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اطــلـعـت فى مــشــيــركم األغــر عــلى اخلــبـر
الــرســـمى عن إعـــدام األرمــنـى  فــخـــطــر لى
بـعض مـالحـظـات طبـيـة أذكـرهـا اخـتـصـاراً مع
بـعـض أسـئــلــةٍ أُلـقــيــهـا عــلى األطــبـاء عــمــومـاً
وحـضـرة طـبـيب الـبـولـيس خـصـوصـاً  راجـياً
ن يُــقــرَّر تــقــاريــره عن مــنه اإلجـــابــة إن كــان 
حقـائق راهـنةٍ يـقـدر على إثـبـاتهـا طـبيـاً وعـقلـياً
ويـجرى كـشـفه الطـبى بـدقة وال يـخـشى فى ما
يـقـول مالمــاً  وسـأقـدم مـا يــلـوح لى كـبـحث
عقـلى وطبى وكمستفـيد ال منتقد  وليس من

وجه شرعى جلهلى هذا الفن الواسع .
أثبت الـكشـف الطـبى أن الوفـاة نتـيجـة كتم
الـنــفس واخلـنـق مـعــاً ولـيس اخلــنق فـقـط وهـنـا
ا يتوقف نـقطة مهـمة يجب معـرفتهـا بالتدقـيق 
ا فى هـذا التـقرير عليـها من أهـميـة احلكم  و
ــتـهـمــ حـبس من اخلـطــأ الـظــاهـر فــإن أحـد ا
النفس واآلخر أجـرى اخلنـق ; فأفدنـى أيهمـا



±±≤

الـقـاتل أيـها الـطـبيب ? الـذى حـبس الـنفس أم
اخلـانق ? فـلـك عـلى ذلك ثالثـة أجـوبـة األول
هــو مـا قـررتهُ بـقـولك مـا مـعــنـاه أنـهـمـا ارتـكـبـا
الــقـتل  وهـذا مـســتـحـيل لألســبـاب اآلتـيـة :
ا كـان احلابس الـنفـس جبـاناً أو اعـترته أوالً ر
قتول ـته فتمكن ا رجفـة عصبية أوهنت عز
من استنشـاق الهواء من خالل أصـابعه أو بعد
أن حـــبس الـــنـــفس بـــرهـــة لـم يـــجـــد ضــرورة
وت . وعليه لعمـله فتركه لـلخانق قـبل أن 
ـوته . كان لم يكـن حبس الـنفس عـلـة كافـية 
اخلـانـق جـبــاراً أو أكـثــر قـدرة وجــراءة وأقـسى
قلباً فأجـرى اخلنق وكان فعله سـبباً للموت أو
ــا كـان اخلــانق جـبــانـاً واعــتـرته بــالـعــكس ر
رجـفـات عــصـبـيــة أوهـنت قـواه فـلـم يُـمـكـنه
إتـمام الـضـغط لدرجـة تـقتـل أو بعـد أن أجرى
اخلــنق والـضـغط بــرهـة اقـتـنع بــأن عـمـله صـار
كافياً فأهـمل الشد وبقى حـابس النفس مُصراً
ــا يُــمـكن أن عـلـى عـمــله إلى أن نــفــذ الـقــدر 
ــة  فــيــكــون يــكــون فــيه مـن اجلــراءة والــعــز
الــرجل قـد مـات مـن حـبس الـنــفس . فـكـيف

ـستـحيل ? وما هى قررت أنهـما قـتال سويـة ? وكيف تؤيـد ذلك ? وبأى بـرهان تثـبت هذا ا
يتت ? . عالمات كل من النوع التى تفرق ب ا

وجـوابك الـثـانى  يُــمـكن أن يـكـون أن األول هـو الـقـاتل  وحـبس الـنـفس كـان سـبب
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ـكن ولــيس فـيه ــكن أو غـيــر  ـوت وهـذا  ا
ســوى الـتــخــمـ أو أن تــقــول الــثـانى أى أن
اخلـانق هـو الـقـاتل بــفـعل اخلـنق  وهـذا أيـضـاً

