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 هذا حكم المكاس
 في قضية سي محمد بن العربي و سي الحبيب بن عيسى

 أغناهما اهلل أمين

 الشرعية بالمحكمة الفرنساوية األمة بإذف الفرنساوي الجميورى الحكـ * وحده هلل الحمد
 فصؿ المتولى قاضييا لدى الظميمة العمالة مف الثالث القسـ ذي عوالي ابف عبجام

 بصونو اهلل صانو أسفمو يده وخط طابعو الواضع الفعؿ قبيح محمد السيد ىو و خصوماتيا
 القاطف العربي بف محمد السيد المكـر الشاب لدينا حضر أميف بعونو اهلل أمدىـ عدولو و

 القاطف عيسى بف الحبيب السيد المبرضؿ األشيب ىو و قابموم عمى وادعى العرابية بدوار
 الحبيب السيد أتاني قاؿ أنو المذكور محمد السيد األوؿ دعوى فمف عوالي ابف أوالد بدوار
 مع انقطع قد الرزؽ أف رأيت إني و أعمـ محمد سيدي يا لي قاؿ و المسطور عيسى بف
 سمع فحيف قاؿ عني الفقر بو أدفع يدسد رأى بأي لترشدني أشاورؾ أف فأردت البمد ىذه
 الرازؽ أف يعمـ وأنو تعالى اهلل لقدرة لنفيو و لجيمو مكافة جواب بسوء وأجابو اغتاظ ذلؾ منو
 المزبور المبرضؿ لو فقاؿ تونس ببمد حرفة إلى أرشدؾ أني لو قاؿ و بمد كؿ في اهلل ىو

 تعطى و اليراد كبراء مف تصير البالد بتمؾ مّكاسا كف لو فقاؿ ىي ما خيرا عني جزيت
 رأسو زىـز و المذكور الحبيب السيد فيؽ فحينئذ الجياد المالبس تمبس و دباالزديا الماؿ

 و الخبيثة الحرفة ىذه أىؿ مف لست لو قاؿ و صدره لـڤز ثـ كرشو وقرقر ذىنو وخّوض
 أنيا نعـ مومقاب لو فقاؿ فاعميا سعي و    سعييا اهلل قبح سوء بيا لنا ونطقؾ ليا بأىؿ لست

 و الفريقيف كالـ القاضي الشيخ سمع فمما بيا سيرتؾ يعمموف شيود عميؾ لي و حرفتؾ
 كميا بحثا فييا بحث و شافيا نظرا الدعوة تمؾ في نظر أخاه أساء منيما كال وجد و أوعاه
 أمرىما الرحـ و الفضؿ ذوي بالصمح وأمر القضاء باب في خميؿ الشيخ قوؿ عمى واطمع
 ليما وتأديبا جزاءا بعقوبة منيما كؿ عمى حكـ و أبـر أنو ثـ بينيما النزاع عقط و لمصمح
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 المذكورة بالمحكمة كميـ الطمباء يجمع أنو المذكور محمد السيد عمى ترتبت التي فالعقوبة
 ألساءتو وذلؾ العيد يـو يطبخ بما يطعميـ و تيارت مف اشتراه الذي الفراش ليـ يفرش و

 يتكمموف ال كالـ منو صدر أنو المسطور األشيب أما و المذكور المبرضؿ وىو مقابمو عمى
 و البمد ىذه في أحد كؿ رزؽ قطعاف خشي أنو ذلؾ و قط بو ينطقوف ال و العقوؿ أرباب بو
 بيانيا و عقوبة عميو ترتبت ذلؾ فبسبب هلل كّمو الممؾ أف يعمـ وأنو غيرىا لبالد الفرار أراد
 يؤمروا و البحر كيايشة باألرض يطرح ثـ ُيطعميـ و لمطمباء نوضا خيار مف شاة يدبح أنو

 الخّروبة ىيئة ىذه و واحدة دفعة كرشو أي بطنو وعمى ظيره عمى بالصعود الطمباء
 لديو تـ أمضاه و بو شيد منبرما الزما تاما حكما بو نطؽ لما جزاء الطمباء عند المعمومة

 و الوالة جميع أمر و أوصى الجميوري الفرنساوي الحكـ بمقتضاه العمؿ أوجب و سببو
 أّوؿ بتاريخ الحكـ ىذا تنفيذ عمى وقوفيـ و بقياميـ الدولة خدمة في المتصرفيف العماؿ
 بالحة سي األّوؿ عدؿ الباش كتبو ۳۱۱٦ سنة جولييت ۱ الموافؽ ۳۱۳۱ عاـ شواؿ

 الشيخ بف احمد سي المجمس شيخ و اعمر بف القاسـ أبو سي الثاني عدؿ الباش و بالعربي
 أبو و بالعربي بالحة أميف. اهلل أيدىما القاضي يد خط مع المكتوب أسفؿ يده خط الواضع
 و وحده اهلل الحمد أميف بو هلل لطؼ بالشيخ الياشمي بف محمد بف واحمد اعمر بف القاسـ
        أميف. اهلل أغناه الفعؿ قبيح محمد عبده يده خط القاضي الشيخ وضع سطر ما بصحة

    


