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أقـدم مـجـلس إدارة جـمعـيـة الـقـاهـرة اخليـريـة األرمـنـية الـعـامـة فى عـام ٢٠٠١ عـلى تـبنى
مشروع عنوانه «أرمينيا واألرمن فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ـ ١٩٢٣» .

ـعاصر لـلشعب األرمنى ـشروع إلى تدوين حـقبة مـهمة فى الـتاريخ احلديث وا ويهدف ا
صرية والعربية احملفوظة بدار استناداً إلى ما ورد من أخبار ومقاالت فى دوريات الصحافة ا

صرية . الكتب ا
ـهـمة إلى فـريق بحـثى برئـاسـة الدكـتور مـحمـد رفعت وقد أسـنـدت اجلمـعيـة تنـفيـذ هذه ا
عاصر بجـامعة دمنهور  حـيث قام هذا الفريق خالل عشر اإلمام أستاذ التـاريخ احلديث وا
نـشورة بـاللـغة الـعـربيـة واحملفـوظة فى دار الـكتب سنـوات بـتمـشيط مـجمـوعات الـدوريـات ا
ـصريـة  وقد بـلغ عدد الـدوريات الـتى  تصـويرهـا واالستـفادة من مـحتـواها ٣٨٣ دورية ا

فيما يخص احلقبة الزمنية سالفة الذكر .
وأسـفرت نـتيـجة الـبحث عن تـصـوير ٣٦ ألف نص يـتحـدث عن أرميـنيـا واألرمن . وقد
استخدم فى اجمللدات اخلاصة بهـذا اإلصدار «القضية األرمنية فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ــ
ــتـبـقـيــة فـإنـهـا سـتُــسـتـخـدم فى ـادة ا ـسـتــقـاة من ٢٥٣ دوريـة عـربــيـة  أمـا ا ـادة ا ١٩٢٣» ا
مجـموعة أخرى من اإلصـدارات التى ستُغطـى نشاط أعالم األرمن فى مصـر  لبيان الدور
ـصرى احلديث وذلك فى ذات احلقـبة سابقة صـريون فى التاريخ ا هم الـذى لعبه األرمن ا ا

اإلشارة .
وقد  تـقسـيم الفـترة الـتاريـخيـة اخلاصـة بعـرض «القـضيـة األرمنـية فى الـصحـافة الـعربـية

راحل التالية : ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣» إلى ا
١ ــ ١٨٧٦ ــ ١٨٩٣ التدويل واإلصالحات .

ذابح احلميدية . ٢ ــ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ ا
٢ ــ ١٨٩٧ ــ ١٩٠٨  األرمن وتركيا الفتاة .

٤ ــ ١٩٠٩ مذابح أضنة .
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٥ ــ ١٩١٠ ــ ١٩١٤ مشروع اإلصالحات .
٦ ــ ١٩١٥ ــ ١٩١٨ اإلبادة الكبرى .

عاهدات . ٧ ــ ١٩١٨ ــ ١٩٢٣ االتفاقيات وا
ـذكورة أعاله قـد تُـقـدم فى مجـلـد واحد أو راحـل السـبع ا ويالحظ أن كـل مرحـلـة من ا

رحلة . ادة اخلاصة بتلك ا أكثر حسب حجم ا
عـاصرة بـأكاذيب مـتبـاينـة تُحـاول التـرويج لهـا  ومن تلك وتـتعـلل اجلمـهوريـة التـركيـة ا
ـيـة ـعـلـومـات الـقــائـمـة فى أرشـيـفـات الـدول الـتـى اشـتـركت فى احلـرب الـعـا األكـاذيب أن ا
األولـى سواء من حـلـفـاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة أو أعـدائـهـا  رصدهـا ودوَّنـهـا مـراسـلـو صحف
ـتـحـامـلـ ضـد اإلسالم  وذلك فى مـحـاولـة فـاشـلـة » ا ـسـيـحـيـ وقـنـاصل وسـاسـة من «ا
ـشكـلة مزمـنة قـوامهـا التطـهيـر العرقى ثم اإلبـادة سعـياً لالسـتيالء على إلعـطاء صبـغة ديـنية 

األراضى التاريخية األرمنية .
ـتـخــصـصـ االدعــاءات الـتـركـيــة الـكـاذبـة . ــؤرخـ ا وقـد فـنـد كــثـيـر من الــبـاحـثـ وا
وتتـجاهل تركـيا القـرار الذى أصدره أعضـاء االحتاد الدولى لـعلمـاء اإلبادة باإلجـماع بأن ما
عـايير الواردة فى «اتـفاقية ية األولى يُعـد إبادة حسب ا تـعرض له األرمن خالل احلرب العـا

عاقبة عليها» الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ . نع إبادة اجلنس وا تحدة  األ ا
وإصـدار مجـموعـة مـجلـدات «القـضيـة األرمـنيـة فى الصـحـافة الـعربـية ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣»
قـام األول إلى القار الـعربى احلقيـقة اجملردة من واقع مـا تركه الكتّـاب واحملللون يُقدم فى ا
سـلمـون» الذين عـاصروا األحـداث ودوَّنـوا بصـدق وأمانـة حقـيقـة ما راسـلون الـعـرب «ا وا
يـة األولى واألربـعة عـقود الـسابـقة عـليـها عـلى يد الـدولة حدث لألرمن خالل احلـرب العـا

التركية .
وتتضـمن هذه اجملـلدات بعض الـكتـابات فى غيـر صالح األرمن  ونـنشر تـلك الكـتابات

ا تؤول إليه احلقائق الثابتة إذا نُظر لألمور من خالل غشاء احلقد والعنصرية . كنماذج 
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عـاصر بصـفة عـامة وقيـاداته السيـاسيـة بصفـة خاصة  واألمل أن يـقتنع اجملـتمع التـركى ا
صرية والعربية . صادر ا ستقاه من ا باحلقيقة ا

* * *
ونختتم هذا التقد بنبذة عن الناشر .

جـمعـية الـقاهرة اخلـيريـة األرمنـية الـعامة تـأسست فى األصل بـالقـاهرة عـام ١٩١٠ كفرع
لالحتاد اخلـيرى األرمنى العام الذى أسسه فى عام ١٩٠٦ بالـقاهرة بوغوص نوبار باشا جنل

صر (١٨٧٨ ــ ١٨٧٩) . نوبار باشا نوباريان أول رئيس وزراء 
وقد اتسع نشاط االحتاد اخلـيرى األرمنى العام فى فترة وجيزة  وأصبح له فروع فى كل
ـركز الرئيسى اضى  نُقل ا الدول التى بهـا طوائف أرمنيـة . وفى بداية عشـرينيات القـرن ا
لالحتاد إلى سويـسرا ألسـباب فنـية  إال أن فـرع االحتاد بالـقاهـرة استمـر فى نشـاطه واستقل
خالل أربـعينـيات القـرن العـشرين عن اجلـمعيـة األم وكيّف أوضـاعه ليصـبح جمـعية مـصرية
ستـجدة التى صدرت آنذاك صرية جتـاوباً مع التشـريعات ا تـابعة إلشراف اجلهـات اإلدارية ا
اضى بشـأن اجلمـعيـات األهـليـة فى مصـر  وتعـدّل اسـمه فى منـتصف خـمـسيـنيـات القـرن ا

ليُصبح «جمعية القاهرة اخليرية األرمنية العامة» .
ولم تــمــنع هــذه الــتـغــيــيــرات من اســتـمــرار عالقــات الــود والــتـعــاون مع اجلــمــعــيـة األم

نبثقة منها  كل ذلك فى حدود القانون . واجلمعيات الشقيقة ا
ساعـدات االجتماعـية اخملتلـفة فى نطاق وتُـقدم اجلمعـية مساهـمات فى مجـال التعلـيم وا
ـصر  كـما تقـوم بنـشاط ثقـافى إلحياء وتـقد الـتراث األرمنى من خالل الطـائفة األرمـنية 

ناسبات الفنية . عارض وا نشر الكتب وإصدار النشرات وتنظيم الندوات وا
وقد اتسع نشـاط اجلمعيـة فى العقدين األخيـرين نتيجـة لتبرع مهم قـدمته السيـدة ساتينيج
وجبه إنشاء «صـندوق ساتينـيج شاكر» الذى يُصـرف من ريعه على مشاريع شاكر حـيث  

تُحقق أهداف اجلمعية .
بيرچ ترزيان

الرئيس الفخرى جلمعية القاهرة اخليرية األرمنية العامة
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يـستـعـرض اجمللـد اخلامـس من مشـروع «أرميـنـية واألرمن فى الـصـحافـة الـعربـية ١٨٧٦ ــ
١٩٢٣» الـفـتـرة الـزمـنـيـة الـواقـعـة بـ نـهـايـة مـذابح أضـنـة (١٩٠٩م) ; أى مـنـذ عـام ١٩١٠
ــيــة األولى فى خـــريف ١٩١٤ . وقــد اتــســمـت هــذه احلــقــبــة وحــتـى انــدالع احلــرب الــعـــا
ـحاوالت حل الـقـضـيـة األرمـنـيـة إداريـاً عن طـريق بـرامج إصالحـية فـى خط مـتواز  ومن
ـفـارقـات  مع جـهـود حزب «االحتـاد والـتـرقى» احلـاكم فى تـتـريك الـعـناصـر غـيـر الـتـركـية ا

السيما األرمن والعرب واألكراد  .
وبــاد ذى بــدء  فى أعـقــاب ثــورة «تـركــيـا الــفــتـاة» عــام ١٩٠٨  تـدفـق عـلى الــدولـة
العثمـانية مـناضلو حـركة تركـيا الفتـاة والالجئون الـسياسيـون األرمن والبلـغار  ناهيك عن
أتـراك مـن روسـيـا . وهـكــذا  تـغـلـغـلـت فى الـدولـة ذخـيــرة كـامـلـة مـن األفـكـار اجلـديـدة :
التجديـد اإلسالمى والقومـية والتـضامنيـة واالشتراكـية . بيد أن تـيارين كبـيرين قد انـبثقا فى
طوفـان األفكار الـتى اجتـاحت الدولـة واستـقطـبا حولـهمـا مجـمل احليـاة الفـكرية ; إذ وقف
ـروحة األيـديـولـوچـيـة  فى حـ وقف «التـيـار الـتـغـريبى» «الـتـيـار اإلسالمى» عـلى طـرف ا
سـرح الفكـرى العـثمـانى  ظهر هـيمـن عـلى ا على طـرفها اآلخـر . وب هـذين التـيارين ا
ط ثالث أخذ يتـحسَّس خطـاه : إنه النزعة الـتركية الـقومية . وقـد انبثقت تدريـجياً تيـار من 
هـذه الـنزعـة من لـقاء تـياريـن بعـد اندالع ثـورة ١٩٠٨ وهـما : حـركـة مسـلمـى روسيـا الذين
ــقـاومـة خــطـر اجلــامـعـة وجــدوا فى احتـاد الــشـعــوب الـتـركــيـة فى روســيـا الــقـوة الـضــروريـة 
السالڤـية وحركـة علميـة ثقافـية ُولدت فى األستـانة تتـجه إلى «استكـشاف» ماضى األتراك
وهويتهم . هذا  وقد جنَّدت جلنة االحتاد والترقى  وهى التزال فى سالونيك  عدداً من
فردات الـعربية الكُـتاب والشعـراء للبحث عن «لـغة جديدة» ; أى تـركية مبـسَّطة ونقـية من ا

والفارسية .
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هـنـا حتديـداً  بـدأ االحتاديـون مـساعـيـهم إلى فرض اسـتـعمـال الـلغـة التـركـية عـلى جـميع
قومـيات الـدولة الـعثـمانـية . واعـتلى ضـياء چـوك ألب (١٨٧٦ ــ ١٩٢٤) على رأس جـميع
الـكُـتـاب والـشـعـراء حتى أضـحى «أيـديـولـوچى» جلـنـة االحتـاد والتـرقى الـتى تـبـنَّت تـدريـجـياً
النـزعة التـركية القـومية عـلى يديه . ودعت قومـية چوك ألب إلى ضـرورة «ثورة اجتـماعية»
تبـحث عن حيـاة «قومـيـة جديـدة» وإلى «قيم جـديدة» لـيسـت مجـرد تقـليـد ألوربا  بل هى
نتـاج تركـيب ب «الثـقافـة القومـية» و «احلضـارة األوربيـة» . وبذا  أرسى چوك ألب أسس
مفـهوم رومـانـتيـكى لـ «النـزعة الـتركـية الـقومـيـة» . بيـد أن هذه األفـكار لم جتـد جمـهوراً لـها

ساعتئذ خارج أوساط محدودة فى سالونيك واألستانة .
سـيـطرة عـلى الدولـة العـثـمانـية  لـزم علـيهم وبـعد أن غـدا االحتاديـون الـقوة الـسيـاسيـة ا
ـهـدَّدة بـدرجــة خـطـيـرة  وتــطـبـيق اجلـزء األول من الــعـمل من أجل إنــقـاذ وحـدة دولـتـهـم ا
شـعـارهم : «االحتـاد» . فــمـا هى الـسـيـاسـة الــتى سـوف يـتـبـعـونـهــا إزاء مـشـكـلـة «األقـلـيـات

العرقية» ?.
نظر االحتاديون إلى «االحتاد» على أنه احتاد جميع العناصر العرقية فى الدولة العثمانية ;

أى إنهاء االجتـاهات اخلصوصية أو االستقاللية أو االنفـصالية ب صفوف قوميات الدولة 
سـلمـ  أراد االحتاديـون القـضاء على سـواء كانت مـسلـمة أو مسـيحـية . وفي حـالة غـير ا
ستقـلة  ألنها ــ فى منـظورهم ــ ال تتماشى مع لـل» ; اجلماعات العرقـية ــ الدينيـة شبه ا «ا
مفهـومهم عن االحتاد  بل إنهـا تُمثل حتديـاً حقيقـياً للمـفهوم الذى يتـصوَّرونه عن الدولة .
ومن هـنـا  البـد أن يـكون اجلـمـيع مـواطـنـ عـثـمـانيـ سـواسـيـة أمـام الـقـانـون  لهـم نفس
احلقوق وعـليهم نـفس الواجبـات  وال يُوجد بـعد يونـانيون ويـهود وعرب وأتراك وأرمن.

سـلم  بيـد أن قوميـات الدولـة العثـمانيـة لهـا مفهـوم آخر عن «االحتـاد» . فبالـنسبـة لغـير ا
ـوجـبه ـلل  بل تـنــمـيـة نـظـام االســتـقالل الـثـقــافى الـذى  ـسـاواة بــ ا كـان االحتـاد يــعـنى ا

يصيرون أرمن أو يوناني أوالً ثم رعايا عثماني ثانياً .



∏

والـواقع أن هـذه االختالفـات فى طريـقة فـهم «االحتـاد العـثمـانى» والـتى كانت مـطمـوسة
مؤقتـاً فى فورة حـماس الثـورة  قد ظـهرت بشـكل سافـر غداة يولـية ١٩٠٨ ; إذ مـنح مناخ
احلرية طمـوحات القوميات وسائل جديدة للتعبيـر عن ذاتهم بخالف البندقية أو القنبلة مثل
الـتـطـوُّر غـيـر الـعادى لـلـصـحـافـة  وظـهـور صـحف بـشـتى لـغـات الـدولـة مع تـكـاثـر األنـدية

الثقافية واجلمعيات ذوات األساس العرقى أو الدينى .
ـاناً يـشـمل حتت قـبته ـان مـنبـراً لـلقـومـيـات كى تُسـمع صـوتـها . ولـكن بـر كـمـا أتـاح البـر
«أخالط» عناصر تركية وعربية وألبانية ويونانية وأرمنية وسالڤية ويهودية  البد وأن يتسم
بـ «غـياب االنـسجـام» . ورغم هذا  اتـخذت األقـليـات وكتـلة الـنواب األحـرار موقـفاً أكـثر

ـشكـلة القـوميـة كما طـرحها االحتـاديون . وفى مـحازاة الوسـائل الشـرعية  ليبـراليـة شطر ا
ماانفك الغـليان الـقومى يتـواصل خالل شتاء ١٩٠٩ ; إذ استُـؤنفت الصـدامات ب األكراد
واألرمن فى األنــاضـول الــشـرقى  ونــشـبت الــقالقل فى ألــبـانــيـا . وهــكـذا  زادت إعـادة
ـشكـالت القـومـية بـدالً من تـخفـيـفهـا . عـندئـذ  راح االحتـاديون يُـجـربون الـدسـتور حـدة ا
الـتفاوض مع حـزب الطاشـناق األرمنـى والبطـريركيـة اليونـانية . لـكن انقالب أبريل ١٩٠٩
الـذى قـامت فيه األقـلـيات بـدور (األلـبان) أو أيـدته (الـيونـانـيون)  وبـعـد مذابح أضـنـة التى
دشَّنت مناخ تخوُّف شديد لدن األرمن  لهذا كله  اجتهد االحتاديون فى تطبيق تصوُّرهم
لـ «االحتــاد» عن طـريق ســلـسـلــة من الـتــدابـيـر : إغالق اجلــمـعــيـات واألنـديــة ذوات الـطـابع
سـلمـ بأداء اخلـدمة ـسلَّـحة فى مـقدونـيا  إلـزام غيـر ا الـعرقى الـقضـاء عـلى اجلمـاعات ا
الــعـســكـريـة . وأخــيـراً  ســعى االحتـاديــون إلى تـعـزيــز تـوحــيـد الــبالد عـبـر مــركـزة الــنـظـام
دارس التـعلـيـمى. وفرض تـفـتيش عـلى مـدارس األقلـيات  وفـرض الـلغـة التـركـية عـلى ا
واحملاكـم . فى كلـمة : انـتهـاج سـياسـة عثـمنـة ثـقافـية . ولـكن هذه الـتـدابيـر لم تُثـمر إال عن

استثارة السخط لدى األلبان والعرب مروراً بيونانيى الدولة وأرمنها .
فى تــلك األثـنـاء  وقـعـت احلـرب اإليـطـالــيـة ــ الـتـركــيـة (١٩١١ ــ ١٩١٢)  وانـدلـعت
ـا أدى إلى أصـداء عـمـيقـة فى األسـتـانـة وتـدشـ سـلـسـلـة من األزمات الـقالقل فى ألـبـانـيـا 
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عـارضـة . ففى نـوفـمبـر ١٩١١  تشـكَّل حـزب «االئتالف الـسـياسـيـة . عنـدئذ  تـعـزَّزت ا
ـانـيـة انـتـقدت ـبعـوثـان»  وأضـحى بـؤرة مـعـارضة بـر الـلـيـبـرالى» (األحـرار) فى «مـجـلس ا
ـركزية لدن االحتـادي . ومن خالل مفارقـة مأساوية  جـاءت الضربة من مـقدونيا النزعة ا
« ــ اإلقليم الـذى ظل مخلصاً بامـتياز لالحتادي ــ عنـدما تكوَّنت «جماعـة الضباط اخمللص
ـعــادين لالحتــاديـ والــعــازمـ عــلى إنـهــاء االضــطـهــاد الـذى من بــ صـفــوف الـضــبــاط ا
ـشـيـر أحـمد مـخـتـار الـغـازى «الوزارة الـعـظـمى» فى ٢٣ يـولـية يُـمـارسـونه عـندئـذ  ألَّفَ ا
ـان . وبـذا  فـقـد االحتـاديـون كل ١٩١٢ واسـتــبـعـد مـنـهـا جـمـيع االحتـاديـ  وحلّ الـبـر

مواقعهم السياسية .
وقتئذ رغم تـزايد اعتداءات األكراد عـلى األرمن بواليتىّ أرضروم وبيـتليس منذ أبريل
١٩١٢  فقـد ظلّ الـبطـريرك األرمـنى فى األسـتانـة وحزب الـطاشـناق عـلى والئـهمـا للـباب
الـعـالى آمـلـ تـنـفـيـذ اإلصالحات فـى الواليـات األرمـنـيـة . وجتـدر اإلشـارة إلى أن كـبـرييل
نورادوجنيـان ــ الفقـيه األرمنى فى القـانون الـدولى العام ومـستشـار الباب الـعالى ــ قد أُخـيتر
وزيـراً للـخـارجيـة فى وزارة الغـازى (١٩١٢ ــ ١٩١٣) . وعنـدما انـدلـعت احلرب الـبلـقانـية

(١٩١٢ ــ ١٩١٣)  أمـرت الــدولـة الـعـثــمـانـيـة بــتـجـنــيـد األرمن فى جـيــوشـهـا ألول مـرة 
وشكّلت منهم وحدات خاصـة وزّعتها على اجلبهـات احلربية . ولم يُعارض األرمن هذا 

بل وجدوها فرصة إلثبات والئهم للدولة العثمانية  ومن ثم  حتقيق مطالبهم بها .
بـيـد أن إخـفاق حـكـومـة األحـرار فى احلرب الـبـلـقانـيـة  عـزَّز مـعارضـة االحتـاديـ الذين
شهور بـ «الـهجوم على الباب العالى» فى جنحوا فى االستيالء على السلـطة بعد االنقالب ا
٢٣ ينـايـر ١٩١٣ . وهـكـذا  وصل االحتـاديون إلى الـسـلـطـة من جـديد  وظـلـوا بـهـا حتى

ية األولى . وانتهى الفاصل الليبرالى الذى لم يستمر إال ستة أشهر . نهاية احلرب العا
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وفى موازاة الدوَّامات الـسياسـيـة التى مرَّت بــها الدولة الـعثمانـية  مرَّت فى الوقت ذاته
بـ «أزمـة مـعنـويـة» عمـيـقـة ; إذ بدأ االرتـيـاب فى الـتوجـهـات واأليديـولـوچـيات الـتـقلـيـدية :
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قـابل  ازدادت الـنـزعة الـتـركيـة الـقـوميـة تـرسُّخـاً بـ عامىّ اإلسالمـية والـتـغـريبـيـة . وفى ا
ـسـألــة مـجـرد تـنـقـيـة الـلـغـة الـتـركـيـة وإيـجـاد أدب قـومى  بل ١٩١١ ــ ١٩١٢ . ولم تـعـد ا
صارت مـسـألة عـمل فى كافـة اجملـاالت التـاريخـية والـثـقافـية واالجـتمـاعـية واالقـتصـادية من
أجل وحـدة جـمـيع األتـراك داخل الـدولـة وخـارجـهـا . وبـعـبـارة أخـرى  الـبـحث عن بـنـيـة
ـستثمرة جديدة ومـتجانسـة للدولة التـركية عوضاً عن الـدولة العثمـانية متعـددة القوميات وا
ـستـغلـة والضـعيفـة . والواقع  كـانت الشـبيـبة الـتركيـة «مهـيأة» لـتبـنى األفكـار اجلديدة . وا
فلما كانت هذه الشبيبة ال جتد نفسها ال فى «إسالم محافظ» وال فى «غرب مفتوح»  فإنها

باتت تنهمك فى البحث عن هويتها .
هذا  وقد خرجت الدولة العثمانـية من احلرب البلقانية متهدمة ومستنزفة ومحرومة من

ـالـيـة . ولهـذا  انـكب االحتـاديـون علـى إعادة بـنـائـها  جزء مـهم من مـواردهـا الـبـشريـة وا
والــبـحث عن سُـبل جــديـدة لـ «الـبـقــاء» أمـام دولـتـهـم . وسـوف نـشـهــد  وقـتـئـذ  تــنـحـيـة
األيديـولوچية العـثمانية التى كـانت تُوجه العمل السـياسى لالحتادي . فمـنذ حرمان الدولة
من الواليات الـبلقانـية  شكَّـلت «كُالً» أقل اختالطـاً عن ذى قبل . هنـا  وجد االحتاديون
أنفـسهم مدفـوع إلى إعادة التـفكيـر فى إستراتـيچيتـهم برمتـها . واحلق  أن انطالق جواد
ـدافـعـون عن «الـتـعـايش األخـوى» بـ جـميع الـنـزعـة التـركـيـة كـان قـد ابـتـدأ مـنذ أن حتـوَّل ا
عناصـر الدولة إلى «تمجيد األمة التركية» إثر االنـتكاسات األولى التى كابدها «نظام» تركيا
الـفتـاة مـنـذ نـهايـة ١٩٠٨ . ثم مـالـبث أن تـعزَّز هـذا االجتـاه غـداة احلروب الـبـلـقانـيـة . ومـنذ
ـسـرح الـسيـاسى راهـنت عـلى القـيم الـتـعبـويـة ; إذ بـدأت بامـتـطاء ظهـور «االحتـاديـة» على ا

جـواد الـنـزعـة الـعـثـمـانـيـة  ثم حتـوَّلت إلى تـمـجـيـد األمـة واإلخـاء اإلسالمـيـ . وأخـيـراً 
حتمَّست بشدة للوحدة القومـية لتكون أحد دعامات النجاة النادرة التى يُمكن التشبث بها .

وفعالً   الوصول إلى إجماع واسع حول هذا الهدف حتديداً فى عام ١٩١٤ .
بيد أن غير األتـراك كانوا منذئذ شـبه مستبعدين من هـذا اإلجماع . وحتى إذا كانت جلنة
ـسـيـحـية االحتـاد والـتـرقى تُـغـازل الـعـرب  وجتتـهـد فى احلـفـاظ عـلى اتـصـال مع األقلـيـات ا
ـشـكالت الـرئـيـسـيـة التى خـاصة األرمن الـذين يُـشـكَّل تـطـلُّـعـهم إلى احلـكم الـذاتى احدى ا
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ينبغى على االحتادي مواجهتـها  فإن األمة التركية وحدها هى الـتى تكتشف ذاتها فعلياً .
ثل األعلى لـ «االحتاد واإلخاء» ب شـتى جماعات الدولة ــ الذى دافع عنه وهذا يـعنى أن ا
ثقفـون العثمانيون بحماس بالغ طيلة مـا يربو على نصف قرن ــ لم يعد يُمثل عشية احلرب ا

» اخلـطب الرسـمـية . وهـكذا  ـيـة األولى غيـر «عـقيـدة جـوفاء» مـنـاسبـة فـقط لـ «تزيـ الـعا
انخرطت الـدولة العثمانية حتت قيادة االحتادي فى طريق الـثورة القومية التى ستدفعها دفعاً

إلى االنزالق فى أتون احلرب كى تكتسب ثباتاً .
وقد كانت هـذه النزعـة القومـية الكـاسحة ذات جـناح اقتـصادى . وجتدر اإلشارة إلى أن
ـساو االمـتيـازات والـتغـلغل أيـديولـوچـيى النـظام االحتـادى لم يـكتـفوا فـقط بـ «الـتشـهيـر» 
الغـربى فى الـدولة الـعثـمـانيـة  بل دعوا إلـى تكـوين «بورچـوازيـة قومـية» تـركـية قـادرة على

صيـر االقتـصادى للـبالد . هنا  ال األوربى اجلارف واإلمـساك بـ «زمـام» ا مراوغـة رأس ا
ــنــافــسـة البـد مـن أجل تـكــوين هــذه الــبــورچــوازيـة وخــلق اقــتــصــاد قــومى  االصــطـدام 
ـسـيـحـي األكـثـر تـوجـهـاً إلى الـتـجـارة اخلـارجـية «الـعـثـمـانيـ غـيـر األتـراك»  وحتـديـداً  ا
السـيـما األرمن : عـمـاد االقـتـصاديـات الـزراعـيـة والصـنـاعـيـة والتـجـاريـة واحلـرفيـة بـالـدولة

العثمانية .
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فى ظل هـذه الظـروف  بـدأ زعمـاء األرمن مـرة أخرى يـتـطلَّـعـون إلى مسـاعـدة خارجـية
أكــثـر نـتــيـجـة تــخـوُّفـهـم من هـذه الـتــطـورات  ووصـول أكــثـر من «٥٠٠» ألف مــهـاجـر من
سيـحي الـوافدين من الـبلقـان إلى أرميـنية الـغربـية . ناهـيك أن الوضع الدولى سـلمـ وا ا
ـتـوتـر قـد أنـعش مـجـدَّداً الـقـضـيـة األرمنـيـة . زد عـلى هـذا  تـخـلَّت روسـيـا عن سـيـاسـتـها ا
نع الـعـدائـية ضـد األرمن  ورأت أن مـن صاحلـهـا ــ بـعـد إخـفاقـاتـهـا فى الـشـرق األقصـى ــ 
انيا عـلى األناضول أن تتبع سيـاسة أكثر ليبـرالية وتستـقطب إلى جانبها األرمن من سيـطرة أ

رعاياها ورعايا الدولة العثمانية أيضاً .
ولـهــذا  جتـدَّد الـنــشـاط الـســيـاسى األرمــنى . فـاتـصل بــوغـوص نـوبــار بـاشـا (١٨٥١ ــ
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ـهـجر ــ بـنـاءً عـلى تـكـليـف من اجلاثـلـيق األرمـنى كـيـڤـورك اخلامس ١٩٣٠) ــ زعـيم أرمن ا
(١٩١٢ ــ ١٩٣٠) بسـاسة الـدول األوربـية لـيُـبين لـهم وجـوب تنـفيـذ اإلصالحـات األرمنـية
طـالبة الدولـية بتنفـيذ اإلصالحات .وقد حتت الرقابـة الروسية . عـندئذ  تزعـمت روسيا ا
أفضت اتـصاالت روسيا مع الـدول الكبرى عن وضع خـطة مشروع إصالحى تـضمَّن بنوده:

وضع أرميـنيـة الغـربيـة (العـثمانـية) حتت إدارة حـاكم غيـر تركى  تـكوين شـرطة مـختـلطة 
حل القوات احلميدية  إنهاء اسـتقرار النازح من البلـقان فى الواليات األرمنية تعويض
شـروعات اخلسـائـر االقتـصاديـة لألرمن  إبـقاء الـضرائـب اجملمـوعة من الـواليـات لصـالح ا
ـدارس . أكثـر من هـذا  وُضـعت قـيلـيـقـية ضـمن هـذه اخلـطة . احملـلـيـة مثـل اإلنفـاق عـلى ا

وحتى هذا الوقت  لم يطلب األرمن انفصال أرمينية الغربية عن الدولة العثمانية .
ـانيا والنمسا ــ اجملر قد عارضتا هـذه اخلطة بدعوى أنها سوف تُؤدى إلى انفصال بيد أن أ
ا أسفر عن مشروع أرمينية الـغربية عن الدولـة العثمانـية . ولكن روسيا واصـلت مساعيهـا 
» هى : آخـر تـضـمَّن : اعـتــبـار الـواليـات األرمـنـيـة الـعــثـمـانـيـة الـتى يـقــطـنـهـا األرمن «سـبـعـاً
طرابيـزون وأرضروم وسيواس وڤان وبيتليس وخربوط وديار بـكر  وتقسيمها إلى إقليم

إداري يـتـمتـعـان بحـكم ذاتى مـحـلى واسع الـنطـاق حتت حـمايـة الـدول األوربيـة وبـإشراف
مفتش عام يُنتخـبان من مواطنى الشعوب األوربية الصغيرة احملايدة . وقد تكوَّن اإلقليم
األول من الواليـات الثالث األولى  بيـنمـا تكوَّن الـثانى من الـواليات األربع البـاقية . ولم
شروع . وفى ٨ فبـراير١٩١٤  وافقت الدول الـكبرى والدولة تُـوضع قيليـقية ضمن هـذا ا
شـروع . وبدأت األسـتانة فى تـنفـيذه منـذ مايـو عندمـا عيَّنـت ڤيسـتنيك العـثمانـية عـلى هذا ا

ذكورين . الهولندى وهوف النرويجى مفتش عام لإلقليم ا
ـشـروع اإلصالحى كـانت أكـثـر االقـتـراحـات شـمـولـيـة ويُـمـكن الـقـول بــأن تـدابـيـر هـذا ا
وأصـدقـهـا وعـوداً من بـ كل الـبـرامج الـتى قُـدمت مـنـذ تـدويل الـقـضـيـة األرمـنـيـة فى بـرل

١٨٧٨ . ولكن  حـتى مثل هـذه اإلصالحات قـد أزعجت األتراك الـذين رأوا فيـها حـكماً
ـا يُفـضى إلى اسـتـقالل نهـائى عـلى نحـو مـا حدث فـى البـلـقان . زد هـنا ذاتـياً تـدريـجيـاً  ر
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ـشـروع قـد أثار مـشـاعر عـدائـيـة لألرمن  ألن األتـراك عدّوه «تـدخالً غـير أيـضـاً  أن هذا ا
مقبول» من أوربا فى شئون دولتهم الداخلية .

ا ال يـشتـهى األرمن  وقلـبت كل احلسـابات يـة األولى أتت  بيـد أن اندالع احلـرب العـا
إزاء أول خـطوة جـديـة فى مـسألـة حل الـقـضيـة األرمـنيـة عن طـريق اإلصالحـات اإلدارية .
واحلـقـيـقـة أن نـشـوب هـذه احلـرب قـد عـرقل مـسـيـرة تـنـفـيـذ اإلصالحـات  وأربك الـزعـماء
األرمـن بشـدة : هل سـتـدخل الـدولـة العـثـمـانـيـة النـزاع ? . وهل سـتـغـدو الـهضـبـة األرمـنـية
ـا كـانت أرمـيـنــيـة تـقع عـلى طـرفىّ ـسـرح احملـتـوم حلـرب روســيـة ــ عـثـمـانـيـة جــديـدة? . و ا
احلدود فهل سيُالقى األرمن مجدَّداً معاناة حادة بغض النظر عمَّن سيظفر فى النهاية ? .
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عدد  ٥٢٩  األحد ٢ نوفمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة

يالدى ست واليات أرمنية فى األناضول الشرقى صارت * احتل العثمانيون فى مطلع القرن السادس عشر ا
تُسمى «إرمنستان» ; أى أرمينية العثمانية (الغربية) ..

مسألة أرمينية

وموقف أوربا حيالها

صلح الكبير لسعادة األمير ا
والكاتب العثمانى اخلطير

فـي واقع احلـــال  ال يُــــوجـــد بالد
عند الـدولة الـعثـمانـية يـصح أن يُطلق
عـلـيـهــا لـقب أرمـيـنـيــة إذا كـان يـنـبـغى
ألجل نسـبة إحـدى البالد الـتى جنس
سكـانهـا أن تكـون غالـبيـة سكـانها من

ذلك اجلنس نفسه* .
فــكل مــا يــســمـى بــأرمــيــنــيــة عــنـد
اإلفـرجن يـنـبــغى أن يُـقـال له كـردسـتـان
وأحــيـانـاً تـركــسـتـان  وال يـوجـد وال
واليـــة من واليـــات الـــدولـــة حتـــتــوى
غالـبية أرمـنية  بل هم أحـياناً خـمسة
ائه بـالقياس إلـى الباقـ وأحياناً فى ا
ائة ائة وأحياناً ٧٠ فى ا عشرة فى ا
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وهــــذا أكــــثــــر مــــاكــــانــــوا فـى إحـــدى
الواليات .

هذه هـى احلقـيـقـة الـبـلـجـاء  لكن
أوربــا الــتى تــلــمس من الــغــيـم ســبــبـاً
تـــتـــدخل به فى شـــؤونـــنــا . وكـــلـــمــا
وضعت إصبعها حتت دسيسة عندنا
جـــاءتـــهـــا من قـــبـــيل احملـــافـــظــة عـــلى
الــنــصــرانــيــة  وإن لم يــكن فى ذلك
ــكــان نـصــارى  فــعــلى اإلنـســانــيـة ا
عامة تدعـى أنه يوجد عـند الدولة فى
آسـيـة الـصــغـرى بالد اسـمـهـا أرمـيـنـيـة
تقسـمهـا إلى قسمـ أحدهـما أرميـنية
الـــكـــبـــرى الـــتى هى عـــبـــارة عن وان
وبــتــلــيـس وأرضــروم ومــاجــاورهــا
واألخـرى أرمـيـنـيـة الـصـغـرى  وهى
عــنــدهم عــبـــارة عن أدنــة والــزيــتــون
ـوصل*. ومـنـذ ومـاجــاورهـمــا إلى ا
مدة طويلة  تفكر الدولة فى إصالح
هـــذه الـــواليــــات إلى الـــدرجــــة الـــتى

* خلط األمـير شـكـيب أرسالن ب أرمـيـنيـة الـتاريـخيـة الـتى احتل الـعـثمـانيـون مـنهـا ست واليـات باألنـاضول

ماليك فى مصر والشام  الشرقى وب قيليقية .(أرمينية الصغرى) التى احـتلها العثمانيون بعد سقوط دولة ا
لكة أرمينية الصغرى واحتلتها منذ عام ١٣٧٥ م  وهى الدولة التى أسقطت 
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تـضمن راحة األهـالى  ويحول دون
ذلك جــهل الــسـكــان وطــريق حــركـة
الــعــلـم واســتــحــالــة ســـيــر الــتــهــذيب
ـا يغل أيدى الدولة بالسرعة الـكافية 
من غوائل السياسة والف الداخلية
ومــا يــسـتــنــزف مــواردهـا من نــفــقـات
احلـروب الـتي مصـدرهـا كـلهـا أطـماع
أوربا . ومع ذلـك  فأوربـا والسيـما
إنـكـلتـرة تطـالب الـدولة دائـمـاً بسـرعة
تــطــبــيق اإلصـالحــات فــيــمـا تــســمــيه
بـأرمــيـنـيـة  وتـوبخ الـعـثـمـانـيـ عـلى
قـــعـــودهم عـن الـــعـــمـل وإهـــمـــالـــهم
ــا قــال ــــــــــــــــ وهـى مــعــهم أشــبه 

الشاعر 
أتاه مكتوفاً وقال له 

اء  إياك إياك أن تبتل با
ومن جـمـلـة أعـمـال أوربـا اجلـلـيـلة
وحـركـاتـهـا اجملـيـدة  أنـهـا كـما كـانت
تـــنــفخ فـى أنــوف نــصـــارى الــرومــلى
حتى ثاروا عـلى الدولة مراراً  وآخر
ـــســلـــمـــ وعــلى مـــرة جــرَّوا عـــلى ا
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أنـفـسـهم هــذه اجملـزرة الـبـلــقـانـيـة الـتى
ابـتدأت عـام أول وال يـعلم غـير عالم
ا الـغـيوب مـتى تـنـتـهى  فـكـذلك طـا
نـفـخـت في مـنـاخــر األرمن وأمـدتـهم
ــســاعى ألجل أن ــال واألقالم وا بــا
يـثـوروا على الـدولـة  ويـفتـحـوا باب
ا فغر خطباء داخلة األوربية . وطا ا
«هـايـد بـارك» أشــداقـهم فى مـوضـوع
ـــظـــالم األرمـــنـــيـــة  ورغـــوا رغـــاء ا
اجلمال عـلى الدولة الـعثمـانية  وهم
يــسـتــنــجــزونــهـا فى هــاتــيك الــبــلـدان
الــواسـعــة الــشـاســعـة  وبــ هــاتـيك
القـبـائل الـعـاتيـة اجلـافـيـة اإلصالحات
الـتى ال يُعقل حصـولها إال فى الوقت
وفورة ـال اجلزيل والنية ا الطويل وبا
عـــــلـى اخلـــــيـــــر والـــــســـــعى اخلـــــالص
لإلنـــســـانـــيــة . واحلـــال  أن الـــوقت
ال عـزيـز واألفـكـار مـقـسـمة ضيـق وا

والــدسـائـس دابـة دبــيب الــعــقـارب 
ـانـيا أو فـرنـسا ولـو كانت إجنـلـترة أو أ
ــســئــلــة  األرمــنــيــة نــاشــبــة فى مــثـل ا
ومــــحــــاطــــة من الــــعــــســــر والـــضــــيق
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والــعـــدوات من اخلـــارج واخلــيـــانــات
ـا هو محاط واجلـهاالت من الداخل 
به الـــبـــاب الــعـــالى ; لـــكـــانت أقــرت
بـالعجـز عن عمـل شىء يذكـر هناك
ولـكن درجـة إنـصـاف أوروبـا لـلـدولة
الـعثـمانـية أصـبحت مـعلـومة ال حتـتاج
إلى دلـيل  وال يُكابـر فيها إال من فى
قـلـبه مـرض أو عــلى بـصـره غـشـاوة.
فـــــالـــــدولـــــة حـــــاولت مـــــراراً إجــــراء
اإلصالحـات فى هــاتـيك الـواليـات
ولـكن وقف دونــهـا انـصــراف الـدولـة
لــــدفع دســـــائس الــــبــــلــــقــــانــــيــــ فى

الرومللى.
وما زالت هذه الـدسائس مسـتمرة
حتت حــمــايــة الــدول إلى أن يــضــعـوا

زمن باحلرب األخيرة* هذا الدمل ا
وأســالــوا من الــدمــاء أنــهــراً وبــحــجـة
إصالح الـــرومـــلـى نـــســـفـــوا عـــمــران
الروملى  وتركـوا أكثر بقاعه الزاهية
كــجـوف حـمــار وعـاثــوا عـيث اجلـراد
بأخـضـر الـزرع  وقـتـلـوا وقُـتل مـنهم

قصود احلروب البلقانية ١٩١٢ ــ ١٩١٣ . * ا
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مئات ألـوف  وكم تركـوا من جنات
وعـيــون وزروع ومـقــام كـر ونــعـمـة
كــانـوا فــيــهـا فــاكـهــ . وهــذه كـانت
نتـيـجة إصالحـهم وعـمارتـهم وفـاحتة
لـــســــدادهم فـى إدارتـــهـم  إال أنـــهم
أراحوا الـدولة من عـناء هـاتيك البالد
والــقـيـام بـأعــبـائـهـا الــثـقـيـلــة ونـفـقـات
إدارتـهــا الـبـاهـظـة لالكـتـاد  ومـا كـان
العـناء فى الـروملى وال توسـيع النـفقة
علـيهـا إال عبـثاً  ألنـها مـداراة حاسد
ومــعــاشــرة مــتــعــنت ومــصــافــاة عـدو
جـــلـــيـــعى . ولـــذلك  مـــا أضـــاعت
الـدولـة هـاتـيك الـبالد حـتى جـعـلـتـهم
يــتـهـارشـون عــلـيـهــا تـهـارش الـكالب
عـلـى جـيــفـة مــعـروضــة  وقـالت فى
نفسـها حيث إنه لم يبقَ عندى إالَّ هم
واحـد  وهـو إصالح آسـية فـمـا على
سـوى أن أصــرف إلـيه هـمـتى وأشـمـر
إلــيه ذيـــلى  وأتـــوفــر عـــلى حتــقـــيــقه
نـهــارى ولـيــلى  وأخــذت تـنــظـر فى

ـاضى اكتـراثـاً بشـأن األرامـنة  ا كـانت إنـكلـتـرة هى أكـثر الـدول فى ا وجـوه اإلصالح . و
وكان فى لنـدرة عش حركاتـهم وموضع أسرارهم  وإلـيها مـرجع بوغوصـهم ونوبارهم ;
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فـــقــد الــتــفت الـــبــاب الــعــالى صــوب
إنكـلترة طـالباً من احلـكومة اإلجنـليزية
انتـداب عـدة من مـهرة رجـالـها ألجل
ــســمـاة تــســلـيــمــهم إدارة الــواليـات ا
عـنــدهم بـاألرمـنــيـة  وبــذلك يـكـون
فتـشون اإلنكليز شهداء على هؤالء ا
الــعـثــمــانـيــ إن بـدا مــنـهم قــصـور أو
إهـمـال فى تـطبـيق اإلصالح أو الـبذل
فى ســـبــيـــله  وكــذلـك عــلى األرمن
أنـــفـــســـهم إن كـــانـــوا ال يــريـــدون من
طالبة والنداء باإلصالح سوى إثارة ا
ؤديـة إلى االنفـصال أو إلى الـهزاهـز ا
الـسيـطـرة األوربـيـة مقـدمـة االنـفـصال

كما هو أمل بعض أهل سورية .
فــلــمـا الــتــمس الــبــاب الـعــالى من
ـفتـشـ وعدته أوالً إنكـلـترة إرسـال ا
بـالـنـظـر فى ذلك  ثم مـا مـضى عـلى
الـسـؤال مدة حـتى كـرر الـبـاب الـعالى
الطلب  فوعدوه ثانية بالنظر وأخيراً
أجـابـوه بعـدم إمـكـان اإلجـابـة بـتـاتاً .
ــا كــان الــبــاب الــعــالى يــرى الزمــاً و
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لقبول الـشهادة ورفع التهمة أن يوجد
فى إدارة تـــلك الـــواليــات من يـــقــول
ويـشـهــد  وال تـقـدر أوربـا أن تـتـهـمه
بــالـــغــرض وتــرمـــيه بــالـــذى تــرمى به
ـسلم عـامـة أصر الـعـثـمانى خـاصـة وا
عـلى تـعـيــ أوربـيـ مـفــتـشـ لـتـلك
الية الـواليات  وإذا كان في نظـارة ا
ــوظــفــ من أبــنــاء اثــنــان مـن كــبــار ا
الـتامـ  فـقد دعـاهمـا الـباب الـعالى
لقبول الـتفتيش فى هاتيك األصقاع
ن يوثق على أن يجعل مـعهما نـخبة 
ــهـارتـه واســتــقـامــتـه من أبــنــاء األمـة
وظفان العثـمانية  فـاستمهل هـذان ا
البـاب العالى فى اجلواب ريـثما يقفان
عـلى أفكـار حـكومـة بالدهمـا  فورد
اجلــــواب مـــــؤخــــراً بــــأن احلـــــكــــومــــة
اإلجنليزية ال تسمح لهما وال لغيرهما
من أبـنائـهـا بأن يـتـولوا مـراقـبة إصالح

ما فى أرمينة * .
فـوقع هـذا اجلـواب مـوقع الـدهـشة
لـدى كل عــثـمـانـى يـشـدو وشــيـئـاً من

* الصحيح أرمينية .
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ــســئـــلــة األرمـــنــيـــة ويــعــرف تــاريـخ ا
مــراجـعــات إنـكـلــتـرة بــشـأن األرمن
وأخـذ الـنـاس فى تــأويـله عـلى وجـوه

شتى .
ــكـنــنـا أن وعــلى كل حــال  فال 
نقـول إن حكومة عاقلة مـتمدينة راقية
مثل إنكلـترة تكره لـواليات كردستان
اإلصالح بــهـا فى اســتـمــرار الـهــزاهـز
والــفـ فـيـهـا أو تـكــره وجـود إنـكـلـيـز
عـــلى رأس إدارتـــهـــا  خـــوفــاً من أن
ـشــاهـداتـهم وضع احلق فى يـبــطـلـوا 
جـانب األرمـن  ويـنـفـوا تــهـمـة سـوء
الــقـــصــد عن الـــدولــة  ولـــكن يــظن
بعـضهم أن البـواغيص والنـوابير ومن
شــاكــلــهم قــد ســعــوا لــدى إنــكــلــتـرة
بــصـرف عــزمــهـا عن هــذا الـرأى أمالً
بتوقف اإلصالح فى تلك الواليات
ومــآل األمـر إلى الــسـيــطـرة األجـنــبـيـة
الــعـامـة بـاسم أوربــا وهـو مـبـدأ اخلـلل
بـاالسـتقالل الـعـثمـانى وفـاحتة تـقـسيم

ملكة إلى مناطق نفوذ . ا
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ادة «٦١» من * دارت مـعظم طمـوحات األرمن العـثمانـي حول تـنفيذ اإلصـالحات فقط الـتى نصت علـيها ا
معاهدة برل الدولية ١٨٧٨.

