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ــكـدرة يــســؤنـا * جــداً تــوالى حـدوث احلــوادث ا
لـصـفـو الـراحـة فى دار اخلـالفـة الـتى يـجب أن تـكـون
ـهـمـوم واحملزون ولـكن قـضت الـدسـائس األجـنـبـية ا
إال أن تُشعل نيران الف كلما هدأت وتضرم زمهرير
الثـورة كلما انطفأت يـريدون أن يطفئوا نور اخلالفة
ون . وإليك أيها وما الـلَّه إال متم نوره ولو كره الـظا
ـؤيـد األغــر عن الـثــورة األخـيـرة الــقـارىء مــا كـتـبـه ا
لــتـرى إن كـانـت طـائـفــة األرمن اعـتــدت عـلى األمن
ـعـتدون الـعـام أو أن رجال احلـكـومـة الـعـثمـانـيـة هم ا
كمـا يدَّعـى أعداء الـدولة وخـصـوم اإلسالم  وهذه

قالة بنصها الشائق . هى ا
أتيـنـا أمس عـلى تفـصـيل حـوادث الثـورة األخـيرة

اضى  الـتى حدثـت فى يومىّ ٢٦ و٢٧ أغـسـطس ا
وقــــد ثـــبت لـــدى الـــعـــالـم أجـــمع من إجـــمـــال هـــذه

احلوادث وتفصيلها ما يأتى :
«١» إن األرمن تنكـروا بأزيائـهم حتى تمـكنوا من
دخـول الـبـنك الـعـثـمـانـى  لـيـعـلـنـوا فـيه ثـورة دمـويـة

باألستانة العلية .
«٢» إن األرمـن اســتــعــدوا بــأســلــحــتــهم الــنــاريــة
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* الصحيح : يسوءنا.
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سلـم ويـهدموا وبكُـرات الديـنامـيت ليريـقوا دمـاء ا
منازلهم فى قلب مركز اخلالفة اإلسالمية .

«٣» إن األرمن فاجأوا عساكر البوليس الشَّاهانى
وخـفـر الــبـنك الـعــثـمــانى بـإطالق الـرصــاص وألـقـوا
ُـهـلـكـة  حـتى جـنـدلـوا عـلـيـهم كُـرات الـديـنـامــيت ا
الـعــشـرات فى دمـائــهم أمـام بــاب الـبـنـك من غـيـر أن
يـحـصـل أى بـيـنـهم  وكــانـوا نـحــو ثالثـة آالف كـمـا
نـتـصـرة لهم تـقول الـبـروجـريه واجلرائـد الـيـونانـيـة ا
وأسروا الـنجوى فى كـنيـسة غـلطة عـلى أن ينـبثوا فى
ـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة  ومتـى سـمـعوا أنـحـاء عـاصـمـة ا
صوت فرقعة الديـناميت أشعلـوا نيران الثورة فى كل

سلم . جهة بالفتك والقتل فى ا
«٥» إن األرمن تـــآمـــروا فـــيـــمــا بـــيـــنـــهم عـــلى أن
سـلم متى حان وقت يُهاجموا كل من قـابلوه من ا
إعالن الـثـورة  ولـو كان من الـنـسـاء واألطـفال  أو
سـلـمـون يـعبـدون الـلَّه فى مـسـاجـدهم كـما لـو كـان ا
ـسـلـمـة اخملـدرة عـند ـرأة ا فـعل هؤالء األشـقـيـاء مع ا
كمـرك غلطه وبـالغالم الـصغـير عـند مـحطـة قنـديللى

صل فى مسجد ببك . وبا
«٦» إن األرمن الذيـن هاجموا البنـك العثمانى قد
اعتـرفوا علنا بأنـهم ال يُريدون أخذ مال أو عروض
ولـــكــنـــهم يُـــريــدون إعـالن الــثـــورة وأن لــديـــهم من
الـديــنـامـيـت مـا يـكــفى لـتـقــويض عـرش الــبـنك عـلى
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فـرشه وإعـدام من فـيه إذا لم يـخرجـوا ويـسـافروا إلى
أوروبا آمن .

ـعـتـدين فى كل حـادثة «٧» إن األرمن كانـوا هم ا
ـــــاضى جــــرت فـى يـــــومى ٢٦ و٢٧ من الـــــشـــــهــــر ا
ـســتــعـدين بــاألســتــانـة الــعــلـيــة  كــمـا أنــهم كــانــوا ا
بـاآلالت النـاريـة الـقـتـالـة  حـيث كـان أهل األسـتـانة

