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وردتنا جرائد البـريد األخير وفيها تـفصيالت كثيرة عن
مـذبحة األستـانة األخيـرة إال ذكر سببـها فلم يـتب منه شئ
جـديـد سـوى أن الـثـورة حـصــلت بـقـصـد تـنـبـيه الـدول إلى
حالـة األرمن وما هم فـيه من الشـقاء والـبؤس. أما وصف
رء عركة فما تقشعر له األبدان; إذ لم يكن يلتفت ا تلك ا
فـيـهـا إال إلى قتـل شديـد وجـثث مُـلقـاة فى الـشـوارع تـسيل
منـها الـدماء كـاألنهار حـتى لـقد أعيـى احلكـومة والفـناصل
ـشـومـة * ألن ـذبـحــة ا أن يـعــرفـوا عـدد الـقــتـلى فى هــذه ا
الـشـرطـة كـانـت تـخـفى كـثـيـرين من قـتالهـا وقـتـلى األرمن
فـضـالً عن أنـهـا ألـقت عـدداً عـظـيـمـاً من اجلـثث فى الـبـحـر
ونـقـلتـهـا إلى أمـكـنة بـعـيـدة فى القـوارب ولـكن الـذى أثـبته
الــظن لــلــجــمــيع أن عــدد الــقــتــلى يــفــوق جــداً اإلحــصـاء
ـلـؤة الـرسـمى ألن مـسـتـشـفـيـات األسـتـانـة ومـعـسـكـراتـهـا 
باجلرحى والقتـلى وقيل أن قد مات عـدد كثير من اجلرحى
بـسبب كـثرتـهم وعدم إمـكان مـعاجلـتهم . أمـا اخلوف فـقد
كــان شـديــداً حـتى لم يــعـد أحـد يــجـســر أن يـنـزل مـن بـيـته
والسيما األرمن الذين قيل عنهم إنهم بقوا مدة ٤٨ ساعة
ـدينة ونـزل الناس من ال يذقـون فيهـا طعامـاً فلمـا سكنت ا
مــسـاكــنـهـم بـدأ الــقـبض عــلى األرمن بـكــثـرة فــائـقــة حـتى
ضاقت بـهم سجـون األستانـة جمـيعهـا واللَّه يـعلم كم قُتل
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منهم فى تلك السجون.
ـذبـحـة فى أوربـا فــلم نـعـلم عـنه إال مـا أمـا تـأثــيـر هـذه ا
أنبأتنا به أخبار البرق من إسراع الدول فى إرسال دوارعها
وهـو مـا ال نـتـبـ له مـعـنى إال مـا تـوقـعـنـاه من مـدة وهو أن
تــكــون الــدول قــيـمــة عــلى احلــكــومــة الـعــثــمــانــيــة تُـراقب
ـذبـحة حـكومـتـها وتـمـنع الفـ من بـ أهـلهـا. فـإن هذه ا
الـتى لم يـقــتل بـهـا أحـد من األجــانب لم تـخلُ من اعـتـداء
كـثـيـر عـليـهم أهـمـهـا سرقـة حـوانـيـتهـم وتعـطـيل مـتـاجرهم
وتخويف آمنيهم وهو ما دعا الدراعة اإلنكليزية إلى إنزال
بـحــارتـهــا ال حلــمـايــة الـســفـارة فــقط بل حلــمـايــة رعـايــاهـا
دافـعة عن مـقـتنـياتـهم ومـتاجـرهم حتى لـقد اإلنـكلـيـز وا
عارض جاللـة السلطان فى ذلك كثـيراً  فأجيب بأنه متى
الحون. وال يبعد أن يكون إرسال ذبحة يرجع ا انتهت ا
الدوارع إلى األسـتانـة لهـذا القـصد بـاألكثـر ألن أوربا قد
عـرفت أن شـرطـة األسـتـانـة إذا عـرض لـهم شـر أو حـدثت
فى مدينتهم فتنة قاوموها بالقتال فكانوا قتلة محارب ال
شـرطة مسـا وقد تـكرر ذلك على مـسمع الدول كـثيراً
ا كانت تهـمها األستـانة ولها حتى لم تـعد تشك فيه وهـى 
فيها مـتاجر ورعايا كثـيرون كان البد لهـا من ضمانة تكفل
لـصـيــانـة أرواحـهم وأمـوالـهـم وذلك ال يـتم إال بـأن يـكـون

