
 

 

 

 
   

 ���وع	دو�
	ا�����ن 

��ل	��	��ف	����د	�ورو���
	!�� ��ون	��	���وع	دو�
	ا�����ن	ا�"#�ا

  *()'	و�%	د&%ي

 ا���درة������دة�ا���ا�������د	��وا�����


	.-	ا�����ن	ا��ر, �+�	/���	:ا�34ا2'	�1 �0د&
	و	ا


��ر7
	ا��2�6/�ا� 9//8	ا�����+�	و	ا
 



	ا��ر, ��//�:7�	
 ا34�;�ر,
A%ل/إ?�ء/>�ف  

	
#)�	BCو�	
  2016ا�#%وة	ا�%و�/

��ل	��	��ف	����د	�ورو���
	!�� ��ون	��	���وع	دو�
	ا�����ن	ا�"#�ا

	���&27-28		L,�!2016ا  

 ��M	A#�ان

NOPا���	
*()'	و�%	د&%ي/ �%ا?)

���م��ا���درة������دة�ا���ا�������د	��وا�����ر�)��ا�'&%��ا�$#���"! �ا���ارات�و


	.-	ا�����ن	ا��ر, �+�	/���ا�34ا2'	�1 �0د&
	و	ا


��ر7
	ا��2�6/�ا� 9//8	ا�����+�	و	ا

 

 

 

 

	ا��)/��9�� ا

��ل	��	��ف	����د	�ورو���
	!�� ��ون	��	���وع	دو�
	ا�����ن	ا�"#� ا

���م��ر�)��ا�'&%��ا�$#���"! �ا���ارات�و


	.-	ا�����ن	ا��ر, �+�	/���ا�34ا2'	�1 �0د&
	و	ا


��ر7
	ا��2�6/� ا� 9//8	ا�����+�	و	ا



 

2 

 

  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م
               

                                                                                           

�م ���� ) �	 ���ظ �ن �ول إ� �د�� ر��ب ��د( � ا�
	�ل  ا���د  �����د     وا� ��ة وا�
  .إ�� �وم ا�د�ن و���  �	%� وا�	%'�ن و	%'�&م %$��	ن ا#"ر�ن و ا!و��ن

ر�	%) ا����0) ا�'��	 ��� ا�
رارات وا!�0	م ا� 	درة .�/ : ( و%'د .$ن �و-وع ھذه ا��دا"�)
43	و�� ��� ا��3و ا�	�/) وا��	��) �	دة ا�2را�م ا�� 	د�)�  :و

 

   
 	ــــد�ــــل �

 

  ا��0�ك وا�'ر�ف: ا�ول ا����ر �
  ا��0�ك: ا��رع ا�ول �
 ا�'ر�ف: ����ا��رع ا� �

  ا�ر�	%) % �) �	�) :ا����ر ا����� �
  ر�	%) ا�'	�)ا�: ا��رع ا�ول �
� ا��م وا�ھم: ا��رع ا����� ����  ا�ر

  ر�	%) ا����0) ا�'��	 :ا����ر ا����ث �
 �) �	�)ر�	%) ا����0) ا�'��	 %  :ا��رع ا�ول �

 ر�	%) ا����0) ا�'��	 ./ ا��2	ل ا�2زا�/ "	 ) :ا��رع ا����� �

  &ذا ا��و-وع%�3	ذج �ن ر�	%) ا����0) ا�'��	 .��	 �'�ق  :ا����ر ا�را�  �

) %	! ل اتا�
رار :ولا��رع ا� ��' ا��

  �رارات ا�3
ض ا��0/ــ  أ
  �رارات ا�3
ض ا�2ز�/ ــب 

 �رارات =ر.) ا��>ورة :ا��رع ا����� �

� �  ا�ــ�ــ�#ــ	ــ
 ا�	ــر&ــ%ــ�ت �
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     ــلـد�ـ	ـا� �

 

43	و�&	 ./ ھذا ا�'رض ا�ذي أر2وا � /'رض وإ�	0م أھم ا�'3	 ر ا��إ33/ أرى أ�3 �ن ا��&م أن ا
��D ا�A��2 .��	 او� ./ إط	ر ا�طو�ل ا���ل %4ن �0ون %�ن ھذا و ذ ��"لاB�2	ز اأن � �
A -�ن �ك وأ

 ���
 �را أو � ور أو 3
ص ــ �>ك ــ �ن "ط$ نظو�  .و� أ�ول 
�ر-�� ا!�	�3)  و��و �ـ�ـ  )ر�	%�) ا�����0) ا�'���	(�-�	���ن ���4ف ��ن  و�	 دام ھذا ا�'�3وان ��0	 رأ��3	 	��

%�'�3/ ج !3&��	 .ا. ��ن ق 547: ��0	 ���	ھ	 ا��>�رع .�/ ا���	دة) �را�%�) ) ( ر�	%) ( ن �) �2'�ت �0	��ا�'


ل  رى 3و!ن راء ر�	%) ��و�) �0	 � وا�دG 	&% م (��ود���2و�) وـــ و./ ا�3طق	رارات وا!��0�
���� ا�
  .)ا� 	درة ./ �	دة ا�2را�م ا�� 	د�) 

43	و�� %	��0�ك وا�'ر�ف �ر�	%) Gم ) ا�'3 ر ا�G	G ) /3م ./ ا�ر�	%( % �) �	�)  )ل ا�'3 ر ا!و( .33$/ 
���3	ذج ���ن ر�	%��) ا������0) ا�'����	 .����	 �'���ق %&��ذا ا��و-��وع وأ"���را ) ا�'3 ��ر ا�G	���ث (  ا�'����	 ا������0)

) A%را-�� .�/ ھ�ذا ا��و-�وع�د � ) �و2زة ��.0) ا�'3 ر ا�را'��3	ول 3
	ط�	 �&�	  �"ص �	 �م اوإ��3	 
�% (���  )(�   ).ا�"	

 :ا�#�(�ك وا�#�ر�ف: ا����ر ا�ول �

 

 :�'3/ أن �م 3	ول 0ل ��0) ��� �دة%ا��0�ك  :ا��رع ا�ول �

 

�را�%�� ���D ا��راء، ورا�%�� %ا�>�/ء �ر�%�� ر�	%�)  ��بر  )1(و.�/ ا�
�	�وس ا�����ط  :أــ ا�ـر�ـ��ـ
��  . �را�%) �ر

���� .�/  )2( )�-�	��) .�/ ا�%��د  ���� ھ��4ةأھ�/  ا����0) ا�'��	 (:ا�	�(	� ا��*��ــ ب وھ�0ذا 

����� دان، وو.��/ �2&ور���) ا����ا������0) ا�'ر%���) ا����'ود�) 
���ب ( و���د ' ���0	 .��/) �����0) ا�
 ������� ) ���0) ا����ز (ا��2&ور�) ا�و3��)، و�د ا����2س ( �0	 ./ دو�) ا�0و�ت، و��د 

���� ) ا!��� ��
-	ء  ��0	 .�/ �2&ور��) � �ر)  ����0) ا��3
ض( �0	 ./ دو��) �ط�ر، و��د 
  .)4( وا��2&ور�) ا��ر3��)  )3( ،ا�'ر%�)

��	0م ا��و-وع ا�
	%�) ��ط'ن أ�	م ا����0)  	لوا��
 ود %&�	 أ�� : ا�
رارات وا!�0	م ــ  ج

�� أو �A ا�ط'ن ./ أ �&	 �0	 �و 0	3ت �&�د�)
�  .ا�'��	 ا

���ز %��ن ھ�ذه ط�-�	ؤ3	 %	�� �أن ���زم &م 2دا ــ ./ 3ظري ��� ا!�ل ــ �و�ن ا� /���	ت ا�
��� �	  در �ن ر��س ا�>0��) و�ده ، و�	  در �ن )را �أ( ا!��	ل %�2رد ا��م %��ث 

�3	.�) أو ، و�	 ھو )��0	(ا�>0��) ا�%دا��) ��ت ا�����0) ا�'���	  إ�دى �ن 	در �ن ا�0�<
  .وھو �	 �م �
A %'د) �رارا ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .��روت/ ط دار إ���ء ا�#راث ا��ر��/ 212ص  1. ــ ا�%�	وس ا�	��ط ج1
�ا�	#7	ن ا�#�ظ�م ا�%�6�7 �*5	4ور�� ا3�2	�� ا�	ور�#�� 012/2007:	ن ا�	ر ا�%��ون ر�م 11ـــ ا�	�دة 2�        .  
3 �  . 2013��#	�ر ا�	��%د ���دو�� &�ـــ  ا�	ؤ#	ر ا���م �رؤ��ء ا�	��(م ا��*�� &� ا�دول ا��ر��
� ا�#��ون ا�4%��  . ��ر�س 01/03/2016: &ر��� �#�ر�:��و�� وا�%�6�7 ��ن 	ور�#���� وـــ ا#��
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  :ا�5را6م ا;�#��د�� وا�	����ــ  د

