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* الصحيح : مرض.
** الصحيح : الشئون.

آب ; هذه األحوال منتـظرين حُسن نـتيجة فى ا
لـــكن ســـاء الـــظن  وكـــذبـت الـــنــتـــيـــجـــة تـــلك
ـقـدمـات  واتـفـقت الـدول الـثالث عـلى إلزام ا
الدولة الـعلية بـإجراء إصالحات قـد ال تنطبق ال
عـلى مـصـالح الــدولـة وال عـلى صـوالح األرمن
وتـشـدَّدن فى احلــجـة حـتى طــلـ جـواب الـبـاب
ـوافـقـة فى مـدة ٢٤ سـاعـة  فـظ أن الـعـالى بـا
الـدولـة ال جتـد بُـداً من اإلجـابـة ; إذ ال يُفـهم من
هـذا الــتـحــديـد إال الـعــزم عـلى شن الـغــارة عـنـد
ـوافـقــة  ثم جـاءت األخــبـار بـأن فـرض عــدم ا

الــبــاب الـعــالى أعــطى جــوابــاً غــيــر مـرضى * 
ـراقـبة واعـتـرض فـيه عـلى ما رغـبـته من إيـجـاد ا
بـغـيـر ذلك من الـشؤن ** الـتى ال تُـوافق سـيـاسة
الـدولـة . وقـد نـادت بـعـض الـصـحف الـروسـيـة
بـــلــزوم عـــقــد مــؤتـــمــر دولـى . والــذى نــراه أن
األرمن أمـة قــسَّـمــتـهـا األيــام  وأزالت حـيــاتـهـا

السـيـاسـيـة قـبل استـيالء الـدولـة الـعـليـة عـلـيـها 
فبقيت مثـلثة األقسام بـ روسيا وإيران والدولة
الــعـلــيــة  وال نـبــحث عن حــال الــقـســمـ ألن

الدول لـم ترد أن تسـتنـقذ أرمن إيـران وروسيا 
لم تـرد أن تــضع اســمـاً لإلصـالحـات األجــنـبــيـة
عـــلى أرمـن بالدهـــا . ولـــكل أســـبـــاب والشك
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* الصحيح : أرمنياً .

قام ـا ال يسع ا معلـومة عنـد رجال الدول  ور
الــكـالم عــلــيـــهــا . أمــا األرمن فـى بالد الــدولــة
ـة عـائـشـ فى ظل فـكـانــوا مـنـذ الـعـصـور الــقـد
الدولة الـعيـشة الراضـية بدون احـتيـاج إلى اتفاق
مع دولة أجنبـية  وال إلى عقد شـركات ثوروية
تـفـتـح دكـاكـيـنــهـا فى عـواصم أوروبــا . فـكـانـوا
ـقرَّبـ لدى أبـواب الدولـة فى تلك األيـام التى ا
ظـلمـة  ثم ازدادت تلك يُـعبَّـر عنـها بالـعصـور ا
احلظـوة والقربى بازدياد الـتمدُّن والترقى  حتى
صـار مسـتشـار اخلارجـية أرمـنيـاً ومتـرجمـة احلرم
الــهـمـايـون بـنت أرمـنـيــة ونـاظـر اخلـزيـنـة اخلـاصـة

ـاليـة أغـوب بـاشا أرمـنـياء  الـسلـطـانـية ونـاظـر ا
ــقــربـ من وأكـثــر الــســفـراء مـن األرمن وأهم ا
احلــــضــــرة الـــســــلــــطــــانـــيــــة من األرمـن ورجـــال
ـاب ـطبـوعـات اخلاصـ بـالتـكـلُّم عن أفكـار ا ا

من األرمن  وهــــكـــذا جـــمـــيـع دوائـــر الـــدولـــة
ومـصالح الـسـلطـنـة قد بـلغ فـيهـا األرمن فـوق ما
ا لـو قـدَّرنا ـسلـمـة . ور يـبلـغه أكـثـر األجنـاس ا
الـــعـــرب الـــذيـن هم أســـاس اإلسـالم والـــقـــسم
ــصـالح ــالك الـدولــة وأحـصــيـنـا ا األعـظم من 
سلم والتى فى يد األرمن التى فى يد العرب ا

ـسـيـحيـ ; لـوجدنـا هـنـا لك الفـرق الـعـظيم  ا
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واحلــــاصل أن الــــواجـب كــــان عــــلى األرمن أن
ــركـــز الــعـــظـــيم الــذى يُــحـــافــظـــوا عـــلى هـــذا ا
يحـسدهم عـليه نـفس األتراك  وأن ال يـجعـلوا
بينهم وب دولـتهم يداً أجنبية  حتى ال تفوتهم
ثـقـة الـدولـة ومـودة األمـة . وكـنـا نُـريـد أن نـوجه
اللوم على اجلنس األرمنى لو وجدنا فى عصب
األشـقـياء * ولو رجـالً واحـداً من أهل احلـيـثـية
وأربـاب العـلم والفـضيـلـة  فعـلمـنا من ذلك أن
أفـاضل األرمن وكـبراءهم وأصـحـاب الـنـاموس
ـــا هى شــراذم مـــنــهـم بــراء من هـــذا الــعــار  وإ
ســـافـــلــة مـن أخس الـــنـــاس مـــوقـــعـــاً لــدى ذات
أمـتهم طـلبـوا أن يـستـفيـدوا عوض ذمـتهم وأن
يُــسـتــخــدمـوا بــاسم الـوطــنـيــة ألفـكــار األجـانب
عنهم فلـهذا قصدوا أبواب أوربا أو استُؤجروا
عـلـيــهـا  فـتـشـكـلـت اجلـمـعـيـات الــفـسـاديـة بـيـد
أربـاب األغـراض  حــتى أنـهـم أوغـروا صـدور
سلمـ  وكدَّروا خاطر الدولة مواطـنيهم من ا
عنـهم بـأمور قـد ال يصـلـون إليـهـا  ولو وصـلوا
ـا يـستـفيـد بهـا غيـرهم وأقل سـوء نتـيجـة البد فإ
من حصـولهـا هى التـقاطع بـينـهم وب الـشعوب
األخرى وسقـوطهم من نـظر الهـيئـة االجتمـاعية
العـثمانية . فنـحن بغاية األسف  ال نتمالك أن
نُـــظــهـــر تـــعــجـــبــنـــا من ســـكــوت كـــبــراء األرمن

