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بــشـرتــنـا األخـبــار األخـيــرة الـواردة من األســتـانـة
الــعـلـيـة بــانـتـخـاب لــفـيف من نـبال * األمــة وسـراتـهـا
لـــلـــذهــــاب إلى الــــواليـــات األرمـــنــــيـــة ومــــبـــاشـــرة
اإلصالحات الالزمة فيها . وقد بلغنا أن شاكر باشا
رئــيس هـذه الــلـجـنــة قـد تــعـهَّـد لــلـذات الــسـلـطــانـيـة
ثـلى التى تـود ـ حفـظها بـالوصول إلى تـلك النـقطـة ا
الــلَّه ـ الــوصــول إلــيــهــا  أال وهى بـث روح الــعـدل
ونـــشــــر رايــــة األمن بـــ األهــــلــــ عـــلـى اخـــتالف
نزعاتهم وأن جاللـة السلطان األعـظم أبلغ سفراء
الـدول عن عـزمه وصدور إرادته الـشَّـاهانـيـة بتـعـميم
اإلصالحـات لـيس فـى أرمـيـنـيـا فـقط  بل فى سـايـر

الـواليـات العـثـمـانـية الـتى يـشك بـحـسن انتـظـامـها 
بــحــيث ال يــكــون لـــلــدول من مــداخــلــة مــاديــة وال
سيطرة أدبية عـلى أحوالنا الداخـلية  كما جرى فى
ــصـريــة والـذى تــبـين أن ســفـراء الــدول قـد الـديــار ا
أقنعت بهـذه الوعود الصـادقة إالَّ سفيـر إنكلترا  لم
يزل يـسـتخـدم التـهـديد والـوعيـد  ويُـحتم بـوجوب

ـداخالت األجنـبيـة فى إدارة األحـكام الـعثـمانـية  ا
األمـر الـذى ال يُــمـكن أن يـتم  ألن تـســلـيم الـدولـة
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تـقدَّمـة من سفـراء الدول  يـكون الـعلـية بـالاليحـة ا
عـبـارة عن تـسـلــيم الـبالد إلى األغـراب . نـعم  إن
مـوقـفنـا جتـاه الـدول ال يخـلـو من اخلـطارة غـيـر أن ما
ذال* مــا نــطــلـــبه حــقـــاً  فال خـــوفَ عــلــيــنـــا مـــن
الـتغدى ** وعـندنـا أن النزوع لـلدفـاع عن حقـوقنا
ـا ـقــدَّسـة بــحـد احلـســام أشـرف لــنـا من الــتـســلـيم  ا
يحطُّمن كرامتنا ويُعتبر مقدمة لزوال مجدنا . وماذا
يـنجم يـا تـرى إن تـصديـنـا لـلدفـاع عن حـقـوقنـا بـقوة
السالح ? إال تقـهقرنا وبـلوغ الدول الثالث مـتمناها
فـى آخـر الـنــهـار فـهـب أنـهـا ظــفـرت بــنـا  فال لـوم

عـلـيـنـا وال عـار بل نكـون أجـريـنـا مـا وجب عـلـيـنا 
على أن الدول تـعلم ما يـتلو هذا الـعناد من األضرار
فى الشـرق والـغرب  وال جتـهل سـوء العـاقب  فو
احلالة هذه وجب على اإلنكليز أن يفقهوا احلديث
ويُــفــكـروا فى الــعــواقب الــوخـيــمــة الـتـى حتـدث من

جرى تـصديهم لإلسالم وعـبثـهم فى راية السالم 
بل يـأكـدوا *** ويـعــلـمـوا أن نــتـيـجــة هـذه األضـرار
ـا لديـهم من الدوارع سـتـعود عـليـهم  وال يـغتـروا 

واخر . وعلى الباغى تدور الدوائر . والبواخر ا

* الصحيح : مازال.
** الصحيح : التعدى .

*** الصحيح : يتأكدوا.
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