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تزويــر- تســتر علــى واقعــة تزويــر بتقــدمي معلومــاٍت غيــر صحيحــة جلهة 
حكوميــة - ظــروف مخففــة للتعزيــر - تعزيــر بالتوبيــخ وأخــذ التعهد.

- قوله صلى اهلل عليه وسلم ))أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ((.

مت توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه  بالتســتر علــى واقعــة تزويــر تتمثــل 
بالتقــدم مبعلومــات غيــر صحيحــة مبســاعدة شــخص آخــر حيــث أرفــق 
تقريــرًا طبيــًا غيــر صحيــح لزوجتــه لطلــب املوافقــة علــى الــزواج مــن 
أجنبيــة- بالبحــث  عــن ســوابقه تبــن عــدم وجــود ســوابق عليــه- طلــب 
املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبة تعزيريــة- بعرض دعوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا ودفــع أنــه كان محتاجــا 
ــب ولــم  إلــى الــزواج بزوجــة ثالثــة وأن ورقــة التقريــر الطبــي وضعهــا املعقِّ
ــم أنهــا مــزورة مــا وافــق عليهــا، وقــرر  ــو عل ــم هــو عــن مضمونهــا ول يعل
أنــه صاحــب أســرة حيــث يعــول اثنتــي عشــر نفســًا كمــا أنــه يعمــل 
معلمــًا- جــرى االطــاع علــى ســجل األســرة اخلــاص بــه فوجــد يتضمــن 
أن لــه عشــرة مــن األوالد مــا بــن أبنــاء وبنــات- نظــرًا لكــون املدعــى 
عليــه ذو عيــال وخشــية علــى ضيــاع مســتقبل مــن يعولهــم مت احلكــم 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......... القــاضـــــي يف احملكمــة العامــة 
بينبــع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1433/02/22هـــ   وتاريــخ   33135559 برقــم  بينبع/املســاعد  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33354860 وتاريــخ 1433/2/22هـــ ففــي يــوم 

ــاعة ــة الســ االثنــن املوافق1433/11/22هـــ افتتحــت اجلــــلســ
30 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام بينبــع ...... واملكلــف مــن قبــل 
مـــرجعه برقم ......وتاريخ 1426/12/22هـ وادعى قائًا بصفتي مدعيا 
عامــا بدائــرة االدعــاء العــام بينبــع أدعــي علــى ...... 39 عامــا ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......لــم يوقــف يقيــم مبحافظــة 
ينبــع وحيــث إنــه بتاريــخ 1429/3/22هـــ ورد إلــى الدائــرة خطــاب ســعادة 
محافــظ ينبــع رقــم ......املتضمــن التحقيــق مــع املدعــى عليــه الرتكابــه 
مخالفــة تتمثــل بالتقــدم مبعلومــات غيــر صحيحــة مبســاعدة آخــر حيــث 
ــزواج  ــى ال ــب املوافقــة عل ــه لطل ــًا غيــر صحيــح لزوجت ــرًا طبي أرفــق تقري
مــن أجنبيــة وباســتجوابه أنــه قــام بتوكيــل شــخص يدعــى ...... ملتابعــة 
ــه شــاهد مــن ضمــن األوراق التــي كان  ــة وأن ــة يف وزارة الداخلي املعامل
ــًا لزوجتــه صــادرًا مــن  ينــوي الوكيــل تقدميهــا إلــى الــوزارة تقريــرًا طبي

بتعزيــر املدعــى عليــه بتوبيخــه يف مجلــس احلكــم وأخــذ التعهــد الشــديد  
والــازم عليــه  بعــدم العــودة إلــى مثــل مــا بــدر منــه - بعــرض احلكــم علــى 
ــام قــرر عــدم  ــى املدعــي الع ــه وبعرضــه عل ــه ب ــه قــرر قناعت املدعــى علي
القناعــة وطلــب االســتئناف مكتفيــًا بائحــة الدعــوى العامــة وبعــد رفــع 

احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليهــا.
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مستشــفى لــم يراجعــه ومتضمنــًا ملعلومــات غيــر صحيحــة وقــد انتهــى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إليــه بالتســتر علــى واقعــة تزويــر وذلــك ملــا 
جــاء يف أقوالــه املدونــة ص 1 ـ 4 مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة 22 
وببحــث حالتــه اجلنائيــة تبــن عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه وحيث إن 
مــا أقــدم عليــه املتهــم وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا  فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
ــة هكــذا ادعــى املدعــي العــام وحيــث إنــه مت تكليــف املدعــى  تعزيري
عليــه باحلضــور هــذا اليــوم وذلــك بخطابنــا املوجــه ملديــر أمــن احملكمــة 
برقــم 331790492 وتاريــخ 1433/10/14هـــ ولــم يحضــر لــذا وبنــاء 
علــى املــادة احلاديــة واألربعــن بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
ونصهــا اآلتــي إذا لــم يحضــر املتهــم املكلــف باحلضــور حســب النظــام يف 
اليــوم املعــن يف ورقــة التكليــف باحلضــور ولــم يرســل وكيــا عنــه يف 
ــل فيســمع القاضــي دعــوى املدعــي  ــا التوكي ــي يســوغ فيه األحــوال الت
وبيناتــه ويرصدهــا يف ضبــط القضيــة وال يحكــم إال بعــد حضــور املتهــم 
لــذا فقــد جــرى رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا ...... القاضــي 
باحملكمــة العامــة بينبــع والقائــم بعمــل الشــيخ ...... حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليه......ثــم جــرى عــرض الئحــة املدعــي العــام علــى املدعــى 
عليــه احلاضــر وبســؤاله عمــا جــاء فيهــا أجــاب قائــًا مــا جــاء يف الئحــة 
املدعــي العــام صحيــح وحقيقــة األمــر أنــي كنــت محتاجــًا إلــى  الــزواج 
بزوجــة ثالثــة ولــم أكــن مســتطيعًا أن أتــزوج ســعودية وذلــك ألن لــدي 
ظروفــًا خاصــة ال تســمح لــي بذلــك فقمــت بالتقــدمي علــى وزارة الداخليــة 
بطلــب اإلذن لــي بالــزواج مــن أجنبيــة فذهبــت إلــى الريــاض وقابلــت 
شــخصًا يدعــى ...... وأخبرنــي بأنــه معقــب ويســتطيع أن يتابــع معاملتــي 
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بــوزارة الداخليــة وينهــي إجراءاتهــا فاقتنعــت بــه وبكامــه ثــم أعطيتــه 
معاملتــي ليتابعهــا بالــوزارة  ورجعــت إلــى محافظــة ينبــع حيــث أقيــم 
فاتصــل بــي بعــد عــدة أيــام وأخبرنــي أنــه البــد لقبــول املعاملــة مــن أن 
ــه أن  تكــون زوجتــي تعانــي مــن مــرض أو متــر بظــروف صحيــة فأخبرت
زوجتــي فعــًا تعانــي مــن بعــض األمــراض فقــال لــي إنــه وضــع ورقــة يف 
معاملتــي تفيــد بذلــك ولــم أكــن أعلــم مبحتواهــا ولــو علمــت أن القضيــة 
قضيــة تزويــر ملــا وافقــت علــى فعلــه وأنــا رجــل ذو عيــال حيــث أننــي أعــول 
اثنــي عشــر نفســًا وأنــا معلــم ودخلــي محــدود وأخشــى أن أفقــد وظيفتــي 
وتضيــع أســرتي الكبيــرة هكــذا أجــاب ثــم قــدم أصــل ســجل األســرة 
اخلــاص بــه وباالطــاع عليــه وجــد أن لديــه عشــرة مــن األوالد مــا بــن 
أبنــاء وبنــات ثــم جــرى الرجــوع للمعاملــة ووجــد بهــا وعلــى ملــف التحقيــق 
لفــة )22( ص)1-2-3-4( محضــر اســتجواب للمدعــى عليــه احلاضــر 
املــؤرخ يف 1429/4/29هـــ وليــس فيــه ســوى مــا ذكــره املدعــى عليــه يف 
جوابــه وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة أجــاب قائــًا ال بينــة 
لــدي ســوى مــا ذكرتــه هكــذا . أجــاب هــذا وألجــل مــا جــاء يف الدعــوى 
واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
وملــا ظهــر لــي مــن حــال املدعــى عليــه مــن أنــه مــن ذوي الهيئــات ولقولــه 
ــات عثراتهــم(( وألن املدعــى  ــوا ذوي الهيئ ــه وســلم ))أقيل ــى اهلل علي صل
عليــه ذو عيــال وخشــية علــى ضيــاع مســتقبل مــن يعولهــم لــذا فقــد قــررت 
تعزيــر املدعــى عليــه احلاضــر بتوبيخــه يف مجلــس احلكــم وأخــذ التعهــد 
الشــديد والــازم عليــه  بعــدم العــودة إلــى مثــل مــا بــدر منــه هــذا مــا 
ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه 
بــه وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف 
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مكتفيــًا بائحــة الدعــوى العامــة وأمــرت برفــع املعاملــة لاســتئناف 
حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/19هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
32969456وتاريــخ  برقــم  املســاعد  بينبــع  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
1434/5/6هـــ  املرفــق بها القرار رقم 3423238 وتاريخ1434/1/26هـ 
بينبــع  العامــة  باحملكمــة  الشــيخ/......القاضي  فضيلــة  مــن  الصــادر 
القائــم بعمــل فضيلــة الشــيخ ......املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد / 
...... فســعودي اجلنســية املتهــم  يف التســتر علــى واقعــة تزويــر ، احملكــوم 
فيــه مبــا دون بباطنــه ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . 
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رقم الصك : 34269796 تاريخه: 1434/7/17هـ 
رقم الدعوى: 34242667

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34328805  تاريخه: 1434/10/12هـ

شــهادة زور - تدليــس لــدى القاضــي يف احملكمــة - ثبــوت - صــرف نظــر- 
تعزيــر - جلــد - تعهــد - إعــادة إثبــات زواج قائــم. 

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعد العدالة يف تســبيب 
حكمه.

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع بالتدليــس أمــام 
األول  عليهمــا  املدعــى  واتهــام  النــكاح  أمــر  يف  الشــرعي  القاضــي 
والثالــث بشــهادة الــزور وبطلــب إثبــات مــا اســند اليهــم واحلكــم عليهــم 

بعقوبــة تعزيريــة رادعــة. 
ومبواجهة املدعى عليهم 

- أقر املدعى عليهما الثاني والرابع مبا جاء يف الدعوى .
- أنكــر املدعــى عليهمــا األول والثالــث بتدليــس املدعــى عليهمــا الثانــي 

والرابع.
وعليه قررت احملكمة:

- إدانــة املدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع مبــا جــاء يف الدعــوى واحلكــم 
عليهمــا بجلدهمــا أربعــن جلــدة دفعــة واحــدة وأخــذ التعهــد املشــدد 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34242667 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341281143 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/05/26
1434/05/26 هـــ ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/07/16 هـــ افتتحــت 
اجللسة الساعة 30 : 11  وفيها حضر املدعي العام ...... مبوجب خطاب 
التكليــف مــن مرجعــه رقــم هـــ م /2/أ/2108 يف 1434/5/5هـــ وادعــى 
علــى احلاضريــن كل مــن 1- ..... مينمــاري اجلنســية باالقامــة رقــم )....( 
و2- ..... ماينمــاري اجلنســية ).....( و3- ..... ماينمــاري اجلنســية باالقامــة 
رقــم ).......( و4- ...... ماينمــاري اجلنســية باالقامــة رقــم ).....( حيــث انــه 
ــة  ــة جنائي ــاد عــن حال ــغ مركــز شــرطة اجي ــخ 1434/2/20هـــ تبل بتاري
مبوجــب كتــاب فضيلــة القاضــي .... القاضــي باحملكمــة العامة مبكة 
املكرمــة املتضمــن انــه تقــدم اليهــم املدعــى عليــه الرابــع ....  بطلــب عقــد 
زواجــه باملــرأة ...... بواليــة اخيهــا املدعــى عليــه الثاني ..... وشــهادة املدعى 
عليهمــا االول .... والثالــث .... وعقــد لهمــا وصــدر لهمــا القــرار الشــرعي 
رقــم 33330561 يف 1433/7/7هـــ وتقــدم لهــم املدعــى عليــه الرابــع بعــد 

ــة األول والثالــث  ــدر منهمــا وعــدم ثبــوت إدان عليهمــا بعــدم العــودة ملــا ب
بشــهادة الــزور وصــرف النظــر عــن طلــب تعزيرهمــا.

وقــرر  بائحــة  االســتئناف  وطلــب  االعتــراض  العــام  املدعــي  وقــرر   -
. القناعــة  املدعــى عليهــم 

- صدق احلكم من محكمة االستئناف .
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ســبعة اشــهر مفيــدا بــأن الــزواج كان بتاريــخ 1432/12/20هـــ وانــه لــم 
يذكــر للمحكمــة خلشــيته مــن تعطــل االجــراءات وصــدق الشــاهدان 
املدعــى عليهمــا االول والثالــث علــى ذلــك وبســماع اقــوال املدعــى عليــه 
الرابــع .... اقــر بانــه قبــل ســتة اشــهر عقــد علــى امــرأة بواليــة املدعــى 
ــه ســبق  ــم يذكــر للقاضــي ان ــى احملكمــة ول ــم ذهــب ال ــي ث ــه الثان علي
ان عقــد علــى املــرأة لكونــه كان خائفــا وبســماع اقــوال املدعــى عليــه 
الثانــي أقــر بأنــه عقــد ألختــه علــى املدعــى عليــه الرابــع ثــم ذهــب معــه 
إلــى احملكمــة كــون العقــد الــذي معهــم غيــر صحيــح ويريــدون عرضــه 
علــى القاضــي وبســماع اقــوال املدعــى عليــه االول .... اقــر بانــه قبــل ســنة 
ابلغــه الثانــي ان اختــه ســوف تتــزوج ويريــده ان يشــهد علــى ذلــك ثــم ذهــب 
معهــم إلــى احملكمــة ولــم يعلــم بــأن هنــاك زواج ســابق وبســماع اقــوال 
املدعــى عليــه الثالــث ..... اقــر بانــه قبــل ســنة طلــب منــه الثانــي ان يشــهد 
علــى زواج اختــه وال يعلــم بأنهــا متزوجــة من الســابق وانتهــى التحقيق الى 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع بالتدليــس امــام القاضــي 
الشــرعي يف امــر النــكاح واتهــام املدعــى عليهمــا االول والثالــث بشــهادة 
ــة والقرائــن املوضحــة بالدعــوى وحيــث ان مــا اقــدم  ــزور وذلــك لادل ال
عليــه املدعــى عليهــم وهــم بكامــل ارادتهــم املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعا لــذا اطلــب اثبــات مــا اســند اليهــم واحلكــم عليهــم 
بعقوبــة تعزيريــة رادعــة هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليهــم أجــاب 
األول ... والثالــث .... بقولهمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن شــهادتنا 
لــدى القاضــي علــى الــزواج فصحيــح ومــا ذكــره عــن شــهادة الــزور فغيــر 
صحيــح والواقــع أننــا حضرنــا للمحكمــة للشــهادة علــى عقــد النــكاح 
الــذي ســيجريه القاضــي ولــم نعلــم أنــه يوجــد عقــد ســابق هــذه إجابتنــا 
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كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثانــي بقولــه ما ذكــره املدعي العــام صحيح 
وقــد عقــدت للرابــع علــى أختــي بواليتي وبشــهادة شــهود وبحضور مأذون 
العقــد  ثــم تقدمنــا للمحكمــة إلثبــات  شــرعي وكتبنــا ورقــة بذلــك 
ولكنــي كنــت خائفــا وال أعــرف أتصــرف هــذه إجابتــي كمــا أجــاب 
املدعــى عليــه الرابــع بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح حيــث 
تقدمــت للمحكمــة بطلــب إثبــات الــزواج فرفضــوا اســتقبال طلبــي لعــدم 
وجــود إقامــة فعقــدت علــى املــرأة بواليــة أخيهــا وشــهادة شــهود ومــأذون 
شــرعي ثــم حصلــت علــى اإلقامــة وتقدمــت للمحكمــة بطلــب اإلثبــات 
وحصــل مــا حصــل ولــم نقصــد التدليــس ولكــن هــذا حــال كثيــر مــن 
البرماويــن واملقصــود اإلثبــات هــذه إجابتــي وأضــاف الثانــي والرابــع 
إن األول والثالــث ال يعلمــون بالعقــد األول ولــم يحضــروه وقــال املدعــي 
العــام أطلــب االطــاع علــى املعاملــة وبدراســة املعاملــة لــم أجــد للمدعــى 
مــا  بالعقــد األول فبنــاء علــى  بالعلــم  عليهمــا األول والثالــث اعترافــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلــى إقــرار املدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع 
بدعــوى املدعــي العــام وإنــكار األول والثالــث وال بينــة عليهمــا لــذا فقــد 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهمــا الثانــي .... والرابــع .... مبــا أســند إليهمــا 
مــن التدليــس أمــام القاضــي إلثبــات النــكاح وحكمــت بتعزيــر كل 
ــدة دفعــة واحــدة وأخــذ التعهــد املشــدد  ــده أربعــن جل واحــد منهمــا بجل
عليهمــا - بعــدم العــودة ملــا بــدر منهمــا - ولــم يثبــت لــدي إدانــة األول 
والثالــث بشــهادة الــزور وصرفــت النظــر عــن طلــب تعزيرهمــا وبعــرض 
احلكــم قنــع املدعــى عليهــم وعــارض املدعــي العــام وطلــب االســتئناف 
بائحــة فأجيــب لطلبــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه اجمعــن  حــرر يف 1434/7/16هـــ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي انــا ... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة 
املكرمــة القائــم بعمــل املكتــب القضائــي الســادس بنــاء علــى خطــاب 
مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الصــادر  التكليــف 
عــادت  فقــد  وعليــه  رقــم 342053882 يف 1434/8/24هـــ  املكرمــة 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34328805  
يف 1434/10/12هـــ املتضمــن املوافقــة والتصديــق علــى احلكــم وبــاهلل 
التوفيــق .قاضــي اســتئناف/ ..... ختــم. توقيــع. قاضــي اســتئناف/د...... 
ختــم. توقيــع. رئيــس الدائــرة/..... ختــم. توقيــع لــذا جــرى احلاقــه واثباتــه 

حــرر يف 1434/11/12هـــ .
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رقم الصك: 35103751 تاريخه: 1435/1/3هـ
 رقم الدعوى: 34337025

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
35121098   تاريخه: 1435/1/21هـ

حلــف ميــن كاذبــة - اليمــن يف اخلصومــة جتــري على نية املســتحلف 
ال علــى قصــد احلالــف وقــت حلفــه - ظــروف مخففــة للعقوبــة- توبيــخ 

املدعــى عليــه يف مجلــس احلكــم وتعزيــره بأخــذ التعهــد .

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن اقتطــع حــق امــرٍئ مســلم بيمينــه 
فقــد أوجــب اهلل لــه النــار وحــرم عليــه اجلنــة( .

- عــد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم اليمــن القتطــاع حــق امــرئ مســلم 
إحــدى الكبائــر كمــا يف حديــث ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه عنــد االمــام 

أحمــد.

جــرى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه باحللــف كذبــًا أمــام القاضــي وذلــك 
بعدمــا تقدمــت املدعيــة بصحيفــة دعــوى أمــام احملكمــة العامــة متهمــة 
املدعــى عليــه بقيامــه باحللــف كذبــًا أمــام ناظــر القضيــة حيــال عــدم 
عليــه  العــام احلكــم  املدعــي  البنكيــة- طلــب  لبطاقتهــا  اســتخدامه 
بعقوبــة تعزيريــة يف احلــق العــام- بعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه 
أنكرهــا، ودفــع أنــه حلــف لهــا أنــه لــم يســحب ببطاقــة الصــراف اآلليــة 
التــي تخصهــا مبلغــًا لنفســه إال مــا تعطيــه إيــاه بطيــب نفــس منهــا- جــرى 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... رئيــس احملكمــة العامــة يف عيــون 
اجلــواء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا من فضيلة رئيــس احملكمة العامة 
وتاريــخ 1434/07/19هـــ   برقــم 34337025  اجلــواء  عيــون  مبحافظــة 
ــخ 1434/7/19هـــ  ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 341752473 وتاري املقي
يــوم  الثاثــاء املوافق1434/08/09هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة 
عشــرة صباحــًا  وفيهــا حضــر ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ...... بصفتــه املدعــي العــام يف هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
يف عيــون اجلــواء وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ......ســعودي اجلنســية 

االطــاع علــى اعتــراف املدعــى عليــه حتقيقــًا، كمــا جــرى االطــاع 
علــى صــك احلكــم املتضمــن لليمــن املذكــورة- ملــا كانــت اليمــن يف 
اخلصومــة جتــري علــى نيــة املســتحلف ال علــى قصــد احلالــف وقــت حلفــه 
لــذا ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه  باحللــف عنــد القاضــي يف اخلصومــة التــي 
كانــت بينــه وبــن زوجتــه علــى خــاف الواقــع، ونظــرًا لكــون املدعــى 
عليــه كبيــرًا يف الســن يتصــور منــه  اجلهــل يف أحــكام الشــريعة وعــدم 
االدراك ملــآالت األفعــال خصوصــًا وقــد فّســر ميينــه مبــا هــو محتمــل فقــد 
جــرى االكتفــاء بتوبيــخ املدعــى عليــه يف مجلــس احلكــم وتبيــن لــه 
عاقبــة اليمــن الفاجــرة ومت احلكــم بأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة 
ملــا حصــل- بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة 
ــًا مبــا  بــه وأمــا املدعــي العــام فقــرر االعتــراض وطلــب التمييــز مكتفي
قدمــه يف الئحــة االدعــاء العــام وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

متــت املصادقــة عليــه.
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بالســجل املدنــي رقــم ...... وبســؤال املدعــي العــام عــن دعــواه أبــرز الئحــة 
الدعــوى العامــة رقــم ) هـــ ص2/9- أ /48( لعــام 1434هـــ يف القضيــة 
رقــم )3361000089 ) وفيهــا مــا نصــه:« احلمــد هلل وحــده والصــاة 
ــق  ــة التحقي ــي بعــده وبعــد : بصفتــي عضــو هيئ ــى مــن ال نب والســام عل
واالدعــاء العــام بدائــرة محافظــة عيــون اجلــواء أدعــي علــى :-......، البالــغ 
مــن العمــر)77( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
)......( متعلــم ، متــزوج ، متســبب ، لــم يوقــف .بتاريــخ 1428/5/6هـــ 
العامــة  احملكمــة  أمــام  دعــوى  بصحيفــة   ......  / املواطنــة  تقدمــت 
ببريــدة تدعــي فيهــا بــأن زوجهــا املذكــور قــد قــام بتطليقهــا بتاريــخ 
1428/5/4هـــ وأخــذه لذهــب عائــد لهــا بقيمــة )60000( ســتن ألــف 
ريــال والقيــام ببيعــه وكذلــك أخــذه مــن راتبهــا مبلــغ وقــدره )2400( 
ألفــن وأربعمائــة ريــال وكفالتــه بقــرض يبلــغ )48000( ثمــان وأربعــن 
ألــف ريــال مــن أحــد البنــوك وحيازتــه لبطاقــة الصرافــة العائــدة لهــا وقــد 
أدى املذكــور اليمــن أمــام القاضــي ونصــه )أقســم بــاهلل العلــي العظيــم 
أننــي لــم آخــذ البطاقــة ولــم أصــرف منهــا ولــم يقــم أحــد بصرفهــا بطلبــي 
وأن الــذي يســتلم الراتــب هــي وأن املبلــغ الــذي تعطينــي إيــاه إمنــا هــو 

بطيبــة نفــس منهــا( .
أمــام  دعــوى  بصحيفــة  املدعيــة  تقدمــت  1433/4/17هـــ  وبتاريــخ 
احملكمــة العامــة متهمــة املذكــور بقيامــه باحللــف كذبــًا أمــام فضيلــة 

لبطاقــة صرافتهــا . القضيــة حيــال عــدم اســتخدامه  ناظــر 
وباســتجواب املذكــور اعتــرف بقيامــه بالصــرف مــن بطاقــة زوجتــه 
الســابقة وأنــه يقــوم بإعطائهــا املــال املصــروف مــن البطاقــة وذكــر أنــه 

يقصــد باحللــف أمــام القاضــي بأنــه لــم يصــرف منهــا شــيء لنفســه .
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وملــا أشــير إليــه إقــرار توجيــه االتهــام ل......باحللــف كذبــًا أمــام القاضــي 
حســبما تضمنــه اعترافــه املــدون علــى الصفحتــن رقــم )2،1( مبحضــر 

االســتجواب املرفــق لفــه رقــم )49( .  
عليــه  ومعاقــب  محــرم  فعــل  املذكــور  عليــه  أقــدم  مــا  أنــه  وحيــث 
شــرعًا،لذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
اإلجــراءات  نظــام  مــن   )126( للمــادة  اســتنادًا  غيــره  وتزجــر  تردعــه 
اجلزائيــة (علمــًا أن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا« ) هكــذا ادعــى املدعــي 
العــام ولــدى عــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: مــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن أننــي حلفــت كاذبــًا أمــام القاضــي الــذي كان ينظــر 
دعــوى ماليــة مقامــة مــن زوجتــي ضــدي يف احملكمــة العامــة ببريــدة 
فغيــر صحيــح بــل الصحيــح أننــي حلفــت لهــا بأننــي لــم أســحب ببطاقــة 
الصــراف اآلليــة التــي تخصهــا مبلغــًا لنفســي إال مــا تعطينــي إيــاه بطيــب 
نفــس منهــا هكــذا أجــاب فســألت املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى مــا 
ادعــاه فأجــاب قائــًا: بينتــي علــى ذلــك مــا أشــير إليــه يف الئحــة االدعــاء 
العــام مــن اعتــراف املدعــى عليــه وأطلــب الرجــوع إليــه، هكــذا أجــاب 
فجــرى االطــاع علــى اســتجواب املدعــى عليــه علــى ص 1 - 2 مــن ملــف 
التحقيــق لفــه 49 وقــد وجــد فيــه مــا نصــه  » أنــا حلفت أمــام القاضي أني 
لــم آخــذ البطاقــة ولــم أصــرف منهــا شــيئًا لنفســي ولم يقم أحــد بالصرف 
منهــا لنفســي ومــا أقــوم بــه هــو أنــي آخــذ البطاقــة مــن زوجتــي ثــم أعطيها 
ملوظــف البنــك ليصــرف لنــا مــن آلــة الصــراف ثــم أعيــد البطاقــة واملبلــغ 
لزوجتــي » ومــا نصــه  » أنــا مــا قصــدت أمــام القاضــي أن أصــرف منهــا 
شــيئًا لنفســي وإمنــا آخــذ البطاقــة وأقــوم بالســحب مــن اآللــة مــن خــال 
أحــد العاملــن بالبنــك بنــاء لطلــب زوجتــي وحيــث إننــي كبيــر يف الســن 
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فلــم يتضــح لــي مــا حلفــت بــه أمــام القاضــي » هــذا مــا تضمنــه اســتجواب 
املدعــى عليــه وبعرضــه عليــه صــادق علــى مــا جــاء فيــه ثــم جــرى االطــاع 
علــى الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة ببريــدة برقــم 134 / 1 / 11 
ــًا دعــوى مــن مــوكل زوجــة املدعــى  يف 1428/7/17هـــ فوجــد متضمن
عليــه ......ضــد ......)املدعــى عليــه هنــا( والتــي يطلــب فيهــا املدعــي إلــزام 
املدعــى عليــه بإعــادة مبالــغ أخذهــا مــن موكلتــه وقــد جــاء فيــه مــا نصــه 
)وطلــب املدعــي حلفــه علــى رواتبهــا بأنــه لــم يأخــذ بطاقتهــا ولــم يأخــذ 
أي مبلــغ إال بطيبــة نفــس منهــا فاســتعد بذلــك ثــم قــام وقــال أقســم بــاهلل 
العظيــم أنــي لــم آخــذ البطاقــة ولــم أصــرف فيهــا ولــم يقــم أحــد بصرفهــا 
بطلبــي وأن الــذي يســتلم الراتــب هــي وأن املبلــغ الــذي تعطينــي امنــا هــو 
بطيــب نفــس منهــا هكــذا حلــف( املنتهــي برجــوع حاكمــه عمــا حكــم 
بــه وللتأمــل واصــدار مــا يلــزم جــرى رفــع اجللســة وحــددت للطرفــن 
العاشــرة  الســاعة  1434/11/8هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  يف  موعــدًا 
صباحــًا وعليــه حصــل التوقيــع وقــد أقفلــت هــذه اجللســة الســاعة احلاديــة 
ــا محمــد وعلــى  ــى نبين عشــرة صباحــًا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/8/9هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
أنــا ......رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة عيــون اجلــواء   وبنــاء علــى 
املعاملــة   املقيــدة باحملكمــة برقم 341752473 وتاريخ 1434/7/19هـ  
ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/11/04 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
00:11 صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واالدعــاء 
العــام مبحافظــة عيــون اجلــواء ......واملدعــى عليــه ......وبدراســة القضيــة 
وتأملهــا وملــا كان املدعــي العــام يطلــب يف دعــواه هــذه احلكــم بتعزيــر 
املدعــى عليــه جــزاء حلفــه كاذبــًا أمــام القاضــي يف القضيــة الصــادر 
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فيهــا الصــك رقــم 11/1/134  يف 1428/7/17هـــ مــن احملكمــة العامة 
ببريــدة املنتهــي برجــوع القاضــي عمــا حكــم بــه وملــا كان املدعــى عليــه 
مقــرًا بــأداء اليمــن املرصــود نصهــا يف ســياق الدعــوى يف اجللســة املاضية 
مبينــًا أن قصــده وقــت حلفــه أنــه لــم يصــرف مــن بطاقــة الصــراف اآللــي 
ــت اليمــن يف اخلصومــة جتــري  ــه شــيئًا لنفســه وملــا كان التابعــة لزوجت
علــى نيــة املســتحلف ال علــى قصــد احلالــف وقــت حلفــه فقــد ثبــت لــدي 
ادانــة املدعــى عليــه  ......باحللــف عنــد القاضــي يف اخلصومــة التــي كانــت 
بينــه وبــن زوجتــه علــى خــاف الواقــع وحيــث جــاء الوعيــد الشــديد ملــن 
ــه وســلم )مــن  ــى اهلل علي ــه صل ــه يف قول اقتطــع حــق امــرٍئ مســلم بيمين
اقتطــع حــق امــرٍئ مســلم بيمينــه فقــد أوجــب اهلل لــه النــار وحــرم عليــه 
اجلنــة( وعّدهــا النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم احــدى الكبائــر كمــا يف 
حديــث ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه عنــد االمــام احمــد وملــا كان املدعــى 
عليــه كبيــرًا يف الســن يتصــور منــه  اجلهــل يف أحــكام الشــريعة وعــدم 
االدراك ملــآالت األفعــال خصوصــًا وقــد فّســر ميينــه مبــا هــو محتمــل 
فلذلــك فقــد اكتفيــت يف احلــق العــام بتوبيــخ املدعــى عليــه يف مجلــس 
احلكــم وبينــت لــه عاقبــة اليمــن الفاجــرة ففهــم ذلــك وحكمــت بأخــذ 
التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملــا حصــل منــه هــذا مــا حكمــت بــه يف احلــق 
العــام وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعة بــه وأما املدعي 
العــام فقــد أبــدى اعتراضــه وطلــب التمييــز مكتفيــًا مبــا قدمــه يف الئحة 
االدعــاء العــام وبنــاًء عليــه فســيجري اصــدار قــرار شــرعي بهــذا احلكــم 
املــادة 193  بنــاًء علــى  وبعثــه حملكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم 
مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/4 هـــ الســاعة 



27

11:30 احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولى 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة يف محافظــة عيــون 
اجلــواء الشــيخ/......برقم 341752473 وتاريــخ 1435/1/11هـــ؛ املقيــدة 
ــم 341752473 وتاريــخ 1435/1/14هـــ؛ املرفــق بهــا القــرار  لدينــا برقـ
رقــم 35103701 وتاريــخ 1435/1/3هـــ؛ الصــادر مــن فضيلتــه  ؛اخلــاص 
ــًا وقــد تضمــن  ــف كاذب ــام ضد/......؛التهامــه باحلل بدعــوى املدعــي الع
القــرار حكــم فضيلتــه بتوبيــخ املدعــى عليــه وأخــذ التعهــد علــى النحــو 
املفصــل فيــه؛ وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا 
املوفــق، وصلــى اهلل علــى  باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم. واهلل 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك :33400860 تاريخه: 1433/09/03هـ 
رقم الدعوى:33183096

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:341163 تاريخه:1434/01/04هـ

تفحيط-مخالفــات مروريــة - تقديــر قيمــة ســيارة مســتأجرة- إقــرار 
بالتفحيــط- تعزيــر بالســجن والغرامــة مبثــل قيمــة الســيارة املرتكــب 

عليهــا اجلرميــة كونهــا مســتأجرة.

- الفقــرة )ج( مــن املــادة )69( مــن نظــام املــرور والفقــرة )2/69( مــن 
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املــرور .

الثالثــة  للمــرة  التفحيــط  عليــه مبمارســة  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  مت 
وذلــك بعــد اســتيقافه الرتكابــه مخالفــة التفحيــط وعــدم حملــه رخصــة 
أن عليــه )32( مخالفــة مروريــة منهــا  وتبــن  املركبــة  وتنزيــل  قيــادة 
)3( مخالفــات تفحيــط وأن املركبــة مســتأجرة- طلــب املدعــي العــام 
بتعزيــره بســجنه وتغرميــه بدفــع قيمــة املثــل للمركبــة التــي مــارس عليهــا 
مخالفــة التفحيــط اســتنادا للفقــرة )ج( مــن املــادة )69( مــن نظــام املــرور 
- بعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــادق عليها-جــرى االطــاع 
علــى تقديــر قيمــة الســيارة الصــادر مــن ثاثــة معــارض مببلــغ خمســن 
ألــف ريــال كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر ضبــط املخالفــة املروريــة 
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املتضمــن طبــق مــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه- ثبتــت إدانــة املدعــى 
عليــه مبمارســة التفحيــط للمــرة الثالثــة ومت احلكــم عليــه بســجنه ملــدة 
شــهرين، وتغرميــه مبلــغ خمســن ألــف ريــال تدفــع للجهــة املختصــة- 
بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة باحلكــم 
االعتــراض-  عــدم  العــام  املدعــي  وقــرر  بائحــة  االســتئناف  وطلــب 

تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
أنــا .... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واإلدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
33482273 وتاريــخ 1433/3/14هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام برقــم 33183096 وتاريــخ 1433/3/14هـــ 
افتتحــت اجللســة يف يــوم األحــد 1433/9/3هـــ الســاعة الثانيــة وفيهــا 
ــًا عامــًا بدائــرة  قــدم املدعــي العــام ... دعــواه قائــًا فيهــا بصفتــي مدعي
اإلدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى/ .... ســعودي اجلنســية 
باالطــاع علــى محضــر  إنــه  .... حيــث  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
ضبــط املخالفــة املروريــة املعــد مــن قبــل دوريــة املــرور الســرية تبــن أنــه 
نــوع نيســان بكــب  بتاريــخ 1433/2/16هـــ مت اســتيقاف ســيارة مــن 
لونهــا ذهبــي رقــم اللوحــة )…صنــع ســنة 2010م بقيــادة املدعــى عليــه 
وذلــك الرتكابــه مخالفــة التفحيــط وعــدم حملــه رخصــة قيــادة وتنزيــل 
املركبــة وتبــن أن عليــه )32( مخالفــة مروريــة منهــا )3( مخالفــات 
تفحيــط وأن املركبــة مســتأجرة باســم …. وباســتجواب املدعــى عليــه 
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أقــر مبمارســته التفحيــط وقــد انتهــى التحقيــق إلــى مســؤولية … جتــاه 
مخالفــة ممارســة التفحيــط للمــرة الثالثــة وذلــك لألدلة والقرائــن التالية: 
ــى الصفحــة رقــم )3-2(  ــه واملــدون عل ــوه عن ــه املن 1-إقــرار املدعــى علي
مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )1( 2- محضــر ضبــط املخالفــة 
املرفــق لفــة )18( 3- بيــان مخالفــات التفحيــط املســجلة عليــه املرفــق 
لفــة )3-5( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه والنظــر يف احلكــم بســجنه وتغرميــه بدفــع قيمــة املثــل للمركبــة 
املوصوفــة التــي مــارس عليهــا مخالفــة التفحيــط اســتنادا للفقــرة )ج( 
الدعــوى  وبعــرض  ادعــى  هكــذا  املــرور  نظــام  مــن   )69( املــادة  مــن 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي 
الرجــوع  جــرى  ثــم  أجــاب  الثالثــة صحيــح هكــذا  للمــرة  بالتفحيــط 
ــغ  ــر لقيمــة الســيارة مببل ــى لفــة رقــم )9( تقدي ــة فوجــدت عل إلــى املعامل
خمســن ألــف ريــال صــادر مــن ثاثــة معــارض كمــا وجــدت علــى لفــة 
ــق مــا ذكــر  ــة املتضمــن طب ــة املروري رقــم )18( محضــر ضبــط املخالف
املدعــي العــام يف دعــواه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام 
ــه املعتبــرة  ــة املدعــى عليــه وإقــراره بالدعــوى وهــو بكامــل أهليت وإجاب
شــرعًا وبنــاء علــى الفقــرة )ج( مــن املــادة )69( مــن نظــام املــرور والفقــرة 
)2/69( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املــرور وبنــاًء علــى التقديــر الــذي 
قيمــت بــه الســيارة لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبمارســة 
التفحيط للمرة الثالثة وقررت اآلتي: أواًل: ســجنه ملدة شــهرين حتتســب 
منهــا مــدة إيقافــه. ثانيــًا: تغــرمي املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ خمســن ألــف 
ريــال تدفــع للجهــة املختصــة وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
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الطرفــن قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب االســتئناف 
بائحــة يقدمهــا فأفهمتــه بأنــه ســوف يجــري بعــد قليــل تســليمه نســخة 
اآلن يكــون  مــن  يومــًا  ثاثــن  اعتراضــه خــال  ليقــدم  مــن احلكــم 
حقــه يف االســتئناف بعــد مضــي هــذه املــدة ســاقطًا ففهــم ذلــك وأمــا 
املدعــي العــام فقــرر عــدم االعتــراض وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد. حــرر يف احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األثنــن 
1434/1/26هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والربــع وفيهــا وردتنــا 
ــا القــرار  ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقه املعامل
الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة األولــى برقــم 341163 يف 1434/1/4هـــ 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

ــا محمــد. حــرر يف 1434/1/26هـــ 1433/9/3هـــ . نبين
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رقم الصك :3422084 تاريخه: 1434/01/25هـ 
رقم الدعوى:33400147

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34204315 تاريخه:1434/05/04ه

تفحيــط - تفحيــط وقيــادة بتهــور للمــرة الثالثــة - مســؤولية املدعــى 
عليــه جتــاه مخالفتــه املروريــة بنســبة 100% - اقــرار بالتفحيــط وقيــادة 
الســيارة بتهــور - إثبــات إدانــة - تعزيــر بالســجن ومصــادرة الســيارة 

املســتخدمة بالتفحيــط

- الفقرة ) ج ( من املادة ) 69 ( من نظام املرور.

مت توجيــه االتهــام لـــلمدعى عليــه بالقيــام بالتفحيــط والقيــادة بتهــور 
للمــرة الثالثــة وحتملــه كامــل املســؤولية بنســبة 100% جتــاه مخالفاتــه 
وذلــك بعــد القبــض عليــه بعــد ممارســة »التفحيــط«  وتبــن أن لديــه عــدد 
)11( مخالفــة مروريــة  منهــا ثــاث مخالفــات تفحيــط - بالبحــث عمــا 
إذا كان لديــه ســوابق اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه- طلــب 
املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــة ومبصــادرة 
بعــرض دعــوى  املــرور -  مــن نظــام  للمــادة )69/ج(  اســتنادًا  الســيارة 
ــًا وقــرر  ــة وتفصي ــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا جمل املدعــي العــام عل
ــة  ــه بســجنه ملــدة ثاث ــه- مت احلكــم علي ــدة إلي ــة الســيارة عائ أن ملكي
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أشــهر ومصــادرة الســيارة املشــار إليهــا يف الدعــوى- بعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه االعتــراض بائحــٍة اعتراضيــة وقــرر 
املدعــي العــام عــدم االعتــراض وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

متــت املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/01/21هـــ  األربعــاء  يــوم  ويف  بالدمــام 
الســاعة 45 : 08 وفيهــا قــدم املدعــي العــام ... دعــواه ضــد املدعــى عليــه 
..... قائــًا فيهــا : إنــه بتاريخ1433/3/17هـــ وأثنــاء قيــام الدوريــة األمنيــة 
بعملهــا مبدينــة الدمــام  مت ماحظــة ســيارة مــن نــوع )كابــرس( تاريــخ 
الصنــع )2007م( حتمــل اللوحــة رقــم ). . . .( ميــارس مخالفــة التفحيــط 
والقيــادة بتهــور ومت التعميــم علــى الســيارة ويف تاريــخ 1433/4/12هـــ مت 
القبــض علــى الســيارة املذكــورة بقيــادة  املدعــى عليــه وتبــن أن لديــه 
عــدد )11( مخالفــة مروريــة  منهــا عــدد )3( مخالفــات تفحيــط وبســماع 
أقوالــه واســتجوابه : أقــر بصحــة الواقعــة وأن الســيارة التــي معــه تعــود 
ملكيتهــا لــه شــخصيًا وانتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام لـــه 
وحتملــه  الثالثــة  للمــرة  بتهــور  والقيــادة  التفحيــط  مبخالفــة  بالقيــام 
كامــل املســؤولية بنســبة 100% جتــاه مخالفاتــه وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة:1- مــا جــاء بأقوالــه املدونــة علــى الصفحــات رقــم )3ـــــ4( املرفقــة 
علــى اللفــة رقــم )1(2- مــا جــاء بقــرارات هيئــة الفصــل واملنازعــات جتــاه 
مخالفــة )التفحيــط( الثــاث املرفقــة على اللفات رقم ) 14ـ 15ـ16(3-ما 
جــاء بصحيفــة املخالفــات املســجلة عليــه وعددهــا )11( مخالفــة املرفقــة 
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علــى اللفــة رقــم )4( وبالبحــث عمــا إذا كان لديــه ســوابق اتضــح عــدم 
وجــود ســوابق مســجلة عليــه وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــٌل محــرم ومعاقٌب عليه شــرعًا ونظامًا 
أطلــب إثبــات مــا ُأســند إليــه واحلكــم عليه بعقوبــة تعزيرية تزجــره وتردع 
غيــره ومبصــادرة الســيارة املشــار إليهــا اســتنادًا للمــادة )69/ج( من نظام 
املــرور واهلل املوفــق ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه .... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة املــدون بهــا الرقــم ... وبعــرض 
ــًا : مــا ذكــره املدعــي العــام يف  ــه أجــاب قائ دعــوى املدعــي العــام علي
دعــواه صحيــح فقــد قمــت بالتفحيــط وقيــادة الســيارة بتهــور وصــدرت 
علــى مخالفــة مروريــة وهــذه املخالفــة ُتعتبــر املخالفــة املروريــة الثالثــة يف 
التفحيــط وأنــا مقتنــٌع بإدانتــي يف هــذه املخالفــات الثــاث بنســبة %100 
والســيارة املذكــورة يف الدعــوى تخصني وباســمي هــذه إجابتي . فنظرًا 
ملــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى 
ــه أعــاه وبعــد االطــاع  ــام وأقــر مبــا هــو مذكــوٌر يف جواب املدعــي الع
علــى طيــات املعاملــة وبنــاًء علــى الفقــرة ) ج ( مــن املــادة رقــم ) 69 ( مــن 
نظــام املــرور لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بقيــادة 
الســيارة بتهــور وقيامــه بالتفحيــط وصــدور املخالفــة املروريــة الثالثــة يف 
ذلــك ومســؤوليته جتــاه هــذه املخالفــات الثــاث بنســبة 100%  وقــررت 
معاقبتــه علــى ذلــك كلــه مبــا يلــي : أواًل-  بســجنه ملــدة ثاثــة أشــهر 
ــة  ــل إطاقــه بالكفال ــة قب ــى ذمــة القضي ــا مــدة إيقافــه عل ُيحســب منه
ثانيــًا-  مصــادرة ســيارته املشــار إلــى أوصافهــا يف الدعــوى وبذلــك أجمــع 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه االعتــراض 
بائحــٍة اعتراضيــة مقدمــًة منــه فُأجيــب لطلبــه وجــرى إفهامــه أن عليــه 
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املراجعــة يــوم الســبت 1434/1/24هـــ الســاعة 12.30 الســتام صــورة 
ــف  ــداع القــرار مل ــم إي ــخ املذكــور ســوف يت ــه يف التاري مــن احلكــم وأن
الدعــوى وســوف يكــون ذلــك اإليــداع مجريــًا ملــدة الثاثــن يومــًا ُيقــدم 
خالهــا الئحتــه االعتراضيــة وأنــه مبضــي هــذه املــدة دون تقــدمي الائحــة 
ســوف يســقط حقــه يف تقدميهــا وُيرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
بدونهــا فامتثــل وأمــا املدعــي العــام فقــرر عــدم االعتــراض واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم 
اإلثنــن املوافق1434/01/26هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى 
ــه وجــرى تســليمه صــورة مــن احلكــم الصــادر برقــم 3422084 يف  علي
1434/1/25هـــ وجــرى إفهامــه بــأن عليــه تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة 
خــال املــدة املتبقيــة وقدرهــا ) 29 ( تســعه وعشــرون يومــًا مــن تاريــخ 
اليــوم وأنــه مبضــي هــذه املــدة دون تقــدمي الائحــة ســوف يســقط حقــه يف 
تقدميهــا وُيرفــع احلكــم مبشــيئة اهلل تعالــى حملكمــة االســتئناف بدونهــا 
فامتثــل واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم . احلمــد 
افتتحــت  املوافق1434/02/25هـــ  اإلثنــن  يــوم  ويف  وبعــد   وحــده  هلل 
املدعــى عليــه  مــن  املقدمــة  الائحــة االعتراضيــة  وقــد وردت  اجللســة 
االطــاع  وجــرى  1434/2/23هـــ   وتاريــخ   34445549 برقــم  املقيــدة 
عليهــا ولــم أجــد فيهــا مــا يوجــب الرجــوع عمــا حكمــت بــه وســوف 
يتــم رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بالشــرقية لتدقيقــه واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم احلمــدهلل وحــده وبعــد 
ويف يــوم االثنــن املوافق1434/06/05هـــ  فتحــت اجللســة وقــد وردت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية مبوجــب اخلطــاب 
رقــم 34648389 يف 1434/05/07هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة 
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قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقة الشــرقية 
رقــم 34204315 يف 1434/05/04هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم 
لــذا جــرى إحلاقــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم .
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رقم الصك :34272957 تاريخه: 1434/07/18هـ 
رقم الدعوى:34169778

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34316475 تاريخه:1434/09/01ه

تفحيــط- تفحيــط للمــرة الثالثــة - إنــكار للدعــوى- شــاهد واحــد علــى 
دعــوى- تعزيــر للتهمــة - تعزيــر بالســجن واجللــد وحجــز الســيارة - 

ســحب رخصــة القيــادة ملــدة ســنة ومنعــه مــن القيــادة أثناءهــا.

العدالــة يف  العامــة وقواعــد  املبــادئ  مــن  القاضــي  إليــه  اســتند  -مــا 
حكمــه. تســبيب 

 مت توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بقيامــه بالتفحيط للمــرة الثالثة، وذلك 
بعــد مشــاهدته يقــوم مبمارســة »التفحيــط«، وتبــن أنــه يوجــد عليــه 
مخالفتــي تفحيــط - طلــب املدعــي العــام  احلكــم علــي املدعــى عليــه 
بالســجن والغرامــة املاليــة ومصــادرة املركبــة اســتنادًا للفقــرة )ج( مــن 
املــادة )69( مــن نظــام املــرور - بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى 
عليــه، صــادق علــى ملكيتــه الســيارة، وعلــى مخالفتــي التفحيــط، 
وأنكــر قيامــه بالتفحيــط للمــرة الثالثــة- مت ســماع شــهادة الشــاهد، 
وتزكيتــه- لــم تثبــت إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ومت احلكــم 
بــرد طلــب املدعــي العــام تطبيــق الفقــرة )ج( مــن املــادة )69( مــن نظــام 
املــرور لعــدم ثبــوت مــا يدعيــه ونظــرًا إلــى مــا جــاء يف إقــرار املدعــى عليــه 
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بالقبــض عليــه يف قضيتــي تفحيــط وإلقــراره كذلــك بوجــوده باملــكان 
الــذي ميــارس فيــه التفحيــط وملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املعــدل شــرعًا 
ممــا يوجــه التهمــة يف حــق املدعــى عليــه مت احلكــم لقــاء ذلــك بجلــده 
أربعــن جلــدة وســجنه ثاثــن يومــًا  وســحب رخصــة املدعــى عليــه ملــدة 
ــادة الســيارة خــال هــذه املــدة وحجــز ســيارته مــدة  ســنة ومنعــه مــن قي
خمســة أشــهر - بعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر 
املدعــى عليــه قناعتــه بــه وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة- وبعــد رفــع 

احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بتبوك/املكلــف برقــم 34169778 وتاريــخ 1434/04/14 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34905845 وتاريــخ 1434/04/14 هـــ  ففــي 
يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/05/07 هـــ حضــر املدعــي العــام ... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم .. مــن مرجعــه مبوجــب اخلطــاب رقــم 
13058 يف 1433/9/5هـــ وحضــر حلضــوره ….. والبالــغ مــن العمــر)24( 
وبالرجــوع  رقــم).....(  مدنــي  ســجل  يحمــل  اجلنســية  ســعودي  عامــًا 
للمعاملــة وجدتهــا مشــتملة علــى الئحــة دعــوى عامــة ضــد املذكــور 
وفيهــا أنــه بتاريــخ 1433/12/06هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف مســاًء 
تقريبــًا الحــظ أحــد أفــراد دوريــات البحــث والتحــري ســيارة …… رقــم 
اللوحــة).. …(  يقــوم قائدهــا باالســتعراض بســيارته )التفحيــط( بطريــق 
........... ومت إبــاغ العمليــات واجتهــت دوريــة رســمية مــن املــرور للموقــع 
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بقيــادة املدعــى عليــه  إليهــا وضبطهــا  الســيارة املشــار  ومت اســتيقاف 
وعنــد الرجــوع لســجل مخالفاتــه تبــن أنــه يوجــد عليــه مخالفتــي تفحيــط 
1433/11/24هـــ  بتاريــخ  والثانيــة  1433/05/24هـــ  بتاريــخ  األولــى 
وصــدر بحقــه قــرار هيئــة الفصــل يف املنازعــات واملخالفــات املروريــة 
رقــم )1066( وتاريــخ 1433/12/6هـــ وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه 
االتهــام للمدعــى عليــه ….. بقيامــه باالســتعراض بســيارته )التفحيــط( 
للمــرة الثالثــة. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل مجــرم وعاقــب 
عليــه نظامــًا اســتنادًا للمــادة)69( مــن نظــام املــرور الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم)م/85( وتاريــخ 1428/11/26هـــ لــذا أطلــب 1- إثبــات 
مــا أســند إليــه. 2- احلكــم عليــه بالســجن والغرامــة املاليــة ومصــادرة 
ــه  ــادة )69( مــن النظــام املشــار إلي ــة اســتنادًا للفقــرة )ج( مــن امل املركب
أعــاه. هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أن الســيارة …… املذكــورة يف الدعــوى 
ــة  ــي يف قضي ــح وقــد مت القبــض عل ــا مــن يقودهــا فصحي ــي وأن ــدة ل عائ
تفحيــط مرتــن ومتــت مجازاتــي علــى ذلــك وأمــا مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن قيامــي بالتفحيــط يف املــرة الثالثــة علــى طريــق املطــار القــدمي 
فغيــر صحيــح والصحيــح أننــي كنــت جالســًا علــى املــزروع وكانــت 
ســيارتي واقفــة علــى الطريــق وكان هنــاك ثــاث ســيارات مــن نــوع.... 
يقــوم أصحابهــا بالتفحيــط هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
العــام قــال الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه 
ــة إلحضــار معــدي محضــر املشــاهدة والقبــض ورفعــت  قــال أطلــب مهل
اجللســة لذلــك ويف يــوم  األربعــاء املوافــق1434/05/22 هـــ حضــر املدعي 
العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام أحضــر 
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للشــهادة وأدائهــا …. ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ….. 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل بأننــي رأيــت ســيارة مــن 
نــوع .... علــى طريــق .......... ميــارس قائدهــا التفحيــط وقــد قــام صاحــب 
يقــوم  رأيتــه  وقــد  اليمنــى  اجلهــة  مــن  األول  احلــرف  بتغطيــة  الســيارة 
بالتفحيــط ثــاث مــرات يف نفــس املــكان وكان ذلــك حوالــي الســاعة 
احلاديــة عشــرة مســاًء ثــم قمــت بإبــاغ دوريــات املــرور ومت القبــض عليــه 
هــذا مــا لــدي هكــذا شــهد  وبطلــب تزكيــة الشــاهد حضــر كا مــن 
…. و … املــدون هويتهمــا يف ضبطــه وشــهد كل واحــد منهمــا بقولــه 
أشــهد هلل بــأن الشــاهد عــدل ثقــة وال نعلــم عنــه إال خيــرًا هكــذا شــهدا 
ــه وعــرض مــا جــاء يف شــهادة  ــه رفعــت اجللســة إلبــاغ املدعــى علي وعلي
الشــاهد عليــه ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/07/18 هـــ حضر املدعي 
العــام واملدعــى عليــه وبعــرض الشــاهد ومــا جــاء يف شــهادته علــى املدعــى  
عليــه أجــاب بقولــه مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد مــن أننــي أمتلــك ســيارة 
...... وأننــي كنــت موجــود علــى طريــق املطــار القــدمي وقــت التفحيــط 
كلــه صحيــح ومــا ذكــره مــن قيامــي بالتفحيط وتغطيتــي للحرف األول 
فقــط مــن اللوحــة غيــر صحيــح والصحيــح أننــي كنــت واقفــًا بجــوار ... 
وقــد قمــت بتغطيــة احلــرف األول والرقــم األول هكــذا أجــاب فنظــرًا 
إلــى مــا دون مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه بالقبــض عليــه 
يف قضيتــي تفحيــط وإلقــراره كذلــك بوجــوده باملــكان الــذي ميــارس يف 
التفحيــط وهــو طريــق املطــار القــدمي وملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املعــدل 
شــرعًا وبنــاءًا علــى جميــع مــا تقــدم لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا 
ــي أواًل  ــره مبــا يل ــه التهمــة بذلــك وقــررت تعزي ــه وإمنــا تتوجــه ل نســب إلي
جلــد املدعــى عليــه أربعــن جلــد دفعــة واحــدة ثانيــًا حبــس املدعــى عليــه 
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ــًا  ــة ثالث ــى ذمــة القضي ــرة إيقافــه عل ملــدة ثاثــن يومــًا يحتســب منهــا فت
ســحب رخصــة املدعــى عليــه ملــدة ســنه ومنعــه مــن قيــادة الســيارة خــال 
هــذه املــدة رابعــًا حجــز ســيارة املدعــى عليــه ملــدة خمســة أشــهر اعتبــارًا 
مــن تاريــخ إيداعهــا احلجــز خامســًا رد طلــب املدعــي العــام تطبيــق الفقــرة 
)ج( مــن املــادة )69( مــن نظــام املــرور لعــدم ثبــوت مــا يدعيــه ومبــا ذكــر 
حكمــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر املدعــى 
عليــه قناعتــه بــه وأمــا املدعــي العــام فقــرر عــدم قناعتــه بــه مســببًا ذلــك 
مبطالبتــه مبصــادرة الســيارة وتغــرمي املدعــى عليــه وطلــب متييــز احلكــم 
فأجبتــه لطلبــه وســيتم بعــث كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/18 هـــ احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلزائيــة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم 34905845 
وتاريــخ 1434/7/24هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / 
..... برقــم 34272957 وتاريــخ 7/18/ 1434هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي 
العــام ضــد/ .... ســعودي اجلنســية يف قضيــة تفحيــط علــى النحــو املوضــح 
يف القــرار واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة . قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم
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-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
املدعــى عليــه( 

-األصل براءة الذمة وال ينتقل عنها إال بدليل صريح صحيح.
-الفقــرة احلاديــة واألربعــن مــن املــادة الثانيــة مــن نظــام املــرور والئحته 

التنفيذية.

انتهــى التحقيــق بتوجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بالتفحيــط ممــا نتــج 
ــه وفــاة شــخص ومســئوليته عــن احلــادث بنســبة )100%( وذلــك بعــد  عن
ورود بــاغ للجهــات املختصــة مفــاده وقــوع حــادث دهــس لشــخٍص مــن 
ــه وجنــم عــن احلــادث وفــاة املدهــوس -  ــادة املدعــى علي ــل ســيارة بقي قب
طلــب املدعــي العــام احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة وفقــًا للفقــرة الثانيــة 
مــن الائحــة التنفيذيــة يف املــادة رقــم )62( مــن نظــام املــرور- بعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكــر التفحيــط وقــرر أنــه قــام 
بالضغــط علــى البنزيــن كونــه مســتعجا،  فأســرعت الســيارة ممــا 
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ــب رد دعــوى املدعــي العــام-  ــه انحرافهــا وحصــول احلــادث وطل ــج عن نت
لــم يقــم املدعــي العــام البينــة املوصلــة علــى دعــواه- نظــرًا ألن املدعــي 
بــراءة الذمــة وكــون املدعــى  لــه علــى دعــواه واألصــل  العــام ال بينــة 
عليــه صغيــر الســن ممــا يــدل علــى عــدم قدرتــه يف التصــرف بالســيارة 
أثنــاء الســرعة ومــا جــاء يف الفقــرة احلاديــة واألربعــن مــن املــادة الثانيــة 
مــن نظــام املــرور والئحتــه التنفيذيــة مــن تفســير معنــى التفحيــط، مت 
احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام وإخــاء ســبيل املدعــى عليــه- بعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام 
عدمهــا وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف دون الئحــة - بعــد رفــع 

ــه. احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي

 .... أنــا  لــدي  يــوم األحــد 1434/5/12هـــ  احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف افتتحــت اجللســة يف 
الســاعة التاســعة والنصــف بنــاءًا علــى املعاملــة احملالــة لنا مــن رئيس هذه 
احملكمــة برقــم 34204737 يف 1434/5/4هـــ واملقيــدة لــدى احملكمة 
بالقيــد رقــم 341091618 يف 1434/5/4هـــ ويف هــذه اجللســة حضــر 
ــًا عامــا يف دائــرة التحقيــق  املدعــي العــام ... وقــرر قائــًا بصفتــي مدعي
واالدعــاء العــام مبحافظــة القطيــف أدعــي علــى : ... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ).....( تبلــغ مــرور محافظــة القطيــف عــن 
مــن  مدرســة  أمــام   ......... بحــي  وذلــك  لشــخص  دهــس  حــادث  وقــوع 
قبــل ســيارة مــن نــوع )........( حتمــل اللوحــة رقــم ). ...( بقيــاد املدعــى 
عليــه وقــد جنــم عــن احلــادث وفــاة / .... وصــدر بحقــه شــهادة وفــاة مــن 
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إدارة األحــوال املدنيــة بالدمــام رقــم )....( وتاريــخ 1433/4/20هـــ ومــن 
خــال محضــر املعاينــة والرســم التخطيطــي للحــادث وســماع أقــوال 
يســير  كان  عليــه  املدعــى  أن  تبــن  الشــهود  وشــهادة  عليــه  املدعــى 
بســيارته املذكــورة أعــاه قادمــًا مــن الشــرق باجتــاه الغــرب ممارســًا 
لعمليــة التفحيــط ففقــد الســيطرة علــى الســيارة ممــا أدى إلــى صدمــه 
شــخص بالركــن األمامــي األيســر للســيارة ومــن ثــم اســتقرت الســيارة 
بعمــود إنــارة مبقدمتهــا )جــرى فــرز أوراق مســتقلة للحــادث( وقــد انتهــى 
ــه وفــاة  ــج عن ــه بالتفحيــط ممــا نت ــه االتهــام إلي التحقيــق معــه عــن توجي
شــخص اثــر مســئوليته عــن احلــادث بنســبة )100%( حيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبرة شــرعًا فعل محــرم ومعاقب 
عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة رادعــة لقــاء تســببه يف إهــاك األبريــاء وإتــاف املمتلــكات 
وفقــًا للفقــرة الثانيــة مــن الائحــة التنفيذيــة يف املــادة رقــم )62( مــن 
نظــام املــرور ووفقــًا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )65358( وتاريــخ 
1432/6/25هـــ )علمــا أن احلــق اخلــاص انتهــى ( هــذه دعــواي وبــاهلل 
التوفيــق هــذا وقــد حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .... وبســؤاله عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــًا مــا ذكــره 
ــر  ــل احلــادث فغي ــي قمــت بالتفحيــط قب املدعــي العــام يف دعــواه مــن أنن
صحيــح بــل الصحيــح هــو أننــي قمــت بالضغــط علــى البنزيــن فأســرعت 
ممــا نتــج عنــه انحــراف الســيارة منــي وزاحــت فحصــل احلــادث املذكــور 
يف الدعــوى وأطلــب رد دعــوى املدعــي هــذا جوابــي هــذا وبســؤال املدعــي 
العــام هــل لديــه بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواه فقــال نعــم  وأحضــر معــه 
.... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وطلــب ســماع مــا 
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لديــه مــن شــهادة وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل تعالــى 
بأننــي كنــت وقــت احلــادث الــوارد يف الدعــوى موجــودًا يف املوقــع ورأيــت 
ســيارة املدعــى عليــه تضــرب املجنــي عليــه وألقتــه علــى األرض والدمــاء 
تخــرج مــن رأســه وتــويف يف احلــال هــذا مــا شــاهدته ولــم أشــاهد املدعــى 
عليــه يقــوم بعمليــه التفحيــط هــذا مــا لــدي مــن شــهادة هكــذا شــهد ثــم 
جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال نعــم وأطلــب املهلــة 
إلحضارهــا هكــذا قــرر لــذا رفعــت اجللســة ملــا طلبــه املدعــي العــام ومت 
تأجيلهــا ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه املذكــور 
ســابقًا هــذا وبســؤال املدعــي العــام هــل أحضر البينة التــي وعد بها فقال 
بينتــي مــا ورد يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــي االطــاع 
علــى أوراق املعاملــة فلــم أجــد فيهــا مــا يديــن املدعــى عليــه ا.هـــ ثــم جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه عــن قصــده يف الضغــط علــى البنزيــن ومــا أســباب 
ذلــك فأجــاب قائــًا لــم يكــن قصــدي أي شــيء بــل كنــت مســتعجًا 
ــى مــا  ــاءًا عل ــي هكــذا أجــاب فبن ــى انحرفــت الســيارة ب فأســرعت حت
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان وحيــث أنكــر املدعــى 
عليــه دعــوى املدعــي العــام يف قضيــة التفحيــط وال بينــة للمدعــي العــام 
علــى دعــواه ســوى مــا ورد يف أوراق املعاملــة والشــاهد الــذي أحضــره إال 
ــراءة الذمــة وال ينتقــل  ــة ومبــا أن األصــل ب أن هــذه الشــهادة غيــر موصل
عنهــا إال بدليــل صريــح صحيــح واســتنادًا حلديــث )البينــة علــى املدعــي 
واليمــن علــى املدعــى عليــه( ومبــا أن املدعــى عليــه صغيــر بالســن ممــا 
يــدل علــى عــدم قدرتــه يف التصــرف بالســيارة أثنــاء الســرعة واســتنادًا 
للفقــرة احلاديــة واألربعــن مــن املــادة الثانيــة مــن نظــام املــرور والئحتــه 
التنفيذيــة التــي فســرت معنــى التفحيــط جلميــع ذلــك فقــد حكمــت بــرد 
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دعــوى املدعــي العــام وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه وبإعــان احلكــم على 
الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم أمــا املدعــي العــام فقــرر 
عــدم القناعــة وطالــب بالتمييــز ورفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لذلــك وأمــرت بإخــراج قــرار بذلــك ثــم 
رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل   . 1434/5/19هـــ  وحــرر يف  محمــد 
ــع  األربعــاء 1434/6/21هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة والرب
هــذا وقــد وردتنــا املعاملــة مــن رئيــس محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
ــخ 1434/6/18هـــ  الشــرقية مبوجــب اخلطــاب رقــم 341354333 وتاري
وقــد ظهــر علــى القــرار مبــا نصــه: )احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا 
القــرار رقــم 34215918 وتاريــخ 1434/5/18هـــ الصــادر  علــى هــذا 
وتاريــخ  رقــم 34236886  القــرار  .... وأصدرنــا  القاضــي  مــن فضيلــة 
1434/6/11هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم قاضــي اســتئناف .... 
ــرة ...  ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف .... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائ
ختمــه وتوقيعــه ( وللبيــان حــرر يف 1434/6/21هـــ واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد
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بالتهديــد- التعزيــر للحــق العــام واخلــاص بالســجن واجللــد، ومتكــن 

املدعــي باحلــق اخلــاص مــن حضــور اجللــد املرتبــط بحقــه.

- قول اهلل تعالى: )وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين( 
- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه 

ويــده(

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بإرســال رســائل تهديــد وتلفــظ للمدعــي 
باحلــق اخلــاص عــن طريــق اجلــوال - بالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى 
أي ســوابق جنائيــة - طلــب املدعــي العــام  إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة - بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
صــادق عليهــا جملــة وتفصيــا وأنــه فعــل ذلــك  بســبب خــاف مالــي علــى 
أجــرة الشــقة التــي اســتأجرها منــه املدعــي باحلــق اخلاص- حضــر املدعي 
باحلــق اخلــاص وأضــاف أن املدعــى عليــه يرســل رســائل علــى جوالــه ينعتــه 
فيهــا أنــه ليــس برجــل وأنــه ال خيــر فيــه وطلــب عقابــه بالوجــه الشــرعي-  
نظــرًا ألن املدعــى عليــه صــادق علــى قيامــه بإرســال الرســالة مــن جوالــه 
لــذا ثبــت قيــام املدعــى عليــه بإرســال رســائل مــن جوالــه تتضمــن تهديــد 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 3360241 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/1/23هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33155087 وتاريــخ 
1433/01/23 هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1433/11/15 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... وبصفتــي 
عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام ...... ، ) 42 ( عامــًا ، ســعودي 
لــدى شــعبة  ...... (، موقــوف  اجلنســية ، مبوجــب ســجل مدنــي رقــم) 
صاحــب  برقيــة  علــى  بنــاءًا  جــدة  شــمال  احلقوقيــة  االحــكام  تنفيــذ 
الســمو امللكــي محافــظ جــدة رقــم...... وتاريــخ 1432/11/11هـــ علــى 
ــخ 1432/12/23هـــ تقــدم املدعــي  ــه بتاري ــة أخــرى .حيــث أن ذمــة قضي
...... ، ســعودي اجلنســية بشــكوى لــدى شــرطة ...... بقيــام املدعــى عليــه 
بتهديــده عــن طريــق ارســال رســالتن نصيتــن االولــى تتضمــن )واهلل 

للمدعــي ومت احلكــم عليــه ألجــل احلــق العــام بســجنه خمســة أيــام وجلــده 
عشــر جلــدات دفعــة واحــدة وألجــل احلــق اخلــاص بســجنه خمســة أيــام 
وجلــده عشــر جلــدات دفعــة واحــدة وميكــن املدعــي يف احلــق اخلــاص مــن 
حضــور اجللــد املرتبــط بحقــه - بعــرض احلكــم عليهمــا قــرر املدعــى 
عليــه واملدعــي باحلــق اخلــاص عــدم القناعــة باحلكــم واســتعدا بتقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة  ولــم يبــد املدعــي العــام اعتراضــا علــى احلكــم، وبعــد 

رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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ــة  ــر يارمة(،والثاني ــا مانــي رجــل ، حيجيــك اخلي ــم واهلل حاتنــدم وال أن ث
ــا حرمــة( . ــر ي تتضمــن )رحــت تشــتك يارمــة، اصــا مــا فيــك خي

وبســماع أقــوال املدعــى عليــه: اعتــرف بقيامــه بإرســال هــذه الرســالتن 
للمدعــى وذلــك لكــون املدعــي لــم يــويف باالتفــاق الــذي مت بينهمــا عــن 
عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  .وانتهــى  اجلــوال  طريــق 
بإرســال رســائل تهديــد وتلفــظ للمدعــي عــن طريــق اجلــوال. وذلــك لألدلــة 

والقرائــن التاليــة  :-
1/ اعترافــه املنــوه عنــه املــدون علــى ص)11-12( مــن دفتــر االســتدالل 

املرفــق لفــة )1( 
مــن  املــدون علــى ص)10(  املدعــي  2/ محضــر االطــاع علــى جــوال 
دفتــر االســتدالل لفــة رقــم   (1( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى 
أي ســوابق جنائيــة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب مــن احملكمــة اجلزئيــة مبحافظــة جــدة 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء فعلــه  علمــًا 

بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا. 
ــي  وقــد حضــر املدعــى باحلــق اخلــاص ...... ســعودي اجلنســية ســجل مدن
...... وبعــرض دعــوى املدعــى العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : 
مــا ذكــره املدعــى العــام يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــا فقــد قمــت 
بإرســال رســالتن علــى جــوال املدعــي بســبب خــاف مالــي بينــي وبينــه 
علــى اجــرة الشــقة التــي اســتأجرها منه هكذا أجــاب ثم اضاف املدعي  
باحلــق اخلــاص إن املدعــى عليــه قــام بإرســال رســائل علــى جوالــي ينعتنــي 
فيهــا بانــي لســت رجــل وإنــي مــا فينــي خيــر واننــي حرمــة واطلــب منكــم 
عقابــه بالوجــه الشــرعي هــذه دعــواه ثــم جــرى منــي رفــع اجللســة للدراســة 
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والتأمــل واصــدار احلكــم ويف يــوم  االثنــن املوافق1433/11/29هـــ - 
افتتحت اجللســة الســاعة العاشــرة وخمســون دقيقة  وفيها حضر  املدعي 
العــام واملدعــي يف احلــق اخلــاص واملدعــى عليــه وكانــت اجللســة الســابقة 
رفعــت للدراســة والتأمــل لــذا قــررت مواصلــة النظــر يف هــذه القضيــة 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة  وحيــث صــادق املدعــى عليــه 
علــى قيامــه بإرســال الرســالة مــن جوالــه ولقولــه تعالــى )وال تعتــدوا إن 
اهلل ال يحــب املعتديــن( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )املســلم مــن ســلم 
ــه فقــد ثبــت لــدي قيــام املدعــى  املســلمون مــن لســانه ويــده( لذلــك كل
عليــه بإرســال رســائل مــن جوالــه تتضمــن تهديــد للمدعــي وحكمــت 
عليــه ألجــل احلــق العــام بســجنه خمســة ايــام وجلــدة عشــر جلــدات دفعــة 
واحــدة وحكمــت عليــه ايضــا ألجــل احلــق اخلــاص بســجنه خمســة ايــام 
وجلــدة عشــر جلــدات دفعــة واحــدة وميكــن املدعــي يف احلــق اخلــاص مــن 
حضــور اجللــد املرتبــط بحقــه وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه عــدم 
القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــي يف احلــق اخلــاص عــدم القناعــة باحلكــم 
واســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وافهمتهمــا ان مــدة تقــدمي االعتــراض 
هــي ثاثــن يومــا مــن  تاريــخ اســتامهما لصــورة احلكــم وإذا انقضيــت 
النظاميــة  املــدة  خــال  باعتراضهمــا  يتقدمــا  ولــم  املذكــورة  املــدة 
فســيتم رفــع احلكــم الــى محكمــة االســتئناف  ولــم يبــد املدعــي العــام 
اعتراضــا علــى احلكــم جــرى النطــق باحلكــم يف تاريــخ االثنــن املوافــق 
1433/11/29هـــ  ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1433/11/29هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء  املوافــق 1434/1/7هـــ وإثباتــًا 
للواقــع فقــد مضــت مــدة  االعتــراض ثاثــون يومــا املقــررة نظامــا وفقــًا 
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للمادتــن )176( و)178( ولــم يقــدم  املدعــى عليــه أو مــن ينــوب عنــه 
وال املدعــي باحلــق اخلــاص وال مــن ينــوب عنــه اعتراضهمــا خالهــا وبنــاًء 
عليــه فقــد ســقط حقهمــا يف طلــب االســتئناف  وقــررت رفــع احلكــم 
إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيقــه حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
ــا محمــد حــرر يف 1434/1/7هـــ احلمــد هلل وحــده  ــى نبين اهلل وســلم عل
والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد :- فقــد جــرى منــا نحــن 
قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ 1434/8/2هـــ   )33155087( برقــم  جــدة  اجلزائيــة مبحافظــة 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ...... القاضي باحملكمة 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة برقــم )33471937( وتاريــخ 1433/12/4هـــ 
املتهــم  اجلنســية  ســعودي   ...... ضــد/  العــام  املدعــي  دعــوى  املتضمــن 
بتهديــد شــخص عــن طريــق إرســال رســائل باجلــوال ، احملكــوم فيــه مبــا 
دون بباطــن القــرار ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه قررنــا باألكثرية 
املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلـــه وصحبــه وســلم
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رقم الصك : 3422002 تاريخه: 1434/5/22هـ  
رقم الدعوى:3452991

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34247892 تاريخه: 1434/6/21هـ

تهديــد بالقتــل- تهديــد نــاجت عــن مالســنة تكثــر بــن أربــاب احلقــوق - 
كــون املدعــى عليــه معلــم وكبيــر يف الســن ولــم يظهــر منــه أمــارات 
الطيــش واالســتخفاف بالدمــاء ظــرف مخفــف للعقوبــة - االكتفــاء 
بأخــذ التعهــد علــى عــدم العــودة ملثــل مــا صــدر مــن املدعــى عليــه - 

مراعــاة نظــر الظــروف احمليطــة واملســببة للقضيــة.

- مــا  ثبــت يف الصحيحــن أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: ) إن 
لصاحــب احلــق مقــااًل(

بتهديــد  بقيامــة  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  انتهــى 
أحــد املواطنــن بالقتــل، وذلــك بعدمــا تقــدم أحــد املواطنــن بشــكوى 
مفادهــا قيــام املدعــى بتهديــده - بالبحــث عــن ســوابق املدعــى عليــه 
لــم يعثــر لــه علــى ســوابق - طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى 
عليــه مبــا أســند إليــه  واحلكــم عليــه  بعقوبــة تعزيريــة - بعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكرهــا، ودفــع أن املدعــي باحلــق 
اخلــاص كان مســتأجرا حملاتــه الواقعــة علــى الشــارع العــام منــذ عــام 
1424هـــ وانتهــت مــدة اإليجــار ولــم يخــرج فقــال لــه: )الظاهــر مــا يف حــل 
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إال أنــي أحــط قفــل علــى قفلــك وال تقــدر تفتــح احملــل حتــى يســيل دمــي 
ودمــك يف الشــارع( ، وقــرر أنــه ال يقصــد تهديــده وال ضربــه وإمنــا قصــد 
أنــه لــن يســتطيع فتــح احملــات بعــد ذلــك - جــرى االطــاع علــى إفــادة 
الشــاهد املدونــة علــى أوراق املعاملــة، وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه 
أنكرهــا- أحضــر املدعــى عليــه شــاهدا ومت ســماع شــهادته - نظــرًا 
لكــون إجابــة املدعــى عليــه تضمنــت حصــول خــاف بينــه وبــن املواطــن 
املذكــور حــول أجــرة محــات املدعــى عليــه أدى إلــى مشــادة كاميــة 
بينهمــا نتــج عنــه تلفــظ املدعــى عليــه باللفــظ الــوارد يف إجابتــه وهــو 
قولــه )مــا يف حــل إال أنــي أحــط قفــل علــى قفلــك وال تقــدر تفتــح احملــل 
حتــى يســيل دمــي ودمــك يف الشــارع(، وهــذا اللفــظ الصــادر مــن املدعــى 
عليــه موافــق يف املعنــى للفــظ الــوارد يف دعــوى املدعــي العــام حيــث 
تضمــن تهديــدًا للمذكــور بإقفــال احملــل وعــدم اســتطاعته لفتحــه حتــى 
حتصــل بينهمــا مقاتلــة تســيل علــى إثرهــا الدمــاء وهــذا يــدل علــى شــعور 
ــة املذكــور يف دفــع أجــرة محاتــه  ــه بالغــن بســبب مماطل املدعــى علي
وألن مــا ورد يف شــهادة املدعــى عليــه يؤيــد أن منشــأ اخلــاف بــن املدعــى 
عليــه واملواطــن املذكــور هــو أجــرة محــات املدعــى عليــه لذلــك كلــه 
ولكــون املدعــى عليــه معلــم وكبيــر يف الســن ولــم يظهــر منــه أمــارات 
الطيــش واالســتخفاف بالدمــاء وإمنــا كان ذلــك منــه يف حلظــة غضــب 
يكثــر حصولــه بــن أربــاب احلقــوق لذلــك كلــه مت احلكــم باالكتفــاء 
بأخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم التعــرض للمدعــي للمواطــن 
املذكــور بــأي نــوع مــن األذى يف نفســه أو مالــه أو عرضــه، وإذا كان 
ــك بشــكوى تأخــذ مجراهــا الشــرعي  ــات فيتقــدم بذل ــه مطالب ــه علي ل
والنظامــي- بعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم وقــرر 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة قلــوة   وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
قلــوة برقــم 3452991 وتاريــخ 1434/02/02 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
املدعــي  بدعــوى  املتعلقــة  1434/2/2هـــ  وتاريــخ   34262843 برقــم 
ــاء  ــوم  الثاث ــي رقــم ...... ففــي ي ــام ضــد ...... ســعودي بالســجل املدن الع
وفيهــا    10 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/03/17 
ــوة  ــام مبحافظــة قل ــق واالدعــاء الع ــرة التحقي ــام بدائ حضــر املدعــي الع
ــه  ــي رقــم ...... وحضــر حلضــوره املدعــى علي ...... ســعودي بالســجل املدن
وادعــى قائــا  بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام 
مبحافظــة قلــوه  أدعــي علــى املتهــم  فيهــا/ ...... ) 47عامــًا ( ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ...... )متزوج/معلــم( ، لــم يوقــف 
، ويقيــم مبحافظــة قلــوة  إنــه بتاريــخ 1433/11/30هـــ تقــدم املواطــن/ 
...... بشــكوى مفادهــا قيــام املدعــى عليــه أعــاه بتهديــده بقولــه ) واهلل 
ألنثــر دمــك علــى اخلــط وإنــي ألخلــط دمــي بدمــك وإال تطلــع العمــال األن 
وتدفــع مبلــغ الفــان ريــال (.وبضبــط إفــادة الشــاهد / ...... أفــاد بأنــه 
ســمع املدعــى عليــه وهــو يقــول للمدعــي ) تطلــع مــن محاتــي الليلــة وإال 
يســيل دمــي ودمــك األحســبه ( . باســتجواب املدعــى عليــه ومواجهتــه 
بالتهمــة املنســوبة إليــه نفــى قيــام بتهديــد املدعــي .وقــد انتهــى التحقيــق 

املدعــي العــام عــدم قناعتــه معتبــرًا الئحــة الدعــوى الئحتــه االعتراضية، 
وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بقيامــة بتهديــد املواطــن/ ...... بالقتــل 
وذلــك لألدلــة والقرائــن:

1- مــا ورد بشــهادة الشــاهد املنــوه عنهــا واملدونــة ص )9( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم )1( . 

وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه.
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه  وهــو بكامــل اهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا :أطلــب إثبــات إدانتــه  مبــا 
أســند إليــه  واحلكــم عليــه  بعقوبــة تعزيريــة زجــرًا لــه وردعــًا لغيــره 
علمــا أن احلــق اخلــاص مــازال قائمــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح جملــة 
وتفصيــًا والصحيــح أن ...... املذكــور كان مســتأجر محاتــي الواقعــة 
علــى الشــارع العــام منــذ عــام 1424هـــ ويف شــهر شــعبان عــام 1433هـــ 
ــه أن االيجــارات ارتفعــت فــإذا أراد أن يبقــى يف احملــات ويدفــع  أخبرت
االجــرة اجلديــدة فلــه ذلــك وإال فيخــرج مــن محاتــي املذكــورة فقــال 
ســأخرج وبــإذن اهلل يف اخــر شــهر شــعبان ومنــذ ذلــك الوقــت حتــى تاريــخ 
1433/11/30هـــ وأنــا أراجعــه يف ذلــك ولــم يســتجب لــي يف دفــع االجــرة 
واليف اخلــروج فقلــت لــه الظاهــر مــا يف حــل إال أنــي أحــط قفــل علــى 
قفلــك وال تقــدر تفتــح احملــل حتــى يســيل دمــي ودمــك يف الشــارع ولــم 
أقصــد تهديــده وال ضربــه وانــا قصــدي أنــه لــن يســتطيع فتــح احملــات 
بعــد ذلــك هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال مــا ذكــره 
املدعــى عليــه غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه يف دعــواي وبســؤاله 
ــة وســأحضرها يف اجللســة  ــى مــا جــاء يف دعــواه قــال لــدي بين ــة عل البين

القادمــة ورفعــت اجللســة الــى يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/5/7هـــ
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 ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي 
العــام عــن البينــة علــى مــا جــاء يف دعــواه قــال: بينتــي مــا يف أوراق املعاملــة 
وبتصفــح املعاملــة وجــدت علــى الصفحــة التاســعة مــن دفتــر التحقيــق 
املرفــق لفــة رقــم )1( إفــادة الشــاهد املذكــور يف دعــوى املدعــي العــام 
ونصهــا )) أقــرر أنــا املوقــع أدنــاه بأنــي بعــد صــاة عصــر يــوم ال أذكــره 
وال التاريــخ قبــل شــهر أو أكثــر كنــت مــع املواطــن / ...... وكنــا نســير 
ومعــه   ...... املواطــن  ذلــك حضــر  وعنــد  بالســيارة  العــام  الطريــق  مــن 
املواطــن ...... وحصــل بــن ...... و......  نقــاش علــى إخــاء منــزل وســمعت 
املدعــو ...... يقــول تطلــع مــن محاتــي الليلــة وإال ســيصل دمــي ودمــك 
ــم  ــم أســمع شــيئًا غيــر ذلــك ول ــه ول االحســبة هــذا مــا ســمعته وأشــهد ب
يقــل ...... واهلل ألنثــر دمــك هــذا مــا أشــهد بــه وعليــه أوقــع املقــر مبــا 
ــه قــال: مــا ورد يف شــهادة  ــى املدعــى علي ــك عل ــه......  ((  وبعــرض ذل في
الشــاهد املذكــور غيــر صحيــح ولــدي شــهادة احلاضــر معــي...... هكــذا 
قــرر ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وأحضــر 
معــه...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...... وبســؤاله 
عــن عمــره وســكنه وصلــة قربتــه باملدعــى عليــه قــال : أبلــغ مــن العمــر 
خمســة وخمســن عامًا ومعلم وأســكن يف حي ...... يف قلوة وليس بيني 
وبــن املدعــى عليــه قرابــة واملواطــن ...... ابــن عمتــي وبســؤاله عمــا لديــه 
مــن شــهادة قــال: أشــهد أننــي كنــت مــع املدعــى عليــه يف نفــس الوقــت 
الــذي حصلــت بــه املشــادة بينــه وبــن ...... وكان بينهمــا نقــاش حــول 
إيجــار محــات املدعــى عليــه ثــم قــال املدعــى عليــه ل...... راح أحــط قفــل 
علــى قفــل محلــك وال ينفــك حتــى يســيل دمــي ودمــك يف الشــارع هكــذا 
شــهد فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث تضمنــت إجابــة 
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املدعــى عليــه حصــول خــاف بينــه وبن املواطن املذكــور حول إيجارات 
محــات املدعــى عليــه أدى إلــى مشــادة كاميــة بينهمــا نتــج عنــه تلفــظ 
املدعــى عليــه باللفــظ الــوارد يف إجابتــه وهــو قولــه مــا يف حــل إال أنــي 
أحــط قفــل علــى قفلــك وال تقــدر تفتــح احملــل حتــى يســيل دمــي ودمــك يف 
الشــارع وهــذا اللفــظ الصــادر مــن املدعــى عليــه موافــق يف املعنــى للفــظ 
الــوارد يف دعــوى املدعــي العــام  حيــث تضمــن تهديــدًا للمذكــور بإقفــال 
احملــل وعــدم اســتطاعته لفتحــه حتــى حتصــل بينهمــا مقاتلــة تســيل علــى 
إثرهــا الدمــاء وســواء وصــل الــدم لألحســبة أم لــم يصــل فاملعنــى واحــد 
وهــذا يــدل علــى شــعور املدعــى عليــه بالغــن بســبب مماطلــة املذكــور 
يف دفــع إيجــارات محاتــه وقــد ثبــت يف الصحيحــن أن النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم قــال ) إن لصاحــب احلــق مقــااًل( وحيــث ان مــا ورد يف 
شــهادة املدعــى عليــه يؤيــد أن منشــأ اخلــاف بــن املدعــى عليــه و...... هــو 
إيجــار محــات املدعــى عليــه لذلــك كلــه ولكــون املدعــى عليــه معلــم 
وكبيــر يف الســن ولــم يظهــر لــي منــه أمــارات الطيــش واالســتخفاف 
بالدمــاء وإمنــا كان ذلــك منــه يف حلظــة غضــب يكثــر حصولــه بــن 
ــه فقــد قــررت االكتفــاء بأخــذ التعهــد علــى  أربــاب احلقــوق لذلــك كل
املدعــى عليــه بعــدم التعــرض ل...... بــأي نــوع مــن األذى يف نفســه أو مالــه 
أو عرضــه وإذا كان لــه عليــه مطالبــات فيتقــدم بذلــك بشــكوى تأخــذ 
مجراهــا الشــرعي والنظامــي وبــه حكمــت  وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه معتبــرًا 
الئحــة الدعــوى الئحتــه االعتراضيــة وســيتم رفــع كامــل أوراق املعاملــة 
إلــى محكمــة االســتئناف كاملتبــع وأغلقــت اجللســة الســاعة 11 وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
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حــرر يف 1434/5/8هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة بقلــوة برقــم 34262843 وتاريــخ 
1434/6/7هـ  املرفق بها القرار رقم  34220023وتاريخ1434/5/22هـ 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ /...... القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة 
قلــوة املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد /...... ســعودي اجلنســية املتهــم 
يف تهديــد شــخص بالقتــل احملكــوم فيــه مبــا دون بباطنــه ، وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 3436837 تاريخه: 1434/2/13هـ 
رقم الدعوى:3466086

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3449153 تاريخه: 1434/2/27هـ

علــى  االعتــداء  بالعصــا-  الضــرب  محاولــة   - وشــتم  ســب  تهديــد- 
ســيارة املجنــي عليــه بتكســيرها - مالحقــة  املجنــي عليــه علــى ســيارته 
ومحاولــة االحتــكاك بــه - مراعــاة أن اجلرميــة وقعــت يف البلــد احلــرام 
عنــد تقديــر العقوبــة- قرائــن احلــال تقــوي التهمــة ضــد املدعــى عليــه 

- تعزيــر بالســجن واجللــد وأخــذ تعهــد.

1. قوله تعالى: )وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين (.
2. التعزير يشــرع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة وهو يختلف 
باختــالف األحــوال واألشــخاص والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع 

إلــى نظــر احلاكــم الشــرعي .

