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ـشكَّلة حتت رئـاسة حضرة صـالح ثابت بك وكيل احملكـمة وبحضور بـدائرة اجلنايات ا
حـضرات موسـيو أندريـس وحنا نـصر اللَّه بك وكـوربيت بك والـشيخ محـمد عبـده قضاة
وأحـمـد زيـور بك األفـوكاتـو الـعـمـومى لـدى احملاكـم األهلـيـة وعـلى وهـبى أفـنـدى كاتب

اجللسة أصدرت احلكم اآلتى :
قـيدة بـاجلدول الـعمـومى بنـمرة ٩ رة ٢٤١٨ سـنـة ١٨٩٥ ا فى قـضـية الـنيـابة الـعمـوميـة 

صر  سنة ١٨٩٦  ضـد مشيخ كبريل عمره ٢٥ سنة  صناعته شـغال بقومبانية الدخان 
صر  ومحبوس من ١٩ سبتمبر سنة ١٨٩٥ . مولود بأرمينيا بجهة موش ومقيم 

صر  ومحبوس ونيشان شومنان عمره ٢٨ سنة دخاخنى  مولود بأناضول  ومقيم 
من ١٩ سبتمبر سنة ١٨٩٥ .
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أنــقـل عن اجلــريــدة الــرســمــيـة
نص احلكـم الصـادر من مـحـكـمة
اســتــئـنــاف مــصــر األهــلــيـة بــاسم
اجلنـاب العـالى فى أسبـاب احلكم
عــلى األرمــنى بـاإلعــدام  وهـذا
نص مــــا ورد بــــاحلـــرف الــــواحـــد
وعلى عالته  وسـآتى فى الـعدد
الــقـــادم عـــلى مــا يـــخــطـــر لى من
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ومع للمحاماة عنهما جونى
بروساللى ونقوال توما أفندى .
ـقدم من بـعـد سـمـاع التـقـريـر ا
حــضــرة كــوربــيت بـك وطــلــبـات

تهم النيابة العمومية وأقوال ا
بــواسـطــة حـضـرة رئــيس اجلــلـسـة
واحملـامـاة عنـهـما  وبـعد االطالع
ــداولــة عــلى أوراق الـــقــضــيــة وا

قانوناً .
حيث إن النيـابة العمومية لدى

مـحـكـمـة مـصـر االبـتدائـيـة األهـلـيـة أقـامت الـدعوى الـعـمـومـيـة عـلى كل من مـشـيخ كـبريل
ونـيشان شـومنـان  واتهمـتهـما بـقتل شـكرى جاويش عـمداً مع سـبق اإلصرار فى لـيلة ١٨
ُشار إليـها أصدرت فى يوم ٤ ديسـمبر سنة دينـة القاهرة  واحملكـمة ا سبتمبـر سنة ١٨٩٥ 
ادة ٢٠٨ من قانـون حتقيق ـصرية  حـسب ا ٩٥  حُكمـاً بأخذ رأى حـضرة مفـتى الديار ا
اجلنايات  ثم فى يوم ١١ ديسمبر سنة تاريخه أصدرت حُكماً باإلعدام شنقاً على كل من

ادتى ٣٠٨ و ٣٢ من قانون العقوبات . تهم بالتطبيق  ا
ذكـورين استأنفا ذلك احلكم وفى اليـوم احملدد أخيراً  لسماع هذه تهم ا وحيث إن ا
وجهة قـبلهما ذكـورين التهمـة ا تـهم ا الـقضية أمـام محكمـة االستئنـاف  أنكر كل من ا

واحملامـيان عـنهـما طـلبـا استـعمال الـرأفة مـع مشـيخ كبـريل وبراءة سـاحة نـيشـان شومـنيان 
حضر اجللسة . دوَّنة  وذلك لألسباب ا
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حـيث إن سـلـيـمـان حـسن كـاتب اخلـفـر شـهـد بـأنه جـاء إلى مـنـزله فـى الـسـاعـة الـسـادسة
ـنزل الـذى قصاد اإلفـرجنيـة من ليـلة ١٨ سـبتـمبر سـنة ١٨٩٥  وبـعد ذلك سـمع صراخـاً با
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منزله  ثم سمع هبداً باألرض 
وبـعـد ذلـك سـمع شــخـصـاً يُــغـنى
بلـغة غيـر معـلومـة له فاشـتبه فى
األمـر  وأحــضـر اخلـفـيـرين عـلى
حسـ وأحمـد حسـ وأخبـرهما
ـا وقع  وأمـرهــمـا بـأن يــضـبـطـا

