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كـنا نـروم أن نسـتـطرد احلـديث  ونـستـرسل الكالم فى
موضـوعنا الذى بدأنا فـيه  « وهو كيف ننال االستقالل »
ـباد حـرصـاً عـلى فـائدته وحـبـاً فى بث األفـكـار احلـرَّة وا

الـصـحـيـحـة بـ أهـالى بالدنـا احملـبـوبـة الـتى أوقـفـنـا الـنـفس
خلدمـتـها وآلـيـنا عـلى أنـفسـنا أن ال نـكـتتب إال مـا يُـفيـدها
ـباد الـتى لم تـنـشـأ اجلـرائد إالَّ ويـنـفـعهـا تـلك األفـكـار وا
لــنــشــرهــا ولم تــقـم إالَّ لــبــثــهــا وإذاعــتــهــا  ولــكن أبت
الـظـروف احلـاضـرة إالَّ أن حتـول دون مـرامـنـا وتـمـنـعـنـا عن

الكالم بهذا الصدد فى هذا العدد .
ذلك ألن الــفـتــنــة األرمـنــيـة فـى األسـتــانـة الــعــلـيــة الـتى
حـدثت فــجـأة عـلى غـيــر انـتـظـار ونــوَّهـنـا عـنــهـا فى الـعـدد
ـاضى  أصـبـحت اليـوم الـشغـل الشـاغل لـرجال األقالم ا
وضوع الوحيـد ألصحاب الصحف وجماعة الكتاب وا
فـلم نـرّ بداً واحلـالـة هـذه من إبداء رأيـنـا فـيهـا  وإن كـنا لم
ـسألة عند بـداية ظهورها على نقصر عن الـكتابة فى هذه ا

سبيل اإلجمال واالختصار .
ـاضى : إن الـتـلـغرافـات الـعـمـومـية لم قـلـنـا فى العـدد ا
تـنـبئـنـا بـتفـصـيل هذه احلـادثـة   ولم تـرو لنـا وقـائعـهـا على
عالتـهـا  حـتى نـستـطـيع إبـداء رأيـنـا فـيـهـا  ولـذا اكـتـفـيـنا
بــنـصح رجــال الـدولــة لـلـمــبـادرة إلـى حـسـمــهـا بــالـتى هى
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أحسـن قبل أن تـتداخـل الدول فى شـأنهـا فـتهـضم حـقوقـنا
صاحلنا  كما جرت عادتها معنا . وتعبث 

ولكـنا لم نـلبث أن عـثرنا عـلى هذه الـتفصـيالت برمـتها
التى نقلها إلينا البريد بعد أن ضنَّ علينا بها البرق .

« وملخص اخلبر على مـا روتهُ اجلرائد اليونانية وغيرها
من اجلـرائــد الـيـومـيـة  هــو أن األرمن جتـمـهـروا فى شـارع

غـــلــطـــة فى الــســـاعـــة األولى بــعـــد ظــهـــر يــوم األبـــعــاء 
ُجاهرة فاعترضتهم اجلنـود العثمانية  ومنعتهم عن هذه ا
ـظاهـرة  فـما كـان مـنـهم إال أن قاومـوهـا ومن ثم ابـتدأ وا

الهياج واالضطراب .
وكــــان األرمن يــــحــــمـــلــــون فى أيــــديـــهـم األســـلــــحـــة
سدسات  ثم توجهوا إلى البنك العثمانى  واتخذوهُ وا
حـصـنـاً لهم وطـفـقـوا يـطـلقـون الـرصـاص من نـوافـذه على
ـارة  والـعــسـاكـر تُـهـاجـمـهم لـتـخـرجـهم بـالـقـوَّة  وهم ا
يـصـدونهـا ويـقاومـونـها وكـثـر فى أثـناء ذلك الـقـتل والذبح
فى شوارع األستانـة وجميع أطرافهـا  وخصوصاً فى كل
حىّ يـسـكنـهُ األرمن  وعلـى صورة تـقـشـعر مـنـهـا األبدان

وترتعد لها الفرائص .
وعــنــد ذلك  أرسل الــســفــراء الــرســائل الــبــرقـيــة إلى

