضح انٛمٔ ،ٍٛادزٛبؽٛب رًزٛؼّ ثألظٗ ظغٔف انزشفٛف.
ٔثؼض أٌ كبٌ انًزًٌٕٓ آسغ يٍ ركهى ،رمغع اسززبو انًُبلشبدٔ ،دجؼ انمؼٛخ نهزأيم ٜسغ انجهسخ.

ٚثعـذ اٌـزأًِ ٚطجـمـب ٌٍـمـبْٔٛ
 ِٓ -0د١ث اٌذفع اٌشاِ ٟإٌ ٝثطالْ ِذضش اٌّعبٕ٠خ
دٛش رمضو صفبع انًزًٓز ٍٛانضبَٛخ ٔانضبنضخ ثضفغ شكهٚ ،ٙغي ٙإنٗ انزظغٚخ ثجطالٌ يذؼغ انؼبثطخ
انمؼبئٛخ ،طنك أٌ يذؼغ االَزمبل ٔانًؼبُٚخ ٔاإلٚمبف يؤعر ف ،3512-15-12 ٙثًُٛب يذبػغ االسزًبع إنٗ
أؽغاف انُؼاع يؤعسخ فٔ ،3512-15-16 ٙانذبل أٌ ف ٙربعٚز يذؼغ انًؼبُٚخ كبَذ انًزًٓخ انضبَٛخ رذذ
رضثٛغ انذغاسخ انُظغٚخ ،ألٌ انٕلبئغ ٔلؼذ دمٛمخ ثزبعٚز .3512-15-16
ٔدٛش ػمت انسٛض ٔكٛم انًهك ػهٗ طنك ،يهزًسب ػضو لجٕل انضفغ انًضبع ،يٕػذب أٌ انًذؼغ أَجؼ يذزغيب
نكبفخ انشغٔؽ انًزطهجخ لبََٕبٔ ،أٌ األيغ ال ٚؼضٔ أٌ ٚكٌٕ سطأ يبصٚب ،ألٌ انًُطك ٚمزؼ ٙأٌ ٚكٌٕ يذؼغ
انًؼبُٚخ يُجؼ لجم يذبػغ االسزًبعٔ ،أٌ طنك ال أصغ نّ ػهٗ طذخ انًذؼغ.
ٔدٛش ال ٚؼزض ثبنًذبػغ ٔانزمبعٚغ انزُٚ ٙجؼْب ػجبؽ انشغؽخ انمؼبئٛخ ،كجؼاء لبََٕ ٙسظّ انًشغع
ثٓب )..(" ،إال إرا وبٔذ صذ١ذخ ف ٟاٌشىً ٚضّٓ فٙ١ب ِذشس٘ب ّ٠ ٛ٘ٚبسط ِٙبَ ٚظ١فزٗ ِب عب ٕٗ٠أ ٚرٍمبٖ
شخص١ب فِ ٟجبي اخزصبصٗ" ،رطجٛمب نهًبصح  334يٍ لبٌَٕ انًسطغح انجُبئٛخ.
ٔدٛش إٌ يٍ ث ٍٛانشغٔؽ انشكهٛخ انًزطهجخ لبََٕب ،ؽجمب نهًبصح  32يٍ لبٌَٕ انًسطغح انجُبئٛخ ،نظذخ
يذبػغ انشغؽخ انمؼبئٛخ ،أٌ "٠زضّٓ اٌّذضش خبصخ اعُ ِذشسٖ ٚصفزٗ ِٚىبْ عٍّٗ ٚرٛل١عٗ٠ٚ ،شبس
ف ٗ١إٌ ٝربس٠خ ٚعبعخ إٔجبص اإلجشاءٚ ،عبعخ رذش٠ش اٌّذضش إرا وبٔذ رخبٌف عبعخ إٔجبص اإلجشاء".
ٔدٛش إَّٔ ،ثبنغجٕع إنٗ يذؼغ انًؼبُٚخ انًُجؼ ػهٗ طيخ ْظِ انمؼٛخ ،ثزبعٚز  ،3512-15-12ػهٗ
انسبػخ  35ٔ 16صلٛمخ ،رج ٍٛنهًذكًخ أَّ ٕٚصك نضالس إجغاءاد يٍ إجغاءاد انجذش :ْٙٔ ،االَزمبلٔ ،انًؼبُٚخ،
ٔاإلٚمبف انًفؼ ٙإنٗ انٕػغ رذذ رضثٛغ انذغاسخ انُظغٚخ.