فإنـكـلـتـرة قـد أجـابت بـذلك رغـبة
هؤالء األرمن الذين يـسعون مـنذ أمد

مديد وراء هذه الغاية * .
وقيل ال بل األمر أعلى من ذلك
وهـو كـون الـروسـيـة تـعـاكس مـشروع
إصالح هــذه الـواليــات بـاطــنـاً  وإن
كـــانت تُــــطـــالب به ظـــاهـــراً أمالً بـــأن
تـسـتـمـر فـيـها شـكـاوى األرمن إلـى ما
يـــــوجـب تـــــدخـــــلـــــهـــــا هى فـى هــــذه

الواليات كما دخلت فى فارس .
رة على أن الروسية ستوجد هذه ا
ــانــيـا كــمـا وجــدت فى فـارس بـإزاء أ
بــإزاء إنــكــلــتــرة  فــتــكــون أرمــيــنــيــة
الــكــبـرى مــنـطــقـة نــفـوذ روســيـة كــمـا

كـــانـت واليـــات شــــمـــال الــــعـــجم 
وتكـون أرمينـية الصغـرى منطـقة نفوذ
ـــانــــيـــة شـــأن جــــنـــوبى الــــعـــجم مع أ
إنكلترة وهذا التدبير الذى فى رأس
روســيــة  والــذى التــزال تـســعى مع
انـيا فى إقـناعـها به يـقتـضى بالـبداهة أ
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نــفـى إرســال مــفـتــشــ إنــكــلــتــرا إلى
هـاتـيك الـواليـات خـشـيـة أن يـقـال إن
الـبـاب الـعـالى راغب رغـبـة أكـيدة فى
ــداخــلــة اإلصـالح  وال يــبــقى حق 
الروسيـة فإنكـلترة الـتى تواطأت مع
الـروســيـة عـلى مــسـائل عــديـدة تـروم
مــــراعـــاة خـــاطـــرهــــا أيـــضـــاً فى هـــذه
سئـلة ولو ذهب اإلصالح هـنا ب ا

سنابك اخليل .
ا يـتشبث به بقى افتـراض واحد ر
عـتـذرين عن إنـكلـتـرة  وهو بـعض ا
فـتـشون من أنـها تـخـشى أال يتـمـكن ا
عـمل شىء  وأن تـتـحـمل هى جـزءاً
من مــسـئـولـيــة اخلـلل الـذى ســيـبـقى.
واجلـــواب عـــلـى هـــذا  أنه مـــا عـــلى

ـفــتـشـ إال أن يــذهـبـوا ويــجـربـوا  ا
فــــإن وجـــــدوا أن األتــــراك يــــريــــدون
بـتعـيـينـهم مـجـرد ادّعاء إلصالح دون
الـــعــمل فـــمــا أســهـل مــا يــســـتــعــفــون

ويُـردون إلى حيث أتـوا . ونظن أن الـباب الـعالى قـد أعذر إلى أوربـا فى جعـله شهـداء على
أعماله فى أرمينية رجاالً من أبنائها يرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم  ويحكمون بعقولهم
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ـشاهـدات . فال يقـدر أحد بـعد بـعد ا
هـــذا عــلى أن يـــتـــهم الــبـــاب الـــعــالى
راوغة فى اإلصالح والتمويه على با
الــعــيــون  كــمــا يــدعى دائــمــاً أعـداء

الدولة .
عــــلى أن الــــبــــاب الــــعــــالى رفض
وســيـرفض بـتـاتـاً كل ســيـطـرة أجـنـبـيـة
عـــلـى أى جـــزء فى بالده  وال يـــرى
فـيـهــا سـوى اخلـطـوة األولى لــتـقـسـيم
نـاطق وضـيـاع االستـقالل الـذى هو ا
احلــــيـــاة وفـى عـــزمـه أن يـــتــــوسل إلى
إصالح أرمـــيـــنـــيـــة بـــالـــوســـائل الـــتى
تمـكنه ويـستجـيد من فى بالده وفى
بالد غـيـره من األكـفاء الـقـادرين على
حــمل هــاتــيك األعــبــاء بــدون سـؤال
حكومة مـن احلكومات التى قد عرف
الـنـاس جـمـيـعـاً مـبـلغ صـحة دعـواهن

من حب اإلصالح للشرقي .
وســـــواء أكـــــان بـــــعـض األرمن أم
ن يــقــصـدون بــعض أهـالـى سـوريــة 
ـراقـبـة أوربـيـة ـرج أمالً  الـهـرج أو ا
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فيمكنـهم أن يطمئنوا بأن الدولة تعلم
راقبـة األوربية هى سقوط احلكم أن ا
لك بعينه . فعند ذلك  ال وذهاب ا
ـمــلـكـة يــهم الـدولــة أصالً أن تـبــقى ا
مـــعـــمــورة أم ال إن كـــان مـــآلـــهـــا إلى
األجــــــــانـب  وكـل شـىء يــــــــرجــــــــو
األجانـب حيـازته فى يـوم من األيام
فنحن نؤثر أن نسلمهم إياه خراباً يبابا
عـلى أن تسـلمـهم إياه عـماراً نـضاراً

وهذا ما يفعله كل أحد سوانا .
فـعــلى كل من يــريـد اإلصالح من
ـمـلــكـة أن ال يــطـلـبه إالَّ أهـالى هــذه ا
ضـمـن الـدائــرة الـعــثـمــانـيــة  إن كـان
يـــقــــصـــد فى احلــــقـــيـــقـــة مــــصـــلـــحـــة

وإصالحاً.
وأمـــا إذا كـــان يـــلــتـــمـس بـــحـــجــة
اإلصالح غـايــات ســيـاســيــة أخـرى
ويــــظن أنَّـه يـــضــــحك عــــلى الــــدولـــة
ويخدعهـا وعلى األمة ويغرها ويغرر
بـهـا  فـإنه هو الـذى يـكـون مَـغروراً
فـالدولة الـعثـمانيـة إما أن تمـوت دفعة

واحــدة وإمــا أن تــعــيش مــســتــقــلــة 
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ولـيس فى أوربـا من يجـسـر بأن يـقول
ال لزومَ لبقاء الدولة العثمانية .

غرورين من أبناء وليستفد بعض ا
سئلة األرمنية وغيرها من وطننا من ا
ـسـائل عــبـرة تـنـفـعــهم فى مالفـاة مـا ا
بــقى لـهم إن كــانـوا يــحـبـون أن تــبـقى
لـهم بـقــيـة  ولـيــعـلـمــوا أنه ال يـوجـد
أوربى واحد فى يده ميزان سياسة هو
يـسعى فـى إصالح شرقـى من أقاصى
اجلــــابــــون إلى أدرنـه . وأنه ال يــــجـــد
أثـقل عـلى طبـعه من أن يـجد الـشرقى
نــاهــضــاً إلـى إصالح  وكــيف يــريــد
ـوته ــا يـحـيـا  احلـيــاة لـلـشـرقى وهـو إ
ويسـمن بضـعفه ويعـلو بنـزوله ويثرى
بـجهلـه وفقره . فـاألوربى اجملتـهد فى
إصالح الشـرقي هـو باحث عن حـتفه
فى ظلفه  ولـيس األوربيون نـظراءنا
فى قــصــر الــنــظـر فـى الـعــواقب حــتى
يــبـــحــثـــوا عن حـــتــوفـــهم بــأظـالفــهم

ويخربوا بيوتهم بأيديهم .
نـــــســـــوق كـالمـــــنـــــا هـــــذا إلـى من
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ـرجــونـهـا بــحـجـة يـهـرجــون الـبالد و
ـكن أن ينطـبق على اسمه إصالح ال 
إال عــلـى شــرط الــســـكــيــنـــة والــوئــام
وااللـــتـــفـــاف حـــول حـــوض الـــدولــة
واخلالقـة ونـزفه إلى من ال يـبـرحون
يـدعــون أنـهم يـطـلـبــون مـجـد الـعـرب
وأنَّه قرَّح مآقـيهم البـكاء على سادات
ـا يـعــمـلـونه إالَّ مـضــر ومـا يــعـمـلــون 
إعالء مـــجــد الــصــكـــصــون والالتــ

ـا يفـعلون والسالڤ  وال يـشعرون 
ونـخـاف أن ال يــبـتـدئـوا بــالـشـعـور إال
بـــعــد فـــوات األوقــات حــ ال يـــنــفع
الـنـدم . فـلــيس لـلـعـرب إذا أرادوا أن
يـبــقـو عـربــاً إال االنـضـمــام إلى الـتـرك
والــرمى مـعــهم عن ســاعــد والــنـضح

وإياهم عن قوس واحد .
األستانة فى ٢٤ ذى القعدة 
شكيب أرسالن
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لـنـدن : عـلـمت اللـيـلـة أن الـباب
العالى يشتغل بإعداد مشروع جديد
لـتـعـديل طــريـقـة احلـكم فى واليـات
األناضول الـشرقيـة  ومتى فرغ من
ــشــروع يُــعـرض عَــلَى إعــداد هــذا ا
جاللــة الــســلــطــان لــصــدور اإلرادة

السنية به .
ــشــروع اجلــديــد ويــقــضى هــذا ا
بــتــعــيــ حــاكم عــام مــســلم لــتــلك
الـــواليـــات يُــعـــيَّن لـه مــســـتـــشــارون
أوربـيـون يـسـاعـدونه فى أداء مـهـمته
وتـقـسَّم البـالد إلى منـاطق يُـعـيَّن لـها
حـــكــام يــرجــعـــون فى أمــورهم إلى
ـنـاطق احلـاكم الـعـام  وفى هـذا * ا

مفتشون بعضهم من األوربي .
وقــد قــر الــقــرار عـلـى أن يـجــعل
عـــدد رجـــال الـــچـــنــــدرمه فى تـــلك
اجلـهـات ١٣٠٠٠ رجل يـنـتـقـون من

جنود اجليش .
ـفاوضـات الدائرة شـروع اجلديـد ويشـرع فى إنفـاذه قبل إتـمام ا ويُرجح أن يـعلن هـذا ا

انيا على األناضول اآلن . مع روسيا وأ

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±≥ d³L u½ ≥ 5MŁù« ¨ ±µ¥∑  ‡‡ ±¥∏ œbŽ



≤π
سألة . * الصحيح : ا

b¹bł ¡vý

WOM —_«  U¹ôu « v

WOM —_« * WK¾ *« qzUšœË

أشـارت صـحف األسـتــانـة إلى مـا جـاء فى
جريدة ڤاندوسب وجريدة ــــــــــــــــــــ اللتان
تُطـبـعـان فى وان من أعمـال أرمـيـنيـا  االرتـياح
إلى مـا بـدا أخــيـراً من احلـكــومـة فى الـواليـات
األرمنيـة من أن ــــــــــــــ والرغبة فى العمل .
فــقــد أثــنت هــاتــان اجلــريــدتــان عــلـى احلــكـام
لـسـعــيـهم فى تـوطـيــد  أركـان األمن ومـطـاردة
األشـقـيــاء والـلـصـوص  وكــان ذلك بـعـد أن
ـوظـفـان الـعـامالن الـلذان وصل إلى أرمـيـنـيا ا

عينتهما احلكومة منذ ح .
وقالت جريدة تصوير أفكار التركية بعد إذ
ذكـــرت بـــاالرتـــيــاح مـــا جـــاء فى اجلـــريـــدتــ

األرمـنــيـتـ : من هــنـا يـعــلم مـاضى األمـر أن
ا هى مـسألة أمن وسالمة سـئلة * األرمـنية إ ا
محلية . فإذا وطد األمن فى أرمينيا كان ذلك
بــدء اإلصـالح فــيــهــا . وإن األرمن واألكــراد
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واألتــــراك فى أرمـــيـــنــــيـــا ال يـــطـــلـــبـــون إال أن
يسـتطيعـوا أن يأكلـوا فى بالدهم خبزهم هـنيئاً
من غـيــر أن يـسـلـبــهم إيـاه الـلــصـوص وقـطـاع

الطرق .
ويـــظـــهــر أن اخلـالف اآلن بـــ احلـــكـــومــة
ا هـو على مـسألة ـانيـا إ الـعثـمانـية وروسـيا وأ
ـفـتـشـ الــعـمـومـيـ . فـقــد نـقـلـنـا أمس من ا
األنبـاء البـرقية أن الـصدر األعـظم أبلـغ سفراء
الدول أن الباب العـالى ال يستطيع قبول تعي

مفتـش عمـومي أجـانب تكـون لهم السـلطة
ـا يــرضى بــتـعــيـ ــطـلــقـة فـى أرمـيــنـيــا ; وإ ا

مـــــســـــتـــــشـــــارين أجـــــانـب أو وكالء أجـــــانب
لـلـمفـتـشـ الـعـمـومـيـ الـعـثـمـانـيـ وظـاهر
بـنـفسـه أن الـنزاع فـى هـذه الـقضـيـة لـيس عـلى
األسمـاء بل عـلى حـقـيقـة الـسـيـاسة الـعـلـيا فى

أرمينيا.
ولـــكـن إذا صـــدقت بــــعض األنـــبــــاء الـــتى
وردت أخــيـراً دلـت عــلى أن وراء األكــمــة مـا
وراءهـــا . فــقــد ورد مـن لــنــدن أن احلـــكــومــة
ـا امــتـنـعت من إجـابـة احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة إ
الــعـثــمــانــيــة إلى مــا طــلــبــته مــنــهـا مـن إرسـال
مــنــدوبــ إنــكــلــيــز لــتــوظــيــفــهم فـى واليـات
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ة أرمـينيـا ألن احلكومـة اإلنكلـيزية كـانت عا
انـيا القـتسام بـعقـد اتفـاق سرى بـ روسيـا وأ
أرمـيــنــيــا . وأن هـذا االقــتــســام سـيــكــون بـدء
اضـطـراب عظـيـم. ومـحصـل هـذه الـرواية أن
اإلصالح الـــذى تــطـــلــبـه روســيـــا وإنـــكــلـــتــرا
ا هو إصـالح فى القول  ولكـنهما ألرمينـيا إ

فى الباطن تطلبان غير اإلصالح .
ومـهـمـا يـكن  فـإن الـواجب أن ال يـعـتـمد
والة األمــور فى األســتــانـة إال عــلى أنــفــسـهم
وأن يستمروا فى سبيل العمل اجلدى الذى ال
ســــبـــيل إلى إنـــقـــاذ الـــبـالد إال به . أخـــذ الـــلَّه

بأيديهم .
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سألة األرمنية أيضاً ا

واستخدام األجانب

صلح والكاتب لسعادة األمير ا
العثمانى الكبير

سبق لـنـا الكـالم على خـطـة بعض
ــســألـة األرمــنــيـة ورفض الـدول فى ا
ساعـدة فى تعي إنكـلترا رفـضاً باتـاً ا

أحـد من اإلنــكــلـيــز مـفــتــشـاً إلصالح
تـلك الـواليـات  ومـا كـان من تأويل
ذلك الـرفض على وجـوه شتى . قيل
إن أقــربــهــا إلى الــصــحــة هــو مــراعـاة
خـاطـر الـدولــة الـروسـيـة الـتى لم تـزل
حتاول أمـراً واحداً  وهو وضع إدارة
هـذه الــواليــات حتت سـيــطـرة أوربــيـة
عـامـة ; لـيـكــون لـهـا بـعـد ذلك الـفـوز
ا فعلته هى نـطقة مخصوصـة  أشبه 
وإنـكـلتـرة فى فـارس . وقلـنا إن ذلك
يــوضح بــأجـلى صــورة أن األوربــيـ

هم الــذيـن ال يــريــدون فـى احلــقـــيــقــة

عدد  ٥٣١   الثالثاء ٤ نوفمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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إصـالح أمـورنــا  وإن أولــئك الــذين
ــريض ال يــفــتــؤن* يــشـــيــرون عــلى ا
ـراعـاة صـحـته وطـلب الـشـفاء  هم
فـى الــــواقـع أحــــرص الــــنـــــاس عــــلى
إهــمــالـه لــصـــحــته وأخـــوفــهم من أن
ـة يــهـتــدى إلى طــرق الـعـالج الـقــو
فـــيــنـــسىء الـــله فى أجـــله ويـــفـــوتــهم

وته . يراث الذى ينتظرونه  ا
وقــــد بـــــلــــغــــنــــا أن أحـــــد فــــضالء
األوربي الـذين لهم اليـد الطولى فى
الـسـيـاسـة أرسل أمس تـلـغـرافـاً طويالً

إلى جــريــدة عـظــيـمــة فى إنــكـلــتـرة 
يُـظهـر فـيه دهش الـعالـم العـثـمانى من
ــتـأخـرة عن أن تـكــون إنـكـلــتـرة هى ا
عـــــضـــــد الـــــبــــاب الـــــعـــــالى فى إدارة
ا شددت هى النكير من واليات طا
أجل إهـمـالــهـا ومـا يـتــرتب عـلى هـذا
الـرفض الذى رفضته إنـكلترة من ظن
الـعـثـمـانـيـ الـظنـون بـنـيـات اإلنـكـلـيز
الــبـعـيــدة حـيـنــمـا يُـبــالغ اإلنـكــلـيـز فى
تــأكــيــد حُــسن نـــيــتــهم نــحــو الــدولــة
ـسـلمى الـهـند الـعثـمـانـية  ويـقـولون 

* الصحيح : يفتئون .
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إنـهم مـا يـريدون لـلـخالفـة اإلسالمـية
إال اخلير احملض .

على أنـنا كـنا نـعلم عـلم اليـق أنه
سـواء أرفـضت احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة
إعطاءنـا مفتـش إلصالحات أرمـينية
أم لم تـــرفـض  فـــإن اخلــــيـــال الـــذى
يــــحــــوم فـــراشـه فى خــــواطـــر بــــعض
الـــســـاســــة فى أوربـــا مـن إيـــالـــة هـــذه
الواليـة بلجنة أوربيـة ترأس أعمالها
لن يــتـحـقـق مـنه شئ مــادامت الـدولـة
العليـة قائمة فى الوجود  وإن رجال
الـبـاب الــعـالى يـرفــضـون رفـضــاً تـامـاً
قــبــول أى مــراقــبــة بــأى شــكل وبــأى
صــــورة وحتت أى اسم فـى أقل جـــزء
مـن هــذه الــواليــات وغـــيــرهــا  وإنه
كـــان عــلى أوربــا أن تـــرعــوى وعــلى
رجــال ســيــاســتــهــا أن يــعــتــدلــوا بــعـد
إخفاق مسـاعيهم فى البلقان وبعد أن
رأوا بــأعــيـنــهم نــتـائـج تـقــلص الــعـلم
الـعــثـمــانى عن الــرومــلى  وصـارت
احلـرب العـامة الـهائـلة قـاب قوس أو
أدنى بـسـبب تـنـافس الـدول الـبـلـقـانـية
هـنـاك وانـحـيــاز كل مـنـهـا إلى عـصـبـة
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حتميها من عصبيات أوروبا.
ولـقـد عـلـمـنــا بـعـد ذلك رسـمـا أن
الـبــاب الـعـالى عـدل أيــضـاً عن طـلب
مــفـــتــشــ من الــدول الــكــبــار  وأنه
يفكر فـى إرسال جلنة مـن مهرة رجال
اإلدارة  بينهـم بعض االختصاصي

من األجــانب الــذين ال يــنــتـمــون إلى
دول ذوات مـصالح سـيـاسـية عـنـدنا
وكل حركة تُـشتم منـها رائحـة سيطرة
من اخلارج  فـإنه يـردها رداً بـاتاً وإنه
ال يــنــوى أيــضــاً تــعــيــ مـســتــشــارين
أجـانـب أو مـأمـورين أجــانب فى فـرع
من فـــروع اإلدارة بـــصـــفـــة مــنـــفـــذين
كـن أن يكـون عمـلهم أصالً بل ال 
سـوى إعـطـاء الـرأى فـقط  وهـاك ما
قـاله لى أمس مـقـام سـام إذا قـال فـعل

وهو :
«إن الــنــاس يــعـجــلــون كــثــيــراً فى
قضـية استخدام األوروبـي واالنتفاع
ـعـارف األوروبيـ وال يـنـظرون إلى
عــواقـب األمــور  ظــانــ أن مــجــرد
جــلب األوروبى ووضــعه عـلى رأس
عــمل هـو كــافٍ إليـصـال الــعـمل إلى
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نهاية اإلتقان وإلى إعطاء البالد أوفى
فتش األوربى قسط من السعادة . فا
الذى نـريـد أن نعـيـنه فى واليـتنـا  إمَّا
أن يكـون قـادراً على اإلجـراء حراً فى
الـتـصــرف أو ال  فـإن لم يــكن قـادراً
على اإلجـراء فال فائدة مـن جلبه وإن
كــان مــفـــتــشــاً حــراً فـى أعــمــاله فال
ننسى أننـا قد أعطيناه جزءاً من احلكم
وأشـركــنـاه فى حق الـســيـادة . وعـنـد
ذلك  تـتــعــرض ألخـطــار ومــشـاكل
غـيــر خـافــيــة عـلى أحــد  ومــا ظـنك
بــــأوربى غـــريـب عـــنك مــــصـــلــــحـــته
ــصـلــحــتك غــيـر مــســئـول مــنــاقـضــة 
جتـــــاهـك  وال أنت قـــــادر أن جتـــــزيه
بـشئ يـقـطع ويـصل فى شـؤون بالدك
الداخـليـة ويـحل ويربـط كيف يـشاء
فـهل هـذه حالـة يُـقدم عـلـيهـا من يـريد

اخلير لبالده ?
ـعـارف األجـنـبى ال «إن االنـتـفـاع 
يُـنـكـر  لـكن عـلى شـكل واحـد وهو
أن يـكــون عــنـدنــا مـشــيــراً ال مـنــفـذاً
ويكـون اإلجراء بيدنا نحن الـعثماني
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ن تــؤول *  ال يــشـــاركــنـــا فــيه أحـــد 
عُقبى مشاركته لنا فى احلكم إلى فقد
االســــــتــــــقـالل واالســــــتـــــقـالل قــــــبل

اإلصالح .
ولـقــد وُجــد عــنــدنـا مــســتــشـارون
أجـــانب  مــــثل فالن الــــذى هـــو فى
ــكـــوس وفـالن الــذي هـــو فى إدارة ا
الـيـة وغيـرهـما قـد اعـتمـدت الـدولة ا
عــلى آرائـــهم وأنــفـــذتــهـــا بــتــمـــامــهــا

واستفادت منهم كثيراً .
ــــنع وجـــــودهم فـى مــــركــــز ولـم 
سـتشـار فقط االنتـفاع برأيـهم  كما ا
أنه لـم يـــــوجـب ذلك دخـــــولـــــهـم فى
ـــؤدى إلـى تـــدخـــلــــهم فى اإلجـــراء ا
حقـوق السيادة العثـمانية التى البد أن
تـبــقى لـنـا بــتـمـامـهــا  وهـذا مـا نـنـوى
أيــــــــضـــــــاً إجـــــــراءه فـى الـــــــواليـــــــات
األناضـولية رافض كل مـداخلة معنا
في أيـالة أحـكـامهـا  كمـا أنـنا بـعد أن
فـقـدنـا الـقـسم األكـبـر من أمالكـنـا في
أوربـا  وقـيل إنه صـارعـلـيـنـا إصالح
واليات آسـيـة فإنـنـا سنـصـلح واليات

* الصحيح : تئول .
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آسـيـة  وجنـتــهـد فى حتـصـ واليـات
آسية لوقايتها من الطوارىء».

قام الرفيع إنه ألجل فقلنـا لذلك ا
حـيـاطـة واليــاتـنـا فى آسـيـة يـنـبـغى مـد

الـــســكك احلـــديـــديــة فـى داخــلـــهــا 
فـأجــاب بـأن هـذا مــقـرر لــدى الـدولـة
وســتـبــاشــره الـدولــة قـريــبـاً بــحـيث ال
تــمــضى ثــمـان ســنــوات حــتى تــكـون
اخلـطـوط احلـديـديـة اشـتـبـكت فى كل
أطراف األناضول  وإنه ال شبهة فى
وجـوب االعتـنـاء بأسـباب الـدفاع عن

» انتهى . ذمار العثماني
فـــإن كــان صح خـــيـــال الــروســـيــة
وإنكـلتـرا فى فارس وقسَّـمنـا هاتيك

البالد ثالث مناطق وسطاها حائدة 
فـمـثل هـذه اخلـيـاالت ال تصـح عـنـدنا
أصالً  والــعــثـمــانـيــون ال يــسـلــمـون

شـبرا من بـالدهم إلى سيـطرة أوربـية إال بـحرب يـكون مـن ورائهـا اخلطـر األكبـر على جـميع
ـا ال يـطـرب لــسـمـاعه قـوم ال يـهــنـأهم عـيش إال رأوا األوربـيـ أوربـا نـقـول هــذا وإن كـان 

راكب فوق مناكب الشرقي .
شكيب أرسالن األستانة فى ٢٧ أكتوبر
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تـكلمنـا فى عدد أمس عن ضرورة إصالح
ـشرق سوريـا والتـفـرغ جلعـلـها أهم بـقـعة فى ا

واليوم نتكلم عن األناضول .
سـقـطت الدولـة فى أوربـا وذهبت أمالكـها
من يديها  فشخصت أبصار العالم اإلنسانى
إلى تـكـيـيف مـسـتـقـبـلـهـا وحتـديـده . فـالبـعض
مـنـهم قـال إن حيـاتـهـا ال تُصـان إال إذا نـشطت
إلى إصالح آسيا الصغرى وتوطيد األمن فيها
ألنــهـا تــكـون يـومــذاك بـ عــنـصـرين. األول
تــركى وهــو األكــثـر عــدداً والــثـانـى أرمـنى
وبعـضهـم قال إن الـدولة لن تـتـوطد سـلـطاتـها
إال بـإزالـة احلـواجــز الـتى تـمـنع األنـاضـول من
االرتــقـاء الــفــعــلى  وآخــر قــال إن الــعــنــصـر
الـتركى عنـصر أسـيوى  فلن تـتسـنى له احلياة
إال فى آســيـا والــدلــيل عــلى ذلك أنـه أقـام فى
أوربـا سـتـة قـرون ولم تـتـطور أخـالقه وطـباعه
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ــرتـــأين * وعــاداتـه ولـــعل هـــذا الــفـــريق مـن ا
مصيب فى رأيه.

ن إن احليـاة جهـاد فى هـذا الكـون والـفوز 
أخذ بـأسباب القوة  فـوجود الدولة فى أوربا
وهى بـحــالـة الـضـعف أهـاب بــخـصـومـهـا إلى
انـتــقـاض أطــرافـهـا والــوثـوب عــلـيــهـا من كل

حدب وصوب ورميها بأنواع الشرور .
وقد رأى األتراك بـعد أن أحدثت بهم هذه
األزمــات الـصــعــبـة أن يــجــنـحــوا لإلكــثـار من
ـهـد الذى عـددهم  وأن يـتفـرغـوا إلصالح ا
نشأوا  فيه وهـو األناضول فشرعوا فى إرسال
ـهـاجـرين إلى أزمـير ثمـانـ ألـفـاً من األتراك ا
ليكون هؤالء يومـاً عالة على العنصر اليونانى

نتشر فى ذلك القطر . ا
سلم إلى هاجرين ا ثم أخذوا يُرسلون ا
األناضول  وهم يقصدون من ذلك إضعاف

العنصر األرمنى إلى درجة قصوى .
ليس فى هـذا العـمل مـا يدعـو إلى النُـفرة
فــالـشـعب الـتـركى يُـفــكـر فى وقـايـة حـيـاته من
الطوار الفجائية فهو بإكثاره منهم فى وضع

. رتئ * الصحيح : ا



¥≤

ـهـاجـرين من أزمـير ويـريـد أن ال يـدع مـجاالً ا
لـلحـكـومة الـيـونانـيـة أن تتـكـلم بـلسـان يـونانىَّ
أزمــيـــر أو تــدَّعى حــمـــايــتــهم يـــومــاً مــا . أمــا
هاجرين إلى إغراقهم من اإلكثار من إرسال ا

األناضول فأمـر ظاهر ال يـخفى على أحد 
فــهم يــريـدون من ذلك أن ال يــدعــوا لـروســيـا

مجاالً للتكلم بلسان األرمن.
يــوجـد فـى األنـاضــول وأرمـيــنــيـا أكــثـر من
إحدى عـشر مـليـوناً من الـناس جُل هؤالء من
ـســلــمـ األتــراك والــآلز والــكـرد ; أى مـن ا

والبلقون ومن يونان .
أما مـساحـة األناضـول فال تُقـدر وقد قال
انى بـرنر ــ إن بـاستـطاعـة اإلنسان العالمـة األ

لكة فى آسيا الصغرى ــ أن يُنشئ ست 
فكر نصب فإذا وضـعنا كالم هذا الـرجل ا
أعيـننا  وجـدنا أن قيـمة األناضـول غالية وأن
تـسـابق الـشـعوب إلـيه الكـتـسـاب احليـاة نـاشـئة
عن خـطـورة مركـزه . فـأنت ترى من ذلك أن
الـدولــة إذا نـشــطت إلى إصالحه ال تــلـبث أن
ـلـكـة فى الـعـالم . أمـا الذرائع تُصـبح أعـظم 
الــتى تـمــكن الــدولـة من انــتــقـاده فــهى كـثــيـرة
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أوردهـا الـعالمة بـرنـر في مجـلـة القـرن الـتاسع
عشر اجملرية أحببنا اقتطافها لفائدة القراء .

قال برنر :
لـــكى يــســود األمل فـى األنــاضــول ولــكى
تـرتاح هـذه الـبـقـعة اجلـمـيـلة الـشـرقـيـة  يجب
عـلى احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة أن تـضـرب األكراد
ضـربــاً مــبــرحــاً  وأن ال تــدع لألرمن مــجـاالً

للصخب.
ـلـكــة انـتـفض فــيـهـا الــشـعب عـلى مـا مـن 
ــمـلـكـة بـعـضـه إال كـان أجـلـهــا مـحـدوداً  وا
الـعـثـمـانـيـة تـكـثـر فـيـهـا الـعـنـاصـر بـنـوع خـاص
وتـتنـاحر مع بـعضـها تـناحـراً شديـداً قد يُـفضى

إلى اخلسارة .
وأدق دلــــــيل أورده عــــــلى صــــــحـــــة هـــــذه
األمـور انتـفاض الشـعوب فى مـقدونـية على
بــعــضـهــا حــتى أفــضى األمـر إلـى فـقــدان هـذه

البالد وتقسيمها تقسيماً غير طبيعى .
إن الـعـنصـر األرمـنى عـدو شـديـد للـعـنـصر
الكردى*  ولـكن فى الغالب يـكون األرمنى

ادة «٦١» من مـعاهدة برل ١٨٧٨ * دائمـاً يتعرَّض األرمن العـتداءات األكراد والچراكـسة بدليل أن ا
قد نصَّت صراحة على حماية األرمن من تعديات األكراد .
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مـعـتـديـاً عـلى الـكـردى  فـيـثـور األكـراد وهم
يــحــمــلــون تــعــصــبــاً شــديــداً عـلـى مــنـاكــبــهم

ويُشرعون فى ذبح األرمن .
كـنت فى أرمـيـنــيـا حـيـنــمـا شـاهـدت بـعض
ـذابح  وقـد كـان اجلـانى عـلى األكراد تـلك ا
شاب أرمـنى  إذ اختطف يـومذاك فـتى كردياً
فــقــام األكــراد يــومـذاك يــقــتــلــون ويــهــتــكـون

ويذبحون .
ــا يــحــدث بـ هــذه بــعض صــور دقــيــقــة 

العنصرين األرمنى والكردى .
وإن األناضـول من أجل هـذه احلوادث فى
حــالـة تــدعـو إلى الــرحـمــة واإلشـفــاق  فـقـد
انــتـشـر الـرعب بـ قـبــائل األرمن كـمـا انـتـشـر
احلـقــد بــ عـشــائـر األكــراد وهـنــالك صـور
مُــحـزنــة تــلـوح لــلـنــاس فى األنـاضــول . فـإن
الـعنـصـر الـتـركى قل كـثـيراً ولـم يبق فـى البالد
غــيـر الـكـهـول  أمــا الـشـبـان فــقـد سـيـقـوا إلى

احلرب.
مساك هـؤالء األتراك ; فإنهم يـتحملون
تبعة كل شىء  فـإذا نشبت حرب فى أفـريقيا
اضـطر أتـراك آسيـا إلى إخمـاد جذيـتها*  بنفخ

* الصحيح : جذوتها .
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دمـائــهم  وإذا نــشــبت مــثالً فى أوربــا نــفـروا
أيضاً بسالحهم .

إن عـــدد األتـــراك فى األنـــاضـــول يــبـــلغ ٧
ماليـ وكان منـذ سنـ قلـيلة يـبلغ الـثمـانية 
فـوقـائع احلـرب الــبـلـقـانـيـة أهـلـكت من هـؤالء
الـشـبان ألـوفـاً  فى حـ أن كـثـيراً من األرمن
اليزالـون أحيـاء يتـمنع كـهولـهم برأى شـبانهم
الـذيـن سـيــكـونــون يـومــاً زهـرة األنــاضـول إذا
ظــلت الــعــثــمــانــيــة نــاهــجــة مــثل هــذا الــنــهج

اخلطر*.
إن على العثمـانية أن تدأب كثـيراً فى تقوية
ال عنـاصـرهـا اإلسالميـة هـنـالك وإمدادهـا بـا
سلم سواء الوفير  وأن تفتح للمهاجرين ا
كـــانــوا آتـــ من أفــريـــقــيـــا أو من أوربــا أو من
قـفـقـاسـيا صـدراً رحـبـاً لـكى يـكـون هـؤالء فى
مــأمن من الـعـنـصـر الـسالڤـى الـعـدو الـطـبـيـعى

لألتراك .
فى األنــاضــول أنــهــار ومــنــاجم لــلــبــتـرول
ـعــادن  وفـيه كـثـيـر من والــفـحم والـذهب وا

الشـواطئ الصاحلـة للتـجارة وللـحرب أيضاً 
وفيه أيضاً األراضى العظيمة واجلبال الشاهقة.

* اشترك األرمن العثمانيون فى احلروب البلقانية ١٩١٢ ــ ١٩١٣ وأبلوا بالءً حسناً لصالح الدولة العثمانية .
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ولـكى تـكـون الـعـثـمـانـيـة الـوريـثـة الـوحـيدة
لـهـذه اخليـرات يـتـحتم عـلـيهـا أن تـقذف بـأكـثر
سلمـ إلى هنالك  إذ أن استحواذها على ا
هذا الـثروة الطـائلة ال يـتم إال باستـتباب األمن
فى األنـاضـول  ولن يـسـود األمن إالَّ بـتـفوق
الـــعــنـــصــر اإلسالمى عـــلى بــقـــيــة الــعـــنــاصــر

سيحية . ا
هــذا بـعض مـا كـتـبـه بـرنـر عن األنـاضـول
والقـار يرى من ذلك أن مـسـتقـبل الدولـة ما
بــرح سـعـيــداً . وإن األمل فى إصالح سـوريـا
واألنـــاضــول مــازال قـــويــاً  حــقـق الــلَّه ذلك

وأنقذ اإلسالم من أذى األغيار .
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ُـكــاتب الـديـلى تــلـغـراف اخلـاص
فى األستانة :

ــفــاوضـــات بــ تـــركــيــا ســـارت ا
والـيـونان فى طـريق الـهدوء  ويـلوح
اآلن لهما أنـهما أوشكتا على االتفاق
ـسـألــة اجلـنـسـيـة الــتـام فـيـمـا يــخـتص 
سألة ذات األهمية . وقد انتبه وهى ا
الـباب الـعـالى إلى صـفـاء الـعالئق ب

أثـيـنــا و بـلـغــراد (الـيـونــان والـصـرب)
ورأى الـتقـرب لـهمـا  فـحوَّل الـتـفاته
جــمـيــعه إلى مــســألــة اإلصالحـات .
وفـى مـــقــــدمـــتــــهـــا اإلصـالحـــات فى
سألة أرمينيـا  ووجد نفسه فى هذه ا
مُـعــرقالً عن إنـفــاذ مـقــاصـده احلــسـنـة
ونـوايـاه الـطـيـبـة بـسـبب مـا وقـع أخـيراً
من تعـطـيل سـيـر العـالقات بـ تـركـيا

وإجنـلتـرا فى الـوقت احلـاضـر. وال يـخـفى أن احلـكومـة الـعـثـمـانـية اعـتـمـدت عـلى اسـتـخدام
األجانب االخـتصاصـي فى إنـفاذ اإلصالحـات فى أرميـنيـا  وقررت أن تـطلب من إجنـلترا
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* الصحيح : ضباطاً.
** معاهدة قبرص ١٨٧٨.

