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  ؟؟؟؟؟؟  محافظة– ؟؟؟؟؟؟ بدائرة مركز شرطة ؟؟؟؟؟؟ألنهم في يوم 

 املتهمني األول وحىت اخلامس 
لترويــع المجنــي القــوة ولوحــوا بــالعنف والتهديــد استعرضــوا وآخــرين مجهــولين  −

وكـان علي مسرح الحادث وأيا من المتواجدين ) المتهم السادس(  ؟؟؟؟؟؟/عليه

بقصـد والمساس بحريـة المجنـي علـيهم إلقاء الرعب في أنفسـهم من شأن ذلك 

 فيه جناية القتل العمد والشروعونتج عن ذلـك ة عليهم ترويعهم وفرض السطو

 .موضوع التهمتين التاليتين علي النحو المبين بالتحقيقات 
 عمـــدا مـــع ســـبق ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟/  المجنـــي عليهمـــا قتلـــوا وآخـــرين مجهـــولين -١

 فيمـا بيـنهم وذلـك لخالفـات سـابقة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهما اإلصرار
ـاعثهم االنتقــام نفــاذا لمخططهــم و طبنجــه لهــذا الغــرض ســالح نــاري بــأن أعــدوا وـب

 لهمــا الشــر ومــا أن الحــا لهــم حـتـى ظـفـروا  ضــامرينما بمـكـان تواـجـدهمســعوا إـلـيه
 تـالي –بهما وباغتوهما بإطالق أعيرة نارية من السالح الناري الـذي كـان بحـوزتهم 

لموصـــوفة بتقرـيــر  قاصـــدين مـــن ذـلــك قتلهمـــا فأحـــدثوا بهـمــا اإلصـــابات ا–الوصـــف 
 .ة التشريحية والتي أودت بحياتهما علي النحو المبين بالتحقيقات ؟؟؟؟؟؟

عمــدا مــع ســبق .. ؟؟؟؟؟؟ / شــرعوا وآخــرين مجهــولين فــي قتــل المجنــي عليــه  -٢
 وأعــدوا لهــذا الغــرض الســالح وبيتــوا النيــة علــي قتلــهاإلصــرار بــأن عقــدوا العــزم 
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أعـيــرة نارـيــة قاصـــدين ـمــن ذـلــك قتـلــه  أطـلــق ونـفــاذا لمخططـهــمالنــاري أـنــف البـيــان 
فأحدثوا به اإلصـابات الموصـوفة بـالتقرير الطبـي المرفـق بـاألوراق إال أنـه قـد خـاب 
أـثـر جــريمتهم لســبب ال دخــل إلرادتهــم فـيـه وهــو مداركــه المجـنـي علـيـه للعــالج عـلـي 

 .النحو المبين بالتحقيقات 

o النحو المبـين  علي )طبنجه( مششخن سالح ناري بغير ترخيص حازوا وأحرزوا
  .بالتحقيقات

o دون أن  ممـا تسـتعمل علـي السـالح النـاري سـالف البيـان حازوا وأحرزوا ذخـائر

�. لهم بحيازته أو إحرازه علي النحو المبين بالتحقيقات يكون مرخصا
 املتهم السادس 

 ـبـالعنف والتهدـيـد الـقـوة ولوحــوااســتعرض وآخــرين مـتـوفين وآخــرين مجـهـولين  −
أيــا و ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟،  ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟  ، ؟؟؟؟؟؟/ م لترويــع المجنــي علــيه

إلـقــاء الرعـــب ـفــي وـكــان ـمــن شـــأن ذـلــك عـلــي مســـرح الحـــادث  ـمــن المتواجـــدين
 والمســاس بحريــة المجنــي علــيهم بقصــد تــرويعهم وفــرض الســطوة علــيهمأنفســهم 

 التهمتين التـاليتين علـي  موضوع فيهقتل العمد والشروعونتج عن ذلك جناية ال
 .لمبين بالتحقيقات النحو ا

ـبـأن  عمـدا ـمـع ســبق اإلصــرار ؟؟؟؟؟؟/  المجـنـي علـيـه قـتـل وآـخـرين مجـهـولين -١

بـأن أعـدوا وذلك لخالفات سابقة فيما بيـنهم  علي قتله بيتوا النية وعقدوا العزم

وبــاعثهم االنتقــام  ذا لمخططهــمونفــا " بندقيــة آليــة"  لهــذا الغــرض ســالح نــاري
لهــم الشــر ومــا أن الح لهــم حـتـى ظـفـروا ـبـه ســعوا إلـيـه بمكــان تواجــده ضــامرين 

 تــالي –وبــاغتوه بــإطالق أعيــرة ناريــة مــن الســالح النــاري الــذي كــان بحــوزتهم 
 قاصـــدين مـــن ذـلــك قتـلــه فأحـــدثوا ـبــه اإلصـــابات الموصـــوفة بتقرـيــر –الوصـــف 

 .ة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات ؟؟؟؟؟؟
 ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ / منـي علـيه وآخرين فـي قتـل المجرعش -٢

 وأعدوا لهـذا معمدا مع سبق اإلصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتله.. 
 ناريـــة ونفـــاذا لمخططهـــم أطلـــق أعيـــرةالغـــرض الســـالح النـــاري أنـــف البيـــان 

وكـذا  ة اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبيم فأحدثوا بهمقاصدين من ذلك قتله
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ير الطــب الشــرعي المــرفقين ـبـاألوراق إال أـنـه خــاب أـثـر جــريمتهم لســبب ال تقــار
 للـعـــالج علـــي النحـــو المـبـــين مرادتهـــم فيـــه وهــــو مداركـــه المجنـــي علـــيهدخـــل إل

 .بالتحقيقات 

اإلصـابات  عمـدا مـع سـبق اإلصـرار ؟؟؟؟؟؟/ وآخـرين بـالمجني عليـه أحدث  −٣
 واـبـال مــن األعـيـرة الموصــوفة بتقرـيـر الطــب الشــرعي المرـفـق ـبـأن أطلـقـوا صــوبه

والتـي إصـابته احـدها بـالرأس  – محل االتهـام التـالي –النارية من سالحا ناريا 

والصـدغية ترتب عليها عاهة مستديمة تمثلت في فقد بعظـام الجبهـة اليمنـي 
علـــــي النحـــــو المـبـــــين %) ١٠٠(والجداريـــــة اليمنـــــي وتجـــــاوزت العجـــــز الكلـــــي 

�بالتحقيقات 
ممـا ال يجـوز التـرخيص بحيازتهـا أو إحرازهـا  )بندقيـة أليـة(شـخن مش سـالح نـاري زوا وأحرزواحا −

 .لي النحو المبين بالتحقيقات ع

ممــا ال يجــوز الـتـرخيص  ســالف البـيـان ـحـازوا وأـحـرزوا ذـخـائر مـمـا تســتعمل عـلـي الســالح الـنـاري −
 .بحيازته أو إحرازه علي النحو المبين بالتحقيقات 

  وبالبناء علي هذه القيود واألوصاف.. هذا 

 املخالفة للحقيقة والواقع واألوراق 
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بالمحضر المـؤرخ المستهلة بداءة .. عنها األوراق الماثل حسبما أسفرت تتلخص واقعات االتهام 
.. ؟؟؟؟؟؟نائـب ـمـأمور مركـز شــرطة ..  ؟؟؟؟؟؟/ المـحـرر ـمـن الراـئـد ..  صـباحا ١١,٣٠ السـاعة ؟؟؟؟؟؟

 :الذي أورد من خالله بأنه 
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[���?��א"�"��=1�bن��"��+��%_�&�b��8..�؟؟؟؟؟؟�،�&�_%��+�؟؟؟؟؟���=��]a���?���]و1ن�א
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o "��..�؟؟؟؟؟؟���(���א��1س�)�؟؟؟؟؟؟(و9'm�n4�a�B%<��o�5�. 
o ؟؟؟؟؟؟�..��n4�a�B%<��o�5�. 

�pא�+q4�$����ن���� .�א��^�n؟؟؟؟؟؟��[V$�..�و�ENa�j��0א

  أيضا إصابة كل من كما نتج عن املشاجرة

�)�.؟؟؟؟؟؟�ن��1�אد��0/	����(؟؟؟؟؟؟ −

 .)�؟؟؟؟؟؟�ن��0/	��(؟؟؟؟؟؟ −

 .�)؟؟؟؟؟؟�ن��0/	���(؟؟؟؟؟؟ −

 .)�؟؟؟؟؟؟�ن��0/	��(؟؟؟؟؟؟ −

 .)�؟؟؟؟؟؟�ن��0/	���(–�א	�)'מ�א	��+ل�–�؟؟؟؟؟؟ −

��$����[V$�א���م�א��א��6��>�r�
�%Na�j��0و�..��As�4א�t�4�A6�E=0�..
�aא�n4�?و�א .�uل��N�a;ط���=Aא�� �א���د� �61�oא���$V��Tאل�'���$V]�

 .א�����

 وأعيد فتح احملضر بذات التاريخ.. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟/  ظهرا مبعرفة املالزم أول ١الساعة 

 وذلك إلثبات اآلتي 

.. وبسؤاهلا عـن تفصـيالت مـا حـدث ) سنة١٨ (؟؟؟؟؟؟/ تواجد إحدى ا�ني عليهم 

 قررت 


�אFول��(؟؟؟؟؟؟/��Wن�&@�������و�Cذא�Yא������8�0ن�����)����א9$(��ن�(�4?�����3��������)�א
�&�
�א���دس��(؟؟؟؟؟؟/�א�����C��"4א�[�4ع�����)�א���INS�..�������y�<�����z?�V����@&��{و41אد�1ن�

������%&�|�>�S��)FאT����@�9و��=�..���������&��א�������nن�����(؟؟؟؟؟؟/�{
��Zد�4א�gن�و&�د�و�<���N�91_��وא
S4�a��6;T�E@~��..�(��N�N9��>؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟/�و��..��&����O;ق�S4�a��h&1+��..�؟؟؟؟؟؟/���Nم�א

���@&�-�������J��e�6و�$���n1د��!�..�
 �3S�)*و:�
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��.؟؟؟؟؟؟ −

 �.؟؟؟؟؟؟ −

 .؟؟؟؟؟؟ −

 �.؟؟؟؟؟؟ −

 �.؟؟؟؟؟؟ −

أمــام جميــع .. الســاعة التاســعة صــباحا ) ؟؟؟؟؟؟(بــأن ذلــك حــدث بــذات اليــوم .. وأردفــت قائلــة 

مسـتخدما سـالح ؟؟؟؟؟؟/ المـدعوهـو ومحـدث إصـابتها وأنها مصابة في قدمها اليمنـي ، .. ن البلدة سكا

علمـا بأنـه سيتضـح فيمـا بعـد (ووجهـت إليـه االتهـام .. عشـرون متـر وكانت المسافة بينهما تقريبـا ..  آلي
 . ذكرهم كما وجهت االتهام لباقي أقاربه السالف) بأنه توفي إلي رحمة اهللا في ذات المشاجرة

 )؟؟؟؟؟؟/ املالزم أول (هذا وقد استطرد حمرر احملضر 

  بيانها كالتايل ؟؟؟؟؟؟ه قد وردت إليه تقارير من مستشفي نبأ

  األول التقرير 


�د�9�0ط	ق�����6
�	5.ذ�א���4ن���������؟؟؟؟؟ )����3א	د.ول��..�؟؟؟؟؟؟/�
��מ�� ��و)�מ���0ل����..��و#��

�6��و@�	?0<� �وא	=�א��ن�א	5#وص�א	;ز���،�و)
�ن�.	و�א	�������ن�&�

  الثاني التقرير 

���
T���/؟؟؟؟؟؟)����E�}�
�א���و"�=����n4��a�B�%O�3���$a��>S���a1�b���ق�א���@��،���-����������������)�..�א
�����J+����9א�bSא�����ق�،����������<����م�،����-������J+��������&��אSF��������9�h}W��"�-����،א�bSא�����&�����..

�+Sא�����+��.%��دون�א�N�Tא��6�4���وS���j..�و~��ج�"�(�E?�א6$���و&

  الثالث التقرير 

�ن�&���אد�9�0ط	ق�����6		
طن��,�)�د!و��א	#�	���א	�����B،�)�מ�)#و��ل��������������−�؟؟؟؟؟؟/�
��מ�� (��

�..............�א	���ض�

  رابعال التقرير 

���
T���/؟؟؟؟؟؟�..�����������$a��>"א���=�+�،�و�I�%)��@��>�N+�א�����n4��a�B�%O�3��$a�>"���a1�b="
�=�%��I>/�3��+��fא�ES���jو�،�+Sد���+��.���Fو&�+�א����S+�،�و���ج��<@%�+�?�א1��6و&
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 امساخل التقرير 

ط	��ق�������6
�	��#�����א	����������ن��..�؟؟؟؟؟؟�/
����מ� ��
���>Dن�א���������B������&ن����
א	��ذ�6)

�.........�א	
طن�،��,�.�وج�א	ط	����ن�א	"'��،�و)מ��0ل�א	;زמ�

  عصرا ٣ريخ الساعة بذات التاوقد أعيد فتح احملضر 

 ثبت انتقاله أ.. ؟؟؟؟؟؟/ مبعرفة املالزم أول 
بأنـهـا ـسـمعت بوـجـود مـشـاجرة الـتـي أـفـادت ..  ؟؟؟؟؟؟/ لســؤال الســيدة .. ي ؟؟؟؟؟إـلـي مستـشـفي  

أصـيبت بطلـق .. لتقصـي األمـر ولـدي خروجهـا مـن منزلهـا  .. ؟؟؟؟؟؟وبين عائلة ) ؟؟؟؟؟؟(بين عائلتها

 وأضافت بأن .. من مسافة عشرين متر تقريبا من سالح آلي . .في رجلها اليمني ناري 

.. المشـــكو ـفــي حقهـــم ومحـــدثي إصـــابتها مـــن نـفــس عائلتهـــا  

 !. ؟وأشقائه ؟؟؟؟؟؟/وهم
��א).�ذ�א	;زמ��د!מ����و���������� 
����,�������������..�وط	���
��>1�F&ن��#�د���	دل�0�������Gو!�ذא�1ن�دل��

�.وذ	��و�ق�='�د��א	�ذو���..�؟؟؟؟؟؟/�א	�����0	�'מ��ن�א	�B/	)�ن�!מ�&��אد��0/	��

 قرر باألتي  ) سنه٧٧ (؟؟؟؟؟؟/ وبسؤال املتهم املاثل .. هذا 

 ������������N�N�9�3��1ن�W��
�^���،�و&%��C��@_�aن�����aW�)ول�–�؟؟؟؟؟؟Fא�
���S�[��?����-�������61)��א
،�و���?�����bS4��a�b�N%<��z،�و���n(�و?�����$5Nא���Fو?��א[�?���دא_��������؟؟؟؟؟؟��1אد�&�_%+���

�����&������3א���4�C�U?%���א���@�����)�?hא���a(�و�N91_���؟؟؟؟؟؟/���0و?����J1����3..و���$��*��;���
����3S�]&�$�6א�.�

 ووجه اتهامه إيل كل من 
 .وطلب اتخاذ الالزم قانونا ضدهم  .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟�

 وأردف حمرر احملضر أنه .. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟/ باالستفسار عن حالة 
ـه فــ  ـين أـن ـة تـب ـه ســيئة العمليــات ، ي غرـف ـي .. ، وال يمكــن اســتجوابه وحالـت ـر طـب كمــا تســلم تقرـي

 ثابت به أنه يعاني من  .. ؟؟؟؟؟؟/ باسم

 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

8 

� ����C���9� -�� ،�n4�a� B%O�3&�`"�a� 3{Fא� �kV���� ���V��8�V�
��@��.א�g<���א��@���V����،��-�و?�د��C�b�J�J4א���kVوא���ق�א�

)�����ط
���ن���)=��5א	��وא��א	���	#���������..�و�د�1	����ز�א	=�ط������و
ذא��א	)������3..�!ذא�� 

��5د�&���و<ل�
�د�9�0ط	ق�����6،�و������Bن�ط	�ق������������������6)�����٦١(؟؟؟؟؟؟/�0ن�#�	����..�
�	��Bد��6


طن�،�و�ز��Jدא.	��،�و!
وط�#�د�
�	دو���א	د�و���،�و����������	�

طن�&د1�6	��)��,�د�و�6	�
��B�1ش��מ�)


�Bن�د�����و	ن�א	���ض�	מ���)�� �،�و0	��&+��ذ	���)�و���1	�������������א	�	
���/و��6)�دמ�	�د��&�����

��	�B(��		א���#�.�

؟؟؟؟؟ باالنتـقـال إـلـي مستشــفي وبعــد أن قامــت .. وبـعـرض األوراق عـلـي النياـبـة العاـمـة .. ـهـذا  

ثـم انتقلـت إلـي مستشـفي ..  ؟؟؟؟؟؟/ ، والمرحـوم ؟؟؟؟؟؟/  المرحوم كال منلمعاينة ما بها من جثامين 

 ثم قررت  .. ؟؟؟؟؟؟/  ، لمعاينة جثمان المرحوم ؟؟؟؟؟

− �
��S6+�ز�]��$���b���iא�ENa.�
 .��א��[�~�+��u.�א�b���i؟؟؟؟؟؟�o�aא�>�Uא�[�&7�$?�א#� −
�?�א#� −�UN&�b���i�3������5אS؟؟؟؟؟؟�+� .���א��[�~
− �b��5 .�Sא�$�אTH�<;م�&��6�3+�א
− ��6�=�.">%�Y�S���Uא

اـلـذي أثـبـت ..  ؟؟؟؟؟؟/ المـحـرر بمعرـفـة الراـئـد ؟؟؟؟؟؟المــؤرخ إليـهـا المحضــر  ردو.. وعـقـب ذـلـك  
 ناريـة بحـوائط المنـازلوتبين وجـود أثـار طلقـات .. حدثت فيه الواقعة معاينته للمكان الذي .. من خالله 

ـار دمــاء  ـي فــارغين علــي األرض، وأـث ـر عـل لطلقــات ، وـثـالث فــوارغ م ٣٩×٧,٦٢لطلقتــين عيــار  ، وعـث
 .، وثالثة مقذوف مختلف األنواع  لي م٩عيار 

 وبالبناء علي ذلك وبعد التأكد من سالمه إحراز الفوارغ أنفة الذكر 

 قررت النيابة العامة 

− ���/��� .1���ل�#�ز�א	5وא�غ�1	��א4د	��א	


����ن�و���ود�&+�����&���0���� −	�،����Bوא�	ن�א�����������B�	�����/���א�)��دא �&#��د����
�ط�א4د	����א	

 .�0د���و
��ن���0��)	��א	ط	����و)#د�د�א)��1�Mط;ق�!ذ�Mא�04��������
�	���زل��ن

سـم  بق- ؟؟؟؟؟؟/ المجنـي عليـه حيـث يتواجـد  ؟؟؟؟؟؟إلـي مستشـفي . .ثم انتقلـت النيابـة العامـة 
نائـب وأردف قـائال بأنـه .. ال يمكـن اسـتجوابه المـذكور أفـاد بـأن  .. ؟؟؟؟؟؟ الطبيـب وبسؤال .. الجراحـة
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بعـد العمليـة الجراحيـة وال يمكـن سـؤاله ، وأن المجني عليه في مرحلة المتابعـة .. لحالة المعالج لالطبيب 
 وقد أجريت عمليه استكشاف عاجلة بالبطن إلنقاذ حياته حيث تبين 

�"�����N�����$�gن���?����و?�د��IS^aدא(%�$�����=>�3،�و?����"��g����$�g=���،�و��������
و��f�..��E�@&�jض��אF}�3،�و"��������א�4א��=>�3א�%�V$�،���-�������<���م�א����������������

�������I������Eא���N�����#��>�Fن�،���-�"�J�"�3و{Fن�א���N�5ل�א���Tوא�،��=g%���>04
 .،�و{���+������iא�%V$��א�����و"����Uدg%��+Na4=��،�و�f���n�)1ض�?��

وبمقابـلــة ..  ؟؟؟؟؟؟/الـســتجواب .. ؟؟؟؟؟؟إـلــي مستشـــفي انتقـلــت النياـبــة العاـمــة .. وعـقــب ذـلــك  
 وأنه كان يعاني من  ..أفاد بأن حالته اآلن مستقرة ويمكن استجوابه ..  له الطبيب المعالج

���gن�د(�ل���3�?������kV����Y�N%O������kV�������V��8�VאF}�3،�و��
�����+=��5N1�3&%��$�א�����b���N%<אج�א��k���Tא�j����0و�،�����SFق�א����و?���������،

���@�$�و�EV�T1�+N%Oא����kVאF}��3،�و��E�@&�j��������������g���]"�$&����4�@..�א�
�3{Fא��kV%�. 

  وبسؤال املتهم املاثل أجاب.. هذا 
فوجـد سـيارة متوقفـة فـي الشـارع " بالبهـائم " زلـه منمـن كـان خـارج ) أبـن شـقيقه(بأن المـتهم األول 

وطالبــة هــو إال أنــه رفــض الرجــوع حتــى يســتطيع المــرور ) ؟؟؟؟؟؟وهــو مــن عائلــة (فطلــب مــن قائــدها 
ـادال الشــتائم ؟؟ ثــم حــدثت بيــنهم " ائم بالبهــ" فقــرر كيــف أرجــع .. بــالرجوع  ثــم قــرر أوالد .. مشــادة وتـب
فحضـر إليـه باالتصـال بأهليتـه وقـام قائـد السـيارة  " .. ؟؟؟؟؟؟هنعملها معاكوا النهاردة يـا إحنا  " ؟؟؟؟؟؟

ـيهم )  وأخــرين؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(كــل مــن  ـار عـل ـدأوا ـفـي ضــرب الـن ـة ، وـب ومعهــم أســلحة نارـي

 ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ وأوالده ، ؟؟؟؟؟؟الحـاج (كل مـن ) ؟؟؟؟؟؟( متواجد من عائلته وكانمباشرة 

 .كلهم أصيبوا من ضرب النار لذلك " شومة " كان يحمل  ومن كان يحمل شيء منهم )؟؟؟؟؟؟

 واستكمل مقررا 

��������..�&�U=T�3"�א?�.��gmن�א��א0<+��������
�NSو���^����aW��4�0�..������Tوא�
_��aא���a*و��ن���N��
����bن������������nو4و���?�]��+�و�<���������..��و�0_���א���������4؟؟؟؟؟؟��=�Uאa�}��������A6������&�3�g�

�و����aא�~@%��ن�אQ%�TF+�������؟؟؟؟؟؟1 %������ن����א?��~�ول����א[�?���،�و���1�n14אد�&�_%�+�������������

��=����9و���N%<Sא��Cא�uא#����J�+S4���.א���+�و���aא��N%<Sن�א��h&Fא�
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 ئال وأردف قا
عبارة عن طلقتين في رجلـه اليمنـي وال يقدر علي تحديد محدث إصابته التي هي بأنه قد أصيب �

حـيـث أـنـه ـلـم يكوـنـوا يحمـلـون ـبـاقي المصــابين مــن عائلـتـه رؤـيـة محــدث إصــابات كمــا أـنـه ـلـم يســتطع .. 

ك وممـكـن يـكـون هـنـا.. ـمـن ضـرب الـنـار  يـحـاول الـهـرب، وـكـل ـمـنهم كـان ـسـالح وـكـان ـيـتملكهم الرـعـب 

 .أثار للضرب علي جدران منزله والمنزل المجاور له من الناحية الغربية 

 واسرتسل قائال 

 متـر تقريبـا ٢٠ أو ١٥حـوالي ) ؟؟؟؟؟؟عائلـة (وبـين مطلقـي األعيـرة الناريـة بأن المسـافة بيـنهم 

حـيـث أن الشــارع مــن جهــتهم أعـلـي أعـلـي ـمـن األرض ، وكــانوا عـلـي مســتوي وـكـانوا ـمـواجهين ـلـه تماـمـا 
ألـنـه حصــل ـلـم يســتطيعوا رد االعـتـداء وـقـرر ـبـأنهم ) ..  صــباحا٩الســاعة (كاـنـت واضــحة جــدا الرؤـيـة و

بتواجـدهم فـي هـذا الزمـان مـون جيـدا ليع ؟؟؟؟؟؟كما أن أفراد عائلة .. ولم يدري شيئا ثم أنه أصيب فجأة 
هم بسـبب المشـادة وكـانوا متفقـين علـي االعتـداء علـي) ؟؟؟؟؟؟عائلـة (فهذه منطقـة منـازلهم .. والمكان 

 .المذكورة سلفا 

 واستكمل مقررا 

�����؟؟؟؟؟؟���������aWن��Cא��T�>�&������1אد�&�_%��+�� %&�n���>�א��.H������..�b����5�1�Hن�&���د�א

�S�����ن�������%>?�$��� F1ن�����..�و�@�-�א�U=�����b�%_��>א��b����+N���T�Y����;)�����وW���y���/1ن� 

�����1���زل�&�_%�+����������؟؟؟؟؟؟���زل�&�_%+����BS�<ن�א����������6؟؟؟؟؟؟�&%$�א���g��$�����..���+�%_�>%��3�gSو��
��e�~���3ن�ذ���gو��،�+�a�9א4ع�א�<�_%+�א����C�h�و�$�א�F��8א�a���:א��Y��;א��U=�S��!

�nود�Eg]��E���@_دא.�

 ؟؟؟؟؟؟وعن حمدث إصابة اaني عليهم من عائلة 

 ) ؟؟؟؟؟؟أي عائلة (طاملا أنهم 
فـقـرر بأـنـه ـمـن المؤـكـد أنـهـم أصــابوا بعضــهم .. ـتـداء ؟؟ أو ردوا االعـلـم يكوـنـوا يحمـلـوا أســلحة 

ألنهــم كــانوا يطلـقـون األعـيـرة ـقـرر ـبـأن قصــدهم القـتـل .. وعــن قصــدهم .. " الشــارع ضــيق "ألن اـلـبعض 
 .في اتجاههم مباشرة لقتلهم النارية 
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 لحوظة م
��א	)#�������)���������1ط��!���א	<�#��Nو!�و�&ن����������#)�PאOن�

�!�و�א	�B)�دون�
�	��;@�א	����0�6	���&����אد������؟؟؟؟؟؟&���אد��0/	�����

و1ن���ل����ن�����ط����#����&و����)�א	�������0	���'מ��(؟؟؟؟؟؟�0/	����

�����ط�א	��ذ�ن�����وא����؟؟؟؟؟؟�)���;����ن��)���ج�)��Bد�6&����אد�����

�.�#�	ون�א	�;@�א	����6دون��وא!מ�

���S4�����������a1�H�������+�א�<�����+����Y����Sא=������6אm��4����s<�����+��؟؟؟؟؟؟������$�א��Yو4د�

����������..�؟؟؟؟؟؟/א��א_����
�אFول�،�وא���א��W��4�0�nن����Y�VT1��"�S&�6�3و�b�����?�]��eא

�،��؟؟؟؟؟؟،��؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟(و&��A61�� �}1�$%אFول����������3���E..�א���دس�&%$�1و��S+�א�و�����4
א[��?���و����0א����S4�a�+Q%�T1�4��A6+�و��O;ق�א��h�&Fא����S4+�&%�$������������������و">���Y4)��و*(��3S؟؟؟؟؟؟

>����������3��Eو���������&�`�aو�،�+�
��>�NS+�&[�א_�A)����3)�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟،�؟؟؟؟؟؟���E���+���J��؟؟؟؟؟؟(و
�)�.؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟/�،�א�>�EV؟؟؟؟؟؟،�

 اء علي هذه التحريات نوب.. هذا 
 ، ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(ٕ النيابة العامة بضبط واحضار كل من أمرت�

 ) .؟؟؟؟؟؟

  صباحا٤ الساعة ؟؟؟؟؟ورد احملضر املؤرخ .. ومن ثم 
ـــاني   ـــه ضــــبط واحضــــار المتهمــــان األول والـث ـــذي ورد فـي نــــه أوالمقــــال ب) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(ٕاـل

عـن السـالح وأبـدي األول اسـتعداده لإلرشـاد وأنهـم اسـتعمال سـالح نـاري   أعترفـا بهـابمواجهتهما بالواقعة
إلــي منزلــه وقــام بضــبط ) ؟؟؟؟؟؟/محــرر المحضــر وهــو النقيــب  (فتوجــه معــه الضــابط.. داخــل منزلــه 

 . مقررا بأنه السالح المستخدم في الواقعة ؟؟؟؟؟؟ تحمل رقم لي م٩طبنجة 

 ملحوظة      

ط�א	���ذو�����&�����א	���
ط�����		�N����>(	מ��)����ن�א��	������#Dوא�

�������
���ن�..�א	��د.ول�1	��������ن�א	���)'מ�א��4ول�و���
ط�����������


ن��������������)و� �א�)<دא��1ذن��������	1�Jو	د�	ل�א�
����
��ن�א	���

�.א	�)'מ�א	�ذو��
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 قرر .. وبسؤال املتهم األول أمام النيابة العامة.. هذا 

��������������������S�C����aW��;_���0م�א����6Fא�/��$�����ن��و41د������4���ga���..y+�א"H�������Yא
������g���3���?4�)�"�
_���=����"�������&�����z?و�����..�؟؟؟؟؟؟/�و����g����4������I�NSא�[��4ع���������Cص�

����و4.���g��3��Hن�/��B?�א�������Sو�..��������&�`����T�B��Aن�א���g�W��.�)Wن�א�و�3��4 �א�א
��4"��،�و�����0�E>Vم�����و�����4T�C�Y��V%"�"��
������4"�وא�=���_������8��<�J=�����..�א����4�������Nم�א

��א[��د�����)�؟؟؟؟؟؟ ���n(و���E)�"�nزو?������..�و9�@���V��..������������A��4�������S�+�A=N.������0م�א

�אFول�و��^ق��;��������..�&%$�و?����ود�<���&%$�א4Fض�������
�&%$�אX�"�
}�..�������4�01���A6�
�}

א�������Z�nد�4א���gن�و �����..�؟؟؟؟؟/�و�����0א�����<����n&%��$�א���&��)��وS�H����)1<������؟؟؟؟؟�و؟؟؟؟؟(
��.����E�N؟؟؟؟؟S��د�1وHد�

 وعقب ذلك وبعد برهة

�����&�)��و*(��3S&�د��6א�$�&[�4�3Sא?�����E؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟(�������4�01و�<���<���؟؟؟؟؟؟/�&�د�א
�����و&�����4�01�$��%�1�Hن�אF ����$������0@<����8<���د����������%&�n���>���5$�و���9م�و���6و��א�א�&�
و�<���

�
uز������$�����3S4����������b�0*���$�(و���A61وא���S4�a�+Q%��T1+�..�א��(�
��
����N%O1א�א����hאن�&%����}
��Uو*(���������J1�3��������1ن� &�`�a��!�$_א�]&�Eg]ون�����0"�א�������..�������o��/�3��W=�)א��N��� ���1

�4����
�����?�z..�א���}�U>��]א�����%�����A>��+��>0م�א��א���S�Yذא�C)1.ن�)�؟؟؟؟؟W����.و����������E��5�S
�����=%O�+O�]م�א��א0<+��..�א��S�3����� �E��6و��=���1���������S4�"���6م���)�؟؟؟؟؟(���?����$�א

��+������X+����٢א=��������A~��6&��د��������و��C���S�#م�א��א����������A��z?���+>0)�؟؟؟؟؟(א�=O��..����W��Sو
�!.&S1�3�@��א�k�Tم��Cא��א0<+�؟

 وأضاف املتهم األول 
ـه .. محــل الواقعــة يســكن ـفـي ذات الشــارع ) ؟؟؟؟؟؟/ المــدعو (ـبـأن صــاحب الســيارة� وهــو وعائلـت

 ؟؟؟؟؟؟وقد نتج عن إطالق النار مـن جانـب عائلـة .. وال يعلم سبب لتعديه عليـه .. دائمي المرور منه 

 ،  ؟؟؟؟؟؟،  ؟؟؟؟؟؟/ كمــا أصــيب ثــم تــوفي إلــي رحمــة اهللا فــي المستشــفي ،  ؟؟؟؟؟؟/ أن أصــيب .. 

/  ومـعـه ؟؟؟؟؟؟/ ولكنـه شـاهد المـدعومـنهم وال يـدري كيفيـة إصـابة كـل  .. ؟؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟

 .. با في المواجهة من مسافة عشرة أمتار تقري حال حملهما لسالح آلي ويطلقان عليهم النيران ؟؟؟؟؟
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 .وهذا السالح احضروه من منازلهم 

 ويف املقابل أكد املتهم األول 

��+��������������������e��6)�؟؟؟؟؟؟(���aWو��1אد�&�_%�������� V���y��>S�Hو�،�+�S4�a�+Q%�T1�+א�~@%��א�����a�gS��
+����J���"�@�����؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟/� �Y����1م��؟؟؟؟؟؟و����ن�..��א���:�1ود�I��NS؟؟؟؟؟؟��������+�������$��%&�
�.�"S�N=��وא��6

 ثم نفي ما جاء مبحضر التحريات 
المحاميان الحاضران مع هذا المتهم اإلطالع علي محضر التحريـات  طلب  ..وهنا

فما كان مـن المحاميـان إال .. فرفضت النيابة إطالعهم عليه لسرية التحقيقات .. 

وأثـبــت وكـيــل النياـبــة إرســـاله إـلــي غرـفــة المـحــامين .. أن انســـحبا ـمــن التحقـيــق 

فقـام باسـتبدال سـكرتير .. تداب محام لحضور التحقيـق إال أن أحـدا لـم يحضـر الن

 . ثم واجه المتهم بما هو مسند إليه فانكر جميع االتهامات !التحقيق ؟

 وبسؤاله أجاب  .. ؟؟؟؟؟؟/ ثم مت استدعاء املتهم الثاني 

�������������������Cو�����aW��y�/1ن�����4�ga���..���������@_�a+�א"H�����Yאg��������..���$�%&��N���Tوא
���������F�$��5אN����������?����������4�01��א?���ون����[���4ع���..��Y���J&���ل�و/������k��،�4���a�oج������3

���������������N%<Sن�����n�4א������0��+�*��$�����(؟؟؟؟؟؟و~�و��ن�א�o�/�3��o�uא���
��..�و�<���*��)ون�������3���(�}
�b��5���NT�� �9�..�Yط�אV]����$�א�
�%N��.����Nא��

 ثم علم بأن الشرطة طلبته 
وـظـال هـنـاك .. وـسـلما نفـسـهما إـلـي المباـحـث ) عـمـه(ـجـه رفـقـه الـمـتهم األول فتو

 .حتى تم إحضارهم اليوم إلي النيابة العامة 

 وأضاف بأنه حال الواقعة 
وأـنـه شــاهد أقارـبـه .. ـلـم يـكـن مـعـه ثـمـة أســلحة وخــرج لتقصــي األمــر نائـمـا وعـنـدما اســتيقظ ـكـان �

ألـنـه ؟؟؟؟؟؟اـلـذي ـلـم يشــاهد ـمـنهم إال  .. ؟؟؟؟؟؟ئـلـة جــراء إطــالق الـنـار مــن جاـنـب عايتـسـاقطون أرضــا 
 .ثم اختبأ من ضرب النار  نظر سريعا
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 ثم نفي متاما

 ������������������6�=��Y��S1و����.h�Zو4אق�����01�3אل�F����<T����+%r�..����������+�����S����������aW��4��0و
�Bא��T.�

  ورد إيل النيابة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 أحوال ؟؟؟؟؟؟ احملضر رقم 
ـذي أثبــت مــن  .. ؟؟؟؟؟؟/  م بمعرفــة النقيــب ١٢,٥ســاعة  ال؟؟؟؟؟؟المــؤرخ  اـل

/ خالله بأنه نفـاذا إلذن النيابـة بضـبط وتفتـيش مسـكن المتـوفى إلـي رحمـة اهللا 

فقـد تـم التوجـه إلـي ذلـك المنـزل .... ...لضبط ما به مـن أسـلحة أو  .. ؟؟؟؟؟؟

ـاري  ـور عـلـي ســالح ـن ـم العـث ـه وـت ـدلوف إلـي ـة(واـل ـة آلـي ـار ) بندقـي  ٣٩×٧,٦٢عـي

  . ذات دبشك حديد ينفرد وينطوي؟؟؟؟؟؟تحمل أرقام 

  صباحا ١١٫٣٠ الساعة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 ورد للنيابة حمضر ضبط املتهم السادس 
ـذي كــان مصــابا ويعــالج بمستشــفي  ـة العامــة . ، .؟؟؟؟؟؟واـل ـذي بســؤاله أمــام النياـب قــرر  ..واـل

 :باألتي 

����������������o�������� ���
��&�_%�+��(�������aW��yن� ������[��?������b&�_%�����������������و�4�ga���..��/1א
���=�Uא�و�C�4א�[�4ع�و�a�`�&��3ذ��������k�91����&�Yص�و����J+������������؟؟؟؟؟؟و��b&�_%+���)�؟؟؟؟؟؟

�3S���)*�..���b����5�����,�������S1م���..�6������3�������a1/��@�3א�$V��]�����.^��X6�j����N��..
�B�NQ�%���=%O�j��=S�N"�����.و�Xmد�א�Tدאد�&��

  احلاضر كافة ما نسب لغرية من أقوال أو حتريات أو اتهامات ونفي املتهم

Qن�=�������� �J�(0؟؟؟؟؟؟/�وא����������������	وط�������ز

��ذ	��א	��;@�א	���=���	R�@;ن��#�ل���

)��	Rد�����
�(�����و�ن�=������ط	ق�&�0�����������!�؟!��ذא)'���ن�0د���و	ن�1�J�B��Sن�

�)�.)و���1	���#���א		�(� �وذא�&<� �.�	د��S1&���&<�..�؟؟؟؟؟؟و!و��ن����Bو�,�..�

 )السادس(كما قرر املتهم املاثل 
.. ٕواذا قـرر أي شـخص خـالف ذلـك .. أصـال ولـم يكـن يحمـل سـالح بالنـار حـد بأنه لم يضـرب أ 

 فاعتقد أن هذا المتهم أيضا ) الذي كان يحمل سالح ناري ويطلق منه األعيرة(فألنه كان بجوار شقيقه 
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 !.ح ويطلق األعيرة ؟كان يحمل سال

 ثم وجهت إليه النيابة تهمة قتل كال من 

��.؟؟؟؟؟؟ −
 �.؟؟؟؟؟؟ −

��1	���א	���
���,�R.��ن�א	=�وع�����)ل�ل��ن�..������אS)'�מ�'��:+מ�و

��؟؟؟؟؟؟ −
 �؟؟؟؟؟؟ −
− �EV<؟؟؟؟؟؟/�א�� 
 �؟؟؟؟؟؟ −
 �؟؟؟؟؟؟ −

��!ذא�אS)'�מ�و��M��Vن�אS)'�מ�
#�ل��;@�وذ.�/�����.�

  عليه كمجني وبسؤاله 


�אFول�)�؟؟؟؟؟؟א��ص��<�_%+�(����aW��4�0ن�}������4"����3א�[�4ع�����"�(��4ج��..��?��א
��
_��=����"����J�)�..�����������@�������B�S�<א�����م�����N��..م�����N������������+���9�;���6������אFول��[��@��و"�?���

�����%&�n��>���..����������?�]�^����و��0م�������{�
�"�?�����..���6��g=�9����0م�אX�����$�� F@-�و���א��$����
���4��
��<��م�א��و�3���4א�[��4ع�������������n��)1؟؟؟؟؟؟��@-���1אد�&�_%+�..�����3א�� ��W"��..ج����k�

��
����)����9�;��6�(������Va�3&ع����%�..�����
،�؟؟؟؟؟؟،��؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟،��؟؟؟؟؟��(����Nא����A+�و �

�S4�a�+Q%T1+�و��������T)�؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟�Sن������
�aW��
��C�o��Aא4��iאن�����؟؟؟؟؟؟و���ن���..�`���وز&���

�`�وא�<5$�وא>�و������n!�؟��������Aو���0א���..��������N�N�9���A6������[�g%+�����..�؟؟؟؟؟؟/�و&���z?و���
�
������4���a�o���/א����$�و�+���0��)�¡���E&@���((������/��@�������0م�)�&�������o���5��.*4(���0م����4���A6א�=

������g���3و���..�����وج���� �U�J1�
�����N؟؟؟؟؟؟{N9��..�����$����������..��q4+�א����pو"����א�%&�$�]Zو���0א
�$V]��@%���%Na�jو.�

�
�
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 ثم عاد وقرر 

لم يستخدم سالح ) المشكو في حقهم(بأن أي من سالفوا الذكر�

 .بل قاموا بضربه بأيديهم.. ضربه  في 
 وأضاف مقررا 

) شـقيقه(؟؟؟؟؟؟وبعـدما خـرج عليـه .. فـي جـدران المنـزل يضـرب نـار  كان أول األمر ؟؟؟؟؟؟بأن  
 ! بالضرب عليهم في المليان ؟؟؟؟؟؟؟قام  .. م جميعا بالنارليضربه

 ثم عاد وقرر 
وضـربه بهـا حيـث أخـذ الطبنجـة مـن والـده  .. ؟؟؟؟؟؟هو ..  ؟؟؟؟؟؟/ بأن محدث إصابة شقيقة  

 .فال يستطيع تحديده ) نجل عمه(خالد / أما محدث إصابة .. 

