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ألااجو ثنًااوػٌٕ ْاايِ ثنااوػٕٖ دؼٌٚؼااز أٔهػااش لهااى كضااجح ثنًقكًااز
دضاجًٚل  2007/11/18ؽااجنذ ٍٛفاٗ مضجيٓااج ثنقكاى  :دٕلااث صُفٛاي عااى إن اجء لااٌثً إَشااجء
ثنًؾهِ ثنًُؼٕس دـ " يؾهِ ًؤّجء ثّضتُجف يظٌ " ٔيج ٚضٌصخ ػهاٗ ىنام ياٍ رعاجً
ٔ،إنَثو ثنًوػٗ ػهٓٛى ثنًظٌٔفجس ٔأصؼجح ثنًقجيجِ .
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ٔىكٌ ثنًوػٌٕ صذٛجَج نوػٕثْى أٌ ثنْٛو ثنًْضشجً ٍٔ ٌٚثنؼول أًّم إنٗ ثنْاٛو
ثنمجػٗ ًة ِٛيقكًز ثّضتُجف ثنمجٌْر كضجدج يؤًمج  2007/9/5ينجؽذج إٚاجِ دٕطافّ
ًةْٛج نًؾهِ ًؤّجء ثّضتُجف يظٌ يٕؽٓج إنٛاّ ٔإناٗ ثنْاجهر ثنمؼاجر ًؤّاجء يقاجكى
ثالّااضتُجف ثنشااكٌ ػهااٗ أهثةٓااى ثنًضًٛااَ ٔؽجنذااج يُااّ صٕؽٛااّ ثنشااكٌ إنااٗ ثنْااجهر ثنمؼااجر
يْضشااجًٖ يقااجكى ثالّااضتُجف ٔ .أػااجفٕث ثنماإل دااسٌ إَشااجء يؾهااِ ْٚااًٗ " يؾهااِ
ًؤّجء ثالّضتُجف " ٚنجنث أفكجو ثنوّضًٕ ٔثنمجٌَٕ ُٔٚطٕٖ ػهٗ غظخ نهْهطز دًج
ٚؾؼم لٌثً إَشجةّ يُؼويج أٔ دجؽال دطالَج يطهمج ؛ ىنم أٌ ثنوّاضًٕ ٚمؼاٗ فاٗ ثنًاجهر
 65دنؼٕع ثنؤنز نهمجٌَٕ ٔدسٌ ثّضمالل ثنمؼجء ٔفظجَضّ ػًجَجٌ ثّجّٛجٌ نقًجٚاز
ثنقمٕق ٔثنقٌٚجس ٔ ،فٗ ثنًجهر  165دسٌ ثنْهطز ثنمؼاجةٛز يْاضمهز ٔصضٕالْاج ثنًقاجكى
ٔ ،صُض ثنًجهر  166يُّ ػهٗ أٌ ثنمؼجر يْضمهٌٕ ال ّهطجٌ ػهٓٛى فاٗ لؼاجةٓى ن ٛاٌ
ثنمجٌَٕ ٔال ٚؾٍٕ ألٖ ّهطز ثنضومم فٗ ثنمؼجٚج أٔ فٗ شتٌٕ ثنؼوثنز ٔ ،صمؼٗ ثنًاجهر
 167يُّ دسٌ ٚقوه ثنمجٌَٕ ثنٓٛتجس ثنمؼجةٛز ٔثمضظجطجصٓج ُٔٚظى ؽٌٚمز صشاكٛهٓج عاى
أمٌٛث ثنًجهر  173يٍ ثنوّضًٕ ثنُجطاز ػهاٗ أٌ صمإو كام ْٛتاز لؼاجةٛز ػهاٗ شاؤَٔٓج
ٔٚشااكم يؾهااِ ٚؼااى ًؤّااجء ثنٓٛتااجس ثنمؼااجةٛز ٌٚأّااّ ًةاا ِٛثنؾًًٕٓٚااز ٚٔ ...ذااٍٛ
ثنمجٌَٕ صشكٛهّ ٔ .أٌ ثنًْضفجه يٍ ْيِ ثنُظٕص أٌ ثنمجٌَٕ ٔفوِ هٌٔ أٖ أهثر أمٌٖ
ْٕ ثنيٖ ُٚظى ثنٓٛتجس ثنمؼجةٛز ْٕٔ ثناي٘ ٚقاوهْج ٔأٌ كام ْٛتاز لؼاجةٛز يْاضمهز فاٗ
ثنمٛجو ػهٗ شؤَٔٓج هٌٔ صومم يٍ ثنْهطز ثنضُفٛيٚز ْ ،يث فؼالً ػهٗ أٌ لجٌَٕ ثنْاهطز
ثنمؼاجةٛز مهااش َظٕطااّ يااٍ صشاكٛم أٚااز يؾااجنِ ّاإٖ يؾهْا ٍٛثعُااًْ ٍٛااج  :يؾهااِ
ثنمؼااجء ثألػهاا ٙثنًُظاإص ػهاا ٙصشااكٛهز ٔثمضظجطااجصّ فاا ٙثنًااجهر  177يكااًٌثً يااٍ
ثنمجٌَٕ ثنًيكًٕ ٔ ،ثنغجَ ْٕ ٙيؾهِ ثنضسهٚخ ثنًُظٕص ػه ّٛف ٙثنًجهر  98ياٍ ىنام
ثنمجٌَٕ ٔ ،دجنضجن ٙفئٌ أ٘ يؾهِ ٚؾاٌ٘ صشاكٛهّ فًٛاج ماال ْاي ٍٚثنًؾهْاٚ ٍٛكإٌ ْإ
ٔثنؼوو ّٕثء فمٛك دجإلن جء .