       )5(وا�2ر��) ا�ذ3ب : ــ ا�2را�م A�2 2ر��)1

 4:  ر�D ا���	دة3ص �	3و3/ �	%ق ��� ار0	%&	 �0	 ھو %�وم أ�3 � 2ر��) و� ��و�) إ� و�'
 /�'  .)6( ) و	� (�� 	�ذ��ن �#> ���ث ر�و;( �ن ا�
	3ون ا�32	�/، و�د �	ل 

2Bد -د ا	 وا�
 �د %��ن  )7(��0	 .�/ ا�
�	�وس  .راطـــ ا�� 	د�) 3�%) إ�� ا�� 	د، وا��


�ر �
	ل .�ن �
 د �0	 ./ �"	ر ا� �	ح �راف وا�B8(ا.(  

� �ن 0ل >/ء �0	 ./ ا�
	�وس ��) 3�%) إ�� ا��	ل وا��	ل �	 ��0ـــ ا��	3)9.(  

  :ا�#�ر�ف: ا��رع ا����� �

�) �	�) !ن 'ر�ف % آ�3	 �3 ل ��� ا�'ر�ف ا��Mوي 2رد إ�	دة ر0�ب �	 م �0��0 %�ــ وأ

'ر�� /-
  .	 ��� �دة0ل وا�دة �3& &	 'ر�فا���0	ت ا��را%ط) 0	��-	���ن �

'ر���ف ا ��ط��/ ��2	���� A	A3 ��2ر����) ا�� ��	د�) أو ا��	����) و����0ن أن ���م ــ��ـ ب  ����� Aأط���

م �ر0%� 0ل .'ل �2رم �	3و3	 �-ر %	�� 	د ا�وط3/ أو %�4وال ا!.راد أو ا��	ل ا�'	(3
ول إ3&	 
���م �&�م %درا��) ( ، و��د ��رف ا�� �	د ا���د�ث %��34 )�ن ھو أھل ���ل ا���ؤو��) ا�2زا��)

��) %�ن ا�M	�	ت وا��وارد ا�3	درة ذات '3/ 0	�3Bوك ا��'�	�ت ا��'ددةا�ا�� .(  

�3	ول.�/ ھ�ذ أ�	د و�د ��ب� >ك أن �دا"�) ا�
	-/  ـــ وج  /�ات ددا����( ا ا���وم ا�'���/ ا�

4/ %�	 ھو أ>�ل وأ�0ل ./ ھذه ا�3
ط) ) ا�'ر���)   .ا!�ر وھو أھل �ذ�ك إ��� 04ل.�وف 

�: ا����ر ا����� �	�� ���� ����  ا�ر

�زم ا����ؤو��) .�0ل ���ؤول ا�ر�	%) ا�'	�) وھ/ %&�ذا ا�� :ا�ـ�ــرع ا�ول �� /�3' Aھ�و .�/ ا�وا��
�دة ���واء �0	ن إدار��	 أو �	-��	 أو =�رھ��	 وھ�/ � �>�ر�	  ��	رس ا�ر�	%) ./ �دود ��ؤو��

  .و=�ره ،ا��د�ث) 10( ...)0�0م راع و0�0م ��ؤول �ن ر��� ( �ن �و��  �� O ���� و��م 

&	 وھ�/ ��	 ���0ن أن : ا�ر�	%) ا!�م وا�ھم :ا�ـ�ــرع ا����� �%	��و�	 دا�ت ا!��م .&�/ >�	��) �

�وى وأ>�د و�'�	 .�/ A���2 أ�وا��� أ3'%ر �3&	 %ر�	%) ا�-��ر، و�M%3/ أن 0ون �دى 0ل وا�د �3	 
��0	 ��	ل ا�'���) ...) وا��رك .'�ل .�/  ���D ا���ذھب ( %�	 .�&	 اB>	رة وأ.'	�� %�	 .�&	 ا�رك 

O د �%د��  .ا��'ود/ �را� / و�د ا��	ج إ%راھ�م .
 ا����3/ وأ��3 ��	ل �2ل ا�م �ن أ��	ء O) ا�ر��ب( �M%3/ أن �0ون 0ل �3	 0ذ�ك �	 د�3	 3'�م أن  


�	ل ذرة "��را ( �0	 ��	ل '��/  ) 11() �	 ���ظ �ن �ول إ� �د�� ر��ب ��د(�ن �	�ل G� ن �'��ل��.