* األشقياء = الثوار .
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وأعـــاظــمـــهم وعـــلى األخص بـــعض الـــرؤســاء
ـسـتـقـبالت األحـوال مع الـروحـانـي اخلـبـيـرين 

أنـهم هـم األحق بـالــنُـصح واألولـى بـالــطـاعـة 
وكيـفـما كـان من األمـر فنـحن ال نـظن أن أحوال
ـداخـلـة الـواليـات الـسـتـة * الـتى أرادت الـدول ا
فيها تـنتهى على مـا يُريد األجانب  بل لـنا الثقة
ؤمن أن الكـافية فى حكمة جاللة مـوالنا أمير ا
تتالفى هـذه النازلـة كمـا تالفت أضعـافهـا بسداد
الـرأى واحلـزامــة  وأن تـشــمل مـراحــمه أولـئك
الذين مـا جرَّأهم عـلى خدمـة هذه األغراض إال
جـهـلــهم لـلـنــتـائج خــصـوصـاً وأنــهم مـأجـورون
مــسـخَّــرون . والـذى دلـنــا عـلى اهــتـمــام الـبـاب
سألـة  انتقال مركـز الصدارة العظمى العالى با
إلى عُـهدة حـضـرة دولتـلو فـخـامتـلو سـعـيد بـاشا
الــذى أسـبــر غــور الــســيــاســة  ومــارس أفــكـار
الدول أكـثـر من ٢٠ إلى ٢٥ سـنـة كـلهـا أمـضـاها
بـالــتـجـارب ومــكـابـدة األعـمــال الـرئـيــسـيـة وفى

سائل السياسية . أعماق ا

قاطعات التى احتلها العثمانيون من «أرمينية». * الواليات الست = أرمينية الغربية  ا
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األستانة فى ١٧يونيو ـ لم يبعث الباب العالى لليوم
جواباً بخصوص أرمينيا ألنه أُمهل مدة قصيرة .

عارضة فى إعطاء احلزب العسكرى مُعارض أشد ا
األرمن امتيازات .
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نقل إليـنا روتـر أمس خبـراً كان له دوى وتأثـير كـبير
عـــلى رجـــال الــســـيـــاســة وهـــو رفض الـــبـــاب الـــعــالى
طـلوبة من الـدول األوربيـة? فيهـا أشياء اإلصالحـات ا
وأبعـدت كل دولة أجـنبيـة فيـها منـها وهـو جواب حفظ
لـلـدولـة كرامـتـهـا ودل بـأجل بـرهـان عـلى رغـبـة جاللة
الــســلـطــان إلى تــعـمــيم اإلصالح فى واليــاته من غــيـر
ا ال تكـون نتائجه إال دوام تميـيز ب فريق عـلى فريق 
الــفــ وحتـــقــيق مــطــامع األعـــداء  وهى حــكــمــة من
اخلليفة ـ أعزه الـلَّه ـ تُؤيد ما اشتـهر عن عالى مقامه من

بعد النظر بعواقب األمور وفرط احلنو على رعاياه.
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وإنا ال نـورد شاهداً على ذلك  إال قبـوله استقالة
الـصدر الـسـابق بعـد أن أكثـر الـقول بـالرفض الـبات 
وأال يُبدل شئ فى نظام الواليات  ولكن جاللته لم
يــســتــحــسـن ذلك بل رأى اإلصالح ضــروريــاً  وأن

ـنافعه  البـدَ من إنفاذه فى أيـامه حتى تـتمتع الـرعية 
ويــظــهــر فــضـل أحــكــامه وخــالف بــذلك آراء بــعض
ــقــربــ غــيــر أنه اشـــتــرط قــبل كل شئ األحـــزاب وا
ـداخـلـة األجــنـبـيـة فى األحـكـام حـرصـاً عـلى رفض ا
سـالمـة الــدولـة مـن عـواقب مــضــراتـهــا فى مــسـتــقـبل

األيام .
ونـــحـن أبـــعــــد من أن نُــــصــــدق أقـــوال اخلــــصـــوم
رجـف من أن الـدول ستـناقـشه فى هذا االمر  إذ وا
عاهـدات والقوان لم يُطـلب إال حقاً شرعـياً نتيـجة ا

ويُؤيد جانبه فيه أنصار العدالة واإلنصاف  وما برح
احلق متصدراً على الباطل فى كل ح .

ومهـمـا أبرق اإلنـكـليـز وأوعـدوا فلن يـخـوفنـا هذا
اإلبراق واإلرعاد  إذ هم فى واد واحلقيقة فى واد .
سألة عند واللَّه قادر على أن يحقق األمل  فتنتهى ا
هـذا احلــد  وتـدخل احلــكـومــة الـعــثـمـانــيـة فـى عـهـد
موالنـا عبد احلميد فى عصر من الـتقدم والنور يحمد
عـلـيه األواخـر األوائل وتــتـوفـر فـيه أســبـاب الـسـعـادة

والسرور .