ــذكـور  ـنــزل ا من يــخــرج من ا
ـنـزل ـتـهـمـ خـرجـا من ا ثم إن ا
واتــبـــعــهــمـــا هــو (الـــشــاهــد ) مع
اخلــفــيــريـن  وقــال لــلــمــتــهــمــ

أحـصلت مـشاجـرة ? فقـاال ( نعم
ولـكن خـلـصت واصـطـلـحـنـا ) .
وفى ذلك األثـنـاء  حـضر الـسـيد
قــابـيل الــبــولــيس  وصــار ضـبط
ـنزل ـتـهـمـ وإرجـاعـهـما الـى ا ا
ورشوان حسن عـهدة اخلفر الذى

ـذكور  وبـعد قـليل نـده من الشـباك ـتهم نـيـشان إلى أودة ا كان حـضر طـلع فوق بـإرشاد ا
تهم مشيخ قائالً بوجود جثة باألودة . على من كان حتت مع ا

ـتـهم نيـشان ـا طلع إلى أودة ا ـذكور شـهد بـأنه  وحيث إن حـسن رشـوان عهـدة اخلفـر ا
اليـة ــذكـورة سـريــرين إحـدهــمـا مـغــطى  بــإرشـاده مع أحـد اخلــفـراء  فــوجـدوا بـاألودة ا
اليـة الـتى كـانت فوق الـسـرير ونـيـشـان قال له ( مـافـيش حـاجة يـا أخى )  والـشاهـد رفع ا

ومغطية له لغاية األرض فوجد جثة القتيل حتت السرير وفى عنقه حبل .
وحيث إن شهادة كل من اخلفيرين والبوليس  أيَّدت قول هذين الشاهدين .

ـوسـكى أخـبر وحـيث إنه يـتـضح من مطـالـعـة األوراق أن صول الـبـولـيس فى قـره قول ا
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تهم مشيخ جاء له وقال له بلزوم قتل القتيل ( وعن صراحة ومع جميع التفصيالت بأن ا
ذكـور يرتكب سبب ذلك يـصير الـكالم فيـما بعـد) وإنه ( أى نيشـان ) اتفق مع مشـيخ بان ا
ـفـتاح لـهـذا القـصد  وإنه كـان مُـراقبـاً عـند الـباب فى اجلـنـاية فى أودته وإنه أعـطى مـشيخ ا
ـنع دخـول أحــد وأنه سـمع مـشـيخ الـسـاعـة الـســابـعـة ونـصف حـسـب اإلتـفـاق ألجل أن 
والـقـتيـل يـتكـلـمـان داخل األودة  ثم صـراخ الـقـتـيل وكـركـبه  ثم إن مـشـيخ نـده له قـائالً
(تعـالى خالص) ; فدخل ووجـد القـتيل مـيتـاً على األرض وأخـفياه حتـت السريـر وحصل

ذكورين قبل . ضبطهما كما ذكر من الشهود ا
وحيث إن مشيخ عند سؤاله بعـد سؤل نيشان اعترف أيـضاً صراحة بأنه صمم على قتل
قتول  واتـفق مع نيشـان على أن القتل يـكون فى أودته واتفق مع الـقتيل عـلى أنه يتقابل ا
ـتـهم  وقـد صار ـنـزل ألجل أن يـأخذ الـقـتـيل نـقـوداً من ا مـعه فى الـقـهـوة ثم يـذهب إلى ا
وكان نيشـان مُراقباً مـختفيـاً حتت الساللم باتفـاق وهو ( أى مشيخ ) طـلع مع القتيل ودخل

بالـواقـعـة فى احلـال  وحـضر فى
ــــــتـــــــهـــــــمــــــ احلـــــــال ووجـــــــد ا
مضبوط وشرع فى التحقيق
ـوسكى ثم حـضـر مُالحظ قـسم ا
واســتـلم الــتـحــقـيق وســأل عُـهـدة
اخلفر والبوليس وأحد اخلفيرين
ثم فـى الـــســـاعـــة عـــشـــرة حـــضــر
رئــيس قــلم اجلــنــايــات وأخــذ فى
ـتـهـمــ بـواسـطـة مـعـاون سـؤال ا

