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رقم الصك: 3452447 تاريخه: 1434/3/1هـ    
رقم الدعوى: 3499517

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34288785 تاريخه: 1434/7/16هـ

شــذوذ جنســي - تشــبه بالنســاء - لبــس مابــس منافيــة لألخــاق - 
وضــع مســاحيق نســائية وأحمــر شــفاه - حيــازة صــور فاضحــة علــى 

اجلــوال - تعزيــر باجللــد.

ما ذكره القاضي يف تسبيب حكمه .

ادعى املدعي العام على املدعى عليه بالتشــبه بالنســاء ووضع مســاحيق 
نســائية ومبعاينــة جوالــه وجــدت بــه صــور لــه يضع فيها مســاحيق نســائية 
وطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة ومبواجهــة املدعــى عليــه 
أنكــر التهمــة وقــرر أن اعترافــه يف التحقيــق أخــذ منــه حتــت اإلكــراه. 
وبعــد أن وازنــت احملكمــة بــن أقــوال وأســانيد الطرفــن قــررت تعزيــره 
باجللــد ثالثــون جلــدة وقــد اعتــرض كل مــن املدعــي العــام واملدعــى عليــه 

وجــرى التصديــق مــن محكمــة االســتئناف .
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ــا .....   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   3499517 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34516994 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/02/30
1434/2/30هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/02/30 هـــ افتتحــت 
العــام وداعــى علــى  : 11  وفيهــا حضــر املدعــي  الســاعة 00  اجللســة 
أنــه  قائــال    ..... اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب  ..... مصــري  معــه  احلاضــر 
بتاريــخ 1433/8/23هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل شــرطة 
محافظــة النمــاص بعــد االشــتباه يف وضعــه وكان بداخــل ســيارة مــن 
نــوع ..... بقيــادة .....  )مت حفــاظ االتهــام بحقــه( وقــد كان املدعــى عليــه 
مرتديــًا ملالبــس ضيقــة وقصيــرة ويضــع أحمــر شــفاه وبــودرة علــى وجهــه 
ومبعاينــة هاتفــه اجلــوال مــن نــوع ..... عثــر بداخلــه علــى صــور شــخصية 
لــه يظهــر فيهــا بشــعر طويــل وأحمــر شــفاه وباســتجوابه أقــر بــأن جهــاز 
الهاتــف اجلــوال املضبــوط  عائــد لــه وأن الصــور املوجــودة باجلهــاز هــي 
صــوره الشــخصية وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه 
بالتشــبه بالنســاء وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل 
ــات  ــب إثب ــه شــرعا أطل ــر شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب علي ــه املعتب اهليت
مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة وبســؤال املدعــى 
ــام  ــال مــا ذكــره املدعــى الع ــام أجــاب قائ ــه مــن دعــوى املدعــى الع علي
يف دعــواه أعــاله غيــر صحيــح كلــه جملــة وتفصيــال هكــذا أجــاب 
وبســؤال املدعــى العــام هــل لديــك بينــه علــى دعــواك أجــاب قائــال ليــس 
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لــدي إال مــا جــاء يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب هــذا فتــم اطالعنــا 
علــى أوراق املعاملــة وبتصفــح أوراق املعاملــة مت اطالعنــا علــى إقــراره 
واملرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 12 وبســؤال املدعــى عليــه عــن إقــراره أجــاب 
قائــال غيــر صحيــح وأخــذ منــي باإلكــراه ولــم أعلــم عنــه شــيئا هكــذا 
أجــاب كمــا مت اطالعنــا علــى محضــر القبــض واملرفــق باملعاملــة علــى 
لفــة رقــم 2 وبســؤال املدعــى عليــه عــن مــا جــاء يف محضــر القبــض 
أجــاب قائــال غيــر صحيــح وعضــو الهيئــة أخبرهــم بأننــي لســت متشــبها 
بالنســاء وهــذه إجابتــي وبســؤال املدعــى عليــه عــن صــور الشــخصية 
أجــاب قائــال هــي تعــود لــي وليــس فيهــا مــا يتعلــق بالشــبهة هكــذا أجــاب 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه أنكــر 
دعــوى املدعــى العــام إال أن الشــبهة حتيــط باملدعــى عليــه لــذا وجلميــع مــا 
تقــدم فقــد قــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بجلــده ثالثــون جلــدة مفرقــة علــى 
دفعتــن كل دفعــة خمســة عشــر جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى أســبوع 
لقــاء الشــبهة وملــا ســبق كلــه حكمــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
قــرر عــدم القناعــة بالئحــة وأفهــم بتعليمــات االســتئناف وبعرضــه علــى 
املدعــى العــام قــرر االعتــراض بالئحــة وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/2/30هـــ ــا محمــد وعل نبين
احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا .....  القاضي يف احملكمة اجلزائية مبكة 
املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 3499517 وتاريــخ 1434/02/30 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34516994 وتاريــخ 1434/2/30هـــ افتتحــت 
اجللســة يف هــذا اليــوم الســبت 1434/6/24هـــ وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
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مبكــة املكرمــة برقــم 34516994 يف 1434/6/11هـــ وبرفقهــا قــرار 
الدائــرة اجلزائيــة السادســة رقــم 34229253 يف 1434/6/4هـــ واملذيــل 
مــن أصحــاب الفضيلــة بتوقيعاتهــم كال مــن رئيــس الدائــرة ..... وقاضــي 
اســتئناف ..... وقاضــي اســتئناف ..... ونــص احلاجــة منــه وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا 
الئحتــه  ترفــق  ولــم  القناعــة  عــدم  قــرر  عليــه  املدعــى  أن  ملالحظــة 
االعتراضيــة ولــم ينــوه عــن ســبب عــدم إرفاقهــا ملالحظــة ذلــك وعليــه 
فأجيــب أصحــاب الفضيلــة ســلمهم اهلل بــأن املدعــى عليــه رجــع عــن 
اعتراضــه وقــرر موافقتــه علــى احلكــم وشــكر اهلل ألصحــاب الفضيلــة 
علــى مالحظاتهــم بــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/24هـــ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد:

االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن   
مبكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه 
احملكمــة بكتــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة 
رقــم )34516994( وتاريــخ )1434/7/10هـــ( املرفــق بهــا القــرار رقــم 
الشــيخ/  فضيلــة  مــن  الصــادر  )1434/3/1هـــ(  وتاريــخ   )3452447(
.....  القاضــي  باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة  املتضمــن دعــوى 
املدعــي العــام ضــد/ ..... مصــري اجلنســية ، املتهــم بالتشــبه بالنســاء 
، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعد اإلجــراء األخير 
، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34186223 تاريخه: 1434/3/13هـ 
رقم الدعوى: 33567132

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34239149  تاريخه: 1434/6/12هـ

تشــبه بالنســاء - شــذوذ جنســي - لــواط - فعــل الفاحشــة - جتهيــز 
صالــون حاقــة للرجــال بغــرض فعــل اللــواط - اعتــداء علــى رجــال 
الضبــط - مســاحيق نســائية - أدوات منافيــة لألخــاق - صــور ملمارســة 

الشــذوذ باجلــوال - إدانــة - تعزيــر بالســجن واجللــد .

ما ذكره القاضي يف تسبيب حكمه .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بقيامــه بالتشــبه بالنســاء ونــزع 
شــعر صــدره ويديــه واإلســتعداد ملمارســة الرذيلــة واالعتــداء علــى رجــال 
ــه صــورًا جنســية  ــه بجوال األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وحيازت

مشــينة وطلــب معاقبتــه بتعزيــره لقــاء ذلــك . 
وممارســته  بالنســاء  التشــبه  أنكــر  بذلــك  عليــه  املدعــى  ومبواجهــة 
ــه علــى صــور فاضحــة أخذهــا مــن النــت .  ــواء جوال الشــذوذ وأقــر باحت
وبعــد أن وازنــت احملكمــة بــن أقــوال وأســانيد الطرفــن قــررت تعزيــره 
بســجنه عــام ونصــف وجلــده مائــة وخمســون جلــدة وأخــذ التعهــد عليــه 
ــق مــن  ــه وجــرى التصدي ــع املدعــى علي وقــد اعتــرض املدعــي العــام وقن

محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...............   القاضــي يف احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة اجلزائية بالرياض برقم 33567132 وتاريخ 1433/09/09هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331673576 وتاريــخ 1433/09/09 هـــ  ففــي 
يــوم  االثنــن املوافــق1433/10/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 11  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... وقــدم دعــواه علــى  / ..............، 28عاما 
، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )............( غيــر محصــن 
ــه الريــاض ، موظــف حكومــي ، صــدر بحقــه  ــم ، يقيــم مبدين ، متعل
ــو وأمــر متديــد  أمــر توقيــف رقــم هـــ ر87301/1 وتاريــخ 1433/8/15هـ
توقيــف رقــم هـــ ر88652/3/1 وتاريــخ 1433/8/19هـــ اســتنادا للمــادة 
)113( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. قائــال يف دعــواه عليــه إنــه بتاريــخ 
ــة األمــر باملعــروف  ــى املذكــور مــن قبــل هيئ 1433/8/14هـــ قبــض عل
و النهــي عــن املنكر/وحــدة العمليــات امليدانيــة بعــد أن توفــرت لديهــم 
معلومــات عــن صالــون للحالقــة الرجاليــة يقــوم بتجهيــز الشــاذين جنســيا 
و بالتوجــه للموقــع شــوهد املذكــور خارجــا مــن الصالــون وتظهــر عليــه 
عالمــات التكســر و التميــع و عنــد مشــاهدته للفرقــة حــاول الهــرب 
علــى أقدامــه فتــم ضبطــه بعــد أن قــاوم الفرقــة مقاومــة شــديدة وتعــدى 
علــى احــد األعضــاء بالضــرب و مــزق ثــوب عضــوًا آخــر وبصــق يف وجــه 
بحوزتــه  ويديــه وضبــط  لشــعر صــدره  ثالــث ، وكان حالقــًا  عضــٍو 
ــه مت القبــض  حــزام وحــذاء ونظــارات وعطــور نســائية وتبــن للفرقــة أن
عليــه عــدة مــرات يف قضيــة مماثلــة، علــى اثــر ذلــك مت ضبــط عامــل 
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احلالقــة بســبب قيامــه بتجهيــز الشــواذ ، مت حفــظ الدعــوى بحقــه لعــدم 
ثبــوت األدلــة-. وبفحــص جــوال املذكــور مــن قبــل الفرقــة مت العثــور 
علــى مجموعــة مــن الصــور العائــدة إليــه وهــو يضــع مســاحيق التجميــل، 
وصــور أخــرى ميــارس فيهــا الشــذوذ اجلنســي وصــور ألعضــاء تناســلية 
ذكريــة، كمــا عثــر علــى مقاطــع فيديــو ميــارس فيهــا الشــذوذ والعــادة 
الســرية و بإجــراء املشــاهدة للمذكــور مــن قبــل جهــة التحقيــق/ تبــن 
أنــه حالقــا لشــعر صــدره و علــى وجهــه آثــار مســاحيق التجميل و مســرحًا 
لشــعر رأســه و تظهــر عليــه عالمــات التميــع. وبســماع أقــوال املذكــور 
واســتجوابه /اقــر بأنــه كان خارجــا مــن صالــون احلالقــة و أن هــذه 
هــي املــرة الثانيــة التــي يقبــض عليــه فيهــا مــن قبــل الهيئــة بنفــس التهمــة 
وأســفرت إجــراءات التحقيــق / عــن اتهــام املذكــور بالتشــبه بالنســاء و 
مقاومــة الفرقــة وحيــازة هاتــف جــوال يحتــوي علــى صــور و مقاطــع فيديو 

ميــارس فيهــا الشــذوذ. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1. ما جاء مبحضر القبض املعد من الفرقة القابضة لفه )3(
2. ما جاء مبحضر املشاهدة املدون بدفتر التحقيق لفه )8(

3. مــا جــاء يف محضــر الكشــف علــى جــوال املذكــور املعــد مــن فرقــة 
القبــض لفــه )2(

4. ما جاء يف أقوال األول املدونة بدفتر التحقيق لفه )8(
وببحــث ســوابقه اتضــح خلــو ســجله. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا أســند إليــه. علمــًا بــأن أعضــاء الفرقــة 
يطالبــون بحقهــم اخلــاص. وبــاهلل التوفيــق . وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه ......... ســعودي بالهويــة رقــم ............. أجــاب بقولــه مــا 
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جــاء يف دعــوى املدعــي العــام كلــه غيــر صحيــح فأنــا لــم أقــم بالتشــبه 
بالنســاء ولــم أقــم بحلــق شــعر صــدري وذراعــي ولــم أقــم بوضــع أي 
مســاحيق علــى وجهــي وكــذا ال صحــة ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
مــن وجــود صــور لــي وأنــا أقــوم بوضــع مســاحيق علــى وجهــي ومــا جــاء 
يف الدعــوى مــن العثــور علــى صــور ميــارس فيهــا الشــذوذ اجلنســي وصــور 
ألعضــاء ذكريــة فصحيــح وأنــا قمــت بســحبها مــن النــت وأنــا نــادم علــى 
ذلــك  هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام أجــاب بقولــه 
أطلــب الرجــوع للمعاملــة لإلطــالع علــى مــا جــاء فيهــا مــن أدلــة وقرائــن

ــة وجــد فيهــا محضــر القبــض لفــة رقــم )3( الصــادر  وبالرجــوع للمعامل
مــن وحــدة العمليــات يف هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 
ونــص احلاجــة منــه » توفــرت لدينــا معلومــات عــن صالــون حالقــة يقــوم 
بتجهيــز الشــاذين جنســيا ويف هــذا اليــوم جتــددت املعلومــات عــن وجــود 
شــاب تظهــر عليــه عالمــات التكســر والتميــع حضــر للصالــون وقــام 
عامــل الصالــون بتجهيــزه وعنــد االنتقــال للموقــع شــاهدنا املذكــور 
أعــاله خارجــا مــن الصالــون وتظهــر عليــه عالمــات التكســر والتميــع 
ــى أقدامــه فتــم ضبطــه بعــد  وعنــد مشــاهدته للفرقــة حــاول الهــرب عل
مقاومــة شــديدة للفرقــة وقــام بضــرب أحــد أعضــاء الفرقــة ومــزق ثــوب 
العضــو اآلخــر وقــام بالبصــق يف وجــه الثالــث وقــد تبــن بعــد الضبــط 
أنــه حالــق شــعر صــدره وشــعر يديــه وقــد ضبــط عامــل احملــل الــذي يقــوم 
بتجهيــز الشــاذين جنســيا وقــد ضبــط يف حــوزة الشــاذ حــزام نســائي 
وجزمــة نســائية ونظــارات نســائية وكذلــك يحمــل عطــورات نســائية« 
ف أهـــ. وبعــرض احملضــر علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه ال صحــة ملــا 
جــاء يف احملضــر بخصــوص التشــبه واملســاحيق وحلــق شــعر صــدري 
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ومــا جــاء يف احملضــر مــن املقاومــة فصحيــح فقــد دخلــوا علــي يف محــل 
احلالقــة وطلبــوا منــي اخلــروج فرفضــت لكونهــم ال يحملــون أي صفــة 
كمــا إن ســيارتهم ليســت رســمية ثــم ملــا خرجــت مــن الصالــون وحتققــت 
مــن كونهــم أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ســلمت 
نفســي لهــم هكــذا أجــاب ورفعــت اجللســة لطلــب أعضــاء الهيئــة وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1433/10/23هـــ
ويف يــوم األحــد 1433/11/28هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام أمــا املدعــى عليــه فلــم يحضــر وقــد جــرى طلبــه مــن الســجن العــام 
فلــم يتــم إحضــاره وقــد أحضــر املدعــي العــام شــاهدا ويطلــب ســماع مــا 
لديــه هــذا وقــد حضــر ........... ســعودي بالهويــة رقــم .......... مــن مواليــد 
ــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر  1405/4/17هـــ ويعمــل يف هيئ
فرقــة العمليــات وبســؤاله اجــاب بقولــه أشــهد بــاهلل أنــه توفــرت معلومات 
لدينــا عــن قيــام املدعــى عليــه .......... بعــرض نفســه علــى الشــباب وقــد 
مت التنســيق مــع أحــد املصــادر وجــرى االتصــال بــه وقــام بإرســال صــور 
جلســمه وهــو عــار ثــم بعــد ذلــك جــرى متابعــة أحــد صوالــن احلالقــة التــي 
توفــرت معلومــات أنــه يقــوم بتجهيــز الشــاذين جنســيا وأثنــاء متابعــة 
هــذا احملــل شــاهدنا املدعــى عليــه ........ يدخــل الصالــون ثــم خــرج بعــد 
ذلــك وكان ميشــي مشــية نســاء وملــا شــاهدنا قــام بالهــروب فتــم متابعتــه 
والقبــض عليــه وقــد قــاوم الفرقــة القابضــة مقاومــة شــديدة وذهبــت أثناء 
ذلــك إلــى الصالــون للقبــض علــى العامــل وبعــد القبــض علــى املدعــى 
عليــه اتضــح لنــا بأنــه كان حالقــا جلميــع شــعر جســمه وقــد جــرى ضبــط 
جهــازه اجلــوال وعثــر فيــه علــى مجموعــة مــن الصــور عائــدة للمدعــى 
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عليــه وهــو واضــع مســاحيق التجميــل علــى وجهــه وكــذا مقاطــع وصــور 
متــارس فيهــا الشــذوذ اجلنســي وغيرهــا مــن املقاطــع والصــور اإلباحيــة 
واهلل علــى مــا أقــول شــهيد ورفعــت اجللســة لطلــب املدعــى عليــه وعــرض 

الشــهادة عليــه إلــى يــوم االثنــن 1433/11/29هـــ واهلل املوفــق .
ويف يــوم األحــد 1434/3/22هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام وقــد احضــر املدعــي العــام شــاهدا ويطلــب ســماع مــا لديــه هــذا 
األمــر  هيئــة  يف  يعمــل   ......... بالهويــة  ســعودي   .............. حضــر  وقــد 
مواليــد  مــن  العمليــات  مركــز  يف  املنكــر  عــن  والنهــي  باملعــروف 
1411/3/11هـــ وبســؤاله أجــاب بقولــه أشــهد بــاهلل أنــه أثنــاء قيامنــا 
بعملنــا شــاهدنا املدعــى عليــه .......... خارجــًا مــن محــل حالقــة يف شــمال 
الريــاض فلمــا شــاهدنا قــام بالهــرب إلــى داخــل احلــي وملــا مت اإلمســاك 
بــه قــام بالبصــق علــى أحــد األعضــاء واملقاومــة الشــديدة ثــم الســيطرة 
عليــه وكان املدعــى عليــه يحمــل شــنطة بداخلهــا نظــارة نســائية وعطــر 
نســائي وحــزام نســائي ولــم ندخــل محــل احلالقــة مطلقــا واهلل علــى مــا 
أقــول شــهيد. ثــم إن املدعــي العــام طلــب مهلــة أخــرى إلحضــار زيــادة بينــة 
فأجيــب لطلبــه ورفعــت اجللســة لطلــب املدعــى عليــه وعــرض الشــهادة 

ــا محمــد. ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــه . واهلل املوفــق وصل علي
ويف يــوم األحــد 1434/3/29هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
ــى  ــه وبعــرض شــهادة الشــاهدين عل العــام وحضــر حلضــوره املدعــى علي
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين فغيــر صحيــح 
وكل مــا يف األمــر أنــي كنــت خارجــا مــن محــل حالقــة فتوقــف أمامــي 
معهــم  الذهــاب  منــي  أشــخاص وطلبــوا  ثالثــة  منهــا  ونــزل   .... ســيارة 
بإركابــي  وقامــوا  بســحبي  فقامــوا  أعرفهــم  ال  لكونــي  فرفضــت 
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ثــم ذهبــوا بــي لداخــل احلــي ثــم حضــرت ســيارة رســمية  ب...... ومــن 
لعــدم  أقاومهــم  كنــت  وأنــا  بالقــوة  بإركابــي  وقامــوا  للهيئــة  تابعــة 
معرفتــي بأنهــم رجــال هيئــة وال صحــة ملــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين مــن 
العثــور علــى أدوات نســائية معــي هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم 
ــة املدعــى عليــه وحيــث أنكــر املدعــى  مــن دعــوى املدعــي العــام وإجاب
عليــه قيامــه بالتشــبه بالنســاء وحيــث أحضــر املدعــي العــام شــاهدين 
مــن أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر شــهد أحدهمــا 
بقيــام املدعــى عليــه بالتشــبه بالنســاء ووضــع مســاحيق جتميــل وحلــق 
جميــع شــعر جســمه وشــهد اآلخــر بوجــود شــنطة نســائية بحــوزة املدعــى 
عليــه بداخلهــا أغــراض نســائية وحيــث أن مــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين 
مقاومــة  عليــه  املدعــى  أنكــر  وحيــث  القويــة جتاهــه  الشــبهة  يــورث 
ــام  ــى قي ــه عل ــن بعالي رجــال احلســبة وحيــث شــهد الشــاهدين املذكوري
املدعــى عليــه بذلــك وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه باحتــواء جهــازه اجلــوال 
ملقاطــع إباحيــة فعليــه فقــد ثبــت لــدي مقاومــة املدعــى عليــه لرجــال 
هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مقاومــة شــديدة واحتــواء 
جهــازه اجلــوال ملقاطــع إباحيــة وتوجــه الشــبهة القويــة جتــاه املدعــى عليــه 
بالتشــبه بالنســاء وعــرض نفســه علــى الشــباب وقــررت تعزيــره لقــاء 
ذلــك بســجنه ســنة وســتة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مائــة وخمســن 
ــدة بــن كل  ــى ثــالث دفعــات كل دفعــة خمســون جل ــدة مفرقــة عل جل
دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملــا بــدر منــه 
وبذلــك حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر االعتــراض مكتفيــا 
بالئحــة الدعــوى أمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر القناعــة باحلكــم واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن 
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. حــرر يف 1434/3/29هـــ
احلمــد هلل وحــده أطلــع قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى علــى املعاملــة 
الــواردة مــن احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 331673576 وتاريــخ 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  واملرفــق  1434/4/22هـــ 
ــخ 1434/4/13هـــ واخلــاص بدعــوى  /............. برقــم 34186223 وتاري
وانتهــاء  العــام ضــد /................. وموضوعهــا شــذوذ جنســي  املدعــي 
الدراســة والتدقيــق باملصادقــة علــى احلكــم لعــدم موجــب املالحظــة 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد واهلل املوفــق .
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رقم الصك: 34276758 تاريخه:  1434/7/23هـ 
رقم الدعوى: 34315880

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34336588 تاريخه: 1434/11/18هـ

 - نســائي  - عطــر  نســائية  أدوات   - شــذوذ جنســي   - بالنســاء  تشــبه 
مابــس نســائية يف حيازتــه - صــور فاضحــة علــى اجلــوال - إدانــة - 

واحلبــس. باجللــد  تعزيــر 

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »لعــن اهلل املتشــبهني مــن الرجــال بالنســاء 
واملتشــبهات مــن النســاء بالرجــال«.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بقيامــه بوضــع مســاحيق نســائية 
والتشــبه بالنســاء حيــث قبــض عليــه مبعرفــة رجــال الضبــط وعثــر معــه 
يف جوالــه علــى صــور خليعــة وطلــب تعزيــره وســجنه وتغرميــه ومصــادرة 
جهــازه النقــال. ومبواجهــة املدعــى عليــه بذلــك أنكــر التشــبه بالنســاء 
ــت احملكمــة  ــاز النقــال. وبعــد أن وازن ــه اجله ــه مبــا يحتوي وعــدم معرفت
بــن أقــوال وأســانيد الطرفــن قــررت تعزيــره باجللــد ثالثمائــة جلــدة 
والســجن عشــرون يومــًا ومصــادرة اجلــوال واعتــرض املدعــي العــام وجرى 

التصديــق مــن محكمــة االســتئناف بعــد التعديــل.
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العامــة  احملكمــة  رئيــس     ...... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
باملذنــب   وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلينــا مــن التحقيــق واالدعــاء العــام 
مبحافظــة املذنــب برقــم هـــ ص 765/2/4 املقيــدة باحملكمــة برقــم 
341638155 وتاريــخ 1434/07/08 هـــ احملالــة لنــا برقــم 34315880 
وتاريــخ 1434/07/09 هـــ ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1434/07/17 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
...... وادعــى قائــاًل بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة التحقيــق واالدعــاء 

العــام مبحافظــة املذنــب أدعــي علــى :
...... ، البالــغ مــن العمــر )21 ( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
ــب  ــم يف محافظــة املذن ــب ، يقي ــم ، طال ــة رقم......أعــزب ، متعل الوطني
، أوقــف بتاريــخ  1434/6/15هـــ وأفــرج عنــه بتاريــخ 1434/6/18هـــ 
بالكفالــة  اجلزائيــة.  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )120( للمــادة  اســتناًدا  ؛ 

احلضوريــة املرفقــة.
ــاء  ــخ 1434/6/15هـــ الســاعة التاســعة والنصــف مســاًء وأثن ــه بتاري فإن
ــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر  ــة تابعــة لهيئ ــام فرقــة ميداني قي
مبحافظــة عنيــزة )مركــز هيئــة ......( بعملهــم يف مخطــط ...... شــاهدوا 
املدعــى عليــه املذكــور وهــو متوقــف بســيارته مــن نــوع ...... لوحــة رقــم 
)......( وبالتوقــف بجــواره بــدت عليــه مظاهــر اخلــوف واالرتبــاك وشــوهد 
واضعــًا للمكيــاج النســائي )كــرمي أســاس باإلضافــة لــروج الشــفاه( 
ومشــقرًا حلاجبيــه البســًا عدســات ملونــة  الصقــة بعينيــه متعطــرًا بعطــر 
نســائي متشــبهًا بالنســاء يف لباســه وعثــر بجهــازه النقــال علــى صــورة 
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شــخصية لــه ملصقــًا شــفتيه بشــفتي شــخص آخــر وصــورة أخــرى لعضــو 
علبــة  علــى  بحوزتــه  عثــر  اخلالعــة كمــا  الصــور  مــن  وعــدد  ذكــري 
مكيــاج ملــون وكــرمي أســاس وزجاجــة عطــر نســائي ومثبــت للشــعر مــن 
نــوع )......( وشــال نســائي وبســؤالهم لــه أفــاد بأنــه علــى موعــد مــع شــاب 

آخــر فتــم القبــض عليــه.
وبســماع أقوالــه أقــّر بصحــة واقعــة القبــض عليــه لقــاء قيامــه بوضــع 

مكيــاج علــى وجهــه لغــرض الزينــة. 
وباستجـــوابه أقــّر بصحــة واقعـــة القبــض عليــه مــن قبــل رجــال هيئة األمر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر حينمــا كان متوقفــًا بســيارته مــن نــوع 
...... صنــع عــام 2012م لوحــة رقــم )......( مبخطــط ...... مبحافظــة عنيــزة 
وكان يرتــدي بنطــال وفانيلــة واضعــًا للمكيــاج وروج الشــفاه وعدســات 
الصقــة بعينيــه وتعطــره بعطــر نســائي وأنــه علــى موعــد مــع أحــد زمالئــه 
بالدراســة وتبادلــه مــع شــخص مــن أقاربــه للقبــالت مــن أهالــي ...... وأّن 
الصــور اخلالعــة وصــورة العضــو الذكــري قــام بتحميلهــا مــن اإلنترنــت 
األســاس  وكــرمي   ...... الشــعر  مثبــت  مــن  باملضبوطــات  يختــص  ومــا 
والشــال النســائي فهــي عائــدة إلحــدى شــقيقاته وبعائديــه الكاميــرا 
مــن نــوع ......موديــل ...... لــه شــخصيًا وحتتــوي علــى صــور شــخصية لــه 
ولعائلتــه وزمالئــه وصــادق علــى إقــراره بذلــك منكــرًا تشــقير حاجبيــه 

وارتدائــه ملالبــس نســائية.
بالنســاء  بالتشــبه  لــه  االتهــام  توجيــه  عــن  معــه  التحقيــق  أســفر  وقــد 
والتوقــف مبــكان منــزو بســيارته ملقابلــة أحــد األشــخاص لغــرض ســيء 
ومتكــن شــخص آخــر مــن تقبيلــه علــى شــفتيه وتخزينــه صــور مخلــة 
بــاآلداب العامــة  بجهــازه النقــال مــن أحــد مواقــع الشــبكة املعلوماتيــة.
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وذلك لألدلة والقرائن التالية:
1. إقــراره املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )1( مــن دفتــر محاضــر 

التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )8(
2. مــا جــاء بســماع أقوالــه املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )2( مــن 

ملــف اســتكمال محاضــر إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )1(
3. محضــر القبــض املنــوه عنــه املعــد مــن قبــل مركــز هيئــة ...... لألمــر 

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر باحملافظــة املرفــق لفــة رقــم )2(
4. املضبوطــات املنــوه عنهــا واملدونــة يف محضــر القبــض املرفــق لفــة رقــم 

)16 -15(
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا 
ومجــرم نظامــًا مبوجــب نظــام مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/17( وتاريــخ 1428/3/8هـــ ومعاقــب عليــه 
شــرعا ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 

بالعقوبــات التاليــة:
أواًل: بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. 

   ثانيــًا: بالســجن والغرامــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن وفقــًا للفقــرة 
جرائــم  مكافحــة  نظــام  مــن  السادســة   )6( املــادة  مــن   )1( األولــى 

لــه. املشــار  املعلوماتيــة 
ثالثــًا: مبصــادرة جهــاز هاتفــه النقــال املوصــوف وفقــًا للمــادة )13( الثالثة 

عشــرة مــن ذات النظــام املشــار إليه
ــه عــن  ــه اجلــواب وبســؤال املدعــى علي هــذه دعــواي واســأل املدعــى علي
الدعــوى أجــاب بقولــه نعــم لقــد قبــض علــي مــن قبــل مركــز هيئــة ...... 
مبحافظــة عنيــزة وكنــت البســا بنطلونــا أســود وفانيلــة خضــراء ولــم 
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أكــن واضعــًا للمكيــاج ولــم أشــقر حاجبــي ولــم أكــن البســا عدســات 
الصقــة ولــم أتعطــر بعطــر نســائي والصــورة الشــخصية املوجــودة يف 
ــا الدبلجــة والصــور املوجــودة باجلهــاز  ــي وقــد يدخله ــي هــي صورت جوال
ال أعلــم عنهــا ألننــي اشــتريت اجلهــاز وال أعلــم مــا يوجــد بــه واألغــراض 
املوجــودة يف الســيارة ال تعــود لــي وإمنــا لعائلتــي وال أوافــق علــى مــا طلبــه 
املدعــي العــام هــذه إجابتــي ورفعــت اجللســة إلــى يــوم األحــد املوافــق 
 ، التوفيــق  وبــاهلل  صباحــا  عشــرة  احلاديــة  الســاعة  1434/7/23هـــ 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/7/17هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف  هــذا اليــوم  األحــد املوافق1434/07/23هـــ 
الســاعة احلاديــة عشــره افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه ...... ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــك بينــة علــى دعــواك 
؟ فأجــاب بقولــه نعــم وهــي مــا ذكرتــه يف الئحــة الدعــوى واملعاملــه 
وقــد جــرى الرجــوع إلــى املعاملــه ومت األطــالع علــى اقــرار املدعــى عليــه 
ص1مــن ملــف التحقيــق لفــة رقــم 8 وجــاء فيــه مانصــه )وقبيــل القبــض 
علــي كنــت مبحــل حالقــه ووضــع لــي مكيــاج وصنفــرة وروج الشــفاه 
وكحــل للعينــن وكنــت واضعــًا لعدســات الصقــه علــى عينــاي زرقــاء 
اللــون وتعطــرت بعطــر نســائي وقــد واعــدت أحــد زمالئــي بالدارســة 
لكنــه لــم يحضــر وذلــك للتســلية وأمــا مــا يختــص بالصــورة بجهــاز 
هاتفــي النقــال ...... لــي شــخصيًا حيــث مت التقاطهــا بوضــع كاميــرا 
اجلــوال علــى األتوماتيــك وأنــا وشــخص آخــر مــن أهل الكويــت قريب لي 
نتبــادل القبــالت كل شــفة باألخــرى والصــور اإلباحيــة وصــورة العضــو 
الذكــري قمــت بتحميلهــا مــن األنترنــت ومــا يختــص ......الشــعر والشــال 
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النســائي وكــرمي األســاس فهــي عائــدة ألحــدى شــقيقاتي وتدعــى ......(. 
اهـــ كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل هيئــة ...... 
لألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر لفــة رقــم 2 مــن املعاملــة فوجدتــه 
مطابــق ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام كمــا جــرى االطــالع علــى 
محضــر املضبوطــات لفــة رقــم 16،15 مــن املعاملــة فوجدتــه مطابــق ملــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي العــام وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال نعــم 
لقــد وقعــت علــى اإلقــرار ألن احملقــق قــال لــي وقــع فوقعــت حتــى أخــرج 
أمــا بالنســبة حملضــر هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر فــال 
أوافــق عليــه وبالنســبة للمضبوطــات فهــي عائــدة ألهلــي هــذه إجابتــي 
ثــم جــرى مناصحــة املدعــى عليــه وبيــان عاقبــة التشــبه بالنســاء فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه بأنــه 
كان البســا عنــد القبــض عليــه بنطلونــا أســود وفانيلــة خضــراء وأنكــر 
أنــه كان مشــقرا حلواجبــه ولبســه العدســات والتعطــر بالعطــر النســائي 
وحيــث أقــر بــأن الصــورة املوجــودة يف اجلــوال عائــدة لــه وذكــر بأنــه 
يدخلهــا الدبلجــه وأنكــر علمــه بالصــور املوجــودة باجلهــاز وحيــث ذكــر 
بــأن األغــراض املوجــودة يف الســيارة عائــدة ألهلــه ولقولــه عليــه الصــالة 
والســالم ) لعــن اهلل املتشــبهن مــن الرجــال بالنســاء واملتشــبهات مــن 
ــى  ــة تتوجــه إل النســاء بالرجــال ( رواه البخــاري وحيــث إن التهمــة القوي
املدعــى عليــه بالتشــبه بالنســاء ومتكــن شــخص مــن تقبيــل الشــفاه 
ويــدان بتخزينــه لصــور بجوالــه مخلــة بــاآلداب وحكمــت علــى املدعــى 
عليــه مبــا يلــي أوال جلــد املدعــى عليــه مائــة جلــده موزعــة علــى دفعتــن 
كل دفعــة خمســن جلــده وبــن كل دفعــة وأخــرى ســبعة أيــام ثانيــا  
ســجن املدعــى عليــه ملــدة خمســة أيــام ثالثــًا مصــادرة اجلــوال وبعــرض 
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احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة أمــا املدعــي العــام 
إلــى محكمــة االســتئناف  القناعــة وطلــب رفــع احلكــم  فقــرر عــدم 
مكتفيــا بالئحــة الدعــوى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/23هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي هــذا اليــوم  اخلميــس املوافــق1434/10/08 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــا وحيــث عــادت املعاملــة 
رقــم  رئيســها  خطــاب  حســب  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  مــن 
341980920 يف 1434/9/17هـــ املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد 
...... وبرفقــه القــرار رقــم 34312086 يف1434/9/3هـــ وجــاء فيــه مــا 
نصــه ) وبدارســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن مــا 
ــل جــدا لبشــاعة  ــه مــن ســجن قلي ــى املدعــى علي ــه عل ــه فضيلت حكــم ب
جرمــه وملخالفــة أمــر اهلل ورســوله وملضــادة الفطــرة ( وقــد حضــر يف 
هــذه اجللســة املدعــي العــام واملدعــى عليــه ...... وبعــد التأمــل فقــد رجعــت 
عــن حكمــي الفقــرة أوال وثانيــا وحكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي 
أوال : جلــد املدعــى عليــه ثالثمائــة جلــده موزعــة علــى ســت دفعــات كل 
دفعــة خمســن جلــده وبــن كل دفعــة وأخــرى ســبعة أيــام ثانيــا : ســجن 
املدعــى عليــه ملــدة عشــرين يومــا وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا 
عــدم القناعــة واكتفــى املدعــي العــام بالئحــة الدعــوى أمــا املدعــى عليــه 
فطلــب رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/10/8هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم الثالثــاء املوافــق 1434/11/18هـــ 
الســاعة احلاديــة عشــرة وحيــث عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
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بالقصيــم حســب خطــاب رئيســها رقــم 342343377 يف 1434/11/5هـــ 
املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد ...... وبرفقــة القرار رقــم 34336588 
ــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق  يف 1434/10/21هـــ املتضمــن املصادقــة عل
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/11/18هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيق 
علــى  الـقـصـيـــم  بـمـنـطـقـــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيـــس احملكمــة العامــة مبحافظــة املذنــب 
ــم )341980920(  وتاريــخ 1434/10/14هـــ ؛  الشــيخ/ ................. برقـ
املقيــدة لدينــا برقــم )342343377( وتاريــخ 1434/10/18هـــ ؛ املرفــق 
بهــا القــرار رقــم )34276758( وتاريــخ 1434/7/23هـــ ؛ الصــادر مــن 
التهامــه  ؛  ضــد/...............  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  ؛  فضيلتــه 
ــى املدعــى  ــه عل بالتشــبه بالنســاء ، وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلت
عليــه بالســجن واجللــد علــى النحــو املفصــل فيــه وقــد ســبق منــا دراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
فضيلتــه واحلقــه بـ)القــرار وضبطــه( بنــاء علــى قرارنــا رقــم34312086 
واهلل  األخيــر  اإلجــراء  بعــد  املصادقــة  قررنــا  1434/9/3هـــ  وتاريــخ 
املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
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رقم الصك: 3436685 تاريخه: 1434/2/12هـ  
رقم الدعوى: 3461857

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34328396 تاريخه: 1434/10/12هـ

نشــوز الزوجــة - دعــاوى نشــوز الزوجــة مــن القضايــا اخلاصــة التــي ال 
يقــام ألجلهــا دعــوى عامــة - صــرف النظــر لعــدم وجاهــة الطلــب .

فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ) 165/19( .

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليهــا باخلــروج مــن 
منــزل زوجهــا دون إذنــه وطلــب إثبــات مــا أســند إليهــا وإيقــاع العقوبــة 
ــة بــأن  التعزيريــة عليهــا حيــث تقــدم أحــد املواطنــن اخلليجيــن بإخباري
زوجتــه متغيبــة عــن املنــزل وذهابهــا إلــى بيــت خالتهــا ، جــرى التوجــه 
لبيــت خالهــا وســؤاله عنهــا فأفــاد بأنهــا موجــودة لديــه باملنــزل واســتعد 
بإحضارهــا وقــام بتســليمها للفرقــة ثــم إلــى الشــرطة ، بنــاء علــى ما تقدم 
مــن الدعــوى ولعــدم وجاهــة رفعهــا لعــدم تعلقهــا بحــق عــام وال تخــص 
املصلحــة العامــة ، وألن الدعــوى العامــة إمنــا ترفــع حفاظــا علــى املصلحــة 
العامــة يف اجلرائــم املخلــة واملؤثــرة وال يتــم حتريكهــا ، وألن خــروج املرأة 
مــن بيــت زوجهــا إلــى بيــت خالهــا مســألة فقهيــة خاصــة بــن الزوجــن ، 
ولهــا أحكامهــا املترتبــة عليهــا مــن نشــوز ونفقــة ذكرهــا العلمــاء يف 
كتــب الفقــه ، وقــد كفــل النظــام للــزوج حفــظ حقــه باملطالبــة بــه برفــع 



28

احملكمــة  يف  القاضــي   .......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل اجلزائيــة مبكــة املكرمــة وبن
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 3461857 وتاريــخ 
وتاريــخ   34311202 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/02/06
1434/2/6هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1434/02/11 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 02 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ……… املعمــد من 
ــى  مرجعــه باخلطــاب رقــم ............... وتاريــخ 1434/1/24هـــ وادعــى عل
احلاضــرة معــه ........... مينيــة اجلنســية مبوجــب جــواز الســفر رقــم ...........
قائــاًل يف دعــواه حيــث أنــه بتاريــخ 1434/1/13هـــ قبــض عليهــا مــن قبــل 
شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي بنــاًء علــى إخباريــة املدعــو / ...........- 
بحرينــي اجلنســية - عــن تغيــب زوجتــه املدعــي عليهــا املذكــورة وذهابهــا 
لــدى خالتهــا - وأنــه مــن خــالل بــث التحريــات جــرى االنتقــال الــى احلــي 
املذكــور وشــوهد خالهــا املدعــو/ ...........بجــوار املنــزل ومبســائلته عــن 
املدعــي عليهــا ذكــر بأنهــا متواجــدة لديــه باملنــزل واســتعد بإحضارهــا 

وقــام بتســليمها للفرقــة - وجــرى تســليمها ملركــز شــرطة ...........0
1- بضبــط افــادة زوج املدعــي عليهــا ذكــر بــأن زوجتــه خرجــت مــن مقــر 
ســكنه بــدون إذنــه وذهبــت ملنــزل خالتهــا وال يتهــم أحــدًا يف التســبب 

ــه  ــذا كل ــاد ونحــوه ل ــب االنقي الدعــوى بذلــك يف احملاكــم العامــة بطل
صرفــت احملكمــة النظــر عــن طلــب املدعــي العــام لعــدم وجاهتــه ، قــرر 
املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم بالئحــة ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .
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بتغيبهــا وأقــر بأنــه ال يرغــب يف اســتالمها ألنهــا خرجــت مــن شــوره
2- باســتجواب املدعــي عليهــا أقــرت بأنهــا طلبــت مــن زوجهــا أن يوصلهــا 
إلــى منــزل خالتهــا بســبب مشــاكل وخالفــات حدثــت بينهمــا ولكنــه 
رفــض وتعــذر بعــدم وجــود ســيارة لديــه فقامــت باخلــروج والذهــاب خلالتها 
التــي هــي يف حكــم والدتهــا بعــد وفاتهــا وهــي مــن قامــت بتربيتهــا كمــا 

أضافــت بأنهــا ال ترغــب يف العــودة إليــه مطلقــًا .
وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــي عليهــا/ ...........، باخلــروج 

مــن منــزل زوجهــا دون إذنــه .
وذلك لألدلة والقرائن التالية: 

1- إقرارهــا املنــوه عنــه واملــدون مبلــف االســتجواب الثانــي املرفــق باللفــة 
رقــم )26(.

2- شــهادة الشــهود املدونــة مبحضــر القبــض املنــوه عنــه واملرفــق باللفــة 
رقــم )17( .

محــرم  فعــل  املذكــورة  عليهــا  املدعــي  عليــه  أقدمــت  مــا  أن  وحيــث 
ومعاقــب عليــه شــرعًا اطلــب إثبــات مــا اســند إليهــا واحلكــم عليهــا 
بعقوبــة تعزيريــة ) علمــًا بــأن احلــق اخلــاص ال زال قائمــًا ( فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى ولعــدم وجاهــة رفعهــا وعــدم تعلقهــا بحــق عــام وال 
تخــص املصلحــة العامــة وألن الدعــوى العامــة إمنــا ترفــع حفاظــا علــى 
املصلحــة العامــة يف اجلرائــم املخلــة واملؤثــرة وال يتــم حتريكهــا ورفعهــا 
يف الشــؤون اخلاصــة مثــل هــذه الدعــوى وألن مســالة خــروج املــرأة مــن 
بيــت زوجهــا إلــى بيــت خالهــا مســالة فقهيــة خاصــة بــن الزوجــن ولهــا 
احكامهــا املترتبــة عليهــا مــن نشــوز ونفقــة ذكرهــا العلمــاء يف مظانهــا 
اشــترط  يف  العلــم  اهــل  بــن  خــالف  محــل  أصــال  ألهلهــا  وخروجهــا 
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ــك  ــاء عــن ذل ــة الدائمــة لإلفت ــت اللجن إذن زوجهــا مــن عدمــه وقــد أجاب
وأجــازت خــروج الزوجــة دون إذن زوجهــا إذا كان هنــاك مســوغ شــرعي 
انظــر فتــاوى اللجنــة الدائمــة 19/165وقــد كفــل النظــام للــزوج حفــظ 
حقــه واملطالبــة بــه برفــع الدعــوى بذلــك يف احملاكــم العامــة بطلــب 
االنقيــاد ونحــوه لــذا كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
لعــدم وجاهتــه وبعرضــه عليــه قــرر االعتــراض بالئحــة وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/2/11هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت إلينــا أوراق املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34241106 وتاريــخ 1434/6/14هـــ 
املتضمــن أنــه بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة أن القضيــة مــن 
اختصــاص ناظرهــا وليــس مــن اختصــاص احملاكــم العامــة لكــون 
مــا أقدمــت عليــه املدعــى عليهــا فعــل يســتوجب العقــاب عليــه خلروجهــا 
بــدون علــم زوجهــا وإذنــه وتغيبهــا عــن ســكن زوجهــا بيــت الطاعــة ممــا 
دفعــه إلــى اإلخبــار عنهــا وهــذه معصيــة أقدمــت عليهــا يعــاد النظــر واهلل 
املوفــق، وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة مشــايخي الكــرام وفقنــي 
اهلل وإياهــم لــكل خيــر بأننــي لــم أدفــع بــأن الدعــوى مــن اختصــاص 
احملكمــة العامــة وإمنــا ذكــرت ذلــك يف معــرض حيثياتــي التــي صــرف 
بهــا النظــر عــن الدعــوى وأعنــي بذلــك أن الدعــوى العامــة كمــا ال 
يخفاكــم ترفــع يف املصالــح العامــة ومــا يخــل بهــا وقضايــا العــن اخلاصــة 
ال تنشــأ مــن أجلهــا وحتــرك الدعــاوى ومــا يحصــل بــن الزوجــن مــن 
خالفــات أســرية يعتبــر مــن القضايــا اخلاصــة ال ســيما إذا علمنــا أنهــا 
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خرجــت لبيــت أهلهــا كمــا هــو محــرر يف أصــل الدعــوى وعليــه -والنظــر 
لكــم أصحــاب الفضيلــة - لــم يظهــر لــي ســوى مــا ســبق تقريــره وأمــرت 
بإحلــاق ذلــك بالضبــط والقــرار ومــن ثــم بعثــه ألصحــاب الفضيلــة حســب 
املتبــع وبــاهلل تعالــى التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/08/03هـــ
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل  وبعــد ... نحــن رئيــس 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
 3436685 رقــم  القــرار  علــى  االطــالع  منــا  جــرى  املكرمــة  مكــة 
وتاريــخ 1434/2/12هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ............. القاضــي 
باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
ضــد/ ........... مينيــة اجلنســية ، املتهمــة باخلــروج مــن منــزل زوجهــا دون 
إذنــه ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه املالحــظ عليــه بقــرار محكمــة 
االســتئناف رقــم 34241106 وتاريــخ 1434/6/14هــــ . وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
بعــد اجلــواب األخيــر، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم . ــه وصحب آل
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رقم الصك: 342288858 تاريخه: 1434/8/6هـ 
رقم الدعوى: 33525902

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34341845 تاريخه: 1434/10/27هـ

اشــتراك بإفســاد وتخبيــب زوجــة علــى زوجهــا - حتريــض زوجــة علــى 
الهــروب مــع أوالدهــا القصــر - تدخــل يف خصوصيــة حيــاة زوجيــة - 
دفــع موضوعــي غيــر مقبــول - تخبيــب املــرأة علــى زوجهــا مــن كبائــر 
الذنــوب - أدلــة الشــريعة يف حتــرمي تخبيــب املــرأة علــى زوجهــا - تشــديد 
العقوبــة - توجيــه تهمــة - إثبــات إدانــة - تعزيــر - ســجن للحــق العــام 

واخلــاص - منــع مــن الســفر للحــق العــام .

- قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: )ليــس منــا مــن خبــب امــرأة علــى زوجهــا 
أو عبــدا علــى ســيده(.

- قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: )مــن خبــب زوجــة امــرئ أو مملوكــة 
فليــس منــا( رواه أبــو داود ، قــال يف عــون املعبود: »أي خدعها وأفســدها«. 
- قــال يف االقنــاع ))وقــال - أي شــيخ اإلســام - يف رجــل خبــب امــرأة 
علــى زوجهــا يعاقــب عقوبــة بليغــة(( ينظــر: كشــاف القنــاع عــن مــن 

االقنــاع )68/4(.

)امرأتــان(  عليهمــا  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  انتهــى 
زوجهــا  علــى  ســعودية(  )غيــر  زوجــة  وتخبيــب  بإفســاد  باالشــتراك 
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وحتريضهــا علــى الهــرب بأبنائهــا الســعودين القصــر وعــدم جتاوبهمــا 
مــع جهــة التحقيــق عنــد طلبهمــا وعــدم جتاوبهمــا أثنــاء االســتجواب 
املواطنــن مفــاده  أحــد  مــن  املختصــة  للجهــات  بــالغ  إثــر ورود  وذلــك 
اتصــال امرأتــن علــى زوجتــه ؛ حملاولــة خطفهــا وتهريبهــا ، بالبحــث 
لــم يعثــر لهــن علــى ســوابق ، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليهمــا 
واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة ، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
ــدة زوجــة املدعــي يف  ــى  أنكرتهــا، ودفعــت أن وال املدعــى عليهــا األول
احلــق اخلــاص اتصلــت بهــا قبــل ســنتن تطلــب مســاعدتها كــون ابنتهــا 
تعانــي مــن قلــة الطعــام والشــراب ، وأنهــا قدمــت مــع املدعــى عليهــا 
ــاء االســتجواب  ــى عــدم التجــاوب أثن ــة ملســاعدتها، وصادقــت عل الثاني
فهــذا ألنهــا ال تعــرف مــا هــي التهمــة املوجهــة لهــا، وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليهــا الثانيــة أنكرتهــا ودفعــت أن املدعــى عليهــا األولــى 
أخبرتهــا أن زوجــة املدعــي يف احلــق اخلــاص تعانــي مــن ضيــق العيــش 
وتطلــب املســاعدة يف تأمــن الطعــام والشــراب فاتصلــُت بهيئــة حقــوق 
اإلنســان وأخبرتهــم باملوضــوع وعاجلــوا املشــكلة، وقبــل القبــض عليهــا 
بيــوم أخبرتهــا املدعــى عليهــا األولــى أن املــرأة املذكــورة قــد ســافر عنهــا 
زوجهــا ملــدة خمســة أيــام وأقفــل بــاب الشــقة عليهــم وال يوجــد طعــام لهــا 
للمــرأة  وألطفالهــا فذهبــت هــي واملدعــى عليهــا األولــى مــع ســائقها 
لكــي يأخذانهــا ويشــتريان حاجياتهــا، وصادقــت علــى عــدم التجــاوب 
أثنــاء االســتجواب ألنهــا ال تعــرف التهمــة املوجهــة لهــا ، حضــر املدعــي 
لكــي  حضرتــا  أنهمــا  عليهمــا  املدعــى  علــى  وادعــى  اخلــاص  باحلــق 
بالريــاض   .... الســفارة  إلــى  بهمــا  وتذهبــان  وأطفالــه  زوجتــه  يأخــذن 
وطلــب تعزيــر املدعــى عليهمــا لقــاء محاولتهمــا تهريــب زوجتــه وأطفالــه 
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إلــى جهــة خارجيــة وتخبيبهمــا زوجتــه عليــه- بعــرض دعــوى املدعــي يف 
احلــق اخلــاص علــى املدعــى عليهمــا قررتــا أن جوابهمــا هــو نفــس اجلــواب 
علــى الدعــوى يف احلــق العــام ، جــرى االطــالع علــى محضــر تنفيــذ املهمــة 
، جــرى االطــالع علــى ضبــط إفــادة زوجــة املدعــي اخلــاص ، ألن املدعــى 
عليهمــا أقرتــا بقيامهمــا بتســليم زوجــة املدعــي اخلــاص جهــاز جــوال 
بشــريحة ومبلــغ مالــي ســرًا قبــل ســنة مــن القبــض عليهمــا وقــد حفظــا 
يف هــذا اجلهــاز املقــدم رقمــي جوالهمــا وألن املدعــى عليهمــا أقرتــا أنهمــا 
حضرتــا إلــى منــزل املدعــي اخلــاص وذلــك ألجــل أخــذ زوجتــه وأطفالــه 
معهمــا وقــد أقرتــا بأنهمــا قــد طلبتــا مــن املــرأة جتهيــز شــنطة للطفــل 
الرضيــع كــي تخــرج املــرأة وأطفالهــا وتركــب معهمــا يف الســيارة وال 
شــك أن تواصــل املدعــى عليهمــا مــع املــرأة وطلبهمــا هــذا الطلــب منهــا 
دون علــم زوجهــا هــو ســعي إلفســاد املــرأة علــى زوجهــا وتخبيــب لهــا 
كمــا أنــه يوجــه التهمــة للمدعــى عليهمــا بتحريــض املــرأة علــى الهــرب 
بأطفالهــا وهــذا تخبيــب للمــرأة وتهمــة يف حتريضهــا علــى الهــرب مــع 
أطفالهــا والقبــول مبــا دفعــت بــه املدعــى عليهمــا يفتــح بابــًا للفوضــى 
والشــر وجتــاوز النظــام وحيــث إن تخبيــب املــرأة علــى زوجهــا مــن كبائــر 
الذنــوب وألنــه ال بينــة علــى عــدم جتــاوب املدعــى عليهمــا عنــد طلبهمــا 
يــدالن علــى حضــور املدعــى  فاحملضريــن املدونــن مــن قبــل احملقــق 
عليهمــا عنــد طلبهمــا وأمــا عــدم إجابتهمــا علــى أســئلة احملقــق فهــذا يعــد 
نكــواًل علــى اجلــواب وال مســتند يف التعزيــر عليــه لــذا ثبــت قيــام املدعــى 
اخلــاص كمــا  املدعــي  زوجهــا  علــى  املــرأة  تخبيــب  عليهمــا مبحاولــة 
توجهــت التهمــة للمدعــى عليهمــا بتحريــض املــرأة زوجــة املدعــي اخلــاص 
علــى الهــرب بأطفالهمــا وقــررت تعزيــر املدعــى عليهمــا لقــاء مــا تقــدم 



35

بســجن كل واحــدة منهمــا مــدة عشــرة أشــهر خمســة أشــهر منهــا للحــق 
العــام وخمســة أشــهر للحــق اخلــاص ومنــع املدعــى عليهمــا مــن الســفر 
خــارج اململكــة مــدة ســنتن بعــد تنفيــذ محكوميتهمــا واملنــع من الســفر 
للحــق العــام ولــم يثبــت حتريــض املدعــى عليهمــا للمــرأة زوجــة املدعــي 
اخلــاص علــى الهــرب بأطفالهمــا كمــا لــم يثبــت لــدي أن املدعــى عليهمــا 
ــد طلبهمــا وعــدم اســتحقاق املدعــى  ــق عن ــا مــع جهــة التحقي ــم يتجاوب ل
عليهمــا للتعزيــر علــى عــدم جتاوبهمــا أثنــاء اســتجوابهما ومت احلكــم 
ــم تقنعــا، وبعــد  ــى املدعــى عليهمــا ل ــه ، بعــرض احلكــم عل بذلــك كل

ــه . رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
ــة  ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــر  وبن ــة باخلب ........القاضــي باحملكمــة اجلزائي
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1433/08/14 وتاريــخ   33525902
األربعــاء  يــوم  ففــي  هـــ   1433/08/14 وتاريــخ   331536782
املوافــق1433/10/25 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  وفيهــا قــدم 
املدعــي العــام........ الئحــة دعــوى عامــة ضــد ]1[ ........ ســعودية اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( ]2[ ........ ســعودية اجلنســية مبوجــب  
علــى  باالطــالع  أنــه  حيــث  فيهــا  قائــاًل   )........( رقــم  املدنــي  الســجل 
محضــر تنفيــذ مهمــة املعــد مــن قبــل رجــال الدوريــة األمنيــة تبــن انــه 
عنــد الســاعة 6:35م مــن يــوم األحــد املوافــق 1432/7/4هـــ ورد بــالغ 
لغرفــة العمليــات مــن املواطــن  ........ مفــاده حضــور امرأتــن واتصالهمــا 
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علــى زوجتــه ومحاولــة تهريبهــا وخطفهــا وبانتقــال الدوريــة للموقــع بحــي 
........بالدمــام واالنتظــار مت مشــاهدة الزوجــة وأطفالهــا والعفــش معهــم 
ينزلــون الــى املرأتــن بعدهــا تدخــل الــزوج وارجــع زوجتــه وأطفالــه للشــقة 
وأفــاد بــان العناصــر املوجــودة حتــاول خطــف زوجتــه وتهريــب أطفالــه 
معهــا وقامــت )........( برفــع صوتهــا عليــه  وبضبــط إفــادة املدعــي / ........ 
أفــاد انــه تــزوج ........) .... اجلنســية( منــذ 10ســنوات وأجنــب منهــا ثالثــة 
أطفــال ........عمــره )9ســنوات( و........ عمره)5ســنوات(    و ........عمرهــا 
)ســنتن وأربعــة أشــهر( وان والــدة زوجتــه زارتهــم قبــل عشــر ســنوات ولــم 
يعجبهــا وضعهــم املــادي وتفاجــأ قبــل شــهرين أن )........( نســقت مــع 
زوجتــه ملقابلــة )........( يف مجمــع ........وقابلتهــا يف دورة امليــاه وأعطــت 
زوجتــه جهــاز جــوال ومبلــغ 300ريــال ولــم يعــرف بهــذا اللقــاء إال بعــد 
بالغــه علــى املتهمتــن ، حيــث أنــه بتاريــخ 1432/7/4هـــ خرج من شــقته 
يف فتــرة العصــر ملمارســة الرياضــة فاتصلــت عليــه  زوجتــه ........وأخبرتــه 
أن )........و ........( قادمتــن إليهــا يف الطريــق وســوف يأخذونهــا وأبنائهــا 
إلــى الســفارة ..... بالريــاض وطلبــوا منهــا جتهيــز شــنطتها  فاخبــر زوجتــه 
بأنــه عائــد للمنــزل وابلــغ الدوريــات بذلــك وبعــد املغــرب ورد اتصــال 
جلــوال زوجتــه مــن ........وطلبــت منهــا اخلــروج مع أبنائها والشــنط وكانت 
الدوريــة متواجــدة يف املــكان وقامــوا بــإركاب الشــنط يف ســيارتهم 
التابعــة للســائق اخلــاص ل........ فقبضــت عليهــم الدوريــة وارجــع زوجتــه 
وأبنائــه والشــنط للشــقة وذهــب ملركز شــرطة ........وحــرر بالغ ضدهما 
بشــأن أخــذ زوجتــه وأبنائــه للســفارة ...... بالريــاض لترحيلهــم إلــى خــارج 
البــالد وبضبــط إفــادة الزوجــة املقيمــة ........، ..... اجلنســية ، أفــادت انــه 
قبــل ســنة طلبــت )........( مــن زميلتهــا )........( مقابلتهــا يف مجمــع ........
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وقابلتها يف دورة املياه وســلمتها )........( جهاز جوال مشــحون بـ300ريال 
ومبلــغ 300ريــال وأصبحــت )........( تتواصــل معهــا عــن طريــق اجلــوال ولــم 
يســبق أن قابلتهــا إال عنــد القبــض عليهــا مــن قبــل الشــرطة ، وأفــادت 
أنهــا ال حتفــظ رقــم شــريحة اجلــوال الــذي ســلمته لهــا )........( كونــه 
ذكــرت  أنهــا  وأنكــرت  الشــريحة  رمــت  املشــكلة  عندمــا حصلــت 
ل........ أو ........أنهــا جوعانــة أو محتجــزة أو أن زوجهــا ســافر عنهــا أو 
طلبــت منهمــا أخذهــا للســوبر ماركــت كمــا أفــادت الزوجــة انــه بتاريخ 
1432/7/4هـــ يف فتــرة العصــر أرســلت لهــا ........ثــالث رســائل )هــل أنــت 
لوحــدك يف املنــزل( ولــم تــرد عليهــا ثــم أرســلت ........رســالة ذكــرت 
)انهــا ســتحضر إلــى منزلهــا ألخذها للســفارة …. يف الرياض( والرســالة 
الثالثــة )أنهــا ســوف حتضــر وتأخذهــا وعليهــا جتهيــز نفســها ( ولــم تــرد 
علــى الرســائل واتصلــت علــى زوجهــا وأخبرتــه بذلــك وحضــر  ثــم اتصلت 
مــع  النــزول  منهــا  وطلبــت  املنــزل  ........عنــد  مــع  أنهــا  ........وأخبرتهــا 
أطفالهــا والشــنط ألخذهــا للســفارة .... وأخبــرت زوجهــا بذلــك وأفــادت 
انهــا أطلعــت الشــرطة علــى الرســائل املرســلة إليهــا باللغــة االجنليزيــة 
بعدهــا رمــت الشــريحة وتعتقــد ان والدتهــا هــي مــن قــام بوصــف مــكان 
شــقتها ل........ وأفــادت أنهــا تعيــش مــع أطفالهــا وليــس لديهــا مشــاكل 
ــد  ــا عن ــا وأطفاله وهــي مســلمة وترغــب باالســتمرار بالعيــش مــع زوجه
ــق وعــدم  ــة التحقي ــا متاطــالن باحلضــور جله ــب املدعــى عليهمــا كانت طل
التجــاوب أثنــاء االســتجواب ومت حتريــر محضــر بذلــك وبســماع األقــوال 
األوليــة للمدعــى عليهــا / ........ ، أفــادت أنهــا كانــت برفقــة زميلتهــا 
)........( ذاهبتــن ملســاعدة امــرأة محبوســة يف منزلهــا وأنهــا ممنوعــة مــن 
الطعــام وذلــك  بصفتهــا إنســانه وإلحلــاح والــدة املــرأة عليهــا والتــي بحثــت 
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عــن اســمها يف مواقــع االنترنــت فتواصلــت مــع والدتهــا بعدهــا أعطتهــا 
األم ….. رقــم جــوال ابنتهــا وتواصلــت معهــا عبــر الرســائل كونهــا ال 
تســتطيع اســتخدام اجلــوال خوفــا مــن زوجهــا وان األم كانــت تطلــب 
ذلــك  أن  فأخبرتهــا  إلــى ….  البلــد  مــن  ابنتهــا  تهريــب  منهــا محاولــة 
مســتحيل وأفــادت انــه بينهــا وبــن املــرأة احملبوســة عــدة مســجات تطلــب 
منهــا احلضــور حــاال فحضــرت للجلــوس معهــا ومعرفــة مــا تريــد وأفــادت 
انــه تواصلــت معهــا منــذ ســنة ولــم تقابلهــا وأنهــا عضــوه يف منظمــة حقــوق 
اإلنســان يف الشــرق األوســط وليــس لديهــا مــا يثبــت ذلــك وباســتجواب 
........ رفضــت التجــاوب أثنــاء االســتجواب وبســماع  املدعــى عليهــا / 
األقــوال األوليــة للمدعــى عليهــا / ........ أفــادت أنــه قبــض عليهــا لذهابها 
هــي  وظمآنــة  جوعانــة  أنهــا  تخبرهــا  رســالة  لهــا  أرســلت   .... لســيدة 
وأبنائهــا وحضــرت لتزويدهــا بالطعــام وحضــرت ملنزلهــا كــي تعــرف مــا 
تريــد كــي توفــره لهــا وأفــادت أنهــا تتواصــل مــع املــرأة منــذ ســنة تقريبــا  
وتعرفــت عليهــا ........ وتواصلــت معهــا وتعرفــت املــرأة عليهــا عــن طريــق 
........وأن والــدة املــرأة تراســلهم وتطلــب منهمــا مســاعدة ابنتهــا وأفــادت 
أنهــا طلبــت مــن زوجــة املدعــي جتهيــز شــنطة صغيــرة لــألوالد وســألتها 
عــن نــوع املســاعدة التــي تريدهــا فقالــت تريد اخلروج مــن املنزل والذهاب 
ــاء  ــت املــرأة بن ــا ........وأفــادت أنهــا قابل للســوبر ماركــت وكانــت معه
حقوقيــة  ناشــطة  كونهــا  مالــي  مبلــغ  تعطيهــا  كــي  والداتهــا  طلــب 
 ......  ،........( املقيمــة  ان  ........أفــادت   / عليهــا  املدعــى  وباســتجواب 
اجلنســية( ترســل رســائل لهــا ولـــ........ مضمونها انها جائعــة هي وأطفالها 
وال يتوفــر مــاء صحــي للشــرب وترجــو املســاعدة  وأفــادت انــه بتاريــخ 
1432/7/4هـــ حضــرت إلــى املقيمــة )........( ملســاعدتها بتوفيــر املــأكل 
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تريدهــا  التــي  املســاعدة  نــوع  عــن  ســؤالها  تريدنــا  وانهمــا  واملشــرب 
والذهــاب بهــا إلــى الســوبر ماركــت لشــراء حاجياتها  وعنــد حضورهما 
هجــم عليهمــا زوج ........ وأخــذ أطفالــه واركبهــا وزميلتهــا الدوريــة ولــم 
ــت ........مــرة واحــدة  يكــن مــع زوجــة املدعــي شــنط وأفــادت أنهــا قابل
قبــل ســنة مــن تاريــخ القبــض يف مجمــع ........وســلمتها جهــاز جــوال ومبلــغ 
500ريــال داخــل دورة امليــاه وأفــادت ان ........لهــا عالقــة مــع والــدة ........
ــزل وأفــادت انهــا طلبــت مــن  ــى مــكان املن وان ........هــي مــن دلتهــم عل
........جتهيــز شــنطة صغيــرة فيهــا حليــب وغيــار كــون معهــا طفــل رضيــع 
)مت إمهــال ........مــدة إلحضــار الرســائل املرســلة جلهــة التحقيــق إلثباتهــا 
ــه  ــى توجي ــق إل ــه( وانتهــى التحقي ــى حين ــك حت ــت ذل ــم حتضــر مــا يثب ول
االتهــام لـــ ........و ........باالشــتراك بإفســاد وتخبيــب الزوجــة علــى زوجهــا 
وحتريضهــا علــى الهــروب بأبنائهــا الســعودين القصــر وعــدم جتاوبهمــا 
مــع جهــة التحقيــق عنــد طلبهمــا وعــدم جتاوبهمــا أثنــاء االســتجواب 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- محضــر تنفيــذ مهمــة املعــد مــن قبــل 
رجــال الدوريــة األمنيــة املتضمــن القبــض علــى املذكورتــن عنــد منــزل 
املدعــي املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )14 ( 2- وجــود عفــش مــع الزوجــة 
وأطفالهــا عنــد حضــور املدعــى عليهمــا قرينــة علــى محاولــة تهريبهــا 3- 
مــا ورد يف أقــوال املدعــى عليهــا ........املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة  
رقــم ) 13 ـ 15 ( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم 13 ومــا دون علــى 
اللفــة رقــم ) 52 ـ 54 ( 4- مــا ورد يف أقــوال املدعــى عليهــا ........املنــوه 
عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )16(  مــن دفتــر التحقيــق مرفــق لفــة 
رقــم 13 ومــا دون علــى الصفحــة  رقــم ) 10ـ 12 ( مــن دفتــر التحقيــق 
املرفــق لفــة رقــم 12 ومــا دون علــى اللفــة رقــم )46 ـ 51 ( 5- احملضــر 
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ــاء االســتجواب أو  ــق أثن ــة التحقي ــدى جه املعــد بشــأن عــدم جتاوبهمــا ل
احلضــور املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم ) 57 ، 65( وبالبحــث عمــا إذا 
كان لهــن ســوابق لــم يعثــر لهــن علــى ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا 
أقدمــت عليــه املدعــى عليهمــا ـ وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًاـ 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات ما أســند إليهما واحلكم 
عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة تزجرهمــا وتــردع غيرهمــا )احلــق اخلــاص اليــزال 
أجابــت  الدعــوى  عــن  املدعــى عليهمــا  وبســؤال  دعــواي  هــذه  قائمــًا( 
ــا مــا جــاء يف الدعــوى العامــة مــن اشــتراكي مــع  املدعــى عليهــا بقوله
........ بإفســاد وتخبيــب املــرأة ........علــى زوجهــا وحتريضهــا علــى الهروب 
أنــه قبــل  القصــر هــذا غيــر صحيــح والصحيــح  الســعودين  بأبنائهــا 
ســنتن تقريبــًا مــن القبــض علينــا اتصلــت بــي والــدة املــرأة ........مــن .... 
تطلــب مســاعدتي كونــي عضــوه يف منظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان 
وتذكــر أن ابنتهــا ........متزوجــة مــن شــخص ســعودي وتقيــم يف الدمــام 
وتعانــي مــن قلــة الطعــام والشــراب فأخبرتهــا بــأن تفهــم ابنتهــا مبراجعــة 
هيئــة حقــوق اإلنســان بالســعودية ويبــدو أنهــا قامــت مبراجعتهــم وحتســن 
وضعهــا ثــم بعــد ســنه تقريبــًا مــن هــذا االتصــال أرســلت لــي املــرأة ........
رســالة علــى جوالــي تخبرنــي بأنهــا جائعــة وتطلــب املســاعدة فقمــت 
مســاعدتها  تســتطيع  مــن  ملعرفــة  حالتهــا  عــن  صديقاتــي  مبراســلة 
ــرة واألخــرى مــن  ــي بــن الفت ــى جوال ــي رســائل عل وهكــذا كانــت تأت
هــذه املــرأة ........تشــكو مــن ســوء وضعهــا وكنــت أرســل لصديقاتــي 
هــذه الرســائل التــي تأتــي كــي يتــم مســاعدة املــرأة ........وقبــل القبــض 
علينــا بيــوم أرســلت لــي املــرأة ........رســالة نصيــه علــى جوالــي تخبرنــي 
بــأن زوجهــا مســافر ملــدة خمســة أيــام وأنهــا جائعــة هــي وأطفالهــا وقــد 
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قــام زوجهــا بإقفــال بــاب الشــقة عليهــم وتطلــب منــي املســاعدة فأرســلت 
لهــا بأنــه ال ميكــن إحضــار الطعــام لهــا وزوجهــا قــد أقفــل عليهــم بــاب 
الشــقة فأرســلت لــي تخبرنــي بــأن لديهــا مفتــاح ســري لبــاب الشــقة ويف 
يــوم القبــض علينــا قمــت بالتواصــل مــع ........ألجــل مســاعدة هــذه املــرأة 
........وركبــت معهــا علــى الســيارة التــي يقودهــا  وذهبــت إلــى منــزل 
ســائقها واتصلــت باملــرأة ........ملعرفــة مــكان ســكنها كــي تركــب 
معنــا هــي وأطفالهــا ونذهــب إلــى الســوق لشــراء حاجياتها وعنــد وصولنا 
إلــى العمــارة التــي تســكن بهــا املــرأة ........يف الدمــام  حــي ........وقبــل 
توقــف الســيارة التــي نركبهــا توقــف تــام حضــرت الدوريــة األمنيــة ومت 
القبــض علينــا قبــل أن تنــزل املــرأة ........ وأطفالهــا مــن الشــقة وأمــا مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن عــدم التجــاوب مــع جهــة التحقيــق عنــد طلبــي 
فهــذا غيــر صحيــح فقــد كنــت أحضــر كلمــا طلبــت للحضــور وأمــا 
عــدم التجــاوب أثنــاء االســتجواب فهــذا صحيــح وســبب ذلــك أنــي ال 
أعــرف مــا هــي التهمــه املوجهــة لــي ولــم يقــم احملقــق بإخبــاري عــن التهمه 
املوجهــة لــي وقــام احملقــق بســؤالي أســئلة عــن عــدة قضايــا مختلفــة 
هكــذا أجابــت وأجابــت املدعــى عليهــا ........بقولهــا مــا جــاء يف الدعــوى 
........علــى  املــرأة  وتخبيــب  ........بإفســاد  مــع  اشــتراكي  مــن  العامــة 
زوجهــا وحتريضهــا علــى الهــروب بأبنائهــا الســعودين القصــر هــذا غيــر 
ــي  ــا أخبرتن ــًا مــن القبــض علين ــل ســنه تقريب ــه قب ــح أن ــح والصحي صحي
صديقتــي ........بــأن املــرأة ........تعانــي من ضيق العيش وتطلب املســاعدة 
يف تأمــن الطعــام والشــراب فاتصلــت أنــا بهيئــة حقــوق اإلنســان بالدمــام 
القبــض  وقبــل  املشــكلة  بأنهــم عاجلــوا  ويظهــر  باملوضــوع  وأخبرتهــم 
ــأن املــرأة ........قــد ســافر عنهــا زوجهــا ملــدة  ــي ..... ب ــوم أخبرتن ــا بي علين
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خمســة أيــام وأقفــل بــاب الشــقة عليهــم وال يوجــد طعــام لهــا وألطفالهــا 
فقلــت لـــ........ بأنــه ال ميكــن مســاعدة ..... وبــاب الشــقة مقفــل عليهــا 
فأخبرتنــي ........ فيمــا بعــد بــأن ........ أخبرتهــا بــأن لديهــا مفتــاح ســري 
ويف يــوم القبــض علينــا ذهبــت أنــا و........ علــى ســيارة ســائقي إلى مكان 
ــا للســوق لشــراء  ــا معن ــرأة ........كــي نأخذهــا هــي وأطفاله ســكن امل
حاجياتهــا وكانــت ........تتحــدث مــع ........علــى اجلــوال ملعرفــة مــكان 
ســكنها وعندمــا وصلنــا إليــه يف حــي ........بالدمــام وقبل توقف ســيارتنا 
توقــف تــام حضــرت الدوريــة األمنيــة ومت القبــض علينــا قبــل أن تنــزل 
املــرأة ........وأطفالهــا مــن الشــقة وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن عــدم 
التجــاوب مــع جهــة التحقيــق عنــد طلبــي فهــذا غيــر صحيــح فقــد كنــت 
أحضــر كلمــا طلبــت للحضــور وأمــا عــدم التجــاوب اثنــاء االســتجواب 
فهــذا صحيــح وســبب ذلــك أنــي ال أعــرف التهمــة املوجهــة لــي ولــم يقــم 
احملقــق بإخبــاري عــن التهمــه املوجهــة لــي وقــام احملقــق بســؤالي أســئلة 
عــن عــدة قضايــا مختلفــة هكــذا أجابــت وقــد حضــر يف هــذه اجللســة 
املدعــي اخلــاص ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........ وأفهــم بــأن 
ســماع دعــواه يف احلــق اخلــاص ســيكون يف اجللســة القادمــة نظــرًا لضيــق 
الوقــت وقــد جــرى تســليم كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا واملدعــي 
اخلــاص صــورة الئحــة الدعــوى العامــة ثــم أقفلــت اجللســة الســاعة احلاديــة 
األربعــاء  يــوم  يف  باحلضــور  األطــراف  وأفهــم  للتأمــل  عشــر 