 وعن حمدث إصابته 

��C������Jא�������������� �e�tن�W��4�0�/؟؟؟؟؟؟�..���������C�bS4������X،�����1א�<����3S4א��T����k����
���%&��@�N%O1�3��
%>S�;���%?4و��T14.�

 وصراحة قرر 

ــيهم � ــي مـــوالة الضـــرب عـل ــانوا ـقــادرون عـل ــأنهم ـك إال أنهـــم .. ـب
وأضـــاف بـــأن الســـالح الـــذي كـــان معهـــم أحضـــروه مـــن .. توقفـــوا 

 .منازلهم
 وأردف قائال 

��وא��)#�ون�+��א�	)��5د���6� �א	��������..�.�	د�/����0و��ل���..�؟؟؟؟؟؟/�
���Qو=������� 

���Sز��د��#�ط'�������..� ��#��ل��؟؟؟؟؟؟/�و��ن�=��������..��0ن�&�
���B&�)�������و��وא��دو�ون����دא/��

����	R�@;��..�����.4א�J�ط	<و �א��ق�����א�04�	(و�ط��	מ������)�؟؟؟؟؟؟�0/'��B
�د�&����&<�� �W�	و��ن�א

�.و	������S)ط�,��B��)'מ�)#د�دא�

�

�
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  ؟؟؟؟؟؟/  مت سؤال ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

  التي أثبتت ما يلي.. مرة أخري أمام النيابة العامة 
�ل�ط�0ن����א	�ن�����������Q
و��Bد�0	�����������6)�..���0מ��٧٦(؟؟؟؟؟؟���א	�Bد�א	+��ن��ن�אل����..�

)���
�.و
�Wא	������)�..��#��Jא	

��������������������و���?�������h=����+X�A��zو������aW��4��0ن��4��ga���..�����@_�aא"H������Yאg����C
�����^����..������N�Wل�1وHد.���..�(�4ج��N9�E¡ن�W��.و�)W��/ول��(؟؟؟؟؟؟Fא�
��S�<�����4-�&�_%�+�����)�א

���و(�ج����3�����������J���z?����e��~����nh..�א����3S@<�א�و��#وא��o�/�Cא�����������4..�؟؟؟؟؟؟
�I%�3א����@���4�C�bS4�a�3S4?%+�א�>�)%<��
%>S�Hאو�S����@�N�(�+%_�&د�H؟؟؟؟؟؟�1�3و.��

  م٩فاروق كان معاه طبنجة / وأردف قائال بأن احلاج 
ثم أصيب .. فقام بإخراجها وبدأ يضرب بها ثم سقط علي األرض مصابين 

وانكر تماما ما جاء بمحضر .. باإلغماء ولم يفق إال في المستشفي 

كما أكدت ( أسلحة نارية آلية  كانوا يحملون؟؟؟؟؟؟وأكد بأن أوالد .. التحريات 

 ) .التحريات

 كما قرر بأنه قد علم 

��������..�؟؟؟؟؟؟/� ����o�J1�3א¢��&%���������..�؟؟؟؟؟؟/��Wن�א��6م������������n��Sذ�����<gو�
�..��+��%_�&�3����+��X�=O�E��@~ن������nא�������������� ����א��6g؟؟؟؟؟؟و�..��+������$��V�وא(����
��01א������

�����������.א"H�����Yא
   بتسليم نفسه؟؟؟؟؟؟/  وحيث قام املتهم ..هذا 

  إيل مركز الشرطة بعد خروجه من املستشفي ؟؟؟؟؟؟بتاريخ 

 وقرر .. فقد مت التحقيق معه من النيابة العامة 

������������������و�80א[�?�����������..����4�gaא"H�����Yא��C��@_�aن�����aW��y�/1و�..�z?و��
و�����n(�و?�������9 ���..�؟؟؟؟؟؟.�و�����4�01و����b&�_%��+��^و?�����£���.���?���د��[���?�������bوא����

�o���5��.وא�����..�����)Fא���� �U���JW�����%@f����?����..د�H؟؟؟؟؟؟و���9 ��1و�
����%&�
�S���>"���6ل��
���+S4�����$�א��[�V$� ���ووא���.�وא���6م����������������..�����h&Fא��.�=Q<�J���4�01وא��A6���6�/؟؟؟؟؟؟�

..������Cא%&�+��>��+Tن��+��6א���z?����0و�$%&�U��[V$�و�Xmد�1ن�������Uא�>=
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���Va�
%Tو�+O�]א��^����$���.א��وج�Q<J1=��א4�fس�

 وقرر بصحة ما ورد بالتحريات 

  مل يكن معهم مثة أسلحة نارية ؟؟؟؟؟؟فيما عدا أن أوالد 

������%&��X@'א�����وא���.����������������..�و��n14���g����31ن�(��ج��������a1و�+N����01א���א��Y���4�0א

�?�..�������%¡�� ��9����o�5���%@fو�6ل�"��}�،������J���9 ��� �و �����o��5،��@�����؟؟؟؟؟؟/��8¤


���������..�؟؟؟؟؟؟/�א�fج�����X+�و�6ول�א���o�A����%���ع�&=O�E@~6������0م�����4�01 @%�+�����..���ن�
�$V]����$�א.�

   م١٢٫٤٥ الساعة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

  ؟؟؟؟؟؟ علي عبد اهللا ؟؟؟؟؟؟/ حضر املدعو 

 يق معه وقرر بالتحق

������n�)1�+S�0�C�
�NS��aW��..��������������bو������%_�&�b�����?��]��+ن���W�����¥%=S���V"� �H�5"א�$N%"و
������N..�؟؟؟؟؟؟&�_%+��N9و1ن�¡%���&@���������������؟؟؟؟؟؟/�و1ن��،�pא�+q4�$���C�"��0��/������)�..���C��"���0

��������..��N�N��9����)1�
��}�����9�=��$V��]�����^ل�؟؟؟؟؟؟؟/����?��������$�א
�����?�z!�و4?��-�א��}�
�C�+O�]������+S�Nא������%��..�H��a1و�������������]S�3א��א0<+�و��&����9�
%>S�..����+�S�Nא��C�.م�و?��د��>�
�.J1;�و0����

وحيث تم احتجاز المذكور لباكر إلعادة عرضة مع تحريات المباحث التي وردت بعدم تواجده 

 .بمكان الواقعة فقررت النيابة إخالء سبيله 

   ورد إيل النيابة العامة؟؟؟؟؟؟هذا وبتاريخ 

  ؟؟؟؟؟؟/ التقرير الطبي اخلاص باملرحوم 

  بنتيجة مفادها

١− ����א 3<=�� +��J��א +���J7א� ��א�{�4 +�S�6� +S��6� Y���J�� $ ��..
����B%<��1�.4و�&���4א��;��א&��S������V��n4�a��;T�3��8}�6د�"<���4

O7א� �א��. ���gن ،� 
�i��� yو�N�א �א�N�Tא4 �א������4<�م 3�� ;ق
�US�Nق�א�;O7א�n���Y+�?�وز�����3��b@�%�. 
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٢− ��=g�������"� 3�� ��}�61� �و�� ��Cא�=>3 +S4���א� +��J7א� $��� �א����� |^>"
�+>����hZ����^a����J�n1د��!���وא�F<�#�و�S�]����-<0ن�אFوO4$�א�=>

 .وא������
٣−S� ���� §S�]�א��bf� �א����� $%&�$A�� �0� ������V6ن +X��a� ���� �אi^م 4�>�

�.א�i@�ن�����;?+�

  كما ورد بذات التاريخ تقرير املعمل اجلنائي

  بنتيجة مفادها
� ���زل �	0� ������ ���0&� 
Gط;ق� 
;غ� �0ن ���
0� F#�د	א� ���Bد�/ Mد
0

��؟؟؟؟؟؟�–�؟؟؟؟؟؟�،�
=��ع�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟/��،؟؟؟؟؟؟

ل يشير إلي إطالق أعيرة نارية عليه اتخذ تبين وجود أثار بالمناز −

 .مساءا من خارج المنازل علي النحو الموضح ببند المعاينة 

 ) .أظرف فارغة أو مقذوفات(لم يتم العثور علي مخلفات إطالق  −

 ،مرفق طيه التقرير المصور  −

 ؟؟؟؟؟؟/  مت التحقيق مع الطفل ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 علي النحو التايل )  سنه١٣(

���������a1ل�^����^�����و����ن���T�C��&���J>§�א��Cن��..����X�
�¨��-����Jא������^ل�����4א����}
4������o��5���aFج�����)�?��א�>�EV(و">��=�����Z{+�وא��.����..���ول�����NSوא��.���3א���م������..�وא��"���

�����?�]�1�Hن�a^ل����3�������&�������..�؟؟؟؟؟؟/��@����ن���3وא��.�����..��Cא..������V%)�h¥�5ل�א�^�aو�..
>��.�Sذ���و����.�

 وأضاف بأنه 
ملـقـي عـلـي األرض ، وـغـارق  .. ؟؟؟؟؟؟/ بخروـجـه ـمـن المـنـزل وـجـد المرـحـوم 

 ، ؟؟؟؟؟و ؟؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟؟(وفــي ذات الوقــت شــاهد كــال مــن .. فــي دمائــه 

 وكل منهم يحمـل سـالح نـاري ويطلـق منـه األعيـرة ؟؟؟؟؟؟من عائلة ) ؟؟؟؟؟؟و

 فحـدثت إصـابته وأصـيب باإلغمـاء  ..؟؟؟؟؟؟/ ثم عاد نحـو المرحـوم . النارية 

  ؟؟؟؟؟؟/ وهناك أخبروه بأن محدث إصابته هو .. ولم يفق إال في المستشفي 
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 وقرر أنه مصاب يف رأسه بعيار ناري مل يدخل 

 وكذا طلق أخر يف ذراعه دخلت ثم خرجت 
��ن���..���).د�����;@���J��B��Sو��������0..�؟؟؟؟؟؟/�و&ن��ط	ق�א�04���א	������0	���!و�א	�د0و�

��
���(���(�&���=0�������..��
���&����
�.وذ	��
�<د��)	��!و�و

 وأردف بأنه مل يشاهد أي شخص من عائلته 

 حيمل سالح ناري ) ؟؟؟؟؟؟(

/  ورد إيل النيابة العامة تقرير الطب الشرعي اخلاص بـاملرحوم ؟؟؟؟؟؟خ وبتاري.. هذا 

   بنتيجة مفادها ؟؟؟؟؟؟

١− ���S��6�����Y���Jא¢��&%������������+�S4�a�Yو����N��+>�41�3د����V��+S4�a�+>�=O�Yذא�+�S�6�+
����Vد����T�3����8��N%O1;��1و���b6;��T<���אن���O7;ق�א��h��&Fא���Vد�������3�����+�����
���Cق�;��O7ن�א����.�א���������?���وز�n�����Yא��O7;ق�א�Q%��T���U��S�N+�א���Vد��،�6

6������א�<���4אFو�����،�$T14�Eg]��b@��4��$�א������������Nא��h&Fא�4F<+���3א�T�!ل�
���kج����������������������SFא���kVא��Y;�A&���&�$aدون�א(�אق�،�و���א������SFא��kV1�$%&%$�א�&
��N��3م�א�VT1�3���kV%��،�وא(�אق�א���������ISא�6�4�5�������S�3����4א���������4��5

����EVT1�4א���������6��N���(�ج���b{�3א��4�5،�ود(�Eא��א�-��Q���3+�د(�ل���������
���@0���6��@��7���4�+�א���&�3��.���
��و0@�������S�Q^.�&%�$�ذא�k�T����٩�����Yא?��و"=���

�+�ANא�. 
���J+�א¢��&%���א����S4+�����4��5وא��=>�3،�و�����61{������3"������������������������� −٢�$��"<^�nא������

�+>����hZ����^a����J�$���n1د��S^Z�$%)دא�IS^aو�+S�]fא�#�A&F��. 
 .��ن�A���0$�&%$�א�������bfא��[�S§��6א�$��Sم� −٣

 فقررت باألتي  .. ؟؟؟؟؟؟/  مت التحقيق مع السيدة ؟؟؟؟؟؟تاريخ وب

، فخرجــت لتقصــي األمــر بعــد حينمــا ســمعت صــوت مشــاجرة فــي الشــارع بأنهــا كاـنـت ـفـي بيتهــا �

قــد أصــيب بطـلـق نــاري ، وبمجــرد خروجهــا فوجـئـت ـبـأن زوجهــا ..  ؟؟؟؟؟؟ / ونجلهــا ؟؟؟؟؟؟/ زوجهــا 
 ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟( ؟؟؟؟؟؟وهـم أوالد ن لألعيرة الناريـة ورأت المطلقي..  ؟؟؟؟؟؟/ وكذا نجلها 

 وكان يطلقون منها األعيرة تجاه ) عبارة عن بنادق ال تعلم نوعها(وكان لديهم أسلحة نارية ) ؟؟؟؟؟؟
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  .؟؟؟؟؟؟/ والحاج  .. ؟؟؟؟؟؟/ كما أصيب .. زوجها وأبنائها 

��Gط;ق�א���04���א	�..�؟؟؟؟؟؟/�+��מ�����מ�א	���د0و� ������'	�������������B
��
���>Q�����'!��(��������

�9
Bد�ذ	��..�א	������=

��9��VDو	מ�)د��6��
�.و&<�

 وأردفت قائلة 

���J+�زو?���و¡%������������e�t�n�"�����aW��..����������
� �+�S4�a�+Q%�T1א�~@%�ن��a���3S�3א��gو�

�א�����J1�3Sא�زو?���و¡%����������..�؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟ ����W���=�.�.����������%¡�3��1�3�&���1

و&���3�����J+���..�؟؟؟؟؟؟/�و����J1���� �����61�${���א���&����..�؟؟؟؟؟؟/�������������J1�n ������..�؟؟؟؟؟؟/�
���،�و؟؟؟؟؟؟/�א�fج�>T�3��;����}�61��N؟؟؟؟؟؟��.��

  من حيمل سالح ناري ؟؟؟؟؟؟وقررت بأنه مل يكن يف عائلة 

  وكان حيمل طبنجة ؟؟؟؟؟؟/ سوي احلاج 
ـذكر مــن إحــداث وأضــافت بــأن � ـك بعــدد قصــد ســالفوا اـل ـوهم واســتولت فــي ذـل إصــاباتهم أن يقتـل

 .المصابين والضرب العشوائي 

 ملحوظة     
��&ن�)�ول�����؟؟؟؟؟؟!ذ�Mא	��د�����א4<ل��ن��0/	���������+&��'��و	

����
و!��ذא�..�دون�&ن�))�����&و�).=����	و�����S/��מ�א	#��ق�و)�ط��ق�

د�
Qن��0/	�����W'��������؟؟؟؟؟؟��	ل��ن���)���1
..�ن�א	�)'��ن����

��������������و
�5�ض�&ن���ن�
���'מ�������..�!و����א4<ل������0	���و	�س�

����ذ	���������(�ن�א�)�Bل��;@�����������6�G
�ون��)���,�א	)�������

�����א	��د0و����Y)�..�א	�)��و�1�P	�����#�����א		������..�؟؟؟؟؟؟/�א	#���ج�

א	�Bو�������#���،�&����
�����א	�)'���ن��	�מ��#��ل�&�������'מ�������������

�����	�
�)ل�
��).دאמ��;@����������6+����;@�����J)מ�א)'��'מ�

�.!؟

�

�

�

�
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ضبطها وكذا بشأن األسلحة املزعوم .. اجلنائية  ورد تقرير األدلة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 :وانتهت إيل اآلتي .. الذخائر 

١− ��+�0������א��d�QVא������������Vא�==����VJو�B���وא��dQV%א��א4د���)H1و�(����+��0����3�&��4��=&
��������Jא�¥�ز��
�����م�{�UNو���E@>"�+��*��������4���&�+�k�]]���4�T�m�+�=�?1�+&٣٩×٧,٦٢��
��

��Yدא�V��E@�)؟؟؟؟؟؟�(��+��0��
�א��;����3אi�+�א�����nوא�=�?�$%&�+�=�?Fא�+¥%���
�@+�وT;��+f�J�<@�ل�%Tو $����%+�و�+Z4���+a^®و�n�<�S�$a�>���]ود�����^�. 

٢− ������d�QV%;��א���א4د���وא��������������Vא��d�QVא�����=����V�Jو�B����א�)����a�}�(��4��=&����3�&���;�T
������������S4���yو��>�+����3א=�?1�+&��Jس�����Eg9�$%&�Y�J�e�t�3ل���t�n4�a

��4��>�٩����§=�JW���=%Jم���وج�1?�)�+�a�g�7�+���4�زא�+�?^_�T�
���زא�+�א�3��E_�fא�
���و�V��n1�E@~�Hدא�04F�Yم���� ���و���������k]]��hZ��4�T�m��S4�a��6;T���+�Z4���+�a^®

;��+f�Jو�+@�%Tل�و $����%+�و�@>�T. 
٣− ����������������Vא��d�QVא�����=���V�Jو�B����وא��dQV%;��א��א4د���س������)�{������(א������4&���3��=&

��������4��&�+�k]]���4�T�m�+S�5��+&��J�%6�+�4��٩אن�������
)�؟؟؟؟؟؟(��
�~@�V��Eدא�Yא��0
���¯���Jو�
�%��Tو�E��������� و�+��Z4���+��a^®و��@�
�����3אi���+�א������iوא�B���^�&%��$�א

 �;T�<@�ل�

����א��d�QVא��������������Vא�y��Fא�Z4�V+�א��א�� −٤=����VJو�B���وא��dQV%���4)�١−4א�<���(4د�����=&
������>��ق�א�g=����+�(��ص��>%�N+����3א�>%��������������������Y��N)�٢(&�3&�د�����E4غ�������yن�����א{

��������4��&�+S4��0��+���������٣٩×٧,٦٢א����k+�&%$�אQ%TF+�א���
�0;O7�B=T�������k��Tאم����
���4����&�+����Q���+���g�a�g�0���+�א����א4د��و ��$�����
�٣٩×٧,٦٢وא�����6ذא1�Y?��^א#����א�=

+�ANא��Yא���dQV%�.� 

األـظـــرف الفارغــــة اـلـــواردة للفـحـــص والســــابق وصــــفها ببـنـــد  -٥
ثالـثـة ظــرف ) ٣(عـبـارة عــن عــدد ) ٢-رابـعـا(الفحــص الفـنـي 

ـفـارغ ـكـل منـهـا مطــرق الكبســولة خــاص بطلـقـة ـمـن الطلـقـات 
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ســبق طوـيـل  مــم ٩المســتخدمة عـلـي األســلحة النارـيـة عـيـار 

ذات أجــزاء ميكانيكيــة ي واحــد ســالح نــارإطالقهــا باســتخدام 

الــوارد للفحــص غيــر المســدس  مــم طويــل ٩متحركــة عيــار  

 .بذات القضية

٦− �������Vא��d�QVא����=����%�5V"��VJ�B���وא��dQV%א��א4د���yو�N�������U�%0)�٣−4א�<���(א
����������+Q%�TFא�$%&�+��k����3א���Jص�و�3��y;Zא���Qس�(�ص��>%N+���3א�>%�Y�Nא

���4��&�+S4�������������3
�٣٩�j×٧,٦٢א�k�]]��n4�a��;Tאم��k�T������+Jא���+N%<ق�א�;O��
�+�ANא��Yول���אF�4א^f���dQV%א��א4د����+�0�� .א��hZ��4�Tא�=

٧− �����B���وא��dQV%א��א4د���yو�N���א��dQVא��������Vوא=����%�5V"��VJ)�>٤−4א��(����U�%0����
���������+Q%�TFא�$%&�+��k�����3א���Jص�و�3��y;Zא���Qس�(�ص��>%N+���3א�>%�Y�Nא

���4��&�+S4���O;ق�א�>%N+�א���k��T������+Jאم�٩���������3k�]]��n4��a��;�Tא��j�ES�O�
��

��4���T�غـيـر المســدس اـلـواردة للفحــص ـبـالحزر الثاـلـث ـبـذات א

 �.القضية

٨− �������������Vא��d�QVא�����=����%��5V"���V�Jو�B����وא��d�QV%ص�א��א4د����Jא���+><N٥−4א�<���(א��(
���3��+N%<ص���)�n�a�yو�N�א�>%�Y�Nא����k+�&%�$�א�E�¤���+Q%�TFא��U%Nא��א(%$�

�4��&�+S4���O;0���٣٩×٧,٦٢א��Cم��k���������Sذא"�+�א��;��א���4�>�Sو�
�. 

 بنتيجـة ؟؟؟؟؟؟/ ورد تقرير الطب الشـرعي اخلـاص بـاملرحوم  ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 مفادها ما يلي 

١− ��������������������B�

�	5.ذ�א��4��#�و���#د�+��ذא��ط���	0����1<�
��א	��������Jن����ذو�����5�د��

��מ��ن�����������وز����د�٩����6ن�D����0ط;ق�א�04����5�د�����5��6�د�&ط	ق��ن��;@��Bد�������

ل��/�������ن�א	������1	�����������������������=
�ن�א)����MאDط�;ق��F�#��5�د�	#��א	?�	� ���	ط;ق�אDא������

 .���ن����א	و�,�א	ط
���Bא	��/מ�		��מא	�
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��/ز��א	#دو�Fو��ق�א	)<�������� −٢��'	���
��Bوא�	א�������������>�B��3����(
���
و���א	�وא�د���ذ���א	���

��Bو�	�3א���(	. 

٣− ������9��B�4�

��א	������א	�5�د��
�	5.ذ�א��4�����<�#
'���ن�)')����>Dא��	1��و��	ز�6אB(

א	[	�"��وא	د�����وא	=���ن�א	#���P5א	دא.	��و�ز�V�Jز���دא.ل�)�و��Jא	#وض�&د1�6	��������������

��B�(�����Vد����ز����>. 

 .����	#�ن�א	)=���N#وא	���وמ��ن��د������0	��א	و −٤

الـذي  .. ؟؟؟؟؟؟/  ورد تقرير الطب الشرعي اخلاص بـاملتهم السـادس ؟؟؟؟؟اريخ بت 

 ما يلي .. تبني من الكشف الطبي عليه 
ٕ، ووعي وادراك سليم ، ومواضع اإلصابة عبـارة عـن جـرح تبيناه بصحة عامة عادية 

ة يـمـين اـلـرأس بوضــع رأســي رز جراحـيـة ـفـي ـطـور االلتـئـام يـقـع عـلـي خلفـيــغـمـخـيط ب

 سـم ، وجـرح مغطـي بقشـره ٢سم ، وأخـر فـي منتصـف خلفيـة الـرأس ٤طوله حوالي 

بنـيـة ـشـبة قوـسـي الوضــع خـطـي الـشـكل ـفـي ـطـور االلتـئـام يـقـع أـسـفل الضــلوع بـطـول 

 سـم وأثبتنـا ٦سم وأخر مماثل علي الجهة الخارجية ألعلـي الفخـذ األيسـر بطـول ١٥

جاـبـة طلـبـات النياـبـة لـحـين موافاتـنـا بتـقـارير طبـيـة حاـلـة الـمـذكور ونرجــئ الـبـت ـفـي إ

 .تصف إصابته وقت الدخول للمستشفي التي ناظرت حالته ألول مرة 

�،�؟؟؟؟؟؟،�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟�
��Qن���ل����ن�؟؟؟؟؟؟ 
)�����3..�و���د�)
���ن�		���
����א	�����B..�!��ذא�

'מ�	B���'מ�0	�������	�ذ	�����د�)�מ�א��)د�0/�������..��،�	מ��)מ�0��'מ�0	���<	#��א	ط �א	=��������������0؟؟؟؟؟؟و

�.א	ط �א	=�0D��0دאد�)������
=�Q'מ�

منتهيا ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ورد تقرير الطب الشرعي اخلاص بكال من ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا �

 إيل الرأي بأن 

�������@������Y�����J7א¢����&%����J7א�+�%��JFא�����>���Am$�؟؟؟؟؟؟)��٢(؟؟؟؟؟؟)�١("¥���Yhא
���Yوא��>���4א�#�V��]א��Eא���8��0و&�א����Hא�����+�������8���+�وא�����(;�Yא�iא6���+�وא�<;?��a���:א���


�و�80א�y�>T´��+��J7وא�<;ج�����������6�
������+�א�<���+����������..�"���&�و����m�#�?����$%&��@g6"$�א�
�������$V��]����3�����4א����5د����@��%&��¢�����+��Jو1و4אق�א�<��;ج�א���b�%��T��א��<%�@��$�؟؟؟؟؟؟א

�$V]��و���S�i؟؟؟؟؟؟�א����-���زא��4؟؟؟؟؟؟א�Y�>9Hوא��@�����א�>�µא�[�&$�&%V]��.و���1و4א��
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25 

���1�n�aن�a�������O��@u�.א¢�א��@���+Jא���
١− ���������������.h�&1�3��8}�6�+S4�a�+>�=O�Yذא�Y���J��EJFא�C�8a����@����Y���Jא¢��&%

�������؟؟؟؟؟؟S4�a+�م���B%<��4 ��و&���4א��;��א&��S���4�>�S�+?�V��Yو���Nmא�������a
�N�Tم�א�>���u���5Q1و���Yو���N .א�3��n1�4א

٢− �����������������$"����m��@�a�����$�%&א���א4د���S��5�%���Nو��eو�fא���g!��@����Y���Jא¢��&%
�b�%��T������+�א����+�(א��*�+Q%��T1�3���������O;ق���S4�a��h��&1+�&[���א_�(����J�>���S4���"�Cو

 .�؟؟؟؟؟؟�%����S4א��א4د���Fو4אق��%�א0<+
٣− ������&���د����z��?�a؟؟؟؟؟؟/�®���5ص�א¢����&%�b��f�+������א�=���Y���=%O�$0�����C�8א�

��������������������m����Q�5��������א�>��µא�[��&$�&%V�]���S4��"�3������91�+��T�4و������>������%&��/�&
�+J�)�+�S�6�+�=O��S4�N"�+S1�3���X��S����� . 

٤− ������&���د��؟؟؟؟؟؟/�®���5ص�א¢����&%�b��f�+��������z��?�aא�=���Y���=%O�$0�����C�8א�
����<�����و�4{;{�+��91����������%&��/�&�����������m����Q�5��������א�>��µא�[��&$�&%V�]���S4��"�3���

��������������������$0����+���?������������S�:�6وذ���������� �+�J�)�+��S�6�+�=O��S4�N"�+S1�3���X��S
�+���� .�Y�=%Oא�

وـكـذا اaـنـي   .. ؟؟؟؟؟؟/  ورد تقرـيـر الطـب الـشـرعي اـخلـاص بالطفـل ؟؟؟؟؟؟وبتـاريخ 

 والذي أنتهي مفادها كالتايل  .. ؟؟؟؟؟؟/ عليها 

  ؟؟؟؟؟؟/ بالنسبة للطفل : وال  أ


��א	��ذو���
��	�&س��"��א�	����ط��&�0	�'�����ن��������������������� −١��>D���	�>4א���
��א	��B	מ�א4<����](

�9
�Qو�אق�א	�B;ج�����������ل�������	0�������و0وא�ل�=�9�5
��و��א	و���و	ن�#;0��)د.;

�����א4<ل�ذא��ط
�����B����#د+���ن���ذو5��J�د�&ط;ق��ن���;@����������������(
��Gن�1<�

���B��6د�Dط;ق��+ل�!ذ�Mא�04���א	������و�)Bذ��0	���������)#د�د���0�!��&و����0����������������

���מ�و�)�Bذ��0	�����������)#د��د�����������������	�
�Jذو��	دמ�א�)��א��אB	"�א����	ق�	ط�	;@�א�	א

������א)�����MאDط��;ق�و��������אDط��;ق��"���א�	�<��و��א	و<���Jא	�����5
��Qو�אق�א	��B;ج�و1ن�

��)#��د�Fو���ق�א	)<��و���א�
���>D�3א�����(	����>�B��3�����(و���������
	��وא�د�
���ذ���א	���

��Bوא�	א. 
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٢− ���Yد	�J	.(������������������'
�
�	�&س�0	��#�	)'���א	�א!�������د�
B"��מ�א	��(
א	�ذو���ن���א1�9<�

��	�ز�א	B	א�� ٪.١٠٠א��4ن�وא	<د���Vوא	�دא����א	�����و!���0!����)د����)��وز


�	��0د�א��4ن������G"��א�	�Bدמ�و��ود�و������������ −٣��(

=Qن�1<����&�����������

��4و�אق�א	ط���'	�J�>

����5و)����3#دو+'�������
 .א	�������B(����Gذ��א	

�؟؟؟؟؟؟/ وبشان ا�ني عليها : ثانيا 
١− �����4����+���J7+�א%JFא�+���JFא���>���������kV�����3א�Yh¥"��������a�3{Fא%&�1��O����א�

������������W��#�?����E��$%&��@g6�3gو�4א���80و��m�#�V9�Eو&�א��+�?;&�Y;)�"و4אق�א�<;ج��
�<��+����N��3����8}��6�+��S4�aو���V��yد���O1;ق�������3=O�Yذא�E��JFא�C�8��a���������J����ن�
�����������������4�����4 ���1و�&&��S�����������%&�4�>�Sو�+S4��O7��>��n4�a��;T;ق����E �.�א��h&Fא�
���������Sא���.���������������������%&�4��>�Sو�
��i���yو��Nא��;��א>%��a����Bא��<�م�א�N�Tא�4א

��+�אO7;ق���aא��%�4�5Nא���IJא�W���Vو4אق�א�<;ج�و�ن����8aא������������Y����J7אO7;ق�و���
���+�و��S4�������J�>���S4�"�Cא��א0<�+�������������e�����8و��Bא����S�5א��א4د������mא�V�9���0و

���J����دون�£%�3g{����Iא6������&� +�. 

ق معـه بشـأن للتحقي .. ؟؟؟؟؟؟/  استدعت النيابة العامة الرائد ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 فقرر ما يلي .. هذه الواقعة 

������������������%&�E�S�O�80و��4و�
��U�%Oא�O7;ع����..���#$9�n1�������hZ��aW&�3א��א��a�+>0א��}
�����>m��4�sא�+O�]א���/�t�$%&�.�+��>א��+�����.������8��X�Tא�

 ملحوظة ����
و!���)�د��אD=����1	��א�)�9�5א	[�����ن�א	)#���ق���,���ذو��������������


�#��������وא	[���..��M�د�����ن��<���دא��������������ط���Q(	ض���'�����א�

א	=��ط��وذ	�������ن�.�;ل������1ذא����ن����د	��
��ذא��א���4وאل�&מ����

&�����و&ن����)מ�)����������ن�אDط��;ع�0	�������!�����)���ض��B'����؟�

�	ن��ون�!����
�	ط
,�+���)���ض������..��#����Mو��د������'������

��	�(	�
�!.)�)��5א	[�����ن�א	)#��ق����B؟و
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وكـان فيهـا ضـرب نـار  ؟؟؟؟؟؟ ، وعائلـة ؟؟؟؟؟؟بين عائلة رة جمشاان هنـاك  ك..حيث قرر بأنه 

صـــدرت ..  ؟؟؟؟؟؟ة طـبــذلك إـلــي مركـــز شـــروبمجـــرد وصـــول إخبارـيــة مـــن الطـــرفين بصـــورة عشـــوائية ، 

 .وانه كان من ضمن الفريق .. بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة تعليمات 

 ليوم ومبواجهته بعدم تواجده يف مركز الشرطة يف هذا ا


�&�م�{=���Yذ�������3���nWد���"��و�Y;X�Tא���^����<%;������������������..�ز&
������aWن�4�Cא6+������Z4
�����������������>��b%���>وא���_��T¶4���@��S��$�%)ن�دאW�9��aW��..ز����������������?F�3א����_�&���Tא�j���0���aW��4��0���@�

�������S4����+O�]א��^����A6و���><N&+���؟؟؟؟؟؟����٢א��������������"�S���#א��?��1����8�����א�و��3 �א�א���0
��.؟؟؟؟؟؟/�����[��4+��-�א�3S�kא����bSوא��א_��وذ�

 بأن حترياته ..واستطرد قائال 
�����MS#����و���	1�P)و��	ود��;@������زل�א�������..�؟؟؟؟؟؟و<#��א�����(؟؟؟؟؟؟/�)و<	��1	��و

����מ�
��)<�دא��1ذن���ن�א	���
���و���מ�
)���5ذ�א�Dذن���������������)�..��زמ�
Qن�א	��
ط�	מ��)#�0�Yن�=���������9

�.;@�و1���	��1	��א	���
��א	���Bو�
ط�א	�

 وأكد بأنه مل يتم إثبات أيا مما تقدم بدفرت األحوال 
بدبشك حديد قابل .. بأن السالح المضبوط عبارة عن بندقية آلية .. ضاف وأ

  .المستخدمة في الواقعة .. للطي 

 وأضاف املذكور 

��aW�01א�������������������@�a1�
���o��g"4א��א�0����������،�3S��)*�-���+�>0م��A=��א��@�ن�אFول�وא���a$�وز&
�+X�=O�3&��4�=&�� و�،��<=/�jم�و�k��
��%6אن٩و1ن�אFول��941.�&�3א��;��א%��.�

) أي بعد الواقعة بأكثر من عام وشـهرين( مساءا ٣٫٣٠ الساعة ؟؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 الوقت أمام النيابة العامة ليطلب مزيد من) حمرر حمضر التحريات (؟؟؟؟؟؟/ مثل الرائد 

 ليعيد علـي ؟؟؟؟؟؟ثم عاد بتاريخ ! لتكثيف حترياته حول الواقعة للوقوف علي حقيقتها ؟

 تعهد باحلضور أمام النيابة العامة  ؟؟؟؟؟؟وباالتصال هاتفيا بتاريخ ! النيابة ذات املطلب ؟

��� وبالفعل حضر وقرر باألتي ؟؟؟؟؟؟بتاريخ 
ل���و����و�;����"���،�¤[�����E�tא��א0<�+������������?�א#�א��W��..���6�Y�S�Qن�دو�C�.4א��א0<+������

%���+���gن�א��אT�@<���!�+>0+�א�04Fم�؟$��%٩+�X<���4&%$�א�>=S�>ذ���..�و��C���4�9��0و�
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�
���-�א�=���&<��S�H�3Sא���bS��א��+O�]אد���3א����.�

 ملحوظة    
�؟؟؟؟؟؟/�	��מ��=�������ن������ �&و�
���Bد�1	����א=��)�א��א	����� ������

����א	)���&=���������������B)�א	��
ق��Wא	��(�
�����א	)#��6&و���
ط�א	ط


����Qא=�)�����,�א	��+�ل���������؟؟؟؟؟؟/���Vמ���1�א��א	���
ط�������..�1	�'����

و!�ذא����زמ�
����Q+����)���� ����������!�وא����ن���ن����ق�א	
#��F؟������

�.��ط,�
Qن�	<#��א	وא���B<و����[�����		��ط��
�4و�אق�

�����ET����·�$%&و�..���������+S���5د��4א���b��Y��;)��?�S�H��a1�
�و��n1�b–�א¢���+�–ز&
�b@���+�..���3א_��a�8"����"�Sو1ن���.�

 وقد أسفرت عن
   ،؟؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟؟(  ونتج عنها وفـاة كـل مـن؟؟؟؟؟؟ وعائلة ؟؟؟؟؟؟نشوب مشاجرة بين عائلة  
 ) .؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟   ، ؟؟؟؟؟؟(وأصيب فيها كل من ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟

 ذكورين فقد تواجد مبجل الواقعة كل من وباإلضافة للم
المشــــاجرة وقــــد نشــــبت .. وآخــــرين  ؟؟؟؟؟؟/  ، ومــــن الطــــرف الثــــاني ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟

 . ملم ٩وقد استخدم فيها أسلحة نارية آلية وطبنجة .. بسبب أولوية المرور في الشارع 

 وحتديدا أقر بأن

أـمــا .. لـيــة  ـهــم ـمــن ـكــان بـحــوزتهم األســـلحة اآل؟؟؟؟؟؟عائـلــة 

 ـمـم وال يـسـتطيع تحدـيـد ٩ فـقـد ـكـان بحوزتـهـا الطبنـجـة ؟؟؟؟؟؟عائـلـة 

محرز السالح بعينـه ، كمـا ال يسـتطيع تحديـد كيفيـة حصـولهم علـي 
 .تلك األسلحة 

 " وآخرين " وعن قصده من لفظ 
أو وجود صله ولم تتوصل التحريات لتحديدهم كانوا متواجدين بمحل الواقعة أشخاص قرر بأنهم  

 .نهم وبين الواقعة بي
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 ! مم أثناء متشيط مكان الواقعة ؟٩وقرر بأنه عثر علي طبنجة 

 يف مكان ال خيضع لسيطرة أحد من الطرفني 
رغـم أنـه زعـم أنـه ضـمن األسـلحة المسـتخدمة (لمعرفة صاحب هـذا السـالح ولم تتوصل التحريات  

 ) .في الواقعة

 اهللا وعن حمدث إصابات املصابني واملتوفني إيل رمحة 

قـرر بـأن تحرياتـه لـم تتوصـل لتحديـد شـخص محـدث اإلصــابات  

 .ألنها كانت مشاجرة وتتسم بالعشوائية 
 وعن املطلوب ضبطهم وإحضارهم 

  ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟

 ��������������������i�3א�����S^�4��91���$�1ن���������(�3��3g@�S����aW��4�0/=>�@��و?������n4ل�א���a1�
�Z4
�+�_��a��"�S��.�(�

  مل تتوصل عما إذا كان كال من وأقر صراحة بأن حترياته

 كانا متواجدين بالواقعة من عدمه ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(
.. وبسؤاله ومواجهته بأقوال من ثم سؤالهم باألوراق وبالتقارير الفنية .. هذا 

تحرياتي لم تتوصل " وأعاد عبارة .. أشار إلي أن تحرياته لم تتوصل إلي كل ذلك 

مما يؤكد قطعا بقصور تحرياته وانعدام جديتها وعدم (العديد من المرات " إلي ذلك 

إضافتها لثمة جديد رغم استغراقه في إجرائها أكثر من خمسة عشر شهرا كما 

 )قرر

  ذلك كان ملا 


����������..�و���#א�&%$����"�Nم��������6���ل�א����NS�E��
�"��"��אFو4אق�وאa<�אم�و?�د��+�د�Zو��
�E��}�
�)�؟؟؟؟؟؟و�������1�Eאد�&�_%��+�(א���a1و����������N+�א�����Fو����3(��;ل�א�������8وא��א/��§�?%N6�C

�����
��%&����
�a1و4אق�F���..�����:א���Y����J7�3א�����S�>א�����
����Eg���.^�X>"ن��������"��3�&�����¤
א��Nل� @%�������..�؟؟؟؟؟؟/��A;�&�1�3ن�א�[��dkא��6�������C�E>��n1�..�������������+�%_�&�3 �.�א��א0<+������

�n4�a��;T)�+X�=O٩
��W���.H���+q4�${�א���א��6.��.؟؟؟؟؟؟/� ��א��6م�)����C�"�nא���
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��6;T�Eq��0ن��gS1�4�5ن��S�H��m�+>0א��א�Yذא�C�����U�J1�:א�.�

  ؟؟؟؟؟؟أما باقي أفراد عائلة 
����64'מ��ل��د���وא�0ز� #��ل��)�����א	وא��,�وא	#������وא	)#���������(��ن�א	�;@�و	מ���� 


�د	�ل�!�ذא����..�	�����0	��'מ�&و�1<��
��&�6=�.ص�����������;@�وא�).دא���&و�&���)�
 ������)ل�&��6ن�א���������

�����������	/�B	א�Mن��ن�!ذ�
�������������V(א	Bدد�א	'�/ل��ن�א	�<��
��>1���'	���;��0ن�و����������)�����א	.ط�و�����و

�)�.؟؟؟؟؟؟/�א	#�ج�(&#د!מ�

 املقابل ويف 

��Y�Nو���Y�Sא=�1��6ن���1אد�&�_%�+����������NQ�و4אق�وא�Fא�Y��1��Nא�~@%��ن���؟؟؟؟؟؟��a����
�����@��������bאQ%TF+�א���-�א���Fאد�אr��NT1��!�$_א�]&�Eg]��+S4��+�،�و�N%<Sن������א��h&Fא�

������א¢����&%��@����؟؟؟؟؟؟�<�_%��+� �Yא���:�1ود�Y�����J7���61����0{�א�א�
���a1����><0�����'Sو ���א��
�
��%_�&��V���b@���)�.؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟(א

 والقول بغري ذلك 
ـه األيخــالف  ـات الواـقـع والحقيـقـة ومــا أســفرت عـن وراق والتحرـي

وـهـو األـمـر اـلـذي يؤـكـد .. قاء األدـلـة مـنـه وكاـفـة ـمـا يمـكـن اـسـت

وبـحــق أن للواقـعــة برمتـهــا صـــورة مـغــايرة تماـمــا للثاـبــت ـبــأمر 

ي ذواـلــ.. اإلحاـلــة المـقــدم عـلــي أساســـه المتهـمــين للمحاكـمــة 

شابه الـبطالن وقيامـه علـي أدلـة غيـر كافيـة لحمـل االتهامـات 

لتخمينـات واالعتبـارات المجـردة مـن التي مبناها االفتراضات وا(

ـدليل ومــن ثــم يـــتأكد بــراءة المــتهم الماثــل وجميــع أفــراد ) .. اـل

عائلته وذلك علي النحو الذي نتشرف ببيانه في دفاعنا التالي 
�

�

�

�

�

�
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�א	د��������ع

ـي هيئــة  ـذكر والتــي تشــرفنا بعرضــها عـل مــن خــالل الوقــائع أنفــة اـل

ًع مجـاال للشـك أن الواقعـة لهـا يتضح بمـا ال يـد.. المحكمة الموقرة 
وهـو األمـر الـذي .. ًصورة مغـايرة تمامـا لمـا هـو وارد بـأمر اإلحالـة 

يســتوجب ـبـداءة التصــدي لـهـذا األمــر وتـعـديل مســار اـلـدعوى وـفـق 

ًفضـال .. صورتها الحقيقية حيال المتهم الماثل وجميع أفراد عائلتـه 
يسـتوجب عن وجود عدة متهمون آخرون إشـتركوا فـي الواقعـة بمـا 

وـهـذا كـلـه وغـيـره الكثـيـر ـمـن أوـجـه .. إتـخـاذ اـلـالزم نـحـو ـهـذا األـمـر 

القضــاء ـبـراءة الـمـتهم مـمـا ـهـو مـسـند إلـيـه وذـلـك عـلـي النـحـو اـلـذي 

 .نشرف ببيانه من خالل أوجه الدفاع التالية 

 األول لوجها 

فقد ثبت من خالل أوراق هذا االتهام وما جري فيه من حتقيقات ، أن هناك أشـخاص 

 يف الواقعـة اشـرتكواقـد  .. ؟؟؟؟؟؟من عائلة  ) االتهامغري من وجهت إليهم النيابة  (ونآخر

