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فى مـثـل هـذا الـيـوم الــسـعـيـد
مـن ســـنــة ١٨٧٦ مـــســـيـــحـــيــة
جـلس عــلى أريــكــة آل عـثــمـان
جـاللــــة ســـلــــطــــانــــنــــا األعــــظم
ومـــتــــبـــوعــــنـــا األكــــرم مـــوالنـــا
الــســلــطــان عــبــد احلــمــيــد خـان

الثانى .
وفـى مـــــثـــــلهِ مـن كل عـــــام
يـحـتـفل الـعـثـمـانـيـون اخملـلـصون
بـذكراه عيداً أينـما وُجدوا حيث
يــضــرعـــون إلى الــلَّـه تــعــالى أن
يـطيل سنى هذا الـسلطان احلازم
الـــذى كــان مـــنه أول مـــا جــلس
عــلى ســريــر الــسـلــطــنه أن وجه
فـــــــكــــــره إلصـالح حــــــال بالدهِ
ا رأى وتـرقـية شـعوبـه ; ولكـنّه 
االضــطــراب ســائـداً فـى أحـوال
ـــمـــلــــكـــة وأيـــدى الـــدســـائس ا
ـفـاسد األجـنـبـيـة تـبـذر حـبـوب ا
بــ أرجـــاء الـــبالد والــشـــعــوب
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مـنـقسـمـة عـلى نفـسـهـا لكـثـرة ما
أفـــــضت فـــــروق األحــــزاب إلى
االنــشــقــاق  اضــطــر أن يــتــرك

ــــهـم ويــــلـــتــــفـت إلى األهم  ا
فـــأخـــذ مـن ذلك احلـــ يـــعـــمل
ـقاومـة الـنفـوذ األجـنبى لـيـكون

الكل عثماني حقاً .
ــعـــلـــوم أن مـــحـــاولــة ومـن ا
اقـتالع جذور التـداخل األجنبى
من أرض السلطنة العثمانية بعد
مــــا وصــــلت إلـى طــــبــــقــــاتــــهــــا
ن أصعب األعمال الصخرية 
ــا يــســتــلـــزم ذلك من مــقــاومــة
الدول التى كانت قد نالت ذلك
ــســتــأثـر بــكل شئ فى الــنــفـوذ ا

ملكة .  ا
وهـكـذا  قـد اشـتـغل جاللـة
مـــوالنـــا الـــســـلـــطـــان عـــلى إثـــر
ــمــلــكه جــلــوسه فــوق ســـريــر ا

ـراس  وتـلك الـدول صـاحـبـات ذلك الـنـفـوذ يـحـاربن مـقـاصدهُ بـذلك الـعـمل الـصـعب ا
ـبـرورة وغـاياتـه الشـريـفـة وال يُـنكـر عـلـينـا الـقـرَّاء هـذا احلكم احلسـنـة ويـصـاددن رغائـبهُ ا
الصـارم بعـد ما مـرَّت علـيهم آيـات كثـيرة من تلـك احملاربات  وشـاهدوا كم أقـامت أمامهُ
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مـن الــصـــعـــوبـــات مـــا يــضـــعف
الهـمـم ويُوهـن العـزائم ولـكن
جاللــتهُ قــابل هـذه الــصـعــوبـات
بـالـعــزم والـثـبـات واســتـعـمل مـا
خص به من احلكـمة لفض تلك
شاكل مراعياً أحكام األحوال ا

والزمان.
وعـــــلـى ذلك  أصـــــبـــــحت
دولــة آل عـــثــمـــان بــإزآء الــدول
عــلى حـالــة هى فى غـايــة الـدقـة
واخلـطارة  ولـكـوننـا عـثمـانـي

مـــخـــلـــصـــ  ســـنـــجـــعل أهم
مبـاحثنا دائرة عـلى عالقة دولتنا

تبوعنا األعظم بواجب اخلدمة. مالك األخرى  علنا نقوم  مع ا
شاكل ; ألن ثورة أرمينيا لم يبق وقد دلَّت تبـاشير هذا العيد السعيد على قـرب انتهاء ا
لـهــا أثـر  وألن دروز حـوران قـد أخــلـدوا إلى الـطــاعـة  وألن ثـورة كــريت قـد أوشـكت
نـارها أن تـخمـد  وحـوادثهـا أن تـنتـهى بـسالم  ونحن نـؤمل أن ال يـكون بـعـد ذلك أمام
أنظار جاللة موالنا السلطان إالَّ االلتفات لإلصالحات الداخلية التى هى من يوم جلوسه

مالك اجملاورة . أقصى رغائبهُ حتى جتارى دولتنا العلية بهمته وفضله غيرها من ا
ـقام  نغـتنم الفرصـة لنرفع إلى دولـة الغازى مـختار بـاشا معـتمد جاللة وإنـنا فى هذا ا

ـعايدة وفـروض الوآلء اخلـالص بإزاء إقـبال هـذا العيـد السـعيد  الـسلـطان العـالى شعـائر ا
ألن دولتهُ قـد برهن بـأعمالـه فى كل تاريـخه على أنهُ الـعثـمانى اخملـلص لسلـطانهِ وبالدهِ 
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والـــقــائــد الـــبــاسل والـــســيــاسى
احملـنك  فــضالً عـمـا اشــتـهـر به

من العلم والفضل .
وفى اخلــــتـــام  نـــســـأل الـــلَّه
تــــعــــالـى أن يــــحــــفظ لــــنــــا ذات
سـلـطـانـنـا األعـظم عـبـد احلـمـيـد
خــان الـثـانـى  ويـجـعـل أعـيـاده
ُقـبلة خير أعياد األمـة العثمانية ا
الـــتى تــــضـــرع إلى الـــلَّه تـــعـــالى
حلـفظ الـسـلـطـنـة وتـأيـيـدهـا وهـو

ُجيب . السميع ا