1434/1/28الساعة التاسعة وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
 احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم األربعــاء 1434/1/28هـــ 
الســاعة التاســعة افتتحــت اجللســة وقــد حضــر املدعــي اخلــاص ........
اخلــاص  املدعــي  وبســؤال  ........و........  عليهمــا  املدعــى  يحضــر  ولــم 
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عــن دعــواه قــال إنــه يف يــوم األحــد 1433/7/4هـــ بعــد صــالة العصــر 
كنــت أمــارس الرياضــة بالقــرب مــن الســكن فاتصلــت بــي زوجتــي 
........تخبرنــي بــأن املدعــى عليهمــا ........ و........ ســوف حتضــران كــي 
..... يف الريــاض  يأخذونهــا مــع أطفالــي ويذهبــون بهــم إلــى الســفارة 
فاتصلــت أنــا مباشــرة مــن جوالــي علــى الدوريــات وأبلغتهــم باملوضــوع 
مقــر  إلــى  للموقــع فذهبــت  دوريــة  يرســلون  بأنهــم ســوف  فأخبرونــي 
ســكني أنتظــر الدوريــة يف اخلــارج وقــد حضــرت الدوريــة بعــد ربــع 
ســاعة تقريبــًا فقــام رجــل األمــن بأخــذ إفادتــي وأخبرتــه باملوضــوع وبعــد 
تواصلــه مــع العمليــات طلــب منــي االنتظــار حتــى حتضــر املدعــى عليهمــا 
........ و........ للتأكــد مــن البــالغ فبقيــت أنتظــر مــع رجــل األمــن إلــى 
مغــرب ذلــك اليــوم ثــم حضــرت الســيارة التــي يركبهــا املدعــى عليهمــا 
........و........ ويقودهــا الســائق وبعدمــا توقفــت ســيارتهما نزلــت زوجتــي 
معهــا أطفالــي وهــم ثالثــة أكبرهــم عمــره تســع ســنوات وقــت القضيــة 
ومــع زوجتــي شــنطتن واحــدة يوجــد بهــا مالبســها واألخــرى حتتــوي على 
مالبــس األطفــال فنــزل ســائق الســيارة ومعــه إحــدى املدعــى عليهمــا ال 
أدري مــن هــي بالضبــط وأخــذا الشــنطتن مــن زوجتــي ووضعوهــا يف 
شــنطة الســيارة وقــد ركــب اثنــان مــن أطفالــي يف الســيارة وقبــل أن 
تركــب زوجتــي الســيارة حضــرت مــع رجــل األمــن وأخرجــت أطفالــي 
مــن الســيارة وطلبــت مــن زوجتــي وأطفالــي العــودة للشــقة وبنــاء عليــه 
أطلــب تعزيــر املدعــى عليهمــا لقــاء محاولتهمــا تهريــب زوجتــي وأطفالــي 
إلــى جهــة خارجيــة وتخبيبهمــا زوجتــي علــي هــذه دعــواي ويف هــذا الوقت 
حضــرت املدعــى عليهمــا األولــى ........والثانيــة ........وبســؤال املدعــى 
عليهمــا عــن دعــوى املدعــي اخلــاص قالــت املدعــى عليهــا ........إن جوابــي 
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علــى دعــوى املدعــي اخلــاص ........هــو نفــس جوابــي علــى دعــوى املدعــي 
العــام املذكــور يف اجللســة الســابقة هكــذا أجابــت وأجابــت املدعــى 
عليهــا ........بقولهــا إن جوابــي علــى دعــوى املدعــي اخلــاص ........هــو نفــس 
جوابــي علــى دعــوى املدعــي العــام املذكــور يف اجللســة الســابقة هكــذا 
أجابــت وبســؤال املدعــى عليهــا ........عمــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
مــن أنهــا طلبــت مــن ........زوجــة املدعــي جتهيــز شــنطة صغيــرة لــألوالد 
فقالــت املدعــى عليهــا ........نعــم عندمــا كنــت متجهــة مــع ........للمــرأة 
........كــي تركــب معنــا هــي وأطفالهــا ونشــتري حاجتهــا علمــت أن 
لديهــا طفــل رضيــع فطلبــت مــن ........أن تطلــب مــن ........جتهيــز شــنطة 
صغيــرة للطفــل الرضيــع حتتــوي علــى احلليــب والغيــار هكــذا قــررت 
كمــا جــرى ســؤال املدعــى عليهــا ........عمــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه مــن أنهــا قابلــت املــرأة ........قبــل ســنه مــن القبــض عليهــا يف مجمــع 
........مــول وســلمت املــرأة ........جهــاز جــوال ومبلــغ خمســمائة ريــال 500 
داخــل دورة امليــاه فقالــت املدعــى عليهــا ........نعــم قابلــت املــرأة ........قبــل 
ســنه مــن القبــض علــي يف مجمــع ........مــول التجــاري .... وســلمتها جهــاز 
جــوال مــع شــريحته ومبلــغ خمســمائة ريــال داخــل دورة امليــاه وكان هــذا 
بعدمــا طلبــت والــدة ........منــي ذلــك حتــى تتمكــن ........من شــراء الغذاء 
لهــا وألطفالهــا وكــي تتواصــل مــع والدتهــا هكــذا قــررت ثــم جــرى 
ســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه فقــال بينتــي مــا ذكــرت كمــا 
جــرى ســؤال املدعــي اخلــاص عــن بينتــه علــى الدعــوى فقــال بينتــي هــي 
مــا قدمــه املدعــي العــام وليــس لــدي أي زيــادة علــى بينــة املدعــي العــام 
ثــم أقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة والربــع لطلــب معــدي محضــر تنفيــذ 
املهمــة وأفهــم األطــراف باحلضــور يــوم الســبت 1434/4/20هـــ الســاعة 
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التاســعة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم 
إنــه يف هــذا اليــوم الســبت 1434/4/20هـــ الســاعة التاســعة افتتحــت 
اجللســة بحضــور املدعــى عليهمــا ........ و........ولــم يحضــر املدعــي اخلــاص 
........كمــا لــم يحضــر معــدي محضــر التنفيــذ وبنــاء عليــه فقــد أقفلــت 
اجللســة الســاعة التاســعة والربــع لطلــب معــدي محضــر تنفيــذ املهمــة 
يف يــوم الســبت 1434/6/3هـــ الســاعة التاســعة وأفهــم املدعــى عليهمــا 
باحلضــور يف هــذا املوعــد وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد احلمــد 
هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم الســبت 1434/6/3هـــ الســاعة 
التاســعة افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــي اخلــاص ........واملدعــى عليهمــا 
........و........ولــم يحضــر معــدي محضــر التنفيــذ ثــم قــرر املدعــي اخلــاص 
........بقولــه إنــي ال أســتطيع إحضــار معــدي محضــر التنفيــذ هكــذا 
قــرر ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليهمــا ........و........ملــاذا لــم تقومــا بإبــالغ 
الشــرطة عــن حالــة ........كــي تقــوم هــي باتخــاذ الــالزم فقالــت ........
لقــد لبينــا واجبــًا دينيــًا شــرعيًا حــث عليــه الديــن اإلســالمي ولــم يخطــر 
يف بالنــا اللجــوء للشــرطة لعــدم احلاجــة لذلــك مثــل أي جمعيــة خيريــه 
وليســت املــرة األولــى وال الوحيــدة التــي نقــوم مبســاعدتها هــي أو غيرهــا 
إذا جلــأ أحــد إلينــا هكــذا قــررت وقالــت املدعــى عليهــا الثانيــة ........
لقــد لبينــا واجبــًا دينيــًا شــرعيًا حــث عليــه الديــن اإلســالمي ولــم يخطــر 
يف بالنــا اللجــوء للشــرطة لعــدم احلاجــة لذلــك مثــل أي جمعيــة خيريــه 
وليســت املــرة األولــى وال الوحيــدة التــي نقــوم مبســاعدتها هــي أو غيرهــا 
ــت اجللســة الســاعة  ــه فقــد أقفل ــا هكــذا قــررت وعلي إذا جلــأ أحــد إلين
التاســعة والثلــث لطلــب معــدي محضــر تنفيــذ املهمــة يف يــوم األربعــاء 
هــذا  يف  باحلضــور  االطــراف  وافهــم  التاســعة  الســاعة  1434/8/3هـــ 
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املوعــد وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم األربعــاء 8/3 /1434هـــ 
الســاعة التاســعة افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى عليهمــا ........و........
واملدعــي اخلــاص ........ولــم يحضــر معــدي محضــر تنفيــذ املهمــة فجــرى 
الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )13(وتضمنــت محضــر تنفيــذ املهمــة وقــد جــاء 
عليهمــا  املدعــى  حضــور  ........عــن  املدعــي  مــن  بــالغ  ورد  أنــه  فيــه 
وخطفهــا  تهريبهــا  ومحاولــة  زوجتــه  علــى  واالتصــال  لــه  ........و........ 
فحضــرت الدوريــة إلــى املبلــغ وعنــد االنتظــار معــه لوحظــت الزوجــة 
واألطفــال والعفــش معهــم نازلــن إلــى املدعــى عليهما حتى قرب الســيارة 
الشــقة  إلــى  بالرجــوع  الــزوج وأبلــغ زوجتــه واألطفــال  وبعدهــا تدخــل 
وبعــرض هــذا احملضــر علــى املدعــى عليهمــا قالــت ........الصحيــح أنــي 
عندمــا حضــرت مــع ........علــى ســيارة ســائقها إلــى منــزل ........زوج املــرأة 
........وعنــد توقــف ســيارتنا حضــرت الدوريــة األمنيــة لنــا مباشــرة قبــل 
خــروج املــرأة ........وأطفالهــا مــن الشــقة هكــذا قــررت وقالــت ........
الصحيــح أنــي عندمــا حضــرت مــع ........علــى الســيارة التــي يقودهــا 
ســائقي إلــى منــزل ........زوج املــرأة ........وعنــد توقــف ســيارتنا حضــرت 
الدوريــة األمنيــة لنــا مباشــرة قبــل خــروج املــرأة ........وأطفالهــا مــن الشــقة 
هكــذا قــررت وبعــرض احملضــر علــى املدعــي ........قــال الصحيــح أنــي 
بعــد أن بلغــت الشــرطة حضــرت الدوريــة األمنيــة ثــم حضــرت الســيارة 
التــي يركــب بهــا املدعــى عليهمــا إلــى مــكان ســكني فنزلــت زوجتــي 
وأطفالــي مــن شــقتي وكان مــع زوجتــي حقيبتــان مالبــس لهــا ولألطفال 
وأخــذ ســائق ســيارة املدعــى عليهمــا احلقيبتان التي مــع زوجتي ووضعهما 
الســيارة  يف  للركــوب  متجهــن  أطفالــي  وكان  ســيارته  شــنطة  يف 
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وعندهــا تدخلــت وطلبــت مــن زوجتــي وأطفالــي الرجــوع للشــقة هــذا مــا 
الــذي مت  املالــي  واملبلــغ  اجلــوال  املدعــى عليهمــا عــن  حصــل وبســؤال 
تســليمه للمــرأة ........مــن قــام بالتكفــل بقيمتــه قالــت ........قمــت أنــا 
و........ بتقاســم تكلفــة اجلــوال واملبلــغ املالــي الــذي ســلم ل........ قبــل 
و........  ريــال  خمســمائة  أنــا  دفعــت  حيــث  علينــا  القبــض  مــن  ســنه 
خمســمائة ريــال واشــترينا جهــاز جــوال بشــريحة ومت شــحنه مبائتــي 
ريــال وســلم للمــرأة ........مــع ثالثمائــة ريــال هكــذا أجابــت وقالــت ........
لقــد تقاســمت أنــا و........ قيمــة اجلــوال حيــث دفعــت أنــا خمســمائة ريــال 
و........خمســمائة ريــال واشــترينا اجلهــاز مــع شــريحته ومت شــحنه مبائتــي 
ــة ريــال كمــا جــرى ســؤالهما عــن  ــال وســلم للمــرأة ........مــع ثالثمائ ري
ســبب تســجيلهما رقميهمــا علــى جهــاز اجلــوال املقــدم للمــرأة ........حيــث 
ذكرتــا ذلــك يف دفعهمــا املوضوعــي فقــال املدعــى عليهمــا ........و........
حتــى تتصــل بنــا ........إذا احتاجــت للمســاعدة املاليــة هكــذا قررتــا 
كمــا جــرى ســؤالهما عــن نــص الرســالة التــي يذكــران بــأن املــرأة ........
القبــض عليهمــا  يــوم  ........يف  للمــرأة  أرســلتها لهمــا قبــل حضورهمــا 
........إن نــص الرســالة مــدون يف الدفــع املوضوعــي الصفحــة  فقالــت 
الثالثــة وهــو )أنهــا محبوســة مــع أطفالهــا بــال مــأكل أو مشــرب وأنهــم 
يحتاجــون إلــى مســاعدة عاجلــة وأن زوجهــا غــادر إلــى بيشــة (وقالــت ...... 
نــص الرســالة مــدون يف الدفــع املوضوعــي وهــو) أنهــا محبوســة مــع 
أطفالهــا بــال مــأكل أو مشــرب وأنهــم يحتاجــون إلــى مســاعدة عاجلــة 
وأن زوجهــا غــادر إلــى بيشــة ( هكــذا قررتــا وبســؤالهما هــل لديكمــا 
بينــة علــى أن رقــم اجلــوال الــذي صــدرت منــه هــذه الرســالة النصيــة يعــود 
التــي  الشــريحة  هــي  اجلــوال  رقــم  ........شــريحة  ........قالــت  للمــرأة 
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أعطيناهــا للمــرأة ........وهــي بــدون اســم وقــد أرســلت لنــا ........مــن هــذا 
الرقــم رســائل نصيــة كثيــرة تطلــب مســاعدة غذائيــة وماليــة وليــس لدي 
بينــة خــالف مــا ذكــرت وقالــت ........شــريحة رقــم اجلــوال هــي الشــريحة 
التــي أعطيناهــا للمــرأة ........وهــي بــدون اســم وقــد أرســلت لنــا ........مــن 
هــذا الرقــم رســائل نصيــة كثيــرة تطلــب مســاعدة غذائيــة وماليــة وليس 
لــدي بينــة خــالف مــا ذكــرت هكــذا قررتــا وبســؤالهما كيــف وصلتما 
ملنــزل ........فأجابــت ........بقولهــا املــرأة ........هــي مــن قامــت بداللتنــا 
الــذي أرســلت منــه الرســالة النصيــة  علــى املنــزل عــن طريــق اجلــوال 
املذكــورة التــي تطلــب فيهــا املســاعدة وأجابــت ........بقولهــا املــرأة ........
ــذي أرســلت  ــق اجلــوال ال ــزل عــن طري ــى املن ــا عل هــي مــن قامــت بداللتن
منــه الرســالة النصيــة املذكــورة التــي تطلــب فيهــا املســاعدة هكــذا 
أجابتــا وبســؤالهما هــل طلبتمــا مــن ........اخلــروج مــن الشــقة مــع أطفالهــا 
ومعهــا شــنط أثنــاء توجهكمــا لهــا فأجابــت ........بقولهــا اثنــاء توجهــي 
مع ........على ســيارة ســائقها إلى منزل ........زوج ........بعد ورود الرســالة 
التــي تطلــب فيهــا ........املســاعدة كنــت أحتــدث مــع ........علــى اجلــوال 
ألخــذ وصــف املنــزل فعلمــت ........أن ........لديهــا طفــل رضيــع فقالــت 
........لــي أطلبــي مــن ........جتهيــز شــنطة صغيــرة للطفــل الرضيــع كــي 
تشــتري  للســوق  بهــا  ونذهــب  معنــا  وتركــب  ........وأطفالهــا  تخــرج 
........عندمــا  أفــادت وقالــت  ........ذلــك هكــذا  مــن  حاجتهــا فطلبــت 
كنــت متجهــة مــع ........إلــى منــزل ........زوج ........بعــد ورود الرســالة 
التــي تطلــب فيهــا ........املســاعدة علمــت أن ........لديهــا طفــل رضيــع 
وكانــت ........تتحــدث مــع ........علــى اجلــوال فطلبــت مــن ...... أن تخبــر 
........وأطفالهــا  تخــرج  كــي  للرضيــع  صغيــرة  شــنطة  ........بتجهيــز 
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وتركــب معنــا ونذهــب بهــا للســوق تشــتري حاجتهــا هكــذا أفــادت بعــد 
ذلــك جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )40(وتضمنــت ضبــط إفــادة املــرأة 
........زوجــة املدعــي اخلــاص ........وقــد جــاء فيهــا مــا ذكــره املدعــي العــام 
ثــم جــرى االطــالع علــى األوراق املقيــدة باحملكمــة برقــم  يف دعــواه 
34/253120 يف 1434/1/28 هـــ املقدمــة مــن املدعــى عليهمــا بشــأن 
دفوعهمــا الشــكلية وقــد جــاء فيهــا مــا نصــه »أواًل : دفــع الدعــوى : 
الدفــوع الشــكلية نؤكــد أن هــذه الدعــوى »كيديــة« ومفتعلــة وباطلــة 
مــع مــا فيهــا مــن إلهــاء وإشــغال للجهــاز القضائــي، كمــا أنهــا تفتقــر 
إلــى الكثيــر مــن شــروط الدعــوى املتفــق عليهــا يف القبــول وذلــك علــى 
النحــو التالــي:1ـ الدعــوى حســم أمرهــا منــذ أكثــر مــن عــام وبالتحديــد 
بتاريــخ 1432/7/4هـــ بقــرار مــن ســمو أميــر املنطقــة، وكان اخلصمــان 
متواجــدان ولــم يحتــج املدعــي علــى أمــر ســمو أميــر املنطقــة، بــل وقــع 
عليــه بعــدم الرفــع لهيئــة التحقيــق واالدعــاء، وقــد مت ذلــك يف شــرطة 
........ الدمــام. وإننــا نــرى بــأن املدعــي األصيــل واالدعــاء العــام قــد أخفــوا 
ــة مــن  هــذا األمــر عــن فضيلتكــم، وبذلــك تنطبــق عليهــم املــادة الثاني
ــة، يف  الئحــة قواعــد احلــد مــن الشــكاوي الكيديــة والدعــاوي الباطل
مادتــه الثانيــة التــي تنــص علــى مــا يلــي: املــادة الثانيــة )مــن قــدم شــكوى 
يف قضيــة منتهيــة بحكــم أو قــرار يعلمــه وأخفــاه يف شــكواه، فيجــوز 
ــة  ــره( وكذلــك املــادة »الثاني ــر تعزي ــه للمحكمــة املختصــة لتقري إحالت
والعشــرون« مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 2ـ افتقارهــا إلــى املصلحــة 
املشــروعة التــي تعــود بالفائــدة علــى املدعــي فاملدعــي باحلــق اخلــاص ليــس 
لــه إال املضــارة فمصلحتــه اقتصاديــة: يرمــي مــن ورائهــا احلصــول علــى 
حســنات احملســنن وشــخصية: يرمــي مــن ورائهــا إحــراج ........ أمــام 
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الــرأي العــام العاملــي مبواجهــة مــع ...... مــن أجــل رفــع اســمه عــن الالئحــة 
الســوداء يف املنــع مــن الســفر ومــن دخــول األراضــي ..... كمــا أن يف هــذه 
إغاثــة  علــى  حتــث  التــي  النبيلــة  اإلســالمية  بالقيــم  إضــرار  الدعــوى 
امللهــوف بالتكافــل االجتماعــي واملســلم للمســلم كاجلســد الواحــد... 
النظامــي  املظهــر  )يف  3ـ  اخليــر  عمــل  جتــاه  عقوبــة  مــن  تتضمنــه  ملــا 
لصحيفــة الدعــوى( ـ لــم يذكــر ســوى طرفــن مــن املدعــى عليهــم وغــاب 
يصــرح  الدعــوى  مضمــون  حيــث   )...... )الســفارة  الثالــث  الطــرف 
مبشــاركة الطــرف الثالــث يف القضيــة مــع اســتحالة حدوثهــا دونــه، 
وكان علــى املدعــي العــام مخاطبــة احلكومــة ..... حســب املــادة 31 مــن 
اتفاقيــة فينــا للعالقــات الدبلوماســية املوقعــة عــام 1961 والتــي تنــص 
أيضــًا يف املــادة 41 علــى )مــع عــدم املســاس باملزايــا واحلصانــات علــى 
األشــخاص الذيــن ميتعــون بهــا البعثــات الدبلوماســية احتــرام قوانــن 
ولوائــح الدولــة املعتمديــن لديهــا ، وعليهــم كذلــك واجــب عــدم التدخــل 
يف الشــؤون الداخليــة لتلــك الدولــة ، كل املســائل  الرســمية املعهــود 
بحثهــا لبعثــة الدولــة املعتمــدة مــع الدولــة املعتمــدة لديهــا يجــب أن تبحــث 
مــع وزارة خارجيــة الدولــة املعتمــد لديهــا عــن طريقهــا أو مــع أي وزارة 
متفــق عليهــا( إن هــذه االتفاقيــة جتــرم التدخــل يف أي شــأن مــن شــؤون 
الدولــة املضيفــة وعليــه فقــد صرحــت الســفارة ...... مــرارًا احترامهــا 
لقوانــن البلــد مؤكــدة أنهــا تســتطيع تســفير مواطنتهــا فقــط وال ســلطة 
لهــا علــى أطفــال ســعودين فهــل يعقــل أن تلجــأ الســفارة ..... لنــا وتتجــاوز 
نظامــًا دوليــًا ووزارة بحجــم وزارة اخلارجيــة، بــل وعبــر تاريــخ اململكــة 
هــل حــدث مثــل هــذا الفعــل؟! .. أن ســفارة مــا خرقــت اتفاقيــة فينــا؟ ومــع 
ــااًل للمــادة )العشــرين(  ذلــك نطالــب باســتدعاء ممثــل الســفارة ..... امتث
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مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.  4ـ يــورد املدعــي العــام مســتندًا علــى 
املــادة 120  بأنــه مت القبــض علينــا واإلفــراج عنــا عقــب التحقيــق بكفالة 
حضوريــة، وهــو ادعــاء باطــل وغيــر صحيــح، ومــا اســتخدام هــذه املــادة 
إال مــن قبيــل التضليــل لفضيلتكــم. 5ـ هــذه الدعــوى أمــر غيــر محتمــل 
الثبــوت بــل ال يقــره العقــل واملنطــق والعــرف بدليــل عــدم قــدرة املدعــن 
علــى تقــدمي أي قرينــة ذات قيمــة معتبــرة تؤكــد قــدرة امرأتــن )ال ميكن 
ـ نظامــًا ـ أن تقــودا ســيارة، باإلضافــة إلــى ـ نظامــًا أيضــًاـ اســتحالة ســفر 
أي إنســان عبــر وســائل مواصــالت أخــرى دون إذن وكيلــه أو ولــي أمــره 
ال ســيما األجنبيــات( علــى اختطــاف أربعــة أشــخاص مــن الدمــام إلــى 
الســفارة .... بالريــاض، دون ترتيــب مســبق مــع الســفارة ولقــد راقبنــا 
عبــر اإلعــالم احمللــي خــالل الشــهر الفائــت مأســاة أطفــال املواطــن ........
الــذي أعــدم يف العــراق وكيــف علــق األطفــال مــع جدهــم يف األردن حلن 
الســعودية  الشــقيقتن  الســفارتن  بــن  الورقيــة  إجراءاتهــم  تســوية 
واألردنيــة لنؤكــد عبــر هــذا املشــهد تعقــد اإلجــراءات )مرفــق خبــر 
األطفــال( لنــدرك مــدى ســفاهة التهمــة املوجهــة لنــا 6ـ  أحــد املطالبــن 
العــام  املدعــي  ولــم يوضــح  العربيــة  تتحــدث  »........« ال  اخلــاص  باحلــق 
كيفيــة حصولــه علــى ادعاءاتهــا ممــا يثيــر الشــك لدينــا أنهــا اســتجوبت 
أنهــا  االنترنــت  علــى  »اليوتيــوب«  عبــر  أعلنــت  وأنهــا  أصــاًل ال ســيما 
تتعــرض للمحاكمــة مــع ســيدتن ال تعرفهمــا وال تــدري ملــاذا هــي يف 

احملكمة أصاًل )مرفق مقطع صوت وصورة لها مترجم للعربية(
7ـ هنــاك خطــأ يف بياناتــي أنــا »........« فأنــا لســت مطلقــة ولســت موظفــة 
أهليــة ويف هــذا اســتهانة وارجتاليــة بينــة مــن املدعــي العــام بواجباتــه يف 
حتــري الدقــة يف ضبــط املعلومــة فضيلــة الشــيخ نريــد أن نثبــت أيضــًا يف 
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دفوعنــا األوليــة هنــا مســألتن األولــى : أن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
لــم تتعامــل معنــا بشــكل شــرعي أو قانونــي أو نظامــي األمــر الــذي جــاء 
بنــا للمحكمــة ونحــن يف حالــة عــدم جــزم لســبب اســتدعائنا. الثانيــة : 
لقــد أخبرنــا احملضــر الضابــط »........« ملــرات ثــالث أن املدعــي هــو ........ 
ولكنــك قلــت أنــه ........ولــم تطلعنــا علــى خطــاب ........املوجــه لهيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام ونأمــل أن نطلــع عليــه يف اجللســة القادمــة. إننــا 
نــرى أن هــذه الدفــوع الشــكلية منفــردة ومجتمعــة، كافيــة لتبيــان 
بطــالن هــذه الدعــوى الكيديــة« أهـــ . كمــا جــرى االطالع علــى األوراق 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34/959307 يف 1434/4/20هـــ املقدمــة مــن 
املدعــى عليهمــا بشــأن دفوعهمــا املوضوعيــة وجــاء فيهــا ما نصــه »احملور 
ــة أي نــداء  ــا بتلبي ــة تلزمن ــا احلقوقي ــا اإلســالمية  وخلفيتن األول :إن قيمن
مــن أي مســتغيثة بنــا إننــا ســيدتان ناشــطتان حقوقيــًا ومعروفتــان علــى 
عبــره  نتلقــى  االنترنــت  علــى  موقــع  ولنــا  والعاملــي  احمللــي  املســتوى 
شــكاوى النســاء ونعالــج قضاياهــن عبــر القنــوات الرســمية احلكوميــة 
)........و........  قضيــة  يف  جناحنــا  بعــد  املســتوين  علــى  عرفنــا  ولعلنــا 
الشــهيرة بالطــالق لعــدم تكافــؤ النســب ( والتــي تبنيناهــا بشــكل 
كامــل ماليــًا ونفســيًا وشــرعيًا وحقوقيــًا ومتابعــة مــع الديــوان امللكــي 
واحملكمــة العليــا )مرفــق صــورة مــن موقعنــا والقضايــا التــي وردتنــا 
وعاجلنــا معظمهــا ( احملــور الثانــي : عالقتنــا بهــذه األســرة منــذ عــام 
عبــر  األســرة  هــذه  نتابــع  ونحــن _ كناشــطات حقوقيــات _   2003
اإلعــالم املرئــي واملقــروء حيــث كثــر ظهــور  الرجــل وزوجتــه وكانــت 
األســرة حينهــا يف)بيشــة ( وكان يؤملنــا وضعهــا املالي املتــردي والقانوني 
املتشــعب املتســبب بــكل مشــاكلهم األســرية ولكــن لــم يكــن لنــا أي 
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وســيلة اتصــال بهــم وحــن انتقلــوا إلــى الدمــام تواصلــت معنــا والــدة 
الزوجــة عــام 2010 وألننــا صرنــا علــى قــرب غــدا أمــر تقــدمي املســاعدة 
املاليــة يســيرًا ممــا مكننــا مــن إيصــال هاتــف جــوال ومبلــغ مــن املــال 
املالــي  الوضــع  أن  أكــدت  التــي  والدتهــا  طلــب  ........حســب  للســيدة 
التصويــر  بخاصيــة  توفيــر جهــاز خــاص البنتهــا  عــن  لزوجهــا عاجــز 
لتتمكــن مــن رؤيــة أحفادهــا وطلبــت أرقــام حســاباتنا البنكيــة لكــي 
حتــول لنــا املبلــغ ولكنــا رفضنــا واعتبرنــا  ذلــك مــن واجبنــا الدينــي 
واإلنســاني  وهكــذا ســلمنا ........اجلــوال ) واملبلــغ كمــا فرضتــه والدتها 
وكان معــاداًل لـــ 300 ريــال فقــط وزدنــا عليــه شــحن اجلــوال بـــ 200 ريــال 
وقــد ســجلنا لهــا علــى احملمــول شــريحة رقــم )........( رقمينــا واحتفظنــا  
برقــم جوالهــا واتفقنــا أن تلجــأ إلينــا حــن تشــعر بحاجــة لذلــك ولــم 
تتصــل بنــا ........خــالل عــام كامــل إال برســالتن نصيــة عبــر اجلــوال 
مضمونهمــا واحــد يفصــل بينهمــا شــهران تقريبــًا لــم نســتجب لألولــى 
إلمياننــا بــأن الــزوج احلاصــل مؤخــرًا علــى منــزل وســيارة ومبلــغ مــن املــال 
الثانيــة  أمــا  أســرته  احتياجــات  يلبــي  بــأن  كفيــل  الصدقــات  مــن 
فملخصهــا يقــول : ) أنهــا محبوســة مــع أطفالهــا بــال مــأكل أو مشــرب 
وأنهــم يحتاجــون الــى مســاعدة عاجلــة وأن زوجهــا غــادر إلــى بيشــة ( 
ــة احتياجاتهــا  ــا لتلبي ــا  إليه وهــي الرســالة التــي كانــت مدعــاة لذهابن
أننــا ال  برســالة نصيــة  لهــا  أن أكدنــا  بعــد  لهــا وألطفالهــا  الغذائيــة 
ادعــت ولكنهــا  البــاب موصــدًا كمــا  ميكننــا مســاعدتها إن كان 
أكــدت وعبــر رســالة نصيــة أيضــًا أنهــا وجــدت مفتاحــا ســريا للبــاب 
وصــار مــا ســردناه أمامكــم يــا فضيلــة الشــيخ )مرفــق صــورة الرســالة 
ــة ( ونــود أن نضيــف  وقــد نشــرت حينهــا يف صحيفــة ســبق اإللكتروني
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هنــا مــا أكدنــاه يف دفوعنــا الشــكلية مــن أن ........قــد دأب علــى إثــارة 
قضيتــه عبــر اإلعــالم كلمــا خفــت صوتهــا لألهــداف التــي شــرحناها 
)مرفــق صــورة مــن صحيفــة عــكاظ عــام 2008 يدعــي فيهــا نفــس 
االدعــاء علــى أم زوجتــه ( احملــور الثالــث وهــو األهــم تناقضــات وكــذب 
وحتريــف ألقوالنــا وصياغــة مســتعصية علــى الفهــم أحيانــًا يف الئحــة 
االدعــاء وهــي كمــا يلــي :1/ لقــد طلبنــا منكــم  فضيلــة الشــيخ  يف 
اجللســة الســالفة شــرح واســتيضاح مــا ورد علــى لســان املدعــي ........
والــواردة يف منتصــف الســطر الرابــع مــن الصفحــة الثانيــة يف الئحــة 
االدعــاء ونصهــا )وتفاجــأت قبــل شــهرين أن ........نســقت مــع زوجتــه 
ملقابلــة ........يف مجمــع ........وقابلتهــا يف دورة امليــاه وأعطــت زوجتــه جهاز 
بعــد بالغــه عــن  اللقــاء إال  بهــذا  يعــرف  ولــم  جــوال ومبلــغ 300ريــال 
املتهمتــن (ولكنــه استشــكل عليكــم تفســير قولــه تفاجــأت قبــل 
شــهرين ... ثــم يقــول أنــه لــم يعــرف بهــذا إال حلظــة البــالغ فوجهتم الســؤال 
ل........ نفســه الــذي تلعثــم ولــم يســتطع أن يقــول ســوى أنــه ال يــدري مــن 
كتــب هــذه العبــارة ســبحان اهلل كاد املريــب أن يقــول خذونــي لطاملــا 
تســاءلنا ملــاذا يف هــذا اليــوم بالتحديــد تراســلنا  ........اجلــواب علــى هــذا 
طلبنــا  الذيــن  الســطرين  يف  الفاضــح  التناقــض  يف  يكمــن  الســؤال 
اســتيضاحهما يف اجللســة الســابقة هــذا التناقــض يــدل داللــة أكيــدة 
ــى تغاضــي املدعــي العــام عــن احلقيقــة كمــا أن  ــى كــذب ........وعل عل
فيــه مــا يجيــب علــى الســؤال بعاليــة ونشــرحه كالتالــي لعــل ........لــم 
........منــذ  ........جــوال  وقــد اكتشــف   ً متلــك جــواال  ........بأنهــا  تخبــر 
شــهرين قبــل احلادثــة وبــات يخطــط لكمــن يســتطيع عبــره إثــارة قضيــة 
عبــر اإلعــالم لألســباب التــي شــرحناها يف دفوعنــا الشــكلية ولــذا قــام 
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بإرســال الرســالة األولــى التــي لــم نســتجب لهــا فشــحذ ذهنــه أكثــر 
لتكــون الرســالة أقــوى حتفيــزا فامــرأة جائعــة ومحبوســة ال ميكــن ألي 
بشــر إال أن يقــدم علــى مســاعدتها ولذلــك نســتنتج أن الرســالتن قــد 
أرســلتا لنــا دون علــم ........وقــد أجبرهــا ........علــى الــرد علينــا لتصــف لنــا 
موقــع البنايــة دون أن تعــرف هــي الســبب وحيــث أننــا ال ننكــر تزويدنــا 
........باجلــوال واملبلــغ فإننــا نتســاءل ملــاذا جنحنــا يف ذلــك واســتطاعت 
هــي أن تخفــي املوضــوع ألشــهر ثمــان بينمــا لــم تســتطع إخفــاء أمــر 
تهريبهــا املزعــوم لثــوان معــدودة كمــا هــو مــدون يف الئحــة االدعــاء بعــد 
احلادثــة )املعنونــة مبحاولــة اختطــاف ........وأبنائهــا ( باشــرت علــى الفــور 
........مــن  طلبتــه  الــذي  فمــا  وزارتهــا  مواطنتهــا  أمــور   ....... الســفارة 
ســفارتها إنهــا لــم تطلــب أي شــيء ســوى تأمــن وجبــات غذائيــة لهــا 
وألطفالهــا )مرفــق تصريحهــا لصحيفــة عــكاظ ( وكان األحــرى أن 
تطلــب منهــم إمتــام عمليــة التهريــب املزعومــة إال أن ........ حقــق مرامــه 
وحصــل علــى وظيفــة بعــد احلادثــة مباشــرة وهــذا ممــا يســعدنا رغــم 
ــا  مزيــد مــن الكــذب والتناقضــات يف الئحــة الدعــوى  مكائــده ضدن
2- يف إفــادة الــزوج يقــول ........)أن زوجتــه اتصلــت بــه وقالــت لــه أننــا 
قادمتــن إليهــا يف الطريــق ص 2 س 8 (بينمــا تقــول الزوجــة يف الالئحــة 
املنــزل وأخبــرت  ........عنــد  مــع  أنهــا  بهــا وأخبرتهــا  ........اتصلــت  )أن 
وبــأي ســرعة  بــالغ  ........تقــدمي  اســتطاع  زوجهــا ! ص 3 س 5(فمتــى 
خرافيــة متــت االســتجابة ! والصحيــح أن ........تفاجــأت باتصالنــا فهــي لــم 
ترســل لنــا الرســالة فاتصلــت بزوجهــا لتخبــره عــن هذا االتصــال املفاجئ 
3- يتهمنــا ........بالتنســيق مــع زوجتــه لتهريبهــا ومعنــى ذلــك أنهــا موافقــة 
زوجهــا؟؟  بإبــالغ  اخلطــة  تفســد  فلمــاذا  التخطيــط  يف  ومشــاركة 
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لوحــدك يف  أنــت  إحــدى رســائلنا كانت)هــل  أن  الزوجــة  4-تذكــر 
املنــزل ص 3 س 2(هكــذا كأول رســالة منــا! وال نــدري مــا هي مناســبة 
هــذا الســؤال إن كانــت لــم تراســلنا قبلــه ؟ وملــاذا نطرحــه عليهــا فجــأة 
ــى رســائلنا ! ممــا  ــرد عل ــم  ت ــا ل ــى أنه وبعــد عــام ؟ كمــا تصــر ........عل
يؤكــد عــدم رغبتهــا بالهــروب ! فكيــف يتــم  التنســيق؟ وملــاذا يتــم 
تســتجيب  ال  وهــي  إليهــا  نتوجــه  ؟وكيــف  رغبتهــا  عــدم  مــع  أصــاًل 
لرســائلنا !؟5- ورد يف الالئحــة أن ........أنكــرت أنهــا هــي مــن دلتنــا 
علــى شــقتها وتقــول أنهــا تعتقــد أن والدتهــا هــي مــن قــام بوصــف مــكان 
شــقتها ل........ ص 3 س 8 (! فهــل يعقــل هــذا ؟؟ والدتهــا امــرأة يف ...... ! 
تصــف لنــا موقــع شــقة! يف شــارع ! يف حــي لــم نرتــاده يومــًا ولــم نســمع 
عنــه! بينمــا احتجنــا للعديد من االتصاالت الهاتفية لنصل حملكمتكم 
املوقــرة إنــه ألمــر عجيــب و األعجــب منــه قبــول املدعــي العــام لهــذا 
الطــرح ! وعــدم توقــف فضيلتكــم أمامــه يقــول ........يف إفادتــه ) أن 
والــدة زوجتــه زارتهــم قبــل عشــر ســنوات ولــم يعجبهــا وضعهــم ص 2 س 
أن  لهــا  بيشــة قبــل عشــر ســنوات فكيــف  ........وزوجتــه يف  3(كان 
تعــرف تفاصيــل أحيائنــا الدماميــة ؟ إن هــذا التصريــح مــن ........يؤكــد 
أمريــن األول ســوء الظــرف االقتصــادي الــذي تعيشــه األســرة والــذي 
يبــرر إقدامنــا علــى االســتجابة لرســالة امــرأة فقيــرة والثانــي كــذب 
........حيــث أن امــرأة تعيــش يف ..... زارت ابنتهــا يف بيشــة ال ميكــن أن 
ــة  ــا عنــوان شــقة يف حــي مغمــور يف أطــراف الدمــام! يــا فضيل تصــف لن
الشــيخ لقــد قــال ........أمامــك أن زوجتــه لــم تــدع أن والدتهــا هــي مــن 
الالئحــة كمــا  مــدون يف  االدعــاء  هــذا  ولكــن  لنــا  البنايــة  وصفــت 
تالحــظ فمــن الــذي اخترعــه!؟ كمــا أن ........أنكــر أن تكــون زوجتــه 
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قالــت هــذا الــكالم وقــد أنكــر أيضــًا أمامكــم اإلفــادة املتناقضــة 
املوجــودة يف الســطر الرابــع املشــار إليــه ! إنهــا أمــور تثيــر الدهشــة حيــث 
تســجيل  طريقــة  ويف  األقــوال  يف  التناقضــات  هــذا  بــأن  نعتقــد  أننــا 
اإلجابــات غيــر الواضحــة لــكل مــن ........و........جتعلنــا نشــكك يف 
ســالمة إجــراءات التحقيــق معهمــا إن حدثــت أصــاًل وذلــك مــا يدعــو إلــى 
إســقاط الالئحــة برمتهــا ولذلــك نرجــو مــن فضيلتكم أخذ شــكوكنا 
يف هــذا األمــر بعــن االعتبــار - يــرد يف الالئحــة أن ..... تقــول) أن ليــس 
لديهــا مشــاكل وترغــب باالســتمرار بالعيــش مــع زوجهــا وأطفالنــا ص 3 
س 9(كمــا تقــول الالئحــة أنهــا )أنكــرت أنهــا ذكــرت ل........ أو ........ 
أنهــا جوعانــة أو محتجــزة وأن زوجهــا ســافر عنهــا ص 9 س 20(األول 
ادعــاء كاذب فبعــد اجللســة األولــى انهمــرت شــكاواها عبــر النــت 
بتلــك  زودناكــم  )وقــد  عوزهــم  أكــدت  حيــث  والصــورة  بالصــوت 
املقاطــع منســوخة مــن موقعهــا عبــر ذاكــرة إلكترونيــة صغيرة(أمــا 
االدعــاء الثانــي فهــي صادقــة بــه ألن مــن أرســل الرســالة هــو زوجهــا ودون 
علمهــا 7- تدعــي الالئحــة علــى لســان ........قولهــا )أنهــا ال حتفــظ رقــم 
شــريحة اجلــوال ... كونــه عندمــا حصلــت املشــكلة رمــت الشــريحة ص 
2 س 19(وســؤالنا هــو : هــل مــن عاقــل يتخلــص مــن أدلتــه ؟ وقــد كان 
مــن األجــدر أن نتخلــص نحــن مــن هــذا الرقــم املزعــج لنــا ولكنــا مــا زلنــا 
........)أنهــا أطلعــت  تــورد الالئحــة علــى لســان  بــه 8- كمــا  نحتفــظ 
الشــرطة علــى الرســائل املرســلة إليهــا باللغــة االجنليزيــة ص 3 س7 (
ومبــا أن امللــف أمامــك يــا فضيلــة الشــيخ فإننــا نرجــو منــك اطالعنــا 
عليهــا يف هــذه اجللســة املنعقــد بتاريــخ 1414/4/20هـــ 9- ومــع إصــرار 
........علــى عــدم الــرد علــى رســائلنا حســب إفادتنــا إال أنهــا تؤكــد الــرد 
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علــى اتصالنــا الهاتفــي حيــث تــورد الالئحــة )ثــم اتصلــت ........وأخبرتهــا 
أنهــا مــع ........عنــد املنــزل وطلبــت النــزول مــع أطفالهــا والشــنط ألخذهــا 
وأطفالهــا وأخبــرت زوجهــا بذلــك ص 3 س 5 ( معنــى ذلــك أننــا كنــا 
عنــد بابهــا فمتــى أعــدت الشــنط ؟ وملــاذا تعدهــا أصــاًل مــع عــدم رغبتهــا 
يف الهــرب ؟ وملــاذا لــم تتجاهــل االتصــال كمــا جتاهلــت الرســائل ؟ 
أليســت كل تلــك أســئلة حــري بــأن ميحصهــا املدعــي العــام وجديــرة بــأن 
تلفــت انتباهكــم يــا فضيلــة الشــيخ؟ 10- يســتند املدعــي العــام يف أولــى 
نقاطــه علــى » محضــر تنفيــذ معــد مــن قبــل رجــال الدوريــة األمنيــة 
ويســرد تفاصيلهــا التــي مــن ضمنهــا ) مت مشــاهدة الزوجــة وأطفالهــا 
و«العفــش » ص 1 س 16 ( وكمــا نعلــم بــأن دور كل رجــل أمــن يكلــف 
بضبــط جنائــي هــو جمــع كل دليــل يؤكــد اجلرميــة إال أن رجــال األمــن 
لــم يجــدوا مــا ميكــن ضبطــه ألننــا نربــأ بهــم أيضــًا عــن أن يكونــوا 
جاهلــن مبهمتهــم كمــا أن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام لــم تتحــر 
حــول هــذه املســألة ولــم تأبــه مبســئوليتها حينمــا لــم يضبــط رجــال األمــن 
مــا ادعــوه مــن »عفــش« مزعــوم ! لقــد كان بإمــكان الدوريــة و........ 
معهــم لــو كان واثقــًا ممــا ادعــاه ضدنــا أن يتبعونــا بصمــت ليضبطونــا 
باجلــرم املشــهود ولكنهــم لــم يفعلــوا لثقتهــم التامــة جميعــًا بحســن نوايانا 
ونبــل هدفنــا وعليــه يكــون املدعــي ورجــال األمــن شــهود زور نطالــب 
بتعزيزهــم أشــد تعزيــر وقــد قال ســبحانه وتعالــى))وال تكتموا الشــهادة 
ومــن يكتمهــا فإنــه آثــم قلبــه (( وقــد رهــب الشــارع الكــرمي مــن شــهادة 
الــزور وجعلهــا يف مرتبــة اإلشــراك بــاهلل واعتبرهــا مــن أكبــر الكبائــر 
وهــدد مرتكبهــا بالويــل والثبــور اســتنادًا إلــى قــول رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم ))أال أنبئكــم بأكبــر الكبائــر ؟ قلنــا بلــى يــا رســول 
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اهلل قــال اإلشــراك بــاهلل وعقــوق الوالديــن وكان متكئــًا فجلــس وقــال 
أال وقــول الــزور أال وشــهادة الــزور فمــا زال يكررهــا حتــى قلنــا ليتــه 
ســكت11ورد يف الالئحــة يف صفحــة أقوالــي » أنــا ........«) وأفــادت انهــا 
تتواصــل مــع املــرأة منــذ ســنة تقريبــًا وتعرفــت عليهــا ........وتواصلــت 
معهــا وتعرفــت عليهــا املــرأة عــن طريــق ........ص 4 س 17( هنــا خطــأ 
لغــوي أو نحــوي واألصــح القــول أنــي تواصلــت )فعــل مــاض( ألن كل مــا 
دون مــن أقــوال ........ يثبــت أن تواصلنــا معهــا لــم يتــم إال ملــرة واحــدة 
وقبــل عــام مــن احلادثــة أمــا بقيــة العبــارة فــكالم مهلهــل وغيــر مفهــوم 
حيــث ال يتضــح مــن عــرف مبــن ! 12- ويــرد يف الالئحــة أيضــًا وعلــى 
لســاني أن ........( أخــذ أطفالــه وأركبنــي أنــا وزميلتــي الدوريــة ص 4 س 
15( وهــذا كــذب وادعــاء لــم أنطــق بــه ومــا حــدث هــو أن رجــال الدوريــة 
قالــوا لنــا اتبعونــا فركبنــا ســيارتنا وتبعنــا الدوريــة إلــى مركز الشــرطة 
بــكل ثقــة وال نــدري مــا مبــرر الكــذب ؟ 13- ويــرد يف الالئحــة علــى 
لســاني أنــا » ........ وممــا ال ميكــن أن أقولــه )... فتواصلــت مــع والدتهــا 
بعدهــا أعطتهــا األم ...... رقــم جــوال ابتنهــا وتواصلــت معها عبر الرســائل 
كونهــا ال تســتطيع اســتخدام اجلــوال خوفــًا مــن زوجهــا ص 3 س 15 ( 
حقيقــة ال نــدري كيــف يســتقيم ذلــك مــع طلــب والدتهــا منــا شــراء جوال 
لهــا وتســليمه لهــا حســب إفــادة ........وإفادتنــا !! وكيــف تكــون األم 
هــي مــن أعطتنــا الرقــم ! ونحــن مــن اشــتراه ! مــا زلنــا مندهشــات لســوء 
ــة الشــيخ ولــن  الصياغــة واألكاذيــب املتتاليــة!! 14-التخبيــب يــا فضيل
نــزاود عليكــم يف تعريفــه لغــة واصطالحــا شــرعيًا هــو إفســاد وتفســيد 
لعالقــة امــرأة بزوجهــا بخــداع وبالقــول املســتمر املنفــر مــن الــزوج إليغــار 
صــدر الزوجــة بذكــر مســاوئ الــزوج أو حتريضهــا علــى اخللــع والطــالق 
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والــذي  الــزواج  لغــرض  بامــرأة  ذلــك رجــل  يفعــل  أن  وأخطــره حرامــًا 
اعتبــره الفقهــاء مــن الكبائــر وأدنــاه يأتــي ألمــور تافهــة مــن رجــل أو 
امــرأة قريبــة أو أجنبيــة لغيــرة أو شــر يف نفســها وإذا جتاوزنــا احملــرم مــن 
املزعومــة  احلادثــة  حســب  بنــا  يلصــق  أن  ميكــن  ال  والــذي  التخبيــب 
ولغــة  مكانــي  ولتواصــل  كامنــة  ولنيــة  لزمــن  يحتــاج  فالتخبيــب 
ــا مــن معرفــة ســوءات الــزوج  مشــتركة واضحــة وحديــث يومــي ميكنن
لكــي نخببهــا عليــه بينمــا كل مــا نعرفــه أنهــا أســرة فقيــرة وحتتــاج 
مســاعدتنا هــي وزوجهــا وأطفالهــا وبذلــك تكــون تهمــة التخبيــب باطلــة 
ونضيــف إلــى ذلــك أن املــرأة لــم تــدع تخبيبــًا بــل تصــر علــى أنهــا لــم تــرد 
علــى أي رســالة منــا ال يف يــوم احلادثــة وال قبلهــا ولــم تــدع غيــر ذلــك 
حســب الئحــة املدعــي العــام وكل مــا حــدث هــو أننــا تعاملنــا معهــا مثلمــا 
نتعامــل مــع كل حالــة تلجــأ لنــا« أهـــ. وقــد قــررت ........و........ بقولهــا ان 
هــذه هــي دفوعنــا املوضوعيــة والشــكلية علــى الدعــوى هكــذا قررتــا 
ثــم قالــت ........أود أن أضيــف بأنــه بعــد ورود رســالة ........التــي تطلــب 
بإرســال رســائل نصيــة علــى  والغذائيــة قمــت  املاليــة  املســاعدة  فيهــا 
إمــارة  يف  واملستشــار  بالدمــام  األمنيــة  الدوريــات  إدارة  ملديــر  اجلــوال 
املنطقــة الشــرقية الشــيخ ........ وهيئــة احلقــوق اإلنســان وجمعيــة حقــوق 
اإلنســان ولــم جنــد التجــاوب منهــم هكــذا قــررت ثــم أقفلــت اجللســة 
الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف للتأمــل وأفهــم األطــراف باحلضــور يــوم 
الســبت 1434/8/6هـــ الســاعة التاســعة  وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمد
احلمد هلل وحده وبعد ثم إنه يف هذا اليوم السبت 1434/8/6هـ الساعة 
التاســعة افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــي اخلــاص ........ واملدعــى عليهما 
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ــدة باحملكمــة برقــم  ــى األوراق املقي ــم جــرى االطــالع عل ........ و........ ث
34/1884764 يف 1434/8/3هـــ وعددهــا ســبع صفحــات ومــن ضمنهــا 
أربــع صفحــات صــور جلهــاز جوال وقالت املدعى عليهــا ........هذه األوراق 
تقدمــت بهــا وهــي تثبــت مــا ذكرتــه يف اجللســة الســابقة مــن قيامــي 
بإرســال رســائل نصيــة علــى اجلــوال ملديــر الدوريــات األمنيــة بالدمــام 
وهيئــة  ........وجمعيــة  الشــيخ  الشــرقية  املنطقــة  إمــارة  يف  واملستشــار 
حقــوق اإلنســان بعــد ورود رســالة ........التــي تفيــد بأنهــا محبوســة مــع 
أطفالهــا بــال مــأكل أو مشــرب هكــذا قــررت كمــا جــرى الرجــوع إلــى 
اللفتــن رقــم )58-63(وجــاء فيهمــا محضريــن معديــن مــن قبــل احملقــق 
........حيــث جــاء يف احملضــر األول رفــض املدعــى عليهمــا االســتجواب 
وجــاء يف احملضــر الثانــي أنــه مت اســتدعاء ........جلهــة التحقيــق بفــرع 
الهيئــة فحضــرت وطلــب منهــا االنتظــار حلــن النــزول لغرفــة التحقيقــات 
النســائية وعنــد طلبهــا تبــن أنهــا غــادرت الهيئــة فبنــاًء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــرت املدعــى عليهمــا بقيامهمــا بتســليم 
بشــريحة ومبلــغ  ........جهــاز جــوال  اخلــاص  املدعــي  ........زوجــة  املــرأة 
مالــي ســرًا داخــل دورة ميــاه يف أحــد األســواق قبــل ســنه مــن القبــض 
عليهمــا وقــد حفظــا يف هــذا اجلهــاز املقــدم ل........ رقمــي جوالهمــا ومــا 
دفــع بــه املدعــى عليهمــا مــن أن تســليمهما جهــاز اجلــوال للمــرأة ........
بنــاء علــى طلــب والدتهــا كــي تــرى صــور أحفادهــا غيــر مقبــول فلــو 
كان لذلــك فــال حاجــة حلفــظ املدعــى عليهمــا رقمــي جوالهمــا يف اجلهــاز 
ــى أن الهــدف هــو التواصــل مــع املــرأة  ــدل عل املقــدم للمــرأة ........ممــا ي
........بــدون علــم زوجهــا ........والتدخــل يف حياتهمــا اخلاصــة وقــد أقــر 
املدعــى عليهمــا بأنــه كان يردهمــا رســائل نصيــة كثيــرة مــن هــذا 
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اجلــوال ويبعــد أن ال يتــم اجلــواب مــن قبــل املدعــى عليهمــا علــى الرســائل 
التــي تصــل لهمــا مــن املــرأة ........علمــًا بأنــه يوجــد تناقــض يف إفــادة 
املدعــى عليهمــا حيــث أفادتــا يف اجللســة الســابقة بأنــه ورد لهمــا رســائل 
كثيــرة مــن جــوال ........الــذي قدمــاه لهــا بينمــا ذكرتــا يف دفعهمــا 
ــة وهــذا  ــرد مــن هــذا اجلــوال ســوى رســالتن نصي ــم ي ــه ل املوضوعــي بأن
بعيــد وحيــث أقــرت املدعــى عليهمــا بأنهمــا حضرتــا إلــى منــزل املدعــي 
اخلــاص ........وذلــك ألجــل أخــذ زوجتــه املــرأة ........وأطفالــه معهمــا وقــد 
أقرتــا بأنهمــا قــد طلبتــا مــن املــرأة ........جتهيــز شــنطة للطفــل الرضيــع 
كــي تخــرج املــرأة ........وأطفالهــا وتركــب معهمــا يف الســيارة وال شــك 
أن تواصــل املدعــى عليهمــا مــع املــرأة ........وطلبهمــا هــذا الطلــب منهــا 
دون علــم زوجهــا هــو ســعي إلفســاد املــرأة ........علــى زوجهــا وتخبيــب 
لهــا كمــا أنــه يوجــه التهمــة للمدعــى عليهمــا بتحريــض املــرأة ........علــى 
الهــرب بأطفالهــا وأمــا دفعهمــا بأنهمــا حضرتــا بعــد الرســالة النصيــة 
علــى اجلــوال مــن املــرأة ........فغيــر مقبــول حيــث ال بينــة علــى أن الرســالة 
املذكــورة قــد صــدرت مــن جــوال املــرأة ........وقــد نفــت املــرأة ........
حتقيقــًا أن تكــون ذكــرت للمدعــى عليهمــا أنهــا جائعــة أو محتجــزة 
أو أن زوجهــا ســافر عنهــا أو طلبــت منهمــا أخذهــا للســوبر ماركــت 
ســتحضر  بأنهــا  تفيــد  رســائل  ثــالث  لهــا  ........أرســلت  بــأن  وأفــادت 
أنــه  نفســها كمــا  بالريــاض وعليهــا جتهيــز   ...... للســفارة  وتأخذهــا 
علــى فــرض صحــة ذلــك فهــذه الرســالة نصهــا كمــا أفــادت املدعــى 
ــا ال مــأكل أو مشــرب وأنهــم  ــا محبوســة مــع أطفاله عليهمــا هــو ))أنه
يحتاجــون إلــى مســاعدة عاجلــة وأن زوجهــا غــادر إلــى بيشــة(( فغايــة مــا 
تــدل عليــه هــذه الرســالة هــو طلــب الطعــام والشــراب وال يفهــم منهــا أن 
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املــرأة ........تطلــب اخلــروج وأطفالهــا مــع املدعــى عليهمــا وميكــن تأمــن 
الطعــام والشــراب بعــد التواصــل مــع اجلهــات الرســمية حســب النظــام أو 
حتــى الذهــاب بالطعــام والشــراب لهــا مباشــرة بعــد معرفــة نــوع الطعــام 
املطلــوب وقــد تواصلــت املدعــى عليهمــا مــع املــرأة ........حســب مــا أفادتــا 
بــه كــي يعرفــان مقــر ســكنها فكيــف لــم يتــم التواصــل معهــا ملعرفــة 
وأطفالهــا  خروجهــا  طلــب  دون  وأطفالهــا  هــي  تريــده  الــذي  الطعــام 
معهمــا كمــا أن نــص الرســالة املذكــورة محــل نظــر فكيــف يقبــل 
أن يقــوم زوج بحبــس زوجتــه وأطفالــه ويســافر ويتركهــم دون طعــام 
أو شــراب فاملتعــن حينئــذ أن يطلــب مــن الزوجــة االتصــال باجلهــات 
الرســمية فوســيلة االتصــال موجــودة لديهــا أمــا الطلــب مــن املــرأة ........
وأطفالهــا اخلــروج مــن املنــزل ومعهــا شــنطة للطفــل الرضيــع أثنــاء غيــاب 
الــزوج ودون علمــه فهــذا تخبيــب للمــرأة ........وتهمــة يف حتريضهــا علــى 
ــًا  الهــرب مــع أطفالهــا والقبــول مبــا دفعــت بــه املدعــى عليهمــا يفتــح باب
للفوضــى والشــر وجتــاوز النظــام وحيــث إن تخبيــب املــرأة علــى زوجهــا 
مــن كبائــر الذنــوب يقــول عليــه الصــالة والســالم))ليس منــا مــن خبــب 
امــرأة علــى زوجهــا أو عبــدا علــى ســيده(( ويقــول صلــى اهلل عليــه وســلم 
))مــن خبــب زوجــة امــرئ أو مملوكــه فليــس منــا(( رواه أبــو داود قــال يف 
عــون املعبــود أي خدعهــا وأفســدها قــال يف االقنــاع ))وقــال - أي شــيخ 
اإلســالم - يف رجــل خبــب امــرأة علــى زوجهــا يعاقــب عقوبــة بليغــة((
كشــاف القنــاع عــن مــن االقنــاع 68/4 وحيــث إنــه ال بينــة علــى عــدم 
جتــاوب املدعــى عليهمــا عنــد طلبهمــا فاحملضريــن املدونــن مــن قبــل 
احملقــق يــدالن علــى حضــور املدعــى عليهمــا عنــد طلبهمــا وأمــا عــدم 
وال  اجلــواب  علــى  نكــواًل  يعــد  فهــذا  احملقــق  أســئلة  علــى  اجابتهمــا 
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مســتند يف التعزيــر عليــه لــذا فقــد قــررت مــا يلــي أواًل ثبــت لــدي قيــام 
املدعــى عليهمــا ........و........ مبحاولــة تخبيــب املــرأة ........علــى زوجهــا 
املدعــي اخلــاص ........كمــا توجهــت التهمــة للمدعــى عليهمــا بتحريــض 
املــرأة ........زوجــة املدعــي اخلــاص ........علــى الهــرب بأطفالهمــا وقــررت 
تعزيــر املدعــى عليهمــا لقــاء مــا تقــدم بســجن كل واحــدة منهمــا مــدة 
عشــرة أشــهر اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافهمــا خمســة أشــهر منهــا للحــق 
العــام وخمســة أشــهر للحــق اخلــاص باملدعــي ........ومنــع املدعــى عليهمــا 
بعــد تنفيــذ محكوميتهمــا  مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن 
واملنــع مــن الســفر للحــق العــام ولــم يثبــت لــدي حتريــض املدعــى عليهمــا 
للمــرأة ........زوجــة املدعــي اخلــاص ........علــى الهــرب بأطفالهمــا ثانيــًا 
ــد  ــا مــع جهــة التحقيــق عن ــم يتجاوب ــم يثبــت لــدي أن املدعــى عليهمــا ل ل
طلبهمــا وعــدم اســتحقاق املدعــى عليهمــا للتعزيــر علــى عــدم جتاوبهمــا 
يقنــع  لــم  احلكــم  وبعــرض  تقــدم حكمــت  ومبــا  اســتجوابهما  اثنــاء 
املدعــى عليهمــا واســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهمــا مبراجعــة 
احلكــم  صــورة  الســتالم  1434/8/7هـــ  األحــد  غــد  يــوم  احملكمــة 
وتقــدمي اعتراضهمــا خــالل ثالثــن يومــًا ومــن ال تقدمــه خــالل هــذه املــدة 
يســقط حقهــا يف االعتــراض وقــد قنــع املدعــي اخلــاص باحلكــم أمــا 
املدعــي العــام فلــم يقنــع باحلكــم مطالبــًا باالســتئناف مكتفيــًا مبــا قــدم 
يف الئحــة دعــواه وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم الثالثــاء 
9/8 /1434هـــ الســاعة العاشــرة افتتحــت اجللســة وقــد جــرى االطــالع 
........و........  مــن املدعــى عليهمــا  املقدمــة  الالئحــة االعتراضيــة  علــى 
املكونــة  1434/9/6هـــ  34/2127332يف  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
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مــن عشــر صفحــات مرفقــًا بهــا ســت صفحــات وذاكــرة فــالش مشــارًا 
لهــا بالصفحــة العاشــرة مــن الالئحــة االعتراضيــة ولــم أجــد يف هــذه 
الالئحــة مــا يؤثــر علــى احلكــم وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد     
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/09/17هـــ  وتاريــخ  34/2204971/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة/ رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/9/13هـــ املرفــق به 331536782 وتاري
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ........املســجل برقــم 34288858  فضيل
كٍل  ضــد  العــام   بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/08/06هـــ  وتاريــخ 
الزوجــة  ........يف قضيــة االشــتراك بإفســاد وتخييــب  مــن1/........و2/ 
علــى زوجهــا وحتريضهــا علــى الهــروب بأبنائهــا الســعودين القصــر  وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

ــه وســلم. حــرر يف 27 /1434/10هـــ . وصحب
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رقم الصك: 33465824 تاريخه: 1434/11/27هـ 
رقم الدعوى:  33598493

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
342609 تاريخه: 1434/1/5هـ

تغيــب فتــاة عــن منــزل أهلهــا - ســفر فتــاة دون محــرم - اإلقــرار بالتغيــب 
والســفر- التعزيــر بالســجن واجللــد - تعهد.

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم كمــا يف حديــث عبــداهلل بــن عمــر رضــي 
اهلل عنهمــا:  »ال تســافر املــرأة ثاثــة أيــام إال مــع ذي محــرم«.

أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــا بالتغيــب عــن منــزل 
ذويهــا والســفر دون محــرم لغــرض ســيء ، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا 
أســند إليهــا واحلكــم عليهــا بعقوبــة ، صادقــت علــى التغيــب عــن منــزل 
أهلهــا أربعــة أشــهر وأنهــا ســافرت مبفردهــا إلــى الريــاض ومكثــت فيهــا 
مــدة شــهر ثــم ســافرت إلــى اخلبــر ومكثــت فيهــا باقــي املــدة ودفعــت أن 
ســبب خروجهــا مــن البيــت هــو حتــرش إخوانهــا وأخوالهــا بهــا، وأنهــا 
ســبق وأن خرجــت مــن بيــت أهلهــا مرتــن قبــل ذلــك ، بعــرض ذلــك 
ــم لــه مبــا دفعــت بــه املدعــى عليهــا  علــى املدعــي العــام أجــاب أنــه ال عل
، بســؤال املدعــى عليهــا هــل لديهــا بينــة علــى مــا دفعــت بــه فأجابــت 
أنــه ال بينــة لديهــا ، نظــرًا ألن املدعــى عليهــا أقــرت بالتغيــب عــن منــزل 
أهلهــا مــدة أربعــة أشــهر وألنهــا دفعــت أن ســبب تغيبهــا هــو مــا تتعــرض 
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لــه مــن حتــرش مــن ذويهــا، وألن التغيــب املعاقــب عليــه هــو األصــل وال 
يعــدل عنــه إال لدليــل ظاهــر قــوي وال بينــة للمدعــى عليهــا علــى خالفــه 
لــذا ثبتــت إدانــة املدعــى عليهــا بالتغيــب عــن منــزل أهلهــا مــدة أربعــة 
بــدون محــرم ومت احلكــم بســجنها مــدة ســتة أشــهر  أشــهر والســفر 
وأخــذ التعهــد عليهــا بعــدم العــودة ملثــل هــذا يف قــادم األيــام ، بعــرض 
احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر اعتراضــه عليــه وطلــب رفــع املعاملــة إلــى 
ــا قناعتهــا،  ــدون الئحــة، وقــررت املدعــى عليه محكمــة االســتئناف ب

وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائية يف محافظة االحساء برقم 33598493 وتاريخ 1433/10/14هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331795692 وتاريــخ 1433/10/14هـــ  ففــي 
يوم  األربعاء املوافق 1433/11/24هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 09 
وفيهــا حضــر  املدعــي العــام ........ املعمــد بالترافــع أمــام هــذه احملكمــة 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
اإلحســاء ذي الرقــم هـــ ق 137/2/2 والتاريــخ 1431/1/5هـــ وادعــى 
علــى احلاضــرة معــه ........ ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ أنــه بتاريــخ 1433/10/5هـــ مت اإلمســاك باملدعــى عليهــا مــن قبــل 
والدهــا أثنــاء مشــاهدتها لــه بداخــل مجمع)........مــول( وقــد تغيبــت عــن 
منزلــه ملــدة أربعــة أشــهر. وبضبــط أقــوال والدهــا املدعو/........أفــاد بــأن 
ــغ عنهــا  ــرة التغيــب عــن املنــزل وســبق وأن ابل ــه كثي املدعــى عليهــا ابنت
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بثــالث بالغــات رســمية وال يعــرف ســببًا واضحــًا لذلــك وبعــد مشــاهدته 
لهــا يف مجمــع ........مــول توجــه إليهــا فقاومتــه وحاولــت الهــرب منــه وقــرر 
عــدم رغبتــه يف اســتالمها. وبضبــط أقوالهــا/ اعترفــت بخروجهــا مــن 
منــزل ذويهــا دون علــم منهــم وســافرت مبفردهــا إلــى الريــاض ومكثــت 
فيــه ملــدة شــهر ثــم بعــد ذلــك إلــى اخلبــر ومكثــت هنالــك باقــي فتــرة 
التغيــب ثــم قدمــت إلــى االحســاء ومت القبــض عليهــا مــن قبــل والدهــا 
مبجمــع)........ مــول(. وباالطــالع علــى املضبوطــات التــي بحوزتهــا/ تبــن 
بحوزتهــا )4(أربــع أجهــزه جــوال وجــد بداخلهــا أرقــام كثيــرة بــدون 
أســماء، وعــدد)5( قصاصــات ورقيــه فيهــا أرقــام جــواالت، ووالعــة 
ســجائر، وعلبــه ســجائر وأقــرت املدعــى عليهــا بعائديــة املضبوطــات 
لهــا. وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لهــا بالتغيــب عــن منــزل 
ذويهــا والســفر دون محــرم لغــرض ســيء وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
:  1- اعترافهــا املــدون علــى الصفحــات )13-15( مــن دفتــر االســتدالل  
املرفــق علــى اللفــة رقــم )1( . 2-ماجــاء يف أقــوال والدهــا املدعــو/........ 
املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحتــن )10-11( مــن دفتــر االســتدالل  
اللفــة  علــى  املرفــق  القبــض  .3-محضــر   )1( رقــم  اللفــة  علــى  املرفــق 
رقم)3(4-محضــر االطــالع علــى املضبوطــات املــدون علــى الصفحــة 
رقــم )2(مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم)11(  وحيــث إن مــا أقدمــت 
عليــه املذكــورة  وهــي بكامــل أهليتهــا املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعا لــذا اطلــب إثبــات مــا أســند إليهــا واحلكــم عليهــا 
بعقوبــة تعزيريــة تزجرهــا وتــردع غيرهــا وتقــوم مــن ســلوكها. هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليهــا ........بحضــور املراقبــة ........والتــي قامــت 
ــة مــا ذكــره املدعــي  ــة والتعريــف بهــا أجابــت قائل بتطبيــق أوراق النزيل
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العــام مــن أنــه بتاريــخ 1433/10/5هـــ مت اإلمســاك بي مــن قبل والدي يف 
مجمــع ........مــول باألحســاء وذلــك ألننــي تغيبــت عــن منــزل أهلــي أربعــة 
أشــهر وأننــي ســافرت مبفــردي إلــى الريــاض ومكثــت فيهــا مــدة شــهر 
ثــم ســافرت إلــى اخلبــر ومكثــت فيهــا باقــي املــدة وأنهــم عثــروا بحوزتــي 
أربــع جــواالت ووالعــة ســجائر وعلبــة ســجائر فهــذا كلــه صحيــح جملــة 
وتفصيــال وكان ســبب خروجــي مــن البيــت هــو حتــرش إخوتــي وأخوالي 
بــي وســبق أن خرجــت مــن بيــت أهلــي مرتــن قبــل هــذا هكــذا أجابــت 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام أجــاب قائــاًل ال علــم لــي مبــا دفعــت بــه 
املدعــى عليهــا هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليهــا هــل لديهــا بينــة 
علــى مــا دفعــت بــه أجابــت قائلــة ليــس لــدي بينــة هكــذا أجابــت فبنــاًءا 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليهــا  بالتغيــب 
عــن منــزل أهلهــا مــدة أربعــة أشــهر وحيــث إن املدعــى عليهــا دفعــت 
بــأن ســبب تغيبهــا هــو مــا تتعــرض لــه مــن حتــرش مــن ذويهــا وحيــث إن 
التغيــب املعاقــب عليــه هــو األصــل وال يعــدل عنــه إال لدليــل ظاهــر قــوي 
وال بينــة للمدعــى عليهــا علــى خالفــه ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
كمــا يف حديــث عبــداهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا: » ال تســافر املــرأة 
ثالثــة أيــام إال مــع ذي محــرم« لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليهــا بالتغيــب عــن منــزل أهلهــا مــدة أربعــة أشــهر والســفر بــدون محــرم 
وحكمــت عليهــا مبــا يلــي : أوال: ســجن املدعــى عليهــا مــدة ســتة أشــهر 
يحتســب منهــا مــدة بقائهــا بالســجن بخصــوص هــذه القضيــة ثانيــا: 
أخــذ التعهــد علــى املدعــى عليهــا بعــدم العــودة ملثــل هــذا يف قــادم األيــام 
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــرر 
اعتراضــه عليــه وطلــب رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف بــدون 
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الئحــة فأجبتــه لطلبــه وأمــا املدعــى عليهــا فقــررت قناعتهــا وبــه ختمــت 
اجللســة يف متــام الســاعة 10.00 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1433/11/24هـــ 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
وتاريــخ 1433/12/28هـــ  برقــم 33/2262721 /ج2  لــدى احملكمــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء برقــم 
331891371 وتاريــخ 1433/12/20هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ........ املســجل برقــم 33465824 
وتاريــخ 1433/11/27هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/........يف 
قضيــة تغيــب عــن منــزل ذويهــا والســفر دون محــرم وقــد تضمــن القــرار 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة على احلكم. واهلل املوفق وصلى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/1/5هـــ .
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رقم الصك: 34285562 تاريخه: 1434/8/2هـ  
رقم الدعوى: 34284388

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34302127 تاريخه: 1434/5/4هـ

 زنــا - تغييــب فتــاة عــن ذويهــا واخللــوة بهــا ، إقــرار ، إدانــة ، تعزيــر 
. إبعــاد   ، واجللــد  بالســجن 

1- قوله تعالى ) وال تقربوا الزنا ( . 
2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه 

ويــده ( .
3- وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال يخلــون رجــل بامــرأة إال كان 

الشــيطان ثالثهمــا ( .

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بإقامــة عالقــة 
غيــر شــرعية بفتــاة وتغييبهــا عــن منــزل ذويهــا وإيوائــه لهــا ، واالختــالء 
بهــا وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة 
حيــث تقــدم أحــد املقيمــن بــأن ابنتــه البالغــة مــن العمــر ســبعة عشــر 
عامــا تغيبــت عــن املنــزل وبالبحــث عنهــا تبــن بأنهــا موجــودة لديــه ، 
أقــر املدعــى عليــه أمــام احملكمــة بالدعــوى ، ثبــت لــدى احملكمــة 
اعتبــارًا  أشــهر  بالســجن عشــرة  تعزيــره  وقــررت  املدعــى عليــه  إدانــة 
مــن تاريــخ إيقافــه يف هــذه القضيــة وجلــده ســتن جلــدة تكــرر عليــه 



72

خمــس مــرات بــن كل مــرة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوع وذلــك 
للحــق العــام وبذلــك حكمــت ، كمــا أوصــت بإبعــاده خــارج اململكــة 
بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة إال مــا تســمح بــه 
تعليمــات احلــج والعمــرة ، قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم بينمــا 
اعتــرض املدعــى العــام بالئحــة فأفهــم بتعليمــات االســتئناف ، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد فلــدي 
أنــا ........... القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بجــدة بنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة الرئيس املســاعد برقــم 34284388 يف 1434/06/20هـ  
فعليــه حضــر املدعــي العــام )........( نيابــة عــن املدعــي العــام )........( 
مبوجــب التعميــد رقــم )........( يف 1432/1/16هـــ وادعــى علــى )........( 
 )........( رقــم  البديلــة  البطاقــة  مبوجــب   ، اجلنســية  مينــي  عامــًا   )22(
موقــوف بســجون محافظــة جــدة مبوجــب أمــر التوقيــف رقــم )........( 
ــخ 1434/6/1هـــ ومــدد توقيفــه بســجون محافظــة جــدة مبوجــب  وتاري
أمــر التمديــد رقــم ...........وتاريــخ 1434/6/5هـــ اســتنادًا للمــادة )108( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة حيــث انــه بتاريــخ 1434/5/23هـــ  تقــدم 
ــزل وجــرى  ــه / ...........)17( عــام عــن املن ــم/ ...........عــن تغيــب ابنت املقي
...........والــذي  املدعــو/  لــدى  متواجــدة  بأنهــا  واتضــح  عنهــا  البحــث 
ذلــك  إلــى  االنتقــال  ...........ومت  بحــي  العمائــر  بإحــدى  حــارس  يعمــل 
املوقــع  وطــرق البــاب وفتــح املذكــور أعــاله ومت القبــض عليــه ووجــدت 
الفتــاة املتغيبــة معــه بالغرفــة وقبــض عليهــا وســلمت لوالدهــا باســتجواب 
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املتهــم املذكــور أفــاد بأنــه تعــرف علــى الفتــاة منــذ ســنه ونصــف وتقــدم 
خلطبتهــا مــن والدهــا ثــالث مــرات إال انــه رفــض وقامــت ابنتــه باخلــروج 
مــن املنــزل وقابلهــا أمــام ســوبر ماركــت ...........وأخذهــا إلــى غرفتــه 
بــأي ســوء  وبقيــت لديــه حتــى قبــض عليهمــا وأنكــر التعــرض  لهــا 
وأنكــر حتريضهــا علــى اخلــروج مــن منــزل أهلهــا أو فعــل الفاحشــة بهــا 
وأفــاد انــه ســوف يأخذهــا للســفارة للــزواج منهــا وبســماع أقــوال الفتــاة 
ــة املدعــو/ ........... /...........أقــرت بأنهــا خرجــت مــن منــزل أهلهــا وقابل
...........وذهبــت معــه إلــى غرفتــه وبقيــت حتــى  أمــام ســوبر ماركــت 
قبــض عليهــا معــه وانــه لــم يفعــل معهــا شــي  حتــى قبــض عليهــا وانــه 
ســبق وان تقــدم خلطبتهــا إال أن والدهــا رفضــه وبالبحــث عــن ســوابقه لــم 
يعثــر لــه علــى ســوابق وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمذكــور 
بإقامــة عالقــة غيــر شــرعية  بفتــاة وتغيبهــا عــن منــزل ذويهــا وإيوائــه لهــا 
- واالختــالء بهــا - وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:2- مــا جــاء باقــراره 
بالتحقيــق املرفــق لفــه )14( 3- مــا جــاء مبحضــر القبــض املــدون صفحــه 
رقــم )2-3( املــدون بدفتــر االســتدالل املرفــق لفــه )9( وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املتهــم املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب 

إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة .
ففــي هــذا اليــوم الثالثــاء  املوافــق 1434/08/02هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة الثانيــة ونصــف وفيهــا حضر...........وبســؤاله عــن دعــوى املدعــي 
العــام كلــه صحيــح جملــة  املدعــي  مــا ذكــره  قائــال  أجــاب  العــام  
ــة  ــاة ال متــت لــي بصل وتفصيــال فقــد  أقمــت عالقــة غيــر شــرعية مــع فت
وغيبتهــا عــن منــزل أهلهــا مــدة خمســة أيــام وآويتهــا يف منزلــي إال أننــي 
لــم أتعــرض لهــا بــأي شــي ولــم أفعــل معهــا الفاحشــة وأنــا نــادم علــى هــذا 
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الفعــل وتائــب إلــى اهلل تعالــى هكــذا أجــاب ثــم جــرى الرجــوع إلــى أوراق 
املعاملــة واالطــالع علــى أقــوال املدعــى عليــه املدونــة علــى دفتــر التحقيــق 
لفــة رقــم )14( واالطــالع علــى محضــر القبــض لفــة رقــم )9( وهمــا 
مطابقــان ملــا جــاء يف إجابــة املدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم واإلجابــة 
وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام وأقــر 
بإقامتــه عالقــة محرمــة مــع الفتــاة وتغيبهــا عــن منزلهــا وألنــه ال عــذر 
ملــن أقــر علــى نفســه ولقولــه تعالــى ) وال تقربــوا الزنــا ( وقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم ) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده ( وقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم ) ال يخلــو رجــل بامــرأة إال كان الشــيطان ثالثهمــا ( 
وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه يعــد محرمــًا وفعــاًل قبيحــًا وجــرأة يف 
الباطــل وإشــاعة للفاحشــة بــن املســلمن ويســتحق عليــه العقوبــة ولــكل 
مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ........... بإقامــة عالقــة 
محرمــة مــع فتــاة وتغييبهــا عــن منــزل أهلهــا وإيوائهــا واالختــالء بهــا 
وقــررت تعزيــره بالســجن مــدة عشــرة أشــهر اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه يف 
هــذه القضيــة وجلــدة ســتن جلــده تكــرر عليــه خمــس مــرات بــن كل 
مــرة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوع وذلــك للحــق العــام وبــه حكمــت 
كمــا أوصــي بإبعــاده خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه وعــدم 
الســماح لــه بالعــودة إال مــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم وأبــدى املدعــي العــام 
اعتراضــه فأفهمتــه بــأن لــه مهلــة ثالثــن يومــًا مــن هــذا اليــوم لتقــدمي 
الئحتــه االعتراضيــة فــإن قدمهــا ســقط حقــه يف تقــدمي الالئحــة ورفعــت 
لالســتئناف بــدون الئحــة ففهــم ذلــك وكان ختــام اجللســة الســاعة الثالثة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه أجمعن 
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حــرر يف 1434/08/02هـــ 
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل  وبعــد ... نحــن رئيــس 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
رقــم 34285562  القــرار  علــى  االطــالع  منــا  جــرى  املكرمــة  مكــة 
وتاريــخ 1434/8/2هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ........... القاضــي 
العــام ضــد/  املدعــي  دعــوى  املتضمــن   ، بجــدة  اجلزائيــة  باحملكمــة 
........... مينــي اجلنســية ، املتهــم بإقامــة عالقــة غيــر شــرعية بفتــاة وتغيبهــا 
عــن منــزل ذويهــا، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه . وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 33481272 تاريخه : 1433/12/28هـ 
رقم الدعوى: 3329988

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34281352 تاريخه:1434/07/26هـ

حتــرش - الوقــوف أمــام مدرســة البنــات و مضايقتهــن - توجــه التهمــة 
بالتحــرش - التعزيــر بالســجن و اجللــد و اإلبعــاد .

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) احفــظ عورتــك إال مــن زوجتــك 
أو مــا ملكــت مينيــك ( رواه أبــو داود و الترمــذي و صححــه األلبانــي .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه )وافــد( بالتحــرش بالفتيــات 
عــن طريــق إمســاك عضــوه الذكــري و إخراجــه ، حيــث تقــدم أحــد 
املواطنــن بشــكوى لــدى الشــرطة مفيــدًا فيهــا عــن قيــام املدعــى عليــه 
أمــام مدرســة البنــات مبنــاداة البنــات وإخــراج لهــن عضــوه الذكــري 
وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه و احلكــم عليــه 
عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  دعــوى  بعــرض   ، تعزيريــة  بعقوبــة 
بواســطة مترجــم احملكمــة صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام وأنكــر 
التحــرش جــرى الرجــوع إلــى محضــر الشــهادة املرفــق باملعاملــة . بنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه بكشــف 
لــه  التهمــة  توجــه   ، إمســاكه  و  الذكــري  إظهــار عضــوه  و  عورتــه 
بالتحــرش بالفتيــات حــال فعلــه ذلــك وتعزيــره بالســجن أربعــة أشــهر 
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ــع  ــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بينب ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بينبع/املســاعد برقــم .... وتاريــخ .....  املقيــدة باحملكمــة برقم .... وتاريخ 
.....  ففــي يــوم  الســبت املوافــق ..... افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 00ص  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... وادعــى قائــال بصفتــي مدعيــا عامــا يف 
العــام مبحافظــة أدعــي علــى)........( العمــر)....( عامــا  دائــرة االدعــاء 
اجلنســية .... مبوجــب اإلقامــة رقــم )....( قبــض عليه بتاريخ ..... وأفرج عنه 
بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ ..... حيــث أنــه بتاريــخ .....تقــدم املدعــي إلــى 
مركــز الشــرطة بشــكوى مفيــدا فيهــا قيــام املدعــى عليــه أمــام مدرســة 
البنــات مبنــاداة البنــات ويخــرج لهــن عضــوه الذكــري بعــد أن قــام بإنزال 
بنطالــه إلــى حــد ركبتيــه وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر مبســك عضــوه 
الذكــري ألنــه يعانــي مــن مــرض احلساســية ممــا يجعلــه كثيــر احلكــة 
وأنــه أيضــا قــام بإنــزال بنطالــه قليــال حتــى يتأكــد خــروج الــدم مــن 
عدمــه وبســماع أقــوال املدعــي أفــاد بــأن شــقيقته طالبــة تــدرس يف تلــك 
ــد خروجهــا مــن املدرســة برفقــة إحــدى زميالتهــا ميــر  ــه عن املدرســة وأن
املدعــى عليــه ويقــوم بالنــداء عليهمــا وميســك عضــوه الذكــري ويخرجــه 

وجلــده  القضيــة  هــذه  بســبب  توقيــف  مــن  مضــى  مــا  منهــا  يحتســب 
خمســن جلــده مكــرره علــى ثــالث مــرات والتوصيــة بإبعــاده ، قــرر 
املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم، لــم يقنــع املدعــي العــام وُصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .
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مــن مالبســه فاجتــه إلــى تلــك املدرســة يف ذلــك اليــوم للتأكــد مــن صحــة 
أقــوال شــقيقته وبالفعــل شــاهد املدعــى عليــه يقــوم مبــا ذكــر فامســك 
بــه وســلمه للشــرطة وبالبحــث عــن ســوابقه اتضــح عــدم وجــود ســوابق 
مســجلة عليــه  وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليــه 
بالتحــرش بالفتيــات عــن طريــق إمســاك عضــوه الذكــري وإخراجــه لهم 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:  مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه بقيامــه 
مبســك عضــوه الذكــري وإنزالــه بنطالــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم 
).... - ....(مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة )....( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــور  فعــل محــرم شــرعا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة لــه وزاجــرة لغيــره )علمــا بــأن احلــق اخلــاص 
لــم ينتهــي ( هكــذا ادعــى  ونظــرًا لعــدم حضــور املدعــى عليــه رغــم طلبــه 
ــا القاضــي  لــذا جــرى رفــع اجللســة إلحضــاره ويف جلســة أخــرى لــدي أن
باحملكمــة العامــة ) .... ( اخللــف لفضيلــة الشــيخ مبوجــب قــرار املجلــس 
األعلــى للقضــاء رقــم ....  يف ..... ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق ..../..../.... هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة .... : .... وفيهــا  حضــر املدعــي العــام ولم يحضر 
املدعــى عليــه بالرغــم مــن أنــه جــرى الكتابــة ملديــر الشــرطة باخلطــاب 
رقــم )........( وتاريــخ .../.../ .... هـــ  بشــأن القبــض عليــه وإحضــاره ، 
كمــا جــرى أيضــا الكتابــة حملافظــة ) .... ( باخلطــاب رقــم .... وتاريــخ 
..... لإلحاطــة وتكليــف مــن يلــزم إلحضــار املطلــوب ،ونظــرًا لطــول مــدة 
مكــث املعاملــة يف احملكمــة لعــدم إمكانيــة حضــور املدعــى عليــه إلــى 
ــادة يف  ــة  وزي احملكمــة طــوال هــذه املــدة ممــا تســبب يف تأخــر القضي
عــبء العمــل وتشــتيتا جلهــد العاملــن لــذا فقــد قــررت  صــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعــي العــام لعــدم حضــور املدعــى عليــه وأفهمــت املدعــي 
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العــام بأنــه  علــى دعــواه متــى مــا حضــر املدعــى عليــه وبعــرض ذلــك عليــه  
قــرر اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة وأمــرت برفعهــا حملكمــة 
االســتئناف لتدقيقــه حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  0000/00/00 هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد: ففــي يــوم األحــد املوافــق 0000/0/0هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا جــرى االطــالع علــى املعاملــة بعــد ورودهــا مــن محكمــة 
االســتئناف برقــم ....  بتاريــخ 0000/0/0هـــ مرفقــا بهــا قــرار أصحــاب 
الفضيلــة رقــم  .... وتاريــخ 0000/0/0هـــ واملتضمــن مــا نــص احلاجــة منه: 
ــة حاكمهــا  »وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت إعادتهــا لفضيل
ملالحظــة  أن مــا حكــم بــه فضيلتــه مــن صــرف النظــر عن دعــوى املدعي 
العــام محــل نظــر ألن صــرف النظــر يعنــي أن الدعــوى غيــر صحيحــة 
ــه  ــب املدعــى علي ــى طل ــة مــا يــدل عل ــأوراق املعامل ــا لــم جنــد ب كمــا أنن
ــة  ــره ولعــل الصــواب هــو إعــادة املعامل ــب إحضــار أو غي مــن خطــاب طل
للجهــات املختصــة إلحضــار املدعــى عليــه رفــق أوراق املعاملــة ملالحظــة 
مــا ذكــر وإجــراء مــا يلــزم نحــو مــا أشــير إليــه واهلل املوفــق . قاضــي 
اســتئناف .... ختمــه وتوقيعــه وقاضــي اســتئناف .... ختمــه وتوقيعــه رئيس 
الدائــرة .... ختمــه وتوقيعــه« ، وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقنــي 
اهلل وإياهــم إلــى كل خيــر ولوجاهــة مــا ذكــروه فقــد قــررت العــدول 
عمــا أجريــت ســابقًا وأرجــأت النظــر يف احلكــم علــى املدعــى عليــه 
ــى شــرطة  ــة إل ــى حــن إحضــاره وأمــرت بإعــادة كامــل أوراق املعامل إل
محافظــة ينبــع إلحضــار املدعــى عليــه رفــق املعاملــة . ويف جلســة أخــرى 
ــه اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة  ــام واملدعــى علي حضــر املدعــي الع
رقــم .... وجــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بواســطة 
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مترجــم احملكمــة  فأجــاب قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
كلــه صحيــح إال اتهامــي بالتحــرش بالفتيــات ومناداتهــن عندمــا أنزلــت 
بنطالــي فلــم أشــاهدهن حينهــا ، وقــد فعلــت ذلــك بســبب معاناتــي مــن 
احلساســية يف جســدي هكــذا قــال ، ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام 
عــن البينــة علــى دعــواه فقــال : إن بينتــي هــي مــا تضمنتــه أوراق املعاملــة 
هكــذا قــال ، وبالرجــوع إلــى املعاملــة تبــن أن أدلــة املدعــي العــام هــي 
مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه املدونــة ص 0-0 لفــة )0( وبالرجــوع إليهــا 
تبــن فيهــا إقــراره مبــا نســب إليــه دون فعلــه لذلــك أمــام البنــات ، كمــا 
جــرى االطــالع علــى أقــوال الشــاهد )........( املدونــة علــى ص 0 لفــة )0( 
. ويف جلســة  مــن الدعــوى ولطلــب الشــاهد املذكــور رفعــت اجللســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ، وبســؤال املدعــي العــام عــن  
بينتــه وهــي الشــاهد املذكــور؟ فقــال: لــم يحضــر وأطلــب مهلــة أخــرى 
إلحضــاره يف اجللســة القادمــة ، فأجيــب لطلبــه . ويف جلســة أخــرى حضر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه ، وبســؤال املدعــي العــام عــن  بينتــه وهــي 
الشــاهد املذكــور؟ فقــال: لــم يحضــر وأطلــب مهلــة أخــرى إلحضــاره 
ــة األخيــرة . ويف  يف اجللســة القادمــة ، فأجيــب لطلبــه وأفهــم بأنهــا املهل
جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وجــرى ســؤال املدعــي 
العــام عــن الشــاهد املذكــور ؟ فقــال : إنــي لــم أمتكــن مــن إحضــاره 
، وعليــه فقــد اعتبرتــه عاجــزا عــن ذلــك ، ولدراســة القضيــة رفعــت 
اجللســة . ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام ومترجــم احملكمــة 
وبعــد ســماع دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى عليــه ، وبعــد اإلطــالع 
علــى أوراق املعاملــة وأدلــة املدعــي العــام ، ونظــرًا إلقــرار املدعــى عليــه 
مبــا نســبه إليــه املدعــي العــام مــن إخراجــه لعضــوه الذكــري وإمســاكه 
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بــه ، وإنــكاره التحــرش بالفتيــات أو مناداتهــن وبعــد اإلطــالع علــى 
الشــهادة املدونــة ص4 لفــة 8 مــن املعاملــة املتضمنــة : ) شــاهدت املدعــو 
.... يتتبــع البنــات أثنــاء خروجهــن مــن املدرســة ويدخــل بــن الســيارات 
الواقفــة ويقــوم بإنــزال بنطالــه وميســك عضــوه الذكــري ويشــير إلــى 
البنــات ملناداتهــن بقصــد االنتبــاه إليــه فقمــت باإلمســاك بــه ( أ. هـــ لذلــك 
وملــا ســبق فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بكشــف عورتــه وإظهــار 
عضــوه وإمســاكه ، وتوجــه التهمــة لــه بالتحــرش بالفتيــات حــال فعلــه 
ذاك ، ونظــرًا ألن مــا قــام بــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومنكــر ، وفيــه 
ــى احلرمــات وألن مــا دفــع  ــة وتعــٍد وجــرأة عل ــى العفــة والفضيل إســاءة إل
بــه املدعــى عليــه مــن إصابتــه )باحلكــة( ال يســوغ لــه كشــف عورتــه 
مبشــهد مــن النــاس ، ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) احفــظ 
عورتــك إال مــن زوجتــك أو مــا ملكــت ميينــك ( رواه أبــو داود والترمــذي 
وصححــه األلبانــي ، لذلــك فقــد قــررت تعزيــر املدعــى عليــه للحــق العــام 
مبــا يلــي : 1/ ســجنه ملــدة أربعــن يومــًا يحتســب منهــا مــا أمضــاه مــن 
توقيــف بســبب هــذه القضيــة 2/ جلــده خمســون جلــدة مكــررة ثــالث 
مــرات بــن كل مــرة وأخــرى مــا ال يقــل عــن أســبوع هــذا مــا ظهــر لــي 
وبــه حكمــت ، وأوصــي بإبعــاد املدعــى عليــه عــن البــالد اتقــاء شــره 
ــه  ــب رفع ــام قــرر اعتراضــه ، وطل ــى املدعــي الع ، وبعــرض احلكــم عل
حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة ، وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم ، وعليــه قــررت رفــع القــرار مــع كامــل 
املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة لتدقيــق احلكــم 
كاملتبــع . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 0000/00/00هـــ
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد: فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد بينبع برقــم .... وتاريخ 0000/0/00هـ 
املرفــق بهــا القــرار الشــرعي رقــم  ....  وتاريــخ 0000/00/00 هـــ الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ  .... القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع، املتضمــن 
دعــوى املدعــى العــام ضــد .... اجلنســية .... املتهــم بقضية حتــرش بالفتيات 

أمــام مدرســة للبنــات احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه.
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم بعــد 
اإلجــراء األخيــر ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم  .



86

رقم الصك : 3424400 تاريخه: 1434/1/27هـ 
رقم الدعوى:34144313

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34169022 تاريخه: 1434/3/23هـ

حترش - استدراج حدث بالقوة - عدم حضور البينة وطلب االكتفاء 
بــأوراق املعاملــة - عــدم االعتــداد بالشــهادة املكتوبــة - تخلــف الشــاهد 
قرينــة علــى رجوعــه عــن الشــهادة - عــدم إلــزام الشــاهد باحلضــور - 
جهالــة حــال الشــاهد موجــب لــرد شــهادته - رد دعــوى )صــرف نظــر ( 

لعــدم الثبــوت - انتهــاء احلــق اخلــاص بالتنــازل .

1- ) وال يجــوز للقاضــي احلكــم برؤيــة خــط الشــاهد احتياطــًا للحكــم 
( كشــاف القنــاع )337/4(.

2- املادة )120( من نظام املرافعات الشرعية .
3- املادة )169( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه مبحاولــة إدخــال 
حــدث إلــى منزلــه بالقــوة لغــرض ســيء وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليــه حيــث ورد بــالغ للشــرطة عــن تعــرض 
حــدث يبلــغ مــن العمــر )14( عامــا حملاولــة املدعــى عليــه إدخالــه مبنزلــه 
بالقــوة حتــى حضــر شــخصان وخلصــاه منــه ، أنكــر املدعــى عليــه 
التهمــة املوجهــة إليــه وقــرر املدعــي العــام طلبــه املهلــة إلحضــار البينــة 
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فأمهــل ثــالث جلســات حتــى قــرر عــدم متكنــه واالكتفــاء مبــا جــاء 
يف طيــات املعاملــة مــن أدلــة وقرائــن ، وإلنــكار املدعــى عليــه دعــوى 
عــن  العــام  املدعــي  لعجــز  ونظــرًا   ، وتفصيــاًل  جملــة  العــام  املدعــي 
إحضــار بينتــه واملتمثلــة يف الشــاهدين األحــداث ، وال بينــة لــه ســواهما 
، ونظــرًا لكــون الشــبهة ال تتوجــه علــى املدعــى عليــه مبــا نســبه لــه 
مجلــس  مشــافهة يف  تــؤدى  أن  بــد  ال  الشــهادة  وألن   ، العــام  املدعــي 
احلكــم ملــا نــص عليــه الفقهــاء ، وألن الشــهود الذيــن اســتند املدعــي 
العــام علــى شــهادتهم أحــداث ،ف وأهــل العلــم لهــم كالم يطــول يف 
قبــول شــهادة الصبيــان ، بــل إن بعضهــم ال يقبلهــا إال فيمــا كان بينهــم 
قبــل أن يتفرقــوا ، فكيــف إذا كانــت علــى غيرهــم ، وكيــف إذا لــم 
يحضــروا لتأديتهــا يف مجلــس احلكــم الشــرعي ، لذلــك كلــه فقــد 
قــررت احملكمــة صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام وأخلــت ســبيل 
املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبــه حكمــت ، وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم بينمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه 
علــى احلكــم بالئحــة فأفهــم بتعليمــات االســتئناف ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/1/18هــــ الســاعة العاشــرة صباحــًا 
لــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك فتحــت اجللســة 
بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة لــي مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام برقــم 
ــة الرئيــس  ــي بشــرح فضيل ــة ل 14814 وتاريــخ 1433/10/16هـــ واحملال
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املدعــي  حضــر  وفيهــا  1433/10/17هــــ  وتاريــخ   33608728 رقــم 
العــام )........( واملعمــد مــن مرجعــه مبوجــب اخلطــاب رقــم )........( يف 
1433/9/5هـــ قائــاًل يف تقريــر دعــواه بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة 
االدعــاء لفــرع الهيئــة مبنطقــة تبــوك أدعــي علــى )........( بنجالديشــي 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )...........( فقــد ورد يف مركــز 
وتاريــخ   )...........( رقــم  األمــن  دوريــات  محضــر  احلمــراء  شــرطة 
1433/12/29هـــ املتضمــن بــالغ املواطــن  )........( عــن تعــرض ابــن أختــه 
ــه بالقــوة.  ــه منــزل املدعــى علي ــة إدخال احلــدث )........( )14(عامــًا حملاول
وبســماع أقــوال احلــدث )........( أفــاد بأنــه كان أمــام منــزل املدعــى عليــه 
وهــو مقابــل منزلهــم وكان ينــزل أغــراض مــن ســيارته وســقطت منــه 
بطاقــة فأخذهــا احلــدث وأعطاهــا املدعــى عليــه وقــام بخنقــه ووضــع 
يــده علــى فمــه وســحبه بالقــوة إلــى املنــزل وجــاء شــخصان وهمــا .....