ٔثّااضطٌه ثنًااوػٌٕ فاايكٌٔث أٌ إَشااجء يؾهااِ ُٚؼااش دكَٕااّ يؾهااِ ًؤّااجء
ثّااضتُجف يظااٌ دمااٌثً يااٍ ثنْااهطز ثنضُفٛيٚااز ُٚطاإ٘ ػهاا ٙغظااخ نهْااهطز ثنًُجؽااّ
دجنْهطز ثنضشٌٚؼٛز ٔفوْج فؼالً ػًج ف ّٛيٍ صومم طٌٚـ فٗ شتٌٕ ثنؼوثنز ٔثنمؼاجٚج
دجنًنجنفز ثنؾٌٓٛر ناُض ثنًاجهر  166ياٍ ثنوّاضًٕ ؛ ٔإىث ثػضإً ثنماٌثً ػٛاخ غظاخ
ثنْهطز فئَّ ٚؼق ٙيؼؤيج ً يؾٌهثً يٍ أ٘ فظجَز صًؼُّ يٍ ثإلن جء ٔإٌ ؽجل ثنَياجٌ
ْٔ ،اإ أيااٌ ٚؼااق ٙيؼااّ إن ااجء ثنمااٌثً ػُااو ثنفظاام فاا ٙيٕػاإع ثنااوػٕٖ – ًثؽق اج ً
ًؽقجَاج ً دُٛاج ً ْٚااضؼه ٙػهاا ٙثنؾااول  ،فؼاالً ػااٍ مطااٌثً ٔػااًٌثً ٌٚصذًٓااج دمااجء ثنمااٌثً
لجةًج ً إن ٙأٌ ٚفظم ف ٙيٕػٕع ثناوػٕٖ ًْٚ ،اجٌ كام يإثؽٍ ٔكام ىٖ يظاهقز دًاج
ًْٚجٌ ّهطز ثنمؼجء ثنضاْ ٙا ٙيٕةام ثنُاجُ ؽًٛؼاج ً ٔيالىْاى ػهاَ ٙقإ ٚؾؼام ؽهاذٓى
ٔلث صُفٛي ْيث ثنمٌثً ّجة ج ً ٔؽوٌٚثً دئؽجدز ثنًوػ ٍٛإن. ّٛ
ٔمهض ثنًوػٌٕ إن ٙؽهخ ثنقكى نٓى دجنطهذجس ثنًٕػقز دظاوً ْايث ثنقكاىٔ .ػُٛاش
ثنًقكًــز نُظٌ ثنشك ثنؼجؽم يٍ ثنوػٕٖ ؽهْز ٔ 2007/12/4ؽٌ٘ صوثٔنٓج ػهـــٗ
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ثنُقااإ ثنًٕػاااـ دًقجػاااٌ ثنؾهْاااجس  ،فٛاااظ أٔهع ثنًاااوػٌٕ فاااْ ٙااايِ ثنؾهْاااز –
 -2007/12/4فجفظااز ؽٕ ٚاش ػهااٗ طاإًر ػاإةٛز يااٍ كضااجح يااؤًك 2007/10/8
يٕؽااّ يااٍ ًةاا ِٛيقكًااز ثّااضتُجف ثنمااجٌْر دظاافضّ ًةاا ِٛيؾهااِ ًؤّااجء يقااجكى
ثالّضتُجف إنً ٙة ِٛيقكًز ثّضتُجف ثنمجٌْر ٚضؼًٍ ثنضسكٛو ػها ٙصُفٛاي لاٌثً يؾهاِ
ثنمؼجء ثالػه ٙثنًضؼهك دؼٕثدؾ طٌف ثألؽٌ ثإلػجفٔ ، ٙػها ٙأٌ صكإٌ ياور ػًام
كم هثةٌر يٍ هٔثةٌ ثنًقكًز ٔيسيًٕٚضٓج ّضز أٚجو ف ٙثنشٌٓ ٔ ....دؾهْاز 2008/3/4
أٔهػااش ْٛتااز لؼااجٚج ثنؤنااز ياايكٌر دااوفجع ثنؾٓااز ثإلهثًٚااز ثنًااوػ ٙػهٓٛااج ثّااضٓهضٓج
دجإلشجًر إنا ٙأٌ ثنْاهطز ثنمؼاجةٛز أطاذقش يْاضمهز صًجياج ً ػاٍ ٍٔثًر ثنؼاول دظاؤً
