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تعريب �لد�عية: Yمد طاهر ندمي

�جلز\ �لثا5

�لرحيم.  �لر`ن  �هللا  بسم   -٣١٣
كا�   :Bقا� �حلق   d�سر  Yب حدث¡ 
ُعيِّنُت مرً+  حضرته � يقوB: لقد 
َحَكًما � /حد� قضايا �لقتل، �عليه 

فقد صا� حضرته قاضًيا.
�قوB: يتضح من ���ية �خر� ���ها 
مر{� سلطا� �`د �نه � [ يقبل �� 
فلعل  يكو� قاضًيا، بل �فض .لك. 
�لر��يتني   ��  �� نسي  �لر��َيني  �حد 
تتعلقا�  دثني منفصلني. ��هللا �علم. 

 
�لرحيم.  �لر`ن  �هللا  بسم   -٣١٤

لقد   :Bقا� �حلق   d�سر  Yب حدث¡ 
�ية ميا� عبد �هللا �لسنو�! �� � "��
تا  برطانيه  ”سلطنت  حضرته  �حي 
 Tباشد خال  ��}� بعد   ،Bهفت سا
�ختالB“ �! ستبقى �لد�لة �لuيطانية �
 Tخلال�قوية /g سبع سنو�� f يعم 
 dحلا��الختالB، ���"� فيها ���ية �

عبد �ملجيد �� �لوحي كما يلي:
 Bسا هشت  تا  برطانية  ”سلطنت 
 !� “.Bختال��ياl ضعف � ��}�بعد 
 ��لuيطانية هكذ �طو�ية uإلم� ستبقى 
/g ٨ سنو��، �ما بعدها فسيتطر� 

/ليها �لضعف ��لفسا" ��الختالB، فإنه 
 �ليس صحيًحا عند! ألن¡ pعت هذ
�لوحي من حضرته � على �لنحو 
 Bقوِ� برطانية تا هشت سا” :tلتا�
 !� “.Bختال��ياl ضعف � ��}�بعد 
 g/ يطانيةuل��طو�ية uإلم�ستبقى قو+ 
�لضعف  lتأ� عليها �يا f l�Úانية �عو

.“Bالختال��
 �ֲדذ حلضرته  قلت  قد  �كنت 
�خلصو� بأنه يبد� �� �ملر�" من �لقو+ 
 "�هي �لقو+ �لر�حانية ��لدينية، ��ملر
�لدينية  �لقو+  على  �نه سيطر� ضعف 
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�ملسيحية   !� �لuيطانية  �طو�ية uلإلم
�لدين  غلبة  �تبد�   ،l��عو Úانية  بعد 
حضرته:   Bقا  .lإلسال�  !� �حلق 
سيكو� ما هو كائن، �ال يسع¡ �� 

�قوB شيًئا قبل حد�ثه.
�قوB: يبد� �� ���ية ”بY صاحب“ 
�لوحي.  بكلما�  يتعلق  فيما  �صح 

�هللا �علم.�

�لرحيم.  �لر`ن  �هللا  بسم   -٣١٥
حدث¡ �ملولو! فضل "ين �ملحامي من 
قا"يا� �� �ملسيح �ملوعو" � كتب 
�نه قد �فعت ضد! قضية � �ملحكمة 
 ��قر �كا�  �لuيد  مؤسسة  قبل  من 
�ملحكمة منوًطا كلًيا بإفا"�، �! لو 
�لتزمت بالصد� �.كر� �ألمر على 
�توًما،   ��مًر �لعقوبة  لكانت  حقيقته 
كا�  ملا  كذًبا  �ألمر  �نكر�  لو  �ما 
�لتهمة  هذ'  تثبت   �� �لuيد  ملؤسسة 
علّي �اميَّ �  فأشا�  ضد!. �عليه 
نفسك  /نقا.   �"��  �./ �نه  �لقضية 
�ألمر،   �تنكر حد�� هذ  �� بد  فال 
�لكن¡ �""� عليه: �ليحد� ما هو 
خالًفا  شيئا   Bقو� لن  فإن¡  حا"�، 
 g/ باللجو;  نفسي  �نقذ  �لن  للو�قع 
�لصد�  �تر�   �� ��يد  ال   .Hلكذ�
 اB من �ألحو�B، �غYها من �مو� 

�خر�. 

