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1434/09/03هـ  رقم الصك: 34312068 تاريخه: 
رقم الدعوى: 4579

قرار التصديق  من محكمة االستئناف: 
34356932   تاريخه: 1434/11/11هـ

خيانــة أمانــة - عجــز يف عهــدة العامــل - إنــكار الدعــوى - صــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعــي العــام لعــدم ثبوتهــا.

ما أشار إليه القاضي يف تسبيب احلكم.

ــٌل شــرعي إلحــدى املؤسســات ببــاٍغ عــن  تقــدم ملركــز الشــرطة وكي
مكفــول املؤسســة )املدعــى عليــه( مفــاده أنــه خــان األمانــة، وقــام بأخــذ 
مبلــغ مالــي أثنــاء عملــه مندوبــا للمبيعــات يف املؤسســة ، بالتحقيــق مــع 
املدعــى عليــه اعتــرف بوجــود العجــز لديــه باملبلــغ املشــار إليــه مــن خــال 
بيعــه للبضائــع يف احملــات وأنــه املســؤول عن ذلك املبلــغ وصدق اعترافه 
شــرعا ، مت توجيــه االتهــام لــه بخيانــة األمانــة ، بالبحــث عــن ســوابقه 
ــه  ــب املدعــى العــام احلكــم علي ــى ســوابق مســجلة ، طل ــه عل ــر ل ــم يعث ل
بعقوبــة تعزيريــة لقــاء خيانتــه لألمانــة .  بعــرض ذلــك علــى املدعــي عليــه 
ــه اســتلم مــن املؤسســة  ــة، وأفــاد أن ســبب هــذا العجــز أن أنكــر اخليان
مــواد غذائيــة وقــام بتصريفهــا باألجــل ويأخــذ علــى ذلــك عمولــة ورمبــا 
بــاع بأقــل مــن القيمــة ألجــل العمولــة فحصــل العجــز وأنــه صــدر حكــٌم  
يف احلــق اخلــاص ُيلزمــه بتســليم املبلــغ ، جــرى االطــاع علــى صــك احلكم 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   1431/02/15 وتاريــخ   4579 برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة 
يــوم   ففــي  هـــ   1431/02/15 وتاريــخ   3114570 برقــم  باحملكمــة 
اخلميــس املوافــق1434/09/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 11  
وفيهــا حضــر ... وقــال بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة االدعــاء العــام بدائرة 
الريــاض ادعــي ... 56 ســنة مينــي اجلنســية يحمــل إقامــة رقــم ... موقــف مــن 
تاريــخ 1431/1/9هـــ حيــث أنــه بتاريــخ 1430/11/15هـــ تقــدم مركــز 
عــن مكفولهــم  ببــاغ   ... العزيزيــة وكيــل شــرعي ملؤسســة  شــرطة 
املذكــور أنــه خــان األمانــة وقــام باختــاس مبلــغ قــدره ثاثمئــة واربعــة 
وعشــر ألــف وخمســمئة وســتون ريــال حيــث يعمــل يف املؤسســة مندوبــا 
للمبيعــات وقــدم للوكيــل الشــرعي تقريــرًا مــن محاســب قانونــي يثبــت 
ــه  ــغ املشــار إلي ــه باملبل ــق معــه اعتــرف بوجــود العجــز لدي ذلــك وبالتحقي
مــن خــال بيعــه للبضائــع يف احملــات وأنــه املســؤول عــن ذلــك املبلــغ 

يف احلــق اخلــاص ، كمــا جــرى االطــاع علــى إقرار املدعــى عليه املصدق 
عليــه شــرعا ، نظــرًا إلــى أن إقــرار املدعــى عليــه وجوابــه ليــس فيــه مــا 
يثبــت إدانتــه مبــا اتهــم بــه مــن االختــاس وخيانــة األمانــة لــذا مت احلكــم 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام لعــدم ثبوتهــا ، بعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب رفــع احلكــم 
إلــى محكمــة االســتئناف مكتفيــا بائحــة الدعــوى العامــة وبعــد رفــع 

احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .
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وصــدق اعترافــه شــرعا وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه 
ــة واربعــة وعشــر  ــغ مالــي قــدره ثاثمئ ــة لوجــود عجــز مبل ــة األمان بخيان
ألــف وخمســمئة وســتون ريــال وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى 
ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه لــذا أطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا أســند إليــه علمــا 
بــأن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــا وبــاهلل التوفيــق هــذا وقــد حضــر املدعــى 
عليــه .... معــه بطاقــة نزيــل برقــم 2/31/92س صــادرة مــن مديــر ســجن 
امللــز وجــرى عــرض الئحــة املدعــي العــام ضــده عليــه فأجــاب قائــا  قــد 
صــدر علــي حكــم مــن احملكمــة العامة بدفع مبلغ قــدره ثاثمئة وأربعة 
عشــر ألــف وخمســمئة وواحــد وســتون ريــاال وذلــك لصالــح املؤسســة التي 
كنــت أعمــل فيهــا وهــي مؤسســة ... وكان ســبب هــذا املبلغ أنني أســتلم 
مــن املؤسســة مــواد غذائيــة حلــوم مجمــدة وخضــار وأقــوم بتصريفهــا 
باألجــل ثــم بعــد ذلــك حصــل عنــدي عجــز مالــي نتيجــة أن اســتامي مــن 
املؤسســة باحلــال وتصريفــي لهــا يكــون باآلجــل وآخــذ علــى ذلــك عمولــة 
مــن املؤسســة فكنــت أســتعجل البيــع باآلجــل رمبــا كان مببلــغ أقــل 
مــن أجــل العمولــة ثــم قــال أنــا موقــف علــى ذمــة تســديد هــذا املبلــغ الــذي 
حكمــه بــه علــي قبــل نحــو ثــاث ســنوات ثــم جــرى تصفــح أوراق املعاملــة 
فوجــدت مــن ضمنهــا احلكــم الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالريــاض 
علــى املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املذكــور لصالــح مؤسســة ... وهــو برقــم 
32232057 بتاريــخ 1432/9/7هـــ وقــد ورد بدعــوى باحلــق اخلــاص علــى 
املدعــى عليــه مــا نصــه )إن املدعــى عليــه يعمــل لــدى موكلــي بوظيفــة 
منــدوب مبيعــات وقــد اتضــح أن لديــه عجــز مالــي وقــدره ثاثمئــة وواحــد 
وعشــرون ألــف وخمســمئة وواحــد وســبعون ريــاال( أ.هـــ فكانــت اإلجابــة 



8

املصادقــة علــى ذلــك بعــد تعديــل املبلــغ ثــم انتهــى النظــر الشــرعي  بإلــزام 
املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املذكــور وقــد اكتســب احلكــم القطعيــة 
بقناعــة الطرفــن  ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام عــن بينته فقــال اعتراف 
املدعــى عليــه املصــدق شــرعا يف الصحيفــة رقــم 15 مــن ملــف التحقيــق 
املرفــق باملعاملــة وباالطــاع عليــه ألفيــت نصــه )نعــم أنــا ... مينــي اجلنســية 
51 عامــا أنــه أثنــاء عملــي مبؤسســة ... التجاريــة كمنــدوب مبيعــات 
اتضــح أنــه يوجــد يف ذمتــي مبلــغ مالــي وقــدره ثاثمئــة وأربعــة عشــر ألــف 
وخمســمئة وواحــد وســتون ريــال وهــي قيمــة بضائــع تبــاع بقيمــة آجــل 
الدفــع بعــد دفعهــا وبيعهــا وهــي حتــت مســؤوليتي ويف ذمتــي هــذا إقراري 
( وقــد صــدق هــذا اإلقــرار مــن قبــل فضيلــة رئيــس احملكمــة بتاريــخ 
1431/1/11هـــ ثــم قــال املدعــي العــام بينتــي الثانيــة يف تقريــر احملاســب 
القانونــي ثــم جــرى تصفــح أوراق املعاملــة فلــم أجــد مــن ضمنهــا هــذا 
التقريــر وســألت املدعــي العــام عنــه فقــال ليــس لــدي غيــر مــا يف أوراق 
ــت  ــر مــا قل ــه فقــال ليــس لــدي غي ــم جــرى ســؤال املدعــى علي ــة ث املعامل
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث إن التقاريــر الســابقة 
الصــادرة مــن املدعــى عليــه املتمثلــة يف إقــراره املصــدق شــرعًا املرصــود 
بعاليــه وكــذا الدعــوى باحلــق اخلــاص عليــه مــع إقــراره هــذا اليــوم لدينــا 
إنــه ليــس يف ذلــك مــا يثبــت إدانتــه مبــا أتهــم بــه مــن االختــاس وخيانــة 
األمانــة بــل الغايــة ومــا فيهــا عجــز مالــي أثنــاء العمــل لــذا فقــد صرفــت 
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام وبذلــك حكمــت وبتــاوة احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب رفــع احلكــم إلــى 
محكمــة االســتئناف مكتفيــا بائحــة الدعــوى العامــة واقفــل احملضــر 
الســاعة 12.45 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
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آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/9/3هـــ 
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
وتاريــخ   341992022 برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
القاضــي  القــرار الصــادر مــن فضيلــة  بهــا  1434/10/22هـــ واملرفــق 
واخلــاص  1434/9/3هـــ  وتاريــخ   34312068 برقــم    ... باحملكمــة/ 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ...«مينــي اجلنســية«، وموضوعهــا قضيــة 
خيانــة أمانــة وانتهــاء الدراســة والتدقيــق املصادقــة علــى احلكــم لعــدم 
موجــب املاحظــة مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى تدويــن كلمــة )ابــن( يف اســم 
فضيلتــه يف بــدء القــرار ويف ختامــه ،ورصــد اســم املدعــي العــام الثاثــي 
حتــت توقيعــه يف الضبــط حســب التعليمــات وتصحيــح األخطــاء املعلــم 
عليهــا بقلــم الرصــاص وماحظــة ذلــك مســتقبًا واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــة وســلم .
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رقم الصك: 34227186 تاريخه: 1434/5/29هـ 
رقم الدعوى: 3455426

قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34263495 تاريخه:1434/7/9هـ

خيانــة أمانــة - أخــذ املدعــى عليــه عليهمــا مبلــغ مالــي مــن الشــركة 
التــي يعمــان بهــا - إقــرار - إثبــات إدانــة بخيانــة األمانــة - تغليــظ 

العقوبــة - التعزيــر بالســجن واجللــد .

- قول اهلل تعالى: )إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها( .

ــغ مالــي مــن  توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا بخيانــة األمانــة وأخــذ مبل
الشــركة التــي يعمــان فيهــا - بالبحــث عــن  ســوابقهما لــم يعثــر لهمــا 
على سوابق- طلب املدعي العام إثبات ما أسند إليهما واحلكم عليهما 
بعقوبــة تعزيريــة - بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهمــا أقــر 
األول أنــه يعمــل مراســًا ومعقبــًا يف الشــركة املدعيــة باحلــق اخلــاص 
وأنــه أخــذ مــن أموالهــا ســتن ألــف ريــال وأخفاهــا وأنــه ليــس للمدعــى 
عليــه الثانــي أي عاقــة يف أخــذ أمــوال الشــركة، وأجــاب املدعــى عليــه 
الثانــي أنــه يعمــل يف الشــركة املدعيــة باحلــق اخلــاص مراســا وليــس لــه 
ــه  ــى أقــوال املدعــى علي عاقــة باختــاس األمــوال - جــرى االطــاع عل
الثانــي حتقيقــًا، وعلــى إقــراره املصــدق شــرعا، وبعرضــه عليــه ذكــر 
أنــه وقــع عليــه دون أن يقــرأه وصــادق عليهــا- نظــرًا إلقــرار املدعــى عليــه 
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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 3455426 وتاريــخ 1434/02/03 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/02/03 وتاريــخ   34275988 برقــم  باحملكمــة 
الســبت املوافق1434/03/14 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 00 : 10وفيها 

قــدم املدعــي العــام .....الئحــة دعــوى عامــة ضــد كل مــن /
1. .....26 ســنة ســعودي اجلنســية ســجل مدني رقم ).....( موقوف مبوجب 

مذكرة التوقيف رقم ).....( وتاريخ1433/11/28هـ .
2. .....25 ســنة ميانــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامة رقــم ).....( موقوف 

األول مبــا جــاء يف الدعــوى وإقــرار املدعــى عليــه الثانــي بأخــذه مبلــغ 
ســتن ألــف ريــال مــن أمــوال الشــركة وأنــه هــو املبلــغ الوحيــد الــذي 
ســحبه منهــا لوجــود حســاب خــاص بالشــركة وإلقــرار املدعــى عليــه 
الثانــي بإرجاعــه املبلــغ يف يــوم احلادثــة ولظهــور اخليانــة بتصــرف املدعــى 
عليهمــا املذكــور ومشــروعية التعزيــر عليــه ، لــذا ثبتــت إدانــة املدعــى 
عليهمــا بخيانــة األمانــة وأخــذ مبلــغ مالــي مــن الشــركة ومت احلكــم 
عليهمــا مبــا يلــي : 1/ ســجن املدعــى عليــه األول ثاثــون شــهرا وجلــده 
ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات 2/ ســجن املدعــى عليــه الثانــي 
ســنة وجلــده مائــة وعشــرين جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن كل دفعــة ســتون 
جلــدة واجللــد أمــام النــاس - بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
بائحــة  مكتفيــا  االعتــراض  العــام  املدعــي  وقــرر  القناعــة  عليهمــا 
الدعــوى، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .
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مبوجب مذكر ة توقيف رقم ).....وتاريخ1433/11/28هـ .
.....األول مبلغــًا بانــه  بتاريــخ 1433/10/28هـــ حضــر ملركــز شــرطة 
أثنــاء خروجــه مــن مكتــب فــرع .....للتأمــن والــذي يعمــل بهــا بحــي 
ــي  ــغ مال ــه مبل ــوع ...... ومعــه ظــرف أبيــض بداخل ــى ســيارته مــن ن .....عل
وعشــرة  وســبعمائة  ألــف  وأربعــون  وأربعــة  مائــة   )144710( وقــدره 
ريــاالت وشــيكن األول صــادر مــن البنــك .......... بقيمــة )15728( ريــال 
والثانــي شــيك مــن البنــك ........... بقيمــة )10726( ريــال وعنــد وصولــه 
إلــى شــارع ..... مــع طريــق ..... وأمــام مطعــم ..... قــام صاحــب ســيارة مــن 
نــوع كابــرس اللــون أســود مظللــة بالكامــل )ال يعــرف رقــم اللوحــة( 
بالتوقــف خلفــه وأثنــاء ذلــك نــزل شــخص أســود البشــرة بكســر زجــاج 
ســيارة املبلــغ وضربــه مبفــك علــى يــده اليســرى ونــزل صاحــب الســيارة 
....... وهــو اســود البشــرة وقــام بفتــح بــاب الراكــب وأخــذ الظــرف مــن 
حتــت املرتبــة األولــى والهــرب علــى الســيارة وقيــام األخــر بالهــرب مــع 
صاحــب الســيارة الكابــرس و ادعــى أنــه قــام مباحقتهــم حتــى الوصول 
حلــي .....ولــم يتمكــن مــن القبــض عليهــم ونتــج عــن ذلــك إصابتــه بجــرح 
يف الســاعد األيســر .ولعــدم قناعــة جهــة التحقيــق يف صحــة البــاغ  )مت 
ــذي مت  ــي وال ــه الثان ــى زميل ــرف عل ــه( واعت ــغ يف حين ــى املبل التحفــظ عل

القبــض عليــه مــن قبــل وحــدة البحــث باملركــز .
وجــرى االنتقــال رفــق األول الســتراحته الواقعــة بحي .....وقام باســتخراج 
مبلــغ )858536( خمســة وثمانــون ألــف وخمســمائة وســتة وثاثــون ريــال 

والشــيكان التــي قــام بســرقتها والعائــدة لشــركة الــذي يعملــون بهــا .
وبضبط إفادة / .....أفاد بأنه جرى تسليم األول مبلغ وقدره )144710( 
مائــة وأربعــة وأربعــون ألــف وســبعمائة وعشــرة ريــاالت وشــيكان تخــص 
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.....لتأمــن ولــم يقــم بإيداعهــا وأنــه مــن املفتــرض قيامــه بالذهــاب رفــق 
الثانــي وقــد طلــب مــن زميلــه عــدم مرافقتــه حســب أفادتــه وقــد تأخــر يف 

باغــه ويشــك يف صحــة باغــه .
وأنــه  مــا ذكــره غيــر صحيــح  أن جميــع  أعتــرف  األول  وباســتجواب 
أختلــق تلــك القصــة لســرقة املبلــغ حيــث أقــر بقيامــه باســتام املبلــغ 
ــه الثانــي عــدم مرافقتــه وقــام بالذهــاب إلــى اســتراحة  وطلــب مــن زميل
بحــي .....وإخفــاء املبلــغ والشــيكان املســروقة والتمثيــل بكســر زجــاج 
ــه الثانــي  ــة زميل ســيارته أمــام االســتراحة والذهــاب إلــى حــي .....ومقابل
ــغ الــذي أخــذه مــن الشــركة  وتســليمه مبلــغ ســتون ألــف ريــال مــن املبل
وأضــاف انــه اجتــه ملركــز الشــرطة لتقــدمي بــاغ كاذب .وباســتجواب 
ــه األول مــن الشــركة بعــد اســتامه  الثانــي ذكــر بأنــه خــرج مــع زميل
مبلــغ وقــدره )144710( مائــة وأربعــة وأربعــون ألــف وســبعمائة وعشــرة 
ريــاالت وشــيكان عائــدة للشــركة لغــرض إيداعهــا  وعندهــا طلــب منــه 
زميلــه األول أن ال يرافقــه للبنــك وذهــب لوحــده لبنــك ........... إليــداع 
مبالــغ ماليــة وبعــد خروجــه مــن البنــك ........... قــام باالتصــال علــى زميلــه 
األول علــى هاتفــه وأفــاد بأنــه يطــارده أشــخاص قامــوا بســرقته وقابلــه 
بحــي .....وذكــر لــه احلادثــة وقــام بــدوره بإبــاغ دوريــات األمــن وأنــه ليــس 
لديــه مــا يضيفــه )وبعــد اعتــراف زميلــه بتســليمه مبلــغ ســتون ألــف ريــال 
مــن املبلــغ املســروق( اعتــرف مبقابلــة األول واســتام منــه مبلــغ ســتون 
ألــف ريــال والتــي ســبق وأن أخذهــا مــن الشــركة وأعطــاه لــه وأضــاف 
بــأن الشــركة قامــت بطلــب املبلــغ منــه بنفــس يــوم احلادثــة )ممــا يؤكــد 
أنــه خطــط مــع زميلــه املدعــى عليــه األول( وقــام بطلــب املبلــغ مــن زميلــه 
والــذي قــام بتســليم املبلــغ لــه ومــن ثــم قــام هــو بــدوره بإعادتــه لشــركة. 
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ــة املختصــة). وقــد  ــل اجله  (مت معاجلــة موضــوع البــاغ الــكاذب مــن قب
أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا بخيانــة األمانــة 

وأخــذ مبلــغ مالــي وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة  :
1/ اعتــراف األول والثانــي املــدون صفحــة )14.8(  مــن دفتــر التحقيــق 

املرفــق داخــل الطــرد                
2/ محضــر االنتقــال واملعاينــة علــى مــكان املبالــغ والشــيكات املرفــق 

داخــل الطــرد                             .
3/ إفادة / ..... واملدون يف دفتر التحقيق املرفق بالطرد .

وببحث سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق .
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة 

)علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل( .
ــه .... قائــا  ــى املدعــى عليهمــا وقــد أجــاب املدعــى علي هــذه دعــواي عل
إن مــا ذكــره املدعــي العــام يف الدعــوى غيــر صحيــح إال فيمــا ذكــر يف 
مبلــغ الســتن ألــف والصحيــح أننــي أعمــل مراســا ومعقبــا يف شــركة 
املبالــغ  أموالهــا  مــن  أخــذت  .....وقــد  وصاحبهــا  التأمــن  .....لوكالــة 
واختلقــت  ذكــر  كمــا  اســتراحتي  يف  بإخفائهــا  وقمــت  املذكــورة 
ــه .....أي عاقــة يف أخــذ  قصــة الســرقة املذكــورة وليــس للمدعــى علي
أمــوال الشــركة بــل أحتملهــا لوحــدي وقــد أقرضنــي ســتن ألــف ريــال 
ــا مــن أمــوال الشــركة واحلقيقــة  ــق إنه ــت يف التحقي وســلمته إياهــا وقل
ــي أعمــل  ــه .....إنن ــي هكــذا أجــاب وأجــاب املدعــى علي ــا مــن أموال أنه
ــي عاقــة باختــاس  ــة التأمــن مراســا وليــس ل يف شــركة .....لوكال
األمــوال وقــد أبلغنــي املدعــى عليــه .....بتعرضــه للســطو مــن قبــل شــخص 
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أخــذ مــال الشــركة منــه  وقــد رأيــت زجــاج ســيارته مكســورا وبــه 
إصابــات فاتصلــت وأخبــرت الشــرطة وقــد ســلمني ســتن ألــف ريــال 
قرضــة حســنة ســلمتها لــه وقمــت بإرجاعهــا للشــركة ألنهــا وديعــة لــدي 
والشــركة تســتخدم حســابي يف اإليــداع والتحويــل ولــم أقــم بســرقة 
شــيء مــن أموالهــا هكــذا أجــاب وباالطــاع علــى أوراق املعاملــة ألفيــت 
أقــوال املدعــى عليــه .....علــى ص4 مــن آخــر ملــف يف التحقيــق يف الطــرد 
املرفــق باملعاملــة واملتضمــن إقــراره بســحب ســتن ألــف ريــال مــن حســاب 
ــة بأســبوعن وقــد طلبــت الشــركة تســليم  الشــركة قبــل وقــوع احلادث
املبلــغ يف نفــس يــوم احلادثــة وعلــى ص5 أنــه أعطــى هــذا املبلــغ للمدعــى 
للشــركة  بإرجاعــه  قــام  وأنــه  املبلــغ  هــذا  لــه  .....أرجــع  .....وأن  عليــه 
إ.هـــ وذلــك مرصــود يف إقــراره املصــدق شــرعا علــى ص2-3 مــن امللــف 
الثانــي للتحقيــق وبعرضــه عليــه قــال وقعــت عليــه دون أن أقرأهــا وهــي 
صحيحــة ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه كــم عــدد املبالــغ التــي أخذتهــا 
هــل  جــرى ســؤاله  ثــم  فقــط  ريــال  ألــف  فقــال ســتون  الشــركة  مــن 
ــودع يف حســابك فقــال نعــم كشــف  ــك أن الشــركة ت ــات ذل يوجــد إثب
حســاب وقــدم صــورة كشــف حســاب باســمه يف البنــك ...................
ولــم يوجــد فيــه ذكــر للشــركة وإمنــا حتويــل مــن احلســاب للشــركة 
.....للتأمــن فقــال إن األمــوال تــودع بأســماء مندوبــي الشــركة فجــرى 
ســؤال املدعــى عليهمــا أيــن تودعــون أمــوال الشــركة فقــاال يف حســابها 
وهــو نفــس حســاب الشــركة .....للتأمــن ألن الشــركة التــي نعمــل فيهــا 
مــن فروعهــا هكــذا أجابــا فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة 
وإلقــرار املدعــى عليــه .....مبــا جــاء يف الدعــوى وإقــرار املدعــى عليــه 
.....بأخــذه مبلــغ ســتن ألــف ريــال مــن أمــوال الشــركة وأنــه هــو املبلــغ 
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الوحيــد الــذي ســحبه منهــا لوجــود حســاب خــاص بالشــركة وإلقــرار 
املدعــى عليــه .....بإرجاعــه املبلــغ يف يــوم احلادثــة ولظهــور اخليانــة بتصــرف 
املدعــى عليهمــا املذكــور ومشــروعية التعزيــر عليــه ملخالفتــه قــول اهلل 
تعالــى )إن اهلل يأمركــم أن تــؤدوا األمانــات إلــى أهلهــا( فقــد ثبــت لــدي 
ــغ مالــي مــن الشــركة  إدانــة املدعــى عليهمــا بخيانــة األمانــة وأخــذ مبل
وحكمــت عليهمــا مبــا يلــي : 1/ ســجن املدعــى عليــه .....ثاثــون شــهرا 
وجلــده ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون 
جلــدة 2/ ســجن املدعــى عليــه .....ســنة وجلــده مائــة وعشــرين جلــدة 
مفرقــة علــى دفعتــن كل دفعــة ســتون جلــدة والســجن احملكــوم بــه 
يبــدأ مــن تاريــخ اإليقــاف واجللــد أمــام النــاس وبــن كل دفعتــن عشــرة 
املدعــي  وقــرر  القناعــة  عليهمــا  املدعــى  قــرر  عليهمــا  وبعرضــه  أيــام 
العــام االعتــراض مكتفيــا بائحــة الدعــوى جــرى النطــق باحلكــم يف 
1434/03/14هـــ وأغلقــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وعليــه 
جــرى التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 1434/3/14هـــ
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 
34275988 وتاريــخ 1434/6/24هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .....واملســجل برقــم 34227186 
وتاريــخ 1434/5/29هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن/ 
1- ...... 2- .......... )مينــي اجلنســية( التهامهمــا بخيانــة األمانــة وأخــذ مبلــغ 
ــه مبــا هــو  ــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلت ــي عل مال
مــدون ومفصــل بــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
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قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 
ــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . نبين
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رقم الصك: 3450816 تاريخه: 1434/02/30هـ 
رقم الدعوى: 3474572

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3462390 تاريخه: 1434/3/15هـ

خيانــة أمانــة - اختــاس أمــوال بصفتــه منــدوب مبيعــات - ثبوت اإلدانة  
باإلقرار - التعزير بالســجن واجللد .

1. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم :) إن دماءكــم وأموالكــم عليكــم 
حــرام ( .

2. ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )كل املســلم علــى املســلم 
حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( .

- اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه بقيامــه  بالنصــب واالحتيــال املالــي 
وخيانــة األمانــة واملجــرم شــرعًا ويطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 

واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره.
حيــث إنــه بتاريــخ 1433/5/4هـــ تبلغــت اجلهــة األمنيــة مــن / .... عــن 
ــغ  ــه حيــث أفــاد املبِل ــي علي ــال املال ــه بالنصــب واالحتي ــام املدعــى علي قي
أنــه يتعامــل مــع شــركة ........... وأن املدعــى عليــه هــو منــدوب املبيعــات 
املكلــف مــن قبلهــم وقــد اكتشــف قيامــه بعمليــات نصــب واحتيــال 
واختــاس مبالــغ ماليــة كبيــرة، مت حصــر مبلــغ مبدئــي منهــا قــدره 
ثاثمائــة وســتة وعشــرون ألفــًا وواحــد وســتون ريــااًل ثــم بعــد  ذلــك تبــن 
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لــه أن إجمالــي املبلــغ املختلــس قرابــة أربعــة مايــن ريــال حيــث كان 
املدعــى عليــه يســتلم املبالــغ نقــدًا ويســلمه ســندات بالقبــض ثــم يوصــل 
هــذه الســندات إلــى شــركة ... ناقصــة عمــا كتــب لــه والفــرق يقــوم 
باختاســه طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه 

ــره . ــردع غي ــة تزجــره وت ــة تعزيري ــه بعقوب واحلكــم علي
- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ، صــدر احلكــم بثبــوت إدانــة 

املدعــى عليــه  مبــا نســب إليــه.
 واحلكم مبا يلي :

1- بسجن املدعى عليه مدة سنتن وستة أشهر .
2- جلدة مائتي جلدة مفرقة على خمس دفعات متساوية.

3- أوصى بإبعاده عن الباد بعد انتهاء محكوميته .
- قــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر 

املدعــى عليــه القناعــة- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد : ففــي هــذا اليــوم الســبت املوافــق1434/02/30 
........... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بحائــل   وبنــاء  هـــ  لــدي أنــا 
اجلزائّيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى 
بحائــل/ املكلــف برقــم 3474572 وتاريــخ 1434/02/13 هـــ  املقيــدة 
افتتحــت  هـــ   1434/02/13 وتاريــخ   34369708 برقــم  باحملكمــة 
اجللســة الســاعة التاســعة وخمــس وأربعــن دقيقــة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام .......... وادعــى علــى احلاضــر معــه الســجن .......... لبنانــي اجلنســية 
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مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )..........( قائــًا يف دعــواه عليــه إنــه بتاريــخ 
1433/5/4 هـــ تبلغــت اجلهــة األمنيــة مــن /............ عــن قيــام املدعــى 
عليــه بالنصــب واالحتيــال املالــي عليــه حيــث أفــاد املبلــغ أنــه يتعامــل 
مــع شــركة ................وأن املدعــى عليــه هــو منــدوب املبيعــات املكلــف 
مــن قبلهــم وقــد اكتشــف قيامــه بعمليــات نصــب واحتيــال واختــاس 
مبالــغ ماليــة كبيــرة مت حصــر مبلــغ مبدئــي منهــا قــدره ثاثمائــة وســتة 
وعشــرون ألفــًا وواحــد وســتون ريــال ثــم بعــد  ذلــك تبــن لــه أن إجمالــي 
املبلــغ املختلــس قرابــة أربعــة مايــن ريــال حيــث كان املدعــى عليــه 
يســتلم املبالــغ نقــدًا ويســلمه ســندات بالقبــض ثــم يوصــل هــذه الســندات 
إلــى شــركة ... ناقصــة عمــا كتــب لــه والفــرق يقــوم باختاســه أوقــف 
بتاريــخ 1433/5/17 هـــ ثــم أفــرج عنــه بتاريــخ 1433/6/29 هـــ اســتنادًا 
للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة حيــث جــرى االتفــاق بــن 
املدعــى عليــه واملبلــغ علــى أن يســدده مبلــغ خمســمئة ألــف ريــال ثــم يتــم 
جــرد بقيــة املبالــغ املدعــى بهــا ليتــم تســليمها للمبلــغ يف مــدة ال تتجــاوز 
تقريــر  املختلســة حســب  املبالــغ  إجمالــي  أن  تبــن  أشــهر حيــث  ســتة 
املكتــب احملاســبي مليونــن وســتمائة وخمســة وخمســن ألفــًا وســتة 
وســتون ريــال  والتــي أقــر املدعــى عليــه بصحتهــا إال أنــه لــم يــف مبــا مت 
االتفــاق عليــه فجــرى توقيفــه بتاريــخ 1434/1/7 هـــ اســتنادًا للمادتــن 
أن  اعتــرف  وباســتجوابه  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )113.112(
املبلــغ عميــل لديــه وأنــه يقــوم بزيــادة مبالــغ عليــه أي علــى قيمــة الفواتيــر 
حيــث إنــه ـ أي املبلــغ ـ ال يراجــع الفواتيــر وإمنــا يبنــي علــى الثقــة املتبادلــة 
بينهمــا ، كمــا أضــاف أنــه يقــوم بتزويــد الشــركة بصــورة مــن الســند 
يختلــف عــن الســند احلقيقــي وبإعــادة اســتجوابه أفــاد أنــه متــى مــا أثبــت 
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امُلبّلــغ أي مبالــغ بتقريــر مــن مكتــب محاســبي أنــه مســتعد لدفعهــا ، 
وبتاريــخ 1434/1/10هـــ أقــر أنــه اتفــق مــع املبلــغ علــى أن يدفــع لــه مبلــغ 
مليــون ريــال غيــر املبلــغ الــذي ســبق وأن دفــع لــه مقدمــًا وقــدره خمســمائة 
ألــف ريــال ويكــون باقــي املبلــغ الــذي مت النصــب واالحتيــال بــه علــى 
املبلــغ وقــدره مليــون ومائــة ألــف وخمســة وخمســون ألفــًا وســتمائة وتســعة 
وتســعون ريــال قــد ســامحه بــه وتنــازل عنــه وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن 
اتهامــه بالنصــب واالحتيــال املالــي وخيانــة األمانــة واملجــرم شــرعًا وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- اعترافــه وإقراراتــه املنــوه عنهــا املدونــة 
علــى الصحائــف )1-6( مــن اللفــة رقــم )19( والصحائــف )1-4( مــن 
اللفــة )20( 2- مــا تضمنــه التقريــر املعــد مــن قبــل املكتــب احملاســبي 
واملصــادق عليــه مــن املدعــى عليــه املرفــق لفــة رقــم )42.38( 3- العقــد 
املبــرم بــن الطرفــن املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )37( وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه فعــل ومحــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره علمــًا أن 
احلــق اخلــاص مــا زال قائمــًا هكــذا ادعــى املدعــي العــام وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه ضــدي مــن اتهامــي بالنصــب واالحتيــال املالــي وخيانــة األمانــة 
فهــذا صحيــح وذلــك أنــي كنــت اســتلم مبالــغ ماليــة لصالــح شــركة ... 
مــن املبلــغ وكنــت أقــوم بزيــادة الكشــوفات احلســابية علــى املبالــغ التــي 
لصالــح الشــركة وهــي يف الواقــع ليســت مســتحقة علــى املبلــغ .........ثــم 
أقــوم باختاســها وكان مجمــوع املبالــغ التــي اختلســتها مــن املبلــغ بهــذه 
الطريقــة............... مليــون وخمســمئة ألــف ريــال تقريبــا هكــذا أجــاب
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى 
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الدعــوى العامــة ولعمــوم قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم:) إن دمائكم 
وأموالكــم عليكــم حــرام( ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم:)كل 
املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( ملــا تقــدم كلــه فقــد 
ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بالنصــب واالحتيــال املالــي علــى املواطــن 
ــدة  ــه مــدة ســنتن وســتة أشــهر وجل .......وحكمــت بســجن املدعــى علي
مائتــي جلــدة مفرقــة علــى خمــس دفعــات متســاوية وأوصيــت بإبعــاده 
عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت 
واهلل أعلــم واحكــم وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة بهــذا احلكــم ولــم يقنــع املدعــي العــام بهــذا احلكــم وطلــب 
رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وبهــذا انتهــت هــذه 
القضيــة يف متــام الســاعة العاشــرة والثلــث وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/30 هـ
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  بتدقيــق  املختصــة  األولــى 
رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل  مبنطقــة 
لدينــا  واملقيــدة  1434/3/7هـــ  تاريــخ  34369708يف  بحائــل  اجلزائيــة 
برقــم 34605438 يف تاريــخ 1434/3/9هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي 
الصــادر مــن صاحــب الفضيلــة الشــيخ/............. القاضــي باحملكمــة 
اخلــاص  1434/2/30هـــ  تاريــخ  يف  برقــم/3450816  بحائــل  اجلزائيــة 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ............لبنانــي اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقم/)........(بشــأن نصــب واحتيــال وقــد تضمــن القــرار حكــم 
صاحــب الفضيلــة وفقــه اهلل علــى املدعــى عليــه علــى النحــو املفصــل يف 
ــة جــرت  القــرار املرفــق وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل



23

املصادقــة علــى ماحكــم بــه فضيلتــه وفقــه اهلل بالقــرار املشــار إليــه . 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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خيانــة أمانــة - االســتياء علــى ملفــات ومســتندات ملشــاريع مؤسســة 
مــن قبــل موظــف يعمــل بهــا وإخفائهــا بقصــد اإلضــرار واملســاومة علــى 
إرجاعهــا - إنــكار الدعــوى - إجــراءات االســتدالل - التعزيــر بالســجن 

واجللــد للحقــن العــام واخلــاص .

- قولــه تعالــى )) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تخونــوا اهلل والرســول وتخونوا 
أماناتكــم وأنتــم تعلمون ((

- قولــه عليــه الصــاة والســام ) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه 
ويــده(.

األمانــة  بخيانــة  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  عــن  التحقيــق  أســفر 
باالســتياء علــى ملفــات ومســتندات ملشــاريع املؤسســة وإخفائهــا بقصــد 
اإلضــرار واملســاومة علــى إرجاعهــا، وذلــك بعــد مــا مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه مــن قبــل اجلهــات املختصــة بنــاء علــى بــاغ املديــر العــام 
ألحد املؤسســات املتضمن أن املدعى عليه حضر إلى مكتب املؤسســة 
وســرق مســتندات وملفــات عائــدة للمؤسســة تتعلــق مبشــاريع تقــدر مببلغ 
عشــرة مايــن ريــال، كمــا أفــاد بقيــام املوظــف  )املدعى عليه( بإرســال 
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رســالة جلوالــه نصها)خلــص إلــي عنــدك أســلمك اللــي عنــدي( وأفــاد 
بوجــود امللفــات مبنــزل املدعــى عليــه ويرغــب يف اســتعادتها - باالطــاع 
علــى صحيفــة حالتــه اجلنائيــة لــم يعثــر لــه علــى ســوابق - طلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة - بعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكرهــا جملــة وتفصيــا، 
ودفــع بــأن لــه مســتحقات ماليــة لــدى املؤسســة وعندمــا طالبهــم بهــا مت 
تلفيــق هــذه التهمــة ضــده وأمــا األوراق واملســتندات التــي عثــر عليهــا يف 
ســكنه اخلاص فهي عائدة للمؤسســة وملشــاريع قدمية مت االنتهاء منها، 
وليــس لهــا أي قيمــة وهــي أيضــا صــور وليســت أصــول، وأمــا الرســالة 
التــي أشــار إليهــا املدعــي العــام فقــد كان يقصــد الســيارة املســلمة لــه 
مــن قبــل الشــركة ثــم إنــه يف اليــوم التالــي قــام بتســليم الســيارة خشــية 
الوقــوع يف أي مســاءلة نظاميــة - مت ســماع شــهادة الشــهود، وتعديلهــم- 
حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص وادعــى علــى املدعــى عليــه مبثــل دعــوى 
املدعــي العــام وطلــب تعزيــره - أحضــر املدعــي باحلــق اخلــاص شــهودا، 
ومت ســماع شــهادتهم- جــرى االطــاع علــى محضــر القبــض كمــا جــرى 
االطــاع علــى أقــوال املدعــى املدونــة علــى ملــف إجــراءات االســتدالل 
- بنــاء علــى مــا تضمنتــه شــهادة الشــهود املعدلــن ومــا تضمنــه محضــر 
القبــض وإقــرار املدعــى عليــه بــأن جميــع املســتندات عائــدة للمؤسســة 
وأنهــا موجــودة يف منزلــه، وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه يعــد عمــًا 
محرمــًا وفعــًا قبيحــا وليــس مــن األمانــة، وألن مــا دفــع بــه املدعــى عليــه 
يعــد دفعــًا غيــر مقبــول لــذا ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه بخيانــة األمانــة مــن 
خــال االســتياء علــى ملفــات ومســتندات ملشــاريع املؤسســة وإخفائهــا 
بقصد اإلضرار واملســاومة على إرجاعها ومت احلكم  بتعزيره بالســجن 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33351384 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/05/22هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33948886 وتاريــخ 
1433/05/19هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق 1433/05/25هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة 19 : 08  وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....بالنيابــة عــن 
املدعــي العــام .....بالتعميــد ..... يف 1433/01/16هـــ وادعــى علــى .....
موقــوف   ).....( رقــم  إقامــة  رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  ســوري  عامــًا 
بســجون محافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم  ).....( وتاريــخ 
اإلجــراءات  نظــام  مــن   )108( رقــم  للمــادة  اســتنادًا  1433/3/22هـــ 
اجلزائيــة بتاريــخ 1433/3/7هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل 
شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي بشــرطة  محافظــة جــدة بحــي .....
أن  .....املتضمــن  ملؤسســة  العــام  املديــر  املدعــي/.....  بــاغ  علــى  بنــاًء 
املدعــى عليــه حضــر إلــى مكتــب املؤسســة التابعــة لــه وســرق مســتندات 

ــع مــرات  ــدة مكــررة أرب ــده خمســًا وثاثــن جل ــة أشــهر وجل مــدة ثماني
وذلــك للحقــن العــام واخلــاص مناصفــة بينهمــا ســجنًا وجلــدًا - بعــرض 
احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص واملدعــى عليــه قــرر 
املدعــي باحلــق اخلــاص القناعــة وقــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه باحلكــم 
وطلــب تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة ولــم يبــد املدعــي العــام اعتراضــه، 

وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .
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وملفــات عائــدة للمؤسســة تتعلــق مبشــاريع تقــدر مببلغ)10(مليــون ريــال 
كمــا أفــاد بقيــام املوظــف بإرســال رســالة جلوالــه نصهــا )خلــص إلــي 
عنــدك أســلمك اللــي عنــدي( كمــا أفــاد بوجــود ملفــات مبنــزل املدعــى 
عليــه ويرغــب يف اســتعادتها وبتاريــخ 1433/3/7هـــ مت االنتقــال رفــق 
امللفــات  مــن  العديــد  علــى  عثــر  وبتفتيشــه  منزلــه  إلــى  عليــه  املدعــى 
وأجهــزة ألب تــوب واملوضحــة جميعهــا مبلــف التحقيــق املرفــق باللفــة 
)19( واملدونــة بالصفحــات )3-12( كمــا عثــر علــى شــهادات عائــدة 
للمدعــى عليــه معــدل فيهــا املهنــة مــن مســاعد مهنــدس إلــى مهنــدس 
مدنــي بواســطة الفوتوشــوب وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بــأن جميــع 
ــدة ملؤسســة .....وقــد أخذهــا  ــه عائ ــر عليهــا مبنزل ــي عث املضبوطــات الت
مــن املؤسســة بنفســه كمــا أقــر بقيامــة بإرســال الرســالة املنــوه عنهــا 
ملديــر املؤسســة وأن قصــده مــن ذلــك هــو الضغــط عليــه الســتام حقوقــه 
.كمــا أقــر بتعديــل مهنتــه يف الشــهادات اخلاصــة بــه وذلــك عــن طريــق 
الفوتوشــوب وســحبها بعــد ذلــك عــن طريــق الكمبيوتــر وقــد فــرزت لــه 
أوراق بشــأن ذلــك وأحيلــت إلــى شــعبة التزويــر باخلطــاب رقم.....وتاريــخ 
1433/4/23هـــ وأســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه 
بخيانــة األمانــة مــن خــال االســتياء علــى ملفــات ومســتندات ملشــاريع 
ــك  ــا .وذل ــى إرجاعه ــا بقصــد اإلضــرار واملســاومة عل املؤسســة وإخفائه

لألدلــة والقرائــن التاليــة:-
1. ما ورد يف إقراره املنوه عنه املدون ص )13( لفة )19(

2. ما ورد يف محضر االنتقال واملعاينة املنوه عنه ص)3-12( لفه )19(
3. ما ورد يف محضر تفريغ الرسالة املنوه عنها ص )6( لفه )18(

وباالطــاع علــى صحيفــة حالتــه اجلنائيــة لــم يعثــر لــه علــى ســوابق وحيــث 
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أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة فعــل محرم 
ــه  ــب إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم علي ــذا اطل ومعاقــب عليــه شــرعًا ل
بعقوبــة تعزيريــه لقــاء ذلــك )علمــًا أن احلــق اخلــاص لــم ينتهــي ( وأســاله 

اجلــواب وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/5/25هـــ 
1433/05/25هـــ  الثاثــاء  اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــى عليــه 
وبســؤاله عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام 
غيــر صحيــح جملــة وتفصيــًا ومــا  حصــل هــو أن لــي مســتحقات ماليــة 
لــدى مؤسســة .....وعندمــا طالبــت بهــا مت تلفيــق هــذه التهمــة ضــدي وأمــا 
ــر عليهــا يف ســكني اخلــاص فهــي عائــدة  األوراق واملســتندات التــي عث
لهــا  للمؤسســة وملشــاريع قدميــة مت االنتهــاء منهــا ومت تقفيلهــا وليــس 
أي قيمــة وهــي أيضــا صــور وليســت أصــول فكيــف أقــوم بســرقتها أو 
أســاوم عليهــا وأمــا الرســالة التــي أشــار إليهــا املدعــي العــام فقــد كنــت 
أقصــد الســيارة املســلمة لــي مــن قبــل الشــركة ثــم إنــي يف اليــوم التالــي 
قمــت بتســليم الســيارة خشــية الوقــوع يف أي مســاءلة نظاميــة هكــذا 
أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه طبــق دعــواه أجــاب قائــًا نعــم 
لــدي بينــة وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا هكــذا أجــاب وعليــه جــرى رفــع 
حــرر  التاســعة  الســاعة  اجللســة  ختــام  التوفيــق وكان  وبــاهلل  اجللســة 
يف 1433/05/25هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء 
وفيهــا  العاشــرة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1433/06/11هـــ  املوافــق 
حضــر للشــهادة وأدائهــا كل مــن )1( .....ســعودي بالهويــة رقــم ) .....( 
)2( .....ســعودي بالهويــة رقــم ) .....( وباستشــهادهما شــهدا هلل تعالــى 
قائلــن أنــه جــرى االنتقــال يف متــام الســاعة الثامنــة مســاًء يــوم االثنــن 
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ــى  املوافــق 1433/03/07هـــ  وبرفقــة الســجن / .....ســوري اجلنســية إل
منزلــه وعنــد الوصــول إلــى املنــزل اتضــح بأنــه يقــع بحــي .....وهــو عبــارة 
عــن شــقة مكونــة مــن غرفتــن وصالــة ومطبــخ وحمــام ومت فتــح البــاب 
اخلارجــي للشــقة مــن قبــل الســجن وجــرى دخــول الغرفــة اخلاصــة بــه ومت 
فتحهــا مــن قبلــه وعثــر بداخــل الغرفــة علــى أوراق ومســتندات يقــدر 
عددهــا ب ) 133 ( مائــة وثاثــة وثاثــون ملــف ومســتند أشــير إليهــا 
يف امللــف رقــم )19( ص )3-11( املرفــق باملعاملــة هــذا مــا لدينــا ونشــهد 
بــه ثــم حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص ..... بالســجل املدنــي رقــم ) .....( 
وادعــى قائــًا إن املدعــى عليــه قــام بخيانــة األمانــة حيــث أنــه أخــذ أوراق 
ومســتندات وملفــات ملشــاريع املؤسســة وقــام بإخفائهــا بقصــد اإلضــرار 
باملؤسســة وبــدون وجــه حــق وبقصــد املســاومة وقــد تضــررت مــن هــذا 
الفعــل أطلــب تعزيــر املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــه رادعــة هــذه دعــواي 
وحيــث لــم يحضــر املدعــى عليــه جــرى رفــع اجللســة إلحضــاره وعــرض 
الشــهادة يف دعــوى املدعــي العــام عليــه وبــاهلل التوفيــق وكان ختــام 
اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر 
يف 1433/06/11هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر لتزكيــة الشــهود أعــاه كل مــن )1( 
 ( رقــم  بالســجل  ..........ســعودي   )2(  ).....( رقــم  بالســجل  .....ســعودي 
.....( وشــهد بعدالــة الشــاهدين وإنهمــا مقبولــي الشــهادة لهمــا وعليهمــا 
وهمــا مــن أهــل التقــوى والصــاح وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 

1433/06/11هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1433/07/21هـ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى عليــه .....وبعــرض الشــهادة عليــه 
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أجــاب قائــًا مــا جــاء يف الشــهادة صحيــح إال أن هــذه األصــول والصــور 
إنــي مســؤول قســم اجلــودة والســامة والتســعيرة يف  لــي حيــث  تعــود 
ــر  ــا الــذي عملتهــا للشــركة حيــث إن املدي الشــركة فهــذه األصــول أن
ــّي أن أعمــل يف املنــزل أعمــال إضافيــة هكــذا أجــاب وألجــل  يصــر عل
ــة جــرى رفــع اجللســة  ــادة بين حضــور املدعــي باحلــق اخلــاص وإحضــار زي

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/07/21هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 33351384 برقــم  املســاعد  جــدة/  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
 33948886 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/05/22هـــ   وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/05/19هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافق1433/10/23هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة وفيهــا حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص واملدعــى 
عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي اخلــاص أجــاب قائــًا مــا 
ذكــره املدعــي صحيــح ولكــن املســتندات التــي بحوزتــي كلهــا صــور 
وقــد اســتلمتها منــي قســم شــرطة .....وكمــا أنهــم قامــوا بأخــذ أغــراض 
اخلاصــة لــي وهــي عبــارة عــن أجهــزة جــوال وحواســيب ولــم يردوهــا 
لــي  هكــذا أجــاب وألجــل طلــب البينــة  مــن املدعــي اخلــاص  جــرى 
رفــع اجللســة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/10/23هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1433/11/1هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص وحضــر حلضــوره 
التــي طلــب  بينتــه  اخلــاص عــن  باحلــق  املدعــي  املدعــى عليــه وبســؤال 
إمهالــه إلحضارهــا أجــاب قائــًا لقــد أحضــرت بينتــي وأطلــب ســماع مــا 
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لديهمــا مــن شــهادة وقــد حضــر الشــاهد/ .....ســوداني اجلنســية باإلقامــة 
رقــم ) .....( وشــهد قائــًا أشــهد هلل بــأن املهنــدس/ .....كان مســئول 
عــن قســم ضبــط اجلــودة يقــوم بتســليم األوراق لاستشــاري وكذلــك 
إحضــار بعــض األوراق مــن االستشــاري وتســليمها للشــركة وأن األوراق 
التــي وجــدت مبنزلــه ال علــم لــي بهــا هكــذا شــهد ثــم حضــر للشــهادة/ 
.....مصــري اجلنســية باإلقامــة ) .....( وشــهد بقولــه أشــهد هلل تعالــى بأنــي 
أعمــل لــدى شــركة .....للمقــاوالت يف طريــق املدينــة املنــورة ولــي فتــرة 
ثــاث ســنوات وســلمت لــي ســيارة لتوصيــل املــدارس وأننــي رأيــت املدعى 
عليــه قــد أخــذ ملفــات مــن الشــركة وأعادهــا بعــد ثــاث ســاعات  هــذا 
مــا لــدى وبــه أشــهد وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا إننــي 
أكتفــي بإجابتــي الســابقة هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي باحلق اخلاص 
ــة هكــذا  ــادة بين ــدي زي ــًا ليــس ل ــة أجــاب قائ ــادة بين ــه زي إن كان لدي
أجــاب وألجــل تأمــل القضية جرى رفع اجللســة حــرر يف 1433/11/01هـ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 33351384 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/05/22هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33948886 وتاريــخ 
1433/05/19هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافق1433/12/26هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة  وفيهــا حضــر املدعــى عليــه ..... واملدعــي باحلــق اخلــاص 
..... واملدعــي العــام هــذا وقــد جــرى منــا االطــاع علــى أوراق املعاملــة 
ومنهــا محضــر القبــض املرفــق لفــة رقــم)19( وهــو مطابــق ملــا ذكــره 
ــة  ــه املدون ــى أقــوال املدعــى علي ــام كمــا جــرى االطــاع عل املدعــي الع
علــى ملــف إجــراءات االســتال املرفــق لفــة رقــم )19 ص2( ويتضمــن 
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إقــراره بــأن جميــع املســتندات عائدة ملؤسســة .....وأنهــا موجودة يف منزله 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا تضمنتــه شــهادة الشــهود 
املعدلــن ومــا تضمنــه محضــر القبــض وإقــرار املدعــى عليــه بــأن جميــع 
ــى  ــه تعال ــه ولقول ــا موجــودة يف منزل ــدة ملؤسســة .....وأنه املســتندات عائ
))يأيهــا الذيــن آمنــوا ال تخونــوا اهلل والرســول وتخونــوا أماناتكــم وأنتــم 
تعلمــون (( وقولــه عليــه الصــاة والســام )املســلم مــن ســلم املســلمون مــن 
لســانه ويــده( وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه يعــد عمــًا محرمــًا وفعــًا 
قبيحــا وليــس مــن األمانــة وألن مــا دفــع بــه املدعــى عليــه يعــد دفعــًا غيــر 
مقبــول ولــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه .....بخيانــة 
األمانــة مــن خــال االســتياء علــى ملفــات ومســتندات ملشــاريع املؤسســة 
وإخفائهــا بقصــد اإلضــرار واملســاومة علــى إرجاعهــا وقــررت تعزيــره 
بالســجن مــدة ثمانيــة أشــهر يحتســب منهــا مــا أمضــاه موقوفــًا يف هــذه 
القضية  وجلده خمســة وثاثن جلدة مكررة أربع مرات بن كل مرة 
واألخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوع وذلــك للحقــن العــام واخلــاص مناصفــة 
بينهمــا ســجنًا وجلــدًا وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعي باحلق 
اخلــاص واملدعــى عليــه قــرر املدعــي باحلــق اخلــاص القناعــة وقــرر املدعــى 
عليــه عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة فأفهمتــه 
ــوم الســبت املوافــق 1434/1/3هـــ الســتام صــورة مــن  ــا يف ي مبراجعتن
احلكــم وتقــدمي الئحتــه خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريخــه ولــم يبــد املدعــي 
العــام اعتراضــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده  
وبعــد ، فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة مبحكمــة 
ــة الــواردة  االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعامل
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مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املســاعد رقــم 
مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/5/4هـــ  وتاريــخ   33948886
جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ..... الشــيخ/  فضيلــة 
رقــم 344014 وتاريــخ 1434/1/6هـــ احملكــوم  فيــه مبــا دون بباطــن 
القــرار املتضمــن دعــوى املدعــى العــام ضــد/..... املتهــم يف خيانــة األمانــة 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
ــه  ــى ال ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــى احلكــم، واهلل املوفــق . وصل عل

وصحبــه وســلم .
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1433/11/30هـ    رقم الصك:33471070 تاريخه: 
رقم الدعوى: 33256253

قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34215341  تاريخه: 1433/5/19هـ

اختــاس - اختــاس مبالــغ ماليــة مــن صرافــات البنــك - املتعــدي 
واملفــرط يضمــن مــا جنــت يــده - مــن فعــل فعــا لــم يــؤذن لــه فيــه ضمــن 

- التعزيــر بالقرائــن .

1. القاعدة الفقهية :أن اإلقرار ال يتعد صاحبه .
2. جــاء يف كشــاف القنــاع )ج9/ص 406(مــا نصــه )فــإن لــم يحرزهــا 
الوديــع يف حــرز مثلهــا مــع عــدم التعيــن ضمنهــا ألنــه مفــرط أو ســعى 
الوديــع بهــا إلــى ظالــم أو دل الوديــع عليهــا لصــًا فأخذها اللص ضمنها 
الوديــع لتعديــه وتفريطــه ( أ.هـــ جــاء يف الــروض املربــع )ج5/ص458(ما 

نصــه )ويلزمــه أي املــودع حفظهــا يف حــرز مثلهــا عرفــا ( 
3. كل مــن فعــل فعــا لــم يــؤذن لــه فيــه ضمــن مــا تولــد عنــه مــن ضــرر 

ينظــر املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ) ج28/ص289(.
4. وجــاء يف الشــرح الكبيــر 12/13)ويجــوز أن يضمــن احلــق للرجــل 
الواحــد اثنــان أو أكثــر...( إلــى أن قــال ).. فــان ضمــن كل واحــد 

منهــم جميعــه بــرئ كل واحــد منهــم بــأداء أحدهــم ( 
5. وجــاء أيضــا يف كشــاف القنــاع )ج8 / ص299(  مــا نصــه ) ويصــح ان 
يضمــن احلــق عــن املديــن الواحــد اثنــان فأكثــر...( إلــى أن قــال ).. فإن 
قــاال كل واحــد منــا ضامــن لــك األلــف الــذي عليــه فهــو أي قولهمــا 
ضمــان اشــتراك يف انفــراد ألنهمــا اشــتركا يف الضمــان وكل واحــد 

ضامــن الديــن منفــردا بضمانــه لــه أي لــرب احلــق ( .
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مبلــغ  باختــاس  بقيامهمــا  عليهمــا  للمدعــى  العــام  املدعــي  اتهــام   -
قــدره ) 1683400 ( مليــون وســتمائة وثاثــة وثمانــون ألفــا وأربعمائــة 
تغذيــة  يف  عملهمــا  أثنــاء   ... بنــك  صرافــات  مــن  مجموعــة  مــن  ريــال 

. وتعزيرهــم  إليهــم  أســند  مــا  إثبــات  الصرافات،يطلــب 
حيــث إنــه مت القبــض علــى األول بتاريــخ 1433/2/13هـــ وعلــى الثانــي 
بتاريــخ 1433/2/3هـــ بنــاء علــى البــاغ املقــدم مــن الوكيــل الشــرعي 
طبيعــة  اســتغا  عليهمــا  املدعــى  أن  املتضمــن   ،  ......... شــركة  عــن 
عملهمــا لــدى الشــركة يف تغذيــة صرافــات بنــك ... واختلســا مبلغــا 
قــدره ) 1683400 ( مليــون وســتمائة وثاثــة وثمانــون ألفــا وأربعمائــة 
ريــال مــن مجموعــة مــن صرافــات بنــك ... وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام إلــى املدعــى عليهمــا باختــاس مبلــغ قــدره ) 1683400 ( مليــون 
مــن  مجموعــة  مــن  ريــال  وأربعمائــة  ألفــا  وثمانــون  وثاثــة  وســتمائة 
صرافــات بنــك ... أثنــاء عملهمــا يف تغذيــة الصرافــات ، وذلــك لألدلــة 
والقرائــن  املرصــودة يف ملــف الدعــوى وباالطــاع علــى صحيفــة احلالــة 
اجلنائيــة لــم يعثــر للمدعــى عليــه األول  علــى حالــة جنائيــة مســجلة وعثــر 
للمدعــى عليــه الثانــي قضيــه مســجله عليــه بتهمــة لــواط وتعريــة شــخص 

وتصويــره لغــرض ســيئ والتهديــد
-  أجــاب املدعــى عليــه األول ... قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
مــن تاريــخ القبــض صحيــح وأنــا لــم أقــم باختــاس املبلــغ املذكــور وال 
عاقــة لــي بــه وأنــا أعمــل يف شــركة التغذيــة لبنــك ... والرقــم الســري 

للتغذيــة ال يعرفــه إال أنــا واملدعــى عليــه الثانــي



36

- أجــاب املدعــى عليــه الثانــي : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن تاريــخ 
عمليــة  أثنــاء  األول  عليــه  املدعــى  مــع  كنــت  وقــد  صحيــح  القبــض 
اإلختــاس وأعطانــي مبلغــا وقــدره أربعمائــة ألــف ريــال مقابــل التســتر 
والرقــم الســري لتغذيــة الصرافــات خــاص بــي وبــه  وقــد ســلمت هــذا 

املبلــغ للشــركة ولــي اعتــراف .
-حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص وكالة.....الوكيــل عــن شــركة ............
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل اخلبــر الثانيــة برقم 35066 
يف 1432/11/4هـــ اجللــد 3000 والتــي تخولــه حــق اإلقــرار واملرافعــة 
واملدافعــة وادعــى قائــًا قــام املدعــى عليهمــا باختــاس مبلــغ وقــدره 
مليــون وســتمائة وثاثــة وثمانــون ألــف وأربعمائــة ريــال أعــاد املدعــى 
عليــه الثانــي أربعمائــة ألــف ريــال للشــركة فيصبــح مجمــوع مــا اطلبــه 
ــغ وقــدره مليــون ومائتــان وثاثــة وثمانــون ألــف وأربعمائــة ريــال  هــو مبل

ــغ . اطلــب ســؤالهم واحلكــم عليهــم بدفــع املبل
- أجــاب كل واحــد منهمــا بانفــراد قائــًا مــا ذكــره املدعــي اخلــاص يف 

دعــواه غيــر صحيــح .
أدلة املدعي يف احلق اخلاص : 

أوال: ســند اســتام املبالــغ يكــون مذيــًا بتوقيــع املدعــى عليهمــا وقــد 
ــى توقيعاتهــم. صــادق املدعــى عليهمــا عل

ثانيــًا : ورقــة تعهــد علــى املدعــى عليهمــا للشــركة بتحمــل أي خطــأ أو 
إهمــال تتعــرض لهــا املبالــغ املســتلمة وقــد صــادق املدعــى عليهمــا علــى 

ذلــك .
ثالثــًا : تعهــد بعــدم كشــف الرقــم الســري ألي أحــد وقــد خالفــوا التعهــد 

فكاهمــا يعــرف الرقــم الســري لآلخــر .
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باالســتام  املســتندات  توقيعاتهــم يف  املدعــى عليهمــا علــى  - صــادق 
والتعهــدات.

- وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى وجوابهــا وحيــث أنكــر املدعــى 
أقــر كل  وألنــه  االختــاس   علــى  البينــة  ولعــدم  االختــاس  عليهمــا 
واحــد منهمــا باشــتراكهما يف اســتام جميــع املبالــغ ونظــرا ال قرارهمــا 
مبعرفــة كل واحــد منهمــا للرقــم الســري لآلخــر وهــو مخالــف لبنــود 
وعقــد الشــركة وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليهمــا فيــه إخــال 
باألمانــة وتضيعيهــا وفيــه تقصيــر يف حفــظ الوديعــة فإفشــاء كل واحــد 
منهمــا لألخــر بالرقــم الســري فيــه تعــدي وتفريــط يف حفــظ الوديعــة 
، صــدر احلكــم بثبــوت إدانــة املدعــي عليهمــا بالتفريــط والتعــدي يف 

حفــظ األمانــة والوديعــة  واحلكــم  مبــا يلــي :
 أوال : ســجن املدعــى عليهمــا ملــدة ســنة حتتســب منهــا مــدة اإليقــاف 
وجلــد كل واحــد منهمــا مائــة جلــدة تعزيــرا علنــا مفرقــة علــى فترتــن 

مناصفــة بينهمــا عشــرة أيــام .
 ثانيــا : إلــزام املدعــى عليهمــا بدفــع املبلــغ املدعــى بــه وقــدره مليــون 
ومائتــان وثاثــة وثمانــون ألفــًا وأربعمائــة ريــال بالتضامــن حيــث ثبــت أن 
املبلــغ كامــا يف ذمــة كل واحــد منهمــا منفــردا ولــرب املــال أي املدعــي 
اخلــاص بالوكالــة مطالبــة احدهمــا أو كاهمــا بكامــل املبلــغ ويرجــع 
املدعــى عليهمــا كل واحــد منهمــا علــى اآلخــر فيمــا زاد يف دفعــه عــن 

اآلخــر .
- قــرر املدعــى العــام واملدعــى عليهمــا االعتــراض وطلبــوا االســتئناف 
ــة - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . ــح اعتراضي بتقــدمي لوائ



38

ــة  ــا .........القاضــي يف احملكمــة اجلزئي ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33256253 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزئيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/04/12 هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 33679631 وتاريــخ 
1433/04/11 هـــ  ففــي يــوم االثنــن املوافــق1433/04/19 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 22 : 10 وفيهــا حضــر  املدعــي   العــام ..........ســعودي 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).............( واملكلــف مبوجــب اخلطــاب رقم 
24/56/2 يف 1432/1/16هـــ والصــادر مــن رئيــس دائــرة االدعــاء العــام 
مبحافظــة جــدة وادعــى قائــًا بصفتــي مدعيــًا عامــا بدائــرة االدعــاء 
العــام مبحافظــة جــدة أدعــي   : علــى كا مــن  1/ ............، )40( عامــًا 
، اجلنســية ســعودي مبوجــب الهويــة رقــم )..........( ، احيــل الــى ســجون 
جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم 11/36 يف 1433/2/24 هـــ  2/ 
................، اجلنســية ســعودي مبوجــب الهويــة رقــم )..........( ،  احيــل الى 
ســجون جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم 11/26 يف 1433/2/15 
هـــ حيــث  إنــه مت القبــض علــى األول بتاريــخ 1433/2/13هـ وعلى الثاني 
بتاريــخ 1433/2/3هـــ بنــاء علــى البــاغ املقــدم مــن الوكيــل الشــرعي 
عــن شــركة /.........، ســعودي اجلنســية ، املتضمــن أن املدعــى عليهمــا 
 ... لــدى الشــركة يف تغذيــة صرافــات بنــك  اســتغا طبيعــة عملهمــا 
واختلســا مبلغــا قــدره ) 1683400 ( مليــون وســتمائة وثاثــة وثمانــون 
عددهــا   ... بنــك  صرافــات  مــن  مجموعــة  مــن  ريــال  وأربعمائــة  ألفــا 
عليــه  املدعــى  أعــاد  وقــد  جــدة  أحــد عشــر صرافــا مبحافظــة   )11(
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الثانــي........ مبلــغ أربعمائــة ألــف ريــال إلــى الشــركة .  وقــدم املدعــي 
مجمــوع  أن  ........يتضمــن  القانونــي  احملاســب  مــن  محاســبيا  تقريــرا 
العجــز الكلــي هــو ) 1683400 ( مليــون وســتمائة وثاثــة وثمانــون ألفــا 
ــه يعمــل مــع  ــال. وباســتجواب املدعــى عليــه األول أفــاد بأن ــة ري وأربعمائ
الثانــي يف تغذيــة الصرافــات ببنــك ... وعندمــا طلــب تســلم األجهــزة منــه 
ألنــه لــم يعــد يرغــب االســتمرار يف هــذا العمــل فوجــئ بوجــود نقــص يف 
املبالــغ التــي مت جردهــا مــن أجهــزة الصــرف وناقصــة عــن املصــروف 
الفعلــي كمــا يتضــح مــن أوراق ) اجلورنــال ( اإللكترونــي التــي يطبعهــا 
اجلهــاز وال يعلــم كيــف حــدث هــذا العجــز ألنــه قــام بتغذيتهــا منــذ عشــرة 
أيــام تقريبــا ولــم يســجل ) اجلورنــال ( اإللكترونــي أي دخــول عليهــا 
منــذ تاريــخ دخولهــا وأن عملــه ســيتوقف لــدى الشــركة بعــد اإلجــراء 
النظامــي بتســلم األجهــزة وعمــل احملاضــر باالتفــاق مــع الشــركة أو 
إحالــة املوضــوع إلــى الشــرطة .وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي اعتــرف 
بأنــه يعمــل لــدى الشــركة املذكــورة يف تغذيــة الصرافــات منــذ شــهرين 
ــغ  ــاء ذلــك اختلــس......... مبال ــه املدعــى عليــه األول .......ويف أثن مــع زميل
ماليــة مــن تلــك الصرافــات وأعطــاه مبلــغ أربعمائة ألف ريــال على دفعات 
مقابــل ســكوته عنــه وكان يســتخدم رقــم املدعــى عليــه الثانــي فأبلــغ 
الشــركة قبــل أن يتــم اكتشــاف الشــركة لذلــك وأعــاد كامــل املبلــغ 
األربعمائــة ألــف ريــال إلــى الشــركة . وصــادق علــى اعترافــه شــرعا 
وبإجــراء املواجهــة بينهمــا أصــر املدعــى عليــه الثانــي علــى أقوالــه بأنــه 
اســتلم مــن املدعــى عليــه األول أربعمائــة ألــف ريــال عندمــا اكتشــف 
أمــره يف ســحب املبالــغ ليلتــزم الصمــت . وأقــر كل منهمــا بأنــه يعــرف 
رقــم اآلخــر الســري وأن فتــح الصرافــات ال يتــم اال بعــد ادخــال الرقمــن 
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العائديــن لهمــا وأن أي مبلــغ عجــز هــو حتــت مســئوليتهما.  وبإجــراء 
املواجهــة بينهمــا وبــن املديــر اإلقليمــي لشــركة ...... اقــر املدعــى عليــه 
ــال للشــركة كان قــد اســتلمه  ــة ألــف ري ــغ أربعمائ ــي بتســليم مبل الثان
ــر عهــدة  ــه يعتب ــغ املدعــى ب ــأن املبل ــذي أقــر ب ــه األول ال مــن املدعــى علي
عليهمــا  املدعــى  إلــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  وانتهــى  عليهمــا 
باختــاس مبلــغ قــدره )1683400 ( مليــون وســتمائة وثاثــة وثمانــون 
ألفــا وأربعمائــة ريــال مــن مجموعــة مــن صرافات بنك ... أثنــاء عملهما يف 
تغذيــة الصرافــات ، وذلــك لألدلــة والقرائــن  املرصــودة يف ملــف الدعــوى 
ــه األول   ــر للمدعــى علي ــم يعث ــة ل ــة اجلنائي ــى صحيفــة احلال وباالطــاع عل
علــى حالــة جنائيــة مســجلة وعثــر للمدعــى عليــه الثانــي قضيــة مســجلة 
عليــه بتهمــة لــواط وتعريــة شــخص وتصويــره لغــرض ســيء والتهديــد. 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا ، أطلــب إثبــات مــا نســب إليهمــا واحلكــم بتعزيرهمــا لقــاء ذلــك. 
علمــا بــأن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــا يف املبلــغ املتبقــي )1283400( 
ريــال .  هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
األول .....أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن تاريــخ 
القبــض صحيــح وأنــا لــم أقــم باختــاس املبلــغ املذكــور وال عاقــة لــي 
ــة لبنــك ... والرقــم الســري للتغذيــة ال  ــا أعمــل يف شــركة التغذي بــه وأن
يعرفــه إال أنــا واملدعــى عليــه الثانــي وليــس علــى ســوابق هكــذا أجــاب 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه الثانــي أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن تاريــخ القبــض صحيــح وقــد كنــت مــع املدعــى عليــه أثنــاء 
عمليــة االختــاس وأعطانــي مبلــغ وقــدره أربعمائــة ألــف ريــال مقابــل 
التســتر والرقــم الســري لتغذيــة الصرافــات خــاص بــي وبــه وعلــي ســابقة 
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وقــد ســلمت هــذا املبلــغ للشــركة ولــي اعتــراف مصــدق شــرعًا مبــا 
ذكــرت وحضــر يف  هــذه اجللســة املدعــي باحلــق اخلــاص وكالــة .........
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )............( والوكيــل عــن شــركة 
................. مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل اخلبــر الثانيــة 
برقــم 35066 يف 1432/11/4هـــ اجللــد 3000 والتــي تخولــه حــق اإلقرار 
واملرافعــة واملدافعــة وادعــى قائــًا قــام املدعــى عليهمــا باختــاس مبلــغ 
أعــاد  ريــال  وأربعمائــة  ألفــًا  وثمانــون  وثاثــة  وســتمائة  مليــون  وقــدره 
املدعــى عليــه الثانــي أربعمائــة ألــف ريــال للشــركة فيصبــح مجمــوع مــا 
ــغ وقــدره مليــون ومئتــان وثاثــة وثمانــون ألفــًا وأربعمائــة  اطلبــه هــو مبل
ريــال اطلــب ســؤالهم واحلكــم عليهــم بدفــع املبلــغ هــذه دعــواي وبعرضهــا 
علــى املدعــى عليهمــا أجــاب كل واحــد منهمــا بانفــراد قائــًا مــا ذكــره 
واحــد  أجــاب كل  غيــر صحيــح هكــذا  دعــواه  اخلــاص يف  املدعــي 
منهمــا وبســؤال املدعــي اخلــاص عــن بينتــه قــال لــدى بينــة وأطلــب املهلــة 
1433/5/2هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  إلــى  اجللســة  ورفعــت  إلحضارهــا 

الســاعة 9  حــرر يف 1433/4/19هـــ وأغلقــت اجللســة الســاعة 11
ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســة  وحضــر فيهــا املدعــي العــام واملدعــى 
عليهمــا واملدعــي اخلــاص وحضــر يف هــذه اجللســة أيضــًا وكيــل املدعــى 
رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  ســعودي   .......... ويدعــى   ........... عليــه 
)...........( مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الســجن بجــدة 
برقــم 35 يف 1433/3/29هـــ املجلــد 1/أ/س والتــي تخولــه حــق املدافعــة 
واملرافعــة وبســؤال املدعــي اخلــاص عــن بينتــه التــي وعــد بهــا أجــاب 
قائــًا بينتــي علــى النحــو التالــي أوال ســند اســتام املبالــغ يكــون مذيــًا 
بتوقيــع املدعــى عليهمــا وقــد صــادق املدعــى عليهمــا علــى توقيعاتهــم 
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ثانيــًا ورقــة تعهــد علــى املدعــى عليهمــا للشــركة بتحمــل أي خطــأ أو 
إهمــال تتعــرض لهــا املبالــغ املســتلمة وقــد صــادق املدعــى عليهمــا علــى 
ذلــك ثالثــًا تعهــد بعــدم كشــف الرقــم الســري ألي أحــد وقــد خالفــوا 
التعهــد فكاهمــا يعــرف الرقــم الســري لآلخــر هكــذا قــرر وبســؤال 
ــة  ــب املهل ــًا أطل املدعــي اخلــاص عــن املســتندات والتعهــدات أجــاب قائ
إلحضارهــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا صادقــا علــى توقيعاتهــم 
يف املســتندات باالســتام والتعهــدات وأضــاف املدعى عليــه األول ..........
قائــًا مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح فأنــا لــم أختلــس أي شــيء وهــذا 
اتهــام باطــل وأضــاف وكيــل املدعــى عليــه الثانــي قائــًا موكلــي ليــس 
ملمــًا بالعمــل فليــس لــه إال زهــاء شــهرين تقريبــًا فلذلــك لــم ينتبــه ملــا 
يحــدث متأخــرًا هكــذا أجــاب وأضــاف كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا 
قائــًا الصرافــات التــي فيهــا عجــز هــي مــن اختصــاص عملنــا يف التغذيــة 
باملــال وال أحــد يغذيهــا باملــال إال نحــن هكــذا قــرر كل واحــد منهمــا

ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واخلــاص 
بالوكالــة واملدعــى عليهمــا وبدراســة وتأمــل مــا ســبق ضبطــه جــرى 
ســؤال املدعــي العــام واخلــاص بالوكالــة ألديكمــا زيــادة بينــة فأجــاب 
كل واحــد منهمــا قائــا ليــس لدينــا ســوى مــا جــاء يف أوراق املعاملــة 
ــم أجــد بــن  ــة ول ــى أوراق املعامل هكــذا أجــاب وقــد جــرى االطــاع عل
لفاتهــا وعلــى طياتهــا مــا ثبــت اختــاس ونصــب واحتيــال املدعــى عليهمــا 
وجــرى االطــاع علــى إقــرار املدعــى عليــه الثانــي .....يف اللفــة رقــم )2( 
صحيفــة )3( فألفيتــه غيــر كايف إلثبــات اإلدانــة علــى املدعــى عليــه 
الثانــي وعلــى املدعــى عليــه األول........ ألن اإلقــرار كمــا قــرر الفقهــاء 
ال يتعــدى صاحبــه واملدعــى عليــه الثانــي ............كمــا هــو مــدون يف 
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إقــرار ه املصــدق شــرعا اعتــرف بأنــه اســتلم املبلــغ املشــار إليــه يف إقــراره 
املصــدق شــرعا واعتــرف انــه علــم باختــاس زميلــه ......وأعطــاه مبلــغ 
مقابــل ســكوته ولــم يكــن يعلــم بــأن زميلــه قــد اختلــس باســتخدام 
رقمــه الســري وفــور علمــه ابلــغ الشــركة وأعطاهــم املبلــغ وبنــاء علــى مــا 
ســبق مــن الدعــوى وجوابهــا وحيــث أنكــر املدعــى عليهمــا االختــاس 
والنصــب واالحتيــال واقــر كل واحــد منهمــا باشــتراكهما يف اســتام 
للرقــم  منهمــا  واحــد  كل  مبعرفــة  إلقرارهمــا  ونظــرا  املبالــغ  جميــع 
مــا  الشــركة وحيــث أن  لبنــود وعقــد  الســري لآلخــر وهــو مخالــف 
ــر  ــه تقصي ــة وتضيعيهــا وفي ــه إخــال باألمان ــه املدعــى عليهمــا في قــام ب
يف حفــظ الوديعــة فإفشــاء كل واحــد منهمــا لآلخــر بالرقــم الســري 
فيــه تعــدي وتفريــط يف حفــظ الوديعــة وقــد جــاء يف كشــاف القنــاع 
)ج9/ص 406( مــا نصــه )فــإن لــم يحرزهــا الوديــع يف حــرز مثلهــا مــع 
عــدم التعيــن ضمنهــا ألنــه مفــرط أو ســعى الوديــع بهــا إلــى ظالــم أو دل 
الوديــع عليهــا لصــا فأخذهــا اللــص ضمنهــا الوديــع لتعديــه وتفريطــه (
أ.هـــ وهنــا قــد عــن املــودع للوديــع كيفيــة حفظهــا بعــدم إفشــاء الرقــم 
الســري وهــذا يعتبــر عرفــا حــرز ملثلهــا وقــد جــاء يف الــروض املربــع )ج5/
ص458(مــا نصــه )ويلزمــه أي املــودع حفظهــا يف حــرز مثلهــا عرفــا ( 
والن كل مــن فعــل فعــا لــم يــؤذن لــه فيــه ضمــن مــا تولــد عنــه مــن ضــرر 
ينظــر املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ) ج28/ص289( وحيــث أن املدعــى 
عليهمــا اشــتركا يف اســتام املبالــغ كلهــا ســوية فيضمــن كل واحــد 
منهمــا املبلــغ كامــا يف ذمتــه ولــرب املــال أن يطلــب املــال مــن أحدهمــا 
أو كاهمــا ألنهمــا باشــتراكهما يف اســتام املبالــغ والتفريــط يف عــدم 
حفظهــا ضمــن كل واحــد منهمــا املبلــغ كامــا يف ذمتــه وذلــك ملــا جــاء 
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يف الشــرح الكبيــر )  ج13/ص12( ونصــه )ويجــوز أن يضمــن احلــق 
للرجــل الواحــد اثنــان أو أكثــر...( إلــى أن قــال ).. فــان ضمــن كل واحــد 
منهــم جميعــه بــرئ كل واحــد منهــم بــأداء أحدهــم ( وجــاء أيضــا يف 
كشــاف القنــاع )ج8 / ص299(  مــا نصــه ) ويصــح أن يضمــن احلــق عــن 
املديــن الواحــد اثنــان فأكثــر...( إلــى أن قــال ).. فــإن قــاال كل واحــد 
منــا ضامــن لــك األلــف الــذي عليــه فهــو أي قولهمــا ضمــان اشــتراك يف 
انفــراد ألنهمــا اشــتركا يف الضمــان وكل واحــد ضامــن الديــن منفــردا 
بضمانــه لــه أي لــرب احلــق ( أ.هـــ واشــتراك املدعــى عليهمــا يف اســتام 
الوديعــة وعــدم حفظهــا يوجــب عليهمــا ضمــان اشــتراك يف انفــراد والن 
املدعــى عليــه األول .....ليــس عليــه ســابقة مــن نفــس النــوع وألن إقــراره 
املصــدق شــرعا املشــار إليــه أعــاه يفيــد الشــبهة ومعرفــة كل واحــٍد 
ــع  ــد الشــبهة باالختــاس وجلمي ــة تفي منهمــا للرقــم الســري لآلخــر قرين
ــة املدعــي عليهمــا بالتفريــط والتعــدي يف  مــا ســبق فقــد ثبــت لــدى إدان
حفــظ األمانــة والوديعــة وحكمــت مبــا يلــي : أوال ســجن املدعــى عليهمــا 
ملــدة ســنة حتتســب منهــا مــدة اإليقــاف وجلــد كل واحــد منهمــا مائــة 
جلــدة تعزيــرا علنــا مفرقــة علــى فترتــن مناصفــة بينهمــا عشــرة أيــام 
احلــق  هــذا يف  الوديعــة وشــبهة االختــاس  تفريطهمــا يف حفــظ  لقــاء 
العــام ثانيــا ألزمــت املدعــى عليهمــا بدفــع املبلــغ املدعــى بــه وقــدره مليــون 
ومائتــان وثاثــة وثمانــون ألفــًا وأربعمائــة ريــال بالتضامــن حيــث ثبــت 
لــدي املبلــغ كامــا يف ذمــة كل واحــد منهمــا منفــردا ولــرب املــال أي 
املدعــي اخلــاص بالوكالــة مطالبــة احدهمــا أو كاهمــا بكامــل املبلــغ 
ويرجــع املدعــى عليهمــا كل واحــد منهمــا علــى اآلخــر فيمــا زاد يف دفعــه 
عــن اآلخــر هــذا يف احلــق اخلــاص وبذلــك كلــه حكمــت وبعرضــه علــى 
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املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا قــررا عــدم القناعــة وافهــم كل واحــد 
منهمــا بــأن عليهــم تقــدمي الئحــة اعتراضيــة خــال مــدة ثاثــن يومــًا 
مــن اســتام نســخة  احلكــم خــال عشــره أيــام وإال ســقط حقهــم يف 
االعتــراض وقنــع بذلــك املدعــي باحلــق اخلــاص وكالــة وأغلقــت اجللســة 
الســاعة 1:15. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/11/29هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد  فلــدي أنــا .......... القائــم بعمــل فضيلــة الشــيخ 
.......... القاضــي باملكتــب القضائــي الثامــن بهــذه احملكمــة مبوجــب 
خطــاب التكليــف رقــم 341071833  تاريــخ   1434/05/04هـــ ـ ففــي 
يــوم األحــد املوافــق 1434/6/18هـــ افتتحــت اجللســة  الســاعة )10:00( 
املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد 
تدقيــق  جــرى  حيــث  1434/6/11هـــ  يف   34747762 رقــم  باخلطــاب 
احلكــم مــن قبــل الدائــرة اجلزائيــة األولــى مبحكمة االســتئناف واملظهر 
علــى القــرار برقــم  34215341 يف 1434/5/19هـــ ونصــه :-)وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى  احلكــم  بعــد اإليضــاح 
األخيــر وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم قاضــي اســتئناف ........... ختــم وتوقيــع قاضــي  اســتئناف .........
ختــم وتوقيــع  رئيــس الدائــرة .............ختــم وتوقيــع  وبيــان للواقــع جــرى 
إحلاقــه بضبطــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
وأغلقــت اجللســة الســاعة 10:15 حــرر يف 1434/6/18هـــ وباهلل التوفيق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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1434/04/14هـ  رقم الصك: 34187716 تاريخه: 
رقم الدعوى: 33568526

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341674860 تاريخه: 1434/8/23هـ

 نصــب واحتيــال - مســاهمة - جمــع أمــوال النــاس بقصــد املســاهمات 
وإيهامهــم بتوظيفهــا - ثبــوت اإلدانــة باإلقــرار - موجــب التعزيــر.