ثنمجٌَٕ ًلى  142نُْز  2006دضؼوٚم لجٌَٕ ثنْهطز ثنمؼاجةٛز ًلاى  46نْاُز ، 1972
ٔيٍ عى فال شسٌ نٍٕثًر ثنؼول دجنؼًم ثنضُظًٛا ٙثناي٘ ٚماٌِ ًؤّاجء يقاجكى ثالّاضتُجف
فًٛج دُٓٛى فٕٓ شسٌ هثمهٗ نهْاهطز ثنمؼاجةٛز ٔال همام نإٍثًر ثنؼاول داّ ٔهفؼاش ْٛتاز
لؼجٚج ثنؤنز ف ٙصهم ثنًيكٌر دؼاوو ثمضظاجص ثنًقكًاز ٔالةٛاج دُظاٌ ثناوػٕٖ صسّْٛاج ً
ػهٗ أٌ ثنوّاضًٕ ياج فضاب ٚؤكاو ػها ٙثّاضمالل ثنمؼاجء ٔأَاّ فإع ثنماجٌَٕ فاٗ صقوٚاو
ثنؾٓااجس ثنمؼااجةٛز ٔثمضظجطااجصٓج ٔ ،أٌ ثنًكجصذااجس ثنضاا ٙثّااضُو إنٓٛااج ثنًااوػٌٕ ال صااُى
يطهمج ً ػهأ ٙؽإه لاٌثً إهثً٘ دئَشاجء يؾهاِ ْٚاًٗ يؾهاِ ًؤّاجء ثّاضتُجف يظاٌ
فينم شسٌ يٍ ثنشتٌٕ ثننجطز دجنمؼجء ٚومم نهفظم فًٛج ٚغإً دشاسَّ فا ٙثمضظاجص
هثةٌر ؽهذجس ًؽجل ثنمؼجء ٔثنُٛجدز ثنؼجيز دقكى ثنًجهر  83يٍ لجٌَٕ ثنْهطز ثنمؼجةٛز
ٔإَّ ٚضؼ ٍٛػهٗ يقجكى يؾهِ ثنؤنز ػوو ثنض ٕل ػهٗ ْيث ثالمضظجص دموً فٌطآج
ػهااٗ إػًااجل ثمضظجطاآج ثنًمااًٌ ؽذم اج ً ألفكااجو ثنوّااضًٕ ٔثنمااجٌَٕ  ،كًااج هفؼااش ْٛتااز
لؼااجٚج ثنؤنااز دؼااوو لذاإل ثنااوػٕٖ الَضفااجء ثنمااٌثً ثإلهثً٘ صسّ ْٛاج ً ػهاا ٙأَااّ ال فؾااز
نهًوػ ٍٛف ٙثّضُجهْى إنٔ ٙؽٕه ثنمٌثً ػه ٙيكجصذجس ؽٌس داٍٚٔ ٍٛاٌ ثنؼاول ًٔةاِٛ
ثّضتُجف ثنمجٌْر فال ٚول ىنم ػهٔ ٙؽإه يْاً ٙيؾهاِ ًؤّاجء ثالّاضتُجف ٔإٌ ٔؽاو
فئٌ ثنٍٕثًر ال صْاهى داّ ٔ ،أٚاج ً كاجٌ ثناٌأ٘ فأ ٙؽإه ْايث ثنًْاً ٙفاينم شاسٌ ماجص
دٌؤّااجء يقااجكى ثالّااضتُجف أَفْاآى ٔٚنااٌػ ػااٍ ػااوثه ثنمااٌثًثس ثإلهثًٚااز دًفٕٓيٓااج
ثنًؼٌٔف ٔثنض ْٙ ٙيُجؽ ثّضُٓجع ثمضظجص يقجكى يؾهِ ثنؤنز كًج صُجٔنش صهام
ثنًااايكٌر هفؼاااج ً دؼاااوو لذااإل ثناااوػٕٖ الَضفاااجء ثنظااافز دجنُْاااذز نهًاااوػ ٙػهٛاااّ ثنغجناااظ ،
ٔمهظش إن ٙؽهخ ثنقكى ثفضٛجؽٛج دٌفغ ثنوػٕٖ دشمٓٛج ٔ .ف ٙؽهْاز 2008/4/15
أٔهع ثنقجػٌ ػٍ ثنًوػ ٍٛييكٌر دوفجػٓى صُجٔنش ثنٌه ػه ٙثناوفٕع ثنًذاوثِ ياٍ ْٛتاز