ٔدٛش إَّٔ ،ثؼض رفذض انًذكًخ نجبل ٙانًذبػغ انًكَٕخ نهًسطغح انًجغاح فْ ٙظِ انُبػنخٔ ،السًٛب
يذؼغ اسزًبع انًزًٓ ٍٛاألٔل ٔانضبَٛخ ،ارؼخ أٌ إجغاء إٚمبف ْظ ٍٚاألسٛغٔٔ ٍٚػؼًٓب رذذ رضثٛغ انذغاسخ
انُظغٚخ ،ثذست ظبْغ طاد انًذبػغ ،كبٌ ثزبعٚز  ْٕٔ ،3512-15-16ربعٚز سبثك ػهٗ ربعٚز رذغٚغ
يذؼغ انًؼبُٚخ ثٕٛو ٔادض.
ٔدٛش إَّٔ ،ثغغ انُظغ ػٍ ػضو اإلشبعح إنٗ ربعٚز ٔسبػخ إَجبػ إجغاء اإلٚمبف ٔانٕػغ رذذ رضثٛغ
انذغاسخ انُظغٚخ ثًذؼغ انًؼبُٚخ انًظكٕع ،فئٌ ربعٚز ْظا األسٛغ ال ٚسزمٛى ٔيُطك يجغٚبد األدضاس
انًؼًُخ ثّ ،ثم ْٕ يزُبلغ يغ يب رؼًُزّ يذبػغ اسزًبع أؽغاف انمؼٛخ ،إط انجًٛغ ٚشٓض أٌ رهك األدضاس
ٔلؼذ ثزبعٚز ٔ 3512-15-16نٛس  ،3512-15-12يًب ٚكٌٕ يؼّ ربعٚز رذغٚغ انًذؼغٔ ،يٍ رى ربعٚز
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ٔسبػخ إَجبػ إجغائ ٙاالَزمبل ٔانًؼبُٚخ ،كأٌ نى ٚكٍ ،ؽبنًب أٌ ػضو طذزًٓب رزُؼل ،يُطمب ٔلبََٕب ،يُؼنخ
ػضيًٓب ،إط ًْب ٔانؼضو سٛبٌ.
ٔدٛش إََّٔ ،زٛجخ نظنك ،فئٌ ػضو طذخ ربعٚز ٔسبػخ رذغٚغ انًذؼغ ان ًَُُ َّؼل يُؼنخ انؼضو ،يغ يب ٚزغرت
ػٍ طنك يٍ َغمِّ ٚض انًذكًخ ػٍ يغالجخ يضٖ شغػٛخ ٔيشغٔػٛخ اإلجغاءاد انًُجؼح ثًمزؼبِٔ ،ال سًٛب إجغاء
اإلٚمبف ٔانٕػغ رذذ رضثٛغ انذغاسخ انُظغٚخ انًذزست اثزضاء يٍ سبػخ اإلٚمبف َفسّٚ ،جؼم يُّ ثبنزَجغ
يذؼغا غٛغ طذٛخ يٍ انُبدٛخ انشكهٛخٚٔ ،زؼ ٍٛػضو االػزضاص ثّ رطجٛمب نهًبصر 334ٚ 32 ٍٛأػالِ.
ٔدٛش إَّٔ ،اسزُبصا إنٗ كم يب سهف ،فئَّ ٚزؼ ٍٛػهٗ انًذكًخ االسزجبثخ إنٗ انضفغ انًضبع يٍ لجم صفبع
انًزًٓز ٍٛانضبَٛخ ٔانضبنضخٔ ،انزظغٚخ ثمجٕنّٔ ،طنك ثئثطبل يذؼغ انؼبثطخ انمؼبئٛخ ف ٙدضٔص يذؼغ االَزمبل
ٔانًؼبُٚخ ٔاإلٚمبفٔ ،ػضو االػزضاص ثّ.
