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لـقد كـان لـهذه احلـادثة طـنَّة دوى فى
مالك وحتدَّثت بها صداها فى منزوى ا
الـركـبـان حـيث كان . وقـام لـهـا أحـشاد
من كل نـوع مـنــهم يُـعــظـمـونـهــا ومـنـهم
يُـــحــقــرونــهــا وانــشــعــبت فى أخــبــارهــا
اجلـــرائـــد وأُقـــيـــمت جلـن خـــصـــوصـــيــة
لـــفـــحـــصـــهـــا وحتـــقـــيق أمـــرهـــا . وهى
مالك باحلـقيـقة ليـست من النـوادر فى ا
الـعـثـمـانــيـة  فـقـد رأيـنـا قــبـلـهـا فى هـذا
ــــمـــالك الـــقـــرن حــــوادث أخـــرى فى ا
ذكورة منـها أخفُّ ومنها أعظم  فلم ا
يـنس الــنـاس حــادثـة سـوريــا وال غـابت
عن ذاكـرتهـم فظـائع البـلغـار  وال برح
من بالـهم الثـورة الـعرابـية  ومـا حصل
فـيـهــا من احملـزنــات . لـكن كل ذلك لم
مالك يكن من الغريب فى مثل هذه ا
فـإنـها بـالد تألَّـفت من عـنـاصـر مخـتـلـفة
وأ مـتـعــددة يـتـنــازعـهـا الـديـن والـدنـيـا
وفـيـها من الـشـعوب الـهـمجـيـة حلد اآلن
عدد عديد  ويـتحدث فيهـا بنحو ست
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عشرة لـغة تُـمثل سـتة عـشر شـعباً  كل
مـنـهم يدَّعى الـشـرف الـقد  ويـحـسد
غـيرهُ حـسداً يـتـمنى به له الـهالك  ففى
مــجـمــوع مــثل هـذا من أذواق مــتـنــوعـة
وعــصـبــيـات مـخــتـلــفـة ال يُـمــكن حـفظ
السالم التـام إال بالرغم وبقوَّة السيف.
وال يحق لنـا أن ننـسب ذلك إلى الدولة
العـثمانـية ومـا لومنـا هذه الـدولة اجللـيلة
ة فإنهـا باحلقيقة من أرأف من كونـها ظا
ـا نـلـومـهـا فـقط لـشدة دول العـالم  وإ
حلـمها وتـسامـحهـا ومعـاملـتهـا شعـوبها
بــاحلـــســنى إلـى درجــة غــيـــر جــائــرة مع
مـثـلـهم  فـالذى تُالم فـيه بـاحلـقـيـقـة هو
رخاوة األحـكام التى يـحدث عنـها مثل
هـذه احلـوادث األلـيق بـاأل الـفـوضـوية
واالزدراء بــالـعــدل الــصــارم والــتـأديب
ــــبـــــرح  لــــكــــبـح ذلك فـى أوقــــاته . ا
ـمـالك الـعـثمـانـيـة يـتنـازعـهـا من سوء فا
احلظ عـنـصـران قـويــان  عـنـصـر الـقـوة
ـعــنـوى فـى احلـاكم وعــنـصـر ــطـلــقـة ا ا

الــــفــــوضـى الــــفــــعــــلـى فى احملــــكــــوم 
وكالهـما عـثرة وعـقبـة فى سبـيل العدل

والعمران .
ـــا يــســـوء كـل عـــثــمـــانـى أن هــذه و
احلوادث احملزنـة تستجـلب عليـنا وصمة
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الــتـداخل األجــنــبى  فـتُــعــظم الـبــلـوى
وتـشـمأز * الـنـفـوس وعوض اإلصالح