شـؤومة * دولـهم لتـكـون على بـصيـرة من هذه الـواقعـة ا
دلهمة . كما هو الواجب حتماً فى مثل هذه الظروف ا

ا ا عـلم الـسر إدجـر فنـسنت مـدير الـبـنك  العـثمـانى  و
تجمهـرين فى البنك  وطلب حدث  ذهب بنفسـه إلى ا
إلـيـهم أن يـعـقدوا الـصـلح  ويـخـرجـوا بـدون أن يـتـعرَّض
َّ بـيـنـهم وبـيـنهُ االتـفاق لـهم أحـد بأذى عـلى اإلطالق  و

شئومة. * الصحيح : ا
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عـــلى أن يُـــغـــادروا الـــبـــنك وال يـــنـــســـفـــوه  ثُـم خـــرجــوا
وسالحـهم فى يـدهـم فأطـلـقـت اجلـنـود الـعـثمـانـيـة عـلـيـهم
ـثل فقـتل من الـطرف عـدد ليس الـرصاص  وقـابلوهـا با
ـ إلى يـخت الــسـر إدجـر بـقـلــيل  والـبـاقــون سـاروا ســا
فـنسـنت . ثم ركبـوا البـاخرة وأرسـلوا إلى مـرسيلـيا  ولم

يسمع عنهم بعد ذلك خبر من ذلك احل إلى اآلن » .
هذه حـقـيقـة احلـادثة الـتى قـامت لهـا اجلـرائد  وقـعدت
وتـواتـر ذكــرهـا عـلى األلـسـنـة   ودار حــديـثـهـا فى جـمـيع

احملافل واألندية فى هذين اليوم .
وقد ذهـبت اجلرائـد مـذاهب شتى فى سـبب هذه الـفتـنة
وعـلة حدوثهـا  فمن قائل : إنهـا دسيسة إنـكليزيـة دبرتها
الــلــجــنــة األرمــنــيــة فى لــنــدن  وظــهــرت آثــارهــا فى دار
الـسـعادة . ومن قـائل : إن األرمن فى األسـتانـة هم الذين
أحدثـوا هـذه الـثـورة من تـلـقـاء أنفـسـهم ; لـيـوجـهـوا أنـظار
أوربا إلى سوء حالتهم وما وصلت إليه درجة تعاستهم .
وذهب فــريق آخــر إلى أن األرمن نــقــمــوا عــلى الــبـاب

الــعـالـى ألنه أسـاء مــعـامــلـة بــطـريــركـهم  وأراد إبــعـاده 
فـــهــالـــهم األمــر  وأرادوا االنـــتــقـــام له واألخـــذ بــثــأره 
فـأحدثـوا هـذه الفـتنـة  لـيقـيـموا احلـجـة علـى سوء تـصرف

الباب العالى من هذه الوجهة .
ـذاهب  ولـكن مـهــمـا تـضــاربت األقـوال وتـشــعـبت ا
فـالكل مـجـمعـون عـلى أى حال أن هـذه الـفتـنـة جاءت فى
غــيــر مــحــلـــهــا ولم يــجـنِ مــنــهــا األرمـن غــيــر اخلــســارة
والضرر وأنهم هم الذين جـلبوا الوبـال على أنفسهم فى
هــذه الـدفـعـة  وأضـاعـوا كل حـقـوقــهم ومـطـالـبـهم بـهـذه
اخلـفـة والــطـيــاشـة الـتى لـم يـكن يـنــتـظــر الـعُـقالء حــدوثـهـا



≤∂π

منهم حتى أن بعض اجلرائد اإلنكليزية نفسها التى قامت
لــتـعـضــيـدهم واألخـذ بــنـاصـرهم  لـم يـسـعــهـا إالَّ إظـهـار
االسـتـياء مـن فعـلـهم والـتـبرء * من عمـلـهم ونـسـبـتهم إلى
الـنزق واجلنـون  وقالت ضـمنـاً : إن احلكـومة اإلنـكلـيزية
ال تنـصـر الـعـصـاة والـثـائرين  بـل هى تريـد تـأيـيـد الـعـدالة
ورفع مـنـار احلـريـة وإعـطــاء كل ذى حق حـقه من جـمـاعـة