1-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 
ومالــه وعرضــه (.

2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن دماءكــم وأعراضكــم وأموالكــم 
عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا يف بلدكــم هذا(. 

عــن  واالحتيــال  بالنصــب  بقيامــه  عليــه  املدعــى  العــام  املدعــي  اتهــام 
مبكاســب  بتوظيفهــا  أصحابهــا  وإيهــام  النــاس  أمــوال  جمــع  طريــق 
وهميــة يطلــب إثبــات مــا أســند إليــه ومجازاتــه  بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
ــه تقــدم عــدد مــن األشــخاص مــن ســكان مركــز ....  ذلــك، حيــث إن
بدعــوى النصــب واالحتيــال ضــد املدعــى عليــه املذكــور بقيامــه بأخــذ 
أموالهــم وإضاعــة حقوقهــم وتــورط املدعــى عليــه يف قضايــا املســاهمات 
املشــبوهة ومت إحالتهــا لدائــرة التحقيــق يف قضايــا االعتــداء علــى املــال 
مبحافظــة جــدة إلكمــال الــازم - أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف 
الدعــوى - جــرى الرجــوع إلــى اعتــراف املدعــى عليــه تعقبــًا ورصــد نصــه 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33568526 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
 331674860 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1433/09/10 وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/09/09 هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق1433/10/18 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 12  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...........
واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  خطــاب  مبوجــب  العــام  باالدعــاء  املكلــف 
بصفتــي  قائــا  وأدعــى  1433/3/6هـــ  وتاريــخ   15832 رقــم  العــام 
عضــوا بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة جــدة فإنــي أدعــي 
علــى............. البالــغ مــن العمــر 35 عامــًا )اجلنســية ســعودي( مبوجــب 

وهــو يتضمــن صحــة مــا نســب إليــه - صــادق املدعــى عليــه علــى هــذا 
االعتــراف . 

ــة املدعــى عليــه بالنصــب واالحتيــال عــن  1- صــدر احلكــم بثبــوت إدان
طريــق جمــع أمــوال النــاس وإيهــام أصحابهــا بتوظيفهــا مبكســب وهمــي 

واحلكــم مبــا يلــي :
2- بســجنه ملــدة خمــس عشــرة ســنة حتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة 

التحقيــق .
3- جلــده أربعــة أالف ســوط علــى دفعــات كل دفعــة خمســون ســوطًا 

ــام . وبــن كل دفعــة والتــي تليهــا مــدة ال تقــل عــن خمســة أي
-قــرر املدعــي العــام واملدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلبــا االســتئناف - 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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الســجل املدنــي  رقــم )............( موقــوف بســجون جــدة علــى ذمــة قضايــا 
أخــرى حيــث إنــه بتاريــخ 1433/2/7هـــ وردنــا خطــاب صاحــب الســمو 
امللكــي أميــر منطقــة مكــة املكرمــة رقــم )600178/ ص س( املبنــي 
ــى تعميــم صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس  عل
القاضــي  1433/1/19هـــ  يف   )5192( رقــم  الداخليــة   وزيــر  الــوزراء 
ــة التحقيــق واالدعــاء العــام حيــث  ــا توظيــف األمــوال لهيئ ــة قضاي بإحال
أنــه تقــدم عــدد مــن األشــخاص مــن ســكان مركــز ............ بدعــوى 
النصــب االحتيــال ضــد املدعــى عليــه املذكــور بقيامــه بأخــذ أموالهــم 
وإضاعــة حقوقهــم وتــورط املدعــى عليــه يف قضايا املســاهمات املشــبوهة 
ومت إحالتهــا لدائــرة التحقيــق يف قضايــا االعتــداء علــى املــال مبحافظــة 
جــدة إلكمــال الــازم وقيــدت بقيــد الــوارد العــام برقــم ) 8647 ( وتاريــخ 
1433/3/1هـــ و باســتجواب املدعــى عليــه / أقــر بأنــه يف بدايــة نشــاط 
ســوق األســهم منــذ حوالــي ثمــان ســنوات ولوجــود شــخص يدعــى ........
وبحكــم  املشــهورة   ....... مســاهمة  يف  ..........املعــروف  شــريك  وهــو 
كونــه يحمــل نفــس اســم القبيلــة فقــد ســألوه عنــه فحــاول هــو التوصــل 
إليــه بهــدف االســتفادة منــه وعنــد وصولــه للمدعــو / ...........طلــب منــه 
املســاهمة معــه فرفــض بحجــة أن املبلــغ املقــدم ليــس كافيــا إلدخالــه 
........ بإيقــاف  تفاجــأ  ثــم  أكثــر  ماليــة  مبالــغ  بجمــع  فقــام  الســوق 
وشــريكه نشــاطهما بهــدف اإليهــام والدعايــة فقــام مبحاولــة إعــادة 
األمــوال ألصحابهــا حســب زعمــه فرفضــوا ذلــك فقــام بتوزيــع أربــاح لهــم 
مــن رأس املــال الــذي قــام بأخــذه منهــم دون أن يكــون لهــذه املبالــغ أي 
أربــاح حيــث حصــل علــى مبالــغ ماليــة مــن مســاهمن تصــل إلــى أكثــر 
مــن ثاثمائــة وســتون مليــون ريــال وقــد تصــرف يف مبالــغ ماليــة بالهبــات 
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ألصدقائــه ولعــدد مــن األشــخاص والصدقــات للجمعيــات اخليريــة وأفــاد 
أنــه تبقــى لديــه مبلــغ مالــي وقــدره مائــة وخمســون مليــون ريــال فقــام 
بتســليم هــذه األمــوال للشــركة األوربيــة بهــدف تعويــض النقــص يف هذه 
األمــوال إال أنــه تعــرض للنصــب واالحتيــال مــن الشــركة وأقــام عليهــا 
دعــوى ، كمــا أضــاف أنــه لــم يتملــك أي عقــار أو مقتنيــات عينيــة مــن 
هــذه األمــوال ولــم يقــم بشــراء أي أســهم ولــم يســاهم مــع أي مــن مشــغلي 
األمــوال و مبخاطبــة إدارة املباحــث العامــة باخلطــاب رقــم 600188/ص 
س يف 1431/2/9هـــ مــن قبــل جلنــة توظيــف األمــوال حيــال وضــع املدعــى 
عليــه املذكــور وردت إفادتهــم بخطابهــم رقــم 7/18/ب/17445 يف 
1431/3/9هـ املتضمنة عدم وجود قيود أمنية مســجلة عليه ومبخاطبة 
أمانــة محافظــة جــدة وردت إفادتهــم املتضمنــة انــه لــم تظهــر بيانــات أي 
تصاريــح بنــاء أو تصاريــح محــات جتاريــة ومبخاطبــة وزارة التجــارة 
والصناعــة وردت إفادتهــم املتضمنــة أن الــوزارة لــم يســبق لهــا الترخيــص 
للمذكــور بطــرح أي مســاهمة عقاريــة ومبخاطبــة شــرطة محافظــة جدة 
وردت إفادتهــم املتضمنــة أن املدعــى عليــه مطالــب مببلــغ وقــدره تســعة 
مايــن وخمســمائة وأربعــة وخمســون ألــف ريــال مبوجــب قــرار مكتــب 
الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة املرفــق بالقضيــة ومبخاطبــة هيئــة 
ســوق املــال وردت إفادتهــم املرفــق بهــا تقريــر عــن احملافــظ االســتثمارية 
للمدعــى عليــه املذكــور ومبخاطبــة وزارة التجــارة والصناعــة مبكــة 
جتاريــة  ســجات  وجــود  عــدم  املتضمنــة  إفادتهــم  وردت  املكرمــة 
للمدعــى عليــه املذكــور ومبخاطبــة محافــظ مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي لإلفــادة عــن حســابات املدعــى عليــه املذكــور وردت إفادتهــم 
املرفــق بهــا بيانــات املســتفيدين مــن العمليــات احلســابية املنفــذة علــى 
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حســاب املدعــى عليــه املذكــور وبالبحــث عــن ســوابق املتهــم املذكــور 
اتضــح وجــود ســابقة تزويــر وثائــق رســمية وقــد انتهــى التحقيــق إلــى 
توجيــه االتهــام لـــ/.......... بالنصــب واالحتيــال عــن طريــق جمــع أمــوال 
النــاس وإيهــام أصحابهــا بتوظيفهــا مبكاســب وهميــة وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة مــا ورد باعترافــه املنــوه عنــه واملــدون مبلــف التحقيــق 
املرفــق لفــة )7( األحــكام الصــادرة مــن مكتــب الفصــل يف األوراق 
التجاريــة املرفقــة واملنــوه عنهــا بخطــاب شــرطة محافظــة جــدة املشــار 
إليــه مــا ورد بكشــوفات احلســابات البنكيــة للمدعــى عليــه املذكــور 
املرفــق  الســعودي  العربــي  النقــد  املرفقــة بخطــاب محافــظ مؤسســة 
بالقضيــة مــا ورد بتقريــر هيئــة ســوق املــال عــن احملافــظ االســتثمارية 
للمدعــى عليــه املذكــور املنــوه عنــه واملرفــق بالقضيــة وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليــه يعــد فعــًا محظــورًا ومعاقــب عليــه نظامــًا 
فإنــي أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه ومجازاتــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك 
)علمــًا أن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا( وبعــرض مــا ورد بدعــوى املدعــي 
ــس الشــرعي قــرر قائــا مــا  ــه احلاضــر يف املجل ــى املدعــى علي العــام عل
ورد يف دعــوى املدعــي العــام ضــدي مــن توجيــه االتهــام لــي بالنصــب 
واالحتيــال عــن طريــق جمــع أمــوال النــاس وإيهــام أصحابهــا بتوظيفهــا 
مبكاســب وهميــة فغيــر صحيــح جملــة وتفصيــا وعليــه فقــد جــرى 
ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــه علــى مــا ذكــر قــال نعــم وبينتــي 
تتمثــل يف اعترافــه املنــوه عنــه واملــدون مبلــف التحقيــق املرفــق لفــة )7( 
ــة املرفقــة  األحــكام الصــادرة مــن مكتــب الفصــل يف األوراق التجاري
واملنــوه عنهــا بخطــاب شــرطة محافظــة جــدة املرفــق بالقضيــة مــا ورد 
للمتهــم املذكــور املرفقــة بخطــاب  البنكيــة  بكشــوفات احلســابات 
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محافــظ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي املرفــق بالقضيــة وعليــه فقــد 
جــرى رفــع اجللســة لاطــاع علــى أوراق املعاملــة وجــرى قفلهــا يف متــام 
الســاعة الثانيــة عشــرة والربــع ظهــرًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

ــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/10/18هـــ ــا محمــد وعل نبين
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافق1434/02/20هـ فتحت 
اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان وجــرى عــرض إقــرار املدعــى عليــة علــى 
الصفحــة رقــم )3،2،1( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق باملعاملــة علــى اللفــة 
رقم )7( علي املدعى عليه ونصه )يف البداية ومنذ حوالي ثمان ســنوات 
وكمــا تعلمــون حصلــت طفــرة يف ســوق املــال وانتشــرت ظاهــرة تشــغيل 
األمــوال  باألســهم والبورصــة واملســاهمات العقاريــة واملاليــة وكان مــن 
ضمــن هــؤالء املشــغلن شــخص معــروف ومشــهور هــو .....وهــو شــريك 
مــع .......يف مســاهمات بطاقــات ســوا املشــهورة وبحكــم تشــابه االســم 
األخيــر يف القبيلــة ســألني كثيــر مــن املــأل عنه فحاولــت بعدها الوصول 
إليــه بهــدف االســتفادة منــه حاليــًا مــن خــال املبالــغ املوجــودة عندي ومن 
خــال املبالــغ األخــرى التــي أتوســط فيهــا للمســاهمن وفعــا اســتطعت 
الوصــول إليــه ولكــن طلــب منــي مبلــغ مالــي اكبــر ال يقــل عــن ثمانيــة 
مايــن تقريبــًا حيــت يســتطيع إدخــال هــذه املبالــغ للســوق لديــه وقمــت 
ــي  ــغ ولكن ــه لتســليمه املبل ــغ واجتهــت إلي ــى الفــور بجمــع هــذه املبال عل
تفاجــأت بإيقافــه للنشــاط مؤقتــا واتضــح الحقــًا انــه كنــوع مــن الدعايــة 
والتاعــب وقمــت مبحاولــة إعــادة هــذه املبالــغ إلــى أصحابهــا ولكنهــم 
رفضــوا هــذا التصــرف وواجهــت ضغــط شــديد وتهديــد مــن قبــل بعضهم 
بشــكل ال ميكــن تصــوره ممــا اضطــررت معــه إلــى التصــرف بشــكل 
ــك  ــى أســاس نقــوم بتعويــض ذل ــال عل ــاح مــن رأس امل ــع أرب مؤقــت بتوزي
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بأقــرب فرصــة عــن طريــق مشــغلن آخريــن وكانــت الفرصــة يف ذلــك 
الوقــت ممكنــة وفعــا حاولــت الوصــول إلــى عــدد مــن املشــغلن اذكــر 
ــى أي منهــم ويف خــال  منهــم ......و........لكــن عجــزت عــن الوصــول إل
هــذه الفتــرة كانــت املبالــغ تتضخــم بشــدة وأنــا مســتمر يف توزيــع األرباح 
حتــى أجــد حــل لتشــغيل هــذه املبالــغ ولكنــي عجــزت عــن حتقيــق ذلــك 
حتــى وصلــت األمــوال إلــى حــد ال ميكــن حتملــه وأحسســت بطــول األمــر 
وقمــت مبحاولــة تــايف هــذه املشــكلة باجتمــاع مــع رؤســاء املجموعــات 
مــن قبــل أقــارب لــي بشــرح املوضــوع لهــم كونــي اســتطيع مقابلــة هــؤالء 
ــان  ــة ب ألنهــم  يرونــي مســئوال أمامهــم عــن أموالهــم وصارحتهــم احلقيقي
املتبقــي مــن أمولهــم هــو مبلــغ مائــه وخمســون مليــون ريــال مــن أصــل 
مبلــغ ثاثمائــة وعشــرون مليــون ريــال وقمــت باالتفــاق علــى وضــع اليــه 
لتشــغيل هــذا املبلــغ بهــدف تعويــض رأس املــال ولكــن املفاجئــة انــه مت 
تســليم املبلــغ للشــركة األوربيــة عــن طريــق ابــن شــيخ القبيلــة الــذي 
جلــأت إليــة وكنــا ضحيــة هــذه الشــركة وقــد تقدمنــا بشــكوى ضــد 
هــذه الشــركة فتــم بفضــل اهلل القبــض علــى األشــخاص الذيــن كانــوا 
خلــف هــذه الشــركة وصــدر بحقهــم أحــكام جتاريــة وهــي قيــد التنفيذ 
حيــث يقضــون عقوبــة الســجن يف الريــاض والزالــت األمــوال يف ذمتهــم ( 
فصــادق علــى جميــع مــا ورد فبنــاء علــى مــا تقــدم عــن الدعــوى واإلجابــة 
ومصادقــة املدعــى عليــة علــى مــا ورد يف إقــراره املــدون علــى الصفحــة 
رقــم 1،2،3 مــن دفتــر التحقيــق وحيــث إن املدعــى عليــة قــد قــام بجمــع 
مبالــغ كبيــرة وقــام بإيهــام أصحابهــا باألربــاح عــن طريــق التوزيــع عليهــم 
مــن رأس املــال ولقولــه صلــى اهلل عليــة وســلم )كل املســلم علــى املســلم 
حــرام دمــه ومالــه وعرضــه ( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن دمائكــم 
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وأعراضكــم وأموالكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا يف 
شــهركم هــذا يف بلدكــم هــذا( وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــة بالنصــب واالحتيــال عــن طريــق جمــع أمــوال النــاس وإيهــام 
أصحابها بتوظيفها مبكســب وهمي وحكمت علية لقاء ذلك بســجنه 
ملــدة خمــس عشــرة ســنة حتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة التحقيــق 
وجلــدة أربعــة أالف ســوط علــى دفعــات كل دفعــة خمســون ســوطًا وبــن 
كل دفعــة والتــي تليهــا مــدة ال تقــل عــن خمســة أيــام وبعرضــه علــى 
الطرفــن قــرر جميعــًا عــدم القناعــة وطلبــا االســتئناف فجــرى إجابتهمــا 
لذلــك جــرى قفــل اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا 

وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/02/20هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/8/29هـــ الســاعة 
الواحــدة والربــع فتحــت اجللســة لــدي إنــا ......... القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة وجــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة وكانــت 
قــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة وبرفقهــا 
قرارهــا رقــم 331674860يف 1434/8/23هـــ باملصادقــة علــى احلكــم 
والائحتــن  ضبطــه  وصــورة  القــرار  )وبدراســة  منــه  احلاجــة  ونــص 
االعتراضيتــن قررنــا باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق( 
وموقــع ومختــم مــن أصحــاب الفضيلــة أعضــاء الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
وهــم كا مــن الشــيخ ........ والشــيخ ........لــي وجهــة نظر والشــيخ .......... 
فجــرى تدوينــه حفظــا للواقــع وجــرى قفلهــا يف متــام الســاعة الواحــدة 

والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه وســلم.
بعــده ، وبعــد  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
:- فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة 
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االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة برقــم 33/1674860 
وتاريــخ 1434/7/25 هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي رقــم  34187716  
وتاريــخ 1434/4/14 هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / .......... القاضــي 
يف احملكمــة اجلزائيــة بجــدة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد / 
............... املتهــم بقضيــة نصــب واحتيــال احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه.
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والائحتــن االعتراضيتــن قررنــا 
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك34289310 تاريخه : 1434/08/6هـ 
رقم الدعوى: 3311159

قرار التصديق  من محكمة االستئناف: 
34388282  تاريخه: 1434/12/25هـ

خيانــة أمانــة - اســتام مبلــغ وعــدم توريــده - عــدم قبــول شــهادة األجيــر 
الشــارع  بــه  أمــر  املبلــغ مبــا  تســلم  توثيــق  بعــدم  تفريــط   - اخلــاص 
بالكتابــة - صــرف نظــر عــن الدعــوى - إفهــام املدعــي بــأن لــه ميــن 

املدعــى عليــه متــى مــا أراد .

1- قــال صلــى اهلل عليــه وســلم : ) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى 
رجــال أمــوال قــوم ودمائهــم ولكــن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

مــن أنكــر ( .
2- قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) دع ما يريبك إلى ما ال يريبك (

3- قــال البهوتــي رحمــه اهلل يف الــروض املربــع : ) و ال تقبــل شــهادة مــن 
يجــر لنفســه نفعــًا ( )603/7( .

توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا بخيانــة األمانــة و أخــذ مبلــغ تســعه و 
ســتن ألــف يــورو مــا يعــادل ثاثمائــة وتســعه وســبعن الفــًا وخمســمائة 
ريــال ســعودي بعــد اســتامها مــن مديــر الشــركة و عــدم توريدهــا 
لشــركة الصرافــة - حيــث تســلم مركــز الشــرطة بــاغ مــن وكيــل 
الشــركة التــي يعمــل بهــا املدعــى عليهمــا يتضمــن أن مديــر الشــركة 
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا القاضي يف احملكمة اجلزائية مبحافظة 
رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  جــدة 
اجلزائيــة يف محافظــة جدة/املســاعد برقــم  وتاريــخ 1433/01/04 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم وتاريــخ 1433/01/04 هـــ ففــي يــوم  األربعــاء 
وفيهــا   09  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/02/27 
ــة التحقيــق واإلدعاءالعــام  ــل هيئ حضــر  املدعــي العــام واملعتمــد مــن قب
مبوجــب اخلطــاب رقــم هـــ م /481يف 1433/5/15هـــ وحضــر حلضــوره 

ســلم املوظفــن املدعــى عليهمــا املبلــغ املذكــور لتحويلــه حلســاب قبطــان 
لشــركة  خطابــًا  كتــب  و  الســكرتير  باســتدعاء  قــام  و  الســفينة 
الصرافــة يتضمــن تفويــض املدعــى عليهمــا بتحويــل املبلــغ املذكــور 
للقبطــان ولــم يقومــا بتحويــل املبلــغ - طلــب املدعــي العــام إثبــات ما أســند 
إليهمــا، واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة - حضــر وكيــل الشــركة ) 
املدعــي اخلــاص ( و طلــب إلــزام املدعــى عليهمــا بإرجــاع املبلــغ املذكــور 
- أنكــر املدعــى عليهمــا مــا نســب إليهمــا - أحضــر املدعــي العــام و 
املدعــي اخلــاص شــاهدين موظفــن بالشــركة املدعيــة و شــهدا بصحــة 
الدعــوى - مت رد الشــهادة ألنهمــا أجيــران خاصــان عنــد شــركة املدعيــة 
- قــرر املدعــي العــام و املدعــى اخلــاص أنــه ال بينــه لديهمــا ســوى مــن 
حضــر - جــرى إفهــام املدعــي اخلــاص بــأن لــه ميــن املدعــى عليهمــا علــى 
نفــي دعــواه - قــرر عــدم طلــب اليمــن - صــدر احلكــم بصــرف النظــر 
عــن طلــب املدعــي العــام و املدعــي اخلــاص - صــدق احلكم مــن محكمة 

االســتئناف .
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املدعــى عليهمــا 1- املدعــى عليــه األول )......( ســعودي اجلنســية  مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).................( مطلــق الســراح بالكفالــة احلضوريــة 
الســجل  مبوجــب   اجلنســية   ســعودي   )......( الثانــي  عليــه  2-املدعــى 
املدنــي رقم)..................(،مطلــق الســراح بالكفالــة احلضوريــة كمــا 
ســعودي   ................. املدعــو/  وكالــة  اخلــاص  باحلــق  املدعــي  حضــر 
بالوكالــة   )...................( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
الشــرعية عــن )شــركة.....................( مبوجــب الوكالــة رقــم ) .......( 
يف 1433/01/18هـــ جلــد ) 3662( والصــادرة مــن كتابــة عــدل شــمال 
جــدة وقــال املدعــي العــام يف دعــواه أنــه بتاريــخ 1432/10/28هـــ تســلم 
مركــز شــرطة البلــد بــاغ مــن الوكيــل الشــرعي عــن شــركة .........../ 
)ســعودي اجلنســية( وأفــاد بأنــه يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــًا مــن يــوم 
األربعــاء املوافــق 1432/10/23هـــ قــام مديــر الشــركة/ ... باســتدعاء 
املوظفــن بالشــركة املدعــى عليهمــا األول والثانــي وســلمهما)69000( 
املبلــغ حلســاب  يــورو وطلــب منهمــا حتويــل  ألــف  تســعة وســتون  مبلــغ 
الســكرتير/  باســتدعاء  وقــام  الســيد/   )...........( الناقلــة  قبطــان 
للصرافــة  لشــركة  منــه كتابــة خطــاب  وطلــب  اجلنســية  ... مصــري 
القبطــان  حلســاب  املبلــغ  بتحويــل  عليهمــا  املدعــى  تفويــض  متضمنــًا 
/ ويف ذات اليــوم قــام املديــر/ ... باالتصــال بهمــا وســألهما عــن املبلــغ 
فذكــرا انهمــا قامــا بتحويلــه وســيحضران ســند اإليصــال كــون دوام 
الشــركة انتهــى ويف يــوم األحــد 1432/10/27هـــ مت االتصــال عليهمــا 
ــم يســتلما أي  ــغ وعــن ســند تســليمه فأفــادا بأنهمــا ل وســألهما عــن املبل
مبلــغ بضبــط شــهادة املدعــو/ )مصــري اجلنســية( أفــاد بأنــه يــوم األربعــاء 
املوافــق 1432/10/23هـــ طلــب منــه املديــر حتريــر كتــاب لشــركة 
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............ متضمنــًا تفويــض املدعــى عليهمــا املذكــوران أعــاه بتحويــل 
مبلــغ تســعة وســتون ألــف يــورو حلســاب القبطــان / ............فقــام بتحريــر 
ــر وســلمهما  ــاب وبعــد ذلــك حضــر املدعــى عليهمــا ملكتــب املدي الكت

الكتــاب واملبلــغ وكان الوكيــل الشــرعي للشــركة حاضــرًا..
وقــد خلــص التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا/ بخيانــة 
األمانــة وأخــذ مبلــغ تســعة وســتون ألــف يــورو مــا يعــادل ثاثمائــة وتســعة 
مديــر  مــن  اســتامها  بعــد  ســعودي  ريــال  وخمســمائة  ألــف  وســبعون 
الشــركة وعــدم توريدهــا لشــركة الصرافــة وذلــك لألدلــة والقرائــن 
املســرودة مبلــف القضيــة وببحــث ســوابق املدعــى عليهمــا عثــر لــألول 
ــم  ــة ســكر ول ــادة الســيارة وهــو بحال ــى ســابقة شــرب املســكر وقي عل
يعثــر للثانــي علــى ســوابق مســجله حتــى تاريخــه وحيــث أن مــا أقدمــا 
عليــه املدعــى عليهمــا املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة 
شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا اطلــب إثبــات مــا أســند 
إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك وبتــاوة ماجــاء يف 
الئحــة املدعــي العــام  علــى املدعــى عليهمــا أجابــا بقولهمــا بــأن ماذكــره 
املدعــي العــام مــن خيانتنــا لألمانــة وأخــذ مبلــغ قــدره تســعة وســتون ألــف 
ــة وتســعة وســبعون ألــف وخمســمائة  ــورو مــا يعــادل ثاثمائ ) 69000( ي
فهــذا  الصرافــه  لشــركة  بتوريدهــا  نقــم  لــم  وأننــا  ريــال   )379500(
غيــر صحيــح وفيهــا حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص وكالــة وأدعــي قائــا 
أن املدعــى عليهمــا قامــا بخيانــة األمانــة وأخــذ مبلــغ قــدره  ثاثمائــة 
وتســعة وســبعون ألــف وخمســمائة  379500ريــال مــن شــركة موكلــي 
ولــم يــوردوا هــذا املبلــغ الــذي أخــذاه إلــى شــركة الصرافــة لــذا أطلــب 
ــغ كامــا وقــدره ثاثمائــة وتســعة وســبعون  إلزامهــم بإرجــاع هــذا املبل
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ألــف وخمســمائة 379500ريــال هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــي باحلــق اخلــاص واملدعــي العــام ألديكمــا بينــه علــى 
دعواكمــا أجــاب املدعــي باحلــق اخلــاص وكالــة قــال أطلــب إمهالــي إلــى 
جلســة الحقــة وبــاهلل التوفيــق احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء 
املوافــق1434/05/14 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــًا 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا وحضــر 
حلضورهمــا وكيــل املدعــي يف احلــق اخلــاص ســعودي اجلنســية بالســجل 
املدنــي رقــم ..........ف....... بالوكالــة رقــم ...... يف 1433/1/18هـــ جلــد 
3662 خــاص 34/405/خ الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بجنــوب 
محافظــة جــدة  بســؤال عمــا طلــب املهلــة مــن أجلــه أحضــر املدعــي 
للشــهادة وأدائهــا املدعــو .............. مصــري اجلنســية باإلقامة رقــم ........... 
ولــدى استشــهاده شــهد بقولــه أشــهد هلل تعالــى يف يــوم األربعــاء املوافــق 
ــي عمــل  ــب من ــى صاحــب الشــركة وطل ــه اتصــل عل 2011/9/21م بأن
تفويــض باســم لــدى شــركة .... بتحويــل مبلــغ تســعة وســتون ألــف يــورو 
) 69000 (  حلســاب كاتــن يعمــل عنــده اســمه ثــم عملــت التفويــض 
وســلمته ملديــر الشــركة كمــا طلــب وكان يتواجــد معــه  ورأيتــه وهــو 
يعــد مبالــغ ماليــه وقــال هــذه تســعة وســتون ألــف يــورو) 69000 (  ثــم 
ســلم كامــل هــذا املبلــغ لــدى املدعــو وبعــد ذلــك وقــع مديــر الشــركة 
ورقــة  وبعــد تصويــر  لتصويرهــا  الورقــة  أعطانــي  ثــم  ومــن  التفويــض 
التفويــض ســلمتها للمديــر والــذي بــدوره أعطاهــا ل و هــذا مالــدي أشــهد 
بــه هلل تعالــى ثــم جــرى مناقشــة الشــاهد مــن قبــل املدعــي عليــه طارحــًا 
للشــاهد ســؤال يف أي ســاعة مت االجتمــاع بينــي وبــن املديــر كمــا تزعــم 
؟  أجــاب الشــاهد بقولــه يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــًا هكــذا أجــاب 
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كمــا حضــر للشــهادة املدعــو ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم 
)...............(وشــهد بقولــه أشــهد هلل تعالــى بــأن يف يــوم األربعــاء املوافــق 
كنــت  تقريبــًا  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  متــام  يف  1432/10/23هـــ 
متواجــد مــع مديــر شــركة وكان يتواجــد معنــا و وذكــر لهمــا بأنــه 
يريــد حتويــل مبلــغ قــدره تســعة وســتون ألــف يــورو ) 69000 ( يف حســاب 
كابــن مــن جنســية اليونانيــة يعمــل عنــده برتبــة قبطــان ثــم اتصــل مديــر 
الشــركة علــى أحــد موظفيــه وطلــب منــه أن يحــرر لــه خطابــًا يتضمــن 
لــدي  الكابــن  حلســاب  املذكــور  املبلــغ  بتحويــل  وللقيــام  تفويــض 
شــركة.......... للصرافــة وبعــد ذلــك قــام مديــر الشــركة بإخــراج املبلــغ 
وقــام بعــده ومــن ثــم ســلمه للمدعــى عليهمــا وأعطــاه خطــاب التفويــض 
هــذا مالــدي وأشــهد بــه هلل تعالــى وبعــرض ماجــاء يف شــهادة الشــاهدين 
علــى املدعــى عليهمــا قــرر بقولهمــا بــأن ماجــاء يف شــهادة الشــاهدين 
كلــه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــًا وأن الشــاهدين أحدهمــا يعمــل عنــد 
املدعــي بالشــركة واألخــر وكيــل شــرعي عــن الشــركة وبينــه عاقــة 
لــذا فأننــا  نطعــن يف هــذه الشــهادة  هكــذا قــررا كمــا  مصاهــره 
أضــاف املدعــى عليــه بأنــي يف يــوم األربعــاء املوافــق 1432/10/23هـــ 
كنــت يف مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا إلــى الثانيــة عشــرة ظهــرًا داخــل 
ــم مــن قبــل ســاح  ــاء جــدة اإلســامي وعنــدي مــا يثبــت ذلــك ومخت مين
ــًا بأننــي يف ذات اليــوم  ــه الثانــي قائ احلــدود كمــا أضــاف املدعــى علي
كنــت متواجــد يف اجلــوازات ولــم أكــن متواجــد يف الشــركة وعنــدي 
مايثبــت ذلــك ثــم ســألت املدعــى عليهمــا ألديكمــا بينــة علــى ذلــك قــاال 
نطلــب إمهالنــا إلــى جلســة الحقــة فأجبتهمــا لطلبهمــا وإلــى ذلــك رفعــت 
اجللســة إلــى يــوم األحــد 1434/5/26هـــ الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف 
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وكان ختــام اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف  وبــاهلل التوفيــق.
هـــ  املوافــق1434/05/26  األحــد  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام وحضــر حلضــور املدعــى عليهمــا وحضــر حلضورهــم املدعــي باحلــق 
أجلــه  مــن  املهلــة  طلــب  عمــا  عليــه  املدعــى  وبســؤال  وكالــة  اخلــاص 
ــم  ــة باخلت ــة العامــة حلــرس احلــدود املذيل ــح إبحــار مــن املديري ــرز تصري أب
الرســمي مــن قبــل وحــدة أمــن مينــاء جــدة اإلســامي واملوقــع مــن قبــل 
معــد التصريــح رقيــب أول وكان ســاعة الدخــول يف متــام الســاعة الثامنــة 
والنصــف صباحــًا إلــى الثانيــة عشــر والنصــف ظهــرًا كمــا أبــرز املدعــى 
عليــه ورقــة مــن اجلــوازات الســعودية بتاريــخ 1432/10/23هـــ املتضمنــة 
مراجعتــه للجــوازات وبســؤال املدعــى عليــه عــن ســاعة تواجــده يف مقــر 
اجلــوازات أجــاب قائــًا بأنــي تواجــدت يف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف 
صباحــًا إلــى الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا تقريبــًا ثــم عــدت إلــى الشــركة 
بعــد الظهــر وأخــذت معاملــة وقمــت إجنازهــا يف متــام الســاعة الثانيــة 
علــى  ذلــك  وبعــرض  أجــاب  الشــركة هكــذا  إلــى  وأرجعتهــا  ظهــرًا 
املدعــى عليــه وكالــة قــرر بقولــه صحيــح أن املدعــى عليــه  قــد تواجــد 
يف البحــارة يف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف تقربيــًا ولكنــه انتهــى مــن 
البحــارة يف متــام الســاعة العاشــرة إال ربــع تقريبــًا ومــا ذكــر يف تصريــح 
ســاح احلــدود بأنــه قــد خــرج مــن البحــارة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر 
والنصــف فهــذا غيــر صحيــح كمــا قــرر قائــا بــأن مــا ذكــره املدعــى 
عليــه بأنــه كان متواجــد يف اجلــوزات يف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف 
للقيــام بإجنــاز معاملــة وأنــه عــاد يف الظهــر فهــذا صحيــح وهــذا يــدل بأنــه 
متناقــض يف أقوالــه حيــث أنــه أنكــر تواجــده يف جــده حيــث ذكــر أنــه 
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متواجــد يف اخلبــر يــوم الثاثــاء ويف الدمــام األربعــاء ومرفــق ذلــك يف ملف 
التحقيــق هكــذا قــرر وبســؤال املدعــي العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص 
وكالــة ألديكــم زيــادة بينــة قــرر املدعــي العــام ليــس لــدي إال مــا أرفــق 
باملعاملــة كمــا قــرر املدعــي باحلــق اخلــاص وكالــة بــأن عنــدي بينــة تديــن 
املدعــى عليــه بأنــه عــاد مــن البحــارة يف متــام الســاعة العاشــرة إال ربــع 
ــه ومت  ــه لطلب ــى جلســة الحقــة فأجبت ــي إل ــب إمهال ــًا وأطل صباحــًا تقريب
تأجــل اجللســة إلــى يــوم االثنــن 1434/06/7هـــ يف متــام الســاعة 30:11 
وكان ختــام اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا وبــاهلل التوفيــق 
ــوم  اإلثنــن املوافــق 1434/06/07 هـــ  ،احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي ي
افتتحــت اجللســة الســاعة 11.30  وفيهــا حضــر املدعــي وكالــه وبســؤاله 
عمــا طلــب املهلــة مــن أجلــه أحضــر للشــهادة وأدائهــا املدعــو ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...........0 ولــدى استشــهاده شــهد 
قائــا اشــهد اهلل تعالــى بــأن املدعــو قــد انتهــى عملــه مــن البحــارة يف 
متــام الســاعة العاشــرة إال ربــع وقــد اخبرنــي بذلــك شــخص ثــم ذهــب 
الــى الشــركة يف متــام الســاعة العاشــر صباحــا تقريبــا ثــم اتصــل علــي 
للذهــاب إلــى املدرســة الحضــار ابنــه حيــث أنــي أنــا املشــرف واملســؤول 
عليــه يف الشــركة ثــم جــرى ســؤال الشــاهد هــل رأيتــه يف ذلــك اليــوم يف 
الشــركة أجــاب قائــا بأنــي لــم اره هكــذا أجــاب ثــم ســالت املدعــي 
باحلــق اخلــاص وكالــة ألديــك زيــادة بينــه قــال بينتــي ان املدعــى عليهمــا 
قــد تغيبــا بعــد احلادثــة يــوم اخلميــس 1432/10/14هـــ ويــوم اجلمعــة ويــوم 
الســبت ويــوم األحــد دون عــذر مســبق وعنــدي قرينــة بــأن املدعــى عليــه 
ــه ســابقة  ــان لدي ــان لــم يذكــر لهــم ب ــى جهــة التحقيــق ب قــد كــذب عل
شــرب مســكر وبســؤاله الديــك زيــادة بينــه غيــر ذلــك قــرر بقولــه ليــس 
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لــدي إال مــا جــاء يف بيناتــي الســابق ذكرهــا هكــذا قــرر ثــم جــرى 
ســؤال جميــع أطــراف الدعــوى هــل عندكــم مــا تريــدون إضافتــه قــرروا 
جميعــا بقولهــم ال نريــد إضافــة أي شــيء ثــم قــررت قفــل بــاب املرافعــة 
الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  والســتن  السادســة  للمــادة  اســتنادا 
ولوائحهــا التنفيذيــة ولتأمــل مــا ســبق رفعــت اجللســة وأقفلــت  يف متــام 

ــق . ــاهلل التوفي الســاعة 12.00 وب
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  الســبت املوافــق 1434/08/06 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 11.00  وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليهمــا واملدعــي باحلــق اخلــاص فبنــاًء علــى مــا ســبق 
مــن الدعــوى وجوابهــا وملــا جــاء يف دعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص وكالــة 
واملدعــي العــام مــن أن املدعــى عليهمــا قــد خانــا األمانــة بأخــذ مبلــغ 
قــدره تســعة وســتون ألــف يــورو )69000( مــن الشــركة موكلتــه ومبــا 
ــًا  ــة وتفصي أن املدعــى عليهمــا قــد أنكــرا مــا جــاء يف الدعويــن جمل
ومبــا أن املدعــي العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص لــم يأتيــا ببينــة موصلــة 
شــهادة  هــو  إمنــا  إليــه  اســتندوا  مــا  غايــة  أن  وحيــث  دعواهمــا  علــى 
ومثبتــة  موصلــة  جندهــا  ولــم  التحقيــق  مبلــف  وأقوالهمــا  الشــاهدين 
لإلدانــة عليهمــا ومبــا أن املدعــى عليهمــا قــد طعنــا يف شــهادة الشــاهدين 
مــا طعنــا  اخلــاص وألن  باحلــق  املدعــي  يعمــان يف شــركة  كونهمــا 
بــه مقبــول شــرعًا وموافــق ملــا قــرره مــن أن شــهادة األجيــر اخلــاص ال 
تقبــل ألنهــا مظنــة أن يكــون يف جــر املنفعــة لصاحبهــا قــال البهوتــي 
رحمــه اهلل تعالــى يف الــروض املربــع))وال تقبــل شــهادة مــن يجــر لنفســه 
نفعــًا((ج603/7 وألن املدعــي قــد فــرط بعــدم حفــظ أموالــه مبــا أمــر بــه 
الشــارع مــن الكتابــة ســيما وأن املبلــغ املدعــى بــه كبيــر ويبعــد اعطائــه 



64

لشــخص دون توثيــق وألن املدعــى عليهمــا قــد دفعــا بعــدم وجودهمــا 
مبقــر الشــركة حينئــذ وملــا قدمــوه مــن بينــة علــى ذلــك وألن املدعــي 
باحلــق اخلــاص لــم يثبــت كذبهمــا علــى عــدم التواجــد يف الشــركة ومبــا 
أن دعــوى خيانــة األمانــة حتتــاج إلــى أدلــة قويــة ودامغــة تقــوي بعضهــا 
بعضــًا ولعــدم وجــود ثمــة ســابقه علــى املدعــى عليهمــا مــن ذات التهمــة 
املنســوبة لهمــا ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ))لــو يعطــى النــاس 
علــى  البينــة  ولكــن  ودماءهــم  قــوم  أمــوال  رجــال  الدعــى  بدعواهــم 
املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر(( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ))دع 
مــا يريبــك إلــى مــا ال يريبــك(( ومــن أجــل ذلــك كلــه لــم يثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليهمــا مبــا نســب إليهمــا مــن تهمــة وقــررت علــى إثــر ذلــك 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعيــن باحلــق العــام واخلــاص وأخليــت ســبيل 
املدعــى عليهمــا وبذلــك كلــه حكمــت وأفهمــت املدعــي باحلــق اخلــاص 
وكالــة بــأن لــه ميــن املدعــى عليهمــا علــى نفــي دعــواه فهــم ذلــك ثــم قــرر 
ــب  ــى حقــه يف طل ــه عل ــه بأن ــه ارفــض ميــن املدعــى عليهمــا فأفهمت بقول
اليمــن متــى مــا أرادهــا وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهمــا قــررا 
القناعــة بــه وبعرضــه علــى املدعــي باحلــق اخلــاص وكالــه وعلــى املدعــي 
العــام قــررا عــدم القناعــة بــه طالبــن اســتئناف احلكــم فأفهمتهمــا  بــأن 
لهمــا مــدة عشــرة أيــام الســتام صــورة مــن قــرار احلكــم وبعــد ذلــك لهمــا 
مــدة ثاثــون يومــًا لتقــدمي الئحتهمــا االعتراضيــة فــإن مضــت هــذه املــدة 
ولــم يقدمــا الائحــة فــان حــق املدعــي باحلــق اخلــاص يســقط ويكتســب 
احلكــم القطعيــة بينمــا ســيتم رفــع كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
بعــد خمســة وأربعــن يومــًا مــن تاريــخ النطــق باحلكــم هــذا فيمــا يخــص 
املدعــي العــام اســتنادا للمــادة اخلامســة والتســعن بعــد املائــة مــن نظــام 
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اإلجــراءات اجلزائيــة وكان ختــام اجللســة يف متــام الســاعة 11.30 وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/08/06 هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: فقــد 
ــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائي جــرى من
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع 
رقــم  جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  خطــاب 
ــى القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/12/2هـــ املشــتملة عل 3327731 وتاري
فضيلــة الشــيخ/ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املــؤرخ يف 
1434/8/6هـــ واملســجل بعــدد 34289310 ، املتضمــن دعــوى املدعــي 
العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص/ ضــد/ املدعــى عليــه ورفيقــه املتهمــن 
بخيانــة األمانــة احملكــوم فيــه مبــا ّدون بباطــن القــرار وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34279674 تاريخه: 1434/07/25هـ  
رقم الدعوى: 34334605

قرار التصديق  من محكمة االستئناف: 
34323910   تاريخه : 1434/9/22هـ

اإلقــرار   - الســجناء  إعاشــة  علــى  عمــال  اســتياء   - أمانــة  خيانــة 
باالســتياء علــى اإلعاشــة - التعزيــر بالســجن واجللــد علــى دفعــات 
مرتــن منهــا أمــام مقــر عمــل املدعــى عليهــم ، مــع التوصيــة باإلبعــاد.

- قوله تعالى: )والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون( .
- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) ال إميــان ملــن ال أمانــة لــه وال ديــن 
ملــن ال عهــد لــه( أخرجــه احمــد مــن حديــث أنــس رضــي اهلل عنــه كمــا 
أخرجــه ابــن أبــي شــيبه يف املصنــف والبيهقــي والبــزار وصححــه ابــن 

حبــان.
- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) ال تســتقيم أمانــة رجــل حتــى يســتقيم 

لســانه وال يســتقيم لســانه حتى يســتقيم قلبه( أخرجه احمد.
- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :  ) أربــع إذا كــن فيــك فــا عليــك 
مــا فاتــك مــن الدنيــا صــدق احلديــث وحفــظ األمانــة وحســن اخللــق 

وعفــة املطعــم ( أخرجــه احمــد والبخــاري واحلاكــم والبيهقــي . 
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انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــم )ثاثــة مقيمــن( 
يعملــون بإعاشــة الســجناء بأحــد الســجون، بخيانــة األمانــة واالســتياء 
علــى عــدد خمســة عشــر كرتــون دجــاج ، وخمســة كراتــن حلــم مفــروم 
مــن إعاشــة ســجناء أحــد الســجون ، بالبحــث ســوابقهم اتضــح عــدم 
وجــود ســوابق مســجلة عليهــم ، طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانتهــم 
مبــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة مشــددة - بعــرض 
أجــاب  املترجــم  بواســطة  عليهــم  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  دعــوى 
كل واحــد منهــم بإنكارهــا ودفــع بأنــه أخــرج اإلعاشــة املطلوبــة وقــد 
ــم يســتول  ــم أرجعهــا جميعــا للثاجــة ول ــة املذكــورة ث زاد منهــا الكمي
عليهــا ، جــرى االطــاع علــى إقــرارات املدعــى عليهــم املصدقــة شــرعا، 
املدعــى عليهــم علــى  ثــم صــادق  وبعرضهــا عليهــم صادقــوا عليهــا ، 
دعــوى املدعــي العــام وقــرروا توبتهــم وندمهــم - نظــرًا ملصادقــة املدعــى 
عليهــم علــى دعــوى املدعــي العــام وال عــذر ملــن أقــر ومبــا أن هــذا الفعــل 
مشــن وخيانــة لألمانــة، لــذا ثبتــت إدانــة املدعــى عليهــم مبــا أســند إليهــم 
ومت احلكــم بســجن كل واحــد مــن املدعــى عليهــم مــدة عشــرة أشــهر، 
وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــه علــى أربــع مــرات يكــون منهــا مرتــن أمــام 
مقــر عملهــم الســابق ليكــون ذلــك عبرة لآلخرين مــع التوصية بإبعادهم 
جميعــا عــن هــذه البــاد وعــدم الســماح لهــم بالدخــول مــره أخــرى ســوى 
ــى املدعــى عليهــم  مــا يخــص نظــام احلــج والعمــرة ، بعــرض احلكــم عل
قنعــوا بــه وأمــا املدعــي العــام فقــرر اعتراضــه ويكتفــي بائحــة الدعــوى 
ــراض، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت  عــن الئحــة االعت

املصادقــة عليــه .



68

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34334605 وتاريــخ 1434/07/18 هـــ  املقيــدة 
يــوم  ففــي  1434/07/18هـــ  وتاريــخ   341743832 برقــم  باحملكمــة 
 01 : الســاعة 30  اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1434/07/24هـــ  االثنــن 
للنظــر يف الدعــوى املرفوعــة مــن املدعــي العــام ضــد ..... ورفقــاه بدعــوى 
خيانــة األمانــة، وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..... وادعــى علــى احلاضريــن 

معــه:
بتاريــخ  موقــوف   ).....( رقــم  إقامــة  اجلنســية  هنــدي  ســنة   35.....  /1
 ).....( رقــم  التوقيــف  بأمــر  امللــز  ســجن  إلــى  وأحيــل  1434/4/10هـــ 

. 1434/4/30هـــ  بتاريــخ 
بتاريــخ  موقــوف   ).....( رقــم  اقامــة  اجلنســية  هنــدي  ســنة   32.....  /2
 ).....( رقــم  التوقيــف  بأمــر  امللــز  ســجن  إلــى  واحيــل  1434/4/10هـــ 

. 1434/4/30هـــ  بتاريــخ 
ــخ  3/.....33 ســنة بنجاديشــي اجلنســية إقامــة رقــم ).....( موقــوف بتاري
 ).....( رقــم  التوقيــف  بأمــر  امللــز  ســجن  إلــى  وأحيــل  1434/4/10هـــ 

. 1434/4/30هـــ  بتاريــخ 
قائــا يف دعــواه: أنــه بتاريــخ 1434/4/1هـــ ورد خطــاب مديــر شــعبة 
إصاحيــة احلائــر رقــم 311 املتضمــن قيــام العمــال الذين يعملون بإعاشــة 
ســجناء إصاحيــة احلائــر املدعــى عليهــم بســرقة عــدد )15( كرتــون 

دجــاج وعــدد )5( كرتــون حلــم مفــروم.
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جــرى مواجهــة األول بعضــو إعاشــة الســجن العريــف/ ..... وذلــك حيــال 
إنكار األول بعد إعادة عدد خمســة عشــر كرتون دجاج وعدد خمســة 
كراتــن حلــم مفــروم وقيــام العضــو بوضــع عامــات علــى الكراتــن 
التــي مت اســتخراجها مــن الثاجــة ومبواجهتهمــا ببعضهمــا البعــض عــدل 
األول عــن أقوالــه واعتــرف مبــا ذكــره عضــو اإلعاشــة وانــه فعــا أعــاد 

تلــك الكميــة مــرة أخــرى للثاجــة .
وذلــك   ..... العريــف/  الســجن  إعاشــة  بعضــو  الثانــي  مواجهــة  جــرى 
بعــد إعــادة عــدد خمســة عشــر كرتــون دجــاج  إنــكار األول  حيــال 
وعــدد خمســة كراتــن حلــم مفــروم وقيــام العضــو بوضــع عامــات علــى 
الكراتــن التــي مت اســتخراجها مــن الثاجــة ومبواجهتهمــا ببعضهمــا 
البعــض عــدل الثانــي عــن اقوالــه واعتــرف مبــا ذكــره عضــو اإلعاشــة 

وأنــه فعــا أعــاد تلــك الكميــة مــرة أخــرى للثاجــة .
..... وذلــك  العريــف /  الســجن  الثالــث بعضــو إعاشــة  جــرى مواجهــة 
بعــد إعــادة عــدد خمســة عشــر كرتــون دجــاج  إنــكار األول  حيــال 
وعــدد خمســة كراتــن حلــم مفــروم وقيــام العضــو بوضــع عامــات علــى 
الكراتــن التــي مت اســتخراجها مــن الثاجــة ومبواجهتهمــا ببعضهمــا 
البعــض عــدل الثالــث عــن أقوالــه واعتــرف مبــا ذكــره عضــو اإلعاشــة 

ــة مــرة أخــرى للثاجــة . ــك الكمي ــه فعــًا أعــاد تل وأن
وبســماع شــهادة الطباخ / ..... ســوداني اجلنســية أفاد بأن الثاني والثالث 
ــخ 1434/4/1هـــ  ــة العشــاء وبتاري ــون دجــاج مــن وجب اعــادا )15( كرت

وعــدد )5( كرتــون حلــم مفــروم واودعوهــا الثاجــة امــام ناظريــه .
احلائــر  إصاحيــة  بشــعبة  عريــف  برتبــة  .....يعمــل   / أقــوال  وبســماع 
وعضــو جلنــة اإلعاشــة أفــاد أنــه خــال اســتامه علــى اإلعاشــة اخلاصــة 
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املفــروم  واللحــم  الدجــاج  مــن  طبخــه  يتــم  مــا  وبإخــراج  بالســجناء 
..... واســتامه مــن قبلــه واالســتعداد  العائــد لشــركة  مــن املســتودع 
لألمــر بطهيــه قــام بوضــع عامــات معينــه علــى تلــك الكراتــن وعنــد 
إشــرافه علــى موقــع آخــر وعودتــه وتفتيــش الثاجــة اتضــح لــه وجــود 
ــون دجــاج وخمســة كراتــن حلــم مفــروم مــن  عــدد خمســة عشــر كرت
التــي قــام بوضــع العامــة عليهــا مت إعادتهــا مــرة أخــرى إلــى الثاجــة 
ــرف بقيامــه بإعــادة  ــق مــع األول اعت ــل املدعــى عليهــم. وبالتحقي مــن قب
عــدد خمســة عشــر كرتــون دجــاج وعــدد خمســة كراتــن حلــم مفــروم 
للثاجــة بعــد اســتخراجها لطبخهــا للســجناء واســتلمها معــه مبســاعدة 
عضــو جلنــة اإلعاشــة والثانــي والثالــث لتوفيرهــا وطبخهــا بوجبــه اخــرى 
للســجناء وبالتحقيــق مــع الثانــي اعتــرف بقيامــه بإعــادة عــدد خمســة 
ــون دجــاج وعــدد خمســة كراتــن حلــم مفــروم مــن إعاشــة  عشــر كرت
الســجناء بعــد صرفهــا واســتامها مــن قبــل عضــو االعاشــة برفــق زميلــة 

الثالــث والــذي أمــره بذلــك أمــن املســتودع األول .
عشــر  خمســة  عــدد  بإعــادة  بقيامــه  اعتــرف  الثالــث  مــع  وبالتحقيــق 
كرتــون دجــاج وعــدد خمســة كراتــن حلــم مفــروم مــن إعاشــة الســجناء 
بعــد صرفهــا واســتامها مــن قبــل عضــو اإلعاشــة برفــق زميلــة األول 
التحقيــق  وانتهــى  األول  املســتودع  أمــن  بذلــك  أمــره  والــذي  والثانــي 
إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــم بخيانــة األمانــة واالســتياء علــى 
عــدد خمســة عشــر كرتــون دجــاج وعــدد خمســة كراتــن حلــم مفــروم 
مــن إعاشــة ســجناء إصاحيــة احلائــر وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة                                

:
1. اعتراف األول ص )3( من ملف التحقيق لفة )2(
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2. اعتراف الثاني ص )12( من ملف التحقيق لفة )3(
3. اعتراف الثالث ص )15( من ملف التحقيق لفة )3(

4. محاضــر املواجهــة بينهــم وبــن عضــو جلنــة االعاشــة املدونــة علــى 
لفــة )3(               صفحــة )8( 

5. احملضر املعد من قبل عضو االعاشة املرفق لفة )7(
6. شهادة الطباخ / ... املشار اليها املرفق لفة )4(  

حتــى  عليهــم  ســوابق مســجلة  وجــود  عــدم  اتضــح  ســوابقهم  وببحــث 
. تاريخــه 

وحيــث أن مــا أقدمــوا عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب 
إثبــات إدانتهــم مبــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة مشــددة 
تردعهــم وتزجــر غيرهــم )علمــًا بأنــه ال يوجد حق خــاص( .وباهلل التوفيق 
، هــذه دعــواي  وبســؤال املدعــى عليهــم بواســطة املترجــم املتعــاون لدينــا 
.....أجــاب املدعــى عليــه األول .....قائــا كل مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه غيــر صحيــح والصحيــح بأننــي قــد أخرجــت اإلعاشــة املطلوبــة 
وقــد زاد منهــا خمســة عشــر كرتــون دجــاج وخمــس كراتن حلــم مفروم 
وأرجعتهــا جميعــا للثاجــة ولــم اســتوِل عليهــا هكــذا أجــاب وبســؤال 
املدعــى عليــه الثانــي والثالــث أجابــا جميعــا كل مــا ذكــره املدعــي 
العــام غيــر صحيــح والصحيــح بأننــا قــد أخرجنــا اإلعاشــة املطلوبــة وقــد 
زاد منهــا خمســة عشــر كرتــون دجــاج وخمــس كراتــن حلــم مفــروم 
وأرجعناهــا جميعــا للثاجــة ولــم نســتولي عليهــا هكــذا أجابــا هــذا 
كمــا جــرى االطــاع علــى املعاملــة علــى ملــف اســتكمال محاضــر لفــه 
رقــم 2 وصحيفــة رقــم 3 وهــو إقــرار مصــدق شــرعا للمدعــو .....ونــص 
احلاجــة منــه )قمــت بأمــر .....و..... بإعــادة 15 كرتــون دجــاج و5 كراتــن 
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حلــم مفــروم للثاجــة ومت اكتشــافها مــن قبــل العســكري وليــس لــي 
فائــدة ســوى خــويف مــن أن يحصــل نقــص يف اإلعاشــة مســتقبا بصمتــه 
(اهـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه األول .....قــال كل مــا جــاء فيــه 
ــف اإلجــراءات لفــه رقــم 3  ــى مل ــح هــذا كمــا جــرى االطــاع عل صحي
وصحيفــة رقــم 15 وهــو إقــرار للمدعــى عليه الثالــث .....ونص احلاجة منه 
)لقــد طلــب منــي إعــادة خمســة عشــر كرتــون دجــاج وخمــس كراتــن 
حلــم مفــروم للثاجــة ( اهـــ وهــذا اإلقــرار مصــدق شــرعا وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه الثالــث .....قــال كل مــا جــاء يف اإلقــرار صحيــح 
هكــذا قــرر هــذا كمــا جــرى االطــاع علــى نفــس امللــف وصحيفــة رقــم 
12 وهــو إقــرار مصــدق شــرعا واملقــر هــو .....ونــص احلاجــة منهــا )لقــد 
ــب منــي إعــادة خمســة عشــر كرتــون دجــاج وخمــس كراتــن حلــم  طل
مفــروم وإعادتهــا للثاجة(اهـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه الثانــي 
.....قــال كل مــا جــاء يف اإلقــرار صحيــح هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك 
ــح مــا  ــح والصحي ــى املدعــي العــام قــال كل مــا ذكــروه غيــر صحي عل
جــاء يف دعــواي ولــدي شــاهد واطلــب املهلــة إلحضــاره هكــذا قــرر 
ــام  ــم قــررا املدعــى عليهــم جميعــا كل مــا جــاء يف دعــوى املدعــي الع ث
صحيــح فقــد فعلنــا ذلــك الفعــل وانقصنــا خمســة عشــر كرتــون وخمــس 
كراتــن حلــم مفــروم مــن اجــل انــه يف الغــد تنــزل الشــركة الكميــة 
املطلوبــة وتنقــص منــه الكميــة التــي أحضرتهــا خمســة عشــر كرتــون 
دجــاج وخمــس كراتــن حلــم مفــروم وهــذا ينفــع الشــركة وقــد طلبــت 
منــا الشــركة ذلــك ونحــن تائبــون ونادمــون هكــذا قــرروا فبنــاء علــى 

مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ــى دعــوى املدعــي العــام وال عــذر ملــن أقــر  وملصادقــة املدعــى عليهــم عل
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ومبــا أن هــذا الفعــل مشــن وخيانــة لألمانــة وقــد وصــف اهلل عــز وجــل 
النبــي  قــال  املؤمنــن )والذيــن هــم ألماناتهــم وعهدهــم راعــون( وقــد 
صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال إميــان ملــن ال أمانــة لــه وال ديــن ملــن ال عهــد 
لــه ( أخرجــه احمــد مــن حديــث انــس رضــي اهلل عنــه كمــا أخرجــه 
ابــن أبــي شــيبه يف املصنــف والبيهقــي والبــزار وصححــه ابــن حبــان وقــد 
قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )ال تســتقيم أمانــة رجــل حتــى يســتقيم 
لســانه وال يســتقيم لســانه حتــى يســتقيم قلبــه( اخرجــه احمــد وقــد 
قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )اربــع إذا كــن فيــك فــا عليــك مــا 
فاتــك مــن الدنيــا صــدق احلديــث وحفــظ األمانــة وحســن اخللــق وعفــة 
املطعــم( أخرجــه احمــد والبخــاري واحلاكــم والبيهقــي فعليــه فقــد ثبــت 
لــدي ادانــة املدعــى عليهــم بخيانــة األمانــة واالســتياء علــى عــدد خمســة 
عشــر كرتــون دجــاج وخمســة كراتــن حلــم مفــروم مــن إعاشــة ســجناء 
إصاحيــة احلائــر جلميــع ذلــك فقــد حكمــت بســجن املدعــى عليهــم 
الثاثــة ملــدة عشــرة اشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافهــم 1434/04/10هـــ 
وبجلدهــم مائتــي جلــده لــكل واحــد منهمــا مفرقــه علــى اربــع مــرات 
كل مــره خمســن جلــده بــن كل مــره واألخــرى ســبعة أيــام ويكــون 
منهــا مرتــن أمــام مقــر عملهــم الســابق ليكــون ذلــك عبــرة لآلخريــن 
وأوصــي بإبعادهــم جميعــا عــن هــذه البــاد وعــدم الســماح لهــم بالدخــول 
مــره أخــرى ســوى مــا يخــص نظــام احلــج والعمــرة بعــد اســتيفاء مالهــم ومــا 
عليهــم مــن حقــوق وبعرضــه عليهــم قنــع بــه املدعــى عليهــم امــا املدعــي 
العــام فقــرر اعتراضــه ويكتفــي بالائحــة عــن الئحــة االعتــراض حــرر 
يف 1434/07/24هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى اشــرف األنبيــاء واملرســلن. 
احلمد هلل وحده وبعد، يف يوم  الثاثاء املوافق1434/11/11هـ افتتحت 
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اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34323910 وتاريــخ 1434/9/22هـــ 
القــرار  ) وبدراســة  الرابعــة ويتضمــن:  الدائــرة اجلزائيــة  مــن  الصــادر 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قــررت الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم .
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رقم الصك : 3411693 تاريخه: 1434/1/13هـ 
رقم الدعوى: 33642111

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3439524 تاريخه: 1434/2/17هـ

دخــول منــزل دون إذن صاحبــه مــع شــبهة الغــرض الســيء - انتهــاك 
علــى  الشــهود  شــهادة   - القابضــة  الفرقــة  مقاومــة   - منــزل  حرمــة 
مقاومــة الفرقــة القابضــة - تعزيــر للشــبهة - تعزيــر بالســجن واجللــد.

- قولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن ءامنــوا ال تدخلــوا بيوتــًا غيــر بيوتكــم 
حتــى تستأنســوا وتســلموا علــى أهلهــا( ]النــور: 27[

ــزل دون  ــه بدخــول من ــام للمدعــى علي ــه االته ــق عــن توجي أســفر التحقي
إذن صاحبــه ومقاومــة الفرقــة القابضــة وذلــك بعــد أن مت القبــض عليــه 
مــن قبــل اجلهــات املختصــة إثــر بــاغ مــن أحــد املقيمــن مفــاده دخــول 
املدعــى عليــه منــزل كفيلــه أثنــاء غيابــه- بعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه أنكرهــا- جــرى االطــاع علــى أقــوال املدعــى عليــه 
املدونــة حتقيقــًا وأقــوال املبّلــغ ومحضــر القبــض وبعرضهــا علــى املدعــى 
عليــه صــادق علــى دخــول املنــزل وأنكــر مقاومــة الفرقــة القابضــة- مت 
ســماع شــهادة الشــهود وتعديلهــم التعديــل الشــرعي- نظــرًا ملــا جــاء يف 
شــهادة الشــاهدين العدلــن مبقاومــة املدعــى عليــه للفرقــة القابضــة 
ولعــدم كفايــة أدلــة املدعــى عليــه إلثبــات إدانــة املدعــى عليــه بــأن قصــده 
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مــن دخــول املنــزل هــو لغــرض ســيء وملــا للمنــازل مــن حرمــة قررهــا 
الشــرع لــذا كلــه ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه بدخولــه منــزل ومقاومتــه 
للفرقــة القابضــة ولــم تثبــت إدانتــه بــأن قصــده مــن الدخــول هــو القيــام 
بالســرقة أو أي عمــل ســيء وتوجــه الشــبهة القويــة ضــد املدعــى عليــه 
بقصــده الســيئ مــن الدخــول ومت احلكــم تعزيــرا بســجنه خمســة أشــهر 
وجلــده ســبعن جلــده علــى دفعتــن متســاويتن- بعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة 
واكتفــى بائحــة الدعــوى كائحــة اعتراضيــة، وبعــد رفــع احلكــم 

ــه. حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33642111 وتاريــخ 1433/11/08هـــ املقيــدة 
يــوم   وتاريــخ 1433/11/08هـــ  ففــي  برقــم 331967879  باحملكمــة 
األربعــاء املوافــق1433/11/24 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 12 
..... 26ســنة  العــام  التحقيــق واالدعــاء  ..... عضــو هيئــة  وفيهــا حضــر 
، نيجيــري اجلنســية ، هويــة رقــم ).....( أوقــف بتاريــخ 1433/8/16هـــ  
).....( يف  رقــم  التوقيــف  العــام مبوجــب مذكــرة  الســجن  إلــى  أحيــل 
1433/9/20هـــ. حيــث انــه بتاريــخ 1433/8/16هـ قبــض على املذكور 
مــن قبــل الدوريــات االمنيــة بعــد بــاغ مــن وافــد مصــري عــن دخــول 
املذكــور منــزل كفيلــه اثنــاء غيابــه وبحضــور الفرقــة االمنيــة وجــد 
املذكــور داخــل ســور املنــزل اخلارجــي وعنــد القبــض عليــه قــاوم الفرقــة 
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القابضــة. وبســماع اقــوال احلــارس املصــري افــاد انــه اثنــاء حضــوره ملنــزل 
البــاب  الريــاض وعنــد فتحــه  لتفقــده كونــه مســافر خــارج  كفيلــه 
اخلارجــي للمنــزل شــاهد املذكــور داخــل ســور املنــزل وقــام بإغــاق 
البــاب عليــه وباســتجواب املذكــور أفــاد أنــه كان يعتقــد أن املنــزل 
مهجــور فقــام بالدخــول فيــه وبإعــادة اســتجوابه أفــاد أنــه شــاهد شــخصًا 
مصريــًا عنــد بــاب املنــزل وســأله عــن ســبب وقوفــه وشــك فيــه فقــام 
بالدخــول للمنــزل للتأكــد مــن وضعــه فقــام املصــري بإغــاق البــاب 
عليــه وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمذكــور بدخــول منــزل 
ومقاومــة الفرقــة القابضــة. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1- مــا جــاء 
يف اقــوال املتهــم املنــوه عنهــا لفــه)1( 2- مــا جــاء يف بــاغ املدعــي املنــوه 
ــه لفــة رقــم )7(  ــوه عن ــه لفــة )1(.3- مــا جــاء يف محضــر القبــض املن عن
.وببحــث ســوابقه اتضــح عــدم  وجــود ســوابق مســجلة عليــه وحيــث ان مــا 
اقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا اطلــب احلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة مشــددة )علمــًا ان احلــق اخلــاص اليــزال قائمــا(. 
ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه أجــاب بــأن مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح 
وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه قــال مــا ذكرتــه مــن األدلــة والقرائــن 
وباالطــاع عليهــا وجــدت مــا يلــي أوال : اقــوال املدعــى عليــه املدونــة يف 
ملــف التحقيــق املرفــق لفــة )1( املتضمنــة اقــراره حتقيقــا بدخــول املنــزل 
محــل الدعــوى وكان يعتقــد بأنــه مهجــور وبإعــادة اســتجوابه افــاد بأنــه 
شــاهد املبلــغ عنــد املنــزل يف احلــي الــذي يســكن فيــه وشــك فيــه وســأله 
املنــزل  الــى  املبلــغ  بينهمــا خــاف ودخــل  تواجــده وحصــل  مــن ســبب 
ودخــل وهــو إلــى املنــزل للتحقــق مــن ذلــك . ثانيــا : أقــوال املبلــغ املدونــة 
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يف ملــف التحقيــق املشــار إليــه ولــم أجــد فيــه إال دعــوى املبلــغ التــي ال 
ميكــن االســتناد عليهــا كدليــل ألنهــا دعــوى حتتــاج إلــى إثبــات . ثالثــا 
: محضــر القبــض املرفــق علــى اللفــة )7( املتضمــن العثــور علــى املدعــى 
عليــه داخــل املنــزل محــل الدعــوى وقيامــه مبقاومــة الفرقــة وبعــرض هــذه 
األدلــة علــى املدعــى عليــه قــال أمــا مــا ذكرتــه يف أقوالــي فهــو صحيــح 
وقــد دخلــت املنــزل للتأكــد مــن وضــع املبلــغ وهــو مــن اجلنســية املصريــة 
ألننــي وجدتــه مرتبــكا وشــككت يف وضعــه ولــم يكــن قصــدي 
الســرقة أو غيــره أمــا مــا ذكــره املبلــغ فغيــر صحيــح وأمــا مــا ذكــر يف 
محضــر القبــض مــن العثــور علــي داخــل املنــزل صحيــح حيــث قــام املبلــغ 
بإغــاق البــاب علــي امــا مقاومــة الفرقــة فغيــر صحيــح ولطلــب الفرقــة 
ــوم االثنــن املوافــق  القابضــة واملدعــي اخلــاص جــرى رفــع اجللســة إلــى ي
1433/11/29هـــ وعليــه جــرى تدوينــه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/11/24هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/01/07 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والربــع  ويف هــذه اجللســة لــم يحضــر 
املدعــى عليــه ولــم يحضــر املدعــي العــام الفرقــة القابضــة وقــرر بأنــه مت 
طلبهــم ولــم يحضــروا ولطلبهــم للمــرة الثانيــة جــرى رفــع اجللســة إلــى يــوم 
الثاثــاء املوافــق 1434/1/13هـــ . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/7هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق 1434/01/13 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف  ويف هــذه اجللســة حضــر 
العــام  املدعــي  وأحضــر  اخلــاص  املدعــي  يحضــر  ولــم  عليــه  املدعــى 
.....حامــل  .....و  رقــم  املدنــي  الســجل  ..........حامــل  وأداءهــا  للشــهادة 
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.....وهمــا مــن أفــراد البحــث والتحــري بشــرطة  الســجل املدنــي رقــم 
الريــاض وهــم مــن أعضــاء الفرقــة القابضــة وشــهد كل واحــد منهمــا 
مبفــرده بأنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه .....احلاضــر يف هــذه اجللســة 
داخــل أحــد املنــازل بعــد بــاغ مــن صاحبــه بعــد أن فتــح البــاب مــن قبــل 
الدفــاع املدنــي وقــد قــاوم املدعــى عليــه الفرقــة وقــد عــدل الشــاهدين من 
قبــل كل مــن .....ســجل مدنــي رقــم .....و .....ســجل مدنــي رقــم .....وبنــاءا 
علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه بدخولــه 
بــأن قصــده الســرقة أو أي غــرض ســيء وانــكاره  املنــزل وإنــكاره 
ملقاومــة الفرقــة وبنــاءا علــى شــهادة الشــاهدين العدلــن مبقاومتــه للفرقة 
القابضــة ولعــدم كفايــة أدلــة املدعــى عليــه إلثبــات إدانــة املدعــى عليــه 
ــة  ــأن قصــده مــن دخــول املنــزل هــو لغــرض ســيء فقــد ثبــت لــدي إدان ب
املدعــى عليــه بدخولــه منــزل ومقاومتــه للفرقــة القابضــة وعــدم ثبــوت 
إدانتــه بــأن قصــده مــن الدخــول هــو القيــام بالســرقة أو أي عمــل ســيء 
ومــا للمنــازل مــن حرمــة قررهــا الشــرع لقولــه تعالــى ) يــا أيهــا الذيــن 
ــة ســورة  ــر بيوتكــم حتــى تســتأذنوا... ( اآلي ــًا غي ــوا بيوت ــوا ال تدخل ءامن
ــه بقصــده  ــة ضــد املدعــى علي ــور( رقــم )27( ولتوجــه الشــبهة القوي )الن
الســيىء مــن الدخــول فقــد حكمــت عليــه تعزيــرا بســجنه خمســة أشــهر 
ــى دفعتــن متســاويتن كل  ــده عل ــده ســبعن جل مــن تاريــخ إيقافــه وجل
عشــرة أيــام وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة 
وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة واكتفــى بائحــة الدعــوى كائحــة 
اعتراضيــة. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/1/13هـــ. وصحب
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريــخ 1434/1/26هـــ    33/1967879
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .....املســجل برقــم 3411693 
.....نيجــري  العــام  املدعــى  بدعــوى  اخلــاص  1434/1/13هـــ   وتاريــخ 
اجلنســية [ يف قضيــة ســرقة علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم 
ــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  ــه مبــا هــو مــدون ومفصــل ب فضيلت
وأوراق املعاملــة لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب املاحظــة علــى احلكــم 
مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى التوصيــة بإبعــاد املدعــي عليــه لبــاده اتقــاء لشــره. 

ــه وســلم ــه وصحب ــى ال ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل واهلل املوفــق وصل
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رقم الصك :  34186538  تاريخه: 
1434/04/14هـ رقم الدعوى: 34157003

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34204176 تاريخه: 1434/5/4هـ

انتهــاك حرمــة منــزل بغــرض الســرقة - تســتر - إقــرار - ظــروف مخففة 
للعقوبــة - تعزيــر بالســجن واجللــد - تعهد

ْرِض َبْعَد ِإْصَاِحَها(( 1- قوله تعالى : ))َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ
َ ال ُيِحبُّ امْلُْعَتِديَن((  2- قوله تعالى : ))َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اهللَّ

3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه 
وماُلــُه وعرُضــه(

4- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )َفــِإنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكــْم َوَأْعَراَضُكــْم 
َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم 

َهــَذا(
5- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )َأال ِإنَّ امْلُْســِلَم َأُخــو امْلُْســِلِم ، َفَلْيــَس 

ــْن َنْفِســِه( ــُه ِم ــا َحــلَّ َل ــْن َأِخيــِه َشــْيٌء ِإال َم ــِلٍم ِم َيِحــلُّ مِلُْس

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بقيامــه بالقفز من على ســور منزل ودخوله 
عبــر فتحــة مكيــف أحــد الغــرف بعــد دفعــه إلــى داخــل الغرفــة بغــرض 
الســرقة وتســتره علــى الهاربــن، وذلــك بعــد  القبــض علــى املدعــى عليــه 
إثــر ورود بــاغ للجهــات املختصــة مــن أحــد املواطنــن مفــاده تعــرض 
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الفيــا التــي يقطــن فيهــا للقفــز مــن علــى الســور اخلارجــي مــن قبــل ثاثــة 
أشــخاص بغــرض الســرقة وعنــد مشــاهدتهم لــه الذوا بالفــرار- بالبحــث 
ــب املدعــي  ــة مســجلة- طل ــى ســوابق جنائي ــه عل ــر ل ــم يعث عــن ســوابقه ل
العــام احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة- بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه صــادق عليهــا وقــرر أن ذلــك كان إغــواٌء مــن الشــيطان 
وأنــه تائــب ونــادم علــى مــا بــدر منــه- ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند 
م شــرعًا؛ ولتوجــه  ــه مــن احملــرَّ ــه ومبــا أنَّ مــا صــدر مــن املدعــى علي إلي
تخفيــف العقوبــة عليــه لظهــور آثــار النــدم عليــه وعــدم وجــود ســوابٍق لــه 
ولصغــر ســنه والنتهــاء احلــق اخلــاص بالتنــازل كمــا يتوجــه أن تكــون 
عقوبتــه باجللــد أشــدَّ مــن الســجن للظــروف الســابقة  لــذا مت احلكــم 
ــع  ــى أرب ــدة مفرقــة عل ــي جل ــده مائت ــره بســجنه ســبعة أشــهر وبجل بتعزي
ــه- بعــرض  ــل مــا صــدر من ــه بعــدم العــودة ملث دفعــات وأخــذ التعهــد علي
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة وطلــب املدعــي العــام رفــع 
كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــٍة 
اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى- وبعــد رفــع احلكــم 

حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.

وبعــد  بعــده  نبــي  ال  َمــْن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
علــى  بنــاًء  باألحســاء   اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ..... أنــا  فلــديَّ 
املعاملــة الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
بهــذه احملكمــة  .....وتاريخ1434/04/03هـــ واملقيــدة  األحســاء برقــم 
فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  برقم34836374وتاريخ1434/04/06هـــ 
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اجللســة  فتحــت  وتاريــخ 1434/04/06هـــ  برقــم 34157003  الرئيــس 
والنصــف  العاشــرة  الســاعة  1434/04/10هـــ  االربعــاء  يــوم  األولــى 
صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..... امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة 
ــا مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام  طرفن
مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم .....والتاريــخ 1433/12/1هـــ وقــّرر دعــواه 
قائــًا : فبصفتــي مدعيــًا عاًمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظة األحســاء 
أدعــي علــى :.....، 20 عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ).....( طالــب ، أوقــف بتاريــخ 1434/3/9هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن 
محافظــة األحســاء وســجل نزيــًا لديهــم برقــم ).....( اســتنادًا للفقــرة رقم 
)13( مــن القــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ .حيــث 
مــن  بــاغ  األمنيــة  الدوريــات  لرجــال  ورد  بتاريــخ 1433/3/9هـــ   أنــه 
املدعــو .....مفــاده تعــرض الفيــا التــي يقطــن فيهــا للقفــز مــن علــى الســور 
اخلارجــي مــن قبــل ثاثــة أشــخاص بغــرض الســرقة وعنــد مشــاهدتهم لــه 
الذوا بالفــرار وقبــض علــى املدعــى عليــه  .وباالنتقــال واملعاينــة للمنــزل 
اتضــح أن اجلنــاة وضعــوا دافــور لونــه أزرق حتــت موقــع مكيــف املقلــط 
وقــد شــوهد  ليتــم دفعــه  االرتفــاع ملســتوى املكيــف  واســتخدموه يف 
املكيــف ســاقط داخــل املقلــط واملجلــس مبعثــر وكذلــك غرفــة نــوم 
األطفــال والصالة.وبضبــط أقــوال املبلــغ .....أفــاد بأنــه ورد إليــه اتصــال 
مــن زوجتــه أخبرتــه عــن ســماع دخــول أشــخاص بواســطة القفــز مــن علــى 
الســور ومــن ثــم عبــر فتحــة املكيــف مــن أحــد الغــرف وعنــد وصولــه 
متكــن مــن القبــض علــى املدعــى عليــه .وبضبــط أقــوال زوجــة املبلــغ .....
أفــادت أنهــا ســمعت صوتــًا بالــدور األرضــي وعنــد محاولــة خروجهــا مــن 
غرفتهــا شــاهدت شــخصن فعــادت مســرعة لغرفتهــا وأقفلــت البــاب 
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ــاة فتــح  عليهــا وعلــى الفــور اتصلــت بزوجهــا  وبجارتهــا وقــد حــاول اجلن
غرفتهــا ممــا دعاهــا إلــى الصــراخ بصــوت مرتفــع ممــا نتــج عنــه هروبهمــا 
.وبضبــط أقــوال الشــهود .....و.....و.....أفــادوا بأنهــم شــاهدوا املبلــغ .....
يخــرج مــن منزلــه مســرعًا واللحــاق بشــخص قــام بالقفــز مــن علــى ســور 
منزلــه . وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بالقفــز علــى منــزل املبلــغ ودخــول 
منزلــه عبــر فتحــة مكيــف أحــد الغــرف بعــد أن قــام بإخراجــه عنــوه 
ممــا أدى إلــى ســقوط املكيــف علــى األرض وعنــد محاولــة فتــح بــاب 
أحــد الغــرف الداخليــة ســمع صــوت صــراخ امــرأة حينهــا الذ بالفــرار ومت 
القبــض عليــه مــن قبــل املبلــغ .  وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام 
لــه بقيامــه بالقفــز مــن علــى ســور منــزل املبلــغ ودخــول منزلــه عبــر فتحــة 
مكيــف أحــد الغــرف بعــد دفعــه إلــى داخــل الغرفــة بغــرض الســرقة 

ــة والقرائــن التاليــة:  وتســتره علــى الهاربــن؛ وذلــك لألدل
1. إقراره املدونة على الصفحات رقم )11/10( املرفق لفه رقم )1(.