	ل ذرة >را �ره�رG� )11( )ه و�ن �'�ل 	ا(رر.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� وا��@ر ��روت، . ط 100ـــ 	�#�ر ا����ح ص 5�  .     122ص  4ا�	�در ا����ق ج ا�	��ط وا�%�	وس  دار ا��(ر �*ط��
 )6 ( ��Bراء 15ا�ورة ا3�ن 	.  
  .612ص  1ا�%�	وس ا�	��ط ا�	�در ا����ق ج ) 7( 
   .536ا�	�در ا����ق ص ) 8(
  .70ص  4ا�	�در ا����ق ج ) 9(
)10 (�  .أ�رD5 ا����ري &� ����D &� ��ب ا�5	�� &� ا�%رى وا�	دن 	ن (#�ب ا�5	�
)11 ( ��B18ا �ورة ق.  
  	ن �ورة ا�ز�ز�� 9و  8ا�B#�ت ا���ر#�ن  ا	(رر) 11(
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� ا�	�(	� ا��*�� : ا����ر ا����ث ����  :ر
  :ر�	%) ا����0) ا�'��	 % �) �	�) :ا��رع ا�ول �

��ن ا�3ظ�	م  7��	رس ر��س ا����0) ا�'��	 3و�	 �ن ا�ر�	%) ��� �-	ة ا��0م �دد�� ا���	دة أــ 

 	��&
-��	ء .��/ .
ر�� /���	�
و�&��	 ا!% 3���)	Gأن �و���2 إ����&م (... ا� 	��2وز ���ر��س ا������0) ا�'�����
 (��	-
  ...)ا����ظ	ت واBر>	دات ا�/ �راھ	 -رور�) ���ن اBدارة ا�

ون -�د ا!��0	م و ا�
�رارات ) �3د �	 %ت ./ ا�ط'�ــ �	رس ا����0) ا�'��	 ��ط&	 ا�ر�	%ب 

  .�د3�) 0	3ت أو 2زا��) )12( ا�3&	��) ا� 	درة �ن ا���	0م ا!"رى

) أ�-	 ��� ا�
-	�	 اBدار�) ا�/ �ط'ن .�&	 أ�	�&	 �ـــ �	رس ا����0) ا�'��	 ��ط&	 ا�ر�	% ج

  )13(�%	>رة %�
-/ ا�
	3ون، 

ــ��ـ و����0ن أن �
��	ل .��/ ھ��ذا ا����2	ل أن ا������0) ا�'����	 .��/ =ر.&��	 ا���2'��) ���	رس ����ط&	  د

ا�ر�	%�) ��� �3�&	 %�'�3/ أ3&�	 �	ر��&	 ���� �0ل =ر.�) ���� ��دة وإن �0	ن ذ��ك % ��) =��ر 
<	%�	�Bط) �رار ���0) ا�  .�)رة وإ�3	 %وا

روط) %�و.ر ��	 ���0ن أن 3'%�ره ا�ر�	%�) �>� ��M%3/ ا�3%��� ھ�3	 إ��� أن ��	ر��)ــ =�ر أ��3  ھـ

�	3و3��) ���� ��	 �
�وم %�� ا!ط�راف وھ�و ا�
%�ول >�0� إذ � ����D �&�	 ا�
�	3ون %�2	وز �را�%) 
  .)14(ا�>0ل إ� ./ �	�) "	 ) �ن �	�ت ا!�وال ا�>" �) 

�: ا��رع ا����� ����  :ا�	�(	� ا��*�� &� ا�	�5ل ا�5زا�6 ���� ر
��ز   :./ ا��2	ل ا�2زا�/ %	����زات ا�	��)�%) ا����0) ا�'��	 ار�و

3G	ء .���	 �'��ق أ��ج ا��/ .ا. ��ن ق 565	�>�0ل .	���	دة %ـــ أ�3 ./ ا��2	ل ا�2زا�/ � �و2د ا


ول%�ث ا����0) ا�'��	 �%ل ا�� ل ./ ا! ل ��	 إذا 0	ن ا�ط'ن �دم % �)  ����) وإذا ( 
م  ��در ����ب ا!���وال ��
وط رأت أن ا�>��روط ا�
	3و3���) ���م ������رارا %'��دم ا�
%��ول أو ���رارا %

Gن) ا��ق�2	وز ا�>0ل&أي �	�) ��0ن .� �م  	.  
3G/ ا��	دة �ا، �	�) ��0ن .�&	 �����0) ا�'��	 �2	وز ا�>�0ل ���ث .ت. م. ا. �ن ق �3�%221	 


