
 
 
 
 
 
 
 

 قضية السكة الحديد)قطار الصعيد المحترق(

 2002لسنة  2816الجناية رقم 

 

 

 

 جنايات( 20محكمة جنايات الجيزة )دائرة 

 

 

 مرافعة

 األستاذ/ أحمد نبيل الهاللي

 المحامى

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 مدخل

 اآلن وقد أصبحنا على مشارف نهايات القضية 
 يكاد ال يبقى فى الحديث بقية 

 فاع قد طرقت فكل أبواب الد

 واوجه الدفاع قـد طرحت 
 وقتل زمالئي االتهامات بحثا وتفنيدا •

 حتى تحولت إلى جثث متفحمة.

 ومن غير الجائز فى اعتقادي أن أواصل التفنيد

 الن مواصلة الضرب فى الميت حرام.
 فى أن مولذلك استأذن حضراتك •

 أطرح بضعة مالحظات ختامية. 

 تتضمن 
 طالة قدرا من االسترسال دون إ

 وبعض االستكمال دون تكرار 

ــدفاع   توبعــض االجتهــاد فــى تقــديم إجابــا علــى تؤــاطالت طرحتهــا الهيوــة المــوقرو علــى الشــهود واستيضــاحات طلبتهــا مــن ال
 ملتزما ومتعهدا بعدم إساءو استغالل سعة صدر الهيوة الموقرو.

 المستشارين تسيدي الرئيس ... حضرا
ــا الحكومــة بوابــل معتــاد ومعــاد مــن الوعــود والعهــود لت  ــد أن المؤــوولييــوم وقعــت الكارلــة المشــوومة أم  • عــن  ةرتن

الحادلــةا الكارلــة ســتتحدد بكــل الو ــوح  ولــن يؤــما أبــدا بأيــة محاولــة لخفــاء الحقــائم ولن يفلــت أبــدا مق ــر أو مهمــل مــن 
 الحؤاب والعقاب.

ا بـل جنـين فـأر غيـر مكتمـل التكـوعن.  مــ  لـم مضـت اايـام وصـدر قـرار االتهـام فـتذا بالتحقيقـات تـتمأض لتلـد فـأر  •
 االعتذار للزميل العزعز سعيد الفار(.

ورغــم أن النيابــة العامـــة فــى مـــذ رتها الممتــازو بشـــأن نتــائق التحقيــم التـــى تؤــتحم  ـــل التحيــة والتقـــدير قــد أ ـــارت  •
فـ  تكفـى للتـدليل علـى أن الميـه بأصاب  االتهام العشر الى  بار  بار المؤوولين فان نظرو واحدو الى القفـ  والـى أ ـل الق

 فى م ر يؤتحيل أن تجرى فى العالي. وعلى أن المآسي فى م ر يعملو ا الكبار وعحاكم بؤببها ال غار.
 اامر الذي يكشف بكل الجالء.  يف يفهم وع بم حكم الدستور القائل  المواطنون أمام القانون سواء(

 صحيا أن  ناك وزعر قد استقال أو استقيل   •
 يا أن  ناك مؤوول أو اكثـر قد أقيـلصح  •

 * لكن  ذه الجراءات الشكلية الهادفة الحتواء النقمة الشعبية ال تشفى الغليل. 
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الن الؤوابم وما اكثر الؤوابم تشهد بان  ل مؤوول سابم  ـحى بـه لتهدئـة الأـواطر لـم يكؤـر لـه خـاطر وسـرعان مـا  ـم 
 استثمارعة. طرعقه الى من ب مرموق فى  يوة دولية أو  ر ة
 وال أخفى على حضراتكم أيها الؤادو المؤتشارعن.

أنــه قــد  ــالني أن تــدير مرافعــة النيابــة مهر ــا  ــامال لمــذ رتها الممتــازو الرائعــة. فتح ــر المؤــوولية الجنائيــة ح ــرا  فــى  ــذا 
 والفؤاد وال مال. النفر من المواطنين اابرعاء التعؤاء الذين صورتهم النيابة على انهم محور الشر فى القضية 

ووجه الأ ورو فى توجه النيابة العامة أن ح ر المؤوولية الجنائية فى  ـ الء المتهمـين اابرعـاء سـوف يؤـتغل  ؤـتار دخـان 
 . نوالجناو الحقيقيي نيأفى وراءه القتلة الحقيقيي

 المتهم األول  يالدولة ه
االتهام  إنني ألقى بعبء المؤوولية عن الكارلة على مديري  أرجو اال يفهم من  المي عن الرطوس الكبيرو الغائبة عن قف 

الدارات أو علــى رطســاء الهيوــات الحــاليين والؤــابقين أو حتــى علــى الــوزراء المتقاعــدين. إطالقــا فــالمتهم ااول فــى قضــيتنا 
 ة. الغائب عن القف   و الدولة بالتحديد. الدولة بؤياستها االقت ادية. الدولة بفلؤفتها االجتماعي

الؤياســة االقت ــادية للدولــة تحــدد ا خ ابــات النوايــا التــى تقــدمها الحكومــة ل ــندوق النقــد الــدولي بــين الحــين والحــين لــتعلن 
 ألتزامها بتنفيذ وصفة ال ندوق المدمرو.

ولـة عـن والؤياسة االقت ادية التى نؤميها بأسماء اال داد  الصالح االقت ادي( تقوم علـى معالجـة العجـز فـى ميزانيـة الد
طرعــم تقلــي  اانفــاق الحكــومي علــى الأــدمات  وانؤــحاب الدولــة مــن ميــدان الأــدمات لــذلك يلغــى التعلــيم المجــاني  يتبأــر 
العــالا المجــاني فــى المؤتشــفيات الحكوميــة تتألــى الحكومــة عــن تموعــل ودعــم المرافــم العامــة توطوــة لتــرك ميــدان الأــدمات 

 ساحة مؤتباحة للق اع الأاص.
مأ  اتــه وطموحاتــه لصــالح مــا  مو ــو يــروى لحضــراتك ى  ــل ال ــفاق علــى الــوزعر الؤــابم الــد تورا الــدمير لــذلك أ ــفقت 

مليـار جنيـه و يـف خـرا مـن المولـد بمليـار يتـيم. وغـاب علـى  146أفؤده الد ر فى وزارو النقل والهيوة. و يف طالب بتدبير 
ادي. وبــان طلباتــه تتعــارع مــ  تعهــدات الحكومــة فــى الــوزعر الؤــابم أن أحالمــه ت ــ دم بجــو ر سياســة الصــالح االقت ــ

 خ ابات النوايا.
لقد قال الزميل الفا ل ااستاذ أحمد يؤرى فى مرافعته أن المتهم ااول فى دعوانا  و  المكانات(  وأنا اتفم معه فـى ذلـك 

 الجدال. لكن يظل الؤ ال: لبقدر ما اختلف. المكانات غير متاحة  ذه حقيقية ال تحتم
  ل  ناك ق ور فى المكانات. ـ 

 ـ أم  ناك تق ير فى توفير المكانات. 
 وتلك  ي القضية. 
 سيدي الرئيس

 خير بلدنا طول عمره  تير. 
لكن المشـكلة إن بلـدنا خير ـا لغير ـا أو بتعبيـر أدق خير ـا لنـا بي خير ـا. ومـن قبيـل العلـم العـام انـه منـذ فتـرو ليؤـت بالبعيـدو 

  ى مليون دوالر لتغ ية تكاليف إذاعة مبارعات  اس العالم. يا تر  40و اعتمدت دولتنا الر يد
 مليون دوالر دول  انوا جابو  ام طفاية حرعم من احدث طراز؟  40الـ

مليون دوالر علـى الكـورو إنفـاق يؤـما بـه ال ـندوق. الن الكـورو تؤـما بالهـاء الشـعوب  في ـبا مـن الؤـهل  40لكن صرف 
 انه يتلعب بها الكورو.  

 ما النفاق على الأدمات فهو فى نظر صندوق النقد الدولي من المحرمات ولذلك يمارس ال ندوق  ده حم الفيتو. أ
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 الحكومة الم رعة م  ال ندوق الى التردى المتواصل فى أو اع  المرافم. تولهذا الؤبب أدت اتفاقيا
 : 2ويعترف تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب صـ

المتاحــة للهيوــة قلــت  فأخــذت تعــانى مــن التألــف فــى مجــاالت ال ــيانة والتجديــد والصــالح(. وبــان مرفــم  بــان االســتثمارات
الؤكك الحديد  يحتاا الى االستمرار فى توفير المكانيات المالية لتنفيذ  افـة المشـروعات فـى مأتلـف مكوناتـه حيـث أن إي 

 تق ير فيها ي دى الى تراكم ومضاعفة التألف(.  
 أن الـوزعر  مد مؤتشار وزعر النقل الد تورا محمد عرفه علـيم ببـواطن اامـور  شـف لنـا فـى  ـهادته أمـام حضـراتكوالن الؤي

 عرع عليه تولى رئاسة  يوة الؤكك الحديد فاعتذر فى البداية(. 
 وسألته  يوتكم الموقرو:

 لماذا  ان سبب اعتذارك؟ -س:
 لم اليقين إنها  موم غير مؤموح للحكومة لهموم الؤكك الحديد ومشاكلها  والشا د يعلم ع -ا:
 الم رعة بمعالجتها.                            

وفى لقاء عقده دا عرفه م  محافظ الفيوم والقيادات الشعبية فى المحافظة  ان الـد تورا عرفـه اكثـر صـراحة. فقـال: والكـالم 
 منشور فى جرعدو الحقيقة: 

وة الؤكك الحديد انه ال أمل فى إصالح الحالة المتردية لمرفم الؤكك الحديد بؤبب  اعترف المهندسا محمد عرفه رئيس  ي
عدم وجود اعتمادات مالية  افية مشيرا الى إن الحكومة تؤتولي على اليرادات الأاصة بها وال يتبقى فى الميزانية اال مبـال  

 تاا الى مبال  طائلة لصالحه والنهوع به(.بؤي ة ال تفي باحتياجاتها وقال ... إن المرفم فى حاله يرلى لها وعح
والن حكومتنــا الر ــيدو متمؤــكة بثوابــت سياســاتها الر ــيدو فــان  ــول الكارلــة لــم يبــدل موقفهــا مــن الهيوــة وخرجــت علينــا جرعــدو 

 حكومية  الجمهورعة( بتحقيم صحفي عنوانه بال  الداللة: 
 ة...الؤكك الحديد...محلك سر(  بعد  هر  امل من تولى قيادات النقل الجديدو المؤوولي

 والفلؤفة االجتماعية للحكومة أيضا تتحمل المؤوولية الكبرى فى قضيتنا. 
فحتــى االعتمــادات المحــدودو المعــدودو التــى تأ ــ  للت ــوعر يــتحكم فيهــا  ــاجس تحقيــم م ــالا رجــال المــال وااعمــال 

 ااكابر وتغلبها على م الا سكان اارصفة والمقابر. 
 ات توجه لتحقيم المزعد من الرفا ية واامان ا ل التوربينى وااسباني ...فاالعتماد

 من الدستور تلزم الدولة بكافلة تكاف  الفرص لجمهور المواطنين.  8رغم أن المادو 
  اجمت  يوة الؤكك الحديد. قائله : 2002ا2ا26حتى إن صحيفة ااخبار الحكومية فى عدد 

تجم  صدف غير سعيدو وانما  انت نتاجا طبيعيا لمنظومة و عت البشـر فـى مرتبـة يدنـي " لم يكن حادلا عار ا نتق عن 
نجــوم ال ير بهــا أحــد بينمــا ال  7مليــون جنيــه فــى تجهيــز ق ــارات للنــوم  350مــن مرتبــه النؤــانية  ــذه المنظومــة التــى تفــرد 

 تأ   لق   الغيار الم لوبة ب ورو عاجلة سوى ن ف مليون جنيه". 
 ول فيها حاميها الى حرميها(.  منظومة يتح

و ــذا النقــد الــالذع الــذي وجهتــه الجرعــدو الحكوميــة لــم يــأتي مــن فــراا ... فجرعــدو العربــي أ ــارت الــى إن بيــان الؤــيد رئــيس 
 الوزراء أمام مجلس الشعب أقر بان الحكومة وجهت معظم االعتمادات الأاصة بالتجديد الى الدرجتين ااولى والثانية وقال: 

عربه  200عربه. و 600عربة بالدرجة ااولى والثانية من اصل  200تم التجديد اال لعدد محدود من العربات بدأ بعدد  لم ي
 عربه(.  2422درجة لالثة من اصل 

 % من عربات أ ل ال فوو.33ر5يعنى الفلؤفة االجتماعية للحكومة جعلتها تجدد 
 الذين يعيشون تحت خط الفقر. % من عربات المواطنتين 8ر5بينما انح ر التجديد فى 
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 من محا ر الجلؤات.  24كل ذلك فى حين قول لنا المهندسا محمد عرفه صـ
 %  م ر اب الدرجة ااولى(.11 معلوماتي ااكيدو إن 

 المستشارين تسيدي الرئيس ... حضرا
 .ءوم الشيلز  ءمعذرو ... لو إن مدخل مرافعتي قد طال بعض الشئ ... لكن  ذه المقدمة من قبيل الشي

إذ ال يمكن إن يتناول الدفاع القضية الماللة و أنها مجرد حادلة قتل خ أ عادية دون إن يت رق الـى المالبؤـات والظـروف  
 الؤياسية واالقت ادية واالجتماعية المحي ة بها والتى لها تألير ا المبا ر على أر ان الجرائم المنؤوبة الى المتهمين.

 لمناقشة التهم المنؤوبة للمتهمين بادئا بالحديث عن التهم العامة. انتقل بعد ذلك على الفور
 و ى القتل والصابة الأ أ.

 وال رار غير العمدي بأموال الهيوة. 
 منتهيا بالتهم الأاصة التى تأ  النيابة بها بعض المتهمين مثل التزوعر وال مال. 

 فى شأن جريمتي القتل واإلصابة الخطأ
 -االتية:النقاط  إ افةأود 

 انتفاء الدليل على إن الوفيات واإلصابات وليدة األخطاء المنسوبة للمتهمين. -1

ـــــى أن خ ـــــأ الجـــــاني يجـــــب أن يكـــــون ســـــبب الحـــــادث.              ـــــل والصـــــابة الأ ـــــأ مؤـــــتقر عل ـــــى جـــــرائم القت ـــــنقض ف قضـــــاء ال
 وعجب أن تكون النتيجة الجرامية  أي القتل أو الصابة( وليدو  ذا 

 الأط
ابة م البة بتقامة الدليل على إن الوفيات والصابات لم تحدث فى توقيت سابم على النشاط المـ لم المنؤـوب للمتهمـين الني 

انه لو أن الوفاو أو الصابة سابقة على صدور أفعال ال مال من المتهمـين ال يمكـن اعتبـار النتيجـة الجراميـة وليـدو خ ـأ 
 المتهمين. 

راتكم خاليـه مـن أي دليـل فنـي ... أو غيـر فنـي علـى إن وفـاو أو إصـابة الضـحايا وقعـت بعـد وأوراق الدعوى بـين أيـدي حضـ
 فترو زمنية من اندالع الحرعم تكفى للقول بارتكاب المتهمين أفعال ال مال والقعود. 

ومــن قبــل وعلــى العكــس ففــي ااوراق  ــوا د عديــدو تــرجا أن الوفيــات والصــابات وقعــت للضــحايا ... فــور انــدالع الحرعــم 
 ان الق صيحات االستغالة ومن قبل أن ت رق  ذه ال يحات مؤام  طاقم الق ار. 

 ومن قبل أن يفيم ال اقم من  ول المفاجأو. 
 ومن قبل إن يتمكن ال اقم من التوجه نحو فرامل ال وارئ الستعمالها.

... واالختنـــاق بالـــدخان... واستنشـــاق  ااوراق تشــير الـــى أن الوفيـــات حـــدلت فــور انـــدالع الحرعـــم ... بؤـــبب الرعــب والهلـــ 
 الغازات الؤامة ونق  ااكؤجين. 

