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٘١تز ِفٛم ٟثٌذٌٚز
ثٌّسىّز ثإلدثس٠ز ثٌؼٍ١ج – ثٌذثةشر ثٌثجٌثز
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سة١ظ ِدٍظ إدثسر ٘١تز ثألٚلجف ثٌّقش٠ز
ٚرٌه هؼٕج ػٍ ٝزىُ ِسىّز ثٌمنجء ثالدثس – ٜدجٌمج٘شر "ثٌذثةشر ثٌشثدؼز" –في الدعوى رقم  222لسنة 33ق والصادر بجلسة
2012/7/2

ثإلخشثءثس
دضجس٠خ  2012/11/3أٚدع ثألعضجر  /ػٍ ٝػذذ ثٌّٕؼُ عالِز دقفضٗ ٚو١ال ػٓ ثٌطجػٓ لٍُ وضجح ثٌّسىّز ثإلدثس٠ز ثٌؼٍ١ج صمش٠شث
دجٌطؼٓ ف ٟزىُ ِسىّز ثٌمنجء ثالدثس – ٜدجٌمج٘شر "ثٌذثةشر ثٌشثدؼز" –في الدعوى رقم  222لسنة 33ق والصادر بجلسة
ٚ2012/7/2ثٌمجم ٟفِٕ ٟطٛلز زىّش ثٌّسىّز " دمذٛي ثٌذػ ٜٛؽىال ٚف ٝثٌّٛمٛع دشفنٙج "
ٚهٍخ ثٌطجػٓ ف ٟخضجَ صمش٠ش ثٌطؼٓ ثٌسىُ دمذٛي ثٌطؼٓ ؽكىال ٚفك ٝثٌّٛمكٛع دئٌ كجء ثٌسىكُ ثٌّطؼك ْٛف١كٗ ٚثٌمنكجء ِدكذدث دئٌ كجء
ثٌمشثس ثٌّطؼ ْٛفٚ ٗ١ثػضذجسٖ وجْ ٌُ ٠ىٓ"

ثٌٛلــــــــجةغ
صخٍـ ٚلجةغ ثٌٕضثع زغذّج خجء ِكٓ ثألٚسثق ِٚكٓ ثٌسىكُ ثٌّطؼك ْٛف١كٗ ثٔكٗ دضكجس٠خ  2010/8/7ثلكجَ ثٌطكجػٓ دػكٛثٖ ثٌقكجدس فٙ١كج
ثٌسىُ ثٌّطؼ ْٛف ٗ١هجٌذج ف ٝخضجِٙج ثٌسىُ دئٌ جء ثٌمشثس ثٌّطؼ ْٛفٚ ٗ١ثػضذجسٖ وجْ ٌُ ٠ىٓ"

ٚرٌه ػٍ ٝعٕذ ِٓ ثٌمٛي:
ثْ ثٌّطؼ ْٛمذٖ " ثٌّذػ ٝػٍ "ٗ١وجْ لذ ثفذس ثٌمشثس ثٌّطؼ ْٛف ٗ١دئصثٌز ثٌضؼذ ٞثٌٛثلغ ِٕٗ ػٍِ ٝذفٓ سل١ز زٍك ُ١وكجةٓ دمغكُ
ِٕؾجر ٔجفش دّذٕ٠ز ثٌمج٘شر ٔٚؼ ٝثٌطجػٓ ػٍ ٝثٌمشثس ثٌّطؼ ْٛف ٗ١دؤٔكٗ فكذس دجٌّخجٌفكز ٌقكس١ر زىكُ ثٌمكجٔ ْٛألعكذجح زجفكٍٙج
ثٔٗ ٠م ُ١دجٌّذفٓ دقفضٗ زجسعج ٌٗ ِٓ لذً أعشصٙج دّٛخخ ِٛثفمز ٌٗ دزٌه ٚثْ ثٌّذفٓ ٌ١ظ ِٛلٛفج ٚال ٠ضُ ثٌقشف ػٍ ِٓ ٗ١س٠كغ
ثٚ ٜلف.
ٚصككذثٌٚش ثٌككذػ ٜٛددٍغككجس ثٌّشثفؼككز ٚرٌككه ػٍكك ٝثٌٕسكك ٛثٌّذكك ٓ١دّسجمككش ٚ .ددٍغككز  2012/4/24لككشسس ثٌّسىّككز زدككض ثٌككذػٜٛ
ٌٍسىُ فٙ١ج ددٍغز ٚ 2012/7/9لذ فذس ثٌسىُ ٚأٚدػش ِغٛدصٗ ثٌّؾضٍّز ػٍ ٝأعذجدٗ ػٕذ ثٌٕطك دٗ.

ٚلذ ؽ١ذس ثٌّسىّز زىّٙج
ثٌثجدش ِٓ ثألٚسثق أْ ثٌطجػٓ وكجْ ٠ؼّكً زجسعكج دّكذفٓ سل١كز زٍك ُ١ددذجٔكز ثٌّدكجٚس – ٓ٠لغكُ ِٕؾكجر ٔجفكش – ثٌمكج٘شر صكُ إٔٙكجء
خذِضٗ ٌذٍٛغٗ ثٌغٓ ثٌمجٔ١ٔٛز دضجس٠خ  2008/8/14دّٛخخ ثٌمشثس سلُ ٌ 36غٕز ١ٌ 2007كضُ هكشدٖ ِكٓ ثٌّغكىٓ ثٌخكجؿ دكٗ ٌّٚكج
وجْ ثٌمشثس ثٌّطؼ ْٛف ٗ١لذ فذس ِٓ ٘١تز ثألٚلجف ثٌّقش٠ز دئصثٌز ٚمغ ٠ذ ثٌطجػٓ  ِٓٚثُ فجٔٙكج صىك ْٛلكذ أػٍّكش فكس١ر زىكُ
ثٌمجٔ ْٛالعّ١ج ثٔٗ ال ٛ٠خذ ِذشس ٌٛخٛد ثٌطجػٓ دؼذ ثٔضٙجء ِذصٗ.

ٚإر ٌُ ٍ٠م ٝثٌسىُ لذٛال ٌذ ٜثٌطجػٓ فمذ هؼٓ فٌ ٗ١ألعذجح ث٢ص١ز:
غقخ عٍطز ثٌدٙز ثإلدثس٠ز:
ز ١ك إْ ثٌثجدككش ِككٓ ثألٚسثق ثٔككٗ ال ٛ٠خككذ ثخضقككجؿ ٌ١ٙتككز ثألٚلككجف ثٌّقككش٠ز ػٍكك ٝثٌّككذفٓ إّٔككج صخككضـ دككزٌه إدثسر ثألمككشزز
ٚثٌّذثفٓ ٚثْ ثٌدٙز ثٌض ٟأفذسس لشثس إٔٙجء خذِز ثٌطجػٓ ِ٘ ٟذ٠ش٠ز أٚلجف ثٌمج٘شر ١ٌٚغش ٘١تز ثألٚلجف ثٌّقش٠ز ثٌض ٟصسكذد
ثخضقجفٙج ف ٝإدثسر ٚثعضثّجس أِٛثي ثألٚلجف ِٓ أسثم ٝصسثػ١ز ٚػمجسثس  ِٓٚثُ فجْ ثٌمشثس ثٌّطؼ ْٛفٍٚ ٗ١إر فذس ػٍك ٝصٍكه
ثٌؾجوٍز ٠ى ْٛلذ فذس ِ ضقذج عٍطز ٚص٠ش ثألٚلجف.

