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اغتنم اجلـاحدون فرصـة حادثة جـدَّة التى جاءنا
بـهــا لـسـان الـبـرق  وقـامـوا يـبـنـون عـلـيـهـا الـعاللى
والـقـصـور فــهـوَّلـوا وعـظَّـمـوا احلـادث  وقـالـوا إنهُ
سـيـكـون سـبـبـاً لـتــداخلٍ جـديـد وضـغطٍ شـديـد من

جانب الـدول الـتى وقع االعتـداءُ عـلى قنـاصلـها 
وبـنوا تـهـويالتـهم عـلى سـفـر مدرعـةٍ إنـكـلـيـزية من
الـسـويس إلى جـدة وصدور األمـر لـغـيـرها بـالـسـفر
إلــيـهــا من عــدن مع أن احلــادثـة لم تــخــرج فى حـد
ذاتـهـا عن كـونهـا من قـبيـل احلوادث اإلفـراديـة التى
تـعددت أمـثـالهـا فى كل جهـةٍ انـتشـر فيـهـا األشقـياء
والـلــصــوص وقـطَّــاع الـطــرق  وبـيــان احلـادث أنَّ
قنـصل إنكلتـرا ونائبه وسكـرتيرة وقونـسالتو فرنسا
وقـــنـــصل روســـيـــا فى جـــدة  خـــرجـــوا مـــعـــاً إلى
الصيد وأوغلوا فى الصحرآء  فلقيهم العربان
وسطوا عليهم سطو اللصوص فأوقعوا بهم  ولو
كـان الصـيَّـادون غيـر أولئك الـقنـاصل لـنالـهم نفس
ذلك االعـتداء  ألن احلـادث لم يُقـصد بهِ الـوقيـعة
فى رجـال الـدول  بل أن الـغـايـة مـنه الـسلب  أو
ا يـكون قد تصوره العربان  وقد رأوا سبب آخر 

عتدى عليهم سالحاً . مع ا
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ا انـصـرفت عـنـايـة الـدولـة الـعـلـية إلى ردع وطـا
ا ألـقت الـقبض أولـئك األشـقيـاء وتـأديبـهم  وطـا
عـلى كـثـير من جـمـوعهم ; ألنـهم عـثـرة فى طريق
نزَّهون عن األغراض نصفون ا البيت احلرام  وا
يـذكـرون اعـتـداء هــؤالء الـقـوم مـراراً عـلى عـابـرى
السـبيل من احلـجَّاج  حتى أنـهم اعتدوا فى الـسنة
الــسـالــفـة عــلى احملــمل الــشـريف وبــعض احلــجَّـاج
ـرُّ مـوسم من مواسم ـصريـ والـسوريـ . وال  ا
احلج بـــدون أن نـــســـمع أخـــبـــار اعـــتـــدائـــهم عـــلى
قـاصـدى الـبـيت الــكـر  والـدول األوربـيـة تـعـلم
ون من ـسلـم أنـفسـهم متـأ ذلك وال جتهل أن ا
تــلك الــزُمــر  فــبـعــيــد إذاً أن تُــعــتـبــر هــذه احلــادثـة
مــوجَّــهــة إلى الــقــنــاصل بــروح الــتــعــصب  ونــيَّـة
اإليـقـاع فى رجـالـها كـمـا يـدَّعى اخملـالـفـون . وهذه
بـليـتـنا فـيـمن يتـربص الـفرُص لـلـتهـويل واإلرجاف
كــــأن هــــذه احلــــوادث وأمــــثـــالــــهــــا ال تــــقع إال فى
مالـك األخرى طاهرة األراضى العثـمانيـة  وأن ا
ـة خالـية مـنـها  فـهى فى رأيـهم جنَّـات وأهلـها سا

