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ملحتوى القضية اجلنوبية املقدم من احلراك السلمي
اجلنويب اىل فريق القضية اجلنوبية

املخالفات القانونية في التحقيقات وإجراءات سير
القضية لدى محكمة جنوب غرب األمانة االبتدائية
ضد
احمد عمر أمعبد العبادي املرقش ي
قضية األعتداء على مبنى األيام في صنعاء  21فبراير 1002م

مقدم من الحراك الجنوبي اىل فريق القضية الجنوبية يف مؤتمر الحوار الوطني

بعد الهجوم على مبنى صحيفة األيام في صنعاء يوم  21فبراير 1002م من قبل  21مهاجما ً يقودهم رائد في الشرطة العسكرية اسمه
أحمد أحمد الحضاري ،قامت الدولة باتهام حارس "األيام" أحمد العبادي المرقشي بقتل احد المهاجمين وقامت الدولة بالتزوير
والتدليس ومخالفة الدستور والقانون اثناء محاكمته الصدار حكم باعدامة شملت تغيير القاضي ثالث مرات ...هذه الوثيقة تم اعداداها
من قبل محامين تابعين للدفاع عن العبادي ومنظمات حقوقية دولية اليجاز المخالفات القانونية في محاكمة العبادي..
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أوالً :مخالفة النيابة العامة للنظام العام ( نصوص الدستور والنصوص القانونية الواجبة
والملزمة)

خالفت النيابة الدستور والذي يفرتض بها احرتامه ألنه أساس عملها والتي يلزمها بالحفاظ عىل نصوصه وحقوق
املواطنني املشمولة به حيث نصت املادة ( )88من الدستور الفقرة (ب) الشطر الثاني منها عىل انه (( من قيدت حريته له
الحق يف المتناع باإلدلء بأي أقوال إل بحضور محاميه )) ،ونصت املادة ( )181من قانون اإلجراءات الجزائية عىل إلزام
النيابة العامة بإخطار من يراد استجوابه إل بحضور محاميه  ،وعززت املادة ( )182من نفس القانون ،عىل وجوبية أن
يعرف املحقق املتهم بأنه حر يف اإلدلء بأي إيضاحات وربط هذه الحقوق باملواد سالفة الذكر ،نجد بأنه ل يحق للنيابة
العامة أو غريها أن تستجوب موكلنا إل بعد أن توضح له الحقوق التالية -:
 بان ل يديل بأية أقوال إل بحضور محاميه.
 بأنه حر يف أن يمتنع عن الستجواب و(استخدام حق الصمت).
 أن من حق أحمد العبادي بحضور محاميه يف نفس لحظة التحقيق والستجواب معه.
 أن من حق أحمد العبادي بان توكل له الدولة ممثلة (بالنيابة العامة ) محامي للدفاع عنه عند الستجواب .
 حرمان أحمد العبادي بقصد عن الستعانة بمحامي برغم طلب أحمد العبادي بان يستعني بمحامي.
 عدم مواجهة أحمد العبادي بالشهود (املزعومني) ( خصوم) بخصومة ثابتة وحقيقية بأحمد العبادي بمخالفة
رصيحة وواضحة وثابتة لنص املادة ( )111إجراءات جزائية التي ل تجيز للنيابة العامة ان تواجه املتهم بغري
من املتهمني او الشهود إل بعد دعوة محامي املتهم وبحضوره.