ثٌــــــــــشث ٜثٌمجٟٔٔٛ
ومن حيث أن ما يهدف إليه الاهاعن ههو الحمهم بوبهو الاعهن كهما وفه الموضهو دئٌ كجء ثٌسىكُ ثٌّطؼك ْٛف١كٗ ٚثٌمنكجء ِدكذدث
دئٌ جء ثٌمشثس ثٌّطؼ ْٛفِ ٗ١غ ِج ٠ضشصخ ػٍ ٝرٌه ِٓ ثثؤس ٚإٌضثَ ثٌدٙز ثإلدثس٠ز ثٌّقشٚفجس"
1

عمر محاد

ومن حيث ان عن كم الاعن:
ومن حيث إن الحمم الماعون في صدر بجلسة  2012/7/2وقد تودم الااعن بالب من اإلعفاء من الرسوم بتاريخ
 2012/2/3وان قرار اإلعفاء من الرسوم صدر بتاريخ  2012/2/27وأن تورير الاعن تم إيداع بتاريخ  2012/11/3فمن
ثم يمون هذا الاعن األخير قد أقيم هو األخر خا الميعاد المورر قانونا .األمر الذي يضح مع الاعن موام في المواعيد
الوانونية عما بحمم المادة  44من قانون مجلس الدولة ومن حيث إن الاعن قد استوف سائر أوضاع الكملية فإنهما يضحي
موبوال كما.

ومن حيث إنه عن الموضوع:
 ِٓٚز ١إْ ثٌّجدر "  ِٓ "1ثٌمجٔ ْٛسلُ ٌ 5غٕٗ 1966ف ٝؽؤْ ثٌدذجٔجس – صكٕـ ػٍك ٝثٔكٗ "صؼضذكش خذجٔكز ػجِكز وكً
ِىككجْ ِخقككـ ٌككذفٓ ثٌّككٛص ٝلككجةُ فؼككال ٚلككش ثٌؼّككً دٙككزث ثٌمككجٔٚ ْٛوككزٌه وككً ِىككجْ ٠خقككـ ٌٙككزث ثٌ ككشك دمككشثس ِككٓ ثٌغككٍطز
ثٌّخضقز.
ٚصؼذ أسثم ٝثٌدذجٔكجس ِكٓ ثألِكٛثي ثٌؼجِكز ٚصسكضفع دٙكزٖ ثٌقكفز دؼكذ إدطكجي ثٌكذفٓ فٙ١كج ٚرٌكه ٌّكذر ػؾكشر عكٕٛثس أ ٚإي ٠كضُ ٔمكً
ثٌشفجس ِٕٙج ػٍ ٝزغخ ثألزٛثي".
ٚصٕـ ثٌّجدر " ِٓ "2رثس ثٌمجٔ ْٛػٍ ٝثٔكٗ "صضك ٌٝٛثٌّدكجٌظ ثٌّسٍ١كز فك ٟزكذٚد ثخضقجفكٙج إٔؾكجء ثٌدذجٔكجس ٚفك١جصٙج
ٚإٌ جء٘ج ٚصسذ٠ذ سعُ ثالٔضفجع دٙج دّج ال ٠دجٚص ( 500خّغّجةز ٍِكٌٍّ ُ١ضكش ثٌّشدكغ ٚرٌكه هذمكج ٌٍؾكشٚه ٚثألٚمكجع ثٌضك ٟصسكذد٘ج
ثٌالةسز ثٌضٕف١ز٠ز.
 ِٓٚز ١إْ ثٌّجدر " ِٓ "1ثٌالةسز ثٌضٕف١ز٠ز ٌٍمجٔ ْٛسلُ ٌ 5غكٕز 1966فك ٝؽكؤْ ثٌدذجٔكجس ثٌقكجدسر دمكشثس ٚص٠كش
ثٌقسز سلُ ٌ 418غٕز  1970صٕـ ػٍ ٝثٔٗ " صضك ٌٝٛثٌّدكجٌظ ثٌّسٍ١كز وكً فك ٟزكذٚد ثخضقجفكٗ زقكش خّ١كغ ثٌدذجٔكجس ثٌؼجِكز
ٚثٌّككذثفٓ ثٌخجفككز ٚل١ككذ٘ج فكك ٟعككدالس خجفككز ِشلّككز ثٌقككسجةف ِٚخضِٛككز دخككجصُ ثٌّدٍككظ ثٌّسٍكك ٝثٌّخككضـ ٚصضنككّٓ ثٌذ١جٔ كجس
ث٢ص١ز:
( )1أعُ ثٌّسجفظز – ثعُ ثٌّذٕ٠ز أ ٚثٌس( – ٟلغُ ثٌؾشهز – ثٌؾ١جخز) ثعُ ثٌمش٠ز -ثعُ ثٌدذجٔز ٛٔٚػٙج.
(ِ )2غجزز ثٌدذجٔز ٚزذٚد٘ج.
( )3سلُ ٚصجس٠خ ثٌمشثس ثٌقجدس دضخق١قٙج ٌٍذفٓ إْ ٚخذ.
( )4د١جْ ثألزٛثػ ٚأعّجء ثٌّٕضفؼ ٓ١دٙج ٚصٛثس٠خ ٚأسلجَ ثٌضشثخ١ـ ثٌقجدسر دٙج إْ ٚخذس ِٚغجزضٙج.
ٚصشفككك دجٌغككدالس خككشثةو ِغككجز١ز ٌٍّذٕ٠ككز أ ٚثٌمش٠ككز دّم١ككجط سعككُ  2500/1أ 5000/1 ٚأ 10000/1 ٚأِ ٚذٕ١ككج ػٍٙ١ككج ِٛثلككغ
ٚزذٚد ثٌدذجٔجس ٚثٌّذثفٓ ثٌخجفز ٚثٌطشق ثٌّٛفٍز إٌٙ١ج.
ٚصٕـ ثٌّجدر " ِٓ "2رثس ثٌالةسز ػٍ ٝثٔٗ "ٌٍّدٍظ ثٌّسٍ ٝأْ ٠سذد ِغجزز ِؼٕ١ز ٌألزكٛثػ ثٌمجةّكز دجٌدذجٔكجسٌٚ .كٗ فكٝ
٘كزٖ ثٌسجٌككز أْ ٠غكض ٌٝٛػٍكك ٝثٌّغككجزز ثٌضثةكذر فكك٘ ٝككزٖ ثألزكٛثػ إرث وجٔككش غ١ككش ِؾك ٌٛز دجٌّمككجدش ٚصقككٍر ٌالٔضفكجع دٙككج ػٍكك ٝأْ
٠ؼشك ثٌّٕضفؼ ْٛػٓ ثٌّٕؾآس ٚثألعٛثس ثٌّغض ٌٝٛػٍٙ١ج ٚأْ ٠مغّٙج ٛ٠ٚصػٙج ػٍِٕ ٝضفؼ ٓ١خذد ٚفمج ٌألٚمجع ثٌضك٠ ٝقكذ دٙكج
لشثس ِٓ ِدٍظ ثٌّسٍ ٝثٌّخضـ.
ٚصٕـ ثٌّجدر " ِٓ "8رثس ثٌالةسز ػٍ ٝثٔكٗ "٠ -ىكٌٍّ ْٛدٍكظ ثٌّسٍك ٝثإلؽكشثف ػٍك ٝزشثعكز ثٌدذجٔكز ٔٚظجفضٙكج ٚػٍ١كٗ
صٛف١ش ثٌدٙجص ثٌالصَ ٌزٌه٠ٚ .سظش ردر ثٌزدجةر دثخً ثٌدذجٔز وّج ٠سظش إٌمجء ثٌمجرٚسثس ٚثٌّضخٍفجس ف ٟهشلجصٙج ٚددٛثس ثٌمذٛس.