وسكى بـصفة مترجم  بـوليس ا
تـهم أرمنيـ ولم يعرفا لكون ا
تهم اللغة العـربية جيـداً  فسأل ا
نــــيـــــشـــــان أول واعــــتـــــرف بــــكل
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عـضو الـنـيابـة وبـواسـطة تـرجـمان أدى الـيـم الـقـانـونيـة  كـما ثـبت ذلك من نـفس احملـضر
رة قال (وليس بغير حتـليفه اليـم كما قـال احملامى أمام محكـمة االستئـناف )  وفى هذه ا
مـشــيخ  إن زمــيـله لـم يُـســاعـده فـى نـفس الــقـتـل ; بل إن دخـولـه األودة كـان بــعـد إتــمـام
اجلـنــايـة وإن سـبـب مــسـك نـيـشـــان فـى يــدى الـقـتــيل هـو ( خـشــيـة أن يـرفض فـيــمـا بـعـد

عرفة حصول وفاته أم ال . ويسمع)  وأن وضع يده على فم القتيل كان 

األودة مــــــعـه وأجــــــلـــــــسه عـــــــلى
كـرسـى ثم ذهب خـلـفه وأخـرج
من جـيبه احلبل الـذى كان حضره
لـــــذلك  ووضـــــعه عـــــلى عـــــنق
الـقتـيل  فـقام الـقـتيل عـلى حـيله
ــذكــور فـــنــده هــو إلى نــيــشــان وا
ـــقــتـــول من يــديه دخل ومـــسك ا
وكـتم نفـسه واقـتـدار عـلى إيـقاعه
عـــــــلـى األرض  وهــــــو جــــــذب
احلــبل وبــعـد خــمس دقــائق مـات
شيخ بأن زميله ا قيل  القتيل  و
لم يـعــتـرف بـأنه ســاعـده فى فـعل
نـفس اجلنايـة ; فأصر على كالمه
ــــــا سُـــــئـل نــــــيــــــشـــــان األول  و
ــذكـور ــواجـهــته أصــر نــيـشــان ا
عـــــلى قـــــوله األول  بـــــأنه كــــان
مـراقبـاً فقط ولم يدخل األودة إال
بعد تمام القتل . ثم فى ثانى يوم
ـعـرفـة ـتـهـمـان مـرة ثــانـيـة  سُــئل ا
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وحـــيث إن الـــكـــشف الـــطـــبى
والــصـفـة الــتـشـريــحـيـة يــثـبـتـان أن
الوفـاة نـتيـجـة كتم الـنـفس واخلنق
مـــعـــاً  ولـــيـس اخلـــنق فـــقط وأنه
موجـود خدوشـات بالـشفـة العـليا
واجلــنـــاح األيـــســر لألنـف تــأثـــيــر

أظافر حال احلياة .
وحيث إن محمد أفندى لبيب
الـــطـــبــيـب الـــذى عـــمل الـــصـــفــة
التـشـريـحيـة  شـهـد بعـدم إمـكان
حـصـول الـقـتل بهـذه الـطـريـقة من
شــخص واحــد  خـصــوصـاً وأن

القتيل قوى البنية .
وحــيث إن مــا قـاله مــشـيخ فى
أول مـرة من أن زميـله مسك يدى
الـقتـيـل وكتـم نـفسـه جـاء فى سـير
اعـتــرافه  ولــيس مـوجــود سـبب
يـجـعــله أن يـقــول كل ذلك لـو لم
يـكـن صـحــيـحــاً . ثم إن رجـوعه
عـن قـــــوله األول فـى ثـــــانى يـــــوم