وظـف الذين يلزمون أن تنـتدب لها ا
لـتـعـيـنهم مـفـتـشـ إداريـ وضـباط *
فى الـچنـدرمة بـالواليـات األرميـنية .
وقـد كان الـباعث لـلبـاب العـالى على
ذلك أســــبـــاب عــــديـــدة : أولــــهـــا أن
إجنــــلــــتــــرا كــــانت أول من أوعــــز إلى
األرمـن بــاإلصالحــات األســاســيــة .
ــوظــفـ ثــانــيــاً  ألنَّ لـدى إجنــلــتـرا ا

ـــدربـــ عـــلى أعـــمــال الـــعـــديـــدين ا
اإلدارة فى البالد الـتى سكـانها مـركبة
سـيحـية . من العـناصـر اإلسالميـة وا
وثــالـثــاً  إن الـســاسـة الـعــثـمــانـيـ ال
ينسـون أن معاهدة قبرص ** تتضمن
أن إلجنـلــتـرا صـفـة مـخـصـوصـة جتـعل
الـبــاب الـعـالـى مـضـطــراً ; ألنَّ يُـعـهـد
بــإنـفـاذ اإلصـالحـات فى أرمـيــنـيـا إلى
أيـد إجنـليـزية لـيـتأكـد من إنـفاذهـا على
طريقة االعتدال. وكان الباب العالى
يُـمـنى نـفـسه بـأن احلـكـومـة اإلجنـلـيـزية
تُــلــبى الــطـلـب حـاالً. و لــكنَّ تــركــيـا
أخطـأت ألنهـا بعد مـفاوضات طـويلة
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مع إنـــكـــلـــتـــرا وعـــدتـــهـــا احلـــكـــومـــة
ـفـتـشـ اإلجنـلـيـزيــة مـبـدئـيـاً بـتــعـيـ ا

ـطـلـوبـ  ولـكــنـهـا لم تُـسَّـمـهم ثم ا
مــضى بــعـد ذلك وقت بــعـد ســكـوت
تام . وأخيـراً فى الوقـت ورد الباب
الــعــالى أنَّ احلــكـومــة اإلنــكـلــيــزيـة ال
ــفــتــشــ  فــتـراءى تــرغب إعــطــاء ا
كنه على األقل فى للباب العالى أنه 
ـوظف الوقت احلـاضر أن يسـتخدم ا

اإلنـكـلـيـز الـذيـن فى خـدمـة احلـكـومـة
الـــعــــثـــمــــانـــيــــة اآلن  وفـــكــــر عـــلى
ــــســــتــــر ( روبـــرت اخلــــصــــوص فى ا
جـريڤس ) الـعـضو فى جلـنة اإلصالح
ـالـيـة الـذى مــضى عـلـيه زمن طـويل ا
فى بالد تـــركــيــا وهــو قـــائم بــأعــمــال
قـنـصل بـريـطـانـيا فـى أرمـيـنيـا. وعـلى
ذلك  عــــزم الـــبــــاب الـــعـــالـى عـــلى
فتش العام . وقد وضعه فى وظيفة ا
ستـر جريڤس بـذلك  ولكنه رضى ا
ا كـان اليزال تـابـعاً لـوزارة اخلارجـية
اإلنــكـلــيـزيــة فــتـعــيـيــنه الــنـهــائى عـلى
موافقة رئـيسه ــ ناظر اخلـارجية ــ وقد
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أبـلغ الـقـائم بـأعـمـال وزارة اخلـارجـية
ـوافـقــة عـلى الـصــدر األعـظم عــدم ا
هذا الـتـعيـ . فـأحـدث ذلك الرفض
فى الدوائـر السـياسيـة العـثمانـية تـأثيراً
كبيـراً  وصرح لى سياسىّ من الذين
لهم صـلة واحـتكـاك برجـال احلكـومة
الحظات عـقب ذلك هذا ملـخصها
قال: «إنـنا أسـتأنا كـثيـراً كمـا اندهـشنا
ــكن أن تـوفق لــهـذا األمـر  فــكـيف 
ـتكررة ـسألة والـتأكـيدات ا بـ هذه ا
تواترة لنا من السير إدوارد والوعود ا
دغـراى وهو الـسـيـاسى الـذى اعـترف
له خــصـومـه بـاالســتــقــامـة . فــإنه فى
التصريحـات التى فاهها وأثـبتها مراراّ
ســواء فـى خــطـــابــاتـه الــعـــمــومـــيــة أو
مــحـــادثــاته اخلــصــوصـــيــة بــأنَّه يــقــدم
مـســاعـداتـه ويـبــذل كل مـجــهـوده فى
معاونة تـركيا على شرط أن تقابل منه
تـركـيا هـذا العـزم بـرغبـة صـحيـحة فى
إصالح نـــفـــســـهـــا وإدارتــهـــا . نـــحن
نـعــرف جــيــداً أن حــزبــاً جـديــداً حتت
نــفـوذ بـعض الـســيـاسـ األجـانب قـد
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قاومة تركيا وجعل تألَّف فى إنكلترا 
من هــمه الـعــمل عـلى نــحـو تــركـيـا 
وأن إنـكــلـتــرا يـسـرهــا ذلك وتــسـاعـد
ـــــســــلــــمــــ فى عــــلــــيـه ألن حــــكم ا
ــــثل فى شــــخص اإلمـــبــــراطــــوريــــة 
اخلليـفة  وهذا هو الراسخ فى أذهان
مـسلمى الـهند . وعالوة على ذلك
فـإنـهم يـقـولـون إن إسـقـاط تـركـيـا أمـر
مــحـــقق واألفــضل أن يـــتم بـــقــدر مــا
كن من السرعة حـتى يسهل تقييمها
قـبل أن يُتـاح لروسـيا اسـتعـادة قواها
فال يـكـون نصـيـبـها فى هـذه احلـالة إال
جـزءاّ صـغـيـراّ جـداّ . ولــمـا كـان هـذا
هـــــو الـــــغــــــرض الـــــذى تـــــرمـى إلـــــيه
السياسة فالطريق الذى تسلكه ليس
الـعــدوان الـصـريح  بل احلـيـاد الـسئ
الـــقـــصــد واالمـــتـــنـــاع عن تـــقــد أى
مـسـاعــدة سـيـاســيـاّ أو إداريـاّ أو مــالـيـاّ
ـثل فى تركـيا ومـجافـاة احلـزب الذى 
اإلخالص والـصـدق  ويـعـمل عـلى
إحــيـاء الــسـلــطـة ويـشــتـغـل بـشــجـاعـة
لــتـــحــقــيـق ذلك الــغــرض . ومـــهــمــا
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يكن فإن الشـرك الذى قد نصبوه لنا
راوغات السياسية ال لن نقع فيه . فا
تـــنــجح فى حتــويــلـــنــا إلى طــرق غــيــر
طرقـنا السيـاسية ; لـيتمكـنوا من إقامة
احلـــجـــة والــــتـــذرع بـــهـــا إلـى تـــغـــلب
خـصومنـا علـينا . ونـحن نعـرف أيضاّ
أن لنا أصـدقاء فى إنكـلترا سيـشفع لنا
تـعـاطـفـهم وإخالصـهم ووالؤهم فى
ـســاعى الــضـارة وهم إحـبــاط تـلـك ا
يعتقـدون أن تركيا ال تزال روح احلياة
جتـرى فى جـسـمـهــا . ويـنـبـغى لـنـا أن
نُــــظـــهـــر ألولـــئـك األصـــدقـــاء الـــذين

يدافعـون باللسـان و القلم عن صالت الـصداقة الـقد التى تـربط إجنلتـرا بتركـيا إننـا بالهدوء
والصـبر نـستـطيع االنـتظار حـتى نكـسب حُسن انـعطـاف الرأى الـعام فى إجنـلتـرا  فيـنكشف
ـظلـمـة ويصـفو اجلـو أمام الـسيـاسة لـبدة واخلـياالت ا حيـنـئذ أمـام أبصـارهم تلك الـسـحب ا

اإلجنليزية فى السلطنة العثمانية.
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رفض الباب العالى

تداخل الدول فى مسألة
أرمينية

تهديدات التيمس وما يجب أن
تقابل به

أرادت السيـاسة األوربية أن تـغتنم
فرصة اشـتغـال الدولـة العـليـة باحلرب
ــســألــة األرمــنــيـة الــبــلـقــانــيــة بــفــتح ا
وحتـولـهـا إلى مـشـكـلـة كـبـرى  تـسـير
شاكل تُماثل بالدولة فى سلسلة من ا
ــقـدونــيـة واأللــبــانـيــة الـتى ـشــاكل ا ا
انـتـهت بـنشـوب حـرب شـعـواء ذهبت
ــطـامع فــيـهــا آالف األرواح ضــحـيــة 

السياسة األوربية .
عـلى أن مـوقف الـدولـة احلـرج فى
ــنع الــقــابــضــ عـلى ذلك احلــ لم 
زمـــــــــــــام األمـــــــــــــور فــــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــحــــــــــقـــــــــوق
اإلمـبراطوريـة العـثمانـية والصـبر على

عدد  ٥٣٥  السبت ٨ نوفمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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سـياسـة حتول دون جنـاح مطـامع أوربا
فى بـالدهــا  فــأعــلـــنت الــدول أنــهــا
ســتــقــوم بـــإجــراء اإلصالحــات الــتى
يـــحــــتــــاجــــهــــا األرمن والــــنــــظــــر فى
ــرفـوعــة إلــيــهــا واعـدة الــشــكــايــات ا

بالعـنايـة بهـا والعـمل على مالفـاتها 
ولـــكـن ذلك لم يــــرضَ الــــدول الـــتى
استرسلت فى مفاوضاتها  وأخذت
تـتــداخل فى شــؤون الــدولـة اخلــاصـة
حــتـى اضــطــر الــبـــاب الــعــالى إلى أن
ــسـائل ــســألــة من ا يــعــلن بــأن هـذه ا
الـداخلـية الـعثـمانـية الـصرفـة التى يـعد
الـتــداخل فـيــهـا اعــتـداء عـلـى حـقـوق

الدولة اخلاصة .
وقد أغـضب هذا الـقول الـصحف
األوربـية الـتى تـتبع سـيـاسة مـن شأنـها
اإلضرار بالدولة  فلم نلبث أن رأينا
ــعــروفــة تُــنــشىء جــريــدة الــتــيـــمس ا
ـقـاالت الـضـافـيــة تـهـدد فـيـهـا تـركـيـا ا
وتُـظــهـر فــيـهــا من مـكــنـون الــعـداء مـا
تـمــلـيـه عـلــيـهــا نـيَّــاتــهـا الــسـيــئـة نــحـو

سلم . العثماني وا
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وقد اطلعـنا فى البريد األخير على
مقـالة افـتـتاحـية نـشرتـهـا تلك اجلـريدة
بعنوان (اإلصالحات األرمنية) قالت

فيها :
«نـحن نـأمل من صـمـيم قـلـوبـنا أن
ال تكون احلكومة العثمانية على تلك
النيات الـتى تُشاع عنـها فى األستانة
فـــقـــد قـــيل إنـــهـــا تـــنـــوى أن ال حتـــفل
بــاقـتـراحـات الـدول وإن قــبل حـاكـمـاً
عـامـاً مـسـلـمـاً من الـواليـات األرمـنـيـة
وقـبـوله مــسـاعــدين من األهـالى ومن

األجانب.
ـــعـــروف جــــيـــداً أن حـــالـــة ومـن ا
األرمن قــد أصــبــحت أخــيــراً الـشــغل
الــشــاغل الــوحـــيــد ألفــكــار الــدول
فــعــقـدت اجــتــمــاعـات لــلــســفـراء فى
ـوذج لإلصالحات األستـانة ووضع 

وافقت عليه جميع الدول .
وعـــــلـى ذلك  يـــــصـــــعـب عـــــلى
اإلنـــســـان أن يــــصَّـــدق بـــأن مــــســـألـــة
ـــكن اإلصـالحـــات فى بـالد األرمن 
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أن تكون موضـوع اتفاق تـركيا ودولة
أخـرى عــظـمى أخـرى  كــمـا يُـؤخـذ
من األخـبـار الواردة من بـاريس ألنـها
مـســألـة تـخص أوربـا جـمـيـعـهـا  وال
ــكن أن تـتم كــمـا يـجب إال بــتـرتـيب

دولى مع الباب العالى .
ويــرى رجــال الــســيــاسـة ــ ونــحن
نـعـتــقـد أن أقـدر سـاسـة األتـراك سـواء
كانوا من التابـع للمذاهب السياسية
ة أو احلديـثة يرون أيـضاً أن هذه القـد
ـــســألــة إن لم تُــحـل حــاالً بــطــريــقــة ا
فـعـلـيــة فـإنـهـا ســتـكـبـر حــتى تـصـبح
قـدونيـة  ولـكن حوادثـها سـألـة ا كـا
ـا كانت أخـطـر عـلى اإلمبـراطـورية ر

من حوادث مقدونيا (كذا) .
كــــــان األرمـن مـن جــــــيـل مــــــضى
ـسـيـحـيـ أخــلص رعـايـا الـسـلـطــان ا

حـــــتـى أســـــمـــــاهم األتـــــراك لـــــشـــــدة
ـلَّـة الـصـادقـة  تـفـريـقـاً إخالصـهم بـا
بـيـنـهم وبـ الــيـونـانـيـ والـبـلـغـاريـ

وغــيـــرهـم من األجـــنـــاس الــتـى كــان
يــشــتــبه فــيــهم  بــحق أنــهم يــريـدون
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الــثـورة وكــانــوا اليـزالــون يــتـمــتــعـون
ــيــزات فى بــعض األمــور اليــزالــون
يـعتـرفون بـفضـلها ويـعتـقدون أنـها لن
تبـقي لـهم حتت أى حكم آخـر  فهم
يـنـتـخبـون مـجـلـسهم الـديـنى بـواسـطة
االنـتـخـاب الـعـام لـيُـؤازر الـبـطـريـرك.
وهـم الــــذين يــــقــــررون فـى مــــســــائل
ــتــعــلــقـــة بــهم  ويــديــرون الـــزواج ا
كنائـسهم ومـدارسهم ومـستـشفـياتهم
بأنـفسـهم  ويتكـلمـون بلـغتـهم وغير
ذلك  ويـجمـعون بـالرغم من الـكرد
ثـــروات طــائــلــة بــطـــريق الــتــجــارة أو
إقــراض الــنــقــود. وهم ال وطن لــهم
خالف تركيـا ال ينقـصهم شىء سوى
أن يـؤمـنــوا عـلى حــيـاتــهم وأمالكـهم

حتى ال يبقى لهم ما يشكون منه .
وكـان ينبغى أن يـكون أخطر شىء
يُعرض عـلى أفكار ساسة األتراك هو
إرضـاء رعـايـا اإلمـبـراطـوريـة السـيـمـا
ــطـالـب الـتى قــدمــهـا األرمن ال وأن ا
ـكن أن تـعــد غـيـر مـعــقـولـة حـتى فى

األستانة .
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ـهيـجون والـسيـاسيون قد يـطلب ا
مـن األرمن امـــتــــيـــازات يــــســـتــــحـــيل
احلـــصـــول عــــلـــيـــهـــا  ولـــكن األمـــة
ـجمـوعـها األرمـنـيـة العـامـلـة الهـادئـة 
تــقــتــنع أن تــأمن عــلى حــيــاة أفــرادهـا
وأمـالكـــهــــا إذا أُضــــيف ذلك إلـى مـــا
يتمتعون به واإلخالص الذى حاربوا
بـه ألجل ســـــلـــــطــــاتـــــهم فـي احلــــرب
ـا يـبـرهن عـلـى أن ال رغـبةَ الـبـلـقـانيـة 
لهم فى الـتخلص من حكم األتراك
ألنـهم أتراك فـقط. ولكن من احلزم أن
ال يـعتـمد األتـراك عـلى بعض األرمن
أو حــكــومــتــهم إذ ال يــبــقـوا طــويالً
خاضع لألضـرار التى يقاسونها ب

آونــة وأخــرى ســنـــ عــديــدة  فــهم
يــــجب أن يـــأمــــنـــوا عــــلى حـــيــــاتـــهم
وأمـوالـهم وأن يـتــخـلـصـوا من خـوف
ــذابح والــنــهب والــسـلـب يـجب أن ا
ينالوا قسطاً كافياً من اإلدارة العادلة.
ــا أنـهم تـمــتـعـوا بـهــذه الـسـعـادة و
مكـتوبـة عـلى الورق بـغيـر أن تتـحسن
حالتـهم حتسـناً حـقيـقيـاً  فقد رأوا أن
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ـكــتـوبـة قـد فــات زمن اإلصالحـات ا
عـلـى الـورق والبــد أن تـخــرج هـذه

الكتابة من حيزها إلى حيز الفعل .
فــهم يـــطــلــبــون أن تــكــون اإلدارة
ـهــيـمــنــة عـلــيـهم حتت رقــابـة دولــيـة ا
فعَّالة وأن هذا أمر المناص منه كما
تـرى الدول وكمـا يري كل من يعرف
تــــركــــيــــا  وهــــذا ال يــــتــــأتى بــــتــــرك
اإلصالحـات لـلـحـاكم الـعـام الـتـركى
ــســتــشــارين األوربــيـ ن مــعه من ا

ساعدين . وا
إن الــقالقل الــتى تــنــجم مـن عـدم
تــنــفــيــذ اإلصالحــات يـؤدى والريب
إلى فــتح مــســائل ال تــود الـدول فــتح
ــنــاقــشــة فـــيــهــا اآلن عن تــلك بـــاب ا
ـسـائل الـتى إذا فـتـحت أتـت بـأخـطر ا

األخطار على تركية آسيا .
إن مـسائل من هذا النـوع قد تُوجد
كــثــيـــراً من الــصــعــوبـــات بــ تــركــيــا
وبـــعـض جـــيـــرانـــهـــا  وقـــد جتـــر إلى
فردهـا فى شؤون تـركيا تدخل دولـة 
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وهو ما يجب عـلى تركيـا أن تعمل ما
تستطيع جتنبه .

ويوجـد عـلى األقل فريق من جلـنة
االحتـاد والـتــرقى يـفـهم هــذه احلـقـيـقـة
حق الـــفــهم ويـــعــرف مـــا وراءهــا من
اخملـاطـر  ولـنـا الـثـقـة بـأنَّ هـذا الفـريق
لن يـرضـي بـأن تــسـوقـه أيـدى أنــصـار
احلـرب الـذين قـد يـغـتـرون بـنـجاحـهم
السياسى احلـديث العهد  فيحاولون
إيــهــام الــدول بــإصالحــات أخـرى ال
أثـرَ لهـا إالَّ على الـورق ويرفـضون أن

يقوم األوربيون بتنفيذها .
فـااللتـجـاء إلى مـثل هـذه الـوسائل
ذو مـغـبـات سـيئـة  فـإنه يـحـرم تـركـيا
ــالــيــة عـــطف أوربــا ومـــســاعــدتــهـــا ا
الــضـــروريـــة لــبـــقـــاء اإلمــبـــراطـــوريــة
اآلسيويـة  والشكَ أن هذه الوسائل
أيـضـاً ستـسئ األرمن وجتـعل صـبرهم

يـنفـد كمـا أنهـا الشك سيـدفع الـكثـيرين مـنهم إلى الـتطـلع خلف احلـدود للـبحث عـما يـفرج
كربتهم بعد أن عز عليهم ذلك فى وطنهم .

أما الرابـطة القوية التى ربـطتهم بها تركـيا فى األيام السابقـة  فهى أن األرمن مهما القوا
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ـصــاعب  فـقــد كـانـوا من الـظــلم وا
راضـ به مــادام ديــنـهم وجــنــسـهم ــ
كـمـا هو شـأن الـشـرقـيـ ــ لم يـتـطرق

سهما شىء . إليهما تداخل ولم 
وقد حدث فى الـسنـ األخيرة أن
مـال بـضـعة مـن األرمن فى تـركـيا إلى
التفكيـر فيما إذا كـانت حالة إخوانهم
فــــــيــــــمــــــا وراء احلــــــدود أفــــــضـل من
حـالتـهم وكـانوا مـدفـوع بـالـتغـيـير
احلـــــسن الـــــذى طـــــرأ عـــــلى مـــــوقف
الـروسـيـا حـيــال إخـوانـهم األرمن فى
مواطنـهم وعلى األخص بعد ما رأوه
من حسن إدارة الكونت فويروتسوى
داشــكــوڤ حــاكم الــقـوقــاز. ولــكــنـا
نـعتـقد أن الـسـواد األعظم من األرمن
ال يزالون يـترددون فى احلـصول على
احلــكــومــة الــبـيــروقــراطــيــة خــوفـاً من
مسـاسـها بـالـدين  وهم يـفضـلون أن
لَّة الصادقة)  إن لم يبقوا كما هم (ا
يـــتـــعـــرض إخـالصـــهم إلى الـــضـــغط
كن وَّلد لالنفجار . وهذا الضغط  ا
إزالــــــــته بــــــــإدخــــــــال اإلصـالحـــــــات
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الصـحيـحة وتـنفـيذ هـذه اإلصالحات
بواسـطة األجـانب حتى يـكون نـفاذها

مضموناً.
وقــد يـكــون هـذا الـعـالج مـخــالـفـاً
بـاد تركـيا الفـتاة ولـكن يجب على
األتـراك أن ال ينـسـوا ما جـرى عـلـيهم
ـبـاد فى مــقـدونـيـا الــتـمـسك بــهـذه ا
وألـبـانـيـا  فـاألرمـن إمـا أن يـصـبـحـوا
عــنـصــراً قــويـاً من عــنـاصــر احلـكــومـة
الـعـثـمــانـيـة احلـيـة وإمــا أن يـصـبـحـوا
عــامالً ســيــئـــاً من عــوامل الــدســائس
واالتـــفـــاق مـع األجـــانب عــــلى بـــذر
الـفـ فى الــواليـات اآلسـيـويـة . ومـا
لــهم هـذا في يـد احلـكـومــة الـعـثـمـانـيـة
واحلـزب الـقــابض عـلـى زمـام األمـور

فيها» .
هـذا مـا نـشــرته جـريـدة الـتـيـمس 
ومـنه يـرى الـقــار أن الـغـرض الـذى
تـــرمى إلـــيه هــذه اجلـــريــدة هـــو إلــقــاء
الـــرعـب فى قـــلــــوب الـــعـــثــــمـــانـــيـــ

وحـــمـــلـــهـم عـــلى قــــبـــول الـــتـــداخل
األجنبى فى واليات عثمانية صرفة .
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ونــحن ال نــرى فى هــذا إال ضــربـاً
من الــتـأثــيـر الــوهـمى الــذى ال يـجـوز
للدولة أن حتفل به مادامت قد أعطت
لـــتـــلـك الـــواليـــات من االمـــتـــيـــازات
الكبرى ما لـم تستطع الـتيمس إنكاره
عـــلى شــدة تــعــصـــبــهــا ومــادامت قــد

بدأت فى اإلصالح بالفعل .
إن الـسياسـة األوربية ال ترضى إال
بتداخـل األجانب في شؤون الدولة
فـــمن الــعــبـث أن حتــاول إرضــاء هــذه
األطـماع  ومن اخلطأ الـبين اإلصغاء
ـثل تهـديدات الـتيـمس التى ال يـجوز
مـقــابـلـتـهـا إال بـسـيـاسـة احلـزم والـعـزم
الـتى اتـبـعـتـها احلـكـومـة الـعـثـمـانـية فى
مـسألـة أدرنـة  فـكـان نـصـيـبـهـا الـفوز

الباهر والنجاح العظيم .
وهـذا مـا نعـتـقد أن الـدولـة ستـسـير
عـليـه إلى النـهـاية  وفـق الله رجـالـها

إلى ما فيه حفظ كيانها.
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سألة األرمنية: تصريحات چاويد بك بشأن ا
نشر چاويـد بك أخيراً فى إحدى الصحف
الـبـاريـسـيـة مـقـاالً عن اإلصالحـات فى تـركـيـا
عـترضـون عن أن احلكـومة فنـد فيه مـا يُذيـعه ا

العثمانية تتخبط فى الفراغ .
ثم أشـــار إلـى اإلصالحــــات فـــقـــال : «إن
بـــلـــدنـــا فى حـــاجـــة لإلصـالحـــات الـــكـــبــرى
وسنبذل جهـدنا فى حتقيقها  ولكن يجب أن
ـاليـة حتى يـرى العالم تُقـدم لنـا االعتـمادات ا
كن أن شاريع  أن مـا يُعد اآلن مشروعـاً من ا
يصـبح غداً حقيقـة تامة  وعلى هذا يجب أن

يدعونا فى سالم .
نـــعم  يـــجب أن يــتـــوفــر عـــنــدنـــا الــسالم
ـا كـان نيل اخلـارجى والـسالم الـداخلى  ور

هذا السالم الثانى أشق من األول .
ومع أن عـدداً كـبـيـراً من الـعـنـصـر الـيونـانى
رجع إلى أصـله  فإن الـبالد واألرمن بالرغم
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قصود مذابح ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ التى اقترفها النظام احلميدى بحق األرمن. * ا

ـعـلـقــة مـعـهم اليـزالـون من مـسـئـلــة األمالك ا
يعملون بإخالص للحكومة .

وأول واجب ســنـصــرف إلـيه عــنـايــتـنــا هـو
ـبـعـوثـان» عـلى الـعـمل عـنـد عـودة «مـجـلس ا
حتــقـيق مــســئـلــة األمالك فى بـالد األرمن قـبل
كـل شىء  حــتى نــحــلـــهــا بــســرعــة لــنُــظــهــر
ــيل إلــيـهـم ونـعــطف إلخــوانــنــا األرمن أنــنــا 

عليهم .
وتـــشــكـــو بالد األرمـن مــر الـــشـــكــوى من
تـزعزع أركان األمن بواسـطة األكراد  ولكن
وطــأة هــذا اخلــلل قــد خــفَّت كــثــيــراً بــإرســال
الـچــنـدرمـة الـالزمـة إلـيــهـا  وهى مــؤلَّـفـة من
جـنـود أقويـاء مـدربـ عـلمـهم اجلـنـرال پـومان
الـفـرنسـوى  وسـتُعـزز قـوتهم بـبـعض آاليات
من اجلنود النظـامية ليؤدوا وظيفة البوليس فى
ــكن أن الــطــرق . وبــهــذه االحــتــيــاطــات ال 
ــذابح الـتـى كـانت شــائـعـة فـى عـهـد تــتـجـدد ا

احلكم احلميدى  *.
ومن مـــشـــاريـع اإلصالحـــات الـــتى نـــرمى
إلـيـهـا إنـشـاء عـدة دوائـر لـلـتـفـتـيش الـعـام فى
األقــســام الــكــبــرى بــآســيــا وســوريــا ومــا بـ
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الـنـهـرين وأرمـيـنـيـا وغـيـرهـا  وسـيـكون لـكل
مــفــتش مــســتــشــار أجـنــبـى لإلدارة والــقــضـاء

الية . وا
ثم أشار إلى أن احلكـومة احلاضـرة تُريد أن
تـسـتـغل أراضى مـا بـ الـنـهـرين وواليـة أطـنـة
اليـ لـيـسـوا فى أمـريـكـا وقـال إن أصـحـاب ا
وحـــدهــــا  بل ســــيــــكــــونـــون كــــثــــيــــرين فى

األناضول.
وقــــد اتـــخــــذت الـــوزارة احلــــالـــيــــة بـــعض
ــســتــقـبل الــوســائل اخلــاصــة لـتــتــحــاشى فى ا
تــصــادم الــدول األوربــيـــة الــتى لــهــا مــصــالح
اقتـصادية فى تركية آسـيا  وليست االتفاقات
ــانــيـا الـتـى أبـرمــنــاهـا مع فــرنــسـا وإجنــلــتـرا وأ
وروسـيــا إال دلـيالً عــلى رغـبـة حــكـومــتـنـا فى
ــكن أن تــعــوق الــرقى تالفـى احلــوادث الــتى 

والنجاح فى السلطنة .
وســيــكــون مـن أول أعــمــالــنــا إنــشــاء عـدة
ســكك حــديــديــة تـــصل بــ بالد األنــاضــول
الـكــبـرى حــتى إذا مـا انــتـهت أتـمــمـنــا سـكـة
ــا يــكــفى حلــاجــات األراضى حــديــد بـغــداد 

الفسيحة .
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مسألة اإلصالح

فى بالد الدولة العلية

نـــشــرنـــا فى أول األســبـــوع مــقــاالً
جلــــــريـــــــدة الــــــتـــــــيـــــــمس فـى صــــــدد
اإلصالحـات الـواجب إدخـالـها عـلى
بالد الدولـة العـلية السـيما مـا يختص
مــنــهــا بــاألرمن  ولــقــد اطــلــعـنــا فى
جـريـدة ــــــــــــــــــــــــــــ عــلى مـقـال
للـكاتب الشهيـر «حس مجاهد بك»
تـعـلـيـقاً عـلـى مـا كـتبـتـه الـتيـمـس آثـرنا

تعريبه للقراء فيما يلى :
نشـرنا مـقالـة لـلتـيمس عن إصالح
الـواليـات الـشـرقـيـة . وإنـنا لـنـرى من
واجبـاتـنا أن نـصرح بـأفـكارنـا فى هذه

سألة . ا
ـــــــــــــــــــــ أن تــركــيـا تــتــجـة فى
طـريـقـهـا مع اإلصالح هـو اإلخالص

وحـــسـن الـــنــــيـــة ـــــــــــــــــــــــــــــ 
وإنـنـا لـو فـحـصـنـا األسـبـاب الـتى نـشأ

عدد  ٥٣٧  اجلمعة ١٤ نوفمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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عــنـــهـــا عـــقم اإلصـالحــات فـى هــذه
ة البالد التـضح لنا أنَّ احلـكومة الـقد
ــا قـبـلـتـهـا كـانت ال تــرغب فـيـهـا وإ
بــــإكــــراه من الــــدول . الســــيــــمــــا أن
اإلصالحـات فى زمن عبد احلـميد لم
ــــوانع الـــتى جتـــد مـــجــــاالً . ولـــكن ا
كــانت تــقف أمــام هـذه اإلصـالحـات
زالت بـــتـــأسس اإلدارة الـــدســتـــوريــة
وزال أيــضــاً مـيـل احلـكــومــة الــطــبـعى
ــــنــــاهــــضــــة اإلصالح  ألن اإلدارة
الـــدســـتــــوريـــة تـــولـــدت من احلـــاجـــة
الــقــصـوى إلى ذلـك اإلصالح . ولـو
لم يــدرك رجـال تــركـيـا الــفـتـاة أن من
ـــســـتـــحــيـل إدارة هــذه الـــبالد عـــلى ا
ــا أدركـوا وجـوب ـة  الــطـريــقـة الـقــد

ملكة . تغيير إدارة ا
لـــذلك يــقـــتـــضي أن تـــغــيـــر أوربــا
خـطتـها الـتى تتـبعـها إلجراء اإلصالح
فـى الــدولـة الــعــلــيــة تــغــيــيــراً يـنــاسب

الشـروط الـسـيـاسيـة الـداخـلـية اآلن 
وال حــاجــةَ الــيــوم إلى إكــراه الــدولــة
عـــلى قـــبـــول اإلصالحـــات  ألنـــهــا
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ـا يـلزم تـعـترف بـوجـوب بإجـرائـها وإ
ـنـشود مـعاونـتـهـا لـلـقـيـام بـاإلصالح ا

وتمهيد الطرق التى تؤدى إليه .
ولكن هناك مـسألة خطيرة تختص
بـاحلالـة احلـاضرة يـجب الـتأمـل فيـها
وهى أن تــركــيـــا الــدســتــوريـــة تــسَّــلم

بلزوم إجراء اإلصالحات .
فهل هـى تعتـقد أن فى اسـتطاعـتها
إخـراجــهـا إلـى حـيــز الـفــعل . وعـلى
ذلك تـنـظـر إلى نـصـائح أوروبـا نـظر
االستـخفـاف والعـداء من جراء ثـقتـها
بـنـفـسـهـا ? أم أنــهـا عـلى الـنـقـيض من
ذلك تــــرى وجــــوب الــــســــيــــر وفـــاق
الـضرورات الـعصريـة واالستـفادة من
ــتــمـديــنــة الـتـى ارتـقت جتــارب األ ا

قبلها ?
كــانت الــفـكــرة األولى رائــجـة فى
الـسن األولى للـدستور  وذلك أمر
طبـيعى . فـإن األمة التـى حتصل على
حريـتـها بـنـفسـهـا يحـدث عـندهـا ثورة
وطنية ونشـوة تؤثر فيها قليالً وليس
فى ذلـك أمـــر يـــنــــاقض طــــبـــائع األ
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ولــكــنــالــتــجـارب احلــرة ـــــــــــــــ فى
أعـ تــركـيـا الــفـتـاة  لــذلك سـاد فى
األفـكار وجـوب االستـفادة من عـلوم
أوروبــــــا وفـــــنــــــونـــــهـــــا وجتــــــاربـــــهـــــا
واســـــتـــــعـــــدادهـــــا. وإصالح اإلدارة

وترقية البالد بتلك الوسائط.
وهـنـالك حـادثــة تـدل عـلى حـسن

نية احلكومة وجدها واعتدالها .
رحوم محمود شوكت باشا جاء ا
عــلى رأس اإلدارة فى وقت كــان فـيه
ثائراً بإحـساسه الوطنى وغـاضباً على
أوربـا بــأســرهــا  فــطــلب وهــو عـلى
تــــلك احلـــال ضــــبـــاطــــاً ومـــفــــتـــشـــ

ومـتــخــصــصـ مـن إجنـلــتــرا  ولــقـد
قُـوبل طلـبه بـاالستـحسـان لدى وزارة
إجنلترا  فهل بعد ذلك تتهمنا أوروبا

ا توجهه إلينا اآلن? .
ـعلـومات التى هذا  وإن جـميع ا
تــســردهـا جــريــدة الـتــيــمس تــتـفق مع
مــعـــلــومــاتــنــا عـن مــوقف األرمن فى
« تــلك األمــاكن . وال تــتــردد «طــنـ
مـطـلقـاً فى وضع تـوقـيـعـهـا علـى تلك
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األفـــكــار . فــإن مـــســألـــة األنــاضــول
الــشــرقى مــســـألــة أمن الغــيــر . وإنــا
لنـعرف أيضاً أن األكثـرية العظمى من
األرمن يـرجـحون الـتـابـعيـة الـعـثمـانـية

على غيرها .
فـنــحن مــتـفــقـون مع الــتــيـمس فى
هــذه الــنــقط مـع مــعــرفــتــنــا حــاجــات

األناضول الشرقى .
يقول لنا األوربيون «أصلحوا هذه
الــبـالد بــاخــتــصـــاصــ من األجــانب

تمنحونهم نفوذاً واسماً» .
ونـحن نــقـول بــأنـنـا طــلـبــنـا هـؤالء
االختـصـاصـيـ  ولكـنـنـا ال نـريد أن
يحضروا إلـينا كأنهم وكالء عن أوربا
فـيـقــضـون عـلى مــبـادئـنــا ويـجـرحـون
عزتـنا الـنفـسيـة . ألن الغـرض حتس

اإلدارة واحملافـظـة على أمـوال األتراك
واألكراد واألرمن وصيانة أرواحهم.
ــراد الــعــمـل والــقــصـد وإذا كــان ا
خـيـر هـذه الـبالد  فالشك أن هـاتـ
الغـايتـ تتـمان بـإرسال اخـتصـاصي
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قـادرين يـعـمـلـون خلـيـر الـعـثـمـانـي ال
لتـنفيذ سياسـة حكوماتهم  وإذا كان
يخـشون أال تنفذ اقـتراحاتهم ويخاف
ــمـكن أن تـمـس سـلــطــتــهم  فــمن ا
ـعن الـنـظر فى طـلب تـأمـيـنات لـهم و
السلطة التى ستخوَّل لهم  ونحن ال
نــرتــاب فى أن احلــكــومــة الـعــثــمــانــيـة
ســتُـــبــدى الــتـــســاهـل الالزم فى هــذه

سألة . ا
هــذا هــو الـســبــيل الــذى يــجـعــلــنـا
نــقــابل الــرجـال الــذين ســيــحــضـرون
عنـدنـا بتـرحـاب فمـا الـذى يضـطـرنا
راقبة األوربية إلى جعل بالدنا حتت ا
? ومـا هـى الـفــائــدة الــتى تــعــود عـلى
أوربـــا من جـــرح عــزة تـــركـــيــا وإيالم

كرامتها ?
تـتمـنى جـريدة الـتـيمس أن يـتـغلب
الفريق االحتادى العادل الذى ال يريد
إعالن الـثورة ضـد أوربـا على الـفريق
ـتطـرف من ذلك احلـزب . فـإذا كان ا
ذلك الـتـمــثـيل حـقــيـقـيــاً أفـلـيس من
الواجب مـعـاونـة ذلك الـفـريق وزيادة
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نـفـوذه ? ولـكن إذا فـاز الـفريـق اآلخر
ويـــئس الـــفـــريق األول  فـــلـــيس فى
ذلك فــائـدة ال لألرمن وال لألوربـيـ

وال لـألتـــــــــــــراك . وال ريـبَ أن ذلـك
ســـيـــحـــدث إذا أرادت أوربـــا إرســـال

رجالها باعتبارهم وكالء عنها .
إن أوربـا بـإكــراهـهـا الـبـاب الـعـالى
على قـبـول رقـابـة الدول تـقـوم بـخـطة
رديـــئـــة لألرمن ; إذ لـــيس هـــنــاك فى
الـواليات الـشـرقـيـة اليـوم مـسـألـة كُرد
وأرمن  فحـصـر احلـالـة احلـاضرة فى
دائـــرة مـــحـــدودة هـــو من مـــصـــلـــحــة
اجلــــمــــيع  ولــــكن إذا ذهـب هــــنـــاك
أوربـيــون لـلـنــظـر فى راحـة األرمن ال
غيـر فـحيـنئـذٍ غـرس بذور عـداء أبدى

ـســألـة  ارتـبـاكـاً بـ الـكُــرد واألرمن . واخـتالف اجملـمـوع األوربـى وتـنـازعـهـمــا سـيُـزيـدان ا
ويجعالن الواليات الشرقية كمقدونيا. 

وحالـة مقـدونيـا التى تخـشاهـا التيـمس ال تكـون فى الواليـات الشرقـية إال إذا ذهب إلـيها
فتـشون األوربيون وهم حائزون لـوظيفة الوكـالة عن أوربا كما قدَّمـنا . فأجنح وسيلة حلل ا
شـكلة هو إرسال رجـال نزيه تـعتمد عـليهم وتمـهد لهم كل سبـيل الستتباب األمن هذه ا

ــــــــــــــــ رعاياها اخمللص .
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اقـــتــــبـــسـت طـــنـــ عـن جـــريـــدة
ـانـيا آزادامـارد أنه بـنـاءً عَـلَى اتـفـاق أ
ـســتـر ـانــيــا ا وروســيـا قــدم ســفـيــر أ
ــســيـو ونــچــنـهــام وســفــيــر روسـيــا ا
اضي مشروع چيرس فى األسبوع ا

اإلصالح فى أرمينيا .
ـشـروع يــقـضـى بـتـقــسـيم وهــذا ا
الـبالد األرمـنـيـة إلى مـنـطـقـتـ يُـعـيَّن
لـكل مـنــهـمـا مـفــتش عـام . وهـذان
ثالن دول احملالفـة الثالثية فتشـان  ا
ــشــارفــة دولـتى واالتــفـاق الــثالثى 

انيا وروسيا . أ
ــذكـورة وقــد عـلــمت اجلــريــدة ا
عـن ثــقــة أن الـــبــاب الـــعــالى أجــاب
ـذكـورين بـأن احلـكـومة الـسـفـيـرين ا
الــعــثــمــانــيــة مع ابــتــدائــهــا بـتــطــبــيق
اإلصـالحــــــــــات حتـت إدارتــــــــــهــــــــــا
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*الصحيح :  ال من بعيد وال من قريب .