اتهــام املدعــى عليــه بتعمــد احلضــور إلــى منــزل أحــد املقيمــن وتهديــده 
والتهجــم عليــه والتلفــظ عليــه بألفــاظ بذيئــة ومحاولــة ضربــه بعصــا - 
طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
- بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا وقــرر 
أنــه قــام بضــرب ســيارة املدعــي باحلــق اخلــاص، وقــد نتــج من ذلك كســر 
بعــض زجاجهــا، وأنــه تلفــظ علــى املدعــي باحلــق اخلــاص بالســب وأرســل 
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لــه رســائل باجلــوال وأنكــر أنــه صــدم ســيارة املجنــي عليــه بســيارته وإمنــا 
كان يريــد إباغــه مبوعــد اجللســة-نظرًا ألن املدعــى عليــه صــادق علــى 
دعــوى املدعــي العــام وأقــر بالتهجــم و االعتــداء علــى املجنــي عليــه وعلــى 
ســيارته عنــد بــاب منزلــه والتلفــظ عليــه ســبا وتهديــدا، ومبــا أن املدعــى 
عليــه أنكــر صــدم ســيارة املجنــي عليــه و أقــر مباحقــة  املجنــي عليــه 
علــى ســيارته محــاوال االحتــكاك بــه قبــل الذهــاب إلــي منــزل املجنــي 
ــى ذلــك، و مبــا أن  ــه عل ــة ل ــه ال بين ــوم، وقــرر املدعــى العــام  بأن ــه بي علي
قرائــن احلــال تقــوى تهمــة املدعــى عليــه يف ماحقــة املجنــي عليــه  وصــدم 
ســيارته، ومبــا أن الشــرع قــد حــرم االعتــداء علــى اآلمنــن وعلــى أموالهم 
بغيــر حــق، ومبــا أن هــذه اجلنايــة وقعــت يف البلد احلرام الذي أمنه الشــرع  
وأمــن مــن دخــل إليــه وتوعــد بالعقــاب علــى مــن انتهــك محارمــه ومبــا أن 
التعزيــر يشــرع يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف 
باختــاف األحــوال واألشــخاص والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع 
إلــى نظــر احلاكــم مبــا يــراه محققــا للزجــر والــردع - جلميــع مــا ذكــر 
فقــد مت احلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه للحــق العــام وذلــك بجلــده  مائــة و 
أربعــن جلــدة علــى دفعتــن ويســجن شــهرين كاملــن مــع أخــذ التعهــد 
علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملثــل ذلــك - بعــرض احلكــم قــرر املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه عــدم قناعتهمــا باحلكــم وطلبــا رفعــه حملكمــة 
حملكمــة  احلكــم  رفــع  وبعــد  اعتراضيــة،  الئحــة  بــدون  االســتئناف 

االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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احملكمــة  يف  القاضــي   ...... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   3466086 برقــم  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   34332191 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/2/10هـــ  
1434/02/10 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/02/12 هـ افتتحت 
ــق  ــة التحقي ــام بهيئ اجللســة الســاعة 00 : 11  وفيهــا حضــر  املدعــي الع
واالدعــاء العــام باملدينــة املنــورة ...... وادعــى علــى احلاضــر معــه مبجلــس 
احلكــم ...... ســعودي مبوجــب الســجل رقــم ...... قائــا يف حتريــر دعــواه 
إنــه بتاريــخ 1433/11/30هـــ تقــدم إلــى مركــز الشــرطة املقيــم ...... 
ببــاغ مفــاده أنــه قبــل أســبوع تقريبــا قــام املتهــم بالتهجــم عليــه أثنــاء 
ــوم البــاغ عندمــا قــام  ــه فــاذ بالهــرب ويف ي ــه لســيارته مــع عائلت قيادت
أخــوه...... بتوصيــل عائلتــه حضــر املدعــى عليــه وقــام بصــدم ســيارته 
ــه  ــه اتصــال مــن أحــد جيران ــه ورد ل ــر وأضــاف أن ــه الصغي ــه وابن وضرب
ويدعــى ...... ذكــر لــه أن شــخصا حضــر للعمــارة وقام بتكســير الشــقق 
التابعــة لــه وألحــد اجليــران وكذلــك قــام بتكســير الســيارة األخــرى 
التابعــة لــه وقــام بتهديــده بأنــه ســوف يقــوم بتعليقــه علــى بــاب البيــت 
وقــد أفــاد املقيــم ...... طبقــا ملــا جــاء يف بــاغ أخيــه ...... وأنــه ليــس لديــه 
بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواه وباالنتقــال الفــوري للدوريــات األمنيــة ألقــي 
القبــض علــى اجلانــي وتبــن أنــه املتهــم أعــاه وبســماع أقــوال املدعــى 
عليــه اعتــرف باحلضــور إلــى منــزل ...... وطــرق البــاب ملقابلتــه وأضــاف 
أن مــا جــاء يف دعــواه وأخيــه غيــر صحيــح وباســتجوابه أصــر علــى أقوالــه 
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الســابقة وبســماع شــهادة ...... شــهد أنــه اتصــل عليــه زميلــه ...... فحضــر 
إليــه وقامــا باالتصــال علــى الدوريــة وأثنــاء ذلــك حضــر املدعــى عليــه  
وقــام بالتهجــم عليهمــا هــو و...... كمــا قــام بحمــل خشــبة وأراد ضربهمــا 
إال أن رجــال األمــن قامــوا باإلمســاك بــه وبســماع شــهادة ...... شــهد بأنــه 
شــاهد املتهــم ومعــه عصــا غليظــة وكان يقــول أيــن ......  ثــم قــام بالتوجــه 
إلــى ســيارة وقــام بضربهــا بالعصــا مرتــن بعدها قــام مبنــاداة...... بألفاظ 
غيــر الئقــة يريــد منــه النــزول وبســماع شــهادة ......  شــهد بأنــه تلقــى 
اتصــاال مــن أختــه مفــاده أن شــخصا يف العمــارة يقــوم بتكســير املرايــة 
التــي أمــام بــاب الشــقة فحضــر وشــاهد التكســير ثــم ســمع صوتــا فنــزل 
وشــاهد ...... يبلــغ الدوريــة عــن الواقعــة ثــم حضــر املتهــم للدوريــة وقــال 
نعــم أنــا ...... أنــا الــذي كســرت الســيارة وأثــاث املنــزل ومتــا ســك مــع 
...... وأخــذ خشــبة بيــده يضــرب ...... بهــا فقامــوا مبســكه وأركبــوه 
ــد ......  ــة وقــام بتهدي ــاب القســم نــزل املتهــم مــن الدوري ــد ب ــة وعن الدوري
والتلفــظ عليــه بألفــاظ بذيئــة ويقــول يــا كلــب ويلعــن أبــاك وقــال واهلل ال 
أدفنــك هنــا وأخرجــك مــن عقــر دارك وباالنتقــال واملعاينــة للعمــارة التــي 
يســكن بهــا املبلــغ وأخــوه تبــن وجــود آثــار تكســير باملدخــل اخلارجــي 
لشــقتن بالــدور الثالــث والرابــع كمــا تبــن تعــرض ســيارة املبلــغ مــن نوع 
....... للتكســير يف أنحــاء متفرقــة منهــا ومبعاينــة جــوال املبلــغ تبــن ورود 
رســائل تهديــد مــن جــوال املتهــم ونصهــا ) .......( وأخــرى بنــص ) .........( 
وانتهــى التحقيــق إلــى إتهــام املدعــى عليــه بتعمــد احلضــور إلــى منــزل ...... 
وتهديــده والتهجــم عليــه والتلفــظ عليــه بألفــاظ بذيئــة ومحاولــة ضربــه 
بعضــا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1- اعتراضــه باحلضــور إلــى منــزل 
......  وطــرق البــاب املنــوه عنــه املــدون ص رقــم )4( مــن تقريــر األحــوال 
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األمنيــة املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )1( ومــا جــاء يف أقوالــه املنــوه عنهــا 
املدونــة ص رقــم )1-3( مــن دفتــر محاضــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم 
)23( 2- شــهادة الشــهود املنــوه عنهــا املدونــة ص رقــم )6( مــن تقريــر 
األحــوال األمنيــة املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )1( والصفحــة رقــم )1( مــن 
دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )19( والصحائــف رقــم )1-2( مــن دفتــر 
التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )21( 3- محضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )11( مــن تقريــر األحــوال األمنيــة املنــوه عنــه 
املرفــق لفــة رقــم )1( 4- محضــر معاينــة جــوال املبلــغ املنــوه عنــه ص 
)13( مــن تقريــر األحــوال األمنيــة املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )1( 5- 
محضــر القبــض املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )2( وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة - )علمــا أن احلــق اخلــاص مــازال 
قائمــا و هـــو مطلــق بالكفالــة هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــًا  مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه صحيــح ففــي التاريــخ املذكــور يف الدعــوى ذهبــت إلــي منــزل ...... 
يف حــي ...... باملدينــة املنــورة و كنــت يف حالــة غضــب وكان معــي عصــا 
قصــدت ضربــه بهــا إال أنــي لــم أعتــد عليــه وقــد طرقــت بــاب منزلــه  فلــم 
يخــرج مــن منزلــه فضربــت بــاب منزلــه بالعصــا و أتلفــت مرايــة زجاجيــة 
كانــت عنــد بــاب منزلــه ثــم خرجــت إلــى الشــارع وتوجهــت إلــي ســيارته 
املبينــة يف الدعــوى وهــي ملــك للمجنــي عليــه  املذكــور فقمــت بضربهــا 
بالعصــا وقــد نتــج مــن ذلــك كســر بعــض زجاجهــا وقــد حضــرت الدوريــة 
األمنيــة ببــاغ  مــن الشــخص املذكــور و أنــا عنــد منزلــه و ألقــت القبــض 
علــي عندهــا حضــر املجنــي عليــه إلــي منزله  بعد حضــور الدورية األمنية 
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بزمــن يســير وكنــت يف حالــة غضــب حاولــت التهجــم علــى الشــخص 
املذكــور إال أن رجــال األمــن حالــوا بينــي وبينــه وقــد اســتفزني يف حينهــا 
فتلفظــت عليــه بالســب وقلــت لــه واهلل ال أدفنــك و أخرجــك مــن قعــر 
دارك وقــد أرســلت لــه رســائل باجلــوال املوضــح نصهــا يف الدعــوى وبينــي 
وبــن الشــخص املذكــور خــاف يف دعــوى حقوقيــة ولــم أصــدم ســيارة 
املجنــي عليــه بســيارتي إمنــا كنــت أريــد إباغــه مبوعــد جلســة احملكمة 
يف الدعــوى التــي بينــي وبينــه عندمــا كنــا نســير علــى الطريــق كل 
واحــد منــا بســيارته وكان ذلــك قبــل الذهــاب إلــي منــزل املجنــي عليــه 
بيــوم  هكــذا أجــاب عقــب ذلــك قــال املدعــى العــام إن املدعــى عليــه 
قــد طــارد املجنــي عليــه وصــدم ســيارته بســيارته  و ال بينــة لــي غيــر مــا 
ذكرتــه وقــد جــرى إبــاغ املجنــي عليــه مبوعــد هــذه اجللســة ولــم يحضــر  
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق 
علــى دعــوى املدعــي العــام فأقــر بالتهجــم و االعتــداء علــى املجنــي عليــه 
ــدا ومبــا أن  ــه ســبا وتهدي ــه والتلفــظ علي ــاب منزل ــد ب ــى ســيارته عن وعل
املدعــى عليــه أنكــر صــدم ســيارة املجنــي عليــه و أقــر مباحقــة  املجنــي 
عليــه علــى ســيارته محــاوال االحتــكاك بــه قبــل الذهــاب إلــي منــزل 
املجنــي عليــه بيــوم وقــرر املدعــى العــام  بأنــه ال بينــة لــه علــى ذلــك ، و 
مبــا أن قرائــن احلــال تقــوى تهمــة املدعــى عليــه يف ماحقــة املجنــي عليــه  
وصــدم ســيارته ومبــا أن الشــرع قــد حــرم االعتــداء علــى اآلمنــن وعلــى 
أموالهــم بغيــر حــق فقــال ســبحانه ) و ال تعتــدوا إن اهلل ال يحــب املعتديــن 
( ومبــا أن هــذه اجلنايــة وقعــت يف البلــد احلــرام الــذي أمنــه الشــرع  و أمــن 
مــن دخــل إليــه وتوعــد بالعقــاب علــى مــن انتهــك محارمه ومبــا أن التعزير 
يشــرع يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف باختــاف 
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األحــوال واألشــخاص والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع إلــى نظــر 
احلاكــم مبــا يــراه محققــا للزجــر والــردع جلميــع مــا ذكــر فقــد حكمــت 
بتعزيــر املدعــى عليــه للحــق العــام وذلــك بجلــده  مائــة و أربعــن جلــدة تقــع 
علــى بدنــه علــى دفعتــن متســاويتن بينهمــا عشــرة أيــام ويســجن شــهرين 
كاملــن ويؤخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملثــل ذلــك 
وبعرضــه قــرر املدعــي العــام واملدعــى عليــه عــدم قناعتهمــا باحلكــم 
اعتراضيــة فأجيــب  بــدون الئحــة  االســتئناف  رفعــه حملكمــة  وطلبــا 
لطلبهمــا وقــد انتهــت  اجللســة يف متــام الســاعة 11:30   وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/2/12هـ 
وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن   -:
مبكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه 
ــورة  ــة املن ــة باملدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــاب فضيل احملكمــة بكت
رقــم )34332191( وتاريــخ )1434/2/13هـــ( املرفــق بهــا القــرار رقــم 
)3436837( وتاريــخ )1434/2/13هـــ( الصــادر مــن فضيلة الشــيخ/......  
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة ، املتضمــن دعــوى املدعــي 
احلضــور  بتعمــد  املتهــم   ، اجلنســية  ســعودي  22عــام  ضــد/......  العــام 
ملنــزل شــخص وتهديــده والتهجــم عليــه والتلفــظ عليــه ومحاولــة ضربــه 
،احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 33708489 تاريخه: 1433/1/18ه 
رقم الدعوى:33708489

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34168360 تاريخه: 1434/3/22هـ

تهديــد - تهديــد املدعــى عليــه ألســرته بإطــالق النــار علــى بــاب منزلهــم 
الــذي  للســالح  بإخفائــه  التحقيــق  جهــة  تضليــل   - نــاري  بســالح 
اســتخدمه - رجــوع املقــر عــن إقــراره ال ُيقبــل إذا كان موجبــه التعزيــر 
- التعزيــر بالســجن واجللــد علنــًا وأخــذ التعهــد - تشــديد العقوبــة 

للجرائــم املنتشــرة.

قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل)) وال يقبــل رجــوع املقــر عــن إقــراره إال فيمــا 
كان حــدًا هلل تعالــى يــدرأ بالشــبهات ويحتــاط إلســقاطه فأمــا حقــوق 
كالــزكاة  بالشــبهات  تــدرأ  ال  التــي  تعالــى  اهلل  وحقــوق  اآلدميــن 
والكفــارات فــال يقبــل رجوعــه عنــه وال نعلــم يف هــذا خالفــًا((  املغنــي ، 

 278/7

ــى بــاب  ــار عل توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بتهديــد أســرته بإطــاق الن
منزلهــم بســاح نــاري وتضليــل جهــة التحقيــق بإخفائــه للســاح الــذي 
ــة  اســتخدمه، وذلــك بعــد ورود بــاغ للجهــات املختصــة عــن وجــود حال
ــغ وذكــر أن املدعــى  ــد التوجــه إلــى املوقــع وجــد املبلِّ ــار، وعن إطــاق ن
وأثــر  بــأذى  أحــد  يصــب  ولــم  إخوتــه  علــى  النــار  بإطــاق  قــام  عليــه 
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الرصــاص يف بــاب البيــت، وقــد أثبــت تقريــر فنــي األســلحة أنــه مبعاينــة 
املوقــع والفحــص الفنــي لــه، كان عبــارة عــن إطــاق نــار علــى بــاب 
منــزل ودخــول املقــذوف النــاري وارتطامــه باجلــدار ومت رفــع عــدد ظــرف 
فــارغ عيــار 7,65 مــن عنــد بــاب املنــزل ومقــذوف نــاري عيــار 7,65 مــن 
ــى املدعــى  ــات مــا أســند إل ــام إثب ــب املدعــي الع ــزل، وقــد طل داخــل املن
عليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة، بعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه أنكرهــا جملــة وتفصيــًا ولوجــود اقــرار حتقيقــًا للمدعــى عليــه 
مت االطــاع علــى التقريــر الفنــي لألســلحة وثبتــت إدانــة املدعــى عليــه 
مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ومت احلكــم بتعزيــره بســجنه مــدة ســنة 
واحــدة وجلــده خمســن جلــدة علنــًا تكــرر عليــه ثــاث مــرات بــن كل 
مــرة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوعن مــع أخــذ التعهــد الشــديد عليــه 
بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه، وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه لــم 
يقنــع بــه وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف كمــا قــرر املدعــي 
العــام عــدم اعتراضــه، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت 

ــه. املصادقــة علي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بنجــران   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بنجــران برقــم 33708489 وتاريــخ 1433/12/27 هـــ  املقيــدة 
ففــي  هـــ    1433/12/27 وتاريــخ   332259319 برقــم  باحملكمــة 
يــوم  األحــد املوافــق1434/01/11 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة8:15 
علــى  اإلشــراف  مبهمــة  واملكلــف   ...... العــام  املدعــي  دعــوى  بشــأن 
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رئيــس  خطــاب  مبوجــب  جنــران  مبحاكــم  العــام  االدعــاء  مكتــب 
فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة جنــران رقــم ...... وتاريــخ 
1430/12/29هـــ ضــد ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة 
رقــم ...... قائــا يف دعــواه عليــه إنــه  ورد مبحضــر تنفيــذ املهمــة رقــم 
)48198) وتاريــخ 1433/11/27هـــ  املعــد مــن قبــل الدوريــات األمنيــة 
بنجــران أنــه وردهــم بــاغ مــن العمليــات عــن وجــود حالــة إطــاق نــار ومت 
التوجــه إلــى املوقــع ووجــد املبلــغ / ...... وذكــر بــأن املتهــم املذكــور قــام 
بإطــاق النــار علــى إخوتــه ولــم يصــب أحــد بــأذى وأثــر الرصــاص يف بــاب 
ــف املتهــم اســتنادا للمــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات  ــت. مت توقي البي
النــار علــى  اجلزائيــة.  وبســماع أقــوال املتهــم أفــاد بأنــه قــام بإطــاق 
إخوتــه باســتخدام مســدس حتفــظ علــى اســم صاحبــه )فــرزت اوراق 
للســاح وقيــدت برقــم ...... وتاريــخ 1433/12/19(  وذلــك ألنــه كان 
متضايقــًا إلخبارهــم أبيــه عــن كل شــيء يفعلــه .وباســتجواب املتهــم أقــر 
بأنــه أطلــق النــار يف الهــواء داخــل البيــت ألنــه كان غاضبــًا علــى إثــر 
ــه  ــه يعــود ل ــوع مســدس وان ــي وان الســاح املســتخدم مــن ن خــاف عائل
وقــد اشــتراه مــن أحــد األشــخاص ال يعرفــه عنــد مــروره بإحــدى املــزارع  
قبــل عــدة ســنوات وأنــه رمــى الســاح يف الــوادي بعــد هروبــه مــن البيــت .    
وقــد أثبــت تقريــر فنــي األســلحة رقــم )...... ( وتاريــخ 1433/11/27هـــ 
أنــه مبعاينــة املوقــع والفحــص الفنــي لــه كان عبــارة عــن إطــاق نــار 
علــى بــاب منــزل ودخــول املقــذوف النــاري وارتطامــه باجلــدار ومت رفــع 
عــدد ظــرف فــارغ عيــار 7,65 مــن عنــد بــاب املنــزل ومقــذوف نــاري عيــار 
7,65 مــن داخــل املنــزل. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام ل/ ...... 
بتهديــد أســرته بإطــاق النــار علــى بــاب منزلهــم بســاح نــاري وتضليــل 
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جهــة التحقيــق بإخفائــه للســاح الــذي اســتخدمه.وذلك لألدلــة والقرائــن 
ــة:  التالي

1/ مــا جــاء يف اســتجواب املتهــم املنــوه عنهــا واملدونــة ص )1-2( مــن 
دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )15(.

2/  مــا جــاء يف ســماع أوقــال املتهــم املنــوه عنهــا واملدونــة ص)5( مــن 
دفتــر تقريــر األحــوال األمنيــة لفــة رقــم )1(.

 3/ ما جاء يف محضر تنفيذ املهمة املنوه عنه واملرفق لفة رقم )3(.
4/ ما جاء يف تقرير فني األسلحة املرفق صورة منه لفة رقم )26) .

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا  لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تردعــه وتزجــر غيــره . )علمــًا بــأن احلــق 
اخلــاص مــازال قائمــًا ( وبــاهلل التوفيــق هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح 
جملــة وتفصيــًا هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــي ســؤال املدعــي العــام هــل 
لديــك بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواك فقــال ال يوجــد لــدي بينــة ســوى مــا 
جــاء يف الئحــة الدعــوى ثــم جــرى منــي تصفــح األوراق واالطــاع علــى 
أقــوال املدعــى عليــه األوليــة املدونــة علــى ص 5 مــن امللــف املرفــق علــى 
لفــة رقــم 1 و علــى أقــوال املدعــى عليــه حتقيقــا املدونــة علــى ص 2,1 
مــن امللــف املرفــق علــى لفــة رقــم 15 كمــا جــرى منــي االطــاع علــى 
تقريــر فنــي األســلحة رقــم 54 وتاريــخ 1433/11/27هـــ ثــم جــرى منــي 
ســؤال املدعــى عليــه عــن صحــة مــا جــاء يف أقوالــه األوليــة و أقوالــه 
حتقيقــًا فقــال لقــد قمــت باإلمضــاء علــى أقوالــي األوليــة وأقوالــي لــدى 
جهــة التحقيــق ببصمــة إبهامــي ولــم أكــن أعــرف مــا هــو الــكام الــذي 
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قمــت باإلمضــاء عليــه و أنــا أعــرف القــراءة والكتابــة  هكــذا أجــاب  
ثــم جــرى منــي ســؤال املدعــى عليــه هــل اســتخدم معــك احملقــق وســيلة 
مــن وســائل اإلكــراه لكــي تعتــرف مبــا نســب إليــك فقــال لــم يســتخدم 
معــي احملقــق شــيئًا مــن ذلــك فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة 
ــه قــام بإطــاق طلقــة  ــًا بأن ــرف حتقيق ــه قــد اعت وحيــث إن املدعــى علي
ناريــة مــن ســاح مســدس خــارج منــزل أهلــه يف الهــواء بســبب خــاف 
اشــترى  وأنــه  ذلــك  بعــد  الــوادي  الســاح يف  برمــي  قــام  وأنــه  عائلــي 
الســاح مــن شــخص يتحفــظ عــن ذكــر اســمه ومبــا أن املدعــى عليــه 
قــد اعتــرف بأنــه قــام باإلمضــاء ببصمــة إبهامــه علــى أقوالــه حتقيقــًا 
ــم يســتعمل معــه إحــدى  ــأن احملقــق ل ــة وب ــه يعــرف القــراءة والكتاب وأن
ــل إذا كان  وســائل اإلكــراه وملــا كان رجــوع املقــر عــن إقــراره ال يقب
موجبــه التعزيــر قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل  : » وال يقبــل رجــوع املقــر 
عــن إقــراره إال فيمــا كان حــدًا هلل تعالــى يــدرأ بالشــبهات ويحتــاط 
تــدرأ  ال  التــي  تعالــى  اهلل  وحقــوق  اآلدميــن  حقــوق  فأمــا  إلســقاطه 
بالشــبهات كالــزكاة والكفــارات فــا يقبــل رجوعــه عنــه وال نعلــم 
يف هــذا خافــًا » ) املغنــي ، 278/7(  واســتنادًا علــى مــا جــاء يف تقريــر 
فنــي األســلحة رقــم )54( وتاريــخ 1433/11/27هـــ املتضمــن بأنــه بعــد 
معاينــة املوقــع والفحــص الفنــي لــه تبــن بــأن احلــادث عبــارة عــن إطــاق 
نــار علــى بــاب منــزل ودخــول املقــذوف النــاري وارتطامــه باجلــدار ومت رفــع 
عــدد ظــرف فــارغ عيــار 7,65 مــن عنــد بــاب املنــزل ومقــذوف نــاري عيــار 
7,65 مــن داخــل املنــزل ونظــرًا إلــى صغــر ســن املدعــى عليــه وألنــه ال 
يوجــد لديــه ســوابق جنائيــة وتأسيســًا علــى جميــع مــا ســبق فقــد قــررت 
مــا يأتــي أوال: ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
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ــًا: تعزيــره وذلــك بســجنه ملــدة ســنة واحــدة تبــدأ اعتبــارا مــن  العــام ثاني
تاريــخ إدخالــه الســجن وجلــده خمســن جلــدة علنــًا تكــرر عليــه ثــاث 
ــًا: يؤخــذ  مــرات بــن كل مــرة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوعن ثالث
التعهــد الشــديد عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه هــذا مــا ظهــر لــي 
وبــه حكمــت ولــم يقنــع بــه املدعــى عليــه وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة 
االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه باســتام نســخة احلكــم بعــد عشــرة 
أيــام وتقــدمي الئحــة اعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــن التاريــخ احملــدد 
الســتام نســخة احلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام عــدم اعتراضــه وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف1434/1/11هـــ الســاعة 00:9. 
هـــ  املوافــق1434/05/13  االثنــن  يــوم   ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 02:00 وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34168360 وتاريــخ 1434/03/22هـــ 
ــة  ــه :) وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ونــص احلاجــة من
تقــررت إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي: أواًل / الســجن 
احملكــوم بــه علــى املدعــى عليــه كثيــر ثانيــًا / يوجــد ســقط مشــار 
حتتــه بقلــم الرصــاص يف الصفحــة الثالثــة مــن القــرار الشــرعي فيضــاف 
وعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــازم ( وأجيــب مشــايخي 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف ســلمهم اهلل مبــا يأتــي : 
ــي أرى مناســبة  ــى فأجيــب عنهــا بأن أواًل / فيمــا يخــص املاحظــة األول
العقوبــة احملكــوم بهــا يف حــق املدعــى عليــه وذلــك النتشــار جرائــم 
إطــاق النــار يف اآلونــة األخيــرة ممــا يســتدعي معــه التشــديد يف عقوبــة 
مرتكبيهــا مبــا يحقــق الزجــر والــردع كما أن املدعــى عليه قام بإطاق 
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النــار علــى بــاب منــزل أســرته مــن أجــل تهديدهــم وأخفــى الســاح الــذي 
أطلــق منــه النــار ثانيــًا / فيمــا يخــص املاحظــة الثانيــة فأجيــب عنهــا 
بأنــه قــد جــرى إكمــال الــازم  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/13هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية بنجــران برقم 34836784 
وتاريــخ 6/3/ 1434هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـــة القاضــي 
1434/1/18هـــ  وتاريــخ   3414679 برقــم   ......  / الشــيخ  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــد / ...... يف قضيــة ) تهديــد الغيــر( 
علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار وصــورة 
ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم ) 34168360 ( وتاريــخ 1434/3/22هـــ 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء االخيــر . واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 3465258تاريخه: 1434/3/17هـ 
رقم الدعوى:3426314

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35110953 تاريخه:1435/01/10هـ

جرائــم معلوماتيــة - تدميــر مواقــع الكترونيــة - تدميــر موقــع صحيفــة 
الكترونيــة -التعزيــر لقــوة االتهــام بنــاء علــى تقريــر أهــل اخلبــرة  - 

التعزيــر بالســجن ومصــادرة أداة اجلرميــة.

- املادة )3/13( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية.

عليهمــا  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  قبــل  مــن  االتهــام  توجيــه  جــرى 
بياناتــه  وتغييــر  اإللكترونيــة  املواقــع  املشــروع ألحــد  غيــر  بالدخــول 
اخلاصةوإتافــه وطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكم عليهمــا بالعقوبة 
املنصــوص عليهابالفقــرة )3( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم 
املعلوماتيــة ومصــادرة جهــاز احلاســب اآللــي العائــد للمدعــى عليــه األول 
املســتخدمة يف  الثانــي  عليــه  للمدعــى  العائــد  اآللــي  احلاســب  وجهــاز 
اجلرميــة وفقــًا للمــادة )13(مــن ذات النظــام - حيــث تعــرض أحــد مواقــع 
الصحــف االلكترونيــة لاختــراق والتدميــر وتغييــر التصميــم لصــور 
فاضحــة وقــد أنكــر املدعــى عليــه األول التهمــة ودفــع بــأن جــاره املدعــى 
عليــه الثانــي يشــترك معــه يف اســتعمال الرقــم - أنكــر املدعــى عليهمــا 
الدعــوى والتهــم املوجهــة إليهمــا - أقــر املدعــى عليــه األول بــأن رقــم اآلي 
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بــي املشــار لــه يف الئحــة الدعــوى يعــود لــه إال أنــه دفــع بأنــه يشــترك معــه 
جــاره اآلخــر يف املعالــج - أقــر املدعــى عليــه الثاني بأنه يشــترك مع األول 
يف املعالــج - بنــاء علــى التقريــر املعــد مــن قبــل املجموعــة املتخصصــة 
لتقــدمي اخلدمــات االلكترونيــة للشــبكة العنكبوتيــة وبنــاء علــى إفــادة 
اجلهــة األمنيــة املتضمنــان صــدور هــذا الفعــل مــن رقــم املدعــى عليــه األول 
ــه  ــه وإلقــرار املدعــى علي ــأن الرقــم يعــود ل ــه األول ب وإقــرار املدعــى علي
الثانــي باشــتراكه مــع األول يف الرقــم فقــد حكمــت احملكمــة علــى 
املدعــى عليــه األول بســجنه ســتة أشــهر واملدعــى عليــه الثانــي بأربعــة 
أشــهر - قــرر املدعــى عليهمــا قناعتهمــا باحلكــم بينمــا اعتــرض املدعــي 
العــام مكتفيــا بــأوراق املعاملــة بــدون تقــدمي الئحــة -صــدق احلكــم  مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........املــازم القضائــي يف احملكمــة 
ــة رئيــس  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــاء علــى املعامل ــة باالحســاء  وبن اجلزائّي
وتاريــخ   3426314 برقــم  االحســاء  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34128105 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/1/17هـــ  
........... القاضــي  قبــل  مــن  تعميــدي  علــى  وبنــاء  هـــ   1434/01/17
باخلطــاب رقــم 331633101 يف 1433/8/17هـــ  ففــي هــذا اليوم  األحد 
املوافق1434/03/15 هـ افتتحت اجللسة الساعة 15 : 08  وفيها حضر 
املدعــي العــام ...........وادعــى  علــى احلاضريــن معــه كا مــن ...........
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...........واملدعــو........... ســعودي بالســجل 
ــى خطــاب رئيــس  ــه باالطــاع عل ــي رقــم ...........قائــا يف دعــواه ان املدن
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حتريــر صحيفــة ...........االلكترونيــة بشــأن انــه بتاريــخ 1432/7/17هـــ 
تعــرض موقعهــم للتخريــب وتغييــر التصميــم الــى صــور نســائية فاضحــه 
وإتــاف املوقع.وباالطــاع علــى التقريــر املعــد مــن قبــل مجموعــة ...........
خلدمــات الويــب اتضــح ان رقــم االي بــي ملختــرق الصحيفــة هــو )...........( 
وبضبــط جهــاز حاســب الــى )مكتبــي لونــه اســود ( عائــد للمدعــى عليــه 
األول ، كمــا ضبــط جهــاز حاســب آلــي )مكتبــي لونــه رصاصــي( عائــد 
للمدعــى عليــه الثاني.وباالطــاع علــى خطــاب ســعادة مســاعد مديــر 
االمــن العــام لشــئون األمــن ...........يف 1433/3/23هـــ واملتضمــن انــه مت 
إخضــاع امللقــم ........... للمعاجلــه الفنيــة وتبــن انــه اســتخدم بالدخــول 
علــى شــبكة االنترنــت مــن خــال الهاتــف رقــم........... املســجل باســم 
أنكــر    / األول  عليــه  املدعــى  .......................وباســتجواب  املواطــن/ 
قيامــه باختــراق املوقــع التابــع لصحيفــة ...........االلكترونيــة واقــر أن 
رقــم الهاتــف واالي بــي عائــد لــه وأفــاد أن هنــاك شــخص آخــر مشــترك 
معــه يف نفــس املــودم يدعــى / ...........منــذ شــهر رجــب مــن عــام 1432هـــ.
وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي / أنكــر قيامــه باختــراق املوقــع التابــع 
لصحيفــة ...........االلكترونيــة واقــر انــه مشــترك مــع جــاره املدعــى عليه 
األول باســتخدام شــبكة االنترنــت مــن شــهر رجــب مــن عــام 1432هـــ. 
ومبواجهــة املدعــى عليــه االول بالثانــي/ أصــر كا منهــم علــى أقوالــه. 
وقد أســفر التحقيق عن توجيه االتهام لهما  بالدخول غير املشــروع إلى 
موقــع الكترونــي وتغييــر بياناتــه اخلاصــة ومعاجلــة وإتافــه وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة :- 1- إقرارهــم املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــات 
رقــم )6/1( مــن دفتــر التحقيــق لفــه رقــم)22( والصفحــات رقــم )2-1( 
مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )56 (2-محضــر املواجهــة املنــوه 
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عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه 
رقــم )56(  3- التقريــر املعــد مــن قبــل مجموعــه ...........خلدمــات الويــب 
املرفــق علــى اللفــة رقــم )3(  4-خطــاب ســعادة مســاعد مديــر األمــن 
العــام لشــئون األمــن املرفــق علــى اللفــة رقــم )7( وبالبحــث عمــا إذا كان 
لهمــا ســوابق لــم يعثــر لهمــا علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعا فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا وفقــًا لنظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة 
اطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بالعقوبــة املنصــوص 
عليهــا بالفقــرة )3( مــن املــادة )3( مــــن النظــام املشــار إليــه ومصــادرة 
جهــازه احلاســب االلــي )مكتبــي لونــه اســود( عائــد للمدعــى عليــه االول 
وجهــاز احلاســب االلــي ) مكتبــي لونــه رصاصــي( العائــد للمدعــى عليــه 
الثانــي املســتخدمة يف اجلرميــة وفقــًا للمــادة )13( مــن ذات النظــام علمــًا 
أن احلــق اخلــاص مــازال قائمــا. هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليهمــا أجــاب كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــًا جميــع مــا 
ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن اختــراق موقــع ...........لألكترونيات 
فغيــر صحيــح هكــذا أجابــا وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة 
علــى ذلــك قــال ليــس لــدي بينــة ســوى مــا يف أوراق املعاملــة كمــا جــرى 
الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة فلــم أجــد إقــرار املدعــى عليهمــا بإختــراق 
املوقــع املذكــور يف الدعــوى كمــا جــرى الرجــوع إلــى التقريــر املعــد 
ــى لفــة رقــم 3 واملتضمــن  ــل مجموعــة خلدمــات الويــب املرفــق عل مــن قب
اختــراق موقــع .............لإللكترونيــات واملختــرق ورقــم أي بــي  ...........
ــام  ــر الع ــى خطــاب ســعادة مســاعد املدي أنتهــى كمــا جــرى الرجــوع إل
لشــؤون األمــن واملرفــق علــى لفــة 7 واملتضمــن   إخضــاع  امللقــم رقــم أي 
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بــي ...........للمعاجلــة الفنيــة وتبــن أنــه اســتخدم بالدخــول علــى شــبكة 
االنترنــت بالهاتــف رقــم ...........واملســجل باســم املواطــن ...........وبعــرض 
ذلــك عليهــم أجــاب املدعــى عليــه األول أن رقــم أي بــي صحيــح وهــو 
يعــود لــي هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثانــي أننــي كنــت 
مشــترك مــع املدعــى عليــه األول بنفــس رقــم أي بــي  فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة  وبنــاء علــى  إقــرار املدعــى عليــه األول ...........بــأن 
رقــم األي بــي عائــد لــه وإقــرار املدعــى عليــه الثانــي ........... اننــي كنــت 
مشــترك مــع املدعــى عليــه األول بنفــس رقــم االي بــي وبنــاء علــى ذلــك 
كلــه ولقــوة االتهــام فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه األول ...........
بســجنه ملــدة ســتة أشــهر واملدعــى عليــه الثانــي ...........بســجنه ملــدة أربعــة 
أشــهر وبعــرض ذلــك عليهمــا قــررا القناعــة بــه بينمــا قــرر املدعــي العــام 
عــدم قناعتــه وطلــب االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وقــرر بأنــه لــن يقــدم 
ــة والئحــة الدعــوى عــن  ــأوراق املعامل ــا يكتفــي ب ــة وإمن الئحــة اعتراضي
االعتــراض واهلل املوفــق اثبتــه وللبيــان حــرر يف 1434/03/15هـــ احلمــد 
هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة األولــى 
مــن  الــواردة  املعاملــة  الشــرقية علــى  باملنطقــة  مبحكمــة االســتئناف 
ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء املكلــف برقــم  فضيل
342572130 وتاريــخ 1434/11/27هـــ  املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريــخ 1434/12/3هـــ    34/2764425
مــن فضيلــة املــازم القضائــي باحملكمــة الشــيخ ...........املســجل برقــم 
العــام  املدعــي  بدعــوى/  اخلــاص  1434/3/17هـــ  وتاريــخ   3465258
...........يف قضيــة تدميــر موقــع الكترونــي   -...................... ضــد/1- 
وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . 
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حيــث ســبق دراســة القراروصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه 
بنــاء علــى قرارنــا رقــم34212756 يف1434/5/14هـــ  قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم  وذلــك النتقــال فضيلــة ناظــر القضيــة مــن احملكمــة ولئــا 
تتأخــر القضيــة ويطــول امــد نظــر القضيــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1435/1/8هـــ
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رقم الصك : 3438115 تاريخه: 1434/2/16هـ 
رقم الدعوى:3428575

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34169436 تاريخه: 1434/4/13هـ

ترويــج   - إباحيــة  مقاطــع  عليهــا  محمــل  مدمجــة  اســطوانات  بيــع 
اســطوانات مدمجــة محمــل عليهــا مقاطــع خليعــة ) إباحيــة ( - إنــكار 
املدعــى عليــه - البينــة التــي لــم تشــهد صراحــة بكافــة أركان الوصــف 
اإلجرامــي ال يثبــت بهــا الوصــف إال أنهــا قــد تورثــه التهمــة )الشــبهة( 

املوجبــة للتعزيــر - التعزيــر بالســجن واجللــد.

- ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بقيامــه بترويــج 
أقــراص حتتــوي علــى مقاطــع جنســية خليعــة وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
ــة ، أنكــر املدعــى عليــه الدعــوى ودفــع  ــة تعزيري واحلكــم عليــه بعقوب
ــه وإمنــا بجــواره وأن صاحبهــا هــرب  بــأن األقــراص املضبوطــة ال تعــود ل
ملــا شــاهد أعضــاء الهيئــة وأن بينــه وبــن البســطة املجــاورة لبســطته 
القبــض  أو متــر ونصــف ، جــرى االطــاع علــى محضــر  قرابــة متــر 
وعرضــه علــى املتهــم فأنكــره فطلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام 
إحضــار معديــه لســماع مــا لديهــم مــن شــهادة ، حضــر عضــوي هيئــة 
ــه ورد بــاغ عــن  األمــر باملعــروف وشــهد كل واحــد منهمــا منفــردا بأن
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قيــام شــخص يف موقــع القبــض علــى املدعــى عليــه يقــوم ببيــع أقــراص 
حتتــوي علــى مقاطــع خليعــة فتوجهــا للموقــع فلمــا رآهــم املدعــى عليــه 
حــاول الهــرب فتــم القبــض عليــه فقــال لهمــا حينــه بــأن البســطة لشــخص 
آخــر مــن جنســيته فطلبــا منــه أن يتصــل عليــه أو يدلهمــا علــى منزلــه 
فلــم يفعــل ولــم يشــاهدا غيــره يف احملــل وقــد اتضــح مــن األقــراص بأنهــا 
ــه  ــى املدعــى علي ــة كمــا يف احملضــر املعــد وبعــرض شــهادتهما عل مخل
أصــر علــى إنــكاره وبنــاء علــى إنــكار املدعــى عليــه ، وألن البينــة غيــر 
موصلــة حيــث لــم تشــهد بعمــل الترويــج إال أن مــا ورد فيهــا تلحــق التهمــة 
القويــة املوجبــة للتعزيــر لــذا قــررت احملكمــة عــدم إدانــة املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه مــن ترويــج وتوجيــه التهمــة القويــة عليــه بذلــك وتعزيــره 
ألجلــه بســجنه خمســة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مئــة وخمســن 
جلــدة مجزئــة علــى ثــاث دفعــات متســاوية بــن كل دفعــة واألخــرى 
خمســة عشــر يومــا ، قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم بينمــا قــرر 
املدعــي العــام االعتــراض بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهــم بتعليمــات 

االعتــراض ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 3428575 وتاريــخ 1434/01/17 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/01/17 وتاريــخ   34138151 برقــم  باحملكمــة 
  01 : الســاعة 45  افتتحــت اجللســة  املوافــق1434/02/09 هـــ  الســبت 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ........... وادعــى قائــا بصفتــي عضــو هيئــة 
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التحقيــق واالدعــاء العــام مبدينــة الريــاض ادعــي علــى / ..........  36 ســنة 
، مينــي  اجلنســية مبوجــب إثبــات هويــة مؤقتــة  محصــن موقــوف مبوجــب 
أمــر اإلحالــة ومتديــد التوقيــف رقــم هـــ ...........وتاريــخ8/ 1 / 1434هـــ 
اســتنادا للمادتــن     )108-121(مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة . حيــث 
إنــه بتاريخ1434/1/4هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل هيئــة األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ، مركــز هيئــة  األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر أثــر بــاغ عــن قيــام شــخص مينــي اجلنســية باملجاهــرة بترويــج 
وبيع الســيدات اجلنســية اخلليعة وبســط تلك البضاعة أمام مطعم وبيعها 
علــى املــارة ومرتــادي املطعــم وباالنتقــال للموقــع شــوهد املذكــور وقــد 
عــرض بضاعتــه أمــام املطعــم مــن مابــس وســيدات وبشــاهدته للفرقــة 
بــدأت عليــة عامــات االرتبــاك واخلــوف وحــاول مغــادرة املــكان فتــم 
اســتيقافه وضبــط بحوزتــه ثاثمائــة وثمانيــة عشــر ســيدي وبالكشــف 
عليهــا تبــن وجــود ثاثــة ســيديات حتــوي علــى مشــاهد مثيــرة للجنــس 
مقدمــات  فيهــا  متــارس  ســيديات  وثاثــة  الزنــا  فاحشــة  فيهــا  متــارس 
الفاحشــة وأربعــة  ســيديات حتتــوي علــى مشــاهد لنســاء شــبة عاريــات 

وقــد ذكــر بأنــه يبيــع الســيدي بعشــرة ريــاالت.
واســفرت إجــراءات التحقيــق عــن إتهــام ........بترويــج ســيديات خليعــة 

وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
1 - ما ورد يف أقواله املدونة مبلف التحقيق املرفق لفة )   ( .

2 - ما جاء يف محضر القبض املرفق لفة .)  (         
3 - محضر املشاهدة املرفق لفة رقم )    (.

وببحــث ســوابقه اتضــح عــدم و جــود ســوابق مســجله عليــه حتــى تاريخــه  
.
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 وحيــث إن مــا اقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا 
أســند إليــه  وبــاهلل التوفيــق ، ، ، وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا 
ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح والصحيــح انــه يوجــد شــخص قريــب 
بســطتي يبيــع ســيديات فلمــا حضــرت الهيئــة هــرب ومت القبــض علــي 
واال شــرطة ال تعــود لــي وال اعلــم عنهــا شــيء علمــا انــه يوجــد مســاحه بن 
املــكان الــذي ابيــع فيــه وبــن مــكان الشــخص الــذي يبيــع الســيديات 
قدرهــا متــر أو متــر ونصــف وبعــرض ذلــك املدعــي العــام وســؤاله البينــة 
قــال الصحيــح مــا ذكــرت وبينتــي مــا يف اوراق املعاملــة وبتصفحهــا 
وجــد علــى اللفــة 4 محضــر قبــض معــد مــن مركــز هيئــة ........... برقــم 
21/29 يف 1434/1/4هـــ متضمــن ملــا اشــير إليــه يف الئحــة االدعــاء 
وبعــرض عليــه قــال الصحيــح مــا ذكــرت عليــه  وافهمــت املدعــي العــام 
بإحضــار معــدي احملضــر ال داء مــا لديهــم مــن شــهاده ورفعــت اجللســة 
لذلــك يــوم الســبت 1434/2/16هـــ وصلــى اهلل وســلم علــي نبينــا محمــد 
حــرر يف 1434/2/9هـــ ويف يــوم الســبت املوافق 1434/2/16هـ الســاعة 
العاشــرة افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ...........ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ........... وقــال انــي مولــود عــام 1391هـــ اعمــل مبركــز هيئــة 
...........و...........ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...........وقــال انــي 
مولــود عــام 1409هـــ واعمــل مبركــز هيئــة ...........وقــال كل واحــد 
منهمــا علــى انفــراد اشــهد انــه وردنــا باغــات عــن شــخص ميانــي اجلنســية 
يبيــع ســيديات إباحيــة مخلــه يف حــي ...........أمــام أحــد املطاعــم فتوجهنــا 
للمــكان وشــاهدنا املدعــى عليــه امــام بســطة بهــا مابــس واشــرطة 
انهــا  وقــال  القبــض عليــه  فتــم  الهــرب  وملــا شــاهدنا حــاول  ســيديات 
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ليســت لــي وامنــا لشــخص ميانــي اخــر فطلبنــا منــه ان يتصــل عليــه او يقــوم 
بالداللــة علــى منزلــه فلــم يتصــل علــى احــد ولــم نشــاهد احــد غيــره وقــد 
اتضــح ان االشــرطة مخلــه كمــا يف احملضــر هــذا مــا لــدي مــن شــهادة 
ــى  ــة فقــط وبعــرض الشــهادة عل ــاره عــن عين علمــا ان مــا مت فحصــه عب
املدعــى عليــه قــال الصحيــح مــا ذكــره فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واالجابــة وحيــث ان بينــة املدعــي العــام غيــر موصلــه إلدانــة املدعــى عليــه 
بالترويــج ولكــن مــا ورد يف شــهادة الشــاهدين قرينــة تقــوي التهمــه 
بإدانتــه مبــا نســب اليــه مــن ترويــج  لــذا قــررت مــا يلــي اوال عــدم ادانــة 
املدعــى عليــه مبــا نســب اليــه مــن الترويــج وتوجــه التهمــه القويــة عليــه 
بذلــك ثانيــا تعزيــره للتهمــة القويــة بالســجن خمســة اشــهر ابتــداء مــن 
تاريــخ ايقافــه وجلــده مائــة وعشــرين جلــده مجزئــة علــى ثــاث دفعــات 
متســاوية بــن كل دفعــه واخــرى خمســة عشــر يومــا وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــررا املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام 
عــدم قناعتــه ورغــب يف تقــدمي الئحــة فجــرى تســليمه نســخه مــن احلكــم 
وافهــم بــان مــدة االعتــراض ثاثــون يــوم اعتبــار مــن اليــوم واذا لــم يقــدم 
اعتراضــه خالهــا يســقط حقــه يف االعتــراض وترفــع االوراق حملكمــة 
ويف  محمــد  نبينــا  علــى  وســلم  اهلل  وصلــى  الئحــة  بــدون  االســتئناف 
يــوم االحــد املوافــق 1434/2/24هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة 
وقــال املدعــي العــام انــي اكتفــي مبــا يف الائحــة واعتبرهــا الئحتــي 
االعتراضيــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 24/2/1434 
هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 
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مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريــخ 1434/3/1هـــ    34138151
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ...........املســجل برقــم 3438115 
ــخ 1434/2/16هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــى العــام ضــد / ........... وتاري
مينــي اجلنســية ( يف قضيــة ترويــج مقاطــع إباحيــة علــى النحــو املوضــح 
بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون و مفصــل بــه و بدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب 
املاحظــة علــى احلكــم مــع التنبــه إلــى تصحيــح األخطــاء االمائيــة يف 
الصفحــة األولــى مــن القــرار املعلــم عليهــا بقلــم الرصــاص وتوقيــع القــرار 
واملصادقــة عليهــا مــن قبــل رئيــس احملكمــة قبــل ارســال املعاملــة جلهــة 
التنفيــذ وماحظــة ذلــك مســتقبًا. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 3451637 تاريخه: 1434/3/1هـ 
رقم الدعوى:3478036

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3463319 تاريخه: 1434/3/16هـ

ــوة محرمــة -  ــاة جنســيًا - تهديــد بنشــر صــور - خل ــزاز فت ــزاز - ابت ابت
إقامــة عالقــة محرمــة مــع فتــاة - جرائــم معلوماتيــة - تعزيــر بالســجن 

واجللــد ومصــادرة األجهــزة املســتعملة والغرامــة.

1- قــول اهلل تعالــى :» إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن 
آمنــوا لهــم عــذاب أليــم يف الدنيــا واآلخــرة «.

2- املادة الثالثة من نظام اجلرائم املعلوماتية .
3- املادة السادسة من نظام اجلرائم املعلوماتية

4- املادة الثالثة عشرة من نظام اجلرائم املعلوماتية.
5- ما أشير له يف احلكم من تسبيب.

بإقامــة  عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  مــن  االتهــام  توجيــه  جــرى 
عاقــة محرمــة مــع فتــاة ال متــت لــه بصلــة شــرعية وتهديدهــا وابتزازهــا 
بنشــر صورهــا وتخزيــن وإرســال مــا مــن شــأنه املســاس بــاآلداب العامــة 
وحرمــة احليــاة اخلاصــة بهاتفهــا اجلــوال مطالبــا باحلكــم عليــه بالســجن 
والغرامــة أو بأحدهمــا وفقــا لنظــام اجلرائــم املعلوماتيــة ومصــادرة أجهــزة 
اجلــوال املســتعملة يف اجلرميــة وإيقــاع عقوبــة تعزيريــة لقــاء إقامتــه عاقــة 
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محرمــة حيــث ورد بــاغ لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مــن 
فتــاة بأنهــا كانــت علــى عاقــة معــه عبــر الهاتــف ثــم طلبــت منــه قطــع 
العاقــة إال أنــه أخــذ يبتزهــا ويهددهــا بنشــر صورهــا فجــرى التنســيق 
معهــا مبجاراتــه وتواعــدت معــه علــى مــكان فجــرى القبــض عليــه ، 
أقــر املدعــى عليــه بإقامــة عاقــة محرمــة وبعــث رســائل تهديــد ، تنازلــت 
املجنــي عليهــا عــن دعواهــا ضــد املدعــى عليــه ، بنــاء علــى إقــرار املدعــى 
عليــه بجرمــه فقــد حكمــت احملكمــة بإدانتــه مبــا نســب إليــه وســجنه 
ســنة مــن تاريــخ إيقافــه وغرامــة ماليــة عشــرة آالف ريــال وجلــده خمســن 
جلــدة مفرقــة علــى دفعــات أحدهــا أمــام جامعــة البنــات ومصــادرة أجهــزة 
اجلــوال وجعــل عقوبــة إقامتــه عاقــة محرمــة داخلــة ضمــن هــذه العقوبــة 
، قــرر املدعــى عليــه القناعــة ، قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة بائحــة 

، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/3/1هــــ 
ــة الشــيخ  ــم بعمــل فضيل ــا ..........القائ ــدي أن الســاعة التاســعة صباحــا ل
..........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالطائــف وبناًء علــى املعاملة املقيدة 
برقم34392910يف1434/2/17هـ واحملالة إلينا بشرح فضيلة الرئيس 
رقم3478036يف1434/2/17هــــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى 
العــام/.......... بالتعميــد رقــم ..........يف 1433/10/18هــــ وادعــى علــى 
ــس الشــرعي/ ..........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل  احلاضــر باملجل
املدنــي رقــم ..........قائــا إنــه بتاريــخ 1433/8/5هـــ ورد ملركــز شــرطة 
..........محضــر هيئــة االمــر باملعــروف املتضمــن بــاغ ملركــز هيئــة األمــر 
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باملعــروف و النهــي عــن املنكــر مــن فتــاة تذكــر فيــه تعرضهــا لابتــزاز 
مــن قبــل املدعــى عليــه حيــث كانــت علــى عاقــة هاتفيــة معــه وطلبــت 
منــه الكــف عــن االتصــال بهــا وقطــع العاقــة بينهمــا اال أن الشــاب قــام 
بتهديدهــا بنشــر صورهــا ورســائلها وماحقتهــا وذكــرت يف باغهــا أنــه 
قــام بكتابــة ورقــة صغيــره يهددهــا فيهــا ووضعها يف ســيارة احد اخوتها 
والــذي قــام بــدوره مبناصحتــه إال أنــه لــم يســتجب ألخيهــا بل قام بإرســال 
صورهــا علــى جــوال أخيهــا وهــي اآلن يف حالــة نفســية ســيئة وتطلــب 
كــف أذى الشــاب عنهــا و انــه اتصــل بهــا طالبــًا منهــا اخلــروج معــه مــن 
جامعتهــا وإال ســوف تنــدم طــوال حياتهــا فتــم التنســيق معهــا مبجاراتــه 
حيــث اخبرهــا مبواصفــات ســيارته و مــكان تواجــده و بالقبــض عليــه 
ظهــرت عليــه عامــات اخلــوف وطلــب الســتر عليــه وأفــاد بعاقتــه بالفتــاة 
وحيازتــه لصورهــا بجوالــه مــن نــوع ..... وبتفتيشــه عثــر بحوزتــه علــى 
3 اجهــزة جــوال األول مــن ..... يحمــل الرقــم )..........( والثانــي مــن ...... 
وبتفريــغ   )..........( الرقــم  يحمــل   ..... نــوع  مــن  برقم)..........(والثالــث 
الرســائل مــن جــوال الفتــاة املشــتكية و املرســلة مــن جــوال املدعــى 
عليــه وهــي كالتالــي : 1/رســالة نصيــة )اهلل ال يوفقنــي إنــي أرســلت 
صــورك علــى أخــوك وقلــت لــه تبــي تســوية وراح اطبــع صــورك مــرة 
ــا بنــت الكلــب (2/رســالة نصيــة )تعطينــي رقــم مــا هــو رقمــك  ــة ي ثاني
تبغينــي أســكت ( /رســالة نصيــة )يف ذهنــي ال فضحــك (4/أنــا واقــف 
مقابــل البوابــة ســيارة بيضــاء ســيارة ابــوك بنيــة صح(5/رســالة نصيــة 
)فضيحــة قــادم أبــوك وزمياتــك متــى تطلعــن (6/رســالة نصيــة )ترانــي 
عنــد اجلامعــة ردي أبخرجها(7/رســالة نصيــة )شــفتي إنــك كذابــة ونــا 
ــة)دام عرفــت بيتكــم  ــي أحــرق الصــور ردي(8/رســالة نصي ــري تبغين ب
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وأســاميكم الليلــة تعطينــي الرقــم غصبــًا عنــك (9/)كلمينــي ابشــوف 
لتســمعن كامــي أنــا قلــت إذا مــا ســمعتيني كل اســبوع أبســوي شــيء 
نصيــة  أسوي(11/رســالة  بعدهــا  فرصــة  وعطيــك  انــذرك  (10/)أنــا 
)ياليــت مــا ترديــن ابيــك تشــوفن وش اســوي فيكــم( 12/رســالة نصيــة 
)اذا مــا خليــت كل جماعتكــم يعرفــون ويشــوفون صــورك وفضحــة 
اهلــك معــك ( 13/رســالة نصيــة )أنــا حلفــت لــو متــر الليلــة مــا ترديــن 
..........و.......... و ..........يشــوفون صــورك وجســمك (14/رســالة نصيــة 
)أقســم بــاهلل اللــي ســويته شــيء بســيط اجلــاي اكبــر ومــا احــد بيخســر 
إال أهلــك (15/رســالة نصية)مــا شــفتي شــي (صــدر امــر حجــز االجهــزة 
اجلــواالت املضبوطــة مــع املدعــى عليــه مبوجــب امــر احلجــز )..........( يف 
1434/2/9هـــ و باســتجواب املدعــى عليــه أقــر بوجــود عاقــة لــه مــع 
الفتــاة منــذ ســنتن و أقــر بوجــود عــدد 3 صــور لتلــك الفتــاة أحداهــا 
بنشــر  بتهديدهــا  قــام  وانــه  جســمها  يظهــر  واآلخــرى  وجههــا  يظهــر 
صورهــا إذا لــم تــرد علــى اتصاالتــه وأقــر أنــه قــام بإرســال صورتهــا علــى 
شــقيقها كمــا أقــر بوجــود صــور لفتيــات اخريــات بجهــاز جوالــه مــن 
نــوع .... باالطــاع أجهــزة اجلــوال االول املضبوطــة مــع املدعــي عليــه مــن 
نــوع ..... وهــو اجلهــاز الــذي أقــر املدعــى عليــه بانــه قــام بإرســال رســائل 
التهديــد منــه وجــد مقفــل برقــم ســري غيــر معــروف جلهــة الضبــط و 
الثانــي جــوال مــن نــوع ..... اللــون رصاصــي بــه مقطــع فيديــو يظهــر فيــه 
فتــاة شــبه عاريــة وصورتــن لتلــك الفتــاة يظهــر فيهــا وجههــا ثالثــًا جــوال 
مــن نــوع ..... وجــد مبلــف الســتديو عــدد صــور للفتــاة املشــتكية وصــور 
لفتيــات أخريــات وقــد اســفر التحقيــق عــن اتهــام املدعــى عليــه بإقامــة 
عاقــة محرمــة مــع فتــاة ال متــت لــه بصلــة شــرعية وتهديدهــا و ابتزازهــا 
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بنشــر صورهــا وتخزيــن و إرســال مــا مــن شــأنه املســاس بــاآلداب العامــة 
وحرمــة احليــاة اخلاصــة بهاتفهــا اجلــوال وذلــك لألدلــة و القرائــن  التاليــة: 
1/ مــا ورد بأقوالــه 2/مــا ورد مبحضــر القبــض 3/ مــا ورد مبحضــر 
ألجهــزة  املشــاهدة  و  االطــاع  مبحضــر  ورد  مــا   /4 الرســائل  تفريــغ 
اجلــوال املضبوطــة مــع املتهــم لــذا اطلــب إثبــات مــا اســند اليــه و احلكــم 
عليــه باآلتــي : /الســجن والغرامــة أو بأحدهمــا ملــا ورد يف املــادة )6( مــن 
نظــام اجلرائــم املعلوماتيــة 2/مصــادرة اجلــوال مــن نــوع ...... رقــم )..........( 
و اجلــوال مــن نــوع..........  و جــوال مــن نــوع ..... رقــم )..........(اســتنادًا 
للمــادة الثالثــة عشــر مــن نظــام اجلرائــم املعلوماتيــة 3/ بعقوبــة تعزيريــة 
مشــددة لقــاء أقامتــه عاقــة محرمــة بامــرأة ال متــت لــه بصلــة شــرعية 
)علمــًا أن احلــق اخلــاص ال زال قائمــًا(  هــذه دعــواي . وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه علــي مــن 
حيــث اقامــة عاقــة محرمــة عــن طريق الهاتــف والرســائل وتهديدها عن 
ــة وجــد إقــرار املدعيــة  ــى املعامل طريــق الرســائل صحيــح وباالطــاع عل
باحلــق اخلــاص بأنهــا متنازلــة عــن حقهــا اخلــاص وال تطالــب املدعــى عليــه 
بــأي شــيء ومذيــل بتوقيعهــا وتوقيــع معرفهــا وشــاهدين عليهــا وباالطاع 
علــى كــرت الســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
ــاة  ــة االقــرار بإقامــة عاقــة محرمــة مــع فت ــة واملتضمن الدعــوى واالجاب
عــن طريــق الهاتــف وتهديدهــا وابتزازهــا بنشــر صورهــا إلجبارهــا علــى 
اخلــروج معــه وخيانــة عرضهــا وأهلهــا وبنــاء علــى تنــازل املدعيــة باحلــق 
اخلــاص وبنــاء علــى عــدم وجــود ســوابق للمدعــى عليــه وألن مــا أقــدم عليه 
املدعــى عليــه أمــر عظيــم وجــرم كبيــر يســتحق عليهــا العقوبــة الشــديدة 
والرادعــة ألنــه ميــس ضــرورة مــن الضــرورات اخلمــس وهــي حفــظ العرض 
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وملــا يترتــب علــى عملــه الشــنيع مــن انتهــاك لألعــراض احملرمــة التــي أمــر 
اهلل بحفظهــا وملــا يترتــب عليــه مــن شــيوع الفاحشــة يف اللذيــن امنــوا التي 
حــذر اهلل منهــا بقولــه : ) ان الذيــن يحبــون ان تشــيع الفاحشــة يف اللذيــن 
ــم يقتصــر األمــر  ــا واألخــرة ( وحيــث ل ــم يف الدني ــوا لهــم عــذاب ألي امن
علــى العاقــة احملرمــة بــل تعــدى ذلــك إلــى ابتزازهــا وتهديدهــا وبنــاء 
علــى نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة املــادة الثالثــة واملــادة السادســة 
واملــادة الثالثــة عشــر فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بإقامــة عاقــة 
محرمــة مــع فتــاة وتهديدهــا بنشــر صورهــا وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك 
بســجنه ملــدة ســنة تبــدء مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمة هــذه القضيــة وغرامة 
ماليــة قدرهــا عشــرة آالف ريــال وجلــده خمســن جلــدة تكــرر عليــه 
عشــر مــرات الفاصــل بينهــا شــهرًا وإقامــة اجللــد أمــام جامعــة البنــات 
مــرة واحــدة بعــد الظهــر ومصــادرة اجلــوال مــن نــوع ..... رقمــه التسلســلي 
.......... واجلــوال مــن نــوع ...... رقمــه التسلســلي رقــم .......... وجــوال مــن 
نــوع ..... رقمــه ..........وماذكــره املدعــي العــام مــن طلــب عقوبــة تعزيريــة 
مشــددة لقــاء إقامــة عاقــه محرمــة هــي داخلــة يف العقوبــة الســابقة 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة باحلكــم وأمــا املدعــي 
العــام فقــرر االعتــراض بائحــة اعتراضيــة فجــرى إفهامــه بتعليمــات 
 . حــرر يف 1434/3/1هـــ  نبينــا محمــد  علــى  اهلل  وصلــى  االســتئناف 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الثاثــاء  املوافــق 1434/4/9هـــ 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
)3463319( يف 1434/3/16هـــ  رقــم  االولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قــرار 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم ، وللمعلوميــة جــرى حتريــر ذلــك ، 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/4/9هـــ .
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التعزيريــة النتشــار اجلرميــة يف املجتمــع - عــدم وجــود ســابقة موجــب 
اجلــوال  ومصــادرة  واجللــد  بالســجن  تعزيــر   - العقوبــة  لتخفيــف 

والشــريحة املســتخدمة ووعــظ املدعــى عليــه .

1- املادة الثالثة من نظام اجلرائم املعلوماتية.
2- املادة السادسة من نظام اجلرائم املعلوماتية.

3- ما أشير له يف احلكم من تسبيب.

جــرى توجيــه االتهــام مــن االدعــاء العــام علــى املدعــى عليــه بابتــزاز فتــاة 
للحصــول علــى مبلــغ مالــي وتهديدهــا بنشــر صورهــا بإرســال أربعــة 
عشــر رســالة نصيــة تهديديــة عــن طريــق اجلــوال وتخزيــن مــا مــن شــأنه 
املســاس بحرمــة احليــاة اخلاصــة وطلــب احلكــم عليــه بالســجن والغرامــة 
مكافحــة  لنظــام  وفقــا  املســتخدمة  والذاكــرة  اجلــوال  ومصــادرة 
اجلرائــم املعلوماتيــة ، حيــث تقدمــت فتــاة بشــكوى ملركــز هيئــة األمــر 
باملعــروف بأنهــا تعرفــت علــى املدعــى عليــه ونشــأت بينهمــا عاقــة عبــر 
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الهاتــف إال أنهــا ملــا عزمــت علــى إنهــاء العاقــة أخــذ يبتزهــا وطلــب 
منهــا مبالــغ ماليــه ويهددهــا بنشــر صورهــا احملفوظــة لديــه فأعــد لــه 
كمــن فقبــض عليــه وجهــاز اجلــوال الصــادر منــه الرســائل بحوزتــه 
وجــرى تفريــغ الرســائل الــواردة للمشــتكية مــن جوالهــا املشــتملة علــى 
التهديــد واالبتــزاز ، أنكــر املدعــى عليــه التهمــة ودفــع بــأن العاقــة 
معهــا كان ألجــل توصيلهــا وأهلهــا ملشــاوير وأنــه ملــا طالبهــا بأجرتــه 
املتراكمــة خمســة آالف ريــال أرســلت لهــا صورهــا إلغرائــه ، فهددهــا 
بأنهــا إن لــم تعطــه أجرتــه فسينشــر صورهــا وبنــاء علــى إقــرار املدعــى 
عليــه بالتهديــد واحتــواء جــوال املدعــى عليــه علــى صــور املشــتكية 
وشــهادة الشــاهدين ومحضــر القبــض ومحضــر تفريــغ جــوال املشــتكية 
ومــا تضمنتــه الرســائل مــن ابتــزاز والنتشــار مثــل هــذه اجلرميــة يف املجتمــع  
وخلطــورة التســاهل يف األعــراض ممــا يســتوجب تشــديد العقوبــة إال أنــه 
ال توجــد عليــه ســوابق ، كمــا انــه أثبــت القاضــي إدانــة املدعــى عليــه 
ــغ مالــي منهــا وتهديدهــا  ــى مبل ــاة للخــروج معــه واحلصــول عل بابتــزاز فت
بنشــر صورهــا وتخزيــن مــا مــن شــأنه املســاس باحلرمــة اخلاصــة واحلكــم 
عليــه بســجنه ســنة مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده ثاثمئــة جلــدة مفرقــة علــى 
دفعــات متســاوية يف العــدد بــن كل دفعــة والتــي تليهــا مــدة ال تقــل عــن 
أســبوع ، ومصــادرة اجلــوال وذاكرتــه والشــريحة املســتخدمة وعــدم 
صرفهــا لــه مــرة أخــرى إيــداع قيمتــه يف اخلزينــة العامــة حلســاب رئاســة 
الهيئــات كمــا جــرى وعــظ املدعــى عليــه  ، قــرر املدعــى عليــه القناعــة 
باحلكــم بينمــا اعتــرض املدعــى عليــه وأفهــم بتعليمــات االســتئناف ، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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ــن املوافــق 1434/3/16هــــ  ــوم االثن احلمــد هلل وحــده وبعــد يف هــذا الي
الســاعة التاســعة والنصف صباحا لدي أنا / ..........القاضي باحملكمة 
اجلزائيــة بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة املقيــدة برقــم 34408811 يف 
1432/2/18هــــ  يف   3481021 برقــم  إلينــا  واحملالــة  1434/2/18هــــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى العــام ..........بالتعميــد رقــم ..........
ــس ..........ســعودي  ــى احلاضــر باملجل ــي 1433/10/18هــــ وادعــى علــ فــ
بتاريــخ  أنــه  ..........قائــًا  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
1434/2/5هـــ ورد بــاغ ملركــز شــرطة ..........محضــر مركــزي هيئــة 
الفتــاة  أن  واملتضمــن  املنكــر ب..........  عــن  والنهــي  باملعــروف  األمــر 
ســعودية اجلنســية تبلغ من العمر 23 ســنة تدعى ..........تقدمت بشــكوى 
وترغــب يف الســتر عــن نفســها حيــث ذكــرت يف شــكواها أنهــا تعرفــت 
علــى املدعــى عليــه صاحــب ليموزيــن قبــل شــهرين وكان يقــوم بإيصالها 
لعملهــا ومــكان دراســتها ونشــأت عاقــة بينهمــا حتصــل مــن خالهــا 
علــى صــور تخصهــا وعندمــا قــررت الفتــاه التوبــة وتــرك العاقــة قــام 
املدعــى عليــه بتهديدهــا بــأن تخــرج معــه ويختلــى بهــا وإال ســيقوم بنشــر 
صورهــا عنــد أهلهــا وعملهــا وكذلــك مقر دراســتها ويف مواقع التواصل 
ــر وفيــس بــوك وعندمــا امتنعــت مــن اخلــروج معــه  ــل تويت االجتماعــي مث
ريــال ســعودي  وقــدره )5000( خمســة آالف  أخــذ يطلــب منهــا مبلــغ 
مقابــل مســح صورهــا فرفضــت ذلــك ألنهــا المتلــك املبلــغ وطلبــت منــه 
لــم  ولكنهــا  املبلــغ  لتوفيــر  الوقــت  بعــض  وإمهالهــا  املبلــغ  تخفيــض 
تســتطيع ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/1/28هـــ  حضــر املدعــى عليــه 
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أمــام مقــر عمــل الفتــاه وطلــب منهــا الركــوب معــه لتمســح صورهــا 
بنفســها وحلــف لهــا بــاهلل العظيــم بأنــه صــادق معهــا ، فركبــت معــه يف 
ســيارته الليموزيــن وقامــت مبســح صورهــا املوجــودة يف البرنامج الواتس 
اب ، ولكنــه حتــرك بســيارته وذهــب بهــا إلــى إحــدى االســتراحات 
واختلــى بهــا وتركهــا بعــد ذلــك يف االســتراحة وأعادهــا / ..........وحــاول 
ربــط عاقــة معهــا وأعطاهــا رقــم جوالــه وبتفريــغ الرســائل الــواردة يف 
ــه  ــى تهديــد صريــح مــن املدعــى علي ــاه وجــد أنهــا حتتــوى عل جــوال الفت
وقامــت الفتــاه بإرســال صــورة شــخصية املدعــى عليــه وطلــب أعضــاء 
الهيئــة منهــا املوافقــة علــى طلــب املدعــى عليــه وأن تقــوم بإيهامــه بأنهــا 
ــن املوافــق  ــوم االثن ــا ي ســتخرج معــه فاتفقــت معــه أن يحضــر إلركابه
1434/2/4هـــ عنــد ..........التــي تــدرس بهــا الفتــاه عنــد الســاعة الثانيــة 
عشــر ظهــرًا وهــو وقــت انصرافهــا ويف الوقــت والزمــان املتفــق عليــه 
حضــر املدعــى عليــه وتوقــف بالقــرب مــن ..........وبإقتــراب الهيئــة مــن 
املدعــى عليــه مت التعــرف عليــه فتــم اســتيقافه ومت االتصــال علــى الرقــم 
الــذي وردت منــه رســائل التهديــد فــإذا اجلــوال بيــده فتــم القبــض عليــه 
وبســؤاله عــن دعــوى الفتــاه أخــذ يطلــب الســتر عليــه وأفــاد بصحــة 
اإلخباريــة وبتفتيــش جــوال املدعــى عليــه املضبــوط معــه نــوع ...... أســود 
ــاة ووجــدت  ــه عــدة صــور للفت ــون رقــم التسلســلي ) ..........( شــوهد ب الل
رســائل التهديــد . وبتفريــغ الرســائل الــواردة جلــوال الفتــاه املشــتكية مــن 
بــه الرســائل التاليــة 1-  جــوال املدعــى عليــه رقــم)..........( اتضــح أن 
رســالة نصيــة أرســلت بتاريــخ 2012/11/25م الســاعة 11،42م أرســلت 
ــي ابيــك تــويف  ــع ســوى فهمتــي عل عــن طريــق برنامــج ..... ونصهــا ) نطل
بتاريــخ  أرســلت  نصيــة  رســالة   -2) وبــس  فخرجتنــا  بكامــك 
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 ..... برنامــج  طريــق  عــن  أرســلت  11،44م  الســاعة  2012/11/25م 
ونصهــا ) بــس أبيــك تخرجــي معايــه وبنــام معــاك وأعاهدكــي بــاهلل 
مااضــرك والابــي اجرحــك انتــي مــن حدنــي علــى هالشــي خانــي اخــرج 
عــن صوبــي اســتغفر اهلل تبــن احلــل الثانــي رافضــة اخلرجــة قولــي انــا 
اكلمــك (3- رســالة نصيــة ارســلت بتاريــخ 2012/11/25م الســاعة 
11،45م عــن طريــق برنامــج ..... ونصهــا ) والاخــرج ماتبــن األول مــا 
فينــي  ومشــورتك  لضحكتــك  ثمــن  دفــع  فلــوس  مبلــغ  ابــي  عجبــك 
وكذبــك وغــدرك بحبــك اللــي اتصنعتيــه وبعدهــا روحــي يف حالــك ( 
4- رســالة نصيــة 2012/11/25م الســاعة 11،47م  عــن طريــق برنامــج 
..... ونصهــا )خمســة آالف تقــدري وال ال حتوليهــا علــى حســابي متــى 
يعنــي ابيهــا هاليومــن كــم عنــدك يعنــي واتــركك فحالــك صدقينــي 
مــا ابــي اضــرك وال ابــي منــك شــي لكــن ذي جــزاة كامــك انتــي مــن 
حدني على ها الشــي ( 5- رســالة نصية أرســلت بتاريخ 2012/11/25م 
الســاعة 11،49م عــن طريــق برنامــج ...... ونصهــا )ترســلي لــي وال ال 
تقدريــن هــل يومــن وإال ال اصلــح اللــي يف راســي كــم معــاك واعــذرك 
ــة  بتاريــخ 2012/11/25م الســاعة 11،58 م  بالباقــي( 6- رســالة نصي
عــن طريــق ..... ونصهــا )لــو االربعــاء مــا احصلهــا يف حســابي التتعبــي 
حالــك وترســليها النــي مبشــي الــي براســي طيــب    ..........ثاثــة خــاص 
اتفقنــا االربعــاء اســم صاحــب احلســاب ..........- رســالة نصيــة أرســلت 
بتاريــخ 2012/11/25م الســاعة 11،32م عــن طريــق برنامج ..... ونصها 
) بيتــك واعــرف واعــرف فــن تشــتغلن قســم الســود عيشــتك ياعبــده 
فاهمــه (8- رســالة نصيــة بتاريــخ 2012/11/25م الســاعة 11،32م عــن 
طريــق البرنامــج ....... ونصهــا )واهلل ألنســخها وال أطبعهــا علــى بوابــة ..... 
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وبــال..... وال أخلــي تشــوتك مــع البــاب مــن بكــرة ( 9- رســالة نصيــة 
أرســلت بتاريــخ 2012/11/25م الســاعة 11،34م أرســلت عــن طريــق 
وجهــك  اقلبــي  أفرجــك  بكــره  طيــب  طيــب   ( ونصهــا   ...... برنامــج 
وصــورك بتحصليهــا فــكل زاويــة وبنزلهــا بالفيــس وتويتــر مــو انتــي 
ياعبــده اللــي تقولــي لواحــد يف مثابتــي  ومســتواي مابيــك ( 10- رســالة 
نصيــة أرســلت بتاريــخ 2012/11/25م الســاعة 11،34م عــن طريــق 
برنامــج ..... ونصهــا )اوعــدك اســود عيشــتك االمبقابــل واال بصلــح الــي 
2012/11/25م  بتاريــخ  أرســلت  نصيــة  رســالة   -11 طيــب(  براســي 
أرســل   ( ونصهــا   ....... برنامــج  عــن طريــق  أرســلت  الســاعة 11،35م 
صــورة الفتــاة ( ) تصدقــي مــرة حلــوة هههههــه ســاعة بــس أدخلــي تويتــر 
بالصفحــة الرئيســية ( هيــا انقلعــي بصلــح الــي بيجــي علــى بالــي وبتفــن 
بتاريــخ  أرســلت  نصيــة  رســالة   -12  . ماقلتلــي  تقولــي  ال  وبدقــه  بعــد 
 ...... برنامــج  طريــق  عــن  أرســلت  11:37م  الســاعة  2012/11/25م 
ونصها)كلــي تــن فاهمــة مــو انتــي اللــي تخيرينــي بــو جــودي معــك خلــي 
كبرتــك تنفعــك اال مبقابــل تصلحيــة امســح لــك صــوره واهلل واهلل ال 
علقهــا علــى بوابــة .... لطبعهــا طباعــة وأوعــدك و انســخها مــن النــت مــن 
عنــدي واصورهــا وارســلها لــك ( . 13- رســالة نصيــة أرســلت بتاريــخ 
 ........ برنامــج  عــن طريــق  أرســلت  الســاعة 11،38م  2012/11/25م 
ونصهــا ) تخرجــي معايــه مــو تضحكــي عليــا وتأخذينــي علــى نيتــي شــو 
رايــك ( . 14- رســالة نصيــة أرســلت بتاريــخ 2012/11/25م الســاعة 
11،40م أرســلت عن طريق برنامج ....... ونصها )نطلع ســوى واعاهدك 
بــاهلل بعدهــا كل واحــد يــروح يف حالــه وال اغــدرك وال اضــرك بــس 
ابيــك نفســي فيــك وبــس واذا رافضــه قوليلــي انتــي مــن طلعنــي وجبرنــي 
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اصلــح ذا الشــي ( . ومبشــاهدة جــوال املتهــم املضبــوط معــه وجــد بــه عــدد 
أربــع صــور تخــص الفتــاة يظهــر بهــا وجههــا وأجــزاء مــن جســمها . وصــدر 
ــوط مــع املتهــم نوعــه ......  ــاز اجلــوال املضب أمــر حجــز مضبوطــات للجه
ميمــوري  الفــاش  والذاكــرة  التسلســلي..........  رقمــه  اللــون  اســود 
وشــريحة االتصــال املســتخدمة يف إرســال الرســائل . ومت فــرز أوراق 
..........عاقــة  ورفيقــه  املذكــور  املتهــم  بإقامــة  يتعلــق  فيمــا  مســتقلة 
لعــدم  بهــا  واالختــاء  لاســتراحة  واســتدراجها  فتــاة  مــع  محرمــة 
اختصــاص دائــرة املــال بهــا وكــون دائــرة التحقيــق يف قضايــا العــرض 
ــا وفقــا خلطــاب  ــم تباشــر أعمالهــا مبحافظــة الطائــف حالي واالخــاق ل
ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام بالطائــف رقــم )..........( 
 . الطائــف  شــرطة  مديــر  لســعادة  واملوجــه  1434/2/6هـــ  وتاريــخ 
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بإقامــة عاقــة محرمــة مــع الفتــاة / 
..........حيــث تعــرف عليهــا قبــل شــهر ونصــف تقريبــًا عن طريــق التوصيل 
بالســيارة وراســلته وراســلها عــن طريــق برنامــج .... وهــي ال متــت لــه بــأي 
بوجــود  وأقــر  بهــا  االختــاء  وأنكــر  شــرعية  قرابــة  أو  عاقــة  صلــة 
صورتــن شــخصيتن للفتــاة املشــتكية يف جوالــه املضبــوط معــه ونوعــه 
..... وأقــر بإرســال رســالتن نصيتــن الــواردة يف محضــر هيئــة األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ونصهــا التالــي ) وال اخــرج مــا تبــن االول 
فينــي  ومشــورتك  ثــم ضحكتــك  دفــع  فلــوس  مبلــغ  ابــي  مــا عجبــك 
وكذبــك وغــدرك بحبــك اللــي اتصنعتيــه وبعدهــا روحــي يف حالــك ( 
والرســالة الثانيــة نصهــا ) خمســة آالف تقديــري وال ال حتوليهــا علــى 
حســابي متــى يعنــي أبيهــا هاليومــن كــم عنــدك يعني واتــركك فحالك 
صدقينــي مــا أبــي أضــرك وال ابــي منــك شــي لكــن ذي جــزاة كامــك 
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انتــي مــن حدنــي علــى هالشــي ( وأنكــر االختــاء بالفتــاة . وقــد أســفر 
التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بابتــزاز فتــاة للحصــول علــى 
مبلــغ مالــي وتهديدهــا بنشــر صورهــا بارســال رســائل عــن طريــق اجلــوال 
وتخزيــن مــا مــن شــانه املســاس بحرمــة احليــاة اخلاصــة وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة : 1- إقــراره املنــوه عنهــا واملدونــه مبلــف التحقيــق . 2- 
محضــر القبــض املنــوه عنــه واملرفــق بــاألوراق . 3 - مــا ورد مبحضــر 
تفريــغ جــوال املــرأة املشــتكية مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر املنــوه عنــه واملرفــق بــاألوراق . 4- مــا ورد مبحضــر مشــاهدة 
جــوال املتهــم واملتضمــن مشــاهدة صــورة الفتــاة املنــوه عنهــا واملرفــق 
بــاألوراق . وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا ومعاقــب عليــه وفقــًا 
لنــص املــادة السادســة مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/17( وتاريــخ 1428/3/8هـــ لــذا أطلــب إثبــات 
ما أســند إليه واحلكم عليه باآلتي : 1- الســجن والغرامة أو بإحداهما 
وفقــًا ملــا ورد يف املــادة السادســة مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة 
. 2- مصــادرة جهــاز جــوال مــن نــوع ...... أســود اللــون رقمــه التسلســلي 
يف  املســتخدمة  االتصــال  وشــريحة  بــه  اخلاصــة  والذاكــرة   )..........(
املعلوماتيــة  الثالثــة عشــرة مــن نظــام اجلرائــم  للمــادة  اجلرميــة اســتنادًا 
املشــار إليــه . علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا هــذه دعــواي . وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
اتهامــي بابتــزاز فتــاة للحصــول علــى مبلــغ مالــي وتهديدها بنشــر صورها 
فغيــر صحيــح والصحيــح أن عاقتــي مــع الفتــاة بقصــد توصيلهــا هــي 
التوصيــل ألنهــا  املشــاوير فقــط وكنــت أطالبهــا مببلــغ  إلــى  وأهلهــا 
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وأهلهــا ماطلــوا بــي حتــى أصبــح املبلــغ خمســة آالف ريــال وعنــد إحلاحــي 
باملطالبــة باملبلــغ بــدأت بإرســال صورهــا لــي مــن بــاب اإلغــراء فأرســلت 
لهــا عــدة رســال تتضمــن أنهــا إذا لــم تعطينــي حقــي فســوف أقــوم بنشــر 
صورهــا ولــم يكــن قصــدي القيــام بذلــك ولكــن مــن بــاب الضغــط 
عليهــا الســتخاص حقــي ، وبالتالــي فلــم يكــن بينــي وبينهــا أي عاقــة 
ســوى ذلــك ولــم أختلــي بهــا والصــور التــي لهــا يف جوالــي هــي التــي قامــت 
بإرســالها لــي هكــذا أجــاب . وبنــاء علــى ذلــك فقــد رفعــت اجللســة لطلــب 
أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر للتحقــق مــن إقــرار 
املدعــى عليــه أمامهــم عنــد القبــض عليــه بصحــة اإلخباريــة وطلب الســتر 
عليــه . ثــم يف يــوم اإلثنــن املوافــق1434/03/23 هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي عليــه كمــا حضــر أعضــاء هيئــة االمــر باملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر/ .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
ــي  رقــم )..........( و.................... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
رقــم ) ..........(  وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهدا قائلــن : 
نشــهد هلل تعالــى أنــه عنــد القبــض علــى املدعــى عليــه أقــر أمامنــا بــأن 
حضــوره لألكادميــة بقصــد أخــذ الفتــاه املشــتكيه وطلــب الســتر منــا 
عليــه وبعــد القبــض عليــه وتفتيــش جوالــه وجدنــا يف جوالــه الرســائل 
املذكــورة يف محضــر تفريــغ الرســائل واملتضمنــة طلبــه منهــا اخلــروج 
معــه وتهديدهــا بفضحهــا إن لــم تخــرج معــه وطلبــه منهــا مبلــغ مالــي 
وتهديدهــا إذا لــم تســتجب لــه هكــذا شــهدا كمــا أضــاف الشــاهد 
األول بقولــه: كمــا أن جــوال املدعــى عليــه يحتــوي علــى صــور للفتــاه يف 
مقــر ســكنه وقــد عرفــت ذلــك لذهابــي إلــى ســكنه بســبب الشــخص 
اآلخــر الــذي قبــض عليــه معــه ولوجــود صــور أخــرى للمدعــى عليــه وهــو 
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داخــل ســكنه هكــذا أضــاف وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب 
بقولــه : ال أقــدح يف الشــاهدين وأمــا مــا جــاء يف شــهادتهما فغيــر صحيــح 
هكــذا أجــاب. فبعــد ســماعي للدعــوى واإلجابــة ، ومــا ورد يف شــهادة 
أعضــاء هيئــة االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ، وألن املدعــى عليــه 
أقــر بتهديــده للفتــاه بنشــر صورهــا ، واحتــواء جوالــه علــى صــور لهــا وأنه 
لــم يقــم مبســحها معلــًا ذلــك مبــا جــاء يف جوالــه ، وألن مــا دفــع بــه ال 
ــة مبــا فيهــا  يســوغ لــه القيــام بذلــك ، وبعــد االطــاع علــى أوراق املعامل
ومحضــر   ، املشــتكية  جــوال  تفريــغ  ومحضــر   ، القبــض  محضــر 
مشــاهدة جــوال املتهــم املشــار إلــى مضمونهــا يف الدعــوى ، وألن بعــض 
الرســائل املذكــورة يف احملاضــر تــدل علــى أن التهديــد بقصــد طلــب 
خروجهــا معــه أيضــا ، وخلطــورة التســاهل يف أمــر األعــراض واالســتهتار 
بذلــك ، والنتشــار ظاهــرة االبتــزاز يف املجتمــع ، ممــا يلــزم معــه تشــديد 
الثالثــة  املادتــن  علــى  وبنــاء   ، ذلــك  بحقــه  يثبــت  مــن  علــى  العقوبــة 
والسادســة مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة ، ولعــدم وجــود 
ســوابق للمدعــى عليــه ، لهــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
بابتــزاز فتــاة للخــروج معــه وللحصــول علــى مبلــغ مالــي منهــا وتهديدهــا 
بنشــر صورهــا وتخزيــن مــا مــن شــأن املســاس بحرمــة احليــاة اخلاصــة ، 
وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه ســنة كاملــة مــن تاريــخ إيقافــه ، 
وجلــده ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى خمســة دفعــات متســاوية يف العــدد 
بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوع ، ومصــادرة اجلــوال 
املضبــوط معــه واملشــار إليــه يف الدعــوى وذاكرتــه وشــريحة االتصــال 
املســتخدمة يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا للمســتخدم مــرة أخــرى وإيــداع 
االمــر  لهيئــات  العامــة  الرئاســة  حســاب  يف  وذاكرتــه  اجلــوال  قيمــة 
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عليــه  املدعــى  وعــظ  جــرى  املنكــر ، كمــا  عــن  والنهــي  باملعــروف 
وتخويفــه بــاهلل تعالــى وتذكيــره بخطــورة فعلــه وأثــره علــى املجتمــع ، 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة وأمــا املدعــي العــام فقــرر 
االعتــراض بائحــة فجــرى إفهامــه بتعليمــات االســتئناف وصلــى اهلل 
يف  حــرر  أجمعــن.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  ســيدنا  علــى  وســلم 
1434/3/23هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 
1434/6/26هـــ افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة رقــم )34238176( 
يف 1434/6/12هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم ، وللمعلومية جرى 
يف  حــرر  محمــد.  نبينــا  علــى  وســلم  اهلل  وصلــى   ، ذلــك  حتريــر 

1434/6/26هـ
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رقم الصك : 33470421 تاريخه: 1433/11/30هـ 
رقم الدعوى:33414189

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
3431184 تاريخه: 1435/2/5هـ

حيــازة مقاطــع خليعــة ) إباحيــة ( - جرائــم معلوماتيــة -  عــدم حضــور 
املدعــى عليــه بعــد طلبــه عــدة مــرات - صــرف نظــر لعــدم حضــور املدعــى 

عليــه - وضــع املدعــى عليــه علــى قائمــة الترقــب.