  ؟؟؟؟؟؟/ الطفـل ( وأحدثوا إصابات كل مـن  ) ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟( مع  املتهم   السادس واملتوفيان 

ومع ذلـك مل توجـه  إلـيهم النيابـة العامـة االتهـام ومل تـأمر  .. وآخرون ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟، 

مبا يستوجب إقامة الدعوى ، عليهم وإحالة  األوراق إيل ... إحالتهم إيل حمكمتكم املوقرة ب

النيابة العامة للتحقيق يف ذلك وفقا للباب الرابع من الكتـاب األول مـن قـانون اإلجـراءات 
ً

 .اجلنائية 

  من قانون اإلجراءات  اجلنائية  علي أن ١١فقد نصت املادة .. بداية 
 أن هنـاك متهمـين غيـر مـن أقيمـت الـدعوى فـي دعـوى مرفوعـة أمامهـاة الجنايات إذا رأت محكم

ـــيهم ،  ـــاك أو وقــــائع أخــــري غيــــر المســــندة فيهــــا إـلـــيهم ، عـل جنايــــة أو جنحــــة مرتبطــــة بالتهمــــة أو أن هـن
وتحيلـهـا أو بالنسـبة لـهـذه الوـقـائع ،  ، فلـهـا أن تـقـيم اـلـدعوى عـلـي ـهـؤالء األـشـخاص ، المعروضـة عليـهـا

 .ة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب األول من هذا القانون إلي النياب

علـي العضـو وفي هـذه الحالـة تسـري للقيام بإجراءات التحقيق وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها 
 .المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق 
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وجب إحالتها إلي محكمـة أخـري ، ي المحكمة في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلٕواذا صدر قرار 

ٕواذا كانـت المحكمـة لـم وال يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قـرروا إقامـة الـدعوى ، 

وجـب إحالـة ارتباطـا ال يقبـل التجزئـة ، وكانت مرتبطـة مـع الـدعوى الجديـدة في الدعوى األصـلية تفصل 

 .القضية كلها إلي محكمة أخري 

  هذا الشأن استقرت أحكام النقض علي أن ويف
األصل هو الفصل بين سلطتي االتهـام والمحاكمـة حرصـا علـي الضـمانات الواجـب 

 مـن قـانون ١١أن تحاط بها المحاكمات الجنائيـة ، إال أنـه أجيـز بمقتضـي المـادة 

 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االستثناء فيما أجازته لمحكمـة الجنايـات 

وهي بصدد الـدعوى المعروضـة .. صلحة العليا والعتبارات قدرها المشرع نفسه الم

أن تـقـــيم اـلـــدعوى الجنائـيـــة عــــن جناـيـــة أو جنحــــة مرتبطــــة بالتهـمـــة .. عليـهـــا 

المعروضـــة عليـهــا ، وال يترـتــب عـلــي اـســتعمال ـهــذا الـحــق غـيــر تحرـيــك اـلــدعوى 

قـهــا ـمــن ـبــين الجنائـيــة أـمــام ســـلطة التحقـيــق أو أـمــام المستشـــار المـنــدوب لتحقي

أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئـذ للجهـة التـي تجـري التحقيـق حريـة 

ٕالتصـــرف ـفــي األوراق حـســبما يـتــراءى لـهــا ، واذا كاـنــت المحكـمــة ـلــم تفصـــل ـفــي 
 وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطـا ال – حين التصدي –الدعوى األصلية 

ا إلـي محكمـة أخـري ، بمعنـي أنـه يـجـب وجـب إحالـة القضـية كلـهـ.. يقبـل التجزئـة 

علي المحكمة تأجيل الدعوى األصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التـي 

 .تصدت لها

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 �������������B��NQ�7?��א#�א��B��NQ�א��+<%�T�$���
�����6+�א��&�|�N"���Y�S��iא�+@gt�8a����
���C��������������C�Bא���NQ�א��Yم����?�א#א���N%����_��A&1���6א�o�����
�N"�����@د����iא�b@����0_-�وא

����������������������S�iא�
א���
�א���S�iوא���@�bא��iد����Eא&���a1�Y�����mא?������א�>��&�3אFول�������
���������������a���n��)1�+�@gt�$���و�&;ن�א��@�i���bد���Y�5"��0%�&�|�و��6���Y��1+�א���&�|�

�km�YW<)1��0ن��g"د����+��V�١١����da�§S�Jא_��iא�Yن�א7?�א#א�a�0�3��.�
 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (
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 وملا كان ذلك
وتحقيقـات أنفة البيان علي أوراق وواقعات و الثوابت واألصول القانونيـة وبتطبيق جملة المفاهيم 

 ؟؟؟؟؟؟ األشـخاص المنتمـين إلـي عائلـة العديد مـنيتضح أن هناك .. تهام في هذا اال ..النيابة العامة 

 فـي  ...؟؟؟؟؟؟،  ؟؟؟؟؟؟/ ومـع المتوفيـان إلـي رحمـة موالهمـا .. ً مع المتهم السـادس حاليـا اشتركواقد 

المتهمـين الخمسـة أو   ..؟؟؟؟؟؟/ إلـي رحمـة اهللا  ىسـواء المتـوف" ؟؟؟؟؟؟" إحداث إصابات أفراد عائلة 

يســـتوجب وهـــو مـــا كـــان   ..؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟/ ـلــيهم أو المجـنــي عـفــي هـــذه  القضـــية األواـئــل 

وبإحـداث ..المجنـي علـيهم وبالشـروع فـي قتـل بـاقي  ..؟؟؟؟؟؟/ المجنـي عليـه توجيه االتهام إليهم بقتل 

ألي مــن لــم توجــه ..  أن النيابــة العامــة الإ ..؟؟؟؟؟؟/ بالصــغير % ) ١٠٠بنســبة ( عاهــة مســتديمة 
حقيـق الواقعـة الراهنـة ت فـي قصـور  شـديد وهـذا يـنم عـن ..تهـام اثمة ) كـرهم التالي ذ(هؤالء  األشخاص 

 : ًوذلك وفقا لما يلي..هذا الخطأ الجسيم نحو تصويب ًإتخاذ الالزم قانونا بما يستوجب 

 : بداية 

فإن هؤالء األشخاص الذين جيب أن يوجه إليهم االتهام جنبا إيل  جنب مع املـتهم 
ً

 :هم ..السادس 

��.؟؟؟؟؟؟ −١

 �.؟؟؟؟؟؟ −٢

 .؟؟؟؟؟؟ −٣

 �.؟؟؟؟؟؟ −٤

�������0��+>�4Fن�א�@��
�دو�4�¸��$���&����������Eאو 'H#�א����Egو��ن���+����9א��Cא��א0<+�א��א 
�����6���q%�א��אQ%TF+��א���S4+�و"<�وא����������..���)��������+�q4�$������ن����
�א����دس�وא���&%�$�א
��pאد�&�_%�+�������)�؟؟؟؟؟؟،���؟؟؟؟؟؟/�א����
�א����E_H&%�$�·�������������������و6�����...�؟؟؟؟؟؟&%$� ��/�8���0�
�$%S�:�

��א4ول�א	د	�ل�

�3�����(
وא	��������)�؟؟؟؟؟؟&#��د�&����אد��0/	�����(�؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/��و#���ل��א	)#����ق����,�؟؟؟؟؟؟&�����

��א	+��������..0	���،�وא	�)'מ����!ذ�Mא	���������
+Dو���=��!د�א�)���N&���������<��א#������..��;0�aن�

 �ن� �و����ن�
�)��=�!د�ل
���Q	#"��.�)�٥٢/١١٩ص(����&�وא	��

�.���1�3אد�&�_%����..�؟؟؟؟؟؟/�،�א�fج؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟/�وא��.� −
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−�����3����E������� ���9����@��/؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟)����ً����
�א�����دس���6�����،�)�א
�����$��א�������(�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟،�)������H�����+���q4�$.����א������؟؟؟؟؟؟�

��ًAS1�.H���+q4(�،؟؟؟؟؟؟�אد�&�_%+���1�3..�؟؟؟؟؟؟���،�و؟؟؟؟؟؟.� 

ذلك علي النحو الـذي أقـر بـه و .. كانوا حاملين لألسلحة النارية اآلليـة ؟؟؟؟؟؟وقرر بأن جميع أوالد 

كمــا أـقـر ـبـذلك المــتهم ـفـي أقواـلـه أمــام النياـبـة العامــة ، ) القــائم  بالتحرـيـات (  ؟؟؟؟؟؟/ ضــابط المباحــث 

وـقـد ـقـاموا  .. ؟؟؟؟؟؟/ وـكـذا أـقـرت الـسـيدة  اآللـيـة ، ـبـأن أقارـبـه ـكـانوا يحمـلـون األســلحة النارـيـة الـسـادس 

 حـال حملـه ؟؟؟؟؟؟/ أنـه رأي المـدعو .. ؟؟؟؟؟؟/ كمـا أضـاف  .. ؟؟؟؟؟؟بالتعدي بها علي أفراد عائلة 

 . ٥٨/١٢٦ص) طبنجة (لسالح آلي 

 كما أكد بأن حمدث إصابته املوصوفة باألوراق 

 ؟؟؟؟؟؟/ هو املدعو

احد أصابه في الجهة اليمنـي مـن حيث أطلق عليه عيار ناري و 
كما قطع بـأن محـدث إصـابة .. البطن مستخدما في ذلك بندقية آلي 

باســتخدام ســالح  .. ؟؟؟؟؟؟ســعيد / هــو المــدعو .. ؟؟؟؟؟؟/ نجلــه 
 .آلي أيضا 

 ومن ثم قررت النيابة العامة
	����)�מ����..�	�	���)#���ق��0�	����������..؟؟؟؟؟؟�،�و��؟؟؟؟؟؟�،�و��؟؟؟؟؟؟&#�د���ل���/��)د�9�0ل��ن����א

���)'א)و��'��1	�'מ��ن���.�

 إال أنه وحىت صدور أمر اإلحالة يف القضية الراهنة

حتــى أنــه بســؤال  .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ًولــم يــتم ضــبط كــال مــن 
رر بأـنـه ـلـم ـيـتمكن  ـقـ..ـعـن ذـلـك  ) ؟؟؟؟؟؟/ الراـئـد ( ضــابط الواقـعـة 

 .من ضبطهما وجاري بذل مزيد من الجهد
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 بة العامةومع ذلك مل تتمهل النيا

���ذ������V�"�bf�..א������1و��������������$V���T�-��B�Nدون���+��+� ������א��א AN��6+�א���Y4�0و
���n1������Bא��אS��5"�U�¸�،�+�>0=��������������..�"��م�u@����א"�?N��C��S�9�4�50و?�د����'S��!���+���6��

��������b@������+�7د(�ل� ���3Sא��µg"������B�6א��א����C�+�>0؟؟؟؟؟؟/�@���1�3אد�&�_%�+�������..�אFو4אق��%
��.؟؟؟؟؟؟&�_%+�

��א	+����א	د	�ل 

��א	وא����Bن��0/	�����������
�،�؟؟؟؟؟؟/=)�א���;���aن�����طBوא�
��..�؟؟؟؟؟؟&���
�Wאل����,�='ود�1+

�.���א	وא���B)؟؟؟؟؟؟/��1	���#���א		�P=��ق�א	�)'מ�א	��دس�وא	�)و��(�؟؟؟؟؟؟

����E����}�
�א��������Y�����N)������9 ��א�Y�����=}7אFول��(�6��������4�����0אNQ�א��C)1ن�)١٠/٧٨ص�
�������א#ًא����(�؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟/א����&�אن�y;א�����C�U=�����
�א������دس�א������N$�אN���9�(�����a��
&���1�$�%אد�&�_%�+������)��-��4�01��C�����9�)�����@א��א0<�+�و�q;�א���;��א�����n4و"<�����������������Sא���א?��3Sو�

��.�؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟/ كما قرر 

���&����� ������������و �����..� ��א�<���5א�C�$T�TFא��א0<�+��������..�؟؟؟؟؟؟/��Wن��א%&��n��>"�31ول���
�$�*��;T�E@~و��ن��،�����)�١٨/٨٦ص(�و1 %

 ؟؟؟؟؟؟/ وكذا بسؤال الطفل 

����bS4���a�3S4����>��o���5�����aW��+6א���J�4���0����N4א��C��@ ���61�����&ذ4א�C����)Fوא����T�..
�&����א%&��N%O1��@ ;٦٨/١٣٦ص�..(؟؟؟؟؟؟/�و�.�(��

وأيضا بسؤال اaني  عليها 
ً

 ؟؟؟؟؟؟/ 


����؟؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟؟/��א�&�����Y4�0?�د��� hZو�،��..��
�a1;��א��$�����אو�א��Eq�C���9א�
 �����..؟؟؟؟؟؟/���@�����E��"�0����aW��Y4���0&@���������٧٢/١٤٠ص؟؟؟؟؟؟وא��<���������n&����1�$��%אد�&�_%��+����

�&��)�٧٥/١٤٣ص�(؟؟؟؟؟؟/�א

  ؟؟؟؟؟؟/ وكذلك بسؤال السيدة 

�� ���%?4�C�n4�a�B%<�������J��e�tن�W��+6א�J�Y�01�&�������kً���..�؟؟؟؟؟؟/���א
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�n4�a��;T�)�+�0���.٧٨/١٤٦ص)��

 وبرغم مجاع ما تقدم.. هذا 
 تواـجـدهم ـفـي ءتـهـام لـهـؤالء األـشـخاص الثاـبـت ـبـال ـمـرااـتـأتي النياـبـة العاـمـة غـيـر موجـهـة لثـمـة 

دت ٕ واـحـداث إصــاباتهم الـتـي أو؟؟؟؟؟؟شــتراكهم ـفـي التـعـدي عـلـي أـفـراد عائـلـة أوالد امســرح الواقـعـة ، و

وـهـو األـمـر اـلـذي يؤـكـد قصــور ..  أـحـدهم وـشـرعت ـفـي قـتـل اآلـخـرين عـلـي التفصــيل أـنـف البـيـان حـيـاةب

تخــاذ اإلجــراءات القانونـيـة حـيـال اتحقيـقـات النياـبـة العاـمـة لـهـذا االتـهـام بـمـا يســتوجب التصــدي ـلـذلك و

 .ًإدخال المتهمون  المذكورون سلفا في هذا االتهام 
��א	+�	�Fא	د	�ل�

�
���د�&ن�א	���
����א	���������Bد�&����د������������..�&و�אق�א	��د0و�Yא	�א!����������)��א���9&�����Q(�

������מ�������אSא�Qط���.��Qو&.ط�����'	Sط�����)د�
��#��!�����א#��������..����)������	��B����
).���ذ������ن�


Qن�)#���)���	�מ�))و<�ل�	����1ذא���ن��א	��د0و����������������؟؟؟؟؟؟&#�د�
د��6
)�������3/א	��� �a��0؟؟؟؟؟؟/�زא�

�)�.٦٥/١٣٣ص(�ن����א	وא����Bن�0د���

 ختذت من هذا القول املرسل او

سندا لعدم توج
ً

 .تهام للمذكورين اأي يه 

����C�Y���1��@א������Hא�C�
��?�W<)�YW<)1و��uH��Tط���=��T..���@��£��A��3���Y<+�����א6
�ذא�����ن�א���&��؟؟؟؟؟؟���������S4..�؟؟؟؟؟؟/��%@���4�6�Y ����א��א_���������E��J��"������"�Sن���W����/

�.�&������ن����א?������א0<+���3..�؟؟؟؟؟؟
 ختذت النيابةاستدالل حيث وهذا وجه  ثاني للفساد يف اال

من هذه الكلمات سندا لعدم توجه مثة 
ً

 تهاما

  .؟؟؟؟؟؟/ للمدعو

  ملا كان ذلك وحيث أن املستقر عليه نقض أن 
لـمـا  مـعـززة عتبارـهـااب أن تعــول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي التحرـيـات للمحكـمـة أن األصــل ـكـان لـمـا

ًقرينـة أو دلـيال إال أنهـا ال تصـلح ألن تكـون ة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث من أدلساقته 
 الجريمة في حـق ثبوت علي التدليل في قتصرا قدًأساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه 

عقيـدة  فإن الحكم يكـون قـد بنـي علـي الطاعن علي تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى ،

 ستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ا ال علي عقيدة هحصلها  من رأي محرر محضر التحري من تحري



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

37 

 .ستدالل وهو يعيبه بالقصور والفساد في اال

  )٢٦/١/٢٠١٤ جلسة -ق٤لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم ( 

���n1�����������+�א�<����+���C&���م�"�?�"����م�������V$��א�������&%��$�����د���אو6�����"�����Y�aא�
H�Y�S�����S�¢�n14ن��g"و�1ن��>"�Hذ�������Vmد ��%&�ES�>�ز�א��¸��..�
��?�W<)و �א��

�.S����U?א���U%<�������n�5א��א �3

 وبالبناء علي مجلة ما تقدم
أن جملة الدالئل أنفة البيان قد قطعت بأن هنـاك متهمـون آخـرون يجـب تحريـك .. ًيتضح جليا 

 .وهو ما يترتب عليه أمرين .. لراهنة الدعوى العمومية ضدهم في ذات الواقعة ا

����+�א�<���+�������������H:��אFول����#.���>;ن����1א���67+�א���5د�4&��3א���
��������Y����;و��� ��J���م���א�Y�>0א���א&$�و&�&%$�&�م�

�.א��א0<+�
$aن����:��א����@�����������א����H*1ن� ?�"�U�¸ون���)���
�����"���م�

..�������<%��T�+��@gsא���+�א�&�E@>����"1ن��U?�����S����m
���Bو�و�NQ�%��+����£�ذ�א��;زم�·�����א�EאFو4אق���$�א�

 .���"�Nم�

  الثاني الوجه 

قيد ووصف النيابة العامة لالتهـام املوجـه إيل املتهمـني مـن األول حـىت اخلـامس بطالن  

وذلك التهامهم بالقتل العمد مع سبق اإلصرار باستخدام سالح نـاري رغـم ثبـوت أن أي 

ل مثة سـالح نـاري وأنهـم قـد متـت مبـاغتتهم بـاهلجوم من هؤالء املتهمني مل يكن حيم

ممـا .. عليهم وهم عزل من السـالح ممـا نـتج عنـه سـقوطهم وزويهـم مصـابني وقتلـي 

 .ل اتهامهم بالقتل باستخدام سالح ناري ييستح

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤/٢فقد نصت املادة .. بداءة 
العـام أو مـن يقـوم مقامـه إلـي محكمـة التهـا مـن المحـامي حبإوترفع الدعوى في مواد الجنايات  

الجناـيـات بتقرـيـر اتـهـام يـبـين فـيـه الجريـمـة المـسـندة إـلـي الـمـتهم وأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الـظـروف 

 .وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة اإلثبات .. المشددة والمخففة 
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 ن  من قانون اإلجراءات علي أ٣٠٧كما نصت املادة 

���H����������������،�4��Af���I�%g�א��U%Oא��67+�1و����W��Yא�:�و4د�hZ�+>0�3وא&�
��¸�ز��<�0=+�א
���א��&�|�%&�+��N
�א��
�&%$��hZאgfز�א�¸�H��@�.�

 ويف هذا الشأن تواترت أحكام النقض علي أن 
  أن تعــدلفلــيس لهــا أن تغيــر وصــف التهمــة مــع بقــاء الوقــائع علــي حالتهــا ، إذا جــاز للمحكمــة�

التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلي المتهم حتى ولو لفتت نظر الدفاع إلي هـذا التعـديل 

 .ألن في ذلك حرمان للمتهم من حقه 

 ) مجموعة القواعد٢/١٢/١٩٣٥الطعن جلسة (

 ملا كان ذلك 
�����ن�.��;ل�אDط��;ع�0	��������د�وو<���Jא	���
����א	������B		)'�����א	�����و�������� ��

��و���ن�א	+�

��א)'��'���	'�מ�
�	�)�ل�وא	=��وع������0	���&���س������������������������&��'�&�N�(.����א4وא/ل��	ن�א��'(�		


��4و�אق�&ن�&���6ن�א	�)'���ن�א	.�������������
&�'מ�א�).د�وא����ذ	��&�	#�����������#�ن�&ن�א	+�

�:وذ	��0	��א	)5<�ل�א	)�	��..�	מ��ن��#�ل�+����;@�����6

  األول فاملتهم 


�א���دس����C#�א[�?����Et ��א�אH"���م�����������������א���..�؟؟؟؟؟؟���6�����..��=��U-�א
����$��S����»�����n��T"����$�%&&�����5و��a*�E�@~�Hא����"�����_
��"�����3����S����m"�א�¥����"���ن�(�4?��

��gو���ص���������"����_@����
�א����دس������4"��א�������z?�������6���������0..�و��Xmد�(�و?��������3

�א���دس���������0��1�H"��� ��و���_@�����"�-�א�و����4>��=������?�ع�����>��..��B%Z1א�[�4ع�����ن�ذ���א

���E<����א���Nل���Wن����������..�و���8a �.�א�=�א�S+�����!��$�1א��?�ع�،�و�U��OאFول�����?�ع�؟������Q���S�:א��
�n4���a��;��T�E��@~ول�����ن�Fא�
�������X+�"�א=O�"�C�+��6;V1&@���ل�א��+��T4�@���6ل�"�?�����

�>�؟Z.!�

 واألكثر من ذلك 

 ـبـأن األول ـلـم يـكـن مـعـه ثـمـة ســالح ســادسفـقـد شــهد الـمـتهم ال
زـعـم أـنـه ـحـاول .. ـنـاري ، وأن ـكـل ـمـا ـكـان لدـيـه آـنـذاك مـجـرد عصــا 
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ممـا يؤكـد قطعـا بعـدم حمـل المـتهم األول لثمـه .. الهجـوم عليـه بهـا 

 .سالح ناري حال المشاجرة 
  الثاني املتهم أما 

6����j��N��..�������a1א�^ج�����C �א�אH"��م�ز?�����������..�؟؟؟؟؟؟ ��������������4����1�U�S�0�3و��<�]S
�..������������]���N&%$���6و�eא�Tوא���g���C��@_�aن�����N���������+�S4��و&�������..�?���و��O;ق�א��h�&Fא�

����ع���-�אF ���$�·�������..�(��ج�����3�^��+����?�����4�0W��zوزو�b���5����Sو�%�b�N&%��$�א4Fض��������
�
��Naذ �Y��V]����$�א�
�%Naو.�

 ومن ثم يتضح 

ة دور فــي الواقعــة وبــالطبع لــم يكــن أن المــذكور لــيس لــه ثمــ�
سـالح أو أنـه يحمل سالحا ، ولم يدع في حقه مـدع أنـه كـان يحمـل 

ــى .. أصـــاب أي شـــخص  ــل أو حـت ــه تهمـــه القـت ممـــا يســـتحيل توجـي
 .الشروع باستخدام سالح إليه 

  الثالث املتهم وعن 

..���F����8و4אق�����6�=@�� ���{����..��&��������٧٧؟؟؟؟؟؟���4�Xא����4�97א#����S��a1�$=%]���3אل��������
��Eא��Nل������aWن�~@S4�a�+Q%T1�+��E+�و���6��������Q��S�
��X+��"و��3{=O��"����n��NSد���g��������


�����1אض�א�[����k(+�،�و������������Sא����N.�1و����..�&%��$�א�����01�C�hא���������>m��S��������a1ذ�����
����@>�T1و�א��;T�Eq�$%&��4�N�.א

 هذا باإلضافة إيل
�ن�����������Q

��א	�=������،�و����&ن�.��ج���ن���ز	������������������1	��&���&����&��������
��/���وא�)��"�


��B��ن������ن���������א	�������������(
�>1���(�P(#�..�����#(	0ن�א�����(�M�(ز�0&�..������(�&�F��#


�	5.ذ�א��4ن�������(5������ن��#��ل���;@�&و�א����&<�� ������������..����Q
א	�3و!و������)#�ل����Bא	�ول�

�.&�6=.ص��ن�
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 واألكثر من ذلك 


�א���دس���������ن���
����ن�~@��T�E;������������..��א�����01�3��8אل�א�����0��a1ز&
��Wن� ��א�א
�^ل���������&%$�?�4אن�א��B%<Sذ�����������(و�+Q�5��$���iض�א��Vא��$�%>��(���������aWن�ذ����¸�^م�����

���dk�9�n1�+����J��e��~�..�3 ���א������T�$�������������
���A;�&���3אQ��J�4���5"�+��Q��T+� ��א�א���^&

�א�����������@��ذא"������������������!��¸^م���ن�"���..�א�TH�oא���5א���=a�?���0��������+�א�<��+�אH"��م�����א�?�

���%&��X@א���א#א������WT�..�
�����aW���VJل�وو�fא�h¥"ذא����Iوg�.�

  الرابع املتهم أما 

����J����01����Nא���������3��gS������aW��+6+�دو�C����AS1�4א��א0<��+�،�6���������ن��a_@��������..�؟؟؟؟؟؟�
و����1ن���6ول�����..����ع�·������Naذ�وא���.��������..�وא��.���C�o�5א�[�4ع�����و�NS1���زو?���وW���"�)1ن�����

�.�Na7��%qذ.�6����8¤�4�Z�����Jא�

 وقد أكد هذه الرواية 

ـحـال التحقـيـق مـعـه عـلـي ) نـجـل الـمـتهم الراـبـع (؟؟؟؟؟؟/ الطـفـل 
حيـث أقـر بـذات أقـوال والـده حرفيـا مـن أنـه كـان .. سبيل االسـتدالل 

وهـذا يجـزم .. ير نحـو إنقـاذ والـده كبال تفنائما وأيقظته زوجته فهرع 
يقينا بأنه لم يكن يحمل ثمة سالح ويؤكد بطالن قيد ووصف النيابـة 

 .العامة في حقه 
  تقدم ما مجلة خالل ومن .. هذا 

���������������	�מ���ن��#��ل�+��������..���#��"�!�א�&ن�א4و�אق�&�5���0ن�&��6ن�א	�)'��ن����	��5א	�ذ

��.ط���������د��&ن�)��ود���6و&�'��מ��..����;@������0�6	����אDط��;ق���
1<���
)'מ�1<��������������Bد�)���

/�وא�������O،�؟؟؟؟؟؟א	ط��5ل�(�����&<��� ������ذא��א	وא�����B&!	���'מ�وذو�'��מ�و����'מ��..�
#����)'מ�

����������)�؟؟؟؟؟؟/��،�وא	��د�����؟؟؟؟؟؟�
��>Dא�Mמ�!�ذ��وא	.���/��א	���د�����,�א	��ول������'ل���ن�)<و��#

����'מ�و���ذو�'�מ���������Gذא��ن�!ذא�א���4..�
#�ل�א	�)'��ن��4	#�������������
�>Dא��]	
���	��#�#>���

�.!ذא�א	�
	�cא	'�/ل�و��S)ط�0وא��د�א0S)دא�0�9'מ�
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 ملا كان ما تقدم 

����������n4��a��;�T�+א�<��+�1ن����+�������وو�IJא�Nو4د�������X+��"�و6=O�"����y��<א��nن�������
������?�]����א��@�ن�א�@�+�אFو������"�؟؟؟؟؟؟&�_%+��"אFول��Cא���$@��S�:א�E_ض����..�א��Vא��$�%>�

��ن�אFو4אق��Y�VT1��0&1�3ن�א��6�����3 �.�א�<�_%+�א�����nن�~@�Q5��..���������������6;�T�E+�ذ�����
)+X�=O�(ج����f؟؟؟؟؟؟/� ��א)��������¼��q4+�אW����$���>"�p{�א������J����������������)�א¢���&%�C��"�nوא���

���+S4�a��h&W��..�������'S�nא�����Fذ������(و ��א�+Q5ض���Vא��-���a1�(�����;��6م�����ن�א���ن�����א
�4����������..�א��B��%O1و�..���dk��9�n1�+����J��eض������6א���Vא�4א��@���Tن�א����&�|�..�و���-�א����

������������8��ANaن�����0א���g"���������4���N���+�א_��i�4א������a�E����=�������@%����b@..�אQ����S����m
�b���fא.�

 وهو األمر الذي جيزم
جـه إلـي المتهمـين الخمسـة األوائـل وبحق ويقين ببطالن قيد ووصف النيابة العامة لالتهام المو

فكـيـف إذن توـجـه إـلـيهم تهـمـة القـتـل باـسـتخدام .. وذـلـك لـعـدم ثـبـوت حـيـازة أي ـمـنهم لثـمـة ـسـالح ـنـاري 

 .وهذا يؤكد يقينا ببراءة المتهمين مما هو مسند إليهم ! سالح ناري ؟

   الثالث الوجه 

 حيـث أن صـحة –فراد عائلته  وأ–بطالن االتهام املوجه من النيابة العامة للمتهم املاثل 

وليسوا جناه ، وهو ما ملسـته النيابـة يف " جمني عليهم " وصفهم يف هذه الواقعة أنهم 

بداية التحقيقات ، ومل تغري مسارها إال مبوجب حتريات مكتبية وغري جدية ومعدومـة مل 

أي تنتج مثة دليل جدي ميكنه محل هذا االتهام بل جاءت معيبة ومرسلة ومل يسـاندها 

دليل ، مما يؤكد قيام هذا االتهام دون دالئل كافية ممـا يسـقطه يف حـق املـتهم ويبطـل 

 اتصال احملكمة بهذا االتهام 

 ن  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أ٢١٤فقد نصت املادة .. بداية 
�������&و���#���&و��.�	1����������������������5ذא�����Bوא�	)#���ق�&ن�א	د�א�B
�����B	א��
��א	���&��،

��0	��א	�)'מ�����و&ن�א4د	��B.)<���د��	א����.............א	د0و1�Y	��א	�#

 : وهذا عني ما قررته حمكم النقض بقوهلا بأن

�������
����+�א���������S�N"�C�+��
�"��S�NאFد�+�و1ن�"�gن� �.�א���0_-�وאFد��+�����S1ن��U¸
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���������������+���N>א�4א���Nو��+������،�و1ن���gSن�ذ��������Cوא��N>%���0�NQ�T+�1و����0+�א�����b���U�T ��.�א

�� .��6ود�א��a�Nن��4��Sًא���3א[�ع�Q%5+�א

 )٨/١١/١٩٩٧ ة جلس– ق ٦٠ لسنه ٩٣٧٨الطعن رقم (

 :كما قضى بأن
إال أن  ة ، المختلفـأدلتهـا أو عناصـرها مـن ةأن تستخلص الواقعلما كان من حق محكمة الموضوع 

ًستخالصــا ـسـائغا اـشـرط ذـلـك أن يـكـون  ـفـي ًقائـمـا ـفـي أوراق اـلـدعوى، نتـهـت إلـيـه افيـمـا وأن يـكـون دليلـهـا ً
 أو واقعـة ال ةفإذا استند الحكم إلـى روايـمن أوراق الدعوى، على أسس صحيحة األحكام يجب أن تبنى 

بحـيـث إذا كــان ال أـثـر لـهـا ـفـي بتـنـاؤه عـلـى أســاس فاـسـد ًأصــل لـهـا ـفـي التحقيـقـات، فإـنـه يـكـون معيـبـا ال
 . ًنتزاعا لها من الخيالاًبتداعا للوقائع واورة يعتبر  في هذه الصيفإن عمل القاض منها يءش

 )٦/٢/٢٠١٦ ة جلس– ق ٨٥ لسنه ٢٥٩٥١الطعن رقم (

  فحسب هذا ليس 

 بل قررت حمكمة النقض صراحة بأن 

 ٢١٤إقامة الدعوى الجنائية علـي خـالف مـا تقضـي بـه المـادة  

 .إجراءات جنائية أثره انعدام اتصال المحكمة بها 
 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠عن رقم طال(

 وهذا عني ما عاب االتهام املاثل 

6�$���������gن���������8��%N�aא��א0<��+�وא�.��� �C�����"�N�N��8%����Tא�<����+�א�+������ذ�����1ن�א�
��
�����B<��،�و����������E�>VאNQ�����§@�"�+�Q51�3ن���6���א���H1و�Y��W"و�،�$V]��א�{�C�Eא

����T1�$�%&�Bس������������NQ�و4אق�و��1"��������������8��0?�א#�א�Fא����&�Y�V�T1���..�������3 א���א�
���و ���1ن�א
�����
��
���������������..�و&�_%��� 
�א¢��&%�����N"������-� ��א�אN��+�����دون�1ن�"�������k..�و��3{
�a1���8א�

�?�א#���V$�1و�א�X�6ز�1و��������9�+��.�/.�
�
�
�
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 وسارت األمور يف نصابها الصحيح علي نهج ما تقدم 

  ؟؟؟؟؟؟ضر املؤرخ حىت ورد للنيابة العامة احمل

  ؟؟؟؟؟؟/ احملرر مبعرفة الرائد 

 قوال بأنه حمضر التحريات 
تخميناتـه مضـافا إليهـا مجـرد تلخـيص لـألوراق وصفه عن انه ما ال يخرج  من خالله والذي أورد�

.. لهـذا الضـابط رأي شخصـي عـن كونـه فضال عن إيـراده مـا ال يخـرج وصـفه عندياته ، من وافتراضاته 
 حيث قرر بما مؤداه . يه ثمة دليل أو سند ولم يقم عل


���ن���0/	)�ن�!��������"�������=��F؟؟؟؟؟؟�،�و؟؟؟؟؟؟(#�دو�(��F���#��و���د�)ط�و�

���وא�
G#�����&��	#���������و1ط�;ق�א��04���א	���������'���0	���
��B'מ�����������������

ل���ن�����������M�0'��و���e(�����+
�ل����..........�
ط�����0=وא/���و��
و1<��

�.................�".�ن�

.. قـرر الضـابط أن ذلـك هـو كـل مـا توصـل إليـه .. المختصرة والمقتضبة ومن خالل هذه العبارات      
 :باطلة ومعدومة وغير جديه ذلك أنها معيبة بالعيوب اآلتية هذه التحريات وهو األمر الذي يقطع بأن 

 األول العيب 
�د�	���&ن��������������������Q(	�6��#(	وא�F�#
�+�����)'��ون�����&ن�א	��د�א	��
ط�	و���ن�	��9���0����5��Jא	

��	/�0� ����و!מ�)�א	�B)د���(؟؟؟؟؟؟R.�ون��د�א=)�وא����א	وא����Bن�


�א��א��-�������(؟؟؟؟؟؟�−�����J+�א�e�t�/؟؟؟؟؟؟�..�����Yא��:����د
Y�� �n1ن�"�د.�(�

א���Y���1�nאFو4אق�א��9א����Cא��א0<�+�وq%��������������..�؟؟؟؟؟؟�−
������$�*��;T.�

����$��..�؟؟؟؟؟؟�−������������J+�א�e���t�pא�+��q4��/؟؟؟؟؟؟�،�
������h¥�5א��Y����J��e�t؟؟؟؟؟؟/�و�..���������+� �&���S���8�V%)�:وא��

�+=����+{����)١٠٠.�(٪�
����J+�א¢���&%�������������..�؟؟؟؟؟؟�−�e�t�/؟؟؟؟؟؟�..������]وא

�.�Cא��א����m�+>0ن����a*��;T�3���Sא��
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األمـر الـذي يجـزم .. يمة أما وأن خلت تحرياته من ثمة ذكر لهؤالء األشخاص ودورهم في الجر�

 .بعدم جدية التحريات وبطالنها بما ال تصلح سندا وحيدا لهذا االتهام 

  الثاني العيب  

��ن�&ن�א	��)'מ�א	+�	�����F..�&ن�א	��د�א	��
ط���(	���؟؟؟؟؟؟/�	و��ن�	�9��0���5��Jא	)#���


	��cن�א	..����B����0ون�B
�.و������Bن��B"מ�&��אض�א	=�.و.�..���
��Bو�

�������n���NS�H&%��$�א���9Hא����C[���?���و1�n4���a��;��T�E��q�$��%&�4���NS�Hو���3{��
�و���
��0�$%���������..�א�k�Tא����&�h�א��-�<��Sد��g��������..�������g&و�o�Aوא��o�i���1א��[�?��وא�[��وא

�..�����������
����%+�&%�$� ��א�אQ�����4��1�$���..���������-�<���S�Hع�����و��/���C�+�]0���-�א<���S�H�����
���������3�g{�Iא���Nل�����aWא��C����9[��?���1و����ض���0.�وאT�<�א/����؟���������..א¢�د��+��g���!�E���

�-��א��E�N؟<��S��aWل���N�3א�g{�I��.!�

 وبرغم مجلة ما تقدم 
ذات ما زعمه في حـق بـاقي المتهمـين ؟؟ حتـى مـن . فقد أشار الضابط في شأن المتهم الثالث �

فـتــي يســـتطيع حـمــل الســـالح اآلـلــي فـهــل يجـــوز المســـاواة ـبــين شـــاب .. ثـبــت حمـلــه للســـالح ـمــنهم 

وهـذا يؤكـد يقينـا !  عتيا وبالكاد يستطيع الوقوف علـي قدميـه ؟عمربأخر يبلغ من ال.. واالستعراض به 

 .ببطالن تلك التحريات ومخالفتها للحقيقة والواقع 

  الثالث العيب 
 ���������������#(	�
���&ن�!ذ�Mא	)#������د�=�
'��א	)���ض�وא	)��� �
�ن������ط��
'���،�و����و�د������


ل�و�,�א	#�����وא	وא�,�وط
�/,�א�4و��)��#����#���א	)#����(�ن�&�وאل�		��
ط�א	�ذو��.�

���+�א�<��+��JאW��+6ن����������������N �$�א��:������"�؟؟؟؟؟؟&�_%���"���4�91��Nא��01�C����Aא�����1م�א�
��X+������؟؟؟؟؟؟���E@��8aאQ%TF+�א���+�،�و1ن�&�_%+��������=O�n��T�E�@��3g"���)����+Q�Jض�����$�%&

�)�.��ذ

 ومع ذلك يرتل يف حمضر التحريات الزعم 

ٕأن العائلتين قاموا بإحضـار أسـلحة ناريـة واطـالق األعيـرة منهـا �
 .بطريقة عشوائية وبكثافة 
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��������+����>=���B&%��$�אQ%��TF+�א��Sو���������3ن��+�����gوא��+�א���:����������S�8(وو�I��Jא�<[���א_
�>=�B..�)�؟؟؟؟؟؟א[���C�bא��0<+���3&�_%+������"�H���a1�H���X+���%6אن�����=O�$�%&����_��aم�٩¤����و

����Aא����VJز��&�_%��(�@��و���).���u؟؟؟؟؟؟��Vض�6

 وهو األمر الذي يؤكد
فكـيـف يمكـن الـقـول بـأن أـسـلحه آليـة متـعـددة .. بـين الـعـائلتين فـي األفـعـال والنتـائج أنـه ـسـاوى �

ـار تتشــابه مــع طبنجــه واحــدة  ـتج أـث ـى ظــاه.. ) بـفـرض وجودهــا( م ٩تـن ـم يتجـل ـأن الضــابط ومــن ـث را ـب

 .المذكور لم يقم بثمة تحريات جدية للتوصل إلي حقيقة الواقعة 

  الرابع العيب 
�S1&������د�0��ز����..�#)��P,�א	5�ض�א	�د	��
<#�����&و�د�Mא	��
ط��ن�&����4�9�אد�א	�B/	)�ن��� 

�ن�0ن�
��ن�دو��ل���د��ن�א	��B/	)�ن�����א	وא����B،�و��ن����'מ�����������������..��ن�.;ل�)#���)��א	
�ط	������

��������������������������� 
1<�
��&#د�א	�����0	�'מ�،�و�ن�!و�א	������0	����א	�ذ�6)���Fل��;#��،�و�ن���'מ�&#د�#�

1<�
)��؟!�

 حيث جاءت عبارات التحريات املزعومة 

 عامه وجمهلة وغامضة 

�����������b��5ط�0�%��و��NT���?�]��������0ل����S$������..�ز&@���Wن�&�_%��b"[�?�א�وa�`�&�3א
�4�5&�4�3_�����=����6א���^�دون�����ن������..�[�?�����5�����h¥J�EVOد������������د�����S�،���1و1ن

������� hZن�1و������Va1�Eא�=J�V�%�..��������������+�N�Nfא��א�0-�وא�C�Y��S���+���#א��?�����א�����1?��زم��<��م�
���و&%$�/�#�������8aאFو4אق����a*��Sא��=�g��Y4�6���a1و.�

 اخلامس العيب 
���3���(
��&���מ��)�؟؟؟؟؟؟/��א/د�(Wאل�����6א	)#������و	מ��)מ��؟؟؟؟؟؟�Vמ�&ن�א	وא���B#د+

�����3���(
�S1����B	א��
و��Vמ�א������)�&�6
Bد�&+����ن�.�����0=���=�'�א���ن�א	وא����������B(؟؟؟؟؟؟א	���

�د��د������������0!���ذ�)����3א	وא�W��P(#��Bא	��و!و��)#��0�Y'מ�؟������������+
�S1&���	מ���Q)������&�وא	���

��
�ط;�����#���א	)#����M�ط��

  األتيذلك أنه بسؤاله عن 

�.��E5��3S1�3א��@�b&%$�אQ%TF+�א��<@%+��Cא��א0<+�؟ −
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− ��<=/�o�%<�.؟؟؟؟؟؟؟/��3S1א
− ��@�<=/�o�%<��.؟؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟؟/��3S1א

��Cא��א�S���+>0א�؟ −����E��4دو�� ���. 
− ������������������$���>"�pא�+�q4�$����b����
���Tא#�א����3��E��+��Jא¢��&%�e�t�3&'א����و�

b��5 !.�؟1و�א


�؟ −�� .�@�����8¤א?������0Wאل�א��@�bو9��د�א��א0<+�وא¢��&%

 فيما تقدم جميعه بالقول بأن تحرياته لم تتوصل لذلكاعتصم 
و ���א�S����><0'������<���م�?���S+�א���Y���S�Qو4���50 ��و�>;a������H����m¸���ز�אH&����אد��������� 

���و�HدT�H�E�O��1و�
��Vد�&%$����و4د��������3^א&��E��������%&�E��.�

  السادس العيب 

����&�'�����B������Vو	����و���ن�������J��>ل������)و���&����Bوא�
&ن�����
ط�א	)#�������א	�ز0و�����������

0+���0	�����..�و!��&���&+���9
#+��و)#����و)�=�ط���	���ن�א	وא��������������B..�א	��)#�ل�)<و��#دو+'�����

����
�ن�א	وא�٩��Bط�
�.�ن�و���&#د�א��4ن�א	[���.����B	��ط���&��6ن�א	ط��..��מ�

ن االعـتـداد بـهـذه الرواـيـة الهزلـيـة ـفـي اـلـزعم ـبـأن هــذه فـهـل يمـكـ�

 !في الواقعة ؟) ؟؟؟؟؟؟عائله (الطبنجة المستعملة من جانب 
 السابع العيب 

������������..�א	�د�����.	��א	)#������ن�&�ل�و&
�ط�א	�B	و����א	)���� �)وא��!������#���א	)#����

&و�&�6..����9א	=�'���&و��#��ل�������1�ل����'מ������#��F	מ�)=��1	��א�9���4א	��	��		�)'���ن�&و�&��������

�=���9دل�0	��&ن�!����)#��6�د��6د�&������6א4و�אق�

  املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن فمن

�������������0��E�tو�����������S1و����
���
�א�Tא�C�Y���S�Q�א��-���?�W�<)�..
��#א�&4��50�$% �����������+@gsא���ذא��1>%����Y�S�Q�א��+S�?ل�&%$�&�م��S
�������������C�����%&�U�N>دون���+@gsא��g%¤�[_�Tو�§�QJل�H��THن� �א�א��

�.�S�N".�
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 )٤/١٢/١٩٩٧ ق جلسة ٤٧ لسنة ٧٢٠ الطعن رقم(
 )٩٥ رقم  ٥٥٥ ق ص ٣٦ سنة ٩/٤/١٩٨٥نقض (

األمر الذي .. وكان ذلك هو عيب ما شاب محضر التحريات في االتهام الماثل .. لما كان ذلك  

 .ديته ، وأنه جدير باإلطراح وعدم التعويل عليه يجزم ببطالنه ، وعدم ج

����+�א�<���+�������������������..�����ن�ذ������ ������א���Y��£א��:�א�Y��S�Q�1ن�א��§�A�S���>�rم��N"��!و
��א�و6��א�و�4�^�����Vد.������T�..ن�������������W���§�Q�5א��.���H�3א���+�%}��N�����Cא��א0<�+�אN���4�����h�¥�

�+����� $�א¢��&%����وא�<�_%+�אF(������؟؟؟؟؟؟&�_%���a�iא�$ �|�..�����b��Y����"Hل���=�دل�א�Nא��$��
������+�N�Nfא�y;)�$%&�b�%_�>א��..������������������H����ل��H���T;��§%�5"�Hو�+�=����ن� ��.�א��O���Y��S�Q%���و�<
و ��א����V��..�(����������+�@gt���"4�0�������%ض�و?��د�1�n1د����1(��|��������(���Vد��وhZ�-��H ����3אFد�+�������

���א��C���0א�<���g61�3���S���א����N��.+�א�
ويكـون لهـا دور التي تنبي علي أدلة تسوقها وتسـتند عليهـا هي تلك التحريـات التحريات الجدية 

ــائي هـــام فـــي مجـــال  ــات الجـن حيـــث أن للمحكمـــة أن تقـــول فـــي تكـــوين عقيـــدتها علـــي مـــا جـــاء بتلـــك اإلثـب
 .التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله 

 )ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 ما قضي بأن ك

��3א��א?=��Yא�Vو/+��4��W��$%&��a�a�0א�A=��א��AN_$�1ن��NSم���?�א#�
�+����Y�S�Q��3 �.�א�@A�"��8[�ط�1ن�a�����V���nW��+א�;ز��Y�S�Q�א�

���������א0<���<Va1و���"�=}��+N�Nfא����>��C���V"�:א_�3א��Nא�.�
 )٥ ص ١٧ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/١/١٩٦٦نقض (

 )٤/١١/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ٤٨٨٦طعن رقم ال(

 وقضي كذلك بأن 
المحكمة التحريات لعدم جديتها استنادا إلي أن من أجراها لم يكن بطلت أإذا 

يعلم اسم المتحري عنه وموطنه ومحل سكنه ، فإن ذلك استدالل مقبول تملكه 

�.محكمة الموضوع دون معقب عليها 
 )٦/١١/١٩٧٧ ق جلسة ٤٧ لسنة ٦٤٠رقم الطعن (
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 )١٩/١٢/١٩٧٧ ق جلسة ٤٧ لسنة ٧٢٥الطعن رقم (

 وأيضا قضي بأن 
عتبارـهـا مـعـززه لـمـا اعـلـى التحرـيـات بأن تـعـول ـفـي تـكـوين عقـيـدتها وـلـئن ـكـان لمحكـمـة الموضــوع " 

ًإال أنـهـا ال تصــلح وـحـدها أن تـكـون دـلـيال بذاـتـه أو قريـنـة بعينـهـا عـلـى الواقـعـة الـمـراد ـمـن أدـلـة، ســاقته 
ًـقـد إتـخـذ ـمـن التحرـيـات دـلـيال وحـيـدا عـلـى ثـبـوت التهـمـة ان الحكــم وـكـإثباتـهـا،  فإـنـه ـفـي حــق الطــاعنين، ً

ًيكون فضال عن فساده في االستدالل قاصرا في بيانه  ً ." 

