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ـــســـألــة ـــاضـى بـــشـــأن ا قـــال اإلخالص فـى الــعـــدد ا
األرمنية ومطالب السفراء فى األستانة العلية  إن الدولة
العـلـية ـ أيـدها الـلَّه وأعـز لواءهـا ـ ال تتـأخـر عن التـصديق
على الئحـة إصالحات أرميـنيـا والتوقـيع عليـها إذا كانت
مــنـطـبــقـةً عــلى رغـائب احلــضـرة الـســلـطــانـيـة ومــقـاصـده
احلـميـدة  ومـادامت غيـر مُـجحـفـة بحـقـوق الدولـة . أما
إذا كانت مـتجاوزة احلد وفيـها مسيس لـلحقوق العـثمانية
ـقـدَّسـة فال يُـوافق الـبـاب على بـنـودهـا  وقـد نـقـلت لـنا ا
األخـبـار الــتـلـغـرافـيــة أن الـدولـة قـد اعــتـرضت عـلى هـذه
الالئـحة وبـلَّغـت اعتـراضهـا للـسفـراء  فلم يُـصدق كالم
ــرجـفـ الـذين ذهـبـوا أن الــدولـة البـدَّ أن تُـصـادق عـلى ا
ا ال يُمكن أن هذه الالئحة مهـما يكن من أمرها  وهذا 
يتصوَّره عاقل من خـلق اللَّه  فإن للدولـة حقوقاً تُحافظ
عـلــيـهــا بـكل قــوتـهــا  وال تـتــخـلَّى عــنـهــا وشـرف األمـة
العثـمانيـة يُطالـبهـا بها . وقـد صح ما أبداه اإلخالص من
أن الـدولـة سـلـكت مـسـلك احلـزم والـشـهـامـة  ولم تُـبالِ
باحتاد ثالث دول أمامهـا اجتمعت لتُنيل األرمن امتيازات

ال حقَّ لــهم بـهــا  فـاعــتـرضت عــلى أحـكــام الالئـحـة 
والسـيـمـا ما تـعـلَّق مـنـهـا بحـصـر الـقـوة اإلداريـة فى أيدى

وظف من أهالى تـلك الوالية الثائرين على احلكومة  ا
وال يخفى ما فى هذا االمتياز من اإلخالل بحقوق الباب
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* جتاوزت جريدة «اإلخالص» احلـقيقة ; إذ إن مـعاهدة برلـ ١٨٧٨ الدولية الـتى وقَّعت عليـها الدولة
ادة «٦١». العثمانية بكامل إرادتها قد أقرَّت إجراء «إصالحات» فى الواليات األرمنية الست حسب ا
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العالى وسلطته الرفيعة .
وقد صـمت الـتلـغـراف بعـد ذلك  فـلم ينـقل لـنا خـبراً
جــديــداً بــعـد مــا كــان من اعــتــراض الـدولــة عــلى الئــحـة
السـفراء  ولعلَّ هذا السكوت نـاشئ عن انصياع السفراء
وأخـذهم األمـر بـأسـبـاب الـتُّـؤدة والـتـأنى  وسـيـر اخملـابرة
بينهم وب الـباب العالى تـوصالً إلى حلٍ مرضى وتعديل
عـادل فى بـنـود تـلك الالئـحـة  وهذا مـا نـأمـله ونـتـوخَّاه ـ

ا ادَّعت بـصداقة الدولـة العلية  فإن تلك الـدول التى طا
واليـزال بـعـضـهـا يُـعـلن هـذه الـدعوى  يـجـب أن تُبـرهن
على صداقـتهـا بإخالص الـنيَّة  وعـدم االنحـياز إلى قومٍ
ــسـون وهــمـهـم إثـارة الــفـ وقــتل الــراحـة يُــصــبـحــون و
ـشــاكل كــمـا ثــبت ذلك جلـمــاعـةٍ مـن اإلنـكــلـيـز وإحـيــاء ا
أنـفـسـهم  فـقـامـوا يُـنددون بـاخلـطـاب األخـيـر الـذى ألـقاه
اللـورد سـالسـبـورى ويعـتـرضون عـلى أقـواله  ويعـقدون

االجـتماعـات لبيـان افتراء األعـداء وتبرئـة رجال الدولة 
ا اتُهموا بهِ ظلماً وعدواناً .

والــرأى الــغــالب أنهُ البــدَّ أن يــتــوصَّل الــبــاب الــعــالى
وســفـراء الــدول الـثالث إلى نــتـيـجــة يـتــحـد اجلـمــيع عـلى

اعتدالهـا  بحيث ال يكـون فيها إخالل بـحقوق الدولة 
ـأمــول أن تـكـون فـرنـسـا وروسـيـا خـصـوصـاً أقـرب إلى وا
هـذه الـنـتــيـجـة من الـدولـة الــثـالـثـة  فــإن جـرائـد بالدهـمـا
التزال تُـنـادى أنهـما سـاعيـتـان فيـما يـحفظ لـلـدولة الـعلـية
حـقوقـهـا  وأنهـما كـفـيلـتان دون غـيـرهمـا بإكـراه إنـكلـترا
عـلى اجلالء عـن وادى النـيـل  فمـن يغـار عـلى هـذا احلق

ال يتغاضى عن تلك احلقوق .


