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مـا أسرع  مـا صدق قولى فى
ــاضى عـن صــرامــة أول الــعـــدد ا
الـلــورد سـالـســبـورى فى مــعـامـلـة
احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة  فـقد كـتب
دولـتـلـو رسـتم بــاشـا سـفـيـرهـا فى
لندن إلى وزير اخلارجية العثمانية
مـــــــا مــــــؤداه . أذن لـى الــــــلــــــورد
ـقـابـلـته  وأول مـا سـالـســبـورى 
قاله لى إنه ال يستطيع مقابلتى إال
بــرهـــة قــصــيـــرة جــداً فـــأنــبــأته أن
احلكومة الـعثمانـية ال تُعارض فى
ـــادة ٦١ مـن مــــعــــاهـــدة إنــــفــــاذ ا
بـرلـ ولـكـنـهـا تـأبى قـبـول جلـنـة
ـراقبة فقاطعنى دوليـة للسيطرة وا

الـلورد قـائالً : ال فـائـدة من اإلطالـة ولـيس عنـدى  إال تـكـرار ما قـلـته لكم : فـإن رفـضتم
ادة ٦١ وعـينا جلـنة دولـية  وأعلم جـيداً إنكم ذلك طلـبنا من الـدول عقـد مؤتمـر وأنقذنـا ا
قاومـة كانت العاقـبة تقـسيم تركيـا قال رستم بـاشا  فلمـا سمعت هذا إذا بـقيتم على هـذه ا
ـشـؤم وأنا الـكالم اغـرورقت عـيـنـاى بـالـدمـوع  وأسـرعت إلى إبالغ دولـتـكم هـذا اخلـبـر ا

مريض .
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ـادة ٦١ من عُـهـدة بـرلـ أمـا ا
فهذا نـصها بـاحلرف الواحـد فائدة
ن ال يـعرفـها  وقـد سبق ذكـرها

شير . فى العدد الرابع من ا
ـــادة ٦١ : الــــبـــاب الــــعـــالى ا
يتـعهد بأن يجـرى بدون تأخير فى
الـــواليــــات الـــتـى ســـكـــانــــهـــا من
األرمن ســــــــائـــــــر اإلصـالحـــــــات
والـتـحـســيـنـات الـتى حتــتـاج إلـيـهـا
أمـورهم الـداخـلـيـة  وأن يـتـعـهـد
بـتــأمـيــنــهم من تـعــدى اجلـراكــسـة
واألكراد  ويفيد الدول األجنبية
ـرة عن الـتشـبثـات التى رة بـعد ا ا
أخذها لهذه الغاية  وهى تُراقب

كيفية إجرائها » .
وفى مـقـالـة افتـتـاحـيـة لـلـدايلى
نيوز ما مـؤداه أن سلطان تركيا قد

اقتبس عـلى ما يـظهـر احدى عادات الـغرب  وهى أن يُـحيى ليـله سهـراً فى جلـسات دولته
كما فـعل فى بعض الليـالى التى أحياهـا سهراً للـنظر فى مسـألة أرمينيـا  وقد سرنا ذلك من
جاللته  ألن كل مـا من شأنه التفـريق ب اإلصرار واجلهل وعـدم االهتمام الـوحشى يعود
بالـفائدة على أرمينـيا  ومعلوم أن احلكـومة التركية طـلبت أن تتولى بنفـسها إصالح أرمينيا
ـانيا ليتوسط وهى قد أهانت أوربـا بإقتراحها هـذا  كما أن السلطـان سعى لدى إمبراطور أ
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ــســـألــة  فـــخــاب ســـعــيه . فى ا
وأعـظم أعـمال احلـمـاقة والـطيش
الـتى قـام بـهـا الـبـاب الـعـالى  هو
مـحـاولــته تـخـويـفــنـا عـلى سالمـة
الـهـنــد بـعـرضه عـلـى أمـراء الـهـنـد
احتـجاجـاً على سيـاستـنا  وكفى
أن نـسـتـنـتج من هـذا الـتـصـرف أن
إصـرار تـركــيـا أصـبح عـلى وشك
الـــزوال  فــــتـــعـــود إلى رشـــدهـــا

وتقبل النصيحة .
وقــد قـالت الــتـيـمـس : إنـنـا ال

نـخـاف من فــرنـسـا عـلى هـنـدنـا 
ألنــهـا بــخالف روســيـا لــيس لــهـا
مواصالت برية مع حدود الهند
واصالتنا وليس لهـا إال االكتفاء 
الــبـحـريـة  فـمــتى اسـتـطـاعت أن
تفـعل ذلك كـرهـاً ال نخـسـر الهـند

فقط  بل نخسر مركزنا العام فى الـعالم . وهذا يُشير إلى عدم اهتمام إنكلترا بعداء غيرها
لو تظاهروا به .

وأغــرب من كل شئ مــا أورده تـلـغــراف هـافــاس من أن األتـراك أحــرقـوا قــريـة أوبــيـدنـو
البـلـغـاريـة وقتـلـوا الـكـثيـر من سـكـانـها  وال أعـجب إذا صح اخلـبـر فـإن إهـمال الـسـلـطان
ـاضى يؤدى إلى هذا الـعمل الـفظيع اجلـديد  وما دام الـسلـطان ال يهـتم إال بإنشـاء جريدة ا
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بـــإدارة الـــقس مـــحـــمـــد أفـــنـــدى
لــويس الـصــابـوجنى  أو بـتــعـيـ

جــــواســـيس ودفع رواتــــبـــهم فال
خـــيـــر فى هـــذه الـــدولـــة وال أمل

ببقائها .
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ــســألـة األرمــنــيــة أن تـبــلغ نــقــطـة مــا أوشــكت ا
االنتـهاء إال وكان لها من الـعالئق ما أحبط مساعى
أدعـيـائـهـا ونـكب عن جــانـبـهم وأمـال بـحـظـوظـهم
واستـلفت إليهم أنـظاراً اغضت طويالً وأرجع لهم
ـة تلك غنـيمـتهم بعـيد الـتطواف لـبسـة حالهم الـقد