وكل ذي بصرية سيجد أن النيابة العامة ولألسف الشديد ويف أول محرض لها مع أحمد العبادي املؤرخ يف 2008/2/13م
الساعة الثامنة صباحا ا والذي تكفل به األستاذ /عبدالله حسني رشهان وكيل نيابة األمن والبحث وبحضور رئيس النيابة
األستاذ  /رشيد عبدالله املحصني ،لم تعطي أحمد العبادي الحقوق الدستورية والقانونية سالفة الذكر  ،فإذا ما اعتربنا
وكيل نيابة اآلمن والبحث قد خالف الدستور والقانون بسبب أو ألخر أو لقلة خربته يف النيابة مقارنة مع رئيس النيابة ،
فان مصادرة تلك الحقوق بوجود رئيس النيابة العامة شخصيا ا أمر ل يمكن غفرانه فالرئيس واملرؤوس كانوا حارضين
ذلك التحقيق والذي فيه صودرت كل حقوق أحمد العبادي واملستندة للدستور ،فإذا اعتربنا ان النيابة العامة ممثلة بوكيل
نيابة األمن والبحث ورئيس الستئناف قد صادرت حقوق أحمد العبادي كمواطن بسيط فانه ل يحق لها ان تخرتق
الدستور والقانون املكلفة بحمايته  ،فان فعلت ذلك وهي فعلت ذلك فكيف يمكن ان تعترب خصما ا رشيفا ا يف مواجهة أحمد
العبادي  ،ل سيما وان إجراءات التحقيق جاءت باملخالفة لنصوص من النظام العام وهو الدستور وملواد القانون التي
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تبداء بيجب وعىل أي ان تلك النصوص إلزامية ومخالفتها يجعل من أي عمل مرتتب عليه باطال بطالنا ا مطلقا ا ملخالفته
للنظام العام وملصادرة حقوق أحمد العبادي يف الدفاع ولو أثناء التحقيق املكفولة دستورا ا وقانوناا.
تأكيدا ا عىل عدم حيادية النيابة العامة ومصادرة حقوق أحمد العبادي لم تلتزم النيابة العامة عند إلقاء القبض عىل أحمد
العبادي يف ان يخطر من يراه مناسبا َ يف واقعة القبض عليه كما أنها أي النيابة العامة املقدم ضدها الدفوع لم تعطيه
الحق يف إبالغ أقاربه  ،تنفيذا ا وإعمال ا بنص املادتني ( 88الفقرة د ) من الدستور واملادة (  ) 11من قانون اإلجراءات
الجزائية  ،خصوصا ا ان النيابة العامة قد قامت يف تاريخ 2008/3/3م بالتحقيق مع أحمد العبادي دون استدعاء
محاميه أو تنبيهه بحقوقه يف الستعانة بمحامي أو المتناع عن اإلدلء بأي أقوال إىل حني حضور محاميه  ،حتى يف مرحلة
التحقيق  ،ناهيك ان النيابة العامة وعندما بارشت التحقيق يف املرة األوىل وصادرت حقوق أحمد العبادي بحرمانه من
حقوقه الدستورية والقانونية السالفة الذكر يف الفقرة األوىل بتاريخ 2008/2/13م  ،وعندما بارشت التحقيق يف املرة
الثانية يف 2008/3/3م أيضا يف ظل غياب محامي دفاع  ،فكان األجدر عىل النيابة العامة ان تنبه أحمد العبادي إىل
حقوقه تلك وفقا ا ونص املادة ( )9الفقرتني ( )2 ،1من قانون اإلجراءات الجزائية  ،فعدم وجود محامي الدفاع يؤكد
شيئني ل ثالث لهما إما ان أحمد العبادي غري قادر عىل إحضار محامي للدفاع وبالتايل تلزم النيابة العامة املقدم ضدها
الدفوع بإحضار محامي وهو أمر مستبعدا ا كليا ا وإما ان النيابة العامة قد تعمدت بقصد وبخرق واضح للدستور بان
تحرم أحمد العبادي من حقه يف الدفاع وهو األمر املرجح ،ل سيما وان أحمد العبادي يعمل لدى شخصية اعتبارية قادرة
عىل ان توفر له محامي للدفاع عنه  ،ما يؤكد ارجحية الفرضية الثانية يف مصادرة حقوق أحمد العبادي والتي أدت إىل
خرق الدستور ونصوص النظام العام ويؤكد ان النيابة العامة املقدم ضدها الدفوع بفعلها هذا املخالف للدستور
والقانون إنما تخفي أفعال وإجراءات ل تتفق ول تتماىش مع الواقع والحقائق واألدلة التي ترجح براءة أحمد العبادي
والتي تخشاها النيابة العامة عند توفر محامي ألحمد العبادي أثناء التحقيق والستجواب التي ستكشف يف هذه املرحلة
والتي يستحيل معها إعداد قرار اتهام يف مواجهة أحمد العبادي.
استمرارا ا يف اإلمعان يف مصادرة حقوق أحمد العبادي والذي يؤكد فساد ماقامت به النيابة العامة وبطالن إجراءاتها هو
الستجواب والتحقيق الثالث واملؤرخ يف 2008/3/11م مع أحمد العبادي يف ظل غياب أي دفاع عنه ويف ظل عدم تنبيه
أحمد العبادي من قبل النيابة العامة لحقوقه الدستورية والقانونية التي يفرتض بالنيابة العامة كخصم رشيف ،إل انه