سلمون عن نياتهم غافل . ا
كل هـذا قد ثبت لدى أوروبـا . حتى قالت شركة
روتــر إن كل الـســيــاسـيــ قـد اعــتــبـروا عــمل هـؤالء
الـثـوار ضـرباً مـن اجلنـون . وحـتى كـتب غـبـطـة نائب
بــطــريــرك األرمن فى األســتـانــة الــعــلـيــة يُــعــلن بـراءة
الكـنـيسـة وبـراءة كل عقالء الـطـائفـة من عـمل هؤالء
األشرار  ويقطع بحرمانهم الدينى وحرمان كل من

ستقبل . يحذو حذوهم من طائفته فى ا
ويـتـعـجب الـناس بـعـد كل هـذا من تـداخل الدول
األوربيـة أو من تـداخل رجال اإلنـكـليـز فى احلوادث
إلى حد أن يـضـمـنـوا للـثـائـرين الـسالمة واالسـتـئـمان

لدى خروجهم من البنك ومن األستانة للسفر .
يقولون إن السير إدجار فنسنت قد عاهدهم على
ـسـوا الــبـنك بـســوء  وهـو يـضــمن لـهم عـدم أن ال 
تعرض احلكومـة لهم أثناء خروجهم . ثم ذهب بعد
ابـ الـهـمايـونى وصـار يـسـتغـيث بـرحـمة ذلك إلـى ا
جاللــة الــســلــطــان  حـتـى ال يـذهـب الـبــنك اجلــامع
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ُـعــامالت خـطـيـرة ـرتـبط  لـلـماليـ مـن الـدنـانـيــر وا
وجـــمـــة مع كـل بالد الـــعـــالـم رمـــاداً تـــنـــســـفه ريـــاح
الـديــنـامـيـت  ولم يـزل يــكـثـر مـن تـوسـلـه حـتى نـال
اســـتــئـــمــان أولـــئك الــثـــوار األشــرار مـع أنه كــان من
أوجب الـواجـبات عـلـيه أن يُـع احلـكـومة الـعـثمـانـية

على القيام بتأديب الثائرين وعقاب اجملرم .
وإن الــلَّه يـســأل اإلنـسـان عـن عـهـده مع حــكـومـة
شــرعـيـة مــوقـرة  وإن الـتــمـدن والــعـمـران وتــوطـيـد
الـنـظــام والـعـدالـة يـسـألن كـذلك اإلنـسـان عن عـهـده
ـا يسـئل الـثوار اجملـرمون عن عـهدهم مع لـهن بأكـثر 
فـنسـنت الـذى حـافظ عـلى عـهـدهم  حـتى حـماهم
من سـطـوة احلـكـومـة وهــو لم يـحـمـهم إال من سـيف
الــعـدالــة والـقــانــون وشـريــعـة الــلَّه فى خــلــقه  الـتى
ا قضت بـالـقـصـاص من القـاتل ومـعـاقـبة كل مـعـتـد 
تـكـسب يـداه . وإنـه لـكـبـيـر عـلى رجل إنـكـلـيـزى أن

يحمى مجرماً ضد كل شرائع العدالة ب الناس .
ويقـولون إن السفراء أظهـروا التعصب الذميم فى
األسـتـانـة الـعـلـيـة واالنتـصـار لألرمـن اجملـرم  فـلم
يقـيموا الزيـنات كالعـادة على دور سفاراتـهم احتفاالً
ذابـح التى بعـيـد اجلـلـوس الـسـلـطانى مـتـعـلـلـ بـأن ا
ا جرت عـقب دخـول األرمن فى الـبـنك الـعـثـمـانى إ
جـرت بـالــتـواطىء مع بــعض ذوى احلل والــعـقـد مع
أنـهم لـو أنـصـفوا لـعـكـسـوا األمـر  وقـالـوا إن الـثورة
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التـى أُعلـنت فى األسـتـانـة  وكـان أول ظـهـورها فى
الـبـنك الـعـثـمـانى الـذى ضـمـن للـثـائـريـن استـئـمـانـهم
وسفرهم سا لم حتصل ولم تتم على هذا الشكل
إال بـتـواطـئ األرمن وأصـحـاب الـكــلـمـة الــعـالـيـة من

األوربي فى األستانة العلية .
أما نـحن فال نتصور أن السفراء امـتنعوا عن الزينة
لـهذه الـغـايـة  بل إن صح ذلك فألن دور الـسُـفراء
الـكبيـرة فى األستـانة الـعلـية واقع أكـثرهـا فى اجلهات
التى حـدثت فيـها حـوادث الثـورة األخيـرة  وحتدثـنا
الـتلـغرافـات الـعمـوميـة حتى اآلن بـأنه اليزال يـحدث
هــنـــاك شىء من تــلك احلــوادث . إذن فــعــدم إقــامــة
الــزيــنــات كــان لــعــدم اســتــتـبــاب األمـن فى اجلــهـات
ذكورة  وإال كان السـفراء أشد حمقـاً وتعصباً من ا
األرمن وهـــذا ال يُـــعــقل إال إن صـــحت روايـــة روتــر

وأضرابه .