ومـسـئـولـيتـهـا سـوف تـستـعـ بـأوربا
عـــنــد احلــاجـــة . وعــلــيـه رد الــبــاب
الـــعـــالـى مـــشـــروع الـــدول  وأبـــلغ

مثل لها ذلك . السفيرين ا
واحملـــافل الــســـيــاســيـــة تــرجــو أن
يُكـلل عملـها هذا بـالنجـاح . ويقال
إن لـــســفـــر چـــاويـــد بك إلـى بـــرلــ

عالقة بجواب الباب العالى .
ى إلى نـــفس اجلــريــدة من وقــد 
ـوثــوقـة أن دول احملــافل األجــنـبــيــة ا
أوربـا قـد اتفـقت قـطـعـياً عـلى تـقـيـيد
ـراقبة) اإلصالحـات بالـكونـترول (ا
وإال ; فــإنــهــا تــقــبض أمــوالــهــا عن

الدولة.
ــــــــــاتـن» وروت جـــــــــــريـــــــــــدة «ا
الـــفـــرنــــســـويـــة بـــرقـــيـــة صـــادرة عن

األستانة جاء فيها : إن الباب العالى يرفض كل مراقبة أوروبية عَلَى األناضول من بعيد وال
من قريب *. وإن عزت بـاشا ناظـر احلربـية ارتـأى اختيـار ١٠ آالف جنـدى من أفراد اجليش
لـتـأليف چـانـدرمة تـتـولى احملـافظـة فى بالد األنـاضول . وبـهـذه الـواسطـة تـأمن احلكـومـة شر
اجلمـعيـات التى تهـدأ فى الشتـاء وتثيـر االضطراب فى الـربيع  فـيتسـنى للحـكومة أن تـمحو

تلك اجلمعيات .
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سئلة األرمنية ا

كون األجانب هم الذين ال
يريدون اإلصالح

صلح والكاتب لسعادة األمير ا
الكبير

ثـبت اآلن بـاألسـانيـد الـتى ال لزوم
لهـا والعـنعـنات  الـتى تمنـعنـا السـياسة
مـن ــــــــــــــــــــــــ بــــهــــا أن الــــســــيـــر
إدوارد غــراى لم يــتـــلــكــأ فى إعــطــاء
البـاب الـعالى مـفـتشـ إنـكلـيـز شرقى
ــــــســـــمـــــاة عــــــنـــــدهم األنـــــاضـــــول ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ فى بــــقـــاء الـــهـــرج
ـــرج فى تـــلك ــــــــــــــــــــ تــتـــنــزه وا
عــنه دولـــة عــظــيــمــة عـــاقــلــة كــدولــة

بريطانيا العظمى .
ــــــــــــــــــــــــ وال خــــوفــــاً من أن
فتـشون اإلنكلـيز شهوداً على يكون ا
حُسـن نيـة الـبـاب الـعـالى وأن يـكـونوا
شهـداء علـى سوء نـية غـيـره سواء من

عدد  ٥٤٢   اخلميس ٢٠ نوفمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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الداخل أو من خارج .
وال فــراراً من حتـــمــيـل اإلنــكـــلــيــز
جزءاً من حـجة الـفشل الـذى يظن أنه
ســــيـــصــــيب مــــشــــروع اإلصالحـــات
األرمنية ألنه غـير معـقول أن الدولة
الـعـثـمــانـيـة تـنـتــدب مـفـتـشــ إنـكـلـيـز
مــخـتــصـ بـاإلدارة وتــطـلـعــهم عـلى
هــجــرهــا ويــجـــرهــا وتــلــقى إلــيــهم
ـقـالـيـد الـعمـل فى عـذه من واليـاتـها
ألجل أن تـغل أيـديـهم فـيـمـا بـعـد عن
الشغل . وتسـجل عليهم بـالعجز فى
ـا اإلدارة ; إذ كــانت تــعـلم أنــهم حــا
يـستـشـعـرون مـنهـا سـوء الـنـية أو دغل
ـة يــوفــضــون إلى تــرك الــعــمل الــعــز
ويـقـفـلـون إلى بالدهم مـعـلـنـاً لـسان
حالهم قـبل لسان مـقالهـم أنَّ تركيا ال

تـريـد أن تـصـلح  وال أن تـصطـلح 
ـا كل مـا تُـريـده أن جتـر عـلى أوربـا وإ
تـمويـهـا وتكـون فضـيـحة خـروجهم
من خــدمــة الــدولــة هــنــاك أعــظم من
فـــضـــيـــحـــة الـــقالقل الـــتى جتـــرى فى

هاتيك الواليات .
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الــضـابـط الـســيـر غــراى عن اجلـود
فتـشيه عـليـنا خاطـر الروسـية التى ال
يريد إغضابهـا بإرسال مفتش إنكليز
بـــدون رضــــاهـــا والــــتى اتـــفــــقت هى

انيا على ذلك االعتراض . وأ
فهـو قد حتـمل انتـقـاد التـخلف عن
الــعــمل الـــشــريف اإلنــســانى الــذى
ـا المت دولـة الـبـاب الـعالـى على طـا
ـمـاطـلــة فـيه حـبـاً فى مـسـألـة دولـتـ ا

عـظـيـمـتـ يـرى مـصـلـحـة بالده ثـانـيـة
ـداراتــهــمــا  ولــو فى أمــر مــخـالف

للعدل واإلنسانية .
وقــــد ثـــبـت أيـــضــــاً أن الـــروســــيـــة
فتـش اإلنكليز تُعـارض فى انتداب ا
إلدارة تــــلـك الـــــواليــــات ألســـــبــــاب
عــديــدة ولــكــنــهــا تــدَّعى أن الــبـاب
الـــعـــالـى نـــفـــسه هـــو الـــذى رجع عن
ـفــتـشـ عــزمه األول من اسـتــكـفــاء ا
األوربيـ إلدارة الواليـات الشـرقية
انـيا بعد كمـا أنه ثبت كون صـديقتـنا أ
أن كـانت مــوافـقـة لــلـبــاب الـعـالى فى
مــــشـــــروعه هـــــذا عــــادت فـــــوافــــقت
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الروسية على معارضتها السرية .
أمـا األسبـاب الـتى حتـمل الـروسـية
عـلى كـراهـية رؤيـة اإلنـكـلـيـز مـديرين
حلكـومة الواليـات الشرقـية  فأهـمها
اخلـوف مـن سـد بـاب تــداخل الـروس
هــنـاك بــعـد اسـتـالم اإلنـكــلـيـز اإلدارة
ومن حــسم مــادة الــشــكـاوى الــتى ال
تـنـحـسم مــادام الـعـثـمــانـيـون مـديـرين
لألشغـال بأنـفسـهم والرغـبة فى إبـعاد
ـنطـقـة التى يـرجون أن اإلنكـلـيز عن ا
تــؤول* يـــومــاً مـن األيــام حتت نـــفــوذ
انيـا أيضاً الروس  وهـذا ما يحـمل أ
ـوقف فـى قـضـيـة أن تـقف عــ هـذا ا
ـفتشـ وكل من هـذه األسبـاب غير ا
دوح إن لم نقل أكثر من مقبول وال 

ذلك .
ولكن الـباب العـالى بحـزم الصدر
األعـظم احلــالى ونــظــاره جـزم بــعـدم
قبول أية سـيطرة كانت ألوربـا منفردة
بـعـض دولـهـا أو مـجـتـمـعـة عـلى جـزء
مـن أمالكه  وصـــرَّح بــــعض رجـــاله

* الصحيح : تئول .
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بـأنــهم ال يــرضـون بــأقل مـداخــلـة فى
شـــؤون الـــبالد الـــداخــلـــيـــة إال بـــقــوة
الـصارم الـبتار  فـإنهـم ال يريدون أن
يروا رومـلى ثـانـيـة فى األنـاضول وإن
ــــــبــــــادرة إلى قــــــبل أن عــــــلــــــيــــــهـم ا
فـتش اإلصالحـات . ففى طـلبـهم ا

اإلنـكلـيـز وفى وضع الروسـيا أمـامهم
العـقبـات لتـحول دونـهم ودون قضـية
ـفتـشـ هذه مـا يـدل أوضح الـداللة ا
ة على كون الباب األولى متوفر العز
ــانع صــادر من عــلى اإلصـالح وأن ا
اجلــــهــــة الـــتى كــــانت تــــشـــكــــو عـــدم

اإلصالح .
ـانـيـا عـادت إلى قـبـول ويـقـال إن أ
رأى الـــبـــاب الـــعـــالى وعـــدلت عن
ــــراقــــبــــة األوربـــيــــة عــــلى اقــــتــــراح ا
إصالحـات أرمــيـنـيــة  ولـكن اليـزال
هـذا القـول مـفتـقراً إلى إثـبـات بالـفعل
قـصـارى ما فى األمـر أنـنـا عرفـنـا كون
الــدول الــعــظــام شــعــرن بــأن الــدولــة
مــصــمــمــة عـلـى إجـراء اإلصـالحـات
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بـــنــفــســهــا وعــلـى قــضــيــة اســتــخــدام
ــعـارفــهم ال األوربــيــ لالســتــعــانــة 
بـنـفوذهـم  وعلى أن يـكـونـوا عـماالً
لــلـعـثـمـانـيــة ال ألوربـا وال مـسـتـمـدين
أقـل نــــفس مـن أوربــــا  وأن الــــبـــاب
ة إالَّ العـالى ال يرجع عن هـذه الصـر
ـعـلـوم أن اخـتـراط بـالـصـارم  ومن ا
الــصـارم هـنــاك قـد يــؤدى إلى خـراب

العالم .
وقـد حلظ رجال السـياسة ذلك من
جـمـلـة وجـوه أولــهـا أن إنـكـلـتـرة وإن
فـتشـ  فإنـها تخـلفـت عن إعطـاء ا
تــقــول إن الــبـــاب الــعــالى ذو حق فى
تـصـمـيـمه وأن بعض جـرائـد لـنـدن قد
أنـــحـت بــــالــــلــــوم عـــلـى احلــــكــــومـــة
اإلجنلـيزيـة وانتـقدتـها انـتقـاداً مراً على
ضــعـــفــهــا هـــذا بــإزاء مـــقــاصـــد غــيــر

شريفة.
ـــــــســـــــيــــــو وكــــــذلـك لُـــــــحظ أن ا
كـوكوفشڤ رئيس نـظار رومية صرح
ألحـد كـتــاب جـريـدة الـطـان فى أثـنـاء
سـيـاحـته األخـيـرة إلى بـاريـز بـأنه «من
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جــهـــة مــســـئــلـــة  إصالحـــات  شــرقى
األناضـول فهى مـسئـلة  لم يـنته الـنظر
فـيــهـا بـعـد  وال هى مـســتـعـجـلـة إلى
هـــذا احلـــد والــبـــحث فـــيـــهـــا فى هــذا
ــشــاكل غــيــر مــوافق الــوقت كـــثــيــر ا
ـــدة هـــنـــاك ومـــادام لم يــــقع بـــهــــذه ا
حـوادث مهـمة والـسكـون منـذ أمد لم

يختل فال حاجة إلى العجلة .
هـذا كالم ظــاهـره الــرحـمـة بــاطـنه
ا يـقصد به الـوزير تـأخير العـذاب  إ
فـتش اإلنكـليز حـتى تتسنى دخول ا
للـروسيـة فـرصة أخـرى تتـفق فيـها مع
ـانـيـا مـعـاً أو حتـدث هـناك إنـكـلـتـرة وأ
حوادث تـوجب الالئـحـة عـلى الـباب
ـا يجـبره عـلى قبـول السـيطرة العالى 

األوربية فى أرمينية .
وقـــــــد كـــــــان ســـــــاســـــــة الـــــــروس
يـــســـتـــعـــمـــلـــون هـــذا األســـلـــوب مع
الــســـلـــطــان الـــســـابق عـــبــد احلـــمـــيــد

ويــشــددونه عــلى الــفــتك بــاألرمن 
ويهوُّلون عليه قضيتهم ويُزهدونه فى
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إصالح هـاتيك الـبالد حـتى ال تنـقطع
ــادة الـــداعــيــة إلى الــتــعــرض مــنــهــا ا
والــــــدخـــــــول  ولـــــــكـن الـــــــرجــــــال
احلـاضـرون فى البـاب العـالى هم غـير
عــبــد احلـمــيــد . فــهم يــرفــضــون كل
مــراقــبــة أوربــيــة ولــكــنـهـم يــريـدون
حتــقـيق اإلصالحــات فـصالً. وقــريـبـاً
تـــشــخـص إلى هــاتـــيك الــديـــار جلــنــة
مؤلـفـة من اجلنـرال بـومن الـفرنـساوى
ــســـتــخــدم فى شــرطــة الــدولــة ومن ا
غـيـره من األجـانب الـعـمـال عـنـدنـا .
ومن بـعض األكفـاء العـثمانـي ألجل
تــطـبــيق اإلصالحــات وفـصل جــمـيع
ــعــلـــقــة وتــكــون فــرنــســا ــســائل ا ا

وإنكلتـرة راضيتـ عن هذه احلركة 
ـــانــيــا تــعــود إلى الــصــواب كــمــا أنَّ أ
وتضطر الروسية إلى السكوت مترتبة
سير احلوادث ألجل االستفادة منها.
عـلى أنـى أرى أن األمـثل بــالــبـاب
الـــعـــالى أن ال يـــفـــتـــأ يـــلح فى طـــلب
مـفـتـشـ إنـكلـيـز يـكـونـون فى خـدمته
هناك حتى يـكونوا شهداء على حُسن
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نــيـتـه وعـلى ســوء نــيـة من ال يُــريـدون
اإلصالح وحتى يكون ذلك مانعاً من
تـأسيس مـناطق نـفوذ فى بالدنـا فقد
ة وهى «ال شئ سبـقت لى كـلـمـة قـد
أشــبه بـــالــعــمل مـن قــولــهم مـــنــطــقــة

نفوذ».
وذلك أن الـدولـة الـطـامـحـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبأن تـطـلـب فى إحـدى الـواليات
ركز مخصوص حتاول ذلك تدريجاً إلى (مركزاً مخصوصاً) ثم بعد أن تقر لها رصيفاتها 
«مـنـطـقـة نـفـوذ» وبه أن تـصـيـر هـنـاك مـنـطــقـة نـفـوذ يـصـيـر لـهـا احلق ألقل سـبب «بـاالحـتالل
العـسكرى» وبعـد االحتالل العـسكرى تأتى (احلـماية) ثم يـعقب احلمايـة «التمـلك القطعى»
ـسـتـعـمـرة أمالك الـشـرقيـ تـسـيـر بـأمالكـهم سـير فـهـذه درجات سـت ألجل ابـتالع الدول ا
العـمل باجلـسم إن لم يدرءوا مـيكروبه مـن البدايـة باالنـتباه والـيقـظة  ولنـا األمل الكـبير فى
ادة فسادها فقد تسديد هذه الوزارة احللومة احلكـيمة إلى إصالح الواليات الشرقية حسبما 
رء ما كان سددها الـله إلى ما سبيله أصعب من ذلك فى مسئـلة أدرنة والله تعالى فى عون ا

فى عون أخيه .
شكيب أرسالن 

األستانة فى ٩ ذى احلجة             
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تـــصـــريح رئـــيس وزارة روســـيــا أول أمس
وتصريح الطان أمس

روت جـريـدة الــطـان عن جـريـدة رتش من
أخــبـار مــراســلــهــا فى األســتـانــة أن احلــكــومـة
الـعـثــمـانـيـة حـيـنـمـا أبــلـغت مـنـذ حـ مـشـروع
ـانــيـا االتـفــاق الـذى اتــفــقت عـلــيه روسـيــا وأ
بـشــأن أرمــيــنـيــا  واطــلــعت عـلـى مـواد ذلك
ـانـيا االتـفـاق أعادتـه إلى سفـيـرىّ روسـيـا وأ
وأظـهــرت أسـفـهــا ألنه لـيس فـى اسـتـطــاعـتـهـا
كان عـظيم قبـوله . وهذا اخلـبر من األهـميـة 
وعــلـى اخلــصــوص بـــعــد مــا صـــرح به رئــيس
وزارة روســـيــا فـى أحــاديـــثه أمس وأول أمس

مع محررى الصحف فى برل .
وقـد يــتـبـادر إلى الـذهـن بـعـد ذلك الـرفض
الـقــطـعى أن الـغــرض األكـبـر من ســفـر رئـيس
ا هو االتفاق وزارة روسيا إلى باريـز وبرل إ
النهائى على مسئلة أرمينيا . ويُؤيد ذلك قوله
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ــانـــيـــا عــلى فى بـــرلــ إن اتـــفــاق روســـيـــا وأ
سـئلة* األرمنـية سـيكون لـه وقع حسن لدى ا
فـرنسـا وإنكـلتـرا . أى أنه حتقق اآلن أن اتـفاق
الـــدول جــمـــعــاء أصـــبح تـــمــامـــاً بــشـــأن هــذه

سئلة*. ا
ففى إمـكاننا أن نقول بـعد هذا التصريح أن
سئـلة  األرمنـية أخذت فى الـدخول فى طور ا
ـــشــاكل جــديـــد . وأنـــهــا ســـتـــكـــون فــاحتـــة ا
والــشـواغـل الـتى حتــدث حـيــنـاً بــعـد حــ بـ

الدولة العثمانية والدول األوروبية .
شكلة اآلن أن روسيا تطلب ومفتاح هذه ا
إصالح تـــلك الـــواليــات حتـت رقــابـــة أوروبــا
الرسـمية . والـدولة تُجيـبها أن تـلك الرقابة ال

تتفق مع السيادة العثمانية .
شئوم إنَّما ويتـذكر القراء أن أمر مكدونـيا ا
ابـتـدأ بـطــلب الـرقـابـة الــدولـيـة . وكـانت هـذه
الرقـابة فعلية قـبل إعالن الدستور . ولو تأخر
إعالنه أسـبـوعاً واحـداً لـصـارت مكـدونـيا إلى
حــيث صـارت إلــيه سـامــوس وجـبل لــبـنـان .
ا كـان ذلك خيراً . فإنه أفـضل من فقداننا ور

إياها اآلن فقداناً تاماً .
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وقد كـانت روسيـا تكـره حدوث اإلصالح
فى أرمينيا فـيما سبق خلوفها أن تسرى عدوى
اإلصالح إلى والياتها األرمـنية  فيثور أهلها
علـيهـا . أما اآلن  فـيظـهر أن األرمن الروس
ا كان اتـفاقهم إلثارة قد اتفـقوا مع روسيـا ور
حـركة جـديـدة فى أرميـنـيا الـعـثمـانـية رغـبة فى
تـوحيد أرمـينـيا . وبـعد تـوحيـدها  تـأتى نوبة

مقاومة احلكومة الروسية وحدها .
ــا ال نــزاع فــيه أن مــصــلــحــة روسـيــا فى و
ــا يـــنــطــبق عــلى ــشـــكــلــة األرمــنــيــة  إنــهــاء ا
مـصلـحتـها . ومـصلـحتـها هى فى وضع يـدها
على جـميـع الواليـات األرميـنيـة لتـأمن جانب
ـسـتـقـبل . وهى اآلن تـدخل إلى األرمن فى ا
هــذا األمــر مـن بــاب طــلب اإلصالح تــدرجــاً
ة بـدخـيلـة األمر حق واحلكـومـة العـثمـانـية عـا
الــعـلم . ولـذلـك ال عـذر لـهــا فى رأيـنـا إن لم
تــدفع عـنـهـا هـذه الـعـاصــفـة بـالـتى هى أحـسن

دفعاً يصون أمالكها لها .
سـألة األرمـنيـة بعد والبد أن تظـهر بـوادر ا
عـودة رئــيس وزارة روســيـا إلى بالده ظــهـوراً
ـسائل سـألـة األلبـانـية وا يجـعـلهـا حتل مـحل ا
البلـقانيـة . ألهم اللَّه والة األمـور فى األستانة
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ـــشـــاكل احلــــكـــمـــة والـــســـداد فى حـل هـــذه ا
العظيمة .

وبـعــد كــتـابــة مـا تــقـدم  رأيــنـا فى األنــبـاء
الـــبـــرقــيـــة الـــتى وردت أمس ونـــشـــرنـــاهــا فى
الصفحـة الثانية تـصريحاً خطـيراً جلريدة الطان
انى . واجتماعات بشأن االتفاق الروسى األ
ـانــيــا ورئـيس وزارة جــديـدة بــ إمــبـراطــور أ
ــســتـــشــار اإلمــبـــراطــورى ونــاظــر روســـيــا وا

انية . اخلارجية األ
وكل هــذه دالئل تـدل عــلى قـرب حـدوث
ــكــان عــظــيم . أمــور هى من األهــمــيــة لــنــا 

أحسن اللَّه اخلتام .
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أخبار خارجية

روسيا وإصالح أرمينيا
يـقول مُـكـاتب الديـلى تلـغراف فى
بــــرلــــ : إن رئــــيس وزراء روســــيــــا
وصل إلــيــهــا وقـــد نــشــرت جــريــدة
(برل تـاجيالط) على أثر وصوله أن
اليـقظـة السـياسـية الـهامـة التى هى من
دواعى تــــلك الــــزيــــارة  وســــيــــدور
ـانـية الـكالم عـلـيـهـا بـ احلـكـومـة األ
ـا هى مـسـألة ورئـيس وزارة روسـيـا إ
إصالح أرمـــيـــنـــيـــا (أســـبـــوعـــ قـــبل
ــانـــيــا إلى اآلن) قــدمـت روســيـــا وأ
الـبـاب الـعـالى مـشـروعـا ّ جـديـداّ كـان
يـتـضـمن مـطـلــبـاّ ال تـتـأخـر تـركـيـا عن
قـــبــولـه من غــيـــر تــردد و هـــو تــعـــيــ
ـانـيـ تـنـتـخـبـهـمـا الدول مـفـتـشـ أ
ـفــتـشـان  يــكـون لــهـمـا احلق وهــذان ا
باإلشـارة على احلاكم الـعام ومـباشرة
مـا يعـملـه من وسائل اإلصالح غـير
ـشـروع أن االعـتـقــاد سـائـد بـأن هـذا ا

عدد  ٩٠١   اخلميس ٢٧ نوفمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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ســيـنــاله الــرفض أيــضـاّ من احلــكــومـة
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة  ولــــذلك كــــان من
انيا الضرورى ب حـكومة روسيـا وأ
ـفـاوضات عـلى مـا يـجرى أن تُـعـيدا ا
ـبنية على مبدأ فكرة سألة ا فى تلك ا

النفوذ األوربى فى أرمينيا .
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فى األنـبـاء الـبـرقـية الـتى وردت أمـس على
جــريـدة اإليـكـو إچـبـســيـ أن فى نـيـة الـبـاب
العالى أن يدعـو إلى األستانة سعادة بوغوص
ـطـالـبة بـاشا نـوبـار رئـيس اجلـمـعـيـة األرمـنـيـة ا
بــإصالح أرمـيــنـيـا بــعـدمــا صـرَّح رئـيس وزارة
ـســئـلـة ـا صــرح به فى بـرلـ بــشـأن ا روسـيــا 

األرمنية .
والـسـبب فـى هـذه الـدعـوة يُـعـلم من اخلـبـر
الــتـالى الـذى نـشـرته جــريـدة الـلـويـد أوتـومـان

التى وصلت أمس  وهذه خالصته :
ـــصـــادر «وعـــلـــمـت جـــريـــدة طـــنـــ من ا
انيـا وروسيا قـدمتا اخلـصوصيـة أن حكومـتىّ أ
منذ زمن للباب العـالى بصفة شبيـهة بالرسمية
مـشــروع اإلصالحــات الـواجب إدخــالــهـا فى
ـا كـان لـهذا واليـات األنـاضـول الـشـرقـيـة . و
ـــشـــروع صـــبـــغـــة الــرقـــابـــة رفـــضـه الـــصــدر ا
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األعـظم. «وقُدَّم لـلباب الـعالى بـصفة رسـمية
ا تضمنه أيضاً مشروع آخـر به بعض تعديل و
فـتش شـروع إحلاق مـستـشار أوربى بـا هذا ا

الـعمـوميـ بواليـات األناضـول الشـرقيـة وهنا
حـــــدث خـالف فى الـــــرأى بــــ احلـــــكـــــومــــة
الــعـثـمـانـيــة والـدول الـعـظــمى . فـإن حـكـومـة
الـباب الـعـالى تُريـد تـعيـ مـستـشـارين أجانب
ولــكن مـن احلــكــومـــات الــتى هى تـــخــتــارهــا
وتُـعينـهم كموظـف عثـمانيـ  ولكن الدول
تُريـد العـكس . فإنـها تـقتـرح تعـييـنهم بـنفـسها
ومـن قـبـلــهـا فــأبـلــغت احلـكــومـة الـعــثـمــانـيـة
وزارات الدول حينئـذ أنها ال تستـطيع أن تُنفذ
اإلصالحـات حتت رقـابـة أجـنـبـيـة  ولم تـقبل

الدول العظمى هذا الرأى لآلن» .
قـلـنا  ومـعـلـوم أن اجلمـعـية األرمـنـيـة التى
يرأسها بوغوص بـاشا نوبار تشـترط فى طلبها
اإلصالح رقـابــة أوربــا عـلــيه . وقــد ورد هـذا
الـطـلب صـريـحـاً فى رسـائل بـوغـوص بـاشا.
ويُقال إنه أقام فى أوربا وآلى على نفسه أن ال
يـعـود إلى مـصـر إال بعـد إدخـال اإلصالح إلى
أرمـيــنـيــا . فـإذا كـان والة األمــر فى األســتـانـة
أرادوا أن يـــتــخــذوا اآلن مع طـــالــبى الـــرقــابــة
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األوربـيــة سـيـاسـة اإلقـنـاع وحــسن الـتـفـاهم 
فنعم ما يفعلونه . وهى أرشد سياسة .

وتـمــام الـرشــاد أن يُـكــلف طـالــبـو الــرقـابـة
األوربـيـة أنفـسـهم بـأن يكـونـوا جزءاً من آالت
ــطـلـوب . أى أن تُــفـسح لــهم فـيه اإلصالح ا
وظائف سامـية ومـناصب عـالية ومـراكز سـنية

لكى يستطيعوا خدمة احلكومة واألمة .
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لم تـعد ترَّوعـنا مـآسى البلـقان بعـد اليوم 
فـــقــد قُــضـى عــلــيـــهــا أن تــظـل خــامــدة األمــد
الـطويل ونـحن نـبـتسم لـآلمـال الـبديـعـة التى

واً . تُكسب أوطاننا ازدهاراً وشعوبنا قوة و
أقــــبل عـــهـــد اإلصـالح مـــشـــرق اجلـــبـــ
وتالشـى عــهـــد الـــدمــاء أربـــد الـــوجه  وبــ

االثــنــ من الــبـون الــشــاسع  مــا بــ احلــيـاة
وت  لـنـبحث اآلن فى اإلصالحـات التى وا
اعـتـزمت الـدولـة ــ حـفـظهـا الـلَّه ــ أن تُـدخـلـها
ـتـعـطـشـة إلى احلـيـاة إلى أوطـانـهـا الـعـثـمـانـيـة ا
ولتسبر غـور العراقيل التى قـد تعترض الدولة

فى إقدامها على تلك األمور احليوية .
ـانـيــا وروسـيـا تـأكــد الـيــوم أن حـكـومــتىّ أ
قـدمتـا لـلـباب الـعـالى بـصفـة رسـمـية مـشـروعاً
نوى جديـداً يضم ب أجـنحته اإلصالحـات ا

تـطــبـيـقـهــا فى واليـات األنـاضــول الـشـرقـيـة 
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وطلبـتا إليه أن تتوليا بنفـسيهما مراقبة الشؤون
واألحوال .

ولـكـن الـصـدر األعــظم رفض قــبـول تـلك
ــذكــورتـان ــشــاريـع  فــقـدَّمـت الــدولــتــان ا ا
الئحـة ثانيـة حتتـوى على إصالحات ال تـنطبق
عــلى مـا جـاء فـى تـلك.  وصـفــوة مـا جـاء فى
إدخــال بــعـثــة عــظـيــمـة مــؤلــفـة من دفــائـنــهـا 
ــفــتــشــ األجـانـب يـعــمــلــون فى الــواليـات ا
الــشــرقـــيــة عـــلى مــراقـــبــة أعـــمــال احلـــكــومــة
ومــعـــاضــدتــهـــا فى كل أمــر . وقـــد جتــاهــلت
الـدول التـى صادقت عـلى هـذا األمـر خـطورة
احلالة التى قد تبلغ إليها تلك الواليات  ولم
تــدرك أن فى إذكـــائــهــا الــرقــابــة عــلى شــؤون
الـدولـة فى األنـاضـول مـسـاسـاً بـكـرامـة الـبـاب

العالى واعتداء على حقوق الوطني .
إن اإلصالحــــات ضــــروريــــة لـــلــــمــــواطن
العثـمانيـة بأسرهـا  وليس للـواليات الشـرقية
فـقط  وقـد اتـضح جـلـيـاً أن وجـود األجـانب
بكـثـرة فى تلك الـواليـات الشـاسـعة قـد يـخلق
مقـدونـية ثـانـية ويُـهـيب بالـدولة إلـى التـنكب
عن النـظر إلى شؤون سوريـا والعراق  وبقية
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الـواليات األنـاضـوليـة  ألنهـا تـكون يـومذاك
منـهـمكـة فى إخـفـات حدة الـدسـائس الـتى قد
حتـركـها األيـدى األجنـبـية  ثم إن فى إصالح
واليــات وتـرك واليــات عــلى نـحــو مــا كـانت
عليـه فى القد خـطراً هائالً تـتداعى له أركان

ا انهيار. الدولة وتنهار أ
إن الــدولـة الــعــثـمــانـيــة اعــتـرفت بــوجـوب
إدخـال اإلصالح عـلى سائـر الـواليات  ولم
حتـصـر اعــتـنـاءهــا فى واليـات تـشــخص إلـيـهـا
اء مقاصدها أبصار الدول وتعمل فيها على إ
وإبراز مطامـعها  والدولة وال بـد جانحة إلى
إلــغـاء االمـتـيـازات األجـنـبــيـة الـتى تـرهق تـلك
الـــواليــات وتـــرمى بـــهـــا فى مـــهــواة الـــشـــقــاء

واالنحطاط .
وكان قـد يـجـدر بـالـدول أن تُراعى أخالق
الـشـعـوب التـى تسـكن تـلك الـواليـات وتـسـبر
غـور أخالقـهم وتـقـاليـدهم  فـقـد يـتـضح لـها
بـعـد االسـتـقـصـاء واالسـتـقـراء أن الـرأى الـعام
يــــرى مــــا ال تــــراه هى نــــفــــســــهــــا وهـــو أدرى

باإلصالح الذى يحتاج إليه .
إن هـــذه الــدول تُــريـــد أن تُــرهق واليـــاتــنــا
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باالمـتـيازات األجـنـبيـة  وتـرغب جد الـرغـبة
فى أن تـــكـــون بالدنـــا رافـــلـــة فـى بـــحـــبـــوحــة
اإلصالح حتت رقابتهـا . وفى هذا كما قلنا ما
يُـثيـر احلفـائظ  وذلك ألن تـلك اإلصالحات
ال يــتـمـتع بــهـا األهـلــون وال يـقـتـطـف ثـمـارهـا
سـلمـون  بل تكـون باعـثاً فى الـعثـمانـيـون وا
لــذاذة األجــانب وعــامالً قــويـاً عــلى تــقــويـة
أعــصـــابــهـم وخــلق وحـــدة لــهـم فى واليــات
عـثمـانـية ال تـرى لـنفـسـها أمـناً وغُـنـماً إال حتت

ظالل الهالل .
وقـــد قــيـل إن فى ســفـــر نـــاظــر اخلـــارجـــيــة
الــروســيـة إلـى بـرلــ عالقــة بـهــذه الــقـضــيـة
انيا واحلكومـة الروسيـة تريد من ذلك حـمل أ
على مشـاركتها فى إدخال اإلصالح إلى تلك

الواليات حتت رقابتهما .
وال ريب فى أن الـدولــتـ مــتـفـقــتـان عـلى
الـعـمل سـويـة . هـذا إذا لم يـنـجح جـاويد بك
الذى ذهب إلى برلـ إلحباط مساعى الوزير

الروسى 
إن الـروسـيـ يـطـمـعون مـن قد فـى جعل

الواليـات التى يـسود فـيـها الـعنـصر األرمـنى حتت حيـازتهم  فـاختـلسـوا اآلن فرصـة ضعف
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الــدولـة وشــخـصــوا بـأبــصــارهم إلى أمـانــيـهم
الـتـاريخـية  فـوجـدوا أنهـا قـد تصـدق فى هذا
اجلـيل الذى تـراخت فـيه أعـصـاب الـعثـمـانـي

ـانـيـ وهم أكـثـر نـفوذاً ورأوا أن يشـاركـوا األ
من غـيـرهم فى األنــاضـول  ولم يـجـدوا بـداً
حيال هذه األمـور من إرسال ناظر خارجيتهم

إلى برل من أجل هذا السبب .
ــشـروع وكــان مــوقف الــدولــة بـإزاء هــذا ا
اخلـــطــر مـــوقف مـن يــدفـع الـــشــر عـن حــيـــاته
وكيـانه والشك فى أنـهـا معـتـمدة عـلى دهاء
چـاويــد بك وســعــة اقــتـداره وجــرأته فـى مـثل
ـواقف الصـعبـة التى حتـتاج إلى مـناضـلة هذه ا

عنيفة.
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سائل التى تعاجلها الوزارة أهم ا
العـثمـانية الـيوم مـسألة اإلصالح فى
ـسـألـة اخلـطـيـرة األنـاضـول . تــلك ا
ـــركــزىّ الـــدولــة فى ذات الــعـالقــة 
الـــداخل واخلـــارج مـــعـــاً . وقـــلَّـــمــا
اجـــتـــمــعـت هــاتـــان الـــصـــفــتـــان فى

موضوع واحد .
وقــد كــتـــبت طــنــ مــقــاالً بــهــذا
ــــوضــــوع نـــــعــــرّبه ألنـه راشج عن ا
ــوثـوقــة  ومــجـلى آلراء ـصــادر ا ا
القـابض على زمام الـسلطة اليوم ــ

وهذا هو مقالها :
لم يــعـد بـاإلمـكــان إنـكـار الـفـرق
الــكـائـن بـ اقــتــراح الــدول وطـلب
الـبـاب الـعـالى فـيـمـا يـلـزم عـمـله من
اإلصالح فـى األنـاضـول الـشـرقى .
وإن يــــكن لـم يــــحــــدث حــــتى اآلن
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اخـتالف رسمى بـ مـجتـمع الدول
واحلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة  فالشك أن
ذلك كـائن معنـوياً وهـو يزداد أهـمية
يــــومــــاً عـن يــــوم وال مــــحل خلــــداع
أنـفسنـا بتصـوير احلال بـغير شـكلها
فـإننـا فى مـوقف يـجب عـليـنـا فيه أن
ـسـألـة بـوضـوح ونـقف عَـلَى نـعـلن ا
ؤدى إلى أهمـيتـها ; لـنقـرر العـمل ا

حسن العاقبة .
لم يُـنــكـر الـبـاب الــعـالى فى زمن
مـن األزمـــان عــــدم ضـــرورة إجـــراء
اإلصـالحـــــــــات فـى األنـــــــــاضــــــــول

الشرقى بل هـو الذى افتتح العمل وطلب مساعدة أوربـا إلخراج عمله هذا من حيز الفكر
كن مؤاخذته بعدم إنفاذ هذه اإلصالحات بشكل قطعى . إلى العمل . ولذلك ال 

ضِ بـعد أكـثـر من ثـمانـيـة أو تـسعـة أشـهـر عَلَـى تفـكـيـر احلكـومـة بـاإلصالح  ولكن لم 
التنفيذ لم يكن بيدهـا فقد طلبت من أوربا مفتشـ ومشاورين  فطاولت وكانت تعد اليوم
ـشـاكل والـعـراقيـل التـى طرأت عَـلَى تـشـبـثـات الـباب وتـخلف فـى الغـد . ولـذلك نـرى أن ا

العالى كانت عبارة عن أمور غامضة  معلوم باطنها  خفى ظاهرها .
وقــد ظــهــرت اآلن األســبـــاب ظــهــوراً جــلــيـــاً  فــإن روســيــة هى الـــتى تُــعــارض إجــراء
اإلصالحات التى يريـد الباب العالى إنـفاذها  وهى التى تُمـانع فى وضعها موضع اإلجراء
وتُصـر عَلَى إجـراء اإلصالح حتت مـراقبـة دوليـة  وسيـاسيـوهـا يطـوفون الـعواصم األوربـية
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بجمع كلمة لدول* عَلَى ذلك .
انـيا طلبتا فقـد كانت روسية مع أ
مـن الـبــاب الـعــالى إرسـال مــفـتــشـ

عـمــومـيــ إلى األنــاضـول الــشـرقى
حتت مـراقبـة الـدول  وبنـاءً على رد
الــبـاب الــعــالى هــذا الـطــلب  فــقـد
ة وهى أن عادتـا إلى نـغمـتهـمـا القـد
ــفـتش الــعـام عــثـمــانـيـاً وأن يــكـون ا
يُـعيَّن لـه مشـاورون أجـانب لهم حق
راقـبـة . وقد رد الـباب الـعـالى هذا ا
الــطـلب أيــضـاً  وتــعـهـد بــإجـراء مـا
ـعـرفـة األجانب يـلـزم من اإلصالح 
مـشـتـرطـاً أن ال يكـون لـهـذا األجـنبى
ـراقـبـة باسـم أوربا ; ألن ذلك حق ا

كنه التساهل به . يخل باستقالل الدولة األمر الذى ال 
ـسيو ـندوب جريـدة الطان فـى برل مـآله أن رئيس نظـار روسيا ا وقد فـوجئنـا اليوم بـنبأ 
ـشاورين األجانب  ويـصر عَلَى كوكـوتزوڤ يعـارض قطعـياً فى أن ينـتخب البـاب العالى ا
انيا إجـراء إصالحات أرمينيـا حتت مراقبة أوربا وحـمايتهـا . وفى تلغراف آخر أن روسـيا وأ

متفقتان عَلَى ذلك .
ـسـألــة قـد خـرجت عن صـفــة إصالحـات وتـكـون أوربـا بــعـد مـحـاربـة وعـلـيه  تــكـون ا
الصـليـبـي الـبلـقانـي تـمانع اآلن بـلم شعث الـعثـمـانيـة بعـد إنهـاكهـا  فهى جتـتمع اجـتمـاعاً

* الصحيح : الدول .
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صـلـيـبـيـاً لــتـذلـيـلـهـا وحتــقـيـرهـا بـنـظـر
ـسـلـمـ ; ألن اتـفـاق الـدول عـلى ا
تـأسيس مـراقـبة دولـية فى األنـاضول
الــشـرقــيـة ال مــعــنى له سـوى ذلك .
ولـدى أوربا كـثيـر من األسبـاب التى
تـمـكـنــهـا من تـأمـ إجـراء اإلصالح
بـــدون الــتـــعــرّض لـــكــرامـــة الــدولــة

واستقاللها.
فإذا هى استخفت بهذه األسباب
وأرادت أن يـــــحـل في األنـــــاضـــــول
ـقـدونـيـة من الــشـرقى مـاكـان حــاالً 
أســــبــــاب الــــفـــــســــاد  فال يــــكــــون
مــقــصــدهـا تــســكــ األنــاضــول بل
بـالـعــكس تـكـون جل أمـانــيـهـا قـلب
قاطعة إلـى بركان معرض فى هـذه ا

كل وقت للثوران .
وخـتــمت هــذه اجلـريــدة كالمــهـا
بــقــولــهــا إن احلــكــومــة احلــاضــرة ال
ــثل هــذه احلــالـة ــكــنـهــا أن تــقــبل 
بوجه من الوجـوه  وإنها جتهر اآلن
ـسـألـة لم تـأخـذ بـعـد بـرفـضـهـا ألن ا
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شــكـالً رســمــيـــاً  لــئال تـــفــتح بــاب
سألة الشرقية عَلَى مصراعيه بدون ا

اختبار  ونتيجة غلط باحلساب .
وإذا كــــانت أوربــــا تــــريــــد وضع
ـشـكـلـة الـشـرقـيـة مـجدداً  وجتـعل ا
مــســألــة األنــاضــول الــشــرقى ســبــبـاً
لـذلك  فـتـلك مـسـألـة أخـرى . أمَّا
إذا كان اجملتمـع الدولى يريد احملافظة
عَلَى كـيان الدولـة وإجراء اإلصالح
فـيــهــا  فــعـلــيه أن يــنــهج فى عــمـله

اً . وتصوره مسلكاً قو
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اضى لندن : قـدَّم يوم األربعاء ا
وفـد من اللـجنة اإلنـكلـيزية األرمـنية
فى لـنــدن مـذكـرة إلى الــسـيـر إدوارد
غراى نـاظـر خـارجيـة إنـكـلتـرا بـشأن

األرمنية .
ـشار إليها إن ذكرة ا وقـالوا فى ا
كل مـــشـــروع ال يــؤدى إلـى الــغـــايــة
اإلصالحـيـة الـصـحـيـحـة إالّ إذا كـان
ـراقبـة مـبـاشرة من تـنفـيـذه بـواسطـة ا
حـــكــام أوربـــيـــ تــعـــيـــنـــهم الــدول
األوربـيـة وتـؤيـدهـم فى وظـائـفـهم.
ولــذلـك  فــإن الــلــجــنــة تــلح عَــلَى
إنكـلتـرا أن حتمل الـباب الـعالى عَلَى
ــشـروع الــذى قــرره ســفـراء قــبــول ا
الـــدول فـى األســـتـــانـــة وأن يـــتـــخـــذ

الوسائل الالزمة الفعالة لتنفيذه .
واقــتــرحـت الــلــجــنــة اســتــعــمـال
ــالى عَـلَى الــبـاب الــعـالى الـضــغط ا

فيضطر إال * اإلجابة .
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ـانيا أظهرت الـدولة الـعليـة حيال مـطالب أ
ـتــعـلـقــة بـشــأن إذكـاء الـرقــابـة عـلى وروســيـا ا

واليــات األنــاضـول الــشــرقــيـة عــنــفــاً وإبـاء 
ورفـضت رفـضـاً بـاتـاً قـبـول تـلك االقـتـراحات
التـى لو تمت لـعرَّضت مـستـقبل البالد ألدهى
األمــور وأشـــدهـــا ظالمــاً وضـــؤولــة* . وقــد
تخـلل تـلك االقـتـراحـات الـتى بـسطـتـهـا دولـتا
ـانيـا والـروسيـا إلى البـاب الـعالى أمـر تنـبعث أ
مـنه رائـحـة اخلـطـورة ; إذ كـان فـيـهـا مـا يـسوغ
للـمـفـتشـ األجـانب سـلطـة مـطلـقـة  وتـفتح
لـــهم مـــجــاالً واســـعـــاً لــوضـع مــا تـــتـــوق إلــيه
نفوسهم وتـظمأ إلى إثباتـه أرواحهم أو بعبارة
ذكورتـ تبغيان من تتجلى بـينا أن الدولـت ا
ـفتـشون أحـراراً فى كل عمل ذلك أن يـكون ا

يعملونه .
وال يــسـعــنــا هــنــا إال االعــتــراف بــحــراجـة

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ d³L ¹œ ≤ ¡UŁö¦ « ¨±∞∏π œbŽ
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ـوقف الــذى يـتـولــد من إصـرار الــدول عـلى ا
اإلتــيــان بــهــذا األمــر الــكــريه . والــظــاهــر بل
ؤكـد أن البـاب الـعالى سـيرفض هـذه الرقـابة ا
بــدأة* ذى بــدء بــأدب جم وكــيــاســة حــتى إذا
آنس إبـراقـاً وإرعـاداً وأدرك مـا يحـيق بـأمالكه
من الـتـهـلـكـة جـنح إلى اتـخـاذ سـيـاسـة الـعـنف

واإلرهاب .
وتـرى األنـديــة الـسـيــاسـيــة فى أوربـا تـتــنـبـأ
بــــاحـــتــــمــــال رفض الــــبــــاب الــــعــــالى لــــهـــذه
االقـتـراحــات . ولـذلك نـرى الـدول الــكـبـيـرة
فاوضات تسعى السـعى احلثيث فى إحـداث ا
كتومة  وال ريب فى سراً واتخاذ الـوسائط ا
أن هـذه اخلــطـة الـتى تــمـاشـيـهــا الـدول وتـقـفـو
أثــرهــا ســتــدعــو إلى تــغـيــيــر كــبــيــر فى احلــالـة

احلاضرة .
ـيــوله اجلـانــحـة إلى صـرَّح الــبـاب الـعــالى 
ـشــاركـ من الـنُــخـبـة فى اإلكـثــار من وضع ا
واطن الـعـثـمانـيـة فتـشـخص األبـصار وهى ا
ذاهلة تـتعطش إلى تـلك اإلصالحات  وتود
لــو تـقـتــطف ثـمــرهـا فى أســرع وقت  ولـكن
أوربــا كـانت فى خالل ذلك تــمـيل إلى اتـخـاذ

. * الصحيح : باد
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ســيــاســة جــديــدة قــد حتــرمــهــا صـداقــة بـالدنـا
الـعـتـيدة وتـنـزع عـنـهـا ثقـة ال تُـشـتـرى بـالذهب

الوفير .
إن أســطع بــرهــان يُــشــيـر إلـى عــزم الــبـاب
ــواطن الــعـــالى عــلـى تــنــفـــيــذ اإلصـالح فى ا
ـالـيـ األوربـيـ وبذل الـعـثـمـانـيـة تـقـربه من ا
الـوسـائط الـدقيـقـة لـلحـصـول عـلى مـال باهظ
ـــكـــنه مـن إحـــداث تـــلك اإلصالحـــات ثم
ارتياحه التام إلى إقـامة مفتـش أجانب تعطى
لـهم بــعض الــسـلــطـة الــتى تـطــلق أيــديـهم فى
إجراء ما يعود على الـواليات العثمـانية بالنفع
والـعـائـدة اجلـمـيـلـة  ويـقـرب من هـذا الـدلـيل
دلـيل آخــر هـو اعـتـزامـه عـلى انـتـقــاء مـفـتـشـ

تسمو إليهم نفسه وتصبو إليهم جوارحه على
ــفـتـشـون فى خالل شـرط أن يــنـدمج أولـئك ا

إقامتهم فى بالدنا فى الرعوية العثمانية.
وهى لعـمـرى خـطـة مُثـلَّى تـتـبـعهـا حـكـومة
شورية تُـحافظ جـد احملافـظة عـلى شرف أمـتها
ـيل إلى صيـانة حقوقـها من عبث وتميل كل ا

العابث وطمع الكائدين .
والظاهر أن أوربا ال ترتاح إلى خطة الباب
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الـعــالى الـتى تُــنـيل الــشـعــوب الـعـثــمـانــيـة قـوة
وتدعـم كيـانهـا وتُـكسـبـها نـشـاطاً  بل تـود لو
تــطـلق أيـديــهـا فى مـواقـع خـصـبــة تـنـبت فــيـهـا
حـشــائش الـفـسـاد  وهـذا مـا بـعث فى الـبـاب
الـعـالى ريـبـاً وشـكـاً وحـملـه عـلى الـتـظنـى بأن

وراء األكمة ما وراءها .
ـواضع على بـرهنت الـدولـة فى كثـيـر من ا
حسن ظنهـا بالدول  ولكن حفوف األخطار
بـهـا فى احلـرب الـبـلـقـانـيـة وتـنـكث الـدول عن
سـاعـدة إليـهـا حمالهـا عـلى اجلرى إلقـاء يـد ا
عـلى خـطـة جـديـدة ال تـتـفق مع مـبـاد بـعض
ـبـدأ الـدول  ولـكـنـهـا فـى الـغـالب تـتـفق مع ا
االســتـقاللى الــذى تـنــهج مـنــهـاجه الــشـعـوب

العثمانية .
إن الـــدولـــة ال تـــرى فـــائـــدة قط مـن إذكــاء
الرقابة على واليـات األناضول الشرقـية سيما
وهى تـنــظـر إلى روســيـا كـمـن يـنـظــر إلى أسـد
يـزأر فـى ظالم عـريـنه ويـود لـو يـنـشب مـخـلـبه
فـيقتـطع من جثـمان أحـد الناس مـا يشفى أوار

نفسه .
واقف حيال الباب العالى طريقة تمكنها من التحرش بشؤوننا تتخذ الدول فى كثير من ا
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الداخلية .
والذى تقدر أن تـستخلصه من ذلك هو أن
اإلصالح الذى تـتطلـبه الشعـوب العثـمانية لن
يــحـدث مــادامت الــدول تـســعى إلى تــكــويـنه

وخلقه طبق أهوائها وحسب مشيئتها .
إن سـيـاسـة أوربـا حـيـال الـعـثـمـانـيـة أورثت
بالدنـا اضـمـحالالً واسـتـخـلـصت مـنـا شـعـوبـاً
وقبائل واجتاحت ربوعاً زاهرة وقتلت نفوساً
ذكـية وسـفـحت دماً طـاهراً. فـعـهد الـتقـسيم
أدبر وتالشى ضيـاؤه وتلك األحالم احلائمة
حـول اجـتـيـاح األنـاضـول وتـخـضـيـده تـبددت
وأصـبحتـا اليـوم فى عهد حـكومـة رشيدة آلت

وت  عـلى نـفسـهـا أن تكـسـو نفـسـها لـبـاس ا
مـن أن تـتــجـمـل بـلــبــاس يُـفــقـدهــا نــشـاطــهـا.
فتشون فأمانى الباب العالى هى أن ال يكون ا
األجانب مضطرين إلى اإلذعان لسلطة قاهرة

عالـية وهذه السلطة تـتمثل فى الباب العالى 
ال أن تكون مقـاليد أمرهـا صادرة من سفارتى

انيا وروسيا . أ
ـاضى فـإن ولـنـعـداآلن قـلــيالً إلى ظالم ا
هنالك من صور مآسيه الدقيقة التى مثلت فى
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مـقـدونيـا بـواسـطـة عمـال الـدول مـا يـقرب من
ساعى احلاضرة التى تبذلها بعض الدول فى ا

سبيل أدراء أمانيها .
ـقدونـيـا إال نتـيـجة الـكـيد لم يـكن فـقـداننـا 
الـذى نـصبه أولـئك الـعمـال  فقـد بـنت كلـمة
تـقطـيع أوصـال الـوطن الـعثـمـانى حـيـنذاك في
كل دمــاغ  وانـتــشـرت الـرغــائب الـضـارة فى
ـقـدونــيـة حـتى تـعـدت كل قـطـعـة من أقــطـاع ا

اجلبال واحلزون .
ـآسى الـتى ولـكى تـبـتـعـد عـنـا صـور تـلك ا

ساعى أولئك العمال  اجتـرحها البلقانـيون 
لكى يبـتعد عـنا شـبح مقدونـيا الهـائل  يجدُر
بنا أن نُماشى دولتنا ونضم صوتنا إلى صوتها
ــسك عن إجـــابــة طــلـب الــدول . فــإن فى و
مــســاعـدتــنــا لـهــا وإمـســاكــنـا عن إجــابــة تـلك
ـــــطـــــالب بـــــعـض الــــراحـــــة  بـل كل األمل ا
والـرجـاء تـمـر األيــام وتـنـقـضى األجـيـال أشـد
وبـسـرعة كـسـرعـة الـضـبـاب وتـرسم احلوادث
الــهـائــلـة عـلـى صـفــحـات نـحــاسـيــة فال يـزول
طابعها الـنارى  بل تظل مـنقوشة إلى األبد
وعلى هـذه الـصورة يـجب أن تُـقاس أمـورنا
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فنحن لن ننسى مناكر الدول وانكباب العمال
األجانب على نزع بالدنا من أيدينا .

