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قـد أمـسـكَتْ الـنـحـلة إلـى اآلن عن الـتـعرُّض
ـــزعـــوم الـــتى وقَّع إلى ذكـــر شـــروط الــصـــلح ا
العـثمانـيون علـيهـا فى قرية سـان إسطيـافانو * .
وما ذلك إالَّ لكثرة ما شاع فيها من االختالف.
فــتـربّــصت كــمــألــوف عــادتــهــا إلى أن اُجْــبَـرتْ
روسيا رغم أنفها على رفع الشروط رسمياً إلى
دول أوروبــا لـلــنــظـر فــيــهـا . فــصــار إعـراضــهـا
رســمـيـاً عـلـى الـدولـة الـبـريــطـانـيـة نــهـار الـسـبت
ـنـصـرم . فتـصـفـحـنا الواقع ٢٣ مـارس (آذار) ا
مـلـياً هـذه الـشـروط ومـا فيـهـا من االقـتـراحات

عنا إليه فى العدد التاسع عشر من النحلة . فوجدناها تشفُّ عما حتتهـا من الشطط طبقَ ما أ
ـا فـيـهـا من الـضـرر بـصواحلـهم ـتـنع عـلى دول أوروبـا الـتـسـلـيم بـهـا  فـإنـهـا لـعـمـرى شروط 
والـتعـدى على حـقوق الـدولة الـعثمـانيـة . فقـد تقـصَّد الـروس بهذه الـشروط إلـغاء الـسلـطنة
الـعـثـمـانـيـة من أوروبـا وامـتـداد سـلـطـتـهـم عـلـيـهـا  واالسـتـيالء عـلى أهم الـبـلـدان فى آسـيـا
الصغـرى (األناضول) . فتفرض هذه الشروط أوالً : استـقاللية الروم إيلى وفصل مقاطعة
من األمالك العثمانية وإضافـتها إلى أراضيهم . ثانيـاً : حترير الصرب وإخراجهم من حكم
ـمالك الـعثـمانـية وإحلـاقهـا بأراضـيهم . ثـالثـاً : حتريـر اجلبل الـتُرك وفـصل قطـعة أرض من ا
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* البوشناق = البوسنة .

ـمالك العثمانية. األسود وإعطائه أراضى من ا
رابـعاً : إبقاء الـبشناق * على مـا كانت عليه من
قبل احلرب صاغرة تُؤدّى اجلزية للباب العالى.
ـا خـامــسـاً : تـوسـيع حـدود بالد الـبـلـغـار أكـثـر 
كـانت عـليه أضـعـافاً مـن جهـة اجلـنوب والـغرب
ومن اجلهـة اجلنـوبيـة الغـربـية مع إبـقائـها صـاغرةً
تدفع اجلزية للـدولة العثمانـية . (ولم تُعين هذه
الــشـروط مــبـلغ اجلــزيـة). وإعــطـائــهـا حــكـومـة
إداريـة مــسـتــقـلــة يـتـوالهــا أمـيــر يـنــتـخــبه شـعب
الـبــلـغــار. فـمن ألـقـى نـظـرة عــلى خـريــطـة هـذه

ـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة الـبالد وتـصـفح احلـدود الـتى رسـمـتــهـا روسـيـة لـبـلـغـاريـا رأى انـحـصــار ا
مـلكة األوروبوية فى مـسافة أمـيال قـليلـة فى جوار أدرنة واألسـتانـة . وما يزيـد فى خراب ا
واصالت بـرّاً ب الـدولـة العـليـة وب العـثـمانـية هـو أن حدود بـلـغاريـا اجلديـدة تقـطع رأسـاً ا

الكها اخلارجة الواقـعة فى الهرسك والبشنـاق . فمن هو الذى ال يُدرك ما فى من األوهام
رسومـة من روسيا لهؤالء األقـاليم الثائـرة? . علينا أن ضحكة فى هـذه اخلريطة اجلـديدة ا ا
سئلـة . والسيما نـتوق أن نرى ما سوف نـتربص لنرى مـاذا يكون من دول أوروبا فى هـذه ا
يكون من النمسـا عندما تطلع على حـيَل الروس الدقيقة فى رسم خريـطة بلغاريا اجلديدة .
ا الريبَ فيه وهو قد عوَّل جميع دول أوروبا على ولكن يسرنا أن نطرف مطالعى نحلتنا 
إبطال دسـائس الروس اخلبيثة لعـلمهم أن روسيا قد قـصدت بهذه الدسيـسة أن جتعل بلغاريا
سكوبية  وجسـراً أميناً تعبـر به إلى القسطنطـينية متى مكـنتها الفرصة من مـالك ا إقليماً من ا
زمع انعقاده . ونحن نرتاب فى ؤتمر ا ذلك . أما اآلن  فقد شخصت عيون اجلميع إلى ا
ام فى دقائق السياسة . فـإن بريطانيا على ما يلوح جلياً قد انعقاده كـما يرتاب كل لبيب له إ
صمَّـمت عـلى إجـبار روسـيـا علـى إشهـار «جـميع» الـشـروط وعـرضهـا عـليـهـا لـتتـبـصر فـيـها
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* الصحيح بالقول .
** لم يـطـلـب األرمـن حـكـمـاً ذاتــيـاً أو انـفــصـاالً  بل طـلــبـوا إصالحـات فــقط فى الـواليــات األرمـنـيـة

الست.

