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 ؟؟؟؟؟حمكمة جنايات 

 جنايات املركز 

 

 مقدمه  مذكرة بالدفاع

 من 

 

 

  نيمتهم          / السيد 

 

 

 ضـــــــــــــــــــد

 

 

 سلطة اتهام          النيابة العامة 

 جمني عليه           /السيد 

 

 ركز امل جنايات ؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟وذلك يف اجلناية رقم 

  ؟؟؟؟؟ كلي ؟؟؟؟املقيدة برقم 

 ؟؟؟؟؟واحملدد لنظرها جلسة 



                                
 

 
 

  

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٢ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

 

٢

 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 فةشريف محدي خلي
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 املوضوع 
 :) شقيقاه( ومعه آخران اتهمت النيابة العامة المتهم

 -: ؟؟؟؟؟ محافظة -  بدائرة المركز؟؟؟؟؟يوم أنهم في 

عمــدا بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــي التعــدي عليــه وأعــدوا لهــذا الغــرض ؟؟؟؟ / ضــربوا  -

 ومـا أن ظفـروا بـه حتـى م إلـي داخـل منـزلههتدرجوواس) سنجه ، شوم ، مطواة(أسلحة بيضاء 

انهالوا عليه بالضرب باألسلحة البيضاء أنفة البيان فأحـدثوا بـه اإلصـابات الموصـوفة بتقريـر 

هـــا عاهـــة مســـتديمة يســـتحيل برؤهـــا وهـــي تحدـيــد ثـنــي ئالطـــب الشـــرعي والـتــي تخـلــف مـــن جرا

 ثـنـــي أصــــابع الســــبابة وتحدـيـــد،  هســــبابه الـيـــد اليمـنـــي وضــــعف مشــــاركته بقبضــــتها الحرصــــي

 وكـذا تحديـد ثنـي الركبـة اليمنـي  ،ها الحرصيةضتالوسطي والبنصر لليد اليسرى وضعف قبو

 . ثالثون بالمائة)%٣٠(عند منتصفها والتي تقدر بنسبة 

الحكـــام المختصـــين وفـــي غيـــر األحـــوال التـــي تصـــرح بهـــا أحـــد قبضـــوا وحجـــزوا بـــدون أمـــر  -

عـلـــي المجـنـــي علـيـــه ســــالف اـلـــذكر وعــــذبوه ، شــــبهة الـقـــوانين والـلـــوائح ـبـــالقبض عـلـــي ذوي ال

 .يبات البدنية موضوع التهمة األولي ذبالتع

ممــا تســتخدم ـفـي االعـتـداء عـلـي األشــخاص دون أن ) ســنجه ، شــوم ، مطــواة(أحــرزوا أدوات  -

 .يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية 

 وبناء علي ما تقدم 
 .اقبة المتهمين وفق مواد االتهام الواردة باألوراق وأمر اإلحالة عم العامة ببت النيابةطال 

 الوقائع 
 صــــباحا والـــذي تضــــمن ٩ الســـاعة ؟؟؟؟؟بـــدأت واقـعـــات االتهـــام الماـثـــل بالمحضـــر الـمـــؤرخ 

) الـذي وصـف الحقـا بأنـه المجنـي عليـه (؟؟؟؟؟/ وتضرره مـن المـدعو) ؟؟؟؟؟(شكوى المتهم الثالث 

إال أن .. م األخير بكسر القفل الخاص بحظيـرة المواشـي الخاصـة بـالمتهم وذلـك بغـرض السـرقة لقيا
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 .المتهم الثالث قد تمكن من القبض عليه وتسليمه إلي شيخ الخفر بناحية بني صالح 

 وعن تفصيل الواقعة قرر املتهم الثالث 
انتفض لتحــري الســبب تـنـاهي إـلـي ســمعه صــراخ ـفـ)  صــباحا٣الســاعة (بأـنـه أثـنـاء نوـمـه فجــرا  

فـــتمكن مـــن .. ففـــوجئ بوجـــود كســـر ببـــاب حظيـــرة المواشـــي وأن القـــائم بـــذلك هـــو المجنـــي عليـــه .. 

إلـي أن تجمـع األهـالي الـذين مـا أن علمـوا بالواقعـة حتـى .. اإلمساك به واشـتبكا باأليـدي يتضـاربان 

 .انهالوا بالضرب علي المجني عليه 

 وعقب ذلك 
وـقـام .. ي الشــرطة واإلســعاف وـتـم تســليم المجـنـي علـيـه إـلـيهم حضــر شــيخ الخـفـر وأحــد مخـبـر 

ي شـــبمحاولـــة ســـرقة الموا) الـــذي وصـــف الحقـــا بأنـــه المجنـــي عليـــه(الشـــاكي باتهـــام ذلـــك الشـــخص 

 .وطلب اتخاذ الالزم قانونا .. الباب الخاص بالحظيرة  قفلٕواتالف وكسر 

  وردت إيل الشرطة إشارة ١٠ر٢٠ويف متام الساعة .. هذا 

  وجود اMني عليه باملستشفي العام تفيد

 بسبب ادعاء ضرب من آخرين وبه إصابات 
توجه أحد رجال الشرطة إلي المستشـفي المـذكورة .. وفي تمام الثانية عشرة ظهرا .. ومن ثم  

 :وتبين أن حالته هي 


و��������������������������������" ���������د�������א���������������א�����ج�وא���
���������
�אد"�!� 

..�0א�א�$���"��א/.����،�و#�����,�������د+�*�א�(���)�وא�'�����وא�&%��
������א��$��
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 وبالفعل مت سؤاله فأجاب 
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" مبلغـــا إـيــاه ـبــأن ) المـــتهم األول (؟؟؟؟؟/ بأـنــه كـــان بمنزـلــه حـيــث تلقـــي اتصـــاال هاتفـيــا مـــن  

اشـتعلت بـه النـار وأن عليـه الحضـور لتبيـان .. والمتواجـد أمـام مسـكن المـتهم الخاص به  "اللودر 

 .األمر 

فـإذا ـبـه يـجـد ذات .. فعلـي الفـور ـقـام بـالخروج مـن منزـلـه متوجهـا إـلـي حيـث منـزل المتهـمـين  

راكبـا دراجتـه !!!) مسـكن المجنـي عليـه (ينتظـره أمـام مسـكنه ) الذي حادثـه هاتفيـا(المتهم األول 

فقـام بـالركوب  .. المشتعلة به النـار" اللودر " حيث ويطلب منه الركوب لتوصيله إلي .. البخارية 

وهــو ذاـتـه مـكـان وجــود ( ومـا أن وصــلوا أـمـام مســكن المتهمـين – حســبما ـيـزعم –خلـف الـمـتهم األول 

ولديهم سالح أبيض عبارة عن مطواة وسنجه وشـوم ) الثاني والثالث(وجد المتهمان اآلخران ) اللودر

ـع " ثــم إجبــاره علــي التوقيــع علــي عــدد .. مــين بــالقوة وتــم اصــطحابه إلــي داخــل منــزل المته..  " أرـب

كمــا ـتـم إجـبـاره عـلـي تســجيل بعــض المكالمــات عـلـي هــاتف .. إيصــاالت أماـنـة تحــت تهدـيـد الســالح 

 .تفيد اعترافه بواقعة الشروع في السرقة " خاص بهم " محمول 

 واستطرد قائال
في الوجه وكسر بالـذراع وكسـر ته ٕبأن المتهمين قاموا بالتعدي عليه بالضرب واحداث إصاب 

السـاعة  ؟؟؟؟؟وقـرر بـأن ذلـك كـان بتـاريخ .. بالرجل اليسري وطعنات بـالمطواة فـي أنحـاء جسـمه 

 .الرابعة فجرا 

 كما أردف بأن 
 منهـا" مخبر " حتى قام والده باالتصال بالشرطة والتي حضر المتهمين قد احتجزوه بمنزلهم  

توقاع والـده علـي إيصـاالت اسـكمـا قـرر بـأن المتهمـين حـاولوا .. م تـم تسـليمه إلـيهو.. مع اإلسـعاف 

بأخــذ هاتـفـه المحـمـول اـلـذي يحـتـوي عـلـي ) حــد زعـمـهعـلـي (ـثـم ـقـام المتهـمـون .. أماـنـة إال أـنـه رـفـض 

 .المكالمة التي قام بها إليه المتهم األول 

 وعن سبب قيام املتهمني مبا زعمه
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ويقـوم بتشـوين مـواد " لعمهـم " تهمـين مملوكـة مسـكن المأمـام قرر بأنه يستأجر قطعـة أرض  

وأنهم لم يكونوا راضيين عن ذلك ألنهم كانوا يستفيدون من هذه األرض قبل اسـتئجارها .. البناء بها 

وال يمكنـــه تـــرك " عمهـــم " رغـــم أنـــه مـــرتبط بعقـــد إيجـــار مـــع .. لـــذلك فـــإنهم يريـــدون طـــرده منهـــا .. 

 .إال أنه لم يقدمه .. هذا العقد وتعهد بتقديم .. األرض لوجود شرط جزائي 

 واختتم أقواله 
ٕبأـنـه ـيـتهم المتهمــين الثالـثـة باســتدراجه إـلـي مـنـزلهم والتعــدي علـيـه بالضــرب واحــداث إصــابته  

 .ٕواجباره علي التوقيع علي إيصاالت أمانه علي بياض .. تحت تهديد السالح 

 وبعرض األوراق علي النيابة العامة .. هذا 

 ت باألتي قرر) بدون أطراف(

- �7�
�א�6�
א"��א�B��5م�"��@���7א?<�"=��2و��>�ق�א��:���.�

- �7�C3ل�א�3א@�E@�Fא�,��
G�H=6I. 

- J��ط�����M:�ل������KLא�3א�7�Cو���Oא���@��(�=)I2�.� 

  ؟؟؟؟؟بتاريخ و
تحــرر محضــر إلثبــات حصــول المعاينــة وتبــين عــدم وجــود تلفيــات بالبــاب وعــدم وجــود أثــار  

 . صدمات بالباب عنف أو

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 حترر حمضر التحريات األول

تحرياتـــه  والـــذي قـــرر بـــأن .. ؟؟؟؟؟رئـــيس مباحـــث مركـــز شـــرطة  .. ؟؟؟؟؟/ بمعرفـــة الرائـــد 

شك المتهم وأقاربه من أن المجنـي عليـه قـام بمعاكسـه إحـدى أقـاربهم فقـاموا علـي " أسفرت عن 

 " .أديبه علي ذلك ثم توقيعه علي إيصاالت أمانةأثر ذلك باستدراجه والتعدي عليه بالضرب لت
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  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

 حترر حمضر التحريات الثاني 
والـــذي قـــرر بـــأن تحرياتـــه  .. ؟؟؟؟؟مفـــتش مباحـــث مديريـــة أمـــن  .. ؟؟؟؟؟/ بمعرفـــة العقيـــد 

ٕقيام المشكو في حقه وأقاربه بالتعدي بالضرب علي الشاكي واحـداث إصـابته وذلـك " أسفرت عـن 

لي أثر قيام الشاكي بمعاكسه إحدى أقاربه ، ولم تتوصل التحريـات إلـي قيـام المشـكو فـي حقـه ع

 " .وأقاربه بأخذ توقيع الشاكي علي إيصاالت أمانه من عدمه 

 ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

بدأت النيابة العامة حتقيقاتها يف االتهام املاثل 
 فقرر .. واستهلت ذلك بالتحقيق مع المجني عليه 

 فـي ارتكـاب وأضـاف عـن تحديـد دور كـل مـنهم.. بذات أقوالـه بمحضـر جمـع االسـتدالالت 

كمـا قـام .. ستوقعه علي اإليصاالت اأحضر دفتر إيصاالت األمانة و. .؟؟؟؟؟  األول  بأن الواقعة 

 يـده اليسـري(فقد أحدث إصـابته فـي  ..  ؟؟؟؟؟الثاني    أما.. بقدمه ) بيده اليمني(بإحداث إصابته 

 .فقد قام بربطه وتقييده فقط  ..  ؟؟؟؟؟والثالث      ..باستخدام مطواة ) ، وقدمه

 )١٥أعلي ص       (

 وعن وصف اإليصاالت .. هذا 

 التي يزعم أنه وقع عليها 

 قرر 
خالـيــة مـــن البياـنــات وـقــد ـقــام بتوقـيــع عـــدد أربعـــة " ســـماوي " بأنـهــا إيصـــاالت مطبوعـــة لونـهــا 

 .واستخدم قلم أزرق " مصطبة " س علي األرض ويسند علي وكان آنذاك يجل. إيصاالت 

��
Cو�
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 قرر .. وعن اإلصابات التي حلقت به 
عليه بالضرب ) ؟؟؟؟؟(نتيجة تعدي المتهم الثاني .. بكسر في اليد اليسري أنه مصاب  �

 " شومه "ستخدام با

عليه بالضرب باستخدام ) ؟؟؟؟؟(نتيجة تعدي المتهم األول .. ني انه مصاب في يده اليمو �

 " .رجله"