 )3_2( رقــم  الصفحــات  علــى  املــدون  واملعاينــة  االنتقــال  محضــر   .2
لفــه رقــم )2(. املرفــق 

3. أقــوال املبلــغ املدونــة علــى الصفحــات رقــم )10_9( املرفــق لفــه رقــم 
.)2(

4. أقــوال زوجــة املبلــغ املدونــة علــى الصفحــات رقــم )4_5( املرفــق لفــه 
رقــم )1(

5.  أقــوال الشــهود املدونــة علــى الصفحــات رقــم )4( املرفــق لفــه رقــم )2( 
والصفحــات رقــم )6( املرفــق لفــه رقم )1(.

6.  محضر القبض املرفق لفه رقم )12(
وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة 
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مســجلة كمــا هــو مــدون بقــرار االتهــام  وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا؛  لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه ، واحلكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره .)علمــًا أن احلــق اخلــاص ال يــزال قائمــًا( 
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن  هكــذا ادَّ
هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــًا : مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بالقيــام بالقفــز علــى مــن علــى ســور 
املنــزل أحــد املواطنــن ودخــول منزلــه عبــر فتحــة مكيــف أحــد الغــرف 
ــى الهاربــن  بعــد دفعــه إلــى داخــل الغرفــة بغــرض الســرقة وتســتري عل
كل ذلــك صحيــح وقــد كان ذلــك إغــواٌء مــن الشــيطان وأنــا تائــب 
ونــادم علــى مــا بــدر منــي هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــاع علــى جميــع 
أوراق املعاملــة ومنهــا كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود 
ســوابق عليــه كمــا جــرى االطــاع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى عليــه 
املتضمنــة أنــه أوقــف بتاريــخ 1434/03/09هـــ 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 باتهامــه بالقيــام بالقفــز علــى مــن علــى ســور املنــزل 
أحــد املواطنــن ودخــول منزلــه عبــر فتحــة مكيــف أحــد الغــرف بعــد 
ــى الهاربــن ومبــا  ــى داخــل الغرفــة بغــرض الســرقة وتســتره عل دفعــه إل
م شــرعًا قــال تعالــى : ))َواَل  أنَّ مــا صــدر مــن املدعــى عليــه مــن احملــرَّ
 َ ْرِض َبْعــَد ِإْصَاِحَهــا(( وقــال تعالــى : ))َوال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــَن(( وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم : )كلُّ املســلم علــى 
املســلم حــراٌم دُمــُه وماُلــُه وعرُضــه(  وقــال عليــه الصــاة والســام: )َفــِإنَّ 
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ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكــْم َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم 
َبَلِدُكــْم َهــَذا(  وقــال عليــه الصــاة  َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم َهــَذا ، يِف 
َم َأُخــو امْلُْســِلِم ، َفَلْيــَس َيِحــلُّ مِلُْســِلٍم ِمــْن َأِخيــِه  والســام : )َأال ِإنَّ امْلُْســلِ
َشــْيٌء ِإال َمــا َحــلَّ َلــُه ِمــْن َنْفِســِه( ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه 
ويتوجــه تخفيــف العقوبــة عليــه لظهــور آثــار النــدم عليــه وعــدم وجــود 
ســوابٍق لــه ولصغــر ســنه والنتهــاء احلــق اخلــاص بالتنــازل كمــا يتوجــه أن 
تكــون عقوبتــه باجللــد أشــدَّ مــن الســجن للظــروف الســابقة  لــذا كلــه 
وألجــل احلــق العــام حكمــُت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : أواًل/ ثبــت 
لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بالقيــام بالقفــز علــى مــن علــى ســور املنــزل 
ألحــد املواطنــن ودخــول منزلــه عبــر فتحــة مكيــف أحــد الغــرف بعــد 
دفعــه إلــى داخــل الغرفــة بغــرض الســرقة وتســتره علــى الهاربــن وعزرتــه 
لقــاء ذلــك بســجنه ســبعة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة 
وبجلــده مائتــا جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة 
وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام  . ثانيــًا / يؤخــذ 
عليــه التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا صــدر منــه . وبتــاوة احلكــم علــى 
الطرفــن وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف متييــز احلكــم قــرر القناعــة بــه 
وطلــب املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم دون الئحــٍة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة 
الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وصلــى اهلل وســلَّم علــى 
ــِرَر يف 1434/04/10هـــ.  ــه أجمعــن. ُح ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/4/27هـــ  وتاريــخ  341021209/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
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األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
املكلــف برقــم 34845938 وتاريــخ 1434/4/22هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /..... املســجل برقــم 
العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/4/14هـــ  وتاريــخ   34186538
ــزل وســرقته وقــد تضمــن القــرار حكــم  ــة دخــول من ضــد/.....يف قضي
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــه وســلم. حــرر يف1434/5/1هـــ ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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رقم الصك :  34234470 تاريخه: 1434/6/7هـ 
رقم الدعوى: 34168877

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34297413 تاريخه:1434/8/15هـ

الســيء  الغــرض  شــبهة  توجــه  مــع  صاحبــه  إذن  دون  منــزل  دخــول 
- انتهــاك حرمــة منــزل - رجــوع املقــر عــن إقــراره يف غيــر احلــدود ال 
يقبــل - تكــرر الســوابق مــن نفــس نــوع اجلــرم املتهــم بــه - إثبــات إدانــة - 

التعزيــر بالســجن واجللــد علنــا.

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : » مــن اطلــع يف بيــت قــوم بغيــر 
إذنهــم ، فقــد حــل لهــم أن يفقــؤوا عينــه « رواه مســلم.

2- مــا قــرره أهــل العلــم أن رجــوع املقــر عــن إقــراره ال يقبــل يف غيــر 
احلــدود، جــاء يف كشــاف القنــاع : » وال يقبــل رجــوع املقــر عــن إقــراره 
ــه إال فيمــا كان حــدًا هلل تعالــى فيقبــل  ــه باملقــر ب لتعلــق حــق املقــر ل
رجوعــه عنــه كمــا تقــدم يف مواضعــه ألن احلــد يــدرأ بالشــبهة 6/475«.

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بدخــول منــزٍل لغــرض ســيء لاطــاع علــى 
أهلــه مــن خــال نوافــذ املنــزل، وذلــك بعــد تقــدم أحد املقيمن بشــكوى 
ــه  ــاء منزل ــه بالدخــول لفن ــام املدعــى علي للجهــات املختصــة مفادهــا  قي
وقيامــه بالنظــر إلــى أســرته مــن خــال فتحــات النوافــذ- طلــب املدعــي 
العقوبــة  يف  عليــه  والتشــديد  تعزيريــة،  بعقوبــة  عليــه  احلكــم  العــام 
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لكثــرة ســوابقه وتكــرار اجلــرم املتهــم بــه- بالبحــث عــن ســوابقه تبــن 
وجــود ســت ســوابق مســجلة عليــه أربــع ســوابق منهــا دخــول منــزل لغــرض 
ســيء وســابقة ســرقة وســابقة تلفــظ بألفــاظ غيــر الئقــة- بعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكرهــا ودفــع أنــه وقــف علــى البيــت 
خطــأ حينمــا كان يبحــث عــن بيــٍت آخــر- مت ســماع شــهادة الشــاهد 
وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه كــذب الشــهادة ولــم 
يطعــن يف الشــاهد، ثــم جــرى تعديــل الشــهود- جــرى االطــاع علــى 
إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا وبعرضــه عليــه أنكــره- نظــرًا إلنــكار 
املدعــى عليــه مــا نســبه إليــه املدعــي العــام، وإلقــراره املدعــى عليــه 
بدخــول حــوش املنــزل وألن رجــوع املقــر عــن إقــراره يف غيــر احلــدود 
ال يقبــل مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املدونــة ، ولســوابق املدعــى عليــه 
ومنهــا أربــع ســوابق بنفــس التهمــة ولضعــف مــا دفــع بــه املدعــى عليــه 
ــه  ــه، وألن مــا أقــدم علي ــزل صاحب ــه كان للبحــث عــن من مــن أن ذهاب
ــي جــاءت الشــريعة  ــى احلرمــات الت ــٍد عل ــه فعــل منكــر وتع املدعــى علي
اإلســامية بحفظهــا لــذا ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه بدخــول منــزل بغيــر 
إذن أهلــه، وتوجــه التهمــة القويــة بــأن دخولــه كان لغــرض ســيء ومت 
ــًا  ــدة علن ــده مائتــي جل ــره بســجنه مــدة عشــرة أشــهر وجل احلكــم بتعزي
مفرقــة علــى دفعــات ، علــى أن تكــون دفعتــن منهــا يف مــكان عــام يف 
نفــس احلــي الــذي وقعــت فيــه حادثــة املدعــى عليــه- بعــرض احلكــم علــى 
املدعــي العــام قــرر اعتراضــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة اعتراضيــة وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر اعتراضــه وطلــب 
تســليمه نســخة مــن احلكــم لكتابــة اعتراضــه عليــه ، فأجيــب لطلبــه، 

وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد: فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بينبــع ، وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1434/04/13هـــ   وتاريــخ   34168877 برقــم  بينبع/املســاعد  العامــة 
ــخ 1434/04/08هـــ  ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 34852448 وتاري املقي
يــوم األربعــاء املوافق1434/05/01هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا  حضــر 
ــي رقــم ).....(  ــام .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن املدعــي الع
واملكلــف مــن رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة ينبــع 
باخلطــاب رقــم .....وتاريــخ 1432/4/11هـــ وادعــى قائــا: بصفتــي مدعيا 
عامــا بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام أدعي على .....)40( عاما ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( عاطــل عــن العمــل ويســكن 
ــع  ــخ 1434/3/9هـــ وأودع بســجن محافظــة ينب ــه بتاري يف .....قبــض علي
، وبالبحــث عــن ســوابقه تبــن وجــود ســت ســوابق مســجلة عليــه وهــي 
أربــع ســوابق دخــول منــزل لغــرض ســيء وســابقة ســرقة وســابقة التلفــظ 
بألفــاظ غيــر الئقــة ، حيــث أنــه بتاريــخ 1434/3/8هـــ تقــدم الوافــد..... 
مصــري اجلنســية بشــكوى للجهــات األمنيــة تتضمــن قيــام املتهــم أعــاه 
بالدخــول لفنــاء منزلــه وقيامــه بالنظــر علــى أســرته مــن خــال فتحــات 
النوافــذ ، وباالنتقــال واملعاينــة ملنــزل املدعــي مت مشــاهدة ســيارة املتهــم 
متوقفــة مبســافة كيلــو ونصــف عــن منــزل املدعــي وهــي نــوع فــورد لونهــا 
أبيــض . وباســتجواب املتهــم : اعتــرف بأنــه دخــل ملنــزل املدعــي حيــث 
ــه وبســماع  ــود زيارت ــه كان ي ــزل املدعــي أحــد أصدقائ ــه من اشــتبه علي
شــهادة : .....)جــار املدعــي ( أفــاد بأنــه شــاهد املتهــم كثيــرًا مــا يكــرر 
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حضــوره لنفــس احلــي الــذي يســكن بــه ، وقــد ســبق أن ســأل املتهــم عــن 
تواجــده يف احلــي الــذي يســكن بــه فأفــاد بأنــه حضــر لزيــارة قريــب لــه ، 
ويف املرة األخيرة شــاهد املتهم أوقف ســيارته بعيدًا عن ســكن املدعي 
ــه فشــاهد  ــًا وعندهــا صعــد الشــاهد لســطح منزل ــوع ...... تقريب وهــي ن
املتهــم يقــوم بالنظــر مــن خــال نوافــذ منــزل املدعــي وفتحــات مكيــف 
التبريــد فنــزل وقــام بالقبــض عليــه مبســاعدة جــاره املدعــي وقامــوا 
ــه االتهــام  ــة . وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجي ــات األمني بتســليمه للدوري
لــه بدخــول منــزل املدعــي لغــرض ســيء باالطــاع علــى أســرته مــن خــال 
نوافــذ املنــزل وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء يف شــهادة 
الشــاهد واملدونــة بصفحــة )4-5( مبلــف التحقيــق املرفــق بالقضيــة . 2- 
مــا جــاء يف أقــوال املتهــم واملدونــة بصفحــة )1-3( مبلــف التحقيــق املرفــق 
بالقضيــة . 3- مــا جــاء يف محضــر االنتقــال واملعاينــة واملدونــة بصفحــة 
)3( مبلــف االســتدالل املرفــق بالقضيــة . وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة رادعــه لــه ولغيــره. والتشــديد عليــه يف العقوبــة لكثــرة 
ــأن احلــق اخلــاص قــد انتهــى  ــه )علمــًا ب ســوابقه وتكــرار اجلــرم املتهــم ب
بالتنــازل  ( هكــذا ادعــى. وجــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه فأجــاب قائــًا : مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه 
غيــر صحيــح ، فقــد كنــت يف اليــوم املذكــور يف الدعــوى مدعــوا عنــد 
زميلــي ..... وقــد ذهبــت للحــي الــذي يســكن فيــه للمــرة الثانيــة إال إنــي 
لــم أســتطيع الوصــول إلــى بيتــه ، وقــد ســبق أن  ذهبــت معــه يف املــرة 
األولــى ، وقــد أوقفــت ســيارتي يف مــكان بعيــٍد عــن البيــت وذهبــت 
للبحــث عــن البيــت علــى قدمــّي إال إنــي وقفــت علــى بيــٍت خطــأ وفــور أن 



94

تبــن لــي ذلــك قمــت باالنصــراف فلحــق بــي صاحــب املنــزل وأمســكني 
يف الشــارع قريبــًا مــن بيتــه هكــذا أجــاب. ثــم جــرى ســؤاله عــن ســوابقه 
؟ فقــال : إنهــا صحيحــة وقــد تبــت منهــا وأخــذت جزاءهــا هكــذا أجــاب. 
ولطلــب البينــة مــن املدعــي العــام رفعــت اجللســة. ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة؟ قــال : 
ــه ورفعــت  ــى طلب ــة إلحضارهــا فأجيــب إل ــة ثاني ــب مهل ــم حتضــر وأطل ل
اجللســة لذلــك. ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة؟ قــال: لــم حتضــر وأطلــب مهلــة أخــرى 
إلحضارهــا فأجيــب إلــى طلبــه وعليــه جــرى رفــع اجللســة . ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن 
البينــة؟ أحضــر للشــهادة ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ).....( والــذي يعمــل عســكري يف الدفــاع املدنــي يف الهيئــة امللكيــة 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة؟ قــال: أشــهد هلل تعالــى بــأن هــذا احلاضــر 
.....كان يكثــر مــن تكــرار احلضــور للحــي الــذي يســكن فيــه والــدي 
ثــاث مــرات ، وقــد مســكته قبــل هــذه  وقــد شــاهدته أكثــر مــن 
املــرة يف نفــس احلــي أنــا وزمائــي تقريبــًا بعــد الســاعة الثانيــة عشــرة 
ليــًا وكانــت يــداه عليهــا مــادة بيضــاء تشــبه مــادة البويــة التــي علــى 
جــدران املنــازل وقلــت لــه: أيــش عنــدك يف حارتنــا؟  فقــال إنــي يف زيــارة 
لشــخص ، وعندمــا ســألته عــن اســمه لــم يخبرنــي ، وبعــد فتــرة اتصــل 
بــي أصدقائــي وأخبرونــي أنهــم شــاهدوه يف احلــي وكان يوقــف ســيارته 
بعيــدا ، ثــم ذهــب ويف املــرة األخيــرة شــاهدت ســيارته مــن نــوع فورد أظن 
أن موديلهــا 1995م  وصعــدت إلــى أعلــى منزلــي للبحــث عنــه فشــاهدته 
داخــل حــوش املدعــو..... وهــو يســترق النظــر مــن الشــباك فنزلــت مــن 
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أعلــى وكان قــد خــرج مــن احلــوش وأخــذ يجــري وكان صاحــب املنــزل 
قــد خــرج مــن النــادي فناديــت عليــه ثــم قبضنــا علــى املدعــو .....واتصلنــا 
علــى الدوريــات ثــم هــرب منــا فركضنــا وراءه ومســكناه يف احلــارة 
وعنــد مســكي لــه أخــذ يتوســلني بــأن أســتر عليــه وأتركــه ثــم جــاءت 
الدوريــات وقبضــت عليــه ، هــذا مــا أشــهد به وبعرض الشــاهد وشــهادته 
علــى املدعــى عليــه قــال : أمــا الشــاهد فــا أعرفــه ، وأمــا شــهادته فغيــر 
صحيحــة ، فلــم أكــرر احلضــور للحــي ولــم أوقــف ســيارتي بعيــًدًا ، ولــم 
أدخــل حــوش املدعــو .....أو أســترق النظــر إلــى داخل منزلــه هكذا قال، 
وعليــه ولطلــب معدلــن لشــاهد املدعــي العــام رفعــت اجللســة . ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن 
تعديــل الشــاهد .....أحضــر معــه ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .....و.....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....
ــال الشــاهد املذكــور؟ أجــاب كل واحــد  وبســؤالهما عمــا لديهمــا حي
منهمــا قائــًا : أشــهد هلل تعالــى أن .....ثقــة عــدل مرضــي الشــهادة وأقبــل 
شــهادته لــي أو علــي ، وقــد عرفتــه بالصــدق واحملافظــة علــى الصــاة. 
هكــذا شــهدا . ثــم جــرى رفــع اجللســة لدراســة القضيــة . ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وجــرى الرجــوع للمعاملــة 
وفيهــا إقــرار املدعــى عليــه املــدون علــى ص )1( لفــة )9( وقــد تضمــن 
: » أفيدكــم بأنــي كنــت ذاهــب إلــى منــزل زميلي.....وكنــت متواجــد 
معــه علــى زيارتــه وقمــت بالدخــول إلــى أحــد املنــازل حيــث اشــتبه لــي أنــه 
منــزل .....حيــث فتــح بــاب احلــوش ودخلــت إلــى حــوش املنــزل ظنــًا منــي أنه 
منــزل ....... » أ . هـــ وبعــرض مــا جــاء يف اإلقــرار أعــاه علــى املدعــى عليــه 
قــال : ال أدري عــن ذلــك فقــد ذكــرت لهــم أنــي لــم أدخــل حــوش املنــزل 
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هكــذا قــال . وعليــه فبعــد االطــاع علــى دعــوى املدعــي العــام وإجابــة 
املدعــى عليــه ، ونظــرًا إلنــكار املدعــى عليــه ملــا نســبه إليــه املدعــي 
العــام ، وإلقــرار املدعــى عليــه بدخــول حــوش املنــزل باإلقــرار املرصــود 
أعــاه وألن رجــوع املقــر عــن إقــراره يف غيــر احلــدود ال يقبــل كمــا قــرره 
أهــل العلــم ، جــاء يف كشــاف القنــاع : » وال يقبــل رجــوع املقــر عــن 
إقــراره لتعلــق حــق املقــر لــه باملقــر بــه إال فيمــا كان حــدًا هلل تعالــى 
فيقبــل رجوعــه عنــه كمــا تقــدم يف مواضعــه ألن احلــد يــدرأ بالشــبهة 
6/475« لذلــك فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بدخــول منــزل بغيــر 
إذن أهلــه، وتوجــه التهمــة القويــة بــأن دخولــه كان لغــرض ســيء ملــا جــاء 
يف شــهادة الشــاهد املدونــة ، ولســوابق املدعــى عليــه ومنهــا أربــع ســوابق 
ــه كان  ــه مــن أن ذهاب ــه املدعــى علي بنفــس التهمــة ولضعــف مــا دفــع ب
للبحــث عــن منــزل صاحبــه ، وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل 
منكــر وتعــٍد علــى احلرمــات التــي جــاءت الشــريعة اإلســامية بحفظهــا 
ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : » مــن اطلــع يف بيــت قــوم بغيــر 
إذنهــم ، فقــد حــل لهــم أن يفقــؤوا عينــه » رواه مســلم ، لذلــك فقــد 
قــررت تعزيــر املدعــى عليــه للحــق العــام مبــا يلــي : 1/ ســجنه ملــدة عشــرة 
أشــهر مــن تاريــخ إيداعــه الســجن بســبب هــذه القضيــة 2/ جلــده مئتــي 
جلــدة علنــًا مفرقــة علــى دفعــات ، كل دفعــة خمســون جلــدة وبــن كل 
ــى أن تكــون دفعتــن منهــا يف  دفعــة وأخــرى مــا ال يقــل عــن أســبوع عل
مــكان عــام يف نفــس احلــي الــذي وقعــت فيــه حادثــة املدعــى عليــه هــذا 
مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت ، وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر 
اعتراضــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر اعتراضــه وطلــب تســليمه نســخة مــن 
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احلكــم لكتابــة اعتراضــه عليــه ، فأجيــب لطلبــه وأفهــم أنــه ســيجري 
اســتدعاءه الســتام نســخة مــن احلكــم وإفهامــه بتعليمــات االســتئناف 
وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف1434/6/6هـــ 
املوافق1434/08/06هـــ  الســبت  يــوم   ففــي  وبعــد   وحــده  احلمــد هلل 
افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 10 وفيهــا جــرى اإلطــاع على املعاملة بعد 
ورودهــا مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 34852448 
ــة السادســة برقــم  ــرة اجلزائي ــا قــرار الدائ يف 1434/7/18هـــ مرفقــا به
34234470 يف 1434/6/7هـ املتضمن بعد املقدمة ما نصه » وبدراسة 
القــرار وصــورة ضبطــه  والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا فضيلــة 
حاكمهــا ملاحظــة أن مــا حكــم بــه علــى املدعــى عليــه مــن ســجن وجلد 
كثيــر ال يتناســب مــع جرميتــه فعلــى فضيلتــه إعــادة النظــر يف حكمــه  
واهلل املوفــق » قاضــي اســتئناف .....ختمــه وتوقيعــه وقاضــي اســتئناف 
.....ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة .....ختمــه وتوقيعــه ،عليــه أجيــب علــى 
مــا جــاء يف قــرار أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل بأنــه لــم يظهــر لــي بــأن 
احلكــم علــى املدعــى عليــه لقــاء مــا أقــدم عليــه كثيــر وال يتناســب مــع 
جرميتــه ذلــك أنــه ال يخفــى علــى شــريف علــم أصحــاب الفضيلــة أن مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليــه فيــه تعــٍد علــى األعــراض التــي جــاءت الشــريعة 
اإلســامية بحفظهــا ، وهتــك للســتر الــذي جــاءت الشــريعة بصيانتــه 
وال بــد مــن احلــزم  يف مثــل هــذا لكــي يأمــن النــاس علــى محارمهــم 
وأعراضهــم يف بيوتهــم ، وال ســيما أن للمدعــى عليــه خمــس ســوابق 
منهــا أربــع يف نفــس موضــوع الدعــوى ، مــا يوحــي بعــدم ارتــداع املدعــى 
عليــه وتأصــل اإلجــرام فيــه ، واحلاجــة ألخــذه باحلــزم والشــدة لذلــك فإنــه 
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لــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريــت ، وال زلــت باقيــًا علــى مــا حكمــت بــه 
ــة مــع القــرار بعــد هــذا اإلجــراء إلــى محكمــة  ، وقــررت إعــادة املعامل
االســتئناف لتقريــر مــا يلــزم  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف1434/8/6هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد:- نحــن 
قضاة الدائرة اجلزائية السادسة مبحكمة االستئناف مبكة املكرمة 
جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة بكتــاب 
العامــة بينبــع املســاعد رقــم )34852448(  فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــخ )1434/8/7هـــ( املرفــق بهــا القــرار رقــم)34234470( وتاريــخ  وتاري
)1434/6/7هـــ( الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/..... القاضــي باحملكمــة 
ســعودي  ضــد/.....  العــام  املدعــي  دعــوى  املتضمــن  بينبــع،  العامــة 
ســيء، احملكــوم  لغــرض  شــخص  منــزل  بدخــول  املتهــم   ، اجلنســية 
فيــه مبــا دون باطنــه ، واملاحــظ عليــه بقــرار محكمــة االســتئناف 
وصــورة  القــرار  وبدراســة   ، رقم34267985وتاريخ1434/7/15هـــ 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب 
األخيــر، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبه 

وســلم
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رقم الصك : 34246286 تاريخه: 1434/6/20هـ 
رقم الدعوى: 34204648

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34303138 تاريخه: 1434/8/23هـ

دخــول منــزل دون إذن صاحبــه - خلــوة غيــر شــرعية - إســام املدعــى 
عليــه بعــد ارتــكاب اجلرميــة - اعتنــاق اإلســام يســقط التعازيــر يف 

احلقــوق العامــة دون احلقــوق اخلاصــة - اإلســام يجــب مــا قبلــه.

1- أن اإلســام يجــب مــا قبلــه ملــا ُروي مــن أنَّ عمــرو بــَن العــاِص قــال : 
ــى اهلُل  ) ملــا ألقــى اهلُل عــزَّ وجــلَّ يف قلبــي اإلســاَم قــال أتيــُت النبــي صلَّ
َم ِلُيبايَعنــي فبســط يــَده إلــيَّ فقلــُت ال ُأبايُعــك يــا رســوَل اهلِل  عليــِه وســلَّ
ــى اهلُل  م مــن ذنبــي قــال فقــال لــي رســوُل اهلِل صلَّ حتــى تغفــَر لــي مــا تقــدَّ
ــبُّ مــا قبَلها مــن الذنوِب  َم يــا عمــرو أمــا علمــَت أنَّ الهجــرَة َتُ عليــِه وســلَّ

يــا عمــرو أمــا علمــَت أنَّ اإلســاَم َيُجــبُّ مــا كان قبَلــه مــن الذنــوِب (.
2- املادة رقم ) 195 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

اتهــام املدعــى عليــه بالدخــول إلــى منــزٍل بغيــر إذن صاحبــه لغــرض ســيء 
وإقامــة عاقــة محرمــة مــع خادمتــه واخللــوة بهــا، وذلــك بعــد القبــض على 
املدعــى عليــه داخــل املنــزل- طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة- بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
بواســطة املترجــم أقــر بعاقتــه غيــر الشــرعية مــع اخلادمــة وأنــه دخــل 



100

معهــا يف غرفتهــا يف منــزل كفيلهــا،  وقــرر أنــه محصــن وأنــه دخــل يف 
اإلســام بعــد هــذه القضيــة - ألن اإلســام يجــب مــا قبلــه، وألن اخللــوة 
غيــر الشــرعية باخلادمــة حــٌق محــض هلل تعالــى بينمــا انتهــاك حرمــة 
املنــزل املذكــور يتعلــق بــه حــٌق آلدمــي لذلــك كلــه فقــد ثبتــت إدانــة 
املدعــى عليــه بانتهــاك حرمــة املنــزل املذكــور يف الدعــوى بالدخــول 
فيــه ومت احلكــم بتعزيــره لقــاء ذلــك للحــق العــام بســجنه مــدة خمســة 
أشــهر وجلــده تســعن جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن متســاويتن. بعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام 
االعتــراض وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بائحــٍة اعتراضية 
مقدمــًة منــه فُأجيــب لطلبــه - انتهــت مــدة االعتــراض ولــم يســتلم املدعــي 
العــام صــورة احلكــم ولــم يقــدم الئحتــه االعتراضيــة وعليــه فقــد ســقط 
حقــه يف تقدميهــا ومت رفــع  احلكــم حملكمــة االســتئناف ومتــت املصادقــة 

علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/06/19  االثنــن  يــوم  بالدمــام ويف 
................ دعــواه ضــد  العــام  الســاعة 15 : 11  وفيهــا قــدم املدعــي 
املدعــى عليــه .....قائــًا فيهــا : إنــه بتاريــخ 1434/4/17هـــ تقــدم املواطــن 
منزلــه  حرمــة  بانتهــاك  عليــه  املدعــى  قيــام  مفادهــا  .....بشــكوى   /
ودخولــه مــن غيــر إذنــه وقــد مت القبــض علــى املدعــى عليــه داخــل منــزل 
املدعــي يف نفــس يــوم البــاغ وبســماع أقــوال املدعــى عليــه أقــر بأنهــا 
املــرة األولــى التــي يقــوم فيهــا بالدخــول ملنــزل املدعــي وباســتجوابه أقــر 
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بدخولــه منــزَل املدعــي بغيــر إذن منــه وأفــاد أنــه قــام بالدخــول حملادثــة 
اخلادمــة املنزليــة وأنــه اختلــى بهــا وانتهــى التحقيــق إلــى اتهــام .....بانتهــاك 
منــزل املدعــي بالدخــول فيــه بغيــر إذنــه لغــرض ســيء وإقامــة عاقــة 
محرمــة مــع خادمتــه املنزليــة واخللــوة بهــا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
: 1- مــا جــاء يف محضــر اســتجوابه املرفــق لفــه ) 6,5 ( .2- مــا جــاء يف 
محضــر ســماع أقوالــه املــدون علــى الصفحتــن رقــم ) 11,10 ( مــن دفتــر 
االســتدالل املرفــق لفــه ) 1 ( .3- مــا جــاء يف محضــر القبــض املرفــق لفــه 
) 2 ( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا واطالــب بإثبــات مــا ُأســند إليــه شــرعًا واحلكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره ) علمــًا بــأن احلــق اخلــاص ال زال قائمــًا ( 
وبــاهلل التوفيــق ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه .....فلبينــي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة إقامــة صــادرة مــن اخلبــر املــدون بهــا الرقــم .....وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام عليــه بواســطة مترجــم احملكمــة .....أجــاب قائــًا : 
الصحيح أن هذه اخلادمة ال متت لي بصلٍة شرعية وقد تعرفت عليها عن 
طريــق ُأختهــا يف الفلبــن وحصــل بينــي وبن اخلادمة املذكــورة اتصاالت 
هاتفيــة وقــد طلبــت منــي احلضــور ملنــزل كفيلهــا لكــي آخــذ منهــا مبلــغ 
ــه إلــى أهلهــا يف الفلبــن وبالفعــل حضــرت للمنــزل  مالــي وأقــوم بتحويل
املذكــور وفتحــت لــي اخلادمــة البــاب ودخلــت يف غرفــة اخلادمــة بالــدور 
األرضــي ولــم يحصــل بينــي وبينهــا شــيء ســوى أنني حتدثــت معها وكان 
بــاب الغرفــة مفتــوح قليــًا وكان بعــض أهــل البيــت موجوديــن ولكــن 
لــم يرونــي وأثنــاء ذلــك رأتنــي صاحبــة املنــزل وقــام ابنهــا مبســكي ومت 
إبــاغ الشــرطة علمــًا أننــي محصــن متــزوج وقــد دخلــت يف اإلســام بعــد 
هــذه القضيــة وتســميت باســم .....هــذه إجابتــي . وبســؤال املدعــي العــام 
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هــل لديــه مزيــد بينــة علــى الدعــوى قــال ليس لدي ســوى مــا ورد يف الئحة 
الدعــوى وأوراق املعاملــة فنظــرًا ملــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
أقــر املدعــى عليــه بجــود عاقــٍة هاتفيــه مــع اخلادمــة املذكــورة ودخولــه 
لغرفــة اخلادمــة باملنــزل املذكــور وحيــث أن يف ذلــك انتهــاٌك حلرمــة هــذا 
املنــزل وبعــد االطــاع علــى طيــات املعاملــة وحيــث قــرر املدعــى عليــه 
دخولــه يف اإلســام وحيــث أن اإلســام يجــب مــا قبلــه وملــا ُروي مــن أنَّ 
عمــرو بــَن العــاِص قــال : ) ملــا ألقــى اهلُل عــزَّ وجــلَّ يف قلبــي اإلســاَم قــال 
ــى اهلُل عليــِه وســلََّم ِلُيبايَعنــي فبســط يــَده إلــيَّ فقلــُت ال  أتيــُت النبــي صلَّ
م مــن ذنبــي قــال فقــال لــي  ُأبايُعــك يــا رســوَل اهلِل حتــى تغفــَر لــي مــا تقــدَّ
ــبُّ  رســوُل اهلِل صلَّــى اهلُل عليــِه وســلََّم يــا عمــرو أمــا علمــَت أنَّ الهجــرَة جَتُ
مــا قبَلهــا مــن الذنــوِب يــا عمــرو أمــا علمــَت أنَّ اإلســاَم َيُجــبُّ مــا كان 
قبَلــه مــن الذنــوِب ( وحيــث أن اخللــوة غيــر الشــرعية باخلادمــة املذكــورة 
حــٌق محــض هلل تعالــى بينمــا انتهــاك حرمــة املنــزل املذكــور يتعلــق بــه 
حــٌق آلدمــي لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي أواًل- ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه بانتهــاك حرمــة املنــزل املذكــور يف الدعــوى بالدخــول فيــه 
وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك للحــق العــام بســجنه ملــدة خمســة أشــهر ابتــداًء 
مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده تســعن جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن متســاويتن 
بــن كل دفعــة وأخــرى مــا ال يقــل عــن خمســة عشــر يومــا . ثانيــًا- ثبــت 
ــة  لــدي إدانــة املدعــى عليــه باالختــاء احملــرم مــع امــرأٍة ال متــت لــه بصل
شــرعية وال أرى معاقبتــه علــى ذلــك ملــا ذكــره مــن دخولــه يف اإلســام 
ومــا مت ذكــره مــن حيثيــاٍت أعــاه وبذلــك أجمــع حكمــت وبعــرض 
آنــف  املترجــم  بواســطة  عليــه  املدعــى  قــرر  الطرفــن  علــى  احلكــم 
الذكــر القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب رفــع احلكــم 
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حملكمــة االســتئناف بائحــٍة اعتراضيــة مقدمــًة منــه فُأجيــب لطلبــه 
وجــرى إفهامــه أن عليــه احلضــور يــوم الثاثــاء 1434/6/20هـــ الســتام 
صــورة مــن احلكــم وأنــه يف التاريــخ املذكــور ســوف يتــم إيــداع القــرار 
ملــف الدعــوى وســوف يكــون ذلــك اإليــداع مجريــًا مليعــاد الثاثــن يومــًا 
يقــدم خالهــا الئحتــه االعتراضيــة وأنــه مبضيهــا دون تقــدمي الائحــة 
ســوف يســقط حقــه يف تقدميهــا وُيرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
بدونهــا فامتثــل واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
وســلم احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثاثــاء املوافق1434/07/25هـــ 
أفتتحــت اجللســة وقــد انتهــت مــدة االعتــراض املنصــوص عليهــا يف املــادة 
ــم يســتلم املدعــي العــام  ــة ول رقــم ) 194 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
صــورة احلكــم ولــم يقــدم الئحتــه االعتراضيــة وعليــه فقــد ســقط حقــه 
يف تقدميهــا وســوف ُيرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بنــاًء علــى املــادة 
رقــم ) 195 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األربعــاء املوافق1434/10/14هـــ فتحــت 
اجللســة وقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
وبرفقهــا  1434/09/15هـــ  يف   342010273 رقــم  اخلطــاب  مبوجــب 
الثانيــة مبحكمــة  اجلزائيــة  الدائــرة  الفضيلــة قضــاة  أصحــاب  قــرار 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية رقــم 34303138 يف 1434/08/23هـــ 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم لــذا جــرى إحلاقــه واهلل املوفــق وصلــى 

ــا محمــد وآلــه وســلم اهلل علــى نبين
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رقم الصك: 34261554 تاريخه:  1434/7/8هـ 
رقم الدعوى: 341961

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34370126 تاريخه: 1434/11/25هـ

حرابــة - لــواط - ارتــكاب فاحشــة اللــوط بحــدث - اعتــداء بالضــرب 
- إنــكار املدعــى عليــه - حتليــل حمــض نــووي - عــدم ثبــوت - رد طلــب 
إثبــات احلرابــة - عــدم وجــود ســوابق قضائيــة - توجــه الشــبهة املوجبــة 

للتعزيــر بالســجن واجللــد.

1- اتفــاق العلمــاء علــى مشــروعية التعزيــر لإلمــام » مجمــوع الفتــاوي 
.»402/35

2-  التعزيــر »واجــب يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة« كشــاف 
القناع )3027/5(.

3- »املعصيــة تفتقــر إلــى مــا مينــع مــن فعلهــا فــإذا لــم يجــب فيهــا حــد 
وال كفــارة وجــب أن يشــرع فيهــا التعزيــر ليتحقــق املانــع مــن فعلهــا« 

كشــاف القنــاع )3027/5(.
4- »التعزيــر يكــون بالضــرب واحلبــس والصفــع والتوبيــخ والعــزل عــن 

الواليــة« كشــاف القنــاع )3029/5(.

ــى  ــه عل ــه باعتدائ ــام للمدعــى علي ــام مــن املدعــي الع ــه االته جــرى توجي
حــدث وفعــل الفاحشــة بــه بالقــوة وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
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عليــه بحــد احلرابــة حيــث تقــدم أحــد املواطنــن ببــاغ للشــرطة بــأن ابنــه 
احلــدث )16( عامــا تعــرض للضــرب وفعــل فاحشــة قــوم لــوط بــه مــن قبــل 
املدعــى عليــه فجــرى البحــث عنــه وتبــن بأنــه هــارب وقــد قــام بتســليم 
نفســه للشــرطة الحقــا ، شــوهدت آثــار الضــرب علــى جســم املجنــي 
عليــه وأفــاد بــأن املدعــى عليــه صــوره وهــو عــاري بجوالــه ثــم أصبــح 
يبتــزه بالصــور وأنــه علــى عاقــة قدميــة معــه وفعــل بــه الفاحشــة عــدة 
مــرات ، أنكــر املدعــى عليــه فعــل الفاحشــة بــه وتصويــره وهروبــه وقــرر 
بــأن الصحيــح بأنــه تضــارب معــه خلــاف مالــي واصطلــح معــه يف يومهــا 
، بعــرض مــا تضمنــه تقريــر األدلــة اجلنائيــة املتضمــن فحــص التلوثــات 
املنويــة املرفوعــة مــن ســراويل املجنــي عليــه عبــر تقنيــة احلمــض النــووي 
)DNA( وثبــوت بــأن هــذه التلوثــات عائــدة لــه أجــاب بأنــه احتلــم ليلتهــا 
ــار االحتــام يف ســراويله وقــام بلبســها بعــد الســباحة ، جــرى  وبقــي آث
ســؤال املدعــي العــام عــن البينــة فقــرر بأن بينتــه األوراق املرفقــة باملعاملة 
، عليــه وإلنــكار املدعــى عليــه ولعــدم قيــام البينــة املوصلــة وملــا احتــف 
ــه ومــا  ــداء علي ــه عــن األنظــار بعــد االعت الدعــوى مــن قرائــن كاختفائ
تضمنــه تقريــر األدلــة اجلنائيــة وفحــص احلمــض النــووي وآثــار االعتــداء 
اجلســمي علــى املجنــي عليــه وإقــراره بوجــود عاقــة حــب قدميــة والتواجــد 
ــه عمــل محــرم وضــرب مــن ضــروب  ــه وألن مــا اتهــم ب يف املســبح ، علي
اإلفســاد يف األرض ، والتفــاق العلمــاء علــى مشــروعية التعزيــر ، ونظــرا 
لعــدم وجــود ســوابق عليــه وملجمــوع مــا تقــدم فقــد قــررت احملكمــة عــدم 
ــى املدعــى  ــة عل ــة املدعــى عليــه مبــا يوجــب إقامــة حــد احلراب ثبــوت إدان
عليــه مــع توجــه التهمــة املوجبــة للعقوبــة التعزيريــة بحقــه وحكمــت 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام وطلبــه إقامــة حــد احلرابــة علــى 
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العامــة  باحملكمــة  القضــاة  نحــن  فلدينــا  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بجــازان كا مــن...........و........... و........... وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
 341961 برقــم  بجــازان  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا 
وتاريــخ 1434/01/03هـــ واملقيــدة باحملكمــة برقــم 341213 وتاريــخ 
1434/01/03هـــ ففــي يــوم األحــد املوافــق 08 /1434/02هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 09وفيهــا حضــر املدعــي العــام املكلــف باالدعــاء 
مــن فضيلــة رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بجــازان مبوجــب 
املدعــى  يحضــر  ولــم  1433/2/2هـــ  ...........وتاريــخ  رقــم  التعميــد 
عليــه........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...........( 
ــام اســتنادا للمــادة )141(  ــن دعــوى املدعــي الع ، فقــررت ســماع وتدوي
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة . وبســؤال املدعــي العــام عــن دعــواه ادعــى 
قائــًا : )بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العام لفــرع الهيئة مبنطقة 
تقــدم  بتاريــخ 1431/12/17هـــ  أعــاه  املذكــور  علــى  أدعــي  جــازان 
املواطــن/ ...........ببــاغ لشــرطة محافظــة .......... يفيــد فيــه بتعــرض ابنــه 
احلــدث )...........( البالــغ مــن العمــر )16 ســنة( للضــرب وفعــل فاحشــة 
اللــواط بــه مــن قبــل املدعــي عليــه عندهــا جــرى البحــث عنــه وتبــن أنــه 

املدعــى عليــه، وتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن ثــاث ســنوات ابتــداء مــن 
تاريــخ إيقافــه يف هــذه القضيــة وتعزيــر املدعــى عليــه بجلــده ثاثمئــة 
جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة 
والتــي تليهــا أســبوع وقــرر املدعــي العــام واملدعــى عليــه االعتــراض علــى 

احلكــم بائحــة، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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غيــر موجــود وأنــه هــارب ولــم يتم القبض عليه إال بتاريخ 1433/4/11هـ 
حيــث ســلم نفســه للشــرطة.  مبعاينــة جســم املجنــي عليــه )...........( مــن 
آثــار ضــرب خلــف  بتاريــخ 1431/12/17هـــ شــوهدت  الشــرطة  قبــل 
ظهــره ويف كلتــا يديــه واعــد محضــرًا بذلــك . أوقــف املدعــي عليــه 
اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( كــون قضيتــه موجبــة للتوقيــف 
بســماع أقــوال احلــدث )...........( ذكــر أنــه ذهــب مــع املدعــي عليــه يف 
ســيارته نــوع )........... ( وذلــك حلــوش يف قريــة )...........( وذلــك قبــل شــهر 
البــاغ ، واعتــدى عليــه املدعــي عليــه بالضــرب وخلــع مابســه  مــن 
وصــوره وهــو عــاري بجــوال نــوع )........( وقــد حــاول الصيــاح ولكــن دون 
ــك الصــور  ــزه بتل ــم بعدهــا صــار يبت جــدوى لعــدم وجــود أي شــخص، ث
وقــد تقابــا يــوم األحــد املوافــق 1431/10/15هـــ وتخاصمــا بخصــوص 
ذلــك، كمــا ذكــر أنــه يف متــام الســاعة العاشــرة مــن يــوم االثنــن املوافــق 
ــه  ــل املدعــي علي ــه قاب ــزل جدت ــد خروجــه مــن من 1431/12/16هـــ وعن
وحــاول أن يرضيــه فطلــع معــه يف الســيارة وذهبــا ملطعــم ...........ثــم بعدها 
جلســا يتجــوالن يف شــوارع محافظــة )...........( ثــم توقــف بــه املدعــي عليــه  
خلــف مســبح وضربــه بسلســلة علــى أنحــاء جســمه وأقفــل أبــواب الســيارة 
ثــم خلــع مابســه وفعــل بــه الفاحشــة بإيــاج وبعــد االنتهــاء هــدده بنشــر 
صــوره إن أخبــر أحــدًا بذلــك ، كمــا أفــاد أن العاقــة بينــه وبــن املدعــي 
عليــه قدميــًا كانــت عاقــة حــب يف البدايــة وقــد عمــل بــه املدعــي عليــه 
الفاحشــة عــدة مــرات وصــادق علــى أقوالــه  . وباســتجواب املدعــي عليــه 
أو  بــه  الفاحشــة  للمجنــي عليــه وأنكــر فعــل  )......( اعتــرف بضربــه 
تصويــره ، وذكــر أن جوالــه نــوع ).....( ويوجــد لديــه جــوال آخــر نــوع 
).....( وقــد باعــه ، ومبواجهتــه مبــا ورد يف تقريــر )DNA(  مــن عائديــه 
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بعــض التلوثــات املنويــة لــه ذكــر أنــه كان يف ذلــك اليــوم نائــم وقــد 
احتلــم يف املنــزل ثــم ذهــب للمســبح دون أن يغتســل وســبح هــو واملجنــي 
عليــه يف املســبح ثــم قــام املجنــي عليــه بلبــس ســرواله القصيــر باخلطــأ، 
ومبواجهتــه حــول تهربــه ألكثــر مــن ســنة وثاثــة أشــهر ذكــر أنــه جلــس 
فتــرة ثاثــة أشــهر يف جــدة يبحــث عــن وظيفــة كمــا أن والــده جــرى عليه 
حــادث وبقــي بجــواره حلــن تعافيــه وال يعلــم عــن كونــه مطلــوب للشــرطة 

وصــادق علــى أقوالــه .
التقريــر الطبــي  )...........( ورد  بالكشــف علــى احلــدث املجنــي عليــه 
الصادر من مستشفى …. العام برقم )...........( وتاريخ 1431/12/17هـ 
املتضمــن )وجــود آثــار لعــض أســنان علــى الفخــذ األميــن واأليســر وعلــى 
 ، الوجــه  مــن  األيســر  باجلانــب  للكمــة  وآثــار   ، والذراعــن  الظهــر 
وســحجة ســطحية بالشــرج ، وال يوجــد دم أو آثــار إلفــرازات أخــرى( 
.وببعــث املابــس وعينــات املســحات لألدلــة اجلنائيــة ..... باخلطــاب رقــم 
........... وتاريــخ 1431/12/17هـــ لفحصهــا فــورد التقريــر رقــم )........... 
( املتضمــن ))تطابــق األمنــاط الوارثيــة للعينــات )تلوثــات منويــة و خايــا 
طائيــة( بالعينــات الــواردة للفحــص ممــا يثبــت أنهــا مــن مصــدر واحــد(( 
وعلــى ضــوء ذلــك مت طلــب عينــات دم قياســية مــن املجنــي عليــه و املدعــي 
عليــه ملقارنتهــا بهــذه النتيجــة فجــرى بعــث تلــك العينــات - ))يتبــع(( وورد 
التقريــر رقــم )...........( املتضمــن )تطابــق األمنــاط الوراثيــة لعينــة الــدم 
القياســية للفحــص مــع عينــات التلوثــات املنويــة والتــي صــدر بحقهــا 
التقريــر الفنــي رقــم )...........( ممــا يثبــت أن املدعــي عليــه )...........( هــو 
مصــدر تلــك التلوثــات املنويــة .وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــي عليــه عــن 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه باعتدائــه بالضــرب وفعــل الفاحشــة بالقــوة 
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باحلــدث )...........وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــي عليــه وهــو بكامــل 
ــًا  ــه شــرعًا وُيعــّد ضرب ــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب علي أهليت
مــن ضــروب احلرابــة واإلفســاد يف األرض وانتهــاكًا ألعــراض املســلمن 
علــى ســبيل الغلبــة والقهــر لــذا أطلب/إثبات ما أســند إليــه واحلكم عليه 
بحــد احلرابــة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )33( مــن ســورة املائــدة يف 
ضــوء قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )85( يف 1401/11/11هـــ، )علمــًا 
بــأن احلــق اخلــاص ال زال قائمــا(. هكــذا ادعــى .  فقــررت رفــع اجللســة 
لطلــب املدعــى عليــه وعــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه وســماع اإلجابــة 
.  ويف يــوم االثنــن املوافــق 143/04/01هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 
: 10 وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر املدعــى عليــه وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : ) ما ذكــره املدعي العام 
يف دعــواه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــا والصحيــح أننــي قمــت مبضاربــة 
املجنــي عليــه أثــر خــاف مــادي وقــد قمــت بالصلــح معــه يف يومهــا ومــا 
ذكــره مــن وجــود حيوانــات منويــة فذلــك كونــي احتلمــت ومازالــت آثــار 
االحتــام يف ســروالي وقــد قــام بلبــس ســروالي بعــد الســباحة ولــم أقــم 
بالهــرب وال التخفــي وإمنــا كنــت مــع والــدي ملرافقتــه أثنــاء مرضــه (. 
هكــذا أجــاب . وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه . قــال بينتــي مــا يف 
أوراق املعاملــة . فجــرى االطــاع علــى : 1- التقريــر الطبــي . 2- التقريــر 
الفنــي. 3- أقــوال املدعــى عليــه. 4- محاضــر املعاينــة . وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه قــال : أمــا التقريــر الطبــي فمــا ورد فيــه هــو نتيجــة 
ــة وال أذكــر أنــي قــد قمــت بعــض املجنــي عليــه. وأمــا التقريــر  املضارب
الفنــي فذلــك نتيجــة لبــس املجنــي عليــه ملابســي التــي بهــا آثــار احتــام 
ــه لغــرض  . وأمــا أقوالــي فصحيــح أنــي ذهبــت للمســبح مــع املجنــي علي
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الســباحة لكونــه صاحــب لــي منــذ زمــن وقــد اختلفــت معــه لكونــه أخذ 
مــن فلوســي ودفــع لصاحــب املســبح . ثــم حصلــت املضاربــة بعــد ذلــك 
. هكــذا أجــاب . فجــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه مزيــد بينــة . 
فقــال ليــس لــدي ســوى مــا ذكــرت يف أوراق املعاملــة . فقــرر رفــع اجللســة 
لدراســة القضيــة والتأمــل . ويف يــوم االثنــن املوافــق1434/04/29 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة )10:15( لدينــا نحــن القضــاة يف احملكمــة 
العامــة بجــازان ..........و........... ونظــرًا النتقــال فضيلــة الشــيخ ...........
لقضــاء احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وعــدم مباشــرة خلــف لــه فقــد قررنــا 
ــًا حلــن إعــادة تشــكيل  التوقــف عــن إكمــال نظــر هــذه القضيــة مؤقت
أعضــاء الدوائــر اجلنائيــة املشــتركة ولألهميــة جــرى تدويــن ذلــك . ويف 
يــوم األربعــاء املوافــق 1434/07/05هـــ افتتحــت اجللســة عنــد الســاعة 
)11:00( وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وقــد جــرى اطــاع 
فضيلــة الشــيخ املشــارك ...........علــى مــا مت ضبــط ســابقا ، وبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، وجلميــع مــا قــرره الطرفــان ونظــرا 
ــح  ــر صحي ــه غي ــه أنكــر مــا جــاء يف هــذه الدعــوى وأن ألن املدعــى علي
جملــة وتفصيــًا ولعــدم قيــام البينــة املثبتــة لصحــة الدعــوى وملــا احتــف 
بوقائــع هــذه الدعــوى مــن قرائــن متضافــرة منهــا اختفــاؤه عــن األنظــار 
بعــد االعتــداء ، و مــا ورد يف التقريــر الطبــي وتطابــق األمنــاط الوراثيــة ، 
وآثــار االعتــداء علــى املجنــي عليــه ، وإقــراره بوجــود عاقــة حــب حتقيقــا 
، والتواجــد معــه يف املســبح  . ونظــرًا ألن هــذا العمــل يعــد يف أصلــه 
عمــًا محرمــا وهــو نــوع مــن اإلفســاد يف األرض  . والتفــاق العلمــاء علــى 
مشــروعية التعزيــر لإلمــام ) مجمــوع الفتــاوى 402/35( وألنــه واجــب 
يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة ألن املعصيــة تفتقــر إلــى مــا 
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مينــع مــن فعلهــا فــإذا لــم يجــب فيهــا حــد وال كفــارة وجــب أن يشــرع 
فيهــا التعزيــر ليتحقــق املانــع مــن فعلهــا )كشــاف القنــاع 121/6( وألن 
التعزيــر يكــون بالضــرب واحلبــس والصفــع والتوبيــخ والعــزل عــن الوالية 
)كشــاف القنــاع 134/6( ونظــرًا لعــدم وجــود ســوابق بحــق املدعــى 

عليــه. ولــكل مــا تقــدم فقــد تقــرر لدينــا مــا يلــي :
ــة مــع توجــه  ــه مبــا يوجــب حــد احلراب ــة املدعــى علي ــا إدان ــت لدين ــم يثب ل
)التهمــة( املوجبــة للعقوبــة بحقــه . وحكمنــا يف هــذه القضية )باإلجماع( 

مبــا يلــي : 
ــة بحــق  ــام إقامــة حــد احلراب ــب املدعــي الع ــا النظــر عــن طل أوال: صرفن

ــه   املدعــى علي
ــه بالســجن ملــدة)3( ثــاث ســنوات  ــر املدعــى علي ــا بتعزي ــا: حكمن ثاني

تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة. 
ثالثــا : حكمنــا بتعزيــر املدعــى عليــه بجلــده عــدد )300( ثاثمائــة جلــده 
مفرقــة علــى دفعــات مقــدار كل دفعــة خمســون جلــده بــن كل دفعــة 

والتــي تليهــا مــدة أســبوع .  
وبجميــع ذلــك حكمنــا واهلل أحكــم احلاكمــن . وبعرضه على أطراف 
الدعــوى قــرر املدعــى عليــه االعتــراض علــى احلكــم وقــرر املدعــي العــام 
وأوراق  احلكــم  رفــع  يف  منهــم  كل  ورغــب  احلكــم  علــى  اعتراضــه 
ــه  ــاه لطلب ــة فأجبن ــة إلــى محكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضي املعامل
وســلم اجلميــع نســخة مــن صــك احلكــم حــاال وأفهــم بــأن لــه مهلــة 30 
يومــا لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة علــى احلكــم فــإن انقضــت املــدة ولــم 
يتقــدم بهــا ســقط حقــه يف االعتــراض ويرفــع بعــد ذلــك صــك احلكــم 
عســير  مبنطقــة  االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  أوراق  كافــة  برفقــة 
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لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع ، وكان ختــام هــذه اجللســة بعــد النطــق 
باحلكــم عنــد الســاعة 30 : 11 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/5هـــ 
ــوم األحــد املوافــق 1434/12/29هـــ ويف  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي ي
متــام الســاعة )8:00( افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة رفــق خطــاب 
يف   342585493 رقــم  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  رئيــس 
تاريــخ 1434/12/19هـــ مرفقــا بهــا قــرار الدائــرة اخلماســية الثانيــة رقــم 
34370126 يف 1434/11/25هـــ واملتضمــن نــص احلاجــة منــه وبدراســة 
احلكــم وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مذيــا عليــه 
بتوقيــع قضــاة االســتئناف: ...... و ......و ......و ...... و...... وحتــى ال يخفــى 
الســاعة  اجللســة  هــذه  ختــام  وكان  بالتهميــش  وأمرنــا  احلاقــة  جــرى 
)8:15( وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 

1434/12/29هـــ .
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رقم الصك: 34301602  تاريخه :1434/8/21هـ  
رقم الدعوى: 3470780

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34354098  تاريخه: 1434/11/9هـ

حرابــة - لــواط - ارتــكاب فاحشــة اللــواط بحــدث - خطــف حــدث - 
درء حــد احلرابــة - رجــوع عــن إقــرار - التعزيــر لقــاء التهمــة بالســجن 

واجللــد واإلبعــاد.

قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ادرؤوا احلدود بالشبهات(.

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه املقيــم بخطــف طفــل عمــره خمــس ســنوات 
وفعــل فاحشــة اللــواط بــه ، تقدمــت والــدة الطفــل بباغ ملركز الشــرطة 
عــن قيــام املدعــى عليــه بأخــذ الطفــل البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات 
مــن املجلــس والتوجــه بــه إلــى غرفتــه وفعــل الفاحشــة بــه بإيــاج ، طلــب 
املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه واحلكــم عليه بحــد احلرابة 
، أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه بواســطة مترجــم احملكمــة ، يف 
جلســة أخــرى رجــع املدعــى عليــه عــن إقــراره وأنكــر مــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي العــام ، قــرر املدعــي العــام أن بينتــه إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا 
، جــرى الرجــوع إلــى هــذا اإلقــرار ورصــد مضمونــه وهــو مطابــق ملــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي العــام ، جــرى عــرض اإلقــرار علــى املدعــى عليــه فقــرر 
أن هــذا اإلقــرار صــدر منــه بســبب مــا تعــرض لــه مــن ضــرب شــديد مــن 
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قبــل احملقــق ومــا جــاء فيــه غيــر صحيــح ، طلبــت احملكمــة مــن املدعــى 
عليــه البينــة علــى دعــوى الضــرب فقــرر أن ال بينــه لديــه ، جــرى الرجــوع 
إلــى محضــر اســتنطاق الطفــل وهــو مطابــق ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
العــام ، جــرى عرضــه علــى املدعــي عليــه فقــرر أنــه والــدة الطفــل هي من 
أمرتــه بقــول هــذا الــكام ، جــرى الرجــوع إلــى تقريــر الطــب الشــرعي 
ورصــد مضمونــه ، بالرجــوع إلــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه وتبــن 
عــدم وجــود ســوابق مســجله عليــه ، صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي 
العــام يف طلبــه إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بخطــف الطفــل ورد دعــواه 
بطلــب إقامــة حــد احلرابــة عليــه لعــدم ثبــوت موجبهــا وتعزيــر املدعــى 
عليــه لقــاء التهمــة املوجهــة لــه وذلــك بســجنه ســنتن وجلــده ثاثمائــة 
جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات والتوصيــة بإبعــاده عــن البــاد ، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 

..............و..............و............ نحــن  فلدينــا  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  بالريــاض  العامــة  القضــاة يف احملكمــة 
برقــم   بالرياض/املســاعد  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا 
..............وتاريــخ 1434/02/12هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 
1434/02/09هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافق1434/02/17هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 45 : 08وفيهــا حضــر املدعــي العــام وقــد الئحــة الدعــوى 
العامــة التالــي نصهــا )بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعاء العــام مبدينة 
الريــاض أدعــي علــى: ............. عامــًا ، باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
الديانــة،  مســلم  محصــن،  غيــر  رقــم)................(  اإلقامــة  رخصــة 
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موقــوف بتاريــخ1433/9/20 مبوجــب أمــر التوقيــف رقــم  وتاريــخ21/ 
 . وتاريــخ 1433/9/24هــــ  رقــم   التمديــد واإلحالــة  وأمــر  1433/9هـــ 
قبــل مركــز  مــن  عليــه  املدعــى  علــى  قبــض  بتاريــخ 1433/9/20هـــ 
شــرطة .....إثــر بــاغ تقدمــت بــه املرأة/........إرتيريــة اجلنســية ، عــن قيــام 
املتهــم املذكــور بفعــل الفاحشــة بابنهــا البالــغ مــن العمــر 5ســنوات وذلــك 
بقيامــه بأخــذه مــن املجلــس والتوجــه بــه إلــى غرفتــه وفعــل الفاحشــة بــه 
بإيــاج . وباســتنطاق الطفــل /  أفــاد بــأن املذكــور قــام بحملــه والتوجــه 
ــه الفاحشــة وبإحضــار  ــع مابســه وفعــل ب ــه قــام بخل ــه وأن ــه إلــى غرفت ب
املتهــم املذكــور أمامــه أشــار إليــه بأنــه مــن قــام بذلــك . وبســماع أقــوال 
املتهــم واســتجوابه/ أقــر بأنــه شــاهد الطفــل ، يلعــب يف فنــاء املنــزل وأنــه 
قــام بحملــه بيديــه والتوجــه بــه إلــى غرفتــه خــارج القصــر وأنــه قــام بخلــع 
مابســه وفعــل الفاحشــة بــه بإيــاج . صــدر بحــق املجنــي عليــه تقريــر 
الطــب الشــرعي رقــم).....( لعام1433هـــ واملتضمــن أنــه بفحصه موضعيا 
مــن دبــر تبــن وجــود احمــرار وتــورم حــول فتحــة الشــرج وتشــققات مدماه 
عديــدة عنــد الســاعة11 والســاعة 7 مــن مينــاء عقــارب الســاعة وهــي 
ــا أقــل مــن 24ســاعة مــن  ــة مضــى عليه ــة املنشــأ معاصــره للواقع إصابي
تاريــخ الكشــف الطبــي الشــرعي قــد تشــير إلــى محاولــة إيــاج مــن دبــر 
بجســم صلــب أيــا كان نوعــه ويجــوز حدوثهــا مــن مثــل عضــو ذكــري 
منتصــب لرجــل بالــغ أو مــا شــبهه كمــا تضمــن تعــذر أخــذ مســحات 
مــن جســمه ومســحات شــرجية لقيــام والــدة الطفــل بغســل جســم الطفــل 
باملــاء والصابــون ومــاده مطهــره عــن االثــار واملــواد املنويــة العالقة باجلســم.

صــدر تقريــر االدلــة اجلنائيــة رقــم )...-....( لعام1433هـــ بشــأن فحــص 
مابــس املجنــي عليــه واملتضمــن ســلبيات العينــات الــواردة يف الفحــص 
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للحمــض النــووي الوراثــي ممــا يتعــذر معــه إجــراء أي مقارنــة . صــدر 
تقريــر األدلــة اجلنائيــة رقــم )....-....( لعام1433هـــ بشــأن فحــص عينــة 
دم قياســية للمتهــم املذكــور واملتضمــن حتديــد األمنــاط الوراثيــة لعينــة 
ــدم القياســية رقــم )...( ومت بحــث هــذه األمنــاط يف قاعــدة املعلومــات  ال
الوراثيــة ولــم يتبــن حتــى وقــت إعــداد التقريــر وجــود تطابــق جنائــي مــع 
أي قضايــا ســابقة . وقــد أســفر التحقيــق عــن اتهــام املذكــور  بخطــف 

طفــل  وفعــل فاحشــة اللــواط بــه وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1. مــا جــاء يف إقــرار املتهــم واملــدون علــى الصفحــة )6( مــن محضــر 
والــدة  أقــوال  مــع  أقوالــه  وتطابــق   )9( رقــم  لفــة  املرفــق  االســتجواب 

عليــه. املجنــي  الطفــل 
2. مــا جــاء يف محضــر االســتنطاق وتعــرف املجنــي عليــه علــى املتهــم 
واملــدون علــى الصفحــة رقــم )3( مــن ملــف االســتجواب املرفــق لفــه رقــم 

.)9(
3. ما جاء يف تقرير الطب الشرعي املرفق لفه رقم)17/16(.

وباالطاع على سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه .
 وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم فعــل محرم ومعاقب عليه شــرعا وضربا 
مــن ضــروب اإلفســاد يف األرض علــى ســبيل الغلبــة والقهــر أطلــب إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد احلرابــة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم 
ــار العلمــاء رقــم )85(  )33( مــن ســورة املائــدة يف ضــوء قــرار هيئــة كب
وتاريــخ 1401/11/11هـ)علمــا بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــا(. فرفعــت 
اجللســة إلحضــار املدعــى عليــه ويف يــوم  الســبت املوافق1434/06/17هـ  
مبوجــب  اجلنســية  باكســتاني  عليــه  واملدعــى  العــام  املدعــي  حضــر 
اإلقامــة رقــم ........ متــت تــاوة الدعــوى عليــه بواســطة املترجــم ........ 
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باكســتاني اجلنســية حامــل اإلقامــة رقــم ...... فأجــاب قائــا بواســطة 
املترجــم املذكــور مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح 
فقــد خطفــت الطفــل البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات وتوجهــت بــه 
إلــى غرفتــي وفعلــت الفاحشــة بــه بإيــاج حيــث أوجلــت ذكــري يف دبــره 
هكــذا أجــاب فرفعــت اجللســة إلحضــار مترجــم آخــر . ويف يــوم الســبت 
املوافــق 1434/07/15هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة مبشــاركة 
فضيلــة الشــيخ ....... القاضــي بهــذه احملكمــة خلفــًا لفضيلــة .... النتقالــه 
مــن هــذه احملكمــة ، وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه مــن قبــل إدارة الســجون ، ثــم جــرى االطــاع علــى مــا ســبق ضبطــه 
وبعرضه على املدعي العام صادق عليه ، ثم جرى رفع اجللســة إلحضار 
افتتحــت  1434/07/29هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ويف   . عليــه  املدعــى 
اجللســة الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ، 
وحضــر املترجــم املتعــاون مــع احملكمــة باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
ثــم جــرى  رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات اخلــرج برقــم...... ، 
ــه بواســطة املترجــم احلاضــر  ــى املدعــى علي عــرض مــا ســبق ضبطــه عل
فقــرر قائــًا : مــا ذكرتــه يف جوابــي علــى الدعــوى باجللســة الســابقة 
مختلــف عمــا مت تدوينــه ولعــل املترجــم لــم يفهــم كامــي ، والصحيــح 
أن مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام كلــه غيــر صحيــح فلــم أقــم بخطــف 
الطفــل وال فعــل الفاحشــة بــه بإيــاج وال بــدون إيــاج ولــم أتعــرض لــه ، 
وأنــا أعمــل يف قصــر األميــرة ..... ووالــدة الطفــل املذكــور تعمــل خادمــة 
هنــاك وحتضــر معهــا ابنهــا وال أعلــم ســبب تقدمهــا بالشــكوى ضــدي 
هكــذا قــرر ، وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك بينــة أجــاب قائــًا : 
لــدي إقــرار املدعــى عليــه ومــا يف أوراق املعاملــة أطلــب الرجــوع إليهــا 
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بــن  هكــذا أجــاب ، فجــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة فوجدنــا 
طياتهــا وعلــى الصحيفــة رقــم 6 مــن ملــف االســتجواب املرفــق باملعاملــة 
لغــة رقــم 9 إقــرارا للمدعــى عليــه تضمــن مــا نصــه ) أننــي شــاهدت 
الطفــل يلعــب يف ســور القصــر وقمــت بحملــه علــى يــدي وتوجهــت بــه إلــى 
الغرفــة وقمــت بفعــل الفاحشــة بــه مــرة واحــدة بإيــاج وقمــت بإرجاعــه 
مــرة أخــرى إلــى املجلــس اخلــاص بالنســاء ( انتهــى نصــه ، وبعرضــه علــى 
املدعــي عليــه بواســطة املترجــم وســؤاله عنــه أجــاب قائــًا : صحيــح أننــي 
أقــررت بهــذا اإلقــرار ، ولكــن كان بســبب مــا تعرضــت لــه مــن ضــرب 
شــديد مــن قبــل العســكري ، ومــا جــاء يف هــذا اإلقــرار كلــه غيــر 
صحيــح هكــذا أجــاب ، فســألناه هــل لديــك بينــة علــى الضــرب فأجــاب 
قائــًا : ليــس لــدي بينــة وال أعــرف مــن ضربنــي هكــذا أجــاب ، كمــا 
جــرى االطــاع علــى محضــر االســتنطاق املــدون علــى الصحيفــة رقــم 3 
مــن امللــف املرفــق رقــم 9 فوجدنــاه تضمــن أنــه مت اســتنطاق الطفــل عمــا 
ــه إلــى  ــه ( قــام بحمل ــأن الباكســتاني ) املدعــى علي ــه وأفــاد ب تعــرض ل
الغرفــة وخلــع مابســه وأدخــل ذكــره فيــه مــن اخللــف مرتــن ، علمــًا 
بأنــه جــرى إحضــار الباكســتاني لــه وأشــار بأنــه مــن قــام بهــذه  الفعلــة 
انتهــى مضمونــه ، وبعرضــه علــى املدعــى عليــه بواســطة املترجــم أجــاب 
ــه بقــول هــذا الــكام هكــذا  ــدة الطفــل هــي مــن أمرت ــًا : أن وال قائ
أجــاب ، فســألنا املدعــى عليــه هــل أنــت متــزوج أو ســبق لــك الــزواج 
فأجــاب قائــًا : لــم يســبق لــي الــزواج هكــذا أجــاب ، كمــا جــرى 
االطــاع علــى تقريــر الفحــوص الوراثيــة رقــم )...-...( فحــوص وراثيــة 
الصــادر مــن شــعبة املختبــرات اجلنائيــة واملرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 22 
ــة  ــا باســتخدام تقني ــاه تضمــن أن مابــس احلــدث  جــرى فحصه فوجدن
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احلمــض النــووي وتبــن ســلبيتها للحمــض النــووي ممــا يتعــذر معــه إجــراء 
املقارنــة انتهــى مضمونهــا ، كمــا جــرى االطــاع علــى التقريــر الطبــي 
رقــم 18- 20  لفــة  باملعاملــة  املرفــق  لعــام 1433هـــ   .... رقــم  الشــرعي 
فوجدنــاه تضمــن يف ) الــرأي ( مــا نصــه ) ممــا ســبق وتقــدم فإننــا نــرى 
اآلتــي : 1ـ لــم يتبــن لنــا مــن الكشــف الطبــي الشــرعي علــى الطفــل / 
........ 4 أعــوام ...... اجلنســية وجــود عامــات العتــداء جســدي مثــل جــروح 
أو كدمــات أو ســحجات ظفريــة أو شــريطية أو عامــات تربيــط علــى 
اليديــن أو الســاقن أو عامــات ذات طبيعــة جنســية مثــل عامــات مــص 
أو عــض عــدا وجــود تلــون بلــون أحمــر يف أعلــى الكتفــن قــد يشــير إلــى 
إمســاك ومحاولــة إعتــداء جنســي . 2ـ تعــذر فحــص املابــس باســتخدام 
تقنيــة الكشــافات والنظــارات اجلنائيــة للتحــري عــن التلوثــات أو البقــع 
املشــتبهة لقيــام والــدة الطفــل بتســليمها للشــرطة ، كمــا تعــذر أخــذ 
املســحات الازمــة مــن أنحــاء اجلســم ومــن املنطقــة الشــرجية ـ للتحــري 
عــن املــواد واحليوانــات املنويــة إن وجــدت ليتــم فحصهــا يف مختــرات 
مقارنتهــا  ميكــن  املســحات  إيجابيــة  حــال  ويف  اجلنائيــة  األدلــة  إدارة 
باحلمــض النــووي للمتهــم ـ لقيــام والــدة الطفــل بغســل جســم الطفــل باملــاء 
والصابــون ومــادة مطهــرة عــن اآلثــار واملــواد املنويــة العالقــة باجلســم . 
3ـ وبفحصــه موضعيــًا مــن دبــر تبــن وجــود احمــرار وتــورم حــول فتحــة 
الشــرج وتشــققات مدمــاه عديــدة عنــد الســاعة 11 والســاعة 7  مــن 
مينــاء عقــارب الســاعة وهــي إصابيــة املنشــأ معاصــرة للواقعــة مضــى 
الطبــي  الكشــف  تاريــخ  مــن  أربــع وعشــرين ســاعة  مــن  أقــل  عليهــا 
الشــرعي قــد تشــير إلــى محاولــة إيــاج مــن دبــر بجســم صلــب أيــا كان 
نوعــه ويجــوز حدوثهــا مــن مثــل عضــو ذكــري منتصــب لرجــل بالــغ أو 
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مــا شــابهه . 4ـ وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املواقعــة اجلنســية بإيــاج كامــل 
مــن دبــر بجســم صلــب مثــل عضــو ذكــري منتصــب لرجــل بالــغ أو مــا 
شــابهه عنــد األطفــال غالبــًا مــا ينتــج عنــه جــرح رضــي يف فتحــة الشــرح 
يتفــاوت يف شــدته مــن جــرح رضــي ســطحي إلــى جــرح رضــي عميــق 
نــازف يســتدعي تدخــل طبــي جراحــي لعاجــه نظــرًا لعــدم التناســب مــا 
بــن حجــم الشــرج الطفولــي والعضــو الذكــري املنتصــب لرجــل بالــغ ، 
ــل مــن شــدة  ــة اإليــاج يقل ــاء محاول كمــا أن اســتخدام مــواد مزجلــة أثن
اإلصابــة وقــد ال يتــرك أثــرًا إصابيــًا ينــم عنــه ويف مثــل تلــك احلــاالت 
ميكــن الرجــوع إلــى نتائــج الفحوصــات املخبريــة للمابــس . 5ـ لــم يتبــن 
وجــود عامــات لفعــل الفاحشــة املتكــرر بإتيانــه لواطــًا بإيــاج مــن 
ُدبــر( انتهــى نصــه ، وباالطــاع علــى صحيفــة الســوابق املرفقــة باملعاملــة 
لفــة رقــم 46 وجدناهــا تضمنــت عــدم تســجيل الســوابق بحقــه ، ثــم 
قررنــا رفــع اجللســة للتأمــل والنطــق باحلكــم إلــى يــوم الســبت املوافــق 
1434/8/13هـــ .  ويف املوعــد احملــدد افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة 
عشــرة والربــع للتأخــر يف إحضــار الســجن مــن قبــل إدارة الســجون ، 
ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه واملترجــم املتعــاون 
مــع احملكمــة ....... ، املــدون هويتــه بضبطــه ،  وبســؤال املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه إن كان لديهمــا مــا يــودان إضافتــه علــى مــا ســبق قــرر 
كل منهمــا قائــا ليــس لــدي ســوى مــا ســبق هكــذا قــررا ، فقفلنــا 
بــاب املرافعــة ، وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، ومبــا أن 
املدعــى عليــه أقــر يف املجلــس الشــرعي مبــا نســبه إليــه املدعــي العــام يف 
دعــواه ، ثــم رجــع وأنكــر صحــة إقــراره وادعــى وهــم املترجــم يف فهمــه 
ــه أعــاه  ــى مــا جــاء يف إقــراره املــدون مضمون ــاء عل ــه ، وبن ــا أجــاب ب مل
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املتضمــن إقــراره بصحــة مــا نســب إليــه مــن فعــل فاحشــة اللــواط بإيــاج 
ــك، ونظــرا  ــى ذل ــه عل ــة ل بالطفــل املذكــور ، وادعــى اإلكــراه وال بين
لعــدم إمكانيــة اســتبيان حقيقــة مــا جــرى للطفــل ومــدى عاقــة املدعــى 
عليــه بــه ـ نفيــا أو إيجابــا ـ عــن طريــق التحاليــل والفحــوص الوراثيــة 
جلســد الطفــل ومابســه نظــرا لســلبيتها للحمــض النــووي نتيجــة لغســلها 
مــن قبــل والــدة الطفــل ، وبنــاء علــى مــا جــاء يف التقريــر الطبــي الشــرعي 
املتضمــن يف نتيجتــه أن الطفــل يعانــي مــن آثــار يف دبــره قــد تشــير إلــى 
ــة إيــاج جلســم صلــب ، مــن املمكــن حدوثهــا مــن عضــو ذكــر  محاول
بالــغ ، ولــم يذكــر بالطفــل عامــات تــدل علــى اعتــداء جســدي مــن 
جــروح أو خــدوش ونحوهــا ، وألن مــا ســبق عرضــه مــن أدلــة املدعــي 
العــام قرائــن ال تثبــت اإلدانــة بهــا ، وإمنــا تتوجــه بهــا التهمــة للمدعــى 
عليــه ، ونظــرا إلــى إنــكار املدعــى عليــه أخيــرا ملــا أقــر بــه ســابقا يعتبــر 
شــبهة تقــدح يف صحــة إقــراره ، وبنــاء علــى أن احلــدود تــدرأ بالشــبهات 
لقولــه عليــه الصــاة والســام )ادرؤوا احلــدود بالشــبهات( ، ولــكل مــا 
تقــدم فقــد توجهــت التهمــة القويــة للمدعــى عليــه بفعــل فاحشــة اللــواط 
بطفــل ، وقررنــا مــا يلــي: أوال/ رد دعــوى املدعــي العــام يف طلبــه إثبــات 
إدانــة املدعــى عليــه بخطــف الطفــل ورد دعــواه بطلــب إقامــة حــد احلرابــة 
عليــه لعــدم ثبــوت موجبهــا . ثانيــا / تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء التهمــة 
املوجــه لــه وذلــك بســجنه ســنتان اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه بســبب هــذه 
القضيــة وجلــده ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات بــن كل دفعــة 
وأخــرى عشــرة أيــام ، وقــدر كل دفعــة خمســون جلــدة ، ثالثــا/ نوصــي 
بإبعــاد املدعــى عليــه عــن اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه اتقــاء لشــره 
، وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر املدعــى عليــه 
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قناعتــه بــه ، وأمــا املدعــي العــام فقــرر رغبتــه يف اســتئناف احلكــم 
مســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهــم بأنــه ســيتم تســليمه نســخة 
مــن القــرار لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن 
تاريــخ هــذا اليــوم ، وأنــه إذا لــم يتقــدم باعتراضــه عليــه خــال املــدة 
ــة  ــه االعتراضي ــدون الئحت ــة حملكمــة االســتئناف ب فســيتم رفــع املعامل
ففهــم ذلــك ، وختمــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف ، وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/08/13 هـــ .
املوافــق 1434/12/19هـــ  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف وقــد وردتنــا املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف بالريــاض وقــد همــش علــى ظهــر الصــك مبــا نصــه 
) تظهيــرات الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية مبحكمــة االســتئناف بالريــاض 
، احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا علــى هــذا القــرار رقــم  وتاريــخ 
احملكمــة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  مــن  الصــادر  1434/08/21هـــ 
العامة بالرياض الشــيخ .... والشــيخ .... والشــيخ .... وأصدرنا القرار رقم  
وتاريــخ 1434/11/09هـــ املتضمــن املصادقــة باألكثريــة علــى احلكــم 
اســتئناف  وتوقيعــه قاضــي  اســتئناف ختمــه  . قاضــي  املوفــق  ، واهلل 
ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه لــه وجهــة نظــر قاضــي 
اســتئناف ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه ( وكان ختــام 
هــذه اجللســة الســاعة الثانيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/12/19هـــ .
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رقم الصك: 3455295  تاريخه: 1434/3/3هـ   
رقم الدعوى: 3483544

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341167635  تاريخه:1434/7/1هـ

 حرابــة - لــواط - خطــف حــدث - فعــل فاحشــة بالقــوة مــع حــدث 
- شــهادة شــهود - تقريــر طبيــب شــرعي - حمــض نــووي - ســوابق - 
قتــل تعزيــرًا - ماحظــة تقريــر عــدم حاجــة عــرض املدعــى عليــه علــى 
مصحــة نفســية لفهمــه اخلطــاب - رد حــد احلرابــة ومصــادر الســيارة .

