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ـستـقلـة الـتى تُطـبع بالـلـغة الـعربـية والـتـركيـة واألرمنـيـة والفـرنسـويـة واإلنكـليـزية فى احلـرة ا
باريس ولندن وجنيفـاوبول وأثينا ومصر . إن ما نـراه من هجوم التداخل األوربى وتقاذف
أمواجه عـلى الدولة  يـنذر بتـغريق ما بـقى لدينـا من االستقالل الـوطنى . وما نُـشاهده من
ـسألة األرمنيـة التى أقلقت خـاطر جاللتكم بـعد أن أُهملت زمانـاً طويالً يدعونا استفحال ا
أن نلتمس التفضل من جاللتكم والسماح لنا بأن نُبين ألعتابكم سوء األحوال التى وقعت
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اتـصـلت بى نـسـخـة فـرنـسـاوية
ـها إلى نـوى تـقـد من الـعـريـضـة ا
جاللـة الـسلـطـان عـبد احلـمـيد من
شـــبـــان تــركـــيـــا األحـــرار بــطـــلب
اإلصالح  وأظن أن جــــمـــعــــيـــة

ـنـشور  مـهـمـة قـامت بأمـر هـذا ا
وعــــهـــدت إلـى صـــاحـب كـــشف
الـــنــــقـــاب األمـــيــــر أمـــ أرسالن
بـــتـــولـى نـــشـــر الــــرســـالـــة حلـــزب

األحرار وهذا نص العريضة :
جاللـة السـلـطـان عـبـد احلـمـيد

الثانى األعظم موالى :
ــوقــعــون عــلى هـذه يــعـرض ا
الــعــريـضــة من مــعــاشــر الــكــتـاب
وأصـحــاب الـصـحـف الـعـثــمـانـيـة
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ا يذهب بحقوق رعيتكم  ويُقلق سلم أورربا ويشغل خاطر جاللتكم ويُخلُّ فى والبحر 
ـطـبوعـات احلرة غـرض فى عرض ـستـقبل بـاسـتقالل الـبالد العـثـمانـية . ولـيس ألرباب ا ا
ـنكوب نفـعة العـامة  وترديـد صدى األهالى ا هذه الشـكاية عـلى مقامـكم العالى سـوى ا

احملـزونـ الـذين يـتـحـمـلـون أثـقـال الـفـاقـة ومـظـالم احلـكـام بـغـيـر أنـ وال عـويل واليـزالون
ـا انـطوت يـدعـون اخلالق حلـراسـتـكم  ويسـألـونه تـعالى جلاللـتـكم سـعود الـلـيـالى واأليام 

لوكية. عليه ضمائرهم صدق الوالء وقد اإلخالص لساللة آل عثمان ا
وأصبح هـؤالء األهالـى الضـعفـاء الذين تـوفرت فـيهم الـنبـاهة والـفطـانة واجلـد والنـشاط

ملكة العثمـانية بعبارة كلها فيـها ا
ـــقـــام اخلالفـــة احـــتـــرام وإجـالل 
اإلسالمـــيــــة . فـــلـــقــــد ضـــعـــفت
ـمـالك احملـروسـة وانـحـط شـأنـها ا
وفـســدت فـيـهــا اإلدارة وتـخـربت
الــــذ  وســــقــــطـت احملــــاكم فى
هــــاويــــة اخلـــســــران  فـــضــــاعت

احلــقــوق ومــات فـــيــهــا الــعــدل 
وزال األمن من الــبالد واســتـولى
االضـطراب٠ والفـزع على جميع
الـواليات واستعـمل احلكام أنواع
العـسف واجلـور فيـمـا عُهـد إلـيهم
من حـــكــومـــتــنــا وقـــامت بــيـــنــهم
الــــرشــــوة ســــوق تــــضــــرب بــــهــــا
األمـــثـــال وعـمَّ الـــظـــلـم فى كل
األنـحاء  وظـهـر الفـسـاد فى الـبر



µ≤¥

مـلكة نقـوم بالدفـاع عن أهالى بالدنـا واالشتغـال بهـمة ال يعـتريـها الكالل فى إعـالء شأن ا
العثمانية وراحة أهل أوطاننا وحتسن أحوالهم .