لكل دولة عدة دوارع فيها مئات من اجلنود .
أما الذى مـضى فال نعلم إذا كـانت الدول تصـبر عليه
ــا حـــصل مــنـه أو تــطــلـب الــعــقـــاب من أجــله أو تــقــتـــنع 
والـتـعويض لـه فأمـا مُـعـاقبـة األرمن الـذين اعـتـدوا فذلك
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ـذنـبـ كـما شـأن قـد تـكـفـلت به الـدولـة وسـتـجـريه عـلـى ا
أجــرته من قــبل وأمــا مُـعــاقـبــة الــدولـة نــفــسـهــا الــتى أثـبت
الـسفـراء أنفـسهـم اشتـراكهـا فى هذا الـذنب فال نعـلم كيف
ـسئـلة الـشرقـية األن وال تـكون. فـإن أوروبا ال تُـريـد فتح ا
تــسـمح الحــدى دولـهــا بـأن تـتــولى هـذا الــعـقــاب وحـدهـا
ولكن الـذى نُـرجـحه أن هـذا العـقـاب سـيـكون بـالـتـعويض
عما فقد من أمـوال األجانب كما عزمت أمـيركا أن تطلب
ذلك بــالـــقــوة وال يــخــفـى مــا فى ذلك مـن اخلــســارة عــلى

سلوب. الدولة كيف كانت قيمة 
ذبحـة ستوقع الـدولة فى ورطة وعدا ذلك فإن هـذه ا
ـكنـهـا اخلالص مـنـها وال االعـتـذار عـنـها وهى شـديـدة ال 
تـأييـد التـهم الـسابـقة بـأنهـا كانت تـع عـلى مذابح أرمـينـيا
وتــأمــر عـمــالــهـا بــقــتل األرمن. فــإن بـعض جــرائــد أوربـا
وسفرائـها الذين كـانوا يكـذبون من قـبل ما يلـقى إليهم من
شـهورة قد أصبحوا األن يصدقون ة ا خبـر الفظائع القد
كـلـما قـيل والسـيـمـا والـسـفـراء قد شـاهـدوا بـعـيـونـهم هذه
ذبحة فى األستانة وسعوا جهدهم فى منعها فما قدروا ا
فـــهم يــقــولــون اآلن إذا كــان هــذا قــد جــرى فى األســتــانــة
الـعـظـيـمـة أمـام عـيـونـنـا فـلم تـقـدر الدولـة وال نـحن عـلى
مــنـعه فـكم جـرى فـى أرمـيـنـيـا حـيـث ال سـلـطـة أوربـيـة وال

حكومة منتظمة.
هــذا وأكــثــر اجلــرائــد األوربــيــة اآلن تُــنــدد بــاحلــكــومــة
شاكل العثـمانـية ونـفس حكـوماتهـا وتطـلب نهـاية هـذه ا
تـعـددة الـتى جتـرى مـا بـ سـمع أوربـا وبـصـرها ذابـح ا وا
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وكـلـهـا تُـشـيـر بـوجـوب مُـصـاحلـة جاللـة الـسـلـطـان لـرعـيـته
وتـغيـير احلكـومة تـغييـراً تامـاً ألنها إذا دامت عـلى حالـتها
ــذابـح والـــثــقـــة بـــعـــدم عــود هـــذه فال يُـــمـــكن انـــقـــطـــاع ا
االضطـرابات إذ رجال جاللته قد آلـوا على نفوسهم أن ال
يدعوا أرمنـياً حيـاً وهو ما ال يـستطـاع للسـبب الذى ذكرناه
قبالً من كثرة عدد األرمن وفرط غناهم . وقد رأينا ألحد
عظـمـاء األرمن وهـو صـاحب جـريـدة أرميـنـيـا كالمـاً يـؤيد
ذلك قــال فـيه إن مـن الـعــبث ســمـاح أوربــا لــلـدولــة بــقـتل
األرمن جمـيعهم حتى تـنجو من مـشاكلهم ومـطالبهم ألن
نحـو نـصف األرمن يسـكنـون بالداً غـير عـثمـانـية فال تـقدر
الدولـة أن تصل إليهم وتقتلـهم. فضالً عن أنها لو  لها
ذلك لـقام عـليـهـا أهل مكـدونيـا ففـعلـوا مثـالهم فـتكـون قد
خـصــلت الـيـوم من شئ ووقـعت فـى مـثـله غـداً ثم إن لـهم
من حـزب تـركيـا الـفـتاة واجلـمـعـيـة التـركـيـة السـوريـة وهـما
مـلكة الـعثمانـية كلـها نصيـر عظيم حتى أن منتـشرتان فى ا
ــا نُـفى من شــفـيق بـك أحـد أعــضـاء حــزب تـركــيـا الــفــتـاة 
األســتــانـــة إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يـــخــلــصه
منهـا إال اجلمعية السورية بطـرق سرية وأرسلته إلى إنكلترا

اً أميناً . سا
فالـدولة الـعثمـانيـة اآلن مضطـربة كـثيراً وعـلى اجلمـلة 
ــسـتــقـبـل مـظــلم كــثـيف والـدول أشــد مــنـهــا اضــطـرابــاً وا
احلجـاب ال نسـتطـيع أن ندرى مـنه شيـئاً ولـكنـنا نـخشى أن
يكون صبر أوربا قـد وصل إلى حده فيبدو منها ما لم يكن
فى احلـسبـان والسـيمـا والـسيـاسـة ليـست بعـلم مـحدود بل


