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واألمة والـوطن  تقول إن كل ما تـنقله اجلرائد
اإلنكـليـزيـة عن حوادث أرمـيـنيـا وفـظائع الـتُرك
فيـها حـقيـقى ثابت  وال يـرتاب فى صـحته إال
كل منـافق مضلل للـعقول  وإنـها بإتيـانها هذه
الــفـظــائع عــلى الـدولــة الــعـلــيـة صــادقــة مـحــبـة
لـدولتـهـا مخـلصـة الـنُصح لـسلـطـانهـا. أال قاتل

اللَّه األعداء الذين يتزيون بأزياء األصدقاء .
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يــجـد الــقــار فى هـذا الــعـدد
صــــــورة حــــــضـــــــرة مــــــاركــــــيــــــز
ســـــالـــــســـــبــــــورى رئـــــيس وزراء
إنكلترا وهو الرجل الذى أحرز

الــغــلــبــة عــلى حــرب األحــرار 
ونال أكثريـة لم ينلها ولىُّ أمر من
قـبل . فال تــسـتــغـرب إذا قـلت :
إنه يفـعل مـا يـقـول  وال تـعجب
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إذا ســألـتـك أن تـعــتـبــر كل كـلــمـة
يـــقــولــهـــا إنــهــا ذات تــأثـــيــر عــلى
ا ـسـتقـبلـة . و سيـاسة بـريـطانـيا ا
ــشـار إلـيه فى كــان كالم الـوزيـر ا
ـنـزلـة الـتى ذكـرتـهـا من األهـمـية ا
وجب على العثـمانيـ أن يعرفوا
مـــاذا يـــقـــول ? ومـــا هــو فـــاعل ?
ولـذلك اخــتــرتُ أن أنـشــر مــقـالهُ
عن أرمـيـنـيـا فى مـجـلـس األعـيان
عـــلى إثـــر تالوة خـــطـــاب جاللــة

لكة قال : ا
ال حـــاجــــة إلى اإلفــــاضـــة فى
سئلة األرمنية  فقد الكالم من ا
كفانى مـؤونة ذلك حضرة اللورد
روزبـيرى  ولـكـنـنى أقول : إنى
على وفاق تام مع حضرته  وقد
قــبــلـنــا الــسـيــاســة الــتى رسـمــتــهـا

احلكومة السابقة  وبذلنـا وسعنا إلجرائها « استحسان » وقـد حصلنا على قدر معلوم من
صـاب األعظم  وعـندنا قـاطعات الـتى نالـها ا التأكـيدات أن سـتجرى اإلصالحـات فى ا
أنه ال يـخشى تكرار تلـك الفظائع اخمليـفة واجلرائم الفـظيعة فى الـوقت احلاضر  إال أننا لم
نـتمـكن بعـد من احلصول عـلى ضمـانة أكـيدة  تـكفل لنـا قيـام تركـيا بـتلك اإلصالحات .
فإلى هذه الغاية يجب أن نوجه مساعينا  وقد حصلنا حتى اآلن على العضد التام الفعال
من حكـومتىّ فـرنسا وروسـيا (استـحسان )  وهـا  أعلنـتا رغـبتهـما التـامة فى البـقاء على
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االتـــفـــاق مـــعـــنـــا إلى الـــنـــهـــايــة (
ضجيج استحسان ) .

أمـا مــا أظــهــره الــســلـطــان من
الـتـأخـيـر والـتـسـويف  ومـا قدَّمه
مـن األعــذار الـــتـى ال نــعـــتـــبـــرهــا
صـحيـحة وال صـادرة عن حكـمة
ورزانــة  فـهــو نــاشئ عن انـقــيـاد
احلـكــومــات الـتــركــيـة إلى ضالل
استـولى عـلـيهـا  وغـرور أمسك
بزمامـها حتى اآلن . والـظاهر أن
الـسـلـطــان يـخـاف أن يـأتى بـعـمل
لكته ينـشأ عنه تضحيـة استقالل 
الظاهرى تـلك عاطفـة شريفة من
جـاللـــته تــــشـــعــــر مـــعه بــــهـــا حق
الشـعـور  إال أن استـقالل تـركـيا
وإن تـكن قد سجَّـلته شرائع أوربا
الـــــعـــــامـــــة ومـع أنه مـــــضـــــمـــــون
ـعـاهـدتىّ بـرلـ وبـاريز*  فـهـو
اسـتقالل خـاص لصـيغـة خاصة;
أعنى بـذلك أنه اسـتقالل مـوجود
بـســبب اتـفـاق ســائـر الـدول عـلى
عـدم مـسه  وعـلى تـأيـيـده أيـضـاً
وكـذلـك بـســبب أن اخلـطــر الـذى