1- املادة ) 141 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

ومقاطــع مرئيــة  بتخزيــن صــور  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  جــرى 
جنســية خليعــة مخلــة بــاآلداب العامــة بجهــازه النقــال وطلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالســجن والغرامــة أو بإحــدى 
العقوبتــن - حيــث جــرى القبــض عليــه مــن قبــل الدوريــات األمنيــة خال 
حملتهــا فضبــط بجوالــه مقاطــع جنســية مخلــة بــاآلداب أقــر حتقيقــا 
بأنــه قــام بتنزيلهــا جلوالــه عبــر الشــبكة العنكبوتيــة ، جــرى تبليــغ 
كفيلــه مبوعــد اجللســة إال أن املدعــى عليــه لــم يحضــر ، جــرى مخاطبــة 
الشــرطة بإحضــار املدعــى عليــه فعــادت اإلفــادة بأنــه جــرى البحــث عنــه 
فلــم يتــم العثــور عليــه وأنــه ورد لهــم كتــاب مديــر اجلــوازات يف احملافظــة 
بــأن املدعــى عليــه غــادر البــاد بتأشــيرة خــروج نهائــي ، بنــاء علــى إفــادة 
الشــرطة ، وبنــاء علــى املــادة )141( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فقــد 



111

قــررت احملكمــة احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام 
وأمــرت بوضــع املدعــى عليــه علــى قائمــة ترقــب الوصــول إلحضــاره إلــى 
احملكمــة عنــد دخولــه إلــى اململكــة - وأفهمــت املدعــي العــام بــأن 
لــه مواصلــة الدعــوى عنــد حضــور املدعــى عليــه - قــرر املدعــى عليــه 
ــدون تقــدمي الئحــة -  ــى االســتئناف ب ــب رفــع احلكــم إل ــراض وطل االعت

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  ...........القاضــي يف احملكمــة  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــزة   وبن بعني
املقيــدة  بعنيــزة برقــم 33414189 وتاريــخ 1433/06/21 هـــ   العامــة 
بشــأن  هـــ   1433/06/21 وتاريــخ   331156610 برقــم  باحملكمــة 
ــوم   ــة ففــي ي ــن مقاطــع إباحي ــام ضــد ...........يف تخزي دعــوى املدعــي الع
الثاثــاء املوافــق1433/09/12 هـــ افتتحــت اجللســة يف الوقــت احملــدد 
لســماعها الســاعة 00 : 01  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وقــد تبلــغ لغيــر شــخصه عــن طريــق كفيلــه ...........ولذلــك 
رفعــت اجللســة إلعــادة تبليــغ املدعــى عليــه وحــددت اجللســة القادمــة يف 
يــوم األربعــاء املوافــق 1433/10/25هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف 
صباحــا وعليــه حصــل التوقيــع ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي العــام 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلــغ املدعــى عليــه وال تبلــغ 
مــن ميثلــه ولذلــك فقــد رفعــت اجللســة إلعــادة تبليــغ املدعــى عليــه وحــددت 
اجللســة القادمــة يف يــوم األحــد املوافــق 1433/11/28هـــ الســاعة الثامنــة 
صباحــا وعليــه حصــل التوقيــع ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
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ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد جــرى االطــاع علــى الئحــة االدعــاء 
...........فوجدتهــا تتضمــن مــا نصــه  العــام املقدمــة مــن املدعــي العــام 
ــق واالدعــاء العــام مبحافظــة ............. ــرة التحقي بصفتــي عضــوًا يف دائ
أدعــي علــى :.......... البالــغ مــن العمــر )36( عامــًا ، مصــري اجلنســية ، 
ــم ، غيــر متــزوج  مبوجــب جــواز الســفر  رقــم )...........( ، مســلم ، متعل
، بنــاء عــام  ، يقيــم مبحافظــة عنيــزة ، أوقــف بتاريــخ 1433/5/15هـــ 
، وأفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ 1433/5/17هـــ  مبوجــب 
أمــر اإلفــراج رقــم ...........( وتاريــخ 17 /5/ 1433هـــ ؛ اســتنادًا للمــادة 
)120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. فإنــه بتاريــخ 1433/5/15هـــ  مت 
القبــض علــى املتهــم املذكــور مــن قبــل دوريــات األمــن مبحافظــة عنيــزة 
ــى  ــر معــه عل ــة مشــتركة حيــث عث ــة أمني وذلــك مــن خــال تنفيــذ حمل
جهــاز هاتــف نقــال مــن نــوع .......)……(  بــه مقاطــع جنســية خالعــة 
مخلــة بــاآلداب العامــة . وباســتجوابه أقــّر بتخزيــن صــور ومقاطــع فيديــو 
جنســية مخلــة بــاآلداب العامــة يف جهــاز هاتفــه النقــال مــن نــوع ....... عــن 
. وباالطــاع واملشــاهدة لهاتــف  إقــراره بذلــك  طريــق االنترنــت ودون 
املتهــم املوصــوف اتضــح وجــود صــور ومقاطــع فيديــو جنســية مخلــة 
بــاآلداب العامــة مت تخزينهــا فيــه . -إجــراءات متخــذة - حجــز هاتــف 
املتهــم النقــال املوصــوف مبوجــب أمــر حجــز املضبوطــات رقــم ........... 
...........وتاريــخ 1433/5/18هـــ وباالطــاع علــى نتيجــة بحــث ســوابقه 
علــى املســتوى العــام لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة حتــى 
تاريخــه وملــا أشــير إليــه :-أقــرر اتهــام / ...........بتخزيــن صــور ومقاطــع 
ــة بــاآلداب العامــة بجهــاز هاتفــه النقــال مــن  فيديــو جنســية خالعــة مخل
نــوع .....)......( يحمــل الرقــم التسلســلي )...........( وذلــك لألدلــة والقرائــن 
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اآلتيــة :- 1ـ قــراره- املنــوه عنــه- املــدون علــى الصفحــة رقــم )3( مــن دفتر 
محاضــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )9(. 2ـ محضــر االطــاع واملشــاهدة  
املنــوه عنــه- املــدون علــى الصفحــة رقــم )4( مــن دفتــر محاضــر التحقيــق 
املرفــق لفــة رقــم )9( .3ـ محضــر تنفيــذ مهمــة املعــد مــن قبــل دوريــات 
األمــن  املنــوه عنــه- املرفــق لفــة رقم)2(.وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم 
املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا مبوجــب نظــام مكافحــة 
وتاريــخ  )م/17(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املعلوماتيــة  جرائــم 
1432/3/8هـــ  ومعاقــب عليــه نظامــًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبا أســند إليه 
واحلكــم عليــه بالعقوبــات التاليــة :أواًل: بالســجن والغرامــة أو بإحــدى 
هاتــن العقوبتــن وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )6( السادســة مــن نظــام 
مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة املشــار لــه ثًانيــا: مبصــادرة جهــاز هاتفــه 
النقــال املوصــوف وفقــًا للمــادة )13( الثالثــة عشــر مــن نظــام مكافحــة 
اجلرائــم املعلوماتيــة املشــار لــه. وبــاهلل التوفيــق انتهــت الئحــة اإلدعــاء 
العــام وقــد جــرت مخاطبــة شــرطة عنيــزة إلحضــار املدعــى عليــه يف هــذا 
اليــوم أو اإلفــادة عــن وضعــه وهــل خــرج عــن اململكــة العربيــة الســعودية 
فوردنــا خطــاب شــرطة عنيــزة رقــم ...........يف 1433/10/25هـــ املتضمن 
أنــه جــرى البحــث عــن املدعــى عليــه ولــم يتــم العثــور عليــه وأنــه وردهــم 
كتــاب مديــر جــوازات عنيــزة رقــم ...........يف 1433/10/8هـــ املتضمــن 
أن املدعــى عليــه غــادر البــاد يف تاريــخ 1433/10/18هـــ هذا ما تضمنه 
خطــاب الشــرطة وقــد جــرى االطــاع علــى خطــاب اجلــوازات املذكــور 
فوجدتــه يتضمــن أن املدعــى عليــه غــادر البــاد بتأشــيرة خــروج نهائــي 
انتهــى وبنــاء علــى املــادة 141 مــن نظــام اإلجراءات اجلزائيــة ونصها إذا لم 
يحضــر املتهــم املكلــف باحلضــور حســب النظــام يف اليــوم املعــن يف ورقة 
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ــي يســوغ  ــه يف األحــوال الت ــًا عن ــم يرســل وكي التكليــف باحلضــور ول
ناتــه ويرصدهــا يف  فيهــا التوكيــل فيســمع القاضــي دعــوى املدعــي وبيِّ
ضبــط القضيــة وال يحكــم إال بعــد حضــور املتهــم وللقاضــي أن يصــدر 
أمــرًا بإيقافــه إذا لــم يكــن تخلفــه لعــذر مقبــول انتهــى وألنــه ال يوجــد 
يف املعاملــة مــا يفيــد تبلــغ املدعــى عليــه بســبب خروجــه مــن اململكــة 
ونظــرا إلــى أن هــذه املــادة نصــت علــى أن احلكــم ال يكــون إال بحضــور 
املتهــم ولكــون املدعــى عليــه خــرج مــن اململكــة خروجــا نهائيــا حســب 
النظــر عــن دعــوى  تقــدم كلــه فقــد صرفــت  وملــا  اجلــوازات  خطــاب 
املدعــي العــام وأمــرت بوضــع املدعــى عليــه علــى قائمــة ترقــب الوصــول 
إلحضارهـــ إلــى احملكمــة عنــد دخولــه إلــى اململكــة وأفهمــت املدعــي 
ــة الدعــوى عنــد حضــور املدعــى عليــه ومبــا تقــدم  العــام بــأن لــه مواصل
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب 
اإلســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه  وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/28 هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــزة   وبن بعني
املقيــدة  بعنيــزة برقــم 33414189 وتاريــخ 1433/06/21 هـــ   العامــة 
باحملكمــة برقــم 331156610 وتاريــخ 1433/06/21 هـــ  ففــي يــوم  
اإلثنــن املوافــق1434/03/02 هـــ افتتحــت اجللســة   وقــد عــادت املعاملــة 
مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم 3491001يف  1434/2/27هـ 
يف   3431184 رقــم  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  قــرار  وبرفقهــا 
1434/2/5هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب املاحظــة علــى مــا حكــم 
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بــه فضيلتــه وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن 
و للمعلوميــة حــرر يف 1433/3/2هـــ .
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رقم الصك : 34206789 تاريخه: 1434/05/06هـ 
رقم الدعوى : 33349247

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34241045 تاريخه : 1434/06/14هـ

جرائــم معلوماتيــة  - نشــر معلومــات ووثائــق رســمية ســرية - إنشــاء 
صفحــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي للتشــهير - االتهــام بالفســاد 
نشــر   - والــذم  بالقــدح  وأعراضهــم  ألشــخاص  التعــرض   - اإلداري 
صــور شــخصية دون علــم صاحبهــا - تصويــر مســتندات رســمية ســرية 
ونشــرها - حيــازه تعاويــذ وطالســم ســحرية - حيــازة صــور تتضمــن 
ايحــاءات جنســية يف الهاتــف اجلــوال - ضبــط واقعــة مــن غيــر جهــة 

مختصــة - التعزيــر بأخــذ التعهــد .

1- املواد )49/34/33/31( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
2- املادة )190( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

3- التعميم السامي البرقي رقم 2312/م ب     وتاريخ 1426/02/17هـ.

للصحــة    .............. املوظفــة مبجمــع   عليهــا  للمدعــى  االتهــام  توجيــه 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  بإنشــاء صفحــه  بالدمــام  النفســية 
مجمــع   بالعاملــن يف  للتشــهير  اعاميــًا  منبــرًا  وجعلهــا  بــوك  الفيــس 
اإلداري  بالفســاد  واتهامهــم  بالدمــام  النفســية  للصحــة    ..............
صورهــم  ونشــر  والــذم   بالقــدح  وأعراضهــم  ألشــخاصهم  والتعــرض 



117

الشــخصية وتصويــر مســتندات رســمية ســرية ونشــرها وحيــازة تعاويــذ 
وطاســم ســحرية  وصــورة واحــده تتضمــن إيحــاءات  جنســية يف جهــاز 
هاتفهــا اجلــوال حيــث ورد بــاغ  لشــرطة الدمــام مــن املشــرف العــام 
علــى مجمــع  ..............  للصحــة النفســية بالدمــام مضمونــه انــه مت نشــر 
معلومــات  ووثائــق  رســمية  ســرية  تتعلــق باملجمــع ومبرضــى املجمــع 
وانــه مت التشــهير بعــدد مــن موظفــي املجمــع باتهامهــم  بالفســاد والتزويــر 
والســرقة  وتعــدى األمــر إلــى أعــراض بعــض منســوبات املستشــفى وذلــك 
علــى موقــع الفيــس بــوك  وعلــى شــبكة االنترنــت - طلــب املدعــي العــام 
إثبــات مــا أســند للمدعــى عليهــا  واحلكــم عليهــا بالعقوبــة الــوارده يف 
ــة  ــم املعلوماتي ــة مــن نظــام مكافحــة اجلرائ الفقــرة )5( مــن املــادة الثالث
لتشــهرها باآلخريــن وإحلــاق الضــرر بهــم عبــر وســائل االنترنــت  والفقــرة 
)1( مــن املــادة السادســة مــن نظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتية  الحتواء 
جهازهــا اجلــوال علــى صــور حتتــوي على مايخالف القيــم الدينية واآلداب 
العامــة واملــادة )13( مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة ومصــادرة 
تعزيريــة  بعقوبــة  اجلرميــة واحلكــم عليهــا  املســتخدم يف  اجلــوال  جهــاز 
إليهــا   نســب  مــا  عليهــا  املدعــى  أنكــرت   - غيرهــا  وتــردع  تزجرهــا 
وأقــرت بتصويــر ماحظــة  متريضيــة مــن ملــف إحــدى املريضــات وهــي 
ورقــة واحــدة لــم يذكــر فيهــا اســم املريضــة وال رقــم ملفهــا  والغــرض 
مــن التصويــر هــو االســتفادة منهــا يف مجــال العمــل - جــرى االطــاع 
علــى محضــر االســتجواب والقبــض والتفتيــش وخطــاب املشــرف العــام 
علــى مجمــع  ..............  للصحــة النفســية املوجــه ملديــر شــرطة الدمــام 
بالقــوة  ومكــث  منهــا  أخــذ  بــان جوالهــا  املدعــى عليهــا  - ذكــرت 
لــدى إدارة املجمــع عــدة ايــام قبــل إحالتــه للشــرطة - طلــب القاضــي 



118

اجلزائيــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة مــن فضيلــة الرئيــس 
برقــم ................ وتاريــخ 19 / 5 /1433هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم  
.............. وتاريــخ 19 / 5 /1433هـــ واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام /                
ضــد /                حاملــة الســجل املدنــي رقــم   )...............( ففــي يــوم  
األحــد 15 / 6 /1433هـــ فتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11  وفيهــا حضــر  
املدعــي العــام واملدعــى عليهــا املدونــة هويتهــا بعاليــه واملعــرف بهــا مــن 
قبــل زوجهــا حامــل الســجل املدنــي رقــم  ................ وقــدم املدعــي العــام 
الئحــة الدعــوى املتضمنــة مــا يلــي : ) بصفتــي مدعيــًا عامــا يف دائــرة 
التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة القطيــف أدعــي علــى: ...............، 
البالغــة مــن العمــر )..( عامــًا ، ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
عنهــا  مفــرج  حكوميــة،  موظفــة   ، محصنــة   ،  )...................( رقــم 
اســتنادًا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، وتقيــم مبحافظة 

مــن املدعــي العــام الشــهود فلــم يحضرهــم - جــرى رصــد املكاتبــات 
الرســمية الدائــرة بشــأن الدعــوى - حيــث إن مــن قــام بالضبــط جهــه 
إداريــة وليســت جنائيــة فهــو مخالــف للمــواد )31و33و34و49( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة  وعليــه فيعــد إجــراءًا باطــًا بنــاء علــى املــادة )140( 
مــن نفــس النظــام- صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام لعــدم ثبوتهــا 
وثبــوت إدانــه املدعــى عليهــا بتصويــر ورقــة مــن ملــف إحــدى املريضــات 
دون مبــرر مقبــول ومعاقبتهــا علــى ذلــك بأخــذ تعهــد عليهــا بعــدم العــودة 

ملــا بــدر منهــا - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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القطيــف. ورد بــاغ لشــرطة الدمــام مــن املشــرف العــام علــى مجمــع  
..............  للصحــة النفســية بالدمــام مضمونــه أنــه مت نشــر معلومــات 
ووثائــق رســمية ســرية تتعلــق باملجمــع ومبرضــى املجمــع وأنــه مت التشــهير 
بعــدد مــن موظفــي املجمــع باتهامهــم بالفســاد والتزويــر والســرقة وتعــدى 
موقــع  علــى  وذلــك  املستشــفى  منســوبات  بعــض  أعــراض  إلــى  األمــر 
الفيســبوك علــى شــبكة االنترنــت، وأن إدارة املستشــفى قــد عملــت 
علــى تشــكيل فريــق عمــل للتأكــد مــن ســامة اإلجــراءات  ومنهــا منــع 
اســتخدام أجهــزة التصويــر املدمجــة باجلــوال داخــل أجنحــة تنــومي النســاء 
، مرفقــا بــه محضــر إثبــات تضمــن أنــه بتاريــخ 1433/11/27هـــ وأثنــاء 
إحــدى جــوالت  املتابعــة املســائية تبــن قيــام املدعــى عليهــا بطلــب ملــف 
مريضــة يحتــوي علــى معلومــات ســرية بــدون مبــرر مهنــي أو عاجــي 
رغــم أن ملــف املريضــة مغلــق وقــد خرجــت مــن املجمــع منــذ أحــد عشــر 
شــهرا ، عندهــا مت توجيــه مشــرفة التمريــض  وموظفــة األمــن بالدخــول 
لقســم النســاء ملعرفــة ســبب طلــب امللــف والتأكــد مــن عــدم تصويــره 
وقــد تبــن لهــن أن املدعــى عليهــا قــد تركــت موقــع عملهــا واجتمعــت مــع 
بعــض املوظفــات بغرفــة الصيدليــة الداخليــة ومعهــن ملــف املريضــه وقــد 
ــرا ومت ضبطــه مــن  تبــن أن املدعــى عليهــا حتمــل جــوال مــزود بكامي
ــه للتحقيــق يف  ــة داخلي ــف باملتابعــة، وبتشــكيل جلن ــق املكل ــل الفري قب
األمــر تبــن لهــم احتــواء اجلــوال علــى صــورة مــن تلــك الصــور التــي نشــرت 
وباالطــاع   املريضــة.  ملــف  مــن  صفحــة  مــن  وصــورة  االنترنــت  علــى 
مــن قبــل محقــق القضيــة علــى محتويــات جــوال املدعــى عليهــا  وهــو 
مــن نــوع سامســوجن تبــن احتوائــه علــى التالــي: 1-عــدد مــن الصــور 
امللتقطــة تظهــر فيهــا صــور ألوراق لونهــا أبيــض حتتــوي علــى معلومــات 
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عــن مريضــه، ويتضــح مــن قراءتهــا أنهــا إحــدى نزيــات املجمــع الــذي 
تعمــل فيــه املدعــى عليهــا ومكتــوب فيهــا وصــف حلالــه تعرضــت لهــا 
املريضــة وهــي محاولتهــا االنتحــار، وقــد أتضــح أن تاريــخ التقاطهــا هــو 
2011/10/25م الســاعة 8.16 مســاء والــذي يوافــق 1432/11/27هـــ، 
وقــد تبــن أيضــا مــن خــال الرجــوع ألوراق القضيــة أنــه تاريــخ وقــوع 
احلادثــة يف املجمــع وقــد ورد يف االســتدعاء املقــدم مــن املدعــى عليهــا 
أنــه يف يــوم 1432/11/27هـــ الســاعة التاســعة حصلــت احلادثــه. 2-عــدد 
مــن الصــور حتتــوي علــى تعويــذات وأدعيــة شــركية.  3-صــوره حتتــوي 
علــى رســم يحتــوي علــى إيحــاءات جنســية.  وباإلطــاع علــى تقريــر األدلــة 
اجلنائيــة رقــم )87/وســائط/1432هـ( واملرفــق معــه عــدد )126( صــورة 
ــى  منســوخة مــن ســي دي للصفحــة املنشــورة علــى موقــع الفيســبوك عل
االنترنــت تبــن احتــواء الصــور علــى صــور شــخصية ألشــخاص وعبــارات 
تتعلــق  جميعهــا  ومخاطبــات  لوثائــق  وصــور  أســمائهم  حتــت  مدونــة 
باملجمــع ويظهــر مــن  شــكلها  اخلارجــي أنهــا صــورت  بكاميــرا تصويــر 
فوتوغرافيــه  وليســت كاميــرا  تصويــر ورقيــه  ،كمــا يظهــر فيها صور 
شــخصية لعــدد مــن موظفــي املجمــع بعضهــا يتضــح مــن االطــاع عليهــا 
أنهــا  أخــذت  خلســة ، ودونــت حتتهــا عبــارات تتضمــن الســب والتشــهير 
واالتهــام بالفســاد اإلداري  كمــا تتضمــن إحــدى العبــارات التعــرض 
لعــرض إحــدى العامــات باملجمــع بالتلميــح بفســادها األخاقــي. وقــد 
قامــت املدعــى عليهــا بعــد ضبطهــا مــن قبــل جهــة عملهــا وفــق مــا ورد يف 
احملضــر املشــار إليــه بالتقــدم ببــاغ ملركــز شــرطة الدمــام مضمونــه 
أنهــا قــد تعرضــت لاعتــداء اجلســدي أثنــاء ضبطهــا يف محاولــة منهــا 
لالتفــاف علــى جهــة عملهــا  وللضغــط عليهــم بهــذه الدعــوى وقــد تبــن 
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عــدم وجــود أدلــة كافيــه تثبتهــا. وباســتجواب املدعى عليها نفت نشــرها 
ألي مســتندات علــى شــبكة االنترنــت  وأقــرت بتصويرهــا مللــف إحــدى 
املريضــات  بجوالهــا وبــررت ذلــك بأنهــا كانــت تقصــد منــه االسترشــاد 
به يف عملها كونه مســجل عليه ماحظات متريضية وأرادت االســتفادة 
منــه. وقــد انتهــى التحقيــق معهــا إلــى توجيــه االتهــام إليهــا بإنشــاء صفحــة 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي الفيســبوك وجعلهــا منبــرًا إعاميــًا 
 .............. النفســية   .............. للصحــة  بالعاملــن يف مجمــع   للتشــهير 
واتهامهــم بالفســاد اإلداري والتعــرض ألشــخاصهم  وأعراضهــم بالقــدح 
ــر مســتندات رســميه ســرية  ــذم ونشــر صورهــم الشــخصية  و تصوي وال
ونشــرها، وحيــازة تعاويــذ وطاســم ســحريه و صــوره واحــده  تتضمــن 
إيحــاءات جنســية يف جهــاز هاتفهــا اجلــوال، وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة: 1-إقرارهــا بتصويرهــا مللــف إحــدى املريضــات بجهــاز هاتفهــا 
اجلــوال واملنــوه عنــه واملــدون يف محضــر االســتجواب املرفــق علــى اللفــة 
رقم)70/69(.2-إطاعهــا علــى ملــف املريضــة دون  موافقــة رســمية 
ــم الشــروع  ــزوي ث ــى مــكان من ــه ال ــر مناســب واالنتقــال ب ويف وقــت غي
يف تصويــره قرينــة علــى أن القصــد مــن تصويــره ســيء ولعمــل غيــر 
مشــروع. 3-تصويرهــا مللــف املريضــة مســتخدمة جهــاز هاتفهــا اجلــوال  
وعــدم تصويــره بالــة التصويــر الورقيــة قرينــة علــى أنهــا تنــوي نقلــه عبــر 
االنترنــت إلــى موقــع الفيســبوك.4-وجود تشــابه بــن املســتند املصــور 
يف جــوال املدعــى عليهــا واملســتندات املنشــورة ووســيلة التصويــر قرينــة 
علــى صحــة االتهام.5-مــا تضمنــه احملضــر املنــوه عنــه واملرفــق علــى 
اللفــة رقم)2-4(.6-مــا تضمنــه خطــاب املجمــع املشــار إليــه واملرفــق علــى 
اللفــات رقــم )7-9(.7-كــذب املدعــى عليهــا ونفيها احتــواء جوالها على 
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أي شــيء ثــم أقرارهــا الحقــا باحتوائــه  علــى صــور مللف إحــدى املريضات 
دليــل علــى صحــة االتهام.8-قيــام املدعــى عليهــا مبحاولــة االلتفــاف علــى 
جرميتهــا بالتقــدم بدعــوى تعرضهــا لاعتــداء اجلســدي قرينــة علــى صحــة 
االتهــام. وبالبحــث عمــا إذا كان لهــا ســوابق لــم يعثــر لهــا علــى ســوابق 
جنائيــة.  وحيــث أن مــا أقدمــت عليــه املذكــورة - وهــي بكامــل أهليتهــا 
ــات  ــب إثب ــذا أطل ــه شــرعا ل ــرة شــرعا - فعــل محــرم ومعاقــب علي املعتب
مــا اســند إليهــا شــرعا واحلكــم عليهــا بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة )5( 
مــن املــادة الثالثــة مــن نظــــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة لتشــهيرها 
باآلخريــن وإحلــاق الضــرر بهــم عبــر وســائل اإلنترنــت ، والفقــرة )1( 
ــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة الحتــواء  مــن املــادة السادســة مــن  نظــ
الدينيــة  القيــم  مــا يخالــف  جهازهــا اجلــوال علــى صــور حتتــوي علــى 
واآلداب العامــة ، و املــادة )13( مــن نظــــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة 
1428هـــ   /3  /8 وتاريــخ   )17 )م/  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر 
ملصــادرة جهــاز اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة، واحلكــم عليهــا بعقوبــة 
تعزيريــه تزجرهــا وتــردع غيرهــا .( ا. هـــ وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليهــا أجابــت بقولهــا مــا جــاء يف الدعــوى كلــه غيــر صحيــح ســوى أنــي 
أقــر بتصويــر ماحظــة متريضيــة مــن ملــف إحــدى املريضــات وهــي ورقــة 
واحــدة وليــس مذكــورا فيهــا اســم املريضــة وال رقــم ملفهــا الطبــي وقــد 
صورتهــا بغــرض االســتفادة منهــا يف مجــال عملــي هــذا جوابــي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي العــام قــال الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي وبســؤاله 
ــي  ــب رصدهــا هــذا جواب ــا يف الدعــوى وأطل ــي ذكرته ــة قــال بينت البين
ــاء عليــه فقــد جــرى رفــع اجللســة لرصــد البينــات ويف جلســة أخــرى  وبن
وأبــرزت املدعــى  بهــا  العــام واملدعــى عليهــا واملعــرف  املدعــي  حضــر 
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ــع ورقــات وقالــت هــذا جــواب مفصــل  ــة مــن أرب عليهــا مذكــرة مكون
ــة  ــة وأطلــب االطــاع عليهــا وضمهــا للمعامل عــن الدعــوى وتفنيــد لألدل
هــذا مــا لــدي فاطلعــت عليهــا وأمــرت بضمهــا للمعاملــة وباالطــاع علــى 
أدلــة املدعــي العــام وجــدت علــى اللفــات رقــم 69-70 اســتجوابا للمدعــى 
عليهــا يتضمــن مــا نصــه: ) س . أنــت متهمــة بالتشــكيك أو الطعــن يف 
نزاهــة املوظــف العــام ؟ ج . غيــر صحيــح . س . باالطــاع علــى جهــاز 
اجلــوال الــذي وجــد معــك أثنــاء قيامــك بتصويــر مســتندات يف املستشــفى 
وجــد بــه التالــي : صــور ملســتند رســمي يبــدو منــه أنــه ملــف مريضــة 
كانــت حتــاول االنتحــار فمــا قصــدك مــن تصويــره ؟  ج . صورتــه لغــرض 
حفــظ ماحظــة متريضيــة فقــط ولاســتفادة منهــا يف مجــال عملــي ولــم 
أصــور اســم املريضــة أو رقــم ملفهــا حفاظــًا علــى ســرية املعلومــات . س 
. باالطــاع علــى محتويــات جهــاز اجلــوال وجــد بــه صــور ألوراق حتتــوي 

علــى طاســم ســحرية فمــا قولــك ؟
ج . ال أعلم عنها . س . كذلك وجد صور حتتوي على إيحاءات جنسية 
فمــا قولــك ؟ ج . ال أعلــم عنهــا شــيئا .( ا.هـــ كمــا وجــدت علــى اللفــات 
2 و 3 و 4 صــورة محضــر يتضمــن مــا نصــه : ) يف يــوم الثاثــاء املوافــق 
1432/11/27هـــ تلقيــت أنــا /  .............. مشــرفة قســم النفســية نســاء 
اتصــااًل هاتفيــًا مــن قبــل مديــر خدمــات التمريــض / يف متــام الســاعة 30 
: 7 مســاءًا إلباغــي بــأن املشــرف العــام علــى املجمــع كلفنــا بعمــل جولــة 
تفقديــة علــى األقســام ونظــرًا لعــدم مقدرتهــم علــى دخــول القســم إال 
يف وجــود مشــرفة القســم أو مــن ينــوب عنهــا قــام بإباغــي للقــدوم إلــى 
املجمــع لعمــل اجلولــة بســحب جــواالت الكاميــرا إن وجــدت مــع أحــد مــن 
الزميــات وتفقــد أحــوال القســم وبالفعــل مت تنفيــذ التعليمــات وتوجهــت 
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متــام الســاعة 5 : 08 مســاءًا وعنــد طــوارئ  إلــى املجمــع ووصلــت يف 
النفســية وجــدت املديــر املنــاوب / يف انتظــاري إلباغــي بــأن املمرضــة 
قامــت بســحب ملــف مريضــة مــن الســجات الطبيــة ممــا يقــارب مــن 
النصــف ســاعة ومــازال امللــف حتــى اآلن بحوزتهــا داخــل القســم فتلقيــت 
القســم  بدخــول   ).............( اســماؤهم  التاليــة  املــرور  مــن جلنــة  أوامــر 
التمريــض  املمرضــات يف محطــة  لتجميــع   / األمــن  حارســة  بصحبــة 
وســحب جــواالت الكاميــرا إن وجــدت معهــم وبالفعــل توجهــت إلــى 
لــم أجــد كل  القســم بصحبــة حارســة األمــن وعنــد دخولــي القســم 
بــأن  أفــادت  الشــفت  رئيســة  وبســؤال  التمريــض  املمرضــات مبحطــة 
املمرضــات التاليــة اســماؤهم متواجــدات بالصيدليــة الداخليــة بالقســم  
).................( فتوجهــت إلــى الصيدليــة عبــر البــاب اخلارجــي فقابلتنــي 
إلــى  دخولــي  وبعــد  والقلــق  الدهشــة  عامــات  عليهــا  وبــدا  املمرضــة 
الصيدليــة وجــدت املمرضــة حتمــل امللــف الــذي مت ســحبه مــن الســجات 
الطبيــة كمــا أفــاد املديــر املنــاوب مفتــوح وتقــرأ فيــه وبجوارهــا املمرضة 
دون التقيــد بالــزي الرســمي للعمــل وكانــت ترتــدي غطــاء أســود قمــت 
بســحب امللــف مــن املمرضــة / وســألتها مــن ســحب امللــف مــن اخلــارج 
ــا  ــا هــي مــن ســحبته وبســؤال املدعــى عليه ــا ال املدعــى عليه ــت إحن قال
أفــادت بــأن عندمــا دخلــت ِكان امللــف مــع مــن ؟ /.....صــح ؟ بعدهــا 
مت إباغهــم بوضــع غطــاء الوجــه لدخــول اللجنــة لعمــل جولــة تفقديــة 
علــى القســم وبالفعــل نفــذوا التعليمــات وتوجهــوا إلــى خــارج الصيدليــة 
جــواالت  ســحب  أ/...............بــأن  قــام  بعدهــا  التمريــض  إلــى محطــة 
الكاميــرا مــن الزميــات وبالفعــل مت ســؤال الزميــات بــأن مــن معهــا 
جــوال كاميــرا تقــوم بتســليمه فســلمت املمرضــة /............جوالهــا أمــا 
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املمرضــة / أفــادت بــأن جوالهــا ) كلمــة غيــر واضحــة بســبب التصويــر 
( حارســات األمــن خــارج القســم أمــا بقيــة الزميــات األجانــب ال يحملــن 
ــرا وأمــا بالنســبة للممرضــة املدعــى عليهــا فاعترضــت  جــواالت كامي
ورفضــت أن تســلم جوالهــا وقالــت انــه ليــس مــن حــق أي أحــد ســحب 
جوالهــا منهــا وأن اجلــوال يحــوي أشــياء خاصــة ليــس مــن حــق أي فــرد 
ــى اجلــوال  ــم يقــم أحــد بالتعــرض إل ــه ل ــم إباغهــا بأن االطــاع عليهــا فت
أو تفقــده بــل هــو إجــراء ســحب فقــط فرفضــت بشــدة وقاومــت وقامــت 
بفتــح اجلــوال وهــو يف حوزتهــا ومحاولــة مســح صــور منــه عليــه قمــت أنــا/  
ــى  ــى شاشــة اجلــوال ولكــن املمرضــة قاومــت وفــّرت إل ــدي عل بوضــع ي
مــكان ضيــق بجــوار املغســلة املوجــودة بداخــل محطــة التمريــض والقيام 
مبســح صــور فقمــت بضــم املمرضــة مــن اخللــف ومحاولــة أخــذ اجلــوال و 
ــى الشاشــة فقامــت املمرضــة برفــع يــدي  ــى عل ــدي اليمن قمــت بوضــع ي
والعــض علــى أصبــع يــدي األوســط ممــا أدى إلــى حــدوث ألــم ال يحتمــل 
بــه وبالفعــل قمــت بســحب اجلــوال بقــوة مــن يدهــا وقمــت بتســليمه إلــى 
ــه بســحبة مــن املمرضــة مهمــا  ــك بعــد تلقــي أمــر من ــاوب وذل ــر املن املدي
إحضــار  التصويــر(  بســبب  واضحــة  غيــر  )عبــارة  وبعدهــا  قاومــت 
املمرضــات الثاثــة إلــى مبنــى اإلدارة إلنهــاء بعــض اإلجــراءات فتوجهــت 
معــي املمرضــة   بعــد رفــض شــديد يف بــادى االمــر ولكــن املمرضــة 
....رفضــت رفضــًا شــديدًا تنفيــذ التعليمــات وتلفظــت ببعــض األلفــاظ 
مثــل مــا أجــى معاكــم أنتــم كلكــم ظلمــه أنــا هاعرفكــم كيــف 
تقومــوا بســحب اجلــوال منــي واالطــاع عليهــا بعدهــا توجهــت إلــى مبنــى 
اإلدارة الســتكمال اإلجــراءات مــع أعضــاء اللجنــة هــذا للعلــم واإلحاطــة 

واتخــاذ الــازم حيــال ذلــك( ا.هـــ
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كمــا وجــدت علــى اللفــات 7 - 9 خطابــا موجهــا مــن املشــرف العــام 
علــى مجمــع .............. للصحــة النفســية إلــى مديــر شــرطة الدمــام برقــم 
43 س /41/32 يف 1432/12/18هـــ يتضمــن مــا نصــه : ) إشــارة إلــى 
خطابكــم رقــم 4463/4/5/21 ش وتاريــخ 1432/12/6هـــ املتضمــن 
شــكوى املوظفــة لدينــا /   عليــه نفيدكــم بــأن املوظفــة املذكــورة رهــن 
التحقيــق معهــا بتاريــخ 1432/11/27هـــ ورفضــت احلضــور واالمتثــال 
للتحقيــق بنــاء علــى عــدد مــن املخالفــات النظاميــة والقانونيــة وذلــك 
حيــث ورد يف موقــع التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك باإلنترنــت بعنوان 
)فضائــح  ..............( تشــمل نشــر بعــض الوثائــق الرســمية الســرية التــي 
تخــص املجمــع واملرضــى والتشــهير مبوظفــن حكوميــن واتهامهــم 
بالفســاد والتزويــر والســرقة بــل تعــدى ذلــك ألعــراض بعــض املوظفــات 
ــر عــام الشــؤون  ــى مــا ســبق رفــع خطــاب ســري لســعادة مدي ــاء عل . وبن
الصحيــة حــول مــا ورد باملوقــع املشــار إليــه وكان توجيهــه بالتأكيــد 
علــى احملافظــة علــى الوثائــق الرســمية يف ضــوء التعاميــم الــواردة بهــذا 
اخلصــوص وعليــه كلــف فريــق عمــل للتأكــد مــن ســامة اإلجــراءات 
وعــدم اســتخدام أجهــزة التصويــر املدمجــة باجلــوال داخــل أجنحــة تنــومي 
النســاء وأثنــاء أحــد جــوالت املتابعــة بالفتــرة املســائية تبــن قيــام املوظفــة 
ــي  ــرر مهن ــدون مب ــى معلومــات ســرية ب ــوي عل ــف مريضــة يحت ــب مل بطل
أو عاجــي وأن امللــف مغلــق وخــروج املريضــة مــن املجمــع منــذ أحــد 
عشــر شــهرا وعليــه مت توجيــه مشــرفة التمريــض بالنيابــة وموظفــة األمــن 
للدخــول لقســم تنــومي النســاء ملعرفــة ســبب طلــب امللــف والتأكــد مــن 
عــدم تصويــره وقــد وجــدن أن : 1- املوظفــات تركــن موقــع عملهــن 
مبحطــة التمريــض ووجدنهــن بغرفــة الصيدليــة الداخليــة للتعامــل مــع 
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امللــف بشــكل ســري وغيــر نظامــي والقيــام بتصويــر امللــف بجــوال مــزود 
بكاميــرا )محــرز لــدى اإلدارة( وهــذه يف حــد ذاتهــا جرميــة قانونيــة . 

داخــل  املوظفة/........واملوظفة.........جــوال مدمــج بكاميــرا  2- حمــل 
األقســام النســائية الداخليــة وهــذه مخالفــة حســب التعاميــم الــواردة مــن 

الــوزارة مرفــق صــورة .
3- إصــرار غريــب مــن املوظفــة بعــدم تســليم اجلــوال طواعيــة للجنــة 
املكونــة مــن مشــرفة التمريــض واملشــرفة املناوبــة وحارســة األمــن ممــا 
زاد شــكوك اللجنــة التــي طلبــت اســتدعاء اإلدارة املناوبــة وكان لزامــًا 
علــى اللجنــة وحرصهــا بعــدم إفشــاء ســرية املرضــى أو ابتزازهــم وجــب 
التدخــل وحتريــز اجلــوال . 4- مقاومــة مشــرفة التمريــض عندمــا حاولــت 
أخــذ اجلــوال وهــي حتــاول مســح بيانــات وصــور قــد متــت علــى اجلــوال ممــا 
وتهديدهــم  إليهــا  املشــار  اللجنــة  أعضــاء  علــى  اعتدائهــا  إلــى  أدى 
بالشــكوى وعــض إصبــع مشــرفة التمريــض كمــا هــو وارد يف التقريــر 
املرفــق . 5- مت تشــكيل جلنــة برئاســة نائــب مديــر املستشــفى واألعضــاء 
أمــور  أوليــاء  التحقيــق املرفــق كمــا مت اســتدعاء  املبينــن يف تقريــر 
املوظفــات املشــار إليهــن وقــد حضــر كل من ولي أمــر املمرضة )زوجها( 
وولــي أمــر املوظفــة )والدهــا( ولــم يحضــر ولــي أمــر املوظفــة وأثنــاء 
للجنــة  يظهــر  لــم  ولكــن  ضربهــا  مت  بأنــه  املوظفــة  ادعــت  التحقيــق 
التحقيــق حينهــا أي أعــراض تشــير إلــى وجــود مــا تدعيــه بــل العكــس 
كان يــد مشــرفة التمريــض يظهــر عليهــا أعــراض العــض مرفــق تقريــر 
بالواقعــة . اســتمر التحقيــق حتــى الثانيــة صباحــًا ورفعــت اجللســة لتأخــر 
ــة نســائية  الوقــت واســتكمال التحقيــق . باليــوم التالــي مت تكويــن جلن
لفتــح اجلــوال بحضــور زوج املوظفــة أثنــاء التحقيــق للتأكــد مــن خلــوه مــن 
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صــور للمرضــى أو وثائــق تخــص املستشــفى ومشــاهدة محتــواه وجــد 
اآلتــي : 1- تصويــر صفحــة ســرية مــن امللــف بعدمــا نزعتهــا مــن امللــف 
ومــن ثــم إعادتهــا بشــكل عشــوائي. 2- وجــود صــورة مــن تلــك الصــور 
التــي نشــرت علــى موقــع الفيــس بــوك . 3- إفــادة املوظفــة بأنــه لــم يكــن 
ذلــك أول مــرة يطلــب امللــف بــل ســبق وطلــب مــن نفــس املوظفــات وبنفــس 
الطريقــة . علمــًا أنــه لــم حتضــر أي مــن املوظفــات حتــى تاريخــه إلكمــال 
التحقيــق بادعــاء املــرض ومــن ثــم رفــض التحقيــق . لــذا نأمــل إحالــة 
اجلــوال مــن قبلكــم إلــى جهــة االختصــاص التقنيــة وفحــص اجلــوال تقنيــًا 
أو  اجــراءات  مــن  يتــم  ومــا  وموافاتنــا مبحتــواه  مــا مت حذفــه  وإعــادة 
عقوبــات . ميكــن تســليم اجلــوال احملــرز لــدى اإلدارة ومحضــر التحقيــق 
مــن خــال منــدوب رســمي مــن طرفكــم أو طــرف املجمــع حــن طلبــه.  
لــذا نأمــل أن يتــم إحالــة املعاملــة كاملــة جلهــة االختصــاص للتحقيــق 
فيمــا يخــص اجلرائــم اإللكترونيــة اخلاصــة باملوقــع املذكــور وجرائــم 
نشــر الوثائــق واملعلومــات الســرية وإفشــائها اخلــاص بتصوير وثائق ســرية 
ملــا  بالنســبة  أمــا   . بذلــك  للموظفــات عاقــة  إن كان  املرضــى  متــس 
تقدمــت بــه املذكــورة مــن شــكوى مــا هــي إال محاولــة يائســة إلخفــاء 
تلــك املخالفــات اجلســيمة التــي ارتكبــت كمــا لــم تاحــظ اللجنــة أثنــاء 
التحقيــق التــي باشــرت الواقعــة حينهــا أي أعــراض بدليــل انهــا اســتمرت 
مــع زوجهــا يف التحقيــق بحضــور عــدد مــن األطبــاء داخــل املستشــفى 
حتــى الســاعة الثانيــة صباحــًا ســاعة رفــع وتأجيــل التحقيــق لليــوم التالــي 
( ا.هـــ وبعــرض األدلــة علــى املدعــى عليهــا قالــت مــا ورد يف إجاباتــي جلهــة 
ــه غيــر صحيــح وحقيقــة مــا  التحقيــق كلهــا صحيحــة ومــا عــداه فكل
الــذي قمــت  املريضــة  ملــف  الصيدليــة ومعــي  أنــي كنــت يف  حصــل 
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هنديــة  ممرضــة  معــي  وكان  منــه  التمريضيــة  املاحظــة  بتصويــر 
وممرضــة اســمها فحضــرت لنــا مشــرفة التمريــض وطلبــت منــا وضــع 
غطــاء الوجــه واالجتــاه إلــى منطقــة التمريــض حلضــور بعــض املســؤولن 
وبالفعــل لبســنا احلجــاب وذهبنــا هنــاك فحضــر مديــر التمريــض ومعــه 
ــي فرفضــت لوجــود  ــي أن أســلم جوال ــب  من شــخصان ال أعرفهمــا وطل
صــور خاصــة فيــه فأصــر فرفضــت فقــال  ملوظفــه اخــرى  خذيــه منهــا 
بالقــوة فهجمــت علــي ووضعتنــي يف زاويــة ولفــت يــدي خلــف ظهــري 
وضغطــت بجســمها علــى كتفــي وظهــري ولــم تســتطع أخــذ اجلــوال 
فأزالــت غطــاء وجهــي فاضطــررت إلــى أن أصلــح غطــاء وجهــي فأخــذت 
اجلــوال منــي ولــم أقــم مبســح شــيء مــن اجلــوال ثــم منعونــي مــن اخلــروج مــن 
القســم حتــى حضــر زوجــي ثــم أمرونــا بالصعــود إلــى الــدور الثانــي وحقق 
معــي مجموعــة مــن الرجــال مــن ضمنهــم نائــب مديــر املستشــفى وطلبــوا 
االطــاع علــى اجلــوال فأفهمتهــم بأنــي امــرأة وأنــه يحتــوي صــورا خاصــة 
فســلموه حلارســتي أمــن لاطــاع علــى الصــور فقامتــا باالطــاع علــى 
الصــور ووجــدا صــورة املاحظــة التمريضيــة التــي صورتهــا هــذا جوابــي 
فســألتها هــل بينــك وبــن   أو أحــد مــن طاقــم املستشــفى الــذي حقــق 
معــك تلــك الليلــة أي عــداوة ســابقة أو ســوء تفاهــم فأجابــت بقولهــا ال لــم 
يكــن هنــاك أي ســوء تفاهــم أو عــداوة ســابقة بينــي وبــن أحــد منهــم بــل 
كنــت أكــن التقديــر واالحتــرام للمشــرفة وكانــت متعاونــة معــي قبــل 
احلادثــة ولكــن أظــن أنهــم كانــوا مســتائن ممــا ينشــر يف الفيــس بــوك 
وجعلونــي كبــش فــداء هــذا جوابــي وبســؤال املدعــي العــام زيــادة بينــة 
وعــد بإحضارهــا ويف جلســة أخــرى  حضــر  املدعــي العــام واملدعــى 
أخــرى  مهلــة  وطلــب  بينتــه  املدعــي  ولــم يحضــر  بهــا  واملعــرف  عليهــا 
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قالــت  ثــم  املهلــة األخيــرة  بأنهــا  وأفهمتــه  لطلبــه  إلحضارهــا فأجبتــه 
املدعــى عليهــا إنــي أطلــب الكتابة ملديرية الشــؤون الصحية لتزويدكم 
املستشــفى  أحــد موظفــي  بــأن  وأفيدكــم  مــن حتقيقــات  لديهــا  مبــا 
واســمه طلــب منــي ليلــة الواقعــة أن أكتــب ورقــة تتضمــن اعتــرايف بأنــي 
أسســت صفحــة الفيــس بــوك ثــم يســلمني جوالــي فرفضــت ذلــك كمــا 
أفيدكــم أنــي راجعــت مستشــفى صفــوى لعــاج مــا حلــق بــي مــن إصابات 
ــة  ــب الكتاب ــى اآلن وأطل ــة العــاج الطبيعــي حت ــي ال أزال يف مرحل والت
للمستشــفى إلفادتكــم بتقريــر طبــي بهــذا اخلصــوص هــذا مــا لــدي 
وبنــاء عليــه فقــد أجبــت املدعــى عليهــا لطلباتهــا ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليهــا واملعــرف بهــا ولــم يحضــر الشــهود وكنــا 
يف   331327942 رقــم  بكتابنــا  صفــوى  ملستشــفى  كتبنــا  قــد 
1433/7/14هـــ وللشــؤون الصحيــة باملنطقــة الشــرقية بكتابنــا رقــم 
كتابينــا  علــى  جــواب  يردنــا  ولــم  1433/7/14هـــ  يف   331328038
املذكوريــن ورفعــت اجللســة  لرصــد اجلوابــن بعــد ورودهمــا ويف جلســة 
أخــرى  حضــر  املدعــي العــام واملدعــى عليهــا واملعــرف بهــا وقــد وردنــا 
رقــم  الشــرقية  باملنطقــة  الصحيــة  الشــؤون  عــام  مديــر  كتــاب 
نفيــد   (  : نصــه  مــا  املتضمــن  1433/7/30هـــ  يف  2/55956ع/41 
فضيلتكــم بأنــه يوجــد لدينــا معاملــة تخــص مــا حــدث يــوم الثاثــاء 
1432/11/27هـــ مســاءًا بقســم نفســية نســاء مبجمــع  .............. للصحــة 
النفســية بالدمــام واملمرضــة املذكــورة أعــاه هــي أحــد ذوي العاقــة 
مــن  الدعــوى  ورد يف  مبــا  ذلــك  رابــط يف  أي  يوجــد  وال  حــدث   مبــا 
تشــكيك وطعــن يف نزاهــة موظــف عــام ومــا حــدث كان قيــام جلنــة مــن 
املجمــع شــكلت بإشــراف وتوجيــه مــن نائــب املشــرف على املجمــع/....... 
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ثــاث  مــع  إجــراء حتقيــق  ثــم  النفســية نســاء   تفتيــش لقســم  بعمليــة 
ممرضــات ســعوديات مــن ضمنهــم املمرضــة املذكــورة  وقــد مت التحفــظ 
علــى جوالهــا الشــخصي مــن قبلهــم بعــد تفتيشــه . أمــا فيمــا ورد مــن 
تصويــر مســتندات مــن ملفــات مرضــى مبجمــع  ..............  فإن املذكورة 
وحســب اعترافهــا الشــخصي قامــت فقــط بتصويــر ماحظــة متريضيــة 
مــن ملــف مريضــة لــم تكــن منومــه باملجمــع وهــي مــن قامــت بطلــب 
امللــف مــن قســم الســجات الطبيــة وأن املاحظــة التمريضيــة ال تتضمــن 
رقــم امللــف او اســم املريضــة وهــو مــا أفــادت بــه يف محاضــر التحقيــق 
التــي أجريــت لهــا باملجمــع مــن قبــل اللجنــة. علمــًا بأننــا لــم نقــم باســتام 
جــوال املذكــورة مــن املجمــع ولــم نطلــع علــى محتوياتــه ومــا زال ملــف 
القضيــة مبكتبنــا ولــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء حيالــه حتــى تاريخــه( ا.هـــ 
وحيــث لــم يردنــا جــواب مستشــفى صفــوى فقــد قــررت رفــع اجللســة 
للتعقيــب عليــه ويف جلســة أخــرى  حضــر ت املدعــى عليهــا واملعــرف بهــا 
يف   41/25/56/80 برقــم  مستشــفى صفــوى  مديــر  مــن  وردنــا  وقــد 
1433/8/6هـــ تقريــر طبــي بشــأن املدعــى عليهــا يتضمــن مــا نصــه : ) 
يــوم 1432/12/2هـــ  العيــادة يف  راجعــت  أعــاه  املذكــورة   : العظــام 
بتحويــل مــن اإلســعاف وهــي تشــكو مــن ألــم شــديد بالكتــف األيســر 
إثــر التــواء للطــرف األيســر العلــوي قبــل 4 أيــام وبالكشــف الطبــي تبــن 
وجــود ألــم شــديد وحتــدد يف حركــة الكتــف األيســر أعطيــت العــاج 
. راجعــت  العيــادة  أيــام ومراجعــة  ملــدة 3  براحــة  لهــا  الــازم وأوصــي 
وحركــة  مســتمرة  آالم  وجــود  مــع  1432/12/6هـــ  بتاريــخ  املريضــة 
الكتــف مؤملــة ومحــدودة وأعطيــت العــاج الــازم وحتويــل إلــى العــاج 
الطبيعــي ومراجعــة العيــادة ، راجعــت املريضــة بتاريــخ 1432/12/24هـــ 
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وأعطيــت العــاج الــازم وأوصــى لهــا براحــة ملــدة 4 أيــام مــن تاريــخ 
1432/12/24هـــ . العــاج الطبيعــي : تعانــي املريضــة مــن عــدم قدرتهــا 
علــى رفــع يدهــا يف كل االجتاهــات وألــم شــديد يف مفصــل الــذراع مــع 
الكتــف وأخــدت لدينــا حوالــي 9 جلســات عــاج طبيعــي مبقــدار 3 
جلســات أســبوعيا مــدة شــهرين وذلــك لســوء حالتهــا ومتــت املراجعــات 
1433/1/1هـــ    1432/12/25هـــ    1432/12/23هـــ    بتاريــخ 
1433/1/16هـــ    1433/1/10هـــ    1433/1/5هـــ    1433/1/3هـــ   
1433/2/14هـــ    1433/2/2هـــ    1433/2/1هـــ    1433/1/18هـــ   
1433/2/16هـــ   1433/2/21هـــ   1433/2/28هـــ   1433/4/28هـــ  
1433/5/19هـــ  1433/5/25هـــ   1433/6/4هـــ وبعــد أخــد العــاج 
الطبيعــي زادت احلركــة مــن 0-180 إلــى 110-180 ولكنهــا مــا زالــت 
بحاجــة للعــاج مــن أجــل زيــادة احلركــة وزيــادة القــوى العضليــة للكتــف 
( ا.هـــ وكانــت املدعيــة قــد تقدمــت باســتدعاء يف وقــت ســابق قيــد برقــم 
ــى  331539462 يف 1433/8/14هـــ ويتضمــن مــا نصــه : ) باإلشــارة إل
اخلطــاب رقــم 41/ع/55956 يف 1433/7/30هـــ املوجــه مــن قبــل مديــر 
عــام الشــؤون الصحيــة لفضيلتكــم والــذي يبــن أنــه اعتــراف واضــح 
بأنــه مت أخــذ جوالــي مــن قبــل املستشــفى وبقــي يف حــوزة مــن اســتولى 
عليــه وأن املعلومــات التــي وردت املديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة مــن 
قبــل املستشــفى تشــير فقــط للماحظــة التمريضيــة فمــن أيــن جــاءت 
بقيــة األمــور مــا دام أنــه مت تفتيــش اجلــوال ، كل ذلــك يؤكــد بأنــه مت 
دس أشــياء يف جوالــي ( ا.هـــ ويف جلســة أخــرى  حضــرت املدعــى عليهــا 
واملعــرف بهــا وبتصفــح املعاملــة وجــدت علــى اللفــات 14-17 قــرار اتهــام 
معــدا مــن محقــق القضيــة : ويتضمــن اطاعــه علــى جــوال املدعــى عليهــا 
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املضبــوط وأنــه وجــد مــن محتوياتــه مــا يلــي : )عــدد مــن الصــور حتتــوي 
علــى تعويــذات وأدعيــة شــركية و صــورة حتتــوي علــى رســم يحتــوي 
علــى إيحــاءات جنســية( ا. هـــ وبعرضــه علــى املدعــى عليهــا قالــت : لقــد 
ســحب جوالي مني يف املستشــفى بتاريخ 1432/11/27هـ عند الســاعة 
التاســعة مســاء تقريبــا بطريقــة غيــر رســمية وبقــي عنــد خصومــي حتــى 
1433/1/14هـــ قبــل تســليمه جلهــة التحقيــق وبقــاء اجلــوال هــذه املــدة 
الطويلــة دليــل علــى أنــه مت تخزيــن مــا ضبــط فيــه مــن قبــل خصومــي وهــم           
ــة مــن أنــاس ال  ........ و............ و............. ومــن كان معهــم يف تلــك الليل
أعرفهــم كمــا أنــه ُمــوِرس معــي يف تلــك الليلــة ممارســات غيــر نظاميــة 
تتمثــل يف ســحب جوالــي بالقــوة ممــا أدى إلــى إصابتــي التــي ال أزال 
أتعالــج منهــا ثــم التحقيــق معــي مــن قبــل مجموعــة مــن األشــخاص يزيــد 
عددهــم علــى ثمانيــة أشــخاص يف آخــر الليــل مــن الســاعة الثانيــة عشــرة 
إلــى مــا بعــد الســاعة الواحــدة والنصــف ولــم يســمحوا لزوجــي باجللــوس 
بجــواري أثنــاء التحقيــق بــل جعلــوه يف مــكان بعيــد وأجلســوا بجــواري 
رجــا غيــر محــرم لــي وقــد ذكــرت يف املذكــرات التي ســبق أن قدمتها 
لكــم تفصيــا ملــا حصــل لــي يف املستشــفى تلــك الليلــة هــذا جوابــي 
وبنــاء عليــه فقــد قــررت الكتابــة للجهــة املختصــة لإلفــادة عــن الصــور 
املشــار إليهــا مــن قبــل محقــق القضيــة وعــن تاريــخ وســاعة تخزينهــا يف 
جــوال املدعــى عليهــا ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعــى عليهــا واملعــرف 
ــا رقــم  ــة اجلنائيــة بكتابن بهــا وقــد جــرى يف وقــت ســابق مكاتبــة األدل
332146982 يف 1433/12/19هـــ ولــم يردنــا جــواب حتــى تاريخــه ويف 
جلســة أخــرى  حضــرت املدعــي العــام واملدعــى عليهــا واملعــرف بهــا وقــد 
جرى يف وقت سابق مكاتبة األدلة اجلنائية بكتابنا رقم 332146982 



134

يف 1433/12/19هـــ ولــم يردنــا جــواب حتــى تاريخــه رغــم التعقيــب عليــه 
وبســؤال املدعــي العــام عــن مــدى حتقــق صفــة الضبــط اجلنائــي ملــن باشــر 
عمليــة ضبــط اجلــوال وهــل هــو مشــمول بالفقــرة رقــم )7( مــن املــادة 26 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة قــال أطلــب مهلــة للتحقــق من ذلــك فأجبته 
لطلبــه ورفعــت اجللســة لذلــك وللتعقيــب علــى كتابنــا لألدلــة اجلنائيــة 
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام كمــا حضــرت املدعــى عليهــا 
واملعــرف بهــا وقــد وردنــا جوابــا علــى تعقيبنــا كتــاب مديــر شــرطة 
محافظــة القطيــف رقــم 1055/8/21 يف 1434/3/28هـــ املتضمــن مــا 
نصه : )  مت إحالة كامل املعاملة إلدارة شــؤون األمن بشــرطة محافظة 
القطيــف بكتابنــا رقــم 604/8/12/ت ش ق وتاريــخ 1434/2/16هـــ ( 
ا.هـــ وأبــرز املدعــي العــام جوابــا مكتوبــا عمــا جــرى ســؤاله عنــه يف 
اجللســة املاضيــة ويتضمــن مــا نصــه : ) أفيــد فضيلتكــم أنــه مت تكليــف 
جلنــة مختصــة مــن قبــل إدارة املستشــفى وفقــا لتعميــم -مرفــق نســخة منــه 
- مديــر عــام الشــؤون الصحيــة باملنطقــة الشــرقية رقــم 41/3/14025 
يف 1426/3/22هـــ واملبنــي علــى األمــر الســامي الكــرمي رقــم 2312/م 
ب يف 1426/2/17هـــ واملتضمــن أن تقــوم اجلهــات احلكوميــة باتخــاذ 
اإلجــراءات املناســبة حلظــر اســتخدام أجهــزة الهاتــف اجلــوال واملــزودة 
بكاميــرا تصويــر يف األماكــن التــي تقتضــي املصلحــة أو الدواعــي 
اجلهــة  إلــى  املخالــف  وحتيــل  اســتخدامه  حظــر  الصحيــة  أو  األمنيــة 
املختصــة لتطبــق يف حقــه النصــوص النظاميــة ذات الصلــة وبعــد ضبــط 
املذكــورة وهاتفهــا النقــال مت إثبــات ذلــك مبحضــر ورفعــه جلهــة الضبــط 
املختصــة التخــاذ مــا يلــزم ( ا.هـــ وباالطــاع علــى التعميــم املرفــق وجدتــه 
رقــم  الشــرقية  باملنطقــة  الصحيــة  الشــؤون  عــام  مديــر  مــن  صــادرا 
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41/3/14025 يف 1426/3/22هـ ويتضمن ما نصه : ) إحلاقا لتعميمنا 
رقــم 41/3/11797 يف 1426/3/9هـــ املبلــغ مبوجبــه األمــر الســامي 
تقــوم  أن  رأى  والــذي  1426/2/17هـــ  يف  ب  2312/م  رقــم  الكــرمي 
اجلهــات احلكوميــة باتخــاذ اإلجــراءات املناســبة حلظــر اســتخدام أجهــزة 
الهاتــف اجلــوال واملــزودة بكاميــرا تصويــر يف األماكــن التــي تقتضــي 
املصلحــة أو الدواعــي األمنيــة أو الصحيــة حظــر اســتخدامه وحتيــل 
املخالــف إلــى اجلهــة املختصــة لتطبــق يف حقــه النصــوص النظاميــة ذات 
الصلــة ( ا.هـــ وبســؤال املدعــي العــام عــن نــص األمــر امللكــي املشــار إليــه 
قــال أطلــب مهلــة للكتابــة للجهــة املختصــة لتزويدنــا بصــورة منــه هــذا 
جوابــي فأجبتــه لطلبــه وبعــرض مــا ضبــط علــى املدعــى عليهــا قالــت : 
الذيــن قامــوا بالضبــط ليســوا مخولــن بالضبــط مــن املديريــة العامــة 
للشــؤون الصحيــة ممــا يؤيــد مــا ذكرتــه مــن أن الضبــط غيــر مشــروع 
وكذلــك فــإن اجلــوال بقــي عنــد املستشــفى قرابــة شــهر ونصــف قبــل أن 
يقومــوا ببعثــه لهيئــة التحقيــق كمــا أنــي أمتســك بتعميــم ســمو ولــي العهد 
وزيــر الداخليــة رقــم 60603 يف 1432/9/21هـــ واملتضمــن أنــه يجــب 
مراعــاة التفريــق بــن أعمــال الضبــط اإلداري والضبــط اجلنائــي إضافــة 
إلــى أنــه ال يوجــد بــاغ مــن أحــد حتــى يقــوم هــؤالء بعمليــة الضبــط هــذا 
جوابــي ورفعــت اجللســة ملــا طلبــه املدعــي العــام وللتعقيــب علــى كتابنــا 
لــدى إدارة شــؤون األمــن بشــرطة محافظــة القطيــف ويف جلســة أخــرى 
و  بهــا  املدعــى عليهــا واملعــرف  العــام كمــا حضــرت  املدعــي  حضــر 
باالطــاع علــى تعميــم وزارة العــدل رقــم 13/ت/2598 يف 1426/2/30 
هـــ وجدتــه يتضمــن مــا نصــه : » تلقينــا نســخة مــن التعميــم الســامي 
البرقــي برقــم 2312/م ب وتاريــخ 1426/2/17هـــ ، ونصــه : ] اطلعنــا 
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علــى خطــاب معالــي األمــن العــام ملجلــس الــوزراء رقــم 3460 وتاريــخ 
1425/11/23هـــ ، املشــار فيــه إلــى أن مجلــس الــوزراء اطلــع خــال 
جلســته املنعقــدة بتاريــخ 1425/11/22هـــ علــى املعاملــة املشــتملة علــى 
خطــاب صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الدفــاع والطيــران واملفتــش العــام رقــم 38103/2/2/2 وتاريــخ 
لدراســة  املشــكلة  اللجنــة  محضــر  ومشــفوعه   ، 1424/11/5هـــ 
اســتخدام الهاتــف اجلــوال يف الدوائــر احلكوميــة واألماكــن احلساســة ، 
وحتديــد العقوبــات التــي ســوف تطبــق علــى مخالفــي هــذه األنظمــة ، 
كمــا اطلــع علــى احملضــر رقــم ) 50 ( وتاريــخ 1425/2/13هـــ املعــد يف 
هيئــة اخلبــراء مبجلــس الــوزراء رقــم 2653 وتاريــخ 1425/8/4هـــ وعلــى 
برقيــة معالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات رقــم 188/ب وتاريــخ 
1425/9/17هـــ واملذكــرة اإليضاحيــة املرفقــة بهــا ، بشــأن اســتخدام 
الهاتــف اجلــوال يف الدوائــر احلكوميــة واألماكــن احلساســة ، والســماح 
ببيــع وتــداول جهــاز الهاتــف اجلــوال املــزود بكاميــرا تصويــر ، وعلــى 
األمــر الســامي رقــم 1551/7/م ب وتاريــخ 1425/10/29هـــ القاضــي 
بالســماح باســتيراد وبيــع أجهــزة اجلــوال املــزودة بكاميــرا تصويــر رقميــة 
العامــة ملجلــس  اللجنــة  الســوق احمللــي ، وعلــى توصيــة  وتداولهــا يف 
الــوزراء املتخــذة يف هــذا الشــأن .. ورأى مجلــس الــوزراء أن تقــوم اجلهــات 
احلكوميــة باتخــاذ اإلجــراءات املناســبة حلظــر اســتخدام أجهــزة الهاتــف 
التــي تقتضــي املصلحــة أو الدواعــي األمنيــة أو  اجلــوال يف األماكــن 
الصحيــة حظــر اســتخدامه بهــا، وحتيــل املخالــف إلــى اجلهــة املختصــة 
لتطبــق يف حقــه النصــوص النظاميــة ذات الصلــة . ونرغــب إليكــم إنفــاذ 
مــا رآه مجلــس الــوزراء يف هــذا الصــدد ... [ أهـــ لـــذا نرغــب إليكــم 
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االطــاع واعتمــاد موجبــه فيمــا يخصكــم ( ا. هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم 
بينــة موصلــة  العــام  لــم يقــدم املدعــي  مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
بخصــوص صفحــة الفيــس بــوك وبنــاء علــى مــا أثبتــه محقــق القضيــة مــن 
وجــود عــدد مــن الصــور حتتــوي علــى تعويــذات وأدعيــة شــركية و صورة 
حتتــوي علــى رســم يحتــوي علــى إيحــاءات جنســية يف هاتــف املدعــى 
عليهــا وقــد دفعــت املدعــى عليهــا هــذا االتهــام بأنــه غيــر صحيــح وأنــه مت 
عنــد  1432/11/27هـــ  بتاريــخ  املستشــفى  يف  منهــا  جوالهــا  ســحب 
الســاعة التاســعة مســاء تقريبــا بطريقــة غيــر رســمية وبقــي لــدى مــن قــام 
بضبطــه -حســب ادعائها-حتــى 1433/1/14هـــ  ومجمــل إفادتهــا هــذه 
مؤيــد مبــا ورد يف كتــاب املشــرف العــام علــى مجمــع  ..............  للصحــة 
النفســية املوجــه إلــى مديــر شــرطة الدمــام برقــم 43 س /41/32 يف 
1432/12/18هـــ  واحملضــر املعــد مــن مشــرفة قســم النفســية حيــث 
ــان بــأن الواقعــة حصلــت بتاريــخ 1432/11/27هـــ وأنــه مت رفــع  يتضمن
األوراق والهاتــف املضبــوط إلــى شــرطة الدمــام بتاريــخ 1432/12/18هـــ 
وهــذا الفعــل - علــى فــرض أن مــن قامــوا بالضبــط مخولــن بذلــك - 
مخالــف ملــا نصــت عليــه املــواد 31 و 33  و 34 و 49 مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة ، ويعــد هــذا اإلجــراء باطــا تأسيســا علــى املــادة 190 مــن 
النظــام ذاتــه ، وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليهــا بتصويــر ورقــة مــن ملــف 
إحــدى املريضــات ال تشــتمل علــى اســم تلــك املريضــة وفعلهــا مخالــف ملــا 
ورد يف التعميم السامي البرقي رقم 2312/م ب وتاريخ 1426/2/17هـ 
ممــا يســتوجب معاقبتهــا العقوبــة املناســبة فقــد حكمــت مبــا يلــي : 1- 
رد دعــوى املدعــي العــام بشــأن طلبه إثبات إدانــة املدعى عليها ومعاقبتها 
علــى إنشــاء صفحــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي الفيســبوك وجعلها 



138

منبرًا إعاميًا للتشــهير بالعاملن يف مجمع  ..............  للصحة النفســية 
بالدمــام واتهامهــم بالفســاد اإلداري والتعــرض ألشــخاصهم  وأعراضهــم 
بالقــدح والــذم ونشــر صورهــم الشــخصية  ، وحيــازة تعاويــذ وطاســم 
ســحرية و صــورة واحــدة  تتضمــن إيحــاءات جنســية يف جهــاز هاتفهــا 
اجلــوال. 2-ثبــوت إدانــة املدعــى عليهــا بتصويــر ورقــة مــن ملــف إحــدى 
املريضــات دون مبــرر مقبــول ومعاقبتهــا علــى ذلــك بأخــذ التعهــد عليهــا 
بعــدم العــودة ملــا بــدر منهــا وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي 
العــام عــدم قناعتــه ورغبتــه رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة اعتراضيــة وقــررت املدعــى عليهــا عــدم قناعتهــا ورغبتهــا تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة فجــرى إفهامهــا بتعليمــات االســتئناف ففهمتهــا كمــا 
أفهمتهــا بــأال تنصــرف حتــى تتســلم نســخة مــن احلكــم وبــاهلل التوفيــق 

وقد مت االنتهاء من حتريره يف متام الساعة 25 : 9 ،،،
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  األربعــاء 1434/6/28هـــ فتحت اجللســة 
الســاعة 00 : 8  وقــد وردتنــا املعاملــة وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية رقــم 34241045 يف 
1434/6/14هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق وقــد 

مت االنتهــاء مــن حتريــره يف متــام الســاعة10 : 8 
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رقم الصك : 34226363 تاريخه: 1434/05/28هـ 
رقم الدعوى:34219003

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34304090 تاريخه: 1434/8/23هـ

ــاة بنشــر صورهــا - اســتغالل العمــل إلقامــة عالقــة  ابتــزاز - ابتــزاز فت
محرمــة - جرائــم معلوماتيــة - إقــدام علــى الفاحشــة مبقابــل مــادي - 
حيــازة صــور ومقاطــع إباحيــة - حيــازة حــرز وطالســم ســحرية - إقــرار 

املدعــى عليــه بالفعــل املؤثــم - التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة .

علــى  أضــر  فتنــه  بعــدي  )ماتركــت  وســلم  قولــه صلــى اهلل عليــه   -
.) النســاء  مــن  الرجــال 

- املادة )1/6( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بابتــزاز إحــدى الفتيــات بنشــر 
 - الفتيــات  مــن  مجموعــة  مــع  محرمــة  عاقــة  وتكويــن   - صورهــا 
وحيــازة مقطــع وصــور إباحيــة - وحيــازة طاســم ســحرية  بهــا اســتعانة 
عــن  والنهــي  باملعــروف  األمــر  لهيئــة  املدعيــة  تقدمــت  باجلــن ، حيــث 
بابتزازهــا  قيامــه  مفادهــا  عليــه  املدعــى  ضــد  بشــكوى  املنكــر 
وتهديدهــا ومســاومتها علــى عرضهــا - وطلــب منهــا اخلــروج معــه ليختلــي 
ــه يف أحــد مكاتــب  بهــا - حيــث تعرفــت عليــه مســبقًا عــن طريــق عمل
الســفريات - لكونــه يقــوم بأخــذ معلومــات عــن املســافرين - وبعــد 
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فتــرة اتصــل باملدعيــة - وأبــدى رغبتــه مــن الــزواج بهــا - وبعــد أن غــرر 
بهــا - بــدأ يف مســاومتها باخلــروج معــه - وإال ســيقوم بفضحهــا - فقامــت 
املــرأة مبواعدتــه - فتــم القبــض عليــه - وباإلطــاع علــى جــوال املدعــى 
عليــه - وجــدت رســائل كثيــرة صــادرة مــن جوالــه إلــى جــوال الفتــاة 
- ورســائل أخــرى إلــى فتيــات أخريــات - كمــا ضبــط بجوالــه علــى 
اإلباحيــة  الصــور  مــن  ومجموعــة كبيــرة   - املشــتكية  للفتــاة  صــور 
والعاريــة - ومقاطــع فيديــو فاضحــة - ومجموعــة كبيــرة مــن صــور 
اجلــوازات - ومجموعــة كبيــرة مــن األســماء النســائية ، طلــب املدعــي 
العــام تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن والغرامــة ومصــادرة هواتفــه اجلوالــة 
بإســقاط شــرائح اجلــواالت - وتعزيــره لقــاء تكوينــه عاقــة محرمــة مــع 
الفتيــات - وحيــازة الصــور واملقاطــع اإلباحيــة ، أقــر املدعــى عليــه مبــا 
جــاء بدعــوى املدعــي العــام - ودفــع أن احلــرز والطاســم التــي كانــت 
معــه كانــت بهــدف الضــر والعــن واســتخدامه لهــا جهــًا -حكمــت 
ــه بالســجن والغرامــة ومصــادرة الهاتــف  ــر املدعــى علي احملكمــة بتعزي
املســتخدم يف اجلرميــة لقــاء حيازتــه لصــور ومقاطــع إباحيــة ، وتعزيــره 
بالســجن واجللــد لقــاء عاقتــه احملرمــة مــع النســاء ، وتعزيــره بالســجن 
وتعزيــره  مــع إحداهــن ،  الفاحشــة  فعــل  ابتــزازه وطلــب  لقــاء  واجللــد 
بالســجن واجللــد لقــاء حيــازة الطاســم  الســحرية  واحلــرز ، قــرر املدعــى 
قــرر  العــام  واملدعــي   - الئحــة  بــدون  احلكــم  علــى  اعتراضــه  عليــه 
اعتراضــه  مكتفيــًا بائحــة الدعــوى، عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف وتضمــن القــرار طلــب زيــادة التعزيــر  بحــق املدعــى عليــه ، 
احلكــم بزيــادة التعزيــر بحــق املدعــى عليــه عمــا ســبق احلكــم عليــه ، 
قنــع املدعــي عليــه باحلكــم واملدعــى العــام قــرر اعتراضــه علــى احلكــم 
مكتفيــًا بائحــة الدعــوى ، صــدق احلكــم مــن محكمــة اإلســتئناف.
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ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 
برقــم   باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/05/12 وتاريــخ   34219003
املوافــق1434/05/26  األحــد  يــوم   ففــي  هـــ   وتاريــخ 1434/05/12 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 5 : 09  وفيهــا قــدم املدعــي العــام الئحــة 
دعــوى عامــه ضــد ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم  قائــًا فيهــا 
حيــث أنــه بتاريــخ 1434/4/11هـــ ورد لــدى مركــز هيئــة مجمــع .... 
شــكوى خطيــة مــن قبــل إحــدى النســاء مفادهــا قيــام املذكــور أعــاه 
يف  مقابلتهــا  ويريــد  عرضهــا  علــى  ومســاومتها  وابتزازهــا  بتهديدهــا 
ــي بهــا والــذي تعــرف عليهــا مســبقًا اســتغااًل  مجمــع ..... ليخــرج ويختل
لطبيعــة عملــه يف مكتــب  للســفريات باخلبــر حيــث أنــه يأخــذ معلومــات 
املســافرين كاملــة حلاجتهــم إلبدائهــا لــه إلنهــاء إجــراءات ســفرهم  ، 
وبعــد أخــذ معلومــات الفتــاة كاملــة اتصــل عليهــا بعــد فتــرة وذكــر لهــا 
أنــه أخــذ رقمهــا بعــد الرجــوع لســجاتهم يف املكتــب وأنــه يرغــب يف 
الــزواج منهــا لذلــك يريــد أن يــرى صــور زوجتــه املســتقبلية وبعــد أن غــرر 
بهــا متكــن مــن ذلــك وبــدأ يف مســاومتها علــى اخلــروج معــه وإال ســيقوم 
ــة األمــر باملعــروف  ــل أعضــاء هيئ ــم رصــد املتهــم مــن قب ــا ، فت بفضحه
والنهــي عــن املنكــر حســب املوعــد الــذي حــدده للفتــاة املبتــزة ، وعنــد 
حضــوره مت القبــض عليــه وباالطــاع علــى محضــر مشــاهدة رســائل 
االبتــزاز الصــادرة مــن جــوال املتهــم مــن نــوع .... للفتــاة املشــتكية لوحــظ 
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ــه بصفحتــك  ــا وصــورك كامل ــق ي رســالة نصهــا )اقــل مــن خمــس دقاي
الرباعــي  اســمك  وعليهــم  بــاي  بــوك  والفيــس  واليوتيــوب  النــت  علــى 
حذرتــك  انــا  )طيــب  نصهــا  أخــرى  رســالة  لوحــظ  بالكامــل( كمــا 
وانتــي براحتــك بعــد شــوي راح جتيــك الروابــط وفيهــا صــورك وكل 
ــاي(  ــي ب شــي عنــك بالنــت مــا كان ودي اســوي كــذا لكنــك جبرتين
ورســالة بعدهــا )بتــردي علــي وإال انشــر ابــي رد نهائــي( ورســائل أخــرى 
مرفقــة بالقضيــة كمــا أنــه باالطــاع علــى نفــس احملضــر لوحــظ قيــام 
املتهــم بإقامــة عاقــات محرمــة مــع فتيــات أخريــات وطلبــه لبعضهــن 
ملمارســة الفاحشــة معــه مبقابــل مــادي وابتــزاز فتــاة أخــرى ، فلوحظــت 
رســالة صــادرة مــن جوالــه إلــى فتــاة رمــز الســمها )....( نصهــا )ليــش 
حذفتينــي ؟ تبغــي أدق علــى زوجــك واســمعه محادثتنــا وأوريــه ســوالفنا ( 
كمــا لوحظــت رســالة صــادرة مــن جوالــه لفتــاة رمــز الســمها )....( نصهــا 
)هــا عمــري انــا ابيــك ســهره معــي وبعطيــك 2000 ريــال انتظــر ردك يــا 
قلبــي( ولوحظــت رســالة صــادرة لفتــاة رمــز الســمها ).....( وهــو يغــرر بهــا 
مســتخدمًا نفــس أســلوبه مــع الفتــاة املشــتكية ونــص الرســالة )صبــاح 
الــورد اممــم ســؤال مــره محــرج بصراحــه بــس يعلــم اهلل أنــي شــفت 
فيــك مواصفــات شــريكة حياتــي ولــو أنــه بــدري أقولــك هالــكام 
لكنــك ســألتي وأنــا الزم أجــاوب مــن جــد معجــب فيــك ونفســي اتعــرف 
ــى أن  ــب صورهــا إل ــر( وبعدهــا طل ــك اكث ــر وادخــل بحيات عليــك أكث
حصــل علــى صورتــن منهــا كمــا يتضــح ذلــك مــن خــال الرســائل 
، وممــا يوضــح مترســه لإليقــاع بالفتيــات رســائله مــع فتــاة يســميها ، 
حيــث كانــت ردة فعــل الفتــاة بدايــة األمــر باالنزعــاج وأنهــا فتــاة لديهــا 
نضــج وإدراك لفهــم قصــد املتهــم ، ثــم بعــد ذلــك مبتابعــة محادثتهمــا 
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ــا  ــاة بعــد متنعه ــة بينهمــا ممــا يبــن إيقاعــه بالفت لوحظــت رســائل غرامي
ابتــداًء ، ورســائل أخــرى كثيــرة - مرفقــة ويتعــذر كتابتهــا لكثرتهــا 
ــداًء  ــه ابت ــه احملرمــة مــع الفتيــات مســتغًا لطبيعــة عمل ــة لعاقات - مبين
يف تكويــن العاقــات كمــا يتضــح ذلــك مــن الرســائل املتبادلــة ، ومــن 
أســماء الفتيــات )................(.... إلــخ ، تتجــاوز )80( فتــاة تقريبــًا حتــادث 
معهــن مــا بــن رســائل متعلقــة بحجــوزات الســفر إلــى رســائل التغريــر 
وممارســة  الــزواج  وطلــب  والغــرام  باإلعجــاب  الفتيــات  مــن  بزبائنــه 
الفاحشــة واالبتــزاز . كمــا أنــه باالطــاع علــى محضــر مشــاهدة جــوال 
املتهــم ).....( لوحــظ مــا يلــي:1- عــدد )15( صــورة للفتــاة املشــتكية يف 
عــدة أوضــاع مخلــة ، وصــور لعضــو ذكــري يتضــح أنهــا تعــود لنفــس 
ــرة مــن صــور  ــزة  2- مجموعــة كبي ــاة املبت املتهــم يتراســل بهــا مــع الفت
اجلــوازات الرســمية  3- مجموعــة كبيــرة مــن الصــور اإلباحيــة والعاريــة 
ــو وبهــا  ملجموعــة مــن النســاء  4- مجموعــة كبيــرة مــن مقاطــع الفيدي
نســاء يرقصــن بلبــاس شــبه عــار 5- مقاطــع فيديــو متتابعــة لشــخص 
يقــوم مبمارســة العــادة الســرية ويقــوم بتصويــر نفســه ويعتقــد أنهــا تعــود 
لنفــس املتهــم 6- مجموعــة كبيــرة مــن األســماء النســائية فيتضــح قيــام 
املتهــم باســتخدام جوالــه الشــخصي يف التعامــل مــع الزبائــن وتصويــر 
جوازاتهــم الرســمية ويبــدأ بربــط عاقاتــه احملرمــة مســتغًا لعملــه الــذي 
يعمــل بــه فيأخــذ معلوماتهــن الشــخصية واالتصــال بهــن بداعــي إكمــال 
إجــراءات الســفر ثــم تبــدأ العاقــة معهــن - كمــا فعــل مــع الفتــاة املبتــزة 
وباالطــاع علــى جــوال املتهــم مــن نــوع )......( لوحــظ حيازتــه علــى صــور 
مخلــة ومجموعــة مــن األســماء النســائية وباســتجواب املتهــم/ اعتــرف 
بتهديــد الفتــاة املشــتكية بنشــر صورهــا ألنهــا لــم تــرد عليــه وأنــه تعــرف 
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عليهــا عنــد حضورهــا ملكتــب الســفريات الــذي يعمــل بــه لعمــل حجــز 
، واعتــرف بحيازتــه حلــرز بداعــي حمايتــه مــن العــن وقــد ورد تقريــر 
مركــز هيئــة غــرب اخلبــر رقــم ).....( وتاريــخ 1434/4/28هـــ املتضمــن 
فحــص احلــرز املضبــوط بحــوزة املتهــم وتبــن أنــه عبــارة عــن جلــد كتــب 
فيــه بعــض االحــراز والطاســم الســحرية واالســتغاثة باجلــن وفصلــت 
الطاســم إلــى طلســم جللــب الــرزق  ، و إبطــال الســحر ، و إلتيــان احملبــة 
، و لعقــد اللســان ، و للحســد ، ولشــفاء املريــض ، و لتحصيــل العمــل 
، و لتقويــة الذاكــرة ، و لزيــادة احلفــظ ، و لقبــول العــزة ، ويتبــن مــن 
ــب النفــع ودفــع الضــر  ــك اســتعانة باجلــن مــن دون اهلل يعتقــد بهــا جل ذل
وحمايــة لــه مــن أي بــاء ومت إتافهــا بالكامــل ملــا أشــير إليــه أقــرر 
توجيــه االتهــام لـــ/ بابتــزازه إلحــدى الفتيــات بنشــر صورهــا ، وتكوينــه 
لعاقــات محرمــة مــع مجموعــة كبيــرة مــن الفتيــات عــن طريــق التغريــر 
بهــن مســتغًا بذلــك جهــة عملــه وطلبــه لبعضهــن ملمارســة الفاحشــة معــه 
مبقابــل مــادي ، وحيازتــه ملجموعــة كبيــرة مــن الصــور ومقاطــع الفيديو 
اإلباحيــة ، وحيازتــه حلــرز وطاســم ســحرية بهــا اســتعانة باجلــن مــن دون 
اهلل جللــب النفــع ودفــع الضــر وحمايــة لــه مــن أي بــاء وذلــك لألدلــة 

ــة : ــن اآلتي والقرائ
1- ما جاء يف اعترافه حتقيقًا لفه )11-12( و )44-43( .

2- ما جاء يف محضر القبض لفه )3-2(.
3- ما جاء يف محضر مشاهدة اجلوال لفه )37(.

4- ما جاء يف محضر مشاهدة رسائل اجلوال لفه )36-17(.