ٚصٕـ ثٌّجدر " ِٓ "9ثٌالةسز رثصٙكج ػٍك ٝثٔكٗ " -ػٍك ٝثٌّدٍكظ أْ ٕ٠ؾكب ثعكضشثزز ِغكمٛفز ددكٛثس ِكذثخً ثٌدذجٔكز الٔضظكجس
ثٌّؾ١ؼِٚ ٓ١ىضذج ٌٍضشد."ٟ
 ِٓٚز ١ثْ ِفجد ِج صمذَ ثْ أسثم ٝثٌدذجٔجس ٘كِ ٟكٓ أسثمك ٝثٌذٌٚكز ٔ -كجه ثٌّؾكشع دجٌّدكجٌظ ثٌّسٍ١كز فك ٟزكذٚد ثخضقجفكٙج
إٔؾجء ثٌدذجٔجس ٚف١جٔضٙج ٚإٌ جء٘ج ٚصسذ٠ذ سعُ ثالٔضفجع دٙج وّج ٔجه دكٛص٠ش ثٌقكسز إفكذثس ثٌالةسكز ثٌضٕف١ز٠كز ٌٙكزث ثٌمكجٔ ْٛدؼكذ
ِٛثفمز ٚص٠ش ثإلعىجْ ٚثٌّشثفك ٚثٌذٌٚز ٌإلدثسر ثٌّسٍ١ز  -ثٌالةسز ثٌضٕف١ز٠ز أٚسدس ثألزىجَ ثٌّٕفزر ٌٍمجٔ ْٛثٌّؾجس إٌٚ ٗ١رٌه فّ١كج
٠ضؼٍكك دجٌدذجٔككجس ٚثٌّكذثفٓ ثٌخجفككز ٚثٌمٛثػكذ ثٌخجفككز دٕمكً ثٌدثك دثخكً ثٌدّٛٙس٠ككز ٚصٍكه ثٌّضؼٍمككز دكئزشثق ثٌدثك  -ثكُ ٔظّككش
ثٌؾككت ْٛثٌّضؼٍمككز دّٕٙضكك ٟثٌسجٔٛص١ككز ٚثٌضشد١ككز ٚػٕ١ككش دٛمككغ ٔقككٛؿ ٌألزىككجَ ثٌؼـــككـجِز ٚثٌٛلض١ـــككـز دؾككؤْ ٘ككجص ٓ١ثٌّٕٙضكك( ٓ١
ثٌسجٔٛص١ز ٚثٌضُشد١ز ) وّج صنّٕش ثٌالةســز إٔؾكجء ٌدٕضك ٓ١ثألٌٚكٚ : ٝسد روش٘كج فك ٝثٌّكجدر (ِٕٙ )4كج ٚصؾكىً دمكشثس ِكٓ ثٌّسكجفع
ٚصخضـ " دجٌٕظش ف ٝصٛع١غ ثٌدذجٔجس ثٌمذّ٠ز ٚثخض١جس ِٛثلغ ثٌدذـجٔجس ثٌدذ٠ذر " ٚصؼضّكذ صٛفك١جصٙج ِكٓ ِدٍكظ ثٌّسجفظكز أِكج
ثٌٍدٕز ثٌثجٔ١ز فضخضـ دجٌؾت ْٛثٌٛظ١ف١ز ٌٍسجٔٛص١ز ٚثٌضشد١ز ِٚغجػذ ِٓ ُٙ٠ز ١ثخض١كجسُ٘ ٚصمش٠كش فكالز١ض ُٙفنكالع ػكٓ صٛل١كغ
ثٌدضثءثس ٌٚ -تٓ وجٔش ثٌٍدٕز ثأل ٌٝٚصخضـ دىكً ِكج ٠ضؼٍكك دجٌدذجٔكجس عكٛثء فّ١كج ٠ضؼٍكك دضٛعك١غ ثٌمذّ٠كز ِٕٙكج أ ٚثخض١كجس ِٛثلكغ
خذ٠ذر ٌٙج فئْ رٌه ال ّٕ٠غ ِٓ دغو ٘زث ثالخضقجؿ ػٍ ٝثٌدذجٔجس ثٌمجةّز أ٠نج ع ِٚج ٠ثكٛس دؾكؤٔٙج فك ٝثٌؾكىج ٜٚثٌضك ٝصكذٚس دكٓ١
ث ٌّٕضفؼ ٓ١دٙج دجػضذجس أْ ٘زٖ ثٌّٕجصػجس صخنغ ف ٟػِّٙٛج ألزىجَ لجٔ ْٛثٌدذجٔجس ٚالةسضٗ ثٌضٕف١ز٠ز دجػضذجسّ٘ج ثٌؾكش٠ؼز ثٌؼجِكز
ف٘ ٝزث ثٌخقٛؿ"" ف٘ ٝكزث ثٌّؼٕك ٝزىكُ ثٌّسىّكز ثإلدثس٠كز ثٌؼٍ١كج – فك ٝثٌطؼكٓ سلكُ ٌ 6952غكٕز  46ق.ع  -خٍغكز - 12 - 13
"2003
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 ِٓٚز ١إْ ثٌّجدر " ِٓ "1لشثس سة١ظ خّٛٙس٠ز ِقش ثٌؼشد١ز دجٌمجٔ ْٛسلكُ ٌ 80غكٕز 1971دئٔؾكجء ٘١تكز
ثألٚلجف ثٌّقش٠ز صٕـ ػٍ ٝثٔكٗ " ـ صٕؾكؤ ٘١تكز ػجِكز صغكّ١٘ " ٝتكز ثألٚلكجف ثٌّقكش٠ز " صىكٌٙ ْٛكج ثٌؾخقك١ز ثالػضذجس٠كز
ٚصضذغ ٚص٠ش ثألٚلجف ٠ٚىِ ْٛمش٘ج ِذٕ٠ز ثٌمج٘شر ٠ٚدٛص إٔؾجء فشٚع ٌٙج ف ٝثٌّسجفظجس دؼذ ِٛثفمز ِدٍظ إدثسر ثٌ١ٙتز.
ٚصٕـ ثٌّجدر " ِٓ "2رثس ثٌمجٔ ْٛػٍ ٝثٔٗ " صخضـ ثٌ١ٙتز ٚزذ٘ج دئدثسر ٚثعضثّجس أِٛثي ثألٚلجف ث٢ص١ز:
(أٚالع) ثألٚلككجف ثٌّٕقككٛؿ ػٍٙ١ككج فكك ٝثٌّككجدر ِ 1ككٓ ثٌمككجٔ ْٛسلككُ ٌ 272غككٕز  1959ثٌّؾككجس إٌ١ككٗ فّ١ككج ػككذث ( :ث) ثألسثمككٟ
ثٌضسثػ١ز ثٌّٛلٛفز ػٍ ٝخٙجس ثٌذش ثٌؼجَ ٚثٌض ٝآٌش إٌ ٝثٌ١ٙتز ثٌؼجِز ٌإلفالذ ثٌضسثػك ٟدجٌمكجٔ ْٛسلكُ ٌ 152غكٕز  1957ثٌّؾكجس
إٌ.ٗ١
(ح) ثألسثم ٟثٌضسثػ١ز ثٌّٛلٛفز ػٍك ٝخٙكجس ثٌذكش ثٌخكجؿ ٚثٌضك ٟآٌكش إٌك ٝثٌ١ٙتكز ثٌؼجِكز ٌإلفكالذ ثٌضسثػك ٟدجٌمكجٔ ْٛسلكُ 44
ٌغٕز  1962ثٌّؾجس إٌ.ٗ١
(ج) ثألٚلجف ثٌخ١ش٠ز ثٌض٠ ٟؾضشه فٙ١ج ثٌٛثلف ثٌٕظش ٌٕفغٗ ٚألدٕجةٗ ِٓ هذمز ٚثزذر.