ا يـلوح أن حـضر دول أوربـا . و وتتـفحـصهـا 
روســيـا تُــحـاول إخــفــاء بـعض مــنــهـا لــغــايـاتــهـا
الــسـريــة. وزد عــلى ذلك  إن الــروم إيــلى قـد
صــمَّـــمت عـــلى أن ال تــرضـى بــإعـــطــاء إقـــلــيم
بـسـرابيـا إلى روسـيـا بـدالً من إقـلـيم دوبـروجا .
والصرب كذلك يـطمعون فى نـوال ما يزعمونه
حقيقاً بهم . واليونان أيضاً يتذمرون من روسيا
ا يـتوقون إلى التـى قد عوَّلت عـلى أن حترمـهم 
ـمــالك الــعــثـمــانــيـة . فال احلـصــول عــلـيـه من ا
عــــجـبَ من ذلك . ألن مـن دأب الــــلــــصـــوص
سلوب. وقد أسبق اإلجنيل ال ا اخلصامُ على ا
الشـريف إلى ذلك بـوقال * «حـيث تكـون اجلـثة
هـنـاك جتــتـمع الـنــسـور» . ولـيـس هـذا بـكـاف .
فـنــرى األرمن بــاألنــاضـول ** وأهــالى ســوريـا
أيــضـــاً يُــحـــاولــون فى االنـــفــصــال عـن الــدولــة

العثمانية واحلصول على االستقاللية .
فكـيف يـتـيـسَّر لـهـذه األقـالـيم الصـغـيـرة الـفقـيـرة احلـال أن تـستـقل بـنـفـسهـا  وتُـقـيم دولة
ملـكة والـرعية منـتظـمة شديـدة البـأس تكـون كفواً لـلمـناضلـة عن حقـوقهـا وللقـيام بـأعبـاء ا
ال  وال مـالَ إالَّ بالرجال . واجليش? . أتقـوم دولة بال مال وبال رجـال ? . ال دولة إالَّ با
ن حذا حذوهم مـال واقتدار عـلى قيام فهل عـند أرمن األناضـول وأهالى سوريـا وغيرهـم 
ـنكودى احلظ ?  ونحن قد طفنا ال لهؤالء ا لكة منفـصلة مستقلة بـنفسها ? . ومن أين ا
تلك البالد  وعاشرنا أوليك العباد  ورأينا ما قد اعتراهم من الفقر والدمار  وعاينَّا أكثر
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ســكـان الــقـرى  ولــبـنـان يــقـتــاتـون عــلى اخلـبـز
والبصل والزيتون وهم وأوالدهم عراة حفاة .
ــدن يـسـتـثـقـلـون دفع اجلـزيـة وشـاهـدنـا سـكـان ا
الزهـيـدة  ال بل عـرفـنـا فـيـهم من يـسـتـكـثر دفع
ليـرة ثمن اجلرائد  ومنهم من يـستجرّها بالدين
ومـنـهم من يـسـتـعـيرهـا من صـاحـبه . وقـد رأيـنا
أرمن األناضـول وما هم علـيه من احلالة اخلـشنة
الـفـظَّة حـتى ال يُـحسن جتـارهم تـوقيع أسـمـائهم
على رسائـلهم . وجلـنا الـقرى فرأيـنا سكـانها
فى حـال فــقـر يُـرثـى له يـســدُّون جـوعـهم بــخـبـز
الـشـعـيـر والـذرة . ومـنهـم من يـستـسـلف دراهم
على غلَّة لم تُـزرع ولم تُحصد بعد . ولكن هل
عـند هؤالء الـقوم الـطامعـ فى االستـقاللية من
رجـال أصــحـاب عــقل ودرايــة وعـلم فى فــنـون
ملكة ? . ـهمات ا السياسة  يُحـسنون القيام 
ومن أين عـندهم رجال من هذا الـطراز ? . فقد
رأينا رجـالهم الذين انـتخبوهم وأرسـلوهم نواباً
بـعوث باألستانة  وطالعنا عنهم إلى مجلس ا
خُـطـبـهم ومقـاالتـهم الـنَيَّـة الـغـير نـاضـجة * التى
ألـقوهـا فى اجملـلس . وقـد حـملـت إليـنـا اجلـرائد
الـفـرنـسـاويـة واإلنـكـلـيـزيـة أخـبـارهم وتـصرفـهم
ــبــعــوثــ واقــتــراحــهم عــلى الــدولـة ــجــلس ا
ـا يـتـعذَّر الـعـثـمـانـيـة اقـتـراحـات فى غـيـر أوانـهـا 

