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ملكة السقوط  وفنى ذلك االستقالل  وأصبـحت أوربا تُشارك السلطان فى تدبير أمور ا
ة نـقيـة قويـة  فلـما ساءت التى خُـلفت آلل عـثمـان  والتى أخذوهـا من خلـفاء الـعرب سـا

ـتـمدن  ـذكـور خـطـراً يـتـهـدَّد الـعالـم ا ـمـلـكـة صـار وجـودهـا عـلى حـالـهـا الـسئ ا أحـوال ا
فتـداخلت أوربـا لتـحفظ مـوازنة الـسيـاسـة  وحترص عـلى الذين جـعلـهم سوء حـظهم حتت
أحكام عـادلة يُدبرهـا عُمَّال حـشوهم ظلم وفجـور  يُؤيد ذلك مـا آلت إليه أحوال السـلطنة
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كانـت اخلالفـة اإلسالمـيـة مـنذ
تولَّى أمـرها أول خلـيفـة حتى يوم
جـلـوس الـسـلـطـان احلـالى عـزيـزة
قام  يسـتقل بها اجلانب ساميـة ا
اإلسالم وال يُـــشــــاركـــهم فــــيـــهـــا
شريك  بل كانـوا يُغارون عـليها
غـيرة اإلنـسان عـلى ديـنه وعرضه
وحقـهم أن يفـعلـوا  ألن اخلالفة
أشـرف شـئ عــنـدهـم بــعـد الــدين

وأقـوى دعـامـة لـثـبـات نـفـوذهم 
فمـنذ وليـها حضـرة السلـطان عبد
احلــــمـــيــــد خـــان حتــــطَّـــمـت تـــلك
الــدعـائـم وتـدَّاعى ذلك الــعـز إلى
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األحــكـام ويُـديـرهـا  وهـكـذا  فـقــد أوشـكت أرمـيـنـيـا أن تــخـرج من حتت سـلـطـة اخلالفـة
ا جناه عليها إهمال احلكام  وإذا لبثت الدولة على إهمالها احلالى ال تلبث أن اإلسالمية 
المة عليها  وهى «أرمينيا ؤيد  فكتب مقاالته الطوال فى ا تصدق كلمتى التى سأت* ا
الـيـوم وسـوريــا غـداً »  فـكـمـا اخـتـلـت األحـكـام وسـاد الـطُـغـام فـى أرمـيـنـيـا  ولم تـردّهم
حكومة السلطان فآل األمر إلى شبه استقالل أرمينيا . كذلك بدأت تختل األحكام ويسود
الـطُغـام فى سـوريا واحلـكومـة ال تُصـدق جرائـد األحـرار وسيـأتى وقت تقـول فيه أوربـا ما
قـالـته عن أرميـنيـا اليـوم  كل هـذا يلـقى حجـابـاً أسود عـلى اخلالفة اإلسالمـيـة بالـنسـبة إلى
ـا أقول إن الذين ا ذكرت وإ واجبات اخلـليفـة  وال أتهم نفس اخلالفـة اإلسالمية بـشئ 

مــنـــذ ١٨ ســنـــة ; أى مــنـــذ تــولى
ـلك  جاللـة الــسـلـطــان عـرش ا
ــــالك فــــنــــزعـت مــــنـــــهــــا عـــــدة 

وأياالت.
وقد وقـعت الـدولة مـؤخراً فى
ورطـة جديـدة هى مـسئـلـة أرميـنـيا
وأجـهـدت اجلــرائـد احلـرة نــفـسـهـا
خلـدمــة الـدولـة وتــقـد الــنـصـائح
لهـا فلم جتـد منهـا أذناً صـاغية .
وهــكــذا  ورد الــتــلــغــراف أمس
يُـخـبـرنا أن إنـكـلـترا وسـائـر الدول
وقعة عـلى عُهدة برل األوربيـة ا

أبـلـغن الــبـاب الـعـالى أنـه سـيُـعـيَّن
ألرمـيــنـيـا حـاكم أوربـى يـنـظـر فى

* الصحيح : ساءت.
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عونة وأنه عاجز عن حمـل اخلالفة بأثقالها  فـيقف على قبر عبد فيجد أنه فى حاجـة إلى ا
الرحمن األول  وبعـد أن يُرثيه ويُبـكيه يظـهر ضعف اإلنسـان وغرور الدنيـا  ثم تهيج فيه