يظهر أنها لم تكن خصما ا رشيفا ا يف هذه الدعوى  ،ل سيما يف ظل تكرار واستمرار املخالفات التي ترتكبها يف حق أحمد
العبادي أول ا ويف حق الدستور والقانون ثانيا ا  ،وهذا الفعل من النيابة العامة إنما يدل أن الفساد الذي تشكو منه الدولة ل
يقترص عىل العامة بل وصل ذلك الفساد إىل أعمال النيابة  ،وإل بماذا يمكن تفسري تلك األفعال املنافية ألبسط حقوق
اإلنسان واملكفولة بالدستور والقانون اليمني ،ما يجعل كل ما قامت به النيابة العامة يف مواجهة أحمد العبادي مشوبا ا
ومشمول ا بالبطالن املطلق.
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افتقدت النيابة العامة إىل الدليل القانوني والتي يفرتض بها ان تواجهه أحمد العبادي باإلضافة إىل التهمة التي وجهتها
إليه  ،فإنها ملزمة مواجهته أيضا بالدلئل واألدلة القائمة عىل نسبة التهمة إليه ومناقشته بتلك األدلة تفصيالا ،وبنظرة
فاحصة وحتى وان كانت رسيعة وبدون إمعان فان املضبوطات املزعومة يف هذه القضية تتمثل يف شيئني :
 .1سالحا ا آيل .
 .2ظرفني ( خرطوشتني ) عيار ( 1662ملم)  ،ل شيئا ا غريهما.
وتلك املضبوطات تزعم النيابة العامة بأنها منسوبة ألحمد العبادي  ،واملالحظ ان النيابة العامة لم تأتي عىل اإلطالق يف
تحقيقاتها واستجواباتها الثالثة الباطلة بطالنا ا واملؤرخة يف 2008/2/13م و 2008/3/3م و2008/3/11م  ،عىل
ذكر ان تلك املضبوطات منسوبة ألحمد العبادي موكلنا  ،وباألرقام التي وردت سواء من إدارة البحث الجنائي أو من
املعمل الجنائي والتي هي بدورها قد شاب عملها أيضا الكثري من الستفسارات املخيفة بل والشك يف التالعب واصطناع
أدلة متضاربة تدل عىل محاولة النيل بطرق التوائية عىل أحمد العبادي سوف يتم توضيح ذلك تفصيالا عند التوضيح
ببطالن الدليل املزعوم يف مواجهة أحمد العبادي  ،وبهذا تكون النيابة العامة والتي يفرتض بها ان تواجهه أحمد العبادي
بالدليل الذي هو السالح اآليل والخرطوشتني املنسوبة إىل موكلنا لم تستطع النيابة ان تواجهه بتلك املضبوطات ( األدلة
املزعومة) ألنها لم تستطع ذلك بسبب تضارب واختالف أرقامها يف كل أجزائها املكونة للسالح .
كما ل يوجد عىل اإلطالق محرض ضبط للسالح املزعوم من أحمد العبادي من قبل أي جهة كانت حيث يفرتض عند ضبط
أي مضبوطات ( الدليل) املنسوب ألي شخص ان يحرر بذلك محرض ويتم التوقيع عليه من قبل من قام بذلك العمل مع
اإلشهاد عليه من قبل مدنيني اثنني وفقا ا ومقتضيات املادة ( )92من قانون اإلجراءات الجزائية  ،وهذا ما افتقر إليه ملف
النيابة العامة وبذلك ل يمكن ان ينسب الدليل املزعوم يف السالح املضبوط وخراطيشه املزعومة (املضبوطات ) ألحمد
العبادي لعدم وجود ذلك املحرض املفرتض وجوده بالقانون  ،وبالتايل ل يمكن نسب تلك السالح ألحمد العبادي  ،كما لم
يمكن للنيابة العامة نسبة ذلك السالح ألحمد العبادي لعدم وجود ما يفيد نسبة ذلك السالح له بمستند رسمي  ،وبالتايل
بطالن االستجواب لعدم مواجهة أحمد العبادي بالدليل املفرتض توافره الذي يجب ان يتوافق مع نص املادة
( )299 ، 711 ، 29من قانون اإلجراءات الجزائية والتي ال تجيز املادة ( )299من هذا القانون ان ترتب أي
مسؤولية جزائية إال عن طريق األدلة الجائزة قانونا ً وباإلجراءات املقررة قانونا ً ،ويالحظ بان اإلجراءات املتخذة يف
تحريز املضبوطات لم تكن وفقا ا لإلجراءات املقررة قانوناا ،وبالتايل ل يجوز إثبات الواقعة املزعومة عىل أحمد العبادي ألنها
جاءت باملخالفة للقانون  ،ل سيما وان النيابة العامة كانت قد اعتربت ان األمر محسوم يف مواجهة أحمد العبادي يف
ارتكابه للجريمة املزعومة يف حق املجني عليه املقتول من أصحابه املتمالئ معهم  ،ولم تقم النيابة العامة بفحص الدليل
الذي جاء إليها من مأموري الضبط القضائي وفقا ا ونص املادة ( )93إجراءات جزائية ،التي أوجبت عىل النيابة عند
استالم محارض التحري وجمع الستدلل ان يتأكد من استيفاءها للمطلوب واملطلوب هنا نسبة األسلحة والخراطيش
ألحمد العبادي ومحرض الضبط الذي ينسب فيه السالح ألحمد العبادي والذي يفرتض فيه أحمد العبادي أحمد العبادي ان

