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هى دولـة إنكـلتـرا التى غـرَّرت األفهـام طول هذه
دلسـاتها  وأرادت أن تـنال بذلك شـباباً األحقـاب 
ــنـحـنى كــبـراً  ولـيس كل مـا يُـورد وجـنـة عــمـلـهـا ا
ــدروك . فـإلـيـكم  مـعــشـر الـقـراء مـا ـرء  يــتـمـنى ا
ـسـئـلة األرمـنـية اقـترحـته عـلى الـباب الـعـالى بـشأن ا
ـرة  ولـعل الــعـجب يـســتـجـلب تـبــسـمـاتـكم هـذه ا
ـتــتـابـعــة  لـتـعـرفــوا أن هـذه الـدولــة مـا خُـلـقت إال ا
إلقالق الـعـباد بـطـلب مـا يسـتـحيـل وهذه هى الـبـنود
الـتى اقــتـرحــتـهــا  نـقالً عن جــريـدة صــدى الـشـرق

الغراء :
أوالً : تقليل عدد الواليات .

ثانياً : تقد كفالة الختيار الوالى .
ثـالـثـاً : الـعـفو الـعـام عن األرمن احملـكـوم عـلـيهم

نفي ألسباب سياسية . وا
نفي . هاجرين وا رابعاً : رجوع األرمن ا

خـامــســاً : تــنــظـيم قــطــعى لــلــدعـاوى اجلــنــائــيـة
واحلقوقية اجلارية اآلن .

ســادسـاً : الــنــظــر فى حــالــة الــســجــون وأحـوال
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سجون . ا
راقبة إجراء اإلصالح سابعاً : تعي مأمور سام 

فى الواليات واألقضية .
ثامناً : تشكيل جلنة مراقبة تُقيم فى األستانة .

تاسـعاً : تـعويض اخلسـائر واألضـرار التى حلقت
باألرمن فى مواقع ساسون وثالورى وغيرهما .

ذاهب ـتعـلقـة بتـغييـر ا ـسائل ا عاشـراً : تنـظيم ا
الدينية .

حــــادى عـــــشـــــر : احملــــافـــــظــــة عـــــلى احلـــــقــــوق
منوحة لألرمن وإجراؤها بتدقيق . واالمتيازات ا
ثــانى عــشــر : تــنــظــيم أحــوال األرمن فـى ســائـر

واليات الدولة .
هذه هى اقـتراحات اإلنكليز عـلى دولتنا العلية 
وإذا رفع الـلَّه الـغـشـاوة عن بـعض األبـصـار وتـأمـلوا

تـأمـل احلـكـيـم  رأوا أنـهــا مـطــالب حـمق مــطـلق 
وذلك جلملة وجوه :

أوالً : ألن الدولـة العـلـية دولـة مـطلـقـة التـصرُّف
حرة فى أعمـالهـا  وليـست ملزومـة باخلـضوع ألمر
ـالـكـهــا الـتى ال دخل لـدولــة أجـنـبـيـة آمـر فى نــفس 

فيها.
ـذاهب واألديان ال يُـمكن ثانـياً : إن ما يـتعـلَّق با
أن يكون حتت قيـد تشترط به اإلنكليز  إذ ليس كل
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مـذهب هناك بـروتستـانيـاً وال كل دين مسيـحياً  بل
أن هـناك مـذاهب وأديانـاً كثـيرة ال تـقدر اإلنـكلـيز أن
تــتـداخل فـيـهـا بـاسم حـمــايـة ديـنـيـة أو غـيـرهـا إال إذا
ـا يـدحـضه كل ذى عـقل  فال تُـقـابل إال احـتـجت 

بالصفع وال جتد غير الدفع .
ثـــالــثـــاً : إن مــســألـــة افــتـــقــاد الــســـجــون هى من
مـتـعـلقـات داخـلـية الـدولـة  وال قـانون وال مـعـاهدة
تُبيح لبريطانيا التداخل إال إذا رضيت به على نفسها

وفى نفس جزيرتها .
ـراقـبــة الـتى تُـريـد إنـشـاءهـا فى رابـعـاً : إن جلـنـة ا
نـفس دار الـســعـادة ال حـاجـة لــهـا مع وجـود احملـاكم
الـنــظــامـيــة والــعـدلــيــة وغـيــرهــا من مـوانـع كل ظـلم
وإجـحـاف  وهى لـيــست بـأشـفق مـن الـدولـة عـلى

رعاياها .
فـما حـجـتـهـا وما بـرهـانـها إذا سُـئـلت عن حـكـمة
ـطالب أشـرعـة جديـدة تُريـد أن تـسبق إنـكلـترا هذه ا
فى وضعهـا كل األ أم تصاغـرت الدولة إلى درجة
أن حتتقـرها مثل دولـة إنكلـترا  وتقـترح علـيها ما ال
يـــنــال ذلك رجـع بــعــيـــد  وهى إن كــانـت عــلى مــا
عـهدنـاهـا به من بـعض احلـكمـة الـقـلـيلـة ال نـظن أنـها
جتـهل مـا هـنـالك من األخـطـار  وإال فـسـتـعـلم غـداً

أى الفريق أقوى ساعداً وأشد مراساً .
يوسف فتحى