إن فى إقـدام دولـتـ من كـبـار الدول عـلى
اإلتـيـان بــعـمل يُـنــافى االسـتـقالل الــشـخـصى
ومــبـدأ احلــريــة الـذاتــيـة مــا يـثــيــر بـحــر الـرعب
والذعر على أوربا  وقد يقذف بها فى وهدة
ال قرار لها  ولعمر احلق إننا ال نرغب فى أن

تسند تهمة خسران أوربا إلينا .
عـمّــا قـلــيل  يــرفض الـبــاب الـعــالى تـلك
ــطـالـيب  وعـمّـا قـلــيل حتـمل إلـيـنـا األريـاح ا
صـدى صـخب بـعــيـد يـتـجـاوب تــسـجـيـعه فى
انيا  فيدرك من ذلك العالم قلب الروسيا وأ
أن فى تـركـيـا رجـاالً يـعـمـلـون لـيالً نـهـاراً على
إذابـة نيـران الـشمـوع التى حتـرق حـقول احلـرية

التى تمرح فيها الشعوب الشرقية .
«م»
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أحوال تركيا

و لقد تكـلموا كثيراّ فى هذه األيام
عــلـى إصالح أرمــيــنـــيــا . إنــا نــرغب
رغـبةً صادقـة فى إدخال اإلصالحات
الـتى حتتاجـها أرمـينيـا  ولكنـا ال نريد
إدخالهـا إال بأنـفسـنا . إننـا مسـتعدون
لـالسـتــعــانـة بــأمــهـر االخــتــصـاصــيـ
ـــســــائـل اإلداريـــة األوربــــيــــ فـى ا
وســنـدعــوهم فــعالّ إلى مــعـاونــتــنـا 
ولـكـنــا ال نـقـبل أن تُـرسـل إلـيـنـا أوربـا
ـفـتش الـعـام رُقـبـاء يـعـاكـسـون نـفـوذ ا
ويــبــذرون بــذلك بــذور الـشــقــاق بـ

الـسـكـان . ال نـقـبل مـطـلـقـاّ أن تـكـون
أرمينيا مقدونية ثانية فقد ألقى علينا

التاريخ درساّ صارماّ ال ننساه . 
وأهــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــ فـــى أن
تكون عالقتنا حسنة مع جميع الدول
الــعـظـمى وال سـيـمــا روسـيـا الـتى هى
جـارتنـا الوحيـدة . و قد سـاعدت فى
الفترة األخـيرة بواسطـة محادثاتى مع

عدد  ٩٤٥   األربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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سفير روسـيا على اكتـساب العالقات
التركـية الروسيـة صبغـة ودية خاصة
أتـمــنى من صـمــيم قـلــبـنــا أن ال يـطـرأ
عليها أى طار  ولكننا مع ذلك ال
نقبل منها أيـة مناقشة فى طريـقة تنفيذ
اإلصالحـات فى أرمـيـنـيـا . إنـنـا نـريد
ديـرين بـأيديـنـا وقد أن يـكـون تعـيـ ا
اسـتـخــدمـنـا إنـكــلـيـزيـاّ واّخــر فـرنـسـيـاّ
لـتنـظـيم الچـنـدومة . وفـى حالـة عدم
ــوظــفـ تــمــكـنــنــا من االســتـعــانــة بـا

األكـفــاء فى فـرنــسـا وإجنــلـتـرا بــسـبب
بعض تـأثيرات سـياسية  فـإننا حـينئذ
نــسـتــعـ بـاألكــفـاء مـن رجـال الـدول
الـتى عـلى احلـيـاد  وال نـعـلم مـطـلـقـاّ
ـبـدأ الـرقـابـة األوربـيـة وكل حـكـومـة
عــثــمـــانــيــة تــســلم بـــذلك تــســقط فى

ـاليـة. ال أظن أنهم فى ـقاطـعة ا احلـال. إنى أعرف أنـهم ألجل أن يـؤثروا عـليـنا يـهددونـا با
الية الكبرى صالح ا ذلك يُفلحون و إذا فلحوا فإنـهم ال يضرون تركيا وحدها بل يضرون ا
انيا وهما دولتان ال التى للدول العظمى فى السلطنـة العثمانية وخصوصاً مصـالح فرنسا وأ

تهمهما مباشرة إصالحات أرمينيا .
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حـتـى اآلن ال نـعــرف احلــد الـذى
ـسألـة . ولكن ال نـراها تبـلغه هـذه ا
حتى اآلن تُـقـلق الـبال . فـإن األنـباء
ـنشورة فى عددى األخـيرة الواردة ا
أمس والـيـوم حتمـلـنـا عَلَى االهـتـمام
الـشديـد بـها . ألنـها سـتـكون قـاعدة

ستقبل تركيا آسيا
واآلن وقـــــــد وقــــــفـت الــــــدولــــــة
الــعــثـــمــانــيــة مـن جــانب . ووقــفت
أوروبــــا من اجلــــانب اآلخــــر. وكل

منهما ينازع اآلخر .
ــــــــــــــــــ وتـــقـــول أوربـــا إنـــهــا
تُـــــــريـــــــد إنـــــــفـــــــاذ اإلصـالح . ألنه
ضرورى فـيجـيب الـباب الـعـالى بأن
ذلك صــــحـــيـح وال نـــقــــول إن هـــذا
اإلصالح يـجب إحداثه حتت مـراقبة
أوربــا لـيــكــون إصالحـاً حــقــيـقــيـاً .
راقبة فيجيب الباب العالى أن مبدأ ا
هــو اعــتــداء عَـلَى اســتــقالل الــدولـة
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ـــفـــاســد ــــــــــــــــــــــــــ وإلبـــقـــاء ا
الـــبـــلـــقـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة فى الـــبالد
األنــاضــولـيــة وعــلـيــنــا الــنـظــر بــعـ

ــقـدمـات الـتــجـرّد واإلنـصــاف إلى ا
ألن احلكـومـة الـعثـمـانيـة قـد سـلكت
قـبل الـدسـتـور مـسـلـكاً ـــــــــــــــــــــ
أضـــــعف أمـل أوربـــــا بـــــتــــــنـــــفـــــيـــــذ
اإلصالحات . فـمنذ ـــــــــــــــــــــــ
أن تعـهَّـد الـبـاب الـعـالى فى مـعـاهدة
رسـمــيـة بــإنـفـاذ اإلصـالح ألرمـيــنـيـا
ولم يفِ بـــوعــده . وكــان الـــعــمــال
يـسيـئون الـتصـرف فحـدثت حوادث

محزنة كثيرة .
ولـذلك كــان الـبـاب الــعـالى يـعـد
بـتالفى اخللل دون أن يُـنـفّذ الـوعد.
حــتى أُعـلن الــدسـتــور  فـتــكـاثـرت
ـا تـعـذر عـلـيـهـا أن تـصـلح مـشـاكل 
دفعة واحدة ما أفسده العهد البائد.
ـــمــاطــلــة وهــذا الــتـــردد وتــلك ا
ـزمنـان أصبـحا اآلن حـجة ألوروبا ا
راقبة . تبرر بـها تصلـبها فى طـلب ا
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وهــذا طـــلب مــعــقــول من الــوجــهــة
الـنــظـريـة  ولـكـنَّه غــيـر مـعـقـول من

الوجه العملية .
أوربا أعـلـنت وجـوب بقـاء كـيان
الدولة العثمانية وأن هذه احلكومة
ال تــقـــدر أنَّ حتــفظ كـــيــانـــهــا إذا هى
فـــقــدت حـــريــتـــهــا واســـتــقاللـــهــا .
والــدول تــريـد تــقــيــيــد تــلك احلــريـة
ـــفـــتش روسى وذلك االســـتــــقالل 

انى . وآخر أ
وإن البـاب العـالى يـعتـبر تـسلـيمه
بــهـذا الـشــرط قـبــوالً بـالــوصى عَـلَى
احلـكـومـة العـثـمانـيـة . فـمن ذا الذى
ال يريـد ذهـاب هذا الـوصى الـشـديد

البطش بعد هذه السنة !!
ومـن ذا الـــــذى يــــــضـــــمـن عـــــدم
تــــســـرب مــــبـــاد االنــــفــــصـــال إلى

فتش ?? األناضول ح ترى الرعيَّة احلكومة العثمانية مغلولة األيدى إزاء قبعات ا
وماذا يُـقـال عن دولة ضـخـمة تـسلـط فى داخلـيتـهـا أجانب يـنـازعونـها حـقـها  ويـديرون

بالدها برأيهم ولو عاكس رأيها ??
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إن كل عــثــمـانى عــاقل يُــعـارض
هــــذه الـــــفــــكــــرة . ولــــيـس فى بالد
الـدولــة وزارة أو حــزبـاً أو حــكــومـة
راقـبة ـبـدأ ا جترأ (*) علـى التـسلـيم 

فى إدارة السلطة الداخلية .
فلـنـفرض أن احلـكـومـة عارضت

أوربـا وأصـرَّت عَلَـى رد اقتـراحـها 
فماذا تعمل الدول ?

إن أمـام أوربـا مهـمـتـ : األولى
أن حتــفظ اتـــفــاق كــلــمــتــهــا فى هــذا
ـوضوع . وهـذا األمـر قد دُبـر فيـما ا
يــظــهــر  والـثــانى أن تــضــغط عَــلَى
الــبــاب الــعــالـى حلــمــله عَــلَى قــبــول

اقتراحها .
كن جناحها ?? فما هى القوة التى تستخدمها لهذه الغاية ? وهل 

ال  فـتجـعل جلزر بـحر ـا نعـلم أن أوروبا سـتتـسلح بـالـقرض وحتـبس عنـا ا ال ندرى وإ
إيچة عالقة باألناضول .

ونـحن نُـرجح أن الـبـاب الـعـالى سـيـبـقى مـصـراً  وأن أوربا سـتـبـقى كـذلك ــ ولـكـن هذا
سألة الشرقية . كن أن يدوم خلطارة نتائجه ــ وأقلها فتح باب ا اإلصرار ال 

ظنـون أنَّ مسألة األنـاضول الشرقى فاوضـات لم حتدث خالفاً رسمـياً بعـد  فا ا أن ا و

(*) الصحيح : جترؤ .
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ال تدخل فـى حيـز (الـرسـمـيات) إالَّ
بــــعـــــد أن تــــهــــيـئ لــــهــــا أوربــــا ــ إذا

استطاعت ــ حالً قاطعاً .
وفى األنــبـاء األخــيـرة أن الــدولـة
تـــمـــكـــنت من االتـــفـــاق مع شـــركــة
إيـطــالــيـة عَــلَى أن تُـقــرضـهــا بـضــعـة

مالي .
فـــهــذا األمـــر يــؤدى إلـى تــعـــزيــز
جـانب الدولة وتمـكنها من اإلصرار
ـالــيـة  وهــكـذا بـتـالفـيــهـا أزمــتـهــا ا
قـاطـعـة فى الـقرض يضـعف تـأثـيـر ا
عَـلَى البـاب الـعـالى الـعـالى إلى عدة
أشهر . فـضالً عن أنه يثيـر اعتراض
الـدول عَـلَى انـفـراد بــعـضـهـا انـفـراداً

يكون من ورائه نيل بعض االمتيازات.



١١٩

حرب صليبية سياسية

تشهر على الدولة العلية

حتت ستار اإلصالح

للكاتب الشهير حس جاهد بك

ــــــــــــــــــ اآلن قــــــد اتـــــضــــــحت
الــفـــروق الــتى مـن ـــــــــــــــــ الــبــاب
الــــعــــالى فى مــــســــألـــة اإلصـالحـــات
لـلـواليـات الشـرقـيـة وبـ مرامى دول
أوربا ــــــــــــــــــــــــ لم يـظهر خالف
رسـمي ب الدولـة ـــــــــــــــــ اجملموع
الــــــــــــــــــدولــى األوربــى  إال أن ذلـك
اخلالف مــوجـود فــعالً كـمــا أنه يـزداد
ــــــــــــــــــــــــــ وإنا لـواثقـون بأنـنا ال
نــســتــطــيـع تالفى هــذا  اخلــطــر بــعــدم
ا سـيـقع . تـقـديـر أهـمـيـته أوالـتـنـبـوء 
والـــواجب عـــلـــيـــنـــا أن الــغـــطـــاء عن
احلــقــيـقــة لــتـظــهــر لـلــعــيـان ــــــــــــــــ
واضـحـاً فـنــدرك مـوقـفـنــا ونـقـرر بـعـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونسـير قاصدين

عدد  ٥٥٣  األربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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غـــــــــــايــــــــــــتــــــــــــنـــــــــــا بــــــــــــعــــــــــــزمـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناهضة .
لم يُـــنـــكـــر الـــبـــاب الــعـــالـى لــزوم
إصالح األنـاضـول الشـرقى مـطـلـقاً .
ولـــقـــد كـــان هـــو الـــبــاد  فـى إعــداد
شاريع ألجل ذلك الطلب من أوربا ا
ـعونة  لـيخرج ذلك أن تمـد إليه يد ا
إلى حيـز الفـعل . لذلك فـليس ألحد
أن يؤاخـذ البـاب العـالى أو يتـهمه بأنه
لـم يــــفـــــرغ اإلصالحـــــات فى قـــــالب
عــــــــمـــــــــلـى  ألن هـــــــــذا لـم يـــــــــكن
ــســـتـــشــارين ــــــــــــــــــــــــــــ فـــإن ا
األجــانب يــأتـــون من أوربــا . ولــكن
أوربا هـذه كانت تماطل وتـعدنا اليوم
وتـخلف وعدهـا غدا وأوربا هى التى
ـــــوانـع فى ســـــبـــــيل كــــانـت تُـــــقـــــيم ا
إصالحات الباب العالى  وهى التى
ـــــــشــــــاكل فـى وجه كــــــانـت تــــــضع ا
احلـكـومـة الــعـثـمـانـيــة  فـكـان كل مـا
ـوانع ــشـاكـل وا يـدهــمــنــا من تــلك ا
عــبـارة عن تـضـاد مــجـهـول األسـبـاب
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وإنَّا وإن كنا نعلم األسباب التى تقف
األعــمــال عن الــســيــر  ولــكن تــلك
األسباب لم تكن تظهر ظهوراً رسمياً

فيما مضى .
لــقــد اتـضــحت احلــقــيـقــة الــيـوم .
فــالـروســيــا هى الـتـى تـقف مــانــعـاً فى
ســبــيل الــبـاب الــعــالى حــتى ال يــقـوم
بـــاإلصـالحـــات  وهى الـــتى تـــبـــذل

اجلهد حتى يتأخر عن القيام بها .
تصر احلكومة الروسية على القيام
بــــهــــذه اإلصالحــــات حتت مــــراقــــبـــة
دولية. والـساسة الـروسيون يـجوبون
أوربا لـيضموا إليـهم الساسة اآلخرين
ويـقـنعـونهم بـرأيـهم  ولتـتـحد مـعهم

الدول األوربية جميعها .
ـانـيا طلـبت الـروسـيـا ــ وعزَّزتـهـا أ
فى ذلـك الـطـلب ــ من الــبـاب الـعـالى
أن يــســتــحــضـر عـن اجملــمـوع الــدولى
األوربى مــفــتــشـ ألجـل األنــاضـول
الـــــشــــرقى . فــــرفــــضت احلــــكــــومــــة
الـعـثــمـانـيــة ذلك  فـقــبـلـتــا أن يـكـون
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فتش الـعام عـثمانـياً وطـلبتـا أن يُع ا
بـجـانبه مـسـتـشـاران يـعيـنـهـمـا اجملـموع
ـراقـبـة . الـدولي ويـكـون لـهـمـا حق ا
فــرفض الــبــاب الــعـالـى ذلك الــطـلب
أيـضـاً وأعــلن أوربـا أنـه سـيـقــوم بـكل
اإلصالحات وسـيـسـتخـدم األوربـي

فـي الــقــيــام بــهــا  ولـــكــنه ال يــجــعل
ألولـئك األوربي حق مراقـبة أعماله
بالنـيابة عن أوربـا ; أى أنَّه ال يضحى

ذرة من استقالل دولته .
ذلك كــان جــواب الــبــاب الــعــالى
األخــــيـــر الــــذي قــــدمه ألوربــــا بـــكل
صـراحـة . وإذا كـان ثـمـة شىء نـزيده
على ذلك فـهى احلوادث الـتى جاءتـنا
أمس . فــقـد قــال مُـكـاتـب الـطـان فى
ـسـيــو كـوكـزيـف يـعـتـرض بـرلــ إن ا
أشـد األعـتــراض عـلى مـسـألــة تـعـيـ
ـسـتـشـارين األوربـي البـاب الـعـالى ا

وأنه يـصـر أشـد اإلصـرار عـلى وجـود
إجــراء اإلصـالحـــات فى األنـــاضــول

ـــراقـــبــة الـــدولـــيــة  الـــشـــرقى حتت ا
ــانــيـا وهــنــاك خــبــر آخــر يـقــول بــأن ا



١٢٣

والروسيا قد اتفقتا تمام االتفاق .
ـسـألـة من مـوضوع لـقد خـرجت ا
اإلصالحــات  وقــام مــكــان احلــرب
الــصـلـيـبـيـة الـبـلـقــانـيـة حـرب صـلـيـبـيـة
أوربــــــيــــــة فى هـــــــذا الــــــوقت الــــــذى
ســـتــســـتـــريـح فــيـه الـــدولــة مـن عـــنــاء

احلـروب وتــبـذل جـهــدهـا لـتــتـقـوى 
ومــا ذلـك إال إلذاللــهــا واحـــتــقــارهــا
وإقـالل أهــمـــيــتـــهــا فى نـــظــر الـــعــالم

اإلسالمى .
ولــيس لالتــفــاق الــذى يُـعــقــد بـ

الـــدول لــوضع الـــواليــات الــشـــرقــيــة
األناضـوليـة حتت مراقـبتـها معـنى آخر
قصد اإلصالح غير هـذا . ولو كان ا
اجلـدى لـوجدت ألف وسـيـلة دون أن
يــطـــرأ عــلى كـــرامــة الــدولــة الـــعــلــيــة
وحـــقـــوق اســتـــقاللـــهـــا أى طــار .
فاالستخفاف بتلك الوسائل وإرسال
الـــدهــاة الـــدســاســ ورجـــال احلــفظ
ــــــنـــــازعـــــات األجــــــانب وابــــــتـــــداء ا
والـدســائس فـى الـواليــات الــشــرقــيـة
لـــــيس مـن شــــأنـه أن يـــــســـــكن تـــــلك
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الـواليــات  بل إنه يــجـعــلـهــا بـركــانـاً
قـابـالً لالنـفـجـار كل حلـظـة ومـسـتـعـداً

لالتقاد كل آن .
عـــــــــــــلـى أن حـــــــــــــدوث ذلـك مـن
ــســتــحــيل  مــادام عـلـى رأس هـذه ا

ملكة وزارة االحتاد والترقى . ا
االحتـاد والترقى لـيس عدو أوربا
بل هو يريد االستفادة من علوم أوربا
ورقيـها وجتاربها وأن يـنشر فى الشرق
الــعـــاطل الــنـــائم روحـــاً جــديــدة وأن
يــــعـــــمم فــــيـه روح مــــدنــــيــــة الــــقــــرن
الـعـشـرين. ومـا ولـد االحتـاد والـتـرقى

إال بهذه الفكرة وتلك العزمة .
أجـل  يـــريــــد االحتــــاد والـــتــــرقى
ذلك ولـــكــنه يـــريــد أن يــقـــوم بــهــذا
االنـقالب الـعـظــيم مع احـتـرام كـرامـة
وطـنـه واسـتـقالله وإجـبـار أوربـا عـلى
الـشـعـور بـذلك االحتـرام أيـضـاً حـيال

بالده .
فقـبول مراقبة أوربـية باقى القواعد
الـــتى قـــام عــلـــيــهـــا االحتــاد والـــتــرقى
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* الصحيح : رءوس.

والـروح الـتى ولـد بـهـا واحلكـمـة الـتى
يـــتــخــذهــا شــعـــاراً له طــول حــيــاته .
لذلك  فاالحتـاد والتـرقى لن يطأطئ

ثل ذلك الطلب . رأسه 
إنـــنـــا نُــــعـــلن ذلـك عـــلى رؤوس*
ـسـألة لم تـصـبغ بـصبـغة األشـهاد وا
رســـمــيــة . أى أن أوربـــا إذا ســحــبت
أقوالها ال يلحق عزتها النفسية شئ .
سألـة الشرقية فـتحة كبرى وال تفتح ا

عقب هذه الغلطة الكبيرة .
أمَّـا إذا كـانت أوربـا تـريـد أن تـفـتح
سـألة الشـرقية كـلها وتـريد أن تتذرع ا
بـهذه الـوسـيلـة فتـلك مـسألـة أخرى .
ولـــــكن إذا كـــــان اجملـــــمــــوع الـــــدولى
األوربى يـحــتـرم تــركـيــا واسـتـقـاللـهـا
التام ويريد أن تعمم اإلصالحات فى
هذه الـبالد  فـإنَّنـا نـنبه إلـى أن ينـتهج
خــــــطـــــة أخـــــرى وأن يــــــتـــــرك تــــــلك

التصورات العقيمة جانباً .
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عَلَى إثر رفض السر إدوار غراى
إجـابـة طـلب الـبـاب الـعـالى بـإرسـال
مـفـتـشــ ومـسـتـشـاريـن إنـكـلـيـز إلى
األنـاضول  عـقدت جـريدة الـديلى
تـلـغـراف مـقاالً خـطـيـراً نـقـتـبس عـنه

أهم ما جاء فيه قالت :
إن السـيـر إدورد غراى فى اخلـطة
ـسـتـشارين الـتى اتـبـعـهـا فى مـسـألـة ا
اإلنـكـلـيــز قـد أضـاع عَـلَى بــريـطـانـيـا
فـــــرصــــــة كـــــان يــــــنــــــبـــــغـى له أن ال

يضيعها...
ونـــحن مع عـــلــمــنـــا بــرأى وزيــر
اخلـارجيـة فى تـعيـ االخـتصـاصـي

اإلنـكـلــيـز إلصالح أرمـيـنـيـا أو عـدم
تـعيـيـنهم  فـإننـا نـتحـول اآلن بعض
الـــتـــحــــول عن مـــرامى الــــســـيـــاســـة
األوربـيـة مـلـتفـتـ إلى األ الـتى لـنا
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بـهـا ولهـا بـنـا شىء قلـيل أو كـثـير من
االرتباط .

أجل  يـجب عـلـيـنـا أن ال نغـفل
أبــداً عن هــذا الــتــنـافـس الــقـائـم بـ

بــعض الــدول فى شــرق األنــاضــول
بــقــصــد احملــافــظــة عـلـى مــصـاحلــهن
انيا هناك. وها نـحن نرى فرنسـا وأ
تلعبان فى الوقت احلاضر دوراً هاماً
فى تـلك اجلــهـات . وإيـطـالـيـا تُـهـيئ
ـصـاحلهـا مـجـاالً واسـعـاً فى اجلانب
الـــــشـــــرقـى من الـــــبـــــحـــــر األبـــــيض
نافستنا توسط وكل يوجه قواته  ا

والتفوق علينا.
ثم قـالت : ومن الـواجب عـلـيـنا
نـحن اإلنـكــلـيـز أن نـعـلم حق الـعـلم
بأن عالقتـنا بالـدولة الـعثمـانية مـهمة

جداً ألجل الهـند وألن حكومتـنا حكومة إسالمـية . ومن الغريب أن صداقـتنا مع الدولة لم
تزل حتى اآلن ــ ويـالألسف ــ غير مـستعـملة لـلمقـاصد اجلدية الـنافقـة  ولو أننـا نظرنـا فيما
سـائل كل واحدة منها ذات يتعلق بـالشرق من سيـاسة اللورد بيـكنسفـلد لوجدنا طـائفة من ا

طرف مرهف دقيق حتتمل إبداء اآلراء اخملتلفة بشأنها .
كانت عالقـاتنا بـالدولة الـعثـمانيـة إلى عهد حـرب القرم *  حـسنة جـداً  وعقب ذلك ما
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كنا ننصح به لـلحكومة العثمانية من
ضـــرورة األخـــذ بـــقــواعـــد الـــنـــظــام
وأســـــــــبــــــــاب اإلصـالح  ولـــــــــكن
احلـــكــومــة مـن يــومـــئــذ ظــلـت تــعــد
بـــــإصـالح أحـــــوالـــــهـــــا وال تـــــفى .
والريبَ أن وزارة سـن جــــــــيــــــــمس
ارتـكـبت بـعــد ذلك أغالطـاً فـاحـشـة
بـــاتــبـــاعــهــا ســـيــاســـة الــتــبـــاعــد عن
احلكـومة الـعثـمانـية فى حـ أنه كان
ينـبغى لها أن تـواصل خطتها األولى
ظاهـرة للباب عـاونة وا وهى خطة ا
الـعـالى حـتى يقـدر عَـلَى تـرقـية إدارة

داخلية بالده .
واآلن  لو أن وزارتـنا لم تسلك

مع احلكـومةا لـعثـمـانيـة طريق الـتجـنب والـتبـاعد لـكانت اتـقت قـوارص االنتـقاد الـتى كانت
تـوجـهت إلـيـها سـنـة ١٨٧٥ . ومـا دامت الـدولـة الـعـثـمانـيـة صـديـقـة لـنـا  فلـيس مـن حسن

الذوق أن نضن عليها برجالنا إلصالح داخليتها وتقوية كيانها .
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أمَّـــا االمــــتـــيـــازات اجلــــديـــدة فى
أرمـيــنـيـا واألنـاضـول  فـمـؤلَّـفـة من
خـطـول * حـديــديـة مـتــعـددة تـشـمل
سـامـسـون . ســيـواس . خـربـوط .
ـا تمدها فيما أرجانا . ومادن . ور
بــعـد إلى بــتـلـيس ووان  ونــشـأ مـنه
فــــــــــروع إلـى (پــــــــــولــــــــــون قـــــــــزوا)
قـــســطــمــونى. طــوقــاد . يــوزغــات
بكردچـى وزرنچيـان وهذا اخلط فى
الـــنـــقــطـــة األخــيـــرة مـــتــصل أخـــيــراً
بـطرابـزون  فـتحـصل فرنـسا إذ ذاك
عَـلَى مرفـأين فى البـحر األسـود هما
ــا نــالت هـــرقــلى وطــرابـــزون  ور

ميناء سامسون .
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جاء فى جريدة طن ما يأتى :
اتـصـل بـجـريــدة لـويه فــريه بـرسه
من مصـدر وثيق أن اجلنرال دى ال
كـروا قـومـنـدان جـيـش فـرنـسـا الـعـام
ســابــقــاً ورئــيس جــمــعــيـة «دوالزى
فرانـسـيز» قـد أنـبأ أنَّه قـد اتـفقت آراء
اجلـمـعيـات األرمـنيـة فى ڤـينـا وبـرل

ولوندره وبـطرسبرج وبـاقى اجلهات
عَـلَى عـقد مـؤتمـر أرمـنى فى باريس
فـى األســــبـــوع الــــرابع مـن تـــشــــرين
الــثــانى(*)  وســـيــشــرح بــوغــوص
نـوبــار بـاشـا رئـيس الـلـجـنـة الـقـومـيـة
ــؤتـمـر األرمــنـيـة فـى أوربـا فى هـذا ا
ــــســـاعى ــــذكـــرات وا تــــفـــاصــــيل ا

الـرســمـيـة الــتى أجـراهــا فى أوربـا 
ؤتمر بتبليغ بيان إلى وسيختم هذا ا
الدول العظـمى يرجونها فيه بإصرار
أن تـــطــــلب بــــشـــدة إلى احلــــكـــومـــة
الـــعــــثـــمــــانـــيـــة اإلســــراع فى إجـــراء
اإلصالحــــات ويـــذكــــروون فـــيه أن
إجــراء اإلصـالحـــات من مـــقــتـــضى
مصـلحـة الدولـة العـثمـانيـة إذا كانت
تريد احملافـظة عَلَى استقاللها وتوقى

وعد الذى ضُرب للمؤتمر ولم يجتمع بعد . تعددة  وقد انقضى ا اخلالفات ا
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فرنسا وتركيا

ويـقـول مُـكـاتب الـدايـلى تـلـغـراف
ــفـــاوضــات فى بـــاريس أنه بـــيـــنــمـــا ا
انـيا فيـما يختص جاريـة ب فرنـسا وأ
بـامـتــيـازات سـكك حـديـد األنـاضـول
وأرمـيــنـيـا وســوريـا تـوشك أن يــنـتـهى
االتـفـاق عـلـيـهـا  وقـد أصـبح امـتـيـاز
ـد خـطـوط جـديدة فـرنـسـا مـضـمـونـا 
إلى مسـافة ١٥٥ مـيالّ  وجمـيع هذه
ـنـافـسة اخلـطوط ال تـدخل فى طـرق ا
ـانـيـا  بـل تـسـاعـدهـا مع امـتـيــازات أ
وتـلـتحق بـهـا ويقع اجلـزء األكـبر مـنـها
ــتـدة من فى مــنـطــقـة من األنــاضـول 
الـبـحــر األسـود مـتــجـهـة مــبـاشـرة إلى

احلدود الروسية الفارسية. 
وفـى جــــزء عــــظــــيم مـن اخلط إلى
نحـو نصفه تقريـباً ويُعرف باسم بخط
ـتــد هـذا اخلط حـلـب إلى الـريــاق و
من الـريـاق إلى الرمـلـة أن يـنتـهى عـند
مــيــنـاء يــافــا وتــبـلـغ مـســاحــتـة ١٩٠

ميالّ.

عدد  ٩٤٧  اجلمعة ٥ ديسمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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ولكن الشـركة الفـرنسيـة تطلب أن
يـكـون انـتـهـاء اخلط فى فـرصـة أخـرى
ـــتـــوسط عـــلى الــــبـــحـــر األبـــيـض ا
وتــكـون بـ إسـكـنــدرونـة وطـرابـلس
الــشــام. وهــذه الــنـــقــطــة هى إحــدى
الـــــنـــــقط األســـــاســـــيـــــة الــــتـى جتــــرى

ـفـاوضـات بشـأنـهـا فى بـرل اآلن  ا
ــانــيـا ــمــنــوحــة أل ألن االمــتــيــازات ا
ـطـلق فى الـسـاحل تـخـول لـهـا احلق ا
ــمـتــد بـ مـرســ وطـرابــلس . أمَّـا ا
االمــتـــيـــازات اجلــديـــدة فى أرمـــيــنـــيــا
واألنـاضول  فـتـتضـمن مـد اخلـطوط
التـى تربط مـديـنة سـمـسون وسـيواس
كن وخـربوط وأرغـنـة ومادن والـتى 
تـوصـيـلهـا أيـضـاً إلى بـتـليس ووان مع
خطـوط فرعية تمـتد إلى بولون وقرفة
كن توصيل األخير وقسطمـونى  و
مـع خط طــــرابـــــزون وســــمــــســــون .
وســيـحــصـل الــفـرنــســيــون عــلى حق
ــتـوسط االتــصـال بــالــبـحــر األبـيض ا

ينائى حيفا وطرابلس .
وفى مقابل هـذه االمتيازات توافق
احلــكــومـة الــفــرنــســيـة (١) عــلى رفع
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ائة إلى الرسـوم اجلمـركية مـن ٨ فى ا
ــائــة (٢) إيــجــاد الــتــعــريــفــة ١٥ فى ا
اجلــمـركــيـة الــنـوعـيــة عـلـى األصـنـاف
ـــمــــتـــازة (٣) إيـــجـــاد احـــتـــكـــارات ا
الــــكــــبــــريت وأوراق الــــلــــعب وورق
السجـاير (٤) إلـغاء الـبوستـة األجنـبية
ومـصاحلهـا من السلـطة العـثمانـية متى
 تنـظـيم الـبـوسـتـة العـثـمـانـيـة وكانت

أهالً للثقة.
صالح الـفرنـسيون ويُظـهرأربـاب ا
ـا أجـازوه من االمـتـيازات ارتـياحـهم 
فـى بالد أرمــــــيـــــنـــــيــــــا واألنـــــاضـــــول
واألعمال التـى عُهدت إليهم تعد من
األعـــمــــال ذات األهـــمـــيــــة  ولـــكن
ــعــروف أنــهـم ال يــنــوون إنــفــاذ كل ا
ـــشـــروعـــات الـــتى حـــصـــلـــوا عـــلى ا
امتيازاتهـا دفعة واحدة  بل ينفذونها
تـدريــجــيــاً وسـيــبــدأون بــإنــشـاء اخلط
متـد من ميـناء سـمسـون على الـبحر ا

د ذلك اخلط الية  األسود إلى سيواس فى داخـلية البالد وعلى حـسب ما تسمح له احلالـة ا
متد إلى احلدود الفارسية . ومجموع أطوال ا يتصل باخلط ا إلى أرغه وبتليس ووان  ور

هذه اخلطوط فى شمال تركيا ٢٠٠٠ كيلو وتخترق أغنى بقاع آسيا الصغرى .