1- قــول اهلل تعالــى: » إمنــا جــزاء الذيــن يحاربــون اهلل ورســوله ويســعون 
يف األرض فســادا أن يقتلــوا أو يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن 

خــاف أو ينفــوا مــن األرض.. »اآليــة.
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه وســلم » مــن وجدمتــوه يعمــل 
عمــل قــوم لــوط فاقتلــوا الفاعــل واملفعــول بــه » رواه الترمــذي )57/4 
ــــ 58( وســن أبــي داوود )607/4 ــــ 608( وابــن ماجـــه )856/2( والســن 
الكبــرى للبيهقــي )232/8( ومسنـــد اإلمــام أحمـــد )300/1( وســن الــدار 
البــن  والكامــل   )355/4( مســتدركه  يف  واحلاكــم   )124/3( قطنــي 
عــدي )1768/5( واألوســط البــن املنــذر )623/2( واحمللــى البــن حــزم 

.)383/11(
3- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم:« ملعــون مــن عمــل عمــل قــوم 

لــوط » رواه الترمــذي.
وأن  اللوطــي  قتــل  علــى  عليهــم  اهلل  رضــوان  الصحابــة  إجمــاع   -4
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ــه بخطــف حــدث  ــام للمدعــى علي ــه االتهــام مــن املدعــي الع جــرى توجي
وفعــل فاحشــة قــوم لــوط بــه بالقــوة ومحاولــة خطــف حــدث آخــر والهــرب 
مــن رجــال األمــن وصــدم دوريــة أمنيــة وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه بحــد احلرابــة حيــث تقــدم أحــد املواطنــن ببــاغ عــن 
محاولــة أحــد األشــخاص خطــف ابنــه ولكنــه فــر منــه ، ومبحاولــة 
العثــور علــى الســيارة مت العثــور عليهــا وبداخلهــا شــخص ميــارس اللــواط 
مــع حــدث ، حــاول األب اســتيقافه ولكنــه هــرب ، مت القبــض علــى 
ــه ، أنكــر املدعــى  ــة ل ــه وتبــن وجــود عــدة ســوابق قضائي املدعــى علي
عليــه الدعــوى ، أحضــر املدعــى العــام بينــة وهــم رجــال األمــن وأحــد 
ــه األول ومت ســماع شــهادتهم ، مت االطــاع  ــد املجنــي علي املواطنــن وال
علــى التقريــر الطبــي وفحــص احلمــض النــووي ولوحــظ انطبــاق احلمــض 
النــووي مــن العينــة املرفوعــة مــن احلــدث املجنــي عليــه علــى املدعــى عليــه 
وأنــه مصــدر تلــك التلوثــات املنويــة ، حكمــت احملكمــة بقـــتل املدعــى 
عليــه تعزيــرا جــزاء لــه ، وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــي العــام وقــرر 

معصيتــه مــن أعظــم املعاصــي التــي يــرجت لهــا عــرش الرحمــن وأن اهلل 
تعالــى جمــع علــى أهلهــا مــن أنــواع العقوبــات مــا لــم ينــكل بــه أمـــة 
ســواهم وذلــك لعظــم مفســدة هــذه اجلرميــة أنظــر فتــاوى ابــن تيميــة 
)334/28 ــــ 345( والسياســة الشــرعية البــن تيميــة ص)52( وزاد املعــاد 

البــن القيـــم )40/5(.
5- مــا هــو مقــرر لــدى احملققــن مــن أهــل العلــم أن مــن لــم يندفــع 

فســاده إال بالقـــتل فإنــه يقـــتل.
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بتعليمــات االســتئناف  القناعــة فجــرى إفهامهمــا  املدعــى عليــه عــدم 
ــة مــن محكمــة االســتئناف بعــدد مــن امللحوظــات مــن  ، عــادت املعامل
ــة  ــام إقامــة حــد احلراب ــب املدعــي الع ــح بشــأن طل ــب التصري أبرزهــا طل
والتحقــق مــن حالــة املدعــى عليــه النفســية وإجــراء الــازم حيــال طلــب 
بــرد  بالتصريــح  الدائــرة  أجابــت   ، الســيارة  مصــادرة  العــام  املدعــي 
دعــوى املدعــي العــام طلبــه إقامــة حــد احلرابــة علــى املدعــى عليــه وطلبــه 
مصــادرة الســيارة اكتفــاء بعقوبــة القتــل عمــا بأصــل تداخــل العقوبــات 
و لئــا تســري العقوبــة علــى ورثتــه حــال تنفيــذ العقوبــة عليــه وأمــا عــن 
حالــة املدعــى عليــه النفســية فقــد ظهــر للدائــرة مــن خــال االســتجواب 
بأنــه عاقــل ومــدرك ويحســن اجلــواب والدفــاع وال يســوغ فتــح هــذا البــاب 
لئــا يكــون ذريعــة لتخلــص املجرمــن عــن جرائمهــم مبثــل هــذا الدفــع ، 
صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف ، صــدق احلكــم من احملكمة 

العليــا.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن القضــاة يف احملكمــة العامــة بحائــل 
كا مــن ...........و...........واملكلــف بشــرح فضيلــة الرئيــس املســاعد 
و........... القائــم بعمــل فضيلــة الشــيخ ...........الــذي يتمتــع بإجــازة عاديــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املقيــدة  هـــ  وتاريــخ 1434/02/19  برقــم 3483544  املســاعد  بحائــل 
باحملكمــة برقــم 34396101 وتاريــخ 1434/2/17هـــ ففــي يــوم الســبت 
املوافــق1434/02/23 هـــ افتتحــت اجللســة األولى الســاعة 00 : 12وفيها 
...........ســعودي  العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه  حضــر املدعــي 
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مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...........وادعى املدعي العــام بدعوى محرره 
اآلتــي نصهــا » احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة حائــل 
أدعــي علــى املذكــور أعــاه بتاريــخ26 /1433/12هـــ تقــدم املواطــن/ 
...........ببــاغ للجهــات األمنيــة يفيــد فيــه بأنــه كان جالســًا يف املســجد 
بعــد صــاة العصــر وورده اتصــال مــن أهلــه يفيدونــه بــأن ابنــه البالــغ مــن 
العمــر )15( عامــا تعــرض حملاولــة خطــف فاجتــه للمنــزل وســأل ابنــه 
عمــا حــدث فأفــاد بأنــه كان ذاهبــًا للتموينــات علــى قدميــه فوقــف 
عنــده صاحــب ســيارة مــن نــوع )........( رقــم اللوحــة )...........( وســأله عــن 
شــقق  مفروشــة فقــام بوصــف الشــقق لــه فتحــرك ثــم عــاد إليــه ووقــف 
عنــده ونــزل وأمســك بيــده وقــام بســحبه يريــد إركابــه فدفعــه عنــه ثــم 
ذهــب - ثــم ركــب املبلــغ مــع ابنــه علــى الســيارة وقامــا بالبحــث عــن 
الســيارة ولــم يجداهــا - ثــم ذهــب االبــن لوحــده علــى الســيارة يبحــث 
عنهــا فأخبــر والــده بأنــه وجدهــا يف حــي ........... فذهــب املبلــغ ليــرى 
الســيارة وإذا هــي نفــس األوصــاف فوقفــا عنهــا بعيــدا ثــم نــزل علــى 
أقدامــه وإذا بهــا يف حالــة تشــغيل وبهــا شــخص معــه طفــل عــاري املابــس 
يفعــل الفاحشــة بــه فطــرق عليــه زجــاج الســيارة فهــرب ومعــه الطفــل 
وأفــاد املبلــغ بــأن اإلضــاءة األماميــة لســيارة املدعــى عليــه مــن اجلهــة 
اليمنــى تالفــة.  وبســماع أقــوال املجنــي عليــه )...........( أفــاد بأنــه كان 
ذاهبــًا للتموينــات بعــد صــاة العصــر مباشــرة وأثنــاء رجوعــه يف الطريــق 
أعتــرض لــه صاحــب ســيارة مــن نــوع )........( رقــم اللوحــة)...........( ووقــف 
عنــده وســأله عــن شــقق مفروشــة فوصــف لــه شــقق ...........فتحــرك ثــم 
وقــف عنــده مــرة أخــرى ونــزل وقــال لــه اركــب لتدلنــي علــى الشــقق 
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فرفــض املجنــي عليــه فأمســك بــه بالقــوة وســحبه فقــام املجنــي عليــه 
بدفعــه وهــرب إلــى منزلهــم وأبلــغ أهلــه ثــم ركــب مــع والــده للبحــث 
عــن الســيارة ولــم يعثــرا عليهــا ثــم رجعــا إلــى املنــزل ثــم أخــذ الســيارة 
وقــام بالبحــث لوحــده فوجدهــا بحــي ...........واقفــة بــأرض فضــاء فرجــع 
للمنــزل وأخبــر والــده بذلــك ثــم ذهبــا ســويا ونــزل والــده إلــى تلك الســيارة 
ثــم تفاجــأ بســرعة رجــوع الســيارة وهروبــه.  وباالطــاع علــى محضــر 
تنفيــذ املهمــة املتضمــن بأنــه أثنــاء حضــور الدوريــة األمنيــة للمبلــغ حضــر 
ــات ويتوقــع  ــه للتموين ــد ذهاب ــه عن ــن أخي شــخص آخــر يفيــد باختفــاء اب
بأنــه نفــس احلــدث الــذي شــاهده املبلــغ األول مــع صاحــب الســيارة - 
ــى ســيارة  ــه شــخص عل ــاء ذلــك حضــر شــخص يفيــد بأنــه حضــر ل وأثن
مــن نــوع ).......( ويســأله عــن منــزل شــخص يدعــى )...........( وأنــه مــر 
عليــه أكثــر مــن مــرة . وبســماع بــاغ عــم املجنــي عليــه املختطــف والبالــغ 
ــه  ــه زوجــة أخي ــت علي ــه اتصل ــل أفــاد بأن مــن العمــر)11( عامــًا بالتفصي
تفيــد بــأن ابنهــا )...........( خــرج إلــى التموينــات بحــي ...........ولــم يعــد 
مــن بعــد صــاة العصــر - فواجــه أكثــر مــن دوريــه وأبلغهــم مبــا حصــل . 
وباالطــاع علــى محضــر تنفيــذ املهمــة املتضمــن بأنــه ورد تعميــم مبدئــي 
علــى ســيارة مــن نــوع )……..( رقــم اللوحــة )...........( وأنــه مت اختطــاف 
حــدث ومتــت مشــاهدة الســيارة أمــام أســواق ...........ومبتابعــة الســيارة الذ 
بالهــرب وقــام باالصطــدام بالدوريــة عــدة مــرات ثــم هــرب علــى أقدامــه 
ومتــت ماحقتــه فقــام املدعــى عليــه بالدخــول إلــى فيا حتت اإلنشــاء ومت 
إطــاق طلقــة ناريــة حتذيريــة ثــم قــام بالقفــز علــى عــدة منــازل حتــى مت 
القبــض عليــه بالشــارع املجــاور للمنــازل ومت العثــور علــى احلــدث )...........
) وبســماع أقــوال املجنــي عليــه )...........( أفــاد بأنــه ذهــب إلــى التموينــات 
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بعــد صــاة العصــر ووقــف عنــده صاحــب ســيارة مــن نــوع )........( مظللــة 
بشــكل خفيــف ونــزل وقــال لــه اركــب فهــرب عنــه وحلــق بــه وبعــد 
ســقوط املجنــي عليــه علــى األرض أخــذه واركبــه بالســيارة وحتــرك بــه 
إلــى داخــل احلــي ووقــف يف مــكان فضــاء وقــام بضربــه ويقــول لــه )نــزل 
مابســك( فأنزلهــا وفعــل بــه الفاحشــة حيــث ادخــل ذكــره وفجــأة طــرق 
الزجــاج شــخص فتحــرك املدعــى عليــه وهــرب بســرعة واجتــه إلــى حــي 
...........ووقــف يف مــكان صحــراوي ثــم فعــل بــه الفاحشــة داخــل الســيارة 
قبــل املغــرب إلــى قــرب صــاة العشــاء وجــرد احلــدث مــن مابســه وقــام 
بكيــه بســيجارة ثــم طلــب منــه أن يدخــن معــه . ومبعاينــة ســيارة املدعــى 
عليــه مــن نــوع )…….( رقــم اللوحــة ........... اتضــح أنهــا مضللــة اجلوانــب 
وبهــا كســر يف األنــوار األماميــة اليمنــى واليســرى- ومبعاينــة الســيارة 
مــن الداخــل عثــر علــى ثــوب وشــماغ ومت رفــع اآلثــار التــي ميكــن أن 

يســتفاد منهــا لفحصهــا.
وبســماع شــهادة املواطــن /...........أفــاد بأنــه بعــد صــاة العصــر حضــر 
لــه صاحــب ســيارة مــن نــوع )......( لــم يأخــذ رقــم اللوحــة حيــث وقــف 
أمــام منزلهــم وســأله عــن منــزل شــخص يدعــى )...........( فلــم يــرد عليــه 
ثــم كــرر عليــه الســؤال ثــم حتــرك - ثــم رجــع لــه مــرة أخــرى وكان 
يســير علــى مهلــة ثــم ثالثــة ثــم الرابعــة أتــى مســرعًا - وأفــاد املواطــن بأنــه 
يســتطيع التعــرف علــى الســيارة فقــط أمــا قائدهــا فــا يســتطيع التعــرف 

عليــه . جــرى بعــث املجنــي عليــه للطــب الشــرعي للكشــف عليــه.
مت ســحب عينــة مــن املدعــى عليــه لتحليلهــا عــن املــواد املســكر واملخدرة 
. جــرى بعــث مابــس املجنــي لألدلــة اجلنائيــة لفحصهــا . مت رفــع آثــار مــن 

مرتبــة الســيارة مــن قبــل األدلــة اجلنائيــة.
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مــن  املســكر  رائحــة  انبعــاث  يتضــح  لــم  عليــه  املدعــى  وباستشــمام 
أنفاســه.  وبعــرض ســيارة املدعــى عليــه علــى الشــاهد ........... اســتطاع 
التعــرف عليهــا متامــًا مؤكــدًا وجازمــًا بأنهــا نفــس الســيارة وبهــا كســر 
املبلــغ  علــى  وســيارته  عليــه  املدعــى  وبعــرض   . األماميــة  اإلضــاءة  يف 
وابنــه )املجنــي عليــه( اســتطاعا التعــرف عليــه وعلــى ســيارته مؤكديــن 
وجازمــن بأنــه قائــد الســيارة .... رقــم اللوحــة............ وهــو مــن كان 
داخلهــا . مت إيقافــه اســتنادًا للقــرار الــوزاري )1900( وباســتجوابه أقــر 
بــأن الســيارة مــن نــوع ....... رقــم اللوحــة ........... عائــده لــه . ومبواجهتــه 
التموينــات  عنــد  أحدهمــا  عنــد  وقــف  بأنــه  أفــاد  التعــرف  مبحضــر 
القريبــة مــن إدارة املــرور وســأله عــن منــزل شــخص يدعــى )...........( 
فهــرب احلــدث أمــا األخــر فلــم يشــاهدهم إطاقــا يف حياتــه. كمــا أفــاد 
بأنــه هــرب مــن الدوريــات األمنيــة خوفــًا منهــم حيــث أن بينــه وبــن أحــد 
أفــراد الدوريــة خــاف ،وأنكــر خــاف ذلــك.  وبإعــادة اســتجوابه أفــاد 
بــأن الدوريــة األمنيــة هــي التــي صدمتــه مــن األمــام حينمــا كان واقفــا 
عنــد الصرافــة - كمــا أفــاد بأنــه يف تاريــخ 1433/12/26هـــ كان يف 
منزلــه مــن الســاعة الثالثــة عصــرًا وخــرج بعــد املغــرب للصرافــة التــي 
تقــع بجــوار فنــدق)......................( وأصــر علــى بقيــة أقوالــه الســابقة . 
وقــد أثبــت التقريــر الطبــي الشــرعي رقم...........لســنة 1433هـــ الصــادر 
مــن إدارة الطــب الشــرعي ….. بأنــه بفحــص ظاهــر جســم املجنــي عليــه 
)...........( اتضح وجود عامات عنف بعامة جســمه تشــير إلى اســتخدام 
القــوة يف إجبــار املجنــي عليــه علــى فعــل الفاحشــة بــه . وبفحــص منطقــة 
الشــرج شــوهد احمــرار شــديد حــول فتحــة الشــرج ووجــود ســائل مصفــر 
اللــون شــبه متجلــط بــن االليتــن وحــول وداخــل الشــرج ورفعــت مســحات 
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منــه لفحصهــا - كمــا تبــن وجــود شــق شــرجي ســطحي حديــث بفتحــة 
الشــرج- كمــا تبــن وجــود جــرح تهتكــي يقــع عمــودي علــى محيــط 
فتحــة الشــرج وهــو جــرح دامــي ومتعــرج ومحــاط بتكــدم. كمــا لــم 
يتبــن ثمــة قطــوع أو متزقــات أو ثقــوب مبابــس املجني عليــه. كما وردت 
نتيجــة فحــص املســحات املأخــوذة مــن داخــل الشــرج وخارجــه بالتقريــر 
رقــم ...........بإيجابيــة فحــص املســحات عــن التلوثــات املنويــة كمــا ثبــت 
بــأن البصمــة الوراثيــة لهــذه التلوثــات املنويــة قــد تطابقــت مــع البصمــة 

الوراثيــة للمدعــى عليــه .
وتســعمائة  آالف  تســعة  األمنيــة  الدوريــة  تلفيــات  قيمــة  بلغــت  كمــا 
وســتون ريــاال . وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن اتهامــه بخطــف حــدث 
وفعــل فاحشــة اللــواط بــه بالقــوة ومحاولــة خطــف حــدث أخــر والهــرب 
مــن رجــال األمــن وصــدم دوريــة أمنيــة واملجــرم شــرعًا. وذلــك لألدلــة 

التاليــة: والقرائــن 
1- مــا جــاء يف أقوالــه املنــوه عنهــا واملدونــة على الصفحــة)1-2-3-4-5( 
شــهادة  يف  جــاء  مــا   -  2 رقــم)24(  لفــة  املرفــق  التحقيــق  دفتــر  مــن 
مــن دفتــر تقريــر  املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة )10(  الشــهود 
األحــوال األمنيــة املرفــق لفــة رقــم)1( والصفحــة )2-1( مــن دفتــر ملــف 
اســتكمال إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )3( 3- مــا جــاء يف 
محضــر تنفيــذ املهمــة املرفــق لفــة رقــم )12-5-4( 4- مــا جــاء يف تقريــر 
الطــب الشــرعي وتقريــر الفحــوص الوراثيــة املرفــق لفــة رقــم )38( 5- مــا 
جــاء يف محاضــر التعــرف املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة )16( مــن 
دفتــر تقريــر األحــوال األمنيــة املرفــق لفــة رقــم )1( والصفحــة )2-3( 
مــن دفتــر ملــف اســتكمال إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــة رقــم)3 
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( 6 - مــا جــاء يف محضــر املعاينــة املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة 
)3-2( مــن دفتــر تقريــر األحــوال األمنيــة املرفــق لفــة رقــم)1) .وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا وهــو محصــن 
ــًا مــن ضــروب احلرابــة واإلفســاد يف األرض وهــو فعــل محــرم  يعــد ضرب
ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بحــد احلرابــة الــوارد يف اآليــة رقــم )33( مــن ســورة املائــدة علــى ضــوء 
قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )85( بتاريــخ 1401/11/11هـــومصادرة 
ســيارته املســتخدمة باجلرميــة )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا(  

وبــاهلل التوفيــق .   املدعــي العــام ...........
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه : أجــاب وهــو يفهم اخلطاب جيــدا بقوله 
مــا ذكــره املدعــي العــام بدعــواه كلــه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــا 
هــذه إجابتــي ثــم جــرى ســؤاله عــن الســوابق التــي ذكرهــا املدعــي العــام 
ــر صحيحــة عــدا  ــام غي ــي ذكرهــا املدعــي الع فقــال كل الســوابق الت
املخــدرات فهــي صحيحــة ثــم جــرى ســؤاله عــن نــوع الســيارة التــي معــه 
فأجــاب بقولــه ســيارتي هــي مــن نــوع ...... ولونهــا ........ فجــرى ســؤاله هــل 
هــو متــزوج وهــل لديــه أوالد وهــل هــو يدخــن أم ال فقــال أنــا متــزوج منــذ 
خمــس ســنوات وليــس لــدي أوالد وأشــرب الدخــان ثــم جــرى ســؤاله هــل 
هــو موظــف فقــال أنــا علــى وظيفــة ســائق ومراســل لــدى أمانــة منطقــة 
...... علــى املرتبــة الثالثــة والثاثــن ولــي يف اخلدمــة ثمــان ســنوات ومت 
توجيــه هــذه األســئلة للمدعــى عليــه وقــد أجــاب عليهــا بهــذه اإلجابــات 
الواضحــة املفهومــة وقــد كان يفهــم كل ســؤال يوجــه إليــه وقــد مت 
الرجــوع إلــى املعاملــة فوجدنــا إجاباتــه بخصــوص الســيارة والوظيفــة 
للمعاملــة  ملــا جــاء يف إجاباتــه وللرجــوع  واحلالــة االجتماعيــة مطابقــة 
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ورصــد مــا فيهــا مــن بيانــات رفعــت اجللســة األولــى وتأجلــت إلــى يــوم 
الســبت املوافــق 1434/2/30هـــ الســاعة العاشــرة ومت إغاقهــا الســاعة 
45 :12 وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/2/23هـــ. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن القضــاة يف احملكمــة العامــة بحائــل 
الشــيخ  فضيلــة  بعمــل  القائــم  ...........و................و...........  مــن  كا 
واملكلفــن مبوجــب شــرح  عاديــة  بإجــازة  يتمتــع  ......................الــذي 
فضيلــة الرئيــس املســاعد رقــم 34369794 وتاريــخ 1434/02/13هـــ 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املقيــدة  1434/02/19هـــ  وتاريــخ   3483544 برقــم  املســاعد  بحائــل 
باحملكمــة برقــم 34396101 وتاريــخ 1434/2/17هـــ ففــي يــوم الســبت 
املوافق1434/02/30هـــ افتتحــت اجللســة الثالثــة الســاعة 45 : 11 وفيهــا 
إلــى  املدعــى عليــه وبالرجــوع  العــام وحضــر حلضــوره  املدعــي  حضــر 
ــة لرصــد بينــات املدعــي العــام وجــد علــى اللفــة رقــم )24( دفتــر  املعامل
حتقيــق حيــث وجــد علــى الصفحــات ) 1 - 5 ( اســتجواب للمدعــى عليــه 
االســم  ج/  التحقيــق  جلهــة  نفســك  قــدم  س/   « منــه  احلاجــة  ونــص 
...................... ســعودي عمــري )35( ســنة ومتــزوج وأعمــل موظــف خاص 
وأســكن يف حائل بحي ...........متعلم ابتدائي س/ أنت متهم باختطاف 
حــدث وفعــل فاحشــة اللــواط فيــه بالقــوة وكذلــك محاولــة خطــف حدث 
ــك ؟ ج/  ــا فمــا قول ــة والهــروب عنه ــة أمني ــك وصــدم دوري آخــر فمــا قول
غيــر صحيــح بــل كنــت واقــف عنــد الصرافــة وصدمتنــي الدوريــة مــن 
األمام س/ ملاذا قاموا بصدمك ؟  ج/ ال أعلم س/ أفاد املواطن ........... 
بأنــه شــاهدك متوقــف بســيارتك بأحــد األحيــاء وأنــت تفعــل الفاحشــة 
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بحــدث ثــم هربــت فمــا قولــك ؟ ج/ غيــر صحيــح س/ إذا كان غيــر 
صحيــح فلمــاذا يفتــري عليــك ؟ ج/ ال أدري س/ أفــاد احلــدث ........... 
بأنــك اختطفتــه وفعلــت بــه الفاحشــة بالســيارة وقمــت بكيــه بســيجارة 
وطلبــت منــه أيضــًا أن يدخــن فمــا قولــك ؟ ج/ غيــر صحيــح س/ ملــن تعــود 
الســيارة مــن نــوع ...... رقــم اللوحــة )...............( ؟ ج/ تعــــود لــي س/ لقــد 
اســتطاعا املجنــي عليهمــا وذويهــم التعــرف عليــك وعلــى ســيارتك فمــا 
البقالــة  عنــد  عنــد أحدهمــا  وقفــت  فقــد  األحــداث  أمــا  ؟ ج/  قولــك 
القريبــة مــن املــرور وســألت عــن منــزل ...........ثــم هــرب أما اآلخــر وذويهم 
فلــم أشــاهدهم إطاقــا يف حياتــي س/ مــن هــو ...........الــذي تبحــث عنــه 
؟ ج/ هــو صديقــي وأردت زيارتــه س/ ملــاذا لــم تتصــل عليــه ؟ ج/ جوالــه 
مقـفـــل س/ ملــاذا قمــت بالهــرب مــن الدوريــات ؟ ج/ خفــت منهــم س/ هــل 
قمــت بعمــل شــيء حتــى تخــاف منــه ؟ ج/ كا ولكــن بينــي وبــن أحــد 
أفــراد الدوريــة خــاف فهربــت خوفــا منــه س/ هــذا كام غيــر منطقــي 
وأنصحــك بقــول احلقيقــة ؟ ج/ مــا قلتــه هــو احلقيقــة س/ هــل تتعاطــى 
شــيء مــن املــواد املســكرة واملخــدرة ؟ ج/ كا س/ لقــد أفــاد عــم 
ــد مــن بعــد  ــم يعـ ــة بحــي ...........ول ــى البقال ــه خــرج إل احلــدث ........... بأن
صــاة العصــر وأنــه أبلــغ العمليــات بذلــك فوجــدت الدوريــات احلــدث 
...........بســيارتك فعلــى مــا يــدل ذلــك ؟ج/ غيــر صحيــح س/ احلــي الــذي 
خطــف منــه احلــدث ...........هــو نفــس احلــي الــذي كنــت تبحــث عــن منزل 
صديقــك ...........فيــه فيــدل علــى أنــك أنــت مــن قمــت بخطــف احلــدث 
فمــا قولــك ؟ ج/ نعــم صحيــح ولكــن لــم أخطــف أحــدا س/ هــل لديــك 
أقــوال أخــرى ؟ ج/ كا س/ هــل لديــك ســوابق ؟ ج/ نعــم صحيــح 
مخــدرات س/ هــل تصــادق علــى أقوالــك ؟ج/ نعـــم وقــد أقفــل احملضــر 
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يف وقتــه وحينــه وذيــل بتوقيــع املدعــى عليــه وكاتــب الضبــط واحملقــق 
كمــا وجــد علــى الصفحــة رقــم ) 4 و 5 ( محضــر إعــادة اســتجواب 
للمدعى عليه ونص احلاجة منه س/ أين كنت بتاريخ 1433/12/26هـ 
مــن الســاعة الثالثــة عصــرا حتــى الســاعة الثامنــة مســاءا ؟ ج/ كنــت يف 
املنــزل وخرجــت بعــد املغــرب للصرافــة التــي عنــد فنــدق ...........س/ مــن 
لقــد  ؟ ج/ زوجتــي فقــط س/  تواجــدك  أثنــاء  املنــزل  كان معــك يف 
اســتطاع احلدثــن التعــرف عليــك فمــاذا تبــرر ذلــك ؟ ج/ غيــر صحيــح 
لقــد مت عرضــي عليهــم ولــم يســتطيع التعــرف علــي » أ. هـــ نــص احلاجــة 
منــه كمــا وجــد علــى اللفــة رقــم )1( دفتــر تقريــر األحــوال األمنيــة 
املوحـــد حيــث وجــد علــى الصفحــة رقــم )10( » شــهادة ...........أفيدكــم 
أننــي بقيــت باملســجد بعــد صــاة العصــر فوردنــي اتصــال مــن أهلــي 
مفــاده أن ...........حــاول شــخص خطفــه واجتهــت إلــى املنــزل بعــد نصــف 
ســاعة مــن صــاة العصــر ووجــدت ....... وســألته عمــا حــدث فأفــاد بأنــه 
ذاهــب للتموينــات علــى أقدامــه ووقــف عنــده صاحــب ســيارة ....... رقــم 
اللوحــة ) ...........( وهــو يف طريقــه إلــى املنــزل وســأله عــن شــقق مفروشــة 
ووصــف لــه ثــم حتــرك ثــم عــاد لــه ووقــف عنــده ونــزل وأمســك بيــده 
ــا بــدوري حتركــت  وســحبه يريــد إركابــه فدفعــه عنــه وحتــرك ثــم أن
أنــا وابنــي علــى ســيارتي للبحــث عــن الســيارة يف احلــي ولــم أجدهــا ثــم 
ذهــب ابنــي علــى الســيارة لوحــده يبحــث عنهــا فأفادنــي أنــه وجدهــا 
واقفــة بحــي ...........بشــارع وعــدت معــه علــى الســيارة ودلنــي عليهــا وهــي 
نفــس املواصفــات ومضـــللة ووقفنــا عنهــا بعيــدا ثــم نزلــت علــى أقدامــي 
للســيارة وإذا بحالــة تشــغيل وقربــت مــن الزجــاج فــإذا بهــا شــخص يحتمل 
ــزل مابســه  ــا ومن ــد مشــاهدته عمــره )27( عــام تقريب أننــي أعرفــه عن
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ومعــه طفــل عــاري مــن املابــس يفعــل بــه الفاحشــة وطرقــت الزجــاج 
بيــدي وانتبــه ورجــع بهــا للخلــف بســرعة ثــم حتــرك لألمــام وهــرب ومعــه 
الطفــل س/ هــل تعــرف الطفــل وكــم عمــره ؟ ج/ لــم أمتكــن مــن وجهــه 
الشــخص  أمــا مواصفــات  تقريبــا  مــن عشــر ســنوات  وعمــره أكبــر 
ــه متامــا  ــم أمتكــن مــن رؤيت ــه شــعر خفيــف وشــيب ول ــى ذقن اخلاطــف عل
س/ هــل تســتطيع التعــرف علــى الســيارة ؟ نعــم ويوجــد بهــا االســطب 
اللفــة رقــم )3( ملــف  أ.هـــ كمــا وجــد علــى   « تالــف  األمامــي األميــن 
ــى الصفحــة  اســتكمال محاضــر إجــراءات االســتدالل حيــث وجــد عل
معلومــات  أعطــي  س/   : نصهــا  شــهادة...........اآلتي   )  2  -  1  ( رقــم 
شــخصية عــن نفســك  ج/ االســم /............... العمــر / )18( عــام املهنــة / 
طالــب احلالــة االجتماعيــة / أعــزب احلالــة التعليميــة / متعلــم الســكن / 
حــي ...........رقــم الســجل املدنــي )..........(مصدرهــا / حائــل تاريخهــا 
1432/04/18هـــ جــوال )...........( س/ أفدنــي عمــا لديــك مــن معلومــات  
ج/ أفيدكــم أنــه بعــد صــاة العصــر حضــر لــي صاحــب ســيارة ...... لــم 
آخــذ رقــم لوحتهــا حيــث وقــف أمــام منزلنــا عندما كنت واقــف ونظرني 
ويقــول أيــن بيت...........ولــم أرد عليــه وكــرر الســؤال ثــم حتــرك ثــم رجــع 
لــي مــرة ثانيــة مــع الشــارع حيــث ميشــي علــى مهلــه ثــم ثالثــة ورابعــة أتــى 
ــم معــك بشــيء ج/ كا فقــط ســؤال عــن بيــت  مســرعا س/ هــل تكل
...........س/ هــل تعــرض لــك بــأذى ج/ كا س/ هــل ترغــب مواصلــة 
دعــواك ضــده ؟ ج/ كا س/ هــل تســتطيع التعــرف عليــه وعلى الســيارة 
؟ ج/ ال أســتطيع التعــرف علــى الســيارة أمــا الشــخص فلــم أمتكــن مــن 
وجهــه حيــث كنــت غيــر منتبــه لــه وال أرغــب مقابلتــه نهائيــا س/ هــل 
ــع احملقــق واملســتجوب »  ــل بتوقي ــى أقوالــك ج/ نعــم وقــد ذي تصــادق عل
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أ.هـــ كمــا وجــد علــى اللفــة رقــم )4 و 5( محضــر تنفيــذ مهمــة وتســليمها 
جلهــة االختصــاص برقــم ...........يف يــوم األحــد 1433/12/26هـــ يتضمــن 
واحلــدث   ........... واحلــدث   ........... ...........و...........والشــاهد  مــن  بــاغ 
...........نــوع الســيارة التــي لهــا عاقــة باحلالــة .... )...........( وملخــص احلالة 
نحيــل إليكــم املدعــن املوضــح أســمها أعــاه حيث يدعــي املدعي األول 
علــى صاحــب .... املوضــح بياناتــه حيــث حــاول خطــف ابنــه ومتكــن ابنــه 
مــن الفــرار وبعــد ذلــك قــام بالبحــث عــن الســيارة ووجدهــا داخــل احلــي 
متوقفــة وبعــد ترجلــه شــاهد القائــد معــه حــدث داخــل ســيارة ..... بــدون 
مابــس ويفعــل الفاحشــة باحلــدث داخــل الســيارة علمــا بــأن الســيارة 
كانــت بوضــع التشــغيل ومقفـــلة األبــواب وحــاول املدعــي كســر الزجاج 
بعصــى خشــبية وبعــده ارتكــب الفــرار الشــخص دون كســر زجــاج 
الســيارة وأثنــاء مقابلــة الدوريــة للمدعــي األول حضــر املدعــي الثانــي 
حيــث يفيــد عــن اختفــاء ابــن أخيــه عنــد ذهابــه للبقالــة واحتمــال كبيــر 
الــذي شــاهده املدعــي األول مــع صاحــب  نفــس احلــادث  أنــه يكــون 
ــه  ــد بأن ــة مــع املدعــن حضــر شــخص يفي ــاء وجــود الدوري الســيارة وأثن
حضــر لــه شــخص علــى ســيارة مــن نــوع ..... املوضــح بياناته أعاه ويســأل 
عــن منــزل شــخص يدعــى ...........وأفــاد أنــه دار أكثــر مــن مــرة كمــا 
...........يف  برقــم  مهمــة  تنفيــذ  محضــر   )12( رقــم  اللفــة  علــى  وجــد 
1433/12/26هـــ يتضمــن القبــض علــى ســيارة ....... ) ...........( وملخــص 
احلالــة نحيــل لكــم الســيارة والشــخص املوضــح حيــث ورد بــاغ تعميــم 
ومت  حــدث  اختطــاف  املوضحــة  الســيارة  علــى  قبلكــم  مــن  مبدئــي 
مشــاهدة الســيارة أمــام ...........وقــام بالهــروب وقــام بصــدم الدوريــة عــدة 
مــرات وقــام بالهــروب علــى األقــدام ومتابعتــه ودخوله فيا حتت اإلنشــاء 
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ومت إطــاق طلقــة حتذيريــة وقــام بالقفــز لعــدة منــازل حتــى مت القبــض 
ــة بســيطة جــراء القفــز  ــازل وتعــرض إلصاب ــه بالشــارع املجــاور للمن علي
الــذي قــام بــه املجنــي وأثنــاء القبــض مت العثــور علــى احلــدث املوضــح وهــو 
...........وهــو بصحــة جيــدة علمــا بأنــه مت نقــل اجلانــي للطــوارئ لتلقــي 
العــاج ومت طلــب دوريــة املــرور باملوقــع لتخطيــط احلــادث ومت إحالــة 
احلــدث برفقــة أخيــه املوضــح اســمه ونفيدكــم بــأن اجلانــي يتلقــى العــاج 
حاليــا نأمــل اســتام املوضــوع التخــاذ الــازم كمــا وجــد علــى اللفــة رقــم 
)37( تقريــر الطــب الشــرعي وتقريــر الفحــوص الوراثيــة مرفقــة بظــرف 
حيــث وجــد التقريــر الطبــي الشــرعي رقــم ...........لســنة 1433هـــ نــص 
احلاجــة منــه » املناقشــة والــرأي ممــا ســبق وتقــدم وإجابة ألســئلة التحقيق 
نقــرر اآلتــي : )1( احلــدث / ............. ســعودي اجلنســية ويبلــغ مــن العمــر 
11 عــام ــــ رقــم الســجل املدنــي ...........)2( كان املذكــور حــال توقيــع 
الكشــف الطبــي عليــه واعيــا ومــدركا للزمــان واملــكان واألشــخاص 
)3( ادعــى املذكــور بخطفــه أثنــاء عودتــه ملنزلــه مــن البقالــة بعــد صــاة 
عصــر يــوم األحــد املوافق1433/12/26هـــ وفعــل فاحشــة اللــواط بــه 
بالقــوة مــن قبــل شــخص مجهــول وأن الشــخص قــد أدخل ذكره بالشــرج 
مرتــن )4( بفحــص مابــس املذكــور التــي كان يرتديهــا وقــت احلــادث 
تبــن لنــا اآلتــي : أ- لــم نتبــن بهــا ثمــة قطــوع أو متزقــات مشــتبهة وهــذا 
يشــير النعــدام املقاومــة والتشــابك بــن املجنــي عليــه واجلانــي نظــرا لعــدم 
التكافــؤ يف قــوة كل منهمــا بــــ تبينــا بالبنطلــون مواضــع تلوثــات يشــتبه 
بكونهــا تلوثــات منويــة ج- أفــاد فحــص املابــس مــن قبــل األدلــة اجلنائيــة 
بســلبية الفحــص عــن التلوثــات املنويــة - )5( تبــن لنــا وجــود عامــات 
عنــف عامــة بجســم املذكــور وتشــير الســتخدام القــوة يف إجبــار املجنــي 
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الســحج  أ-  هــي  العامــات  وهــذه  بــه  الفاحشــة  فعــل  علــى  عليــه 
االحتكاكــي املشــاهدة بأســفل ميــن مقــدم الصــدر واملوصــوف بصلــب 
االحتــكاك  عــن  وتنتــج  احتكاكيــة  رضيــة  إصابــات  هــي  التقريــر 
بطــرف ناتــئ جلســم صلــب أيــا كان نوعــه أثنــاء كبــه علــى وجهــه لفعــل 
الفاحشــة بــه وقــد مــر علــى هــذا الســحج مــدة تقــدر بعــدة ســاعات فقــط 
ــي وهــذا يتفــق مــع مــا  ــه ارتشــاح مصل حيــث كان ســطحها محمــرا وب
أفادنــا بــه املجنــي عليــه بخصــوص وقــت االعتــداء عليــه ب - التكدمات 
احلديثــة املشــاهدة بيســار الوجــه ويســار األنــف هــي إصابــات رضيــة 
وهــي  راضــة  صلبــة  أجســام  أو  بجســم  املصادمــة  عــن  وتنتــج  حديثــة 
ممكنــة احلــدوث نتيجــة الصفــع بيــد اجلانــي للمجنــي عليــه كمــا أفــاد 
املجنــي عليــه - 7 - تبــن لنــا مــن خــال الفحــص املوضعي ملنطقة الشــرج 
- كمــا هــو مشــار إليــه بصلــب التقريرــــ عــدم وجــود عامــات ومظاهــر 
تشــير لتكــرار اســتعمال املذكــور مــن اخللــف لواطــا - 8 - جــاءت 
نتيجــة فحــص املســحات املرفوعــة مــن داخــل الشــرج وخارجــه إيجابيــة 
بالنســبة للتلوثــات املنويــة وقــد تطابقــت البصمــة الوراثيــة لهــذه التلوثــات 
مــع البصمــة الوراثيــة ألحــد األشــخاص املســجلن لــدى األدلــة اجلنائيــة 
وهــو نفــس الشــخص الــذي اعتــدى علــى املذكــور وهــذا يثبــت تعــرض 
املذكــور لإلمنــاء عليــه مــن قبــل الشــخص املتهــم - 9 - تبينــا مبنطقــة 
الشــرج وجــود إصابــات حديثــة علــى هيئــة شــق شــرجي ســطحي مقابــل 
شــق  وكذلــك  الســاعة  قــرص  علــى  عشــرة  الثانيــة  الســاعة  موضــع 
شــرجي نــازف علــى هيئــة جــرح تهتكــي وهــي إصابــات رضيــة حديثــة 
وميكــن أن حتــدث نتيجــة إيــاج جســم صلــب راض مثــل قضيــب ذكــر 
بالــغ منتصــب أو مــا يف حكمــه ويعاصــر تاريــخ حــدوث هــذه اإلصابــات 
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تاريــخ الواقعــة املدعــاة - 10 - إن واقعــة االعتــداء علــى املذكــور قــد 
تأكــدت مبــا يلــي أ- مــا أثبتتــه الفحــوص الوراثيــة مــن إيجابيــة فحــص 
املســحات الشــرجية للتلوثــات املنويــة وأن بصمتهــا الوراثيــة تتطابــق مــع 
الشــخص املعتــدي علــى احلــدث املذكــور ب - كمــا يؤكــد االعتــداء 
اجلنســي أيضــا وجــود املظاهــر اإلصابيــة املوضعيــة احلديثــة املشــاهدة 
مبنطقــة الشــرج واملشــار إليهــا بعاليــه )احمــرار شــديد باجللــد ووجــود 
شــقن شــرجين ( والتــي ميكــن حدوثهــا نتيجــة إيــاج عنيــف لقضيــب 
ذكــر منتصــب بالشــرج وجــود عامــات عنــف عامــة بجســم املذكــور 

وتشير الستخدام القوة إلرهابه وإجباره على االستسام للجاني 
د - مــا أفــاده التحقيــق مــن القبــض علــى اجلاني وبرفقته املجني عليه بعد 
االعتــداء عليــه أثنــاء إعادتــه ملنزلــه - 11 - قمنــا بإحالــة املجني عليه بعد 
الكشــف عليــه لقســم اجلراحــة مبستشــفى ..... العــام للكشــف الطبــي 
املناســب  العــاج  وتقــدمي  الشــرج  مبنطقــة  املشــاهدة  اإلصابــات  علــى 
........... ..... الدكتــور /  واهلل املوفــق أخصائــي أول الطــب الشــرعي 
توقيعــه وختــم الطــب الشــرعي » كمــا وجــد تقريــر الفحــوص الوراثيــة 
رقــم 13.........../1433 نــص احلاجــة منــه » النتيجــة النهائيــة بنــاًء علــى 
حتليــل احلمــض النــووي الوراثــي )DNA( ملورثــات الـــ )STR( املوضحة 
يف اجلــدول الســابق تبــن مــا يلــي: تطابــق : األمنــاط الوراثيــة للعينــة رقــم 
ــواردة للفحــص  ــات ال ــوارد تفصيلهــا باجلــدول اخلــاص بالعين )...........( ال
مــع األمنــاط الوراثيــة لعينــة الــدم ا لقياســية رقــم )...........( والعائــدة لـــ 
......................والصــادر بحقهــا تقريرنــا رقم...........ممــا يثبــت أن ...........
)ســعودي اجلنســية( هــو مصــدر التلوثــات املنويــة يف هــذه العينــة - األمنــاط 
الوراثيــة للعينــة القياســية رقــم )...........( والعائــدة ل...........تقــع ضمــن 
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األمنــاط الوراثيــة للعينــة املختلطــة رقــم )...........( الــوارد تفصيلها باجلدول 
اخلــاص بالعينــات الــواردة للفحــص ممــا يــدل أنهــا أحــد مصــادر هــذا 
االختــاط - مت حتديــد األمنــاط الوراثيــة للعينــة رقــم )...........( الــوارد 
ــواردة للفحــص وقــد مت بحــث  ــات ال تفصيلهــا يف اجلــدول اخلــاص بالعين
هــذه األمنــاط يف قاعــدة املعلومــات الوراثيــة لدينــا ولــم نتبــن حتــى وقــت 
إعــداد هــذا التقريــر وجــود تطابــق جنائــي مــع أي قضايــا ســابقة - ســلبية 
العينــة رقــم )...........( الــوارد تفصيلهــا باجلــدول اخلــاص بالعينــات الــواردة 
للفحــص للحمــض النــووي الوراثــي الفاحــص مــازم أول كيميائــي / 
...........توقيعــه الفاحــص /مديــر شــعبة املختبرات اجلنائيــة ...........توقيعه 
يعتمــد مديــر إدارة األدلــة اجلنائيــة مقــدم كيميائــي ...........توقيعــه اخلتــم 
اللفــة رقــم )1( دفتــر حتقيــق األحــوال  الرســمي » كمــا وجــد علــى 
األمنيــة حيــث وجــد علــى الصفحــة رقــم )16( حيــث اســتطاع ...........
وابنه...........التعــرف علــى ســيارة املدعــى عليــه وكذلــك اللفــة رقــم )3( 
علــى الصفحــة رقــم ) 2 و 3 ( محاضــر تعــرف حيــث اســتطاع ...........
التعرف على سيارة املدعى عليه ..... كما استطاع ...........وابنه ...........
التعــرف علــى املدعــى عليــه وأنــه هــو قائــد الســيارة .... كمــا وجــد علــى 
الصفحــة رقــم )2 و 3( مــن الدفتــر املرفــق لفــة رقــم )1( محضــر معاينــة 
اآلتــي نصــه » جــرى معاينــة الســيارة العائــدة للمتهــم ...........نــوع ...... رقــم 
اللوحــة )...........( وذلــك مــن األدلــة اجلنائيــة واتضــح أنهــا مظللــة اجلوانــب 
وبهــا صدمـــة بــل كســر يف االســطب األمامــي األميــن واأليســر كمــا 
جــرى معاينــة الســيارة مــن الداخــل وعثــر بداخلهــا علــى ثــوب + شــماغ + 
فايــن يف أحــد األدراج ومت رفــع ذلــك مــن قبــل األدلــة اجلنائيــة وقامــوا ذلــك 
بقــص تلبيســة املقعــد األميــن للمرافــق لفحصهــا ولــم يعثــر علــى شــيء 
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ــه » أ. هـــ  ــل بتوقيــع معدي ســوى مــا ذكــر ومت إعــداد هــذا احملضــر وذي
كمــا وجــد علــى الصفحــة رقــم )14 ــــ 15( مــن نفــس الدفتــر اســتجواب 
للحــدث ……… املتضمــن االســم / ...........العمــر / 11 املهنـــة / طالــب 
احلالــة التعليميــة / متعلــم الســكن / حــي ...........س/ أفدنــي كيــف مت 
خطفــك ؟ ج/ أفيدكــم أننــي ذهبــت إلــى التموينــات علــى أقدامــي ويف 
طريقــي بعــد صــاة العصــر وقــف عنــدي صاحــب ســيارة ....... مظللــة 
خفيــف ونــزل وقــال لــي اركــب وهربــت عنــه وحلــق بــي بعــد ســقوطي 
علــى األرض وأخذنــي وأركبنــي داخــل الســيارة وحتــرك بــي إلــى داخــل 
احلــي ووقــف يف مــكان فاضــي وأخــذ يضربنــي ويقــول نــزل مابســك 
ونزلــت مابســي وافتعــل بــي حيــث أدخــل ذكــره داخــل وهــو منــزل 
بنطلونــه وفانيلتــه وفجــأة طــرق الزجــاج شــخص وحتــرك هاربــًا بســرعة 
للمجمــع  ...........التابعــة  مــن حديقــة  ...........بالقــرب  إلــى حــي  واجتــه 
وهــي حديقــة النســاء حيــث وقــف يف مــكان صحــراوي مقابلهــا وافتعــل 
بــي داخــل الســيارة قبــل املغــرب إلــى قــرب صــاة العشــاء حيــث جردنــي 
مــن مابســي وكينــي بســيجارة س/ ............... س/ هــل أدخــل ذكــره 
؟ ج/ نعــم باســتمرار س/ هــل تعرفــه مــن قبــل ؟ ج/ كا س/ إلــى أيــن 
اجتــه بعــد ذلــك ؟ ج/ حتــرك بعــد أن أنزلنــي وأنــا طلبــت منــه إركابــي 
وإيصالــي وقــال ال تعلــم أحــد واجتــه إلــى الصرافــة وحلقــت بــه الشــرطة 
وهــرب واســتوقفوه بالقــوة وهــرب علــى أقدامــه وأخذونــي الشــرطة س/ 
ــي أن  ــب من ــي ســيجارة وطل ــر فعــل الفاحشــة ؟ ج/ أعطان مــاذا فعــل غي
أعمــر دخــان وعمــرت دخــان س/ هــل لديــك أقــوال ؟ ج/ كا س/ هــل 
تصــادق علــى أقوالــك؟ ج/ نعـــم » أ. هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب بقولــه جميــع مــا جــاء يف بينــات املدعــي العــام غيــر صحيــح جملــة 
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وتفصيــا وأنــا ال أعــرف الشــهود الذيــن جــاء ذكرهــم يف البينــات ولــم 
أشــاهد أحــدا منهــم إال يف شــرطة ...........أحضروهــم لــي هــذه إجابتــي 
ثــم ســألت املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة قــال نعــم وســوف أحضرهــا 
يف اجللســة القادمــة إن شــاء اهلل هكــذا قــرر وقــد أجيــب لطلبــه ورفعــت 
اجللســة الثالثــة وتأجلــت إلــى يــوم االثنــن 1434/3/2هـــ الســاعة التاســعة 
وقــد مت إغــاق اجللســة يف متــام الســاعة 30 : 12 وعليــه جــرى التوقيــع 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن حــرر يف 1434/02/30هـــ . 
بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
وبعــد : فلدينــا نحــن القضــاة يف احملكمــة العامــة بحائــل كا مــن 
......................و...........و...........ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/3/3هـــ 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة 00 : 12وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه ...........وقــد مت ســؤال املدعــي العــام هــل أحضــر 
مــا وعــد بإحضــاره مــن زيــادة بينــه قــال نعــم وأطلــب ســماع مــا لديهــم هذا 
وقــد حضــر يف هــذه اجللســة أفــراد الدوريــات األمنيــة كا مــن ...........
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...........و ...........ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقم ...........وبســؤالهما عمــا لديهما من 
شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده بقولــه لقــد جاءنــا بــاغ عــن قيــام 
شــخص باختطــاف حــدث صغيــره عمــره ال يتجــاوز إحــدى عشــر ســنة 
ومت وصــف ســيارته لنــا وأنهــا ...... فبحثــت عنــه وشــاهدته بعــد ســاعتن 
تقريبــًا عنــد صرافــة بنــك ...........القريبــة مــن ...........التــي مقابلــه .... 
منطقــة حائــل فوقفــت أمامــه بســيارة الدوريــات فقام بصدمــي من األمام 
ثــم رجــع إلــى اخللــف وقفــز الرصيــف وهــرب فلحقــت بــه ثــم متــت متابعتــه 
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داخــل احلــي الــذي خلــف ...........حتــى وصــل إلــى طريــق مغلــق فاضطــر 
إلــى الوقــوف ثــم رجــع إلــى اخللــف حتــى تعلقــت ســيارته بصــدام ســيارة 
الدوريــة ثــم نــزل علــى قدميــه مــن الســيارة ثــم وجدنــا احلــدث يف الســيارة 
التــي كانــت بقيــادة املدعــى عليــه هــذا احلاضــر فأخذنــاه ووضعنــاه يف 
الدوريــة ثــم حاولنــا اإلمســاك باملذكــور إال انــه اســتطاع أن يفلــت منــي 
فأطلقــت عليــه طلقــة تخويفيــة يف الهــواء إال انــه هــرب ودخــل عمــارة 
حتــت اإلنشــاء ثــم بحثــت عنــه واســتطاع أن ينتقــل إلــى عمــاره أخــرى 
مســكونه وبقــي فيهــا قليــًا ثــم انتقــل إلــى عمــارة ثالثــه ونزل يف حوشــها 
ــم حــاول دخــول عمــارة أخــرى وبينمــا هــو يتســلق  ــاب وخــرج ث ــح الب وفت
ــه الشــخص  البــاب للدخــول قبضــت عليــه فلمــا قبضــت عليــه اتضــح ان
الــذي مت اإلبــاغ عنــه وهــو ........... وهــو املدعــى عليــه هــذا احلاضــر هــذا 
مــا لــدي مــن شــهاده وبــه اشــهد هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا منفــردًا 
كمــا حضــر يف هــذه اجللســة .............. ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل 
مدنــي رقــم ...........وبســؤاله عمــا لــدي مــن شــهاده قــال اشــهد هلل انــه يف 
يــوم األحــد 1433/12/26 عصــرا كنــت يف املســجد وكان ابنــي يف 
ــه  ــة تعــرض ل البيــت فأرســلته والدتــه إلــى البقالــة فلمــا رجــع مــن البقال
شــخص وقــال لــه اركــب فتركــه ابنــي وذهــب فنــزل صاحــب الســيارة 
وحلــق بــه وامســك بــه فقــام ابنــي بدفعــه وأفلــت منــه ثــم رجــع الشــخص 
ــم  ــرًا ث ــه مرتبــك ويتلفــت كثي وركــب يف ســيارته ومشــى وكان كأن
جاءنــي اتصــال مــن أهلــي ورجعــت إلــى البيــت وســألت ابنــي عمــا حــدث 
فاخبرنــي مبــا ذكرتــه ووصــف لــي الســيارة وأنهــا مــن نــوع .... فخرجــت 
الــذي حــاول اإلمســاك  أنــا وابنــي يف الســيارة نبحــث عــن الشــخص 
بــه بنــاء علــى وصــف الســيارة فأخذنــا دورة يف احلــي وهــو حــي ...........



147

إال أننــا لــم جنــده ثــم رجعنــا إلــى البيــت ثــم ا خــذ الســيارة أبنــي وذهــب 
يبحــث عنــه لوحــده ورجــع إلــي فأخبرنــي أنــه وجــد الســيارة التــي كان 
عليهــا الشــخص الــذي حــاول خطفــه ثــم ذهبــت أنــا وأيــاه إلــى الســيارة 
فوجدناهــا يف أرض فضــاء وعندهــا كــوم مــن الرمــل وكنــت أظــن أنــه 
ال يوجــد أحــد يف الســيارة فأوقفــت ســيارتي ونزلــت علــى قدمــي وذهبــت 
إلــى الســيارة فلمــا اقتربــت منهــا وجدتهــا علــى وضــع التشــغيل وكانــت 
مظللــة بالكامــل مــن اجلوانــب ومــن اخللــف فلمــا نظــرت داخــل الســيارة 
شــاهدت شــخص عــاري مــن الســرة إلــى األســفل وكان علــى بطنــه يف 
املرتبــة األماميــة التــي بجــوار الســائق وشــعرت أن حتتــه شــخص آخــر 
فلمــا شــعر بــي انتقــل مــن مرتبــة الراكــب إلــى مرتبــة الســائق مباشــرة 
ولــم يلبــس أي شــيء وكان يشــير إلــي بيــده ثــم حــرك الســيارة وهــرب 
الســيارة  أضــرب  أن  محــاواًل  وأخذتهــا  األرض  يف  خشــبة  فوجــدت 
ورميتهــا علــى الســيارة إال أن الســيارة ابتعــدت عنــي وضربتهــا ضربــة 
خفيفــة ثــم أخــذت رقــم الســيارة وبلغــت الدوريــات األمنيــة فواعدونــي 
عــن ...........فلمــا ذهبــت إلــى هنــاك وجــدت شــخص آخــر ذكــر لــي أن 
ابنــه أو أبــن أخيــه قــد خــرج مــن العصــر ولــم يعــد إلــى اآلن وكان ذلــك 
قبــل املغــرب بنصــف ســاعة تقريبــًا ثــم أخبرونــي الدوريــات بعــد ذلــك 
أنهــم قبضــوا عليــه الســاعة الثامنــة مســاًء مــن نفــس اليــوم فلمــا ذهبــت 
إلــى مركــز الضبــط اإلداري وشــاهدت الشــخص عرفــت أنــه هــو الــذي 
شــاهدته يف الســيارة وهــو هــذا احلاضــر املدعــى عليــه هــذا مــا لــدي مــن 
شــهادة وبــه أشــهد وبعــرض الشــهود ومــا جــاء يف شــهادتهم علــى املدعــى 
عليــه قــال مــا جــاء يف شــهادتهم غيــر صحيــح وأنــا ال اعرفهــم وال أقــول 
فيهــم أي شــيء هــذه إجابتــي وبطلــب مزكيــن احضــر املدعــي العــام 
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بتزكيــة أفــراد الدوريــات كًا مــن ...........ســعودي بالســجل املدنــي 
........... رقــم  املدنــي  بالســجل  ......................ســعودي  ...........و  رقــم 
واحضــر لتزكيــة الشــاهد ...........كا مــن ...........ســعودي بالســجل 
رقــم ...........و ...........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...........وقــد شــهد 
كل مزكــي مبفــرده بعدالــة وثقــة الشــهود املذكوريــن بعاليــه وقــد مت 
ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة قــال اكتفــي مبــن أحضــرت 
ومبــا يف املعاملــة هكــذا قــرر وللتأمــل وإصــدار احلكــم رفعــت اجللســة 
وتأجلــت إلــى بعــد صــاة الظهــر بنفــس هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 
1434/3/3هـــ الســاعة 00 : 1 ومت إغاقهــا الســاعة 40 : 12 وعليــه 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/3/3هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد 
فلدينــا نحــن القضــاة يف احملكمــة العامــة بحائــل كا مــن ...........و.

ــة رئيــس  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احلال ــى املعامل ــاء عل .....................و...........وبن
واملقيــدة  1434/2/19هـــ  يف   3483544 برقــم  املســاعد  احملكمــة 
باحملكمــة برقــم 34396101 يف 1434/2/19هـــ عليــه فيهــذا اليــوم 
الثاثاء املوافق 1434/3/3هـ افتتحت اجللســة يف الســاعة 15 : 1 كما 
وردنــا تقريــر كيميائــي شــرعي صــادر مــن مركــز املســموم والكيمياء 
1434/1/28هـــ  ...........يف  برقــم  القصيــم  الشــرعية مبنطقــة  الطبيــة 
واملقيــد باحملكمــة برقــم 34478337 يف 1434/2/25هـــ املتضمــن ثبت 
إيجابيــة العينــات لامفيتامــن هــو مــن املــواد الكيميائيــة املنبهــة للجهاز 
العصبــي املركــز واملدرجــة بجــدول املؤثــرات العقليــة رقــم )2( وفئة )ب( 
التــي عناهــا تعميــم وزارة الصحــة رقــم 30440/136 واملبنــي علــى تعميــم 
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الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء رقــم 4933 يف 1431/2هـــ انتهــى التقريــر 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال ما جاء فيه غيــر صحيح هذا وقد جرى 
االطــاع علــى كامــل أوراق املعاملــة فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث أنكــر 
املدعــى عليــه دعــوى املدعــي العــام وألن بينــات املدعــي العــام كافيـــة يف 
ــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ومــن ذلــك شــهادة الشــاهد ........... إدان
الــذي تضمنــت شــهادته محاولــة املدعــى عليــه خطفــه ووصفــه ســيارته 
ــذي  ــك شــهادة ...........ال ــه واملرصــودة يف ضبطــه وكذل ــا علي وانطباقه
حضــر والتــي تضمنــت شــهادته رؤيتــه لســيارة املدعــى عليــه واقفـــة بعــد 
أن أبلغــه ابنــه الشــاهد األول بأنهــا الســيارة التــي حــاول قائدهــا خطفــه 
وشــاهدها مــن الداخــل ووجــد املدعــى عليــه يف ســيارته وخاصمــه وأنــه 
أحــس بوجــود شــخص حتتــه ثــم الذ بالفــرار وقــام املدعــى عليــه بجــرأة 
بإعــادة فعــل الفاحشــة بالغــام مــن قبــل املغــرب إلــى قريــب مــن العشــاء 
وانطبقــت أوصــاف الســيارة التــي وصفهــا الشــاهد الثانــي علــى الســيارة 
التــي وصفهــا املدعــى عليــه لدينــا وصــادق علــى أنهــا ســيارته وأنهــا 
بقيادتــه وهــو مــا دلــت عليــه اســتمارة الســيارة املرفقــة باملعاملــة وكذلــك 
انطبقــت إفــادة الغــام املجنــي عليــه مــع شــهادة الشــاهد الثانــي ...........
حيــث ذكــر أن شــخصا طــرق أو أطــل عليهــم مــن زجــاج ســيارة املدعــى 
عليــه حينمــا كان يفعــل بــه الفاحشــة وكل ذلــك مــع انطبــاق احلمــض 
النــووي مــن العينــة املرفوعـــة مــن احلــدث املجنــي عليــه علــى املدعــى عليــه 
وأنــه هــو مصــدر تلــك التلوثــات املنويــة مــع كونــه مــن أربــاب الســوابق 
والتــي  بعاليــه  املرصــودة  األمــن  رجلــي  الشــاهدين  شــهادة  وكذلــك 
تضمــن القبــض علــى املدعــى عليــه وبرفقتــه احلــدث املجنــي عليــه وهروبه 
منهــم ودخولــه مســاكن بــدون أذن اصحابهــا فــكل ذلــك يديــن املدعــى 
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عليــه مبــا نســب إليــه وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه يعــد جرمــا 
عظيمــا وفســادًا كبيــرًا وزعزعــة لألمــن وجــرأة علــى األعــراض وعلــى 
ــى تأصــل  ــدل عل ــاد األمــن واألمــان وي ــاد احلرمــن وهــي ب احلــرام يف ب
الشــر والفســاد والشــذوذ يف نفســـه وهــو محصــن متــزوج وهــو مــن أربــاب 
الســوابق يف شــتى أنــواع الفســاد واملعاصــي ومــن ســوابقه مــا هــو مــن 
ــواط وســابقته  ــى فعــل فاحشــة الل ــة فســابقته األول ــه احلالي جنــس جرميت
الثانيــة محاولــة إركاب فتــاة أو فتــى لغــرض ســيء وســابقته الثالثــة 
جتــول يف الليــل وســابقته الرابعـــة ســرقة ســيارات وســابقته اخلامســة 
حيــازة واســتعمال املخــدرات والتــي لــم تردعــه أحكامهــا الســابقة عــن 
العــودة ملثــل تلــك األفعــال وألن مــا يدعــي بــه عليــه املدعــي العــام لدينــا 
ــة مــن محاولــة خطــف، وخطـــف وفعــل  إمنــا هــو مجموعــة جرائــم متنوعـ
فاحشــة، وصــدم دوريــة أمنيــة وهــروب مــن الســلطة ودخــول مســاكن 
بطريقــة تــروع اآلمنــن أقــدم عليهــا املدعــى عليــه مــن غيــر مبــاالة وال هــم 
لــه ســوى إشــباع رغباتــه ونزعاتــه الشــيطانية ولقولــه تعالــى » إمنــا جــزاء 
الذيــن يحاربــون اهلل ورســوله ويســعون يف األرض فســادا أن يقتلــوا أو 
يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ينفــوا مــن األرض .. 
» اآليــة ولقولــه صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه وســلم » مــن وجدمتــوه يعمــل 
عمــل قــوم لــوط فاقتلــوا الفاعــل واملفعــول بــه » رواه الترمــذي )57/4 ــــ 
ــه )856/2( والســن  ــن ماجـ ــي داوود )607/4 ــــ 608( واب 58( وســن أب
الكبــرى للبيهقــي )232/8( ومسنـــد اإلمــام أحمـــد )300/1( وســن 
الــدار قطنــي )124/3( واحلاكــم يف مســتدركه )355/4( والكامــل 
ــن  ــى الب ــذر )623/2( واحملل ــن املن ــن عــدي )1768/5( واألوســط الب الب
حــزم )383/11( وحلديــث » ملعــون مــن عمــل عمــل قــوم لــوط » رواه 
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الترمــذي وقــد أجمــع الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم علــى قتــل اللوطــي 
وأن معصيتــه مــن أعظــم املعاصــي والتــي يــرجت لهــا عــرش الرحمــن وأن 
اهلل تعالــى جمــع علــى أهلهــا مــن أنــواع العقوبــات مــا لــم ينــكل بــه أمـــة 
تيميــة  ابــن  فتــاوى  أنظــر  لعظــم مفســدة هــذه اجلرميــة  وذلــك  ســواهم 
)334/28 ــــ 345( والسياســة الشــرعية البــن تيميــة ص)52( وزاد املعــاد 
البــن القيـــم )40/5( وملــا هــو مقــرر لــدى احملققــن مــن أهــل العلــم أن مــن 
لــم يندفــع فســاده إال بالقـــتل فإنــه يقـــتل وهــذه قاعــدة عظيمــة إلصــاح 
البــاد والعبـــاد والعقوبــات التعزيريــة فيهــا كبح جلمــاح املجرمن وقطعا 
لفســادهم وإصــاح للمجتمــع ولكــون املدعــى عليــه مكلــف شــرعا 
وهــو بالــغ عاقــل وجلميــع مــا ســبق فإننــا أمرنــا بقـــتل املدعــى عليــه ...........
ســجل مدنــي رقــم )...........( تعزيــرا جــزاء لــه وردعا ألمـــثاله وبه حكمنا 
وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام وقــرر املدعــى عليــه عــدم 
القناعــة فجــرى إفهامهمــا بتعليمــات االســتئناف وانــه ســيتم تســليمهما 
صــورة مــن صــك احلكــم يف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/3/4هـــ الســاعة 
التاســعة لاعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ اســتامه وإذا 
لــم يقدمــا اعتراضهمــا ســيتم رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة ففهمــا ذلــك ومت إغــاق اجللســة يف الســاعة 33 
: 01وعليــه حصــل التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد والــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/3/3هـــ 
......................و...........  مــن  كًا  فلدينــا  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
القاضيــن يف احملكمــة العامــة بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بحائــل املســاعد برقــم 3483544 
 34396101 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/02/19 وتاريــخ 
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املوافــق1434/04/27  الســبت  يــوم  ففــي  1434/2/17هـــ  وتاريــخ 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10 وكنــا قــد تلقينــا املعاملــة مــن 
رقــم  رئيســها  بحائــل مبوجــب خطــاب فضيلــة  االســتئناف  محكمــة 
34396101 يف 1434/04/14هـــ مرفقــًا بهــا القــرار رقــم 34186869 
يف 1434/04/14هـــ املتضمــن )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطه وأوراق 
ــة واللوائــح االعتراضيــة لوحــظ مــا يلــي أواًل طلــب املدعــي العــام  املعامل
يف دعــواه احلكــم علــى املدعــى عليــه بحــد احلرابــة ولــم جنــد أصحــاب 
الفضيلــة تطرقــوا لذلــك يف حكمهــم بإثبــات ذلــك مــن عدمــه والبــد 
مــن ذلــك بنــاًء علــى املــادة )174( مــن نظــام  اإلجــراءات اجلزائيــة - ثانيــًا: 
طلــب املدعــي العــام يف دعــواه مصــادرة الســيارة املســتخدمة باجلرميــة 
ثالثــًا:  الفضيلــة تطرقــوا لذلــك يف حكمهــم -   ولــم جنــد أصحــاب 
و   ……… عليهمــا  املجنــي  احلدثــن  الفضيلــة  أصحــاب  يحضــر  لــم 
ببقيــة  إليهمــا أســوة  للتثبــت ممــا نســب  لديهمــا  مــا  ……… لســماع 
الشــهود حيــث أشــار أصحــاب الفضيلــة ملــا ورد مــن شــهادة ...... مبحضــر 
التحقيــق فقــط دون حضــوره وهــذا ال يكفــي - رابعــًا: ورد يف الائحــة 
االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه أنــه مريــض نفســي مزمــن منــذ 
الصغــر ولــه مراجعــة مبستشــفى الصحــة النفســية بحائــل وأول مراجعــة 
لــه يف 1417/05/26هـــ حســب اإلفــادة املرفــق صورتــه يف الائحــة وأن 
لديــه اكتئــاب جســيم حســب التقريــر الطبــي املرفــق صورتــه بالائحــة 
ــه  وأنــه ســبق أن ســكب البنزيــن علــى نفســه وأحرقهــا حســب مراجعت
للمستشــفى واثبــات ذلــك لــدى الشــرطة والبــد مــن التحقــق مــن ذلــك 
ــه  ــة للجهــات املختصــة للتحقــق ممــا ذكــره وهــل املدعــى علي والكتاب
مســؤول جنائيــًا عــن أفعالــه وقــت اجلرميــة أم ال احتياطــا للدمــاء وبــراءًة 
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وصــورة  الصــك  مــن  اخلامســة  الصفحــة  تكــرار  خامســًا:   - للذمــة 
الضبــط فــا بــد مــن معاجلــة ذلــك - سادســًا: عــدم توقيــع املدعــي العــام 
يف الضبــط علــى الصفحــات)1-2-3-4( والبــد مــن ذلــك - ســابعًا: عــدم 
ختــم وتوقيــع الصفحــة األخيــرة مــن صــورة الضبــط مبطابقتهــا ألصلهــا 
- ثامنــًا: مت اختتــام الصفحــة األولــى مــن الضبــط والصــك واجللســة لــم 
تنتــه بعــد فــا بــد مــن تصحيــح ذلــك - تاســعًا: وجــود عــدد مــن األخطــاء 
ــم  ــا خــط بقل ــة يف الصفحــات )4-6-8-9-10-12( وضــع حتته املطبعي
رصــاص وال بــد مــن تعديلهــا الطــاع أصحــاب الفضيلــة وإعــادة النظــر 
وإكمــال الــازم وتقريــر مــا يظهــر أخيرًا واهلل املوفــق(أ. هـ وعليه جنيب 
أصحــاب الفضيلــة أمــا بخصــوص أواًل فــإن حــد احلرابــة لــم يثبــت لدينــا 
ونقــرر باألكثريــة رد دعــوى املدعــى العــام طلــب إقامــة حــد احلرابــة علــى 
املدعــى عليــه لعــدم موجبــه - أمــا مــا جــاء يف ثانيــًا فقــد حكمنــا علــى 
املدعــى عليــه بالقتــل وال نــرى اجلمــع عليــه وال علــى ورثتــه بــن القتــل 
ومصــادرة أو إتــاف مالــه لــذا لــم نحكــم مبصــادرة الســيارة - ألن 
املقــرر فقهــًا تداخــل العقوبــات يف العقوبــة األشــد ولذلــك فإننــا نقــرر 
باألكثريــة رد دعــوى املدعــي العــام مبصــادرة الســيارة أمــا مــا جــاء يف 
املاحظــة الثالثــة فــإن إحضــار احلدثــن لــم يجــر عليــه العمــل وهــو منــاف 
ملقاصــد الشــريعة مــن الســتر علــى مــن جنــي عليــه مبثــل هذه اجلنايــة وفيه 
تأثيــر علــى احلدثــن وذويهمــا واعتبــار احلدثــن شــاهدين واحلــق اخلــاص 
ــه مــن اخلصومــة وجــر منفعــة  ــه في مــازال قائمــًا ال ميكــن االعتمــاد علي
لهمــا - أمــا مــا جــاء يف رابعــًا فــإن كثيــر ممــن تقــع منهــم هــذه اجلرائــم 
الكبيــرة يدفــع بهــذا الدفــع تخلصــًا مــن إيقــاع العقوبــة عليــه ولــو فتــح 
هــذا البــاب ملثــل هــؤالء ملــا أقيمــت كثيــر مــن احلــدود ولــم يعــزر كثيــر 
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ــم  ــس الشــرعي يفه ــه ...........يف املجل ــاة وقــد كان املدعــى علي مــن اجلن
اخلطــاب ويــرد اجلــواب ويــدرك كل مــا حولــه ومــا يقــال لــه ومــا يطلــب 
منــه كمــا هــو ظاهــر مــن خــال إجاباتــه علــى األســئلة التــي وجهــت لــه 
يف اجللســة وكان مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة مقصــودًا مــن املناقشــة 
لــه حتــى أنــه يف اجللســة األولــى رفــض التوقيــع علــى الضبــط مــدركا ملــا 
أدعــى بــه املدعــي العــام وقــد كان يناقــش ويحــاور ويــرد علــى األســئلة 
أعقــل مــن بعــض العقــاء - أمــا مــا جــاء يف املاحظــة اخلامســة فقــدمت 
مــن قبــل كاتبــه ونظــرًا ألن فضيلــة الشــيخ ........... منــدوب فــا ميكــن 
ــى إعــادة طباعــة وقــد مت التقويــس  ــاج إل ــه يحت ــاء هــذه الصفحــة ألن إلغ
علــى املكــرر وهــذا مــا جنيــب بــه علــى املاحظــة التاســعة - أمــا مــا جــاء 
يف املاحظــة السادســة فقــد مت تصويــر الضبــط مــن قبــل املشــرف قبــل 
توقيــع املدعــي العــام وقــد مت إعــادة تصويــره وتداركــه وهلل احلمــد أمــا 
مــا جــاء يف املاحظــة الثامنــة فهــو قــد وقــع ســهوًا وهــو غيــر مؤثــر واملطلع 
عليــه يعــرف أن اجللســة لــم تنتــه ويســري عليــه مــا ذكــر يف اإلجابــة علــى 
املاحظــة اخلامســة هــذا مــا لــزم اإلجابــة بــه علــى ماحظــات أصحــاب 
الفضيلــة وســيتم إحلــاق ذلــك يف الصــك وســجله وإعادتــه إلــى محكمــة 
االســتئناف بحائــل علمــًا أن فضيلــة القاضــي املشــارك الشــيخ ........... 
قــرار  للقضــاء مبوجــب  إلــى املجلــس األعلــى  ملــدة شــهرين  نــدب  قــد 
رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 1772 يف 1434/03/08هـــوالقائم 
بعملــه القاضــي ...........وقــد مت إغــاق اجللســة يف الســاعة 11 : 12وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 
ــا نحــن قضــاة  يف 1434/04/27هـــ احلمــد هلل وحــده و بعــد فقــد اطلعن
الدائــرة املختصــة بتدقيــق القضايــا اخلماســية مبحكمــة االســتئناف 
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مبنطقــة حائــل علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة 
بحائــل املســاعد برقــم 34396101 يف 1434/4/29هـــ و املقيــدة لدينــا 
برقــم 341065453 يف 1434/4/30هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
صاحــب الفضيلــة الشــيخ ...........و مشــاركيه .......... والشــيخ ...........
القائــم بعمــل فضيلــة الشــيخ ...........القضــاة باحملكمــة العامــة برقــم 
ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلاصــة  1434/3/3هـــ  يف   3455295
............. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........... التهامــه 
بقضيــة خطــف غــام وفعــل فاحشــة اللــواط بــه و قــد تضمــن الصــك 
حكــم أصحــاب الفضيلــة و فقهــم اهلل بقتــل املدعــى عليــه تعزيــرا علــى 
النحــو املفصــل يف الصــك و صــورة ضبطــه و قــد ســبق منــا دراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة و أوراق املعاملــة و باالطــاع علــى 
مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة ومــا أحلقــوه بالصــك وضبطــه بنــاًء علــى 
قرارنــا 34186869 رقــم وتاريــخ 1434/4/14هــــ: جــرت املصادقــة علــى 
ماحكــم بــه أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل علــى املدعــى عليــه بالقتــل 
تعزيــرًا بعــد اإليضــاح واإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد . 
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رقم الصك: 32312933  تاريخه: 1332/11/31هـ 
رقم الدعوى: 32320638

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34240312 تاريخه : 1434/6/13هـ

حرابــة - لــواط - ارتــكاب فاحشــة اللــواط بالقــوة حتــت تهديــد الســكن 
- شــرب املســكر - إقامــة حــد املســكر - التعزيــر بالســجن واجللــد - 

التوصيــة بعــاج مــن اإلدمــان. 

أ- ماجــاء يف كتــاب كشــاف القنــاع عــن اإلقناع لإلمــام البهوتي رحمه 
اهلل 48/14-63 ونــص احلاجــة منــه )وحــد اللــواط الفاعــل واملفعــول بــه 
كــزان لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )إذا أتــى الرجــل الرجــل فهمــا 
زانيــان( وألنــه فــرج مقصــود باالســتمتاع فوجــب فيــه احلــد كفــرج 
ــا رجــم وإال جلــد حــر مائــة وغــرب عامــا وقــن  املــرأة فــإن كان محصن
خمســن وال يجــب احلــد للزنــا إال بشــروط  منهــا ثبــوت الزنــا وال يثبــت 
إال بأحــد أمريــن أحدهمــا: أن يقــر بــه أربــع مــرات يف مجلــس أو مجالس 
واألمــر الثانــي أن يشــهد عليــه ولــو ذميــا أربعــة رجــال مســلمن عــدول( 

أ.هـــ وإلقــرار املدعــى عليــه بشــربه املســكر باختيــاره وهــو مكلــف.
2- جــاء يف كشــاف القنــاع عــن اإلقنــاع 98/14 مــا نصــه )وإذا شــربه أي 
املســكر احلــر املســلم املكلــف مختــارا حللــه ملكــره عاملــا أن كثيــره يســكر 
ســواء كان الشــراب املســكر مــن عصيــر العنــب أو غيــره مــن املســكرات 
ــرا أو لــم يســكر  ــا ســبق قليــا كان الــذي شــربه مــن املســكر أو كثي مل
الشــارب فعليــه احلــد ملــا روى أبــو هريــرة أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قال:)مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه ( رواه أحمــد وأبــوداود والنســائي وقــد 
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ثبــت أن أبــا بكــر وعمــر وعليــا جلــدوا شــاربها وألن القليــل خمــر فيدخــل 
يف العمــوم ثمانــون جلــدة إلجمــاع الصحابــة ملــا روي: أن عمــر استشــار 
النــاس يف حــد اخلمــر فقــال عبــد الرحمــن : اجعلــه كأخــف احلــدود 
ثمانــن جلــدة فضــرب عمــر ثمانــن وكتــب بــه إلــى خالــد وأبــي عبيــدة 
بالشــام وروي أن عليــا قــال يف املشــورة: إذا ســكر هــذى وإذا هــذى افتــرى 

وعلــى املفتــري ثمانــون رواه اجلوزانــي .أ.هـــ ..

