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إن أفراد الـبشـر من أصل واحـد كمـا تشـهد
لـنـا بـذلك التـقـالـيد الـديـنـية واحلـقـائق الـعلـمـية
عـلى أنه بـسـبب تـفـرقـهم عـلى سـطح األرض
واصالت وانقطاع العالقـات بينهم لـصعوبة ا
تنوعت جوامعـهم لغةً وديناً . فـنشأ عن اللغة

ذاهب . العناصر ونشأ عن الدين ا
لكتنا العثمانية اآلن جند العناصر مثالً فى 

اآلتية :
١) األتراك وهم مؤسسو السلطنة .

لك . ٢) العرب وهم أسالفهم فى ا
٣) السريان .
٤) األرمن .
٥) اليهود .

٦) اليونان .

٧) البلغار .
٨) األرناؤوط .
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وهم من أهل
ملك مضى  {
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٩) األكراد .
وهـلم جـراً . ومـا قـيل فى الـعثـمـانـيـة يُـقال
فى روسـيـا والـنمـسـا وغـيـرهـمـا ومن األمور
التى يـجب التـنبـيه إليـها إبـتدائـياً لـزوم التـفريق
ذاهب فالعنصر أو التمييز بـ العناصر وب ا

جامعة جنسية ضابطها اللغة .
ذهب جامعة دينية ضابطها االعتقاد  . وا
وليس من الضرورة أن يـكون أبناء العنصر
ذهب الـواحد أتـبـاع مذهب واحـد وال أتبـاع ا

الواحد أبناء عنصر واحد .
ـانى ــسـيـحــيـة تــشـمل الــروسى واأل فـإن ا

واإلنكليزى والفرنساوى وغيرهم .
ـسـيـحى ـسـلـم وا والــلـغـة الــعـربـيـة جتــمع ا

واليهودى وغيرهم .
وقـــد أجــمـع الـــكــتـــاب الـــعـــقالء عـــلى أن
الـتـعــصب الـديـنى مــضـر وهـو لــيس مـوضـوع

كالمنا هنا .
ولـكـن أكـثــرهم يُــؤيــد الـتــعــصب اجلــنـسى

ويحسبه نافعاً وهو محط الكالم .
فــإنــنــا نــرى أن الــتــعــصب اجلــنــسـى مــضـر
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كـــالـــديـــنـى . وكـــمـــا مـــر وقت كـــان األقـــوام
دح دحون التـعصب الدينى . سـيمر وقت 
الــنــاس فـيه الــتــعــصب اجلـســنى . يــوم يــتـسع
وجـبـها يـكون نـطاق اجلـامـعة اإلنـسـانيـة الـتى 
جـمـيع األفــراد إخـوان مـتـســاوين فى احلـقـوق
واالمـتـيازات . وإن الـبـشـريـة سـائرة إلى ذلك
الـعـصـر الـســعـيـد الـذى فـيه تـزول الـتـعـصـبـات
واجلـهاالت وكل الـقـيود الـتى تُـقيـد الـعواطف
الـبـشـريـة عن الـسـ الـقـو . وأن الـسـعى فى
تــقـــريب ذلك الــعـــصــر هــو غـــرض كل فــكــر
حكيم . وجـادة الرشاد تـسعى إلى ذلك على
ـسـعى الـشريف قـدر مـكنـتـهـا . وألجل هـذا ا
ـعـدات . ولـيس لــغـيـره قـد أرصـدنــا الـقـوة وا
ولذلك ترانا ال نحفل يعترضنا فى السبيل من
ـــــــــــــــــــــــ واألشـراك وال نــلـتـفت إلــيـهـا
ألنـهـا داخـلـة فى الئـحـة خـدمـتـنـا األسـاسـيـة
ـا نـستـبدل خـدمتـنا وليـس لنـا فيـهـا مصـلـحة إ

مادام فى طوقنا ذلك.
وإذا طُـولـبـنـا بدلـيل عـلى صـحـة مـا وروثـنا
االجــــــتــــــمــــــاعى  فــــــإنــــــنــــــا جنــــــيـب أن كل
ـــــــــــــــــــــــــ ونــــســــمــــعه كـل يــــوم فى كل
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مـكـان عـلى صـحـته . مـا هـو سـبب الـتـطـاحن
فى الــــتــــاريـخ . ومـــا هـى أســــبــــاب احلـــروب
والـــغــزوات أمــســاً والــيــوم وغــداً . امــتالءت
األرض بــأنـــبــاء الـــشــرور ـــــــــــــــــــــــــ عن
الـعناصـر واجلنـسيـة . وأوربا سنـوياً خـمسـمئة

مليون تكلفة االستعدادات احلربية .
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