5- ما جاء يف تقرير مركز هيئة غرب اخلبر لفه )48-47(.
 وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا 
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فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب 
إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باألتــي :

قيامــه  لقــاء  غيــره  وتــردع  تزجــره  تعزيريــة  بعقوبــة  عليــه  1- احلكــم 
بتكويــن العاقــات احملرمــة مــع الفتيــات مســتغًا بذلــك طبيعــة عملــه 
، وحيازتــه لصــور ومقاطــع إباحيــة ، وحيازتــه حلــرز وطاســم ســحرية . 
2- احلكــم عليــه مبــا ورد يف املــادة )3( الفقــرة )4( مــن نظــام مكافحــة 
جرائــم املعلوماتيــة لقــاء قيامــه بابتــزاز إحــدى الفتيــات .  3- مصــادرة 
أجهــزة اجلــواالت العائــدة للمتهــم األول من نــوع ..... والذي مت طلب حجزه 
مــن الشــرطة ..... مبوجــب خطابنــا رقــم )3836( وتاريــخ 1434/4/20هـــ 
، والثانــي مــن نــوع .... رقمــه املصنعــي )...( وإســقاط شــرائح االتصــاالت 
رقــم )...( ورقــم )...( وفقــًا للمــادة رقــم )13( مــن نظــام مكافحــة جرائــم 
املعلوماتيــة )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــا زال قائمًا(هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى كلــه 
صحيــح فأنــا أعمــل يف مكتــب  للســفريات وأقــوم بعمــل حجــوزات 
للعمــاء ونتيجــة لذلــك فقــد تعرفــت علــى مجموعــة كبيــرة مــن النســاء 
كنــت أقــوم بعمــل حجــوزات لهــن وقــد أصبحــت أتواصــل معهــن عــن 
طريــق الواتــس أب وأتبــادل معهــن الرســائل الغراميــة وقــد حصلــت علــى 
صــور لبعضهــن وطلبــت مــن  احداهــن أن أقابلهــا وقــد هددتهــا إن هــي 
ــًا عليهــا اســمها  رفضــت بــأن أقــوم بنشــر صورهــا يف االنترنــت مكتوب
الرباعــي ولــم أقــم مبقابلتهــا حيــث مت القبــض علــي عندمــا تقدمــت 
هــي بالشــكوى ضــدي كمــا أنــي ســبق أن عرضــت علــى احداهــن أن 
أفعــل بهــا الفاحشــة مبقابــل مــادي لكنهــا رفضــت وبعــد القبــض علــي 
وجــد رجــال هيئــة األمــر باملعــروف يف جهــاز جوالــي نــوع .... صــورًا للفتــاة 
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اباحيــة وكذلــك كان  فيديــو  ومقاطــع  املشــتكية وكذلــك صــور 
يوجــد يف جهــاز جوالــي اآلخــر نــوع ..... صــور مخلــه ومجموعــة من اســماء 
النســاء الاتــي تعرفــت عليهــن كمــا كان يوجــد معي عنــد القبض علي 
حــرز عبــارة عــن جلــد مكتــوب فيــه طاســم ســحريه بهــا اســتعانه باجلــن 
وذلــك بهــدف دفــع الضــر والعــن وجلــب النفــع وقــد اشــتريته مــن شــخص 
إلــى اهلل  نــادم وتائــب  يف القطيــف ووضعتــه معــي نتيجــة اجلهــل وأنــا 
تعالــى علمــًا بأنــي غيــر محصــن هكــذا أجــاب وأقفلــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة إال ربــع للتأمــل وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد . احلمــد 
هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم الثاثــاء 1434/5/28هـــ الســاعة 
التاســعة والثلــث افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى عليــه فبنــاًء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه بتخزينــه يف جهــاز 
جوالــه نــوع .... صــورًا للفتــاة املشــتكية وكذلــك صــورًا ومقاطــع اباحيــه 
واآلداب  الدينيــة  بالقيــم  مســاس  هــذا  ويف  إلكترونــي  اجلهــاز  وهــذا 
ــاة اخلاصــة وقــد ارتكــب املدعــى عليــه اجلرميــة املشــار لهــا  العامــة واحلي
بالفقــرة )1( مــن املــادة السادســة مــن نظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة 
وملــا جــاء يف املــادة الثالثــة عشــرة مــن ذات النظــام كمــا أقــر املدعــى 
عليــه بتخزينــه صــورًا مخلــه ومجموعــه مــن اســماء النســاء الاتــي تعــرف 
عليهــن يف جهــاز جوالــه نــوع ..... وحيــث أقــر املدعــى عليــه بتعرفــه علــى 
النســاء وتبادلــه معهــن الرســائل الغراميــة وال  مجموعــة كبيــرة مــن 
شــك أن هــذا مــن دواعــي الفتنــة وقــد نهــى الشــارع عــن كل مــا يفضــي 
للفتنــة وبــن خطرهــا فقــال عليــه الصــاة والســام))ما تركــت فتنــة 
بعــدي أضــر علــى الرجــال مــن النســاء((وقد أقــر املدعــى عليــه بأنــه 
عــرض علــى احــدى النســاء أن يفعــل بهــا الفاحشــة مبقابــل مــادي ويف 
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هــذا محاولــة إليقــاع النســاء بالرذيلــة كمــا أقــر بابتــزازه احــدى النســاء 
بتهديدهــا بنشــر صورهــا يف االنترنــت مكتوبــًا عليهــا اســمها الرباعــي 
إن لــم تقابلــه وأقــر املدعــى عليــه بحيازتــه حــرز فيــه طاســم ســحرية بهــا 
اســتعانه باجلــن لدفــع الضــر والعــن وقــد دفــع املدعــى عليــه باجلهــل يف 
حرمــة هــذا الفعــل لــذا فقــد قــررت مــا يلــي أواًل ثبــت لــدي قيــام املدعــى 
عليــه باملســاس بالقيــم الدينيــة واآلداب العامــة وحرمــة احليــاة اخلاصــة 
وذلــك بتخزينــه صــور احــدى النســاء وصــور ومقاطــع فيديــو اباحيــه يف 
جهــاز جوالــه نــوع ..... وهــو جهــاز إلكترونــي وقــررت تعزيــر املدعى عليه 
لقــاء ذلــك بســجنه مــدة ســتة أشــهر وتغرميــه مبلــغ خمســة االف ريــال 
ومصــادرة جهــازي اجلــوال العائديــن لــه نــوع.....و....... ثانيــًا ثبــت لــدي 
ابتــزاز املدعــى عليــه إلحــدى النســاء وذلــك بتهديدهــا بنشــر صورهــا يف 
االنترنــت مكتوبــًا عليهــا اســمها الرباعــي إن لــم تقابلــه وقــررت تعزيــره 
لقــاء ذلــك بســجنه مــدة أحــد عشــر شــهرًا وجلــده تســعن جلــده ثالثــًا ثبــت 
لــدي اقامــة املدعــى عليــه لعاقــات مــع نســاء اجنبيــات بتواصلــه معهــن 
عــن طريــق الواتــس أب وتبادلــه معهــن الرســائل الغراميــه وعرضــه علــى 
احداهــن فعــل الفاحشــة مبقابــل مــادي وقــررت تعزيــره لقــاء ذلك بســجنه 
مــدة أربعــة أشــهر وجلــده خمســن جلــده رابعــًا ثبــت لــدي حيــازة املدعــى 
عليــه حــرز فيــه طاســم ســحريه بهــا اســتعانه باجلــن بهــدف دفــع الضــر 
والعــن وجلــب النفــع وقــررت تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء ذلــك بســجنه مــدة 
ثاثــة أشــهر وجلــده ســتن جلــده وبذلــك يكــون مجمــوع ســجن املدعــى 
عليــه هــو ســنتان اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه ومجمــوع جلــده هــو مائتــان 
جلــده علــى أربــع دفعــات متســاوية بــن الدفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل 
عــن عشــرة أيــام ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم لــم يقنــع املدعــى 
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عليــه واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــه فأفهــم مبراجعــة احملكمــة يــوم 
غــد األربعــاء 1434/5/29هـــ الســتام صــورة احلكــم وتقــدمي اعتراضــه 
خــال ثاثــن يومــا إن لــم يقدمــه ســقط حقــه يف االعتــراض كمــا أن 
ــت  ــًا مبــا قــدم يف الئحــة الدعــوى وأقفل ــع مكتفي ــم يقن ــام ل املدعــي الع

اجللســة الســاعة العاشــرة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد
ــوم األربعــاء 1434/5/29هـــ  ــه يف هــذا الي ــم إن احلمــد هلل وحــده وبعــد ث
الســاعة التاســعة إال عشــر دقائــق حضــر املدعــى عليــه .... وجرى تســليمه 
صــورة احلكــم وأفهــم باملــدة النظاميــة لاعتــراض وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم الســبت 1434/6/17هـــ 
الســاعة التاســعة إال خمس دقائق افتتحت اجللســة بحضور املدعى عليه 
باســل وجــرى االطــاع علــى الائحــة االعتراضيــة املقيــدة باحملكمــة 
برقــم  يف 1434/6/17هـــ املكونــة مــن ثــاث صفحــات ولــم أجــد فيهــا 
مــا يؤثــر علــى احلكــم وقــد قــرر املدعــى عليــه بقولــه إن هــذه هــي الئحتي 
االعتراضيــة هكــذا قــرر وصلــى اهلل وســلم علــى نبينا محمــد. احلمد هلل 
وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم األحــد 1434/7/30هـ الســاعة الثامنة 
افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى عليــه وقــد عادت املعاملــة من محكمة 
ــى  ــة األول ــرة اجلزائي ــا قــرار الدائ االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقه
رقــم  يف 1434/7/16هـــ املتضمــن أنــه بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ أن مــا حكــم بــه فضيلتــه 
علــى املدعــى عليــه قليــل ملــا اعتــرف بــه ولكونــه أخــل بواجبــات عملــه 
واســتغل عملــه يف معصيــة اهلل واإلســاءة لصاحــب العمــل عــاوة علــى مــا 
قــام بــه ملاحظــة مــا ذكــر واكمــال الــازم ومــن ثــم اعــادة املعاملــة أ.هـــ 
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وحيــث ان مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل تعالــى يف محلــه لــذا 
فقــد قــررت الزيــادة يف تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء ابتــزازه احــدى النســاء 
واملشــار لــه يف احلكــم بالفقــرة ثانيــًا وذلــك بســجنه مــدة شــهران وجلــده 
ــه لعاقــات  ــره لقــاء اقامت ــادة يف تعزي ــده كمــا قــررت الزي خمســن جل
مــع نســاء أجنبيــات واملشــار لــه بالفقــرة ثالثــًا وذلــك بســجنه مــدة شــهران 
وبــه حكمــت وبذلــك يكــون مجمــوع ســجن املدعــى عليــه هــو ســنتان 
وأربعــة أشــهر اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه ومجمــوع جلــده هــو مائتــان 
وخمســون جلــده علــى خمــس دفعــات متســاوية بــن الدفعــة واألخــرى 
مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام وال زلــت علــى مــا أجريتــه وحكمــت بــه 
ممــا ســوى ذلــك وبعــرض احلكــم قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي 
العــام مكتفيــًا مبــا قــدم يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة 
الثامنــة والثلــث وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد . احلمــد هلل وحــده 
وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم وتاريــخ 1434/8/8هـــ املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34/1989159 وتاريــخ 1434/8/16هـــ املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ املســجل برقــم  وتاريــخ 
1434/5/28هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــى العــام ضــد/ يف قضيــة ابتــزاز 
واقامــة عاقــة محرمــة وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه ضبطــه بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم يف 1434/7/16هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
بعــد االجــراء االخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/8/22هـــ.



150

رقم الصك : 34251708 تاريخه : 1434/06/26هـ 
رقم الدعوى : 32164059

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34308499 تاريخه: 1434/08/29هـ

جرائــم معلوماتيــة - قــذف - نشــر اســم امــرأة علــى احــدى القنــوات 
الفضائيــة - تهديــد امــرأة باملالحقــة - ابتــزاز - إقامــة عالقــة محرمــة 
- التعزيــر بالســجن واجللــد - ســقوط حــد القــذف بتنــازل املدعــي 

اخلــاص .

قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــي )217/8( : ) يعتبــر إلقامــة حــد 
القــذف أن يطالــب املقــذوف ألنــه حقــه فال يســتوفى قبل طلبه كســائر 
حقوقــه كمــا أنــه يســقط بالعفــو كالقصــاص و يفــارق ســائر حــدود 
فإنــه ال يعتبــر إلقامتهــا طلــب اســتيفائها ( . و أنظــر إعــالم املوقعــن 

.)108/1(

توجيــه اإلتهــام للمدعــى عليــه بانتهــاك عــرض )امــرأة ( بنشــر اســمها 
علــى إحــدى القنــوات الفضائيــة وقذفهــا وتهديهــا إذا لــم تتجــاوب معــه 
و إقامــة عاقــة محرمــه معهــا و تهديهــا باملاحقــة - حيــث تقدمــت 
لــدى هيئــة األمــر باملعــروف و النهــي عــن  املــرأة املتضــرره بشــكوى 
املنكــر تتضمــن تعرضهــا لذلــك مــن قبــل املدعــى عليــه - مت القبــض 
علــى املدعــى عليــه و بتفتيــش جوالــه عثــر علــى رقــم املشــتكيه و أرقــام 
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فتيــات أخريــات - كمــا عثــر علــى الرســائل املذكــورة - طلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه و احلكــم عليــه بحــد القــذف و 
الســجن و الغرامــة اســتنادًا للمادتــن )3و6( مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم 
املعلوماتيــة مصــادرة االجهــزة املســتخدمة يف ارتــكاب اجلرميــة اســتنادًا  
للمــادة )13( مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة و تعزيــرة إلقامــة 
العاقــة احملرمــة - علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل - أنكــر 
املدعــى عليــه مــا نســب إليــه - قــرر املدعــي العــام أن بينتــه اقــرار املدعــى 
عليــه حتقيقــَا و ملــف تقريــر األحــوال األمنيــة و محضــر هيئــة األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر - جــرى الرجــوع إلــى هــذه احملاضــر 
- جــرى عرضــه علــى املدعــى عليــه فأنكرهــا ماعــدا رســالة واحــدة 
- طلــب القاضــي مــن املدعــي العــام احضــار معــدي محضــر القبــض 
و محضــر املشــاهدة - لــم يســتطع املدعــي العــام إحضارهــم - صــدر 
احلكــم بعــدم ثبــوت مــا أســند للمدعــى عليــه و توجــه التهمــة القويــة عليــه 
بذلــك و تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه ســنة كاملــة وجلــده ســتمائة جلــدة 
مفرقــة علــى اثنــي عشــرة دفعــة وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
بتطبيــق املــواد )3و6و13( مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة ورد 
دعــوى املدعــي العــام بطلــب إقامــة حــد القــذف - صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

اجلزائّيــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بســكاكا وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائّية بسكاكا /املكلف برقم 32164059 وتاريخ 1432/05/08 
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هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 32511254 وتاريــخ 1432/05/08 هـــ  
ففــي يــوم  الســبت املوافــق1433/05/15 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 30 
: 08  وفيهــا قــدم املدعــي العــام دعــوى عامــة ضــد املدعــى عليــه ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ................. قائــًا فيهــا أنــه بتاريــخ 1432/3/10هـــ 
وردت لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر شــكوى مــن إحــدى 
ــل املذكــور أعــاه بفضحهــا  ــد مــن قب ــا للتهدي ــات تدعــي تعرضه الفتي
عنــد أهلهــا ويف مقــر عملهــا إذا لــم تســتجب ملطالبــة وذلــك بالــرد علــى 
ــوات  ــة( وإرســال اســمها ألحــد القن ــه )قحب ــه قذفهــا بقول ــه وان مكاملات
لفضحهــا فتــم القبــض عليــه وبتفيــش جوالــه عثــر علــى عاقــات محرمــة 
مــع مجموعــة مــن الفتيــات ومــن ضمنهــا رقــم الفتــاة املشــتكية وبســماع 
أقــوال املتهــم واســتجوابه أقــر بإرســال الرســائل للمجنــي عليهــا وذلــك 
لقيــام األخيــر بإخبــار زوجتــه بأنــه علــى عاقــة مــع بعــض الفتيــات يف 
املســتوصف أثنــاء مراجعــة زوجتــه لــه وأنــه حتصــل علــى رقمهــا مــن جوال 
زوجتــه وغرضــه هــو معرفــة ســبب قيامهــا بذلــك وحــل املوضــوع ودي 
وورد يف محضــر املشــاهدة جلــوال املجنــي عليهــا املعــد مــن قبــل رجــال 
هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مايلــي 1/ ) شــويف يابنــت 
النــاس أنتــي بليتينــي بســالفتك واهلل ثــم واهلل لــو مارديتــي وســمعتي إلــى 
عنــدي إنــي الخليكــي تعيشــن بدوامــة مشــاكل مــا أنتــي بقدهــا لســى 
فينــي صبــر عــن جيتــي لبيتــك إن مــا رديتــي تــراي أجــي ومعــي رســايلك 
علــى جــوال أهلــي نصيحــة خلينــا نحــل املوضــوع(. 2- ) مهــي مشــكلة 
يحــرم حــرام لتأصــل مواصيــل منتــي قدهــا صبــرك حتطــن بالنــاس 
ماهــو فيهــم( .3/) حبيــت أقولــك إن الربــع إلــي كذبتــي عليهــم رقمهــم 
مــن أمــس معــي وأنــا إلــى جالــس أراســلك مــن الصبــح وكل رســائلك 
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جالســة   (  /4  .) لتركــي  اجلــوال  ألوصــل  وربــي  مارديتــي  إذا  عنــدي 
تغازلــن ياقحبــة(. 5/)اســمك منــور ع التلفزيــون(.6/ )وش رأيــك أوقــف 
أبــوك وأنتــي معــه( 7/ )دليــت البيــت إلــى عنــده شــجرة وجمــس هاليومن 
اتقهــوى عنــد أبــوك(. وبســؤاله عــن ارســاله لفظــة )قحبــة ( قــال إنــه 
ــة وانتهــى التحقيــق  ــة صعب اليــدري هــل أرســلها أم ال ألنــه كان يف حال
بتوجيــه االتهــام لـــ/ بانتهــاك عــرض )....( بنشــر اســمها علــى احــدى 
القنــوات الفضائيــة وقذفهــا بلفــظ قحبــة وتهديدهــا اذا لــم تتجــاوب معــه 
ــة شــرعية وتهديدهــا  ــه بصل وإقامــة عاقــة محرمــة معهــا وهــي المتــت ل
باملاحقــة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه 
ــه  املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ويتعــن معــه إحالت
للمحكمــة اجلزئيــة وفقــًا لنــص املــادة )128/126( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة فإننــي أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي 1- 
حــد القــذف 2- الســجن والغرامــة اســتنادًا للمادتــن الثالثــة والسادســة 
مــن نظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتية 3- مصادرة األجهزة املســتخدمة 
يف ارتــكاب اجلرميــة اســتنادًا للمــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام مكافحــة 
جرائــم املعلوماتيــة 4- تعزيــره إلقامــة العاقــة احملرمــة علمــًا بــأن احلــق 
اخلــاص انتهــى بالتنــازل هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــًا ماذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي غيــر 
صحيــح فلــم أقــم بإنتهــاك عــرض فتــاة بنشــر اســمها علــى القنــوات 
الفضائيــة أو أحدهــا ولــم أقذفهــا ولــم أهددهــا ولــم أقيــم عاقــة محرمــة 
معهــا هكــذا أجــاب وبعرضهــا علــى املدعــي العــام قــرر قائــَاًً الصحيــح 
ماذكرتــه وبينتــي عليــه مايلــي 1- ماجــاء يف إقــراره املنــوه عنــه واملــدون 
علــى الصفحــة رقــم )1-2( مــن ملــف التحقيــق لفــة رقــم )( وملــف تقريــر 



154

 2 رقــم)1(  اللفــة  علــى   )10-2( رقــم  املوحــد صفــة  األمنيــة  األحــوال 
ماتضمنــه محضــر هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر املنــوه عنــه 
واملرفــق لفــة رقــم )2( 3 - ماتضمنــه محضــر املشــاهدة واملعــد مــن قبــل 
أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر املنــوه عنــه واملرفــق 
لفــة رقــم )21/20( اطلــب الرجــوع إليهــا هكــذا قــرر وبالرجــوع إليهــا 
وجدتهــا مطابقــة ملــا ذكــره املدعــي العــام ومبواجهــة املدعــى عليــه بهــا 
قــرر قائــًا مــاورد بأقوالــي املشــار إليهــا صحيحــة واصــادق عليهــا وليــس 
فيهــا مايــدل علــى مــا اتهمنــي بــه املدعــي العــام وأمــا مــاورد يف محضــر  
القبــض لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر غيــر صحيــح وأمــا 
ــي  ــاة غيــر صحيــح وال عاقــة ل ــه محضــر مشــاهدة جــوال الفت ماتضمن
إال  فغيــر صحيــح  بجوالــي  املشــاهدة  وامــا ماتضمنــه محضــر  بذلــك 
الرســالة العاشــرة التــي نصهــا : ) دليــت البيــت إللــي عنــده شــجر وجمــس 
هاليومــن اتقهــوى عنــد ابوكــي ( هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي العــام قــرر قائــًا الصحيــح ماذكرتــه هكــذا قــرر فطلبــت منــه 
إحضــار معــدي محضــر القبــض ومحضــري املشــاهدة املســتند عليهــا يف 
دعــواه فاســتعد بذلــك وطلــب مهلــة فأجبتــه لطلبــه ورفعــت اجللســة لذلــك 
إلى يوم الســبت املوافق 1433/6/28هـ الســاعة الثانية عشــرة والنصف 
الســبت  يــوم  ففــي  أخــرى  جلســة  يف  و   ، التوفيــق  وبــاهلل 
و فيهــا  الســاعة 12:30:00  افتتحــت اجللســة  املوافق1433/06/28هـــ 
حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه و فيهــا لــم يحضــر املدعــي العــام 
معــدي محضــر القبــض ومحضــري املشــاهدة املســتند عليهــا يف دعــواه 
حتــى اآلن وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــرر قائــًا اطلــب إمهالــي 
قــرر فأجبتــه لطلبــه وقــررت  مــن إحضارهــم هكــذا  مهلــة إلمتكــن 
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املوافــق  األحــد  يــوم  إلــى  لذلــك  اجللســة  ورفعــت  ثانيــة  مهلــة  إمهالــه 
1433/08/25هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة و النصــف وبــاهلل التوفيــق ، و 
يف جلســة أخــرى  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1433/08/25 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة  11:30:00 و فيهــا حضــر املدعــي العــام و املدعــى عليــه 
وفيهــا لــم يحضــر املدعــي العــام معــدي محضــر القبــض ومحضــري 
علــى  ذلــك  وبعــرض  اآلن  حتــى  دعــواه  يف  عليهــن  املســتند  املشــاهدة 
املدعــي العــام قــرر قائــًا اطلــب إمهالــي مهلــة إلمتكــن مــن إحضارهــم 
هكــذا قــرر فأجبتــه لطلبــه وقــررت إمهالــه مهلــة ثالثــة لذلــك وافهمتــه 
ذلــك  ففهــم  عــدم حضورهــم  حــال  عــن إحضارهــم  باعتبــاره عاجــزًا 
ورفعــت اجللســة لذلــك إلــى يــوم األحــد املوافــق 1433/11/21هـــ الســاعة 
الثامنــة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، و يف جلســة أخــرى ففــي يــوم األحــد 
املوافــق 1433/11/21هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة و النصــف و 
ــام معــدي محضــر  ــم يحضــر املدعــي الع ــام و ل فيهــا حضــر املدعــي الع
القبــض ومحضــري املشــاهدة املســتند عليهــا يف دعــواه حتــى اآلن و 
أفهمتــه بإعتبــاره عاجــزًا عــن إحضــاره و أن لــه ذلــك مــا لــم تقفــل املرافعــة 
ففهــم ذلــك و لــم يحضــر املدعــى عليــه حتــى اآلن رغــم تبلغــه بتوقيعــه يف 
ضبــط اجللســة الســابقة لــذا قــررت الكتابــة ملديــر شــعبة أمــن احملاكــم 
إلحضــاره باخلفــارة خــال وقــت الــدوام الرســمي وبــاهلل التوفيــق ، و يف 
افتتحــت  املوافــق 1434/03/14 هـــ  الســبت  يــوم  جلســة أخــرى ففــي 
اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وفيهــا لــم يحضــر املدعــي العــام معــدي محضــر القبــض ومحضــري 
املشــاهدة املســتند عليهــن يف دعــواه حتــى اآلن وقــد كتــب بذلــك خطاب 
الــى رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق واالدعاء العام باجلــوف برقم 34427767 
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وتاريخ1434/2/20هـــ وأفهمتــه باعتبــاره عاجــزا عــن إحضارهــم وأن لــه 
إحضارهــم مالــم تقفــل املرافعــة ففهــم ذلــك ورفعــت اجللســة للتأمــل الــى 
ــاهلل  ــوم األحــد املوافق1434/6/25هـــ  الســاعة العاشــرة والنصــف وب ي
التوفيــق ، و يف جلســة أخــرى ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/06/25 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه واقفلــت املرافعــة وبعــد ســماع الدعوى واالجابــة واالطاع 
علــى اوراق املعاملــة والنــكار املدعــى عليــه دعــوى املدعــي العــام ولعــدم 
وجــود بينــه لــدى املدعــي العــام الدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب اليــه 
والعتبــار املدعــي العــام عاجــزا عــن احضــار معــدي محضــر القبــض 
واملشــاهدة املســتند عليهمــا يف دعــواه وجلميــع ماتقــدم بــه املدعــي العــام 
مــن ادلــة وقرائــن والقــرار املدعــى عليــه بصحــة الرســالة العاشــرة الواردة 
يف محضــر املشــاهدة املتضمنــه مــا نصه)دليــت البيــت اللــي عنــده شــجر 
وجمــس هاليومــن اتقهــوى عنــد ابــوك( املــدون بضبــط اجللســة االولــى 
والقــراره بإرســال رســاله لتخويــف الفتــاة املــدون علــى الصفحــة رقــم )3( 
مــن دفتــر التحقيــق لفــه )25( والقــراره بصحــة اقواله املدونــه ومصادقته 
عليهــا وذلــك عنــد مواجهتــه بادلــة املدعــي العــام املــدون بضبــط اجللســة 
االولــى وملــا ورد يف محضــر القبــض املرفــق لفــة )2(  املتضمــن اقــرار 
املدعــى عليــه مبتابعتــه الفتــاة وتهديــده لهــا وبالكشــف علــى جهــاز 
جوالــه املضبــوط تبــن أن لــه عاقــات محرمــة مــع مجموعــة مــن الفتيــات 
ومــن ضمنهــا فتــاة اعطتــه رقــم الفتــاة املشــتكيه بهــدف التعــرف عليهــا 
املشــتكية كامــًا  الفتــاة  اســم  فيهــا  ذكــر  رســالة  بجهــازه  ووجــد 
تضمنــه  وملــا  فضحهــا  بهــدف  الفضائيــة  القنــوات  أحــد  إلــى  مرســلة 
املتضمنــن  عليــه  املدعــى  وجــوال  الفتــاة  جــوال  مشــاهدة  محضــري 
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رســائل واردة الــى جــوال الفتــاة مــن جــوال املدعــى عليــه وصــادره مــن 
جــوال املدعــى عليــه الــى جوالهــا تتضمــن تهديــد وقــذف ورســاله نصهــا 
)ياســتي كلــن يبــي لنفســه الفايــده جبتلهــا جــوال ايفــون بشــرط تعــرف 
صاحبــي علــى وحــده قالــت ماعنــدي البعديــن ذكرتــك وخذيــت رقمــك 
كنــك لصاحبــي وانــا الــي ابيكــي ( ولعــدم وجــود ســوابق مســجلة علــى  
املدعــى عليــه حســب الئحــة املدعــي العــام وحيــث قــرر اهــل العلــم ان يف 
ــه هــو الغالــب الن  حــد القــذف حقــا هلل وحقــا للعبــد وان حــق العبــد في
املــراد مــن حــد القــذف هــو دفــع عار الزنا عــن املقذوف ويجــوز للمقذوف 
ــر إلقامــة حــد القــذف أن  ــن قدامــه رحمــه اهلل )يعتب ــه قــال اب العفــو عن
ــه كســائر حقوقــه  ــل طلب ــه حقــه فــا يســتويف قب ــب املقــذوف ألن يطال
كمــا أنــه يســقط بعفــو كالقصــاص ويفــارق ســائر احلــدود فإنــه اليعتبر 
املوقعــن  إعــام  وانظــر   217/8 املغنــي   ) اســتيفائها  طلــب  إلقامتهــا 
108/1 لذلــك كلــه وبنــاء عليــه لــم يثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه 
املواطــن مبــا نســب اليــه مــن انتهــاك عــرض بنشــر اســمها علــى احــد 
القنــوات الفضائيــة وقذفهــا بلفــظ قحبــه وتهديدهــا اذا لــم تتجــاوب معــه 
واقامــة عاقــه محرمــه معهــا وهــي المتــت بصلــه شــرعية وتهديدهــا 
باملاحقــه وتوجهــت التهمــه القويــه عليــه بذلــك وقــررت تعزيــره لقــاء 
ذلــك بســجنه مــدة ســنة كاملــة تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ ايقافــه يحتســب 
منهــا ماامضــاه موقوفــا يف ذمــة هــذه القضيــة وجلــدة ســتمائة جلــدة 
مفرقــه علــى إثنــا عشــر دفعــة متســاوية بــن كل دفعــة واخــرى مااليقــل 
عــن عشــرة ايــام وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام تطبيــق املــواد 
الثالثــة والسادســة والثالثــة عشــر مــن نظام مكافحة اجلرائــم املعلوماتيه 
لعــدم شــموله بهــا وحكمــت بــرد دعــوى املدعــي العــام بحــد القــذف ملــا 
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تقــدم هــذا ماحكمــت بــه وتلــي عليهمــا فقنــع بــه املدعــى عليــه دون 
املدعــي العــام وقــرر اعتراضــه علــى احلكــم اكتفــاءا منــه مبــا قــدم 
املعاملــة  اوراق  كامــل  رفــع  وقــررت  لطلبــه  فأجبتــه  متييــزه  وطلــب 
حملكمــة االســتئناف باجلــوف  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/25 هـــ الســاعة 

احلادية عشر.
رئيــس احملكمــة اجلزائّيــة  أنــا............  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
هـــ  املوافــق1434/06/26  اإلثنــن  يــوم   ففــي  املســاعد  بســكاكا 
افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وقــرر 
رجوعــه عــن اكتفــاءه مبــا قــدم واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــه علــى 
احلكــم و طلــب قبــول ذلــك وتســليمه نســخة احلكــم لاعتــراض عليــه و 
قــرر فهمــه بتعليمــات التمييــز فأجبتــه لطلبــه وافهمتــه بــأن عليــه احلضــور 
احلكــم  نســخة  الســتام  1434/06/28هـــ  االربعــاء  يــوم  للمحكمــة 
ــدأ باســتامه ومبضيهــا  ــون يومــا تب ــه خــال ثاث وتقــدمي اعتراضــه علي
يســقط حقــه يف تقــدمي اعتراضــه ففهــم ذلــك ورفعــت اجللســة لذلــك الــى 
يــوم االربعــاء املوافــق 1434/6/28هـــ الســاعة الثامنــة وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/06/26 هـــ الســاعة الواحــدة والنصــف.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييز 
القضايــا اجلزائيــة  مبحكمــة االســتئناف باجلــوف علــى املعاملــة الــواردة 
ــة بســكاكا املســاعد ..... برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي مــن فضيل
33284560 وتاريــخ 1434/7/29هــــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ/ املســجل برقــم..........يف 1434/6/26ه اخلــاص بدعــوى 
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املدعــي العــام ضد/املدعــى عليــه يف قضيــة إقامــة عاقــة محرمــه وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملة.تقــرر املصادقــه علــى احلكــم.
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 34252636 تاريخه: 1434/6/26هـ 
رقم الدعوى:34278231

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34291181 تاريخه: 1434/8/8هـ

تواصــل  مبوقــع  وصــور  وأســرار  أخبــار  نشــر   - معلوماتيــة  جرائــم 
اجتماعــي - تنــازل صاحــب احلــق اخلــاص وصغــر الســن وعــدم وجــود 
ســوابق أحــد موجبــات تخفيــف العقوبــة التعزيريــة -  تعزيــر مبصــادرة 

اجلــوال والســجن - إغــالق حســاب الفيــس بــوك وإتــالف الصــور.

- مشار له يف تسبيب احلكم .

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام علــى املدعى عليها بقيامها بنشــر 
صــورة فتــاة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي وطلــب إثبــات مــا أســند إليها 
وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليهــا ومصــادرة جهازهــا اجلــوال والشــريحة 
ــاة املتضــررة بإحضارهــا  ــد الفت ــي قــام وال وإتافهــا وإتــاف الصــور الت
وإغــاق حســابها علــى الفيســبوك املنشــأ باســم املدعــى عليهــا ، أقــرت 
املدعــى عليهــا بالتهمــة وقــررت بأنهــا تائبــة ، قــررت احملكمــة احلكــم 
علــى املدعــى عليهــا بالســجن شــهرا ومصــادرة جهــاز جوالهــا والشــريحة 
ــاة املتضــررة بإحضارهــا  ــد الفت ــي قــام وال وإتافهــا وإتــاف الصــور الت
باحلكــم  النطــق  وجــرى  الفيســبوك   علــى  حســابها  وإغــاق  تعزيــرا 
بحضــور اخصائيــة اجتماعيــة ، قــررت املدعــى عليهــا القناعــة باحلكــم 
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بينمــا قــرر املدعــى العــام االعتــراض وأفهــم التعليمــات وقــدم الئحتــه 
االعتراضيــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 34278231 برقــم  املســاعد  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
 341463050 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/06/17 وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/06/17 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/06/21 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 12  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..........
وادعــى  ..........يف 1433/10/16هـــ  برقــم  املكلــف  اجلنســية  ســعودي 
قائــا أدعــي علــى / ..........البالغــة مــن العمــر )18( عــام ســعودية اجلنســية 
بتاريــخ 1434/4/23هـــ  ..........لقيامهــا  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
بنشــر صــورة الفتــاة ..........يف مواقــع التواصــل االجتماعــي أطلــب إثبــات 
مــا أســند إليهــا واحلكــم عليهــا باآلتــي : 1- بعقوبــة تعزيريــة لقــاء قيامهــا 
بنشــر صــورة فتــاة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي. 2- مبصــادرة جهــاز 
والشــريحة   )..........  ( املصنعــي  للرقــم  واحلامــل   .... نــوع  مــن  جوالهــا 
ــدة  ــاة املتضــررة والعائ ــد الفت ــي قــام بإحضارهــا وال واتــاف الصــور الت
بإســم..........  املنشــأة  بــوك  الفيــس  صفحــة  بإغــاق   -3 تعزيــرا.  لهــا 
تعزيــرا هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليهــا صادقــت علــى مــا جــاء 
ــى مــا تقــدم  ــاء عل ــة إلــى اهلل هكــذا أجابــت فبن يف الدعــوى وأنهــا تائب
وإلقــرار املدعــى عليهــا مبــا جــاء يف الدعــوى وحلرمــة مــا أقدمــت عليــه 
ولعــدم ســوابقها وحلداثــة ســنها ولتنــازل املدعيــة يف احلــق اخلــاص وألن 
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التعزيــر باملــال مقــرر شــرعا وهــو مذهــب املالكيــة واحلنابلــة واختــاره 
ــة املدعــى  ــدي إدان ــت ل ــه فقــد ثب ــك كل ــم لذل ــن القي شــيخ اإلســام واب
عليهــا مبــا جــاء يف الدعــوى وحكمــت عليهــا مبــا يلــي : 1- بالســجن 
شــهرا ابتــداء مــن تاريــخ إيقافهــا. 2- مبصــادرة جهــاز جوالهــا مــن نــوع 
.... واحلامــل للرقــم املصنعــي رقــم  .......... والشــريحة وإتــاف الصــور 
تعزيــرا.  لهــا  والعائــدة  املتضــررة  الفتــاة  والــد  بإحضارهــا  قــام  التــي 
3- بإغــاق صفحتهــا يف الفيــس بــوك املنشــأة بإســم ........... وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر االعتــراض بائحــة وجــرى تســليمه 
نســخة مــن القــرار الشــرعي وأفهــم بنظــام االســتئناف وقــررت املدعــى 
عليهــا القناعــة وكانــت اجللســة بحضــور اإلخصائيــة االجتماعيــة ..........
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........وأقفلــت اجللســة 
الســاعة الواحــدة ظهــرا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/21 هـــ احلمــد هلل وحــده 
وبعــد ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/09/13 هـــ افتتحــت اجللســة  لــدى 
أنــا ..........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة والقائــم بعمــل 
فضيلــة ..........وفيهــا عــادت  املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
قرارهــا رقــم 34291181  وتاريــخ 1434/8/8هـــ املتضمــن املوافقــة علــى 
احلكــم الصــادر مــن فضيلتــه برقــم 34252636  وتاريخ 1434/6/26هـ  
لــذا أمــرت باحلــاق ذلــك لضبطــه  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/13 هـــ    محمــد وعل
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رقم الصك : 34277055 تاريخه: 1434/7/23هـ 
رقم الدعوى:34283626

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34309364 تاريخه: 1434/8/29هـ

ابتــزاز - ابتــزاز فتــاة ماليــًا - تهديــد بنشــر صــور - إقامــة عالقــة محرمــة 
مــع فتــاة - جرائــم معلوماتيــة - وجــود ســابقة للمدعــى عليــه - املدعــى 
األجهــزة  ومصــادرة  واجللــد  بالســجل  التعزيــر   - محصــن  عليــه 

املســتخدمة والغرامــة.

1- املادة الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية.
2- ما أشير له يف تسبيب احلكم.

ــزاز  جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بقيامــه بابت
فتــاة بنشــر صورهــا وإقامــة عاقــة غيــر مشــروعة معهــا وطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة ســجنا وغرامــة - حيث ورد باغان 
مــن فتاتــن لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ومفادهمــا أن 
املدعــى عليــه تعــرف عليهمــا بواســطة موقــع متخصــص يف الشــبكة 
العنكبوتيــة بالتعريــف بالراغبــن يف الــزواج وأنــه طلــب منهمــا صورهما 
ثــم أصبــح يبتزهمــا بنشــرها وأن إحداهــن اســتجابت لتهديداتــه فحولــت 
لــه وألختــه مبالــغ ماليــة - أقــر املدعــى عليــه باســتعماله للجهــاز الــوارد 
مــن االبتــزاز وأن الرقــم عائــد لــه وباســتخدامه للحســاب البنكــي وورود 
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املبلــغ املالــي لــه وأن الصــور املوجــودة لــدى املبلغــة عائــدة لــه وملــا تضمنــه 
محضــر القبــض مــن قبــل رجــال الهيئــة مــن قيامــه بالتخلــص مــن جهــازه 
أثنــاء القبــض وبنــاء علــى مــا تضمنــه محضــر تفريــغ الرســائل وإلقــراره 
باســتعماله حســاب أختــه ولعــدم القناعــة مبــا أجــاب بــه ولوجــود ســابقة 
عليــه كمــا أنــه محصــن وإلنــكاره التهــم املوجهــة إليــه فــإن احملكمــة 
قــررت عــدم ثبــوت التهمــة بشــكل قاطــع كمــا قــررت قيــام التهمــة 
املوجبــة للتعزيــر للقرائــن القويــة وصــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه 
بتعزيــره بالســجن واجللــد والغرامــة ومصــادرة األجهــزة املســتعملة ، قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة بينمــا اعتــرض املدعــي العــام بتقــدمي الئحــة وأفهــم 

بالتعليمــات ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ففــي يــوم 
انــا  لــدي  متــام الســاعة العاشــرة  األحــد  املوافــق 1434/7/23هـــ ويف 
.......... القاضــي باحملكمــة العامــة بطريــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لــي بشــرح الرئيــس برقــم 34283626وتاريــخ 1434/6/20هـــ واملقيــدة 
..........وقــد  برقــم 341464118بخصــوص دعــوى املدعــي العــام ضــد 
حضــر املدعــي العــام وقــدم الئحــة ادعــاء فيمايلــي نصهــا بعــد املقدمــة 
املتهــم / ..........، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنية رقــم )..........( 
العمــر / 32 عامــا  املهنــة  / موظــف مــكان اإلقامــة /محافظــة طريــف 
رقــم اجلــوال /..........التصــرف باملتهــم / موقــوف مبوجــب أمــر إليقــاف 
رقــم )..........( وتاريــخ 1434/5/15هـــ  اســتنادا للقــرار الــوزاري )1900(
الوقائــع احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبي بعــده وبعد...
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فإنــه يف يــوم 1434/5/3هـــ تقدمــت فتــاة لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر مبحافظــة ..........بشــكوى علــى صاحــب الرقــم )..........( 
وذكــرت أن اســمه .......... ، كمــا ذكــرت أنــه تعــرف عليهــا عــن طريق 
الشــبكة العنكبوتيــة مبوقــع زواج وهــو موقــع )..........( ، وقــام بإيهامها 
)..........( وذكــرت  رقــم  مــن جــوال  اتصــال  وقــد جــاء  منهــا  بالــزواج 
املتصلــة أن اســمها .......... أخــت ..........وقــد أكــدت لهــا رغبتهــم بالــزواج 
منهــا ،وبعــد انتهــاء االتصــال عــاود املتهــم ..........االتصــال مــن رقمــه 
الشــخصي ، وطلــب منهــا صــور شــخصية لهــا حتــى يتقــدم خلطبتهــا 
وذلــك بعــد أن قــام هــو بإرســال صــور شــخصية لــه للفتــاة  وجــزء مــن 
صــورة بطاقــة أحوالــه ، وعندمــا قامــت الفتــاة بإرســال صورهــا لــه طلــب 
منهــا محادثتــه عــن طريــق الكمبيوتــر بالكاميــرا ، ثــم طلــب منهــا 
ومقاطــع  بنشــر صورهــا ،  وإال ســيقوم  ماليــة حلســابه  مبالــغ  حتويــل 
الفيديــو التــي ســجلها مــن خــال الكاميــرا ، وقــد حولــت الفتــاة لــه 
مبالــغ نقديــة علــى حســابه الشــخصي رقــم )..........( ومــن ضمــن هــذه 
املبالــغ مبلــغ وقــدره خمســة آالف ريــال ،كمــا طلــب منهــا املتهــم بتحويــل 
مبالــغ ماليــة علــى حســاب أختــه ..........رقــم )..........( ، كمــا مت تفريــغ 
رســائل التهديــد مــن جــوال الفتــاة والصــادرة مــن جــوال املتهــم .... مــن 
قبــل رجــال هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر .وبقيــام هيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بالرجــوع للجهــاز اخلــاص بهــم تبــن 
وجــود ســابقة علــى املتهــم وقــد مت التســتر عليــه يف حينــه وقــد كانــت 
علــى النحــو التالــي بتاريــخ 1432/8/24هـــ مــن يــوم األثنــن تقدمــت 
إحــدى الفتيــات إلــى مركــز هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 
بحــي ..........بالريــاض مدعيــة علــى املتهــم /..........بابتزازهــا عــن طريــق 
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أحــد املواقــع يف الشــبكة العنكبوتيــة وهــو موقــع زواج اســمه )..........( 
، حيــث قــام باســتدراج الفتــاة وأخــذ صورهــا الشــخصية عــن طريــق 
إختــراق جهازهــا ، ثــم قــام بتهديدهــا بنشــر الصــور يف حــال عــدم تلبيــة 
رغباتــه بفتــح الكاميــرا وعــرض نفســها عليــه. وقــد مت مشــاهدة إمييــل 
الفتــاة مــن قبــل رجــال هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف يــوم 
األربعــاء املوافــق 1432/9/3هـــ ، واتضــح أنــه يحتــوي علــى عــدة رســائل 
مــن إمييــل الشــاب املبتــز واملســجل يف موقــع ......... باســم )..........( ، ومــن 
ضمــن هــذه اإلمييــات إمييــل الفتــاة املدعيــة وعــدد أخــر مــن اإلمييــات مت 
إرســال الصــور لهــم ،وهــي عــدد ســبع صــور عائــدة للفتــاة ، وقــد علــق 
علــى هــذه الصــور بقولــه البــذئ )) هــذي وحــدة تطلــع مــع شــباب اســمها 
.......... مــن ســكان الريــاض ،عمرهــا 23ســنه مطلقــة يعنــي الطريــق 
مفتــوح ، شــكل زوجهــا كشــفها وطلقهــا وهذا امييلهــا -ووضع االمييل-
تشــبك علــى طــول بايعتهــا وحتــب الطلعــات مــع الشــباب ولهــا صــور بــدون 
مابــس بالليــل أرســلها (وقــد توصــل رجــال هيئــة األمــر باملعــروف والنهي 
ــه  عــن املنكــر عــن معلومــات لصاحــب املعــرف.......... فاتضــح أن جوال
هــو )..........( وإمييلــه هــو نفســه املســجل لــدى الفتــاة كمــا أن لــه معــرف 
آخــر )..........(ويف يــوم 1434/5/15هـــ قــام رجــال هيئــة األمــر باملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر مبحافظــة طريــف باالتصــال علــى الرقــم )..........(
وإعــداد محضــر باالتصــال ، ومت االتفــاق معــه علــى احلضــور يف مــكان 
معــن ، فحضــر املتهــم نفســه فــإذا برجــال هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي 
الفتــاه  ادعــت  اســمه كمــا  أن  ويتضــح  يقبضــون عليــه  املنكــر  عــن 
قــام  منهــم  غفلــة  حــن  ويف  الهيئــة  لرجــال  مشــاهدته  وعنــد   ،..........
بالتخلــص مــن جوالــه أثنــاء القبــض عليــه ، علمــا أنهــم شــاهدوا اجلــوال 
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الرقــم  أن  تبــن  االتصــاالت  .ومبخاطبــة  بــه  يكلــم  وقــد كان  بيــده 
)..........( عائــد ل..........، كمــا أنــه يســتخدم االنترنــت مــن نفــس هــذا 
الرقــم .وباســتجواب املتهــم /أقــر باســتخدامه الرقــم املشــار إليه،وأنــه 
عائــد لــه شــخصيا ،كمــا أقــر باحلســاب البنكــي وأنــه عائــد لــه خصيــا 
،كمــا أقــر باســتخدامه لانترنــت ،وأقــر بأنــه مت  إيــداع مبلــغ خمســة 
ــغ ،وال مــن قــام بإيــداع  ــال حلســابه وال يعــرف مصــدر هــذا املبل آالف ري
املبلــغ ، كمــا أقــر باســتخدام حســاب أختــه ..........،كمــا تناقــض يف 
أقوالــه يف اســتخدام جهــاز احلاســب الــاب تــوب فتــارة يقــر بــه وتــارة 
ينكــره ،كمــا أفــاد بــأن الصــور الشــخصية عائــدة لــه وال يعلــم كيــف 
وصلــت للفتــاة ، وأنكــر معرفتــه بالفتــاة. وبالبحــث عــن ســوابقه تبــن 
عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه .وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه 
االتهــام ل..........بابتــزاز فتــاة بالتهديــد بنشــر صورهــا وإقامــة عاقــة 
غيــر شــرعية معهــا ، وأخــذ مبالــغ ماليــة بغيــر وجــه حــق .وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة :1/مــا جــاء بإقــراره باســتخدام اجلــوال رقــم)..........( 
املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة رقــم)1( لفــة رقــم )42(2/ مــا جــاء 
واملــدون علــى  املنــوه عنــه   )..........( رقــم  باســتخدام احلســاب  بإقــراره 
الصفحــة رقــم)2( لفــة رقــم )42 (3/مــا جــاء بإقــراره باســتخدام حســاب 
أختــه حكيمــة املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )1( لفــة رقــم)42 
(4/مــا جــاء بإقــراره بإيــداع مبلــغ خمســة آالف ريــال حلســابه املنــوه عنــه 
واملــدون علــى الصفحــة رقــم )2(لفــة رقــم )42(5/مــا جــاء بالتحويــل 
عنهــا  املنــوه  عامــر  املتهــم  إلــى حســاب  الفتــاة  مــن حســاب  البنكــي 
ــة الصــور الشــخصية  واملــدون لفــة رقــم)46 (6/مــا جــاء بإقــراره بعائدي
باســتخدام  بإقــراره  جــاء  )10،9،8،7(.7/مــا  رقــم  لفــة  لــه  املرفقــة 
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الشــبكة العنكبوتيــة املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة رقــم )2( لفــة 
رقم)25(8/مــا جــاء مــن الشــركة املشــغلة للجــوال باســتخدام املتهــم 
لإلنترنــت عــن طريــق اجلــوال املذكــور لفــة رقم)48،47(9/مــا جــاء 
بتناقــض أقوالــه يف اســتخدام احلاســب اآللــي املنــوه عنهــا واملدونــة علــى 
الصفحــة رقــم )4( لفــة رقــم )42(10/مــا جــاء يف محضر تفريغ الرســائل 
مــن قبــل أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر املنــوه عنهــا 
واملدونــة علــى اللفــة رقــم 23،22،21(.11/مــا جــاء مبحضــر هيئــة األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بالتخلــص مــن جوالــه أثنــاء لقبــض عليــة 
ــل  ــاة مــن قب ــل الفت لفــة رقــم )30(12/مــا جــاء يف محضــر مشــاهدة إميي
أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مبنطقــة الريــاض 
لفــة رقــم )12،11( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم املذكــور وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم  ومعاقــب عليــه شــرعا ، 
ممــا يتعــن معــه إحالتــه إلــى احملكمــة املختصــة  بطلــب إثبــات إدانتــه 
مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي /1/الســجن والغرامــة وفقــا 
للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام اجلرائــم املعلوماتيــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/17(وتاريــخ 1428/3/8هـ2/عقوبــة تعزيريــة 
تزجــره وتــردع غيــره . )علمــا ان احلــق اخلــاص الزال قائمــا (   وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه ضــدي غيــر صحيــح وليــس عنــدي انترنــت باملنــزل واحلــي 
ــاة وبســؤاله عــن رقــم  ال يوجــد فيــه شــبكة وليــس لــي أي عاقــة بالفت
اجلــوال املســتخدم باالبتــزاز وهــو ..........هــل هــو عائــد لــه فقــال نعــم هــو 
لــي وقــد مت اختراقــه وهــو مــن نــوع .... وال يوجــد لــدي بينــة وبســؤاله عــن 
لــه أعــاه أجــاب قائــا بأنــه كان  اســتخدام احلاســب االلــي املشــار 
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عنــدي حاســوب أيــام بدايــة برنامــج حافــز وقــد أعطيتــه أختــي مــن أجــل 
حتديــث البيانــات ثــم  جــرى ســؤاله كيــف يحــدث بيانــات حافــز ويطلــب 
شــبكة  فيــه  يوجــد  ال  واحلــي  والبيــت  البيانــات  حتديــث  أختــه  مــن 
وحتديــث البيانــات يتطلــب اتصــال بالشــبكة فأجــاب قائــا كنــت 
اثنــاء بدايــة برنامــج حافــز يف  منــزل لوحــدي وســلمت اجلهــاز ألهلــي مــن 
أجــل حتديــث البيانــات  ثــم جــرى ســؤاله عــن ســبب اســتخدام حســاب 
ومــرات  خفيفــة  شــخصية  ألغــراض  أســتخدمه  كنــت  فقــال  أختــه 
بســيطة ثــم جــرى ســؤاله عــن املبلــغ الــذي أودع بحســابه ومــن أيــن أتــى 
لــك فأجــاب ال أعــرف مصــدر املبلــغ إلــى اآلن وقــد كنــت تقدمــت ..... 
مــن أجــل طلــب إعانــة ماليــة وكنــت أعتقــد أن املبلــغ منهــم ثــم جــرى 
ســؤاله عــن صــوره الشــخصية التــي عنــد الفتــاة فقــال ال أعلــم عــن ســر 
ــم  ــي ال أعل ــي لكن ــدة ل ــا وهــذا الصــور عائ ــت له الصــور وكيــف وصل
كيــف وصلتهــا  ثــم جــرى ســؤاله عــن اقــراره املــدون يف صحيفــة 2لفــة 
رقــم 35 مــن أنــه كان يســتخدم االنترنــت عــن طريــق اجلــوال فأجــاب ال 
أذكــر أنــي اســتخدمت االنترنــت واقــراري ال أعلــم عنــه وقــد وقعــت مــن 
دون علــم ثــم جــرى ســؤاله عــن ســبب تناقــض اقوالــه يف التحقيــق فمــرة 
يقــول ليــس عنــدي حاســوب ومــرة يقــول عنــدي وأعطيتــه أهلــي فأجــاب 
قائــا عنــد توجيــه الســؤال لــه كنــت أعتقــد أنــه يف هــذا الوقــت ثــم 
جــرى ســؤاله عــن الرســائل املتبادلــة بينــه وبــن الفتــاة عــن طريــق جوالــه 
والتــي وجــدت يف جهــازه فأجــاب قائــا ال أعلــم عــن هــذه الرســائل 
اطاقــا وقــد يكــون جهــازي اختــرق او أخــذه أحــد وال أعلــم ثــم جــرى 
ســؤاله عــن محضــر هيئــة التحقيــق املــدون يف لفــة رقــم 30واملتضمــن أنــه 
بعــد مشــاهدة رجــال الهيئــة وهــو يكلــم باجلــوال قــام بإلقــاء اجلــوال علــى 
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غفلــة مــن رجــال الهيئــة فقــال غيــر صحيــح اطاقــا ولــم يحصــل منــي 
ذلــك اطاقــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤاله هــل يســتخدم جوالــك 
ــم وقــد يكــون اســتخدم مــن دون  الشــخصي أحــد غيــرك فقــال ال أعل
علمــي ثــم جــرى ســؤاله هــل يعــرف أحــد الرقــم الســري اخلــاص ببريــدك 
اإللكترونــي ) اإلمييــل ( فقــال ال أعلــم وأذكــر مــرة نســيته مفتــوح 
بالــدوام فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث إن املدعــى 
عليــه قــد أقــر باســتخدامه اجلــوال املذكــور أعــاه بالرقــم املذكــور وأن 
الرقــم عائــد لــه وحيــث إن املدعــى عليــه قــد أقــر باســتخدامه احلســاب 
البنكــي املذكــور أعــاه وأقــر كذلــك بدخــول حســابه مبلــغ خمســة 
آالف ريــال وحيــث إن املدعــى عليــه قــد أقــر بــأن الصــور الشــخصية 
ــة  ــى محضــر هيئ ــاة وبعــد االطــاع عل ــل الفت ــه املوجــودة يف إميي ــدة ل عائ
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مــن أنــه قــام بالتخلــص مــن جوالــه 
أثنــاء القبــض عليــه لفــة رقــم ) 30( وبعــد االطــاع علــى محضــر مشــاهدة 
اإلمييــل التابــع للفتــاة مــن قبــل أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
االطــاع علــى  وبعــد   )11،12 ( رقــم  لفــة  الريــاض  املنكــر مبنطقــة 
محضــر تفريــغ الرســائل مــن قبــل أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر املدونــة علــى لفــة رقــم )21،22،23( وحيــث إن املدعــى 
عليــه قــد أقــر باســتخدام حســاب أختــه ..........ونظــرا ألن مــا دفــع بــه 
املدعــى عليــه غيــر مــاق وحيــث إن املدعــى عليــه لديــه ســابقة كمــا هــو 
موضــح يف دعــوى املدعــي العــام وحيــث إن املدعــى عليــه قــد أنكــر 
ــا  ــم يثبــت لــدي ثبوت ــه ل ــذا فإن صحــة مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ل
قطعيــا إدانــة املدعــي عليــه مبــا أســند إليــه يف دعــوى املدعــي العــام 
ونظــرا لتوجــه التهمــة ملــا ذكــر أعــاه مــن قرائــن قويــة ونظــرا لكــون 
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املدعــى عليــه محصــن وبعــد االطــاع علــى الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
الثالثــة مــن نظــام اجلرائــم املعلوماتيــة وبعــد االطــاع علــى املــادة الثالثــة 
عشــر مــن النظــام نفســه فقــد قــررت تعزيــره اوال : بســجنه ســتة أشــهر 
اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه 1434/5/15هـــ وثانيــا : تغرميــه مبلــغ وقــدره 
عشــرون الــف ريــال مــع مصــادرة االجهــزة املســتخدمة وثالثــا جلــده ســتن 
ــه  ــي وب ــده دفعــة واحــدة وهــذا احلكــم للحــق العــام  هــذا مــا ظهــر ل جل
قــرر قناعتــه ورضــاه  املدعــى عليــه  وبعــرض احلكــم علــى  حكمــت 
باحلكــم وقــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه ورضــاه باحلكــم مــع تقــدمي 
الئحــة إعتراضيــة وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وأفهــم بتعليمــات 
اإلســتئناف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمد حــرر يف 1434/7/23هـ    
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة األولــى 
ــى  ــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف عل ــا اجلزائي ــز القضاي لتميي
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بطريــف باإلنابــة  ــة الــواردة مــن فضيل املعامل
برقــم 341941989 وتاريــخ 1434/8/10هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
برقــم  ..........املســجل  الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن 
34277055 وتاريــخ 1434/7/23هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد 
/ .......... يف قضيــة نشــر أخبــار واســرار وصــور وقــد تضمــن القــرار 
ــه. وبدراســة القــرار وصــورة  ــه مبــا هــو مــدون ومفصــل ب حكــم فضيلت
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وسلم
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رقم الصك: 3233216 تاريخه: 1432/2/26هـ 
رقم الدعوى: 113

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
1/74/ص تاريخه: 1435/1/11هـ

إخــالل باألمــن الوطنــي- نقــل أشــخاص إلــى منطقــة حدوديــة بغــرض 
املشــاركة يف قتــال دون إذن ولــي األمــر- تضــارب أقــوال الشــهود- بينــة 
غيــر موصلة-عجــز املدعــي العــام عــن إثبــات دعــواه- رد الدعوى-إخــالء 

ســبيل.

1- األصل براءة الذمة.
2- املواد )194-195( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

أقــام املدعــي العــام دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن 
طلــب إدانتــه بنقــل عــدد مــن األشــخاص بســيارته إلــى منطقــة حدوديــة 
ملقابلــة أحــد األشــخاص هنــاك لتســهيل خروجهــم إلــى خــارج البــاد 
للمشــاركة يف القتــال الدائــر يف مواطــن الفتنــة واالضطــراب حتــت 
التحقيــق،  جهــة  وتضليــل  إذنــه،  ودون  األمــر  ولــي  رايــة  غيــر  رايــات 
وطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ومبنعــه مــن الســفر، حيــث قبــض 
علــى املدعــى عليــه بعــد إدالء بعــض املوقوفــن بإفــادات تتضمــن قيــام 
املدعــى عليــه مبــا نســبه إليــه املدعــي العــام ومبواجهتــه بالدعــوى أمــام 
احملكمــة أنكــر مــا أســند إليــه جملــة وتفصيــًا ،حيــث إن مــا قدمــه 
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احلمــد هلل وحــده، وبعــد ويف يــوم األحــد 1434/4/14هـــ فتحــت اجللســة 
يحضــر  ولــم   ..... العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر  الثانيــة عشــر  الســاعة 
املدعــى عليــه رغــم طلــب حضــوره مبوجــب خطابنــا رقــم 34/6350 
وتاريــخ 1434/4/1هـــ لــذا رفعــت اجللســة لطلــب حضوره وأقفلت اجللســة 
الســاعة الواحــدة وعشــر دقائــق وســيتم حتديــد موعــد اجللســة القادمــة 
بالتنســيق مــع اجلهــة املختصــة بإحضــار الســجناء وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد حــرر يف 1434/4/14هـــ .
اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا  فلــدي   : وبعــد  وحــده،  هلل  احلمــد 
املتخصصــة بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة املتخصصــة املكلــف برقــم 113 وتاريخ 1434/2/26هـ املقيدة 
باحملكمــة برقــم34/4030 وتاريــخ 1434/2/26هـــ ويف يــوم الســبت 
ــة عشــرة وفيهــا حضــر  1434/4/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثاني
.......، ولــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم طلــب حضــوره  املدعــي العــام 
بخطابنــا رقــم 34/7549 وتاريــخ 1434/4/15هـــ، وقــدم املدعــي العــام 
الئحــة الدعــوى ونصهــا مــا يلـــي : ) بصفتــي مدعيــًا عامــًا بهيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام أدعــي علــى ........، مواليــد عــام 1396هـــ ، ســعودي 

املدعــي العــام مــن بينــات ال يناهــض البــراءة األصليــة ،حيــث إنــه مــن 
املقــرر شــرعًا أن األصــل بــراءة الذمــة- قضــت احملكمــة بعــدم ثبــوت 
إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه يف الدعــوى وأخلــت ســبيله منهــا- قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي العــام- قــررت محكمــة 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...............( ، املوقــوف ســابقًا 
ــخ 1433/2/28هـــ . بارتــكاب  ــه بإطــاق ســراحه بتاري وصــدر التوجي
اجلرائــم التاليــة : نقــل املوقوفــن/ ...... ، و......، و..........، و......، و..... 
بســيارته مــن مدينــة الدمــام إلــى منطقــة احلــدود الشــمالية ملقابلــة أحــد 
ــة واالضطــراب  ــى موطــن الفتن ــاك لتســهيل خروجهــم إل األشــخاص هن
)......( للمشــاركة يف القتــال الدائــر هنــاك حتــت رايــات عّميــة ضالــة 
غيــر رايــة ولــي األمــر ودون إذنــه . تضليــل جهــة التحقيــق بإخفــاء حقيقــة 
مســاعدة املشــار إليهم يف الشــروع للســفر إلى موطن الفتنة واالضطراب 
)......( للقتــال هنــاك مــع وجــود مــا يثبــت مســاعدته لهــم بنقلهــم بســيارته 
اخلاصــة إلــى منطقــة احلــدود الشــمالية . حيــث إنــه بالتاريــخ أعــاه قبــض 
املشــبوهن.  بأحــد  بعاقتــه  معلومــات  لــورود  املذكــور  املتهــم  علــى 
وبضبــط إفــادة املوقــوف .... أفــاد بأنــه تعــرف علــى املتهــم .... املكنــى 
.... عــن طريــق ابــن عمــه ....  وذلــك عــام 1426هـــ تقريبــًا مــن خــال 
لقاءاتــه بــه يف منــزل .... باإلضافــة إلــى زياراتــه للمتهــم .... برفقــة يف 
البــر بضواحــي مدينــة ...... وأقــر بأنــه يف بدايــة عــام 1427هـــ طلــب مــن 
.... بــأن يقــوم بإيصالهــم بســيارته إلــى منطقــة احلــدود الشــمالية وهــم .... 
و..... و.... و.... للقــاء شــخص هنــاك ســيقوم بتســهيل عمليــة خروجهــم إلــى 
...... بقصــد املشــاركة يف القتــال الدائــر هنــاك وبالفعــل قــام بإيصالهــم 
ولكــن  الشــخص  ذلــك  علــى  اتصــل  ثــم  ســكاكا  أو  عرعــر  إلــى 
الشــخص أخبــره بصعوبــة اخلــروج يف هــذا الوقــت وأن الظــروف األمنيــة 
غيــر مناســبة ثــم عــادوا إلــى الدمــام يف نفــس اليــوم علــى ســيارة نــوع .... 
وصــادق علــى أقوالــه شــرعًا . وبضبــط إفــادة املوقــوف .... مينــي اجلنســية 
ــه شــرعًا . وقــد  ــى أقوال ــه املوقــوف.... وصــادق عل ــل مــا أفــاد ب أفــاد مبث
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انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لــه مبــا أســند إليــه ملــا ورد يف أقــوال 
املوقوفــن ضــده .... و املصدقــة شــرعًا املرفقــة بــأوراق القضيــة . وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املتهــم املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
يــدل علــى ســوء مســلكه وانحــراف منهجــه لكــون الســمع والطاعــة 
واجلماعــة أصــل مــن أصــول أهــل الســنة واجلماعــة قــال تعالــى : ))يــا أيهــا 
ــي األمــر منكــم فــإن  ــوا أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأول ــن آمن الذي
تنازعتــم يف شــيء فــردوه إلــى اهلل والرســول إن كنتــم تؤمنــون بــاهلل 
ــة 59[ ، وقــال  ــر وأحســن تأويــا(( ]النســاء اآلي ــوم اآلخــر ذلــك خي والي
صلــى اهلل عليــه وســلم : )مــن أطاعنــي فقــد أطــاع اهلل ومــن عصانــي 
فقــد عصــى اهلل ومــن يطــع األميــر فقــد أطاعنــي ومــن يعــص األميــر 
فقــد عصانــي( متفــق عليــه ، وجــاء يف العقيــدة الطحاويــة مــا نصــه : )وال 
نــرى اخلــروج علــى أئمتنــا ووالة أمورنــا وال ندعــو عليهــم وال ننــزع يــدًا مــن 
طاعتهــم ونــرى طاعتهــم يف طاعــة اهلل عــز وجــل فريضــة مــا لــم يأمــروا 
مبعصيــة وندعــو لهــم بالصــاح واملعافــاة( ، قــال اإلمــام أحمــد -رحمــه 
اهلل -)ومــن الســنة الازمــة التــي مــن تــرك منهــا خصلــة لــم يقبلهــا ويؤمــن 
بهــا ، لــم يكــن مــن أهلهــا ... والســمع والطاعــة لألئمــة وأميــر املؤمنــن 
... والغــزو مــاض مــع األمــراء إلــى يــوم القيامــة البــر والفاجــر ... ومــن 
خــرج علــى إمــام مــن أئمــة املســلمن وقــد كان النــاس اجتمعــوا عليــه ، 
ــة ، فقــد شــق  ــه باخلافــة بــأي وجــه كان بالرضــا ، أو بالغلب وأقــروا ل
ــى اهلل  ــار عــن رســول اهلل صل هــذا اخلــارج عصــا املســلمن وخالــف اآلث
عليــه وســلم ، فــإن مــات اخلــارج عليــه مــات ميتــة جاهليــة ، وال يحــل 
قتــال الســلطان وال اخلــروج عليــه ألحــد مــن النــاس ، فمــن فعــل ذلــك فهــو 
مبتــدع علــى غيــر الســنة والطريــق( شــرح الســنة لالكائــي 1/123 ، 
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وحيــث إن مــن واجبــات البيعــة الســمع والطاعــة يف املعــروف يف املنشــط 
واملكــره ويف الرضــا والغضــب وهــي صفقــة اليــد وثمــرة الفــؤاد ويجــب 
الوفــاء بلوازمهــا . كمــا أن مــا أقــدم عليــه املتهــم املذكــور مــن نقــل 
املوقوفــن.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... بســيارته مــن مدينــة الدمــام 
ــاك لتســهيل  ــة أحــد األشــخاص هن ــى منطقــة احلــدود الشــمالية ملقابل إل
للمشــاركة يف  )العــراق(  الفتنــة واالضطــراب  إلــى موطــن  خروجهــم 
القتــال الدائــر هنــاك حتــت رايــات عميــة ضالــة غيــر رايــة ولــي األمــر 
ودون إذنــه يــدل علــى اشــتراكه معهــم يف اجلرميــة وهــو مخالــف ملنهــج 
أهــل الســنة واجلماعــة لكــون اجلهــاد حتــت رايــة اإلمــام وبأمــره مــن الزم 
عـــقد بيعتــه املنـــعقد يف كــــل ذمــة مــن رعيتــه ،فاالفتيــات عليــه بالقتــال 
حتــت رايــة غيــر رايتــه ودون إذنــه مخالــف ومناقــض للــوازم ذلــك العقــد 
وصــورة مــن صــور اخلــروج ومنازعــة األمــر أهلــه ، قــال صلــى اهلل عليــه 
وســلم:))كانت بنــو إســرائيل تسوســهم األنبيــاء كلمــا هلــك نبــي خلفــه 
نبــي وإنــه ال نبــي بعــدي وســيكون خلفــاء فيكثــرون قالــوا فمــا تأمرنــا 
قــال: وُفــوا ببيعــة األول فــاألول ، أعطوهــم حقهــم فــإن اهلل ســائلهم عمــا 
ــه مــن  ــى اهلل عليــه وســلم : ))فإن اســترعاهم(( متفــق عليــه ، وقــال صل
خــرج عــن الســلطان شــبرا مــات ميتــة جاهليــة(( احلديــث رواه البخــاري 
، وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: ))مــن خلــع يــدًا مــن طاعــة لقــي اهلل يــوم 
القيامــة ال حجــة لــه(( رواه مســلم . وملّــا كانــت واليــة اجلهــاد والقتــال 
واليــة عامــة مختــص بهــا اإلمــام أو مــن ينيبــه ، وأن منــاط األمــر بــه أو 
منعــه إلــى حــن هــو تقديــر اإلمــام للمصالــح واملفاســد علــى نحــو تكــون 
فيــه كلمــة اهلل هــي العليــا ويكــون الديــن كلــه هلل ، قــال صلــى اهلل 
ــة يقاتــل مــن ورائــه ويتقــى بــه(( احلديــث  عليــه وســلم: ))وإمنــا اإلمــام ُجّن
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متفــق عليــه ، وجــاء يف مختصــر اخلرقــي )وواجــب علــى النــاس إذا جــاء 
العــدو أن ينفــروا املقــل منهــم واملكثــر وال يخرجــوا إلــى العــدو إال بــإذن 
األميــر إال أن يفجأهــم عــدو غالــب يخافــون كلبــه فــا ميكنهــم أن 
يســتأذنوه(( ص128 ،قــال ابــن قدامــة - رحمــه اهلل - )وأمــر اجلهــاد 
موكــول إلــى اإلمــام واجتهــاده ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا يــراه( املغنــي 
166/9 . وحيــث إن حقيقــة القتــال هــو تصــرف يف الدمــاء واألمــوال 
ــى وقــع دون ســند مــن  ــت والهلكــة ، فمت ــى نحــو التفوي واألعــراض عل
كتــاب اهلل أو ســنة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وقــع علــى وجــه 
الهــوى أو االنتقــام فــكان مــن قبيــل اإلفســاد الــذي نهــى اهلل عنــه ، 
قــال تعالــى : ))وإذا تولــى ســعى يف األرض ليفســد فيهــا ويهلــك احلــرث 
والنســل واهلل ال يحــب الفســاد(( ]البقــرة : اآليــة 205[ ، وقــال تعالــى : 
))مــن أجــل ذلــك كتبنــا علــى بنــي إســرائيل أنــه من قتل نفســا بغير نفس 
أو فســاد يف االرض فكأمنــا قتــل النــاس جميعــا ومــن أحياهــا فكأمنــا 
أحيــا النــاس جميعــًا ولقــد جاءتهــم رســلنا بالبينــات ثــم إن كثيــرًا منهــم 
بعــد ذلــك يف األرض ملســرفون(( ]املائــدة : اآليــة 32[ ، وقــال صلــى اهلل 
ــه وســلم: ))الغــزو غــزوان فأمــا مــن ابتغــى وجــه اهلل وأطــاع اإلمــام  علي
وأنفــق الكرميــة وياســر الشــريك واجتنــب الفســاد فــإن نومــه ونبهــه أجــر 
كلــه وأمــا مــن غــزا فخــرًا وريــاء وســمعة وعصــى اإلمــام وأفســد يف 
األرض فإنــه لــن يرجــع بكفــاف(( رواه أحمــد والنســائي يف املجتبــى 
واحلاكــم يف املســتدرك وقــال صحيــح علــى شــرط مســلم وتابعــه الذهبي 
ــه إمــام  ــم لـ ــة ال يعل ــال فتن ــره قت ــر يف ...... وغي ــال الدائ ــا كان القت ، وملّ
ــة املقصــد واألهــداف  ــة مجهول ــات العّمي ــه الراي ــل تعــددت في ــة ب وال راي
، وتناحــرت فيــه املذاهــب والطوائــف واألعــراق ، وُقتــل فيــه كثيــر 
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ممــن ال يجــوز قتلهــم مــن أهــل القبلــة وغيرهــم ، فقتــال هــذه صفتــه 
ال جتــوز املشــاركة فيــه بحــال فكيــف إذا منعــه اإلمــام والعلمــاء؟! بــل 
إن مثــل هــذه املواطــن منابــت لــكل شــر ، فيكثــر فيهــا أهــل البــدع 
والشــبهات ومــن يطلبــون الدنيــا بالديــن ، ممــن اســتهدفوا هــذه البــاد 
املباركــة مــن خــال زرع بدعهــم وشــبهاتهم فيمــن يفــد إليهــم مــن أهلهــا 
ويحرصــون علــى ذلــك ، فعــادوا إليهــا يكفــرون أهلهــا ووالة أمرهــا 
ويســتبيحون دماءهــم . وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم املذكــور فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وموجــب مــن موجبــات التعازيــر لــذا أطلــب 
اآلتــي :- إدانتــه شــرعًا مبــا أســند إليــه . احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
شــديدة زاجــرة لــه ورادعــة لغيــره . احلكــم مبنعــه مــن الســفر بعــد انتهــاء 
ــة مــن نظــام وثائــق  مــدة ســجنه اســتنادًا للمــادة السادســة الفقــرة الثاني
الســفر الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/24 وتاريــخ 1421/5/28هـــ .( 
انتهــى هكــذا ادعــى ورفعــت اجللســة لطلــب حضــور املدعــى عليــه لتــاوة 
الدعــوى عليــه وأقفلــت الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وحــرر يف 1434/4/27هـــ . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن 1434/7/4هـــ فتحــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام.... وحضــر حلضــوره املدعــى 
 )..............  ( رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  عليــه.... ســعودي 
وبســؤاله اجلــواب عــن الدعــوى بعــد تاوتهــا عليــه، وإفهامــه بحقــه يف 
اســتام نســخة مــن الدعــوى وتوكيــل محــام أو وكيــل شــرعي أجــاب 
بقولــه: أنــا مطلــق الســراح ومــن ســكان املنطقــة الشــرقية وأعانــي مــن 
ــي أدت إلــى قطعهــا مــن فــوق الركبــة وكســور  ــة يف إحــدى رجل إصاب
يف اليديــن وتنقاتــي بواســطة كرســي متحــرك وأطلــب تســليمي نســخة 
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الئحــة الدعــوى لإلجابــة عنهــا يف اجللســة القادمــة وســأحدد يف اجللســة 
ــًا إلعــداد  ــًا كافي ــب منحــي وقت القادمــة تعيــن محــام مــن عدمــه وأطل
جوابــي واختيــار احملامــي هكــذا أجــاب فجــرى تســليمه نســخة مــن 
الدعــوى لإلجابــة عنهــا يف اجللســة القادمــة ونظــرًا لكــون احملكمــة 
يف املقــر الصيفــي بجــدة بصــدد نظــر قضايــا املوقوفــن واملدعــى عليــه 
مطلــق الســراح ويقيــم يف املنطقــة الشــرقية وطلــب منحــه وقتــًا كافيــًا 
إلعــداد جوابــه وتعيــن محــام يختــاره وتقديــرًا حلالتــه الصحيــة لــذا رفعت 
اجللســة وأقفلــت الســاعة العاشــرة والربــع وتأجلــت اجللســة إلــى يوم األحد 
1434/10/11هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/7/4هـــ. 
احلمد هلل وحده وبعد ويف يوم األحد 1434/10/11هـ الســاعة العاشــرة 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام.... وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه.... ، وقــرر قائــًا: وكلــت احملامــي...... باملدافعــة واملرافعــة عني يف 
هــذه القضيــة ولــه حــق تقــدمي املذكــرات اجلوابيــة واللوائــح االعتراضيــة 
بعــد أخــذ توقيعــي علــى األوراق التــي يتقــدم بهــا علــى أن تتكفــل وزارة 
العــدل بدفــع أتعــاب احملامــي لعجــزي املــادي- هكــذا قــرر- فجــرى 
إثبــات الوكالــة بالصفــة الــواردة أعــاه، وبســؤال املدعــى عليــه احلاضــر 
عــن إجابتــه التــي اســتمهل مــن أجلهــا قــدم مذكــرة جوابيــة مكونــة مــن 
صفحــة واحــدة باســم احملامــي ونصهــا حرفيــًا مــا يلي: )بصفتــي احملامي 
والوكيل الشــرعي عن موكلي/............. ، ســعودي اجلنســية، مبوجب 
بتاريــخ  العامــة  املباحــث  بســجن  موقــوف  رقــم)..........(  مدنــي  ســجل 
-1432/04/1هـــ ، أقــدم لكــم جــواب موكلــي عــن دعــوى املدعــي 
العــام ومــا جــاء يف الئحتــه مــن تهــم حيــث قــرر موكلــي قائــًا: أفيــد 
فضيلتكــم أن دعــوى املدعــي مجــرد تهــم ال صحــة لهــا وال دليــل وال بينــة 
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عليهــا وهــي غيــر صحيحــة جملــًة وتفصيــًا  ولــم أصــادق علــى هــذه التهم 
مــن األســاس وأطلــب إخــاء ســبيلي مــن هــذه الدعــوى واحلكــم بردهــا 
وتعويضــي عــن األضــرار التــي تعرضــت لهــا ومنهــا :-احلبــس االنفــرادي 
ملــدة خمســة أشــهر وعشــرة أيــام. عــدم متكينــي مــن االســتعانة مبحامــي 
أثنــاء فتــرة التحقيــق. القيــد بالكلبشــة يف اليديــن. مســاومتي مــن ِقبــل 
احملقــق باإلقــرار علــى التصديــق والتعاون مقابل اخلــروج. املنع من الزيارة 
واالتصــال واالطمئنــان علــى األهــل. ناهيكــم عّمــا حصــل مــن مداهمــة 
ــاء واألهــل بحمــل األســلحة يف وجوههــم  ــع األبن ــي وتروي ــي يف غياب ملنزل
ممــا تســبب لهــم بأزمــة نفســية مــا زالــوا يعانــون منهــا حتــى اآلن . هــذا 
جوابــي«. انتهــى. هــذا جــواب موكلــي وقــد أجــاب عــن التهــم مبــا يثبــت 
براءتــه وينفــي إدانتــه وعليــه آمــل إخــاء ســبيل موكلي من هــذه الدعوى 
وإثبــات براءتــه بــراءة للذمــة، واهلل يرعاكــم، وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد. احملامــي:........... ســجل مدنــي رقــم : )............( ترخيــص 
وزارة العــدل رقــم : ........... انتهــى. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام رد 
قائــًا: تضمــن جــواب املدعــى عليــه إنــكاره ملــا نســب إليــه يف الئحــة 
الدعــوى العامــة وهــذا اإلنــكار غيــر صحيــح بــل الصحيــح مــا جــاء يف 
الائحــة وبينتــي علــى ذلــك إقــرار املوقــوف املرفــق بــأوراق القضيــة علــى 
اللفــة رقــم )16( ومــا جــاء يف إقــرار مينــي اجلنســية املرفــق بــأوراق القضيــة 
علــى اللفــة رقــم )15( وهمــا إقــراران مصدقــان شــرعًا، وقــد تضمنــت 
إفــادة املوقــوف/ .........بأنــه تعــرف علــى املتهــم/ املكنــى/ ....عــن طريــق 
ابــن عمــه/ ......... وذلــك عــام 1426هـــ تقريبــًا مــن خــال لقاءاتــه بــه يف 
منــزل/ ........... باإلضافــة إلــى زياراتــه للمتهــم/ ... برفقــة ..... يف البــر 
بضواحــي مدينــة الدمــام وأقــر بأنــه يف بدايــة عــام 1427هـــ طلــب/ ......... 
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مــن/ ........... بــأن يقــوم بإيصالهــم بســيارته إلــى منطقــة احلدود الشــمالية 
بتســهيل  ســيقوم  هنــاك  شــخص  للقــاء   ). .....و........و..و...و..و   .( وهــم 
عمليــة خروجهــم إلــى العــراق بقصــد املشــاركة يف القتــال الدائــر هنــاك 
وبالفعــل قــام ....بإيصالهــم إلــى عرعــر أو ســكاكا ثــم اتصــل ......... 
علــى ذلــك الشــخص ولكــن الشــخص أخبــره بصعوبــة اخلــروج يف هــذا 
الوقــت وأن الظــروف األمنيــة غيــر مناســبة ثــم عــادوا إلــى الدمــام يف 
نفــس اليــوم علــى ســيارة نــوع .... كمــا تضمنــت إفــادة املوقــوف  ............. 
ــــ مينــي اجلنســية ــــ مبثــل مــا أفــاد بــه املوقــوف/ ............ هكــذا رد، وقــد 
جــرى اطاعنــا علــى أقــوال املذكوريــن املرفقــة باملعاملــة وقــد تضمنــت 
مــا ذكــره املدعــي العــام بعاليــه، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه رد 
قائــًا: أطلــب إمهالــي إلحضــار ردي مكتوبــًا هكــذا رد، فجرى إمهال 
املدعــى عليــه لتقــدمي رده إلــى اجللســة القادمــة، وأقفلــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة والنصــف وتأجلــت إلــى يــوم الثاثــاء 1434/11/18هـــ وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/10/11هـــ  .
الســاعة  1434/11/18هـــ  الثاثــاء  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
التاســعة والنصــف افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام/ ........  
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه/ ... .........، وبســؤال املدعى عليه احلاضر 
عــن إجابتــه التــي اســتمهل مــن أجلهــا قــدم مذكــرة جوابيــة مكونــة مــن 
ثــاث صفحــات باســم احملامــي ........ ونصهــا حرفيــًا مــا يلــي: )بصفتــي 
.... ، ســعودي اجلنســية  احملامــي والوكيــل الشــرعي عــن موكلــي/ 
مبوجــب ســجل مدنــي )...........( أوّضــح لفضيلتكــم اآلتــي: يف اجللســة 
املاضيــة ُطلــب مّنــا الــرد علــى مــا قّدمــه املّدعــي مــن مســتندات ضــد 
ــى  ــًا عل ــا، وهــي أقــوال لبعــض الســجناء حــول الدعــوى، وجواب موّكلن
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هــذه املســتندات نفيدكــم مبــا يلــي:-أواًل:إن أقــوال املتهمــن املســاجن 
ضــد بعضهــم ال تعتبــر أدلــة معتبــرة ألن أقوالهــم وإقراراتهــم قاصــرة على 
أنفســهم، واملتهــم يدفــع عــن نفســه رغبــة ورهبــة وال يخلــوا مــن التعــّرض 
لإلكــراه أو التأثيــر يف إرادة أو احلــرص علــى جلــب منفعــة لنفســه أو 
دفــع مضــّرة فــا يصــح االعتمــاد علــى مثــل هــذه األقــوال. ثانيــًا: كمــا 
أبــن لفضيلتكــم أن شــهادة الشــهود التــي يســتند إليهــا املدعــي العــام 
باطلــة يف األصــل، ويوجــد بهــا الكثيــر مــن التناقضــات بــن أقوال كًا 
مــن الشــاهدين ....، و......، فالشــاهد األول/........، يف بدايــة اعترافــه، 
الضغــط  بعــد  ثــم  بأنهــم يف األصــل ذهبنــا يف رحلــة صيــد،  اعتــرف 
عليــه مــن قبــل احملققــن وممارســة اإلكــراه عليــه، وإقناعــه جبــرًا 
باعترافــات الشــاهد الثانــي اعتــرف باآلتــي: أنــه طلــب مــن موكلــي بــأن 
يقــوم بإيصالهــم بســيارته إلــى منطقــة احلــدود الشــمالية للقــاء شــخص 
هنــاك، ثــم عــادوا إلــى الدمــام يف نفــس اليــوم علــى ســيارة .... وصــادق 
علــى ذلــك، ولــم تكــن الســيارة لونهــا أبيــض كمــا ذكــر، فهــذا مــن 
التناقضــات التــي تبطــل شــهادته، فكيــف على أنســان يذهب يف ســيارة 
مــن الدمــام إلــى احلــدود الشــمالية وهــو لــم يعــرف لونهــا، وهــذه بينــة 
واضحــة علــى بطــان تلــك الشــهادة التــي يســتند إليهــا املدعــي العــام. 
علمــًا بــان احملقــق أثنــاء التحقيــق عــرض علــى موكلــي موافقــة قــول 
......، بأنهــم ذاهبــن إلــى رحلــة صيــد أو املوافقــة علــى قــول الشــاهد 
.........، فرفــض موكلــي هــذا البهتــان والظلــم. أمــا بالنســبة  الثانــي 
لشــهادة الثانــي/ .........، فذكــر يف شــهادته بــأن موكلــي ميلــك ســيارة 
نــوع ....، وهــذه مــن التناقضــات التــي تبطــل تلــك الشــهادة، وهنــا يتبــن 
لفضيلتكــم التناقــض الواضــح بــن شــهادة املذكوريــن، وبطانهــا 
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وعــدم صحــة االســتناد إليهــا، وقــد ذكــر هــذا يف محضــر املواجهــة 
إمــام احملقــق، وقــد طلــب موكلــي مــن احملقــق تدوينــه يف دفتــر املواجهــة 
ــي وبــن الشــاهد الثانــي/.....،  ــت إمــام احملقــق بــن موكل الــذي حصل
ودونــة آنــذاك. ثالثــًا: كمــا أود لفــت أنتبــاه فضيلتكــم بــأن هنــاك ثاثــة 
أشــخاص مذكوريــن بأننــي قمــت بنقلهــم بجانــب كًا مــن املذكوريــن 
الــذي أســتند إليهــم املدعــي العــام يف دعــواه وهــم كًا مــن)......، و......، 
ــى شــهادتهم  ــم حضورهــم واالســتناد إل ــم يت ــب أن ل و......(، فمــن العجي
يف تلــك الواقعــة، بالرغــم مــن أنهــم أشــخاص رئيســن يف تلــك الواقعــة. 
وأخيــرًا: أفيــد فضيلتكــم أن دعــوى املدعــي العــام مرفوضــة جملــًة 
وتفصيــًا، كمــا أبــن لفضيلتكــم أن موكلــي لــم يســتوقف علــى أثــر 
هــذه القضيــة يف األصــل بــل اســتوقف علــى أثــر تعميــم قــدمي لــم ترفعــه 
عنــه إدارة املباحــث، وحــن ذهابــه للســفر فوجــئ بذلــك، وأثنــاء أســتام 
املباحــث ملوكلــي مــن اجلــوازات، وحتويلــه إلــي قســم اإلدارة أخبــروه 
ــا لــم نرفعــه، ومبجــرد حضــور كفيــل  املباحــث أنــه تعميــم قــدمي، وأنن
لــك ســوف يتــم خروجــك، وبســبب رفــض موكلــي لنظــام الكفيــل، 
وأنــه لــم يقــم بشــيء مخالــف كان هــذا الســبب إليقافــه وســجنه، كمــا 
أضيــف لفضيلتكــم قصــة إيقافــه كاملــة حيــث قــال موكلــي )لقــد 
كنــت أتــردد علــى وزارة الداخليــة و ملــدة خمــس ســنوات أطالــب بعــدة 
طلبــات مــن أهمهــا العــاج خــارج اململكــة و قــد أبلغنــي د. .... مديــر 
مكتــب التنســيق بالــوزارة أن أراجــع جــوازات الدمــام و اســتخرج جــواز 
الســفر اخلــاص بــي حتــى يتــم لــي الســفر خــارج اململكــة علــى نفقــة وزارة 
الداخليــة و بعــد ترتيــب أمــوري ذهبــت إلــى جــوازات الدمــام مستبشــرًا 
خيــرًا بتاريــخ 1432/4/1 هـــ بنــاء علــى توجيــه الدكتــور..... وعندمــا 



187

راجعــــت اجلــــوازات تفاجــأت بأنــه علــي تعميــــم مــن املباحـــــث وألقــي 
ــي إلــى  ــي بــداًل مــن العــاج الــذي كنــت أنتظــره و مت حتويل القبــض عل
قســم املباحــث الواقــع يف حــي ........... بالدمــام و عنــد وصولــي إليــه 
إننــا   « لــي  قــال  و  اجلــوازات  مــن  الــذي أحضرنــي  الضابـــط  أخبرنــي 
جبنــاك باخلطــأ بســبب تعميــم قــدمي عليــك لــم نرفعــه عنــك و قــد اتصلنــا 
ــم أفعــل شــيئًا  ــا ل ــي و أن ــاذا يكفلن ــه مل ــت ل ــك« و قل ــك .....ليكفل بقريب
و قــال لــي »وصلــت الرســالة« و ذهــب عنــي وكان قريبــي قــد وصــل 
إلــى البــاب اخلارجــي يف نفــس القســم فخــرج إليـــه أحـــد العسـاكـــر فقال 
لــه »املوضــوع تطــور روح و بعديــن نتصــل عليــك« وبعــد ســاعتن جاءنــي 
ضابــط آخــر و قــال لــي »ســوف يتــم حتويلــك إلــى شــعبة التحقيــق« وقلــت 
لــه ملــاذا فقــال الضابــط و بهــذا اللفــظ »أنــا أوريــك« و بالفعــل مت حتويلــي 
إلــى الســجن وقامــت فرقــة مــن املباحــث مبداهمــة منازلــي حاملــن معهــم 
البنــادق الرشاشــة أمــام اجليــران و كذلــك أمــام أطفالــي داخــل املنــزل و 
معهــم امــرأة مفتشــة و مت إغــاق أحــد الغــرف عليهــا مــع زوجاتــي وأبنائي 
وقــام الرجــال بتفتيــش املنــزل كامــًا حتى غرف النوم وأغراض نســائي 
وبناتــي اخلاصــة ونشــرت املابــس خــارج أماكنهــا هــذا فيمــا يخــص 
املنــزل األول الــذي كانــت أســرتي مجتمعــة فيــه و أمــا املنــزل اآلخــر 
ــه مثــل املنــزل  ــه املفتشــة وحصــل ل ــم تدخل الــذي لــم يوجــد فيــه أحــد فل
األول وزاد بتكســير البــاط وأمــا أنــا فحقــق معــي ومكثــت أحــد عشــر 
شــهرًا منهــا خمســة أشــهر وعشــرة أيــام انفــرادي علمــًا بــأن املتحــدث 
ــة قــد صــرح ســابقًا يف بعــض وســائل اإلعــام  ــوزارة الداخلي الرســمي ب
أن الســجن إذا أمضــى ســتة أشــهر ولــم يثبــت عليــه شــيء يوضــع حتــت 
احملقــق خطوطــًا ويطلــق ســراح الســجن ويتــم تعوضــه وأمــا أنــا فقــد 
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أمضيــت أحــد عشــر شــهرًا ولــم أعلــم بتهمتــــي ولـــــم أصــــدق علــــى شــــيء 
ــي أن قضيتــي هــو اتصــال  ــى ذلــك عنــد اإلفــراج وقعونــي عل ــادة عل وزيــ
علــى رقــم مشــبوه!(، علمــًا بــأن موكلــي قــد رفعهــا مــن داخــل الســجن 
بهتــان وغيــر  املدعــي  ومــا جــاء يف دعــوى  الســجن.  إدارة  عــن طريــق 
صحيــح ، وعليــه وهديــًا علــى مــا قدمــت مــن اجلــواب والدفــاع املشــروع 
ــة أطلــب احلكــم بــرد  ــراءة األصلي ــي، ومتســكًا بقاعــدة الب عــن موكل
ــي مــن  ــه املجحفــة، وأطلــب إخــاء ســبيل موكل دعــوى املدعــي وطلبات
ــم، والســام عليكــم ورحمــة  ــراء الذمــة ورفــع الظل هــذه الدعــوى( إلب
اهلل وبركاتــه ،،، احملامــي: ...... ســجل مدنــي رقــم : ) ..... ( ترخيــص 
وزارة العــدل رقــم : ........... انتهــى. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام رد 
قائــًا: أمتســك مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى هكــذا رد، وبســؤال املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه هــل لديكمــا أي إضافــة غيــر مــا تقــدم فأجــاب 
ــة مرصــودة هكــذا  ــه مــن أدل ــًا: أكتفــي مبــا قدمت املدعــي العــام قائ
أجــاب، وأجــاب املدعــى عليــه قائــًا: ليــس لــديَّ إضافــة غيــر مــا تقــدم- 
هكــذا قــرر- لــذا جــرى قفــل بــاب املرافعــة، ورفعــت اجللســة للتأمــل، 
ــوم األربعــاء  ــى ي ــت إل ــت الســاعة التاســعة وخمســن دقيقــة وتأجل وأقفل
1435/1/3هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/11/18هـــ 
الســاعة  1434/11/19هـــ  األربعــاء  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
وحضــر  العــام/.....  املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  العاشــرة 
حلضــوره املدعــى عليــه/ . . .. ، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
الدعــوى،  يف  إليــه  نســب  مــا  بإنــكار  عليــه  املدعــى  وإجابــة  العــام 
اكتفــاءه  وقــرر  دعــواه  علــى  بينــة  يقــدم  لــم  العــام  املدعــي  ولكــون 
مبــا قدمــه يف املجلــس الشــرعي، ومــا قدمــه املدعــي العــام ال يناهــض 
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البــراءة األصليــة- ومــن املقــرر شــرعًا أن األصــل بــراءة الذمــة- وبعــد 
التأمــل والدراســة ألوراق القضيــة؛ لذلــك فلــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه ............... مبــا نســب إليــه يف الدعــوى وأخليــت ســبيله منهــا وبذلــك 
حكمــت. وبإعــان احلكــم عليهمــا قــرر املدعــى عليــه بقولــه: أنــا مقتنــع 
باحلكــم، كمــا قــرر املدعــي العــام بقولــه: أنــا معتــرض علــى احلكــم 
بائحــة اعتراضيــة هكــذا قــرر، فأفهمــت املدعــي العــام بــأن موعــد 
اســتام نســخة مــن احلكــم يف هــذا اليــوم األربعــاء 1434/11/19هـــ 
لتقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن يومــًا تبــدأ مــن تاريــخ االســتام املذكــور 
وفقــًا للمــادة الرابعــة والتســعن بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
ويف حالــة انتهــاء املــدة دون تقــدمي اعتراضــه يتــم رفــع املعاملــة حملكمــة 
بــدون الئحــة وفقــًا للمــادة اخلامســة  االســتئناف اجلزائيــة املتخصصــة 
والتســعن بعــد املائــة مــن النظــام ســالف الذكــر وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد حــرر يف 1434/11/19هـــ. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد 1434/11/23هـــ فتحــت اجللســة 
تســليمه  وجــرى  العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر  الثانيــة عشــرة  الســاعة 
نســخة مــن قرارنــا رقــم )................( وتاريــخ 1434/11/20هـــ لتقــدمي 
اعتراضــه عليــه يف الوقــت احملــدد نظامــًا وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
يــوم األحــد  . احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف  وحــرر يف 1434/11/23هـــ 
1434/12/22هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة وخمســن دقيقــة 
وقــد وردتنــا الئحــة اعتراضيــة مــن املدعــي العــام قيــدت بهــذه احملكمــة 
برقــم 34/22285 يف 1434/12/18هـــ مكونــة مــن ثــاث صفحــات 
ولــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى احلكــم وجــرى إرفاقهــا باملعاملــة وقــررت 
ــة املتخصصــة  ــة حملكمــة االســتئناف اجلزائي رفــع كامــل أوراق املعامل
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لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/12/22هـــ . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا القاضــي........... باحملكمــة اجلزائيــة 
يف  انتدابــه  أثنــاء   ..... القاضــي  فضيلــة  بعمــل  القائــم  املتخصصــة 
ــوم األحــد 1435/1/21هـــ فتحــت  مهمــة رســمية خــارج اململكــة ويف ي
مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  دقائــق  وعشــرة  العاشــرة  الســاعة  اجللســة 
محكمــة االســتئناف اجلزائيــة املتخصصــة باخلطــاب 34/2102 وتاريــخ 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة  مــن فضيلــة  لنــا  1435/1/15هـــ واحملالــة 
املتخصصــة املســاعد برقــم 35/1106 وتاريــخ 1435/1/15هـ، واملتعلق 
بالدعــوى العامــة ضــد/ ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)...........( ، وقــد ُظّهــر القــرار مبــا نصــه : ) فقــد اطلعنــا علــى هــذا القرار 
رقــم 4/34/35 وتاريــخ 1434/11/20هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ
1435/1/11هـــ  وتاريــخ  1/74/ص  رقــم  القــرار  وأصدرنــا   ............/
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق (. لــذا جــرى إحلاقــه حتــى 

ــا محمــد ،حــرر يف 1435/1/21هـــ . ــى نبين ــى اهلل عل ال يخفــى وصل
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رقم الصك: 11/34/1 تاريخه:  1434/5/4هـ 
رقم الدعوى:  189   رقم قرار التصديق من 

محكمة االستئناف: 2/364/ص/1434/10/7 
تاريخه: 1434/08/14هـ  

 اإلخــالل بأمــن الوطــن - عــدم اإلخبــار عــن واقعــة متــس أمــن البــالد - 
التعزيــر باعتبــاره مخالفــا للنظــام وليــس متخابــرا مــع دولــة أجنبيــة 

- اإلقــرار كل ال يتجــزأ.