يـكـون رفـقــاً بـحـال زمـيـله فـقط 
ا يـثـبت أن هذا الـرجوح لـيس مـبنـيـاً على احلـقـيقـة هو نـفس أقـوالــه بــأن مـســك زمـيلــه و
ليــدى القتـيل كان ( خشية من أن يرفص فـيما بعد ويسـمع )  الشئ الذى ال يُعقل لو كان
الـقتيل مـيتـاً  وكذلك اخلـدوشات احليـوية الـتى على شـفة القـتيل تُـثبت أن وضع الـيد على
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ـذكورون قبل  ا جاء فى اعـتراف نـيشان  وبـالوقائع الـتى شهـدت عليـها الـشهود ا تأيـد 
عاينة التى حصلت على محل الواقعة  وبالكشف الطبى . وبا

وأمـا األدلـة عـلى نـيـشان  فـهى اعـتـرافه بـاإلشـتـراك وقـول مـشيـخ إنه فاعـل أصلـى معه
ـا رجع عن قوله األول الـقول الـذى ثبت صـحتـه بالـكشف الـطبى  وبـنفـس أقوال مـشيخ 

كما سبق إيضاحه .

فمه لم يـكن إال لكتـم نفسه وقت
حياته .

ا تـقدم ثـبت جلـياً وحـيث إنه 
ـتـهمـ إنـهـمـا فاعالن عـلى كال ا
أصـلــيـان لـقــتل شـكــرى جـاويش
عـمـداً مـع سـبق اإلصـرار واألدلـة
عـــــلى كل واحـــــد مــــنــــهــــمــــا هى

باالقتصار كاآلتى :
األدلة على مشيخ هى اعترافه
الـصريح الصـادر على مرت أوالً
أمـام رئيس قلم اجلنـايات بواسطة
ـوسكى . تـرجـمـة مـعـاون قـسم ا
وثانـياً  أمام حضرة عـضو النيابة
بــواسـطــة تـرجـمــة عـبــاس أفـنـدى
كامـل الذى أدى اليـم الـقانـونية
كما ثـبت باحملضر وهذا االعتراف
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ـا يُـعاقب من قـانـون الـعـقـوبات ; ألن االشـتـراك فى الـقـتل عـمـداً مع سـبق اإلصـرار لـيس 
ادة ٣٢ متوفراً بالنسبة إليه . قول عنه با وعليه لم يكن الشرط األول ا عليه باإلعدام  

تهم حال ادة ٣٢ هو ( إذا شهد شـاهدان إيهما نـظر ا دون بـا وحيث إن الشـرط الثانى ا
بـهم وال يلزم لـه تشريح ; بل وال يـقبله وقوع اجلـنايـة منه )  وهذا الـشرط صريـح وليس 
تهم حال وقـوع اجلناية منه ) أراد بـذلك ما قاله وال شئ غير ا قال ( نظـر ا وشارع القـانون 
ما قاله وعلـيه ليس هنا لـزوم للبحث إال فى شئ واحـد وهو هل شهد شـاهدان بأنهـما نظرا
ـتـهم حـال وقـوع اجلنـايـة مـنه  واحلـال أنه لم يـنظـر أحـد وقـوع اجلـنايـة  ولم يـشـهـد أحد ا
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حـــــيث إن االعــــتــــراف الــــذى
صــدر من مــشـيخ  هــو اعــتـراف
صـريح حصل أمـام عـضـو النـيـابة
الــعــمــومــيــة بــتــجــاربه عــلى قــتل

القتـيل عمـداً مع سبق اإلصرار 
وعــــلــــيه يــــكـــون الــــشـــرط األول
ـــادة ٣٢ مـن قـــانــون ـــذكـــور بــا ا
الــعـقـوبــات مـتـوافـراً  والــعـقـوبـة
ـقـررة بـالـقـانـون علـى مـا ارتكـبه ا
ذكور هى اإلعدام شنقاً. تهم ا ا
وحـيث أن نـيـشــان لم يـعـتـرف

إال بــاشـتـراكـه فى اجلـنــايـة فـقط 
ولـيس بـارتـكـابه لهـا بـصـفـة فاعل
أصــلى  فــيــكــون اعــتــرافه لــيس
ـادة ٣٢ ـدون عـنه بـا االعـتـراف ا
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تهم كما حصل نسوب ضـد صالح ا عنى ا غير معنـاه اللغوى إليه خصوصـاً إن كان ذلك ا
هنا .

