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مـن جـمــلـة األفــكـار الــسـامــيـة
الــســلــطــانــيــة الــتى عــلــيــهـا يُــبــنى
اإلصالح ويــزداد األمل بـتــحـسن
األحـوال  أن جاللـتهُ أمـر بـتـرقى
٢٣ رجالً مـن رجـــــال الـــــفـــــرقـــــة
احلـميـدية إلى وظـيفـة قبـطان ذلك
ن عــقــاب سـالطــ آل عــثــمــان 
ســـفك دمــاء األبـــريــاء واســـتــبــاح

األعراض .
ومن األخـــــبــــار األخـــــيــــرة أن
رحـمـة الـسـلـطـان شـمـلت األرمن
بـأسـرهم فى األســتـانـة  فـأصـدر
أمـرهُ الـعـالـى بـالـتـفـتـيش عـلى كل
أرمنى هـنـاك وإلقـاء الـقـبض على

كـل مـن ال عــــــمـل لـهُ مــــــنـــــــهم 
وكذلـك صدر األمـر بـوضع عالمـات مـخصـوصـة من قـبل مـأمـورى الضـابـطـة عـلى أبواب
اضـية أن وضع هذه الـعالمات كان البيـوت التى يسـكنهـا األرمن  وقد برهـنت احلوادث ا

مقدمة لسفك دماء األهالى .
ـشـاهـيـر فى جـريـدة الـفـيـغـارو إن وقـد قـال الـكـونت دى شـوروردى من كُـتَّـاب فـرنـسـا ا
الـسلطـان يُخـطئ فى اعتمـاده على اخـتالف الدول كمـا اختـلفوا فى حـرب القر  وأنهُ ال
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يــســتـــطــيع االعــتـــمــاد عــلى ذلك
اآلن. أما األمـيـركـان فـقـد أخذوا
ــسـائل احلـاضـرة فى االهـتــمـام بـا
فـى تــركــيــا وقـــالت جــرائــدهم ال
نـدرى بـأى حق يـجـوز حلـكـومـتـنا
ــــرســـلـــ أن تـــســــمح بــــإهـــانـــة ا

األميـركـان جملـرد عـدم اتـفاق دول
ـسـتر أوربا عـلى الـعـمل  وقال ا
كــــوربـــرت الــــنــــائب األمــــيــــركى
ذابح «أخـشى أن ال تـنتـهى هـذه ا
ـــدافع ومـــثل تـــقـــد إالَّ بـــدوى ا
االحتـجاج على الـورق للسـلطان
مــــثل إرســــالـك عــــدة ألــــوف من
كــراريـس ديــنــيـــة تــعـــلــيــمـــيــة من
ــرســلــ إلى زنــوج جــمــعــيــات ا

إفريقيا » .
وقـال مكاتب الدايـلى تلغراف
إنهُ مــــــنــــــذ قــــــبل الــــــســــــلــــــطـــــان

باإلصالحات الـتى طلبها الـسفراء قد ذُبح من األرمن ٢٠ ألف نـفس  وال يجهل أحد من
عارفى احلقائق أن السلطان مسؤول رأساً عن هذه الفظائع .

وقـالت الصحف : إن الغـاية من إرسال أساطـيل الدول إلى مياه تـركيا حمـاية النصارى
ظاهرة وليس تقسيم تركيا وهى فلسفة لم نُدرك معناها ففى سنة ١٨٨١ حدثت مثل هذه ا
ا مضى البـحريـة من قبل الـدول  وقيل وقـتئـذٍ أن القـصد مـنهـا غيـر ما نـوهمهُ الـناس لكـن 
الوقت القصير ظهرت نتائجها  فكانت تسليم دولشينو للجبل األسود وتساليا لليونان .
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ـا الـروسـيـة وقــالت الـنـوڤـوفــر
«يـسـرنـا أن اإلنـكـلـيـز أصـبـحـوا ال
يــــنــــفـــرون كــــالــــعـــادة مـن الـــرأى
الصـواب  وهو اإلجـازة لروسـيا
أن حتتـل األستـانـة  ألن هذه هى
الــنــتــيــجــة الــتى ال بــدَّ مــنــهــا حلل

سألة الشرقية » . ا
وقـد أرســلت حـكـومـة روسـيـا
إلى قـنــاصــلـهــا فى األنــاضـول أن
يُسَّكنوا روع النصارى واألرمن
ـنـعــوهم عن كل حـركـة من وأن 
شـأنـهـا مــنح تـركـيــا حق الـدعـوى
بـالـثورة  ثـم إن وزارة اخلـارجـية
الروسية بـعثت إلى قناصلها هناك

الــتـعــلـيــمـات الــسـريــة الـكــافـيـة 
وجـبهـا فـيمـا إذا زحفت ليـجـروا 
جــيـوش روســيــا عـلى أرمــيـنــيـا .
أمـورين رسالة وقد كتب بـعض ا
إلى الـسـلـطـان قـال إن كـامل بـاشا
ــواله ولـدولـته كــان يـنـوى الــشـر 
فــاضـطــرب الــسـلــطــان اضـطــرابـاً

صـالح الدولـة إال ساعة عـظيـماً حـتى أصابـته حمى شـديدة وأصبـح ال يستـطيع االشـتغـال 
واحدة ولديه أحد أجناله يُالزمه مُالزمة الظل  ويوصل إراداته إلى الوزراء .
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وقـالت الـنـوڤــوسـتى أن تـركـيـا
تقدر أن تـرسل ١٨ فرقة كل مـنها
٣٠ ألف عسكرى  فعلى روسيا
إحـــــضــــار ٦٠ ألـف جــــنـــــدى فى

مقابلة ذلك .
وفى الــتـلـغـرافـات األخـيـرة أنه
حــدث مــعــركــة فى كــنــديــا قــرب
خـانــيــا انـهــزم فـيــهـا األتــراك أمـام
الـــثــائـــرين بـــعــد أن ســـقط مـــنــهم
أربـعـون رجـالً بـ قـتــيل وجـريح
وقـــــــــال وزيـــــــــر اجملـــــــــر األول أن
مـظاهـرات الـدول كان لـهـا نتـيـجة
حسنـة ; إذ هى قد أجبـرت الباب
العـالى على الـعزم الـثابت إلعادة
ـسيـحي  وأن الـنظـام وحمـاية ا
الـدول عـلى تـمـام االتفـاق لـتـأيـيد
الـــــــسالم وأن األســــــاطـــــــيل قــــــد
أرسلت إلى الشرق لهذه الغاية .
وقـــــــد طــــــلـــــــبت الـــــــدول من
السـلطان أن يُصدر فـرمانات تبيح
لــكل دولــة أن يـكــون لــهــا دارعـة
تـقـيم فى مـياه األسـتـانـة فـأجاب

هذا الطلب .
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