توجيــه اإلتهــام للمدعــى عليــه بإســتدراج شــخص ملنزلــه و فعــل الفاحشــة 
تقــدم  املســكر-حيث  بالســكن وشــرب  التهديــد  بالقــوة حتــت  بــه 
املجنــي عليــه ببــاغ ملركــز الشــرطة مفــاده أنــه حضــر إليــه بســاعة 
ــه  ــن خالت ــه واب ــب مــن املجنــي علي ــه وطل ــل املدعــى علي متأخــرة مــن اللي
املجــيء لبيتــه فحضــر إلــى بيــت املدعــى عليــه و برفقتــه ابــن خالتــه 
ولــم يكــن يف املجلــس غيرهــم و بعــد قرابــة الســاعتن أراد املجنــي 
عليــه الذهــاب فرفــض املدعــى عليــه ودخــل داخــل املنــزل وعــاد و بيــده 
ــة املجنــي عليــه اخلــروج مــن  ســكينة وطلــب املدعــى عليــه مــن ابــن خال
املنــزل وطلــب مــن املجنــي عليــه متكينــه مــن نفســه لفعــل فاحشــة اللــواط 
فرفــض املجنــي عليــه فقــام املدعــى عليــه بتهديــده بالســكن حتــى 
مكنــه مــن فعــل الفاحشــة بــه وفعــل الفاحشــة بإيــاج ، طلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر 
لقــاء شــربه لــه واحلكــم عليــه بحــد احلرابــة، أنكــر املدعــى عليــه فعــل 
الفاحشــة وأقــر بشــرب املســكر يف منزلــه مــع مجموعــه مــن األشــخاص 
مــن ضمنهــم املجنــي عليــه وابــن خالتــه وأقــر بالســابقة، جــرى رجــوع 
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احملكمــة إلــى أدلــة املدعــي العــام ورصدهــا، وجــرى عــرض هــذه األدلــة 
ــه فأنكرهــا ، صــدر احلكــم بعــدم ثبــوت مــا أســند  ــى املدعــى علي عل
للمدعــى عليــه مــن إســتدراجه للمجنــي عليــه وفعــل فاحشــة اللــواط 
بالقــوة وصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام مــن إقامــة حــد احلرابــة 
وإقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه بجلــده ثمانــن جلــدة وتعزيــزه 
لقــاء إصــراره علــى اســتعمال املســكرات واجتماعــه علــى ذلــك ولشــبهة 
جلــده  وخمســن  مائــة  وجلــده  أشــهر  ثمانيــة  بســجنه  الفاحشــة  فعــل 
مفرقــة علــى خمــس دفعــات والتوصيــة بعاجــه مــن اإلدمــان - لوحــظ 
علــى احلكــم مــن محكمــة االســتئناف مت إجــراء الــازم حيــال ماحظــة 

أصحــاب الفضيلــة وصــدر احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

نحــن  لدينــا  الثاثــاء 1432/11/6هـــ  يــوم  وبعــد يف  وحــده  احلمــد هلل 
... وفضيلــة  القاضــي  ... وفضيلــة  بتبــوك  العامــة  القضــاة باحملكمــة 
بتبــوك  العامــة  إلــى احملكمــة  املعاملــة  ورود  وبنــاء علــى   ... القاضــي 
بخطــاب رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك رقــم 
12290 وتاريــخ 1432/07/27هـــ واملقيــدة يف احملكمــة العامــة بتبــوك 
برقــم 32975660 وتاريــخ 1432/08/02هـــ واحملالــة إلــى مكتبنــا مــن 
بتبــوك املســاعد برقــم 32320638 وتاريــخ  العامــة  رئيــس احملكمــة 
1432/08/02هـــ  بشــأن دعــوى املدعــي العــام ضــد ... بشــأن قضيــة فعــل 
الفاحشــة افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة 11 : 12وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام ... بالســجل املدنــي رقــم )...( وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه ... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم )...( ســجل تبــوك وقــدم دعــواه 
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قائــا بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة 
تبــوك أدعــي علــى احلاضــر ... إنــه بتاريــخ 1432/4/27هـــ تقــدم املدعو ... 
ــواط  بشــكوى ملركــز شــرطة ....... مفادهــا تعرضــه لفعــل فاحشــة الل
مــن قبــل املدعــى عليــه املذكــور يف منــزل األخيــر وقــد مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه املذكــور وإيقافــه اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم)1900( 
وتاريــخ 1428/7/9هـــ الفقــرة )1( مــن أواًل وبضبــط إفــادة املجنــي عليــه 
املوافــق  اجلمعــة  يــوم  يف  بأنــه  أفــاد  عامــا  العمــر)20(  مــن  البالــغ   ...
1432/4/27هـــ ويف الســاعة الرابعــة فجــرًا حضــر املدعــى عليــه ... إلــى 
منزلهــم بحــي ..... وقــام بطــرق البــاب فخــرج وكان معــه ابــن خالتــه ... 
بــن ... فطلــب منهمــا املدعــى عليــه احلضــور ملنزلــه وعندمــا ذهبــا ملنزلــه 
وجلســا بــه ولــم يكــن باملجلــس غيرهمــا وبعــد قرابــة ســاعتن أراد 
املجنــي عليــه أن يذهــب ملنزلــه فرفــض املدعــى عليــه خروجــه ثــم ذهــب 
املتهــم داخــل املنــزل وعــاد وبيــده ســكن وطلــب املدعــى عليه مــن املدعو 
... اخلــروج مــن املنــزل وطلــب منــه البقــاء وعــدم اخلــروج وكان يهــدد 
بســكن وأن لــون مقبضهــا بنــي وطلــب املدعــى عليــه منــه  متكينــه مــن 
نفســه لفعــل الفاحشــة بــه وعندمــا رفــض قــام املدعــى عليــه بتهديــده 
بالســكن حتــى مكنــه مــن فعــل الفاحشــة بــه وبعدهــا طلب منــه اخلروج 
مــن املنــزل وأفــاد بــأن املدعــى عليــه قــام بفعــل الفاحشــة بــه بإيــاج وأنــزل 
علــى مؤخرتــه وبســماع أقــوال املدعــى عليــه ... أفــاد بأنــه حضــر ملنــزل 
املجنــي عليــه وطلــب مــن املجنــي عليــه وابــن خالتــه أن يحضــرا ملنزلــه 
ــم عــن نفســه وأنكــر قيامــه  ــة ســكر وال يعل وأفــاد بأنــه كان يف حال
بفعــل الفاحشــة باملجنــي عليــه أوتهديــده بالســكن وباســتجواب املدعى 
عليــه أفــاد بأنــه ذهــب ملنــزل املجنــي عليــه وطلــب مــن املدعــو ... احلضــور 
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ملنزلــه وكان برفقتــه ابــن خالتــه .. وجلســا عنــده باملجلس وقاموا بشــرب 
وذهــب  ملنزلــه  للذهــاب  عليــه  املجنــي  اســتأذن  ذلــك  وبعــد  املســكر 
وأنكــر قيامــه بتهديــد املجنــي عليــه بالســكن أوفعــل الفاحشــة بــه 
وبســؤاله عــن التقريــر الطبــي الصــادر بحــق املجنــي عليــه واملتضمــن 
وجــود ســحجات ســطحية حــول الشــرج أفــاد بأنــه ال يعلــم بــأي شــيئ 
املوافــق  اجلمعــة  يــوم  يف  بأنــه  أفــاد   ... الشــاهد  أقــوال  وبســماع 
1432/4/27هـــ ويف الســاعة الرابعــة فجــرًا حضــر املدعــى عليــه ... إلــى 
منزلهــم بحــي .... وطلــب منــه احلضــور ملنزلــه فذهــب هــو وابــن خالتــه ... 
إلــى منــزل املدعــى عليــه وجلســا باملجلــس قرابــة الســاعة ولــم يكــن 
باملجلــس غيرهمــا ثــم قــام... باالســتئذان للذهــاب للمنــزل فطلــب منــه 
املدعــى عليــه االنتظــار قليــًا ثــم قــام املدعــى عليــه بالدخــول عليهمــا 
باملجلــس وبيــده ســكن وقــام بتهديــد ... وطلــب منــه اخلــروج مــن املنــزل 
وتــرك ... عنــده باملجلــس فقــام الشــاهد باخلــروج مــن منــزل املدعــى عليــه 
والتوجــه ملنزلهــم وأخبــر أخيــه مبــا حصــل ثــم عــاد هــو وأخيــه ... ملنــزل 
املدعــى عليــه وقامــا بطــرق البــاب ولــم يفتــح لهمــا البــاب وبعــد ذلــك قــام 
... باخلــروج مــن منــزل املدعــى عليــه وكان يبكــي وبإجــراء املواجهــة 
بــن املجنــي عليــه ... والشــاهد ... وبــن املدعــى عليــه أصــر كل مــن 
املدعــى عليــه علــى أقوالــه وظهــر علــى املجنــي عليــه والشــاهد الثقــة فيما 
يقــوالن وظهــر علــى املدعــى عليــه عــدم املبــاالة وكان يبتســم وقــد صــدر 
ــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى ..... الطبــي  ــه التقري بحــق املجنــي علي
واملتضمــن  1432/4/27هـــ  وتاريــخ   )46093( الطــوارئ  رقــم  بتبــوك 
الشــرج ومت أخــذ مســحات داخليــة  )وجــود ســحجات ســطحية حــول 
وخارجيــة مــن الشــرج( وقــد ورد التقريــر الفنــي رقــم )365( املتضمــن 
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ــون  ــي الل ــى ســروال طويــل كحل ــة رقــم )6( واملشــتملة عل ــة العين إيجابي
عائــد للمجنــي عليــه ... وقــد ورد خطــاب مديــر إدارة األدلــة اجلنائيــة رقــم 
)895/7/1/700/2( وتاريــخ 1432/7/23هـــ ومرفــق التقريــر الفنــي 
رقــم )57( / فحــوص وراثيــة /1432هـــ للنتيجــة النهائيــة لتحليــل احلمــض 
النــووي الوراثــي )DNA( بســلبية األمنــاط الوراثيــة للعينــة ممــا يتعــذر 
معــه حتديــد مصــدر تلــك العينــات وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام للمدعــو ... باســتدراج شــخص ملنزلــه وفعــل الفاحشــة بــه بالقــوة 
حتــت التهديــد بســكن وشــرب املســكر وذلــك لألدلة والقرائــن التالية 
ــى الصفحــة رقــم )16( مــن  ــه واملــدون عل ــوه عن 1- مــا جــاء بإقــراره املن
دفتــر االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )1( والصفحــة رقــم )2( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم )15( - 2- مــا جــاء بأقوالــه املنــوه عنهــا   واملدونــة 
علــى الصفحــة  رقــم )2( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )15( - 3- مــا جــاء 
بشــهادة الشــاهد املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة رقــم )8-9( مــن 
دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )15( -4- التقريــر الطبــي املرفــق لفــة رقــم )6( 
-5- نتيجــة محضــر املواجهــة بــن املدعــي والشــاهد وبــن املدعــى عليــه 
و عــدم املبــاالة مــن قبــل املدعــى عليــه  املدونــة علــى الصفحــة رقــم )10( 
مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )15(  -6- مــا جــاء بالتقريــر الفنــي 
للعينــة رقــم )6( املرفــق لفــة رقــم )22( وحيــث أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه 
وانتهــاكًا  شــرعا  عليهمــا  ومعاقــب  محرمــن  فعلــن  همــا  املذكــور 
ألعــراض املســلمن علــى ســبيل الغلبــة والقــوة والقهــر وضربــًا من أضرب 
احلرابــة واإلفســاد يف األرض - لــذا أطلــب:1- إثبــات مــا أســند إليــه 2- 
احلكــم عليــه بحــد املســكر لقــاء شــربه له وفقًا للنصــوص من الكتاب 
والســنة 3- واحلكــم عليــه بحــد احلرابــة وفقــا لآليــة الكرميــة )33( مــن 
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ســورة املائــدة وعلــى ضــوء املــادة األولــى مــن قــرار هيئــة كبــار العلمــاء 
رقــم )85( وتاريــخ 1401/11/11هـــ علمــًا بــأن احلــق اخلاص مــا زال قائمًا 
هكــذا أجــاب وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــا مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن فعــل الفاحشــة باملدعــو ... 
فغيــر صحيــح والصحيــح إنــه يف يــوم اخلميــس ليلــة اجلمعــة ال أذكــر 
ــا بشــرب  ــي مــع مجموعــة مــن األصحــاب وبدأن التاريــخ كنــت يف منزل
ــى الســاعة الرابعــة فجــرا ويف متــام  املســكر مــن بعــد صــاة العشــاء إل
الســاعة احلاديــة والنصــف خرجــت مــن بيتــي وأردت الذهــاب إلــى البقالــة 
لشــراء عصيــرات وبعــد خروجــي مــن البقالــة واجهــت املجنــي عليــه ... 
منزلــي  إلــى  مرافقتــي  منــي  وطلبــا  بيتهمــا  بجانــب   ..... خالتــه  وابــن 
املنــزل وكانــوا أصحابــي مــا زالــوا موجوديــن  إلــى  فأخذتهمــا معــي 
وســكرانن ثــم أكملنــا شــرب املســكر مــع املدعــو ... وابــن خالتــه... 
ثــم يف متــام الســاعة الثانيــة مــن نفــس الليلــة طلــب املدعــو ... وابــن خالتــه 
االنصــراف مــن بيتــي فأذنــت لهمــا باالنصــراف ثــم رجــع إلــي املدعــو ... 
التــي تخصــه والتــي نســاها  وطلــب منــي أن أعطيــه قطعــة احلشــيش 
عنــدي يف بيتــي فأعطيتــه إياهــا وانصــرف ثــم أكملــت الســهرة مــع 
أصحابــي املتبقــن وهــم ... و...و...وأخــي ... وهــم مســتعدين للشــهادة علــى 
مــا ذكرتــه ويف اليــوم الــذي بعــده أخذونــي البحــث اجلنائــي وحققــوا 
معــي ووجهــوا لــي هــذه التهمــة كمــا أقــر بــأن لــدي ســابقة اســتعمال 
هــل  إجابتــي وجــرى ســؤاله  هــذه  بســببها  وقــد حوكمــت  مخــدرات 
تربطــك باملدعــو ... صلــة قرابــة أو صداقــة فأجــاب قائــا ال تربطنــي 
باملدعــو ... صلــة قرابــة وإمنــا أعرفــه منــذ زمــن وهــو رجــل فاســد ويتعاطــى 
املخــدرات هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى طبــق 
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دعــواه أجــاب قائــا ســأحضرها يف اجللســة القادمــة هكــذا أجــاب عليــه 
ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي العــام ... الســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ... ســجل تبــوك مبوجــب خطــاب التكليــف رقــم 16419 يف 
1432/11/13هـــ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام 
عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا يف هــذه اجللســة فأجــاب قائــا بينتــي 
هــي مــا يلــي 1- مــا جــاء بإقــرار املدعــى عليــه املنــوه عنــه واملــدون علــى 
ــر االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )1( 2- مــا  الصفحــة رقــم )16( مــن دفت
جــاء بأقوالــه املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة  رقــم )2( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم )15( 3- مــا جاء بشــهادة الشــاهد املنــوه عنها واملدونة 
علــى الصفحــة رقــم )8-9( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )15( 4- التقرير 
الطبــي املرفــق لفــة رقــم )6( 5- نتيجــة محضــر املواجهــة بــن املدعــي 
والشــاهد وبــن املدعــى عليــه و عــدم املبــاالة مــن قبــل املدعــى عليــه  
ــق املرفــق لفــة رقــم  ــر التحقي ــى الصفحــة رقــم )10( مــن دفت ــة عل املدون
)15( 6- مــا جــاء بالتقريــر الفنــي للعينــة رقــم )6( املرفــق لفــة رقــم )22( 
هــذه بينتــي وجــرى منــا االطــاع علــى الدليــل األول مــن أدلــة املدعــي 
العــام وهــو إقــرار املدعــى عليــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )16( لفــة رقــم 
)1( ووجدنــاه عبــارة عــن اســتجواب احملقــق للمدعــى عليــه ونصه)أثبــت 
ــح هــذا احملضــر يف  ــا مســاعد محقــق مبركــز شــرطة ...... جــرى فت أن
متــام الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــرًا يــوم اجلمعــة املوافــق 1432/4/27هـــ 
أعطنــي املعلومــات اإلحصائيــة عــن نفســك؟ االســم .... العمــر 22ســنة 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل )...( الســكن ..... احلالــة االجتماعيــة 
أعــزب املهنــة عاطــل س/ يدعــي عليــك املدعــو ... بأنــك قمــت بفعــل 
فاحشــة اللــواط بــه أفدنــا عــن ذلــك؟ أفيدكــم بــأن هــذا الــكام غيــر 
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صحيــح وإنــي كنــت بحالــة غيــر طبيعيــة وال أعلــم عــن نفســي وكان هو 
شــارب معــي س/ هــل أتيــت لــه عنــد املنــزل وطلبــت منــه أن يذهــب معــك 
للمنــزل هــو واملدعــو ...؟ نعــم حضــرت لهــم باملنــزل وطلــع معــي هــو ... 
وابــن خالتــه ... وحضــرا للمنــزل وكان معــه ... وكان معــي شــقيقي س/ 
بتهديــده  قمــت  أنــك  ذكــر  س/  ال  بالســكن؟  بتهديــده  قمــت  هــل 
بســكن قــد هــددت املدعــو ... بــن ... بالســكن حتــى خــرج مــن املنــزل 
أفدنــا عــن ذلــك بالتفصيــل ؟ أفيدكــم بــأن هــذا الــكام غيــر صحيــح 
وأنــه طلــب اخلــروج مــن املنــزل وقلــت لــه خــاص روح وخــرج مــن املنــزل 
وبعدهــا خــرج املدعــو ... وبقــي أنــا وشــقيقي باملجلــس وكنــا متناولــن 
العــرق املســكر ويف حالــة ســكر س/ ملــاذا يدعــي عليــك بهــذه الدعــوى 
؟ ال أعلــم س/ هــل تعــرف املدعــو ... مــن قبــل ذلــك؟ نعــم أعرفــه مــن قبــل 
زمــان س/ هــل قابلتــه قبــل ذلــك مــرة حيــث ذكــر بأنــه ال يعرفــك وأنــه 
أول مــرة يشــاهدك كيــف تفســر ذلــك أفدنــي باحلقيقــة؟ نعــم قابلتــه 
أكثــر مــن مــرة وقبــل زمــان هــو يعرفنــي وكــم مــرة يطلــع معــي وأكثــر 
مــن مــرة يدخــل املنــزل س/ هــل لديــك ســوابق؟ نعــم ســابقة مخــدرات 
س/ هــل لديــك أقــوال أخــرى؟ ال س/ هــل تصــادق علــى أقوالــك؟ نعــم (
أ.هـــ املقــر مبــا فيــه ... بصمتــه مســاعد محقــق ... توقيعــه وجــرى منــا 
االطــاع علــى الدليــل الثانــي مــن أدلــة املدعــي العــام وهــي أقــوال املدعــى 
عليــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )2( لفــة رقــم )15( ونــص احلاجــة منــه 
)س/ يدعــي عليــك املدعــو ... بأنــك حضــرت إلــى منزلــه وطرقــت البــاب 
وقــام باخلــروج  هــو وابــن خالتــه وذهبــا معــك إلــى منزلــك وقمــت بإخــراج 
ســكن وطــردت ابــن خالتــه ثــم قمــت بفســخ ســرواله وقمــت بفعــل 
الفاحشــة بإيــاج فمــا قولــك؟ ج/ أفيدكــم بأننــي ذهبــت إلــى منــزل 
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املدعــو ... يف يــوم اخلميــس املوافــق 1432/4/26هـــ وطلبــت منــه أن يأتــي 
معــي إلــى منزلــي وفعــا أتــى معــي وكان برفقتــه ابــن خالتــه املدعــو ... 
ومــن ثــم ذهبنــا إلــى منزلــي وجلســنا باملجلــس وكان متواجــد معنــا 
باملجلــس أخــي ... واملدعــو ... واملدعــو ... وأخــوه ال أذكــر اســمه وقمنــا 
ــت  ــه وأذن ــن خالت ــي ... واب ــا بشــرب املســكر وبعدهــا أســتأذن من جميع
وفعــل  بتهديــده  قمــت  بأننــي   ... املدعــي  ذكــره  ومــا  باخلــروج  لهمــا 
الفاحشــة بــه فهــذا غيــر صحيــح س/ مــن الــذي يســكن معــك باملنــزل؟ 
ج/ أنــا ســاكن مبنــزل األســرة مــع أهلــي س/ مــا غرضــك مــن ذهابــك 
ملنــزل املدعــو ... وطلبــك منــه احلضــور معــك ملنزلــك؟ ج/ أنــا ذهبــت إلــى 
منــزل صديقــي ... وكان يســكن معــه باملنــزل املدعــو .... حيــث أن.. ابــن 
خالــة ...حيــث قمــت بطــرق البــاب وخــرج لــي ....وطلبــت منــه الذهــاب 
... س/ ذكــرت بأقوالــك الســابقة  إلــى منزلــي وكان يرافقــه  معــي 
بأنــك ذهبــت إلــى منــزل ... وطلبــت منــه أن يرافقــك إلــى منزلــك ثــم 
ذكــرت اآلن بأنــك ذهبــت ملنــزل ... وطلبــت منــه مرافقتــك ملنزلــك وهــذا 
تناقــض بأقوالــك فمــاذا تفســر ذلــك؟ ج/ الصحيــح أننــي أتيــت إلــى منــزل 
... وطلبــت منــه أن يرافقنــي إلــى منزلــي ألنــه زميلــي وحضــر إلــي ومعــه ... 
علمــا بــأن ... يســكن مــع ... بنفــس املنزل(أ.هـــ وجــرى منــا االطــاع علــى 
الدليــل الثالــث مــن أدلــة املدعــي العــام وهــي شــهادة الشــاهد املدونــة 
علــى الصفحــة رقــم )8-9( لفــة رقــم )15( ونصها)بصفتــي عضــو هيئــة 
التحقيــق احملقــق ... مت ضبــط إفــادة املدعــو ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ... العمــر )23( عامــا الســكن حــي .... رقــم اجلــوال 
)...( س/ مــا هــي إفادتــك بالتفصيــل؟ ج/ أفيدكــم بأنــه حضــر املدعــو 
... إلــى منزلنــا بحــي .... وطلــب منــا احلضــور إلــى منزلــه وذلــك يف يــوم 
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... ودخلنــا  و...إلــى منــزل  أنــا  الرابعــة فجــرا وذهبــت  الســاعة  اجلمعــة 
املجلــس وجلســنا قرابــة الســاعة ثــم قــام ... باالســتئذان باخلــروج فطلــب 
منــه ... االنتظــار قليــا ثــم عنــد خــروج ... مــن املجلــس عــاد للمجلــس 
وأخبرنــي بــأن ... يســحبه يريــد إدخالــه داخــل املنــزل ثــم دخــل علينــا ... يف 
ــدي  املجلــس وكان معــه ســكن وقــام بإخــراج الســكن وقــام بتهدي
وإخراجــي مــن املجلــس وجعــل ... عنــده باملجلــس وأخرجنــي مــن املنــزل 
ــا  ــا ملنــزل ... وقمن ــا وأخبــرت أخــي ... مبــا حصــل وحضرن وذهبــت ملنزلن
بطــرق البــاب ولــم يفتــح لنــا البــاب ثــم خــرج .... مــن منــزل ... وكان 
ــاب بعــد  ــق الب ــا وأغل ــم يتجــاوب معن ــا التفاهــم مــع ... فل يبكــي وحاولن
ذاك ذهبنــا ملنزلنــا وأخبرنــا والــد ... مبــا حصــل س/ مــن كان معكمــا 
باملجلــس؟ ج/ لــم يكــن معنــا أحــد ســوى أنــا و...و...فقــط س/ هــل كان 
... بحالــة طبيعيــة ؟ ج/ أحــس أنــه يف حالــة غيــر طبيعيــة س/ مــا نــوع 
الســكن؟ ج/ ســكن خضــار طويلــة وال أذكــر لونهــا س/ هــل قــام... 
بتهديــدك بالســكن؟ ج/ قــام بتوجيــه الســكن يف وجهــي وطلــب منــي 
اخلــروج مــن املنــزل س/هــل لديــك مــا تضيفــه ؟ ج/ ال(أ.هـــ املقــر مبــا فيــه 
... توقيعــه احملقــق ... توقيعــه وجــرى منــا االطــاع علــى الدليــل الرابــع مــن 
أدلــة املدعــي العــام وهــو التقريــر الطبــي املــدون علــى اللفــة رقــم )6( 
واملتضمــن تقريــر طبــي أولــي اســم املصــاب ... ســعودي اجلنســية النــوع 
ذكــر العمــر )20( ســنة نفيدكــم بأنه بالكشــف الطبي على املذكور 
تبــن وجــود ســحجات ســطحية حــول الشــرج ومت أخــذ مســحات داخليــة 
وخارجيــة مــن الشــرج ومت حتريــز املابــس الداخليــة وتســليمها ملنــدوب 
الشــرطة.أ.هـ وجــرى منــا االطــاع علــى الدليــل اخلامــس مــن أدلــة املدعــي 
العــام وهــو محضــر املواجهــة بــن املدعــي والشــاهد وبــن املدعــى عليــه 
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املــدون علــى الصفحــة رقــم )10( لفــة رقــم )15( ونصــه )محضــر مواجهــة 
يف يــوم األحــد املوافــق 1432/4/29هـــ بصفتــي محقــق القضيــة ... جــرى 
مواجهــة أطــراف القضيــة حيــث أفــاد الطــرف األول ... و...أنهمــا حضــرا 
منــزل الطــرف الثانــي ... وعندمــا أراد ... االســتئذان واخلــروج مــن املنــزل 
قــام الطــرف الثانــي ... بإحضــار ســكن وقــام بتهديــد ... بالســكن 
وطلــب منــه اخلــروج وخــرج مــن املنــزل وأفــاد ... بــأن الطــرف الثانــي ... قــام 
بتهديــده بالســكن وفعــل الفاحشــة بــه بالقــوة وأفــاد الطــرف الثانــي ... 
... و...حضــرا عنــده باملنــزل وجلســا يف املجلــس  بــأن الطــرف الثانــي 
وكان باملجلس ... وأخيه ... وأخي ... و...وقمنا بشــرب املســكر جميعًا 
وبعــد ذلــك قــام ... و...باخلــروج مــن منزلــي وأنكــر فعــل الفاحشــة ب...
لــم  ... و...أنــه  ... وأفــاد الطــرف األول  وتهديــده بالســكن أو تهديــد 
يكــن باملجلــس غيرهمــا و...فقــط ولــم يوجــد معهمــا مــا ذكــره الطــرف 
األول وأصــر كل مــن الطرفــن علــى أقوالــه ولــم يظهــر خــال املواجهــة 
مــا يفيــد التحقيــق إال أنــه ظهــر علــى الطــرف األول ... و...أنهمــا واثقــان 
مــن نفســهما وفيمــا يقــوالن وظهــر علــى الطــرف الثانــي ... أنــه غيــر 
مبالــي ويظهــر عليــه االبتســامة ولــم يظهــر خــاف ذلــك وحفظــًا للواقــع 
دون هــذا احملضر(أ.هـــ الطــرف األول .... توقيعــه .... توقيعــه الطــرف 
الثانــي ... بصمتــه محقــق القضيــة ... توقيعــه وجــرى منــا االطــاع علــى 
الدليــل الســادس مــن أدلــة املدعــي العــام وهــو التقريــر الفنــي للعينــة رقــم 
)6( لفــة رقــم )22( ويتضمــن: تقريــر فنــي رقــم 365/فحــوص حيويــة 
)مني(1432هـــ فحــص مابــس ومســحات عائــدة للمدعــو .... عينــة رقــم 
)6( ســروال طويــل كحلــي اللــون عائــد للمدعــو .... و... مت أخــذ مســحة 
ــر  ــة وكذلــك الكشــف عــن الســروال القصي ــة وخارجي قضيــب داخلي
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الداخلــي للمدعــو ... والنتيجــة ســلبية ومت أخــذ مســحة شــرجية داخليــة 
ــى  ــة مــن املدعــو ... والنتيجــة ســلبية وكذلــك مت الكشــف عل وخارجي
ســروال طويــل كحلــي اللــون عائــد للمدعــو .... والنتيجــة إيجابيــة أ.هـــ 
.... توقيعــه مديــر قســم  الفاحصــون فنــي مختبــر جنائــي جنــدي أول 
الفحــوص احليويــة مــازم .... توقيعــه تصديــق مديــر شــعبة املختبــرات 
ــى  ــة املدعــي العــام عل ــة مقــدم كيميائــي ... توقيعــه وبعــرض أدل اجلنائي
املدعــى عليــه أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دليلــه األول وهــو 
اإلقــرار املنســوب لــي ومــا ذكــره يف الدليــل الثانــي مــن أقوالــي املنســوبة 
لــي ومــا ذكــره يف الدليــل اخلامــس مــن محضــر املواجهــة ومــا ذكــره يف 
الدليــل الســادس مــن التقريــر الفنــي مــن ســلبية الفحوصــات فصحيــح 
أمــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دليلــه الثالــث وهــي شــهادة املدعــو .... 
ضــدي فغيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه يف إجابتــي علــى دعــوى 
املدعــي العــام ومــا ذكــره املدعــي العــام يف دليلــه الرابــع وهــو التقريــر 
الطبــي املتضمــن وجــود ســحجات ســطحية حــول شــرج املدعــو .... فــا 
أعلــم عنهــا ولســت أنــا املتســبب يف هــذه الســحجات هكــذا أجــاب 
وبســؤال املدعــي العــام واملدعــى عليــه هــل لديهمــا مــا يريــدان إضافتــه يف 
هــذه القضيــة فأجابــا قائلــن ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــا ونطلب احلكم 
الدعــوى  مــن  تقــدم  مــا  علــى  فبنــاء  أجابــا  القضيــة هكــذا  هــذه  يف 
واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه فعــل الفاحشــة باملدعــو .... وال بينــة 
موصلــة للمدعــي العــام علــى ذلــك وملــا جــاء يف التقريــر الفنــي املذكــور 
مــن ســلبية فحوصــات احليوانــات املنويــة وألن فاحشــة اللــواط كالزنــا ال 
تثبــت إال بأحــد أمريــن كمــا جــاء ذلــك يف كام أهــل العلــم ومــن ذلــك 
مــا جــاء يف كتــاب كشــاف القنــاع عــن اإلقنــاع لإلمــام البهوتــي رحمــه 
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اهلل 48/14-63 ونــص احلاجــة منــه )وحــد اللــواط الفاعــل واملفعــول بــه 
كــزان لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )إذا أتــى الرجــل الرجــل فهمــا 
زانيــان( وألنــه فــرج مقصــود باالســتمتاع فوجــب فيــه احلــد كفــرج املــرأة 
فــإن كان محصنــا رجــم وإال جلــد حــر مائــة وغــرب عامــا وقــن خمســن 
وال يجــب احلــد للزنــا إال بشــروط  منهــا ثبــوت الزنــا وال يثبــت إال بأحــد 
أمريــن أحدهمــا: أن يقــر بــه أربــع مــرات يف مجلــس أو مجالــس واألمــر 
الثانــي أن يشــهد عليــه ولــو ذميــا أربعــة رجــال مســلمن عــدول( أ.هـــ 
وإلقــرار املدعــى عليــه بشــربه املســكر باختيــاره وهــو مكلــف. وملــا جــاء 
أي  شــربه  )وإذا  نصــه  مــا   98/14 اإلقنــاع  عــن  القنــاع  كشــاف  يف 
ــره  ــا أن كثي ــه ملكــره عامل ــارا حلل ــف مخت املســكر احلــر املســلم املكل
يســكر ســواء كان الشــراب املســكر مــن عصيــر العنــب أو غيــره مــن 
املســكرات ملــا ســبق قليــا كان الــذي شــربه مــن املســكر أو كثيــرا 
أو لــم يســكر الشــارب فعليــه احلــد ملــا روى أبــو هريــرة أن النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم قال:)مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه ( رواه أحمــد وأبــوداود 
والنســائي وقــد ثبــت أن أبــا بكــر وعمــر وعليــا جلــدوا شــاربها وألن 
القليــل خمــر فيدخــل يف العمــوم ثمانــون جلــدة إلجماع الصحابــة ملا روي: 
أن عمــر استشــار النــاس يف حــد اخلمــر فقــال عبــد الرحمــن : اجعلــه 
كأخــف احلــدود ثمانــن جلــدة فضــرب عمــر ثمانــن وكتــب بــه إلــى 
ــا قــال يف املشــورة: إذا ســكر  ــد وأبــي عبيــدة بالشــام وروي أن علي خال

هذى وإذا هذى افترى وعلى املفتري ثمانون رواه اجلوزاني .أ.هـ .
وإلقــرار املدعــى عليــه بســابقته وهــي اســتعمال املخــدرات ممــا يــدل 
ــة الصــادرة بحقــه وحبــه  ــه منهــا وارتداعــه بالعقوب ــى عــدم توبت ذلــك عل
للمســكرات واجتماعــه عليــه لــذا فقــد حكمنــا مبــا يلــي أوال لــم يثبــت 
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لدينــا قيــام املدعــى عليــه .... .... باســتدراج  املجنــي عليــه ... وفعل فاحشــة 
اللــواط بــه بالقــوة وصرفنــا النظــر عــن طلــب املدعــي العــام مــن إقامــة حد 
احلرابــة علــى املدعــى عليــه ثانيــا إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه 
وذلــك بجلــده ثمانــون جلــدة ثالثــا تعزيــره لقــاء إصــراره علــى اســتعماله 
املســكرات واجتماعــه عليــه وذلــك بســجنه ثمانيــة أشــهر تبــدأ مــن 
جلــدة  وخمســن  مائتــي  وجلــده  القضيــة  هــذه  بســبب  إيقافــه  تاريــخ 
مفرقــة علــى خمســة دفعــات بــن كل دفعــة وأخــرى خمســة عشــر يومــا 
هكــذا حكمنــا وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه باحلكــم واعتــرض عليــه املدعــي العــام وطلــب متييــزه مــع تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة فأجيــب إلــى طلبــه وســلم صــورة مــن القــرار الشــرعي 
يف هــذه اجللســة بتاريــخ 1432/11/13هـــ وأفهمنــاه بــأن لــه مــدة أقصاهــا 
ثاثــون يومــا مــن هــذا التاريــخ فــإذا انقضــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه 
فإنــه يســقط حقــه يف االعتــراض وترفــع املعاملــة إلــى مقــام محكمــة 
االســتئناف املوقــرة باجلــوف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وقــرر املدعــى 
عليــه قائــا إننــي أرغــب مــن هيئــة احملكمــة أن توصــي لــي بالعــاج مــن 
اإلدمــان هكــذا قــرر وبنــاء علــى مــا قــرره املدعــى عليــه نوصــي بعاجــه 
مــن اإلدمــان يف أحــد املستشــفيات املتخصصــة ففهــم ذلــك واختتمــت 
اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر وللبيــان حــرر يف 1432/11/13هـــ 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
احلمــدهلل وحــده وبعــد يف يــوم الســبت 1433/6/7هـــ افتتحــت اجللســة 
الرابعــة يف متــام الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه  فقــد عــادت املعاملــة مــن مقــام محكمــة االســتئناف 
املوقــرة باجلــوف مبوجــب خطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 3324343 يف 
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1433/5/12هـــ وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائية اخلماســية 
األولــى برقــم 33235344 يف 1433/5/9هـــ ونص احلاجة منه )وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أوال:حكــم أصحــاب 
الفضيلــة بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد احلرابــة ولــم 
جنــد أنهــم عــزروا املدعــى عليــه لقــاء تهمــة فعــل الفاحشــة بالقــوة نظــرا 
لتوفــر القرائــن ضــده ومنهــا التقريــر الطبــي وشــهادة ابــن خالــة املجنــي 
عليــه ثانيــا أن مــا حكــم بــه أصحــاب الفضيلــة يف ثالثــا يف غيــر محلــه 
حيــث أن االســتعمال ال يــزاد فيــه عــن احلــد فعلــى أصحــاب الفضيلــة 
إكمــال الــازم وإحلــاق مــا يجــد للضبــط وصورتــه والقــرار وســجله ثــم 
إعــادة املعاملــة كاملتبــع هــذا وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 
الــه وصحبــه وســلم أجمعن(أ.هـــ قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه 
ختمــه  د/...  اســتئناف  قاضــي  وتوقيعــه  ختمــه   ... اســتئناف  قاضــي 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... وقــع األصــل ومجــاز قاضــي اســتئناف ... 
ختمــه وتوقيعــه عليــه جنيــب أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل بالنســبة 
للماحظــة األولــى فلــم يتــم تعزيــر املدعــى عليــه لضعــف األدلــة وملــا جــاء 
يف التقريــر الفنــي للحيوانــات املنويــة مــن أنــه مت أخــذ مســحة مــن قضيــب 
املدعــى عليــه داخليــة وخارجيــة ومت الكشــف عــن ســرواله القصيــر 
الداخلــي وظهــرت النتيجــة ســلبية وجــرى ســؤال املدعــي العــام لتكملــة 
اإلجابــة عــن الفقــرة األولــى هــل تســتطيع إحضــار ابــن خالــة املجنــي 
عليــه للشــهادة فأجــاب قائــا إننــي اتصلــت عليــه مــرارا ولــم يــرد علــى 
اتصاالتــي وأكتفــي بشــهادته املذكــورة هكــذا أجــاب أمــا بالنســبة 
للماحظــة الثانيــة فقــد حكمنــا يف الفقــرة الثانيــة مــن حكمنــا بإقامــة 
حــد املســكر علــى املدعــى عليــه أمــا بالنســبة للفقــرة الثالثــة فحكمنــا 
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ــه  ــى إصــرار املدعــى علي ــا عل ــى اســتعمال املســكرات وإمن هــو ليــس عل
علــى اســتعمال املســكرات  واالجتمــاع عليــه وحلبــه الشــديد لــه وعــدم 
حديــة  ال  تعزيريــة  عقوبــة  فهــذه  بحقــه  الصــادرة  بالعقوبــة  ارتداعــه 
وســيتم  واالحتــرام  التقديــر  فائــق  الفضيلــة  وألصحــاب  جوابنــا  هــذا 
بعــث كامــل املعاملــة إلــى أصحــاب الفضيلــة لاطــاع علــى إجابتنــا 
واختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة وثاثــن دقيقــة وللبيــان حــرر 

ــا محمــد. يف 1433/6/7هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبين
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الثاثــاء 1433/11/2هـــ فقــد وردتنــا 
مبوجــب  باجلــوف  املوقــرة  االســتئناف  محكمــة  مقــام  مــن  املعاملــة 
خطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 331113666 يف 1433/7/19هـــ وبرفقــه 
القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية األولــى رقــم 33330309 
يف 1433/7/7هـــ ونــص احلاجــة منــه )وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه 
أصحــاب الفضيلــة القضــاة وأحلقــوه بالقــرار وصــورة ضبطــه وســجله بناء 
علــى قرارنــا الســابق رقــم 33235344 وتاريــخ  1433/5/9هـــ لوحــظ أن 
جــواب أصحــاب الفضيلــة  غيــر مــاق وال مقنــع  ولــو جعــل أصحــاب 
ــه يشــمل  ــد بحــق املدعــى علي ــه مــن ســجن وجل ــة مــا حكمــوا ب الفضيل
تهمــه فعــل الفاحشــة لــكان حســن فعلــى أصحــاب الفضيلــة تأمــل ذلــك 
والرجــوع إلــى قرارنــا الســابق وإكمــال الــازم وإحلــاق مــا يجــد للضبــط 
وصورتــه والقــرار وســجله وإعــادة املعاملــة كاملتبــع واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم ( قاضــي اســتئناف  
... ختمــه وتوقيعــه  قاضــي  ... وقــع األصــل ومجــاز قاضــي اســتئناف 
اســتئناف الدكتــور ... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف  ... وقــع األصــل 
ومجــاز رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه جنيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه 
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ســبق وأن أجبنــا عــن ســبب تعزيــر املدعــى عليــه علــى التهمــة يف فعــل 
الفاحشــة وناقشــنا يف ذلــك األدلــة وإذا ظهــر ألصحــاب الفضيلــة أي 
دليــل مؤثــر فيمكــن بيانــه حتــى يتــم علــى ضوئــه تعزيــر املدعــى عليــه 
ــا أن املدعــي العــام عجــز عــن إحضــار  ــا ذكرن مــن عدمــه الســيما وأنن
الشــاهد كمــا أن التقريــر الطبــي أثبــت ســلبيته فكيــف يتــم واحلــال 
مــا ذكــر تعزيــر املدعــى عليــه علــى تهمــة ليــس هنــاك مــا يؤيدهــا مــن 
أدلــة أو قرائــن مؤثــرة هــذا جوابنــا وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر 
اعتراضــه مكتفيــا مبــا قدمــه مــن الئحــة اعتراضيــة وأمرنــا بإحلاقــه يف 
الضبــط وصورتــه ويف القــرار ثــم إرســال كامــل املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف املوقــرة بتبــوك إلكمــال الزمهــا واختتمــت اجللســة يف متــام 
1433/11/2هـــ  يف  حــرر  وللبيــان  دقيقــة  وثاثــن  العاشــرة  الســاعة 

ــا محمــد. ــى نبين ــى اهلل وســلم عل وصل
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الســبت 1434/5/11هـــ افتتحــت اجللســة 
يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة وثاثــن دقيقــة وفيهــا حضــر املدعي العام 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وقــد وردتنــا املعاملــة مــن مقــام محكمــة 
رقــم  رئيســها  فضيلــة  خطــاب  مبوجــب  باجلــوف  املوقــرة  االســتئناف 
332212669 يف  1434/1/27هـــ وبرفقــه القــرار الصــادر مــن الدائــرة 
اجلزائيــة اخلماســية األولــى رقــم 3413095 يف 1434/1/14هـــ ونــص 
احلاجــة منــه )وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة القضــاة 
وأحلقــوه بالصــك وصــورة ضبطــه وســجله بنــاء علــى قرارنــا الســابق رقــم 
33330309 يف 1433/7/7هـــ لوحــظ أن أصحــاب الفضيلة أصروا على 
عــدم تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء شــبهة توجــه التهمــة للمدعــى عليــه بفعــل 
الفاحشــة بالقــوة وقــد ذكــر مــا يوجههــا يف قــرار الدائــرة األول مفــرق 
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بــن ثبــوت التهمــة وبــن توجههــا مبجمــوع مــن القرائــن ال ســيما وقــد دون 
أصحــاب الفضيلــة نــص شــهادة ابــن خالــة املجنــي عليــه والتقريــر الطبــي 
يف حــق املجنــي عليــه وإقــرار املدعــى عليــه بحضــور املجنــي عليــه وابــن 
خالتــه عنــده ليلــة إعــداد التقريــر الطبــي وأنــه كان يف حالــة ســكر 
ولــو جعــل أصحــاب الفضيلــة مــا حكمــوا بــه مــن تعزيــر املدعــى عليــه يف 
الفقــرة الثالثــة مــن حكــم يشــمل فعــل الفاحشــة لــكان ســائغا وحســنا 
الفضيلــة  أصحــاب  فعلــى  الثانــي  قرارهــا  يف  الدائــرة  توجيــه  حســب 
إكمــال الــازم وإحلــاق مــا يجــد للضبــط وصورتــه والقــرار وســجله ثــم 
إعــادة املعاملــة املتبــع واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم(أ.هـ وملــا رأه أصحــاب الفضيلــة فقــد رجعنــا عمــا 
حكمنــا بــه يف الفقــرة األولــى مــن حكمنــا مــن عــدم اإلثبــات وتوجــه 
لنــا شــبهة توجــه التهمــة املنســوبة للمدعــى عليــه وقررنــا تعزيــره لقــاء 
مــا ذكــر يف الفقــرة الثالثــة مــن حكمنــا هكــذا جوابنــا وألصحــاب 
الفضيلــة التقديــر واالحتــرام وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه باحلكــم واعتــرض عليــه املدعــي العــام مكتفيــا مبــا قدمــه مــن 
الئحــة اعتراضيــة ولئــا يخفــى جــرى إحلاقــه بضبطــه وصورته وســيجري 
إحلاقــه بالقــرار ثــم إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف املوقــرة باجلــوف 
وللبيــان حــرر يف 1434/5/11هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
علــى  وبنــاء  الســبت  1434/7/15هـــ  يــوم  وبعــد يف  وحــده  احلمــد هلل 
رجــوع املعاملــة مــن مقــام محكمــة االســتئناف املوقــرة باجلــوف مبوجــب 
خطــاب رئيســها رقــم 341311683  يف 1434/6/21هـــ وبرفقــه القــرار 
الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية األولــى رقــم 34240312  يف 
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يف  حــرر  وللبيــان  احلكــم  علــى  املوافقــة  واملتضمــن  1434/6/13هـــ 
1434/7/15هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
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رقم الصك: 33396148 تاريخه:1433/8/27هـ 
رقم الدعوى: 33399702

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3425845 تاريخه : 1434/1/28هـ

حرابــة - قطــع طريــق - إخافــة ســبيل - حيــازة ســاح أبيــض » ســكن« 
- ســلب مــال - اشــتراك يف جرميــة - تعاطــي مــادة اإلمفيتامــن - قيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر - تقريــر قصــاص األثــر - رد دعــوى املدعــي 

العــام - تعزيــر للشــبهة- تعزيــر بالســجن واجللــد.

1- قول اهلل تعالى : ) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها (. 
2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه 

ويــده« .

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليهمــا باالشــتراك يف ارتــكاب 
جرميــة قطــع الطريــق، وإخافــة الســبيل، وذلــك بإشــهار الســاح األبيــض 
علــى شــخص، وســلبه مبلغــًا ماليــًا، وجهــاز جــوال وقيــادة ســيارة حتــت 
وطلــب  احملظــورة،  املنبــه  اإلمفتامــن  مــادة  وتعاطــي  املخــدر،  تأثيــر 
احلرابــة،  بإقامــة حــد  إليــه واحلكــم  اســند  مــا  إثبــات  العــام  املدعــي 
ومصــادرة الســيارة، ومصــادرة الســكن، واحلكــم عليهمــا بالســجن 
ومنعهمــا مــن الســفر، بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ العقوبــة وإثبــات إدانــة 
األول بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر وإفهامــه بــأن عقابــه عائــد 
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بــاغ  لوجــود  عليهمــا  املدعــى  علــى  القبــض  ، مت  املختصــة  للجهــات 
ــد  ــق يدعــى تعرضــه للتهدي ــد بوجــود شــخص يف الطري مــن مواطــن يفي
قبــل شــخصن ال يعرفهمــا  مــن  نــوع ســكن  مــن  األبيــض  بالســاح 
ــغ مالــي بعــد  وهمــا علــى ســيارة وأخــذا منــه جهــاز الهاتــف اجلــوال ومبل
إركابهمــا لــه يف ســيارة وإيهامهمــا لــه بالعمــل معهمــا مقابــل مبلــغ مالــي 
وقــد مت القبــض عليهمــا بعــد التعميــم عليهمــا مــن واقــع أوصافهمــا، 
ــب  ــا باإلنــكار، مت طل ــى املدعــى عليهمــا فأجاب مت عــرض الدعــوى عل
البينــة مــن املدعــي العــام فأجــاب بــان بينتــه مــا يف أوراق املعاملــة، ووجــد 
فيهــا تقريــر األدلــة اجلنائيــة ومحضــر قصــاص األثــر ومحاضــر التعــرف 
مت  الكيمائيــن،  التقريريــن  و  املبلــغ،  وشــهادة  والتفتيــش  والقبــض 
اطــاع حــكام القضيــة علــى البينــات وتقريــر عــدم وجــود بينــة موصلــة 
وبنــاء علــى مــا جــاء يف محضــر قصــاص األثــر وإفــادة املبلــغ ومحضــر 
التعــرف ومطابقــة مابــس املدعــى عليهمــا حــن القبــض مــع مــا جــاء يف  
إفــادة املجنــي عليــه و هــذه قرائــن تقــوي التهمــة مــع مــا جــاء يف التقريــر 
صــدر  فقــد  األول  عليــه  املدعــى  علــى  ســوابق  ولوجــود  الكيميائــي 
احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام بطلــب إقامــة حــد احلرابــة ومصــادرة 
الســيارة والســكن واحلكــم بالســجن واملنــع مــن الســفر وإدانــة األول 
بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر، لعــدم ثبوتهــا، وتعزيــر املدعــى 
عليــه األول لقــاء التهمــة بالســجن عشــرة أشــهر وجلــده مائــه وخمســن 
جلــده مفرقــة علــى ثــاث دفعــات متســاوية، وتعزيــر املدعــى عليــه الثانــي 
لقــاء التهمــة املوجهــة إليــه بالســجن ثمانيــة أشــهر وجلــده مائــة وخمســن 
جلــده مفرقــة علــى ثــاث دفعــات متســاوية، ومت تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.
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احلمد هلل وحده والصاة والســام على من ال نبي بعده وبعد لدينا نحن 
.... القاضــي باحملكمــة العامــة بالباحة و.......القاضي باحملكمة العامة 
بالباحــة ...... القاضــي باحملكمــة العامــة بالباحــة وبنــاء علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام برقــم هـــ ب 4320/2/1 
يف 1433/6/11هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالباحــة برقــم 33399702 وتاريــخ 1433/06/14هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 331110862 وتاريــخ 1433/06/14 هـــ  ويف يــوم االثنــن املوافــق 
1433/07/21هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام ..... حامــل الســجل املدنــي رقــم ..... مبوجــب التكليــف 
رقــم 1/5978/8 يف 1430/12/28هـــ وقــدم الئحــة الدعــوى العامــة رقــم 
502 لعــام 1433هـــ واملرفقــة باملعاملــة علــى ســي دي والتــي جــاء فيهــا مــا 
نصــه: أدعــي علــى كل مــن 1/ ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ..... العمــر 36 عامــا ومهنتــه موظــف قطــاع خــاص موقــوف 
مبوجــب األمــر رقــم 2447/14/26 وتاريــخ 1432/4/25هـــ بالســجن 
العــام بالباحــة 2/ ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
...... العمــر 27 عامــا ومهنتــه جنــدي أول بالشــرطة العســكرية اخلاصــة 
1432/4/25هـــ  وتاريــخ   2448/14/26 رقــم  األمــر  مبوجــب  موفــوق 
بالســجن العــام بالباحــة أنــه بتاريخ1433/04/18هـــ تلقــى مخفــر شــرطة 
)....( مبحافظــة ..... مبنطقــة .... باغــًا مــن غرفــة العمليــات الرئيســية 
مفــاده وجــود مبلــغ يدعــى/ ....  يفيــد بوجــود شــخص علــى طريــق ..... 
يدعــي أنــه تعــرض للتهديــد بســاح أبيــض مــن نــوع ســكن مــن قبــل 
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شــخصن ال يعرفهمــا علــى ســيارة )....( .... وأخــذا منــه جــوال ..... ومبلــغ 
لــه يف تلــك الســيارة  ســتمائة وعشــرين ريــاال )620( بعــد إركابهمــا 
املشــار لهــا وإيهامــه بالعمــل لديهمــا مقابــل مبلــغ مالــي وباالنتقــال ملوقــع 
البــاغ واملعاينــة وِجــد املبلــغ/ .... الــذي أفــاد بأنــه وجــد املجنــي عليــه على 
طريــق ...... وأبلغــه بســرقة جوالــه واملبلــغ املالــي الــذي بحوزتــه مــن قبــل 
شــخصن يركبــان ســيارة ...... وأفــاد انــه شــاهد تلــك الســيارة خارجــة 
مــن نفــس املوقــع باجتــاه مركــز جــرب فقــام باإلبــاغ  بهاتفــه اجلــوال، 
كمــا وِجــد املجنــي عليــه مجهــول هويــة مــن اجلنســية الصوماليــة أســمى 
نفســه / .... يبلــغ مــن العمــر )25( ســنة أعــزب ومتعلــم بلغــة بــاده يجيــد 
التحــدث باللغــة العربيــة ديانتــه اإلســام )مت إحالتــه إلدارة الوافديــن بعــد 
تنازلــه عــن حقــه اخلــاص مبوجــب خطــاب الشــرطة رقــم  2455/14/26  
يف  1433/04/25هـــ( وأفــاد بأنــه كان متجهــًا مــن .... علــى قدميــه 
وحضــر لــه شــخصان يركبــان ســيارة صغيــرة قادمــن مــن ..... واتفقــا 
معــه علــى رعــي الغنــم واصطحبــاه معهمــا يف الســيارة املشــار لهــا حيــث 
ركــب يف املرتبــة اخللفيــة وقاما بالســير مســافة ثــم توقفا بجانب الطريق 
ونــزل الســائق وقــام الراكــب الــذي يجلــس باملرتبــة األماميــة باإلمســاك 
بيديــه وهــو بداخــل الســيارة باملرتبــة اخللفيــة وفتــح الســائق عليــه بــاب 
الســيارة وهــدده بســكن وفتشــه وأخــذا منــه جــوال ..... ومبلــغ ســتمائة 
وعشــرين ريــااًل وتــركاه يف نفــس املوقــع ثــم حضــر لــه شــخصان ال 
يعرفهمــا وأبلغهمــا مبــا حــدث معــه وقامــا بإبــاغ الشــرطة وذكــر بــأن 
أوصــاف الســائق أبيــض البشــرة طويــل القامــة لــه ذقــن خفيــف يرتــدي 
بنطــااًل أســود وفنيلــة بيضــاء اللــون أمــا الراكــب ملــيء اجلســم طويــل 
القامــة يلبــس ثوبــًا ملونــًا لــه ذقــن طويــل ، وأفــاد بأنــه يوجــد يف مرتبــة 
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الســيارة اخللفيــة ثــوب ملــون وعقــال أســود عندمــا ركــب فيهــا ، واتضــح 
إن اجلرميــة وقعــت علــى طريــق ...... املــار مــن اجلنــوب باجتــاه الشــمال 
ويبعــد عــن مخفــر شــرطة ...... قرابــة خمســًة وعشــرون كيلــو متــرًا 
شــمااًل وهــو عبــارة عــن موقــع بــري بعيــد عــن العمــران والســكان تكثــر 
بــه أشــجار الســلم والســمر والعشــر ولوحــظ باملوقــع خــروج ســيارة مــن 
ــر ميــر مــن الشــرق  ــق املســفلت جهــة الغــرب يف مســيل وادي صغي الطري
باجتــاه الغــرب بدليــل وجــود آثــار إطاراتهــا يف نفــس املوقــع حتــى توقــف 
قائدهــا بــن أشــجار العشــر ولوحــظ باملوقــع آثــار أقــدام محتذيــة مــع 
وجــود محفظــة جلــد لونهــا بنــي وشــاحن جــوال ماركــة .... ومقــص شــعر 
صغيــر لونــه ... مبقبــض باســتيك لونــه ... وقلــم أزرق ناشــف وقطعــة 
مــرآة صغيــرة ثــم رجــع قائــد تلــك الســيارة للخلــف ثــم اجتــه لألمــام 
مــرة أخــرى وكان اجتاهــه علــى شــكل انحــراف مــن جهــة الغــرب ثــم 
الشــمال ثــم الشــرق رجوعــًا للطريــق املســفلت طريــق جــرب القوامــة وقــد 
مت توثيــق املعاينــة بالتصويــر الفوتوغــرايف ، وحضــرت األدلــة اجلنائيــة 
وقامــت برفــع آثــار األقــدام وآثــار اإلطــارات مــن موقــع اجلرميــة كمــا 
حضــر قصــاص األثــر وقــام برفــع اآلثــار مــن مســرح اجلرميــة مت التعميــم 
يف حينــه عــن الســيارة واألشــخاص املشــتبه بهمــا مــن واقــع أوصافهمــا 
يف البــاغ ومت القبــض عليهمــا يف الســيارة املنــوه عنهــا مــن نــوع ...... اللــون 
حتمــل اللوحــة رقــم ).....( بقيــادة املدعــى عليــه األول يرافقــه املدعــى 
عليــه الثانــي وتعــود ملكيتهــا للمدعــو/ ........ مــن قبــل دوريــات مخفــر 
املدعــى  إنهمــا  واتضــح  بتاريخ1433/4/18هـــ  احلائــط  كــرا  شــرطة 
)....( اتضــح  ..... حتمــل لوحــة رقــم  الســيارة  عليهمــا أعــاه ومبعاينــة 
ــه  ــه املجنــي علي ــون بداخلهــا يف املــكان الــذي أشــار ل وجــود الثــوب املل
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كمــا مت العثــور علــى ســكن بداخــل الســيارة املنــوه عنهــا وبســماع 
أقــوال املدعــو ... أفــاد بأنــه بــاع تلــك الســيارة علــى املدعــى عليــه الثانــي 
مبوجــب كمبيــاالت ولــم ُينقــل ملكيتهــا باســم املشــتري وقــدم صــورة 
مــن كمبيــاالت املبايعــة املرفقــة لفــة )95( وبعــرض املدعــى عليهمــا 
ضمــن مجموعــة أشــخاص علــى الوافــد املجنــي عليــه أســتطاع ذلــك 
الوافــد التعــرف عليهمــا وبعــرض الســيارة املنــوه عنهــا علــى املجنــي عليــه 
اســتطاع التعــرف عليهــا وبعــرض الســكن التــي مت ضبطهــا بداخــل 
الســيارة املشــار إليهــا ضمــن مجموعــة ســكاكن اســتطاع املجنــي 
عليــه التعــرف عليهــا وأفــاد بأنهــا نفــس الســكن التــي قــام قائــد تلــك 
الســيارة بتهديــده بهــا ، أثبــت التقريــر الفنــي املرفــق الصــادر مــن األدلــة 
اجلنائيــة برقــم )199/14/26 د( يف )1433/04/24هـــ( تشــابه إلــى حــٍد 
كبيــر آثــار اإلطــارات يف موقــع القضية مع إطارات الســيارة املشــتبه بها 
وتشــابه إلــى حــٍد كبيــر أثــر األقــدام يف موقــع القضيــة مــع حــذاء املدعى 
عليــه األول ، أثبــت تقريــر قصــاص األثــر بــأن أثــر اإلطــارات يف موقــع 
القضيــة يعــود للســيارة ...... التــي مت ضبطهــا بحوزة املدعى عليهما كما 
رقــم 9857/ س1433/3هـــ  الشــرعيان  التقريــران الكيميائيــان  ورد 
الســموم  مراقبــة  مركــز  مــن  الصــادران  ورقم9858/س1433/3هـــ 
العينتــن  أن  مثبتــًا  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  الشــرعية  والكيميــاء 
املرســلتن للتحليــل دم/ وبــول باحلــرز الســري رقــم )12( ورقــم)13(- 
العائدتــن للمتهمــن حســب البيــان املرفــق لفــة)61(- حتتويــان علــى 
مــادة االمفيتامــن املنبــه احملظــور وهــو مــن املــواد املدرجــة بجــداول املــواد 
املخــدرة واملؤثــرات العقليــة املرفقــة بالتعميــم البرقــي لصاحــب الســمو 
امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 89400/19 يف 1426/10/15هـــ والصادر 
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املرســوم امللكــي الكــرمي رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ وبالبحــث عــن 
ســوابقهما اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة علــى املدعــى عليــه الثانــي 
فيمــا اتضــح وجــود ثــاث ســوابق مســجلة علــى املدعــى عليــه األول وهــي: 
األولــى/ حيــازة قــات ، والثانيــة/ ســرقة أمــوال والثالثــة/ مقاومــة رجــال 
األمــن ، هــروب مــن الســلطة العامــة ، ســرقة ، وباســتجواب املدعــى 
عليهمــا أنكــرا مــا نســب إليهمــا جملــًة وتفصيــا وأقــر املدعــى عليــه 
الثانــي بــأن الســيارة املنــوه عنهــا اشــتراها مــن املدعــو ...... املشــار إليــه 
منــذ ســنتن ولــم يقــم بنقــل ملكيتهــا ، وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام لــكل مــن/ ...... و ..... باالشــتراك يف ارتــكاب جرميــة قطــع 
الطريــق وإخافــة الســبيل وذلــك بإشــهار الســاح األبيــض علــى شــخص 
ــًا وقــدره ســتمائة وعشــرون ريــال وجهــاز جــوال علــى  وســلبه مبلغــًا مالي
ســبيل الغلبــة والقهــر احملــرم شــرعًا وتعاطــي مــادة االمفيتامــن املنبــه 
احملظــور احملــرم شــرعًا ونظامــًا مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/39( لعــام 1426هـــ وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر 
لألدلــة والقرائــن التاليــة :  1- محضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه 
املــدون علــى ص )1-4( مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــه )4( وص )4( 
مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )1( . 2- تقريــر األدلــة اجلنائيــة املنــوه 
عنــه املرفــق لفــه )24-30( 3- تقريــر قصــاص األثــر املنــوه عنــه املــدون 
علــى ص )8( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )2( . 4- محاضــر 
التعــرف املنــوه عنهــا املدونــة علــى  ص )3-6( مــن ملــف التحقيــق املرفــق 
لفــه رقــم )2(. 5- محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املرفــق لفــة 

. )32(
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املنــوه عنهــا املدونــة علــى ص )5-6( مــن  املبلــغ   6- مــا ورد بشــهادة 
ملــف التحقيــق املرفــق رقــم )4( . 7- التقريريــن الكيميائيــن املنــوه 
عنهمــا املرفقــن لفــه رقــم )102( و لفــه رقــم )103( ، وحيــث إن مــا 
ــرة شــرعًا فعــل  ــه املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتب أقــدم علي
إلــى احملكمــة  إحالتهمــا  أطلــب  لــذا  شــرعًا   عليــه  ومعاقــب  محــرم 
العامــة اســتنادًا للمادتــن)126(،)129( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
إلثبــات إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد احلرابــة الــوارد 
يف اآليــة الكرميــة رقــم )33 ( مــن ســورة املائــدة يف ضــوء قــرار هيئــة 
كبــار العلمــاء رقــم )85( وتاريــخ 1401/1/11هـــ واحلكــم مبصــادرة 
الســيارة - بعــد تعديــل وضعهــا النظامــي إلــى ملكيــة املتهــم الثانــي 
اجلرميــة  يف  مســتخدمة  لكونهــا  عنهــا  املنــوه  الســكن  ومصــادرة   -
واحلكــم عليهمــا بالســجن اســتنادًا للفقــرة األولــى مــن املــادة احلاديــة 
واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه ومنعهمــا مــن 
الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ العقوبــة اســتنادًا 
للفقــرة األولــى مــن املــادة السادســة واخلمســن مــن ذات النظــام وإثبــات 
ــه  ــأن عقاب ــر املخــدر وإفهامــه ب ــه للســيارة حتــت تأثي ــة األول بقيادت إدان
علــى ذلــك عائــد للجهــة املختصــة علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل 
هــذه دعــواي وبعــرض مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــي 
عليهمــا وســؤالهما عنهــا أجــاب كل منهمــا بقولــه مــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي العــام مــن اتهامــي باالشــتراك يف ارتــكاب جرميــة قطــع الطريــق 
وإخافــة الســبيل بإشــهار الســاح األبيــض علــى الشــخص وســلبه مبلغــا 
مالــي قــدره ســتمائة وعشــرون ريــاال وجهــاز جــوال علــى ســبيل الغلبــة 
الســيارة حتــت  املنبــه احملظــور وقيــادة  والقهــر وتعاطــي االمفيتامــن 



184

تأثيــر املخــدر كلــه غيــر صحيــح هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام 
هــل لديــك بينــة أجــاب قائــا لــدي مــا يف أوراق املعاملــة أطلــب الرجــوع 
إليهــا هكــذا أجــاب ثــم رفعــت اجللســة لاطــاع علــى أوراق املعاملــة إلــى 
يــوم اإلثنــن املوافــق 1433/8/26هـــ ويف املوعــد احملــدد افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... حامــل الســجل املدنــي رقــم ... املكلــف 
مــن قبــل رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق بالباحــة بخطابهــم الــوارد إلينــا برقــم 
هـــ ب 5830/2/1 يف 1433/8/11هـــ وحضــر املدعــى عليهمــا ثــم جــرى 
ــى  ــة لاطــاع عليهــا فجــرى االطــاع عل ــى أوراق املعامل ــا الرجــوع إل من
ــى الصحيفــة رقــم 1-4 مــن ملــف  ــة املــدون عل محضــر االنتقــال واملعاين
التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 4 فوجدنــاه تضمــن وصفــًا ملوقــع 
ــن  ــار إلطــارات ســيارة وأن اإلطاري ــة وجــود آث ــه تبــن باملعاين ــة وأن احلادث
ــة  ــر أنهمــا مســتخدمان ملــدة طويل األماميــن مختلفــن ويظهــر مــن  األث
وأمــا اإلطاريــن اخللفيــن فهمــا مــن نــوع واحــد وحالتهــا جديــدة كمــا 
شــوهد أثــر أقــدام وأنــه مبقارنــة آثــار إطــارات ســيارة املدعــى عليهمــا 
..... ومقارنــة آثــار األقــدام بأحذيــة املدعــى عليهمــا ظهــر أن آثــار إطــارات 
ــر لقــدم  ــاك أث ــدة للســيارة املشــتبه بهــا كمــا أن هن مســرح اجلرميــة عائ
يســرى يف مســرح اجلرميــة ينطبــق علــى حــذاء املتهــم ..... انتهــى مضمونــه 
وبعــرض مــا جــاء فيــه علــى املدعــى عليهمــا أنكــرا صحــة مــا جــاء فيــه 
ثــم جــرى االطــاع علــى تقريــر األدلــة اجلنائيــة املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 
24-30 فوجدنــاه تضمــن صــورًا إلطــارات الســيارة املشــتبه بهــا العائــدة 
ــة كمــا  ــار اإلطــارات يف موقــع احلادث ــه الثانــي وصــورًا آلث للمدعــى علي
تضمــن صــورة حلــذاء املدعــى عليــه ... وصــورة ألثــر متشــابه معهــا يف 
موقــع احلادثــة كمــا تضمــن التقريــر الفنــي يف النتيجــة مــا نصــه »مت 
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مضاهــاة الصــور وتبــن أنهــا متشــابه إلــى حــد كبيــر مــع أن ذلــك ال 
يعطــي نتيجــة قطعيــة حيــث أن اآلثــار ملــاركات ويصنــع منهــا العديــد 
بنفــس الشــكل وليســت ببصمــة ثانيــة » انتهــى نصــه ثــم جــرى االطــاع 
علــى تقريــر قصــاص األثــر املــدون علــى الصحيفــة رقــم 8 مــن ملــف 
التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 2 فوجدنــاه تضمــن مــا نــص احلاجــة 
منــه »وبعــد شــخوصي علــى اآلثــار املشــار إليهــا يف مــكان القضيــة 
ومعاينــة إطــارات الســيارة املشــتبه بهــا  واملوجــودة يف مخفــر شــرطة 
جــرب أقــرر اآلتــي : 1/ آثــار اإلطــارات يف مــكان القضيــة علــى طريــق 
...... تنطبــق علــى إطــارات الســيارة املشــتبه بهــا مــن نــوع .... لوحــة رقــم 
)....( 2/ فيمــا يتعلــق بآثــار األقــدام يف مــكان اجلرميــة لــم تكــن واضحــة 
ــار  ــي مــع آث ــم نتمكــن مــن مقارنتهــا مــن قبل ــوب ول لــي بالشــكل املطل
أقــدام الوافــد املبلــغ واملشــتبه بهــم علــى ذمــة القضيــة » انتهــى نصــه وذيــل 
بتوقيــع قصــاص األثــر ........ ، ثــم جــرى االطــاع علــى محضــر التعــرف 
املــدون علــى الصحيفــة رقــم 3 مــن امللــف املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 2 
واملــؤرخ يف 1433/4/18هـــ فوجدنــاه تضمــن عــرض املدعــى عليهمــا مــع 
عــدة أشــخاص علــى الوافــد املدعــو .... فتعــرف علــى املدعــى عليهمــا 
إن  بقولهمــا  أجابــا  عليهمــا  املدعــى  علــى  وبعرضــه  مضمونــه  انتهــى 
احملقــق كان يحقــق معنــا قبــل العــرض وهــذا الوافــد يشــاهدنا طــوال 
مــدة التحقيــق  هكــذا أجابــا كمــا تضمــن امللــف علــى الصحيفــة رقــم 
4-5 محضــر تعــرف الوافــد علــى ســيارة املدعــى عليهمــا ، كمــا تضمــن 
ــغ  لشــكل ومابــس املدعــى عليهمــا  ــي ذكرهــا املبل أن األوصــاف الت
كانــت مطابقــة لألشــخاص املشــتبه بهــم ا.هـــ كمــا جــرى االطــاع على 
محضــر االتصــال املــدون بالصحيفــة رقــم 5 مــن امللــف املرفــق باملعاملــة 
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لفــة رقــم 4 فوجدنــاه تضمــن  إفــادة املبلــغ املدعــو ..... بأنــه يف يــوم الســبت 
ــه متجهــن  ــه جــرب ركــب مــع ابن ــد وصول املوافــق 1433/4/18هـــ عن
ملركــز ...... عبــر طريــق ...... وكان ذلــك بعــد الظهــر وأثنــاء ســيرهم 
شــاهد ســيارة ...... مــن ).....( خارجــة مــن مــكان بــري بجانــب طريــق 
..... إلــى اإلســفلت متجهــة باجتــاه مركــز ..... يركبهــا شــخصن ثــم 
رأى شــخص أســود البشــرة يجــري خلــف تلــك الســيارة فتوقــف عنــده 
ولــم يأخــذ رقــم لوحــة الســيارة وال أوصــاف ســائقها ومرافقــه انتهــى 
ــر الكيميائــي الشــرعي رقــم  ــى التقري ــم جــرى االطــاع عل ــه ث مضمون
3857/س ص/1433هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم مبنطقــة 
تضمــن  فوجدنــاه   103 رقــم  لفــة  باملعاملــة  واملرفــق  املكرمــة  مكــة 
أن عينــة الــدم والبــول املأخــوذة مــن رقــم )12س( العمــر 35 عــام ثبــت 
أنهــا حتتــوي علــى مــادة االمفيتامــن ا. هـــ كمــا جــرى االطــاع علــى 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 9858/س1433/3هـــ الصــادر مــن 
مركــز مراقبــة الســموم مبنطقــة مكــة املكرمــة واملرفــق باملعاملــة 
لفــة رقــم 104 فوجدنــاه تضمــن أن عينــة الــدم والبــول املأخــوذة مــن 
االمفيتامــن  مــادة  علــى  حتتــوي  أنهــا  ثبــت  عــام   27 العمــر  )13س( 
انتهــى مضمونــه وبعرضهــا علــى املدعــى عليهمــا أنكــرا صحــة مــا جــاء 
فيهــا كمــا جــرى االطــاع علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه األول 
... واملرفقــة باملعاملــة لفــة رقــم 55-57 فوجدنــاه تضمــن تســجيل ثــاث 
ســوابق علــى املدعــى عليــه األولــى حيــازة قــات والثانيــة ســرقة أمــوال 
مســجلة عليــه عــام 1423هـــ والثالثــة مقاومــة رجــال األمــن وهــروب مــن 
الســلطة وســرقة مســجلة عليــه يف عــام 1432هـــ وبعرضهــا علــى املدعــى 
عليــه األول وســؤاله عنهــا صــادق علــى صحتهــا وقــرر قائــا أن الســرقة 
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األولــى غيــر صحيحــة حيــث أن جــدي ألمــي تقــدم علــي ببــاغ كاذب 
نظــرا ألننــي أخــذت مــال لــي مــن جدتــي فقــط ، والســرقة األخيــرة 
كذلــك غيــر صحيحــة وهــي مضاربــة وإطــاق نــار فقــط هكــذا قــرر 
، كمــا جــرى االطــاع علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه الثانــي علــي 
املرفقــة باملعاملــة لفــة رقــم 42 فوجدناهــا تضمنــت عــدم تســجيل ســوابق 
عليــه ا.هـــ ، وبســؤال املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا إن كان لديهمــا مــا 
يــودان إضافتــه علــى مــا ســبق ضبطــه قــرر كل منهــم بقولــه ليــس لــدي 
ســوى مــا ســبق فقفلنــا بــاب املرافعــة وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان ونظــرا إلنــكار املدعــى عليهمــا جميــع مــا 
نســبه إليهمــا املدعــي العــام يف دعــواه ونظــرا لعــدم وجــود بينــة موصلــة 
لــدى املدعــي العــام وبنــاء علــى مــا جــاء يف أوراق املعاملــة املرصــود نصهــا 
أعــاه مــن تقريــر قصــاص األثــر ومــا جــاء يف إفــادة املبلــغ ..... ومــا جــاء 
يف محضــر التعــرف ومطابقــة أوصــاف مابــس املدعــى عليهمــا حــن 
القبــض عليهمــا مــع مــا جــاء يف إفــادة املجنــي عليــه ونظــرا إلــى أن هــذه 
مبجموعهــا قرائــن ترجــح جانــب التهمــة بحــق املدعــى عليهمــا مبــا نســب 
إليهمــا مــن قطــع الطريــق وإخافــة الســبيل وســلب الوافــد ، وبنــاء علــى 
مــا جــاء يف التقاريــر الكيميائيــة للمدعــى عليهمــا املتضمنــة إيجابيــة 
العينــات املأخــوذة منهمــا ملــادة االمفيتامــن احملظــورة احملرمــة شــرعا 
ــه األول األمــر الــذي يؤخــذ يف  ــى املدعــى علي ونظــرا لوجــود ســوابق عل
احلســبان عنــد تقديــر العقوبــة ونظــرا إلــى أن مــا نســب للمدعــى عليهمــا 
وتوجهــت التهمــة لهمــا بــه عمــل محــرم شــرعا وجــرأة يف الباطــل ومــن 
اإلفســاد يف األرض واهلل ســبحانه يقول يف كتابه العزيز ))وال تفســدوا 
يف األرض بعــد إصاحهــا(( ويقــول عليــه الصــاة والســام )) املســلم مــن 
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ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده ((. 
ونظــرا ألن املدعــى عليهمــا يســتحقان العقوبــة طبقــا للقواعــد الشــرعية 
وبنــاء علــى القاعــدة الشــرعية املقــررة مــن أهــل العلــم بــأن اخلطــأ يف 
املوجهــة  التهمــة  لضعــف  ونظــرا  العقوبــة  يف  اخلطــأ  مــن  خيــر  العفــو 
للمدعــى عليهمــا وعــدم وجــود ســوابق للمدعــى عليــه الثانــي وانتهــاء احلق 
اخلــاص بالتنــازل ولــكل مــا تقــدم فقــد توجهــت التهمــة للمدعــى عليهمــا 
باالشــتراك يف جرميــة قطــع الطريــق وإخافــة الســبيل وســلب وافــد علــى 
ســبيل الغلبــة والقهــر وتوجــه التهمــة لهمــا بتعاطــي مــادة االمفيتامــن 
املنبهــة احملظــورة واحملرمــة شــرعا  وحكمنــا مبــا يلــي: أوال /رد دعــوى 
املدعــي العــام بطلــب إقامــة حــد احلرابــة ومصــادرة الســيارة والســكن 
واحلكــم بالســجن وفقــا للمــادة رقــم 41 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملنــع مــن الســفر وإدانــة األول بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر لعــدم 
ثبــوت موجبهــا. ثانيــا/ تعزيــر املدعــى عليــه األول .... لقــاء التهمــة املوجهــة 
إليــه وذلــك بســجنه مــدة عشــرة أشــهر حتســب منهــا مــدة إيقافــه  بســبب 
هــذه القضيــة وجلــده مائــة وخمســون جلــدة مفرقــة علــى ثــاث دفعــات 
ــام.  ــة وأخــرى عشــرة أي ــدة وبــن كل دفع ــة خمســون جل قــدر كل دفع
ثالثــا/ تعزيــر املدعــى عليــه الثانــي لقــاء التهمــة املوجهــة إليــه وذلــك 
بســجنه مدة ثمانية أشــهر يتحســب منها مدة إيقافه بســبب هذه القضية 
وجلــده مائــة وخمســون جلــدة مفرقــة علــى ثــاث دفعــات قــدر كل دفعــة 
ــام وبعــرض احلكــم  ــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أي خمســون جل
علــى املدعــي العــام و املدعــى عليهمــا قــرر املدعــى عليهمــا قناعتهمــا بــه 
وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه عليــه مســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
فأفهــم باملراجعــة يــوم األربعــاء املوافــق 1433/8/28هـــ الســتام نســخة 
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مــن القــرار وتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن 
تاريخــه وإذا لــم يتقــدم باعتراضــه خــال املــدة فســيتم رفــع كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف بــدون الئحتــه ففهــم ذلــك وختمــت اجللســة 
الســاعة احلاديــة عشــرة وأربعــن دقيقــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/8/26هـــ
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده ، وبعد:

الثالثــة  اخلماســية  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالباحــة برقــم 3469720 
القــرار رقــم 33396148 وتاريــخ   بهــا  وتاريــخ 1434/1/10هـــ املرفــق 
1433/8/27هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة 
العامــة بالباحــة الشــيخ ..... والشــيخ ..... والشــيخ ..... املتضمــن دعــوى 
املدعــي العــام ضــد/ ..... ورفيقــه ، املتهمــن يف ســلب ، احملكــوم فيــه 
مــا دون باطنــه . وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
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رقم الصك: 3441136 تاريخه: 1434/2/19هـ  
رقم الدعوى: 33553652

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34182762 تاريخه: 1434/4/8هـ

حرابــة - اغتصــاب - خلــوة محرمــة - إقامــة عاقــة مــع فتــاة - اســتدراج 
فتــاة وفعــل الفاحشــة بهــا بالقــوة - اإلقــرار بفعــل الفاحشــة وإيــواء فتــاة 
وإنــكار االســتدراج واســتعمال القــوة - رد دعــوى احلرابــة - احلكــم بحــد 

الزانــي غيــر احملصــن - تعزيــره بالســجن واجللــد.

1- قــول اهلل تعالــى: »والزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل واحــد منهمــا 
مائــة جلــدة«.

2- عــن عبــادة بــن الصامــت أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »البكر 
بالبكــر جلــد مائــة وتغريــب عام« أخرجه مســلم.

