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(أمـا اإلصالحـات الــتى وعـد بـهـا األتـراك فـيـدور
مـدارهـا عـلـى مـجـلـسـ  إحـدهــمـا يُـدعى مـجـلس
النواب أو مبعـوثى األمة  وثانيهـما مجلس األعيان
ـا نـقــول هـهـنـا هـذا ــرآة بـيـان إ وقـد مــر عـنـهـمـا فى ا
طـالعة الـتى بعثت الـدولة بها فقط أى أنه بـحسب ا
إلى السفراء  فـاحلكومة الـتركية تُـريد أن تُبدى شدة
غيرتها على مراعاة القوان بأن تنوب هى عن األمة
أول ســنــة وتـنــتــخب الــنــواب لــتُــوفــر عـلـى الـشــعب
متاعب االنتخاب  لكن منذ السنة الثانية فصاعداً
يـكـون حق االنـتخـاب لألمـة . فـهذا الـكالم ال يـقدر
إنــكــلــيـزى أن يُــصــدقه  بل يــظن أن الــدولــة تــقـوله
ـا نشأ علـيه فى بالده وما رُبى عليه هزالً ألنه نظراً 
من أن االنتخاب حق لألمة محترم ال يُمكن أن يثلم.
فال يــقــدر أن يــتــصـــوَّر كــيف تــمــنح الــدولــة حق

االنـتــخـاب ثم تــغـتــصـبه ? أم كــيف يـصـح أن يُـدعى ذلك اجملــلس مـجــلس الـنــواب ومـا هم
ـنـكـودى احلـظ فـإنـنـا نـقـدر أن نــتـصـوَّر هـذه األشـيـاء بـاحلـقـيـقــة نـواب ? وأمـا نـحن الـرعــيـة ا
ونُـصـدقـهــا  ألنـنـا اعـتـدنـا عـلى أشـنع مـنـهـا وأفـظع بال قـيـاس  ثم إنه من جـمـلـة الـشـروط
طـلـوبة فى من يُـقـدم نفـسه لالنـتـخاب هـو أن يـكون صـاحب مُـلكٍ فى األرض  فكل من ا
ـراد منه صـد النـصارى عن أن يـترشـحوا لـلعضـوية فى أنعم الـنظـر فى هذا الـشرط تـبيَّن أن ا

هذا اجمللس ; ألنهم ال يُملكون فى األرض شيئاً أو ال يكادون . فتأمل).
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وافـتـتح فى فـرانسـا مـجـلس الـنـواب أيـضاً 
وكان من تـقرير وزير اخلارجيـة أن جتتهد فرانسا
بـكـمال اسـتـطاعـتـهـا الوديـة فى حل يـؤول خلـير

ة بـينهما  شرق نـظراً لصلتـها القد مسيـحيى ا
وسيـكون سـعيـها لـلتوسط بـالسالمـة فى مسـئلة
الـــشـــرق احلـــاضـــرة  وفــــيـــمـــا يـــؤول لـــراحـــة

سـيحي وأنها تُحافظ عـلى اجملانبة والتحيد  ا
وال تفتر جهداً لتكون الهدنة ذريعة للسلم .
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