1

يشهد عليه وفقا ا للقانون .ويف ظل انعدام مقتضيات ذلك القانون وعدم حرص عضو النيابة عىل التأكد من استيفاء
مقتضيات القانون والواجبة اإلتباع باملادة ( )93من قانون اإلجراءات الجزائية ،فان الستجواب الذي قامت به النيابة
العامة كان مخالفا ا للقانون  ،وبالتايل بطالنه بطالنا ا مطلقاا .ويدل عىل انحياز مطلق من النيابة العامة ضد أحمد العبادي
دون سند من القانون.
جاء بالصفحة ( )18من محارض النيابة العامة واملحررة يف 2008/2/13م حيث خوى هذا املحرض عىل مواجهة ما بني
أحمد العبادي وكل من املدعو بسام البدوي واملدعو إبراهيم عليس ،وهذه املواجهة باطلة بطالن مطلقا ا ألنها جاءت
باملخالفة لنص املادة ( )787من قانون اإلجراءات الجزائية والتي نصت بأنه (( اليجوز للمحقق يف الجرائم
الجسيمة ان يواجه املتهم بغريه من املتهمني او الشهود إال بعد دعوة محاميه للحضور ويجب عىل املحقق ان
يخطر املتهم بأنه من حقه أال يجيب إال بحضور محاميه))  ،واملالحظ يف محرض املواجهة الباطل هذا انه حدث بعد
يوم من الواقعة كما انه كان خارج موقع الحادثة ويف مقر نيابة البحث الجنائي  ،أي انه ل يمكن للنيابة العامة ان تتبجح
بهذا املحرض بخشيتها من ضياع األدلة ورسعة التحقيق  ،األمر الذي أدى إىل خرق القانون ومصادرة حقوق الدفاع ألحمد
العبادي وهذا األمر يجعل من ذلك املحرض واستجواب النيابة العامة برمته مشوبا ا بالبطالن وفقا ا ونص املادة ( )223من
قانون اإلجراءات الجزائية التي نصت عىل انه (( يقع باطالً كل إجراء جاء مخالفا ً ألحكام هذا القانون إذا نص
القانون رصاحة عىل بطالنه او إذا كان اإلجراء الذي خولف او اغفل جوهرياً)) ،ل سيما وان النيابة العامة ملزمة
قانونا ا عىل صيانة حقوق أحمد العبادي موكلنا قانونا ا وفقا ا ونص املادة ( )9الفقرة ( )2من قانون اإلجراءات الجزائية.