عليه بالضرب ) ؟؟؟؟؟(نتيجة تعدي المتهم الثاني أيضا .. وأنه مصاب في رجله اليمني  �

 " .ظهر السنجه "باستخدام 

 )١٥أسفل ص (

 وتالحظ للنيابة العامة 
وقـــرر بأـنــه ـتــم عالجـــه بمستشـــفي .. بـيــدي المجـنــي علـيــه وقدمـــه اليمـنــي بس طـبــي جـــوجـــود 

 .وطلب عرضه علي الطب الشرعي  .. ؟؟؟؟؟

 فضال عن أنه 
 .كما نفي ما جاء بمحضر التحريات .. نفي تماما ما جاء علي لسان المتهم الثالث  

 

 

 

 وبسؤال والد اMني عليه الذي .. هذا 

 ؟؟؟؟؟/ يدعي



                                
 

 
 

  

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٨ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

 

٨

 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 فةشريف محدي خلي
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 قرر 
عمـل مشـكلة "هاتفيا وأخبره بأن يأتي ليأخذ ابنه ألنـه به أتصل ) ؟؟؟؟؟(لثالث بأن المتهم ا 

وـقــام .. وبالفـعــل توجـــه إـلــي هـنــاك فوجـــد المجـنــي علـيــه داخـــل الحظـيــرة مرـبــوط ـفــي ـيــده ورجـلــه  .. "

ـبـإخراج دفـتـر إيصــاالت أماـنـة وأمــره ـبـالتوقيع حـتـى يســتطيع اصــطحاب نجـلـه ) ؟؟؟؟؟(المــتهم الـثـاني 

ــالجيش "  لـــم يوقـــع ســـيقوم باالتصـــال وهـــدده بأنـــه إذا إال أنـــه رفـــض وخـــرج مـــن المنـــزل وقـــام .. " ـب

تسـليمه نجلـه ) حسـبما يـزعم(وبحضـور اإلسـعاف رفـض المتهمـين .. باالتصال بالشـرطة واإلسـعاف 

.. ـقـــام بتهدـيـــدهم فـقـــاموا ـبـــإطالق ســــراحه " المخـبـــر " إال أن .. إال بـعـــد التوقـيـــع عـلـــي اإليصــــاالت 

 .ي المستشفي وأخذته اإلسعاف إل

 وأضاف 
) ؟؟؟؟؟(وقـرر بأنـه رأي المـتهم الثـاني ..  صـباحا ٥ر٣٠ السـاعة ٣؟؟؟؟؟بأن ذلك كان يـوم  

فكـــان ) ؟؟؟؟؟(وأن الـمــتهم األول ، " ـشــومه " كـــان مـعــه ) ؟؟؟؟؟(والـمــتهم الثاـلــث " مـطــواة " يحـمــل 

 .وينزف دماء من قدمه وزعم بأنه رأي نجله مصاب  .. "سنجه " يحمل 

 ب التعدي علي جنله وعن سب
ألنه يسـتأجرها .. وبين المتهمين ) أي الوالد(قرر بأنه بسبب الخالف علي قطعة أرض بينه 

كـــان المجـنــي علـيــه ـقــد ـقــرر ـبــأن : ملحوـظــة (لمـنــزل المتهـمــين مـجــاوره وـقــرر ـبــأن هـــذه األرض .. 

ه مــن عــم صــادر لصــالحوقــدم والــد المجنــي عليــه عقــد إيجــار ) .. األرض مواجهــة لمنــزل المتهمــين

 ) .؟؟؟؟؟(المتهمين 

 

 وقد حضر مع اMني عليه أحد السادة احملامني .. هذا 
ثم قررت النيابـة العامـة .. المنطقة ، وسائق سيارة اإلسعاف " مخبر" وطلب سماع شهودهم  
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كما طلبت التحـري عـن الواقعـة بمعرفـة إدارة البحـث الجنـائي .. ٕضبط واحضار المتهمين الثالثة .. 

 الســالف اإلشــارة ؟؟؟؟؟وبالفعــل تــم إرفــاق محضــر التحريــات الثــاني المــؤرخ  .. ؟؟؟؟؟ أمــن بمديريــة

 .إليه 

  حضر من تلقاء نفسه ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 املتهم الثالث إيل النيابة العامة 

 قرر  .. وبالتحقيق معه
صـوت مقـررا بأنـه كـان نائمـا فـي بيتـه واسـتيقظ علـي ..  كافة االتهامات الموجهة إليـه بإنكار 

وفــوجئ بوجــود المجنــي عليــه يصــعد الســلم ووجــد .. وبناتهــا ) المســافر للكويــت(صــراخ زوجــة أخيــه 

وقـد تجمـع الجيـران الـذين مـا .. فقـام باإلمسـاك بـه واشـتبك معـه باأليـدي .. قفل باب العقار مكسور 

وكـذا  .. ؟؟؟؟؟/ ثـم تـم إبـالغ شـيخ الخفـر .. أن تبينوا األمر حتى انهالوا علي المجنـي عليـه ضـربا 

مجني عليـه فقام والد المتهمين بسؤال والد ال.. والدته تم إبالغ والد المجني عليه الذي حضر ومعه 

" غلطـان " فـأقر والـد المجنـي عليـه بـأن نجلـه .. " حرامي " عن سبب حضور نجله لديهم فقد ظنوه 

 .ورفض استالمه 

بب تواجـد المجنـي عليـه بمسـكنه وعـن سـ.. إال أن شيخ الخفر قـد قـام باسـتالم المجنـي عليـه  

 " .حرمة المنزل " أو التعدي علي "  السرقة " قرر بأنه بغرض .. 

 

 

 

 ومبواجهته بأن معاينة الشرطة.. هذا 

  أثبتت عدم وجود كسور أو تلفيات بالباب 
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 القفل املكسور استبدل بأنه قام بإصالح الباب و.. قرر 
ـلـم يكــن ) ؟؟؟؟؟( المجـنـي علـيـه مـقـررا ـبـأن شــقيقه الثاـلـث جمــاع مــا ـقـررهونـفـي المــتهم .. هــذا 

 " .مريض بالقلب " لم يكن موجود بالواقعة حيث أنه ) ؟؟؟؟؟(موجود وكذلك شقيقه 

وقــرر بــأن محــدث إصــابات .. كمــا نفــي تمامــا مــا جــاء بمحضــري التحريــات األول والثــاني 

 اســم شــهرة وـلـيس لدـيـه وأضــاف بأـنـه ـلـيس لدـيـه .. هــم األـهـالي والجـيـران وهــو معـهـمالمجـنـي علـيـه 

واختــتم أقوالــه بإنكــار االتهــام .. وال توجــد بينــه وبــين المجنــي عليــه خــالف ســابق .. ســوابق جنائيــة 

 .المسند إليه 

 وعليه 
كمـا طلبـت .. قررت النيابة العامة إخالء سبيل المتهم الثالـث بضـمان مـالي قـدره ألـف جنيـه 

 ) .زوجة شقيق المتهم الثالث (؟؟؟؟؟/ استدعاء 

 وحيث حضر إيل ديوان النيابة .. هذا 

 )شاهد نفي (؟؟؟؟؟/ السيد 

 قرر .. وبالتحقيق معه 
  ويقولـون ؟؟؟؟؟وفي يوم الواقعـة سـمع صـوت صـراخ مـن منـزل .. بأنه جار لمنزل المتهمين  

.. يمســك بــالحرامى ويقــوم بضــربه ) ؟؟؟؟شــقيق (فــذهب إلــي هنــاك فوجــد المــتهم الثالــث " حرامــي " 

 .الجيران وضربوا معه كما تجمعت 

 وعقب ذلك
ثم حضر شـيخ الخفـر وأخـذ المـذكور مـع اإلسـعاف  .. ؟؟؟؟؟/ علم بأن هذا الشخص يدعي  

 .ألنه كان مصاب 

وقــرر بأنــه ) .. ؟؟؟؟؟ ، ؟؟؟؟؟(وأضــاف بأنــه لــم يشــاهد أي مــن المتهمــين األول والثــاني ..  
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 .مجرد جار وال تربطه صله قرابة بأي من الطرفين 

  ؟؟؟؟؟خ وبتاري

 حضر إيل النيابة العامة شيخ اخلفراء 

 وقرر .. ؟؟؟؟؟
.. بأـنـه ســمع صــوت صــراخ فتوجــه إـلـي مصــدره فوجــد كثـيـر ـمـن الـنـاس أـمـام مـنـزل المتهمــين 

فظــل واقفــا حتــى حضــرت اإلســعاف وقــام .. فــدلف إلــي البيــت فوجــد المجنــي عليــه مربــوط بالحبــال 

 .ه إلي المستشفي رجال اإلسعاف بفك الحبال وأخذوا المجني علي

 وأضاف أنه 
ولكنــه ال يعلــم مــن .. رأي المتهمــين الثالثــة ووالــدهم وكــانوا يقفــون إلــي جــوار المجنــي عليــه  

كـمـا أـنـه ـلـم يشــاهد أي مســتندات أو أوراق وـقـع عليـهـا المجـنـي علـيـه .. محــدث إصــابة المجـنـي علـيـه 

  .نذاكآوال يتذكر الحوار الذي دار .. 

 كما قرر 
.. ولكنــه يعلــم بــأنهم أصــدقاء ..  ســبب تواجــد المجنــي عليــه بمنــزل المتهمــين بأنــه ال يعــرف 

 . الخاص به أمام منزلهم "بركن اللودر " وكان المجني عليه يجلس معهم ويقوم 

.. ونفي علمه بما جاء بأقوال المتهم الثالث أو المجنـي عليـه أو مـا جـاء بمحضـر التحريـات  

 .وقر بأنه ال عالقة له بالطرفين 

 

 

 حضرت أمام النيابة العامة ..  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

  ؟؟؟؟؟/ السيدة 
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 )زوجة شقيق املتهم الثالث(

 وبسؤاهلا قررت 
وعنــدما أطلــت خــارج .. بأنهــا كانــت نائمــة فــي بيتهــا واســتيقظت علــي صــوت تكســير القفــل  

م حـتـى حضــر المــته.. فأخــذت هــي وأوالدهــا تصــرخ .. شــقتها فوجـئـت ـبـالمجني علـيـه داخــل المـنـزل 

ثـــم .. الثاـلــث ومســـك المجـنــي عليـــه واشـــتبكا باأليـــدي وتجمـــع الجيـــران واعـتــدوا علـــي المجـنــي عليـــه 

وكــان متواجــدا شــيخ .. حضــر واـلـد زوجهــا وأنقــذ المجـنـي علـيـه مــن الـنـاس وـقـام باالتصــال بالشــرطة 

 .الخفر 
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 وأضافت 
ولـم يـقـم .. بأنهـا ال تعلـم شــخص محـدث إصـابة المجـنـي عليـه ألن ـكـل النـاس كانـت تضــربه  

 .أحد بتوقيع المجني عليه أي إيصاالت 

 وقررت 
  .؟؟؟؟؟/ووالده الحاج.. فقط المتهم الثالث ) ؟؟؟؟؟(سوي  من المتهمين بأنه لم يكن متواجد 

 ونفت متاما 
 .ما جاء بمحضري التحريات األول والثاني 

 

  حضر أمام النيابة العامة؟؟؟؟؟وبتاريخ 

   ؟؟؟؟؟/  السيد 
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 مقررا.. سائق سيارة اإلسعاف 
 ؟؟؟؟؟/لخـاص بالحـاجبوجود مشاجرة وباالنتقـال إلـي المنـزل اأنه قد تبلغ إلي غرفة العمليات  

إال أن زميلــه .. ولكــن تــم رفــض تســليمهم المصــاب فــي البدايــة .. تبــين وجــود مصــاب بالــداخل .. 

دلـف إلـي العقـار ثـم قـام بمناداتـه ليسـاعده فـي فـك قيـود المجنـي عليـه ) .. المسعف (؟؟؟؟؟/ المدعو

وال توحــد ..  علـيـه وأضــاف بأـنـه ـلـم يشــاهد أي اعـتـداء عـلـي المجـنـي.. وحمـلـه إـلـي ســيارة اإلســعاف 

 .صلة بينه وبين أي من الطرفين 

 :ملحوظة  

��gא��7���Jא������3O@�7א/��5ذ�"� h��/؟؟؟؟؟� ..���X�\א��S�����k�2..�אM3#ل��@
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  حضر إيل النيابة العامة ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

 )املسعف (؟؟؟؟؟/ السيد 

 مقررا 
عة وجد المجني عليه نائم علي جانبه ويديه مربوطة بقطعـة قمـاش بأنه بالوصول لمكان الواق 

أحد األشـخاص أمـره بعـدم أخـذ المجنـي عليـه إال بعـدما تحضـر .. وعندما هم لينادي علي زميله .. 