W¹UM−K  YŽU³ « sŽ

ووجود وجه الستعمال الرأفة وعدم وجوده
حـيـث إنه لم يـسـبـق الـكالم عن الـبــاعث لـلـجــنـايـة  فــلـزم الـبــحث فى ذلك وفى بـاقى

ؤثرة على مسألة جسيمة العقوبة . أحوال القضية ا
ـتـهم مـشـيخ تـكلم غـيـر مـرة فى الـسـبب الـذى أوجبه عـلى ارتـكـاب اجلـنـاية وحـيث إن ا
ــرة إن أخـاً له عــمــره ١٥ سـنــة وكـان وأوالً أمــام رئـيـس قـلم اجلــنــايـات  وقــال فى تــلك ا
تهم ـقتـول كان الـسبب فى سـجنه زوراً . ثم أفـرج عنه وجـاء إلى مصـر وا باألستـانة وإن ا
وسأله عن أخيه قتـول جاء للمتهم قبل وقوع اجلـناية بستة أيام  سفره إلى أميريكا . وأن ا
ـقتـول طلب مـنه جنـيه قـتول وا فـقال له ما حـصل  ثم تقـابل ثانى مـرة وثالث مـرة مع ا

قررة نظره وعلـيه تكون العقوبة ا
ـتـهم نيـشان بالـقـانون عـلى فعل ا
الـعـقـوبـة الـتـالـيـة لإلعـدام  وهى
ؤبدة  وكل ما األشغال الشاقة ا
ـسـتـأنف من قـصـد قـيل بـاحلـكم ا
ادة ٣٢ بالنسبة الشارع وتشريح ا
إلى الـشـريــعـة الـغـراء هـو فى غـيـر
محله ; إذ أن قصد الشارع يؤخذ
من كـالمه أوالً  وذلك الــقــصــد
ـادة الـتى نـحن فى صـددهـا هو بـا
واضح كل الـــوضـــوح وال يــقـــبل
ــادة صـريح الــنـزاع فــيه  ونص ا
وال يصـح تبهـيمه وال نـسبـة معنى
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بحر ذلك االعتراف أنه جاء له مكاتـبات تُخبره بأن والدته قتـلت من عساكر الترك بواسطة
شتمل على كتـوب ا كـاتبات موجـودة  ثم عند تفتـيش أودته قال أن ا ـقتول وأن تلك ا ا
ا سُـئل عن يد حضرة عضو النيابة ضبوطة هناك  ثم  ذلك اخلبر مـوجود ضمن األوراق ا
قـتول قال له بإنه بصاص وأنه جاء له ( للمـتهم ) مُكاتبات بذلك  وقال أيضاً إنه زاد بأن ا
جاء له خبـر بأن والديه وأخـاه ماتوا بالـقليـرا  ولكن عرف فـيما بـعد أن احلقـيقة أنـهم قتلوا
هذا ما قاله مشيخ  ولكن ما قاله نـيشان هو أن مشيخ أخبره أن عسـكرياً تركياً حضر عنده
وقال إنه جـاء من بـلدة مـوش وأن األتـراك قتـلـوا كثـيـر من األرمن ومـنهم والـدة مـشيخ وإن
نفس العـسكرى كـان اشترك فــى ذلــك  وأنــه يـرجــع إلــى بلـــده عن قريب (ليـنتقم من
األرمن )  فـصـمم مـشـيخ عـلى قـتله لـيـمـنـعه من ذلك فـمن يُـمعن الـنـظـر فى جـمـيع هذه
األقوال يرى  أوالً أنها تختلف عن بـعضها فى التفصيالت  ولـكن قصدها العمومى هو
ـتـهم مشـيخ أو كـان أوعده بـذلك  فـيكـون الـبحث قـتـول إما كـان قـتل بعض عـائـلة ا أن ا

فيما إذا كان لتلك األقوال صحة .