......و......................واســتطاعوا تخليصــه مــن بــن يــدي املدعــى عليــه. 
وباســتجواب املدعــى عليــه/ ...........أفــاد أنــه يف يــوم الســبت الســاعة 
الواحــدة والنصــف ظهــرًا كان معــه اثنــن مــن اجلنســية البنجالدشــية 
وكان هنــاك خمســة أطفــال يقومــون بأخــذ العفــش الــذي كان يف 
ســيارته وأخــذوا بطاقــة صديــق لــه وقالــوا أنــت علــي بابــا وقــام بإخبــار 
ــه واحلــدث/  والدهــم وقتهــا مباشــرة - ومبواجهــة كل مــن املدعــى علي
...........أفــاد احلــدث بــأن املدعــى عليــه هــو مــن قــام مبحاولــة إدخالــه 
املنــزل بالقــوة وأنكــر املدعــى عليــه ذلــك وأصــر كل منهــم علــى أقوالــه 
ذهابــه  أثنــاء  بأنــه  أفــاد  عامــًا   )13(........... احلــدث/  شــهادة  وبســماع 
للســوبر ماركــت شــاهد املدعــى عليــه ...........ممســكا أخــاه ...........
برقبتــه ويحــاول إدخالــه املنــزل - وبســماع شــهادة احلــدث/ ...........)13(
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ــة مــع........... ...........شــاهد املدعــى  ــه للبقال ــاء ذهاب ــه أثن عامــًا أفــاد بأن
عليــه ...........واضعــا يــده علــى فــم ...........ويحــاول إدخالــه إلــى املنــزل 
بالقــوة وحــاول هــو و...........تخليصــه مــن يــده - وقــد أســفر التحقيــق 
إلــى توجيــه االتهــام  للمدعــى عليــه/ ........... مبحاولــة إدخــال حــدث إلــى 
منزلــه بالقــوة لغــرض ســيء - وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- مــا جاء 
يف شــهادة األحــداث املدونــة باللفــة رقــم )13-14( ، وحيــث أن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب: 1- إثبــات 
ــه  ــة لقــاء ذلــك رادعــة ل ــة تعزيري ــه بعقوب ــه.2- احلكــم علي مــا أســند إلي
وزاجــرة لغيــره.3- إبعــاده عــن البــالد اتقــاء لشــره بعــد نفــاذ محكوميتــه.
)علمــًا بــان احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل( هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك على 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : - بواســطة املترجــم ...........بنغالــي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )...........( - مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
اتهامــي مبحاولــة إدخــال حــدث إلــى منزلــي بالقــوة لغــرض ســيء فهــذا 
غيــر صحيــح هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العام أجــاب بقوله 
ــي ألجــل  ــب إمهال ــى ذلــك أطل ــة عل ــدي بين ــح ول ــه هــو الصحي مــا ذكرت
إحضارهــا لــذا فقــد جــرى رفــع اجللســة حلــن إحضــار املدعي العــام لبينته 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/1/21هـــ 
الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه واملترجــم ...........- وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه 
التــي وعــد بإحضارهــا أجــاب بقولــه لــم أســتطع إحضــار الشــهود وأطلــب 
مهلــة ألجــل إحضارهــم مــرة أخــرى هكــذا قــرر املدعــي العــام وحيــث 
األمــر كذلــك فقــد قــررت رفــع اجللســة وحــددت موعــدًا جديــدًا لســماع 
البينــة وذلــك يف يــوم الثالثــاء القــادم املوافــق 1434/1/27هـــ الســاعة 
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العاشــرة صباحــًا وأفهمــت املدعــي العــام أنــه ســيعد عاجــزًا عــن إحضــار 
بينتــه يف حــال لــم يحضرهــا يف املوعــد القــادم فتفهــم ذلــك وعليــه جــرى 
التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
حــرر يف الســاعة العاشــرة والنصــف مــن ضحــى يــوم األربعــاء املوافــق 
واملدعــى  العــام  املدعــي  أخــرى حضــر  ثــم يف جلســة  1434/1/21هـــ 
عليــه واملترجــم ...........- وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه التــي وعــد 
بإحضارهــا أجــاب بقولــه لــم أســتطع إحضــار الشــهود وأقــرر االكتفــاء 
مبــا جــاء يف طيــات املعاملــة مــن أدلــة وقرائــن هكــذا قــرر املدعــي العــام 
- فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة - وإلنــكار املدعــى عليــه 
دعــوى املدعــي العــام جملــة وتفصيــاًل - ونظــرًا لعجــز املدعــى العــام عــن 
إحضــار بينتــه واملتمثلــة يف الشــاهدين األحــداث - وال بينــه ســواها - 
ونظــرًا لكــون الشــبهة ال تتوجــه علــى املدعــى عليــه مبــا نســبه لــه املدعي 
العــام وألن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى مشــافهة يف مجلــس احلكــم ملــا نــص 
عليــه الفقهــاء ومــن ذلــك قولهــم ) وال يجــوز للقاضــي احلكــم برؤيــة خــط 
الشــاهد احتياطــًا للحكــم ( انظــر كشــاف القنــاع )337/4( وقــد نــص 
نظــام املرافعــات الشــرعية مــاده )120( علــى أنــه ال يجــوز االســتعانة يف 
أداء الشــهادة مبذكــرات مكتوبــة بــل يجــب أن تــؤدى شــفويًا كمــا 
نــص نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة علــى أن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى يف 
مجلــس القضــاء كمــا يف املــادة )169( ونظــرًا ألن تخلــف الشــاهد عــن 
احلضــور يعتبــر دليــاًل علــى تراجعــه عــن الشــهادة ومعلــوم أن الشــاهد يف 
حقــوق اهلل تعالــى ال يلــزم باحلضــور وألن الشــاهد واحلالــة هــذه يعتبــر 
مجهــول احلــال - وألن الشــهود الذيــن اســتند املدعــي العام على شــهادتهم 
أحــداث - وأهــل العلــم لهــم كالم يطــول يف قبــول شــهادة الصبيــان - بــل 
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إن بعضهــم ال يقبلهــا إال فيمــا كان بينهــم قبــل أن يتفرقــوا - فكيــف 
إذا كانــت علــى غيرهــم - وكيــف إذا لــم يحضــروا لتأديتهــا يف مجلــس 
احلكــم الشــرعي ! - لذلــك كلــه فقــد قــررت صــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــى العــام وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى هــذا مــا 
ظهــر لــي وبــه حكمــت - وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة 
فأجبتــه إلــى طلبــه وأفهمتــه بتعليمــات االســتئناف حيــال ذلــك ثــم جــرى 
تســليمه نســخة مــن القــرار ليبــدأ ميعــاد االعتــراض مــن تاريــخ احلكــم 
وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم - حــرر يف الســاعة العاشــرة وخمســن دقيقــة مــن ضحــى 

يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/1/27هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلزائيــة األولى 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم 
مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/2/26هـــ  وتاريــخ   3467825
فضيلــة الشــيخ )........( برقــم 3424400 وتاريــخ 1434/1/27هـــ اخلاصــة 
بدعــوى املدعــي العــام  ضــد  )........( يف قضيــة اســتدراج حــدث علــى 
النحــو املوضــح يف القــرار واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى أنــه يوجــد تكــرار يف 
دعــوى املدعــي العــام يف الصفحــة األولــى مــن القــرار والضبــط لتــاليف 
ذلــك. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 344926   تاريخه: 1434/01/06هـ 
رقم الدعوى:33444620

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3418859 تاريخه:1434/01/21هـ

حتــرش - حتــرش بالنســاء عــن طريــق اجلــوال - مســاعدة شــخص ألمــر 
محــرم - تســتر - إقــرار حتقيقــًا - التعزيــر بالســجن واجللــد - توصيــة 

باإلبعــاد .

قولــه تعالــى: )إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا 
لهــم عــذاب أليــم( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد وافديــن اثنــن يعمــالن يف محــل مفروشــات 
وقيــام  عنــد دخولهمــا احملــل  بفتاتــن  بالتحــرش  منهمــا  األول  باتهــام 
الثانــي مبســاعدة األول والوقــوف علــى بــاب احملــل للمراقبــة ، والتســتر 
علــى األول وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا اســند لهمــا واحلكــم عليهمــا 
بعقوبــة  تعزيريــة رادعــة، مت القبــض  علــى املدعــي عليهمــا  مــن قبــل 
الدوريــات  األمنيــة  بنــاء علــى شــكوى  مــن شــقيق احــد الفتاتــن وبنــاء 
علــى أقــوال الفتــاة أن املدعــي عليــه األول قــام بالتحــرش  بهــا أثنــاء 
دخولهــا احملــل الــذي يعمــل بــه املدعــي عليهمــا وان املــرأة األخــرى عندمــا 
دخلــت احملــل حتــرش  بهــا املدعــي عليــه األول جنســيًا وكان املتهــم 
الثانــي يقــوم باملراقبــة، أجــاب املدعــي عليهمــا علــى الدعــوى باإلنكار، 
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يف جلســة أخــرى حضــر املدعــى عليــه  األول ولــم يحضــر الثانــي، وجــود 
إدانــة  ثبــت  باملبلغــة،  بالتحــرش  األول حتقيقــًا  عليــه  للمدعــى  إقــرار 
املدعــى عليــه األول  وصــدر احلكــم بتعزيــره بالســجن واجللــد والتوصيــة 
باإلبعــاد، وعلــى اجلهــة املختصــة إحضــار الثانــي حملاكمته،صــدر قــرار 
زيــادة تعزيــر  محكمــة االســتئناف باملالحظــة أن احلكــم قليــل، مت 

املدعــى عليــه، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33443759 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/07/05هـــ املقيــدة باحملكمة برقــم 331245482 وتاريخ 
1433/07/02 هـــ  ففــي يــوم االثنــن املوافــق1433/07/07 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 09  وفيهــا قــدم  املدعــي  العــام  )........( دعــواه 
ضــد 1-)........( ) 35( عامــًا- بنجالديشــي اجلنســية ، مبوجــب البطاقــة 
ــة رقــم )...........(، موقــوف بســجون محافظــة جــدة مبوجــب أمــر  البديل
متديــد التوقيــف  رقــم ............ هـــ م33444/3/2وتاريــخ 5/17/ 1433هـــ 

ــة . . اســتنادًا للمــادة )108(مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
2-...........، 35عامــًا بنجالديشــي اجلنســية مبوجــب رخصــه إقامــة رقــم 
ــه اســتناد للمــادة)120( مــن  ــة حضوري ــق الســراح بكفال )...........( مطل

نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة .
حيــث أنــه بتاريــخ 1433/5/11هـــ مت القبــض علــى املتهمــن املذكوريــن 

مــن قبــل الدوريــات األمنيــة  
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املتهــم  بــأن  اجلنســية  ســعودي  )22(عامــا   ........... شــكوى  علــى  بنــاء 
األول قــام بالتحــرش بشــقيقته الفتــاة ...........وذلــك أثنــاء دخولهــا حملــل 
املفروشــات التــي يعمــل بهــا املتهمــان وكذلــك جــاء يف أقــوال الفتــاة بــأن 
املتهــم األول قــام بالتحــرش بهــا أثنــاء دخولهــا لشــراء موكيــت مــن احملــل 
الــذي يعمــل بــه املتهمــان وأنــه قــام بوضــع يــده علــى صدرهــا وطلــب منهــا 
أن تقــوم مبســك ذكــره  وكذلــك عنــد حضــور زوجــة أخيهــا املــرأة 
/...........للمحــل الــذي يعمــل بــه املتهمــان قــام املتهــم األول بالتحــرش بهــا 
جنســيًا وعمــل حــركات غيــر الئقــة وكان املتهــم الثانــي يقــف علــى 
بــاب احملــل ويقــوم باملراقبــة. وقــد حضــر أخــوة الفتــاة وقامــوا بضــرب 
املتهمــن حســب مــا ورد يف أقــوال املتهمــن وقــد مت فــرز أوراق مســتقلة 

لدعــوى الضــرب وأحيلــت ملركــز الشــرطة .
........... الفتــاه/  إليــه  بأنــه حضــرت  أفــاد  املتهــم األول،  وباســتجواب 
لشــراء موكيــت وأعطاهــا كــرت احملــل ورقــم جوالــه ثــم خرجــت مــن 
ــا حبيبــي ثــم  ــه ي ــه وقالــت ل احملــل وبعدهــا قامــت باالتصــال بــه وكلمت
قــال لهــا أنــت حبيبتــي وقــال تعالــي إلــى احملــل وإن شــاء اهلل أراعيــك . 
2-وباســتجواب املتهــم الثانــي أفــاد بــأن الفتــاة حضــرت إلــى احملــل الــذي 
يعمــل بــه هــو واملتهــم األول ودخلــت ولــم يكــن معهــا أحــد ودخلــت يف 
اجلــزء األخــر مــن احملــل وكان يقــف علــى بــاب احملــل وهــي عنــد املتهــم 
األول لشــراء موكيــت وقــد مكثــت الفتــاة عنــده حوالــي ثلــث ســاعة . 
وبســماع أقــوال الفتــاة ...........أفــادت بأنهــا أثنــاء دخولهــا باحملــل الــذي 
يعمــل بــه املتهمــن قــام املتهــم األول بالتحــرش اجلنســي بهــا ووضــع يــده 

علــى صدرهــا وطلــب منهــا رقــم جوالهــا وأنــه اتصــل بهــا .
وبســماع أقــوال املــرأة ...........أفــادت أنهــا عندمــا أبلغتهــا الفتــاة ...........
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بــأن املتهمــن قامــا بالتحــرش بهــا ذهبــت رفــق أهلهــا حملــل املتهمــن وعند 
دخولهــا للمحــل قــام املتهــم األول بالتحــرش بهــا وقــد أســفر التحقيــق مــع 
املتهمــن إلــى توجيــه االتهــام لــألول بالتحــرش بالفتــاة ........... وباملــرأة 
........... عنــد دخولهمــا باحملــل الــذي يعمــل بــه وللثانــي مبســاعدة األول 
والوقــوف علــى بــاب احملــل للمراقبــة والتســتر علــى األول وذلــك لألدلــة 

والقرائــن التاليــة :
1- مــا جــاء يف أقـــــوال املتهمــن املدونــة باملــحـــــــــــــضر املرفـــــــق لفــه رقــم 

. ) 17-16-13 (
2- مــا جــاء يف أقــوال الفتــاة واملــرأة املدونــة بالـــمحضر املرفــق لفــه رقــم 

. )  17-16 (
وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق مسجلة عليهما .

وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــوران فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة 
رادعــه. ) علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا ( ثــم حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه األول ...........أمــا املدعــى عليــه الثانــي فســيتم محاكمتــه 
حــن حضــوره وبســؤاله بواســطة مترجــم احملكمــة ...........باكســتاني 
اجلنســية إقامــة رقــم ...........قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
غيــر صحيــح والصحيــح أن املدعيــة حضــرت للمحــل بصحبــة امــرأة يف 
املــرة األولــى وبقيــت إحداهــن عنــد بــاب احملــل واألخــرى داخلــه وقمــت 
بعــرض بضاعــة احملــل عليهــا ثــم خرجــت بعــد إعطائــي لهــا رقــم جوالــي 
اخلــاص وبعدهــا قامــت باالتصــال علــي وقلــت لهــا تعالــي يــا حبيبتــي 
للمحــل وأراعيــك يف املــرة القادمــة ثــم حضــر إخوانهــا وقامــوا بضربــي 
أو  صدرهــا  علــى  يــدي  وضعــت  انــي  صحيــح  ...........وغيــر  وضــرب 
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حترشــت بهــا جســديًا هكــذا أجــاب فجــرى منــي ســؤاله كيــف تقــول 
المــرأة ال تعرفهــا باجلــوال يــا حبيبتــي فأجــاب قائــاًل أنــا معتــاد علــى قــول 
هــذه الكلمــة وهــي علــى لســاني مــع اجلميــع وبســؤال املدعــي العــام عــن 
بينتــه قــال أطلــب إمهالــي إلحضارهــا يف اجللســة القادمــة لــذا قــررت رفــع 
اجللســة إلــى أن يحضــر املدعــي العــام بينتــه وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد .
ثــم يف يــوم  الســبت املوافــق1433/07/12 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
........... الثانــي  عليــه  واملدعــى  العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر  العاشــرة 
وهــو  قائــال  اجــاب  العــام  املدعــي  بدعــوى  إليــه  نســب  وبســؤاله عمــا 
يتحــدث اللغــة العربيــة بطالقــة ان مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعواه غير 
صحيــح والصحيــح اننــي اعمــل يف احملل املجاور حملل املدعى عليه االول 
...........يف ســوق الصواريــخ وبعــد احلــادث بيــوم طلــب منــي مديــر ...........
اقــوم مبســاعدته يف ترتيــب املوكيــت  وهــو باكســتاني اجلنســية ان 
املعــروض أمــام محلهــم واثنــاء عملــي تفاجــأت بحضــور أشــخاص ال 
اعرفهــم يبلــغ عددهــم خمســة اشــخاص قامــوا بضربــي بــدون ســبب ثــم 
هربــت وغيــر صحيــح أننــي قمــت مبراقبــة احملــل ل........... حتــى يتمكــن 
مــن فعــل مــا يريــد وال اعلــم ان كان حتــرش باملــرأة هكــذا اجــاب لــذا 
قــررت رفــع اجللســة حلــن ورود بينــة املدعــي العــام حيــث ان املدعــى عليــه 
األول ...........انكــر الدعــوى ايضــا كمــا يف اجللســة الســابقة  وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 
يف  1433/07/12 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي 
باحملكمــة اجلزئيــة  مبحافظــة جــدة القائــم بعمــل فضيلــة الشــيخ ...........
1433/12/19هـــ  يف   332186290 رقــم  التكليــف  خطــاب  مبوجــب 
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يــوم األحــد املوافــق 1434/01/11هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  ففــي 
العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه األول ...........ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه الثانــي وال وكيــالً  شــرعيًا عنــه وقــرر املدعــي 
العــام  بأنــه ال يوجــد لديــه بينــة ســوى مــا هــو موجــود بــأوراق املعاملــة هــذا 
وحيــث جــرى االطــالع علــى أوراق املعاملــة فوجــدت إقــرار املدعــى عليــه 
بقولــه للمدعيــة يــا حبيبتــي يف اجلــوال عندمــا كلمتــه ولــم أجــد مــا يؤيــد 
باقــي مــا ورد يف دعــوى املدعــي العــام فبنــاًء علــى جميــع مــا تقــدم ولقولــه 
تعالــى )إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا أولئــك لهــم 
عــذاب أليــم( وملــا يف قــول املدعــى عليــه مــن عصيان هلل ورســوله وانتهاك 
لألعــراض فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بالتحــرش بالفتــاة ...........
إليــه وحكمــت  باقــي مــا أســند  لــدي  يثبــت  عــن طريــق اجلــوال ولــم 
عليــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة شــهرين يحتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى 
ذمــة هــذه القضيــة وإبعــاده عــن البــالد بعــد انتهــاء تنفيــذ محكوميتــه 
وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا مــرة اخــرى وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم 
واســتعد بتقــدمي الئحــه اعتراضيــة وعلــى اجلهــة املختصــة إحضــار املدعــى 
عليــه الثانــي حملاكمتــه وبــه ختمــت اجللســة الســاعة العاشــرة والربــع 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/1/11هـــ
1434/06/03هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
ــا  ــة قــد عــادت مــن محكمــة االســتئناف وبرفقه ــت املعامل ــه وكان علي
 34193113 برقــم  الســابعة   اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار 
وتاريــخ 1434/4/21هـــ واملتضمــن أنــه بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
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والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة أن 
اجلــزاء احملكــوم بــه قليــل وال يتناســب مــع اجلــرم الســيما أن القاضــي 
ــة الكرميــة وهــي قويــة يف االســتدالل واجلــزاء قليــل والبــد  اســتدل باآلي
مــن إضافــة الســجن أيضــًا واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
قاضــي   ........... اســتئناف  قاضــي  وســلم  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد 
اســتئناف ...........قاضــي اســتئناف رئيــس الدائــرة ........... وعليــه أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل بأنــه ولوجاهــة مــا ذكــروه فقــد رجعــت 
عــن حكمــي الســابق وحكمــت بســجنه ثالثــة أشــهر وجلــده خمســن 
ســوطًا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة واملدعــي العــام ال 
زال علــى اعتراضــه ومكتفيــًا مبــا قدمــه مــن الئحتــه االعتراضيــة وبــه 
ختمــت اجللســة الســاعة العاشــرة والربــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد حــرر يف 1434/6/03هـــ
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده  وبعــد ، فقــد جــرى 
منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة رقــم 331245482 وتاريــخ 
1434/7/10هــــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ...........
...........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة  القائــم بعمــل الشــيخ 
جــدة رقــم 3413257  وتاريــخ 1434/1/17هـــ احملكــوم  فيــه مبــا دون 
...........ورفيقــه   العــام ضــد/  املدعــى  املتضمــن دعــوى  القــرار  بباطــن 
ــه  ــاه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحت املتهمــن يف التحــرش بفت
االعتراضيــة  تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ، واهلل 

ــه وصحبــه وســلم . ــى ال ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق . وصل
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
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 حتــرش - حتــرش جنســي بامــرأة - الرجــوع عــن اإلقــرار يف احلــق العــام 
مــورث للشــبهة املوجبــة للتعزيــر -  رد طلــب املدعــي العــام ثبــوت اإلدانــة 

وإثبــات توجــه التهمــة- التعزيــر بالســجن واجللــد  لتوجــه التهمــة .

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

ــب  ــه بالتحــرش اجلنســي بامــرأة وطل ــه االتهــام للمدعــى علي جــرى توجي
املدعــي العــام إيقــاع العقوبــة التعزيريــة املناســبة علمــا بــأن احلــق اخلــاص 
بأنــه طلــب  امــرأة بشــكوى ضــده  بالتنــازل ، حيــث تقدمــت  انتهــى 
منهــا ملــس يدهــا وكشــف غطــاء وجههــا فهربــت وأقــر لــدى جهــات 
التحقيــق بأنــه طلــب منهــا الســالم ومــد يــده لهــا فرفضــت ثــم طلــب 
منهــا كشــف وجههــا ليعــرف أهــي بنــت جيرانــه أم ال ، وباســتجوابه 
ــة مــن  ــة وتفصيــال ، بطلــب البين ــاء احملاكمــة أنكــر الدعــوى جمل أثن
املدعــي العــام قــرر بــأن بينتــه اعترافــه املــدون املرفــق باملعاملــة ، بعــرض 
اإلقــرار علــى املدعــى عليــه دفــع بــأن اإلقــرار نــزع منــه إكراهــا ، جــرى 
ــاء  ــه بينــة علــى دفعــه فأجــاب بالنفــي ، بن ســؤال املدعــى عليــه هــل لدي
علــى دعــوى املدعــي العــام ولعــدم قيــام الدليــل القاطــع علــى مــا اتهــم بــه 
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املدعــى عليــه إال اعترافــه حتقيقــا الــذي رجــع عنــه ويوجــه لــه التهمــة 
ولعــدم وجــود ســوابق فقــد قــررت احملكمــة رد دعــوى املدعــي العــام 
طلبــه إثبــات اإلدانــة وحكمــت عليــه لتوجــه التهمــة بالســجن شــهرا مــن 
تاريــخ إيقافــه وجلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة - جرى عــرض احلكم 
علــى الطرفــن فقــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم بينمــا قــرر املدعــي 
العــام االعتــراض بالئحــة - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
وبنــاًء  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   )........( أنــا 
 34121146 برقــم  الرئيــس  فضيلــة  مــن  إلينــا  احملالــة  املعاملــة  علــى 
وتاريــخ 1434/3/14هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم34638619 يف 
1434/3/14هـــ افتتحــت اجللســة يف هــذا اليــوم الســبت 1434/3/14هـــ  
ــى احلاضــر معــه )........( وفيهــا حضــر املدعــي العــام )........( وادعــى عل
1433/5/13هـــ  فبتاريــخ   )...........( رقــم  باإلقامــة  اجلنســية  بنغالــي 
بشــكوى مبركــز  اجلنســية  )........( مصريــة  عليهــا  املجنــي  تقدمــت 
شــرطة )........( مفادهــا أنهــا عنــد ذهابهــا حملــل الدواجــن الــذي يعمــل بــه 
املدعــى عليــه لشــراء بيــض قابلهــا املدعــى عليــه وطلــب منهــا أن يلمــس 
يدهــا وأن تكشــف غطــاء وجههــا فهربــت مــن احملــل وبالتحقيــق مــع 
املدعــى عليــه اعتــرف مبــا أســند إليــه وأفــاد بــأن املجنــي عليهــا حضــرت 
للمحــل الــذي يعمــل فيــه لشــراء بيــض وطلــب منهــا الســالم ومــد يــده لهــا 
ــا ليعــرف  ــا أن تكشــف غطــاء وجهه ــب منه ــه طل فرفضــت وذكــر بأن
هــل هــي بنــت جيرانــه أم ال وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه 
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مبــا أســند إليــه لألدلــة والقرائــن املوضحــة بالدعــوى لــذا فإننــي أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا بــدر منــه 
علمــًا بــأن احلــق اخلــاص منتــه هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه أنكرهــا جملــة وتفصيــال وقــال طردتهــا مــن احملــل 
ــى املدعــي العــام  فقــط وال ســوابق لــدي هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك عل
قــال الصحيــح مــا ذكرتــه يف دعــواي وبينتــي اعترافــه املــدون ص )3-2( 
مــن ملــف التحقيــق وتطابــق أقــوال املدعــى عليه مبــا ورد يف أقوال املجني 
عليهــا وبالرجــوع إلــى ذلــك وجــدت اعترافــا مــن املدعــى عليــه بأنــه مــد 
يــده للمجنــي عليهــا وطلــب منهــا كشــف غطاءهــا وبعرضــه عليــه قــال 
وقعــت عليــه حتــت إكــراه وضغــط فســألته البينــة علــى اإلكــراه فقــال 
ال بينــة لــدي واكتفــى املدعــي العــام مبــا ذكــر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة ولعــدم قيــام الدليــل القاطــع علــى املدعــى عليــه مبــا 
نســب إليــه ســوى اعترافــه حتقيقــا وقــد رجــع عنــه ويوجــه التهمــة نحــوه 
بفعلتــه ولعــدم وجــود ســوابق عليــه لــذا كلــه فقــد رددت دعــوى املدعــي 
العــام لعــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه وحكمــت عليــه 
لقــاء توجــه التهمــة نحــوه بالســجن مــدة شــهر مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده 
خمســن جلــدة دفعــة واحــدة وبعرضــه عليــه قنــع بــه وقــرر املدعــي العــام 
االعتــراض بالئحــة فأجيــب إلــى طلبــه وبــاهلل تعالــى التوفيــق حــرريف 
1434/3/14هـــ احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي 

بعــده وبعــد :
فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة السادســة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا اإلطــالع على 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة 
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برقــم )34638619( وتاريــخ )1434/6/7هـــ( املرفــق بهــا القــرار الصادر 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة   ،........... الشــيخ/  مــن فضيلــة 
املتضمــن  )1434/4/15هـــ(  وتاريــخ   )34188141( برقــم  املكرمــة 
دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ...........بنغالــي اجلنســية املتهــم يف معاكســة 
امــرأة ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم لقناعــة 
املدعــى عليــه، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . وصحب
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رقم الصك: 34303460 تاريخه : 1434/08/23هـ  
رقم الدعوى: 34121828 

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34334489  تاريخه:101434/19هـ

حتــرش - مضايقــة امــرأة - إزعــاج بإرســال رســائل - إقــرار - التعزيــر 
بالســجن واجللــد - مصــادرة جهــاز اجلــوال - إلغــاء الشــريحة . 

1- قــــوله صـــلى اهلل عليــه وســلم )لــــعن اهلل مـــن خــبــــب امــــرأة علــى 
زوجــــها ( .

2- قاعدة ) اإلقرار حجة شرعية ( .
3- قاعدة )الوسائل لها أحكام املقاصد ( .

4- ما ذكره أهل العلم من مشروعية التعزير باملال .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه مبعاكســة امــرأة و إزعاجهــا 
بالرســائل ، حيــث تقــدم أحــد املواطنــن بشــكوى مفادهــا قيــام املدعــى 
عليــه مبعاكســة وإزعــاج زوجتــه ، عــن طريــق الرســائل القصيــرة ، 
وقــد أثبــت محضــر تفريــغ الرســائل املرســلة علــى جــوال املــرأة ورود عــدة 
ــر املدعــى  ــب املدعــي العــام تعزي رســائل مــن جــوال املدعــى عليــه، وطل
عليــه لقــاء مــا نســب إليــه ، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء بدعــوى املدعــي 
العــام بنــاًء علــى مــا تقــدم . حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن و اجللــد لقــاء إدانتــه مبــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام ومبصــادرة 
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جهــازه اجلــوال و بيعــه و إيــداع قيمتــه يف اخلزينــة العامــة للدولــة و صرفــه 
للمصالــح العامــة وإلغــاء رقــم الشــريحة ، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
، وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
باألحســاء املكلــف مبوجــب القــرار مــن معالــي رئيــس مجلــس القضــاء 
القضائــي  املكتــب  بأعمــال  والقائــم  1434/04/15هـــ  تاريــخ  برقــم 
الســابع عليــه فبنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
باحملكمــة  واملقيــدة  1434/03/14هـــ  تاريــخ  برقــم  باألحســاء  العــام 
اجللســة  افتتحــت  عليــه  1434/03/15هـــ  تاريــخ   34643167 برقــم 
الســاعة الواحــدة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام )........( املعمــد 
بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب رئيــس دائــرة االدعــاء 
العــام مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم والتاريــخ 1433/12/01هـــ وقال يف 
دعــواه بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
ــى )........( ، البالــغ مــن العمــر)37( عامــًا ، ســعودي اجلنســية  أدعــي عل
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( محصــن ، متعلــم ، عســكري 
باحلــرس الوطنــي ، قبــض عليــه بتاريــخ 1433/12/27هـــ صــدر لــه أمــر 
اإلفــراج الصــادر مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
للمــادة  اســتنادًا  1434/12/28هـــ  وتاريــخ  ق14337/2/2(  )هـــ  برقــم 
)120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة يســكن محافظــة األحســاء قريــة 
ال... أنــه بتاريــخ 1433/12/27هـــ مت القبــض عليــه مــن قبــل شــرطة 
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محافظــة األحســاء بنــاًء علــى التعميــم الصــادر مــن مركــز شــرطة اجلفــر 
برقــم )9/21/ج/8550( يف 1433/12/26هـــ أثــر تقــدم املواطــن/ ... 
ــه عــن  ــه مبعاكســة وإزعــاج زوجت ــام املدعــى علي بشــكوى مفادهــا قي
طريــق رســائل ......... مــن اجلــوال رقــم )...( وقــد أثبــت محضــر تفريــغ 
الرســائل املرســلة علــى جــوال املجنــي عليهــا ورود عــدة رســائل مــن جــوال 
املدعــى عليــه. وباســتجواب املدعــى عليــه ...... أقــر مبعاكســته للمجنــي 
عليهــا وإرســاله للرســائل عبــر برنامــج ...... وقــد أســفر التحقيــق عــن 
توجيــه االتهــام لــه مبعاكســة إزعاجهــا بالرســائل عبــر جوالــه وذلــك 

لألدلــة والقرائــن التاليــة :-
1- مــا جــاء يف إقــراره املــدون علــى الصفحتــن رقــم )1،2( مــن دفتــر 

التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )    (
2- مــا جــاء يف محضــر تفريــغ الرســائل املــدون علــى الصفحــة رقــم)12(

مــن دفتــر االســتدالل لفــة رقــم )1(
وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة 
حتــى تاريخــه. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا ـ فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا اطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره وبعــرض 
تلــك الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال أصــادق علــى مــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن معاكســتي إلحــدى النســاء عــن طريــق هاتــف اجلــوال 
وذلــك بإرســال رســائل لهــا عبــر خدمــة ...... وأنــا نــادم علــى ذلــك علمــًا 
بأنــي رجــل متــزوج ولــدي أوالد وكنــت أعمــل برتبــة جنــدي أول وأنــا 
ــة وتصفــح  ــذا وبعــد ســماع الدعــوى و االجاب ــي ل اآلن مفصــول مــن عمل
أوراق املعاملــة وحيــث طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليــه 



106

لقــاء معاكســته إلحــدى النســاء ومجازاتــه لقــاء ذلــك وإن املدعــى عليــه 
قــد أقــر بذلــك وإن اإلقــرار حجــة شــرعية علــى املقــر وإن مــا أقــدم عليــه 
ــك املــرأة متزوجــة وملــا يف ذلــك مــن  ــه حــرام وإجــرام وإن تل املدعــى علي
إفســاد عالقــة تلــك املــرأة مــع زوجهــا وقــد ورد النــص الشــديد عــن ذلــك 
ولقولــه عليــه الصــالة والســالم )لعــن اهلل مــن خبــب امــرأة علــى زوجهــا( 
وحلرمــة أعــراض املســلمن و إن أمنهــم محفــوظ والتعــدي عليهــا جرميــة 
وإن املدعــى عليــه قــد اســتخدم يف جرميتــه هاتــف جــوال ومــن املقــرر 
شــرعًا بــأن الوســائل لهــا أحــكام املقاصــد وملشــروعية التعزيــر باملــال 
ــي أوال/ ثبــوت  ــى املدعــى عليــه لــذا فقــد تقــرر مــا يل وإنــه ال ســوابق عل
إدانــة املدعــى عليــه ... لقــاء معاكســته إلحــدى النســاء ومجازاتــه لقــاء 
إيقافــه بســبب هــذه  تاريــخ  يبــدأ مــن  ذلــك ولســوابقه بســجنه شــهرًا 
القضيــة وجلــده ســبعون جلــده مفرقــة علــى فترتــن متســاويتن بينهمــا 
أســبوعا ثانيــا/ مصــادرة الهاتــف اجلــوال نــوع .........  لــون أبيــض وبيعــه 
للدولــة  العامــة  باملصالــح  ويصــرف  الدولــة  خزينــة  يف  قيمتــه  وإيــداع 
ثالثــًا/ إلغــاء خدمــة الشــريحة ذات الرقــم )...( الســتخدامه يف عمليــة 
املعاكســة رابعــًا/ أخــذ التعهــد الــالزم عليــه بعــدم تكــرار مــا بــدر منــه 
مــرة أخــرى وبذلــك كلــه حكمــت وبعرضــه  املدعــى عليــه قناعتــه بــه 
ــب رفعــه حملكمــة  ــدى املدعــي العــام اعتراضــه باحلكــم وطل كمــا أب
االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وأجيــب لطلبــه واختتمــت اجللســة 
يف متــام الســاعة الثانيــة ظهــرًا وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه أجمعــن حــرر يف 1434/08/22هـــ . وصحب
     احلمد هلل وحده وبعد . . . فقد اطلعنـــا نحن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
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لــدى احملكمــة برقــم وتاريــخ 1434/9/10هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء املكلــف الشــيخ /د.... برقــم 
وتاريــخ 1434/9/3هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلتــه املســجل 
برقــم  وتاريــخ 1434/8/23هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/...يف 
قضيــة معاكســه وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/10/19هـــ .



108

رقم الصك:34195303 تاريخه: 1434/04/22هـ  
رقم الدعوى :34123638  رقم قرار التصديق 

من محكمة االستئناف: 34283500 
تاريخه:1434/07/30هـ

حترش ـ مضايقة فتاة ـ مامسة فتاة ـ إخاء سبيل املدعى عليه. 

قاعدة ) األصل براءة الذمة ( .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بالتحــرش بفتــاة باإلمســاك بهــا 
مــن كتفهــا و تقبيلهــا و ملــس مؤخرتهــا بيــده لغــرض ســيء  ، حيــث 
ــاء العــودة إلــى منزلهــا مــن  ــه أثن أبلغــت الشــرطة مــن إحــدى الفتيــات أن
املدرســة وأثنــاء دخولهــا املنــزل ، وأثنــاء صعودهــا ملقــر ســكنها قــام 
املدعــى عليــه باإلمســاك بهــا مــع كتفهــا ، وقبــل خدهــا ، وقــام بلمــس 
مؤخرتهــا ومــن ثــم هــرب مــن املوقــع وطلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى 
عليــه لذلــك. أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام وحضــر 
املدعــي اخلــاص وطالــب بتعزيــر املدعــى عليه لقاء ما جــاء بدعوى املدعي 
العــام وهــو والــد املدعيــة اخلاصــة  كونــه وليــًا علــى ابنتــه القاصــر ســنًا  
وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام و املدعــي اخلــاص علــى دعواهمــا ضــد 
املدعــى عليــه قــررا انــه ليــس لديهمــا ســوى مــا جــاء يف أوراق املعاملــة 
ومحضــر التعــرف وصــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام واملدعــي 
اخلــاص وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه، قنــع املدعــى عليــه واملدعــي اخلــاص 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 22/ 1434/4هـــ 
الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــًا لــدي أنــا ... القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة 
بالطائــف بنــاء علــى االســتدعاء املقيــد بهــذه احملكمــة برقــم )......( يف 
1434/3/15هـــ واحملــال لنــا بشــرح فضيلــة الرئيــس رقــم )......(  يف 15/ 
1434/3هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ... بالتعميــد 
رقــم 1607 يف 1433/10/18هـــ وادعــى علــى املدعــى عليــه/... ســجل 
رقــم )...(حيــث انــه يف تاريــخ 1433/11/27هـــ حضرت ملركز الشــرطة 
الفتــاة ... ســعودية مبوجــب الهويــة رقــم ) ...( 12عــام رفــق والدهــا مخبــرة 
عــن قيــام ابــن جارهــم املدعــى عليــه بالتحــرش بهــا وذلــك بتقبيلهــا وملــس 
مؤخرتهــا وعليــه مت االنتقــال إلــى منزلــه بحــي ..... بعــد أن أرشــد عليــه 
والــد الفتــاة ومت القبــض عليــه وبضبــط إفــادة الفتــاة /... بحضــور والدهــا 
و التــي أفــادت بأنهــا عنــد الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم الســبت املوافــق 
ــاء  1433/11/27هـــ وعنــد عودتهــا مــن املدرســة ودخولهــا منزلهــم وأثن
وجودهــا بــدرج منزلهــا املكــون مــن عــدة شــقق تفاجــأت باملدعــى عليــه 
يقــوم باإلمســاك بهــا مــن كتفهــا وقبــل خدها وقام بلمــس مؤخرتها ومن 
ثــم هــرب مــن املوقــع كمــا أردفــت يف أقوالهــا بأنهــا لــم تتعــرض العتــداء 
جنســي وباســتجواب املدعــى عليــه أفــاد بأنــه يف يــوم الســبت املوافــق 
1433/11/27هـــ توجــه إلــى منــزل املدعــو /... للقائــه وبوقوفــه عنــد 
بــاب العمــارة قــام مبناداتــه فخــرج عليــه إخوتــه وقامــوا برميــه باألحذيــة 

ــى احلكــم بالئحــة وُصــدق  باحلكــم وقــرر املدعــي العــام إعتراضــه عل
احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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دون ســبب واجتــه بعدهــا إلــى منزلهــم  وانتهــى التحقيــق إلــى اتهامــه 
ــاة باإلمســاك بهــا مــن كتفهــا وتقبيلهــا وملــس مؤخرتهــا  بالتحــرش بفت
بيــده لغــرض ســيئ يف نفســه وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة 
اشــتباه يف ترويــج مخــدرات لــذا اطلــب إثبــات مــا اســند إليــه و احلكــم 
ــزال قائمــًا( وبعــرض  ــة )علمــًا أن احلــق اخلــاص ال ي ــة تعزيري ــه بعقوب علي
ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه مــن اتهامــي بالتحــرش بفتــاة باإلمســاك بهــا مــن كتفهــا و تقبيلهــا 
وملــس مؤخرتهــا بيــدي فغيــر صحيــح ولــم يحصــل ذلــك إطالقــًا هكــذا 
أجــاب فســألت املدعــي البينــة علــى دعــواه فأجــاب ليــس لــدي بينــة ســوى 
أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب كمــا حضــر يف أثنــاء اجللســة املدعــى 
باحلــق اخلــاص/ ... ســجل رقــم ) ...( بصفتــه وليــًا علــى ابنتــه القاصــر 
ا ... وادعــى قائــاًل :لقــد قــام املدعــى عليــه بالتحــرش بابنتــي و إننــي  ســّنً
أطالــب باحلــق اخلــاص وذلــك مبعاقبتــه علــى ذلــك علمــًا بأنــه ليــس لــدي 
بينــه علــى دعــواي هكــذا ادعــى فبعــد ســماعي للدعــوى وإجابــة املدعــى 
عليــه بنفــي مــا جــاء فيهــا وبعــد االطــالع علــى أوراق املعاملــة وألن املدعــي 
العــام واخلــاص ليــس لديهمــا بينــة ســوى أوراق املعاملــة وألنــه ليــس فيهــا 
مــا يــدل علــى ذلــك ســوى أقــوال الفتــاة وهــي غيــر كافيــة ألنهــا خصــم 
يف هــذه القضيــة وبنــاء علــى إقرارهــا املرصــود يف املعاملــة لفــه )1( ص 
)7( املتضمــن )أنــه ال يوجــد لديهــا شــهود أو بينــة ( وألن األصــل بــراءة 
ــه فقــد حكمــت  الذمــة ولعــدم وجــود ســوابق للمدعــى عليــه لهــذا كل
املدعــى  ســبيل  وأخليــت  اخلــاص  واملدعــي  العــام  املدعــي  دعــوى  بــرد 
عليــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــي اخلــاص واملدعــى عليــه قــررا القناعــة 
وأمــا املدعــى العــام فقــرر االعتــراض بالئحــة فجــرى إفهامــه بتعليمــات 
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االســتئناف وصلــي اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف  1434/4/22هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/8/22هـــ 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
قــرار الدائــرة اجلزائيــة األولــى رقــم )/( يف 1434/7/30هـــ املتضمــن 
املصادقــة علــى احلكــم ، وللمعلوميــة جــرى حتريــر ذلــك ، وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/8/22هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعد :- فقد 
جــرى  منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع على املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة بالطائــف املكلــف برقــم وتاريــخ 1434/5/22هـــ 
املرفــق بهــا القــرار القضائــي رقــم  وتاريــخ 1434/4/22هـــ الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ/ ... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالطائــف ، املتضمــن 
دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ... املتهــم بالتحــرش بفتــاة احملكــوم فيــه 
مبــا دون باطنــه وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
قررنــا باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34218358   تاريخه :1434/05/21هـ  
رقم الدعوى :34124903

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34234388 تاريخه:1434/06/07هـ

الســوق بقصــد  امــرأة - معاكســة - جتــول يف   حتــرش - مضايقــة 
. التعزيــر باجللــد   - إقــرار   - املعاكســة 

قاعدة )اإلقرار حجة شرعية(.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهمــا بتجولهمــا يف الســوق بقصــد 
معاكســة النســاء وحيــازة كل منهمــا لقصاصــة ورقيــة كتــب فيهــا 
رقــم جوالــه لــذات الغــرض ، حيــث إنــه مت القبــض عليهمــا مــن قبــل 
هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر  إثــر قيامهمــا بالتجــول يف 
الســوق- ويكثــران املعاكســة لــكل امــرأة متــر بجوارهمــا ، وبعــد 
اســتيقافهما تبــن أنــه قــد جــرى نصحهمــا قبــل ذلــك ، ووجــد مــع كل 
منهمــا قصاصــة ورقيــة كتــب فيهــا رقــم جوالــه لــذات الغــرض ، وطلــب 
املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليهمــا لذلــك ، أقــر املدعــى عليهمــا مبــا 
ــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة  ــاًء عل جــاء بدعــوى املدعــي العــام ، بن
ــع املدعــى عليهمــا باحلكــم - وقــرر  ــد وأخــذ التعهــد عليهمــا ، قن باجلل
املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم مكتفيــًا مبــا جــاء بدعــواه وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا د........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء املكلــف برقــم  وتاريــخ 1434/03/16 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1434/03/16 هـــ حضــر  املدعــي 
العــام وادعــى ضــد كال مــن ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم )...( و... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( قائــال 
إنــه بتاريــخ 1434/1/22هـــ مت القبــض عليهمــا مــن قبــل  رجــال هيئــة 
األحســاء مبركــز  املنكــر مبحافظــة  عــن  والنهــي  باملعــروف  األمــر 
هيئــة الســوق إثــر قيامهمــا بالتجــول يف الســوق ويكثــران املعاكســة 
تبــن  إســتيقافهما  وبعــد  بجوارهمــا  متــر  متســوقة  لــكل  بااللتفــات 
أنــه ســبق منــا نصحهمــا أثنــاء جتولهمــا يف الســوق قبــل بضعــة أيــام 
وبتفتيشــهما ضبــط مــع األول قصاصــة ورقيــة كتــب فيهــا رقــم جوالــه 
كمــا ضبــط مــع الثانــي أيضــًا قصاصــة ورقيــة كتــب فيهــا رقــم جوالــه 
وباســتجواب األول أقــر بتجولــه يف الســوق لغــرض املعاكســة وإعــداد 
قصاصــة كتــب فيهــا رقــم جوالــه لــذات الغــرض وباســتجواب الثانــي 
أقــر بتجولــه يف الســوق لغــرض املعاكســة وإعــداد قصاصــة كتــب 
فيهــا رقــم جوالــه لــذات الغــرض وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام 
لهمــا بتجولهمــا يف الســوق بقصــد معاكســة النســاء وحيــازة كل منهمــا 
لقصاصــة ورقيــة كتــب فيهــا رقــم جوالــه لــذات الغــرض وذلــك لألدلــة 

ــة:  والقرائــن التالي
1- اعترافهمــا مبــا أشــير إليــه املــدون علــى الصفحات رقــم )11،10،9( 
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مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــة )1(
2- محضر القبض املرفق لفة رقم ) 7 (

3- القصاصــات الورقيــة املرفقــة لفــة رقــم )6( وبالبحــث عمــا إذا كان 
أقــدم  مــا  إن  تبــن خلــو ســجلهما منهــا وحيــث  لهمــا ســوابق جنائيــة 
عليــه املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا  فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا 
ــردع غيرهمــا لقــاء مــا أســند إليهمــا مــن  ــة تزجرهمــا وت ــة تعزيري بعقوب
اتهــام وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليهمــا أجــاب  قائــال أصــادق علــى 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن دخولــي ســوق النســاء  بقصــد املعاكســة 
كمــا أصــادق علــى حيازتــي لقصاصــة ورقيــة كتــب فيهــا رقــم جوالــي 
بقصــد املعاكســة وهــذه أول مــره أقــوم بذلــك  وأنــا نــادم علــى ذلــك 
وأضــاف قائــال أننــي متــزوج   كمــا أجــاب الثانــي قائــال  أصــادق علــى ما 
ذكــره املدعــي العــام مــن دخولــي ســوق النســاء بقصــد املعاكســة كمــا 
أصــادق علــى حيازتــي لقصاصــة ورقيــة كتــب فيهــا رقــم جوالــي بقصــد 
ــى ذلــك وأضــاف  ــادم عل ــا ن املعاكســة وهــذه أول مــره أقــوم بذلــك  وأن
قائــال أننــي اعــزب لــم يســبق لــي الــزواج  لــذا وبعــد ســماع الدعــوى و 
اإلجابــة وتصفــح أوراق املعاملــة وحيــث طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة 
املدعــى عليهمــا لدخولهمــا ســوق النســاء بقصــد املعاكســة وحيازتهمــا 
لقصاصــات ورقيــه كتــب عليهــا أرقــام جوالتهمــا بقصــد املعاكســة 
ــك وإن اإلقــرار  ــك وإن املدعــى عليهمــا قــد أقــرا بذل ــه لقــاء ذل ومجازات
حجــة شــرعية علــى املقــر وإن ما أقدم عليــه املدعى عليهما حرام وإجرام 
وحلرمــة أعــراض املســلمن و ان أمنهــم محفــوظ والتعــدي عليهــا جرميــة 
لــذا فقــد تقــرر مــا يلــي أوال ثبــوت إدانــة املدعــى عليهمــا و لدخولهمــا 
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ســوق النســاء بقصــد املعاكســة وحيازتهمــا لقصاصــات ورقيــه كتــب 
عليهــا أرقــام جوالتهمــا بقصــد املعاكســة ومجازاتهمــا لقــاء ذلــك بجلــد 
كل واحــد منهمــا ثالثــن جلــده ثانيــا أخــذ التعهــد الــالزم عليهمــا بعــدم 
تكــرار مــا بــدر منهمــا مــرة أخــرى وبذلــك كلــه حكمــت وبعرضــه 
قــرر  املدعــي العــام عــدم قناعتــه بــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
مكتفيــا مبــا جــاء يف دعــواه عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــه أمــا املدعــى 
عليهمــا فقــرر قناعتهمــا بــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/5/20هـــ .
 احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم وتاريــخ 1434/5/29هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء املكلــف الشــيخ/د. ...... برقــم 
وتاريــخ 1434/5/26هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلته املســجل 
برقــم  وتاريــخ 1434/5/21هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد كٍل 
مــن1/ ...... و2/ ...... يف قضيــة معاكســة وقــد تضمــن القــرار حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/6/7هـــ .
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رقم الصك: 34192316 تاريخه : 1434/04/20 هـ 
رقم الدعوى : 34128829

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34342769 تاريخه:1434/10/27هـ

 حتــرش - مضايقــة امــرأة - التحــرش بالطالبــات جنســيًا - مشــروعية 
التعزيــر بالقرينــة - التعزيــر بالســجن واجللــد . 

1- ) حبــس النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم - رجــًا بتهمــة ( رواه أبــو 
داود ، والترمــذي ، وقــال الترمــذي: حســن صحيــح . 

2- القاعدة الفقهية ) األصل البراءة ( .
3- ما ذكره أهل العلم من مشروعية التعزير بالقرينة . 

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه باتهامــه بإســتغالل عملــه حارســًا 
ملدرســة بالتحــرش بالطالبــات جنســيًا ، حيــث تقــدم أحــد املواطنــن 
ببــالغ يفيــد عــن قيــام املدعــى عليــه والــذي يعمــل حارســًا يف مــدارس 
البنــات االبتدائيــة ، بالتحــرش بابنتــه ، بعــد أن قــام بإنزالهــا صباحــًا ، 
وأنــه قــام بتقبيلهــا وملــس دبرهــا وطلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليه 
لقــاء مــا نســب إليــه ، أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام  
ســوى أنــه أبقاهــا عنــده حتــى حضــور إحــدى الطالبــات ملــا أحضرهــا 
والدهــا مبكــرا ، ثــم جــرى االطــالع علــى أوراق املعاملــة فوجــد مــن 
ضمنهــا قضيــة حتــرش بحــق املدعــى عليــه و بعــرض ذلــك علــى املدعــى 
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عليــه قــال: وقعــت عليهــا ظنــًا منــي أنــه تنــازل فتبــن بعــد ذلــك أنــه إقــرار 
يف صحــة التحــرش يف القضيــة القدميــة ، وأنــا أمــي ال أقــرأ وال أكتــب . 
بنــاًء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن و 
اجللــد لقــاء توجيــه تهمــة القرينــة بحــق التحــرش بطفلــة مــع التوصيــة بنقل 
عملــه إلــى عمــل ال عالقــة لــه بالنســاء ، قــرر املدعــى عليــه االعتــراض 
ثــم قنــع وكيــل  بــدون الئحــة ،  العــام االعتــراض  بالئحــة و املدعــي 

املدعــى عليــه باحلكــم وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1434/03/17هـــ  وتاريــخ   )........( برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة 
باحملكمــة برقــم )........( وتاريــخ 1434/03/17 هـــ ففــي يــوم االثنــن 
وفيهــا    08 : الســاعة 15  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/04/15 
قــدم املدعــي العــام الئحــة دعــوى عامــة ضــد )........( 59 ســنة ، ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) ..... (  محصــن ، يقيــم مبدينــة 
الريــاض موقــوف بتاريــخ 1434/2/16هـــ وأحيــل للســجن العــام مبوجــب 
أمر اإلحالة ومتديد التوقيف  رقم هـ را/22354/3وتاريخ1434/3/2هـ 

اســتنادا للمــادة رقــم 113  مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة .
حيــث إنــه بتاريــخ 1434/2/16هـــ تقــدم املواطــن ..... ببــالغ مفــاده قيــام 
املذكــور والــذي يعمــل حارســا للمدرســة التــي تدرس بها ابنتــه ... البالغة 
مــن العمــر 7 ســنوات بالتحــرش بهــا يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/2/12هـ 
بعــد أن قــام بإنزالهــا صبــاح ذلــك اليــوم باكــرا وانــه قــام بتقبيلهــا وملــس 
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دبرهــا وقبلهــا وباســتنطاق الطفلــة ... ذكــرت بأنــه عندمــا قــام والدهــا 
بإيصالهــا للمدرســة صباحــا ويف وقــت مبكــر لــم يكــن يف املدرســة 
احــد قــام املذكــور برفعهــا وتقبيلهــا علــى فمهــا وقــام بلمــس عورتهــا 
بأنــه  ذلــك يف غرفتــه وأضافــت  بفعــل  قــام  وانــه  واألمــام  اخللــف  مــن 
ســبق أن فعــل ذلــك قبــل هــذه املــرة وباســتجواب املذكــور ذكــر بــأن 
املدعــي قــام بإحضــار ابنتــه باكــرا ولــم يكــن باملدرســة أحــدا فقــام 
بفتــح األبــواب لهــا وإضــاءة األنــوار وإدخالهــا لداخــل املدرســة إال أنهــا 
عنــد دخولهــا وعــدم مشــاهدتها ألحــد بداخــل املدرســة جعلهــا تبكــي 
وتعــود إليــه فجعلهــا تنتظــر معــه عنــد بوابــة املدرســة حلــن قــدوم احــد مــن 
الطالبــات وأضــاف بأنــه ســبق وان تقــدم احــد أوليــاء األمــور قبــل ســنه 
عليــه بدعــوى مماثلــه وبالبحــث عــن الدعــوى الســابقة عليــه تبــن قيامــه 
ــات وتقبيلهــا ولعــدم وجاهــة الســير يف الدعــوى مت  بضــم إحــدى الطالب
حفــظ أوراق تلــك القضيــة اســتنادا للمــادة رقــم 62 مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة  وأســفرت إجــراءات التحقيــق عــن اتهامــه باســتغالل عملــه 

حارســا ملدرســة بالتحــرش بالطالبــات جنســيا .
وذلك لألدلة والقرائن التالية:

1. ملا جاء يف أقواله املدونة مبلف االستجواب املرفق لفه )6(  .
2. وجود سوابق مماثلة عليه ترجح قيامه بهذا العمل.

وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجله عليه .
 وحيــث إن مــا اقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــه. وبــاهلل 

التوفيــق
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أنكــر الدعــوى جملــة وتفصيال فجرى 
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ــا  ــا ال أعرفــه وإمن ــد البنــت خصومــة فقــال أن ســؤاله هــل بينــك وبــن وال
أحضرهــا والدهــا ذات يــوم يف وقــت مبكــر فقمــت بفتــح بــاب املدرســة 
ــى  ــاب املدرســة حت ــد ب ــا فخرجــت تبكــي مــن اخلــوف فأجلســتها عن له
جــاء الطالبــات واإلداريــات هكــذا أجــاب فجــرى ســؤاله هــل ســبق أن 
حترشــت بطالبــة فقــال ال فجــرى ســؤاله ذكــرت يف أقوالــك ص 4 لفــة 
أن هنــاك دعــوى ســابقة يف حتــرش ضــد طالبــة فقــال يف العــام الســابق 
صــدرت قضيــة حتــرش أنــا بــريء منهــا فقــام والــد الطالبــة بكتابــة 
ورقــة وقــال إنهــا تنــازل وطلــب منــي التوقيــع عليهــا فوقعــت وتفأجــات 
أن فيهــا إقــرارًا منــي بأنــي قمــت بضــم ابنتــه وتقبيلهــا وأنــا أمــي ال أقــرأ 
وال أكتــب  هكــذا أجــاب كمــا جــرى االطــالع علــى أقــوال الطفلــة ... 
ذات ســبع ســنوات واملــدون يف 27 / 2 واملتضمــن أن والدهــا أحضرهــا 
للمدرســة باكــرًا ولــم يكــن يف املدرســة أحــد وأن حــارس املدرســة 
ــف يف  ــى فمهــا وملــس عورتهــا مــن األمــام واخلل قــام برفعهــا وتقبليهــا عل
غرفتــه وأنــه قــام بفعــل هــذا مــن قبــل أ . هـــ كمــا جــرى االطــالع لفــة ) 
7 ( علــى صــورة القضيــة التــي فيهــا إفــادة االدعــاء العــام إقــرار املدعــى 
عليــه بضــم طالبــة ذات عمــر اثنــي عشــر ســنة وتقبيلهــا فبنــاء علــى مــا 
ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وألن األصــل البــراءة ولقيــام القرائــن الدالــة 
علــى تهمــة التحــرش املذكــور وهــي إقــراره بوجــود ســابقة التحــرش 
الــذي اعتــذر بعــدم قراءتــه ومــا جــاء يف أقــوال الطفلــة ونفيــه العــداوة 
مــع والدهــا أو معرفتــه وملــا جــاء يف أقــوال مديــرة املدرســة الــواردة يف 
التحقيــق ص 5 لفــة ) 8 ( أن املدعــى عليــه قــد نقــل لســوء أخالقــه وأن 
عليــه عــدة شــكاوى وملشــروعية التعزيــر بالقرينــة كمــا حبــس النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم رجــاًل تهمــة رواه أبــو داود وقــال الترمــذي حســن 
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صحيــح ولكبــر ســن املدعــى عليــه ولكــون مــن وقــع عليــه التحــرش 
بالتحــرش  عليــه  املدعــى  إدانــة  لــدي  يثبــت  لــم  فإنــه  القاصــرات  مــن 
بطفلــة وإمنــا قامــت عليــه القرينــة وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه 
أربعــة أشــهر وجلــده ســبعن جلــدة وأوصــي بنقلــه إلــى عمــل ال عالقــة 
لــه بالنســاء وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه االعتــراض بالئحــة 
اعتراضيــة وأفهــم بالنظــام وقــرر املدعــي العــام االعتــراض مكتفيــًا 
بالئحــة الدعــوى وكان النطــق باحلكــم يف 15 / 4 / 1434 هـــ وأغلقــت 
اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل على 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/06/10 هـــ افتتحــت اجللســة 
ــة  وفيهــا حضــر  )........( يحمــل ســجل مدنــي رقــم ) ....  الســاعة  الثامن
( وكيــل املدعــى عليــه / .... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
ــخ : 1434/03/21هـــ  ــة برقــم )........( و التاري العــدل مبحافظــة الدرعي
املخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة و املدافعــة و اإلقــرار و اإلنــكار قبــول 
ــه باحلكــم و تراجعــه عــن  ــخ و قــرر قناعــة موكل احلكــم و نفيهــا ... إل
االعتــراض  و عليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/10 هـــ
احملكمــة  يف  القاضــي   )........( د  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة بالريــاض ففــي يــوم الثالثــاء 1434/08/09هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة الثامنــة و الربــع و قــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بقــرار املالحظــة رقــم .... يف 1434/07/10هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة 
أنــه » بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه و أوراق املعاملــة لوحــظ باألكثرية 
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أن فضيلتــه لــم يرفــق صــورة كاملــة لضبــط القضيــة و ال بــد مــن ذلــك 
إلجــراء مــا يلــزم  »و جوابــًا علــى ذلــك فقــد مت إرفــاق صــورة كاملــة 
لضبــط القضّيــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

حــرر يف 1434/08/09هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
 .... برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
وتاريــخ 1434/9/16هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
وتاريــخ 1434/4/20هـــ    ... برقــم  املســجل   .... د.  الشــيخ/  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضد .... التهامه باســتغالل عمله بالتحرش 
علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون و 
مفصــل بــه و حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي واحلقــه بالقــرار وصــورة 
قررنــا  1434/7/10هـــ   وتاريــخ   ..... رقــم  قرارنــا  علــى  بنــاًء  ضبطــه 
باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم أخيــرًا. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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رقم الدعوى : 34136208 رقم قرار التصديق 

من محكمة االستئناف:34354716 
تاريخه:1434/11/19هـ

حتــرش - مضايقــة امــرأة - إقامــة عاقــة محرمــة - خلــوة - إرســال 
ــاة - اإلنســان مســؤول عمــا حتــت يــده  -  رســائل بذيئــة - التغريــر بفت

التعزيــر بالســجن و اجللــد وأخــذ التعهــد. 

قاعدة ) اإلنسان مسؤول عما حتت يده ( .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بإقامــة عالقــة محرمــة مــع فتــاة 
ال متــت لــه بصلــة شــرعية و اخللــوة بهــا و مضايقتهــا و إزعاجهــا و إرســال 
رســائل بذيئــة و فاضحــة و غيــر الئقــة و التغريــر بهــا ، حيــث تقدمــت 
ــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ، تتضمــن  ــاة بشــكوى لهيئ فت
أنهــا تعرفــت علــى املدعــى عليــه ، ويظهــر عليــه عالمــات التديــن ، 
ــوة بهــا ، وابتزازهــا ، وكان يرســل  وقــد وعدهــا بالــزواج ، وقــام باخلل
لهــا رســائل علــى جوالهــا ، وباإلطــالع علــى الرســائل وجــد عــدد مــن 
الرســائل التــي حتتــوي علــى كلمــات بذيئــة ، وفاضحــة ، وغيــر الئقــة 
، وقــد أقــر املدعــى عليــه بإرســال رســائل نصيــة للفتــاة وطلــب املدعــي 
العــام تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مــا نســب إليــه ، أنكــر املدعــى عليــه 
مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام ســوى أنــه دفــع لهــا مبلغــًا ماليــًا حلاجتهــا 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  وتاريــخ 1434/03/23هـــ  برقــم 34136208  بتبــوك  اجلزائيــة 
يــوم  ففــي  1434/03/23هـــ  وتاريــخ   34723136 برقــم  باحملكمــة 
اخلميــس املوافــق 1434/10/08 هـــ حضــر املدعــي العام )........( اجلنســية 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )........( واملعمــد مــن مرجعــه مبوجــب اخلطــاب 
رقــم 17276 يف 1434/9/9هـــ وحضــر حلضــوره )........( البالــغ من العمر 
36 عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )........( وبالرجــوع 

وُطِلــب مــن املدعــي العــام بينتــه علــى دعــواه ، فقــرر أنــه ليــس لديــه إال 
مــا جــاء يف أوراق املعاملــة ،  فجــرى االطــالع عليهــا فوجــد مــن ضمنهــا 
: رســائل بذيئــة و غيــر الئقــة صــادرة مــن اجلــوال الــذي كان بحــوزة 
ــه :  ــى املدعــى علي ــك عل ــاة ، و بعــرض ذل ــى جــوال الفت ــه إل املدعــى علي
صــادق علــى أن اجلــوال لــه و لكــن أنكــر إرســاله هــذه الرســائل ، كما 
وجــد مــن ضمنهــا إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــا بإرســال رســائل خادشــه 
للحيــاء جلــوال الفتــاة املشــتكية وبعرضــه علــى املدعــى عليــه صــادق علــى 
صــدور اإلقــرار منــه ، و دفــع بأنــه لــم يتــم قــراءة الرســائل عليــه ، بنــاء 
ــد و  ــه بالســجن واجلل ــر املدعــى علي ملــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزي
وأخــذ التعهــد عليــه بعــد تكــرار مــا حصــل  لقــاء إدانتــه مبــا نســب إليــه 
يف دعــوى املدعــي العــام ســوى اخللــوة بهــا، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم ، 
وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى 

وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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للمعاملــة وجدتهــا مشــتملة علــى الئحــة دعــوى عامــة ضــد علــي املذكــور 
وفيهــا أنــه بتاريــخ 1433/10/10هـــ تقدمــت فتــاة بشــكوى لهيئــة األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مفادهــا أنهــا تعرفــت علــى املدعــى عليــه 
ويظهــر عليــه عالمــات التديــن وعدهــا بالــزواج يف بدايــة عالقتهمــا إلــى 
أن اســتمرت العالقــة وقــد قــام املدعــى عليــه باخللــوة بهــا و ابتزازهــا 
حســب ادعائهــا وكان يرســل لهــا رســائل عبــر جوالــه رقــم ) ...( إلــى 
جوالهــا فتــم االتصــال علــى املدعــى عليــه مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف 
لطلــب حضــوره فرفــض وقــام بإغــالق هاتفــه اجلــوال فتمــت مخاطبة جهة 
عملــه لكونــه يعمــل عســكري يف القــوات املســلحة باملنطقــة الشــمالية 
الغربيــة إلحضــاره ووردت إفادتهــم  بــأن املدعــى عليــه متغيــب عــن عملــه 
مشــاهدة  .وبتاريــخ 1433/12/27هـــ مت  تاريــخ 1433/10/21هـــ  مــن 
املدعــى عليــه مــن قبــل أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف بحــي الصاحليــة 
بالقــرب مــن مركــز هيئــة اخلالديــة فتــم التنســيق مــع الدوريــات األمنيــة 
والقبــض عليــه وإحالتــه ملركــز شــرطة احلمــراء وباالطــالع علــى جــوال 
الفتــاة عثــر علــى رســائل بلــغ عددهــا )37( ســبعة وثالثــن رســالة واردة 
بأنهــا  واتضــح  الفتــاة  جــوال  إلــى   )...( رقــم  عليــه  املدعــى  جــوال  مــن 
رســائل حتتــوي علــى كلمــات بذيئــة وفاضحــه وغيــر الئقــة وقــد مت 
ــة  ــأوراق القضي ــواردة يف محضــر خــاص مت إرفاقــه ب ــغ الرســائل ال تفري
لفــة رقــم )5- إلــى  8( كمــا مت  االطــالع علــى جــواالت املدعــى عليــه ولــم 
يتضــح وجــود شــيء يفيــد القضيــة كمــا مت متكــن الفتــاة مــن االطــالع 
ــي  ــا ليســت هــي اجلــواالت الت ــه وأفــادت بأنه ــى جــواالت املدعــى علي عل
كانــت معــه أثنــاء العالقــة وبســماع أقــوال املدعــى عليــه / ... مــن قبــل 
رجــل الضبــط اجلنائــي مبركــز الشــرطة أقــر بأنــه قــام بإرســال رســائل 
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نصيــة جلــوال الفتــاة وأفــاد بــأن الفتــاة املذكــورة اتصلــت عليــه يف شــهر 
رجــب عــام 1432هـــ وكانــت تســأله عــن الســنة والشــيعة وبعدهــا قامــت 
بإزعاجــه كمــا أفــاد بأنــه كان بينــه وبــن الفتــاة اتصــاالت ورســائل 
ــه قــام  ــاة كمــا أفــاد بأن ــه رســائل تخــص الفت ــه ال يوجــد لدي ــة وأن نصي
بإعطائهــا مبلغــًا ماليــًا وقــدره )1000( ألــف ريــال يف نهايــة عــام 1432هـــ 
عنــد ســوق ) ... ( وبســماع أقــوال الفتــاة / ...  لــدى جهــة التحقيــق أفــادت 
بأنهــا تعرفــت علــى املدعــى عليــه يف ســوق )...( وبعدهــا اســتمرت العالقة 
بينهمــا وكان مينيهــا بالــزواج وبعــد ذلــك حصلــت مشــكلة بينهمــا وقــام 
بتهديدهــا بنشــر صورهــا وأن لديهــا تســجياًل صوتيــًا ســوف توافينــا 
بــه وأفــادت بــأن الصــوت رديء جــدًا قــد ال يفهــم منــه شــيء - كمــا 
أفــادت بأنــه لــم يرســل لهــا صــورا أو مقاطــع فيديــو بــل أرســل لهــا رســائل 
فيهــا تهديــد وأنهــا قامــت مبســحها مــن جهازهــا وحتــى تاريخــه لــم تقــم 
الفتــاة بإحضــار مــا يثبــت االبتــزاز ولــم تتجــاوب يف احلضــور رغــم محاولــة 
طلبهــا أكثــر مــن مــرة عــن طريــق االتصــال عليهــا وعــن طريــق التنســيق 
مــع هيئــة األمــر باملعــروف كمــا أنــه يف حــن ضبــط إفادتهــا لــدى جهــة 
التحقيــق لــم تســتطع اجللــوس يف مكتــب التحقيــق ســوى نصــف ســاعة 
وأفــادت بأنهــا خائفــة مــن الفضيحــة عنــد ذويهــا وقامــت باخلــروج مــن 
ــه / ... لــدى جهــة التحقيــق   مكتــب التحقيــق وباســتجواب املدعــى علي
أقــر بــأن الرســائل الــواردة مبحضــر تفريــغ الرســائل مرســلة مــن جوالــه 
إلــى جــوال الفتــاة وأفــاد بــأن هــذه الرســائل صــدرت بصيغــة مبالغــة وأن 
بعــض الرســائل لــم يقــم بإرســالها ويعتقــد أن بعــض زمالئــه أرســلها وأنــه 
ال يســتطيع إحضــار زمالئــه وأنــه أيضــًا ال يذكرهــم وأفــاد بأنــه لــم  
يــرى الفتــاة إال مــرة واحــدة بالليــل وهــي بعباءتهــا وال يعــرف جســمها 
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كمــا أفــاد بــأن الفتــاة أخــذت رقمــه مــن جريــدة الوســيلة واتصلــت عليــه 
العــام املاضــي يف شــهر رجــب تطلــب منــه جــوااًل بالتقســيط فذكــر لهــا 
بأنــه البــد لهــا مــن إحضــار كفيــل أو محــرم فلــم تســتطع أن حتضــر ثــم 
قامــت مبراســلته واالتصــال عليــه لغــرض إقامــة عالقــة معــه كمــا أفــاد 
ــم  ــه يف االتصــاالت والرســائل ث ــرت علي ــه يتحاشــاها ولكنهــا أكث بأن
طلبــت منــه مبلغــًا ماليــًا كســلفة فقــام بإيصــال املبلــغ لهــا عنــد ســوق 
ــاة أخــرى تدعــي أنهــا  ــا فت ــغ بيدهــا وكان برفقته ) ... ( واســتلمت املبل
أختهــا واســتمرت علــى هــذا احلــال حتــى دخــل الســجن بقضيــة شــيك يف 
شــهر رجــب لعــام 1433هـــ وخــرج يف شــهر شــوال مــن نفــس العــام ومنــذ 
دخولــه إلــى الســجن وإلــى اآلن لــم تقــم الفتــاة مبراســلته أو االتصــال بــه 
كمــا أفــاد بــأن ســبب دعــوى الفتــاة عليــه الرســائل املرفقــة بــاألوراق 
وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام  للمدعــى عليــه / ... بإقامــة 
عالقــة محرمــة مــع فتــاة ال متــت لــه بصلــة شــرعية واخللــوة بهــا ومضايقتهــا 
ــر  ــر الئقــة لهــا والتغري ــة وفاضحــه وغي وإزعاجهــا وإرســال رســائل بذيئ

بهــا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
1- اعترافــه -املنــوه عنــه - املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 1-2( مــن دفتــر 
االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )1( واملــدون علــى اللفــات املرفقــة رقــم )25-

)27-26
2- محضــر هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر املرفــق لفــة رقــم 

)14-13 (
3- محضر تفريغ الرسائل - املنوه عنه - املرفق لفة رقم )5-إلى- 8(

4- محضــر الدوريــات األمنيــة املرفــق لفــة رقــم )16( وحيــث أن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
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لــذا أطلــب: 1- إثبــات مــا أســند إليــه 2- احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
رادعــة لــه وزاجــرة لغيــره 3- تشــديد العقوبــة عليــه لكونــه غــرر بهــا 

ــم( . ــأن احلــق اخلــاص ال زال قائ ــن )علمــًا ب مبظهــر التدي
وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن أننــي قابلــت الفتــاة وأعطيتهــا ألــف ريــال عنــد ســوق ... وأن 
ــد لــي فصحيــح وهــو خــاص  اجلــوال املذكــور يف الدعــوى جوالــي وعائ
باملكتــب ويســتخدمه كذلــك موظفــي املكتــب وأمــا مــا ذكــره مــن 
قيامــي بإقامــة عالقــة محرمــة مــع فتــاة ال متــت لــي بصفــة شــرعية واخللــوة 
بهــا ومضايقتهــا وإزعاجهــا وإرســال رســائل بذيئــة وفاضحــة وغيــر الئقــة 
لهــا والتغريــر بهــا فغيــر صحيــح والصحيــح أن هــذه الفتــاة اتصلــت بــي 
تريــد أن تشــتري بالتقســيط فذكــرت لهــا أنــه البــد مــن إحضــار كفيــل 
أو معــرف للمــرأة فأصبحــت تلــح وتكثــر االتصــال وذكــرت لــي بأنهــا 
وقــد كان بصحبتهــا   ... ريــال عنــد ســوق  ألــف  محتاجــة فأعطيتهــا 
ــرة حضــرت للمكتــب وأعطــت العامــل قــدر  امــرأة أخــرى وبعدهــا بفت
فيــه دجــاج مطبــوخ فأحضــره لــي وال أعلــم مــا املناســبة فقــرأت عليــه 
فيــه  يكــون  أن  وخشــيت  منتنــه  ريحتــه  ألن  يرميــه  أن  منــه  وطلبــت 
ســحر وأصبحــت تكثــر االتصــال علــي بشــأن هــذا القــدر وال أعلــم 
ــد املــال منــي هكــذا أجــاب  ســبب شــكواها ضــدي وأعتقــد أنهــا تري
وبعــرض مــا جــاء يف إجابتــه علــى املدعــي العــام قــال الصحيــح مــا جــاء يف 
دعــواي وبطلــب البينــة منــه قــال بينتــي مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى وأوراق 
املعاملــة هكــذا قــرر ورفعــت اجللســة للدراســة والتأمــل ويف يــوم األربعــاء 
املوافــق1434/10/14 هـــ حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبدراســة 
أوراق املعاملــة وجــدت علــى اللفــات مــن ) 5-8( محضــر تفريــغ رســائل 
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معــد مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وجــاء فيــه متــت 
مشــاهدة رســائل واردة علــى جــوال الفتــاة املهــددة مــن جــوال رقــم ) ...( 
وهــي خادشــه للحيــاء ومدونــه يف ضبــط القضيــة وحتــت هــذا احملضــر 
توقيــع منســوب لعضــوي الهيئــة ... و ... وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
قــال صحيــح أن اجلــوال املذكــور يف احملضــر جوالــي ولكنــه خــاص 
باملكتــب وأننــي أرســلت الرســالة التــي حتتــوي علــى رحــم اهلل أســد 
ــد  ــى أبشــتري لــك قــدر جدي الســنة وكذلــك الرســالة التــي حتتــوي عل
وأمــا بقيــت الرســائل فــال أذكرهــا هكــذا أجــاب كمــا وجــدت علــى 
وفيــه  عليــه  املدعــى  مــع  األولــى حتقيقــا  اللفــة  مــن  الثانيــة  الصفحــة 
إقــرار بإرســال رســائل خادشــة للحيــاء علــى جــوال الفتــاة وعليــه توقيــع 
بالبصمــة منســوب إليــه وبعرضــه عليــه قــال صحيــح أننــي أقــررت بذلــك 
ولكــن لــم يتــم علــي قــراءة الرســائل هكــذا أجــاب فنظــرا إلــى مــا دون 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه مبقابلــة الفتــاة وإعطائهــا 
مبلــغ مالــي وإقــرار بــأن اجلــوال الــذي صــدرت منــه الرســائل جلــوال الفتــاة 
وألن  أعــاله  املــدون مضمونــه  الرســائل  جــاء يف محضــر  وملــا  جوالــه 
اإلنســان مســئول عمــا حتــت يــده وبنــاء علــى جميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه بإقامــة عالقــة محرمــة مــع فتــاة ال متــت لــه بصلــة 
شــرعية ومضايقتهــا وإزعاجهــا وإرســال رســائل بذيئــة وفاضحــة وغيــر 
ــوة بهــا وقــررت تعزيــره  الئقــة والتغريــر بهــا ولــم يثبــت لــدي إدانتــه باخلل
بجلــده ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة وحبســه ملــدة شــهرين يحتســب منهــا 
ــه بعــدم تكــرار مــا  ــة وأخــذ التعهــد علي ــى ذمــة القضي ــرة إيقافــه عل فت
حصــل منــه ومبــا ذكــر حكمــت فقــرر احملكــوم عليــه قناعتــه بــه ولــم 
يقنــع بــه املدعــي العــام معلــال ذلــك بقلــة احلكــم وطلــب متييــزه مكتفيــا 
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بالئحــة الدعــوى عــن الالئحــة االعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وســيتم بعــث 
كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب 
املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

وســلم . حــرر يف  1434/10/14هـــ
احلمد هلل وحده وبعد  فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة اجلزائية الثانية يف 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى املعاملــة الــواردة من احملكمة 
اجلزائيــة بتبــوك برقــم 342270742 وتاريــخ 1434/10/18هــــ املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي ...برقــم 34330734وتاريــخ 
ــه ...   1434/10/14هــــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى علي
يف قضيــة حتــرش ومعاكســة وعلــى النحــو املوضــح يف القــرار واملتضمن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق قررنــا املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34241950 تاريخه: 1434/06/14هـ 
رقم الدعوى: 34150032 رقم قرار التصديق 

من محكمة االستئناف : 34295385 تاريخه: 
1434/08/13هـ

حتــرش - مضايقــة امــرأة - إقامــة عاقــة محرمــة - اصطحــاب امــرأة - 
محاولــة االعتــداء علــى امــرأة - حيــازة مقاطــع - التعزيــر بالســجن و 

اجللــد - مصــادرة اجلــوال . 

1. مــا ذكــره أهــل العلــم مــن أن التعزيــر باملــال جائــز شــرعَا - وهــو 
مذهــب املالكيــة و احلنابلــة وهــو مــا اختــاره شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  

و ابــن القيــم . 
2. قاعدة ) األصل أن اإلنسان مؤاخذ عما بحوزته ( . 

3. فتــوى الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم - رحمــه اهلل - املتضمنــة أن عضــو 
هيئــة األمــر باملعــروف و النهــي عــن املنكــر ال يطلــب منــه مزكيــني .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بإقامــة عالقــة محرمــة مــع املــرأة 
املشــتكية و اصطحابهــا و محاولــة االعتــداء عليهــا و حيــازة مقاطــع 
جنســية و تصويــر ذكــره ، و إرســال الصــور لعــدد مــن الفتيــات ، حيــث 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه إثــر شــكوى مــن إحــدى النســاء بأنهــا 
تعرضــت العتــداء ومحاولــة اغتصــاب داخــل ســيارة املدعــى عليــه  بعــد 
ركوبهــا معــه إليصالهــا ألحــد األماكــن ، فغيــر مســار الطريــق  وحــاول 
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احملكمــة  يف  القاضــي   )........( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل اجلزائيــة مبكــة املكرمــة وبن
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34150032 وتاريــخ 
وتاريــخ   34798078 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/04/01
1434/04/01هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1434/04/29 هـــ افتتحــت 

اغتصابهــا واالعتــداء عليهــا بالســيارة  حتــى أقنعتــه أنهــا ســتخرج مــرة 
أخــرى وأعطتــه رقــم جوالهــا فأخــذ يكثــر االتصــال عليهــا ،  وواعدتــه 
باخلــروج ، فتــم القبــض عليــه ، وضبــط بحوزتــه جهــاز جــوال ، يحتــوي 
علــى مقاطــع جنســية وأرقــام نســاء وفتيــات بأســماء مســتعارة ، ووجــد 
 ، النســاء  هــؤالء  إلــى  الذكــري  قضيبــه  صــورة  بإرســال  يقــوم  أنــه 
واتضــح أن املدعــى عليــه قــام باالعتــداء علــى املــرأة املشــتكية ومحاولــة 
اغتصابهــا ، كمــا دون محضــر محادثــة بــن املدعــى عليــه واملدعيــة ، 
وطلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن والغرامــة ومصــادرة 
جوالــه املســتخدم يف اجلرميــة وتطبيــق نظــام مكافحة اجلرائــم املعلوماتية 
، وتعزيــره لقــاء إقامــة عالقــة محرمــة مــع املــرأة ومحاولة االعتــداء عليها 
، أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام توجيــه التهمــة  
للمدعــى عليــه مبــا نســب إليــه وبنــاًء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة 
بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن ومصــادرة جوالــه املســتخدم يف اجلرميــة و 
إدخــال قيمتــه يف حســاب مؤسســة النقــد ، قــرر املدعــى عليــه واملدعــي 
العــام اعتراضهمــا علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة وُصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .
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اجللســة الســاعة 15 : 08  وفيها حضر املدعي العام ... ســعودي اجلنســية 
املكلــف برقــم هـــ م / 2/ 1/ 6057 يف 1/1 / 1433هـــ وادعــى قائــاًل 
أدعــي علــى : )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل رقــم )........( 
بتاريــخ 1434/2/24هـــ وبنــاًء علــى محضــر رجــال الضبــط اجلنائــي بهيئة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن النكــر املتضمــن القبــض علــى املدعــى 
ــى  ــل امــرأة ترغــب الســتر عل ــر الشــكوى املقدمــة لهــم مــن قب ــه  إث علي
نفســها والتــي مفادهــا إنهــا تعرضــت العتــداء ومحاولــة اغتصــاب  داخــل 
ســيارته نــوع......... موديــل 2008 لوحــة ).......( أثنــاء ركوبهــا معه مشــوار 
مــن أمــام مكتــب الضمــان االجتماعــي إلــى ســوق املجــاز بالعزيزيــة إال 
ــًا  ــع للســيل طالب ــق الشــرائع الطال ــى طري ــه متجهــا عل إنهــا تفاجــأت بأن
إلــى منزلــه الكائــن بحــي الشــرائع إال إنهــا رفضــت  منهــا مرافقتــه 
وصرخــت فقــام مباشــرة بإيقــاف ســيارته علــى قارعــة الطريــق والنــزول 
منهــا وتأمــن األبــواب اخللفيــة مباشــرة وكان زجــاج الســيارة مظلــل 
متامــا ومــن ثــم ركــب باملقعــد األمامــي وقفــز معهــا باملقعــد اخللفــي وقــام 
باالعتــداء عليهــا محــاوال اغتصابهــا بالقــوة بعــد أن قــام بســحب جوالهــا 
منهــا عنــوة لكــي ال تســتنجد بأحــد مــع أنهــا قاومتــه وامتنعــت ودفعتــه 
بالقــوة ولكــن بــدون جــدوى وعندمــا رأتــه كاملســعور جلــأت ملسايســته 
واقناعــه بأنهــا ســتواعده وتخــرج معــه مــرة أخــرى ممــا جعلــه يقتنــع 
بذلــك بعدمــا حــاز علــى رقــم جوالهــا ومــن ثــم بــدأ يتصــل عليهــا بكثــرة 
ويراســلها ........ مــن جوالــه رقــم)........(  وقــد حضــر املدعــى عليــه إلــى 
ســوق ........ ليصطحــب املــرأة إلــى منزلــه ...... ويكــرر فعلتــه  ووجــد 
بحوزتــه جــوال نــوع ......... رقمــه التسلســلي ).../...( وبداخلــة شــريحة 
اتصــال..... - ويحتــوي علــى أرقــام نســاء وفتيــات بأســماء مســتعارة يقــوم 
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بإرســال قضيبــه الذكــري عليهــن ويحتــوي علــى مقاطــع وصــور جنســية 
ــذي اســتخدمه يف التواصــل مــع املــرأة املشــتكية )وقــد  وهــو اجلــوال ال
مت إعــداد محضــر مشــاهدة (بذلــك كمــا وجــد بحوزتــه جــوال اخــر  
وبداخلــة شــريحة اتصــال علمــا بأنــه اثنــاء ذلــك قــال )أعطونــي الســكن 
اللــي بالســيارة خلونــي اقتــل نفســي( ومت التحفــظ علــى الســكن نــوع 
.....وقــد اتضــح إنــه يســتغل العمــل علــى ســيارته بالذهــاب  إلــى أماكــن 
بعيــدة ومــن ثــم يقــوم باالعتــداء عليهــن والتحــرش بهــن واغتصابهــن، 
واتضــح إن املدعــى عليــه  قــام باالعتــداء علــى املــرأة املشــتكية ومحاولــة 
عليــه  املدعــى  بــن  هاتفيــة  محادثــة  ســماع  محضــر  ودون  اغتصابهــا 
واملــرأة املشــتكية  ومفــاد االتصــال  حتديــد موعــد املقابلــة  بينهمــا 
واملــرأة تســأل املدعــى عليــه بقولهــا ) كيــف  جــاء علــى بالــك تنــزل 
وتغلــق األبــواب شــكلك ســويت مــع غيــري( فقــال )مــدري كيــف جــات 

علــى بالــي وأنــا خفــت انــك تفكــن البــاب وتنزلــن(
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بإقامــة عالقــة 
محرمــة مــع املــرأة املشــتكية واصطحابهــا ومحاولــة االعتــداء عليهــا 
وحيــازة مقاطــع جنســية وتصويــر ذكــره وإرســاله لعــدد مــن الفتيــات 
وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومجــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعا ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي :
1. احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء إقامــة عالقــة محرمــة مــع املــرأة 

ــداء عليهــا  ــة االعت املشــتكية واصطحابهــا ومحاول
2. الســجن والغرامــة وفقــا للفقــرة)1( مــن املــادة السادســة مــن نظــام 
بتاريــخ  )م/17(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املعلوماتيــة  اجلرائــم 

1428/3/8هـــ لقــاء انتــاج صــور مجرمــة وإرســالها عبــر اجلــوال
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3ـ مصــادرة اجلــوال نــوع ......... رقمــه التسلســلي).../...( املســتخدم يف 
اجلرميــة وفقــا للمــادة الثالثــة عشــر مــن ذات النظــام )علمــا بــأن احلــق 
اخلــاص انتهــى بالتنــازل( هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أنكــر مــا 
جــاء يف الدعــوى وقــال إن جوالــي اشــتريته مســتخدم وفيــه صــور قدميــة 
وأن املــرأة هــي التــي كانــت تراســله  هكــذا أجــاب وبســؤاله ملــاذا لــم 
حتذفهــا قــال ال أعــرف لذلــك هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام 
عــن البينــة فقــال أطلــب إمهالــي إلحضارهــا يــوم االثنــن 6/ 5/ 1434هـــ 
التاســعة صباحــًا  الســاعة  اجللســة  وأقفلــت  التاســعة صباحــًا  الســاعة 
ويف يــوم  االثنــن املوافــق 1434/05/06 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة   
وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن 
البينــة فقــال لــم حتضــر وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا يف يــوم االثنــن 20 
/ 5/ 1434هـــ الســاعة التاســعة صباحــًا وعليــه أقفلــت اجللســة الســاعة 
الثانيــة عشــر ظهــرًا يف يــوم االثنــن املوافــق1434/05/20 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة )10.00( وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
وجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه قــال لــم حتضــر وأطلــب إمهالــي 
عليــه رفعــت اجللســة إلــى يــوم االثنــن 1434/5/27هـــ الســاعة التاســعة 
وأقفلــت اجللســة الســاعة )10.30( وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/20 هـــ ويف 
يــوم  االثنــن املوافق1434/05/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة )11.00( 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وجــرى ســؤال املدعــي العــام 
عمــا طلــب االمهــال ألجلــه قــال حضــرت البينــة وأطلــب ســماعها وعليــه 
حضــر ... ســعودي ســجل رقــم ... وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال 
أشــهد هلل تعالــى مبــا جــرى يف املكاملــة الهاتفيــة التــي متــت بــن املجنــي 
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عليهــا واجلانــي يف مركــز الهيئــة واملتضمنــة )قــال فيــك نــروح البيــت. 
قالــت بــس مــا تكــون تســوي لــي زي ذاك اليــوم قــال ذاك اليــوم جانــي 
شــعاف. قالــت وكنــت غيــر طبيعــي. قــال يعنــي الســاعة كــم بكــرة. 
قالــت الســاعة  9 صباحــًا. قــال واهلل مــن جــد يــا قلبــي علــى طــول. قالــت 
بــس كيــف جــاءت علــى بالــك تنــزل وتقفــل االبــواب شــكلك ســويت مــع 
غيــري. قــال مــا دري كيــف جــاءت علــى بالــي وأنــا خفــت أنــك تفكــن 
البــاب وتنزلــن( أ.هـــ هكــذا شــهد وبعــرض مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد 
علــى املدعــى عليــه قــال مــا جــاء يف شــهادته غيــر صحيــح هكــذا أجــاب 
وبســؤال املدعــي العــام ألديــك مزيــد بينــة قــال نعــم وأطلــب إمهالــي 
إلحضارهــا وعليــه رفعــت اجللســة وأجلــت إلــى يــوم االثنــن 1434/6/5هـــ  
االثنــن  يــوم  الســاعة)11.30( ويف  اجللســة  وأقفلــت  التاســعة  الســاعة 
املوافــق1434/06/05 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11.00 وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة فقــال لــم 
حتضــر وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا يف يــوم الثالثــاء 6/13/ 1434هـــ 
ــة عشــر  ــت اجللســة الســاعة احلادي ــه أقفل الســاعة التاســعة صباحــًا وعلي

والنصــف صباحــًا .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/06/13 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 1.00 وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه  وبســؤال املدعــي العــام عمــا طلــب اإلمهــال ألجلــه قــال عدلــت 
عــن طلــب البينــة وأكتفــي مبــا جــاء يف أوراق املعاملــة وإجــراء الوجــه 
الشــرعي هكــذا أجــاب وعليــه جــرى االطــالع علــى أقوالــه صفحــة 
رقــم 13-14 واملتضمنــة إقــراره بتصويــر ذكــره فبنــاء علــى مــا تقــدم 
لــه  العائــد  اجلــوال  بوجــود صــور ومقاطــع يف  املدعــى عليــه   وإلقــرار 
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وألن مــا دفــع بــه ال يقبــل وألن األصــل أن اإلنســان مؤاخــذ عمــا بحوزتــه 
ولرجوعــه عــن أقوالــه يف تصويــر ذكــره ولعــدم البينــة علــى إرســال مــا 
ذكــر للغيــر وألن ذلــك موجــب التعزيــر وألن التعزيــر باملــال جائــز شــرعًا 
تيميــة  ابــن  اإلســالم  واختــاره شــيخ  واحلنابلــة  املالكيــة  وهــو مذهــب 
بامــرأة  العالقــة احملرمــة  إقامــة  القيــم وإلنــكار املدعــى عليــه  وابــن 
البينــة وألن  واصطحابهــا ومحاولــة االعتــداء عليهــا ولعــدم اكتمــال 
ــة  ــة توجــب توجيــه الشــبهة وألن عضــو هيئ شــهادة الشــاهد عضــو الهيئ
األمــر باملعــروف والنهــي  عــن املنكــر ال يطلــب منــه املزكيــن وألن 
هــذه فتــوى ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم رحمــه اهلل لذلــك كلــه 
فقــد ثبــت لــدى إدانــة املدعــى عليــه  بحيازتــه لصــور ومقاطــع جنســية 
ولــم يثبــت إرســالها إلــى الغيــر وتوجــه الشــبهة  بتصويــر ذكــره وقيامــه 
االعتــداء  ومحاولــة  واصطحابهــا  أجنبيــة  امــرأة  مــع  محرمــة  بعالقــة 
عليهــا وعليــه فقــد حكمــت عليــه مبــا يلــي: 1- صــرف النظــر عــن 
تطبيــق املــادة السادســة مــن نظــام اجلرائــم املعلوماتيــة 2-  بســجنه عشــرة 
أيــام لقــاء حيازتــه للصــور واملقاطــع وشــبهة تصويــر ذكــره 3- بســجنه 
أربعــة أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه و بجلــده مائتــي جلــده موزعــة علــى 
أربــع دفعــات بــن كل دفعــة وأخــرى أســبوعًا لقــاء شــبهة قيامــه بعالقــة 
محرمــه مــع امــرأة أجنبيــه واصطحابهــا ومحاولــة االعتــداء عليهــا تنفــذ 
بعــد انتهــاء احملكوميــة الســابقة  4- مصــادرة اجلــوال ذو .../ ...  وإدخــال 
قيمتــه يف حســاب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وبعــرض احلكــم 
ــه قــرر اعتراضــه بالئحــة وجــرى تســليمه نســخه مــن  ــى املدعــى علي عل
ــه ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ االســتالم وإذا  ــأن ل القــرار الشــرعي وأفهــم ب
مضــت املــدة ولــم يقــدم الالئحــة ســقط حقــه يف االعتــراض كمــا قــرر 
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القــرار  العــام إعتراضــه بالئحــة وجــرى تســليمه نســخة مــن  املدعــي 
الشــرعي وأفهــم بنظــام االســتئناف وأقفلــت اجللســة الســاعة الواحــدة 
والنصــف ظهــرًا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/13 هـــ
املوافق1434/09/08هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبكــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ... أنــا  لــدى  اجللســة  افتتحــت 
املعاملــة  ... وفيهــا عــادت   القاضــي  املكرمــة والقائــم بعمــل فضيلــة 
مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قرارهــا رقــم 34295385  وتاريــخ 
1434/8/13هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم الصــادر مــن فضيلتــه 
لــذا أمــرت باحلــاق ذلــك  برقــم 34241950  وتاريــخ 1434/6/14هـــ  
لضبطــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

. حــرر يف  1434/09/08 هـــ وصحبــه وســلم 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد: فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34938331 وتاريــخ 
1434/8/1 هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي رقــم  34241950  وتاريــخ 
يف  القاضــي   )........( الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  هـــ   1434/6/14
احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
ضــد )........( املتهــم بقضيــة حتــرش جنســي احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه. وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة قررنــا 
املوافقــة علــى احلكــم - واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34246414  تاريخه : 1434/06/20هـ  
رقم الدعوى : 34159717 

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34382558 تاريخه:1434/12/19هـ

حتــرش - مضايقــة امــرأة -  حيــازة جهــاز جــوال يحتــوي علــى مقاطــع 
جنســية - شــهادة الشــهود - توجه الشــبهة - التعزير باجللد - مصادرة 

اجلــوال - إتــاف الصــور - إبعــاد عــن البــاد .