من احلور ـ أستغفر اللَّه .
نـعم  ال نُنـكـر أن مـثل هـذا االعـتـداء مـسـتـنـكر
ن اعـتـدوا ويـجب تـأديب فـاعـلهِ واالنـتـقـام مـنـهم 
عـلـيـه أيَّـاً كـان  كـمـا سـنـراه مـن اهـتـمـام احلـكـومـة
الـعـثمـانـية فى مـحـاكمـة أولـئك الـطغـاة ومـعاقـبـتهم
بـالــصـرامـة الالزمـة  ولـكـنـا ال نـرى لـهـذه احلـادثـة
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أهــمــيــةً تــســتــوجـب قــيــام الــدول ألجــلــهــا  وقـد
أصــابت جــريــدة الــفـارد الــكــســنــدرى  وهى من
ــعـروفــة بـالــنـزاهـة ـعــتـدلـة ا جـرائــد الـقُــطـر احلــرة ا
والـرصـانـة فى قـولـهـا  إن هـذا احلـادث ليـس بذى
كن أن يترتب أهميـة فى السيـاسة احلاضـرة  وال 
عليه نـظر سيـاسى لدى الدول ; ألنـه حادث سطوٍ
ـا أقلـقوا الـراحة فى واعتـداء من العُـربان الـذين طا
تـلك اجلـهـات . وهــذا صـواب ال مـراءَ فـيه  وكل
ـذهب  ويـنـطق بـهذا منـصفٍ عـاقل يـذهب هـذا ا
الــقـول إال الـذين يُــريـدون بـنـا شــرّاً  ويـقـولـون إن
هـذه احلــادثـة جـاءت ضـغـثـاً عـلى إبـالـة * وبـئس مـا

يقولون .
ومن غـرائب الصـدُّف التى يـستـخدمـها األعداء
فى مدعـياتهم وأقـوالهم  إن القـناصل الذين وقع
عـلـيـهم االعـتـداء فى جـدة  هم مـن رجـال الدول
سألة األرمنية  وهذه الشكَ تحـدة فى ا الثالث ا
صدفة غريبـة فى بابها كأن الـزمان مساعد لألعداء
عــلى نــكـايــتـنــا  ولـكن ذلك ال يُــعـتــد به والــعـبـرة
قاصـد واحلقـائق  ال بالصـدفة واالتفـاق  ولنا بـا
فى حـكمـة جاللـة مـوالنـا اخلـليـفـة األعـظم ونـبـاهة
رجــالـه مـــا يــدفـع األوهــام ويُـــزيـل كلَّ إشـــكــال .
وعـــلى كـل عــثـــمـــانـى صـــادق أن ال يـــتـــخـــذ هــذه
ـرَّة ـصـادفـات  ومــا يُـنـبـنى عـلــيـهـا من األقـوال ا ا

* بلية على بلية.
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موضـعاً لـليـأس والقـنوط  بل يـجب بعـد االتكال
ؤمـن عـلى اللَّه أن يـتكل عـلى حـزم موالنـا أميـر ا

وعلى ما للدولة من الصَّولة والبأس والقوة الهائلة
الـــتى إذا جُـــمـــعت من أطـــراف األرض حتـت رايــة
الهالل ارجتت لهـا البسيطـة وقلبت كيـانها  فكفى
أعـداءنـا * تـخـويـفـاً وتـهـويالً أن الــلَّه مـؤيـد بـيـمـيـنه

نيع . القوية جانب اخلالفة وعزها ا
ــقـالــة بــعـد وُرود األخــبـار وقـد سُــطّــرت هـذه ا
نبـئة باحتاد سفـراء فرنسا وإنكـلترا وروسيا البرقـية ا
على طلب اجلواب من البـاب العالى سريعاً  فيما