±≥¥

WOM —_« WK¾ *«

‰Ëb « WÐU —Ë

 sŽ W½U²Ý_« n×  Âö

WÐU d « Ác¼ i —

نشـرت إحدى صحف األستانـة مقاالً هاماً
فى هذا الصدد آثرنا تلخيصه فى ما يلى :

طـــلــبت الـــدول إجــراء إصـالحــات  ولم
نــكن نــظن أنــهــا تـقــصــر تــداخـلــهــا هــذا عـلى
اإلصالحات فى واليـات األنـاضـول الشـرقـية

دون سواها .
ــشـاريع وتـوجــد هـنـاك نــقط خـطــيـرة فى ا
الـتى قُـدمت بـصـفـة شـبـيـهـة بـالـرسـمـيـة لـلـباب
انيـا يقضى على العالى  فـمشروع روسيـا وأ
الــبــاب الـعــالى بــأن يــكـون لــكل مــفــتش عـام
ـا أن هـؤالء مـســتـشـار ذو سـلـطــة واسـعـة . و
ـستـشـارين يُمـثـلون الـدول األجـنبـيـة فيـخَّول ا
لـهم احلق فى مــعـارضـة جـمـيع الـوسـائل الـتى

فتشون العموميون  . يتخذها ا
وال خالفَ فى أن هذه الطـريقة ال تُصادف
قبـوالً  ولم يكن فى وسع احلكومة الـعثمانية
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إال أن تـرفـضـهـا بـأدب ولـكن رفـضـاً قـاطـعـاً .
ولـقـد تــوقـعت الـدوائــر الـسـيــاسـيـة من الـدول
صــدور هـذا الـرفـض  فـأخـذت تُــفـاوض فى

الطرق التى تلجأ إليها .
لـقـد بـدأت احلـكــومـة الـعـثـمـانـيـة من تـلـقـاء
نـفــســهـا اإلصالحــات بـدون صــحـة أو تــبـاهٍ
ــصــاعـب والــشــدائــد ونــفـــذت بــالــرغم مـن ا
بـعـضـهـا  وجـاء بـرنـامـجـهـا الـعـمـلى بـالـثـمـرة
رجوة منه.  وفى أثـناء ذلك  انهالت عـلينا ا
أوروبــا بـــاحــتــجـــاجــاتــهـــا الــوديــة ووعـــدتــنــا

ادية واألدبية . ساعدة ا با
ولكى تُبـرهن حكومـة الباب الـعالى للرأى
الــعـام بــأوروبــا عــلى حُــسن نــيــاتــهـا ولــكى
تــســعى فـى إنـهــاءه هــذه اإلصالحــات بــسالم
اســـتــدعت مـــوظــفــ أجــانـب لــتــعــيـــنــهم فى
وظائف مفتـش أو مستـشارين  وقد خوَّلت
لنفسها احلق فى اختيار هؤالء األجانب الذين
سـتُعـينـهم فى فـروع اإلدارة العـثمـانيـة  وهذا
والشك أمــر طـبـيـعـى مـعـقـول وشــرعى أيـضـاً
تـضمن به حـقـوق احلكـومة ومـركـزها فى نـظر

الشعب .
ولم يـبــدُ فى أول األمـر أى اعـتـراض عـلى
هذا الـبرنـامج  وكان يظن أن الـدول لرغبـتها
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بــإخالص فـى زيــادة خــيـرات ومــصــالـح هـذه
الواليات الغنية التى لم تستخرج خبراتها بعد
ساعدة التى وعدت أن تقف دون أن تمد يد ا

بها لتركيا .
ولــقــد بـــدت بــعــد ذلـك مــنــهـن مــعــارضــة
صــمَّـــاء فــعــارضت فـى مــطــالـب احلــكــومــة
ـسجـلـة بقـوة ال مـعنى لـهـا  فعـلم بـعد ذلك ا
أنه جتـــرى فى اخلـــفــاء بـــعض أمــور وظـــهــرت
مـشـاريع تـافهـة الـواحـد بعـد اآلخـر  ثم بدت
ـعارضـة بعـدئذٍ بـأجلى مـعانـيهـا  وذلك بأن ا
ال جتــــرى اإلصالحــــات إال بــــرقــــابــــة الـــدول
مبـاشرة وأن يـخول حق الـتداخل بـكل الطرق

فى أعمال اإلصالح الداخلية .
وقـد ازدادت احلــالـة خـطــورة فـوق ذلك 
ا فإن االقتراحات الـتى قُدمت للباب العالى إ
ــعـنى تُـعــد فى احلـقــيـقـة نــافـيــة لإلصالحـات 

الكلمة .
ـانــيــا تـعــيـ يــتـضــمن مــشـروع روســيــا وأ

مـسـتـشـارين لـلـمـفـتـشـ الـعـمـومـيـ يُـمـثـلـون
ـعنى ـؤظـفـ الـكـبـار ;  الـدول لـدى هؤالء ا
ـسـتـشـارين سـوى خـدمـة أن ال غـايـةَ لـهـؤالء ا
حـكـومـاتـهم الـتابـعـ لـهـا بـصرف الـنـظـر عـما
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يــلـحـق من الـضــرر بـتــركـيــا وبـاألهــالى الـذين
يـقـطـنونـهـا وهـذه الـفـكـرة هى األصـيـلـة التى
جتـول فى مـخــيـلـة كل عـثــمـانى وأجـنـبى . إن
ــاضى أمـامـنــا فال يـجـب أن تـسـيــر بـشك فى ا

ستقبل . ا
ـستـشارون األجـانب اثن ليـكن هؤالء ا

كل واحـد يُـمثل هـيـئة مـن الدول الـسـياسـية أو
لــيــكــونــوا ســتـة كـل واحـد يُــمــثل دولــة  فال
خالفَ فى أن عملهم سيـكون ذا نتيجـة سلبية
كما كان احلـال فى مقدونيـا . فهم يبدأون فى
األنـاضـول الشـرقـيـة بـطريـقـتـهم فى الـدسائس
الـتى أفـضت إلى فـقـد مـقـدونـيـا  ثم يـبـدلـون
الــنــظــام الـذي تــســعى احلــكــومــة فى حتــســيـنه
بفـوضى تـامة ويُـحـاولون إخـفـاء األضرار إلى
الـيوم الـذى يسـتحـيل فيه أن تـبقى مـكتـومة ثم
يـلقـون علـى عاتق تـركيـا الغـلطـة فى ح أنـها

واقعة برمتها على أوربا .
ويتـساءل الكثيـرون إزاء هذه احلال عما إذا

كـانت أوروبا تُـريد حـقـيقـة أن تبـر بوعـودها 
أو إذا كـانت جتـرى وراء غـايـة أخـرى وهى أن
ــغــشــوشــة دون حتــول بـــالــوســائل اخلــداعـــة ا
ـسائل وصـول البـلد إلى الـنتـائج العـملـية فى ا

التى تُعد حيوية ذات أهمية عظمى .
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تـــــنــــاولت الـــــطــــان بــــرقـــــيــــة من
بطـرسبـرچ مآلـهـا أن الرأى الـعام فى
روسيا يُعـارض حكومة الـقيصر كل
ــانـيـا ــعـارضـة إذا هـى طـلـبت من أ ا
تـعــديل مــشــروع الــنــظــام األسـاسى
لـإلصـالحــــــــات فـى األنــــــــاضــــــــول
الـشـرقى. واألمــة الـروسـيـة جـمـعـاء
ـانية فـعلية تقـاوم بحزم كل حـماية أ

على تركيا .
وتــنــاولت بــرقـيــة من لــنــدن جـاء
سـتر فيـها أن رئـيس وزراء إنكـلتـرا ا
أســكـويت فى اخلــطـاب الــذى ألـقـاه
فى غـلـودهـول أصر بـضـرورة إجراء
اإلصالح فى الــبالد الــتى يــقــطــنــهــا

عاونة الدول العظمى . األرمن 
ويـــقــال هـــنـــا (لـــنـــدن) إنه إذا لم
كن إيـجاد منـفذ لهـذه األزمة تزداد
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احلـالــة حـراجـة  وحــيـنـئــذٍ ال يـعـود
سـهالً اجـتـنـاب تـداخل الـدول كـلـها

أو بعضها .
ويظـنـون أن اقتـنـاع البـاب الـعالى
شروع صـعب جـداً . ولقد بـقبـول ا
كانت احلكـومة الـعثـمانيـة منـذ أربعة
أشهر أبلغت حـكومة إنكـلترا الئحة
بـــاإلصالحـــات الــتـى عــزمـت عــلى
اسـتـحـداثـها فى أرمـيـنـيـا . وكان فى
نية الباب العالى تسليم هذه الالئحة

إلـى مـفـتـشـ إنــكـلـيـز لـيــطـبـقـوهـا 
ولـــــكـن إنــــكـــــلــــتـــــرا رفـــــضت ذلك
االقتراح الذى رأته ــــــــــــــــــــــــــ
وبـــــــعــــــد ذلك تـــــــضــــــاربت آراء
ــــتـــعــــددة  فـــكــــلَّـــفت الـــوزارات ا

شاريع أخرى طلبت فى بعضها استخدام مفتش أجانب تعينهم احلكومة العثمانية القبول 
فتشون العموميون شروع يقضى بـأن يكون ا الدول فردت الـدولة هذا االقتراح وتشبثت 

عثماني  عَلَى أن يكون لهم معاونون من األجانب .
عاون األجانب ـظنون أنه سيخوَّل ا شـروع هو اآلن قيد البحث والتفاوض وا وهذا ا

للمفتش العمومي صالحية فى كل شئ .
فاوضـات فهى أن الباب الـعالى يرفض إعـطاء صالحية أَّما نقطـة اخلالف التى تعـترض ا
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واسـعــة لـلـمــسـتـشــارين األجـانب .
ولــكن الــدالئل تـشــيــر إلى أن أوربـا
مـــصــمـــمـــة عَــلَـى ســوق احلـــكـــومــة
الـعثـمـانـية إلى الـتـسلـيم بـاقتـراحـها
ويــؤمــلــون الـــتــوصـل إلى نـــتــيــجـــة

حسنة . ا هـ
ـا جـر يـات هـذه هـذا مـا قـالـته (الـطـان) أوردنـاه بـنـصه لـيـكـون الـقـراء عَـلَى وقـوف تـام 
ـسـألة اخلـطرة والـظواهـر تـدل عَلَى أن الـباب الـعـالى متـذرع باحلـكمـة والـعزم  فال يـقبل ا

راقبه كيف كانت حالتها . با
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عــاد ســفــراء الـدول فــخــاطــبـوا
الـبـاب الــعـالى فى أمـر اإلصالح فى
أرمــــيـــــنــــيــــا  وأحلـــــوا فى وجــــوب

الشروع فيه فى احلال .
هاجت اخلـواطر فى مـقرى كوى
حيث وجـدوا عالمات حـمراء عَلَى
مــــــدارس األرمن وكــــــنــــــائــــــســــــهم
ومنـازلـهم  وقـد شـرع الـنـاس فـيـها

يقاطعون األرمن .
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سـتعـمـد احلكـومـة العـثـمانـية إلـى استـخدام
أجـــانـب من دول عــــلى احلــــيــــاد بـــعــــد رفض
إنكلترا وفرنسا إرسال موظف من رجالها .
نـشـرت جـريـدة الـطـان حـديـثـاً لـچاويـد بك

سئلة  األرمنية يُلخص فى ما يلى : عن ا
«لـــقـــد أكـــثــــروا من الـــتـــحـــدث فى األيـــام
األخــيــرة عـن إصالحــات أرمــيـــنــيــا . ونــحن
نــــــرغـب بــــــإخـالص فـى أن تُــــــجــــــرى هــــــذه
اإلصالحات  ولكنا نـود أن نقوم بها بأنفسنا
وإنـا مـســتـعــدون السـتـدعــاء االخـتـصــاصـيـ

األوربــيـ فى شــؤون اإلدارة لــنــسـتــخــدمـهم
عـندنـا  وال نـقـبل الـبـتـة أن تُـرسل إلـيـنـا أوربا
ـفتشـ العمـومي مراقبـ يُؤثرون فى نـفوذ ا

ويُحدثون استياءً عند الشعب .
إنـنا ال نـقـبل أن يـجـعلـوا أرمـيـنـيا مـكـدونـية
الـثــانـيـة  فـقــد ألـقى عــلـيـنـا الــتـاريخ درسـاً ال
نـنسـاه إلى األبد . وأنت تـعرف شـديد رغـبتى
فى حـفـظ الـعالئق احلــسـنــة مع جـمــيع الـدول
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الـــعــظـــمى وعـــلى األخص روســـيــا الـــتى هى
جـارتــنـا الـوحـيـدة  وقـد عــمـلت فى األشـهـر
سـيو دى جـيرس األخيـرة فى محـادثاتـى مع ا
عــلـى تــمـــكــ الــعـالئق احلــبـــيــة بـــ روســيــا
وتركيـا وأرجو أن يكـون ذاكراً ذلك وعامالً
ـــنــاقـــشــة به  ولـــكن ال يـــجب أن تـــتــنـــاول ا
والـــبـــحـث طـــريـــقـــة إنـــفـــاذ اإلصالحـــات فى
ديرون حتت أرمـينـيا وغايـتنـا هى أن يكـون ا

سلطتنا .
ولـقــد عـيَّــنــا من قـبل إجنــلـيــزيـاً وفــرنـســويـاً
إلصالح الچنـدرمة  ولـكن إذا حدث لدواع
سـيـاسـيـة كـمـا تـظـهـر بـوادرهـا اآلن أن إجنـلـتـرا
ـــوظــفــ وفــرنـــســا رفــضـــتــا مــســـاعــدتـــنــا بــا

االختصاصي  فإننا نلجأ فى هذه احلال إلى
ـبدأ ـكن الـبـتـة أن نُـسـلم  الـدول احملـايـدة وال 
الــرقــابـــة األوربــيــة وال يـــكــون نـــصــيب أيــة
حـكـومـة عـثــمـانـيـة تـمـنح هـذا االمـتـيـاز سـوى

العزل .
وإنى عـلى علم بـأنـهم يتـحـدثون بـإرغامـنا
ـتـنـوعة عـلى مـا يُـريـدون بـوسـائل الـضـغط ا
ـالـيـة علـى أننى ال ـقاطـعـة ا وذكـروا كـلـمـة ا

أظن أن هـذه الـوسائل تـكـون ذات أثر فـعال 
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وهى إذا جنــحت تُـعـد ضـرراً لــتـركـيـا ولـكن ال
نـتـألم مـنه وحـدنـا اآلن لـلـدول مـصـالح مـالـيـة
كـبـرى فـى الـسـلـطـنـة الـعـثــمـانـيـة تُـصـاب بـهـذا
الـــضــرر وأخص بــالــذكــر مــنــهــا فــرنــســا ثم
ـانـيا وهـاتـان الـدولـتـان ال تهـتـمـان مـبـاشرة أ

باإلصالحات في أرمينيا».
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األســــتــــانــــة : زار طـــــلــــعت بك
ومـــــــــدحـت بـك وشـــــــــكــــــــــرى بك
بـطـريـركـيـة األرمن الـيـوم  واتـفـقوا
مــعـهـا عَــلَى أن يـنــتـخب األرمن ٣٧
مبـعوثـاً أرمنيـاً عَلَى شرط أن يـكونوا

كلهم من االحتادي .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±≥ d³L ¹œ ∏ 5MŁù« ¨ ±µ∑∞ ‡‡ ±∑µ œbŽ
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وردت األنـــبــاء مـن روســـيـــا بــأن
حــــكـــومــــة بـــطـــرســــبـــرچ ســــتـــوالي
االحـــتــجـــاج عَــلَى إرســـال الــبـــعــثــة
انية إلى األستانة  فإذا لم تفلح األ
ــانـيـا عَــلَى إرسـالــهـا فـإن وأصـرت أ
روسـيـا سـتـطـلب أن يـعـهـد إلـيـهـا فى
عـسكر فى تـنظيم الـفيلـق العثـمانى ا
الــواليـــات األرمــنــيـــة  وأن تــرسل
الـــضــبــاط والـــقــواد الالزمـــ لــهــذا
انيـا فى النفوذ الغرض فال تنـفرد أ

العسكرى فى السلطنة العثمانية .
ويخشى أن يُـفضى هـذا االقتراح
ظنون إلى مشاكل جديدة ; إذ من ا
أن حــكـومــة األســتـانــة تــعـارض فى

عارضة . إجابة هذا الطلب أشد ا

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±≥ d³L ¹œ ∏ 5MŁù« ¨ ±µ∑∞ ‡‡ ±∑µ œbŽ
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نشـرت جريدة أيبوكا الـرومانية التى تصدر
فى بـخـارسـت تـصـريـحـات طــلـعت بك نـاظـر
الـداخـلـيـة الـعـثـمـانـيـة ألحـد مـحـرريـهـا  وقـد
نــقـــلت جـــريــدة الـــچــون تـــرك خالصـــة هــذه
الــتــصــريـــحــات فى عــددهـــا الــصــادر فى ٣٠
نوفمبر  فأحببنا ترجمتها لقراء الرأى العام.

ماذا تعمل تركيا?
قال احملرر :

ماذا تـعـملـون اآلن  وقـد وضـعت احلرب
الـبـلـقانـيـة أوزارها وعُـقـد الـصلح بـيـنـكم وب

ا يأتى : اليونان  فأجابه طلعت بك 
إنـنــا سـنـضـع نُـصب أعــيـنــنـا بـدأ * ذى بـدء
إصالح أسطـولـنـا وجـيشـنـا  ألنـنـا نرغب فى
أن يــكـون لــلـدولــة أسـطـول قــوى  كـمــا أنـنـا
نـرغب فى أن يـعـضـدهـا جـيش عـظـيم  وفى
الـوقت نـفـسه نــشـرع فى إدخـال اإلصالحـات
ـملكة . وأول إصالح نبدأ به هو اجلدية إلى ا
توطيد األمن الـعام وذلك بإصالح الچاندرمة

فى الواليات الشرقية وفى سورية .

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ d³L ¹œ π ¡UŁö¦ « ¨±∞π∂ œbŽ
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ا سأله احملرر عن األرمن واإلصالحات ولـمـَّ
فى أرمينيا  أجـابة الناظر : إنك تكلمنى عن
ـا أرمـيــنـيــا واألرمن . ســوف تـعــلم كل شئ 
يخـتص بالواليـات الشرقـية  أو كمـا تدعوها
ـواطن أنت أرمـيــنـيـا. فـاألرمن هـم فى تـلك ا

ائة . بإزاء العناصر الباقية عشرون فى ا
أتُـريـد دلـيـالً عـلى ذلك ? أذكـر أنه حــيـنـمـا
شُرع فى االنـتـخابـات الـنيـابـية كـنت حـاضراً
فـبــذلت سـعـيــاً حـثـيــثـاً فى مــسـاعـدة اجلــمـعـيـة
األرمـنـيـة الـسـيـاسـيـة وكـنت أُريـد أن أنتـخب
ــبـعــوثــ األرمن  فــلم عــدداً عــظــيــمــاً من ا
ـستحيل. أتوفق إلى ذلك  وكانت آمالـنا كا
وهـــذا أمــر يــشـــيــر بـــوضــوح إلى نـــقص عــدد
األرمن فى تلك الـبالد وهذه االعـتبارات ال
تــمـنــعـنــا عن إصالح تــلك الــواليـات  ألنــنـا
نـراها ضروريـة يفتـقر إليـها األهلون ولـكننى
ـطـالب التى ال أكتـمك أنـنا لن نُـجـيب بعض ا
يتـذرع بعض الـناس بوسـائل عديدة لـلوصول

إليها .
وقـد أرسـلـنـا إلى الـواليـات الـشـرقـيـة ٤٥٠

نفراً من الچاندرمة .
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نـــــشـــــرت بـــــعض الـــــصـــــحـف األوربـــــيــــة
تصريحات فـاه بها سعادة بـاغوص نوبار باشا
ــــــنــــــوى إدخـــــالـه فى الــــــبالد عـن اإلصالح ا

األرمنية  فمن ذلك قوله :
ـا يُـشــيـعه بـعض الـذين يـسـيـئـون ال صـحـة 
الظن بنا ويـتعمدون تـسوىء سمعـتنا من أننا
ـــمــلـــكــة نُــريـــد فــصـل أرمــيـــنــيـــا عن جـــسم ا

العـثمانيـة. فإن هذا الفـكر أبعد األشـياء عنا 
وقــد جـاهـرنــا مـراراً وصـرحــنـا تـكــراراً أنـنـا ال
نــطــلب إال اإلصـالح الــذى أظــهــرنــا ضــروبه
وأبـوابه بـالـتفـصـيل . ولـم يـبقَ أحـد إال عرف
مـن مـذكـراتــنـا وبـيـانــاتـنـا الــسـابـقــة أنـنـا طالب
إصالح ال دعاةَ هياجٍ وشغب كما يزعمون .
ثم أعـاد باغـوص نوبـار باشـا ذكر مـطالبه
وهى تـنـحـصـر فى تـقـسـيم الـواليـات األرمـنـية
إلى قسم يُديـر كل قسم منهما مفتش مطلق
الـسـلطـة من األوربـ يُـعـيـنهـمـا الـبـاب الـعالى

…d¼UI « ¨ ¥ ’ ¨ ±π±≥ d³L ¹œ ±≥ X³ «
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ويـســتـمـدان سـلـطـتـهـمـا من سـفـراء الـدول فى
األســــتـــانــــة  ولـــكن مـن األسف أن تــــركـــيـــا
تُــعـارض فى هــذا الــطـلـب  وتـقــتــرح تـعــيـ

ـــفـــتــشـــ من األوربـــيـــ وانـــتــداب هـــؤالء ا
عاونتهما فى العمل مستشارين من األجـانب 
دون أن يكـون لهـمـا سلـطـة مطـلقـة فى الـعمل
وتكون وظـيفتهـما قاصرة عـلى النصح وإبداء
الرأى فى تـنظـيم أعمال احلـكومـة . ولكن قد
دلت التجربة وأثـبت االختبار أن هذه الطريقة
ال تُـفـيــد بـتـاتـاً  ولــو أن إدخـال اإلصالحـات
ا وصلت فى الواليات العثمانية يُفيد أو يُثمر 
ـقـدونيـة إلى مـا وصـلت إليه حـالـة الواليـات ا

وكان من أمرها ما كان ا هـ .
قلـنـا : هـذا حـديث سعـادة بـوغـوص بـاشا
نـوبـار  ولـكن إذا كـانت الـلـجـنـة األرمـنـيـة ال
تـقبل بـغيـر الرقـابة الـدوليـة وفصل أرمـينـيا عن
ر على ذلك مدة قصيرة حتى السلطنـة  فال 

تُصبح مقدونيا ثانية .
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ماذا يكيدون للدولة العلية ?

موقف الروسيا فى احلوادث
احلاضرة 

للكاتب اإلسالمى الشهير

أحمد أغايڤ بك

لـــقـــد تـــبــ لـــلـــمـأل أن الـــروســـيــا
صـمــمت أن ال تـتـرك لـلـدولــة الـعـلـيـة
ســانــحـــة تــنـــتــهــزهـــا ـــــــــــــ وإقــالــة
عـثـراتـها. وذلـك ما أثـبـتـته روسـيا فى
األسـبــوع األخــيــر ال فــقــد ظــهـر أن
يــوافـــقــهــا أن يـــعــقـــد الــبــاب الـــعــالى
ــــــــــــــــــــــــــــ يـحـافـظ فـيـهــا عـلى
شـرف بالده ـــــــــــــــــــــ  ثم يـبـذل
بـــــعــــد ذلك كـل جــــهـــــده فى إصالح
شــؤونه* الـــداخـــلــيـــة; إذ تـــود تـــلك
اجلـــــارة ــــــــــــــــــــــــــــــــ الــــدولــــة
تـــــخــــــتـــــنق دائــــــمـــــاً وهـي تـــــصـــــارع
ـــــــــــــــــــــــــــــ فـال جتـــد فــــرصـــة

تعمل فيها إلصالح الدولة.

عدد  ٥٦٣   االثن ١٥ ديسمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة

* الصحيح : شئونه .
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ولو كانت احلـكومة الروسية نالت
الغنائم التى كانت تنتظرها من احلرب
ـا أحــست ــــــــــ لــبــلــغت مــرامــهــا و
بوجوب البحث عن وسائل أخرى .
وقــد قــرأنــا فـى األســبــوع األخــيــر
ـعـاهـدات الـتى أبـرمـتـهـا الدول نص ا
ـتـحـالـفـ  ولم يـبق الـبـلـقـانـيـة بـ ا
مجال للشك فى أن الروسيا هى التى

عدات لذلك التحالف . أبطلت ا
ـة فى مــوطـنــهــا األصــلى هــو هــز
ة شـائنـة مع إكراهـها على الـدولة هـز
قبـول فـظيع وغـرامة حـربـية شـديدة ;
أى ـــــــــــــــ فى عـوجــة ال تـقـوم لـهـا
بــعــدهـا قــائــمــة. وكــان الــواقع عــلى
ـــا تـــبـــغـــيـه فـــقـــد حتــارب الـــنـــقـــيض 
ـــتــــحـــالــــفـــون  واســـتــــرد الـــدولـــة ا
ونــهـــضت األمـــة الــعـــثـــمــانـــيـــة عــلى
ـــــــــــــــــــــ وتـقـرب البـلـغـاريون من
الـعــثـمـانــيـ ــــــــــــــــــــــــــــ الـدول
الـــــــبــــــــلـــــــقـــــــانــــــــيـــــــة األخــــــــرى إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخف وطأة من
األولى ـــــــــــــــ غـــــرامـــــة حــــربـــــيــــة
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ألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. كــــــل ذلـــــك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ألنـها لم تـبلغ
مــنـــاهـــا  فــبـــدأت تـــيــارات جـــديــدة
تـتــقـاذف فى رؤوس سـاســتـهـا  ولـو
أمعنا الـنظر فى أقوال اجلرائد الروسية
واخلـــطب الـــتـى تُـــلـــقى فـى مـــجـــلس
الـدومـا أدركـنـا كـيف تـلـقت الـروسـية
الـــوقـــائع األخـــيـــرة . فـــلـــقـــد اقـــتـــنع
الروسيون بأن األمة العثمانية أحسَّت
عـن بـكــرة أبـيــهـا بــشـدة وطــأة احلـرب
الــبـلـقــانـيـة  فـنــفـضت غـبــار الـكـسل
والتقاعد عن ظهرها ودبت فيها حياة
جــديــدة . والريبَ أن ذلك االنــتــبــاه
اجلـديـد سـيـجـعل األنـاضـول يـسـتـعـيد
قــوته . وفى ذلك خـطـر عــظـيم عـلى
الــــروســـيـــا  ألن فى بـالدهـــا ثالثـــ

سلمـ يرسفون فى قيود ملـيوناً من ا
الـذل ويــعـلـمـون مــا تـقـتـضــيه عـلـيـهم

ذمـتـهم ويـفـرضه علـيـهم ضـمـيرهم 
كـمـا أنـهم مـرتـبــطـون مع الـعـثـمـانـيـ

بـرابــطـتـ قـويـتـ هـمـا رابـطـتـا الـدين
واجلنسية .
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فـإذا تـقـوَّت األمـة العـثـمـانـية أمل
ــســلــمــون خــيــراً  وكــانت أولــئـك ا
نـــتــــيـــجـــة ذلـك األمل الـــذى يُــــحـــيى
قـلـوبـهـم ويـنـعش أفـئــدتـهم أن يـواجه
الـــروســـيـــا خـــطـــر داخـــلى عـــظـــيم .
فالروسيا تريد أن تتوقى ذلك اخلطر
ـسـلـمـ فـقـرَّرت أن تـقـهــرنـا نـحن وا

الذين يعـيشون فى بالدهـا . واجلرائد
اإلسالمية الواردة من الـروسيا تعطينا
مــعـلــومـات كـثــيـرة عن األفــكـار الـتى
جتـول لـدى رجـال احلـكـومـة الـروسـية
ـســلـمـ . والـذى لـلـتــضـيـيق عــلى ا
ــــعـــلــــومـــات أن تــــفــــهـــمه مـن هـــذه ا
احلـكـومة الـروسـيـة سـتعـمل كل شىء
دارس إلقفـال اجلـرائـد اإلسالمـيـة وا
اإلسالمــيـة وســتـبـذل كل جــيـد حملـو
الـلغة الـتركيـة والعربـية والفـارسية من
هـذه الـبالد وتـقـطع جـمـيع الـعالقـات
ــســلـمــ بــاألمـة الــتى تـربـط هـؤالء ا

العثمانية .
تـلك هى الـوســائط الـتى تـتـخـذهـا
الروسـيا لـتـتوقى اخلـطر الـداخلى كـما
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أنهـا فى الوقت نفـسه تتـوسل بوسائل
خــارجـــيــة لـــقــتـــلــنـــا . وإحــدى هــذه
الـوســائل هى مــسـألــة اإلصالحـات
ويـعـلم اجلـمـيع أن مـوسـيـو قـوقـتـريڤ
جــاب أوربــا بـــأســرهـــا من أجل هــذه
ـسـألـة . أمـا التـدابـيـر الـتى يـفـكر فى ا

إجرائها فهى :
١ ـ تعي مساعد مفتش للواليات
الـشـرقـيـة بـواسـطـة أوربا . ويـكـون له
نفـوذ واسع وسـلطـة كبـرى بـحيث أن
كل شىء ال يوافق علـيه يكون نـصيبه
اإلهــــمــــال  وإذا حــــدث أى خالف
ـفـتش الـعام يـراجع الـباب بـيـنه وب ا

العالى حلل ذلك اخلالف .
ولـكن البـاب الـعالى لـيس مسـتقالً
فى إعطـاء الرأى أى علـيه أن يستـشير
ـقـيــمـ فى األسـتـانـة سـفـراء الـدول ا

أوالً .
٢ ــ يـــؤلَّف مــــجـــلـس عـــام ألجل
الــــواليـــــات الـــــشــــرقـــــيـــــة وجــــمـــــيع
اإلصالحـات الـتى سـتـجـرى يـتـنـاقش
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فيها ذلك اجمللس .
وسـيــكـون نـصف أعــضـاء اجملـلس
ـســيـحـيــ والـنــصف اآلخـر من من ا
ـسلـم  كـما سـيكـون األمر له فى ا

وظف . مسائل جميع ا
يـجدر بـنـا اآلن أن نُمـعن النـظر فى
ـشــروع . فـإنـنـا إذا فــعـلـنـا ذلك هـذا ا

علمنا مقصد الروسيا فى احلال .
وأول ما يـظهر لنا هـو تلك الضربة
القـاضـية الـتى يضـرب بـها االسـتقالل
ـــعــاون ـــفــتش ا الـــعــثـــمــانـى  فــإن ا
دة خمس سـن  يكون فى سيعيَّـن 
خاللـها حـاكمـاً مـطلـقاً ال يـستـطيع أن
يـعـارضه الـبـاب الـعـالى أو أى أحـد .
يــعــمـل مــا يــشــاء ويـــرفض إجــراء مــا
رجع الـوحيـد الذى يـنتـقده يشـاء. وا
هــو مــجــلس الــســفـراء . والريب أن
مــجـــلس الــســفــراء ســـيــلــتــزم جــانب
الـرجل الــذى عـيَّـنه ويــجـعل مـصـالح
أوربــا نــصب عــيـــنــيه قــبل مــصــلــحــة
الـدولـة . وقــصـارى الـقــول سـيـكـون
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ــعــاون له لــتـرويـج دسـائس ــفـتش ا ا
أوربا .

ثم لـتمـعن الـنظـر فى كيـفـية تـأليف
اجمللس العمومى :

ــســيــحــيـ فى ال يــتــجــاوز عـدد ا
ائة الواليات أكـثر من عشـرين فى ا
مع أن اجملـــــلـس ســـــيـــــجـــــعل نـــــصف
ــســلــمـــ والــنــصف األعــضــاء مـن ا
ــسـيـحــيـ . والريبَ أن اآلخـر من ا
هـــذا اإلجـــحـــاف الـــهـــائل بـــحـــقـــوق
ـسـلـمـ سيـغـضـبهـم  فيـبـدأ الـنزاع ا
ـسـيـحـيـ  وذلك هـو بـيــنـهم وبـ ا
ــقــصـد األصــلى الــذى جتـرى وراءه ا
أوربـا الـتى ال تـروم إال إعـداد وسـائل

التداخل فقط .
ومن الـــبـــدهى أن يـــرفـض الـــبــاب
شروع الذى ال يتضمن العالى ذلك ا
إال الـهـجـوم عـلى الــشـرف الـعـثـمـانى

والبغى عليه .
إن الدولـة الـعثـمانـيـة ال تتـأخر عن
القيام باإلصالحات  ولذلك ترد أن
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ـتخصصـ من أوربا  ولكن تأتى با
هـا هى الــروسـيـا ال تُــريـد إجـراء تـلك
اإلصالحات من جـهـة وتُريـد جـعلـها

ضربة قاتلة لنا من جهة أخرى .
إنـــهم يـــتـــذرعــون  بـــكل وســـيـــلــة
ـشروع إلجـبـارنـا عـلى قـبـول ذلك ا
ويـــســـتـــعـــمـــلـــون أفـــظع سـالح وهــو
اإلمـسـاك عن إقـراضـنـا ألجل ذلك .
والـروسـيـا تطـلـب من حـلـيـفـتهـا عـلى
الـــدوام أال تُــــقـــرضــــنـــا حـــتـى نُـــذعن

إلرادتها .
ولـــقــد انــعـــقــد فى بـــاريس أخــيــراً
مـــجــلس دولى حتـت عــنــوان «حُــمــاة
ـقـصـد  وكان األرمن» ألجل ذلك ا
ـتـطـرفـ فى هـذا اجملـلس هـو أعـظم ا
ميلوكـوڤ أحد ساسة الروسيا  وقد
أوصى فى اجمللس جـميع أوربا بأن ال
تُـقـرض الـدولــة مـاالً وال تـوافق عـلى
زيادة رسـوم كـمـاركـهـا إال بـعـد قـبول

مشروع اإلصالحات األوربى .
تـلك هى الــدسـائس الـتـى تـدبـرهـا
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الروسيا الـيوم . وإنا ال نعجب مطلقاً
من ذلك فـإن الـروسيـا عدوة تـاريخـية
لــنـا   ولــكــنــنــا نـصب الــلــعــنــة عـلى
رؤوس أولــــــئـك األوشــــــاب الـــــــذين
يحملون لقب العثمانية ويخونونها .
فـقــد كـتب شـريف اخلـائن فى جـريـدة

«مــشـروطــيت» فـصالً شــنـيــعـاً قـال فــيه إن اإلسالم أصــبح خـطــراً عـلى أوربــا . يـقـول ذلك
اخلائن:

«الـعـرب والــتـرك والـكـرد وجــمـيع الـعــنـاصـر اإلسالمــيـة الـعـثــمـانـيـة تــعـمل اآلن لالحتـاد
سلـم  ولقد اإلسالمى . وهم يرسلـون اآلن رجاالً إلى جمـيع البالد اإلسالميـة لتُهـيج ا
ناوأة أوربا قريباً. اجتمعوا فى األسـتانة حتت اسم «اجلمعية اخلـيرية اإلسالمية» وسيبـدأون 
فـإذا أقرضت أوربـا األمة الـعثـمانـية قـامت الـقيـامة  إذ تـثور مـصر واجلـزائر  وتـونس والهـند
وتمحو إجنلترا وفرنسا فيا فرنسا  ويا إجنلترا  ويا روسيا  تيقظوا وإالَّ دارت الدائرة على

رؤوسكم» .
سـلمون هذا مـا قاله ذلك اخلائن  وهـو قليل من كـثيـر . فيا أيـها العـثمانـيون ويا أيـها ا

تلك هى الدسائس التى تُدبر ضد دولة اخلالفة  فهل من مدكر?
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ــا قـاله طـلـعـت بك فى حـديـثه و
ـفـاوضـات مع الـعـرب واألرمن أن ا
أوشـكت أن تـنـتــهى عَـلَى مـا يُـرضى
الـــــفــــريــــقــــ  فــــيــــســــوى اخلالف

باالتفاق والرضى .
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أوربا حتارب الدولة العلية

حرباً سياسية دينية

النهضة الدينية الوطنية ب
سلم ا

قـرأنا فـى وصيـفـتـنـا الغـراء تـصـوير
أفـكـار مـقـاالً فى الـتـقـدم آثـرنـا تـعريـبه

للقراء ـــــــــــــــــــــ
لقـد بـدأ السـاسـة الروسـيـون الذين
كـانــوا يـضـعـون عـلى وجـوهـهم قـنـاع
داراة فـنزعوا تلك  البراقع الرياء وا
ويظـهرون للـعالم بأشكـالهم احلقـيقية
وإنا لـنرى فى مقالـة جريدة روسكويه
ــــــــــــــــــــــــ تـلك الــروح الـروسـيـة
ـعـاديــة لألمـة الـعـثـمـانــيـة كـمـا تـعـلق ا

ذكورة . وتقول اجلريدة ا
ـــــــــــــــــــــــ إن فى مراقـبـة أوربا
لإلصـالحـات فى الـواليـات الـشـرقـيـة
هى تـــــداخـل فى شـــــؤون* الـــــدولـــــة
الـداخلية  ولكن مـا العمل إذا كانت

عدد  ٥٦٤   الثالثاء ١٦ ديسمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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الـــدولــــة قـــد وافــــقت عـــلـى ذلك فى
. أن ذلك احلق قد مُنح معاهـدة برل
لـلـدول برضـا الـباب الـعـالى بـأن على
الـــــدول واجـــــبـــــات حــــــيـــــال األرمن

. العثماني
والتــزال هـذه اجلـريــدة تـبـحث فى
مـعـاهـدة بـرلـ والتـزال توصـى أوربا
ــؤامــرات لــقــتل اإلسالم فى بــعــقــد ا
الــدولــة الــعــثــمــانــيــة . فال نــدرى أال
ادة حتـتـوى مـعاهـدة بـرلـ إال عـلـى ا
٦٩ الـــتى تـــبـــحث مـــوضـــوع إصالح
الـواليات الـشـرقيـة وتـطبـيـقاً لـلـمادة
الــتى تــقــول بــضــمــان احملــافــظـة عــلى
أمالك الـدولة العلـية ; أى معنى أجل
ـــادة ال مــعـــنى لـــهـــا . فــإن إن هـــذه ا
الـــغــــرض لـــيس مــــهـــاجـــمــــة احلـــيـــاة
اإلسالمية وإيجـاد الوسائل الـبديلة .
وإن بـحــثـنـا نــحن فى مــعـاهــدة بـرلـ

ــا ال لـزومَ لـه ومـا الــواجب ســنــجــد 
عـليـنا إال أن احلقـيقـة وأن ندرك حـالنا
ـا ومـوقــفــنــا حق اإلدراك فــنــعــمل 

* الصحيح : شئون .
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تفرضه علينا ضمائرنا .
احلقـيـقة واضـحة جـلـية . وهى أن
ـســيـحـيــة جتـتـهــد فى إضـعـاف أوربـا ا
الـعالم اإلسالمى كـله وإعدامه رويداً

رويداً .
لـقــد مـات مـنـذ عـهــد مـديـد أمـثـال
ـتعصبـون للصليب . بطرس الزاهد ا
ولكن أرواح هـؤالء هى التى حتـيا بـها
أوربـا اآلن  وهى الـتى تدبـر أمـرها.
ـصـائب الـتى نـصـادفـهـا كل يوم ومـا ا

إال دليالً على ذلك .
إنـنـا نـرى «مـيـلـوكـوڤ» الـذى كان
ــتـعــصـبـ لــلـجــامـعـة بــاألمس أشـد ا
الـــسالڤــــيـــة قـــد أصـــبـح الـــيـــوم أحـــد
ـصـلــحـة األرمن  وصـار الـعـامــلـ 
ـلء شــدقــيه  ال تُـــقــرضــوا يـــصــيح 
الدولـة الـعـلـية مـاالً وال تـوافـقـوا على
زيادة رسـوم جمـاركهـا  حتى تذعن
لــرأيــكم وتــقــبل مــراقــبــة أوربــا عــلى

الواليات الشرقية» .
وقـصارى الـقول  إنهـم يوصـوننا



١٦٤

بـبـيع اسـتقـاللنـا وتـضـحـيـة حـيـاتـنا فى
ســـبــيل االســتـــقــراض من أوربــا  أو
بـعــبــارة أخــرى تـريــد فــرنــسـا تــهــديـد
حـياتنـا وجرح كـرامتنـا مقـابل القرض

الى الذي سنأخذه منها . ا
على أن هـذا الـتـعصب ضـد احلـياة
اإلسالمـيـة ال يــخـلـو من فــوائـد جـمَّـة
تـنفـعـنا  فـإن الـذين يتـبـاطأون عـنـدنا
فى فهم احلقـائق سيدركـون أن جميع
صـائب التى تنهال عـلينا والكوارث ا
الـتى تـنـزل بـنـا واحـدة إثـر واحـدة كل
مــــنـــهـــا مــــتـــشـــبـع بـــروح الـــتــــعـــصب
سيـحى. وتلـك الروح التى ال دأبَ ا
لـــــــهــــــــا إال مـــــــهـــــــاجـــــــمـــــــة اإلسالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
وإن هـذه حلــقـيـقــة نـاصــعـة الريبَ
سيحية الظافرة فى فيها  فإن أوربـا ا
طـــرف والـــعـــالـم اإلسالمى الـــبـــرىء

هزوم فى طرف آخر يتصادمان . وا
فــالـعــالم اإلسالمـى الـذى لـم يـبق
مـنه جـزء لم يـنـشـبـوا فـيه أظـافرهم إال
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الدولـة الـعلـية ال تـريـد أوربا بـقاءه مع
مـا انتابه من الـضيم واحليف . وإن ما
تسعى إليه أوربـا اليوم وتبـذل جهدها
للـقيـام به لـهو إيـقاع الـضـربة الـقاضـية
عـلى رأس الـدولـة . الـتى هـى الـبـقـية
ستقل. الباقية من العالم اإلسالمى ا
والريبَ أن هـذه مـصـيـبـة كـبرى .
ولكـنـهـا ال تـقـطع رجـاءنـا وال تـزعزع
ـانـنـا وإنـنـا ال نـتـلـقى فـسـعى أوربـا إ
إلبــــادة الــــعــــالم اإلسـالمى إال كــــمـــا
نــتــلــقى حــادثــة طــبــيــعــيــة  فــنــشــعـر
بوجوب الدفاع عن أنفسنا وذلك أمر

طبيعى أيضاً .
وبديـهى أن ذلك التصـادم ستـتولد
مـنه النـهضـة الديـنيـة والوطـنيـة . تلك

النهضة التى تضمن لنا حياة أبدية .
ـســتـحـيل الـيـوم إفـنـاء أمـة إنه من ا
مـن الـــــوجــــود ; إذ قـــــد مـــــضى ذلك
الــعـهـد فـكـمـا أنــنـا بـاقـون إلى الـيـوم
ســنــبــقى إلى األبــد . فـمــهــمـا أرادت
أوربـا إفــنــاءنـا ازداد مــركــزنـا احلــيـوى
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تـأيــيـداً . ألن كل ضـربـة ســتـقع عـلى
رؤوســنــا سـتــوقــظــنـا وحتــدث عــنــدنـا

انتباهاً دينياً وغيرة وطنية .
وسترى أن النتيجة التى تقع عقب
مــهـاجــمــة أوربـا األخــيــرة لــنـا هى أن
نُصبح أشـد تمسكـاً بديننـا وأكثر غيرة
عـلى حـيــاتـنـا . أجل  إنــنـا سـنـكـون
كـذلك . ألن الـسـبـيل الـوحـيـد الـذى
ـوت هـو تـمسـكـنـا بديـنـنا يـنـقـذنا من ا
ووطـنـنـا وبـذل كل مـجـهـود لـتـحـكـيم
الروح اإلسالمية فى جميع أعمالنا .
لقـد زارنـا أخ مـصـرى وطـنى قوى
ــــان  ونـــقل إلــــيـــنــــا شـــيــــئـــاً عن اإل

مشاهداته في مصر فقال :
حــيــنــمـا زار األســطــول اإليــطـالى
والـــــفــــرنـــــسى واإلجنـــــلــــيـــــزى ثــــغــــر
اإلســـكـــنــدريـــة كـــان جـــمــيع األروام
ــقـــيــمــ فى ذلك الـــثــغــر يــقــومــون ا
اً لـتـلك األسـاطيل ـظـاهرات تـكـر
ولــقـــد طـــلــبـــوا من قـــائــد األســـطــول
اإليـطالـى الدوق دويـز أن يـتوسط فى
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أمر إحلاق اجلزائر احملـتلة بإيطاليا لبالد
ظاهرة التى قاموا بها اليونان . وفى ا
لألســطــول الــفــرنــسي مــزقــوا الــعــلم
الــعــثــمــانى وداســوه حتت أرجــلــهم.
فــــتـــأثــــر من ذلك أولــــو احلـــمــــيـــة من
ـــســلـــمـــ وشــكـــوا إلى احلـــكـــومــة ا
احملــلــيــة. ولــكن احلـــكــومــة لم حتــفل

بشكايتهم .
فسـألـنـا صـديقـنـا عن أسـبـاب عدم
عنايـة احلكـومة احملـليـة في مصـر بتلك
الــشـــكــايــة  فـــأجــابــنــا بـــأن الــســبب
األصلى هـو عدم تمتع مصـر بحريتها
الـسـيـاسـيـة الـتى فـقـدت مـنـذ أكـثـر من

ثالث سنة.
ثم قال بعد ذلك :

لــقــد كــان األســطــول اإلجنــلــيــزى
يــحــمل عــلى ظــهـره الــشــيــوخ الـذين

اشتركوا فى تدمير اإلسكندرية وواقعة التل الكبير . وفى ذلك ما فيه .
صرى ذلك قال بكل جسارة : وبعد أن روى لنا أخونا ا

«ومع هذا فال محلَ لليأس والقنوط  فإن النهضة الدينية الوطنية ليست بعيدة الوقوع.
وإنَّا لنشاركه فى ذلك األمل ونرجو معه حتقيق ذلك .
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روسيا تُهدد

باحتالل أرمينيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــازالت مــسـألــة الــبــعــثــة احلــربــيـة
ــانـيــة تــقــيم روســيــا وتــقــعــدهـا . األ
ومــازالـت تـركــيــا مـن أجــلــهـا ــــــــــــ
تُـــــغــــضـب دول االتــــفــــاق الـــــثالثى
بالـرغم من الـتصـريحـات الـتى قدمـها
الصدر األعـظم لسفراء هذه الدول .
وبـالـرغم من حـصر سـلـطـة البـعـثة فى
ـــســائل الــفــنـــيــة وإخــراج احلــصــون ا
وبـوغاز الـدردنـيل من دائرة عـملـها .
ـكـان أن ويـرى الــقـراء فى غـيــر هـذا ا
روســـــيـــــا قـــــد أســـــهـــــمت فـى األمــــر
وأصبحت تُهدد احتالل بعض أرضنا
تــركـيــا إلى مــا تــطـلب ــــــــــــــــــــــــ
وهى تـــطــلب أحــد شـــيــئــ . إمــا أن
حتــرم الــبـعــثــة من الـســلــطـة بــهــا عـلى
حـامـيـة األسـتـانـة . وإمـا أن تركـيـا فى
أرميـنيـا وغيـرها ــــــــــــــــــــــــ امـتياز

عدد  ٩٥٨   اجلمعة ١٩ ديسمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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ـانــيـا من الـنـفـوذ يُـعـادل مـا تــكـتـسـبه أ
بسبب ـــــــــــــــــــــــــ .