ال عبــرة باإلقــرار إال يف مجلــس القضــاء -  كمــا يف نظــام املرافعــات 
الشــرعية املــادة رقــم )104( .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعى عليه مبعاكســة النســاء و حيازة جوال 
ــه  ــه مت القبــض علي ــى عــدد مــن املقاطــع اجلنســية ، حيــث إن يحتــوي عل
ــالغ  ــر ورود ب ــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ، إث ــل هيئ مــن قب
إليهــم مــن رجــال األمــن يف أحــد األســواق يتضمــن قيــام املدعــى عليــه 
مبضايقــة الفتيــات باملتاجــر ، ورمــي رقــم جوالــه ، فتــم القبــض عليــه ، 
وضبــط بحوزتــه جهــاز جــوال ، يحتــوي علــى 21 مقطعــًا جنســيًا وطلــب  
املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مــا نســب إليــه و مصــادرة اجلــوال 
وأنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام ، طلــب مــن املدعــي 
ــى دعــواه ، فأحضــر للشــهادة عضــوي احلســبة وبســماع  ــه عل العــام بينت
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شــهادتهما شــهدا علــى إقــرار املدعــى عليــه برمــي القصاصــة الورقيــة و 
وجــد يف جوالــه عــدد مــن املقاطــع اجلنســية و بعرضهــا علــى املدعــى عليــه 
أنكرهــا ، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى 
عليــه باجللــد لقــاء توجــه الشــبهة بحقــه مبــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام ، 
قنــع املدعــى عليــه باحلكــم و قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم 
بالئحــة وعــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبالحظــة حيــال 
مصــادرة اجلــوال و التوصيــة بإبعــاد املدعــى عليــه إلــى بالده ،مت إســتجابة 
حاكــم القضيــة باحلكــم مبصــادرة جهــاز اجلــوال املوصــوف يف الدعــوى 
و إتــالف الصــور التــي بداخلــه و التوصيــة بإبعــاد املدعــى عليــه ، قنــع 

املدعــى عليــه باحلكــم وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...  القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
ــخ 1434/04/07 هـــ  ــة مبكــة املكرمــة برقــم وتاري احملكمــة اجلزائي
املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1434/04/07 هـــ  ففــي يــوم الثالثــاء 
وفيهــا    12 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/04/16 
حضــر  ... بتعميــد مــن مرجعــه رقــم هـــ م /2 / أ / 342 وأدعــى قائــاًل 
أدعــي علــى ... 25 عامــًا مينــي اجلنســية مبوجــب بطاقــة بديلــة رقــم... حيــث  
بتاريــخ 1434/3/17هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل هيئــة 
ــالغ إليهــم مــن رجــال  ــر ورود ب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر إث
أمــن متاجــر الســعودية بحــي يتضمــن  قيــام املدعــى عليــه مبضايقــة 
الفتيــات باملتاجــر ورمــي رقــم جوالــه املــدون بقصاصــة ورقــة صغيــرة 



140

عليهــن وقــد مت القبــض عليــه أثنــاء خروجــه مــن أســواق ) ... ( ، و ضبــط 
بحوزتــه جــوال نــوع بــالك ) ... ( ورقمــه التسلســلي ) ... ( اتضــح انــه 
يحتــوي علــى أكثــر مــن)21( مقطــع جنســي خالــع. وعنــد القبــض عليــه 
أفــاد بــأن اســمه ... مبوجــب بطاقــة مــزورة )فصلــت لهــا أوراق مســتقلة(
بســماع أقــوال املدعــى عليــه اقــر برميــه قصاصــة ورقــة مســجل بهــا رقــم 
جوالــه علــى إحــدى النســاء وحيازتــه جلــوال يحتــوي علــى مقاطــع جنســية 

خالعــة.
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه مبعاكســة 
النســاء وحيــازة جــوال يحتــوي علــى عــدد مــن املقاطــع اجلنســية اخلالعــة.

وذلك لألدلة والقرائن التالية : 
1- إقراره املنوه عنه املدون على الصفحة رقم ) 5.4( مبلف االســتدالل 

املرفــق لفــة رقم ) 1(.
2- محضــر القبــض علــى املدعــى عليــه املنــوه عنــه املــدون علــى اللفــة 

رقم )5(. 
3- محضــر املشــاهدة واالطــالع علــى جــوال املدعــى عليــه املنــوه عنــه 

املــدون علــى اللفــة رقــم ) 4(.
ــه شــرعًا  ــه فعــل محــرم ومعاقــب علي ــه املدعــى علي وحيــث إن مــا قــام ب
لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيــره رادعــة 
ــة  ــر الداخلي ــة صاحــب الســمو امللكــي وزي ــه وفــق برقي وتشــديدها علي
جهــاز  ومبصــادرة  1418/3/25هـــ(  وتاريــخ   )15/4268/ )1ش  رقــم 

جوالــه نــوع ) ... ( ورقمــه التسلســلي ) ... ( .
هكــذا أدعــى وبســؤال املدعــى عليــه عــن مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام 
أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح جملــة 
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وتفصيــاًل هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه أجــاب قائــاُل 
نعــم لــدي وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا فأمهــل وحددت جلســة يــوم اإلثنن 
املوافــق 22 / 4 / 1434هـــ  .... وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/16 هـــ
احملكمــة  يف  القاضــي   )........( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة املســاعد برقــم .... وتاريــخ 
وتاريــخ   34850883 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/04/07
1434/04/07 هـــ  ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/06/18 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة  وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... وبســؤاله عــن البينــة التــي 
وعــد بإحضارهــا أجــاب قائــاًل نعــم وأحضــر للشــهادة كل مــن 1- ...  
2- ...  وبســؤالهما عــن شــهادتهما أفــاد الشــاهد األول حيــث أنــي أحــد 
رجــال األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وردتنــا أن شــابًا قــام برمــي 
رقــم جوالــه علــى إحــدى الفتيــات وعنــد تواجــدي وجــدت الرقــم ملقــى 
علــى األرض وقــام املدعــى عليــه باالعتــراف أمامــي وبتصفــح جوالــه 
وجــدت بداخلــه قرابــة واحــد وعشــرون مقطعــا جنســيًا هكــذا أفــاد 
الشــاهد األول ... وبســؤال الشــاهد الثانــي ... أفــاد مبثــل مبــا أفــاد بــه 
الشــاهد األول هكــذا شــهدا وعليــه رفعــت اجللســة  .. وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

هـــ  1434/06/18
احملكمــة  يف  القاضــي   )........( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل اجلزائيــة مبكــة املكرمــة وبن
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة املســاعد برقــم  وتاريــخ 
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1434/04/07 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1434/04/07 
هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1434/06/19 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة   
وفيهــا حضــر  املدعــي العــام ... واملدعــى عليــه وجــرى اســتجواب املدعــى 
عليــه وبعــرض الشــهادة عليــه أجــاب قائــاًل غيــر صحيــح وأنــي لــم أعتــرف 
أمــام الهيئــة واجلــوال الــذي ضبــط بحوزتــي قــد اشــتريته قريبــًا وال أعرف 
مــا بداخلــه وبتأمــل أوراق املعاملــة وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه وملــا جــاء يف شــهادة الشــهود املعدلــة 
شــرعًا ولكونهــا غيــر موصلــة فلــم يشــاهد املدعــى عليــه وهــو يقــوم 
باجلنايــة وألن مــا دفــع بــه املدعــى عليــه ال يقــوى علــى رد التهمــة ال ســيما 
مــع إقــراره عنــد رجــال احلســبة وألنــه ال عبــرة باإلقــرار إال يف مجلــس 
ــدي  ــه فقــد تقــرر ل ــادة 104 وعلي القضــاء كمــا يف نظــام املرافعــات امل
مــا يلــي توجهــت الشــبهة. علــى املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه وحكمــت 
بتعزيــره باجللــد ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض 
ــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر املدعــى عليــه القناعــة  احلكــم عل
باحلكــم وأمــا املدعــي العــام فقــرر االعتــراض بالئحــة... وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/06/19 هـــ
احملكمــة  يف  القاضــي   )........( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل اجلزائيــة مبكــة املكرمــة وبن
الرئيــس املســاعد باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم وتاريــخ 
1434/04/07 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم وتاريــخ 1434/04/07هـــ  
ففــي يــوم  األحــد املوافــق 1434/11/09 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة   
وفيهــا عــادت أوراق املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
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وبرفقهــا قرارهــا رقــم  وتاريــخ 21 / 9 / 1434هـــ الصــادر مــن الدائــرة 
اجلزائيــة األولــى واملتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة )وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه  والالئحــة االعتراضيــة قررنــا إعادتهــا لفضيلــة حاكــم 
القضيــة ملالحظــة أواًل املدعــي العــام طالــب مبصــادرة الهاتــف اجلــوال 
وعلــى فضيلتــه احلكــم مبصادرتــه الحتوائــه علــى مقاطــع جنســية خليعــة 
وإتــالف الصــور التــي بــه  حتــى لــو أدى إلــى إتالفــه ثانيــًا علــى فضيلتــه أن 
يوصــي بإبعــاد املدعــى عليــه اتقــاء لشــره  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ( انتهــى نــص القــرار وهــو مذيــل 
بأختــام وتواقيــع أصحــاب الفضيلــة رئيــس وعضــوي الدائــرة املذكــورة 
ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة فقــد حكمــت إضافــة إلــى مــا 
ســبق  مصــادرة الهاتــف اجلــوال املوصــوف يف الدعــوى وإتــالف الصــور 
التــي بداخلــه  وأوصــي بإبعــاده مــن البــالد اتقــاًء لشــره وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه قــرر القناعــة فأمــرت بإحلــاق ذلــك يف الضبــط والقــرار 
مبكــة  االســتئناف  محكمــة  إلــى  املعاملــة  أوراق  كامــل  وإرســال 
املكرمــة لعــرض مــا أجرينــاه علــى أصحــاب الفضيلــة رئيــس وعضــوي 
الدائــرة املذكــورة وفــق اهلل اجلميــع ملــا يحبــه ويرضــاه ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/11/09هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد: 
محكمــة  يف  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة املســاعد مبكــة املكرمــة برقــم  
وتاريــخ 1434/11/25 هـــ املرفــق بهــا القــرار القضائــي رقــم   وتاريــخ 
يف  القاضــي   )........( الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  هـــ   1434/6/20
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احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
ضــد / ... مينــي  اجلنســية املتهــم بقضيــة مضايقــة الفتيــات ورمــي رقــم 
جوالــه املــدون بقصاصــة ورقــة صغيــرة عليهــن احملكــوم فيــه مبــا دون 

باطنــه.
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة قررنــا املوافقــة 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم  .



145



146



147

: 33269759 تاريُخه: 1434/5/26هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33153583 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34205252  تاريخه: 1434/5/4هـ

زوجيــة - املطالبــة بإقامــة حــد القــذف - عــدم املؤاخــذة علــى األقــوال 
يف مجلــس احلكــم - اتهــام الزوجــة لزوجهــا - اتهــام املدعــى عليهــا 
للمدعــي علــى وجــه الشــكاية لــدى احملكمــة - تلفــظ أحــد اخلصمــني 
علــى صاحبــه حــال الشــكاية فإنــه يتحمــل منــه ذلــك - احلكــم بــرد 

دعــوى املدعــي وإخــاء ســبيل املدعــى عليهــا.

- قوله تعالى : ) ال يحب اهلل اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم(. 
يف  مســلم  أخرجــه  الــذي  والكنــدي  احلضرمــي  اختصــام  حديــث   -
صحيحــه ) 86/1 ( والــذي قــال فيــه احلضرمــي )إن الرجــل ال يبالــي 

علــى مــا حلــف وليــس يتــورع عــن شــيء (. 
- قــال النــووي يف شــرحه علــى صحيــح مســلم ) 162/2 (: ) وفيــه أن 
أحــد اخلصمــني إذا قــال لصاحبــه إنــه ظالــم أو فاجــر أو نحــوه يف حــال 

اخلصومــة يحتمــل ذلــك منــه (. 

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليهــا واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا أن 
املدعــى عليهــا قــد تقدمــت بشــكوى ضــده لــدى احملكمــة تتهمــه بأنــه 
ال يصلــي ، ال يف البيــت وال يف اجلماعــة ، كمــا ادعــت أنــه ميــارس أعمال 
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مشــينة معهــا ومــع غيرهــا واتهمتــه بتعاطــي املخــدرات وأنــه قــام بضربهــا 
وإهانتهــا وحيــث إن هــذه األمــور ال صحــة لهــا طلــب تأديبهــا وإقامــة حــد 
القــذف عليهــا - وبســؤال املدعــى عليهــا عــن دعــوى املدعــي صادقــت 
علــى مــا ذكــره املدعــي وأنهــا اتهمتــه يف الشــكوى املقدمــة منهــا لــدى 
احملكمــة العامــة وكان ذلــك لــدى احملكمــة فقــط ولــم تتكلــم بــه 
خــارج احملكمــة - بعــرض ذلــك علــى املدعــي صــادق علــى ذلــك وأن 
ذلــك كان يف احملكمــة العامــة إال أنــه انتشــر بســبب أوراق التبليــغ لدى 
أقــارب املدعــي - صــادق الطرفــان علــى أن اتهــام املدعــى عليهــا للمدعــي 
كان علــى وجــه الشــكاية لــدى احملكمــة العامــة - صــدر احلكــم بــرد 
دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليهــا وإخــالء ســبيل املدعــى عليهــا - قــرر 
املدعــي اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة- صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل و حــده وبعــد إنــه يف يــوم الثالثــاء 1433/3/15هـــ لــدي أنــا ... 
القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بالريــاض فتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة 
ــخ  ــدة بهــذه احملكمــة برقــم 33404441 و تاري ــة املقي للنظــر يف القضي
1433/03/01هـــ و احملالــة إلــي مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 33153583 
ولــم  عنهمــا  ينــوب  مــن  ال  و  عليــه  املدعــى  ال  و  املدعــي  يحضــر  ولــم 
يتقدمــا بعــذر تقبلــه احملكمــة لــذا فقــد جــرى شــطب القضيــة للمــرة 
األولــى اســتنادًا للمــادة الثالثــة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات وختمــت 
اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف وحــرر يف 1433/3/15هـــ ثــم إنــه يف 
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يــوم الســبت 1433/5/15هـــ فتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف 
ــى  ــي رقــم ...وادعــى عل صباحــًا وفيهــا ...ســعودي مبوجــب الســجل املدن
املــرأة احلاضــرة معــه ...ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...املعــرف 
بهــا مــن قبــل والدهــا ...ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...قائــاًل يف 
دعــواه ســبق أن تقدمــت املدعــى عليهــا هــذه احلاضــرة بشــكوى ضــدي 
لــدى احملكمــة العامــة بالريــاض تتهمنــي بأننــي ال أصلــي أبــدًا ال يف 
البيــت وال مــع اجلماعــة كمــا ادعــت أننــي أمــارس الشــذوذ اجلنســي 
ــي قمــت  ــي بتعاطــي املخــدرات وأنن ــواط معهــا ومــع غيرهــا واتهمتن والل
لــذا أطلــب  بضربهــا و إهانتهــا وحيــث إن هــذه األمــور ال صحــة لهــا 
تأديبهــا وإقامــة حــد القــذف عليهــا هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليهــا 
ــه  ــة مــا ذكــره املدعــي مــن أننــي اتهمت عــن دعــوى املدعــي أجابــت قائل
مبــا ذكــره يف دعــواه يف شــكواي املقدمــة ضــده لــدى احملكمــة العامــة 
بالريــاض هــذا صحيــح إال أن ذلــك كان لــدى احملكمــة فقــط ولــم 
أتكلــم بذلــك خــارج احملكمــة هــذا جوابــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
قال صحيح أن املدعى عليها قد تكلمت بهذا الكالم لدى احملكمة 
العامــة فقــط إال أن هــذا األمــر قــد انتشــر بســبب أوراق التبليــغ لــدى 
أقاربــي هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
صــادق الطرفــان علــى أن اتهــام املدعــى عليهــا للمدعــي كان علــى وجــه 
الشــكاية لــدى احملكمــة العامــة ونظــرًا لكــون مثــل هــذا االتهــام ممــا 
قــد يخفــى علــى غيــر الزوجــن يف عالقتهــا الزوجيــة وقــد خــرج على وجه 
الدعــوى ولقولــه تعالــى ) ال يحــب اهلل اجلهــر بالســوء مــن القــول إال مــن 
ــذي أخرجــه مســلم  ــدي ال ــم ( و حديــث اختصــام احلضرمــي والكن ظل
يف صحيحــه )86/1( والــذي قــال فيــه احلضرمــي )) إن الرجــل فاجــر 
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ال يبالــي علــى مــا حلــف عليــه وليــس يتــورع عــن شــيء(( قــال النــووي يف 
شــرحه علــى صحيــح مســلم )162/2( : ) وفيــه أن أحــد اخلصمــن إذا 
قــال لصاحبــه إنــه ظالــم أو فاجــر أو نـــحوه يف حــال اخلصومــة يحتمل ذلك 
منــه (( لذلــك كلــه فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى 
عليهــا وأخليــت ســبيل املدعــى عليهــا منهــا وبإعــالن احلكــم لــم يقنــع 
بــه املدعــي وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف واســتعد بتقــدمي 
الئحــة اعتــراض فأفهــم باملراجعــة بعــد عشــرة أيــام الســتالم نســخة مــن 
احلكــم و أن عليــه تقــدمي اعتراضــه خــالل ثالثــن يومــًا مــن املوعــد املقرر 
الســتالم نســخة احلكــم وختمــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وحــرر 
يف 1433/5/15هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه.
احلمــد هلل وحــده أطلــع قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى علــى املعاملــة 
الــواردة مــن احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  واملرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي/ ..... برقــم 33269759 وتاريــخ 1433/5/26هـــ 
واخلــاص بدعــوى .... ضــد/ .... وموضوعهــا دعــوى كيديــه وبعد التدقيق 
تقــرر املصادقــة علــى احلكــم لعــدم موجــب املالحظــة وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد واهلل املوفــق .
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رقم الصك:34176751 تاريخه :1434/04/02هـ  
رقم الدعوى :34100434

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
:34213534  تاريخه:1434/05/15هـ

ســب وقــذف - ســب وقــذف أئمــة املســاجد - إنــكار املدعــى عليــه - رد 
دعــوى املدعــي العــام لعــدم وجــود بينــة - إخــاء ســبيل املدعــى عليــه .

- املادة الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزائية .

 ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بالتطــاول علــى أئمــة املســاجد 
ووصفهــم بالــكالب التــي تنبــح وهــم يقــرؤون القــرآن وقــت الصــالة ، 
قبــض علــى املدعــى عليــه علــى إثــر بــالغ مــن أحــد األشــخاص ، قصــده 
املدعــى عليــه ، وســأله متــى تفتــح احملــالت ؟ . فــرد عليــه )بعــد قليــل( 
، فقــال : )إذا خلصــت هالــكالب التــي تنبــح ويقصــد أئمــة املســاجد 
وطلــب   ، ثالثــًا  ، وكررهــا  الصــالة  أثنــاء  القــرآن  يقــرؤون  وهــم   ،
تعزيــره لقــاء ذلــك ، أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام 
ــه إال  ــه ليــس لدي ــى دعــواه فقــرر ان ــه عل ــام بينت ــب مــن املدعــي الع ، طل
مــا جــاء يف أوراق املعاملــة وقــد طلــب املبلــغ عــدة مــرات ولــم يحضــر، 
احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه  لعــدم ثبــوت قيــام 
املوجــب الشــرعي ، وإخــالء ســبيله يف هــذه القضيــة ، قــرر املدعــي العام 
اعتراضــه علــى احلكــم مكتفيــًا مبــا قدمــه يف الئحــة الدعــوى ، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزئيــة 
مبحافظــة القطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزئيــة مبحافظــة القطيــف برقــم  وتاريــخ 1434/3/1هـــ 
األحــد  يــوم  ففــي  1434/3/1هـــ  وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
وفيهــا   09  :30 الســاعة  األولــى  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/03/15
حضــر املدعــي العــام بصفتــي مدعيــًا عامــا يف دائــرة التحقيــق واالدعــاء 
العــام مبحافظــة القطيــف أدعــي البالــغ مــن العمــر )35( عامــًا ســعودي  
موظــف  محصــن  غيــر   ).....( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
بتاريــخ  عنــه  وأفــرج  1433/12/9هـــ  بتاريــخ  عليــه  قبــض  حكومــي 
1433/12/11هـــ اســتنادًا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
ومقــر إقامتــه محافظــة القطيــف حيــث انــه باالطــالع علــى محضر تنفيذ 
املهمــة املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بالدوريــات األمنيــة بالدمــام 
وكامــل أوراق القضيــة تبــن انــه قبــض علــى املدعــى عليــه بحــي بشــارع 
بتاريــخ 1433/12/9هـــ اثــر بــالغ مــن احــد املقيمــن عــن قيــام املدعــى 
عليــه بســب الديــن وبضبــط إفــادة املبلــغ/ )فلســطيني اجلنســية( أفــاد أنــه 
كان موجــود بشــارع خلــف شــركة وكان وقــت صــالة املغــرب وحضــر 
ــه بعــد شــوي فقــال  ــح احملــالت فــرد علي ــى تفت ــه وســأله مت املدعــى علي
ــح ويقصــد أئمــة املســاجد وهــم  ــي تنب ــي إذا خلصــت هالــكالب الل يعن
يقــرؤون القــرآن وقــت الصــالة وكررهــا ثــالث مــرات ولــم يــرد عليــه 
ومــن ثــم اتصــل علــى الدوريــات وقبضــوا عليــه مضيفــًا بأنــه ال يعرفــه 
مــن قبــل وقــد أســفر التحقيــق عــن اتهامــه بالتطــاول علــى أئمــة املســاجد 
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ووصفهــم بالــكالب التــي تنبــح وهــم يقــرؤون القــرآن وقــت الصــالة 
ــة: ــن التالي ــة والقرائ ــك لألدل وذل

1- محضر تنفيذ املهمة املنوه عنه املرفق على اللفة رقم)3(
2- مــا ورد بشــهادة املبلــغ املدونــة علــى الصفحتــن )1و9(مــن ملــف تقرير 

األحــوال األمنيــة املوحد
3-إقــراره بأنــه ال يعــرف املبلــغ مــن قبــل وكذلــك املبلــغ بأنــه ال يعــرف 
بعضهمــا  يشــاهدان  وكونهمــا  عــداوة  أي  بينهمــا  يوجــد  وال  املتهــم 
ألول مــرة ويتقابــالن وقــت صــالة املغــرب يؤيــد صحــة مــا ذكــره املبلــغ 
وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا اطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره هــذه دعواي والســالم وبعرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام ضــدي مــن القبض 
علــي يف تاريــخ 1433/12/9هـــ يف شــارع امللــك ... خلــف شــركة بالدمام 
ــارة  ــن بالعب ــح أمــا مــا ذكــره مــن ســبي للدي وقــت صــالة املغــرب صحي
ــي شــاهدت  ــح أنن ــة وتفصيــال والصحي ــر صحيحــة جمل ــي ذكــر غي الت
عامــال يف محــل يعمــل فســألته متــى يفتــح احملــل الــذي بجــواره فقــال 
بعــد قليــل ثــم انصرفــت عنــه ولــم يحصــل بينــي وبينــه أي نقــاش او كالم 
زائــدا علــى مــا ذكرتــه وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام قــال بينتــي 
ــه يتضمــن  ــه وجدت ــذ املهمــة املرفــق لفــة رقــم )3( ومبطالت محضــر تنفي
مــا نصــه ) أثنــاء اســتالمنا يف هــذا اليــوم وردنــا مــن العمليــات عــن مبلــغ 
يفيــد بوجــود شــخص يتلفــظ علــى الديــن بألفــاظ ســيئة مت التحفــظ 
عليــه وتســليمه لشــرطة شــمال الدمــام وأيضــا شــهادة املبلــغ املدونــة علــى 
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صفحــة رقــم )1( و )9( مــن ملــف التحقيــق املرفــق ومبطالعتهــا وجدتهــا 
تتضمــن إفــادة املقيــم وعمــره )24( عامــًا فلســطيني اجلنســية )أنــه شــاهد 
شــخصا خلــف إشــارة شــركة وقــت صــالة املغــرب ســعودي اجلنســية 
ويرتــدي ثوبــا أبيضــا وســأله متــى يفتــح احملــل قلــت بعــد شــوي وقــال 
لــي يعنــي إذا خلصــت الــكالب اللــي تنبح...إلــخ ( وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــال مــا ذكــر يف محضــر الدوريــات مــن القبــض علــّي 
وقــت الواقعــة صحيــح وأمــا مــا ذكــر مــن ســبي للديــن وإفــادة الشــخص 
أدرك  وأنــا  وتفصيــاًل  جملــة  صحيــح  غيــر  البــالغ  بتقــدمي  قــام  الــذي 
خطــورة هــذا الــكالم أو التعــرض للديــن بســخرية أو اســتهزاء أو ســب 
وأطلــب إحضــار هــذا الشــخص لســماع مــا لديــه ونظــرا ألهميــة القضيــة 
وتوقفهــا علــى إفــادة املبلــغ فقــد أمــرت برفــع اجللســة إلحضــار الشــخص 
الــذي قــام بتقــدمي البــالغ لســماع مــا لديــه بعــد إعــالم الطرفــن باحلضــور 
يــوم األحــد 1434/3/22هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا لــذا 
رفعــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــا وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم ويف يــوم  األحــد 1434/03/22 هـــ 
افتتحــت اجللســة الثانيــة الســاعة العاشــرة صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه ولــم يحضــر الشــاهد املذكــور مــع طلبــه عــن طريــق 
محضــر اخلصــوم مبوجــب خطابــه املرفــق والــذي يتضمــن أن رقــم هاتفــه 
مغلــق مــع تكــرار االتصــال عليــه أكثــر مــن مــره وقــال املدعــي العــام 
ــذا  ــة إلحضــار الشــاهد املذكــور يف اجللســة القادمــة ل ــب مهل ــي اطل إنن
أفهمتــه بــأن هــذه هــي املهلــة األخيــرة إلحضــار شــاهده وإن لــم يحضــره 
لــذا رفعــت اجللســة بعــد  ســيتم البــت يف القضيــة يف اجللســة القادمــة 
إعــالم الطرفــن باحلضــور يــوم االحــد 1434/3/29هـــ الســاعة العاشــرة 
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والنصــف صباحــًا وعليــه جــرى التوقيــع أغلقــت اجللســة يف متــام الســاعة 
العاشــرة وخمســة عشــر دقيقــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبه وســلم ويف يوم األحد 1434/03/29 هـ افتتحت اجللســة األولى 
الســاعة الثامنــة صباحــًا وفيهــا حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــي العــام 
عــن الشــاهد املذكــور قــال قــد مت االتصــال عليــه عــدة مــرات وجوالــه 
مغلــق ولــم نســتطع الوصــول إليــه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وإلــى إنــكار املدعــى عليــه دعــوى املدعــي العــام ولــم يثبــت 
دعــواه وإلــى مــا تــدل عليــه املــادة الثالثــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
مــن عــدم جــواز توقيــع عقوبــة جزائيــة علــى أي شــخص إال علــى أمــر 
محظــور ومعاقــب عليــه شــرعًا أو نظامــًا وبعــد ثبــوت اإلدانــة وذلــك غيــر 
متوفــر يف هــذه القضيــة لــكل مــا ســبق فقــد رددت دعــوى املدعــي العــام 
ضــد املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت قيــام املوجــب الشــرعي وأخليــت ســبيله 
مــن هــذه القضيــة وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام 
قــرر عــدم القناعــة وأجيــب لطلبــه كمــا قــرر أن الئحتــه االعتراضيــة 
مــا يف أوراق املعاملــة وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية أغلقــت اجللســة يف متــام الســاعة الثامنــة 
وخمــس عشــرة دقيقــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة القطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف برقــم وتاريــخ 1434/03/01 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/03/01 وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ  
الرابعــة الســاعة 30: 08   الســبت 1434/06/03 هـــ افتتحــت اجللســة 
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الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد 
لدينــا  واملقيــدة  1434/05/27هـــ  وتاريــخ  رقــم  خطابهــم  مبوجــب 
مــن قضــاة  الصــادر  القــرار  برقــم وتاريــخ 1434/05/29هـــ وبرفقهــا 
ــة الثالثيــة األولــى - ج/1 رقــم يف  محكمــة االســتئناف الدائــرة اجلزائي
1434/05/15هـــ واملتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وبــه تعتبــر القضيــة 
منتهيــة وأغلقــت اجللســة يف متــام الســاعة 45: 08 وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك :34222635 تاريخه: 1434/04/23هـ 
رقم الدعوى:34186693

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34264827 تاريخه:1434/07/10هـ

اعتــداء - ســب وشــتم موظفــة أثنــاء تأديتهــا عملهــا - تهديــد - إقــرار 
بالتنــازل عــن احلــق اخلــاص - التعزيــر باجللــد وأخــذ التعهــد.

- قوله  عليه الصاة والسام: )سباب املسلم فسوق وقتاله كفر (.
- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )كل املســلم علــى املســلم حــرام 

دمــه ومالــه وعرضــه ( رواه مســلم.

انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه األول بالســب والشــتم إلحــدى 
العامــالت يف أحــد املســتوصفات أثنــاء تأديتهــا عملهــا وتهديــده لهــا ، 
واتهــام املدعــى عليهــا الثانيــة بالتلفــظ بألفــاظ غيــر الئقــة علــى إحــدى 
العامــالت باملســتوصف أثنــاء تأديتهــا عملهــا ، طلــب املدعــي العام إثبات 
إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة ، حضــرت 
املدعيــة باحلــق اخلــاص وادعــت علــى املدعــى عليهمــا مبثــل مــا ادعــى بــه 
املدعــي العــام وطلبــت تعزيرهمــا ، بعــرض دعــوى املدعــي العــام واملدعية 
باحلــق اخلــاص علــى املدعــى عليــه األول صــادق عليهــا جملــة وتفصيــال، 
ودفــع أنــه كان يف حالــة غضــب شــديد وقــرر توبتــه وندمــه واعتــذاره، 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليهــا أجابــت أن الصحيــح أنهــا تلفظــت 
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علــى املدعــى عليهــا وقــررت أنهــا اعتــذرت مــن املدعيــة وأنهــا ســامحتها 
علــى ذلــك ، قــررت املدعيــة باحلــق اخلــاص أنهــا ســامحت املدعــى عليهــا  
يف املســتوصف حــن اعتــذرت منهــا وخرجــت ثــم عــاد زوجهــا بعــد ذلــك.
وتلفــظ عليهــا ، نظــرًا إلقــرار املدعــى عليــه األول بدعــوى املدعــى العــام 
واملدعيــة باحلــق اخلــاص جملــة وتفصيــاًل ويف هــذا إدانــه لــه مبــا يدعيانــه، 
وإلقــرار املدعــى عليهــا الثانيــة ببعــض مــا جــاء يف دعــوى املدعــى العــام 
عــن  بتنازلهــا  اخلــاص  باحلــق  املدعيــة  وإقــرار  اخلــاص  باحلــق  واملدعيــة 
املدعــى عليهــا الثانيــة لــذا مت احلكــم بــرد دعــوى املدعيــة باحلــق اخلــاص  
ــك  ــا وذل ــه عليه ــة لقــاء مــا تلفظــت ب ــا الثاني ــب املدعــى عليه ــا تأدي طلبه
إلقرارهــا بتنازلهــا عنهــا كمــا  ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه األول بتلفظــه 
ومت  عملهــا  تأديتهــا  أثنــاء  ذلــك  وكان  اخلــاص  باحلــق  املدعيــة  علــى 
احلكــم  بتعزيــره علــى ذلــك بجلــده ثمــان جلــدات مقســمة علــى النصــف 
ــه  ــام وبأخــذ التعهــد علي ــدأ أوال باحلــق الع ــام واحلــق اخلــاص يب للحــق الع
بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه، كمــا ثبتــت إدانــة املدعــى عليهــا الثانيــة 
بالتلفــظ علــى املدعــى عليهــا باحلــق اخلــاص ومت احلكم للحــق العام بأخذ 
ــى  ــا ، بعــرض احلكــم عل ــدر منه ــل مــا ب ــا بعــدم العــودة ملث التعهــد عليه
األطــراف قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة باحلكــم مكتفيــًا بالئحــة 
الدعــوى املقدمــة معتبــرًا إياهــا الئحــة اعتراضيــة واملدعــى عليهــا باحلــق 
اخلــاص قــررت عــدم القناعــة باحلكــم ورفعهــا بالئحــة اعتراضيــة كمــا 
قــرر املدعــى عليهمــا كل واحــد منهمــا مبفــرده قناعتــه باحلكــم، وبعــد 

رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.



161

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي املنتــدب املكلــف باملكتــب 
)5( يف احملكمــة العامــة بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن 
وتاريــخ   34186693 برقــم  بعنيــزة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
وتاريــخ   34992714 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/23هـــ 
1434/04/22هـــ  ففــي يــوم األحــد املوافق1434/05/19هـــ افتتحــت 
...وقــرر قائــال  العــام  اجللســة الســاعة 00 : 09 وفيهــا حضــر املدعــي 
عنيــزة  مبحافظــة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  بدائــرة  عضــوًا  بصفتــي 
اجلنســية  ســعودي  عامــًا   )31( العمــر  مــن  البالــغ   ...  -1 علــى  أدعــي 
مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )...( متــزوج متعلــم موظــف حكومــي يقيــم 
مبحافظــة عنيــزة لــم يتــم إيقافــه. 2- ...البالغــة مــن العمــر )35( عامــا 
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...( متزوجــة متعلمــة ربــة 
منــزل تقيــم مبحفظــة عنيــزة لــم يتــم إيقافهــا حيــث إنــه باالطــالع علــى 
خطــاب مديــر مركــز صحــي د/...مبحافظــة عنيــزة رقــم )752( وتاريــخ 
1433/11/28هـــ والــذي جــاء فيــه بــأن موظفــة الســجالت الطبيــة لــدى 
املركــز الصحــي ...ســجل مدنــي رقــم )...( قــد تعرضــت للتهجــم بالســب 
والشــتم مــن قبــل املتهــم األول وزوجتــه املتهمــة الثانيــة وتطلــب أخــذ حقهــا 
وحــق والديهــا الشــرعي. وبضبــط إفــادة املدعية ... ســجل مدنــي رقم )...( 
أفــادت أنهــا أثنــاء تأديــة عملهــا يف مســتوصف د/ ...تعرضــت للســب مــن 
إحــدى املراجعــات )املتهمــة الثانيــة( قائلة لها:)انقلعــي واطلعي،أبفصلك 
،وفصلتــك علــى يــدي..( وكذلــك تعرضــت للســب مــن زوج الثانية)املتهم 
األول( قائــالً لهــا اهلل يلعــن اللــي ربــاك..( وباالطــالع علــى احملضــر املعــد 
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ــه  ــة رقــم )...( ورد في ــة وطني ــر املســتوصف املواطــن ...هوي ــل مدي مــن قب
بأنــه قابــل املتهــم األول وطلــب منــه تقــدمي االعتــذار علــى مــا بــدر منــه 
إال أنــه رفــض ذلــك بشــدة وهــدد بأنــه لــو يســتطيع العتــدى علــى املدعيــة 
بيــده مهمــا كلفــه األمــر وبضبــط شــهادته أفــاد بأنــه ســمع املتهــم األول 
يقــول للمدعيــة : » اهلل يلعــن اللــي ربــاك ». وباالطــالع علــى احملضــر 
...و...العامــالت يف  مــن  بتوقيــع كل  واملذيــل  املدعيــة  قبــل  مــن  املعــد 
املســتوصف جــاء فيــه أن املتهمــة الثانيــة تلفظــت بألفــاظ غيــر الئقــة 
كقولهــا) انقلعــي، وأطلعــي بــرا ، أبفصلــك ، وفصلتــك علــى يــدي..( 
ودون إقــراره بذلــك .وباســتجواب املتهــم األول أقــر بواقعــة الضبــط وبأنــه 
أثنــاء تواجــده داخــل املســتوصف قــام مبنــاداة املدعيــة كــي يتفاهــم معها 
حيــث أنهــا رفضــت أن تعطــي زوجتــه امللــف اخلــاص بهــا منكــرًا تلفظــه 
عليهــا. وباســتجواب املتهمــة الثانيــة أقــرت بواقعــة الضبــط وبأنــه حصــل 
بينهــا وبــن املدعيــة خــالف حــول تســليمها امللــف الطبــي فقــط منكــرة 
تلفظهــا عليهــا ودون إقرارهــا بذلــك. وبالبحــث عــن ســوابقهما لــم يعثــر 
لهمــا علــى أي ســوابق جنائيــة مســجلة عليهمــا. وملــا أشــير إليــه أقــرر 
أثنــاء  باملســتوصف  العامــالت  إلحــدى  والشــتم  بالســب   ......... اتهــام 
تأديتهــا عملهــا وتهديــده لهــا. كمــا أقــرر اتهــام ...بالتلفــظ بألفــاظ غيــر 
الئقــة علــى إحــدى العامــالت. باملســتوصف أثنــاء تأديتهــا عملهــا وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة 1- مــا جــاء بشــهادة الشــاهد مديــر املســتوصف 
املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــة رقــم )6( مــن دفتــر محاضــر التحقيــق 
املســتوصف  يف  العامــالت  بشــهادة  2-ماجــاء   )19( رقــم  لفــة  املرفــق 
-املنــوه عنــه- املــدون علــى الصفحــة رقــم )2(. 3- مــا ورد بخطــاب مديــر 
املركــز الصحــي املرفــق لفــة رقــم)4( 4- مــا ورد باســتدعاء املدعيــة 
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املذيــل بشــهادة مديــر املســتوصف املرفــق لفــة )2(وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املتهمــان املذكــوران فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب 
إحالتهــا للمحكمــة العامــة بعنيــزة إلثبــات إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا 
ــة تزجرهمــا وتــردع غيرهمــا. علمــًا أن  ــة تعزيري واحلكــم عليهمــا بعقوب
احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا وبــاهلل التوفيــق هكــذا ادعــى املدعــي العــام 
كمــا حضــرت املدعيــة باحلــق اخلــاص ...ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ... واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا ...وادعــت مبــا ادعــى بــه املدعــي 
العــام حيــث قــررت قائلــه إن املدعــى عليــه ... قــام بالتلفــظ علــي بقولــه 
)......( كمــا أن املدعــى عليهــا ... قامــت أيضــا بالتلفــظ علــي بقولهــا 
)انقلعــي واطلعــي بــرا وفصلتــك علــى يــدي( وأطلــب تعزيرهمــا علــى 
واملدعيــة  العــام  املدعــي  دعــوى  وبعــرض  دعــواي  هــذه  األلفــاظ  هــذه 
باحلــق اخلــاص علــى املدعــى عليــه األول أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي 
العــام واملدعيــة باحلــق اخلــاص يف دعواهمــا ضــدي فكلــه صحيــح جملــة 
وتفصيــال فقــد تلفظــت بهــذه الكلمــة حيــث كنــت يف حالــة غضــب 
شــديد حيــث خرجــت زوجتــي تبكــي أمــام أطفالــي فغضبــت غضبــًا 
شــديدًا وقمــت بالتلفــظ عليهــا وأنــا اآلن نــادم علــى مــا بــدر منــي وأعتــذر 
عــن ذلــك أشــد االعتــذار هــذه إجابتــي كمــا أجابــت املدعــى عليهــا 
...... بقولهــا مــا ذكــره املدعــي العــام واملدعيــة باحلــق اخلــاص فبعضــه 
صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح والصحيــح منــه أننــي قلــت لهــا انقلعــي بــرا 
وســوف أشــكيك علــى املديــر هــذا هــو الصحيــح وأمــا غيــر الصحيــح 
فهــو مــا ذكرتــه مــن أننــي قلــت فصلتــك علــى يــدي علمــا أننــي اعتــذرت 
مــن املدعيــة وســامحتني علــى ذلــك هــذه إجابتــي وبعــرض إجابتهــا علــى 
ــا  ــه : إنه ــام بقول ــة باحلــق اخلــاص قــرر املدعــي الع ــام واملدعي املدعــي الع
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أيضــا تلفظــت بقولهــا فصلتــك علــى يــدي فســألته البينــة علــى ذلــك 
فقــال بينتــي مــا جــاء يف الالئحــة ومــا ورد يف طيــات املعاملــة هكــذا قــرر 
كمــا أجابــت املدعيــة باحلــق اخلــاص بقولهــا نعــم ســامحتها حــن كنا يف 
املســتوصف حــن اعتــذرت منــي وخرجــت ثــم عــاد زوجهــا بعــد ذلــك وهــو 
مــن تلفــظ هكــذا قــررت والنتهــاء وقــت اجللســة فقــد قــررت رفعهــا ويف 
جلســة أخــرى حضــر جميــع األطــراف فبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة 
واالطــالع علــى أوراق املعاملــة ونظــرًا إلقــرار املدعــى عليــه األول بدعــوى 
ــة وتفصيــاًل ويف هــذا أدانــه  املدعــى العــام واملدعيــة باحلــق اخلــاص  جمل
لــه مبــا يدعيانــه  وإلقــرار املدعــى عليهــا الثانيــة ...... ببعــض مــا جــاء 
ــة باحلــق  ــة باحلــق اخلــاص وإقــرار املدعي يف دعــوى املدعــى العــام واملدعي
اخلــاص بتنازلهــا عــن املدعــى عليهــا الثانيــة ...... ونظــرًا ألن قــول املدعــى 
عليــه األول محــرم شــرعًا وســباب ألخيــه املســلم وقــد قــال عليــه الصــالة 
والســالم )ســباب املســلم فســوق وقتالــه كفــر ( كمــا أنــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم قــال )كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( 
ــه األول عــدم التلفــظ بهــذه  ــى املدعــى علي رواه مســلم فــكان يجــب عل
األلفــاظ احملرمــة وعــدم االعتــداء علــى أخيــه املســلم وإن كان ثمــة خطا 
مــن املدعيــة كمــا يدعــي فيتقــدم للجهــة املختصــة بذلــك للشــكاوى 
كمــا أن يف تلفــظ املدعــى عليهــا الثانيــة إخــالل بالنظــام العــام ويف حــق 
املوظــف العــام وكان األولــى اتبــاع الطــرق النظاميــة يف ذلــك مــن تقــدمي 
شكاوى رسمية يف أي خطأ يصدر من أي موظف ال أن يتلفظ اإلنسان 
ويخالــف بذلــك األنظمــة عليــه أوال : رددت دعــوى املدعيــة باحلــق اخلــاص 
ــك  ــا وذل ــه عليه ــة لقــاء مــا تلفظــت ب ــا الثاني ــب املدعــى عليه ــا تأدي طلبه
بإقرارهــا بتنازلهــا عنهــا وبذلــك حكمــت باحلــق اخلــاص ثانيــا ثبــت لــدي 
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إدانــة املدعــى عليــه األول بتلفظــه علــى املدعيــة باحلــق اخلــاص بقولــه لهــا ) 
اهلل يلعــن اللــي ربــاك ( وكان ذلــك أثنــاء تأديتهــا عملهــا وقــررت تعزيــره 
علــى ذلــك بجلــده ثمــان جلــدات مقســمة علــى النصــف للحــق العــام واحلــق 
اخلــاص يبــدأ أوال باحلــق العــام وبأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا 
بــدر منــه وبذلــك حكمــت ثالثــا : ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهــا الثانيــة 
بالتلفــظ علــى املدعــى عليهــا باحلــق اخلــاص بقولهــا ) انقلعــي واطلعــي بــرا 
( وبنــاء عليــه فقــد أمــرت للحــق العــام بأخــذ التعهــد عليهــا بعــدم العــودة 
ملثــل مــا بــدر منهــا وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى األطــراف 
قــرر املدعــى العــام عــدم القناعــة باحلكــم مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى 
املقدمــة معتبــرًا إياهــا الئحــة اعتراضيــة واملدعــى عليهــا باحلــق اخلــاص 
وأفهمــت  اعتراضيــة  بالئحــة  ورفعهــا  باحلكــم  القناعــة  عــدم  قــررت 
املدعيــة باحلــق اخلــاص بــأن لهــا ثالثــون يومــا مــن تاريــخ صــدور احلكــم 
يف 1434/05/26هـــ وأنهــا إذا لــم تقــدم اعتراضهــا خــالل هــذه املــدة فإن 
ــة حملكمــة االســتئناف  حقهــا يف تقــدمي الالئحــة يســقط وترفــع املعامل
لتدقيــق احلكــم ففهمــت ذلــك كمــا قــرر املدعــى عليهمــا كل واحــد 
منهمــا مبفــرده قناعتــه باحلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/25هـــ 
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  بعنيــزة برقــم 34186693 وتاريــخ 1434/04/23 هـــ   العامــة 
يــوم  ففــي  1434/04/22هـــ  وتاريــخ   34992714 برقــم  باحملكمــة 
التاســعة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/08/01  االثنــن 
وخمســة وأربعــن دقيقــة وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
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وبرفقها القرار رقم 34264827 يف 1434/7/10هـ الصادر من الدائرة 
اجلزائيــة األولــى بحكمــة االســتئناف بالقصيــم وقــد صــدق احلكــم 
باألكثريــة قاضــي اســتئناف ..... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... 
ختمــه وتوقيعــه ولــه وجهــة نظــر رئيــس الدائــرة ...ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/8/1هـــ .
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رقم الصك:34300748   تاريخه :1434/06/17هـ 
رقم الدعوى :34278146

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
:34332069  تاريخه:1434/10/18هـ

 اختصــاص - ســب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ردة توجــب القتــل - 
احلكــم بصــرف النظــر لعــدم االختصــاص النوعــي .

1- إجمــاع العلمــاء علــى أن مــن ســب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــن 
املســلمني فهــو كافــر مرتــد يجــب قتلــه، حكــى اإلجمــاع غيــر واحــد مــن 
أهــل العلــم كاإلمــام إســحاق بــن راهويــه وابــن املنــذر والقاضــي عيــاض 

واخلطابــي وغيرهــم.
2- املادة الثامنة والعشرون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية.

أســفر التحقيــق مــع املدعــى عليــه إلــى قيامــه بالتلفــظ بألفــاظ بذيئــة 
علــى الرســول  صلــى اهلل عليــه وســلم ومالحقتــه للمجنــي عليــه وصدمــه 
بســيارته وتهديــده بالقتــل، لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة، طلــب 
املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليه بعقوبة تعزيريــة بليغة، ولكون 
ســب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــن موجبــات الــرّدة وعقوبتــه القتــل 
بإجمــاع أهــل العلــم مت احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام 
لعــدم االختصــاص النوعــي، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت 

املصادقــة عليــه .
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ... القاضي يف احملكمة اجلزائية مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34278146 وتاريــخ 1434/06/17 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341462635 وتاريخ1434/6/17هـــ  ففــي 
يوم  الثالثاء املوافق1434/07/18 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 00 : 11  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...ورقــم تعميــده وادعــى قائــاًل أدعــي علــى  ... 
ســعودي اجلنســية ســجل مدنــي رقــم ...بقيامــه بالتلفــظ بألفــاظ بذيئــة 
علــى الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ومالحقتــه للمجنــي عليــه وصدمــه 
ســيارته بســيارته وتهديــده بالقتــل ولــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة 
ــة  ــه بعقوب ــه واحلكــم علي ــه مبــا أســند إلي ــب إثبــات إدانت ــذا أطل بحقــة ل
تعزيريــة بليغــة لقــاء مــا بــدر منــه علمــًا بــأن احلــق اخلــاص منتهــي بالتنــازل 
ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  ــاء عل ــة وبن هــذه دعــواي وبتأمــل أوراق املعامل
ولكــون مــا جــاء يف الئحــة االدعــاء العــام مــن قيــام املدعــى عليــه بســب 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ولكــون ذلــك مــن موجبــات الــردة وإلجمــاع 
العلمــاء علــى أن مــن ســب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــن املســلمن 
ــر واحــد  ــه وهــذا اإلجمــاع قــد حــكاه غي ــد يجــب قتل فهــو كافــر مرت
مــن أهــل العلــم كاإلمــام إســحاق بــن راهويــه وابــن املنــذر والقاضــي 
عيــاض واخلطابــي وغيرهــم وملــا جــاء يف نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة مــن 
املــادة الثامنــة والعشــرون بعــد املائــة تختــص احملكمــة اجلزائيــة بالفصــل 
يف قضايــا التعزيــرات إال مبــا يســتثنى بنظــام ويف احلــدود التــي ال إتــالف 
فيهــا وأروش اجلنايــات التــي ال تزيــد علــى ثلــث الديــة ولكــون القضيــة 
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املرفوعــة لدينــا خــارج ذلــك كلــه عليــه فقــد حكمــت بصــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعــي العــام لعــدم االختصــاص وأمــرت بإخــراج قــرار بذلــك 
ورفعــه حملكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف1434/7/18هـــ
مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  أوراق  إلينــا  عــادت  ثــم 
املكرمــة برقــم 341462635 يف 1434/10/26هـــ وبرفقهــا قرارهــا 
رقــم 34332069 يف 1434/10/18هـــ الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة 
الرابعــة املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/2هـــ .



170

رقم الصك :34314511  تاريخه: 1434/08/23هـ  
رقم الدعوى:34395152

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34344965 تاريخه:1434/10/29هـ

سب وشتم - حق عام - إقرار - ثبوت إدانة - تعزير - جلد . 

القاعدة الفقهية )اإلقرار حجة على املقر وال عذر ملن أقر ( .

اتهــام املدعــي العــام املدعــى عليــه بقيامــه بســــب شــخص وقذفــه ويطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تــعـــزيرية تزجــره وتــردع 
غيــره، حيــث إنــه بتاريــخ 1434/5/12هـــ ورد بــالغ ملخفــر شــرطة ...... 
يفيــد فيــه امُلبلــغ بتعرضــه للتلفــظ مــن قبــل املتهــم املذكــور أعــاله أثنــاء 
تأديتــه مهــام عملــه يف صيدليــة مستشــفى ...... العــام ، إقــرار املدعــى 
عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ، ثبــوت اإلدانــة  واحلكــم بجلــده خمــس 
عشــرة  جلــدة ، قــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلب االســتئناف بالئحة 
وقــرر املدعــى عليــه القناعــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ... القاضــي باحملكمــة اجلزئية بالقطيف 
ــة الرئيــس برقــم 34395152  ــة احملالــة إلــي مــن فضيل بنــاء علــى املعامل
يف 1434/8/23هــــ والــواردة بكتــاب رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء 
يف  ق6112/5/4  هـــ  الرقــم  ذي  بكتابــه  القطيــف  مبحافظــة  العــام 
... مبوجــب كتــاب التكليــف  العــام  1434/8/22هـــ حضــر املدعــي 
رقــم هـــ ق 2156/2/4 يف 1431/9/15هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه 
بتاريــخ  إنــه  دعــواه  يف  قائــاًل   ... رقــم  املدنــي  بالســجل  الســعودي   ....
1434/5/12هـــ ورد بــالغ ملخفــر شــرطة ...... مــن ... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...( يفيــد فيــه بتعرضــه للتلفــظ مــن قبــل 
املتهــم املذكــور أعــاله أثنــاء تأديتــه مهــام عملــه يف صيدليــة مستشــفى 
...... العــام بقولــه )...... واصــرف الــدواء وأنــت ســاكت(  وبســماع أقــوال 
املتهــم أقــر بقيامــه بالتلفــظ علــى املبلــغ بنفــس العبــارة التــي ذكرهــا 
املبلــغ يف بالغــه - وبالبحــث عــن ســوابقه لــم تــرد حتــى تاريخــه - وبنــاء 
 .... بالتلفــظ علــى الصيدلــي   ... اتهــام املواطــن  أقــرر  مــا ذكــر  علــى 
والــذي يعمــل مبستشــفى ...... العــام أثنــاء عملــه وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــور ، وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا ــــ فعــل مجــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره )علمــًا أن احلــق اخلــاص ال فــزال قائمــًا( 
هــذا مــا ادعــى بــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وبســؤاله عنــه أجــاب 
ــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي مــن اتهامــي بالتلفــظ  قائ
علــى الصيدلــي املذكــور أثنــاء عملــه باللفــظ املذكــور يف الدعــوى 
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صحيــح هــذا مــا أجــاب بــه وبســؤاله عــن ســبب تلفظــه عليــه باللفــظ 
الــذي ذكــر أجــاب قائــاًل لقــد كنــت أنتظــر قــدوم الصيدلــي قرابــة 
الســاعة والربــع ألصــرف عــالج أختــي الصغيــرة املريضــة بالقلــب وقــد 
كانــت معــي وكانــت حرارتهــا مرتفعــة وعنــد حضــوره املتأخــر ســألني 
أنــت األول فأجبتــه باإلثبــات ثــم أعــاد الســؤال فأعــدت اجلــواب ثــم أعــاد 
الســؤال ثالثــًا فشــعرت بأنــه يســتهزئ بــي فقلــت لــه مــا قلــت هــذا مــا 
أجــاب بــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى 
عليــه مبــا نســبه لــه املدعــي العــام وألن اإلقــرار حجــة علــى املقــر وال عــذر 
ملــن أقــر وحلداثــة ســن املدعــى عليــه ولعــدم وجــود ســوابق جنائيــة عليــه 
لــذا فقــد ثبــت لــدي تلفــظ املدعــى عليــه علــى صيدلــي باللفــظ املذكــور 
يف الدعــوى وقــررت تعزيــره بجلــده خمــس عشــرة جلــدة دفعــة واحــدة 
وبــه حكمــت وأفهمــت املدعــى عليــه بأنــه كان لــه أن يتقــدم بشــكواه 
علــى الصيدلــي املذكــور لتأخــره أو اســتهزائه دون أن يتلفــظ عليــه مبــا 
ــه املدعــي  ــى الطرفــن اعتــرض علي ذكــر ففهمــه وبعــرض احلكــم عل
العــام وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه املدعــى 
لتدقيــق  االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  كامــل  بعــث  وســيتم  عليــه 
احلكــم حســب املتبــع وللبيــان حــرر يف 1434/9/8هـــ وصلــى اهلل وســلم 

ــه وصحبــه أجمعــن . ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
احلمــد هلل وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
يف   342222831 رقــم   ... رئيســها  فضيلــة  بكتــاب  بالدمــام 
برقــم 342222831 يف  هــذه احملكمــة  املقيــدة يف  1434/11/23هـــ 
1434/11/25هـــ واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس وبرفقهــا إعــالم احلكــم 
قــرار  وبرفقهــا  1434/9/8هـــ  يف   34314511 برقــم  منــي  الصــادر 



173

أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة رقــم 34344965 يف 
1434/10/29هـــ ونصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/10/29هـــ قاضي 
اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس 
الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه أهـــ . وللبيان حــرر يف 1434/11/26هـ وصلى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
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: 341787359  تاريُخه: 1434/4/3هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 344902   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34247853 تاريخه: 1434/06/21هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- شــكوى كيديــة- مطالبــة املدعــي بتعزيــر 
املدعــى عليــه- بينــة املدعــي غيــر موصلــة- رد الدعــوى- ميــني املدعــى 

عليــه علــى نفــي الدعــوى بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة.

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

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــدم ضــده شــكوى كيديــة ملركــز 
املدعــى  ولــم يتمكــن  إثرهــا  للتحقيــق علــى  الشــرطة فتمــت إحالتــه 
عليــه مــن تقــدمي مــا يثبــت تلــك الشــكوى، ولــذا فقــد طلــب احلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى عليــه بأنــه قــدم شــكوى 
ضــد املدعــي ودفــع بأنهــا ليســت كيديــة لكــون املدعــي خصــم لوالــده 
وبينهمــا خالفــات وقــد هــدد والــده بالقتــل كمــا أقــر بأنــه لــم يســتطع 
إثبــات ذلــك لــدى احملقــق- املدعــي لــم يقــدم بينــة موصلــة إلثبــات كيدية 
الشــكوى ولــم يقبــل ميــن خصمــه علــى نفــي دعــواه- قضــت احملكمــة 
ــه ميــن  ــأن ل ــه ب بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم ثبوتهــا وأفهمت
ــه باحلكــم وعــارض عليــه  ــع املدعــى علي ــه متــى طلبهــا- قن املدعــى علي
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بعــد  احلكــم-  علــى  املوافقــة  االســتئناف  قــررت محكمــة  املدعــي- 
اكتســاب احلكــم الصفــة القطعيــة طلــب املدعــي ميــن املدعــى عليــه 

علــى نفــي دعــواه فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه وبذلــك انتهــت الدعــوى.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ..... القاضي يف احملكمة اجلزائية مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 344902 وتاريــخ 1434/01/04 هـــ 
يــوم  ففــي  وتاريــخ 1434/1/4ه  برقــم 3421524  املقيــدة باحملكمــة 
االثنــن املوافق1434/04/01هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
.... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ..... واملدعــى عليــه 
.... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... وادعــى األول قائــال ادعــي 
شــكوى  بتقــدمي  قــام  املذكــور  ان  حيــث  معــي  احلاضــر  هــذا  علــى 
لــدى شــرطة التنعيــم بصفتــه وكيــال عــن والــده يتهمنــي بشــكاوي 
كيديــة وقــد قامــت شــرطة التنعيــم بالتحقيــق معــي ومت حتويــل املعاملــة 
لهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام اطلــب معاقبــة املدعــى عليــه حيــث ان 
ــر صحيحــة  ــة وغي ــا هــي دعــوى كيدي ــي قــام بتقدميه هــذه الدعــوى الت
هكــذا ادعــى املدعــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه اجــاب قائــال مــا 
ذكــره املدعــي مــن اتهامــي بتقــدمي دعــوى كيديــة كلــه غيــر صحيــح 
وانــا قدمــت دعــوى صحيحــة للشــرطة لكــون املدعــي اتصــل بوالــدي 
وهــدده بالقتــل ولكــن ذلــك لــم يثبــت واحيلــت للشــرطة للحفــظ وبســؤال 
املدعــي هــل هنــاك خــالف بينكمــا قبــل هــذه الدعــوى فقــال نعــم يوجــد 
خــالف بينــي وبــن والــد املدعــى عليــه يف قضيــة اخــرى كمــا جــرى 
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ــن  ــه عــن اخلــالف فقــال نعــم يوجــد خــالف ســابق ب ســؤال املدعــى علي
والــدي واملدعــي وبســؤال املدعــي هــل لديــه بينــة علــى ان الدعــوى التــي 
قدمهــا املدعــى عليــه وكالــة دعــوى كيديــة فقــال بينتــي هــو عــدم ثبــوت 
الدعــوى ووجــود احلقــد والكراهيــة بينــي وبــن املدعــى عليــه ووالــده 
وليــس لــدي بينــات غيــر ذلــك ثــم جــرى افهــام املدعــي بــان لــه ميــن املدعى 
عليــه بــان دعــواه التــي تقــدم بهــا لشــرطة التنعيــم هــي دعــوى صحيحــة 
ــد واالضــرار باملدعــي فقــال املدعــي ال  ــم يكــن غرضــه منهــا الكي ول
اريــد ميــن املدعــى عليــه وال اقبــل ميينــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واالجابــة وحيــث لــم يقــدم املدعــي البينــة علــى صحــة دعــواه وقــرر عــدم 
قبــول ميــن املدعــى عليــه لذلــك فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي 
وحكمــت بســقوطها لعــدم ثبوتهــا وافهمــت املدعــي بــان لــه ميــن املدعــى 
عليــه متــى طلبهــا وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
املوافقــة علــى احلكــم كمــا قــرر املدعــي االعتــراض بالئحــة وافهــم 
باحلضــور يــوم االربعــاء املوافــق 1434/04/03هـــ الســتالم نســخة مــن 
اعــالم احلكــم وان عليــه اعادتــه برفــق الالئحــة خــالل مــدة ثالثــن يومــا 
مــن هــذا التاريــخ املــدون اعــاله وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/4/1هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم االربعــاء املوافــق 1434/12/25 
هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وطلــب املدعــي 
ــه  ــى املدعــى علي ــك عل ــى نفــي دعــواه وبعــرض ذل ــه عل ميــن املدعــى علي
اســتعد بــأداء اليمــن فحلــف قائــال واهلل العظيــم الــذي ال الــه غيــره ان 
مــا ذكــره هــذا املدعــي مــن انــي تقدمــت ضــده بدعــوى كيديــه فذلــك 
غيــر صحيــح ومــا تقدمــت بــه صحيــح ولــم اقصــد منــه الكيــد واالضــرار 
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ــدي اداء  ــت ل ــه فقــد ثب ــاء علي ــه وبن ــف املدعــى علي باملدعــي هكــذا حل
بذلــك  القضيــة منتهيــه  وتعتبــر  املدعــي  بطلــب  لليمــن  املدعــى عليــه 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/12/25هـــ.
احلمــدهلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
1434/6/21هـــ  يف   34247853 رقــم  بالقــرار  املكرمــة  مبكــة 

احلكــم. علــى  املصادقــة  القــرار  ومضمــون 
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: 34311083 تاريُخه: 1434/9/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3437491     

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34379729 تاريخه: 1434/12/17هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالضــرب- مصادقــة املدعــى عليهــا 
علــى الدعــوى- ثبــوت الدعــوى- إدانــة املدعــى عليهــا.

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه.

ادعــى وكيــل املدعيــة بــأن املدعــى عليهــا قامــت بصفــع موكلتــه بيدهــا 
علــى وجههــا، و طلــب احلكــم عليهــا بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر 
وكيــل املدعــى عليهــا مبــا جــاء يف الدعــوى- قضــت احملكمــة بإدانــة 
املدعــى عليهــا مبــا نســب إليهــا وقــررت جلدهــا عشــر جلــدات- قنــع 
وكيــل املدعيــة باحلكــم وعــارض عليــه وكيــل املدعــى عليهــا- قــررت 

محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا .... القاضي يف احملكمة اجلزائية مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 3437491 وتاريــخ 1434/01/21هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34183652 وتاريــخ 1434/1/21ه ففــي يــوم 
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االثنــن املوافق1434/05/13هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30: 02 وفيها 
حضر/ سعودي اجلنسية بالسجل املدني رقم ) ( الوكيل الشرعي عن/ 
مبوجــب الوكالــة الشــرعية رقــم 34134154 يف 1434/2/4ه املخولــة 
ــح وادعــى قائــال يف دعــواه ضــد/ أن  ــه حــق اإلقــرار واإلنــكار والصل ل
موكلتــي ذهبــت لعــزاء خالتهــا وأثنــاء وجودهــا يف العــزاء قامــت املدعــى 
عليهــا بصفعهــا كفــًا أطلــب تعزيرهــا علــى ذلــك هــذه دعــواي وبعــرض 
ــى وكيــل املدعــى عليهــا احلاضــر/ ســعودي اجلنســية بالســجل  ذلــك عل
املدنــي رقــم ) ( بالوكالــة الشــرعية رقــم ..... يف 1434/2/3هـــ املخولــة 
لــه حــق اإلقــرار واإلنــكار والصلــح صــادق علــى الدعــوى وقــال حاولنــا 
الصلــح بعــوض فرفضــت هكــذا أجــاب ومبحاولــة الصلــح بــن الطرفــن 
رفضــا ذلــك وعليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وبنــاء على 
مصادقــة وكيــل املدعــى عليهــا علــى الدعــوى وحلرمــة مــا اقدمــت عليــه 
املدعــى عليهــا لــذا فقــد حكمــت علــى املدعــى عليهــا بــأن جتلــد عشــرة 
اســواط دفعــة واحــدة تعزيــرا بحضــور املدعيــة وبعرضــه عليهمــا قنــع بــه 
ــه أن  ــل املدعــى عليهــا االعتــراض بالئحــة فأفهمت املدعــي وطلــب وكي
يتقــدم بهــا خــالل ثالثــن يومــا مــن تاريــخ اســتالمه صــورة مــن احلكــم 
واال اكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل تعالــى التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/05/13هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
هـــ   1434/12/17 يف   34379729 رقــم  بالقــرار  املكرمــة  مبكــة 
ومضمونــه املصادقــة علــى احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم . 
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: 34274834 تاريُخه: 1434/7/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3449576

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34298513 تاريخه: 1434/8/16هـ

 - إصابــة  وتســبب يف  بالضــرب  اعتــداء  )حــق خــاص(-  الغيــر  إيــذاء 
مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى- عــدم قبــول 

دفــع الدفــاع عــن النفــس - إدانــة املدعــى عليــه.

1- الواجب دفع املعتدي باألسهل.
2- املادة )17( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

ــه  ادعــى وكيــل املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام باالعتــداء علــى موكل
ــي( ممــا تســبب يف  ــاح معدن ــى رأســه )مفت ــة حــادة عل ــه بآل ــك بضرب وذل
إصابتــه بجــرح قطعــي ســطحي يف رأســه، وطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأنــه 
فعــل ذلــك بعــد قيــام املدعــي بخنقــه علــى إثــر خــالف بينهمــا- مــا دفــع 
باألســهل-  املعتــدي  دفــع  الواجــب  املدعــى عليــه غيــر مقبــول ألن  بــه 
املدعــى عليــه تســبب يف إصابــة املدعــي بجــرح قطعــي ســطحي بفــروة 
الــرأس مــع ســحجات ومــدة شــفاءه املتوقعــة ثالثــة أيــام حســب التقريــر 
الطبــي- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه وقــررت 
ســجنه ملــدة خمســة أيــام وجلــده خمــس عشــرة جلــدة دفعــة واحــدة- قنــع 
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وكيــل املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه- قــررت محكمــة 
االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلديَّ أنا 
).....( القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء بنــاًء علــى املعاملــة املقيــدة 
بهــذه احملكمــة برقــم 34244695 وتاريــخ 1434/01/27هـــ واحملالــة 
ــخ 1434/01/27هـــ ـ  ــة الرئيــس برقــم 3449576 وتاري ــا مــن فضيل إلين
فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي/ ).....( ســعودي بالســجل املدنــي 
تاريــخ   3428020 رقــم  بالوكالــة  عــن  الشــرعي  الوكيــل   ).....(
1434/01/07هـــ الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة 
عــى علــى  ووكالتــه تخولــه املرافعــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وادَّ
قائــاًل  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ســعودي  معــه  احلاضــر 
يف دعــواه: إنَّ املدعــى عليــه قــام بضــرب موكلــي علــى رأســه مبفــك 
ى إلى إصابته بجرح قطعي يف رأســه أطلب احلكم  )ســكروب( مما أدَّ
علــى املدعــى عليــه بإثبــات إدانتــه بذلــك وتعزيــره هــذه دعــواي وبعــرض 
دعــوى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه قــال: مــا ذكــره املدعــي 
وكالــة يف دعــواه فصحيــح فقــد ضربتــه باملفــك علــى رأســه بســبب 
خــالف بيننــا وذلــك أنــه يتصــل بوالدتــي ويخبرهــا بأمــوري اخلاصــة وقــد 
حصــل نــزاع بيننــا يف الســيارة وقــام بخنقــي فقمــت بضربــه علــى رأســه 
باملفــك وقــد حاولــت الصلــح معهــم لكنهــم رفضــوا الصلــح هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا: التقريــر 
الطبــي الصــادر مــن مستشــفى اجلفــر العــام برقــم 41/26/15/3/3793 
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بجــرح  أصالــة  املدعــي  إصابــة  املتضمــن  1433/12/20هـــ  وتاريــخ 
قطعــي ســطحي بفــروة الــرأس مــن اليمــن حوالي)7ســم( وآخــر مــن 
اليســار طولــه حوالــي )5ســم( مــع ســحجة بالســاعد األميــن وســحجة 
بالســاعد األيســر ومتَّ عمــل الــالزم لــه ومــدة الشــفاء ثالثــة أيــام مالــم 
حتــدث مضاعفــات. أ.هـــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال: ال أعلــم 
ــا أصــاب املدعــي هكــذا قرركمــا حضــر يف اجللســة املدعــي العــام  عمَّ
امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس 
دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم 13415 
والتاريــخ 1433/12/1هـــ وجــرى ســؤاله هــل لــه دعــوى يف هــذه القضيــة 
اســتنادًا إلــى املــادة الســابعة عشــرة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فقــال: 
إنَّ مرجعــي لــم يخولنــي باملطالبــة يف هــذه الدعــوى وليــس لــي أيُّ مطالبــة 
ــا هكــذا أجــاب فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا  حالّيً
قــام بطعــن  أقــرَّ بدعــوى املدعــي وكالــة وأنــه هــو  أنَّ املدعــى عليــه 
ــه كان يدافــع عــن نفســه  ــى رأســه ودفــع بأنَّ ــة مبفــك عل املدعــي أصال
ومبــا أنَّ مــا دفــع بــه غيــر مقبــول إذ كان الواجــب أن يدفــع باألســهل لــذا 
كلــه فقــد ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بطعــن املدعــي أصالــة ).....( يف 
رأســه مبفــك وإصابتــه باإلصابــات املذكــورة يف التقريــر الطبــي أعــاله 
وعزرتــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة خمســة أيــام حتتســب منهــا املــدة التــي 
أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة إن وجــدت وبجلــده خمــس عشــرة جلــدة 
دفعــة واحــدة بحضــور املدعــي أصالــة وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة القناعــة بــه وقــرر املدعــى عليــه عــدم 
القناعــة بــه وطلــب رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا 
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ــه أجمعــن حــرر يف 1434/07/22هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يوم 
اخلميــس 1434/10/15هـــ فتحــت اجللســة الثالثــة وقــد عــادْت املعاملــة 
باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  مــن  املقامــة  بالدعــوى  املتعلقــة 
الشــرقية مبوجــب خطــاب فضيلــة رئيســها ذي الرقــم 34/1892793 
وتاريــخ 1434/9/10هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة رقــم 
نصــه:  مــا  املتضمــن  1434/08/16هـــ  وتاريــخ  )34298513ج/2( 
»وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن ماحكــم 
بــه فضيلتــه علــى املدعــى عليــه مــن جــزاء قليــل لوجــود إصابــات باملجنــي 
عليــه ملالحظــة مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة 
الفضيلــة  أصحــاب  ُأِجيــُب  عليــه  املوفق«.أ.هـــ  واهلل  الزمهــا  إلكمــال 
ــة حــق خــاص وليســت دعــوى عامــة  ــأنَّ القضي ــي اهلل بتوجيههــم: ب نفعن
وقــد قنــع املدعــي وكالــة باحلكــم وهــو صاحــب احلــق وقــد جــرى عــرض 
احلكــم عليــه مــرة أخــرى فقــال: إننــي قانــع مبــا ورد يف احلكــم وال أريــد 
زيــادة عليــه هكــذا أجــاب وعليــه فلــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت 
بــه ســابقًا وأمــرُت بالتهميــش علــى الصــك مبــا طــرأ علــى ضبطــه ومــن 
ثــم بعــث كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
لتدقيــق احلكــم وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن حــرر يف 1434/10/15هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم ج/34/2475439/2 وتاريــخ 1434/10/25هـــ 
االحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
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بهــا  املرفــق  1434/10/25ه  وتاريــخ   341892793 برقــم  املكلــف 
القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/).....( املســجل 
برقــم 34274834 وتاريــخ 1434/7/22ه اخلــاص بدعــوى/).....( ضــد/ 
).....( يف قضيــة مضاربــة وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
ــة  ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل مــدون ومفصــل في
وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى قرارنــا رقــم 34298513/
ج2/ب وتاريــخ 1434/8/16ه قررنــا املصادقــة علــى احلكم بعد اإلجراء 
األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/11/26هـــ. 
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: 34177016تاريُخه: 1434/4/2هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3467638    

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34301373 تاريخه: 1434/08/21هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- تشــهير باملدعــي يف صحيفــة مطبوعــة- 
مطالبــة املدعــي بالتعزيــر والتعويــض- وزارة الثقافــة واإلعــام صاحبــة 

الفصــل يف الدعــوى- عــدم اختصــاص والئــي- رد الدعــوى.

القضــاء  واليــة  فيهــا  مبــا  الواليــات  كافــة  الشــرعية:  القاعــدة   -1
األمــر. ولــي  مــن  تســتمد 

2- املــواد )5/11( و)1/55( مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات 
الشــرعية.

