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ولو أن عـدة من جنبـاء التُرك أرادوا تـصحـيح فكر
غـالدسـتــون بـاحلــقـائق الــواقـعــة  إال أن إزالـة فــكـر
ـضـرات الغـيـر من شـائحـى اإلنكـلـيز لم االسـتـنـفاع 
يُـوفقـوا إلـيهـا  فـمن الـعبث الـتـناظـر مع غالدسـتون

الذى وجد عرضة فى سبيل احلقائق . انتهى .
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العيد وافى وما للعيد من رهج
ما العيد إالَّ لقلبٍ ضاحكٍ بهجِ 
جـرت الــعــادة أن حتــتـفل األ
فى كل زمـــان ومـــكـــان بـــتـــذكــار
ـــهـــمـــة ســـواء كـــانت احلـــوادث ا
محزنـة أو مفرحة . ولـلتمـييز ب

األول والــثــانى قــالــوا فى أوقــات
ـيالد وعيـد اجللوس الفـرح عيد ا
وعـــيــــد الـــزواج  واكـــتـــفـــوا فى
ــوت أو احلـداد أو احلـزن تـذكـار ا
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ـــصــــائب أو احلـــوادث وســــائـــر ا
احملــزنــة بــذكــر احلــادث مــســبــوقـاً
بكلمة تذكار  وجرت العادة أن
يـــــحــــتــــفل الـــــنــــاس بــــاألعــــيــــاد
والـــتــذكـــارات إكــرامــاً لـإلنــســان
ـقـصـود  ألنـها فى حـد نـفـسـها ا
ــتـازة عـن سـواهــا . فــيـوم غــيــر 
األربـــعــاء يـــرد مــراراً كـــثـــيــرة فى
الـعـام وقـد ال يــحـتـفل اإلنـسـان
إالَّ بــيـــوم أربــعــاء واحـــد تــذكــاراً

صيبة أو فرح .
والذى أعـلمه أن هذا اليوم ال
ـتـاز علـى سـائـر أيام الـعـام بـشئ
ـوافق له مـا إالَّ ألن فـى الـيــوم ا

ـملكة الواقع فى ١١ شعبـان سنة ١٢٩٣ جلس جاللـة السلطـان عبد احلمـيد على عرش ا
العثمانية .

ولــستُ أدرى مـاذا أقـول فـى هـذا الـيــوم ? أهـو عـيـد أم تــذكـار ? ولـذلك فــإنـنى أشـرح
لـلـقـار بـعض خـواطـر سـانـحـة  وله أن يـحكـم بعـد ذلك . عـلى أنـنى ال أغـفل فـى هذا
اً من كل قـام عن تقـد التهـانى جلاللة الـسلـطان بوصـوله إلى هذا الـيوم وهـذا العـام سا ا

كروه إن شاء اللَّه ثم أعود إلى موضوعى . ضرر جسدى  وأرجو أن ال يُصاب 
فى ١١ شـعبـان سنـة ١٢٩٣ ; أى منـذ ٢٠ سنـة سقط الـسلـطان مراد اخلـامس  وتولَّى
العرش الـعثمـانى جاللة الـسلطـان احلالى  وفى ٧ ذى احلـجة من السـنة نـفسهـا ; أى بعد
ـوصـوف فى سـالـنـامـة الـسـنة مُـضى ٣ أشـهـر فـقط عـلى جـلـوسهِ صـدر اخلط الـهـمـايـونى ا
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ـاضـيـة بـقـولـهم « خط هـمـايـون ا
عدالت مشحون » أصدرهُ جاللة
الـــســـلـــطــان عـــبـــد احلـــمـــيـــد إلى
ــعـالى مـدحت (وزيـرى ســمـيـر ا
باشا) يُـعلن فيه أنه تعطَّف على
األمـــة الـــعـــثـــمــانـــيـــة بـــالـــقـــانــون
األســاسى  وبـــتــألــيف مــجــلس
ـبعوثـان»  وقد قال األعيان و«ا
الــســلـطــان فى مــقــدمــة الــقــانـون
األسـاسى إنه وضـعـهُ « لـيـسـتـفـيـد
ركـبة هيئتنا منهم جميع األقوام ا
ـــســــاواة بال نـــعــــمــــة احلــــريــــة وا
اســتــثــنــاء»  ثم قــال جاللــته فى
الــنــطق الــذى تُــلى عــنــد افــتــتـاح
بعوثان» أمر مجلس األعيان «وا

داومة على دينـة كان إلهمالنا ا محققَّ أن تأخرنا عن حلوق التـرقيات احلاضرة فى عالم ا
تعلقة بها »  ثم ثابرة على القوان والنظامات ا اإلصالحات احملتاج ملكنا إليهـا ولعدم ا
ادة السابعـة ما نصه « إن عقد اجمللس الـعمومى وفضه أو تعطـيله  وفسخ «هيئة ورد فى ا
ـبـعوثـان» لـدى االقتـضاء عـلى شـرط انتـخـاب األعضـاء مـجدَّداً ذلك جـميـعه من حـقوق ا
ـقـدَّسة»  ووعـدنـا السـلـطـان يوم جـلـوسه بـعدة مـواعـيـد أخرى من احلـضـرة السـلـطـانيـة ا
جــمـلـتـهـا أن « سـلـطـان الـدولـة الـعـثـمـانـيـة أخـذ فى ذمـته مـقـصـده اخلـيـرى نـحـو الـنـصـارى
ـلـكون ـادة الـتـاسعـة من الـقـانـون « العـثـمـانيـون بـأجـمعـهم  الـقـاطنـ فى بالده »  وفى ا