(د) ثألٚلجف ثٌض ٟصؾشف ػٍٙ١ج ٘١تز أٚلجف ثأللذجه ثألسثٛروظ.
(ثجٔ١جع) أِٛثي ثٌذذي ٚأِٛثي ثألزىجس .
(ثجٌثجع) عٕذثس ثإلفالذ ثٌضسثػٚ ٟلّ١ز ِج ثعضٍٙه ِٕٙج ٚس٠ؼٙج.
(سثدؼجع) ثألٚلجف ثٌض٠ ٟؤٚي زك ثٌٕظش ػٍٙ١ج ٌٛصثسر ثألٚلجف دؼذ ثٌؼًّ دٙزث ثٌمجٔ.ْٛ
 ِٓٚز ١إْ دثةشر صٛز١ذ ثٌّذجدا ثٌّؾىٍز هذمج ع ٌٍّجدر (ِ )54ىشسثع ِكٓ لكجِٔ ْٛدٍكظ ثٌذٌٚكز ثٌقكجدس دجٌمكجٔ ْٛسلكُ
ٌ 47غٕز  1972لذ ثٔضٙش ف ٟزىّٙج ثٌقجدس ف ٟثٌطؼٓ سلُ ٌ 3096غٕز  35لنجة١ز ددٍغز  1999/5/6إٌ ٝأْ ِؾكشٚع ثٌمكجْٔٛ
سلُ ٌ 272غٕز 1959إر ٔجه دٛصثسر ثألٚلجف ثٌم١جَ ػٍ ٝؽت ْٛثألٚلجف ثٌخ١ش٠ز وّكج ٠مك َٛثٌٕظكجس ثدض كجء ِقكٍسز ثٌٛلكف ٚإؽكفجلجع
ػٍ ٝس٠ؼٗ ِٓ أْ صّضذ إٌ٠ ٗ١ذ غ١ش إِٔ١ز صغكض ٌٟٛػٍ١كٗ ػّكذثع أ ٚصٕفمكٗ ِذكذدثع ٌٚمكذ خٍفضٙكج فك٘ ٟكزث ثٌؼكخء ٘١تكز ثألٚلكجف ثٌضكٟ
أٔؾتش دّٛخخ ثٌمجٔ ْٛسلُ ٌ 80غٕز  1971ز ١أفذسش ٌٙج ٚزذ٘ج ثالخضقجؿ دئدثسر ٚثعضثّجس ٚثٌضقشف فك ٟأِكٛثي ثألٚلكجف
ثٌخ١ش٠ز دجػضذجس٘ج ٔجةذز ػٓ ٚص٠ش ثألٚلجف ثٌز٠ ٞض ٌٝٛإدثسر أِٛثي ثألٚلجف دٛففٗ ٔجظش ٚلف
 ِٓٚز ١إْ ثٌّغضمش ػٍ ٗ١ف ٟلنجء ثٌّسىّز ثإلدثس٠كز ثٌؼٍ١كج أْ ثٌخقكِٛز فك ٟدػك ٜٛثإلٌ كجء ٘ك ٟخقكِٛز ػ١ٕ١كز ِٕجهٙكج
ثخضقككجَ لككشثس أدثس ٜفكك ٟرثصككٗ ثعككضٙذثفج ٌّشثلذككز ِؾككشٚػ١ضٗ ٚز١ك إْ ثٌمككشثس ثالدثس ٜػٍكك٘ ٝككزث ثٌٕسكك٘ ٛككِٛ ٛمككٛع ثٌخقككِٛز
ِٚسٍٙج ف ٟدػ ٜٛثإلٌ جء فجٔٗ ٠ضؼ ٓ١أْ ٠ى ْٛلجةّج ِٕٚضدج ألثجسٖ ػٕذ إلجِز ثٌذػِٚ ٜٛؤد ٜرٌه ثٔكٗ إرث صثي ثٌمكشثس ثالدثس ٜلذكً
سفغ ثٌذػ ٜٛأ ٚوجْ ثٌمشثس ثالدثس ٜثٌٕٙجة٠ ٌُ ٟقذس دؼذ فجْ ثٌذػ ٜٛصى ْٛغ١ش ِمذٌٛز " ٠شثخغ ف ٟرٌه زىُ ثٌّسىّكز ثإلدثس٠كز
ثٌؼٍ١ج ف ٝثٌطؼٓ سلُ ٌ 1383غٕز  31ق.ع خٍغز "1986/1/18
 ِٓٚز ١إْ ثٌثجدش فمٙج ٚلنجء أْ ػ١جح ػذَ ثالخضقجؿ ٘ ٛرٌه ثٌؼ١خ ثٌز٠ ٞضّثً ف " ٟػذَ ثٌمذسر ػٍكِ ٝذجؽكشر ػّكً
لجِٔ ٟٔٛؼ ٓ١الْ ثٌّؾشع خؼٍٗ ِٓ عٍطز ٘١تز أ ٚفشد " ٚدٙزث ثٌضؼش٠ف فجْ ػ١خ ػذَ ثالخضقجؿ ٘ ٛػ١ذج ػن٠ٛج ٠شصىض دقفز
ِذجؽشر ٚأعجع١ز ػٍ ٝل١جَ فشدث وكجْ ث١٘ ٚتكز ِكجسط ػّكال لجٔ١ٔٛكج ِكٓ ثخضقكجؿ فكشد أ١٘ ٚتكز أخكش " ٜد /عكٍّ١جْ ثٌطّكج– ٜٚ
ثٌمنجء ثٌىجًِ – ه 1976ؿ "679
ٚف٘ ٝزث ثٌّؼٕٔ ٝسش ثٌّسىّز ثإلدثس٠ز ثٌؼٍ١ج زّٕ١ج لنش دكجْ " إرث خكٛي ثٌّؾكشع ثخضقجفكج ٌٍغكٍطز ثإلدثس٠كز ٌٚكُ ٠سكذد
٘زٖ ثٌغٍطز فئٔٙكج صسكذد ٚفمكج ٌطذكجةغ ثألِكٛس ٚثٌمٛثػكذ ثٌؼجِكز فك ٟثالخضقكجؿ" " زىكُ ثٌّسىّكز ثإلدثس٠كز ثٌؼٍ١كج ثٌقكجدس دضكجس٠خ
ِ – 1960/4/26دّٛػز أد ٛؽجد ٞؿ "466
وّج وجْ ٘زث ثٌضؼش٠ف ثٌز ٞثصخزصٗ ِسىّكز ثٌمنكجء ثالدثس ٜفك ٟزىّٙكج ثٌقكجدس دضكجس٠خ  1957/1/217زّٕ١كج ألكشس "
دجْ ػ١خ ػذَ ثالخضقجؿ ف ٟدػ ٜٛثإلٌ جء ٘ ٛػذَ ثٌمذسر ػٍِ ٝذجؽشر ػًّ لجِٔ ٟٔٛؼ ٓ١خؼٍٗ ثٌّؾشع ِٓ عٍطز فشد أ١٘ ٚتز
أخش"ٜ