3- املادة )37( من نظام املطبوعات والنشر.
4- األمــران الســاميان األول برقــم 1700/م ب يف 1426/2/5هـــ والثانــي 

برقــم/1910 م ب يف 1426/2/9هـــ.
وتاريــخ  13/ت/3784  برقــم  العــدل  وزيــر  معالــي  خطــاب   -5

. 1430هـــ /11 /08
برقــم  القضائيــة  للشــؤون  الــوزارة  وكيــل  فضيلــة  خطــاب   -6
29/11556/18 املبنــي علــى األمــر الســامي البرقــي رقــم 10629/م ب يف 

1428/12/6هـــ.
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ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه بصفتــه رئيــس حتريــر إحــدى الصحــف 
املطبوعــة قــام بنشــر حكــم قضائــي صــادر يف قضية تخصه مما تســبب 
يف التشــهير بــه واإلضــرار بســمعته كمــا تســبب بضــرر مــادي حلــق بــه، 
ولــذا فقــد طلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك 
وإلزامــه بتعويضــه ماديــًا عــن األضــرار التــي حلقــت بــه- قــدم املدعــى 
عليــه مذكــرة دفــاع تتضمــن الدفــع بعــدم اختصــاص احملكمــة بنظــر 
هــذه الدعــوى- املــادة املنشــورة نشــرت يف صحيفــة يوميــة والقضايــا 
التــي تتعلــق مبــا ينشــر يف الصحــف واملجــالت تختــص بهــا وزارة الثقافــة 
املدعــي  دعــوى  عــن  النظــر  بصــرف  احملكمــة  قضــت  واإلعــالم- 
لعــدم االختصــاص- عــارض املدعــي علــى احلكــم- قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم 3467638 وتاريــخ 
وتاريــخ   34339869 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/02/10هـــ 
1434/02/10هـــ ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/04/02 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 09 لســماع دعــوى ضــد وفيهــا حضــر......  ســعودي 
اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم الصــادرة من أحــوال الباحة 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد قــدم مذكــرة دفاعــه 
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مبوجــب كتابــه رقــم 2013/9/ت م وتاريــخ 1434/03/18هـــ واملقيــد 
لدينــا بهــذه احملكمــة برقــم 34693058 وتاريــخ 1434/3/18هـــ عليــه 
وعلــى مــا جــاء يف املــادة )1/55( فقــد قــررت ســماع الدعــوى وادعــى 
املدعي قائال يف حترير دعواه إن املدعى عليه قام بنشــر حكم شــرعي 
رئيــس حتريــر  بالباحــة بصفتــه  اجلزئيــة  بقضيــة منظــورة باحملكمــة 
..... وتضمــن هــذا النشــر إيقــاع عقوبــة علــّي وهــي التشــهير بالباطــل 
والــذي نــص علــى التأكيــد بأننــي ســجنت وجلــدت بقولــة القضــاء ال 
أحــد فوقــه احملاســبة الســجن واجللــد لضابــط بالباحــة أســاء اســتغالل 
الترصــد والقصــد  يــدل علــى  النشــر هــذا ممــا  الســلطة وقــد كــرر 
يف اإلســاءة لــي بتشــويه ســمعتي واإلضــرار بــي بقولــة الســجن واجللــد 
لضابــط شــكك يف نزاهــة قــاض وإذا علمنــا إن التشــهير باحلــق ســلطة 
حضريــة لصاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة وبقضايــا محــدودة 
علمنــا أن مــا قــام بــه أفتيــات بالباطــل علــي ســموه الكــرمي كونــه ال 
يجــوز نظامــا نشــر اإلحــكام بالصحــف إال بــإذن مــن اجلهــة املختصــة 
كمــا أن هــذا النشــر كان بأســلوب فضائحــي خبيــث كلــه ضــرر 
وخــروج عــن التقاليــد واآلداب اإلســالمية العامــة والنصــوص النظاميــة 
وقــد أضــر بــي وبســمعتي إضــرارا بليغــا مســيئا للكرامــة نتــج عنــه ضــرر 
ــي احملــدود  ــي ومجتمعــي القبل ــي أعيــش بــن أهل ــوي كون نفســي ومعن
ويف محيــط عملــي خاصــة وأننــي ضابــط برتبــة رائــد حينهــا وقــد كــرر 
ــي بتشــويه  ــى الترصــد والقصــد يف اإلســاءة ل النشــر هــذا ممــا يــدل عل
ســمعتي واإلضــرار بــي أمــام مجتمعــي القبلــي وأمــام جهــة عملــي وضــرر 
مــادي مــن خــالل مراجعاتــي املتكــررة بهــذه الدعــوى بالــذات أطلــب 
تعزيــر املذكــور التعزيــر البليــغ الــرادع الــذي يتســاوى مــع األســلوب 
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الفضائحــي لنشــره املتكــرر وتعويضــي مببلــغ مائــة ألــف ريــال مصاريف 
عــن األضــرار التــي حلقــت بــي بهــذه الدعــوي بالــذات مــن مشــقة الســفر 
واســتكتاب اللوائــح واالستشــارات القانونيــة مــن احملامــن والتــي كان 
هــو ســببها هكــذا ادعــى وقــد قــدم املدعــى عليــه رده علــى الدعــوى 
مبوجــب كتابــه رقــم 2013/9/ت م وتاريــخ 1434/03/18هـــ واملقيــد 
1434/03/18هـــ  وتاريــخ   34693058 برقــم  احملكمــة  بهــذه  لدينــا 
واملتضمــن أن نظــر هــذه القضيــة خــارج اختصــاص احملكمــة وأن اجلهــة 
املختصة هي وزارة الثقافة واالعالم وبعد سماع الدعوى واالطالع على 
أوراق املعاملــة وحيــث إن تهجــم املدعــى عليهــا كان يف صحيفــة يوميــة 
وبنــاًء علــى األمريــن الســامين رقــم 1700 /م ب يف 1426/02/05هـــ 
ورقــم 1910 / م ب يف 1426/02/09هـــ املتضمــن توجيــه احملاكــم 
بإحالــة كافــة القضايــا املنظــورة لديهــا وتتعلــق مبــا ينشــر يف الصحــف 
ــوزارة الثقافــة واإلعــالم للنظــر فيهــا بحكــم االختصــاص  واملجــالت ل
عليــه بنــاء علــى املــادة الســابعة والثالثــن مــن نظــام املطبوعــات والنشــر 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/32 وتاريــخ 1421/09/03هـــ وألن 
االختصــاص الوالئــي مــن املســائل اجلوهريــة التــي ال يجــوز مخالفتهــا 
لكونهــا مــن أمــور النظــام العــام ونظــرًا ملــا جــاء يف خطــاب فضيلــة 
ــة برقــم 29/11556/18 املبنــي علــى  ــوزارة للشــؤون القضائي وكيــل ال
األمــر الســامي البرقــي رقــم 10629/م ب يف 1428/12/6ه واملتضمــن 
أن االختصــاص الوالئــي مــن املســائل اجلوهريــة وملــا جــاء يف خطــاب 
1430/11/08هـــ  وتاريــخ  13/ت/3784  برقــم  العــدل  وزيــر  معالــي 
واملتضمــن التأكيــد علــى احملاكــم بعــدم النظــر يف أي قضيــة تخــرج 
عــن نطــاق اختصاصهــا الوالئــي وتأسيســا علــى القاعــدة الشــرعية التــي 
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ــة القضــاء تســتمد مــن والة  ــات مبــا فيهــا والي ــأن كافــة الوالي قضــت ب
األمــر وقــد نــص الفقهــاء علــى أن مــن قضــى يف غيــر مــا ولي بــه فحكمه 
باطــل وال يترتــب عليــه أي أثــر لــذا فقــد أفهمــت املدعــي أن الدعــوى مــن 
اختصــاص وزارة الثقافــة واإلعــالم فرفــض ذلــك وطلــب ســماع الدعــوى 
وبنــاء علــى الفقــرة )5/11 ( مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات 
املدعــي مبطالبتــه  دعــوى  عــن  النظــر  قــررت صــرف  فقــد  الشــرعية 
املذكــورة لعــدم االختصــاص وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــي قــرر املدعــي عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف فأجيــب إلــى طلبــه 
وحــدد لــه موعــدا ال ســتالم صــورة مــن احلكــم اليــوم الســاعة الواحــدة 
وأفهمتــه بــأن عليــه تقــدمي الالئحــة االعتراضيــة خــالل مــدة االعتــراض 
وقدرهــا ثالثــون يومــًا وإذا انتهــت مــدة االعتــراض ولــم يتقــدم بالالئحــة 
وجــرى  القطعيــة  احلكــم  ويكتســب  االســتئناف  يف  حقــه  فيســقط 
النطــق باحلكــم يف يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/4/2ه الســاعة العاشــرة 
وبــه أقفلــت اجللســة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

حــرر يف 1434/04/02هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة ففــي هــذا 
اليــوم األحــد املوافــق 1434/6/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00:02 
االســتئناف  محكمــة  مــن  ضــد  بدعــوى  املعاملــة  ورود  علــى  وبنــاء 
بهــا  ومرفــق  1434/06/06هـــ  وتاريــخ   34693058 برقــم  مبكــة 
برقــم  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  قــرار 
احلكــم  علــى  املالحظــة  املتضمــن  1434/05/28هـــ  يف   34225263
مــا نصــه )احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده 
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وبعــد : نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة السادســة يف محكمــة االســتئناف 
الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــالع  منــا  مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى 
إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة مبحافظــة جــدة 
رقــم 34693058 وتاريــخ 1434/05/14هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
برقــم 34177016 وتاريــخ 1434/04/02هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
/ باحملكمــة اجلزئيــة مبحافظــة جــدة املتضمــن دعــوى ضــد ســعودي 
اجلنســية املتهــم يف قضيــة إســاءة لــه يف أحــد الصحــف اليوميــة وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة إعادتهــا 
لــم يتحقــق التدافــع فعلــى فضيلتــه  أنــه  لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة 
إعمــال مــا جــاء يف املــادة 74 مــن نضــام املرافعــات الشــرعية التــي جــاء 
ــى  ــل الدعــوى إل ــا أن حتي ــى احملكمــة بعــدم اختصاصه ــا يجــب عل فيه
احملكمــة املختصــة وتعلــم اخلصــوم بذلــك واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 
ــى الــه وصحبــه وســلم( الشــيخ .... قاضــي اســتئناف،  ــا محمــد وعل نبين
الشــيخ..... قاضــي اســتئناف، الشــيخ ..... رئيــس الدائــرة عليــه تواقيعهــم 
عليــه وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه بعــد الرجــوع إلــى املــادة 
الرابعــة والســبعن )74( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية التــي تنــص علــى 
ــه: )يجــب علــى احملكمــة إذا حكمــت بعــدم اختصاصهــا أن حتيــل  أن
الدعــوى إلــى احملكمــة املختصــة وتعلــم اخلصــوم بذلــك( ومــا صــدر 
ــى نظــام القضــاء  ــي أحالــت إل ــة الت ــح تنفيذي بشــأن هــذه املــادة مــن لوائ
مــن املــادة الســابعة والعشــرين)27( إلــى املــادة الثالثــن )30( ومبــا أن 
حتقــق التدافــع يختلــف بــن مــا إذا كان النــزاع بــن قضــاة احملكمــة 
الواحــدة، أو بــن رئيــس احملكمــة وأحــد قضاتهــا، أو بــن محكمتــن 
تابعتــن جلهــة قضائيــة واحــدة أو بــن محكمــة وجهــات قضائيــة أخــرى 
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حســب مــا نصــت عليــه املــادة املذكــورة أعــاله ومبــا أن نظــام املرافعــات 
الشــرعية صــادر فيمــا يخــص الترافــع أمــام احملاكــم التابعــة للمجلــس 
األعلــى للقضــاء وقــد صــدر للجهــات القضائيــة األخرى ما ينظــم التدافع 
الداخلــي بــن قضــاة محاكمهــم كمــا نصــت املــادة احلاديــة عشــرة مــن 
نظــام ديــوان املظالــم يف حتقيــق التدافــع بــن قضاتــه وقــد أحــال نظــام 
املرافعــات الشــرعية علــى نظــام القضــاء لتحقيــق التدافــع بــن محكمــة 
صــدور  بعــد  إال  يكــون  ال  التدافــع  وحتقيــق  أخــرى  قضائيــة  وجهــة 
احلكــم بعــدم االختصــاص واكتســابه القطعيــة ألجــل ذلــك كلــه فإنــي 
أفيــد أصحــاب الفضيلــة بأنــي لــم أجــد مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه أو 
يدعــوا للعــدول عنــه وقــررت رفــع املعاملــة مــع القــرار وتهميشــه وصــورة 
ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة حملكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
لتدقيــق احلكــم كاملتبــع وعليــه حصــل التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام 
الســاعة 30 : 02 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

ــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/06/18هـــ وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة 
اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1434/07/29هـــ  الســبت  اليــوم  هــذا  ففــي 
الســاعة 00 : 08 وبنــاء علــى ورود املعاملــة بدعــوى ضــد / مــن محكمــة 
االســتئناف مبكــة برقــم 34339869 وتاريــخ 1434/07/10هـــ ومرفــق 
بهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة السادســة برقــم 
34260555 يف 1434/07/05هـــ املتضمــن املالحظــة علــى احلكــم مــا 
نصــه )احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد 
السادســة يف محكمــة  اجلزائيــة  بالدائــرة  االســتئناف  نحــن قضــاة   :
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة 



195

الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة مبحافظــة 
جــدة برقــم 34339869 وتاريــخ 1434/06/26هـــ املشــتملة علــى القــرار 
الصــادر برقــم 34177016 وتاريــخ 1434/04/02هـــ مــن فضيلــة الشــيخ  
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة املتضمــن دعــوى ضــد / ســعودي 
وبدراســة  اليوميــة  الصحــف  أحــد  يف  لــه  إســاءة  يف  املتهــم  اجلنســية 
القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة إعادتهــا 
لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة أن قــرار املالحظــة رقــم 3425263 وتاريــخ 
ــة عليــه يف قراركــم  ــه واإلجاب ــم إحلــاق مضمون ــم يت 1434/05/28هـــ ل
الصــادر منكــم وال بــد مــن ذلــك واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
اســتئناف،  قاضــي  الشــيخ.....   . وســلم  وصحبــه  الــه  وعلــى  محمــد 
الشــيخ.... قاضــي اســتئناف لــي وجهــة نظــر ، الشــيخ... رئيــس الدائــرة 
عليــه تواقيعهــم. عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن عــدم إحلــاق اإلجابــة 
علــى القــرار ســقط ســهوًا ومت إجــراء الــالزم وقــررت بعــد ذلــك رفــع 
املعاملــة مــع القــرار وصــورة ضبطه والالئحــة االعتراضية والتهميش إلى 
محكمــة االســتئناف يف مكــة املكرمــة واتخــاذ الــالزم حســب املتبــع 
ــى اهلل  ــاهلل التوفيــق، وصل ــام الســاعة 15 : 08 وب ــت اجللســة يف مت وأقفل
علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/29هـــ.
احلمــدهلل وحــده وبعــد مت تصديــق احلكــم بالقــرار رقــم 34301373 يف 

1434/8/21هـــ واهلل املوفــق.
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: 34408552 تاريُخه: 1434/4/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3480956   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34193419 تاريخه:1434/4/21هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- إســاءة اســتعمال الســلطة- مطالبــة املدعــي 
املدعــى عليهــم  دعــواه يف طلــب محاســبة  املدعــي  بالتعزيــر- حصــر 
لتجاوزهــم النظــام أثنــاء تأديــة عملهــم الوظيفــي وإحلاقهــم الضــرر 

بــه- عــدم اختصــاص والئــي- رد الدعــوى.

1- املــواد )11( و)15( مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة الصــادر باملرســوم امللكي 
رقــم م/9 وتاريخ 1397/7/10هـ.

2- املادة )128( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليهــم قامــوا باســتغالل الســلطة املمنوحــة 
لهــم يف جهــة العمــل التــي يعملــون بهــا وذلــك بكتابــة خطــاب إلــى الوزيــر 
املختــص يتضمــن معلومــات مخالفــة لنتيجــة التحقيــق التــي أجروهــا مــع 
املدعــي يف شــكوى مقدمــة ضــده مــن بعــض زمالئــه يف العمــل ولــذا 
فقــد طلــب احلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى 
عليــه األول مــا جــاء يف دعــوى املدعــي ودفــع بعــدم االختصــاص- املدعــي 
النظــام  لتجاوزهــم  عليهــم  املدعــى  محاســبة  طلــب  يف  دعــواه  حصــر 
أثنــاء تأديــة عملهــم الوظيفــي وإحلاقهــم الضــرر بــه مبــا تضمنــه اخلطــاب 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 3480956 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1434/02/18هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 34408552 وتاريــخ 
1434/02/18هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافــق1434/03/02 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 09 وفيها ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني 
رقــم  وقــال إننــي ادعــى علــى كل مــن / وعلــى / ســعودي اجلنســية وعلــى 
/ ســعودي اجلنســية حيــث أنهــم كتبــوا خطابــًا إلــى معالــي وزيــر املاليــة 
برقــم  ملعاليكــم  املرفوعــة  البرقيــة  إلــى  إشــارة   (( منــه  املــراد  ونــص 
املصلحــة  بفــرع  املوظــف  مــن  1433/08/18هـــ  يف   120703169173
ــه  بجــدة / املتضمنــة قيــام املوظــف بالفــرع / بالتلفــظ عليــه وعلــى زميل
مبعاليكــم  عالقتــه  بحكــم  وظائفهــم  مــن  بالفصــل  بذيئــة  بألفــاظ 
وطلــب معاليكــم اإلفــادة . فعليــه أوضــح ملعاليكــم االتــي :1- نظــرًا 
لعــدم تواجــد بعــض أصحــاب الشــكوى والشــهود علــى رأس العمــل 
عنــد ورود الشــكوى فقــد مت إرجــاء التحقيــق إلــى حــن مباشــرتهم 
ومخاطبــة ســعادة مديــر عــام مكتــب معاليكــم برقــم 3/1/23 يف 
للتحقيــق  جلنــة  تشــكيل  مت   -2  . اخلصــوص  بهــذا  1433/08/27هـــ 

املذكــور وذلــك شــأن إداري محكــوم بنظــام املوظفــن العــام ونظــام 
تأديبهــم- قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم 
االختصــاص- قنــع املدعــى عليــه األول باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي- 

قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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املوضــوع  يف  التحقيــق  بإجــراء  اللجنــة  أعضــاء  وقيــام  الشــكوى  يف 
مــع األطــراف ذات العالقــة وســماع أقــوال الشــهود وتدوينهــا وإعــداد 
محضــر بذلــك مــن خاللــه تبــن للجنــة إدانــة املذكــور مبــا نســب إليــه 
يف الشــكوى املرفوعــة ملعاليكــم باســتثناء أن لــه عالقــة مبعاليكــم 
إلنــكاره ذلــك وادعائــه أنــه كان يقصــد بالوزيــر ســمو وزيــر الداخليــة 
ولعــدم كفايــة األدلــة وعــدم اتفــاق الشــهود علــى ذلــك وحيــث كانــت 
إجابــات املذكــور تفتقــر إلــى التركيــز وظهــر أنــه يعانــي مــن التشــتت 
الوظيفيــة  ســيرته  إلــى  إضافــة  ذكــره  مــا  وتناقــض  املوضوعــات  يف 
عندمــا كان يعمــل بــاإلدارة العامــة ترجــح صحــة مــا جــاء يف الشــكوى 
ضــده ومــا نســب إليــه . فإننــي أرى والــرأي ملعاليكــم بــأن تقــوم املصلحــة 
بتوجيــه انــذار شــديد اللهجــة للموظــف ..... بــأن عليــه التحلــي باألخــالق 
الفاضلــة وأن يحســن التعامــل مــع زمالئــه وأن يتجنــب االلفــاظ اجلارحــة 
وغيــر الالئقــة واالدعــاء بعالقتــه بكبــار املســؤولن ويف حالــة تكــرار 
مــا حــدث ســوف يكــون عرضــة لعقوبــة أشــد مــع نقلــه لفــرع املصلحــة 
مبكــة املكرمــة ملصلحــة العمــل وإبعــاده عــن االحتــكاك بزمالئــه 
يف  التحقيــق  نتيجــة  بخصــوص  كان  والــذي  معهــم((  احتــك  الذيــن 
االدعــاء الغيــر صحيــح واملفتــري مــن املوظــف ..... واملوظــف ، والــذي 
قامــوا فيــه باالفتــراء علــّي وعــدم ذكــر احلقيقــة الكاملــة التــي نتجــت 
مــن التحقيــق حيــث أنــي أطلعــت علــى محضــر التحقيــق كامــاًل قبــل أن 
ــر احلقيقــة وذلــك اســتغالل الســلطة وتكلفــي  ــه وقــد مت تزوي أوقــع علي
بالعمــل مبكــة املكرمــة وهــذا اإلجــراء غيــر نظامــي وعلــى ذلــك أمــل 
مــن فضيلتكــم ســؤالهم عــن ســبب االفتــراء علــّي ومجازاتهــم شــرعًا 
 / احلاضــر  عليــه  املدعــى  علــى  الدعــوى  وبعــرض  دعواي.أ.هـــ  هــذه 
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ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم  قــال: مــا ذكــره املدعــي 
غيــر صحيــح وأنــا أدفــع بعــدم اختصــاص احملكمــة بذلــك حيــث إننــي 
أعمــل مديــر عــام إدارة شــؤون املوظفــن بـــ ...... وأمــا املدعــى عليهمــا 
اآلخــران يعمــل االول يعمــل مديــر عــام ...... والثانــي فيعمــل مديــر عــام 
...... احلاضــر عنهمــا بالتفويــض الصــادر مــن ...... رقــم 14/9880  يف 
1434/02/27هـــ ثــم ســألت املدعــي هــل دعــواك تنحصــر يف محاســبة 
املدعــى عليهــم عــن اخلطــاب املوجــه لوزيــر املاليــة فقــال نعــم وبعــد التأمــل 
وباالطــالع علــى أوراق املعاملــة و حيــث إن نظــام اخلدمــة املدنيــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم م/9 وتاريــخ 1397/7/10هـــ النافــذ حاليــًا يف 
اململكــة والــذي تقضــي أحكامــه بصفتــه القاعــدة العامــة بــأن يخضــع 
للمســاءلة التأديبيــة كل مــن يخــرج مــن املوظفــن علــى مقتضــى الواجــب 
يف أداء وظيفتــه أو يظهــر مبظهــر مــن شــأنه اإلخــالل بكرامــة وشــرف 
يضيــف  كمــا  املدنيــة(  اخلدمــة  نظــام  )املادة11مــن  العامــة  الوظيفــة 
النظــام بــأن كل موظــف مســئول عمــا يصــدر عنــه ومســؤول عــن حســن 
ســير العمــل يف حــدود اختصاصــه )املــادة 15( وحيــث إن دعــوى املدعــي 
قائمــة علــى اتهــام املدعــى عليهــم بتجاوزهــم للنظــام أثنــاء تأديــة عملهــم 
الوظيفــي واتهماهــم بإحلــاق الضــرر باملدعــي بنــاًء علــى محضــر خطــاب 
موجــه منهــم ملعالــي وزيــر املاليــة مبقتضــي عملهــم الوظيفــي وحيــث إن 
محاســبة املوظــف علــى أدائــه الوظيفــي وجتــاوزه وتفريطــه ومــا يتعلــق بــه 
شــأن إداري محكــوم بأنظمــة املوظفــن العــام ونظــام تأديبهــم وحيــث 
إن املــادة 128مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة تنــص علــى اختصــاص هــذه 
احملكمــة بالنظــر يف العقوبــات التعزيريــة إال مــا يســتثنى بنظــام وبنــاًء 
علــى مــا تقــدم فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم 
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االختصــاص النوعــي وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي عــدم 
القناعــة وافهــم بتعليماتــه بــان مــدة االعتــراض ثالثــون يومــًا مــن تاريــخ 
تســجيل القــرار ويف حــال لــم يقــدم اعتراضــه ســقط حــق يف االعتــراض 
واكتســب احلكــم القطعيــة وقــرر املدعــى عليــه األول القناعــة باحلكــم 
واملدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث لــم يحضــرا وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 1434/03/02هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظة 
جــدة ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/06/05هـــ افتتحــت اجللســة ولقــد 
عــادت إلينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 
34408552 وتاريــخ 1434/04/24هـــ الصــادر فيهــا قــرار التصديــق ذو 
انــه وبدراســة  الرقــم 34193419 وتاريــخ 1434/04/21هـــ املتضمــن 
علــى  املوافقــة  تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  الصــك 
احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/06/05هـــ.
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: 34329653 تاريُخه: 1434/10/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3497172

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34383132 تاريخه: 1434/2/22هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالتلفــظ يف صحيفــة دعــوى - 
مطالبــة املدعــي باملجــازاة - انــكار وكيــل املدعــى عليــه الدعــوى عنــه 
- عــدم مســؤولية الوكيــل عــن عبــارات الســب التــي أوردهــا موكلــه يف 

صحيفــة الدعــوى- رد الدعــوى.

قول اهلل تعالى: )) وال تزر وازرة وزر أخرى ((.

ادعــى وكيــل املدعــي علــى املدعــى عليــه بأنــه قــد تلفــظ علــى موكلــه 
مبــا جــاء يف دعــواه وذلــك يف صحيفــة دعــوى قدمهــا إلــى احملكمــة 
تتعلــق بقضيــة حضانــة بــن موكلــه وزوجتــه، وطلــب احلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر وكيــل املدعــى عليــه مــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي ودفــع بــأن موكلــه ناقــل لوجهــة نظــر موكلتــه )يف قضية 
احلضانــة( ودوره هــو متثيلهــا يف الدعــوى، كمــا أن الصحيفــة املذكــورة 
ليســت مــن إعــداده بــل مــن إعــداد موكلتــه وبالتالــي فــال يوجــد ســبب 
الختصــام املدعــي مــع موكلــه-  املدعــى عليــه ال يتكلــم عــن نفســه 
وإمنــا ناقــل لوجهــة نظــر موكلتــه- قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي - قــررت 
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ــى احلكــم. ــة املصادقــة عل محكمــة االســتئناف باألكثري

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 3497172 وتاريــخ 1434/02/27هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 34503559 وتاريــخ 1434/2/27هـــ ففــي يوم اخلميس 
املوافــق 1434/08/25هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15: 10 وفيهــا حضــر 
).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).....( وكيــال عــن 
مبوجــب الوكالــة رقــم )34130943( وتاريــخ 1434/02/04هـــ والتــي 
تخــول لــه املرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا واإلقــرار 
والصلــح والتنــازل وطلــب اليمــن ورده واالمتنــاع عنــه واملطالبــة بتنفيــذ 
األحــكام وقبولهــا والــرد عليهــا واالعتــراض عليهــا وطلــب االســتئناف 
وادعــى علــى احلاضــر معــه/ ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
وتاريــخ   )34345133( رقــم  الوكالــة  مبوجــب   ).....( رقــم  املدنــي 
لــه املرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى  1434/3/21ه والتــي تخــول 
والتنــازل واإلبــراء وطلــب  والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح 
ــا  ــات والطعــن فيه ــه وإحضــار الشــهود والبين ــاع عن اليمــن ورده واالمتن
والتنفيــذ وطلــب التحكيــم واملطالبــة بتنفيــذ األحــكام وقبــول احلكــم 
ونفيهــا واالعتــراض علــى األحــكام وطلــب االســتئناف قائــال يف دعــواه 
إن مــوكل هــذا احلاضــر قــد تلفــظ علــى موكلــي يف صحيفــة الدعــوى 
املقدمــة يف احملكمــة العامــة يف الريــاض لــدى فضيلة القاضي يف دعوى 
حضانــة وأتهمــه بالتواطــؤ مــع الشــيطان يف حتقيــق مــراده وانشــغاله 
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يف شــهوات ملــذات الدنيــا حتــى أصبــح عــدمي االحســاس باألبــوة وأنــه 
متجــرد مــن الشــفقة واالنســانية وإنــي تعهــدت بإصــالح نفســي ونكثــت 
عــن الشــرط أطلــب مجازاتــه علــى هــذا االتهــام وبســؤال املدعــى عليــه 
أجــاب مــا ذكــره املدعــي كلــه غيــر صحيــح و يدفــع موكلــي بدفعــه 
ــى مــن ال يصــح اختصامــه حيــث أن  الشــكلي ألن الدعــوى أقيمــت عل
موكلــي يعمــل محــاٍم وقــد تــوكل عــن الســيدة/).....( مبوجــب الوكالــة 
األولــى  قضيتــن  يف  ومثلهــا  1434/1/19هـــ  وتاريــخ   3470551 رقــم 
حضانــة والثانيــة نفقــة واملنظــورة لــدى فضيلــة الشــيخ/).....( القاضــي 
باحملكمــة العامــة بالريــاض وبالتالــي فــإن موكلــي هــو ناقــل لوجهــة 
نظــر موكلتــه وكمــا يعلــم فضيلتكــم أن الوكيــل ال يكلــف وال 
يحلــف إذ أن دوره هــو متثيــل ملوكلــه وناقــل ألقوالــه، والدليــل علــى ذلــك 
مــا ورد صريحــًا يف نــص املــادة )13( مــن نظــام احملامــاة والتــي تنــص 
علــى » للمحامــي أن يســلك الطريقــة التــي يراهــا ناجحــة يف الدفــاع عــن 
موكلــه، وال جتــوز مســاءلته عمــا يــورده يف مرافعته كتابيًا أو مشــافهة 
ممــا يســتلزمه حــق الدفــاع » ولــم يحيــد موكلــي عمــا نــص عليــه نظــام 
احملامــاة وموكلــي ملتــزم متامــًا مبــا مت ضبطــه يف صــك احلكــم الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ/ ).....( قضيــة احلضانــة وهــو مســئول عمــا يــرد يف 
ضبــط اجللســة دون ســواه، لــذا فــإن موكلــي يتمســك بالدفــع الشــكلي. 
ثانيــًا: مــن حيــث املوضــوع: يف البدايــة يتمســك موكلــي بإقــرار املدعــي 
يف مجلــس القضــاء علــى صحــة دعــوى موكلتــه يف احلضانــة والتــي صدر 
أقــر  أنــه  بهــا الصــك رقــم )3432451( وتاريــخ 1434/2/9هـــ حيــث 
ــه.1. مــن الواضــح  ــي فيمــا ذكرت ــة موكل وأكــد صحــة دعــوى موكل
أن املدعــي أقــام هــذه الدعــوى بعــد صــدور حكــم احلضانــة لصالــح 
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موكلــة موكلــي رغبــة مــن املدعــي لثنــي موكلــي عــن مواصلــة القضيــة 
لــدى  العامــة  منظــورة يف احملكمــة  تــزال  ال  والتــي  )النفقــة(  الثانيــة 
فضيلــة القاضــي 2. مــا ارتكــن عليــه املدعــي يف مذكرتــه مــن صــدور 
مذكــرة قدمــت يف قضيــة احلضانــة فاملذكــرة ال حتمــل أي توقيــع عليها 
مــن موكلــي والواضــح أن موكلــة موكلــي قامــت بإعــداد املذكــرة 
والتوقيــع عليهــا وأحضرهــا ملوكلــي بنــاًء علــى رغبتهــا بدليــل أنهــا علــى 
أوراق بيضــاء وليســت علــى مطبوعــات احملامــي الرســمية باإلضافــة 
ــا األحــوال الشــخصية تتــم مرافعتهــا  إلــى ذلــك درجــت العــادة أن قضاي
شــفويًا أمــام ناظــر القضيــة حيــث أنهــا مــن القضايــا البســيطة كمــا 
هــو موضــح يف الصــك مــن القاضــي. 3. بالرجــوع إلــى الئحــة الدعــوى 
محــل الــرد لــم جنــد حتديــدًا للعبــارات بنــص صريــح وإمنــا ذكــر بعــض 
العبــارات وأورد معهــا تفســيرًا خاصــًا باملدعــي وموكلــي ال يتحمــل أي 
تفســير إال مــا يصــدر منــه ال ســيما وأن تلــك العبــارات لــم متــس ذات 
ــة  ــارات وفــق تفســير موكل ــى مــا أورده مــن عب ــرد عل املدعــي وســوف ن
موكلــي باعتبــار أنهــا مــن كتبــت املذكــرة وهــي علــى النحــو اآلتــي: أ. 
العبــارة اخلاصــة مــا أورده مــن تفســير أن موكلــي ذكــر أنــه متواطــئ مــع 
الشــيطان فهــذا قــول ال وجــود لــه إال لــدى املدعــي وحــده فقــط فاجلملــة 
املوجــودة يف املذكــرة هــي )حقــق مــراد الشــيطان بفعلــه( فنجــد أن 
املدعــي عمــد إلــى اقتضــاب اجلملــة وحتويرهــا بغيــر شــكلها األصلــي إذ 
أن املذكــرة التــي أخــذ منهــا نصــت مــا يلــي: )واســتجاب للشــيطان الــذي 
يريــد أن يــزرع الفتنــة والفــراق بــن األســر واملجتمعــات( فالــكالم هنــا 
ليــس لشــخص املدعــي وإمنــا قصــد بــه الشــيطان وذكــرت صفاتــه وأنــه 
بوجــود املشــاكل بــن املدعــي وموكلــة موكلــي هــو حتقيقــًا لرغبــة 
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الشــيطان لتفريــق األســرة واملجتمعــات، ومــن الواضــح مــن العبــارة التــي 
يف املذكــرة جــاءت للعــوام وليســت للتخصيــص لــذا فــإن هــذه العبــارة 
لــم تقصــد املدعــي بذاتــه. ب. أمــا مــا يخــص عبــارة )الشــهوات وامللــذات( 
فــإن هــذه عبــارة عائمــة فضفاضــة لــم يعنــي بهــا األمــور الســيئة فــكل مــا 
مييــل إليــه قلــب البشــر يعتبــر ملــذة وشــهوة، شــرب املــاء ملــذة، واالهتمــام 
ــذة وشــهوة، وحــب املــال أيضــًا وقــدوم اإلنســان علــى أمــر  بالدراســة مل
معــن يعتبــر ملهــي لــه ويعتبــر مــن ملــذات وشــهوات الدنيــا ومــا قصــد يف 
تلــك املذكــرة انكبــاب املدعــي يف عملــه ودراســته يف بريطانيــا وبعــده 
عــن أبنائــه وعــن أســرته وهــذا أمــر طبيعــي قــد يحصــل ألي شــخص 
متــزوج ولديــه أبنــاء فهــو مــن قبيــل االنشــغال بالشــهوات وملــذات النفــس 
ــارة ال تأخــذ باملعنــي الســيئ إذ أن ســياق القــول  ــذا فــان العب املباحــة، ل
يفيــد انشــغال املدعــى بأحوالــه الشــخصية مــن دراســة وعمــل وليــس 
فيهــا أي تطــاول وكانــت مذكــورة مــن بــاب توضيــح الدفــوع لفضيلــة 
ناظــر القضيــة. ج. مســألة الوعــد والعهــد ونكثــه فــأي زوجــن قــد يقطــع 
لألخــر وعــد علــى نفســه بــأن ال يحــدث أي مشــاكل وحــال حصــول تلــك 
املشــاكل يعتبــر نكــث للوعــد، وموكلــة موكلــي رأت أن املدعــي قــد 
وعدهــا بعــدم حــدوث مشــاكل بينهمــا بــأن ال يعــود إلــى نفــس األســباب 
التــي تبعــث املشــاكل بينهمــا ولكــن ذلــك لــم يحصــل منــه وترتــب عليــه 
الطــالق واالنفصــال بينهمــا وقــد يكــون املدعــي فيــه نــوع مــن الغضــب 
أو التقصيــر وقــد وعــد موكلــة موكلــي بعــدم الغضــب أو التقصيــر إال 
ــًا للوعــود وللعهــود وليــس  انــه عــاد وحصــل اخلــالف فجعلــت ذلــك نكث
يف ذلــك أي تطــاول أو ســب. د. مــا يخــص مــا ذكــره املدعــي يف الئحتــه 
محــل الــرد وحتــت البنــد رقــم )5( فــإن كل ذلــك جــاء بوصــف موكلــة 
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موكلــي ملــا حــدث لهــا مــن حرمــان مــن أبنائهــا أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر 
دون أن تراهــم وكذلــك ســحبه مللفــات دراســتهم مــن املــدارس وتعطيلهم 
عــن الدراســة عامــًا كامــاًل فــكان أقــرب وصــف لذلــك التصــرف مــا 
ذكرتــه يف تلــك املذكــرة إن صحــة ذلــك، باإلضافــة إلــى غيــاب األب 
بالســفر للدراســة وتــرك األبنــاء لــدى اجلــد اعتبرتــه موكلــة موكلــي 
إهمــااًل منــه وتقصيــرًا بواجبــات األب مــا يخــص عبــارة » نســأل اهلل 
الســالمة والعافيــة » فقــد ذكــرت كجملــة ختاميــة يف معــرض حديــث 
موكلــة موكلــي عــن حالهــا مــن امتنــاع املدعــي عــن النفقــة وحرمانهــا 
مــن أبنائهــا ونفقــات الــوالدة التــي لــم ينكرهــا املدعــي بــل أكدهــا 
بقولــه: »مــا ذكــره املدعــي وكالــة كلــه صحيــح جملــة وتفصيــال« 
وهــذه العبــارة يف حقيقتهــا دعــاء وتــودد ورجــاء مــن املولــى عــز وجــل 
تقــال يف الســراء والضــراء. و. يتضــح ملقــام فضيلتكــم أن موكلــي لــم 
يقــوم بالتطــاول علــى املدعــي أو ســبه أو حتــى املســاس بشــخصه وإمنــا 
هــو ناقــل عــن موكلتــه وكذلــك لــم يوجــد أي عبــارة مــن العبــارات التــي 
ذكرهــا فيهــا ســب لشــخص املدعــي وإمنــا عبــارات عاديــة ذكرتهــا 
ــارات  ــك العب ــي عانــت منهــا وكذل ــي لنقــل الصــورة الت ــة موكل موكل
ال حتمــل طابــع الســب أو التطــاول بــل طابــع الدفــاع عــن حقــوق موكلــة 
موكلــي ناهيــك انــه ال توجــد أي عالقــة أو ارتبــاط بــن املدعــى أصالــة 
وبــن موكلــي إال يف تلــك اجللســة التــي تقابــل فيهــا أول مــره وبالتالــي 
ال يوجــد أي ســبب شــرعي أو منطقــي يقبــل بــه خصومــة املدعــى مــع 
موكلــي. ونؤكــد أن مــا ذكــر يف قضيــة احلضانــة والتــي كان يترافــع 
بهــا موكلــي قــد أقــر املدعــي يف تلــك اجللســة بــأن مــا ذكــر يف الدعــوى 
والقاعــدة  بذلــك  منــه  إقــرار  وهــذا  وتفصيــال،  كلــه صحيــح جملــًة 
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الشــرعية تنــص )ال يجــوز اإلنــكار بعــد اإلقــرار إذ ال عــذر ملــن أقــر( 
وبإقــراره يف مجلــس القضــاء يثبــت مبــا ال يــدع مجــااًل للشــك أن مــا نقلــه 
ــاًل. عليــه ولــكل مــا تقــدم التمــس مــن  ــًة وتفصي موكلــي صحيــح جمل
فضيلتكــم رد الدعــوى شــكاًل لعــدم وجــود الصفــة وموضوعــًا لعــدم 
وجــود أي ســب أو تطــاول والن دعــوى املدعــى ال وجاهــة لهــا شــرعا 
وبطلــب البينــة مــن املدعــي أجــاب لــدي صحيفة الدعــوى املقدمة لفضيلة 
ناظــر القضيــة واملرفقــة باملعاملــة باســم مطلقــة موكلــي ورفعــت اجللســة 
لالطــالع عليهــا ويف يــوم الثالثــاء املوافــق1434/10/13 هـــ وفيهــا حضــر 
الطرفــان فجــرى االطــالع علــى خطــاب مــن اربــع صفحــات وقــد ذكــرت 
هــذه االلفــاظ املذكــورة يف دعــوى املدعــي يف الصفحــة الثالثــة وبــدون 
توقيــع مــن املدعيــة او مــن احملامــي وبطلــب زيــادة بينــة أجــاب ليــس لــدي 
بينــة ســوى هــذا اخلطــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب ســبق 
ان اجبنــا عليــه يف اجللســة املاضيــة وان هــذا اخلطــاب قامــت بتوقيعــه 
موكلــة موكلــي وأن موكلــي مجــرد ناقــل وجهــة نظــر موكلتــه وبنــاء 
علــى مــا تقــدم ومــا جــاء يف دعــوى املدعــي وكالــة ومطالبتــه بتأديــب 
مــوكل املدعــى عليــه وحيــث ان املدعــى عليــه ال يتكلــم عــن نفســه وامنــا 
ناقــل وجهــة نظــر موكلتــه ولــو فتــح البــاب بتأديــب كل مــن تكلــم يف 
مجالــس القضــاة ومــا يصــدر مــن الفــاظ ألدى ذلــك إلى اشــغال احملاكم 
اجلزائيــة ومــا جــاء يف قصــة احلضرمــي والكنــدي ولقولــه تعالــى: )وال 
تــزر وازرة وزر أخــرى ( لــذا صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم 
ثبوتهــا وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب 
االســتئناف وجــرى افهامــه بــأن مــده االعتــراض ثالثــن يومــا ابتــداء 
مــن اســتالم نســخة احلكــم وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
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محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/10/13هـــ ويف يــوم 
الثالثــاء املوافــق1434/10/13 هـــ حضــر املدعــي وقــرر اســتالم نســخة 
مــن احلكــم. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/10/13هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييز 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم  34/503559 
فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/11/5ه  وتاريــخ 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ).....( املســجل برقــم 34329653 وتاريــخ  
1434/10/13هـــ اخلــاص بدعــوى /).....( بالوكالــة ضــد/).....( بشــأن 
قضيــة تلفــظ علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا 
هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 33454757 تاريُخه: 1433/11/15هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 32315609

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3425462 تاريخه: 1434/01/28هـ 

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- تطــاول املدعــى عليــه علــى املدعــي- مطالبة 
املدعــي مجــازاة املدعــى عليــه جــراء تطاولــه- مصادقــة املدعــى عليــه 
علــى الدعــوى- ثبــوت احلرمــة والعقــاب شــرعًا- جلــد املدعــى عليــه 

وأخــذ التعهــد بعــدم العــودة .

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه 
ويــده ( .

ــات يف املســتودع  ــه يعمــل بإحــدى املكتب ادعــى املدعــي أن املدعــى علي
وقــد حضــر إلــى املســتودع مــن أجــل شــراء كتــب وتفاجــأ أن املدعــى 
عليــه يصــرخ عليــه ويتطــاول بالــكالم وإذا به يلحــق به وزميله اآلخر إلى 
الســيارة وركــب الســيارة وحلــق بــه وحــاول فتــح بــاب الســيارة وركبــوا 
ســيارتهم وحلقــوا بــه وقامــوا بحــده وأجبــروه علــى الوقــوف بالقــوة ويطلــب 
مجازاتــه شــرعًا- أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بالدعــوى وقــال انــه حلــق 
باملدعــى عليــه بالســيارة مــن أجــل أن يطلــب حقــه فعليــه فواتيــر فوقــف 
مــن نفســه هكــذا أجــاب - ثــم جــرى االطــالع علــى القــرار الشــرعي 
ــى املدعــى  ــق باحلــق العــام املتضمــن احلكــم بأخــذ التعهــد عل فيمــا يتعل
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عليــه ـ بنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة ـ وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى 
الدعــوى وأقــر بلحاقــه للمدعــى ـ وحيــث مــا قــام بــه املدعــي عليــه فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًاـ  ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) املســلم مــن 
ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده ( - احلكــم بجلــد املدعــى عليــه عشــر 
جلــدات وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه ـ قــرر املدعــي 
ــى احلكــم بالئحــة  ــه اعتراضــه عل القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــى علي
اعتراضيــة فأفهــم بتعليمــات االســتئناف ـ صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

اجلزائيــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 32315609 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1432/07/27هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 32962102 وتاريــخ 
1432/07/27هـــ ففــي يــوم  االثنــن املوافق1433/11/15هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 08  وفيهــا حضــر  ســعودي  اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم  وادعــى علــى احلاضــر معــه مصــري اجلنســية مبوجب 
االقامــة رقــم 209410388 قائــال يف دعــواه يعمــل املدعــى عليــه مبكتبــة 
.... يف املســتودع وقــد اشــتريت منــه عــدة كتــب عــن طريــق الهاتــف ويف 
الــى املســتودع مــن اجــل شــراء كتــب  يــوم 1431/3/15هـــ حضــرت 
وتفاجــأت بــه يصــرخ علــي ويتطــاول بالــكالم وخرجــت واذا بــه يلحق بي 
هــو وزميلــه إلــى الســيارة وركبــت الســيارة وحلقــوا بــي وحــاول علــي فتــح 
بــاب الســيارة وركبــوا ســيارتهم وحلقــوا بــي وقامــوا بحــدي واجبرونــي 



211

علــى الوقــوف بالقــوة لــذا اطلــب مجازاتــه شــرعا هــذه دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي بأنــه حضــر الــى 
ــي هــذا الســي دي ال يعمــل  ــاب مــن عنــدي وقــال ل املســتودع وأخــذ كت
فقلــت إذا فتحتــه وعمــل ســتدفع ثمنــه قــال نعــم ففتحتــه وقمــت بتشــغيله 
فاشــتغل فقلــت لــه ادفــع قيمتــه فقــال ال فشــددت الــكالم معــه وبعدهــا 
خــرج وندمــت علــى الــذي حصــل وحلقــت بــه مــن أجــل أن اعتــذر وحلقــت بــه 
بالســيارة مــن اجــل ان اطلــب حقــي فعليــه فواتيــر فوقــف مــن نفســه هــذه 
إجابتــي هــذا وقــد جــرى االطــالع علــى القــرار الشــرعي رقــم 4/308/ج 
باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  1431/06/26هـــ  وتاريــخ 
اجلزئيــة ســابقا ......... مبــا يتعلــق باحلــق العــام بأخــذ التعهــد علــى املدعــى 
عليــه فبنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان وحيــث صــادق 
املدعــى عليــه الدعــوى واقــر بلحاقــه للمدعــي وحيــث مــا قــام بــه املدعــي 
 « ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده » ولــكل مــا تقــدم فقــد 
حكمــت بجلــد املدعــى عليــه عشــر جلــدات واخــذ التعهــد عليــه بعــدم 
العــودة ملثــل مــا بــدر منــه وبذلــك حكمــت وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن 
قــرر املدعــي القناعــة وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة واســتعد بتقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة علــى احلكــم فأفهــم بــأن مــدة اإلعتــراض ثالثــون 
يومــا مــن تاريــخ احلكــم يف هــذا اليــوم اإلثنــن 1433/11/15هـــ وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف  1433/11/15 هـــ
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده  وبعــد ، فقــد جــرى 
منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف يف 
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منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــدة املســاعد  رقــم 32/962102 وتاريــخ  
الشــيخ/  مــن فضيلــة  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1433/11/12هـــ  
وتاريــخ    33454757 رقــم  بجــدة   اجلزائيــة  باحملكمــة   القاضــي 
1433/11/15هـــ  احملكــوم  فيــه مبــا دون بباطــن الصــك املتضمــن 
دعــوى ســعودي اجلنســية  ضــد/ مصــري اجلنســية يف اعتــداء وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
الــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى   . املوفــق  واهلل   ، احلكــم 

وصحبــه وســلم
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: 34233705 تاريُخه: 1434/6/7هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 32452925   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34343097 تاريخه: 28/ 1434/10هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالضــرب وتلفــظ- مطالبــة املدعــي 
باملجــازاة- إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى- شــهادة الشــاهدين بالواقعــة- 
منشــأ الدعــوى ألفــاظ املدعــى عليــه - إيجابيــة التقريــر الطبــي - إدانــة 

املدعــى عليــه .

اإلقرار حجة شرعية على املقر.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه احلاضــر معــه قــام بالتلفظ عليــه بألفاظ 
بذيئــة ثــم تشــابك معــه باأليــدي وضربــه بيــده وبعقــال ممــا تســبب يف 
إصابتــه بجــروح يف أنفــه ويــده وقدمــه، ولــذا فقــد طلــب احلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه تلفظــه علــى املدعــي 
وأقــر بحصــول ســوء تفاهــم بينهمــا أدى إلــى متاســك باأليــدي- أحضــر 
املدعــي شــاهدين شــهدا مبــا يثبــت دعــواه وجــرى تعديلهمــا شــرعًا- 
املدعــى عليــه هــو مــن تســبب يف نشــوب هــذه املضاربــة بتلفظــه علــى 
املدعــي كمــا أنــه تســبب يف إصابتــه بجــرح مــدة شــفاءه املتوقعــة ثالثــة 
أيــام حســب التقريــر الطبــي- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه مبــا 
نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ثالثــة أيــام وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم 
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العــودة ملــا بــدر منــه- عــارض املدعــي واملدعــى عليــه علــى احلكــم- 
قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا د/..... القاضــي يف احملكمــة اجلزئّيــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزئية يف محافظة االحساء برقم 32452925 وتاريخ 1432/10/15هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 321286953 وتاريــخ 1432/10/15 هـ حضر 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) ( وادعــى علــى احلاضــر 
معــه ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم) ( قائــاًل إننــي أعمــل 
وكيــل مدرســة مبتوســطة ......... بـــ ................. ويف يــوم اإلثنــن املوافــق 
1432/6/26هـ دخلُت لغرفة املدرســن ألقوم بتكليف بعض املدرســن 
يف احلصــص التــي ال يوجــد بهــا معلــم فقــال لــي األســتاذ هــذا احلاضــر 
معــي أريــد أن أطبــع أســئلة االختبــار عنــدك فقلــُت لــه أخشــى أن يختــرب 
جهــازي ألن الفالشــات يوجــد بهــا فيروســات وليــس مــن عملــي طباعــة 
أســئلة املدرســن فقــال لــي أريــد الطابعــة فقــط فقلــُت لــه قــد تكــون 
الطابعــة غيــر متعرفــة علــى جهــازك فقــال لــي )حقتــك حلــوة متعرفــة 
علــى كل أحــد( فشــككُت مــاذا يقصــد بهــذه العبــارة وقلــُت لــه أنــت 
رجــل كبيــر ال تتكلــم بهــذا الــكالم فقــال لــي الشــيب وال العيــب فقلُت 
لــه أنــت لســت بكبيــر وال أديــب فقــال لــي مــا عليــك زود منكــم نســتفيد 
فضحــك املعلمــون احلاضريــن بالغرفــة فخرجــُت ألداء عملــي ويف اليــوم 
التالــي وهــو يــوم الثالثــاء املوافــق 1432/6/27هـــ دخــل املدعــي عليــه 
ــه  ــي وبعــض الطــالب وكان يحمــل مع ــي ومعــي املرشــد الطالب مكتب
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حاســبه اآللــي والفــالش ميمــوري وطلــب طباعــة أســئلة االختبــار وألنهــا 
ســرية ومكتبــي بــه عــدد كبيــر مــن الطــالب فطلبــُت منــه مرافقتي إلى 
املكتــب املجــاور لكــي يقــوم بطباعــة أســئلة االختبــار فلمــا دخلــُت وإيــاه 
ــُت  ــم قل ــاب ث ــى ســرية األســئلة قمــُت بإغــالق الب ــب وحفاظــًا عل للمكت
لــه يــا أســتاذ الــكالم البــذيء ال تتكلــم بــه مــرة أخــرى فنهرنــي وقــال 
أبعــد عنــي فدفعنــي ودفعتــه ثــم ضربنــي بعقالــه وضربتــه بــه ثــم ضربنــي 
علــى أنفــي وكان يف إصبــع يــده التــي ضربنــي بهــا خــامت كبيــر فصــه 
ــاه ودفعنــي علــى زجــاج  ــى أنفــي وأدمانــي فتدافعــُت وإي وضربنــي بــه عل
مرمــي علــى األرض فاجنرحــت قدمــي وتضاربــُت أنــا وإيــاه ودفعنــي 
مــدرس  يســتعمله  مثلــث بالســتيكي  وأخــذ  التفــت  ثــم  اجلــدار  علــى 
الرياضيــات فتماســكُت وإيــاه فانكســر املثلــث بيننــا فاجنرحــت يــدي 
اليســرى ومــن شــدة الســحب بينــي وبينــه جــرح رأســه ببقايــا املثلــث 
يــا شــيخ فتوقفــُت وإيــاه  لــي خــالص  ثــم دفعنــي وقــال  يــده  الــذي يف 
عــن املضاربــة واتصــل علــى أحــد األســاتذة وقــد حضــر مديــر املدرســة 
وبعــض املدرســن وفتحــُت بــاب املكتــب وقــد حــاول املديــر واحلاضريــن 
حــل املشــكلة لكــن دون فائــدة ومت ذهــاب كل واحــد منــا للمستشــفى 
أطلــب مجازاتــه لقــاء مــا بــدر منــه، وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــاًل ال صحــة ملــا ذكــره املدعــي يف دعــواه والصحيــح إننــي 
أعمــل مــدرس رياضيــات مبتوســطة ......... بـــ ................. ويف يــوم اإلثنــن 
املوافــق 1432/6/26هـــ دخــل علينــا يف غرفــة املدرســن وكيل املدرســة  
هــذا احلاضــر معــي فطلبــُت منــه طابعــة جهــازه احلاســب اآللــي ألمتكــن 
مــن طباعــة أســئلة االختبــار فقــال لــي إن طابعــة جهــازي قــد ال تتعــرف 
علــى كمبيوتــرك فقلــُت لــه طابعتــك تتعــرف علــى أي جهــاز فقــال لــي 
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يالشــايب يالعايــب فقلــُت لــه الشــيب وال العيــب فقــال لــي أنــت العيــب 
كلــه فقلــُت لــه ومنــك نســتفيد ثــم انصــرف كل منــا يف حــال ســبيله 
ويف اليــوم التالــي وهــو يــوم الثالثــاء املوافــق 1432/6/27هـــ حضــرُت 
ملكتــب املدعــى عليــه ومعــي جهــاز احلاســب اآللــي وفــالش ميمــوري بهــا 
أســئلة االختبــار وطلبــُت مــن املدعــى عليــه متكينــي مــن طباعــة األســئلة 
فطلــب منــي مرافقتــه إلــى مكتــب اإلدارة ولــم يكــن بــه أحــد وملــا دخلُت 
معــه مكتــب اإلدارة أغلــق البــاب علينــا وأخــذ يتكلــم علــّي بألفــاظ 
بذيئــة ويســبني ويشــتمني وأخــذ العقــال مــن رأســي وضربنــي بــه وأنــا 
أحــول تهدئتــه ولكــن دون فائــدة وأخــذ مثلــث بالســتيكي وضربنــي بــه 
علــى رأســي ممــا أدى إلــى إصابتــي وقــام بضربــي علــى اجلــدار فاتصلــُت 
بأحــد املعلمــن بعــد أن ســقط علــى األرض وطلبــُت مــن أحــد املعلمــن أن 
يحضــر إلينــا ليبعــده عنــي ثــم حضــر املديــر وبعــض املدرســن وطرقــوا 
البــاب عليــه حتــى فتــح البــاب ثــم ملــا دخلــوا علينــا أخــذ يســبني ويشــتمني 
ثــم مت أخــذي ملستشــفى احلــرس وهنــاك تلقيــُت العــالج فليــس لــه حــق 
عنــدي بــل احلــق لــي عليــه وتوجــد لديكــم دعــوى لــي ضــده أطلــب بحقــي 
منــه يف اعتدائــه علــّي وبــرد تلــك اإلجابــة علــى املدعــي قــال ال صحــه ملــا 
ذكــره املدعــى عليــه يف اجابتــه والصحيــح هــو مــا ذكرتــه يف دعــواي 
بالســجل  الســعودي  مــن  للشــهادة كل  املدعــي  واحضــر  بينــه  ولــدي 
املدنــي برقــم ) ( والســعودي بالســجل املدنــي برقــم) ( وبســؤالهما عمــا 
لديهمــا مــن الشــهادة شــهد قائــال أشــهد بــاهلل العظيــم أنــه يف أحــد 
األيــام وبينمــا كنــت برفقــة املديــر أبلغنــا بوجــود مشــكلة بــن األســتاذ 
والوكيــل وعنــد ذهابنــا لهمــا وفتــح الغرفــة التــي كانــا فيهــا وجدناهمــا 
قــد تضاربــا مــع بعضهمــا والدمــاء تســيل منهمــا وحاولنــا الصلــح بينهمــا 
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فطلبــا تأجيــل املوضــوع وقــد ذهــب برفقة للمستشــفى كمــا ذهب برفقة 
للمستشــفى وقمنــا بالتحقيــق يف املوضــوع مــع كل منهــم وســألناهم عــن 
أســباب تلــك املضاربــة فأفادونــا أنــه يف اليــوم الــذي قبــل املضاربــة ذهــب 
األســتاذ وهــو وكيــل شــئون الطــالب لغرفــة املدرســن إن لــدي فــالش 
ميمــوري وأرغــب اســتعمال الطابعــة التــي لديــك فقــال لــه األســتاذ رمبــا 
الطابعــة ال تتعــرف علــى الفــالش ميمــوري الــذي لديــك فقــال لــه حقتــك 
ــب  ــه األســتاذ الشــيب وال العي ــى كل شــيء فــرد علي ــوة وتتعــرف عل حل
فقــال لــه األســتاذ أنــت العيــب كلــه فــرد عليــه قائــاًل ومنكــم نســتفيد 
هــذا مــا لــدّي مــن الشــهادة علمــًا بأننــي اعمــل وكيــل الشــئون اإلداريــة 
مبدرســة ................. واالســتاذ وكيــاًل لشــئون الطــالب واالســتاذ معلــم 
أنــه بعــد حصــول  بــاهلل العظيــم  باملدرســة كمــا شــهد قائــاًل أشــهد 
املضاربــة جــرى التحقيــق يف موضــوع املضاربــة بــن االســتاذ واالســتاذ مع 
االســاتذة كل مــن شــرف اخللــف وســؤالهم عــن أســباب تلــك املضاربــة 
فأفــادوا بــأن األســتاذ قــد دخــل غرفــة املدرســن وطلــب منــه االســتاذ 
قائــاًل إننــي أرغــب يف اســتعمال الطابعــة التــي لديــك فقــال لــه األســتاذ 
ــه  ــى الفــالش ميمــوري الــذي لديــك فقــال ل رمبــا الطابعــة ال تتعــرف عل
ــه االســتاذ وعايــب فــرد  ــوة وتتعــرف علــى كل شــيء فقــال ل حقتــك حل
عليــه االســتاذ وال العيــب فقــال لــه االســتاذ انــت العيــب كلــه فــرد عليــه 
قائــاًل ومنكــم نســتفيد هــذا مــا لــدّي مــن الشــهادة علمــًا بأننــي أعمــل 
املدعــى  علــى  الشــاهدين  شــهادة  وبعــرض  باملدرســة  طالبــي  مرشــد 
عليــه أجــاب قائــاًل إن مــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين علــّي غيــر صحيــح 
وليــس لــدّي علــم إال أن املديــر هــو مــن قــام بالتحقيــق يف ذلــك املوضــوع 
فالشــاهدين لــم يكونــا موجديــن يف التحقيــق كمــا أن األســتاذ مــع 
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دخولــه هــو واملديــر يف تلــك الغرفــة التــي حصلــت فيهــا املشــكلة قــام 
املدعــي بســبي بقولــه لــي يــا حمــار كمــا أن مكتــب املدعــي الليلــي 
لــم يكــن مركــز لتصويــر األســئلة والتصويــر كان يف مكتــب املديــر 
النهــاري وبســؤال الشــاهدين عمــا ذكــره املدعــى عليــه أجــاب الشــاهد  
قائــاًل إن التحقيــق قــد حصــل مــن قبــل جلنــة مكونــة مــن ثالثــة أشــخاص 
أنــا أحدهــم ومديــر املدرســة واألســتاذ كمــا أن املدعــي لــم يقــل للمدعــى 
عليــه يــا حمــار وإمنــا أثنــاء دخولنــا وقــت املضاربــة علــى املدعــي واملدعــى 
عليــه ســمعنا املدعــي يقــول للمدعــى عليــه إن هــذا الــكالم ال يصــدر إال 
مــن احلمــارة ويقصــد بذلــك الكلمــة التــي قالهــا لــه املدعــى عليــه وهــي 
)حقتــك حلــوة تتعــرف علــى كل شــيء( كمــا أنــه مســموح التصويــر يف 
املكتــب النهــاري أو الليلــي كمــا أجــاب قائــاًل إن التحقيــق قــد حصــل 
مــن قبــل جلنــة مكونــة مــن ثالثــة أشــخاص أنــا أحدهــم ومديــر املدرســة 
ووكيــل املدرســة اأٍلســتاذ كمــا أنــه مســموح التصويــر يف املكتــب 
النهــاري أو الليلــي كمــا أحضــر املدعــي لتزكيــة الشــاهدين كاًل مــن 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).... ( ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( وأضــاف املدعــي قائــال أود أن أوضــح 
لفضيلتكــم بأننــي إمــام مســجد منــذ خمــس عشــرة ســنه وأنــا اآلن إمــام 
مســجد ......................... منــذ عــام 1417هـــ كمــا أننــي مــدرس دراســات 
إســالمية منــذ ثــالث عشــره ســنه وقبلهــا كنــت إمــام وواعــظ بالشــؤون 
الدينيــة باحلــرس الوطنــي منــذ عــام 1409هـــ وأنــا حافــظ لكتــاب اهلل 
ــي تخرجــت مــن معهــد  ــذ عــام 1412هـــ كمــا أنن ــة من واهلل احلمــد واملن
بكليــة  الشــريعة  قســم  مــن  ومتخــرج  1417هـــ  عــام  املكــي  احلــرم 
الشــريعة باإلحســاء عــام 1421هـــ ولــي اآلن دروس ومحاضــرات بســجن 
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اإلحســاء وكان حاضــرا املدعــي العــام فجــرى عــرض هــذه الدعــوى 
عليــه فقــال إننــي ال أرغــب يف إقامــة دعــوى عامــة علــى املدعــى عليــه 
لــذا وبعــد ســماع  مــن مرجعــي  الوقــت احلالــي ألننــي غيــر مخــول  يف 
الدعــوى واإلجابــة وحيــث طلــب املدعــي مجــازاة املدعــى عليــه لتلفظــه 
عليــه واعتدائــه بالضــرب والتســبب يف إصابتــه وإن املدعــى عليــه قــد 
أقــر بحصــول ســوء تفاهــم بينهمــا أدى ذلــك إلــى التماســك باأليــدي وإن 
اإلقــرار حجــة شــرعية علــى املقــر وإن املتأمــل لهــذه القضيــة يجــد أن 
منشــأها هــو مــا تلفــظ بــه املدعــى عليــه علــى املدعــي وإن البينــة املوصلــة 
واملعدلــة التعديــل الشــرعي قــد أثبتــت ذلــك وإن مــدة شــفاء املدعــي قــد 
حــددت مــن يومــن إلــى ثالثــة أيــام وذلك حســبما أوضحــه التقرير الطبي 
الصــادر مــن مستشــفى امللــك عبدالعزيــز باحلــرس الوطنــي باألحســاء 
برقــم )53525( تاريــخ 2011/11/22م وإنــه ال ســوابق علــى املدعــى 
عليــه وحيــث إن للمدعــى عليــه هنــا دعــوى ضــد املدعــي يف هــذه القضيــة 
ــى املدعــى  ــه بالضــرب وقــد حكــم عل ــه علي ــه العتدائ يطالــب مبجازات
عليــه يف جلســتها التــي قبــل هــذه اجللســة مباشــرة لــذا فقــد تقــرر مــا 
يلــي أوال ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه لتلفظــه علــى املدعــي واعتدائــه عليــه 
بالضــرب وتعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه ثالثــة أيــام تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه 
بســبب هــذه القضيــة ال ينفــذ ذلــك الســجن إال بحضــور املدعــي ويســقط 
بإســقاطه أو بعضــه ثانيــا أخــذ التعهــد الــالزم عليــه بعــدم العــودة ملثــل 
مــا بــدر منــه مســتقبال وبذلــك كلــه حكمــت يف احلــق اخلــاص وبعرضــه 
الئحــة  تقــدمي  وطلبــا  وكالــه  عليــه  واملدعــى  املدعــي  عليــه  اعتــرض 
اعتراضيــة فجــرى إفهامهمــا بأنــه ســوف يتــم تســليمه صــورة مــن القــرار 
الشــرعي يــوم غــدا األربعــاء 1434/6/7هـــ وإن لهمــا مــدة ثالثــن يومــًا 
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تبــدأ مــن تاريــخ اســتالمهما بعدهــا يســقط حقهمــا يف تقــدمي الالئحــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/6/6هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/08/28 هـــ حيــث 
ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية واملتعلقــة  ــا املعامل وردتن
بدعــوى ضــد وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
أوال  املتضمــن  14324/8/6هـــ  تاريــخ   )34288614( رقــم  األولــى 
فضيلتــه أشــار إلــى وجــود حكــم علــى املدعــي يف دعــوى أقامهــا املدعــى 
عليــه ولــم جنــد أن فضيلتــه أطلــع علــى هــذا الصــك وأرفــق صــورة منــه 
ثانيــا املدعــى عليــه اعتــرض علــى احلكــم ولــم جنــد أن فضيلتــه ســلم 
لــه صــورة مــن القــرار وقــد احلــق يف صــورة الضبــط انــه قــدم الئحــة 
اعتراضيــة يف 1434/7/22هـــ مــع انــه لــم يســلم لــه صــورة مــن احلكــم 
ثالثــا املدعــي جــرى تســليمه صــورة مــن القــرار ولــم يكمــل الــالزم بعــد 
ــة املدعــى عليــه بالضــرب للمدعــي فهــل  ــه اثبــت إدان ذلــك رابعــا فضيلت
ذلــك مــن املدعــى عليــه ابتــدأ أم دفاعــا ولوجاهــة مــا ارتــأوه أصحــاب 
الفضيلــة فأجيــب أوال بالنســبة للمالحظــة األولــى جتــدون صــورة مــن 
القــرار املصــدق عليــه مــن قبــل قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية فيمــا يتعلــق بدعــوى املدعــي عليــه هنــا 
ضــد املدعــي أمــا بالنســبة للمالحظــة الثانيــة والثالثــة فقــد مت تســليم 
املدعــى عليــه واملدعــي صــورة مــن القــرار حيــث إن كال منهمــا قــدم 
الئحتــه االعتراضيــة إال أن الكاتــب لــم يثبــت ذلــك يف الضبــط حســب 
املتبــع وهــذا ســهوا منــه وســوف يتــم تــدارك مثــل هــذا مســتقبال إن شــاء 
اهلل تعالــى أمــا املالحظــة الرابعــة فــإن هــذه القضيــة مضاربــة وقعــت بــن 
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املدعــى عليــه واملدعــي ومثــل هــذه القضايــا يصعــب حتديــد املبتــدئ 
بتلــك املضاربــة حيــث إنــه يدعــي كل منهمــا ان صاحبــه هــو مــن ابتــدأ 
بتلــك املضاربــة ولــذا فقــد نظرنــا قضيتــن يف هــذه املضاربــة أحدهمــا يف 
القضيــة األولــى مــدع ويف القضيــة الثانيــة مدعــى عليــه واآلخــر مثلــه وقد 
صدقــت القضيــة األولــى حســبما يتضــح ألصحــاب الفضيلــة مــن صــورة 
الصــك املرفــق وهــذه هــي القضيــة الثانيــة لــذا فاإلجــراء مــا تقــدم وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/8/28هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنا نحن قضــاة الدائرة اجلزائية األولى 
يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء املكلــف الشــيخ 
د. ................ برقــم 1747050/34 وتاريــخ 1434/9/3ه املقيــدة لــدى 
احملكمــة برقــم 342159721 وتاريــخ 1434/9/10ه املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر مــن فضيلتــه املســجل برقــم 34233705 وتاريــخ 1434/6/7ه 
وقــد  شــتم  قضيــة  يف   ................. ضــد/   ............... بدعــوى/  اخلــاص 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. حيــث ســبق 
دراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحتــن االعتراضيتــن وباالطــالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم 34288614 يف 1434/8/6ه قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/10/25هـــ.
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: 33361564 تاريُخه: 1433/7/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32597663  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33428858 تاريخه: 1433/10/17هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- بــاغ كيــدي تســبب يف الســجن- مطالبــة 
املدعــي بتعزيــر املدعــى عليــه- بينــة املدعــي غيــر موصلــة- ميــني املدعــى 

عليــه علــى نفــي الدعــوى- رد الدعــوى.

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )ولكن اليمني على املدعى عليه(

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــدم ضــده بالغــا ملركــز الشــرطة بأنــه 
أشــهر الســالح يف وجهــه فتــم إيقافــه علــى إثــر ذلــك ملــدة يــوم واحــد إال 
أن املدعــى عليــه لــم يتمكــن مــن إثبــات ذلــك ضــده، ولــذا فقــد طلــب 
احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى عليــه بأنــه قــدم 
بالغــا ضــد املدعــي ودفــع بأنــه فعــل ذلــك بســبب تهديــده لــه وألختــه 
وقيامــه بضربهــا، كمــا أنكــر أن يكــون ذلــك البــالغ هــو الســبب يف 
توقيفــه-  اطلعــت احملكمــة علــى ملــف القضيــة فلــم جتــد فيــه مــا يثبــت 
دعــوى املدعــي- طلــب املدعــي ميــن خصمــه علــى نفــي دعــواه فأداهــا 
دعــوى  عــن  النظــر  بصــرف  منــه- قضــت احملكمــة  طلــب  مــا  طبــق 
املدعــي جتــاه املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت موجبهــا- قنــع املدعــى عليــه 
باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا د. القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائية يف محافظة االحساء برقم 32597663 وتاريخ 1432/12/23هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 321610827 وتاريــخ 1432/12/23هـــ ففــي 
الســاعة  اجللســة  فتحــت  املوافق1433/02/27هـــ  الســبت  اليــوم  هــذا 
00: 11 وفيهــا حضــر ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ..........  وادعــى علــى الغائــب عــن اجللســة قائــال لقــد ســبق أن تقــدم 
ــم يثبــت  عــن اجللســة ببــالغ ضــدي بأننــي أشــهرت الســالح يف وجهــه ول
ذلــك وقــد ترتــب علــى ذلــك ســجني مبركــز شــرطة الصاحليــة ملــده يــوم 
واســائه لســمعتي اطلــب مجازاتــه لقــاء ذلــك ولعــدم حضــور املدعــى عليــه 
جــرى تأجيــل اجللســة ويف يــوم االثنــن املوافق1433/05/10هـــ حضــر 
املدعــي واملدعــى عليــه ........... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم 
..........  وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال ال صحــه 
ملــا ذكــره املدعــي يف دعــواه والصحيــح أن املدعــي هــو شــقيقي األكبــر 
أربعــة  لــدى  هــذه احملكمــة  وبينــه قضايــا كثيــره يف  بينــي  وتوجــد 
ــه حصــل  ــي يذكرهــا يف دعــواه إن ــة الت ــة وأمــا القضي مكاتــب قضائي
ســوء تفاهــم بينــي وبينــه قــام علــى أثــره بتهديــدي بأنــه ســوف يطلــق علــي 
وعلــى أختــي ...... وإنــه قــام بضربهــا ضربــا مبرحا وألنه يعمــل بالدوريات 
األمنيــة فتقدمــت بشــكوى ضــده ملركــز شــرطة الصاحليــة وملــا ســألني 
احملقــق هــل رأيــت ســالح بيــد املدعــي عندمــا هــددك فقلــت إننــي رأيــت 

علــى احلكــم.
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شــيئا أســود يف يــده وال أعلــم مــا هــو لكننــي ظننتــه مســدس ألنــه قــال 
ســيطلق علــي وعلــى اختــي ...... ويقتلنــا ثــم ملــا نصحنــي احملقــق تنازلــت 
عنــه يف تلــك الليلــة لكنــه ســجن ألنه ضرب اختي ضربــا مبرحا واتهمته 
بأنــه اخــذ منهــا اغراضــا فســجنه ليــس ألننــي اتهمتــه بأنــه اشــهر ســالح 
علــي وإمنــا بســبب ضربــه ألختــي واتهامهــا لــه لــذا فليــس لــه حــق عنــدي 
وبــرد ذلــك علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكرتــه يف دعــواي وامــل مــن 
فضيلتكــم الكتابــة لشــرطة الصاحليــة ألفادتكــم عــن صحــة ذلــك لــذا 
وحيــث االمــر مــا ذكــر فقــد امرنــا بالكتابة لشــرطة الصاحليــة ألفادتنا 
مبــا لديهــم يف هــذه القضيــة وتزويدنــا بصــوره مــن ملــف القضيــة وجــرى 
تأجيــل اجللســة ويف يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/7/29هـــ حضــر املدعــي 
واملدعى عليه وكان ســبق أن كتبنا ملركز شــرطة الصاحلية بخطابنا 
ــا رقــم 33/989029  ــخ 1433/5/18ه وخطابن رقــم 33/881207 وتاري
وتاريــخ 1433/6/2هـــ إلفادتنــا عــن صحــة مــا ذكــره املدعــي مــن إن 
املدعــى عليــه قــد تســبب يف ســجنه بســبب اتهامــه للمدعــي بأنــه قــد 
هــدده مبســدس وإفادتنــا كــم مــدة ســجنه والســبب يف ســجنه فوردنــا 
خطاب مدير شــرطة محافظة االحســاء برقم 9/21/ص/4240 وتاريخ 
1433/6/4هـــ ونــص احلاجــة منــه ) عليــه نفيدكــم بــأن املذكــور قــد مت 
إيقافــه لدينــا علــى ذمــة قضيــة مضاربــه بتاريــخ 1431/10/4هـــ وأفــرج 
عنــه بتاريــخ 1433/10/5هـــ وصــدر بحقــه يف القضيــة القــرار الشــرعي 
رقــم 4/119 يف 1432/7/2هـــ املتضمــن تعزيــره بالســجن خمســة أيــام 
وجلــده ثالثــن جلــدة ومت إنفــاذ املقــرر شــرعا ( أ . هـــ وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي واملدعــى عليــه قــررا قناعتهمــا مبــا جــاء فيــه وقــال املدعــي إننــي 
اطلــب مــن املدعــى عليــه إن يحلــف بــاهلل العظيــم بأنــه لــم يتســبب يف 
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ســجني فــإن هــو حلــف فــال أطالبــه بشــيء بخصــوص هــذه الدعــوى 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليه اســتعد بــأداء اليمن وأداهــا قائال واهلل 
العظيــم إننــي لــم أتســبب يف ســجن أخــي هــذا احلاضــر معــي وإمنــا تســبب 
يف ســجنه هــو لضربــه شــقيقتي وقــد جــرى منــا مناصحــة الطرفــن ملــا 
بينهمــا مــن قرابــة ولكــن املدعــي أصــر علــى مجــازات املدعــى عليــه 
لــذا وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة وان املدعــى عليــه قــد أنكــر ذلــك 
وذكــر بــان الســبب يف ســجنه هــو العتدائــه علــى أختــه وليــس بســببه 
وإن مركــز الشــرطة املختــص قــد ذكــر بــأن الســبب يف ســجن املدعــي 
هــو العتدائــه علــى أختــه وليــس بســبب اتهــام املدعــى عليــه للمدعــي وإن 
املدعــي قــد طلــب ميــن خصمــه علــى نفــي دعــواه وإن املدعــى عليــه قــد 
اســتعد بــأداء وإن املدعــى عليــه قــد اســتعد بــأداء اليمــن وأداهــا ولقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم ) ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه ( وملــا هــو 
مقــرر شــرعا بــأن اليمــن تقطــع اخلصومــة يف احلــال لــذا فقــد حكمــت 
بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي يف مجــازات املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت 
ــه أمــا املدعــي فاعتــرض  ــه ب ــه قناعت ــه وبعرضــه قــرر املدعــى علي موجب
عليــه وطلــب تقــدمي الئحــة اعتراضيــه فأفهمنــاه بــأن لــه مــدة شــهر تبــدأ 
اعتراضيــه  الئحــة  تقــدمي  حقــه يف  يســقط  وبعدهــا  اليــوم  تاريــخ  مــن 
ويكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك بحضــور وشــهادة كال مــن 
جنــدي احملكمــة وموظــف املكتــب وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1433/7/29هـــ.
هـــ  املوافــق1433/11/24  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
وكانــت قــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمة االســتئناف باملنطقة الشــرقية 
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واملتعلقــة بدعــوى وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
الثانيــة رقــم 33428858 وتاريــخ 1433/10/17هـــ املتضمــن أنــه لوحــظ 
أن املدعــي اعتــرض علــى احلكــم ولــم ترفــق لــه الئحــة ولــم يذكــر شــيء 
بخصــوص االعتــراض والبــد مــن ذلــك وجوابــًا عــن ذلــك فــإن املذكــور 
املعتــرض علــى احلكــم قــد رفــض التوقيــع علــى الضبــط فتــم إفهامــه 
بأنــه ســوف يســقط حقــه يف تقــدمي الالئحــة االعتراضيــة وبالفعــل أعطــي 
مــدة شــهر ولــم يوقــع علــى الضبــط كمــا لــم يقــدم الئحــة اعتراضيــة 
عليــه وقــد أوضحنــا ذلــك عنــد تــالوة احلكــم عليــه لــذا فاإلجــراء مــا 
تقــدم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1433/11/24هـــ.
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: 34168835 تاريُخه: 1434/3/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33131997

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34246763 تاريخه: 1434/06/20 هـ

إيــذاء غيــر - ســب وتلفــظ - طلــب تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء تلفظــه 
- إقــرار املدعــى عليــه - املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده - 
تعــذر الصلــح بــني الطرفــني - تعزيــر املدعــى عليــه باجللــد لقــاء تلفظــه 

علــى املدعــي .

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

2. قوله صلى اهلل عليه وســلم : ) املســلم من ســلم املســلمون من لســانه 
و يــده ( .

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه بأنــه قــام بســبه والتلفــظ عليــه و يطلــب 
تعزيــره  لذلــك ـ صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي وذكــر أن 
املدعــي عليــه لــه قضايــا كثيــرة يف احملاكــم فقلــت لــه : )خــاف اهلل( 
ثــم رد عليــه بألفــاظ بذيئــة ال يذكرهــا ثــم تلفــظ عليــه بألفــاظ بذيئــة 
ال يذكرهــا ثــم ذكــر أنــه ســريع الغضــب ويصــدر منــه مــا ال يرتضيــه 
ــه ـ أبــرز  ويراجــع يف العيــادات النفســية ولديــه تقاريــر طبيــة يف انفعاالت
املدعــى عليــه تقريــرًا طبيــًا مــن مستشــفى الصحــة النفســية أشــير إلــى 
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وجدانــي  اضطــراب  لديــه  عليــه  املدعــى  أن  يتضمــن  وتاريخــه  رقمــه 
وتاريــخ  رقــم  بــدون  آخــر  مــن مستشــفى  تقريــرًا صــادرًا  أبــرز  كمــا 
ــه ال يطالــب املدعــي  ــه أن ــة ـ قــرر املدعــى علي ــًا باللغــة اإلجنليزي مكتوب
بخصــوص تلفظــه عليــه بشــيء ـ وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أنكــر مــا 
ذكــره املدعــى عليــه مــن تلفظــه علــى املدعــى عليــه بــأي لفــظ مشــن ـ 
جــرى عــرض الطرفــن علــى جلنــة الصلــح وقــد تعــذر اإلصــالح بينهمــا ـ 
ونظــرًا ألن تلفــظ املدعــى عليــه علــى املدعــي بألفــاظ بذيئــة فعــل محــرم 
شــرعًا يســتحق العقــاب عليــه ـ ونظــرًا لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : 
)كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه ( وإلقــرار املدعــى 
عليــه بتلفظــه علــى املدعــي ـ ونظــرًا حلالــة املدعــى عليــه النفســية وحيــث 
تعــذر الصلــح بــن الطرفــن ـ صــدر احلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه باجللــد 
عشــرين جلــدة دفعــة واحــدة وأخــذ التعهــد عليــه بلــزوم االســتقامة وعــدم 
العــودة ملــا بــدر منــه ـ قــرر املدعــي القناعــة وقــرر املدعــى عليــه اعتراضــه 
علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة فأفهــم بتعليمــات االســتئناف ـ صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم 33131997 وتاريــخ 
وتاريــخ   33344842 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/02/21
1433/02/21 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/03/22 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي/   ....... ســعودي اجلنســية 
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حامــل الســجل املدنــي  رقــم ) ....... (   وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه/  
....... ســعودي  اجلنســية حامــل الســجل املدنــي رقــم ) ....... ( وقــرر املدعــي 
دعــواه قائــال  أننــي  كنــت متواجــدا يف أحــد محــالت إصــالح اإلطــارات 
مبحافظــة ... وأثنــاء ذلــك حضــر املدعــى عليــه واســتقبلته للســالم عليــه 
وال توجــد بينــي وبينــة معرفــة ملحــة وبادرنــي قائــال أنــت  ....... ؟ فقلــت 
لــه نعــم فقــال )والتــراب وراك تشــكي  ....... فقلــت لــه صــل علــى النبــي 
طــي يف  ال  انــي  لزمتــك  وإذا  وجــدك  أبــوك  ويلعــن  يلعنــك  اهلل  فقــال 
بطنــك ( أطلــب تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء تلفظــه بالســجن أو اجللــد هــذه 
دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل لقــد حضــرت 
للمدعــي كمــا ذكــره بدعــواه وملــا علمــت أنــه هــو  ....... قلــت لــه خــاف 
اهلل وذكرتــه بــاهلل حيــث إن للمدعــي دعــاوي كثيــرة يف احملاكــم 
وخصوصــا يف محكمــة ... ثــم رد علــي بألفــاظ بذيئــة ال  أذكرهــا ثــم 
تلفظــت عليــه أنــا  أيضــا بألفــاظ بذيئــة ال أتذكرهــا وأنــا رجــل ســريع 
الغضــب ويصــدر منــي حــال الغضــب مــا ال أرتضيــه والقضيــة مضــى 
عليهــا مايزيــد علــى الســنة فــال أتذكــر ماقلتــه لــه مــن ألفــاظ علــى 
وجــه التحديــد وأنــا أراجــع العيــادات النفســية ولــدي تقاريــر طبيــة يف 
إنفعاالتــي هكــذا أجــاب ثــم أبــرز املدعــى عليــه أصــل التقريــر الطبــي 
رقــم ) ....... ( وتاريــخ 1433/6/2هـــ الصــادر مــن مستشــفى الصحــة 
النفســية بالطائــف املتضمــن أن لــدى املدعــى عليــه إضطــراب وجدانــي 
 ... كمــا أبــرز أصــل تقريــر طبــي صــادر مــن مجموعــة مستشــفيات 
بــدون رقــم وبــدون تاريــخ وقــد كتــب باللغــة اإلجنليزيــة وأضــاف املدعــى 
عليــه قائــال أننــي ال أطالــب املدعــي بخصــوص تلفظــة علــي بشــئ البتــة 
هكــذا أجــاب وبعــرض ماقــرره املدعــى عليــه علــى املدعــي أجــاب قائــال 
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أننــي لــم أتلفــظ عليــه بــأي لفــظ مشــن البتــة هكــذا أجــاب فبنــاء 
بتلفظــه  عليــه  املدعــى  وإلقــرار  واألجابــة  الدعــوى  مــن  ماتقــدم  علــى 
علــى املدعــي بألفــاظ بذيئــة ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )كل 
املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه ( ولقولــه عليــه الســالم 
)املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده( ومبــا أن تلفــظ املدعــى 
ــة فعــل محــرم شــرعا يســتحق العقــاب  عليــه علــى املدعــي بألفــاظ بذيئ
عليــه ونظــرا حلــال املدعــى عليــه النفســية وحيــث جــرى عــرض الطرفــن 
علــى جلنــة اإلصــالح بهــذة احملكمــة بخطابنــا رقــم 33344872( وتاريــخ 
1434/2/3هـــ وقــد تعــذر اإلصــالح بينهمــا فلمــا ســبق فقــد ثبــت لــدي 
تلفــظ املدعــى عليــه علــى املدعــي بألفــاظ بذيئــة وحكمــت علــى املدعــى 
عليــه تعزيــرا مبــا يلــي أوال : يجلــد املدعــى عليــه /  ....... عشــرين جلــدة 
دفعــة واحــدة ثانيــا : يؤخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بلــزوم اإلســتقامة 
وعــدم العــودة ملابــدر منــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا ملدعــي 
قناعتــة كمــا قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــة طالبــا رفعــه حملكمــة 
اإلســتئناف مــع تقــدمي الئحــة إعتراضيــة عليــه فأفهمتــه بــأن لــه إســتالم 
اليــوم األحــد 1434/3/22هـــ وأن مهلــة  نســخة مــن احلكــم يف هــذا 
اإلعتــراض علــى احلكــم وقدرهــا ثالثــون يومــا ســوف حتســب إعتبــارا 
مــن تاريــخ هــذا اليــوم  فــإن مضــت املــدة دون تقــدمي اعتراضــه فــإن حقــه 
يف تقــدمي االعتــراض عليــه يكــون ســاقطا   وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع 
وكان ختــام اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــا وبــاهلل التوفيــق 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  االثنــن  املوافــق 1434/04/29هـــ 
مهلــة  انتهــاء  علــى  فبنــاء  صباحــا  الثامنــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
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االعتــراض حيــث أفهــم املدعــى عليــه بــأن لــه مهلــة ثالثــن يومــا اعتبــارا 
مــن تاريــخ 1434/03/22هـــ لتقــدمي اعتراضــه وعليــه فقــد ســقط حــق 
برفــع احلكــم  وأمــرت  تقــدمي الئحتــه اإلعتراضيــة   املدعــى عليــه يف 
حملمــة اإلســتئناف مبكــة املكرمــة لتدقيقــة ولئــال يخفــى جــرى أثباتــه 
وكان ختــام اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا وبــاهلل التوفيــق 

، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :-

نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة السادســة مبحكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة 
بكتــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــدة رقــم)33828246( 
رقــم)34168835( الصــك  بهــا  املرفــق  وتاريخ)1434/6/11هـــ( 
القاضــي    ....... الشــيخ/  فضيلــة  مــن  وتاريخ)1434/3/22هـ(الصــادر 
باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة ، املتضمــن دعــوى/  ....... ســعودي اجلنســية 
ضــد/  .......  ، املتهــم يف التلفــظ بألفــاظ بذيئــة احملكــوم فيــه مبــا 
املوافقــة  تقــررت  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة   ،  ، باطنــه  دون 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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: 33470723 تاريُخه: 1433/11/30هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33207246

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34227585 تاريخه: 1434/5/29هـ

املدعــي  مطالبــة   - بالضــرب  اعتــداء   - خــاص(  )حــق  الغيــر  إيــذاء 
باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - بينــة املدعــي غيــر موصلــة - 
حــق املدعــي يف قبــول أو عــدم قبــول ميــني املدعــى عليــه بنفــي الدعــوى 

- رد الدعــوى.