لؼجٚج ثنؤنز ٔمهظش إن ٙؽهاخ ثنقكاى دجنطهذاجس ثنًْاطٌر دؼٌٚؼاز ثناوػٕٖ ٔ .فاٙ
ؽهْز  2008/10/28لًٌس ثنًقكًز فؾَ ثنوػٕٖ نٛظاوً فٓٛاج ثنقكاى دؾهْاز ثنٛإو
ٔفٓٛج طوً ٔأٔهػش يْٕهصّ ثنًشضًهز ػهٗ أّذجدّ ػُو ثنُطك دّ
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 المحكمــــــــــــــة –بعد اإلطالع علي األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة قانىنا ً .
ٔيٍ فٛظ أٌ ثنًوػٚ ٍٛطهذٌٕ ثنقكى دٕلث صُفٛي عى إن جء لاٌثً إَشاجء يؾهاِ
دًْاً " ٙيؾهااِ ًؤّاجء ثّااضتُجف يظاٌ " ٔيااج ٚضٌصااخ ػها ٙىناام ياٍ رعااجً ٔ ،إنااَثو
ثنؾٓز ثإلهثًٚز ثنًوػ ٙػهٓٛج ثنًظٌٔفجس
ٔيااٍ فٛااظ إَااّ ػااٍ ثنااوفغ ثنًذااو٘ دؼااوو ثمضظااجص ثنًقكًااز ٔالةٛااج ً دُظااٌ
ثناااوػٕٖ صسّْٛاااج ً ػهااا ٙأٌ ثنًُجٍػاااز صضؼهاااك دشاااسٌ ياااٍ شاااتٌٕ ثنمؼاااجر دًاااج ٚؾؼااام
ثالمضظااجص دُظٌْااج يؼماإهثً نهااؤثةٌ ثنًوَٛااز دًقكًااز ثّااضتُجف ثنمااجٌْر ٔيااٍ دؼااو
نهؤثةٌ ثنًوَٛز ٔثنضؾجًٚز دًقكًز ثنُمغ ٔفمج ً نهًجهر  83ياٍ لاجٌَٕ ثنْاهطز ثنمؼاجةٛز
يؼااوالً دجنمااجٌَٕ ًلااى  142نْااُز ْ ، 2006اايث ثنااوفغ يااٌهٔه  .ىناام أٌ ْاايث ثنااوفغ كااجٌ
ٚظـ نإ أٌ ثنًُجٍػاز صاؤً فإل لاٌثً إهثً٘ ياِ يٌكاَثً ىثصٛاج مجطاج ً دسفاو ًؽاجل
ثنمؼجء ٔثنُٛجدز ثنؼجيز ّٕثء يٍ فٛظ ثنضؼ ٍٛٛأٔ ثنضٌلٛز ثٔ ثنُمام أٔ ثنُاوح أٔ ثنضسهٚاخ
ٔغ ٌٛىنم يًج صُوًػ ف ٙيفٕٓو شتٌٕ ثنمؼجر ػها ٙياج ٚؼُٛاّ ثناُض ثنًايكًٕ دقكًضاّ
ثنضشٌٚؼٛز ثنض ٙصمضؼ ٙأٌ صْضمم يقجكى ثنمؼجء ثنؼجه٘ دشتٌٕ ّاوَضٓج فاال ٚكإٌ أل٘
ّهطز ّٕثْج ّذٛم أٔ ًلجدز ػهٓٛى إى ْٗ ثأللوً ػهٗ ثإلفجؽز دشتٌٕ ّوَضٓج ٔثنفظم
ف ٙظاليجصٓى  ،غ ٌٛأٌ ثأليٌ ن ِٛكينم  .إى ثنطؼٍ ف ٙثنًُجٍػز ثنًجعهز يُظاخ ػهاٙ
لااٌثً إهثً٘ ثّااضقوط يؾهْااج ً هثماام صُظااٛى ثنْااهطز ثنمؼااجةٛز  ،فُٛااوًػ فاا ٙػًاإو
ثنمااٌثًثس ثإلهثًٚااز ثنضااُٚ ٙؼمااو ثالمضظااجص دشااسَٓج نًؾهااِ ثنؤنااز دقْااذجَّ طااجفخ