مطامعه وآماله ويقول :
« ولكن اخلالفـة  آه من لى بـاخلالفة ال بـد لى منـهـا ... ولكن ال ال بـاطل فى باطل 
وغرور فى غرور من يرضى أن يكـون عظيماً أميـراً سيداً مُطاعاً  مـفتاح كل أمر وقائد كل
رعــيَّـة به يــتـعــلَّق أمـرهم  وإلــيه يـرجـع تـدبـيــرهم  وعـلــيه يـكــون عـقــابـهم وعــنـده تــنـظـر
شكواهم ومنه ترجى أحكامهم من األمير إلى الشيخ إلى القائد إلى الكاتب إلى احلاسب

تـــولَّــوا أمــرهــا أســـاؤا اســتــعــمــال
أحـكامهـا  فجـعلوهـا فى حالـتها
احلاضرة التى يحق أن جترح قلب

كل مسلم مؤمن .
ويـذكــر الــقـراء أنــنى كــنتُ قـد
اضى سألتُ الـفضالء فى العدد ا
عمَّـا هى اخلالفـة اإلسالمـية  ثم
حـضرت ُتمثـيل رواية حمدان فى
أواخــر األســبــوع  فــرأيتُ فــيــهـا

أحسن جواب لسؤالى .
فــفى الــفـصل الــرابع  يــكـون
لك عـبد الـرحمن األنـدلسى قد ا
ســعـى إلى إدراك اخلالفــة  وهــو
ينـتظـر نتيـجة حـكم الشـورى التى

أنــكـــرهــا سالطــ هــذه األيــام 
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والبحر زاخراً والـقوة ثائرة والبأس حـمدان بكلمات جديـرة أن تُرسم بحروف من نار على
سراى يلديز قال : « قد عفوتُ عـنكم جميعاً  ألعلم النـاس احللم والعدل فإن اخلليفة ال

لك » : يأخذ بثأر ا
لك  لـكن عنـد من يـعرفـون الفـرق بـينـهمـا  وليس وهـنـا  تظـهر مـزية اخلالفـة عـلى ا

إلى اجلـابـى إلى اجلـنـدى  ثم من
بـعـدهم إلى الـشـعب وأعـوذ بـاللَّه
من الشعب فهو بحر طامٍ وريح
عـــاصــــفـــة وســـيـل جـــارف وويل
مـنـهـمـر وبـيداء مـجـهـلـة يـتـيه فـيـها
الــــعـــــقل  وبـــــحــــار فـى ســــراب
غرورها الـفكر والنظر  ذلك هو
الــشــعب فــمن يــتــوالهُ وهــذه هى
الــدولــة فــمن يــرومــهــا . مــحــيط
زاخـــر  يــغـــشـــاه مــوج مـن فــوقه
مــوج من فـوقه ســحـاب ظــلـمـاتٍ
بـعــضـهـا فــوق بـعض  إذا أخـرج
اإلنسان يـدهُ لم يكـد يراها ومن
لم يـجـعـل الـلَّه لهُ نــوراً فـمـالهُ من

نور.
الـــشــــعب  أعــــوذ بـــالــــلَّه من
الــــشـــعـب  إذا هـــاج وزاد فــــهـــو

ـطــر سـاكــبـاً  األســد هــاجـمــاً وا
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عنـد حـكام يـحـجرون عـلى عـباد
الـلَّه  بل يـحـجـرون عـلى أولـياء

ـسـتـقـبل  عـهـودهم وسالطـ ا
وال يــخـافــون الــشـعـب ـ والـعــيـاذ

باللَّه من الشعب .
فـــإن كـــانـت تـــركـــيـــا تـــظن أن
شـعـبهـا الـيـوم غـيـر الـشـعب الذى
وصـــــفـه عـــــبــــــد الـــــرحــــــمن قـــــد
أخــــطــــأت ألن الــــنــــفــــوس قـــد
ســئــمـت هــذه احلــالــة ومن يــعش

يرَ.