على الدولة القيام بها  وهى مصابة بغوائل احلرب والعدو قائم على الباب . فلو كان عند
* الصحيح غير الناضجة.
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ـوصـوفـ بـنـخـبـة الـبالد ذرة من الـعـقل هـؤالء ا
والدرايـة ألحسنوا السـلوك فى وقت احملنة وما
عــرَّضــوا أنــفــســهم إلى الــطــرد من األســتــانــة .
فليس العاقل من أحسن صف الكالم وتألَّق فى
ــا الــعــاقل من أحــسن شــقــشــقــة األلــفــاظ  وإ
اإلدارة  وميَّز األوقـات  ونظـر فى العواقب
وتـدارك األمــور بـفـطـنـة وحــذاقـة  ومـا تـهـافت
عـــلـى طــلـب احملــال . فـــلـــيـــعــلـم هــؤالء الـــذين
الـك صغـيرة مـستـقلـة إنه قد يطـمعـون فى قيـام 
مالك بأيد مضى الزمان الـذى كانت تقوم فيـه ا
العُصى والرمـاح ومكاحل الزناد . وأتى الزمان
الـذى يـسـتـلـزم إلنشـائـهـا وصـيـانـتـهـا خـزائن من
األمـــوال ومــدافـع قـــروپ ومــكـــاحـل مــرتـــيـــنى
وبـوارج مدرعـة ولوائل جهـنمـية وسـكك حديد
ـــــا ال وجــــود لـه عــــنـــــد أرمن إلى غـــــيـــــر ذلك 
االنـاضـول وأهـالى سـوريــا واألقـالـيم الـثـائـرة .
فـلــو طــلب هــؤالء الــقـوم االنــضــمــام إلى دولـة
كـبـيرة مـتـمـدنة غـنـية كـدولـتىّ بـريطـانـية وفـرنـسة
ــا طـلــبـهم الــقـيـام لـكــان فى طـلــبـهم نــظـر . وإ
بـأنفسـهم أو اللـحوق بدولـة روسيـة التى لم تزل
مــتـوحــشــة بــآســيـا فــهــو ضــرب من الــهــذيـان .
فـالجـرم أن كـالم الـنــحــلــة هــذا ثـقــيل عــلى من
ضـرب الـلَّه عـلـى آذانـهم وخـتم عـلى قـلـوبـهم
ولـكن ال حيـلـة فى ذلك . فـقـد تـفرَّدت الـنـحـلة

بإيراد احلق وال تأخذ بالوجوه وهذا دأبها . فإن أبى العليل معرفة دائه  عزّ شفاؤه . وإن
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اسـتــأنف الــظـمــآن من شــراب الـعــسل جتـرَّع
نقيع احلنظل . فنُناشد هؤالء القوم أن يتمثلوا
بصـغار الـسـمك السـابحـة فى الـبحـار الواسـعة
حتت بـطـون احلـيـتــان الـكـبـيـرة فـإنـهـا تُـعـرض
نــفـســهــا فى كل دقــيــقــة إلى ابــتالعــهـا من أى
حـــوت يــقـــربـــهــا . فالريـب فى أن مـــثل هــذه
األقـالـيم الـصـغـيــرة الـطـامـعـة فى االسـتـقاللـيـة
الـوهـمـيـة مَـثَل دقــاق الـسـمك فـإنـهـا تُـعـرض
نـفــســهــا إلى أن تـضــحى فــريــسـةً ألكــبــر دولـة
تـتاخـمهـا  مـا لم تكن اسـتـقالليـتهـا مـضمـونة

من الـدول الــكـبــيـرة كـضــمـانـة بالد الــبـلـچــيك . ولـكن ال أمـل لـهـؤالء األقــالـيم الـصــغـيـرة
بـاحلصـول علـى ضمـانـة الدول األوروبـوية . واحلـالـة هذه يـكـون دب الروس الـكـامن على
حـدود هذه األقـاليم مـتأهـبّاً الفـتراسـهم متى سـنحت له الـفرصـة . فمـاذا تُرى يـكون حـينـئذ
ـنكودى احلظ ? . أيـحصل األرمن وأهالى سـورية على عـيش رغيد ورفـاهية حال هؤالء ا
ـا هم حـاصـلـ عـلـيه اآلن حتت حـكم الـدولة حـال حتت نـير سـلـطـة الـروس الـعـنـيـفة أكـثـر 
ـا يـأمـنـون عـلى الـعـثـمـانـيـة ? . أيـأمـنـون عـلى أنـفـسـهم وهم بـ شـدقى دب الـروس أكـثـر 
أنفسهم اآلن وهم فى حضن دولة األتراك ? . فإن كان رب األ له اجملد قد أبرم احلكم فى
خلقه فال حيلة فى التملُّص من أحكامه العادلة ; فهو األول واآلخر  وإليه معاد العباد

وهو العزيز القدير يُنفذُ أحكامهُ ويفعل ما يشاء .


