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ا التزال األفكار فى انـتقال واخلواطر فى قلق  
يُــخــشى حــدوثه فى األســتــانــة عــلى إثــر مــذابــحــهـا
وفظـائعـها  فـقد هـاج الشـعب اإلنكـليـزى هيـاجاً ال
نـظــيـر له  بـدلــيل مـا روتـه شـركـة روتــر بـتـاريخ ١٤

اجلارى قالت :
يـزداد الـتـحـريض والـتــحـريك فى مـسـألـة األرمن
عـلـى إثـر الـرسـائل الـتى كـتـبـهـا غالدسـتـون والـلـورد
ـا ــســتــر أســكــيت والــنــاس هــائــجــون  روزبــرى وا
يسمـعونه من خطب اخلـطباء  ويـقرأونه فى اجلرائد
. وقد عـزموا عـلى عـقد االجـتمـاعـات العـظيـمة فى
أماكن متعـددة . فقامت جريـدة التيمس تسـتحلفهم
أن ال يسـتسلـموا إلى عوامل الـهياج الـتى تقضى إلى
ـداخـلة بـالسالح إضرام نـار احلرب  وتـقول : إن ا
تــؤدى إلى مــذابح جــديــدة . وانــفــراد إنــكــلــتــرا فى
الــعــمل عن ســائــر الــدول يــؤدى إلى حــرب أوربــيـة
فـالـواسـطـة الــوحـيـدة الـفـعـالـة الــتى يـتـوصل بـهـا إلى

سئلة * هى مخابرة باقى الدول . تسوية هذه ا
ـشـيـر ال يـستـغـرب هـيـاج الـنـاس وكـدرهم من وا
أعـمـال احلـكومـة الـعثـمـانـية  فـإن « الـبـاب » لم يبق
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أقل أمل بـاإلصالح  وقد أثـبت مـا قاله غالدسـتون
فى خـطـاب لـه أن مـواعـيـد تـركـيـا ال تُـسـاوى الـنـفس
الــذى يُـســتــعــمل لــفـظــهــا  وكـيـف يـصــدّق الــنـاس
مــواعــيــد تــركــيــا بــاإلصالح  وهى فى هــذا الــيــوم
واخلـواطــر هـايــجـة ضـدهــا تـخــلف وعـودهــا ? فـقـد
روت شـركــة هـاڤــاس ( أن نص اإلدارة الـســلـطــانـيـة
الــصــادرة بـخــصــوص إصالح كــريت يــخـتــلف عن
النص الذى عرضه القناصل  فوقع ذلك وقعاً سيئاً
شروع فى كريت ) فإذا كـان السلـطان قد غـيَّر نص ا
اإلصالحى بــعـد الــقــرار عـلــيه بــأيـام  فــمــاذا يـحل
باإلصالحـات بعـد مُضى أعـوام ? حقـاً لقـد صدقت
الدايلـى نيوز فى قـولهـا إن الدولـة العـثمانـية غـنغـرينا

يجب قطعها .
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The assassin who sits on the throne

ستر ج . و . وينتيل مؤلف ستر غالدستون إلى ا هى عبارة مأخوذة من جواب أرسـلهُ ا
كتاب « مصائب أرمينيا » .
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