نوى إجـراؤها فى أرميـنيا  يتـعلق باإلصالحـات ا
ـقـالـة من وقـضت عـلـيـنـا الـضـرورة بـأن تُـعـدّ هـذه ا
مواد اجلـريدة قبل ورود اخلبر  عـما إذا كان الباب
العـالى أجاب الـسفـراء إلى طلـبهم أوالً . وعـليه
فمـا يكون قد ورد بعد ذلك ننشره بـالصفحة الثالثة
الحظة والنقد  أما ا يقتضيه اخلبر من ا مشفوعاً 
اآلن فإنـنا مـقتـصـرون على الـكالم فيـما نـقلـته إليـنا
األخبار األخيـرة  فال يخفى على القُراء أن شركة
ـصــادر قـد ــنـابـع وا ـعــلــومـة ا روتــر الــتـلــغــرافـيــة ا
اعتادت التهـويل واإلرجاف فيما تنقله من األخبار
الـتى لـدولـتــهـا شـأن مـهم فـيــهـا  حـتى أن الـبـعض
ــاضـى أن الـــعالقـــات قــد تـــوهَّـــمـــوا يـــوم األحـــد ا
انقـطعـت ب إنـكلـتـرا والبـاب الـعالى  وأن احلـالة
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بـاتـت فى سـوء الــدرجـات . واألمـر وإن يــكن فـيه
بـعض الـشـدة من جـانب بـعض الـدول بـخـصـوص
سـألة األرمـنيـة  إال أن احلالـة ليـست كمـا توهمه ا
اخلائـفون والدولة العلـية أشد من تلك الدول رغبةً
ـطلوبـة  ورجال الدولة فى إدخال اإلصالحات ا
هم الـــذين اقــتـــرحــوا أكــثــرهـــا فى اجــتــمـــاعــاتــهم
ومـفـاوضـاتـهم عـلى الـسـفـراء  كـمـا تـثـبـتهُ جـرائـد
األسـتانـة ; ولذلـك لم يعـترضـوا عـلى الئحـة تلك
طالب اإلصالحات اعتراضاً جوهرياً ; ألن أكثر ا
ــسـتـقـيـمـة صــادرة عن آرائـهم الـسَّـديــدة ونـيَّـاتـهم ا
وهى الـتى كان فى الـعـزم تـنفـيـذهـا قبل شـبـوب نار
الــثــورة األرمـنــيــة األخــيــرة الــتى لــو لم تــســتـعــمل
احلــكـومـة الـعـثـمـانـيـة صـرامــتـهـا فى إطـفـائـهـا ومـنع
اسـتفـحالهـا  لتـفاقـمت تفـاقمـاً عظـيمـاً واستـعمال

ذابح  هذه الـصـرامة هـو الـذى يُسـمـيه البـعض بـا

* الصحيح : يقرءوا.
** الصحيح : اإلجراءات.

وبـعـضـهم اآلخـر بـالـفـظـائع وهـو فى الـواقع ردع وتـأديب لـلـبـاغـ كأنـهـم لم يـقرأوا * فى
قـوانـ الـدولـة ومـنـهـا قـانـون اجلـزاء الـهـمـايـونى أنَّ من يُـحـرّض عـلى الـثـورة والـعـصـيان
واخلروج عن طـاعة الـدولة  يُـجازى بـاإلعدام  ونـظن أنهم يـعلـمون أن جـميع الـقوان

تـنص على ذلك نصاً صريـحاً . فممـا قدمناه نقالً عن جـرائد األستانـة من أن الباب العالى
كان لهُ الرأى الـراجح فى جتهيز مـواد اإلصالحات اآلنفة الذكـر  يُستنتج أن الـدولة بعيدة
عن رفض هذه اإلصالحات واالعتـراف بها  والبدَّ أن تـأتينا الـتلغرافـات التاليـة لتلغراف

رغوبة . روتر ناقلةً لنا أن الباب العالى قد وافق قطعياً على اإلجراآت ** ا
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ووجه اجلزم بـإمكان موافقـة الباب العالى  هو
ـصـلـحـة الـدولـة فى أرمـيـنـيـا  ـشـروع مـوافق  أن ا
الـــلـــهـمَّ إذا لم يـــكن قـــد تـــغـــيَّـــر أو حتـــوَّر زيـــادةً أو
نقصاناً ففى هذه احلالة البدَّ أن يكون للدولة نظر

آخر حلفظ مـصلـحتـها وعدم الـغض من كرامـتها 
فإن روح الـشرف والـغيـرة مـادامت تنـفخ فى صدر
ـوافـقـة عـلى ما كل عـثـمـانى  فـليس مـن السـهل ا
قدسة يخالف مصـاحلنا فـإن مصاحلـنا العثـمانيـة ا
تُفـدى فى سـبيـلـها أرواح ماليـ من اخلـلق قبل أن
يـتــمـكن األرمن بـدسـائــسـهم من جـرّ الــضـرر إلـيـنـا
ـشـروع على واخلـروج عن طـاعـتـنا . أمـا إذا بـقى ا

حـاله وكــان جاللـة اخلــلـيـفــة آمـراً به راضــيـاً عـنه 
فـخروجـه إلى دائرة الـعـمل به وتـنـفـيـذ أحكـامه من

