�سامل بن نا�سر البو�سعيدي
وكيل ادعاء عام ثان

عند حديثنا يف هذا الباب عن ق�سية العدد وما حتويه
من تفا�سيلُ ،ندرك باأن جذور اجلرية قائمة منذ ن�ساأت
املجتمعات االأولى للجن�س الب�سري ،فهي بكل ب�ساطة من
منظور نف�سي �سلوك عار�س تنهار معه الغرائز االإن�سانية
ال�سامية ،وينحرف هذا ال�سلوك باجلاين ليخرج من اإطار
القيم املجتمعية النبيلة اإلى م�ساف ال�سلوك اجلاحد لكل
الف�سائل التي حترتمها االإن�سانية.

قضية العدد

تدور ف�سول الق�سية حول ثالثة فتية يف ريعان ال�سباب ،مل
تتجاوز اأعمارهم اخلام�سة والع�سرين عاما  ،اأغراهم حب
املال وعنفوان ال�سباب ،فاجتمعوا على فكرة قادت بهم
الحق ًا اإلى خلف الق�سبان ،اإذ دبروا اأمرهم ليال ل�سرقة
اإحدى حمطات تعبئة الوقود ،ويح�سبون اأنهم قادرون
على ك�سر قيم املجتمع بجريرتهم من دون اأن تطالهم يد
العدالة.
وقع اختيارهم على حمطة تعبئة الوقود املجاورة ملنطقة
م�سكنهم ،فهم على دراية بتفا�سيل املكان لرتددهم على
املحطة ب�سورة م�ستمرة؛ كما اأنهم يدركون متام االإدراك
اأن املحطة والطريق املوؤدي اإليها ت�سبح ُمفقرة من ال�سابلة
بعد الواحدة فج ًرا ،لبعد املكان وقلة عدد ال�سكان يف
املنطقة.

فاأقدموا متهيدً ا جلريتهم االأ�سلية على �سرقة مركبة
قدية الطراز ،بعد اأن متكنوا من ك�سر اإحدى نوافذها
واإدارة ُحمركها بطريق ٍة فن َّية؛ لينطلقوا بها ،بعد انت�ساف
الليل بقليل ،اإلى حمطة تعبئة الوقود ،وك ٌل منهم ي�سع على
لثاما؛ للحيلولة دون التع ُّرف على مالحمهم ويرتدون
وجهه ً
قفازات؛ لعدم ترك ب�سماتهم يف م�سرح اجلرية،
حبال وق�سبانٍ حديدية ،لتنفيذ
وحملوا معهم عدَّتهم من ٍ
جريتهم .مل يقف االأمر عند هذا احلد واإمنا حملوا
�سالحا نار ًيا تقليد ًيامن نوع (�سوزن).
ً
و�سل املتهمون مبركبتهم اإلى املحطة ،وتظاهروا برغبتهم
يف متويل املركبة بالوقود .وح�سبما اجته خمططهم  ،كان
متاما من املارة ،با�ستثناء عامل املحطة،
املكان خال ًيا ً
الذي كان مبفرده ،يف ذلك الوقت املتاأخر من الليل؛
فرتجل املتهمون من املركبة ،واأ�سهر اأحدهم ال�سالح يف
َّ
وجه العامل ،ومتكنوا عقب ا�ست�سالمه من قيده باحلبل؛
ثم الدخول اإلى مكتب املحطة ،وحملوا اخلزانة احلديدية
املخ�س�سة حلفظ االأموال املتح�سلة من بيع الوقود
َّ
وو�سعوها يف املركبة؛ كما اقتحموا ،عقب ذلك � حم ًال
لبيع املواد الغذائية ،الكائن يف حرم املحطة ،وحملوا معهم
االآلة التي تو�سع فيها النقود.