ثانياً :تضارب مزعوم األدلة والمضبوطات .
خالف مأموري الضبط القضائي أحكام املادة ( )92من قانون اإلجراءات الجزائية  ،وجاءت جميع إجراءاتهم بمعية
النيابة العامة مخالفة للقانون بل ومتضاربة بعضها ببعض  ،ل سيما فيما يخص التقارير الفنية الخاصة بالضبط
والفحص  ،فقد ورد يف تقرير الفحص الصادر عن األدلة الجنائية فرع األمانة واملحرر بتاريخ 2008/2/13م رقم ()z9
عىل 2008/ 16م ،حيث ورد ان رقم السالح هو (( )12011196اثنا عرش مليون وخمسة وسبعني
2008
الف ومائة وستة وتسعني ) وان الرتباس لنفس السالح يحمل الرقم ( )38198واملعلوم صناعيا ا وتقنيا ا ان أية قطعة
سالح ل تخرج من املصنع إل برقم واحد يحمل كل أجزائه  ،وما اختالف رقم الرتباس عن رقم السالح إل دليل عىل
اصطناع دليل ضد أحمد العبادي حتى تتطابق بصمة الرتباس مع الظروف الفارغة (الخراطيش) املزعوم تحريزها من
مرسح الجريمة والذي جاء باملخالفة لنص املواد ( )93 ، 92من قانون اإلجراءات الجزائية  ،وبالتايل فانه ل يعقل عىل
اإلطالق ان يكون رقم السالح يخالف رقم ترباسه  ،ما يجعل الشك الوارد يف هذين الرقمني يدل عىل تواطؤ باصطناع دليل
لم يكن موجودا ا حتى ينسب ألحمد العبادي  ،بالرغم من عدم وجود محرض يدل عىل ان ذلك السالح يخص أحمد العبادي
 ،وبالتايل بطالن تقرير الفحص املزعوم السالف الذكر.
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جاء يف التقرير الفني إلدارة بحث أمانة العاصمة والذي يحمل الرقم (ط ن) واملؤرخ 2008/2/13م  ،يف الصفحة الثالثة
السطر السادس عرش الفقرة الرابعة من الستنتاج  ،من ان رقم السالح املنسوب ألحمد العبادي يحمل الرقم (11ــــ
 ( )69111021خمسة وخمسني فاصل تسعة وستني مليون ومئة وسبعة وخمسني وواحد وعرشين ) ورقم السالح هنا
يختلف كليا ا عن سابقه يف الفقرة ( )1من هذا البند.
جاء يف قرار التهام ان السالح املنسوب ألحمد العبادي يحمل الرقم (( )12031196اثنا عرش مليون وخمسة وثالثني الف
ومائة وستة وتسعني ) وهو يخالف ما أرسله وكيل النيابة املناوبة يف مذكرته والتي تحمل الرقم ( )138املؤرخة يف
2008/2/13م واملوجهة إىل وكيل نيابة جنوب غرب األمانة ،أي ان جميع األرقام املذكورة يف هذه املذكرات منسوبة
لسالح واحد  ،فكيف يعقل ان يكون ذلك وكيف يمكن ان يكون ذلك دليل يحمل كل التناقضات يف طيه لنسب بالباطل
ألحمد العبادي  ،فهذا ان دل عىل شئ إنما يدل عىل تخبط النيابة ومأموري الضبط القضائي سواء يف إجراءاتها يف جمع
الستدلل أو يف تحقيقاتها أو يف ضبط الدليل  ،فكلها جاءت متضاربة ومتناقضة ول يركن عليها ول يمكن الثقة بها أو
الستعانة فيها كدليل يف قضية قتل  ،ما يجعل كل تلك األدلة يشوبها الشك املطلق والذي يفرس لصالح املتهم يف كل
األحوال وفقا ا ونص املادة ( )8من قانون اإلجراءات الجزائية ،والذي يجعل من هذه الدعوى برمتها باطلة بطالنا ا مطلقا ا
ويتوجب معه إبطالها .
إعمال ا وتنفيذا ا لنص املادة ( )92مقرونة واملادة ( )130إجراءات جزائية  ،فان مأموري الضبط القضائي لم يقوموا
بتوخي الحذر وتنفيذ ما أنيط بهم وفقا ا للقانون  ،حيث ل يمكن ان ينسب السالح املزعوم ضبطه لدى أحمد العبادي إليه ،