كن أن يكون أوالً ألسباب ثانية .
وكما هو مـعلوم طبـياً وعقلـياً أن القاتل هو
الـذى فعـله جعل الـنفس تُـفارق اجلـسد  وفى
احلوادث التى يـشتـرك فيـها اثنـ فالـقاتل هو
الـذى فـعــله جـعل الـنــفس تُـفـارق اجلــسـد قـبل
تهـم فـعله جعل فـعل الثانـى  فأى االثنـ ا

النفس تُفارق اجلسد أوالً .
وهـذا أمـر ال يُـمــكن اإلجـابـة عـنه ألسـبـاب
وت من حبس النفس كافـية . منها أن سـبب ا
واخلنق واحـد وأغـراضهـما ال تـختـلف البـتة ;
ــوت نـاجت فى كــلـتـا احلــالـتــ عن حـاجـة ألن ا
ـاذا تختف هيـئة انقطاع اجلسد إلى الهواء  و
ـاء ـاء مـن بـيـتك ? لـو كـان الـعـائق عن سـيـر ا ا

يبعد متراً أو أكثر عن البيت .

ـتهم حـقائق الطب تـهم  فهذا بـاطل جلهل ا فـإن كان االعـتماد فى احلـكم على إقـرار ا
يت أكـثر من ولـظنـه أن القـتل يتـوقف على جـسـامة الـعمل وجـهل أن ألبسـط األمور فـعل 
بـعض جـسـيـمهـا . فـلـو اشـتـرك اثـنـ بـقـتل واحـد واألول بـتـر األطـراف وجـرحـهـا واآلخر
فهل يحـكم على األول بـأنه قاتل ? جملرد جـسامة أدخل مـدية صغـيرة لـلقلب وفـتح غرفـة 
ـوت يـتـوقف عــلى أهـمـيـة احملل وطـريـقــة الـعـمل ولـيس عـلى عـمـله  فـنــرى من ذلك أن ا
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? وما هى األدلة ? . فطبياً  اسأل اآلن من هو القاتل من االثن
ثانياً : لو فُرض أن القتل كان نتيجة عمل االثن  فكيف يجوز قتل واحد فقط ?

ثالثـاً : إذا لم يُمكن مـعرفة الـقاتل كما هـو الواقع والصـحيح واإلثبـات عليه بدون أدنى
تخم  فهل يجوز احلكم على أحدهما باإلعدام .

وحبذا  لو تكرمت احملكمة بنشر الكشف الطبى كما تكرمت بنشر صورة احلكم  فإن
سجون . شنوق قد ظلم  فاألمل برحمة احلى ا كان ا

جسامته  فلو أقر مشيخ بأنه هو القاتل جملرد
افـتـكـاره أنه هـو الـذى ربط احلـبـل وهـو الذى
شد به حـال كون الـثانى وضع يـده على الفم
فــقـط  ورأى أن الــتـــفــاوت بـــ الـــعــمـــلــ

وت بحبس باجلسامة .  واحلقيقة  هى أن ا
الـنــفس أسـهـل من اخلـنق واخلــنق يـلــزمه قـوة
ـا فى الـقصـبـة من الـغـضاريف ووقت أطـول 
الـقـاسـيـة الـتى يـلــزمـهـا ضـغط شـديـد  حـتى
تُـنـثـنى وتـنـطـبق اجلـدران عـلى بـعـضـها مع أن
مـجـرد وضع الــيـد عـلى األنف والــفم كـافـيـة
لــلـقــتل . فـهـل كـان فى الــكـشف الــطـبى من
ذكر حلـالـة غـضـاريف الـقـصـبة ? وهـل كانت
فى حالـتها وهيئتهـا األصلية أم كانت مكسرة

معدومة نظام هيئتها ? .
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