ظلوم . الضعفاء وا
ألنـهُ إذا كــان قـــصـــد األرمن من إحـــداث هـــذه الـــثــورة
ا توجـيه أنظـار أوربا إليـهم  فهـذه احلادثـة فى حد ذاتـها إ
تـزيـد ســخط الـدول عــلـيـهم وتــنـحــيـهـا عــنـهم  ألن هـذه
الـدول تـفـضل طـبـعـا أن تـتـبـرأ من قـوم يـظـهـرون الـعـصـيان
والـتمـرُّد عـلى حكـومـتهم بـاسـمهـا  وحتت رعـايتـها أولى

من تعضيدهم ومساعدتهم .
وأمـا إذا دنت غـايـة األرمن من ذلـك إقـامـة احلجـة عـلى
ــا أظـهــره نـحــو بــطـريــركـهـم من الـقــسـاوة الــبــاب الـعــالى 
والشـدة كما يزعمون واالعتراض على احلـكومة العثمانية
عـامـلـة السـيـئـة  فـهذا أيـضـاً خـطاء ** فاضح عـلى هـذه ا
وجـهل عــظـيم  ألن احــتـجــاج الـرعـيــة عـلى حــكـومــتـهـا
واعـتـراضهـا عـلـيهـا ال يـكون بـإطالق الـرصاص وامـتـشاق
احلسام وسفك الـدماء مهمـا كانت احلالة  وكـيفما قضت
الـظـروف  وقــد كـان الـواجب عـلى األرمـن أن يـنـتـهـجـوا
سبيالً أسـلم عاقبـة وأضمن جناحـاً من هذا توصالً إلى نيل

أغراضهم ومآربهم .
وقصارى القـول إن ما آتاه األرمن فى هذه الدفعة  لم
يقع لـدى جمـيع العـقالء مـوقع القـبول واالسـتحـسان كـما

* الصحيح : التبرؤ.

** الصحيح : خطأ.
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اعـتــرف بـذلك كل مــيـال لـهــذه األمـة ومـظــاهـر بـنُــصـرتـهـا
ومساعدتها .

على أننـا ال يسعـنا إالَّ أن نقـول ـ على كل حال ـ إن كل
صائب والنوائب التى أحاقت وحتيق باألمة األرمنية هذه ا
ا كلها منشأها * من جهة والدولة العلـية من جهة أخرى إ
ســوء تــصـرف الــدول األوربــيــة وانــقــســامــهــا عــلى ذاتــهـا
وجـنوحـهـا إلى الـطـمع واجلشع واالسـتـئـثـار بالـنـفع  كـما

أثبتنا أكثر من مرة .
فـكـأن هذه الـدول قد آلت عـلى نـفسـهـا أن جتعل ديـارنا
وبالدنا مـرسحـاً لتـمثـيل أدوار سياسـتهـا وإظهـار منـافسـتها
ومـعـاكـسـتـهـا  ونـحن ال جنـنى من وراء ذلك إالَّ اخلـسـائـر
والــضـرر وإال فـلــمـاذا لـم تـسـلـك دول أوربـا سـبــيل احلـزم
والسداد فى حسم الفـتنة األرمنـية األولى ? األمر الذى لو
شاكل اجلديدة ا سمعنا بوجود مثل هذه ا َّ فعالً  كان قد 

ريعة . واحلوادث ا
تـفـعل أوربـا مـعنـا كـل ذلك حتت اسم نُـصـرة اإلنـسـانـية
وتـأييـد احلريـة وبث أنوار الـعدالة واحلـضارة  مع أن ذلك

كـله وأ احلق حـديث خـرافـة ومـحض اخـتالق وتـمويه 
فــبــئـست هــذه احلــريـة وبــئــست هـذه الــعــدالـة  وبــئس مـا

يفعلون .
فالـلـهمَّ أهبـنا من لـدنك عـقالً مسـتـنيـراً  وفكـراً حراً 
وعزمـاً ثابتاً  حتى نستطـيع مكافحة هذه األهوال والباليا
ـصـائـب والـنـوائب وال نــكـون آلــة فى يـد أعـدائــنـا جلــلب ا
عــلى أنــفــســنــا وبالدنــا  فـإنـك نــصـيــر الــضــعــفــاء وخــيـر

احلاكم .
* الصحيح : منشؤها.