و2	وز (./ .
ر&	 ا!"�رة  ل=�ر أ�3 ./ �2	ل ا!�وال ا�>" �) �2وز �����0) ا�'��	 أن 
  .)ل إذا 0	ن ا�
رار ا��ط'ون .�� �-�ن "ر�	 ��
-�	ت ./ ا! ل &م ا�3ظ	م ا�'	ما�>0

�3س ا��%ب �د �رد ./ ا��2	ل ا�2زا�/ %�ل ھ�و أ��رب ����2	ل ا�2زا��/ 3ظر��	  نو ���ظ ھ3	 أ
��0ل ـ�ـ .�/ 3ظ�ري ���� ا!��ل ـ�ـ أن �-��ف ا��>�رع ��3س ا��
�رة ����	دة ا!و%	�	�/ .�0	ن ��ن 

ة ا�	���)، و���� �0ل ��	 دام ��ز����	�ر 3ظر�� ا�'	��) ا�وا-��) .�/ ا�� ةا���ذ0ور 565ا�2زا��) 

3G	ء �%	��2	ل ا��د3/ �	  		 "ا�2&	د وا�
�	س =�ر وارد ./ ا��2	ل ا�2زا�/ .��ظل ھذا ا�
  .�م �راA2 ا�3ص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ا. ت. م. ا. 	ن ق 238و  203	ن ا�#�ظ�م ا�%�6�7، وا�	�د#�ن  1ا��%رة  11ا�	�دة ) 12( 
  .	ن ا�#�ظ�م ا�%�6�7 2ا��%رة  11ا�	�دة ) 13(
  .ا. ت. م. ا. ا��%رة ا���رة 	ن ق 221ا�	�دة ) 14(

  
ا�����0) ا�'���	 .�/ ا���2	ل ا�2زا��/ أ>��ل وأ �رح �3&�	 .�/ �را�%�)  ة  ا�G	3��) أن��زـــ ا��ب 

و�	ن ./ �	 �%ق ذ0ره ذ�ك أ3&�	 ا��2	ل ا��د3/ ���ن  529./ ا�3ظ�م ا�
-	�/، وأن ا��	دة  
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-�/ إ��M	ء ا!��0	م وا�
�رارات وا���	دة . ا. ق��ن  547ج   ر��) ./ أن ھذه ا��را�%�) ��د 

 ��رح  ����� ( ا�
��	3ون �3����'� ����0ن %��%ط�ن ا�
��رارات وا!���0	م ا�3&	����) إذا 0	��3ت �'����) 
  ).ما����0) ا�'��	 �ن ��	ر�) �را�%&	 أو �'ر.) �	 إذا 0	ن ا�
	3ون �د ا�رم ./ �3طوق ا��0


�ول .�/ .
ر&�	  545%ل إن ا��	دة 
	���) ���ث ��ن ا�
	3ون �3��  ر��) ./ أن ھذه ا��را�%) 


) ا���ذ0ر(ا!"���رة %	���
��	ء �3���&	 ا!و���2 ا���'��3/ أو���2 )  ���2وز �������0) ا�'����	 أن G���ر ���ن 
  .ا�3
ض

ا��	دة �'�ق %	! ل وھو  :أو�4	�إ�� ھذه ا��را�%) ا، 3 �ن �>�ران . ت. م. ا. %��3	 23د ./ ق
203  /إG%	ت ا����0) ا�'���	 ��دم �ط	%
�) ا���0م ا��ط'�ون &دف ا�ط'ن %	�3
ض إ�� �(
ول ا�

'2	ل  4	�����، %��3	 �'�ق ).�� ��
وا�د ا�
	3و3�)��
�ول .�/ .
ر&�	  238وھ�و ا���	دة %	� /�ا�

.��/ >��ر��) ا�
��رارات ا�3&	����) .��/ ا����	دة  )���ا������0) ا�'����	 ����ط&	 ا�ر�	% ���	رس( ا!"���رة 
 (��	2'�  ).ا�

��2%�ء ا����رق .�&��	 %���ن ا����2	ل ا�2زا���/  D��-و%���2رد إ�
��	ء 3ظ��رة ����� ا�3 ��وص أ����ه �
 	����وا����2	ل ا����د3/ و��0	ن ���ن ا!���0ل ـ��ـ .��/ 3ظ��ري ����� ا!���ل ـ��ـ أن ���و ��0	ن ا��>��رع 

واھ	 .�/ ا���2	ل ا��%	�3 وص ھ3	 ./ ا���2	ل ا���د3/ إ��� ���ل ھ�ذه ظ�2زا��/، و���� �0ل .
  .ا���زة �	��) �	 �م �راA2 ا�3ص