 ِٓ -3د١ث اٌذع ٜٛاٌعّ١ِٛخ
دٛش رٕثغ انًزًٌٕٓ يٍ ؽغف انسٛض ٔكٛم انًهك يٍ أجم عذَ االِزثبي ٚإ٘بٔخ سجبي اٌمٛح اٌعّ١ِٛخ أثٕبء
ل١بِ ُٙثّٙبِٚ ُٙاٌعٕف ف ٟدم ُٙثبٌٕغجخ ٌألٚيٚ ،إ٘بٔخ سجبي اٌمٛح اٌعّ١ِٛخ أثٕبء ل١بِ ُٙثّٙبِ ُٙثبٌٕغجخ
ٌٍثبٔ١خ ٚاٌثبٌثخ ،ؽجمب نفظٕل انًزبثؼخ أػالِ.
ٔدٛش اػزغف انًزٓى األٔل رّ١ٙذ٠ب ،أَّ ثبنفؼم اسزٕلف شبدُزّ ثًكبٌ ًُٚغ انزٕلف فٔ ،ّٛنًب ؽبنجّ أدض
ػُبطغ شغؽخ انًغٔع ثٕصبئمٓب ،عفغ رسه ًّٛنٓبٔ ،عثؾ االرظبل ثبنًًضم انمبََٕ ٙنهشغكخ لظض إسجبعِ
ثبنٕالؼخ ،دُٓٛب ألضو انشغؽ ٙػهٗ َؼع ْبرفّ يٍ ٚضِ ،يًب لبو يؼّ ْٕ اٜسغ ثُؼع ْبرف انشغؽ ٙيٍ جٛجّ
ثبنمٕحٔ ،طؼض إنٗ يمطٕعح انشبدُخٔ ،أدكى إغالق أثٕاثٓبٔ ،شغع ف ٙإجغاء يكبنًخ ْبرفٛخ يُّ ،يٕػذب ،أٌ
ْظِ انٕالؼخ ػغفذ رجًٓغا كجٛغا يٍ انفؼٕنٔ ،ٍٛٛكبَذ يُٓى انًزًٓز ٍٛانهز ٍٛشغػزب ف ٙإدضاس انؼٕػبء
ثضػٕٖ االدزجبط ،يٕجٓز ٍٛنغجبل انشغؽخ ػجبعاد رذمٛغٚخ .فًٛب أَكغد انًزًٓخ انضبَٛخ انًُسٕة إنٓٛب،
ٔاػزغفذ اثُزٓب انًزًٓخ انضبنضخ ثكم طنك.
ٔدٛش اسزُطك انًزًٌٕٓ دٕل انًُسٕة إنٓٛى يٍ ؽغف انسٛض ٔكٛم انًهكٔ ،أيبو انًذكًخ ،فبػزغف أٔنٓى
أَّ أسظ ْبرف انشغؽ ٙيٍ جٛجّ إلجغاء ارظبل ثأدض انسبئم ٍٛإلدؼبع ٔصبئك انشبدُخٔ ،أَكغ رؼُٛفّ ثبنًغح،
ثًُٛب أَكغد انًزًٓزبٌ كم انًُسٕة إنًٓٛب جًهخ ٔرفظٛال.
ٔدٛش إٌ "اٌّذبضش ٚاٌزمبس٠ش اٌز٠ ٟذشس٘ب ضجبط اٌششطخ اٌمضبئ١خ ف ٟشأْ اٌزثجذ ِٓ اٌجٕخ
ٚاٌّخبٌفبد ٛ٠ثك ثّضّٕٙب إٌ ٝأْ ٠ثجذ اٌعىظ" ؽجمب نهًبصح  341يٍ لبٌَٕ انًسطغح انجُبئٛخ.