أسهل األشياء.
ـا يـهم اإلخـالص إبداؤُه فـى فـاحتة هـذه كلـمـة 

دَّعـ كـما يُـريد . هـذا العـدد بـشأن أحـوالنـا الـعثـمـانيـة احلـاضرة الـتى يـفيض فـيـها كـلّ من ا
راد بـهم هنـا هم الذين يدَّعـون حب الدولـة وراء ستارة الـطعن بـها  ويتـوقعون ـدَّعون ا وا
لـهـا الـسوء  وال يـتـمـنون لـهـا خيـراً  وإذا قـالـوا إنهم يـطـلـبون مـنـهـا اإلصالح أرادوا بذلك
تداخـل األجانب واسـتـطـالـتـهم علـى البالد  ولـكن لـو تـعـقَّـلوا األمـر لـتـيـقـنوا أن دون ذلك
ـغرورين يـظنـون ابتالع أهـوال وقد أعـجبـنـا قول رجلٍ من الـعثـمـانيـ الصـادق أنَّ هـؤُالء ا
بالدنا سهالً  وال يـعلمـون أن البالد التى افـتتـحناهـا بالسـيف  وأهرقنـا فى سبيل امـتالكها
الـدماء  وتوالت عـليـها الـسالط واخللـفاء ال تـذهب من أيديـنا وفيـنا بـقيـة من القوَّة أو فى
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* الصحيح : تزل .

عــروقــنــا نــقـــطــة من الــدم . هــذا  فــلـــيــتــعــقَّــلــوه
وليـتدبَّروه قبل أن تذل * أقـدامهم بكلمـةٍ يعلم اللَّه
مـــا يــكــون من عــواقــبــهــا . أمــا ذهــاب األســطــول
اإلنكلـيزى من ميـاه اإلسكنـدرية إلى بيروت  فال
يُــخـشـى مـنه ســوء أو مـكــروه فـهــو من قـبــيل زيـارة
األساطيل األجنبية لإلسكندرية وبيروت وغيرهما
وقــد كــانت بـــيــروت وجــهـــته قــبل تـــهــويل بــعض
ـهوّلـون صحـة هذا اجلـرائد وتـقوّالتـها  وسـيرى ا

ـياه  الـقـول عـنـد مـا ينـقـلب األسـطـول عن تـلك ا
ـا قيل من أن ذهـابه إلـيهـا ناشئ من ولم يـكن شئ 
ـسألـة األرمـنـيـة كـأنهم صـاعب الـطـارئـة عـلى ا ا
يقولون إن الـباب العالى إذا لم يوافق أو لم يُصدّق
على الئـحة اإلصـالحات األرمـنيـة احتل اإلنـكلـيز
بــيــروت  كــمــا احــتــلُّــوا مــصــر . ألــيس ذلك من
األفكـار الصبيانيـة ? فإذا كان األمر كذلك ال تلبث
الـــدول أن تــنـــتــحل غـــداً ســبـــبــاً آخـــر  وتــضع لهُ
مشروعاً وتدعـو الباب العالى إلى التصديق عليه
فإذا أبـى احتـلت أزمـيـر مـثالً . وهـكـذا إلى مـا شاء

ــا نـحن آل عــثـمــان أُلـعــوبـة فى أيــديـهم  الـلَّـه كـأ
عـدمـنـا النـخـوة واحلـمـاسـة  وعـدمـنـا الـقوّة ولم
يـبقَ فـينـا بـطل يسـتلُّ سـيفـاً عـلى ح أن الـدولـة لو
رفــعت الـرايــة الــشــريــفــة  ودعت إلـيــهــا أبــنــاءهـا

خلــضـعـت أمـامــهـا قــوات األرض رهــبـةً وخــوفـاً 
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شهـد الذى تـهتز له كلّ ولكن ال أراهم الـلَّه ذلك ا
نسمةٍ حية .

ـقــالـة أن حــادثـة جـدّة وزبــدة الـكالم فى هــذه ا
لـيـست لــهـا أهـمـيـة تــدعـو إلى الـقـلـق  وسـتـنـتـهى
عتدين واحلكم عـليهم بالعقاب حاكمة العُـربان ا
الـصـارم وأن مسـألـة أرمـينـيـا ال خوف مـنـهـا  فهى
البد أن تنتـهى على ما يوافق إذا لم تـكن قد انتهت
حــتـى اآلن  وحـصـل الــتــصـديـق عــلى الئــحــتــهـا
مـادامت اإلصالحـات الـتى وقـفــنـا عـلى مـآلـهـا فى
بعض اجلـرائـد من مـرغـوب الدولـة الـعـلـية  وجلَّ

أمانى احلضرة العلية السلطانية .