 ِٓٚز ١ثٔٗ ٌ ٚتٓ وجْ ػخء ثإلثذكجس ٠مكغ ػٍك ٝػكجصك ثٌّكذػ ٝثعكضٕجدث إٌك ٝثٌمجػكذر ثألفك١ٌٛز ثٌضك ٟصمنك ٝدكؤْ ثٌذٕ١كز ػٍكِ ٝكٓ
ثدػ ٝإال أْ ثألخز دٙزث ثألفً ػٍ ٝإهاللٗ فِ ٟدجي ثٌّٕجصػجس ثإلدثس٠ز ال ٠غضمِ ُ١كغ ٚثلكغ ثٌسكجي ٚهذ١ؼكز ثٌٕظكجَ ثالدثس ٜثٌكزٞ
٠م َٛػٍِ ٝذذأ ثٌضٕظ ُ١ثٌالةس ٟثٌّغكذك إلخكشثءثس ٚخطكٛثس ثٌؼّكً ثالدثسٚ ٜصٛص٠كغ ثالخضقكجؿ دك ٓ١ثٌؼكجٍِ ٓ١فك ٟثٔدكجص ِٙجِكٗ
دقككٛسر ِسككذدر ٚمككشٚسر صٕظكك ُ١زفككع ثٌٛثككجةك ٚثٌّغككضٕذثس ٌٍشخككٛع إٌٙ١ككج عككٛثء ٌنككّجْ زمككٛق ثٌّككٛثهٕٚ ٓ١ثإلدثسر أٌ ٚضسذ٠ككذ
ثٌّغت١ٌٛز  ِٓٚثُ صسضفع ثإلدثسر هذمج ٌّمضن١جس ثٌٕظجَ ثٌؼجَ ثالدثس ٜددّ١غ ثٌٛثكجةك ٚثٌٍّفكجس ثٌّضؼٍمكز دجألػّكجي ثٌضك ٟصمك َٛدٙكج
أ ٚدقٛسر سعّ١ز ِٕٙج ٘ٚك ٝثألٚسثق رثس ثألِكش ثٌسجعكُ فك ٟثٌّٕجصػكز ثإلدثس٠كز – ثٔكٗ دٕكجء ػٍكِ ٝكج لكشسٖ ثٌذعكضٛس ِكٓ خنكٛع
ثٌذٌٚككز ٌٍمككجٔٚ ْٛػككذَ زقككٓ أ ٜػّككً أ ٚإخككشثء ٠قككذس ػككٓ ثٌدٙككجس ثإلدثس٠ككز ِككٓ زقككجٔز ثٌمنككجء ِٚغككت١ٌٛز ثٌغككٍطز ثٌمنككجة١ز
ٚدقفز خجفز ِدٍظ ثٌذٌٚز ػٓ صسم١ك ع١جدر ثٌمجِٔٚ ْٛذجؽشر ثٌشلجدز ػٍِ ٝؾشٚػ١ز صقشفجس ٚلشثسثس ثٌدٙجس ثإلدثس٠كز فئٔكٗ
٠ضؼ ٓ١ػٍ٘ ٝزٖ ثٌدٙجس أْ صمذَ ٌّسجوُ ِدٍظ ثٌذٌٚز عكجةش ثألٚسثق ٚثٌّغكضٕذثس ثٌّضؼٍمكز دّٛمكٛع ثٌٕكضثع ٚثٌّف١كذر فك ٟإظٙكجس
ٚخٗ ثٌسك ف ٗ١إثذجصج ٔٚف١ج ِض ٝهٍخ إٌٙ١ج رٌه – إرث ٔىٍش صٍه ثٌدٙز ػٓ صمكذ ُ٠ثألٚسثق ثٌّضؼٍمكز دّٛمكٛع ثٌٕكضثع ٚوكجْ ثٌّكذػٝ
٠ؼضّذ ف ٟصؼ١١خ لشثس٘ج ػٍِ ٝج صنّٕضٗ ثٌّغضٕذثس ثٌض ٟصسضفع دٙج ٚثِضٕؼش ػكٓ صمكذّٙ٠ج ثٔٙكجسس لشٕ٠كز ثٌقكسز ثٌضك ٟصضّضكغ دٙكج
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ثٌمشثسثس ثإلدثس٠ز – أثش رٌه  :صمٌ َٛقجٌر ثٌّذػ ٝلشٕ٠ز خذ٠ذر ػٍ ٝفسز ثدػجءثصٗ أِجَ ثٌمنجء ٚعالِز ِج لذِكٗ ِكٓ ِغكضٕذثس

ٚأٌمش ػخء ثإلثذجس ِٓ خذ٠ذ ػٍ ٝػجصك ثإلدثسر  " .الطعن رقم  3344سنة قضائية  43مكتب فني  34تاريخ الجلسة
1991/ 31 / 13صفحة رقم "191
 ِٓٚز ١إْ ثٌّمشس لجٔٔٛج ع أْ ثٌٛلف ٘ ٛزذظ ثٌؼ ٓ١ػٍ ٝزىُ ٍِه هللا صؼجٌ ٝفال ٍّ٠ىٙج أزذ ِٓ ثٌؼذجد ٔ ٚكجظش ثٌٛلكف ٘كٛ
فجزخ ثٌٛال٠ز ػٍ ٗ١ثٌّفكٛك فك ٝثٌم١كجَ دّقكجٌسٗ  ٚثعكضمالٌٗ ػٍك ٝأفكٍر ٚخكٗ  ٚأٔكٗ ٚزكذٖ  -فكٔ ٝطكجق ٘كزٖ ثٌٛال٠كز  ٚػكذَ
ٚخٛد ِجٌه ٌٍٛلف  -ثٌزّ٠ ٜثً خٙز ثٌٛلف ِ ٚقٍسز وً ِكٓ أػ١جٔكٗ فكئرث ألضنك ٝزغكٓ ثالعكض الي ٚمكغ ػمكجس ِكٓ ػمجسثصكٗ فكٝ
خذِز ػمجس آخش  ٚإلجِز ػالِز ظج٘شر صذي ػٍ ٝرٌه فئْ ٔجظش ثٌٛلف ٚزذٖ ٘ ٛثٌزٍّ٠ ٞه إلجِضٙج د ْٚأْ ٠ى ْٛرٌه صمش٠ش ٌسك
 ِٓٚز ١ثٔٗ دضطذ١ك ِّج صمذَ ٌٚتٓ وجْ ثٌّؾشع لذ ٔـ فشثزز دّمضل أزىجَ ثٌمجٌٔ 81 ْٛغٕز  1971ػٍ ٝأزم١ز ٘١تكز
ثألٚلككجف ثٌّقككش٠ز فكك ٟأدثسر ٚثعككضثّجس أِككٛثي ثألٚلككجف إال أْ ثٌثجدككش أ٠نككج أْ ثٌدذجٔككجس ٚثٌّككذثفٓ ثٌؼجِككز ٚثٌخجفككز ال صؼككذ ِككٓ