ٔدٛش نئٍ كبَذ انمٕح انضجٕرٛخ نًذبػغ انؼبثطخ انمؼبئٛخ ٔاػذخ ال نجس فٓٛب ؽجمب نهًبصح  395انًظكٕعح،
فئَّ٠" :ذخً ضّٓ اٌغٍطخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌٍّذىّخ أال رَأْ ُخز ثّب ٠شد فِ ٟذبضش اٌضبثطخ اٌمضبئ١خ ف ٟاٌجٕخ
ٚاٌّخبٌفبد ٌعذَ اطّئٕبٔٙب ٌٙب"( ،لغاع يذكًخ انُمغ ،ػضص  ،1312يؤعر ف.)3553-52-38 ٙ
ٔدٛش أفبص انشبْض ع .ص ،ثؼض أصائّ ان ًٍٛٛانمبََٕٛخ ،أَّٚ" :ثعذ خشٚجٗ ِٓ اٌعًّ ،ارجٗ ٔذ ٛالزٕبء ِبدح
اٌخجضٚ ،وبْ دٕٙ١ب ّ٠غه ث١ذٖ ٘برفٗ إٌمبي ،فطبٌجٗ ششط ٟثزّى٘ ِٓ ٕٗ١برفٗٚ ،أخجشٖ ثأْ ٠زمذَ إٌِ ٝشوض
اٌششطخ" ،يؼٛفب ،أَّٚ" :ثعذ أْ ر٘ت إٌ٘ ٝزا األخ١ش ،اعزفغشٖ سجبي اٌششطخ دٛي ِب إرا وبْ ٠مَٛ
ثبٌزص٠ٛش ،ثُ أسجعٛا ٌٗ ٘برفٗ" ،يٕػذب أَّ٠ ٌُ" :شب٘ذ اٌّزّٙز ٓ١ثبٌّشح إٌ ٝأْ شب٘ذ أٚالّ٘ب ثبٌّخفش،
ٚأٔٗ ٌُ ٠شب٘ذ٘ب رغت ٚرشزُ اٌششطخ" ،يؤكضا أٌ" :سجبي اٌششطخ طٍجٛا ِٕٗ اٌزٛل١ع د ْٚأْ ٠عٍُ ِب ضّٓ
ثبٌّذضش".
ٔدٛش جبءد ْظِ انشٓبصح يشبنفخ نًب ػًٍ ثًذؼغ ألٕال طبدجٓب أيبو انؼبثطخ انمؼبئٛخ يٍ رظغٚذبد،
إط َُست نّ أَّٚ" :عبعخ اٌٛالعخ ،شب٘ذ اٌّزّٙخ اٌثبٔ١خ  ٟ٘ٚرص١خ ثعجبسح" 5شٛفٛا أعجبد هللا ٚ ..اٌذىبسح ..
صٛسٚا أعجبد هللا  ..صٛسٚا"ِ ،صشح عٍ ٝرذش٠ض جّ١ع اٌفض ٓ١١ٌٛاٌٍز ٓ٠وبٔٛا ثع ٓ١اٌّىبْٚ ،لذ رضآِ
رٌه ٌّب وبْ سجبي اٌششطخ ٠ضاِٙ ٌْٛٚبِ ُٙأثٕبء إ٠مبف صبدت اٌشبدٕخ اٌّز ُٙاألٚي ،اٌز ٞأثذِ ٜمبِٚخ
ششعخ ف ٟدمٚ ،ُٙعشضٌٛ ُٙاثً ِٓ عجبساد اٌغت ٚاٌشزُ ٚاإل٘بٔخ".
ٔدٛش إَّٔ ،رغجٛذب نهشٓبصح انمبََٕٛخ انًضنٗ ثٓب ف ٙيجهس انمؼبء ػهٗ غٛغْب يٍ انزظغٚذبدٔ ،يغاػبح
نًب جبء ف ٙيؼًَٕٓب ان ًُُبلغ نًب رؼًُّ يذؼغ اسزًبع انشبْض َفسّ أيبو انؼبثطخ انمؼبئٛخٔ ،ان ًُشبنف نًب
طضلٛخ فذٕٖ
رؼًُبِ يذؼغا اسزًبع انًزًٓز ٍٛانضبَٛخ ٔانضبنضخ ؛ فئَّ ،لض رسغة نهًذكًخ شك ف ٙيضٖ ِ
انًذبػغ انضالصخ انًظكٕعح.
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ٔدٛش إٌ يًب ُٚؼًك ْظا انشك ْٕ ،يب ألضيذ ػه ّٛانًزًٓزبٌ يٍ عفؼًٓب انزٕلٛغ ػهٗ يذؼغ٘ اسزًبػًٓب.