فــإذا رأت أن روســيــا خــرجت من
الـشـكـوى إلى الـغـضب وأنـهـا تـتـوعـد
ـسـألة تُـصبح بـاحتالل أرمـيـنيـا فإن ا
خـطـرة داعـيـة إلى الـقـلق واخلـوف من
ـستقبل . وذلك ألنه كـان معروفاً . ا
ـانـيا تـتفـاوضان واآلن  إن روسـيا وأ
عــمــا بــشـأن هــذه اجلــهــة  وتــعـمالن
جهـدهمـا لالتفاق عـلى كل ما  يـتعلق
بــهــا  حـتـى قـيـل اتـفــقــا فى وقت من
األوقــــات أو أنـــهـــمــــا عـــلى وشك أن
تتفـقا . فخروج روسـيا اآلن من طور
السـكون إلى طور الـتهديـد دليل على
ما ال جتد له سبيالً لالتفاق . وإن كالً
منـهمـا تُـريد أن تـمشى إلى الـنهـاية فى
تـنـفــيـذ مـا تـراه مــصـلـحـتــهـا مـوافـقـاً .
ولــــيس فى تـــنــــازعـــهـــمـــا هـــذا ضـــرر

عليهما.
ا يُصبـح كل الضرر عـلى تركيا وإ
ألنهـا موضع تنافسهـا جميعاً . فاعلم
أنه مـهمـا رأب نفسـها صعـوبة الـتغلب
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عليها وأنها أزكى فخلصتها بالقوة ما
يجـعلها ـــــــــــــــــــ وهمـا إذا تسابقتا
يدان ـــــــــــــــــ تـركيا على فى هـذا ا
صـــدهــمـــا وصــد ــــــــــــــــــــــــ ذاك
ـــــــــ الـــدول األخـــرى من شـــهــوات
الــطـمع فـإن تـركــيـا تُـمـثل اآلن أمـام
ــلـكــة مـســتـقــلـة الـعــالم ـــــــــــــــــــ 
مُــعــتـرف بــاســتـقـاللـهــا ومــتـفـق عـلى
ــــــــــــ سالمـهـا من الـدول جمـيـعاً .
ولـــكن الــدول تــداخـــلن فى أمــورهــا
الـداخــلــيـة اخلــصـوصــيـة ــــــــــــــــــــ
حــول هـــذه األمــور كــأنـــهــا أمــورهن

اخلصوصية .
فـهـا هـى إذن ــــــــــــــ االسـتـقالل
أمام التداخل وأمام اإلجماع عليه .
وإذا كــانت تـركــيـا ال تـســتـطـيع أن
ـصـادقة ـانـيـاً إال  تـسـتـخـدم چـنـراالً أ
من روســيــا . فال يــكــون مــثــلــهــا فى
ذلك كــمــثل إيـران حــ اسـتــخـدمت

مـنذ عـام رجالً أمـريكـياً . فـغضـبت روسيـا وهددت وأرسـلت جنـودها حتـتل شـمال إيران
حـتى اضطـرت احلـكومـة اإليـرانيـة لـتشـيـيع الرجل األمـريـكى إلى بالده . ثم تـعهـدت بأن ال
تـستخـدم بعـد ذلك إال من تسـترضاه روسـيا وإجنـلتـرا . اللهم إنـى ال أجد ب احلـالتـ فارقاً
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انيـة فى مصلحة تركيا أوالً . كبيراً  ولست أدرى إن كانت الـسلطة التى مُنحت لـلبعثة األ
ولكـنى ألجد أن الـذى يستـطيع أن يـقول ذلك ويـناقش احلـكومـة العـثمـانيـة فيه هـو «مجلس
ـبعوثـان» النـائب عن األمة الـعثـمانـية ال روسيـا وال غيـرها من الـدول . وما تـداخل روسيا ا

إال اعتداء على استقالل تركيا بشدة من وجه اعتداءها منذ سنت على استقالل إيران .
ـؤسف أن تـركـيـا عـاجـزة عن رد هـذا االعتـداء فـأنـهـا مـضـطـرة أن تمـشى فـيه مع إنه من ا
ـانـية روسـيـا وإجنـلتـرا وفـرنـسـا إلى تـدخل مـحـدود . فـإنهن يـسـألـنـهـا عن وظـيـفة الـبـعـثـة األ
وسلـطتـها فـلم جتد مـنـاصاً من أن جتـيب على مـا سُئـلت علـيه . وإال فلـو أنهـا عزيـزة اجلانب
ا كان لها جواب غير رفض اجلواب ; ألنها حرة شاعرة بأنها متمتعة كل التمتع باستقاللها 

فيما تفعله له  وليس ألحد غير أمتها أن يسألها .
وإن طـلب مـنـها حـسـابـاً  ولـكنـهـا كـما قـلت تـخـشى أن جتيـب بذلك فـتـغـضب الدول 

وغضبهن يجلب عليها الكالم ويعرضها لألخطار فى هذه األوقات احلرجة .
وال يـسـعـنـا بـعـد ذلك إال أن نـتـسـاءل مـتى تـنـتـهى هـذه احلـال  وتـخـلص تـركـيـا من هـذه
كن أن احلماية الفعلية التى تبسطها الدول على شؤونها الداخلية  وال بل إننا نتساءل هل 
يتم ذلك يومـاً من األيام . فال نرى كيف يـكون ? وكيف ال تـستطيع تـركيا الضـعيفة الـفقيرة
ُحـاطة بـذئاب شـرهة قـوية وأن تـخلص من مـخالب نـشبت فـيهـا أو أن توقـف نشـوبهـا عند ا

حد محدود .
كن أن ترسو سـلم ال ندرى عـلى أى شاطئ و إن مـستقبل تركـيا مظلم  وإنـنا نحن ا

سلمة األخيرة . السفينة بهذه الدولة ا
طارق
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كـتـبت الـچـون تــرك (تـركـيـا الـفـتـاة) مـقـالـة
نوى إدخاله فى ضـافية عن مسألـة اإلصالح ا
أرمينـيا قالت فـيها : إن احلـكومة الـعثمـانية قد
أعلـنت بصفـة رسمية أنـها ال ترضى مـطلقاً أن
راد تـعـييـنـهم فى تلك ـسـتشـارين األجـانب ا ا
فـتشـ فى القيـام بأعـمالهم عاونـة ا األقالـيم 
تــنـتــدبــهم الـدول األوربــيــة بل هى تُــريـد أن
عرفتـها مبـاشرة وال أن يكون يكـون انتدابـهم 
ســـفــراء الـــدول فى األســـتــانـــة هم أصـــحــاب
الـــكــلــمـــة الــنـــافــذة والــرأى األعـــلى فى فض
ــســتــشــارين اخلـالف الــذى يــقع بــ هــؤالء ا
ـفــتـشـ  وأنـهـا وإن كــانت حتـتـرم اقـتـراح وا
ـانـيـا وروسـيـا بــهـذا الـصـدد ولـكـنـهـا حتـفظ أ
لنفـسها حق السـلطة والنـفوذ دون سواها وبال

تداخل أجنبى أياً كان .
وأمـا رأى الـبـاب العـالى فـى وجوب جـعل
اجملالس اإلداريـة فى والية األناضـول الشـرقية
سـيحـي والـنصف اآلخر نـصف عددهـا من ا
ـسـلـم فـهـو يُـخالـف هذا الـرأى بـتـاتاً . من ا
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فـهى تـرى أن انتـخـاب هـذه اجملـالس يجب أن
يــكـون بــحــسب الـنــسـبــة الـعــدديـة بــ هـذين
ـالـيـة الـتى الـعـنـصـرين  وكـذلك اإلعـانـات ا
عاهـد العلـمية ـدارس وا سـاعدة ا تُـخصص 
واخلـــيـــريــة ال يـــجـب أن يُـــحــدد فـــيـــهـــا شىء
ــســـاعــدة األرمن بـل يُــعــطى لـــهم مــنـــهــا مــا
يخصهم حسب نـسبتهم العددية أيضاً . وأما
اسـتـعـمـال اللـغـة األرمـنـيـة فى احملـاكـم ودوائر
ـا ال تُــعـارض فـيه احلــكـومـة الـقــضـاء فــهـو 
الـــعــــثـــمـــانـــيــــة . وأن ال يـــعـــيَّـن من احلـــكـــام
العـثماني فى الواليـات األرمنية إال من شهد
سـاواة ويُعطى ـة وحب ا سا لهم بـالرزانـة وا
لألرمن حقـهم فى انتخـاب العـدد الكافى من

بعوثان . ندوب فى مجلس ا النواب وا
ــــا نـــالـــوه من فـــعــــسى أن يـــقــــنع األرمن 
ــــهـــمـــة إلى اآلن ويــــخـــلـــدوا إلى احلـــقـــوق ا
الــســـكــيــنــة إذا كـــانــوا حــقــيـــقــة طالب عــدل
ودســتــور وال يــصــيــخــوا ســمــعــاً لـلــدســائس

ا تنفعهم . األجنبية التى تضرهم أكثر 
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أخبار خارجية

سألة األرمنية ا
قــــال مُـــكــــاتب الـــنــــيـــرايــــست فى
سألة األرمنية األستانة : لم يـتم فى ا
شىء  ولم تقـرر احلكـومة الـعثـمانـية
قراراً باتاً فـى موضوعهـا . فال يُعرف
انى إن كان ـشروع الـروسى األ عن ا
قد قُـبل أو رفض . ويُـقـال إن الوزارة

ــسـألـة الــهـامـة  مـنــقـســمـة فى هـذه ا
وإنـهــا لم تُـجــمع عـلى رأى  بل وال
ـسـألة تـعـرف كـيف تـقابل مـثل تـلك ا
الـتى يُـقـصـد بـهـا الـتـداخل األجـنـبى
وهى مـن جــهـــة أخــرى تـــخـــشى بــأن
تــعـــرضــهـــا خلــطــر الـــهــيـــاج فى تــلك

البالد.
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قـال مُكـاتب روتـر فى األستـانة إن
مـــــســــألـــــة اإلصـالحــــات فـى آســـــيــــا

عدد  ٩٦٦   األحد ٢٨ ديسمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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الصغرى كما تصرح الدوائر الرسمية
الـتركيـة تشغل بـال احلكومـة العثـمانية
فى الـوقت احلــاضـر اشـتــغـاالً زائـداً ;
ألن احلكومة تبذل جهدها فى إرضاء
األرمن واحلــصــول عــلى مــوافــقـتــهم
ـشـروع الـذى وضـعـته وأبـلـغته عـلى ا
إلى الـدول واعــتـبــاره ضـمــانـة كــافـيـة

للداللة على حُسن نية احلكومة .
أمـــــــا األرمن  فـــــــبـــــــالــــــرغـم من
إظــهــارهـم الــرغــبــة فى الـــتــفــاهم مع
احلــكــومــة مــبـاشــرة  فــإنــهم كــثــيـرو
االرتــيـــاب والـــتــردد وهم يـــصــرون
عـــلـى فـــكــــرة الــــرقـــابــــة قـــائــــلـــ إن
اإلصالحـات بـغـيـرهـا ال تـعـد شـيـئاً .
والـــبــاب الــعــالى يــجـــتــهــد فى حــمل
ــقـيـمـة فى بـاريس الــلـجـنـة األرمـنـيـة ا
عـلى تـرك االلـتجـاء لـلـدول والـركون
إلى احلـكومـة الـعثـمـانيـة الـتى شرعت
فــى إصـالح اإلدارة فــى واليــــــــــــــــات
األنـاضــول . ومن أجل ذلك  دُعى
بــوغــوص بــاشـا نــوبــار رئــيس الــوفـد
األرمـنى فى بـاريس لــزيـارة األسـتـانـة
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واالتــــفـــاق مـع احلـــكــــومــــة  ولـــكن
ـفـهوم أنـه اعـتـذر عن قـبـول الـدعوة ا

ولم يقبل احلضور إلى األستانة .
ـبـدأ ويـتـمــسك بـوغـوص بـاشــا بـا
الـقـائل بـأن اإلدارة غـيـر الئـقـة إلنـفـاذ
ـطلوب . اإلصالحات عـلى الوجه ا
وأمَّـا فــيــمــا يـخــتص بــالــنــواب الـذين
ــثـــلـــون األرمن فـى اجملـــلس الـــقــادم
ــبــعـوثــان اجلــديــد» الـذى «مــجــلس ا
ســتــجـــرى االنــتــخـــابــات له قـــريــبــاً
ــعــارضــة الــدائـرة بــ الــبــطــريـرك فــا
والـبــاب الـعـالـى بـقـصــد إعـطـاء األمـة
األرمـنـيــة احلـريـة الــتـامـة فى انــتـخـاب
األعـضــاء لم تُــسـفــر عن جنـاح رغــمـاً

ـثـلـون األرمن تـمـاماً . وال تـزال احلـكـومـة تـبذل عن وعـد احلـكومـة بـإيـجـاد الـنواب الـذين 
مسـاعيهـا فى الدوائر اخلـاصة حلمل البـطريرك عـلى الرضى بذلك الـوعد . ولكن الـبطريرك

يطالب بإعطاء الضمانات التى جتعل هذا الوعد نافذاً محققاً .
ـفهوم أن الـسفـراء سيطـلبون فى مـقابـلتهم لـلصدر األعـظم بيـاناً صريـحاً عن السـياسة وا

التى تتبعها احلكومة فى مسألة اإلصالحات .
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حديث مع مبعوث فرق كليسا
السابق

سألة األرمنية بشأن ا

ــــســــألـــة ــــوقـف فى ا ـــــــــــــــــــــــ وا
األرمـنية ــ أسـباب مقـابلة عـمر ناجى بك ــ
ـسـألـة األرمــنـيـة ألسـبـاب اقـتـصـاديـة . ال ا
ســيــاسـيــةَ ــ األرمن فى الــروســيــا ــ مـوقف
الـــــــــروســــــــيـــــــــا احلـــــــــالـى والـــــــــســـــــــابق ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــن األرمــــن فــــي
الـــــروســــيــــا ــ ســــيــــاحـــــة نــــوبــــار بــــاشــــا ــ
اإلصـالحــــات مـــــضــــادة ــــــــــــــــــــــــــــ
ـسـلـمـون االسـتـقالل ــ مـطـالب األرمن ــ ا
فى الـواليـات الـشـرقـيـة ــ الـتـأثـيـر فى الرأى
الـــــعـــــام ــ ـــــــــــــــــــــــــــ فـى مـــــســـــألـــــة

االنتخابات .

ــــــــــــــــــــــــــــ جــريــدة تـصــويـر
ـا جــرى بـيـنـهـمـا وبـ أفـكـار حـديـثـاً 

عـمـر نـاجى بك أحـد أعـضـاء جـمـعـية
االحتـاد والــتـرقى  فـرأيــنـا أن نـوردهـا

الثالثاء ٣٠ ديسمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة
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* الصحيح = تئول.

قدمة الـتى كتبتـها اجلريدة للقـراء مع ا
قالت :

إن (مــســألـــة األرمن) قــد أنــتــجت
نـــتــيــجــة حــســنــة بـــفــضل مــا أظــهــرته
احلـكـومـة الـعـثـمـانـية مـن اجلد وحُـسن
الـــنــيـــة  وقـــد ظـــهـــرت أثـــر ذلك فى
مــحـافل مــواطـنـيــنـا األرمن  وبـذلك
عقدت مقدمة االتفاق . ونستطيع أن
تـعــد مـسـألـة االنـتـخــابـات الـتى قـامت
قـبـل وصــول بـطــريـق األرمن اجلــديـد
إلى األسـتانة قد انتـهت على أن تعمل
احلــكـومـة مــا تـســتـطــيع أن تـعــمـله فى
ــــوضـــوع . واليــــزال عـــالــــقـــاً ذلك ا
بــاألذهـان أن مـن بـ الــطـلــبــات الـتى
طولـبت بهـا احلـكومـة أن يكـون نواب
األرمن بــنـســبـة عـددهـم  وأن يُـطـبق
ـا يُـعد ذلك فى االنـتـخـابـات احلـالـيـة 
تــغـالــيـاً فـى الـطــلب . عـلى أن أمــثـال
طـالب إلى ال تؤول * إال بـعدم هـذه ا
اإلذعــــان لـــلــــقـــانــــون األســــاسى قـــد
أصـبـحت ذكـريات نـذكـرها لألسف
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اضى . وانتقلت بذلك إلى صحيفة ا
وفى الواقع  فإننا علمنا بأنه قد اتفق
على عـمل النتخـاب الذين يـرشحهم
األرمن ال غير . وهذا االتفاق سيُزيد
عـدد نــواب األرمن ويــجـعــلـهم نــحـو
ـــــــكـــــــلَّف ١٨ أو ٢٠ . والريـبَ أن ا
بــتــنــفــيــذ ذلك االتــفــاق هــو جــمــعــيـة
االحتــاد والـــتــرقى  ألن الـــفــئـــة الــتى
ســتــعـمـل فى االنــتـخــابــات هى اجلـزء
احلـر من هــذه اجلــمـعــيــة واحلـكــومـة
والريبَ ال تستطيع أن تتجاوز حدود

ضّطرة إلى التزامها . احليدة ا
ولقـد رأيـنـا أن اسـتـطالع رأى أحد
أركـــان االحتــــاديــــ فى هــــذا الـــوقت
مـنـاسب جـداً  لذلك قـابـلـنا مـبـعوث
قرق كـلـيسـا الـسابق وحـظـينـا الـوطنى
ـبجل عمرنـاجى بك . ألنه من أكثر ا
ــشـــتــغــلــ بـــالــســيــاســـة ســواء قــبل ا
االنـــقالب أو بــعـــده  بل هـــو أعــظم
الـــســـيــــاســـيــــ الـــذيـن تـــوغــــلـــوا فى
مباحثهـا ولعمر نـاجى بك مناقشات
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عــديـدة قــبل االنــقالب مـع األحـزاب
األرمـنيـة الـسيـاسـية وسـيـاحات كـثـيرة
حــوالـى قــفــقــاســـيــا  وإيــران ; أى أنه

تــعـمق فى مــسـائل االنـقـالب كـلـهـا 
كمـا أنه جـاب أنـحاء الـبالد الـعـثمـانـية
وال سـيــمـا الـواليــات الـشـرقــيـة عـقب
االنقالب وتقصى كل مسألة . لذلك
رأيـنــا أنه أوفق من يـجب أن نـسـتـطـلع
سـألة  ولذلك راجعنا رأيه فى هذه ا

ناقشة بالسؤال اآلتى : وبدأنا فى ا
سـألة ــ هل توضـحـون لنـا شكـل ا

األرمنية احلالية ?
ـسألة رغـماً من الـضوضاء ــ هذه ا
الـتى أحـاطت بـها لـيس لـهـا أية أهـمـية
سـيـاسـية  أى أنى ال أعـتـقـد بـأن هذه
ــسـألــة يُـرام بـهــا الـوصــول إلى غـايـة ا
سـتـقبل سيـاسـية . وسـنـرى أنك فى ا
سـتــقـتــنـعـون بــهـذا الـرأى مــثـلى . أمـا
الــــشىء الــــذى يـــقــــال عــــنه مـــســــألـــة
أرمـــيــنـــيـــة فــلـــيــسـت مــاهـــيــتـــهــا إال

اجتماعية واقتصادية.
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ــ بـلـغـنى أنـكم عـد إلى األسـتـانة
مـع الــــــــبــــــــطـــــــــريـق األرمن زاوه ن *
أفندى فال ريبَ أنكم حتادثتم معه?
ــ أجل  تــــصــــادف أنـى قــــابــــلت
الــبــطــريـق زاوه ن أفــنــدى فى بــاخــرة
«كـل جـــمـــال»  ولـــقـــد قــــابـــلـــته فى
طربزون من قـبل . أما البطريق فقد

كـان فى أرضـروم ووان وديـار بـكر 
ولــــقــــد أحــــبـه الــــنــــاس فى كل هــــذه
األمـــكـــنــة وهـــو رجل عـــاقل يـــعــرف

الـطـرق الـتى تـسـعـد األمـة األرمـنـية 
وهو إذا حتادث مع أحد قال بأن األمة
األرمـنيـة ال تـفـكـر فى انتـهـاج الـسـبيل
قـدونيـون ويزيـد على الذى انـتهـجه ا
ذلـك بــــأن األقــــوام الـــــتى كـــــانت فى
مـقـدونـيـا كـان لــهـا عـضـد من اخلـارج
كأثينا وصوفيا أمَّا األرمن فال عضد
لـهم فى اخلارج وسـاعـدهم الوحـيد

هو األمة العثمانية فال أملَ لهم إال ترقية حياتهم وهم عثمانيون .
وقد دلت األحوال عـلى وطنية البـطريق  والنتيجـة التى نراها اليـوم ليست إال من تأثيره

عليهم ?
. * زاوهـ ن = زاڤ
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ــ مــا هــو رأيــكـم اخلــاص في هــذا
وضوع ? ا

ــ لــقـد دلت تــتـبـعــاتى وتـدقــيـقـاتى
جمـيعاً على أن الظنون الـسيئة اخملالفة
لــلــحــقــيــقــة لم تــنــبــعث إال من عــدم
مــعـرفــة آراء كـبــراء األمـة األرمــنـيـة .

واجلــهل بــروح األرمـن وأفـكــارهم 
ــعــرفــة ــ األحــزاب إنى أعــرف جــد ا
األرمـنــيـة الــسـيــاسـيــة السـيــمـا حـزب
طـاشـنـاقـسـيـون مقـتـنع بـأن األرمن إذا
عُــــنى بــــهم كــــانــــوا أصــــدق الــــنـــاس
لــــلــــعــــثــــمـــانــــيــــة . ومــــوقف األرمن
اجلـغــرافى يـحـتم عــلـيـهم ذلك  فـإن
جـزءاً مـن هـذه األمــة مـنــتـشــر حـوالى

تبريز وقـسماً كـبيراً جنـوب جبال قفـاقسيـا . فهذه األمة يـتحتم عـليها االتـفاق والتآخى مع
هم ويفهمه . نتشرة في هذه األماكن. وكل أرمنى يعقل ذلك األمر ا األكثرية اإلسالمية ا
وهنـاك سبب آخر عـدا ذلك هو مـوقف الروسيـا حيـال األرمن . فإن هذه الـدولة جتحف

بكل حق لغير السالڤي وتقهر كل من يضادها بالسيف والنار واألرمن يعلمون ذلك .
علومات عن حالة األرمن فى الروسيا . ــ نرجوكم إعطاءنا بعض ا

ــ ذهبت إلى قفقاسيا خالل الـعهد البائد وصادف ذلك سـنة ١٩٠٥  حيث الثورة قائمة
ـكنوزة فى روح األ  فرأيت علـوم أن الثورات تُظـهر اخلفايا ا فى داخل الروسـيا . ومن ا
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إذ ذاك أن هـــنـــاك عـــداء شـــديـــداً بــ
األرمن والسالڤي .

ولـقـد نـسى زعـمـاء األرمن إذ ذاك
هــذه احلـــقــيــقــة  فـــقــبــلـــوا مــجــادلــة
سلم  وإنى ألعتقد رغماً من أن ا
الــــتــــاريخ يُــــعــــيـــد ذاتـه أن األرمن لن

يفعلوا فعلتهم األولى .
ــ مــا هــو مــوقف الــروســيــا حــيــال

اضى وفى احلال ? األرمن فى ا
ـوقف جـداً . إذ لم ــ لــقـد تـبــدل ا
تـكن الـروســيـا تُـظـهــر ذلك الـتـعـصب
ـشهور اليوم حلـماية األرمن حتى أن ا
موسـيو هـانـوتو نـاظـر خارجـيـة فرنـسا
الـسـابق أنـكـر وجـود هـذه األمـة عـلي
ســطح األرض . وقــد أيــقـظـت ثـورة

سـنة ١٩٠٥ األرمن  ولـذلك اشـتـركوا مـعنـا فى مـؤتمـر بـاريس وانـضمـوا إلى رجـال تركـيا
الفـتاة فى مـحاربـة االستـبداد  ولـقد قـال إذ ذاك منـدوب األرمن مالـوميـان أفنـدى «سنـتحد
يـومـاً فى األستـانـة ونحن ظـافـرون» وبذلك أعـلن أن مـستـقـبل العـنـصرين الـتـركى واألرمنى
مبنى عـلى احتادهمـا  وإنى لقانع بأن الـروح األرمنيـة رغماً من جمـيع الظواهـر ال تشعر إال

بنفس ذلك األمل الذى كانت تشعر به .
ــ إننا نسمع أن فى الروسيا مساج سياسي من األرمن فهل تفصل لنا ذلك ?
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ــ إنى أعــــلم أن عــــدداً  جــــمـــاً من
رجـال جمعـية طـاشناقـسيون األرمـنية

نُــفـوا إلـى سـيــبــريــا من عـام ١٩٠٥ 
رور ٣٠٠ عام على وعند االحتفال 
أسـرة رومــانــوڤ أُطـلق ســراح بـعض
القـتلة ولـكن خالل سياحـتى األخيرة
فى األنــــاضـــول الـــشـــرقى شـــكـــا إلى
الـكـثـيــرون من وجـود أفـراد ألسـرهم

نفى . فى ا
أمـا األرمن فى قـفـقـاسـيـا  فـلـيس
لــــهـم أى حق وطــــنى أو ســــيــــاسى .

ولكن موقفهم االقتصادى حسن .
ــ مـــا رأيــكـم فى ســـيـــاحـــة نـــوبــار

باشا.
ــ إنى أعــلم جــد الــعــلم أن نــوبــار
بـاشــا لم يـكـل إلـيه ال حــزب سـيـاسى
وال أى عـــنــــصــــر ; أى وكـــالــــة عـــنه
وأعـلم أيضـاً أنه يـتحـرك بأمـر جـمعـية
جـمــبـازين * فى الــروسـيـا  وال أظن
أنه ســيــكـون لــهــذه الــســيــاحــة فــائـدة

ركز الروحى لألرمن. * جمبازين = إيشميادزين ــ ا
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فعـلـيـة ولـيس لهـا من فـائـدة إال أنـها
جتــــعل اجلــــرائــــد تــــخــــوض فـى هـــذا

وضوع . ا
ـــقـــصــود بـــهــذه الـــلَّــهـم إذا كــان ا
السـيـاحـة رفـاهـيـة األرمن وسـعـادتهم
راجع متـعددة  ولكن األرمن فى فـا
بالد الدولـة الـعـليـة إذا رامـوا إصالحاً
ـــرجـع الـــوحـــيـــد لـــهم هـــو األمـــة فـــا

العثمانية .
ــ ماذا يريد نوبار باشا ?

ــ إنه يـــــــجــــــرى وراء الــــــتـــــــداخل
األجـنـبى حتت سـتار اإلصالح  وإن
طـلب اإلصالح مع التـداخل لـيتـكون

منهما ضدان ال يتفقان .
أمَّـا إصالح الـواليـات الــشـرقـيـة 
فهو واجب فى ذمـة احلكومـة وضمير
األمـة  ولـقـد عـزمت احلـكـومـة عـلى
إجــراء اإلصـالحـــات فى األنـــاضــول
الــــشـــرقى مـن الـــظــــنـــون الــــتى حتـــوم
حــولـهـا وســنـقــوم بـكل عــمل عـلى
مــبـــدأ لن يــتــغــيـــر هــو عــدم تــعــريض
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االســــتـــقـالل الـــوطــــنى ألى تــــداخل
ووقــايــته مـن كل شــائــبــة. والــتــاريخ
يُـريـنـا أنه ال تـوجــد حـكـومـة أسـلـمت
أمـر اإلصالح فى بالدهـا إلى احلـمـاية
األجنـبـيـة وصـلح حالـهـا واالعـتـقاد
ــثـابـة ـسـألــة تـتـغــيـر عـنــدنـا هـو  بــأن ا
اعـتبارنا خارجـ عن العالم . ولكن

لـيـعـلم الـعـالم أنـنـا عـلى قـيـد احلـياة 
وأننـا سـنـحـيا إلى األبـد ولن تـسـتـطيع
أى قـوة أن تخـمـد أصواتـنـا الـتى تمأل

العالم بهذه اجلمل.
إننا سنقوم باإلصالحات  ونحن
جنـرى وراء آمـال حتـتـاج فى ضـمـائـرنـا
الـنـقــيـة  ولـكــنـنـا ال نــقـبل إجـراء أي
إصـالح حتت أى رقـــابــة ألن قـــبــول
ــراقــبـــة مــا هــو إال حــفـــر لــقــبــرنــا . ا
والـعــالم بــأســره يــعـلـم بـأن حــكــومـة
تــركـــيــا الـــفــتـــاة لن حتـــفــر قـــبــر األمــة

العثـمانـية  وإننـا لنـرى أوربا تؤمن أيـضاً بذلـك ويعتـقد ضمـيرهـا بحقـيقـته. وإنى ألبشركم
بحادثـة سارة وهى أن جميع العـثماني واألرمن معـهم ال يقبلون أى إصالح يـتوقف تنفيذه
راقبة الدولية . وقد أظـهر األرمن شدة ارتباطهم بنا بعرضهم مطالبهم على احلكومة على ا
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العثمانية رأساً .
ــ إذن فما هى مطالب األرمن ?

ــ يطلب األرمن الـتمثيل النسبى .
ومـــتى اقــتــنــعــوا بــعــدم شــرعــيــة هــذا
الطلب قبولة حالهم وينظر غبار احلق
أنه فـعـال لم يُـهمل أى عـمل لـرفـاهـية

هـــذه األمـــة اجملــــتـــهـــدة إلـى الـــيـــوم 
نازعـات الداخلية فغوائل مقدونـيا وا
واحلـروب كــلـهـا لم جتــعل لـنــا فـرصـة
لـلــنـظــر فى أمــورنـا الــداخـلــيـة  ولن
حتـمل احلكـومة أى مسـئولـية من ذلك

التأخير .
األنـــاضــول الـــشـــرقى فـى حـــاجــة
ضروريـة لإلصالح . ومن الـعبث أن
ـسلـمـون ليـسـوا فى حـاجة إلى نـظن ا
ـــــــــــــــــــــــــــــ فــــلــــقــــد كــــنت فى
«وان» عــنــدمــا أعـــلن ـــــــــــ فــوصل
إلـى مــــــــــــائـــــــــــة شـــــــــــكــــــــــــايـــــــــــة فـى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريرين  فكان ستون منها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األكــراد أمــة شــريــفــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــعــدل وهى ذكــيــة جــداً يــوافــقــون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنـهم يـنفـرون من الـعدل 
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لــكــاذبـون كـال الـعــنــصــرين يــنــشـدان
ـــــــــــــــــــــــ األرمــن بـــــــــــــــــــــأن مــن
الــــــــــــــــواجـب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـسلـمـ الذين سـيعـيون السـيمـا ب ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إال بــــــــدء
ولــقــد قــامت احلــكــومــة اجلــديــدة فى
تــلك الـــواليــات الــشــرقـــيــة بــإصالح
عـــظــيم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسلـمت زمام األمر كانت تلك البالد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــائــــــجـــــة
ـــفــــســـدون فــــهى يــــعـــبـث فـــيــــهــــا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــيـــــهــــا
األمـــــن . فـــــال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ الشئون االقـتصادية حـتى يكون ذلك األمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على
أساس مت .

أليس من الـغريب أن يتـمنى بـعض الذين يـدَّعون حب األرمن أال تـعطيـنا فـرنسـا القرض
الالزم ? ..

سألة فى الرأى العام ? ــ ما هى التأثيرات التى ولدتها هذه ا
علـوم أنه ال يستطـيع فرد أن يكـون تُرجمانـا للرأى العـام . فإذا كنتم تـعنون بذلك ــ من ا
ـسـلـمون ـفـكـرين  فـأقـول إنه ال يـوجـد فى بالدنـا مـفـكـر ال يـود أن يـكـون األرمن وا رأى ا

إخواناً  وأن يكون األناضول فى أرقى ما يكون .
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وقــصـــارى الـــقــول أقـــول لــكم إن
األرمن سيجدون أمامهم على الدوام
روحـاً إسالمـيـة مـسـتـنيـرة تـرحب بـهم
وحتـــتـــويـــهم  وســـتـــكـــون أرواحـــنــا
ــــــــــــــــــــــــ خالل سيـرنا فى سبيل
الـــــرقى ســـــائـــــرة تـــــقـــــيـــــة . ثـم قــــال
االنــتـخـابـات وســنـجـتــهـد جلـعل عـدد

مبعوث األرمن ما ب ١٨ و ٢٠» .
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كـل من يـتـصــفح بـإمــعـان  قـانــون إدارة الـواليـات الــعـثــمـانـيــة اجلـديـد  الــذى وضـعـته
يـتبـ له أن واضع الـقانـون بنـاه على ثالثـة أسس  وهى : (١) تعـميم احلكـومة االحتـادية 
ـمــلـكــة بـأسـرهــا (٢) تـوســيع سـلــطـة الـوالة وحــصـرهــا فـيــهم (٣) إبـقـاء الـقــانـون سـكــان ا
ـلكـية عـلى حـالهـا احلاضـرة . وقد أحـبـبنـا التـدقيق فى الـقـانون من الـوجهـت التـقسـيمـات ا

احلـقوقـية واإلداريـة  ليـطَّلع الـقراء على حـقيـقته فى نـظر فـلسـفة احلـقوق وأصول اإلدارة 
وليتبيَّن لهم إذا كان فى اإلمكان حياته وتطبيقه ! :

 ËdOÐ ¨±±¥ ‡‡ ±∞µ ’ ’ ¨ ±π±≥ d³L ¹œ ¨ ‰Ë_« bK:« ¨ lÐ«d « ¡e'«
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اخـتـلـفت أقــوال الـعـلـمـاء وكــثُـرت نـظـريـاتــهم فى تـعـيـ األســبـاب الـداعـيـة إلى وضع
الـقـوانـ  واألُسس الـتى يـجب أن تـستـنـد عـلـيـها  ولـوال أن الـوقت يـدعـونـا إلى اإليـجاز
ا وصل إليه بـعضهم من فحص هذه النـظريات كلها لفـصلنا ذلك تفـصيالً  ولكننا نـكتفى 
وحصرها فى نظريت  سُميت إحداهما (طريقة التجريد ١) واألخرى (طريقة الغاية ٢) .
فالنـظرية األولى ال جتـد سببـاً فى وضع القوانـ ومصدراً لـها سوى اجملـردات  وال تنظر
إلى غاية تثبت وضع الـقوان  كمنـفعة البالد . واعتـبر العلمـاء علماء الدين والـفيلسوف

Systeme Intentioniste (١)
Systeme finaliste (٢)

Jean Jacques Rousseau (٣)
Kant (٤)
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ـانى  من كــبـار رؤسـاء هــذه الـطــريـقـة (جـان جــاك روسـو ٣) األفــرنـسى و(قـانـت ٤) األ
العـلمـية . ألن عـلماء الـدين ال يجـدون سبـباً فى وضع الـقانـون سوى اإلرادة اإللـهية  وال
يـرون مصـدراً له غـيـر األوامـر الـربـانـيـة  وغايـتـهم الـوحـيـدة تـطـبيـق القـانـون عـلـيـهـا . وأما
(قانت) (*) فال يـرى سبـباً فى وضع الـقـانون سـوى الـعقل  فـكل ما يـأمـر به حالل وكل ما
يـنهى عـنه حـرام  دون نـظر فى االحـتـياجـات واألحـوال االجتـمـاعيـة كـما أن (جـان جاك
روسـو) يرى أن اإلنـسـان خُلق مُـطـلق احلريـة واالسـتـقالل  حائـزاً جـميع احلـقـوق  ولكن
حاجـته إلى احلـيـاة االجـتـمـاعيـة  اضـطـرته إلى إبـرام عـقد بـيـنه وبـ أبـنـاء جنـسه  وتـقـيـيد

حريـته بـحـرية غـيـره; أى يـكون حـراً مـسـتقالً بـشـرط مـحافـظـة حريـة واسـتـقالل اآلخرين 
ويـرى أن وظيفـة الدولـة هى تعـي حـدود حريـة األفراد  ووضع قوانـ خاصـة للـمحـافظة

عليها .

قصود : كانط . (*) ا
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ـوحى إلى صـاحبه من عـروف بـ (الـعقـد االجـتمـاعى ١) ا ـذكـور ا هـذا ملـخص الـعـقد ا
ىّ الـتـصـور واخليـال  إذا لم يـثـبت الـتـاريخ فى احلـقيـقـة شـيـئـاً من كل ذلك  كـما أنه ال عـا
يتسنى للبشر أن يـجتمعوا  فى زمان واحد ومكـان واحد  إلبرام مثل هذا العقد. وفضالً
عن ذلك  فإن اجـتمـاع شخـص لـلمـفاوضـة فى أمر مـا يدلـنا عـلى احليـاة االجتـماعيـة قبل

إبرام العقد وتوثيق العهد .

Contrat Social (١)
Positivistes (٢)

Organise (٣)
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وأما الـنظريـة الثـانية  فـهى أن القـوان ال تسـتنـد على اجملردات وال تـوضع جملرد اتـباع ما
ـا يــوحـيه الـعـقل أو يــأمـر به الـدين  بل تـرمـى إلى غـايـة مـحـسـوســة  وتـرى أن الـقـوانـ إ
تُوضع بناء على وجوب وضعها فى الهيئة االجتماعية  وال شكَ فى أن هذه النظرية أقرب
ـكن الـتردد فـى قبـولـهـا  رغـماً من مـهـاجـمـتهـا اعـتـراضات إلى احلـقيـقـة من األولى  وال 
الـوضعيـ ٢ ــ ما هـو إذاً مذهب الـوضعـي فى هـذا الصـدد ? . خالصة مـذهبـهم أن الهـيئة
االجـتماعـية هـيئة حـيوية. ٣ ــ تـتبع فى سـيرها نـواميس االجتـماع  الـثابتـة ثبوت الـنواميس
الـطـبـيعـيـة  فال يقـدر أحـد عـلى تبـديل شىء مـنـها أو حتـويـله أو مخـالـفـته . فوظـيـفة عـلـماء
احلقوق اكتشاف هذه النواميس االجتماعية  ووظيفة واضعى القانون إيجاد قوان موافقة
ـكن تـطـبــيـقه ودوامه وأنـنــا إذا دقـقـنـا فى لـهـا . فـكـل قـانـون يُـخـالـف هـذه الـنـوامــيس  ال 
الـنظريـت الـسابـقتـ ال نرى تـناقـضاً بيـنهـما في األسـاس  ألنَّ وجود نـواميس اجـتمـاعية
ـنع أصـحـاب (طريـقـة الـغـاية) مـن تتـبع مـقـاصـد خـاصة فى وضع يـسـير عـلـيـهـا البـشـر  ال 
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Ecole classique  (١)
Savigny (٢)
Buchnor (٣)

ـعـقـبة  مـخـالـفـة تـلك الـنـواميس . الـقـوانـ ; إذ لـيس من الـضـرورى أن تـكون الـغـايـات ا
فـضالً عن أنَّ اكـتـشـاف الــنـوامـيس الـطـبـيـعــيـة  صـعب حتـقـيـقه  فــمـا ظـنك فى الـنـوامـيس
االجــتـمـاعــيـة فـالــتـقـاعس عن وضع الــقـوانـ  أو عن اتــبـاع غـايــة فى وضـعـهــا  انـتـظـاراً
الكـتـشاف الـنـواميـس  يُؤدى بال شك إلى انـحـطـاط الهـيـئـة البـشـرية واضـمـحاللـها . ومن
ـوافـقـة (طـريـقـة الـغايـة) (مـذهب الـتـاريـخـ ١) الـذى أسـسه (سـاڤـينى ٢) ـذاهب ا جـملـة ا
انـيـان  فـفى أواسط الـقـرن الـتاسـع عشـر عـقـد اجـتمـاع لـلـمـفـاوضة فى و(بـوخـنـز) ٣  األ
وجـوب توحـيـد القـوانـ اجلاريـة لـذاك العـهـد  على أُسس وأشـكـال مخـتـلفـة  في جـميع
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شتـرك فى هذا االجـتماع  ـانيا  وربـطهـا بأساس واحـد . فكان (سـاڤينى) مـن ا أنحاء أ
ـذكــور  وهى : كل شىء فى ــذهب ا وانـتــقل الـبــحث من هـذه الــغـايــة إلى وضع أُسس ا
كـنه االنـسالخ عنـهـا  وال يتـسنى الـعـالم البد من أن يـكـون له عالقة مـتـينـة بالـتـاريخ  ال 
ألحـد أن يُـؤلف أو يُـنـظم كـيـان وجـوده كـيف يـشـاء  بل كل ذلـك يـظهـر فـى الـوجـود  إثر
نـتـمى هـو إليـهم . وعـنـد تطـبـيق هذه الـنـظـرية يُـرى أن الـقوانـ عـبارة عن أوصاف الـقـوم ا
مـحـصـول تاريـخى وقـومى  يتـبع فى تـألـفه وحتوالتـه سُنـنـاً اجتـمـاعيـة  كـمـا يتـبـعهـا لـسانه
وأخالقـه وعـاداته . فـال يـصح إذاً لــواضع الــقــانـون أن يُــؤلف قــانـونــاً تــوحـيـه إلـيه قــريــحـته
الـذاتــيـة دون نـظــر إلى طـبــائع األقـوام وأخـالقـهم  وأن واضــعـيه إن لم يــتـخــذوا الـعـرف

والعادة مصدراً له  يصبح بقاؤه مستحيالً .
) أوردنـاهـا  وإذا غـضـضـنا الـنـظـر عن اعـتـراضـات على هـذه أسس (مـذهب الـتـاريـخ
ـتـشـرع قـبل أسـسه ـذهب الـفـرعيـة  فـإنـنـا نـرى أن أكـثـر الـعـلـمـاء وا بـعض مـسـائل هـذا ا
ـتألفة من شـعوب كثيرة  مـتباينة وأصوله حـتى اليوم . ولئن طبـقناه على دولـتنا العثـمانية ا
فى الطبـائع واألخالق والعادات والرقى واحلـضارة  نرى أنه يسـتحيل إدارة هؤالء األقوام
جميعهـم ــ بل إدارة قوم واحد أفراده قاطـنون فى أماكن مخـتلفة ــ بـقانون واحد  لـتباينهم
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فى الرقى وفى الـعادات واألخالق . وكمـا أنه ال يُسـتطاع إدارة الـغربى بـالقانـون الذى يُدار
به  التـركى أو األرمنى أو الكردى  الخـتالف عاداتهم وأحوالـهم االجتماعـية  فكذلك
ا بـينهم كن إدارة عرب الـعراق واحلجـاز مثالً  بالـقانون الـذى تُدار به عرب سـوريا   ال 
من االختالف فـى الطـبائع واألحـوال االجتـماعـية وفـى درجات الـرُقى  النـاشىء من تأثـير
الــبـيـئــة اخملـتـلـفــة  ومن االخـتالط بـأقــوام شـتى . وكـذلك ال يــتـسـنى إدارة أتــراك اآلسـتـانـة
وأزمير بالـقانون الذى تُـدار به أتراك سيواس وقـسطمونى وأنـقره  مثالً  للـسبب عينه .