ثــم أخــذوا المجنــي عليــه بســيارة ) مخبــرال(شــخص ممثلــة فــي وبالفعــل حضــرت الشــرطة .. الشــرطة 

 .اإلسعاف إلي المستشفي 

وـلـم يشــاهد أي أســلحة بالمـكـان مــع .. ـنـه ـلـم يشــاهد أي تـعـدي عـلـي المجـنـي علـيـه وأضــاف بأ 

 .أي شخص 

 :ملحوظة  
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  ؟؟؟؟؟وبتاريخ .. هذا 

  ؟؟؟؟؟/ حضر شخص يدعي 

 وقرر بأن .. وقرر بأنه وكيل شيخ اخلفر 
شـاهد الـمـتهم األول !! وحـال عودـتـه مـن الـغـيط ؟..  وفـي الســاعة الثالثـة فجــرا ..يـوم الواقـعـة  

 .ثم ركبا الدراجة البخارية ثم رحال .. ومعه المجني عليه أمام منزل األخير 

���m�
����Tن���7���nא?�<�"=������������2؟؟؟؟؟و�����C��0א����o�%Jא���"

�א��H6א�\�
:Iو�د��

�7$J��7X�"��%J"�(=p٣٠.�٪�

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

   ؟؟؟؟؟/ حضر الرائد 

 حمرر حمضر التحريات األول 

 وبالتحقيق معه قرر 
وقــــام ـبـــالتحري عــــن طرـيـــق جمــــع .. بأـنـــه أجــــري التحرـيـــات بمفــــرده وـلـــم يشــــاركه فيهــــا أحــــد  

وزعم أنه تأكـد بنفسـه مـن عـدم وجـود خـالف .. المعلومات من مصادره السرية التي لم يفصح عنها 

 .بين المصدر وطرفا الواقعة 

ثـم أردف ـبـأن تحرياـتـه أســفرت عـن أن المتهـمـين ـقـاموا بالتـعـدي بالضـرب عـلـي المجـنـي علـيـه  

ولم تتوصل تحرياتـه إلـي توقيـع ٕواحداث إصابته وذلك علي أثر قيام األخير بمعاكسه إحدى أقاربه 

 .المجني عليه علي إيصاالت أمانة من عدمه 

قرر بأن تحرياته لم تتوصل لـذلك . .ة التي يـدعيها وبسؤاله عن كيفية حصول تلك المعاكس 

زوجـــة شـــقيق  (؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟/ وأضـــاف بـــأن الســـيدة التـــي قـــام المجنـــي عليـــه بمعاكســـتها تـــدعي .. 

 ) .المتهمين
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قـرر بعـدم توصـل تحرياتـه إلـي ذلـك .. وعن كيفية انتقال المجني عليه إلـي منـزل المتهمـين  

 .واقعة ٕوانما تحرياته أسفرت عن أن المتهمين هم مرتكبا ال.. 

ـك .. وعــن تحديــد دور كــل مــتهم بالواقعــة   ـي ذـل ـم تتوصــل إـل ـه ـل ـأن تحرياـت ولكــنهم .. قــرر ـب

 .لم تتوصل تحرياته إلي تحديدها .. وضربه باستخدام أسلحة بيضاء جميعا قاموا بتقييده 

 ومبواجهته 
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 ومبواجهته 
وـقــرر .. تحرياـتــه ـلــم تتوصـــل إلــي ذـلــك ـقــرر بــأن ) جـــار المتهمــين (؟؟؟؟؟/ بــأقوال الســيد  

 .بصحة ما جاء علي لسان شيخ الخفر ووالد المجني عليه 

 ومبواجهته 
لت إلـيـــه التحرـيـــات هــــو مــــا هــــو مســــطر ـقـــرر ـبـــأن مــــا توصــــ .. ؟؟؟؟؟/ بمــــا قررـتـــه الســــيدة  

 .بالمحضر 

 وأضاف 
بــأن تحرياتــه أســفرت عــن عــدم وجــود خالفــات بــين الطــرفين ســوي واقعــة قيــام المجنــي عليــه  

 .بمعاكسة إحدى أقارب المتهمين 

وأضـاف بـأن .. قرر بـأن تحرياتـه لـم تتوصـل لـذلك .. وعما إذا كان للمتهمين أسماء شهرة 

 .ابق سوليس لدي أي المتهمين 

  ؟؟؟؟؟وبتاريخ 

  ؟؟؟؟؟/ حضر العقيد 
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  حمرر حمضر التحريات الثاني 

 وقرر 
 .ا يبذات أقوال سابقه حرف 

 ملا كان ذلك 
وحـيـث ـتـداولت .. للمحاكمــة ـقـدمت النياـبـة العامــة المتهمــين .. وبالبـنـاء عـلـي جمــاع مــا تـقـدم  

المجـنـي علـيـه عـلـي مصــلحة وبهــا قــررت المحكمــة إعــادة عــرض .. القضــية بعــد إحالتهــا بالجلســات 

الطـب الشــرعي لفحـص إصــابته ولفحــص التقـارير الطبـيـة الخاصـة ـبـالمجني علـيـه لبيـان مصــير تـلـك 

 .اإلصابات 

 وبالفعل عرض اMني عليه علي الطب الشرعي

 والذي أفاد بأنه 
أن حالتـه ) بعـد نحـو سـتة أشـهر مـن أخـر منـاظرة(تبين مـن إعـادة فحـص المجنـي عليـه  

ـد اليمـنـي ومبةااإلصــابية بســب ـة والســاعد األيمــن شــط الـي ـد اليســرى وبالركـب 	��د����������يات الـي
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 ما يقطع بانقطاع عالقة السببية وهو 
وـبــين ) وذـلــك عـلــي الـفــرض الجـــدلي بوجـــود فعـــل خـــاطئ مـــن المتهمـــين(ـبــين فعـــل المتهمـــين 

 .النتيجة التي لحقت بالمجني عليه بحيث تنتفي عنهم االتهامات المنسوبة لهم 

 هذا باإلضافة 
 ـفـي حــق المتهمــين  الواقعــة مــن تهــاتر وانعــدام ثمــة دلـيـل أو ســند عـلـي صــحتهامــا شــابإـلـي 
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وهــو .. عــا عــن الــنفس والمــال والعــرض إان صــحت ال تعــدو أن تكــون الواقعــة دفووأنهــا .. الثالثــة 

وذلـك .. ببراءة المتهمين الثالثة مما هو مسند إليهم وعلي األخص المـتهم الثالـث األمر الذي يقطع 

 :كله علي النحو الذي نشرف ببيانه في دفاعنا التالي 

 الدفاع 

 علي فرض نسبة االتهام املاثـل للمـتهم فقـد أجلأتـه إيل ارتكابـه ضـرورة وقايـة :أوال 

نفسه وماله وعرضه من خطر تعدي اMني عليه وهو ما جيعل املـتهم ال عقـاب 

 .عليه ذلك أنه كان يف حالة دفاع شرعي 

  من قانون العقوبات علي أن ٦١فقد نصت املادة .. بداية 
 ألجأته إلي ارتكابها ضـرورة وقايـة نفسـه أو غيـره مـن خطـر  علي من ارتكب جريمةال عقاب 

جســيم علــي الــنفس علــي وشــك الوقــوع بــه أو بغيــره ولــم يكــن إلرادتــه دخــل فــي حلولــه وال فــي قدرتــه 

 .منعه بطريقة أخري 

  من ذات القانون علي أن ٢٤٥كما نصت املادة 
ء اسـتعماله حـق اـلـدفاع  مطلقـا علـي ـمـن قتـل غيـره أو أصـابه بجـراح أو ضــربه أثنـاال عقوبـة

وقد بينت في المواد اآلتية الظروف التـي ينشـأ الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله 

 .عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها 

  أن ٢٤٦حيث ورد باملادة 
 – إال فـي األحـوال االسـتثنائية المبينـة بعـد -حق الـدفاع الشـرعي عـن الـنفس يبـيح للشـخص 

 .عمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس منصوصا عليها في هذا القانوناست

وحــق اـلـدفاع الشــرعي عــن المــال يـبـيح اســتعمال الـقـوة ـلـرد أي فعــل يعتـبـر جريمــة مــن الجــرائم 

 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 
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  .٢٧٩مادة ال من ٤الفقرة 

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
 لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداء علــي ال يشــترطاألصــل أنــه 

بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع  ،النفس أو المـال 

أن يكـون الفعـل المتخـوف منـه  ، وال يلـزم فـي جريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي

خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل يكفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا 

 .التخوف أسباب معقولة 

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

 ملا كان ذلك 
مــتهم مـنـذ فجــر التحقيـقـات وهــو متمســك وكــان الثاـبـت مــن خــالل واقعــات االتهــام الماـثـل أن ال 

ي ودخـل المنـزل وكـان البـاب الخـارج" قفـل " وقـام بكسـر  .. بأن المجني عليه دلف إلي منزله ليال

 .إما السرقة أو انتهاك حرمه ملك الغير قاب قوسين أو أدني من ارتكاب إحدى جريمتين 

 وكالهما من اجلرائم التي تبيح الدفاع الشرعي 
 من ة وارده بالباب الثامن وانتهاك حرمه ملك الغير وارده بالباب الرابع عشرالسرقذلك أن  

 ـمـن ذـلـك الـقـانون اســتعمال ٢٤٦وهــو مــا يؤـكـد عـمـال بالـمـادة .. الكـتـاب الثاـلـث ـمـن ـقـانون العقوـبـات 

 .المتهم لحقه في دفاع الشرعي 

 وهو ما قد كان 

������������2���t����������ن���C��:</�������S�Qم�א���u�$�W���b%�F?<�"=��2وא����K�X/א
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 ومن ثم يتضح 
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 بأن المتهم هو الـذي أحـدث بـالمجني عليـه مـا بـه مـن – المنكور –أنه علي الفرض الجدلي  

مطلقـا كونـه كـان يـدافع عـن مالـه وعرضـه فإنه ال عقاب وال لوم علي المتهم فـي ذلـك .. إصابات 

 .رمه منزله وح

 وعلي الرغم من عدم تسليم املتهم .. هذا 

 مبا جاء مبحضري التحريات املرفقني باألوراق 

 إال أنه 
علـي ـفـرض جــدلي بصــحة ـمـا جـاء بهـمـا ـمـن أن ســبب التـعـدي علـي المجـنـي عـلـي هــو قياـمـه  

أن إال  – فمـــع إنكـــار ذـلــك –بمعاكســـه إحـــدى قريـبــات المـــتهم فكـــان التعـــدي علـيــه بالضـــرب لتأديـبــه 

 .المستقي منه هو التأكيد علي أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والغير والعرض

 فسواء كان االطمئنان ألقوال املتهم 

 أو ملا جاء مبحضري التحريات 

�:���Jא�M:��د�@����7א���>�ع�א�\�
"��*�@��xא�b%��Fو�ذ�����������������#TI��:<����2א�MT�����^��J� 
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�.و����7��n�����2J"�y�M#�ن���Jh!�א�Q��5ل�@�xא��>�ع�א�\

 وال ميكن القول بأي حال من األحوال 

 أن املتهم قد جتاوز حق الدفاع الشرعي 
 – وفـقـــا لحــــق اـلـــدفاع الشــــرعي –ذـلـــك أن األفعــــال الـتـــي أتاهــــا المجـنـــي علـيـــه تـبـــيح للمــــتهم  

 .االعتداء علي لدرجة تصل إلي القتل وليس بمجرد الضرب أو الجرح 

  من قانون العقوبات بأن ٢٤٩فقد قررت املادة 
حــق اـلـدفاع الشــرعي عــن اـلـنفس ال يجــوز أن يـبـيح القـتـل العمــد إال إذا ـكـان مقصــودا ـبـه دـفـع  
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 :أحد األمور اآلتية 

 ........... يتخوف من يحدث منه الموت فعل  :�و��

�h��M  :هتك عرض إنسان بالقوة  كرها أو امرأة تيانإ. 

�{��h  :ختطاف إنسان ا. 

  بأن ٢٥٠كما قررت املادة 
حــق اـلـدفاع الشــرعي عــن المــال ال يجــوز أن يـبـيح القـتـل العمــد إال إذا كــان مقصــودا ـبـه دفــع  

 :أحد األمور اآلتية 

 ) .الحريق العمد(ب فعل من األفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتا:��و��

���M�h :دودة من الجنايات سرقة من السرقات المع. 

��{��h : الدخول ليال في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته. 