ــاة  جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه باســتدراج فت
وفعــل فاحشــة الزنــا بهــا بالقــوة بعــد التغريــر بهــا وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه وإقامــة حــد احلرابــة والزانــي احملصــن عليــه حيــث تلقــت الشــرطة 
باغــا عــن دخــول فتــاة املستشــفى لتعرضهــا العتــداء وبضبــط أقوالهــا 
قــررت بأنهــا تعرفــت علــى شــخص عبــر الهاتــف تطــورت لعاقــة فطلــب 
منهــا أن يراهــا للــزواج بهــا فخرجــت معــه فذهــب بهــا الســتراحة يف 
مــكان بعيــد فطلــب منهــا أن تدخــل غرفــة النــوم ثــم قام بإنزال مابســها 
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وفعــل الفاحشــة بهــا بالقــوة وبعــد التحــري عنــه جــرى القبــض عليــه وأقــر 
بوجــود عاقــة بينــه وبــن الفتــاة عــن طريــق الهاتــف وأنــه ركبــت معــه 
مــرة وأنهــا رفضــت الرجــوع ملنزلهــا وطلبــت منــه الــزواج فأخذهــا لغرفتــه 
وفعــل الفاحشــة بهــا بإيــاج برضاهــا مرتــن وأنــه قــام بفــض بكارتهــا 
، أقــر املدعــى عليــه بأنــه قــام بإيــواء الفتــاة يومــا كامــا وفعــل بهــا 
الــزواج  لــه  يســبق  لــم  وأنــه غيــر محصــن  بإيــاج برضاهــا  الفاحشــة 
ونــادم علــى مــا صــدر منــه وال صحــة بأنــه قــام باســتدراجها وأنهــا بالغــة 
راشــدة وأنهــا مــن قامــت باالتصــال بــه وذكــرت بأنهــا علــى الكورنيــش 
وركبــت معهــا بطوعهــا ورفضــت أن تعــود لبيــت أهلهــا ، جــرى ســؤال 
املدعــي العــام البينــة فقــرر بــأن بينتــه مــا ورد يف أوراق املعاملــة وبالرجــوع 
لهــا لــم يظهــر منهــا مــا يــدل علــى اســتدراجها ، وألن املدعــى عليــه آوى 
ــم يثبــت  ــاة وأخفاهــا عــن أهلهــا إضافــة لفعــل الفاحشــة بهــا لــذا فل الفت
لــدى الدائــرة مــا يوجــب إقامــة حــد احلرابــة علــى املدعــى عليــه وحكمــت 
عليــه بجلــده مئــة جلــدة دفعــة واحــدة وســجنه ســنة حــدا لزنــا البكــر، 
كمــا حكمــت عليــه بســجنه ســنة إضافيــة وجلــده مئــة جلــدة أخــرى 
علــى فترتــن كل فتــرة خمســون جلــدة وذلــك إليوائــه للفتــاة يف الدعــوى 
وإبقائهــا معــه وإخفائهــا عــن أهلهــا اعتبــارا مــن تاريــخ دخولــه الســجن ، 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم واملدعــي العــام عدمهــا بــدون تقــدمي 

الئحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن كا مــن ...........و...........و...........
القضــاة يف احملكمــة العامــة باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن 
برقــم 33553652  املســاعد  باخلبــر  العامــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة 
 331624426 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/08/28هـــ  وتاريــخ 
املوافق1433/11/28هـــ  األحــد  يــوم  ففــي  1433/08/28هـــ  وتاريــخ  
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10-وفيهــا حضــر املدعــي العــام وأقــر 
اخلبــر  العــام مبحافظــة  بدائــرة االدعــاء  قائــا بصفتــي مدعيــا عامــا 
ــغ مــن العمــر )27( عامــا ، ســعودي اجلنســية  ــى ...........، البال ادعــي عل
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...........( ، موظــف ، غيــر محصــن ، 
قبــض عليــه بتاريــخ 1433/6/18هـــ وموقــوف بقســم ســجن اخلبــر وفقــا 
للمــادة )113 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فبتاريــخ 1433/6/18هـــ 
ورد بــاغ لشــرطة اخلبــر مــن املستشــفى اجلامعــي باخلبــر عــن دخــول فتــاة 
...........إلــى املستشــفى وتدعــي تعرضهــا لاعتــداء وبضبــط  تدعــى/ 
إفــادة املدعيــة / ...........)17( عامــًا أفــادت أنهــا تعرفــت علــى شــخص 
بينهمــا عاقــة عــن طريــق  اجلــوال وحصــل  ...........عــن طريــق  يدعــى 
ــزواج بهــا وواعدهــا  الهاتــف وطلــب منهــا الشــخص أن يراهــا لغــرض ال
عنــد بنــك ...........وخرجــت معــه علــى ســيارة صغيــرة بيضــاء اللــون مظللــة 
بالكامل وأدلت مبواصفات الشــخص وأنه أســمر البشــرة طويل القامة 
وأخذهــا بســيارته إلــى مــكان بعيــد عبــارة عــن حــوش بــه غرفــة وصالــة 
تعتقــد أنــه اســتراحة وطلــب منهــا الدخــول لغرفــة النــوم وأعطاهــا اجلــوال 
لتلعــب بــه وكان يقــول لهــا أنــه يحبهــا ويريــد الــزواج منهــا وقــام بإنــزال 



193

مابســها بالقــوة وفعــل بهــا فاحشــة الزنــا فقامــت بالصــراخ وابتعــد عنهــا 
ثــم أعــاد الفعــل مــرة أخــرى وبعدهــا أعادهــا للمنــزل وحاولــت االنتحــار 
بســبب ذلــك وأنــه اتصــل بهــا بعــد ذلــك وأدلــت مبعلومــات عــن املدعــى 
عليــه وأوصافــه ورقــم جوالــه ومواصفــات ســيارته وأفــادت أنهــا حاولــت 
ــه وأخــذت ثــاث  ــر علي ــم تعث االنتحــار وبحثــت عــن مســدس والدهــا ول
طلقــات وخرجــت مــن البيــت محاولــة االنتحــار بــأن تصدمهــا ســيارة ثــم 
توقف شــخص وقام بلف جســدها وحاول أن يفعل بها الفاحشــة فدفعته 
وصرخــت ودفعتــه وقــام بتصويرهــا وأخــذ جوالهــا ثــم قــام بتوصيلهــا 
إلــى املستشــفى وبالتحــري والبحــث عــن املدعــى عليــه مت القبــض عليــه 
ــة مــن  ــه املدعي ــت ب ــاق مــا أدل ــخ 1433/6/18هـــ وقــد اتضــح انطب بتاري
أوصــاف عــن املدعــى عليــه وســيارته وباســتجوابه/ أقــر بوجــود عاقــة 
محرمــة مــع الفتــاة عــن طريــق الهاتــف وأنــه قابلهــا مــرة واحــدة فقــط 
وذهبــت معــه بســيارته للتمشــية وأنهــا رفضــت الرجــوع إلــى منــزل أهلهــا 
وطلبــت منــه الــزواج وعنــد ذلــك قــام بأخذهــا ملقــر ســكنه يف ... إلــى 
غرفتــه اخلاصــة وأقــر بقيامــه بتقبيلهــا وفعــل الفاحشــة بهــا مفاخــذة 
وأنــه بعــد ذلــك قــام بإعادتهــا ملنــزل أهلهــا وأفــاد بأنــه يكنــى بـــ...........
وســيارته ...... مظللــة بالكامــل وأفــاد بأنهــا قامــت بإنــزال مابســها 
ــا  ــه / أقــر بفعــل فاحشــة الزن برضاهــا وبإعــادة اســتجواب املدعــى علي
بالفتــاة املدعيــة وفــض بكارتهــا برضاهــا مرتــن بإيــاج وباالنتقــال 
ــة ملســرح احلــادث تبــن أن املوقــع هــو ســكن بالقــرب مــن ........  واملعاين
وهــو عبــارة عــن بركــس صغيــر يوجــد بــه باملدخــل صالــة صغيــرة بهــا 
كنــب ســكري وبالدخــول لغرفــة املدعــى عليــه وهــي غرفــة صغيــرة 
مكونــة مــن ثاثــة أمتــار تقريبــًا ولــون اجلــدار أبيــض والســرير مــن جهــة 



194

البــاب مــن اليمــن كمــا يوجــد بهــا جلســة صغيــرة عبــارة عــن مســند 
والســرير عليــه  للمابــس صغيــر خشــبي  وســدوب األرض ومســتودع 
فــراش أبيــض ومخــدة خضــراء كمــا عثــر بالغرفــة علــى شيشــة معســل 
زجــاج صغيــرة ولــم يعثــر علــى أي مناديــل أو آثــار دمــاء بــاألرض والغرفــة 
مرتبــة غيــر مبعثــرة وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام ل...........بـــ : 
اســتدراج فتــاة وفعــل فاحشــة الزنــا بالقــوة بعــد التغريــر بهــا وذلــك لألدلــة 

ــة : ــن اآلتي والقرائ
1- إقــرار املدعــى عليــه مبحضــر االســتجواب املــدون علــى صفحــة رقــم 

)23( لفــه رقــم)13(.
2- تطابــق أقــوال الفتــاة مــع أقــوال املدعــى عليــه علــى صفحــة رقــم )13-

18( لفــه رقــم ) 13( 
3- توافــق وصــف املدعيــة لســيارة املدعــى عليــه وأوصافــه الشــكلية 

ــه املدعــى عليــه ومقــر ســكنه مبــا أفــاد ب
4- محاولــة الفتــاة لانتحــار بعــد احلادثــة قرينــة قويــة علــى كونهــا بفعــل 
الفاحشــة بالقــوة وفــق مــا ورد يف محضــر ســماع األقــوال لفــه رقــم)1(
صفحــة رقــم)11( ومــا ورد بدفتــر التحقيــق لفــه رقــم )13(صفحــة )19(
5- مــا ورد يف محضــر االنتقــال واملعاينــة علــى الصفحــة رقــم )1( لفــه 

رقــم )59( .
وبالبحــث عمــا إذا كان لديــه ســوابق تبــن وجــود ســابقة عليــه وهــي 
حيــازة قــات وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه ، وهــو بكامــل 
ــات مــا  ــب إثب ــرة شــرعًا ، فعــل محــرم ومجــرم نظامــا أطل ــه املعتب أهليت
أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد احلرابــة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم 
ــار العلمــاء رقــم )85(  )33( مــن ســورة املائــدة يف ضــوء قــرار هيئــة كب
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وتاريــخ 1401/11/11هـــ واحلكــم عليــه بحــد الزانــي البكــر تطهيــرًا 
ــدوا كل  ــي فاجل ــة والزان ــى ) الزاني ــه تعال ــه حلــظ نفســه اســتنادًا لقول ل
واحــد منهمــا مائــة جلــدة .... ( اآليــة )ســورة النــور( مصــادرة اجلــوال نــوع 
...... ذي الرقــم التسلســلي )...........( وإســقاط الشــريحة التــي حتمــل 
رقــم اجلــوال)...........( ) علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا ( ونظــرا ألن 
فضيلــة القاضــي ...........يتمتــع بإجــازة رســمية لــذا رفعــت اجللســة وبــاهلل 

التوفيــق وصلــى اهلل علــى ســيدنا محمــد وعلــى ألــه وصحبــه وســلم.
 احلمــد هلل وحــده ففــي يــوم األحــد املوافق1434/02/17هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 11,00صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
ــح  ــه قــال الصحي ــى املدعــى علي ــه وبعــرض دعــوى املدعــي العــام عل علي
أننــي آويــت املــرأة املذكــورة يف الدعــوى مــدة يــوم كامــل وقــد فعلــت 
الفاحشــة بهــا بإيــاج وأنــا غيــر محصــن فلــم يســبق لــي الــزواج ونــادم 
علــى مــا صــدر منــي وال صحــة ملــا ذكــره املدعــي العــام باســتدراج الفتــاة 
املذكــورة وهــي كبيــرة وتبلــغ مــن العمــر ســبعة عشــر عامــا وهــي التــي 
اخلبــر وحضــرت  موجــودة يف كورنيــش  أنهــا  وذكــرت  بــي  اتصلــت 
إليهــا بســيارتي فركبــت بطوعهــا واختيارهــا ولــم أقــم باســتدراجها 
وال خطفهــا وهــي التــي رفضــت العــودة إلــى بيــت أهلهــا هكــذا أجــاب 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام وطلــب البينــة منــه علــى أن املدعــى 
عليــه قــام باســتدراج الفتــاة املذكــورة قــال بينتــي مــا يف أوراق املعاملــة 
ــة لــم جنــد فيهــا مــا يثبــت أن املدعــى عليــه  وبالرجــوع إلــى أوراق املعامل
أقــر  وحيــث  تقــدم  مــا  علــى  فبنــاء  املذكــورة  الفتــاة  باســتدراج  قــام 
املدعــى عليــه بأنــه قــام بفعــل الفاحشــة بالفتــاة املذكــورة بإيــاج وهــو 
غيــر محصــن ولقولــه تعالــى )والزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل واحــد 



196

منهمــا مائــة جلدة(ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البكــر بالبكــر جلــد 
مائــة وتغريــب عــام ( وألن املدعــى عليــه آوى املــرأة املذكــورة وأخفاهــا 
ــا مــا  ــم يثبــت لدين ــذا فل ــا ل ــى فعــل الفاحشــة به عــن أهلهــا باإلضافــة إل
يوجــب إقامــة حــد احلرابــة علــى املدعــى عليــه وحكمنــا علــى املدعــى 
عليــه بجلــده مائــة جلــدة دفعــة واحــدة وســجنه ســنة حــدًا لزنــا البكــر 
ــدة أخــرى  ــة جل ــده مائ ــة وجل ــا عليــه بســجنه ســنة إضافي كمــا حكمن
علــى فترتــن كل فتــرة خمســون جلــده وذلــك إليوائــه للفتــاة املذكــورة 
تاريــخ  مــن  اعتبــارا  أهلهــا  عــن  واخفائهــا  معــه  وابقائهــا  الدعــوى  يف 
دخولــه الســجن يف 1433/6/18هـــ وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه 
قــرر قناعتــه باحلكــم وأمــا املدعــى العــام فقــرر عــدم قناعتــه باحلكــم 
واكتفــى مبــا قدمــه يف أوراق املعاملــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/2/17هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففي يوم االثنن املوافق1434/04/22هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 11.45 وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية برفقهــا القــرار رقــم 34182762 يف 1434/04/08هـ 
واملتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وللبيــان جــرى حتريــره وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/04/22 هـ .
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رقم الصك:33474652  تاريخه : 1434/1/4هـ 
رقم الدعوى: 33572047

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34189957 تاريخه: 1434/4/16هـ

حرابــة - لــواط - ارتــكاب فاحشــة اللــواط - اعتــداء بالضــرب - رد دعوى 
- تعزيــر للتهمــة - تعزيــر بالســجن واجللد.  

األصل عصمة الدماء واالحتياط فيها إال مبوجب شرعي ظاهر. 

ــا بفعــل الفاحشــة  الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليهمــا باتهامه
مفاخــذة بأحــد األشــخاص بالقــوة ، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا 
أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد احلرابــة ، مت القبــض علــى املدعــى 
عليهمــا إثــر بــاغ تقــدم بــه خــال املجنــي عليــه يتضمــن قيــام املدعــى 
عليهمــا بفعــل الفاحشــة باملجنــي عليــه مفاخــذة بالقــوة وذلــك يف أحــد 
فأجابــا  عليهمــا  املدعــى  علــى  الدعــوى  عــرض  جــرى  االســتراحات، 
باإلنــكار ، جــرى االطــاع علــى أوراق املعاملة فوجدت شــهادات مدونه 
يف دفاتــر التحقيــق تتضمــن أحــد هــذه الشــهادات انــه شــوهد املجنــي 
عليــه مــرة يف االســتراحة التــي يرتادهــا املدعــى عليهمــا وكان لوحــده 
كمــا تضمنــت شــهادة أحــد الشــهود أنــه ســمع املدعــى عليهمــا يحــاوالن 
إقنــاع املجنــي عليــه بالتنــازل وإقنــاع الشــاهد بالضغــط علــى املجنــي عليه 
ليتنــازل وأنــه ســمعهما يقــوالن أن مــا فعــاه زلــة شــيطان وأظهــرا النــدم، 
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مت طلــب الشــاهد الــذي تضمنــت شــهادته أنــه ســمع املدعــى عليهمــا 
يطلبــان التنــازل مــن املجنــي عليــه، ولــم يحضــر الشــاهد، مت تأمــل 
بينــات املدعــي العــام فوجــد أنهــا غيــر موصلــة، مــا قــدم املدعــي العــام 
ــة توجــب الشــبهة  مــن شــهادة الشــاهد يف محضــر التحقيــق يعتبــر قرين
ضــد املدعــى عليهمــا، صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي املطالبــة بحــد 
احلرابــة، تعزيــر املدعــى عليهمــا للتهمــة بالســجن ســنة وجلــد كل واحــد 
منهمــا مائــة وخمســن جلــده مفرقــة علــى ثــاث دفعــات بواقــع خمســن 

ــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. ــده كل دفعــة، مت تصدي جل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن ...... القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باألحســاء ..... مســاعد رئيــس احملكمــة وفضيلــة القائــم بعمــل املكتــب 
القضائــي الســابع الشــيخ .....  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة االحســاء برقــم 33572047 وتاريــخ 
وتاريــخ   331692663 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/09/12هـــ 
ــام ....  ســعودي اجلنســية مبوجــب  1433/09/12 هـــ حضــر املدعــي الع
رقــم  ............ وحضــر املدعــى عليهمــا ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... وحضــر ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .....وبســؤال املدعــي العــام عــن دعــواه قــدم الئحــة تتضمــن مــا 
نصــه :  فبصفتــي مدعيــًا عاًمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظة األحســاء 
أدعي على كل من: 1/ ........... ، 19 عامًا ، ســعودي اجلنســية مبوجب 
بتاريــخ  أوقــف   ، غيــر محصــن   ، )....( طالــب  رقــم  املدنــي   الســجل 
1433/2/20هـــ وأفــرج عنــه بتاريــخ 1433/2/24هـــ ثــم أعيــد إيقافــه 
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بتاريــخ 1433/3/20هـــ وجــرى التمديــد لــه مبوجــب أمــر التمديــد رقــم 
ســجن  لشــعبة  وأحيــل  1433/3/23هـــ   وتاريــخ  ق15169/3/1(  )هـــ 
محافظــة االحســاء اســتنادًا للفقــرة األولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم 
)1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ . 2/ ..... ، 18 عامــًا ، ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي  رقــم ).....( طالــب ، غيــر محصــن ، أوقــف 
بتاريــخ 1433/2/20هـــ وأفــرج عنــه بتاريــخ 1433/2/24هـــ ثــم أعيــد 
إيقافــه بتاريــخ 1433/3/20هـــ وجــرى التمديــد لــه مبوجــب أمــر التمديد 
رقــم )هـــ ق15215/3/1( وتاريــخ 1433/3/23هـــ  وأحيــل لشــعبة ســجن 
محافظــة االحســاء اســتنادًا للفقــرة األولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم 
)1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ . مت القبــض علــى املدعــى عليهمــا بتاريــخ 
1433/3/20هـــ إثــر بــاغ تقــدم بــه /..... خــال املجنــي عليــه /.... يتضمــن 
يف  مفاخــذة  عليــه  باملجنــي  الفاحشــة  بفعــل  عليهمــا  املدعــى  قيــام 
االســتراحة التــي يرتادونهــا . وبســماع أقــوال املجنــي عليــه  أفــاد بأنــه يف 
يــوم األربعــاء و بعــد انتهائــه مــن االختبــارات يف متــام الســاعة  صبــاح 
التاســعة صباحــًا تقريبــًا ذهــب إلــى االســتراحة و نــام يف أحــد الغــرف 
وبعــد ذلــك حضــر لــه املدعــى عليــه األول )...( و طلــب منــه فعــل الفاحشــة 
بــه بعــد أن قــام بقفــل البــاب وبعــد رفضــه لذلــك قــام بتثبيتــه وإســقاطه 
علــى األرض ونــزع مابســه وفعــل بــه الفاحشــة مفاخــذة حتــى انتهــى 
فعــل  منــه  وطلــب   )....( الثانــي  عليــه  املدعــى  عليــه  دخــل  ذلــك  وبعــد 
الفاحشــة كمــا فعــل املدعــى عليــه األول و فعــل بــه الفاحشــة مفاخــذة 
حتــى انتهــى. وباالنتقــال ومعاينــة مــكان اجلرميــة اتضــح أن القريــة تقــع 
علــى طريــق القــرى الشــرقية علــى امتــداد )......( واالســتراحة لهــا بــاب 
واحــد فقــط مــن اخلــارج وهــي عبــارة عــن جلســة أرضيــة بالداخــل رفــع 
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منهــا عــدد مــن املناديــل وعــدد )7( ســبع صــور مــن خبيــر البصمــات 
وتعــذر رفــع البصمــات لعــدم وجودهــا. وقــد أثبــت برنــت االتصــاالت 
يــوم احلادثــة األولــى  نفــس  بــن املدعــى عليهمــا يف  وجــود مكاملتــن 
كانت يف متام الســاعة العاشــرة وتســع وخمســن دقيقة صباحًا والثانية 
كانــت يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر وخمــس دقائــق صباحــًا. وبضبــط 
أقــوال الشــاهد األول/..... أفــاد بأنــه يف يــوم الواقعــة حضــر إليــه املجنــي 
عليــه و أخبــره بــأن املدعــى عليهمــا قامــا بفعــل الفاحشــة بــه مفاخــذة 
وذهــب معــه لتقــدمي شــكوى ضــد املدعــى عليهمــا فطلبــوا منــه مركــز 
الشــرطة أن يحضــر أحــد أقاربــه فأحضــروا خالــه الــذي بــدوره قــام 
بذلــك  عليهمــا  املدعــى  علــم  وبعــد  الشــرطة  لــدى  الشــكوى  بتقــدمي 
حضــرا إليــه وأخبــراه بندمهمــا و أن مــا فعــاه زلــة شــيطان وعنــد ســؤاله 
لهمــا عــن فعلهمــا بــه الفاحشــة قــررا ذلــك بعــدم إنكارهمــا و بقولهمــا 
بأنهــا غلطــة و لــن تتكــرر. وبضبــط أقــوال الشــاهد الثانــي/.... أفــاد بأنه 
عليهمــا  املدعــى  فيهــا  كان  و  االســتراحة  يف  عليــه  املجنــي  شــاهد 
،وكذلــك أفــاد بعلمــه مبــا فعلــه املدعــى عليهمــا . وباســتجواب املدعــى 
عليــه األول : أقــر مبعرفتــه باملجنــي عليــه وعــدم ذهابــه للمدرســة يف يــوم 
احلادثــة . وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي : أقــر مبعرفتــه باملجنــي عليــه 
وعــدم ذهابــه للمدرســة يف يــوم احلادثــة . وبعــرض املدعــى عليهما باملجني 
عليــه تعــرف عليهمــا و أنهمــا مــن فعــل بــه الفاحشــة و بعرض ذلــك عليهما 
أنكــرا فعلهمــا الفاحشــة بــه وأصــر كل علــى أقوالــه. ومبواجهة املدعى 
عليهمــا بالشــاهد األول/ أصــر كل مــن املدعــى عليهمــا والشــاهد علــى 
أقوالهــم. ومبواجهــة املدعــى عليهمــا بالشــاهد الثانــي/ أصــر كل مــن 
املدعــى عليهمــا والشــاهد علــى أقوالهــم. وقــد أســفر التحقيق عــن توجيه 
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االتهــام لــألول وللثانــي بفعــل الفاحشــة مفاخــذة باملجنــي عليــه بالقــوة. 
ــة والقرائــن التاليــة :1/ شــهادة....... املدونــة علــى الصفحــة  وذلــك لألدل
رقــم )3( مــن دفتــر التحقيــق رقــم)2( لفــة رقــم)39(. 2/ شــهادة املدعــو 
....... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )5( مــن دفتــر التحقيــق رقــم)2( لفــة 
رقــم)39( . 3/ محضــر مواجهــة املدعــى عليهمــا بالشــاهد األول املدونــة 
علــى الصفحــة رقــم )4( مــن دفتــر التحقيــق رقــم)4( لفــة رقــم )112(. 4/ 
محضــر مواجهــة املدعــى عليهمــا بالشــاهد الثانــي املدونــة علــى الصفحــة 
)112(. 5/ محضــر  رقــم  لفــة  رقــم)4(  التحقيــق  دفتــر  مــن   )3( رقــم 
املواجهــة املدعــى عليهمــا باملجنــي عليــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )1-
2( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )2( املرفــق علــى اللفــة رقــم )39(. 6/ برنــت 
االتصــاالت اخلــاص بجــوال املدعــى عليهمــا املرفــق لفــة رقــم )97(. 7/  
تراجــع املدعــى عليــه الثانــي عــن أقوالــه وإقــراره مبعرفتــه باملجنــي عليــه  
بعــد أن كان منكــرًا لهــا املــدون علــى الصفحــة رقــم )1-2( مــن دفتــر 
التحقيــق رقــم )4( لفــة رقــم )112(. 8/ تراجــع املدعــى عليــه الثانــي عــن 
أقوالــه وإقــراره بعاقتــه باملدعــى عليــه األول بعــد أن كان منكــرًا لهــا 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )8-9( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )4( لفــة 
رقــم)112(. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا وهمــا بكامــل 
أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وأن مــا فعلــوه 
ــع  ــة والســعي واإلفســاد يف األرض وتروي ــًا مــن ضــروب احلراب يعــد ضرب
لآلمنــن وانتهــاك ألعــراض املســلمن علــى ســبيل الغلبــة والقهــر لــذا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد احلرابــة الــوارد يف 
اآليــة الكرميــة رقــم )33( مــن ســورة املائــدة يف ضــوء قــرار هيئــة كبــار 
العلماء رقـم )85( وتاريـخ 11/ 11/ 1401هـ  وبعرض ذلك على املدعى 
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عليهمــا أجــاب األول بقولــه إنَّ مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام غيــر 
صحيــح جملــة وتفصيــا وأجــاب الثانــي مبثــل مــا أجــاب بــه األول وبطلــب 
البينــة مــن املدعــي العــام قــال البينــة مــا يف أوراق املعاملــة  وبتصفــح 
أوراق املعاملــة جــرى االطــاع علــى محضــر االســتجواب اخلــاص باملدعــى 
عليــه ....... املــؤرخ يف 1433/2/21هـــ علــى اللفــة رقــم 14 صفحــة رقــم 1 
املتضمــن إنــكاره تهمــة فعــل الفاحشــة باملجنــي عليــه وأنــه ال توجــد بينــه 
وبــن املجنــي عليــه احلــدث .... أي عاقــة وأقــر بزمالتــه للمدعــى عليــه 
الثانــي .... انتهــى املقصــود مــن هــذا احملضــر كمــا جــرى االطــاع علــى 
تقريــر الفحــوص احليويــة رقــم 73 يف 143/2/21هـــ لفــة رقــم 34 املتعلــق 
بفحــص العينــات التــي تخــص تعــرض املواطــن ..... لفعــل فاحشــة اللــواط 
والعينــات هــي ثــاث أعــواد أذان ومجموعــة مناديــل وظهــر بالكشــف 
ــر  ــر صــادر مــن مدي ــة وهــذا التقري ــات املنوي ــات للتلوث ســلبية هــذه العين
علــى  االطــاع  جــرى  كمــا  الشــرقية  باملنطقــة  اجلنائيــة  األدلــة  إدارة 
محضــر ضبــط شــهادة املدعــو ... علــى اللفــة 39 صفحــة 5 واملتضمــن أنــه 
شــاهد املجنــي عليــه ... يف أحــد املــرات يف االســتراحة التــي يرتادهــا 
املدعــى عليهمــا وكان لوحــده انتهــى املضمــون مــن هــذا احملضــر كمــا 
جــرى االطــاع علــى محضــر الشــهادة املــؤرخ يف 1433/3/16هـــ مــع 
الشــاهد ... علــى نفــس اللفــة صفحــة 3 واملتضمــن أنــه ســمع املدعــى 
الشــاهد  بالتنــازل وإقناعــه أي  إقنــاع املجنــي عليــه  عليهمــا يحــاوالن 
بالضغــط علــى ... لكــي يتنــازل وســمعهما يقــوالن أن مــا فعــاه زلــة 
شــيطان وقــد أظهــرا النــدم علــى ذلــك انتهــى املقصــود مــن هــذا احملضــر 
كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر االســتجواب اخلــاص باملدعــى عليــه 
الثانــي ... علــى اللفــة رقــم 14 صفحــة 3 واملتضمــن إنــكاره تهمــة فعــل 
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الفاحشــة وأنــه يعــرف املجنــي عليــه عــن طريــق االســتراحة التــي جتمعهــم 
وعاقتــه بــه ســطحية انتهــى املقصــود مــن احملضــر وبســؤال املدعــي 
العــام هــل يســتطيع إحضــار الشــاهد ..... فقــال إننــي قــد طلبــت إحضــار 
الشــاهد املذكــور باخلطــاب املوجــه لشــرطة ..... للحضــور هــذا اليــوم 
الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى موعــد هــذه اجللســة لــم يحضــر وهــذا 
اخلطــاب برقــم 2 هـــ ق /12740/2 يف 1433/11/17هـــ ومت إرفاقــه يف 
املعاملــة كمــا جــرى االطــاع علــى التقريــر احليــوي رقــم 238 يف تاريــخ 
باملنطقــة  اجلنائيــة  األدلــة  إدارة  مديــر  مــن  الصــادر  1433/6/29هـــ 
الشــرقية وهــي لعينــة مــن زي رياضــي كحلــي اللــون خاصــة مبابــس 
املجنــي عليــه للكشــف عــن التلوثــات املنويــة والنتيجــة ســلبية هــذه العينة 
انتهــى املقصــود منــه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
إن املدعــي العــام يطالــب بإقامــة حــد احلرابــة ضــد املدعــى عليهمــا لقــاء 
التهمــة املنســوبة لهمــا وأنكــر املدعــى عليهمــا مــا ُنســب لهمــا وليــس 
املرفقــة يف  البينــات  وبتأمــل  املعاملــة  أوراق  مــا يف  بينــة ســوى  هنــاك 
املعاملــة وجدنــا أنهــا غيــر موصلــة ملــا يطالــب بــه املدعــي العــام مــن القتــل 
القصــوى  العقوبــة  تطبيــق  إلــى  ترتقــي  وال  ضعيفــة  لكونهــا  حرابــة 
ولكــون أن األصــل عصمــة الدمــاء واالحتيــاط فيهــا إال مبوجــب شــرعي 
ظاهــر وهــذا غيــر متوفــر يف هــذه القضيــة ومــع ذلــك فــإن احملكمــة 
تــرى أن مــا أبــرزه املدعــي العــام مــن شــهادة الشــاهد يف محضــر ضبــط 
إفــادة أحــد األشــخاص املدونــة شــهادته مبحضــر االســتجواب يعتبــر 
قرينــة توجــب الشــبهة ضــد املدعــى عليهمــا وال تعفيهمــا مــن العقوبــة 
املناســبة لــذا فقــد حكمنــا مبــا يلــي: أواًل: رد دعــوى املدعــي العــام يف 
املطالبــة بحــد احلرابــة لعــدم موجبــه. ثانيــًا: تعزيــر املدعــى عليهمــا للتهمــة 
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إيقافهمــا وجلــد كل واحــد منهمــا مائــة  تاريــخ  مــن  بســجنهما ســنة 
وخمســون جلــدة علــى ثــاث دفعــات بواقــع خمســن جلــدة لــكل دفعــة 
بــن الدفعــة والتــي تليهــا مــدة ال تقــل عــن عشــرين يومــًا وبعــرض احلكــم 
قناعتهــم  عــدم  جميعــًا  قــرروا  عليهمــا  واملدعــى  العــام  املدعــى  علــى 
باحلكــم وطلبــوا محكمــة االســتئناف وقررنــا تزويــد اجلميــع بصــورة 
مــن احلكــم لتقــدمي االعتــراض عليــه خــال املــدة النظاميــة وهــي ثاثــون 
يومــًا مــن تاريــخ اســتامهم النســخة ويف حــال مضــي املــدة دون تقــدمي 
االعتــراض فســوف يتــم رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف بــدون اللوائــح 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وسلم . حرر يف  1433/12/19 هـ
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
اخلماسـيـة األولى يف محكمة االستئناف باملنطقة ............ على املعاملة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة األحســاء برقــم 
33/1692663 وتاريــخ 1434/3/7هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
34/622684/خ1 وتاريــخ 1434/3/11هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي 
ذو الرقــم 33474652 والتاريــخ 1433/12/21هـــ الصــادر مــن أصحــاب 
الفضيلــة القضــاة باحملكمــة الشــيخ/..... مســاعد رئيــس احملكمــة 
العــام ضــد/كٍل  والشــيخ/.... والشــيخ/.... اخلــاص بدعــوى/ املدعــي 
ــواط وقــد تضمــن القــرار حكــم   ــة فاحشــة ل مــن 1- .... 2- ... يف قضي
القــرار  وبدراســة  فيــه.  ومفصــل  مــدون  هــو  مبــا  الفضيلــة  أصحــاب 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/4/16 هـــ .
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رقم الصك: 34266715  تاريخه : 1434/7/12هـ 
رقم الدعوى: 33581946

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35102257  تاريخه: 1435/1/2هـ

حرابــة - زنــا - فعــل الفاحشــة بالقــوة - اغتصــاب - انتهــاك حرمــة 
منــزل بقصــد االعتــداء علــى العــرض - توفــر شــروط إقامــة حــد الزانــي 
املســلم غيــر احملصــن - إقامــة حــد الزانــي غيــر احملصــن - جلــده مائــة 

جلــده - تغريــب عــام مســافة قصــر .

قول اهلل تعالى : ) وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيا (.

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليــه وافــد مســلم غيــر محصــن 
باتهامــه بانتهــاك حرمــة منــزل بقصــد االعتــداء علــى العــرض واغتصــاب 
اخلادمــة املنزليــة وفعــل فاحشــة الزنــا بهــا بالقــوة وطلــب املدعــي العــام 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد احلرابــة، مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه إثــر بــاغ تقــدم بــه أحــد املواطنــن مدعيــًا أن املدعــى 
عليــه أتــى إلــى منزلــه ولــم يكــن موجــودًا بــه غيــر اخلادمــة حيــث كانــوا 
مســافرين وأتــى املتهــم حيــث كان يعمــل ســائقًا خاصــًا لديــه ودخــل 
املنــزل وقــام باغتصــاب اخلادمــة وأن اخلادمــة أبلغتــه بذلــك، جــرى عــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه فصــادق علــى دخــول املنــزل وقــرر أنــه فعــل 
فاحشــة الزنــا باخلادمــة برضاهــا وبطلــب منهــا، عــدم وجود بينــة للمدعي 
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العــام علــى فعــل فاحشــة الزنــا بالقــوة، رد دعــوى املدعــي العــام إقامة حد 
احلرابــة، لتوفــر شــروط إقامــة حــد الزانــي غيــر احملصــن صــدر احلكــم 
بإقامــة حــد الزانــي غيــر احملصــن علــى املدعــى عليــه بجلــده مائــة جلــده 

وتغريبــه عــام مســافة قصــر، مت  تصديــق احلكــم مــن االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده الصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لدينــا 
نحــن قضــاة احملكمــة العامــة بالدمــام كل مــن: ..... و..... و..... فتحــت 
ــى  ــاًء عل ــوم االثنــن 1434/4/1هـــ بن ــاح ي اجللســة متــام العاشــرة مــن صب
املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم33581946 املقيــدة 
وكان  1433/9/19هـــ  وتاريــخ  برقــم331731677  احملكمــة  لــدى 
اعتياديــة  إجــازة  فوافــق  1434/3/2هـــ  االثنــن  يــوم  لنظرهــا  املقــرر 
 34508301 رقــم  الرئيــس  فضيلــة  خطــاب  مبوجــب  اجللســة  لرئيــس 
وتاريخ1434/2/30هـــ  وبهــا حضــر املدعــي العــام وادعــى علــى احلاضــر 
معــه بنجاديشــي اجلنســية مبوجــب بطاقــة بديلــة رقــم يف 1433/7/15هـ 
يف  قائــًا  1433/7/15هـــ  منــذ  الدمــام  إصاحيــة  بشــعبة  املوقــوف 
دعــواه عليــه: إنــه بتاريــخ 1433/7/13هـــ  تقــدم إلــى مركــز شــرطة 
إلــى منزلــه  ..... مدعيــًا دخــول املدعــى عليــه  جنــوب الدمــام املواطــن 
ولــم يكــن متواجــدًا يف املنــزل ســوى اخلادمــة. وبضبــط باغــه أفــاد 
أنــه قبــل أســبوعن كانــوا مســافرين وأتــى املتهــم كان يشــتغل لديهــم 
ســائقًا خاصــًا ســابقًا وقــد دخــل إلــى املنــزل وقــام باغتصــاب اخلادمــة 
وأفــاد أن اخلادمــة هــي مــن أخبرتهــم عــن احلادثــة. وأفــاد أنــه مت إحضــار 
املدعــى عليــه وأقــر لديهــم بفعلتــه. وبضبــط أقــوال اخلادمــة أفــادت أن 
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املتهــم كان يشــتغل لــدى كفيلهــا ســابقًا وطلــب منهــا أنــه تصادقــه 
ــه داخــل املنــزل  فرفضــت ذلــك وذات مــرة خرجــت لرمــي القمامــة فرأت
يف كــراج الســيارات فقــام مبســكها وإدخالهــا إلــى غرفــة نومهــا وقــام 
بتعريتهــا مــن املابــس ثــم قــام باغتصابهــا. ومبواجهــة املتهــم باخلادمــة 
أصــرت اخلادمــة أنــه قــام باغتصابهــا بالقــوة وأنكــر املتهــم ذلــك وأفــاد 
أن اخلادمــة هــي مــن فتحــت لــه البــاب وطلبــت منــه فعــل الفاحشــة بهــا 
وأنكــرت اخلادمــة ذلــك. وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بدخــول املنــزل 
والزنــا باخلادمــة ..... حيــث أفــاد أن العائلــة كانــت يف ســفر حيــث كان 
يف وقتهــا يعمــل لديهــم ســائقًا، وقــد كانــت اخلادمــة تطلــب منــه يف 
بعــض األحيــان الدخــول للمنــزل إلصــاح بعــض احلاجيــات وذات مــرة 
طلبــت منــه اخلادمــة الدخــول للمنــزل وحــن دخــل أقفلــت اخلادمــة البــاب 
وطلبــت منــه فعــل الفاحشــة. وأفــاد أنــه قــام بفعــل الفاحشــة بهــا بإيــاج 
ــى اتهامــه بانتهــاك  ــق إل ــه داخــل فرجهــا. وقــد انتهــى التحقي ــزل مني وأن
حرمــة منــزل بقصــد االعتــداء علــى العــرض واغتصــاب اخلادمــة املنزليــة 
وفعــل فاحشــة الزنــا بهــا بالقــوة. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
وضــرب مــن ضــروب اإلفســاد يف األرض وانتهــاك ألعــراض املعصومــن 
علــى ســبيل الغلبــة والقهــر واإلفســاد أطلــب إثبــات ما أســند إليه واحلكم 
عليــه بحــد احلرابــة الــوارد يف اآليــة رقــم )33( مــن ســورة املائــدة يف ضــوء 
قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )85( وتاريــخ 1401/11/11هـ.علمــًا بــأن 
احلــق اخلــاص ال زال قائمــًا. هــذه دعــواي. وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب 
قائــًا: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه بعضــه صحيــح وبعضــه غيــر 
صحيــح فمــا ذكــره مــن كونــي فعلــت الفاحشــة باخلادمــة املذكــورة 
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وأننــي أنزلــت املنــي داخــل فرجهــا وأننــي كنــت أعمــل ســائقًا لــدى املبلــغ 
ــم  ــدًا فل ــح أب ــر صحي ــح أمــا مــا ذكــره يف باقــي دعــواه فغي فهــذا صحي
أقــم باغتصــاب اخلادمــة ولــم أقــم بتعريتهــا مــن مابســها والــذي حصــل 
أنــه يف يــوم الواقعــة كان كفيلــي وأهلــه خــارج املنــزل فاتصلــت بــي 
اخلادمــة وطلبــت منــي إحضــار وجبــة مــن مطعــم هارديــز فلمــا أحضرتهــا 
فتحــت لــي البــاب ثــم أمســكت بيــدي وطلبــت منــي فعــل الفاحشــة بهــا 
فمارســت معهــا فاحشــة الزنــا مــرة واحــدة وهــي راضيــة فقــد أوجلــت 
ذكــري يف فرجهــا وأنزلــت املنــي بداخلهــا وال شــبهة لــي بهــذا الــوطء 
ــادٌم علــى  ــا ن ــم يســبق لــي الــزواج أبــدًا وأن ــا مســلم وغيــر محصــن فل وأن
مــا فعلــت وتائــب إلــى اهلل تعالــى. هــذه إجابتــي. وبعــد ســماع الدعــوى 
واإلجابــة قــال املدعــي العــام الصحيــح مــا ذكرتــه وال صحــة ملــا ذكــره 
املدعــى عليــه ولــدي البينــة علــى ذلــك وهــي مــا يف أوراق املعاملــة أطلــب 
االطــاع عليهــا. اهـــ. وقــد قــام بــدور الترجمــة املتعــاون مــع احملكمــة ..... 
بنجاديشــي اجلنســية مســلم الديانــة مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم .....  يف 
جلســة أخــرى فتحــت مبشــاركة فضيلــة الشــيخ وبهــا حضــر املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه وجــرى تــاوة مــا ســبق ضبطــه مــن قبــل الشــيخ 

ــه. فصادقــا علي
 ثــم كــرر املدعــى عليــه جوابــه املرصود يف اجللســة الســابقة ثاث مرات. 
ــق  ــى اللفــة رقــم )1( وقــد تضمــن التحقي اهـــ. بعدهــا جــرى االطــاع عل
مــع املدعــى عليــه مــن قبــل شــرطة جنــوب الدمــام وقــد تضمنــت أجوبتــه 
طبــق مــا ذكــره يف جوابــه عــن الدعــوى. اهـــ. كمــا جــرى االطــاع علــى 
اللفــة رقــم )5-6( وقــد تضمــن التحقيــق مــع املدعــى عليــه مــن قبــل 
ــه طبــق مــا ذكــره  ــة التحقيــق واالدعــاء العــام وقــد تضمنــت أجوبت هيئ
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ــل  ــة مــن قب ــق مــع املدعي ــى التحقي أيضــًا. اهـــ. كمــا جــرى االطــاع عل
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )12( وكذلــك 
محضــر املواجهــة بينهــا وبــن املدعــى عليهــا وقــد ذكــرت املدعيــة أنهــا 
قــام باغتصابهــا بينمــا ذكــر املدعــى عليــه طبــق جوابــه. اهـــ. ثــم جــرى 
االطــاع علــى جميــع طيــات املعاملــة ولــم جنــد فيهــا مــا يؤثــر .اهـــ. وقــد 
قــام بــدور الترجمــة املوظــف ..... يف احملكمــة باكســتاني اجلنســية ويف 
جلســة أخــرى  حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ويف هــذه اجللســة قــال 
املدعــي العــام: ليــس لــدي زيــادة بينــة ســوى مــا ذكــرت. اهـــ. فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام املتضمنــة قيــام املدعــى عليــه بانتهــاك 
حرمــة إحــدى املنــازل بقصــد االعتــداء علــى العــرض واغتصــاب اخلادمــة 
املنزليــة وفعــل فاحشــة الزنــا بالقــوة وجــواب املدعــى عليــه املتضمــن 
مصادقتــه علــى فعــل فاحشــة الزنــا باخلادمــة برضاهــا وأنــه أولــج ذكــره 
يف فرجهــا وأنــزل املنــي بداخلهــا وذلــك بإحــدى املنــازل وأنكــر فعلــه 
الفاحشــة بالقــوة ومبــا أن املدعــي العــام لــم يقدم بينة على فعله الفاحشــة 
بالقــوة وليــس ثمــة قرائــن تتجــه عليــه ومبــا أنــه قــد توفــرت شــروط إقامــة 
حــد الزانــي علــى املدعــى عليــه فهــو مســلم غيــر محصــن وأقــد أقــرَّ 
ح بحقيقــة الــوطء وال شــبهة لــه بــه ومبــا أنَّ الزنــا مــن  أربــع مــرات وصــرَّ
الســبع املوبقــات وقــد قــال تعالــى )) وال تقربــوا الزنــا إنــه كان فاحشــة 
وســاَء ســبيًا (( فانتشــاره مــؤذٌن بخطــٍر جســيم وفيــه هتــٌك لألعــراض 
واختــاط يف النســل وكاهمــا جــاء الشــرع بحفظهــا وصيانتهــا ومبا أن 
املدعــى عليــه يعمــل ســائقًا لــدى املنــزل الــذي مت فيــه فعــل الفاحشــة ممــا 
يعنــي أن دخــول للمنــزل أمــٌر معتــاد وليــس فيــه هتــك حلرمتــه لذلــك كلــه 
فقــد قررنــا اآلتــي: أواًل/ رددنــا دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه 
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ــا إدانــة املدعــى عليــه بفعــل  ــًا/ ثبــت لدين بإقامــة حــد احلرابــة عليــه. ثاني
فاحشــة الزنــا وقررنــا إقامــة حــد الزانــي غيــر احملصــن عليــه بجلــده مائــة 
جلــدة دفعــة واحــدة وتغريبــه عامــًا مســافة قصــر وبذلــك كلــه حكمنــا. 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع 
املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضيــة فأفهــم باســتام 
نســخة احلكــم بتاريــخ 1434/7/17هـــ لتقــدمي اعتراضــه عليــه يف مــدة 
أقصاهــا ثاثــون يومــًا فــإذا مضــت ولــم يقــدم اعتراضــه فســيتم رفــع 
كافــة أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة كمــا قــرر 
املدعــى عليــه قناعتــه بــه وقــد قــام بــدور الترجمــة املوظــف يف احملكمــة 
..... هويتــه ســابقًا وكانــت ســاعة النطــق باحلكــم متــام الســاعة التاســعة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/7/10هـــ. 
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
ــة  ــى املعامل ــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة ..... عل ــة األول اخلماسـيـ
برقــم  الدمــام  العامــة مبدينــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة 
احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  1434/12/24هـــ  وتاريــخ   33/1731677
برقــم 2908389 /34/خ1 وتاريــخ 29 /1434/12هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الشــرعي ذو الرقــم 34266715 والتاريــخ 12 /7 /1434هـــ الصــادر مــن 
أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة الشــيخ... والشــيخ... والشــيخ... 
اخلــاص بدعــوى ... املدعــي العــام ضــد... ، اجلنســية يف قضيــة فاحشــة زنــا 
وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة 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 1435/1/2 هـــ .
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رقم الصك: 3423681 تاريخه:1434/1/26هـ   
رقم الدعوى: 33612676

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34247530 تاريخه: 1434/6/20هـ

حرابــة - خطــف - اغتصــاب - إقــرار بارتــكاب الفاحشــة برضــى املدعــى 
عليهــا - رد دعــوى احلرابــة لعــدم ثبــوت موجبهــا - تطبيــق حــد الزانــي 
التعزيــر   - الزانــي احملصــن  درء حــد   - إقــرار  عــن  رجــوع   - احملصــن 

ــد واإلبعــاد عــن البــاد . بالســجن واجلل

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : »واغــد يــا أنيــس إلــى امــرأة هــذا 
، فــإن اعترفــت فارجمهــا« فاعترفــت فرجمهــا رواه البخــاري.

2- حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال : ملــا أتــى ماعــز بــن مالــك 
أو  أو غمــزت  لــه )لعلــك قبلــت،  قــال  النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
نظــرت( قــال : ال يــا رســول اهلل ، قــال: »أنكتهــا« ال يكنــي، قــال : نعــم. 

فعنــد ذلــك أمــر برجمــه رواه البخــاري وغيــره.
3- جابــر بــن ســمرة قــال: »رأيــت ماعــز بــن مالــك حــن جــيء بــه إلــى 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم رجــل قصيــر أعضل ليس عليه رداء فشــهد 
علــى نفســه أربــع مــرات أنــه زنــى فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
)فلعلــك( قــال : ال واهلل ، إنــه قــد زنــى اآلخــر قــال : فرجمــه رواه مســلم.
4- أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه يف قصــة ماعــز وفيــه : فقــال يــا رســول اهلل 
إنــه قــد زنــى فأعــرض عنــه ثــم جــاء مــن شــقه اآلخــر فقــال يــا رســول اهلل 
إنــه قــد زنــى فأمــر بــه يف الرابعــة فأخــرج إلــى احلــرة فرجــم باحلجــارة 
فلمــا وجــد مــس احلجــارة فــر يشــتد حتــى مــر برجــل معــه حلــي جمــل 



212

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بخطــف فتــاة 
قاصــرة وفعــل فاحشــة الزنــا بهــا حتــت تهديــد الســاح ممــا أدى حلملهــا 
منــه ســفاحا وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد احلرابــة 
حيــث قبــض عليــه علــى إثــر بــاغ مــن الفتــاة بأنهــا كانــت تســير يف 
الطريــق حتــى اقتربــت مــن البقالــة التــي يعمــل بهــا املدعــى عليــه فأقفــل 
بقالتــه واجتــه نحوهــا وبيــده ســكينا وأمســك بهــا وأدخلهــا العمــارة التي 
بهــا منزلــه فأنــزل مابســها واغتصبهــا وقــام بتصويرهــا وهــي عاريــة 
وكــرر معهــا الفعــل أكثــر مــن مــرة ثــم خرجــت ولــم تخبــر أحــدا مــن 
أهلهــا لكونهــا خائفــة وبعــد ظهــور عامــات احلمــل أخبــرت والدتهــا، 
جــرى فحــص عينــة الــدم القياســية للمدعــى عليــه ومقارنتهــا بعينــة الــدم 
للطفــل الــذي أجنبتــه الفتــاة بتقنية احلمض النووي )DNA( فظهر بأنها 
متطابقــة ممــا يثبــت بأنــه والــد الطفــل ، أنكــر املدعــى عليــه الدعــوى 
والتهمــة جملــة وتفصيــا ، مبواجهتــه مبــا تضمنــه حتليــل احلمض النووي 
أقــر بأنــه فعــل بهــا الفاحشــة برضاهــا مــرة واحــدة بعدمــا طرقــت عليــه 
ــال فوافــق ، أقــر املدعــى عليــه  ــة ري ــه ذلــك مقابــل مئ البــاب وطلبــت من
بفعــل الفاحشــة بالفتــاة برضاهــا أربــع مــرات ، فقــد ثبــت قيــام املدعــى 
عليــه بفعــل الفاحشــة بالفتــاة وحكمــت بــرد دعــوى املدعــي العــام إقامــة 
حــد احلرابــة لعــدم ثبــوت موجبــه، وحكمــت علــى املدعــى عليــه بالرجــم 

فضربــه بــه وضربــه النــاس حتــى مــات فذكــروا ذلــك لرســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه فــر حــن وجــد مــس احلجــارة ومــس املــوت 

فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم هــا تركتمــوه .
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قــررا  عليهمــا  احلكــم  وبعــرض  احملصــن،  الزانــي  حــد  املــوت  حتــى 
ــم فتحــت اجللســة  ــراض بائحــة فأفهمــا بتعليمــات االســتئناف، ث االعت
بعدمــا قــدم املدعــى عليــه الئحتــه االعتراضيــة وجــرى إعــادة فتــح بــاب 
املرافعــة وقــرر بأنــه لــم يفعــل بالفتــاة فاحشــة الزنــا، وألن احلــدود تــدرأ 
بالشــبهات، لذلــك كلــه فقــد رجعــت احملكمــة عمــا حكمــت بــه مــن 
رجــم املدعــى عليــه حتــى املــوت حــد الزانــي احملصــن، مــع بقــاء حكمهــا 
الســابق فيمــا يخــص رد طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد احلرابــة لعــدم 
ثبــوت موجبــه، وبنــاء علــى مــا ذكــر ســابقًا مــن تســبيب للحكــم األول 
وبنــاء علــى مــا ذكــر مــن تســبيب للرجــوع ، فقــد حكمــت احملكمــة 
علــى املدعــى عليــه بالســجن خمــس ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه 
وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلدة، 
بــن كل دفعــة وأخــرى مــا ال يقــل عــن عشــرة أيــام ،وإبعــاده عــن البــاد 
بعــد تنفيــذ محكوميتــه ، وال يســمح لــه بالعــودة لهــا عــدا مــا تســمح بــه 
تعليمــات احلــج والعمــرة ، قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم بينمــا قــرر 

املدعــي العــام االعتــراض ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة وباالشــتراك مــع القاضــي ........ والقاضــي...... وبنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
املقيــدة  هـــ   1433/10/21 وتاريــخ   33612676 برقــم  جدة/املســاعد 
يــوم  وتاريــخ 1433/10/11 هـــ ففــي  برقــم 331788526  باحملكمــة 
 :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/01/12  االثنــن 
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11وفيهــا حضــر املدعــي العــام ........ وادعــى علــى احلاضــر معــه  .......
)44( عامــًا ، هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )...........( 
بتاريــخ 1433/2/28هـــ  مت القبــض علــى املذكــور مــن قبــل التحريــات 
والبحــث اجلنائــي مبحافظــة جــدة بعــد ورود بــاغ مــن املجنــي عليهــا 
الفتــاة/ ...........)ســودانية اجلنســية( البالغــة مــن العمــر )14( عامــًا تفيــد 
فيــه بأنــه يف شــهر رجــب مــن عــام 1432هـــ ويف حوالــي الســاعة الثالثــة 
ظهــرًا كانــت ذاهبــة إلــى اخلياطــة املجــاورة ملنزلهــم وعندمــا اقتربــت مــن 
العمــارة التــي فيهــا البقالــة التــي يعمــل بهــا املدعــى عليــه أقفــل املدعــى 
عليــه البقالــة واجتــه نحوهــا و يف يــده ســكن وامســك بهــا مــن عباءتهــا 
وأدخلهــا إلــى العمــارة التــي بهــا منزلــه وهنــاك أنــزل مابســها واغتصبهــا 
وذلــك بإدخــال ذكــره يف فرجهــا ثــم قــام بتصويرهــا بهاتفــه احملمــول 
وهــي عاريــة ثــم كــرر ممارســة فعــل الفاحشــة بهــا أكثــر مــن مــرة 
ثــم خرجــت مــن منزلــه وذهبــت إلــى منزلهــا دون أن تخبــر أحــدًا مــن 
أهلهــا ألنهــا كانــت خائفــة وأفــادت أنــه هددهــا بالســكن ومــع ظهــور 
التغيــرات يف جســدها )أعــراض احلمــل( أخبــرت والدتهــا مبــا حــدث . 
الــوالدة  مستشــفى  مــن  عليهــا  املجنــي  بحــق  الطبــي  التقريــر  وصــدر 
واألطفــال بــدون رقــم وبــدون تاريــخ املتضمــن وجــود حمــل داخــل الرحــم 
يف األســبوع التاســع والعشــرين وجــد غشــاء البــكارة متهتــك تهتــك 
قــدمي يف الســاعة 3-9-12 .كمــا صــدر تقريــر األدلــة اجلنائيــة الفنــي 
رقــم )...........( بشــأن فحــص عينــة قياســية مــن املجنــي عليهــا وطفلتهــا 
ومقارنتهــا باملدعــى عليــه املذكــور إلثبــات صلــة القرابــة وذلــك عــن 
طريــق اختبــارات احلمــض النــووي الوراثــي )DNA( املتضمــن اشــتراك 
العينــة القياســية التــي أخــذت مــن الطفــل بالعينــة القياســية التــي أخــذت 
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مــن املدعــى عليــه وتطابــق تلــك العينــات ممــا يثبــت أن املدعــى عليــه هــو 
ــل تســعة أشــهر  ــه قب ــه أفــاد بأن ــد الطفــل . وباســتجواب املدعــى علي وال
تقريبــًا وبعدمــا اقفــل البقالــة التــي يعمــل بهــا بحــي … حوالــي الســاعة 
الثالثــة ظهــرًا ذهــب إلــى منزلــه بنفــس العمــارة التــي بهــا البقالــة وعندمــا 
كان مبنزلــه طرقــت عليــه املجنــي عليهــا البــاب وفتــح لهــا البــاب ودخلت 
منزلــه مباشــرة وبعدهــا أخرجهــا بالقــوة واقفــل البــاب الن زوجتــه معــه 
بهــا  تــزوج  والتــي  اجلنســية(  )اندونيســية  وتدعــى.........  املنــزل  بداخــل 
ــال وهــي مقيمــة  ــد شــيخ اندونيســي مبهــر وقــدره ألــف ري قبــل ســنه عن
بطريقــة غيــر نظاميــة بينمــا اعتــرف يف أقوالــه األوليــة بفعــل فاحشــة 
الزنــا باملجنــي عليهــا مبوافقتهــا مببلــغ مائــة ريــال . وقــد انتهــى التحقيــق 
إلــى توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليــه بخطــف فتــاة قاصــر وفعــل فاحشــة 
الزنــا بهــا حتــت تهديــد الســاح ممــا أدى إلــى حملهــا منــه ســفاحا طبقــا 
لقــرار االتهــام رقــم )........( واملؤيــد بقــرار جلنــة إدارة الهيئــة رقــم ).........( 

ــة: ــن التالي ــة والقرائ ــك لألدل لعــام 1433 هـــ ، وذل
1- مــا جــاء بأقــوال املدعــى عليــه بحضــور الفتــاة ملنزلــه املدونــة علــى 

الصفحــة رقــم )6-8( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه  )46(
2- مــا جــاء بإقــرار املدعــى عليــه عنــد ســماع أقوالــه لــدى جهــة الضبــط 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )6-7( مــن محضــر االســتدالل املرفــق لفــه 

)7(مــن فعلــه لفاحشــة الزنــا باملجنــي عليهــا
3- مــا جــاء بالتقريــر الطبــي الصــادر بحــق املجنــي عليهــا املرفــق لفــه 

.)18(
4- مــا جــاء بالتقريــر الفنــي رقــم )...........( ورقــم )...........( املتضمــن 
مطابقــة عينــة دم املدعــى عليــه بعينــة دم الطفــل املولــود املرفــق لفــه )66-
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68( ولفــه )72-74( وباالطــاع علــى ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق 
مســجلة . وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه 
انتهــاكًا  ويعــد  شــرعا  عليــه  ومعاقــب  ومحــرم  فعــل  شــرعا  املعتبــرة 
حلرمــات املســلمن علــى ســبيل املكابــرة واملجاهــرة لــذا أطلــب إثبــات مــا 
اســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد احلرابــة وفقــًا لآليــة الكرميــة رقــم )33( 
مــن ســورة املائــدة يف ضــوء قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )85( وتاريــخ 
1401/11/11هـــ . )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا(  هــذه دعــواي 
. وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بواســطة املترجــم 
واملترجــم   ...... رقــم  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية  بنجاديشــي   ..........
........... باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم .... أجــاب قائــا: 
أن مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح جملــة وتفصيــا ومــا أقريــت 
بــه حتقيقــا كان حتــت اإلكــراه واإلجبــار ، ومــا ورد يف اســتجوابي 
مــن إقفــال البقالــة التــي أعمــل بهــا بحــي …… حوالــي الســاعة الثالثــة 
ظهــرًا وأننــي ذهبــت إلــى منزلــي بنفــس العمــارة التــي بهــا البقالــة وأن لــي 
زوجــة معــي بداخــل املنــزل وتدعــى/........... )اندونيســية اجلنســية( والتــي 
تزوجــت بهــا قبــل ســنة عنــد شــيخ اندونيســي مبهــر وقــدره ألــف ريــال 
ــي  ــح ، وأمــا مــا ورد مــن أنن ــة فصحي ــر نظامي وهــي مقيمــة بطريقــة غي
عندمــا كنــت مبنزلــي طرقــت علــي املجنــي عليهــا البــاب وفتحــت لهــا 
البــاب ودخلــت منزلــي مباشــرة وبعدهــا أخرجتهــا بالقــوة وأقفلــت البــاب 
فغيــر صحيــح . ومبواجهتــه بتقريــر األدلــة اجلنائيــة الفنــي رقــم )........( 
املجنــي عليهــا وطفلتهــا ومقارنتهــا  مــن  بشــأن فحــص عينــة قياســية 
طريــق  عــن  وذلــك  القرابــة  صلــة  إلثبــات  املذكــور  عليــه  باملدعــى 
اختبــارات احلمــض النــووي الوراثــي )DNA( املتضمــن اشــتراك العينــة 
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ــي أخــذت مــن  ــة القياســية الت ــي أخــذت مــن الطفــل بالعين القياســية الت
املدعــى عليــه وتطابــق تلــك العينــات ممــا يثبــت أن املدعــى عليــه هــو والــد 
الطفــل ، قــال : يف احلقيقــة أننــي فعلــت مــع املجنــي عليهــا الفاحشــة مــرة 
واحــدة يف ذلــك الوقــت ، وقــد كانــت هــي مــن حضــرت إلــي يف الشــقة 
طالبــة منــي مبلغــا وقــدره مائــة ريــال ففعلــت معهــا الفاحشــة مقابــل هــذا 
املبلــغ وكان ذلــك بطــوع املجنــي عليهــا واختيارهــا . وبطلــب زيــادة بينــة 
مــن املدعــي العــام قــال أطلــب املهلــة إلحضارهــا يف اجللســة القادمــة . 
ــوم االثنــن املوافــق 1434/01/19 هـــ  ــك ، ويف ي ــم رفعــت اجللســة لذل ث
افتتحــت اجللســة الســاعة 51 : 10وفيهــا حضــر الطرفــان ، وبســؤال 
املدعــي العــام عمــا طلــب اإلمهــال مــن أجلــه قــال : أطلــب اإلمهــال مــرة 
أخــرى إلحضــار زيــادة بينــة . فأفهــم بأنهــا املــرة الثانيــة التــي يطلــب 
فيهــا اإلفهــام ، ففهــم ذلــك . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك ، ويف يــوم االثنــن 
املوافق 1434/01/26هـ افتتحت اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيها حضر 
الطرفــان ، وبســؤال املدعــي العــام عمــا طلــب اإلمهــال مــن أجلــه قــال : 
أكتفــي مبــا جــاء يف أوراق املعاملــة . وبســؤال املدعــى عليــه عــن طريــق 
املترجــم ...........واملترجــم ......................هــل لديــك أوالد فقــال : نعــم ، 
لــدي ثاثــة أوالد يف الهنــد ، ولــم أرزق بــأوالد مــن زوجتــي االندونيســية 
التــي كانــت معــي يف الشــقة ، وكنــت أجامعهــا . وبتكــرار الســؤال 
للمدعــى عليــه عــن طريــق املترجمــن هــل جامــع املجنــي عليهــا ذلــك 
اليــوم قــال : نعــم فعلــت الفاحشــة مــع املجنــي عليهــا مــرة واحــدة وكان 
بطوعهــا واختيارهــا وكان بإيــاج نصــف العضــو الذكــري . وبســؤاله 
مــرة ثانيــة أجــاب بنفــس اإلجابــة ، وبســؤاله مــرة ثالثــة أجــاب بنفــس 
اإلجابــة ، وبســؤاله للمــرة الرابعــة أجــاب بنفــس اإلجابــة . فبنــاء علــى 
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ــى مــا جــاء بأقــوال املدعــى  ــاء عل ــة ، وبن مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب
عليــه بحضــور الفتــاة ملنزلــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )6-8( مــن دفتــر 
ــى مــا جــاء بإقــرار املدعــى عليــه  ــاء عل التحقيــق املرفــق لفــة )46( ، وبن
عنــد ســماع أقوالــه لــدى جهــة الضبــط املــدون علــى الصفحــة رقــم )7-6( 
مــن محضــر االســتدالل املرفــق لفــة )7( مــن فعلــه لفاحشــة الزنــا باملجنــي 
عليهــا ،وبنــاء علــى مــا جــاء بالتقريــر الطبــي الصــادر بحــق املجنــي عليهــا 
املرفــق لفــه )18(،وبنــاء علــى مــا جــاء بالتقريــر الفنــي رقــم )022345/
فحــوص وراثية/1433هـــ( ورقــم )022385/فحــوص وراثية/1433هـــ( 
املتضمــن مطابقــة عينــة دم املدعــى عليــه بعينــة دم الطفــل املولــود املرفــق 
إقــرار املدعــى عليــه يف  وبنــاء علــى  لفــة )66-68( ولفــة )74-72( ، 
املجلــس القضائــي مــن أنــه فعــل مــع املجنــي عليهــا الفاحشــة مــرة واحــدة 
يف ذلــك الوقــت ،وأنهــا هــي مــن حضــرت إليــه يف الشــقة طالبــة منــه 
مبلغــا وقــدره مائــة ريــال ففعــل معهــا الفاحشــة مقابــل هــذا املبلــغ وأن 
ذلــك كان بطــوع املجنــي عليهــا واختيارهــا ، وبنــاء علــى إقــرار املدعــى 
عليــه بذلــك أربــع مــرات يف مجلــس القضــاء ، وبنــاء علــى إقــرار املدعــى 
ــزل وتدعى/...........)اندونيســية  ــه زوجــة معــه بداخــل املن ــه مــن أن ل علي
اجلنســية( والتــي تــزوج بهــا قبــل ســنة عنــد شــيخ اندونيســي مبهــر قــدره 
ألــف ريــال وهــي مقيمــة بطريقــة غيــر نظاميــة وأنــه يجامعهــا ، وبنــاء 
علــى إقــرار املدعــى عليــه بــأن لــه ثاثــة مــن األوالد ، وبنــاء علــى إنــكار 
املدعــى عليــه فعــل الفاحشــة باإلكــراه ، ولــم يقــم املدعــي العــام البينــة 
علــى ذلــك ، وحلديــث )واغــد يــا أنيــس إلــى امــرأة هــذا ، فــإن اعترفــت 
فارجمهــا( فاعترفــت فرجمهــا رواه البخــاري ، وللحديــث الــذي رواه ابن 
عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال : ملــا أتــى ماعــز بــن مالــك النبــي صلــى اهلل 
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عليــه وســلم قــال لــه )لعلــك قبلــت ، أو غمــزت أو نظــرت( قــال : ال يــا 
رســول اهلل ، قــال : )أنكتهــا( ال يكنــي، قــال : نعــم . فعنــد ذلــك أمــر 
برجمــه . رواه البخــاري وغيــره ،وللحديــث الــذي رواه جابــر بــن ســمرة 
قــال :  رأيــت ماعــز بــن مالــك حــن جــيء بــه إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم رجــل قصيــر أعضــل ليــس عليــه رداء فشــهد علــى نفســه أربــع 
مــرات أنــه زنــى فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )فلعلــك( قــال : 
ال واهلل ، إنــه قــد زنــى اآلخــر قــال : فرجمــه . رواه مســلم ،لذلــك كلــه 
ــي عليهــا  ــه ...........الفاحشــة باملجن ــا فعــل املدعــى علي ، فقــد ثبــت لدين
الفتــاة/ ...........بإيــاج ، وحكمنــا بــرد دعــوى املدعــي العــام إقامــة حــد 
احلرابــة لعــدم ثبــوت موجبــه ، وحكمنــا علــى املدعــى عليــه بالرجــم 
حتــى املــوت حــد الزانــي احملصــن. وبــه حكمنــا . وبعــرض احلكــم قــرر 
الطرفــان االعتــراض ، وجــرى تســليمهما نســخة مــن احلكــم وإفهامهمــا 
بــأن لهمــا احلــق يف االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــا ،وإال ســقط 
وبــاهلل   .  12  :  00 الســاعة  اجللســة  وأقفلــت   . االعتــراض  يف  حقهمــا 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف 1434/01/26هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
 ........... ...........والقاضــي  القاضــي  مــع  وباالشــتراك  جــدة  مبحافظــة 
ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/03/09هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 
: 10 وفيهــا حضــر الطرفــان ، وقــدم املدعــى عليــه الئحــة اعتراضيــة 
برقــم 34/449978 يف 1434/02/21هـــ واملكونــة مــن 6 ورقــات جــرى 
االطــاع عليهــا وقررنــا فتــح بــاب املرافعــة ومناقشــة املدعــى عليــه حــول 
مــا قدمــه يف الئحتــه االعتراضيــة بواســطة املترجــم ...........مينــي اجلنســية 
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باإلقامــة رقــم ...........فقــرر املدعــى عليــه قائــا : اننــي لــم أفعــل فاحشــة 
الزنــا باملجنــي عليهــا . فبنــاء علــى رجــوع املدعــى عليــه عــن إقــراره بفعــل 
فاحشــة الزنــا ،وبنــاء علــى حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه يف قصــة 
ماعــز وفيــه : فقــال يــا رســول اهلل إنــه قــد زنــى فأعــرض عنــه ثــم جــاء 
مــن شــقه اآلخــر فقــال يــا رســول اهلل إنــه قــد زنــى فأمــر بــه يف الرابعــة 
فأخــرج إلــى احلــرة فرجــم باحلجــارة فلمــا وجــد مــس احلجــارة فــر يشــتد 
حتــى مــر برجــل معــه حلــي جمــل فضربــه بــه وضربــه النــاس حتــى مــات 
فذكــروا ذلــك لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه فــر حــن وجــد 
مــس احلجــارة ومــس املــوت فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم هــا 
تركتمــوه ، وبنــاء علــى أن احلــدود تــدرء بالشــبهات ، لذلــك كلــه فقــد 
رجعنــا عمــا حكمنــا بــه مــن رجــم املدعــى عليــه حتــى املــوت حــد الزانــي 
احملصــن ، مــع بقــاء حكمنــا الســابق فيمــا يخــص رد طلــب املدعــي 
العــام إقامــة حــد احلرابــة لعــدم ثبــوت موجبــه . وبــه حكمنــا . وبنــاء علــى 
مــا ذكــر ســابقا مــن تســبيب للحكــم األول وبنــاء علــى مــا ذكــر مــن 
تســبيب لرجوعنــا عــن احلكــم ، لذلــك كلــه ، فقــد حكمنــا علــى 
ــخ إيقافــه  ــارا مــن تاري ــه / ...........مــدة خمــس ســنوات اعتب املدعــى علي
1433/02/28هـــ وجلــده خمســمائة جلــده مفرقــة علــى دفعــات كل 
دفعــة خمســون جلــده ، بــن كل دفعــة وأخــرى ال يقــل عــن عشــرة أيــام 
ــه ،  ــة الســعودية بعــد تنفيــذ محكوميت ، وإبعــاده عــن اململكــة العربي
وال يســمح لــه بالعــودة لهــا عــدا مــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة 
. وبــه حكمنــا .  وبعــرض احلكــم قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر 
املدعــي العــام االعتــراض وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وإفهامــه 
بــأن لــه احلــق االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــا ، وإال ســقط حقــه يف 
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االعتــراض . وأقفلــت اجللســة الســاعة 00 : 11 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/9هـ
 احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد:- 
االولــى  اخلماســية  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بجــدة برقــم 3444815 
وتاريــخ   3423681 رقــم  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/4/1هـــ  وتاريــخ 
1434/1/26هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة 
........... والشــيخ/   ........... ...........والشــيخ/  الشــيخ/  بجــدة  العامــة 
املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ...........هنــدي اجلنســية ، املتهــم 
بخطــف فتــاة قاصــر وفعــل فاحشــة الزنــا بهــا حتــت تهديــد الســاح ممــا 
أدى إلــى حملهــا منــه ســفاحًا، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه .وبدراســة 
احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 349934  تاريخه:1434/1/12هـ   
رقم الدعوى: 33694641

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
158139 تاريخه: 1434/6/13هـ

حرابــة - اســتخدام ســاحي نــاري - اعتــداء - تعاطــي احلشــيش املخــدر 
 - املدعــى عليــه  إقــرار   - »الكبتاجــون«  تعاطــي احلبــوب احملظــورة   -
وجــود ســوابق قضائيــة - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر - إقامــة 
ــة النفــي بالســجن عشــرين ســنة - إقامــة  ــة واقتــراح عقوب حــد احلراب

حــد املســكر - تعزيــر لقــاء تعاطــي احلبــوب احملظــورة باجللــد . 

1- قــول اهلل تعالــى: »إمنــا جــزاء الذيــن يحاربــون اهلل ورســوله ويســعون 
يف األرض فســادًا أن يقتلــوا أو يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن 
خــاف أو ينفــوا مــن األرض ذلــك لهــم خــزي يف الدنيــا ولهم يف اآلخرة 

عــذاب عظيــم« املائــدة 33 .
2- قرار هيئة كبار العلماء رقم 85يف1401/01/11هـ .

3- التعميــم الــوارد مــن معالــي رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء برقــم 
292/ت يف1433/08/28هـــ املتضمــن تعميــم األمــر امللكــي رقــم 26834 
تاريــخ 1433/05/29هـــ القاضــي بــأن ال يقــل ســجن احملــارب عن عشــرين 

عامــًا وأن يكــون ذلــك قاعــدة عامــة . . . إلــخ.



223

جــرى توجيــه االتهــام للمدعى عليه بترويع اآلمنن وإخافة الســبيل وذلك 
بإطــاق النــار علــى مجموعــة مــن األشــخاص والتســبب بإصابــة بعضهــم 
وإتــاف ممتلــكات بعضهــم وتنــاول مــادة االمفيتامــن املنبــه واحملظــور 
واحلشــيش املخــدر احملظــور واملجــرم وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر 
املجــرم مبوجــب نظــام املــرور وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بحــد احلرابــة الــوارد يف اآليــة الكرميــة حيــث تلقــت اجلهــات األمنيــة 
باغــا عــن تعــرض شــرطي إلطــاق نــار وإصابتــه لــدى مقــر عملــه بإمــارة 
املركــز ، ويف نفــس اليــوم تلقــت اجلهــات األمنيــة باغــًا عــن تعــرض 
مواطــن للمطــاردة وإطــاق النــار، ويف نفــس اليــوم تلقــت اجلهــات األمنيــة 
مــن أحــد املقيمــن باغــا عــن تعرضــه إلطــاق نــار أدت إلصابتــه وقــد 
أفــاد املجنــي عليهــم بأنهــم ال يعرفــون املدعــى عليــه والدافــع علــى مــا 
قــام بــه ، بعــد البحــث والتحــري عــن صاحــب الســيارة لوحظــت ســيارة 
قريبــة مــن مواصفــات الســيارة املطلوبــة عنــد مفــرق فتــم التوقــف عندهــا 
واتضــح أنهــا بقيــادة املدعــى عليــه فتــم القبــض عليــه وبتفتيــش الســيارة 
وجــد ســاح شــوزن أمريكــي ووجــدت أظــرف فارغــة لطلقــات ســاح 
شــوزن، قــام املجنــي عليهــم بالتعــرف علــى املدعــى عليــه ، أثبــت حتليــل 
دم املدعى عليه احتوائه على مادة االمفيتامن واحلشــيش ، أقر املدعى 
عليــه بالتهمــة وأنــه فعــل ذلــك حتــت تأثيــر الكبتاجــون واحلشــيش حيــث 
أصبــح يهــم بــأن هنــاك أشــياء تطــارده وأن الســوابق التــي عليــه صحيحــة 
وأنــه ال يعــرف الدافــع الــذي حملــه علــى هــذا التصــرف، وبنــاءًا علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى وإلقــرار املدعــى عليــه ولوجــود ســوابق عليــه وألن 
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فعلــه يعــد محاربــة هلل ورســوله وســعيا يف األرض فســادا وبعــد االطــاع 
علــى التعميــم الــوارد مــن معالــي رئيــس املجلــس األعلــى املتضمــن تعميــم 
األمــر امللكــي القاضــي بــأن ال يقــل ســجن احملــارب عــن عشــرين عامــًا 
وأن يكــون ذلــك قاعــدة عامــة . . . إلــخ وبنــاءًا علــى مــا ســبق كلــه فقــد 
قــررت الدائــرة احلكــم مبــا يلــي : أواًل/ إقامــة حــد احلرابــة علــى املدعــى 
عليــه وتقتــرح يف ذلــك نفيــه علــى ضــوء التعميــم املشــار إليــه أعــاه. 
ثانيــًا/ إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه وذلــك بجلــده ثمانــن 
جلــده دفعــة واحــدة. ثالثــًا/ ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بتعاطيــه لثــاث 
حبــات محظــورة وتعزيــره لقــاء تعاطيــه احلبــوب احملظــورة بجلــده ســبعن 
جلــده دفعــة واحــدة. رابعًا/ثبــوت قيادتــه الســيارة حتــت تأثيــر املســكر 
وعقابــه يف ذلــك عائــد إلــى ولــي األمــر وصرفــت النظــر عــن بقيــة طلبــات 
املدعــي العــام وبــكل مــا تقــدم حكمــت، بعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليــه واملدعــي العــام قــررا عــدم قناعتهمــا باحلكــم ورغبــا رفــع احلكــم 
حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه كاملتبــع مــن غيــر الئحة ، عــادت املعاملة 
مــن محكمــة االســتئناف مبلحوظــة حيــث طلبــت اإلشــارة ملــدة ســجنه 
ألن مــا ورد يف التعميــم أشــار للحــد األدنــى ولــم يشــر لألعلــى ، قــررت 
الدائــرة يف اقتراحهــا بأنهــا تــرى أنــه يســجن عشــرين ســنة ويعامــل بعــد 
خروجــه وفقــا للتعميــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف ومــن 