  -وشواهدي على ذلك اآلتي:
  57 هادو الد تورا لروت وزعر أبو عرب أمام حضراتكم صـ -1

% فقط إي 10"  و فى الحوادث النؤبة العليا تموت من الرعب ونؤبة تموت من اادخنة  أما الذي يموت من النار حوالي 
 الجثث معظمها مات قبل الحرعم وبعد ذلك احترقت". إن  ذه
  100 هادو مدير إدارو الدفاع المدني محمد حؤن حؤين صـ -2

 و و أول من صعد الى عربات الق ار وتفقد ا من الداخل. يقول لنا الشا د واصفا و   الجثث 
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 أين وجدت الجثث تحديدا ؟ -س:
  ان  ناك جثث على  راسي العربة. -ا:

 اابـوابدى ماتت فى التو واللحظة مـن قبـل مـا تلحـم تحـرك سـاكنا أو تحـاول حتـى الوقـوف و ـم طرعقهـا نحـو  يعنى الناس
 أو الشبابيك.

 لابت به:  15محضر المعاينة التى أجرتها المحكمة الموقرو صـ -3

  أوردت اللجنة الفنية للمحكمة إن بعض الكراسي الأشبية لم تحترق نتيجة تكدس الر اب فوقها(. 
 تحقيقات النيابة: 825و العميد محمد أحمد عامر عضو اللجنةصـ هاد -4

 زعـــادو الر ـــاب بالعربـــات المحترقـــة بال ـــافة الـــى الحرعـــم يـــ دى الـــى اســـتهالك ااو ؤـــجين وخـــنقهم نتيجـــة لتكـــدس الر ـــاب 
 وعنتق عنها غازات سامه(. لواامتعة معظمها من المواد ال ناعية قابلة لال تعا

 من الوارد جدا أن وفاو الضحايا حدلت بعد لوانى معدودات من ا تعال الحرعم. له من الوارد بان ه و ل ما تقدم م دا 
 : وقد سألته الهيوة الموقرو :54و ذا احتمال لم ينفيه نائب  بير ااطباء الشرعيين فى  هادته أمام حضراتكم صـ

سامه ناتجة عن الحرعم قبل أن ت ـل إلـيهم اليس من الجائز أن تكون وفاو الضحايا أو بعضهم من استنشاق غازات  -س:
 النيران؟

 وفى أجابته على الؤ ال لم ينفى الشا د  ذا االحتمال.  
وانمــا تهــرب مــن الجابــة المبا ــرو متعلــل بــأن الــتفحم غــط  ــل  ــئ واالحتــراق الكامــل غــط علــى إي احتمــاالت أخــرى غيــر 

 الحرعم يمكن  شفها بالفح . 
 نيابة العامة قد عجزت عن إلبات إن الوفيات والصابات وليدو الأ أ الذي تنؤبه للمتهمين. على  وء ما تقدم ادف  بان ال

المتهمون فرامل ال وارئ وأجهـزت الطفـاء فـان ذلـك لـم يكـن مـن  ـأنه تغيـر النتيجـة انـه لـيس فـى مقـدور  لوحتى لو استعم
 المتهمين أحياء الموتى.

 ر أدانتهم بجرعمة القتل الأ أ. ولذلك فتن ال مال المنؤوب للمتهمين ال يبر 
 الن قضاء النقض مؤتقر على أن :

 القــانون يؤــلتزم لتوقيــ  العقــاب فــى جــرائم الصــابات غيــر العمديــة أن تكــون  نــاك صــلة مبا ــرو بــين الأ ــأ الــذي وقــ  مــن 
 . 1943ا11ا1المتهم والصابة التى حدلت بالمجني علية(. ـ

ن عن القيام بها على حدي قول النيابة غير منتجة وال مجدية فـى حمايـة أرواح  ـهداء وطالما إن اافعال التى قعد  المتهمو 
 الحادث. 

والنتيجــة الجراميــة  ذلــك الن لراب ــة الؤــببية معيــار محــدد لــدى القضــاء الم ــري  نتنتفــي راب ــة الؤــببية بــين أخ ــأ المتهمــي
 وله: بق 301عرفه الد تورا محمود نجيب حؤنى فى  رح قانون العقوبات صـ

 تتوافر عالقة الؤببية بين فعل الجاني والنتيجة الجرامية اذا لبت انـه لـوال الفعـل مـا حـدلت النتيجـة علـى النحـو التـى حـدلت 
 به(.

 : 1981ا5ا17وتقول محكمة النقض فى حكمها ال ادر فى 
القتـل ات ـال الؤـبب بالمؤـبب  من المقرر إن راب ة الؤببية  ر ن فى جرعمة القتل الأ أ يقضي بان يكون الأ أ مت ـال ب

 وقوع القتل بغير قيام  ذا الأ أ(. ربحيث ال يت و 
 كما قضت فى حكم أخر: 

  اذا أمكن ت ور حدوث النتيجة ولو لم يرتكب الفعل فعالقة الؤببية مق وعة(.
  980صـ 30س 1979ا12ا26
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والثاني ... والـى المتهمـين مـن الثـامن الـى كالمي  ذا ال ين رف فقط الى طاقم الق ار بل ين رف حتى الى المتهم ااول 
 الحادي عشر. 

 الق ار بمائة طفاية.  دفحتى لو أن المتهم ااول والثاني رفضا التوقي  فى دفتر استعداد الق ارات اال بعد تزوع
ذي تتعاطـاه مـن ال ـنف الـ لوحتى لو إن المتهمين من الثامن الى ااخير زودوا الق ار فعال بمائة طافيـة صـالحة لالسـتعما

  يوة الؤكك الحديد. 
 وحتى لو استأدمت  ذه ال فايات  واستأدمت فرامل ال وارئ فى الوقت المناسب.

 لما تغيرت النتيجة... طالما أن الوفاو ح لت من الرعب واالختناق والتؤمم فور ا تعال الحرعم.  
 الن الى مات ذعرا مات. 
 ولى مات اختناقا مات. 
 وسبم الؤيف العزل .

 دفع باكتفاء عناصر الجريمة السلبية فى حق المتهمين: -5
 النيابة العامة تتهم المتهمين بارتكاب العديد من أفعال التقاعس والقعود. 

 وبالتالي فالجرائم المنؤوبة للمتهمين من قبيل الجرائم الؤلبية. 
 بأنه:  االمتناع الم لم 269وععرف الد تورا محمود نجيب حؤنى ـ  رح قانون العقوبات صـ

 إحجام  أ  عن إتيان فعل إيجابي معـين  ـان الشـارع ينتظـره منـه فـى مـروف معينـة بشـرط أن يوجـد واجـب قـانوني يلـزم 
 (. وأن يكون فى استطاعة الممتنع عنه أدائهبهذا الفعل 

ان قـانوني لـه وعؤتأل  الد تورا محمود نجيب حؤنى من  ذا التعرعف أن االمتنـاع المـ لم لـيس عـدما وفراغـا وانمـا  ـو  يـ
 وجوده وعناصره التى يقوم عليها. 

 -لم يأل  الى القول بان االمتناع الم لم يقوم على عناصر لاللة :
 ااحجام عن إتيان فعل إيجابي معين. -1
 وجود واجب قانوني يلزم بهذا الفعل.  -2

 است اعة أداء  ذا الفعل. -3

ن أفعـــال االمتنـــاع المنؤـــوبة إلـــيهم ارتكابهـــا ال ت ـــلا ســـببا وأنـــا أدفـــ  بانتفـــاء  ـــذه العناصـــر فـــى حـــم المتهمـــين وبالتـــالي فـــأ
 لمحاكمتهم وال سند لدانتهم.

فلكي يدان المتهمين يجب أن تقيم النيابة الدليل على انهم اختاروا بترادتهم الحـرو االمتنـاع عـن أداء واجبـاتهم القانونيـة اامـر 
 :  271الذي لم تفعله النيابة انه  م يقول الد تورا حؤنى صـ 

 االمتنــاع  الفعــل اليجــابي ســلوك إرادي  وعقتضــي ذلــك أن تكــون الرادو م ــدره أى أن تتــوافر عالقــة الؤــببية بــين الرادو 
والمؤلك الؤلبي الذي اتأذه الممتن   فأن لبت أن الحجام قد تجرد من ال فة الراديـة فـال يوصـف بأنـه امتنـاع فـى المعنـى 

 القانوني(.
 يقول:  271من صـ 3وفى  امش 

عن را فى االمتناع يتعين أن يؤتأل  من ذلك ا تراط أن يكون فـى وسـ   ي غنى عن البيان أنه اذا اعتبر الواجب القانون
ـــــــه وذلـــــــك ت بيقـــــــا لقاعـــــــدو "االلتـــــــزام المؤـــــــتحيل"(.                            ـــــــ  القيـــــــام بالفعـــــــل اليجـــــــابي الـــــــذي ينؤـــــــب إليـــــــه ااحجـــــــام عن                                                                    الممتن

 وفى تحديده للمعيار الذي يجب االحتكام إليه ليتبين مدى توافر الأ أ الغير العمدي فى حم المتهم. 
 : 617يقول لنا د تورا محمود نجيب صـ
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االلتزام ... اسـت اعة الوفـاء بـه فـال  العمدي  و الخالل بالتزام عام يفر ه الشارع ... وعفترع  ذا ر أن جو ر الأ أ غي
التزام اال بمؤت اع ... فالقانون ال يفرع من أساليب االحتياط والحذر اال ما  ان مؤت اعا وال يفرع التب ر بآلـار الفعـل 

 والحيلولة دونها اال اذا  ان ذلك فى وس  الفاعل(. 
 وعضرب د تورا حؤنى مثال فيقول :

لؤـكك الحديـد بتغمــاء فـى الوقــت الـذي  ـان يتعــين عليـه فيــه إع ـاء إ ـارو تحــذير الـى ق ــار   اذا أصـيب عامـل ال ــارات با
علـى و ــك الــدخول الــى المح ـة أو تعــرع لكــراه ...  ــأ  حبؤــه فـى حجــرو خــالل  ــذا الوقـت فلــم يقــم بالفعــل اليجــابي 

 المفروع عليه فال يقال عنه أنه ممتن  فى لغة القانون(. 
الق ــار ... لحظـة ا ـتعال الحرعـم  ــان حبيؤـا ...  ـان ر ـين محــابس متعـددو و انـت قدرتـه علــى فمـا بـال حضـراتكم وطـاقم 

 أو أجهزو الطفاء مع لة بفعل:ـ ئ التحرك فى اتجاه فرامل ال وار 
 التكدس الر يب •
 التدفم الر يب للر اب المذعورعن  •
 الظالم الدامس  •
 الدخان الأانم الذي يع ل حتى القدرو على الغلب . •

 ما الذي قاله؟ 844لك ما  هد به عضو اللجنة د تورا بدران محمد بدران صـي  د ذ
 ما الذي حال دون استأدام فرامل ال وارئ؟ -س
 نــاك عــدو عوامــل حالــت دون اســتأدام فرامــل ال ــوارئ منهــا: انق ــاع التيــار الكهربــائي والوقــت  ــان لــيال  الــدخان -ا 

رطعا  الزحام الشديد الذي أعاق الحر ة وحالة الذعر التـى سـادت بـين الكثيف الذي نتق من ال رعم وأدي الى صعوبة ال
 الر اب. 

 لم  ناك ما  هد به الد تورا محمد عبد الرحيم بدر ردا على نفس الؤ ال:
 ما الذي حال دون استأدام فرامل ال وارئ؟ -س 
 تزاحم الر اب الشديد والهل  من منظر النيران. -ا 
بؤــبب  ئ ل  ــعبان متــولي و ــو مــن خــدم الق ــار بأنــه لــم يــتمكن مــن اســتأدام فرامــل ال ــوار مــا قولــك فــى مــا جــاء بــأقوا -س

 صعوبة الوصول إليها نتيجة تكدس العربات بالر اب؟ 
 ده ي  د صحة ما انتهت إليه اللجنة . -ا 

 تض   رطا مهما لمكانية استأدام فرامل ال وارئ  794والمهندسةا الهام الزناتى عضو اللجنة صـ 
 كن استأدام فرامل ال وارئ بالنؤبة للراكب الواعي استأدمها وفى مل إ اءو جيدو بالق ار(.  مم

بــــــــتن :                         1360إقــــــــرار  ــــــــا د اللبــــــــات اللــــــــواء محمــــــــد حؤــــــــن حؤــــــــين مــــــــدير الــــــــدفاع المــــــــدني فــــــــى تحقيقــــــــات النيابــــــــة  
  دليل على أنه من غير الجائز محاسبة طاقم الق ار علـى  الزحام الشديد بالعربات الر فى صعوبة استأدام الفرامل( و أبل

عدم استعمال فرامل ال وارئ وأجهزو الطفاء التى سادت عربات الق ار لم تكن تؤما بممارسة ال رف واحد من أفراد نق ة 
عبـد العـال عبـد  رطة النقل المعينة بالأدمة فى الق ار است اع أن يشد فرامل أو ي لم جهاز إطفـاء  عنـدما سـ ال الرقيـب 

أحنا معملناش حاجـة علشـان  ـان صـعب جـدا نوصـل لمكـان الحرعـم مـن الزحمـة والنـاس  انـت عمالـه تيجـه  1213الرحمن 
ــــــــــة                                    ــــــــــى أمــــــــــر إحال        نحيتنــــــــــا والنيابــــــــــة ذاتهــــــــــا مشــــــــــكورو ســــــــــلمت باســــــــــتحالة اســــــــــتأدام ال ــــــــــاقم للفرامــــــــــل أو ال فايــــــــــات ف

 ف الواحد :                                                                                     وقالت بالحر 
 ئ حال تكدس الر اب دون استأدام أي من المتهمين لفرامل ال وار  
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 : 1623والنيابة تضيف فى مذ رتها بشأن نتائق التحقيقات صـ
عاينة النيابة العامة أن نزع االس وانة من مو عها يؤتغرق وقتا طوعال فى مثل تلك الحاالت التى تلعب الؤرعة  لبت من م

 فيها دورا حاسما...(.                                                                   
طفــاء قائلــة " وقــد قــرر المهنــدسا عبــد القــادر وســجلت النيابــة فــى مــذ رتها علــى الهيوــة تعمــد ا ت ــعيب اســتعمال أجهــزو ال

 متولي: 
 انــه قــد تــم تعــديل موا ــ  تثبيــت ال فايــات ... بجعلهــا فــى موا ــ  ي ــعب الوصــول إليهــا بؤــهولة للحيلولــة دون ســرقتها 

 الغاية الحقيقة من وجود ا( .                                                             متجا ال
 عن طاقم الق ار. طيب  ذا 

 فماذا عن مجموعة الور ة المتهم ااول والثاني.                                                       
أيضا بأن المتهم ااول والثاني لم يأتار بترادتهما الحـرو ارتكـاب  1617تؤلم النيابة العامة فى مذ رتها بنتائق التحقيقات صـ 

 وبة إليهم بقولها:الجرعمة الؤلبية المنؤ
 البدا ـــة ذاتهـــا تفـــرع أن تجـــرى عمليـــات ال ـــيانة قبـــل أن يؤـــما لر ـــاب الق ـــار باســـتغالله و ال فكيـــف تجـــرى علـــى ســـبيل 

 المثال: 
عمليات صيانة صندوق العربات و ى جميعها عمليات تن ب على المكونات الداخليـة للعربـات بمـا يؤـتحيل معـه أن تجـرى 

 ب(.بينما الق ار محمل بالر ا
 وال يجوز سيدي الرئيس.

ال يجوز للنيابة أن تف ل الأ أ غير العمـدي الـذي تنؤـبه للمتهمـين عـن الظـروف الواقعيـة والمالبؤـات التـى وقـ  فـى ملهـا 
 سلوك المتهمين.                                                                               

 :621جيب حؤنى عقوبات صـفكما يقول الد تورا محمود ن  
 الضابط المو عي ال ي بم فى صورو م لقة وانما يتعين أن يراعى فى ت بيقه الظروف التى صدر فيها الت ـرف  ونعنـى 

 بذلك افتراع أن الشأ  المعتاد قد أحاطت به نفس الظروف التى أحاطت بالمتهم حينما يتى ت رفه(.
الضـــابط المو ـــعي عنـــدما وجهـــت للشـــهود ســـ ال فاصـــال عنـــدما ســـألت لـــذلك حرصـــت المحكمـــة المـــوقرو علـــى أعمـــال  ـــذا 

 : 41المحكمة الؤيد عيد عبد القادر صـ
لو أنت راكـب  ـذا الق ـار وأيـا   ـان موقعـك فمـا  ـي المـدو التـى تؤـتغرقها للوصـول مـن أول عربـة حتـى مكـان فرامـل  -س:

 اليد وال فاية فى نهاية العربة فى مل  ذا الزحام الشديد؟
 مكن أوصل.                                                                                 ا مش م

 حدود مسئولية المتهمين فى حالة تعدد أسباب القتل واإلصابة:       
 بنود من بينها:            9النيابة العامة فى مذ رتها الممتازو استعر ت ااخ اء التى سببت الحادث فى 

 بند سابعا المعنون: غيبة الفهم ال حيا لدور إدارو الشرطة.ال
 البند لامنا المعنون:  سواء إدارو مرفم الؤكك الحديدية. 