 ..........فعل يتخوف أن يحدث منه الموت : �א����

 ملا كان ذلك 
 فـجـرا ـفـي الثالـثـة أو الرابـعـةوـمـع األخــذ ـفـي االعتـبـار دـلـوف المجـنـي علـيـه إـلـي مـنـزل المــتهم 

وهو ما يقطـع بـأن المجنـي عليـه لـم ..  وسيلة لهذا الدخول الغير مشروع متخذا من كسر قفل الباب

وهمـا حالتـان ال شـك  .. بـل دخـل العقـار إمـا للسـرقة أو انتهـاك حرمتـه.. يكن ينتوي خيرا بالتأكيد 

 .تبيحان للمتهم استعمال حق الدفاع الشرعي لدرجة تصل إلي حد القتل العمد 

 األمر الذي يؤكدوهو 
اســـتحالة تصـــور أن يكـــون المـــتهم قـــد تجـــاوز حـــد الـــدفاع الشـــرعي إذ كـــان رد فعلـــه طبيعـــي  

 .ٕ واحداث إصابته – ذلك علي الفرض الجدلي و–بالضرب وسائغ وهو التعدي علي المجني عليه 

 وال ينال من ذلك كله 
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ه للتعــدي علـيــه ألســـباب تلــك الرواـيــة الهزليــة الـتــي رواهــا المجـنــي عليــه ـمــن الــزعم باســـتدراج 

ذـلـك أن تـلـك الروايــة مخالفــة للحقيقــة والواقــع وال ســند لهــا وال دلـيـل وذلــك .. المختلقــة الـتـي قــرر بهــا 

 .علي نحو ما سيرد الحقا 

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه 
يتجلي ظاهرا بأن النيابة العامة حينما التفتت عن توافر حالـة الـدفاع الشـرعي وقـدمت المـتهم 

فإنها تكون قد خالفـت القـانون علـي نحـو يسـلس إلـي بطـالن أمـر اإلحالـة ويؤكـد ببـراءة .. كمة للمحا

 .المتهم مما هو مسند إليه 

 الدفاع الشرعي وذلك لتوافر عدة أدلة علي انعقاد حق 

 تايل لدي املتهم وهذه الدالئل كال

 الدليل األول 
متضررا من قيام المجنـي  .. هم الماثلمستهلة ببالغ مقدم من المتأن أوراق االتهام الماثل 

فـي .. ودلـف إلـي هـذا المنـزل  .. قفل الخاص بالباببالتعدي علي حرمه منزله وقام بكسر العليـه 

 ٢٤٦يقطـــع بأـنــه مـــا دـلــف إـلــي المـنــزل إال الرتكـــاب جريمـــة مـــن الجـــرائم الموصـــوفة بالمـــادة توقـيــت 

 .عقوبات والتي تبيح للمتهم استعمال حق الدفاع الشرعي 

 وقد كان بالغ املتهم 
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 الدليل الثاني
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Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
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ـة الـتـي يحــاول مــن خاللهــا وهــو المســتقي   ـوال المجـنـي علـيـه وروايـتـه الهزلـي مــن تهــاتر أـق

فـفـي الوـقـت اـلـذي أـقـر فـيـه صــراحة بوجــود خالـفـات ســابقة بيـنـه وـبـين  .. إلـبـاس الباطــل ـثـوب الحــق

بـه الخـاص  " اللـودر" ا مبلغـا إيـاه بـأن يأتي ليزعم بأن المتهم األول قد اتصـل بـه هاتفيـ.. المتهمين 

 .مشتعل به النيران 

ومشـــاحنات وبـــين الطـــرفين خالفـــات .. فكيـــف يتصـــور ذلـــك  

ـفــــإذا ! ســـــابقة ومـــــن المؤكـــــد أن أيهمـــــا ال يتمـنــــي لألخـــــر الخـيــــر ؟

صـــحت الواقـعــة وهـــي اشـــتعال الـلــودر الخـــاص ـبــالمجني علـيــه ـفــال 

 .ه المجني عليه يتصور تدخل المتهم أو أقاربه إلنقاذه أو لتنبي
  اMني عليه بهذا الزعم يومل يكتف

فـإذا بـه .. فقد استمر في روايته الهزلية بأن زعم بأنه بمجـرد تلقيـه االتصـال نـزل مـن منزلـه  

 !!!!!!!!!!.يجد المتهم األول في انتظاره أسفل مسكنه 

 وهذا أمر أيضا غري متصور
أن يتطوع المـتهم األول بالـذهاب إلـي فال يتصور فبين هذين الشخصين خالفات ومشاحنات  

أن يطمــئن المجـنـي علـيـه لتـلـك الواقعــة الهزلـيـة ويقــوم وال يتصــور .. مســكن المجـنـي علـيـه إلحضــاره 

 .بالتوجه مع المتهم األول بهذه السالمة التي وصفها 

 

 ومما تقدم 
أن ومـــع ســـقوط تـلــك الرواـيــة الهزلـيــة وثـبــوت انعـــدام صـــحتها مـــا يؤكـــد صـــحة رواـيــة المـــتهم و
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Hamdy Khalifa  
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Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

  . بما كان يلزم رد هذا االعتداء..إلي منزل المتهمين معتديا  المجني عليه من دلف

 لثالدليل الثا
يحـاول السـرقة سـوي أنـه .. أنه ليس هناك من سـبب سـائغ يبـرر التعـدي علـي المجنـي عليـه 

) .. مـــع التمســـك بإنكـــار صـــحتها(أو مـــا جـــاء بتحرـيــات الشـــرطة .. أو انتهـــاك حرمـــة مـنــزل المـــتهم 

 .وجميعها أسباب تؤكد أحقية المتهم في استعمال الدفاع الشرعي 

 أما السبب الذي زعمه اMني عليه 
فـقـد زعــم ـبـأن ســبب الخــالف قطعــة أرض يســتأجرها وزعــم .. فهــو غـيـر ســائغ وال دلـيـل علـيـه  

ذـلـك أن الثاـبـت أن المســتأجر لهــذه األرض هــو  .. وهــو ـقـول إـفـك.. ـبـأن المــتهم يريــد إخراجــه منهــا

 .وال توجد خالفات في هذا الخصوص .. ومستأجرها منذ عدة سنوات .. لده وليس هو وا

 وهو ما يؤكد
وأن السـبب الحقيقـي هـو مـا أسـفرت عنـه األوراق .. تهاتر السبب الذي يزعمـه المجنـي عليـه  

 .وهو محاولة المذكور انتهاك حرمه منزل المتهم والسرقة منه بما يحق للمتهم الدفاع الشرعي 

 رابعليل الالد
ن  أنهـا أقـرت بأنهـا اسـتيقظت مـ)زوجة شـقيق المـتهم (؟؟؟؟؟/ من أقوال السيدة أن الثابـت  

فتوجهـت لتحـري مـا فـي األمـر فوجـدت المجنـي عليـه داخـل .. نومها علي صوت تكسير قفل البـاب 

جيـران وتجمـع ال) المتهم(فما كان منها ومن أوالدها إال الصراخ حتى حضر شقيق زوجها .. العقار 

وهـذا دليـل قـاطع علـي انتهـاك المجنـي عليـه حرمـه منـزل المـتهم .. وقاموا بضـرب المجنـي عليـه 

وهـــو مـــا يؤكـــد أن مـــا كـــان مـــن اعـتــداء علـيــه  .. محـــاوال الســـرقة أو غيرهـــا ـمــن األفـعــال المؤثـمــة

 . كان باستعمال حق الدفاع الشرعي – بفرض صحة ذلك –بالضرب من جانب المتهم 

 امسالدليل اخل
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اـلـذي تـنـاهي إـلـي ســمعه صــوت صــراخ جــار المــتهم  .. ؟؟؟؟؟/ أن الثاـبـت مــن أـقـوال الســيد  

ـمــن مـنــزل الـمــتهم ـفــذهب لتبـيــان األـمــر فـفــوجئ ـبــالمجني علـيــه داـخــل المـنــزل وتـقــوم األـهــالي 

 .باالعتداء عليه جراء فعلته 

 سادسالدليل ال
هم م والـد المـتهم رفـض تسـليواللـذين قـررا بـأنما جاء بأقوال سائق سيارة اإلسـعاف والمسـعف  

ٕإال بعد حضور الشـرطة إلثبـات الحالـة واثبـات أن المجنـي عليـه هـو المعتـدي علـي المجني عليـه 

ولـعـل إبـقـاء المـتهم وواـلـده علـي المجـنـي علـيـه  .. ألـهـالي علـيـهحرمـه المـنـزل فـكـان تـعـدي الـمـتهم وا

هم وأنه هو المعتدي وأنـه داخل المنزل حتى تحضر اإلسعاف والشرطة لخير دليل علي سالمة موقف

فلـو كـان الغـرض الضـرب واإليـذاء .. بفرض حصول اعتداء عليه فـإن ذلـك لـرد اعتـداء لـيس أكثـر 

لكان تم إخراج المجني عليـه مـن المنـزل قبـل حضـور الشـرطة أو لكـان تـم االعتـداء عليـه خـارج 

خـــل المـنــزل حـتــى أمـــا إصـــرار المـــتهم وواـلــده عـلــي إبـقــاء المجـنــي علـيــه دا.. المـنــزل ـفــي األســـاس 

 .حضور الشرطة واإلسعاف كان ألنهم يقينا يعلمون بسالمة موقفهم 

 سابعالدليل ال
أنــه يســتفاد مــن تقييــد المجنــي عليــه بتلــك الصــورة وبــذات الكيفيــة وعلــي النحــو الــذي تــراه بــه 

ء ورجـال اإلسـعاف مـع اإلبقـاالشرطة مع التمسك بحضورها وعلي النحو أيضا الذي يراه به الجيـران 

أن المســتفاد مــن هــذا المشــهد أن المجنــي عليــه قــد تعــدي .. علــي المجنــي عليــه علــي ذات الوضــع 

علي حرمة المكان سواء بهـدف السـرقة أو كمـا جـاء بتحريـات المباحـث التـي أكـدت واقعـة المعاكسـة 

وـقـد يكــون ذهــاب المجـنـي علـيـه ـفـي تـلـك الســاعة المـتـأخرة مــن اللـيـل لغــرض وهــدف غـيـر مشــروع .. 

وقـد يكـون المتهمـين علـي علـم بنيـة المجنـي عليـه .. بة من أهـل البيـت ين يتحصل عليه في غأراد أ

وتـم اإلبـالغ عـن الواقعـة .. في اقتحام منزلهم فقاموا بقيده لحين حضور رجال الشرطة وتسليمه لهـم 

التـي قـد يـكـون لهـا صـورة أخــري لـم تفصـح عنـهـا األوراق ولـم يفصـح عنـهـا المتهمـين حفاظـا عـلـي .. 
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عـن السـبب الـذي وقـد تكـون تحريـات المباحـث أشـارت مـن بعيـد .. قيم والمبادئ والعادات والتقاليد ال

ال ـتـــؤدي إـلـــي المعـنـــي المســــتور عــــن أوراق ضــــعيفة وأن كاـنـــت إشــــارة .. ـلـــم تظـهـــره أوراق اـلـــدعوى 

كــل هــذه االفتراضــات كــان حريــا علــي النيابــة العامــة أن تحقــق فيهــا وتتحقــق منهــا حتــى .. الــدعوى 

ال سـميا وأن .. المـتهم الحقيقـي فـي الـدعوى  لهـا تقـديم ىوجـه الـرأي فـي الـدعوى وحتـى يتسـنتبين يس

ظروف ومالبسات الدعوى تؤكد بداللة واضحة أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التـي أفصـحت 

عنها أوراق الدعوى وأن الدليل قد اسـتقام علـي عـدم صـحة أقـوال المجنـي عليـه وهـو األمـر الـذي لـم 

 .لتفت إليه النيابة بما يؤكد قصور التحقيقات بشأن هذه الواقعة ت

 ملا كان ذلك
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نـي عليـه لتهاترهـا وانعـدام صـحتها أو بطالن الدليل املستمد من أقوال اM: ثانيا 

مثة دليل مـن الواقـع أو األوراق يسـاندها ممـا جيعلهـا معقوليتها وعدم وجود 

 .غري صاحلة لالستدالل بها علي إدانة املتهم 

 يف قضاء النقض أن حيث أن املقرر 
 األحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين ال الشــــك والتخمــــين ، وأن األحكــــام

 .الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 )٨٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨النقض (

 كما قضي بأن 
يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي  

اضــي فــي تقــدير الــدليل مــادام المــتهم كــي تقضــي لــه بــالبراءة إذ أن مرجــع ذلــك لمــا يطمــئن إليــه الق
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 .الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 وفي ذات المعني 

 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عليـه رغـم مـا شـابها وكانت النيابة العامة قد استندت فـي اتهامهـا للمـتهم علـي أقـوال المجنـي  

مـــن الناحيـــة الموضـــوعية مـــن أوجـــه قصـــور وعيـــوب تهـــدرها وتجعلهـــا هـــي والعـــدم ســـواء وال تصـــلح 

ومعيبــة بــالعيوب ذلــك أن هــذه األقــوال افتقــرت للمصــداقية والمعقوليــة .. والمنطقيــة لالســتدالل بهــا 

 :اآلتية 

 العيب األول
وهـذا ..  بينـه وبـين جميـع المتهمـين قرر المجني عليه صـراحة بـأن ثمـة خالفـات سـابقة فيمـا 

وـمـع ذـلـك ـيـزعم ـبـأن المــتهم  .. يقـطـع بأـنـه ـبـالغ الـحـذر والحيـطـة ـفـي التعاـمـل ـمـع ـهـؤالء المتهـمـين

 .الخاص به تشتعل به النيران "  اللودر " األول قام باالتصال به هاتفيا لتنبيهه بأن 

 وهنا فإنه ملن العقل واملنطق 
مــتهم األول وهــو عـلـي خــالف مــع فكـيـف لل.. المجـنـي علـيـه أن يســترعي هــذا األمــر انتبــاه  

لمـاذا لـم !!  ؟؟ولماذا المـتهم األول تحديـدا!!  ؟؟وينبهه إلي هذا األمرالمجني عليه أن يتصل به 

 .يران اآلخرين ؟؟جيقم بذلك أي من ال

 ومع ذلك فإذا سايرنا اMني عليه 

 وانه مل يفكر يف هذه األمور 

 هلول اخلرب الذي تلقاه 
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حيث استطرد المجني عليه قـائال .. عنده إال أن ما حدث عقب ذلك يدعو بل يجب التوقف  

 ونــزل مــن مســكنه وجــد المــتهم األول يقــف فــي انتظــاره أســفل مســكنهأنــه مــا أن تلقــي الخبــر : 

 .!!ويطلب منه الركوب معه علي دراجته البخارية لتوصيله ) !!! مسكن المجني عليه(

�2���K���\Iא��vJאن����>(�)��=�b%�Qא/ول��ن���=T���bن�א�=�3د��א���ص����?<�"=�����������������2 -

�!!.���م��J|��2و�3X*�ذא,�א��3��g�C3^3د����م��J|ل�א?<�"=��2؟؟

��:��Kن��:3م�א�b%�Fא/ول�א���0"=����S���Bא?<�"=���������������2 -�KXو–����
�C��Q�$@�

��v��6�E��@������2א�=�3د��������������36ع��=�X0��@����$(��א?�<�"=�������������2–א/�'�

)b%�F؟؟)����م��$(��א.!! 