احملكمــة العليــا.
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســوله نبينــا محمــد وبعــد ففــي 
متــام  يف  اجللســة  افتتحــت  1434/1/3هـــ  املوافــق  الســبت  اليــوم  هــذا 
الســاعة العاشــرة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
يف   33694641 برقــم  املســاعد  بحائــل/  العامــة  احملكمــة 
يف   332182066 برقــم  احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  1433/12/20هـــ 
................و...........القضــاة  مــن  كا  نحــن  لدينــا  1433/12/19هـــ 
باحملكمــة العامــة بحائــل وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــم 
...........سعودي اجلنسية مبوجب السجل املدني رقم 1037979778وقرر 
املدعــي العــام دعــواه قائــا بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام 
بفــرع الهيئــة مبنطقــة حائــل أدعــي علــى :......................البالــغ مــن العمــر 
)33( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...........( ، 
متعلــم ، أعــزب، يقيــم يف مدينــة الريــاض ، أوقــف بتاريخ 1433/6/2هـ 
وأودع الســجن العــام بحائــل مبوجــب مذكــرة التوقيــف رقــم )2...........
وتاريــخ   )1900( الــوزاري  للقــرار  اســتنادًا  1433/6/7هـــ  وتاريــخ 
1428/7/9هـ.فإنــه يف الســاعة الســابعة وأربعــن دقيقــة مــن صبــاح يــوم 
االثنــن 1433/6/2هـــ تلقــت اجلهــات األمنيــة مــن املواطــن / ...........)55( 
 / املواطــن  زميلــه  تعــرض  فيــه  باغــًا ذكــر  اجلنســية  عامــًا ســعودي 
قريــة  بإمــارة  عملــه  مقــر  عنــد  وذلــك  وإصابتــه  نــار  إلطــاق   ...........
...........، ويف متــام الســاعة الثامنــة صباحــًا مــن نفــس اليــوم والتاريــخ 
تلقــت اجلهــات األمنيــة مــن املواطــن / ...........باغــًا ذكــر فيــه تعرضــه 
للمطــاردة وإطــاق النــار مــن قبــل قائــد ســيارة ......، ويف الســاعة الثامنــة 
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املقيــم  مــن  اجلهــات األمنيــة  تلقــت  والتاريــخ  اليــوم  نفــس  مــن  والثلــث 
.........../ باكســتاني اجلنســية باغــًا ذكــر فيــه تعرضــه إلطــاق نــار 
ممــا تســبب بإصابتــه وذلــك علــى طريــق ...........مــن قائــد ســيارة ..... 
وبســماع أقــوال املجنــي عليــه /...........)34( عامــًا ســعودي اجلنســية أفــاد 
...........وعنــد مــروره بقريــة  إلــى عملــه بإمــارة قريــة  أنــه عنــد ذهابــه 
...........شــاهد ســيارة .... تفحــط وتطــارد ســيارة ...... فتركهــا وتوجــه 
إلــى عملــه وبعــد ذلــك الحــظ أن الســيارة ....... متشــي خلفــه حتــى توقــف 
عنــد مركــز إمــارة........... وتوقــف قائــد الســيارة ..... ونــزل ومعــه ســاح 
شــوزن وقــال لــه ) أنــت وش تبــي منــي ( فأســرع نحــو البــاب لكــي يدخــل 
للمركــز فأطلــق عليــه النــار وأصابــه برجلــه اليســرى أســفل الفخــذ 
وذكــر بأنــه ال يعرفــه . وبســماع إفــادة املجنــي عليــه / ...........أفــاد أنــه 
أثنــاء ذهابــه إلــى عملــه بقريــة ...........شــاهد ســيارة ....... قــدمي خــارج مــن 
طريــق إمــارة ...........وســلك طريــق قريــة ...........وبعــد فتــرة شــاهد...... 
متوقــف علــى ميــن الطريــق واســتمر هــو يف طريقــه وبعــد ذلــك شــاهد ..... 
ميشــي خلفــه ويطلــب منــه التوقــف وشــاهده ولــم يعرفــه وكان معه ســاح 
زجــاج  عليــه وكســر  النــار  وأطلــق   .... فطــارده صاحــب  منــه  فهــرب 
ســيارته اخللفــي وزجــاج بــاب الراكــب األميــن اخللفــي واســتمر مبطاردتــه 
فدخــل قريــة ...........وخــرج منها مســرعًا وكان صاحب الســيارة يطارده 
وكانــا يســيران بســرعة جنونيــة وعندمــا أقبــل علــى قريــة ...........اختفــى 
ــه  ــة ...........وذكــر بأن ــى مدين ــى وصــل إل ــه واســتمر هــو بالســير حت عن
أطلــق النــار عليــه مرتــن مــن ســاح الشــوزن الــذي كان معــه. وبســماع 
إفــادة املجنــي عليــه املقيــم / ...........)28( عامــًا باكســتاني اجلنســية 
أفــاد أنــه أثنــاء ســيره باجتــاه مدينــة ...........شــاهد ســيارة ....... واقفــة 
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علــى يســار الطريــق فلمــا أصبــح بجانبــه أطلــق النــار عليــه وأصابــه بيــده 
اليســرى وال يعــرف الســبب واســتمر بالســير حتــى وصــل إلــى مدينــة 
............وبعــد البحــث والتحــري عــن صاحــب الســيارة لوحظــت ســيارة 
قريبــة مــن مواصفــات الســيارة املطلوبــة عنــد مفــرق قريــة ...........فتــم 
التوقــف عندهــا واتضــح أنهــا بقيــادة املتهــم املذكــور أعــاه فتــم القبــض 
عليــه وبتفتيــش ســيارة املتهــم وجــد ســاح مــن نــوع شــوزن أمريكــي 
الصنــع ) ...... ( صنــع) ... ( بــدون رقــم داخــل الســيارة باملرتبــة اخللفيــة 
مخبــأة حتــت قطعــة قمــاش وعــدد )26( ســت وعشــرون طلقــة حيــة 
ووجــدت أظــرف فارغــة لطلقــات ســاح شــوزن ، وباالنتقــال واملعاينــة 
ملوقــع اجلرميــة األول كان عنــد مركــز إمــارة قريــة ...........شــوهدت آثــار 
إطــاق نــاري علــى مدخــل املركــز الــذي يفتــح ناحيــة الشــرق كمــا 
شــوهدت آثــار دمــاء داخــل حــوش املركــز وقريــب مــن البــاب ووجــدت 
آثــار دمــاء أمــام وداخــل غرفــة الضيافــة باملركــز ولوحــظ أثــر إلطــارات 
ســيارة نتيجــة اســتخدام املكابــح متوقفــة أمــام البــاب الرئيــس للمركــز 
ولــم يشــاهد أي أظــرف فارغــة باملوقــع وقــد أثبــت التقريــر الفنــي رقــم 
وتاريــخ   )...........( برقــم  اجلنائيــة  األدلــة  إدارة  مــن  الصــادر   ...........
1433/6/14هـــ أن األظــرف التــي مت رفعهــا مــن مســرح اجلرميــة وســيارة 
املتهــم مطلقــة مــن الســاح الشــوزن الــذي عثــر عليــه مــع املتهــم وأقــر 
ــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم )  ــة ســيارة مــن ن ــه لــه كمــا مت معاين بحيازت
...........( .... بقيــادة املجنــي عليــه / ........... اتضــح أنهــا تعرضــت إلطــاق 
نــار مــن اخللــف حيــث كســر الزجــاج اخللفــي و زجــاج الراكــب اخللفــي 
األميــن كمــا شــوهدت آثــار للمقذوفــات يف ســقف الســيارة كمــا مت 
معاينــة ســيارة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم ) ...........( بقيــادة املجنــي 
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عليــه املقيــم ...........اتضــح تعرضهــا إلطــاق نــار مــن جهــة بــاب الســائق 
ونتــج عنــه حتطــم زجــاج بــاب الســائق وارتطام املقذوفات ببــاب الراكب 
ــاب  ــادة للســيارة وب ــة القي ــى عجل ــار دمــاء عل مــن ا لداخــل وشــوهدت آث
الســائق مــن الداخــل وقــد أثبــت قصــاص األثــر بعــد معاينتــه للموقــع 
الــذي يقــع بــن قريــة ...........وقريــة ...........أن اآلثــار تبــن أن هناك ســيارة 
نزلــت ميــن الطريــق وتوقفــت ثــم عــادت للطريــق مــرة أخــرى وهــذه اآلثــار 
مطابقــة ألثــار الســيارة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم ........... اللــون 
التــي يقودهــا املتهــم ومبعاينــة موقــع احلادثــة عنــد إمــارة قريــة ...........لــم 
يعثــر علــى مــا يفيــد التحقيــق ألن املوقــع مســفلت وقــد أثبــت خطــاب 
مديــر شــعبة األســلحة واملتفجــرات عــدم وجــود أي ســاح مرخــص باســم 
املتهــم وبعــرض الســيارة مــن نــوع ....... حتمــل لوحــة رقــم........... علــى 
املواطــن / ........... اســتطاع التعــرف عليهــا وأنهــا نفــس الســيارة التــي 
كانــت تطــارده وقــام قائدهــا بإطــاق النــار عليــه كمــا جــرى عــرض 
ــى املواطــن / ...........واســتطاع التعــرف عليهــا  الســيارة املشــار إليهــا عل
وأنهــا نفــس الســيارة التــي شــاهدها عنــد قدومــه إلــى إمــارة قريــة ...........
وبعــرض املتهــم مــع مجموعــة أشــخاص مشــابهن لــه علــى املواطــن / 
...........واملواطــن / ...........اســتطاعا التعــرف عليــه أنــه هــو مــن كان 
 )........... برقــم  امللــك بحائــل  إليهــا  املشــار  الســيارة الكابــرس  يقــود 
وتاريــخ 1433/6/29هـــ والتقريــر الصــادر مــن مستشــفى امللــك بحائــل 
النهائــي  الطبــي  التقريــر  تضمــن  وقــد   /6/29 وتاريــخ  برقــم...........( 
امللــك  مستشــفى  مــن  الصــادر   )...........( ...........رقــم  عليــه  للمجنــي 
……… بحائــل برقــم )......................( وتاريــخ 1433/6/21هـــ ادعــاء 
املجنــي عليــه إصابتــه بطلــق نــاري هوائــي وكان يعانــي مــن كســر 
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جراحيــة  عمليــة  إجــراء  مت  وقــد  الثالثــة  الدرجــة  مــن  مفتــوح  متفتــت 
لتنظيــف اجلــرح مــع تثبيــت الكســر مبســمار نخاعــي وخــرج بتاريــخ 
ــة ومــدة  ــادات اخلارجي ــة بالعي 1433/6/8هـــ مــع إعطــاءه موعــد للمتابع
الشــفاء ســتة أســابيع مــا لــم حتــدث مضاعفــات .كمــا أثبتــت التقاريــر 
الطبيــة للمجنــي عليــه / ...........رقــم )...........( الصــادر مــن مستشــفى 
ورقــم  1433/6/29هـــ  )...........وتاريــخ  برقــم  بحائــل   ……… امللــك 
نــاري  بطلــق  إصابــة  املتضمنــة  الصــادر مستشــفى 1433هـــ   )...........(
تســبب بإصابــة الشــريان واألوعيــة واألعصــاب للركبــة اليســرى ومــدة 
الشــفاء من ثاثة أشــهر إلى ســتة أشــهر كما أثبت التقرير الكيميائي 
الشــرعي رقم )...........( الصادر من مركز مراقبة الســموم والكيمياء 
ــة  ــخ 1433/6/29هـــ إيجابي ــم برقم...........وتاري ــة مبنطقــة القصي الطبي
العينــة املأخــوذة مــن املتهــم ملــادة األمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة كمــا 
أيــض  نــواجت  مــن  بينــول وهــو  للتتراهيدروكانــا  العينــة  إيجابيــة  ثبــت 
احلشــيش املخــدر وورد التقريــر رقــم ...........الصــادر مــن األدلــة اجلنائيــة 
املتهــم  أيــدي  مــن  أخذهــا  مت  التــي  املســحات  بفحــص  املتعلــق   ،،،
املذكــور ســلبية العينــة ملخلفــات اإلطــاق النــاري وهــذا ال يعنــي عــدم 
اســتخدام الســاح لعــدة عوامــل مــن ضمنهــا ) نوعيــة الســاح وآليتــه 
العامــل الزمنــي وإزالــة اآلثــار عــن طريــق غســيل األيــدي أو مســحها 
بقصــد أو بــدون قصــد( وبســماع شــهادة الشــاهد / ......................)26( 
عامــًا ســعودي اجلنســية أفــاد أن زميلــه املجنــي عليــه / ......................
اتصــل بــه وذكــر لــه تعرضــه إلطــاق نــار مــن قبــل قائــد ســيارة ...... 
فتوجــه لــه علــى طريــق ...........ويف طريقــه شــاهد الســيارة ..... واقفــة 
علــى جانــب الطريــق عنــد قريــة ...........ونــازل منهــا شــخص معــه ســاح 
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ولــم يتوقــف عنــده واســتمر بالســير إلــى مدينــة ...........ملقابلــة املجنــي 
عليــه /...........كمــا ذكــر بأنــه لــم يشــاهد املتهــم وهــو يطلــق النــار أو 
يقــوم باملطــاردة وبســماع شــهادة الشــاهد / ......................أفــاد أنــه عنــد 
حضــوره إلــى مقــر عملــه بإمــارة قريــة ...........وقبــل دخولــه للمركــز 
قابلتــه ســيارة مــن نــوع ...... يقودهــا شــخص مكشــوف الــرأس وبعــد 
دخولــه للمركــز شــاهد زميلــه املجنــي عليــه / ......................مصابــًا يف 
غرفــة الضيافــة وقــام بإســعافه مــع مديــر املركــز وأخبــره بــأن قائــد 
ســيارة ...... هــو مــن أطلــق عليــه النــار وباســتجواب املتهــم أقــر بأنــه خــرج 
مــن مدينــة الريــاض لوجــود ثــاث ســيارات تطــارده وكان يريــد الذهــاب 
إلــى قريــة ...........ألخــذ ســاح شــوزن موجــود يف املنــزل وذلــك أنــه تنــاول 
حبتــن مــن احلبــوب احملظــورة بعــد خروجــه مــن الريــاض وأصبــح يــرى 
أشــياء تطــارده ووصــل إلــى القريــة قرابــة الســاعة السادســة صباحــًا 
وأخــذ الســاح الشــوزن وهــو ســاح يعــود لــه وغيــر مرخــص وكان 
هنــاك ظــل يطــارده وعندمــا تابعــه كانــت ســيارة ...... فخرجــت عــن 
الطريــق وكان اجلــو غبــار وعندمــا عــادت إلــى الطريــق حتولــت الســيارة 
ــه شــخص  ــه حتــى وصــل إلــى إمــارة ...........ونــزل من إلــى جيــب فلحــق ب
فركــب  يصــرخ  وســمعه  النــار  عليــه  أطلــق  ولكنــه  الهــرب  وحــاول 
ســيارته وتوجــه إلــى قريــة ...........وشــاهد ســيارة ..... وأطلــق عليــه النــار 
وبعدمــا جتــاوز قريــة ...........توقــف فمــرت مــن أمامــه ســيارة .... فأطلــق 
النــار عليهــا وأنــه ال يعلــم ســبب قيامــه بهــذه األفعــال كمــا ذكــر بأنــه ال 
يعــرف األشــخاص الذيــن أطلــق عليهــم النــار وليــس بينــه وبينهــم أي 
ــن وإخافــة  ــع اآلمن ــه عــن اتهامــه بتروي ــق مع عــداوة وقــد اســفر التحقي
الســبيل وذلــك بإطــاق النــار علــى مجموعــة مــن األشــخاص والتســبب 
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بإصابــة بعضهــم وإتــاف ممتلــكات بعضهــم واملجــرم شــرعًا واتهامــه 
بتنــاول مــادة االمفيتامــن املنبــه واحملظــور واحلشــيش املخــدر واحملظــور 
واملجــرم مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر املجرم 
مبوجــب نظــام املــرور . ) مت فــرز أوراق مســتقلة ملعاجلــة موضــوع حيــازة 
الســاح والذخيــرة بــدون ترخيــص مــن قبــل احملكمــة املختصــة( وذلــك 
علــى  املــدون  شــرعًا  املصــدر  اعترافــه   -1 التاليــة:  والقرائــن  لألدلــة 
الصفحــة رقــم ) 5.4( لفــة رقــم)1(.  2- مــا جــاء بشــهادة الشــهود املدونــة 
علــى الصفحــة رقــم )14.13.10( لفــة رقــم )5( 3- مــا جــاء بالتقاريــر 
الطبيــة املشــار إليهــا املرفقــة لفــة رقــم ) 60.53.47.45.24( 4- مــا جــاء 
مبحضــر املعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )3.2(  لفــة رقــم)4( 5- مــا 
ــى الصفحــة رقــم )4(  لفــة  جــاء مبحضــر القبــض والتفتيــش املــدون عل
رقــم )4( 6- مــا جــاء باحملضــر املعــد مــن قبــل قصــاص األثــر املــدون علــى 
الصفحــة رقــم )6( لفــة رقــم )5( 7- مــا جــاء مبحاضــر العــرض للمتهــم 
وســيارته املدونــة علــى الصفحــة رقــم )16.15( لفــة رقــم )5( 8- مــا جــاء 
بالتقريــر اجلنائــي املصــدر رقــم )8( لعــام 1433هـــ املرفــق لفــة رقــم )71( 
9- مــا جــاء بالتقريــر الفنــي لألســلحة رقــم )51( لعــام 1433هـــ املشــار 
إليــه واملرفــق لفــة رقــم )67( 10- مــا جــاء بالتقرير الكيميائي الشــرعي 
املشــار إليــه املرفــق لفــه رقــم )56( وبالبحــث يف ســجله اجلنائــي تبــن أن 
لــه ســتة ســوابق هــي : اعتــداء - فعــل فاحشــة اللــواط - حيــازة واســتعمال 
مخــدرات - ترويــج املســكرات - حيــازة املخــدرات وحيــث إمنــا أقــدم 
عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ويعــد ضربــًا من ضروب اإلفســاد 
وســالكي  اآلمنــن  وترويــع  الســبيل  إخافــة  مــن  فيــه  وملــا  األرض  يف 



232

الطريــق ،،، أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه اســتنادًا للمادتــن 
)129.126( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة واحلكــم عليــه بحــد احلرابــة 
الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )33( مــن ســورة املائــدة يف ضــوء قــرار 
ومصــادرة  1401/1/11هـــ  وتاريــخ   )85( رقــم  العلمــاء  كبــار  هيئــة 
الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة وإثبــات إدانتــه بتعاطــي مادتــي احلشــيش 
املخــدر واالمفيتامــن املنبــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1- الســجن 2-املنــع 
مــن الســفر وفقــًا للمادتــن )56.41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ــر املخــدر  ــادة الســيارة حتــت تأثي ــه بقي ــات إدانت ــة وإثب ــرات العقلي واملؤث
وإفهامــه بــأن عقابــه علــى ذلــك عائــد للجهــة املختصــة ) علمــًا بــأن احلــق 
اخلــاص مــا زال قائمــًا ( هكــذا ادعــى وبــرد ذلــك علــى املدعــى عليــه 
املتهــم فأجــاب وهــو باألهليــة املعتبــرة شــرعا قائــا  : مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن أنــي أطلقــت النــار علــى التفصيــل الــذي ذكــره وعــدده ثــاث 
مــرات علــى ثاثــة أشــخاص فهــو صحيــح ولكنــي أطلقــت حتــت تأثيــر 
مــا تعاطيتــه مــن حبــوب الكبتاجــون وعددهــا حبتــان وســيجارة واحــدة 
مــن احلشــيش املخــدر والســوابق املذكــورة يف الدعــوى العامــة كلهــا 
صحيحــة وأنــا أعمــل بشــركة ........... مبدينــة الريــاض هكــذا أجــاب 
فجــرى الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة وجــد بــن طياتهــا بينــات املدعــي 

العام التي أشار اليها يف الئحته وهي كما يلي:
1. اعترافــه املصــدر شــرعًا املــدون علــى الصفحــة رقــم )5.4( لفــة رقــم 

)1(
2. مــا جــاء بشــهادة الشــهود املدونــة علــى الصفحــة رقــم )14.13.10 

)لفــة رقــم )5(
رقــم  لفــة  املرفقــة  إليهــا  املشــار  الطبيــة  بالتقاريــر  جــاء  مــا   .3
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)60.53.47.45.24 (
4. مــا جــاء مبحضــر املعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )3.2(  لفــة رقــم 

)4 (
5. مــا جــاء مبحضــر القبــض والتفتيــش املــدون علــى الصفحــة رقــم )4( 

لفــة رقــم )4(
6. مــا جــاء باحملضــر املعــد مــن قبــل قصــاص األثــر املــدون علــى الصفحــة 

رقــم )6( لفــة رقــم)5(
ــى الصفحــة  ــة عل 7. مــا جــاء مبحاضــر العــرض للمتهــم وســيارته املدون

رقــم )16.15( لفــة رقــم )5(
8. مــا جــاء بالتقريــر اجلنائــي املصــدر رقــم )8( لعــام 1433هـــ املرفــق لفــة 

رقــم )71(
9. مــا جــاء بالتقريــر الفنــي لألســلحة رقــم )51( لعــام 1433هـــ املشــار 

إليــه واملرفــق لفــة رقــم )67(
10. مــا جــاء بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املشــار إليــه املرفــق لفــه رقــم 

)56(
باالطــاع عليهــا وجدناهــا تتضمــن مــا أشــار اليهــا املدعــي العــام بائحته 
ومنهــا اعتــراف املدعــى عليــه املصــدق شــرعا املــدون لفــه )1( ص 5-4 
املتضمــن باســتجواب املتهــم أقــر بأنــه خــرج مــن مدينــة الريــاض لوجــود 
ثــاث ســيارات تطــارده وكان يريــد الذهــاب إلــى قريــة ...........ألخــذ 
ســاح شــوزن موجــود يف املنــزل وذلــك أنــه تنــاول حبتــن مــن احلبــوب 
احملظــورة بعــد خروجــه مــن الريــاض وأصبــح يــرى أشــياء تطــارده ووصــل 
إلى القرية قرابة الســاعة السادســة صباحًا وأخذ الســاح الشــوزن وهو 
ســاح يعــود لــه وغيــر مرخــص وكان هنــاك ظــل يطــارده وعندمــا تابعــه 
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كانــت ســيارة ...... فخرجــت عــن الطريــق وكان اجلــو غبــار وعندمــا 
عــادت إلــى الطريــق حتولــت الســيارة إلــى جيــب فلحــق بــه حتــى وصــل 
إلــى إمــارة ...........ونــزل منــه شــخص وحــاول الهــرب ولكنــه أطلــق عليــه 
النــار وســمعه يصــرخ فركــب ســيارته وتوجــه إلــى قريــة ...........وشــاهد 
ســيارة ..... وأطلــق عليهــا النــار وبعدمــا جتــاوز قريــة ...........توقــف فمــرت 
مــن أمامــه ســيارة ..... فأطلــق النــار عليهــا وأنــه ال يعلــم ســبب قيامــه بهــذه 
األفعــال كمــا ذكــر بأنــه ال يعــرف األشــخاص الذيــن أطلــق عليهــم 
ــه وبينهــم أي عــداوة أ هـــ والنتهــاء وقــت اجللســة رفعــت  ــار وليــس بين الن
اجللســة ،،،ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
ويف هــذه اجللســة جــرى الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة وجــد بــن طياتهــا 
اعتــراف مصــدق للمدعــى عليــه مــدون علــى لفــه )1( صفحــة صــــ 5/4ــــــ 
وهــذا نصــه : اقــر واعتــرف أنــا املواطــن ...........هويــة وطنيــة رقــم ...........
وتاريــخ 1415/8/22هـــ ســجل حائــل بأنــي كنــت ليلــة االثنــن موجــودا 
بالريــاض ليــا وقمــت بــأكل حبــوب مخــدرة وبعــد ذلــك قــام أصحــاب 
ثاثــة ســيارات مبضايقتــي فقصــدت التوجــه إلــى قريــة ...........لكــي 
آخــذ ســاحي املوجــود مبنزلنــا هنــاك وكانــت الســيارات تضايقنــي 
...........قاصــدا...........  مــع طريــق  ...........وتوجهــت  إلــى  وصلــت  حتــى 
وكان الفجــر قــد خــرج وانبــاح الشــوف وكان ظــل خلفــي يتابعنــي 
وتوجهــت إلــى منزلنــا بقريــة ...........وأخــذت ســاحا لــي نــوع شــوزن ومعــه 
ذخيــره وركبــت ســيارتي ..... ثــم شــاهدت الظــل مــرة أخــرى وقمــت 
بطــرده وملــا اقتربــت منــه خرجــت ســيارة .... ثــم خــرج عــن اخلــط وعــادت 
إليــه وملــا عــادت للطريــق حتولــت إلــى ..... وقمــت مبطاردتــه حتــى وصــل 
إلــى مركــز إمــارة ...........ونــزل منــه شــخص وقلــت لــه مــاذا تريــد منــي 
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تاحقنــي ومعــي الســاح نــوع شــوزن فهــرب يريــد الدخــول إلــى مبنــى 
ثــم حتركــت  النــار عليــه وســمعت صراخــه  اإلمــارة وقمــت بإطــاق 
مــن أمــام املركــز واجتهــت مــع طريــق ...........وشــاهدت فــورد ميشــي 
أمامــي فقمــت مبطاردتــه وإطــاق النــار عليــه وقمــت باللحــاق بــه حتــى 
منتصــف الطريــق بــن ...........و........... ثــم توقفــت ومــر مــن عنــدي .... 
متوجهــا الــى ...........وقمــت بإطــاق النــار م الســاح الــذي معــي مــن دون 
أي ســبب علمــا باننــي ال أعــرف مــن هــم الذيــن أطلقــت النــار عليهــم 
ولــم يكــن بينــي وبينهــم عــداوة أو مشــكله هــذا اقــرار منــي واعتــراف 
مبــا حصــل ومــا بــدر منــي حــول ذلــك وعليــه اوقــع أ هـــ واملصــدق عليــه 
شــرعا مــن قبــل فضيلــة قاضــي احملكمــة العامــة ب........... فبنــاًء علــى 
ودراســتها وحيــث  القضيــة  وبتأمــل  واإلجابــة  الدعــوى  مــن  تقــدم  مــا 
ــوب  ــه يتعاطــى احلب ــام وأن ــى دعــوى املدعــي الع ــه عل صــادق املدعــى علي
احملظــورة واحلشــيش وأنــه قــاد الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وقــرر أنــه 
أطلــق النــار وأصــاب مــن أصــاب حتــت تأثيــر احلبــوب واحلشــيش ومبــا أن 
املدعــى عليــه صاحــب ســوابق ممــا يــدل علــى تأصــل الشــر والفســاد يف 
نفســه وفعلــه أخيــرًا محاربــه هلل ورســوله وســعي يف األرض فســادًا وملــا 
جــاء يف إقــرار املدعــى عليــه املصــدق شــرعا ولقولــه تعالــى ] إمنــا جــزاء 
الذيــن يحاربــون اهلل ورســوله ويســعون يف األرض فســادًا أن يقتلــوا أو 
يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ينفــوا مــن األرض ذلــك 
لهــم خــزي يف الدنيــا ولهــم يف اآلخــرة عــذاب عظيــم [ املائــدة 33وملــا جــاء 
يف قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم 85يف1401/01/11هـــ وبعــد اإلطــاع 
علــى التعميــم الــوارد لنــا مــن معالــي رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء 
برقــم 292/ت يف1433/08/28هـــ املتضمــن تعميــم األمــر امللكــي رقــم 
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احملــارب  ســجن  يقــل  ال  بــأن  القاضــي  26834تاريخ1433/05/29هـــ 
ــاًء علــى  عــن عشــرين عامــًا وأن يكــون ذلــك قاعــدة عامــة . . . إلــخ فبن
مــا ســبق كلــه فقــد ظهــر لنــا مــا يلــي : أواًل/أمرنــا بإقامــة حــد احلرابــة 
علــى املدعــى عليــه ونقتــرح يف ذلــك نفيــه علــى ضــوء التعميــم املشــار إليــه 
أعــاه - ثانيًا/أمرنــا بإقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه وذلــك 
بجلــده ثمانــن جلــده دفعــة واحــدة -  ثالثًا/ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى 
عليــه بتعاطيــه لثــاث حبــات محظــورة وأمرنــا بتعزيــر املدعــى عليــه لقــاء 
ــة واحــدة -  ــده دفع ــده ســبعن جل ــك بجل ــوب احملظــورة وذل ــه احلب تعاطي
رابعًا/ثبــت لدينــا أن املدعــى عليــه قــاد الســيارة وحتــت تأثيــر املســكر 
وعقابــه يف ذلــك عائــد إلــى ولــي األمــر وصرفنــا النظــر عــن بقيــة طلبــات 
املدعــي العــام - وبــكل مــا تقــدم حكمنــا بعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليــه واملدعــي العــام قــررا عــدم قناعتهمــا باحلكــم ورغبــا رفــع احلكــم 
حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه كاملتبــع مــن غيــر الئحــة وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/1/10هـــ 
املوافق1434/02/02هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا املعامل ــة عشــر والنصــف وقــد وردتن افتتحــت اجللســة الســاعة احلادي
رئيســها  كتــاب  مبوجــب  حائــل  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن 
الدائــرة  قــرار  معــه  1434/1/26هـــاملرفق  بتاريــخ   34128869 رقــم 
اخلماســية برقــم 3415383 بتاريــخ 1434/1/18هـــ ونــص احلاجــه منــه 
ــة لوحــظ أن أصحــاب  )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
الفضيلــة وفقهــم اهلل قــد حكمــوا بإقامــة حــد احلرابــة علــى املدعــى عليه 
واقترحــوا نفيــه مــن األرض علــى ضــوء التعميــم املشــار إليــه إال أنهــم لــم 
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ــم  يصرحــوا مبــدة ســجنه حيــث ان التعميــم املشــار إليــه حــدد االقــل ول
يحــدد األعلــى والبــد مــن ذلــك كمــا وجــد أن صــورة الضبــط لــم تصــدق 
طبــق أصلهــا حســب التعليمــات ملاحظــة ذلــك وإجــراء مــا يلــزم واهلل 
املوفــق( أ هـــ قضــاة اســتئناف ...........و...........و........... و...........ورئيــس 
الفضيلــة  عليــه جنيــب أصحــاب  وتواقيعهــم  ...........أختامهــم  الدائــرة 
وفقنــا اهلل وإياهــم إلــى الصــواب أننــا نقتــرح ســجنه مــدة قدرهــا عشــرون 
عامــا ويعامــل يف إخراجــه بعــد هــذه املــدة وفــق مــا جــاء بالتعميــم املشــار 
إليــه بعاليــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/2/2هـــ  وصحب
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق1434/02/13 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والربــع وقــد عــادت املعاملــة مــن 
رقــم  رئيســها  االســتئناف مبنطقــة حائــل مبوجــب كتــاب  محكمــة 
34301881 يف 1434/02/06هـــ املرفــق معــه قــرار تصديــق الدائــرة 
اخلماســية برقــم 3431178يف 1434/02/05هـــ املتضمــن املصادقــة على 
و...........   ........... االســتئناف  الفضيلــة. قضــاة  بــه أصحــاب  ماحكــم 
أهـــ  وتواقيعهــم  ...........أختامهــم  الدائــرة  ورئيــس  و..............  و........... 
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/2/13هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليوم األربعاء املوافــق 1434/07/19هـ 
افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة وخمســة وأربعــون دقيقــة وقــد وردنــا 
صــورة مــن كتــاب رئيــس احملكمــة العليــا املوجــه أصلــه إلــى خــادم 
يف   341118972 رقــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الشــريفن  احلرمــن 
1434/07/03هـــاملرفق معــه قــرار الدائــرة اجلزائيــة األولــى باحملكمــة 
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علــى  املصادقــة  املتضمــن  1434/6/13هـــ  يف   1/1/139 رقــم  العليــا 
احلكــم ونصــه : فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ولألســباب 
التــي ذكرهــا أصحــاب الفضيلــة حــكام القضيــة قــرروا احلكــم مبــا 
يلــي : أوال : إقامــة حــد احلرابــة علــى املدعــى عليــه واقتــراح أصحــاب 
ــده دفعــة  ــده ثمانــن جل ــًا: إقامــة حــد املســكر بجل ــه. ثاني ــة نفي الفضيل
ــة املدعــى عليــه بتعاطيــه لثــاث حبــات  ــًا: ثبــت لديهــم إدان واحــدة . ثالث
محظــورة وقــرروا تعزيــره بجلــده ســبعن جلــده دفعــة واحــدة. رابعــًا: ثبــت 
لديهــم قيــادة املدعــى عليــه للســيارة حتت تأثير املســكر وعقابه يف ذلك 
لولــي األمــر ، وصرفــوا النظــر عــن بقيــة طلــب املدعــي العــام. وبعرضــه 
القناعــة ، وبرفعــه حملكمــة االســتئناف  قــررا عــدم  الطرفــن  علــى 
مبنطقــة حائــل صدقتــه بالقــرار رقــم )3431178( يف 1434/02/05هـــ. 
ثــم وردت املعاملــة إلــى احملكمــة العليــا كمــا تقــدم ، وبدراســة الصــك 
املذكــور ، وجميــع أوراق املعاملــة قــررت الدائــرة املوافقــة علــى احلكــم 
أهـــ . أعضــاء احملكمــة العليــا ...........و...........و...........و........... ورئيــس 
الدائــرة ...........تواقيعهــم وأختامهــم ، وأمــرت بإحلــاق ذلــك علــى ســجله 
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/7/19هـــ .
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195169  تاريخه: 1434/4/2هـ

حرابــة - ســرقة - ســطو مســلح - شــرب املســكر - تهديــد بالســاح - 
ســرقة ســيارة - إحــداث إصابــات - مقاومــة قــوات األمــن - اقــرار مصــدق 
شــرعًا - مــن شــروط احلرابــة حمــل الســاح - تعزيــر بالســجن واجللــد.

قــال ابــن قدامــة :«الشــرط الثانــي أن يكــون معهــم ســاح فــإن لــم يكــن 
معهــم ســاح فهــم غيــر محاربــن ألنهــم ال مينعــون مــن يقصدهــم وال 

نعلــم يف هــذا خافــًا أ.هـــ املغنــي 298/10 .

ــى عــدد  جــرى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه باالشــتراك يف الســطو عل
مــن العمالــة مبحطــات الوقــود حتــت تهديــد الســاح وســلبهم والتســبب 
ســيارة  وصــدم  ســيارة  ســرقة  واالشــتراك يف  منهــم  اثنــن  إصابــة  يف 
الدوريــة وإحــداث تلفيــات بهــا، والهــروب مــن رجــال األمــن، والتســتر 
علــى شــريكه باجلرميــة وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بحــد احلرابــة ، حيــث تلقــت الشــرطة باغــا مــن عمــال محطــة بــأن 
املدعــى عليــه ومعــه شــخص آخــر قامــا بتهديدهــم وســلبوا مــا يقــارب 
تســعة آالف ريــال وعشــرين دفتــرا »بطاقــات وقــود« وجــواالت العاملــن 
وكســرا كاميــرا املراقبــة ثــم هربــا ، ثــم تلقــت الشــرطة باغــا مــن 
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منــدوب شــركة تأجيــر ســيارات عــن حضــور املدعــى عليــه ونــزع املفتــاح 
عــن  باغــا  الشــرطة  تلقــت  بهــا ، كمــا  وهــرب  بالقــوة  العامــل  مــن 
عمليــة ســطو أخــرى ألحــد محطــات الوقــود ، جــرى البحــث والتحــري 
عنهمــا والتوصــل للمدعــى عليــه وهــرب بعدمــا قــام باالصطــدام بســيارة 
الدوريــة، قبــض علــى املدعــى عليــه الحقــا عنــد أحــد الشــقق املفروشــة 
ــا  ــى ســبعة جــواالت منه ــر معــه عل ــي يســكنها عث وبتفتيــش الغرفــة الت
أحــد اجلــواالت املســروقة مــن أحــد عمــال احملطــة وكوبونــات احملطــة 
ــى قطعــة  ــر معــه عل ومســدس أســود غيــر حقيقــي وســاطور، كمــا عث
يشــتبه بأنهــا مــن احلشــيش املخــدر، تعــرف العمــال علــى املدعــى عليــه، 
أقــر املدعــى عليــه مبــا ورد يف الئحــة االدعــاء العــام وقــرر بأنــه كان 
حينهــا ســكرانا وأنــه هــدد عمــال احملطــة مبســدس لعبــة إال أنــه لــم يقــم 
بضربهــم وتعذيبهــم كمــا أقــر أنــه أخــذ مــن احملطــة املبالــغ املشــار لهــا 
يف صحيفــة الدعــوى واجلــواالت مــن العمــال والكوبونــات كمــا أنكــر 
قيامــه بســرقة الســيارة ودفــع بأنــه أخذهــا مــن شــخص آخــر وال يعلــم 
عــن كونهــا مســروقة وأقــر بهربــه واصطدامــه بســيارة الدوريــة ، عليــه 
وألن املدعــى عليــه لــم يكــن معــه ســاح وإمنــا مســدس اللعبــة وهــو ليــس 
ــة تؤيــد  ــم يقــدم بين بســاح وال يف معنــى الســاح، وألن املدعــي العــام ل
دعــواه وغايــة مــا قــدم إقــرار املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا وأيضــًا مــا ورد 
يف التقريــر الطبــي لعاملــي احملطــة وهــذا يقــوي التهمــة علــى املدعــى 
ــع مــا ســبق فقــد  ــي احملطــة بالســاح، وجلمي ــى عامل ــه عل ــه باعتدائ علي
حكمــت الدائــرة مبــا يلــي: أواًل/ صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
إقامــة حــد احلرابــة علــى املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت موجبــه. ثانيــًا/ تعزيــر 
ــة  ــده ثمامنائ ــخ إيقافــه وجل ــة أعــوام مــن تاري ــه بســجنه ثماني املدعــى علي
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جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســن جلــدة بــن كل فتــرة 
وأخــرى عشــرة أيــام. ثالثــًا/ ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر 
ويجلــد لقــاء ذلــك ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر ، قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة بينمــا قــرر املدعــي العــام عدمهــا وأفهــم بتعليمــات 

االســتئناف ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة ومبشــاركة القاضيــن بهــا ............. والقاضــي ...........
املعاملــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي 
جــدة/ مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة 
املســاعد برقــم 34100345 وتاريــخ 1434/3/1هـــ املقيــدة باحملكمــة 
االثنــن  يــوم  ويف  1434/01/27هـــ  وتاريــخ   34381367 برقــم 
1434/03/09هـ افتتحت اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيها حضر املدعي 
العــام ...........وادعــى علــى احلاضــر معــه ...........، 28عامــًا ، ســعودي 
)...........( موقــوف يف ســجون  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
محافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم )18/121( وتاريــخ 
تلقــت  1433/8/21هـــ  بتاريــخ  أنــه  فيدعــواه  قائــًا  1433/9/26هـــ 
الدوريــات األمنيــة بــاغ مــن عمــال محطــة ...........بطريــق ………وهــم 
واملقيــم/...........  ........... املقيم/.............واملقيــم/  مــن  كًا 
واملقيــم/........... )بنقاديشــيي اجلنســية( واملواطن/...........الذيــن أفــادوا 
عــن حضــور املدعــى عليــه ومعــه شــخص آخــر الــى احملطــة وبحوزتهمــا 
ســاح ابيــض مــن نــوع ســاطور وســاح نــاري مــن نــوع مســدس )غيــر 
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حقيقــي( وقامــا بتهديدهــم وطلبــا منهــم إرشــادهما علــى مــكان وجــود 
إيــرادات احملطــة فقــام العامــل بإيصالهمــا إلــى املكتــب اخلــاص باحملطــة 
حتــت تهديــد الســاح وعنــد وصولهمــا للمكتــب قامــا بضــرب العامــل 
وتهديــد جميــع األشــخاص الذيــن كانــوا بداخــل الغرفــة وأخــذا إيــراد 
ريــااًل  وســبعون  واثنــان  ومائتــان  آالف  تســعة   )9272( وقــدره  احملطــة 
وعــدد عشــرين دفتــر )كــروت بنزيــن( وجــواالت العاملــن وعددهــا 
تســعة جــواالت وكســرا كاميــرا املراقبــة ثــم هربــا، وقــد صــدر بحــق 
1433/8/21هـــ  وتاريــخ  )بــدون(  رقــم  الطبــي  املخبر/...........التقريــر 
املتضمــن إصابتــه بكدمــة بالعــن اليمنــى ومــدة الشــفاء ثاثــة أيــام 
وتاريــخ  )بــدون(  رقــم  الطبــي  املخبر/...........التقريــر  بحــق  وصــدر 
1433/8/21هـــ املتضمــن إصابتــه بجــرح قطعــي يف فــروة الــرأس ومــدة 
ــغ مركــز شــرطة ........... الشــفاء أســبوع . وبتاريــخ 1433/8/21هـــ أبل
املواطــن /......................منــدوب شــركة...........لتأجير الســيارات عــن 
حضــور املدعــى عليــه الــى فــرع الشــركة بشــارع...........ألجل اســتئجار 
الــى  أن يســتأجرها فخــرج معــه  قبــل  الســيارة  ســيارة وطلــب معاينــة 
الســيارة التــي كانــت متوقفــة أمــام الفــرع مــن نــوع .............. رقــم اللوحــة 
)...........( اللــون .......... وقــام بفتحهــا لــه ملعاينتهــا إال أنــه ســحب املفتــاح 
وبتاريــخ   . بهــا  وهــرب  عنــوة  الســيارة  وركــب  بالقــوة  يــده  مــن 
1433/9/18هـــ تلقــت الدوريــات األمنيــة بــاغ مــن عمــال محطــة ...........
...........  / املقيم/...........واملقيــم  مــن  كًا  وهــم  املدينــة  بطريــق 
واملقيم/......................واملقيــم/……… )بنقاديشــيي اجلنســية( الذيــن 
أفــادوا عــن حضــور املدعــى عليــه ومعــه شــخص آخــر إلــى مقــر ســكنهم 
البــاب كان أحــد األشــخاص  البــاب وعندمــا فتحــوا  وطرقــا عليهــم 
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يحمــل يف يــده مســدس هددهــم بــه وأخــذ منهــم إيــراد احملطــة املقــدر 
بحوالــي )7689( ســبعة آالف وســتمائة وتســعة وثمانــن ريــااًل وأجهــزة 
أقفــا  املدعو/...........ثــم  وإقامــة  أجهــزة  ســبعة  وعددهــا  جواالتهــم 
الســكن عليهــم مــن اخلــارج وهربــا وبنــاء علــى املعلومــات التــي أدلــى بهــا 
بــأن هنــاك شــريحتن مت  اتضــح  والتحــري  وبالبحــث  املجنــي عليهــم 
تركيبهــا علــى احــد األجهــزة املســروقة بعــد احلادثــة وان الشــريحتن 
تخــص املدعو/...........)لــم يتــم توجيــه االتهــام إليــه بشــيء( الــذي مت 
القبــض عليــه بتاريــخ 1433/9/18هـــ بحــي ...........ومبناقشــته أفــاد بأنــه 
قبــل شــهر رمضــان ورد لــه اتصــال علــى جوالــه مــن املدعــى عليــه وطلــب 
منــه مقابلتــه لوجــود مشــكلة لديــه وقابلــه املدعــى عليــه ومعــه شــخص 
آخــر ال يعرفــه ألجــل إيصالهمــا إلــى شــارع ...........فركبــا معــه فذكــر 
ــة مــع عمــال محطــة ........... ــه املدعــى عليــه بأنــه حدثــت لهمــا مضارب ل
ولــم يوضــح لــه تفاصيــل مــا حــدث وبســؤاله عــن الشــريحتن وجهــاز 
الهاتــف اجلــوال املســروق ذكــر بــأن اجلهــاز أخــذه مــن املدعــى عليــه وهــو 
املجنــي  مــن  ســلب  الــذي  اجلهــاز  انــه  وتبــن  باملنــزل  لديــه  موجــود 
عليه/......................،وقــد مت الوصــول إلــى املدعــى عليــه مــن خــال 
متكــن املدعو/...........مــن االتصــال عليــه وقــد حضــر وبقيادتــه الســيارة 
الفــورد املبلــغ عــن ســرقتها وأثنــاء القبــض صــدم ســيارة الدوريــة ممــا 
وبتاريــخ  وهــرب  ريــال   )1500( مببلــغ  قــدرت  تلفيــات  بهــا  أحــدث 
..... متوقفــة عنــد إحــدى الشــقق  1433/9/19هـــ عثــر علــى الســيارة 
املفروشــة التــي يســكن بهــا املدعــى عليــه فتــم القبــض عليــه وبتفتيــش 
الغرفــة التــي يســكنها عثــر علــى ســبعة أجهزة هواتف جــوال من ضمنها 
اجلهــاز املســروق مــن عمــال احملطــة وكذلــك كوبونــات بنزيــن تابعــة 
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حملطــة ...........ومســدس لونــه أســود )غيــر حقيقــي( وســاطور كمــا عثــر 
علــى قطعــة يشــتبه أنهــا مــن احلشــيش املخــدر )فصلــت لذلــك أوراق 
التــي  الســيارة  بــأن  واتضــح  املخــدرات(  وأحيلــت ملكافحــة  مســتقلة 
اعتــرف  بقيادتــه مســروقة ومعمــم عنهــا ومبناقشــته مبدئيــًا  كانــت 
اجلنســية  يدعى/...........،ســعودي  آخــر  شــخص  مبرافقــة  بالســرقة 
)فصلــت أوراق مســتقلة للبحــث عنــه) وباســتجواب املدعــى عليــه اعتــرف 
أنــه اتفــق مــع املدعو/...........علــى ســرقة محطــة ...........الواقعــة بطريــق 
امللــك ……… كونهمــا محتاجــن للمــال وعنــد وصولهمــا للمحطــة 
كان يوجــد هنــاك غرفــة بأحــد زوايــا احملطــة وعنــد مشــاهدتهما لعمال 
احملطــة هددهــم بواســطة مســدس لونــه أســود )لعبــة( وهددهــم زميلــه 
بســكن وأدخلوهــم داخــل الغرفــة وســلبا مــا معهــم مــن مبالــغ ماليــة 
ــة مــن  ــى عمــارة حتــت اإلنشــاء قريب ــا إل ــم هرب ــن ث ــة بنزي وكــروت تعبئ
احملطــة وظــا بهــا قرابــة ثــاث ســاعات ثــم اتصــل بزميلــه ......................
ــا  ــه احلضــور ألجــل إيصالهمــا إلــى دوار ...........وبعــد أن ركب وطلــب من
بعمليــة  يبلغــه  أن  دون  املســروقة  اجلــواالت  احــد  ...........يســلمه  مــع/ 
الســرقة كمــا أقــر بــان الســيارة......التي ضبطــت معــه ســرقها زميلــه 
/...........ويعلــم بســرقتها وقــد أخذهــا منــه مقابــل مبلــغ وقــدره خمســمائة 
عليــه  املدعــى  وبعــرض  بذلــك.  شــرعًا  أقوالــه  وصدقــت  ريــال 
واملدعو/...........علــى املخبريــن يف محطــة ...........بحــي ...........تعرفــوا 
علــى املدعــى عليــه وأكــدوا أنــه مــن ضمــن األشــخاص الذيــن هددوهــم 
ــن يف محطــة ........... ــى املخبري ــه . وبعرضهمــا عل مبســدس كان يحمل
ضمــن  مــن  أنــه  وأكــدوا  عليــه  املدعــى  علــى  ...........تعرفــوا  بحــي 
انتهــى  وقــد   . يحملــه  كان  مبســدس  هددوهــم  الذيــن  األشــخاص 
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التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه باالشــتراك يف الســطو علــى 
وســلبهم  الســاح  تهديــد  الوقــود حتــت  العمالــة مبحطــات  مــن  عــدد 
والتســبب يف إصابــة اثنــن منهــم واالشــتراك يف ســرقة ســيارة وصــدم 
سيارة الدورية وإحداث تلفيات بها، والهروب من رجال األمن،والتستر 
علــى شــريكه باجلرميــة ،مبوجــب قــرار االتهــام رقــم ........... املؤيــد بقــرار 
جلنــة إدارة الهيئــة رقم...........لعــام 1434هـــ وذلــك لألدلــة والقرائن التالية 
:1- اعترافــه املصــدق شــرعًا املنــوه عنــه املــدون يف دفتــر التحقيــق لفــة 
)40( ص)12(.2- محضــر القبــض املنــوه عنــه املــدون يف دفتــر التحقيــق 
املرفــق داخــل الطــرد لفــة )40( ص)2-10(.3- محضــر العــرض املــدون 
علــى ص)8( لفــة)1(. 4- محضــر العــرض املنــوه عنــه املــدون يف دفتــر 
مــا جــاء يف  لفــة)68( ص )4-3(. 5-  الطــرد  املرفــق داخــل  التحقيــق 
التقريريــن الطبيــن املنــوه عنهمــا املرفقــن داخــل الطــرد لفــة )13-12(. 
جــواالت  ضمنهــا  مــن  بحوزتــه  املســروقات  بعــض  علــى  العثــور   -6
وكوبونــات التعبئــة اخلاصــة باحملطــة. 7- ماجــاء يف كتــاب البحــث 
اجلنائــي رقــم 14/20/19275/ع22 يف 1433/9/25هـــ املتضمــن صــدم 
املدعــى عليــه بالســيارة التــي كان يقودهــا ســيارة الدوريــة وقيمــة تقديــر 
التلفيــات التــي حلقــت بهــا ص)49-50(. 8- مــا ورد يف إقــرار ...........
املــدون علــى ص)11( لفــة)40(. وباالطــاع علــى صحيفــة ســوابقه عثــر 
لــه علــى ســابقة حيــازة مخــدرات. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه 
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ويعــد ضربــًا مــن ضــروب احلرابــة والســعي يف األرض فســادًا وتعــد علــى 
حرمــات املســلمن وأموالهــم علــى ســبيل الغلبــة والقهــر، فإننــي اطلــب 
نظــام  مــن   )  126،129( ًللمادتــن  اســتنادا  إليــه  اســند  مــا  إثبــات 
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اإلجــراءات اجلزائيــة واحلكــم عليــه بحد احلرابة الــوارد يف اآلية الكرمية 
رقــم )33( مــن ســورة املائــدة علــى ضــوء قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم 
)85( وتاريــخ 1401/11/11هـــ. )علمــًا أن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا( 
هــذه دعــواي وبعــرض مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
...........أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف الئحتــه مــن الســطو على 
احملطــة فهــو صحيــح وأنــا كنــت يف حالــة ســكر عنــد قيامــي بالســطو 
أقــم  ولــم  لعبــة  مبســدس  احملطــة  عمــال  هــددت  وقــد  احملطــة  علــى 
بضربهــم وتعذيبهــم وقــد أخــذت مــن احملطــة املبلــغ املذكــور يف الدعــوى 
وكذلــك بعــض اجلــواالت والكوبونــات وأمــا مــا ذكــر مــن اشــتراكي 
يف ســرقة الســيارة فغيــر صحيــح فقــد أخــذت الســيارة مــن ...........وال 
أعلــم بســرقتها مــن عدمــه وأمــا مــا ذكــر مــن صدمــي لســيارة الدوريــة 
وهروبــي مــن رجــال األمــن فهــو صحيــح وأنــا تائــب ونــادم علــى مــا فعلــت 
هكــذا أجــاب وبســؤاله عــن الســابقة أجــاب قائــًا نعــم لــدي ســابقة 
حيــازة مخــدرات هكــذا أجــاب ولاطــاع علــى أوراق املعاملــة جــرى 
 09  :  00 الســاعة  1434/3/23هـــ  االثنــن  يــوم  إلــى  اجللســة  تأجيــل 
وأغلقــت اجللســة الســاعة 30 : 11 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه حــرر يف 1434/3/16هـــ ثــم يف جلســة 
أخــرى ويف هــذا اليــوم االثنــن 1434/3/23هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
00 : 09 وفيهــا حضــر املدعــي العــام حضــر حلضوره املدعــى عليه ...........

وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه أجــاب قائــًا بينتــي مــا جــاء يف أوراق 
املعاملــة هكــذا أجــاب وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة وجدنــا باللفــة رقــم 
40 صحيفــة 12 إقــرار االعتــراف املصــدق شــرعًا والــذي نصــه إقــرار 
.............. ســعودي  اعتــراف بتاريــخ 1433/9/19هـــ أقــر أنــا املدعــو/ 
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اجلنســية 28 ســنة رقــم الهويــة ) ...........( وأنــا بكامــل قــواي العقليــة 
املعتبــرة شــرعًا وبطوعــي واختيــاري ال مجبــرًا وال مكرهــًا بأنــه قبــل 
شــهر رمضــان بحوالــي أســبوعن تقريبــًا قابلــت أحــد أصدقائــي يدعــى/ 
........... واتفقــت معــه علــى ســرقة محطــة........... الواقعــة بطريــق امللــك 
لكونــه ال يوجــد معنــا أي مبالــغ وفعــًا عنــد وصولنــا للمحطــة كان 
يوجــد هنــاك غرفــة يف إحــدى زوايــا احملطــة عندهــا شــاهدنا عمــال 
لعبــة  معــي  أســود  لونــه  مســدس  بواســطة  بتهديدهــم  وقمنــا  احملطــة 
وتهديدهــم  الغرفــة  بداخــل  بإدخالهــم  وقمنــا  زميلــي  مــع  وســكن 
باملســدس وبعــد ذلــك قمنــا بســلب منهــم مبلــغ وقــدره ســبعة آالف ريــال 
باحملطــة  اخلــاص  يــدي  وشــريط س  بنزيــن  تعبئــة  وكــروت كوبــون 
ــة مــن احملطــة حتــت اإلنشــاء وجلســنا  وبعدهــا ذهبــت إلــى عمــارة قريب
بهــا مــا يقــارب ثــاث ســاعات وعندهــا اتصلــت علــى أحــد أصدقائــي 
لغــرض إيصالــي وفعــًا حضــر  ...........وطلبــت منــه احلضــور  يدعــى/ 
املذكــور بســيارة ...... وكان معــه شــخص يدعــى/ ...........وعنــد حضور 
...........بحــي  إلــى دوار  ...........ركبنــا معــه وقــام بإيصالــي  املذكــور 
...........علمــًا بأننــي قمــت بإعطــاء املذكــور جهــاز مــن األجهــزة التــي 
قمنــا بســرقتها مــن عمــال احملطــة هــذا إقــراري ومســتعد التصديــق عليــه 
......................بصمــة أ.هـــ وبعــرض ذلــك علــى  شــرعًا. املقــر مبــا فيــه 
املدعــى عليــه قــرر قائــًا مــا ورد يف اإلقــرار كلــه صحيــح ولكنــي 
كنــت يف حالــة ســكر أثنــاء قيامــي بالســطو علــى احملطــة هكــذا قــال 
كمــا وجــد باللفــة 13 التقريــر الطبــي املبدئــي رقــم 10861698 يف 
1433/8/21هـــ املتضمــن إصابة...........بنغاديشــي اجلنســية بكدمــة 
بالعــن اليمنــى .كمــا وجــد باللفــة رقــم 14 التقريــر الطبــي املبدئــي رقــم 
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إصابة...........بنغاديشــي  املتضمــن  1433/8/21هـــ  يف   10861699
علــى  التقريريــن  وبعــرض  الــرأس.  فــروة  يف  قطعــي  بجــرح  اجلنســية 
ــا  ــًا ال أذكــر أنــي ضربــت عمــال احملطــة وإمن ــه أجــاب قائ املدعــى علي
اكتفيــت بتهديدهــم مبســدس اللعبــة، لكــن قــد أكــون قمــت بدفعهــم 
شــرعًا  املصــدق  اإلقــرار  علــى  االطــاع  جــرى  أجــاب كمــا  هكــذا 
بتاريــخ  إقــرار  نصــه  والــذي   )11( صحيفــة   )40( اللفــة  ل...........يف 
......................ســعودي اجلنســية 34  1434/9/19هـــ أقــر أنــا املدعــو/ 
ســنة رقــم الهويــة )...........( وأنــا بكامــل قــواي العقليــة شــرعًا وبطوعــي 
واختيــاري بأنــه قبــل شــهر رمضــان ورد لــي اتصــال علــى جوالــي رقــم 
)...........( مــن املدعــو/ ...........وكان ذلــك يف حــدود الســاعة الرابعــة 
فجــرًا وطلــب منــي احلضــور إلــى طريــق امللــك لغــرض مقابلتــه لكــون 
لديــه مشــكلة وفعــًا قمــت بقيــادة ســيارتي مــن نــوع ...... وذهبــت إلــى 
طريــق امللــك وكان يرافقنــي كًا من شــخص يدعى/ ...........وشــخص 
آخــر يدعــى / ...........وعنــد وصولــي لطريــق امللــك قابلــت املذكــور/ 
...........وشــخص ال أعــرف اســمه وركبــوا معــي بالســيارة وذكــر لــي 
املذكــور/ ...........بأنــه حــدث مقاومــة لهــم مــع عامــل محطــة ...........
........... الــذي أحضــره أخــي  ...... وهــو اجلهــاز  وقــام بإعطائــي جــوال 
بنزيــن  تعبئــة  بإعطائــي كوبونــات  املذكــور  قــام  لــإلدارة وكذلــك 
شــركة...........وكان الشــخص الــذي يرافــق املدعــو/ ...........يرتــدي 
كاب علــى رأســه هــذا إقــراري وعليــه جــرى التوقيــع أ.هـــ كمــا جــرى 
ــى مــا ورد يف محضــر  ــة وجــرى االطــاع عل ــى أوراق املعامل االطــاع عل
القبــض املنــوه عنــه املــدون يف دفتــر التحقيــق املرفــق داخــل الطــرد لفــة 
)40( صحيفــة )2،10(. كمــا جــرى االطــاع علــى مــا ورد يف محضــر 
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العــرض املــدون علــى ص)8( لفــة )1(. محضــر العــرض املــدون يف دفتــر 
التحقيــق داخــل الطــرد لفــة )13،12(. كمــا جــرى االطــاع علــى مــا ورد 
يف كتاب البحث اجلنائي رقم 14/20/19275/ع22 يف 1433/9/25هـ 
ســيارة  يقودهــا  التــي كان  بالســيارة  عليــه  املدعــى  املتضمــن صــدم 
الدوريــة وقيمــة تقديــر التلفيــات التــي حلقــت بهــا ص )50،49(، وللتأمــل 
رفعــت اجللســة وتأجلــت ليــوم االثنــن 1434/4/1هـــ الســاعة 00 : 09 
وأغلقــت اجللســة الســاعة 30 : 09 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه حــرر يف 1434/3/23هـــ ثــم يف جلســة 
أخــرى ويف هــذا اليــوم االثنــن 1434/04/01هـ افتتحت اجللســة الســاعة 
00 : 10 وفيــه احضــر املدعــي العــام حضــر حلضوره املدعــى عليه ...........
وبعــد االطــاع علــى املعاملــة وتأمــل أوراق القضيــة عليــه وبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه قــد أقــر مبهاجمتــه 
لعمــال احملطــة وإخافتهــم مبســدس اللعبــة وأنكــر أن معــه ســاح أو 
ســكن أو غيــر ذلــك وألن مــن شــروط احملــارب وجــود الســاح معــه فــإن 
لــم يكــن معــه ســاح فهــو غيــر محــارب قــال ابــن قدامــة: الشــرط الثانــي 
أن يكــون معهــم ســاح فــإن لــم يكــن معهــم ســاح فهــم غيــر محاربــن 
املغنــي  أ.هـــ  نعلــم يف هــذا خافــًا  ألنهــم ال مينعــون مــن يقصدهــم وال 
298/10 واملدعــى عليــه لــم يكــن معــه ســاح وإمنــا كان معــه مســدس 
اللعبــة كمــا ذكــر ومســدس اللعبــة ليــس بســاح وال يف معنــى الســاح 
وألن املدعــي العــام لــم يقــدم بينــة تؤيــد دعــواه وغايــة مــا قــدم إقــرار 
املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا وأيضــًا مــا ورد يف التقريــر الطبــي لعاملــي 
احملطــة وهــذا يقــوي التهمــة علــى املدعــى عليــه باعتدائــه علــى عاملــي 
احملطــة بالســاح وجلميــع مــا ســبق فقــد حكمنــا مبــا يلــي: أواًل: صــرف 
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ــه  ــى املدعــى علي ــة عل ــب املدعــي العــام إقامــة حــد احلراب النظــر عــن طل
ــة أعــوام  ــه بســجنه ثماني ــر املدعــى علي ــًا: تعزي ــه. ثاني لعــدم ثبــوت موجب
مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده ثمامنائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة 
خمســن جلــدة بــن كل فتــرة وأخــرى عشــرة أيــام ثالثــًا: ثبــت لدينــا 
إدانــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر ويجلــد لقــاء ذلــك ثمانــن جلــدة 
دفعــة واحــدة حــد املســكر علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وجــرى تســليمه نســخة مــن 
احلكــم لاعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــًا وأمــا املدعــى عليــه فقــرر 
القناعــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وسلم حرر يف 1434/04/01هـ
احلمــد هلل وحــده فلــدي أنــا ......... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة 
وكانــت املعاملــة قــد عــادت مــن محكمــة االســتئناف مبوجــب خطــاب 
فضيلــة رئيســها برقــم 34/381367 يف 1434/6/27هـــواملتضمن أنــه 
جــرى تدقيــق احلكــم مــن الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية الثالثــة وصــدر 
املــدون  1434/4/2هـــ  وتاريــخ   34176771 الرقــم  ذو  القــرار  بشــأنه 
علــى ظهــر الصــك والــذي نصــه احلمــد هلل وحــده وبعــد: فقــد اطلعنــا 
علــى هــذا الصــك رقــم 341767771 وتاريــخ 1434/4/2هـــالصادر مــن 
أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة العامــة بجــدة وأصدرنــا القــرار 
رقــم 34229460 وتاريــخ 1434/6/4هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم 
أ.هـــ وعليــه أمــرت بإحلــاق ذلــك علــى ضبطــه وســجله وبــاهلل التوفيــق 
يف  حــرر  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  وســلم  اهلل  وصلــى 

. 1434/07/17هـــ 
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رقم الصك: 34239665 تاريخه : 1434/6/13هـ 
رقم الدعوى: 341974

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34290759 تاريخه: 1434/8/8هـ

خطــف - إرغــام فتــاة علــى ركــوب ســيارة ومحاولــة خطفهــا - االعتــداء 
علــى فتــاة بالضــرب وســبها - االصطــدام بســيارة - التعزيــر بالســجن 
ــه ارتبــاط بالنســاء األجنبيــات  ــد واملنــع مــن مباشــرة أي عمــل ل واجلل

عنــه .

1- قول اهلل تعالى: )وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيًا( .
2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )إياكــم والدخــول علــى النســاء( رواه 

البخــاري ومســلم
3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )ال يخلــون رجــل بامــرأة إال كان 

الترمــذي رواه  ثالثهمــا(  الشــيطان 

ــة شــرعية  ــه بصل ــاة ال متــت ل ــه بــإركاب فت ــه االتهــام للمدعــى علي توجي
بالطريــق،  متوقفــة  بســيارة  واالصطــدام  وســبها،  عليهــا  واالعتــداء 
حيــث تقدمــت فتــاة بشــكوى علــى املدعــى عليــه مبحاولــة خطفهــا، 
طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه واحلكــم بعقوبــة 
تعزيريــة رادعــة لــه ولغيــره، أقــر املدعــى عليــه بركــوب الفتــاة ، وصــدم 
الســيارة املتوقفــة، وإنــكاره مــا ســوى ذلــك ، ودفــع بعــدم خطــف الفتــاة 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد: فلــدي أنــا ......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بينبــع ، وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بينبع/املســاعد برقــم .......... وتاريــخ 1434/01/03هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم  .......... وتاريــخ 1433/12/29هـــ ففــي يــوم االثنــن 
املوافــق 1434/01/26هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا تقــدم املدعــي العــام 
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .............. بدعــوى محــررة يف املعاملــة جــاء 
فيهــا: بصفتــي مدعيــا عامــا يف دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة ينبــع 
أدعــي علــى .........  ، ......... عامــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )..........( عســكري بالدفــاع اجلــوي، قبــض عليــه بتاريــخ 
1433/7/16هـــ وأفــرج عنــه بتاريــخ 1433/7/22هـــ، حيــث أنــه بتاريــخ 

وإمنــا ركبــت معــه لتوصيلهــا مــن املستشــفى ملنزلهــا ثــم طلبــت منــه مــااًل 
فرفــض فادعــت بهــذه الدعــوى، أحضــر املدعــي العــام شــاهدًا وهــو أحد 
أعضــاء الدوريــات األمنيــة، فشــهد بوجــود الفتــاة ملقــاة علــى األرض 
وذكــرت لــه مــا حصــل عليهــا مــن قبــل قائــد الســيارة ، جــرى الرجــوع 
إلــى محضــر االســتجواب ومحضــر الضبــط ومحضــر الشــهادة ومحضــر 
أقــوال املــرأة، صــدر احلكــم بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بــإركاب  فتــاة 
ال متــت لــه بصلــة شــرعية ، وصــدم ســيارة متوقفــة ، وتوجيــه التهمــة 
ــاة بالضــرب والــركل والتلفــظ عليهــا وتعزيــره  ــى الفت ــه باالعتــداء عل ل
بالســجن خمســة أشــهر وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى دفعــات ومنعــه 
مــن مباشــرة أي عمــل لــه ارتبــاط بالنســاء األجنبيــات عنــه ، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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1433/7/16هـــ تقدمــت الفتــاة/  ........... قيــام املتهــم أعــاه مبحاولــة 
خطفهــا وباالطــاع علــى محضــر القبــض تبــن أن املتهــم قــام بصــدم 
مجموعــة مــن الســيارات أثنــاء ســيره بالطريــق، وبســماع شــهادة...... 
واليمنــى  اليســرى  للجهــة  متيــل  املتهــم  يقودهــا  التــي  الســيارة  شــاهد 
وصدمــت إحــدى الســيارات ، وبســماع شــهادة شــاهد الســيارة التــي 
ــاة مــن الســيارة وطرحهــا علــى األرض  يقودهــا املتهــم ويقــوم بــركل فت
والتلفــظ عليهــا بقولــه: )اهلل يلعنــك( ، وباســتجواب املتهــم بعــد إحاطتــه 
ألجــل  املدعيــة  للفتــاة  باصطحابــه  اعتــرف  إليــه  املنســوبة  بالتهمــة 
إيصالهــا وأنكــر مــا نســب إليــه مــن تهمــة ، وبالبحــث عــن ســوابقه تبــن 
عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه ، وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
ــه  بــإركاب فتــاة ال متــت لــه بصلــة شــرعية واالعتــداء عليهــا والتلفــظ  لـ
عليهــا وصــدم ســيارة كانــت متوقفــة بالطريــق ، وذلــك لألدلــة والقرائــن 

ــة: التالي
ملــف  املرفــق علــى   )1( الصفحــة  املتهــم علــى  أقــوال  مــا جــاء يف   -1

 )18( رقــم  لفــة  املرفــق  التحقيــق 
2- ما جاء يف محضر القبض املرفق لفة رقم )8( 

3- ما جاء يف  شهادة الشاهد على الصفحة رقم : )4( املرفق لفة )2( 
4- مــا جــاء يف  شــهادة الشــاهد علــى الصفحــة رقــم : )8( املرفــق لفــة 
)18( ، وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املتهــم فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا - لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
رادعــة لــه ولغيــره . هكــذا ادعــى املدعــي العــام . وبعــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــا : مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه منــه 
مــا هــو صحيــح ومنــه مــا هــو غيــر صحيــح ، فالصحيــح هــو ركــوب 
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الفتــاة املذكــورة يف الدعــوى معــي وصدمــي لســيارة واحــد نــوع ).....( 
ومــا ســوى ذلــك فغيــر صحيــح ، فلــم أختطــف الفتــاة وإمنــا ركبــت معــي 
لتوصيلهــا مــن مستشــفى ..... إلــى منزلهــا ثــم طلبــت منــي مــاال فرفضــت 
إعطاءهــا ، فادعــت أنــي قــد قمــت بخطفهــا هكــذا أجــاب . وعليــه 
ولطلــب البينــة مــن املدعــي العــام رفعــت اجللســة . ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة؟ 
أحضــر للشــهادة ......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).............( والــذي يعمــل يف الدوريــات األمنيــة يف .... ، وبســؤاله عمــا 
لديــه مــن شــهادة ؟ قــال : أشــهد هلل تعالــى بأنــه أثنــاء تعقيــب الدوريــة 
بحــي ... علــى طريــق الشــاحنات الحظنــا وجــود مواطنــن يفيــدون أن 
صاحــب .... لوحــة رقــم ).......(  قــام بصــدم عــدة ســيارات ودخــل داخــل 
احلــي ومت البحــث عليــه مــن قبلنــا ووجدنــا فتــاة تســتنجد وهــي كاشــفة 
عــن وجههــا وتقــول أنهــا كانــت مــع صاحــب ... ال تعــرف اســمه لكــي 
يوصلهــا مشــوار وطلــب منهــا جوالهــا لكــي يتصــل لكونــه ليــس لديــه 
رصيــد وقــام بقفــل اجلــوال وعنــد محاولــة أخذهــا للجــوال قــام بســحب 
غطــاء وجههــا وعنــد تغييــر مســار الطريــق قامــت بالركــوب لألمــام 
ولــف دركســون الســيارة وصــدم الســائق بســيارات كانــت واقفــة حتــى 
تســتنجد باملواطنــن ثــم صــدم صبــة داخــل احلــي ووقفــت الســيارة وقــام 
بتنزيلهــا مــن الســيارة وقــام بضربهــا وســبها هــذا مــا قالتــه لنــا الفتــاة ، 
وقــد بحثنــا عــن صاحــب الســيارة .... ولــم جندهــا وســلمنا الفتــاة قســم 
شــرطة ..... هــذا مــا شــهد بــه ، وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك مزيــد 
بينــة ؟ قــال : نعــم ، وأطلــب مهلــة إلحضارهــا فأجيــب لطلبــه ورفعــت 
اجللســة لذلــك .ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
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وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة؟ قــال: لــم حتضــر وأطلــب مهلــة أخــرى 
فأجيــب لطلبــه وأفهــم بأنهــا املهلــة األخيــرة لذلــك ورفعــت اجللســة لذلــك . 
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وجــرى عــرض مــا 
جــاء يف الشــهادة املدونــة يف اجللســة قبــل الســابقة عليــه فقــال : مــا جــاء 
يف الشــهادة بعضــه صحيــح والبعــض اآلخــر غيــر صحيــح ، فمــا جــاء 
يف الشــهادة مــن أنــي صدمــت عــدة ســيارات فغيــر صحيــح فلــم أصــدم 
ســوى ســيارة واحــدة نــوع ).....( بعــد أن قامــت الفتــاة بلــف مقــود الســيارة 
، ومــا ذكــره عــن الفتــاة مــن أنــي ســحبت غطــاء وجههــا ثــم تنزيلهــا 
وضربهــا وســبها فغيــر صحيــح هكــذا قــال ، وعليــه إلفهــام املدعــي 
العــام بإحضــار مزكــن لشــاهده املذكــور رفعــت اجللســة . ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ، وبســؤال املدعــي العــام عــن  
تزكيــة الشــاهد ؟ قــال: لــم أمتكــن مــن إحضــار مزكــن وأطلــب مهلــة 
لذلــك فأجيــب لطلبــه . ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن تزكيــة الشــاهد؟ قــال لــم أمتكــن 
مــن إحضــار مزكــن وأطلــب مهلــة أخــرى إلحضارهــم فأجيــب لطلبــه 
وأفهــم بأنهــا املهلــة األخيــرة لذلــك . ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه ، وجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن تزكيــة شــاهده 
؟ فقــال لــم نتمكــن مــن إحضــار مــزٍك لــه ، هكــذا قــال ، وعليــه فقــد 
اعتبرتــه عاجــزًا عــن ذلــك ، ثــم جــرى الرجــوع للمعاملــة واالطــاع علــى 

أدلــة املدعــي العــام فتبــن أنهــا:
1/ مــا جــاء يف أقــوال املتهــم علــى ص 1 مــن لفــة 18 وبالرجــوع إليهــا 
تبــن إقــرار املدعــى عليــه بــإركاب املــرأة معــه يف الســيارة لوحدهــا بــا 
محــرم الســاعة التاســعة والنصــف ليــًا وإنــكاره محاولــة خطفهــا ، 
ودعــواه أنهــا هددتــه إن لــم يعطهــا مــااًل فســوف تقــوم بالصــراخ وتدعــي 
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عليــه أنــه خطفهــا  .
ــة  ــام الدوري ــد قي ــه عن ــه أن 2/ مــا جــاء يف محضــر القبــض لفــه )8( وفي
بجولــة داخــل احلــي وجــد فتــاة تســتنجد وكانــت كاشــفة عــن وجههــا 
وعنــد ســؤالها أفــادت إنهــا كانــت مــع صاحــب ســيارة ......... الــذي قــام 
بصــدم العربــات وكان يحــاول اختطافهــا وقــام بأخــذ جوالهــا وإقفالــه.
ــاء ذهابــه  3/ شــهادة الشــاهد املدونــة علــى ص 4 لفــه 2 وفيهــا بأنــه أثن
نــوع )...( أبيــض قــام بالوقــوف خلــف  إلــى منزلــه شــاهد ســيارة مــن 
طبلــون الكهربــاء وســمع أصــوات غيــر مفهومــة وبعــد ذلــك فتــح صاحــب 
الســيارة البــاب وقــام بــركل فتــاة مــن الســيارة وطرحهــا علــى األرض 
وقــال لهــا : )اهلل يلعنــك( وهــرب أ. هـــ وبعــرض مــا جــاء يف الشــهادة 
أعــاه علــى املدعــى عليــه قــال: مــا جــاء يف الشــهادة غيــر صحيــح، 
والصحيــح مــا ذكرتــه هكــذا قــال. كمــا جــرى االطــاع علــى أقــوال 
الفتــاة املدونــة علــى ص 3 لفــة 18 وفيهــا: )قمــت باالتصــال عليــه يف 
حــدود الســاعة العاشــرة ليــًا فحضــر وقمــت بالركــوب معــه وطلــب 
منــي جوالــي وبعدهــا شــاهدته يقــوم مبحاولــة إقفــال اجلــوال وطلبــت 
منــه اســتعادته إال إنــه أخــذ يضحــك بصــوت مرتفــع ثــم قمــت باالتصــال 
علــى الدوريــات األمنيــة إال إنــه أخــذ جوالــي الثانــي ثــم قــام بإخــراج 
مســدس وقــال لــي : )هــذا مســدس مــو لعبــة( ، حيــث قــام بإخراجــه مــن 
مــكان لــم أشــاهده ثــم قمــت بضــرب يــده برجلــي ثــم ركبــت باملقعــد 
ــم  األمامــي وقمــت بلــف الطــارة حيــث صدمــت ســيارة كانــت واقفــة ث
قــام بضربــي وعضنــي بيــدي ثــم قــام بركلــي برجلــه وخرجــت خــارج 
الســيارة ثــم ذهــب بســيارته (اهـــ . وبعــرض مــا جــاء يف أقــوال املــرأة أعــاه 
علــى املدعــى عليــه قــال : مــا ذكرتــه مــن اعتدائــي عليهــا أو تهديدهــا 
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فغيــر صحيــح هكــذا قــال ، فبنــاء علــى مــا تقــدم وبعــد االطــاع علــى 
دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى عليــه، وبعــد االطــاع علــى املعاملــة 
ونظــرًا إلقــرار املدعــى عليــه مبــا نســبه إليــه املدعــي العــام مــن إركاب 
فتــاة ال متــت لــه بصلــة شــرعية وصــدم ســيارة كانــت متوقفــة وإنــكاره 
االعتــداء والتلفــظ علــى الفتــاة ، وملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املدونــة يف 
جلســة ســابقة مــن العثــور علــى الفتــاة وهــي تســتنجد وكانــت كاشــفة 
عــن وجههــا ، وملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املدونــة أعــاه مــن مشــاهدته 
لســيارة املدعــى عليــه يف توقفهــا ثــم ســيرها مــرة أخــرى ثــم توقفهــا وقيــام 
املدعــى عليــه بفتــح بــاب الســيارة وركل الفتــاة ثــم طرحهــا علــى األرض 
وقولــه لهــا: ) اهلل يلعنــك ( وملــا جــاء يف أقــوال الفتــاة املشــار إليهــا اعــاه ، 
وألنــه يبعــد علــى املــرأة أن جتــر علــى نفســها األذى يف ســمعتها وعرضهــا 
باتهــام مــن اعتــدى عليهــا إال يف حــال وقــوع ذلــك فعــًا ؛لذلــك كلــه فقــد 
ــة شــرعي  ــاة ال متــت لــه بصل ــة املدعــى عليــه بــإركاب فت ثبــت لــدي إدان
وصــدم ســيارة كانــت متوقفــة بالطريــق وتوجــه التهمــة لــه باالعتــداء 

ــاة بالضــرب والــركل والتفلــظ عليهــا  بقولــه:)اهلل يلعنــك ( علــى الفت
وألن مــا قــام بــه املدعــى عليــه فعــل محــرم وســلوك منكــر وفيــه تســاهل  
يف شــأن األعــراض التــي جــاءت الشــريعة اإلســامية بحفظهــا وألن يف 
فعلــه بــإركاب الفتــاة لوحدهــا دون محــرم ويف الليــل قــرب مــن اخلطــوات 
املوصلــة للفاحشــة وقــد قــال اهلل تعالــى: ) وال تقربــوا الزنــا إنــه كان 
فاحشــة وســاء ســبيًا ( ولقوله صلى اهلل عليه وســلم:) إياكم والدخول 
علــى النســاء ( رواه البخــاري ومســلم ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : » 
ال يخلــون رجــٌل بامــرأة إال كان الشــيطان ثالثهمــا « رواه الترمــذي . لــذا 

فقــد قــررت تعزيــر املدعــى عليــه للحــق العــام مبــا يلــي :
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1/ ســجنه ملــدة خمســة أشــهر يحتســب منهــا مــا أمضــاه مــن توقيــف 
بســبب هــذه القضيــة .

2/ جلــده مئتــن وخمســن جلــدة مفرقــة على دفعات كل دفعة خمســون 
جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى مــا ال يقــل عــن عشــرة أيام .

3/منعــه مــن مباشــرة أي عمــل لــه ارتبــاط بالنســاء األجنبيــات عنــه . 
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام 
قــرر اعتراضــه بــدون الئحــة اعتراضيــة ، وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 
قــرر اعتراضــه وطلــب تســليمه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه 
عليــه   فأفهــم باملراجعــة يــوم الثاثــاء 1434/6/13هـــ الســتام نســخة 
احلكــم وجــرى إفهامــه بتعليمــات االســتئناف يف ضبطــه وبــاهلل التوفيــق 

ــا محمــد حــرر يف 1434/6/11هـــ . ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ، وصل
بعــده ، وبعــد  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
مبحكمــة  اخلامســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
املعاملــة  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف  االســتئناف 
برقــم  املســاعد  بينبــع  العامــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة  مــن  الــواردة 
رقــم  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/7/19هـــ  وتاريــخ   332274610
 ..... الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  وتاريخ1434/6/13هـــ   34239665
القاضــي باحملكمــة العامــة بينبــع املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد 
..... ســعودي اجلنســية املتهــم بــإركاب فتــاة ال متــت لــه بصلــه شــرعية 
والتلفــظ عليهــا، احملكــوم فيــه مبــا دون بباطنــه ، وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة قررنــا املوافقــة علــى احلكــم ، 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34206620 تاريخه: 1434/05/06هـ 
 رقم الدعوى: 34197926

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34246663 تاريخه: 1434/6/20هـ

خطــف - الشــروع يف خطــف فتــاة - عــدم ثبــوت البينــة - عــدم ثبــوت 
إدانــة . 

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى 
رجــال دمــاء قــوم وأموالهــم (.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه  بقيامــه باالشــتراك يف محاولــة 
خطــف فتــاة بالقــوة ويطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة رادعــة - حيــث إنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه إثــر ورود بــاغ 
عــن وجــود حالــة بحــي ... وبالوصــول للموقــع وجــدت )املجنــي عليهــا( 
ــة  ــه قــام باالشــتراك مــع شــخص آخــر مبحاول ــأن املدعــى علي وتدعــي ب
خطفهــا بالقــوة، أنكــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى - عــدم 

وجــود بينــة للمدعــي العــام.
فبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإخــاء ســبيل املدعــى عليهــم 
وصــرف النظــر عــن الدعــوى، قــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب 
االســتئناف بائحــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة. صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.



262

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا .... القاضي يف احملكمة اجلزائية مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34197926 وتاريــخ 1434/04/29هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341054864 وتاريــخ 1434/04/29هـــ ففــي 
يــوم األربعــاء املوافــق 1434/05/01هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 15 : 10 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... مبوجــب خطــاب التكليــف مــن مرجعــه 
باملجلــس  معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى  337 يف 1434/01/24هـــ  رقــم 
الشــرعي .... مينــي اجلنســية باإلقامــة رقــم .... قائــًا بدعــواه حيــث أنــه 
بتاريــخ 1434/05/21هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه أثــر ورود بــاغ 

عــن وجــود حالــة بحــي ...... وبالوصــول للموقــع يف متــام الســاعة
)58 : 05 صباحــا( وجــدت )املجنــي عليهــا( وتدعــى )...( تفيــد بأنهــا 
حضــرت إلــى احلــرم ألداء العمــرة حيــث قــام أخوهــا بإيصالهــا للحــرم 
وبعــد أن انتهــت مــن أداء العمــرة بعــد صــاة الفجــر مباشــرة ركبــت 
ســيارة وذلــك إليصالهــا مشــوار حلــي الكعكيــة لشــراء رأس مــن الغنــم 
مــن حلقــة الكعكيــة ويف أثنــاء الطريق طلب منها قائد الســيارة األجرة 
مبلــغ وقــدره )20( ريــااًل فقامــت بإعطائــه مبلــغ )100( ريــال لكــي يأخذ 
قيمــة املشــوار ويــرد لهــا الباقــي فتوقــف قائــد الســيارة أمــام بقالــة تدعــى 
..... ثــم خــرج هــو وصاحــب البقالــة املدعــى عليــه وتــرك البقالــة مفتوحــة 
ثــم قــام املدعــى عليــه بفتــح بــاب غرفــة تقــع بجــوار البقالــة وقــال )دخلهــا 
هنــا( بينمــا حضــر إليهــا صاحــب الســيارة وســحبها بالقــوة مــن جهــة 
كتفهــا األيســر ممــا أدى إلــى شــق عباءتهــا وذلــك لكــي يدخلهــا الغرفــة 
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فرفضــت وصرخــت وعندهــا هــرب قائــد الســيارة ولــم يــرد لهــا باقــي 
املبلــغ فقامــت باالتصــال علــى الدوريــات األمنيــة وعنــد حضــور الدوريــة 
أرشــدت رجــال األمــن إلــى منــزل املدعــى عليــه وذكــرت بأنــه قــام بفتــح 
بــاب الغرفــة الواقعــة بجــوار البقالــة وكان ينتظــر عنــد البــاب حتــى 
يتمكــن قائــد الســيارة مــن إدخالهــا للغرفــة وأفــادت بأنهــا لــم تتعــرض 
للتلــف وبســؤالها عــن قائــد  ألي إصابــة ســوى أن مابســها تعرضــت 
الســيارة أفــادت بأنــه شــخص مــن اجلنســية اليمنيــة عمــره حوالــي )30( 
عامــًا طويــل القامــة نحيــف اجلســم لــه شــارب وذقــن خفيفــان كان يلبــس 
ــأن الســيارة  ــون وأفــادت ب ــون وقميــص أســود الل ــز أبيــض الل بنطــال جن
صغيــرة احلجــم ال تعــرف نوعهــا أو رقــم لوحاتهــا بيضــاء اللــون مقاعدهــا 
ــون )فصلــت لــه أوراق مســتقلة( ومبعاينــة مابــس املجنــي  رصاصيــة الل
عليهــا اتضــح متــزق عباءتهــا مــن جانــب كتفهــا األيســر حيــث تبــن وجــود 
قطــع كبيــر جــدًا وبعــرض املدعــى عليــه علــى الفتــاة تعرفــت عليــه وقــد 
انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إليــه باالشــتراك يف محاولــة خطــف 
ــن املوضحــة بالدعــوى وحيــث إن مــا  ــة والقرائ ــك لألدل ــاة بالقــوة وذل فت
قــام بــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة علمــًا بــأن احلــق اخلــاص 
ال زال قائمــًا هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي 
العــام غيــر صحيــح وال أعــرف املــرأة املذكــورة وال صاحــب الســيارة 
املزعومــة وال أعــرف عــن هــذه القضيــة ســوى أننــي ابتليــت بهــذه التهمــة 
الباطلــة جملــة وتفصيــا هــذه إجابتــي وقــال املدعــي العــام الصحيــح مــا 
ذكــرت وبطلــب البينــة قــال بينتــي مــا جــاء يف أوراق املعاملــة وبدراســة 
القضيــة وقــراءة املعاملــة ومحاضــر التحقيــق واألدلــة لــم أجــد فيهــا مــا 
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يديــن املدعــى عليــه ســوى شــكوى املجنــي عليهــا وتعرفهــا علــى املدعــى 
عليــه ومبواجهتــه أصــر علــى إنــكاره فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وإلــى إنــكار املدعــى عليــه لدعــوى املدعــي العــام وعــدم وجــود 
اهلل  النبــي صلــى  ولقــول   ، املشــتكية  دعــوى  ســوى  املوصلــة  البينــة 
عليــه وســلم : ) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى رجــال دمــاء قــوم 
وأموالهــم ( لــذا فقــد حكمــت بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي العــام وأخليــت 
ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وقنــع املدعــى عليــه وقــد عــارض 
املدعــي العــام وطلــب االســتئناف بائحــة فأجيــب لطلبــه وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 
1434/05/01هـــ ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
القــرار رقــم 34246663 وتاريــخ 1434/06/20هـــ املتضمــن املوافقــة 
 ..... .... قاضــي اســتئناف  والتصديــق علــى احلكــم قاضــي اســتئناف 
قاضــي اســتئناف .... لــذا جــرى إحلاقــه وإثباتــه وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 

1434/07/10هـــ .
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رقم الصك :34229340 تاريخه: 1434/06/04هـ 
رقم الدعوى: 3350512 رقم قرار التصديق 

من محكمة االستئناف:34266244 
تاريخه:1434/07/11هـ

ســحر - حيــازة طاســم ســحرية - متائــم بهــا شــيء مــن القــرآن - كــون 
املدعــى عليــه كفيــف وأجنبــي ويغلــب عليــه اجلهــل يف األمــور العقديــة 

- ظــرف مخفــف للعقوبــة- تعزيــر بأخــذ التعهــد عليــه.