 )٩/٥/٢٠١٥ ة جلس– ق ٨٤ لسنه ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 منالثا العيب  
 ؟؟؟؟؟؟ئـيس مباحـث شـرطة  ر– ؟؟؟؟؟؟/ لتحريات محل الواقعة والقائم بهـا ومجريهـا الضـابط أن ا 

 مســــاء وأـفـــاد بأنهــــا تحرـيـــات مبدئـيـــة عــــن الواقعــــة وأن ١٢ الســــاعة ؟؟؟؟؟والـتـــي ســــطر محضــــرها بـتـــاريخ 
 مسـاءا والتـي جـاء ٥,٣٠لسـاعة ؟؟؟؟؟؟ االتحريات النهائية كانت عند سـماع أقوالـه فـي التحقيقـات بتـاريخ 

 جادة بها معلومات وبيانات عن الواقعة وظروفها ومالبساتها غير 

 هذا فضال عن 
 والتي قام بإجرائها فور استدعائه من اإلجـازة التـي قـام ؟؟؟؟؟؟/ التحريات المجراه بمعرفة الضابط  

 ظهـرا حتـى تـم االنتهـاء منهـا فـي اليـوم الـذي توجـه فيـه للنيابـة ٢ السـاعة ؟؟؟؟؟بقطعها بالعودة للعمل فـي 
وهـــي أيضـــا تحرـيــات غيـــر كافـيــة وغيـــر  .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟/ العامـــة الستصـــدار إذن بضـــبط المتهمـــان 

 .دقيقة مما يجعلها غير جادة 

 وذلك علي النحو التايل 

 من حيث املدة املستخدمة يف إجراء التحريات : أوال 
 صـــباحا ومحضـــر التحريـــات المبدئيـــة التـــي ســـطرها ٩ الســـاعة ؟؟؟؟؟ولمـــا كانـــت الواقعـــة بتـــاريخ 

 مســاءا أي بعــد مــرور أربعــة أيــام علــي الواقعــة وهــي ليســت ١٢ الســاعة ؟؟؟؟؟ بتــاريخ ؟؟؟؟؟؟/ الضــابط 
مدة كافية للتحري عـن الواقعـة وأطرافهـا وظروفهـا ومالبسـاتها وخصوصـا أنهـا بـين عـائلتين بيـنهم خالفـات 

وأن معرفــة تـلـك الخالفــات وأســبابها وأطرافهــا يقتضــي مــن الوـقـت أيامــا وأســابيع لمعرفــة تفاصــيل .. قديمــة 
 النهائـيـة والـتـي ـقـام بـهـا ابـتـداءا مــن ؟؟؟؟؟؟/ لك التحرـيـات المســطرة بمعرـفـة الضــابط وـكـذ.. تـلـك األحــداث 

 قبــل صــدور اإلذن بضــبط المتهمــان الســالف ذكــرهم وهــي مــدة ٥/٥/٢٠١٦ ظهــرا حتــى ٢ الســاعة ؟؟؟؟؟
 .غير كافية ما يقرب من ثالثة أيام ال تكفي للتحري عن الواقعة وظروفها ومالبساتها وأطرافها 
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  عن هذا فضال
معرفـــة األســـلحة المســـتخدمة فـــي الواقعـــة وأنواعهـــا ومـــن الـــذي كـــان يحملهـــا 

فضــال عــن مالكهــا وكونهــا مرخصــة مــن عدمــه والتحــري عمــا إذا .. تحديــدا 
كــان أيــا مــن العــائلتين يحمــل ســالحا مرخصــا مــن عدمــه وعمــا إذا كــان تــم 

وهــو .. اســتخدامه مــن عدمــه وغـيـر ذـلـك مــن المعلومــات الخاصــة باألســلحة 
.. ما يدل علي كفاية المدة المحددة إلجراء التحريـات المبدئيـة عـن الواقعـة م

بمـا مـؤداه .. فضال عن كونها غير دقيقة .. مما جعلها تحريات غير كافية 
 .كونها غير جادة

 هذا باإلضافة إيل أن 
اعة  الســــ؟؟؟؟؟؟ والـتـــي بأقواـلـــه ـفـــي التحقيـقـــات ـفـــي ؟؟؟؟؟؟/ التحرـيـــات النهائـيـــة بمعرـفـــة الضــــابط  
 مساءا ولم يسطرها بمحضر خاص بالتحريات النهائية جاءت أيضا غيـر جـادة علـي الـرغم مـن أن ٥,٣٠

.. الضابط مجريها قد مر عليها من تـاريخ حـدوث الواقعـة حتـى سـاعة وتـاريخ سـماع أقوالـه كمـا جـاء بهـا 
وـلـم .. ـيـر دقيـقـة إال أنهــا أيضــا جــاءت غـيـر كافـيـة وغ.. هــي مــدة كافـيـة مــا يـقـرب مــن ثالـثـة أشــهر وأكـثـر 

ممـا .. يأتي بها إضافة من المعلومات والبيانات ما يجعلها جادة ولم تزد عن التحريـات المبدئيـة إال قلـيال 
  .يدل علي أنها تحريات مكتبية

 وذلك يتضح مما جاء بأقوال الضابط 
عند سؤاله عن كثير من الوقـائع واألحـداث واألقـوال المسـطرة بـاألوراق علـي 

 علـــيهم المصـــابين وكـــذلك الضـــابط القـــائم بالضـــبط والتقـــارير لســـان المجنـــي
من إجابة واحـدة لـم تتغيـر أن تحرياتـه لـم تتوصـل .. الفنية والطبية باألوراق 

عـلـــي اـلـــرغم مــــا ـفـــي تـلـــك األـقـــوال .. ـلـــذلك وأن مــــا توصــــلت إلـيـــه أـفـــاد ـبـــه 
والمواجهات من معلومات وبيانات عن الواقعة وظروفهـا ومالبسـاتها ممـا قـد 

ر من سير التحقيق واالتهامات المسندة إلـي المتهمـين فضـال عـن دخـول يغي
/ هذا والسيما عند سؤاله عن تحريـات الضـابط.. متهمين آخرين في االتهام 

أفـــاد بـــأن الضـــابط ..  والتـــي جـــاءت مختلفـــة عمـــا جـــاءت بتحرياتـــه ؟؟؟؟؟؟
 .المذكور مسئول عن تحرياته ويسأل عنها 
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 وهو مما يدل علي أن 

 ؟؟؟؟؟؟/ يـــات ســـواء كانـــت المبدئيـــة والنهائيـــة للضـــابط التحر 

ـجـاءت ـمـدتها األوـلـي غـيـر كافـيـة والثانـيـة ـلـم تضــف إليـهـا ـشـيئا مـمـا 
 ؟؟؟؟؟؟/ وكــذلك التحريــات النهائيــة للضــابط .. يجعلهــا غيــر جــادة 

 .جاءت مدتها أيضا غير كافية كما سبق إيضاحه 
 من حيث الواقعة وتاريخ حدوثها وأطرافها : ثانيا 

فقد جاءت التحريـات سـواء المبدئيـة أو النهائيـة للضـباط سـالفي الـذكر بمعلومـات عنهـا غيـر كافيـة 
وذلك لعدم إيرادها أشخاصا كانوا بالواقعة فاعلين أصـليين وكـانوا يحملـون أسـلحة ناريـة .. بل وغير دقيقة 

نوا سببا في إصابات المتـوفين وأطلقوا أعيرة منها وأحدثوا إصابات بالمجني عليهم وربما كانوا هم الذين كا
 ؟؟؟؟؟؟/ هذا فضال عـن أن التحريـات المبدئيـة للضـابط .. ؟؟؟؟؟؟ أو عائلة ؟؟؟؟؟؟سواء كانوا من عائلة 

 .لم يأتي بها إيرادا لتاريخ حدوث الواقعة علي الرغم من أهمية ذلك والسيما وكافة األطراف 

 ويتضح ذلك من 
شخاصا لم يأتي لهم ورودا بالتحريات السالف ذكرها وهـم كـال أقوال المجني عليهم والتي جاء بها أ

 .. ؟؟؟؟؟؟ وهــــم جميعــــا مــــن عائـلـــة ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟فضــــال عــــن  .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟؟/ مــــن 
.. والـتـي جــاءت التحرـيـات عــنهم أنهــا ـلـم تتوصــل لوجــودهم بالواقعــة وعمــا إذا كــانوا شــاركوا بهــا مــن عدمــه

ولـو أن التحريـات تـم إجرائهـا فعليـا لتوصـلت إلـي ذلـك أو .. ا موجـودين بالواقعـة علي الرغم مـن أنهـم كـانو
وـلـيس كمــا .. عــن أمــاكن تواجــد المــذكورين تحدـيـدا إذا مــا كــانوا غـيـر مشــاركين بالواقعــة أو متواجــدين بهــا 

بمــا .. جــاء بالتحرـيـات مــن أنهــا ـلـم تتوصــل عمــا إذا كــانوا متواجــدين بالواقعــة مــن عدمــه أو مشــاركين بهــا 
  .مؤداه عدم دقة تلك التحريات

 من حيث األسلحة املستخدمة يف الواقعة : ثالثا 
فقــد جــاءت التحريــات بمعرفــة الضــباط ســالفي الــذكر بمعلومــات غيــر كافيــة وغيــر دقيقــة عــن تلــك 

فضــال عــن األشــخاص .. وذلــك مــن حيــث تحديــد نوعهــا تحديــدا والــذخائر المســتخدمة عليهــا .. األســلحة 
وـلــم ـيــأتي بالتحرـيــات إال كونهـــا أســـلحة نارـيــة دون .. ا تحدـيــدا والســـيما ـمــالكي تـلــك األســـلحة الحـــاملين لـهــ

 ســـوي كونهـــا ؟؟؟؟؟؟/ وكـــذلك التحرـيــات النهائيـــة بمعرفـــة الضـــابط .. تحدـيــد نوعهـــا وعيارهـــا وأشخاصـــها 
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دا  دون تحدـيــــد نوعهـــــا تحدـيــــدا أو األشـــــخاص اـلــــذين يحملونهـــــا تحدـيــــ؟؟؟؟؟؟بـنــــادق آلـيــــة يحملهـــــا عائـلــــة 
هـذا فضـال عــدم إيـراد ثمـة معلومـات عـن نوعـيـة .. فضـال عــن مالكيهـا تحديـدا .. والمسـتخدمين لهـا أيضـا 

 .األسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة وماهيتها تحديدا 

 وهو األمر الذي يدل علي أنها 
تحرـيـات غـيـر دقيـقـة وغـيـر كافـيـة مــن حـيـث المعلومــات اـلـواردة عــن األســلحة 

ضاء والتي لم تحدد نوعها كما سـبق والمحـددة حصـرا بالقـانون النارية أو البي
ولــم يــأتي لهــا إيــرادا ســوي كونهــا أســلحة بيضــاء  .. ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤رقــم 
 .فقط 

 وهو مما يدل علي أن 
بمـــا مـــؤداه كونهـــا تحريـــات .. التحريـــات مســـتقاة مـــن أقـــوال المجنـــي علـــيهم 

.. هــا والســالف ذكــرهم مكتبيــة لــم يــتم إجراءهــا فعليــا مــن الضــباط القــائمين ب
مـمـا يجعلهــا تحرـيـات ال يجــوز التعوـيـل عليهــا أو االســتناد إليهــا ـكـدليل ثـبـوت 
لإلدانة ضد المتهمين ومنهم المتهم الماثل وذلـك لكونهـا تحريـات غيـر كافيـة 

 .مما يجعلها تحريات غير جادة .. وغير دقيقة 

 هذا فضال عن أن 
يمــــة ومكــــان الحــــادث والتــــي الطبنجــــة التــــي تــــم العثــــور عليهــــا بمســــرح الجر

اعتبرهــا الضــابط القــائم بــالعثور عليهــا وهــو نفــس الضــابط القــائم بالتحريــات 
 من األسلحة المستخدمة فـي الواقعـة ؟؟؟؟؟؟/ المزعوم كونها مبدئية ونهائية 

 مــم مطموســة المعــالم وال يوجــد بهــا بياـنـات أو أرقــام وـتـم فحصــها ٩وعيارهــا 
أنها كانـت محدثـة للصـوت وأصـبحت سـالحا وتبين أنها صالحة لالستخدام و

لـم يـأتي بهـا إيـرادا عـن مالكهـا ولـم .. ناريا بعد نزع الماسورة التي كانت بها 
ـبـل ومكــان تواجــدها تحدـيـدا .. تتوصــل التحرـيـات عــن ثمــة معلومــات بشــأنها 

بمـا مؤداهـا تحريـات .. مما يجعل تلك التحريات غيـر كافيـة وغيـر دقيقـة .. 
 .غير جادة 
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ا رابع
ً

من حيث مكان الواقعة حتديدا: 
ً

  
وأنـه ـلـم يـأتي معلوـمـات .. ًلـم يـأتي بالتحرـيـات ثمـة معلوـمـة عـن مكـان الواقـعـة بدايـة ونهاـيـة تحديـدا 

وذـلـك عـنـد  .. ؟؟؟؟؟؟ ـبـدائرة مركــز شــرطة – الشــرقي بكعــن مكــان الواقعــة غـيـر أنهــا حــدثت بناحـيـة الشــو
ً الواقعــة فيــه محـــال اتخــذتًحديــدا عــن المكــان اـلــذي ت) ١٨(حة رقــم الصـــفســؤال الضــابط فــي التحقيقــات ب

 . فأجاب بما سبق  ..ًتحديدا

 علي الرغم أن
ً وهــو الشــارع الــذي يقطنــه كثيــرا مــن أـفــراد ؟؟؟؟؟؟الواقعــة قــد حــدثت بشــارع 

 وهــو الســبب فــي ؟؟؟؟؟؟مــن عائلــة قلــه ًفضــال عــن أفــراد  .. ؟؟؟؟؟؟عائلــة 
لشــــارع خــــاص بهــــم وأن لهــــم  أن ا؟؟؟؟؟؟ عائـلـــة العتـبـــارحــــدوث المشــــاجرة 

ســمهم ممــا ـيـؤدي إـلـي حــدوث الخــالف ـبـين العــائلتين اأولوـيـة المــرور لكوـنـه ب
فضـال عـن أن .. والمشادات بينهم والتي تطورت إلي حدوث الواقعة الماثلـة 

 وفــــي الطــــرف األخــــر ؟؟؟؟؟؟ذلــــك الشــــارع يقطنــــه فــــي طــــرف منــــه عائلــــة 
ممــا ـيـؤدي .. ل للشــارع  وكــال مــنهم عـلـي بواـبـه مــدخ؟؟؟؟؟؟المـعـاكس عائـلـة 

إـلــي الخـــالف ـبــين العـــائلتين عـنــد مـــرور أيهمـــا مـــن المـــدخل أو البواـبــة الـتــي 
 .تقطنها العائلة األخرى 

هذا فضال عن أن
ً

 
ًالشـارع الـمـذكور سـلفا هــو شــارع ضـيق المســاحة العرضـية مـمـا يجعـلـه ال يسـمح ـبـالمرور بالمواشــي  

ًوهو األمر الذي لم توضـحه التحريـات تحديـدا ولـم تـذكر عمـا .. ت سيارة واقفة به جدوالبهائم به إذا ما توا
 صـــحيحة مـــن ؟؟؟؟؟؟/ وعمـــا إذا كـــان أـقــوال المـــتهم .. إذا كـــان الشـــارع يســـمح ـبــذلك المـــرور مـــن عدمـــه 

 والتــي ؟؟؟؟؟؟/ ســتطاعته المــرور بالبهــائم الخاصــة بــه فــي وجــود الســيارة الخاصــة بــالمتهم اعدمــه لعــدم 
وهي المعلومات التي كـان يجـب علـي التحريـات تحديـدها بالضـبط لبيـان .. عة ًكانت سببا في حدوث الواق

 .مدي صحة أقوال المجني عليهم وأطراف الواقعة 

 مما يدل علي أن
ً تحديـدا وتفصـيال عـن طولـه وعرضـه الواقعـةتحديد المكـان الـذي حـدثت فيـه  ً

ًا وطبيعــة األرض عمــا إذا كاـنـت ترابـيـة أم صــخرية أم أســفلت أم مــاذا تحديــد
وهـــو .. ون ســـببا ـفــي معرـفــة تفاصـــيل عـــن الواقعـــة وظروفهـــا كـــوهـــو مـــا ي.. 
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      ؟؟؟؟؟؟/ علــي الــرغم مــن معاينــة الضــابط األمــر الــذي لــم تحــدده التحريــات 
ممـا يجعلهـا تحريـات غيـر ..  مـم بهـا ٩لمكان الواقعـة والعثـور علـي طبنجـة 

 .كافية وغير دقيقة بما مؤداها تحريات غير جادة 

خامسا 
ً

من حيث الدافع والسبب يف حدوث الواقعة حتديدا : 
ً

. 
وـلـم  تحــدد .. حـيـث جــاءت التحرـيـات ـبـأن الســبب فــي حــدوث الواقعــة هــو أولويــة المــرور بالشــارع 

ونوعيـة األرض .. وكـذلك عرضـه وطولـه ... ً الشـارع تحديـدا اسـمثمة معلومات عن ذلك الشارع عما هو 
ًفضـال عـن تحديـد السـبب .. ن ما هـو مـدلول أولويـة المـرور الخاصة بالشارع كما سبق إيضاحه حتى يتبي

ًولماذا هناك أولويـة مـن عدمـه وهـو شـارع يمـر فيـه الجميـع لـيس ملكـا ألحـد مـن .. في الخالف علي ذلك 
ًوعمــا إذا كــان هـنـاك ـبـديال عــن هــذا الشــارع مــن عدمــه حـتـى ـيـتم الوـقـوف عــن الســبب واـلـدافع  ..العــائلتين 

 .الحقيقي لحدوث الواقعة 

 وهو األمر الذي مل
ممـــا يجعـــل الســـبب .. ًتي لـــه إيـــرادا عمـــا ســـبق بالتحريـــات محـــل الواقعـــة يـــأ

ًواـلـدافع لحــدوث الواقعــة أمــرا غـيـر واضــحا وغـيـر جلـيـا وال يمكــن التصــور أن  ً ً
ـلــي حـــدوث تـلــك الواقعـــة واـنــه ربمـــا إالخـــالف عـلــي  المـــرور بالشـــارع ـيــؤدي 

والســـيما ًا بمحضـــر التحريـــات ًيكـــون هنـــاك أســـبابا أخـــري لـــم يـــأتي لهـــا إيـــراد
عنــدما جــاء بــأقوال المجنــي علــيهم أن تـلــك الخالفــات حــدثت قبــل ذلــك وـلــم 

ممــا يــدل علــي وجــود .. يحــدث إطــالق أعيــرة ناريــة وكانــت يــتم حلهــا وديــا 
 .أسباب أخرى أدت إلي اشتعال الموقف وتأزمه 

 مما جيعل
ًرا خفيا لـم يـتم البحـث والتحـري عنـه الوقوف علي الدافع والسبب الحقيقي لحدوث تلك الواقعة أم ً ..

ٕوانمــــا جــــاءت التحرـيـــات ـبـــإيراد ســــبب أولوـيـــة المــــرور بالشــــارع وذـلـــك مســــتقاة مــــن أقــــوال المجـنـــي عـلـــيهم 
بمـا .. دون التحقق من مدي صحة ذلـك مـن عدمـه بالتحقيقات وأنهم لم يذكروا إال هذا السبب في أقوالهم 

بـإجراء تلـك التحريـات سـالفي الـذكر اط بًءهـا فعليـا ولـم يقـم الضـيدل علـي أن التحريـات مكتبيـة لـم يـتم إجرا
 .مما يدل علي أنها تحريات غير جادة .. المزعومة 
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 ومجلة مما سبق فإن
التحريــــات ســــواء المبدئيــــة المســــطرة بمحضــــر التحريــــات أو النهائيــــة والتــــي 

أو المســطرة بمعرفــة  ..؟؟؟؟؟؟/ للضــابط جــاءت بــأقوال مجريهــا بالتحقيقــات 
جـــاءت تحرـيــات غـيــر كافـيــة وغـيــر  والـتــي جـــاءت نهائـيــة ؟؟؟؟؟؟/ لضـــابط ا

دقيقة سواء كانت من حيث الواقعة وتـاريخ حـدوثها أو مكانهـا أو أطرافهـا أو 
.. ونوعهــا وعيارهــا ومالكيهــا ومســتخدميها تحديــد األســلحة المســتخدمة فيهــا 

 يجعلهـا ممـا.. فع الحقيقية وراء حـدوث تلـك الواقعـة فضال عن السبب والدوا
 .تحريات غير جادة 

 وبالتايل
 ضــد ثمــة أي شــخص مــن المتهمــين تهــاماســتناد إليهــا كــدليل ثبــوت ال يجــوز التعويــل عليهــا أو اال

ًفضــال عــن كونهــا ال تصــلح التعويــل عليهــا فــي إصــدار أمــر مــن النيابــة العامــة .. ومــنهم المــتهم الماثــل 
بمـا مـؤداه بطـالن مـا ...  لكونها تحريـات غيـر جديـة بالقبض والتفتيش ضد المتهمين ومنهم المتهم الماثل

  .تالها من إجراءات سواء كان إجراء القبض أو التفتيش أو إذن النيابة الصادر بذلك

 ومما يؤكد ذلك 

 ستقرت عليه أحكام حمكمة النقض والتي نصت علي أناما 
ًالتحرـيــات وحـــدها ال تصـــلح دـلــيال منفـــردا عـلــي ثـبــوت التهمـــة فـــي حـــق المـــتهم تهـــام  ، فـــإن قـــام االً

ًمستدال فقط بما ورد بالتحريات فإنه يكون فاسدا في االستدالل وقاصر في البيان  ً. 
 )٩/٥/٢٠١٥ق جلسة ٨٤لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم ( 

 كما قضت بأن 
ًالتحريـات يجــب أن تـكـون مـعـززة بأدلـة أخــري حـيـث أنـهـا ال تصـلح وحــدها أن تـكـون قريـنـة أو دـلـيال 

ســـتدالل والقصـــور فـــي قتصـــر الـــدليل عليهـــا فإنـــه يكـــون معيـــب بالفســـاد فـــي االاعلـــي ثبـــوت التهمـــة وأن 
 .التسبيب 

  )٢٦/١/٢٠١٤ق جلسة ٨٤لسنة  ٦٥٠٥الطعن رقم ( 

 كما قضت بأن 
ً التحريـــات ال تصـــلح بمفردهـــا أن تكـــون دلـــيال كافيـــا بذاتـــه إذ هـــي ال تعـــدو أن تكـــون مجـــرد رأي  ً

 .الصدق والكذب إلي أن يعرف مصدرها ويتحدد حتماالت الصحة والبطالن ولصاحبها يخضع ال
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 )١٩/٤/٢٠١٠ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم ( 

  كما قضت بأن  
 .القاعدة في القانون أن ما بني علي باطل فهو باطل 

 )٥٠٦ ص١٠٥ ق ٢٤ أحكام نقض س٩/٤/١٩٧٣الطعن جلسة ( 

  الرابع الوجه 

 ألي من املتهمني اخلمسة األوائـل ، فـإن أنه علي الفرض اجلديل بصحة نسبه االتهام املاثل

الثابت أنه إذا كان أيا منهم أقـدم علـي أي فعـل فإمنـا يكـون الغـرض منـه محايـة نفسـه 

بفـرض صـحتها ضـرورة (وعرضه وأهله نساءا ورجاال وأطفاال وقد أجلأته إيل ارتكـاب الواقعـة 

 .الدفاع الشرعي عن نفسه وأهله وعرضه وماله 

  من قانون العقوبات علي أن ٦١ادة فقد نصت امل.. بداية 
ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

ـم يـكـن  غـيـره مــن خطــر جســيم عـلـي اـلـنفس عـلـي وشــك الوـقـوع ـبـه أو بغـيـره وـل

 .إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخري 

 ن  من ذات القانون علي أ٢٤٥كما نصت املادة 
ـة ـل غيــره أو أصــابه بجــراح مطلقــا علــي ال عقوـب ـدفاع  أو ضــربه مــن قـت ـاء اســتعماله حــق اـل أثـن

 وقـد بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف التـي ينشـأ الشرعي عن نفسه أو ماله أو عـن نفـس غيـره أو مالـه
 .عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها 

  أن ٢٤٦حيث ورد باملادة 
 – إال فــي األحــوال االســتثنائية المبينــة بعــد - نفس يبــيح للشــخصحــق الــدفاع الشــرعي عــن الــ

 .استعمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس منصوصا عليها في هذا القانون

 لــرد أي فعــل يعتبــر جريمــة مــن الجــرائم وحــق الــدفاع الشــرعي عــن المــال يبــيح اســتعمال القــوة
  ٤ وفي الفقرة الثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاباألبواب الثاني والمنصوص عليها في 

  .٢٧٩من المادة 

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
 لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعـل اعتـداء علـي الـنفس أو ال يشترطاألصل أنه 

ع جريمة مـن الجـرائم بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشي منه المتهم وقوالمـال ، 
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 ، وال يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكـون خطـرا حقيقيـا فـي ذاتـه ، بـل التي يجوز فيها الدفاع الشرعي
 .يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة 

 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
األصـــل فـــي الـــدفاع الشـــرعي أنـــه مـــن الـــدفوع الموضـــوعية التـــي يجـــب التمســـك بهـــا لـــدي محكمـــة  

الموضوع وال تجوز إثارتها ألول مرة أمام محكمة النقض ، إال إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالـة بـذاتها 
  .علي تحقيق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها

 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
هــو أنهــم ـفـي االتهــام الماـثـل ـبـأن صــحة وصــفهم ـتـه مــن المــتهم الماـثـل وعائل ـمـع التمســك الـتـامو 

ســواء المــتهم الســادس أو المتوفـيـان إـلـي  ؟؟؟؟؟؟فـقـد ثـبـت أن أـفـراد عائـلـة .. وليســوا جـنـاه مجـنـي عـلـيهم 
بالمخالـفـة (األربعــة اـلـذين ـلـم توجــه إـلـيهم النياـبـة اتهامــات أو األـشـخاص ) ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟(رحـمـة موالهمــا 
بفـرض إتيـان فإنه يتضح وبجالء تام أنه ) ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟(وهم  .. )للواقع والقانون

رغــم عــدم صــحة ذلــك تمامــا واســتحالة (ثمــة أفعــال ممــا هــي منســوبه إلــيهم المتهمــين الخمســة األوائــل 
وهـذا .. وأطفـالهم هم وأمـوالهم وأعراضـهم ونسـاؤعـن أنفسـهم فإنهم يكونوا في حاله دفـاع شـرعي ) ورهتصـ

 :ليس حديثا مرسال بل أكدته الحقائق اآلتية 

  األويل احلقيقة 
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  الثالثة احلقيقة 
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 فعلي الفرض بصحة ذلك 
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 لعل ما تقدم مجيعه يقطع وبيقني تام 

 ؟؟؟؟؟؟أن أفراد عائله 
بأنهم كانوا في حاله دفاع شرعي عن الـنفس والمـال والعـرض ويحـق .. وبفرض ما نسب إليهم �

 .كل ما استطاعوا ب.. لهم رد االعتداء السافر عليهم وعلي ذويهم باألسلحة النارية اآللية 

  من قانون العقوبات أن ٤٤٩وذلك حيث أن املقرر يف املادة 
حق الدفاع الشرعي عن النفس ال يجوز أن يبيح القتل العمد إال إذا كـان مقصـودا بـه دفـع أحـد  

 :األمور اآلتية 

�H1و�:�Y����א��e�~�3��y�k�S�E>��...........�
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��a�}�:ن�א������1 ��1و� ���&�ض���"����Nن������a��.�
�a��ن�א:�{������y�<�).�

  بأن ٢٥٠كما قررت املادة 
حق الدفاع الشرعي عن المال ال يجوز أن يبـيح القتـل العمـد إال إذا كـان مقصـودا بـه دفـع أحـد  

 :األمور اآلتية 

�H1و�:�o��g�3��$ �א�א�aא����o�=א��C�+��=�)�.א�BS�fא�<@�(�<�3��Eא�F<�ل�א
���a�}�:��+0�T�Y�S��iود����3א�>�.�3א����Y�0א
�����}�:��"�NQ%���61�Cن�1و��g�ل��^���C�;��.א��(�ل��
���א��Y:�4א�<����e�~1ن��y�k�S�E>�..........�

 ملا كان ذلك

�����������������+���J��C�U=��S1و���;T�E@~���
����n1ن�W��E_وאF+�א�א�@�b@��و�-�¤���א
�
������X+� �����)�..�؟؟؟؟؟؟�����3���������S1)�+���%_�&�3א¢�����&%���=O�E���@~ن�������nא�����������و1ن�א��6


��������������)�؟؟؟؟؟؟א¢��&%�����3&�_%+������(؟؟؟؟؟؟/א��6م��������?�و������a1ن�~��ول����JאH&���א#�א

���Q%�TF+�א����+������1�3אد�&�_%������������u��VO1و�
 ¶���a�$�����ن�ذ����NS>�-�و �W���Bن�������..�؟؟؟؟؟؟و

�N><��א�%�5+������;������������E_وאF+�א�א�@�b@��و���Vض�?���$����..�و������gS���0ن��61���0{�������������א
�����?�د���>���+%J�..�����������������o��N&�n1�3���
���V>S��V�
����aא���6�C+�د��ع��9&$�&�3א���a��)ض����V�

�����
�0�NQ�Tא.�(�

   اخلامس الوجه 

بطالن قيد ووصف النيابة العامة لالتهام املنسوب للمتهمني اخلمسة األوائل بالقول بأنـه 

 باألوراق انتفاء القصد اجلنائي اخلاص الواجب توافره وهو نيـة ذلك أن الثابت.. قتل عمد 

 .القتل وإزهاق الروح 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٠فقد نصت املادة .. بداية 
 ، أو في محاضر جمع االستدالالت ، إال ال تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق االبتدائي  

 .ي خالف ذلك إذا وجد في القانون نص عل
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  من ذات القانون علي أن ٣٠٨كما نصت املادة 
ـر فــي حكمهــا الوصــف القــانوني للفعــل المســند للمــتهم ، ولهــا تعــديل التهمــة   للمحكمــة أن تغـي

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر ـبـأمر بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافـعـة ـفـي الجلســة 

 ..........اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
واجبهـا فـي أن العامـة علـي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصـف الـذي تسـبغه النيابـة  

ما عساه أن يكـون الفعـل ، قعود المحكمة عن بحـث بالوصف الصحيح الواقعة المطروحة أمامها تصف 

 وجـوب أن يكـون نقـض الحكـم – أثـره –خطأ لتي دانته بها غير االمسند إلي الطاعن من جريمة أخري 

 .مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
بـذلك غير مقيدة بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الـدعوى ، المحكمة ملزمة 

 .لذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهاوال بالقانون الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
للواقعــة كمــا وردت ـبـأمر األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  

ا وصــفها أن تطبــق علــي الواقعــة المطروحــة عليهــبــل أن واجبهــا اإلحالــة أو بورقــة التكليــف بالحضــور ، 
 أن يمنع المحكمة من وليس من شأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا الصحيح طبقا للقانون ، 

 ي هي أنه الوصف القانوني السليم متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف الذي ترتعديله 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥  أحكام النقض س١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

 ملا كان ذلك
أنها قد خلت تماما مـن ثمـة دليـل علـي تـوافر نيـة . أوراق االتهام الماثـل وكان الثابت من خالل  

علي فرض صحة أنـه القـائم بـإطالق العيـار النـاري الـذي أصـاب المجنـي عليـه (القتل لدي المتهم الثاني 
  الواقعة إال من خالل ماله صدي ثابت وواضح فوحيث أنه ال يجوز للنيابة العامة وص ) ..األول
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 .وتحديدا في جرائم القتل .. باألوراق ، وبما يتوافق مع القانون 

 السيما وأن

����$��%&�n���>�א��
���^�hZ�3��&����a�a�0 ��������3?���א_@�"�E���Nن�?�}��+�א�����
������������Vא��o��g"4�3���$אa��i��5אNS��5(�ص� ��1ن��>���V����_$����א�iא�E�>

�������������������3�&�I�%�ص����)�-���O�������5��ز �ق�4و��א¢��&%���،�و ��א�א�<
��_$�א�<�م�א��S�n�>%=��א��a�Nن��T�C_��"%���א��iא_
�و ��������������i��5אNא�
������������������.4�����Tא�C�$�VgS�Hو����Va�C�.�@�ASو�$a��iא����<=S����1���>�=<�
���Y����J�<��د����������������e��6א��b@�����د��Tد�א�F<�ل�א�دS+�و���50א


�1ز ��Nא�4و��N�a;����6م�Fن����50�ز ��ق����������������¢�aWل���Nא��Hو���%&��
א����و���¾���� ����א�����5Nא����ص�א>%����oא����T���S�����.4אد�אFد���+��������
��&�I]g"و�،����.وא�� ��א��4?�+�א�:��Y14אa1�+@gs���"�ل�&%

 وللطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص

 فقد أفردت حمكمة النقض له مساحة ليست قليلة

 ن أحكامها إليضاح هذا القصد وخصائصهم

 وذلك علي حنو ما يلي
وعلـي مسـافة فـي مقتـل ٕقاتـل بطبيعتـه واصـابة المجنـي عليـه لسـالح نـاري المـتهم مجرد استعمال  -١

، وال يغنـي عـن ذلـك مـا نيـة القتـل فـي حقـه إلثبـات وتعدد إصاباته القاتلـة ال يكفـي بذاتـه قريبة 
ألن قصــد إزـهـاق اـلـروح ـهـو القصــد الـخـاص الـمـراد  علـيـه قاـلـه الحكــم ـمـن أـنـه قصــد قـتـل المجـنـي

 .وثبوت توافره استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن  -٢

ال ٕ ســالح نــاري والحــاق إصــابات متعــددة بمواضــع خطــره مــن جســم المجنــي عليــه مجــرد اســتعمال

وال يكفـي االـسـتدالل بهـذه الصـورة ـفـي إثبـات قيـام ـهـذا أن المـتهم قصــد إزهـاق روحـه ا يفيـد حتمـ

 .القصد 
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 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

 وقضت كذلك بأن  -٣
أن نية القتل ثابتة فـي حـق المـتهم " تحدث عن نية القتل في قوله لما كان الحكم المطعون فيه 

ٕ عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل األمـر الـذي األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علـي المجنـي
وكانـت جنايـة لمـا كـان ذلـك ،  " يقطع فـي تـوافر نيـة هـذا المـتهم فـي إزهـاق روح المجنـي عليـه

بعنصـر خـاص هـو أن يقصـد الجـاني قانونا عن غيرها من جرائم التعدي علي النفس تتميز القتل 

 العنصـر ذو طـابع خـاص يختلـف عـن إزهاق روح المجنـي عليـه وهـذامن ارتكابه الفعل الجنائي 

ولمـا كـان مـا أورده الحكـم ال يغيـر الذي يتطلبه القانون فـي سـائر الجـرائم ، القصد الجنائي العام 

إلطـالق النـار صـوب المجنـي عليـه ذلـك أن عن الفعل المادي الـذي قارفـه الطـاعن سوي الحديث 
ـجـاوز نيـتـه فـي ـهـذه الحاـلـة مـجـرد الحتمـال أن ال تتأن الجـاني انـتـوى إزهـاق روحــه ال يفيـد حتـمـا 

، كمــا أن إصــابة المجـنـي علـيـه ـفـي مقـتـل ال يكـفـي بذاـتـه لثـبـوت نـيـة القـتـل ـفـي اإلرـهـاب أو التـعـدي 
إذا لم يكشف الحكم عن قيـام هـذه النيـة بنفسـه ألن تلـك اإلصـابة قـد تتحقـق دون حق الطـاعن 

 .أن تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن  -٤
لـدي الطـاعن مـن حضـوره إلـي بـه الحكـم المطعـون فيـه علـي تـوافر نيـة القتـل لما كان مـا اسـتدل 

ال  –ٕمــن شــأنه إحــداث القـتـل واطالـقـه عـلـي المجـنـي علـيـه ـفـي مقـتـل مـكـان الـحـادث حــامال ســالحا 

 ٕ واصابة من استعمال سالح قاتل بطبيعتهيفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي 
 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل المجني عليه في مقتل 

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 وحيث كان ما تقدم 
جريمة القتل ووجوب وبتطبيق جملة ما أوردته محكمة النقض الموقرة في شأن 