أألِٛثي ثٌض ٟصخنغ دطذ١ؼضٙج أ ٚدٕـ ثٌمجٔ ْٛإلدثسر ٘١تز ثألٚلجف ز ١أْ ثٌمجٌٔ 5 ْٛغٕز  1966خؼً وً ِىجْ ِخقكـ ٌكذفٓ
ثٌّٛص ٝصُ فؼال ػٕذ ثٌؼًّ دجٌمجٔ ْٛسلُ ٌ 5غٕز  1966ث ٜف 1966/5/1 ٝخذجٔز ػجِز ٚأٔجه ثٌمجٔ ْٛدجٌّدكجٌظ ثٌّسٍ١كز ٚثالدثسس
ثٌّسٍ١ككز وككال فكك ٟزككذٚد ثخضقجفككٗ عككٍطز ثإلؽككشثف ٚثٌّضجدؼككز ػٍكك ٝصٍككه ثٌّككذثفٓ ٚفكك١جٔضٙج ٚثخض١ككجس ِٛثلككغ ثٌدذجٔككجس ٚصٛعكك١ؼٙج
ٚثخض١جس ِٓ ٠م ِْٛٛدسشثعضٙج ٔٚظجفضٙج  ِٓٚثُ صٕضف ٟففز ثٌٛلف ثالٍ٘ ٝأ ٚثٌخ١ش ٞػٓ أِجوٓ دفٓ ثٌّكٛصٕ١ٌ ٝؼمكذ ثالخضقكجؿ
دِٚج إٌ ٝثٌد ٙز ثٌّٕٛه دٙج رٌه ٚ ٝ٘ٚزكذثس ثإلدثسر ثٌّسٍ١كز ٠ٚضفكشع ِكٓ رٌكه ثالخضقكجؿ أْ ثٌٛزكذثس ثٌّسٍ١كز دّٛخكخ ٔكـ
ثٌمجٔ ٟ٘ ْٛثٌدٙز ثٌٛز١ذر ثٌّخٛي ٌٙج صؼ ٓ١ثٌسشثط ػٍٙ١ج  ِٓٚثُ فئٔٙج صٍّه أ٠نكج عكٍطز ػكضٌٚ ُٙرٌكه صذؼكج ٌٍمجػكذر ثألفك١ٌٛز
دجْ ِٓ ٍّ٠ه عٍطز إفذثس ثٌمشثس ٍّ٠ه إٌ جةٗ أ ٚصؼذ. ٍٗ٠
ٚػشٚخج ػٍِ ٝج صمذَ  ٚز ١أْ ثٌثجدش ِٓ ثألٚسثق أْ ثٌطجػٓ وجْ ٠ؼًّ زجسعج دّذفٓ سل١ز زٍك ُ١ددذجٔكز ثٌّدكجٚس – ٓ٠لغكُ
ِٕؾجر ٔجفش – ثٌمج٘شر صكُ إٔٙكجء خذِضكٗ ٌذٍٛغكٗ ثٌغكٓ ثٌمجٔ١ٔٛكز دضكجس٠خ  2008/8/14دّٛخكخ ثٌمكشثس سلكُ ٌ 36غكٕز ١ٌ 2007كضُ
هشدٖ ِٓ ثٌّغىٓ ثٌخجؿ دٗ  ٌّٚج وجْ ثٌمشثس ثٌّطؼك ْٛف١كٗ لكذ فكذس ِكٓ ٘١تكز ثألٚلكجف ثٌّقكش٠ز دئصثٌكز ٚمكغ ٠كذ ثٌطكجػٓ فجٔكٗ
٠ى ْٛدٙكزٖ ثٌؾكجوٍز لكذ فكذس ِكٓ غ١كش ِخكضـ دسغكذجْ أْ أسثمك ٝثٌدذجٔكجس ٚثٌّكذثفٓ ٘كِ ٟكٓ ثألِكٛثي ثٌّٕكٛه دٛزكذثس ثإلدثسر
ثٌّسٍ١ز ثإلؽشثف ػٍٙ١ج  ٛ٘ٚثألِش ثٌز٠ ٞدشد ثٌمشثس ثٌّطؼ ْٛفِ ِٓ ٗ١ؾشٚػ١ضٗ ثٌمجٔ١ٔٛز ٠ٚدؼٍكٗ ِشخسكج ثإلٌ كجء فنكال ػٍكٝ
رٌه فجْ ثٌدٙز ثإلدثس٠ز ِقكذسر ثٌمكشثس ثٌّطؼك ْٛف١كٗ ٌكُ صمكذَ ِكج ٠ف١كذ أٔٙكج ٘ك ٟثٌّؾكشفز ػٍك ٝثٌّكذفٓ أ٘ ٚك ٟثٌضك ٟلجِكش دضؼكٓ١
ثٌسجسط " ثٌطجػٓ" ٚثْ رٌكه ثٌّكذفٓ ٚلكف خ١كشٚ ٞإر خٍكش ثألٚسثق ِكٓ رٌكه ثألِكش ثٌكز٠ ٞمك ُ١لشٕ٠كز لجٔ١ٔٛكز ػٍك ٝػكذَ فكسز
ثإلخشثءثس ثٌض ٟلجِش دٙج.

ٔ ِٓٚجز١ز أخش ٜفٍ ٛثعضمجَ ثألِش ػٍ ٝثٌٕسك ٛثٌكز ٞصذػ١كٗ ٘١تكز ثألٚلكجف ثٌّقكش٠ز ِكٓ أٔٙكج ٘ك ٟثٌّٕكٛه دٙكج
إدثسر ثٌّككذفٓ أٌكك١ظ ِككٓ ثٌّٕقككف ٘ٚكك ٝثٌضكك ٟصمكك َٛدضؼكك ٓ١زككشثط ػٍكِ ٝككذثفٓ ثٌّككٛصٌ ٝخككذِض٘ٚ ُٙككُ فكك ٟرِككز
ٚسزجح هللا ٕ٠ٚؼّ ْٛدجٌس١جر ثٌذشصخ١ز ٚال ص ُّٙٙثٌذٔ١ج  ٌٛٚددٕجذ دؼٛمز أْ صؼجٚ ْٚصغكجػذ ِكٓ ٘كُ ثسصنكٛث
ِؾجسوز ثٌّٛص ٝفِ ٟغىٕٚ ُٙزٍّٛث ِؼ َّٛ٘ ُٙثٌذٔ١ج ٚأٚصثس ِٓ ٠سىّ ُٙٔٛدؼذَ إ٠دجد عكىٓ دكذٌٙ ً٠كُ ِالةكُ
ٌس١ككجر إٔغككجٔ١ز وشّ٠ككز ٘ٚكك ٝثدغككو ثٌسمككٛق ثٌضككٔ ٟقككش ػٍٙ١ككج ثٌؾككش٠ؼز ثإلعككالِ١ز ثٌ ككشثء ٚثٌؾككشثةغ ثٌغككّج٠ٚز
ثألخش ٜأٌ١ظ ف٘ ٝزث أ٘جٔٗ ٌذٕ ٝثدَ  ٛ٘ٚثٌز ٞوشِٗ ثٌؼض٠ض ثٌسى ِٓ ُ١فٛق عذغ عّٛثس زّٕ١ج لكجي ثػكض ِكٓ
لجي " "...............................