لقد قيل قد ًيا ،وما زلنا نوؤكد هنا« :ما من جرية كاملة»،
�سال احلر�س واحلذر؛ البد اأن
أوتي اجلاين من خِ ِ
اأدرك املتهمون ،يف بادئ االأمر ،اأنه ال يكنهم الذهاب �س ًريا ومهما ا َ
على االأقدام اإلى حمط ِة تعبئ ِة الوقود ،الرتكاب جريتهم؛ يرتك خلفه اأث ًرا ي�ستدل به املتحري الدقيق واحل�سيف
فحملهم الأدوات اجلرية وامل�سروقات يتطلب توفر مركبة اإليه.
اآلية تعينهم على تنفيذ خمططهم؛ كما اأيقن املتهمون جلي ًا
اأنهم لن ي�ستطيعوا ا�ستخدام مركباتهم ال�سخ�سية خو ًفا فعقب انتهاء املتهمني من جريتهم ،امتدت اأيديهم االآثمة
من التو�سل اإلى هويتهم يف حال مت التقاط رقم املركبة اإلى بع�س املواد الغذائية ،وكذا قنائن املياه املعدنية من
وتفا�سيلها بوا�سطة اآالت الت�سوير اخلا�سة باملراقبة يف الثالجة ،احتفا ًء باإجناز خمططهم بنجاح؛ من دون اأن
يخطر على بالهم اأن احتفاءهم هذا �سيكون هو ال�سعرة
املحطة.
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التي �ستقود التحري اإليهم؛ حيث اإنهم ،وبعد اأن ارتووا العينات املرفوعة من القنائن الفارغة.
من تلك املياه املعدنية الباردة ،األقوا القنائن الفارغة يف
املحل ذاته؛ فكانت هي الطريق املع َّبد الذي قاد رجال متكن ماأموري ال�سبط الق�سائي من اإلقاء القب�س على
ال�سبط الق�سائي ،مب�ساعدة فنيي املخترب اجلنائي ،اإلى املتهمني ،وب�سوؤالهم عن الواقعة اأقروا بفعلتهم ،واأر�سدوا
التعرف على هويتهم تعر ًفا قاط ًعا ال لب�س فيه وال �سك .رجال ال�سرطة اإلى كيفية ارتكابهم للجرية؛ ليحال
بعدها املتهمني الثالثة اإلى االدعاء العام ،الذي بدوره
غادر املتهمون م�سرح اجلرية؛ اإال اأن مغادرتهم مل تكن با�سر ا�ستجواب املتهمني ومواجهتهم باالأدلة القائمة
من الطريق ذاتها التي �سلكوها اإلى املحطة؛ بل اختاروا �سدهم؛ فتحقق لديه لي�س االعرتاف التف�سيلي فح�سب؛
ٌ
اعرتاف مدعو ٌم باأدلة قاطعة؛ ليتق َّرر اإحالة املتهمني
طري ًقا جبلي ًة ،ليكونوا يف مناأى عن االأنظار ،واأوقفوا اإمنا
املركبة يف عمق الوادي ،وهناك فتحوا اخلزانات بوا�سطة اإلى حمكمة اجلنايات املخت�سة ،بتهمة ال�سلب ،املوؤثمة
بع�س الق�سبان احلديدية التي كانوا يحملونها واقت�سموا باملادة ( )2 ،1/284من قانون اجلزاء ،وجنحة (ال�سرقة
االأموال التي حوتها فيما بينهم ،وبعدها تخل�سوا من العادية) املعاقب عليها باملادة ( )279من القانون �سالف
جميع االأدوات واملعدات امل�ستخدمة يف اجلرية ،باإ�سرام الذكر ،وجنحة (التهديد ب�سالح ناري) املوؤثمة بن�س
النريان يف املالب�س واالأقنعة التي كانوا يرتدونها
املادة ( )264من القانون ذاته ،معزِّ ًزا قرار االإحالة
بقائمة طويلة من االأدلة الدامغة ،التي تقطع ،مبا ال يدع