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

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بضربــه علــى وجهــه بيــده، وطلــب 
احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء 
تقبــل احملكمــة شــهادته  فلــم  الدعــوى- أحضــر املدعــي شــاهدًا  يف 
ألنهــا تضمنــت مــا يفيــد كونــه طرفــا يف اخلصومــة- املدعــي لــم يقــم 
بينــة موصلــة إلثبــات دعــواه ولــم يقبــل ميــن خصمــه علــى نفيهــا- قضــت 
احملكمــة بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه منها- 
قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي - قــررت محكمــة 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائّيــة باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء برقــم 33207246 وتاريــخ 
وتاريــخ   33550726 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/03/22هـــ 
ــوم األحــد املوافــق 1433/05/23هـــ افتتحــت  1433/03/22هـــ ففــي ي
 ).....( وفيهــا حضــر  والنصــف  عشــر  الثانيــة  الســاعة  االولــى  اجللســة 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).....( وقــد جــرى طلــب 
1433/3/30هـــ   وتاريــخ   33/550726 رقــم  باخلطــاب  عليــه  املدعــى 
 682 برقــم  احملكمــة  بهــذه  اإلحضــار  وحــدة  مديــر  إفــادة  فوردنــي 
وتاريــخ 1433/5/4هـــ املتضمــن مــا نصــه ) نفيــد فضيلتكــم بأنــه مت 
احملضــر  حســب  علــى  باحلضــور  واســتعد  هاتفيــا  املذكوريــن  طلــب 
باملوعــد   ).....(/ الشــيخ  القاضــي  مراجعــة فضيلــة  واملتضمــن  املرفــق 
احملــدد مــن فضيلتــه ( أ .هـــ وقــد وردنــي خطــاب املدعــى عليــه ).....( 
1433/5/17هـــ  وتاريــخ   926434 برقــم  احملكمــة  بهــذه  املقيــد 
ــا مــن اهلل  ــي هــذا راجي املتضمــن مــا نصــه ) أقــدم لفضيلتكــم بخطاب
ــة  ــذاري مــن احلضــور للجلســة املقــررة لــدى فضيل ــول اعت ــم منكــم قب ث
ــوم األحــد املوافــق 1433/5/23هـــ  الشــيخ  بخصــوص دعــوى  ضــدي ي
الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا حيــث أننــي خــارج البــالد بدولــة 
األردن ملناقشــة رســالة املاجســتير يف إحــدى اجلامعــات بــاألردن ( أ . هـــ 
وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــرر قائــال بتاريــخ 1433/3/4هـــ راجعــت 
مكتــب عمــدة قريــة .... وكان أخــوه  يف مكتبــه فحصلــت بينــي وبــن 
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أخيــه مشــادة كالميــة فخــرج أخــاه وضربنــي كفــا علــى وجهــي لــذا 
اطلــب احلكــم علــى بحقــي الشــرعي هــذه دعــواي ولــدي أنــا .... القاضــي 
باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء القائــم بعمــل املكتــب القضائــي الثامــن 
املكلــف برقــم 33393416 وتاريــخ 1433/06/10هـــ ويف يــوم األحــد 
الســاعة  متــام  يف  الثانيــة  اجللســة  افتتحــت  1433/7/20هـــ  املوافــق 
التاســعة اخلاصــة بدعــوى ضــد وفيهــا حضــر ... املدعــي وحضــر ســعودي 
املدعــى  املدنــي رقــم بصفتــه وكيــال عــن  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
عليــه مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باإلحســاء 
املطالبــة  يف  لــه  املخــول  1433/7/14هـــ  وتاريــخ   33172820 برقــم 
وإقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا 
واإلقــرار والصلــح والتنــازل واإلبــراء وطلــب اليمــن ورده واالمتنــاع عنــه 
وإحضــار الشــهود والبينــات والطعــن فيهــا و اإلجابــة واجلــرح والتعديــل أ. 
هـــ وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه وكالــه أجــاب قائــال أن هــذه 
الدعــوى باطلــه وكيديــه واطلــب تعزيــر املدعــي لقــاء ذلــك هكــذا 
ــى دعــواه أجــاب قائــال لــدي  ــه عل ــه بين أجــاب وبســؤال املدعــي هــل لدي
لــذا أجبتــه لطلبــه ورفعــت اجللســة  شــاهدين وهمــا و هكــذا أجــاب 
ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي كمــا حضــر ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــال مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح فلــم أضربــه كــف علــى وجــه 
وإمنــا تخاصــم املدعــي مــع أخــي وفرقــت بينهمــا هكــذا أجــاب وبعرضــه 
ــك قــد  ــى ذل ــي عل ــه وبينت ــح مــا ذكرت ــال الصحي ــى املدعــي قــرر قائ عل
أحضرتهــا وأطلــب ســماعها واطلــب ســماع مــا لــدي مــن شــهادة هكــذا 
قــرر ثــم احضــر الشــهادة وأدائهــا .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
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املدنــي رقــم ... وقــرر قائــال اشــهد أن هــذا احلاضــر اتصــل علــى والــدي 
كــي نســتلم أوراق جمعيــة البــر اخليريــة يف قريــة ...  ثــم حضــرت أنــا و 
إلــى مكتــب العمــدة هــذا احلاضــر فســألنا مــن طــرق البــاب فقلــت انــا 
الــذي طرقتــه فقــال إن مديــر شــرطة يســتدعيك ثــم دخــل اخــو العمــدة ثــم 
ســأل مــن طــرق البــاب فأجبتــه أنــا ثــم رفــع صوتــه وقــال إنكــم تكلمتــم 
علــى أهلــي وقــال نحــن نتكلــم مــع العمــدة ثــم رفــع صوتــه علــى وكان 
العمــدة يتحــدث مــع وأثنــاء ذلــك حصــل مشــادة بــن و ثــم قــام العمــدة 
بكــزه واخــرج أخــوه ورجــع إلــى ثــم ضربــه كــف بيــده اليمــن علــى 
خــده األيســر هــذا مــا لــدي وبــه اشــهد وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى 
املدعــى عليــه قــرر قائــال ال اعــرف عــن الشــاهد شــيء وشــهادته بعضهــا 
صحيــح وبعضهــا غيــر صحيــح والصحيــح انــي اتصلــت علــى والــده وقلــت 
ابنــاه  التــي تخصــك فأتــوا  أنــت بنفســك لتســتلم املعاملــة  لــه احضــر 
وجلســوا عنــدي يف املكتــب ثــم ســألتهم عــن أســمائهم وعرفــت والدهــم 
وقلــت والدكــم صاحــب قــدمي وأنــا ســامحتكم وكنــت قبــل ذلــك أنــي 
ــى  ــه أشــخاص تلفظــوا عل ــان في ــرز وأخبرتهــم ب ــى شــرطة املب اتصــل عل
أهلــي ونصحتهــم وكان حاضــرا شــاهدا وهــذا فقــط هــو الصحيــح أمــا 
بقيــة مــا ذكــره فغيــر صحيــح هكــذا قــرر وبســؤال املدعــي هــل لديــه 
زيــادة بينــه قــرر قائــال إن الشــاهد  لــن يحضــر إلــى احملكمــة محتجــا 
بنســيان الشــهادة وال ســلطة لــي علــى إحضــاره هكــذا قــرر كمــا قــرر 
املدعــى عليــه قائــال إن الشــاهد  أدلــى بشــهادته لــدى شــرطة ... واطلــب 
الرجــوع إليهــا هكــذا قــرر وبالرجــوع إليهــا اطلعــت علــى الصفحتــن 
14.15 مــن اللفــة الثانيــة فوجدتهــا تتضمــن أقــوال الشــاهد املتضمنــة مــا 
نصــه )أفيدكــم انــه يف حوالــي الســاعة الثامنــة مســاء مــن يــوم اجلمعــة 
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ــة  ــب العمــدة بقصــد املراجع ــي ملكت ــاء زيارت املوافــق 1433/3/4هـــ أثن
ويف أثنــاء جلوســي باملكتــب والعمــدة حضــر أبنــاء املدعــو وال اعلــم عــن 
ســبب مراجعتهــم وقــام العمــدة بــاألذن لهــم باجللــوس واحلديــث معهم حول 
معرفتــه لوالدهــم وانــا مســامحكم بالــذي حــدث منكــم وحدث كالم 
بينهــم حــول أنهــم كانــا يدرســان يف حلقة املســجد وبعدها حضر املدعو 
شــقيق العمــدة وقــام بالتحــدث مــع وحدثــت بينهــم مشــادة كالميــة فقــام 
العمــدة بالتدخــل بينهــم وفــك النــزاع حيــث قــام بدفــع أخيــه إلــى خــارج 
املكتــب وقــام بدفــع املدعــو بيــده اليمــن مــن قــوة التشــابك ممــا أدى 
ارتطــام يــده اليمنــى علــى وجهــه مــن اجلهــة اليمنــى وحســب مــا أراه انــه 
كان بقصــد فــك النــزاع ولــم يكــن القصــد االعتــداء( أ . هـــ ويف جلســة 
أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وبعــرض مــا ورد يف أقــوال 
الشــاهد علــى املدعــي قــرر قائــال إن أقــوال الشــاهد متناقضــة وســمعته 
ــه ومــا هــو مــدون  ــي املدعــى علي ــة وضربن يقــول حصــل مشــادة كالمي
يقــول أن الضربــة حصلــت مــن غيــر قصــد لهــا واننــي قــد وكلــت أخــي 
هــذا احلاضــر يف املطالبــة واملدافعــة واملرافعــة واإلقــرار واإلنكار وإقامة 
الدعــوى والــرد عليهــا والصلــح والتنــازل وقبــول احلكــم واالعتــراض 
ــه هكــذا قــرر كمــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل  علي
املدنــي رقــم ... وقــرر كل مــن املدعــي اصالــه ووكالــة قائــال أننــي ال 
ــى نفــي هــذه الدعــوى هكــذا قــرر وقــد  ــه عل ــب ميــن املدعــى علي أطال
قــرر املدعــى عليــه قائــال ان يــدي اليســرى أثنــاء تفريقــي بــن ضربــت 
رقبتــه هــذا كل مــا حصــل وبينــي وبــن الشــاهد خصومــه وهــو ســبب 
هــذه املشــكلة هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة 
ضمــن  قــد  الشــاهد  لكــون  نظــرا  للدعــوى  عليــه  املدعــى  وإنــكار 
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شــهادته مــا يفيــد بوجــود طــرف لــه يف هــذه اخلصومــة وبنــاء علــى مــا 
قــرره املدعــي مــن كونــه ليــس لــه اال هــذا الشــاهد وان الشــاهد اآلخــر 
احتــج بنســيان موضــوع الدعــوى ومــا قــرره املدعيــان أصالــة ووكالــة مــن 
عــدم طلــب اليمــن علــى نفــي الدعــوى وبنــاء علــى ذلــك كلــه فلــم تثبــت 
لــدي هــذه الدعــوى وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه منهــا وبــه حكمــت 
وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي أصالــة ووكالــة عــدم قناعتهمــا بــه 
واســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــه فأفهمتهمــا باملراجعــة يــوم األربعــاء 
املوافــق 1433/12/1هـــ الســتالم نســخه مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه 
عليــه يف مــده أقصاهــا شــهر مــن تاريخــه ففهمــا ذلــك وقــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه بــه وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة وخمســة وأربعــون 
دقيقــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1433/11/24هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية مبحافظة االحســاء املكلف برقم 
33/2040703 وتاريــخ 1434/4/28هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
341071814 وتاريــخ 1434/5/1هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ).....(  املســجل برقــم 33470723  فضيل
وتاريــخ 1433/11/30هـــ اخلــاص بدعــوى/).....( ضــد/).....( يف قضيــة 
اعتــداء علــى اخــر وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة  قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/29هـــ.
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: 3423764 تاريُخه: 1434/1/26هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33283595

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34215330 تاريخه: 1434/05/19هـ

 - إصابــة  وتســبب يف  بالضــرب  اعتــداء  )حــق خــاص(-  الغيــر  إيــذاء 
مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - بينــة املدعــي 
غيــر موصلــة - حــق املدعــي يف قبــول أو عــدم قبــول ميــني املدعــى عليــه 

بنفــي الدعــوى - رد الدعــوى.

مــا ذكــره القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب حكمــه .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بضربــه علــى ركبتــه وأحــدث 
وطلــب  احلركــة،  مــع  شــديدة  وآالم  صعوبــة  مــع  شــديدا  التــواء  بهــا 
احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه مــا 
جــاء يف الدعــوى- أحضــر املدعــي شــاهدًا وهــي زوجتــه الســابقة وابنــة 
املدعــى عليــه إال أن شــهادتها غيــر موصلــة- املدعــي لــم يقــم بينــة موصلــة 
إلثبــات دعــواه ولــم يقبــل ميــن خصمــه علــى نفيهــا- قضــت احملكمــة 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه منهــا- 
قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي - قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احملكمــة  رئيــس  مســاعد   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 33283595 وتاريــخ 
وتاريــخ   33767354 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1433/04/24
افتتحــت  املوافــق 1433/07/06هـــ  يــوم األحــد  1433/4/24هـــ ففــي 
اجللســة يف موعدهــا وفيهــا حضــر ).....( ســوري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اجلنســية مبوجــب  ســوري   ).....( وحضــر حلضــوره   ).....( رقــم  اإلقامــة 
رخصــة اإلقامــة رقــم ).....( فأدعــى األول قائــاًل إننــي كنــت زوجــًا البنــة 
هــذا احلاضــر معــي املدعــوة ).....( ويف أحــد األيــام ال أذكــر تاريخــه اآلن 
قمــت بإيصــال زوجتــي املذكــورة إلــى بيــت والدهــا هــذا احلاضــر معــي 
وســافرت لبــالدي وبعــد عودتــي رفــض والدهــا أن تذهــب معــي بحجــة 
أننــي طلقتهــا ثــم ذهبــت زوجتــي برفقــة أســرتها إلــى أحــد األســواق وعنــد 
نزولهــم يف الســوق املســمى )...( كلمــت زوجتــي لتذهــب معــي فقــام 
والدهــا هــذا احلاضــر بضربــي علــى ركبتــي وأحــدث بهــا إصابــة صــدر 
ــواء شــديد يف  ــي مؤرخــًا يف 1433/1/11هـــ يتضمــن الت ــر طب ــا تقري به
الركبــة مــع صعوبــة واآلالم شــديدة مــع احلركــة ومــع اإليصــاء براحــة 
ملــدة عشــرة أيــام لــذا أطلــب تأديــب املدعــى عليــه مبــا يقــرره الشــرع جتــاه 
ذلــك هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي 
مــن أنــه كان زوجــًا البنتــي وأنــه أحضــر زوجتــه عنــدي ألجــل ســفرة وأنه 
بعــد عودتــه جــاء إلــّي وطلــب زوجتــه فرفضــت بحجــة أنــه طلقهــا وأننــا 
ذهبنــا إلــى الســوق املســمى ) ... ( يف املدينــة املنــورة برفقــة ابنتــي وأن 
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املدعــي حضــر لدينــا يف الســوق املذكــور فهــذا كلــه صحيــح وأمــا مــا 
ذكــره مــن أننــي قمــت بضربــه علــى ركبتــه وأحدثــت بــه إصابــة فهــذا 
غيــر صحيــح إطالقــًا وقــد حــدث بينــي وبينــه مشــادة كالميــة ألنــه يريــد 
أخــذ ابنتــي بالقــوة هــذه إجابتــي وبعــرض ذلك على املدعــي قال الصحيح 
مــا ذكرتــه مــن قيــام املدعــى عليــه بضربــي علــى ركبتــي وبطلــب البينــة 
منــه قــال لــدي بينــة وهــي ابنــة املدعــى عليــه املدعــوة  ).....( وهــي زوجتــي 
ســابقًا وهــي ســجينة يف الســجن العــام وال أســتطيع إحضارهــا وأطلــب 
إحضارهــا حتــى تدلــي بشــهادتها وبــرد ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال 
نعــم إن ابنتــي ســجينة يف الســجن العــام لوجــود عــدة قضايــا عليهــا وقــد 
كانــت زوجــة للمدعــي وقــد مت فســخ نكاحهــا مــن املدعــي هكــذا 
املــرأة حتمــل  أخــرى حضــرت  جلســة  ويف  منهمــا  واحــد  أجــاب كل 
اإلقامــة واملعــّرف بهــا مــن ِقبــل والدهــا املدعــى عليــه وبســؤالها عمــا 
لديهــا مــن شــهادة قالــت إنــه يف شــهر محــرم مــن عــام 1433هـــ وقبــل 
طالقــي مــن املدعــي ذهبــت إلــى الســوق مــع بعــض أهلــي واتصلــت علــى 
زوجــي ألذهــب معــه وكان والــدي قــد منعنــي مــن الذهــاب معــه وكان 
أخــي الكبيــر معنــا يف الســوق واتصــل أخــي بوالــدي وحضــر والــدي مــع 
حضــور زوجــي إلــى الســوق وصــار بينهمــا كالم مرتفــع دون متاســك 
باأليــدي وحينهــا حضــرت الشــرطة وأثنــاء تقــدم والــدي بالســيارة وقعــت 
علــى رجــل وأصابتــه اإلصابــة التــي ذكرهــا وبعدهــا ذكــر لــي املدعــي 
ــا يف الســجن  ــم تفاجــأت وأن ــدي ث ــازل عــن الدعــوى ضــد وال ــه قــد تن أن
بإقامــة هــذه الدعــوى علــى والــدي هــذا مــا لــدي يف هــذه القضيــة وأنــا 
منفصلــة عــن املدعــي بخلــع بتاريــخ 1433/04/25هـــ وبعــد ذلــك جــرى 
ســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة قــال لــدي شــخص يدعــى  ال أســتطيع 
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إحضــاره هكــذا أجــاب فســألت املدعــي واملدعــى عليــه هــل ألحدهمــا 
إضافــة فأجــاب كل واحــد منهمــا بأنــه ليــس لديــه إضافــة وقــال املدعــي 
إننــي كلمــت الشــاهد وُيدعــى ورفــض احلضــور فأعلمــت املدعــي بــأن لــه 
ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه فقــال ال أقبــل ميينــه فأعــدت إفهامــه 
فقــال ال أقبــل ميينــه، فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن ســماع الدعــوى واإلجابــة 
ــم  ــه ل ــى دعــواه ومبــا أن ــًة عل ــة موصل ــم ُيقــم بّين ــى أن املدعــي ل ونظــرًا إل
يقبــل ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه فقــد صرفــت النظــر عــن 
دعــواه ضــد املدعــى عليــه وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى 
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وأفهمــت املدعــي بــأن لــه ميــن املدعــى 
عليــه متــى مــا رغــب وبإعــالن احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم القناعــة 
باحلكــم وطلــب رفعــه إلــى محكمــة االســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة 
الســبت 1434/01/24هـــ الســتالم  يــوم  باملراجعــة  وأفهــم  اعتراضيــة 
نســخة مــن احلكــم وأن مــدة االعتــراض ثالثــون يومــًا مــن التاريــخ احملدد 
الســتالم النســخة فــإن لــم يقــدم اعتراضــه خاللهــا ســقط حقــه يف طلــب 
االســتئناف وقــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وعلــى مــا تقــدم حصــل 
التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعـــلى آلــه وصحبــه حـــــرر 

يف 1434/01/21هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : 
محكمــة  يف  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 33767354 
وتاريــخ   3423764 رقــم  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/4/8هـــ  وتاريــخ 
1434/1/26هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/).....( باحملكمــة اجلزائيــة 
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باملدينــة املنــورة، املتضمــن دعــوى/).....( ســوري اجلنســية ضــد/).....( 
ســوري اجلنســية املتهــم بضــرب املدعــي علــى ركبتــه وإحــداث إلتــواء 
وألــم شــديد يف الركبــة احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه بدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة قررنــا املوافقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه وســلم،،
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: 3427654 تاريُخه: 1434/2/3هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33404762

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34188643 تاريخه: 1434/04/15هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالضــرب علــى ابــن املدعــي وتلفــظ 
عليــه  املدعــي  إنــكار   - باملجــازاة  املدعــي  - مطالبــة  بالقتــل  وتهديــد 
الدعــوي - بينــة املدعــي غيــر موصلــة- ميــني املدعــي عليــه علــى نفــي 

الدعــوى - رد الدعــوى.

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

ادعــى املدعــي بواليتــه اجلبريــة علــى ولــده بــأن املدعــى عليــه احلاضر معلم 
البنــه يف املدرســة وقــد قــام بضربــه علــى رأســه بيــده، كمــا ادعــى بــأن 
املدعــى عليــه حــاول ضربــه هــو أيضــًا وتلفــظ عليــه بألفــاظ غيــر الئقــة 
وهــدده بالقتــل، ولــذا فقــد طلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
ــده  ــه وضــع ي ــه مــا جــاء يف الدعــوى ســوى أن ذلــك- أنكــر املدعــى علي
علــى رأس ابــن املدعــي ودفعــه بقصــد توجيهــه إلــى فصلــه- املدعــي لــم 
يقــم بينــة موصلــة إلثبــات دعــواه وطلــب ميــن خصمــه علــى نفيهــا فأداهــا 
طبــق مــا طلــب منــه- قضــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــي وأخلــت ســبيل 
املدعــى عليــه منهــا- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي 
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- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   33404762 برقــم  مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   331127434 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/06/16هـــ 
حضــر  1433/10/17هـــ  املوافــق  الثالثــاء  يــوم  ففــي  1433/6/16هـــ 
 ).....( رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ســعودي  املدعــي/).....( 
الســجل  اجلنســية مبوجــب  ).....( ســعودي  معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى 
مهلــة  أطلــب  قــال  دعــواه  عــن  املدعــي  وبســؤال   ).....( رقــم  املدنــي 
ــه رفعــت اجللســة  لتحريرهــا وســوف أحضرهــا يف اجللســة القادمــة وعلي
وأجلــت إلــى يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/10/24هـــ ويف اجللســة احملــددة 
إنــه  دعــواه  قائــال يف  املدعــي  وادعــى  عليــه  واملدعــى  املدعــي  حضــر 
بتاريــخ 1433/06/16هـــ ذهبــت إلــى املدرســة التــي يــدرس بهــا ابنــي وقد 
اشــتكى لــي مــن أن املعلــم باملدرســة املدعــى عليــه احلاضــر قــد عصــر 
إذنه وضربه على رأســه فدخلت إلى املدرســة والقيت املعلم وســألته عن 
ســبب ضربــه البنــي فقــال لــي أنــت مــا فيــك خيــر وتكلــم علــي بــكالم 
غيــر الئــق وحــاول ضربــي وقــال لــي واهلل ألذبحــك وأنتــف حليتــك وقــام 
ــا فذهبــت إلــى الشــرطة وقدمــت شــكوى  ــاء األمــور بالتدخــل بينن أولي
لــذا أطلــب معاقبــة املدعــى عليــه علــى ضربــه البنــي وعلــى تلفظــه علــي 
بألفــاظ ســيئة وتهديــده لــي بالقتــل هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه 
اإلجابــة أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح والصحيــح أنــه يف 
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التاريــخ املشــار إليــه وأثنــاء عملــي كمشــرف يف املدرســة شــاهدت ابــن 
املدعــى عليــه متواجــد مــع طــالب الصــف األول االبتدائــي وهــو يــدرس 
يف الصــف الرابــع االبتدائــي وهــو طالــب مشــاغب وســبق ضربــه ألحــد 
الطــالب فمســكته مــع إذنــه اليســرى وقلــت لــه اذهــب إلــى فصلــك 
ــم  ــى رأســه ولــم حتــدث أي أثــر يف جســمه ث ــه خفيفــة عل وضربتــه ضرب
بعــد ذلــك حضــر املدعــي والــده وقــال لــي ملــاذا ضربــت ابنــي فقلــت لــه 
اســأل ولــدك مــاذا فعــل اليــوم ثــم تلفــظ علــي بألفــاظ غيــر الئقــة ورفــع 
ــل ذلــك  ــه وأحــدث شوشــرة وضجــة يف املدرســة وســبق أن فعــل مث صوت
فقلــت لــه عيــب عليــك ذلــك فقــال لــي واهلل ألرميــك بالرشــاش وقــال لــي 
كلمــة قبيحــة فقلــت لــه اســتح علــى حليتــك تــرى واجــب كالمــك هــذا 
نتــف حليتــك هــذا مــا حصــل وعليــه شــهود ومحاضــر واملدعــي لــه ســوابق 
مــع كثيــر مــن املدرســن باملدرســة والتلفــظ عليهــم بألفــاظ نابيــة وعــدم 
احترامــه لنظــام املدرســة هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــي عــن بينتــه علــى 
دعــواه قــال ليــس لــدي إال مــا يف أوراق املعاملــة هكــذا قــرر ورفعــت 
ــاء  ــة وأجلــت إلــى يــوم الثالث ــى أوراق املعامل اجللســة للنظــر واالطــالع عل
املوافــق 1433/12/28هـــ ويف اجللســة احملــددة حضــر املدعــي واملدعــى 
عليــه وجــرى االطــالع علــى بــالغ املدعــي املــدون يف امللــف املرفــق لفــه 
رقــم )1( واملتضمــن كمــا جــاء يف دعــواه كمــا جــرى االطــالع علــى 
احملضــر املعــد مــن مديــر مدرســة اإلمــام النســائي واملرفــق باملعاملــة لفــه 
رقــم )4( واملتضمــن أنــه بتاريــخ 1433/5/12هـــ دخــل ولــي أمــر الطالــب 
/  املدرســة نهايــة الــدوام وقــام مبشــادة كالميــة مــع املعلــم / باتهــام 
ــم باســتخدام  ــم بضــرب ابنــه وأخــذ ولــي أمــر الطالــب بتهديــد املعل املعل
الســالح فقــام مجموعــة مــن املعلمــن بإخــراج ولــي األمــر مــن املدرســة 
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أهـــ كمــا جــرى االطــالع علــى احملضــر املعــد مــن معلمــي املدرســة كل 
مــن / و / و / املرفــق باملعاملــة لفــه رقــم )6( املتضمــن أن املواطــن / 
كثيــر الدخــول إلــى املدرســة وأخــذ ولــده دون اســتاذان ورغــم احترامنــا 
لــه متــادى يف ذلــك وتلفــظ بألفــاظ ســيئة علينــا وقــد طلبنــا منــه إبقــاء 
ابنــه يف املدرســة حتــى نهايــة الــدوام ولــم ينصــاع .أ.هـــ وجــرى ســؤال 
املدعــي هــل هنــاك تقريــر طبــي عــن إصابــة ابنــه املذكــور فقــرر قائــال 
ــاك مســاعي  ــة كانــت هن ــه وقــت احلادث ــر طبــي حيــث أن ال يوجــد تقري
لصلــح فلــم أذهــب بــه إلــى املستشــفى ولــم ينتــج عــن اعتــداء املدعــي عليــه 
علــى أبنــي أي اثــر إال احمــرار يف اإلذن فجــرى افهــام املدعــي بــأن لــه 
ــه  ــة اعتدائ ــى نفــي دعــواه تهديــده بالقتــل ومحاول ميــن املدعــى عليــه عل
عليــه وتلفظــه عليــه فقــرر قائــال أطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى ذلــك 
هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر قائــال ال مانــع لــدي 
ــه ثــم تلفــظ قائــال واهلل العظيــم لــم  مــن بــذل اليمــن املطلوبــة فأذنــت ل
أهــدد املدعــي هــذا احلاضــر بالقتــل ولــم أحــاول االعتــداء عليــه ولــم 
أتلفــظ عليــه بألفــاظ ســيئة ســوى مــا ذكرتــه يف إجابتــي علــى الدعــوى 
هكــذا حلــف وقــرر املدعــى عليــه قائــال يف اجللســة الســابقة الحظــت 
وجــود عبــارة ) ضربتــه علــى رأســه ( وقــد صيغــت هــذه العبــارة خــالف 
ملــا أجبــت بــه لفضيلتكــم عنــد ســؤالي وقــد آثــرت أن أقــدم اعتراضــي 
علــى هــذه العبــارة يف جلســة اليــوم نظــرا لزحمــة اجللســات يف ذلــك اليــوم 
واملواعيــد وأيضــا لدخــول إقامــة صــالة الظهــر فأرجــو مــن فضيلتكــم 
صياغــة هــذه العبــارة كمــا بنيتهــا لفضيلتكــم ومثلتهــا أمامكــم ألن 
بصيغتهــا احلاليــة تختلــف كليــا عمــا حــدث وتفهــم عنــد قراءتهــا للســامع 
والقــارئ بعكــس مــا حــدث فلقــد وجهتــه إلــى الذهــاب علــى فصلــه بــأن 
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المســت أصابــع يــدي رأســه كتوجيــه لــه وجعلــه يستشــعر خطــأه واهلل 
يشــهد علــى ذلــك فالطالــب منــذ أن درس عندنــا لــم أمــد يــدي عليــه 
هــو أو غيــره هــذا مــا حــدث هكــذا قــرر وأضــاف قائــال أطلــب مجــازاة 
واحملاكــم يف  التعليــم  وإدارة  الشــرط  لــي يف  تشــهيره  علــى  املدعــي 
دعــوى غيــر صحيحــة أطلــب تعويضــي عــن ذلــك ماديــا وال أطالبــه بــأي 
شــيء لقــاء تلفظــه علــي بألفــاظ ســيئة وذلــك تقديــرا ملجلــس القضــاء 
وحيــاء مــن ذكــر مــا قالــه لــي املدعــي كمــا أطلــب معاقبــة املدعــي علــى 
تهديــده لــي بالســالح ولــدي شــهود علــى ذلــك وهــم مــن منســوبي املدرســة 
وأطلــب ســماع شــهادتهم هكــذا قــرر وأحضــر للشــهادة / وجــرى تدويــن 
ــوم  هويتهــم وشــهادتهم يف الضبــط ورفعــت اجللســة النتهــاء وقتهــا ويف ي
الســبت املوافــق1434/02/02 هـــ حضــر املدعــي واملدعــى عليــه فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى إنــكار املدعــى عليــه 
دعــوى املدعــي وبنــاء علــى طلــب املدعــي ميــن املدعــى عليــه علــى الصيغــة 
املذكــورة وحلــف املدعــى عليــه اليمــن املطلوبــة لــذا قــررت رد طلــب 
املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبــه حكمــت 
وأفهمــت املدعــى عليــه بأنــه إذا كان لــه دعــوى علــى املدعــي فيقيمهــا 
يف دعــوى مســتقلة وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر اعتراضــه علــى 
عليــه  بــأن  فأفهــم  االســتئناف  محكمــة  إلــى  رفعــه  وطلــب  احلكــم 
مراجعــة احملكمــة الســتالم نســخة مــن احلكــم خــالل خمســة أيــام 
وتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل مــدة ثالثــن يومــا فــإن لــم يقــدم اعتراضــه 
خاللهــا ســقط حقــه يف االعتــراض وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر 
القناعــة بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/02/02 هـــ وصحب
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
ــة بخميــس مشــيط برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ال
مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/4/2ه  وتاريــخ   331822888
وتاريــخ  برقــم 3427654  الشــيخ/).....(  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
ســعوديي   ).....(  / ضــد  املدعــى/).....(  بدعــوى  اخلــاص  1434/2/3ه 
اجلنســية يف قضيــة )إعــداء بالضــرب( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار 
املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. واهلل 

ــه وســلم. ــا محمــد وصحب ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق وصل
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- الدفــع بــأن الســب كان يف مجلــس القضــاء يف دعــوى حضانــة حكــم 
ردت  لــذا  القضيــة  نظــر  أثنــاء  الســب حصــل   - املدعــي  بهــا لصالــح 

احملكمــة الدعــوى .

1-حديــث )يــا رســول اهلل إنــه رجــل فاجــر ال يبالــي علــى مــا حلــف( رواه 
مســلم

2-املادة 178من نظام املرافعات الشرعية

املدعــي يطالــب بتعزيــر املدعــى عليهــا شــرعا لســبه واتهامــه بالنفــاق 
والكــذب وطلــب كــف أذاهــا عنــه - أقــرت املدعــى عليهــا مبــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي وذكــرت أنهــا لــم تتمالــك نفســها عنــد النطــق باحلكــم 
حلضانــة املدعــي البنتــه وال تعلــم مــاذا قالــت - ومبــا أن املدعــى ذكــر يف 
دعــواه أن املدعــى عليهــا تلفظــت بالســب بعــد النطــق باحلكــم كونهــا لم 
تتمالــك نفســها وملــا ورد يف مــا رواه اإلمــام مســلم مــن حديــث احلضرمــي 
والكنــدي حــن اختصمــا عنــد رســول اهلل يف أرض فقــال النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم للحضرمــي ألــك بينــة؟ قــال ال قــال فلــك ميينــه قــال )يــا 
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رســول اهلل إن الرجــل فاجــر وال يبالــي علــى مــا حلــف وليــس يتــورع عــن 
شــيء( ولــم يثبــت أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــزره علــى اتهامــه 
لــذا ردت احملكمــة دعــوى املدعــي وأخلــت ســبيل  خلصمــه بالفجــور 

ق احلكــم. املدعــي عليهــا - اعتــرض املدعــي - ُصــدِّ

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي ).....( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة وبنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالرياض 
وتاريــخ   33115343 باحملكمــة  املقيــدة  1433/06/18هـــ  وتاريــخ 
افتتحــت  املوافق1433/10/22هـــ  األحــد  يــوم  ففــي  1433/06/18ه 
اجللســة الســاعة 45 : 10وفيهــا حضــر املدعــي ).....( ســعودي اجلنســية 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــا ).....( ســعودي اجلنســية واملعرفــة مــن قبــل 
اخيهــا وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــال ففــي يوم االثنــن املوافق 
1433/3/28هـــ يف الــدور التاســع يف املكتــب القضائــي رقــم )27( لــدى 
فضيلــة الشــيخ ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض كان يوجــد 
لــدي جلســة يف ذلــك اليــوم لــدى املــالزم باملكتــب القضائي الشــيخ ).....( 
القاضــي ضــد املدعــى عليهــا يف دعــوى مقيمتهــا املدعــى عليهــا علــى 
ابنتهــا بــأن تختــار البنــت مــع مــن تعيــش فقــال الشــيخ أنــه يريــد أن يشــاور 
البنــت فيمــن تريــد أن تعيــش معــه مــن أمهــا أو أبيهــا فاختــارت البنــت 
ــأن تعيــش  ــة املــالزم بالنطــق باحلكــم ب ــام فضيل ــد قي العيــش معــي وعن
البنــت عنــدي وبعــد حلظــات لــم تتمالــك املدعــى عليهــا نفســها وأخــذت 
تســبني وتتهمنــي باملنافــق والكــذاب وذلــك يف املكتــب املختصــر وذلك 
أمــام وبحضــور القاضــي وأختــي وابنتــي واحملامــي الــذي قمــت بتوكيلــه 
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حلضــور اجللســة لــذا أطلــب مــن فضيلتكــم تعزيرهــا شــرعًا مبــا يكــف 
أذاهــا عنــي هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليهــا أحابــت قائلــة 
إن املدعــي كان زوجــي ومت خلعــي منــه مبوجــب صــك شــرعي مــن 
احملكمــة العامــة بالريــاض وبينــي وبينــه عــدة قضايــا رفعتهــا عليــه 
وهــي قضيــة احلضانــة والزيــارة البنتــي ).....( وقضيــة النفقــة لــي والبنتــي 
وقضيــة ماليــة وهــو رفــع علــي هــذه القضيــة وقضيــة اتهامــي بتصويــر 
ابنتــي وعندمــا مت احلكــم علــي بحضانــة ابنتــي لــه لــم أمتالــك نفســي 
لــه هــذه إجابتــي  مــاذا قلــت  لتأثيــر احلكــم علــى نفســيتي وال أعلــم 
فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي ذكــر يف 
دعــواه أن املدعــى عليهــا تلفظــت بالســب بعــد النطــق باحلكــم كونهــا 
لــم تتمالــك نفســها ومبــا أن املدعــى عليهــا ذكــرت أنهــا ال تعلــم مــاذا 
قالــت عندمــا لــم تتمالــك نفســها عنــد النطــق باحلكــم وعلــى فــرض 
ــس الشــرعي فإنهــا ال  ــا اتهمــت املدعــي بالكــذب والنفــاق يف املجل أنه
تعــزر وعليــه يحمــل قولــه يف احلديــث ))يــا رســول اهلل إنــه فاجــر ال يبالــي 
مــا حلــف عليــه (( حديــث احلضرمــي والكنــدي حيــث قــال احلضرمــي 
يــا رســول اهلل إن هــذا قــد غلبنــي علــى أرض لــي كانــت ألبــى فقــال 
الكنــدي هــي أرضــى يف يــدى أزرعهــا ليــس لــه فيهــا حــق فقــال رســول 
اهلل - صلــى اهلل عليــه وســلم - للحضرمــي )) ألــك بينــة (( قــال ال قــال 
))فلــك ميينــه (( قــال يــا رســول اهلل إن الرجــل فاجــر ال يبالــى علــى مــا 
حلــف عليــه وليــس يتــورع مــن شــيء فقــال ))ليــس لــك منــه إال ذلــك 
(( فانطلــق ليحلــف فقــال رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه وســلم - ملــا 
أدبــر )) أمــا لئــن حلــف علــى مالــه ليأكلــه ظلمــا ليلقــن اهلل وهــو عنــه 
معــرض (( رواة اإلمــام مســلم ولــم يثبــت عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
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أنــه عــزره علــى اتهامــه خلصمــه بالفجــور وهــو مــا رجحــه ابــن ســعدي 
لــذا فقــد رددت دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى   . رحمــه اهلل 
عليهــا وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم القناعــة 
وطلــب اســتئناف احلكــم بالئحــة فأجبتــه لذلــك وأفهمتــه باملــادة الثامنــة 
والســبعن بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وهــذا نصهــا ))مــدة 
االعتــراض بطلــب التمييــز ثالثــون يومــًا فــإذا لــم يقــدم اخلصــم اعتراضــًا 
خــالل هــذه املــدة ســقط حقــه فيطلــب التمييــز وعلــى احملكمــة اتخــاذ 
محضــر بذلــك يف ضبــط القضيــة والتهميــش علــى الصــك وســجله بــأن 
احلكــم قــد اكتســب القطعيــة((  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/10/22هـــ
الثانيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتمييــز 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/1/18هـــ املرفــق به 331153438 وتاري
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ).....( املســجل برقــم 33434440 
وتاريــخ 1433/10/22ه اخلــاص بدعــوى ).....( ضــد املــرأة ).....( التهامهــا 
بســبه وشــتمه علــى النحــو املوضــح بالقــرار وطلبــه تعزيرهــا شــرعًا مبــا 
ــه مبــا هــو مــدون ومفصــل  ــه املتضمــن حكــم فضيلت يكــف أذاهــا عن
بــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة 
املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

ــه وســلم. وصحب
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: 34191050 تاريُخه: 1434/4/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33503913   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34290673 تاريخه:1434/8/8هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- دعــاوى كيديــة- مطالبــة املدعــي بكــف 
األذى والتعزيــر- وجــود خصومــات بــني طــريف اخلصومــة- عــدم ثبــوت 
إعــادة نظــر- رفــض طلــب  التمــاس  الدعــوى-  رد  الدعــوى-  كيديــة 

االلتمــاس .

1- املادة )192( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
2- املادتان )206( و)208( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه اتهمــه بأنــه قــام بحــرق ســيارته دون 
ــى تشــويه ســمعته كمــا أقــام ضــده عــدة دعــاوى  ــل ممــا أدى إل أي دلي
بعقوبــة  أذاه عنــه واحلكــم عليــه  بغيــر حــق، وطلــب كــف  قضائيــة 
تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى عليــه بأنــه قــدم شــكاوى ودعــاوى 
ضــد املدعــي ودفــع بأنهــا ليســت كيديــة لكــون املدعــي خصــم لــه 
وقــد صــدرت عليــه عــدة أحــكام يف قضايــا بينهمــا- اطلعــت احملكمــة 
علــى األحــكام الصــادرة ضــد املدعــى عليــه لصالــح املدعــي فلــم جتــد 
فيهــا مــا يثبــت كيديتهــا- قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه منهــا- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
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املوافقــة علــى  قــررت محكمــة االســتئناف  وعــارض عليــه املدعــي- 
احلكــم- تقــدم املدعــي بالتمــاس إعــادة نظــر لألســباب املوضحــة فيــه- 

ــب االلتمــاس. رفــض طل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33503913 برقــم  املســاعد  جــدة  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/8/4هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 331461699  وتاريــخ 
1433/08/04 هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق 1433/11/13هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 45 : 08 وفيهــا حضــر ســعودي اجلنســية حامــل ســجل 
مدني رقم )......( وحضر حلضوره املدعى عليه، ســعودي اجلنســية حامل 
ســجل مدنــي رقــم )....( وقــرر املدعــي دعــواه قائــاًل هــذا الشــخص املاثــل 
أمامكــم اتهمنــي بالباطــل بحــرق ســيارته أمــام مبنــى مؤسســة عــكاظ 
ــل  ــه أو دلي ــدون أي بين ــاء 1432/11/7ه ب ــوم األربع للصحافــة والنشــر ي
ــي وبــن زمالئــي وأســرتي،  ــى تشــوية ســمعتي يف مقــر عمل ممــا أدى إل
وأقــام علــي دعــوى نظرهــا فضيلتكــم بتاريــخ: 1433/05/01ه وكان 
احلكــم بصــرف النظــر عــن مــا كان يدعيــه املدعــي لعدم وجــود أي بينه 
لديــه وقــدم اعتراضــه علــى احلكــم ومت إرســاله إلــى هيئــة التمييــز ومت 
متييــزه بتاريــخ: 1433/07/05هـــ وقــد ســبق وأن اتهمنــي بأني شــاهد زور 
ــة الشــيخ / وقــد  يف قضيــة ســابقة، وأقمــت عليــه دعــوى نظرهــا فضيل
مت صــدور الصــك املرفــق صورتــه برقــم 2/87/ق وتاريخ1430/4/2هـــ 
بتوبيخــه يف املجلــس الشــرعي ومت احلكــم بأخــذ التعهــد عليــه بعــدم 
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رفعــه  الصــادر مت  احلكــم  علــى  اعتراضــه  وبعــد  ذلــك،  ملثــل  العــودة 
إلــى هيئــة التمييــز مبكــة املكرمــة ومتــت املصادقــة علــى احلكــم مــن 
الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة باملوافقــة علــى احلكــم برقــم 1/5/1100/ج 
وتاريخ1430/5/8هـــ. وهــذان الصــكان يــا فضيلــة القاضــي هما مبثابة 
توضيــح بأنــه قــد دأب علــى تشــوية ســمعتي بصــورة مختلفــة ولــن يكــف 
أذاه عنــي إال بقــوة اهلل ثــم بقــوة الشــرع التــي بــن يــدي فضيلتكــم وأنــا 
ــه بعــدم التعــرض  ــح علي ــي بأخــذ التعهــد الصري أطالــب بكــف أذاه عن
ثــم مجازاتــه علــى اتهامــه  اتهــام ومــن  بــأي قــول أو  لــي يف املســتقبل 
لــي بالباطــل وتشــويه ســمعتي أمــام عملــي وأمــام أســرتي ومــا يؤكــد 
كالمــي الســابق بأنــه لــن يكــف أذاه عنــي بأنــه قــد مت اســتدعائي 
مــن قبــل شــرطة الشــمالية وتبــن لــي بــأن هــذا الشــخص قــد فتــح بابــًا 
جديــدًا لــألذى اجتاهــي حيــث أنــه قــدم شــكوى لــدى أمــارة منطقــة 
مكــة املكرمــة تتضمــن اتهامــي واتهــام الشــرطة بالتدليــس يف نتيجــة 
حريــق ســيارته وهــذا يعنــي يــا فضيلــة القاضــي بأنــه لــم يلتــزم بحكــم 
القضــاء الشــرعي الصــادر مــن قبــل فضيلتكــم حتــى بعــد متييــزه مــن 
هيئــة التمييــز. وهنــا أكــرر طلبــي بكــف أذاه عنــي بقــوة وســلطة الشــرع 
التــي بــن يــدي فضيلتكــم ومــن مجازاتــه علــى اتهامــه لــي بالباطــل 
وتشــويه ســمعتي كمــا أطــال بــرد اعتبــاري عــن هــذا كلــه بشــرع اهلل 
ثــم بالقوانــن املعمــول بهــا. وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــاًل أطلــب إمهالــي لإلجابــة علــى الدعــوى هكــذا أجــاب وعليــه قررت 
رفــع الدعــوى ويف يــوم األحــد املوافــق1434/02/10 هـــ حضــر املدعــي 
ــال إن املدعــى  / وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه / وأضــاف املدعــي قائ
عليــه احلاضــر قــد دأب علــى تشــويه ســمعتي بالباطــل فقــد تقــدم بدعــوى 
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علــي بهــذه احملكمــة لــدى فضيلــة القاضــي / اتهمنــي بأننــي شــاهد 
زور وحكــم القاضــي بعــدم صحــة ادعــاءه علــي ثــم أقمــت عليــه لــدى 
البوشــي يف قضيــة يف تشــويه لســمعتي وحكــم عليــه القاضــي بتوبيخــه 
يف املجلــس الشــرعي وقــد تقــدم املدعــى عليــه بدعــوى لــدى فضيلتكــم 
يتهمنــي بحرقــي لســيارته وصرفتــم النظــر عــن دعــواه بالقــرار املصــدق 
مــن محكمــة االســتئناف برقــم )33222109( وتاريــخ 1433/5/1هـــ 
وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه مجــرد ادعــاء بالباطــل ضــدي قصــد 
تشــويه ســمعتي فإننــي أطلــب إلــزام املدعــى عليــه احلاضــر بأخــذ التعهــد 
املشــدد عليــه بــأن يكــف أذاه عنــي وأطلــب مجازاتــه ســجنا وجلــدا لقــاء 
الدعــوى التــي اتهمنــي فيهــا بالباطــل بأننــي حرقــت ســيارته هــذه دعــواي 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال أنــا لــم أتقــدم بدعــواي 
ضــد املدعــى عليــه احلاضــر بحــرق ســيارته مكتوبــة بــل الشــرطة أحالــت 
ــأن لــدي  ــى اتصــال احملكمــة ب ــاء عل ــة للمحكمــة وحضــرت بن القضي
دعــوى وحضــرت تلــك اجللســة لــدى فضيلتكــم هكــذا أجــاب ثــم قــدم 
املدعــى عليــه مذكــرة جوابيــة مكونــة مــن أربــع وعشــرين صفحــة 
يطلــب  ألــم  عليــه  للمدعــى  وبســؤالي  املعاملــة  بهــذه  بضمهــا  أمــرت 
مجــازاة املدعــى عليــه وتغرميــه يف دعــواه بحــرق ســيارته ؟ فأجــاب قائــال 
صحيــح حضــرت وتقدمــت بدعــواي مشــافهة وطلبــت ذلــك واعترضــت 
علــى احلكــم بعدهــا هكــذا أجــاب وبســؤالي للمدعــى عليــه عــن جوابــه 
علــى دعــواه أجــاب قائــال أن موضــوع حــرق ســيارتي مت التالعــب فيــه 
ــدى احملافظــة يف ذلــك وال  ــل الشــرطة وقــد تقدمــت بشــكوى ل مــن قب
تــزال قيــد التحقيــق واملدعــي/ خصــم لــدي صــدرت عليــه عــدة أحــكام 
وقــد ســبق أن هددنــي بحــرق ســيارتي ولــم أقــم دعــواي هــذه كيديــة 
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ــا بخــط  ــة كتبه ــه مذكــرة جوابي ــم قــدم املدعــى علي هكــذا أجــاب ث
اليــد مكونــه مــن ثــالث صفحــات امــرت بضمهــا يف أوراق القضيــة 
هــذا وقــد اطلعــت علــى صــك احلكــم الصــادر منــي رقــم )33222109( 
وتاريــخ 1433/5/1هـــ واملتضمــن صــرف النظــر عــن دعــوى ضــد موفــق 
األصيــل لعــدم بينــة املدعــي ولعــدم رغبتــه بيمــن املدعــى عليــه كمــا 
الرقــم )9/123/ج( أبــرز املدعــى عليــه/ صــورة ثالثــة أحــكام ذات 
و)9/340/ج( و)4/681/ج( كمــا اطلعــت علــى صــورة صــك احلكــم 
رقــم)2/87/ق( وتاريــخ 1430/4/2ه الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بهــذه 
احملكمــة/ املتعلقــة بالدعــوى املقامــة مــن املدعــي ضــد املدعــى عليــه 
وذلــك لقــاء اتهامــه بأنــه شــاهد زور املتضمــن )توبيــخ املدعــى عليــه/ 
يف املجلــس الشــرعي وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل فعلــه( فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا لوجــود اخلصومــات الســابقة 
بــن طــريف الدعــوى ونظــرا الن الدعــوى املقامــة يف حــرق الســيارة ال 
بينــة عليهــا وحيــث لــم يتقــدم املدعــى عليــه/ بدعــوى أخــرى يف موضــوع 
ــة فلمــا ســبق  حــرق الســيارة وملشــروعية الترافــع أمــام اجلهــات القضائي
فلــم يثبــت لــدي ان مــا أقامــه املدعــى عليــه / مــن دعــوى يف حــرق الســيارة 
انهــا دعــوى كيديــة قصــد بهــا التشــهير وصرفــت النظــر عــن دعــوى 
املدعــى بهــذه القضيــة وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن الدعــوى وبــه 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي عــدم قناعتــه 
باحلكــم طالبــا رفعــه حملكمــة االســتئناف مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
عليــه فأفهمتــه بصــدور احلكــم يــوم األربعــاء املوافــق 1434/4/24هـــ 
وأن لــه مهلــة ثالثــن يومــا لتقــدمي اعتراضــه عليــه اعتبــارا مــن تاريــخ 
صــدوره املشــار اليــه فــأن مضــت املــدة دون تقــدمي الالئحــة فــأن حقــه يف 
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تقدميهــا يكــون ســاقطا كمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه بــه وعليــه جرى 
التوقيــع وكان ختــام هــذه اجللســة الســاعة 30 : 10 وبــاهلل التوفيــق ، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
الســاعة  1434/09/05هـــ  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
الواحــدة والنصــف فتحــت اجللســة لــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظة جدة وفيها حضر ....... ســعودي اجلنســية حامل الســجل املدني 
رقــم )...( ولــم يحضــر املدعــى عليــه املــدون هويتــه بجلســة ســابقة وقــرر 
قائــال أننــي التمــس مــن فضيلتكــم إعــادة النظــر يف القــرار الصــادر مــن 
ــه/ .......  ــد املدعــى علي قبلكــم بصــرف النظــر عــن طلبــي بســجن وجل
لقــاء مــا ادعــى بــه ضــدي مــن اتهامــي بحرق ســيارته وذلــك يف القرار رقم 
)34191050( واملصــدق مــن محكمــة االســتئناف برقــم )34290673( 
ــخ 1434/8/8ه حيــث أن هــذا احلكــم بصــرف النظــر قــد اهــدر  وتاري
حقوقــي املشــروعة ورد اعتبــاري مــن املدعــى عليــه ولــم يكــف أذاه عنــي 
ــى تشــويه ســمعتي أمــام زمالئــي يف العمــل وأمــام أفــراد  حيــث دأب عل
اســرتي بــدون أي بينــة أو دليــل واطلــب مجازتــه علــى ذلــك مبوجــب شــرع 
اهلل ثــم باألنظمــة الســارية يف هــذا اخلصــوص هكــذا قــرر ثــم ابــرز 
املدعــي احلاضــر طلــب التمــاس اعــادة النظــر محــاال الينــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة ومقيــدا برقــم )342124869( وتاريــخ 1434/9/6هـــ 
ومكــون مــن ثالثــة عشــر صفحــة وباالطــالع عليهــا لــم أجدهــا تضمنــت 
مــا يوجــب العــدول عمــا حكمــت بــه وأمــرت بضمــه ألصــل املعاملــة فبناء 
علــى مــا تقــدم مــن املدعــي بالتمــاس اعــادة النظــر وحيــث أن مــا قــرره 
ــه املــادة رقــم )192( مــن  املدعــي يف طلبــه هــذا ال ينــدرج وفقــا ملــا قررت
نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة كمــا أنــه ال ينــدرج وفقــا 
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ملــا قررتــه املــادة رقــم )206( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فلــم ســبق 
فإننــي أقــرر رد طلــب املدعــي إلعــادة النظــر مــن حيــث الشــكل وفقــا 
للمــادة رقــم )208( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وصرفــت النظــر عــن 
طلــب املدعــي بإعــادة النظــر يف احلكــم الصــادر منــا واملصــدق بقــرار 
محكمــة االســتئناف رقــم )34290673( وتاريــخ 1434/8/8هـــ وبذلــك 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم قناعتــه طالبــا رفعــه 
حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــه عليــه وعليه أمــرت بتنظيم 
قــرار احلكــم وبعثــه حملكمــة االســتئناف وكان ختــام اجللســة الســاعة 

الثانيــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1435/1/23هـــ يف 
متــام الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا فتحــت اجللســة بنــاء علــى عــودة 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مــن مكــة املكرمــة بخطابهــم رقــم 
331461699 وتاريــخ 1435/1/8هـــ مرفــق بهــا قــرار املالحظــة الصــادر 
رقــم  اخلامســة  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  مــن 
34379492 وتاريــخ 1435/12/16 هـــ ونصــة بعــد املقدمــة ) وبدراســة 
املعاملــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة مــا يلــي أن املدعــي 
ــه يف  ــك ودون ــه إلعــادة النظــر يف احلكــم ونظــر ذل ــدى فضيلت التمــس ل
صورة الضبط وصرف النظر عن التماســه وهذا يجب أن يلحق بالقرار 
أيضــا للنظــر فيــه وإصــدار قــرار بذلــك بعــد تدقيقــه واهلل املوفــق وصلــى 
ــه توقيــع  اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم ( أ. هـــ وبذيل
وختــم كل مــن رئيــس الدائــرة د..... وقاضــي اســتئناف  ...... وقاضــي 
اســتئناف ....... أ. هـــ نصــه ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة نفعنــي 
اهلل بعلمهــم فقــد جــرى منــي بهــذه اجللســة إحلــاق مــا ضبــط مــن صــرف 
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النظــر عــن االلتمــاس بقــرار احلكــم وأمــرت بإعــادة املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف وكان ختــام اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــا وحتــى 

ال يخفــى جــرى أثباتــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد.
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: 34186344 تاريُخه: 1434/4/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33574767

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34232701تاريخه: 1434/6/6هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص( - اعتــداء بالضــرب وتهديــد برســائل اجلــوال 
- مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى - إيجابيــة 
التقريــر الطبــي للمدعــي - عجــز املدعــى عليــه عــن إثبــات دفعــة - إدانــة 

املدعــى عليــه.

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

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه احلاضــر معــه ابــن أختــه وقد قــام بضربه 
بيده مما تســبب يف إصابته بكدمة يف الشــفة العليا وســحجة بالركبة 
اليســرى كمــا قــام بتهديــده عــن طريــق رســائل اجلــوال، ولــذا فقــد طلــب 
احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى عليــه بضــرب 
املدعــي وتهديــده مبــا جــاء يف دعــواه ودفــع بــأن املدعــي هــو مــن ابتــدأه 
بالضــرب وبإرســال رســائل التهديــد- طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليــه 
إثبــات مــا دفــع بــه فعجــز عــن ذلــك وطلــب ميــن املدعــي علــى نفــي ذلــك 
فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- املدعــى عليــه تســبب يف إصابــة املدعــي 
بكدمــة وتــورم بالشــفة العليــا وســحجة بالركبــة اليســرى ومــدة شــفاءه 
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املتوقعــة ثالثــة أيــام حســب التقريــر الطبــي- قضــت احملكمــة بإدانــة 
ــده  ــه وقــررت ســجنه ملــدة شــهر واحــد وجل ــه مبــا نســب إلي املدعــى علي
ــه  ــى دفعتــن وصرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــى علي ــدة عل ســبعن جل
بضــرب املدعــي لــه لعــدم ثبوتهــا- قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه 
املدعــى عليــه- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم بعــد 

اإلجــراء األخيــر.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( املــالزم القضائــي يف احملكمــة 
اجلزئيــة باألحســاء يف املكتــب القضائــي الســادس وبنــاء علــى املعاملــة 
 33574767 برقــم  باألحســاء  اجلزئيــة  احملكمــة  رئيــس  مــن  احملالــة 
يف 1433/9/13هـــ واملقيــدة برقــم 331703621 يف 1433/09/13هـــ 
وبنــاء علــى تعميــدي مــن فضيلــة الشــيخ /).....(  القاضــي باحملكمــة 
األحــد  يــوم  ففــي  القضيــة  هــذه  لنظــر  األحســاء  مبحافظــة  اجلزئيــة 
املوافــق 1434/1/11هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة الثامنــة 
والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي /).....( ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ).....( وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ).....( ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ).....( وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال إن هــذا احلاضــر معــي / 
ــاًل لــي  ابــن أختــي قــام بتهديــدي عــن طريــق إرســال رســالة باجلــوال قائ
]انتبــه لنفســك ال أشــيلك واســتر علــى نفســك يــا بوقــرون وإذا أنــت رجــال 
قابلنــي باحلرمــة يــا كلــب تنبــح مــن بعيــد[ كمــا قــام بضربــي ممــا نتــج 
عــن ذلــك إصابتــي بكدمــة بالشــفة العليــا وســحجه بالركبــة اليســرى 
أطلــب تأديبــه علــى ذلــك هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
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قــال إن مــا ذكــره املدعــي مــن قيامــي بتهديــده بالصيغــة املذكــورة يف 
الدعــوى فصحيــح حيــث إن املدعــي هــو الذي بدء بإرســال رســائل تهديد 
ــاك [ كمــا تلفــظ علــي قائــاًل ] يــا النغــل ويــا قــواد ويــا  لــي قائــاًل ] بتوطَّ
حمــار [ وأمــا بالنســبة عــن قيامــي بضربــه فهــو الــذي قــام بضربــي ابتــداء 
فلمــا ضربنــي قمــت بضربــه هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
قــال إن مــا ذكــره املدعــي مــن أنــي قمــت بإرســال الرســائل وتهديــده 
والتلفــظ عليــه وضربــه ابتــداء فغيــر صحيــح بــل هــو الــذي قــام بضربــي 
ــه هكــذا  ــي وبــن أم املدعــى علي ــي قــدمي بين حيــث يوجــد خــالف عائل
ــي الصــادر مــن مستشــفى  ــر الطب ــى تقري ــم اطالعــي عل أجــاب هــذا فت
األميــر ســعود بــن جلــوي باألحســاء برقــم )41/26/10/4/4526( يف 
1433/8/26ه املرفــق يف املعاملــة علــى اللفة رقم )10( ويتضمن )تعرض 
اليســرى  بالركبــة  وســحجة  العليــا  بالشــفة  وتــورم  املدعــي لكدمــة 
ســبب اإلصابــة اعتــداء بالضــرب مــدة الشــفاء ثالثــة أيــام مــا لــم حتــدث 
مضاعفات(أ.هـــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال صحيــح هكذا أجاب 
وبطلــب البينــة مــن املدعــى عليــه التــي اســتعد بإحضارهــا يف هذه اجللســة 
قــال ليــس لــدي بينــة هكــذا قــال فأفهمتــه بــأن ليــس لــه إال ميــن املدعــي 
ــه هكــذا قــال وبعــرض  ــب ميين ــك وقــال أطل ــى نفــي دعــواه ففهــم ذل عل
اليمــن علــى املدعــي بعــد تذكيــره بخطــر اليمــن الكاذبــة اســتعد 
باحللــف بعــد اإلذن لــه قائــال واهلل العظيــم أنــي لــم أقــم بضــرب املدعــى 
عليــه هــذا احلاضــر معــي ابتــداء كمــا لــم أقــم بإرســال رســائل تهديــد لــه 
قائــال )بتوطــاك( ابتــداء كمــا لــم أتلفــظ عليــه قائــال )يالنقــل ويــا قــواد 
ــى مــا  ــاء عل ــف . فبن ــى مــا أقــول شــهيد هكــذا حل ــا حمــار( واهلل عل وي
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه بدعــوى املدعــي 
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وحيــث دفــع املدعــى عليــه مبــا هــو مذكــور يف جوابــه وحيــث ال يوجــد 
لديــه بينــة علــى مــا دفــع بــه ولتوجــه اليمــن علــى املدعــي وأدائهــا كمــا 
طلبــت منــه لــذا فقــد قــررت مــا يلــي: أوال: ثبــت لــدي تهديــد املدعــى عليــه 
للمدعــي عــن طريــق إرســال رســالة باجلــوال بالصيــغ املذكــورة بالدعــوى 
وقيامــه بضــرب املدعــي ممــا نتــح عنــه إصابتــه بكدمــة يف الشــفة العليــا 
وســحجة بالركبــة اليســرى وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه ملدة شــهر 
محســوبا منهــا مــدة توقيفــه وجلــده ســبعن جلــدة علــى دفعتــن مناصفــة 
بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام. ثانيــا: لــم يثبــت لــدي قيــام املدعــي 
بضــرب املدعــى عليــه ابتــداء وال تهديــده بالصيغــة املذكــورة ابتــداء وال 
التلفــظ عليــه بالصيــغ املذكــورة وصرفــت النظــر عــن ذلــك لعــدم ثبوتــه 
شــرعا ومبــا ســبق كلــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي 
القناعــة بــه أمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر املعارضــة عليــه وطلــب محكمــة 
االســتئناف فأفهمتــه بالتعليمــات ففهــم ذلــك وطلــب رفــع أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف بــدون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه ملطلوبــة 
وعليــه فقــد قــررت رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
1434/09/10هـــ  املوافــق  اخلميــس  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العاشــرة والنصــف صباحــًا  الســاعة  متــام  الثالثــة يف  افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).....( حــال كونــه وكيــال 
).....( مبوجــب  رقــم  املدنــي  بالســجل  الســعودي  املدعــي  عــن  شــرعيا 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل األحســاء الثانيــة برقــم )13647( 
يف 1430/4/11هــــ جلــد )2853( والتــي تخولــه حــق املخاصمة واملطالبة 
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االعتــراض  أو  احلكــم  وقبــول  الدعــوى  وإقامــة  واملدافعــة  واملرافعــة 
عليــه والصلــح واإلقــرار واإلنــكار وطلــب اليمــن أو ردهــا واالســتالم 
والتســليم وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه املذكــورة هويتــه ســابقا وبنــاء 
علــى رجــوع املعاملــة مــن محكمة االســتئناف باملنطقة الشــرقية مبوجب 
خطابهــم رقــم )34/1084364( برفقــه القــرار الصــادرة مــن الدائــرة 
اجلزائيــة الثالثيــة األولــى- ج/1 رقــم )34232701( يف 1434/6/6هـــ 
ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
لوحــظ أواًل: أن فضيلــة ناظــر القضيــة لــم يذكــر اســمه وصفتــه يف 
بدايــة القــرار وتكــرار ذلــك يف قــرارات عــدة فعلــى فضيلتــه مراعــاة 
ــة رحــم أال  ذلــك مســتقبال. ثانيــا: أن املدعــي واملدعــى عليــه بينهمــا صل
يــرى فضيلتــه أن مثــل هــذه األحــكام قــد تزيــد اخلــالف بينهمــا ولعلــى 
ــح بــن الطرفــن ملالحظــة مــا  ــة الصل ــه أن يبــذل مســاعي حملاول فضيلت
ذكــر وإكمــال الــالزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفق(أ.هـــ عليــه 
توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من قاضي اســتئناف، د. ف قاضي 
اســتئناف،  رئيــس الدائــرة أفيــد أصحــاب الفضيلــة - وفقهــم اهلل - مبــا 
يلــي: أوال: بالنســبة للمالحظــة األولــى والثانيــة فتــم اســتدراك مــا ذكــره 
أصحــاب الفضيلــة - ســددهم اهلل - وإضافــة مــا طلبــوه. ثانيــا: بالنســبة 
للمالحظــة الثانيــة أفيــد أصحــاب الفضيلــة - أيدهــم اهلل بتوفيقــه - أنــه 
مت بــذل الوســع واجلهــد لإلصــالح بــن الطرفــن وإدخــال بعــض األخيــار 
لإلصــالح بينهمــا ومت تذكيرهمــا بقولــه تعالــى: }فمــن عفــا وأصلــح 
فأجــره علــى اهلل{ ]الشــورى: 40[ وقــول احلــق ســبحانه }والصلــح خيــر{

ــذي  ــي هــي أحســن فــإذا ال ــه ســبحانه: }ادفــع بالت ]النســاء: 128[. وقول
بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولــي حميــم ومــا يلقاهــا إال الذيــن صبــروا 



266

ومــا يلقاهــا إال ذو حــظ عظيــم وإمــا ينزغنــك مــن الشــيطان نــزغ فاســتعذ 
بــاهلل إنــه هــو الســميع العليــم{ ]فصلــت:34-35-36[ وقولــه تعالــى }خــذ 
العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن اجلاهلــن وإمــا ينزغنــك مــن الشــيطان 
ونحــن  ]األعــراف:200-199[  عليــم{  ســميع  إنــه  بــاهلل  فاســتعذ  نــزغ 
القلــوب  والتســامح وصفــاء  العفــو  وهــو شــهر  اآلن يف شــهر رمضــان 
وتتضاعــف احلســنات للعافــن عــن النــاس واهلل يحــب احملســنن وذلــك 
لقولــه تعالى:}والكاظمــن الغيــظ والعافــن عــن النــاس واهلل يحــب 
احملســنن{ ]آل عمــران:134[. رفــض وكيــل املدعــي الصلــح وقــال إن 
موكلــي ال يريــد الصلــح وال يســتطيع أحــد أن يجبــره عليــه هكــذا قــال 
ــة حملكمــة االســتئناف  وعليــه فقــد قــررت إعــادة كامــل أوراق املعامل
لتقريــر مــا تــراه حيــال ذلــك واهلل ولــي التوفيــق واختتمــت اجللســة يف متــام 
احلاديــة عشــرة صباحــًا وللبيــان حــرر يف 1434/09/10هـــ وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء املكلــف 
برقــم 34/1521668 وتاريــخ 1434/10/7هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة 
برقــم 34/2309942 وتاريــخ 1434/10/13هـ املرفق بهاالقرار الصادر 
مــن فضيلــة املــالزم القضائــي باحملكمــة الشــيخ ).....( املســجل برقــم 
34186344 وتاريــخ 1434/4/13هـــ اخلــاص بدعــوى/).....( ضــد/).....( 
يف قضيــة مضاربــة وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وباإلطــالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء 
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ــى  ــا املصادقــه عل ــا رقــم34232701 يف 1434/6/6هـــ قررن ــى قرارن عل
احلكــم بعــد االجــراء االخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/10هـــ
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: 33480435 تاريُخه: 1433/12/27هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33631269   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3444427 تاريخه: 1434/02/23هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- بــاغ كيــدي- مطالبــة املدعــي بالتعزيــر- 
إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى- النظــر يف كيديــة البــاغ الحــق للفصــل 
يف موضوعــه - ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى- عــدم ثبــوت 

كيديــة البــاغ- رد الدعــوى .

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

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قام بطــرده من العمل لديــه إثر خالفات 
بينهمــا، فتقــدم ضــده بشــكوى لــدى مكتــب العمــل، وعلــى إثــر ذلــك 
قــدم املدعــى عليــه ضــده بالغــا كيديــا إلدارة الوافديــن يتضمــن هروبــه 
مــن العمــل مــع كونــه هــو مــن منعــه مــن مزاولــة عملــه كمــا أنــه تلفــظ 
عليــه مبــا جــاء يف دعــواه، ولــذا فقــد طلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
ــه مبــا جــاء يف الدعــوى مــن تقدميــه لبــالغ  لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى علي
ضــد املدعــي إلدارة الوافديــن يتضمــن هروبــه مــن العمــل ودفــع بــأن 
هــذا البــالغ ليــس كيديــا لكــون املدعــي تغيــب عــن العمــل دون عــذر، 
وأنكــر مــا جــاء يف الدعــوى مــن تلفظــه علــى املدعــي- املدعــي ليــس 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
اجلزائيــة بنجــران برقــم 33631269 وتاريــخ 1433/10/29هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1433/10/29هـــ  وتاريــخ   331921937 برقــم  باحملكمــة 
االثنن املوافق1433/12/27هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 10 وفيها 
..... حضــر ســوداني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم .....  وادعــى 
... ســعودي اجلنســية مبوجــب  علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم 
ــه هــذا  ــه إن املدعــى علي الســجل املدنــي رقــم  ..... قائــال يف دعــواه علي
احلاضــر ابــن كفيلــي وقــد حصلــت بينــي وبينــه خالفــات متعلقــة بالعمــل 
قــام علــى إثرهــا بطــردي وملــا تقدمــت بشــكوى لــدى مكتــب العمــل 
قــام فــورًا بالتقــدم ضــدي ببــالغ كيــدي إلــى إدارة الوافديــن يدعــي 
فيــه أننــي هربــت مــن العمــل وعلــى إثــر ذلــك حضــر إلــى مقــر ســكني 
هــو وأحــد أفــراد األمــن باجلــوازات وتهجــم علــي وطلــب مــن رجــل األمــن 
املدعــى عليــه  لــي  قــال  ذلــك  وأثنــاء  الوافديــن  إدارة  إلــى  اصطحابــي 

لديــه بينــة علــى مــا نســبه إلــى املدعــى عليــه مــن التلفــظ وطلــب ميينــه علــى 
نفــي ذلــك فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- البــالغ الــذي يدعــي املدعــي بأنــه 
ــه  ــه مــن اجلهــة املختصــة والنظــر يف كيديت ــم الفصــل في ــم يت كيــدي ل
مــن عدمهــا فــرع عــن الفصــل يف موضوعــه- قضــت احملكمــة بــرد 
دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت موجبهــا- قنــع املدعــى 
عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف 

املوافقــة علــى احلكــم.
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)بتتــأدب( أطلــب تعزيــره لقــاء بالغــه الكيــدي ضــدي وتلفظــه علــي 
ــه وســؤاله  ــى املدعــى علي مبــا ذكــر هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى عل
اجلــواب أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن أننــي تقدمــت 
ضــده ببــالغ هــروب إلــى إدارة الوافديــن فهــذا صحيــح إال أن هــذا البــالغ 
ليــس كيديــا فقــد تغيــب املدعــي عــن مقــر العمــل ملــدة أكثــر مــن ثالثــة 
أيــام ولــم يســتأذن منــي فيحــق لــي مبوجــب نظــام العمــل أن أتقــدم ضــده 
ببــالغ هــروب وبعــد أن تقدمــت بالبــالغ املذكــور طلبــت مــن رجــل األمــن 
باجلــوازات أن يرافقنــي لداللتهــم علــى ســكنه ليقومــوا باصطحابــه وأما 
ــأدب( فهــذا  ــه )بتت ــي ل ــه بقول ــي تلفظــت علي مــا ذكــره املدعــي مــن أنن
غيــر صحيــح فلــم أتلفــظ عليــه بذلــك وال غيــره وقــد أقــام علــي هــذه 
الدعــوى لغــرض كيــدي هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال 
إننــي غــادرت محــل العمــل يــوم األربعــاء وعــدت يــوم األحــد وســبب ذلــك 
أننــي ذهبــت ألداء العمــرة وقــد جــرى العــرف يف محــل عملنــا أن الكفيــل 
يتســامح يف ذلــك ال ســيما وأننــي قــد أبلغــت زميلــي يف العمــل بذلــك 
وبطلــب البينــة مــن املدعــي علــى مــا ذكــر يف دعــواه مــن أن بــالغ الهــروب 
املقــدم ضــده كان كيديــًا قــال إن املدعــى عليــه لــم يتقــدم بهــذا البــالغ 
إال بعــد أن علــم بأننــي تقدمــت بشــكوى ضــده ملكتــب العمــل وأنــا لــم 
أهــرب بــل هــو الــذي منعنــي مــن العمل.أ.هـــ وبســؤاله هــل لديــه زيــادة 
بينــة بشــأن ذلــك قــال ال .أ.هـــ وبطلــب البينــة مــن املدعــي علــى مــا ذكــر 
يف دعــواه مــن تلفــظ املدعــى عليــه مبــا ذكــر قــال إن املدعــى عليــه قــد 
تلفــظ بذلــك أمــام بعــض أفــراد اجلــوازات إال أننــي عاجــز عــن إحضارهــم 
للشــهادة بذلــك فأفهمتــه أن لــه ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي مــا جــاء 
يف دعــواه مــن التلفــظ عليــه فقــال أطلــب ميينــه علــى نفــي ذلــك وبعــرض 



271

ذلــك علــى املدعــى عليــه اســتعد ببــذل اليمــن فأذنــت لــه فحلــف قائــال 
ــى  ــم أتلفــظ عل ــم الغيــب والشــهادة إننــي ل ــه إال هــو عال واهلل الــذي ال إل
املدعــي بقولــي لــه بتتــأدب واهلل واهلل واهلل.أ.هـــ ثــم جــرى منــي ســؤال 
الطرفــن هــل الزالــت الشــكوى املقدمــة ملكتــب العمــل مســتمرة وهــل 
ال زال بــالغ الهــروب املذكــور قائمــًا فقــاال نعــم .أ.هـــ فبنــاء علــى مــا تقدم 
ــة وتأملهــا ومبــا أن املدعــى  ــة وبعــد دراســة القضي مــن الدعــوى واإلجاب
عليــه أنكــر مــا جــاء يف دعــوى املدعــي مــن تلفظــه عليــه مبــا ذكــر وألن 
املدعــي لــم يقــم بينــة تثبــت دعــواه بذلــك وألنــه طلــب ميــن خصمــه علــى 
نفــي دعــواه بالتلفــظ وألن املدعــى عليــه حلــف اليمــن الشــرعية طبــق مــا 
ــة البــالغ املقــدم مــن  ــه املدعــي مــن كيدي طلــب منــه، وألن مــا ادعــى ب
املدعــى عليــه ضــده بهروبــه ينبنــي ثبوتــه علــى مــا ســيصدر مــن مكتــب 
العمــل بشــأن الشــكوى التــي قدمهــا لديــه املدعــي ضــد املدعــى عليــه، 
كمــا أن بــالغ الهــروب الزال قائمــًا ولــم يتــم إلغائــه مــن اجلهــة املختصــة 
بــإدارة الوافديــن، لــكل ذلــك فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي ضــد 
املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت موجبهــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــرر 
اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة فجــرى تســليمه صــورة مــن 
ــوم  ــه أن مــدة االعتــراض ثالثــون يومــًا تبــدأ مــن ي قــرار احلكــم وأفهمت
غــد فــإذا لــم يقــدم الئحتــه االعتراضيــة خاللهــا فــإن حقــه يف طلــب 
االســتئناف يســقط كمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 27 / 1433/12هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
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الــواردة مــن فضيلــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران 
برقــم 331921937 وتاريــخ 1434/2/2ه  املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ................ برقــم 33480435 
ســوداني   -  ............... بدعــوى  اخلــاص  1433/12/27ه  وتاريــخ 
علــى  وتلفــظ(  كيــدي  )بــالغ  قضيــة  يف   ................. اجلنســية،ضد/ 
الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .  
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: 34266049 تاريُخه: 1434/7/11هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33659444

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34314958 تاريخه: 1434/9/8هـ

- مطالبــة  والتلفــظ  بالضــرب  اعتــداء  )حــق خــاص(-  الغيــر  إيــذاء 
املدعــى باملجــازاة - إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى - نكــول املدعــى عليــه 

عــن اليمــني - إدانــة املدعــى عليــه.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه احلاضــر معــه قــام بضربــه بالعقــال 
بعــد مشــادة بينهمــا كمــا قــام بلعــن والديــه، ولــذا فقــد طلــب احلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى عليــه بضــرب املدعــي 
وأنكــر لعنــه لوالديــه- طلبــت احملكمــة مــن املدعــي البينــة علــى مــا 
جــاء يف دعــواه ممــا أنكــره املدعــى عليــه فقــرر أنــه ال بينــة لديــه وطلــب 
ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي ذلــك فامتنــع عــن أدائهــا بحجــة نســيانه ملــا 
حــدث- املدعــى عليــه أقــر بضــرب املدعــي وأنكــر لعنــه لوالديــه إال أنــه 
رفــض أداء اليمــن علــى نفــي ذلــك- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
عليــه مبــا نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة عشــرين يومــًا وجلــده ثالثــن 
جلــدة دفعــة واحــدة- قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه- 
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قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   33659444 برقــم  املكلــف  األحســاء  محافظــة  يف  اجلزائيــة 
وتاريــخ   332041622 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1433/11/16
1433/11/16هـــ ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/05/28هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 08 وفيهــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
السجل املدني رقم ..... وادعى ضد ...... سعودي مبوجب السجل املدني 
ــا يف الشــركة  ــه حضــر لدين ــاًل يف دعــواه أن املدعــى علي رقــم  ...... قائ
لــدى مديــر خدمــة العمــالء وأثنــاء ذلــك قــال املدعــى عليــه لــي أنــت غيــر 
مــؤدب فقلــت لــه بلــى أنــا مــؤدب ثــم كررهــا مــرة أخــرى فقلــت لــه أنــا 
ــا بعــد ذلــك قــام املدعــى  ــي جابــك إلــى هن ــر منــك ومــن الل مــؤدب أكث
عليــه بضربــي بالعقــال الــذي كان معــه خمــس أوســت ضربــات قبــل 
أن يفصــل بيننــا مديــر خدمــة العمــالء وبعدهــا أخــذ املدعــى عليــه يســب 
ــه اهلل يلعــن أبــوك واهلل يلعــن أمــك اطلــب تأديــب  والــدي ووالدتــي بقول
املدعــى عليــه علــى مــا فعــل هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن أننــي قلــت لــه أنــت 
غيــر مــؤدب فهــذا صحيــح وذلــك ألنــه رفــع الصــوت علــي بقولــه ســوف 
نأخــذ املبلــغ غصبــًا عنــك وكذلــك مــا ذكــره املدعــي مــن أننــي قمــت 
بضربــه بالعقــال فهــذا صحيــح أيضــًا وذلــك بعــد أن رفــع صوتــه علــي 
وتلفــظ علــي بــكالم ال أذكــر منــه إال أننــي قلــت لــه احفــظ صوتــك 
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فأجابنــي بــأن صوتــه مبحــوح وهــذا صوتــه وأمــا مــا ذكــره املدعــي يف 
دعــواه مــن أننــي لعنــت والــده ووالدتــه فهــذا غيــر صحيــح هكــذا أجــاب 
وبســؤال املدعــي هــل لديــه بينــة علــى أن املدعــى عليــه قــام بلعــن والــده 
ــة وأطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى  ووالدتــه أجــاب قائــاًل ليــس لــدي بين
أنــه لــم يلعــن والــدي ووالدتــي هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــاًل نســيت هــل قمــت بلعنــه أوال ألننــي كنــت يف ســاعة 
غضــب واطلــب رفــع اجللســة حتــى يتأتــى لــي ســؤال الــذي كان حاضــرًا 
وبنــاء عليــه فقــد مت رفــع اجللســة النتهــاء وقتهــا ويف يــوم الثالثــاء املوافــق 
1434/07/11هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وفيهــا 
حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه هــل قــام بلعــن والــد 
املدعــي ووالدتــه أو ال أجــاب قائــال كنــت يف حالــة غضــب وال أذكــر 
أي شــيء ممــا حــدث ولــم ألتــق حتــى أســأله هكــذا أجــاب فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه بأنــه قــام بالتلفــظ 
علــى املدعــي وإقــراره بأنــه قــام بضربــة وحيــث إن املدعــى عليــه أنكــر 
أن يكــون لعــن والــد املدعــي ووالدتــه وحيــث إنــه ال بينــه للمدعــي علــى 
ذلــك وطلــب ميــن املدعــى عليــه وحيــث إن املدعى عليه رفــض أداء اليمن 
بحجــة نســيانه ملــا حــدث لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه 
مبــا يلــي أوال : ســجن املدعــى عليــه مــدة عشــرون يومــا يحتســب منها مدة 
توقيفــه بخصــوص هــذه القضيــة ثانيــا : جلــد املدعــى عليــه ثالثــون جلــده 
دفعــة واحــدة تعزيــرا هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــرر قناعتــه بــه وأمــا املدعــى عليــه فقــرر عــدم القناعــة وطلــب 
رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف بالئحــة فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه 
بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة يــوم الســبت املوافــق 1434/07/15هـــ 
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الســتالم نســخه مــن صــك احلكــم لالعتــراض عليــه خــالل مــدة أقصاها 
ثالثــون يومــا مــن هــذا التاريــخ و أفهمتــه بأنــه إذا مضــت املــدة ولــم يقــدم 
الئحــة فــإن حــق االعتــراض يســقط ويكتســب احلكم القطعيــة وختمت 
اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/11هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يوم 
االربعاء 1434/09/23هـ افتتحت اجللسة الساعة 15 : 01 وفيها عادت 
ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية مبوجــب خطــاب  املعامل
1434/09/20هـــ  والتاريــخ   342093394 الرقــم  ذي  رئيســها  فضيلــة 
مرفقــًا بهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثيــة 
ــه  الثانيــة رقــم 34314958 وتاريــخ 1434/09/08هـــ املتضمــن مــا نصُّ
: وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
إرفــاق صــورة  مــن  ناقصــة والبــد  املرفقــة  الضبــط  ان صــورة  لوحــظ 
ضبــط مكتملــة ومــن ثــم اعــادة املعاملــة واهلل املوفــق . قاضــي اســتئناف 
د. ختمــه وتوقيعــه ، قاضــي اســتئناف د. ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
ــة قضــاة محكمــة  ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيل
ــه ختمــت  ــه مت إجــراء الــالزم وب ــر بأن االســتئناف وفقهــم اهلل بــكل خي
اجللســة الســاعة )1:20( وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســّلم علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/09/23هـــ. محمــد وعل
.. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/10/14ه  وتاريــخ  34/2314894/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
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األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
بهــا  املرفــق  1434/10/7ه  وتاريــخ   34/2093394 برقــم  املكلــف 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/).....( املســجل 
برقــم 34266049 وتاريــخ 1434/7/11ه اخلــاص بدعــوى/ ).....( ضــد/
).....( يف قضيــة اعتــداء بالضــرب وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى 
قرارنــا رقــم  34314958/ج2/ب وتاريــخ 1434/9/8ه قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/11/18هـــ.
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: 34187322 تاريُخه: 1434/4/14هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33677165  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34243398 تاريخه: 1434/6/18هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- تشــهير وتشــويه ســمعة - مطالبــة املدعــي 
بالتعزيــر- تعــذر الصلــح بــني الطرفــني- شــهادة الشــهود العدول شــرعًا- 

إدانــة املدعــى عليــه واحلكــم عليــه بالســجن واجللــد وأخــذ التعهــد .

ولوائحــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  و)178(   )1/176( املادتــان 
التنفيذيــة.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه أثنــاء عملهمــا يف مدرســة واحــدة قــام 
ــى أنــه صاحــب  ــه بــن املدرســن عل بتشــويه ســمعته وذلــك باحلديــث عن
فكــر ضــال وال والء لــه للوطــن، ولــذا فقــد طلــب احلكــم علــى املدعــى 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي- طلبــت احملكمــة مــن املدعــي تقــدمي بينتــه فأحضــر 
شــهودا شــهدوا مبــا يثبــت دعــواه- املدعــى عليــه ســعى لإلضــرار باملدعــي 
والوشــاية بــه والتدخــل فيمــا ال يعنيــه رغبــة يف االنتقــام- جــرى نصــح 
املتداعيــن بالصلــح إال أنهمــا رفضــا الصلــح- قضــت احملكمــة بســجن 
املدعــى عليــه خمســة عشــر يومــًا وبجلــده خمســن جلــده تكــرر عليــه 
ــاآلداب  ــزام ب ــى طــريف الدعــوى بااللت ثــالث مــرات مــع أخــذ التعهــد عل
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33677165 وتاريــخ 1433/11/27هـــ املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1433/11/27 هـــ ففــي  برقــم 332120472  باحملكمــة 
 10  :30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/02/23  الســبت 
وفيهــا حضــر ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....
وادعــى علــى احلاضــر معــه ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ...... قائــال يف دعــواه إن هــذا احلاضــر معي كان زميال لي باملدرســة 
التــي كنــت اعمــل بهــا وهــي مدرســة ثانويــة .... رحمــه اهلل ويف أحــد 
األيــام نشــر فكــرة عنــي بــن املدرســن علــى أننــي صاحــب فكــر ضــال 
وال والء لــي للوطــن وأنــي اكــذب ونظــرا ألن املدعــى عليــه شــوه ســمعتي 
وأنــا احمــل خــالف مــا يذكــره واطلــب مجازاتــه وعقوبتــه حلقــي اخلــاص 
علــى رميــه لــي هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب 
بقولــه مــا يذكــره املدعــي غيــر صحيــح والصحيــح هــو انــه كان معلــم 
بهــذه الثانويــة التــي يذكرهــا وأنــا كنــت وكيــال باملدرســة لكــن لــم 
اقــل شــيئًا مــن هــذا القــول ابــدًا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب بقولــه 
مــا ذكرتــه هــو الصحيــح ولــدي البينــة التــي تثبــت صحــة كالمــي 
ودعــواي وبطلــب البينــة منــه اســتعد بإحضارهــا عليــه وألهميــة البينــة 

ــع املدعــي  اإلســالمية احلميــدة وكــف أذى كل منهمــا عــن اآلخــر- قن
باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه- قــررت محكمــة االســتئناف 

ــر. ــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخي املصادقــة عل



280

فقــد أمــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم آخــر ويف يــوم آخــر حضــر املدعــي 
ــه احضــر /  ــة من ــب البين ــه وبطل ــم يحضــر املدعــي علي باحلــق اخلــاص ول
اجلنســية  (ســعودي   ( رقــم  أحــوال  بطاقــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
مبوجــب بطاقــة أحــوال )( وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد 
كل واحــد مبفــرده بقولــه اشــهد هلل تعالــى بــأن املعلــم /  كان وكيــل 
مدرســة ابــن ابــي حــامت وبعــد اليــوم الوطنــي لعــام 1433هـــ انتشــر يف 
املدرســة بــأن املعلــم/ رجــل ينتمــي الفكــر الضــال وليــس عنــده وطنيــة 
ــا مــن اإلشــاعة مــن هــذا األمــر بوجــود محققــن مــن مكتــب  وتأكدن
التربيــة و التعليــم بالعزيزيــة ملدرســتنا التــي نعمــل بهــا لتحقيــق مــع املعلــم 
بهــذا اخلصــوص حتــى صــار بعــض املعلمــن يعلقــون علــى املعلــم /  بضعف 
يثبــت  ابنتــك والء حتــى  لــو اســميت  يقــول  الوطنيــة وســمعنا احدهــم 
والئــك وكتــب علــى صحيفــة انــا أحــب وطنــي  وكتبهــا أحــد املعلمــن 
ولــم يكتبهــا وإمنــا كتبهــا أحــد املعلمــن وكثــر الــكالم حــول هــذا 
املوضــوع وبســؤال املدعــي باحلــق اخلــاص عــن مزيــد بينــة اجــاب بقولــه 
نعــم لــدي اطلــب رفــع اجللســة الــى يــوم آخــر وألهميــة البينــة وتغيــب 
املدعــى عليــه فقــد امــرت برفــع اجللســة الــى يــوم آخــر ويف يــوم آخــر 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص /  املدعــى عليــه / 
وبســؤال املدعــى عليــه عــن الشــهادة أجــاب املدعــى عليــه بقولــه هــذه 
الشــهادة غيــر صحيحــة فلــم أقــل شــيء ابــدًا ولــم اكــن ســببًا يف نشــرها 
وامــا حالهمــا فــال اطعــن بدينهــم اال انهــم زمــالء عمــل ولعلهــم وجــدوا 
اثــرة يف اثنــاء عملهــم حــال كونــي وكيــل للمدرســة الــذي نعمــل بهــا ثــم 
جــرى ســؤال املدعــي باحلــق اخلــاص عــن مزيــد بينــة قــدم خطابــًا منســوبًا 
الــى املدعــى عليــه وموجــه إلــى ســعادة مديــر مكتــب التربيــة والتعليــم 
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بالعزيزيــة ونصــه: »الســالم عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه وبعــد ال 
يخفــى عليكــم مــا تعيشــه بالدنــا مــن أفــراح مبناســبة اليــوم الوطنــي 
الثانــي والثمانــون للمملكــة إال أن هنــاك مــن يعانــون مــن قصــور يف 
أفهامهــم ممــا ينعكــس ســلبا علــى وحــدة بالدنــا يف ظــل مــا يتصورونــه 
مــن فكــر ال أدري مــن أيــن جــاءوا بــه ممــا ســبق أشــكو لســعادتكم مــا 
قــام بــه املعلــم  .... معلــم التربيــة اإلســالمية وذلــك عنــد احتفــاء املدرســة 
املديــر  لغرفــة  الطالبيــن  املرشــدين  حضــور  وعنــد  الوطنــي  باليــوم 
لتصويــر مديــر املدرســة مــع مجموعــة مــن الطــالب وصــف ذلــك بأنــه 
نفــاق وريــاء علــى مســمع مــن طالبنــا وأطلــق ضحــكات غيــر الئقــة 
باملوقــف آمــل ومــن منطلــق احملافظــة علــى وحــدة البــالد والقضــاء علــى 
هــذه الظواهــر املنافيــة ملــا يصــدر مــن والة األمــر مــن توجيهــات مســاءلة 
املعلــم املذكــور و الرفــع عنــه للجهــات املختصــة واهلل يحفظكم مقدمه 
ذلــك علــى املدعــى عليــه  ثانويــة 1433/11/13هـــ«. وبعــرض  وكيــل 
أجــاب بقولــه نعــم هــذا اخلطــاب كتبتــه ورفعتــه لســعادة مديــر التربيــة 
والتعليــم بنــاء علــى توجيــه مــن مديــر املدرســة التــي كنــت أعمــل بهــا 
ويدعــي األســتاذ وفيــه طالبــًا التحقــق والتحقيــق مــع املدعــي ملــا بــدر منــه 
الزمهــا  إلكمــال  والتعليــم  التربيــة  مكتــب  مــن  جلنــة  جــاءت  وفعــاًل 
وبعدهــا لــم أكتــب شــيء نحــوه ال مــن بعيــد وال مــن قريــب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي يف احلــق اخلــاص أجــاب بقولــه بلــى كتــب غيرهــا ولــم 
يكتفــي إذ أنــه وبعــد التحقيــق معــي وبعــد مضــي أربعــة أيــام قمــت بعمــل 
يضاهــي مــا نســبه لــي مــن أنــي أحمــل فكــرًا ضــااًل وأنــه ال يوجــد لــدي 
وطنيــة فبتاريــخ 1433/11/19هـــ لبســت وشــاحًا كتبــت عليــه الوطــن 
يف قلوبنــا ومعــي علــم هــذه البــالد وكل مــا دخلــت حصــة تخصنــي 
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تكلمــت بدايــة احلصــة عــن الوطنيــة وعــن وجــوب طاعــة والة األمــر 
وتفاجــأت بكتابــة محضــر مــن هــذا احلاضــر ذكــر فيــه مــا فعلتــه ويزيد 
وصفــًا لــي بــأن مــا أفعلــه يؤكــد صراحــة اســتهزائي لليــوم الوطنــي وأنــي 
أصــف االحتفــاء باملناســبة بأنــه نفــاق وريــاء وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه نعــم كتــب هــذا احملضــر وشــاركت فيــه أنــا ومديــر 
املدرســة اذ أن مــا فعلــه هــذا ُيعــد خطــأ وهــذا احملضــر بأمــر مــن املديــر 
وهــذا اثبــات واقعــة ليــس إال وقــدم صــورة مــن احملضــر ونصــه: » إنــه يف 
يــوم االربعــاء 1433/11/24هـــ حضــر املعلــم / ...... البســًا وشــاحًا علــى 
املدرســة  يف  وجتــول  االدارة  ودخــل  يضحــك  وهــو  وصــدره  كتفــه 
باملناســبة  باالحتفــاء  اســتهتار  عــن  إال  تنــم  ال  بحــركات  والســاحات 
الوطنيــة وهــي االحتفــاء باليــوم الوطنــي 82 للمملكــة وهــو مــا يؤكــد 
ــا  ــر وقته ــاء باملناســبة يف غي صراحــة اســتهتاره الســابق ووصفــه االحتف
حتــى يذهــب الهــدف االساســي لالحتفــاء وهــذا محضــر بذلــك1- مديــر 
املدرســة 2- وكيــل املدرســة توقيــع 3-  مرشــد طالبــي. نعــم يف أرجــاء 
املدرســة توقيــع. 4-نعــم شــاهدته باملالبــس الوطنيــة والعلــم والنشــيد 
الوطنــي توقيــع. مديــر املدرســة وختــم املدرســة«. بســؤال املدعــي باحلــق 
اخلــاص عــن مزيــد بينــة يقدمهــا أجــاب بقولــه نعــم لــدي اطلب رفع اجللســة 
الــى يــوم آخــر واحلــال مــا ذكــر وألهميــة البينــة فقــد أمــرت برفــع اجللســة 
الــى يــوم آخــر ويف يــوم آخــر افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى عليــه 
وبســؤال املدعيــان عــن رغبتهمــا يف اضافــة أجــاب املدعــى عليــه بقولــه 
نعــم واحضــر الشــاهد ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة أحــوال رقــم 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة شــهد بقولــه اشــهد هلل تعالــى بينمــا 
كنــت يف غرفــة املديــر وبعــد االنتهــاء مــن اليــوم الوطنــي قامــت املدرســة 
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بوضــع احتفــال بهــذه املناســبة وكنــت أقــوم بتصويــر املديــر ومعــه بعــض 
ــه يف اإلدارة ورأى املنظــر وســأل عــن هــذه  الطــالب ودخــل املدعــى علي
املناســبة أجــاب املديــر بــأن هــذه للــذي عنــده والء للوطــن فقــال هــذا 
كلــه ريــاء وبعدهــا انتهــى املوقــف وتفرقنــا هــذا مــا لــدي مــن شــهادة 
وبعــرض هــذه الشــهادة علــى املدعــي أجــاب بقولــه هــذا صحيــح ألننــي 
أكــرر مــا ذكــره املديــر قبــل يــوم حينمــا طلــب منــي القيــام بأعمــال 
اليــوم الوطنــي وقــال انهــا مجــرد ريــاء وأنــا أجبــت علــى املديــر بنفــس 
العبــارة التــي قالهــا باألمــس ورددتهــا عليــه وأنــا ال أنكــر الشــهادة و 
الشــاهد هــو عــدل ثقــة ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن مزيــد بينــة 
أجــاب بقولــه ال مزيــد بينــة لــدي ثــم ذكــر املدعــي باحلــق اخلــاص ان هــذا 
الشــاهد يشــهد لــه وأنــه حضــر للشــهادة لــه وعليــه وبســؤال الشــاهد 
اثباتــه تفصيــال أجــاب بقولــه نعــم وأنــا اشــهد انــه ملــا ســمع املدعــى عليــه 
بهــذا الــكالم قــام واعــد محضــرا بذاتــه وكتــب خطابــًا موجهــا ملديــر 
مركــز التربيــة بذلــك وحاولــت منعــه أن يتخلــى عــن اخلطــاب فأبــى 
وأصــر علــى ان يكتــب هــذا اخلطــاب وحاولــت معــه أن يكــون هــذا 
األمــر داخليــا مــع محاولــة عالجــه فلــم يســتجيب وذهبــت للمديــر وطلبــت 
منــه أن يقنــع الوكيــل املدعــى عليــه عــن اخلطــاب فأجــاب بقولــه أنــا 
حاولــت مــع الوكيــل وكلمتــه عــدة مــرات اال أنــه أصــر علــى كتابتــه 
ورفعــه وطلــب منــي أن اكلمــه وأقنعــه فأصــر فذهبــت للوكيــل )املدعى 
عليــه( وطلبــت منــه وأصــر علــى كتابتــه هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه نعــم هــذا صحيــح وهــو مــا حصــل وأنــا 
بينــت للشــاهد .... حــال اقناعــه لــي بعــدم رفــع خطابــي بأنــه ســبق وأنــه 
شــارك املدعــي يف موضــوع تبنــاه معلــم آخــر يدعــى وشــهدوا علــي بأمــور 
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ليســت فينــي وحاولــت أن اثنيهــم وكلمهــم غيــري ولــم ميتثلــوا وكانــوا 
يريــدون نقلــي مــن هــذه املدرســة ويثنوننــي مــن عملــي وامــا الشــاهد فهــو 
ثقــة هــذا مــا لــدي ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه مــن وجــود تناقــض يف 
إجابتــه مــن أن املديــر وجهــه بكتابــة اخلطــاب الــذي فيــه دعــوى ضــد 
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه ال تناقــض فمــا قلتــه هــو صحيــح واملديــر لــن 
يحضــر للشــهادة وال بينــة لــدي علــى دعــواي هكــذا أجــاب وبســؤال 
الطرفــن عــن رغبتهمــا يف إضافــة فأجــاب املدعــى عليــه بقولــه نعــم لــدي 
ارغــب يف رفــع اجللســة إلــى يــوم آخــر عليــه ولطلــب املدعــى عليــه برفــع 
ــه فقــد  ــا ســبق كل ــذا ومل ــوم آخــر كــي يحضــر اجللســة ل ــى ي اجللســة إل
أمــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم آخــر ويف يــوم آخــر افتتحــت اجللســة وفيهــا 
حضــر املتداعيــان وفيهــا احضــر املدعــى مزكيــان للشــاهدين و وهمــا 
ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة أحــوال رقــم )......( وســعودي اجلنســية 
مبوجــب بطاقــة أحــوال رقــم )......( وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة 
شــهد كل واحــد بقولــه اشــهد هلل تعالــى بــأن كل مــن الشــاهد همــا 
وبســؤال  الشــهادة  مرضيــا  وهمــا  الصــالح  أهــل  ومــن  ثقتــان  عــدالن 
املتداعيــان عــن رغبتهمــا يف إضافــة أجــاب املدعــي بقولــه نعــم إن هــذا 
الرجــل املدعــى عليــه بفعلــه هــذا التدخــل مبــا ال يعنيــه والتشــهير بــي 
وإرادة التشــفي بالكــذب علــي والتعامــل ضــدي إلحلــاق االذى واألضــرار 
بــي ولفــت أنظــار وزارة الداخليــة واجلهــات املعنيــة مــن دون وجــه حــق لهــو 
انتقــام منــه إذا أنــه فعــل مــا فعــل وكتــب مــا كتــب للجهــات املعنيــة 
ــة للجهــات املســئولة إلحلــاق االذى بــي بالتحقيــق مــع ردة  وطلبــه الكتاب
فعــل ملــا شــهدت ضــده ابتــداء قبــل هــذا كلــه يف قضيــة يف التعليــم 
فجعلــت العــداوة يف صــدره تــؤزه أزًا حتــى يفتــك بــي وينهــي بســجني 
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وخالفــه ولــم يعمــد إلــى النصيحــة الشــرعية إذ هــو الواجــب عليــه كونــه 
مربــي ومعلــم وهــذا مــا يقربــه وانــا اطالــب اصــدار عقوبــة لــه رادعــة 
وزاجــره توقفــه عــن االفتيــات علــى النــاس ورميهــم وعــدم التدخــل يف 
شــئونهم وعــدم تخطــى الســلم املرســوم لــكل شــخص هــذا مــا أريــد 
اضافتــه واطالــب بــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه اجــاب بقولــه نعــم 
مــا يذكــره مــن ان املدعــى قــد شــهد علــي يف التعليــم ظلمــًا وعدوانــًا 
فــأردت ان اخــذ حقــي باحلــق بتســجيل كل مــا يصــدر منــه مــن خطــأ وانــا 
مريــض حاليــًا وال نفــس لــي بطــول املجادلــة معــه وال اقــول اال حســبنا اهلل 
ونعــم الوكيــل ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه مــن وجــود جلــان حتقــق مــع 
املدعــى اجــاب بقولــه نعــم جــاءت جلنــة علــى قــرار كتابتــي ثــم جــاءت جلنــة 
أخــرى ثانيــة علــى قــرار كتابتــي األخــرى وانــا تنازلــت عــن دعــواي ضــده 
هكــذا اجــاب وبســؤالهما جميعــًا املدعــى واملدعــى عليــه عــن رغبتهمــا 
يف اضافــة قبــل اقفــال بــاب املرافعــة اجــاب كل واحــد منهمــا ال مزيــد 
لدينــا ونكتفــي مبــا ذكرنــاه عليــه فبنــاًء علــى الدعــوى واإلجابــة وحيث 
صــادق املدعــى عليــه بالكتابــة حــال كونــه وكيــاًل للجهــة املســئولة مــع 
هــذا  وان  الفهــم  بقصــور   / املدعــى  ورمــي  منــه  أعلــى  درجــة  وجــود 
ينعكــس ســلبيًا علــى وحــده البــالد وطلــب الرفــع عنــه للجهــات املختصــة 
وقــد افــاد انــه هــذا بتوجيــه مــن مديــر املدرســة وظهــر عــدم صحــة ذلــك 
بالبينــة وحيــث ظهــر مــن البينــة املعدلــة شــرعًا تشــويه ســمعة املدعــي 
وحضــور جلــان حتقيــق كلــه جــراء مــا كتبــه املدعــى عليــه وتدخلــه فيمــا 
ــه اجلهــة الرســمية مــن  ــل وتخطي ــه مــع عــدم اتخــاذ الســبيل األمث ال يعني
التشــفي  ظهــر  وقــد  الكتابــة  عــن  الكــف  طلبــه  مــع  اإلدارة  مديــر 
باالنتقــام مــن املدعــى حــال شــهادته عليــه ملــا تقــدم عليــه مــن شــكوى 
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وحيــث جــرى نصــح املتداعيــان بطــي صفحــات املاضــي صلحــًا لوجــه 
اهلل تعالــى وبــدء صفحــة جديــده مليئــة باإلخــاء واحلــب والتســامح وحيــث 
عــن  تنازلــه  عــدم  أظهــر مؤخــرًا  ثــم  الطرفــن إصرارهمــا  مــن  ظهــر 
الدعــوى لوجــود أضــرار كثيــره مــن جلــان التحقيــق حتقــق معــه بســبب 
هــذه الدعــوى الكاذبــة عليــه وملــا ســبق كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه / بالســعي إلضــرار املدعــى عليــه والوشــاية بــه والتدخــل 
ــي  ــة يف االنتقــام وعــدم اتخــاذ الســبل الصحيحــة الت ــه رغب فيمــا ال يعني
أمرتنــا بهــا الشــريعة املطهــرة عليــه ونظــرًا الســتحقاق املدعــى عليــه 
للعقوبــة فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه للحــق اخلــاص تعزيــرًا بســجنه 
خمســة عشــر يومــًا وبجلــده خمســن جلــده تكــرر عليــه ثــالث مــرات مــع 
احلميــدة  اإلســالمية  بــاآلداب  بااللتــزام  جميعــًا  عليهمــا  التعهــد  أخــذ 
وكــف األذى لــكل منهمــا عــن اآلخــر وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــي القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة 
وذلــك بعــد ان افهــم الطرفــان بحقهمــا باالعتــراض وطلــب اســتئناف 
احلكــم ورغــب املدعــى عليــه اســتالم نســخة مــن احلكــم لالعتــراض 
بتاريــخ  االثنــن  يــوم  يف  للمكتــب  احلضــور  لــه  بــأن  وافهــم  عليــه 
1434/4/15هـــ يف متــام الســاعة 10.15 لالســتالم نســخة مــن احلكــم 
لتقــدمي  اســتالمه  تاريــخ  مــن  يومــا  ثالثــن  مهلــة  لــه  وان  لالعتــراض 
اعتراضــه وانــه اذا انقضــت املــدة ولــم يتقــدم باعتراضــه ســقط حقــه يف 
نظــام  و)178(مــن   )1/176( رقــم  املــواد  حســب  وذلــك  االعتــراض 
املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ففهــم ذلــك واقفلــت اجللســة يف 
املوافــق 1434/4/8هـــ  الثالثــاء  اليــوم  هــذا  مــن  الســاعة 11.15  متــام 

وباهلل التوفيق وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــدة والصــالة والســالم عل
هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/8/15هـــ ويف متــام الســاعة 10:15 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت 
رقــم  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/6/26هـــ  وتاريــخ  رقــم341234900 
ــي: أن  ــه لوحــظ مــا يل ــخ 1434/6/18هـــ املتضمــن أن 34243398 وتاري
مــا حكــم بــه فضيلتــه مــن ســجن وجلــد كثيــر ولعــل فضيلتــه يكتفــي 
باجللــد وتخفيفــه قليــاًل واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 
وصحبــه وســلم. قاضــي اســتئناف .... ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف .... 
ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة د.... ختــم وتوقيــع عليــه وبعــد االطــالع علــى 
مــا الحظــه أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل لــم يظهــر لــي تخفيــف مــا 
حكمــت بــه تعزيــرًا للحــق اخلــاص ورأيــت مناســبة العقوبــة التعزيريــة 
ــه ملــا ذكــر مــن حيثيــات وهــذا مــا  ملــا بــدر منــه جــزاء لــه وردعــًا ألمثال
توصلــت لــه بعــد عــدة جلســات وإصــرار مــن الطرفــن وأخــذ وعطــاء 
وتأمــل هــذا مــا ظهــر لــي واهلل املوفــق وأمــرت برفــع كامــل املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف إلكمــال الزمهــا وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة 
10:30 مــن هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/8/15هـــ وبــاهلل التوفيــق 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه أجمعــن.
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: 332141993 تاريُخه: 1434/10/26هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33681725    

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34384074 تاريخه: 1434/12/22هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- شــكوى كيدية- مطالبــة املدعي بالتعزير- 
ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى- عــدم ثبــوت كيديــة الدعــوى- 

العجــز عــن إثبــات الدعــوى ال يكفــي لثبــوت كيديتهــا- رد الدعــوى .

1- األصل براءة الذمة.
2- اليمني تشرع يف جانب أقوى املتداعيني.

ــه شــكوى  ــه قــدم ضــد موكل ــأن املدعــى علي ــل املدعــي ب ادعــى وكي
كيديــة ملركــز الشــرطة اتهمــه فيهــا بأنــه هــدده بالقتــل فتــم إحالــة 
موكلــه للتحقيــق علــى إثرهــا إال أنــه لــم يتــم إدانتــه مبــا نســب إليــه، 
ولــذا فقــد طلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى 
عليــه بأنــه قــدم شــكوى ضــد املدعــي ودفــع بأنهــا ليســت كيديــة 
ــه واســتعد  لكــون املدعــي هــدده حقيقــة باأللفــاظ املذكــورة يف جواب
شــاهدين  عليــه  املدعــى  أحضــر  الدفــع-  هــذا  علــى  البينــة  بإقامــة 
لــم  أن احملكمــة  إال  عليــه  للمدعــى  املدعــي  تهديــد  بصحــة  فشــهدا 
تقبــل شــهادتهما لكونهمــا محــل تهمــة- العجــز عــن إثبــات الشــكوى 
ــة  ال يكفــي لثبــوت كيديتهــا وشــهادة الشــهود مــع كونهــا ليســت بين
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 33681725 وتاريــخ 1433/11/29هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332141993 وتاريــخ 1433/11/29هـــ ففــي 
يــوم الثالثــاء املوافــق1434/01/20 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 12 
وفيهــا حضــر ..... ســعودي بالســجل رقــم  .... وكيــاًل شــرعيًا ســوري 
ــة عــدل اخلبــر برقــم 3366888  ــة الصــادرة مــن كتاب اجلنســية بالوكال
واملرافعــة  واملخاصمــة  املطالبــة  حــق  وفيهــا  1433/5/9هـــ  وتاريــخ 
والــرد عليهــا واإلنــكار واإلقــرار وطلــب  الدعــوى  واملدافعــة وســماع 
ــا  ــات والطعــن فيه ــه وإحضــار الشــهود والبين ــاع عن اليمــن ورده واالمتن
رقــم   بالســجل  ســعودي  وحضــر حلضــوره  والتعديــل  واجلــرح  واإلجابــة 
وادعــى املدعــي وكالــة قائــال يف دعــواه ســبق وأن تقــدم املدعــى عليــه 
بشــكوى كيديــة لــدى شــرطة اخلبــر يتهــم فيهــا موكلــي بأنــه قــام 
بتهديــده بالقتــل وقــد نتــج عــن التحقيــق لــدى شــرطة اخلبــر وكذلــك 
هيئــة التحقيــق بعــدم جديــة الشــكوى وعــدم إدانــة موكلــي مبــا نســب 
إليــه مــن تهمــه وأن الشــكوى كيديــة ومســتنداتي وبيناتــي مــا يلــي 

ــة إال أنهــا تقــوي جانــب املدعــى عليــه- قــررت احملكمــة توجيــه  كامل
ــق  ــه فأداهــا طب ــات مــا دفــع ب ــى إثب ــه عل ــة للمدعــى علي اليمــن املكمل
مــا طلــب منــه- قضــت احملكمــة بعــدم اســتحقاق املدعــي ملــا يطالــب 
بــه مــن عقوبــة املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت موجبهــا- عــارض املدعــي علــى 

احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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محاضــر التحقيــق وملــف الشــكوى واطلــب اســتدعاء املدعــى عليــه 
واحلكــم عليــه بالوجــه الشــرعي ملــا بــدر منــه مــن اتهــام موكلــي اتهــام 
باطــل ال أســاس لــه مــن الصحــة وأن الشــكوى كيديــة كــرد اعتبــار 
ملوكلــي هكــذا ادعــى وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه طلــب مهلــه 
للــرد علــى دعــوى املدعــي وكالــة وتأجلــت اجللســة ويف يــوم االربعــاء 
املوافــق 1434/1/28هـــ الســاعة التاســعة صباحــا فتحــت اجللســة وقــدم 
املدعــى عليــه الئحــة جوابــه علــى الدعــوى وهــذا نصهــا: ]إشــارة لالئحــة 
الدعــوى املقدمــة مــن املدعــي ضــد املدعــي عليــه فــإن املقــام يقتضــي أن 
أتقــدم لفضيلتكــم بالــرد علــى تلــك الدعــوى مبــا يلــي : أواًل : أقــام 
املدعــي دعــواه اســتنادا علــى شــكواي التــي تقدمــت بهــا لــدى شــرطة 
اخلبــر بتهديــده وأعتبــر بــأن تلــك الشــكوى كيديــة ونــرد علــى ذلــك بــأن 
مــن املعلــوم لــدى فضيلتكــم أن حــق رفــع الدعــوى مكفــول لكافــة 
األفــراد مواطــن كان أم مقيــم دون تفريــق وقــد اســتخدم املدعــي عليــه 
هــذا احلــق الــذي كفلــه لــه النظــام كمــا أنــه لــم يســيء اســتخدام ذلــك 
احلــق أو يتعســف يف اســتخدامه ولــم يكــن الهــدف مــن اســتخدامه إحلــاق 
ــة املدعــي عليــه  األذى أو الضــرر باملدعــي بــل كان الهــدف منهــا حماي
لنفســه مــن تهديــد املدعــي لــه والــذي كان يحتمــل جميــع التفســيرات 
ومــن ضمنهــا التفســير الــذي فســره املدعــي عليــه ثانيــًا : أن الدعــوى 
الــوزراء مباهيتهــا وطــرق  الكيديــة لهــا قواعــد صــادرة مــن مجلــس 
معاجلتهــا ولهــا إجــراءات محــددة ومتــى تكــون كيديــة ويحكمهــا 
القضــاء ، ومت حصرهــا حســب نظــام قواعــد احلــد مــن آثــار الشــكاوى 
يف  1406/4/25هـــ  التاريــخ   94 برقــم  الباطلــة  والدعــاوى  الكيديــة 
صنفــن ووضــع لهــا آليــة محــددة لرفعهــا ، الصنــف االول ينطبــق علــى 
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مــن أقــام الدعــوى مــع علمــة املســبق بانتهائهــا واكتســاب حكمهــا 
)املــادة  ســابقة  لهــا  ليــس  جديــدة  كدعــوى  دعــواه  وتقــدمي  القطعيــة 
الثانيــة( وهــو ال ينطبــق علــى هــذه الدعــوى أمــا الصنــف الثانــي فينطبــق 
علــى مــن طلــب اســتئناف النظــر يف دعــوى اكتســبت القطعيــة أو طلــب 
التمــاس إعــادة النظــر فيهــا ولكــن مببــررات أو مســتندات ال ترقــى 
ملســتوى إعــادة النظــر فيهــا وهــذا مــا أشــارت إليــة املــادة الثالثــة مــن 
النظــام وهــي ال تنطبــق علــى هــذه الدعــوى أمــا فيمــا يتعلــق بأليــة رفــع 
تلــك الدعــاوى فنجــد أنــه بالرجــوع إلــى املــادة الرابعــة مــن النظــام جنــد 
أنهــا قــد حــددت تلــك اآلليــة بالنــص علــى أنــه ) مــن تقــدم بدعــوى خاصــة 
وثبــت للمحكمــة كــذب املدعــي يف دعــواه، فللقاضــي أن ينظــر يف 
تعزيــره، وللمدعــي عليــة املطالبــة بالتعويــض عمــا حلقــه مــن ضــرر بســبب 
هــذه الدعــوى( ومبناقشــة املــادة أعــاله جنــد أن قــرار كيديــة الدعــوى 
يجــب أن يصــدر مــن اجلهــة التــي كانــت تنظــر يف الدعــوى األساســية 
متــى مــا ثبــت لــه بالدليــل عــدم صحــة تلــك الدعــوى وهــذا املفهــوم أكــده 
تعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 86635/16 يف 
ــة  ــى مــا يلــي: إحال 1426/10/17ه الــذي نــص يف الفقــرة ) ب ( منــه عل
جميــع الشــكاوى التــي تــرى اجلهــات احلكوميــة أو األمــارة أنهــا كيديــه 
إلــى هيئــه التحقيــق واالدعــاء العــام للتحقيــق فيهــا وفقــَا للنظــام ، ورفــع 
الدعــوى أمــام احملكمــة املختصــة للنظــر فيهــا وهنــا يجــب علينــا أن 
نتســاءل هــل قــررت أو توصلــت اجلهــة التــي تولــت التحقيــق يف شــكوى 
املدعــي عليــه ضــد املدعــي إلــى كيديــة تلــك الدعــوى؟ بالرجــوع الــى 
لعــدم مراجعــة  قــد مت حفظهــا  أنــه  الذكــر جنــد  الشــكوى ســالفة 
املدعــي / وليــس بســبب كيديــة الدعــوى وبالتالــي فــإن ادعــاء املدعــي 
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بــأن تلــك الشــكوى كانــت كيديــة ال أســاس لــه مــن الصحــة ثالثــًا : إن 
واقعــة تهديــد املدعــي للمدعــي عليــه هــي واقعــة حقيقــة لــم يتــم اختالقهــا 
وأن هنــاك شــهود عليهــا وهــم مســتعدين لــإلدالء بشــهادتهم مــرة أخــرى 
ــاك فــرق بــن  ــى فضيلتكــم أن هن أمــام فضيلتكــم بهــا وال يخفــى عل
اختــالق واقعــة ليســت موجــودة علــى أرض الواقــع وبــن تكييــف اجلهــات 
التــي تتولــى التحقيــق أو احملاكمــة لتلــك الواقعــة ويف تلــك الشــكوى 
التــي يــرى املدعــي كيديتهــا أن املدعــي قــام بتهديــد املدعــي عليــه بعبارة 
) واهلل مــا أخليــك وهــذا الشــنب مــو علــى رجــال ( ومت تأكيــد ذلــك 
بشــهادة الشــهود( و) ( والذيــن شــهدا بــأن املدعــي قــام بتهديــد املدعــي 
عليــه يف قســم الشــرطة بعبــارة ) واهلل مــا راح أخليــه ( وبنــاء علــى ذلــك 
مت أخــذ التعهــد عليــه مــن قبــل احملقــق بقســم الشــرطة باخلبــر وبنــاء علــى 
مــا ســبق ذكــره فإننــي ألتمــس من فضيلتكم رد دعــوى املدعي هكذا 
أجــاب وجــرى ســؤال املدعــى عليــه البينــة علــى مــا ذكــره يف إجابتــه 
فطلــب إمهالــه إلحضارهــا يف جلســة قادمــة ورفعــت اجللســة لذلــك ويف 
جلســة اخــرى حضــر أطــراف النــزاع وحضــر للشــهادة مينــي اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم وبســؤاله عمــا لديــه قــال إنــه ال يربــط باملدعــى 
عليــه أي قرابــة وال شــراكة وال عمــل عــدا أن والدتــي تعــرف والدتــه و 
املدعــي ال أعرفــه و ال يربطنــي بــه ال قرابــة و ال شــراكة و أشــهد هلل 
تعالــى إنــي ســمعت يقــول يقصــد مــا راح أخليــه ال أنــا والســوري حاطــه يف 
ــه املســتوصف وأفضــح  رأســه وراح اخلــي دموعــه تنــزل دم وراح أقفــل ل
فيــه عنــد النــاس وبعدهــا بيومــن تقريبــا ســمعت هــدد نفــس التهديــد 
وقــال راح أخلــي دموعــه تنــزل دم وأرد لــه الصــاع صاعــن والســوري 
حلــف انــه مــا يخليــه بعدهــا انتقلــت معهــم إلى شــرطة اخلبر وثم اســتدعاء 
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الســوري فســمعت يقــول للمدعــى عليــه عنــدي مفتــاح اســبير )نســخة 
احتياطيــة( وراح اســحب ســيارتك مــن عنــد املســتوصف حقــك و روح دور 
ــادة  ــه زي ــه هــذا وبطلبــي مــن املدعــى علي عليهــا هــذا مــا لــدي وأشــهد ب
بينــة قــال اطلــب إمهالــي ورفعــت اجللســة لذلــك ويف جلســة اخــرى حضــر 
املدعــي وكالــة وحضــر املدعــى عليــه وأحضــر املدعــى عليــه للشــهادة 
احملنــاء ســعودي اجلنســية ســجله املدنــي  وبســؤاله عمــا لديــه قــرر قائــال 
إن املدعــى عليــه قــد عملــت معــه يف مكتــب الزقــزوق للعقــار منــذ ســنة 
وحاليــا أعمــل يف مكتــب احملامــي وحاليــا ال يربطنــي باملدعــى عليــه أي 
عالقــة جتاريــة عــدا إنــي توكلــت عنــه يف إحــدى جلســات دعــوى ضــد 
املدعــى عليــه منــذ أكثــر مــن ســتة أشــهر بصفتــي موظــف مبكتــب 
احملامــي وكيــل املدعــى عليــه هكــذا قــرر وبســؤاله عمــا لديــه مــن 
شــهادة قــرر قائــال أشــهد هلل تعالــى إنــي كنــت يف شــرطة اخلبــر مــع 
وتواجدنــا يف مقــر الشــرطة بشــأن موضــوع ســيارة نــوع رجن موديل 2008م 
تعــود ملكيتهــا للمدعــى عليــه وقــد أخذهــا مــن املدعــى عليــه بالشــراء 
باألقســاط وكان تواجدنا أساســا بالشــرطة بســبب اخلالف يف موضوع 
الســيارة بــن وكان أيضــا بالشــرطة ثــم حضر للشــرطة وكان متواجدا 
فحصــل بينهمــا كالم بخصــوص ســحب الســيارة ... موديــل 2008 فــرد 
مفتــاح  عنــدي  اســحبها  راح  إكــس  اإلكــس  الســيارة  قائــال   .........
األســبير وهــو يقصــد ســيارة بــي أم دبليــو اشــتراها املدعــى عليــه مــن 
فقــام يناظــر يف املدعــى عليــه وقــال لــه واهلل مــا أخليــك طيــب وأخلــي 
دموعــك تبكــي دم والشــوارب مــو علــى رجــال هــذا مــا لــدي وأشــهد بــه 
هــذا وقــرر وكيــل املدعــي قائــال أطلــب ســؤال الشــاهد عــن أيــن كان 
موجــودا أثنــاء الواقعــة محــل الشــهادة وأيــن وجــود أطــراف النــزاع وأيــن 
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ــى الشــاهد قــرر  مــكان الشــاهد األول هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك عل
قائــال كنــا جمعيــا يف اســتقبال شــرطة اخلبــر وأنــا كنــت مــن اجلهــة 
اليســرى ومعــي وأمــا كان واقفــا يف اجلهــة اليمنــى والبــس ثــوب شــتوي 
لونــه أزرق هــذا وحضــر الشــاهد األول وجــرى ســؤاله نفــس الســؤال 
علــى  جالســا  كنــت  قائــال  فأجــاب  الوكيــل  مــن  املوجــه  الســابق 
والشــاهد- كان  واملدعــى عليــه  أنــا  الــدور األرضــي  الكراســي يف 
موجــودا بنفــس املــكان لكنــه كان واقفــا و الواقعــة معــي عليــه فتــرة 
ــة وال أتذكــر تفاصيلهــا وأظــن انــه كان ليــس ثــوب وال أتذكــر  طويل
لونــه بالتحديــد وأظــن لونــه أبيــض وأثنــاء ذلــك جــاء فتقابــل مــع وحصــل 
بينهمــا كالم وســمعة يقــول خليــه خليــه وكان يؤشــر علــى .... قائــال 
راح أســحب ال بــي ام اكــس ســكس اســحبه مــن قــدام املســتوصف 
ألنــي عنــدي مفتــاح أســبير ومــا أراح أخليــك طيــب وراح أخلــي دموعــك 
تنــزل دم وهــذه الشــوارب مــو علــى رجــال هــذا مــا لــدي وأشــهد بــه هــذا 
وبعــرض الشــهود و شــهادتهم علــى املدعــي وكالــة قــال أطلــب إمهالــي 
ورفعــت اجللســة لذلــك ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي وكالــة ولــم 
يحضــر املدعــي اصالــة وال مــن ميثلــه شــرعا حتــى انتهــاء وقــت اجللســة 
احملــدد بهــذا اليــوم الســاعة الثامنــة والربــع وتأجلــت اجللســة للتأمــل ويف 
جلســة اخــرى حضــر املدعــي وكالــة و املدعــى عليــه هــذا وبالرجــوع إلــى 
أوراق املعاملــة جــرى االطــالع علــى اآلتــي: ]1[ بــالغ املدعــى عليــه علــى 
ملــف التحقيــق )لفــة 1 صفحــة10( و املتضمــن: } أن ... يهــدده بالقتــل و 
بســحب ســيارته وبســؤاله هــل لــه شــركاء أجــاب نعــم شــخص ســوري 
يدعــى{ ]2[ محضــر تفريــغ رســالة علــى ملــف التحقيــق )لفــة 1 صفحــة 
13( املتضمــن جــرى تفريــغ رســالة وصلــت مــن املدعــو إلــى املدعــو عــن 
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طريــق خدمــة البــالك بيــري ونــص احلاجــة منــه } أنــت تعرفنــي أنــا إنســان 
أتــرزق تبونــي أشــهد معكــم الصراحــة بــدون إحــراج بأخــذ اتعــاب إذا 
{ ]3[ أقــوال علــى ملــف  بتعطونــي ثالثــة آالف ريــال بأشــهد معكــم 
التحقيــق )لفــة 10 صفحــة 1( ونــص احلاجــة منهــا } ســؤال: يوجــد رســالة 
أرســلتها عــن طريــق بــالك بيــري مســنجر مفادهــا أنــك تريــد أن تشــهد و 
تأخــذ أتعــاب؟ جــواب: نعــم أرســلتها بعدمــا أرســل لــي ؛ ســؤال: أيــن 
الرســالة التــي أرســلها لــك ؟ جــواب: كانــت عنــدي علــى البــالك بيــري 
ثــم حذفنــي مــن البــالك بيــري؛ ســؤال: هــذه الرســالة تخــص أي شــهادة؟ 
جــواب: الشــهادة علــى بيــع الســيارة و علــى الرشــوة التــي قدمهــا لــي ؛ 
ســؤال: هــل لديــك مــا يثبــت أنــه قــدم لــك رشــوة؟ جــواب: ال{ ]4[ أقــوال 
املدعــى عليــه علــى ملــف التحقيــق )لفــة10 صفحــة 1( ونــص احلاجــة منــه 
}ســؤال: مــا نــوع التهديــد؟ جــواب: الــذي هددنــي فقــط هــو حيــث قــام 
باالتصــال علــي وقــال إذا لــم تتنــازل عــن القضيــة يف شــرطة الدمــام 
فســوف أقــوم بقتلــك؛ ســؤال: هــل قــام بتهديــدك؟ جــواب: نعــم قــام 
بتهديــدي بالقتــل عــن طريــق هــذا و أبــرز املدعــي وكالــة صحيفــة نصهــا 
بــكل مــا يســتوجب االحتــرام والتقديــر ملقــام فضيلتكــم وبصفتنــا 
الــوكالء الشــرعيون عــن املدعــى / أتقــدم لفضيلتكــم بهــذه املذكــرة 
اجلوابيــة علــي رد املدعــى عليــه وأقــوال شــاهديه يف الدعــوى املقيــدة أمــام 
محكمتكــم املوقــرة برقــم 332141993 وتاريــخ 1433/11/29 هـــ 
آملــن تكــرم فضيلتكــم بتوقيــع أقســى اجلــزاء علــى املدعــى عليــه 
وحتريــر دعــوى جزائيــة يف مواجهــة الشــهود لــإلدالء بشــهادة الــزور أمــام 
احملكمــة وذلــك لألســباب اآلتيــة : أواًل :فإن الشــريعة اإلســالمية جاءت 
َ َيْأُمــُر ِباْلَعــْدِل واإلحســان(  باإلنصــاف والعــدل فقــال عــز وجــل: ) ِإنَّ اهللَّ
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، وحرمــت الشــريعة اإلســالمية الظلــم والعــدوان ملــا روى أبــو ذر رضــي 
اهلل عنــه عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فيمــا يرويــه عــن ربــه عــز وجــل 
أنــه قــال : ) يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه بينكــم 
ــداء  ــن واالعت محرمــًا فــال تظاملــوا( ومــن ذلــك حتــرمي اإلضــرار باآلخري
حــق  بغيــر  عليهــم  واالدعــاء  بالباطــل  مــن خــالل مخاصمتهــم  عليهــم 
كذبــًا وبهتانــًا ، ومــا حرمــت الشــريعة اإلســالمية الظلــم والعــدوان إال 
ملــا فيهمــا مــن إحلــاق الضــرر باألبريــاء واتهامهــم مبــا هــم بــراء منــه ومــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن إشــغال للجهــاز القضائــي واجلهــات احلكوميــة 
ــا رحمهــم اهلل تعالــى  ــا ولقــد تعــرض فقهاؤن ذات العالقــة بهــذه القضاي
ألحــكام هــذه الدعــاوى الباطلــة والكيديــة فأبانــوا حكمهــا وعقوبتها 
والتعويــض عــن الضــرر الــذي يلحــق املدعــى عليــه بســببها مبــا يكفــل 
للظلــم  ومنعــًا  واألمــوال  النفــوس  علــى  منهــا وحفاظــًا  احلــد  أو  منعهــا 
والعــدوان وردعــًا للمعتديــن وجــاء تعريفهــم للدعــوى الكيديــة بأنهــا 
ــه فيــه وبغيــر وجــه حــق مــع علمــه  مطالبــة املدعــى غيــره بأمــر ال حــق ل
ــه /  ــه املدعــى علي ــه فــإن مــا قــام ب ــى مــا ذكــر بعالي ــك وقياســًا عل بذل
أمــام هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام يف مواجهــة ينطبــق عليــه وصــف 
الدعــوى الكيديــة وذلــك لثبــوت براءتــه ممــا نســب إليــه مــن تهديــد 
املدعــى عليــه / وإال ملــاذا ردت هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام دعــوى 
ضــد ؛ ثانيــًا : لقــد كانــت شــكوى ضــد أمــام هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
العــام بســبب أن قــد هــدده بالقتــل وبعــد التحريــات معــه ومــع شــهوده 
والذيــن لــم يشــهدوا لــه بواقعــة التهديــد بالقتــل تــرك دعــواه ،وعنــد 
اســتجوابه بخصــوص الدعــوى الكيديــة التــي أقامهــا ضــد عــاد وقــال 
أن اتصــل بــه علــى جوالــه وقــام بالتهديــد بأنــه ســوف ينتقــم منــه وكان 
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التهديــد مقصــود بــه القتــل وعندمــا لــم يثبــت التهديــد بالقتــل أمــام هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام عــاد وصــاغ الشــكوى مــرة أخــرى بألفــاظ غيــر 
التهديــد بالقتــل مثــل ) حأخلــي دموعــك تنــزل دم وأقفــل املســتوصف ( 
وهــذا بينــة علــى أن دعــوى كانــت كيديــة ألنــه أراد بذلــك اتهــام مبــا 
هــو بــراء منــه ، و الدعــوى املنظــورة اآلن أمــام فضيلتكــم واملقامــة مــن 
املدعــى / ضــد املدعــى عليــه / هــي لــرد اعتبــار املدعــى لكونــه اتهــم 
بتهديــد املدعــى عليــه بالقتــل زورًا وبهتانــًا وكيــدًا بــه إلحلــاق الضــرر بــه 
واالعتــداء عليــه مــن خــالل مخاصمتــه بالباطــل واالدعــاء عليــه بغيــر حــق 
كذبــًا وبهتانــًا ، وهــذا مــا حرمتــه الشــريعة اإلســالمية ، أمــا كــون 
أقفــل  وراح  دم  تنــزل  دموعــه  أخلــي   ( بلفــظ  صــدرت  التــي  األلفــاظ 
املســتوصف ( فــإن مثــل هــذه األلفــاظ ال ترقــى ملســتوى التهديــد بالقتــل 
الــذي يدعيــه ، هــذا فضــاًل أن  عنــد ادعائــه بأنــه مت تهديــده بالقتــل قــال 
أن التهديــد الــذي وقــع عليــه عــن طريــق االتصــال الهاتفــي علــى جوالــه 
يف حــن جــاءت شــهادة الشــاهدين بــأن التهديــد وقــع بشــكل مباشــر 
وكان أمامهــم وأمــام يف مركــز شــرطة اخلبــر ولــو أطلــع فضيلتكــم 
علــى محاضــر التحقيــق لوجــد تضــارب األقــوال بحيــث أن املدعــى عليــه 
أقــر يف تاريــخ 1433/06/14هـــ بــأن التهديــد يف مركــز الشــرطة كان 
بســحب  يقــوم  أنــه ســوف  لــم يذكــر ســوى  الســوري  وأن  فقــط  مــن 
الســؤال كيــف ســمع  لديــه ، وهنــا  لوجــود مفتــاح إضــايف  الســيارة 
الشــهود تهديــد الســوري ؟ ثالثــًا : بالرجــوع إلــى أقــوال شــاهدي املدعــى 
ــم تتطابــق مــع بعضهــا  عليــه جنــد أن أقوالهمــا قــد شــابها التضــارب ول
وذلــك حيــث شــهد الشــاهد األول...... إلــى آخــره ثــم قــال بعــد يومــن 
ســمعت هــدد نفــس التهديــد إلــى آخــره والســوري حاطــه يف رأســه إلــى 
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آخــره ، وكان ذلــك يف جلســة يــوم األحــد 1434/2/24 هـــ ثــم جــاء 
نفــس الشــاهد وهــو يف جلســة يــوم األربعــاء املوافــق 1434/3/25 هـــ 
وقــال أنــه ســمع قــد هــدد وبالتمعــن يف هــذه الشــهادة والتدقيــق فيهــا 
جندهــا قــد جــاءت متضاربــة ومختلفــة متامــًا وهي لشــاهد واحــد وبالتالي 
تكون هذه الشــهادة شــهادة زور وكاذبة يف حق املدعى / ألن الشــاهد 
أراد كذبــًا وبهتانــًا اإلضــرار باملدعــى / أمــا إذا متعنــا يف شــهادة الشــاهد 
الثانــي فقــد شــهد يف محاضــر التحقيــق أمــام شــرطة اخلبــر بــأن الــذي 
هــدد هــو وعندمــا ســأله احملقــق عمــا إذا كان قــد ســمع هــدد أمامــه ؟ 
أجــاب علــى ســؤال احملقــق وقــال : ال ، ثــم جــاء أمــام فضيلتكــم ويف 
جلســة يــوم األربعــاء 1434/3/25 هـــ وشــهد بــأن هــدد ويف هــذا أيضــًا 
نفــس  يف  جــرت  والتــي  الشــاهد  هــذا  أقــوال  يف  وتضــارب  اختــالف 
املوضــوع ، وتعلمــون فضيلتكــم القاعــدة النظاميــة التــي تقــول أنــه إذا 
تضاربــت أقــوال الشــهود كان ذلــك برهانــا علــى بطــالن االدعاء أساســًا 
، هــذا باإلضافــة إلــى أن الشــاهدين اختلفــا أيضــًا يف اإلجابــة علــى 
ســؤال وكيــل املدعــى الــذي وجــه إليهمــا فقــد ذكــر الشــاهد األول أن 
.... كان يرتــدي ثوبــًا صيفــي ابيــض اللــون يف حــن ذكــر الشــاهد 
الثانــي أن ....كان يرتــدي ثوبــًا شــتويا ازرق اللــون وهــذا أيضــًا يعتبــر 
منهــا  قصــد  زور  شــهادة  كانــت  الشــاهدين  شــهادة  أن  علــى  دليــاًل 
اإلضــرار باملدعــى كمــا أن الشــاهد الثانــي يعتبــر شــاهد مصلحــة فقــد 
ذكــر يف أقوالــه أنــه عمــل مــع املدعــى عليــه /  يف مكتــب عقــارات 
كمــا أنــه كان وكيــاًل لــه يف دعــوى ضــد وهــذه الدعــوى مــا زالــت 
منظــورة أمــام فضيلتكــم وبالتالــي يجــب رد شــهادة الشــاهد لتوفــر 
املصلحــة فقــد قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : ) ال تقبــل شــهادة 
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الظنــن وذي املصلحــة ( رابعــًا : لقــد ثبــت أمــام احملقــق يف هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام ومــن خــالل مــا مت ضبطــه باحملضــر يف صفحــة )6( مــن 
الشــكوى التــي تقــدم بهــا ضــد أن مت الكشــف عــن فحــوى رســالة 
ــري ومضمــون هــذه الرســالة أن  صــادرة مــن جــوال الشــاهد البــالك بي
طلــب منــح مبلــغ 3000 ريــال حتــى يشــهد معــه ومــع ويســلمهم صــوره 
اإلقامــة اخلاصــة بــه لكتابــة مــا يريــدون ثــم يقــوم هــو بالتوقيــع عليهــا و 
الشــهادة علــى صحتهــا وعنــد عــرض هــذا الــكالم علــى الشــاهد أقــر 
بفحــوى الرســالة وهــذا إن دل علــى شــيء إمنــا يــدل علــى أن هــذا الشــاهد 
هــو شــاهد زور وميكنــه أن يشــهد كذبــًا وبهتانــًا متــى مــا أعطــي املقابــل 
املــادي الــذي يطلبــه خامســًا :كذلــك فــإن الشــاهد األول يف جلســة يــوم 
األحــد بتاريــخ 1433/02/24هـــ ذكــر يف بدايــة شــهادته بأنــه ال يربطــه 
ــه  ــة و ال شــراكه وال عمــل ، عــدا أن والدت ــه )....( ال قراب باملدعــى علي
تعــرف والــدة املدعــى عليــه. وبالرجــوع إلــى محاضــر التحقيــق لــدى هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام يف صفحــه رقــم ) 6 ( ذكــر الشــاهد بــأن 
عالقتــه باملدعــى عليــه )....( بالنــص التالــي ) بينــي وبينــه جتــاره ســيارات 
(. وهــذا تضــارب يف أقوالــه وعــدم مصداقيتــه فكيــف تقبــل شــهادة ذي 
ــه  ــا بعالي ــه وملــا ذكرن املصلحــة وكاذب يف نفــس الوقــت سادســًا: علي
فإننــا نلتمــس مــن فضيلتكــم التكــرم مبحاســبة املدعى عليــه / وتوقيع 
أقســى اجلــزاءات عليــه - وكذلــك محاســبة شــاهديه لكونهمــا شــهدا 
شــهادة الــزور وذلــك مــن خــالل مــا ذكرنــاه بعاليــه ، يكــون جــزاء 
شــهادة الــزور عنــد اهلل تعالــى إذا لــم تتــب يف حياتــك فهــو جــزاء أهــل 
ــة فــإن شــاء عذبهــم وإن شــاء عفــا عنهــم  ــل التوب ــوا قب ــر إذا مات الكبائ
التــي  وهــي  العبــاد  أمــا حقــوق   ، تعالــى  بحــق اهلل  يتعلــق  فيمــا  هــذا 
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نقصدهــا هنــا ونطلــب تطبيقهــا يف مواجهــة الشــاهدين فأولهــا التوبــة 
ويشــترط للتوبــة منهــا اســتحاللهم يف الدنيــا كمــا أنهــا تســتحق التعزيــر 
مــن قبــل القاضــي بالضــرب أو احلبــس ونحــوه علــى حســب مــا يــرى ممــا 
: وقــد صــرح  الطالبــن  النــووي يف روضــة  قــال  تقتضيــه املصلحــة ، 
صاحــب املهــذب بذلــك يف شــهادة الــزور فقــال التوبــة منهــا أن يقــول 
كذبــت فيمــا فعلــت وال أعــود إلــى مثلــه هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة و حيــث أن الشــاهدين محــل تهمــة حيــث أن 
أحدهمــا تضمــن إقــراره حتقيقــا أنــه طلــب مبلــغ مقابــل الشــهادة و حيــث 
أن الشــاهد الثانــي كان يعمــل لــدى املدعــى عليــه و تــوكل عنــه يف 
قضيــة و كل هــذه تهــم تضعــف قبــول الشــهادة إال أن تفريــق الشــاهدين 
بنــاء علــى طلــب وكيــل املدعــي و تطابــق شــهادتهما يف تفاصيــل مهمــة 
تــورث شــبهة يف تعــرض املدعــى عليــه للتهديــد ممــا يجعــل املدعــى عليــه 
هــو أقــوى جانبــا مــن املدعــي أصالــة كمــا أنــه ليــس كل دعــوى ليــس 
عليهــا إثبــات تعــد دعــوى كيديــة فقد يدعي الشــخص بدعــوى صحيحة 
وال يســتطيع اإلثبــات لــذا و ألن األصــل هــو بــراءة الذمــة وألن اليمــن 
تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن لــذا أفهمــت املدعــى عليــه أنــه يلزمــه 
اليمــن علــى أنــه تعــرض للتهديــد بالقتــل مــن املدعــي فاســتعد بذلــك 
وحلــف قائــال واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو احلــي القيــوم عالــم الغيــب 
و الشــهادة أن املدعــي أصالــة هددنــي بعبــارة )واهلل مــا راح أخليــه( و 
بعبــارة ) واهلل مــا أخليــك وهــذا الشــنب مــو علــى رجــال ( وقــد فهمــت مــن 
هــذا التهديــد هــو التهديــد بالقتــل واهلل العظيــم أن شــكواي ضــده 
ليســت كيديــة ولــم أقصــد إحلــاق الضــرر بــه هكــذا حلف لــذا حكمت 
بعــدم اســتحقاق املدعــي ملــا يطالــب بــه مــن عقوبــة للمدعــى عليــه لعــدم 
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ثبــوت موجبهــا وبعــرض احلكــم عليــه قــرر املعارضــة و طلــب اســتئناف 
بتاريــخ 1434/5/28هـــ  باملراجعــة  أفهمتــه  و  لطلبــه  فأجبتــه  احلكــم 
الســتالم صــورة مــن القــرار الشــرعي وجــرى إفهامــه بتعليمــات اســتئناف 
األحــكام الشــرعية وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم 

حرر يف 1434/5/21هـ
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: 34265082 تاريُخه: 1433/7/11هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33698823

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33321790 تاريخه: 1434/6/30هـ

- مطالبــة  والتلفــظ  بالضــرب  اعتــداء  )حــق خــاص(-  الغيــر  إيــذاء 
املدعــي باملجــازاة - ســابقة الفصــل يف الدعــوى بحكــم نهائــي - ثبــوت 

كيديــة الدعــوى - رد الدعــوى - تعزيــر املدعــي بنــكال.

الفقرة )4/5( من الائحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه احلاضــر قــام باالعتــداء عليــه وذلــك 
ــى إثــر خــالف بينهمــا، ولــذا فقــد  بضربــه والتلفــظ عليــه وتصويــره عل
ــه  ــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى علي ــة تعزيري ــه بعقوب ــب احلكــم علي طل
مــا جــاء يف الدعــوى جملــة وتفصيــال ودفــع بأنــه صــدر حكــم نهائــي 
لصاحلــه يف دعــوى مماثلــة تقــدم بهــا املدعــي ضــده قبــل هــذه الدعــوى- 
أقــر املدعــي بصحــة مــا دفــع بــه املدعــى عليــه كمــا حتققــت احملكمــة 
مــن ذلــك باالطــالع علــى احلكــم الســابق- املدعــي ُيطالــب بحــق حكــم 
فيــه لصالــح املدعــى عليــه بحكــم نهائــي ممــا يــدل علــى أن دعــواه 
كيديــة- قضــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــي لســبق الفصــل فيهــا 
بحكــم نهائــي وقــررت جلــده أربعــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــا وأخــذ 
التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه مســتقبال لقــاء تقدميــه دعــوى 



303

احلمد هلل وحده والصالة والســالم على من ال نبي بعده وبعد، فلدّي أنا 
..... القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة باملدينــة حــااًل بنــاء علــى املعاملــة املقيــدة 
بأســاس هــذه احملكمــة رقــم 332220120 وتاريــخ 1433/12/22هـــ 
وتاريــخ   33698823 رقــم  باإلحالــة  احملكمــة  رئيــس  مــن  واحملالــة 
1433/12/22هـــ عليــه يف هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/6/26هـــ 
املدعــي  حضــر  وفيهــا  صباحــًا،  العاشــرة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
املواطــن ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...( ضــد 
املدعــى عليــه املقيــم / مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )...( 
ــدى هــذه  ــي ســبق وأن أقمــت دعــوى ل ــه أنن ــر دعــواه علي قائــال يف حتري
احملكمــة بالقيــد األساســي رقــم)321186404( ضــد املــرأة / ســعودية 
ــال باقــي أجــرة شــقة  ــغ وقــدره تســعة األف وخمســمائة ري اجلنســية مببل
اســتأجرتها منــي يف عمارتــي الواقعــة يف ...... باملدينــة وقد حضرت املرأة 
لــدى احلاكــم الشــرعي وأقــرت أنهــا ســلمت جــزء مــن املبلــغ للمدعــى 
عليــه هــذا احلاضــر ثــم حضــر املدعــى عليــه لــدى احلاكــم الشــرعي وأقــر 
باســتالمه للمبلــغ الــذي ذكرتــه املــرأة وقــدره ثمانيــة األف وأربعمائــة 
ــه  ــى املــرأة بدفــع مــا أقــرت ب ــااًل وقــد حكــم القاضــي عل وخمســون ري
وهــو جــزء بســيط وقــدره الــف وخمســون ريــااًل وأفهمنــي بالرجــوع علــى 
املدعــى عليــه يف مــا أقــر باســتالمه مــن املــرأة هكــذا حكــم القاضــي 
مبوجــب الصــك رقــم )32263349( وتاريــخ 1432/10/15هـــ ثــم بعــد 

كيديــة- عــارض املدعــي علــى احلكــم وقنــع بــه املدعــى عليــه- قــررت 
ــى احلكــم. محكمــة االســتئناف املوافقــة عل
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املوافــق  األربعــاء  بتاريــخ  مكتبــه  يف  عليــه  للمدعــى  حضــرت  ذلــك 
1433/4/14هـــ وهنــاك اعتــدى علــّي املدعــى عليــه بالضــرب وأغلــق 
محلــه علــّي وقــام بتصويــري وقــام بالتلفــظ علــّي، لــذا أطلــب احلكــم 
عليــه بالوجــه الشــرعي وتأديبــه هــذه دعــواي، وبســؤال املدعــى عليــه 
أجــاب قائــاًل نعــم صحيــح مــا ذكــره احلاكــم الشــرعي بالصــك املشــار 
إلــى رقمــه يف دعــوى املدعــي وبالنســبة حلضــور املدعــي لــي يف مقــر عملــي 
نعــم هــذا صحيــح حضــر لدينــا بالتاريــخ املشــار إليــه وقــد تهجم هــو علينا 
وأعتــدى علــى املكتــب والعاملــن وقــد مت التحقيــق معــه لــدى الشــرطة 
وهيئــة التحقيــق وأديــن بهــذه القضيــة للحــق العــام وأحيــل للمحكمــة 
هنــا وحكــم عليــه لــدى الشــيخ بالســجن واجللــد ولــم نعتــد عليــه ابتــداء 
واطلــب الكتابــة للشــيخ للتأكــد مــن ذلــك وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
قــرر قائــاًل نعــم صحيــح لقــد حكــم علّي الشــيخ هداه اهلل بســبب ذهابي 
ملقــر عمــل املدعــى عليــه ولــم أدر أن املدعــى عليــه قــد دبــّر لــي مكيــدة 
وال أقــول إال حســبي اهلل ونعــم الوكيــل، فجــرى رفــع اجللســة للكتابــة 
للقاضــي بهــذه احملكمــة الشــيخ للتأكــد مــن ذلــك، ويف جلســة أخــرى 
حضــر الطرفــان املدعــي واملدعــى عليــه وجــرى مواصلــة نظــر الدعــوى 
بهــذه  الشــرعي  احلاكــم  لفضيلــة  الكتابــة  ســابقا  منــي  جــرى  وقــد 
احملكمــة القاضــي بخطابــي رقــم 341147411 وتاريــخ 1434/5/8هـــ 
لإلفــادة عمــا ذكــره املدعــى عليه بإجابته أعــاله فوردنا خطاب فضيلته 
باخلطــاب رقــم 341147411 وتاريــخ 1434/05/20هــت واملتضمــن مــا 
نصــه بعــد املقدمــة )حيــث صــدر منــا القــرار الشــرعي رقــم 33321790 
يف 1433/06/30هـــ واحملكــوم فيــه للحقــن العــام واخلــاص ضــد /
).....(  كمــا صــدر منــا القــرار الشــرعي 33263790 يف 1433/5/24هـ 
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القــرارات  أكتســب  وقــد   ).....(  / ضــد   ).....(  / بدعــوى  واملتعلقــة 
القطعيــة بتصديقــه مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة ولــم 
يعــد للمذكوريــن أي دعــوى عندنــا ســوى مــا ذكــر ( ا. هـــ وقــد أرفــق 
احلاكــم الشــرعي بخطابــه ســالف الذكــر صــورة مصدقــة مــن القــرار 
الشــرعي رقــم 33321790 وتاريــخ 1433/06/30هـــ واملتضمــن ) دعــوى 
ــا واملتضمــن اتهامــه بالتهجــم علــى / يف  املدعــي العــام ضــد املدعــي هن
مكتبــه ورميــه مبجموعــة مــن املفاتيــح واملنتهــي القــرار باحلكــم علــى 
املدعــي للحــق العــام واخلــاص بجلــده ســبعن جلــده وســجنه عشــرين يومــا 
وأخــذ التعهــد عليــه واملصــدق عليــه مــن محكمــة االســتئناف بالقــرار 
ــم جــرى أيضــا االطــالع  ــخ 1433/10/23هـــ ( ث رقــم 33434805 وتاري
علــى صــورة القــرار الشــرعي الصــادر مــن احلاكــم الشــرعي املذكــور 
برقــم 33263790 وتاريــخ 1433/05/24هـــ واملتضمــن )دعــوى املدعــي 
هنــا / ضــد املدعــى عليــه هنــا / بذهــاب املدعــي ملقــر عمــل املدعــى عليــه 
وقيــام املدعــى عليــه بالتلفــظ علــى املدعــي بالســّب والشــتم واللعــن ودفعه 
بيــده وضربــه علــى صــدره وإحلــاق األذى بــه واملطالــب بتأديــب املدعــى 
عليــه لقــاء مــا بــدر منــه وقــد انتهــى القــرار بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي 
الدعــوى  هــذه  مــن  عليــه  املدعــى  ســبيل  وإخــالء  عليــه  املدعــى  ضــد 
واملصــدق مــن محكمــة االســتئناف بالقــرار رقــم 33282327 وتاريــخ 
1433/06/04هـــ ( هــذا مــا تضمنــه خطــاب فضيلــة احلاكــم الشــرعي 
ــداء  ــى الطرفــن وســؤال املدعــي هــل االعت ــك عل مفصــال، وبعــرض ذل
عليــك املذكــور بدعــواك هنــا هــو نفســه االعتــداء املنتهــي بالصكــن 
أعــاله قــرر قائــاًل نعــم هــو نفســه، ثــم جــرى االطــالع علــى اإلحالــة لهــذه 
املعاملــة لــدّي فأتضــح أنهــا محالــة مــن شــرطة العقيــق وأحيلــت ملكتبــي 
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املدعــي  دعــوى  بينمــا  1433/12/22هـــ  وتاريــخ   33698823 برقــم 
رقــم  بالقــرار  الشــرعي  احلاكــم  لــدى  واملنتهيــة  عليــه  املدعــى  ضــد 
33263790 وتاريــخ 1433/05/24هـــ محالــة برقــم 33270741 وتاريــخ 
ــى أن  ــدل عل ــدّي ممــا ي ــي ل ــل هــذه الدعــوى الت 1433/04/18هـــ اي قب
املدعــي/).....(  ُيطالــب بحــق قــد حكــم فيــه لصالــح املدعــى عليــه لــدى 
ــدل أن دعــواه هــذه دعــوى  ــدع ممــا ي ــم يرت ــك ل حاكــم شــرعي ومــع ذل
كيديــة. فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا تقــدم ذكــره 
مفصــال فقــد ثبــت لــدّي أن هــذه الدعــوى منتهيــة أساســا بالقــرار املشــار 
إليــه آنفــا مــن قبــل احلاكــم الشــرعي القاضــي بهــذه احملكمــة الشــيخ 
ومنتهيــة أيضــا مبجــازاة املدعــي أيضــا للحــق العــام وثبــت لــدّي كيديــة 
الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  الرابعــة  للمــادة  وبنــاء  الدعــوى  هــذه 
ــة للمــادة نفســها فقــد حكمــت  الفقــرة اخلامســة مــن الالئحــة التنفيذي
بــرد الدعــوى هــذه وحكمــت علــى املدعــي بجلــده أربعــن جلــده دفعــة 
واحــده أمــام مجمــع احملاكــم الشــرعية باملدينــة املنــورة وأخــذ التعهــد 
عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه مســتقبال وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــي عــدم القناعــة باحلكــم وأســتعد بتقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة فأفهــم باملراجعــة خــالل عشــرة أيــام الســتالم صــورة مــن 
صــك احلكــم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة وأفهــم بــأن مــدة االعتــراض 
ثالثــون يومــًا مــن تاريــخ اســتالم صــورة الصــك فــإذا لــم يقــدم اعتراضــًا 
خــالل هــذه املــدة ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف وأكتســب احلكــم 
القطعيــة ففهــم ذلــك، فيمــا قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم، وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/6/26هـــ
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
 34/1033277 برقــم  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ 1434/9/14هـــ املرفــق بهــا الصــك رقــم 34265082 وتاريــخ 
1434/7/11ه الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ).....( القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة املتضمــن دعــوى ).....( ســعودي اجلنســية ضــد/  
).....( مينــي اجلنســية يف التلفــظ عليــه وضربــه، احملكــوم فيــه مبــا دون 
بباطنــه، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة قررنــا 
املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم..،،،
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: 34269659 تاريُخه: 1434/7/16هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33703222  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34316989 تاريخه:  1434/09/10هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- انتهــاك حرمــة منــزل بدخولــه- مطالبــة 
املدعــي باملجــازاة- إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى - إدانــة املدعــى عليــه .

1- ال عذر ملقر.
2- املواد )196،195،194( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بدخــول بيتــه وغرفــة زوجتــه لغــرض 
ســيئ وقــد حكــم عليــه يف احلــق العــام بالســجن واجللــد، ولــذا فقــد طلــب 
تعزيــره حلقــه اخلــاص- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى جملــة 
نومــه  ولغرفــة  املدعــي  منــزل  بدخــول  أقــر  عليــه  املدعــى  وتفصيــاًل- 
التــي بهــا زوجتــه وال عــذر ملقــر- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه 
بدخــول منــزل املدعــي وانتهاكــه حلرمتــه وقــررت تعزيــره للحــق اخلــاص 
بســجنه ملــدة ســنة وســتة أشــهر وجلــده خمســن جلــدة تكــرر عليــه عشــر 
مــرات وبحضــور املدعــي باحلــق اخلــاص إن أراد احلضــور- عــارض املدعــي 
واملدعــى عليــه علــى احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى 

احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا.... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
اجلزائيــة بنجــران برقــم 33703222 وتاريــخ 1433/12/26هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1433/12/26هـــ  وتاريــخ   332238117 برقــم  باحملكمــة 
 08  :30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/03/14هـــ  املوافــق  الســبت 
رقــم...  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي    ... حضــر  وفيهــا 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم تردنــا إفــادة بتبليــغ املدعــى عليــه مــن 
عدمــه وعليــه فقــد مت حتديــد موعــد جلســة أخــرى ويف يــوم االثنــن 
املوافق1434/03/23هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30: 08 وفيهــا حضــر 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه ........ وقــد وردنــا خطــاب مديــر شــرطة الفيصليــة يفيــد فيــه عــدم 
إلــى  املعاملــة  إرســال  قــررت  فقــد  وعليــه  املذكــور  عنــوان  معرفتهــم 
شــرطة الفيصليــة ألجــل إحضــار املذكــور رفــق املعاملــة يف أي وقــت 
مــن أوقــات الــدوام الرســمي وختمــت اجللســة ويف يــوم األحــد املوافــق 
1434/07/16هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10:15 وفيهــا حضــر املدعــي 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )... ( وادعــى علــى احلاضر 
معــه .... مبوجــب الســجل املدنــي رقــم قائــاًل يف دعــواه: أثنــاء خروجــي 
لعملــي يف يــوم اخلميــس 1434/09/18هـــ شــاهدت املدعــى عليــه وكان 
يظهــر عليــه مظهــر اخلــوف فلمــا وصلــت إلــى مقــر عملــي اتصلــت علــي 
زوجتــي وأخبرتنــي بــأن يف البيــت حرامــي فخرجــت مــن عملــي واتصلــت 
علــى غرفــة العمليــات وبعدهــا حضــرت الدوريــة وأنــا أتهــم هــذا احلاضــر 
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ــه  ــي لغــرض ســيء وقــد حكــم علي ــي وغرفــة زوجت بقيامــه بدخــول بيت
يف احلــق العــام بالســجن مــدة خمســة أشــهر وتعزيــره باجللــد وأنــا أطلــب 
ــى  ــره حلقــي اخلــاص هــذه دعــواي. وبعــرض مــا جــاء يف الدعــوى عل تعزي
املدعــى عليــه قــال: أقــر بأنــه يف متــام الســاعة اخلامســة والنصــف صباحــًا 
مــن يــوم اخلميــس املوافــق 1432/9/18هـــ قمــت بالدخــول إلــى منــزل 
املدعــو/ بشــقق ) ( واجتهــت إلــى غرفــة النــوم وكانــت مقفلــة وفتحتهــا 
الغرفــة وكانــت زوجتــه صاحيــة  فوجــدت زوجــة املدعــي وأبنــاءه يف 
ــي للغرفــة قامــت الزوجــة  ــد دخول ــا بيدهــا وعن ــوم وكان جواله مــن الن
بالصيــاح بقولهــا )حرامــي( فهربــت وخرجــت مــن نفــس الشــباك الــذي 
دخلــت معــه واجتهــت إلــى منزلــي بالــدور األول يف نفــس العمــارة هكــذا 
أقــر. وبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه 
بقيامــه بالدخــول ملنــزل املدعــي ولغرفــة نومــه التــي بهــا زوجتــه، وال 
عــذر ملقــر، فقــد ثبــت لــدي إدانتــه بدخولــه ملنــزل املدعــي وانتهاكــه 
حلرمــة منزلــه. عليــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه يف احلــق اخلــاص 
باآلتــي: ســجنه مــدة ســنة وســتة أشــهر يحتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى 
ذمــة هــذه القضيــة، جلــده خمســن جلــدة تعزيــرًا تكــرر عليــه عشــر 
مــرات بــن كل دفعتــن مــدة شــهر وبحضــور املدعــي باحلــق اخلــاص 
إن أراد احلضــور. ومبــا ســلف حكمــت. وبعــرض احلكــم علــى املدعــي 
قــرر: عــدم القناعــة بالئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لذلــك، وجــرى إعالمــه 
مبنطــوق املــواد اآلتيــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وهــي: أواًل: املــادة 
ــون  ــز ثالث ــب التميي ــة: مــدة االعتــراض بطل الرابعــة والتســعون بعــد املائ
يومــًا مــن تاريــخ تســلم صــورة احلكــم، وحتــدد احملكمــة بعــد النطــق 
باحلكــم موعــدًا أقصــاه عشــرة أيــام لتســلم صــورة احلكــم. مــع إثبــات 
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ذلــك يف ضبــط القضيــة وأخــذ توقيــع طالــب التمييــز علــى ذلــك، ويف 
حالــة عــدم حضــوره لتســلم صــورة احلكــم تــودع يف ملــف الدعــوى يف 
التاريــخ نفســه، مــع إثبــات ذلــك يف ضبــط القضيــة بأمــر مــن القاضــي. 
ويعــد اإليــداع بدايــة مليعــاد الثالثــن يومــًا املقــررة لطلــب متييــز احلكــم، 
وعلــى اجلهــة املســؤولية عــن الســجن إحضــاره لتســلم صــورة احلكــم 
خــالل املــدة احملــددة لتســلمها، وكذلــك إحضــاره لتقــدمي اعتراضــه 
يف املــدة احملــددة لتقــدمي االعتــراض. ثانيــًا: املــادة اخلامســة والتســعون 
بعــد املائــة: إذا لــم يقــدم طالــب التمييــز الئحــة االعتــراض خــالل املــدة 
املنصــوص عليهــا يف املــادة الرابعــة والتســعن بعــد املائة، ترفع احملكمة 
احلكــم إلــى محكمــة التمييــز خــالل خمســة وأربعــن يومــًا مــن تاريــخ 
النطــق باحلكــم. ثالثــًا: املــادة السادســة والتســعون بعــد املائــة: تقــدم 
الالئحــة االعتراضيــة إلــى احملكمــة التــي أصــدرت احلكــم مشــتملة 
علــى بيــان احلكــم املعتــرض عليــه وتاريخــه واألســباب التــي بنــي عليهــا، 
وطلبــات املعتــرض واألســباب التــي تؤيــد اعتراضــه. كمــا قــرر املدعــى 
ختامهــا  وكان  بذلــك  اجللســة  وختمــت  الئحــة  دون  اعتراضــه  عليــه 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق، وصل الســاعة 11:45 وب

ــه وســلم. حــرر يف 1434/7/16هـــ. ــه وصحب آل
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: 34240791 تاريُخه: 1434/8/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33706311

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34333316 تاريخه:1434/10/19هـ

إصابــة  يف  وتســبب  بالضــرب  اعتــداء  خــاص(-  )حــق  الغيــر  إيــذاء 
- مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى - إدانــة 

عليــه. املدعــى 

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 
ومالــه وعرضه(.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليهمــا قامــا باالعتــداء عليــه بالضــرب ممــا 
تســبب يف إصابتــه بكدمــات يف الشــفة العليــا وحتــت الذقــن وحــول 
الرقبــة والكتــف األيســر، ولــذا فقــد طلــب احلكــم عليهمــا بعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى عليــه األول مبــا جــاء يف الدعــوى جملــة 
وتفصيــال كمــا أقــر املدعــى عليــه الثانــي باملشــاركة بقصــد التفريــق 
الصــادر  احلكــم  املدعــي يف  بضــرب  أقــرا  عليهمــا  املدعــى  بينهمــا- 
ضدهمــا للحــق العــام- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليهمــا مبــا 
نســب إليهمــا وقــررت جلــد كل واحــد منهمــا ســتن جلــدة دفعــة واحــدة 
مــع أخــذ التعهــد عليهمــا بعــدم تكــرار مــا بــدر منهمــا- قنــع املدعــى 
عليهمــا باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف محكمــة محافظــة 
شــرورة العامــة وبنــاء علــى املعاملة احملالة لنــا من فضيلة رئيس محكمة 
محافظــة شــرورة العامــة برقــم 33706311 وتاريــخ 1433/12/27 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332250743 وتاريــخ 1433/12/27هـــ بشــأن 
دعــوى ).....( ســعودي بالبطاقــة رقــم ).....( ضــد).....( يف مضاربــة عليــه 
ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/05/20هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 
: 11 وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه األول ).....( 
ــه الثانــي وال مــن  ــم يحضــر املدعــى علي ســعودي بالبطاقــة رقــم).....( ول
ميثلــه ولــم يتقــدم بــأي عــذر وقــد وردنــا خطــاب شــرطة شــرورة رقــم 
2783/102/2 يف 1434/5/8هـــ واملتضمــن تبليــغ املدعــى عليــه الثانــي 
لشــخصه وقــد ادعــى املدعــي قائــال إن املدعــى عليهمــا هــذا احلاضــر 
باجللســة ).....( والغائــب عــن اجللســة ).....( قامــا باالعتــداء علــي وضربــي 
وتســببا يف إصابتــي بكدمــات يف الشــفة العليــا وحتــت الذقــن وحــول 
الرقبــة والكتــف األيســر وصــدر بذلــك تقريــر طبــي مــن مستشــفى 
شــرورة العــام فأطلــب مجازاتهمــا لقــاء ذلــك هكــذا ادعــى وبعــرض 
دعــواه علــى املدعــى عليــه األول ).....( أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي 
صحيــح فقــد قمــت بضربــه ألنــه كان يتكلــم علــى واحــد مــن أقاربــي 
هكــذا أجــاب ثــم جــرى رفــع اجللســة يف الســاعة الثانيــة عشــرة وذلــك 
إلحضــار املدعــى عليــه الثانــي وحــدد لهــم جلســة أخــرى يــوم األحــد 
املوافــق 1434/5/26ه الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 

ــى احلكــم. املوافقــة عل
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علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/20هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الثالثــاء املوافــق 1434/6/13هـــ 
املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  فتحــت  والنصــف  التاســعة  الســاعة 
واملدعــى عليــه واملدعــى عليــه الثانــي الســعودي بالبطاقــة رقــم وبعــرض 
دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي مــن 
مشــاركتي فصحيــح غيــر أننــي كنــت أريــد التفريــق بينهمــا وليــس 
قصــدي الضــرب هكــذا أجــاب ثــم أطلعــت علــى القــرار رقــم 3/45/ص 
يف 1433/7/13ه الصــادر ضــد املدعــى عليهمــا يف احلــق العــام واملتضمن 
إقرارهمــا مبضاربــة املدعــي وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومصادقــة املدعــى عليهمــا علــى قيامهمــا بضــرب املدعــي وألن مــا قامــا 
بــه يعــد فعــال محرمــا ومعاقــب عليــه شــرعا ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم: »كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه«. فقــد 
حكمــت علــى املدعــى عليهمــا بجلــد كل واحــد منهمــا ســتن جلــدة 
دفعــة واحــدة وأخــذ التعهــد عليهمــا بعــدم تكــرار مــا بــدر منهمــا وبذلــك 
حكمــت وبعرضــه عليهــم قــرر املدعــي عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب 
رفعهــا حملكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وجــرى 
تســليمه صــورة مــن القــرار لتقــدمي اعتراضــه خــالل املــدة املقــررة نظامــا 
واملدعــى عليهمــا قــررا القناعــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/13هـــ
1434/11/24هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  وقــد   9:22 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
االســتئناف بعســير برقم 342205863 يف 1434/11/6هـ مشــفوعا بها 
قــرار الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة رقم 34333316 وتاريــخ 1434/10/19هـ 
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واملتضمــن املوافقــة علــى احلكــم الصــادر منــا بالقــرار رقــم 34240791 
وتاريــخ 1434/8/28هـــ وحتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/11/24هـــ
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: 34175650 تاريُخه: 1434/4/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34107315

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34235173 تاريخه:1434/6/10هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالســب والشــتم عــن طريــق رســالة 
جــوال - مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إقــرار املدعــى عليــه مبــا جــاء يف 

الدعــوى - إدانــة املدعــى عليــه.

قــال يف كشــاف القنــاع: »كل مــا فيــه إيــذاء ليــس بصريــح يف الزنــى 
فيعــزر بــه الرتكابــه معصيــة وكفــا لــه عــن أذى املعصومــني«.

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه بأنــه أرســل لــه رســالة جــوال تتضمــن 
شــتمه لــه مبــا جــاء يف دعــواه، وطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
ذلــك- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي وقــدم اعتــذاره عمــا 
بــدر منــه- مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه أمــر محــرم يوجــب تعزيــره ألن 
فيــه إيــذاء لغيــره- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه 
وقــررت جلــده خمــس جلــدات بحضــور املدعــي- قنــع املدعــي باحلكــم 
وعــارض عليــه املدعــى عليــه- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة 

علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بينبــع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1434/03/04هـــ  وتاريــخ   34107315 برقــم  املســاعد  بينبــع  العامــة 
واملقيــدة باحملكمــة برقــم 34562323 وتاريــخ 1434/03/04هـــ ففــي 
يــوم األربعــاء املوافــق 1434/03/18هـــ الســاعة الثامنــة صباحــا افتتحــت 
اجللســة وفيها حضر ... املدعي ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني 
رقــم .... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه شــرعا رغــم تبلغــه 
باملوعــد شــخصيا حســب إفــادة محضــري اخلصــوم برقــم 34562323 
يف 1434/03/13هـــ لــذا قــررت النظــر يف الدعــوى فســألت املدعــي 
عــن دعــواه فقــرر قائــال ان املدعــى عليــه شــتمني عبــر رســالة جــوال 
ــك هــذه  ــاء ذل ــره لق ــه وتعزي ــب احلكــم علي ــي واطــي اطل ــي انن وقــال عن
دعــواي وبطلــب البينــة مــن املدعــي طلــب إمهالــه إلحضارهــا فأجيــب 
لطلبــه ولــذا رفعــت اجللســة .ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/04/01 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 08:30 وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  وبســؤال 
املدعــى عليــه عمــا ذكــره املدعــي أجــاب قائــال بــأن مــا ذكــره املدعــي 
صحيــح وأنــا اعتــذر عمــا حصــل منــي هكــذا أجــاب وبنــاء علــى مــا ســبق 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه بصحــة مــا ذكــره املدعــي 
وحلرمــة ايــذاء النــاس والتلفــظ عليهــم قــال يف كشــاف القنــاع ) ..مــن 
كل مــا فيــه ايــذاء ليــس بصريــح يف الزنــى فيعــزر بــه الرتكابــه معصيــه 
وكفــا عــن أذى املعصومــن (. لــذا فقــد ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه 
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بقولــة للمدعــي ) يــا واطــي ( وحكمــت عليــه بجلــده خمــس جلــدات 
وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم  لــي  مــا ظهــر  بحضــور املدعــي هــذا 
علــى املدعــي قــرر قناعتــه كمــا قــرر املدعــى عليــه اعتراضــه بالئحــة 
اعتراضيــه فأفهمتــه بــأن لــه مــدة ثالثــن يومــا تبــدأ مــن هــذا اليــوم فــاذا 
مضــت املــدة ولــم يتقــدم املدعــي بشــيء فــأن احلكــم يكتســب القطعيــة 
ويســقط حقــه يف االعتــراض فجــرى تســليمه صــوره مــن صــك احلكــم. 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/04/01 هـــ.
ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/06/26 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
11:15 وفيهــا قــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مصادقــا 
عليهــا بالقــرار رقــم 34235173 وتاريــخ 1434/06/10هــــ وهــذا نصــه 
)وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وبــاهلل 
 ..... .... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف  التوفيــق( قاضــي اســتئناف 
وبــاهلل  ومجــاز.  األصــل  موقــع يف   .... الدائــرة  رئيــس  وتوقيعــه  ختمــه 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/6/26هـــ.
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: 3455790 تاريُخه: 1434/3/4هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34107904

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34167375 تاريخه: 1434/03/21هـ

 - إصابــة  وتســبب يف  بالضــرب  اعتــداء  )حــق خــاص(-  الغيــر  إيــذاء 
مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إيجابيــة التقريــر الطبــي للمدعــي - إقــرار 

املدعــى عليــه بالدعــوى - إدانــة املدعــى عليــه.

قول اهلل تعالى: )وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين(.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام باالعتــداء عليــه بالضــرب ممــا 
ــه بكدمــات بالوجــه والركبتــن وســجحات بالظهــر  تســبب يف إصابت
وحتركــت بعــض أســنانه مــع نزيــف يســير بالفــم، ولــذا فقــد طلــب 
احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء 
يف الدعــوى جملــة وتفصيــال- املدعــى عليــه أقــر بضــرب املدعــي وإحلــاق 
اآلمنــن  علــى  االعتــداء  حــرم  قــد  والشــرع  بــه  املذكــورة  اإلصابــات 
بغيــر حــق- قضــت احملكمــة بســجن املدعــى عليــه عشــرة أيــام وجلــده 
خمســن جلــدة دفعــة واحــدة مــع أخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل 
قــررت  عليــه-  املدعــى  عليــه  وعــارض  باحلكــم  املدعــي  قنــع  ذلــك- 

محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34107904 وتاريــخ 
وتاريــخ    34464667 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/3/4هـــ 
1434/02/24هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/03/04هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 10 وفيهــا حضــر).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
مجلــس  يف  معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى  رقــم).....(  املدنــي  الســجل 
احلكــم  ).....( ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).....( قائــال يف 
حتريــر دعــواه إنــه يف تاريــخ: 1433/06/03هـــ ويف حــي ).....( باملدينــة 
املنــورة قــام املدعــى عليــه باالعتــداء علــي وضربنــي بيــده علــى وجهــي 
وجنبــي عــدة ضربــات حتــى ســقطت علــى األرض وحلــق بــي كدمــات 
بالوجــه والركبتــن وســجحات بالظهــر وحتركــت بعــض أســناني مــع 
نزيــف يســير بالفــم مــن جــراء ذلــك وقــد صــدر بحقــي التقريــر الطبــي 
الصــادر مــن مستشــفى امليقــات باملدينــة املنــورة برقــم 23/1131/22 
يف 1433/6/3هـــ وهــو متضمــن مــا ذكرتــه مــن اإلصابــات التــي حلقــت 
بــي ومــدة الشــفاء خمســة أيــام لــذا أطلــب احلكــم بتأديــب املدعــى عليــه 
لقــاء اعتدائــه وإحلــاق اإلصابــات بــي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه 
عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه 
صحيــح ففــي التاريــخ املذكــور يف الدعــوى وقــع بينــي وبــن املدعــي 
مشــادة كالميــة متاســكنا باأليــدي وقــد ضربتــه بيــدي علــى وجهــه 
ــة  ــات املبين ــك وحلقــه اإلصاب ــى األرض مــن جــراء ذل ــه فســقط عل وجنبي
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يف دعــواه وهــي منــي دون غيــري وقــد حكــم علــي يف احلــق العــام باجللــد 
والســجن هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى اإلطــالع علــى التقريــر الطبــي 
املرفــق باملعاملــة و الصــادر مــن مستشــفى امليقــات باملدينــة املنــورة برقــم 
23/1131/22 يف 1433/06/03هـــ املتضمــن إصابــة املدعــي بكدمــة 
بالوجه وأخرى بالركبة اليمنى وسجحات بالظهر وحترك يف األسنان 
ونزيــف يســير بالفــم ومــدة الشــفاء خمســة أيــام كمــا جــرى اإلطــالع 
علــى القــرار الشــرعي الصــادر منــي يف احلــق العــام برقــم 33446254 يف 
1433/11/03هـــ واملصــدق مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
أيــام  عشــرة  وســجنه  جلــدة  عليــه خمســن  املدعــى  بجلــد  والقاضــي 
وأخــذ التعهــد عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا 
ــداء وضــرب  ــى دعــوى املدعــي فأقــر باالعت ــه صــادق عل أن املدعــى علي
املدعــي وإحلــاق اإلصابــات بــه املذكــورة آنفــًا ومبــا أن الشــرع قــد حــرم 
االعتــداء علــى اآلمنــن بغيــر حــق فقــال ســبحانه )وال تعتــدوا إن اهلل 
حــد  يشــرع يف كل معصيــة ال  التعزيــر  أن  ومبــا  املعتديــن(  يحــب  ال 
فيهــا وال كفــارة جلميــع مــا ذكــر فقــد حكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه 
للحــق اخلــاص وذلــك بجلــده خمســن جلــدة تقــع علــى بدنــه دفعــة واحــدة 
ويســجن عشــرة أيــام كاملــة ويؤخــذ عليــه التعهــد بعــد م العــودة ملثــل 
ذلــك وبعرضــه قــرر املدعــي قناعتــه باحلكــم أمــا املدعــى عليــه فقــرر 
عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه إلــى محكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة 20 
: 10 وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/3/4هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ... وبعــد:-  فقــد 
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جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائية الســابعة يف محكمة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة  برقــم 34464667 وتاريــخ 
1434/3/4هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ).....( 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة  برقــم 3455790 وتاريــخ 
1434/3/4هـــ احملكــوم فيــه مبــا دون بباطــن القــرار ، املتضمــن دعــوى 
املدعــي العــام ضــد احلــدث/ ).....(  ) العمــر16 ســعودي اجلنســية ( املتهــم 
يف مضاربــة ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 34219039 تاريُخه: 1434/5/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34149417

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34274125 تاريخه: 19/ 1434/07هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالســب واللعــن - مطالبــة املدعــي 
باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - عجــز عــن إقامــة البينــة- 

ميــني علــى نفــي الدعــوى- رد الدعــوى.

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى 
نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــني علــى املدعــى عليــه(.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بســبه ولعــن والديــه كمــا أنــه قــام 
مبضايقتــه ومطاردتــه بالســيارة، وطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
لقــاء ذلــك - أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي جملــة 
ــب ميــن املدعــى  ــة تثبــت دعــواه وطل ــه بين وتفصيــال - املدعــي ليــس لدي
عليــه علــى نفيهــا فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- قضــت احملكمــة بعــدم 
اســتحقاق املدعــي ملــا يدعيــه لعــدم ثبــوت دعــواه- قنــع املدعــى عليــه 
باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

علــى احلكــم.
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...... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا 
برقــم  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املكلــف  األحســاء  محافظــة 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/04/01 وتاريــخ   34149417
34794771 وتاريــخ 1434/4/1هـــ حضــر...... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...... وادعــى ضــد ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
ــاًل لقــد ســبق وان قــام هــذا احلاضــر معــي  الســجل املدنــي رقــم ...... قائ
مبضايقتــي ومطاردتــي بالســيارة كمــا انــه قــام بســبي ولعــن والــدي 
ــة أخ املدعــى  ــزوج بابن ــأن شــقيقي مت ــه لقــاء ذلــك علمــا ب ــب مجازات اطل
عليــه وتوجــد بينهمــا عــداوة وقــد حلقنــي بتلــك العــداوة وبعــرض تلــك 
ــا ذكــره املدعــي  ــال ال صحــة مل ــه أجــاب قائ ــى املدعــى علي الدعــوى عل
مــن مضايقتــي لــه ومطاردتــي لــه بالســيارة كمــا ال صحــة ملــا ذكــره 
املدعــي مــن قيامــي بســبه ولعــن والــده لــذا فليــس لــه حــق عنــدي وبــرد 
ذلــك علــى املدعــي قــال الصحيــح هــو مــا ذكرتــه يف دعــواي وليــس 
ــه  ــى نفــي دعــواي فــان هــو حلــف فــال أطالب ــه عل ــب ميين ــه واطل لــدي بين
بشــي بخصــوص هــذه الدعــوى وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه اســتعد 
بــأداء اليمــن وأداهــا قائــال واهلل العظيــم أننــي لــم أضايــق ...... هــذا 
احلاضــر معــي ولــم أطــارده بالســيارة ولــم أقــم بســبه ولعــن والــده لــذا 
وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة وحيــث طلــب املدعــي مجــازاة املدعــى 
ــه بالســيارة وقيامــه بســبه ولعــن  ــي ل ــه ومطاردت ــي ل ــه لقــاء مضايقت علي
والــده وإن املدعــى عليــه قــد انكــر ذلــك وإنــه ال بينــة لــدى املدعــي علــى 
دعــواه وإن املدعــي قــد طلــب ميــن خصمــه علــى نفــي دعــواه وإن املدعــى 
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ــه الصــالة والســالم  ــه علي ــأداء اليمــن وأداهــا ولقول ــه قــد اســتعد ب علي
)لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى أنــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن 
اليمــن علــى املدعــى عليــه ( وملــا هــو مقــرر شــرعًا مــن أن اليمــن تقطــع 
اخلصومــة يف احلــال لــذا فقــد حكمــت بعــدم اســتحقاق املدعــي ...... 
لدعــواه ضــد ...... لعــدم ثبوتهــا وبذلــك حكمــت وبعرضــه قــرر املدعــي 
عــدم قناعتــه بــه وطلــب تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فجــرى إفهامــه بأنــه 
ســوف يتــم تســليمه صــورة مــن القــرار الشــرعي هــذا اليــوم وإن لــه مــدة 
ثالثــن يومــًا تبــدأ مــن تاريــخ اســتالمه بعدهــا يســقط حقــه يف تقــدمي 
الالئحــة أمــا املدعــى عليــه فقــرر قناعتــه بــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/21هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء املكلــف 
الشــيخ...... برقــم 34/794771 وتاريــخ 1434/7/3هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر مــن فضيلته املســجل برقــم 34219039 وتاريــخ 1434/5/21هـ 
اخلــاص بدعــوى ...... ضــد ...... يف قضيــة ســب أو شــتم وقــد تضمن القرار 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكم واهلل املوفق وصلى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 14347/7/18هـــ.
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: 34259492 تاريُخه: 1433/7/4هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34176629

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34300798 تاريخه: 1434/8/21هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالســب واتهــام الشــرف - مطالبــة 
املدعيــة  افتقــاد   - الدعــوى  عليــه  املدعــي  إنــكار   - باملجــازاة  املدعيــة 

البينــة - ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى- رد الدعــوى.