حيث ل توجد عليه أي أثار ( البصمات العرشية ) عىل ذلك السالح املزعوم ضبطه لدى أحمد العبادي  ،ناهيك انه وكما
أسلفنا سابقا ل يوجد عىل اإلطالق محرضا ا للضبط لذلك السالح ينسب ألحمد العبادي  ،كما ل يوجد ما يفيد ان مخفر
املجمع الصناعي الذي نزل أفراده إىل موقع الحادث قد سلم بتسليم واستالم تلك املضبوطات سواء للنيابة املناوبة او
ألفراد املخترب الجنائي للفحص  ،ويف ظل انعدام تلك املستندات التي تؤكد انتقال األدلة بشكل رسمي ومطمنئ  ،فانه ل
يمكن معه اعتبار ان ذلك السالح املزعوم منسوبا ا ألحمد العبادي لعدم وجود أثار تخص أحمد العبادي عىل ذلك السالح
(املضبوطات).
أفاد احد املهاجمني واملتمالئني مع املدعو الحضاري وهو طاهر املرصي يف الصفحة ( )78السطر ( )99يف
تحقيقات النيابة  ،من ان املتويف صالح املرصي كانت فيه إصابة يف رأسه وان الذي كان يف البوابة ال يستطيع
ان يرميه  ،بالتايل كان البد ومن باب البحث عن الحقيقة ان يتم فحص الجثة بترشيحها ترشيحا ً دقيقا ً حتى
يقطع الشك يف هذا الزعم بوجود إصابة باملجني عليه يف رأسه  ،وعدم البحث يف هذا األمر ال يجعله أالن
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مستحيالً بل ملزما ً برضورة إخراج الجثة ومعاينتها للتأكد من صحة هذا الطرح  ،حتى يتم قطع الشك
باليقني يف هذه الحيثية التي ستظهر ان املجني عليه قد تم قتله من قبل من كانوا برفقته واملدعو الحضاري .
أكد القرار الطبي الرشعي رقم ( )163املؤرخ يف 2008/2/13م وقبله تقرير املباحث الجنائية املؤرخ يف
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2008/2/م مرجع  ، 163حيث يفيد األول بان مدخل املقذوف الناري أسفل اللوح األيرس للظهر أبعاده (1 × 161
سم)
مخرج لنفس املقذوف الناري واقع أعىل الجهة الخارجية للعضد األيرس ( 261 × 361سم)
يف حني أشار األول:
ان مدخل املقذوف الناري أسفل منتصف الجهة اليرسى من الظهر.
ومخرجه أعىل العضد األيرس .
وبمقارنة مكان وجود أحمد العبادي مقارنة بمكان وجود املجني عليه والذي وفقا ا لشهادة املتمالئني املهاجمني ملنزل
املجني عليه هشام بارشاحيل وحتى لتقارير الرشطة واملباحث  ،فان اقرب نقطة ارتكاز بوضع الستقامة ومكان ما
وجدت فيه دماء وبعدها عن بوابة األيام تبعد ما ل يقل عن ( )11مرت إىل ( )30مرت  ،ويف ظل هذا البعد ل يمكن معه ان
يكون مدخل الرصاصة باملجني عليه ومخرجها ناجم عن إطالق الرصاص من موقع أحمد العبادي  ،نظرا ا لن زاوية
ميالن دخول الرصاصة من أسفل الظهر وخروجها من أعىل اليد  ،ل يمكن ان تكون ال من شخص كان خلف املجني عليه
مبارشة وتحته  ،والذي ممكن معه ان تكون مدخل الرصاصة ومخرجها مناسبني  ،ول يمكن ان تكون مدخل الرصاصة
ومخرجها من شخص عىل نفس املستوى بدرجة امليالن الكبرية ،وهذا ما ينفي ان يكون أحمد العبادي قد أصاب املجني
عليه والذي كان احد األفراد املهاجمني ملنزل املجني عليه هشام بارشاحيل .
وهذه الوقائع العلمية تنفي أي اتهام ممكن نسبه إىل أحمد العبادي  ،وعليه يكون قرار التهام املوجهة ألحمد العبادي
مبني عىل وقائع علمية مغلوطة ل تستقيم والدليل املوجود عىل جثة املجني عليه  ،باإلضافة إىل اإلصابة التي قيل بوجودها
يف رأس املجني عليه .