أٌ١ظ ف ٟهشد ثٌطجػٓ ٚأعشصٗ صؾش٠ذ ٌٗ  ٛ٘ٚثٌز ٞثسصن ٝثٌؼ١ؼ ٚثإللجِز دثخً ثٌّذفٓ خذكشث ػٕكٗ دفؼضكٗ إٌكٝ
رٌه ثٌسجخز إٌ ٝلذٛي ٘زث ثٌٛمغ ؽجٔٗ ؽجْ ثٌىث١شِّ ٓ٠ج ٠مطٕ ْٛثٌّمجدش ٚأفذسٛث ٔغ١ج ِٕغ١ج ِٓ ثٌّغتٓ١ٌٛ
ػككٕ ُٙفذككجصٛث ٘ككُ ث٢خككش ْٚفكك ٟػككذثد ثٌّككٛصٌٚ ٝىككٕ ُٙإز١ككجء فكك ٟثٌٛلككش ثٌككز٠ ٞككٕؼُ ثٌىث١ككشِ ٓ٠ككٓ أٌٚكك ٝثٌسظككٛر
ٚثٌّمشد ِٓ ٓ١أ ٌٝٚثألِش دثخً ثٌّدضّغ دجٌضٕمً د ٓ١ثٌمقٛس ثٌفجخشر ٚثٌؼ١ؼ ف ٟسغكذ ثٌس١كجر ٚغ١كشُ٘ ال ٠كٕؼُ
دؤدغو زمٛلٗ ثٌضِٕ ٟسٗ إ٠ج٘ج ثٌذعضٛس ٚثٌمجٔ. ْٛ
أٌ١ظ ف٘ ٟزث ثألِش ٚخٗ ثٌّقٍسز ثٌؼجِز ثٌم١ِٛز ثألوثش إٌسجزج ٚأخطش ؽكؤٔج ٠ضؼك ٓ١أْ صىك ْٛفك٘ ٟكزٖ ثٌّشزٍكز
أ ٌٟٚدجٌشػج٠ز ِٓ ِدشد إصثٌز ثٌضؼذ ٞػٍ ٝأسك ٍِّٛوز ٌٍذٌٚكز ٘ٚك ٛأِكش ِؾكشٚع ٌٚىٕكٗ أدٔكِ ٟكٓ أْ ٠ىكْٛ
أزك دجٌض ٍ١خ رٌه إٔٗ دجعضمشثء ثٌؾكشثةغ ثٌضك ٟصؼضذكش ِقكجدس سعكّ١ز أ ٚصجس٠خ١كز ٌٍمكجٔ ْٛثٌّقكش٠ ٞذكِٕٙ ٓ١كج
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خٍ١ج أٔٙج لذ صنّٕش ِذكذأ ٠منك ٟدنكشٚسر ثٌّٛثصٔكز دك ٓ١ثٌّٕكجفغ ٚثألمكشثس ثٌّضشصذكز ػٍك ٝثٌٛلكجةغ ثٌّجد٠كز أٚ
ثٌضقشفجس ثٌمجٔ١ٔٛز ٚدجمطشثد خش٠جْ ٘زث ثٌّذذأ ف ٟػذر لٛثػذ
فف ٟثٌؾش٠ؼز ثإلعالِ١ز –  ٟ٘ٚثٌّقذس ثٌشة١غٌٍ ٟضؾش٠غ ف ٟثٌمجٔ ْٛثٌّقشٚ ٞفمج ع ألزىجَ ثٌّجدر ثٌثجٔ١كز ِكٓ
ثٌذعضٛس ثٌذثةُ ٌدّٛٙس٠ز ِقش ثٌؼشد١ز ثٌقكجدس فكٚ 1971/9/11 ٟصؼذ٠الصكٗ – فكئْ ثٌّمجفكذ ثٌؾكشػ١ز إّٔكج
صشصذ إٌ ٟثٌّسجفظز ثٌنشٚس٠جس أ ٚثٌىٍ١جس ثٌخّظ ٘ٚك : ٟزفكع ثٌكذٚ ٓ٠ثٌكٛهٓ ٚزفكع ثٌكٕفظ ( ثٌسكك فكٟ
ثٌس١جر ٚعالِز ثألخضثء ) ٚزفع ثٌؼمً ٚزفع ثٌؼشك ( ثٌؾشف ) ٚزفع ثٌّجي رٌه ٘ ٛثٌضشص١خ ثٌضٕكجصٌٟ
ٌٙزٖ ثٌىٍ١جس – ِٚج خشس دٗ ثٌضطذ١مجس ػٍك ٝثٌفكشٚع فٙكزث سخكً ٠غكؤي سعكٛي هللا – فكٍ ٟهللا ػٍ١كٗ ٚعكٍُ –
لجةالع  :أسأ٠ش إْ خجءٔ ٟسخً ٠ش٠ذ أخز ِجٌ ٟأفؤ ألجصٍٗ ؟ لجي ٔ :ؼُ لجي  :فئْ لضٍٕ ٟ؟ لجي  :فؤٔش ؽ١ٙذ لكجي
 :فئْ لضٍضٗ ؟ لجي  ٛ٘ :ف ٟثٌٕجس ٚلذ ثعضٕذو ثٌفمٙجء ِٓ ٘زث ثٌسذ ٠لجػكذر فم١ٙكز صمنك ٟدّؾكشٚػ١ز ( دفكغ
ثٌقجةً )  ٛ٘ٚثٌّؼضذ ٞدال ٚخٗ زكك ٚزش٠كج ػٍك ٝرثس ثٌكٕٙح فمكذ أعكمو ثٌخٍ١فكز ثٌثكجٔ ٟػّكش دكٓ ثٌخطكجح –
سم ٟهللا ػٕٗ – ثٌسذ ػٓ ثٌغجسق فك ٟػكجَ ثٌشِكجد ٚال ؽكه أْ لجػكذر ( دفكغ ثٌقكجةً ) إّٔكج صشصكذ إٌك ٟلجػكذر
ثٌّٛثصٔز د ٓ١ثٌّقجٌر فال ؽه أْ ٌىً ِٓ ثٌّؼضذٚ ٞثٌّؼضذ ٞػٍٔ ٗ١فغج ٠ضؼ ٓ١زّج٠ضٙكج ٚثٌسفكجظ ػٍٙ١كج إال
أٔٗ ٌّج وجٔش لذ صؼجسمش ثٌّقٍسضجْ – د ْٚإِىجْ صسم١مّٙج ِؼج ع – فمذ صؼٕ١ش ثٌضنس١ز دكٕفظ ثٌّؼضكذ ٞص ٍ١ذكج ع
ٌٕفظ ثٌّؼضذ ٞػٍٚ ٗ١صشخ١سج ع ٌٙج ػٍكٔ ٝفكظ ثٌّؼضكذ ٞثٌضكٙٔٛ٘ ٟكج ػذٚثٔكٗ ٚأِكج ِكج فؼٍكٗ ػّكش دكٓ ثٌخطكجح
ف١شصذ إٌ ٟص ٍ١خ ِقٍسز زفع ثألٔفظ ػٍ ٝزفع ثٌّجي.
ٚأِج ػٍّجء ثألفٛي ف ٟثٌفمٗ ثإلعالِ ٟفمذ صٛفٍٛث إٌ ٟثعضٕذجه ػذر لٛثػذ ِٓ ٘زٖ ثٌضطذ١مجس فٙزث ٘ ٛثإلِجَ
أدكك ٛزجِككذ ثٌ ضثٌكك – ٟفٍ١غككٛف ثإلعككالَ ٚزدضككٗ – ٠مككشس أٔككٗ ( إّٔككج ٔ١طككش ثألزىككجَ دجٌّقككجٌر ٚإّٔ٠ككج ٚخككذس
ثٌّقٍسز فثّز ٚخٗ هللا ) ٚفِ ٟدجي ثٌّٛثصٔكز دك٘ ٓ١كزٖ ثٌّقكجٌر لكشس ثألفك ْٛ١ٌٛػكذ ٚلٛثػكذ ِٕٙكج ( دسء
ثٌّفجعذ ِمذَ ػٍ ٝخٍخ ثٌّٕجفغ ) ِٕٙٚج ( ثسصىجح أخف ثٌنشس. ) ٓ٠
٠شثخغ ف ٟرٌه ِؤٌف  /ثألؽذجٖ ٚثٌٕظجةش ف ٟلٛثػذ ٚفشٚع فمكٗ ثٌؾكجفؼ١ز – ٌإلِكجَ  /خكالي ثٌكذ ٓ٠ثٌغكٛ١ه– ٟ
هذؼز دثس ثٌىضخ ثٌؼٍّ١ز دذ١شٚس – ٌذٕجْ – ثٌطذؼز ثأل ٌٟٚػجَ  1979ؿ ِٚ – 86ج دؼذ٘ج .