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى 
مــن أنكــر(.

ادعــت املدعيــة بــأن املدعــى عليــه قــام بالتلفــظ عليهــا وذلــك باتهــام 
شــرفها حيــث ذكــر أن أحــد األشــخاص يكثــر دخولــه وخروجــه إلــى 
شــقتها وأن هنــاك ســيارات مختلفــة تركــب معهــا كمــا أنــه ينظــر إليهــا 
بحــدة وال يغــض بصــره عنهــا، ولــذا فقــد طلبــت احلكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعيــة 
جملــة وتفصيــال- طلبــت احملكمــة مــن املدعيــة أن تقــدم بينتهــا علــى 
دعواهــا فعجــزت عــن ذلــك وطلبــت ميــن املدعــى عليــه علــى نفيهــا فأداها 
دعــوى  عــن  النظــر  بصــرف  منــه- قضــت احملكمــة  طلــب  مــا  طبــق 
املدعيــة- عارضــت املدعيــة علــى احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف 

ــى احلكــم. ــة املوافقــة عل باألكثري
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34176629 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34942251 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/4/16
افتتحــت  املوافق1434/06/20هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  1434/4/16ه 
اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة .... ســعودية بالســجل املدنــي رقــم.....  
واملعــرف بهــا مــن قبــل ابنهــا ).....( ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).....( 
وحضــر املدعــى عليــه ).....( ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).....( وادعــت 
ــًة إن املدعــى عليــه يســكن يف إحــدى شــقق العمــارة التــي  املدعيــة قائل
أســكن فيهــا وقــد اعتــدى علــى خصوصيتــي واتهــم شــريف حيــث ذكــر 
أن أحــد األشــخاص ويعمــل مدرســًا  كثــر دخولــه وخروجــه لشــقتي 
وهنــاك ســيارات أشــكال وألــوان أركــب معهــا وبلــغ أحــد ســكان 
العمــارة أنــه ســيقوم بإبــالغ الهيئــة عنــي كمــا أنــه ينظــر إلــي بحــدة وال 
ــات  ــب إثب ــه غــض البصــر فقــال أبنظــر إليــك أطل ــت ل يغــض بصــره وقل
إدانتــه بذلــك وتعزيــره هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــاًل مــا ذكرتــه املدعيــة غيــر صحيــح ســوى أنــي ســألت وهــو 
أحــد ســكان العمــارة عــن رجــل يدخــل ويخــرج يف العمــارة فقــال لــي 
إن هــذا مــدرس خصوصــي يأتــي ليــدرس أبنــاء املدعيــة هــذه إجابتــي 
ــة  ــب مهل ــت نعــم وأطل ــى ذلــك فقال ــة عل ــة هــل لديــك بين وبســؤال املدعي
إلحضارهــا هكــذا أجابــت وعليــه رفعــت اجللســة لذلــك ويف يــوم الثالثــاء 
املدعيــة  حضــرت  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/07/04 
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واملعــرف بهــا مــن قبــل ابنهــا وبســؤالها عــن بينتهــا فقالــت طلبــت مــن 
الشــاهد احلضــور ورفــض أطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواي 
هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال مســتعد ببــذل اليمــن 
فحلــف قائــاًل بعــد إذنــي لــه وبعــد تخويفــه مبــآالت اليمــن الكاذبــة 
)واهلل الــذي ال إلــه إال هــو الــذي يعلــم الســر وأخفــى أنــي غــاض بصــري 
عــن  ولــم أتهمهــا بشــرفها هكــذا أحلــف ( فبنــاء علــى مــا ســلف مــن 
الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى أوراق املعاملــة مبــا فيهــا محضــر 
االســتدالل الصــادر مــن شــرطة التنعيــم مبكــة ونظــرا إلنــكار املدعــى 
عليــه دعــوى املدعيــة ولعــدم تقــدمي املدعيــة بينــة علــى دعواهــا ولطلبهــا 
ميــن املدعــى عليــه وحللــف املدعــى عليــه علــى نفــي دعــوى املدعيــة ولقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر( ملــا 
ســبق كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعيــة وبعــرض ذلــك عليهــا 
قــررت االعتــراض بالئحــة وجــرى تســليمها صــورة مــن القــرار الشــرعي 
وأفهمــت بنظــام االعتــراض وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/7/4هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم )34942251( وتاريخ 
الشــيخ/).....(  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/8/9ه 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم )34259492( 
وتاريــخ 1434/7/4ه املتضمــن دعــوى املدعيــة ).....( ســعودية اجلنســية 
ضــد ).....( ســعودي اجلنســية بشــأن ســب وشــتم، احملكــوم فيــه مبــا دون 
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بباطــن القــرار، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
قررنــا باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34248488 تاريُخه: 1434/6/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34221527

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34296772 تاريخه: 14/ 1434/8هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالســب والتلفــظ أمــام مجلــس 
القضــاء - مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى 
- بينــة املدعــي غيــر موصلــة- رد شــهادة الوكيــل ملوكلــه فيمــا هــو 
وكيــل فيــه- ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى- رد الدعــوى.

1- قول اهلل تعالى: ))وأشهدوا ذوي عدل منكم ((.
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــني 

علــى مــن أنكــر(.
3- قــول ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــي )258/7(: »وال تقبــل شــهادته 

لــه-أي الوكيــل ملوكلــه- فيمــا هــو وكيــل فيــه ..إلــخ«.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بســبه والتلفــظ عليــه مبــا جــاء يف 
دعــواه وذلــك أثنــاء ترافعهمــا أمــام إحــدى احملاكــم، وطلــب احلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي ســوى أنــه أثنــاء نظــر قضيــة حضانــة أقامهــا املدعــي 
ســأله القاضــي بصفتــه وكيــاًل عــن ابنتــه: هــل املدعــي أهــل للحضانــة؟ 
فأجــاب بأنــه ليــس أهــاًل للحضانــة فهــو متهــاون يف الصــالة وكثيــر 
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ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
املعاملــة  علــى  وبنــاء  باخلبــر  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ).....( أنــا 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر 
باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/13هـــ  وتاريــخ   34221527 برقــم 
الثالثــاء  يــوم  ففــي  1434/05/13هـــ  وتاريــخ   341177869 برقــم 
املوافق1434/06/20هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09 وفيهــا حضــر 
.... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).....( وادعــى علــى احلاضــر .... ســعودي 
بالســجل املدني رقم ).....( قائاًل يف دعواه إن املدعى عليه والد طليقتي 
وهــو خالــي شــقيق والدتــي وقــد أقمــت دعــوى يف احملكمــة العامــة ضــد 
طليقتــي بطلــب حضانــة ابنتــي وعمرهــا ثــالث ســنوات وكان موعــد 
اجللسة هو 1434/5/12هـ لدى القاضي باحملكمة العامة باخلبر ).....( 
وقــد حضــر املدعــى عليــه وكيــاًل عــن ابنتــه وقــد قــال املدعــى عليــه عنــي 
يف مجلــس القضــاء بأنــي ســكير نكيــر راعــي دســكوات ومراقــص 
وغيــر صالــح للتربيــة وبنــاًء عليــه أطلــب تأديبــه لقــاء ســبه وشــتمه لــي 

دعــواه  علــى  بينتــه  يقــدم  أن  املدعــي  مــن  طلبــت احملكمــة  الســفر- 
منهمــا  األول  شــهادة  رد  قــررت  أن احملكمــة  إال  شــاهدين  فأحضــر 
ألنــه وكيــل للمدعــي يف كال القضيتــن ورد شــهادة الثانــي ألنــه عجــز 
عــن إحضــار معدلــن لــه- طلــب املدعــي ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي 
دعــواه فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- قضــت احملكمــة بعــدم ثبــوت دعــوى 
املدعــي جتــاه املدعــى عليــه- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه 

املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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بهــذا الــكالم هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب 
بقولــه إن املدعــي ابــن شــقيقتي وقــد تــزوج ابنتــي قبــل خمــس ســنوات 
تقريبــًا وحصــل الطــالق بينهمــا قبــل ســنتن تقريبــًا وبينهمــا بنــت اســمها 
).....( عمرهــا ثــالث ســنوات وهــي لــدى والدتهــا ابنتــي وقــد أقــام املدعــي 
دعــوى ضــد ابنتــي يطلــب حضانــة ابنتهمــا فحضــرت وكيــاًل عــن ابنتــي 
يف تاريــخ 1434/5/12هـــ لــدى القاضــي يف احملكمــة العامــة باخلبــر 
).....( وقــد ســألني القاضــي هــل املدعــي أهــل للحضانــة فقلــت إنــه ليــس 
أهــاًل للحضانــة فهــو متهــاون يف الصــالة وكثيــر الســفر هــذا مــا قلتــه 
فقــط بعــد ســؤال القاضــي لــي واملدعــي فعاًل متهــاون يف الصالة وكثير 
الســفر وهــو يعلــم ذلــك هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال 
نعــم أنــا كثيــر الســفر لـــ......... لكــن معظــم ســفري لـــ......... مــع أهلــي 
وأحيانــًا أســافر لوحــدي وأحيانــًا مــع بعــض الشــباب وأحضــر قاعــات 
الســينما وأشــاهد األفــالم فيهــا أفــالم حركيــة ورومانســية وحــروب 
وأمــا الصــالة فصــالة الفجــر أصليهــا إذا اســتيقظت للــدوام ويف هــذه 
ــي ال  ــك ألن ــا وذل ــع بعــد خــروج وقته ــد الســابعة إال رب ــا عن ــام أصليه األي
أســتيقظ للــدوام إال يف هــذا الوقــت وباقــي الصلــوات أصليهــا يف وقتهــا 
يف املســجد وأمــا مــا ذكــره املدعــي مــن أنــه لــم يتلفــظ باأللفــاظ التــي 
ذكرتهــا يف دعــواي فغيــر صحيــح ولــدي شــاهدين علــى صحــة كالمــي 
وهمــا حاضريــن معــي وأطلــب ســماع شــهادتهما ثــم حضــر ).....( ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ).....( وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال إنــي 
اعمــل يف مكتــب القاضــي يف احملكمــة العامــة باخلبــر ).....( ويف شــهر 
الشــيخ  لــدى  هنــاك جلســة  التاريــخ كان  أذكــر  األولــى ال  جمــادى 
وطــريف الدعــوى همــا املدعــي واملدعــى عليــه ).....( وكيــاًل عــن ابنتــه يف 
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قضيــة حضانــة وكنــت متواجــدًا يف املكتب وســمعت الشــيخ يســأل هل 
املدعــي أهــاًل حلضانــة البنــت فقــال املدعــى عليــه راعــي بحريــن هــذا مــا 
لــدي مــن شــهادة كمــا ).....(حضــر ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).....( 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال إنــي وكيــل للمدعــي وقــد أقــام 
دعــوى يف احملكمــة العامــة ضــد طليقتــه بشــأن حضانــة ابنتهــا وقــد 
وكلنــي يف الترافــع بالدعــوى وحضرنــا لــدى الشــيخ وقــد ســأل الشــيخ  
املدعــى عليــه هــل املدعــى أهــاًل للحضانــة فقــال إنــه ســكير نكيــر 
راعــي بنــات راعــي مراقــص وبـــ........ هــذا مــا لــدي مــن شــهادة هكــذا 
ــة فقــال ال يوجــد لــدي شــهود  ــادة بين شــهدا وبســؤال املدعــي ألديــك زي
غيــر هذيــن الشــاهدين وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهما علــى املدعــى 
عليــه قــال أمــا الشــاهد األول  فــال أعلــم عــن حالــه وقــد يكــون بينــه 
وبــن املدعــي ).....( عالقــة وشــهادته غيــر صحيحــة وال أقبــل بهــا وأمــا 
الشــاهد فهــو وكيــل املدعــي يف القضيــة املقامــة يف احملكمــة العامــة 
وكذلــك وكيلــه يف هــذه القضيــة فهــو مــن أقــام الدعــوى عنــه وكتــب 
ــه فهــو يهمــه كســب  صحيفــة الدعــوى فهــذه الشــهادة فيهــا مصلحــة ل
القضيــة للفائــدة املاديــة واملعنويــة وشــهادته غيــر صحيحــة وال أقبــل بهــا 
هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى الشــاهدين قال الشــاهد ال يوجد لي أي 
عالقــة باملدعــي  وقــال الشــاهد  نعــم أنــا وكيــل للمدعــي ).....( يف هــذه 
القضيــة وقــد قــام موظــف مكتبــي بكتابــة صحيفــة الدعــوى والتقــدم 
بهــا للترافــع عنــه وكذلــك وكيلــه يف القضيــة املنظــورة لــدى الشــيخ 
هكــذا قــرر وبطلــب معدلــن للشــاهد ).....( قــال الشــاهد ).....( أنــا ال 
أســتطيع إحضــار معدلــن لــي ولــن أحضرهــم هكــذا قــرر ثــم أقفلــت 
ــا محمــد.  ــى نبين اجللســة الســاعة العاشــرة للتأمــل وصلــى اهلل وســلم عل
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ــوم األربعــاء 1434/6/21هـــ  ــه يف هــذا الي ــم إن احلمــد هلل وحــده وبعــد ث
الســاعة الثامنــة والنصــف افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــي واملدعــى 
عليــه وجــرى افهــام املدعــي بــأن لــه ميــن املدعــى عليــه ).....( علــى نفــي 
دعــواه فقــال أنــا أطلبهــا وأقبــل بهــا وبعــرض اليمــن علــى املدعــى عليــه 
ــم أقــل عــن  ــي ل ــم أن ــاًل واهلل العظي ــف قائ ــه فحل ــم أذنــت ل اســتعد بهــا ث
املدعــي أنــه ســكير نكيــر راعــي دســكوات ومراقــص وغيــر صالــح 
ــاء نظــر الدعــوى لــدى القاضــي يف احملكمــة العامــة  للتربيــة وذلــك اثن
باخلبــر الشــيخ  واهلل العظيــم هكــذا حلــف فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وحيــث أنكــر املدعــى عليــه الدعــوى وال بينــة مثبتــة 
للمدعــي علــى دعــواه وأمــا الشــاهد فقــد قــرر بأنــه ال يســتطيع احضــار 
معدلــن وقــد قــرر العلمــاء رحمهــم اهلل تعالــى بــأن مــن شــروط الشــاهد 
العدالــة لقــول اهلل تعالى))وأشــهدوا ذوي عــدل منكــم ((وأمــا الشــاهد  
فهــو وكيــل للمدعــي وهــو مــن كان يترافــع عنــه لــدى الشــيخ ويدعــي 
ــك  ــه األلفــاظ محــل الدعــوى وهــو كذل ــه صــدرت من ــأن املدعــى علي ب
ــة فهــو يف احلقيقــة خصــم  مــن كتــب صحيفــة الدعــوى يف هــذه القضي
للمدعــى عليــه قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف املغنــي)258/7(: ))وال 
تقبــل شــهادته لــه-أي الوكيــل ملوكلــه- فيمــا هــو وكيــل فيــه ألنــه 
يثبــت لنفســه حقــا بدليــل أنــه إذا وكلــه يف قبــض حــق فشــهد بــه لــه ثبــت 
اســتحقاق قبضــه وألنــه خصــم فيــه بدليــل أنــه ميلــك املخاصمــة فيــه((. 
وحيــث حلــف املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى ولقــول النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم))البينة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر(( لــذا 
فقــد حكمــت بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى عليــه وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي واســتعد 
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الســبت  يــوم  احملكمــة  مبراجعــة  فأفهــم  اعتراضيــة  الئحــة  بتقــدمي 
1434/6/24هـــ الســتالم صــورة احلكــم وتقــدمي اعتراضــه خــالل ثالثن 
ــة  ــراض كمــا قــررت الكتاب ــم يقدمــه ســقط حقــه يف االعت يومــًا إن ل
لدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام إلكمــال الــالزم حيــال املدعــي  لتهاونــه 
يف صــالة الفجــر وأقفلــت اجللســة الســاعة التاســعة وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد.
ــوم االربعــاء 1434/7/26هـــ  ــه يف هــذا الي ــم إن احلمــد هلل وحــده وبعــد ث
املــدة  انتهــت  وقــد  اجللســة  افتتحــت  والنصــف  عشــر  الثانيــة  الســاعة 
النظاميــة لالعتــراض ولــم يقــدم املدعــي  الئحتــه االعتراضيــة لــذا فقــد 
ســقط حقــه يف االعتــراض وقــررت إحالــة املعاملــة حملكمــة االســتئناف 

ــا محمــد. ــى نبين ــى اهلل وســلم عل لتدقيــق احلكــم وصل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 
34/1177869 وتاريــخ 1434/7/29هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
341892585 وتاريــخ 1434/8/6هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ).....( املســجل برقــم 34248488 
وتاريــخ 1434/6/21هـــ اخلــاص بدعــوى/).....( ضــد/).....( يف قضيــة 
قــذف وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

1434/8/13هـــ. يف 
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: 34281307 تاريُخه: 1434/7/26هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34228115

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34380493 تاريخه: 1434/12/18هـ

 - والشــتم  والســب  بالقــذف  اعتــداء   - خــاص(  )حــق  الغيــر  إيــذاء 
مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - بينــة املدعــى 
غيــر موصلــة - رد شــهادة - ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى - رد 

الدعــوى.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ادعــى وكيــل املدعيــة بــأن املدعــى عليــه قــام بقــذف موكلتــه ووصفهــا 
بحــد  عليــه  احلكــم  وطلــب  دعــواه،  املذكــور يف  البــذيء  بالــكالم 
القــذف لقــاء ذلــك- أنكــر وكيــل املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى 
أن  مــن وكيــل املدعيــة  املدعــي جملــة وتفصيــال- طلبــت احملكمــة 
يقــدم بينتــه علــى دعــواه فأحضــر شــاهدًا واحــدًا إال أن احملكمــة قــررت 
رد شــهادته لظهــور تربصــه باملدعــى عليــه، كمــا قــدم تســجيال صوتيــًا 
لــم يثبــت أنــه بصــوت املدعــى عليــه، ومــؤدى ذلــك أن بينتــه غيــر موصلــة 
إلثبــات دعــواه -طلــب وكيــل املدعيــة ميــن املدعــى عليــه على نفــي دعواه 
فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- قضــت احملكمــة بصــرف النظر عــن دعوى 



337

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا..... مســاعد رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34228115 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341208414 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/5/18هـــ 
افتتحــت  1434/6/3هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ففــي  1434/5/18هـــ 
اجللســة الســاعة )10:30( للنظــر يف دعــوى املدعيــة وفيهــا حضــر املدعــي 
وكالــة ..... بالســجل املدنــي رقــم ).....( وأدعــى علــى .... بالســجل املدنــي 
رقــم ).....( بالوكالــة عــن ).....( ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم 
).....( قائــاًل يف دعــواه عليــه قــام املدعــى عليــه أصالــة بالتلفــظ علــى 
والدتــي باأللفــاظ التاليــة )مهــي كويســه وأنهــا كانــت تتكلــم معــاه 
يف أمــور مــا هــي كويســه ( )احلرمــة كانــت نيتهــا خبيثــة واآلدميــة فيهــا 
حاجــه غلــط وأنــه كان يجبلهــا الهدايــا( ).....( )أن املدعــى عليــه كان 
ــه  ــت البســه شرشــف صــالة وقامــت وضمت جالــس مــع يف بيتهــم وكان
قــدام عيالهــا( وتفــوه بهــذه األلفــاظ يف منتــزه ....... بطريــق مكــة جــدة 
القــذف بحقــه  بإقامــة حــد  أطلــب احلكــم عليــه  يف 2012/10/14م 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة قــال مــا ادعــاه املدعــي غيــر 
صحيــح جملــًة وتفصيــاًل وبطلــب البينــة مــن املدعــي أحضــر للشــهادة 
وأدائهــا ......... بالســجل املدنــي رقــم ).....( املولــود يف 1402/1/15هـــ 
وبســؤاله عــن مقــر ســكنه وعالقتــه باملدعيــة قــال أســكن يف مكــة 

املدعيــة وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه منهــا- عــارض وكيــل املدعيــة علــى 
احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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وال تربطنــي باملدعيــة أي عالقــة وباستشــهاده شــهد هلل قائــاًل كنــت يف 
منتــزه ...... يف طريــق مكــة جــدة مــع املدعــى عليــه أصالــة وكنــت قــد 
أعــددت جهــاز جوالــي علــى خاصيــة التســجيل لســبق صــدور الــكالم 
البــذيء مــن املدعــى عليــه وقــد كان بينــي وبينــه نقــاش حــول بعــض 
املشــاكل بــن املدعيــة واملدعــى عليــه وقــد ســمعته يقــول عــن املدعيــة 
)مهــي كويســه وأنهــا كانــت تتكلــم معــاه يف أمــور مــا هــي كويســه 
( )احلرمــة كانــت نيتهــا خبيثــة واآلدميــة فيهــا حاجــه غلــط وأنــه كان 
).....( يف  مــع  املدعــى عليــه كان جالــس  )أن   ).....( الهدايــا(  يجبلهــا 
ــه قــدام عيالهــا(  بيتهــم وكانــت البســه شرشــف صــالة وقامــت وضمت
ثــم أضــاف قائــاًل وأنــا كنــت وكيــاًل للمدعــى عليــه وقــد ســحب منــي 
الوكالــة وأقــام علــي عــدة دعــاوي كيديــة إلبطــال شــهادتي هــذا مــا 
لــدي مــن شــهادة وبعــرض حــال الشــاهد ومــا جــاء يف شــهادته علــى 
املدعــى عليــه وكالــة قــال أمــا حالــه فــال أعلــم عنــه شــيئًا وأمــا مــا جــاء 
يف شــهادته فشــهادته غيــر صحيحــة والشــاهد خصــم ملوكلــي وبينــه 
العامــة مبكــة يف شــأن  وبــن موكلــي دعــوى مقامــة يف احملكمــة 
مالــي ويف احملكمــة اجلزائيــة يف ســب وشــتم تلفــظ بــه الشــاهد علــى 
موكلــي والدعــوى مقامــة لــدى فضيلــة الشــيخ فســألت املدعــي وكالــة 
هــل لديــك زيــادة بينــة فقــال نعــم التســجيل الصوتــي ملــا تلفــظ بــه املدعــى 
عليــه أصالــة فطلبــت مــن املدعــي وكالــة التســجيل الصوتــي فأســتعد 
بذلــك ورفعــت اجللســة ويف يــوم الثالثــاء املوافق1434/06/20هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة )11:30( وفيهــا حضــر الطرفــان وأبــرز املدعــي ســيدي 
قــال أنــه يتضمــن تســجياًل صوتيــًا للمحــاورة التــي متــت بــن الشــاهد 
ومــوكل املدعــى عليــه وهــذا يدينــه مبــا قــذف بــه موكلتــي فأمرتــه 
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بتســليم الســيدي للمدعــى عليــه وكالــة وطلــب املدعــى عليــه وكالــة 
مهلــة لســماع التســجيل والــرد عليــه ورفعــت اجللســة ففــي يــوم االثنــن 
وفيهــا   )09:45( الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/07/10هـــ 
حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن جوابــه علــى مــا 
تضمنــه التســجيل فأجــاب بقولــه الســيدي الــذي ســلم لــي وجدتــه فارغــًا 
مــن أي مــادة مســجلة فطلبــت مــن املدعــي إعطــاء املدعــى عليــه وكالــة 
ســيدي أخــر فأســتعد بذلــك وقــال لــدي نســخة وســوف أشــغلها بحضــور 
املدعــى عليــه وكالــة يف مجلســنا هــذا للتأكــد مــن وجــود التســجيل 
فقــام بتشــغيل القــرص فأتضــح أن بــه مــادة مســجلة وطلــب املدعــى عليــه 
ــوم  ــه ورفعــت اجللســة ففــي هــذا الي ــى موكل ــا عل ــة لعرضه ــة مهل وكال
وفيهــا   )10:30( الســاعة  اجللســة  افتتحــت  األربعــاء 1434/07/26هـــ 
اجلنســية  ســعودي   ..... أصالــة  عليــه  واملدعــى  املدعــي وكالــة  حضــر 
بالســجل املدنــي رقــم ).....( حيــث حضــرا وطلبــا إكمــال نظــر دعواهمــا 
فســألت املدعــى عليــه أصالــة هــل الصــوت املســجل علــى الســيدي الــذي 
أســتلمه وكيلــك هــو صوتــك فقــال ال فســألت املدعــي هــل لديــك زيــادة 
بينــة فقــال ليــس لــدي ســوى مــن أحضــرت فأفهمتــه بــأن لــه ميــن املدعــى 
عليــه علــى نفــي دعــواه قــال أطلــب ميينــه وبعــرض اليمــن علــى املدعــى 
عليــه حلــف قائــال واهلل العظيــم أننــي لــم أتلفــظ علــى املدعيــة أصالــة 
باأللفــاظ التــي أدعــى بهــا املدعــي وكالــة واحملــرر نصهــا يف الئحتــه 
واملرصــودة يف هــذا الضبــط وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة 
وحيــث ال بينــة للمدعــي علــى دعــواه ســوى مــا قــدم وقــد ظهــر مــن حــرص 
الشــاهد علــى الشــهادة وتربصــه باملدعــى عليــه وإعــداد التســجيل لــه مــا 
تــرد معــه شــهادته وحيــث حلــف املدعــى عليــه علــى نفــي دعــوى املدعــي 
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ســبيل  وأخليــت  املدعــي  دعــوى  عــن  النظــر  بصــرف  حكمــت  فقــد 
املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبعــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــة 
قــرر اعتراضــه بالئحــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/07/26هـــ وعل
1434/10/19هـــ  االثنــن  اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة )11:30( وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه حيــث قــدم املدعــي الئحتــه االعتراضيــة ومت طلــب 
الطرفــن للنظــر يف الالئحــة لــذا جــرى رفــع اجللســة إلــى يــوم االثنــن 
إلحضــار  صباحــًا  والنصــف  عشــرة  احلاديــة  الســاعة  1434/11/3هـــ 
افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/11/03  االثنــن  يــوم  ففــي  عليــه  املدعــى 
اجللســة الســاعة11.30 وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد حضــر املدعــي يف 
1434/8/22هـــ وســلم الئحتــه االعتراضيــة ولــم يتــم ضبــط ذلــك ســهوا 
مــن الكاتــب وتضمنــت الالئحــة يف فقرتهــا ثالثــا مــا نصــه ) حيــث لدينــا 
بينــة وهــي إقــرار املدعــى عليــه بأن الصوت الوارد يف التســجيل املذكور 
هــو صوتــه وذلــك بإقــراره املرصــود يف ضبــط القضيــة املرفوعــة منــي 
ضــد املدعــى عليــه بتهمــة الســب والشــتم واملنظــورة لدى فضيلــة القاضي 
وبســؤال املدعــى عليــه أصالــة قــال مــا ادعــاه املدعــي أننــي أدليــت لــدى 
فضيلــة الشــيخ  بــأن الصــوت املســجل يف الســيدي الــذي مت عرضــه 
لديكــم واســتمعته هــو صوتــي فغيــر صحيــح والصحيــح أننــي دفعــت 
بــأن بعضــه صوتــي وبعضهــا ليــس صوتــي بــل هــو دبلجــه إللصــاق التهمــة 
لــذا جــرى رفــع اجللســة للكتابــة إلــى فضيلــة الشــيخ /).....( لإلفــادة 
مبــا لديــه ورفعــت اجللســة ففــي هــذا اليــوم اخلميــس 1434/11/13هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة )1:15( وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد وردنــا مــن 
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فضيلــة الشــيخ خطابــه رقــم 342501224 يف 1434/11/13هـ املتضمن 
مــا نصــه )نفيــد فضيلتكــم بــأن املدعــي قــدم لنــا قــرص مــرن اقتطــف 
منــه مقاطــع باأللفــاظ التــي تلفــظ بهــا املدعــى عليــه وهــي ســبعة ألفــاظ 
األولــى )ابــن احلمــارة( والثانيــة )األعــور اللــي كان يتنقــور( والثالثــة )اهلل 
ــب( واخلامســة )ال  ــوان الكل ــة )قــول للحي ــه وســخه( والرابع يلعنهــم عيل
تقهرنــي .....( والسادســة ).....( والســابعة )..... احليــوان( وبســماع ذلــك 
مــن املدعــى عليــه أجــاب املدعــى عليــه قائــاًل لــم أقــل ذلــك والصــوت 
املوجــود يف املقطــع )ال تقهرنــي .....( واملقطــع )..... احليــوان( واملقطع )اهلل 
يلعنهــم عيلــه وســخه( فإنــه يعــود لــي ولكنــه متذبــذب ومتغيــر وأطلــب 
نســخة لســماعها والتأكــد مــن بقيــة املقاطــع ويف جلســة أخــرى أنكــر 
املدعــى عليــه بــأن هــذا صوتــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال أطلــب 
إمهالــي إلحضــار بينــة أخــرى وحيــث جــرى إمهــال املدعــي إلحضــار 
البينــة ودفــع بانــه ليــس لديــه ســوى مــا قــدم وحيــث تضمــن خطــاب 
فضيلــة الشــيخ اآلنــف ذكــره إنــكار املدعــى عليــه لصوتــه املســجل فلــم 
يظهــر لــي مــا يوجــب إعــادة النظــر ومــا حكمــت بــه علــى حالــه وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف 1434/11/13هـــ.
بعــده ، وبعــد  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى 
مبحكمــة  اخلامســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
ــة الــواردة  االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعامل
املســاعد  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
رقــم  القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريــخ 1434/12/1هـــ  برقــم 341208414 
34281307 وتاريــخ 1434/7/26ه الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ).....( 
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مســاعد رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة املتضمــن دعــوى/ 
).....( ســعودية اجلنســية ضــد/).....( ســعودي اجلنســية املتهــم يف قــذف، 
القــرار وصــورة ضبطــه  وبدراســة  بباطنــه،  دون  فيــه مبــا  احملكــوم 
والئحتــه االعتراضيــة قررنــا املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34308053 تاريُخه: 1434/8/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34234911

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34344572 تاريخه: 1434/10/29هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- بــاغ كيــدي تســبب يف الســجن - مطالبــة 
املدعــي تعزيــر املدعــى عليهــا - تقــدمي بــاٍغ للجهــة املختصــة حــق لــكل 

مــن يتعــرض ألذى- رد الدعــوى.

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

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليهــا قدمــت ضــده بالغــا ملركــز هيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بغيــر حــق بعــد أن قامــت بتصويــره 
فقبــض عليــه وأوقــف ملــدة يــوم واحــد ومتــت إحالتــه إلــى جهــة التحقيــق، 
وطلــب احلكــم عليهــا بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أقــرت املدعــى عليهــا 
مبــا جــاء يف الدعــوى مــن بــالغ ضــد املدعــي بعــد تصويرهــا لــه ودفعــت 
بــأن ســبب ذلــك قيــام املدعــي بأخــذ جــوال ابنهــا واتصــل بهــا منــه كمــا 
أنــه قــام بالوقــوف أمــام الفنــدق الــذي تقيــم فيــه- مــن حــق كل أحــد 
يتعــرض ألذى أن يتقــدم ببــالغ للجهــات الرســمية ومــا قامــت بــه املدعــى 
عليهــا ال يوجــب عقوبتهــا- قضــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــي وأخلــت 
ســبيل املدعــى عليهــا- قنعــت املدعــى عليهــا باحلكــم وعــارض عليــه 
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املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   34234911 برقــم  املكلــف  األحســاء  محافظــة  يف  اجلزائيــة 
وتاريــخ   341242747 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/21هـــ 
1434/05/21 هـــ ففــي يــوم األحــد املوافق1434/08/21هـــ افتتحــت 
اجلنســية  ســعودي   ..... 09وفيهــا حضــر   :  00 الســاعة  األولــى  اجللســة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ..... وحضــرت حلضــوره املدعــى عليهــا 
...... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....  وحضــر برفقهــا 
املعــرف لهــا ابنهــا ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....... 
وادعــى املدعــي قائــال يف دعــواه أنــه منــذ ثالثــة أشــهر كنــت يف املدينــة 
املنــورة وقامــت هــذه احلاضــرة بتصويــري وتقــدمي بــالغ ال اعــرف مضمونه 
ضــدي لــدى مركــز هيئــة األمــر باملعــروف والنهي عــن املنكر يف املدينة 
املنــورة واتصلــت بأهلــي وأخبرتهــم عــن تقــدمي الشــكوى ضــدي وهــددت 
بســجني وقبــض علــي مــن قبــل الهيئــة ملــدة يــوم واحــد وحقــق معــي لــدى 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام يف املدنيــة املنــورة مــن قبــل احملقــق ثــم 
أفــرج عنــي لــذا اطلــب إثبــات ذلــك ومعاقبــة املدعــى عليهــا حســب الوجــه 
الشــرعي هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليهــا أجابــت 
قائلــة مــا ذكــره املدعــي صحيــح فقــد تقدمــت ببــالغ ببــالغ ضــده لــدى 
هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر باملدنيــة املنــورة لكونــه اخــذ 
ــه واقــف لــدى الفنــدق الــذي  جــوال ابنــي هــذا احلاضــر وصورتــه لكون
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أقيــم فيــه واتصــل بــي ابنــي وكلمنــي هــذا احلاضــر املدعــي بجــوال ابنــي 
وقــال لــي إننــي وصورتــه لــدى بــاب الفندق وقدمت البــالغ هكذا أجابت 
وبعرضــه علــى املدعــي قــرر قائــال كل مــا ذكرتــه املدعــى عليهــا غيــر 
صحيــح فلــم اكلمهــا بجــوال ابنهــا وأمــا حضــوري إلــى الفنــدق فقــد 
ــدق نفســه وأطالــب  ــوا يقيمــون يف الفن ــي لــي كان كنــت انتظــر زمالئ
بإيقــاف املدعــى عليهــا كمــا أوقفتنــي يف املدينــة هكــذا قــرر فبنــاء 
علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة و إقــرار املدعــى عليهــا بتقــدمي 
بــالغ لــدى مركــز الهيئــة يف املدينــة املنــورة يتضمــن مــا ذكرتــه أعــاله 
ونظــرا ألنــه مــن حــق كل احــد يتعــرض ألذى أن يتقــدم ببــالغ للجهــات 
الرســمية وعلــى اجلهــات الرســمية اتخــاذ مــا يلــزم بشــأنه ونظــرا لكونــه 
لــم يصــدر مــن املدعــى عليهــا أي تعــدي علــى املدعــي بغيــر حــق وإمنــا 
تقدمــت ببالغهــا مطالبــة مبحاســبة مــن اعتــدى عليهــا حســب الوجــه 
ــا  ــه ال يوجــب عليه ــذي قامــت ب الشــرعي ونظــرا لكــون هــذا العمــل ال
ــا  ــت ســبيل املدعــى عليه ــرد الدعــوى وأخلي ــة فقــد حكمــت ب أي عقوب
مــن هــذه املطالبــة وبــه حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي واملدعــى عليهــا 
قــررت املدعــى عليهــا قناعتهــا بــه وقــرر املدعــي عــدم القناعــة وطلــب 
االســتئناف مكتفيــا مبــا ورد يف دعــواه عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــه 
فأجبتــه لطلبــه وقــررت بعــث املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف باملنطقة 
الشــرقية حســب التعليمــات وأقفلــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/8/21هـــ
.. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
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مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء املكلــف 
برقــم 341242747 وتاريــخ 1434/9/9ه املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
34/2200730 وتاريــخ 1434/9/16ه املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/).....( املســجل برقــم 34308053  فضيل
وتاريــخ 1434/8/29ه اخلــاص بدعــوى/ ).....( ضــد/ ).....( يف قضيــة 
مــدون  هــو  مبــا  فضيلتــه  حكــم  القــرار  تضمــن  وقــد  الغيــر  تهديــد 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/10/28هـــ.
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: 34264795 تاريُخه: 1434/7/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34238271

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34276627 تاريخه: 1434/07/24هـ

مطالبــة   - والتلفــظ  بالســب  اعتــداء   - خــاص(  )حــق  الغيــر  إيــذاء 
املدعــي باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - تعــذر الصلــح بــني 
الطرفــني - عجــز املدعــي عــن إقامــة البينــة - ميــني املدعــى عليــه علــى 

نفــي الدعــوى- رد الدعــوى.

1- البينة على املدعي واليمني على من أنكر.
2- األصل براءة الذمة.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه تلفــظ عليــه بقولــه لــه ) يــا فاجــر( 
ودعــا عليــه باملــوت والــزوال، وطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي جملــة وتفصيــال- 
طلبــت احملكمــة مــن املدعــي أن يقــدم بينتــه علــى دعــواه فقــرر أنــه ال 
بينــة لديــه وطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه فأداهــا طبــق مــا 
طلــب منــه- قضــت احملكمــة بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي وأخلــت ســبيل 
املدعــى عليــه منهــا- عــارض املدعــي علــى احلكــم- قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34238271 وتاريــخ 
وتاريــخ    341259373 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/5/25هـــ 
1434/05/25هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/07/10هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 10.00  وفيهــا حضــر  .... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... وادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم 
...... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ....... قائــال يف حتريــر دعــواه إنــه يــوم 
اخلميــس املوافــق 1434/5/2هـــ وقــع بينــي وبــن املدعــى عليــه خــالف 
حــول نشــوز زوجتــي وذهابهــا إلــى منزلــي والدهــا املدعــى عليــه عندهــا 
تلفــظ علــي فقــال لــي واهلل العظيــم إنــك فاجــر ثــم دعــا علــي باملــوت 
والــزوال كــرر ذلــك فأطلــب تأديبــه علــى تلفظــه علــي ســبا ودعــاء هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعــي أجــاب قائــال 
لقــد زوجــت املدعــي ابنتــي منــذ ثــالث ســنوات وأجنبــت لــه أوالد ووقــع 
بينهمــا خــالف وابنتــي يف منزلــي حاليــا وتقدمــت بدعــوى إلــى احملكمــة 
العامــة باملدينــة املنــورة تطالــب بالنفقــة واحلضانــة ألوالدهــا وســوف تقــدم 
دعــوى بفســخ النــكاح ومــا ذكــره املدعــي مــن أنــي دعــوت عليــه باملــوت 
والــزوال وأنــي قلــت لــه يــا فاجــر فهــذا غيــر صحيــح هكــذا أجــاب 
هــذا وقــد جــرى الكتابــة إلــى قســم الصلــح باحملكمــة باخلطــاب رقــم 
341259373 يف 1434/6/17هـــ حملاولــة الصلــح بن املتداعين فوردت 
واملتضمــن  1434/6/26هـــ  يف   341259373 رقــم  باخلطــاب  اإلفــادة 
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امتنــاع املدعــي مــن قبــول الصلــح ويف أثنــاء اجللســة ذكــرت املتداعيــن 
مبــا بينهمــا مــن صلــة ورحــم ولعلهمــا يدخــالن بينهمــا مــن يســعى بالصلــح 
بينهمــا فلــم يقبــال ذلــك وأصــر املدعــي علــى دعــواه وبعــرض جــواب 
ــه يف دعــواي  ــح مــا ذكرت ــى املدعــي رد قائــال الصحي ــه عل املدعــى علي
وال بينــة لــي علــى دعــواي وأطلــب حتليــف املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواي 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه رد قائــال ال مانــع لــدي مــن بــذل اليمــن 
فــأذن لهــا ببذلــه فحلــف قائــال : واهلل الــذي ال إلــه غيــره عالــم الغيــب 
والشــهادة يعلــم خائنــة األعــن ومــا تخفــي الصــدور أنــي لــم أقــل للمدعــي 
هــذا احلاضــر يــا فاجــر ولــم أدعــو عليــه باملــوت والــزوال وأن دعــواه هــذه 
غيــر صحيحــه هكــذا حلــف وقبــل املدعــي ميينــه علــى الصفــة املذكــورة 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه أنكــر 
دعــوى املدعــي وقــرر املدعــي بأنــه ال بينــة لــه علــى دعــواه وطلــب حتليــف 
املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه ومبــا أن املدعــى عليــه بــذل اليمــن علــى 
الصفــة التــي طلبهــا املدعــي ومبــا أن مــن املقــرر أن البينــة علــى املدعــي 
واليمــن علــى مــن أنكــر ألن األصــل بــراءة الذمــة جلميــع مــا ذكــر فقــد 
حكمــت بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن 
هــذه الدعــوى وبعرضــه قــرر املدعــي عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه 
إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه ، 
وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة 10.30 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/10هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائية السادســة مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا اإلطــالع علــى املعاملــة 
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الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/7/12هـــ  وتاريــخ   )341259373(
مــن فضيلــة الشــيخ/).....( القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة 
برقــم 34264795 وتاريــخ 1434/7/10ه املتضمــن دعــوى ).....( ضــد/
).....( ســعوديي اجلنســية يف ســب وشــتم، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم، واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34288000 تاريُخه: 1434/8/3هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34271087    

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34302005 تاريخه: 1434/08/22هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالســب والشــتم- مطالبــة املدعــي 
باملجــازاة- إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى- افتقــاد املدعــي البينــة- ميــني 

املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى- رد الدعــوى .

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم 
الدعــى أقــوام دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــني علــى املدعــى عليــه(.
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــني 

علــى مــن أنكــر(.
3- األصل براءة الذمة.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بســبه وشــتمه مبــا هــو مذكــور يف 
دعــواه، وطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعى 
عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي جملــة وتفصيــال- طلبــت احملكمــة مــن 
املدعــي أن يقــدم بينتــه علــى دعــواه فقــرر أنــه ال بينــة لديــه وطلــب ميــن 
املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- قضــت 
عليــه  املدعــى  ســبيل  وأخلــت  املدعــي  دعــوى  ثبــوت  بعــدم  احملكمــة 
االســتئناف  قــررت محكمــة  علــى احلكــم-  املدعــي  عــارض  منهــا- 
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ــى احلكــم. املوافقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينة املنورة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
1434/6/13هـــ  وتاريــخ   34271087 برقــم  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341425841 وتاريــخ 1434/06/13هـــ ففــي 
يــوم األربعــاء املوافــق 1434/08/03هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45: 08 
وفيهــا حضــر ..... ســوري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن 
ــة املنــورة رقــم ..... وادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس  جــوازات املدين
احلكــم .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... قائــال يف 
حتريــر دعواهــا إنــه يف تاريــخ 1434/4/24هـــ قــام املدعــى عليــه بالتلفظ 
علــي أمــام ســكنه والــذي يقــع علــى امتــداد طريــق األميــر عبــد املجيــد 
بجــوار مستشــفى الــوالدة باملدينــة املنــورة بقولــه بنتــك ســأفعل بهــا وأنــت 
الســيارة  ركبــت  إننــي  إال  بضربــي  علــي  التهجــم  وحــاول   .... ســوف 
وذهبــت لــذا أطلــب احلكــم بتأديــب املدعــى عليــه حيــال تلفظــه علــي 
وحملاولــة اعتــداءه علــي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء 
بدعــوى املدعــي أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح 
فلــم أتلفــظ عليــه ولــم أتهجــم أو أضربــه هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى 
املدعــي رد قائــال الصحيــح مــا ذكــرت يف دعــواي وال بينــة لــي علــى 
دعــواي وأطلــب حتليــف املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواي وبعرضــه علــى 
ــه  ــه ببذل ــذل اليمــن فــأذن ل ــدي مــن ب ــع ل ــال ال مان ــه رد قائ املدعــى علي
فحلــف قائــال )واهلل الــذي ال إلــه غيــره عالــم الغيــب والشــهادة يعلم خائنة 
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األعــن ومــا تخفــي الصــدور أنــي لــم أتلفــظ علــى املدعــي هــذا احلاضــر 
وتــد ولــم أقــل ســأفعل ببنتــك ولــم أقــل لــه ســوف .... ولــم أحــاول التهجــم 
عليــه بضربــه وواهلل أن دعــواه هــذه غيــر صحيحــة( هكــذا حلــف وقبــل 
املدعــي ميــن املدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومبــا أن املدعــى عليــه أنكــر دعــوى املدعــي وقــرر املدعــي بأنــه ال بينــة 
لــه علــى دعــواه وطلــب حتليــف املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه ومبــا أن 
املدعــى عليــه بــذل اليمــن علــى الصفــة التــي طلبهــا املدعــي ومبــا أن مــن 
املقــرر أن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر لعمــوم قولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم )ولــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى أقــوام دمــاء 
رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه( وألن األصــل بــراءة 
الذمــة جلميــع مــا ذكــر فقــد حكمــت بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي و 
أخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبعرضــه قــرر املدعــي 
عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه إلــى محكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة اعتراضيــه فأجيــب لطلبــه وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة 
آلــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق،، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل   09.15

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/8/3هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة اإلســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
ــخ  ــورة برقــم 341425841 وتاري ــة املن ــة باملدين رئيــس احملكمــة اجلزائي
1434/8/7هـــ املرفــق بهــا القــرار رقــم 34288000 وتاريــخ 1434/8/3ه 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ د/.................. القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
باملدينــة املنــورة املتضمــن دعــوى املدعــي/................. ســوري اجلنســية 
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ضــد/................. ســعودي اجلنســية املتهــم يف إيــذاء الغيــر، احملكــوم 
فيــه مبــا دون بباطنــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة 
علــى احلكــم، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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: 34335558 تاريُخه: 1434/10/20هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34279807

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34367356 تاريخه: 1434/11/24هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالســب والتلفــظ يف مــكان عــام - 
مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - تعــذر الصلــح 
بــني الطرفــني - بينــة املدعــي غيــر موصلــة - رد الدعــوى - إفهــام املدعــي 

بــأن لــه حــق طلــب بــني املدعــى عليــه.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه ســبه واتهمــه بالســكر أمــام جمــع مــن 
النــاس يف دائــرة حكوميــة، وطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي جملــة وتفصيــال 
تعــذر إجــراء الصلــح بــن الطرفــن طلبــت احملكمــة مــن املدعــي أن 
يقــدم بينتــه علــى دعــواه فأحضــر شــاهدًا واحــدًا فقــط، ومــؤدى ذلــك 
أن بينتــه غيــر موصلــة إلثبــات دعــواه- مت إفهــام املدعــى أن لــه حــق طلــب 
اليمــن مــن املدعــى عليــه - قضــت احملكمــة بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي 
عليــه  وعــارض  باحلكــم  عليــه  املدعــى  قنــع  عنهــا-  النظــر  وصرفــت 

املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احلمــد اهلل وحــده وبعــد فلــدي انــا ).....( القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
باملدينة املنورة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
املنــورة برقــم 34279807 وتاريــخ 1434/06/17هـــ  اجلزائيــة باملدينــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341471143 وتاريــخ 1434/6/17هـــ ففــي 
يــوم االثنــن املوافــق 1434/7/3هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 :10 
صباحــا وفيهــا حضــر .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
....  وادعــى علــى احلاضــر معــه باملجلــس الشــرعي ..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... قائــال يف حتريــر دعــواه إن املدعــى 
عليــه منــذ أســبوعن تقريبــا ســبني واتهمنــي وقذفنــي بالســكر يف إدارة 
املــرور أمــام جمــع مــن النــاس فأطلــب ســؤاله وتأديبــه عمــا تلفــظ بــه علــي 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي ال 
ــازل عــن دعــواي حيــث إن  ــزاز إلرغامــي للتن ــه ودعــواه هــذه ابت صحــة ل
ــة  ــا يف أضــرار بدني ــي بســيارته وتســبب لن املدعــي قــام بصدمــي وعائلت
ونفســية وقــد حضــر رجــال املــرور وقــرروا نســبة اخلطــأ عليــه 75% وعلــي 
25% وقــد اعترضــت علــى هــذه النســبة نظــرا لكونــه هــو املخطــئ وال 
ميلــك رخصــة قيــادة هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي عــن البينــة فقــال 
لــدي بينــة شــهود ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي كمــا حضــر 
املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي عــن بينــة الشــهود أحضــر للشــهادة ).....( 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).....( وبســؤاله عــن مــا 
لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد انــه يف شــهر رجــب املاضــي وعندمــا كنــت 
علــى  عليــه  املدعــى  تلفــظ  املنــورة  باملدينــة  املــرور  إدارة  أخــي يف  مــع 
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أخــي بقولــه انــه حضــر ســكرانا وريقــه واصــل هكــذا شــهد وبعــرض 
الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره الشــاهد ال 
صحــة لــه فطلبــت مــن املدعــي زيــادة بينــة فقــال نعــم لــدي شــاهد آخــر لــم 
يســتطع احلضــور اليــوم وأطلــب مهلــة حلضــوره ورفعــت اجللســة الــى ذلــك 
وحملاولــة الصلــح بينهــم ويف جلســة اخــرى وفيهــا حضــر املدعــي ).....( 
كمــا حضــر املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي عــن زيــادة البينــة فقــال ان 
الشــاهد ايضــا لــم يحضــر هــذا اليــوم فجــرى عــرض الصلــح بينهمــا ولــم 
يصطلحــا فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث لــم يحضــر املدعــي بينــة موصلــة 
علــى دعــواه وحيــث ان الدعــوى دعــوى جزائيــة فقــد أفهمــت املدعــي أن 
لــه حــق طلــب اليمــن مــن املدعــى عليــه فقــال ال نطلــب منــه اليمــن وال 
نقبلهــا منــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة ونظــرا إلنــكار 
املدعــى عليــه الدعــوى ولــم يحضــر بينــة موصلــة علــى دعــواه ولــم يرد مين 
خصمــه فبنــاء عليــه لــم تثبــت لــدي صحــة الدعــوى وحكمــت بصــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى عليــه وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــي عــدم القناعــة واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
وأمــا املدعــى عليــه فقــرر القناعــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/10/20هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد: 
محكمــة  يف  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
ــورة برقــم 341471143  ــة املن ــة باملدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي فضيل
وتاريــخ 1434/11/6هـــ املرفــق بهــا الصــك الشــرعي رقــم 34335558 
وتاريــخ 1434/10/20هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/).....( القاضــي 



358

يف احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة، املتضمــن دعــوى ).....( ضــد/ 
).....( املتهــم بقضيــة قــذف وشــتم وســب احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه. 
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق، وصل
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: 34359926 تاريُخه: 1434/11/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34300095

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34382932 تاريخه: 1434/12/22هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالقــذف والســب والشــتم - مطالبــة 
املدعــي باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - بينــة املدعــي غيــر 

موصلــة - ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى- رد الدعــوى.

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى 
مــن أنكــر(.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بقذفــه كمــا ســبه وشــتمه مبــا 
هــو مذكــور يف دعــواه، وطلــب احلكــم عليــه بحــد القــذف وعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
جملــة وتفصيــال- طلبــت احملكمــة مــن املدعــي أن يقــدم بينتــه علــى 
بينتــه غيــر  دعــواه فأحضــر شــاهدًا واحــدًا فقــط، ومــؤدى ذلــك أن 
موصلــة إلثبــات دعــواه- طلــب املدعــي ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي 
ــه- قضــت احملكمــة بصــرف النظــر  ــب من ــق مــا طل دعــواه فأداهــا طب
عــن دعــوى املدعــي- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي- 

قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34300095 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341574788 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/06/28هـــ 
1434/6/28هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/07/24هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 02 وفيها حضر املدعي).....( باكســتاني اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم).....( وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ).....( 
باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم).....(  وادعــى املدعــي 
قائــاًل وهــو يتحــدث اللغــة احملليــة إن املدعــى عليــه حضــر عنــد بيتي وقال 
أنتــم أهــل اللحــى مجرمــن ونصابــن ودجالــن ومنافقــن ثــم هددنــي 
باغتيالــي وتلفــظ علــي بألفــاظ بذيئــة جــدًا بــال مبــاالة حيــث قــال يــا ولــد 
الكلــب يــا ولــد الزنــا يــا خنزيــر لــذا أطلــب احلكــم عليــه بحــد القــذف 
وعقوبــة تعزيريــه هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــاًل وهــو يتحــدث اللغــة احملليــة مــا ذكــره املدعــي يف 
دعــواه غيــر صحيــح هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــي هــل لديــك بينــه فقــال 
نعــم وأطلــب مهلــه إلحضارهــا هكــذا أفــاد وعليــه أجبــت طلبــه ورفعــت 
اجللســة لذلك ويف يوم الثالثاء املوافق23 /1434/08هـ افتتحت اجللســة 
الســاعة وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي عمــا وعــد 
بــه يف اجللســة املاضيــة أحضــر للشــهادة وأدائهــا اجلنســية مبوجــب الهويــة 
ــغ مــن العمــر خمســة وثالثــن ســنة وجــار  اخلاصــة للبرماويــن رقــم ويبل
للمدعــي وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة شــهد قائــاًل )أشــهد هلل تعالــى 
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بانــي ســمعت وشــاهدت يقــول يــا أبــن الكلــب أنــت أبــن زنــا وحــاول 
ضربــه ولكنــه لــم يضربــه هــذه شــهادتي وبعــرض الشــاهد وشــهادته 
علــى املدعــى عليــه قــال أمــا الشــاهد فــال أعرفــه أمــا الشــهادة فغيــر 
صحيحــه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي هــل لديــك زيــادة بينــه فقــال 
نعــم واطلــب مهلــة إلحضارهــا هكــذا أجــاب وأجبــت لطلبــه رفعــت 
اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1434/10/29هـــ  اخلميــس  يــوم  اجللســة ويف 
الســاعة وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي عمــا وعــد 
بــه يف اجللســة املاضيــة فأجــاب قائــال إن الشــاهد رفــض احلضــور وأطلــب 
ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواي هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل أنــا مســتعد ببــذل اليمــن فحلــف قائــاًل بعــد 
ــه اال هــو  ــة واهلل الــذي ال ال ــه وتخويفــه مبــآالت اليمــن الكاذب ــي ل إذن
الــذي يعلــم الســر وأخفــى أننــي لــم أقــل أنتــم يــا أهــل احلــي مجرمــن 
ونصابــن ودجالــن ومنافقــن يــا ولــد الكلــب يــا ولــد الزنــا يــا خنزيــر 
ولــم أهــدده باالغتيــال هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى 
واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى أوراق املعاملــة وإلنــكار املدعــى عليــه مــا 
نســب اليــه يف دعــوى املدعــي ولعــدم تقــدمي املدعــي بينــة موصلــة علــى 
دعــواه ولطلبــه ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه وحللــف املدعــى عليــه 
علــى ذلــك ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم)  البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى مــن أنكــر ( ملــا ســبق كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعي 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــرر االعتــراض بــدون الئحــة واملدعــى عليــه 
قــررا القناعــة بــه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
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ــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائي جــرى من
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع 
خطــاب فضيلــة الرئيــس املســاعد باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة 
القــرار  علــى  املشــتملة  1434/11/25هـــ  وتاريــخ   341574788 رقــم 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ).....( القاضــي باحملكمــة اجلزائية  مبكة 
املكرمــة املــؤرخ يف 1434/11/13هـــ واملســجل بعــدد 34359926 ، 
املتضمــن دعــوى / ).....(ضــد/ ).....( يف قضيــة ســب وشــتم احملكــوم 
فيــه مبــا ّدون بباطــن القــرار وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34283087 تاريُخه: 1434/7/30هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34325005

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34323110 تاريخه:1434/9/21هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالقــذف والســب والشــتم يف مــكان 
عــام - مطالبــة املدعــى باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - بينــة 
املدعــي غيــر موصلــة - صــرف النظــر عــن املطالبــة بحــد القــذف- إدانــة 

بالســب والشــتم.

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

2- املادة )17( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بقذفــه كمــا قــام بســبه وشــتمه 
ــة التــي يعمــالن بهــا، وطلــب احلكــم عليــه  وذلــك يف الدائــرة احلكومي
بحــد القــذف لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
جملــة وتفصيــال- طلبــت احملكمــة مــن املدعــي أن يقــدم بينتــه علــى 
دعــواه فأحضــر شــاهدين شــهد أحدهمــا بصــدور مــا يوجــب حــد القــذف 
بحــق املدعــى عليــه منــه وأمــا الشــاهد اآلخــر فشــاهدته غيــر موصلــة 
إلثبــات موجــب حــد القــذف ومؤداهــا إثبــات مــا يوجــب التعزيــر- قضــت 
احملكمــة بصــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــي بحــد القــذف وقضــت 
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بإدانــة املدعــى عليــه بســب املدعــي والتلفــظ عليــه بألفــاظ نابيــة وقــررت 
جلــده خمســن جلــدة بحضــور املدعــي إن رغــب- قنــع املدعــي باحلكــم 
وعــارض عليــه املدعــى عليــه- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .... رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
الــرس وبنــاء علــى املعاملــة املقيــدة بــوارد احملكمــة برقــم 341697437 
يف 1434/07/15هـــ واخلاصــة بدعــوى ضــد بشــأن ســب وقــذف عليــه يف 
هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/07/23هـــ الســاعة التاســعة افتتحــت 
اجللســة وحضــر .... ســجل مدنــي رقــم .... بصفتــه مدعيــًا وحضــر حلضــوره 
........ ســجل مدني رقم .... بصفته مدعى عليه وادعى األول على الثاني 
قائــاًل أنــه يف يــوم االثنــن املوافــق 1434/06/26هـــ وأثنــاء تأديــة عملــي 
يف محافظــة الــرس ويف وقــت الــدوام الرســمي قــام هــذا احلاضــر معــي 
بالتلفــظ علــي بألفــاظ قبيحــة وســبني وشــتمني وقذفنــي وقــال لــي يــا 
كلــب يــا خنيــث أمــام جميــع املوظفــن وأطلــب إقامــة حــد القــذف عليــه 
ــه لقــاء هــذا الفعــل هكــذا ادعــى ولــدى ســؤال املدعــى عليــه  ومجازات
أجــاب قائــاًل إن جميــع مــا ذكــره املدعــي ضــدي غيــر صحيــح ويكــرم 
هــو عــن هــذه األلفــاظ وال ميكــن أن يخــرج منــي هــذه األلفــاظ أبــدًا وال 
أعتــرف بأنــه صــدر منــي شــيء مــن ذلــك هكــذا أجــاب وبعــد ســماع 
الدعــوى واإلجابــة وحيــث أنكــر املدعــى عليــه هــذه الدعــوى لــذا فقــد 
ســألت املدعــي هــل لديــك بينــة علــى صحــة دعــواك فأجاب نعم لــدي بينة 
وهــم الشــهود الذيــن ســمعوا منــه هــذه العبــارات والســب والشــتم أطلــب 
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ســماع شــهادتهم ثــم أحضــر للشــهادة وأدائهــا كال مــن .... ســجل مدنــي 
رقــم .... و.....  ســجل مدنــي رقــم .... ولــدي ســؤال الشــاهدين عمــا لديهمــا 
مــن شــهادة أجــاب الشــاهد األول قائــاًل أشــهد بــاهلل أنــه يف يــوم االثنــن 
املوافــق 1434/06/26هـــ ســمعت املدعــى عليــه يتكلــم بــكالم كثيــر 
بحــق املدعــي ويســبه ويشــتمه ومــن ضمــن مــا قــال هالكلــب عســاه ميــوت 
بســرطانه ولــم أســمع عبــارة يــا خنيــث هــذا مــا لــدي مــن شــهادة كمــا 
أجــاب الشــاهد الثانــي قائــاًل أشــهد بــاهلل أننــي ســمعت املدعــى عليــه 
ــي أن  يقــول عــن املدعــي هــذا خنيــث ويشــير بأصبعــه إشــارة قــذرة تعن
املشــار إليــه أعزكــم اهلل خنيــث وســمعته يقــول يــا كلــب هــذا مــا لــدي 
مــن شــهادة وبعــد ســماع شــهادة الشــاهدين عرضنــا الشــهادة والشــهود 
علــى املدعــى عليــه فأجــاب أن الشــهادة غيــر صحيحــة وأمــا الشــهود فــإن 
ــه عــداوة  ــي وبين ــه ولكــن بين ــه وال أمانت الشــاهد األول ال أقــدح يف دين
وبينــي وبينــه مشــاكل يف العمــل وكذلــك الشــاهد الثانــي ال أقــدح يف 
دينــه وال أمانتــه ولكــن بينــي وبينــه عــداوة ومشــاكل يف العمــل هكــذا 
أجــاب وبنــاًء علــى املــادة الســابعة عشــرة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
فقــد مت تبليــغ املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
الــرس بهــذه الدعــوى وقــد حضــر هــذه اجللســة وقــرر قائــاًل أن هــذه 
دعــوى حــق خــاص وال أدعــي بشــيء ضــد املدعــى عليــه يف الوقــت احلالــي 
ــه وبــن الشــاهدين عــداوة لــذا فقــد  وحيــث ادعــى املدعــى عليــه أن بين
ــوم األحــد القــادم املوافــق  ــه إلــى ي ــه إثبــات ذلــك فطلــب إمهال طلبــت من
1434/07/30هـــ ورفعــت اجللســة إلــى ذلــك اليــوم وعلــى مــا تقــدم جــرى 
التوقيــع مــن اجلميــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/23هـــ.
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 احلمــد هلل وحــده وبعــد و يف هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/07/30هـــ 
الســاعة التاســعة افتتحــت اجللســة وســألت املدعــى عليــه عــن الشــهود 
فأجــاب الشــاهد األول والثانــي بينــي وبينهمــا عــداوة يف العمــل فقــط 
وليــس لــدي بينــة علــى ذلــك هكــذا أجــاب ثــم طلبــت مــن املدعــى تعديــل 
بينتــه فأحضــر كاًل مــن .... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ..... و..... 
الشــاهدين  بعدالــة  شــهدا  اللذيــن  رقــم.....  املدنــي  بالســجل  ســعودي 
وأضافــا أنهمــا مرضيــان يف دينهمــا ومرؤتهمــا وال نعلــم عنهمــا إال كل 
خيــر وحيــث أن الشــهود الذيــن أحضرهــم املدعــي شــهد أحدهــم أن 
املدعــى عليــه تلفــظ بكلمــة يــا خنيــث وأمــا الشــاهد اآلخــر فلــم يشــهد 
ــد  ــة التــي أحضرهــا ناقصــة والب ــذا فقــد أفهمــت املدعــي أن البين بهــا ل
ــا خنيــث أو  ــه ي مــن إحضــار شــاهد آخــر يشــهد أن املدعــى عليــه قــال ل
يحلــف اليمــن مــع الشــاهد الــذي شــهد فأجــاب قائــاًل إننــي لــن أحضــر 
شــاهد آخــر ولــن أحلــف اليمــن علــى الرغــم أننــي صــادق يف دعــواي 
ولكــن ال أريــد أن يثبــت عليــه حــد القــذف ويترتــب عليــه آثــار احلــد 
وأكتفــي بالبينــة التــي أحضرتهــا وأطلــب تعزيــره فقــط وبعــد ســماع 
املدعــي شــاهدين شــهد أحدهمــا  واإلجابــة وحيــث أحضــر  الدعــوى 
ــذا فقــد صرفــت النظــر عــن  ــم يشــهد اآلخــر ل مبوجــب حــد القــذف ول
طلــب املدعــي إقامــة حــد القــذف علــى املدعــى عليــه وثبــت لــدي بالبينــة 
املعدلــة قيــام املدعــى عليــه بســب املدعــي والتلفــظ عليــه بألفــاظ نابيــة 
وألن املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه لــذا فقــد قــرت 
تعزيــر املدعــى عليــه بجلــده خمســن جلــده تنفــذ عليــه دفعــة واحــدة 
ويف مــكان عــام مــع أخــذ التعهــد عليــه بحفــظ لســانه وهــذا اجللــد حــق 
خــاص للمدعــي ميكــن مــن حضــوره إن رغــب ذلــك وإن عفــا عنــه فهــو 
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حــق لــه هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــي 
القناعــة وأمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف 
بالئحــة اعتراضيــة ومت إفهامــه بالتعليمــات وأن لــه مــدة ثالثــن يومــًا مــن 
تاريــخ اســتالم الصــك لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة وإذا مضــت هــذه املــدة 
ولــم يقــدم اعتراضــه فــإن حقــه يف طلــب االســتئناف يســقط ويكتســب 
احلكــم الصفــة القطعيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/30هـــ وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم جــرى رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
بالقصيــم فعــادت مصادقــًا عليهــا مبوجــب قــرار أصحــاب الفضيلــة رقــم 
34323110 يف 1434/9/21 هـــ وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد .
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: 34348135 تاريُخه: 1434/11/3هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34325504

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34390495 تاريخه:1434/12/29هـ

إصابــة-  يف  وتســبب  بالضــرب  اعتــداء  خــاص(-  )حــق  الغيــر  إيــذاء 
مطالبــة املدعــي باملجــازاة - إيجابيــة التقريريــن الطبيــني للمدعــى - 

إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى - إدانــة املدعــى عليــه.

املرء مؤاخذ بإقراره.

ادعــى وكيــل املدعــي بــأن املدعــى عليــه احلاضــر معــه قــام باالعتــداء 
علــى موكلــه بالضــرب ممــا تســبب يف إصابتــه بكدمــات يف الوجــه 
وكســر لبعــض األســنان، ولــذا فقــد طلــب احلكــم عليه بعقوبــة تعزيرية 
لقــاء ذلــك - أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى جملــة وتفصيــال- 
املدعــى عليــه تســبب يف إصابــة املدعــي بكدمــات مــع تــورم علــى العــن 
الوجــه وكســر ثالثــة أســنان أماميــة فوقيــة  اليســرى وكدمــات يف 
ومــدة الشــفاء املتوقعــة تصــل إلــى أســبوعن حســب التقريريــن الطبيــن 
- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه وقــررت ســجنه 
ملــدة عشــرين يومــًا وجلــده أربعــن جلــدة دفعــة واحــدة- قنــع املدعــى عليــه 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/11/3هـــ لدي أنا 
...... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
إلينــا مــن رئيــس احملكمــة برقــم )34325504( وتاريــخ 1434/4/3هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر .... ســعودي مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
)...( الوكيــل الشــرعي عــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة من كتابة عدل 
تاريــخ 1433/10/15هـــ والتــي تخولــه  الباحــة برقــم )33426118( و 
املرافعــة واملدافعــة و الصلــح والتنــازل و قبــول احلكــم واالعتــراض عليــه 
و ادعــى علــى احلاضــر معــه .... ســعودي مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة 
رقــم ).....( قائــاًل يف دعــواه لقــد تعــرض موكلــي لالعتــداء بالضــرب 
مــن قبــل املدعــى عليــه و قــد نتــج عــن ذلــك إصابــات يف موكلــي عبــارة 
عــن كدمــات مــع تــورم علــى العــن اليســرى و كدمــات علــى الوجــه و 
ــة أســنان أماميــة فوقيــة أطلــب احلكــم بتعزيــره لقــاء ذلــك  كســر ثالث
هــذه دعــواي وأحصرهــا يف ذلــك و أســأله اإلجابــة و بســؤال املدعــى 
ــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه صحيــح فقــد  عليــه أجــاب بقول
قمــت باالعتــداء بضــرب موكلــه و أنــا نــادم علــى مــا بــدر منــي هــذه 
إجابتــي و بعــد تدويــن مــا ســبق جــرى االطــالع علــى التقريــر الطبــي 
الصــادر مــن مجمــع الدمــام الطبــي برقــم )16/18096ت/41( و تاريــخ 
1432/10/22هـــ و التقريــر الطبــي اإلحلاقــي لــه و املــدون علــى اللفــة 
املدعــي  مــوكل  حلقــت  التــي  اإلصابــات  فوجــدت  عشــرة  السادســة 

باحلكــم وعــارض عليــه وكيــل املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف 
املصادقــة علــى احلكــم.
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مطابقــة ملــا ورد يف الدعــوى و مــدة الشــفاء يف الكدمــات التــي علــى 
العــن و الوجــه وكســر األســنان خمســة أيــام و مــدة شــفاء الســن القاطــع 
األمامــي العلــوي والســن القاطــع األمامــي اجلانبــي األميــن و الســن القاطــع 
الســفلي اجلانبــي األميــن مــن يــوم إلــى أســبوعن فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة املصادقــة و حيــث إن املــرء مؤاخــذ بإقــراره 
ــى التقريريــن الطبيــن املشــار لهمــا أعــاله و حيــث إن مــا قــام  ــاء عل وبن
بــه املدعــى عليــه فعــل محــرم وفيــه اعتــداء علــى اآلخريــن وســالمتهم 
ــك  ــة دعــواه يف ذل ــر و حيــث حصــر املدعــي وكال ــك التعزي وموجــب ذل
لــذا فقــد حكمــت بســجن املدعــى عليــه عشــرين يومــًا وجلــده أربعــن 
جلــدة دفعــة واحــدة و بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه بــه وقــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة وطلــب رفــع احلكــم 
ــه ومت تســليمه نســخة  ــب لطلب ــى محكمــة االســتئناف بالئحــة فأجي إل
مــن احلكــم وأفهــم بتقــدمي اعتراضــه خــالل مهلــة ثالثــن يومــًا وأنــه إذا 
انتهــت هــذه املهلــة ولــم يتقــدم باعتراضــه ســقط حقــه يف ذلــك وســوف 
يتــم رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة وبــاهلل التوفيــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و بــه حــرر يف 1434/11/3هـــ .
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1435/1/29هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم  الثانيــة عشــرة وقــد عــادت 
 ... ... ضــد  )34/2730007( وتاريــخ 1435/1/23هـــ املتعلقــة بدعــوى 
وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائرة اجلزائية الثانية برقم )34390495( 
وتاريــخ 1434/12/29هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم لــذا جــرى 
إحلــاق ذلــك حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه أجمعــن. ــه وصحب ــى آل وعل
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ادعــت املدعيــة بــأن املدعــى عليــه قــام بســبها وشــتمها وتعييرهــا بــأن 
زواجهــا غيــر شــرعي، وطلبــت احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلك- 
أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعيــة ســوى أنــه وصــف زواجها 
بأنــه زواج مســيار- طلبــت احملكمــة مــن املدعيــة أن تقــدم بينتهــا علــى 
دعواهــا فأحضــرت شــاهدين إال أن شــهادتهما غيــر موصلــة إلثبــات 
دعواهــا- طلبــت املدعيــة ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعواهــا فأداهــا 
طبــق مــا طلــب منــه- املدعــى عليــه أقــر بأنــه وصــف زواج املدعيــة بأنــه 

: 34290521 تاريُخه: 1434/8/7هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34357162

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34311739 تاريخه:1434/9/3هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالســب والشــتم والتعيير - مطالبة 
املدعــي باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - بينــة املدعــي غيــر 
موصلــة - ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى - إقــرار املدعــى عليــه 

بالتعييــر - إدانــة املدعــى عليــه بالتعييــر.

1- قوله تعالى: )) وال تنابزوا باأللقاب((.
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )كل املســلم علــى املســلم حــرام 

دمــه ومالــه وعرضــه( رواه مســلم.
3- العادة محكمة.
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مســيار علــى ملــئ مــن النــاس وهــذا يعــد عرفــًا مــن قبيــل التعييــر كمــا 
أن شــهادة الشــهود قرينــة قويــة علــى كثــرة تعرضــه للمدعيــة باإلســاءة 
واإليــذاء اللفظــي- قضــت احملكمــة بعــدم ثبــوت دعــوى املدعيــة بتلفــظ 
املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعواهــا كمــا قضــت بإدانــة املدعــى عليــه 
يومــًا-  عشــر  خمســة  ملــدة  ســجنه  وقــررت  وإيذائهــا  املدعيــة  بتعييــر 
قنعــت املدعيــة باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه- قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــن 1434/8/1هـــ ويف متــام الســاعة 
القضائــي  املــالزم   ..... أنــا  لــدي  اجللســة  افتتحــت  والنصــف  التاســعة 
قبــل  مــن  القضيــة  هــذه  بنظــر  واملكلــف  بابهــا  اجلزائيــة  باحملكمــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بابهــا املســاعد وبنــاًء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة برقــم 34357162 بتاريــخ 1434/8/1هـ واملقيدة 
باحملكمــة برقــم 341855532 بتاريــخ  1434/8/1هـــ وفيهــا حضــرت 
والدهــا  ويرافقهــا   ...... رقــم  املدنــي  بالســجل  اجلنســية  ........ ســعودية 
واملعــرف بهــا .... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ......   وحضــر 
حلضورهــا .... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ..... وادعــت األولــى 
ــة ان هــذا احلاضــر معــي قــام بشــتمي وســبي وتعييــري أمــام النــاس  قائل
زوجــي  مــن  زواجــي  ان  وقــال  واالجتماعــات  املناســبات  واألقــارب يف 
غيــر شــرعي اطلــب إثبــات ذلــك ومعاقبتــه عليــه شــرعا هــذه دعــواي 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب بــان مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا 
غيــر صحيــح وكل مــا ذكرتــه ان زواجهــا دخلــي وهــو أشــبه باملســيار 
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وبســؤاله هــل كان ذلــك يف مجمــع مــن النــاس فأجــاب بأنــه اســتفزه 
احــد اقاربهــا فذكــر مــا ذكــر امــام النــاس وبعرضــه علــى املدعيــة 
اجابــت بــان الصحيــح مــا ذكرتــه يف دعــواي وبســؤال املدعيــة هــل لديهــا 
بينــه علــى مــا ذكــرت اجابــت بــان لديهــا شــهود يشــهدون بأنــه قــال ان 
زواجــي مــن زوجــي غيــر شــرعي واطلــب امهالــي إلحضارهــم فأجبتهــا 
لطلبهــا ورفعــت اجللســة لذلــك حتــى يــوم األحــد 1434/8/7هـــ الســاعة 
ــا محمــد .احلمــد اهلل وحــدة وبعــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل التاســعة وصل
ويف يــوم األحــد 1434/8/7هـــ ويف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة فتحــت 
اجللســة بحضــور الطرفــان واملعــرف باملدعــى عليهــا وبســؤال املدعيــة عــن 
بينتهــا التــي اســتمهلت مــن أجلهــا احضــرت للشــهادة وادائهــا ســعودي 
اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم 
وشــهد األول قائــال اننــا كنــا يف املستشــفى ودخــل علينــا املدعــى عليــه 
وقــال خلنــي اشــوف هــذا الــذي حذائــي اكــرم مــن وجهــة اللــي زوج بنتــه 
مســيار اشــهد بــاهلل العظيــم علــى ذلــك وشــهد الثانــي قائــال بأننــا كنــا 
يف جلســة عشــاء عنــد احــد اعمامــي وكان املدعــى عليــه موجــود يف 
اجللســة فقــال لــي ان عمــك حطهــا مجــراره ســكن زوجهــا عنــده حتــت 
فقلــت لــه ترضــاه ألختــك او بنــت اختــك فقــال ال أعمــل جــرار واشــهد اهلل 
العظيــم علــى ذلــك وبعــرض الشــهود وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه اجاب 
قائــال بانــي اعــرف الشــهود عــم املدعيــة و ابــن عمهــا وال اقبــل شــهادتهم 
وأمــا الشــهادة فإننــي بالفعــل قلــت بــان الــزواج مســيار النهــم منعونــي 
مــن الدخــول علــى اختــي التــي هــي أمهــا وأنــا لــم اقــل إال انــه مســيار 
وبســؤال املدعــى عليهــا هــل لديهــا مزيــد بينــة علــى دعواهــا اجابــت بانــه 
ليــس عندهــا اال مــا ذكــر فأفهمــت املدعيــة بــان بينتهــا غيــر موصلــة 
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وانــه ليــس لهــا اال ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعواهــا فقــررت رغبتهــا 
ــه بعــد تخويفــه مــن  ــى املدعــى علي ــه اليمــن عل فيهــا لذلــك جــرى توجي
خطرهــا فاســتعد لبذلهــا وحلــف قائــال واهلل العظيــم اننــي لــم اتلفــظ 
علــى املدعيــة بقولــي ان زواجهــا غيــر شــرعي وال أي لفــظ يســئ لشــرفها 
واهلل العظيــم هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة 
وملــا قــرره الطرفــان ونظــرا إلنــكار املدعــى عليــه انــه قــال للمدعيــة بــان 
زواجهــا غيــر شــرعي ولقصــور بينتهــا وعــدم اتفــاق الشــهود علــى لفــظ 
الدعــوى ولبذلــه اليمــن علــى ذلــك بعــد ان طلبتهــا املدعيــة وإلقــراره 
بنبزهــا بــان زواجهــا مســيار امــام جمــع مــن النــاس وهــذا ممــا يعــاب عنــد 
اهــل املنطقــة والن العــادة محكمــة كمــا قــرر الفقهــاء وملــا شــهد بــه 
الشــهود مــن شــهادة تعــد قرينــه قويــة علــى إســاءته لهــا وكثــر وايذائهــا 
بلســانه ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل املســلم علــى املســلم حــرام 
دمــه ومالــه وعرضــه( رواه مســلم ولقولــه تعالــى ) وال تنابــزوا باأللقــاب( 
لذلــك كلــه فلــم يثبــت لــدي تلفــظ املدعــى عليــه علــى املدعيــة بقولــه 
ــا  ــان زواجه ــه أذاهــا وعيرهــا ب ــدي ان ــر شــرعي وثبــت ل ــان زواجهــا غي ب
مســيار وحكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه بســجنه خمســة عشــر يومــًا لقــاء 
ــة  ــى الطرفــن قــررت املدعي ذلــك وبهــذا حكمــت وبعــرض احلكــم عل
القناعــة بــه وقــرر املدعــى عليــه اعتراضــه عليــه مــن غيــر الئحــة وســوف 
يتــم رفــع كامــل املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم 
كاملتبــع. جــرى النطــق باحلكــم بتاريــخ 1434/8/7هـــ ورفعــت اجللســة 
بعــد ذلــك عنــد الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد .
الســاعة  متــام  اجللســة يف  افتتحــت  األربعــاء 7 /1434/10هـــ  يــوم  ويف 
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الواحدة ظهرًا وفيها عادت املعاملة رفق خطاب فضيلة رئيس محكمة 
1434/9/16هـــ  يف   342046767 رقــم  عســير  مبنطقــة  االســتئناف 
ــة رقــم  ــة الثاني ــرة اجلزائي ــق الصــادر مــن الدائ ــا قــرار التصدي ــا به مرفق
يلــي  مــا  منــه  احلاجــة  نــص  املتضمــن  1434/9/3هـــ  يف   34311739
)وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى 
ــم قاضــي اســتئناف الشــيخ/ ــع وخت احلكــم واهلل املوفــق ( انتهــى بتوقي
).....( وبتوقيــع وختــم قاضــي اســتئناف الشــيخ/).....( وبتوقيــع وختــم 
رئيــس الدائــرة الشــيخ/).....( ولــذا جــرى مبوجبــه التهميــش ورفعــت 
اجللســة عنــد الســاعة الواحــدة والربــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد.
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: 34349902 تاريُخه: 1434/11/4هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34429222

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34363059 تاريخه: 1434/11/19هـ

إيــذاء الغيــر )حــق خــاص(- اعتــداء بالضــرب وتهديــد بالقتل - مطالبة 
املدعــي باملجــازاة - إنــكار املدعــى عليــه الدعــوى - عجــز املدعــي عــن 

إقامــة البينــة- ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى - رد الدعــوى.

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى 
املدعــى عليه(.

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليهمــا بــأن األول قــام بالتعــاون مــع الثانــي 
بضربــه علــى وجهــه وتهديــده بالقتــل، ولــذا فقــد طلــب احلكــم عليهمــا 
بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك- أنكــر املدعــى عليهمــا مــا جــاء يف الدعــوى 
جملــة وتفصيــال- املدعــي ال بينــة لــه علــى إثبــات دعــواه وطلــب ميــن 
املدعــى عليهمــا علــى نفيهــا فأدياهــا طبــق مــا طلــب منهمــا- قضــت 
احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وأخلــت ســبيل املدعــى 
عليهمــا منهــا - قنــع املدعــى عليهمــا باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي - 

قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائّيــة بحائــل برقــم 34429222 وتاريــخ 1434/09/17 هـــ املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1434/09/17 هـــ ففــي  برقــم 342205090  باحملكمــة 
احلاديــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/11/04  الثالثــاء 
عشــرة وفيهــا حضــر ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ).....( وادعــى كل مــن ).....( ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).....( و).....( ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).....( قائــال يف حترير 
دعــواه إنــي كنــت يف مزرعــة والــدي أعمــل علــى احلراثــة فدخلــت علــي 
ســيارة يقودهــا املدعــى عليــه األول ).....( وبصحبتــه ابنــه املدعــى عليــه 
الثانــي ).....( فقــال لــي املدعــى عليــه األول وش عنــدك بهذا فقلت أحرث 
فقــال مــن أنــت ابــن لــه فقلــت ولــد فقــال تعــال انــزل ثــم نــزل ومــد يــده إلــي 
فأنزلنــي بالقــوة فحاولــت أدافــع عــن نفســي فقــام املدعــى عليــه الثانــي 
).....( مبســكي مــع رقبتــي وضربنــي املدعــى عليــه األول علــى وجهــي 
أنــت وأبــوك وش جابكــم ملزرعتنــا وابنــه وضــع  وقــال واهلل ألقتلــك 
ــم قــال واهلل  ــوك ث ــي وقــال ألرميــك بالســالح أنــت وأب ــد عين إصبعــه عن
إن مــا ذبحــت ابــوك مانــي رجــل ثــم قــال شــل حراثتــك وال أشــوفك هنــا 
ثــم انصــرف ملــا شــاهد أخوتــي هكــذا ادعــى املدعــي أطلــب مجازاتهــم 
وتأديبهــم وبســؤال املدعــى عليــه األول  أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي 
يف دعــواه ضــدي غيــر صحيــح فلــم أدخــل املزرعــة ولــم أهــدده هكــذا 
ــه الثانــي  أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي  أجــاب وبســؤال املدعــى علي
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يف دعــواه ضــدي غيــر صحيــح فلــم أدخــل املزرعــة ولــم أهــدده هكــذا 
أجــاب وبســؤال املدعــي عــن البينــة قــال ليــس عنــدي بينــة وأطلــب ميــن 
املدعــى عليهمــا علــى نفــي دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا 
قــاال ال مانــع عندنــا علــى أداء اليمــن علــى نفــي دعــواه ضدنــا فجــرى 
بيــان اليمــن التــي يحلفهــا املدعــى عليهمــا فوافقــا علــى ذلــك فأذنــت 
للمدعــى عليــه األول بــأداء اليمــن فحلــف قائــال واهلل إن مــا ذكــره 
املدعــي يف دعــواه ضــدي كلــه غيــر صحيــح هكــذا حلــف ثــم أذنــت 
للمدعــى عليــه الثانــي بــأداء اليمــن فحلــف قائــال واهلل إن مــا ذكــره 
املدعــي يف دعــواه ضــدي كلــه غيــر صحيــح هكــذا حلــف فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليهمــا أنكــرا مــا 
جــاء يف الدعــوى واملدعــي ليــس لديــه بينــة وطلــب ميــن املدعــى عليهمــا 
وأدى املدعــى عليهمــا اليمــن كمــا طلــب منهمــا ولقــول النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر فقــد صرفــت 
النظــر عــن طلــب املدعــي مجــازاة املدعــى عليهمــا وأخليــت ســبيلهما هــذا 
مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت واهلل أعلــم وأحكــم وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــي قــرر عــدم القناعــة بهــذا احلكــم وطلــب رفعــه 
حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليهمــا قــررا القناعــة بهــذا احلكــم وبهــذا انتهــت هــذه اجللســة 
يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/4هـــ
املختصــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بتدقيــق القضايــا اجلزائيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بحائــل  علــى املعاملــة 
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برقــم  لدينــا  واملقيــدة  1434/11/11هـــ  وتاريــخ   342205090 برقــم 
342205090 وتاريــخ 1434/11/12هـــ واملرفــق بهــا الصــك الشــرعي 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/).....( القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بحائــل 
برقــم 34349902 يف 1434/11/4ه بدعــوى ).....( ضــد كل مــن: 1/
).....( ســعودي اجلنســية 2/ ).....( ســعودي اجلنســية. بشــأن دعــوى خاصــة 
)اعتــداء( وقــد تضمــن الصــك حكــم صاحــب الفضيلــة وفقــه اهلل علــى 
املدعــى عليهمــا علــى النحــو املفصــل يف الصــك املرفــق وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة: جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه 
فضيلتــه بالصــك املشــار إليــه. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم.



كشاف املوضوعات 
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