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اسمع مقالى وال تغضب علىَّ فماً
أبغى بذلك ال بذالً وال عوضاً
فى هذه الدار فى هذا الرواق على
لك فانقرضا هذا السرير رأيت ا
أجل  رأت األمــــــة من كـــــان
قـــبــلكَ عـــلى الــعـــرش  فــقــضى
ومضى وانـدثر ذكـره واألمة بـاقية
تــنـــظــر إلى مـــا يــكــون  ولــو دام

ُــلك لـــغــيــركَ مــا وصل إلــيكَ  ا
فــهال حــرصـتَ عــلى اسم حــسن
تُــخــلـفـه لـلــذريــة وســمـعــة جــيـدة
تُــبـــقــيــهـــا لــلــتــاريـخ غــيــر ضــعف
أصـــابت ويـالته األمـــة وســيـــاســة
لــطــخت األرض بـــالــدمــاء. هالَّ
ن تقدمكَ من اقتديتَ يا موالى 
خــلـــفــاء الــعـــرب  فــإن كــنتَ ال
تـعـلم مـا فـعـلـوهُ  فاعـلم أنه ورد
كـتاب مـن صاحب أرمـيـنـيـا (التى
تسمح أنتَ الـيوم بذبح سـكانها )
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على السـفاح بأن اجلـند قد شـغبوا
ونـــهــبـــوا  فــكـــتب إلـــيه اعـــتــزل
أمرنا فلـو عدلتَ لم يشغبوا ولو
قـربتَ لم يــنـهـبــوا . وهـوذا أوربـا
بـأسـرها تـقول لـكَ عمـا جرى من
ــــــذابـح فى أرمــــــيــــــنــــــيــــــا وأنت ا
ـا ضـغطـت الدول تـتـجـاهل ثم 
أفى طلـب اإلصـالح تأخرت إلى
أن حــاولـوا إجـبــاركَ  وأحـدقت

الدوارع بعاصمة بالدكَ  وأصبح عرشكَ فى خطر وتاجكَ على وشك االنتقال .
أجل  قد فـعل الـسـلطـان كل ذلك  حـتى هـاج نُصـراء احلـريـة من األتراك أنـفـسهم 
عـروف باسم « تـركيـا الفتـاة »  فأُلـقى القبض عـلى كثـيرين ألنـهم صرَّحوا وهم احلزب ا
ـذابح نفسها . ويحق أن تسويف الـباب العالى وسيـاسته اخلرقاء مضرة بـالدولة أكثر من ا
ألحرار األتراك أن ينهضوا من غفلتهم  فقد أصبحت سياسة الدولة اليوم على حد قول

الشاعر :
إن األمــورَ إذا أضحــت يدَّبرهــا أمّ وطفل وسكران ومجنون

لكَ مغبون يرجو النجاح وإن ا ن    كمنذ رأت الورى أن ال فالحَ 
وقد أمل الـنـاس خـيـراً من تولى كـامل بـاشـا الـصدارة  ومن أغـرب األنـبـاء أن الوزارة
ـاضية تـغيَّرت إالَّ شـيخ اإلسالم محـمد جمـال الدين أفنـدى  فإنهُ بـقى فى منصـبه اليوم ا
عنى أنه كمـا بقى عـند سـقوط وزارة جواد  وكـما بـقى عند سـقوط وزارة كـامل األولى 
شير  حيث قال : إن صدق مراسلى فى األستانـة الذى نشرت رسالته فى عدد ٢٨ من ا
السلطان ال يجسر على إسـقاط شيخ اإلسالم  ألن لديه الفتوى الشـهيرة القاضية باخللع
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وهـــــــو سالح قـــــــوى فـى يــــــده ال
يجـسر الـسلـطان عـلى مقـاومته .
وهكـذا جند الـسلـطان خـائفاً من
رجـاله  فــكـيف نـأمــنـهم نـحن ?
وال غـــــرابــــة إذا صــــارت أحــــوال
تـــركـــيــــا فـــوضى  فــــإن جـــمـــيع
األحـــــوال احلـــــاضـــــرة تُـــــردد إلى
خاطرى مـا قرأته فى كتب العرب
نصـور استعمل رجالً على ( إن ا
خـــــراســـــان  فـــــأتـــــتـهُ امـــــرأة فى
حــــاجـــة فــــلم تــــرَ عـــنــــدهُ غـــنى
فــقـــالت: أتــدرى لـم والَّك أمــيــر
ـؤمـنـ قال: ال قـالـت : لـيـنـظر ا
هل يــســـتــقـــيم أمــر خـــراســان بال
عنى إن الوالى كان شبحاً والٍ) ـ 
ال نـفــوذ لهُ . وهـذه حـالــة حـكـام

تـركيـا . أما احلـوادث فى تركـيا 
فهى أن األرمن بـعد أن جلأوا  إلى
كــنــائــســـهم خــرجــوا مـــنــهــا حتت
حـمــايـة تـراجــمـة الــسـفـراء  وأن
الـسـلـطـان قـد ازداد خـوفهُ فـلـمـا
ذهب إلـى صالة اجلــــمـــعــــة فى ٤
اجلـارى  كـان حرسـهُ من الزواف*

* زواف = قبيلة أمازيغية (سوداء) من أفريقيا.
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ـعتـاد  وأمر واأللبـان زائداً عن ا
بـــإخـــراج كل خـــدامه األرمن من
ســـــراى يــــلـــــديــــز  وقــــد وردت
تــعــلـــيــمــات جــديــدة إلى اجلــنــود
الـروسـيـة عـلى الــتـخـوم األرمـنـيـة
تُــبــيـح لــهـــا الــزحف عـــلى بــعض
الـنقط الـعسـكـرية فى أرمـينـيا عـند

احلاجة .
ـــســلـــمــ األحــرار وإن بــ ا
تـهـييج مـتـزايد ضـد نـظام حـكـومة
الــسـلــطــان ; إذ هـو نــظــام يـورث
الـبـاب الـعـالى هـمـومـاً وال هـمـوم
احلــركـــة األرمــنــيـــة  وقــد قــبض
على كثيرين من هؤالء العثماني

األحـرار  ويُـقـدرون عـدد الـذين
فُـقدوا مـنـذ بـدء االضـطـرابات فى
األسـتــانـة سـبــعـمـائــة شـخص بـ

قتيل وجريح وفقيد .
وعززت احلامـية فى طرابزون  واستتب النظام وشـرع الباب العالى فى حتص خليج
بسـيكـا ( جنـوبى مدخل الـدردنيل حـيث استـقر األسـطول اإلنـكلـيزى فى حـرب القـرم سنة
١٨٥٢ و ١٨٥٤ وحرب روسيا وتركـيا سنة ١٨٧٧ و ١٨٧٨ )  وحصلت اضطرابات فى

محالت مختلفة من والية أزميد  ولم يُعلم عدد القتلى .
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وقــالـت جــريـــدة الــنـــفـــوســتى
الــروسـيــة إن بــريـطــانـيــا الـعــظـمى
جـاوزت حـدود االعـتـدال . فـإن
سألة األرمنية يُخشى منها إحياء ا
ــصـريــة . ثم أمــلت أن ــســألــة ا ا
البـاب العـالى يـقبـل الئحـة الدول
الـثـالث فى اإلصالح  وإالَّ فـإن
فرنـسا وروسيا تتخـذ التدابير التى
تــمـنـع إنــكــلـتــرا مـن أن تُـعــيــد فى
األسـتــانــة حـوادث اإلســكـنــدريـة

سنة ١٨٨٢ .
وروت شـركـة روتـر أن سـعـيـد
بــاشــا نـــاظــر اخلــارجــيــة وســفــراء
الـــدول اتــــفــــقــــوا عـــلـى تـــعــــديل
اإلصـالحـــات األرمـــنــــيـــة . ومن
مقـتضـى هذا الـتعـديل أنه يُـفوَّض
إلى مـــنــــدوب مـــســـيــــحى إجـــراء
اإلصالحــــات . وفى تـــلــــغـــراف
هــاڤــاس : إن الــســلــطــان أمــضى
ــنح فـيــهـا ألرمــيـنــيـا إرادة ســنـيــة 

اإلصالحات الـتى طـلبـتـها الـدول مـنه  ولكـن ال أثق بصـحـة اخلبـر  ألن الـسلـطـان كثـير
شايخ الفجار . ا يطرأ عليه من نفوذ أعوانه األشرار وبعض ا التقلُّب 

اطالت تركيا فيها  وقام أعيانها يطلبون وقد ازدادت الشكوى فى جزيرة كريت من 
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إعـــادة الـــوفـــاق الـــكـــريــتـى . أمــا
األسطـول اإلنـكـلـيـزى  فاليزال
فى مياه الـدردنيل مع مـزيد إحلاح
السـلطـان بإبـعاده حـتى لقد أرسل
ثالثـاً يتوسل إلى سفيـر إنكلترا أن
يُبـعد األسطـول  والسفـير قاسى
الـقلب  وحقه أن ال يـشفق على

من لم يشفق على رعيته .

—uHýd  s —_« ¡«b½

أرســـــلت طـــــائـــــفـــــة من أرمن
ـسـيـو هـنرى األسـتـانة كـتـابـاً إلى ا
رشــفــور كــاتب فــرنــســا الــشــهــيـر
يـسـتـنـجـدونه  لـيـنـصـرهم بـقـلمه

وبيانه وقالوا له فى كتابهم :
ـولى ـ إننا نكتب إليك  أيها ا
ونحن فى حـال دونهـا حال الـنزع
ــا تـــرمــيــنــا به ــوت  وســكــرات ا
قوس الـظـلم  ويشـتبـك بأفـئدتـنا
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من ســـهـــام اجلــور  ويـــقع عـــلى
أعـناقـنا من سـيوف االغـتيـال التى
يــــتــــقـــلَّــــدهــــا هـــؤالء الــــوحـــوش
ن ســــواك نـــرفع الــــضـــوارى . و
أمــــرنـــا  وأنت الــــذى ســـخـــرت
ظلوم حياتك لنُصرة الضعفاء ا

ومــقــاومــة الــظــلــمــة الــطــاغــ 
فـــــيـــــجب عـــــلـــــيـك إذاً أن تـــــرفع
عقـيـرتك  وتُـصـيح بـأهل بالدك
لـتُـخـرجــهم من اجلـمــود والـفـتـور
الـــذى يــنـــظـــرون إلى آالمـــنـــا من
خالله  وحـاشــاك أيـهـا الـفـاضل
الـكـر أن تكـون مـشاركـاً فى هذا
الــفــتــور والــذهــول الــذى أصـاب

ثل فى كرم السجايـا وقوة الشَّهامة  وكـنا على ذلك نحبها فرنسـا بعد أن كان يُضرب بهـا ا
ـولى  لألخذ بيدنا  وهلم قلمك فحرَّض به نفوس من كان قادراً وجنلها  فانهض أيها ا
على مسـاعدتنـا  وأيقظ بنى وطـنك من رقدتـهم فأنت أهل لذلك  وهـو واجب عليك .

نسألك هذا بالنيابة عن أمة تتألم أرواحها وتسفك دماؤها .
قالة حتت هذا العنوان . وقد أجاب رشفور سؤلهم وابتداء النزال  لنجدتهم بهذه ا