ثنٕالٚز ثنؼجيز دجنفظم ف ٙثنًُجٍػجس ثإلهثًٚز ٔفمج ً ألفكجو ثنوّضًٕ ثنمجََٕ. ٙ
ٔيٍ فٛظ إَّ ػٍ ثناوفغ ثنًذاو٘ دؼاوو لذإل ثناوػٕٖ الَضفاجء ثنماٌثً ثإلهثً٘ ،
فٕٓ هفغ ياٌهٔه  .ىنام أٌ ثنًْاضمٌ ػهٛاّ فاٗ لؼاجء يؾهاِ ثنؤناز أٌ ثنماٌثً ثإلهثً٘
ٕٚؽااو فٛغًااج ٕٚؽااو إفظااجؿ نؾٓااز ثإلهثًر أعُااجء لٛجيٓااج دٕظجةفٓااج ػااٍ إًثهصٓااج ثنًهَيااز
دمظو إفوثط رعٌ لجََٕ ٙ؛ فال ٚشضٌؽ نضإثفٌ ثنماٌثً ثإلهثً٘ ٔٔؽإهِ أٌ ٚضناي شاكالً
ينظٕطاج ً ٔ ،نكُااّ دٕطاافّ صؼذٛااٌثً طااجهًثً ػااٍ ؽٓااز ثإلهثًر يضؾٓاج ً إناا ٙإفااوثط رعااٌ
لجََٕ ٙن جٚز ٌٚيٗ إنٓٛج ًٚكٍ ثّضنالطّ ياٍ صظاٌفجس ؽٓاز ثإلهثًر ّٔاهٕكٓج فٛاجل
يٕلث أٔ ؽهخ يؼ. ٍٛ
ٔثنقجطم أٌ أًٔثق ثنوػٕٖ ؽٕٚش ػه ٙطإًر كضاجح ياؤًك 2007/10/8
يٕؽّ يٍ ثنْٛو ثنًْضشجً ًة ِٛثّضتُجف ثنمجٌْر دظفضّ ًة ِٛيؾهِ ًؤّجء يقاجكى
ثالّضتُجف إن ٙثنْٛو ثنًْضشجً ًة ِٛيقكًز ثّضتُجف ثنماجٌْر ٚ ،ضؼاًٍ ثإلشاجًر إناٙ
ؽهْز ثنًؾهِ ثنًايكًٕ ثنًؼمإهر فاٗ ىثس صاجًٚل صقٌٚاٌ ثنكضاجح ٔ ،إنا ٙيؼإًٌ ياج
صمًٌ فٗ صهم ثنؾهْز ٔ .ال ًٚخ ف ٙأٌ طؤً ْيث ثنكضاجح يْاطًٕثً فاٗ ًٔلاز صقًام
شؼجًثً يٌّٕيج ً ٔيَٚالً دؼذجًر " يؾهِ ًؤّاجء يقاجكى ثالّاضتُجف  /يكضاخ ثناٌة" ِٛ
ُٚذب دسٌ عًز لٌثًثً أفوط ىنم ثنًؾهِ ٔلًٌ إَشجءِ ٔ ،أٌ ثنًؾهِ يج فضب يُفكج ً ػٍ
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ثنمٛجو دًٓجيّ ثنضــَٛ ٙطش دّ ؛ ال ًّٛج ٔأٌ ىنكى ثنكضجح صؼجػو دكضجح رمٌ – يٌفماّ طإًصّ
دجألًٔثق – أًّهّ ثنْٛو ثنًْضشجً ٍٔ ٌٚثنؼول يٕؽٓج ً إن ٙثنْٛو ثنًْضشجً ًة ِٛيقكًز ثّضتُجف
ثنمجٌْر دٕطفّ ًةْٛج ً نًؾهِ ًؤّجء يقجكى ثالّضتُجف ٔ ،ػه ، ّٛفئٌ عًز لٌثًثً إهثًٚج ً لجةًاج ً دكام
مظجةظااّ ّٔ اًجصّ أَشااس يٌكااَثً لجََٕ ٛاج ً فااٗ غٛااٌ طااجنـ ثنًااوػ ٍٛدقْااذجَٓى لؼااجر فااٗ يقااجكى
ثالّضتُجف  ،ثأليٌ ثني٘ ٚؼق ٙيؼّ ثنوفغ ثنًيكًٕ غ ٌٛلجةى ػهُّ ٙو طقٛـ ٔصمؼا ٙثنًقكًاز
دٌفؼّ .