 البند تاسعا المعنون: سلو يات اافراد.  
 :1631لم خل ت من  ذا العرع الى القول 

فى وقوعه ابتداء وتفاقم الأؤـائر  جميعها   بأن الحادث حدث نتيجة تضافر ااخ اء الؤابم استعرا ها تف يال  وسا مت
 الناجمة عنه(.                                                                            
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وفهمــي لمــذ رو النيابــة إن ااخ ــاء المشــتر ة التــى تق ــد ا المــذ رو ال تعنــى فقــط أخ ــاء المتهمــين ااحــد عشــر  مجموعــة  
 + مجموعة المؤوولين عن ال فايات. الورش + طاقم الق ار 

 دى النيابة  نا تتحدث عن ااخ اء المشتر ة للمتهمين + الهيوة + الشرطة + الر اب اللي  لهم  اافراد(. ال   

 وبالتالي النيابة تؤلم بأننا ب دد حالة من حاالت تعدد ااخ اء الم دية الى النتيجة الجرامية.
 اب  عشر من مالحظاتها الواردو فى قائمة أدلة الثبوت مالحظة ن ها:لم تورد النيابة فى البند الؤ

 تعدد ااخ اء الموجبة لوقوع الحادث ... توجب مؤائله  ـل مـن اسـهم فيهـا أيـا  ـان قـدر الأ ـأ المنؤـوب إليـه وعؤـتوى فـى 
 ذلك أن يكون سببا مبا را أو غير مبا ر فى ح وله(.

يا حكـم القـانون  مـا قضـت بـه أحكـام القضـاء ... و مـا  ـرحه الفقهـاء ف ـحيا و ذا القول ... ابعد ما يكـون ... عـن صـح
 حكم القانون يأل  فى انه اذا ما  ان الأ أ المنؤوب للمتهم  و الؤبب الوحيد لوقوع الحادث والنتيجة الجرامية. 

اية اذا  ـان نشـاط الجـاني  ـو فمؤوولية المتهم الجنائية ليؤت محل جدل وال صعوبة على الطالق فى تحديد المؤوولية الجن
 العامل الوحيد فى وقوع النتيجة أما اذا تعددت ااسباب فاامر يأتلف. 

 وحاالت التعدد  ي:
 أ  ـ حالة تداخل عوامل أجنبية فى تحقيم النتيجة الجرامية. 

           ب ـ حاالت الأ أ المشترك سواء بين الجاني والمجني عليه أو الجاني والغير.                
 حالة تدخل العامل االجنبى -أوال :

 وقضاء النقض يرتب على  ذا التدخل انق اع راب ة الؤببية بين فعل الجاني والنتيجة .                     
 وفى ذلك تقول محكمة النقض بكل الو وح والحؤم:

جرامي مالم تتدخل عوامل أجنبية غيـر مألوفـة  ااصل إن المتهم يؤأل عن جمي  النتائق المحتمل ح ولها نتيجة سلو ه ال
 تق   راب ة الؤببية بين فعل الجاني والنتيجة(.

وأوراق الدعوى بين أيدي حضراتكم تكشف بجالء عن وجود عامل أجنبي خ ير قـد تـدخل فـى مجـرى ااحـداث وأدى تدخلـه 
  مل االجنبى  و فعل إجرامي تأرعبي.الى انق اع راب ة الؤببية بين خ أ المتهمين والنتيجة الجرامية  ذا العا

فــالحرعم الــذي نشــب فــى الق ــار المنكــوب ...  ــان وليــد ونتــاا جرعمــة عمديــة  ــي جرعمــة الحرعــم العمــدي المعاقــب عليهــا 
 عقوبات التى تن  على معاقبة.                                       252بموجب المادو 

 الحديدية...(.  كل من و   عمدا نارا فى عربات الؤكك 
والجاني أو الجناو الذين ارتكبوا  ذه الجرعمة العمدية يتحمـل أو يتحملـون  امـل المؤـوولية عـن جميـ  نتـائق  ـذه الجرعمـة بمـا 

 فى ذلك النتائق االحتمالية.
 وسأدلل لحضراتكم ... من واق  ااوراق. 

 متعمد. باادلة ... والقرائن والشوا د ... على إن الحرعم بفعل فاعل عامد
فــتذا أفلحــت فــى إقنــاع المحكمــة المــوقرو ب ــحة  ــذا االحتمــال ... لــم يعــد  نــاك مجــال ... للبحــث والتنقيــب عــن مؤــوولية 

 المتهمين عن إ مال  نا أو إغفال  ناك. 
 وال تملك النيابة العامة لكي تؤد على ال رعم أن تشهر فى وجهي تقرعر اللجنة الفنية. 

الشـــديد مشـــوب بالق ـــور الشـــديد اذا  ـــان يتعـــين علـــى  ـــذه اللجنـــة أن تبحـــث  ـــل احتمـــاالت  ذلـــك أن  ـــذا التقرعـــر ل ســـف
 ومؤببات الحرعم. 
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لكـن اللجنـة ح ـرت نفؤــها فـى احتمـال يتـيم  ــو موقـد البوتاجـاز ولــم يـورد التقرعـر إن اللجنـة بحثــت مـن بـين االحتمــاالت إن 
 يكون الحرعم بفعل فاعل. 

الســتبعاد  ــذا االحتمــال واكتفــى بعــض أعضــاء اللجنــة فــى  ــهاداتهم بــالقول بــأنهم اســتبعدوا  ولــم يــورد التقرعــر الحجــق العلميــة
 حدوث الحرعم نتيجة تفجير قنبلة انهم لم يجدوا داخل العربات ألار لالنفجار وال  ظايا. 

 رعم الق ار. وأغفلت اللجنة أن القنبلة ليؤت ال ورو الوحيدو من صور العمل التأرعبي الذي يمكن أن يكون وراء ح
فمــن بـــين  ـــذه الق ــور أيضـــا ... البـــودرو الحارقــة النابـــالم أو المـــواد الكيماوعــة ســـرععة اال ـــتعال وقــد ســـبم للجـــيش ااحمـــر 

 الياباني أن استأدام مثل  ذه المواد فى ارتكاب جرعمة إحراق مترو اانفاق فى طو يو منذ سنوات.
يـــدا تقـــديم الحيثيـــات الفنيـــة الم عـــدو لنبــ ه رئـــيس الـــوزراء الـــذي  ـــان بعـــد ولآلســف أن تقرعـــر اللجنـــة يبـــدو و أنـــه اســتهدف تحد

 سوععات من وقوع الحادث قد أطلم ت رعحه الشاذ النشاذ الذي اتهم فيها ر اب الق ار بأنهم المؤوولين عن الكارلة. 
 : 2002ا2ا21وقال ل  رام المؤائي فى 

بلـة لال ـتعال التـى  انـت بحـوزو بعـض المؤـافرعن وأن أحـد الر ـاب قـام  أن الؤبب وراء الحادث  و انفجار إحـدى المـواد القا
 بت عال أنبوبة بوتاجاز(.

و كذا استبم رئيس الوزراء جهات التحقيم واللجان الفنية ليفـرع مؤـارا محـددا للتحقيـم ... يؤـتهدف تعليـم المؤـوولية علـى 
 ة للحادث بأى عمل إر ابي أو تأرعبي. ماعة موقد بوتاجاز.وأكد رئيس الوزراء فى ت رعحاته أنه ال عالق
 على أية حال فاللجنة الفنية رغم انحياز ا الشديد لحدوتة البوتاجاز. 

 لم تق   باستبعاد احتمال حدوث الحرعم بفعل فاعل. 
 ودليلي على ذلك ما قرره الد تورا بولس رئيس اللجنة أمام حضراتكم عندما سول:

 على سبيل الجزم واليقين؟  ل توصلت اللجنة الى سبب الحادث -س:
 .                   ال -ا:

 لم أ اف               
 ينـــا ال أســـت ي  أن اجـــزم اذا  ـــان الكيروســـين أو البوتاجـــاز  ـــو م ـــدر الحرعـــم انـــه البـــد أن يكـــون أمـــامي  ـــا د عاصـــر 

 الحرعم(. 
 الموتى ال يتكلمون " بولس نجيبلك  ا د عاصر الحرعم منين اذا  ان المثل يقول "  رلكن يا د تو 
 الرئيس ... حضرات المستشارين يسيد

فــى ســاحة العدالــة ... ال يجــوز إلقــاء الكــالم علــى عوا نــه ... وال تجــدي مجــرد التأمينــات لــذلك فأنــا م الــب بــان أقــيم  ا نــ
 الدليل ... على ما أقول ... بشأن وجود جرعمة الحرعم العمد.

 ااوراق بعشرو  وا د أدلل بها على أن الحادث وليد جرعمة حرعم عمد. فاسمحوا لي أن أتقدم لحضراتكم من واق 

 القوة الشاذة غير العادية للنيران. ـ1
 كل ااوراق تق   بان الحرعم لم يكن عاديا. 

وأن قوو النيران  انت  اذو وغير طبيعية والواقعة محل المحاكمة ... لـم تكـن ال أول وال يخـر حرعـم يحـدث لق ـارات الؤـكك 
حديــد.... لكــن عمــر مــا الحرعــم بلــ   ــذا المؤــتوى مــن الأ ــورو بــرغم أنــه فــى  ــل حرعــم فــان عربــات الق ــارات  ــي ذات ال

العربـــات ومواصـــفاتها  ـــي ذات المواصـــفات والتكـــدس والزحـــام  ـــو ذات التكـــدس والزحـــام ... ومالبـــس وأمتعـــة الر ـــاب ... 
 بس واامتعة فى  ل حادث حرعم. الم نوعة من مواد فاتحة الشهية للنيران ...  ي ذات المال
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لذلك نجد المهندسا احمـد  ـرعف الشـيئ رئـيس  يوـة الؤـكك الحديديـة الؤـابم الـذي حـدث فـى عهـده اكثـر مـن حرعـم وانتقـل 
 : 46فى  ل مرو بال ب  الى موق  ااحداث يقول فى  هادته أمام حضراتكم صـ

  اللي أد شني حجم الحرعم الكبير(. 
 دا بواس سالمة عندما استفؤرت منه المحكمة عن ان باعه ااول عن الحادث  ورئيس اللجنة الفنية

 60قال صـ
فى الحقيقة أنا  عرت أنها حادلة غير عادية نظرا لحالة االحتراق التى وصلت إليها العربات وأجؤام العربـات الؤـبعة  -ا: 

 ووا ا أن النيران  انت غير عادية.
 د بوتاجاز قد الكف ممكن يحرق مائة وألف.م  ذلك يرعدون منا أن ن دق أن موق 

 وهللا جايز ... سبحانه قادر أنه يو   سره فى ا عف خلقه.
درجــة  يعنــى حاجــة مهولــة ... وأحــد  1200الــى  1000والــد توروا الهــام الزنــاتى تقــدر درجــة حــرارو النيــران بأنهــا بلغــت مــن 

 ي ف لنا النيران فيقول: 853الم ابين فرا ز ى فرا صـ
   ورايا أ وف فيه  ييه  لقيت  نار  جاية تجرى زي موا البحر" ." باب

 9صـباحا حتـى 1لم وتشير لنا ااوراق أن  دو النيران أدت الى إن محاولة إطفاء ا اسـتغرقت سـاعات وسـاعات مـن حـوالي 
 وان الم افئ ا  رت الستأدام ما نؤميه قاذفات المياه. تصباحا فى إحدى الروايا

 الهائق م  ر ممكن يكون أ عله مجرد م در حراري ذو لهب  أحد مواقد الكيروسين أو الغاز.    ذا الحرعم الهائل

 ـ حجج اللجنة الفنية ال تبرر قوة الحريق:2
ال يمكن أن تكون الؤنة النيران قد قفزت من عربه الى أخرى بفعل قوو الرعا و دتها  ما قالت اللجنة وال يمكن تفؤير اامر 

الر اب الم نوعة من مالبس سـرععة اال ـتعال  ـي التـى أدت الـى سـرعة ا ـتعال الؤـب  عربـات ودليلـي  بان أمتعة ومالبس
 على ذلك. 

عربــات مــن ســبعة ... احترقــت بعــد توقــف الق ــار ... وبالتــالي بعــد توقــف الرعــاح ... وبعــد نــزول الر ــاب مــن  ــذه  5 أن 
 ؤهم الم نوعة من مادو سرععة اال تعال.العربات ... أي بعد إخالء العربات من أمتعة الر اب ومالب

 ـ أقوال الركاب ذات داللة:3
 الى أقوال للر اب  ان يجب أن تحظر با تمام النيابة.  1609تشير مذ رو النيابة 

قرر سعودي سيد حؤن مجند بالقوات المؤلحة انه سم  من بعض الر اب أن الحرعـم بفعـل فاعـل وال يعلـم مـن  ـو الفاعـل  
 . رترث النيابة بهذه ااقوال رغم أن  ذه ااقوال قد تمثل خي ا يوصلنا الى الجناو الحقيقيين  ولم يتحر ااموم  ذلك لم تك

فلــم تبحــث عــن  ــ الء الر ــاب ولــم تحــرص علــى ســ ال الم ــابين عــن احتمــال وقــوع الحــادث بفعــل فاعــل ... وانمــا اكتفــت 
 بتوجيه أسولة روتينية ال تودي وال تجيب.

 أي مخرب الى الورشة:    ـ سهولة تسلل 4
 ال عود للق ار منذ الفجر ورش المادو الكيماوعة فى العربات لم الهبوط والهرب ... أمر متاح.

 الن الورش ساحة مؤتباحة والورش سداح مداح.
 يقول لنا المهندسا محمد عبد المجيد رمضان مدير عام ورش أبى غاطس 

 : 2002ا3ا6فى ت رعحه ل  الي فى 
 درجة الثالثة يتم تأزعنها فى أحواش غالبا ما تكون الحراسة فيها  عيفة(. عربات ال
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 ااوراق تكشف عن........؟

 ـ وجود مصاب ... فص ملح وداب.5
 تشير ااوراق الى  أ ية خفية بين الم ابين اختفت بقدرو قادر. 

 جدوى.  و و من يدعى معوع محمود إسماعيل الذي استدعته النيابة واستعجلت فى طلبه دون 
بمعرفـــة الرائـــد علـــى صـــبري  2002ا2ا26طلـــب معـــوع محمـــود إســـماعيل لـــم نجـــد محضـــر تحرعـــات  ليؤـــتعج 862صــــ

إداري  2002لؤــنة  586بأ ــوص طلــب المــذ ور والم ــاب فــى حــادث احتــراق ق ــار ال ــعيد والمحــرر بشــأنه المحضــر 
 العياط. 

وبالبحــث عنــه فــى ملفــات ســجل مــدني المر ــز لــم يؤــتدل  بالبحــث عــن المــذ ور بــدائرو المر ــز لــم يؤــتدل عليــه حتــى اآلن  
 عليه(.

  864أقوال الضابط الرائد على صبري صـ
 بؤــ ال مشــايئ الناحيــة والمر ــز و ــذا بالبحــث بــدفاتر الؤــجل المــدني لــم يؤــتدل علــى المــدعو معــوع وفــى حالــة االســتدالل 

 عليه سوف نأ ر م بذلك(.
 ى حقيقة  وعته.أذن  ذا الم اب أدلى باسم و مي للتؤتر عل

 ـ انقطاع التيار الكهربائي:6
وأنا أتؤـأل ألـيس  ـذا االنق ـاع بفعـل فاعـل احـداث اكبـر قـدر مـن الأؤـائر البشـرعة  ولـيس  ـذا االنق ـاع حلقـه مـن حلقـات 

 ربائي ".؟بشكل حاسم الماس الكهربائي. " أمال ييه اللي ق   التيار الكه تالعمل التأرعبي و ذا  انت  اللجنة الفنية استبعد
 : 4وقد استوقفتني فقرو فى التقرعر الفني لدارو الدفاع المدني تثير عالمات استفهام وتقول صـ

أو  يـدوعا تبين  دو تدمير مفاتيا أناره تلك العربة بحالة يتعـذر معهـا فح ـها فح ـا فنيـا لتحديـد مـا اذا  انـت قـد تـم ف ـلها 
 كهربائيا(

 ز:...اسطوانة البوتاجازـ لغز األلغا7 
 وقضية اس وانة البوتاجاز فى ااوراق تثير ألف عالمة استفهام وتعجب وتشكك. 