 كل هذه األمور 
تؤكد استحالة تصور حصول الواقعة علي نحو ما قرره المجني عليه وأنهـا لهـا صـورة أخـري  

 .مغايرة لما تم تسطيره باألوراق 

 ثانيالعيب ال
لــي حـيـث مكــان قــرر المجـنـي عليــه بأـنـه قــام بــالركوب مــع المــتهم األول الــذي قــام بتوصــيله إ 

وقـام ) المتهمـان الثـاني والثالـث(فإذا بـه يجـد شـقيقي المـتهم األول ) أمام مسكن المتهم األول(اللودر 

 .جميعهم بإجباره علي الدلوف لمسكنهم لالعتداء عليه 

 

 

 وهذه الواقعة ال سند هلا وال دليل عليها 

 وال تتفق مع العقل واملنطق 
 وعلـي مـرآي فلمـاذا يـتم ذلـك داخـل مسـكنهم المجني عليـه فإذا أراد المتهمون االعتداء علي -
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 !!.ومسمع من كل الجيران ؟؟

إلـي ) حـال ركوبـه معـه الدراجـة البخاريـة(لماذا لم يقم المتهم األول باصطحاب المجني علـي  -

 !!.بعيدا عن منزله ؟.. ثم يعتدي عليه بها  .. ة أو غير مأهولةيأي منطقة نائ

بصـدم ي عليه فلماذا لم يقـم المـتهم األول أو غيـره مـن المتهمـين إذا كان الغرض إيذاء المجن -

 !!.ارية أو التعدي عليه بأي طريقة بعيدا عن سكنهم ؟؟بخالمجني عليه بالدراجة ال

 وذلك مع الوضع يف االعتبار 
وهــو توقـيـت مناســب جــدا لالعـتـداء عـلـي أي ) الرابـعـة فجــرا(التوقـيـت الـتـي حــدثت فـيـه الواقـعـة  

وهــذا كلــه يؤـكــد عــدم صــحة مــا قــرر بــه المجنــي عليــه وعـــدم ..  وجــود شــهود شــخص مــع صــعوبة

 .مصادقته للعقل والمنطق 

 العيب الثالث


��������ن�א��PQ%��F^��و��"=������������������ �C��Q�<�2�="�>?א�b"زو��و�%��ن��|א�PI��:<

$I�2وM����,��'����="�S�C33ل�4א��QL�(I�X��="��<א"�א�K�.�

 باحث الثانية يف حني قطعت حتريات امل

  ؟؟؟؟؟املسطر حمضرها بتاريخ 

 وأقوال حمرري حمضري التحريات 

أـنـه ـلـم يثـبـت ـلـديهما صــحة مــا زعـمـه المجـنـي علـيـه مــن الـقـول  

 .بأن المتهمين أجبروه علي التوقيع علي أي إيصاالت أمانة 
 واكتشاف بهتان هذه الواقعة وزورها 

ممـا يجعلهـا جـديرة  معيبة ومحـل شـك وريبـةأن أقوال المجني عليه برمتها بل ويؤكد يدعو  
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 .باإلطراح وعدم االستناد إليها 

 العيب الرابع 

 يســــتأجر قطـعـــة أرض مواجهــــة أـنـــهـقـــرر المجـنـــي علـيـــه أن ســــبب تعــــدي المتهـمـــين علـيـــه  

 وأنهم كانوا ينتفعون بها لذلك فهم يرغبون في إخالئه من هذه األرض ) ؟؟؟؟؟(لمسكنهم من عمهم 

 ة ذلك كله وقد تبني عدم صح
بـل أن مسـتأجرها هـو ..  األرض المشـار إليهـا أن المجنـي عليـه ال يسـتأجرفقد ثبت بداءة  

 .الذي قدم أصل عقد إيجاره لها إلي النيابة العامة  .. ؟؟؟؟؟/ والده 

 ليس هذا فحسب 
وهـو مـا .. منذ عدة سنوات بل أن حقيقة األمر أن والد المجني عليه يستأجر هذه األرضـي  

فمــا الــداعي اآلن أن يــتم ..  اســتقراره وانتفاعــه بهــا دون أي اعتــراض مــن المتهمــين أو غيــرهم يؤكــد

!! االعـتــداء علـيــه بســـبب هـــذه األرضـــي ؟؟ ولمـــاذا ـتــم االعـتــداء عـلــي المجـنــي علـيــه وـلــيس واـلــده ؟؟

 !.ولماذا لم يتم االعتداء علي هذه األرض وطرده منها عنوه ؟

 أضف إيل ذلك كله 
ـك لعــم المتهمــينأن هــذه األرض   فــإذا كــانوا يريــدون إخــالء هــذه األرض ) شــقيق والــدهم (مـل

 .إذ يتوجهون إلي عمهم ويطلبون إليه ذلك .. فاألمر بالغ السهولة 

 

 هذا كله فضال عن 
أن الضابطين القائمين بتحرير محضري التحريات قد أقرا في أقوالهمـا أمـام النيابـة العامـة  

 :أن تحرياتهما أسفرت عن 
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خالفات سابقة بـين طرفـي النـزاع سـوي الواقعـة م وجود أي عد 

 )واقعة المعاكسة المزعومة بمحضري التحريات(المماثلة 
وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد زور وبهـتـان مــا زعمــه المجـنـي .. ـفـال خالـفـات .. أـمـا ـمـا دون ذـلـك  

 .عليه ووالده بشأن هذه الواقعة المكذوبة 

 وذلك بدليل
وـجــود أي ـمــنهم ى ـلــم ـيــدع.. دـلــوا بــأقوالهم أـمــام النيابــة العاـمــة أن أي مــن الشـــهود الــذين أ 

وهو مـا يقطـع بـأن أقـوال  .. سابقة بين الطرفين بسبب قطعة األرض المزعومة أنفة الذكرخالفات 

 .عليه في هذا الخصوص ال تتسم بالحقيقة والمصداقية المجني 

 العيب اخلامس 
 علــي نحــو يؤكــد عــدم مصــداقيتها وبعــدها تضــارب وتنــاقض أقــوال المجنــي عليــه فيمــا بينهــا

 :وذلك علي النحو التالي .. التام عن الحقيقة والواقع 

 التضارب األول 
بخصوص األرض المواجهة لمسكن المتهمين والتي زعم المجني عليه بهتانـا بأنـه مسـتأجرها 

رمـل وزلـط (بنـاء يقـرر بأنـه يقـوم بتشـوين مـواد .. وتـارة أخـري .. بأنهـا أرض زراعيـة فتارة يقرر .. 

  .وهذين أمرين ال يجتمعان أبدا!! عليها ؟؟) وأسمنت وخالفه

 

 التضارب الثاني 
 عـبـارة عــن ـكـانوا يحمـلـون أســلحه بيضــاءزعــم ـبـأن المتهمــين حــال االعـتـداء المكــذوب علـيـه 

 .في حين لم تسفر األوراق عن ضبط أي أسلحة أو أدوات ) مطواة ، وسنجه ، وشوم(



                                
 

 
 

  

 Egypt –  56 Syria Street - Giza - ٣١ -  الجيزة                                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

 

٣١

 محدي خليفة

 المحامي بالنقض

 فةشريف محدي خلي
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

  بل ومل يأت أي شاهد
بفــرض (بادعــاء رؤيتــه أي أســلحة أو أدوات تــم اســتعمالها فــي االعتــداء علــي المجنــي علــي  

 ) .حصوله

 التضارب الثالث 
أنه باستقراء أقوال المجني عليه وبسؤاله عن تحديد دور كـل مـنهم فـي إحـداث إصـابته وبـأي  

  أنه اقرر زاعم.. شيء أحدثها 

١− �����>Qא������"�0�X����L�3�X��א��������������U��$��7���nWو�Tن�א�b%�Fא/ول����..��'���*�

�2��C"�

٢− �2����Cو��
و�ن�א�b%���Fא�}����U���5����%h���@�������3��X��Mאم��..��'�����*�������א��$��

 "�.�36א+�"

٣− ��:<�����:I�26و�
������"=��C�K��2م���b=<�E��{א��b%�Fא����. 

 ) . من التحقيقات١٥ص (

 هذا وعقب ذلك يعود ليقرر  
 قرر .. ه تحديدا حينما تم سؤاله عن ماهية إصابات 

١− ��
����א��$�*�
$)����'��2MT��..��M�{א��b%�Fא�K�Z��..אم��U�5���"�2�3��".�

٢− �>Q��2'����������א��Mא/ول�..�و��b%�Fא�K�Z��..אم��U�5���"�2��C.�" 

٣− �>Q:�م�א���������2'�Mو��..�O����M�{א��b%�Fא�K�Z�����U�$���"�24J5�
%�.�" 

 ومن ثم 
يحمــل ) ذات المــتهم ( وتــارة أخــري"مطــواة " حــوز  يــزعم أن المــتهم الثــاني ييتجلــي أنــه تــارة 

ؤكد عدم صحة أقـوال المجنـي وهذا تناقض ي!! ؟" شومة " يصيبه باستخدام .. وتارة ثالثة " سنجه"
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 .عليه برمتها 

العيب السادس 
ومع .. ول فقد ورد في أقوال المجني عليه الزعم بأن المتهمين قد أخذوا منه هاتفه المحم 

 .ذلك حينما تم سؤاله عن اتهاماته الموجهة للمتهم 

 مل يشر من قريب أو بعيد 
وهـــو األمـــر الـــذي يؤكـــد عـــدم مصـــداقية .. إلـــي اتهـــامهم باالســـتيالء علـــي هاتفـــه المحمـــول  

 .المجني عليه 

 العيب السابع 
بأـنـه مصــاب عـلـي زور وبهـتـان مــا زعمــه المجـنـي علـيـه أـنـه ـقـرر ـفـي أقواـلـه ولعــل خـيـر دلـيـل  

فقـد زعـم .. بإصابات لم تظهر تمامـا ونهائيـا فـي أي مـن التقـارير الطبيـة سـواء المبدئيـة أو النهائيـة 

 أقوالـه بمحضـر ٤ص ("مطـواة " أنه مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسـمه باسـتخدام 

 ) .الشرطة

 ومع ذلك 

لــــم يــــأت أي مــــن التقــــارير الفنيــــة مقــــررا بوجــــود أي طعنــــات  

 المسـتمد ىاألمر الذي يؤكد اختالف الـدليل القـول.. جني عليه بالم

من أقوال المجني عليه مع الـدليل الفنـي المسـتمد مـن تقريـر الطـب 

وهــو األمــر .. الشــرعي وذلــك علــي النحــو الــذي ســوف يــرد الحقــا 

الــذي يؤكــد عــدم مصــداقية المجنــي عليــه فــي أقوالــه وبمــا يؤكــد أن 
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التــي حــاول أن يرســمها بــأوراق للواقعــة صــورة أخــري غيــر الصــورة 

 .الدعوى 
 ملا كان ذلك 

ومــن جملــة العيــوب الواضــحة فــي أقــول المجنــي عليــه أنفــة البيــان يتجلــي ظــاهرا بطــالن أي  

 النيابـة رحـتطوحيـث .. دليل قد يستمد من هذه األقوال التي أقل ما توصف بـه بأنهـا غيـر صـادقة 

لـي حالتهـا المزريـة أنفـة البيـان دلـيال ضـد المتهمـين مجني عليه عالعامة ما قدم واتخذت من أقوال ال