ٔيٍ فٛظ أٌ ثنوػٕٖ ثّضٕفش أٔػجػٓج ثنشكهٛز .
ٔيٍ فٛظ أَّ ػٍ ؽهخ ٔلث صُفٛي ثنمٌثً ثنًطؼٌٕ ػهٛاّ فئَاّ ٚهاَو نهمؼاجء دٓايث ثنطهاخ
صٕثفٌ ًكُ ٍٛيؾضًؼ-: ٍٛ
ثألٔل ً :كٍ ثنؾوٚز دجٌ ٚكٌٕ ثنطهخ لجةًج ً ػه ٙأّذجح ؽجهر ٚضٌؽـ يؼٓج إن جء ثنمٌثً .
ثنغجًَ : ٙكٍ ثالّضؼؾجل دسٌ ٚكإٌ ياٍ شاسٌ صُفٛاي ثنماٌثً أٔل ثالّاضًٌثً فا ٙصُفٛايِ صٌصٛاخ رعاجً
ٚضؼيً صوثًكٓج فًٛج نٕ لؼ ٙدئن جةّ .
ٔيٍ فٛظ أَّ ٔنًج كُش ثنْهطز ثنمؼجةٛز ْٗ ّهطز هّضًٕٚز ف ٙثنُظى ثنقوٚغز ٚقاٌص
ٔثػؼٕث ثنوّضًٕ ػهٗ صؼً ٍٛثنًذجها ثنؼجيز ثنض ٙصقكًٓاج دجنوّاضًٕ فضاٗ ال صمإو ّاهطز أماٌ٘
ف ٙثنؤنز دضشٌٚؼٓج فضذؤث ْيِ ثنْهطز أهَ ٙيٌصذز يُٓاج ٔأّاٌٛر نٓاج دًاج ُٚاجل ياٍ ثّاضمالنٓج  ،نًاج
كاجٌ ىنام فماو طاوً ثنوّاضًٕ ثناوثةى َ 1971جطاج ً فا ٙثنًاجهر  165يُاّ ػها ٙأٌ ثنْاهطز ثنمؼاجةٛز
يْضمهز ٔصضٕالْج ثنًقجكى ػهٗ ثمضالف إَٔثػٓج ٔهًثؽجصٓج ٔصظوً أفكجيٓج ٔفك ثنمجٌَٕ ٔ ،يؤكوثً
ف ٙثنًجهر  166يُّ ػه ٙأٌ ثنمؼجر يْضمهٌٕ ال ّهطجٌ ػهٓٛى فٗ لؼجةٓى ن  ٌٛثنمجٌَٕ ٔال ٚؾإٍ
أل٘ ّهطز ثنضومم فٗ ثنمؼجٚج أٔ ف ٙشتٌٕ ثنؼوثنز ٔ ،يظٌفج ً ف ٙثنًجهر  167يُاّ ػها ٙأٌ ٚقاوه
ثنمجٌَٕ ثنٓٛتجس ثنمؼجةٛز ٔثمضظجطجصٓج ٔٚاُظى ؽٌٚماز صشاكٛهٓج ٔٚذا ٍٛشأٌؽ ٔإؽاٌثءثس صؼٛاٍٛ
أػؼااجةٓج ٔؽٌٚمااز َمهٓااى ٔ ،يمااًٌثً فاا ٙثنًااجهر  173يُااّ أٌ صماإو كاام ْٛتااز لؼااجةٛز ػهااٗ شااتَٕٓج
ٔٚشكم يؾهِ ٚؼى ًؤّجء ثنٓٛتجس ثنمؼجةٛز ٌٚأّّ ًةا ِٛثنؾًًٕٓٚاز ٌٚػا ٙشاتَٕٓج ثنًشاضٌكز
ٔٚذ ٍٛثنمجٌَٕ صشكٛهّ ٔثمضظجطجصّ ٔلٕثػو ّ ٌٛثنؼًم دّ .
