
 

 حمكمة االمور املستعجلة

 صحيفة دعوى

 

 .2102انه في يوم          الموافق    /   /

 ب.م. __________ -كويتي الجنسية -المحامي دويم المويزريبناًء على طلب 
احملامي ومحله المختار بدولة الكويت مكتب األولى للمحاماة واالستشارات القانونية 

والكائن مقره حولي شارع العثمان مجمع البالزا الطابق  /عادل عبد اهلادي وشركاه
 .  11،  11الثالث مكتب 

قد انتقلت إلى  -وزارة العدل  -أنا /                    مندوب اإلعالن بإدارة التنفيذ 
 كل من :مقر حيث 

ادارة  -موطنه القانونييعلن في و  بصفته املواصالت وزارة وكيل السيد .1
 الكائن  مقرها بمنطقة الشرقالفتوى والتشريع 

 :مع خماطبا  

  يعلن في موطنهو  بصفته( MBC) التلفزيونية للقناة القانوني املمثل .2
 -شارع الخليج العربي -1قطعة  -مكتب الشركة الكائن بمنطقة بنيد القار

 مجمع المنار

 :مع خماطبا  

 

 :باآلتي وأعلنتهما

 املوضوع

دعوى 
مستعجلة بعدم بث 
المسلسل العربي 

 "عمر"

 

 

 

 

 

 الطالـب

 احملامـي

 دويم املويزري    



 

 املوضوع

الطالب مسلم ومواطن كويتي ومحامي عامل بمهنة المحاماة ومقيد بجمعية المحامين الكويتية 
وقد تفاجأ باالعالن يذاع على القناة  يجيةلويحق له الترافع أمام المحاكم الكويتية والخ

او يذاع خالل شهر رمضان المبارك  ضيعر بانه سوف  تنّبأ( MBCالتلفزيونية الفضائية )
ومسيرة وحياة ومواقف خليفة ( مسلسل تلفزيوني يجّسد شخصية MBCعلى شاشة القناة )

 الجليل أمير المؤمنين سيدنا/ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وارضاه. يصحابمين والالمسل

واالحداث يقوم بتمثيل دور سيدنا/ ية للمسلسل والمواقف طبقًا للمشاهد التي تم بثها كدعاو 
 عمر رضي اهلل عنه وارضاه أحد الممثلين.

تّم تشخيصهم يثها ان أغلبية الصحابة رضي اهلل عليهم، سبكما يظهر في المشاهد التي تم 
وتمثيل مواقفهم وتعاملهم اليومي مع سيدنا/ عمر رضي اهلل عنه وأرضاه وكأن مؤلف المسلسل 

بجوار رجال الصحابة  جه كانوا حاضرين لألحداث والمواقفومنت وكاتب قصته ومخرجه
 عليهم جميعًا. اهلل رضوان

يدنا/ عمر أمير المؤمنين ولما كان قيام الممثل المذكور بتشخيص وتمثيل وتجسيد شخصية س
هذه االمة فيه حط من شخص وقدر أمير المؤمنين الفاروق وعلو  ، وفاروقالجليل يوالصحاب

سلمين جميعًا، السيما وان الشخص العادي سوف يربط بين شخص مكانته في قلوب الم
الممثل والشخصية التي يقوم بتشخيصها او تمثيل دورها، كما ان الممثل الذي أسند له تمثيل 

الظهور في أعمال فنية كثيرة مجسدًا شخوص متدنية  داومدور سيدنا/ عمر رضي اهلل عنه قد 
رتبط هذا الشخص بشخص سيدنا/ عمر عه البتة ان يومنحطة القدر والقيمة، مما ال يجوز م
اهلل بين الحق والباطل، ومن ثم فال  بهق وفرّ  الفاروقرضي اهلل عنه والذي سماه رسول اهلل 



 يعود علىيجوز االنحدار بشخص الكريم الى هذه الدرجة سعيًا وراء ربح مادي دنيوي  سوف 
 القناة من المسلسل البغيض اذا ما تمت اذاعته على شاشة التلفزيون.

كما تجدر االشارة الى ان علماء األمة النقاد قد أجمعوا على عدم جواز تمثيل شخوص 
األنبياء والصحابة األجالء الن في ذلك ازدراء وحط لقدر وشخوص الصحابة األجالء رضوان 

 اهلل عليهم.
 

سوف يترتب على بث المسلسل سالف البيان ضرر محدق بالطالب لما كان ما تقدم وكان 
، مما يحق معه للطالب اللجوء الى القضاء المستعجل بصفة واألمة االسالمية جمعاء

مستعجلة بوقف بث المسلسل ال سيما وقد اقترب الوقت وأصبحنا على مشارف بدء شهر 
ه شروط اختصاص القضاء رمضان المبارك وبدء بث حلقات هذا المسلسل مما تتوافر مع

 المستعجل من خطر وضرر محدق.
لكونه هو المسؤول عن السماح  الدعوى في هذهبصفته  وقد تم اختصام المعلن اليه األول 

اذ كافة االجراءات بالبث الفضائي على القمر الصناعي عرب سات مما يتوجب عليه اتخ
ثوابت األمة االسالمية ومكانة  زمة لمنع بث حلقات هذا المسلسل ذودًا عنوالقرارات الال

 الصحابة األجالء.
 

 بناء عليه،
انا مندوب االعالن سالف الذكر قد انتقلت الى حيث مقر المعلن اليهما وسلمت كال منهما 
صورة من صحيفة هذه الدعوى وكلفتهما الحضور أمام محكمة األمور المستعجلة الدائرة 

رقم ___________ بجلستها التي سوف تعقد يوم _______________ الموافق    /    
هذه الدعوى وبصفة مستعجلة بوقف بث حلقات  القضاءما ليسمع المعلن اليه 2102/ 

الفضائية خالل شهر  MBCالمسلسل التلفزيوني "عمر" والتي سوف تذاع حلقاته على قناة 



رمضان المبارك وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الموضوعية التي سوف يرفعها 
لتنفيذية عليه ودون الطالب بمنع عرض هذا المسلسل وتنفيذ الحكم دون وضع الصيغة ا

( من قانون 090اعالن بموجب مسودته األصلية على النحو المقرر بنص المادة )
 ة.ات ومقابل أتعاب المحاماة الفعليالمرافعات والزام من يعترض من المعلن اليهما بالمصروف

 
 وألجل العلم