ٔدٛش نًب رسغة إنٗ ٔجضاٌ انًذكًخ شك ف ٙطضلٛخ انًذبػغ انًظكٕعح ،نزُبلؼٓب يغ شٓبصح انشبْض ع.
ص ،فئَّٔ ،إػًبال نطغٚمخ "االعزذالي ثذالٌخ االٌزضاَ" كًب ْ ٙيمغعح ف ٙيذهٓب يٍ "ػهى انًُطك" ؛ فئٌ اسزجؼبص
يؼًٌٕ رهك انًذبػغ نهشكٚ ،سزهؼو ،ػمال ٔٔالؼب ٔٔجضاَب ،اسزجؼبص انًسطغح انًجغاح ثكم أجؼائٓب ،ثًب فٓٛب
يذؼغ اسزًبع انًزٓى األٔلٔ ،طنك نؼضو اؽًئُبٌ انًذكًخ إنٗ فذٕاْب ثذست يب نٓب يٍ سهطخ ف ٙرمضٚغ ٔسبئم
اإلصجبد.
اػزٕع انشك أٔ انغٚجخ ركٕ ٍٚلُبػخ انًذكًخ ،فئٌ يٍ ٔاججٓب أٌ رفسغِ نفبئضح انًزٓى ،رطجٛمب
ٔدٛش كهًب
َ
نهًبصح األٔنٗ يٍ لبٌَٕ انًسطغح انجُبئٛخ.
ٔدٛش إَّٔ ،أيبو اسزجؼبص انًذكًخ نًذؼغ انًؼبُٚخٔ ،ػضو اؽًئُبَٓب نفذٕٖ ثبل ٙأجؼاء انًسطغح انًجغاح،
ٔفك انزؼهٛالد أػالِ ،فئَّ ٚزؼ ٍٛػهٓٛب أٌ ال رهزفذ ،ػُض ركٕ ٍٚلُبػزٓب ،فَ ٙبػنخ انذبل ،إال إنٗ يذبػغ
اسزُطبق انًزًٓ ٍٛأيبو انسٛض ٔكٛم انًهك انز ٙجبءد ،جًٛؼٓب ،سهًٛخ يٍ انُبدٛخ انشكهٛخ ٔيٕافمخ نًب ٚمزؼّٛ
طذٛخ انمبٌَٕ ،فؼال ػًب عاط أيبيٓب ػهُٛب ٔشفبْٛب ثجهسخ انذكى.
ٔدٛش إَّٔ ،رغرٛجب ػهٗ يب سهف ،فال صنٛم نهًذكًخ ػهٗ صجٕد جُذخ إ٘بٔخ سجبي اٌمٛح اٌعّ١ِٛخ أثٕبء
ل١بِ ُٙثّٙبِٚ ُٙاٌعٕف ف ٟدم ُٙػض انًزًٓز ٍٛانضبَٛخ ٔانضبنضخَ ،ظغا نشهٕ انًهف يٍ أٚخ ٔسٛهخ لبؽؼخ إلصجبد
طنك غٛغ يذؼغ انًؼبُٚخ ٔيذؼغ٘ اسزًبػًٓب أيبو انؼبثطخ انمؼبئٛخ ،انًزسغة ثشأًَٓب ش ٌ
ك إنٗ ٔجضاٌ
انًذكًخ كًب رمغع ٔفك انزؼهٛالد أػالِ ،يًب ٚزؼ ٍٛيؼّ انمٕل ثؼضو يؤاسظرًٓب يٍ أجهٓبٔ ،انزظغٚخ ثجغاءرًٓب،
ػًال ثبنًجضأ انًُظٕص ػه ّٛف ٙانًبصح األٔنٗ يٍ لبٌَٕ انًسطغح انجُبئٛخٔ ،انمبػ ٙثأٌ " :األصً فٟ
اإلٔغبْ اٌجشاءح"ٔ ،أٌ األدكبو انجُبئٛخ "ال رجٕ ٝعٍ ٝاٌشه ٚاٌزخّ ٓ١ثً عٍ ٝاٌجضَ ٚاٌ١م."ٓ١
ٔدٛش إَّٔ ،اسزُبصا إنٗ االػزغاف انزًٓٛض٘ نهًزٓى أيبو انسٛض ٔكٛم انًهكٔ ،كظا اػزغافّ انمؼبئ ٙأيبو
انًذكًخ ،فئٌ جُذخ عذَ االِزثبي ٚإ٘بٔخ سجبي اٌمٛح اٌعّ١ِٛخ أثٕبء ل١بِ ُٙثّٙبِٚ ُٙاٌعٕف ف ٟدم ،ُٙرجمٗ
صبثزخ ف ٙدمّٔ ،طنك ثبنُظغ نؼُبطغْب انزكُٕٛٚخ انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙطاد انفظٕل أػالِ ،يًب كَٕذ يؼّ
انًذكًخ الـزٕبعٙب انٕجضاَ ٙثئصاَزّ يٍ أجهٓب.