ٔيفجه صهم ثنُظٕص أٌ ثنوّضًٕ َجؽ دجنمجٌَٕ ٔفوِ هٌٔ غ ٌِٛياٍ أهٔثس ثنضشاٌٚغ أياٌ
صُظٛى ٔصشكٛم ثنٓٛتجس ثنمؼجةٛز ّٔٔ ،او إنٛاّ ٔفاوِ أياٌ صقوٚاو صهكاى ثنٓٛتاجس كًاج فظاٌ ثنوّاضًٕ
ػه ٙأ٘ ّهطز ثنضومم ف ٙشتٌٕ ثنؼوثنز ٔ ،ؽؼم كم ْٛتز لؼجةٛز يْضمهز ػًج ّٕثْج ف ٙثنمٛجو
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ػهٗ شتَٕٓج ٔصُظٛى ثنؼًم دٓج .
ٔيٍ فٛظ إٌ ثنذ ٍٛيٍ َظٕص ثنْهطز ثنمؼجةٛز ثني٘ ُٚظًٓج – ٔفك أفكجو ثنوّضًٕ –
ثنمجٌَٕ ًلى  46نُْز ٔ 1972صؼوٚالصّ  ،أَّ صُجٔل صٌصٛخ ثنًقجكى ٔصسنٛفٓاج فا ٙثنفظام ثألٔل ياٍ
ثنذجح ثألٔل يُّ ٔ ،ثَضظى فٗ ثنفظم ثنْجهُ يٍ ْايث ثنذاجح ثنؾًؼٛاجس ثنؼًٕيٛاز ٔثنهؾاجٌ ثنٕلضٛاز
ٔيج ّٔو نٓج يٍ ثمضظجطجس  ،كًج َض ف ٙثنًإثه ياٍ  77يكاًٌثً فضاٗ  77يكاًٌثً  ) 4ػهاٙ
صشكٛم يؾهِ ثنمؼجء ثألػهٔ ٙأدجٌ ثمضظجطجصّ َٔاض فا ٙثنًاجهر  98يُاّ ػها ٙصشاكٛم ثنًؾهاِ
ثني٘ ٚضٕن ٙصسهٚخ ثنمؼجر ٔ ،ف ٙثنًجهر  107يُّ ػه ٙصشاكٛم يؾهاِ ثنضسهٚاخ ثألػهأ ، ٙناى ٚشاٌ
إن ٙأٚز يؾجنِ أمٌ٘ ّٕ٘ ثنًؾهِ ثألػه ٙثنًشجً نهٓٛتجس ثنمؼجةٛز ٔثنًشجً إن ّٛفٗ ثنًٕثه 12
 79 ، 42 ، 41 ، 39 ،ثنًُظى دًٕؽخ لجََٕ ٙثّضُجه إنَ ٙظٕص ثنوّضًٕ .
ٔيٍ فٛظ إَاّ ٔصٌصٛذاج ً ػها ٙياج صماوو  ،فائٌ ثنظاجٌْ ياٍ ثألًٔثق ٔدجنماوً ثناالٍو
نهفظم ف ٙثنشك ثنؼجؽم يٍ ثنوػٕٖ  ،أٌ إَشجء يؾهاِ ٚؼاى ًؤّاجء يقاجكى ثالّاضتُجف دْاًٗ "
يؾهااِ ًؤّااجء يقااجكى ثالّااضتُجف " دااجنمٌثً ثنطؼااٚ ، ٍٛؼااطهغ دشااسٌ يااٍ شااتٌٕ ثنؼوثنااز ٚؼااقٗ
ينجنفج ً ألفكجو لجٌَٕ ثنْهطز ثنمؼجةٛز ثني٘ مال يٍ ثنُض ػه ٙثٚز يؾجنِ ّٕ٘ ثنًؾجنِ ثنغالعاز
ثنًشجً إنٓٛج ٔ ،ناى صاٌه ثإلشاجًر فٛاّ إنا ٙيؾاجنِ أماٌ٘ صؼاطهغ دشاسٌ ياٍ شاتٌٕ ثنمؼاجر ّإ٘
ثنًؾهِ ثألػه ٙنهٓٛتجس ثنمؼجةٛز ثنًُظى دًمضؼ ٙلجََٕ ، ٙفؼاالً ػاٍ أَاّ ٔناتٍ كاجٌ ياٍ ثنؾاجةَ
ٔػغ لٕثػو صُظًٛٛز نهؼًهٛز ثإلهثًٚز ثنًضظهز دشتٌٕ ثنؼوثنز صمضؼٓٛج ثنًظهقز ثنؼجيز  ،فئٌ ىنام
ال ٚكٌٕ إال يٍ مالل يج ّٔو نٌة ِٛكم يقكًز ٔنهؾًؼٛجس ثنؼًٕيٛز دٓج ٔنٍٕ ٌٚثنؼول دًمضؼٙ
أفكجو لجٌَٕ ثنْهطز ثنمؼجةٛز هٌٔ ثننٌٔػ ػه ٙأفكجيّ أٔ يؾجفجر نٌٔفّ  ،ػه ٙثنُقٕ ثني٘ ُٚذب
ػُّ ثنمٌثً ثنطؼ ٍٛدئَشجء ثنًؾهِ ثنًيكًٕ ثني٘ أشجًس ْٛتز لؼجٚج ثنؤنز ف ٙيايكٌر هفجػٓاج ياج
ٚفٛو أٌ ٍٔثًر ثنؼول ال صْهى دًْجيّ فجل ٔؽٕهِ .