ــقــتـول وهــو لم يــرض فـقــال له ا
(إن لـم تــــــــرض فــــــــاكـــــــــتـب إلى
األسـتـانــة وأخـبـر احلـكــومـة بـأنك
ســــفــــرت أخـــاك إلـى أمــــيـــريــــكـــا

وأُخـــــرب بــــــيــــــتك فـى مـــــوش 
تهم فى ويقتلون عائلتك فسعى ا
أخذ النقود ولم يقدر على ذلك.
ـقـتـول قـال له ( أنـا راجع بـاكـر وا
وعـارف شـغـلى وأمـوت عـائلـتك
فى الــبــلـــد )  فــلــمــا ســمع ذلك
صـمم على قـتـله لـيمـنـعه عن قتل
عائلـته  وقال أيضاً بعد ذلك فى
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ـقتـول كان له اشـتراك فى ذلك ; أى قـول مكـذوب  ومن بـاب أولى ال يُمـكن القـول إن ا
تهمان مردوداً . صحة ولذلك يكون باعث من الباعث اللذين ادعى بهما ا

ـقتول بـصاص وأنه أوعد مـشيخ بأن وحـيث إنه فيمـا يتـعلق بالـباعث الثـانى  وهو أن ا
يُـخـبـر عن مـسـئــلـة أخـيه ويـجـعل أن عـائـلـته تـقـتـل فـيـلـزم الـبـحث فـيـمـا إذا كـان فى أحـوال

الدعوى ما يؤيد أو ينُافى ذلك .
وحيث إن ما ظـهر من حالة القتيل  هو أن أحمـد حمدى اخلواجه شهد بأنه وجده قبل
الـقتل بـخمـسة أيـام فى دكان أحـمد الـدخاخـنى الذى قـال له إن القـتيل جـاء إلى مصـر لكى

وحـيث إنـه يظـهـر مـن مـطـالـعة
ـــتــهم أوراق الــدعـــوى أن قــول ا
مشـيخ بأنه عـنده مكـاتبات تُـخبره
بوفاة والـدته قتالً ثم بـوفاة والديه
االثـنـ وأخـيه األصـغـر قـتـالً كـما
ـــا هـــو قــول ســـبق ذكـــر ذلك  إ
مـكـذب وذلك لـيس بـعـدم وجود
كـاتبات فـقط  بل بوجود تلك ا
ؤَشر عليه بنمرة مكتوب ( وهـو ا
١٧ ) صـادر من أخـيه يـخـبـره عن
وفـاة والـدته بـالـقـلـيـرا  والـظـاهر
ا افـتـكر فى وجـود هذا ـتـهم  أن ا
ـكتـوب قال مـا قاله من أنه أخـبر ا
أوالً بأنـهم تـوفـوا بـالـقـلـيـرا ولكن
سـمع بـعـد ذلك أن احلـقـيـقـة أنـهم
قـتـلـوا  ومن كل ذلك يـتـضح أن
ـتـهم بـأن عائـلـته قـتـلت هو قـول ا
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يــبـحـث عـلى والــده  فــالـشــاهـد
ذهب مع الــــقـــتـــيـل إلى مـــحالت
األتـــــراك يـــــســــألـــــون عـن والــــده
وأخــــبـــرهـــمـــا دخـــاخــــنى أرمـــنى
بــوجـود قــسـيـس أرمـنى من جــهـة
تهم موش ( بل كل من الـقتيل وا
مـشـيخ )  فـذهـبـا عـنـد الـقـسـيس
ـذكور بـالـكـنيـسـة والقـتـيل أخـبر ا
الـقـسـيس بـأنه يـبـحث عـلى والده
فـضـحـك الـقـسـيس  وقـال له إن
القتـيل كان بصـاصاً فى موش من
قـبـل  والـقـتــيل طـلـب نـقـوداً من

الــقـــســيـس وهــو وعـــده بــذلك 
وقال له إنه موجود أرمن من جـهة موش عنـد قومبانـية الدخان فـذهبا هنـاك  وسأال عنهم

ـتـهم )  ووجــد مـشـيخ الــــذى رحــب عـلــى الــقـتـيل  وســأل عن عـائـلــته ( أى عـائـلــة ا
والقتيل قال له إنـهم طيبون وكل ذلك كان قبـل الواقعة بيوم والـقسيس صادق على هذه
قتول وما حصل له فى ذلك الـوقت إال أنه انكر كلياً إنه قال الشهادة  فيـما يتعلق بزيـارة ا
إن الــقـتـيل كـان بـصــاصـاً فى مـوش  وقـال إنه لم يـعــرفه من قـبل  ثم أنه ظــهـر فـيـمـا بـعـد