فـلـيـسـمح لـنـا إذاً أن نـعـرض علـى جاللـتـكم فى هـذه األحـوال الـتى نـحن فى كـدر مـنـها
وعناء بـأننا مـنذ صدور إرادتكـم الشاهانـية بتـعطيل الـقانون األسـاسى الذى أنعـمتم به على
األمة فى أول تولـيتكم  قد فقـدنا جميع حـريتنا بكل مـزاياها حتى تـلك التى كنا نـتمتع بها
أيـام أسالفكم  فـضـاعف ذلك أسـباب االخـتالل وتـرك احلكـام ألنـفسـهم  فـنسـوا مـا هو

وحُــــسن الــــطـــاعــــة مـــهــــجـــورين
مــخــذولــ ال يــســتــطــيـعــون رفع
الـصوت للـتصـريح بشـكواهم من
ــ اجلــائـرين  ألن أفــعـال الــظــا
احلــكــام وأعـــوانــهم مـــتــحــفــزون
لــلـوثــبـة عــلى كل من لم يــخـضع
لـظـلــمـهم  ولـم يـسـكـن سـكـون

الرضا لفظائعهم .
ولـقـد رأيــنـا أن اجلـرائـد احملـلـيـة
فى البالد الـعثمانية مُـلجمة بلجام

من نارٍ ال تستطيع اخلالص منه 
فــهى ســاكــتـة خــرســاء  فــلـذلك
الـــتــزمــنــا نــحن مـــعــاشــر الــعــبــيــد

اخمللصـ أن نُهاجر مـن أوطاننا 
ونـــتــغـــرب فـى أنـــحــاء األرض 
فنـتدرع بـدروع احلريـة التى نـتمتع
بـهـا فى الـبالد األجـنـبيـة ألجل أن
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ـا يجـعل القـانون الـعادل راقـبة عـلى إدارة العـمال  كان الـقانـون مفـعوالً بـه  ولكن عـدم ا
احملكم لغواً ال أثر له كما هو ب جلى لدى جاللتكم .

وإن أجنح عالج لـهـذا اخلــطب الـفـادح عـلى حـسب رأيـنـا الـقـاصـر  هـو إحـيـاء الـقـانـون
ـبـعــوثـان» الـذى هـو الـكـافل الــوحـيـد لـنـظـام اإلدارة وسـعـادة األســاسى وإعـادة «مـجـلس ا
األهــالى وقـوة احلـكــومـة . فـإذا اجـتــمع نـواب األمـة حــول الـعـرش الــسـلـطــانى أمـكن لـهم
إصالح األحوال وإعزاز شأن الدولة حتت نـظركم العالى ومسـاعدة وزرائكم . وبناءً على

كــامن فـى نــيــتــكم الـــشــريــفــة من
حُــسن الـرعــايـة وجـمــيل الـعــنـايـة
نـحـو رعـايـاكم  وازدادوا إقـداماً
فـى اجلــــــور وعـــــــتـــــــوَّاً فى ظـــــــلم
ـسـاكـ  وقـد كانت الـضـعـفـاء ا
قـوة الـقـانـون األسـاسى تُـسـاعـدنـا
عـــلى كــشف الــســـتــر عن أولــئك
احلـــــكــــام الــــذين خــــانــــوا عــــهــــد
جاللــتــكم  فــنــدفع بـواســتــطــهـا
ســـــوء أعـــــمـــــالـــــهم وفـــــظـــــاعـــــة

أحكامهم.
ومــادامـت اجلــرائــد احملــلــيــة ال
جتـــســر عــلى نـــشــر احلـــقــائق فــإن
األهـالى يبـقون فى قـبضـة جمـاعة
من احلـكام اجلـائرين يـفعلـون بهم
األفاعـيل واجلـرائم الـتى يُعـاقـبهم
عـليهـا القـانون عقـاباً شـديداً  لو
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ـكن بـغيـر هذا الـنـظام  أن نـدفع الـتداخل األجـنـبى الذى سـيـقضى عـلى مـا بقى فى أنه ال 
ومعـلوم أن أوربـا لم تصل إلـى عزهـا وقوتـها إالَّ بـفضل هـذا النـظام  والريب أن أيـدينـا  
اجدين بـالبقاء على لك عن آبـائكم ا جاللـتكم ال تسمحـون أن يضمحل مـا ورثتموه من ا
ـســئـول أن يُـلـهم ـصــائب  والـلَّه ا هـذه احلـال الــسـيـئـة الــتى تـولَّـد عـنــهـا مـا نـحـن فـيه من ا

ملكة . جاللتكم األخذ بيد احلرية  وأن يوفقكم إلى ما فيه صالح ا

ـت فى نـفوسـنا  هـذا االعتـقاد ا
قد جتاسرنـا مباشرة أن نلتمس من
بـاشرة هذا جاللتـكم أن تتنـازلوا 
العمل اجللـيل الذى أوقفنـا حياتنا
عــلى إدراكه  ولــسـنــا نــبـرح عن

الـسـعى وراءه بـكل جـد وإقدام 
لـعـلـمــنـا أنه يـؤول إلى رفع شـأنـنـا
وإعـزاز أوطانـنـا . ونحن واثـقون