ٔيٍ فٛظ أَّ ْٔوٚج ً دًج ّهث ٚؼقً ٙكٍ ثنؾوٚز يضٕثفٌثً ف ٙؽهخ ٔلاث صُفٛاي
ثنمٌثً ثنًطؼٌٕ ػهٛاّ ؛ ٔنًاج كجَاش ثنماٌثًثس ثإلهثًٚاز ثنضا ٙصؼضذاٌ لجةًاز لجََٕاج ً صُاضؼ رعجًْاج ٔنإ
كجَش يؼٛذز نضًضؼٓج دجنمٕر ثنًهَيز دضُفٛي ثإلهثًر نٓج دجنطٌٚك ثنًذجشٌ ٔال صَثٚهٓج ْيِ إال إىث لؼٙ
دضُفٛيْج أٔ إن جةٓج ٔكاجٌ ياٍ شاسٌ ثنماٌثً ثنًطؼإٌ ػهٛاّ ثنًْاجُ داجنًٌثكَ ثنمجََٕٛاز ثنًشأٌػز
نهًااوػ ٍٛفاائٌ ثالّااضًٌثً فاا ٙصُفٛاايِ يٌصذ اج ً رعااجًِ ػهااَ ٙقاإ ال ًٚكااٍ صوثًكااّ ٚ ،ضاإثفٌ دااّ ًكااٍ
ثالّضؼؾجل ف ٙؽهخ ٔلث ثنضُفٛي .
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ٔيٍ فٛظ إَّ ٔإى صٕثفٌ نطهخ ٔلث صُفٛي ثنمٌثً ثنًطؼٌٕ ػهً ّٛكُجِ ٔلجو ػهاٗ
ُّوِ ثنظقٛـ فئٌ ثنًقكًز صمؼٗ دٕلث صُفٛيِ ٔيج ٚضٌصخ ػه ٙىنم يٍ رعجً .
ٔيٍ فٛظ إٌ يٍ مٌْ ثنوػٕٖ ٚهَو يظأٌفجصٓج ػًاالً دجنًاجهر  184ياٍ لاجٌَٕ
ثنًٌثفؼجس .
 فلـــــــــــــهذه األسبــــــــــــاب –حكمث المحكمة :
أوالً-:
دٌفغ ثنوفغ دؼوو ثمضظجص ثنًقكًز ٔالةٛج ً دُظٌ ثنوػٕٖ دجمضظجطٓج .
ثانيا ً -:
دٌفغ ثنوفغ ٔدؼوو لذٕنٓج الَضفجء ثنمٌثً ثإلهثً٘ .
ثالثا ً -:
ٔدمذٕنٓج شكالً ٔ ،دٕلث صُفٛي ثنمٌثً ثنًطؼٌٕ ػهٔ ّٛيج ٚضٌصخ ػه ٙىنم
يٍ رعجً ٔ ،أنَيش ثنؾٓز ثإلهثًٚز نًظٌٔفجس ثنطهخ ثنًْضؼؾم ٔأيٌس
دئفجنز ثنوػٕٖ إنْٛ ٙتز يفٕع ثنؤنز إلػوثه صمٌ ٌٚف ٙؽهخ ثإلن جء .
سكزجيز المحكمة
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