مـكـتوب صـدر من الـقـتيل وقت وصـوله بـاإلسـكنـدريـة فى يـوم ٢٥ أغسـطس سـنة ٨٩٥ 
وهـو مخـتـوم بخـتمه  فـحواه أنه وصل إلى بالد مـصـر ويشـتاق إلى مـناظـرة والده بـعد ٢٢
ـكـتوب سـنـة  ويـرغب أن والـده يحـضـر إلـيه بـاإلسـكنـدريـة  وكـان القـتـيل أعـطى ذلك ا
كـتوب فى يد ذلك لشـخص لكى يـوصله إلى أبيه بـالقاهـرة  ولكون أبـيه لم يوجـد فظل ا

ا أُشيع بواقعة القتل . الشخص وأحضر 
وحـيث إن نـتيـجـة ذلك هى أن الـقتـيل جـاء إلى مـصر حـقـيقـة لـكى يبـحث عـلى والده 
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القـسس وقتلـوهم بعـد أن أذاقوهم العـذاب  وأن جثث القـتلى فى سـاسون مألت األودية
ـسـاعـدة أهـلـهـا  لـكن األكـراد كـانـوا قـتـلوا وأن رجـال مـوش تـسـلـحـوا وذهـبـوا لـساسـون 

وليس هنـاك ما يـدل على أنه كان
بــصــاصــاً  خــصــوصــاً وأنـه كـان

يلبس اللبس العسكرى التركى 
ـا كــان يـفـعل فــلـو كــان بـصـاصــاً 

ذلك .
وحـيث إنه وجـد ضمن أوراق
تـهم مشيخ مـكتوبـات تدل على ا
أنه كان يشغل باله باحلوادث التى
كـــــــانـت حتــــــصـل بـــــــ األتــــــراك
واألرمن فى ذلك الـــوقت مـــنـــهــا
ــرة ٨ ) نـــســـخـــة جـــريــدة (حتـت 
بـالــلــغــة األرمـنــيــة اســمــهـا ( بالد
األرمـن ) طُــبـــعت فـى نــيـــويــورك
ببالد أميريكا حتتوى تلك اجلريدة
عــــلى نــــصــــائح وطــــنــــيــــة وذكـــر
حوادث ساسـون وما يشبه ذلك
ـرة ٩ مـكتـوب بـقلم ومـنهـا حتت 
رصـاص بــغـيـر تـاريخ وال إمـضـاء
محتوى على شعر باللغة األرمنية
الـدارجة  وموضـوع ذلك الشعر
هو الفظائع التى حدثت بساسون
وذكـــر فـــيه أنـــهـم خـــلـــعـــوا أعــ
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مـن أعـظم اجلـنـايـات وأكــبـرهـا خـطـرا لـألمن الـعـام  ; إذ لم يُـمــكن ألى شـخص أن يـكـون
مـطمئناً عـلى حياته لو عـومل بالرأفة من يـتربص على قتل شـخص لداعى أنه فرد من أفراد

جمـيعـهم بعـد أن نـهبـوهم  وفيه
الــسب والــلــعن عــلى زكـى بــاشـا
الذى ذبح األطفـال  ومنها أيضاً
مكتـوبات أخرى ال لـزوم لذكرها
عــلى ســبــيل االنــفــراد تـدل عــلى
روح الــبــغــضـــاء واالنــتــقــام ضــد

األتراك واألكراد .
وحـــيـث إنه لـم يـــثــــبت قط أن
ــقـاتالت الـقــتـيـل كـان له يــد فى ا
ذكـورة  أو عـمل أى شئ ضد ا
ـــتـــهم مـــشـــيخ ; بل إن عـــائــلـــة ا
الــتــردد واالخــتالف احلــاصل فى
ـذكـور يجـعفى أنـنا ـتهم ا أقوال ا
ــذكـورة إال أنه نــعـتــمــد األقـوال ا
يــؤخـذ مـنــهـا مع مــا ذكـر اآلن من
ـتهم ضـبـوطة عـنـد ا كـتـوبـات ا ا
أن البـاعث لـلجـنايـة هى الـبغـضاء
واالنـتــقـام عـلى االتـراك بـالـنـسـبـة
لـلحـوادث الـتى حـصلت فى بالد