قصود معاهدة باريس ١٨٥٦ ومعاهدة برل ١٨٧٨ . * ا
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شعـرت به الـدول ألول وهـلة من
اتبـاعهـا هذه السـياسة قـد تخفض
كـثــيـراً بـتــأيـيـد الـدولــة الـعـثــمـانـيـة
ا وحمـايتـهـا من األطمـاع الـتى ر
ـنحـها خـطرت لـدول أخرى . و
الــقــوة الــتى لــيــست لــهــا فـى حـد
نـفسـها  أصبـحت الـدول تخاف
من أنـها تـكون فـى سيـاسـتهـا هذه
حتـــمـى آلـــة لم تـــتـــحـــرَّك خلـــدمـــة
الـــســـعـــادة الـــبـــشـــريـــة والـــتـــقــدُّم
ـيل اإلنـسـانـى  بل ظـهــر مـنـهــا ا
إلى حـكـومـة ضـعـيـفـة  ومـنحت
حـرية تـامـة للـخـصومـة بـ الدين
ــصــاب الــذى واجلـــنس  وهــو ا
ــــمــــلــــكــــة مُـــــنــــيت به واليــــات ا

اضية . العثمانية كل القرون ا
ـمــلـكـة نــعم إن أوربـا أيَّــدت ا
العـثمـانيـة  ولكـنهـا صرَّحت فى

معاهـداتها على الـدوام بخوفـها من أنهـا فى منح تركـيا هذا الـتأييـد االصطنـاعى تكون قد
نـوى  وال بد لى من االعـتراف أننى جـلبت عـلى اجلنس الـبشرى شـراً يزيـد على اخليـر ا
ا كـنت ارتـاب به منـذ ٢٠ سـنة . إن حـضرة اآلن فى ريب من دوام احلال احلـاضـرة أكثـر 
رصـيـفى الــلـورد (روزبـيـرى) بـ فى خـطـابه أن اسـتـمــرار حـكم الـسـلـطـان مـتـوقف عـلى
خـطته وكـيـفيـة سـلوكه  فـإذا تعـاقـبت القـرون وبـقيت اسـتغـاثـة النـاس فى جـميع أنـحاء
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ــمـلــكــة الــعــثــمــانــيـة تــدوى فى ا
اآلذان مـــآلنــــة بــــالـــشــــكـــوى من
الـتـعـاسـة والـشـقـاء  فال أحـسب
الـــســـلـــطـــان يـــتـــجــاهـل أن أوربــا
تضجر يوماً ما من هذه االستغاثة
الــتى تُــرفع إلـيــهــا  فـتــزول تـلك
ـمنوحة اآلن القوة االصطـناعية ا
ـمـلـكـته  وقـد جـربت بـاجـتـهـاد
عظـيم ألقـنع احلـكومـة الـعـثمـانـية
بـــاخلـــطــر الـــعـــظــيـم الــنـــاشئ عن
مـســكـلـهــا احلـالى  ولــكـنـنى فى
الـوقت نفسه أكـدت لها أنه ما من
دولــــة أخـــــرى أشـــــد رغــــبـــــة من

احلكومة اإلنكليزية فى تأييد الدولة العثمانية  وإذا أُجيز لى أن أقول كلمة واحدة بلسان
ـعاهدات قـرَّر با األحزاب  أقـول إنه ما من حـزب أكثـر ميالً إلى حـفظ اسـتقالل تـركيـا ا
من احلزب الـذى أتشـرف بـاالنتـساب إلـيه إن السـلـطان يـرتكب خـطـاءً ليس أعـظم منه إذا
ـا يـخـافه من دفـعـته رغـبــته فى حـفظ هـيـئــة اسـتـقالله الـظـاهــرى ومـيـله إلى مـقـاومــة مـا ر
االعـتـداء عـلى امـتـيـازاته االسـميـة إلى رفض مـسـاعـدة الـدول األوروبـيـة وعـدم اإلصـغاء
لـنـصايـحهـا الـتى غايـتـها أن تـنـتزع من أمالكه الـفـوضى السـائدة عـلـيهـا  والـضعف الـعام
ساعدات. عاهدات  وجميع ا ملـكته إلى اخلراب رغماً عن ا الذى البدَّ من أن يُؤدى 

انتهى اخلطاب بنصه األصلى .