ٔدٛش اعرأد انًذكًخ رًزٛغ ْظا انًزٓى ثظغٔف انزشفٛفَ ،ظغا نمسبٔح انؼمٕثخ انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙفظم
انًزبثؼخ يمبعَخ ثشطٕعح األفؼبل انًغركجخٔ ،صعجخ إجغايّ ،فؼال ػٍ دبنزّ االجزًبػٛخ ٔانؼبئهٛخ ٔاَؼضاو
سٕاثمّ انمؼبئٛخ ،ػًال ثًمزؼٛبد انفظم  021ٚ 020يٍ انمبٌَٕ انجُبئ.ٙ
ٔدٛش رجؼب نكم ْظاٚ ،زؼ ٍٛرذًٛم انًزٓى طبئغ انضػٕٖ ،رطجٛمب نهًبصح  212يٍ لبٌَٕ انًسطغح انجُبئٛخ.
ٔدٛش اعرأد انًذكًخ ،رذضٚض يضح اإلكغاِ انجضَ ٙف ٙانذض األصَٗ ،رطجٛمب نهًبصر 123ٔ 121 ٍٛيٍ لبٌَٕ
انًسطغح انجُبئٛخ.
ٔرطجٛمب نًمزؼٛبد لبٌَٕ انًسطغح انجُبئٛخٔ ،كظا فظٕل انًزبثؼخ.

ٌٙزٖ األعجـــبة
رصشح اٌّذىّخ عٍٕ١ب ٚاثزذائ١ب ٚدضٛس٠ب5
 ف ٟاٌذفع اٌشىٍ 5ٟثمجٕنّٔ ،انزظغٚخ ثؼضو االػزضاص ثًذؼغ انًؼبُٚخ ٔاإلٚمبف ػضص -1501ص.1
 ف ٟاٌذع ٜٛاٌعّ١ِٛخ5
 oثؼضو يؤاسظح انًزًٓز .ٚ .َ( ٍٛي) ( ٚأ .ن) يٍ أجم انًُسٕة إنًٓٛبٔ ،انذكمى ثجغاءرًٓمب
؛
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 oثئصاَممخ انًممزٓى (ط ٘ .ـ) يممٍ أجممم انًُسممٕة إنٛممّٔ ،انذكممى ػهٛممّ ثشممٓغ ( )51دجسممب َبفممظا،
ٔرذًٛهّ انظبئغٔ ،اإلججبع ف ٙاألصَٗ.
ٔثٓظا ،طضع انذكى ٔره ٙثبنجهسخ انؼهُٛخ انًُؼمضح ف ٙانٕٛو ٔانشٓغ ٔانسُخ أػالِ ،ثمبػخ انجهسبد االػزٛبصٚخ ثبنًذكًخ االثزضائٛخ
ثبنمُٛطغح ْٙٔ ،يشكهخ يٍ َفس انٓٛأح انزَ ٙبلشذ انمؼٛخٔ ،انًزغكجخ يٍ انسبصح:

عجذ اٌـشصاق اٌــججـبس ٞعئـٛسـب
األعزبر5
ثذؼٕع األسزبط عجذ اٌـصـذ٠ك فـضـ١الد يًضال نهُٛبثخ انؼبيخ
ٔثًسبػضح انسٛض اٌـّـٙــذ ٞاٌشفــ١ـك كبرجب نهؼجؾ

وبرت اٌضجظ

اٌشئ١ـظ
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