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  )إن الرقــى والتمائــم والتولــة شــرك(. 
رواه أحمــد وأبــو داود واحلاكــم وصححــه ووافقــه الذهبــي واأللبانــي. 
2- الراجــح مــن قــول أهــل العلــم أن التمائــم التــي ال تشــتمل علــى شــيء 

مــن القــرآن  وأســماء اهلل عــز وجــل وصفاتــه محرمــة مطلقــًا

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بحيــازة عــدد مــن األوراق حتتــوي 
علــى طاســم ســحرية ومتيمتــن بهمــا طاســم ســحرية، وذلــك بعــد مــا 
مت القبــض عليــه مــن قبــل اجلهــات املختصــة ومعــه أوراق حتتــوي علــى 
أعمــال كفريــة وشــركية محرمــة كتبــت بخــط اليــد، ومتيمتــن بهمــا 
طاســم ســحرية ،وطلــب املدعــي العــام احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة، 
،وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بواســطة املترجــم 
أنكرهــا ودفــع بــأن حيازتــه ملــا ذكــر يف دعــواه  ألجــل أن يكــون هنــاك 
محبــة بينــه وبــن زميلــه يف العمــل وال يــدري مــا يف هــذه األوراق وال 
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يعلــم إن كان القصــد منهــا ســحر وشــعوذة ،وباالطــاع علــى األوراق 
وجــد أنهــا حتتــوي علــى آيــات قرآنيــة وليســت طاســم،ولكون املدعــى 
عليــه عاّمــي وأجنبــي ويغلــب عليــه اجلهــل يف األمــور العقديــة  لــذا فقــد مت 
احلكــم بأخــذ التعهــد الشــديد عليــه بعــدم تكــرار مــا بــدر منــه وإفهامــه 
بــأن يعلــق أمــره كلــه هلل، ويفــوض أمــره إليــه، فهــو النافــع الضــار وهــو 
ــا فهــي ال تنفعــه وال  ــم وتعليقه ــر وليــس التمائ ــرزق واخلي ــب ال ــذي يجل ال
تضــره، وال تغنــي عنــه شــيئًا، فمــن تــوكل علــى اهلل كفــاه، وقــرب إليــه 
كل بعيــد- ويســر لــه كل عســير ،وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه 
قــرر القناعــة بــه كمــا قــرر املدعــي العــام املعارضــة عليــه واكتفــى مبــا 
جــاء يف الئحــة الدعــوى عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة، وبعــد رفــع احلكــم 

حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد املوافــق  29/ 10/ 1433هـــ وبنــاء 
 /19 33130963 يف  برقــم    بهــذه احملكمــة  املقيــده  املعاملــه  علــى 
01/ 1433هـــ واحملالــة لنــا مــن رئيــس احملكمــة برقــم 3350512 يف 
ــة عشــر صباحــا يف  19/ 01/ 1433هـــ افتتحــت اجللســه الســاعة احلادي
هــذه القضيــه رقــم ) 3338800003 ( وفيهــا حضــر املدعــي العــام / 
...وادعــى علــى املدعــو/ ...البالــغ مــن العمــر ) 28 ( عامــا مســلم الديانــه 
باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة رقــم ) ...( ســائق شــاحنة 
غيــر محصــن قبــض عليــه بتاريــخ 5/ 1/ 1433هـــ وافــرج عنــه بالكفالــة 
بتاريخ 5/ 1/ 1433هـ يســكن محافظة االحســاء / الهفوف انه بتاريخ 
5/ 1/ 1433هـــ قبــض عليــه مــن قبــل هيئــة االمــر باملعــروف والنهــي 
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عــن املنكــر املتضمــن انــه باالطــاع علــى محتــوى الظــرف البريــدي 
ــارة عــن  ــه عب ــه تبــن أن ــى املدعــى علي ــوارد مــن باكســتان املرســل ال ال
مجموعــة أوراق وذاكــرة جــوال وبالكشــف علــى األوراق تبــن أنهــا 
حتتــوي علــى أعمــال كفريــة وشــركية محرمــة وحتتــوي علــى عــدة 
طاســم ســحري كتبــت بخــط اليــد مبــاء زعفــران مخلــوط بنجاســات 
ــا رائحــة كريهــة جــدا ، ومتيمتــن بهمــا طاســم ســحرية كإحــراز  به
وحجــب تخــص املدعــى عليــه ، وأمــا ذاكــرة اجلــوال حتتــوي علــى اغانــي 
بلغتهــم وبســماع اقــوال املدعــى عليــه أقــر بحيــازة األوراق املضبوطــة معــه 
وأن القصــد منهــا الشــفاء كونــه يعانــي مــن بعــض اآلالم . وقــد أســفر 
التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه بحيــازة عــدد مــن االوراق حتتــوي علــى 
طاســم ســحرية ومتيمتــن بهمــا طاســم ســحرية وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة : 1- مــا جــاء يف اقــوال املدعــى عليــه املدونــة رقــم ) 10- 11 ( 
مــن ملــف إجــراءات االســتدالل املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 1 ( 2- محضــر 
املعاينــة املعــد مــن قبــل هيئــة االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر املرفــق 
ــه  ــر ل ــم يعث ــه ســوابق ل ــى اللفــة رقــم ) 8 ( وبالبحــث عمــا إذا كان ل عل
علــى ســوابق علــى املســتوى احمللــي وحيــث ان مــا اقــدم عليــه املذكــور 
وهــو بكامــل اهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
اطلــب اثبــات مــا اســند اليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيرية تزجــره وتردع 
غيــره  هــذه دعــواى وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه عــن طريــق املترجــم 
املعــروف لدينــا املدعــو / ...هنــدي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم] ...[ 
قــال مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن حيازتــي اوراق كفريــة 
وشــركية محرمــة وحتتــوي علــى طاســم ســحرية كتبــت بخــط اليــد 
مبــاء زعفــران ومتيمتــن بهــا طاســم ســحرية فغيــر صحيــح والصحيــح 
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حيــث انــي كنــت اعمــل يف باكســتان فأخبرنــي زميلــي اســمه ...وكان 
يعمــل يف الســعودية كمنــدوب يف شــركة ...قــال لــي حينمــا تصــل الــى 
الســعودية ســتعطى راتبــا وقــدره الفــان ومئتــا ريــال فلمــا ذهبــت الــى 
الســعودية قــام باعطائــى راتبــا فجــن جنونــي فاتصلــت علــى اخــي يف 
باكســتان فاخبرتــه مبــا حــدث لــي ثــم قــام اخــي بارســال هــذه الطاســم 
لــي حتــى يكــون هنــاك محبــة بينــي وبــن زميلــي ...وانــا ال ادري مــا هــو 
يف هــذه االوراق وال اعلــم ان كان القصــد منهــا ســحر وشــعوذه ام ال 
هكــذا اجــاب وبتصفــح كامــل اوراق املعاملــة لإلطــاع علــى الطاســم 
املذكــورة لــم اجــد فيهــا مــا يفيــد عمــا ذكــر يف باطــن تلــك االوراق 
وعليــه فقــد قــررت رفــع اجللســة  إلحضــار تلــك التمائــم لاطــاع عليهــا 
وحضــور البينــة ويف جلســة أخــرى  وبنــاء علــى تعميــدي مــن فضيلــة 
الشــيخ/ د. ...رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باألحســاء املكلــف مبوجــب 
خطابــه رقــم )34/1238435( يف 1434/5/21هـــ  لنظــر القضايــا مــا 
عــدا الســجناء وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه كمــا حضــر حلضورهمــا املترجــم  وكان قــد جــرت  الكتابــة 
)3411397( يف  رقــم  الرقيقــة مبوجــب خطابنــا  منــا ملركــز شــرطة 
1434/1/3هـــ إلحضــار الطاســم وقــد ألفــى اجلــواب مبوجــب خطابهــم 
رقــم )7090/9/21س( وبرفقــه ظــرف وبفتحــه وفحــص مــا بداخلــه 
وجــد خرقــة بداخلهــا خيــط مطاطــي مخــاط عليــه قطعــة صغيــرة علــى 
شــكل مربــع ومت فحــص مــا بداخلــه وجــد بــه ورقتــان وبتصفحهمــا 
وقراءتهمــا اتضــح أنهــا آيــات قرآنيــة وليســت طاســم ســحرية وحلاجتــي 
لدراســة القضيــة لــذا فقــد قــررت رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه كمــا حضــر حلضورهمــا 
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املترجــم وبدراســة وتأمــل أوراق املعاملــة وضبــط القضيــة فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث إن احملــوز مــع املدعــى عليــه ليســت 
ــوب فيهمــا  ــان مكت ــا هــي متيمــة فيهــا ورقت ــم ســحرية وإمن طاســم ومتائ
آيــات قرآنيــة وحيــث إن الراجــح مــن أقــوال أهــل العلــم أن التمائــم التــي 
تشــتمل علــى شــيء مــن القــرآن وأســماء اهلل  عــز وجــل  وصفاتــه محرمــة 
مطلقــا؛ لعمــوم نهــي النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم -: ))إن الرقى والتمائم 
وأبــو داود واحلاكــم وصححــه ووافقــه  والتولــة شــرك((. رواه أحمــد 
الذهبــي واأللبانــي. وســدًا للذريعــة؛ فإنــه يفضــي إلــى تعليــق مــا ليــس 
مباحــًا مــن التمائــم الشــركية والطاســم الســحرية؛ وحتــى ال ميتهــن 
شــيئا مــن القــرآن بحملــه يف مــكان قضــاء احلاجــة والقــاذورات. لذلــك 
كلــه فقــد قــررت مــا يلــي: أوال: لــم يثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه 
لطاســم ســحرية ومتيمتــن بهــا طاســم ســحرية وصرفــت النظــر مــن 
إثبــات ذلــك ثانيــا: ثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه لتميمــة فيهــا ورقتــان 
مكتوبــا فيهــا آيــات قرآنيــة ونظــرا لكــون املدعــى عليــه عامــي وأجنبــي 
ويغلــب عليــه اجلهــل يف األمــور العقديــة  لــذا فقــد قــررت أخــذ التعهــد 
الشــديد عليــه بعــدم تكــرار مــا بــدر منــه وأفهمتــه بــأن يعلــق أمــره كلــه 
ــرزق  ــب ال ــه، فهــو النافــع الضــار وهــو الــذي يجل هلل؛ ويفــوض أمــره إلي
واخليــر وليــس التمائــم وتعليقهــا فهــي ال تنفعــه وال تضــره، وال تغنــي عنــه 
شــيئًا، فمــن تــوكل علــى اهلل كفــاه، وقــرب إليــه كل بعيــد، ويســر 
لــه كل عســير. ففهــم ذلــك ومبــا ســبق كلــه حكمــت وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه بواســطة املترجــم قــرر القناعــة بــه كمــا قــرر املدعــي العام 
املعارضــة عليــه واكتفــى مبــا جــاء يف الئحــة الدعــوى عــن تقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة وبذلــك تكــون القضيــة منتهيــة وقــررت بعــث كامــل أوراق 
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املعاملــة حملكمــة االســتئناف بالشــرقية لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
تســليما كثيــرا احلمــد هلل وحــده وبعــد ......... املســجل برقــم 34229340 
وتاريــخ 1434/6/4هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــى العــام ضــد... اجلنســية 
يف قضيــة ســحر وقــد تضمــن القــرار 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 حــرر يف 1434/7/8هـــ
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رقم الصك :3430618 تاريخه: 1434/02/05هـ       
رقم الدعوى:3417710 رقم قرار التصديق 

من محكمة االستئناف:34192651 
تاريخه:1434/04/20هـ

ســحر- الوســاطة يف أعمــال الســحر عــن طريــق النقــل - إنــكار - عــدم 
وجــود بينــة - عــدم إدانــة - صــرف نظــر.

1. األصل براءة ذمة املتهم حتى يدل الدليل على خافه.
2. كل دليل تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بالتوســط يف أعمــال الســحر 
عــن طريــق النقــل ألكل أمــوال النــاس بالباطــل ،وطلــب املدعــي العــام 
العــام علــى  احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ،وبعــرض دعــوى املدعــي 
املدعــى عليــه أنكرهــا جملــة وتفصيــا ودفــع أنــه ســائق وطبيعــة عملــه 
التوصيــل ،ونظــرًا إلنــكار املدعــى عليــه لدعــوى املدعــي العــام ،وألن 
األصــل بــراءة ذمــة املتهــم حتــى يــدل الدليــل علــى خافــه، وبنــاء علــى مــا 
تقــدم حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إيقــاع 
العقوبــة التعزيريــة علــى املدعــى عليــه ،وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام االعتــراض 
علــى احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة ،وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة 

االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.



274

وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بالدمــام ففــي يــوم  األربعــاء 
املوافق1434/1/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا 
ــة  ــة رئيــس احملكمــة اجلزئي ــا مــن فضيل ــة إلين ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بن
بالدمــام برقــم 3417710 وتاريخ1434/1/7هـــ  واملقيــدة بــوارد مكتبنا 
برقــم3483224 وتاريخ1434/1/11هـــ واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام 

ضــد /...
وفيهــا حضــر املدعــي العــام /... وادعــى علــى احلاضــر معــه /  ...اجلنســية 
مبوجــب الرقــم الشــخصي ...قائــا يف دعــواه إنــه باالطــاع علــى محضــر 
القبــض املعــد مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف و النهــي عــن املنكــر تبــن 
انــه وردت لهــم  شــكوى مــن أحــد املواطنــن ضــد أحــد الســحرة يف 
مملكــة البحريــن يدعــى/ .......... و أن زوجتــه تضــررت منــه و أن لــه 
أعــوان و وســطاء يقومــون بإيصــال األعمــال الســحرية  إلــى اململكــة 
العربيــة الســعودية مقابــل مبالــغ ماليــة و قــام املدعــي بتزويــد الهيئــة برقــم 
الســاحر البحرينــي فتــم تكليــف أحــد املصــادر ) امــرأة (  باالتصــال 
عليــه و طلبــت منــه  أن يعمــل لزوجهــا عطفــا و تســخيرًا لهــا بحيــث ال 
يــرى يف الوجــود إال هــي و طلبــت أيضــًا عاجــًا ألختهــا لكونهــا تعانــي 
مــن االنطــواء و العزلــة و طلــب مــن املصــدر اســمها و اســم أمهــا و اســم 
الــزوج و اســم أمــه و اســم أختهــا و اســم أمهــا و طلــب مبلــغ خمســة آالف 
ريــال قيمــة العــاج و ثاثــة آالف أتعــاب الوســيط الــذي ســيأتي بــه للدمام 
ــد االســتام و التســليم  و قــال للمصــدر ســيتصل عليــك شــخص لتحدي
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، ثــم ورد اتصــال علــى املصــدر مــن  قبــل املدعــى عليــه و مت حتديــد 
اليــوم و املــكان يف مجمــع ... بالدمــام ، و نظــرًا لضخامــة املبلــغ و خوفــًا 
ــال و تزويــد املصــدر بــه و يف  ــغ ألــف ري عليــه مــن الضيــاع مت ترقيــم مبل
الوقــت احملــدد متــت مشــاهدة املصــدر و هــو يتقابــل مــع املدعــى عليــه 
فقــام  بإعطــاء املصــدر ظــرف بــه حجابــن و قــارورة مــاء صحــة غيــر 
مختومــة و قــام املصــدر بتســليمه املبلــغ فتــم القبــض عليــه و علــى مرافــق 
لــه يدعــى ...)صــدر بحقــه أمــر حفــظ دعــوى ( و بفتــح احلاجبــن لــم 
يتضــح فيهمــا شــئ مــن أعمــال الســحر فقــد كتــب يف األول ) صــار لــم 
يكــن الــى صفيــه ( و الثانــي ) إلــى مــن هــذا مــن هنــا هــو ) و باســتجواب 
املدعــى عليــه أفــاد أنــه يعمــل ســائق ســطحه لنقــل الســيارات و قــدم إلــى 
الســعودية إليصــال ظــرف حيــث اتصــل عليــه شــخص ال يعرفــه و طلــب 
منــه إيصــال أوراق خلالتــه يف الســعودية فوافــق كونــه يحضــر للســعودية 
كثيــرًا و تقابــل مــع شــخص يف مجمــع البحريــن و أعطــاه ظــرف و معــه 
وقــارورة فســأله عــن الــذي بداخــل الظــرف فقــال أوراق و فتحــه لــه ثــم 
ــغ حيــث اتفقــا علــى  أخــذه و قــال لــه الشــخص إذا عــدت أعطيتــك املبل
مبلــغ 50 دينــار و أخبــره الشــخص بــأن خالتــه ســوف تســتلم الظــرف ، 
و عنــد وصولــه للســعودية اتصــل علــى املــرأة و بعــد مقابلتــه لهــا ســلمها 
الظــرف و القــارورة و أعطتــه ظــرف ثــم تفاجــأ بالقبــض عليــه كمــا أفــاد 
بــأن مرافقــه صديــق لــه و كثيــر مــا يكــون معــه و ليــس لــه أي عاقــة 
بــاألوراق و قــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه بالتوســط يف 

أعمــال الســحر ألكل أمــوال النــاس بالباطــل .
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1- اعترافــه بأنــه اتصــل عليــه شــخص ال يعرفــه و طلــب منــه إيصــال 
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أوراق إلــى الســعودية فوافــق و تقابــل مــع الشــخص و أعطــاه ظــرف و 
معــه قــارورة و اتفقــا علــى مبلــغ 50 دينــار مقابــل إيصالهــا املرفــق علــى 

أللفــه رقــم )15-11(.
2- محضر القبض املرفق على اللفه رقم ) 4 - 5 (.

3- ضعف دفعــه  ال سيما ما يتعلق بـمعرفته مبن أعطاه املضبوطات .
4- استامه للمبلغ املرقم قرينة على صحة االتهام .

    و حيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه و هــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا  فعــل محــرم و معاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات 

ــة تعزيريــة تزجــره و تــردع  إدانتــه مبــا أســند إليــه و احلكــم عليــه بعقوب
غيــره هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بالتوســط يف أعمــال 
الســحر ألكل أمــوال النــاس بالباطــل فغيــر صحيــح هكــذا أجــاب و 
أضــاف قائــًا بأنــي اعمــل ســائق ســطحه وطبيعــة عملــي هــي التوصيــل 
ورقــم جوالــي معلــق  للجميــع وذلــك بكتابتــه علــى الســطحة هكــذا 
أضــاف وبســؤال املدعــى عليــه عــن الســوابق أجــاب قائــًا ال توجــد علــي 
جــرى  املعاملــة كمــا  أوراق  علــى  اطاعــي   جــرى  ســابقة كمــا  أي 
اطاعــي علــى الئحــة دعــوى املدعــي العــام املتضمنــة عــدم وجــود ســوابق 
علــى املدعــى عليــه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  واإلجابــة ونظــرًا 

ملــا قــرره الطرفــان ومــا مت رصــده وضبطــه أعــاه
 ونظرًا إلنكار املدعى عليه 

لدعــوى املدعــي ونظــرا إلــى أن األصــل بــراءة ذمــة املتهــم حتــى يــدل 
الدليــل علــى خافــه ونظــرا إلــى أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه يتطــرق 
إليهــا احتمــال أنــه خــدع بذلــك وكل دليــل تطــرق إليــه االحتمــال ســقط 
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بــه االســتدالل ونظــرا إلــى أن خلــو ســجل املدعــى عليــه مــن الســوابق 
قرينــة تعضــد أصــل بــراءة الذمــة .

لــذا ولــكل مــا ســبق :لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب 
إليــه يف دعــوى املدعــي العــام وبذلــك حكمــت  وصرفــت النظــر عــن 
طلــب املدعــي العــام إيقــاع العقوبــة التعزيريــة علــى املدعــى عليــه وبذلــك 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه 
باحلكــم وقــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم بــدون الئحــة 
اعتراضيــة ورفعــه حملكمــة االســتئناف مكتفيــا مبــا يف أوراق املعاملــة  
وعليــه فقــد قــررت رفــع املعاملــة كاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم وختمــت يف احلاديــة عشــر والنصــف صباحــًا  وعلــى ذلــك جــرى 
التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 28/   1/  34  14هـــ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 3483224 
وتاريــخ 1434/2/30هـــ  املقيــدة لــدى احملكمة برقم 34/521850/ج1 
وتاريــخ 1434/3/1هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ ...املســجل برقــم 3430618 وتاريــخ 1434/2/5هـــ  
اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضد/...اجلنســية  يف قضيــة ســحر وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة  
القراروصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة ععلــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حرريف1434/4/20هـــ
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رقم الصك :33480856 تاريخه: 1433/12/18هـ 
رقم الدعوى:32421641

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34238082 تاريخه:1434/06/12هـ

ســحر - منجــم - ادعــاء علــم الغيــب - إنــكار االدعاء-اســتفتاح الفــأل 
بالقــرآن - التعزيــر بأخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم تكــرار مــا 

بــدر منــه.

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ملــا لقــي رجــًا يف ســفر الهجــرة: »مــا 
اســمك« قــال: يزيــد. قــال: »يــا أبــا بكــر يزيــد أمرنــا«.

2. قــال ابــن العربــي رحمــه اهلل:  »وال يجــوز ألحــد مــن خلــق اهلل أن 
ــه فــإن اهلل ســبحانه قــد رفعــه بعــد نبيــه إال  يتعــرض للغيــب وال يطلب
يف الرؤيــا، فــإن قيــل فهــل يجــوز طلــب ذلــك يف املصحــف قلنــا ال يجــوز 
فإنــه لــم يكــن املصحــف ليعلــم بــه الغيــب إمنــا بينــت آياتــه ورســمت 
كلماتــه ليمنــع عــن الغيــب فــا تشــتغلوا بــه وال يتعــرض أحدكــم لــه 

أ.هـــ 28/2
3. قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل: »وأمــا اســتفتاح الفــأل يف 
املصحــف فلــم ينقــل عــن الســلف فيــه شــيء وقــد تنــازع فيــه املتأخــرون 
وذكــر القاضــي أبــو يعلــى فيــه نزاعــًا ذكــر عــن ابــن بطــة أنــه فعلــه 
وذكــر عــن غيــره أنــه كرهــه فــإن هــذا ليــس الفــأل الــذي يحبــه رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فإنــه كان يحــب الفــأل ويكــره الطيــرة« أ.هـــ 

مجمــوع الفتــاوى 66/23 
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بقــراءة الفــأل للنــزالء وادعاء علم 
الغيــب، وذلــك بعدمــا قــام املدعــى عليــه وهــو )موقــوف علــى ذمــة قضيــة 
أعمال ســحر وشــعوذة( مبمارســة الشــعوذة على النزالء بالسجن، وطلب 
املدعــي العــام النظــر يف القضيــة بالوجــه الشــرعي ،وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكرهــا، ودفــع بأنــه يقــرأ القــرآن 
يف مصلــى الســجن بعــد صــاة العشــاء ) وجــود إقــرار حتقيقــًا للمدعــى 
ــه باســتفتاح الفــأل  ــام املدعــى علي ــت قي ــذا ثب ــه(، ل ــه مبــا نســب إلي علي
بالقــرآن ومت احلكــم بأخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم تكــرار مــا 
ــى اهلل عليــه وســلم  ــه وإفهامــه أن الفــأل الــذي كان يحبــه  صل بــدر من
أن يفعــل املــرء أمــرًا أو يعــزم عليــه متــوكًا  علــى اهلل فيســمع الكلمــة 
احلســنة التــي تســره ،وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن اعتــرض عليــه 
املدعــي العــام وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه 
املدعــى عليــه ،وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة 

عليــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بالقطيف 
ــة الرئيــس برقــم 32421641  ــة احملالــة إلــي مــن فضيل بنــاء علــى املعامل
يف 1432/9/21هـــ والــواردة بكتــاب ســعادة محافــظ القطيــف بكتابه 
رقــم 1/5099/4 يف 1431/5/3هـــ حضــر املدعــي العام مبوجب كتاب 
التكليــف رقــم 1127/8/21 يف 1433/2/10هـــ وادعــى علــى احلاضــر 
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معــه ...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...وكيــًا عن ...الســعودي بالســجل 
ــة عــدل القطيــف  ــة الصــادرة مــن كتاب ــي رقــم ...مبوجــب الوكال املدن
برقــم 33206003 يف 1433/4/21هـــ قائــًا يف دعواه: نفيد فضيلتكم 
بأنــه ورود خطــاب رئيــس قســم ســجن محافظــة القطيــف2/21/271/9 
يف 1423/8/8هـــ املتضمــن قيــام النزيــل بالســجن لديهــم /......)موقــوف 
علــى ذمــة قضيــة أعمــال ســحر وشــعوذة( مبمارســة الشــعوذة علــى النزالء 
بالســجن وقــد مت نصحــه مــن قبــل الشــؤون الدينيــة بالســجن إال انــه 
مصــر علــى عملــه لــذا فــإن التحقيــق توصــل إلــى ان مــا يقــوم بــه املذكــور 
اســمه أعــاه مــن قــراءة الفــأل للنــزالء وفتحــه للمصحــف ومقولتــه لهــم 
بأنــه ســوف يحــدث كــذا وكــذا فهــذا ادعــاء بعلــم الغيــب وهــو أمــر 
مخالــف للعقيــدة وحيــث املذكــور موقــوف بســجن محافظــة القطيــف 
ــذا نأمــل  ــه ســوابق ل ــه ال يوجــد ل ــم بأن ــة ســابقة مــع العل ــى ذمــة قضي عل
مــن فضيلتكــم االطــاع والنظــر يف القضيــة بالوجــه الشــرعي هــذا 
ــًا  ــه أجــاب قائ ــه وبســؤاله عن ــى املدعــى علي ــه وبعرضــه عل مــا ادعــى ب
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــد موكلــي مــن اتهامــه بادعــاء 
علــم الغيــب غيــر صحيــح إذ أن موكلــي يعتقــد أنــه ال يعلــم الغيــب إال 
اهلل وغايــة مــا كان يفعلــه موكلــي هــو قــراءة القــرآن يف املصلــى الــذي 
بالســجن إذ بعــد صــاة العشــاء كان يأخــذ املصحــف للتــاوة كمــا 
كان يأخــذه غيــره ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن أن موكلــي كان 
يقــرأ الفــأل بالقــرآن غيــر صحيــح أيضــًا هــذا مــا أجــاب بــه وبــرده علــى 
املدعــي العــام أفــاد قائــًا الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي هــذا مــا أفــاد 
بــه وبســؤاله عــن بينتــه علــى طبــق دعــواه أجــاب قائــًا بينتــي مــا جــاء 
يف أوراق املعاملــة وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة جــرى االطــاع علــى 
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أجوبــة املدعــى عليــه عــن أســئلة التحقيــق املدونــة علــى الصحيفــة رقــم 
ــة باللفــة رقــم 7 وفيــه مــا نصــه  1-2 مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعامل
ــة التــي  ــه اآلي ــح القــرآن وأقــرأ ل عنــد حضــور أي شــخص إلــي أقــوم بفت
فتــح عليهــا املصحــف بشــكل عشــوائي ويكــون ذلــك فالــه مثــل قيــام 
شــخص باحلضــور إلــي وقمــت بفتــح املصحــف وكانــت اآليــة قولــه تعالــى 
)خذهــا وال تخــف ســنعيدها ســيرتها األولــى( والشــخص ذلــك كان 
مريضــًا وأنــا قلــت لــه بأنــه ســوف تعــود لــه صحتــه وبالفعــل كان ذلــك 
حيــث كان مجنونــًا أ.هـــ وفيــه مــا نصــه قمــت بــه كثيــرًا مــع الســجناء 
حيــث إنــي قمــت بــه أكثــر مــن ثاثــن أو أربعــن مــرة أ.هـــ وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه أفــاد قائــًا الصحيــح مــا ذكرتــه يف إجابتــي عــن الدعــوى 
هــذا مــا أجــاب بــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار 
املدعــى عليــه مــا نســبه لــه املدعــي العــام يف دعــواه وإلقــرار املدعــى عليــه 
يف أجوبتــه عــن أســئلة التحقيــق باســتفتاح الفــأل باملصحــف وألنــه لــم 
يدفعــه بدفــع مقبــول وقــد قــرر ابــن العربــي رحمــه اهلل يف أحكامــه 
28/2 يف مســألة اســتفتاح الفــأل باملصحــف بقولــه وال يجــوز ألحــد مــن 
خلــق اهلل أن يتعــرض للغيــب وال يطلبــه فــإن اهلل ســبحانه قــد رفعــه بعــد 
نبيــه إال يف الرؤيــا فــإن قيــل فهــل يجــوز طلــب ذلــك يف املصحــف قلنــا ال 
يجــوز فإنــه لــم يكــن املصحــف ليعلــم بــه الغيــب إمنــا بينــت آياتــه ورســمت 
ــه وال يتعــرض أحدكــم لــه  ــب فــا تشــتغلوا ب ــه ليمنــع عــن الغي كلمات
أ.هـــ وقــد ســئل عنهــا شــيخ اإلســام رحمــه اهلل وأجــاب عنهــا بقولــه وأمــا 
اســتفتاح الفــأل يف املصحــف فلــم ينقــل عــن الســلف فيــه شــيء وقــد 
ــه نزاعــًا ذكــر عــن  ــى في ــو يعل ــازع يف املتأخــرون وذكــر القاضــي أب تن
ابــن بطــة أنــه فعلــه وذكــر عــن غيــره أنــه كرهــه فــإن هــذا ليــس الفــأل 



282

الــذي يحبــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فإنــه كان يحــب الفــأل 
ويكــره الطيــرة أ.هـــ مجمــوع الفتــاوى 66/23 وألنــه لــم يصاحــب مــا 
فعلــه املدعــى عليــه أصالــة ادعــاء لعلــم الغيــب وملــا نقــل يف هــذه املســألة 
مــن نــزاع متقــدم بــن الفعــل والتــرك لــذا وملــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي قيــام 
املدعــى عليــه أصالــة باســتفتاح الفــأل بالقــرآن وقــررت أخــذ التعهــد علــى 
املدعــى عليــه أصالــة بعــدم تكــرار مــا بــدر منــه وأفهمــت  املدعــى عليــه 
وكالــة أن الفــأل الــذي كان يحبــه صلــى اهلل عليــه وســلم أن يفعــل املــرء 
أمــرًا أو يعــزم عليــه متــوكًا  علــى اهلل فيســمع الكلمــة احلســنة التــي 
تســره كمــا لقــي يف ســفر الهجــرة رجــًا فقــال مــا اســمك قــال يزيــد قــال 
يــا أبــا بكــر يزيــد أمرنــا وأمــا الطيــرة بعكســه فيكــون قــد فعــل أمــرًا 
متــوكًا علــى اهلل أو يعــزم عليــه فيســمع كلمــة مكروهــة فيتطيــر 
ويتــرك األمــر وأن املــرء عليــه أن يســلك الســبل املشــروعة يف طلــب اخليــرة 
يف اســتخارة اخلالــق واستشــارة املخلــوق واالســتدالل باألدلــة الشــرعية 
ــه وقــد قــرر  ــه اهلل ويرضــاه ومــا يكرهــه وينهــى عن ــي تبــن مــا يحب الت
مــا ذكــر شــيخ اإلســام رحمــه اهلل ولاســتزادة عليــه مطالعــة مــا قــرره 
يف هــذا الشــأن ففهمــه وبعــرض مــا ذكــر علــى الطرفــن اعتــرض عليــه 
املدعــي العــام وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه 
املدعــى عليــه وكالــة وســيتم بعــث كامــل املعاملــة حملكمة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وللبيــان حــرر يف 1433/12/28هـــ وصلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن . احلمــدهلل 
وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الشــرقية بكتــاب فضيلــة رئيســها رقــم 34174567 يف 1434/3/2ه 
املقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم 34583332 يف 1434/3/7ه واحملالــة 
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مــن فضيلــة الرئيــس وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
1434/2/26ه  يف   3448212 رقــم  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة 
ونصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
لوحــظ ان فضيلــة القاضــي حكــم يف هــذه القضيــة واملدعــى عليــه لــه 
ــا ام ال ملاحظــة مــا  ــه ســجن بســببها فهــل مت احلكــم فيه ــه مماثل قضي
ذكــر واكمــال الــازم ومــن ثــم اعــادة املعاملــة واهلل املوفــق وصلــى 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/2/24ه قاضــي 
اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه رئيــس 
الدائــرة ...ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ عليــه فقــد حضــر املدعــي العــام وبعــرض 
مــا جــاء يف قــرار أصحــاب الفضيلــة عليــه أبــرز ورقــة مــن مطبوعــات 
بالســجل  ...الســعودي  عــرض  تضمنــت  العــام  لألمــن  العامــة  اإلدارة 
املدنــي رقــم ...وأنــه صــدر يف حقــه احلكــم ذو الرقــم 126/2 بتاريــخ 
ــده أربعمائــة وتســعن  1422/8/20هـــ ووقــد تضمــن احلكــم عليــه بجل
جلــدة وســجنه مــدة تســعة أشــهر يف ســحر وشــعوذة هــذا مــا لــزم جوابــًا 
علــى ماحظــة أصحــاب الفضيلــة ولفضيلتهــم فائــق التقديــر واالحتــرام 
وللبيــان حــرر يف 1434/5/7هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن . احلمــدهلل وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة 
رقــم  رئيســها  فضيلــة  بكتــاب  بالدمــام  االســتئناف  محكمــة  مــن 
برقــم  احملكمــة  هــذه  يف  املقيــدة  1434/6/20هـــ  يف   341183019
341183019 يف 1434/6/24هـــ واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس وبرفقها 
إعــام احلكــم الصــادر منــي برقــم 33480856 يف 1433/12/28هـــ 
ــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى رقــم  وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيل
34238082 يف 1434/6/12هـــ ونصــه بعــد املقدمــة حيــث ســبق دراســة 
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القــرار وصــورة ضبطــه وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي 
وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم 3448212 يف 
1434/2/26هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء األخيــر 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1434/6/11هـــ قاضــي اســتئناف د. ...ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ...ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ وللبيــان حــرر يف 
1434/6/24هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن.
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رقم الصك :33330091 تاريخه: 1433/07/06هـ 
رقم الدعوى:33189347

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3437791 تاريخه:1434/02/16هـ

ســحر - حيــازة طاســم ســحرية - اإلقــرار باالدعــاء - االكتفــاء بإفهــام 
املدعــى عليــه فضيلــة التوحيــد أثناء اجللســة.

- قولــه تعالــى: »وننــزل مــن القــران ماهــو شــفاء ورحمــة للمؤمنــن وال 
يزيــد الظاملــن إال خســارا« ]اإلســراء:82[.

- قوله صلى اهلل عليه وسلم: »من تعلق متيمة فا أمت اهلل له«.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بحيازتــه طاســم ســحرية بقصد 
ــه  التــداوي وذلــك بعــد القبــض عليــه وتفتيشــه والعثــور معــه يف محفظت
علــى أوراق وقطعــة نحاســية بهــا طاســم ســحرية وقــد أثبــت محضــر 
فحــص املضبوطــات مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 
املدعــى  علــى  احلكــم  العــام  املدعــي  ،وطلــب  ســحرية  أنهــا طاســم 
املدعــى  العــام علــى  املدعــي  تعزيريــة ،وبعــرض دعــوى  بعقوبــة  عليــه 
عليــه بواســطة املترجــم صــادق عليهــا وذكــر أنــه يعتقــد أنهــا تفيــد 
يف االستشــفاء مــن األمــراض ،وجــرى االطــاع علــى محضــر فحــص 
املضبوطــات املتضمــن أن املضبوطــات طاســم ســحرية وألن املدعــى 
عليــه صــادق علــى صحــة دعــوى املدعــي العــام ودفــع بــأن ســبب حيازتــه 
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ــه تفيــد يف االستشــفاء مــن األمــراض وخلطــورة مــا  لهــا هــو اعتقــاده بأن
قــام بــه املدعــى عليــه كــون التعلــق بالطاســم الســحرية واالعتقــاد 
وتعلــق القلــب بهــا يعتبــر مــن أعظــم الذنــوب خاصــة واملدعــى عليــه مســلم 
الديانــة ،لــذا جــرى إفهــام املدعــى عليــه  أن مثــل هــذه الطاســم ال 
تكــون ســببا يف الشــفاء، وإمنــا الشــفاء يكــون باللجوء إلــى اهلل بالدعاء 
خالصــا وبآيــات القــران الكــرمي ،وقــرر ناظــر القضيــة االكتفــاء مبــا 
مت مــن إفهــام املدعــى عليــه مــن فضيلــة التوحيــد أثنــاء اجللســة ،وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه قنــع بــه وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه عليــه 
ــا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى ،وبعــد  ــب اســتئناف احلكــم مكتفي وطل

ــه. رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي

...القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
باخلبــر   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 33189347 وتاريــخ 1433/03/15 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33500585 وتاريــخ 1433/3/15هـــ  ففــي 
ــوم  االثنــن املوافــق 1433/06/30 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 :  ي
02  حضــر املدعــي العــام ...وحضــر حلضــوره ... مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم )...( وادعــى املدعــي العــام قائــا إنــه بتاريــخ 1432/6/27هـــ قبــض 
ــات أمــن الطــرق مبحافظــة األحســاء  ــل دوري ــه مــن قب ــى املدعــى علي عل
علــى طريــق ســلوى إثــر اســتيقاف ســيارة مــن نــوع تويوتــا حتمــل اللوحــة 
رقــم )...( بقيــادة الســائق ...)هنــدي اجلنســية( )لــم يوجــه لــه االتهــام( 
ويرافقــه املدعــى عليــه وبتفتيشــه عثــر يف محفظتــه علــى أوراق وقطعــة 
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نحاســية بهــا طاســم ســحرية وقــد أثبــت محضــر فحــص املضبوطــات 
أنهــا طاســم  املنكــر  عــن  والنهــي  باملعــروف  األمــر  هيئــة  قبــل  مــن 
ســحرية وباســتجواب املدعــى عليــه اعتــرف بصحــة واقعــة القبــض وأن 
املضبوطــات عائــدة لــه بقصــد االستشــفاء بهــا وقــد أســفر التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام لــه بحيــازة طاســم ســحرية بقصــد التــداوي وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التالية:1/إقــراره املنــوه عنــه املصــدق قضائيــًا املــدون 
علــى الصفحــة رقــم )8( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )2( 
2/محضــر فحــص املضبوطــات املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم 
)1( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )20( 3/محضــر القبــض 
لــه  املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم )5( وبالبحــث عمــا إذا كان 
ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره 
هــذه دعــواي وبطلبــي مــن املدعــى عليــه اإلجابــة أجــاب بواســطة املترجــم 
املتعــاون مــع احملكمــة ...والــذي قــام بــدور الترجمــة مــن العربيــة إلــى 
ــح  ــة والعكــس قائــا: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحي األردي
فقــد عثــر يف محفظتــي علــى أوراق وقطعــة نحاســية بها طاســم ســحرية 
كنــت أحوزهــا العتقــادي بأنــه تفيــد يف االستشــفاء مــن األمــراض هــذه 
إجابتــي وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة جــرى االطــاع علــى محضــر 
فحــص املضبوطــات املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )1( مــن 
دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )20( فوجــد يتضمــن مــا نصــه 
بعــد املقدمــة: ]تبــن ان املضبوطــات عبــارة عــن أربــع قصاصــات ورقيــة 
وأربــع رقائــق نحاســية كتــب يف األولــى ونقــش يف الثانيــة أعمــال ســحر 
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منهــا مــا يســمى الطلســم الســليماني وهــو ســحر عطــف واســحار أخــرى 
لــم نتبــن غرضهــا[ انتهــى املطلــوب . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
املدعــي  دعــوى  علــى صحــة  عليــه صــادق  املدعــى  ان  ومبــا  واإلجابــة 
العــام واقــر بحيازتــه علــى أوراق وقطعــة نحاســية بهــا طاســم ســحرية 
ودفــع بــان ســبب حيازتــه لهــا هــو اعتقــاده بأنــه تفيــد يف االستشــفاء مــن 
األمــراض وال يخفــى خطــورة مــا قــام بــه املدعــى عليــه كــون التعلــق 
بالطاســم الســحرية واالعتقــاد وتعلــق القلــب بهــا يعتبــر مــن أعظــم 
الذنــوب خاصــة واملدعــى عليــه مســلم الديانــة لــذا افهمتــه ان مثــل هــذه 
الطاســم التكــون ســبب يف الشــفاء بــل قــد دعــى النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم ]مــن تعلــق متيمــة فــا امت اهلل لــه[ والشــفاء امنــا يكــون باللجــوء الــى 
اهلل بالدعــاء خالصــا وبآيــات القــران الكــرمي لقــول اهلل تعالــى يف ســورة 
االســراء ايــة )82( ]وننــزل مــن القــران ماهــو شــفاء ورحمــة للمؤمنــن 
فضيلــة  بتعليمــه  االكتفــاء  وقــررت  خســارا[  اال  الظاملــن  يزيــد  وال 
التوحيــد وبعرضــه عليــه قنــع بــه وقــرر املدعــى العــام اعتراضــه عليــه 
وطلــب اســتئناف احلكــم مكتفيــا مبــاورد يف الئحــة الدعــوى وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1433/6/30هـــ
1434/1/11هـــ  املوافــق  االحــد  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 11.10 بنــاء علــى ورود املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم 331615245 يف 1433/9/11هـــ 
و برفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة برقــم 
قــرار 33400432 يف 1433/9/3هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة القرار 
املرفقــه  الضبــط  صــورة  أن  لوحــظ  املعاملــة   وأوراق  ضبطــه  وصــور 
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ناقصــة ولــم توقــع مــن قبــل فضيلتــه ويختــم بختمــه اخلــاص ثانيــا قــرر 
فضيلتــه تعليــم املدعــى عليــه التوحيــد وهــذا محــل نظــر حيــث ان ذلــك 
غيــر ممكــن التنفيــذ( عليــه اجيــب اصحــاب الفضيلــة ان مقصــودي 
بالعبــارة هــو االكتفــاء مبــا مت تعليمــه بــه يف أثنــاء اجللســة والن العبــارة 
ــي  ــة الت ــذ فقــد رجعــت عــن اجلمل ــاء التنفي قــد تســبب لبســا ال ســيما أثن
نصهــا )قــررت االكتفــاء  بتعليمــه فضيلــة التوحيــد( وصحــة العبــارة هــو 
قــررت االكتفــاء مبــا مت إفهامــه بــه مــن فضيلــة التوحيــد أثنــاء اجللســة 
املنعقــدة بتاريــخ 1433/6/30هـــ وســوف يتــم التنبيــه ملثــل هــذا األمــر 
مســتقبا بــإذن اهلل تعالــى هــذا وأمــرت بإحلــاق مــا مت ضبطــه بالقــرار 
ــاهلل التوفيــق  ــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وب وإعــادة املعامل
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/1/11هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/1/27هـــ  وتاريــخ  34/235501/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/1/20هـــ املرفــق به 331704343 وتاري
 33330091 برقــم  املســجل  الشــيخ/...  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
وتاريــخ 1433/7/6هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضد/......)هنــدي 
اجلنســية( يف قضيــة طاســم ســحرية بقصــد التــداوي وقــد تضمن القرار 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى 
قرارنــا رقــم 33400432/ج2/ب وتاريــخ 1433/9/3هـــ قررنــا املصادقــة 
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علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/2/16هـــ .
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رقم الصك :33436950 تاريخه: 1433/10/24هـ 
رقم الدعوى:33457292

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
348796 تاريخه:1434/01/11هـ

ســحر - تلقــي طــرٍد يحتــوي علــى أعمــاٍل ســحرية - التعزيــر بالســجن 
واجللــد وأخــذ تعهــد عليهــا.

1. عــن عمــران بــن حصــن رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم رأى رجــا يف يــده حلقــة مــن صفــر فقــال : مــا هــذا ؟فقــال : مــن 
ــا فإنــك لومــت وهــي  ــه ال تزيــدك إال وهن ــة فقــال : انزعهــا فإن الواهن

عليــك مــا أفلحــت أبــدًا. رواه اإلمــام أحمــد
2. عــن عقبــة بــن عامــر رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال ) مــن تعلــق متيمــة فــا أمت اهلل لــه ومــن تعلــق ودعــه فــا ودع اهلل 

لــه (  ويف روايــة ألحمــد ) مــن تعلــق متيمــة فقــد أشــرك ( 
3. عــن ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه قــال ســمعت النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم يقــول ) إن الرقــى والتمائــم والتولــة شــرك ( رواه أحمــد وأبــو داود
4. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ليــس منــا مــن تطيــر أو تطيــر لــه أو 

تكهــن أو تكهــن لــه أو ســحر أو ســحر لــه ( .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــا بتلقــي طــرد يحــوي أعمــااًل 
ســحرية لغــرض ســيء، وذلــك بعدمــا مت القبــض علــى املدعــى عليهــا 
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إثــر تلقيهــا لطــرد بريــدي بــه طاســم ســحرية عــن طريــق بريــد شــقيقها 
،وطلــب املدعــي العــام احلكــم عليهــا بعقوبــة تعزيريــة ،وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى وكيــل املدعــى عليهــا صــادق علــى تلقــي الطــرد 
إحــدى  وشــاهدت يف  نفســيًا  بــأن موكلتــه مريضــة  ودفــع  املذكــور 
القنــوات راقيــًا فطلبــت رقيــة شــرعية فُأرســل لهــا الطــرد املذكــور وال 
تعلــم عــن مــا يحتويــه وأنكــر اتهــام موكلتــه بــأن غرضهــا ســيء وإمنــا 
الغــرض هــو العــاج ،ونظــرًا ألن  املدعــى عليهــا أقــرْت بدعــوى املدعــي 
هــا تلقــت طــردًا يحتــوي علــى أعمــاٍل ســحرية وأنكــرت أن  العــام وأنَّ
يكــون غرضهــا مــن ذلــك ســيئًا وإمنــا قصدهــا العــاج ومبــا أن مــا صــدر 
منهــا مــن احملــرم شــرعًا بــل قــد يصــل إلــى الشــرك، لــذا كلــه ،وبنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيرهــا بســجنها ملــدة ثاثــة أشــهر 
وجلدهــا مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن وأخــذ التعهــد بعــدم العــودة 
ملثــل مــا صــدر منهــا ،وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه وكالــة قناعتــه بــه وطلــب املدعــي العــام االســتئناف دون الئحــة 
اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى ،وبعــد رفــع احلكــم 

حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
أنــا ... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء مبوجــب خطــاب فضيلــة 
ــاًء  ــة رقــم33/614573يف 1433/04/03هـــ  بن رئيــس احملكمــة اجلزئي
الفتيــات مبحافظــة  رعايــة  مــن مؤسســة  إلينــا  الــواردة  املعاملــة  علــى 
بهــذه  واملقيــدة  2/192وتاريخ1433/07/09هـــ  برقــم  األحســاء 
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إلينــا  واحملالــة  برقم331297119وتاريخ1433/07/12هـــ  احملكمــة 
مــن فضيلــة الرئيــس برقم33457292وتاريخ1433/07/12هـــ ويف يــوم 
الثاثاء1433/07/22هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة احلادية عشــرة 
والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام ... امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة 
ــا مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام  طرفن
مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم هـــ ق137/2/2 والتاريــخ  1431/1/5هـــ 
العــام  وقــّرر دعــواه قائــًا : بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء 
باألحســاء أدعــي علــى املــرأة/ ... ، 24عامــًا، ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )...( مفــرج عنهــا بالكفالــة اســتنادًا للمــادة )112( 

ــة.                            مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
إنــه بتاريــخ 32/1/29هـــ قبــض علــى شــقيق املدعــى عليهــا املواطــن/ 
......مــن قبــل مباحــث املنطقــة الشــرقية اثــر العثــور علــى طــرد بريــدي 
مــن مصــر إلــى العنــوان البريــدي اخلــاص بشــقيقها املواطن/...بداخلــه 
عــدد )4( أربعــة أظــرف بهــا أوراق بلــغ عددهــا )75( خمســة وســبعن 
قصاصــة حتتــوي علــى طاســم وأعمــال ســحرية احتــوت يف مجملهــا 
علــى االســتغاثة بالشــياطن مــن دون اهلل واالســتهانة باآليــات القرآنيــة 
وبأســماء اهلل احلســنى بطلــب وضعهــا يف أماكــن غيــر الئقــة مــن اجلســد 
أو طلــب حرقهــا وتبخيرهــا ونحــو ذلــك كمــا هــو موضــح يف طريقــة 
اســتخدامها يف عــدد )24( أربــع وعشــرين قصاصــة مــن مجمــوع األوراق. 
وبضبــط إفــادة شــقيقها/ أفــاد أن شــقيقته املدعــى عليهــا هــي مــن طلبــت 
مــا تضمنــه الطــرد الــوارد علــى عنوانــه البريــدي كونهــا تعانــي مــن مــس 
شــيطاني وال يعــرف مــن املرســل لهــا ذلــك الطــرد )حفــظ االتهــام بحقــه 
لعــدم كفايــة األدلة(.وباســتجوابها أقــرت بأنهــا اتصلــت بشــخص يف 
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مصــر  قبــل شــهر مــن القبــض عليهــا وطلبــت منــه طــرد لعاجهــا مــن مــا 
تعانيــه مــن خــوف ووســواس مبقابــل مبلــغ مالــي قــدره )1000( ريــال، 
وطلــب منهــا أســماء شــقيقاتها وأزواجهــم ووالدتهــا، واتضــح أنــه يحتــوي 
علــى أعمــال ســحرية، وال علــم لشــقيقها مبــا يحتويــه الطرد.وقــد أســفر 
لغــرض  ســحرية  أعمــااًل  يحــوي  طــرد  بتلقــي  اتهامهــا  عــن  التحقيــق 
ســيء، وفقــًا لقــرار االتهــام قــرار اتهــام رقــم )446هـــ ق1205022( لعــام 

1433هــــ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1-مــا ورد يف أقوالهــا املدونــة علــى ص )3-4 ( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق 

لفه )10(.
2-ما ورد يف محضر القبض املرفق لفه رقم )2(.

3-مــا ورد يف أقــوال شــقيقها...املدونة علــى ص )1-2( مــن دفتر التحقيق 
املرفــق لفه )10(.

 وباالطــاع علــى ســوابقها تبــن عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليهــا.
ــه  ــه املدعــى عليهــا فعــل محــرم ومعاقــب علي وحيــث إن مــا أقدمــت علي
شــرعًا، أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــا واحلكــم عليهــا بعقوبــة تعزيريــة 
زاجــرة لهــا رادعــة لغيرهــا لقــاء مــا أســند إليهــا. وبــاهلل التوفيــق هكــذا 
ــي... ــه فقــد حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن عــى ؛ علي ادَّ

الوكيــل عــن املدعــى عليهــا ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة باألحســاء برقم33185813وتاريخ1433/07/21هـــ ولــه 
فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار وجــرى تــاوة دعــوى 
املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــًا : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهــام 
موكلتــي بتلقــي طــرد يحتــوي علــى أعمــاٍل ســحرية صحيــح والــذي 
حصــل أن موكلتــي مريضــة نفســيًا وشــاهدت يف إحــدى القنــوات شــيخًا 
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مصريــًا يرقــي النــاس فطلبــْت منــه رقيــة شــرعية عــن طريــق الهاتــف 
عــن  نعلــم  وال  املذكــور  الطــرد  وأرســل  املذكــور  املبلــغ  لــه  وحولــت 
ــا  ــة املتوســطة واملــرض جعله ــى املرحل ــي متعلمــة إل ــه وموكلت مــا يحتوي
تطلــب هــذا الطلــب وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهــام موكلتــي 
أنَّ غرضهــا مــن ذلــك ســيٌء فغيــر صحيــح فالغــرض هــو عاجهــا كمــا 
ــة  ــه بين ــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لدي ذكــرت هكــذا أجــاب ث
علــى دعــواه فقــال نعــم وهــي موجــودة يف أوراق املعاملــة وأطلــب الرجــوع 
إليهــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــاع علــى جميــع أوراق املعاملــة فلــم 
أجــد فيهــا مايديــن املدعــى عليهــا مــن أنَّ غرضهــا مــن تلقــي طــرد يحتــوي 
علــى أعمــاٍل ســحرية ســيٌء ثــم جــرى االطــاع علــى جميــع أوراق املعاملــة 
ومنهــا كــرت ســوابق املدعــى عليهــا املتضمــن عــدم وجــود ســوابق عليهــا 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى 
عليهــا والتأكــد مــن أهليتهــا وبعــد دراســة أوراق املعاملــة وتأملهــا ومبــا 
هــا تلقــت طــردًا يحتــوي  أن املدعــى عليهــا أقــرْت بدعــوى املدعــي العــام وأنَّ
علــى أعمــاٍل ســحرية وأنكــرت أن يكــون غرضهــا مــن ذلــك ســيئًا وإمنــا 
قصدهــا العــاج ومبــا أن ماصــدر منهــا مــن احملــرم شــرعًا بــل قــد يصــل 
إلــى الشــرك فقــد روى اإلمــام أحمــد عــن عمــران بــن حصــن رضــي اهلل 
عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم رأى رجــا يف يــده حلقــة مــن صفــر 
فقــال : مــا هــذا ؟فقــال : مــن الواهنــة فقــال : انزعهــا فإنــه التزيــدك إال 
وهنــا فإنــك لومــت وهــي عليــك مــا أفلحــت أبــدًا وروى عــن عقبــة بــن 
عامــر رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن تعلــق متيمــة 
ــه (  ويف روايــة ألحمــد  ــق ودعــه فــا ودع اهلل ل ــه ومــن تعل فــا أمت اهلل ل
)مــن تعلــق متيمــة فقــد أشــرك ( وروى أحمــد وأبــو داود عــن ابــن مســعود 
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رضــي اهلل عنــه قــال ســمعت النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول ) إن 
الرقــى والتمائــم والتولــة شــرك ( وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم ) ليــس منــا 
مــن تطيــر أو تطيــر لــه أو تكهــن أو تكهــن لــه أو ســحر أو ســحر لــه ( 
وهــذه األدلــة تــدل علــى عظــم مــا أقدمــت عليــه املدعــى عليهــا ملــا يف ذلــك 
مــن القــدح يف التوحيــد والتعلــق بغيــر اهلل والتــوكل علــى غيــره ممــا 
ــه وألجــل احلــق العــام  ــذا كل ــى ذلــك ل ــر املدعــى عليهــا عل يســتلزم تعزي
حكمــت علــى املدعــى عليهــا مبــا يلــي : أواًل : ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليهــا بتلقــي طــرٍد يحتــوي علــى أعمــاٍل ســحرية ألجــل العــاج وعزرتهــا 
ألجــل ذلــك بســجنها ملــدة ثاثــة أشــهر حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف 
فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلدهــا مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن كل 
دفعــة خمســون جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
أيــام . ثانيــًا / لــم يثبــت لــديَّ أن تلقيهــا لهــذا الطــرد لغــرض ســيء وقــررت 
رد دعــوى املدعــي العــام بإثبــات ذلــك . ثالثــًا / يؤخــذ عليهــا التعهــد بعــدم 
العــودة ملثــل ماصــدر منهــا وبتــاوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعى 
عليــه وكالــة بحــق موكلتــه يف متييــز احلكــم قــرر قناعتــه بــه وطلــب 
املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى 
وأقفلــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. حــرر يف 1433/10/24هـــ 
وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  احلمــدهلل 
الســاعة  الثالثــة  اجللســة  فتحــت  األربعاء1433/12/22هـــ  يــوم  ويف 
املعاملــة  عــادت  وقــد  الطرفــان  حضــر  وفيهــا  والنصــف  التاســعة 
رئيســها  فضيلــة  خطــاب  مبوجــب  االســتئناف  محكمــة  مــن 
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الدائــرة  قــرار  وبرفقهــا  رقم331990313وتاريخ1433/11/23هـــ 
رقم33453226وتاريخ1433/11/14هـــ  الثانيــة  الثاثيــة  اجلزائيــة 
املتضمــن مانصــه :« وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
لوحــظ أن مــا ذكــره فضيلتــه يف ثانيــا ممــا حكــم بــه ال وجــه لــه حيــث 
إن مــا تلقتــه املدعــى عليهــا مــن أعمــال ســحرية يعتبر ســيئًا فعلى فضيلته 
ماحظــة مــا ذكــر إليــه وإكمــال مــا يلــزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل 
املوفــق« ا.هـــ عليــه أجيــب مشــايخي نفــع اهلل بعلمهــم بــأنَّ التلقــي كان 
ســيئًا لكــنَّ غرضهــا لــم يكــن منــه إيــذاء غيرهــا وإمنــا كان لقصــد 
عاجهــا وهــو مــا يتضــح مــن حالهــا إذ هــي مريضــة وجاهلــة كمــا حصــل 
مــن نقاشــها يف إحــدى اجللســات واخلــاف يف مســألة هــل كان غرضهــا 
منــه ســيئًا وليــس يف كــون تلقيهــا لهــذا العمــل أنــه ســيٌء وعليــه فلــم 
يظهــر لــي ســوى ماحكمــت بــه ســابقًا وأمــرُت بالتهميــش علــى قــرار 
احلكــم مبــا طــرأ عليــه ومــن ثــّم إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية لتدقيــق احلكــم وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن ُحــِرَر 
يف1433/12/22هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة 
الدائـــرة اجلـزائيـــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
علــى املعاملــة املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34/32481/ج2 وتاريــخ 
1434/1/5هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
بهــا  املرفــق  وتاريــخ 1433/12/28هـــ  برقــم 33/2217726  األحســاء 
القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشيخ/......املســجل 
بدعوى/املدعــي  اخلــاص  وتاريــخ 1433/10/24هـــ  برقــم 33436950 
العــام ضــد/...يف قضيــة ســحر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا 
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هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القرار وصورة ضبطــه وأوراق املعاملة 
وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى قرارنــا رقــم 33453226/
بعــد  وتاريــخ 1433/11/14هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم  ج2/ب 
وآلــه  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  املوفــق  واهلل  األخيــر.  اإليضــاح 

وصحبــه وســلم. حــرر يف1434/1/11هـــ.
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رقم الصك :33473671 تاريخه: 1433/12/20هـ 
رقم الدعوى:33463853

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34182460 تاريخه:1434/04/08هـ

ــازة طاســم ســحرية-تهريب طاســم ســحرية - اإلقــرار -  ســحر - حي
تعزيــر بالســجن واجللــد

ما أشار إليه القاضي يف تسبيب احلكم.

ســحرية  بتهريــب طاســم  عليــه  املدعــى  علــى  العــام   املدعــي  ادعــى 
وعلبتــن بهــا مــادة مــن أجــل طلــب الشــفاء، وذلــك بعدمــا مت القبــض 
الــدول  إحــدى  مــن  قادمــًا  اجلمركيــة  احلــدود  عليــه يف  املدعــى  علــى 
ســحرية  طاســم  فيهــا  أوراق  ضبطــت  الســيارة  وبتفتيــش  املجــاورة، 
وعلبتــن باســتيكيتن مكتــوب عليهــا ،وطلــب املدعــي العــام احلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة ،وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
صــادق علــى إدخــال الطاســم الســحرية لغــرض العــاج ،وبنــاء علــى 
ملــدة عشــرين يومــًا  بالســجن  بتعزيــره  تقــدم حكمــت احملكمــة  مــا 
وجلــده ســتن جلــده مفرقــة علــى مرتــن ،وبعــرض ذلــك عليــه وعلــى 
املدعــي العــام قــرر املدعــى عليــه قناعتــه بــه ،بينمــا قــرر املدعــي العــام 
عــدم قناعتــه وطلــب االســتئناف مكتفيــًا بائحــة الدعــوى ،وبعــد رفــع 

احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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...القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
باإلحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائية يف محافظة االحســاء برقم 33463853 وتاريخ 1433/07/14 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 331319002 وتاريــخ 1433/07/14 هـــ  
ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1433/11/22 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
30 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...ووكيــل املدعــى عليــه 
...ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...مبوجب الوكالــة الصادرة من 
كتابــة عــدل االحســاء الثانيــة برقــم 33311549 يف 1433/10/16هـــ 
1433/5/28هـــ  بتاريــخ  انــه  دعــواه  يف  قائــا  املدعــي  ادعــى  وفيهــا 
مت القبــض عليــه مــن قبــل احــد رجــال جمــرك منفــذ البطحــاء التابــع  
حملافظــة االحســاء إثــر قــدوم املدعــى عليــه مــن دولــه اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة وبقيادتــه ســيارة مــن نــوع).....( حتمــل اللوحــة رقــم)...( وبتفتيــش 
ملفوفــه  أوراق  على)7(ســبع  األرضــي  الــدرج  داخــل  ضبــط  الســيارة 
)طاســم ســحريه(،وعلى )2(علبتــن  باســتيكية بهــا مــادة صفــراء 
اللــون واألخــرى بنيــه ومكتــوب عليها)تخلــط مبــاء وتشــرب  الصبــاح( 
وبعرضهــا علــى منــدوب هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 
أفــاد أنهــا عبــارة عــن أوراق حتتــوي علــى أعمــال ســحرية والغــرض منهــا 
جلــب النفــع ودفــع الضــر رجــاً  كان او امــرأه وقــد كتبــت باألحــرف 
اقــر  .وباســتجوابه:  لــه  عملــت  ملــن  معرفتهــا  يصعــب  التــي  املتقطعــة 
بصحــة واقعــة القبــض والضبــط وعائديــة الطاســم الســحرية والســائل 
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املضبوطــة معــه لــه وإنــه احضرهــا مــن ......... مــن أجــل عــاج عمتــه. وقــد 
ــه بتهريب)7(ســبع أوراق  ملفوفــة  أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام ل
)طاســم ســحريه(،وعلى )2(علبتــن  باســتيكية بهــا مــاده صفــراء 
اللــون واألخــرى بنيــه  وإدخالهــا للبــاد مــن اجــل طلــب الشــفاء، وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1-اعترافــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )5( 
مــن ملــف االســتدالل2-محضر القبــض ومحضــر القبــض املرفــق صــورة 
اللفــة )2(.3-تقريــر منــدوب الهيئــة املــدون علــى الصفحــة  منــه علــى 
رقــم )6( مــن ملــف االســتدالل وببحــث ســوابقه تبــن خلــو ســجله مــن 
الســوابق. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور ـ وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا ـ فعــل محــرم   ومعاقــب عليــه شــرعًا  ، أطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا اســند إليــه مــن اتهــام. 
أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن قيامــي بإدخــال هــذه 
األوراق وفيهــا الطاســم املذكــورة صحيــح وكان قصــدي مــن ذلــك 
العــاج بهــا حيــث توجــد لدينــا امــرأة وهــي عمتــي مصابــة مبــرض ولذلك 
أحضــرت هــذه األوراق مــن عمــان لعاجهــا بعــد ذلــك جــرى الرجــوع إلــى 
محضــر الهيئــة علــى دفتــر التحقيــق صـــ6 وفيــه أنــه جــرى فحــص األوراق 
وهــي حتتــوي أعمــال ســحرية وقــد كتبــت بحــروف مقطعــة يســتعملها 
الســحرة للتمويــة باإلضافــة إلــى علبتــن صغيرتــن فيهــا عطــارة مكملــة 
للعمــل الســحري فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار 
املدعــى عليــه بحيــازة هــذه الطاســم وتهريبهــا مــن دولــة عمــان وبنــاء 
تعامــل  فيــه  األوراق  هــذه  مثــل  حيــازة  ولكــون  الهيئــة  علــى محضــر 
بنــاء  أعمالهــم احملرمــة  الســحرة يف  لهــوالء  وإعانــة  احملــرم  بالســحر 
ــه فقــد ثبــت لــدي ادخــال املدعــى عليــه لهــذه الطاســم  علــى ذلــك كل



302

وحيازتهــا وحكمــت بتعزيــره بالســجن ملــدة عشــرين يومــًا وجلــده ســتن 
جلــده مفرقــة علــى مرتــن مناصفــة بينهمــا أســبوع مــن الزمــان وبعــرض 
ذلــك عليــه وعلــى املدعــي العــام قــرر املدعــى عليــه قناعتــه بــه بينمــا قــرر 
املدعــي العــام عــدم قناعتــه وطلــب االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وقــرر 
بأنــه لــن يقــدم الئحــة اعتراضيــة وإمنــا يكتفــي بــأوراق املعاملــة والئحــة 
نبينــا  املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى  االعتــراض واهلل  عــن  الدعــوى 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/11/22هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  االحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/2/9هـــ  وتاريــخ   331832877
34/371918/ج1 وتاريــخ 1434/2/13هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ...املســجل برقــم 33473671 
ضــد/...... العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1433/12/20هـــ  وتاريــخ 

يف قضيــة ســحر وقــد تضمــن القــرار 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 حــرر يف 1434/4/7هـــ.
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رقم الصك :3454811 تاريخه: 1434/03/03هـ 
رقم الدعوى:33661865 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34357255 تاريخه:1434/11/11هـ

 - بالغيــر  اإلضــرار    - والدجــل  الشــعوذة  أعمــال  ممارســة  ســحر- 
العامــة. احملكمــة  اختصــاص 

1- حد الساحر القتل .
2- املادة )135( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــا مبمارســة أعمــال الشــعوذة 
والدجــل بقصــد اإلضــرار بالغيــر، وذلــك بعدمــا مت القبــض عليهــا مــن 
قبــل اجلهــات املختصــة، إثــر شــكوى مــن كفيلهــا مفــاده قيامهــا بعمــل 
ســحر لوالدتــه، وطلــب املدعــي العــام احلكــم عليهــا بعقوبــة تعزيريــة، 
ــى املدعــى عليهــا عــن طريــق املترجــم  وبعــرض دعــوى املدعــي العــام عل
العائلــة  لكبــار  كان  ســحرها  أن  وقــررت  الدعــوى  علــى  صادقــت 
اعترفــت  عليــه  املدعــى  دون صغارهــم ،ولكــون  لديهــم  تعمــل  التــي 
مــن  ذلــك  ولكــون  بالســيف،  ضربــة  الســاحر  حــد  وألن  بالســحر، 
اختصــاص احملكمــة العامــة ،فقــد مت احلكــم بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي العــام لعــدم االختصــاص ،وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليهــا قــررت القناعة،وقــرر املدعــي العــام االعتــراض مكتفيــا بائحــة 
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الدعوى،وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.

...القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33661865 وتاريــخ 1433/11/17هـــ  املقيــدة 
يــوم   وتاريــخ 1433/11/17هـــ  ففــي  برقــم 332051477  باحملكمــة 
  07 : الســاعة 30  اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1434/03/02هـــ  اإلثنــن 
وفيهــا قــدم املدعــي العــام الئحــة دعــوى عامــة ضــد ...أندونيســية اجلنســية 
1433/10/24هـــ مت  بتاريــخ  فيهــا  ...جــاء  رقــم  إقامــة  رخصــة  حتمــل 
القبــض علــى املذكــورة مــن قبــل الشــرطة العســكرية باحلــرس الوطنــي 
لشــكوى مــن كفيلهــا ...، ســعودي اجلنســية مــن أن عاملتــه املنزليــة 
املذكــورة قامــت بعمــل ســحر لوالدتــه وخلطتــه مــع »احلنــاء والعويــدي« 
ووضعتــه علــى رأســها وأصبحــت تشــتكي والدتهــا مــن الــم برأســها 
أفــادت  للمذكــورة  ســؤاله  وعنــد  بيديهــا  وحكــة  عينيهــا  واحمــرار 
بأنهــا عملــت الســحر لهــا بســبب غضبهــا مــن األوالد ، وذكــرت بأنهــا 
تســتطيع فكــه وقامــت بالقــراءة بــكاس بــه مــاء وقــام هــو بغســل رأس 
أمــه ويديهــا وغســلها مبــاء فيهــا رقيــة وشــفيت- جــرى االتصــال باملدعــي 
وأفــاد بأنــه ليــس لديــة بينــه علــى قيــام املذكــورة باإلضــرار بوالدتــه إال 

أقرارهــا.
- جرى إيقافها استنادًا للمادة )112( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

الســحر  بأعمــال  تقــوم  بأنهــا  أفــادت  واســتجوابها  أقوالهــا  وبســماع 
وحتضــر اجلــان وأنهــا قامــت بســحر والــده كفيلهــا بســبب إســاءة أوالد 
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كفيلهــا لهــا وانــه أرادت ســحر األوالد إال أنهــا بعــد حتضيرهــا للجــان 
طلــب منهــا تــرك األوالد لصغــر ســنهم وطلــب منهــا القيــام بســحر والــدة 
كفيلهــا كمــا انــه طلــب منهــا أن تضعــه بخلطة » احلنــا والعويدي«، وقد 
تعلمــت الســحر منــذ أن كان عمرهــا )10( عشــر ســنوات ببلدهــا وهــي 
تعلــم بحرمتــه.  وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن اتهــام املذكــورة  

مبمارســة أعمــال الشــعوذة والدجــل بقصــد اإلضــرار بالغيــر.
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1- ماجــاء بأقوالهــا املدونــة مبحضــر االســتدالل لفــة )1( ومحضــري 
لفــة)14,2(. االســتجواب 

2- مــا تضمنــه محضــر القبــض املعــد مــن قبــل جهــاز اإلرشــاد والتوجيــه 
برئاســة احلــرس الوطنــي املرفــق لفــة )4(وحيــث أن مــا أقدمــت عليــه 
املذكــورة فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا أســند 

إليهــا واحلكــم عليهــا بعقوبــة تعزيريــة.
املعاملــة  أوراق  علــى  باالطــاع  و  هــذا  دعــواي  هــذه  التوفيــق  وبــاهلل   
ألفيــت إقــرار املدعــى عليهــا علــى صفحــة )3( لفــة )14( بعملهــا الســحر 
و أنهــا تعلــم حرمتــه و ألن حــد الســاحر القتــل و ألن النظــر يف ذلــك 
مــن اختصــاص احملكمــة العامــة و ملــا جــاء يف املــادة )135( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة فقــد قــررت عــدم االختصــاص بنظــر هــذه القضيــة 
و ســوف ترفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف حســب املتبــع  و صلــى اهلل 
و ســلم علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه و صحبــه حــرر يف 1434/3/2هـــ 
ــا د . ...القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33661865 وتاريــخ 1433/11/17 هـــ  املقيــدة 
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باحملكمــة برقــم 332051477 وتاريــخ 1433/11/17 هـــ  ففــي يــوم  
الثاثاء املوافق1434/08/23 هـ افتتحت اجللسة وفيها حضرت املدعى 
عليها ...) اندونيسية اجلنسية ( حتمل رخصة إقامة رقم )...( وقد وردتنا 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بقــرار املاحظــة رقــم 34219104 يف 
1434/5/21هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة أنــه بدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى 
لعــدم االختصــاص قبــل إحضــار املدعــى عليهــا وســماع إجابتهــا علــى 
الدعــوى ســابق ألوانــه الســيما وأن اعترافهــا الــذي اســتند إليــه فضيلتــه 
غيــر مصــدق شــرعًا كمــا أن املدعــي العــام يطالــب بتعزيزهــا لقــاء مــا 
نســب إليهــا فعلــى فضيلتــه إحضــار املدعــى عليهــا وعرض دعــوى املدعي 
العــام عليهــا فــإذا أجابــت وأعترفــت مبــا يوجــب احلــد يصــار إلــى صــرف 
النظــر لعــدم االختصــاص وإال عزرهــا فضيلتــه مبــا يظهــر فعلــى فضيلتــه 
ماحظــة مــا ذكــر وإجــراء مــا يلــزم نحوهــا وإحلــاق مخلــص مــا يجريــه 
يف الضبــط إلــى القــرار ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا حســب 
التعليمــات وجوابــًا عليــه فقــد جــرى عــرض الدعــوى العامــة املقدمــة 
مــن املدعــي العــام ...علــى املدعــى عليهــا عــن طريــق مترجــم احملكمــة 
...وصادقــت علــى الدعــوى جملــة وتفصيــا إال أنهــا قالــت إن ســحرها 
كان لكبــار العائلــة التــي تعمــل لديهــم دون صغارهــم هكــذا أجابــت 
وألن املدعــى عليهــا اعترفــت بعمــل الســحر وألن حــد الســاحر ضربــة 
بالســيف وألن نظــر هــذه القضايــا مــن اختصــاص احملكمــة العامــة فــإن 
لــم يظهــر لــي خــاف مــا قــررت ســلفًا وبعرضــه عليهمــا قــررت املدعــى 
عليهــا القناعــة واملدعــي العــام االعتــراض مكتفيــًا بائحــة الدعــوى 
وكان النطــق باحلكــم يف 1434/8/23 هـــ وأغلقــت اجللســة الســاعة 
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العاشــرة والنصــف وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن 
قضــاة الدائــرة  اجلزائيــة  الرابعــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم   
341367329   وتاريــخ 1434/10/8 هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
برقــم 3454811  املســجل   ... د.  الشــيخ  القاضــي باحملكمــة  فضيلــة 
وتاريــخ 1434/3/3هـــ املتعلقــة بدعــوى املدعــي ضــد ....... أندونيســية 
ــة أعمــال الســحر و الشــعوذة والدجــل  ــا   يف قضي اجلنســية )...( التهامه
بقصــد اإلضــرار بالغيــر املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بــه 
وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــاع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم 34219104 وتاريــخ 1434/5/21هـــ قــررت الدائــرة 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق و صلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم0
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رقم الصك :34192532 تاريخه: 1434/04/20هـ 
رقم الدعوى:34113973

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34256249 تاريخه: 1434/07/01هـ

الدفــع باجلهــل - ثبــوت اإلدانــة  ســحر - حيــازة طاســم ســحرية - 
التعهــد. وأخــذ  واجللــد  بالســجن  التعزيــر   - باإلقــرار 

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : » مــن تعلــق متيمــة فــا أمت اهلل 
لــه«

2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ملــا رأى متيمــة علــى رجــل » انزعهــا فإنها 
ال تزيــدك إال وهنــا فإنــك لــو مــت وهــي عليــك مــا أفلحــت أبدا«.

3- قاعدة : اإلقرار  حجة شرعية على املقر.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليه بحيازته طاســم ســحرية محرمة 
ــة ،  ــة تعزيري ــه بعقوب ــه واحلكــم علي ــات مــا أســند إلي ــب إثب شــرعا وطل
حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه علــى إثــر االشــتباه بــه وعثــر بحوزتــه 
علــى قصاصــة ورقيــة يشــتبه بــأن تكــون طاســم ســحرية وبعرضهــا 
علــى أحــد املختصــن بقضايــا الســحر بهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر تبــن أنهــا قصاصــة حتتــوي علــى طاســم ســحرية وامتهــان 
لــكام اهلل تعالــى وتقطيــع حروفــه والعبــث بــه ،وأقــر املدعــى عليــه 
ــا مــن  ــه حصــل عليه ــا يف الدعــوى ودفــع بأن ــازة الورقــة املشــار إليه بحي
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شــيخ باملدينــة املنــورة لكــي تلــد زوجتــه وأنــه يجهــل كونهــا طاســم 
ســحرية ،وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه ولعــدم قبــول مــا دفــع بــه مــن 
جهــل وألن الواجــب علــى املســلم أن يعــرف احلكــم الشــرعي قبــل أن 
ــق التميمــة والطاســم الســحرية محــرم شــرعا  ــه ، وألن تعلي يقــدم علي
،فقــد حكمــت احملكمــة بســجنه شــهرا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده 
أربعــن جلــدة وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم تكــرار ذلــك ،وقــرر املدعــى 
عليــه القناعــة باحلكــم بينمــا اعتــرض املدعــي العــام بائحــة ،وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  القاضــي   ........... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائّيــة باالحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء برقــم 34113973 وتاريــخ 
وتاريــخ   34599849 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/03/09هـــ 
1434/03/09هـــ حضــر املدعــي العــام ...........وادعــى ضــد ...........مينــي 
دعــواه  قائــا يف حتريــر   )...........( اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب رخصــة 
حيــث  إنــه بتاريــخ 1433/9/20هـــ ورد للشــرطة تقريــر دوريــة األمــن رقم 
)...........( املتضمــن القبــض علــى املدعــى عليــه رفــق ابنــه بشــارع ...........
بالهفــوف لاشــتباه بهمــا وقــد عثــر بحوزتــه علــى قصاصــة ورقيــة يشــتبه 
أن تكــون طاســم وبعــرض الطاســم علــى املختصــن بقضايــا الســحر 
بهيئــة األمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر  تبــن أنهــا قصاصــة حتتــوي 
علــى طاســم ســحرية وامتهــان كام اهلل وتقطيــع حروفــه والعبــث 
لتلــك  بحيازتــه  أقــر  باســتجوابه  و  واجلــن  بالشــياطن  واالســتعانة  بــه 
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الورقــة وأنــه حصــل عليهــا مــن شــيخ باملدينــة املنــورة لكــي تلــد زوجتــه 
وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام بحيــازة طاســم ســحرية 
محرمــه شــرعًا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1-إقــرار مبــا نــوه عنــه 
املــدون بالصفحــة  رقــم )13،12( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــه )1( 
2- تقريــر دوريــه األمــن املتضمــن القبــض عليــه يف حالــة اشــتباه بطريــق 
...........املرفــق لفــه )2( 3-تقريــر رئيــس مركــز هيئــة األمــر باملعــروف 
املرفــق لفــه )19( 4- القصاصــة املــدون عليهــا طاســم املرفقــة لفــة )18( 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا  
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة لــه وزاجــره لغيــره وفقــا للوجــه 
الشــرعي وبعــرض تلــك الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا أصــادق 
علــى مــا ذكــره املدعــي العــام مــن حيازتــي لورقــة مكتــوب فيهــا آيــات 
قرآنيــة وأدعيــة وبعــض أســماء اهلل احلســنى والســبب يف حملــي لتلــك 
الورقــة حيــث إننــي لــم يرزقنــي اهلل إال بولــد واحــد وعمــره اآلن ثمانيــة 
عشــرة عامــًا وقــد ذكــر لــي عــن أحــد األشــخاص أنــه يعالــج مثــل حالتــي 
فذهبــت إليــه وأعطانــي ورقــة وقــال لــي اجعلهــا دائمــا معــك وســوف 
يرزقــك اهلل أوالدا وال اعلــم إن كانــت تلــك الورقــة هــي طلســم ســحري 
وأضــاف قائــا إننــي اعمــل باململكــة منــذ خمــس وثاثــن ســنه و لــذا 
وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة وتصفــح أوراق املعاملــة وحيــث طلــب 
املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليــه حليازتــه طلســم ســحري حتتــوي 
ــى آيــات قرآنيــة وأدعيــة وبعــض أســماء اهلل احلســنى وأرقــام  ــة عل باجلمل
وكلمــات مبهمــة وحــروف مقطعــة ومجازاتــه لقــاء ذلــك وان املدعــى 
عليــه قــد أقــر بذلــك وان اإلقــرار حجــة شــرعية علــى املقــر وإن مــا تــذرع 
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بــه املدعــى عليــه ال يعفيــه مــن املســؤولية الن الواجــب علــى اإلنســان أن 
ــه يعيــش يف  ــه ال ســيما وإن ــد فعل ــا يري يتأكــد عــن احلكــم الشــرعي مل
هــذا البــاد املباركــة وإنــه قــد ثبــت بــأن مــا يحملــه معــه حتتــوي علــى 
طاســم ســحرية محرمــة شــرعا  وإن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه حــرام 
وإجــرام وحلرمــة تعليــق التمائــم والطاســم وملــا ورد مــن النهــي الشــديد 
يف ذلــك وإلثرهــا الســيء علــى عقيــدة مســتعملها ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم) مــن تعلــق متيمــة فــا أمت اهلل لــه  )ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه 
ســلم ملــا رآهــا علــى رجــل فقــال )انزعهــا إنهــا ال تزيــدك إال وهنــًا فإنــك 
لــو مــت وهــي عليــك مــا أفلحــت أبــدًا)  لــذا فقــد تقــرر مايلــي أوال ثبــوت 
ادانــة املدعــى عليــه ...........حليازتــه طلســم ســحري يحتــوي علــى آيــات 
قرآنيــة وأدعيــة وبعــض أســماء اهلل احلســنى وأرقــام وكلمــات مبهمــة 
وحــروف مقطعــة ومجازاتــه لقــاء ذلــك بســجنه شــهرا يبــدأ مــن تاريــخ 
ايقافــه بســبب هــذه القضيــة وجلــده  أربعــن جلــده ثانيــا أخــذ التعهــد 
وبذلــك كلــه  أخــرى  مــرة  منــه  بــدر  مــا  بعــدم تكــرار  الــازم عليــه 
حكمــت وبعرضــه اعتــرض عليــه املدعــي العــام وطلــب رفعــه حملكمــة 
ــا مبــا جــاء يف دعــواه عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة االســتئناف مكتفي

كمــا قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه بــه وطلــب تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
عليــه فجــرى إفهامــه بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة يــوم الثاثــاء املوافــق 
1434/4/30هـــ الســتام صــوره مــن القــرار الشــرعي وأن لــه مدة ثاثن 
يــوم تبــدأ مــن ذلــك التاريــخ  بعدهــا يســقط حقــه يف تقــدمي الائحــة وقــد 
فهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/20هـــ 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
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األولى مبحكمة االســتئناف باملنطقة الشــرقية على املعاملة الواردة من 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء املكلــف ...........
لــدى احملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1434/6/10هـــ  برقــم 34/687997 
برقــم 34/1465163 وتاريــخ 1434/6/18هـــ املرفــق بهــا القرار الصادر 
مــن فضيلتــه املســجل برقــم 34192532 وتاريــخ 1434/4/20هـــ اخلــاص 
بدعوى/املدعــى العــام ضد/......................مينــي اجلنســية يف قضية ســحر 
وقــد تضمــن القــرار حكــم 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 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/7/1هـــ



كشاف املوضوعات

الصفحةاملوضوعالتصنيفم

دعوى وكيل إلحدى املؤسسات ضد مكفولها خيانة أمانة 1
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