بمــا يقطــع ببــراءة المــتهم ممــا هــو .. نهــا تكــون قــد خالفــت الواقــع والقــانون ومــا هــو ثابــت بــاألوراق فإ

 .مسند إليه 

بطالن الدليل املستمد من أقوال والد اMني عليه لعـدم جـواز قبـول شـهادة : ثالثا 

قوالـه مـع أقـوال اMنـي عليـه وخمالفتهـا فضـال عـن تضـارب أ.. األصل للفرع 

 للحقيقة 

 فمن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 

االســـتثناء شـــهادة .. شـــهادة القرابـــات بعضـــهم ـلــبعض مقبوـلــة  

 .الفرع ألصله واألصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه 
 )ق٤٩ لسنة ٤٥ طعن رقم ٢٤/١١/١٩٨١نقض (

 ) ق٥٠ لسنة ٩ طعن رقم ٢٩/١٢/١٩٨١نقض (

 كما قضي صراحة بأن 

شهادة األصل لفرعه والفـرع ألصـله وأحـد الـزوجين لصـاحبه ،  
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 .غير مقبولة 
 )ق٤٩ لسنة ١٩ الطعن رقم ١٤/١١/١٩٨١نقض (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت أن شــاهد اإلثـبـات الـثـاني المقــدم مــن النياـبـة العامــة فــي قائمــة أدـلـة الثـبـوت هــو  

وهـو مـا يؤكـد بطـالن الـدليل ) نجلـه(قبـول شـهادته لصـالح فرعـه الذي ال يجوز .. والد المجني عليه 

 .المستمد من أقوال هذا الشاهد بما يجدر طرحه من أدلة الثبوت 

 ليس هذا هو السبب الوحيد لبطالن أقوال هذا الشاهد

 وإمنا قد شابها التناقض والتضارب وخمالفة احلقيقة 

 فالثابت أوال 
أن المـتهم الثـاني حـاول إجبـاره علـي توقيـع إيصـاالت أمانـه أنه زعـم بـذات مـا رتلـه نجلـه مـن  

 .مثلما فعل مع المجني عليه 

 يف حني 

�����������������%��
���0�X�7M��/א�,��'���7�Cزو��و�%��ن�وא�E@�Fא�,��
G�g�h���C�..و"��م��

����%h�7@�و�n�..����7�:�:�=��7�Z��UF3אل��=��2אC��
��5��X�\0א�א�Xن����#��و�3Xא/�
�א���0

�
'Iدون�.�

 والثابت ثانيا 
 مــن أنــه قــد تــم لــم يــورد هــذا الشــاهد فــي أقوالــه ثمــة إشــارة إلــي الواقعــة التــي يزعمهــا نجلــه 

 .وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الواقعة المزعومة  .. استدراجه من منزله إلي منزل المتهمين

 والثابت ثالثا 
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تعــالي خــذ أبنــك " ئال لــه أقــر هــذا الشــاهد بــأن المــتهم الثالــث هــو الــذي اتصــل بــه هاتفيــا قــا 

وهذه العبارة تؤكـد بمـا ال يـدع مجـاال للشـك صـحة مـا جـاء علـي لسـان " علشان عمل مشكلة عندنا 

مـــن دخـــول المجنـــي عليـــه لمنزـلــه بالمخالفـــة للقـــانون الرتكـــاب .. المـــتهم الثالـــث وغيـــره مـــن الشـــهود 

 .جريمة 

 وهذا يؤكد أيضا 

�2�(�3ن�א��2M���������Q���5ذא�����@����א"���א!�"=���א?�<�"=�����������������2�Ma<�7���80��א�X�*

��:=6��2�="�HC����v~א���"
�.�x8א��>�ع�א�\

 كما أن الثابت رابعا 
قرر هذا الشاهد بواقعة لم يشـهد عليهـا أي مـن الشـهود اآلخـرين أو أي مـن المتواجـدين وهـي  

، والمـتهم األول شومه يحمـل ) ؟؟؟؟؟(، والمتهم الثاني مطواة يحمل ) ؟؟؟؟؟(أنه رأي المتهم الثاني 

وغيــرهم لــم فــي حــين أن شــيخ الخفــر وســائق ســيارة اإلســعاف والمســعف .. ســنجه يحمــل ) ؟؟؟؟؟(

وهـو مـا يؤكـد مجـاراة هـذا الشـاهد  .. يقرر أي منهم بأنـه شـاهد أي أسـلحة بيضـاء بمكـان الواقعـة

 .ألقوال نجله المخالفة للحقيقة 

 والثابت خامسا 
حـيـث .. ا ـقـرره بشــأن األســلحة الـتـي كاـنـت مــع كــل مــنهم تضــارب هــذا الشــاهد مــع نجـلـه فيمــ 

حــدث بهــا إصــابته فــي اليــد أ(" شــومه " كــان المجنــي عليــه قــد قــرر بــأن المــتهم الثــاني كــان يحــوز 

كمـا أقـر  .. )بهـا إصـابته فـي قدمـه اليمنـيأحـدث .. (سـنجه يحوز  ، كما كان ذات المتهم )اليسري

أمـا المـتهم األول فقـد .. وتقييده فقط " بربطه "  فهو القائم بأن المتهم الثالث لم يكن معه ثمة أسلحه

 .) قدمه(قرر المجني عليه بأنه أحدث إصابته في يده اليمني باستخدام 

 وهذا يؤكد
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جنـــي علـيــه مـــع والـــده بمـــا اســـقط كـــال منهمـــا األخـــري فـــي الداللـــة ويقطـــع متضـــارب أقـــوال ال

 . بمخالفتها للحقيقة 

  أما الثابت سادسا 
فـي  .. شاهد بالمجني عليه كدمات بالوجه ونزيف من فمـه وأنفـهن الشاهد زعم بأنـه فهو أ 

حــين قــد خلــت التقــارير الفنيــة الطبـيـة مــن وجــود ثمــة إصــابات بالوجــه أو أي أـثـار لنزيــف كمــا يــزعم 

 .بهتانا هذا الشاهد 

 والثابت سابعا
بقة مـع المتهمـين علـي أن هذا الشاهد أورد ذات مزاعم المجني عليه بشأن وجود خالفات سا 

وذلـك علـي الـرغم مـن أن تحريـات المباحـث وجميـع .. قطعة األرض المستخدمة لتشوين مواد البناء 

 .قطعوا بعدم وجود ثمة خالفات سابقة .. الشهود 

 واألكثر من ذلك 
وهـو مـا !! فإن شيخ الخفر أقر بأن الطرفين كانا أصحاب كانا دائمي الجلوس مع بعضـهما  

ومحاولتهمـا إخفـاء السـبب الحقيقـي وراء التعـدي علـي .. بهتان زعم المجني عليه ووالـده يؤكد زور و

 .وهو دخوله إلي منزل المتهمين النتهاك حرمته ومحاولة السرقة .. المجني عليه 

 كما أن الثابت أخريا  
وقــدم (ذلــك بــأن أقــر ) المجنــي عليــه(أن الشــاهد أكــد فــي أقوالــه علــي عــدم مصــداقية نجلــه  

كمـا انـه سـقط فـي ذات .. نه هو المستأجر األصلي لألرض أنفـه الـذكر ولـيس نجلـه علي أ )دليل ال

ثم زعـم أنـه يقـوم بتشـوين مـواد البنـاء .. التضارب الذي سقط فيه نجله بأن زعم بأن األرض زراعية 

 !! .بها ؟؟

 ملا كان ذلك
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ة ومتناقضـــة مـــع فقـــد بـــات واضـــحا أن أقـــوال هـــذا الشـــاهد متضـــارب.. ومـــن جملـــه مـــا تقـــدم  

هـذا فضـال عـن مخالفتهـا للحقيقـة لصـالح المجنـي عليـه .. بعضها البعض ومع أقـوال المجنـي عليـه 

قـد يسـتمد مـن وهو ما يؤكـد انهيـار أي دليـل .. الذي يجب وصفه بأنه المعتدي وليس المجني عليه 

ا يجـدر معـه تبـرأه ومن ثم يضحي االتهـام الماثـل قـائم علـي غيـر سـند ممـ.. أقوال هذا الشاهد بدوره 

 .المتهم الماثل منه 

بطالن الدليل املستمد من حمضري التحريات ومن أقـوال الضـابطني احملـررين : رابعا 

ذلك أن القاعدة األصولية تقرر بأن بطالن اإلجراء يبطل أقوال جمريه مبـا .. هلما 

 .جيدر إطراح أي دليل قد يستمد من هذه األقوال 

  قضاء النقض أن حيث أن املتواتر عليه يف
ـلـبطالن اإلجــراء مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل ـفـي الحكــم باإلداـنـة عـلـي أي دلـيـل مســتمد مـنـه  

وبالـتـالي ـفـال يعـتـد بشــهادة مــن ـقـام ـبـه ، ولمــا كاـنـت اـلـدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطـعـون فـيـه ال 

 .يوجد منها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢سة نقض جل(

 كما قضي بأن 
من المقرر أن بطالن القبض لعدم مشروعيته ينبني عليـه عـدم التعويـل فـي اإلدانـة علـي أي  

دليــل يكــون مترتبــا عليــه أو مســتمدا منــه ، ومــن ثــم فــإن إبطــال الحكــم المطعــون فيــه القــبض علــي 

 .تيجة للقبض الباطل وعدم االعتداد به في إدانتهالطاعن الزمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف ن

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

 كما قضي بأن 
ٕإن تـقــدير جدـيــة التحرـيــات وكفايتـهــا ، وانـمــا هـــو ـمــن إطالـقــات محكـمــة الموضـــوع ، وهـــي ال  
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لـي تعدو إال أن تكون مجرد أي شخصـي لصـانعها يحتمـل الصـحة والـبطالن ، والصـدق والكـذب ، إ

أن يعرف مصدرها ، واألمر في ذلك موكول إلـي سـلطه التحقيـق ، تحـت رقابـة محكمـة الموضـوع ، 

إال أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطالنها ، فإنه يتعين علـي المحكمـة أن تعـرض لهـذا الـدفع الجـوهري 

ا الـدفاع وتقول كلمتهـا فيـه بأسـباب سـائغة ، ولمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد اكتفـي بـالرد علـي هـذ

بعبــارات قاصــرة ، دون أن تبــدي المحكمــة رأيهــا فيــه ، وفــي عناصــرها ،  مــع أنهــا أقامــت قضــاءها 

 .معيبا مستوجبا النقض ضمن ما أقامت ، علي الدليل المستمد منها ، فإنه يكون 

 )١٠٠٨ ص ٢٠٦ رقم ٢٨ س ١٩٧٧ ديسمبر سنة ٤نقض (

 )٤١٢ ص ٨٥ رقم ٣٧ س ١٩٨٦ مارس سنة ١٣نقض (

 )ق٥٩ لسنة ٢٣٧٥٧رقم  الطعن ١٩٩٠ مارس سنة ٨نقض (

 )١١٣١ ص ١٦٣/٤ رقم ٤٧ س ١٩٩٦ نوفمبر سنة ٣نقض (

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبـيـق كافــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر عـلـي محضــري التحرـيـات المــرفقين بــاألوراق  

حـو يـدعو للقـول بأنـه يتضح أن هذه التحريات شابها االنعدام والبطالن والتهاتر وعدم الجديـة علـي ن

لألـسـباب .. طـل أي دلـيـل قـد يسـتمد منهـا أو ـمـن أقـوال مجريهـا بوهـو مـا ي.. لـم تجـر علـي الطبيـعـة 

 :اآلتية 

 

 : السبب األول 
وهـي أن سـبب االعتـداء علـي  .. لم يدعيها أي من طرفـي النـزاعفلقد أتت التحريات بواقعة  

كمــا تمــادي محــرر محضــر  .. هم الماثــلهــو قيامــه بمعاكســه إحــدى قريبــات المــتالمجنــي عليــه 

 ).زوجة شقيقة المتهم (؟؟؟؟؟/ المشار إليها هي السيدة التحريات قائال بأن تلك السيدة 

 وذلك يف حني أن الثابت
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 وحيث تعمد حمرري حمضري التحريات 
األمــر اـلـذي ـيـدعو للشــك .. عــدم اإلفصــاح عــن مصــدرهما ـفـي هــذه المعلومــة المبـتـورة الســند  

 .بهذه التحريات والريبة فيما هو سطر 

 :السبب الثاني 
  .. ؟؟؟؟؟/ محـرر بمعرفـة الرائـد حدث تضارب جسيم فيما بـين محضـري التحريـات األول ال 

 . علي إيصاالت أمانة بأن تحرياته توصلت إلي قيام المتهم بأخذ توقيع المجني عليهوالذي قرر 

 يف حني جاء مبحضر التحريات الثاني 

  ؟؟؟؟؟/ احملرر مبعرفة العقيد 

بعـــدم صـــحة هـــذه الواقعـــة تمامـــا وأن تحرياتـــه لـــم تســـفر عـــن  

 .حدوثها 
ويهـدم أي .. ي يؤكد تضارب محضري التحريات بما يسقط كال منهمـا األخـر وهو األمر الذ 