� ا�	�(	� ا��*�� &�	� �#�*ق �4ذا ا�	و7وع :ا����ر ا�را�  ���  :�	�ذج 	ن 	را

و�M%3/ أن أ3%� ھ3	 إ�� أ�3 � .رق ./ ھذا ا���2	ل %��ن =ر.�) ��ن =�رف ا�����0) ا�'���	 و%��ن 
  .=ر.&	 ا���2') و%	�	�/ .�ن أ.رق %�3&�	 ھ3	

0�، و� ��را�%��) ا������0) ا�أط��رق .��/ ھ��ذا ا����2	ل ��ط'��ون ا��ر.و-��)  ن���0	 أ��33/ �����< 	����'
  .أو %دو3&	��ل ا�ط'ن �A ا�B	�) إ�� 3
ض �0/ أو 2ز�/ ��
رارا���%�) %�'3/ ا�/ �م ؤد 

� ����Gل :ا�ــ�ــرع ا�ول �G%*�#	ن ا�%رارات ا�	ذج �	د : ��� 	و�'��وم أن �را�%�) ا�����0) ا�'���

 ��0	 ا�
رار ��ل ا�ط'ن -�3�	 %4ن ��ر.ض ا�ط'�ن أ �� إ�� 4��د ؤدي%�� اB>�	رة إ���� ت

، )17(، و�د �ودي إ��� 3
-�� A�� ���0 ا�B	��) .�&��	 )16(، و�د ؤدي إ�� 3
ض 2زء ��3 )15(
  .)18( و�د ؤدي إ�� ا�3
ض %دون إ�	�)

  :ا��%ض ا�5ز�6ــ 1

زو�ر  60/2012ا�'	�) و�د أ درت >0��) ا�Mر.) ا�2زا��) ./ ا�
-�) ر�م ا�3�	%) % (
�'ا��

�����ظ �
��	ري أ ��درت �رارھ��	 ر����م :09/2013 P�ر	��ا���ذي ��2	ء .���/  14/04/2013: %

� :(... �3طو��G&رIا� <G*� ��G7%ا� �Gد��، وإ���G	ب ا�G��5��� قG*�#� �	�& ��6و�%ض ا�%رار 5ز
 �  .)19( ...)ا�5زا�6

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ج. ا. 	ن ق 558ا�	�دة ) 15(
  .ج. ا. 	ن ق 561ا�	�دة ) 16(
  .ج. ا. 	ن ق 560ا�	�دة ) 17(
  .ج. ا. 	ن ق 557ا�	�دة ) 18(
  ... 216ـــ  215ص )  2013ــ  2012( 	�� ا��*�� �ا�%رار 	�@ور &� 	5*� ا�	) 19(

  
  ◌ْ  )1(و��ط�ع ��030م ا�ر2وع ���ر.ق ر�م 
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��) %2ر����/  ���01387/2012	 أ ��درت ���3س ا�Mر.��) .��/ ا�
-���) ر���م ا�3�	%��) ا�'	���) �'ا��

:( ... 	ء ./ �3طو���ا�ذي 2 10/03/2014: %	ر�P 19/2014: ا��	�ل وا�زو�ر ا�
رار ر�م
... و&� ا��ل 5ز��6 �%ض ا�%رار &�	� �#�*ق �G5زء ا�#�Gو�ض ا�	�(Gوم �DG �*طGرف ا�	Gد�� 

GG� DGG� تGG*أ� �GG	 �GG&2#� رة��GGI	 �*�)GG@# <GG*� ��GG7%ا� �GGع ����0ن )20() ��#��4وإ����، و��ط��
  .)2(��ر.ق ر�م ا�ر2وع إ�� ا

  :ا��%ض ا�(*�ــ 2

 (��0��<=ر.&��	 ا���2'��) .��/ ا�
-���) ر���م ا�3�	%��) ا�'	���) و���د أ ��درت ا������0) ا�'����	 .��/ 

��) %���	دث %���ري �رارھ��	 ر���م 362/2009�':( ... ا���ذي ��2	ء .��/ �3طو���� 24/2014: ا��

 �*�)GG@# <GG*� �GG���3وا DGG�& ونGGط�	رار ا�GG%ض ا�GG%2 و�GG2 وأ�)GG@ ض%���GG� ن�GGول ا�ط��GG��
  ◌ْ  )3(ر.ق ر�م و��ط�ع ��0ن ا�ر2وع إ�� ا�� )( )21	��Iرة �*�ت &�	� أ�*ت ����4#%