  2يقول لنا تقرعر المعمل الجنائي بوزارو الداخلية فى تقرعره صـ
 قرر رجال الطفاء انهم عثروا على اس وانة بوتاجاز من النوعية المعتاد استأدامها فى المنازل حيث قـاموا بـالتأل  منهـا 

 طفاء ولم نتمكن من العثور عليها(. ألناء ال
 لنا لماذا تر وا أنابيب أخرى ولم يأل وا منها  اورجال الطفاء اافا ل لم يحددوا فى أي عربه  ولم يفؤرو 

 وا تموا بالتأل  من  ذه اانبوبة بالذات. 
 ء. ولتعزعز االتجاه الى تحميل المؤوولية لهذه اانبوبة العجوبة التى ليؤت طاقية الخفا

 محضر الجلؤة ليردد وع  د وجود اانبوبة التى ليس لها وجود فيقول: 40يأتي لنا الؤيد عيد عبد القادر صـ 
 وتم إلقائها فى الترعة(. مشتعلة تقابلت م  إحدى الر اب الناجين فقال أن  ناك أنبوبة  انت 

 : 82لم يقول لنا العميد محمد أحمد عامر عضو اللجنة صـ
الطفـاء أن  نـاك اسـ وانة بوتاجـاز عاديـة مــن النـوع المعتـاد اسـتعماله  انـت موجـودو وحـاولوا تبرعـد ا ولــم   عرفنـا مـن رجـال

 تعثر عليها اللجنة(. 
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الـدعوى  منـذ اللحظـة ااول توجـه التحقيـم فـى اتجـاه محـدد  تأذن  ناك يد عابثة طليقة ... عبثت بمؤرح ااحـداث وبماديـا
 بوتاجاز. ةى موقد جاز أو أنبوبلتحميل مؤوولية إ عال الحرعم عل

وقلبـه رأسـا علـى عقـب عنـدم  وولكـن مـن حيـث ال يرعـد  ـدم الؤـينارع ولم يأتي اللواء محمـد حؤـن حؤـين لي  ـد ذات الؤـينارع
 : 101قال صـ

لتـــر منزليـــة وقمـــت بمعاينـــة  ـــذه  12مـــن ناحيـــة اامـــام تـــم العثـــور علـــى اســـ وانة  10 ألنـــاء المكافحـــة وعنـــد اقتحـــام العربـــة 
 بتبرعد ا واعتقد أنها فقدت فى من قة العمل(.  دوقام اافرا فوجد ا سليمة البدناالس وانة 

 لماذا لم تتحفظ على  ذه اانبوبة؟  -س:
وعثـر عليهـا سـليمة وسـاخنة بمعرفـة إحـدى الجنـود ... جـايز تكـون سـق ت فـى  سليمة ولـم تؤـبب الحـادثانها وجدت  -ا:

 الترعة ...
 جم  ومحاولة تحميل مؤوولية الحرعم لراكـب متهـور أمـر غيـر  18ى الترعة الستقرت فى القاع دى يا أخي ده لو سق ت ف

مت ور انه فى ق ار بهذه الدرجة من التكدس غيـر وارد أن الر ـاب سيؤـمحوا اي راكـب متهـور أو مؤـتبي  أن يشـعل فـى 
إ ــعال مثــل  ــذا الموقــد أو اانبوبــة اامــر وســ هم موقــد جــاز أو بوتاجــاز أو أنبوبــة بوتاجــاز انــه حتــى يــتمكن  ــأ  مــن 

 يحتاا لمؤاحة فراا يقف فيها أو يقعد فيها على اارع وعول  الكانون. 
ده اعتقـد أن توليـ  سـيجارو ممكـن تؤـبب خناقـة مـش موقـد جـاز  حالـة االلت ـاق الجؤـدي  ـذه يؤـتحيل عقـال ت ـور إ ــعال 

 موقد جاز.

 : ـ رائحة الكيروسين 8
ليؤت  ل ما تن وي عليه ااوراق من الغاز بل  ناك لغز أد ى وأمر  يق ـ  بوجـود اايـدي العابثـة التـى  اس وانة البوتاجاز

 أ رت إليها. 
وأعضـاء اللجنـة الفنيـة حـول وجـود أو عـدم  نلقد لفت نظرنا جميعا التناقض ال ارخ بين  ـهادو نائـب  بيـر ااطبـاء الشـرعيي

 محروقة أو فى مالبس وجثث الضحايا. وجود ألار أو رائحة  يروسين فى العربات ال
 م  د:  65الد تورا بولس سالمة رئيس اللجنة الفنية قال صـ

  كان  ناك ألار  يروسين(. 
 ت  د:   76إن الد توروا الهام الزناتى صـ

  رائحة الكيروسين  انت وا حة جدا(. 
لتدليل على صحة وجهة نظر ا على حاسة الشم ... تعتمد فى ا نومن الغرعب العجيب أن اللجنة الفنية من أكابر ااكاديميي

 فيقول:  نيمال سبنا للكالب البوليؤية إيه  أما نائب  بير ااطباء الشرعيي
طبيب  رعي عاينوا العربات المحترقـة والجثـث ولـم يشـم واحـد مـنهم رائحـة  يروسـين أو يشـا د ألـار  40 أنه  ان على رأس 

 كيروسين(.  
  50ال بيب الشرعي صـ

 ألم تبين من فح  الجثث الظا رو منه ألار  يروسين أو مواد أخرى أدت الى الحادث؟ -س:
 ال.  -ا:
 معنى ذلك أنك والفرعم ال بي لم تشموا إي روائا بترولية؟ -س:
 لو  ان فيه مواد بترولية على الفرع بحدوث التفحم فأنها تكون احترقت تماما.  -ا:

 س ال مفحم محرا ... 
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عر المعمل الجنائي اللجنة الفنية أنه تم رف  عينات من مـ خرو العربـات المحترقـة وأسـفرت الفحوصـات عـن جاء فى تقر  -س:
احتواء العينات على ألار غاز البوتاجاز  و ذا  انت ألار غاز البوتاجاز ملت عالقة حتى أخذ العينات بأرع الق ـار ألـيس 

 من ااولى أن تظل اآللار عالقة بالجثث أيضا؟ 
 احتار وأجاب ....الراجل 

 دي مش  غلتى والنار أو المواد البترولية لم استدل عليها فى أي من الجثث. -ا:
 ألم تبقى رائحة الغاز فى الجثث بعد حرقها؟ -س:
 أنا لم استدل فى الجثث على أي مواد بترولية.  -ا:

حضـــر معاينـــة النيابـــة للعربـــات أســـتأذن المحكمـــة  نـــا فـــى فـــتا قـــوس أســـجل فيـــه ملحومـــة  و ـــى أنـــه لـــم يلفـــت نظـــري فـــى م
 المحروقة أنها سجلت مالحظتها لوجود رائحة  يروسين رغم ما قررته اللجنة الفنية من أن رائحة الكيروسين  انت فائحة.

 :75وتواجه المحكمة الد تورا لروت وزعر بهذا التناقض صـ
 رولية ألناء المعاينة؟ ما الؤبب الذي يدعو ال بيب الشرعي أن يقول أنه لم يشم أي رائحة بت -س:

 فيحتار ال بيب الشرعي قائال: 
درجــة مووعــة والــتفحم ...  800أن يكــون  نــاك ألــار لمــواد بتروليــة أو غــازات الن درجــة الحــرارو وصــلت الــى  ال يمكــن -ا:

 وبالتالي ال يمكن أن يكون  ناك  ئ عالم بالجثث. 
وعنفى علميا إمكانيـة تألـف ألـار  ننحياز الى رأى ااطباء الشرعييو كذا ينفرد الد تورا لروت دون سائر أعضاء اللجنة باال

 كيروسين بعد الحرعم الذي أدى الى تفحم الجثث. 
 والؤ ال الذي ي رح نفؤه على الفور ...

 من أعضاء اللجنة الفنية والجمي  أساتذو أفا ل لهم مكانتهم العلمية.   5طيبي  رعي م  أقوال  42عندما يتضارب أقوال 
 الذي صدق فيهم ومن الذي  ذب ؟  من

 واق  اامر المؤتأل  من واق  ااوراق أنهم جميعا  هدوا  هادو حم ... بما رأوه فعال ... 
 : 48كل ما فى اامر أن ااطباء الشرعيين  ما يقول نائب  بير ااطباء صـ

 ار ولم يلحظوا ألار  يروسين(.صباحا وانتقلوا فور ورود ال ارو وعاينوا الق  1الؤاعة  2002ا2ا20 ابلغوا 
 مهر. 1الؤاعة  2002ا2ا 21أما اللجنة الفنية فيقول د تورا بولس أنه انتقل للمعاينة يوم الأميس 

ومــا بــين معاينــة ال ــب الشــرعي ومعاينــة اللجنــة الفنيــة امتــدت اليــد الأفيــة وعبثــت بمؤــرح ااحــداث ودســت الكيروســين علــى 
 أرع العربات وبقايا المحروقات. 

 ولم يشموا أية رائحة للكيروسين. نوجود الر للكيروسي 2002ا2ا20لذلك لم يشهد ااطباء الشرعيين يوم 
 بينما  ا دت اللجنة الفنية و مت ألار ورائحة الكيروسين فى اليوم الحادي والعشرعن.

ـ ترددت شائعة فى بعـ  الصـحت تقـول أن جهـازا أمنيـا هامـا رفـع تقريـرا عـن 9
  الى أنه وقع بفعل فاعل:الحادث خلص فيه 

وأنا ال أعول  ثيرا أو قلـيال علـى الشـائعات  وأربـأ أن تكـون سـاحة القضـاء حلبـة لترديـد ا ومـ  ذلـك يظـل  نـاك عـوار مـا ر 
 فى التحقيقات يلفت النظر و و أن النيابة لم ت لب من جهاز المباحث تقرعرا عن الحادث. 

كم من غير المعقول وال المقبول أن تقعد أجهزو اامن فى بلدنا وعدد ا وفى حادث خ ير مثل الحدث الم روح على حضرات
 ما  اء هللا يزعد عن عدد أذرع ااخ بوط. 

 أقول من غير المقبول أال يقدم لنا جهازا واحد منها تقرعرا عن الحادث ومالبؤاته. 
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 واألعجب واألغرب
ــم تتفضــل بــالتحري عــن الحــادث ور  مــن الملحــم العــام  74فــ  تقرعــر عنــه رغــم أن المــادو أنــه حتــى مباحــث الؤــكك الحديــد ل

 وتحت عنوان: 89صـ 1980للقرارات والتعليمات واللوائا عام 
 )اختصاصات اإلدارة العامة لشرطة النقل( 

 تن  صراحتنا على أن: " تأت  الدارو العامة لشرطة النقل والمواصالت فى  يوة الؤكك الحديدية بما يلي:
 ....................ـ ................1
 والشكاوي ذات ال فة الجنائية ".  تـ التحري فى  افة الحوادث والبالغا2

 : ـ الشاهد األخير على ترجيح إن احتراق القطار كان بفعل فاعل10

فــى الشــهر الما ــي ولقــد  س ــو مــا أ ــر إليــه الزميــل ااســتاذا نبيــل الحجــازي مــن تكــرار حــادث الحرعــم فــى ورش أبــى غــاط
 خبرا خ يرا ومثيرا. 2002ا7ا3جرعدو  الجيل( فى عدد ا ال ادر فى  نشرت

 تحت عنوان:  ةوبال  الدالل
 (. س)احتراق قطار بأكمله قبل قيامه من ورش أبو غاط

 الما ي ألناء خروجه من ورش يبو غاطس.  6ا26الى احتراق ق ار بأكمله مهر يوم  روعشير الأب
   أجزاء الق ار اامامية  و و ما جعل النار تلتهم ست عربات بالكامل. وأن النار  بت ـ مرو واحدو ـ فى جمي

 فرز القا رو بقؤم  رطة الشرابية  278 – 3وتشير الجرعدو الى أن الواقعة قيدت فى محضر سرى تحت رقم
 أن  ذا الحادث الجديد ... قاط  الداللة على وجود يد ألمه وراء حوادث احتراق الق ارات. 

يس الوزراء أو غيره من المؤوولين أن مؤوولية الحرعم الجديد تق  على راكب متهور أ عل موقد جاز  فالق ار ما يقوليش رئ
 كان خاليا من الر اب. 

 وبالتالي  ان خاليا من المالبس واامتعة سرععة اال تعال. 
قت  امل عرباته فى لما الب ر... ولم يكن الق ار متعر ا لهبوب الرعاح الشديد انه لم يكن قد ان لم بعد وم  ذلك احتر 

 ودفعه واحدو ...
 أليس ذلك دليال على وجود يد مجرمة عابثة بتتؤلي على ق ارات الؤكك الحديد.

 سيد الرئيس...... 
لو أن  ل  ذه الشوا د التى أوردتهـا ... مـن  ـأنها أن تـرجا احتمـال وأقـول مجـرد احتمـال أن يكـون حرعـم الق ـار المنكـوب 

ذا معنـاه تـدخل عامـل أجنـي مـن  ـأنه أن يف ـم راب ـة الؤـببية وعنفيهـا فضـال عـن أنـه ينقـل القضـية مـن دائـرو بفعل فاعل فه
 جنحة القتل الأ أ الى دائرو جناية الحرعم العمد. 
 اامر الذي يقتضي الحكم ببراءو جمي  المتهمين. 

 يدو جرعمتين فى ذات الوقت. يمكن أن تكون ول ذلك ان النتيجة الجنائية أى القتل والصابة الأ أ ال
جرعمــة الحرعــم العمــد مــن جهــة وجرعمــة القتــل والصــابة الأ ــأ مــن جهــة أخــرى ولــو أن الحــادث وقــ  نتيجــة ارتكــاب جرعمــة 

 عقوبات.  238حرعم عمد فال مجال الن باق المادو 
 الن مادو العقاب تأاطب تحديدا القتل الأ أ.

  ذا عن العامل االجنبى.
 سباب القتل والصابة الأ أ.فماذا عن تعدد أ
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كم سبم أن ذ رت النيابة تقول فى مالحظتها أنه فى حالـة تعـدد ااخ ـاء الموجبـة لوقـوع الحـادث فـالمتهم مؤـوول جنائيـا أيـا 
 كان قدر الأ أ المنؤوب أليه  و ذا الرأي الذي تقول به النيابة  و ترديد للنظرعة منتقدو. 

 أو جدل فقهي حول النظرعات المأتلفة المتعلقة براب ة الؤببية.  وأنا ال أرعد  نا أن أغوص فى حديث
 لكن  الم النيابة  و ترديد لحجق أن ار نظرعة تعادل ااسباب و ى نظرعة انتقد ا الفقه الم ري. 

 ولم يلتزم بها القضاء الم ري. 
االفعـل مـن  أواقـوى أو االحؤـم على العكس فالفقه والقضاء فـى م ـر يت لـب دائمـا البحـث عـن الؤـبب ااول أي الؤـبب ا

 بين ااسباب المتعددو وتغليبه. 
 : 280يقول د تورا محمود نجيب حؤنى ـ  رح قانون العقوبات قؤم عام صـ

 ا ذا  ـان فعــل الجـاني واحــد مــن العوامـل التــى سـا مت فــى أحــداث النتيجـة فالمشــكلة قانونيـة تــدور حــول معرفـة مــا اذا  ــان 
بــين الفعــل والنتيجــة لمجــرد  ونــه عــامال أيــا  انــت أ ميتــه مــن بــين  يقــة الؤــببية فــى المعنــى القــانونالؤــائ   القــول بتــوافر عال

 عوامل النتيجة ... أو يتعين التحقم من انه بالقياس الى سائر ا يمثل أ ميه خاصة(. 
 وعادلة المحكمة أمس تؤاءلت عن ما  و الؤبب المبا ر الذي تؤبب فى احتراق الق ار. 

 لي  ذا الؤ ال أن الؤبب المبا ر  و إحدى فاعلين: و جابتي ع
 إما الفعل الذي ارتكبه الجاني المأرب مرتكب جرعمة جناية الحرعم العمد. 