املادة )194( و )195( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بارتكابــه  جرميــة  تخابــره  مــع  
اســتخبارات  دولــة  أخــذت  موقفــًا  معاديــًا  للمملكــة آنــذاك  وذلــك  
مبقابلتــه ببعــض  مســؤولي  االســتخبارات  فيهــا  واتفاقــه  معهــم  علــى  
دخولــه  اململكــة  وتقــدمي  املعلومــات  عــن  أعــداد  اجليــش  والقواعــد  
األمريكيــة  ومواقعهــا  أثنــاء  الغــزو  العراقــي  للكويــت حيــث  مت  
القبــض  علــى  املذكــور مــن  قبــل  اجلهــات  املختصــة  لعاقتــه  بقضيــة  
تهريــب  املخــدرات  بالطائــرة  الشــراعية  وعاقتــه  باملخابــرات  .... 
وحيــث  إن  مــا  أقــدم  عليــه  املذكــور  هــو  فعــل  محــرم  ومعاقــب  عليــه  

شــرعًا  وموجــب  مــن  موجبــات  التعازيــر  لــذا  يطلــب:- 
1- إثبات  ما  أسند  إليه  شرعًا .

2- احلكم  عليه  بعقوبة  تعزيرية  شديدة  زاجرة  له  ورادعه  لغيره.
3- احلكــم  مبنعــه  مــن  الســفر  اســتنادًا  للمــادة  السادســة  الفقــرة  
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الثانيــة  مــن  نظــام  وثائــق  الســفر، وقــد أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة 
علــى الدعــوى جملــة وتفصيــًا وأن غرضــه مــن  املوافقــة  علــى  عــرض  
االســتخبارات كان  بقصــد  العــودة  إلــى  بــاده  وليــس  لــه قصــد  آخــر  
وأنــه لــم  يقــم  بــإدالء  أي  معلومــات   لاســتخبارات  ولــم  يرجــع  للعــراق  
بعــد  خروجــه  منهــا ، ومبــا  أن  املدعــي  العــام  لــم  يدعــي  علــى  املدعــى  
عليــه  بتزويــد  االســتخبارات  مبعلومــات  عمــا  طلبتــه  منــه  ولــم  يدعــي  
أنــه  جتســس  لصالــح  تلــك  اجلهــة  ومبــا  أن  املدعــى  عليــه  ذكــر  بــأن  
موافقتــه  علــى  مــا  عرضتــه  عليــه  االســتخبارات إمنــا  كان  رغبــة  منــه  
يف  العــودة  إلــى  بــاده  وأنــه  لــم  يقــم  بالتجســس  لتلــك  الدولــة  وإقــراره  
املذكــور  ليــس  فيــه  مــا  يدينــه  بخصــوص  التجســس  واإلقــرار  كل  
ــه  مبــا  نســبه   ــة  املدعــى  علي ــت إدان ــم  يثب ــه ل ــك  كل ال  يتجــزأ  - لذل
إليــه  املدعــي  العــام  يف  دعواه،ومبــا  أن  املدعــى  عليــه  لــم  يخبــر  
اجلهــات  املختصــة  يف  هــذا  البلــد  بعــد  دخولــه  مبــا  حصــل، لذلــك 
ــى  ذلــك  بســجنه  ســتة  أشــهر   قضــت احملكمــة باحلكــم بتعزيــره  عل
اعتبــارًا  مــن  تاريــخ  إيقافــه . صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 

بعــد التعديــل.

القاضــي  يف  احملكمــة     ... أنــا   احلمــد  هلل  وحــده  وبعــد  فلــدي  
اجلزائيــة  املتخصصــة  بنــاًء  علــى  املعاملــة  الــواردة  مــن  هيئــة  التحقيــق  
واإلدعــاء  العــام  برقــم  هـــ7515/24  وتاريــخ  23/  1434/2هـــ  واملقيدة  
باحملكمــة  بالقيــد  رقــم  34/8093  وتاريــخ  1434/4/22هـــ  احملالــة  
1434/4/22هـــ   وتاريــخ     189 برقــم   الرئيــس   فضيلــة   مــن   لنــا  
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واملتعلقــة  بدعــوة  املدعــي  العــام  ضــد  املدعــى  عليــه  ...  ففــي  يــوم  
الســبت  املوافــق  1434/5/11هـــ  افتتحــت  اجللســة  األولــى  يف  الســاعة  
العاشــرة  والنصــف  وفيهــا  حضــر  املدعــي  العــام  ...  وحضــر  حلضــوره  
املدعــى  عليــه... ســعودي  اجلنســية  يحمــل  بطاقــة  الهويــة  الوطنيــة  
رقــم ... وادعــى  املدعــي  العــام  قائــًا  يف  دعــواه  )بســم  اهلل  الرحمــن  

ــم  )الئحــة  دعــوى  عامــة( الرحي
احلمــد  هلل  وحــده  والصــاة  والســام  علــى  مــن  ال  نبــي  بعــده  وبعــد:  
بصفتــي  مدعيــًا  عامــًا  بهيئــة  التحقيــق  واالدعــاء  العــام  أدعــي  علــى   
...، تاريــخ  امليــاد:  1363هـــ، ســعودي  اجلنســية  مبوجــب  الســجل  
املدنــي  رقــم  )...(،  احلالــة  االجتماعيــة  متــزوج ،  املؤهــل  التعليمــي :  
أمــي،  املوقــوف ســابقا بتاريــخ  1432/11/13هـــ  .  وذلــك  الرتكابــه  
جرمية  تخابره  مع  استخبارات  دولة  أخذت  موقفًا  معاديًا  للمملكة  
آنــذاك  وذلــك  مبقابلتــه  بعــض  مســؤولي  االســتخبارات  فيهــا  واتفاقــه  
معهــم  علــى  دخولــه  اململكــة  وتقــدمي  املعلومــات  عــن  إعــداد  اجليــش  
والقواعــد  األمريكيــة  ومواقعهــا  أثنــاء  الغــزو  العراقــي  للكويــت.  
حيــث  مت  القبــض  علــى  املذكــور  بالتاريــخ  املنــوه  عنــه  أعــاه  مــن  
قبــل  اجلهــات  املختصــة  لعاقتــه  بقضيــة  تهريــب  املخــدرات  بالطائــرة  
الشــراعية  وعاقتــه  باملخابــرات  ....  .  وباســتجوابه  أقــر  أنــه  ســافر  
خمــس  ســفرات  لــألردن  وســفرتن  لســوريا  )اليذكــر  تواريخهــا(  أمــا  
العــراق  فقــد  ســافر  إليــه  قبــل  أحــداث  حــرب  العــراق  علــى  الكويــت  
بثاثــة  أشــهر  تقريبــًا  مــن  أجــل  أن  يقــوم  باســترداد  مبالــغ  ماليــه  لــه  
بذمــة  )...(  ثمــن  مكائــن  آيــس  كــرمي  وقطــع  ســجاد  وأكيــاس  
باســتك  باعهــا  لــه  بقيمــة  )180.000(  مائــة  وثمانــن  ألــف  ريــال  
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تقريبــًا  حيــث  قــام  بتقــدمي  دعــواه  تلــك  للجهــات  املعنيــة  وبقــى  هنــاك  
ملــدة  ثــاث  أشــهر  يتابــع  موضوعــه  -  ويف  تلــك  الفتــرة  مت  اجتيــاح  
العــراق  للكويــت  وســافر  إلــى  الكويــت  للخــروج  منهــا  للمملكــة  
إاّل  أنــه  قبــض  عليــه  هنــاك  مــن  قبــل  اجليــش  العراقــي.  وبعــد  القبــض  
عليــه  لــم  يكــن  معــه  أي  إثبــات  لهويتــه  الســعودية  وأبلــغ  اجليــش  
العراقــي  أن  اســمه/... مــن  باديــة  العــراق  وأن  أســرته  تقيــم  باململكــة  
وقــد  أوقــف  لديهــم  ثــم  أحيــل  إلــى  ســجن  البصــرة  ثــم  لســجن  بغــداد  
وأســتقر  بــه  احلــال  يف  ســجن  الرمــادي  ملــدة  ســتة  أشــهر .  وأنــه  خــال  
ســجنه  بالرمادي  يف  العراق  كان  يتردد  عليهم  أشــخاص  عراقيون  
يســألونهم  عــن  وضعهــم  يف  الســجن  وعــن  اإلعاشــة  ويف  إحــدى  
املــرات  طلــب  أحدهــم  االجتمــاع  بــه  يف  أحــد  املكاتــب  بالســجن  
وأخبــره  أنــه  مــن  االســتخبارات  العراقيــة  ويرغــب  أن  يتعــاون  معهــم  
بــأن  يذهــب  إلــى  الســعودية  ويزودهــم  بأعــداد  اجليــش  والقواعــد  
األمريكيــة  ومواقعهــا  وأن  عليــه  أن  يقــدم  املعلومــات  لهــم  خــال  
مــدة  عشــرة  إلــى  عشــرين  يومــًا  حيــث  يعــود  ويســلم  نفســه  ألي  
بالعــراق  ويطلــب  مقابلــة  االســتخبارات  هنــاك   مركــز  حــدودي  
وبالفعــل  وافــق  علــى  ذلــك  العــرض  .  وأفــاد  بــأن  االســتخبارات  
العراقيــة  قامــت  بإنزالــه  بالقــرب  مــن  احلــدود  الســعودية  باجتــاه  
جديــدة  عرعــر  وتســلل  مبفــرده  الــى  األراضــي  الســعودية  بطريقــة  
غيــر  مشــروعة  ســيرًا  علــى  األقــدام  حتــى  وصــل  إلــى  عرعــر  ومنهــا  
ســافر  إلــى  الريــاض  ويزعــم  أنــه  لــم  يعــد  إلــى  العــراق  بعــد  خروجــه  
منهــا  ولــم  يــزود  االســتخبارات  العراقيــة  بــأي  معلومــات  وصــادق  علــى  
ــه  مبــا   ــه  اإلتهــام  ل ــق  عــن  توجي اقــراره  شــرعًا.  وقــد  أســفر  التحقي
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أســند  إليــه  وذلــك  ملــا  ورد  باعترافــه  املصــدق  شــرعًا  املرفــق  بــأوراق  
القضيــة.  وحيــث  إن  مــا  أقــدم  عليــه  املذكــور  وهــو  بكامــل  أهليتــه  
املعتبــرة  شــرعًا  مــع  علمــه  بأهميتهمــا  وســريتها  للمحافظــة  علــى  
األمــن  واســتقرار  البــاد  ممــا  يــدل  علــى  ســوء  مســلكه  وفســاد  
منهجــه  ومخالفتــه  ملــا  أمــر  اهلل  بــه  مــن  الطاعــة  الواجبــة  لولــي  األمــر  
مــع  علمــه  مبــدى  أهميتهــا  وســريتها  للمحافظــة  علــى  أمــن  وإســتقرار  
آيــة  12     تعالــى  )وال  جتسســوا(  ســورة  احلجــرات   البــاد  لقولــه  
واملذكــور  خــان  الوطــن  بهــذا  الفعــل  وأبــدى  اســتعداده  للعمــل  مــع  
اســتخبارات  دولــة  معاديــة  بتقــدمي  معلومــات  يف  غايــة  األهميــة  تتعلــق  
ــة   ــا  لهــذه  اخليان باجليــش  والقواعــد  العســكرية  يف  زمــن  احلــرب  ومل
مــن  أثــر  عظيــم  علــى  العبــاد  والبــاد  وتعريــض  مصالــح  األمــة  ألعظــم  
األخطــار  يف  زمــن  احلــرب  وهــو  مخالــف  للنصــوص  الشــرعية  ومــن  
ذلــك  قولــه  تعالــى )يــا  أيهــا  الذيــن  أمنــوا  ال  تخونــوا  اهلل  والرســول  
وتخونــوا  أماناتكــم  وأنتــم  تعلمــون(  ســورة  األنفــال  آيــة  27  .  وال  
شــك  أن  مــا  أقــدم  عليــه  املذكــور  مبــا  يخــدم  مصلحــة  دولــة  معاديــة  
فيــه  إضــرار  كبيــر  وبــاب  مــن  أبــواب  الفســاد  ومــا  قــام  بــه  املذكــور  
إمنــا  جــاء  عــن  قصــد  جنائــي  متثــل  يف  خدمــة  أعــداء  البــاد  ومواالتهــم  
ومســاعدتهم  يف  أفعالهــم.  وقــد  حــذر  الرســول  صلــى  اهلل  عليــه  
ــة  املنافــق  ثــاث  ...  وإذا  أؤمتــن  خــان(   ــة  فقــال  )آي وســلم  مــن  اخليان
وقولــه  )ال  إميــان  ملــن  ال  أمانــة  لــه(.  وحيــث  إن  مــا  أقــدم  عليــه  
املذكــور  هــو  فعــل  محــرم  ومعاقــب  عليــه  شــرعًا  وموجــب  مــن  
موجبــات  التعازيــر  لــذا  أطلــب :-  1-  إثبــات  مــا  أســند  إليــه  شــرعًا.  
2-  احلكــم  عليــه  بعقوبــة  تعزيريــة  شــديدة  زاجــرة  لــه  ورادعــه  لغيــره.  
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3-  احلكــم  مبنعــه  مــن  الســفر  اســتنادًا  للمــادة  السادســة  الفقــرة  
الثانيــة  مــن  نظــام  وثائــق  الســفر.  وبــاهلل  التوفيق(أ.هــــ  هــذه  دعــواي،  
ثــم  جــرى  ســؤال  املدعــى  عليــه  اجلــواب  عــن  الدعــوى  بعــد  إعامــه  
ــة  عــن  الدعــوى  بنفســه  حــاال  مشــافهة  أو   ــه  احلــق  يف  اإلجاب ــأن  ل ب
اإلجابــة  مكتوبــة  ولــه  احلــق  يف  االســتعانة  مبحــاًم  أو  وكيــل  للدفــاع  
عنــه  فأجــاب  قائــًا  كل  مــا  ذكــره  املدعــي  العــام  يف  دعــواه  
بــأن  غرضــي  مــن   صحيــح  جملــة  وتفصيــًا  وأفيــد  فضيلتكــم  
املوافقــة  علــى  عــرض  االســتخبارات  العراقيــة  كان  بقصــد  العــودة  
إلــى  بــادي  وليــس  لــي  قصــد  آخــر  كمــا  أفيدكــم  بأننــي  لــم  أقــم  
بــإدالء  أي  معلومــات  لاســتخبارات  العراقيــة  ولــم  أرجــع  للعــراق  بعــد  
خروجــي  منهــا  يف  ذلــك  التاريــخ  هــذا  إجابتــي  وباالطــاع  علــى  
املعاملــة  وجــدت  علــى  اللفــة  رقــم  )12(ملــف  حتقيــق  وفيهــا  علــى  
الصفحــة  رقــم  )8.7.6.5(  إقــرار  للمدعــى  عليــه  املصــدق  شــرعًا  مبــا  
نســبه  إليــه  املدعــي  العــام  يف  دعــواه  ونصــه:  )أقــرار  خطــي  بتاريــخ  
ـ   ...ـ  ســعودي  اجلنســية  أنــا  املدعــو/   ـــــ  1433/1/25هـــ  أقــر     24
مبوجــب  الهويــة  رقــم  ...والصــادرة  مــن  أحــوال  رفحــاء  وأنــا  بكامــل  
قــواي  العقليــة  املعتبــرة  شــرعًا  مبــا  يلــي:  1/  أقــر  بــأن  أســمي  
احلقيقــي  هــو  /  ...  وال  أحمــل  بهــذا  االســم  أي  جنســية  ومــن  مواليــد  
الرطبة  بالعراق  ونشأت  يف  بادية  العراق  واألردن  وسوريا  والسعودية  
متنقــًا  بينهــا  حتــى  بلــغ  عمــري  عشــرون  عامــًا  .  2/  أقــر  بأنــي  
عندمــا  بلغــت  عشــرون  عامــًا  مــن  العمــر  قدمــت  مــع  أســرتي  وكنــا  
يف  منطقة  احلزول  جنوب  غرب  محافظة  رفحاء  )منطقة  صحراوية(  
وبعــد  وفــاة  والــدي  ذهبــت  إلــى  شــخص  يف  رفحــاء  يدعــى  ...وال  



197

أعــرف  بقيــة  أســمه  وعرفتــه  علــى  نفســي  باســم  /  ... وطلبــت  منــه  
أن  يســاعدني  يف  اســتخراج  بطاقة  هوية  لي  حيث  قام  مبســاعدتي  
وذهــب  معــي  إلــى  مكتــب  أحــوال  محافظــة  رفحــاء  يف  ذلــك  الوقــت  
واســتخرجت  بطاقــة  أحــوال  باســم  /  ...  وبتعريــف  مــن  أحــد  مشــايخ  
قبيلــة  شــمر  يدعــو  /  ... وبشــهادة  ...3/  أقــر  بأنــي  منــذ  أن  حصلــت  
علــى  اجلنســية  الســعودية  1388هـــ  باســم  /  ...وأنــا  أســتخدم  هــذا  
االســم  يف  جميــع  التعامــات  4/أقــر  بأنــي  بعــد  حصولــي  علــى  بطاقة  
األحــوال  اســتخرجت  جــواز  ســفر  وســافرت  إلــى  الكويــت  للبحــث  
عــن  عمــل  وقــد  عملــت  ســائق  لســيارة  أجــرة  خاصــة  لــي  ملــدة  ســنتن  
وبعدهــا  عــدت  إلــى  اململكــة  واســتقريت  يف  مدينــة  عرعــر  وفتحــت  
ورشــة  إلصــاح  الســيارات  وتوســعت  يف  هــذا  النشــاط  وتزوجــت  مــن  
ابنــة  عمــي  /  ... 5/  أقــر  بأنــي  بعــد  ذلــك  انتقلــت  إلــى  مدينــة  
الريــاض  ومارســت  نشــاط  جتــاري  مماثــل  ملــا  كنــت  أعمــل  بــه  يف  
عرعــر  باإلضافــة  إلــى  أنــي  قمــت  بتأســيس  مؤسســة  جتاريــة  باســمي  
وســلمتها  لشــخص  عراقي  اجلنســية  يدعى  /  ... للمتاجرة  بها  مقابل  
ــع   ــال  شــهريًا  كمــا  قمــت  ببي ــغ  ألفــن  )2000(  ري أن  يســلمني  مبل
ــارة   ــزل  ومــواد  باســتيكية  )عب ــن  آيســكرمي  وقطــع  مــن  ال مكائ
عــن  أكيــاس(  مببلــغ  )180.000(  مائــة  وثمانــون  ألــف  ريــال  علــى  
... املذكــور  ولــم  أســتلم  املبلــغ  وبقــي  يف  ذمتــه  ... الــذي  بعــد  فتــره  
غــادر  إلــى  العــراق  بعــد  تراكــم  الديــون  املاليــة  علــى  املؤسســة -   6/  
أقــر  بأنــي  ســافرت  إلــى  العــراق  قبــل  اجتيــاح  العــراق  للكويــت  
بثاثــة  أشــهر  عــن  طريــق  منفــذ  جديــدة  عرعــر  ملطالبــة  ... املذكــور  
باملبالــغ  التــي  بذمتــه  لــي  وقــد  أقمــت  يف  بغــداد  وتقدمــت  للجهــات  
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املعنيــة  مــن  أجــل  اســترداد  املبالــغ  أال  أن  ذلــك  لــم  يــؤدي  ألي  نتائــج  
وبعدهــا  تقدمــت  إلــى  ســفارة  اململكــة  يف  بغــداد  بشــكوى  ضــد  ... 
املذكور  ومت  إحالتي  إلى  اخلارجية  العراقية  التي  بدورها  أوصلتني  
إلــى  شــرطة  بغــداد  إال  أننــي  لــم  أحصــل  علــى  حقــي  منــه -   7/  أقــر  
ــت  ســافرت   ــاح  العــراق  للكوي ــوم  أو  يومــن  مــن  اجتي ــي  بعــد  ي بأن
إلــى  الكويــت  للخــروج  منهــا  إلــى  اململكــة  إال  أنــه  قبــض  علــي  مــن  
ــم  يكــن  بحوزتــي   قبــل  اجليــش  العراقــي  املتواجــد  يف  الكويــت  ول
أي  وثائــق  رســمية  تثبــت  هويتــي  الســعودية -   8/  أقــر  بأنــه  عنــد  
القبــض  علــي  مــن  قبــل  اجليــش  العراقــي  أبلغتهــم  أن  اســمي  هــو  /  
...  وأنــي  مــن  باديــة  العــراق  وعائلتــي  تســكن  يف  الســعودية  وبعدهــا  
مت  ترحيلــي  مــع  ســجناء  إلــى  ســجن  البصــرة  ثــم  ســجن  بغــداد  ثــم  
معتقــل  الرمــادي  لألســرى  وســجنت  هنــاك  ملــدة  ســتة  أشــهر  تقريبــًا 
يتــردد  علينــا   بالرمــادي  كان   أثنــاء  ســجني   بأنــه   أقــر     /9  -
أشــخاص  ال  أعرفهم  من  الســلطات  العراقية  بالزي  املدني  يســألون  
ــارات  مت   ــا  يف  الســجن  بشــكل  عــام  ويف  إحــدى  الزي عــن  أوضاعن
طلبــي  ملقابلــة  خاصــة  بأحــد  مكاتــب  الســجن  وأخبرونــي  أنهــم  مــن  
لتزويدهــم   معهــم   أتعــاون   أن   ويرغبــون   العراقيــة   االســتخبارات  
مبعلومــات  عــن  أعــداد  اجليــش  والقواعــد  األمريكيــة  ومواقعهــم  يف  
الســعودية  وأن  أقدم  املعلومات  لهم  خال  مدة  عشــرة  إلى  عشــرون  
يومــًا  وذلــك  عــن  طريــق  تســليم  نفســي  ألي  مركــز  حــدودي  عراقــي  
وأطلــب  منهــم  مقابلــة  االســتخبارات  وقــد  وافقــت  علــى  طلبهــم -  
10/  أقــر  بأنــه  بعــد  إباغــي  لاســتخبارات  العراقيــة  مبوافقتــي  علــى  
طلبهــم  قامــوا  بنقلــي  بســيارة  تابعــة  لاســتخبارات  العراقيــة  وأنزلوني  
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بالقــرب  مــن  احلــدود  العراقيــة  الســعودية  يف  منطقــة  قريبــة  مــن  منفــذ  
جديــدة  عرعــر  وتســللت  إلــى  اململكــة  ســيرًا  علــى  األقــدام  متجــاوزًا  
احلــدود  بطريقــة  غيــر  مشــروعة  حتــى  وصلــت  إلــى  عرعــر  ومنهــا  
ســافرت  إلــى  الريــاض -  11/  أقــر  بأنــي  لــم  أعــد  إلــى  العــراق  بعــد  
أن  خرجــت  منهــا  ولــم  أقــدم  أي  معلومــات  لاســتخبارات  العراقيــة  
عــن  مــا  طلــب  منــي  كمــا  أوردت  أعــاه -  12/  أقــر  بأنــه  لــي  أخ  
شــقيق  وضعتــه  بعــد  وفــاة  والــدي  لــدى  عمــي  ...حيــث  كان  يبلــغ  مــن  
العمــر  ســنتن  وتولــى  عمــي  ...تربيتــه  حتــى  بلــغ  مــن  العمــر  ســتة  
عشــر  وقــام  باســتخراج  هويتــه  الوطنيــة  باســم  /  ...وبعــد  تشــكيل  
اللجنــة  اخلاصــة  بتعديــل  أوضــاع  أبنــاء  الباديــة  عــدل  أســمه  إلــى  
ــل -   ــة  حائ ــًا  يف  مدين االســم  احلقيقــي  وهــو  /  ...وهــو  موجــود  حالي
13/  أقــر  بــأن  لــدي  عــدد  ســتة  أبنــاء  لــم  أقــم  بتســجيلهم  لــدى  
اجلهــات  املختصــة  وهــو  )...ـ  ......  ـ  ...ـ  ...ـ  ...(  وال  يحملــون  أي  أثبــات  
لهويتهــم  ألن  والدتهــم  كانــت  بعــد  عودتــي  مــن  العــراق -  14/ أقــر  
بأنــي  بعــد  عودتــي  مــن  العــراق  بطريقــة  غيــر  مشــروعة  لــم  أبلــغ  أي  
مــن  اجلهــات  األمنيــة  برجوعــي  إلــى  اململكــة  رغــم  علمــي  أنــي  
مطلــوب  للجهــات  األمنيــة  وهــذا  مــا  لــدي  وقــد  أوكلــت  احملقــق  
بكتابــة  هــذا  اإلقــرار  عنــي  وقــرأه  علــي  وعليــه  أوقــع  واهلل  خيــر  
...ـ  بصمتــه(  أ.هـــ  وبعــرض  هــذا   الشــاهدين.  املقــر  مبــا  فيــه  /  
االعتــراف  علــى  املدعــى  عليــه  أجــاب  عنــه  قائــًا  إن  هــذا  االعتــراف  
صحيــح  وصادقــت  عليــه  يف  احملكمــة  اجلزئيــة  بالدمــام  هكــذا  قــال  
وبســؤال  املدعــي  العــام  واملدعــى  عليــه  هــل  لديهمــا  مــا  يريــدان  
إضافتــه  فأجــاب  كل  واحــد  منهمــا  مبفــرده  قائــًا  ليــس  لــدي  مــا  
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أريــد  إضافتــه  هكــذا  قــاال  فبنــاًء  علــى  مــا  تقــدم  مــن  الدعــوى  
واإلجابــة  ومبــا  أن  املدعــي  العــام  لــم  يدعــي  علــى  املدعــى  عليــه  
بتزويــد  االســتخبارات  العراقيــة  مبعلومــات  عمــا  طلبتــه  منــه  ولــم  
يدعــي  أنــه  جتســس  لصالــح  تلــك  اجلهــة  ومبــا  أن  املدعــى  عليــه  ذكــر  
بــأن  موافقتــه  علــى  مــا  عرضتــه  عليــه  االســتخبارات  العراقيــة  إمنــا  
كان  رغبــة  منــه  يف  العــودة  إلــى  بــاده  وأنــه  لــم  يقــم  بالتجســس  
لتلــك  الدولــة  وإقــراره  املذكــور  ليــس  فيــه  مــا  يدينــه  بخصــوص  
التجســس  واإلقــرار  كل  ال  يتجــزأ  لذلــك  كلــه  لــم  يثبــت  لــدي  
إدانــة  املدعــى  عليــه  مبــا  نســبه  إليــه  املدعــي  العــام  يف  دعــواه  وقــررت  
رد  دعــوى  املدعــي  العــام  لعــدم  ثبوتهــا  وأخليــت  ســبيل  املدعــى  عليــه  
مــن  هــذه  الدعــوى  وبذلــك  حكمــت  وبعــرض  احلكــم  علــى  املدعــي  
ــة  حملكمــة   العــام  قــرر  عــدم  القناعــة  باحلكــم  وطلــب  رفــع  املعامل
االســتئناف  اجلزائيــة  املتخصصــة  بائحــة  فأجبتــه  لطلبــه  وأفهمتــه  
بأنــه  ســوف  يســلم  نســخة  مــن  هــذا  احلكــم  بتاريــخ  هــذا  اليــوم  وأنــه  
متــى  مضــت  املــدة  احملــددة  لاعتــراض  دون  تقــدمي  الئحــة  اعتــراض  
ســوف  يرفــع  احلكــم  إلــى  محكمــة  االســتئناف  اجلزائيــة  املتخصصــة  
بــدون  الئحــة  اعتــراض  إعمــااًل  للمادتــن  رقــم  )194-195(  مــن  نظــام  
اإلجــراءات  اجلزائيــة  وقــرر  املدعــى  عليــه  قناعتــه  باحلكــم  وبــه  
ختمــت  اجللســة  يف  متــام  الســاعة  احلاديــة  عشــر  وعليــه  جــرى  التوقيــع  
وبــاهلل  التوفيــق  وصلــى  اهلل  تعالــى  وبــارك  وســلم  علــى  نبينــا  محمــد  

وآله  وصحبه  أجمعن. 
احلمــد  هلل  وحــده  وبعــد  فلــدي  أنــا  القاضــي  ... باحملكمــة  اجلزائيــة  
املتخصصــة  افتتحــت  اجللســة  الثانيــة  يف  الســاعة  العاشــرة  مــن  يــوم  
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بالدعــوى   اخلاصــة   2013/3/17م   املوافــق   1434/5/5هـــ   األحــد  
  ... ...  وفيهــا  حضــر  املدعــي  العــام   العامــة  ضــد  املدعــى  عليــه  
وســلم  لــه  نســخة  مــن  قــرار  احلكــم  املســجل  برقــم  )11/34/1(  
وتاريــخ  1434/5/4هـــ  وأعلــم  بــأن  مــدة  االعتــراض  ثاثــون  يومــًا  
تبــدأ  مــن  تاريــخ  هــذا  اليــوم  1434/5/5هـــ  وأنــه  إذا  لــم  يقــدم  
الئحتــه  االعتراضيــة  خــال  هــذه  املــدة  ســوف  يرفــع  احلكــم  إلــى  
ــراض   ــدون  الئحــة  اعت ــة  املتخصصــة  ب محكمــة  االســتئناف  اجلزائي
خــال  خمســة  وأربعــن  يومــًا  مــن  تاريــخ  النطــق  باحلكــم  إعمــااًل  
للمادتــن  رقــم  )194-195(  مــن  نظــام  اإلجــراءات  اجلزائيــة  وحــرر  يف  
1434/5/5هـــ  وبــاهلل  التوفيــق  وصلــى  اهلل  تعالــى  وبــارك  وســلم  علــى  
نبينــا  محمــد  وآلــه  وصحبــه  أجمعــن  احلمــد  هلل  وحــده  وبعــد  يف  يــوم  
األحــد  1434/6/4هـــ  افتتحــت  اجللســة  الثالثــة  يف  الســاعة  الواحــدة  
ظهــرًا  وقــد  وردتنــا  الائحــة  االعتراضيــة  املقدمــة  مــن  املدعــي  العــام  
واملقيــدة  باحملكمــة  بالقيــد  رقــم  34/11400  وتاريــخ  1434/6/4هـــ  
واملكونــة  مــن  لفتــن  وقــد  جــرى  منــي  االطــاع  علــى  هــذه  الائحــة  
ولــم  أجــد  فيهــا  مــا  يؤثــر  علــى  مــا  حكمــت  بــه  وللبيــان  جــرى  
حتريــره  وحــرر  يف  1434/6/4هـــ  وبــاهلل  التوفيــق  وصلــى  اهلل  تعالــى  

وســلم  علــى  نبينــا  محمــد  وآلــه  وصحبــه  أجمعــن.
احلمــد  هلل  وحــده  وبعــد  افتتحــت  اجللســة  الرابعــة  يف  الســاعة  احلاديــة  
عشــر  صباحــًا  مــن  يــوم  األحــد  1434/8/28هـــ  وفيهــا  حضــر  املدعــي  
العــام  ... وحضــور  حلضــوره  املدعــى  عليــه  /  ... املدونــة  هويتــه  ســابقًا  
وقــد  عــادت  املعاملــة  مــن  محكمــة  االســتئناف  اجلزائيــة  املتخصصــة  
مبوجــب  خطــاب  رئيســها  رقــم  34/1010  وتاريــخ  1434/8/15هـــ  
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وبرفقهــا  القــرار  الصــادر  مــن  الدائــرة  الثاثيــة  األولــى  مبحكمــة  
االســتئناف  اجلزائيــة  املتخصصــة  برقــم  1/364/م/1434/08/14  
وتاريخ  1434/8/14هـ  املتضمن  انه  بدراسة  القرار  وصورة  ضبطه  
والائحــة  االعتراضيــة  وأوراق  املعاملــة  لوحــظ  أن  مــا  حكــم  بــه  
فضيلتــه  مــن  عــدم  ثبــوت  مــا نســبه  إليــه  املدعــي  العــام  مــن  اســتجابته  
للتعــاون  مــع  املخابــرات  العراقيــة  ضــد  اململكــة  يف  وقــت  تتخــذ  
ــك  يف   ــه  أقــر  بذل ــه  فاملدعــى  علي ــر  محل ــا  يف  غي ــًا  له ــًا  معادي موقف
املجلــس  الشــرعي  وتضمنــه  إقــراره  املصــدق  شــرعًا  فعلــى  فضيلتــه  
إعــادة  التأمــل  واثبــات  إدانتــه  بذلــك  ومعاقبتــه  علــى  فعلــه  نظــرًا  
خلطــورة  هــذا  اجلــرم  وعــدم  التهــاون  مــع  مثــل  ذلــك  ملــا  يفضــي  إلــى  
الضــرر  الكبيــر  بالبــاد  والعبــاد  ملاحظــة  مــا  ذكــر  ورصــد  مــا  
يجد  يف  الضبط  وصورته  والقرار  وسجله  واهلل  املوفق  وصلى  اهلل  
علــى  نبينــا  محمــد  والــه  وصحبــه  وســلم.  ـــــــــــ  عليــه  أجيــب  أصحــاب  
الفضيلــة  مشــايخنا  وفقهــم  اهلل  بأنــه  ثبــت  لــدي  وعــد  املدعــى  عليــه  
...  بــان  يقــوم  مبــا  طلبــت  منــه  االســتخبارات  العراقيــة  يف  حــال  
إخراجــه  مــن  الســجن  ونظــرا  إلــى  أنــه  لــم  يحصــل  منــه  ذلــك  فانــه  
قرينــة  علــى  صحــة  مــا  دفــع  بــه  مــن  أن  قصــده  هــو  اخلــروج  مــن  
ــه  ومبــا  أن  املدعــى   ــم  ب ــاء  مبــا  اســتعد  له الســجن  فقــط  دون  الوف
عليــه  لــم  يخبــر  اجلهــات  املختصــة  يف  هــذا  البلــد  بعــد  دخولــه  مبــا  
حصــل  فقــد  قــررت  تعزيــره  علــى  ذلــك  بســجنه  ســتة  أشــهر  اعتبــارًا  
مــن  تاريــخ  إيقافــه  يف  1432/11/3هـــ  وبذلــك  حكمــت .  وبعــرض  
ــه  وإفهامهــا  بحقهمــا  يف   ــى  املدعــى  العــام  واملدعــى  علي احلكــم  عل
االســتئناف  قــرر  املدعــى  عليــه  قناعتــه  باحلكــم  وقــرر  املدعــي  العــام  
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ــه  باحلكــم  وطلــب  رفــع  معاملتــه  حملكمــة  االســتئناف   عــدم  قناعت
اجلزائيــة  املتخصصــة  بــدون  الئحــة  اعتراضيــة  وأمــرت  بإحلــاق  مــا  
ذكــر  بالضبــط  يف  القــرار ثــم  بعــث  كامــل  أوراق  املعاملــة  إلــى  
محكمــة  االســتئناف  اجلزائيــة  املتخصصــة  إلجــراء  الــازم  حســب  
التعليمــات.  وبــه  ختمــت  اجللســة  يف  متــام  الســاعة  احلاديــة  عشــر  
والنصــف  وعليــه  جــرى  التوقيــع  وحــرر  يف  1434/8/28هـــ  وبــاهلل  
التوفيــق  وصلــى  اهلل  تعالــى  وبــارك  وســلم  علــى  نبينــا  محمــد  وآلــه  

وصحبــه  أجمعــن. 
احلمــد  هلل  وحــده  وبعــد  افتتحــت  اجللســة  اخلامســة  يــوم  الثاثــاء  
املوافــق  1435/03/21هـــ  الســاعة  الثامنــة  والنصــف  وقــد  عــادت  
املعاملــة  مــن  محكمــة  االســتئناف  بخطــاب  رئيســها  رقــم  341480  
وتاريــخ  1434/10/11هـــ  مرفقــًا  بــه  قــرار  الدائــرة  الثاثيــة  األولــى  
برقــم  2/364/ص/1434/10/7  وتاريــخ  1434/08/14هـــ  املتضمــن  
بعــد  املقدمــة  مــا  نصــه  :  )املصادقــة  علــى  احلكــم  بعــد  اإلجــراء  
األخيــر  واهلل  املوفــق  وصلــى  اهلل  وســلم  علــى  نبينــا  محمــد ،  عضــو  
د  ... ختمــه  وتوقيعــه  وعضــو  ... ورئيــس  الدائــرة  ...  ختمــه  وتوقيعــه(  
وللبيــان  جــرى  حتريــره،  مــع  التنبيــه  أنــه  لــم  يتــم  ضبطهــا  يف  حــن  
ورودهــا  مــن  محكمــة  االســتئناف  ســهوًا  مــن  املوظــف  املختــص  وبــه  
ختمت  اجللسة  يف  متام  الساعة  الثامنة  وأربعن  دقيقة  وباهلل  التوفيق  

وصلــى  اهلل  وســلم  علــى  نبينــا  محمــد  حــرر  يف  1435/03/21ه.
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رقم الصك: 3244413 تاريخه: 1432/3/11هـ 
رقم الدعوى: 475

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
350/خ/1/3 وتاريخ : 1432/6/1هـ

إخــالل باألمــن الوطنــي- الدعــوة للخــروج علــى ولــي األمــر بالتحريــض 
املســاس  شــأنه  مــن  مــا  إنتــاج  معلوماتيــة-  جرائــم  التظاهــر-  علــى 
بالنظــام العــام- تقريــر طبــي متخصــص - عــدم قبــول الرجــوع عــن 

اإلقــرار فيمــا يوجــب التعزيــر- إدانــة.

1- قــول اهلل تعالــى: ))وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى 
اإلثــم والعــدوان((.

2- قول اهلل تعالى: ))واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا((.
3- قــول اهلل تعالــى: ))وأن هــذا صراطــي مســتقيما فاتبعــوه وال تتبعــوا 

الســبل فتفــرق بكــم عــن ســبيله ذلكــم وصاكــم بــه((.
4- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســّلم: )ال َيْجِنــي جــاٍن ِإال َعَلــى َنْفِســِه( 

رواه أحمــد وابــن ماجــه والترمــذي وصححــه.
5- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )الديــن النصيحــة قالــوا ملــن 
يارســول اهلل قــال هلل ولكتابــه ولرســوله وألئمــة املســلمن وعامتهــم( رواه 

الترمــذي وأبــو داود والنســائي.
6- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) فــإن يتركوهــم ومــا أرادوا 

هلكــوا جميعــًا وإن أخــذوا علــى أيديهــم جنــوا وجنــوا جميعــًا(.
7- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســّلم: )مــن أتاكــم وأمركــم جميعــا 
علــى رجــل واحــد يريــد أن يشــق عصاكــم ويفــرق جماعتكــم فاقتلــوه 
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(. رواه مســلم.
8- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســّلم: )َمــْن َفــاَرَق اجَلماَعــَة ِقيــَد ِشــْبٍر 

ــَع ِرْبَقــَة اإلْســاَلِم ِمــْن ُعْنِقــِه(. رواه أبــو داود. َفَقــْد َخَل
9- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســّلم: )مــن أعطــى إمامــا صفقــة يــده ، 
وثمــرة فــؤاده ، فليطعــه مــا اســتطاع ، فــإن جــاء آخــر ينازعــه ، فاضربــوا 

عنــق اآلخــر (. رواه مســلم.
10- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســّلم: )مــن خــرج علــى الطاعــة وفــارق 

اجلماعــة ومــات ، مــات ميتــة جاهليــة(. رواه مســلم.
11- قــول الطحــاوي: »وال نــرى اخلــروج علــى أئمتنــا ووالة أمورنــا وإن 
جــاروا وال ندعــو عليهــم وال ننــزع يــدًا مــن طاعتهــم«. شــرح الطحاويــة 

)ص 333(.
12- قــول ابــن تيميــة: )1( » ُهنــا َقاِعــدٌة شــريَفة ينبغــي التفطــن لهــا 
وهــى: أن مــا عــاد مــن الذنــوب بإضــرار الغيــر يف دينــه ودنيــاه، فعقوبتنــا 
لــه يف الدنيــا أكبــر«. الفتــاوى )373/10(، )2( وقولــه: »فهؤالء يعاقبون 
تعزيرًا وتنكياًل وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي ..إلخ«. السياســة الشــرعية 
)ص91ـ92(، )3( وقولــه: »ومنهــا عقوبــات غيــر مقــدرة تســمى التعزيــر 
..إلــخ«. احلســبة )ص50(، )4( وقولــه: » وهــذا أصــل متفــق عليــه: أن 
كل مــن فعــل محرمــا، أو تــرك واجبــًا اســتحق العقوبــة ..إلــخ« )5( 
وتعطيــل  وتكميلهــا،  املصالــح  حتصيــل  الواجــب  أن  »وعلــى  وقولــه: 
املفاســد وتقليلهــا ..إلــخ« )6( وقولــه: »العقوبــات شــرعت داعيــة إلــى 
فعــل الواجبــات، وتــرك احملرمــات«، )7( وقولــه: »الشــر واملعصيــة: ينبغــي 
حســم مادتــه، وســد ذريعتــه، ودفــع مــا يفضــي إليــه«. السياســة الشــرعية 

.) 36،40،111(
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13- قــول الشــاطبي: »النظــر يف مــآالت األفعــال معتبــر مقصــود شــرعًا 
.. إلــخ«. املوافقــات )194/4(.

14- املواد )4( و)194-195( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
15- املادة )6( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية.

أقــام املدعــي العــام دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه طلــب فيهــا 
إدانتــه بالدعــوة للخــروج علــى ولــي األمــر بالتحريــض علــى التظاهــر 
وإنتــاج مــا مــن شــأنه املســاس بالنظــام العــام، وطلــب احلكــم عليــه 
نظــام  مــن  السادســة  املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة  يف  الــواردة  بالعقوبــة 
اجلــوال  ومبصــادرة  تعزيريــة  وبعقوبــة  املعلوماتيــة  جرائــم  مكافحــة 
املوصــوف يف الدعــوى- قبــض علــى املدعــى عليــه إثــر بــاغ تقــدم بــه 
أحــد املواطنــن بتلقيــه رســائل علــى هاتفــه اجلــوال مــن رقــم جــوال عائــد 
للمدعــى عليــه تتضمــن حتريــض علــى املظاهــرات، وبتفتيشــه ضبــط 
معــه جهــاز جــوال بداخلــه شــريحة حتمــل ذات الرقــم الصــادرة منــه تلــك 
الرســائل، وباســتجوابه أقــر بأنــه قــام بإرســال عــدة رســائل متضمنــة 
احملكمــة  أمــام  بالدعــوى  مبواجهتــه  املظاهــرات-  حلضــور  الدعــوة 
أنكــر جميــع مــا أســنده إليــه املدعــي العــام ســوى عائديــة رقــم الشــريحة 
ــه إقــرار  ــه ل ــًا ومريــض نفســيًا- املدعــى علي ــه معــاق بصري ــه ودفــع بأن ل
مصــدق شــرعًا ورجوعــه عــن بعــض مــا ورد فيــه غيــر مقبــول ألن الرجــوع 
عــن اإلقــرار فيمــا موجبــه التعزيــر ال يقبــل- قضــت احملكمــة بإدانــة 
املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه وقــررت لقــاء ذلــك ســجنه ملــدة ســنة وســتة 
أشــهر ومصــادرة جهــاز اجلــوال والشــريحة املضبوطــة معــه وأخــذ التعهــد 
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عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه- عــارض املدعي العــام واملدعى عليه 
علــى احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

باحملكمــة  القاضــي   ................. أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة املتخصصــة و بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
1433/7/13هـــ  وتاريــخ   475 برقــم  املتخصصــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
1433/7/13هـــ  وتاريــخ   33/7733 برقــم  احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة 
اخلاصــة بدعــوى املدعــي العــام .................... ضــد .................... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )..................( ويف يــوم االثنــن 
املوافق1433/8/26هـ افتتحت اجللســة يف متام الســاعة العاشــرة صباحا 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..................... ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
....................... وال مــن ينــوب عنــه ولــم تردنــا أي إفــادة رســمية مــن اجلهــة 
قــد طلــب إحضــاره  انــه  املختصــة حيــال ســبب عــدم إحضــاره علمــا 
مبوجــب خطابنــا املوجــه لفضيلــة رئيــس هــذه احملكمــة برقــم 338966 
وتاريــخ 1433/8/19هـــ وقــدم املدعــي العــام دعــواه ضــد املدعــى عليــه 
يف هــذه القضيــة محــرره وهــذا نصهــا ) بصفتــي مدعيــًا عامــًا بهيئــة 
اجلنســية  ســعودي   ،  ............/ علــى  أدعــي  العــام  واالدعــاء  التحقيــق 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...........( مولــود بتاريــخ 1398/10/17هـــ 
، مســتوى التعليــم : ثانــوي ، موظــف حكومــي ، موقــوف مــن تاريــخ 
القبــض عليــه يف 1432/5/22هـــ مبوجــب أمــر مذكــرة توقيــف رقــم 
 -1  -: التاليــة  اجلرائــم  بارتكابــه  1432/5/27هـــ.  وتاريــخ   )4506(
الدعــوة للخــروج علــى ولــي األمــر بالتحريــض علــى التظاهــر مخالفــًا 
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بتاريــخ  الصــادر  العلمــاء  كبــار  هيئــة  وبيــان  األمــر  ولــي  تعليمــات 
1432/4/1هـــ . 2-إنتــاج مــا مــن شــأنه املســاس بالنظــام العــام وذلــك مــن 
خــال قيامــه بالدعــوة حلضــور املظاهــرات املســماة بثــورة حنــن عبــر 
إرســال رســائل نصيــة ألرقــام عشــوائية مــن هاتفــه اجلــوال . حيــث قبــض 
عليــه إثــر بــاغ تقــدم بــه املواطــن/.............. متضمنــًا تلقيــه رســائل علــى 
تتضمــن   )..................( الرقــم  مــن   )...............( رقــم  اجلــوال  هاتفــه 
حتريــض علــى املظاهــرات كــون اجلــوال الصــادرة منــه تلــك الرســائل 
ــه  ــوع .... بداخل ــدًا للمذكــور. وبتفتيشــه ضبــط معــه جهــاز جــوال ن عائ
شــريحة .... حتمــل ذات الرقــم الصــادرة منــه تلــك الرســائل .وباســتجوابه 
أقــر بــأن الشــريحة ذات الرقــم )....................( تعــود لــه وأنــه املســتخدم 
الفعلــي لهــا ، كمــا أقــر بأنــه قــام بإرســال خمــس أو ســت رســائل تقريبــًا 
ألرقــام عشــوائية مخزنــة بجهــازه وليســت علــى الشــريحة حتــى ال يعرفــه 
الشــخص الــذي أرســلت لــه الرســالة متضمنــة الدعوة حلضــور املظاهرات 
الرقــم  ذي    .... جوالــه  مــن  1432/4/6هـــ  يف  حنــن  بثــورة  املســماة 
التسلســلي )351893/01/335256/5( وأن ذلــك كان نظــرًا لظروفــه 
املاديــة والصحيــة وصــدق إقــراره بذلــك شــرعًا . وقــد انتهــى التحقيــق 
 -: التاليــة  والقرائــن  لألدلــة  إليــه  أســند  لــه مبــا  االتهــام  توجيــه  إلــى 
1-إقــراره املصــدق شــرعًا املنــوه عنــه املــدون مبلــف التحقيــق لفــه رقــم 
)4( صفحــة رقــم )5( . 2- محضــر القبــض والتفتيــش املرفــق باملعاملــة . 
3- مــا جــاء يف أقوالــه بالتحقيــق املرفقــة باملعاملــة . وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا ومجــرم نظامــًا وموجــب مــن موجبــات التعازيــر . 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور يعتبــر مــن قبيــل الدعــم للتنظيــم 
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الــذي يتزعمــه املــارق.... والــذي يهــدف إلــى مناهضــه الدولــة وهــدم نظــام 
احلكــم وتأليــب املواطنــن علــى الدولــة وإثــارة الفتنــة مــن خــال احلــث 
علــى املشــاركة يف املظاهــرات واالعتصامــات عبــر إرســال رســائل مــن 
جوالــه إلــى العديــد مــن األرقــام العشــوائية ويعــد خروجــًا علــى ولــي األمــر 
ــة يف  ــه مــن الطاعــة الواجب ــه ومخالــف ملــا أمــر اهلل ب واســتنقاصًا لواليت
ــه تعالــى ) يأيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأولــي  قولـ
األمــر منكــم (] النســاء : جــزء مــن اآليــة 59[، وقــال النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم : )مــن خــرج عــن الطاعــة وفــارق اجلماعــة ومــات فميتتــه ميتــة 
جاهليــة(( رواه مســلم يف صحيحــة ، وقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
: )عليــك بالســمع والطاعــة يف عســرك ويســرك ومنشــطك ومكرهــك( 
ــه وســلم : )الســلطان ظــل  ــى اهلل علي أخرجــه مســلم ، وقــال النبــي صل
اهلل يف األرض مــن أكرمــه أكرمــه اهلل ومــن أهانــه أهانــه اهلل( وقــال 
ســهل بــن عبــداهلل التســتري : )ال يــزال النــاس بخيــر ما عظموا الســلطان 
والعلمــاء فــإن عظمــوا هذيــن أصلــح اهلل دنياهــم وأخراهــم وإن اســتخفوا 
يف  املشــاركة  أن  كمــا   ، وأخراهــم(  دنياهــم  اهلل  أفســد  بهذيــن 
املظاهــرات واالعتصامــات والدعــوة إليهــا وتأليــب املواطنــن ضد الدولة 
مــن الفــن املؤديــة للتفــرق واالختــاف املخالــف ملــا أمــر اهلل بــه يف قولــه 
قــال تعالــى ) واعتصمــوا بحبــل اهلل جميعــا وال تفرقــوا( ]آل عمــران: 
جــزء مــن اآليــة [ ، قــال ابــن مســعود )حبــل اهلل اجلماعــة(، وقــد نــص 
بتاريــخ  واخلمســن  التاســعة  دورتــه  يف  العلمــاء  كبــار  هيئــة  بيــان 
دعــاة  مــن  والتحذيــر  اجلماعــة  لــزوم  )وجــوب  علــى  1424/6/11هـــ 
الضالــة والفتنــة والفرقــة الذيــن ظهــروا يف هــذه األزمــان قلبــوا علــى 
املســلمن أمرهــم وحرضوهــم علــى معصيــة والة أمرهــم واخلــروج عليهــم 
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وذلــك مــن أعظــم احملرمــات( ، وقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : 
))إنــه ســتكون هنــات وهنــات فمــن أراد أن يفــرق أمــر هــذه األمــة وهــي 
جميــع فاضربــوه بالســيف كائنــًا مــن كان(( رواه مســلم ، قــال ســماحة 
ــا مــا يقــوم بــه ســعد الفقيــه  الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز رحمــه اهلل )أمَّ
ومحمــد املســعري وأشــباههما مــن ناشــري الدعــوات الفاســدة الضالــة 
وفســاد كبيــر  شــر عظيــم  دعــاة  وهــم  شــر عظيــم  شــك  بــا  فهــذا 
والواجــب احلــذر مــن نشــراتهم والقضــاء عليهــم وعــدم التعــاون معهــم يف 
أن  كمــا   ... والفــن  والباطــل  والشــر  الفســاد  إلــى  يدعــو  شــيء  أي 
ــة مــن أســباب الفــن والشــرور والتعــدي  املظاهــرات النســائية والرجالي
علــى بعــض النــاس بغيــر حــق( كمــا نصــت املــادة الثانيــة عشــر مــن 
النظــام األساســي للحكــم علــى )تعزيــز الوحــدة الوطنيــة واجــب ومتنــع 
ــي فــإن مــا  ــة واالنقســام( - وبالتال ــؤدي للفرقــة والفتن ــة كل مــا ي الدول
قــام بــه يعــد مــن اإلثــارة املنهــي عنهــا قــال اإلمــام الشــوكاني )فــإذا دعــا 
رجــل إلــى التثبيــط أو اإلثــارة فــإن لولــي األمــر إيقــاع العقوبــة املتائمــة 
مــع جرمــه مــن ضــرب أو حبــس أو نفــي أو غيــر ذلــك الن تثبيــط ولــي 
األمــر وإثــارة الرعيــة عليــه مــن أعظــم مقدمــات اخلــروج ، واخلــروج مــن 
أشــنع اجلرائــم وأبشــعها فــكان مــا يفضــي إليــه كذلــك( كل ذلــك 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وموجــب مــن موجبــات التعازيــر ، لــذا 
فأننــي أطلــب اآلتــي:- 1- إثبــات مــا أســند إليــه . 2- احلكــم عليــه 
نظــام  مــن  السادســة  املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة  يف  الــواردة  بالعقوبــة 
مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة . 3- احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة زاجــرة 
التسلســلي  الرقــم  ذي  اجلــوال  مصــادرة   -4  . لغيــره  ورادعــة  لــه 
)351893/01/335256/5( وفقــًا للمــادة الثالثــة عشــر مــن النظــام ذاته 
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املشــار إليــه .( هــذه دعــواي ثــم رفعــت اجللســة للكتابــة للجهــة املختصــة 
إلحضــار املدعــى عليــه لعــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه وذلــك إلــى يــوم 
الثاثــاء املوافــق 1433/10/10هـــ الســاعة التاســعة صباحــا ومت قفــل 
هــذه اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــا واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل و ســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــة أجمعــن حــرر يف 
القاضــي  أنــا.........  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد  1433/8/26هـــ 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ويف  املتخصصــة  اجلزائيــة  باحملكمــة 
التاســعة صباحــًا  الســاعة  متــام  اجللســة يف  افتتحــت  1433/10/10هـــ 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه 
اجلهــة املختصــة حيــال ســبب عــدم  مــن  إفــادة رســمية  تردنــا أي  ولــم 
إحضــاره علمــا أنــه قــد طلــب إحضــاره مبوجــب خطابنــا املوجــه لفضيلــة 
رئيــس هــذه احملكمــة برقــم 33/9509 وتاريــخ 1433/9/12هـــ ورفعــت 
اجللســة للكتابــة للجهــة املختصــة إلحضــار املدعــى عليــه لعــرض دعــوى 
املدعــي العــام عليــه وذلــك إلــى يــوم االثنــن املوافــق 1433/10/23هـــ 
الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف صباحــًا ومت قفــل هــذه اجللســة يف متــام 
الســاعة العاشــرة صباحــًا واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1433/10/10هـــ احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة ويف 
نفــس اليــوم الثاثــاء املوافــق 1433/10/10هـــ ويف متــام الســاعة احلاديــة 
عشــر والنصــف حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه....  ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... وجــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام 
املدونــة يف اجللســة األولــى علــى املدعــى عليــه وجــرى تســليمه نســخة مــن 
الئحــة الدعــوى وســؤاله عــن جوابــه عنهــا بعــد أن مت إفهامــه مبــا تضمنتــه 
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املــادة الرابعــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة مــن أن لــه حــق االســتعانة 
بوكيــل أو محــام للدفــاع عنــه فــرد املدعــى عليــه بقولــه إن لــدي وكيــل 
شــرعي مبوجــب وكالــة شــرعية يدعــى .... وأطلــب إعطائــي مهلــة قريبــة 
ــم رفعــت  إلعــداد جوابــي عــن الدعــوى وتقدميــه لكــم هكــذا أجــاب ث
اجللســة حتــى ورود إجابــة املدعــى عليــه عــن الدعــوى وذلــك إلــى يــوم 
الســبت املوافــق 1433/10/14هـــ الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا ومت 
قفــل هــذه اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا واهلل املوفق وصلى 
آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف  نبينــا محمــد وعلــى  اهلل وســلم علــى 
القاضــي   .... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد  1433/10/10هـــ 
 10  /10 املوافــق  الســبت  يــوم  ويف  املتخصصــة  اجلزائيــة  باحملكمــة 
/1433هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــا حضر 
اجلنســية مبوجــب  .... ســعودي  واملدعــو  عليــه  واملدعــى  العــام  املدعــي 
الســجل املدنــي رقــم بصفتــه  وكيــا عــن املدعــى عليــه ...... مبوجــب 
برقــم  الثانيــة  الطائــف  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادر  الوكالــة  صــك 
ــد 5879 وجــرى ســؤال املدعــى عليــه  37147وتاريــخ 1433/7/2هـــ جل
عــن جوابــه عــن الدعــوى فقــدم جوابــا هــذا نصــه ) إن مــا جــاء بــه املدعــي 
العــام يف الئحــة اتهامــه غيــر صحيــح وذلــك لآلتــي : أواًل : قيــام املدعــي 
العــام بانتــزاع مــا يثبــت إدانتــي بــدون وجــه حــق وعــدم ضبــط أقوالــي 
كاملــة يف محضــر التحقيــق. قــام املدعــي العــام بانتــزاع مــا يثبــت إدانتــي 
بــدون وجــه حــق حيــث قــام بتوجيــه ســؤال واحــد فقــط لــي هــل رقــم 
اجلــوال هــذا )...................( خــاص بــك أم ال وقمــت باإلجابــة بنعــم هــذا 
اجلــوال خــاص بــي ، وأمــا مــا جــاء يف الئحــة اتهــام املدعــي العــام بأننــي 
إلــى أرقــام عشــوائية  قمــت بإرســال خمــس رســائل مــن هــذا اجلــوال 
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بذلــك فهــذا غيــر صحيــح ، وكانــت إجابتــي بخصــوص  واعترفــت 
الرســائل املرســلة هــو إننــي ال اعلــم أي شــيء عــن هــذه الرســائل ومــن 
املمكــن أن تكــون هــذه الرســالة قــد أرســلت لــي بطريقــة عشــوائية 
وقــد قمــت بــدون قصــد بإرســالها إلــى أشــخاص آخريــن حيــث إننــي 
معــاق بصريــا ولــدي مــا يثبــت ذلــك وقمــت بتقدميــه إلــى املدعــي العــام أو 
قــام احــد األشــخاص بقصــد توريطــي وقــام باســتغال اإلعاقــة البصريــة 
لــدي وقــام بإرســال هــذه الرســائل بهــدف توريطــي إال أن املدعــي العــام 
لــم يضبــط أقوالــي واعترافاتــي كاملــة وذلــك بهــدف توريطــي بــدون 
وجــه حــق . ثانيــًا: عــدم التوصيــف الشــرعي الصحيــح للواقعــة .حيــث أن 
املدعــي العــام لــم يقــم بتوصيــف الواقعــة الوصــف الشــرعي الصحيــح 
حيــث أن الوصــف الشــرعي الصحيــح للواقعــة هــو إرســال رســائل بطريق 
اخلطــأ ألشــخاص عشــوائين حيــث أن املدعــي العــام لــم يقــدم أي إثبــات 
يثبــت القصــد اجلرمــي لــي أو أي تواصــل مــع املارق/.ثالثــًا: وجــود إعاقــة 
بصريــة لــدي متنعنــي مــن القراءة والكتابة . حيث انه مرفق لفضيلتكم 
مــا يثبــت وجــود إعاقــة بصريــا لــدي متنعنــي مــن القــراءة والكتابــة ممــا 
يثبــت لفضيلتكــم أن هــذه الرســائل املرســلة إذا أرســلتها مــن جوالــي 
فهــي أرســلت بــدون قصــد منــي وذلــك لوجــود إعاقــة بصريــا لــدي متنعنــي 
مــن معرفــة محتــوى هــذه الرســائل ممــا يثبــت عــدم توافــر أي قصــد 
جرمــي لــدي يف إرســال هــذه الرســائل . رابعــًا: عــدم قيــام املدعــي العــام 
بإثبــات أي صلــة أو تواصــل بينــي وبــن املــارق / .. ... ويتمثــل ذلــك يف أن 
املدعــي العــام لــم يقــدم أي دليــل أو بينــة يثبــت بهــا كــم التهــم الــذي قــام 
بتوجيههــا لــي حيــث انــه لــم يســتند إال علــى اعتــراف غيــر صحيــح مت 
انتســابه لــي بــدون وجــه حــق وهــو إننــي قمــت بإرســال هــذه الرســائل وأنــا 
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علــى علــم مبحتواهــا ومــدى تأثيرهــا علــى اآلخريــن وهــذا غيــر صحيــح 
كمــا أن املدعــي العــام لــم يقــدم أي دليــل علــى وجــود تواصــل أو أي صلــة 
أو عاقــة بينــي وبــن املــارق / ..... أو أي جهــة مشــبوهة .خامســًا : عــدم 
انطبــاق نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة علــي املدعــى عليــه .حيــث 
أن اجلرائــم املعلوماتيــة ال تثبــت إال بوجــود قصــد جرمــي باالختــراق او 
بالتعــدي ســواء كان االختــراق أو التعــدي كان للســرقة أو التخريــب أو 
اإلرهــاب أمــا بالنســبة لــي فــأن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة ال 
ينطبــق علــي وذلــك لعــدم اســتطاعة املدعــي العــام بتقــدمي أي دليــل أو 
بينــة تثبــت وجــود قصــد جرمــي لــدي يف إرســال هــذه الرســائل. وعليــه : 
نطلــب مــن فضيلتكــم احلكــم باآلتــي : أواًل : صــرف النظــر عــن كافــة 
ــًا :إطــاق  ــه / ......... (.ثاني ــات املدعــي العــام جتاهــي ) املدعــى علي طلب
ســراحي وتبرئتــي ممــا نســب لــي ( أ . هـــ وبعــرض جــواب املدعــى عليــه 
علــى املدعــي العــام أجــاب بقولــه الصحيــح مــا ورد يف الدعــوى وبينتــي 
علــى ذلــك األدلــة والقرائــن املشــار لهــا يف الئحــة الدعــوى هكــذا أجــاب 
علــى   .... عليــه  املدعــى  اعتــراف  وجــدت  املعاملــة  ألوراق  وبالرجــوع 
الصحيفــة رقــم )5( مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــه رقــم )4( 
يتضمــن مــا نصــه ) أقــر أنــا املوقــوف/ .... ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...............مصدرهــا الطائــف مــن مواليــد الطائــف 
وأعمــل مبهنــة مأمــور  العامــة  الثانويــة  وأحمــل شــهادة  لعــام 1398هـــ 
..............ومتــزوج  والدتــي  وأســم  بالطائــف   .... مبستشــفى  اتصــاالت 
ولــدي ولــد بأننــي أعانــي مــن ضعف شــديد يف البصر . أقر بأن الشــريحة 
التــي رقمهــا ........... تعــود لــي وأنــا املســتخدم الفعلــي لهــا وقــد قمــت 
بشــرائها مــن ســوق اجلــواالت بشــارع ............. أقــر أننــي قمــت بإرســال 
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عــدد حوالــي خمــس أو ســت رســائل ألرقــام عشــوائية مخزنــه بجهــازي 
وليســت علــى الشــريحة حتــى ال يعرفنــي الشــخص الــذي أرســلت لــه تلــك 
الرســالة أقــر أن الرســائل كانــت تتضمــن الدعــوة حلضــور املظاهــرات 
التــي تســمى بثــورة حنــن يف 1432/4/6هـــ أقــر أننــي غيــر راضــي عمــا 
بــه ولكــن لظــرويف املاديــة القاســية ووضعــي الصحــي وعــدم  قمــت 
صــرف إعانــات لــي مــن مركــز التأهيــل الشــامل وكذلــك حرمانــي مــن 
وزارة الصحــة لبــدل طبيعــة عمــل وعــدم وضعــي علــى الدرجــة املســتحقة 
لــي نظامــًا جعلتنــي أتصــرف وأقــوم بذلــك حتــى تتعــرف اجلهــات املختصــة 
علــى وضعــي مــن جميــع النواحــي ألنــي ال أســتطيع احلصــول علــى مــا 
ذكرتــه بحكــم معاناتــي البصريــة وعــدم اســتجابة ندائــي مــن قبــل 
هــذه اجلهــات . أقــر أننــي بعــد أن أرســلت تلــك الرســائل لــم اســتخدم تلــك 
الشــريحة كمــا أنــه لــم يحرضنــي أي شــخص بالقيــام بذلــك ولــم أخبــر 
أي شــخص بذلــك وهــذا إقــراري أوقــع عليــه طوعــًا واختيــارا بعــد أن متــت 
كتابتــه مــن قبــل التحقيــق لعــدم قدرتــي علــى ذلــك ( أ ـ هـــ ومصــادق 
عليــه شــرعًا مــن احملكمــة اجلزئيــة بالطائــف وبعــرض االعتــراف املــدون 
ــه إن هــذا اعتــرايف  ــه أجــاب بقول ــه وســؤاله عن ــى املدعــى علي أعــاه عل
الدعــوة حلضــور  تتضمــن  رســائل  أرســلت  أننــي  مــن  فيــه  ومــا ذكــر 
املظاهــرات التــي تســمى ) .... ( فغيــر صحيــح وقــد اعترفــت بذلــك رغبــة 
يف اخلــروج مــن التوقيــف هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه هــل لــدى أحــد منهمــا يف إضافتــه فأجابــا بقولهمــا ليــس 
لدينــا مــا نرغــب يف إضافتــه هكــذا أجابــا ثــم رفعــت اجللســة للدراســة 
الثانيــة  يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/10/24هـــ الســاعة  إلــى  والتأمــل 
عشــرة والنصــف ظهــرا ومت قفــل هــذه اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة 
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عشــرة والنصــف ظهــرًا واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1433/10/10هـــ احلمــد هلل وحــده 
ــا .... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة ويف يــوم  وبعــد فلــدي أن
الســاعة  متــام  يف  اجللســة  افتتحــت  1433/10/24هـــ  املوافــق  الثاثــاء 
الثانيــة عشــرة والنصــف ظهــرًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... ... واملدعى 
عليــه ....... وقــرر املدعــى عليــه قائــًا إننــي أعانــي مــن مــرض نفســي مــن 
النفســية  الصحــة  مستشــفى  راجعــت  وقــد  مبــدة  علــي  القبــض  قبــل 
بالطائــف عــدة مــرات وأعطونــي عــاج وال زلــت أعانــي مــن آثــار املــرض 
حتــى اآلن هكــذا قــرر لــذا وإلقــرار املدعــى عليــه أنــه يعانــي مــن مــرض 
نفســي فقــد قــررت الكتابــة للجهــة املختصــة لعــرض املدعــى عليــه علــى 
جلنــة طبيــة مختصــة للكشــف عليــه واإلفــادة هــل يعانــي مــن أمــراض 
نفســية وهــل لهــا تأثيــر علــى مســؤوليته اجلنائيــة أم ال ومــا مــدى ذلــك 
التأثيــر إن وجــد ورفعــت اجللســة لذلــك وحتــى ورود اإلفــادة إلــى يــوم 
االثنــن املوافــق 1433/11/29هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا 
ومت قفــل هــذه اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة ظهــرًا واهلل املوفــق وصلى 
آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف  نبينــا محمــد وعلــى  اهلل وســلم علــى 
القاضــي   .... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد  1433/10/24هـــ 
باحملكمة اجلزائية املتخصصة ويف يوم االثنن املوافق 1433/11/29هـ 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا وفيها حضر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه وقــد جــرى منــا الكتابــة للجهــة املختصــة 
لعــرض املدعــى عليــه علــى جلنــة طبيــة مختصــة للكشــف عليــه واإلفــادة 
هــل يعانــي مــن أمــراض نفســية وهــل لهــا تأثيــر علــى مســؤوليته اجلنائيــة 
ــم  أم ال مبوجــب اخلطــاب رقــم 33/10833 وتاريــخ 1433/10/24هـــ ول
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تردنــا أي إفــادة رســمية حتــى اآلن وقــرر املدعــى عليــه قائــًا لقــد مت 
ــاء املاضــي ومت إعطائــي موعــد  إرســالي ملستشــفى ....  بالريــاض الثاث
للكشــف علــي يف نهايــة شــهر ذي احلجــة هكــذا قــرر لــذا وحتــى ورود 
اإلفــادة مــن اجلهــة املختصــة حيــال مــا مت طلبــه فقــد رفعــت اجللســة إلــى 
يــوم االثنــن املوافــق 1/26 /1434هـــ الســاعة التاســعة صباحــًا ومت قفــل 
هــذه اجللســة يف متــام احلاديــة عشــرة صباحــًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 29 / 11 
/1433هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة املتخصصــة ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/1/26هـــ افتتحــت 
اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... 
ووكيــل املدعــى عليــه .... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم تردنــا أي إفــادة 
رســمية مــن قبــل اجلهــة املختصــة حيــال طلــب الكشــف علــى املدعــى 
لقــد مت  املدعــى عليــه احلاضــر قائــًا  عليــه حتــى اآلن وقــرر وكيــل 
اإلفــراج عــن موكلــي يف نهايــة شــهر ذي احلجــة مــن عــام 1433هـ هكذا 
قــرر لــذا وحتــى ورود اإلفــادة مــن اجلهــة املختصــة حيــال مــا مت طلبــه فقــد 
رفعــت اجللســة إلــى يــوم االثنــن املوافــق 4/1 /1434هـــ الســاعة العاشــرة 
صباحــًا ومت قفــل هــذه اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــًا وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبــه أجمعن 
حــرر يف 26 / 1 /1434هـــ احلمــد اهلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... 
املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف  املتخصصــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي 
1434/4/1هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــًا وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه .... ووكيــل املدعــى عليــه وقــد وردنا 
وتاريــخ   0072243/11 رقــم  امللــز  ســجن  شــعبه  مديــر  خطــاب 
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وتاريــخ   34/4511 برقــم  احملكمــة  بهــذه  واملقيــد  1434/3/2هـــ 
1434/3/3هـــ وبرفقــه تقريــر طبــي صــادر مــن مجمــع األمــل للصحــة 
ــخ 1434/2/30هـــ ويتضمــن  النفســية بالريــاض برقــم 0060921 وتاري
مــا نصــه ) االســم / العمــر /33 اجلنســية / ســعودي رقــم امللــف ...... 
بتاريــخ  اليــوم األربعــاء  اللجنــة الطبيــة  بعــرض املذكــور أعــاه علــى 
1433/12/29هـــ وباالطــاع علــى ملفه لدينــا والتقارير الطبية الصادرة 
النفســية  املقابلــة  وإجــراء  أخيــه  مــن  املرضــي  التاريــخ  وبأخــذ  بحقــه 
وفحــص احلالــة العقليــة تبــن التالــي لــم يســبق أن راجــع لدينــا مــن قبــل 
وحســب تقريــر مستشــفى الصحــة النفســية بالطائــف رقــم .......... وتاريخ 
بتاريــخ  واحــده  مــرة  لديهــم  راجــع  املذكــور  أن  1434/1/14هـــ 
1423/4/17هـــ وشــخصت احلالــة اكتئــاب نفســي وأفــاد املذكــور أنــه 
يعانــي مــن مشــاكل يف عينيــه )ميــاه بيضــاء انفصــال الشــبكية وارتفاع 
بســكر الــدم ( أدى إلــى تدنــي يف الرؤيــة وأفــاد أن االتهــام املنســوب غيــر 
صحيــح وأنــه لــم يرســل هــذه الرســائل . ومبناظرتــه اليــوم وجــد انــه 
هــادئ متعــاون كامــه مترابــط مزاجــه معتــدل مدرك للزمــان واملكان 
واألشــخاص الوظائــف املعرفيــة ضمــن احلــدود الطبيعيــة حكمــه علــى 
األمــور جيــد ومســتبصر بحالتــه . التوصيــات تــرى اللجنــة الطبيــة أن 
املذكــور كان يعانــي مــن أعــراض قلــق واكتئــاب وحالتــه مســتقرة 
علــى العــاج املوصــوف لــه يف الوقــت الراهــن وحالتــه ليــس لهــا تأثيــر 
علــى مســؤليته اجلنائيــة . ومذيــل بتوقيــع أعضــاء اللجنــة د/ ........... و 
د/............ و د/...........( ا-هـــ ومت إفهــام الطرفــن مبــا تضمنــه التقريــر 
الطبــي املذكــور وجــرى ســؤالهما هــل لــدى أحــد منهمــا مــا يرغــب يف 
إضافتــه فأجــاب كل واحــد منهمــا بقولــه ليــس لــدي مــا أرغــب يف 
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إضافتــه هكــذا أجابــا ثــم رفعــت اجللســة للدراســة والتأمــل إلــى يــوم 
الثاثــاء املوافــق 4/2 /1434هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا ومت قفــل هــذه 
التوفيــق  وبــاهلل  صباحــًا  والنصــف  العاشــرة  الســاعة  متــام  يف  اجللســة 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر 
القاضــي   .... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل  /1434هـــ   4  /  1 يف 
باحملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/4/2هـ 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي 
ــه ............... وقــد جــرى  ــه ............... ووكيل العــام ............ واملدعــى علي
ــة فوجــدت محضــر حجــز مضبــوط املرفــق  منــي الرجــوع ألوراق املعامل
باملعاملــة لفــه رقــم 24 يتضمــن أن نــوع اجلــوال املضبــوط مــع املدعــى عليــه 
التسلســلي 351893/01/335256/5  الرقــم  .... يحمــل  لونــه   .... هــو 
ورقــم الشــريحة املضبوطــة معــه هــو ................. موبايلــي وبعــرض ذلــك 
ــة لقــد ضبــط معــي جــوال  ــى املدعــى عليــه وســؤاله عنــه أجــاب بقول عل
نــوع .... ولكنــي ال أعــرف رقمــه التسلســلي وأمــا الشــريحة فهــي التــي 
ضبطــت هكــذا أجــاب ثــم جــرى إفهــام الطرفــن بأنــه مت قفــل بــاب 
املرافعــة يف هــذه الدعــوى وبعــد تأمــل جميــع مــا ســبق ضبطــه وإلقــرار 
املدعــى عليــه بــأن اجلــوال رقــم ................. يعــود لــه وألن إقــراره املصــدق 
شــرعًا تضمــن أنــه هــو املســتخدم الفعلــي لــه وأنــه قــام بإرســال خمــس أو 
ســت رســائل تتضمــن الدعــوة حلضــور املظاهــرات التــي تســمى ) .... ( 
ألرقــام عشــوائية مخزنــة بجهــازه وليســت علــى الشــريحة لكــي ال يعرفه 
الشــخص الــذي أرســلت لــه تلــك الرســالة وأنــه فعــل ذلــك لظروفــه املاديــة 
القاســية ووضعــه الصحــي وعــدم وضعــه علــى الدرجــة املســتحقة لــه 
نظامــَا وعــدم صــرف طبيعــة عمــل لــه ومبــا أن رجــوع املدعــى عليــه عــن 
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بعــض مــا ورد يف اعترافــه املصــدق شــرعًا ال يقبــل منــه ألن الرجــوع عــن 
اإلقــرار فيمــا موجبــه التعزيــر ال يقبــل كمــا صــرح بذلــك أهــل العلــم 
رحمهــم اهلل ألن التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى األمــل لصحــة 
النفســية تضمــن أن حالــة املدعــى عليــه ليــس لهــا تأثيــر علــى مســؤوليته 
اجلنائيــة وألن مــا صــدر مــن املدعــى عليــه فيــه تعــاون علــى اإلثــم والعدوان 
البــر  )وتعاونــوا علــى  قــال اهلل عــز وجــل  وقــد  األمــة  لتفريــق  وســعي 
وتعالــى  وقــال ســبحانه   ) والعــدوان  اإلثــم  علــى  تعاونــوا  وال  والتقــوى 
)واعتصمــوا بحبــل اهلل جميعــا وال تفرقــوا ( وقــال ســبحانه ) وأن هــذا 
صراطــي مســتقيما فاتبعــوه وال تتبعــوا الســبل فتفــرق بكــم عــن ســبيله 
ذلكــم وصاكــم بــه ( وقــد حــذر النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــن دعــاة 
الفــن واخبــر أنهــم دعــاة علــى أبــواب جهنــم ونظــرًا إلــى أن مــن أهــداف 
ــــ التــي ســعى املدعــى عليــه لتنفيــذ  التنظيمــات املعاديــة لهــذه البــاد 
خططهــا بدعوتــه للمشــاركة يف املظاهــرات ــــ نقــض البيعــة واخلــروج 
علــى ولــي األمــر وإحــداث الفوضــى واالضطــراب وقــد قــال عليــه الصاة 
والســام) مــن أتاكــم وأمركــم جميعــا علــى رجــل واحــد يريــد أن يشــق 
ـٍ رضي  عصاكــم ويفــرق جماعتكــم فاقتلــوه ( رواه مســلم وعــن َأبــي َذّرـ 
اهلل عنــه ــــ قــال قــال َرُســوُل اهلل صلــى اهلل عليــه وســّلم: ) َمــْن َفــاَرَق 
اجَلماَعــَة ِقيــَد ِشــْبٍر َفَقــْد َخَلــَع ِرْبَقــَة اإلْســَاِم ِمــْن ُعْنِقــِه( رواه أبــو داود ، 
وعــن أبــي ذر رضــي اهلل عنــه قــال : ســمعت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم يقــول : ) مــن أعطــى إمامــا صفقــة يــده ، وثمــرة فــؤاده ، فليطعــه 
مــا اســتطاع ، فــإن جــاء آخــر ينازعــه ، فاضربــوا عنــق اآلخــر ( رواه 
مســلم ، كمــا أن اخلــروج علــى اإلمــام مــن أعظــم املنكــرات ومخالــف 
لعقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة ألحاديــث كثيــرة منهــا : قولــه صلــى اهلل 
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ــى الطاعــة وفــارق اجلماعــة ومــات ، مــات  ــه وســلم : ) مــن خــرج عل علي
مشــهورة  وحديثــًا  قدميــًا  العلمــاء  وأقــوال  مســلم  رواه   ) جاهليــة  ميتــة 
معروفــة ، قــال أبــو جعفــر الطحــاوي رحمــه اهلل : ) وال نــرى اخلــروج علــى 
مــن  يــدًا  ننــزع  وال  عليهــم  ندعــو  وال  جــاروا  وإن  أمورنــا  ووالة  أئمتنــا 
طاعتهــم ( شــرح الطحاويــة ص 333، وقــال ســماحة الشــيخ عبــد العزيــز 
بــن بــاز رحمــه اهلل : ) الواجــب علــى جميــع املســلمن يف هــذه اململكــة 
الســمع والطاعــة لــوالة األمــور باملعــروف كمــا دلــت على ذلــك األحاديث 
الصحيحــة الــواردة والثابتــة عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ، وال يجــوز 
ألحــد أن ينــزع يــدًا مــن طاعــة ا.هـــ ( ، وقــال أيضــَاً : ) ننصــح اجلميــع 
بوجــوب الســمع والطاعــة كمــا تقــدم واحلــذر مــن شــق العصــا واخلــروج 
علــى والة األمــور ، بــل هــذا مــن املنكــرات العظيمــة ، بــل هــذا ديــن 
اخلــوارج( ا. هـــ وقــد بــن العلمــاء حــال دعــاة الضــال وحــذروا منهــم ومــن 
منهجهــم واملدعــى عليــه ال يخفــى علــى مثلــه ذلــك جــاء يف قــرار مجلــس 
يف  املؤرخــة  واخلمســن  التاســعة  الــدورة  يف  العلمــاء  كبــار  هيئــة 
1424/6/24هـــ مــا نصه)ويحــذر املجلــس مــن دعــاة الضالــة والفتنــة 
والفرقــة الذيــن ظهــروا يف هــذه األزمــان فلبســوا علــى املســلمن أمرهــم 
وحرضوهــم علــى معصيــة والة أمورهــم واخلــروج عليهــم وذلــك مــن أعظــم 
احملرمــات أ.هـــ وجــاء يف بيــان هيئــة كبــار العلمــاء بهــذه البــاد املؤرخ يف 
1432/4/1هـــ مــا نصــه ) ومبــا أن اململكــة العربيــة الســعودية قائمــة 
علــى الكتــاب والســنة والبيعــة ولــزوم اجلماعــة والطاعــة فــإن اإلصــاح 
والنصيحــة فيهــا ال تكــون باملظاهــرات والوســائل التــي تثيــر الفــن 
ــًا مــن  ــًا وحديث وتفــرق اجلماعــة وهــذا مــا قــرره علمــاء هــذه البــاد قدمي
حترميهــا والتحذيــر منهــا (أ-هـــ وقــال ســماحة الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز 
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احلــق  لقبــول  الوســائل  أعظــم  مــن  احلســن  فاألســلوب   ( اهلل  رحمــة 
واألســلوب الســيئ العنيــف مــن أخطــر الوســائل يف رد احلــق وعــدم قبولــه 
أو إثــارة القاقــل والظلــم والعــدوان واملضاربــات ويلحــق بهــذا البــاب مــا 
يفعلــه بعــض النــاس مــن املظاهــرات التــي تســبب شــرًا عظيمــًا علــى 
الدعاة فاملســيرات يف الشــوارع والهتافات ليســت هي الطريق لإلصاح 
والدعــوة( أ ــــ هـــ وألن مــا صــدر مــن املدعــى عليــه معصيــة متعديــة وقــد 
ــى الذنــب املتعــدي ضــرره  ــة عل بــن شــيخ اإلســام ابــن تيميــة أن العقوب
أشــد حيــث قــال رحمــه اهلل يف الفتــاوى 373/10 مــا نصــه ) هنــا قاعــدة 
شــريفة ينبغــي التفطــن لهــا وهــي أن مــا عــاد مــن الذنــوب بإضــرار الغيــر 
ــا اكبــر ( ا-هـــ ولكــون املدعــى  ــه يف الدني ــا ل ــاه فعقوبتن ــه ودني يف دين
عليــه مكلفــا شــرعًا مؤاخــذًا بأقوالــه وأفعالــه ولقــول النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم ) ال يجنــي جــان إال علــى نفســه ( رواه أحمــد وابــن ماجــه 
والترمــذي وصححــه ، ومبــا أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه معصيــة 
موجبــة لتعزيــره ، قــال شــيخ اإلســام ابــن ــــ رحمــه اهلل ــــ : ) وهــذا أصــل 
متفــق عليــه : أن كل مــن فعــل محرمــا ، أو تــرك واجبــًا اســتحق العقوبــة 
، فــإن لــم تكــن مقــدرة بالشــرع كان تعزيــرًا يجتهــد فيــه ولــي األمــر ( 
الواجــب حتصيــل املصالــح  : ) وعلــى أن  ــــ  ــــ رحمــه اهلل  ــــ هـــ وقــال  ا 
وتكميلهــا ، وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا فــإذا تعارضــت كان حتصيــل 
أعظــم املصلحتــن بتفويــت أدناهمــا ودفــع أعظــم املفســدتن مــع احتمــال 
أدناهمــا : هــو املشــروع ( ، وقــال ) العقوبــات شــرعت داعيــة إلــى فعــل 
الواجبــات ، وتــرك احملرمــات ( ، وقــال ــــ رحمــه اهلل ــــ ) الشــر واملعصيــة 
: ينبغــي حســم مادتــه ، وســد ذريعتــه ، ودفــع مــا يفضــي إليــه ( ينظــر صـــ 
36 ، صـــ 40 ، صـــ 111 مــن كتابــه السياســة الشــرعية . وقــال شــيخ 
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ــي ليــس فيهــا  ــة رحمــه اهلل فيمــن يفعــل املعاصــي الت ــن تيمي اإلســام اب
حــد مقــدر وال كفــارة: ) فهــؤالء يعاقبــون تعزيــرًا وتنكيــًا وتأديبــًا 
بقــدر مــا يــراه الوالــي، علــى حســب كثــرة الذنــب يف النــاس وقلتــه، 
فــإذا كان كثيــرًا زاد يف العقوبــة، بخــاف مــا إذا كان قليــًا، وعلــى 
حســب حــال املذنــب، فــإذا كان مــن املدمنــن علــى الفجــور زيــد يف 
عقوبتــه، بخــاف املقــل مــن ذلــك، وعلــى حســب كبر الذنــب وصغره.... 
إلــى قولــه : وكذلــك قــد يعــزر باحلبــس وقــد يعــزر بالضــرب ( السياســة 
الشــرعية ص 91 ـ 92، وقــال ـ رحمــه اهلل ـ : ) ومنهــا: ـ أي العقوبــة ـ 
عقوبــات غيــر مقــدرة تســمى »التعزيــر« وتختلــف مقاديرهــا وصفاتهــا 
بحســب كبــر الذنــوب وصغرهــا وبحســب حــال املذنــب وبحســب حــال 
الذنــب يف قلتــه وكثرتــه (احلســبة ص50، وألن النظــر يف مآالت األفعال 
معتبــر شــرعا قــال اإلمــام الشــاطبي - رحمــه اهلل- )النظــر يف مــآالت 
األفعــال معتبــر مقصــود شــرعا ســواء كانــت األفعــال موافقــة أو مخالفة 
الصــادرة عــن  األفعــال  مــن  فعــل  املجتهــد ال يحكــم علــى  أن  وذلــك 
املكلفــن باإلقــدام أو باإلحجــام إال بعــد نظــرة إلــى مــا يــؤول إليــه ذلــك 
الفعــل مشــروعا ملصلحــة فيــه تســتجلب أو ملفســدة تــدرأ ( أ ــــ هـــ ولقــول 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) الديــن النصيحــة هلل ولكتابــه ولرســوله 
وألئمــة املســلمن وعامتهــم ( رواه الترمــذي وأبــو داود والنســائي ، فــإن 
النصيحــة لديــن اهلل اإلســام وألئمــة املســلمن وعامتهــم يف احلكــم 
علــى مــن ارتكــب هــذه اجلرائــم مبــا يناســبه مــن تعزيــر يحصــل بــه حماية 
البــاد والعبــاد مــن شــره ، كمــا يحصــل بــه حفظــه واســتصاح حالــه ـ 
بــإذن اهلل ـ وملــا يف حديــث النعمــان بــن بشــير رضــي اهلل عنهمــا مرفوعــًا 
إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وفيــه : ) فــإن يتركوهــم ومــا أرادوا 
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هلكــوا جميعــًا وإن أخــذوا علــى أيديهــم جنــوا وجنــوا جميعــًا ( رواه 
البخــاري وألن مــا تضمنــه التقريــر الطبــي املذكــور مــن أن املدعــى عليــه 
كان يعانــي مــن أعــراض قلــق واكتئــاب مــن أســباب تخفيــف العقوبــة 
بحقــه لذلــك كلــه قــررت مــا يلــي :ـــــ أواًل ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه 
بالدعــوة للخــروج علــى ولــي األمــر بالتحريــض علــى التظاهــر وإنتــاج 
وإرســال مــا مــن شــأنه املســاس بالنظــام العــام مــن خــال قيامــه بالدعــوة 
حلضــور املظاهــرات املســماة ) .... ( عبــر إرســاله عــدة رســائل نصيــه 
ألرقــام عشــوائية مــن هاتفــه اجلــوال وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه 
ملــدة ســنه وســتة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه 1432/5/27هـــ منها ســنه 
ــى  ــاء عل لقــاء إنتاجــه وإرســاله مــا مــن شــأنه املســاس بالنظــام العــام بن
ــــ   : ثانيــًا   . املعلوماتيــة  مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم  املــادة السادســة 
مصــادرة جهــاز اجلــوال والشــريحة املضبوطــة مــع املدعــى عليــه إلقــراره 
ــى  ــًا : ــــ أخــذ التعهــد عل ــى املظاهــرات . ثالث باســتخدامها يف الدعــوة إل
املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه ومبــا ذكــر حكمــت للحــق 
العــام وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن وإفهامهمــا بــأن لهمــا احلــق يف 
اجلزائيــة  االســتئناف  حملكمــة  ورفعــه  احلكــم  علــى  االعتــراض 
املتخصصــة لتدقيقــه قــرر املدعــى العــام قائــًا أعتــرض علــى احلكــم 
لعــدم كفايــة العقوبــة املقــررة فيــه ملــا ثبــت إدانــة املدعــى عليــه بــه مــن 
جرائــم وأطلــب تشــديد العقوبــة بأكثــر ممــا تقــرر يف هــذا احلكــم 
وأكتفــي بذلــك عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقــرر املدعــي عليــه عــدم 
قناعتــه باحلكــم وأنــه يرغــب يف تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فجــرى إفهامــه 
باملراجعــة يــوم الســبت املوافــق 1434/4/13هـــ الســتام نســخه من قرار 
احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا تبــدأ مــن التاريــخ 
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املذكــور وأنــه إذا لــم يقــدم اعتراضــه خــال املــدة املذكــورة فإنه ســيتم 
رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه بنــاء علــى املــادة رقــم 194- 
195 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ويف نفــس اجللســة قــرر املدعــى عليــه 
وهــو بحالتــه املعتبــرة شــرعًا قائــًا وكلــت املدعــو .... هــذا احلاضــر يف 
اســتام نســخة احلكــم وتقــدمي االعتــراض عليــه والتوقيــع نيابــة عنــي يف 
ذلــك هكــذا قــرر وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آله وصحبه أجمعن حرر يف 1434/4/2هـ 
اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
املتخصصــة ويف يــوم األحــد املوافــق 4/14 /1434هـــ حضــر املدعــي 
العــام .... و................وكيــل املدعــى عليــه وللعلــم فإنــه قــد مت تنظيــم 
وتاريــخ  برقــم0203028223088340021  القضيــة  هــذه  يف  قــرار 
1434/4/14هـــ وألن توكيــل املدعــى عليــه لوكيلــه احلاضــر تضمــن 
توكيلــه لــه يف اســتام نســخة قــرار احلكــم فقــد جــرى تســليم كل 
واحــد مــن املدعــي العــام ووكيــل املدعــى عليــه هــذا اليــوم نســخة مــن 
قــرار احلكــم املذكــور وجــرى إفهامهمــا بــأن مــدة االعتــراض علــى 
احلكــم تبــدأ مــن هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/4/14هـــ وأنهمــا إذا 
لــم يقدمــا اعتراضهمــا خــال املــدة املذكــورة فإنــه ســيتم رفــع احلكــم 
حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه بنــاًء علــى املــادة رقــم 194-195 مــن نظام 
اإلجــراءات اجلزائيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 4/14/ 1434هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ونظــرًا النتهــاء مــدة االعتــراض علــى احلكــم 
ــه .....  ــام أو املدعــى علي ــة مــن املدعــى الع دون ورود أي الئحــة اعتراضي
ــة  ــى املــادة رقــم 194 - 195 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي ــاء عل ...... وبن
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فقــد قــررت بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم . وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
حــرر بتاريــخ 1434/6/20هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد وللعلــم فإنــه قــد 
وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف اجلزائيــة املتخصصــة باخلطــاب 
أصحــاب  قــرار  وبرفقهــا  1434/7/18هـــ  وتاريــخ   34/1029 رقــم 
الفضيلــة قضــاة الدائــرة الثاثيــة االولــى مبحكمــة االســتئناف اجلزائيــة 
1434/7/17هـــ  وتاريــخ  1/355/ص/1434/7/17  رقــم  املتخصصــة 
وصــورة ضبطــه  القــرار  )وبدارســة  املقدمــة  بعــد  نصــه  مــا  ويتضمــن 
ـــ هـــ واهلل املوفــق وصلى  وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم( أـ 
ــه وســلم( حــرر يف 1434/8/6هـــ .  ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين اهلل عل
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رقم الصك: 4/34/37 وتاريخ :1434/11/25هـ 
رقم الدعوى: 768

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
1/449/ص وتاريخ :1435/2/7هـ

إخــالل باألمــن الوطنــي- جرائــم معلوماتيــة -  تخزيــن مــا مــن شــأنه 
القضــاء -  أمــام  العبــرة باإلقــرار احلاصــل  العــام-  بالنظــام  املســاس 
متابعــة مواقــع الكترونيــة تســعى لهــدم نظــام احلكــم - تقريــر فنــي - 
إخــالء ســبيل - بينــة غيــر موصلــة- رد دعــوى - حفــظ حــق املدعــى 

عليــه يف التعويــض - عجــز املدعــي العــام عــن إثبــات دعــواه.