: ا�
��رار ر���م 24/2011: ���0	 أ ��درت .��/ ���3س ا�>��0��) .��/ ا�
-���) ر���م ا�3�	%��) ا�'	���)
32/2013  P�ر	��و�%GGض ا�%GGرار ا�	ط�GGون &�DGG (... :ا���ذي ��2	ء .��/ �3طو���� %29/10/2013

 �*�)@# <*� �و��ط��ع ���0ن ا�ر�2وع إ���  )( )22	��Iرة �*�ت &�	� أ�*ت � DG�G*��4وا���3
  .)4(ا��ر.ق ر�م 

  

  �	�ذج 	ن �رارات Lر&� ا�	@ورة: �ـ�ــرع ا�����ا �

� (و�د أ درت ا����0) ا�'��	 ./ >0��) =ر.&	 ا���2')  :ا��ت &� #��زع ا;�#��Gصــ 1G&رL

&	م ��2و�) �&��ن %	��ر� 707/2012./ ا�
-�) ر�م ا�3�	%) ا�'	�)  )ا�	@ورة 	% (
�') ا��
�ررت ( :ا�ذي 2	ء ./ �3طو�� 29/05/2013: %	ر�P 15/2013:%وا�ط) ا�0�ر �رارھ	 ر�م

� �*%�GGر &�GG ا�وا(@GGوطGG�6��5ا� �GG	)�	ا� <GG*� �GG���3ا �GG�*ا�� �GG	)�	ورة ا�GG@	 �GG&رL ()23( 
  .)5( و��ط�ع ��0ن ا�ر2وع إ�� ا��ر.ق ر�م

 ���394/2010) ا�3�	%��) ا�'	���0	 أ ��درت ���3س ا�>��0��) .��/ ���3س ا�Mر.��) .��/ ا�
-���) ر���م 
�ف وھ$% (
�'ا��ذي  27/03/2013: %�	ر�P 07/2013: ./ أ��وال ا�M��ر ا�
�رار ر��م دما��

� (:2	ء ./ �3طوقGا����� �G�6ا�5زا �G&رIا� <Gإ� �G���3ا��*�� ا ��ررت Lر&� ا�	@ورة ���	�(	
  .)6(ر�م  و��ط�ع ��0ن ا�ر2وع إ�� ا��ر.ق) 24() �	�(	� و;�� ا�وا(@وط ��2#��ص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...320ــ  319ص )  2014( ا�%رار 	�@ور &� 	5*� ا�	�(	� ا��*�� ) 20(
  ... 53ــ  32ص  )  2014( ا�%رار 	�@ور &� 	5*� ا�	�(	� ا��*�� ) 21(

  ...103ــ  102ص )  2013ــ  2012( ا�%رار 	�@ور &� 	5*� ا�	�(	� ا��*�� ) 22(

  ...154ــ  153ص )  2013ــ  2012( ا�%رار 	�@ور &� 	5*� ا�	�(	� ا��*�� ) 23(

  ...147ــ  146ص )  2013ــ  2012(&� 	5*� ا�	�(	� ا��*�� ا�%رار 	�@ور ) 24(
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  :ا��%ض �دون إ����ــ 2

� 	@Gورة(و�د أ درت ا�Mر.) ا�2زا��) %	�����0) ا�'���	 G&رL(  (��	'%�) ا�	ر��م ا�3� (��-
.�/ ا�
550/2004 
�'  .أو��)) Q�%�% ()10.000.000 �>رة ����ن ا��

� ( :ا���ذي ��2	ء .��/ �3طو���� 23/07/2014: %��	ر�P 145/2014: ا�
��رار ر���مGG&رIررت ا�GG�
� 	@GGور�4# ��GGول ا�ط�GGن ����GG%ض @GG(2 وأ�2GG و�%GGض GG&رL �GG& �GG�*ا�� �GG	)�	��� �GG�6ا�5زا

�  22/05/2014: ا���GGGد �#�GGGر�: 103/2014: ا�%GGGرار ر�GGGمGGG	)�	� �GGG�6ا�5زا �GGG&رIن ا�GGG�
  .)7( و��ط�ع ��0ن ا�ر2وع إ�� ا��ر.ق ر�م )25() ا;�#��6ف ���وا(@وط

� �  :ا�ـــ�ــ�#ـــ	ـــــــــــ

43	ول .�&	و�ن أ�ود .�&	 إ�� �"�ص �	 �ر%�3
	ط	 %	�M) ا!ھ��) .�/ 3ظ�ري  3	 و�330/ 
  :��� ا!�ل و�&	  �) %	��و-وع 

* - ���و وا�2د��د وا�%�0	ر أن �'�ل 0ل ��3	 ��ن �و�'�� و�%�ذل أ� �� ��	 ����30 ��ن أ�2ل ا�
 ل إ�� �	 3 %وا إ���، و�ن 3 ل  )ا��*ط� ا��6�7%� ( ا��2	%��ن وا�ر�/ %&ذه ا���ط)  ��


ط ���3	  د.) �ن ا���	ء�  .إ�� ذ�ك إ� %�0�ر3	 و%2&ود3	، .�ن �4�3	 ا�M�ر %ذ�ك و�ن �

  

أ��3 ���ن ا�-��روري إ3>��	ء ��3ص "��	ص %	������0) ا�'���	 ����� =��رار ���	 ھ��و �و��2ود ���دى  -* 
���) ا�
-�ا���	0م ا�'��	 ا!"رى و� >ك أن ھ�ذا ا��3ص ���'ز
��	ء ا��/ ھ�/ أھ�م أ��س ز ا

  .دو�) ا�
	3ون، وأ�3 ��د�م �را�%) ا����0) ا�'��	 ./ A��2 ا��2	�ت

  

* - � (����	0
) .����	 %�3&��	 و����	3��0ون � ���م �را2'��) ا�3 ��وص ����وا���د ا�'��دل  "��دمأن 
  .إذا 0	ن %$>راف ا�
-	ة ا���	ر��ن �م ذ�ك ��� ا�و�2 ا!�0ل إ� وا3B 	ف و�ن

  

 ا���رص ���� ا�ط%��ق ا�����م وا�ط%��ق ا�����م�%�دإ ��ن أن 3ط�ق �را�%) ا����0) ا�'��	  -* 
%د�) �0	�ن ا�"��ل ا���ؤدي ���3
ض  دد�اھم �	 �2�د ذ�ك أن 	 و�ن �3 	 ورو و�ده ��
	3ون

�./ ذ�ك ا�"�ل  .وا�3 وص ا��راد ط%�
&	 �ن أ2ل 

  


A3 ا���	0م ا�� - *�ت �'3�) %ل و� ل إ��&	 ــ وھ/ 0ذ�ك ./ ا!=�ب ا!�م ــ  �	أن �� 	&34%
 ) %	�3ظر أ � إ� ./ ا�3
ط) أو ا�3
	ط ا����ددة .�/ و2�&�	ت ��رار ا�B	��)، وأن ذ��ك "�

����م ��
�	3ون 3 �	 ورو	 وھ�و ا�طر��ق إ��� ط%��ق �وا��د ا�'�دل وا3B �	ف ��ھو ا�ط%�ق ا�
	&3�'%.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ... 335ــ  334ص )  2014( ا�%رار 	�@ور &� 	5*� ا�	�(	� ا��*�� ) 25( 
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>'ر �2�'	 أن أي ا%0	ر أو 3أن  -* �أو �3	�) �ودي إ��� ا�"�روج ��ن ھ�ذه ا��%�	دئ  دد�2
و�و �ن طر�ق 4"�ر أو '2�ل ا�%ت أو ��وك ا�طر�ق ا!�&ل ��"�ص �ن ا�
-��) � �طدم 

  .ا�'دل وا�3 	ف�-رب �رض ا��	�ط %
وا�د و %	�-رورة %	�
	3ون 3 	 ورو�	 

  


تا�3
ط��) ا!"���رة وا!ھ��م  - *%���ا�ط%���ق ا������م ات ����زأن أھ��م � :اB>��	رة إ��&��	 ھ��/ و���د 
>'	ر أن ا�ر��ب � "�/ ���� "	.��)، وأ��3 �
	3ون 3 	 ورو�	 ./ 3ظري ��� ا!�ل ھو ا��

��%ت، وأ��3 ، وأن 0ل �3س �&	 �	 0م� 4"ذه �3) و� 3و�0ن ��3د  �&��/(�%ت و���&	 �	 ا0
  .)�ن "��
) و�و "	�&	 "�� ��� ا�3	س '�م ئ�را

�حإن أر�د إ�   Bط'ت  ا�وآ"�ر د�وا�3	  ،
/ إ� %	� ���� و�0ت وإ��� أ3�ب��	 و.و�	 ا
  .أن ا���د � رب ا�'	���ن

                                   

  

D#�)و�ر <*�# 
 �  وا��2م �*�4م ور�	

  

  07/03/2016: ا�وا(@وط �#�ر�:                                                                                  

   ر�6س ا�	(#ب ا���� و	�#@�ر ���	�(	� ا��*��                                                           

  ��*م و�د د�دي / ا��7�%                                                                         
  

  

  

  