باالإ�سافة اإلى اخلزانات احلديدية ،وذلك ل�سمان طم�س جما ًال لل�سك والتخمني ،مقارفة املتهمني للجرم امل�سند
اأي اأثر اأو ب�سمة تدل على هويتهم.
اإليهم ،متثل اأهمها يف (التقارير الفنية التي توؤكد تطابق
عينات دم املتهمني مع العينات املرفوعة من م�سرح
عاد املتهمون اإلى منازلهم �سري ًا على االأقدام وتركوا اجلرية ،وكذا ال�سور الفوتوغرافية املفرغة من اآالت
املركبة امل�سروقة التي ا�ستخدموها يف اجلرية بعمق الت�سوير اخلا�سة باملراقبة يف حمطة الوقود؛ وحما�سر
الوادي مع بقية املواد املحروقة ،واأكملوا ما تبقى من �سبط املواد امل�سروقة يف منازل املتهمني؛ واأخ ًريا،
�ساعات ليلتهم يف النوم مبنازلهم قريري العني؛ متنا�سني حما�سر اال�ستدالل واال�ستجواب التي اأكد املتهمون فيها
اأنه ال وجود للجرية الكاملة ؛ واأن يد العدالة البد اأن مقارفتهم للجرم املن�سوب اإليهم).
ونفو�س
ظل وجو ِد اأع ٍني ال يقر لها قرار؛
متتد اإليهم ،يف ِ
ٍ
وطنية ال يهداأ لها بال حتى تك�سر جماح اجلرية ،وتقدم حيال هذه القائمة الطويلة من اأدلة االإثبات ،وبعد اأن
ب�سر وب�سرية،
العابثني باأمن البالد اإلى العدالة ،حتقي ًقا للزجر والردع وقفت املحكمة على تفا�سيل الق�سية عن ٍ
املطلوبني عدال ًة.
وا�ستمعت ملرافعة االدعاء العام ،ودفوع املتهمني؛ خل�ست
من�سوب اإليهم ،وق�ست
اإلى اإدانة املتهمني جمي ًعا مبا هو
ٌ
ففور تلقي مركز ال�سرطة بالغ ًا عن الواقعة ،با�سر جمع مبعاقبتهم عن جناية ال�سلب بال�سجن ملدة ع�سر �سنوات،
اال�ستدالالت االأولية من حيث معاينة املوقع وجمع وحتريز وعن جنحة ال�سرقة بال�سجن ملدة �سنة ،وعن جنحة
االأدوات واالآالت التي يكن فح�سها فن ًيا اأو رفع الب�سمات التهديد بال�سالح بال�سجن ملدة ثالثة اأ�سهر ،مع اإدغام
منها ،بغية التو�سل اإلى اأي خيط يقود اإلى هوية املتهمني؛ العقوبات يف حقهم ،وبذلك �سينفذ ك ٌل من املتهمني
ع�سر �سنوات؛ وهي نح�سبها حمققة
كان من بني املواد املحرزة تلك القنائن الفارغة التي عقوبة ال�سجن ملدة ِ
األقاها املتهمون يف م�سرح اجلرية.
ملقت�سيات الردع العام اإلى جانب الردع اخلا�س.
بفح�س القنائن فني ًا وا�ستخال�س مادة ( )DNAح ًقا ،كما قال ال�ساعر يف عواقب اجلرية:
من فوهتها مت التو�سل اإلى االأحما�س النووية للمتهمني
والتعرف على هويتهم؛ كما اأن عثور رجال ال�سبط اإن اإبلي�س الذي اأعطاك وهم � ًا هو لالإجرام والظلم اأعدك
الق�سائي على مكان ترك املتهمني للمركبة امل�ستخدمة يف فانتظر ُعقباك يف الدنيا �سياع ًا وانتظر عند اإله ال َع ْر ِ�س وعدك
اجلرية واملواد املحروقة ،اأ�سهم يف العثور على العديد
من اخلاليا الطالئية بداخل املركبة والتي تطابقت مع
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