منه ٕاستظهار نية إزهاق الروح وأن حمل المتهم لسالح ناري قاتل بطبيعته واطالق 

ال يفيد قطعا وال يكفي للقول بثبوت نية القتل ، وهو ما قد .. علي المجني عليه 

فعلي الفرض الجدلي بصحة ما هو منسوب للمتهمين من .. كان في االتهام الماثل 

فإن ذلك ال يجزم بأنهم قد أحدثوا ..  مم وقت الواقعة ٩أنهم كان لديهم طبنجة 
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ا ليس حديثا مرسال بل يرتكز علي األسانيد وهذ.. إصابة أيا من المجني عليهم 

 اآلتية 

  األول السند 
&���	מ���מ�+����د	��ل�وא#�د�0	���&ن�&���6ن�א	�)'���ن�א	.�����א4وא/�ل���ن��#��ل���;#���������������������������� 

�.������&و�&���&ط	ق�����&�0����0دא�0	��&��6ن�א	�����0	�'מ�

������������������6�=?��#�&%�$�·��������..��4 �����و��01אل�Q���t������و4د��C ��א�א�[�Wن����Y��S���3א
�����E����ذא����ن�א��@��ن������)����Vض�Q�J�����(و����N�VS%��0+�وא���ET���..���������S�Q(���3��$א�����وא����

�X+�وא�6.��<%�$�א�S�4��N�=��د�4���$�א��� �3א���'אل���������������..�,����=O���� �8aو���..���
�����n1��� و
�����3g{���6א��Nل���B%O1�3���aWא������F!���3א��@�bא�@�+�א�����nن�~@�Eא��;��؟����������h&


�؟؟���.��J7+�א¢��&%

 وبالطبع لن جتد يف األوراق من إجابة 
وهــو ـمـا يؤـكـد صــحة أـقـوال الـمـتهم الثاـلـث ـفـي هــذا الشــأن والـتـي عضــدتها ـبـاقي أـقـوال شــهود �

المجنـي عليـه  (؟؟؟؟؟؟/ هـو المرحـوم ) طبنجـة(من أن الوحيد الذي كان يحمل سالح ناري .. اإلثبات 

 ).؟؟؟؟؟؟من عائله 

 وهو تويف إيل رمحة اهللا تعايل 

 ����������h&Fא�B%<S;��و�א��E@~���3ن����a1ن���������0..��<%$���ض���g"�+�>0ن� ��.�א��א���
���%&����������8ANa1(��..�א�dk9�n1��%>����S����)'Sز�1ن��¸�Hو.�

 ومن ثم
سـب فكيـف يقـال وين.. وحيث ثبت يقينا عدم حمل أي مـن المتهمـين الخمسـة ألي سـالح نـاري �

 .وهذا يجزم بأن للواقعة صورة أخري ! ٕلهم القتل وازهاق الروح بسالح ناري ؟

  ثانيال لسندا 

���Q#�ل�א	�
ض�0	��א	�)'מ�א4ول��������..�؟؟؟؟؟؟/�&ن��ول�א	��� ���� �..���������#Dط�وא
��5ذא��4��א	�

�����������B	א���
��ن��#��ل���;@��������������������6..�א	<�د���ن�א	�������Q
���	�����)���#�
د�Mو&
�د�6א��)Bدא���)�ط

!و��ول��Bدوמ�א	<#��و
�طل�و
�5�ض�<�#)����������..�	f�=�د��0'��،�و&���א<ط#
��	��ز	��و�
ط�א	�;@���������

��א�9
�طل������
طل�&�وאل�	��/מD���
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٥ة دفقد نصت املا
لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إال في األحوال المبينة ال يجوز 

 أو في حاله طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق ، في القانون ،

 .أو الغرق أو ما شابه ذلك 

 ملا كان ذلك 


�אFول���Vaذא�����Fא��A=��وא�4��A67א���5د����������������������4���و��ن�א�����Aא����0��0�4م���A=��א
���+�א�<��+������[������������������..���3א��V"1�3و������§��%����Aد(��ل�א=S�H���Fن� �א�א���������א�������F..�و

�������������4����و�>�;ن��n1د���S���0�E���@��������..�א��S�n'����>;ن� �א�א7?�א#�א����g%�T�nא������Aא
�����..����¤�+Q�
�אFول����.�א�>=���.��m¸^م���J�#�V�a%��א

 راء الباطل يبطل بتبعية والضرورة جوحيث أن اإل

 الدليل املستمد من شهادة من أجراه 

 ض بقوهلا وهو ما قررت به حمكمة النق
ما كان بطالن التفتيش مقتضاه قانونا عدم تعويل الحكم باإلدانة علي أي ل

 .دليل مستند منه وبالتالي ال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 

 )٢١/١٢/١٩٩٧ ق جلسة ٦٥ لسنة ٢١٩٨٢رقم الطعن (

 ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 
#��ز��&و�#1�אز�&����ن�א	�)'��ن�א	.����א4وא/�ل�����������#��"�!�א�א�Bدאמ�و�ود�+���د	�ل�0	��������� 

��&ن�)#������א	�
�#��F)=����1	���&ن�&���אد��0/	��������������..�	+���&�	#������������
�؟؟؟؟؟؟������Sو&ن�א	+�

���ن�	��د�'מ��"�����
������������#������#�����א	)#�������&�����0+����0	�'����&+�������9..�وא#��د�����Mط�"�ط

�����&.�������6..�)�=���ط��א	��ط�������
��ون�!������ط��J���א	�ز��0وמ�(���������زل�א	���)'מ�א��4ول����

�!.؟)�
ط'�

 لعل ما تقدم مجيعه يؤكد األتي 


�אFول����� .١�������!��������..�1ن�א�>=�X+�א^&�م�/=>���m��3gא�NS�+�%O���Y����8?�א#א<=�/
�+� .N%S$���;ل�א�[��QJ�C+�א"F����u�5و4אق�و����א0<+�א��א 
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٢. �<����א��]¤�#����}1������������و���1��bن�א�>=���Q+�א^&���م�א�<�����4&%����%��J�n1�8��=�S���+��N
�
 hZ1و��E_وאF+�א�א�@�b@�� .א

��X+�وא�����6����C����kא��א0<�+������������ .٣=O�3و?��د��&�Y�VT1��6�=��S�@����..�1ن����Y�Sא
 ."�gن�

 ملا كان ذلك 
وأنـه لـيس .. فإن جماع ما سلف بيانه يؤكد بأن للواقعة برمتها صورة مغايرة لما ورد بـاألوراق 

.. ل يقيني يشير إلي حيازة أو إحراز أي من المتهمين الخمسة األوائل لثمـة سـالح نـاري هناك ثمة دلي

 فكيف يمكن القول بأنه أداة جريمة القتل إذا لم يكن موجودا أو ثابت أصال في حق أي من المتهمين 

  ثالثال السند 

 �����������b�����?��]ن����gSو�1ن���>S�H����Fن�אWم���^���E�}��&��_%�1��bن�r%+�1و4אق�אH"��م�א
����..��������U�1�U=و��S+�א�و����4[�4ع�����"�"�;����WX��e�����a1�C��9���� �������?�]و �.�א

�+��%�����������E��N..�1و�"�0-���aل���?�د��Nא��-�������1�E�N>S�Eن���NS�dk�9م�&%�$�����������..�و �����S�<�4ض��%
�<������3א��و1�4و����H[��4ع������������a1د��¢��)*�E�0�..و4אق����F����8و1ن�א�������@��TH�..��
���1ن�א

����������$����+NS�O�C�4�Tو�E>V��������0ول�Fא"�����<�Z�"������������e��6�nא����y;�����H����B�%S1ن��..�و���H�
��
����ذ����א"�Sدس�����;����..�א���א�����X?��"و�����-��N91_��و1وHد�1&@����و1 %@X�م���N�

����א��(؟؟؟؟؟؟א��$�{
��A6وא���������bא��3��Eא���Jص�&%$�&�_%+����$@����@�ن�א
E_وאF+�א�א�@.�(�

 فإن كان هناك نية للقتل وإزهاق الروح .. ومن ثم 
 .. ؟؟؟؟؟؟فإنها تتوافر لدي هؤالء الذين حملوا األسلحة اآللية الناريـة واعتـدوا بهـا علـي عائلـة �

أما المتهمين الخمسة سالفوا الذكر فهم مجني علـيهم ويسـتحيل وصـفهم بـأنهم يتـوافر لـديهم ثمـة نيـة 

 . أو إزهاق الروح للقتل

  رابعال السند 
 �F��#�

ط�א	������J��>א/��د(&ن�و�	0=��وא/���ودون��)�؟؟؟؟؟؟/�א����'�Q
	�B	�����1ط��;ق�א	�����אن�


���	�و��	��5�ض���Nو���	و)�Mאض����و�B(دא9א�&�'����א�����(
)�����ز�،�وو<���Jא	���
����א	������B		وא�����Bא

�و!ذא�	���,�א	5�ض��..�ل�ذ	���)�B�ض��,�א	�ول�
)وא�������א	�)ل�&و�1ز!�ق�א	�و@..�א	��ط���
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�.א	�د	��
<#��א	�ول�
G#�אز�&و�#��ز��&��6ن�א	�)'��ن�א	.����א4وא/ل�	+���&�	#��������

  ذلك كان ملا  

��+�&%�$�����..�و��N"����+%r�3م�����S�0���61و��E�QAS$��� �א�و�;#�"�م�&�م�א�N>aد��+�د�
����+��אa��א�3��n1�#א��@�bא�@�+�אFوא_1�E�N%��Eو��ز �ق�א��و������������®>�Wא��NSو �����¸^م��،��

�
����H'u#�א��@�bא�@�+�S��m����U?א��AN#���א#"���א�<��+��Cو�IJא���@+�א

   السادس الوجه 

 الـذي كـان حيمـل سـالح نـاري ؟؟؟؟؟؟أنه قد ثبـت أن الشـخص الوحيـد مـن عائلـه حيث و

كان حيـاول الـدفاع بهـا عـن ) .. بفرض صحة ذلك (؟؟؟؟؟؟/ هو اaني عليه املرحوم ) طبنجة(

نفسه وأهله وزويه ، وحيث مل يثبت وجود مثة اتفاق بينه وبني أي من املتهمـني اخلمسـة 

األوائل األمر الذي تنتفي معـه الـدعوى اجلنائيـة يف حقـه بوفاتـه وال يؤخـذ جبريرتهـا أي 

 .)وذلك مع الفرض اجلديل حبمله السالح(شخص أخر 

 لنقض يف هذا اخلصوص أنه فاملستقر عليه يف قضاء ا
 ثـبــوت اتـفــاق الطـــاعنين األول ـفــي بـيــان العناصـــر الـتــي استخلصـــت منهـــاإذا قصـــرت المحكـمــة �

 مبنيـا علـي االفتراضـات الظنيـة وجـاء حكمهـاالتـي وقعـت والثاني مع الثالـث علـي ارتكـاب جريمـة القتـل 

 تسـبيبه وفسـاد اسـتداللهلقصـور  يكـون معيبـا دون سـواها فـإن الحكـم الطعـينوحدها واالعتبارات المجردة 

وذـلـك وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمـسـئولية الـطـاعن الثاـلـث واإلعــادة متـعـين اـلـنقض 
لوحــدة الواقعــة المســندة للمتهمــين الثالثــة والرتبــاط مــواقفهم مــن التهمــة ارتباطــا يقبــل التجزئــة ولحســن ســير 

جــرائم باالتفــاق وأن كانــت تــتم غالبــا دون مظــاهر  فــي ارتكــاب الولمــا هــو مقــرر بــأن المســاهمةالعدالــة 
ـي المحكمــة أن تســتظهر فــي خارجيــة أو أعمــال ماديــة محسوســة يمكــن االســتدالل بهــا عليهــا  إال أن عـل

وأن تبـين األدلـة الدالـة عليهـا بيانـا يوضـحها ويكشـف عـن حكمها عناصر هـذا االشـتراك وتلـك المسـاهمة 
ـدعوى وظروفهــا قيامهــا  ـك مــن واقــع اـل ذا كــان مــا أورده الحكــم ال يــدل علــي مجــرد التوافــق بــين فــإ –وذـل

يشـترط كـذلك أن المتهمين وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك ال يكفـي لتـوافر االتفـاق الجنـائي بـل 

ويثبـت تـوافره فـي تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق علي ارتكابه وهو األمر الـذي يـدلل عليـه الحكـم 
بـل ألن مجرد التوافق ال يوفر فـي صـحيح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـة جانب الطاعنين و

فـإذا خـالف الحكـم هـذا النظـر فإنـه يكـون معيبـا  –يجعل كال منهم مسـئوال عـن نتيجـة فعلـه الـذي أرتكبـه 
 .واجب النقض 
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 )ق٥٢ لسنة ٥٨٠٣طعن رقم٣٧١-٧٥-٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (
 )ق٣٤ لسنة ٤٨٠ طعن ٦١٩-١٢٢-١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢-٧٣- ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (

 ملا كان ذلك 
 – بفـرض صـحتها –التـي أسـفرت تحريات المباحث من األوراق وعلي األخص منها وكان الثابت 

م  ٩عبـارة عـن طبنجـةسـوي سـالح واحـد فقـط .. لم يكن لديها ثمة أسلحة نارية ..  ؟؟؟؟؟؟عن أن عائله 
مـن أن الشـخص الوحيـد مـن هـذه العائلـة ٕوبمسايرة هـذا األمـر واقرانـه مـع مـا قـرر بـه شـهود اإلثبـات . .

 . ؟؟؟؟؟؟/ هو المجني عليه المرحوم ) مم٩طبنجة (ناريا عبارة عن الذي كان يحمل سالحا 

 فعلي الفرض اجلديل بصحة ما تقدم مجيعه 

���������;��%��4������א�������nن� �ز"���و���6א��������eو�-�אT�@�א�4א��Vض���T�<@�ل�א���6م�א
��������+%_�&�3��
���;�S�Wل�&�3ذ�����3���n1א���@�bא�@��+�������������..��؟؟؟؟؟؟��3��n1�+��Jא¢��&%

�����6�E_وאFא�..�o�=T1���>وذ�����

����א	��#��وמ�א	���ذو�����ون�א������������0א	��د0و��Y&ن�&�6=�����9��:�4ول�א	���
 �א��ون����د�א�)


و��)��وذ	���S��01	���N���>ص������������/������א9א��א	���/����א	)�������������١٤א	���د����א	Dن�����ون�א���

��0	��&ن�>��

 الخ...........تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم 
���U���?��א#���O;ق���������������� J1�:א���א��6א��}W���.H���+q4�$���4���و6���{=�������8א

���������1�3אد�&�_%���������������%&�+�S4�a��h&1���&؟؟؟؟؟؟..�����������&��
�א�����d�)F�����4��0(؟؟؟؟؟؟/�و&%�$�א���@�
1و�א���Fא������aW�����'S�n&%�$����ض�?����o��g"4���$א�����E�=0�4و��"����������������������E�>��n1)�..�א�[��د

����n1�+��Jد����1�3אد�&�_%�+�������e�6א���J�)�+�X�����؟؟؟؟؟؟=<�����..���������&�$�AN�"�E�>Vن�ذ����א����
�����"�����+�_��iא��&�|�א�..�������������������o�����/�����و�H¸�ز� �ل���3א��6Fאل������S ��א�אH"���م�א

�����6�E_وאF+�א�א�@�b@���.א
�
�
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&ن�..�&�����	���ن�א	�وא��0د�א4<��	���وא	د���)و����وא	���و������א	����)���0	�'����������:�א	���
 �א	+�������

��وز�&ن��������������S���(	א�������� �א	(�����	0�S�1و������B	א�Yد0و�	א����#(�Sو����>.=��
א	�Bو

��'
(���S1��'(����
��W.ذ�

  أن حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض
مـن المبـادئ األساسـية فـي العلـم الجنـائي أال تـذر واذره وزر أخـري فـالجرائم ال 

يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبة شخصية محضه ال تنفذ إال في نفـس مـن 

فــي أوقــع القضــاء عليــه ، وحكــم هــذا المبــدأ أن اإلجــرام ال يحتمــل اإلســتنابة 

  .التنفيذ المحاكمة ، وأن العقاب ال يحتمل االستنابه في 

 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢ن رقم الطع(

 ملا كان ذلك 

 ����0���א��:��)�א�>=��X+�(���0א�k�Tم�א���;��א������������n4؟؟؟؟؟؟/��?�W��Hن�א��6م�������א��/و�
�����������
����3��n1�+��Jא¢��&%�e�6א��C��"�6ز�C�8a��)����%_�&�3؟؟؟؟؟؟�..�(����H�:א�����&�N���

����$���"=g�����������E��=N"א�H����a1�#"����4و�
..�אذ4.�وز�n���)1�4،�و�H¸���ز�1ن������S������)'Sא���iא_
�;�¸�ز�����Sא���&�|�א�<@����+�&��3 ��א�א���������������E�>V..�؟؟؟؟؟؟/�و6���1ن���"g=��� ��א��6م������

�����6�E_وאF+��א�א�@�b@���./��א
���F	�+	א� 

�4و�אق�&و��ن�"�و�Jא	وא���Bو�;
���)'��و��ود�+���������������:�א	���
�א)��5ق���������&���	מ��+

�و
��ن�&���6ن�א	�)'���ن�א	.�����א4وא/�ل�و��ن�+�מ���;����وز�)و������������������������؟؟؟؟؟؟/�
�ن�א	��#وמ���

�אS)'�מ�1	�'מ�

ـبـين شخصــين كــال منهمــا ينتمــي إـلـي عـبـارة ـعـن مشــاجرة أن الواقعــة مـنـذ ـبـدأت فالثاـبـت ـبـاألوراق  
هم السادس إلي أهله وزويـه ثم تطورت المشاجرة حينما توجه المت) طرفي التـداعي(عائله من العائلتين 

ـفـي (العـزم علـي الهجــوم علـي المـتهم األول وعـقـدوا وتجمعـوا وحمـل ـكـل مـنهم ـسـالح آلـي ) ؟؟؟؟؟؟أوالد (
وكـان كـل .. وألن توقيـت الواقعـة كـان السـاعة الثامنـة صـباحا .. وفـي محـيط بيـوت عائلتـه ) عقر داره

 . لم يزل نائما في مسكنه ؟؟؟؟؟؟من أفراد عائلة 

  بدأ إطالق األعرية النارية من األسلحة اآلليةوما أن

  ؟؟؟؟؟؟التي حبوزة املشرتكني يف الواقعة من عائلة 
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����وא�uو��+����$�א�[��4ع����$�5Nא��������������������F؟؟؟؟؟؟6�����א���1אد�&�_%�+������ =�����Nوא����THא�C��..
���n4�a�4 ��א����0h���)Fא����������..���W��W?�Vن����5����4�01ن�����>��o�5S1ن���=%S����
}��
و ��א��..�4 

�������������.H����+�q4�$���������א���1�����nن���9 ��א��א0<�+�6����א��������������E��T..�؟؟؟؟؟؟/����e�6��AS1-�א
���6;T)��+X����01�3_������)��
٩א�>=&�n�>�א���Jو�6ول��..��Y1ود�+�S4�a�+��J�����Uو4.�J1��a1�H�
��"�� .�

 ومن خالل هذا العرض الواقعي

  ألحداث االتهام املاثل يتأكد يقينا 
	��)<و��و�ود�+���א)�5ق������
�ن�&��6ن�א	�)'��ن�א	.�����و
��B'מ�א	�
Bض�،�&و������������������א�)#��

���وא�)#���وא
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  السابع الوجه 

أنه مبطالعة األوراق يبني حبق وبيقني أنها قد جاءت خلوا مـن أي دليـل مـن املمكـن 

بل قد تضافرت األدلة والدالئل علي أنه يف .. الركون إليه يف االتهام املوجه للمتهم الثالث 

 .م بالقصور والعوار وهو األمر الذي يعيب قرار االتها.. حقيقة األمر جمنيا عليه 

 حيث أن 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص علي أن ٢١٤املادة 

وأن األدلـة علـي رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحـة أو مخالفـة إذا 

 ...........  رفعت الدعوى إلي المحكمة المختصة المتهم كافية

 وقد استقر الفقهاء علي أن 
يشــترط فــي قــرار ســلطة اإلحالــة ســواء إلــي محكمــة الجــنح أو محكمــة الجنايــات هــو وجــود أول مــا  

أدلة كافية علي االتهـام ، أي أدلـة يـرجح معهـا صـدور حكـم باإلدانـة ، فـال يشـترط وجـود أدلـة يقينيـة علـي 
 .اإلدانة ، ألن اليقين شأن المحكمة وليس شأن سلطة االتهام 

 )٢٠٠٩ طبعة ٢١٤إيهاب عبد المطلب ص/ رح قانون اإلجراءات الجزء الثاني المستشارالموسوعة الجنائية الحديثة في ش(

 وقد تواترت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 انعــدام اتصــال – أـثـره – إجــراءات ٢١٤إقامــة اـلـدعوى الجنائـيـة عـلـي خــالف مــا تقضــي ـبـه المــادة 

ء بـبطالن الحكـم المسـتأنف وعـدم المحكمة بها ، وجوب أن يقتصر حكم المحكمـة االسـتئنافية علـي القضـا
 .قبول الدعوى ، تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام أساس ذلك 

 )٤٣س ٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 
يجب أن يتم تقدير األدلة وأن تكون هذه الوقائع واألدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه  

 بة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وأن يكون ذلك في حدود القانون إيثارا من للعقو
 .المشرع لمصلحة المتهم 

 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 
  لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إال 
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أن شرط ذلك أن يكـون استخالصـها سـائغا وأن يكـون دليلهـا فيمـا انتهـت إليـه قائمـا فـي أوراق الـدعوى فـي 
األحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة مـن أوراق الـدعوى ، فـإذا اسـتند الحكـم إلـي روايـة أو واقعـة ال 

ن ال أثـر لهـا فـي شـيء أصل لهـا فـي التحقيقـات فإنـه يكـون معيبـا البتنـاؤه علـي أسـاس فاسـد بحيـث إذا كـا
 .منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعا للواقع وانتزاعا ال من الخيال 

 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم  (

 وملا كان ذلك 
فـــإن أراء الفقهـــاء وأحكـــام القضـــاء قـــد اســـتقرت علـــي أن النيابـــة العامـــة يجـــب عليهـــا إذا رأت بعـــد  

ية أو جنحـة أال تصـدر أمـر باإلحالـة إلـي المحكمـة المختصـة إال إذا تـوافرت دالئـل كافيـة التحقيق في جنا
بـل البـد .. ولـم تشـترط المـادة سـالفة الـذكر تـوافر دالئـل فحسـب .. علي إدانة المتهم تـرجح الحكـم بإدانتـه 

بمـا .. تكفـي لإلدانـة أن تكون تلك الـدالئل كافيـة لإلدانـة فقـد تكـون الـدالئل متـوافرة فـي التحقيـق ولكنهـا ال 
 .مؤداه عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم 

 ومن هنا فإن 
المـــادة ســـالفة الـــذكر قـــد اشـــترطت وأوجبـــت عـلــي النيابـــة العامـــة صـــراحة وبوضـــوح جلـــي أال تقـــوم  

بتحرـيـك اـلـدعوى الجنائـيـة ضــد أي شــخص إال إذا ـتـوافرت اـلـدالئل الكافـيـة عـلـي إدانـتـه ـبـالتهم المســندة إلـيـه 
 .لمحال إليها إلي المحكمة المختصة وا

 وبتطبيق تلك املفاهيم ونص املادة سالفة الذكر علي واقعات االتهام 

 فسوف يتبني بوضوح جلي عدم توافر الدالئل الكافية لتحريك الدعوى اجلنائية 

 ضد املتهم املاثل بالتهم املسندة إليه طبقا ألمر اإلحالة الصادر من النيابة العامة

 ي النحو التايل وهذا عل
ولمــا كانــت النيابــة العامــة أحالــت المــتهم الماثــل إلــي محكمــة الجنايــات وتحريــك الــدعوى الجنائيــة 

 ؟؟؟؟؟؟/ ضده تأسيسا علي أدلة الثبـوت المحـددة بـاألوراق لكونهـا دالئـل كافيـة تـرجح إدانـة المـتهم الماثـل 
.. كـذلك التقـارير الطبيبـة والفنيـة بـاألوراق والمتمثلة في شهادة شهود اإلثبـات الخـامس والسـادس والسـابع و

 .لمتهم الماثل توجيه االتهام لفسوف نبين ونوضح عدم كفاية تلك األدلة علي 

 وذلك علي النحو التايل 

  ؟؟؟؟؟؟/ بالنسبة لشهادة الشاهد اخلامس : أوال 
  ؟؟؟؟؟؟بين عائلتي فإنه طبقا لشهادته المبينة بأدلة الثبوت باألوراق والتي مفادها بحدوث مشاجرة 
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وأن المتهمــين مــن األول حتــى الخــامس كــانوا يحــوزون أســلحة ..  بســبب أولويــة المــرور بالشــارع ؟؟؟؟؟؟و
 والـتـــــي أدوت بحـيـــــاة المجـنـــــي ؟؟؟؟؟؟نارـيـــــة وأطلـقـــــوا واـبـــــل مــــــن األعـيـــــرة النارـيـــــة تجاهــــــه واتجــــــاه عائـلـــــة 

ـمــين إزهـــاق روحـــه وـمــنهم المـــتهم فضـــال عـــن اـنــه عـــزي قصـــد المته .. ؟؟؟؟؟؟ ، و؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟/عليهـمــا
 .الماثل 

 ومما سبق فإن 
شهادة الشاهد السالف ذكره تخالف وتناقض ما جاء بأقواله بالتحقيقات حيث أنها جاءت متناقضـة  

 : ٩٧(حات أرـقـــام الصــــف فـــي ؟؟؟؟؟؟وذـلـــك حيـــث جــــاء بشـــهادته بـتـــاريخ .. ومتضـــاربة بعضــــها الـــبعض 
١٠٩. ( 

 ما هو مفاده بأن 
وأـنــه اـلــذي كـــان يطـلــق األعـيــرة .. و كـــان يحمـــل ســـالحا آلـيــا ؟؟؟؟؟؟شـــقيقه 

ثـم ..  رجـال ونسـاء ضـربوه بالعصـي ؟؟؟؟؟؟النارية لمـا علـم بـأن عائلـة 

ــديعـــاد وـقــرر صـــراحة الشـــاهد ـبــأن االعـتــداء علـيــه كـــان  ــيس  باألـي وـل

ثـم عـاد تـارة أخـري وقـرر ..  وأحدثوا به جروح سـطحية فـي وجهـه باألسلحة
 أـمــام منزلــة ومعهــم أســلحة ناريــة وبيضـــاء ؟؟؟؟؟؟بــأن أشــخاص مــن عائلــة 

/ للتشاجر معهم وهـم المتهمـون مـن األول حتـى الخـامس فضـال عـن المـدعو
 . وأشخاص آخرين ال يذكرهم ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟

 ثم استطرد الشاهد بأقواله يف التحقيقات بأن 
المـــذكورين ســـلفا كـــانوا يحمـلــون أســـلحة نارـيــة بـنــادق آلـيــة وطبنجـــات وكـــذلك 

وأن الـذي .. ة بيضـاء وأطلقـوا عليـه أعيـرة ناريـة كثيـرة ال يـذكر عـددها أسلح
أمـا الطلـق .. مـاهر  فـاروق /أصابه تحديدا في ظهره بسـالح أبـيض المـدعو

  .؟؟؟؟؟؟الناري في رأسه وقدمه ال يدري ممن أصابه من عائلة 

 ومن هنا ومما سبق فإنه 
ة يـزعم بـأن االعتـداء عليـه بالعصـي وأخـري يتضح مدي التضارب والتناقض في أقوال الشـاهد فتـار 

هذا فضال عن أنـه لـم يـذكر تحديـدا بـأن الـذي أصـابه .. باأليدي ثم تارة أخري باألسلحة البيضاء والنارية 
 .وأن المتهم المذكور سلفا كان بين العائلة يحمل ثمة أسلحة  .. ؟؟؟؟؟؟/ هو المتهم الماثل 
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 فكيف إذن 
 ويـراه تحديـدا بيـنهم ثـم ال يـدري مـن الـذي أحـدث أصـابته فـي رأسـه ؟؟؟؟؟؟يكون المتهم بين عائلـة  

ـبــل حــدد الــذي أصـــابه فــي ظهــره بالســـالح .. وقدمــه وهــو ـقــد حــدد األشــخاص الموجـــودين فعليــا بالواقعــة 
 .ولم يستطع تحديد الذي أصابه بالسالح الناري .. األبيض 

 وهو األمر الذي يدل 
.. أن أقــوال الشــاهد المــذكور ســلفا جــاءت متضــاربة ومتناقضــة بمــا ال يــدع مجــاال للشــك والريبــة بــ 

حـيـث أنــه ـلـم يــذكره صــراحة بأنــه .. لمــتهم الماثــل توجيــه االتهــام لفضــال عــن كونهــا ال تصــلح دلــيال عـلـي 
ممــا يــدل علــي انتفــاء قيــام المــتهم الماثــل .. الــذي أحــدث بــه اإلصــابة علــي الــرغم مــن رؤيتــه فــي الواقعــة 

 .هد المذكور سلفا والمبينة باألوراق بإحداث اإلصابة للشا

 وهو مما يدل ويؤكد علي أن 
 ضــد المــتهم تهــامشــهادة تلــك الشــاهد الســالف ذكــره بمــا ســبق إيضــاحه ال تصــلح لكونهــا دلــيال لال 

 . لتضاربها وتناقضها فيما بينها تهامأو أنها ال تصلح بان تكون دليال كافيا علي اال.. السالف ذكره 

  فقد جاء مفادها بأنه؟؟؟؟؟؟/  لشهادة الشاهد السادس الضابط بالنسبة: ثانيا 
والتـي ـقـام بإجرائهـا فـي الـيـوم  .. ؟؟؟؟؟؟القـائم بالتحريـات حـول الواقـعـة والتـي سـاعده فيـهـا الضـابط  

 ظهــرا وحتــى اليــوم الــذي قــام فيــه بالــذهاب ٢ الســاعة ؟؟؟؟؟التــالي للواقعــة فــور قيامــه بقطــع أجازتــه فــي 
العاـمـة الستصـدار إذن الضـبط والتفـتـيش للمتهمـين بـعـد تقديمـه محضـر التحــري الخـاص ـبـه لسـراي النيابـة 

 .فور االنتهاء منها 

 وقد جاءت حترياته .. هذا 
 وأنهــا بســبب ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟حـيـث أـنـه أفــاد ـبـأن الواقعــة ـبـين عــائلتين .. غـيـر كافـيـة وغـيـر دقيقــه  

 العــائلتين بصــورة عشــوائية دون تحديــد األشــخاص وأنــه حــدث إطــالق نــار بــين.. أولوـيـة المــرور بالشــارع 
/ غيـــر أنـــه أفـــاد بـــأن مصـــادرة الســـرية قـــد أبلغتـــه بـــأن المـــتهم األول .. القـــائمين بـــإطالق األعيـــرة الناريـــة 

 كانوا متواجدين بالواقعـة وأطلقـوا أعيـرة ناريـة أصـابت أشخاصـا مـن عائلـة ؟؟؟؟؟؟/  والمتهم الثاني ؟؟؟؟؟؟
  .؟؟؟؟؟؟

  وعلي أثر ذلك
فضــال عــن أنــه أفــاد بــالعثور .. قــام باستصــدار إذن بضــبط الســالف ذكــرهم 
/  مــم فــي منــزل المــتهم األول ٩عـلـي ســالح ـنـاري عبــارة عــن طبنجــة عـيـار 
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 واـنــــــه أرشـــــــد عليهـــــــا حـــــــين مواجهـتــــــه بالواقعـــــــة واعتراـفــــــه بارتكابهـــــــا ؟؟؟؟؟؟
ه وأن المــتهم الثــاني اعتــرف بارتكابــ.. واســتخدامه ذلــك الســالح فــي الواقعــة 

 .الواقعة بإطالق األعيرة النارية وأنه كان متواجدا علي مسرح الجريمة 

 وهو األمر الذي يدل 
 والــذي أفــاد عنــد ســؤاله عنهــا ومــدي ؟؟؟؟؟؟/ علــي اخــتالق تلــك التحريــات عــن تحريــات الضــابط  

 .صحة ذلك بأن الضابط القائم بها هو المسئول عنها ويسأل في ذلك 

 مما جيعل 
دة حــول الواقعــة يشــوبها اخــتالف وتضــارب بــين مــا جــاء فــي التحرـيـات الــوار

 ؟؟؟؟؟؟/ وبـــين مـــا جـــاء بتحريـــات الضـــابط  .. ؟؟؟؟؟؟/ محضـــر الضـــابط 
أو األشـــخاص المتواجـــدين .. ســـواء مـــن حيـــث الســـالح المضـــبوط بالواقعـــة 

.. بمـا مـؤداه عـدم كفايـة تلـك التحريـات وعـدم دقتهـا .. علي مسـرح الجريمـة 
 .مما يدل علي عدم جديتها .. تناقضها فيما بينها فضال عن اختالفها و

 وبالتايل 
ال يجوز التعويل عليها كدليل ثبوت في إدانة المتهم الماثـل أو االسـتناد إليهـا كـدليل يكفـي لتحريـك  

فضـال عـن عـدم .. حيـث أنـه ال يصـلح كـدليل لـذلك التنـاقض واالخـتالف .. الدعوى الجنائية ضـد المـتهم 
والســـيما .. مـــات عـــن أطـــراف الواقعـــة والســـبب الحقيقـــي واـلــدافع لنشـــوب ذـلــك الخـــالف الكفاـيــة فـــي المعلو

أسباب الخالفات القديمة بـين العـائلتين والتـي أدت إلـي االنفجـار عنـد حـدوث الخـالف بـين العـائلتين علـي 
 .المرور بالشارع 

 وهو مما يدل علي 
الـمـتهم الماـثـل باالتهاـمـات الموجــه عــدم جدـيـة تـلـك التحرـيـات وعــدم كفايتـهـا ـكـدليل ثـبـوت إداـنـة ضــد  

 .فضال عن عدم كفايتها كأدلة كافية لتحريك الدعوى الجنائية ضده .. إليه بأمر اإلحالة 

   :اء مفادهاج فقد ؟؟؟؟؟؟/ بالنسبة لشهادة الشاهد السابع الضابط : ا لثثا
ـيــات محـــل بوصـــفه الـقــائم بالتحر) ١٨٨ : ١٨٠(ات أرـقــام الصـــفح ـفــي ؟؟؟؟؟؟ـفــي التحقيـقــات ـفــي 

الواقعة عند سؤاله عما توصلت إليه تحرياته فأجاب بأن الذين كانوا يحملـون السـالح اآللـي هـم مـن عائلـة 
وهو األمر الـذي يؤكـد عـدم صـحة مـا جـاء  .. ؟؟؟؟؟؟ مم كان يحملها عائلة ٩ أما الطبنجة عيار ؟؟؟؟؟؟

  مما يدل علي ؟؟؟؟؟؟/ يات الضابط وهو ما لم يأتي إيراده بتحر.. بأقوال الشاهد الخامس السالف ذكره 
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 .االختالف فيما بينهما 

 هذا فضال عن انه 
وـلــم ـيــذكر ..  وآخـــرين ؟؟؟؟؟؟،  ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟/ أـفــاد ـبــأن اـلــذين كـــانوا متواجـــدين بالواقعـــة هـــم  

أفــاد .. فضــال عــن أـنـه عـنـد ســؤاله عــن قصــده مــن لـفـظ آخــرين ـفـي أقواـلـه الســابقة .. مــنهم المــتهم الماـثـل 
وهو مما يدل علي عدم تواجـد المـتهم الماثـل فـي بدايـة الواقعـة أو أن .. هم أشخاص ال يعرف أسمائهم بأن

بما مؤداه عدم صحة ما جاء بأقوال الشاهد الخـامس السـالف ذكـره .. تواجده أمر مشكوك فيه من بدايتها 
مما يـدل .. الشاهد الخامس وأن تواجد المتهم الماثل كان بعد بداية الواقعة وحدوث واقعة التشاجر مع .. 