النيابة واللجنة الفنية والذي يعتبر  وأو الفعل الذي ارتكبه الراكب المجهول الذي أ عل موقد البوتاجاز أو الجاز حؤب سينارع
 القتل والصابة الأ أ. الفاعل االصلى فى جنحة 

 :744صـ تاللجنة الفنية عندما سألته النيابة فى التحقيقا سورئي
 ما الؤبب المبا ر لوقوع الحادث؟ -س:
 الؤبب المبا ر وجود لهب مكشوف تالمس م  مواد سرععة اال تعال ووجود مواد بترولية.  -ا:

البودرو بفعـل فاعـل والمـواد الكيماوعـة أو وابـور الجـاز  ـو الؤـبب وطبقا لهذا التحديد الفني للؤبب المبا ر يبكى فعل ا تعال 
 المبا ر. 

فالمتهمون جميعا من ااول الى الحادي عشر ال صله آلي منهم بهذه ااسباب المبا رو فهم غير مؤوولين عـن فعـل إ ـعال 
 اللهب المكشوف. 

عربــات الن  ــذه مؤــوولية الهيوــة التــى صــنعت كمــا أنهــم و ــم غيــر مؤــوولين عــن فعــل إ ــعال مــواد ســرععة اال ــتعال فــى ال
عرباتهــا بمــواد ســرععة اال ــتعال  و ــم غيــر مؤــوولين عــن وجــود المــواد البتروليــة داخــل العربــات ... وقــد افــاع زمالئــي فــى 
التدليل على مؤوولية الشرطة فى الؤماح للر اب بدخول الرصـيف لـم الحـوش حـاملين  ـذه المـواد البتروليـة  وب ـفة خاصـة 

  جرام التى ال يمكن أن يأفيها الراكب فى جيبه  وال فى صرو  دومه.  18بة البوتاجاز زنة أنبو 
  يلو.  18بل حتى لو أن من بين ر اب الق ار المنكوب إحدى الحواو فان جراب الحاوي ال يتؤ   انبوبة بوتاجاز وزنها 

قالـت فـى أسـبابها  االمتعددو فى حالة وجود ـا عنـدم وم  ذلك فأحكام النقض فى الواق  سهلت مأمورعة الترجيا بين ااسباب
 أن العبرو بالعامل ااول الذي تؤبب فى الحادث. 

 باعتبار أن  ذا العامل ااول زي ع ى موسى قادر على أن يجب سائر العوامل ومن بينها خ أ المتهم.
ة والشــذوذ مــن  ــأنهما أن تؤــتغرق خ ــأ أقــول أن مثــل  ــذه المقارنــة تق ــ  بــان اخ ــأ الهيوــة والر ــاب بلغــت حــدا مــن الجؤــام

 المتهمين. 
 ولقد قضت محكمة النقض: 
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 مــن المقــرر أن خ ــأ المجنــي عليــه يق ــ  راب ــة الؤــببية متــى اســتغرق خ ــأ الجــاني و ــان  افيــا بذاتــه احــداث النتيجــة(.     
 1966ا4ا25

 عى القوانين والقرارات واللوائا واانظمة. وانتهت محكمة النقض فى  ذا الحكم الى براءو المتهم حتى ولو لم يكن قد را 
طالما أن  ذه المأالفة لم تكن  ي بذاتها سـبب الحـادث بحيـث ال يت ـور وقوعـه لوال ـا  وعشـير الديناصـورى والشـواربى فـى 

 الى أن: 148كتابة المؤوولية الجنائية صـ
سـناد النتيجـة الـى خ ـأ الجـاني ومؤـاءلته عنهـا  من المقرر أن راب ة الؤببية  ـر ن مـن أر ـان جرعمـة القتـل الأ ـأ يت لـب إ

طالمــا  انــت تتفــم مــ  الؤــير العــادي ل مــور وان خ ــأ الغيــر ومــنهم المجنــي عليــه يق ــ  راب ــة الؤــببية حتــى اســتغرق خ ــأ 
 النتيجة(. لحداثالجاني و ان  افيا بذاته 

 (.1270صـ 20س  69ا11ا17ق جلؤة  39لؤنة  911 طعن
باسـتغراق خ ـأ المجـاني عليـه لأ ـأ المـتهم اذا  ـان  افيـا بذاتـه لحـداث النتيجـة قالـت محكمـة بل أن محكمة النقض قضت 

 : 1970ا11ا8النقض 
 راب ة الؤببية  ر ن من جرعمة القتل الأ أ ت لب إسناد النتيجة الى خ أ الجاني ومؤاءلته عنها طالما  انت تتفم والؤير 

و ــان  افيــا بذاتــه عليــه يق ــ  راب ــة الؤــببية متــى اســتغرق خ ــأ الجــاني  العــادي ل مــور و ــان مــن المقــرر أن خ ــأ المجنــي
  لحداث النتيجة(.

 حيث قالت:         اوفى حكم أخر أرست محكمة النقض معيار  ام
 ي ــا فــى القــانون وقــوع خ ــأ مــن  أ ــين أو خ ــأ مشــترك  مــا أن خ ــأ المضــرور بفــرع لبوتــه ال يرفــ  مؤــوولية غيــره 

 جانبه وانما قد يأفيها.   الذي يق  الأ أ من 

    اال اذا
تبين من مروف الحادث أن خ أ المضرور  ان العامل ااول فى إحداث الضرر الذي أصابه وانه بل  درجـة مـن الجؤـامة 

 486صـ 25س 1974ا5ا19بحيث يؤتغرق خ أ غيره(.          
  68ا1ا29وقالت محكمة النقض فى حكم صادر 

يرفـ  مؤـوولية المؤـوول وانمـا يأفقهـا وال يعفـى المؤـوول اسـتثناء مـن  ـذا ااصـل اال اذا نبـين ال  ر ااصل إن خ أ المضرو 
فى إحداث الضرر الذي أصابه وانه بل  من الجؤامة درجة بحيث  العامل ااولمن مروف الحادث أن خ أ المضرور  و 

 يؤتغرق خ أ المؤوول(.
  و العامل ااول فى إحداث الكارلة.وااوراق بين أيدي حضراتكم قاطعة بأن خ أ المضرور 



 19 

 والمضرور فى دعوانا  م: 
 ـ ر اب الق ار فى جرعمتي القتل والصابة الأ أ.1
 ـ الهيوة فى جرعمة ال رار غير العمدي.  2 

فقــى وبمقارنــة أفعــال ال مــال المنؤــوبة للمتهمــين والتــى ال يتجــاوز فــى أســوأ ااحــوال حــدود المأالفــات التأديبيــة بالأ ــأ المر 
الر يب التى ارتكبته الهيوة لم بأ أ الر اب لو صا سينارعو النيابـة المـوقر بشـأن قيـام إحـدى الر ـاب بت ـعال موقـد بوتاجـاز 

  فى وسط حاله من الزحام الت قت فيه اابدان باابدان اامر الذي يجعل من إ عال مثل  ذا الموقد خ أ  اذ واخرقا.

 جريمة اإلضرار غير العمدي
 2مكرر 116المادة 

 فى  أن  ذه الجرعمة أدف :
 أوال ـ  بانتفاء الر ن المادي النتفاء عالقة الؤببية.

 لانيا ـ  بانتفاء الر ن المعنوي. 
 لالثا ـ  بانتفاء الضرر الجؤيم الذي تشترطه مادو العقاب.
 أوال ـ انتفاء الركن المادي النتفاء عالقة السببية

 النؤبة لجرعمة القتل الأ أ. وأحيل فى  ذا الشأن إلى ما قلته ب
وأ يف:     إن المجني عليه فى  ذه الجرعمة  و  يوة الؤكة الحديد والأ أ المرفقى الذي ارتكبته الهيوة يؤتغرق أى خ أ 

 منؤوب للمتهمين وسبم أن عدد الدفاع تف يال أوجه وما ر  ذا الأ أ المرفقى. 
 واسمحوا لي أن أ يف ااتي: 

 بو اليزعد المتيت فى  تابه جرائم ال مال. ـ يقول الد تورا أ1
 تنتفي راب ة الؤببية بين فعل الفاعل والنتيجة الضارو إذا  ان فعل المجني عليـه أو فعـل الغيـر  ـو الؤـبب الحقيقـي للنتيجـة   

 والعبرو بدرجة نشاط  ال منهم فى أحداث النتيجة(. ……..      
احش الـذي ارتكبتـه الهيوـة فـى  ـأن عـدم تـوفير أجهـزو الطفـاء المالئمـة  منـا وأود فقط أن أسلط الضوء على مدى الأ أ الفـ

 و يفا.
وفى ااوراق مكاتبات عديدو صادرو من الدارو العامة لشرطة النقل و رطة الؤكة الحديد تحذر وتنذر بوجود نق  حاد فى 

 طفايات الحرعم. 
 ولكن ال حياو لمن تنادى. 

 من تنادى. بل اسمحوا لي أن أقول ال حياء ل
مــش بــس الشــرطة  ــي التــى حــذرت ده مؤــوول اامــن ال ــناعي بــورش أبــو غــاطس حؤــين الؤــيد جنــدي ي ــرح فــى حــديث 

 قائال:  2002ا3ا6صحفي منشور فى 
طفاية دايئ به علـى مؤـوولي الهيوـة مـن  ـهر يوليـو الـى فـات محـدش را ـى يمضـيه(. وعنـدما  200 أنا معايا طلب بشراء 
خ ابا الى جهـاز اامـن الوقـائي برئاسـة الهيوـة ي لـب فيهـا تزوعـده بـأجهزو 2001ا6ا6بو غاطس فى يبعث مدير عام ورش أ

 إطفاء. 
 الورش ردا بيروقراطيا مأزعا من مدير جهاز اآلمن الوقائي ن ه  ااتي:  ميتلقى مدير عا
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عنــد  اي الســتعداد % مــن أجهــزو الطفــاء احتيــاط10بأ ــوص طلــب  2001ا6ا6" الحالــة الــى خ ــاب ســيادتكم بتــارعئ 
الضــرورو  يرجــى مأاطبــة مــدير الهيوــة للوحــدات المتحر ــة لتــدبير  ــذه الكميــة حيــث أنهــا الجهــة التــى لــديها بنــد التــأمين وأن 

 عمل الجهاز اا راف والتوجيه وليؤت تدبير مهمات الطفاء " 
لهيوــة أنهــا لــم تؤــتأدم المكانيــات المتاحــة أن المؤــألة مــش مؤــألة  ــعف إمكانيــات اذا بلــ  االســتهتار بــتدارو ا ةوقمــة المائؤــ

لتــوفير ال فايــات الالزمــة الن مجلــة العمــل الــذي ت ــدر ا وزارو العمــل نشــرت تحقيقــا صــحفيا بــه ت ــرعحا للــد تورا عثمــان 
 مليون جنيه فى العام المـالى 500محمد عثمان وزعر التأ يط جاء فيه "أن  يوة الؤكك الحديد رصد لها فى ميزانية الدولة 

مليــون  211  ولـم يؤـحب بــاقي المبلـ  وقـدره 2002مليـون جنيــه حتـى  ـهر فبرايــر  280الحـالي  لـم يؤـحب منــه اال حـوالي 
 جنيه من خ ة العام الحالي اال بعد حادث الق ار" 

 ووجه الوزعر اللواء للهيوة قائال: 
يـات الت ـوعر والتحـديث وقـال أن الهيوـة لـم تأخـذ  كان ااجدى بالهيوة أن تؤتفيد بالمبل   له فى العام المالى الحالي فى عمل

 مليون جنيه ولو  انت فى حاجة الى باقي المبل  اخذته على الفور لكنها لم ت لبه؟(.  280من مؤتحقاتها قبل الحادث اال 
 ولما وقعت الفأس فى الرأس ... وحدلت الكارلة. 

 مليون جنية لشراء طفايات.  3تم اعتماد مبل  
 من محا ر الجلؤات:  9أمام حضراتكم صـ ةر ا  حاته مؤاعد وزعر الداخلييقول اللواء 

 مليون جنيه العتماد  راء طفايات(. 3 أنه تم اعتماد 
 من محا ر الجلؤات:  103واللواء محمد حؤن حؤين قرر صـ

 جنيه     60 ال فاية لمنها 
 = 3000000أذن االعتماد استهدف  راء 
                                 60                  50000 

 يلف طفاية  ذا يكشف مدى جؤامة العجز فى ال فايات لدى الهيوة.  50         
والنيابــة العامــة تحمــل المتهمــين مؤــوولية احتــراق العربــات التــى ملــت ســليمة حتــى توقــف الق ــار ولــم تحتــرق اال بعــد توقــف 

فضال عـن إ مـال الم ـافى  ـو تراخـى الهيوـة فـى إرسـال جـرار بعـد  ااقهالق ار رغم إن ااوراق تكشف أن المؤوول عن احتر 
 مما تؤبب فى إنها احترقت.  16،15،14الحادث لجر العربات 

 يقول:  1060فمؤاعد قائد الق ار صـ
 (. 16،15،14من وراء و ى ش بعد  ده فضلت العربات الى ماتحرقت

تمامـــا رغـــم تقرعـــرك لنـــا بقيامـــك  اة عشـــر حتـــى ااخيـــرو  واحتراقهـــمـــا تعليلـــك ال ـــتعال النيـــران فـــى العربـــات مـــن الرابعـــ -س:
 بف لها؟

أنا فعال ف لتها لكن مؤتحيل أقـدر أحملهـا والزم جـرار يؤـحبها مـن ورا فأنـا ف ـلتها علـى أمـل أن يجـئ جـرار وعلحقهـا  -ا:
 .... وده الؤبب أنها اتحرقت. 

 ي حم تحملنا النيابة مؤوولية احتراقها. فتذا  انت الهيوة  ي المؤوولة عن احتراق  ذه العربات فبأ
 وراب ة الؤببية قد انق عت أيضا بؤبب إ مال جهاز الم افئ فى إطفاء الحرعم. 

عربـة إطفـاء وصــلت الـى مؤـرح ااحـداث بعــد ن ـف سـاعة  فـان الحقيقــة  60ورغـم أن ت ـرعحات رئـيس الــوزراء أكـدت أن 
ك تقول أن عربة م افى واحدو  ي التى وصلت   وفضلت ع النـا حـوالي المرو التى  تشفتها الضحايا الذين نجوا من الهال

 ساعتان(. 
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المتواتر  -وعندما سول مدير الدارو العامة لشرطة النقل اللواء محمد صادق أبو النور عن رأيه فى  ذه ااقوال أجاب:  س:
 ندالعها؟فى ااوراق أن الم افئ لم تعمل على إطفاء الحرعم اال بعد حوالي ساعتان من ا

 حوالي  ده(. -ا:
 أكدت صدق الرواية إذا قالت:  1576وحتى مذ رو المعلومات الواردو فى ملف الدعوى صـ

  لم وصلت سيارو م افئ فى محاولة لطفاء النيران اال أن ذلك استغرق ساعتان لتعذر استعمال خراطيم المياه وقتذاك(.
 للمتهمين. بحديد وللم افئ استغرق الأ أ المنؤو لكل ما تقدم فأنا الأ أ المرفقى لهيوة الؤكة ال

 دفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة اإلضرار غير العمدي -ثانيا:
 أنه:  ىمكرر عل 116الذي عدلت بموجبه المادو  1975لؤنة  63تن  المذ رو اليضاحية لمشروع القانون 

 على حدوث الضرر  فقد استحدث المشروع نظرا آلن القانون الحالي يعاقب على ال رار العمدي  ما يعاقب
 مكرر حكما جديدا جرم به سلوك المومف  116فى صياغة الفقرو ااولى من المادو 

 فعال من  أنه اا رار بأموال م الا الجهة التى يعمل بها.  يأتى عمدا..... وانما الذي ال يتعمد اإلضرار
 : 17صـ 68ولية الجنائية للعاملين بالدولة طباعة ولذلك يقول المؤتشار أنور العمروسى فى  تابه المؤو

  ليس صحيحا أن القانون يعاقب فى  ذه الجرائم على أعمال غير أرديا حؤبما قد يتبادر الى الذ ن الول مرو
 إذ الرادو  ي أساس المؤوولية و ذا لم يكن الفعل إراديا فال عقاب(. 