أِج ثٌمنكجء ثإلدثس ٞثٌفشٔغك٘ٚ – ٟكِ ٛقكذس صكجس٠خِ ٟكٓ ِقكجدس ثٌمكجٔٚ ْٛثٌمنكجء ثإلدثس – ٞفمكذ هذكك
ٔظش٠ككز ثٌّٛثصٔككز دكك ٓ١ثٌّقككجٌر أٚي ِككج هذمٙككج فكك ٟلنكك١ز ( و٠ٛض١ككجط ) ثٌضكك ٟزىككُ فٙ١ككج ِدٍككظ ثٌذٌٚككز دضككجس٠خ
ٚ 1923/11/30صضٍخـ ٚلجةغ ٘زٖ ثٌمن١ز ف ٟزقٛي ( و٠ٛض١جط ) ػٍ ٝزىكُ لنكجة ٟددٍغكز 1908/283
ِٓ ِسىّز عٛعز دذٌٚز صٔٛظ ( إدجْ خنٛػٙج ٌالعضؼّجس ثٌفشٔغ ) ٟػٍ ٝزىُ ٠من ٟدٍّى١ضٗ ٌؼذر لطغ ِٓ
ثألسثم ٟدّٕطمز ( هجد١ز ثٌسذ١شر ) صذٍغ ِغجزضٙج  38000ثّجٔ١ز ٚثالث ٓ١أٌف ٘ىضجس ٌّٚج وجٔش ٘زٖ ثألسك
صمغ ف ٟز١جصر ػذد ِٓ ثٌّكٛثهٕ٠ ٓ١ؼضذكش ْٚأٔفغك ُٙثٌسكجةض ٓ٠ثٌؾكشػٌٙ ٓ١١كج ِٕكز أصِكجْ دؼ١كذر فمكذ سفنكش
ثٌسىِٛككز ثٌفشٔغكك١ز هٍككخ ( و٠ٛض١ككجط ) دجعككضؼّجي ثٌمككٛر ثٌؼغككىش٠ز ٌطككشد ثٌسككجةض ٓ٠فؤلككجَ مككذ٘ج لنكك١ز أِككجَ
ِدٍككظ ثٌذٌٚككز ثٌفشٔغكك ٟإلخذجس٘ككج ػٍكك ٝصٕف١ككز ثٌسىككُ ثٌّككذٔ ٟثٌقككجدس ٌقككجٌسٗ فككؤلش ِدٍككظ ثٌذٌٚككز ِغككٍه
ثٌسىِٛز ٌّذشسثس صضٍخـ ف ٟأْ صٕف١كز ٘كزث ثٌسىكُ ِكٓ ؽكؤٔٗ صىكذ٠ش ثألِكٓ ثٌؼكجَ ثٌٕجؽكب ػكٓ هكشد ثٌسكجةضٓ٠
دّٕ١ج إلشثس دسمٗ ف ٟثٌضؼ٠ٛل ػٓ ػذَ صٕف١ز ٘زث ثٌسىُ .
٠شثخغ ف ٟرٌه ِؤٌف ( أزىجَ ثٌّذجدا ف ٟثٌمنجء ثإلدثس ٞثٌفشٔغ ) ٟصشخّز ثٌكذوضٛس  /أزّكذ ٠غكش ٞػذكذٖ
– هذؼز ػجَ  1991ؿ ِٚ 223ج دؼذ٘ج
ٔ ِٓٚجز١ز ثجٌثز فئْ ٘زٖ ثٌٕظش٠ز لذ أخزس صطذ١مٙج ف ٟثٌمكٛثٔ ٓ١ثٌّقكش٠ز ِٚكٓ أدكشص صطذ١مجصٙكج فك ٟثٌمكجْٔٛ
ثٌّذٔ ٟفىشر ثٌضؼغف ف ٟثعضؼّجي ثٌسك ٚف ٟثٌمجٔ ْٛثٌدٕجة ٟفىشر ثٌذفجع ثٌؾشػ.ٟ
ٚز ١إْ صٍه ثٌ ج٠ز ثألخ١شر ٠ظٙش ِٕٙكج – ِكٓ غ١كش ؽكه – ٚخكٗ ِقكٍسز ػجِكز لٛثِكٗ ثٌسفكجظ ػٍك ٝأِكالن
ثٌذٌٚز ٚثٌؼًّ ػٍ ٝثعض الٌٙج ٚفمج ع ٌألعظ ثٌؼٍّ١ز ٚثٌخطو ثاللضقجد٠ز ٌٍذٌٚز إال أٔٗ ػٍ ٝثٌدجٔخ ث٢خكش فكئْ
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ثِضٕجع ثٌدٙز ثإلدثس٠ز ػٓ ٚف١ش عىٓ دذِ ُ٘ ٌّٓ ً٠ثً ثٌطكجػٓ ِكٓ ؽكؤٔٗ أْ ٠كضج دٙكُ فك ٟأصك ْٛخطكش دث٘كُ
٠ضّثً ف ٟهشدُ٘ ِغ ِكج ٠شصذكٗ رٌكه ِكٓ فمكذثٌّٔ ُٙكؤٚثُ٘ ٚصؾكش٠ذُ٘ ٚفمكذثْ ِكٛثسد أسصثلٙكُ ٘ٚكِ ٛكج ٙ٠كذد
ثألِٓ ٚثٌغالَ ثالخضّجػ٠ٚ ٟشِ ٗ١فِ ٟمضً .
 ِٓٚز ١إْ ثٌسىُ ثٌّطؼ ْٛفٚ ٗ١لذ خجٌف ٘زث ثالصدجٖ فجٔٗ ٠ى ْٛلذ خكشج ػٍكِ ٝمضنك ٝأزىكجَ ثٌمكجٔ٠ٚ ْٛنكسٚ ٝثٌسكجي وكزٌه
خذ٠شث دجإلٌ جء.
 ِٓٚز ١إْ ِٓ ٠خغش ثٌطؼٓ ٍ٠ضَ ِقشٚفجصٗ ػّالع دسىُ ثٌّجدر ِ 184شثفؼجس

ٌٙزٖ ثألعذجح
ٔش ٜثٌسىُ :دمذٛي ثٌطؼٓ ؽىال ٚدئٌ جء ثٌسىُ ثٌّطؼ ْٛفٚ ٗ١ثٌمنجء ِدذدث دئٌ جء ثٌمشثس ثٌّطؼ ْٛفٚ ٗ١ثػضذجسٖ وجْ ٌُ ٠ىٓ
ٚإٌضثَ ثٌدٙز ثإلدثس٠ز ثٌّقشٚفجس.
ِفٛك ثٌذٌٚز
ثٌّمشس:
ثٌّغضؾجس /ػذذ ثٌشزّٓ ٘جؽُ
د.ػّش زّجد
ٔجةخ سة١ظ ِدٍظ ثٌذٌٚز
ِجسط2012

6

عمر محاد