 .دليل قد يستمد منهما 

 وال ينال من ذلك 
حــاول إصــالح ورأب هــذا .. فــي أقوالــه أمــام النيابــة العامــة  .. ؟؟؟؟؟/ مــن أن الســيد الرائــد  

 عـلـي إيصــاالت ـبـأن ـقـرر بـأن تحرياـتـه أسـفرت عــن عــدم صـحة واقـعـة التوقيـع .. الصـدع والتـنـاقض

 .أمانه 
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 ومبواجهته مبا هو سطره مبحضر التحريات 
قــرر بــأن تلــك التحريــات كانــت وقتــذاك مبدئـيــة أمــا التحريــات النهائيــة قــد أســفرت عــن عـــدم 

 .صاالت األمانة صحة واقعة إي

فقــد تجلــي التضــارب واضــحا ولــم تفلــح محاولــة الســيد الرائــد المــذكور فــي .. وبــرغم مــا تقــدم  

 .والريبة الذي تولد حول محضري التحريات الشك ي إزالة إصالحها وف

 السبب الثالث 
حيـث قـررا .. جاء محضري التحريـات مبهمـين وغامضـين بحيـث ال يسـتقي منهمـا ثمـة دليـل  

 .......... " .قد تعدوا علي المجني عليه بسبب .. وأقاربه ) الماثل(المتهم الثالث " بأن

 ن اآلخران هل هم املتهما.. فمن هم أقاربه 

 أم اجلريان فقد يكون منهم أقارب للمتهم 

 سواء بالنسب أو املصاهرة 
المـتهم "فقد عجز محضري التحريات عن اإلجابة عن هذه األسئلة حيـث قـررا بعبـارة مبهمـة  

فإنما يدل ويؤكد علي صحة قـول المـتهم الماثـل بعـدم تواجـد .. وهذا إذا دل علي شيء .. " وأقاربه 

ٕواال كــان محــرري محضــري التحرـيـات مــا .. إـبـان حصــول الواقـعـة ) همــين األول والـثـانيالمت(شــقيقيه 

 ...............قد ارتكبوا .. أن المتهم وأشقائه أو المتهمين أعوزهما النص عن إيراد 

 أما القول بأن املتهم وأقاربه 

 هم من اعتدوا علي اMني عليه 
ن أمســك بــالمجني عليــه حــال انتهاكــه حرمــه يؤكــد مــا جــاء علــي لســان المــتهم مــن أنــه مــا أ 

دون أي أشــارة إلــي مشــاركة شــقيقه فــي .. حتــى انهــال مــع األهــالي والجيــران عليــه ضــربا .. منزلــه 

 .ذلك 
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 السبب الرابع 
يتجلــي ظــاهرا أنهمــا .. بمطالعــة محضــري التحريــات وأقــوال الضــابطين القــائمين بتحريرهمــا  

 :جدية فقد أقرا باألتي  أقرا بأن تحرياتهما كانت قاصرة وغير

o  لم تسـفر التحريـات عـن كيفيـة انتقـال المجنـي عليـه إلـي حيـث

 ) .مكان الواقعة(منزل المتهمين 

o  ـلــم تســـفر التحريـــات عـــن كيفـيــه قيـــام المجـنــي علـيــه بمعاكســـة

ـــــزعم بــــــذات (إحــــــدى قريبــــــات المــــــتهم  ـــــي نحــــــو مــــــا تــــــم اـل عـل

 .)التحريات

o الواقعة لم تتوصل التحريات إلي تحديد دور كل متهم ب.!! 

o  ـلــم تتوصـــل التحرـيــات إـلــي تحدـيــد األســـلحة البيضـــاء المزعـــوم

 .أنها كانت مع المتهمين 

o  لـم تتوصـل التحرـيـات إلـي معرفـة ـمـا إذا كـان للمتهمـين أســماء

 .شهرة من عدمه 
 وهذا كله يؤكد بل ويقطع 

ـاوأنهــا ســطرت مكتببتهــاتر هــذه التحريــات وانعــدام جــديتها وعــدم إجرائهــا عـلـي الطبيعــة   لــم ـي

ٕواال كانــا قــد اســتطاعا التوصـــل .. يكلــف الســيدين الضــابطين نفســهما عنــاء التحــري علــي الطبيعــة 
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مـن المعلومـة المسـطرة وعلـي نحـو أيسـر وأسـهل .. لتلك المعلومات المذكورة عالية بمنتهي البساطة 

ف فكيــ!! فــي هــذين المحضــرين هــي اـلـزعم بــأن المجنــي علـيـه كــان يعــاكس حــدي قريـبـات المــتهم ؟؟

ولـم يسـتطع التوصـل .. لهما التوصل لهذه المعلومة التي لم يقرر بها أي من الطرفين أو شـهودهما 

 .وهذا يقطع بعدم جدية هذه التحريات !! إلي معلومات أقل من ذلك صعوبة في التوصل إليها ؟؟

 :السبب اخلامس 
.. ا تنــاقض كــال مــن الضــابطين محــرري محضــري التحريــات مــع مــا ســطراه فــي محضــريهم 

فــي حــين أورد " تأديـبـه " ففــي المحضــر قــرر كــال منهمــا أن الغــرض مــن ضــرب المجـنـي علـيـه هــو 

وهـذا .. " إلحـاق األذى بـه هذين الضـابطين فـي أقوالهمـا أن الغـرض مـن ضـرب المجنـي عليـه هـو 

 .التضارب يعيب محضري التحريات سالفي الذكر 

 السبب السادس
أن .. في أقوالهما أمام النيابـة العامـة .. تحريات أقر كال من الضابطين محرري محضري ال 

رغــم اخــتالف مرمــي أقــوال  .. تحرياتهمــا أســفرت عــن صــحة مــا ورد بــأقوال والــد المجنــي عليــه

فـي ..  علي نجله وهـو وجـود خالفـات سـابقة علـي قطعـه ارض ديالمذكور والسبب الذي أورده للتع

 .ات المتهم حين أرجعت التحريات السبب إلي معاكسته إحدى قريب

  سابع السبب ال
ربما يكون ما سطرته التحريات من واقعة منسوبة للمجنـي عليـه وهـو معاكسـة أحـدي قريبـات  

.. قد يكون لهذا التصريح الوارد بالتحريات صدي في الواقعة المستورة عن أوراق الـدعوى .. المتهم 

لمهنـي والحرفـي الـذي تفرضـه عليـه إال أن مجري التحريات لم يعـتن ببيـان هـذه الواقعـة علـي النحـو ا

وكان يتعين عليه أن يقسط هـذه الواقعـة حقهـا نظـرا ألنـه فـي حـال حـدوثها مـا قـد .. واجبات وظيفته 

قـــد تبـــين لنـــا الـــدافع الحقيقـــي وراء .. نظـــرا ألن هـــذه الواقعـــة .. يتغيـــر بـــه وجـــه الـــرأي فـــي الـــدعوي 

ا السـبب الـذي مـن أجلـه قـام المـتهم بتقييـد وقد توضح لن.. محاولة دخول المجني عليه للمسكن ليال 
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وقـد تبـين لنـا .. المجني عليه لحين حضور الشرطة الستالمه نظر الرتكابه جريمـة فـي حـق المـتهم 

وأن الواقعـة لـم تحـدث علـي هـذا .. الدافع الرئيسي وراء ادعـاء المحنـي عليـه السـتدراج المتهمـين لـه 

م من مفاجأته بدخول المجنـي عليـه واقتحامـه للمنـزل النحو بل حدثت علي النحو الذي قرر به المته

وقـد توضـح . هول المفاجأة بالنسبة لصراخ السيدات بالمنزل واالستغاثة التي أطلقوهـا وقد يؤيد ذلك 

وقد تؤكد لنا أيضا أنه ربما هناك أمـرا خفـي .. لنا أيضا اعتصام المتهم باإلبالغ ضد المجني عليه 

ك كـان حريـا علـي مجـري التحريـات أن يعتنـي ببيـان هـذه الواقعـة لمـا قـد لـذل.. أراد المتهمين إخفـاءه 

 . يكن لها من أثر إيجابي يتفق مع سياق الواقعة الحقيقة لألوراق 

 ومع ذلك يأتي الضابطني 


,�"�������7��n^��!�"=����$��ن�وא����א?�<������������������Z5���Q%I��
Gن�Tא���
:���
'Iدون�


�א�>����2*�א��gC3א������0..�!�"=�2؟C������Q%I��
������2�$#����gJQ�OI���C���%Mא?�<�"=����������2

����b%�Fא�,��
C���@W..�������������������%�$ZM�S����%����OI3אل�و�C/0��א�X�
I��%���S�6:�و�3Xא/�
�א����0

�.و����g��h�3X����S/و�אق�

�

 ملا كان ذلك 
شــابها ومــن جملــة األســباب أنفــة البيــان يتضــح وبجــالء تــام أن التحريــات المســطرة بــاألوراق  

والقصــور الشــديد عـلـي نحــو يبطــل أي دلـيـل ـقـد يســتمد منهــا الســيما وـقـد أصــر محــرري عــدم الجدـيـة 

وهـو مـا يبـرر .. هذين المحضرين علي إخفاء مصاردهما وهو ما يدعو للريبة فيما قررا به وسـطراه 

 .طلب براءة المتهم مما هو مسند إليه 

ني عليـه بأنـه الدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القوىل حيث قرر اM: خامسا 

كما مشلت تلك التقـارير إصـابات مل  .. مصاب بإصابات مل ترد بالتقارير الفنية
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 .يدعيها اMني عليه 
 :أنه مصاب باآلتي فقد قرر المجني عليه في أقواله بمحضر جمع االستدالالت .. بداية  

o �2^3����,���n�. 

o �0אع�����
$#. 

o ��

^�Kא��$����
$#. 

o ���*�+36א]�,�J�[���$^����7C
Z���!�. 

.. ورد التقرير الطبي المبدئي الذي أطلـع عليـه محـرر المحضـر وأثبتـه فـي األوراق في حين 

 :بأنه مصاب باألتي 

o א����ج����������� .א��

o ��

�������א��$$#��� .א��

o ��./א��"�$����
$#��� .א��

o ���'وא��
 .#���,����(��PZوא�&%

 ومما تقدم يتجلي ظاهرا 
وطعنـات بمطـواة في وجهه وكسـر فـي قدمـه اليسـرى  المجني عليه قرر بوجود إصابات أن 

 .في حين خلي التقرير الطبي من أي من هذه اإلصابات المكذوبة  .. في أنحاء جسده

 ليس هذا فحسب 
بل أورد التقرير الطبي اإلصابات مستهال إياها بالزعم بأنه مصاب باشتباه مـا بعـد االرتجـاج  

هـذا .. باالرتجـاج حتـى يصـاب لم يزعم المجني عليه أن أي اعتداء وقع علـي رأسـه  في حين.. 

فضال عما جاء بالتقرير عن وجود كدمات بالكتفين والظهر والصدر حال كون المجني عليه ذاتـه 

 .لم يقرر بذلك 
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 ومما تقدم يضحي ظاهر 

 مدي التضارب بني الدليلني القوىل والفني 

 ر يف االستدالل مبا يسقط كال منهما األخ
������א�������+�..�����س���0ذא�)����.� �����ل����3��.�א��#������������ذא����������2���������


�&�د45����.א����+�)��و���9������ن��������و�8ص���د45��و�6(�

  بأن ١٥حيث قرر بأعلى الصفحة رقم 
o  قدمه " باستخدامه ) ؟؟؟؟؟(وأحدثها به المتهم األول .. بأنه مصاب في يده اليمني ". 

o  باســــتخدامه ) ؟؟؟؟؟(وأحــــدثها ـبـــه المـــتهم الـثـــاني .. وأنـــه مصــــاب فـــي ـيـــده اليســــري وقدمـــه "

 " مطواة

o  فقط" بربطه وتقييده " أما المتهم الثالث فقد قام.  