1- األصل براءة الذمة.
2- الدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل.

3- االعتراف ال يتجزأ على صاحبه.
4- املادتان )194-195( من نظام االجراءات اجلزائية.

أقــام املدعــي العــام دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن 
طلــب إدانتــه بتخزيــن مــا مــن شــأنه املســاس بالنظــام العــام عــن طريــق 
الشــبكة املعلوماتيــة )اإلنترنــت(، ومتابعــة مواقــع الكترونيــة تســعى 
ــة املنصــوص عليهــا  ــه بالعقوب لهــدم نظــام احلكــم، وطلــب احلكــم علي
باملــادة )6( مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة، ومبصــادرة جهــازي 
احلاســب اآللــي املضبوطــن لــدى املدعــى عليــه وبعقوبــة تعزيريــة ومبنعــه 
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معلومــات  توافــر  إثــر  عليــه  املدعــى  علــى  قبــض  الســفر، حيــث  مــن 
مفادهــا قيامــه بدعــم اجلماعــات املســلحة يف دولــة مجــاورة وبتفتيــش 
تبــن  وبفحصهمــا  محمــول  آلــي  حاســب  جهــازا  لديــه  ُضِبــَط  منزلــه 
احتواؤهمــا علــى مقاطــع فيديــو متــس النظــام العــام وكذلــك زيــارات 
احملكمــة  أمــام  بالدعــوى  ،ومبواجهتــه  معاديــة  الكترونيــة  ملواقــع 
أنكــر مــا جــاء يف الدعــوى جملــة وتفصيــا ،ولــم يقــدم املدعــي العــام 
دليــًا مســتقيمًا علــى أن املدعــى عليــه هــو الــذي قــام بتخزيــن املــواد 
املشــار إليهــا يف تقريــر فحــص املضبوطــات أو قــام بالدخــول علــى مواقــع 
محجوبــة، وملــا كان مقــررا أن الدليــل إذا تطــرق إليــه االحتمــال ســقط 
بــه االســتدالل، وأن األصــل بــراءة الذمــة لذلــك قضــت احملكمــة بعــدم 
ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه يف الدعــوى وأخلــت ســبيله 
منهــا لعــدم كفايــة الدليــل وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه 

املدعــي العــام وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا  فلــدي   : وبعــد  وحــده،  هلل  احلمــد 
املتخصصــة بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1433/10/28هـــ  وتاريــخ   768 برقــم  املكلــف  املتخصصــة  اجلزائيــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33/10953 وتاريــخ 1433/10/28هـــ ويف يــوم 
االثنــن 1434/1/26هـــ الســاعة الواحــدة والربــع افتتحــت اجللســة وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم طلــب حضــوره 
مبوجــب خطابنــا رقــم 34/350 وتاريــخ 1434/1/6هـــ وقــدم املدعــي 
العــام الئحــة الدعــوى ونصهــا مــا يلـــي : )بصفتــي مدعيــًا عامــًا بهيئــة 
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التحقيــق واالدعــاء العــام أدعــي علــى / ، تاريــخ امليــاد : 1385هـــ ، 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( ، املؤهــل شــهادة 
الثانويــة ، املوقــوف ســابقا وأطلــق ســراحه بتاريــخ 1432/9/26هـــ . 
بارتــكاب اجلرائــم التاليــة :- تخزينــه عــن طريــق الشــبكة املعلوماتيــة 
)اإلنترنــت( مــا مــن شــأنه املســاس بالنظــام العــام وذلــك مــن خــال قيامــه 
بتخزيــن مقاطــع فيديــو للهالكــن/.............و........ يحثــان فيهــا علــى 
القتــال املجــرم مبوجــب املــادة السادســة الفقــرة )1( مــن نظــام جرائــم 
املعلوماتيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/17 وتاريــخ 1428/3/8هـــ 
. متابعــة مــا يســمى .... التابــع للمــارق/.... - الــذي أعلــن احلــرب والعــداء 
ويســعى لهــدم نظــام احلكــم وتدميــر مقومــات املجتمــع والنيــل مــن أمنــه 
. حيــث مت  املنحرفــة  بأفــكاره  تأثــره  إلــى  يشــير  واســتقراره - ممــا 
القبــض علــى املذكــور بالتاريــخ املنــوه عنــه أعــاه إثــر توافــر معلومــات 
مفادهــا قيامــه بدعــم اجلماعــات املســلحة يف دولــة ............ وبتفتيــش 
تبــن  آلــي محمــول وبفحصهمــا  منزلــه ضبــط لديــه جهــازي حاســب 
احتواؤهمــا علــى مقاطــع فيديــو للهالكــن/................و............ يحثــان 
فيهــا علــى القتــال ومقاطــع فيديــو لعمليــات عســكرية يف .... وكذلــك 
....  التابــع للمــارق/........ . وباســتجوابه أقــر حتقيقــًا بأنــه  لـــ  زيــارات 
تعــرف علــى موقــع .... علــى الشــبكة املعلوماتيــة )اإلنترنــت( بإجــازة 
عيــد الفطــر 1430هـــ وقــد فتحــه وشــاهد فيــه مناظــرات ومنهــا مقاطــع 
فيديــو لعمليــات عســكرية ............. ومقاطــع ....... و.........علمــًا بأنــه ال 
يذكرهــا موضحــًا أنــه كان يشــاهد مقاطــع فقــط إمــا بنهايــة األســبوع 
أو باإلجــازات ولــم يكــن يشــاهدها كاملــة لطــول مدتهــا كمــا كان 
يــزور بعــض املواقــع مثــل ....  وجميعهــا كان يشــاهدها حلــب االســتطاع 
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ــه  - حســب تعبيــره - فقــط. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام ل
مبــا أســند إليــه لألدلــة والقرائــن التاليــة :- مــا جــاء بأقوالــه حتقيقــًا 
املــدون علــى دفتــر التحقيــق املرفــق . مــا جــاء بنتائــج فحــص أجهــزة 
احلاســب اآللــي املضبوطــة لديــه . وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
هــو فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا وموجــب مــن موجبــات 
ــه مبــا أســند إليــه شــرعًا . تطبيــق  ــي :- إدانت ــب مــا يل ــذا أطل ــر ل التعازي
العقوبــة املنصــوص عليهــا باملــادة السادســة مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم 
جهــازي  مبصــادرة  احلكــم  األعلــى.  بحدهــا  إليــه  املشــار  املعلوماتيــة 
احلاســب اآللــي املضبوطــن لــدى املدعــى عليــه وفقــًا للمــادة )13( مــن 
النظــام ذاتــه. احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة شــديدة تزجــره وتــردع غيــره 
. احلكــم مبنعــه مــن الســفر اســتنادًا للمــادة السادســة الفقــرة الثانيــة 
ــب  ــق الســفر( انتهــى هكــذا ادعــى ورفعــت اجللســة لطل مــن نظــام وثائ
حضــور املدعــى عليــه لتــاوة الدعــوى عليــه يف اجللســة احملــددة يف يــوم 
االثنــن 1434/4/22هـــ . وأقفلــت الســاعة الواحــدة والنصــف وصلــى 
. احلمــد هلل وحــده  نبينــا محمــد وحــرر يف 1434/1/26هـــ  اهلل علــى 
وبعــد ويف يــوم االثنــن 1434/4/22هـــ فتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة 
وخمــس وثاثــن دقيقــة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ........ ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه/.............. رغــم طلــب حضــوره بخطابنــا رقــم ) 34/7266 
الواحــدة وخمــس  الســاعة  ( وتاريــخ 1434/4/10هـــ وأقفلــت اجللســة 
وأربعــن دقيقــة وتأجلــت اجللســة إلــى يــوم الثاثــاء 1434/6/6هـــ وصلــى 

ــا محمــد وحــرر يف 1434/4/22هـــ .  ــى نبين اهلل عل
ــاء 1434/6/6هـــ فتحــت اجللســة  ــوم الثاث احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف ي
الســاعة العاشــرة والربــع وفيهــا حضــر املدعــي العــام/ .... وحضــر حلضور 
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املدعــى عليــه/ .............. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم) 
.......... ( وبتــاوة الدعــوى عليــه، وإفهامــه بحقــه يف اســتام نســخة مــن 
الئحــة الدعــوى، وتوكيــل محــام أو وكيــل شــرعي للترافــع عنــه يف 
هــذه القضيــة قــرر قائــًا: أطلــب تســليمي نســخة مــن الئحــة الدعــوى 
لإلجابــة عنهــا يف اجللســة القادمــة هكــذا قــرر، وأضــاف قائــًا: وكلت 
احملامــي/........... باملدافعــة واملرافعــة عنــي يف هــذه القضيــة ولــه حــق 
ــة هكــذا قــرر فجــرى  ــح االعتراضي ــة واللوائ تقــدمي املذكــرات اجلوابي
لتمكــن  اجللســة  ورفعــت  أعــاه،  الــواردة  بالصفــة  الوكالــة  إثبــات 
املدعــى عليــه مــن تقــدمي جوابــه يف اجللســة القادمــة، وتأجلــت إلــى يــوم 
الســبت 1434/7/29هـ وأقفلت اجللســة الســاعة العاشــرة وأربعن دقيقة 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وحــرر يف 1434/6/6هـــ . احلمــد هلل وحــده 
و يف يــوم الســبت 1434/7/29هـــ الســاعة الواحــدة وفيهــا حضــر املدعي 
العــام/ .............. ولــم يحضــر املدعــى عليــه / ................... رغــم طلــب 
حضــوره مبوجــب خطابنــا رقــم 34/14113 وتاريــخ 1434/7/15هـــ لــذا 
رفعــت اجللســة لطلــب حضــوره وتأجلــت إلــى يــوم األحــد 1434/8/16هـــ  
وأقفلــت اجللســة الســاعة الواحــدة وخمــس دقائــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد حــرر يف 1434/7/29هـــ 
الثانيــة  الســاعة  الثاثــاء 1434/8/16هـــ  يــوم  و يف  وحــده  احلمــد هلل 
عشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام/ .... ولــم يحضــر املدعــى عليــه / .... 
وتاريــخ   34/15278 رقــم  خطابنــا  مبوجــب  حضــوره  طلــب  رغــم 
يــوم  إلــى  لــذا رفعــت اجللســة لطلــب حضــوره وتأجلــت  1434/8/1هـــ 
االثنــن 1434/10/12هـــ وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانية عشــرة وخمس 
دقائــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/8/16هـــ 
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الســاعة  االثنــن 1434/10/12هـــ  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده،  احلمــد هلل 
املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  والنصــف  عشــرة  احلاديــة 
العــام/........... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه /...........، وبســؤال املدعى 
عليــه احلاضــر عــن إجابتــه التــي اســتمهل مــن أجلهــا قدم مذكــرة جوابية 
مكونــة مــن خمــس صفحــات ونصهــا حرفيــًا مــا يلــي: )أقــدم لكــم 
الئحــة جوابيــة مقدمــة منــي أنــا املدعــى عليــه / ....... - ردًا منــي علــى 
الدعــوى املقامــة ضــدي مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام - فأقــول 
وبــاهلل التوفيــق : بعــد قراءتــي لائحــة الدعــوى العامــة املقدمــة مــن هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام برقــم ( بــدون ) وتاريــخ ( بــدون( !!! فأنــى أجيب 
عليهــا مبــا يلــي :- أواَل :- لــم تتضمــن الئحــة الدعــوى العامــة رقــم وال 
ــل إحالتهــا  ــة التحقيــق واالدعــاء العــام قب ــة لــدى فــرع هيئ ــخ القضي تاري
للمحكمــة اجلزائيــة املتخصصــة ، فأطلــب مــن فضيلتكــم رصد رقمها 
وتاريخهــا بالضبــط ملــا يف ذلــك مــن االســتدالل يف صحــة توجيــه االتهــام 
لــي بهــذه القضيــة مــن عدمــه وذلــك ملعرفــة هــل هــذه الدعــوى العامــة 
كانــت قبــل أو بعــد دعــواي بــرد االعتبــار والتــي قدمتهــا لديــوان املظالــم 
عمــا حصــل لــي مــن ســجن بــا تهمــة أوحكــم وكذلــك ضبــط جميــع ما 
جــاء بدعــوى املدعــي كاملــة بالنــص وهــو مالــم يتــم ضبطــه باجللســة 
والســجن  والتحقيــق  القبــض  إجــراءات  مخالفــة   -: ثانيــَا   . األولــى 
ألحــكام الشــرع والنظــام :-حيــث تنــص املــادة الثامنــة والثمانــون بعــد 
املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ) أن كل إجــراء مخالــف ألحــكام 
.) الشــريعة اإلســامية ، أو األنظمــة املســتمدة منهــا يكــون باطــًا 
وبتدقيــق النظــر يف الدعــوى املقدمــة بــن أيديكــم يتبــن لنــا جميعــا أن 
االتهامــات الصــادرة ضــدي جملــة تخالــف يف ظاهرهــا وباطنهــا للشــريعة 
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اإلســامية ويتمثــل ذلــك يف محاولــة الوصــول إلــى إجــراءات إثبــات غيــر 
مشــروعة ، وهــو مخالــف ألحــكام الشــرع ، وملــواد النظــام رقــم ، 40 
، 35 ، 46 ،، 141 ، 52 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة .ثالثــًا :- أنفــي 
نفيــا قاطعــا مــا نســب لــي مــن جــرم وتخزيــن مــا مــن شــأنه املســاس 
بالنظــام العــام عــن طريــق شــبكة االنترنــت ومــن جــرم متابعــة مــا يســمى 
مبنتــدى .... وتأثــري بأفــكاره فأنــا لــم أخــزن بــأي مــن جهــاز لــي مــا ميــس 
النظــام العــام ولــم أتابــع أي منتــدى .أمــا مــا أســتدل بــه املدعــي العــام ممــا 
جــاء بأقوالــي املدونــة يف دفتــر التحقيــق ومــا جــاء بنتائــج فحــص أجهــزة 
احلاســب اآللــي املضبوطــة لديهــم فأقــول لــم يســمح لــي باالطــاع علــى 
دفتــر التحقيــق ولكــن إن كان مضمونــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
الئحتــه عمــا أقــررت بــه حتقيقــا باســتجوابي فذلــك ال يثبــت إطاقــا 
صحــة مــا نســب لــي مــن قــول فــا يوجــد دليــل شــرعي أو نظامــي يجــرم 
مشــاهدة مقاطــع فيديــو بنهايــة األســبوع أو باإلجــازات حلــب االســتطاع 
املتضمنــة أفــام مناظــرات ومقاطــع عســكرية ال أذكرهــا ،علمــَا بــأن 
جهــاز احلاســب املذكــور هــو خــاص بابنــي ...... وقــد نســبته إلــي خوفــًا 
علــى ابنــي أن يصــاب باجلنــون مبجــرد إحضــاره إليهــم حيــث كان يبلــغ 
الرابعــة عشــرة مــن عمــره - وقــد هددونــي بإحضــاره والتحقيــق معــه 
فاعترفــت مبــا يريــدون كــي ال ميــس ابنــي بســوءًا ثــم ملــاذا ال يعاقــب مــن 
يشــاهدون مثــل هــذا بالقنــوات الرســمية والدوليــة والتــي تبــث بــن فتــرة 
وأخــرى مثــل هــذه املقاطــع العســكرية وأشــد مــن ذلــك بــل قــد يعرضــون 
برنامجــًا كامــًا عــن العمليــات العســكرية وأمــام مــرأى مــن مايــن 
املشــاهدين فهــل َســُيَداُن جميــع املشــاهدين بــأن لهــم توجــه ميــس بالنظــام 
العــام ؟ أم تــدان تلــك القنــوات ببثهــا والتــي لم تبــث إال بإذن من احلكومة 
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؟ فــا يصــح قضــاَء االنتقــاء يف االســتدالل فلمــاذا مثــا لــم يتهمنــي 
املدعــي العــام بأننــي .... . إضافــة إلــى أنــه ال يصــح اتهــام أي شــخص 
مســموحا  املواقــع  كل  ألن  مواقــع  علــى  اطاعــه  بتهمــة  باململكــة 
باالطــاع عليهــا مــن قبــل مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة إال 
مــا كان محظــورًا فــا تســتطيع فتحــه وإن كانــت هــذه هــي التهمــة 
احلقيقيــة فهــي تصنــف ضمــن اجلرائم املعلوماتية التــي تنظرها احملكمة 
اجلزائيــة وليســت احملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة فأطلــب إحالتهــا إلــى 
جهــة االختصــاص . رابعــَا :- الفســاد يف االســتدالل ويتمثــل يف النقــاط 
التاليــة :- االعتمــاد يف اإلدانــة علــى اإلقــرار املنســوب إلــي حيــث أدعــى 
املدعــي العــام أنــى ارتكبــت العديــد مــن اجلرائــم وأنــي قــد أقــررت عليهــا 
وأنــا يف كامــل إدراكــي ووعيي ومنها متابعتــي ملنتديات........ وتخزيني 
....... وهــذا الــكام  ....... و.  علــى احلاســوب لبعــض مقاطــع الفيديــو 
مــردود عليــه بأنــي لــم أعتــرف بــأي مــن التهــم التــي وجهــت لــي ولــم يوجــد 
علــى حاســوبي أي مــن تلــك املقاطــع التــي يزعــم املدعــي العــام ضبطهــا 
على احلاسوب املصادر وال يوجد دليل واحد يثبت ذلك ، أما بخصوص 
نتائــج فحــص أجهــزة احلاســب اآللــي املضبوطــة فلــم اطلــع أيضــا علــى 
تلــك النتائــج ولكــن إن كان مضمونهــا كمــا ذكــره املدعــي العــام يف 
محمــول  آلــي  منزلــي ضبــط جهازيــن حاســب  بتفتيــش  بأنــه  الئحتــه 
وبتفتيشــهما وفحصهمــا تبــن احتوائهمــا علــى مقاطــع .....الــخ فهــذا غيــر 
صحيــح وال يــدل إطاقــا علــى مــا ادعــى بــه املدعــي العــام مــن تخزينــي 
بشــبكة االنترنــت أو بجهــازي مــا ميــس النظــام العــام فلــم أخزن أو أنســخ 
أو أنشــر بجهــازي شــيء ممــا ذكــر ودليــل ذلــك أنهــم ســلموني أجهزتــي 
وأجهزة أهلي وأوالدي التي لديهم بعد خروجي من الســجن وبخصوص 
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تصفحــي علــى االنترنــت فــا أنكــر ذلــك فلقــد شــاهدت بعــض اخلطــب 
العــدول أهــل الســنة ممــن يأمــرون باخليــر  واملواعــظ الدينيــة لألئمــة 
ويحثــون علــى طاعــة اهلل ورســوله وأولــي األمــر ، وال يوجــد يف الشــرع 
وال يف األنظمــة بجملتهــا نــص واحــد يحــرم املشــاهدة واالطــاع املنضبط 
بضوابــط الشــرع ، وأنــا لــم أتعــد نطــاق الشــرع ولــم أخالــف النظــام ولــم 
أســمح ملســامعي وبصــري أن يشــاهدا ويســمعا ألقــوال اخلارجــن عــن 
النظــام والداعــن للخــروج علــى ولــى اآلمــر فهــو ولــي أمــري ، ولــه يف 
عنقــي بيعــة ، كمــا أن أخــذ ناظــر القضيــة بجميــع اعترافاتــي املدونــة 
ــي أمــام  ــه وعــدم أخــذه مبــا صــدر من ــة لفضيلت ــة هــذه القضي ــل إحال قب
فضيلتــه باملجلــس القضائــي مــن عــدم مصادقتــي علــى بعــض مــا ورد 
املرافعــات  نظــام  مــن   )104( للمــادة  مخالــف  هــو  االعترافــات  بتلــك 
الشــرعية التــي نصــت علــى أنــه ) يجــب أن يكــون اإلقــرار حاصــًا أمــام 
القضــاء أثنــاء الســير يف الدعــوى املتعلقــة بالواقعــة املقــر بهــا ( حيــث أن 
اإلقــرارات املنســوبة إلــي لــم أصــادق عليهــا أمــام ناظــر القضيــة خــال 
فتــرة ســجني وهــذا مخالــف للنظــام ، وأمــا توقيعــي فقــد حصــل حتــت 
وطــأة اإلكــراه ، وإن كنــت ال أســتطيع إثباتــه إال أنــه أمــر معــروف 
لــدى جهــات التحقيــق وتلــك االعترافــات املدونــة محــل نظــر .خامســَا :- 
يجــب أن يصــدر اإلقــرار عــن إرادة حــرة وبــدون إكــراه : يقــول اهلل 
تعالــى : ))َمــن َكَفــَر ِبــاهلّلِ ِمــن َبْعــِد إمَياِنــِه ِإالَّ َمــْن ُأْكــِرَه َوَقْلُبــُه ُمْطَمِئــنٌّ 
ــَن اهلّلِ َوَلُهــْم  ــن َشــَرَح ِباْلُكْفــِر َصــْدًرا َفَعَلْيِهــْم َغَضــٌب مِّ ِباإِلمَيــاِن َوَلِكــن مَّ
َعــَذاٌب َعِظيــم (( فاإلقــرار الصــادر حتــت تأثيــر اإلكــراه باطــل ، حتــى 
ولــو قامــت الدالئــل علــى صحتــه فقــد كنــت واقعــًا حتــت تأثيــر اإلكراه 
، فلــم أكــن يف حــال آمــن فيهــا علــى نفســي وحياتــي منهــم . فكيــف 



236

بابنــي وفلــذة كبــدي ويؤيــد ذلــك مــا ذهــب إليــه أميــر املؤمنــن عمــر بــن 
اخلطــاب رضــي اهلل عنــه حــن قــال » ليــس الرجــل بأمــن مــع نفســه إذا 
جوعتــه أو ضربتــه أو أوثقتــه » فعبــارة املكــره الغيــة ، وال ينشــأ بهــا 
عقــد وال يترتــب عليهــا حكــم ، ألن اإلكــراه يفســد االختيــار والرضــا 
علــى  فاإلكــراه  األثــر  وبطــل  القصــد  انعــدم  االختيــار  فســد  وإذا   ،
ــه شــيء ألن املكــره غيــر مكلــف ، وهــو إن نطــق  الــكام ال يجــب ب
بكلمــة الكفــر فإنــه غيــر مؤاخــذ بهــا ، وإذا قــذف غيــره فــا يقــام 
عليــه حــد القــذف ، ولــو أقــر ال يؤخــذ بإقــراره وعليــه ال يعــول علــى هــذا 
اإلقــرار كدليــل وعــدم األخــذ بــه أو التعويــل عليــه يف اإلدانــة .وخاصــة 
مــا ســبق فــإن اإلكــراه الواقــع هنــا مخالــف إلحــكام الشــرع ولألنظمــة 
، واملخالفــة ذاتهــا تنطبــق علــى إحلــاق التهــم بــي بــدون مســوغ وبــدون بينــة 
أو دليــل والتــي تتمثــل يف االدعــاء علــي بتخزيــن مقاطــع تســعى لهــدم 
النظــام - فالشــريعة ومــن ثــم القضــاء لــم يعــوال علــى االعتــراف واإلقــرار 
علــى الرغــم مــن أنــه دليــل قــوي علــى اإلدانــة وذلــك لصــدوره حتــت تأثيــر 
اإلكــراه ، وســيرًا علــى هــدي الشــريعة اإلســامية الغــراء ثــم نــص املــادة 
) 188 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فــإن البطــان هــو اجلــزاء املترتــب 
يف  والقصــور  االســتدالل  يف  الفســاد  وعلــى  االنتهــاكات  تلــك  علــى 
التســبيب ألن مــا بنــى علــى باطــل فهــو باطــل. سادســَا / اخلطــأ يف تطبيــق 
ــاط املباحــث واملدعــى العــام كل  ــه :- فلقــد أنتهــك ضب النظــام وتأويل
أحــكام النظــام وراحــوا يفنــدون التهــم واألباطيــل واضعــن نصــوص 
األنظمــة حتــت أقدامهــم ، ممــا يصنــف كل أفعالهــم بالبطــان ، فــإذا 
كان الفعــل النــاجت عنــه البطــان قــد نــص عليــه يف النظــام بــأي مــن 
صيغتــي األمــر أو النهــي اجلازمتــن فــا يجــوز التحايــل عليهمــا والقضــاء 
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بصحــة األجــراء وال ســيما وإن كان البطــان احلاصــل ممــا ال يجــوز 
تصحيحــه أو تداركــه وتــدارك آثــاره . ومــا يقطــع بصحــة ذلــك أن أميــر 
املؤمنــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه قــد أنتهجــه وأقــره بــل وعمــل 
ــن  ــدي أن عمــر ب ــور الكن ــن قيــس ، عــن ث ــه حيــث روي عــن عمــرو ب ب
اخلطــاب رضــي اهلل عنــه كان يتجــول باملدينــة ليــا ، فســمع صــوت 
رجــل يف بيــت يتغنــى ، فتســور عليــه ، فوجــد عنــده امــرأة وعنــده خمــر ، 
فقــال : يــا عــدو اهلل أظننــت أن اهلل يســترك وأنــت علــى معصيتــه ؟ فقال: 
ــي، إن أكــن عصيــت اهلل واحــدة  ــر املؤمنــن ال تعجــل عل ــا أمي وأنــت ي
فقــد عصيــت اهلل يف ثــاث... قــال تعالى : )وال جتسســوا( وقد جتسســت 
، وقــال اهلل عــز وجــل: )وليــس البــر بــأن تأتــوا البيــوت مــن ظهورهــا( 
وقــد تســورت علــي ، ودخلــت علــي مــن ظهــر البيــت بغيــر إذن. وقــال اهلل 
عــز وجــل: )ال تدخلــوا بيوتــا غيــر بيوتكــم حتــى تستأنســوا وتســلموا 
علــى أهلهــا( فقــد دخلــت بغيــر ســام. قــال عمــر رضــي اهلل عنــه: فهــل 
عنــدك مــن خيــر إن عفــوت عنــك ؟ قــال : نعــم... واهلل يــا أميــر املؤمنــن 
لئــن عفــوت عنــي ال أعــود ملثلهــا أبــدا ، قــال : فعفــا عنــه وخــرج وتركــه 
-. فهــل خالــف هنــا أميــر املؤمنــن عمــر رضــي اهلل عنــه أحــكام الشــرع 
أم أعطــى لنــا التصــور القضائــي احلقيقــي لإلجــراءات التــي ال منــاص من 
وآياتــه  وجــل  عــز  اهلل  أوامــر  مخالفــة  لعــدم  وتطبيقهــا  بهــا  األخــذ 
وأحكامــه وكفــى بذلــك شــاهدا ودليــا علــى األســلوب األمثــل لألمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وتوضيحــًا ملــا يجــب أن تكــون عليــه 
نصــوص النظــام الوضعــي وقــد راعــى املشــرع الوضعــي ذلــك يف وضعــه 
لنصــوص نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فوضــع القواعــد والقيــود والُســبل 
التــي ُتنظــم دخــول البيــوت والقبــض علــى األشــخاص وتفتيشــهم وتفتيش 
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مســاكنهم واالطــاع علــى محارمهــم وعــورة مســاكنهم .. فجاءت كل 
ضبــاط  خالــف  وقــد  النهــي  أو  األمــر  بصيغــة  النظــام  يف  النصــوص 
علــى  وجتنــوا  ذلــك  كل  العــام  واالدعــاء  الطــوارئ  وقــوات  املباحــث 
النظــام وخالفــوا املــواد 34 و 35 ، 113 ، 114 ، 116 ، 119 وغيرهــا 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، وكل أمــر بنــى علــى باطــل فهــو باطــل. 
ســابعَا / عــدم وجــود بينــه أو دليــل إدانــة :- ذكــر املدعــي العــام بدعــواه 
أن القبــض علــي مت ) إثــر توفــر معلومــات مفادهــا قيامــه بدعــم اجلماعات 
املســلحة يف دولــة اليمــن ( فلــم يــرد بائحــة املدعــي العــام مــا يؤيــد صحــة 
ســبب القـــبض علي ، لـــذا أطلب من فضيلتكم مناقشــته بذلك ورصد 
مــا يجيــب بــه بالضبــط وإجــراء املوجــب الشــرعي حيالــه فهــذا اتهــام 
باطــل وإال كيــف تقبضــوا علــي ألجــل معلومــات باطلــة ثــم حــن طالبــت 
ببراءتــي تتهمونــي بتهمــة غيــر التــي قبضتــم علــي بســببها بزعمكــم ومــا 
هــذا التخبــط إال بســبب ظلمكــم فإلــى اهلل املشــتكى وحســبي اهلل 
ونعــم الوكيــل فأطلــب إثباتهــم لهــذه التهمــة التــي بســببها قبضــوا علــي 
والتــي لــم أعلــم بهــا إال بعــد خروجــي مــن الســجن واســتامي لصحيفــة 
دعواهــم ؟ ومــن ذلــك عــدم إقامــة دليــل علــى صحــة وقــوع أفعــال ماديــة 
تعــد جرميــة أو تنفــى وقوعهــا بالطــرق التــي حددهــا النظــام ، ولــم يســتند 
املدعــي العــام يف اتهاماتــه لــي علــى أي دليــل أو إقــرار معتبــر شــرعا أو 
نظامــًا ، واألصــل هــو بــراءة الذمــة وانشــغالها عــارض وال يجــوز توقيــع 
عقوبــة علــى املتهــم حتــى تثبــت إدانتــه ثبوتــا قطعيــا ال يقبــل الشــك أو 
الريبــة . فضيلــة القاضــي لقــد ورد يف نظــام املرافعــات الشــرعية يف املــادة 
198 » ال يجــوز تنفيــذ األحــكام جبــرا قبــل اكتســاب احلكــم القطعيــة 
» فمــا بــال فضيلتكــم بعــدم صــدور حكــم أصــا مــن القضــاء بإدانتــي 
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بتهمــة محــددة ، وكمــا هــو ثابــت فــإن املتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه 
وعليــه فــا يجــوز عقوبتــه إال بحكــم قطعــي لــذا آمــل مــن فضيلتكــم 
الوقــوف علــى تلــك األســانيد التــي قدمتهــا لفضيلتكــم واالســتيثاق 
منهــا. ثامنــًا/ بطــان مطالبــة املدعــي العــام بعقوبتــي اســتنادا لنصــوص 
األنظمــة:- جــل مــا تقــدم بــه املدعــي العــام مطالبــا بعقوبتــي بالعقوبــة 
املنصــوص عليهــا باملــادة )6( مــن نظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة 
واحلكــم مبنعــي مــن الســفر اســتنادا للمــادة )6( مــن الفقــرة الثانيــة مــن 
نظــام وثائــق الســفر كلهــا بنيــت علــى أدلــة واهيــة وليــس لهــا وجــود مــن 
ــه البطــان  ــب علي ــة ألن اإلجــراء الباطــل يترت ــة والواقعي ــة الفعلي الناحي
ــي  ــى براءت ــد احلجــج عل ــاه يف تفني ــه وذلــك كمــا ســبق وأن بين فيمــا يلي
،ليــس هــذا فحســب بــل خروجــي مــن الســجن لعــدم ثبــوت دليــل إدانــة 
ضــدي بعــد املــدة التــي قضيتهــا يبــن لنا بجــاء تأكيد براءتــي وتأكيد 
بطــان اإلجــراءات التــي مت انتهاكهــا مــن قبــل املباحــث والطــوارئ. 
وبخصــوص املــادة )6( مــن نظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة فهــذا 
مــردود عليــه بعــدم وجــود دليــل مــادي أو معنــوي ضــدي، حيــث لــم يثبــت 
إنتاجــي أو تخزينــي أو إرســالي ألي مــادة معلوماتيــة مــن شــأنها املســاس 
بالنظــام العــام أو أنشــاء مواقــع علــى الشــبكة العنكبوتيــة ........الــخ ، 
وبخصــوص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )6( مــن نظــام وثائــق الســفر التــي 
يطلــب املدعــى العــام بتطبيــق نصوصهــا وأحكامهــا علــي فقــد نصــت 
هــذه املــادة علــى أنــه » ال يجــوز املنــع مــن الســفر إال بحكــم قضائــي أو 
بقــرار يصــدره وزيــر الداخليــة ألســباب محــددة تتعلــق باألمــن و ملــدة 
معلومــة ، و يف كلتــا احلالتــن يبلــغ املمنــوع مــن الســفر يف فترة ال تتجاوز 
أســبوعًا مــن تاريــخ صــدور احلكــم أو القــرار مبنعــه مــن الســفر« فهــذا 
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مــردود عليــه بعــدم صــدور حكــم قضائــي ضــدي لكونــي لــم أقــدم 
للمحاكمــة مــن أساســه ولــم يصــدر حكــم قضائــي ضــدي ولــم يصــدر 
أيضــا أي قــرار مــن قبــل الداخليــة ضــدي لعــدم وجــود دليــل إدانــة واحــد 
يثبــت مــا اســتند إليــه املدعــي العــام ،وللعلــم فإنهــم يعلمــون أن جــواز 
ســفري منتهــي منــذ خمســة عشــرة ســنة ولــم أســافر خــارج بلــدي فلمــا 
يطالبــوا مبنعــي ؟ ! وإن كان حقــا مــا يدعيــه ضــدي ملــا خرجــت مــن 
الســجن لعــدم ثبــوت إدانتــي ولظللــت فتــرة طويلــة بــن جــدران الســجن 
،ولكــن احلــق حتمــا ســيظهر بجــاء مهمــا طــال ليلــه. وختامــا/ فــإذا 
كان القاضــي هــو حاكــم القضيــة وأســتاذها وله ســلطات وصاحيات 
شــبه مطلقــة للتعامــل مــع القضيــة ووســائل اإلثبــات حيــث أن القاضــي 
لــن يرضــى أو يقبــل يف قبولــه للطــرق غيــر املشــروعة أو امللتويــة وهــو 
املباحــث والطــوارئ و هيئــة  أفــراد وضبــاط  الــذي فعلــه  األمــر ذاتــه 
التحقيــق واالدعــاء العــام و فيمــا ينســب لــي مــن أقــوال ومزاعــم فليــس 
للقاضــي أن يبنــي حكمــه وقناعتــه إال وفقــا ملــا ينــص عليــه الشــرع أو 
النظــام املعتبــر. والــذي عليــه احملققــن مــن العلمــاء أنــه ال يجــوز للقاضــي 
أن يبنــى حكمــة علــى علمــه الشــخصي مهمــا كان صحيحــا ويجــب 
عليــه أن يؤسســه علــى األدلــة املطروحــة أمامــه يف الدعــوى ويســببه 
فالعقوبــات   ، االســتئناف  بطريــق  احلكــم  علــى  االعتــراض  ليتســنى 
الشــرعية علــى اختافهــا وتنوعهــا مــن حيــث التغليــظ والتخفيــف، ال 
يشــك مســلم بــأن حكــم اهلل صالــح لــكل زمــان ومــكان بــل ومصلــح 
لــه إال أن فرضهــا دون إعمــال نظــام إجرائــي ينتــج عنــه حتمــا وبــكل 
ــة بأهــم حقــوق األفــراد وحريتهــم  بســاطة اســتبدادا وحتكمــا وتضحي
العامــة ويترتــب عليــه ظلــم وجــور مقيــت فيســهل معاقبــة البــريء ويبــرأ 
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اجلانــي فحــق الدولــة يف توقيــع العقــاب باجلنــاة جــزاء وفاقــا ملــا اقترفتــه 
أيديهــم بحــق املجتمــع ال يكــون تلقائيــا أو تعســفيا إمنــا يتــم وفــق قنــوات 
والقضــاء  التحقيــق  جهــات  وألــزم  والنظــام  الشــرع  حددهــا  إجرائيــة 
ــه أطلــب مــن  ــاء علي ــذا جوابــي وبن ــم .هــ بالتقيــد مبــا جــاء بهــا واهلل أعل
فضيلتكــم مــا يلــي : أواَل : ضبــط مــا جــاء بائحــة االتهــام وضبــط 
جوابــي عليهــا وضبــط رد املدعــي العــام علــى جوابــي بالنــص وخصوصــًا 
ســبب القبــض علــي وإجــراء الوجــه الشــرعي حيالــه .ثانيــا : احلكــم 
ببراءتــي مــن التهــم املنســوبة إلــي .ثالثــًا : رد اعتبــاري .وجزاكــم اهلل 
خيــرَا وســدد خطانــا وخطاكــم . مقدمــه / ................ رقــم الســجل 
املدنــي / ..............اجلــوال /.... انتهــى. هكــذا أجــاب، وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي العــام رد قائــًا: تضمــن جــواب املدعــى عليــه إنــكاره ملــا 
نســب إليــه يف الئحــة الدعــوى العامــة وهــذا غيــر صحيــح بــل الصحيــح 
مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى العامــة وبينتــي علــى ذلــك األدلــة املشــار إليهــا 
يف الائحــة واملرفقــة يف أوراق القضيــة وأطلــب الرجــوع إليهــا وأمــا مــا 
ذكــره املدعــى عليــه مــن بطــان اإلجــراءات املتخــذة يف هــذه القضيــة 
فــإن األصــل يف اإلجــراءات الصحــة والســامة، ولــم يظهــر لادعــاء 
العــام عنــد دراســته للقضيــة وال فيمــا قدمــه املدعــى عليــه يف جوابــه مــا 
يبطــل هــذه اإلجــراءات، وأمــا مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن تعرضــه 
بينــة  املدعــى عليــه ال  يدعيهــا  التــي  فــإن دعــوى اإلكــراه  لإلكــراه 
عليهــا، واملدعــى عليــه أقــر حتقيقــًا ووقــع وبصــم علــى دفتــر التحقيــق 
وهــو مســئول عمــا جــاء فيــه ألن دفاتــر التحقيــق تعتبــر مــن احملــررات 
الرســمية وال يجــوز الطعــن فيهــا إال بالتزويــر، وبينتــي علــى الدعــوى مــا 
ــى اللفــة رقــم )9( يف الصفحــة رقــم  ــه حتقيقــا املرفقــة عل جــاء يف أقوال
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)18( حيــث أقــر حتقيقــًا بأنــه تعــرف علــى موقــع .... علــى الشــبكة 
املعلوماتيــة )اإلنترنــت( بإجــازة عيــد الفطــر 1430هـــ كمــا كان يــزور 
االســتطاع  حلــب  يشــاهدها  وجميعهــا كان   ..... مثــل  املواقــع  بعــض 
فقــط، و بينتــي األخــرى تقريــر فحــص املضبوطــات رقــم )51-171-
56767-17-31( املرفــق باللفــات رقــم )16( و )13( و )12( و املتضمــن 
فيديــو  مقاطــع  و   ...... الهالــك  تعــرض  الفيديــو  مقاطــع  مــن  عــدد 
تعــرض.....و مقاطــع صوتيــة كلهــا حتــث علــى املشــاركة يف القتــال و 
مقاطــع فيديــو لعمليــات عســكرية يف العــراق و الصومــال و ديالــى و 
زيــارة ملنتــدى ....  و كذلــك مقطــع فيديــو بعنــوان )........( يعــرض مــن 
ــوان  ــو بعن ــة عســكرية يف ............. و كذلــك مقطــع فيدي ــه عملي خال
)....( يتحــدث عــن املدعــو .... و يعــرض مــن خالــه عمليــة عســكرية يف 
...............، هــذه هــي بينتــي و ليــس لــدي مزيــد عليهــا، هكــذا رد، 
وقــد جــرى اطاعنــا علــى أقــوال املدعــى عليــه حتقيقــا، وتقريــر فحــص 
املضبوطــات التــي أشــار إليهــا املدعــي العــام وهــي موافقــة ملــا ذكــره 
املدعــي العــام، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه رد بقولــه: بالنســبة 
لألقــوال التــي ذكرهــا املدعــي العــام فهــي أقوالــي كتبتهــا بخــط يــدي 
و هــي مــن إمــاء الضابــط حيــث أخبرنــي بــأن هــذه احملتويــات وجــدت 
ــم يطلعنــي عليــه وقــد كتبــت ذلــك  ــم أر اجلهــاز ول يف احلاســب اآللــي ول
ألن ابنــي كان يســتخدم اجلهــاز فخشــيت أن يتــم اســتجوابه، و مضمــون 
هــذه األقــوال املذكــورة بعضــه صحيــح و بعضــه غيــر صحيــح، فمــا 
يتعلــق .... فلــم أطلــع عليهــا يف احلاســب اآللــي إطاقــا، ومــا ســوى ذلــك 
مــن املشــاهدات فصحيــح، و قــد أكرهــت علــى كتابــة هــذه األقــوال 
بهــذه الصيغــة كمــا ذكــرت يف جوابــي، علمــا بــأن اجلهازيــن املشــار 
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إليهمــا لــم يكــن مخزنــا بهمــا أي مســتندات أو مقاطــع أو مشــاركات 
أو تعليقــات ســواء باســمي الصحيــح أو أســماء مســتعارة إطاقــا غايــة مــا 
فعلتــه هــو مشــاهدات ملناظــرات و كذلــك مشــاهدات ملوقــع ....  وفــرق 
بن التخزين و املشــاهدة، وبالنســبة ملا ورد يف التقرير الفني بخصوص 
........  فغيــر صحيــح، و طــوال عمــري بحمــد اهلل لــم أتابــع ... .. و أتبــرأ 
إلــى اهلل مــن منهجــه و منهــج كل مــن خــرج عــن أهــل الســنة واجلماعــة، 
وبالنســبة للمقاطــع الصوتيــة لألناشــيد فلــم أقــم بتخزينهــا وإمنــا قــام 
الفنــي بتخزيــن برامــج و مــن ضمنهــا أناشــيد إســامية علــى اجلهــاز بعــد 
عمــل صيانــة لــه يف أحــد محــات صيانــة احلواســب اآلليــة دون أن أطلــب 
منــه ذلــك ولــم أســمع هــذه األناشــيد و الــذي يســمعها هــو ابنــي، هكــذا 
رد، وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام رد بقولــه: هــذه امللفــات مخزنــة يف 
جهــاز احلاســب اآللــي و هــذا مــا يثبتــه التقريــر الفنــي املشــار إليــه و أمــا 
منتــدى .... فقــد أثبــت التقريــر أنهــا زيــارة لهــذا املنتــدى، هكــذا رد، و 
رد املدعــى عليــه قائــا: ممــا يــدل علــى براءتــي أن جهــازي احلاســب اآللــي 
ســلما لــي بعــد خروجــي مــن الســجن ولــو كانــت حتتــوي علــى مــا يديننــي 
ــن مقصــود  ــم أقــم بفعــل أي تخزي ــي ل ــى أنن ــي، و أؤكــد عل ــا ســلما ل مل
بــأن ســبب  بأنــه قــد ذكــر يف الائحــة  علــى احلاســب اآللــي، علمــا 
القبــض علــي ليــس جلرائــم معلوماتيــة و إمنــا لــورود معلومــات مفادهــا 
القيام بدعم اجلماعات املســلحة يف دولة .............. كما ورد يف الائحة 
ولــم يثبــت علــي هــذا األمــر بعــد أن روجعــت جميــع حســاباتي البنكيــة و 
بالتالــي لــم أتهــم يف الائحــة بهــذه التهمــة، هكــذا رد، ورد املدعــي 
العــام قائــا: لــم يتــم توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بدعــم اجلماعــات 
املســلحة يف اليمــن و إمنــا مت توجيــه االتهــام لــه بالتهــم املوجــودة يف الئحــة 
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الدعــوى، هكــذا رد، و بســؤال الطرفــن هــل لديكمــا أي إضافــة 
غيــر مــا تقــدم؟ فقــاال: ال. لــذا جــرى قفــل بــاب املرافعــة، ورفعــت اجللســة 
للنطــق باحلكــم، وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة والربع وتأجلت 
إلــى يــوم األحــد 1434/11/23هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 

1434/10/12هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد: اليــوم األحــد 1434/11/23هـــ افتتحــت اجللســة 
ــع وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره  الســاعة الواحــدة والرب
املدعــى عليــه .................، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام 
وإجابــة املدعــى عليــه املتضمنــة إنــكاره ملــا اســند إليــه يف الدعــوى وأن 
احلاســب اآللــي يف املنــزل ويســتعمله أفــراد أســرته، ونظــرا إلــى أنــه لــم 
يقــم دليــل مســتقيم علــى أنــه هــو الــذي قــام بتخزيــن املــواد املشــار إليهــا 
يف تقريــر فحــص املضبوطــات، ومــن املقــرر أن الدليــل إذا تطــرق إليــه 
االحتمــال ســقط بــه االســتدالل، وأن األصــل بــراءة الذمــة، وأمــا مجــرد 
االطــاع عــن طريــق الشــبكة املعلوماتيــة فقــد جــاء يف اعترافــه حتقيقــا 
املرصــود بعاليــه أنــه كان بقصــد حــب االســتطاع، وملــا تقــرر فقهــا 
ونظامــا أن االعتــراف ال يتجــزأ علــى صاحبــه، كمــا لــم يقــم دليــل 
علــى أن املدعــى عليــه قــام بالدخــول علــى مواقــع محجوبــة والظاهــر أن 
املواقــع التــي اطلــع عليهــا متاحــة )غيــر محجوبــة( ولــكل مــا ســبق فلــم 
يثبــت إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه يف الدعــوى وأخليــت ســبيله 
ــه  ــل وبذلــك حكمــت، وأفهمــت املدعــى علي ــة الدلي ــا لعــدم كفاي منه
بعــد اكتســاب  بالتعويــض تكــون يف دعــوى مســتقلة  بــأن مطالبتــه 
االحــكام القطعيــة، وبإعــان احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليه 
قائــا: أنــا قانــع باحلكــم. هكــذا قــرر، كمــا قــرر املدعــي العــام قائا: 
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أنــا معتــرض علــى احلكــم وأرغــب يف تقــدمي الئحــة اعتراضيــة. هكــذا 
ــأن موعــد اســتام نســخة مــن احلكــم  ــام ب قــرر، فأفهمــت املدعــي الع
يف يــوم الثاثــاء 1434/11/25هـــ لتقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن يومــًا 
تبــدأ مــن تاريــخ االســتام املذكــور وفقــًا للمــادة الرابعــة والتســعن بعــد 
ــة انتهــاء املــدة دون تقــدمي  ــة ويف حال ــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي املائ
اعتراضــه يتــم رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف اجلزائيــة املتخصصــة 
بــدون الئحــة وفقــًا للمــادة اخلامســة والتســعن بعــد املائــة مــن النظــام 
ســالف الذكــر وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد حــرر يف 1434/11/23هـ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثاثــاء 1434/11/25هـــ فتحــت اجللســة 
الســاعة الواحــدة والثلــث وفيهــا حضــر املدعــي العــام وجــرى تســليمه 
وتاريــخ   )..............( رقــم  عليــه/.............  املدعــى  قــرار  مــن  نســخة 
نظامــًا  احملــدد  الوقــت  يف  عليــه  اعتراضــه  لتقــدمي  1434/11/25هـــ 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وحــرر يف 1434/11/25هـــ . احلمــد هلل 
وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد 1434/12/22هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
التاســعة وأربعــن دقيقــة وقــد وردتنــا الئحــة اعتراضيــة مــن املدعــي العــام 
قيــدت بهــذه احملكمــة برقــم 34/22286 يف 1434/12/18هـــ مكونــة 
مــن ثــاث صفحــات ولــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى احلكم وجــرى إرفاقها 
االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  أوراق  كامــل  رفــع  وقــررت  باملعاملــة 
ــى  ــى اهلل عل ــع، وصل ــق احلكــم حســب املتب ــة املتخصصــة لتدقي اجلزائي
 . آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/12/22هـــ  نبينــا محمــد وعلــى 
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
املتخصصــة القائــم بعمــل فضيلــة القاضــي . ......... أثنــاء انتدابــه يف دورة 
تدريبيــة خــارج احملكمــة مبوجــب خطــاب التكليــف املوجــة لنــا مــن 
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قبــل رئيــس احملكمــة املســاعد برقــم 35/2976 يف 1435/2/12هـ ويف 
يــوم الثاثــاء 1435/2/14هـــ فتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف 
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف اجلزائيــة املتخصصــة 
باخلطــاب 34/2104 وتاريــخ 1435/2/12هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة املســاعد برقــم 35/3090 وتاريخ 
...........، ســعودي  العامــة ضــد/  بالدعــوى  1435/2/13هـــ، واملتعلــق 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )............( ، وقــد ُظّهــر القــرار 
مبــا نصــه : ) فقــد اطلعنــا علــى هــذا القــرار رقــم 4/34/37 وتاريــخ 
الشــيخ /................ وأصدرنــا  مــن فضيلــة  الصــادر  1434/11/25هـــ 
القــرار رقــم 1/449/ص وتاريــخ 1435/2/7هـــ املتضمــن املصادقــة على 
احلكــم. واهلل املوفــق (. لــذا جــرى إحلاقــه حتــى ال يخفــى وصلــى اهلل 

ــا محمــد ،حــرر يف 1435/2/14هـــ. ــى نبين عل
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رقم الصك: 3449559 تاريخه: 1434/2/27هـ  
رقم الدعوى: 3450649

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34227466  تاريخه: 1434/5/29هـ

مظاهــرات - مشــاركة يف التجمــع - إقــرار - األدلــة املوجبــة لطاعــة 
ولــي األمــر - ثبــوت - ســجن - جلــد - تأجيــل تنفيــذ حكــم بالســجن 
ملصلحــة يراهــا القاضــي - تنفيــذ احلكــم املوقــوف تنفيــذه عنــد العــود .

- أن الســمع والطاعــة لولــي األمــر أكــدت عليــه النصــوص الشــرعية 
وأطيعــوا  اهلل  أطيعــوا  أمنــوا  الذيــن  ))يأيهــا  تعالــى:  قولــه  كمــا يف 
الرســول وأولــي األمــر منكــم(( وقولــه عليــه الصــالة والســالم )) الســمع 
والطاعــة علــى املــرء املســلم فيمــا أحــب وكــره مــا لــم يؤمــر مبعصيــة (( 
رواه البخــاري .  ويقــول اإلمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه اهلل ))إنــي ألرى 
طاعــة أميــر املؤمنــن يف الســر والعالنيــة ويف عســري ويســري ومنشــطي 
ومكرهــي وأثــرة علــي وإنــي ألدعــو اهلل لــه بالتســديد والتوفيــق يف الليــل 

والنهــار (( .

اتهــام املدعــي العــام املذكــور باحلضــور يف التجمــع والتظاهــر الــذي دعــا 
لــه مثيــرو الفتنــة وتكــرار قيــام املذكــور مبثــل هــذا الفعــل ، ويطلــب 
النظــر يف مــا أســند إليــه ، واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تردعــه وتزجر 
غيــره والتشــديد عليــه لتكــرار ذلــك منــه . وباســتجواب املتهــم املذكــور 
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أفــاد بأنــه علــم عــن التجمــع عــن طريــق موقــع التواصــل االجتماعــي 
)تويتــر( حيــث كان ينــوي احلضــور للتجمــع يف أســواق ....... وانــه قــام 
بإرســال رســالة عــن طريــق أحــد برامــج احملادثــة لزميلــه .... يخبــره فيهــا 
مبــكان وموعــد التجمــع فاتفقــا علــى الذهــاب واملشــاركة معهــم ، 
وبإعــادة اســتجوابه تراجــع عــن أقوالــه الســابقة وأقــر بأنــه حضــر للســوق 
للمشــاركة يف التجمــع ، وأفــاد أنــه ال يعــرف أحــدًا مــن املشــاركن يف 
التجمــع غيــر زميلــه .... وذكــر أنــه ســبق لــه أن شــارك يف جتمــع ســابق 
يف حــي ............ لنصــرة املعتقلــن وقبــض عليــه بتاريــخ 1433/9/18هـــ 
وبالبحــث عــن ســوابقه تبــن انــه مت القبــض عليــه يف التجمــع الــذي 
حصــل يف حــي ............ بتاريــخ 1433/9/18هـــ وأحيــل إلــى احملكمــة 
اجلزئيــة وصــدر بحقــه حكــم شــرعي يقضــي بســجنه أربعــه أشــهر مــع 
وقــف التنفيــذ ، وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه االتهــام 
للمذكــور باالشــتراك باحلضــور والتواجــد يف التجمــع والتظاهــر الــذي 
دعــا لــه مثيــرو الفتنــة وتكــرار قيــام املذكــور مبثــل هــذا الفعــل وذلــك 

لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1- ما ورد يف اإلقرار املنوه عنه املدون يف محضر التحقيق املرفق. 
2- ما ورد يف أقواله املنوه عنها املدونة يف محضر التحقيق املرفق. 

3- مــا ورد يف محضــر القبــض املرفــق ، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء 
يف الدعــوى وأنــه نــادم علــى مــا فعــل ؛  وألن يف فعلــه  مخالفــة صريحــة 
لتعليمــات ولــي األمــر الــذي منــع مثــل هــذه التجمعــات منعــا مشــددا 
الســنة  أهــل  ومنهــج  ملذهــب  موافــق  املنــع  وهــذا   ، ظاهــرة  ملصلحــة 
واجلماعــة يف نصــح الــوالة والــذي يقضــي بعــدم التشــهير بهــم يف املجامــع 

ــة.  ــك مــن الفتن ــا يوقــع ذل العامــة مل
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ــه باالشــتراك يف احلضــور يف التجمــع املذكــور وقــد  وحيــث ثبــت إدانت
جــرى مناصحــة املدعــى عليــه وأبــدى اســفه وندمــه وتعهــد بعــدم العــودة 

ملثــل ذلــك مســتقبا ولكونــه طالبــا يف اجلامعــة واســتصاحا حلالــه .
وعليه جرى احلكم مبا يلي :

1- يعــزر بالســجن أربعــة اشــهر يحتســب منهــا مــدة توقيفــه ومبــا انــه 
مفــرج عنــه اآلن فيؤجــل تنفيــذ الســجن بحقــه حتــى تاريــخ 1434/8/1هـــ 
بنــاء علــى املــادة )218( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة مراعــاة لظروفــه 

الدراســية واســتصاحًا حلالــه.
القضيــة  يف  بحقــه  الصــادر  احلكــم  تنفيــذ  العــام  املدعــي  طلــب   -2
الســابقة لكونــه موقــف التنفيــذ فــإن فضيلــة مصــدر احلكــم الســابق 
ــل  ــود ملث ــه ينفــذ احلكــم املوقــوف يف حــال الع قــد صــرح يف حكمــه أن
هــذا الفعــل فــا يحتــاج بعــد ذلــك إلــى إيضــاح أو بيــان ، وقــرر املدعــي 

العــام واملدعــى عليــه االعتــراض .
وصدق احلكم من محكمة االستئناف بالرياض .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــدة  ــخ 1434/01/28 هـــ املقي ــاض برقــم 3450649 وتاري ــة بالري اجلزائي
يــوم   ففــي  هـــ    1434/01/28 وتاريــخ   34251199 برقــم  باحملكمــة 
األربعــاء املوافــق1434/02/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10  
وفيهــا حضــر  املدعــي العــام / ...... وقــدم الئحــة دعوى عامه ضد املدعى 
عليــه....... ، 21عامــا ســعودي ، بالهويــة رقــم ).....( نصهــا كالتالــي : 
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يف مســاء يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/12/28هـــ مت القبــض علــى املدعــو 
.......ســعودي اجلنســية )مت فــرز أوراق مســتقله بحقــه( اثــر ورود باغــات 
مــن عــدة أشــخاص عــن قيــام مجموعــه يحملــون الفتــات داخــل ســوق 
........ كمــا ورد يف ثنايــا احــد الباغــات ذكــرا لوصــف ســيارة املتهــم 
ــوم الســبت املوافــق 1434/1/3هـــ مت  .......ويف وقــت الحــق مــن مســاء ي
القبــض علــى املتهــم املذكــور لقيامــه مبشــاركه املدعــو .......بالتجمــع 
داخــل الســوق املذكــور ثــم تبــن انــه ســبق القبــض عليــه يف قضيــه 
ــم عــن التجمــع عــن  ــه وباســتجواب املتهــم املذكــور أفــاد بأنــه عل مماثل
طريــق موقــع التواصــل االجتماعــي )تويتــر( حيــث كان ينــوي احلضــور 
للتجمــع يف أســواق ..... وانــه قــام بإرســال رســالة عــن طريــق احــد برامــج 
ــه ....يخبــره فيهــا مبــكان وموعــد التجمــع فاتفقــا علــى  احملادثــة لزميل
الذهــاب واملشــاركة معهــم فحضــر زميلــه إلــى منزلــه الكائــن بحــي 
..... فعــدل عــن رأيــه ألمــر عائلــي خــاص بــه ويف يــوم الســبت املوافــق 
العشــاء قبــض عليــه رجــال  1434/1/3هـــ وبعــد خروجــه مــن صــاه 
األمــن وال يعــرف ملــاذا ، ذكــر زميلــه انهمــا ذهبــا ســويا للتجمــع حيــث 
ومســتعد  عــداوة  بينهمــا  توجــد  وال  زمالــة  عاقــة  عاقتــه...........  أن 
ملواجهتــه بذلــك . وبإعــادة اســتجوابه تراجــع عــن أقوالــه الســابقة وأقــر 
ــه  ــر زميل ــه هــو مــن اخب ــه حضــر للســوق للمشــاركة يف التجمــع وان بأن
/ .........بالتجمــع حيــث قــام بإرســال رســالة لــه عــن طريــق احــد برامــج 
احملادثــة يخبــره فيهــا مبــكان وموعــد التجمــع فقــام ..........بالذهــاب 
إليــه مبنزلــه الكائــن بحــي العقيــق واركبــه يف ســيارته وتوجهــا إلــى 
أســواق ..... وصليــا العشــاء يف مســجد الســوق وبعــد الصــاة انتظــرا 
قليــا ثــم حضــر عــدة أشــخاص فدخلــوا جميعــًا ومعهــم املذكوريــن 
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ثــم اصطفــوا ســويًا وقامــوا بفتــح الافتــات التــي  يف ســاحة املســجد 
كانــت معهــم وكان عددهــم حوالــي ثاثــن شــخصًا ثــم بعــد ذلــك 
قامــوا باملســيرة وكانــوا يحملــون الافتــات ومــع أحدهــم مكبــر صــوت 
وكانــوا يــرددون ) نفديــك بالــروح . نفديــك بالــدم . فكــوا األســير ( 
ومــن ثــم خرجــوا مــن الســوق وهــم يهتفــون بهــذه الهتافــات وبعدهــا خرجــا 
وركبــا يف الســيارة وركــب معهمــا شــخص أخــر ال يعرفــه ومــن ثــم قامــا 
بإنزالــه خلــف أســواق ..... وأفــاد انــه ال يعــرف احــد مــن املشــاركن يف 
التجمــع غيــر زميلــه...... وأفــاد أيضــًا أنــه لــم يكــن يحمــل هــو أو زميلــه 
أي الفتــات أو مكبــرات صــوت أو مــا شــابهها وذكــر أنــه ســبق لــه أن 
شــارك يف جتمــع ســابق يف حــي ............ لنصــرة املعتقلــن وقبــض عليــه 
بتاريــخ 1433/9/18هـــ وبالبحــث عــن ســوابقه تبــن أنــه مت القبــض عليه 
يف التجمــع الــذي حصــل يف حــي ..... بتاريــخ 1433/9/18هـــ وأحيــل إلــى 
احملكمــة اجلزائيــة وصــدر بحقــه حكــم شــرعي يقضــي بســجنه أربعــة 
أشــهر مــع وقــف التنفيــذ وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه 
االتهــام املذكــور باالشــتراك باحلضــور والتواجــد يف التجمــع والتظاهــر 
الــذي دعــا لــه مثيــري الفتنــه وتكــرار قيــام املذكــور مبثــل هــذا الفعــل 

وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1- ما ورد يف إقرار املنوه عنه املدون يف محضر التحقيق املرفق. 

2- ما ورد يف أقواله املنوه عنها املدونة يف محضر لتحقيق املرفق. 
3- مــا ورد يف محضــر القبــض املرفــق. وحيــث أن ما اقدم عليه املذكور 
فعــل محــرم شــرعًا ومخالفــًا ومعاقبــًا عليــه نظامــا اطلــب النظــر يف 
مــا اســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تردعــه وتزجــر غيــره 
والتشــديد عليــه لتكــرار ذلــك منــه وتنفيــذ احلكــم الصــادر بحقــه يف 
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القضيــة الســابق كونــه موقــف التنفيــذ بشــرط عــدم العــودة مبثــل فعلــه 
هــذه دعــواي . وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: مــا ذكــره املدعــي 
العــام صحيــح فقــد علمــت بوجــود جتمــع بســوق ..... مــن اجــل املوقوفــن 
وذلــك عــن طريــق موقــع التواصــل االجتماعــي وقمــت بإرســال رســالة 
لزميلــي ..... وأخبرتــه بذلــك ووافــق علــى أن نذهــب ســويا للمشــاركة 
العشــاء يف  أن صلينــا  وبعــد   ..... إلــى ســوق  وذهبنــا  التجمــع  هــذا  يف 
مســجد الســوق حضــر عــده أشــخاص إلــى ســاحة املســجد وقامــوا بفتــح 
ولــم  الدعــوى  املذكــورة يف الئحــة  الشــعارات  الفتــات كتــب عليهــا 
ــه أو مكبــر صــور أو مــا شــابهها وإمنــا قمــت بالســير معهــم  أحمــل الفت
داخــل الســوق والــذي دعانــي لذلــك هــو التعاطــف مــع املوقوفــن فقــط 
ولــم يكــن أحــد مــن أقربائــي موقوفــًا واســتمرت هــذه املســيرة حوالــي 
دقيقتــن فقــط ثــم خرجنــا مــن الســوق ومــا ذكــره املدعــي العــام أننــي 
ســبق أن شــاركت يف جتمــع ســابق يف حــي ............ صحيــح وحكــم 
علــي شــرعا بالســجن أربعــة أشــهر مــع وقــف التنفيــذ بعــد أن أمضيــت 
ــرًا  ــي وقــد ندمــت كثي ــى مــا حصــل من ــادم عل ــن يومــا ون ــة وثاث ثماني
ــر املختصــة  ــرة للدوائ ــدي مــن املراجعــات الكثي بســبب مــا حصــل لوال
ــب جامعــي  ــا طال ــام والشــرطة وأن كاحملكمــة والســجن واالدعــاء الع
بكليــه الشــريعة وســوف أحــرص مســتقبًا على دراســتي وطاعــة والدي 
ــي  ــا اآلن مفــرج عن ــن أقــوم بهــذه األعمــال مســتقبًا وأن ــي أمــري ول وول
وأرجــو مراعــاة ظــرويف الدراســية هــذه إجابتــي . وباالطــاع علــى املعاملة 
وجــدت ضمــن املرفقــات صــورة مــن القــرار الشــرعي رقــم 33439587 
ــة القاضــي .........وتضمــن  وتاريــخ 1433/10/28هـــ الصــادر مــن فضيل
احلكــم علــى املدعــى عليــه بالســجن اربعــة اشــهر مــن تاريــخ إيقافــه 
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ينفــذ منهــا مــا مضــى مــن إيقــاف ويوقــف تنفيــذ باقــي املــدة علــى انــه إذا 
شــارك يف أي جتمــع أو اعتصــام أو مظاهــره ممــا منــع منهــا ولــي األمــر 
ــد .  ــة اجلــرم اجلدي ــى عقوب ــر عل ــر تأثي ــة مــن غي ــه املــدة الباقي فتنفــذ علي
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه 
باملشــاركة يف التجمــع املذكــور وبــرر ذلــك بأنــه مــن بــاب التعاطــف مــع 
ــه  ــه ....... وقــرر ان ــه ال يعــرف مــن املشــاركن ســوى زميل املوقوفــن وان
لــم يرفــع الفتــه وإمنــا شــارك يف املســيرة ملــدة دقيقتــن وحيــث فعلــه فيــه 
مخالفــة صريحــه لتعليمــات ولــي األمــر الــذي منــع مثــل هــذه التجمعــات 
منعــا مشــددا ملصلحــة ظاهــرة وهــذا املنــع موافــق مــع مذهــب ومنهــج أهــل 
الســنة واجلماعــة يف نصــح الــوالة والــذي يقضــي بعــدم التشــهير بهــم يف 
املجامــع العامــة ملــا يوقــع ذلــك مــن الفتنــة كمــا أن الســمع والطاعــة لولــي 
األمــر أكــدت عليــه النصــوص الشــرعية كمــا يف قولــه تعالــى ))يأيهــا 
الذيــن امنــوا أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأولــي األمر منكــم(( وقوله 
عليــه الصــاة والســام ))الســمع والطاعــة علــى املــرء املســلم فيمــا احــب 
وكــره مــا لــم يؤمــر مبعصيــه (( رواه البخــاري ويقــول اإلمــام احمــد بــن 
حنبــل رحمــه اهلل ))إنــي ألرى طاعــة أميــر املؤمنــن يف الســر والعانيــة 
ويف عســري ويســري ومنشــطي ومكرهــي وأثــرة علــي وانــي الدعــوا اهلل 
لــه بالتســديد والتوفيــق يف الليــل والنهــار (( وحيــث مت مناصحــة املدعــى 
عليــه وأبــدى أســفه وندمــه وتعهــد بعــدم العــودة ملثــل ذلــك مســتقبا 
ولكونــه طالبــا يف اجلامعــة واســتصاحا حلالــه لــذا حكمــت عليــه مبــا 
يلــي : ثبــت لــدي إدانتــه باالشــتراك يف احلضــور والتواجــد يف التجمــع 
املذكــور وتكــرار ذلــك منــه ويعــزر بالســجن أربعــة أشــهر يحتســب 
منهــا مــده توقيفــه ومبــا أنــه مفــرج عنــه اآلن فيؤجــل تنفيــذ الســجن 



256

املــادة )218( مــن نظــام  بنــاء علــى  بحقــه حتــى تاريــخ 1434/8/1هـــ 
اإلجــراءات اجلزائيــة مراعــاة لظروفــه الدراســية واســتصاحا حلالــه أمــا 
طلــب املدعــي العــام تنفيــذ احلكــم الصــادر بحقــه يف القضيــة الســابقة 
لكونــه موقــف التنفيــذ فــإن فضيلــة مصــدر احلكــم الســابق قــد صــرح 
يف حكمــه أنــه ينفــذ احلكــم املوقــوف يف حــال العــودة ملثــل هــذا الفعــل 
فــا يحتــاج بعــد ذلــك إلــى إيضــاح أو بيــان وبتــاوة احلكــم قــرر املدعــي 
العــام اعتراضــه بائحــة وقــرر املدعــى عليــه اعتراضــه بائحــة وجــرى 
تســليمهما نســخة احلكــم وأفهمــا مبــدة االعتــراض ثاثــن يومــا اعتبــارا 
مــن تاريخــه وعليــه حصــل التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/27هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة 
 34251199 برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة  مــن 
فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/4/21هـــ  وتاريــخ 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ/.......... املســجل برقــم3449559 وتاريــخ 
ضد/........التهامــه  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/2/27هـــ 
حكــم  املتضمــن  بالقــرار  املوضــح  النحــو  علــى  مظاهــرات  بقضيــة 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة والائحــة االعتراضيــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .



257



258



259

رقم الصك : 3431544      تاريخه: 1434/2/6هـ    
رقم الدعوى :3450035 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3450988     تاريخه: 1434/2/30هـ

ســالح -إطــالق عيــار نــاري بقصــد الترويــع - صغــر ســن املدعــى عليــه - 
تنــازل صاحــب احلــق اخلــاص - التعزيــر بالســجن واجللــد- التشــهير  .

-قول اهلل تعالى )وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ( 
-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  : ) مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــدة فــإن 

املالئكــة تلعنــه حتــى يدعهــا وإن كان أخــاه ألبيــه وأمــه (.

ــة  ــه بقيامــه بإطــاق طلقــة ناري ــى املدعــى علي -ادعــى املدعــي العــام عل
واحــدة يف الهــواء مــن مســدس لغــرض تخويــف املجنــي عليــه ويطلــب 
إثبــات إدانتــه وتعزيــره شــرعا ،حيــث ورد بــاغ للشــرطة مــن املدعــو 
... مفــاده قيــام ابــن أخيــه املدعــو/... برميــه بحجــارة علــى رأســه فــرزت 
لــه أوراق مســتقلة وقيــام ابنــه املدعــى عليــه بإطــاق النــار يف الهــواء 
،وعنــد االنتقــال للموقــع برفقــة األدلــة اجلنائيــة ومبعاينــة املوقــع اتضــح 
ــه  ــار من ــة ومت ضبــط الســاح الــذي مت إطــاق الن ــار بقــع دموي وجــود آث
والتحفــظ عليــه ،وأقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بــأن 
املجنــي عليــه ضــرب والــده فــأراد تخويفــه ،وبنــاء علــى مــا تقــدم ولصغــر 
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ســن املدعــى عليــه وتنــازل صاحــب احلــق اخلــاص األمــر الــذي يســتوجب 
تخفيــف العقوبــة عنــه ،فقــد حكمــت احملكمــة بــأن يعــزر املدعــى 
عليــه بالســجن مــدة شــهرين مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة 
،وجلــده مائــة جلــده مفرقــة علــى دفعتــن كل دفعــة خمســون جلــده 
بــن الدفعتــن مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام علــى أن يكــون اجللــد يف 
مــكان عــام ،وقــرر املدعــي العــام  االعتــراض وطلــب االســتئناف بــدون 
الئحــة ،وقــرر املدعــى عليــه القناعــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......... القاضــي باحملكمــة العامــة بأبــو 
عريش وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة العامة 
بأبــي عريــش برقــم 3450035 وتاريــخ 1434/01/28هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 34233617 وتاريــخ 1434/01/27 هـــ  افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام 
الســاعة التاســعة وفيهــا حضــر املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واإلدعــاء 
......... ..............ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  العــام 
واملفــوض باخلطــاب رقــم هـــ7ج/513 وتاريــخ 1428/7/9هـــ وأدعــى قائــا 
بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة أبــو 
عريــش أدعــي علــى......... 19 عامــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
1433/11/27هـــ لكــون جرميتــه مــن  ........ أوقــف بتاريــخ  املدنــي رقــم 
اجلرائــم املوجبــة للتوقيــف اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم 1900 وتاريــخ 
التمديــد  أمــر  موجــب  عريــش  أبــو  ســجن  بقســم  وأودع  1428/7/9هـــ 
إنــه يف متــام  1433/12/3هـــ  2406/19/23/م ك وتاريــخ  والتوقيــف رقــم 
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ــوم الســبت املوافــق 1433/11/27هـــ ورد بــاغ  الســاعة اخلامســة مســاء ي
لشــرطة منــي مالــك مــن املدعــو ....... مفــاده قيــام ابــن أخيــه املدعــو........ 
برميــه بحجــارة علــى رأســه فــرزت لــه أوراق مســتقلة وقيــام ابنــه املدعــى 
عليــه بإطــاق النــار يف الهــواء وفــور تلقــي البــاغ جــرى االنتقــال للموقــع 
برفقــة األدلــة اجلنائيــة واتضــح أن موقــع احلادثــة ...... ويبعــد عــن مركــز 
شــرطة بنــي مالــك حوالــي عشــرين كيلومتــر تقريبــا ومبعاينــة املوقــع 
وجــد آثــار بقــع دمويــة ومت ضبــط الســاح الــذي مت إطــاق النــار منــه 
والتحفــظ عليــه وهــو ســاح مرخــص وقــد جــرت معاينــة املوقــع مــن قبــل 
املختصــن باألدلــة اجلنائيــة ومت البحــث عــن األظرفــة الفارغــة ولــم يتــم 
العثــور عليهــا وقــد صــدر التقريــر الفنــي رقــم 649/أســلحة/1433هـ أنــه 
بفحــص املســدس عيــار 7.62?25ملــم يحمــل الرقــم 07116PK مــع املخــزن 
تبن أن املســدس يعمل بحالة جيدة وباســتجواب املدعى عليه ومواجهته 
بالتهمــة املنســوبة إليــه أفــاد أنــه يف يــوم الســبت املوافــق 1433/11/27هـــ 
حصلــت مضاربــة بــن والــده ....... واملدعــو...... وقــام املدعــو  برمــي حجــر 
علــى رأس والــده وقــد كان أي املدعــى عليــه حاضــر يف املوقــع املســمى 
... وعندمــا شــاهد الــدم ينــزف مــن والــده اجتــه إلــى منــزل والــده وأخــذ 
ــم  ــأه طلقــات ومــن ث املســدس مــن الــدوالب وقــام بتعميــد املســدس وعب
اجتــه إلــى موقــع املضاربــة وأطلــق النــار مــن املســدس العائــد لوالــده 
طلقــة واحــدة فقــط مــن فــوق رأس املدعــو .... لتخويفــه وبعدهــا هــرب إلى 
 07116PK منزلــه كونــه قريــب وبعــد ذلــك أســعف والــده واملســدس نــوع
وأن   1024713164 رقــم  الترخيــص  مرخــص مبوجــب  بولنديــة  صناعــة 
والــده لــم يقــم بتحريضــه علــى إطــاق النــار علــى املدعــو ....  ولــم يعلــم 
ــه باملصادقــة عليهــا  ــم أقوال ــه واختت ــد ل ــه أخــذ املســدس العائ ــده بأن وال
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وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إليــه بقيامــه بإطــاق طلقــة 
ناريــة واحــدة يف الهــواء مــن مســدس عيــار 7.62?25ملــم لغــرض تخويــف 
املدعــو ....... وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1ـ مــا جــاء يف إقــراره حتقيقــا 
املنــوه عنــه واملصــدق عليــه شــرعا واملــدون صفحــة 9 لفــة رقــم 1 2ـ مــا جــاء 
يف محضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم 9 3ـ مــا جــاء 
يف التقريــر الفنــي للســاح املســتخدم الصــادر مــن إدارة األدلــة اجلنائيــة 

بجــازان رقــم 649/أســلحة/1433هـ املرفــق بــاألوراق لفــة رقــم 29
وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه 
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا 
أقــدم عليــه علمــا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل واهلل املوفــق وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بعــد التأكــد مــن هويتــه وأهليته 
املعتبــرة شــرعا أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بإطاق 
طلقــة ناريــة واحــدة يف الهــواء مــن مســدس عيــار 7.62?25ملــم لغــرض 
تخويــف املدعــو ...... فصحيــح وذلــك بعــد أن قــام بضــرب والــدي وأنــا 
أشــاهد هكــذا أجــاب عقــب ذلــك جــرى االطــاع علــى كــرت ســوابق 
املدعــى عليــه املرفــق لفــة رقــم 25 فوجــدت أنــه خالــي مــن الســوابق كمــا 
ــه املرفــق لفــة رقــم 8  ــى مذكــرة إيقــاف املدعــى علي جــرى االطــاع عل
فوجــدت أنــه أوقــف بتاريــخ 1433/11/27هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم  مــن 
الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي العــام يتهــم املدعــى عليــه بإطــاق 
طلقــة ناريــة واحــدة يف الهــواء مــن مســدس لغــرض تخويــف املدعــو ...... 
ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام ولصغــر ســن 
املدعــى عليــه وتنــازل صاحــب احلــق اخلــاص األمــر الــذي يتوجــه تخفيــف 
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العقوبــة عنــه ومبــا أن مــا أقــدم عليــه املدعــي عليــه فعــل محــرم شــرعا 
ــن( وقــال النبــي  ــدوا إن اهلل ال يحــب املعتدي ــى )وال تعت ــه تعال لعمــوم قول
صلــى اهلل عليــه وســلم: ) مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــده فــإن املائكــة 
تلعنــه حتــى يدعهــا وإن كان أخــاه ألبيــه وأمــه( لذلــك كلــه وألجــل احلــق 
ــه بإطــاق  ــة املدعــى علي ــدي إدان ــت ل ــي أوال ثب ــام فقــد قــررت مــا يل الع
املدعــو  تخويــف  لغــرض  مــن مســدس  الهــواء  واحــدة يف  ناريــة  طلقــة 
ــخ إيقافــه  ــه بالســجن مــدة شــهرين مــن تاري ــا يعــزر املدعــى علي ..... ثاني
علــى ذمــة هــذه القضيــة ثالثــا جلــد املدعــى عليــه مائــة جلــده مفرقــة 
علــى دفعتــن كل دفعــة خمســون جلــده بــن الدفعتــن مــدة ال تقــل 
عــن عشــرة أيــام علــى أن يكــون اجللــد يف مــكان عــام وبــه حكمــت 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة بــه وقــرر املدعــي العــام 
االعتــراض علــى احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة عليــه أمــرت برفــع 
ــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وحتــى ال  كامــل أوراق املعامل
يخفــى جــرى تدوينــه وبــاهلل التوفيــق وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة 
التاســعة والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/2/6هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
برقــم  عريــش  بأبــي  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
34233617 وتاريــخ 1434/2/10هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ...... برقــم 3431564 وتاريــخ 1434/2/6هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ....... يف قضيــة )إطــاق نــار( علــى 
الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
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ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 3434798      تاريخه: 1434/02/11هـ    
رقم الدعوى :3455189 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34165495    تاريخه: 1434/3/18هـ

ســالح – إطــالق عيــار نــار بقصــد الترويــع – إنــكار الدعــوى – قرائــن 
مؤيــدة لصحــة الدعــوى – تعزيــر للتهمــة - تعزيــر بالســجن واجللــد 

. والتشــهير 

-ألنــه مــن املقــرر فقهــًا أن التعزيــر ال يســقط بالشــبهة قال جالل الدين 
الســيوطي رحمه اهلل : " الشــبهُة ال تســقط التعزيَر " ويقول ابن جنيم 
رحمــه اهلل : " التعزيــُر يثبــُت مــع الشــبهِة .( ) األشــباه والنظائــر , ص 

) 162

-ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بقيامــه بإطــاق النــار يف الهــواء 
بقصــد التفريــق أثنــاء حصــول مشــاجرة، يطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره ،حيــث إنــه ورد 
بــاغ للدويــات األمنيــة بــأن هنــاك ســوء تفاهــم يف حــي .... وعنــد االجتــاه 
للموقــع وجــد املبلــغ /.....مفيــدًا بأنــه حصــل بــن ابنــه .... واملدعــى عليــه 
وأخيــه ... اللــذان كانــا يســتقان ســيارة ســوء تفاهم ،حيــث قام املدعى 
عليــه بإطــاق النــار مــن مســدس كان يحملــه يف الهــواء ثــم فــر هاربــًا 
مــن املوقــع وقــد مت العثــور علــى عــدد اثنــن مــن فــوارغ االعيــرة الناريــة 
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،وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكــر املدعــى عليــه 
مــا جــاء يف الدعــوى – بنــاء علــى القرائــن املؤيــدة لصحــة الدعــوى ومنهــا 
تناقــض أقــوال املدعــى عليــه وكذبــه وانطبــاق األظــرف الفارغــة يف 
موقــع املضاربــة مــع الســاح املرخــص للمدعــى عليــه فقد توجهــت التهمة 
للمدعــى عليــه – وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة علــى املدعــى 

عليــه بالســجن واجللــد – صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

ــا ....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بنجــران   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1434/02/03 وتاريــخ   3455189 برقــم  بنجــران  اجلزائيــة 
ــوم اإلثنــن  ــخ 1434/02/03 هـــ ففــي ي باحملكمــة برقــم 34274851 وتاري
بشــأن    09  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/02/04 املوافــق 
دعــوى املدعــي العــام ...... واملكلــف مبهمــة اإلشــراف علــى مكتــب 
االدعــاء العــام مبحاكــم جنــران مبوجــب خطــاب رئيــس فــرع هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة جنــران رقــم هـــ ن 11178/2/1 وتاريــخ 
1430/12/29هـــ ضــد.... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
مبحضــر  ورد  1431/1/8هـــ  بتاريــخ  إنــه  عليــه  دعــواه  يف  قائــًا   ).....(
الدوريــات األمنيــة رقــم .... يف 1431/1/8هـــ أنــه مت تلقيهــم باغــًا مــن 
العمليــات بــأن هنــاك ســوء تفاهــم يف حــي ......... وعنــد اإلجتــاه للموقــع 
وجــد املبلــغ /..... مفيــدًا بأنــه حصــل بــن ابنــه ... ســوء تفاهــم مــع املدعــى 
عليــه وأخيــه ... اللــذان كانــا يســتقان ســيارة لوحــة رقــم )... ....( حيــث 
قــام املدعــى عليــه بتاريخــه بإطــاق النــار مــن مســدس كان يحملــه يف 
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الهــواء ثــم فــر هاربــًا مــن املوقــع وقــد مت العثــور علــى عــدد اثنــن مــن 
فــوارغ املســدس حيــث أحضرهــا املبلــغ يف كأس هــذا وقــد ســلم املوقــع 
واألشــخاص والفــوارغ علــى منــدوب شــرطة رجــاء إلكمــال الــازم .
وأثبت التقرير املعد من قبل إدارة األدلة اجلنائية رقم 3/أســلحة/1431هـ 
الصــادر لنــا بخطــاب ســعادة مديــر مركــز شــرطة رجــاء رقــم 339 يف 
 7,65( عيــار  فارغــن  فحــص ظرفــن  أنــه مت  املتضمــن  1431/1/27هـــ 
ملــم( فكانــت النتيجــة أنهــا ملســدس عيــار )7,65 ملــم( وتطلــق عــادة مــن 
األســلحة الناريــة ذات العيــار نفســه )مســدس نصــف( ومطلقــه من ســاح 
نــاري واحــد وباالطــاع علــى ترخيــص الســاح الصــادر مــن مقــام إمــارة 
منطقــة جنــران املنــوه عنــه رقــم )13/23223( اتضــح أنــه نــوع مســدس 
عيــار  )7,65 ملــم( يحمــل الرقــم )1238641( ماركــة أســباني الصنــع وال 

يــزال الترخيــص ســاري املفعــول .
وباالطــاع علــى خطــاب ســعادة مديــر شــعبة األســلحة واملتفجــرات رقــم 
ــه  ــه يوجــد لدي 5/135/25/3 يف 1431/1/20هـــ املتضمــن أن املدعــى علي

ســاح باملواصفــات املنــوه عنهــا أعــاه .
وبســماع األقــوال األوليــة للمدعــى عليــه أنكــر قيامــه بإطــاق النــار يف 
الهــواء بســبب اخلــاف الــذي دار بينــه وبــن أخيــه وبــن ......  وأنكــر 
وجــود أي أســلحة معــه وأنــه ال يوجــد بينــه وبــن املبلــغ أي مشــاكل 
ســابقة وأفــاد بأنــه لــم يحصــل أي مشــكلة أساســًا . وباســتجوابه أفــاد 
مبثــل مــا أفــاد بــه يف أقوالــه األوليــة وأضــاف أنــه تشــاجر هــو وأخيــه ... 
مــع ..... مشــاجرَة بســيطة باأليــادي وحضــر كبــار الســن وفكــوا بينهــم 
وأنــه ســمع صــوت إطــاق النــار ولكــن لــم يعلــم مــن قــام باإلطــاق ولــم 
يــرى مــع احلاضريــن أي ســاح وأنــه ليــس بــه أي إصابــات وال يعلــم عــن 
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األظــرف الفارغــة املضبوطــة باملوقــع أي شــيء  ..
لــذا فقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام علــى املدعــى عليــه / ...... 