 Yغ بعض  �ثا�  لقد   :!���لر  Bقا
حضرته   Bقو ضد  ضجة  �أل`ديني 
كلها  �لقصة  بأ�   ��نشر� �ملذكو� 
قانو�   !� هنا�  �ليس  �بوكة 
 Yش� مبا  �لuيد  مؤسسة   �  Tمعر�
�لقصة  هذ'   ��� �لقصة،   � /ليه 
 � صدقه  /ثبا�  �جل  من  �خترعت 
تلك �لقضية - ��لعيا. باهللا، �/� كا� 
هنا� �! قانو� يقوB .لك فينبغي �� 

l /لينا.  يقدَّ
 �هذ جتا'  قلًقا  كنت   :!���لر  Bيقو
�لقو�نني   � فبحثت   ،¹��العتر
 � فوجد�  �لuيد  ملؤسسة  �لقدمية 
 ١٢ �قم  �لبند �  ١٤ �قم   lملرسو�
 �� ،l١٨٦٦ lلصا"� � عا�  ٥٦�
�قم  حتت  �vندية  �حلكومة  /شعا� 
 ١٨٧٧ uلصا"� � ٧ "يسم� ٢٤٤٢
�حتت �لبند �قم ٤٣ �� ��تكاH مثل 
عقوبته،  �ُ.كر�  جرمية  �لفعل   �هذ
تلّقيت  �! كما .كر حضرته. كما 
�يضا  عينية  شها"+   �هذ  ثي   Bخال
تدBّ على �� هذ' �لقضية قد ُ�فعت 
ضد حضرته من قبل مؤسسة �لuيد، 
كنت  بينما  كاآل�:  .لك  �تفصيل 
�لقانو� مع كاتب  ��حتد� حوB هذ
�ملحكمة "ملك موال ¾ش �أل`د!" 
/. جا; �ملحامي شيخ ن¯ ¾ش، �هو 
 B�يز �ال  غو�"�سبو�  من  قدمي   lا�

من معا�ضي �جلماعة، �كا� قد تابع 
بكل `اX ضّد حضرته قضية �فعها 
 Bقا �جلهلمي،  "ين   lكر �ملولو! 
هذ'  �فعت  لقد  ن¯ ¾ش:  t شيخ 
�لقضية �مامي � غو�"�سبو�، �كا� 
من  �ملحامي  هو  �`د  علي  شيخ 
 !���لر  Bيقو صاحب".   �"مر{ قبل 
�ملولو! فضل "ين: �بعد .لك كتب 
t شيخ ن¯ ¾ش �ستجابة لطلب م¡ 

شها"+ خطّية جا; فيها:
قد  �لuيد  مؤسسة   �� متاًما  �تذكر 
قضية  صاحب"   �"مر{ ضد  �فعت 
جنائية، �كا� �لقائمو� على مؤسسة 
�كا�  �لقضية.  هذ'  يتابعو�  �لuيد 
شيخ علي �`د �امًيا متابًعا للقضية 
من قبل "مر{� صاحب"، �كنت ��قًفا 
مع شيخ علي �`د � �ملحكمة عندما 
�خu' "مر{� صاحب" بعض تفاصيل 
قضيته. لعلها كانت تتعلق /ما بالنقص 
 ����� Bيد �� بإ"خاuل��; �جر+ "� �
�لرسالة، �مبا  Tملقاال� � ظر�بعض 
�ن¡ [ �تابع �لقضية فلذلك ال �.كر 
تسند  �لقضية  كانت  �لذ!  �لقانو� 
يناير   ٢٢  � ¾ش  ن¯  فقط.  /ليه. 

".١٩٢٤
تفاصيل  حضرته  .كر  لقد   :Bقو�
هذ' �لقضية � كتابه: مر�+ كماال� 

.lإلسال�


