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شهدت سائر سـفراء الدول باألستانة فى حادثة األرمن
األخـيـرة مع البـنك الـعـثمـانى وفى مـقدمـتـهم سفـيـر الدوله
اإلنـكلـيـزية الـتى ينـسبـون إلـيهـا تدبـير هـذه الـفتـنة وتـعضـيد
هاتهِ الـفـئـة عـلى القـيـام بـهـا . إن األرمن أساؤ * الـتـصرف
عتـدون بحـيث كانوا فى هذه احلادثـة وأنهم هم الـباغـون ا
فى قـلب األستـانـة عاصـمـة الدولـة الـعثـمانـيـة . فى موقف
ُـهـاجــمـ الـطـامـعـ وكـانت الــدولـة أمـامـهم فى مـوقف ا
ُــدافــعــ حــتـى أن الــدول جــاهــرت بــأن األرمن بــســبب ا
حــادثــتــهم األخــيـرة اســتــوجــبــوا ســخط األ والــشــعـوب
ـنـتـصـرين لـهم وحـرمـانـهم من مُـسـاعـدتـهم أو االهـتـمـام ا
بشأنـهم وليس ذلك فـقط . بل واألرمن الذين قامـوا بهذه
الفتنة جاهروا واعترفوا بأنهم هم الذين دبروها وقاموا بها

الستلفات أنظار الدول إليهم .
ولـــيس ذلك فـــقط . بـل وشــركـــة روتـــر الـــتـــلـــغــرافـــيه
اإلنكـليزية نـقلت ألقطار الـعالم بأسـره بأنه فى يوم احلادثه
تـفرقـعت كـثيـر من الـقنـابل الـديـنامـيتـيه بـالـطرق والـشوارع
والــبــيـــوت وقــد ثــبت أن هـــذه الــقــنــابـل من صــنع األرمن
عامل اجلارى تـخزينها ساك وصـار اكتشاف اخملـازن وا ا
وصــنــعــهــا بــهـــا فى اجلــهــات واألمــكــنــة الــتــابــعــة لألرمن

ظلوم . ا
هـــذا مـــا شـــهــدت بـه ســـفــراء الـــدول . ومـــا جـــاهــرت
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واعـــتـــرفـت به ألـــســـنــــة األرمن . ومـــا نـــقــــلـــته شـــركـــات
الــتـلـغـرافـات اإلنـكـلـيـزيــة والـفـرنـسـاويـة ومـا روته اجلـرائـد
هـا وسفـرائها األوربـاويه لشعـوبهـا . وما نـشرته الـدول أل

سكونة . فى أنحاء ا
ولكن أتدرى أيهـا القار ما الذى ثبت فى خالل ذلك
ـقـطـمـيـ فى هـذه احلـادثـة ووصـلـهـا من سـفـيـرهـا لـدولـة ا
باألسـتانة ونشرته بعـددها الصادر يوم أول أمس (السبت)
انتـصار للحق الـذى هم أنصاره . وإيضـاحاً للحـقيقة التى
هم أهــلـهـا . وخــدمـة ألفـكــار رعـيـتــهم (قـراء ومــشـتـركى

صرية ومن غيرها من األ . جريدتهم) من األمة ا
( ـقـطـمـي ثـبت لـتلك الـدولـة الـفـتـيـة الـعـظيـمـة (دولـة ا
عتديه نـصيرة احلق واإلنسـانية  أن الـدولة العثـمانيـة هى ا
عـلى األرمن فى هــذه احلـادثـة وهى الــتى غـدرت بـهم .
فــذبـحــتـهـم فى مـســاكـنــهم (مــسـاكــ يـا أصــحـاب قــنـابل
الدينامـيت) وعلى كراسيـهم من وراء مكاتبـهم (مظلوم

يا من قـام بـعـضـكم قاصـداً سـراى الـسلـطـان لـلـفتك به فى
عـاصـمـة مـلـكه وبـعـضـكم أحـتل الـبـنك الـعـثـمـانى ووضع
اقـدامه عـلى خـزائن أمـوال العـالم وأيـديه عـلى مـفـاتـيـحـها

. ( وهدد الدول واأل
قـطمـي وإن كنت فـى ريب أيهـا القـار من أن دولـة ا

الـفـتـيـة تقـول هـذا الـقول بـعـد أن شـهـدت الشـهـود الـعدول
ـتـهم . بـجـنــايـة األرمن . وبـعــد أن اعـتـرف األرمن بــجـر
فكلف اخلاطر الكر وتأمل فى ما جاء بالنهر السادس من
اضى ١٨ سبتمبر الصحيفة الثـانيه من مقطم يوم السـبت ا
رة ٢٢٧٩ بهذا اخلصوص جتده كما يأتى حرفياً. اجلارى 
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(ويـســتـفـاد من أخــبـار أخـرى أن ســائـر بـنــوك األسـتـانـة
عـازمــة عـلى االقـتـداء بــالـبـنك الـعــثـمـانى وإرسـال األرمن
وظف فيها إلى اليونان وغيرها من البلدان لتقيهم (غدر ا
الدولة بهم وذبحـهم داخل منازلهـم وعلى كراسيهم وراء

مكاتبهم) .
ـــا كــــانت هــــذه الـــروايــــة ال تـــتــــعـــلـق بـــاإلسالم وال و
ؤمـنـ وال بإصالح ـسلـمـ وال بالـسـلطـان وال بـأميـر ا بـا
أحــوال الــدولــة وال بــبــيــان مــا هـى عــلــيه من الــضــعف أو
القوة. حتى كان يُمـكن أن يُقال أن للمقـطيم كل احلرية
فى إبـداء آرائـهم بحـسبـما يـعـتقـدون ويتـصورون . بل هى
ـرويات كما روايـة تتعلق بـتقرير احلـقائق كمـا ثبتت ونقل ا
ــقــطـيــمـ وردت . فــكــان الالزم والــواجب عـلـى دولـة ا

الـفـتـيـة . أن ال تُـخـالف مـا أجـمـعت عـلـيه إخـواتـهـا الدول
دافـعة األورباويـة . ومـا اعتـرفت به الـفئـة الـتى تبـرعت بـا

عنها رحمة وحناناً منها .
ضطربة. ولكن هى الذ اخلربة . والضـمائر السافلة ا
باد الـدنيـئة . والـنوايا اخلـبيـثة تصـنع ما تـشاء مـصداقاً وا

ن قال :
إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً

وتستح مخلوقاً فما شئت فافعل
ـصرية التى يقبل بعض أبنائها كل وهى األمة األسيفة ا
مــا يُـقــال بـيــنــهم ويـتــسـاهــلــون تـســامـحــاً . أو جـهالً . أو
. أو غـباوة أو خبالً . أو دنـائة . مع كل من يـفترى جتاهالً
عـلـيـهم أو لـهم . بـحـيث تـراهم أطـوع من اخلـيـال إلشـارة
كل مـن كـتـب أو قــال . فــيـســمــعــون بــآذانــهم الــطــعن فى
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* الصحيح : كفاءتهم.
** الصحيح : يقرءون.

*** الصحيح : تشاءون.

كـفـائـتهم * واسـتـعـداهم . والـقـذف فى أولـيـاء أمورهم .
والـسب فـى أئـمـة ديــنـهم . وهم يــضـحـكــون ويـقـرأون**
ــشــتـــمــلـــة عــلى مـــثل ذلك وفـــيــهــا الــرســائـل واجلــرائـــد ا
يـشـتركـون. ولـكن ال لـينـتـقدوا أو لـيـردوا على مـا احـتوت
باد عليه . وال ليـجتنـبوا أو ليـبحثوا مـا تُشيـر إليه . من ا

واألحوال والـنـعوت واألقـوال واألفعـال . وال لـيسـعوا أو
يُجاهدوا فى إصالح أسباب التأخر واخللل وال ليشخصوا
أو يُـعاجلـوا الضـعف واإلنحـطاط والـعلل . بل لـيعـلمـوا ما
تـقـوله عــنـهم أعــداؤهم كـمـا يــدعـون . أو يـنــافـقـون . أو
يــهـرقـون . والـنـاس تـشـهـدوا الـلَّـه يـعـلم أنـهم لـكـاذبـون .

وهم ال يشعرون .
ـقطم مـا تشاؤون *** وانشروا فاختـلقـوا يا أصـحاب ا
مـا تـفـتـرون وضـلـلـوا أفـكـار قـرائـكم وغـرروا مـشـتـركـيـكم
مادمتم ال تخافون خالقاً وال تخشون مخلوقاً وال تراقبون
ـصـريــة مـصـابـاً يــشـلل بـعض ذمــة . ومـادام جـسم األمــة ا
أعضائه الذين ال يشـعرون بلهيب االحـتقار واالمتهان وال
بشـواظ الـتـضلـيل والـبـهـتان . والـذين اقـعـدوه عن احلـركة
والــشـعــور. وأحلـقــوا به من الــعـار والــفـضــيـحــة واخلـسف
ذلة. والبالء ما ال يخفى عن اجلمهور (فهكذا والشقاء وا

الذ وهكذا األ وإال فال) .