حـريتهم الشخـصية »  بكل هذا تـعهد جاللة الـسلطان وكل هذا وعـدنا به يوم جلوسه 
دنية . * الصحيح : ا
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العـثـمانـيـة تتـأهب لالحتـفـال به . فكم أجنـز الـسلـطان من تـلك الـوعود حـتى يـستـحق يوم
جــلــوسه أن يــكــون عــيــداً  وأى إصـالح فــعل ? وأين مــا يُــوجـب عــلى الــشــعب إعالن

بحـاسـات الـفـرح ? لعـمـرى لـسـنا فى شـئ من األفراح وال يـلـيق بـنـا االحـتفـال بـاألعـياد 
مـلـكة قـد كدر مـاؤها  وكـثر غـوغاؤهـا  واملـولح عـذبهـا  وعظم خـطبـها  وظـهر فـا
لكة ضرامها  وعسر إخـماد نيرانها  فالـرؤوس مطرقة واأللسن معتـقلة  بل نحن فى 
ـدون به جـوعـهم قـد أضـنـاهم نـصف أهـلـهـا ال يـأوون إلـى بـيت مـعـمـور وال يـجـدون مـا 
اجلوع  وأفـناهم القـتل وأهلكـهم الظلم . أجل  إن أرمـينيـا بأسرهـا تئن حتت نيـر الظلم
الفاضح الـذى مأل خبره األرض حتى أشـفقت أوربا عليـهم فاكتتب اإلفرجن بـألوف دنانير
لسد عوز األرمن ... أينتظر من هؤالء أن يحتفلوا بعيد اجللوس وهم ال قوت عندهم

بل تكاد نفوسهم تُزهق ? .

وأقـسم بشرفه وأشهـد أوربا عليه
ــوجــبــهــا ( إلـى آخـر أن يــجــرى 
ـواعـيـد الـدهـر ) وخـتـمت تـلك ا
والـتـعــهُّـدات بـأن « كل من صـدر
مــنه مـــا يُــخــالف هـــذه الــقــوانــ

ـوضــوعـة عـلى أســاس مـتـ  ا
الئـكة والناس فعليه لـعنة اللَّه وا
أجــمــعــ  وال نـــال فالحــاً إلى
يوم الدين » خط شريف كلخانه.
فــبـــعــد مــضى ٢٠ ســـنــة فــقط

ولــــيـس ( إلى آخـــــر الــــدهــــر ) 
صــرنـا اآلن فـى مــثل الــيــوم وهـو
يـــوم اجلــلــوس  وأخــذت األمــة
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اجللوس ? .
ـملـكـة حتت أثـقال الـدين  فـأين األفراح وجعل راتـبه الـشـهرى ٩٥ ألف لـيـرا وأوقع ا

بعيد اجللوس ? .
لكة كاملة قوية واسعة  فصيَّرها وورث العرش العثمانى منذ ٢٠ سـنة  فورث معه 
فى ٢٠ سـنـة  نـصف مـا كـانت والـنـصف اآلخـر عـلى وشك اخلـروج  فـأين أفـراح عـيـد

اجللوس ?
ثم جعل أمور األمة فى أيدى العبـيد السود واخلصيان  وأصبح كل أم لدولته يقول

إذا ذكر األستانة :
واعيد أنا الغنىُّ وأموالى ا أصبحت أروح مثر خازناً ويداً
صار اخلصىَّ أمام اآلبق بها احلر مستعبد والعبد معبود

ثم ألــغى الـســلـطــان «مـجـلس
ـبـعــوثـان» الـذى أنـعم بـه عـلـيـنـا ا
بعد جلـوسه بثالثـة شهور  فهل
يُـــطــلب مـــنــا أن نـــحــتـــفل بـــعــيــد

اجللوس ? .
وألــــغى الـــقــــانـــون األســـاسى
الـــذى اشــتــرط عــلـى نــفــسه « أن
يُعـيد انـتخـاب األعضـاء مجدَّداً »
فـهل يُنـتـظـر مـنـا أن نـحـتـفل بـعـيد

اجللوس ? .
وترك األمـة العـثمانـية بـأسرها
ال حــكــومــةَ قــانــونــيــة لــهـا  وال
قـــانــونَ  فــكــيف حتـــتــفل بــعــيــد
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ا مضى أم بأمر فيك جتديد عيد بأيــة حــالٍ عُدتَ ياعيـــد
فليتَ دونكَ بيداً دونهــا بيدُ قد عدتَ والعرش مهتر لنكبتهِ

أما واللَّه  إن كل درهم يُنفق
فى الـزيــنــة حـرام فـى حـرام  بل
كل ديـنــار يُـنـفق فى هــذا الـسـبـيل

يـكـون نـاراً أكـله فى يـوم الدين 
والــلَّه تــعــالى الــواقى من مــصــيـر
لـيـس أشـأم مـنه إنه عـلى كل شئ
قــديــر حــتـى ال يــصح أن نــتــمــثل

بقول شاعر العرب :