 بالحادث أبرعاء من التهمة المنؤوبة إليهم.  تلتى إحاطاعلى  وء الظروف والمالبؤات ا… والمتهمون جميعا 
 الن النيابة العامة لم تقدم لنا دليل واحد على أن المتهمين تعمدوا يتيان فعل ال مال أو الغفال أو القعود

 أو عدم تزوعد الق ار بال فايات… المنؤوبة إليهم لعدم استعمال ال فايات أو عدم استعمال فرامل ال وارئ 
 الئ  ذه اافعال. … الزمة ال

 بل أن ااوراق تشهد بأن عدم استعمال ال فايات وفرامل ال وارئ يرج  اسباب خارجه عن إرادو المتهمين. 
 اامر الذي ينفى الر ن المعنوي لجرعمة ال مال.

 انتفاء الضرر الجسيم: -ثالثا:
 الجؤيم ... ال أدرى من أين أتت لنا النيابة بق ة الضرر سيدي الرئيس ... 

 فااوراق خاوعة ... خالية ... من أي دليل على صحة  ذا االتهام. 
 ومن المؤلم به فقها وقضاء أن الضرر فى مفهوم مادو العقاب يجب أن يكون 

 جؤيما ... محققا ... وحاال. 
 أي  ما يقول الفقه يجب أن يكون للضرر وجود فعلى. 

 تعوعضات التى سوف تؤتحم لضحايا الق ار انها مازالت ديون إذن يؤتبعد من تقدير جؤامة الضرر.... ال
 غير محققه وغير حاله. 

 مليون جنيه إياه. 2بما فى ذلك بمل  الـ
 من 11،10إذن  ل ما ترتب على عدم استعمال فرامل ال وارئ أو طفايات الحرعم  و احتراق العربتين 

 وبؤبب إ مال الم افئ وليس إ مال المتهمين.  فقد احترقت بعد توقف الق ار تالق ار  أما باقي العربا
 : 8وعقول تقرعر اللجنة صـ

 بها  ميات قليلة من المألفات المحترقة من أمتعة المؤافرعن مما يدل 16،15،14،13،10 العربات أرقام 
 على أنه  انت  ناك فرصة لر اب  ذه العربات للهبوط من الق ار بأمتعتهم قبل احتراق تلك العربات بزمن
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 كاف(. 
 سنه  يعنى عربات مهكعة  اى عربات واجبة التكهين 30عربات الق ار لبت إنه انتهى عمر ا االفترا ي من 

 ... فأال يعتبر احتراق  ذه العربات صورو من صورو التكهين ... الواق  أن الحادث عاد بالنف  على ال الا
 إخالل الدولة بالتزاماتها تجاه الهيوة.  العام انه صحي النيابة ودق ناقوس الأ ر وسلط اا واء على

 تجاه المواطنين.  اوبالتالي إخالل الهيوة بالتزاماته
 . محتى العربيات الكهنة ال يجوز اعتبار قيمتها  املة من عناصر الضرر الجؤي

 أن:  1347الن اللواء محمد صادق قرر فى التحقيقات صـ
 صيانتها و عادتها لالستأدام(.  جؤم العربات صالا لالستأدام وسوف يتم إعادو 

 يبدو أن النيابة اعتبرت العربات المحترقة من  دو تفحمها أصبحت تحف ألرعه لذلك قيمتها بمليون جنيه.
 قد الحم بالهيوة  ررَا جؤيم. مالعامة اتهام المتهمين بان خ أ  ةبعد  ل  ذا ورغم  ل  ذا  ت ر النياب

 والثانيبالنسبة لمجموعة الورش المتهم األول 
  حول تهمة التزوير
 أستأذنكم فى أن أ يف الى دفاع الزميل ااستاذ فاروق المحالوى النقاط االتية :                    

 ـ حول حدود مؤوولية المتهمين عما وقعا عليه فى دفتر استعداد الق ارات :1
 ة عناصر محدده  ي:المتهمان وقعا فى الدفتر على ما يفيد استعداد الق ار للتحرك من زاوع
 استعداد الحرف ـ صيانة ـ فاكم ـ  هربة ـ  نظافة ـ مياه ـ ومما جميعه.

 وليس فى  ذه العبارات ما ين رف أصال الى أجهزو إطفاء الحرعم  وال يجوز للنيابة أن تفؤر عبارو مم
  ما و يفا وذلك ل سباب جميعه بأنها تشمل تحقم المتهمين من استيفاء الق ار اجهزو الطفاء بالقدر المناسب

 -اآلتية:

 أن عبارو مما جميعه مع وفة بواو الع ف على عبارو استعداد الحرف ه ان التفؤير اللغوي للعبارو م دا  -:أ
 وبالتالي مما جميعه تعنى لغوعا إن عناصر ال يانة والفاكم والكهربة والنظافة والمياه استوفيت من جمي 

 نواحيها. 
 فى  ثير أو قليل تفؤير الؤيد محرر عبارو مما جميعه فى  أن تحديد ما ق ده من  ذهال يعنيني  نا  -ب:

 العبارو وال يحتق على بما ادعاه من أن  لمة مما جميعه تعنى استيفاء الق ار اجهزو الطفاء ان العبرو
 ارو  و نامربالمعنى اللغوي الظا ر للن  وليس بالمعنى الباطن الذي ق ده محرر العبارو  فمحرر العب

 مح ة أبو غاطس وليس  اعرا من الشعراء حتى  تحاسبني  النيابة على المعنى الذي فى ب ن  ذا الشاعر.
 عبارو مما جميعه عبارو فضفا ة ... مبهمة ... حمالة أوجه تعتبر ا النيابة مشتملة على التحقم من -ج:

 نحن  نا فى ساحة القضاء الجنائي فمن المتعين أجهزو الطفاء وععتبر ا الدفاع غير مشتملة على ذلك  وطالما
 بمبدأ التفؤير الضيم  و ذا تعدت دالالت العبارو فعلينا ترجيا الداللة هأن نلتزم فى تفؤير عبارو مما جميع

 ااصلا للمتهم تأسيؤا على قاعدو أن الشك ي ول لم لحة المتهم. 
 أو أى ن  فى الالئحة أو فى تعليمات الهيوة يؤتدلالنيابة العامة لم تقدم لنا أصال أى ب اقة توصيف  -د:

 منها على أن من واجبات المتهمين ااول والثاني التحقم من وجود أجهزو الطفاء المناسبة  ما و يفا  والالئحة
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 ال تضمن أصال أى تحديد لعناصر استعداد الق ار. 
 سعيد محمود سألته س اال محدد ن هعندما حاولت المحكمة تبين الحقيقة من محرر العبارو الؤيدا  -ه:

 كااتي:ـ        ما  ي البنود التى يتعين على المتهم ااول والثاني أن يقوم بعملها...؟(. 
 الجابة:ـ  ان يجب أن يكون أن التحقم من أجهزو الطفاء تدخل أو ال تدخل فى اخت اص المتهمين ... لكن

 يحنث فى يمينه وأكتفي بالقول:الؤيدا نامر المح ة زاا من الجابة حتى ال 
   أنا لي أنهم يوقعوا فى الدفتر بأن الق ار جا ز للؤفر.( 

 83أما المهندس أدوارد ايليا عبده رئيس الدارو المر زعة ... فقد حدد لنا عناصر استعداد الق ار صـ -و:
 على النحو اآلتي: 

 " ما دام من حيث يبقى المهندس ايليا  يحدد لنا العربات من حيث: ةيوجد ما يؤمى االستعداد النهائي ل الحي)
 عناصر استعداد الق ار" أعمال الكهرباء والميكانكيا والبواكم وعمضى عليه القائمين بالتنفيذ ... (. 

 المهندس أدوارد ايليا رئيس الدارو المر زعة بجاللة قدره ... ولم يشر المهندس أدوارد من قرعب أو بعيد أن
 الذي يجب أن يتحقم منه المتهمان ااول والثاني يشتمل على توافر أجهزو إطفاء الحرعم.  استعداد الق ار

 حددت لنا عمليات صيانة صندوق العربات على نحو ال يتؤ  لل فايات 1617النيابة ذاتها فى مذ رتها صـ
 بأى حال من ااحوال بأن قالت: 

 على المكونات الداخلية للعربات(.  عمليات صيانة صندوق العربات  ي جميعها عمليات تن ب 
 ومن غير الجائز اعتبار أجهزو الطفاء من المكونات الداخلية للعربات. 

  ناك فارق ذي فرق الؤما من اارع بين محتوعات العربات وبين المكونات الداخلية للعربات.
 جا ز حتى بالنؤبة ل جهزو إطفاء سـ الق ار ان لم من ور ة أبو غاط2 

  الحرعم:
 ينفى حدوث تغير فى الحقيقة من جانب المتهمين " ي" اامر الذ

 وحتى لو أخذنا بالتفؤير الفضفا ة لعبارو مما جميعه وفؤرنا العبارو على إنها تعنى التحقم من توافر أجهزو
  تا ذ بالطفاء فى الق ار فان المتهمين لم يغيرا الحقيقة بالتوقي  فى دفتر استعداد الق ار انه ليس صحيحا م

 إليه النيابة واللجنة الفنية من أن الق ار المنكوب خاليا من أية أجهزو لطفاء الحرعم ولم تقدم لنا النيابة دليال
 واحدا على أن الق ار ان لم من الورش خاليا من أجهزو الطفاء. 

 ال فايات فان تحديد من الملحم العام  و أن يكون بالق ار عدد مناسب من 16و ذا  ان  ل ما تشترطه المادو 
 العدد المناسب سل ة تقديرعة لدارو الهيوة  وليؤت سل ة تقديرعة للعبد هلل المتهم ااول  والعبد هلل المتهم الثاني
 وجهاز اامن الوقائي برئاسة الهيوة و و الجهاز المتأ   المأت  بحماية الق ارات من الحرعم قد اصدر

 والدليل على أن التفؤير الوارد 1999ا10ا3 فايات فى المنشور الم رخ تفؤيرا ملزما للعدد المناسب من ال
 فى المنشور ملزم للجمي  أنه يتضا مما ورد فى ذيل المنشور أنه وجه وعمم الى مدير إدارو ورش أبى

 غاطس ومديري الورديات ومؤوول الحرعم بالور ة المتهم التاس  أمين محفوظ مقرونا بتنذار صرعا ن ه
 كاآلتي: 

 الهيوة المؤ ر بعالية وتنفيذه بكل دقة وتحمل المؤوولية ة رجاء ... تنفيذ ما جاء بأ اب اامن الوقائي برئاس
 على  ل من ال يقوم بتنفيذ  ذه التعليمات(. 
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 إذن أى واحد سيأالف المنشور سيحال الى المفتي. 
 ارات  د الحرعم  و و نظاموالتعليمات الواردو فى المنشور تقضى باستحداث نظام جديد لتأمين الق 

 مؤتوحى من خبرو حوادث الحرعم الؤابقة ومن تكرار العبث وسرقة أجهزو الطفاء التى  انت تودع داخل
 عربات الق ار. 

 وعقول المنشور بعبارات جامعه مانعه قاطعة جازمة: 
 جهاز إطفاء  سعة 4  تقرر أن يتم تأمين الق ارات العادية والمميزو على جمي  الأ وط من خالل و   عدد

 جالون  عهده بالقاطرو بكابينة القيادو بالجرار الستأدامها فى مكافحة أى حرعم قد ينشب بالعربات العادية 2
 والمميزو ... لماذا لم يشر المنشور إلى أن نظام تأمين الق ارات سيعتمد أيضا على طفايات العربات وعحدد

 عدد م  ما حدد عدد طفايات القاطرو ؟
 اقع سيدي الرئيس ... حضرات المستشارينالو 
 أن ن  المنشور وا ا وصرعا ال يحتمل تفؤيرا أو تأوعال وبالتالي غير مؤموح احد بأن يجتهد فى تفؤير 

 ن  المنشور ال رعا الن القاعدو تقول ال اجتهاد م  الن  وبالتالي ال يجوز للنيابة أن تعتد بالتفؤير المغلوط
 طفايات فى القاطرو 4 هود اللبات والذي زعم فيه أنه المنشور يقرر و    الذي ورد على لؤان أحد

 الى طفايات العربات  ذا التفؤير ال يؤتقيم أبدا م  واق  الحال فى الهيوة والعجز الأ ير فى بال افة
  يمكنال فايات الذي تعانى منه ... والشا د الذي أدلى بهذا التفؤير المغلوط  و المهندسا محمد عرفه وال

 أي بعد صدور 2002ا4ا1االعتداد بكالمه وال بتفؤيره للمنشور انه لم يتؤلم عمله  رئيس  يوة اال فى 
 المنشور بؤنتين وخمس  هور. 

 ... أمام حضراتكم: 20وسيادته قبل ذلك  ان متفرا  مؤتشار لوزعر النقل وقال لنا بعضمة لؤانه صـ
 " ما دمت منق   ال لة بالؤكة الحديد فآنت لؤت م  ال لتفؤير  كنت منق   ال لة بالؤكك الحديد( ـ ـ ـ 

 المنشورات والتعليمات التى ت در ا  يوة الؤكة الحديد ".
 فكل الم لوب 1999ا10ا30مما تقدم يتضا سيدي الرئيس انه طبقا لنظام تامين الق ارات المعمول به منذ 

 طفايات فى عهدو الؤائم.  4يه العتباره مؤتعد للتحرك  و أن تتوافر ف 832من الق ار 
 4لم يلغى وجوب وجود طفايات فى العربات وانمـا  ـو مجـرد أ ـاف  1999ا10ا30النيابة حاولت التدليل على أن منشور 

طفايات جديدو فى القاطرو بان المعاينات التى أجرعت فى ق ار الحادث بعد عودته من أسوان وفى ق ار ممالل البت وجـود 
 العربات وأنا بأقول للنيابة ... أسف. بعض ال فايات فى 

 انه  ذه المعاينات  لها تمت بعض وقوع الحادث وان و   طفايات فى العربات تم بعد وقوع الحادث  أما
 ف بقا لنظام التأمين المؤتحدث ... غير مؤموح بوجود طفايات فى 2002ا2ا20حتى  1999ا10ا30من 

 الغة الداللة التى وردت على لؤان رئيس الهيوة الحالي أمام الهيوةالعربات و ا دي على ما أقول العبارو الب
 يقول رئيس الهيوة:  17الموقرو فى محضر المعاينة صـ

  انه بعد الحادث تم تعميم ال فايات فى جمي  الق ارات( يبقى بمفهوم المأالفة قبل وقوع الحادث مكانش فيه
 فى العربات. تتعميم لل فايا

 فكل ما 1999ا10ا30المؤتحدث والمعمول به منذ  تبأنه طبقا لنظام تأمين الق ارا أخل  من  ل ما تقدم
 طفايات فى عهدو الؤائم والمتهمان ااول 4ت لبه التعليمات العتبار ق ار فى حالة استعداد التحرك  و توافر 
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ال فايـات ااربعـة فـى القـاطرو وبالتـالي والثاني التزما حرفيـا بهـذا النظـام الجديـد وتحققـا أن الق ـار مؤـتوفى وتحققـا مـن تـوافر 
دفتــر اســتعداد الق ــار ال ي ــا اعتبــاره تغييــرا للحقيقــة فالحقيقــة التــى يحاســب المتهمــان علــى توافر ــا فــى  ىفأنــا توقيعهمــا علــ

الق ار  ي توافر ما يؤتلزمه المنشور الملزم من طفايات الن الجهـة التـى أصـدرت المنشـور و ـى جهـاز اامـن الوقـائي  ـي 
المنوط بها حماية الق ارات من الحرعم وبالتالي فان  المها فى  أن طرعقة  ذا التأمين  و عنوان الحقيقة  ورغم أن الدفاع 

 قد وصف  ذا المنشور بأنه  اذ ونشاذ انه يشذ عن أحكام الالئحة.
 ته يفقد المنشورمن قي مورغم أن الوزعر الؤابم وصف المنشور بأنه غير من قي فال بشذوذ المنشور وال بعد

 إلزاميته وعظل المنشور واجب التنفيذ الى أن ي در حكم قضائي بتلغائه أو ي در قرار جديد من الهيوة لؤحبه
 ال يملكان قوو ناسأة للتعليمات الواردو فى المنشور. ةأو بقبوله الن القانون أو الالئح

 يمات ملزمة ت در ا جهة رئاسية بحجةوال يملك أي مرطوس أن يأول لنفؤه ممارسة حم الفيتو  د أى تعل
 مأالفتها للقانون وال يملك أي مرطوس أن يحاكم القرارات الرئاسية للتحقم من م ابقتها للقانون قبل تنفيذ ا 

 ولو سمحنا للمرطوس بذلك لعمت الفو ى فى الجهاز الداري والمنشور لم ي در من خلف مهر إدارو الهيوة
 حتى تارعئ وقوع الحادث دون أن ي در أي قرار من الهيوة 1999ا10ا30 ومل ساري المفعول وم بقا من

 بتلغائه وبوقف العمل به.
النيابــة العامــة بــأن تقــيم الــدليل علــى إن ق ــار الحــادث خــرا مــن ور ــة الغــاطس مفتقــدنا مت لبــات المنشــور يي  مالقــانون يلــز 

 طفايات فى القاطرو.  4بدون 
 ل على العكس فان تحقيقاتها تقدم لنا الدليل على توافر ال فايات ااربعةفان النيابة لم تقدم  ذا الدليل ب

 الم لوب توافر ا. 
  نت مؤوول عن الجرار وتأكدت أنه موجود به أربعة طفايات(.  ا:  أن1080يقول الؤائم من ور يوسف صـ

 1082وعقول مؤاعد الؤائم ا رف عزعزصـ
  ل تم استأدام تلك ال فايات وقت الحادث؟ -س:
أذن ال محـل للجـدل حـول تـوافر ال فايـات الم لوبـة وفقـا لتعليمـات الهيوـة ... توافر ـا ااربعـة بالكامـل.  أيو تم استأدام -ا:

من حيث الكم. لكن يظل الؤ ال ... و ل تحقم توافر ال فايات من حيـث الكيـف؟ أي  ـل  انـت ال فايـات ااربعـة المتـوفرو 
 ف 

أن يلقـى بهـا علـى  تأنـه بعـد اسـتأدام ال فايـات لغايـة مـا خل ـ ال بيعـيالق ار انه مـن طفايات ااربعة ملقاو على جانبي 
 اارع. لو إن النيابة انتقلت الى موق  الحادث والتق ت ال فايات الفارغة لتحققت من توفر تارعئ ال الحية عليها.

  لحادث  انت فاقدو ال الحيةأمال النيابة بتؤتند الى ماذا للتدليل على أن أجهزو الطفاء الأاصة بق ار ا
 ـ تقرعر اللجنة الفنية؟ 

 ـ أقوال الم ابين؟ 
 التى تمت للعربات المحروقة؟ تـ المعاينا
 التى تمت للعربات الؤليمة بعد العودو من أسوان؟  تـ المعاينا

 ـ  الق ارات المماللة التى تمت معاينتها على سبيل الشيشنى؟ 
 فى الدليل على أدنه المتهم ااول والثاني بتهمة تغير الحقيقة.  ل  ذا ال يجدي أيها الؤادو    
 ـ تقرير اللجنة ال يصلح دليل إدانة بالنسبة للمتهم األول والثاني فى جريمة التزوير 1

 الن المحكمة الموقرو لما سألت الد تورا بولس سالمة س اال بال  اا مية ن ه 
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بت فيه سالمة الق ار وأجزائه واستعداده لرحلة من فرامل وزعوت وميـاه ل 80على سبيل التأ ي   ناك دفتر حر ة  -س:
 وطفايات فهل ت رقت اللجنة لهذه الجزئية وعلمت  يف يتم مراجعة ذلك؟ 

 ــل أعمــال ال ــيانة المثبتــة فــى دفتــر اســتعداد الق ــارات  ة ــذا الؤــ ال مــ داه إن المحكمــة المــوقرو إرادو أن تتبــين إلــى اللجنــ
 ن المتهمين م ابقة للحقيقة أما مغايرو الحقيقة علشان يكون فيه تزوعر أو ال يكون فيه تزوعر. والموق  عليه م

 و ذا بالجنة الفنية الموقرو يقول لنا رئيؤها  اللجنة ت رقت الى الفنيات وليس ل عمال الدارعة. 
 يبقى فى خ وص فى جرعمة التزوعر ال يجتا علينا بهذا التقرعر.

 ن الى أجمعه على انهم شاهدوا طفايات فى القطار ـ أقوال المصابي2
  ذه ااقوال ال ت لا دليال لدانة المتهمين بتغيير الحقيقة

ان الر اب أصال ال يدخلون الجرار ... وبالتالي ال ت لا أقوالهم  هادو على خلو الجرار من ال فايات  -أ
 ااربعة. 

هــم ااول وااخيــر أن يــدخلوا فــى صــراع عنيــف ان الر ــاب فــى ق ــار الحــادث المــتفحم بالر ــاب  ــان  م -ب
فيما بينهم من أجل ال عود للق ار واالستقرار فى أقرب موطئ مقدم  ومن غير المت ور إن الر اب ينشغلوا بالنميمـة علـى 

 ال فايات والتحقم من وجود ا أو عدم وجود ا.
 ت الق ار الكتشاف عدم وجود    ال فايات.الر اب خالل فترو سير الق ار ال يملكون ترف التنقل بين عربا -ا     
إن أى راكب في غمار الفو ى التي حـدلت اسـت اع أن  ربعد انق اع التيار الكهربائي و ا تعال الحرعم ال يت و  -د     

 يالحظ عدم وجود ال فايات. 
 المعاينات : 

الــواردو فــى المنشــور والتــى نزعــت  تلتعليمــاأمــر من قــي طبقــا ل تأ ـ بالنؤــبة للعربــات المحترقــة ... فــتن خلو ــا مــن ال فايــا
 ال فايات من العربات وح رتها داخل الجرار.

وم  ذلك فليس فى ااوراق دليل فني يق   بان العربات المحترقة  انت خاليه من ال فايـات ... ولـم تقـم اللجنـة برفـ  اآللـار 
 التى فى العربة للتحقم مما اذا  انت تتضمن بقايا طفايات من عدمه.

 ب ـ بالنؤبة العربات الؤليمة معاينتها بعد ذ ابها الى أسوان وعودتها من أسوان و جراء صيانتها فى ورش 
 أسوان ال يؤتقيم معه اعتبار حالة العربات فى لحظة معاينتها م ابقة لحاالت العربات فى لحظة وقوع    الحادث.

 خاصة
 ورش أسوان بحيث تؤأل  ذه الور ة يالعربات ف وقد أ يفت عربات جديدو فى المنيا واجرعت أعمال صيانة

 عن إي ق ور فى محتوعات العربات ومن المحتمل أخيرا أن تكون العربات الؤرععة فى رحلة الذ اب
 والياب وما أطولها ... قد تعر ت لوقائ  سرقة لل فايات وما أكثر ا.

 ـ  ذا عن التزوعر فماذا عن تهمة ال مال1
يا من أمر الحالة الذي تتهم فيه النيابة جمي  المتهمين بالقتل والصابة الأ أعن طرعم ال مال وعدم بالرجوع الى البند لان

 مراعاو القوانين. 
نجــد إن النيابــة حــددت صــور ال مــال وعــدم مراعــاو القــوانين بالنؤــبة لكــل مــن المتهمــين ف ــاقم الق ــار مــثال تمثــل ال مــال 

عدم التأكد من صالحية وسائل الطفاء أما المتهم ااول والثاني فلـم ينؤـب إليهمـا فـى بالنؤبة لهم فى عدم الت دي للزحام و 
البنــد لانيــا أي فعــل مــن أفعــال ال مــال ســوى الؤــماح بتحــرك الق ــار بعــد التزوعــر فــى ســجل اســتعداد الق ــارات فــتذا انهــارت 
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ذنكم فـى أن أ ـيف فـى  ـأن ال مـال نق ـة بالغـة تهمة التزوعر المنؤوبة إليهمـا انهـارت تهمـة بالتبعيـة تهمـة ال مـال  واسـتأ
 اا مية بالنؤبة للمتهم ااول والثاني والثامن تحدد حدود مؤووليتهم عن أعمال ال يانة.

المتهمون الثاللة يشغلون ومائف إ رافية إي انهمـا يشـرفون علـى مجموعـة مـن المرطوسـين العـاملين فـى حـرف مأتلفـة و ـل 
ال يانة الأاصة بها وعع ى تمام عن  غلها أما المتهمون فمنهم مجـرد اا ـراف العـام ولـيس حرفه مؤوولة عن أداء أعمال 

 فى أداء أعمالهم.  مالحلول محل مرطوسيه
ولقــد ارســت المحكمــة الدارعــة العليــا فــى أحكامهــا ال ــادرو فــى  ــأن تأديــب العــاملين معــايير مهمــة لتحديــد مؤــوولية  ــاغل 

 وقالت المحكمة الدارعة العليا فى أحكامها اآلتي: مطوسيهالوميفة ال رافية عن إعمال مر 
" تحديـد مؤـوولية صـاحب الوميفـة ال ـرافية لـيس معنـاه تحميلـه  ـل المأالفـات التـى تقـ  فـى أعمـال التنفيـذ التـى تـتم بمعرفــة 

لـك انـه لـيس م لوبـا مـن المرطوسين خاصة ما قد يق  منهم من تراخى فى التنفيـذ أو التنفيـذ بمـا ال يتفـم والتعليمـات أسـاس ذ
 2815الرئيس أن يحل محل  ل مرطوس فى أداء واجباته لتعارع ذلك م  طبيعة العمل الداري والستحالة الحلول الكاملة 

 " 334التأديب فى الوميفة العامة المشار دا محمد ما ر أبو العنين صـ 1988ا11ا12ق  33لؤنة 
معاونيــه وان  ــان يقتضــي مراقبــة مــا يقــوم بــه  ــل مــنهم مــن إنجــاز اال انــه ال  التــزام الــرئيس الداري بمتابعــة أعمــال 337صــــ

يت لب أن يعمل على الحاطة بكل دقائم العمل اليومي لكل منهم خاصة اذا  ان له إ راف عام على أعمـال فنيـة يؤـتغرق 
 الجانب ااكبر من القمامة .

مشـرع الو ـعي ال يحمـل العامـل بمـا يأـرا عـن حـدود إمكانياتـه  واذا  ان المشـرع الؤـماوي ال يكلـف نفؤـا اال وسـعها فـان ال
 ."1990ا4ا28 33لؤنة  985(" طعن هوطفايات فى  وء مروف العمل واعتبارات

 ـ عدم جواز تحميل المتهمين ااول والثاني مؤوولية تردى أو اع ورش أبو غاطس 2
 مدار سنوات وعقود.  ورش الؤكك الحديدية جميعها تعانى من تراث متراكم من النواق  على

وقد أدلى وزعر النقل بت رعا لجرعدو الم ور بعد الحادث مبا رو يعتبر  هادو نفى ل الا المتهمين ااول والثـاني قالـت لـه 
 الم ور: " نرعد  هادو من وزعر النقل عن حالة ورش الؤكة الحديد" 

 فاجاب: 
عاما والعمل فيها ال يتما ى م  النظم  60-50عمر ا اكثر من  الورش بها سلبيات  بيرو و ثيرو جدا ...  ناك ورش       

 الحديثة(. 
يقول لنا المهندسا محمد عبـد المجيـد رمضـان مـدير عـام ورش الؤـكك الحديـد بـابي غـاطس فـى حـديث مـ  اا ـالي  الهيوـة 

المتــاح لنــا و زاء  ــذه  ــهدت نق ــا  ــديدا فــى االعتمــادات الحاليــة خــالل العــامين الما ــين   نــا نقــوم بال ــيانة علــى قــدر 
 ااو اع المزرعة  للهيوة والورش ال يجوز محاسبة المتهمين(. 

"  يجب أوال فح  429صـ 76وعقول الد تورا عبد الرطوف مهدى فى رسالته "المؤوولية الجنائية عن الجرائم االقت ادية ط
عامــه اذا  ــان أحكــام الالئحــة يفــرع االرتبــاط مــا اذا  ــان المــرطوس لديــة المكانيــات التــى تتــيا لــه احتــرام الالئحــة فب ــفه 

 فمؤوولية المرطوس تؤتبعد(. أموالبم ارعف ورطوس 
 فتذا تعلم اامر مثال بتشغيل اله أصبحت حالتها خ ره  وليؤت متوافقه م  قواعد اامان  ال يمكن مؤاءلة المرطوس عنها.

   ل يتحمل المتهمان ااول والثاني مؤوولية حورعة ال يانة -3
 أبدا ... فالمؤوولية الكاملة عن ذلك تق  أوال وأخيرا على نظم الهيوة و رطة النقل

أ فت الشرعية على تدفم الر اب على الورش والتكدس داخل العربات ألناء تواجـد الق ـارات فـى الـورش  ةان الهيو -أوال:
بحـم انـه البـد أن  18فـى تقرعر ـا صــ اامر الذي يعيم أي صيانة جديدو ولقـد سـجلت لجنـة تق ـى الحقـائم بمجلـس الشـعب
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تشــير اللجنــة الــى الق ــور الــذي  ــان يتؤــم بــه عمــل الشــرطة قبــل وقــوع الحــادث فجميــ  اللــوائا تمنــ  دخــول المــوطنين الــى 
حيث أن  ذه المأالفـة الأ يـرو تعـوق إتمـام 1978االحواش وال عذر إطالقا فى أن إدارو الؤكة الحديد وافقت على ذلك سنة 

 شف وال يانة على عربات الق ار.عمليات الك
تضــمنت حيثيــات بــراءو المتهمــين ااول والثــاني عنــدما علقــت علــى  1620ومــذ رو النيابــة العامــة بنتــائق التحقيقــات ذاتهــا صـــ

 -تكدس الر اب فى الق ار داخل الورش قائلة:
  1620مذ رو النيابة صـ  -:ةحورعة ال يان          

 ولم تكنيات ال يانة الشكلية التى ألبتت التحقيقات أنها لم تجر لهذا الق ار  تعكس  ذه الزعادو صورعة عمل
 (. لتجرى فى مل  ذه الفو ى الؤائدو فى  ذا المرفم

 من جهة أخري فان الهيوة مؤوولة عن حورعة ال يانة انها ال توفر للورش اايدي العاملة الكافية لجراء
 التى تدخل الورش يوميا اجراء أعمال ال يانة اليومية. صيانة حقيقية للعدد الهائل من الق ارات 

 ق ار 1200الى دخول  68وأ ار رئيس اللجنة الفنية دا بولس سالمة فى  هادته أمام المحكمة الموقرو صـ
 للور ة ب ورو يومية اامر الذي ي دى الى أن يتضا المراجعة دفترعة. 

 م به ولذلك عندما سول المهندس عيد عبد القادر فىوال يانة ليؤت خاصية على الهيوة بل  و أمر مؤل
 : 1180تحقيقات النيابة صـ

 ما  ي الكيفية التى يتم بها أذن أجراء ال يانة بعربات الق ار حال استقالل الر اب لها وتواجد م بالفعل -س:
 ألناء قيام العاملين بتجراء ال يانة؟

 كان وبقدر المكان معنا ا بالدقة على ما قؤم يعنى تؤديدا:ـ  ي أعمال ال يانة تتم فى الوقت ده بقدر الم
 خانات وتؤجل لجنة تق ى الحقائم بمجلس الشعب  ذه الحقيقة. 

 : 20تقرعر لجنة تق ى الحقائم صـ
  تالحظ اللجنة أن أسلوب العمل فى الورش ال يمكن اال أن يكون إكماال اوراق دون أن يعبر عن عمل حقيقي

 ذلك ما يتم فى الكشف عن الق ارات قبل رحيلها حيث يتم الكشف فى ورش أبو غاطس فى قد تم بالفعل ومثال
 بالكشف على موات العربات قبل قيامها برحلتها بأسلوب ال يوحي بان ذلك يمكن الواحدوورديات يقوم الوردية 

 استشــرى حتــى اصــبا أحــد ممــن يقومــون بالكشــف مــن أجــراء الكشــف الحقيقــي فــى  ــذه العربــات وعأفــي فــي طياتــه إ مــاال
 القاعدو.

 بالنسبة للمتهمين من الثالث الى السابع
 المالحظات ال افية التى أود أن أذ ر ا تأل  فى اآلتي:ـ 

 ـ ما  ي حدود أفعال ال مال المنؤوبة للمتهمين 1
 أمر الحالة ينؤب للمتهمين.         

 ـ القعود عن اتأاذ إجراءات للحد من زعادو الر اب. 
 تقاعد عن التأكد من صالحية وسائل الطفاء.ـ ال

 .ئ ـ  عدم استأدام فرامل ال وار 

 أذن النيابة العامة ال تتهمنا بالقعود عن استأدام وسائل الطفاء  إذن النيابة العامة تؤلم  منا بأنه طبقا
 ءل لو أنلم تعد  ناك طفايات فى العربات وانما  ل ال فايات فى القاطرو وأتؤا 1999ا10ا30للمنشور 

 النيابة على عدم التأكد امؤوولية طاقم الق ار تنح ر فى عربات الق ار ... وال تمتد الى القاطرو فكيف ت اخذن
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 من صالحية وسائل الطفاء التى ال وجود لها فى العربات  التأكد من صالحية وسائل الطفاء التى فى القاطرو
 ربعة العهدو. ي مؤوولية سائم الق ار عند تؤلمه ال فايات اا

  حول مؤوولية طاقم الق ار عن الزحام-2
افاع الزمالء في تفنيد  ذا االتهام وأرعد أن ا ـيف انـه فضـال عـن خلـو لـوائا الهيوـة مـن أي نـ  يلـزم رئـيس الق ـار 

 أو طاقم الق ار باتأاذ أي إجراء للحد من زعادو الر اب قبل تحرك الق ار .
 وولية الق ار في حالة وجود تكدس من الر اب .فهناك ن  وا ا وصرعا يحدد حدود مؤ

 تحدد  ذه المؤوولية وتق ر ا على اآلتي على سبيل الح ر:  80من الملحم العام سنة  76فالمادو 
  أن يقدم تقرعرا من أربعة صور عقب  ل رحلة يثبت فيها مالحظته المكشفة و ذلك حالة الزحام فى المراحل

 الق ار فى حالة التكدس وعكفيني فى الدليل على براءو ممدوح من تهمةالؤفرعة(. أدى  ل واجبات رئيس 
 الزحام ما أ ارت أليه مذ رو النيابة من أنه ليؤت لدى  يوة الؤكك الحديد تعليمات وا حة بشأن  ثافة عدد
 والر اب ومن لم فالقاعدو المعمول بها  ي انه ال يجوز من  أي ر ب من استقالل الق ار طالما سدد ااجر 

 المؤتحقة من لما النيابة اعتبرت الزحام قاعدو من قواعد العمل فى الهيوة  ل يملك المتهم ممدوح خرق القاعدو
 ؟؟ لو أنه فعلها التهم بتأرعب و دانة من اتباع تنظيم القاعدو ؟

 ـ النيابة فى اتهام المتهم الثالث بعدم  الت دي للزحام تأالف الدستور مأالفة صرعحة 3
 ت لب معاقبة المتهم استنادا الى ن  تشرععي وانما ت لب معاقبة المتهم استنادا الى المن م الؤليم فبعدانها ال 

 بأنه:  1615أن سلمت النيابة العامة فى مذ رتها صـ
 " ليس لدى الهيوة تعليمات وا حة بشأن  ثافة عدد الر اب فى عربات الدرجتين الثانية والثالثة ومن لم

 بها  ي إنه ال يجوز من  إي راكب من استقالل الق ار طالما انه سدد ااجرو المؤتحقة "  فالقاعدو المعمول
  عادت وقالت بان هذه القاعدة

  ال يمكن بحال أن تتفم م  المن م الؤليم الذي يوجب اال يزعد عدد ر اب العربة عن الحد الذي يحول دون 
 وأعمال العقل يفضى الى قاعدو وان لم تتقرر ال الن أكرر أعمال العمل موش أعمإمكانية استأدام أدواتها  

 بلوائا أو تعليمات مكتوبة اال أنها تتفم م  طبائ  اامور و ى إن الزعادو المؤموح بها البد وان تكون دائما
 %من عدد المقاعد(. 50 ي الزعادو المقبولة أو المعقولة التى تقدر فى حدود 

 أجازه رالفكر الجنائي تحديدا بال  الأ ورو الن من  أنه منا الدستو  والنيابة العامة بهذا القول تجدد فى
 منه التى تقول:  66مفتوحة وتع يل ن  المادو 

  ال جرعمة وال عقوبة اال بناء على قانون بعبارو أخري ال عقوبة اال بناء على أعمال ن  ال أعمال العقل(.
 لد تورا على رائد: فى  تابه قانون العقوبات القؤم العام: وعقول فى  ذه الشأن أستاذ أساتذو القانون الجنائي ا

 مباحا وال ف ما لم يوجد ن  يجرم فعال أو ت رفا فال جرعمة وال عقاب وانما يكون  ذا الفعل أو الت ر 
 عقاب علية ومن لم ال يجوز للقا ى مهما  ان الت رف مؤتهينا أو معيبا أن ينزل أي عقاب بمرتكبه بل

 يقضى بالبراءو اذا ما عرع عليه اامر(.يتعين عليه أن 
 ـ  ل  ان المتهم الثالث م البا بتبالا نامر المح ة بحالة التكدس ليتأذ إجراءات للحد4

 منها؟ 
 المحقم فى أسولته لممدوح اخذ عليه عدم إبالا نامر المح ة بحلة التكدس ليعالق النامر  ذه الحالة. 

 انه  ل وسائل معالجة التكدس فى ق ار الحادث  انت قد اتأذت لتؤير والدفاع من قبلي أو ا لعدالة المحكمة
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   وأ يف الى ذلك: إن ممدوح لم يكن بحاجة الى إبالا نامر16ق ارات إ افية وزعادو عربات الق ار الى 
 المح ة باامر بؤبب بؤيط. 

 الق ار بالقاله البشرعةو و انه نامر المح ة  ان واقف جنب ممدوح على الرصيف و تفه فى  تفه عندما  ل 
 من الور ة. 

  31الن ر ر يد نامر المح ة صـ ووالهيوة الموقرو سالت محمد أب
 ما  ي حالة الق ار عندما وصل من ور ة أبو غاطس؟  -س:

 فأجاب بعضمة لؤانه
  ان فيه زحام  ديد جدا  -ا:

 أذن نامر المح ة لم يكن بحاجة الى إبالا
 عن التحقم من صالحية ال فايات رئيس الق ار  ةـ حول مؤوولي5

 من الملحم العام:  على انه من واجب رئيس الق ار التأكد قبل قيام الق ار من مح ة 77تن  المادو 
 طفايات حرعم على ااقل بعربات الق ار مؤتعدو وصالحة للعمال(.  3من وجود  ةاالبتدائي

 عليه بااتي: واتهام النيابة للمتهم الثالث بمأالفة  ذه المادو مردود 
 المتهم الثالث ليس رئيس ق ار وانما  و مجرد اقدم  مؤاعد فى الق ار وبالتالي فهو غير مأاطب أصال -أ
 بهذه المادو. 

نــــزع ال فايــــات   يب ـ إن  ذه المادو أصبحت غير ذات مو وع فى مل النظام الجديد لتامين الق ارات  د الحرعم الذ
 أصال من عربات الق ار.

 م الثالث ال يؤأل عن دخول الممنوعات م  الر اب الى عربات الق ار ـ المته6
 ـ الن رئيس الق ار وأعضاء طاقم الق ار ال يؤتقلون الق ار من حوش أبو غاطس  ده يبقى واقف على1

 رصيف المح ة فى انتظار الق ار  والق ار يأتي له من الورش محمال بتلقاله البشرعة وباامتعة الأاصة
 كل ما فيها من مؤموحات وممنوعات.  بالر اب ب

 ـ رئيس الق ار بني يدم إنؤان له عينان ال اكثر ... وال اقل ... فكيف ن البه ونحاسبه اذا تؤلل راكب الى2
 عربة و ل عربة لها بابين يراقب مين وال مين.  16الق ار بممنوعات والق ار مكون من

 راكب 23لى ق عوا تذاكر م من  باك التذاكر يعنى الـ ر اب الق ار الى حير بوا من على رصيف دول ا3
 راكب المدقدقين الملحلحين الى دفعوا إتاوو اللحوح فدول راكبين بأمتعتهم من 3000قليلي الحيلة  أما ال

 الغاطس. 
 ـ وأخيرا فال رئيس الق ار وال  مؤارعة الق ار لهم صفة الضب ية القضائية التى ت  لهم للت دى للراكب4

 ه ومنعه من استقالل الق ار وبحوزته ممنوعات. وتفتيش
 حددت على سبيل الح ر:  تمن الملحم العام للقرارا 5والمادو 

 طوائف ليس من بينهم ال رئيس الق ار وال طاقم الق ار(. 5 إن العاملين بالهيوة المأول لهم سل ة قضائية  م 
 د اخت اصات الدارو العامة لشرطة النقل  من الملحم العام التى تحد 74أخير سيتضا بجالء من المادو 

 أذن أن الشرطة  ي المؤوولة وليس طاقم الق ار بالت دي لمأالفة حمل ممنوعات  اذا تقول المادو:  
  تقوم الدارو العامة لشرطة النقل والمواصالت وأقؤامها  بترتيب مفاجأت لق ارات الر اب والبضائ  للتأكد من تنفيذ

 والقرارات والتعليمات ومعاونة خدمة الق ار فى وسط المأالفات  وعلى  ذه القوات وقوات القوانين واللوائا
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 الم اردو وتنمية اليراد وقوات النقط المؤتقرو التى تعين بالق ارات تؤليم المأالفين لكمؤارعة الق ارات التأاذ
 يقف فيها  ذه الق ارات(. الجراءات الالزمة نحو تؤليم المأالفين على قؤائم المأالفات اول مح ة 

 يبقى مش طاقم الق ار الذي يؤلم للشرطة المأالف ... ده الشرطة التى تضبط المأالف وتؤلمه ل اقم الق ار
 ليتأذ الجراءات اازمة لتؤليمه اقرب محضر على قؤيمة من قؤائم المأالفات. 

 لمهندسا يحيى عبد القادر على س الوأخيرا ال أجد ما اختم به دفاعي عن طاقم الق ار اف ل من إجابة ا
 المحكمة الموقرو 

  ل  ان فى إمكانية خدم الق ار أن يفعلوا  يوا ولم يفعلوا؟  -س:
 " حرصت المحكمة الموقرو على تبين مؤوولية ال اقم مما جميعه "                           

 (ه يعنى س ال  مما جميع
 وجاءت الجابة  مما جميعه أيضا(. 

 ب المهندس يحيى أجا
 ا:ـ فى مل  ذا الزحام ال. 

 و ذه الجابة الجامعة المانعة نافية اية مؤوولية جنائية بالنؤبة للمتهمين من الثالث الى الؤاب .
 كلمة أخيره حول المتهم الثامن

 أرعد بالنؤبة لهذا المتهم أن أتناول نق تين:ـ 
من بحكــم وميفتــه لــيس مؤــووال عــن أعمــال ال ــيانة المبا ــرو اي ق ــار وال ااولــى التأكيــد والتشــديد ... علــى إن المــتهم الثــا

عمـــره يشـــوف ق ـــر أو يعـــاين ق ـــر أو يفـــتش علـــى ق ـــر ليكتشـــف النـــواق  فـــى ال ـــيانة المبا ـــرو للق ـــارات دى مؤـــوولية 
 الورديات بما فى ذلك تر يب ال فايات وح ر التوالف واستبدالها. 

 الفترو المؤائية.  تمت فى 832وأعمال ال يانة للق ار 
 فى حين المتهم الثامن يبا ر عمله اليومي خالل الفترو ال باحية فقط. 

وتنح ر مؤوولية المتهم الثامن فى مبا ـرو اا ـراف علـى أعمـال صـيانة وتجهيـز ال فايـات التـى تؤـاق اليهـا اجـراء أعمـال 
 صيانة فيها. 

 له وجهاته:  وأخيرا عدالة المحكمة سألت المهندسا احمد يوسف س اال
 ؟ 832أليس من صميم الدفاع المدني التحقم من سالمة ال فايات الموجودو فى الق ار  -س:

 بال ب  ... وربما بالق   فمن قيا التحقم من ذلك يعتبر من صميم الدفاع المدني. 
 ا لكن ال يجيب 

المـدني انـه ينـزل الـى  ـل ق ـار وعتحقـم  مفيش أي ن  الئحي أو تعليمات تلزم المتهم الثامن بوصفه المشرف علـى الـدفاع
 بنفؤه إن ال فايات الموجودو فى الق ار سليمة. 

صــفحة ... إ ــارو واحــدو للــدفاع المــدني  209واحــدو فــى الملحــم العــام المكــون مـن  إ ـارولقـد حاولــت ســيدي الــرئيس أن أجــد 
 م الدفاع المدني. ومؤووليات الدفاع المدني وواجبات الدفاع المدني رغم اا مية الق وى لمها

 وم  ذلك سيدي الرئيس: 
فهناك نق ة أولية يجـب أن تتحقـم وان تقـيم النيابـة الـدليل علـى توافر ـا ... قبـل أن نحاسـب المـتهم الثـاني علـى عـدم سـالمة 

ــدليل ... علــى إن ال فايــ 832طفايــات الق ــار  ات باعتبــاره مشــرفا علــى الــدفاع المــدني  ــذه النق ــة ااوليــة  ــي أن يقــوم ال
 تحديدا غير سليمة.  832ااربعة التى  انت موجودو فى قاطرو الق ار 



 32 

 الن المتهم من الثامن الى الحادي عشر ... مش مؤوولين عن سالمة  ل طفايات  يوة الؤكة الحديد. 
 وال يحاكمون اليوم بتهمة عدم التأكد من سالمة  ل طفايات  يوة الؤكة الحديد. 

 نحن نحاسب اليوم. 
 اطب اليوم. ونحن نأ

 بتهمة                    
 بالعدد الكافي من أجهزو إطفاء الحرعم ال الحة لالستعمال.  632التقاعس عن تزوعد الق ار 

ومن حـم الـدفاع أن يتؤـاءل مـا دليلـك بتلبـات علـى إن ال فايـات ااربعـة التـى  انـت متواجـدو فـى القـاطرو لحظـة الحـادث لـم 
 . تكن سليمة وصالحة لالستعمال

من أسـوان وجـد فيهـا طفايـة غيـر صـالحة. أسـف  دالموجدتين فى الق ار العائ نمتقوليش النيابة نفت للجنة الفنية إن ال فايتي
دول وال دليــل فــى ااوراق انهــم مــن بــين ال فايــات التــى زود المتهمــون بهــا  نال عالقــة لهــم بال فــايتي 11ـ  8المتهمــون مــن 

  قبل تحر ه من الغاطس. 632الق ار 
دول للق ـار  ـل  انـت داخـل العربـات التــى أ ـيفت فـى المنيـا أو أ ـيفت ألنــاء  نتشـوف النيابـة بقـى  يـف وصـلت ال فــايتي

 أعمال ال يانة فى ورش أسوان.    
 سيدي الرئيس ... حضرات المستشارين

 معذرو ... والف معذرو ... لو  نت قد نكثت بالوعد وأطلت. 
 ت. بل أخشى أن أكون قد ألقلت وأملل

 واسمحوا لي فى الأتام ... أن أسجل باسم  يوة الدفاع 
 ال  لمة  كر للهيوة الموقرو فمن غير الجائز توجيه الشكر للقضاء. 

 وانما  لمة إعزاز واعتزاز بؤعة ال در التى لمؤنا ا طوال تداول القضية. 
 ه الدعوى. وبالحرص الذي ال حدود له على التدقيم والتحقيم فى  ل صغيرو و بيرو فى  ذ

 سعيا للتوصل الى الحقيقة الغائبة فى أعماق ااوراق. 
 الحاكم.  ى و ذا  انت بالدنا ـ مبلية بترزعة القوانين يف لونها على  و 

 فهي مليوة أيضا بترزعة القضايا ... يف لونها  د اابرعاء وعزحمون بها ساحات المحاكم. 
 . ناء الفتداء الجناو الحقيقييوعدفعون فيها الى قف  االتهام بالضحايا اابرع

 أن الدفاع يدرك  ل الدراك ... أن مؤووليتكم فى  ذه القضية خ يرو و بيرو.
 لكنه يثم  ل الثقة فى أن عدلكم سيظل  و ااكبر. 

 ولذلك فان  عبنا بآسره داخل  ذه القاعة ... وخارا  ذه القاعة ... يترقب حكمكم. 
لنيابة ولكن ليس  د   الء المقحمين فى القضية وانمـا  ـد المغيبـين عنهـا  مـا ننا ـد م ت لب ا اوعتوق  أن يكون رادعا  م

أن ي وى حكمكم العادل صفحات حمله التشهير والتشوعه والتلفيم التى يتعرع لها المتهمون منذ م ل  التحقيم والتـى تـردد 
 صدا ا حتى داخل  ذه القاعة عندما وجهت الى المتهمين ابش  النعوت .

 وا اعتبار   الء اابرعاء و كشفوا فى حكمكم عن المؤوولين الحقيقيين عن أرواح ودماء  هداء الحادلة الكارلة .فرد