األرمن .
وحــــيـث إنه فـى هــــذه احلــــالـــة
تهم تكون اجلنـاية الواقعة مـن ا
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ـادة ( ٢٠٧ ) من قانون حتـقيق اجلـنايات  وعـليه بـتع تـأييد حضرة مـفتى أفـندى حسب ا
ستأنف القاضى على مشيخ باإلعدام شنقاً . احلكم ا

تـهم نيشـان فيـظهـر من أحوال الـقضـية أن عـمله فى اجلـناية لم وحيث إنه فـيمـا يتـعلق بـا
يـكن له أهـمـية مـا عـملـه مشـيخ بل أن مـشـيخ ; هو الـذى صـمم أوالً عـلى القـتل ولـوال هو
ـا كـان نـيشـان افـتـكـر فـيه ; ولـذلك يـكـون من الـعدل واإلنـصـاف أن عـقـوبـته تـكون خـاف 
أخف من عقوبة زميله ; أى أنه ال يُعاقب بأقصى عقوبة  ولو كان اعترف بالفعل ( الشئ
كـناً معـاملـته بالرأفـة  ولكن حيث إنه لم يـعترف والـقانون ال الـذى لم يحصل )  لـكان 
ؤبدة نـفس العقوبة التى يجيز حينـئذ احلكم عليه بـأقصى عقوبة فـتكون عقوبـة األشغال ا
كان يحكم بها عليه مع استـعمال الرأفة فى حالة اعترافه بالفعل  وأحوال القضية ال تأذن
تهم ستأنف بـالنسبة إلى هذا ا باستعمال رأفـة أكثر من ذلك  وعليه بتعـ تعديل احلكم ا

ؤبدة . واحلكم عليه باألشغال الشاقة ا

أمـة تــكــون مـكــروهـة له  وذلك
ـوجب مـهـمـا كـان شـدة الـسـبب ا

لذلك الكره وأهميته .
ــا ذُكــر يــظــهـر أنه وحــيث إنه 
لــــيس مــــوجــــوداً ســـبـب يـــجــــعل

ـتهـم بـالرأفة  احملـكمـة تُعامل ا
خـصــوصــاً وأن أحــوال الــقــضــيـة
فظيعـة  وهى إحضار القتيل إلى
ــتـــهم بــعــد حتــضــيــر احلــبل أودة ا
لقـتـله والبـلـطة لـتـقطـيع اجلـثة كـما

اعترف بذلك مشيخ .
وحــــيـث إنه ســـــبق أخــــذ رأى
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ـشيخ كـبريل. وبتـعديـله بالـنسبـة للـمتهم سـتأنف بـالنسـبة  حكمـت احملكمـة بتـأييد احلـكم ا
ـصاريف وإن لم يـدفعهـا يُعامل ـؤبدة وبـإلزامه با الثـانى وحكمت عـليه بـاألشغال الـشاقة ا

طبقاً للمادة (٤٩ ) عقوبات .
نـعـقدة فى يـوم اخلمـيس ٦ فبـراير سـنة هـذا  ما حـكمت به احملـكمـة بـجلـستـها الـعلـنيـة ا

١٨٩٦ / ٢٢ شعبان سنة ١٢١٣ .

ــواد ٢٠٨ و وحــيث إن نص ا
٣٢ من قـانــون الــعـقــوبــات  هـو
ـادة ( ٢٠٨ ) كل من قـتل نـفـسـاً ا
عـــمـــداً مع ســـبق اإلصـــرار عـــلى
ذلك أو الــتـرصــد يُـعـاقب بــالـقـتل
ـقـررة فى هذا بـحـسب األصـول ا
ادة ٣٢ ) ال يـحكم القـانون . ( ا
بـــالـــقــتـل عـــلى مـــتـــهم بـــجـــنـــايــة
تـسـتـوجـبه إال إذا أقـرَّ بـهـا أو شـهد
شــاهــدان إنــهـمــا نــظــراه فى حـال

وقوع ذلك منه .
( فلهذه األسباب )

ـــواد وبــعـــد االطـالع عــلـى ا
السـالـفة الـذكر و ٢٠٧ و ٢٠٨  و
٢٠٩ من قـانون حتقـيق اجلنايات.
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