  بأن ١٥ثم عاد وقرر بأسفل ذات الصفحة رقم 

� ��������
����א��$�*�
$)����'��2MT��..����M��{א��b%��F�2��2אh�@���Cא���2)�؟؟؟؟؟(و�U��5��

"�2�3�.�: 

� �'��2Mو��>Qא������ ".��C2"و���C@���א�7��nWא�b%�Fא/ول����U�5אم�..���*�

� ���������>Q�2א������C�*����'��2Mو��..�����������O����M��{א��b%��Fא��%h��@����Cאم������5)�؟؟؟؟؟(و�U

"�24J5�
%�.�" 

 وهذا تناقض ثاني وتضارب يعيب االتهام املاثل 

 ي السيما وأنه قد تضارب مع تقرير الطب الشرع

  ؟؟؟؟؟املؤرخ 

 الذي قرر باألتي 
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Sherif Hamdy Khalifa  
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 بمناظرة الرأس والوجه والعينين  �

وهو ما يؤكد بهتان ما قرره المجني (لم نتبين ثمة مظاهر إصابة تتزامن وتاريخ الواقعة  

 .) عليه من وجود إصابة بوجهه

 بمناظرة الكتفين والصدر والظهر  �

زور ادعاء المجني عليه و ما يؤكد وه(لم نتبين ثمة مظاهر إصابة تتزامن وتاريخ الواقعة 

 .)بوجود طعنات بمطواة في أنحاء جسده

 ) باإلطراف(بمناظرة مواضع اإلصابة  �

تبينا وجود جبائر من الحبس حول اليدين حتى منتصف الساعدين وجول الطرف السفلي 

غطيها قشور جافة كما تبينا وجود سحجات ت.. األيمن من الفخذ وحتى مشطيات القدم 

 .ة جزئيا بمقدم الركبة اليسري ولم نتبين ثمة تشوه أو تورم بالركبة متساقط

 وانتهي إيل الرأي بأن 
رضـــيه شـــديدة نتجـــت عـــن جســـم إصـــاباته ـبــاألطراف العلوـيــة والســـفلي األيمـــن هـــي إصـــابات  

 . يوم ٢١ومدة عالجها أكثر من .. صلب راضي ثقيل وهي لم تستقر نهائيا 

وهــي مــن اإلصــابات البســيطة ..... رضــية احتكاكيــة إصــابة بالركبــة اليســري هــي إصــابة  

الغـيـر مصــحوبة بثـمـة إعاـقـة حركـيـة أو حســية وشــفيت دون تخـلـف عاـهـة عنـهـا ـفـي ـمـدة 

 . يوم ٢١عالج أقل من 

 قرر ..  ؟؟؟؟؟ويف تقريره املؤرخ 

بأن إصابات المجني عليه عبارة عن إصابة في سبابة اليد  

 .والساق األيمنين د اليسري وبالركبة اليمني ومشطيات الي
 ومما تقدم مجيعه 
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يتجلـى ظـاهرا مـدي اخـتالف اإلصـابات الموصـوفة علـي لسـان المجنـي عليـه الـذي زعـم بأـنـه  

عــــن تـلـــك .. مصــــاب بكســــور ـفـــي الـيـــد اليســــري وكســــر ـفـــي الـيـــد اليمـنـــي وكســــر ـفـــي قدمــــه اليمـنـــي 

صـــابع أو ـفــي ال تـعــدو اإلصـــابة ـفــي بـعــض األاإلصـــابات الموصـــوفة بتـقــارير الطـــب الشـــرعي الـتــي 

وهو األمر الذي يقطع بتناقض الـدليل القـولي مـع الـدليل الفنـي .. مشطيات كف اليد والركبة اليمني 

وهــو مــا يثيــر الشــك فــي االتهــام برمـتـه وفــي األدلــة القــائم عليهــا بمــا يســتوجب ـبـراءة المــتهم ممــا هــو 

 .مسند إليه 

 أي مـن املتهمـني هـو الدفع بشيوع االتهام وعدم قيـام مثـة دليـل علـي أن: سادسا 

حمدث إصابة اMني عليه السيما وقد ثبت أن كثـري مـن النـاس واجلـريان قـد 

اشرتكوا يف ضرب اMني عليه ملا ارتكبه من اقتحام مسكن املتهمني وحماولتـه 

 .انتهاك حرمته والسرقة 

�������������������������Bل��3�Cאل�����Sא/���Uص�א��0�����O���Kh�Fم�א�%I��7���6و�אق�א�]

�:�b>��2و��5�b%Jא�

  .؟؟؟؟؟/ المتهم الثالث  -

 ) .زوجة شقيق المتهم (؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟/ السيدة  -

 ) .شيخ الخفر  (؟؟؟؟؟/ السيد  -

 ) .جار المتهمين  (؟؟؟؟؟/ السيد  -

 ) .سائق سيارة اإلسعاف (؟؟؟؟؟/ السيد  -

 ) .المسعف (؟؟؟؟؟/ السيد  -

 يتضح أنهم أمجعوا علي أن 

ن�א���0����3���Qא�":���Hא�����u���$�W?<�"=����2א�������������א/����Uص������אv��wא�
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 وهو األمر الذي يؤكد
شــيوع االتهــام الماـثـل وعــدم االســتطاعة عـلـي وجــه الجــزم واليـقـين وتحدـيـد شــخص مــن أحــدث  

 .ليه وبأي شيء أحدثها كل إصابة بالمجني ع

 السيما وأن التقرير الوارد علي لسان اMني عليه والوارد سلفا 
 – كمـا أوضـحنا سـلفا –قد تناقض المجني عليه مـع نفسـه ال يواكب الحقيقة والواقع السيما و 

 .في تحديد اإلصابات وشخص محدثها 

 وهو ما يؤكد 
 .ببراءة المتهم مما هو مسند إليه صحة الدفع الراهن بشيوع االتهام علي نحو يقطع  

 

شـاهد (بطالن الدليل املسـتمد مـن أقـوال سـائق سـيارة اإلسـعاف واملسـعف : سابعا 

لثبوت أنهمـا مل حيضـرا واقعـة التعـدي ومل يقـرر أي ) اإلثبات الثالث والرابع

.. منهما بتحديد القائم بالتعدي علي اMني عليه بالضـرب وإحـداث إصـابته 

شك حييط بأقواهلما لثبوت حضـور وكيـل اMنـي عليـه معهمـا فضال عن أن ال

 ) .القانونند من بال س(إبان التحقيق معهما 
بعــدم مشــاهدتهما أو .. قراء أقــوال هــذين الشــاهدين يتضــح وبجــالء أنهمــا أقــرا صــراحة باســت

 .ٕعلمهما بشخص القائم باالعتداء علي المجني عليه واحداث إصابته 

 االستدالل بأقوال هذين الشاهدينوهو ما يقطع بعدم جواز 

 علي نسبة االتهام املاثل ألي من املتهمني 
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إجــراء باطــل .. هــذين الشــاهدين ضــمن أدـلـة الثـبـوت ألـقـوال بـمـا يؤـكـد أن إـيـراد النياـبـة العاـمـة 

 .يخالف األوراق وما أسفرت عنه 

 السيما وأن هذين الشاهدين
ة ـبـ يجعلهمــا بمثاوهــو مــا ..  الواقـعـةـقـد نفـيـا تماـمـا مشــاهدتهما ألي أســلحة بيضــاء بمـكـان

 .لمزاعم وأباطيل المجني عليه ووالده شاهدي نفي 

 أضف إيل ذلك 

 ����������������Q%�="�+B3ن����)I���C���%Mو�����X��\א����0�X3אل��C��*�7��وذ��a<�..��tن����7

����������������Q%���x��:א����!��Jh����Q%���2�="�>?א�K�#��3وO@�,3وذ��3M��:=��7�Z��UF���tن�����..��}
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 وهو األمر الذي يؤكد بطالن 
قد يكون مستمد من أقوال هذين الشاهدين بما يجدر معه إطراحهما من ضمن أدلـة أي دليل  

 .الثبوت 

 وروده علـي خـالفبطالن الدليل املستمد من تقرير الطبي الشرعي األخـري لـ: ثامنا 

قريـر الطـب  واإلشـارة إليـه بت؟؟؟؟؟تقرير مركز الندي للعالج الطبيعي املـؤرخ 

وهـو مـا أكـده التقريـر التكميلـي الصـادر مـن الشرعي علي خـالف حمتـواه 

 مصلحة الطب الشرعي والذي مت عرض اMني عليه بقرار من هيئة احملكمة 

 بداية 
قــد أوصــي .. فالثابــت بــاألوراق أن الطبيــب الشــرعي حينمــا تــم عــرض المجنــي عليــه أمامــه  

 وهــو مــا يؤكــد أن ؟؟؟؟؟ســتة أشــهر بــدءا مــن ال تقــل عــن دة بخضــوع المــذكور للعــالج الطبيعــي لمــ

المجنـي علـيـه إذا ـكـان حريصـا عـلـي شــفائه لتوجـه إـلـي الـعـالج الطبيعـي وـلـو ـمـرة واحـدة ـفـي األســبوع 
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 .وهو ما كان سيجعله يتلقي جلسات عالج ال تقل عن أربعة وعشرون جلسة خالل هذه الشهور 

 ؟؟؟؟؟هذا ويف تقرير الطب الشرعي املؤرخ 
لــب الطبيــب الشــرعي موافاتــه بتقريــر مــن طبيــب العــالج الطبيعــي المتــابع والمعــالج لحالــة ط 

يوضــح تحدـيـد الحاـلـة الحركـيـة الحالـيـة .. بمركــز الـنـدي للعــالج الطبيعــي  ) ؟؟؟؟؟/ د(المجـنـي علـيـه 

 .لسبابه اليد اليمني وأصابع وقبضة اليد اليسري وحركة ثني الركبة 

 ؟؟؟؟؟هذا وبتاريخ 
 ..تقريره بما يفيد أن المجني عليه المذكور  .. ؟؟؟؟؟/ د الدكتور حرر السي 

ولـم .......... خضع لجلسـات عـالج طبيعـي علـي أصـابع "  

واحـد خضـع يتم الشفاء حتى تاريخه ، وكانـت مـدة الجلسـات شـهر 

 ".) جلسة١٢(فيه إلي عدد 
 ورغم ذلك فقد مت إثبات 

 وذـلــك بغـيــة نـفــي أي إهمـــال ؟؟؟؟؟لمـــؤرخ مـــا يخـــالف ذـلــك بتقرـيــر الطـــب الشـــرعي النهـــائي ا

ينسب للمجني عليه يكون من شأنه قطـع عالقـة السـببية بـين اإلصـابة واآلثـار المترتبـة عليهـا نتيجـة 

 .عدم االلتزام بالعالج حسبما طلب الطب الشرعي قبل ستة أشهر من تقريره النهائي 

 األخري وهو ما يبطل أي دليل قد يستمد من ذلك التقرير 

 إيل ما تقدم مجيعه أضف 
 ـبـأن المجـنـي علـيـه ـلـم ـيـتم ـشـفائه حـتـى  أـنـه ـقـرر صــراحة؟؟؟؟؟/ ـفـإن الثاـبـت ـمـن تقرـيـر د  

أي أن حالته لم تستقر بشـكل نهـائي بعـد وقـد يحـدث عليهـا متغيـرات  .. ؟؟؟؟؟تاريخ التقرير في 

 .مع االنتظام في العالج تقلل من نسبة العاهة 
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 عي األخري هو ما يؤكد أن تقرير الطب الشر

���7��o�F���P��hBh�3���J��7��X�7א�����$M�����C�2��MT����
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 وقد تأكد صحة هذا الدفاع وبيقني 
 من تقرير الطب الشرعي التكميلي الصادر بناء علي تكليف المحكمة المـوقرة بإعـادة عـرض 

 .المجني عليه لفحص حالته 

 وقد أورد هذا التقرير نتيجة قطعية مفادها 

�����P"�د+�>�{�א?<�"=������2I)���+
���J��
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 ومفاد هذه النتيجة 

 ثبوت أمرين 

ـفــإن ) ةعـلــي الـفــرض الجـــدلي والجـــدل غـيــر الحقيـقــ(أـنــه بـفــرض صـــحة مـــا نســـب للمتهمـــين : األول 

لم تكن نتيجـة مباشـرة لفعـل ) وهي ليست عاهة مستديمة(اإلصابة التي حاقت بالمجني عليه 

بــل انقطعــت عالقــة الســببية بينهمــا لتقــاعس المجنــي عليــه عــن متابعــة العــالج .. المتهمــين 

وبالـتــالي تـكــون محكـمــة الجــنح هـــي المختصـــة بنظـــر القضـــية الماثـلــة ال .. والتــزام الجلســـات 

 ) النعدام تخلف العاهة المستديمة لدي المجني عليه(يات محكمة الجنا
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كـذب المجنـي عليـه وتالعبـه فـي نتـائج التقريـر المسـلم منـه لمصـلحة الطـب أنه قـد ثبـت  : والثاني

الشـرعي بمـا يؤكـد عـدم مصـداقيته فـي كـل ـمـا جـاء علـي لسـانه بـاألوراق ، يؤكـد تعمـده الكـيـد 

 .ين بغير وجه حق تلفيق االتهام للمتهمبالمتهمين ومحاولة 

 وبذلك يتأكد 
أن ما نسب للمتهمين في القضـية الماثلـة لـيس إال أكاذيـب وافتـراءات لـم يقـم عليهـا دليـل مـن  

 .األوراق 

 ملا كان ذلك 
ومــن جملــة مــا تقــدم وبالبـنـاء عليــه يتجـلـي ظــاهرا وبحــق وضــوح انقطــاع صــلة المــتهم الماثــل  

ثمــة دالـئـل عـلـي ارتكاـبـه إـيـاه أو فضــال عــن عــدم وجــود .. بـهـذا االتهــام وـتـوافر حــق اـلـدفاع الشــرعي 

 .وهو األمر الذي يقطع ببراءته مما هو مسند إليه .. إحداثه إلصابة المجني عليه 

 

 ناء عليه ب

 يلتمس املتهم من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 : أصليا 

 .ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 

 وكيل المتهم 

 

   المحامي 