بإطــاق النــار يف الهــواء بقصــد التفريــق أثنــاء حصــول مضاربــه .
وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق عثــر لــه علــى ســابقة واحــدة توســط 
يف بيــع وشــراء مخــدرات ,وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه / ...... 
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 

تزجــره وتــردع غيــره .
) علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل ( وبــاهلل التوفيــق هــذه دعــواي 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
غيــر صحيــح جملــًة وتفصيــًا  هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــي ســؤال 
املدعــي العــام هــل لديــك بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواك فقــال ال يوجــد 
لــدي بينــة ســوى مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى ثــم جــرى منــي تصفــح األوراق 
واالطــاع علــى أقــوال املدعــى عليــه األوليــة املدونــة علــى ص6-7 مــن 
امللــف املرفــق علــى لفــة رقــم )1( وعلــى أقوالــه حتقيقــًا املدونــة علــى 
ص2-3 مــن امللــف املرفــق علــى لفــة رقــم )27( كمــا جــرى منــي االطــاع 
علــى محضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى ص4 مــن امللــف املرفــق علــى 
لفــة رقــم )1( وعلــى ترخيــص الســاح الصــادر مــن مقــام إمــارة منطقــة 
التقريــر  وعلــى   )65( رقــم  لفــة  علــى  واملرفــق   13/23223 رقــم  جنــران 
املعــد مــن إدارة األدلــة اجلنائيــة رقــم 3/أســلحة/1431هـ كمــا جــرى منــي 
االطــاع علــى أقــوال أخ املدعــى عليــه ... حتقيقــًا املدونــة علــى ص6 مــن 

امللــف املرفــق علــى لفــة رقــم )27(
 فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث إن املدعــى عليــه 
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قــد أنكــر قيامــه بإطــاق النــار يف الهــواء بقصــد التفريــق أثنــاء وقــوع 
مضاربــة بينــه و بــن املدعــي ..... ولــم يعتــرف بذلــك حتقيقــًا ولتوجــه 
تناقــض   -1  : اآلتيــة  بالقرائــن  املؤيــدة  ذلــك  عليــه يف  القويــة  التهمــة 
أقوالــه حــول وقــوع مضاربــة بينــه وبــن املدعــي حيــث إنــه أنكــر يف 
أقوالــه األوليــة وقــوع مضاربــة بينهمــا واعتــرف بأقوالــه حتقيقــًا بحصــول 
ــه  ــة بســيطة بينهمــا باأليــدي 2- ثبــوت كــذب املدعــى عليــه بأن مضارب
ليــس لديــه أي ســاح نــاري مرخــص 3- مطابقــة األظــرف الفارغــة التــي 
مت العثــور عليهــا يف موقــع املضاربــة للســاح النــاري املرخــص للمدعــى 
عليــه 4- اعتــراف شــقيق املدعــى عليــه .... بســماعه إطــاق النــار أثنــاء 
حصــول املضاربــة وملــا كان مــن املقــرر فقهــًا أن التعزيــر ال يســقط 
بالشــبهة قــال جــال الديــن الســيوطي رحمــه اهلل : " الشــبهة ال تســقط 
التعزيــر " ) األشــباه والنظائــر , ص 162 ( ويقــول ابــن جنيــب رحمــه اهلل : 
" التعزيــر يثبــت مــع الشــبهة ولــذا قالــوا يثبــت مبــا يثبــت بــه املــال ويجــري 
فيــه احللــف ويقضــى فيــه بالنكــول " ) األشــباه والنظائــر , ص 157 ( 
وتأسيســًا علــى جميــع مــا  ســبق فقــد قــررت مــا يأتــي أوال: لــم يثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام  ثانيــًا: تعزيــره 
وذلــك بســجنه ملــدة أربعــة أشــهر تبــدأ اعتبــارًا مــن تاريــخ إدخالــه الســجن 
وجلــده ثمانــن جلــدة علنــًا مفرقــة علــى مرتــن بــن كل مــرة وأخــرى 
ــه مبــا نســب  ــة علي مــدة ال تقــل عــن أســبوعن لقــاء توجــه التهمــة القوي
إليــه هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه  
قنــع بــه  كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/02/04 هـــ الســاعة 09:30
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران رقــم 34274851 
وتاريــخ 1434/2/11هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي الصــادر مــن فضيلــة 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .... رقــم 3434798 وتاريــخ 1434/2/11هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ .... ) ســعودي اجلنســية ( يف قضيــة ) 
اطــاق نــار ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم
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رقم الصك : 34186818     
 تاريخه: 1434/02/20هـ رقم الدعوى :3466393 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 34252510      
تاريخه: 1434/6/26هـ

ســالح–إطالق عيــار نــاري بقصــد الترويــع– تشــديد العقوبــة – رجــل 
أمــن - تعزيــر بالســجن واجللــد وأخــذ التعهــد  .

ْرِض َبْعــَد ِإْصاَلِحَهــا { وقولــه  - قــول اهلل تعالــى :" }َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــنَ { . تعالــى : }َوال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ

-ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بقيامــه بإطــاق النــار مــن 
ســيارته،  يف  التفحيــط  لعمليــة  ممارســته  أثنــاء  رشــاش  نــوع  ســاح 
وإخفــاء الســاح املســتخدم يف إطــاق النــار وتســتره على زميلــه املرافق، 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة لــه وزاجــرة لغيــره  لقــاء فعلتــه مــع 
التشــديد عليــه يف العقوبــة كونــه رجــل أمــن مناط بــه احلفاظ على األمن 
واألمــان ،حيــث ورد للشــرطة تقريــر الدوريــة األمنيــة املتضمــن القبــض 
علــى املدعــى عليــه ومعــه أربعــة أشــخاص ... )فــرزت لهــم أوراق مســتقلة( 
وذلــك لقيامــه بالتفحيــط بســيارته وقيــام أحــد مرافقيــه بإطــاق النــار 
ــة وتعطــل  ــه إلــى منطقــة صحراوي يف الهــواء بســاح نــوع رشــاش وهروب
ســيارته بعــد انفجــار أحــد اإلطــارات – إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى 
وثبــوت ادانــة املدعــى عليــه – تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد – قــرر 
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املدعــي العــام املعارضــة واملدعــى عليــه القناعــة تصديــق احلكــم مــن 
محكمــة االســتئناف                  

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلديَّ أنا 
....... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة 
العــام مبحافظــة األحســاء برقــم  إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء 
1985 وتاريــخ 1434/2/10هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 34333805 
وتاريــخ 1434/2/10هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 3466393 
وتاريــخ 1434/2/10هـــ فتحــت اجللســة األولــى يــوم الســبت 1434/4/6هـــ  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ....... امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء ذي الرقــم 13415 والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائــًا 
: بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
أدعــي علــى / ...... ، البالــغ مــن العمــر)19( عامــًا ، ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ).....( يعمــل رجــل أمــن ، أوقــف بتاريــخ  
ــه  ــاض . إن ــة ، يســكن منطقــة الري ــه بالكفال 1433/5/3هـــ وأفــرج عن
يــوم األربعــاء املوافــق 1433/4/28هـــ ورد لشــرطة الرقيقــة تقريــر الدوريــة 
األمنيــة املتضمــن القبــض علــى املدعــى عليــه ومعــه أربعــة أشــخاص وهــم 
...... و ...... و ......و ....... )فــرزت لهــم أوراق مســتقلة( وأحيلــت للمحكمــة 
وتاريــخ  ق6860/2/2(  )هـــ  رقــم  الدائــرة  خطــاب  مبوجــب  اجلزائيــة 
بالتفحيــط  لقيامــه  عبــداهلل  امللــك  طريــق  علــى  وذلــك  1433/6/21هـــ 
بســيارته نــوع .........موديــل ).........( اللــون أبيــض رقــم اللوحــة )... ....( 
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وقيــام أحــد مرافقيــه بإطــاق النــار يف الهواء بســاح نوع رشــاش وهروبه 
إلــى منطقــة صحراويــة وتعطــل ســيارته بعــد انفجــار أحــد اإلطــارات . 
ومبعاينــة املوقــع اتضــح أنــه يقــع علــى طريــق امللــك عبــداهلل بالهفــوف 
املعبــد حديثــًا بالقــرب مــن مبنــى كليــة الشــريعة اجلديــد حيــث شــوهد 
ــار تفحيــط وانفجــار إطــار الســيارة نــوع هايلكــس رقــم اللوحــة  )...  آث
....( وعثــر باملوقــع علــى عــدد )2( ظــرف فــارغ لســاح يحتمــل أنــه رشــاش 
، وبتفتيــش الســيارة عثــر  بداخلهــا علــى لبــاس لســاح مــن نــوع رشــاش. 
وبضبــط إفــادة رجــل األمــن قائــد الدوريــة الســرية ذكــر  أنــه يف متــام 
الســاعة الرابعــة والنصــف مــن مســاء يــوم األربعــاء املوافــق 1433/4/28هـــ 
وأثنــاء أداءه لعملــه بطريــق امللــك عبــداهلل )دوريــة ســرية( شــاهد الســيارة 
نــوع ....... ).....( اللــون أبيــض رقــم اللوحــة )... ....( بــن مجموعــة ســيارة 
ويبعــد عنــه حوالــي عشــرون متــر وبهــا شــخصان ال يســتطيع التعــرف 
أخــرج  ذلــك  وأثنــاء  التفحيــط  قائدهــا مبزاولــة عمليــة  وقــام  عليهمــا 
املرافــق مــع قائــد تلــك الســيارة ســاح يحتمــل أن يكــون رشــاش مــن 
نافــذة الســيارة علــى دفعتــن وأطلــق النــار بالهــواء ثــم الذا بالفــرار إلــى 
ــة  ــه: أقــر بصحــة الواقع ــة. وباســتجواب املدعــى علي املنطقــة الصحراوي
وتواجــده يف املوقــع عنــد مشــاهدته رجــال األمــن لــه وهــو يقــوم بعمليــة 
التفحيــط. وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لــه بإطــاق النار 
مــن ســاح نــوع رشــاش أثنــاء ممارســته لعمليــة التفحيــط علــى ســيارته 
وإخفــاء الســاح املســتخدم يف إطــاق النــار وتســتره علــى زميلــه املرافــق  
،  وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:- 1- إقــراره مبــا نــوه عنــه املرفــق لفــة 
رقم )4-7 ( .2- التقرير األمني املرفق لفة )30 (. وبالبحث عن سوابقه: 
لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
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املذكــور -وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
رادعــه لــه وزاجــرة لغيــره  لقــاء فعلتــه مــع التشــديد عليــه يف العقوبــة 
عــى  كونــه رجــل أمــن منــاط بــه احلفــاظ علــى األمــن واألمــان . هكــذا ادَّ
؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى عــرض 
دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــًا : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
اتهامــي بإطــاق النــار مــن ســاح نــوع رشــاش أثنــاء ممارســتي للتفحيــط 
علــى ســيارتي وإخفــاء الســاح املســتخدم يف إطــاق النــار وتســتري علــى 
زميلــي املرافــق كل ذلــك صحيــح وقــد كانــت غلطــة وأنــا نــادم علــى مــا 
بــدر منــي وتائــب إلــى اهلل هكــذا أجــاب ثــم جــرى اإلطــاع علــى جميــع 
أوراق املعاملــة ومنهــا كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود 
ســوابق عليــه  فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر 

يف حــال املدعــى
 عليــه والتأكــد مــن أهليتــه وبعــد دراســة أوراق املعاملــة وتأملهــا ومبــا أنَّ 
املدعــى عليــه أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام وأنــه بإطــاق النــار مــن ســاح 
نــوع رشــاش أثنــاء ممارســته للتفحيــط علــى ســيارته وإخفــاء الســاح 
املســتخدم يف إطــاق النــار وتســتره علــى زميلــه املرافــق  ومبــا أنَّ مــا 
صــدر منــه مــن احملــرم شــرعًا ومبــا أن مــا صــدر مــن املدعــى عليــه مــن 
ْرِض َبْعــَد ِإْصَاِحَهــا  احملــرم شــرعًا قــال تعالــى :" }َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
إثــارة  وفيــه   } امْلُْعَتِديــَن  ُيِحــبُّ  َ ال  اهللَّ ِإنَّ  َتْعَتــُدوا  }َوال   : تعالــى  وقــال   }
للفوضــى وتعريــٌض لنفســه ولغيــره للخطــر ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى 
عليــه ويتوجــه تشــديد العقوبــة عليــه كونــه رجــل أمــن منــوط بــه حفــظ 
علــى  العــام حكمــُت  احلــق  لــذا كلــه وألجــل  بــه  اإلخــال  األمــن ال 
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ــه بإطــاق  ــة املدعــى علي ــديَّ إدان ــت ل ــي : أواًل / ثب ــه مبــا يل املدعــى علي
النــار مــن ســاح نــوع رشــاش أثنــاء ممارســته للتفحيــط علــى ســيارته 
وإخفــاء الســاح املســتخدم يف إطــاق النــار وتســتره علــى زميلــه املرافــق  
وعزرتــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة ثمانيــة أشــهر حتتســب منهــا املــدة التــي 
أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائــة وخمســون جلــدة مفرقــة 
علــى ثــاث دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى 
ــه التعهــد بعــدم العــودة  ــًا / يؤخــذ علي ــام ثاني مــدة ال تقــل عــن عشــرة أي
ملثــل مــا صــدر منــه . وبتــاوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليــه 
بحقــه يف متييــز احلكــم قــررا عــدم قناعتهمــا باحلكــم وطلبــا متكينهمــا 
مــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة علــى احلكــم فأجيبــا إلــى طلبهمــا ومتَّ 
تســليمهما حــااًل نســخة مــن احلكــم وأفهمــا بــأنَّ مــدة االعتــراض ثاثــون 
يومــًا تبــدأ مــن هــذا اليــوم وإذا لــم يقدما اعتراضهما خالهــا فإن حقهما 
يف االســتئناف يســقط وســوف ترفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون 
ــى نبينــا  ــا فهمهمــا لذلــك وصلــى اهلل وســلم عل الئحــة اعتراضيــة فأبدي

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/04/08هـــ .
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
يــوم األربعــاء 1434/05/01هـــ فتحــت اجللســة الثانيــة الســاعة العاشــرة 
والنصــف وبنــاًء علــى الائحــة املقدمــة مــن ....... وقــد قيدت هــذه الائحة 
1434/03/11هـــ  واملكونــة مــن  بتاريــخ   34/619823 باحملكمــة برقــم 
صفحــة واحــدة وقــد جــرى اإلطــاع علــى الائحــة ولــم أجــد فيهــا مــا 
يوجــب الرجــوع عمــا حكمــت بــه وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وأقفلــت اجللســة الســاعة احلاديــة 
عشــرة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
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1434/05/01هـــ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء املكلــف 
لــدى احملكمــة برقــم  1434/6/10هـــ  املقيــدة  برقــم 3433385 وتاريــخ 
مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/6/17هـــ   وتاريــخ   34/1457368
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .......... املســجل برقــم 34186818 
ضــد/.......  العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/4/14هـــ   وتاريــخ 
القــرار حكــم  تضمــن  وقــد  وتفحيــط  الســاح  اســتخدام  يف قضيــة 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة  القــرار وصــورة ضبطــه  
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف25 /1434/6هـــ
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رقم الصك : 34183270       تاريخه: 1434/4/9هـ    
رقم الدعوى:34143855  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34308682   تاريخه: 1434/8/29هـ

ســالح –حيــازة ســالح بــدون ترخيــص -عــدم تطبيــق نظــام األســلحة 
والذخائــر علــى األحداث-ثبــوت االدعــاء – التعزيــر باجللــد ومبصــادرة 

الســالح.

- تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم 13074/16 يف 1422/2/15هـــ املبنــي علــى 
مــا صــدر مــن وزارة العــدل برقــم 310 يف 1394/4/7هـــ   مــن أنــه ال يجــوز 

معاقبــة األحــداث بــأي نظــام .

- ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بقيامــه بحيــازة ســاح نــاري 
فــردي دون ترخيــص املجــرم باملــادة )4( مــن نظــام األســلحة والذخائــر 
وطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
الســمو  لبرقيــة صاحــب  اســتنادًا  ترخيــص  الســاح دون  لقــاء حيــازة 
1430/3/17هـــ  وتاريــخ   )32766( رقــم  الداخليــة  وزيــر  نائــب  امللكــي 
نظــام  مــن   )50( رقــم  للمــادة  اســتنادًا  املوصــوف  الســاح  ومصــادرة 
األســلحة والذخائــر - مت القبــض علــى املدعــى عليــه بنــاًء علــى إخباريــة 
ــًا –  ــه يقــود ســيارته ويحمــل ســاحًا ناري مفادهــا مشــاهدة املدعــى علي
إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى - ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه وحيــث أن 
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املدعــى عليــه حــدث فلــم يتــم تطبيــق نظــام األســلحة والذخائــر بحقــه 
وحكمــت احملكمــة بجلــده أربعــن جلــدة دفعــة واحــدة ومبصــادرة 
الســاح املوصــوف يف الدعــوى تعزيــرًا - وقــرر املدعــي العــام االعتــراض 
وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة - وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس 
وتاريــخ   34143855 برقــم  املكلــف   / باخلــرج  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34764563 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/03/28هـــ 
1434/03/28هـــ ويف يــوم الثاثــاء املوافق1434/04/09هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 30 : 08  وفيهــا حضــر املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واإلدعــاء 
العــام ..... وادعــى علــى احلاضــر معــه / احلــدث / ..... البالــغ مــن العمــر 
)15( عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة رقــم )....( قائــًا يف دعــواه 
ــخ 1434/1/5هـــ ورد لشــرطة محافظــة اخلــرج مخفــر شــرطة  ــه بتاري : أن
اخلالديــة تقريــر دوريــات األمــن ورود بــاغ مــن أحــد املواطنــن عــن وجــود 
شــخص يقــود ســيارة نــوع ................ رقــم لوحتهــا )... ....( يحمــل ســاحًا 
ناريــًا وعنــد وصــول الفرقــة للموقــع قــام صاحــب الســيارة بالهــرب فتمــت 
ماحقتــه والقبــض عليــه وتبــن أنــه املدعــى عليــه ويرافقــه شــخصان 
ووجــد بالســيارة ســاح رشــاش يحمــل الرقــم )19272RN( وورد بالتقريــر 
لألدلــة  العامــة  اإلدارة  مــن  الصــادر  )68/أســلحة/1434(  رقــم  الفنــي 
اجلنائيــة أن الســاح  نــوع بندقيــة )....( بولنديــة الصنــع عيــار )7062( ملــم 
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وتعمــل بحالــة جيــدة وليــس لــه عاقــة بالقضايــا املقيــدة املوجــودة أدلتهــا 
لديهــم وورد بخطــاب مديــر إدارة األســلحة واملتفجــرات رقــم )1776( 
وتاريــخ 1434/3/18هـــ بــأن الســاح غيــر مســجل بالنظــام وبســماع أقــوال 
املرافقــن وهمــا / ..... و ..... أفــادا بــأن الســاح عائــد للمدعــى عليــه 
وباســتجوابه أقــر بــأن الســاح عائــد لــه وانتهــى التحقيــق إلــى اتهامــه 
بحيــازة ســاح نــاري فــردي دون ترخيــص املجــرم باملــادة )4( مــن نظــام 
األســلحة والذخائــر وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1-إقــراره املشــار 
إليــه املــدون علــى اللفــة رقــم )1( ص )10(2-محضــر القبــض املشــار إليــه 
املــدون علــى اللفــة رقــم )3(3-أقــوال مرافقيــه املشــار إليهــا املدونــة علــى 
اللفــة رقــم )1( ص )12-13(4-التقريــر الفنــي املشــار إليــه املــدون علــى 
اللفــة رقــم )15(5-خطــاب مديــر إدارة األســلحة واملتفجــرات املشــار إليــه 

ــى اللفــة رقــم ) 22 ( واملــدون عل
      وبالبحــث عــن ســوابقه مــن واقــع ســجله بــدار املاحظــة االجتماعيــة 

بالريــاض وجــدت لــه ســابقتن األولــى مضاربــة واألخــرى لــواط .
       وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه  وهــو بكامــل أهليته املعتبرة 
شــرعًا ? فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات إدانتــه 
مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي :-1-بعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيــازة 
ــة صاحــب الســمو امللكــي نائــب  الســاح دون ترخيــص اســتنادًا لبرقي
وزيــر الداخليــة رقــم )32766( وتاريــخ 1430/3/17هـــ 2-مصــادرة الســاح 
املوصــوف اســتنادًا للمــادة رقــم )50( مــن نظــام األســلحة والذخائــر هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن حيازتــي ســاح نــاري ) رشــاش ( بــدون ترخيــص فصحيــح جملــة 
وتفصيــًا وقــد حزتــه بــدون ذخيــرة هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم 
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ذكــره مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه قــد أقــر بحيازتــه 
الســاح املوصــوف يف الدعــوى ومبــا أن املدعــى عليــه ال زال حدثــًا وبنــاء 
املبنــي  1422/2/15هـــ  13074/16 يف  رقــم  الداخليــة  وزيــر  تعميــم  علــى 
ــه ال  ــى مــا صــدر مــن وزارة العــدل برقــم 310 يف 1394/4/7هـــ مــن أن عل
يجــوز معاقبــة األحــداث بــأي نظــام .. إلــخ ومبــا أن املدعــى عليــه صغيــر 
يف الســن عمــرًا ومظهــرًا لــكل مــا ســبق فقــد  ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه مبــا أســند إليــه يف دعــوى املدعــي العــام ثــم جــرى مناصحــة احلــدث 
وتبيــن خطــورة حمــل الســاح وحكمــت بتعزيــره باجللــد أربعــن جلــدة 
دفعــة واحــدة كمــا حكمــت مبصــادرة الســاح املوصــوف يف الدعــوى 
تعزيــرًا وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنــع املدعــى عليــه وقــرر املدعــي 
العــام اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه ختمــت يف الســاعة التاســعة 
التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف  وعليــه جــرى 

1434/4/9هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج برقــم 341034523  ــواردة مــن فضيل ال
وتاريــخ 1434/8/15هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/ ...... املســجل برقــم 34183270 وتاريــخ 1434/4/9هـــ  
ــدون  ــة حمــل ســاح ب اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ......  يف قضي
ترخيــص علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون و مفصــل بــه عليــه لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب نقــض احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

الــه وصحبــه وســلم. 
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رقم الصك : 34212286 تاريخه: 
1434/5/13هـ رقم الدعوى:3472907

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34231533 تاريخه: 1434/6/5هـ

عقــوق والديــن - اعتــداء علــى الغيــر - كشــف طبــي علــى املدعــى عليــه 
للتأكــد مــن أهليتــه - صــدور تقريــر طبــي بعــدم أهليــة املدعــى عليــه 
- رد دعــوى املدعــى العــام لعــدم أهليــة املدعــى عليــه - حكــم بإيــداع 
املدعــى عليــه يف مصحــة نفســية وال يخــرج إال بتقريــر طبــي يثبــت زوال 

خطورتــه علــى اآلخريــن.

  مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة يف تســبيب 
حكمه .

ــه وضربهــا  ــه إلــى اتهامــه بعقــوق والدت انتهــى التحقيــق مــع املدعــى علي
مــن  اجلهــات املختصــة باغــا  تلقــت  بعدمــا  وضــرب شــقيقته، وذلــك 
والــد املدعــى عليــه مفــاده أن ابنــه قــام بضــرب والدتــه وشــقيقته وإيــذاء 
جيرانــه- بالبحــث عــن ســوابقه اتضــح وجــود خمــس ســوابق مســجلة 
والثالثــة  الصــاة  عــن  تخلــف  والثانيــة  األولــى ســرقة حيوانــات  عليــه 
ترويــج وحيــازة املخــدرات والرابعــة طعــن شــخص واخلامســة اشــتباه يف 
ــة. ــة تعزيري ــه بعقوب ــب املدعــي العــام احلكــم علي ــج مخــدرات، طل تروي
عنــد اســتجواب املدعــى عليــه ظهــر عــدم اســتقراره وعــدم فهمــه للدعوى 
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ــي مــن مــرض  ــه يعان ــه اخلــروج ممــا يوحــي أن وشــروده الذهنــي ومحاولت
عقلــي، مت عــرض املدعــى عليــه علــى اللجنــة الطبيــة النفســية اجلنائيــة 
واتضــح أنــه يعانــي مــن الفصــام العقلــي ،كمــا جــرى االطــاع علــى 
ــة املتضمــن أن املدعــى عليــه يعانــي مــن  ــر الطبــي املرفــق باملعامل التقري
الفصــام، ظهــر أثنــاء اجللســة أن املدعــى عليــه غيــر مــدرك ملــا يــدور حوله 
وال يســتجيب لاســتجواب ويرفــض اجللــوس ويحــاول التفلــت مــن اخلفــراء 
املرافقــن واالعتــداء عليهــم ملرضــه النفســي وعــدم إدراكــه، نظــرا إلــى 
مــا جــاء يف التقاريــر الطبيــة املذكــورة، ونظــرا إلــى أنــه ظهــر مــن خــال 
حضــور املدعــى عليــه جلســات احملاكمــة أنــه ال يحســن التصــرف وال 
ميكــن التخاطــب معــه وال يــدرك مــا حولــه ممــا مينــع معاقبتــه ألنــه يظهــر 
أنــه مريــض مبــرض عقلــي ويحتــاج إلــى العــاج ال العقــاب لــذا مت احلكــم 
بــرد دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه لعــدم وجاهــة معاقبتــه ومت 
األمــر بإحالتــه إلــى املصحــة النفســية املختصــة لعاجــه علــى أال يطلــق 
ســراحه حتــى يثبــت بتقريــر اللجنــة الطبيــة املختصــة عــدم خطورتــه 
علــى حيــاة اآلخريــن ، بعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر القناعــة 
باحلكــم ولكــون املدعــى عليــه لــم يفهــم احلكــم بعــد عرضــه عليــه وال 
يســتطاع فهــم قناعتــه مــن عدمهــا علــى احلكــم فلذلــك وإبــراء للذمــة مت 

رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف، وبعــد رفعــه متــت املصادقــة عليــه.

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــزة   وبن بعني
املقيــدة  هـــ    1434/02/13 وتاريــخ   3472907 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
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باحملكمــة برقــم 34363827 وتاريــخ 1434/02/12 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء 
املوافــق1434/02/19 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  وفيهــا حضــر  
املدعــي العــام ...وادعــى علــى احلاضــر معــه  ...  ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة رقــم )...( قائــا يف دعــواه )بصفتــي مدعيــًا عامًا يف دائرة 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة عنيــزة أدعــي علــى :...، البالــغ مــن 
ــة رقــم )...(  ــة الوطني العمــر )33( عامــًا, ســعودي اجلنســية مبوجــب الهوي
أعــزب, متســبب, يقيــم مبحافظــة عنيــزة, أوقــف بتاريــخ 1434/1/24هـــ 
وأحيــل لســجن محافظــة عنيــزة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف للمــرة 
للقــرار  اســتنادًا  وتاريخ1434/2/9هـــ  ص849/5/5(  هـــ   ( رقــم  الثانيــة 
الــوزاري رقــم )1900( يف 1428/7/9هـــ حيــث إنــه بتاريــخ 1434/1/25هـــ 
تلقــت دوريــات األمــن مبحافظــة عنيــزة باغــًا مــن والــد املدعــى عليــه 
/ ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )...( يفيــد فيــه بــأن 
ابنــه املدعــى عليــه قــام بضــرب والدتــه وشــقيقته وإيــذاء جيرانــه فتــم 
القبــض عليــه وبضبــط إفــادة والــده أفــاد بــأن ابنــه املدعــى عليــه قــد 
كثيــرًا  منــه  يشــتكون  جيرانــه  وأن  وشــقيقته  والدتــه  بضــرب  قــام 
وبضبــط إفــادة والدتــه أفــادت بــأن ابنهــا املدعــى عليــه قــد قــام بضربهــا 
كثيــرًا.   أشــقائه  بضــرب  ويقــوم  بخنقهــا  يقــوم  وكان  مــرات  عــدة 
التحقيــق معــه  وباســتجوابه امتنــع عــن إكمــال االســتجواب وانتهــى 
الــى اتهامــه بعقــوق والدتــه وضربهــا وشــقيقته. وذلــك ملــا ورد مبحضــر 
إفــادة والديــه املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــة رقــم)5,4( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم )10( وباالطــاع علــى نتيجــة بحــث ســوابقه اتضــح 
وجــود خمــس ســوابق مســجلة عليــه األولــى ســرقة حيوانــات والثانيــة 
تخلــف عــن الصــاة والثالثــة ترويــج وحيــازة املخــدرات والرابعــة طعــن 
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شــخص واخلامســة اشــتباه يف ترويــج مخــدرات وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره( هكــذا 
ادعــى املدعــي العــام وعنــد محاولــة اســتجواب املدعــى عليــه ظهــر عــدم 
اســتقراره وعــدم فهمــه للدعــوى وشــروده الذهنــي ومحاولتــه اخلــروج 
ممــا يوحــي بأنــه يعانــي مــن مــرض عقلــي ولذلــك فقــد أجلــت اســتجوابه 
وأمــرت بعرضــه علــى اللجنــة الطبيــة املختصــة باألمــراض العقليــة لبيــان 
أهليتــه العقليــة ويف جلســة أخــرى ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه ... وقــد وردنــا خطــاب ســجن عنيــزة رقــم 
1874/9 /26 /2 يف 1434/4/2هـــ املتضمــن أنــه مت بعــث الســجن إلــى 
املصحــة النفســية بالطائــف وبنــاء عليــه فقــد أجلــت اجللســة ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام وقــد حضــر الســجن املدعــى عليــه ...برفقــة 
عســكري الســجن مبوجــب خطــاب مديــر ســجن عنيــزة رقــم 130 يف 
1434/5/12هـــ وقــد أرفــق بهــذا اخلطــاب صــورة مــن تقريــر مستشــفى 
الصحــة النفســية بالطائــف املتضمــن أنــه مت عــرض الســجن ســطام 
حمــد محمــد احلربــي علــى اللجنــة الطبيــة النفســية اجلنائيــة وتضمــن 
رأي اللجنــة الطبيــة مت مناظــرة املذكــور مــن قبــل اللجنــة وشــخصت 
ــي" وقــد مت طلــب عمــل محضــر للمخــدرات  ــا "فصــام عقل ــه مبدئي حالت
واختبــار ذكاء للمذكــور ومت إعطــاؤه العــاج الــازم ولكتابــة التقرير 
النفســي اجلنائــي يرجــى إعــادة عرضــه علــى اللجنــة برفقــة أحــد مــن ذويــه 
ــة تقاريــر طبيــة ســابقة صــادرة بحقــه وبنتيجــة فحــص  ــا بأي مــع موافاتن
املخــدرات وقــت القبــض عليــه. انتهــى أعضــاء اللجنــة عضــو د/...أمــن  
عضــو د/...انتهــى كمــا وجــدت يف املعاملــة التقريــر الطبــي الصــادر 
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مــن مستشــفى الصحــة النفســية يف بريــدة برقــم 340226/ت /45/32 يف 
1434/2/10هـــ املتضمــن أن املدعــى عليــه له ملــف لديهم منذ عام 1422هـ 
حيــث شــخصت حالتــه فصــام انتهــى وقــد ظهــر مــن حالــة املدعــى عليــه 
النفســية أثنــاء هــذه اجللســة أنــه غيــر مــدرك ملــا يــدور حولــه وال يســتجيب 
لاســتجواب ويرفــض اجللــوس ويحــاول التفلــت مــن العســكر املرافقــن 
واالعتــداء عليهــم ملرضــه النفســي وعــدم إدراكــه هــذا مــا ظهــر لــي أثناء 
ــة اتهــام  ــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام املتضمن ــاء عل اجللســة فبن
املدعــى عليــه بعقــوق والدتــه وضربهــا وشــقيقته ونظــرا إلــى مــا جــاء 
ــه مبــرض  ــة املدعــى علي ــة املذكــورة املتضمــن إصاب ــر الطبي يف التقاري
الفصــام العقلــي ونظــرا إلــى أنــه ظهــر مــن خــال حضــور املدعــى عليــه 
جلســات احملاكمــة أنــه ال يحســن التصــرف وال ميكــن التخاطــب معــه 
وال يــدرك مــا حولــه ممــا مينــع معاقبتــه ألنــه يظهــر أنــه مريــض مبــرض 
عقلــي ويحتــاج إلــى العــاج ال العقــاب وملــا تقــدم كلــه فقــد رددت دعــوى 
املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه لعــدم وجاهــة معاقبتــه وأمــرت بإحالــة 
املدعــى عليــه إلــى املصحــة النفســية املختصــة لعاجــه علــى أال يطلــق 
ســراحه حتــى يثبــت بتقريــر اللجنــة الطبيــة املختصــة عــدم خطورتــه 
علــى حيــاة اآلخريــن وبجميــع مــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــي العــام القناعــة باحلكــم ولكــون املدعــى عليــه لــم 
يفهــم احلكــم بعــد عرضــه عليــه ولــم نســتطع فهــم قناعتــه مــن عدمهــا 
علــى احلكــم فلذلــك وإبــراء للذمــة فقــد قــررت رفــع احلكــم حملكمــة 
االســتئناف لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/05/13 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ــة الشــيخ فهــد بــن  ــا ...... رئيــس احملكمــة القائــم بعمــل فضيل فلــدي أن
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...وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا  برقــم 3472907 وتاريــخ 1434/02/13 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34363827 وتاريــخ 1434/02/12 هـــ  ففــي يــوم  
الســبت املوافــق1434/06/24 هـــ افتتحــت اجللســة  وقــد عــادت املعاملــة 
مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم 341224775يف  1434/6/18هـــ 
يف   34231533 رقــم  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  قــرار  وبرفقهــا 
1434/6/5هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن و 

للمعلوميــة حــرر يف 1434/6/24هـــ . 
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رقم الصك :3452949 تاريخه: 1434/3/2ه رقم 
الدعوى:3480923

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34304052 تاريخه: 1434/8/23هـ

عقــوق والديــن - عقــوق أم وتهديدهــا بالقتــل - إيــذاء أقــارب - إقــرار 
بالعقــوق - تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن اإلقامــة مــع األم يف مقــر 
ســكنها - إيــداع املدعــى عليــه مستشــفى الصحــة النفســية ملعاجلتــه 

مــن آثــار املخــدرات –نــدم وتوبــة – أخــذ تعهــد بعــدم التعــرض .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعد العدالة يف تســبيب 
حكمة.

اتهــام  املدعــى عليــه بعقــوق والدتــه وتهديدهــا بالذبــح، بالبحــث عــن 
ســوابقه عثــر لــه علــى خمــس ســوابق شــرب املســكرات وســابقة تلفــظ 
بألفــاظ غيــر الئقــة  وســابقتن عقــوق والديــن وثــاث ســوابق حيــازة 
مخــدرات- طلــب املدعــي العــام احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة- حضــر 
وكيــل املدعيــة باحلــق اخلــاص )والــدة املدعــى عليــه( وادعــى مبثــل مــا 
ادعــى بــه املدعــي العــام وطلــب معاقبتــه بالســجن وحبســه ومنعــه مــن 
ــه إال  ــه يف أي مســكن أو منــزل تقيــم في اإلقامــة والســكنى مــع والدت
برضاهــا مادامــت علــى قيــد احليــاة اتقــاًء لشــره ومنعــه مــن التعــرض لهــا 
وألبنائهــا )إخوتــه( بــأذى بعــرض دعــوى املدعــي العــام واخلــاص علــى 



290

املدعــى عليــه صــادق عليهــا، وقــرر توبتــه وندمــه علــى مــا قــام بــه وفعلــه 
مــع والدتــه ، نظــرًا ملصادقــة  املدعــي عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام 
ــه مــع  واملدعيــة باحلــق اخلــاص وقــرر توبتــه وندمــه علــى مــا قــام بــه وفعل
والدتــه املدعيــة أصالــة باحلــق اخلــاص لــذا ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه مبــا 
أســند إليــه شــرعًا، مت احلكــم علــى املدعــى عليــه بتعزيــره للحــق العــام 
واخلــاص بالســجن مــدة ســتة أشــهر وجلــده ثاثمائــة جلــده مفرقــة علــى 
أربــع فتــرات واحلكــم مبنعــه مــن اإلقامــة و املكــث يف أي مســكن أو 
منــزل تقيــم فيــه والدتــه املدعيــة أصالــة إال برضاهــا واحلكــم بإدخالــه 
إلــى مستشــفى األمــراض النفســية ملعاجلتــه مــن آثــار اســتعمال املخــدرات 
لــدى اجلهــة  القــوي عليــه  التعهــد  ملــدة خمســة أشــهر واحلكــم بأخــذ 
املختصــة بعــدم معاودتــه لفعلتــه الشــنيعة املذكــورة بالدعــوى وعــدم 
إقامتــه أو زيارتــه ملســكن والدتــه املدعيــة أصالــة إال برضاهــا وعــدم 
التعــرض ألبنــاء املدعيــة أصالــة إخوانــه أو أخواتــه أو القــرب مــن مواقــع 
ــى املدعــي  ــه خــاف ذلــك فيحــال إل ســكنهم أو عملهــم وإن حصــل من
العــام للمطالبــة بإخراجــه خــارج املنطقــة اتقــاًء لشــره، بعــرض احلكــم 
ــة باحلــق اخلــاص قــرر  ــى املدعــى العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص وكال عل
املدعــي العــام االعتــراض بائحــة، كمــا قــرر املدعــي وكالــة عــدم 
القناعــة باحلكــم ورغــب بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة علــى احلكــم وطلــب 

ــه القناعــة. االســتئناف فأجيــب لطلبــه كمــا قــرر املدعــى علي
بعد رفع احلكم حملكمة االستئناف متت املصادقة عليه.
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
اليــوم  ... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة ويف هــذا  أنــا 
الســبت املوافــق 1434/2/30هـــ يف متــام الســاعة التاســعة والنصف صباحًا 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...ســعودي اجلنســية بالســجل 
املدنــي رقــم ...واملعمــد مــن رئيــس هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام برقــم 
17648 ويف 1432/6/12هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه  ...ســعودي اجلنســية 
بالســجل املدنــي رقــم )...( قائــًا يف دعــواه عليــه انه يف يــوم األحد املوافق 
1434/1/18هـــ ويف متــام الســاعة العاشــرة مســاءًا حضــرت إلــى مركــز 
شــرطة أحــد ...)72( عامــا وادعــت علــى ابنهــا ...)50( عامــا أنــه عــاق 
بهــا ودائمــا مــا يقــوم بضربهــا ويف يــوم اخلميــس فجــر اجلمعــة املاضــي 
ــة وقــام بتهديدهــا بالضــرب  ــة غيــر طبيعي ــى املنــزل وهــو بحال حضــر إل
وهددهــا بالذبــح مذكــرًا إياهــا بحادثــة ضربــه لهــا قبــل ثــاث ســنوات 
وأنــه شــخص غيــر متــزن. وبســماع أقــوال املــرأة /...ذكــرت أن ابنهــا 
/...قــام بالتلفــظ عليهــا وتهديدهــا بالذبــح وذكرهــا مبــا فعلــه بهــا قبــل 
نحــو ثــاث ســنوات أو أكثــر مــن قيامــه بضربهــا وحكــم فيهــا بحكــم 
منــه وترغــب يف ســجنه كونــه  نفســها  تخــاف علــى  وأنهــا   , شــرعي 
يســكن معهــا يف ذات املنــزل. وبضبــط شــهادة أخيــه ...شــهد أن املدعــى 
عليــه أعــاه تلفــظ علــى والدتهمــا وهددهــا بالذبــح. وقــد صــدر بحــق 
املذكــور أمــر نقــل للســجن العــام برقــم )4318( وتاريــخ 1434/2/4هـــ 
ومشــفوعه أمــر متديــد توقيفــه برقــم )4314( وتاريــخ 1434/2/4هـ اســتنادا 
للمــادة )108( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة .وانتهــى التحقيــق إلــى اتهــام 
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/...بعقــوق والدتــه وتهديدهــا بالذبــح وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:1- 
شــهادة أخيه/...علــى الصفحــة)3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق )13(.2-مــا 
جــاء بأقــوال والدتــه علــى الصفحــة )2( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق )13(. 
وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى خمــس ســوابق شــرب املســكرات 
وســابقة تلفــظ بألفــاظ غيــر الئقــة  وســابقتن عقــوق والديــن وثــاث 
ســوابق حيــازة مخــدرات .وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب اثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة تردعــه وتزجــر غيــره , علمــا أن والدتــه ال زالــت تطالــب 
بحقهــا اخلــاص  هــذه دعــواي ويف نفــس اجللســة حضــر فيهــا املدعــي 
وكالــة ...ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم )...( املدعــي بالوكالــة 
عــن والدتــه املدعيــة باحلــق اخلــاص حصــة بنــت ابراهيــم عثمــان علــي 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة الثانية برقم 
24280 يف 1430/4/17هـــ وادعــى بوفــق مــا ادعــى بــه املدعــي العــام وطلــب 
ــه فعــل ذلــك ومنعــه مــن  ــه بالســجن وحبســه حتــى ال يتكــرر من معاقبت
اإلقامــة والســكنى معهــا يف أي مســكن أو منــزل تقيــم فيه إال برضاها 
مادامــت علــى قيــد احليــاة اتقــاء لشــره ومنعــه مــن التعــرض لهــا وألبنائهــا 
وهــم اخوتــه بــأذى هكــذا ادعــى. وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح كلــه وأنــا نــادم علــى ذلــك 
هكــذا اجــاب لــذا وبعــد ســماع دعــوى املدعــي العــام واملدعــي وكالــة 
باحلــق اخلــاص وحيــث صــادق املدعــي عليــه علــى دعواهمــا وقــرر توبتــه 
وندمــه علــى مــا قــام بــه وفعلــه مــع والدتــه املدعيــة أصالــة باحلــق اخلــاص 
وبعــد اإلطــاع علــى أوراق وطيــات املعاملــة وملــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي 
ادانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه شــرعًا وحكمــت بتعزيــره بســجنه 
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مــدة ســتة أشــهر وبجلــده ثاثمائــة جلــده مفرقــة علــى أربــع فتــرات بــن 
الفتــرة واألخــرى خمســة عشــر يومــا منهــا ثاثــة أشــهر  ســجن مــن تاريــخ 
ــة أشــهر ســجن   ــده للحــق العــام و منهــا ثاث ــة وخمســن جل إيقافــه ومائ
ومائــة وخمســن جلــده للحــق اخلــاص كمــا حكمــت مبنعــه مــن اإلقامــة 
و املكــث يف أي مســكن أو منــزل تقيــم فيــه والدتــه املدعيــة أصالــة إال 
برضاهــا كمــا حكمــت بإدخالــه إلــى مستشــفى األمــراض النفســية 
ملعاجلتــه مــن آثــار اســتعمال املخــدرات ملــدة خمســة أشــهر كمــا حكمــت 
بأخــذ التعهــد القــوي عليــه لــدى اجلهــة املختصــة بعــدم معاودتــه لفعلتــه 
الشــنيعة املذكــورة بالدعــوى وعــدم إقامتــه أو زيارتــه ملســكن والدتــه 
أصالــة  املدعيــة  ألبنــاء  التعــرض  وعــدم  برضاهــا  إال  أصالــة  املدعيــة 
إخوانــه أو أخواتــه أو القــرب مــن مواقــع ســكنهم أو عملهــم وإن حصــل 
ــة بإخراجــه خــارج  ــه خــاف ذلــك فيحــال مــع املدعــي العــام للمطالب من
املنطقــة اتقــاء لشــره وبذلــك قضيــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى العــام 
واملدعــي وكالــه باحلــق اخلــاص قــرر املدعــي ا لعــام االعتــراض بائحــة  
كمــا قــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة باحلكــم ورغــب بتقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة علــى احلكــم وطلــب االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بــأن 
عليــه تقــدمي الائحــة خــال ثاثــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ اســتامه للقــرار 
الشــرعي املتضمــن مــا صــدر بحــق املدعــى عليــه كمــا أفهمتــه بأنــه إن 
تأخــر عــن تقــدمي الائحــة خــال املــدة املذكــورة أعــاه يســقط حــق 
موكلتــه يف االعتــراض وترفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة كــون املدعــي العــام معتــرض علــى احلكــم ففهــم ذلــك وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة باحلكــم وعلــى ذلــك جــرى 
التوقيــع حــرر يف 1434/2/30ه وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد والــه 
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وصحبــه وســلم بســجنه مــدة ســتة أشــهر وبجلــده ثاثمائــة جلــده مفرقــة 
علــى أربــع فتــرات بــن الفتــرة واألخــرى خمســة عشــر يومــا منهــا ثاثــة 
أشــهر  ســجن مــن تاريــخ إيقافــه ومائــة وخمســن جلــده للحــق العــام و 
منهــا ثاثــة أشــهر ســجن  ومائــة وخمســن جلــده للحــق اخلــاص احلمــد هلل 
والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده  وبعــد ، فقــد جــرى منــا نحــن 
قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف يف منطقــة مكة 
املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة رقــم 341862560 وتاريــخ 1434/8/6هــــ املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
باملدينــة املنــورة رقــم 3452949  وتاريــخ 1434/3/2هـــ احملكــوم  فيــه مبــا 
دون بباطــن القــرار املتضمــن دعــوى املدعــى العــام ضــد/ ...املتهــم يف 
ــة تقــررت  ــه االعتراضي عقــوق وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحت
املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 33441188 تاريخه: 1433/10/29هـ رقم 
الدعوى:33210632

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 34177049 
تاريخه: 1434/4/2هـ

عقــوق والديــن - عقــوق أم باإلعتــداء عليهــا بالضــرب والبصــق - طلــب 
أم بحقهــا اخلــاص مبعاقبــة أوالدهــا لقــاء عقوقهــم لهــا - ســوابق - أمــر 
قضائــي بالكشــف الطبــي النفســي علــى املدعــى عليــه - إقــرار بالعقــوق 
- تعزيــر بالســجن واجللــد والنفــي عــن املنطقــة التــي تســكن فيهــا األم 
- تعهــد- إيــداع أحــد املدعــى عليهــم يف مصحــة نفســية وتنفيــذ احلكــم 

عليــه بعــد شــفائه وخروجــه - تعزيــر للحقــن العــام واخلــاص .

- قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل يف إعــالم املوقعــن 125/2_126 مــا نصــه) 
وليــس مقصــود الشــارع مجــرد األمــن مــن املعــاودة ليــس إال.. وإمنــا 
املقصــود يف الزجــر والنــكال والعقوبــة علــى اجلرميــة وأن يكــون إلــى 

كــف عدوانــه أقــرب وأن يعتبــر بــه غيــره (.
-مــن أنــواع التعزيــر النفــي أو التغريــب مــن البلــد وجــاءت الشــريعة 
بهــذا األصــل كالــذي قتــل تســعة وتســعن نفســا وكذلــك فعــل النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم باملخنثــن مــن الرجــال واملترجــالت مــن النســاء 
حيــث قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) اخرجوهــم مــن بيوتكــم( قــال 
ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه فأخــرج النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فالنــا 
وأخــرج عمــر فالنــا( أخرجــه البخــاري 2207/5 مــن حديــث ابــن عبــاس 
قــال ابــن حجــر بعــد ســياق هــذا احلديــث وغيــره مــن أحاديــث البــاب 



296

) ويف هــذه األحاديــث مشــروعية إخــراج كل مــن يحصــل بــه التــأذي 
للنــاس عــن مكانــه إلــى أن يرجــع عــن ذلــك أو يتــوب ( فتــح البــاري 

.334/10

إخــوة(  )ثاثــة  عليهــم  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  انتهــى 
بعقــوق والدتهــم وذلــك باالعتــداء عليهــا بالضــرب والبصــق يف وجههــا 
، ومبحاولــة إحــراق املنــزل عــن طريــق ســكب مــادة )الكيروســن(، 
وذلــك بعدمــا تقدمــت والدتهــم ببــاغ للجهــات املختصــة مفــاده قيــام 
أبنائهــا بعقوقهــا وذلــك باالعتــداء عليهــا بالضــرب والبصــق يف وجههــا، 
كمــا قامــوا بتكســير أثــاث املنــزل ومحاولــة إحراقــه وذلــك بســكب 
كمــا  بناتهــا،  مابــس  علــى  أيضــا  وســكبه  )الكيروســن(  مــادة 
أفــادت بأنهــم تســببوا لهــا بعنــاء دائــم وأنهــم يضربونهــا بشــكل يومــي، 
طلــب املدعــي  العــام احلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة، بعــرض دعــوى 
العــام علــى املدعــى عليهــم أنكروهــا، ودفعــوا أن والدتهــم  املدعــي 
تقــوم بتهديدهــم إذا منعوهــا مــن اخلــروج مــع الســائق، أو عنــد تأديبهــم 
األســباب، حضــرت  أتفــه  عنــد  لهــا  عــادة  الشــكوى  وأن  إخوانهــم، 
املدعيــة باحلــق اخلــاص )والــدة املدعــى عليهــم( وادعــت عليهــم مثــل دعــوى 
املدعــي العــام، وذكــرت أنهــم ســبق وأن قامــوا باالعتــداء عليهــا يف عــدة 
قضايــا وتقــوم بالتنــازل عنهــم مــن أجــل اإلصــاح إال أنهــم يعــودون إلــى 
أمورهــم املشــينة، وتخشــى علــى نفســها وعلــى أوالدهــا الصغــار منهــم، 
وطلبــت احلكــم بتأديبهــم ودفــع شــرهم عنهــا وعــن أبنائهــا، بعــرض 
ــى املدعــى عليهــم قــرروا خطأهــم  يف  ــة باحلــق اخلــاص عل دعــوى املدعي
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حــق والدتهــم وطلبــوا منهــا التنــازل عنهــم وتعهــدوا بعــدم العــودة ملثــل 
فعلهــم كمــا قــرروا اســتعدادهم باخلــروج مــن املنــزل والذهــاب خــارج 
عــدم  قــررت  املدعيــة  علــى  عليهــم  املدعــى  إجابــة  بعــرض  املنطقــة، 
حيــازة  األول:  عليــه  املدعــى  ســوابق  علــى  االطــاع  جــرى   ، التنــازل 
الثانــي:  عليــه  املدعــى  وســوابق  الدوريــة،  وصــدم  وســرقة  مخــدرات 
وحيــازة  واســتعمال مخــدرات  وهــي مضاربــة جماعيــة  ثــاث ســوابق 
واســتعمال مخــدرات. وســوابق املدعــى عليــه الثالــث: ســابقتن عقــوق 
والديــن، وبعرضهــا عليهــم صادقــوا عليهــا، متــت الكتابــة  ملستشــفى 
الصحــة النفســية لإلفــادة عــن حالــة املدعــى عليــه الثالــث النفســية فــورد 
اجلــواب بتشــخيص حالتــه باضطــراب يف الشــخصية لســوء اســتخدام 
املــواد احملظــورة، وتوصــي اللجنــة نظــرا خلطورتــه املتوقعــة علــى والدتــه 
بإدخالــه أقــرب مستشــفى نفســي ملرجعــه وبقائــه فتــرة كافيــه حلــن 
بــدر منــه،  انتفــاء خطورتــه جتــاه والدتــه وأنــه مســؤول جنائيــا عمــا 
طلــب املدعــى عليهــم التنــازل مــن والدتهــم املدعيــة باحلــق اخلــاص مــرارًا 
ولــم تقبــل ذلــك، نظــرًا ألن املدعــى عليهــم صادقــوا علــى دعــوى املدعــي 
ــه  العــام واملدعيــة باحلــق اخلــاص ومؤاخــذة للمدعــى عليهــم مبــا أقــروا ب
وألن فعلهــم يعــد كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب وحيــث حــرم اهلل عــز 
وجــل عقــوق الوالديــن وجعــل أدنــى األذى وهــو التأفــف مــن العقــوق، وملــا 
ظهــر مــن نــدم املدعــى عليهــم علــى فعلهــم وألن األصــل يف التعزيــر أنــه 
مفــوض للقاضــي يف تقريــر العقوبــة وألن مــن أهــداف العقوبــة التعزيريــة 
اجتهاديــة  التعزيريــة  العقوبــات  وألن  وإصاحــه  وردعــه  اجلانــي  زجــر 
غيــر محــددة بجنــس وألن مــن أنــواع التعزيــر النفــي أو التغريــب مــن 
البلــد وجــاءت الشــريعة بهــذا األصــل، وألن املدعــى عليهــم قــد تكــرر 
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منهــم الوقــوع يف مثــل هــذه القضيــة لــذا ثبتــت إدانــة املدعــى عليهــم مبــا 
نســب إليهــم بدعــوى املدعــي العــام واملدعيــة باحلــق اخلــاص ومت احلكــم 
: يســجن كل واحــد منهــم ســنة  النحــو اآلتــي: أوال  بتعزيرهــم علــى 
كاملــة ويجلــد ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات هــذا للحــق 
العــام ثانيــا : إبعــاد املدعــى عليهــم عــن املنطقــة ملــدة عامــن بعــد انتهــاء 
تنفيــذ احلكــم يف احلــق العــام فــإن شــوهدوا يف املنطقــة أو أحدهــم فإنــه 
يســجن الــذي خالــف هــذا احلكــم ملــدة عشــر ســنوات ويتــم إيداعــه 
الســجن فــورا وهــذا للحــق اخلــاص ثالثــا : إيــداع املدعــى عليــه الثالــث يف 
أحــد املصحــات النفســية ملعاجلتــه وتأهيلــه وبعــد خروجــه مــن املستشــفى 
ــى املدعــى  ينفــذ عليــه احلكــم يف احلــق اخلــاص رابعــا : أخــذ التعهــد عل
عليهــم، بعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــم واملدعيــة باحلــق اخلــاص قــرروا 
القناعــة أمــا املدعــي العــام فقــرر عــدم القناعــة وطلــب التمييــز مكتفيــا 
بائحــة الدعــوى عــن الئحتــه االعتراضيــة، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة 
االســتئناف وبعــد مداولــة مــع ناظــر القضيــة متــت املصادقــة عليــه. مــا 
عــدا مــا ذكــر فيمــا يخــص احلــق اخلــاص مــن أنــه عنــد مشــاهدة أحــد 
املدعــى عليهــم يف املنطقــة التــي يســكنون بهــا فيســجن عشــر ســنوات 

فقــد تقــرر نقضــه.  

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...رئيــس احملكمــة اجلزئّيــة بســكاكا 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا برقــم 33210632 وتاريــخ 1433/03/23هـــ  
ــوم  ــخ 1433/03/23هـــ  ففــي ي املقيــدة باحملكمــة برقــم 33559178 وتاري
األحــد املوافق1433/03/27هـــ أفتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة 
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26 : 09 وفيهــا  قــدم املدعــي العــام الئحــة دعــوى عامــة ضــد كل مــن 
...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...و...... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... 
و...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... قائــا فيهــا بتاريــخ 1433/03/10هـــ 
تقدمــت والــدة املذكوريــن ببــاغ ملركــز شــرطة ... مفــاده قيــام أبنائهــا 
املذكوريــن أعــاه بعقوقهــا وذلــك باالعتــداء عليهــا بالضــرب والبصــق 
يف وجههــا ، كمــا قامــوا بتكســير أثــاث املنــزل ومحاولــة إحراقــه 
مــادة )الكيروســن( وســكبه أيضــا علــى مابــس  وذلــك بســكب 
بناتهــا ، كمــا أفــادت بأنهــم تســببوا لهــا بعنــاء دائــم وأنهــم يضربونهــا 
بشــكل يومــي ، وبســؤالها عــن الــذي يضربهــا أفــادت بأنهــم جميعــا 
ضربوهــا أكثــر مــن مــرة ، كمــا ســبق أن تقدمــت والدتهــم بدعوتــن 
مماثلتــن ومت حفظهمــا بنــاء علــى تنازلهــا. املســتند النظامــي لإليقــاف: 
ــزل  ــوزاري )1900( الفقــرة )15(. وباالنتقــال ملوقــع املن اســتنادا للقــرار ال
ــأن  ــزل اتضــح ب ــام ، وبالدخــول للمن ــق الع ــه يقــع غــرب الطري اتضــح أن
الصالــة الداخليــة للمنــزل بهــا آثــار ملــادة )الكيروســن( ووجــد لبــاس 
نســائي مبلــل مبــادة الكيروســن أيضــا ، كمــا أن املنــزل كان مبعثــرا 
بشــكل كامــل. وبالتحقيــق مــع األول أنكــر مــا نســب إليــه مــن اتهــام 
، وأفــاد بــأن والدتــه قــد تكــون ســكبت مــادة )الكيروســن( لكــي 
تتهمــه مبحاولــة إحــراق املنــزل. وبالتحقيــق مــع الثانــي أنكــر مــا نســب 
إليــه مــن اتهــام ، وأفــاد بأنــه يســكن يف شــقة مســتقلة عــن أهلــه وال 
عاقــة لــه بهــم وبالتحقيــق مــع الثالــث أنكــر مــا نســب إليــه مــن اتهــام 
، وأفــاد بــأن شــقيقه ...يســكن معهــم يف نفــس املنــزل يف شــقة مســتقلة 
، كمــا أفــاد بأنــه يعانــي مــن مــرض نفســي. وانتهــى التحقيــق إلــى 
توجيــه االتهــام للمذكوريــن بعقــوق والدتهــم وذلــك باالعتــداء عليهــا 
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بالضــرب والبصــق يف وجههــا ، ومبحاولــة إحــراق املنــزل عــن طريــق 
ســكب مــادة )الكيروســن( وبعثــرة محتوياتــه. وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املذكــورون وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعا ويتعــن معــه إحالتهــم للمحكمــة اجلزئيــة وفقــا 
لنــص املادتــن )128.126( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فإنــي أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة بالغــة حتقــق 
زجرهــم لعظــم مــا اقترفــوه مــن خطيئــة وجنايــة وجســامة مــا قامــوا بــه 
واقعــا ولتعــدد ســوابقهم التــي تنبــئ عــن ســوء مســلكهم وملــا ســجل أيضا 
يف صحيفــة املتهــم الثالــث مــن جرميتــن متمثلتــن بعقــوق الوالدين. )علما 
ــأن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــا( هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي  ب
العــام علــى املدعــى عليهــم أجابــوا قائلــن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
أننــا قمنــا بعقــوق والدتنــا وذلــك باالعتــداء عليهــا بالضــرب والبصــق 
يف وجههــا ومبحاولــة إحــراق املنــزل عــن طريــق ســكب مــادة الــكاز 
الوالــدة عندمــا  أن  والصحيــح  غيــر صحيــح  فهــذا  وبعثــرة محتوياتــه 
ــا تقــوم  ــة تأديــب إخوانن نقــوم مبنعهــا مــن اخلــروج مــع الســائق أو محاول
بتهديدنــا وترفــض كامنــا وأصبحــت الشــكوى عــادة لوالدتنــا عنــد 
أتفــه األســباب ونطلــب حضــور والدتنــا ومناقشــتها عــن ســبب القضيــة 
هكــذا أجابــوا وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام علــى دعــواه قــال بينتــي 
ــة  هــي مــا جــاء يف بــاغ والدتهــم ومــا جــاء يف محضــر االنتقــال واملعاين
هكــذا أفــاد هــذا وقــد جــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة فوجــدت 
مــن بــن طياتهــا إفــادة املدعيــة املدونــة علــى الصحيفــة الثالثــة مــن ملــف 
االســتدالل املدونــة علــى اللفــة األولــى وكذلــك محضــر املعاينــة املــدون 
علــى الصحيفــة الثانيــة مــن نفــس دفتــر االســتدالل الســابق وباالطــاع 
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علــى ذلــك وجدتــه كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه وبعــرض ذلــك 
ــة  ــا ومحضــر املعاين ــوا مــا جــاء يف إفــادة والدتن ــى املدعــى عليهــم قال عل
ــة  ــذا جــرى رفــع اجللســة إلحضــار املدعي غيــر صحيــح هكــذا أفــادوا ل
1433/03/29هـــ  املوافــق  القــادم  الثاثــاء  يــوم  وذلــك  لديهــا  مــا  ألخــذ 
الثاثــاء  اليــوم  هـــ ويف هــذا   1433/03/27 العاشــرة. حــرر يف  الســاعة 
املوافــق1433/03/29 هـــ افتتحــت اجللســة الثانيــة يف متــام الســاعة 47 : 
ــة  10 وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم كمــا حضــر يف هــذه اجللســة املدعي
ــى أبنائهــا  ــي رقــم ...وادعــت عل باحلــق اخلــاص ... ســعودية بالســجل املدن
احلاضريــن قائلــة أن هــؤالء  احلاضريــن هــم أبنائــي يقومــون باالعتــداء 
علــي بالضــرب والســب ويقومــون بتكســير أثــاث املنــزل وال ينامــون 
الليــل ويف هــذه املــرة حاولــوا إحــراق املنــزل بســكب الــكاز إال أننــي 
خرجــت أصيــح خــارج املنــزل يف الســاعة الواحــدة ليــا وأبنائــي الصغــار 
معــي يصيحــون ثــم هربــوا إلــى الــدور العلــوي علمــا أنــه ســبق وأن قامــوا 
باالعتــداء علــي يف عــدة قضايــا وأقــوم بالتنــازل عنهــم مــن أجــل اإلصــاح 
إال أنهــم يعــودون إلــى أمورهــم املشــينة وإنني أخشــى على نفســي وأوالدي 
ــي وعــن  ــب احلكــم بتأديــب هــؤالء ودفــع شــرهم عن الصغــار منهــم أطل
أبنائــي الصغــار لقــاء حقــي اخلــاص هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعيــة 
باحلــق اخلــاص علــى املدعــى عليهــم أجابــوا قائلــن إننــا أخطأنــا يف حــق 
والدتنــا ونطلــب مــن والدتنــا التنــازل عنــا ونتعهــد أمامكــم إننــا إن عدنــا 
ملثــل هــذه القضيــة أو غيرهــا فلــك أن حتكــم علينــا بأشــد العقوبــات 
كمــا إننــا ســنخرج مــن املنــزل وســوف نبحــث عــن وظائــف خــارج مدينــة 
ســكاكا هكــذا أجابــوا وبعــرض إجابــة املدعــى عليهــم علــى املدعيــة 
قالــت إن هــؤالء قــد تنازلــت عنهــم مــرارا إال إنهــم يعــودون ألفعالهــم 
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علمــا أن هــذا احلاضــر ... قــام بضربــي بعصــا املكنســة وقــام بســكب 
الطعــام علــى األرض وجعلــه حتــت رجليــه وهــو ســكران هكــذا أفــادت 
لــذا جــرى رفــع اجللســة إلــى يــوم األحــد القــادم 1433/04/04هـــ الســاعة 
التاســعة  لتأملهــا ودراســتها وعليــه جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام 
الســاعة احلاديــة عشــرة والربــع. حــرر يف  1433/03/29 هـــ ويف هــذا اليــوم 
األحــد املوافق1433/04/04هـــ افتتحــت اجللســة الثالثــة يف متــام الســاعة 01 
: 11 وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم واملدعيــة باحلــق اخلــاص هــذا وقــد جــرى 
ســؤال املدعــى عليهــم عــن ســوابقهم حيــث إن علــى املدعــى عليــه األول 
...ســابقتن هــي حيــازة مخــدرات وســرقة وصــدم الدوريــة وعلــى املدعــى 
عليــه الثانــي ...ثــاث ســوابق وهــي مضاربة جماعية واســتعمال مخدرات 
الثالــث  عليــه  املدعــى  وعلــى  كذلــك  مخــدرات  واســتعمال  وحيــازة 
...ســابقتن عقــوق والديــن وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــم أجابــوا 
قائلــن إن الســوابق صحيحــة وقــد حكمنــا عليهــا هكــذا أفــادوا كمــا 
أفــاد املدعــى عليــه الثالــث ...إنــه يعانــي مــن مــرض نفســي ويتعالــج اآلن 
يف مستشــفى الصحــة النفســية باجلــوف هكــذا أفــاد ثــم قــام املدعــى 
عليــه األول ...بعمــل حركــة داخــل املجلــس الشــرعي برفــع صوتــه مــن 
ــن ومت إخراجــه مــن املجلــس  ــر ســبب مســتهزئا باملجلــس وباحلاضري غي
الشــرعي لــذا جــرى إثباتــه حتــى ال يخفــى لــذا قــررت مخاطبــة مستشــفى 
الصحــة النفســية وإفادتنــا هــل املدعــى عليــه الثالــث لديــه ملــف ومــا هــو 
مرضــه وهــل يعــي تصرفاتــه أم ال وإلــى حــن ورود التقريــر الطبــي يتــم 
ــة نظــر الدعــوى لــذا جــرى رفــع اجللســة الســبت 1433/04/17هـــ  مواصل

الســاعة التاســعة حــرر يف 1433/4/4 هـــ  .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...رئيــس احملكمــة اجلزئّيــة بســكاكا 
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ففــي يــوم الســبت املوافــق1433/04/17 هـــ افتتحــت اجللســة الرابعــة يف 
متــام الســاعة 51 : 10 وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم أمــا املدعيــة باحلــق 
اخلــاص فلــم حتضــر وحيــث لــم يردنــا التقريــر الطبــي اخلــاص باملدعــى 
عليــه الثالــث ...لــذا جــرى رفــع اجللســة إلــى يــوم الســبت 1433/05/01هـــ 
الســاعة التاســعة وعليــه جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة 
احلاديــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/04/17هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...رئيــس احملكمة اجلزائّية بســكاكا 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا برقــم 33210632 وتاريــخ 1433/03/23هـــ  
ــوم  ــخ 1433/03/23هـــ  ففــي ي املقيــدة باحملكمــة برقــم 33559178 وتاري
االثنــن املوافق1433/05/17هـــ افتتحــت اجللســة اخلامســة يف متــام الســاعة 
35 : 10 وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم ولــم يردنــا التقريــر الطبــي النفســي 
اجلنائــي الــذي يبــن مــدى مســؤولية املدعــى عليــه ......عــن تصرفاتــه لــذا 
جــرى رفــع اجللســة إلــى حــن ورود التقريــر املشــار إليــه وحضــور املدعيــة 
باحلــق اخلــاص وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/05/17 هـــ
حــرر يف 1433/04/04هـــ ويف هــذا اليــوم األحــد املوافق1433/07/27هـــ 
افتتحــت اجللســة السادســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والثلــث وفيهــا 
حضــر املدعــى عليهــم واملدعيــة باحلــق اخلــاص هــذا ولــم يردنــا التقريــر 
الطبــي اخلــاص باملدعــى عليــه الثالــث ويف هــذه اجللســة حاولنــا الصلــح 
بــن املدعيــة باحلــق اخلــاص واملدعــى عليهــم إال أن املدعيــة باحلــق اخلــاص 
رفضــت كمــا أفــاد املدعــى عليهــم قائلــن إننــا نكــرر مــا ذكرنــاه يف 
اجللســة الســابقة إننــا أخطأنــا يف حــق والدتنــا مــن عقوقهــا والتلفــظ 
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عليهــا وإثــارة املشــاكل يف املنــزل وقــد اســتفدنا مــن الســجن ونتعهــد 
ــا وســنبحث عــن  ــدر من ــن نكــرر مــا ب ــا ل ــا بأنن أمامكــم وأمــام والدتن
وظائــف لتأمــن مســتقبلنا وإن عدنــا ألي قضيــة فإننــا نتحمــل أي عقوبــة 
تصــدر بحقنــا حتــى ولــو وصلــت إلــى القتــل هكــذا قــرروا لــذا جــرى رفــع 
اجللســة ملتابعــة إصــدار تقريــر طبــي بحــق املدعــى عليــه الثالــث ورفعــت 
إلــى يــوم الســبت 17//1433/08هـــ الســاعة التاســعة والنصــف وعليــه 
جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وأربعــن دقيقــة. 

1433/07/27هـــ . حــرر يف 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...رئيــس احملكمة اجلزائّية بســكاكا 
ففي هذا اليوم الســبت املوافق1433/08/17 هـ افتتحت اجللســة الســابعة 
يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة والربــع وفيهــا حضــرت املدعيــة باحلــق 
اخلــاص ولــم يحضــر املدعــى عليهــم لــذا جــرى رفــع اجللســة إلحضــار 
املدعــى عليهــم إلــى يــوم االثنــن القــادم 1433/08/26هـــ الســاعة التاســعة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1433/08/17هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... رئيس احملكمة اجلزائّية بســكاكا 
ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافق1433/08/26هـــ افتتحــت اجللســة الثامنــة 
يف متــام الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــرت املدعيــة باحلــق اخلــاص ولــم 
يحضــر املدعــى عليهــم لــذا جــرى رفــع اجللســة إلحضــار املدعــى عليهــم 
إلــى يــوم األربعــاء املوافــق 1433/09/13هـــ الســاعة الثانيــة عشــرة وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حرر 
يف 1433/08/26هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... رئيــس احملكمــة 
املوافق1433/09/13هـــ  األربعــاء  اليــوم  هــذا  ويف  بســكاكا  اجلزائّيــة 
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افتتحــت اجللســة التاســعة يف متــام الســاعة 12:00 وفيهــا حضــر املدعــى 
الثالــث فلــم يحضــر حيــث  عليهمــا األول والثانــي أمــا املدعــى عليــه 
مت إرســاله إلــى مستشــفى األمــل بجــدة إلصــدار تقريــر طبــي نفســي 
جنائــي يبــن مــدى مســؤوليته عــن تصرفاتــه كمــا أن املدعيــة باحلــق 
اخلــاص لــم حتضــر لــذا جــرى رفــع اجللســة لــورود التقريــر الطبــي املشــار 
إليــه وإحضــار املدعــى عليــه الثالــث واملدعيــة باحلــق اخلــاص وذلــك يــوم 
الســبت 1433/10/14هـــ الســاعة الثامنــة والنصــف وعليــه جــرى التوقيــع 
وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة وعشــر دقائــق وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف 1433/09/13هـــ ويف هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق1433/10/25 
ــة عشــرة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف  هـــ افتتحــت اجللســة احلادي
وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم كمــا حضــرت املدعيــة باحلــق اخلــاص هــذا 
وقــد وردنــا خطــاب مديــر شــعبة ســجن ســكاكا رقــم 1/32/1580/11 
اخلــاص  النفســي اجلنائــي  الطبــي  التقريــر  1433/10/22هـــ وبرفقــه  يف 
بعــد  ويتضمــن  1433/09/18هـــ  يف   35/625 ...برقــم  عليــه  باملدعــى 
املقدمــة متــت مناظرتــه مــن قبــل اللجنــة الطبيــة النفســية لدينــا بتاريــخ 
1433/09/04هـــ بخصــوص مســؤوليته اجلنائيــة عمــا بــدر منــه يف قضيتــه 
العقليــة  قــواه  وفحــص  واملرضــي  الشــخصي  تاريخــه  وبأخــذ  احلاليــة 
النفســية باجلــوف  يلــي املذكــور يراجــع مستشــفى الصحــة  تبــن مــا 
منــذ عــام 1425هـــ وتنــوم لديهــم عــدة مــرات وشــخصت حالتــه بتاريــخ 
1431/01/13هـــ  )ســوء اســتخدام املــواد احملظــورة ويف عرضــه احلالــي 
علــى اللجنــة الطبيــة النفســية اجلنائيــة حيــث شــخصت حالتــه اضطــراب 
يف الشــخصية لســوء اســتخدام املــواد احملظــورة وتوصــي اللجنــة نظــرا 
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خلطورتــه املتوقعــة علــى والدتــه بإدخالــه أقــرب مستشــفى نفســي ملرجعــه 
وبقائــه فتــرة كافيــه حلــن انتفــاء خطورتــه جتــاه والدتــه كمــا أن اللجنــة 
تــرى بأنــه مســؤول جنائيــا عمــا بــدر منــه يف قضيتــه احلاليــة ( ويف هــذه 
اجللســة جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــم واملدعيــة 
باحلــق اخلــاص فأجابــوا قائلــن إن مــا ذكــره املدعــي العــام ووالدتنــا 
ــا  ــا وتبن ــا اســتفدنا مــن جلوســنا يف الســجن واعتبرن ــح وإنن ــه صحي كل
إلــى اهلل وإننــا نتعهــد بعــدم تكــرار مــا بــدر منــا وســوف نبحــث عــن 
إيــذاء  أو  والدتنــا  عقــوق  إلــى  عدنــا  وإن  مســتقبلنا  لتأمــن  وظائــف 
إخواننــا أو ارتــكاب أي جرميــة فللمحكمــة أن حتكــم علينــا بالقتــل 
هكــذا أجابــوا ومبحاولــة الصلــح مــع والدتهــم قالــت إننــي ال أرغــب أن 
يســكنوا معــي يف البيــت ألننــي تنازلــت عنهــم كثيــرا ولــن أتنــازل عنهــم 
وال أســتطيع العيــش معهــم هكــذا أفــادت لــذا وبنــاء علــى مــا ســبق مــن 
الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليهــم علــى دعــوى املدعــي 
ــه  العــام واملدعيــة باحلــق اخلــاص ومؤاخــذة للمدعــى عليهــم مبــا أقــروا ب
وحيــث إن فعلهــم يعــد كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب وحيــث حــرم اهلل 
عــز وجــل عقــوق الوالديــن وجعــل أدنــى األذى وهــو التأفيــف مــن العقــوق 
وإلــى مــا يــدل عليــه التقريــر الطبــي اجلنائــي الصــادر بحــق املدعــى عليــه 
الثالــث املشــار إليــه آنفــا وحيــث ظهــر لنــا نــدم املدعــى عليهــم علــى 
فعلهــم وحيــث إن األصــل يف التعزيــر مفــوض فيــه للقاضــي يف تقريــر 
العقوبــة وحيــث إن مــن أهــداف العقوبــة التعزيريــة زجــر اجلانــي وردعــه 
وإصاحــه يقــول ابــن القيــم رحمــه اهلل يف إعــام املوقعــن 125/2_126 
مــا نصــه) وليــس مقصــود الشــارع مجــرد األمــن مــن املعــاودة ليــس إال.. 
ــى اجلرميــة وأن يكــون  ــة عل ــا املقصــود يف الزجــر والنــكال والعقوب وإمن
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إلــى كــف عدوانــه أقــرب وأن يعتبــر بــه غيــره ( وحيــث إن العقوبــات 
التعزيريــة اجتهاديــة غيــر محــددة بجنــس وحيــث إن مــن أنــواع التعزيــر 
النفــي أو التغريــب مــن البلــد وجــاءت الشــريعة بهــذا األصــل كالــذي 
قتــل تســعة وتســعن نفســا وكذلــك فعــل النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
باملخنثــن مــن الرجــال واملترجــات مــن النســاء حيــث قــال النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم ) اخرجوهــم مــن بيوتكــم( قــال ابــن عبــاس رضــي اهلل 
عنــه فأخــرج النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فانــا وأخــرج عمــر فانــا( 
أخرجــه البخــاري 2207/5 مــن حديــث ابــن عبــاس قــال ابــن حجــر بعــد 
ــاب ) ويف هــذه األحاديــث  ــره مــن أحاديــث الب ســياق هــذا احلديــث وغي
مشــروعية إخــراج كل مــن يحصــل بــه التــأذي للنــاس عــن مكانــه إلــى 
أن يرجــع عــن ذلــك أو يتــوب ( فتــح البــاري 334/10  وحيــث إن املدعــى 
عليهــم قــد تكــرر منهــم الوقــوع يف مثــل هــذه القضيــة لــذا فقــد ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليهــم مبــا نســب لهــم بدعــوى املدعــي العــام واملدعيــة 
باحلــق اخلــاص وقــررت تعزيــر املدعــى عليهــم لقــاء ذلــك وذلــك علــى النحــو 
اآلتــي أوال : يســجن كل واحــد مــن املدعــى عليهــم ســنة كاملــة مــن 
تاريــخ إيقــاف كل واحــد منهــم ويجلــد كل واحــد منهــم ثاثمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى ســت دفعــات متســاوية بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام 
وهــذا للحــق العــام ثانيــا : يبعــد املدعــى عليهــم عــن منطقــة اجلــوف ملــدة 
عامــن مــن تاريــخ اكتســاب احلكــم الصفــة القطعيــة وذلــك بعــد انتهــاء 
تنفيــذ احلكــم يف احلــق العــام فــإن شــوهدوا يف املنطقــة أو أحدهــم فإنــه 
يســجن الــذي خالــف هــذا احلكــم ملــدة عشــر ســنوات ويتــم إيداعــه 
الســجن فــورا وهــذا للحــق اخلــاص ثالثــا : يــودع املدعــى عليــه الثالــث يف 
أحــد املصحــات النفســية ملعاجلتــه وتأهيلــه وبعــد خروجــه مــن املستشــفى 
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ينفــذ عليــه احلكــم يف احلــق اخلــاص رابعــا : يؤخــذ التعهــد علــى املدعــى 
عليهــم إن عــادوا ملثــل هــذه القضيــة فســوف تكــون عقوبتهــم شــديدة 
ورمبــا تصــل إلــى القتــل تعزيــرا وبجميــع مــا ذكــر قضيــت وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليهــم واملدعيــة باحلــق اخلــاص قــرروا القناعــة أمــا املدعــي 
العــام فقــرر عــدم القناعــة وطلــب التمييــز مكتفيــا بائحــة الدعــوى 
عــن الئحتــه االعتراضيــة وعليــه جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام 

الســاعة احلاديــة عشــرة .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...رئيــس احملكمة اجلزائية بســكاكا 
وف هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1433/12/19هـــ افتتحــت اجللســة الثالثــة 
عشــرة يف متــام الســاعة 10:30 هــذا وقــد انتهــت املــدة النظاميــة للمدعــي 
العــام ولــم يقــدم الئحــة اعتراضيــة لــذا فــإن حقــه يف االعتــراض ســقط 
وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة ألصحــاب الفضيلــة لتدقيــق احلكــم 
وعليــه جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة وخمــس 
وثاثــون دقيقــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/12/19هـــ والنصــف وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 
1433/10/25هـــ ويف هــذا اليــوم االثنــن املوافق1434/02/11هـــ افتتحــت 
اجللســة الرابعــة عشــرة يف متــام الســاعة الثانيــة هــذا وقــد عــادت املعاملــة 
مــن محكمــة االســتئناف باجلــوف وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة 
رقــم 3411544 وتاريــخ 1434/01/13هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ 
مــا يلــي: أوال: حكــم فضيلتــه بإبعــاد املدعــى عليهــم عــن منطقــة اجلــوف 
ــة للحــق اخلــاص مــع  ــخ اكتســاب احلكــم القطعي ملــدة عامــن مــن تاري
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تاريــخ  مــن  اعتبــارا  ســنة  منهــم  واحــد  بســجن كل  حكــم فضيلتــه 
إيقافــه للحــق العــام ويف هــذا لبــس وتداخــل يف األحــكام فــا بــد مــن 
توضيــح ذلــك ثانيــا: حكــم فضيلتــه بإبعــاد املدعــى عليهــم عــن منطقــة 
اجلــوف للحــق اخلــاص وهــذا حكــم زائــد عمــا طلبتــه املدعيــة إذ طلبهــا 
خروجهــم مــن بيتهــا ولــو أن فضيلتــه اقتصــر يف اإلبعــاد علــى مدينــة 
ســكاكا لــكان أولــى نظــرا ألنهــم مــن أهــل املنطقــة وقــد يكــون 
خروجهــم مــن ســكاكا إلــى باقــي مــدن املنطقــة وإيــواء أقاربهــم لهــم 
لهــم  عــن وظائــف  البحــث  لهــم وميكنهــم  املنطقــة إصــاح  أهــل  مــن 
ملعرفــة أهلهــم وجماعتهــم بهــم ثالثــا: حكــم فضيلتــه علــى كل واحــد 
مــن املدعــى عليهــم عنــد مشــاهدته يف املنطقــة خــال الســنتن بالســجن 
ملــدة عشــر ســنوات وإيداعــه الســجن فــورا وهــذا احلكــم يصعــب إثباتــه 
وقــد يعتريــه بعــض األمــور التــي قــد تــؤدي إلــى أضــرار فاألولــى عنــد 
مشــاهدتهم أو أحدهــم يف البلــد فيحــال للقاضــي إلجــراء مــا يلــزم حيالــه 
فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإجــراء موجبــه واهلل املوفــق . لــذا 
جــرى رفــع اجللســة لدراســتها وتأملهــا إلــى يــوم الســبت 1434/02/16هـــ 
الســاعة العاشــرة. حــرر يف  1434/02/11 هـــ ويف هــذا اليــوم الثاثــاء 
املوافق1434/02/19هـــ افتتحــت اجللســة الســابعة عشــرة يف متــام الســاعة 
09:15 وبعــد تأمــل القضيــة ودراســتها لــذا قــررت اجلــواب علــى أصحــاب 
الفضيلــة فجوابــي علــى املاحظــة األولــى فلوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب 
الفضيلــة وإلزالــة اللبــس فقــد مت إيضــاح ذلــك يف نــص احلكــم وهــي 
عبــارة علــى أن يكــون تنفيــذ احلكــم يف احلــق اخلــاص بعــد انتهــاء تنفيــذ 
احلكــم يف احلــق العــام أمــا املاحظــة الثانيــة فأقــول إن إبعــاد املدعــى 
عليهــم عــن منطقــة اجلــوف هــو مــن بــاب إبعادهــم عــن رفقــاء الســوء يف 
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املنطقــة وال يخفــى علــى شــريف علــم أصحــاب الفضيلــة أن اإلنســان 
إذا غيــر موطنــه وذهــب إلــى بلــد ال يوجــد لــه فيــه معرفــة فإنــه أدعــى 
إلــى اســتقامته والنــدم علــى فعلتــه ولهــذا أصــل متقــرر يف الســنة كمــا 
ذكرنــا يف حيثيــات احلكــم يف الــذي قتــل مئــة رجــل وأمــا جوابــي علــى 
املاحظــة الثالثــة فأقــول إن القــرآن والســنة جــاءت بهــذا األصــل وهــو 
الوعــد والوعيــد وجــل آيــات القــرآن الكــرمي تأتــي قبــل العقوبــة وبعدهــا 
بالوعــد والوعيــد وبعــض املتهمــن ال ينتفــع يف العقوبــة وإمنــا يكــون 
التهديــد أدعــى لــه لــذا لــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت بــه وأمــرت 
برفــع أوراق املعاملــة إلــى أصحــاب الفضيلــة التخــاذ مــا يرونــه وعليــه 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/02/19هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...رئيــس احملكمة اجلزائّية بســكاكا 
ويف هــذا اليــوم األحــد املوافق1434/03/22هـــ افتتحــت اجللســة الثامنــة 
ــة مــن محكمــة  ــام الســاعة 12:15 هــذا وقــد عــادت املعامل عشــرة يف مت
وتاريــخ   3461442 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  اجلــوف  مبنطقــة  االســتئناف 
وصــورة  القــرار  وبدراســة  املقدمــة  بعــد  واملتضمــن  1434/03/14هـــ 
مــا  علــى  وباالطــاع  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه 
ــا  ــى قرارن ــاء عل ــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وضبطــه بن ــه فضيل أجــاب ب
رقــم 3411544 وتاريــخ 1434/01/13هـــ لوحــظ أن مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
غيــر مقنــع وال مــاق ملــا طلــب منــه ومعلــوم أن الســوء واملنكــر انتشــر يف 
معظــم البــاد وقرنــاء الســوء موجــودون فيهــا فعلــى فضيلتــه االســتجابة 
ملــا متــت املاحظــة عليــه. فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإجــراء 
ــة أقــول ليــس  موجبــه انتهــى. وجوابــا علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيل
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لــدي ســوى مــا حكمــت بــه وليــس عنــدي غيــره وأمــرت برفــع كامــل 
أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف التخــاذ مــا يــرون وعليــه جــرى 
التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

. 1434/03/22هـــ  حــرر يف 
احلمد هلل وحده وبعد . . . فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األولى لتمييز 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بســكاكا الشــيخ/ 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/3/23هـــ  وتاريــخ   34688820 ...برقــم 
مــن فضيلتــه املســجل برقــم 33441188 وتاريــخ 1433/10/29هـــ اخلــاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد/... ... وشــقيقه يف قضيــة عقــوق وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى 
قــرارات الدائــرة رقــم 3411544  وتاريــخ 1434/1/13هـــ ورقــم 3461442 
وتاريــخ 1434/3/14هـــ  فقــد قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء 
األخيــر فيمــا يخــص احلــق العــام واخلــاص ماعــدا مــا ذكــره فضيلتــه 
فيمــا يخــص احلــق اخلــاص مــن أنــه عنــد مشــاهدة أحــد املدعــى عليهــم يف 
منطقــة اجلــوف فيســجن ملــدة عشــر ســنوات ويــودع الســجن فــورًا وحيــث 
لــم يســتجب فضيلتــه ملــا وجــه بــه وألن مــا حكــم بــه يف غيــر محلــه فقــد 
قررنــا نقــض احلكــم يف هــذه اجلزئيــة. فعلــى فضيلتــه إكمــال الــازم. 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.



312

رقم الصك : 3444778 تاريخه: 1434/2/23هـرقم 
الدعوى:33687189

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34181370تاريخه: 1434/4/7هـ

عقــوق والديــن - اشــهار ســالح وإطــالق نــار علــى األب وتهديــده وســبه 
- اإلقــرار بالعقــوق - مطالبــة األب بحقــه اخلــاص لقــاء عقــوق االبــن 

- تعزيــر بالســجن واجللــد للحقــن العــام واخلــاص .