وتـأديب اجملرم تـمـتلئ األواصـر غيـظاً 
ويـكــون ذلك عـلـة حلــوادث أخـرى شـر
من األولـى  فـــنـــحـن بـــ شــــرين شـــر
ـداخــلـة  وال يـحـسم الـفــوضى وشـر ا
فـخَّمة هـذين األمرين إال انـتبـاه دولتنـا ا
حفظاً لشـرفها وراحة رعايـاها  فتُجرد
ســيف الــنــقــمــة عـلـى من يــرتـكـب هـذه
الفظائع تـربيةً له بدون واسطة  وتتخذ

* الصحيح : تشمئز .
. باد ** الصحيح : ا

*** الصحيح : مساو .

تمدنة بإبدال مالك ا الكها على القواعد العادلة اجلارية فى ا الوسائل الالزمة إلصالح 
طلقة التى لم تعد صاحلة فى العهد احلـاضر بالسلطة الدستورية وإجراء الشرائع السلطـة ا
ـا يُوافق العصر ـبعوثان بحـيث تتعدل القـوان السابقة  العادلة  وهذا يـتم لها بإعادة ا
وتـتعمَّم الـعلوم فى أرجـائها ويُـعاقب اجملـرم بحسب مـا يستـحق بال رحمة دون انـتظام من
يجبرهـا على ذلك  ويُـكافأ اجملتـهدون فى صالح الـوطن من كل جنس ومـلة  فإذا أنعم
بادى ** بصرامـة راهنة وحذا ـ أيـده اللَّه ـ حذو الـسلطان اجلناب السـلطانى بإجـراء هذه ا
ـضى عـليـنـا سنـوات قـليـلـة حتى تـصـير مـحـمود جـده اجملـيـد فى كبح الـفـئة الـبـاغيـة  فال 

مالك العثمانية قدوة لـلعا  ويُشرق فيها نور التمدُّن  وتضمحل غياهب الظالم  ا
وتـبـذل رعـايـاهـا من أجـلهـا الـنـفس والـنـفـيس  وال نـعـود نـسـمع بـاحـتالل إنـكـلـيزى وال
بـلوائـح دوليـة وال بـتـوسـيط تـلك الـدولـة أو هـذه لـتـكف عـنـا نـتـائج مـساوى *** أشـرارنا
ونـتـخـلَّص من كل هـذا الـذل  وال يعـود يـلـزمـنا رفع عـرائض إلى دولـة من الـدول مـهـما

نافعها  فال تقدر أوال تُريد أن تُساعدنا . يل إلينا فهى مرتبطة  كان لها من ا
من ال يُعول فى الدنيا على رجل فإنَّما رجل الدنيا وواحدها



¥∑≥

ومن الــعــار أن تــكــون الــدولــة الــتى
ـغـرب  كـانت تـرجتـف مـنـهـا شـعـوب ا
تُـــــصــــبـح اآلن تــــرجتـف أمــــام الـــــدولــــة
الــواحــدة مـــنــهنَّ  كل ذلك من إفــراط
ــا كــان احلــلـم والــتــفـــريط بــالــقـــوة . و

الــتــاريخ مــدرسـة تُــمــثل لــنــا الــسـابق 
فـسوف نـدرج قـطـعـة تاريـخـيـة من عـهد
سـاكن اجلـنـان الــسـلـطـان مـحـمـود خـان
إلى الـــصـــلـح الـــذى جـــرى بـــ مـــصــر
والـسلـطنـة العـثمـانيـة فى عهـد السـلطان
عـبد اجمليـد خان ومـحمد عـلى باشـا بعد
اسـترداد سوريـا منه  فـيها يـظهر لـلقراء
كـيف كــانت نـتـيــجـة االعـتـمــاد ـ وقـتـئـذٍ
عـلى مـسـاعـدة الـدول  فـإن فـرنـسا مع
ـتـكـررة فى مـسـاعـدة مـحـمد وعـودهـا ا
عــلـى لم يـــكن نـــافـــعــة لـه بــشـئٍ  ومــا
الــــتـــاريخ إال صـــفــــحـــات تـــقـــلب دوراً
. فــــــإن مـــــــا هـــــــو كـــــــائـن كــــــان ودوالً

وسيكون. واللَّه أعلم .