 .علي صحة أقوال المتهم الماثل 

 هذا فضال عن أن 
لـم يـأتي بهـا إيـرادا وصـراحة ) ضـابط التحريـات(شهادة الشاهد السالف ذكـره 

 وأن ؟؟؟؟؟؟ قــد أطـلـق الـنـار عـلـي أـيـا مــن عائـلـة ؟؟؟؟؟؟/ـبـان المــتهم الماـثـل 
دي إـلـــي إحــــداث ضــــرب الـنـــار ـكـــان متـبـــادال وعشــــوائيا ـبـــين الـعـــائلتين مـمـــا أ

 . اإلصابة بالمصابين المجني عليهم ومنهم المتوفين السابق ذكرهم جميعا

 وهو األمر الذي يدل ويؤكد علي 
وأنهـا ال تصـلح ســوي كونهـا قرينـة قانونـيـة ..  ضـد الـمـتهم الماثـل اتهـامخلـو تلـك الشـهادة ـمـن دليـل 

) علــي الفــرض الجــدلي المنكــور(لــيال وأنهــا إذا تــم اعتبارهــا د.. يجــوز إثبــات عكســها علــي أقصــي تقــدير 
وبالتـالي ال يجـوز التعويـل عليهـا واالسـتناد إليهـا .. إلثبات اإلدانة فإنهـا ال تكـون دلـيال كافيـا علـي اإلدانـة 

 .في إدانة المتهم الماثل وفي تحريك الدعوى الجنائية ضده لعدم كونها دليال كافيا علي ذلك 

 بة والفنية باألوراق وأما بالنسبة للتقارير الطبي : رابعا

  التقارير الطبيبة -١
 ضـــد المـــتهم الماثـــل ســـواء التقـــارير الطبيـــة اتهـــامفإنهـــا قـــد جـــاءت جميعهـــا خاليـــة مـــن ثمـــة دليـــل  

و  ؟؟؟؟؟؟/ حـيـــث أن المـتـــوفى ..  أو المصــــابين ؟؟؟؟؟؟الخاصــــة ـبـــالمجني عـلـــيهم المـتـــوفين مــــن عائـلـــة 
ات مفـردة ـلـم يســتقر مـنهم ـفـي جسـد المـتـوفى إال العـيـار  قـد أصــيب بطلقـات نارـيـة بـعـدد أربـع مـقـذوف؟؟؟؟؟؟

الرابع والذي تم دخوله أسفل الظهر واستقر باآللية اليمنـي ممـا سـاعد علـي تحديـد نـوع العيـار تحديـدا وهـو 
 .مم ٩
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 مبا يؤكد ويدل علي 
المتـوفى هم الماثل حيث أنه لم يثبت باألوراق أنه كان يحمـل طبنجـة وأن االتهام الموجه للمتانتفاء  

طبقــا لمــا جــاء بــأقوال ) مــم٩(عيــار ) طبنجــة( هــو الــذي كــان يحمــل الســالح ؟؟؟؟؟؟ مــن عائلــة ؟؟؟؟؟؟/ 
 .المجني عليهم المصابين 

 هذا فضال عن أن 
أيضــا كمــا ســبق للمتــوفى الســالف ) مــم٩( قــد أصــيب بعيــار ؟؟؟؟؟؟ مــن عائلــة ؟؟؟؟؟؟/ المتــوفى 

خــامس الســالف ذكــره والــذي ســبق إيضــاح إصــابته وكيفيتهــا  الشــاهد ال؟؟؟؟؟؟/ وكــذلك المصــاب .. ذكــره 
أو أن .. بمـا يـدل علـي انتفـاء إدانـة المـتهم الماثـل بإحـداث أيـة إصـابات بالمـذكورين سـلفا .. ومن أحدثها 

 .مما يجعلها خالية من ثمة دليل ضد المتهم الماثل .. التقارير قد جاء بها بما يشير إلي ذلك 

 هذا فضال عن 
 ـبــل هـــي قريـنــة قانونـيــة عـلــي أقصـــي تقـــدير ممـــا يجـــوز إثـبــات اتهـــامكـــن اعتبارهـــا دلـيــل أنهـــا ال يم

فضــال عــن كونـهـا ليســت دـلـيال عـلـي إداـنـة الـمـتهم الماـثـل ـبـالتهم المســندة .. عكســها وال تصــلح دـلـيال كافـيـة 
 .إليه بأمر اإلحالة 

  التقارير الفنية -٢
لحة ناريـة سـواء كانـت بندقيـة آليـة أو والخاصة بفحص األحراز والمضبوطات محل الواقعة مـن أسـ

فضـال عـن الطلقـات ..  مم معلومـة األرقـام والبيانـات واألخـرى مطموسـة األرقـام والبيانـات ٩طبنجة عيار 
 ضــد اتهــامالفارغــة المتواجــدة بمســرح الجريمــة ومكــان الحــادث وقــد جــاءت جميعهــا خاليــة مــن ثمــة دليــل 

 .المتهم الماثل 

 بل هي دليال علي 
م األســلحة الناريــة بمســرح الجريمــة ونــوع تلــك األســلحة علــي الفــرض الجــدلي بصــحة تلــك اســتخدا 

ولما كانت التحريات محل الواقعة قد أفـادت بـأن الـذي كـان يحمـل األسـلحة الناريـة .. األحراز المضبوطة 
اثــل بحمــل فــإن ذلــك دـلـيال علــي انتفــاء االتهــام الموجــه للمــتهم الم .. ؟؟؟؟؟؟مــن البنــادق اآللـيـة هــم عائلــة 

 .أسلحة نارية من البنادق اآللية 

 فضال عن ما جاء 
بـاألوراق مـن أقـوال المجنـي علـيهم مـن المصـابين بخلوهـا مـن دليـل علـي قيـام المـتهم الماثـل بحمـل  

وكـذلك مـا جـاء .. وهـو مـا يؤكـد علـي عـدم صـلة المـتهم بتلـك األسـلحة .. سالح نـاري مـن البنـادق اآلليـة 
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 ؟؟؟؟؟/  مــم هــو المـتـوفى ٩ مــن أن اـلـذي كــان يحمــل الطبنجــة عـيـار ؟؟؟؟؟؟ئـلـة ـبـأقوال المصــابين مــن عا
 .بما يؤكد علي عدم وانتفاء إدانة المتهم الماثل بحمل تلك النوع من السالح .. عبد الحكيم 

 وهو األمر الذي يدل علي أن 
 مـــم وهـــي ٩الـمــتهم الماـثــل ـلــم يحمـــل ثـمــة أســـلحة نارـيــة ســـواء كاـنــت بـنــادق آلـيــة أو طبنجـــة عـيــار  

وبالتـالي خلـو تلـك التقـارير الفنيـة .. األسلحة التـي تـم إطـالق أعيـرة ناريـة منهـا علـي المتـوفين والمصـابين 
 المـتهم الماثـل بحملـه تلـك األسـلحة والتـي منهـا الطلقـات الفارغـة التـي تـم فحصـها اتهاممن ثمة دليل علي 

 .بتلك التقارير 

 هذا باإلضافة إيل أن 
رد بهـــا ثمـــة معلومـــات أو بيانـــات عمـــا إذا كـــان تـــم أخـــذ البصـــمات الشخصـــية تلـــك التقـــارير لـــم يـــ 

للمتهمـــين مـــن عدمـــه وأن األســـلحة لـــم يـــرد بهـــا أي بصـــمات شخصـــية ولـــم تطلـــب النيابـــة العامـــة معرفـــة 
وخلوهــا مــن ثمــة دليــل علــي وجــود بصــمات شخصــية للمــتهم .. البصــمات علــي األســلحة لتحديــد المــتهم 

 .الماثل 

 مبا مؤداه أن 
 ضـد المـتهم الماثـل بارتكابـه الجـرائم والـتهم المسـندة اتهـامتلك التقـارير الفنيـة ال تصـلح كونهـا دليـل 

هذا علي الرغم أنها ال تصلح دليال أساسـيا بـل هـي كونهـا .. إليه بأمر اإلحالة الصادر من النيابة العامة 
.. دلـيال علـي إدانـة ثمـة شـخص قرينة قانونية علي أقصي تقدير البد من تدعيمها بـدليل أخـر لكـي تكـون 
 .مادام لم يأتي بها إيرادا بأن الذي  كان يحمل األسلحة هو المتهم تحديدا 

 هذا فضال عن أن 
المـــتهم الماـثــل ـلــم ـيــتم ضـــبط ثمـــة أســـلحة معـــه أثـنــاء ضـــبطه ونـفــاذا ألمـــر النياـبــة العامـــة بضـــبطه  

مـام عالجـه ثـم اقتيـاده إلـي النيابـة العامـة بل تم التحفظ عليه أثناء عالجه بالمستشفي وبعـد إت.. ٕواحضاره 
 .الستجوابه ولم يتم العثور معه علي ثمة أسلحة سواء كانت بنادق آلية أو طبنجة

 ومجلة ما سبق فإن 
التـقـارير الطبـيـة الخاصــة ـبـالمجني عـلـيهم ســواء المـتـوفين أو المصــابين ـقـد جــاءت خالـيـة تمامــا مــن  

 بارتكــاب الجــرائم والــتهم المســندة إليــه بــأمر اإلحالــة ســواء كانــت  علــي قيــام المــتهم الماثــلاتهــامثمــة دليــل 
وكـذلك تهمـة الشـروع فـي  .. ؟؟؟؟؟؟استعراضا للقوة أو القتل العمد مع سبق اإلصرار للمتوفين مـن عائلـة 

 وهو بما يؤكد انتفاء صلته بتلك التهم المسندة إليه مما يجعلها ال  .. ؟؟؟؟؟؟/ القتل العمد للمصاب 
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 .ه أو التعويل عليها تهاميال التصلح دل

 هذا فضال عن ما جاء 
ـبـأقوال الشــهود الســالف ذـكـرهم الخــامس والســادس والســابع والـتـي جــاءت خالـيـة ـمـن ثـمـة دلـيـل إداـنـة  

ضــد المــتهم الماثــل وأنهــا ال تصــلح ســوي كونهــا قرينــة قانونيــة يجــوز إثبــات عكســها وال تكفــي لكــي تكــون 
 . ليست دليال فضال عن كونها. دليال لإلدانة 

 وهو األمر الذي يدل ويؤكد علي أن 
 ؟؟؟؟؟؟/األدلة التي ساقتها النيابة العامة كـدليال إلثبـات الـتهم والجـرائم المسـندة إلـي المـتهم الماثـل  

 .قد جاءت علي غير سند من القانون والواقع 

 وهو مما يؤكد علي 
 مـن قـانون اإلجـراءات السـالف ذكرهــا ٢١٤مخالفـة أمـر اإلحالـة الصـادر مـن النيابـة العامـة للمـادة  

والتي أوجبت علي النيابة العامة واشترطت عليها وألزمتها بأن ال تقـوم بتحريـك الـدعوى الجنائيـة ضـد ثمـة 
شــخص أو المــتهم وذلــك بعــد التحقيــق فــي جنايــة أو جنحــة إال إذا تــوافرت ضــد المــتهم دالئــل كافيــة علــي 

ٕـلـي أن تكــون تلــك اـلـدالئل كافيــة لـتـرجيح التهمــة وادانتــه وليســت يقينــا ع.. إدانـتـه بتـلـك الــتهم المســندة إليــه 
 .علي اإلدانة كما سبق إيضاحه 

 وهو األمر الذي يدل علي
 الســالف ذكرهــا لعــدم تــوافر ٢١٤بطــالن أمــر اإلحالــة الصــادر مــن النيابــة العامــة لمخالفتــه المــادة  

وأن اـلـدالئل .. لـيـه ـبـأمر اإلحاـلـة والســابق إيضــاحها اـلـدالئل الكافـيـة إلداـنـة المــتهم الماـثـل ـبـالتهم المســندة إ
التــي اســتندت إليهــا فــي إدانتــه والتــي جــاءت بقائمــة أدلــة الثبــوت تأسيســا علــي ذلــك ونفــاذا للمــادة الســالفة 

لم تكن كافية فضال عـن كونهـا ال تصـلح دلـيال علـي .. الذكر في تحديد وتسبيب تحريك الدعوى الجنائية 
 .اثل كما سبق إيضاحه اإلدانة ضد المتهم الم
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  الثامن الوجه 

وبناء علي عدم جدية التحريات والتي استبان أنها حتريات غـري صـاحلة للركـون إليهـا يف 

وملا كان إذن النيابة قد صـدر اعتصـاما .. إصدار إذن من النيابة بالقبض علي املتهم املاثل 

ومنعدمـة  علي حتريات غري جدية ومن ثم فإن اإلذن يكون قد صدر بناء.. بهذه التحريات 

حـال .. ه وإحضـاره طبضـوهو األمر الذي من أجله يدفع املـتهم الثالـث بـبطالن اإلذن ب.. 

  .كونه كان طريح الفراش باملستشفي يعاجل علي أثر إصابته علي النحو الوارد باألوراق 

 وحيث أن 
 تأسيســا عـلـي التحرـيـات المســطرة إذن النياـبـة العاـمـة الصــادر ـبـالقبض والتفـتـيش ضــد الـمـتهم الماـثـل

واـلـذي ـتـم نـفـاذا لهــذا اإلذن ـبـالقبض عـلـي المــتهم واـلـتحفظ علـيـه داخــل ..  ظهــرا ١٢ الســاعة ؟؟؟؟؟بـتـاريخ 
لــم يـكــن صــادرا عـــن .. المستشــفي المعــالج فيـهــا واقتيــاده إـلــي النيابــة العاـمــة فــور تحســـن حالتــه الصـــحية 

  .؟؟؟؟؟؟/ إجرائها بمعرفة الضابط تحريات جدية فضال عن كونها تحريات مبدئية تم 

 وأن النيابة العامة 
د ولم تقم باسـتعجال ورود التحريـات النهائيـة مـن الضـابط سـالف الـذكر ولـم تلـزم المباحـث علـي ور 

 الســـاعة ؟؟؟؟؟؟تـلــك التحرـيــات وأن الضـــابط القـــائم بهـــا ومجريهـــا زعـــم ـبــأن أقوالـــه فـــي التحقيقـــات بـتــاريخ 
والـتـي جــاءت بعــد تمــام الـقـبض عـلـي المــتهم الماـثـل وصــدور إذن .. لنهائـيـة  مســاءا هــي التحرـيـات ا٥,٣٠

 .النيابة بذلك تأسيسا علي تحريات لم تكتمل ولم تكن نهائية عن الواقعة وظروفها ومالبساتها 

 هذا فضال عن أن 
ض التحريات المبدئية السالف ذكرها والتـي اعتكـزت عليهـا النيابـة العامـة فـي إصـدارها لـإلذن بـالقب 

جاءت تحريـات باطلـة وغيـر جـادة لكونهـا تحريـات غيـر دقيقـة وغيـر كافيـة .. والتفتيش ضد المتهم الماثل 
 .كما سبق إيضاحها بالدفع السابق 

 ليس هذا فحسب بل 
اعتكــــزت النيابــــة العامــــة فــــي إصــــدارها لــــإلذن علــــي تحريــــات لــــم تكتمــــل عــــن الواقعــــة وظروفهــــا 

ئم بهـــا ومجريهـــا قـــد ســـطر صـــراحة وبوضـــوح جلـــي أنهـــا تحريـــات ومالبســـاتها وأفرادهـــا وأن الضـــابط القـــا
 .مبدئية

 وهو األمر الذي يدل علي أن 
 ذلك اإلذن الصادر بالقبض والتفتيش ضد المتهم الماثل جاء باطال العتكازه علي تحريات غير  
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 بما .. فضال عن كونها تحريات غير جادة لكونها غير كافية وغير دقيقة كما سبق إيضاحها .. مكتملة 
 .مؤداه بطالنها وبطالن ما تالها من إجراءات متمثال في ذلك اإلذن الصادر بالقبض والتفتيش 

 وهو ما أكدته أحكام حمكمة النقض والتي نصت علي أن 
القاعـــدة ـفــي الـقــانون أن مـــا بـنــي عـلــي باطـــل فهـــو باطـــل ولمـــا كـــان ال جـــدوى مـــن تصـــريح الحكـــم  

لي فتات المخدر الحشيش بجيب صديرى المطعون ضده يعد إبطـال ببطالن الدليل المستمد من العثور ع
مطلق القبض عليه والتقريـر بـبطالن مـا تـاله متصـال بـه ومترتبـا عليـه ألن مـا هـو الزم باالقتضـاء العقلـي 
والمنطـقـي ال يحـتـاج إـلـي بـيـان لمــا كــان مــا تـقـدم وكــان مــا أورده الحكــم ســائغا ويســتقيم ـبـه ومــن ـثـم تنحســر 

 .ر عنه دعوى القصو
 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ أحكام النقض س ٩/٤/١٩٧٣(

 التاسع الوجه 

.. وما ابتني عليها مـن أذن نيابـة باطـل .. التحريات من قصور وعوار وبناء علي ما شاب 

فإن القبض علي املتهم املاثل يكون مشـوبا بـالبطالن ألنـه قـد مت وليـد إجـراءات ومن ثم 

وهـو .. حـاالت التلـبس املنصـوص عليهـا قانونـا فضال عن أنه مل يكن يف حالة من .. باطلة 

 .األمر الذي ندفع من أجله ببطالن القبض علي املتهم 

 وملا كان
أثنــاء عالجــه بالمستشــفي وفــور مثولــه عليــه  قــد تــم القــبض عليــه والــتحفظ ؟؟؟؟؟؟المــتهم  الماثــل 

يابـة العامـة التـي باشـرت معـه ٕ إتمام إجراءات التحقيق معه فقد تم القـبض عليـه وارسـاله للنةٕللشفاء وامكاني
ت مــن الصــفحا فــي ١١:٣٠ الســاعة ؟؟؟؟؟؟ـثـم بـتـاريخ  .. ؟؟؟؟؟ بـتـاريخ ؟؟؟؟؟؟التحقـيـق بداـيـة بمستشــفي 

 .وذلك بمقر النيابة العامة } ١١٦-١١١{

 وحيث أن

ًوذـلـك نـفـاذا إلذن .. الـمـتهم الماـثـل ـقـد ـتـم الـقـبض علـيـه ولـيـد إجــراءات باطـلـة 
ٕادر بذلك والذي تم صـدوره وابتنائـه علـي إجـراءات النيابة العامة الباطل الص

 كمــــا ســــبق ؟؟؟؟؟باطلــــة وهــــي التحريــــات محــــل الواقعــــة والمســــطرة بتــــاريخ 
ًإيضــاحها والتــي أدت ببطالنهــا إلــي بطــالن مــا تالهــا مــن إجــراءات تأسيســا 

إلذن لعدم تحقق النيابة العامة من جديـة التحريـات اعليها والمتمثلة في ذلك 
 ستكمالها لكونها تحريات مبدئية ال يصلح التعويل ام ًفضال عن عد.. 
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 ًستصدار إذن تأسيسا عليها اا في ستناد إليهعليها واال

 علي الرغم أن
ستصــدار إذن النياـبـة العاـمـة ًالضـابط الـقـائم ـبـإجراءات تـلـك التحرـيـات المبدئـيـة الـتـي كاـنـت أساســا ال

الضابط القـائم بالتحريـات ذلك ء القبض عليه بمعرفة ًبالقبض والتفتيش علي المتهم والتي نفاذا لها تم إجرا
 .الباطلة المبدئية 

 والذي جاء بتحرياته النهائية
كتشافه نقـص المعلومـات الـواردة بالتحريـات عـن اعند سؤاله بالتحقيقات بعد 

مما أدي إلي زعمـه بـأن أقوالـه هـي .. الواقعة وأطرافها وظروفها ومالبساتها 
والـتـــي كــــان يجــــب علـيـــه تحرـيـــر محضــــر بهــــا  ..ة بمثاـبـــة التحرـيـــات النهائـيـــ

إال أـنـه ـلـم يفعــل ذـلـك وقــدم تحرياـتـه .. تكميـلـي وعرضــه عـلـي النياـبـة العامــة 
بعـد  .. ؟؟؟؟؟ فـي المزعومة الباطلة والتي لم يقم بإجرائها بأقواله بالتحقيقـات

انتهاء التحقيقات والتي لم تقم النيابة العامة بعدها بإجراء ثمة تحقيق يسـتفاد 
ممـا يـدل علـي .. من تلك التحريات أو االسـتناد إلـي المعلومـات الـواردة بهـا 

  .عدم قيمة تلك التحريات لعدم االستفادة منها في إجراء ثمة تحقيق 

 علي الرغم أن
ًالضــابط القــائم بالتحريــات ومجريهــا لــم يكــن مختصــا بــدائرة الواقعــة وذلــك لترقيتــه ونقلــه مــن مركــز 

بمــــا مــــؤداه أن تحرياـتـــه المزعومــــة والـتـــي ـلـــم يســــطرها  .. ؟؟؟؟؟تفـتـــيش شــــرطة  إـلـــي إدارة ؟؟؟؟؟؟شــــرطة 
سـتمرار التحريـات عـن الواقعـة اختصاصـه بانتقاله من دائرة الواقعة هي تحريات باطلة لعدم اباألوراق قبل 

 وهو .. ًفضال عن عدم قيامه بتسطيرها بمحضر تكميلي وعرضه علي النيابة العامة .. بعد انتقاله 
 .إال أنه لم يقم به .. اء الالزم فعله من ذلك الضابط اإلجر

 وهو األمر الذي يدل علي أن
التحريات النهائية باطلة ووليـدة إجـراءات باطلـة أدت إلـي بطـالن مـا تالهـا مـن إجـراءات مـن  إذن 

ءات ًفضــال عــن إجــرا.. ًالنياـبـة العامــة الصــادر بــالقبض والتفـتـيش علــي المــتهم والــذي كــان إبتنائــا عليهــا  
 .تأسيسا علي قاعدة ما بني علي باطل فهو باطل  .. القبض عليه 
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 وهو ما أكدته

 ستقرت عليه ونصت علي أن اأحكام حمكمة  النقض و
من المقرر أن بطالن القبض لعدم مشـروعيته ينبنـي عليـه عـدم التعويـل فـي اإلدانـة علـي أي دليـل 

ًيكــون مترتـبـا علـيـه أو مســتمدا مـنـه ومــن ـثـم فــإن إبطــا ل الحكــم المطعــون فـيـه الـقـبض عـلـي الطــاعن الزمــه ً
 .عتداد به في إدانته بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجة القبض الباطل وعدم اال

 )ق ٦١لسنة ١١٣٨٣رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض ( 

 وكذا قضت بأن 
 .ستبعاد الدليل المستمد منه وكذا بطالن كافة اإلجراءات المترتبة عليه ابطالن القبض يوجب 
 )ق ٦٠لسنة ٢٨طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض ( 

هذا فضال عن أن
ً

 
مــن قــانون  ٣٠ًلمــتهم الماـثـل ـلـم ـيـتم القــبض علـيـه وهــو فــي حاـلـة مــن حــاالت التـلـبس طبـقـا للمــادة ا

بـل أنـه تـم القـبض .. ولم يأتي باألوراق ما يثبت ذلـك ... اإلجراءات الجنائية والواردة علي سبيل الحصر 
نتـفـاء ـتـوافر حاـلـة مــن حــاالت التـلـبس أثـنـاء الـقـبض ابمــا مــؤداه .. بالمستشــفي علـيـه واـلـتحفظ أثـنـاء عالجــه 

 .عليه 

 وهو األمر الذي يدل علي
بطــالن إجــراءات الـقـبض والتفـتـيش عـلـي المــتهم لصــدورها ولـيـدة إجــراءات باطـلـة ولعــدم ـتـوافر حاـلـة 

 .من إجراءات من حاالت التلبس أثناء القبض عليه وبطالن ما تالها 

 اشرالع الوجه 

اإلحالة الذي أحالـت مبوجبـه النيابـة املـتهم لالتهـام املوصـوف بـأمر اإلحالـة بطالن أمر 

 اجلرائم وهو األمر الذي يبني من خالله احلقائق التاليةكان هذه رلثبوت انتقاء أ

 وملا كانت 
يـه بـأمر النيابة العامة قد أحالت المتهم الماثل إلي محكمـة الجنايـات وأسـندت إليـه الـتهم المسـندة إل

 :اإلحالة واألوراق وهي كاآلتي 
 ، ٣ا، ) أ /( ٣٧٥ مكـرر ، ٣٧٥استعراض القوة مع آخرين وطالبت بمعاقبته طبقـا لـنص المـادة  -١

 . من قانون العقوبات ٤
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 وكذا 
 مـن ٢٣١ ، ٢٣٠القتل العمد مع سـبق اإلصـرار مـع آخـرين وطالبـت بمعاقبتـه طبقـا لـنص المـواد  -٢

 .قانون العقوبات 

 وكذا 

 مـن قـانون ٤٥/١شروع في القتل العمد مع سبق اإلصـرار مـع آخـرين وطالبـت بمعاقبتـه بالمـادة ال -٣
 .العقوبات 

 وكذا 

 ) .طبنجة(ٕحيازة واحراز بغير ترخيص سالح ناري مششخن  -٤

 .ٕحيازة واحراز ذخائر مما تستعمل علي السالح الناري بدون ترخيص  -٥

 ، ٤و٣و٢٦/٢ ، ٦ ، ٢و١/١بــــالمواد ) ٥  ،٤(وطالبــــت بمعاقبتــــه فــــي اإلتهــــامين الســــابقين بنــــد 
 . بشأن األسلحة والذخائر ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤ من القانون رقم ٣٠/١

 وملا كان 
وهـو مـا .. المتهم الماثل ليس له صلة بالتهم السالف ذكرهـا ولـم يقـم بـاقتراف أيـا منهـا أو ارتكـابهم 

ة علــي حــدي مــن الجــرائم والــتهم سنوضــحه ونبينــه مــن انتفــاء ركنــي الجريمــة المــادي والمعنــوي لكــل جريمــ
 .السالف ذكرها 

 وهذا علي النحو التايل 

  مية استعراض القوة مع آخرينجر: احلقيقة األويل 
بفقراتهـا ) أ (  مكـرر ٣٧٥ مكـرر ، ٣٧٥فقد نص المشرع المصري علـي تلـك الجريمـة فـي المـادة  

 ،) ٤و٣و٢(المتعددة والمعاقب عليها بأمر اإلحالة في الفقرات 

 ا هذ
وقــد تــم الحكــم بعــدم دســتورية المــواد ســالفة الــذكر فــي القضــية المقيــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية  

بالجلســة المنعـقـدة ـيـوم األحــد المواـفـق األول مــن يولـيـه " منازعــة تنفـيـذ "  قضــائية ٣٣ لســنة ١٢العلـيـا ـبـرقم 
 ) .؟؟؟؟؟( بجلسة ٢٠١٢لعام 

 وهو األمر الذي 
مة في الخطأ في توجيهه االتهام وتحديد المواد المعاقب عليهـا وذلـك فـي أدي إلي وقوع النيابة العا 

 .. ؟؟؟؟؟حـيـث أن الحكــم كــان فــي عــام .. إســنادها لتـلـك التهمــة التــي قــد ـتـم الحكــم فيهــا بعــدم دســتوريتها 
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وهــو ممــا يــدل علــي الخطــأ الجســيم الــذي وقعــت فيــه النيابــة .. ؟؟؟؟؟ بينمــا أمــر اإلحالــة تــم صــدوره فــي 
ـفـي إســناد تهمــة بمــواد معاـقـب عليهــا ـتـم الطعــن ـفـي دســتوريتها والحكــم بعــدم الدســتورية دون علمهــا العامــة 

 .بذلك الحكم الصادر قبل اإلحالة 

  جرمية القتل العمد مع سبق اإلصرار: قيقة الثانية احل

 حيث أن 

  من قانون العقوبات نصت علي أن ٢٣٠املادة 
 .لي ذلك أو الترصد يعاقب باإلعدام كل من قتل نفسا عمدا مع سبق اإلصرار ع 

 وكذا

  من قانون العقوبات نصت علي أن ٢٣١املادة 
اإلصـــرار الســـابق هـــو القصـــد المصـــمم علـيــه قـبــل الفعـــل الرتكـــاب جنحـــة أو جناـيــة يكـــون غـــرض  

المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سـواء كـان ذلـك القصـد معلقـا 
 .و موقوفا علي شرط علي حدوث أمر أ

 وقد عرف الفقهاء القتل بأنه .. هذا 
وهو بهذا المعنـي قـد يكـون القتـل عمـدي أو .. هو اعتداء علي حياة شخص أخر يؤدي إلي وفاته  

 .غير عمدي والفيصل بينهما هو الركن المعنوي 
 ) وما بعدها٣٣٩فوزية عبد الستار المرجع السابق ص / الدكتورة (

 وكذا أيضا 
 . القتل عمدا هو القتل المقترن بنية إعدام المجني عليه بأن 

 )٣٠٢ ص١٩٢٠أحمد أمين قانون العقوبات األهلي القسم الخاص طبعة / الدكتور(

 ومما سبق فإن
 الركن المادي لجريمة القتل العمدى ال بد له من شروط حتى يتحقق هي  

   فعل االعتداء علي احلياة-١
يـقــع بفعـــل ـمــن الجـــاني مـــن شـــأنه إحـــداث المـــوت وال يـهــم بعـــد ذـلــك ويشـــترط ـفــي جريمـــة القـتــل أن  

 .الوسيلة التي يستخدمها الجاني إلحداث الفعل 
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 وكذا 

   النتيجة اإلجرامية-٢
 .وهي وفاة المجني عليه هي النتيجة في جريمة القتل فهي األثر المترتب علي سلوك الجاني 

  عالقة السببية -٣
وعالـقــة الســـببية ال تثـيــر .. مترتـبــة عـلــي فعـــل االعـتــداء عـلــي الحـيــاة وهـــي ال ـبــد أن تكـــون الوفـــاة  

صــعوبة إذا كــان الجــاني فعـلـه الوحيــد هــو الــذي أدي إـلـي وفــاة المجنــي عليــه أمــا إذا تــدخلت عــدة عوامــل 
 .تثور صعوبة عن تأثير هذه العوامل في رابطة السببية 

 ) .معوض عبد التواب/ المستشار الدكتور٣٥٩ ص ٢٠٠٣بع طبعة الموسوعة الجنائية الشاملة لقانون العقوبات المجلد السا(

 أما القصد اجلنائي واملتمثل يف الركن املعنوي 

 جلرمية القتل العمد فإن الفقه استقر علي أن 
جريمة القتل العمد ال تقوم إال بتوافر القصد الجنائي أي نية القتـل عنـد الجـاني فـإذا لـم تتـوافر هـذه 

وهو فـي صـورته البسـيطة ال يتطلـب سـوي قصـد نيـة القتـل فقـط .. جريمة القتل العمد النية ال تكون هناك 
 .بتوافر عنصري العلم واإلرادة................... ويتوافر 

  العلم -١
فــإذا انتفــي العلــم انتفــي .. يجــب أن يكــون الجــاني عالمــا إن نشــاطه ســيؤدي بحيــاة المجنــي عليــه  

 .القصد الجنائي 

  اإلرادة -٢
ٕ بـد أن تكـون هنـاك إرادة أي أن نتيجـة إرادة الجـاني إلـي اتجـاه فعـل االعتـداء علـي الحيـاة والـي فال

نتيجتـه وهـي إزهـاق الـروح فـإذا لـم تتـوافر نيـة إزهــاق الـروح فـال يسـأل عـن قتـل عمـدي وال يـؤثر الخطـأ ـفـي 
 المجنـي عليـه ، وكـذلك الغلـط فـي شخصـية.. توجيه الفعل أو الحيدة عن الهدف في قيام القصد الجنائي 

 .كما أن الباعث ال أثر له في ارتكاب جريمة القتل العمد 

 وقد استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
ســبق اإلصــرار حالــة ذهنيــة تقــوم بــنفس الجــاني ، قــد ال يكــون لــه فــي الخــارج أثــر محســوس يــدل 

ا استخالصــا مــادام ٕعليهــا مباشــرة وانمــا هــي يســتفاد مــن وقــائع وظــروف خارجـيـة يستخلصــها القاضــي منهــ
 .موجب هذه الوقائع والظروف ال تتنافر عقال مع هذا االستنتاج 

 )١٢٨،١٩١،٥١٠،٥٤٦، ٤٤٣ ص ٢٧ س ١٩/٤/١٩٧٦ ق جلسة ٤٦ لسنة ٧٧الطعن رقم (
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 كذا قضت بأن 
 مـن قـانون العقوبـات أن سـبق اإلصـرار وهـو ظـرف مشـدد عـام ٢٣١من المقرر فـي تفسـير المـادة  

جـــرح والضـــرب يتحقـــق بإعـــداد وســـيلة الجريمـــة ورســـم خطـــة تنفيـــذها بعيـــدا عـــن ثـــورة فـــي جـــرائم القتـــل وال
االنفعــال ممــا يقتضــي الهــدوء والرويــة قبــل ارتكابهــا ، ال أن تكــون وليــدة الدفعــة األولــي فــي نفــس جاشــت 
باالضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره وكلما طال الـزمن بـين الباعـث عليهـا وبـين 

 افتراضه وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة علي شـرط أو ظـرف بـل ولـو كانـت وقوعها صح
نية القتل لدي الجاني غير محددة قصد بها شخصـا معينـا أو غيـر معـين صـادفه حتـى ولـو أصـاب بفعلـه 

وهو مـا ينفـي المصـادفة أو االحتمـال ، وقـد جـري قضـاء هـذه .. شخصا وجده غير الشخص الذي قصده 
ة عـلـي أن تـقـدير الظــروف الـتـي يســتفاد منهــا ـتـوافر ســبق اإلصــرار مــن الموضــوع اـلـذي يســتقل ـبـه المحكمــ

 .قاضية بغير معقب مادام الستخالصه وجه مقبول 
 )١٣٦ص٢٩س٦/٢/١٩٧٨ ق جلسة ٤٨ لسنة ٨٢٦الطعن رقم (

وبتطبـيـق وإـنـزال تـلـك املـفـاهيم الـسـابقة عـلـي واقـعـة 

حيث تـوافر أركـان االتهام املسندة إيل املتهم املاثل من 

اجلرـميـة ـمـن عدـمـه فإـنـه يتـضـح بوـضـوح جـلـي انتـفـاء 

 توافرها بركنيها املادي واملعنوي 

 وذلك علي النحو التايل

   ومن حيث الركن املادي للجرمية-١
فــإن .. ولمــا كــان مــا ســبق توضــيحه بــأن الــركن المــادي ال بــد مــن تــوافر شــروطه الســالفة الــذكر  

حيـث أنـه لـم يكـن  . ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟و ؟؟؟؟؟؟/ اء علـي الحيـاة للمجنـي علـيهم المتهم لم يقم بفعل االعتد
متواجــدا بمســرح الجريمــة ـفـي ـبـدايتها لتواجــده ـفـي منزـلـه وخروجــه مــن المـنـزل عـنـدما نـمـا إـلـي علـمـه حــدوث 

 ـثـم ـفـوجئ ـبـالمجني عـلـيهم المــذكورين يقومــون ـبـإطالق واـبـل ؟؟؟؟؟؟ مــع ؟؟؟؟؟؟/ مشــاجرة مــع أـبـن شــقيقه 
بعــدما نمــا إـلـي علمهــم بحــدوث المشــاجرة .. عـيـرة النارـيـة علـيـه وعـلـي نجـلـه وحفـيـده وزوجـتـه وأقارـبـه مــن األ

 .وحدوث اعتداء عليه باأليدي كما جاء بأقواله  .. ؟؟؟؟؟؟ والمشادة مع ؟؟؟؟؟؟مع عائلة 

 وهو مما أدي إيل 
إحـــداث إصـــابتهم جميعـــا بإصـــابات بالغـــة الخطـــورة كـمــا هـــو مـبــين بالتـقــارير 

وهـــو األمـــر اـلــذي ـيــدل عـلــي أن المـــتهم الماـثــل ـلــم يكـــن .. ـيــة ـبــاألوراق الطب
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يحمـــل ســـالحا ولـــم يصـــدر منـــه ثمـــة فعـــل اعتـــداء علـــي المجنـــي علـــيهم أو 
ٕغـيــرهم وانمـــا ـتــم االعـتــداء علـيــه واصـــابته بطلقـــات نارـيــة ممـــا أســـقطه عـلــي  ٕ

وذـلـك طبـقـا لمــا حوـتـه األوراق ومــا ســطرته محاضــر .. األرض مغشــيا علـيـه 
فضــال  .. ؟؟؟؟؟؟الت والتحقيـقـات وأـقـوال المجـنـي عـلـيهم ـمـن عائـلـة االســتدال

 ) علي فرض صحتها(علي ما جاء بالتحريات وأقوال مجريها 

 وهو مما يدل علي 
بمـا .. عدم  قيام المتهم الماثل بالتعدي علي المجنـي علـيهم السـالف ذكـرهم 

اء بـــاقي وبالتـــالي انتفـــ.. مـــؤداه انتفـــاء فعـــل االعتـــداء علـــي المجنـــي علـــيهم 
عناصر الركن المادي من تحقيق النتيجة اإلجراميـة النتفـاء الفعـل اإلجرامـي 

بـمــا مــؤداه انتـفــاء اـلــركن الـمــادي .. وكــذلك انتـفــاء عالـقــة الســببية بينهـمــا .. 
 .للجريمة

 يل يؤدي إوهو األمر الذي 
انتفاء الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنـائي بانتفـاء اتجـاه إرادة المـتهم 

وعليـه فـإن .. لماثل إلزهاق روح المجني عليهم وهو الـدليل علـي نيـة القتـل ا
.. انتفـــاء الـــركن المـــادي للجريمـــة يـــؤدي حتمـــا النتفـــاء القصـــد الجنـــائي لهـــا 

فضال عن عنصـر إزهـاق .. سواء بعنصرية العلم واإلرادة السابق إيضاحهم 
 .الروح كما سلف بيانه وتوضيحه 

 وبالتايل 
 سـبق اإلصـرار المقتـرن بجريمـة القتـل العمـد المسـندة إلـي انتفاء توافر ظـرف

حيــــث أن ذلــــك الظــــرف المشــــدد مــــرتبط بتحقــــق الجريمــــة .. المــــتهم الماثــــل 
بركنيها المادي والمعنوي وأن اقترانه بها هو علـي سـبيل الظـرف المشـدد لهـا 

بما مؤداه أن تـوافر ركنـي الجريمـة قـد يـؤدي .. بتغليظ العقوبة علي مرتكبها 
وانتفـاء تـوافر أركـان الجريمـة يـؤدي حتمـا .. توافر ظرف سبق اإلصرار إلي 

 .بانتفاء توافر ظرف سبق اإلصرار

 هذا فضال عن
 ولكي يتحقق ال بد له من إعداد وسيلة .. سبق اإلصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني أن  
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وذـلـك ..  والرؤـيـة قـبـل ارتكابهــا الجريمــة ورســم خطــة تنفـيـذها بعـيـدا عــن ـثـورة االنفعــال ممــا تقتضــي الهــدوء
واـلـذي فــور .. وهــو مــا ال يمكــن تحقـقـه للمــتهم الماـثـل .. كمــا ســبق إيضــاحه بأحكــام اـلـنقض ســالفة اـلـذكر 

 حــدثت ؟؟؟؟؟؟/ خروجــه مــن منزـلـه بعــدما نمــا إـلـي علمــه حــدوث مشــاجرة ـبـين اـبـن شــقيقه والمجـنـي علـيـه 
 .إصابته فور ذلك 

 فكيف يتسىن له 
وأن المـتهم الماثـل فـور .. سيلة للجريمـة والواقعـة قـد نشـبت مفاجئـة بـين طرفيهـا رسم خطه إعداد و 

علـمــه بحـــدوث المشـــادة أســـرع ـبــالخروج مـــن منزـلــه للوـقــوف عـلــي الواقـعــة وظروفـهــا ممـــا أدي إـلــي إحـــداث 
.. وهو األمر الذي يؤدي ويدل علـي انتفـاء قيـام المـتهم الماثـل بإعـداد وسـيلة للجريمـة والخطـة .. إصابته 

بمـا مـؤداه .. ضال عن انتفاء ارتكاب الفعل اإلجرامي باالعتـداء علـي المجنـي علـيهم كمـا سـبق إيضـاحه ف
 .انتفاء سبق اإلصرار وتحققه 

 جرمية الشروع يف القتل العمد مع سبق اإلصرار  : احلقيقة الثالثة

 وحيث أن 
 فــي القتــل العمــد للمجنــي النيابــة العامــة أســندت إلــي المــتهم الماثــل قيامــه بارتكــاب جريمــة الشــروع 
 دون سـند أو مسـوغ قـانوني سـوي أقـوال المجـنـي عليـه سـالف الـذكر والتـي ال تصـلح كونـهـا ؟؟؟؟؟؟/ عليـه 

شهادة ودليل علي إثبات اإلدانة علي المتهم الماثل لما بينه وبين العائلتين محدثي المشـاجرة مـن خالفـات 
فضـال عـن أن المجنـي عليـه قـد تـم توجيـه االتهـام  .. مما يجعل شهادته باطلـة ال يجـوز التعويـل عليهـا.. 

له أيضا من النيابة العامـة بـأمر اإلحالـة محـل األوراق بالشـروع فـي قتـل المـتهم الماثـل لكونـه مجنـي عليـه 
بما مؤداه أن كال مـن المـتهم الماثـل والمجنـي عليـه قـد تـم اتهـام كـال منهمـا األخـر بتهمـة الشـروع .. أيضا 

 قتضي عدم جواز الشهادة لوجود خالفات بين الطرفين بما ي.. في القتل 

 هذا فضال عن أن 
مــا جــاء بــاألوراق وشــهادة المجنــي عليــه ســالف الــذكر قــد جــاءت متناقضــة 
ومتضــاربة لكونــه قــد أفــاد بالتعــدي عليــه تــارة باأليــدي وتــارة بالعصــي وتــارة 

ا ممـــا يطرحهـــا جانبـــ.. باألســـلحة ممـــا يجعـــل شـــهادته متناقضـــة فيمـــا بينهـــا 
وعــدم األخــذ بهــا والتعوـيـل عليهــا أو االســتناد إليهــا كــدليل ثـبـوت ضــد المــتهم 

 .الماثل 
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 هذا باإلضافة إيل أن 
ســـبع ) ٧٧( عتـيــا وبلـــغ مـــا يقـــرب مـــن عمـــرالمـــتهم الماثـــل قـــد تجـــاوز مـــن ال

وســبعون عامــا بمــا ال يجعلــه قــادرا عـلـي التعــدي علــي المجـنـي عليــه الشــاب 
فكـيـف لرجــل تجــاوز .. ة وعشــرون عامــا خمســ) ٢٥ (عمــرهاـلـذي ـلـم يتجــاوز 

..  يعـتــدي عـلــي مـثــل هـــذا الشـــاب بالضـــرب باألـيــدي أو العصـــي ســـنهـــذا ال
ٕفضال عن أنه هو الذي تم عليه االعتـداء واصـابته بطلقـات ناريـة كـادت أن 

 .تودي بحياته لوال أن تداركه العالج 

   يف فقرتها األويل من قانون العقوبات٤٥وملا كانت املادة .. هذا 

 املعاقب بها علي جرمية الشروع يف القتل العمد قد جاء نصها كالتايل 
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصـد ارتكـاب جنايـة أو جنحـة إذا أوقـف أو خـاب أثـره ألسـباب ال  

 .دخل إلرادة الفاعل 

 ومن هنا فإن
الـذكر ال يتحقـق إال  سـالفة ٤٥الشروع جريمة ال يتم تنفيذ ركنها المادي والواضح مـن نـص المـادة  

إذا بدأ الجاني في ارتكاب األفعال التي ترمي مباشـرة إلـي اقترافهـا وهـو مـا اصـطلح عليـه الفقهـاء بتسـميته 
 .بالبدء في تنفيذ الفعل الجرمي وعدم إتمام الجريمة لظروف خارجه عن إرادة الفاعل 

 )٣٥٢نجبب حسني ص / د٤٧٠ون الجنائي صرمسيس بهنام النظرية العامة للقان/  د٣٨٧مأمون سالمه ص / راجع د(

 ومما سبق فإن 
جريمة الشروع في القتل العمد لها أركان ثالثة البد من تحققها حتى تتم وقـوع الجريمـة وذلـك طبقـا  

 :لنص المادة سالفة الذكر وهي كاألتي 

   البدء يف التنفيذ-١
طـــر اـلــذي مـــن أجـلــه ـتــدخل وهـــو اـلــركن األول مـــن أركـــان الشـــروع إذ ـفــي هـــذه اللحظـــة يتحـقــق الخ 

المشــرع بالعقــاب عـلـي الشــروع أمــا المرحـلـة الســابقة عـلـي ذـلـك فهــي مرحـلـة التفكـيـر واإلعــداد للجريمــة فــال 
تسـتأهل الـتـدخل التشــريعي نظــرا ألنهـا أفـعـال ال تنطــوي ـفـي ذاتـهـا علـي خطــورة بالنســبة للمصــلحة المحمـيـة 

 .ٕجنائيا وان كشفت عن خطورة صاحبها 
 )٣٩٠مة ص مأمون سال/راجع د(
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 وهذا األمر الذي يدل علي 
انتفاء وقوع ذلك الركن المادي للجريمة في حق المتهم الماثل حيث أنه لم يقم بالبـدء فـي ثمـة فعـل  

فضـال عـن .. ٕبـل هـو الـذي تـم االعتـداء عليـه كمـا سـبق إيضـاحه واصـابته .. إجرامي علي المجني عليه 
ٕوانمـا جـاء .. رة للمـتهم الماثـل بارتكـاب جريمـة االعتـداء عليـه عدم قيام المجني عليه بتوجيـه االتهـام مباشـ

هـذا فضـال عـن اتهـام المجنـي .. االتهام لمجموعة أشخاص شاع الفعل بينهم دون تحديـد المـتهم شخصـيا 
 . بأنه الذي اعتدي عليه بسالح أبيض وأحدث إصابته وليس المتهم الماثل؟؟؟؟؟؟/ عليه للمدعو

 وكذا 

 القصد اجلنائي:  الركن الثاني -٢
ولكــي يتــوافر هــذا الــركن البــد أن يكــون الجــاني قــد بــدأ فــي تنفيــذ الجريمــة بقصــد تحقيــق جنايــة أو  

 .جنحة أي أن سلوكه اإلجرامي قد بدأ هادفا إلي تحقيقها 

 وهو أيضا مما يدل علي 
 جاه المجني انتفاء وقوع ذلك الركن حيث أن المتهم الماثل لم يبدأ في تنفيذ ثمة أفعال إجرامية ت 

    ؟؟؟؟؟؟/ عليــه لخروجــه مــن منزلــه بعــد نشــوب واقعــة المشــادة الكالميــة بــين المجنــي عليــه والمــتهم األول 
بمـا ينفـي تـوافر تحقـق ذلـك الـركن النتفـاء تحقـق الـركن .. والذي علي أثرها تم إصابته كما سبق إيضـاحه 

 .المادي للجريمة كما سبق بيانه 

 وكذا أيضا 

  عدم إمتام اجلرمية لسبب غري اختياري: ث  الركن الثال-٣
وحـتــى تكتـمــل إتمـــام الجريـمــة ال ـبــد أن يكـــون وـقــف التنفـيــذ أو خيـبــة األـثــر لســـبب خـــارج عـــن إرادة  
 .الجاني 

 وعليه فإن 
ذلــك اـلــركن ينتفــي حدوـثــه ووقوعــه ـفــي حــق الـمــتهم الماثــل وذـلــك النتفــاء اـلــركن المــادي والمعـنــوي 

فضــال عــن انتـفـاء قصــده ـفـي تحـقـق الجريمــة .. ء ـفـي تنفـيـذ الفـعـل اإلجرامــي الســابق إيضــاحهم بانتـفـاء الـبـد
 .بجناية أو جنحة كما سلف ذكره 

 ومما سبق فإن
جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق اإلصرار لم تتحقق أركانها ولم يقم المتهم الماثـل بارتكابهـا 

صـرار والـذي حتمـا ال بـد لكـي يـتم تحققـه فضال عن انتفـاء ظـرف سـبق اإل.. النتفاء األركان سالفة الذكر 
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ولما كـان ركنيهـا لـم يـتم توافرهمـا وتحققهمـا .. وتوافره هو ارتكاب الجريمة وتحقق ركنيها المادي والمعنوي 
.. وانتفـــاء حـــدوثهم فـــي حـــق المـــتهم الماثـــل بمـــا مـــؤداه عـــدم تحقـــق الظـــرف المشـــدد وهـــو ســـبق اإلصـــرار 

 .ها المادي والمعنوي في حق المتهم الماثل وبالتالي انتفاء وقوع الجريمة بركني

 ناريـة وذخـائر ممـا تسـتعمل عليهـا بغـري جرمية حيازة وإحـراز أسـلحة : احلقيقة الرابعة

 ترخيص

 وحيث أن 
الجريمة سـالفة الـذكر لـم يثبـت بـاألوراق أنـه تـم ضـبط ثمـة أسـلحة ناريـة سـواء كانـت بنـادق آليـة أو  

ولـم يـتم العثـور فـي منزلـه علـي ثمـة أسـلحة ..  الواقعـة محـل االتهـام طبنجه مع المتهم الماثل أثناء حدوث
 .نارية أيا كانت مما تم استخدامها في الواقعة 

 هذا فضال عن أن 
األحــــراز المضــــبوطة محــــل الواقعــــة والمثبتــــة بــــاألوراق والــــذخائر لــــيس فــــي 
ٕاألوراق ما يدل علي أنه تم ضبط أيا منها مع المتهم أثـاء ضـبطه واحضـاره 

 .في منزله بعد تفتيشه أو 

 حيث أن 
 ؟؟؟؟؟؟/ البندقـيـة اآللـيـة محــل الحــرز ـتـم العـثـور عليهــا بمـنـزل المجـنـي علـيـه 

 – ؟؟؟؟؟؟/ والمـتــوفى وذلـــك بمـــا جـــاء فـــي المحضـــر اـلــذي ســـطره الضـــابط 
؟؟؟؟؟  والذي عثر علي تلك البندقية بتـاريخ –القائم بالتحريات محل الواقعة 

 . صباحا ٨الساعة 

 وكذلك 
طبنجـــة الـتــي ـتــم العـثــور عليهـــا ـفــي مكـــان الواقعـــة بمعرـفــة الضـــابط ســـالف ال

 صباحا وكان يمشـط ١ الساعة ؟؟؟؟؟الذكر أيضا والذي سطر محضره في 
مكــان الحــادث فقــام بــالعثور علــي تلــك الطبنحــة محــل األحــراز والمطموســة 

 مــم دون تحدـيـد مالكهــا وـلـيس ـفـي األوراق مــا ـيـدل أو يثـبـت ٩المعــالم عـيـار 
أنهـــا ملـــك المـــتهم الماثـــل أو أنهـــا خاصـــة بـــه أو قـــام باســـتخدامها فـــي علـــي 

فضال عن خلو األوراق من مـا يفيـد ملكيـة تلـك الطبنجـة ألي مـن .. الواقعة 
 .المتهمين والسيما المتهم األول 
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 وكذا أيضا 
) علي فرض صحة ذلـك(الطبنجة التي تم العثور عليها بمنزل المتهم األول 

الشــــاهد  (؟؟؟؟؟؟/ وذـلـــك بمعرـفـــة الضــــابط ..  ـلـــه عـلـــي اـلـــرغم مــــن انكارـنـــا
ـــــات ـــــذي ســــــطر ) ؟؟؟؟؟؟(مــــــم تحمــــــل أرقــــــام ٩وعيارهــــــا ) الســــــادس لإلثـب واـل
 صباحا بعـد القـبض علـي المتهمـان األول ٤ الساعة ؟؟؟؟؟محضرها بتاريخ 

 .والثاني 

 وهو األمر الذي يدل علي 
لفا ـبـاألحراز انتـفـاء ضــبط األحــراز ســالفة اـلـذكر واألســلحة النارـيـة المحــددة ســ

مع المتهم سواء كان ذلك أثناء القبض عليه أو حدوث الواقعة أو فـي منزلـه 
 .وانتفاء صلة بتلك األسلحة 

 هذا فضال عن 
انتفاء صلته بالذخائر محل األحراز المضبوطة أيضا والتي تـم العثـور عليهـا بمكـان الحـادث لخلـو  

ح المســــتخدمة فيــــه تحديــــدا أو تحديــــد مالكهــــا أو األوراق بمــــا يفيــــد صــــاحبها أو مالكهــــا أو تحديــــد الســــال
بما مؤداه انتفاء صلة المتهم باألحراز الخاصة بالذخائر والمتمثلة في الطلقـات .. المستخدم لذلك السالح 

 .الفارغة وكذلك المقذوفات محل المضبوطات باألوراق 

 ومما سبق فإنه يدل علي 
 والـذخائر محـل األوراق سـواء كانـت بندقيـة آليـة أو انتفاء صـلة المـتهم الماثـل بـاألحراز المضـبوطة 

ـمـم أو الطلـقـات الفارغــة والمـقـذوفات والســالف بـيـانهم ٩طبنجــة معلومــة األرـقـام أو مطموســة البياـنـات عـيـار 
ٕبمــا مــؤداه انتفــاء حيــازة واحــراز المــتهم الماثــل لألســلحة الناريــة والــذخائر المبينــة بــاألوراق .. وتوضــيحهم 

ٕوكـــذلك انتـفــاء حـيــازة واحـــراز المـــتهم الماـثــل لـلــذخائر المبيـنــة .. د إـلــي المـــتهم الماـثــل محـــل االتهـــام المســـن
 .وبالتالي انتفاء أرتكابه لتلك الجرائم والتهم المسندة إليه لألسلحة والذخائر .. باألوراق 

 هذا باإلضافة إيل أن 
الــذين كــانوا  هــم ؟؟؟؟؟؟والتــي توصــلت أن عائلــة ) علــي فــرض صــحتها(التحريــات محــل الواقعــة 

وحيــث أن الطبنحــة ..  مــم وكــانوا يتبادلونهــا فيمــا بيــنهم ٩يحملــون أســلحة ناريــة عبــارة عــن طبنجــة عيــار 
وكذلك عدم وجـود بصـمات .. محل األحراز قد تم إثبات انتفاء صلة المتهم الماثل بها كما سبق إيضاحه 

 ٕقيام المتهم بحيازة ثمة أسلحة وانما بما مؤداه انتفاء .. شخصية علي األحراز تدل علي المتهم الماثل 
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 . علي الشيوع وهو ما ال يجوز التعويل عليه؟؟؟؟؟؟جاء اتهامه بذلك علي سبيل أنه فرد من عائلة 

 ومجلة مما سبق
دليال علي انتفاء قيام المتهم الماثل الرتكابه واقترافه الجرائم والتهم المسندة إليه بأمر اإلحالة سواء 

ٕفضــال عــن حيــازة واحــراز األســلحة .. القتــل أو الشــروع فـيـه العمــد مــع ســبق اإلصــرار اســتعراض القــوة أو 
 للـــتهموذلـــك النتفـــاء ركنـــي الجريمـــة المـــادي والمعنـــوي للجـــرائم ســـالفة الـــذكر .. والـــذخائر بغيـــر تـــرخيص 

 .المسندة إليه 

  عشر احلادي الوجه 

 اعتصمت بأقوالـه النيابـة والذي ؟؟؟؟؟؟/ بطالن الدليل املستمد من أقوال الشاهد اخلامس 

ذلك أن الثابت أن أقوال هذا الشاهد قد جـاءت مناهضـه .. يف تقديم املتهم لالتهام املاثل 

فضـال عـن تضـاربها يف أكثـر مـن .. ود والتحريـات ملا ثبت باألوراق من أقـوال سـائر الشـه

أدلـة وهو األمر الذي كان حريا علـي النيابـة عـدم الركـون إليهـا ضـمن قائمـة .. موضع 

  .الثبوت 

 وحيث أن 
الشـــاهد الســـالف ذكـــره طبقـــا لشـــهادته المســـطرة بأدلـــة الثبـــوت والمبينـــة بـــاألوراق جـــاءت متناقضـــة  

ممــا يجعــل ـفـي شــهادته اخــتالف ـبـين وواضــح وجـلـي ويتمـثـل ذـلـك ـفـي .. ومتضــاربة مــع مــا جــاء ـبـاألوراق 
 كـان باأليـدي ولـيس باألسـلحة ؟؟؟؟؟؟ئلة كونه قد أفاد في أقواله بالتحقيقات بأن التعدي عليه من أفراد عا

ثـم تـارة أخـري .. ثـم تـارة يـأتي بمـا يفيـد بـأن التعـدي عليـه كـان بالعصـي .. ممـا أحـدث بـه جـروح سـطحية 
ـيـأتي بـمـا يفـيـد ـبـأن التـعـدي علـيـه ـكـان باألســلحة النارـيـة وأنـهـم أطلـقـوا علـيـه واـبـل ـمـن األعـيـرة النارـيـة ومــنهم 

 .المتهم الماثل 

 دل علي مما ي.. وهذا 
التناقض والتضارب البين الجلي في أقوالـه بالتحقيقـات ممـا يطـرح تلـك الشـهادة جانبـا لمـا فيهـا مـن 

ممــا مــؤاده عــدم جــواز التعوـيـل عليهــا واالســتناد إليهــا فــي إداـنـة المــتهم الماـثـل بثمــة .. اخــتالف فيمــا بينهــا 
 .ضا بالدفع األول بالمذكرة الماثلة وذلك كما سبق إيضاحه أي.. جريمة من الجرائم المسندة إلي المتهم 

 هذا فضال عن أن 
فإنـه أيضــا متهمـا بالشـروع ـفـي .. الشـاهد سـالف اـلـذكر كمـا أنـه شــاهد لإلثبـات ضـد الـمـتهم الماثـل  

وهو األمر الـذي يجعـل لشـهادته دافعـا وسـببا فـي .. القتل العمد للمتهم الماثل طبقا ألمر اإلحالة باألوراق 
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 ومنهــا المــتهم الماثــل ؟؟؟؟؟؟خالفــات ســابقة وقديمــة بــين عائلــة الطــرفين وهمــا عائلــة إداـنـة المــتهم لوجــود 
 .وهو ما أثبته الشاهد في شهادته بتلك الخالفات ..  ومنهم الشاهد ؟؟؟؟؟؟وعائلة 

 وهو مما يدل علي أن 
سـتناد بما مؤداه عدم جـواز التعويـل عليهـا أو اال.. شهادة ذلك الشاهد باطلة لوجود تلك الخالفات  

 .إليها لقيام الشاهد بدرء االتهام الموجه إليه والسالف ذكره ضد المتهم باإلدانة بتلك الشهادة الباطلة 

 هذا فضال عن أن 
 .. ؟؟؟؟؟؟ٕالشاهد لـم يـذكر صـراحة بقيـام المـتهم باالعتـداء عليـه وانمـا تـم تحديـده كونـه أحـد عائلـة  

مـمـا يجـعـل تـلـك .. ة مــع أقارـبـه دون تحدـيـد دوره تحدـيـدا فضــال عــن قيامــه ـبـإطالق واـبـل مــن األعـيـرة النارـيـ
والشـاهد .. سـبعة وسـبعون عامـا ) ٧٧ (؟عمرالشهادة تخالف الواقع والمنطق لكون المتهم قد تجاوز من ال

ممــا يجعــل االعتــداء عليــه مــن شــخص فــي ذلــك .. خمســة وعشــرون عامــا ) ٢٥(ه عمــرشــاب لــم يتجــاوز 
 المتهم لم يشهد الواقعة ولم يكن حاضرا بها فـي بـدايتها ولكـن بعـد فضال عن كون..  أمر مستحيال عمرال

نشــــوب الخــــالف والمشــــادة الكالميــــة والتشــــاجر بــــين المجنــــي عليــــه الشــــاهد ســــالف الــــذكر وبــــين المــــتهم 
  .؟؟؟؟؟؟/األول

 وهو األمر الذي يدل علي 
عليهـــا أو عـــدم صـــحة مـــا جـــاء بشـــهادته فضـــال عـــن كونهـــا شـــهادة ال يصـــح األخـــذ بهـــا والتعويـــل  

بمـا مـؤاده بطـالن الـدليل المسـتمد منهـا فـي إدانـة المـتهم .. وبالتـالي بطـالن تلـك الشـهادة .. االستناد إليها 
 .الماثل 

 ما استقرت عليه حمكمة النقض يف هذا املعني .. وهذا 
بأنه ال يقع الحكم في تناقضه أو تضاربه بين األسـباب أو تسـتند المحكمـة علـي دليلـين متناقضـين 

 .ون تفسير لهذا التناقض د
 )٧٥ ص ٣١ رقم ٣ أحكام النقض س ٢٢/١٠/١٩٥١نقض (

 وكذا قضت 
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات ومن شـأن ذلـك لـو صـح أن يغيـر وجـه الـرأي فـي  

الدعوى ، كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بنفسها بلوغـا إلـي غايـة األمـر 
نه أو ترد عليه بما يدحضه إذا هي رأت طرحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكـان مـا أوردتـه ردا عليـه م

 بقاله االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ بما ينطوي عليه من مصادرة الدفاع بأن حكمها يكون 
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 .معيبا يستوجب النقض 
 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٢١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض جلسة (

 وقضت أيضا 
مـــن المـقــرر أن لمحكمـــة الموضـــوع أن تســـتخلص مـــن أـقــوال الشـــهود وســـائر العناصـــر المطروحـــة  

 أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ، 
 .مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣ن رقم الطع(
 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (

 عشر الثاني وجهال 

ملـا شـابهما مـن .. املستمد من شهادة شـاهدي اإلثبـات السـادس والسـابع بطالن الدليل 

تناقض وقصور فضال عن كونهما القائمني باإلجراءات الباطلة والتحريـات املشـوبة بالقصـور 

 .العوار و

 وحيث أن 
وأنــه قــام ..  القــائم بضــبط كــال مــن المــتهم األول والثــاني ؟؟؟؟؟؟/ الشــاهد الســادس وهــو الضــابط  

 ؟؟؟؟؟ حتـى ؟؟؟؟؟حيـث قـام بإجرائهـا فـي المـدة مـن .. بمساعدة الشاهد السابع في تحرياته وله دور فيها 
 بمـا مـؤداه غيـر جـادة كمـا سـبق إيضـاحه ..وجاءت تحرياته غير كافيـة وغيـر دقيقـه .. كما جاء باألوراق 

 .فضال عن انه لم يقم بضبط المتهم الماثل .. في الدفع الثاني المذكرة الماثلة 

 لذا فإن 
وـكــذلك بطـــالن .. لمــتهم النتـفــاء صــلته بضـــبط المــتهم صــحة االتـهــام لشــهادته ليســـت دلــيال عـلــي  

 فــي مضــمونها مــن حيــث المعلومــات فضــال عــن اخــتالف شــهادته عــن شــهادة الشــاهد الســابع.. تحرياتــه 
بمــا مــؤداه عــدم جــواز التعويــل علــي شــهادة الشــاهد المــذكور فــي إدانــة .. الــواردة عــن الواقعــة وتحريــاتهم 

حـيـث .. وبالـتـالي بطـالن اـلـدليل المسـتمد ـمـن شـهادته ـفـي إدانـة الـمـتهم الماثـل .. المـتهم أو االســتناد إليهـا 
 .التحريات المزعومة الباطلة  أنها ال صلة لها بالمتهم سوي ما جاء ب

 أما من حيث شهادة الشاهد السابع 

  القائم بالتحريات ؟؟؟؟؟؟/ الضابط 
  الساعة ؟؟؟؟؟فإنه قد تم إثبات بطالن التحريات التي قام بإجرائها والمسطرة بالمحضر بتاريخ  
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.. ضـال عـن عـدم صـحتها ف.. وذلـك لعـدم كفايتهـا وعـدم دقتهـا .. مساءا والمسماة بالتحريـات المبدئيـة ١٢
 .مما يجعلها تحريات غير جدية كما سبق إيضاحها في الدفع الثاني بالمذكرة الماثلة 

 وبالتايل فإن
بمــا مــؤداه .. ـيـؤدي حتمــا ـلـبطالن شــهادة مجــري تـلـك التحرـيـات .. بطــالن التحرـيـات لعــدم جــديتها 

مجريهـا وأنهـا ال تصـلح دلـيال للثبـوت بطالن الـدليل المسـتمد مـن تلـك الشـهادة والتـي ال تعبـر إال عـن رأي 
 .ضد المتهم 

 وهو ما استقرت عليه أحكام حمكمة النقض يف هذا املعني 
التحرـيـــات ال تصــــلح بمفردهــــا أن تكــــون دـلـــيال كافـيـــا بذاـتـــه إذ هــــي ال تعــــدو أن تكــــون مجــــرد رأي  

دد حتــى لصــاحبها يخضــع الحتمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق والكــذب إلــي أن يعــرف مصــدرها ويتحــ
يتحـقـق القاضــي بنفســه مــن هــذا المصــدر يســتطيع أن يبســط رقابـتـه عـلـي اـلـدليل ويـقـدر قيمـتـه القانونـيـة ـفـي 

 .اإلثبات 
 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات وشـهادة مجريهـا  

 أساسـيا ـفـي ثبـوت االتـهـام فـإن حكمهـا يـكـون قـد تعـيـب فـي اسـتدالله األـمـر الـذي يؤـكـد قصـور الحـكـم دلـيال
 .وفساده مما يعيبه ويستوجب نقضه واإلحالة 

 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٥٩ س ٣/١١/١٩٨٨طعن جنائي جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠طعن جنائي جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠طعن جنائي جلسة (

 وملا كان ذلك فإن 
ولما كانت الشهادة من نطـاق .. من ضروب القول الصحيح أن الشهادة واقعة ذات أهمية قانونية  

الدعوى الجنائية فإن الواقعة موضوع الشهادة تستمد أهميتها من حيث داللتها علي وقوع الجريمة ونسـبتها 
تـؤدي لـه الحقيقـة باسـتنتاج سـائغ يـتالءم مـع إلي المتهم وهو ما يتضح معه أن موضوع الشهادة يمكن أن 

 .القدر الذي رواه الشاهد مع عناصر اإلثبات األخرى 
 )٤٤٢نجيب حسني في مؤلفه اإلثبات الجنائي / قالها الفقيه الدكتور(
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 وهو ما قررته أحكام حمكمة النقض يف قوهلا 
ا شــهادته وتعويــل القضــاء انــه مــن المقــرر أن وزن أقــوال الشــاهد وتقــدير الظــروف التــي يــؤدي فيهــ 

علي أقواله مهما وجه إليه مـن مطـاعن وحـام وحولهـا مـن شـبهات كـل ذلـك مرجعـه إلـي محكمـة الموضـوع 
تنزـلـه المنزلــة التــي تراهــا وتقــدره التقــدير الــذي تطمــئن إليــه وهــي متــي أخــذت بشــهادته فــإن ذلــك يفيــد أنهــا 

 .دم األخذ بها أطرحت جميع االعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي ع
 )٣٠/٥/١٩٨٥ ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٣٢٧الطعن رقم (

 وقضت كذلك بأن 
الحكم إذ حمل أقوال هـذا الشـاهد علـي مجمـل اإلنكـار والكـذب ورتـب علـي ذلـك تشـككه فـي صـحة  

الدليل المستمد من أقواله هو والشاهد الثاني فإنه يكون قد نحي منحي التعسـف فـي االسـتنتاج وتـردي فـي 
.. اد فـي االسـتدالل ، فضـال عـن أن المحكمـة لـم تكشـف عـن وجـه مـا اسـتولت بـه الصـلة بـين حومة الفس

حتــى يســوغ مــذهب الحكــم فــي تــرجيح وجهــه نظــر علــي أخــري بــل أن ذلــك كــان يتطلــب مــن المحكمــة أن 
 .تجري تحقيقا تتقصي به وجه الرأي في أمر هذا الدفاع 

 )١٤/٥/١٩٧٩ ق جلسة ٤٧ لسنة ١٢٤٩الطعن رقم (

 ة مما سبق فإن ومجل
شــاهدي اإلثبــات الســادس والســابع الســالف ذكــرهم ال يجــوز التعويــل علــي شــهادتهم النتفــاء صـــلة  

فضـــال عـــن قيامـــه باالشـــتراك فـــي التحريـــات المزعومـــة .. الشـــاهد الســـادس بـــالمتهم لعـــدم قيامـــه بضـــبطه 
ممــا ..  لعــدم جــديتها وكــذلك الشــاهد الســابع لــبطالن تحرياتــه عــن الواقعــة.. الباطلــة كمــا ســبق إيضــاحه 

 .يستتبع بطالن شهادتهم لكونهم المجريان لتلك التحريات الباطلة 

 وهو األمر الذي يؤدي حتما 
وذلـك طبقـا لمـا جـاء بأحكـام .. لبطالن الدليل المستمد من شهادة المذكورين سلفا في إدانة المـتهم  

همية قانونيـة وأن الـدفاع ومـا وجـه إلـي النقض سالفة الذكر والتي وضحت وبينت أن الشهادة لما لها من أ
انه يجب علي محكمة الموضوع التحقـق مـن تلـك الشـهادة والتقصـي .. تلك الشهادة من مطاعن وشبهات 

بنفسها بل أن تجري تحقيقا تتقصي منه وجه الحق في أمر هذا الدفاع حتى تطمـئن إمـا لثبـوت اإلدانـة أو 
 .القضاء ببراءة المتهم الماثل بما يقتضي معها .. التشكك في تلك الشهادة 

 

 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

 

 

97 

 عشر الثالث وجهال 

أن األوراق ـقـد أثبـتـت ـعـدم ـصـحة االتـهـام املوـجـه للـمـتهم بـشـأن حـيـازة األـسـلحة 

حيث جاءت األوراق خلوا من أي دليل أو قول يفيد بأنه كان حيمل .. حمل الضبط والذخائر 

 . يف الواقعة برمتها أو اشرتك.. أو استخدم سالحا أو ضبط سالحا مبنزله .. سالحا 

 وحيث أن 
األحــــــراز المضــــــبوطة محــــــل األوراق هــــــي عبــــــارة عــــــن بندقيــــــة آليــــــة تــــــم العثــــــور عليهــــــا بمنــــــزل  
الضـابط عرفـة مصـباحا ب ٨ السـاعة ؟؟؟؟؟طبقا لما جاء بمحضـر الضـبط المسـطر فـي .  ؟؟؟؟؟؟/المتوفى

فضـــال عـــن انتـفــاء حيازـتــه  .. وهـــو ممـــا ـيــدل عـلــي انتـفــاء صـــلة المـــتهم الماـثــل بتـلــك الحـــرز .. ؟؟؟؟؟؟/ 
 .ٕواحرازه لهذا الحرز 

 وكذلك 
مـم ٩ وهـي عيـار ؟؟؟؟؟؟/ تـم العثـور عليهـا بمنـزل المـتهم قيـل بأنـه الحرز الخاص بالطبنجـة التـي  

 صــباحا ٤ الســاعة ؟؟؟؟؟ علــي جســم الســالح طبقــا للمحضــر المســطر بــاألوراق فــي ؟؟؟؟؟؟تحمــل أرقــام 
لك الحـــرز ذوهـــو ممـــا يـــدل علـــي انتفـــاء صـــلة المـــتهم الماثـــل بـــ .. بمعرفـــة الضـــابط الســـالف ذكـــره أيضـــا

 .ٕوبالتالي انتفاء حيازة واحراز المتهم لهذا الحرز ) .. علي فرض صحة ذلك(المضبوط مع المتهم األول 

 وأيضا 
 مــم مطموســة المعــالم والبيانــات والتــي تــم العثــور عليهــا بمكــان ٩الحــرز الخــاص بالطبنجــة عيــار  
 صـباحا ١١ السـاعة ؟؟؟؟؟ والمسطر محضرها فـي ؟؟؟؟؟؟/ فة الضابط القائم بالتحريات بمعر.. الحادث 

فضـال عـن خلـو األوراق مـن ثمـة .. والذي جاء خالية من معرفـة صـاحبها أو مالكهـا أو المسـتخدم لهـا .. 
 فضـال عـن.. وهـو ممـا يـدل علـي انتفـاء صـلة المـتهم بـذلك الحـرز .. دليل علـي صـلة المـتهم الماثـل بهـا 

  .ٕانتفاء حيازته واحرازه لهذا الحرز

 وأخريا 
الحــزر الخــاص بالطلـقـات النارـيـة والمـقـذوفات المضــبوطة والمبيـنـة ـبـاألوراق والـتـي ـتـم العـثـور عليهــا  

 واـلـذي عـثـر عليهــا أثـنـاء معايـنـة ؟؟؟؟؟؟/ بمكــان الحــادث بمعرـفـة الضــابط الســالف ذكــره الـقـائم بالتحرـيـات 
والتـي جـاءت األوراق خاليـة مـن تحديـد ..  مسـاءا ٣السـاعة ؟؟؟؟؟ ي مكان الحادث والمسطر محضـرها فـ

الماـلـك لهــا أو المســتخدم لتـلـك الطلـقـات أو المـقـذوفات ســوي مــا جــاء أنهــا ـتـم اســتخدامها ـفـي الواقعــة أثـنـاء 
 تبادل الطلقات النارية في المشاجرة بين العائلتين دون تحديد الشخص القائم بها أو مالكها أو مستخدمها 
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 .يدا تحد

 هذا فضال عما 

أوراه تقرير الطب الشرعي من أن المقذوفات محل الفحص غير  

وهـو األمـر الـذي يؤكـد عـدم حمـل المـتهم ..  مـم ٩ة خاصة بالطبنج

  .؟؟؟؟؟؟لهذا السالح أو أيا من المتهمين من عائلة 
 فضال عن 

نتـفــاء صـــلته بتـلــك ممـــا ـيــدل عـلــي ا.. خـلــو األوراق مـــن ثمـــة دلـيــل عـلــي صـــلة المـــتهم الماـثــل بهـــا 
 .ٕوبالتالي انتفاء حيازته واحرازه لهذه االحراز المضبوطة باألوراق .. األحراز السالف ذكرها 

 هذا باإلضافة إيل 
 ٥,٣٠ الســاعة ؟؟؟؟؟؟مــا جــاء ـبـاألوراق مــن شــهادة الضــابط المجــري للتحرـيـات الســالف ذكــره ـفـي  

 ؟؟؟؟؟؟لنارية بالواقعـة مـن البنـادق اآلليـة هـم عائلـة مفادها أن الذين كانوا يحملون األسلحة ا.. بالتحقيقات
 . مم وذلك علي فرض صحة ما جاء بأقواله ٩ كانوا يحملون طبنجة عيار ؟؟؟؟؟؟أما عائلة 

 علي الرغم أن 
مفـاده أن الـذي كـان ..  فـي التحقيقـات ؟؟؟؟؟؟ما جاء بأقوال المصابين والمجني علـيهم مـن عائلـة  

واـلــذي ـقــام ـبــإطالق ؟؟؟؟؟ /  هـــو المجـنــي علـيــه المـتــوفى ؟؟؟؟؟؟ن عائـلــة  مـــم مـــ٩يحمـــل الطبنحـــة عـيــار 
/ األعـيـرة النارـيـة منهــا عـنـدما شــاهد أقارـبـه وهــم المجـنـي عـلـيهم ـمـن عائلـتـه مصــابين عـلـي األرض والمــدعو

 مما أحـدث بهـا إصـابات فضـال عـن ؟؟؟؟؟؟ يطلقون وابل من األعيرة النارية علي عائلة ؟؟؟؟؟؟و ؟؟؟؟؟؟
 والـتـي ؟؟؟؟؟؟ ممــا أودت بحياـتـه بعــد أن أصــاب المجـنـي عـلـيهم مــن عائـلـة ؟؟؟؟؟/ ـنـي علـيـه إصــابة المج

 .أودت إصابتهم للوفاة أيضا 

 ومن هنا مما يدل علي أن 
 مــــم والتــــي جــــاءت ٩المــــتهم الماثــــل لــــم يكــــن حــــامال لتـلـــك الطبنجــــة عيــــار 

  يحملونهــا ويتبــادلون فيمــا؟؟؟؟؟؟بتحريــات الضــابط ســالف الــذكر أن عائلــة 
وبالـتــالي انتـفــاء .. ممـــا ـيــدل عـلــي انتـفــاء صـــلة المـــتهم الماـثــل بهـــا .. بـيــنهم 

 .ٕحيازته واحرازه لها 
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 هذا 
فضـال .. وقد خلت األوراق من ثمة أحـراز ألسـلحة بيضـاء أيـا كانـت نوعهـا 

عن خلـو األوراق مـن ثمـة دليـل علـي اسـتخدام أسـلحة بيضـاء بالواقعـة سـواء 
وال يوجـد بـاألوراق سـوى مـا جـاء بالتحريـات .. من التقـارير الطبيـة أو الفنيـة 

 الشاهد الخامس والمتهم السـادس أيضـا والتـي ؟؟؟؟؟؟/ وأقوال المجني عليه 
ال يجــوز التعويــل علــي شــهادته لكونــه متهمــا وشــاهدا فــي نفــس الوقــت كمــا 

كذلك التحريات التي ثبت بطالنها وتناقضها وعدم جـديتها .. سبق إيضاحه 
فضــال عــن خلــو األوراق مــن ثمــة دليــل .. لمســتمد منهــا ممــا يبطــل الــدليل ا

 .علي صلة المتهم الماثل بثمة سالح أبيض قام باستخدامه بالواقعة 

 وهو األمر الذي يدل علي 
انتـفــاء وجـــود دلـيــل أو ســـند ـبــاألوراق عـلــي اســـتخدام أســـلحة بيضـــاء بالواقعـــة 

 ممــا ..ســواء مــا ســلف ذكــره وعــدم جــواز التعويــل عليــه كمــا ســبق إيضــاحه 
.. يدل علي انتفاء صلة المتهم الماثـل بثمـة أسـلحة بيضـاء بواقعـات االتهـام 

ٕفضــــال عــــن انتفــــاء حيازـتـــه واحــــرازه لمثــــل تـلـــك األســــلحة الـتـــي جــــاء ذكرهــــا 
وكــذلك خـلـو األوراق مــن ثمــة .. ـبـاألوراق دون ســند أو مســوغ ـقـانوني يؤكــده 

لماـثـل عـلـي دلـيـل عـلـي وجــود تـقـارير فنـيـة داـلـة عـلـي وجــود بصــمات للمــتهم ا
وذـلــك لخـلــو التقـــارير الطبـيــة والفنـيــة مـــن تحلـيــل البصـــمات .. تـلــك األحـــراز 

 .الوراثية أو الشخصية للمجني عليهم جميعا 

 ومجلة مما سبق فإن 
األحـراز المضـبوطة محـل األوراق جميعهـا السـالف ذكرهــا والمبينـة بـاألوراق لـيس للمـتهم ثمـة صــلة  

فضـال عـن التحريـات  .. ؟؟؟؟؟؟ل المجني عليهم المصـابين مـن عائلـة بها طبقا لما جاء باألوراق من أقوا
فضـال عـن خلـو بـاقي األوراق مـن .. علـي الـرغم مـن إنكارهـا وبطالنهـا ) علي فرض صـحة ذلـك(النهائية 

 .ثمة دليل علي صلته بها 

 وهو مما يدل علي 
.. ة ناريــة أو بيضــاء انتفــاء صــلة المــتهم الماثــل بــاألحراز المضــبوطة بــاألوراق ســواء كانــت أســلح 

بمــا .. فضــال عــن انتفــاء صــلته بالطلقــات والمقــذوفات محــل األوراق بواقعــات االتهــام كمــا ســبق إيضــاحه 
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ٕمؤداه انتفاء حيازته واحرازه لتلك األحراز المضبوطة باألوراق والمسند إليه حيازته واحرازه لهـا سـواء كانـت  ٕ
 .بغير ترخيص طبقا ألمر اإلحالة واالتهام المسند إليه أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل لهذه األسلحة 

  عشر الرابع الوجه 

مبطالعة األوراق يبني أنها قد جاءت خلوا من مثة دليل من املمكن الركـون إليـه يف توجيـه 

 .للمتهم املاثل االتهام 

 وملا كان 
ـتــه لتحريـــك الـــدعوى المـــتهم الماثـــل قـــد تـــم إثبـــات انتفـــاء وخلـــو األوراق مـــن دالـئــل كافيـــة علـــي إدان

وذـلـك كمـا سـبق إيضـاحه باـلـدفع األول .. ٕالجنائيـة ضـده واسـناد الـتهم والجــرائم المسـندة إليـه بـأمر اإلحالـة 
وكذلك انتفاء قيـام المـتهم بارتكابـه لتلـك الجـرائم النتفـاء ركـن الجريمـة المـادي والمعنـوي .. بالمذكرة الماثلة 

 ع الخامس للتهم المسندة إليه كما سبق إيضاحه بالدف

 هذا فضال عن 
ما تم إثباته من بطالن شهادة شـهود اإلثبـات الخـامس والسـادس والسـابع فـي إدانـة المـتهم بارتكابـه  

للجــرائم واـلـتهم المســندة إلـيـه وذـلـك كمــا ســبق إيضــاحه أيضــا باـلـدفوع الســالف ذكرهــا واـلـدفاع المـبـدي بشــأن 
مد من تلك الشهادة باألوراق فـي إدانـة المـتهم بتلـك وهو مما يدل علي بطالن الدليل المست.. تلك الشهادة 

الجــرائم والــتهم ســواء كــان لتضــاربها وتناقضــها فيمــا بينهــا أو لكــون الشــاهد متهمــا ومجنــي عليــه فــي نفــس 
 .الوقت مما ال يجوز التعويل علي الشهادة المبداة من الشاهد الخامس وعدم صحة االستناد إليها 

 وكذلك أيضا 
ممـا أدي إلـي .. وذلـك لعـدم كفايتهـا وعـدم دقتهـا .. الواردة باألوراق لعدم جـديتها بطالن التحريات 

عدم صحتها بما ال يجوز التعويل عليها واالسـتناد إليهـا كمـا سـبق إيضـاحه بالـدفع الثـاني بالمـذكرة الماثلـة 
 .وبالتالي بطالن الدليل المستمد من شهادة الضباط القائمين بتلك التحريات ومجريها .. 

 هذا باإلضافة إيل
انتـفـاء صــلة المــتهم الماـثـل ـبـاألحراز المضــبوطة محــل األوراق ســواء كاـنـت أســلحة نارـيـة ـبـاختالف  

أو كـــذلك أســـلحة بيضـــاء ـلــم ـيــرد بهـــا أحـــراز أو تـــم ضـــبطها وجـــاء .. أنواعهـــا أو ذخـــائر مختلفـــة األـنــواع 
ز المـتهم لتلـك األسـلحة والـذخائر محـل ٕبمـا مـؤداه انتفـاء حيـازه واحـرا.. إيراداها باألوراق دون سـند قـانوني 

 .ٕاألحراز المضبوطة والمسندة إلي المتهم بحيازته واحرازه لها 
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 هذا فضال عن 
خـلـــو التـقـــارير الطبـيـــة والفنـيـــة الخاصــــة بفحــــص األحــــراز المضــــبوطة محــــل 

وبالـتــالي بطــالن اـلــدليل .. األوراق مــن ثمــة دلـيــل إدانــة ضـــد المــتهم الماثــل 
فضـال عـن انتفـاء .. نة المتهم كمـا سـبق إيضـاحه سـلفا المستمد منها في إدا

وذلـك مـن حيـث .. أركان تلك الجرائم المسـندة إلـي المـتهم المـادي والمعنـوي 
انتفـاء قـيـام الـمـتهم بثمـة فـعـل أدي إـلـي القتـل العـمـد أو الشــروع فيـه عـمـدا ـمـع 
ســبق اإلصــرار محــل اـلـتهم المســندة إـلـي المــتهم كمــا ســبق إيضــاحها باـلـدفوع 

 .ف ذكرها السال

 وهو األمر الذي يدل علي 
 ضــد المــتهم الماثــل علــي قيامــه بارتكــاب واقتــراف الجــرائم والــتهم اتهــامخلــو األوراق مــن ثمــة دليــل  

وأن مـا جـاء بـاألوراق ال يعـدو كونـه قـرائن ال ترقـي لمسـتوى الـدليل .. المسندة إليـه بـأمر اإلحالـة بـاألوراق 
بإدانتـه أن يكـون علـي وجـه اليقـين والجـزم ولـيس علـي سـبيل الظـن الذي يلـزم إلدانـة المـتهم وصـدور حكـم 

 .والتخمين بما ال يدع مجاال للشك والريبة في إدانته 

 دت عليه ونصت علي أن كوهو ما قضت به أحكام حمكمة النقض وأ
األحكـــام الجنائـيـــة يجـــب أن تبـنـــي عـلـــي الجـــزم واليـقـــين ال الشــــك والتخمـــين وأن األحـكـــام الصــــادرة  
 .ة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين باإلدان

 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 هذا فضال عن 
وذلـك لبلـوغ الهـدف والغايـة فـي الوصـول .. وجوب التحقق في األدلة وفحصها وبحثها وتمحيصـها  

ل بهــا المــتهم إلثبــات فلربمــا لــو ـتـم بحــث وتمحــيص والتحقــق مــن تـلـك األدلــة المحــا.. إـلـي الحــق والعداـلـة 
فضـال عـن أن التشـكك فـي أي .. إدانته لتغير وجه الرأي فـي الـدعوى مـن حيـث ثبـوت اإلدانـة مـن عدمـه 

دليــل منهــا أو طــرح ثمــة دليــل وتســاقطه يــؤدي حتمــا لتســاقط بــاقي األدلــة وانتفــاء مبــدأ تســاند األدلــة التــي 
 المــتهم مــن تلــك الجــرائم والــتهم المســندة إليــه بمــا مــؤداه بــراءة.. يكــون ســندا للحكــم علــي المــتهم باإلدانــة 

 والسيما وجوب الرد علي دفاع المتهم الجوهري وبحثه وتمحيصه والتحقق منه علي أن يكون .. باألوراق 
 .الرد سائغا 
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 ويف هذا املعني ما أكدته أحكام حمكمة النقض التي قضت بأن
حكمـة الموضـوع فـي مـدي كفايـة األدلـة من المقرر أنه وأن كانت محكمة النقض ال تملـك مراقبـة م

إثباـتـا أو نفـيـا إال أنـهـا تمـلـك ـفـي نطــاق رقابتـهـا للمنطــق القضــائي التثـبـت ـمـن ـمـدي صــالحية األدـلـة اـلـواردة 
.. فـــي الحكـــم مـــن ناحيـــة موضـــوعية بحتـــه ألن تكـــون للوقـــائع المختلفـــة عناصـــرها إثـبــات أو نفـــي ســـائغة 

ا كاـنـت أكـيـدة ـفـي داللتهــا االفتراضــية وال يجــوز االعتمــاد عـلـي ـفـالقرائن القضــائية ال تصــلح لإلثـبـات إال إذ
مجرد الدالئل في اإلثبات ألنها بحكم طبيعتها ال تدل علـي الواقعـة المـراد إثباتهـا بطبيعـة مثبتـة غيـر قابلـة 

 للتأويل 
 )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج أحكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض (

 )٨٨ ص ٥٨٢ رقم ١ مج القواعد ج ٢٨/٤/١٩٤٥نقض (

 أيضا استقر رأي الفقهاء علي أنو
يجــب أن يكــون اقتنــاع القاضــي مبينــا علــي أدلــة صــحيحة وكيفــي أن يتــوافر لديــه دليــل واحــد متــى  

 .كان هذا الدليل كامال أما إذا هو استند إلي استدالالت وهو ما كان حكمه معيبا 
 )٩٠-٨٩-٨٤مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة الثانية (

 وأيضا 
س للقاضي أن يبني حكمه إال علـي أدلـة فيجـب أن يتـوافر لديـه دليـل كامـل علـي األقـل وال مـانع لي 

بـعـد ذـلـك ـمـن أن يـعـززه باالســتدالالت فيـكـون حكـمـة معيـبـا إذا اســتند عـلـي االســتدالالت وحــدها ولـكـل دلـيـل 
 .قواعد وأصول ال يكتسب حق الدليل إال بها 

 )٤١٧ و٤١٦ ص ٧٩سنة  ل١١شرح قانون اإلجراءات الجنائية طبعة (

 وكذا قضت بأنه 
يتعـــين علـــي المحكمـــة أن تعـــرض لـــدفاع الطـــاعن وتقســـطه حقـــه فـــي البحـــث مـــادام منكـــرا للتهمـــة  

المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وأن الدفاع الجوهري هو الـذي يرتـب عليـه لـو صـح تغيـر وجـه الـرأي فـي 
 فـيــه أو ـتــرد علـيــه بأســـباب ســـائغة ـتــؤدي إـلــي اـلــدعوى فتـلــزم المحكمـــة أن تحقـقــه بلوغـــا إـلــي غاـيــة األمكـــر

 .إطراحه
 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة أحكام نقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض (
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 وكذا قضت بأن 
المحكمة تلتزم دوما بإقامة حكمها علي قـدر كـافي بتبريـر قضـائها ويتحقـق هـذا التقـدير بـالرد علـي  

 شـــريطة أن تـــدل بأســـباب ســـائغة فـــي العقـــل أوجـــه الـــدفاع دون الجـــري وراء أدلتـــه ومالحقتهـــا دلـــيال دلـــيال
 .والمنطق علي طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 

 )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض (

 وكذا أيضا قضت بأنه 
إذا طرح علي المحكمة دفاعا كان عليها أن تنظر فـي أثـره فـي الـدعوى فـإن كـان منتجـا فعليهـا أن  

ر مدي جديته فإذا ما رأته متسما بالجدية قضـت إلـي فحصـه لتقـف علـي أثـره فـي قضـائها فـإن هـي لـم تقد
 .تفعل كان حكمها قاصرا 

 )ق٤٦ سنة ٥١٩طعن رقم (
 )١٠٦٩ ص ١ مجموعة ٣١ س ١٢/٤/١٩٩٠ ق جلسة ٤٨ سنة ٩٨٣طعن رقم (

  عشر اخلامس الوجه 

تهـام أسـندته للمـتهم املاثـل دون أن قصور حتقيقات النيابة العامة فيما ركنت إليه من ا

وهو .. وذلك علي الفرض اجلديل بصحتها .. ي أحاطت بالواقعة شيوع التيستبني هلا حالة 

األمر الذي يوصم هذه التحقيقات بالقصور الذي كان مؤداه تقديم املـتهم لالتهـام املاثـل 

 .من خالل قائمة أدلة الثبوت التي أسست عليها اتهامها 

 وحيث أن 
النيابــة العاـمــة أســـندت إـلــي المــتهم الماـثــل اـلــتهم والجـــرائم المســـندة إليــه ـبــأمر اإلحاـلــة وذـلــك لكوـنــه  

فاعال مـع آخـرين مـن المتهمـين مـن األول حتـى الخـامس فيمـا بيـنهم معـا بقيـامهم بإرتكـابهم جميعـا الجـرائم 
 والنـاتج عـن اسـتعراض القـوة والتهم المسندة إليهم بالقتل العمد والشروع في القتل العمـد مـع سـبق اإلصـرار

ٕفضـال عـن حيـازة واحـراز األسـلحة الناريـة .. دون تحديد دور كل منهم في ارتكاب تلك الجـرائم تحديـدا .. 
 .والذخائر التي تستعمل عليها بدون ترخيص والمبينة باألوراق 

 علي الرغم أن 
والمصــاب مــنهم عــدد  ؟؟؟؟؟؟مــا جــاء بــاألوراق وذلــك مــن حيــث أقــوال المجنــي علــيهم مــن عائلــة  

بــأن الــذي كــان يحمــل ســالحا ناريــا هــو المتــوفى .. خمســة مــن المجنــي علــيهم والمحــددين بــأمر اإلحالــة 
الوحـيـد مــنهم واـلـذي أصــيب وأودت إصــابته إـلـي الوـفـاة غـيـر المصــابين الســالف ذكــرهم وهــو المجـنـي علـيـه 
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يــرة الناريــة علــي المتــوفين مــن  مــم وأطلــق بهــا األع٩وأنــه هــو الــذي كــان يحمــل طبنجــة عيــار  .. ؟؟؟؟؟/
وذلـك بعـدما شـاهد أقاربـه المجنـي علـيهم مصـابين وملقـون علـي  .. ؟؟؟؟؟؟و ؟؟؟؟؟؟/  وهـم ؟؟؟؟؟؟عائلة 

 إال أنهم أصابوه فأردوه قتيال .. األرض في دمائهم مما دعاه بإطالق النار عليهم دفاعا عنهم وعن نفسه 

 هذا فضال عن أن 
 باألوراق أثبتت أن إصابة المتـوفين السـالف ذكـرهم كانـت بطلـق نـاري عيـار التقارير الطبية الواردة 

..  السـالف ذكـره ؟؟؟؟؟؟مم أي من طبنجة وهو ما يتوافق مـع مـا جـاء بـأقوال المجنـي علـيهم مـن عائلـة ٩
 مـن عائلـة ؟؟؟؟؟/ بما مؤداه أن التقارير تدعم أقوالهم بأن الذي أحدث إصابة المتوفين هو المجنـي عليـه 

 . والتي تم إصابته بعد ذلك وأودت بحياته ؟؟؟؟؟؟

 علي الرغم أن .. هذا 
النياـبــة العامـــة أســـندت االتهـــام ـبــالجرائم والتهمـــة المســـندة إـلــي المـــتهم ـبــأمر اإلحاـلــة إـلــي المتهمـــين 

ممـا يجعـل التهمـة شـائعة بيـنهم وغيـر محـدد فاعلهـا الـذي قـام بارتكابهـا .. الخمسة األوائل في ذلـك األمـر 
 .ا من بينهم وأحدث إصابة المتوفين تحديد

 وال ميكن القبول عقال وال منطقا 
أن المتهمــين الخمســة األوائــل أطلقــوا جميعــا ســواء فــي وقــت واحــد أو عــدة أوقــات مختلفــة األعيــرة  

صــحيحا لتمــت إصــابة وـلـو كــان ذـلـك .. ومــن طبنجــة واحــدة النارـيـة عـلـي المـتـوفين وأحــدثوا ـبـه اإلصــابات 
وهو األمر الـذي لـم .. من األعيرة واإلصابات التي تزيد عن العشرات من الطلقات النارية المتوفين بوابل 

 .يحدث فعليا طبقا لما جاء باألوراق 

 حيث أن 
أربـــع مقـــذوفات ناريـــة بالفخـــذ ) ٤(قـــد أصـــيب بعـــدد  ؟؟؟؟؟؟ / ىالتقـــارير الطبيـــة أوردت إن المتـــوف 

ممـا أدي إلـي .. لـذي أصـاب أسـفل الظهـر واسـتقر بهـا األيسر وتجويف الصدر ثم أخيرا المقذوف الرابع ا
بمــا ـمــؤداه أن ..  ـمــم ٩معرفــة نــوع الســـالح المســتخدم الســتقرار المـقــذوف فــي الجســد وـتــم تحديــده بعيــار 
وذـلــك طبـقــا لمـــا جـــاء .. المصـــاب والمجـنــي علـيــه المـتــوفى المـــذكور ـقــد ـتــم إصـــابته بعـــدد أرـبــع مـقــذوفات 

 .ن سالح أو سالحين علي األكثر وأن إصابته قد تكون م.. باألوراق 

 وكذلك 
األمعــاء الغليظــة والدقيقــة  والــذي أصــيب بالفخــذ األيســر والــذي أدت إلــي تهتــك ؟؟؟؟؟؟/ المتــوفى  

 نتيجة اإلصابة بمقذوف وذلك .. مما أدي إلي نزيف غزير داخل تجويف الحوض والذي أودى بحياته 
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 .ناري واحد فقط 

 ن وهو األمر الذي يدل أيضا علي أ
.. المتهـمـين الخمســة ـلـم يطلـقـوا األعـيـرة النارـيـة عـلـي المـتـوفين وـلـم يحــدثوا جمــيعهم تـلـك اإلصــابات 

بمـــا مـــؤداه شـــيوع التهمـــة بـيــنهم وأن الفاعـــل ال يمكـــن ـبــأي حـــال مـــن األحـــوال طبـقــا للتـقــارير الطبـيــة وـنــوع 
صــين ـلـم يطلقــوا بمــا مــؤداه وجــود شخ.. اإلصــابة وتحدـيـدها يزـيـد عــن ثالـثـة أشــخاص كمــا ســبق إيضــاحه 

 .النار ولم يكونوا فاعلين في الجريمة 

 وهو مما يدل ويؤكد علي أنه 
بما ال يدع مجاال للشك أو الريبة علي شيوع التهمة بين المتهمين دون تحديد الفاعـل األصـلي فـي 

 ال يقبلـه ارتكاب الجرائم أو الجريمة تحديدا أو الفاعلين األصليين إذا تعددوا وليس المتهمـين جميعـا والـذي
فضـال عـن مـا جـاء بـاألوراق مـن أقـوال المجنـي علـيهم والتقـارير الطبيـة السـالف .. العقل والمنطق والواقع 

 هــو المجنــي ؟؟؟؟؟؟والتــي تؤكــد علــي أن الــذي أحــدث إصــابة المتــوفين والمصــابين مــن عائلــة .. ذكــرهم 
طـالق النـار علـيهم مـن المتـوفين  عندما شاهد أقاربه قد سقطوا علي األرض مصابين إثر إ؟؟؟؟؟؟/ عليه 

 . المذكورين سلفا 

 وهو مما يؤكد علي 
بـمـا يقتضــي مـعـه ـبـراءة الـمـتهم الماـثـل ـمـن اـلـتهم المســندة .. انتـفـاء قـيـامهم جميـعـا بارتـكـاب الجريـمـة 

فضـال عـن أن محكمـة الموضـوع إذا .. إليه بأمر اإلحالة لشيوع االتهام بين المتهمـين كمـا سـبق إيضـاحه 
 .ا الدفع يجب عليها أن تلتزم بالوقائع الثابتة باألوراق والسالف إيضاحها تعرضت لهذ

 ويف هذا املعني جاءت أحكام حمكمة النقض وقضت بأن 
ٕمـــن المقـــرر أنـــه وان كـــان الـــدفع بشـــيوع التهمـــة هـــو مـــن الـــدفوع الموضـــوعية التـــي ال تســـتلزم مـــن  

تطمــئن إليهــا ، إال أنهــا متــي تعرضــت للــرد المحكمــة ردا خاصــا اكتفــاء بمــا تــورده مــن أدلــة الثبــوت التــي 
.. علـيـه تعــين عليهــا أن تلـتـزم الوـقـائع الثابـتـة ـفـي اـلـدعوى ، وأن يكــون لمــا ـتـورده أصــل ثاـبـت ـفـي األوراق 

ولما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة ال أصل لـه فـي األوراق ، وكانـت المحكمـة قـد عولـت عليهـا 
 .حكم يكون قد انطوى علي خطأ في اإلسناد في قضائها بإدانة الطاعن ، فإن ال

 )٥/٦/١٩٧٢ بتاريخ ٩٠١ صفحة رقم ٢٣ مكتب فني ٤٢ لسنة ٤٦٤الطعن رقم (
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  عشر السادس الوجه 

حيث كـان حريـا عليهـا أن تقـوم مبعاينـة مكـان الواقعـة  .. حتقيقات النيابة العامةقصور 

وكـذا .. رد بالتحريات من عدمـه لبيان عما إذا كان يستقيم حدوث الواقعة علي النحو الوا

فضال عن تقصـريها يف عـدم .. لبيان موقف الضارب واملضروب وصوال لوجه احلق يف الدعوى 

 .وعدم استدعاء من وردت أمساؤهم بالتحقيقات ملناقشتهم .. اإلملام بواقعات الدعوى 

 وملا كانت 
ة العامــة باســتدعاء أشــخاص وردت األوراق والتحقيـقـات ـقـد جــاء بهــا قصــورا شــديدا لعــدم قـيـام النياـبـ 

أســـمائهم بالتحقيقـــات لهـــم صـــلة بالواقعـــة وربمـــا قـــد يـــؤدي ســـماع أقـــوالهم إلـــي كشـــف أدلـــة جديـــدة وورود 
ـلـو ـتـم ســماع أقــوالهم .. معلومــات وبياـنـات ـقـد ـتـؤدي إـلـي الوصــول إـلـي حقيـقـة الواقعــة واالتهــام والمتهمــين 

 :تالي وهو ما سوف نبينه كال.. واستدعاءهم بالتحقيقات 

  قصور يف معاينة مكان احلادث بالواقعة: أوال 

 حيث أن 
النيابة العامة لم تقم بمعاينة مكان الحادث واكتفـت بمعاينـة الشـرطة لمسـرح الجريمـة وهـذا ال يكفـي 

فضــال لمــا عليهــا مــن واجــب التحقــق ـفـي مــدي صــحة .. لمــا للنياـبـة العامــة مــن رؤـيـة وخـبـرة بحكــم عملهــا 
وهـو مـا لـم تقـم بـه النيابـة ولـم تـورد بـاألوراق مـا يـدل .. مطابقتها بمعاينة مكـان الحـادث األقوال باألوراق و

عـلـي وصــف الشــارع وبياناـتـه تفصــيال وهــو مســرح الجريمــة وعمــا إذا كــان يســمح بمــرور المواشــي والبهــائم 
األمـر وهـو .. بجوار سيارة واقفـة مـن عدمـه كمـا جـاء بـأقوال المـتهم األول لبيـان مـدي صـحتها مـن عدمـه 

وهـو مـا لـم يـتم .. الذي إذا ما تم سوف يحدد الطرف الذي تعدي وطغي وبـدأ وتسـبب فـي حـدوث الواقعـة 
 .مما يعد ذلك قصورا من النيابة العامة  

 فضال عن 
فضــال عــن ..  لكــونهم ـبـنفس الشــارع ؟؟؟؟؟؟ وعائـلـة ؟؟؟؟؟؟ســيناريو حــدوث الواقعــة ومـنـازل عائـلـة 

االمكان مشاهدة الواقعة من غير أفـراد وأشـخاص العـائلتين مـن الجيـران مـن منازل الجيران وعما إذا كان ب
وكــذلك إـنـزال ومطابقــة أـقـوال المجـنـي عـلـيهم والمتهمــين جميعــا والتحرـيـات عـلـي مســرح األحــداث .. عدمــه 

ممـا يـدل علـي قصـور .. وهـو مـا لـم يـتم وروده بـاألوراق .. ومكان الواقعة لبيان مـدي صـحتها مـن عدمـه 
 .لنيابة لعدم معاينتها مكان الواقعة ومسرح الجريمة تحقيقات ا
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 هذا باإلضافة إيل 

  األمساء التي وردت بالتحقيقات دون استدعاءها: ثانيا 
فقــد ورد بالتحقيقــات أشخاصــا لهــم عالقــة وصــلة بالواقـعــة لكــونهم مــن العــائلتين ســواء كــانوا عـلــي 

 أنهــم لهــم صــلة بالواقعــة وأهميــة اســتدعائهم قــد إال.. مســرح الجريمــة ومكــان الحــادث أو كــانوا بعيــدا عنــه 
ـيــؤدي إـلــي معلوـمــات جدـيــدة تكشـــف عـــن حـقــائق ربـمــا ـتــؤدي للوصـــول إـلــي الفاعـــل األصـــلي أو الـفــاعلين 

فضال عـن وجـود أسـماء .. بل وربما تؤدي إلي إدخال متهمين جدد قي القضية .. األصليين في الجريمة 
أصــدقاء لهــم صــلة بالواقعــة ودلــيال علــي صــحة األقــوال مــن أخــري مــن خــارج العــائلتين وهــم جيــران لهــم و

 .عدمها 

 وهم علي النحو التايل 
والـــــذين ســـــبق اتهـــــامهم بالتحريـــــات  .. ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ،؟؟؟؟؟  / ؟؟؟؟؟؟أشـــــخاص مـــــن عائلـــــة  

 والـــــذين وردت أســـــمائهم ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟؟ / ؟؟؟؟؟؟ومـــــن عائلـــــة  .. ؟؟؟؟؟؟/ والمجنـــــي عليـــــه 
.. بــل وصــدر إذن مــن النيابــة العامــة بــالقبض علــي الثــاني والثالــث دون إنفــاذه مــن الشــرطة .. ن كمتهمــي

..  والــذي تــم ســؤاله مــن النيابــة العامــة علــي ســبيل  االســتدالل دون توجيــه االتهــام لــه ؟؟؟؟؟؟فضــال عــن 
ٕ إصـابتهم واطـالق  قاموا بتوجيه االتهام مباشرة لـه بإحـداث؟؟؟؟؟؟علي الرغم أن المجني عليهم من عائلة 

 .أعيرة نارية عليهم 

 هذا فضال عن 
األســماء اـلـواردة عـلـي ألســنة المجـنـي عـلـيهم مــن العــائلتين ـفـي أقــوالهم ـفـي التحقيـقـات وهــم كــال مــن  

/ والـــــــذين جـــــــاءت أســـــــمائهم فـــــــي أقـــــــوال المجنـــــــي علـيـــــــه ؟؟؟؟؟ ) ٤ (؟؟؟؟؟) ٣ (؟؟؟؟؟) ٢ (؟؟؟؟؟) ١(
/ وكــذلك المــدعو .. ١٢٩ – ١٢٤حات مــن الصــف م ب٢,٣٠ة  الســاع؟؟؟؟؟عنــد إعــادة ســؤاله فــي ؟؟؟؟؟؟
 وهـو ٣/١١/٢٠١٦ فـي أقوالـه بالتحقيقـات فـي ؟؟؟؟؟؟/  والذي جاء اسمه علي لسان المجني عليه ؟؟؟؟؟

الذي أبلغ المجني عليه بحدوث الواقعة واستشهد به المجني عليه المذكور علي أنه علم بالواقعة مـن ذلـك 
 .المذكور سلفا 

 إال أن 
 وســماع أـقـوالهم واســتجوابهم بوصــفهم ؟؟؟؟؟؟النياـبـة العاـمـة ـلـم تـقـم باســتدعاء المــذكورين ـمـن عائـلـة  

ولــم يــأتي ورودهــم بالتحقيقــات ولــو علــي ســبيل  .. ؟؟؟؟؟؟متهمــين علــي لســان المجنــي علــيهم مــن عائلــة 
لــذي يــدل علــي وهــو األمــر ا.. فضــال عــن لــم يــتم تنفيــذ إذن النيابــة بــالقبض علــيهم جميعــا .. االســتدالل 
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 أيضــا وســماع ؟؟؟؟؟؟وكــذلك األســماء الــواردة مــن عائلــة .. القصــور الشــديد فــي تحقيقــات النيابــة العامــة 
هـذا فضـال عـن األسـماء الـواردة مـن خـارج العـائلتين السـالف ذكـرهم لبيـان مـدي .. أقوالهم والتحقيق معهـم 

 .صحة أقوال المجني عليهم من عدمه 

 وكذلك

  قات يف عدم مساع أقوال شهود النفيقصور التحقي: ثالثا 
 لســماع أقــوال ؟؟؟؟؟ طلبــا إلــي النيابــة العامــة بتــاريخ ؟؟؟؟؟؟قــدم الــدفاع عــن المتهمــين مــن عائلــة  

 ـبـل طــالبوا أيضــا ســماع أـقـوالهم بحـكـم ـكـونهم ؟؟؟؟؟؟شـهود النـفـي واـلـذين ارتضــي بـهـم الخصــوم ـمـن عائلـة 
بمـا كـان يسـتوجب علـي النيابـة العامـة .. مسـرح الجريمـة جيران للعائلتين في نفس الشارع مكان الحـادث و

ســماع أقــوالهم لكــونهم أطــراف وأشــخاص محايــدين وأقــرب األفــراد لمشــاهدة الواقعــة بحكــم مســكنهم بجــوار 
فضـــال عـــن قبـــول الطـــرفين مـــن العـــائلتين لســـماع أقـــوالهم ممـــا  .. ؟؟؟؟؟؟العـــائلتين بشـــارع الواقعـــة شـــارع 
 : سواء باإلدانة أو البراءة وهم اآلتي أسمائهم يجعلها حجه عليهم دون إنكار

  .؟؟؟؟؟ -١
  .؟؟؟؟؟ -٢

  .؟؟؟؟؟ -٣

 إال أن 
علــي الــرغم أن طرفــي الواقعــة مــن العــائلتين   .. النيابــة العامــة لــم تقــم باســتدعائهم وســماع أقــوالهم  
 إال ..ممــا كــان يســتوجب ســماع أقــوالهم ..  قــد ارتضــوا بســماع أقــوالهم وســماع شــهادتهم ؟؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟

وهـو مـا تـم تقـديم صـوره لعدالـة المحكمـة .. أن النيابة أرفقت الطلب السالف ذكره باألوراق ولم تقم بتنفيـذه 
..  لســماع أـقـوالهم بالمحكمــة المتـنـاع النياـبـة العامــة عــن ســماع أـقـوالهم كشــهود نـفـي للواقعــة ؟؟؟؟؟بجلســة 

قيـقـات عـلـي اـلـرغم ـمـن أهميتـهـا كـمـا ســبق وطـلـب اـلـدفاع ســماع أـقـوالهم بالمحكـمـة لـعـدم ســماع أـقـوالهم بالتح
 .إيضاحه 
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 وكذلك 

قصور التحقيقات يف عدم طلب النيابة العامة لفحص األسلحة الناريـة حمـل األحـراز : رابعا 

عليها من عدمـه لبيـان وشخصية املضبوطة باألوراق من حيث وجود بصمات وراثية 

فضـال عـن بيـان مـا إذا مت . .مدي استخدامها من املتهمني بأمر اإلحالة من عدمه 

 ببصمات املتهمني يف أمر اإلحالة وذلك مبطابقتها .. استخدامها بالواقعة من عدمه 

 وهو األمر الذي 
ولم يرد باألوراق وال التقارير الطبيبة المرفقـة بهـا ثمـة مـا يفيـد عـن مـدي .. لم تقم به النيابة العامة 

األوراق من عدمـه مـن حيـث البصـمه الوراثيـة والشخصـية فحص األحراز من األسلحة النارية المضبوطة ب
هـذا فضـال عـن مطابقـة بصـمات المجنـي علـيهم جميعـا سـواء .. وعما إذا كـان عليهـا بصـمات مـن عدمـه 

وذلــك لبيــان مــا إذا .. المتــوفين أو المصــابين بعــد أخــذ عينــة مــن دمــائهم أو بصــماتهم الشخصــية لأليــدي 
وهو ما لم تقـم بـه النيابـة .. أو المصابين كذلك ..  المحرزة من عدمه كان المتوفين قد استخدموا األسلحة

 .بما مؤداه القصور الشديد في التحقيقات .. العامة أيضا 

 هذا باإلضافة إيل

قصـور التحقيقـات يف عـدم طلـب النيابـة العامـة مبـذكرتها إيل الطـب الشـرعي : خامسا 

 . مجيعا بتحديد البصمات الوراثية للمتوفني واaني عليهم

 وذلك 
لمطابقة تلـك البصـمات الوراثيـة علـي عينـات الـدماء بمسـرح الحـادث وكـذلك األسـلحة الناريـة محـل  

لبيــان وتحديــد شــخص القــائم بحمــل .. فضــال عــن مالبــس المجنــي علــيهم جميعــا .. األحــراز المضــبوطة 
 .د ذلك قصورا بالتحقيقاتمما يع.. وهو ما لم تقم به النيابة العامة .. السالح واستخدامه بالواقعة 
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 وأخريا 

قصور النيابة العامة يف عدم استعجاهلا للتحريات النهائية عن الواقعة واعتمادها : سادسا 

علي التحريات املبدئية يف إصدار اإلذن بالقبض والتفتـيش علـي املتهمـني ومـنهم 

ة وظروفـهـا فـضـال ـعـن اـسـتنادها عليـهـا يف معلوماتـهـا ـعـن الواقـعـ.. اـملـتهم املاـثـل 

 .ملة تومالبساتها دون استيفاء تلك التحريات الغري مك

 وهو األمر الذي يدل علي 
  الساعة ؟؟؟؟؟أن النيابة العامة قد اعتكزت في تحقيقاتها علي التحريات المبدئية والمسطرة بتاريخ  

نهائـيــة وذـلــك عـنــد فضـــال عـــن كوـنــه الـقــائم بالتحرـيــات ال..  الـقــائم بهـــا ؟؟؟؟؟؟/  مســـاءا بمعرـفــة النقـيــب ٤
 مســـاءا والـــذي اعتبرهـــا تحريـــات نهائيـــة دون تســـطيرها بمحضـــر ٥,٣٠ الســـاعة ؟؟؟؟؟ســـماع أقوالـــه فـــي 

 ؟؟؟؟؟؟خاص بها وعرضها علي النيابة العامة قبـل سـماع أقوالـه وانتقالـه مـن عملـه محـل المركـز بشـرطة 
ات ـقـد مــر عليـهـا مــا يـقـرب فضــال عــن كونـهـا تحرـيـ .. ؟؟؟؟؟ و؟؟؟؟؟؟وترقيـتـه إـلـي مـفـتش مباحــث بشــرطة 

بينمــا تــم البدايــة فــي إجرائهــا فــي  .. ؟؟؟؟؟مــن عــام وثالثــة شــهور بعــد الواقعــة حيــث تــم اإلدالء بهــا فــي 
 .وهو مما يبطل تلك التحريات التي ال فائدة منها بعد انتهاء التحقيق  .. ؟؟؟؟؟

 علي أنوهو مما يدل 
فضـال .. ريـات غيـر جديـة لعـدم كفايتهـا ودقتهـا تلك التحريات سواء المبدئيـة أو النهائيـة جـاءت تح

ممــا جعلهــا تحرـيـات ال يمكــن وال يجــوز التعوـيـل عليهــا أو االســتناد إليهــا كــدليل كمــا .. عــن عــدم صــحتها 
 .سبق إيضاحه بالدفع الخاص ببطالن التحريات بالدفع الثاني بالمذكرة الماثلة 

 إال أن 
ريات وعـدم اسـتكمالها اعتكـزت عليهـا وأصـدرت أذونـا النيابة العامة علي الرغم من عدم جدية التح

بمــا مــؤداه قصــورها الشــديد فــي .. فضــال عــن اعتكازهــا عليهــا فــي التحقيقــات .. بــالقبض علــي المتهمــين 
 .التحقيقات والسابق إيضاحها 

 ومجلة ما سبق فإن
ســواء اســتدعاء النيابـة العاـمـة ـلـم تقـم بعدـيـد ـمـن اإلجــراءات التـي ـكـان يجــب عليـهـا تحقيقهـا ونفاذهــا 

وكـذلك قصـورها فـي .. أو ما تم تقديم طلب بهم كمـا سـبق بيانـه .. شهود الواقعة وأشخاص لهم صله بها 
عدم طلب تحديد البصـمات الوراثيـة والشخصـية للمجنـي علـيهم جميعـا سـواء المتـوفين أو المصـابين لعمـل 

 امها تحديدا من المجني عليهم أو مضاهاة عليها باألسلحة محل األحراز المضبوطة لبيان القائم باستخد
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 .وهو ما لم تقم به النيابة العامة .. براءته منها كما سبق بيانه 

 مما يعد ذلك 
ـلـو تــم .. حـيـث أن تـلـك اإلجــراءات أو األشــخاص الســالف ذكرهــا .. قصــورا شــديدا فــي التحقيقــات  

بــل .. تغيــر وجــه الــرأي فــي الــدعوى اتخاذهــا وتنفيــذها والتحقــق منهــا ومطابقتهــا بالواقعــة وأطرافهــا فلربمــا 
 .أو استبعاد أيا من المتهمين الوارد أسمائهم بأمر اإلحالة محل األوراق .. ٕوادخال متهمين جدد 

 وذلك 
فضـال عـن أنـه لـو .. بالنسبة للمتهم الماثل والـذي خلـت األوراق مـن ثمـة دالئـل كافيـة علـي إدانتـه  

طلب المقدم السـالف ذكـره بوصـفهم شـهود علـي الواقعـة بحكـم تم سماع أقوال األشخاص الوارد أسمائهم بال
فــإن ذلــك قــد يكــون ســببا ودلــيال علــي اســتبعاد المــتهم الماثــل مــن توجيــه .. كــونهم جيــران لطرفــي الواقعــة 
 .بما يصف ذلك بالقصور في التحقيقات .. إال أنها لم تقم بذلك .. االتهام له من النيابة العامة 

  عشر السابع الوجه 

الن الدليل املستمد من تقرير املعمل اجلنائي بشأن األسلحة املضـبوطة بـاألوراق ، ففـي بط

" طبنجـة " وغريه أن الواقعة مل يكـن بهـا إال  .. ؟؟؟؟؟؟/ الوقت الذي أكد فيه ضابط املباحث 

" طبنجتـني " تأتي األوراق لتقرر أنـه قـد مت ضـبط ! ؟؟؟؟؟؟؟واحدة كانت حبوزة  أفراد عائلة 

 )بفرض صحة ذلك( فحصهما دون حتديد أيهما املستخدم يف الواقعة وقد مت

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض بأن 
) ٢( الـواردة فـي الجـدول رقـم من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة الناريـة غيـر المششـخنة

 ٢٠١٢ لســـنة ٦م  ـفــي شـــأن األســـلحة واـلــذخائر المعـــدل بالـقــانون رـقــ١٩٥٤ لســـنة ٣٩٤الملحـــق بالـقــانون 
الـواردة فـي وبين األسلحة النارية المششخنة من الـداخل وهي األسلحة النارية ذات المأسورة المصقولة 

هو ما إذا كانت ماسورة السـالح النـاري مصـقولة مـن الـداخل الملحق بالقانون المذكور ) ٣(الجدول رقم 

لة فنية بحتة تقتضـي فحـص ماسـورة هي مسأدون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليـه أم مششخنة 

لبيان ما إذا كانت ماسـورة السـالح مصـقولة مـن الـداخل السالح من الداخل بواسطة احد المختصين فنيا 
وتطبـيــق الـقــانون عـلــي الوجـــه حـتــى ـتــتمكن المحكـمــة ـمــن تحدـيــد الـجــدول واـجــب التطبـيــق أم مششـــخنة 

 كـان يحمـل بندقيـة آليـة وقـت ارتكـاب فال يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضدهالصحيح 

ومـن ثـم يكـون الحكـم مما تستخدم علي هـذه البنـادق  ٣٩×٧,٦٢الجريمة أو ضبط مظروف فارغ عيار 

 .قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 
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 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
بـأن مجرد قـول الشـهود ! ششخنة ماهيتـه ؟معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة والم

ممـا يسـتخدم علـي أو ضـبط مظـروف فـارع آليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة كان يحمل بندقيـة المطعون ضـده 
علـه ذلـك ، أن إدانـة المطعـون ضـده بجريمـة إحـراز غيـر كـاف العتبـار السـالح مششـخنا ، هـذه البنـادق 

 العقاب المقررة لها قانونا دون ضبط السالح ٕال يجوز الترخيص به وانزال مواد سالح ناري مششخن 

 .خطأ في تطبيق القانون .. المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا 

 )١٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـــح وبجـــالء أن أنـفــه البـيــان عـلــي أوراق االتهـــام الماـثــل وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة �

ـات المباحــث  ـي  – بفــرض صــحتها –تحرـي .. واحــدة " طبنجــة " أن الواقعــة لــم يكــن بهــا ســوي أشــارت إـل

  .؟؟؟؟؟؟بأنها كانت بحوزة أفراد عائلة في أقواله  ؟؟؟؟؟؟/ وأشار الرائد 

 كما جاء شهود اإلثبات 
/ المرحـومالـذي كـان بحـوزة هو ذلـك السـالح  ؟؟؟؟؟؟الذي يمكن نسبته لعائلة بأن السالح الوحيد 

 . مم ٩ وهي طبنجة  ..؟؟؟؟؟؟

 وهذا يؤكد 
 ؟؟؟؟؟؟أما أفراد عائلة .. واحدة " طبنجة " أن الواقعة برمتها ال يوجد بها أال 

 ،فقد كانوا يحملون أسلحة آلية 

 ورغم ما تقدم 

�"����b�X���VאFو4אق�&���3=O�6א @���..��و?�د�����Y�S�Q�א���At�4�t�
)�؟؟؟؟؟؟/א��א_�(ز&
�gن�א��������<�]¤�#��}1��a1���������������b�%_��>���1אد�א��n1���<��T�8����..�א0<+���0&���&%�����g��Cن��

��+�aوא������U�N�����+�א�<���+���������������..�؟؟؟؟؟؟/�ز&
�א��
�אFول���Vaذא�����Fא����..�����a1<���/�=��و��4��A6א
���n4���a��6;��Tم��k���Tא����a1و�����0[��������6ل�א��א0<��+������01����#�������X+(و1{=O�(�.אد�>���Tא�n����1و

���و/=��א��;���´�94د�&�����@����نg���$��
�אFول����1�Hن�א�UQ<Jא����A�3א���.�
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  اإلشارة جتدر وهنا 
قـد تـم بـإجراءات غامضـة ومبهمـة ) الطبنجتـين(إلي أن ضبط هذين السـالحين 

بمــا يقطــع بانتفــاء صــلتها بالواقعــة برمتهــا وذلــك علــي .. ويشــوبها الــبطالن 

 النحو التالي 

  األويل فالطبنجة 
�����..�&���0+��0	�'��&+���9)�=�ط��	���ن�א	وא�������������B..�؟؟؟؟؟؟/�/د��ز0מ�א	�א�����و&����&�'���

���������������و!�ذא�1ن�دل���������Gدل����..��و�ود�������ن�	�س�)#����ط���&���6ن�א	��B/	)�ن��#�ل�א	�=��

�����������'(��
��Bوא�	�
����
&و�
�����B&دق�א��Bدאמ�و��ود�+����د	��ل�0	���������..�0	��א�)�9�5<	��!ذ�Mא	ط

�.	�)'��ن�&و�&#د�&��אد�א	�B/	)�ن�&�'��).ص�&��6ن�א

السيما وأنـه لـم يشـار بـاألوراق عـن رفـع أي بصـمات مـن علـي �

 .هذا السالح يشير عن مالكه أو حائزه أو القائم بإخفائه 
 �����������������Bوא�	ن�א��
����و�

��ن�!�ذ�Mא	ط��	�6<�&��د�������
Bدמ�و�ود�&و�+
�وW���	ل�ذو


�4و�אق�א	�א!���وא�'����&�6د	�ل��ن��
ط'��&و�1	#��'��.�

 وليس أدل يقينا علي ذلك 

علي " حمدث صوت " من أن تقرير املعمل اجلنائي قطع بأن هذه الطبنجة عبارة عن �

المكـان خـروج أحسـام صـلبه " جزئيـا " وقد مت إزالة احلائل من املسوره .. شكل مسدس 

 )مم٩ليست طلقات (

 األمر الذي يؤكد أن املستخدم علي هذا السالح

 أو خرز معدني جمرد بلي 

ة الصــــف(وحيــــث لــــم تســــفر أي مــــن تقــــارير الطــــب الشــــرعي  

أنـه مصـاب بأجسـام معدنيـة .. ألي مـن المجنـي علـيهم ) التشريحية
" الطبنجـة" فإن ذلك يؤكد يقينا بانقطاع صلة هـذه ) .. بلي أو خرز(

 وأن الضابط زج بها باألوراق بإجراءات .. بالواقعة الراهنة تماما 
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 .للحقيقة باطلة ومغايرة 
  الثانية الطبنجة أما 


ط�و���#1��א	��)'מ����������..�؟؟؟؟؟؟/���د�ز0מ�א	��� �������
�����B	א��

Bد�)��5ذ�&���א	������Q


و&������ن����)�
#�� ��وא����א	���
ط�א	����	��������(&����
'�������..�و&+�������9=�)��#�ول�א	وא�����������B..�א4ول��

���و&
د�6א�)Bدאد��M#و�אD�=�د��0'���
�.��).دמ�ط

 

 ط مباشرة باصطحاب املتهم فقام الضاب

 إيل مسكنه وضبط السالح 

�����������
�������+�א�<���+����(�ل�����3gא��@��وאن��..�وذ���دو¾��א�5fل�&%$��ذن���3א��TH
��$�א���A��،�3;�&��3&��م�"��א�����+����6+�"��@§�������������������yل����א�������H�4�A67وא��=A���1א�

��ن� �א�א��E>Vא�=���EO>;ن��>%"���4����.����A%��Bא

 وهذا يؤكد وحبق 

�$%&��=A"�����a1و���א0<+����������+��&^��Na>�ع�J%+� �א�א�>=�X+�א
� �אFول 
���אO7;ق�m��3gא ..����Aא�� 
�ز& �@=�6� ..�+QJض��Vو�

��ن� �א�א��gS��=Aن��<��Uو���EOو�n1��a;<=��E<=Sد����0�E..�ذ���
� ���� �@��S� �א�.. E5Q�T� H� �Q�QJ� ��Fא� ���ن ��� ��6�$���m����A

���+�א�<��+���א�����+�&%$��ذن�א�A=���%�;����3א� ..��=A��E>�� �@=�6
�؟؟؟؟؟؟/�א��;��א�����nن� �ز��א��6م�

  ذلك كان ملا 

����4א�����3��Eو?�د� �"�bא�>=�F���b�Xو4אق���������������Sم��N"����+%r�$%&�#��و�>�;ن��..�و���=
���$_��iא�E@>�-(א�����n¸^م�..�א�����Eא��@�����S�N"�3א<��S�3و��(���b��X���3���nWא�>=

و ��א�S'����������1ن�א��א�C���9�=���%J����..�����+�>0א��א0<+�1و�1ن�S1�@��א���C�+��kא��א0<�+�����
����������������������E�_وאF+�א��א�@�b@�����������I��¿�4�5"��u¤����&�3ذ����א���א4د����Fو4אق�!���¸<��Eא

�
�����א#��!�� �����f�5��#�AN����3S�S�?�
������.�
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   عشر الثامن الوجه 

عدم معقولية الواقعة واستحالة تصور حدوثها أو االشرتاك فيها من جانب املتهم الثالـث 

) قبل الواقعـة(ويقوي علي الوقوف علي قدميه بالكاد ) عاما٧٧( عتيا عمرالذي يبلغ من ال

د ك املتهم مما يؤهذا فضال عن شيوع االتهام والتشكك الواضح يف صحة إسناد الواقعة هلذا

 .براءته مما هو مسند إليه 

 فإنه ملن املستقر عليه نقضا أنه 
 تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي صــحة إســناد التهمــة إـلـي المــتهم يكـفـي ـفـي المحاكمــة الجنائـيـة أن�

 مـادام حكمهـا يشـتمل إلي ما تطمئن إليـه فـي تقـدير الـدليل إذا مرجع األمر في ذلك لكي تقضي بالبراءة
ظروفهـا وبأدـلـة الثـبـوت الـتـي ـقـام االتـهـام عليـهـا عــن بصــر  وأحاطــت بأنـهـا محصــت اـلـدعوىفـيـد علـي ـمـا ي

 فــي صــحة عناصــر فرجحــت دفــاع المــتهم أو داخلهــا الريبــةوبصــيرة ، ووزانــت بينهــا وبــين أدلــة النفــي 
،  بـأن تـرد علـي كـل دليـل مـن أدلـة االتهـام – وهـي تقضـي بـالبراءة –االتهام وكانت المحكمة غير ملزمـة 

ألن ـفـي إغـفـال التحــدث عـنـه مــا يفـيـد ضــمنا أنهــا أطرحـتـه وـلـم ـتـر فـيـه مــا تطمــئن مـنـه إـلـي الحكــم باإلداـنـة 
متــى كانــت قــد أحاطــت بالــدعوى عــن بصــر وبصــيرة ، وكــان ال يصــح النعــي علــي المحكمــة أنهــا قضــت 

مـا يطمـئن إليـه ببراءة المتهم بناء علي احتمال ترجح لديها مادام مالك األمـر يرجـع إلـي وجـدان قاضـيها و
 .طالما أقام قضاءه علي أسباب كافية لحمله 

 )٣/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٥٨٤٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتـشـكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة إـسـناد ـمـن  

وأحاطـت ها محصـت الـدعوى مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنالتهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة 

ووازنــت بينهــا وبــين أدلــة النفــي  التــي قــام االتهــام عليهــا عــن بصــر وبصــيرة وبأدلــة الثبــوتبظروفهــا 

لـم تطمـئن إلـي أدلـة وكانـت المحكمـة أو داخلتها الريبة في صـحة عناصـر االتهـام ورجحت دفاع المتهم 

نهـا غيـر صـالحة لالسـتدالل بهـا علـي ثبـوت ورأت أ ولم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوىالثبوت 
 .ال الشهود وعدم االطمئنان إليها االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقو

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 براهين  العديد من الدالئل واليتضح أن هناك..  ما تقدم علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة 
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 فــي حــق المــتهم الماثــل واســتحالة تصــور حــدوثها وفــق التصــوير الــوارد انعــدام معقوليــة الواقعــةالمؤكــدة 
 :يتجلى ظاهرا من خالل الحقائق اآلتية وذلك كله .. باألوراق 

  األويل احلقيقة 

��E"�4���5א���9א��������C؟؟؟؟؟؟1ن��Q����S����!ن�&���م��>=��T<+�و�����א������������وز�א��
�����א
�?�]�����������������������������%&�n��NS�H����8א�،�و���א��@�A"����a1�4��5�S���m�+����8%����אQ%TF+�א���S4+�א��@>�Tא��

��������������������0�$�%&�I�NSد���g����nא����E�gא��E?ذ�א��� �E���..������������C����9א���aW��#��&دHא�
��S����1و1ن�
�����§S�%�وא����Nאض�א��>�Tא������U��Sא��א0<+�،�و�..��N<��.���א��N>��hZ���1ل�1و��N=�ل��

  ثانيةال قيقةاحل 
���0/	����������&ن�����
Qن�ل�������5�&�F#�
�������������؟؟؟؟؟؟)#�����א	��
�)#�وز���Mن�&��	#��!�و�ط

��ن�א	��#�وמ����������..�وא#د��������

�Qن�א	#��/ز�	'�ذ�Mא	ط���
+D..�؟؟؟؟؟؟/�و�د�&���='ود�א������	מ�ذ�V�و

��������������1�F;@�����6وא�).دא�������1#�دא���ز��#��B������)Q)��א	���
��א	����B	)�� �		�)'��ن��
��>

�.و!و�&����B����Vول�&و���ط����..�؟؟؟؟؟؟א	�����0	�'מ��ن��0/	��

 ثالثةال احلقيقة 

��-����������&�Y^XאFو4אق�&1����3ن���r��/م���"Hא�
S�N"و�
����Y���Jא¢��&%�e�t��S��
������E<=
� �א�א��4�5NאZ4�b@����+���Wن���gSن�����������������E..�א��N>��UאH"��م����[���ع�وאa<��אم�א>S

��+�אFوא_����0�Eא����gא����>=��X+�א��א����6و��N%O1א�������א��h�&Fא��:�����������������������8���J1א��@�bא�@�
����.א¢��&%

 ملا كان ذلك 
ومن جملة ما تقدم يضـحي ظـاهرا أن االتهـام الماثـل مشـكوك فـي صـحته وأن لـه صـورة مغـايرة �

 .مما يؤكد براءة المتهم الماثل مما هو مسند إليه .. لما ورد باألوراق 

 بناء عليه 

 احلكم .. يلتمس املتهم الثالث من عدالة احملكمة 
  .ببراءته مما هو مسند إليه 

 يل المتهم الثالث                                               وك

      المحامي    