ثالثاً :مخالفة النيابة العامة للقانون وانحيازها ضد أحمد العبادي  ،بإحضارها المتمالئين كشهود .
أكد غالبية من من وردت أسمائهم أدناه-:
 -1بسام البدوي
 -8سيف الطريي
-1عبدالوهاب

 -2طاهر املرصي
 -1سعد الطريي

 -3عمر املرصي.

 -6مجاهد (سواق الحارضي).

-8عبدالقادر شيبان

-9سيف الدولة.
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ووفقا ا ملحارض مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة بأنهم قد تناولوا الغذاء معا ا وذهبوا لرشاء القات وقبل ذلك قام
الحضاري بالكتابة عىل سور منزل وصحيفة املجني عليه هشام بارشاحيل وهذا التجمع الكبري لم يكن محض الصدفة ل
سميا بهذا العدد الكبري  ،ناهيك ان غالبية من ذكروا بعاليه قد اتهموا حارس األيام وهم ل يعرفوه ولم يستطيعوا معرفته
إل من خالل محرض املواجهة للتعريف القرصي الذي غاب عنه طابور العرض املفرتض توافره يف أي طابور عرض
 ،ويف ظل غياب الدفاع  ،من ان حارس األيام هو من أطلق عليهم الرصاص  ،أي ان هؤلء األشخاص يتهموا أحمد العبادي
بإطالق النار عليهم ،وبالتايل يكونوا هولء األشخاص مدعيني يف مواجهة أحمد العبادي  ،وبالتايل العداوة الواضحة يف
شهادتهم املزعومة ضد أحمد العبادي التي ل تقبل وفقا ا للرشع والقانون استنادا ا لنص املادة ( )21الفقرات (د  ،هـ  ،و)
من قانون اإلثبات بان هولء األشخاص يدفعون عن نفسهم رضرا ا بتمالئهم واشرتاكهم مع الحضاري  ،بإلحاق الرضر
باملجني عليه هشام بارشاحيل ومن معه يف منزله وهم بذلك خصوما ا للمشهود عليه أحمد العبادي باتهامهم له بأنه أطلق
الرصاص عليهم  ،وهم يشهدون عىل فعل نفسهم بحضورهم مع الحضاري مع مضنة التهمة يف اشرتاكهم يف العتداء عىل
منزل وصحيفة املجني عليه هشام بارشاحيل واشرتاكهم يف ذلك مع الحضاري بتحريض من األخري ،ومضنة التهمة يف قتل
املجني عليه صالح املرصي  ،بل ليس مضنة ولكن وفقا ا للحقائق العلمية التي تدل عىل ان من أصاب املجني عليه كان من
خلفه ويف زاوية إطالق شبة مستقيمة ل يمكن ان تكون من أحمد العبادي.
نصت املادة ( )29من قانون اإلجراءات الجزائية عىل انه ((ان كان هناك متهمني غري من أقيمت الدعوى عليهم
او وقائع أخرى غري املسندة فيها إليهم او ان هناك جريمة مرتبطة بالتهمة املعروضة أمامها فعليه ان تحيلها
إىل النيابة العامة لتحقيقها والترصف فيها طبقا ً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون)).
وكل ذي بصرية إل النيابة العامة سيجد ان هولء األشخاص املزعومني كشهود ما هم إل خصوم ألحمد العبادي وللمجني
عليه هشام بارشاحيل وهم من قتل املجني عليه صالح املرصي  ،وكان يجب عىل النيابة العامة ان تقدمهم للمحاكمة ملا
اقرتفت أيديهم والذين كانوا السبب األسايس يف هذه الجريمة  ،ما يتوجب معه إحالتهم للقضاء ملحاكمتهم وفقا ا للرشع
والقانون ،ل اعتبارهم شهودا ا .
ان هذه الوثيقة مستندة لنص املواد ( )168من قانون اإلجراءات الجزائية (( يرجع يف كل مالم يرد فيه نص يف هذا
القانون إىل أحكام قانون املرافعات وقانون اإلثبات الرشعي والقواعد العامة الرشعية)) .واملواد (186 ،181 ،180
الفقرات  )3 ،2من قانون املرافعات والتنفيذ املدني لفقدان الدعوى رشط من رشوط صحتها وذلك ببطالنها ولوجود ما
يكذب الدعوى محضا ا يف التهمة املنسوبة ألحمد العبادي التي تدحها وتكذبها الحقائق العلمية الواجبة اإلتباع.
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