ــاُه َوِباْلَواِلَدْيــِن ِإْحَســاًنا  ــَك َأاَلّ َتْعُبــُدوا ِإاَلّ ِإَيّ -قولــه تعالــى:: )َوَقَضــى َرُبّ
ــْل َلُهَمــا ُأٍفّ َواَل  ــاَل َتُق ــَر َأَحُدُهَمــا َأْو ِكاَلُهَمــا َف ــَدَك اْلِكَب ــَنّ ِعْن ــا َيْبُلَغ ِإَمّ

َتْنَهْرُهَمــا َوُقــْل َلُهَمــا َقــْواًل َكِرمًيــا (
ُكوْا ِبِه َشــْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَســاًنا  -قوله تعالى:  "َواْعُبُدوْا اهلّلَ َواَل ُتْشــرِ
ُنِب  ــاِر اجْلُ ــاِر ِذي اْلُقْرَبــى َواجْلَ َوِبــِذي اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاِكِن َواجْلَ
اُنُكــْم ِإَنّ اهلّلَ اَل ُيِحــُبّ  ــِبيِل َوَمــا َمَلَكــْت َأمْيَ اِحــِب ِباجَلنــِب َواْبــِن الَسّ َوالَصّ

َمــن َكاَن ُمْخَتــااًل َفُخــوًرا " 
-ســئل النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: أي العمــل أحــب إلــى اهلل قــال: 
)الصــالة علــى وقتهــا(. قــال: ثــم أي قــال: )ثــم بــر الوالديــن(. قــال: ثــم 

ــه أي؟ قــال: )اجلهــاد يف ســبيل اهلل( متفــق علي
-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )رضــا الــرب يف رضــا الوالــد، وســخط 

الــرب يف ســخط الوالديــن( رواه الترمــذي
-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )مــن أرضــى والديــه فقــد أرضــى اهلل، 

ومــن أســخط والديــه فقــد أســخط اهلل( رواه البخــاري.
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توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بعقــوق والــده وإشــهار ســاح نــاري عليــه 
وإطــاق عيــار نــاري عليــه مــن فــوق رأســه، وذلــك بعدمــا تقــدم أحــد 
عليــه  الســاح  وإشــهار  بالتهجــم  ابنــه  قيــام  مفــاده  ببــاغ  املواطنــن 
وتهديــده بالقتــل وســبه وشــتمه، طلــب املدعــي العام احلكــم عليه بعقوبة 
تعزيريــة ، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكرهــا 
ودفــع بــأن بينــه وبــن والــده خافــات، حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص والــد 
املدعــى عليــه وادعــى عقــوق ابنــه وســبه وشــتمه لــه وإشــهار الســاح 
عليــه مــع التهديــد بالقتــل وطلــب تأديبــه التأديــب الشــرعي وإبقائــه يف 
الســجن حتــى يطلــب اإلفــراج عنــه، بعــرض دعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص 
علــى املدعــى عليــه أنكرهــا وادعــى ظلــم والــده وطلــب ميــن والــده علــى 
دعــواه، اســتعد املدعــي باحلــق اخلــاص علــى بــذل اليمــن، ثــم تراجــع 
املدعــى عليــه عــن طلبهــا وصــادق علــى الدعــوى كلهــا ، كان املدعــى 
عليــه يرفــع صوتــه علــى والــده وهــو كبيــر يف الســن ويتهمــه بأنــه ظالــم 
ويتحســب عليــه داخــل املجلــس الشــرعي، بنــاء علــى إنــكار املدعــى 
عليــه الدعــوى، ثــم مصادقتــه علــى دعــوى والــده املدعــي باحلــق اخلــاص 
وألن فعــل املدعــى عليــه يســتحق عليــه العقوبــة ألن عقــوق الوالديــن مــن 
كبائــر الذنــوب وبرهمــا وطاعتهــا مــن الواجبــات لــذا ثبتــت إدانة املدعى 
عليــه مبــا أســند إليــه،  ومت احلكــم علــى املدعــى عليــه تعزيــرا بالســجن 
متســاوية  دفعــات  ثمــان  علــى  مفرقــة  جلــدة  أربعمائــة  وبجلــده  ســنه 
مناصفــة يف احلــق العــام واخلــاص، بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه 
قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة كمــا قــرر املدعــي العــام املعارضــة علــى احلكــم وطلــب رفعــه 
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حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة واالكتفــاء بائحــة الدعــوى كمــا 
قــرر املدعــي باحلــق اخلــاص معارضتــه علــى احلكــم وطلــب إعطائه صورة 
مــن القــرار الشــرعي لاعتــراض عليــه وتقــدمي الئحــة فأجيــب لطلبــه، 

وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.

...القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة اجلزائية بخميس مشيط برقم 33687189 وتاريخ 1433/12/07 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 332172099 وتاريــخ 1433/12/07 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1434/02/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10  
...املكلــف مــن مرجعــه باخلطــاب برقــم  العــام  وفيهــا حضــر املدعــي 
هــع51/1/3 يف 1430/5/8هـــ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ...الســعودي 
بالســجل رقــم ...وادعــى املدعــي العــام بدعــواه احملــررة لدينــا انــه يف يــوم 
الثاثــاء املوافــق 1433/11/2هـــ تقــدم املواطــن ... الــى مركــز شــرطة 
اجلنوبيــة بخميــس مشــيط ببــاغ مفاده قيــام ابنه ...بالتهجم عليه وإشــهار 
الســاح عليــه وتهديــده بالقتــل ولعنــه ولعــن والديــه وانتهــى التحقيــق الــى 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بعقــوق والــده وإشــهار ســاح نــاري عليــه 
مــن نــوع مســدس واطــاق عيــار نــاري عليــه مــن فــوق رأســه وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة 1، مــا ورد يف دعــوى والــد املتهــم املدونــة ص 2 لفــه 9 
وحيــث ان مــا اقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
لــذا اطلــب اثبــات مــا أســند اليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة 
هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى اجــاب قائــا مــا 
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ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي غيــر صحيــح والصحيــح أن بينــي 
ــا وأخــي بعــد طــاق  ــي أن ــه يظلمن ــدي عــدة خافــات حيــث أن ــن وال وب
والدتــي منــه منــذ أربعــن ســنة ولــم أقــم بإشــهار الســاح النــاري علــى 
والــدي  هكــذا أجــاب وبعــرض إجابــة املدعــى عليــه علــى املدعــي العــام 
ــي مــا يف أوراق  ــا بينت ــى صحــة دعــواه أفــاد قائ ــة عل وســؤاله عــن البين
املعاملــة هكــذا أفــاد وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة لــم أجــد إقــرارًا مــن 
املدعــى عليــه بــل إنــه امتنــع عــن التحقيــق معــه امــام احملقــق كمــا هــو 
مــدون علــى ملــف التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )9( صحيفــة رقــم )1(. كمــا 
ــه ...الســعودي بالســجل  ــد املدعــى علي حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص وال
ــدي ويســبني  ــي ويلعــن وال ــي عــاق يلعن رقــم ...وادعــى قائــا أن هــذا ابن
ــّي النــار كمــا يهددنــي  وقــد أشــهر علــي الســاح النــاري ولــم يطلــق عل
بالقتــل اطلــب تأديبــه التأديــب الشــرعي وابقائــه يف الســجن حتــى اطلــب 
االفــراج عنــه هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص علــى 
املدعــى عليــه اجــاب قائــا أن والــدي ظالــم قــد ظلمنــي أنــا وأخــي بعــد 
طاقــه ألمــي وهنــاك خــاف بينــي وبينــه وســوء تفاهــم  لكني لــم أتلفظ 
عليــه ولــم أشــهر الســاح عليــه بتاتــا وأطلــب ميــن والــدي أننــي أشــهرت 
الســاح عليــه وكذلــك تلفظــي عليــه هكــذا أجــاب وبعــرض طلــب 
املدعــي عليــه علــى والــده أفــاد ال مانــع لــدي مــن أداء اليمــن وأنــا صــادق 
يف دعــواي ثــم تراجــع املدعــى عليــه وقــال باللفــظ التالــي ))خــاص مــا 
ابغــى ميــن والــدي حتــى ال يجيــه الســرطان مثــل زوجتــه الــى ظلمتنــي  
ويحلــف فجــر (( وانــا مصــادق علــى الدعــوى وكلهــا صحيحــة هكــذا 
افــاد كمــا كان املدعــي عليــه يرفــع صوتــه علــى والــده وهــو كبيــر يف 
الســن ويتهمــه بانــه ظالــم ويتحســب عليــه داخــل املجلــس الشــرعي  لــذا 
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وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وبعــد االطــاع علــى املعاملــة 
اخلاصــة بهــم وبنــاء علــى انــكار املدعــى عليــه الدعــوى ثــم مصادقتــه 
علــى دعــوى والــده املدعــي باحلــق اخلــاص وبنــاء علــى ان فعــل املدعــى 
عليــه يســتحق العقوبــة حيــث يعــد عقــوق الوالديــن مــن كبائــر الذنــوب 
وبرهمــا وطاعتهــا مــن الواجبــات لقوله تعالى: يف ســورة اإلســراء  َوَقَضى 
ــَر  ــَدَك اْلِكَب ــَنّ ِعْن ــا َيْبُلَغ ــِن ِإْحَســاًنا ِإَمّ ــاُه َوِباْلَواِلَدْي ــَك َأاَلّ َتْعُبــُدوا ِإاَلّ ِإَيّ َرُبّ
ــْواًل  ــا َق ــْل َلُهَم ــا َوُق ــا ُأٍفّ َواَل َتْنَهْرُهَم ــْل َلُهَم ــَا َتُق ــا َف ــا َأْو ِكَاُهَم َأَحُدُهَم

ــا ((     َكِرمًي
وقــال تعالــى: يف ســورة النســاء  َواْعُبــُدوْا اهلّلَ َواَل ُتْشــِرُكوْا ِبــِه َشــْيًئا 
ــاِر ِذي  َواجْلَ َوامْلََســاِكِن  َواْلَيَتاَمــى  اْلُقْرَبــى  َوِبــِذي  ِإْحَســاًنا  َوِباْلَواِلَدْيــِن 
ــِبيِل َوَمــا َمَلَكــْت  اِحــِب ِباجَلنــِب َواْبــِن الَسّ ُنــِب َوالَصّ ــاِر اجْلُ اْلُقْرَبــى َواجْلَ
َأمْيَاُنُكــْم ِإَنّ اهلّلَ اَل ُيِحــبُّ َمــن َكاَن ُمْخَتــااًل َفُخــوًرا ((  وبــر الوالديــن 
لــه فضــل عظيــم، وأجــر كبيــر عنــد اهلل ،ســبحانه-فقد جعــل اهلل بــر 
الوالديــن مــن أعظــم األعمــال وأحبهــا إليــه، فقــد ســئل النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم: أي العمــل أحــب إلــى اهلل قــال: )الصــاة علــى وقتهــا(. قــال: 
ثــم أي قــال: )ثــم بــر الوالديــن(. قــال: ثــم أي؟ قــال: )اجلهــاد يف ســبيل اهلل( 
_]متفــق عليه[.وعقــوق الوالديــن مــن اعظــم الذنــوب لــذا قــال صلــى اهلل 
عليــه وســلم: )رضــا الــرب يف رضــا الوالــد، وســخط الــرب يف ســخط 
الوالد( ]رواه الترمذي[، وقال صلى اهلل عليه وسلم: )من أرضى والديه 
فقــد أرضــى اهلل، ومــن أســخط والديــه فقــد أســخط اهلل( ]البخــاري[. 
لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي شــرعا ادانــة املدعــى عليــه مبــا اســند اليــه يف 
الدعــوى وحكمــت عليــه تعزيــرا بالســجن ســنه وبجلــده اربعمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى ثمــان دفعــات متســاوية مناصفــة يف احلــق العــام واخلــاص 
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ــه  ــى املدعــي  علي ــه حكمــت وبعــرض احلكــم عل ــي وب هــذا مــا ظهــر ل
قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة كمــا قــرر املدعــي العــام املعارضــة علــى احلكــم وطلــب رفعــه 
حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة واالكتفــاء بائحــة الدعــوى كمــا 
اعطائــه  علــى احلكــم وطلــب  اخلــاص معارضتــه  باحلــق  املدعــي  قــرر 
صــوره مــن القــرار الشــرعي لاعتــراض عليــه وتقــدمي الئحــة فأجيــب 
لطلبــه وافهــم بــان عليــه مراجعــة احملكمــة بعــد ثاثــة ايــام الســتام 
صــوره مــن احلكــم وان مــدة االعتــراض علــى احلكــم ثاثــون يومــا مــن 
اســتامه لصورتــه واال ســيتم رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم بنــاء علــى مــا تضمنــه املــادة 194- 195 مــن نظــام االجــراءات 
اجلزائيــة وامــرت بتنظيــم القــرار الــازم لذلــك اقفلــت اجللســة الســاعة 
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــة عشــرة والنصــف  ..... وب احلادي
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/23 هـــ احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق القضايــا 
ــواردة  ــة ال ــى املعامل ــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير عل اجلزائي
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بخميس مشــيط برقــم 332172099 
وتاريــخ 1434/3/24هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
1434/2/23هـــ اخلــاص  3444778 وتاريــخ  ...برقــم  باحملكمــة الشــيخ / 
بدعــوى املدعــي العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص / ...ضــد / ...) ســعوديي 
اجلنســية ( يف قضيــة ) عقــوق والــده وإشــهار الســاح عليــه ( علــى الصفــة 
املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم
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رقم الصك:34178014 تاريخه :1434/4/02هـ  رقم 
القضية :34127596

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34223830 تاريخه: 1434/5/27هـ

عقــوق والدين-دعــوى اعتــداء علــى آخــر- تهديد–شــرب املســكر - إقــرار 
املدعــى عليــه– حــد املســكر – التعزيــر بالســجن واجللــد.

قوله صلى اهلل عليه وسلم ) كل مسكر حرام(.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بشــرب املســكر والتهجــم علــى 
والدتــه محــاواًل االعتــداء عليهــا وبيــده ســكن حيــث مت القبــض عليــه 
مــن قبــل الدوريــات األمنيــة , إثــر بــاغ مــن أخ املدعــى عليــه , يتضمــن 
قيــام أخيــه املدعــى عليــه بتهديــده, وتهديــد أمــه , وإشــهاره آللــة حــادة 
)ســكن( وطلــب املدعــي العــام إقامــة حــد املســكر بحقــه و تعزيــر 
املدعــى عليــه لقــاء التهجــم علــى والدتــه  أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء 
ــب  ــه رفــع الســكن بوجــه أمــه طل بدعــوى املدعــي العــام فيمــا عــدا أن
مــن املدعــي العــام بينــة علــى رفــع املدعــى عليــه الســكن جتــاه أمــه 
فأشــار إلــى أقــوال املبلغــن يف أوراق املعاملــة احلكــم بتعزيــر املدعــى 
عليــه بالســجن واجللــد لقــاء رفعــه صوتــه علــى والدتــه  واتهامــه برفــع 
الســكن بوجههــا - احلكــم بحــد املســكر بحــق املدعــى عليــه -قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم , واملدعــي العــام قــرر اعتراضــه علــى احلكــم 

بــدون الئحــة - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا القاضي .............. يف احملكمة اجلزائّية 
باالحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء برقــم ........... بتاريــخ 1434/03/17 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1434/03/17 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء 
املوافــق1434/04/02 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09    وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام املعمــد بالترافــع أمــام هــذه احملكمــة مبوجــب خطــاب 
االحســاء  مبحافظــة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  دائــرة  رئيــس  ســعادة 
ذي الرقــم 13415 والتاريــخ 1433/12/01 هـــ وادعــى ضــد احلاضــر معــه 
بتاريــخ  إنــه   ............ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
ــات  ــه مــن قبــل رجــال الدوري ــى املدعــى علي 1434/1/2هـــ مت القبــض عل
األمنيــة مبحافظــة األحســاء إثــر ورود بــاغ مــن املدعــو / .......... مفــاده 
قيــام أخيــه املدعــى عليــه بتهديــده وتهديــد والدتــه وإشــهاره آللــة حــادة 
) ســكن ( ، وباالنتقــال للموقــع لوحــظ بــأن املدعــى عليــه يف حالــة 
غيــر طبيعيــة )ســكر(، وباستشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر 
مــن جوفــه وقــد أثبــت تقريــر الســموم الشــرعية رقــم )( لعــام هـــ الصــادر 
مــن املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم إيجابيــة العينــة املرســلة لســوائل 
املدعــى عليــه ملركبــات احلشــيش املخــدر ) فرزت أوراق مســتقلة بشــأنها 

ملعاجلتهــا مــن قبــل اجلهــة املختصــة ( .
عليــه  املدعــى  أخيــه  بقيــام  أفــاد  املدعــو/......  املبلــغ  إفــادة  وبضبــط 
وعلــى  عليــه  بالتلفــظ  وقــام  حالــة ســكر  وهــو يف  للمنــزل  باحلضــور 
والدتــه وهــو يحمــل ســكينًا بيــده. وبضبــط إفــادة والــدة املدعــى عليــه 
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أفــادت بقيــام املدعــى عليــه بالدخــول لغرفتهــا بينمــا هــي نائمــة والتهجــم 
عليهــا وبيــده ســكينًا محــاواًل ضربهــا قبــل أن يتدخــل شــقيقه ويأخــذ 

الســكن مــن يــده .
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بصحــة واقعــة القبــض عليــه وشــربه 
للمســكر بعــد أن قــام بشــرائه مــن شــخص هنــدي مببلــغ )30( ثاثــون 
ريــااًل ، ورفــع صوتــه علــى والدتــه . وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه 
االتهــام لــه بشــرب املســكر ، والتهجــم علــى والدتــه محــاواًل االعتــداء 

عليهــا وبيــده ســكن؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
1. إقــراره املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 2 ( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم 

. ) 1 (
دفتــر  مــن   )  6  ( رقــم  الصفحــة  علــى  املــدون  االستشــمام  2. محضــر 

.  ) 2 التحقيــق لفــة رقــم ) 
3. محضر القبض املرفق على لفة رقم ) 3 ( .

( مــن دفتــر   13  ، 9  ( املبلغــن املدونــة علــى الصفحــة رقــم  أقــوال   .4
. التحقيــق لفــة رقــم ) 2 ( 

واحــدة  ســابقة  علــى  العثــور  ســوابق مت  لــه  إذا كان  عمــا  وبالبحــث 
مســجلة عليــه وهــي ترويــج املخــدرات والهــروب مــن الســلطة. وحيــث إن 
مــا أقـــدم عليــه املدعــى عليـــه وهـــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شـــرعًا فعــل 
محـــرم ومعـــاقب عليـــه شـــرعًا؛ أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه ، واحلكــم 

ــي :  ــه باآلت علي
1. بعقوبة حد املسكر لقاء شربه له .

2. بعقوبة تعزيرية لقاء التهجم على والدته ورفع صوته عليها .
وبســؤال  دعــواي  هــذه   ) بالتنــازل  انتهــى  اخلــاص  احلــق  بــأن  علمــًا   (
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املدعــى عليــه أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه بتاريــخ 
ــي  ــة ســكر وأنن ــي وأننــي كنــت يف حال 1434/01/02هـــ مت القبــض عل
رفعــت صوتــي علــى والدتــي أطلــب منهــا االتصــال علــى أختهــا مــن أجــل 
أن يســلم لــي أبــن خالتــي جواالتــي فهــذا كلــه صحيــح وكذلــك مــا 
ذكــره املدعــي  العــام مــن وجــود ســابقة ترويــج علــي فصحيــح أيضــًا 
وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي رفعــت الســكن علــى والدتــي 
فهــذا غيــر صحيــح هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة 
علــى أن املدعــى عليــه رفــع الســكن علــى والدتــه أجــاب قائــًا بينتــي 
مــا ذكرتــه يف أوراق املعاملــة مــن أقــوال املدعــى عليــه واملبلغــن هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى االطــاع علــى املعاملــة فوجــد فيهــا علــى صفحــة رقــم 2 

مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )1( أقــوال  املدعــى عليــه املطابقــة
 ملــا ذكــره يف مجلــس احلكــم كمــا جــرى االطــاع علــى أقــوال املبلغــن 
وهمــا والــدة املدعــى عليــه وأخــوه علــى صفحة )9-13( مــن دفتر التحقيق 
لفــة رقــم 2 والتــي تتضمــن قيــام املدعــى عليــه برفــع الســكن قبــل أن 
يأخذهــا أخــوه منــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث إن 
املدعــى عليــه أقــر بشــربه للمســكر وبرفــع صوتــه علــى والدتــه وأنكــر 
أقــوال  بينــة وهــي  العــام أحضــر  املدعــي  إن  للســكن وحيــث  رفعــه 
ــه  ــه إال ان ــه ألنهــم كاألخصــام ل ــة يف مواجهت ــل بين ــي ال تقب املبلغــن الت
ــغ والدتــه وهــذا يســتبعد منهــا  ــة للتهمــة كــون املبل ال يعفيــه مــن العقوب
نظــرَا لرحمــة الوالــدة بولدهــا ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم كل 
مســكر حــرام لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بشــرب 
ــم يثبــت لــدي رفعــه للســكن  ــه ول ــى والدت املســكر ورفــع الصــوت عل

وحكمــت عليــه مبــا يلــي:
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اواًل: جلد املدعي عليه ثمانن جلدة دفعة واحدة حد املسكر
وتهمــة  والدتــه  علــى  صوتــه  رفعــه  لقــاء  عليــه  املدعــي  ســجن  ثانيــًا: 
رفعــه للســكن مــدة ســتة أشــهر يحتســب منهــا مــدة بقائــه بالســجن 
بخصــوص هــذه القضيــة وجلــده مائــة وخمســن جلــدًة تعزيــرًا مفرقــة 
علــى ثــاث دفعــات كل دفعــة خمســن جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى 
مــدة أســبوعن وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر 
املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب رفــع املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف بــدون الئحــة فأجبتــه لطلبــه وأمــا املدعــى عليــه قــرر قناعتــه 
بــه وبــه ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/04/02 هـــ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء برقــم وتاريــخ 
1434/4/15هـــ املقيــدة لــدى احملكمة برقــم وتاريخ 1434/4/21هـ املرفق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ املســجل 
برقــم  وتاريــخ 2/2 /1434هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/ يف 
ــه  ــداء وتلفــظ وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلت ــة مســكر واعت قضي
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 22 /1434/5هـــ .
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رقم الصك : 34190287 تاريخه: 1434/4/26هـ 
رقم الدعوى: 33451003

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34241773  تاريخه: 1434/6/14هـ

ميســر - شــراء أوراق اليانصيــب - إقــرار - ثبــوت - أدلــة الشــريعة يف 
حتــرمي القمــار - التعزيــر- الســجن - النصــح - التوبيــخ .

1. قــول اهلل تعالــى) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( ولقوله 
تعالــى) يســألونك عــن اخلمــر وامليســر قــل فيهمــا إثــم كبيــر ومنافــع 

للنــاس وإثمهمــا أكبــر مــن نفعهمــا (.
2. ملا جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنه ) امليسر هو القمار (.

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليهــم بقيامهــم باللعــب بالقمــار ، يطلــب 
إثبــات مــا أســند إليهــم و احلكــم عليهم بعقوبــة تعزيرية، حيث إنه قبض 
علــى املذكوريــن مــن قبــل مركــز هيئــة ....... بعــد توفــر معلومــات لــدى 
املركــز عــن قيــام شــخص من اجلنســية .... بلعب وجمــع أوراق القمار فتم 
انتقــال الفرقــة للموقــع للتأكــد مــن صحــة املعلومــات فشــاهدت الفرقــة 
املذكوريــن ومعهمــا املدعــو/...)مت حفــظ األوراق بحقــه ملخالفتــه لنظــام 
اإلقامــة( وهــم يقومــون بجمــع املبلــغ واألوراق اخلاصــة بلعــب القمــار فتــم 
القبــض عليهــم متلبســن وضبــط بحوزتهــم مبلــغ وقدره)970(ريــال ، 
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وبســماع أقــوال األول أقــر مبمارســة لعبــة القمــار حيــث إنــه يقــوم بشــراء 
ــق عــن  ــا ، وقــد أســفر التحقي ــة للعــب فيه ــغ مالي ــارة عــن مبال أوراق عب
توجيــه االتهــام للمذكوريــن بلعــب القمــار وبعــرض دعــوى املدعــى العــام 
علــى املدعــى عليــه، أنكــر مــا جــاء يف الدعــوى وصــادق علــى شــراء 
اليانصيــب ، فبنــاء علــى مــا تقــدم وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه 
األول نــوع مــن أنــوع امليســر الدائــر بــن الُغْنــم والُغــْرم احملــرم فحكمــت 
احملكمــة عليــه باالكتفــاء مبــدة إيقافــه بالســجن علــى هــذه القضيــة. 
وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملــا صــدر منــه. وجــرى تذكيــره بــاهلل 
وعــدم التســاهل يف احملرمــات. وصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام 
مبصــادرة املبلــغ اخلــاص بــه  وإلــزام املدعــي العــام بإعادتــه . وقــرر املدعــي 
العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى عليــه 

القناعــة. وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ..... القاضي املكلف بالعمل يف املكتب 
ــة  ــاب رئيــس احملكمــة اجلزائي ــاء علــى كت ــون بن القضائــي الســادس والثاث
بالريــاض رقم34/476593يف1434/2/25هـــ وبناء على املعاملة احملالة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33451003 
 331275256 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/07هـــ  وتاريــخ 
ــاء املوافــق1434/04/16 هـــ  ــوم الثاث وتاريــخ 1433/07/07هـــ ففــي ي
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... وحضــر 
اإلقامــة  رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  باكســتاني  ســنة   .... حلضــوره:1/ 
بتاريــخ 1433/6/10هـــ ومت  موقــوف  متعلــم  غيــر محصــن   )....( رقــم 
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اإلفــراج عنــه مبوجــب أمــر اإلفــراج رقــم )هـــ ر64744/3/1( وتاريــخ 
ــة  1433/6/11هـــ اســتنادا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
2/....  28ســنة بنجاديشــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )....( 
غيــر محصــن متعلــم موقــوف بتاريــخ 1433/6/10هـــ  ومت اإلفــراج عنــه 
مبوجــب أمــر اإلفــراج رقــم )هـــ ر64744/3/1( وتاريخ1433/6/11هـــ 
اســتنادا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وادعــى املدعــي 
قبــض  بتاريــخ 1433/6/10هـــ  أنــه  قائــا:  عليــه  املدعــى  علــى  العــام 
علــى املذكوريــن مــن قبــل مركــز هيئــة ...... بعــد توفــر معلومــات لــدى 
املركــز عــن قيــام شــخص مــن اجلنســية الباكســتانية بلعــب وجمــع 
أوراق القمــار فتــم انتقــال الفرقــة للموقــع للتأكــد مــن صحــة املعلومــات 
فشــاهدت الفرقــة املذكــوران ومعهمــا املدعــو/.... )مت حفــظ األوراق 
بحقــه ملخالفتــه لنظــام اإلقامــة( وهــم يقومــون بجمــع املبلــغ واألوراق 
ــم القبــض عليهــم متلبســن وضبــط بحوزتهــم  اخلاصــة بلعــب القمــار فت
لعبــة  مبمارســة  األول/أقــر  أقــوال  بســماع  ريــال   )970( وقــدره  مبلــغ 
القمــار حيــث أنــه يقــوم بشــراء أوراق عبــارة عــن مبالــغ ماليــة للعــب فيهــا 
وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمذكوريــن بلعــب القمــار 
ــى  ــة عل ــن التالية1/مــا جــاء يف أقــوال األول املدون ــة والقرائ وذلــك لألدل
الصفحــة رقــم )9-10( مــن دفتــر التحقيــق رقم )1(2/مــا جاء يف محضر 
ــم يتبــن لهــم ســوابق  القبــض املرفــق لفــة رقــم )4( وببحــث ســوابقهم ل
مســجله حتــى تاريخــه وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــورون فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم و احلكــم عليهــم 
بعقوبــة تعزيريــة هــذه دعــواي وبــاهلل التوفيــق وبعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليــه األول أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
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دعــواه غيــر دقيــق والصحيــح أننــي قمــت بشــراء أوراق يانصيــب بقيمــة 
460ريــال أربعمائــة وســتون ريــاال عــدد 36ورقــة ومــن باعهــا قــال لــي بأنــه 
ســوف يتــم كشــف أرقــام هــذه األوراق يف تايلنــد فــإذا تطابــق الرقــم 
مــع األصــل يف تايلنــد فســتربح مبلغــا أكبــر هكــذا أجــاب وبالرجــوع 
ألوراق املعاملــة ومــا جــاء يف محضــر القبــض املرفــق لفــة رقم)4(ومــا جــاء 
يف محضــر االســتدالل صفحــة رقــم)9-10( ودفتــر التحقيــق رقــم)1(
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه األول 
علــى شــراء أوراق يانصيــب بقيمــة 460ريــال أربعمائــة وســتون ريــاال وألن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه األول نــوع مــن أنــوع امليســر الدائــر بــن 
الغنــم والغــرم احملــرم شــرعا ولقولــه تعالــى) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا 
اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه 
لعلكــم تفلحــون ( ولقولــه تعالــى) يســألونك عــن اخلمــر وامليســر قــل 
فيهمــا إثــم كبيــر ومنافــع للنــاس وإثمهمــا أكبــر مــن نفعهمــا (وملــا جــاء 
عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه امليســر هــو القمــار وألنــه صــورة مــن 
أكل أمــوال النــاس بالباطــل وألن املدعــى عليــه قــام بالشــراء ولــم يقــم 
بعمليــة البيــع واالحتيــال وأخــذ أمــوال النــاس بالباطــل ومحتــال عليــه 
لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي أوال: ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه 
األول باملشــاركة يف شــراء ورق امليســر احملــرم شــرعا ثانيــا: حكمــت 
علــى املدعــى عليــه األول باالكتفــاء مبــدة إيقافــه بالســجن علــى هــذه 
القضيــة وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملــا صــدر منــه كمــا جــرى 
تذكيــره بــاهلل وعــدم التســاهل يف احملرمــات  ثالثــا: صرفــت النظــر 
ــغ اخلــاص بــه وقــدره 460ريــال  عــن دعــوى املدعــي العــام مبصــادرة املبل
أربعمائــة وســتون ريــاال وألزمــت املدعــي العــام بإعادتــه وبذلــك كلــه 
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حكمــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه كمــا قــرر 
املدعــي العــام عــدم القناعــة مكتفيــا بائحــة الدعــوى وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/04/16هـــ
احلمــد هلل وحــده أطلــع قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى علــى املعاملــة 
الــواردة مــن احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34935925 وتاريــخ 
1434/4/29هـــ واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي / 
... برقــم 34190287 وتاريــخ 1434/4/16هـــ واخلــاص بدعــوى املدعــي 
العــام ضد/....«باكســتاني اجلنســية« ورفيقــه وموضوعهــا قضيــة لعــب 
قمــار وانتهــاء الدراســة والتدقيــق باملصادقــة علــى احلكــم لعــدم موجــب 

املاحظــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد واهلل املوفــق .
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رقم الصك : 34176550 تاريخه: 1434/4/1هـ 
رقم الدعوى: 40304

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34243027 تاريخه: 1434/6/17هـ

تســول - إقامــة دعــوى عامــة علــى رب أســرة لتركــه أوالده ميتهنــون 
التســول - أســباب تخفيــف العقوبــة - االكتفــاء بأخــذ التعهــد .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعد العدالة يف تســبيب 
حكمه.

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعى عليه بترك أفراد أســرته 
بــا إعالــة وبتكــرار التســول والتهــاون يف إنهــاء إجراءاتهــم النظاميــة 
لاســتفادة مــن اجلمعيــات اخليريــة وطلــب إيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليــه 
- حيــث قبــض علــى إبنــة املدعــى عليــه لقيامهــا بتكــرار التســول للمــرة 
الثالثــة والعشــرين ويرافقهــا بعــض أخوتهــا  وقــد جــرى ســؤاله عــن عــدم 
قيامــه باســتخراج أوراق ثبوتيــة لاســتفادة مــن اجلمعيــات اخليريــة فلــم 
يجــب ، كمــا أفــاد بأنــه لــم يبحــث عــن عمــل مناســب مكتفيــا مبــا 
ــه أوالده مــن التســول - أقــر املدعــى عليــه مبــا ذكــره املدعــي   ــب ل يجل
العــام وأنــه ميتهــن وأســرته التســول ، ودفــع بــأن الباعــث لــه هــو الفقــر 
واحلاجــة لكونــه متــزوج مــن زوجتــن ويعــول ثمانيــة عشــر فــردا ، وأنــه 
حصــل وأربعــة مــن أوالده علــى عمــل وأنــه متعهــد بتركــه التســول ومبنــع 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم ....... وتاريــخ ……..  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
……… وتاريــخ ...........  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 1434/04/01هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 01  وفيهــا قــدم املدعــي العــام/ ........... 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  ...........)43(عامــًا  علــى/  دعــواه 
املدنــي رقــم )...........( مفــرج عنــه قائــًا إنــه بتاريــخ........ قبــض علــى ابنــة 
...........لقيامهــا بتكــرار التســول للمــرة الثالثــة والعشــرين  املذكــور 
ترافقها أخواتها/ ...........و........... و........... لغرض التســول وباســتجواب 
املذكــور/ أفــاد أن مــا يقــوم بــه أبنــاؤه مــن ممارســة التســول لغــرض 
ســد حاجتهــم ومبناقشــته عــن عــدم قيامــه بالعمــل علــى اســتخراج أوراق 
ثبوتيــة لاســتفادة مــن اجلمعيــات اخليريــة لــم يبــد جوابــًا وكذلــك حينمــا 
ســئل عــن عــدم إيجــاد العمــل املناســب أفــاد أنــه لــم يبحــث عنــه مكتفيــًا 
ــرك  ــق عــن اتهامــه بت ــاؤه مــن التســول وأســفر التحقي ــه أبن ــب ل مبــا يجل

أوالده مــن أن ميارســوه - بنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة وملــا ظهــر مــن أن 
ــى عمــل  ــه العــوز ، وألنــه حصــل مؤخــرا عل الدافــع لتســول املدعــى علي
وألنــه أظهــر ندمــه علــى مــا فعــل ، لذلــك كلــه فقــد قــررت احملكمــة 
احلكــم بأخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملــا بــدر منــه وأن 
يســتمر يف البحــث عــن املــال بطــرق شــريفة - قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
بينمــا اعتــرض املدعــي العــام وطلــب رفــع القضيــة حملكمــة االســتئناف 

بــدون الئحــة - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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أفــراد أســرته بتكــرار التســول والتهــاون بإنهــاء إجراءاتهــم النظاميــة 
التاليــة:  والقرائــن  لألدلــة  وذلــك  اخليريــة  اجلمعيــات  مــن  لاســتفادة 
1- أقوالــه املنــوه عنهــا املدونــة ص)0( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق.2- 
ــى ثــاث  ــه عل ــر ل محضــر القبــض املرفــق لفــة )8( وببحــث ســوابقه عث
غيــر  بطريقــة  وخــروج  ودخــول  قــات  ترويــج  عليــه  مســجلة  ســوابق 
مشــروعة وتهريــب أفــراد وقــد تضمــن تعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
أميــر منطقــة الريــاض رقــم 5801 وتاريــخ 1429/3/18هـــ القبــض علــى 
ولــي أمــر املتســول ســوءا كان امــرأة أو طفــا والتحقيــق معــه وإحالتــه 
للمحكمــة إن ثبــت تورطــه وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل 
معاقــب عليــه أطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ملــا نســب إليــه ، هــذه 
دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال : مــا ذكــره املدعــي العــام 
ــة ذات اليــد  ــي للتســول قل ــه صحيــح وقــد كان الدافــع ل يف دعــواه كل
وكثــرة الذريــة حيــث إننــي امتهــن أنــا وأفــراد أســرتي التســول لــم يكــن 
لــدي عمــل كمــا أن لــدي زوجتــن وعــدد أبنائــي ثمانيــة عشــر فــردا وقــد 
حصلــت علــى عمــل اآلن وأربعــة مــن أبنائــي اآلن يعملــون وأنــا متعهــد 
تقــدم  مــا  للتســول ومبنعــي ألبنائــي أن ميارســوه فبنــاء علــى  بتركــي 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث ظهــر أن داعــي املدعــى عليــه للتســول 
هــو العــوز وحيــث حتصــل علــى عمــل يســد خلتــه وحيــث أظهــر ندمــه 
علــى ممارســته التســول لذلــك كلــه فقــد حكمــت بأخــذ التعهــد علــى 
املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملــا بــدر منــه وأن يســتمر يف البحــث عــن املــال 
بطــرق شــريفة وبعــرض احلكــم عليــه قنــع بــه أمــا املدعــي العــام فلــم 
يقنــع وطلــب اســتئناف احلكــم بــدون الئحــة وأمــرت بإخــراج قــرار بذلــك 
وتســجيله ثــم بعثــه حملكمــة االســتئناف ونطــق باحلكــم الســاعة 01:30 
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وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف 1434/4/1هـــ

اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 
مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريــخ 1434/5/6هـــ    34790104
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ...........املســجل برقــم 34176550  
وتاريــخ 1434/4/1هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ........... يف 
ــه  ــى النحــو  املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلت ــة تســول عل قضي
مبــا هــو مــدون و مفصــل بــه و بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب املاحظــة علــى احلكــم مــع 
تنبيــه فضيلتــه الــى اثبــات االدانــة مــن عدمهــا قبــل احلكــم وفقــًا للمــادة 
)174( مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى ال ــا محمــد وعل نبين
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1434/3/16هـ  رقم الصك: 3463748 تاريخه: 
رقم الدعوى: 3477410

 : رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
34215693 تاريخه: 1434/5/19هـ

غســيل أمــوال - الســفر مببلــغ جتــاوز احلــد املســموح بــه نظامــًا وعــدم 
اإلفصــاح عنــه جهــاًل بالنظــام - عــدم الثبــوت - تعهــد - االكتفــاء مبــا 
مضــى مــن الســجن - إفهــام بالنظــام - قلــة املبلــغ املقبــوض مــع املدعــى 

عليــه.

قوله تعالى )وماكنا معذبن حتى نبعث رسوال( .. 1
ألن اخلطأ يف العفو خير من اخلطأ يف العقوبة .. 2
املادة ]21[ الفقرة ]1[ من نظام مكافحة غسيل األموال.. 3

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه  بعــدم اإلفصــاح عنــد دخولــه أو 
خروجه من الباد عن املبلغ املالي الذي كان بحوزته وقدره )77000( 
ســبعة وســبعون ألــف ريــال يطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
وفــق مــا نصــت عليــه املــادة )20( مــن ذات النظــام؛ حيــث إنــه بتاريــخ 
منفــذ  جمــارك  قبــل  مــن  عليــه  املدعــى  علــى  قبــض  1433/8/24هـــ 
البطحــاء أثنــاء مــروره باملنفــذ قادمــًا مــن دولــة اإلمــارات وبتفتيشــه عثــر 
معــه علــى مبلــغ وقــدره )77.000( ســبعة وســبعون ألــف ريــال موضوعــة 
بداخــل شــنطة يدويــة تعلــق باجلســم ولــم يفصــح عنهــا، أقــر املدعــى عليــه 
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مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأنــه يجهــل األنظمــة يف ذلــك، ونظــرا ألنــه لــم 
يعثــر علــى ســوابق للمدعــى عليــه مــن هــذا النــوع أو غيــره وحيــث إن مثــل 
هــذه األمــور ممــا ال يعلمهــا أكثــر النــاس  كمــا انــه جــرت العــادة عنــد 
كثيــر مــن النــاس شــراء ســيارات أو بيعهــا يف اإلمــارات أو العكــس 
وحيــث إن مــا دفــع بــه املدعــي عليــه مــن ذلــك قرينــة علــى حســن النيــة 
منــه كمــا أن املبلــغ  املضبــوط هــو ســبعة وســبعون ألــف ريــال أي بفــارق 
ســبعة عشــر ألــف ريــال عــن املبلــغ احملــدد يف النظــام وكان باســتطاعة 
املذكــور أن يدخــل للبــاد ومعــه  أقــل مــن ســتن ألــف ريــال والباقــي يتــم 
حتويلــه وهــذا كلــه يرجــح حســن النيــة وعــدم العلــم بالنظــام لــذا فقــد 

قــررت مــا يلــي : 
أواًل: رد دعــوى املدعــي العــام فيمــا يطلبــه مــن إدانــة املدعــى عليــه وذلــك 

لعــدم ثبــوت مــا يوجبــه. 
ثانيــا: جــرى أخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة إلــى ذلــك 
مــرة أخــرى وعلــى أن يتنبــه مســتقبا لألنظمــة والتعليمــات ففهــم ذلــك 

واالكتفــاء مبــا مت إيقافــه يف شــأن هــذه القضيــة.

ــة  ــا ......... القاضــي يف احملكمــة العاّم ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
ــة رئيــس  مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيل
وتاريــخ   3477410 برقــم  القطيــف  مبحافظــة  العاَمــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34390051 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/02/17هـــ  
1434/02/17هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 1434/03/16هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام بهيئــة التحقيــق 
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ــى احلاضــر أمامكــم  واالدعــاء العــام بالقطيــف  وقــرر قائــا أدعــي عل
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  عامــًا،  العمــر)29(  مــن  البالــغ   ،..........
ــخ  ــم ، أوقــف بتاري ــر محصــن ، معل ــة رقــم ).........( ، غي ــة الوطني الهوي
1433/8/24هـــ  وأفــرج عنــه بتاريــخ 1433/8/25هـــ اســتنادًا للمــادة 
)120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة، ويقيــم مبحافظــة ........ حــي .... 
بتاريــخ 1433/8/24هـــ قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل جمــارك منفذ 
البطحــاء أثنــاء مــروره باملنفــذ قادمــًا مــن دولــة اإلمــارات وبتفتيشــه عثــر 
معــه علــى مبلــغ وقــدره )77.000( ســبعة وســبعون ألــف ريــال موضوعــه 
وباســتجوابه  عنهــا.  يفصــح  ولــم  باجلســم  تعلــق  يدويــة  بداخــل شــنطة 
أعتــرف بدخولــه مــن منفــذ البطحــاء وبحوزتــه مبلــغ وقــدره )77.000(
ســبعة وســبعون ألــف ريــال ولــم يفصــح عنهــا ، كمــا أفــاد بــأن مصــدر 
ذلــك املبلــغ هــو رواتبــه الشــهرية وقــد قــدم قســيمة ســحب نقــدي صــادرة 
مــن بنــك )... ( مببلــغ وقــدره ثمانــون ألــف ريــال. وقــد أســفر التحقيــق عــن 
اتهامــه بعــدم اإلفصــاح عنــد دخولــه أو خروجــه مــن البــاد عــن املبلــغ 
املالــي الــذي كان بحوزتــه وقــدره )77000( ســبعة وســبعون ألــف ريــال، 

ــة: ــن التالي ــة والقرائ ــك لألدل وذل
مــن دفتــر  رقــم )2/1(  املدونــة علــى الصفحــة  أقوالــه  مــا ورد يف   -1

لفــة رقــم ) 11 (. التحقيــق املرفــق 
2- ما ورد يف محضر الضبط املرفق لفة رقم ) 4(.

وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور -وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعا مخالــف للفقــرة األولــى مــن املــادة الرابعــة عشــرة مــن الائحــة 
التنفيذيــة مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصادر باملرســوم امللكي 
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رقــم )39/2( وتاريــخ 1424/6/25هـــ  لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه وفــق مــا نصــت عليــه املــادة )20( مــن ذات النظــام وبعرض 
الدعــوى علــى املدعــي عليــه اجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
اننــي دخلــت البــاد ويف حوزتــي مبلغــًا وقــدره ســبعة وســبعون ألــف ريــال 
لــم أفصــح عنهــا وقــت دخولــي فهــذا صحيــح وأنــا لــم اكــن اعلــم بالنظــام 
وقــد دخلــت إلــى اإلمــارات لشــراء ســيارة خاصــه لــي وكان معــي ثمانــون 
الــف ريــال ولــم أجــد الســيارة املناســبة فرجعــت إلــى الســعودية وقــد تبقــى 
ــم اودعهــا يف احلســاب  وقبــض  ــال ول ــغ ســبعة وســبعون الــف ري مــن املبل
علــي يف اجلمــارك هــذه اجابتــي . وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام أجــاب 
قائــا باننــي اطلــب تطبيــق الفقــرة )1( مــن املــادة )14( مــن الئحــة نظــام 
مكافحــة  غســيل االمــوال وقــد اعتــرف بذلــك  هكــذا اجــاب ثــم جــرى 
االطــاع علــى ملــف التحقيــق )11( ص1-2 واملتضمن اســتجواب املدعى 
عليــه واعترافــه بدخولــه البــاد ويف حوزتــه املبلــغ الزائــد ولــم يفصــح 
عنــه وذكــر ان ذلــك جهــل بالنظــام كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر 
الضبط رقم 2143 يف 1433/8/24هـ على اللفة )4( املتضمن االشتباه 
باملذكــور مــن قبــل رئيــس النوبــة وانــه قــام بتفتيشــه تفتيشــًا ذاتيــًا وعثــر 
معــه علــى املبلــغ املذكــور ولــم يفصــح عنــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــا ان ذلــك صحيــح وأنــا جاهــل بذلــك وال اعــرف انــه 
ممنــوع او انــه البــد مــن االفصــاح عــن املبالــغ املاليــة هكــذا اجــاب ، ثــم 
جــرى االطــاع علــى نظــام مكافحــة غســيل االمــوال والئحتــه التنفيذيــة 
علــى املــادة )14( فقــرة )1( وعلــى املــادة )20( وعلــى املــادة )21( الفقــرة 
)1( وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث صــادق املدعــى 
ــة وتفصيــا ودفــع بأنــه لــم يكــن  عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام جمل
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يعلــم بالنظــام وحيــث جــرى االطــاع علــى اوراق املعاملــة ونظــرا ألنــه لــم 
يعثــر للمدعــي عليــه علــى ســوابق مــن هــذا النــوع او غيــره وحيــث ان مثــل 
هــذه االمــور ممــا ال يعلمهــا اكثــر النــاس  كمــا انــه جــرت العــادة عنــد 
كثيــر مــن النــاس شــراء ســيارات او بيعهــا يف االمــارات او العكــس 
وحيــث ان مــا دفــع بــه املدعــي عليــه مــن ذلــك قرينــة علــى حســن النيــة 
منــه كمــا ان املبلــغ  املضبــوط هــو ســبعه وســبعون الــف ريــال أي بفــارق 
ســبعة عشــر الــف ريــال عــن املبلــغ احملــدد يف النظــام وكان باســتطاعة 
املذكــور أن يدخــل للبــاد ومعــه  اقــل مــن ســتن الــف ريــال والباقــي يتــم 
حتويلــه وهــذا كلــه يرجــح حســن النيــة وعــدم العلــم بالنظــام ولقولــه 
تعالــى )وماكنــا معذبــن حتــى نبعــث رســوال( والن اخلطــأ يف العفــو خيــر 
مــن اخلطــأ يف العقوبــة وحيــث لــم يظهــر لــي مــن املدعــى عليــه اي بــوادر 
غيــر طيبــة وبنــاء علــى املــادة ]21[ الفقــرة ]1[ مــن نظــام مكافحة غســيل 
األمــوال لــذا فقــد قــررت مــا يلــي : أواًل رددت دعــوى املدعــي العــام فيمــا 
يطلبــه مــن ادانــة املدعــي عليــه وذلــك لعــدم ثبــوت مــا يوجبــه ثانيــا جــرى 
أخــذ التعهــد علــى املدعــي عليــه بعــدم العــودة إلــى ذلــك مــرة اخــرى وعلــى 
أن ينتبــه مســتقبًا ألنظمــة والتعليمــات ففهــم ذلــك وقــد اكتفيــت مبا مت 
ايقافــه يف شــأن هــذه القضيــة وبذلــك حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة وأمــا املدعــي العــام فقــرر عــدم قناعتــه وطلــب 
ــة وأفهــم مبراجعــة  رفعهــا لاســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضي
مــن  نســخة  الســتام  املوافق1434/3/18هـــ  االربعــاء  يــوم  احملكمــة 
جــرى  يومــًا  ثاثــون  أقصاهــا  مــدة  خــال  اعتراضــه  لتقــدمي  احلكــم 
مــا دون يف 1434/3/16هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه أجمعــن.
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رقم الصك : 34191807 تاريخه: 1434/4/20هـ 
رقم الدعوى: 33369022

 : رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
34216303 تاريخه: 1434/5/19هـ

غســيل أمــوال - حيــازة مبلــغ مــن املــال نتيجــة لبيــع أمــر محــرم شــرعًا 
ونظامــًا - ثبــوت - تعزيــر بالســجن - مصــادرة .

املادة الثانية والسادسة عشرة من نظام غسيل األموال.

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليهمــا بقيامهمــا  بجرميــة غســل أمــوال 
ب(  )فقــرة  الثانيــة  املــادة  يف  عليهــا  املنصــوص  اجلرائــم  الرتكابهمــا 
وذلــك باكتســاب أمــوال و حفظهــا و تلقيهــا ، مــع علمهمــا بأنهــا ناجتــة 
ــه  ــر مشــروع وحيــث إن مــا أقــدم علي مــن نشــاط إجرامــي و مصــدر غي
املدعــى عليهمــا  يعــد  فعــا مجّرمــًا ملــا ورد بنــص املــادة الثانيــة مــن نظــام 
مكافحــة غســل األمــوال الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 وتاريــخ 
1424/6/25هـــ، لــذا أطلــب تطبيــق املــادة 16 مــن نظــام غســيل األمــوال 
بحقهمــا، حيــث مت القبــض علــى املدعــى عليهمــا مــن قبــل مكافحــة 
املخــدرات بصامطــة يف يــوم الســبت املوافــق 1433/5/8هـــ، الســاعة 
الثانيــة عشــر ظهــرًا ؛ حيــث كان يقــود املدعــى عليــه  األول ... ســيارته 
مــن نــوع .... موديــل ... وحتمــل اللوحــة رقــم )...( وكان راكبــًا معــه 
املدعــى عليــه الثانــي ... وباالشــتباه بهمــا وبتفتيشــهما عثــر مــع املدعــى 



345

عليــه  ... علــى مبلــغ قــدرة )17700( ســبعة عشــر ألــف وســبعمائة ريــال 
ومــع )...( علــى مبلــغ )10000( عشــرة االف ريــال وأقــرا جميعــًا عنــد 
الفرقــة القابضــة أنهــا ناجتــة عــن ترويجهــم للقــات علمــًا بــأن اجلــواالت 
واملبالــغ املضبوطــة محجــوزة حلــن انتهــاء القضيــة، أقــر املدعــى عليــه 
األول مبــا جــاء يف الدعــوى وأنكــر الثانــي مــا جــاء فيهــا، أدلــة املدعــي 

العــام :
1- إقــرار املدعــى عليهمــا املتضمــن اعترافهمــا مبــا جــاء يف الدعــوى 

وبعرضــه علــى الثانــي أنكــره وأنــه صــدر منــه نتيجــة الضــرب.
2- شهادة الشهود املعدلة شرعًا .

ثبوت إدانة املدعى عليهما بجرمية غسل األموال واحلكم مبايلي :
1- سجن كل واحد من املدعى عليهما مدة سنتن من تاريخ إيقافه.

2- مصادرة األموال املذكورة يف الدعوى .
- قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر 

املدعــى عليهمــا القناعــة .

احملكمــة  يف  القاضــي   ............ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بجــازان  العامــة 
احملكمــة العامــة بجــازان برقــم 33369022 وتاريــخ 1433/05/29هـــ 
1433/05/29هـــ  وتاريــخ   331013804 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/06/17هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
ــف باالدعــاء العــام  ــام .......... املكل 00 : 09  وفيهــا حضــر  املدعــي الع
مبوجــب  بجــازان  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  رئيــس  ســعادة  مــن 
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التعميــد رقــم)4018( وتاريــخ 1433/2/2هـــ وحضــر حلضــور املدعــى 
عليهمــا1-........ ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم)........(2-......... 
مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم).....( وتاريــخ 1433/5/8هـــ 
وادعــى املدعــي العــام بقولــه بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام 
لفــرع الهيئــة مبنطقــة جــازان أدعــي علــى املذكوريــن أعــاه بأنــه مت 
القبــض علــى املدعــى عليهــم املذكوريــن مــن قبــل مكافحــة املخــدرات 
بصامطــة يف يــوم الســبت املوافــق 1433/5/8هـــ ، الســاعة الثانيــة عشــر 
ظهــرًا ؛ حيــث كان يقــود املدعــى عليــه  األول ....ســيارته مــن نــوع ... 
ــه  ــًا معــه املدعــى علي ــل ... وحتمــل اللوحــة رقــم )....( وكان راكب مودي
الثانــي ....وباالشــتباه بهمــا وبتفتيشــهما عثــر مــع املدعــى عليــه  .... علــى 
مبلــغ قــدرة )17700( ســبعة عشــر ألــف وســبعمائة ريــال ومــع ).....( علــى 
مبلــغ )10000( عشــرة االف ريــال وأقــرا جميعــًا عنــد الفرقــة القابضــة 
أنهــا ناجتــة عــن ترويجهــم للقــات علمــًا بــأن اجلــواالت واملبالــغ املضبوطــة 
املدعــى عليــه األول  مــع  وبالتحقيــق   . القضيــة  انتهــاء  محجــوزة حلــن 
افــاد ابتــداًء أن املبلــغ يخــص صاحــب البقالــة /.......، وأنــه تعــرف علــى 
املدعــى عليــه  الثانــي قبــل حوالــي ســنة وأنــه جــاره ويســكن يف قريتــه ، 
وأن ســبب تقســيم املبلــغ أن كل واحــد منهمــا يعمــل يف وقــت حيــث أن 
املدعــى عليــه  الثانــي يعمــل مــن الســاعة السادســة صباحــًا إلــى املغــرب 
ثــم هــو يســتلم البقالــة مــن املغــرب الــى الســاعة الثانيــة عشــر ليــًا وكل 
واحــد منهمــا يحمــل حصيلــة عملــه ، وأن منزلــه يبعــد عــن البقالــة حوالي 
ثاثــن متــرًا فقــط ، ثــم بعــد ذلــك عــدل عــن أقوالــه بعــد املواجهــة بينهمــا 
يف تناقــض أقوالهمــا وأقــر بــأن املبلــغ عائــد مــن بيعهمــا للقــات حيــث أنــه 
يشــتري مــن )40 حزمــة إلــى 50 حزمــة ( ويبعهــا علــى مــن يريــد الشــراء 
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وأن املبلــغ املضبــوط معــه حصيلــة عمــل أربعــة أيــام مــن بيــع القــات وأن 
املتهــم الثانــي كذلــك يعمــل يف بيــع القــات واالمــوال التــي معــه ناجتة عن 
ذلــك وباملواجهــة بينهمــا أصــر كل واحــد منهمــا علــى أقوالــه وبالتحقيــق 
مــع املدعــى عليــه  الثانــي أنكــر ذلــك وأن اقوالــه لــدى الفرقــة القابضــة 
كان مجبــرًا عليهــا وأفــاد أن املبالــغ املضبوطــة تعــود لصاحــب البقالــة 
التــي يعمــل بهــا هــو واملدعــى عليــه األول وأن الفلــوس كانــت معهمــا 
لشــراء بضائــع للبقالــة وبســؤاله عــن ســبب تقســيم املبلــغ بينهــا أفــاد أن 
ــه تعــرف  ــغ بينهمــا ، وأن ــى جيــب الثــوب فاقتســما املبل ــغ كبيــر عل املبل
علــى املدعــى عليــه  األول قبــل حوالــي ســنة وأن اســم صاحــب البقالــة 
التــي يعمــان بهــا ســويًا هــو / .....؛ وأنــه ليــس قريبــًا لــه وإمنــا تعــرف عليــه 
بعــد نزوحــه إلــى قريــة ........ ، كمــا أفــاد أن منــزل املدعــى عليــه  األول 
يبعــد عــن البقالــة حوالــي اثنــن كيلــو الــى ثاثــة كيلــو تقريبًا،وأفــاد 
أنــه ال يســكن يف نفــس قريــة املدعــى عليــه األول وكل واحــد منهمــا يف 
قريــة وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــى عليهمــا  بتوجيــه االتهــام اليهمــا  
بجرميــة غســل أمــوال الرتكابهمــا اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة 
الثانيــة )فقــرة ب( وذلــك باكتســاب أمــوال وحفظهــا وتلقيهــا ، مــع 
علمهمــا بأنهــا ناجتــة مــن نشــاط إجرامــي و مصــدر غيــر مشــروع وحيــث 
ــه املدعــى عليهمــا  املذكــوران يعــد  فعــا مجّرمــًا ملــا  إن مــا أقــدم علي
ورد بنــص املــادة الثانيــة مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر 
اطلــب  لــذا   ، وتاريــخ 1424/6/25هـــ  م/39  رقــم  امللكــي  باملرســوم 
تطبيــق النظــام بحقهمــا وفقــًا للمــادة )16( مــن النظــام املشــار إليــه هــذه 
دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه األول فأجــاب 
بقولــه ماذكــره املدعــي العــام صحيــح ومبلــغ العشــرة آالف ريــال التــي 
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قبــض علــي وهــي بحوزتــي ناجتــة مــن بيــع القــات وكنــت ابيعــه يف نفــس 
احملــل هكــذا أجــاب وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
الثانــي فأجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح والصحيــح 
أنــه قبــض علــي يف يــوم الســبت1433/5/8هـ وكان بحوزتي مبلغ ســبعة 
عشــر ألــف وســبعمائة ريــال وهــي تعــود لصاحــب البقالــة التــي أعمــل 
ــر  ــدي الفواتي ــه وعن ــا إلي ــًا إليصاله فيهــا  واســمه ............ وكنــت ذاهب
التــي تثبــت ذلــك هكــذا أجــاب وبعــرض جــواب املدعــى عليــه الثانــي 
علــى املدعــى العــام قــال الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي وبســؤال املدعــي 
العــام عــن بينتــه علــى مــا انكــره املدعــى عليــه الثانــي أجــاب بــأن بينتــي 
مــا يف أوراق املعاملــة وهــي 1- محضــر القبــض املــدون مبلــف اجــراءات 
االســتدالل علــى الصفحــة )11( املرفــق باللفــة )1( 2- اقــرار املتهــم األول 
املــدون بدفتــر التحقيــق علــى الصفحــة )9-10( املرفــق باللفــة )7(3- 
تناقــض اقوالهمــا 4- محضــر املواجهــة املــدون بدفتــر التحقيــق علــى 
الصفحــة )8( املرفــق باللفــة )7( وباالطــاع علــى أوراق املعاملــة وجــد 
علــى لفــة رقــم )1( صحيفــة رقــم )12( مــن محضــر القبــض )  اقــرار يف 
تاريــخ 1433/5/8هـــ ونصــه: نقــر نحــن املقبــوض علينــا املوقعــن ادنــاه 
انــه يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر  ظهــر هــذا اليــوم الســبت املوافــق أعــاه 
قبــض علينــا وعثــر بحــوزة كل منــا علــى املبلــغ  املوضــح أمــام اســمه 
بالصفحــة رقــم )7( وأن هــذا املبلــغ عائــد مــن بيــع وترويــج القــات وســوف 
نقــوم بتحويلــه لشــخص يف اليمــن يدعــى .... وعليــه نوقــع املقــر مبــا فيــه 
.....بصمــة ابهــام املقــر مبــا فيــه .....بصمــة ابهــام( وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه الثانــي قــال إننــي أقريــت بهــذا الــكام نتيجــة الضــرب ومــا جــاء 
فيــه غيــر صحيــح وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك زيــادة بينــه علــى 
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مــا أنكــر عليــه املدعــى عليــه الثانــي فقــال نعــم واطلــب رفــع اجللســة 
إلحضارهــا فأجبتــه لطلبــه ويف يــوم  األحــد املوافــق1433/08/11 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة العشــرة وفيهــا حضــر املدعــى العــام وحضــر 
املدعــى عليهمــا وجــرى ســؤال املدعــي العــام عمــا طلــب املهلــة ألجلــة 
فقــال أطلــب رفــع اجللســة مــرة أخــرى إلحضارهــا عنــد ذلــك قــررت رفــع 
ــة األخيــرة  اجللســة لذلــك وجــرى أفهــام املدعــي العــام أن هــذا هــي املهل
ففهــم ذلــك ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/02/26 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة الثامنــة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــور املدعــى 
اجللســة  يف  منــه  طلــب  عمــا  العــام  املدعــي  ســؤال  جــرى  ثــم  عليهمــا 
الســابقة فأجــاب قائــًا لقــد أحضــرت معــي شــاهدين وأطلــب ســماع مــا 
لديهمــا مــن شــهادة ثــم حضــر1- ......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
ــود يف 1408/8/20هـــ الــذي يعمــل يف مكافحــة  املدنــي رقــم ...... املول
املخــدرات بصامطــة ويســكن ..............  وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة 
قــال )أشــهد هلل  بأننــي قبضــت علــى املدعــي عليهمــا يف مــكان يكثــر 
فيــه القــات وجــرى تفتشــيهما ولــم جنــد معهــم قــات ولكــن وجــدت مــع 
........ مبلــغ مالــي  ..... مبلــغ مالــي وقــدره )17،700( الــف ريــال ومــع 
وقــدره )000،10( الــف ريــال وقــد ذكــرا لــي أنهــا فلــوس قــات( هكــذا 
شــهد 2- ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... املولــود 
يف 1409/8/23هـــ ويعمــل يف مكافحــة املخــدرات بصامطــة ويســكن 
يف محافظــة العارضــة وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال )أشــهد هلل 
بأننــي قبضــت علــى املدعــي عليهمــا يف مــكان يكثــر فيــه القات وجرى 
تفتشــيهما ولــم يكــن معهــم قــات ولكــن وجدنــا مــع ... مبلــغ مالــي 
وقــدره )17.700( الــف ريــال ومــع ..... مبلــغ مالــي وقــدره )10.000( 
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ألــف ريــال وقــد ذكــرا لــي أن هــذه فلــوس قــات( هكــذا شــهد وبعــرض 
الشــاهد  ان  قــال  الثانــي  عليــه  املدعــى  علــى  وشــهادتهما  الشــاهدين 
...كان موجــودًا وقــت القبــض أمــا الشــاهد ....فلــم يكــن موجــودًا وقــت 
القبــض وقــد قلــت لهــم أن هــذه الفلــوس مــن القــات بعــد ماضربونــي وال 
أعــرف الشــاهدين وال أقــول فيهــم شــيئًا فجــرى ســؤاله هــل لديــه بينــة 
ــى ذلــك فقــال ال وجــرى ســؤال الشــاهد .....هــل كان موجــود وقــت  عل
القبــض فقــال نعــم ولكنــي كنــت يف ســيارة اخرى هكــذا أجاب وعند 
ذلــك قــررت رفــع اجللســة لطلــب مزكــن مــن املدعــي العــام لشــهوده ويف 
يــوم  األحــد املوافــق1434/03/01 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا ثــم جــرى 
ســؤال املدعــي العــام عمــا طلــب منــه يف اجللســة الســابقة فأجــاب بقولــه 
لقــد أحضــرت معــي مزكيــن للشــاهدين اللذيــن أحضرتهــم يف اجللســة 
الســابقة  ثــم حضــر 1-...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم)........( 2-...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( 
وبســؤالهما عــن حــال الشــاهدين شــهدا بعدالــة وثقــة الشــاهدين أعــاه 
ونظــرًا إلنتهــاء وقــت اجللســة قــررت رفعهــا للتأمــل ويف هــذا اليــوم االحــد 
ــا  ــة عشــر   وفيه املوافــق 1434/3/8هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثاني
حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا وجــرى منــي تأمــل 
مــا ســبق واالطــاع علــى أوراق املعاملــة ووجــدت بهــا كرتــي ســوابق 
املدعــى عليهمــا املرفقــان باملعاملــة لفــه رقــم)13( و)14( واملتضمنــان 
عــدم وجــود ســوابق عليهمــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
املدعــي  دعــوى  يف  ماجــاء  علــى  األول  عليــه  املدعــى  صــادق  وحيــث 
ــة املدعــي  العــام وانكرهــا املدعــى عليــه الثانــي .... وحيــث شــهدت بين
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العــام علــى مــا أنكــره املدعــى عليــه الثانــي وبعــد االطــاع علــى املــواد 
ادانــة  لــدي  ثبــت  فقــد  األمــوال  نظــام مكافحــة غســيل  )16،2(مــن 
املدعــى عليهمــا بجرميــة غســل األمــوال وحكمــت مبايلي1-ســجن كل 
واحــد مــن املدعــى عليهمــا مــدة ســنتن مــن تاريــخ إيقافه2-مصــادرة 
األمــوال املذكــورة يف الدعــوى وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهمــا 
وعلــى املدعــي العــام قنــع بــه املدعــى عليهمــا وقــرر املدعــي العــام عــدم 
بــدون الئحــة اعتراضيــة  القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق ، وصل ــه وب ــه لطلب فأجبت

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/08هـــ 
1434/6/24هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  اهلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة  الثانيــة عشــر والنصــف وقــد وردنــا 
رقــم  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  رئيــس  فضيلــة  خطــاب 
)341132270( وتاريــخ 1434/6/5هـــ واملرفــق بــه قــرار الدائرة اجلزائية 
ــا مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم  ــق القضاي ــة لتدقي الثاني
)وبدراســة  منــه  احلاجــة  ونــص  وتاريــخ 1434/5/19هـــ   )34216303(
القــرار الشــرعي وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
.....ختــم  اســتئناف  قاضــي  وتوقيــع  .....ختــم  اســتئناف  قاضــي  وســلم 
وتوقيــع رئيــس الدائــرة ..... ختــم وتوقيــع( وحتــى ال يخفــى جــرى إحلاقــه 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/6/24هـــ
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رقم الصك: 33418270 تاريخه: 1433/9/23هـ 
رقم الدعوى: 33510551

 : رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
تاريخه: 1434/1/24هـ  3421094

غســيل األمــوال - الســفر مببلــغ جتــاوز احلــد النظامــي دون اإلفصــاح 
عنــه - ثبــوت - تعزيــر بالســجن .

غســيل  مكافحــة  نظــام  مــن  العشــرون  واملــادة  عشــرة  الرابعــة  املــادة 
. األمــوال 

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه  مبخالفته قواعد اإلفصاح عن املبالغ 
املاليــة النقديــة عنــد محاولتــه الســفر وبحوزتــه مبلــغ يفــوق املســموح بــه 
دون أن يقــوم باإلبــاغ عنهــا واملنصــوص عليهــا باملــادة الرابعــة عشــرة مــن 
نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم 
م/39 وتاريــخ 1424/6/25هـــ  يطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بالعقوبــة الــواردة باملــادة )20( مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال .
حيــث إنــه بتاريــخ 1433/6/9هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل جمــارك 
مطــار امللــك خالــد الدولــي بعــد أن ضبــط بحوزتــه مبلــغ مالــي وقــدره 
)88,700( ثمانيــة و ثمانــون ألــف وســبع مائــة ريــال ســعودي عنــد ســفره 
مــن علــى اخلطــوط العربيــة املتجهــة إلى الشــارقة أثناء تفتيش املســافرين.
أقــر املدعــى عليــه بحيازتــه املبلــغ وإرادة الســفر بــه وذكــر أنــه لــم يكــن 
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يعلــم أن نظــام اجلمــارك مينــع اخلــروج مــن اململكــة مبثــل هــذا املبلــغ دون 
إفصــاح، فبنــاء علــى مــا ســبق ومبــا أن مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن 
عــدم العلــم بالنظــام غيــر مؤثــر ولكنــه يســتوجب تخفيــف احلكــم يف 
املبلــغ ومشــاركة األشــخاص املذكوريــن  قلــة  مــع  حقــه وخصوصــا 
يف الدعــوى معــه ، ثبــوت  عــدم إفصــاح املدعــى عليــه عــن املبلــغ الــذي 
كان بحوزتــه وقــدره )887000( ريــال أثنــاء محاولتــه اخلــروج إلــى دولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة عبــر املطــار واحلكــم مبــا يلــي :
 1-يســجن مــدة قدرهــا عشــرون يومــا يحتســب منهــا املــدة التــي أوقــف 

فيهــا يف هــذه القضيــة .
 2-يغرم  مبلغًا قدره خمسة آالف ريال.

قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة واملدعــى عليــه القناعة،صــدق احلكــم 
مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 33510551 وتاريــخ 1433/08/06 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331463703 وتاريــخ 1433/08/04هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1433/09/23 هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 
العـــام  دائـــرة االدعـــاء  ........بصفـــته مدعيـــًا عامـــًا يف  : 01وفيهــا   15
مبدينـــة الريـــاض وادعــى علــى احلاضــر  .........، البالــغ مــن العمــر 40 
عامــًا ،  أفغانســتاني مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم ........، عامــل ، يقيــم 
يف الريــاض ، مفــرج عنــه بالكفالــة. حيــث إنــه بتاريــخ 1433/6/9هـــ 
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قبــض علــى املذكــور مــن قبــل جمــارك مطــار امللــك خالــد الدولــي بعــد 
أن ضبــط بحوزتــه مبلــغ مالــي وقــدره )88,700( ثمانيــة و ثمانــون ألــف 
وســبع مائــة ريــال ســعودي عنــد ســفره مــن علــى اخلطــوط العربيــة املتجهــة 
إلــى الشــارقة أثنــاء تفتيــش املســافرين. بســماع أقوالــه أفــاد بأنــه عندمــا 
كان ينــوي الســفر للشــارقة مبطــار امللــك خالــد الدولــي بالريــاض مت 
ــغ مالــي وقــدره )88,700(  ــه مبل القبــض عليــه مــن قبــل اجلمــارك حليازت
ثمانيــة وثمانــون ألــف وســبع مائــة ريــال ســعودي وأن نصــف املبلــغ يعــود 
ألصحابــه. وباســتجوابه أقــر بحيازتــه للمبلــغ املضبــوط وان مــا يخصــه 
هــو )42.700( اثنــان وأربعــون ألــف وســبع مائــة ريــال والباقــي عائــدة 
ألصحابــه مــن اجلنســية األفغانيــة يقيمــون يف الســعودية وهــي علــى النحــو 
التالــي: 1- ....ومبلغــه )2500( آلفــان وخمــس مائــة ريــال، 2-.... ومبلغــه 
)7000( ســبعة آالف ريــال، 3-....ومبلغــه )10,000( عشــر أالف ريــال، 
4-... ومبلغــه )2000( ألفــان ريــال، 5-.... ومبلغــه )2000( ألفــان ريــال، 
ألفــان  ....ومبلغــه  )2000(    ريــال،7-  ألــف  .... ومبلغــه )1000(    -6
ريــال، 8-..... ومبلغــه )1000( ألــف ريــال. 9- ....)10,000( عشــرة ألــف 
ريــال. 10- ....ومبلغــه )4000( أربعــة آالف ريــال. 11- ....ومبلغــه )3000( 

ثاثــة آالف ريــال .
وبســماع أقــوال زمائــه حيــال إدعائــه عائديــة جــزء مــن املبلــغ املضبــوط، 
وهــو )46,000( ســتة وأربعــون ألــف ريــال لهــم  تباينــت أقوالهــم عن أقوال 

املتهــم املذكــور ، و كانــت علــى النحــو التالــي :
1-......، املبلغ )10,000( عشرة آالف ريال .
2-......، املبلغ )10,000( عشر آالف ريال .
3-......، املبلغ )7,000( سبعة آالف ريال .
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4-......، املبلغ )4,000( أربعة آالف ريال .

5-......، املبلغ )4,000( أربعة آالف ريال .
6-...... املبلغ )3,000( ثاثة آالف ريال .

7-......، املبلغ، )2,500( ألفان وخمسمائة ريال .
8-....... املبلغ )2,000( ألفا ريال .

9-......، املبلغ )1,000( ألف ريال .

10-...... املبلغ )1,000( ألف ريال .
و مجمــوع مــا ذكر)44,500(أربعــة وأربعــون ألــف ريــال بفــارق )1,500( 

ألــف وخمســمائة ريــال عــن أقــوال املتهــم.
 وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لـــ /.........، مبخالفتــه قواعــد 
اإلفصــاح عــن املبالــغ املاليــة النقديــة عنــد محاولتــه الســفر وبحوزتــه مبلغ 
يفــوق املســموح بــه دون أن يقــوم باإلبــاغ عنهــا واملنصــوص عليهــا باملــادة 
الرابعــة عشــر مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر باملرســوم 

امللكــي الكــرمي رقــم م/39 وتاريــخ 1424/6/25هـــ.
وذلك لألدلة والقرائن التالية :

ســماع  ومحضــر  االســتجواب  املدونــة مبحضــر  بأقوالــه  جــاء  مــا   -1
املرفقــة. األقــوال 

2- ما جاء مبحضر القبض املنوه عنه املرفق.
 وببحــث ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه . وحيــث 
ــه نظامــا، فإنــي  ــه املذكــور فعــل مجــرم ومعاقــب علي إن مــا أقــدم علي
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــة الــواردة باملــادة 
)20( مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال وبعــرض ماجــاء يف دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه احلاضــر قــال وهــو يجيــد اللغــة العربيــة 
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بطاقــة  ماجــاء يف الدعــوى صحيــح وأنــا كان معــي املبلــغ املذكــور 
مــن أجــل حتويلــه ألقاربنــا أنــا ومــن أعطانــي املبلــغ وهــذه املبالــغ حتصلنــا 
عليهــا مــن عملنــا وأنــا لــي اآلن يف اململكــة العربيــة الســعودية مــدة 
قدرهــا خمســة عشــر عامــا هكــذا ذكــر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
العــام قــال أطلــب الرجــوع للمعاملــة وجــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة 
-9-8 صفحــة    )  1  ( رقــم  لفــة  املرفــق  التحقيــق  ملــف  يف  فوجــدت 
10-11محضــر اســتجواب املدعــى عليــه املتضمــن إقــراره  مبــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي العــام كمــا وجدنــا باملعاملــة أقــوال للمذكوريــن 
ــى ملــف التحقيــق رقــم 2  ــة عل ــغ مدون ــه املبال الذيــن ســلموا املدعــى علي
املرفــق لفــه 13 علــى الصحيفــة 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ووجدتهــا 
مطابقــة  ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام كمــا جــرى االطــاع علــى 
محضــر القبــض والتفتيــش رقــم ص/28 بــدون تاريــخ  املرفــق باملعاملــة 
لفــة )28( املتضمــن أنــه يف يــوم األثنــن املوافــق 1433/6/9هـــ  الســاعة 
5.30مســاء مت اســتام اخلطــاب رقــم م/ب/6974 الــوارد مــن املباحــث 
ســفر   جــواز  اجلنســية مبوجــب  .........أفغانــي  الراكــب  بشــأن  العامــة 
رقــم .........بخصــوص عــدم إفصاحــه عــن املبلــغ الــذي بحوزتــه ومقــداره 
ــال ســعودي كمــا هــو موضــح يف خطابهــم املرســل حيــث مت  87700ري
الــرد علــى املباحــث باخلطــاب رقــم 240/ص/28 وقــد مت عمــل محضــر 
ســماع أقــوال للراكــب ولــم تكــن إجابــات الراكــب مقنعــة بخصــوص 
املبلــغ املضبــوط وقــد مت وضــع املبلــغ يف كيــس جمركــي مرصــص 
بالرصاصــة رقــم 25294978 أ.هـــ وبعــرض جميــع ذلــك علــى املدعــى 
ــع  ــم أن نظــام اجلمــارك مين ــم يكــن يعل ــه ل ــه وذكــر ان ــه صــادق علي علي
اخلــروج مــن اململكــة مبثــل هــذا املبلــغ دون إفصــاح فبنــاء علــى مــا ســبق 
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مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة مصادقــة املدعــى عليــه علــى مــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي العــام مــن عــدم إفصاحــه عــن مبلــغ قــدره )87700( الــذي 
كان بحوزتــه أثنــاء محاولتــه اخلــروج مــن اململكــة وبنــاء علــى مــا جــاء 
يف أوراق املعاملــة ومبــا أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه مخالــف للمــادة رقــم 
)14( مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر باملرســوم امللكــي 
رقــم م/39 يف 1424/6/25هـــ والئحتــه التنفيذيــة التــي حــددت املبالــغ 
النقديــة التــي يســمح بخروجهــا أو دخولهــا بـــ  60.000 ألــف ريــال أو مــا 
يعادلهــا مــن العمــات األجنبيــة وجــاء يف الائحــة 2/14 مــا نصــه: » مينــع 
منعــا باتــا خــروج املســافر املغــادر بــأي مبالــغ نقديــة ومعــادن ثمينــة تزيــد 
عــن احلــد املســموح بــه وبينــت الائحــة 4/14 أن املســافر املغــادر الــذي 
يتــم ضبــط مبالــغ نقديــة لــم يفصــح عنهــا تتجــاوز احلــد املقــرر يعاقــب 
وفــق املــادة رقــم )20( مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال ، وحيــث 
نصــت املــادة العشــرون علــى :« يف مــا عــدا العقوبــات املنصــوص عليهــا 
يف هــذا النظــام يعاقــب كل مــن يخالــف أحكامــه بالســجن مــدة ال 
تزيــد علــى ســتة أشــهر وبغرامــه ماليــه ال تزيــد علــى مائــة ألــف ريــال 
مــن  املدعــى عليــه  أن ماذكــره  » ومبــا  العقوبتــن  بإحــدى هاتــن  أو 
عــدم العلــم بالنظــام غيــر مؤثــر ولكنــه يســتوجب تخفيــف احلكــم يف 
حقــه وخصوصــا مــع قلــة املبلــغ ومشــاركة األشــخاص املذكوريــن يف 
الدعــوى معــه  لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي عــدم إفصــاح املدعــى عليهمــا 
عــن املبلــغ الــذي كان بحوزتهمــا وقــدره )87700( ريــال أثنــاء محاولتــه 
اخلــروج عبــر  إلــى  دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عبــر املطــار وحكمت 
عليــه تعزيــرا بــأن يســجن مــدة قدرهــا عشــرون يومــا يحتســب منهــا املــدة 
ــال )5.000(  التــي أوقــف فيهــا يف هــذه القضيــة ويغــرم  مبلغــا قــدره ري
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وبعرضــه عليــه  قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام عــدم 
القناعــة وطالــب بتمييــز احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة ومت إقفــال 
اجللســة الســاعة الثانيــة ظهــرا  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/09/23هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد مت تصديــق احلكــم باألكثرية من محكمة 

االســتئناف بالريــاض وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل على نبينا محمد .
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رقم الصك: 34240532 تاريخه: 1434/6/13هـ 
رقم الدعوى: 34155214

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34260515 تاريخه: 1434/7/5هـ

غســيل األمــوال - حتويــل مبالــغ بغيــر اســمه لشــخص ال يعرفــه وعــدم اإلفصــاح 
عــن مصدرهــا - ثبــوت - تعزيــر بالســجن - تعهــد - إبعــاد.

املادة الثانية والسادسة عشر من نظام مكافحة غسيل األموال .

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه بإخفائــه ومتويهــه لطبيعــة مصــدر 
وملكيــة األمــوال التــي قــام بإيداعهــا حلســاب . .............. يطلــب إثبــات 
مــا نســب إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــة املقــررة يف املــادة السادســة عشــر 
مـــــن نظـــــام مكـــافــحـــــة غســـــل األمــــوال الصـــــادر باملرســـــوم امللكـــــي 
رقـــم م/31 وتاريخ 1434/5/11هـ؛ حيث إنــه باإلطـــاع علــــى تـقــريــر 
وحـــــدة التحــريـــــات املــاليـــــــة بوزارة الداخليــــة املبنــــي علــــى البــــاغ رقـــم 
)وب/28/28/119( وتاريــخ 1434/4/28هـــ الــوارد من مصرف ........... 
باخلطــاب رقــم )396/ر ل/2007م( وتاريــخ 2007/3/25 م واملتضمــن 
االشــتباه بارتكاب املواطن ... ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني 
رقــم )...( جرميــة غســيل أمــوال حيــث ورد حلســابه إيداعــات وحتويــات 
ــة  ــغ يصــل إلــى ثاثــن مليــون لدول ماليــة كبيــرة وقــام هــو بتحويــل مبل
اإلمــارات، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى وهو ال يعلم الشــخص 

احملــول لــه املبالــغ.
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فبنــاء علــى مــا تقــدم ولكــون املدعــى عليــه منكــرا علمــه عــن طبيعــة 
األمــوال حتصيــا ومصــدرا ومبــا أن التعزيــر يشــرع يف كل معصيــة 
ال حــد فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف باختــاف األحــوال واألشــخاص 
والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع إلــى نظــر احلاكــم مبــا يــراه 
محققــا للزجــر والــردع، ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه يف 

هــذه الدعــوى واحلكــم مبــا يلــي :
1- بسجنه خمس سنوات كاملة ابتداء من تاريخ إيقافه .

2- يؤخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ذلك .3-إبعاده إلى بلده. 
قــرر الطرفــان عــدم القناعــة وطلبــا االســتئناف بــدون الئحــة، تصديــق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  القاضــي   ......... د.  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34155214 وتاريــخ 
وتاريــخ   34827187 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/06هـــ 
1434/04/06هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافق1434/06/13هـــ افتتحــت 
التحقيــق  بهيئــة  العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر  الســاعة 30:10  اجللســة 
واالدعــاء العــام باملدينــة املنــورة ........... وأدعــى علــى احلاضــر معــه يف 
املجلــس الشــرعي .......هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة 
مــن جــوازات املدينــة برقــم ....... قائــا يف حتريــر دعــواه إنــه باإلطــاع 
املبنــي علــى  الداخليــة  بــوزارة  املاليــة  التحريــات  التقريــر وحــدة  علــى 
البــاغ رقــم )و ب /28/28/119( وتاريــخ 1434/4/28هـــ الــوارد مــن 
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مصــرف ... باخلطــاب رقــم ) 396/ ر ل /2007 م( وتاريــخ 2007/3/25م 
واملتضمــن االشــتباه بارتــكاب املواطــن.... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )........( جرميــة غســيل أمــوال حيــث ورد حلســابه 
إيداعــات وحتويــات ماليــة كبيــرة وقــام هــو بتحويــل مبلــغ يصــل إلــى 
ثاثــن مليــون لدولــة األمــارات ) ال زالــت القضيــة حتت األجــراء يف دائرة 
املــال بفــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة مكــة املكرمــة( 
وقــد فــرزت أوراق تتعلــق باملدعــى عليــه .........الــذي يقيــم مبنطقــة املدينــة 
املنــورة بإيداعــات مبالــغ ماليــة حلســاب املتهــم األساســي .........املذكــور 
تصــل إلــي مائتــن واحــد وثاثــن ألــف ريــال وباســتجواب املدعــى عليــه 
أقــر بــأن اإليداعــات النقديــة التــي صــدرت باســمه إلــى حســاب ........هــو 
مــن قــام بإيداعهــا حيــث إن اســمه مــدون يف إيصــاالت اإليداعــات .....
وهــو اســمه الثالــث يف جــواز الســفر وليــس مبــدون هذا االســم يف رخصة 
اإلقامــة وأفــاد بأنــه ال يعــرف املــودع لــه ...وال تربطــه بــه أي عاقــة وإمنــا 
ــدي  ــه يدعــى .....هن ــاك شــخص ال يعرفــه قــد نســى أســمه ويظــن أن هن
اجلنســية يعمــل يف شــركة ...... باملدينــة املنــورة هــو مــن طلــب منه أن يقوم 
بإيــداع هــذه املبالــغ للمدعو/.....مقابــل عشــرين ريــاال علــى كل عمليــة 
إيــداع و أنكــر معرفتــه مبصــدر هــذه املبالــغ و أفــاد بأنــه أخطــأ عندمــا 
ــأن  ــغ لشــخص يعرفــه كمــا أقــر ب وثــق باملدعــو/ .....وقــام بإيــداع املبال
التوقيعــات يف اإليصــاالت تخصــه شــخصيا وباالطــاع علــى إيصــاالت 
اإليــداع املرفقــة تبــن أن املتهــم قــام بإيــداع ســبعة إيداعــات جميعهــا 
بتاريــخ 2007م بشــهر2 مببلــغ إجمالــي قــدره مئتــان وواحــد وثاثــون ألــف 
ريــال ومبخاطبــة مركــز شــرطة أحــد بخطابنــا رقــم )3473( بتاريــخ 
1434/1/27هـــ لانتقــال رفــق املتهــم لشــركة املراعــي باملدينــة املنــورة 
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وردنــا خطابهــم رقــم )22/1165/22( وتاريــخ 1434/2/12هـــ متضمنــا 
عــدم تعــرف املتهــم علــى العاملــن يف الشــركة وأفــاد مديــر العاقــات 
العامة يف الشــركة أن هناك شــخص يدعى .....كان يعمل يف شــركة 
.... يف املدينــة املنــورة ثــم نقلــه إلــى محافظــة جــده فتــم مخاطبــة مركــز 
الشــرطة بخطابنــا رقــم )5762( وتاريــخ 1434/2/13هـــ  لعــرض صــورة 
املذكــور مــن خــال ملفــه يف الشــركة علــى املتهــم ووردنــا خطابهــم 
رقــم) 22/1323/22 9( بتاريــخ 1434/2/19هـــ متضمنــا أنه ثم إحضار 
التعــرف  يتــم  لــم  املتهــم  ........مــن مدينــة جــده وبعرضــه علــى  املدعــو 
عليــه كمــا أنــه بعــرض صــورة املدعــو .....هنــدي اجلنســية والــذي حــول 
املبالــغ لدولــة اإلمــارات لــم يتــم التعــرف عليــه وانتهــى التحقيــق إلــى 
اتهــام املدعــى عليــه بإخفائــه ومتويهــه لطبيعــة مصــدر وملكيــة األمــوال 
التــي قــام بإيداعهــا حلســاب .....مخالفــا بذلــك ألحــكام املــادة الثانيــة 
فقــرة/3 مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التقريــر   -2  .)58( لفــة  واملــدون ص)5-1(  املنــوه  1-اعترافــه  التاليــة 
الفنــي لوحــدة التحريــات املاليــة املنــوه عنــه واملــدون مــن اللفــة )33-26(. 
3- التقريــر الفنــي ملصــرف... املبــن بــه تفاصيــل احلــواالت واإليداعــات 
والســحوبات املنــوه عنهــا للمتهــم معتــز واملدونــة علــى اللفــة )24-16(. 
4- إيصــاالت اإليداعــات التــي قــام بهــا املتهــم لفــة )9-15( وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا 
نســب إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــة املقــررة يف املــادة السادســة عشــر مــن 
نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/31 
وتاريــخ 1434/5/11هـــ وهــو ســجن علــى ذمــة هــذه الدعــوى منــذ تاريــخ 
1434/1/20هـــ هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى 
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املدعــي العــام أجــاب وهــو ينطــق بالعربيــة قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــا ففــي التاريــخ املذكــور يف الدعــوي 
قمــت بإيداعــات نقديــة يف حســاب املدعــو/ ...... يف بنــك... فــرع مكــة 
بلــغ قدرهــا مئتــان وواحــد وثاثــون ألــف ريــال وقــد أدخلــت يف حســابه 
ولــم يبــق أي مبلــغ لــه عنــدي وقــد كنــت أخــذ هــذه املبالــغ مــن شــخص 
باملدينــة ال أعرفــه وال أتذكــر جنســيته وال مكانــه حاليــا ويعطينــي 
املبالــغ مــن حــن إلــى أخــر و أنــا بــدوري أقــوم باإليــداع باســم .... وهــو 
مخالــف الســمي يف اإلقامــة وقــد كان يعطينــي ذلــك الشــخص مبالــغ 
ماليــة مقابــل اإليــداع وال أعلــم كيفيــة احلصــول علــى هــذه املبالــغ وقــد 
قبــض علــى رجــال األمــن باملدينــة املنــورة لســبق القبــض علــى املدعــو 
.......يف أمــوال مشــبوهة هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوي 
واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام فأقــر 
بإيــداع مبالــغ ماليــة باســم غيــر اســمه  يف حســاب شــخص مشــبوه يف 
تعاملــه املالــي منكــرا علمــه عــن طبيعــة األمــوال حتصيــا ومصــدرا 
ــر يشــرع يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة وهــو  ومبــا أن التعزي
وتقديــر  واملــكان  والزمــان  واألشــخاص  األحــوال  باختــاف  يختلــف 
ذلــك راجــع إلــى نظــر احلاكــم مبــا يــراه محققــا للزجــر والــردع وبعــد 
االطــاع علــى الفقــرة الثالثــة مــن املــادة الثانيــة مــن نظــام مكافحــة 
ــع  ــه جلمي غســيل األمــوال وكــذا املــادة السادســة عشــر مــن النظــام ذات
مــا ذكــر فقــد حكمــت بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه يف 
هــذه الدعــوى وقــررت تعزيــره علــى ذلــك بســجنه خمــس ســنوات كاملــة 
ــل ذلــك  ــه بعــدم العــودة ملث ــخ إيقافــه ويؤخــذ التعهــد علي ــداء مــن تاري ابت
وأرى إبعــاده إلــى بلــده بعــد انتهــاء محكوميتــه وإنهــاء جميــع املطالبــات 
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التــي لــه أو عليــه إن وجــدت وبعرضــه قــرر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
بــدون  االســتئناف  حملكمــة  رفعــه  وطلبــا  باحلكــم  قناعتهمــا  عــدم 
الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبهمــا وقــد ذكــر املدعــى عليــه يف مفــاد 
اعتراضــه أنــه ال يعلــم عــن حــال املواطــن الــذي أودع لــه املبلــغ وقــد انتهــت 
اجللســة يف متــام الســاعة 30 : 11 وبــاهلل التوفيــق وصلــي اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى ألــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/13هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــا ال نبــي بعــده ، وبعــد :ـ 
محكمــة  يف  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
ــورة برقــم 341410321  ــة املن ــة باملدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي فضيل
وتاريــخ 1434/6/13هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي رقــم 34240532 
وتاريــخ 1434/6/13هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ د./ ......... القاضــي 
يف احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
ضــد/ .......... هنــدي اجلنســية املتهــم يف غســل األمــوال احملكــوم فيــه 
مبــا دون باطنــه. وبدراســة القــرار وصــــــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم باألكثريــة ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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