وإذا نظرنا للعشائر الـرحالة  وما بينها وب  احلضري من البون الشاسع من كل الوجوه 
ـملـكـة العـثـمانـيـة كافـة عـلى نسق نـحـكم بأنه يـسـتحـيل فى نـظر عـلم احلـقـوق إدارة سكـان ا
كـنة فى نـظر الـعالم الـسابق  فـاإلصرار على واحـد . فحـياة قـانون الـواليات اجلديـد غيـر 

كن أن يـحمل إال على التمسك األعـمى واالستبداد بالرأى  اتباع الطريـقة احلاضرة  ال 
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الـظـاهـر خـطأه*  ظـهـور الـشـمس الـوضـاءة . وهـو نـوع من أنـواع الـغـرور  نـتـيـجـته إضـاعة
الـزمن فـيمـا ال جدوى فـيه والوقـوف أمـام رُقى الشـعوب الـسـريع  مع أننـا أشد األ حـاجة
إلى النهوض والرُقى بالسرعة اخلارقة  حذراً من التيار الغربى  وتنازع البقاء الناشىء من

مـلـكة إلـى منـاطق مـختـلـفة  سـنة بـقـاء األنسب فـاألنـسب . فـينـبـغى اإلسراع فـى تقـسـيم ا
واعتـبار أساس الـتقـسيم التـوافق أو التـقارب فى اللـسان والـعادات والرُقى  ويـنبـغى تدقيق

ـيزاتها  أحوال كل منـطقة وحـاجاتهـا  ووضع قوان خـاصة بهـا  موافقـة خلصائـصها و
لـيتسـنى لألقوام العـثمانيـة كافة  الـنهوض الـسريع  مع اختالف أقـاليمـهم واستعدادهم .

هذا مـا يـتعـلق باألسـاس األول من اجلـهة احلـقوقـيـة  وأما مـا يتـعـلق به من اجلهـة اإلدارية 
فإليك البيان :

من جمـلـة ما أسـسه فن اإلدارة من القـواعد الـواجب اتـباعـها  أن تُـساس األقـوام بإدارة
مالئمة لعاداتها وأحوالها الروحية  فيجب على احلكام وموظفى اإلدارة أن يكونوا واقف

ـودعـة إلـيـهـم إدارتـها  وإال كل الـوقـوف عـلى األحـوال الـروحـيـة واالجـتـمـاعـيـة لألقـوام ا
كانت أعمالـهم خبط عشواء مـن ورائها مضـار وأخطار . وإذا دققـنا فى احلوادث التـاريخية
نـرى أن الـفـوضـويـ عــنـدمـا يـعـزمـون عـلى إحـداث انــقالبـاً أو اخـتالالً أو فـوضى  يـأتـون
األقـوام مـن جـهـة مـا يـقع فى بالدهم من األعـمــال اخملـالـفـة ألحـوالـهم وطـبـائـعـهم . وبـهـذه
الواسـطة ونحـوها ــ وال سيمـا فى األ اجلاهلـة ــ كانت تقـترن أعمالـهم بالتـوفيق . فحادث

١٢ نيسـان (أبريل) ١٩٠٩ كان حصل بإغراء أفراد اجليش  بـأن الشريعة فى خطر عظيم 

* الصحيح : خطؤه .
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ـهالك  وفى صبـيحة يـوم قيام وأنـها مهـددة من قبل احلـكومة وأنه يـجب إنقاذهـا من تلك ا
اجليش مـا كـنت تسـمع الـعـساكـر يُـنادون إال بـقـولهم «نُـريـد تطـبـيق الشـريـعة»  وهـذه الـقوة
الـسـاحـرة جلـبت بـاد األمـر عـوام اآلستـانـة إلى الـثـائـرين  وبهـذه الـصـورة كـان االنقالب
واختالل ألـبانيـا الذى جـعل وزارة سعـيد باشـا تسـتقـيل وتُسـتخلف بـوزارة مخـتار بـاشا كان
بـدواعٍ عديدة  من أهـمهـا تلقـ الشعب أن احلـكومـة قررت ضريـبة على الـدجاج  وعلى
كل رجل مـلـتحٍ  وهــمـا مـخـالـفـان ألحـوال الـشـعب األلــبـانى الـروحـيـة . واخـتالل الـيـمن
وافقـة ألحوال سـكانهـما االجـتماعـية فـهذه احلوادث والـعسـير ناشىء من إدارتـهمـا  غيـر ا
ـا أن موظـفى اإلدارة مكـلفون كلـها تـشهـد بصحـة القـاعدة اإلداريـة واحلقـوقيـة السابـقة  و
تطبـيق أعمالهم على أحكام الـقوان واألنظمة  فـيجب أن يُعطوا قوانـ ونظامات موافقة
ودعـة إليه إدارته  لـيتـسـنى لهم الـعمل وفـقـاً للـقانـون . فاخـتالف األقوام ألحوال الـقـوم ا
الـعثـمـانيـة فى العـادات واألحـوال الروحـية وفى درجـات الرُقـى  يدعـو واضع القـانون إلى
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ا أن القانون اجلديد شامل تنظيم قوان عديدة أسسـها مختلفة اختالف أحوال األقوام . و
ملكة بـأسرها  فتطبـيقه ودوامه مستحيالن فى نـظر فن اإلدارة أيضاً  والظاهر أن واضع ا
القـانون أدرك اسـتحـالة إدارة األقـوام العثـمانـية كـافة عـلى نسق واحـد  فوضـع البنـد الرابع
اخلاص بالعشائر الرحالـة وهذا نصه : «سيوضع نضامات خـاصة تب طريقة إدارة وإسكان
العشـائر والقـبائل الرحـالة  وستـكون تلك الـنظامات مـوافقة طـبائع هذه الـعشائـر وأحوالها
االجـتـمـاعـيـة ومـقـتـضـيـات اإلقـلـيم» فـإذا كـان اخـتالف طـبـائع الـعـشـائـر الـرحـالـة وأحـوالـهـا

االجتماعية وأقاليمـها  يدعو واضع القانون إلى تأليف أنـظمة خاصة بهم  مالئمة لهم 
فــهال تُــوضـع قــوانــ خــاصــة بــكل فــئــة من احلــضــريــ الخــتـالفــهم واخــتالف أحــوالــهم
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فـيدة العثـماني احلضـري أيضاً  الذين وأقاليمـهم? ولمَ ال تشمل هذه الـقاعدة الطبـيعية ا
ميزات والعادات  عما ب الرحال واحلضري ? ال يقل ما بينهم من االختالف فى ا

∫ v½U¦ « ”UÝ_«

إذا دقـقنا فى أمـر خصـائص الوالة وحـصر السـلطـة فيـهم  نرى قسـماً مـنه يجـعل حقوق
العـثمـانيـ األساسيـة فى تهـديد واضطـراب دائمـ  وقسمـاً منه ال يـتفق مع مـصالح البالد
فبـموجب البند الـتاسع والعاشر من هـذا القانون  يُعـ الوالى موظفى مركـز الوالية التال

ــ أى غير الرؤساء ــ ويُع مديرى النواحى واألموال  ورؤساء موظفى مركز اللواء  عدا
احملاسب ومدير التـحريرات ومهنـدس النافعـة وأطباء احلكومـة . وال يسوغ لنظـارة الداخلية
تعـي قـائـد الدرك ومـديرى الـشـرط والدفـتر اخلـاقـانى والنـفوس واألمـور األجـنبـية ومـعاون
الـوالـى ومـديـرى حتـريـرات الـلـواء إال بـعـد مـراجـعـة الـوالى فى ذلك . وأمـا مـوظـفـو الـواليـة
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تـصـرف ومن يـلـيهم كـالقـائـممـقام  مع مـوافـقة الـوالى على الـبـاقون  فـيُعـيَّـنون من قـبل ا
تـعـييـنـهم . ويـحق لـلـوالى أن يـكف عن الـعمل يـد أى مـوظف إذا رأى فى بـقـائه تـأخـيراً فى
ضبط األمـور  واختالالً فى تـأم الـنفوس . وأن الـبنـود ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ تسـوغ للوالى أن
يـسـتـخـدم جيـش الواليـة الـبـرى والـبـحـرى  إن لم تـكف القـوة الـضـابـطـة فى تـوطـيد األمن
ـانعة . وله إذا تعـلقـت بـالضـابطة  الـعدلـية وا وإنـفاذ األنـظمـة والقوانـ وإيفـاء وظيـفتـيه ا
رأى أن القوة العسـكرية فى داخل الوالية غيـر كافية فى التأمـ  أن يطلب من قائد اجليش
قـوة كـافـيـة  وهـو مُـكـلَّف حـيـنـئـذٍ إنـفـاذ طـلب الـوالى سـريـعـاً  وله إذا رأى الـوالـى آثاراً أو
أمارات تـدل على أنه سـيحـدث اختالالً فى داخل الـوالية  أن يـستـأذن نظـارة الداخلـية فى
ــدة أربـع وعــشــرين ســاعــة احلق فى إعالن اإلدارة الــعــرفــيــة  ولـه إن لم تُــجــبه الــنــظــارة 
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ـوجب الـبـنـد ٨٧ ــ إيـفـاء ـسـؤول* عـنـهـا . وهــو مُـكـلَّف ــ  إعالنـهـا عـلى أن يـكـون هـو ا
ـنـدرجة فى هـذا الـقـانون بـقـرار اجملـلس الـعمـومى. والـبـند ١٣٥ خدمـات الـواليـة احمللـيـة ا
يـقضى بـأن ال تكـون قرارات اجملـلس العـمومى قـاطعة إال بـعد مـوافقـة الوالى. ولـلوالى حق
ـعـتـرض عـلـيه يُـدقق فـيه مـجلس ـدة عشـرين يـومـاً والـقـرار ا اعـتـراض قـرارات اجملـلس 
شورى الدولة . وللوالى أن يطلب من نظارة الداخلية فسخ اجمللس العمومى  بعد أن يُب

وجبة ذلك . األسباب ا
هـذه أُسس سلـطـة الـوالة  فـإذا نـظـر العـثـمـانى إلى حـصـر هـذه الـسلـطـة فـيـهم  يـعـتريه

االستـغراب  إذ بـذلك تـبقى حـقـوقه األساسـية  بل حـيـاته أيضـاً  فى اضـطراب عـظيم 

سئول . * الصحيح : ا
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فـإن للوالى أن يـستخـدم اجليش البـرى والبحـرى فيمـا يُريد  وأن يُـعلن اإلدارة العـرفية متى
شــاء  إذا رأى أمــارات تــدل عــلى أنـه سـيــحــدث اخــتالالً فـى داخل الــواليــة كـمــا ســبق 
ولـتـظهـر لـلـقـارىء خـطـورة هـذا الـبـند  يـجب الـبـحث فى أحـكـام اإلدارة الـعـرفـيـة بـطـريـقة

مجملة :
لـكيـة اخملالـفة ألحـكام اإلدارة الـعرفـية هى تـعطـيل أحكـام الـقانـون األساسى والـقوانـ ا
ذكور واإلدارة العسكرية محـلها موقتاً  فاجلهة التى نظام اإلدارة العرفية  وإقامة النـظام ا
لكـية التابع نع الشـخص من حاكمه الـطبيعى  أى من احملـاكم ا يُعـلن فيهـا اإلدارة العرفيـة 

لها  ويُـحاكم فى الديـوان العرفى الـعسـكرى  الذى جتـرى فيه احملاكـمات بطـريقة خـفية 
ويُمنع مـن نصب مُدافع عن حقوقه أعـلم منه بأحكـام القوان  ويُمـنع من حق االستئناف
غدورين  ألن قرارات الديوان العرفى والتمييز وسائر الطرق القانونية الضامنة إزالة غدر ا
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قـطعيـة  يُحاكـمه فيه رجال عـسكريـون غير واقـف على أحـكام القـوان كل الوقوف  أو
ـساكن فى أى ـلكـية . ولإلدارة الـعرفيـة أن تدخل ا غيـر مدرب بـتطـبيـقهـا كرجـال احملاكم ا
طبوعات  وأن تـنفى من تشتبه فى أمرهم  من وقت تُريد  وأن تعطل الصـحف وسائر ا
مـتشردين وغيـرهم  إلى خارج منطـقة اإلدارة  وأن تمنع االجـتماعات  وأن تـقفل أندية
اجلـمـعـيـات  وأن تـمـنع الـنـاس من اخلـروج من مـسـاكـنـهم و ... و ...  أى أن لإلدارة

ـسكن  وحريـة الكالم  وحريـة االجتماع  الـعرفيـة أن تُقيّـد احلرية الشـخصيـة  وحرية ا
ـطــبـوعـات  تــلك احلُـريـات الــتى هى حـقــوق الـعـثــمـانـيـ وحـريـة اجلـمــعـيـات  وحــريـة ا

ـضمـونة بـالقـانون األسـاسى . فقـليل من الـوهم أو الظن يُـوحى به إلى الوالة  األساسـية ا
كافٍ فى جعل هـذه احلقـوق األساسيـة عرضـةً للتـجاوز والـتهديـد فى كل ح . وإذا نـظرنا
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ـشاغـبات احلـزبيـة وجتـليـها فى بالدنـا  ومقـدار احـترام حـكامـنا إلى كـثرة أوهـام حكـامنـا وا
حرية الـشعب  يزداد اخلطـر وضوحاً .فإن عـلماء احلقـوق والقوان يـقسمون التـدابير التى
تـسـتـخـدمهـا احلـكـومـات إليـفـاء وظـائـفـهـا  إلى قـسـمـ : (١) تـدابـيـر مـانـعـة  تُـتـخذ قـبل
ــنع وقـوعـه . فـاإلدارة الــعــرفـيــة والـبــنــدان ٢٦ و ٢٧ من قــانـون الــواليـات حـدوث اجلــرم 
ـتـابـعـة اجلـديـد من جـمــلـة هـذه الـتـدابـيـر . (٢) تـدابــيـر عـدلـيـة  تُـتـخـذ بــعـد وقـوع اجلـرم 
ـانـعة . . وكـلـما تـرَّقت األ وازداد احـترام حـكـوماتـهـا حـريتـهـا تعـطـلت التـدابـير ا اجملـرم
تـحضرة احملافظـة على احلرية الشـخصية  وقُيدت فاإلدارة الـعرفية ألغـيت فى بعض البالد ا
فى بـعضهـا بقيـود شديـدة  ففى إنكـلتـرا ال تُعلن اإلدارة الـعرفـية أبداً  وفى فـرنسـا ال تُعلن
إال بـقرار مـن القـوة التـشريـعيـة  أى بقـانـون خاص  وال يـكون ذلك إال عـند رؤيـة أمارات
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تــدل عــلـى حــدوث اخــتالل داخــلى . ولــهــذه الــقــاعــدة ثالثــة شــواذ : (١) تُــعــلن اإلدارة
العرفـية من قبل رئيس اجلمهـورية بناءً على قرار مـجلس النظار  إذا كان مـجلسا التشريع
غـيـر مـلتـأمـ . وحـيـنـئذٍ يـجب عـلى احلـكـومـة أن جتمـع اجمللـسـ  وتـعـرض علـيـهـمـا قرار
دة يوم  فـإن وافقت القوة التشريعـية عليه فبها  وإال فال . وإذا حصل اإلدارة العرفية 
اختالف فى ذلك ب اجمللس  يسترد القرار أيضاً (٣) تُعلن اإلدارة العرفية  من قبل قائد
هـددة بهجـوم العـدو فيُـعرض هـذا القرار اجلـيش  فى البالد الـتى تكون سـاحة الـقتـال  وا
أيضـاً على القوة التـشريعية  الـتى يكون لها فـيه القول الفصل (٣) تـعلن اإلدارة العرفية فى
ركـز حاالً . فمع شدة احترام والة البالد ستعمرات  من قبل احلـاكم  ويعرضها على ا ا
ركزية هذه تحضـرة  حرية الشعـب  ورعايتهم حـقوقه  لم يُمنـحوا هم وال احلكومـة ا ا

دهشة . السلطة ا
مـلكة فى وإن فقـدان الوسائل الـنقـليـة  واستـحالـة اجتمـاع مجـلس األمة فى عـاصمـة ا
زمن قصـير  كل ذلك يضطـرنا إلى أن نُفرق بـ حالنا وحال فـرنسا . ومع كل ذلك  فإن
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حصر هـذه السلطة فى شخص واحد ال يجوز أبداً  فقـد علمتنا احلوادث وأنبأنا التاريخ أن
كل سلـطة حـصرت فى شـخص واحد يُـساء اسـتعـمالـها علـى األكثـر  وتُميـل صاحبـها إلى
االسـتـبـداد فى األمـر  الـذى أنـتج فى األ اخـتالالً وانـقالباً عـظـيـمـ  ونـزع الـسـلـطة من
لوك وأعـادها إلى الشعب صـاحبها احلـقيقى . وهو األسـاس الداعى إلى ظهور أشـخاص ا
اإلدارة الدستوريـة فى العالم . فـلهذه األسبـاب كان من الواجب أن تـمنح السـلطة الوالى
ولـلـمــجـلس الـذى يُــمـثل شـعب الــواليـة  وهـو اجملــلس الـعـمــومى  وأن ال تـتـخـذ اإلدارة
الـعرفـية إدارة دائـمة أو عـادية  كـما جـرى ذلك فى بالدنا الـعثـمانـية  ابـتداء مـن حادثة ١٢

نيـسان (أبـريل) ١٩٠٩ إلى هـذا العـهد . فـقد قـال أحد سـاسـة الغـرب «أعجـز احلكـومات 
احلكومة التى تُدير الشـعب إدارة عسكرية  أى بالقـوة واالرهاب» وفضالً عما تقدم  فإن

هذه اإلدارة تُميت النفوس األبية  وتعود اخللق امتهان نفوسهم وحقوقهم .
فيظهر من هـذه اإليضاحات كلهـا  أن إدارة الواليات العامة مـنحصرة فى الوالى  كما
ـكـننـا أن نـعتـبـر إدارة الواليـات اخلـاصة مـنـحصـرة فيـه أيضـاً  رغم الـبنـدين الـقائـل أن أنه 
للـمجلس الـعمـومى أن يُدقق فى ميـزانيـة الوالية اخلـاصة بأمـورها احملـلية  وأن الـوالى يقوم
ندرجـة فى هذا القـانون بقرار اجملـلس العمـومى . نعم إننـا ال ننكر بـخدمات الـوالية احملليـة ا
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محـسـنات الـتدقـيق فى ميـزانـية الـوالية  وضـرورته فى اجمللـس العـمومى  وإيـفاء خـدمات
ذكور  ولـكننا نرى  مع األسف  أن اخـتصاصات اجمللس عرفـة اجمللس ا الوالية احملـلية 
الــعـمــومى وحـقــوقه قـد قُــيـدت وكــادت تـمــوت بـالـبــنـد (١٣٥) الــقـائل إن قــرارات اجملـلس
الـعمومى ال تـكون قـاطعـة إال بعـد موافقـة الوالى عـليـها  وإن لـلوالى حق االعـتراض على
ـعترض عـليه يُدقق فيـهما مـجلس شورى الـدولة  كما قراراته  وإن االعتـراض والقرار ا
تـقـدم . ثم إن االعـتراض إمـا أن يـكـون نـاشـئـاً من مـخـالفـة قـرار اجملـلس الـعـمـومى ألحـكام
الـقوانـ الصريـحة  وإمـا أن يكـون ناشئـاً من سبب آخـر كمـخالفـة مصـالح البال د. فـقبول
حق اعـتراض الـوالى الناشـىء من السبب األول ضـرورى  إذ ال يوجـد هيـئة لهـا حق تغـيير
القوان سوى مجلس شورى الدولة  وحينئذٍ ينبغى أن يشترط على الوالى  أن يُب نصاً
قـانـونـياً صـريـحـاً يُخـالف قـرار اجملـلس . وأمـا اعـتراض الـوالى عـلى قـرارات اجملـلس لـسبب
آخر كـمـخالـفة الـقرار مـصـالح البالد فال يـجـوز  بل يجب أن تُـطلق يـد اجملـلس العـمومى
وال سـيمـا فى األمـور احمللـيـة  كل اإلطالق  إذ ال يتـسـنى لـلوالى الـوقـوف على حـاجـيات
نتخب من البالد  وعلى مـنافعها ومضارها  أكثر من أهلـها الذين يُمثلهم هذا اجمللس  ا
قـبل سكان الواليـة كافة . وأن وقوف مـجلس شورى الدولـة على حاجيـات البالد كوقوف
ا فيه» فكون مجالـسها احمللية  أبعد من وقوف الوالة علـيها  فإنه يُقال «رب البيت أدرى 
الـقـول الفـصل فى األمـور احمللـيـة البـحتـة لـهيـئـة أو لشـخص يجـهالن أحـوال البالد  وأن ال
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يكون لهيئة خبيرة بها وأحق من غيرها بإدارة نفسها  أمر جنهل حكمته !
∫ Y U¦ « ”UÝ_«

لكية على حالها احلـاضرة  فهو مُنافٍ ألصول اإلدارة  ومُضر وأما إبقاء التقسيمـات ا
صالح احلكومة واألهل معاً  لسبب :

األول : إنه يـصـعب عـلـى احلـاكم الـوقـوف عـلى أحـوال الـبـالد وحـاجـاتـهـا وإنـفـاذ تـلك
احلاجات  نظراً التساع نطاق والياتنا فوالية بروسة مثالً  تُعادل دول بلچيكا وسويسرا
ـسـاحة األرضـية  فـإذا كانت بالد ال وهوالنـدا  ومـتصـرفيـاتنـا تُـعادل واليـات فرنـسا فى ا
تـزيـد مـســاحـتـهـا عـلى ثـلث مـسـاحـة إحـدى واليـاتــنـا  تُـدار بـحـكـومـة مـسـتـقـلـة ومـوظـفـ

كـان كبيـر . وإذا نظرنا عديدين فـإدارة والية من والياتـنا بحاكم واحـد أمر من الصـعوبة 
إلى السـكك احلديـدية والـسـيارات وسـائر أنـواع الوسـائل النـقـليـة  التى تـربط قرى بالدهم
وإلى فـقـدان هـذه الـوسـائل فى بالدنـا  تـزداد صعـوبـة إدارة واليـاتـنـا من هذه الـوجـهـة بـيـاناً
ووضوحاً . إذ يـعسـر على احلـاكم االطالع على أحـوال الوالية كـل االطالع  بل بعضه .
ـصالح احلـكومـة واألهل وذلك من األسبـاب األولى الداعـية إلى حتـلل إدارتنا واإلخالل 
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معاً .
لكية على خمسة* درجات وهى : (الناحية  والقضاء  الثانى: إن إبقاء التقسيمات ا
ـعـامالت ويُـطـيل زمن انـتـهـائـهـا . فـالـقروى إذا أراد ـركـز) يـكـثـر ا والـلـواء  والـواليـة  وا
القيـام بعمل له عالقة باحلـكومة  مضطر إلى مـراجعة الناحـية ثم القضاء على األقل  وإن
لم يــحل األمـر فـى الـقــضـاء  يــتـوجه إلى الــلـواء ثم إلـى الـواليــة  ثم إلى مـركــز احلـكم .
ــعــامالت  الــتى جتـرى فـى كل إدارة من إدارات هـذه فــلـيــنــظـر الــقــار هـذه الــكــثـرة فى ا
الدرجـات اخلمس  وإلى الـزمن الذى تـستـغرقـه . فكم من مـعامالت ال تُـحل فى عاصـمة

ملكة  إال بعد زمن طويل وعناء كبير . ا
وهـذا مـثـال أذكـره لـلـقـراء مـجـمالً  مـسـتـدالً به عـلى ذلك : جـرى انـتـخـاب مـختـار فى

إحدى الـقرى التـابعـة لقضـاء من ملحـقات لـواء الالذقية  فـاعتـرض على هذا االنـتخاب 
فبـعث باألوراق إلى الـلواء ومـنه إلى الواليـة ومنـها إلـى العاصـمة الـتى أعـادت األوراق بعد
حـول كامل  أى بـعد انـقضـاء مـدة انتـخاب اخملـتار  الـذى يُنـتـخب لسـنة واحـدة  كمـا هو
ــلــكــيـة وغـل أيـادى اإلدارات أو مــعــلـوم . فــهــذا الــتــطــويل نــاشىء من كــثــرة الـدرجــات ا

قصود : خمس . * ا
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احلكـومـات احملـلـية  عن الـعـمل فى شـؤونـها* اخلـاصة . وهـذه الـتـقـسيـمـات تُـزيـد من عدد
ـصـالح احلـكـومة ـعـامالت  وتُـطـيل فى أجـلـهـا . وذلك كـله يـخل  ـوظـفـ وتُـكـثـر من ا ا
واألهـالى والسيمـا القـروي مـنهم  ويُـنافى أصـول اإلدارة  ألن من قواعـدها  الواجب
ـعــامالت وإنـفـاذهـا فى زمن ـوظـفـ قـدر اإلمـكــان . وتـسـهـيل ا حتـقــيـقه  تـنـقـيص عــدد ا

قصير.
لكية على حالها احلاضرة  بأن تنقص درجة فالواجب يقضى بأن ال تبقى التـقسيمات ا
تـصـرفيـات مـسـتقـلـة  لتـخـابر الـعـاصـمة رأسـاً  وتـقلل من الـدرجـات اخلمس  فـتـجـعل ا

مساحتها  وتلغى الواليات بعد ذلك .
«م»

قصود : شئونها. * ا
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اإلصالحات فى أرمينيا

األستـانـة ــ ال تزال مـسألـة اإلصالحات فى أرمـيـنيـا شغالً شـاغالً لـرجال الـدولة الـعلـية
س وتـكـثـر اجلـرائـد اآلن من اخلـوض فـيهـا مـصـرحـة بـأن الـدولـة ال تـسـتـطيـع قبـول أى حلٍ 

كرامتها أو يعد تدخالً فى شئونها.

عدد ٥٧٨  اخلميس  ١ يناير ١٩١٤  ص ٣ القاهرة
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نــشــرت جــريـدة تــصــويــر أفــكـار
حـديثـاً حلضـرة عمـر بك ناجى مـعها

ما تعريبه :
نـرى (مسألـة األرمن) قد أنتجت
نـتــيــجــة حـســنــة بـفــضل مــا أظــهـرته
احلـكومـة العـثمـانية مـن اجلد وحُسن
الــنـيــة  وقــد ظــهـرت آثــار ذلك فى
مــحـافـل مـواطــنـيــنــا األرمن وبـذلك
عـقدت مـقدمـة االتفـاق . ونسـتطيع
أن نُــعــد مـســألــة االنــتــخــابـات الــتى
قــامت قــبل وصــول بـطــريق األرمن
اجلـديد إلى األستانة قـد تناهت على
أن تـعــمل احلـكـومــة مـا تـســتـطـيع أن
ـوضوع . واليزال تعمـله فى ذلك ا
عالـقاً بـاألذهان أن من بـ الطـلبات
الـتى طُولـبت بهـا احلكـومة أن يـكون
نــواب األرمن بــنــسـبــة عــددهم وأن

يُطبق ذلك فى االنـتخابات احلالية 
طالب التى ال تؤول* إلينا إال اإلذعان للقانون ا يُعد تغالياً فى الطلب على أن أمثال هذه ا
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األســـاسى قـــد أصــبـــحت ذكـــريــات
تُذكر باألسف وانتقلت بذلك إلى

ـــاضى. وفى الــواقع  صـــحــيــفــة ا
فإنـنا علمنا بـأنه قد اتفق على العمل
النتخاب الذين يرشحهم األرمن ال
غـيــر. وهــذا االتـفــاق ســيُـزيــد عـدد
نواب األرمن ويجـعلهم نحو ١٨ أو
ــكـلـف بــتــنــفــيـذ ٢٠ والريـبَ أن ا
ذلك االتــفـاق هــو جــمــعــيــة االحتـاد
والترقى; ألن الفئة التى ستعمل فى
االنـتخـابـات هى اجلزء احلـر من هذه
اجلــمـعـيــة واحلـكــومـة  وال ريبَ ال
تـســتـطـيع أن تـتـجـاوز حـدود احلـيـدة

ضطرة إلى التزامها . ا
ولقد رأينا أن استطالع رأى أحد
أركـــان االحتــاديـــ فى هـــذا الــوقت
مناسب جداً  لـذلك قابلنـا مبعوث
كــلــيـســا الــسـابق وحــظــيـنــا الــوطـنى
ــبــجل عــمــر نــاجى بك . ألنه من ا
شـتغـل بـالسـياسـة سواء قبل أكثـر ا
االنــقالب أو بــعـده  بل هــو أعـظم

السيـاسي الذين توغلوا فى مباحثها . ولـعمر ناجى بك مناقشات عديدة قبل االنقالب مع
األحـزاب األرمنـية الـسيـاسيـة وسيـاحات كـثيرة حـوالى نـفقـاسيا* وإيران ; أى أنـه تعمق فى
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مـســائل االنــقالب كــلــهــا كــمـا أنه
جـــاب أنـــحـــاء الــبـالد الـــعــثـــمـــانـــيــة
والسـيـمـا الـواليـات الـشـرقيـة عـقب
االنــقـالب وتــقـــصى كل مـــســألــة .
لــذلك رأيــنــا أنـه أوفق من يــجب أن

ــســألــة  نــســتـــطــلع رأيه فـى هــذه ا
ـناقـشة ولذلك راجـعنـاه وبـدأنا فى ا

بالسؤال اآلتى :
ـسـألة هل تـوضحـون لـنـا شكل ا

األرمنية احلالية ?
سألة رغمـاً من الضوضاء هـذه  ا
الـتـى أحـاطت بـهــا لـيس لـهــا أهـمـيـة
سـياسـية ; أى إنى ال أعـتقـد أن هذه
سـألـة يُـرام بـهـا الـوصـول إلى غـاية ا
ســــيــــاســـيــــة  وســــنــــرى أنــــكم فى
ـســتـقــبل سـتــقـتـنــعـون بــهـذا الـرأى ا
مـثــلى. أمـا الـشىء الــذى يُـقـال عـنه
مـسـألـة أرمنـيـة فـلـيـست مـاهـيـتـها إال

اجتماعية واقتصادية .
بـلـغـنى أنـكم عـد إلى األسـتـانـة
مع الـبـطريق األرمـنى زاوه ن أفـندى

فالريبَ أنكم حتادثتم معه ?
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. * زاوه ن = زاڤ

ــ أجل تـــــصـــــادف أنى قـــــابـــــلت
الـبـطريق زاوه ن * أفنـدى فى بـاخرة
«كل جـــمــال»  ولـــقــد قـــابــلـــته فى
طربزون من قـبل . أما البـطريق فقد
كـان فى أرضروم ووان وديـار بكر
ولـــقـــد أحــــبه الـــنــــاس فى كل هـــذه
األمــكــنــة وهــو رجل عــاقل يــعــرف
الـطـرق التى تـسـعـد األمة األرمـنـية
وهـــو إذا حتـــادث مع أحـــد قـــال بــأن
األمـة األرمــنـيـة ال تُـفـكـر فى انـتـهـاج
ــقـدونـيـون الـسـبــيل الـذى انـتــهـجه ا
ويـزيــد عـلـى ذلك بـأن األقــوام الـتى
كـانت فى مـقـدونــيـا كـان لـهـا عـضـد
من اخلــارج كـاتــيــنــا وصـوفــيــا . أمـا
األرمن فال عــضـــد لــهم فى اخلــارج
وسـاعـدهم الوحـيـد األمة الـعـثمـانـية
فال أمل لهم إال تـرقيـة حيـاتهم وهم
عثمانيون وقد دلت األحوال على
وطـنــيـة الــبـطـريق  والــنـتـيــجـة الـتى
نــراهــا الـيــوم لــيــست إال من تــأثــيـره

عليهم ?
ــ مـا هــو رأيـكم اخلــاص فى هـذا
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وضوع ? ا
ــ لـقـد دلت تـتـبـعـانى وتـدقـيقـاتى
جــمـيـعــهـا عـلى أن الــظـنـون الــسـيـئـة
اخملـالفـة لـلـحـقيـقـة لم تـنـبعث إال من
عدم معرفة آراء كبراء األمة األرمنية
واجلــهل بـروح األرمن وأفـكـارهم.
عـرفـة أن األحزاب إنى أعـرف جـد ا
األرمـنـيـة الــسـيـاسـيـة السـيـمـا حـزب
طـاشنـاقسـيون مـقتـنع بأن األرمن إذا
عُــــنى بـــهم كــــانـــوا أصـــدق الـــنـــاس
لـــلـــعـــثـــمـــانـــيـــة  ومـــوقف األمن *
اجلغـرافى يـحتـم علـيـهم ذلك . فإن
أجـزاء من هـذا األمة مـنـتـشـر حوالى
تـبـريز وقـسمـاً كـبيـراً جـنوب االتـفاق
والـتــآخى  مع األكــثـريــة اإلسالمــيـة
ــنــتــشـرة فـى هـذه األمــاكن . وكل ا
ــــهم أرمــــنـى يــــعــــقـل ذلك األمـــــر ا

ويفهمه .
وهـناك سـبـب آخر عـدا ذلـك هو
مـوقف الــروسـيـا حــيـال األرمن فـإن
هـذه الـدولـة جتـحف بـكل حق لـغـيـر

(*) الصحيح : األرمن.
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الــسالڤـيـ وتـقـهــر كل من يـضـادهـا
بـالــسـيف والـنــار واألرمن يـعــلـمـون

ذلك .
ــ نـــرجــوكـم اعـــطـــاءنــا * بــعض
ــعـــلــومـــات عن حـــالــة األرمن فى ا

الروسيا .
ــ ذهــــبـت إلى قــــفــــقـــاســــا خالل
الــعــهــد الـبــائــد وصــادف ذلك ســنـة
١٩٠٥  حـــيث الــثــورة قـــائــمــة فى
ــعــلـوم أن داخل الــروســيــا . ومن ا
ـكـنوزة فى الـثـورات تُـظهـر اخلـفايـا ا
روح األ  فـرأيت إذ ذاك أن هـناك
. عداء شديداً ب األرمن والسالفي
ولقـد نسى زعماء األرمن إذ ذاك
سلم هذه احلقيقة فـقبلوا مُجادلة ا

وإنى ألعــتـقـد رغـمـاً من أن الـتـاريخ
يـــعــيـــد ذاته أن األرمـن لن يـــفــعـــلــوا

فعلتهم األولى .
ــ مـا هــو مـوقف الــروسـيــا حـيـال

اضى وفى احلال ? األمن ** فى ا
ــوقف جـداً إذا لم ــ لـقــد تــبـدل ا

* الصحيح : إعطاءنا.
** الصحيح : األرمن.
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تـكن الـروسـيـا تُظـهـر ذلك الـتـعصب
ـــشــهــور الــيــوم حلــمــايــة األرمن  ا
حـــتـى أن مــوســـيـــو هـــانـــوتـــو نـــاظــر
خارجـيـة فرنـسا الـسـابق أنكـر وجود
هــذه األمـــة عـــلى ســـطح األرض .
ولـــقــد أيـــقــظـت ثــورة ســـنــة ١٩٠٥
األرمن  ولـذلك اشتـركـوا معـنا فى
مؤتـمـر باريـس وانضـمـوا إلى رجال
تركـيا الـفتاة فى مـحاربة االسـتبداد
ولـقــد قــال إذ ذلك مــنـدوب األرمن
مالـوسيـان أفنـدى «سنتـحد يـوماً فى
األستانـة ونحن ظـافرون»  وبذلك
أعلن أن مستـقبل العنـصرين التركى

واألرمــنى مــبــنى عــلى احتــادهــمـا 
وإنى لـــقــانـع بــأن الـــروح األرمــنـــيــة
رغمـاً من جـمـيع الـظـواهـر ال تـشـعر
إال بــنــفس ذلك األمـل الـذى كــانت

تشعر به .
إنــــنــــا نـــســــمع أن فـى الـــروســــيـــا

مــســاجــ ســيـاســيــ من األرمن 
فهل تفصل لنا ذلك ?

إنـى أعــــلـم أن عــــدداً جـــــمــــاً من
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رجـــال جــمـــعـــيــة طـــاشــنـــاقــســـيــون
األرمـنـيـة نُـفوا إلى سـيـبـريـا من عام
ــرور ١٩٠٥  وعــنـــد االحــتـــفــال 
٣٠٠  عـــام عـــلى أســـرة رومـــانــوڤ
أُطـلق سـراح بـعض الـقـتـلـة  ولـكن
خـالل ســــــيـــــاحـــــتـى األخـــــيــــــرة فى
األنــــاضــــول الـــــشــــرقى شـــــكــــا إلى
الـكثـيـرون من وجود أفـراد ألسرهم

نفى . فى ا
أمـا األرمـن فى قـفـاسـيـا  فـلـيس
لـــهم أى حق وطـــنى أو ســـيـــاسى .
ولكن موقفهم االقتصادى حسن .
ما رأيكم فى سياحة نوبار باشا?
إنـى أعــلم جــد الـــعــلم أن نــوبــار
باشـا لم يتـكل إليه ال حـزب سياسى

وال أى عـــنـــصـــر أى وكـــالــة عـــنه 
وأعلم أيضاً أنه يـتحرك بأمـر جمعية
جـمـباژين * فى الـروسـيا  وال أظن
أنه سيـكون لـهذه الـسيـاحة فـائدة إال
أنـها جتـعل اجلـرائـد تـخـوض فى هذا

وضوع . ا
ــقــصــود بــهــذه الـــلَّــهم إذا كــان ا

* جميازين = إيتشميادزين.
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الـــــســــــيــــــاحــــــة رفـــــاهــــــيــــــة األرمن
راجع متعددة ولكن وسعادتهم فا
األرمن فى بالد الــدولــة الــعــلــيــة إذا
رجع الوحـيد لهم راموا إصالحاً فـا

هو األمة العثمانية .
ماذا يُريد نوبار باشا ?

ــ إنـه يـــــجـــــرى وراء الــــــتـــــداخل
األجــــنـــبى حتـت ســـتـــار اإلصالح 
وإن طـــلب اإلصـالح مع الـــتـــداخل

ليتكون منهما ضدان ال يتفقان .
أمـا إصالح الـواليـات الـشـرقـية
فــــهــــو واجـب فى ذمــــة احلــــكــــومــــة
وضــــمـــيـــر األمـــة  ولــــقـــد عـــزمت
احلـكـومــة عـلى إجـراء اإلصالحـات
فى األنــاضـــول الــشــرقى رغــمــاً من
الظـنون الـتى يحـوم حولـها وسـتقوم
بـكل عـمل عـلى مـبـدأ لن يـتـغـيـر هو
عــدم تـعــريض االســتـقالل الــوطـنى
ألى تـداخل ووقـايـته من كل شـائـبـة
والـتاريخ يُـرينـا أنه ال توجـد حكـومة
أســلـــمت أمــر اإلصـالح فى بالدهــا
إلـى احلـــمـــايـــة األجـــنــــبـــيـــة وصـــلح
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* الصحيح : يختلج.

ـسألة تـتغير حالـها واالعتـقاد بأن ا
ـثـابـة اعـتـبـارنـا خـارج عـنـدنـا هـو 

عن الـعــالم . ولـكن لــيـعـلـم الـعـالم
أننا عـلى قيد احلـياة وأننا سـنحيا إلى
األبــد  ولن تـــســتــطـــيع أى قــوة أن
تـخــمـد أصــواتـنــا الـتـى تـمأل الــعـالم

بهذه اجلمل .
إننا سـنقوم بـاإلصالحات ونحن
ـا تـخـتـلج في ضـمـائـرنا جنـرى وراء 
الـنـقــيـة  ولـكـنَّــا ال نـقـبل إجـراء أى
إصالح حتت أى رقـــابـــة ألن قـــبــول
راقبة ما هو إال حفر لقبرنا والعالم ا
بأسره يعلم بـأن حكومة تركـيا الفتاة
لن حتفـر قبـر األمة الـعثـمانـية . وإنـنا
لــنـــرى أوروبـــا تــؤمن أيـــضـــاً بــذلك
ويـعـتقـد ضـمـيـرها بـحـقـيـقته . وإنى
ألبــشـــركم بـــحــادثـــة ســارة وهى أنَّ
جمـيع العثـمانيـ واألرمن معهم ال
يـقـبـلـون أى إصالح يـتـوقف تـنـفـيذه
ـراقـبـة الــدولـيـة . وقـد أظـهـر عـلى ا
األرمن شدة ارتـباطهم بـنا بـعرضهم
مـطـالـبهـم على احلـكـومـة الـعـثـمـانـية

رأساً .
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إذن فما هى مطالب األرمن ?
ــ يـــــطـــــلب األرمـن الــــتـــــمــــثـــــيل
النسبى. ومتى اقـتنعوا بـعدم شرعية
هـذا الطـلب  فـبقـية مـطـالبـهم يُنـظر
فـيهـا  واحلق يُـقال إنه لم يـعمل أى

نازعات الداخلية واحلروب عمل لرفاهية هذه األمة اجملتـهدة إلى اليوم فغوائل مقدونيـا وا
كـلهـا لم جتعل لـنا فـرصة لـلنـظر فى أمـورنا الـداخلـية ولن حتـمل احلكـومة أى مـسؤولـية* من

ذلك التأخير .
األنــاضــول الــشــرقى فى حــاجــة شــديــدة لإلصالح . ومن الــعــبث أن نــظن أن األهــالى
ـسـلـمـون لـيـسـوا فى حـاجـة إلى اإلصالح . فـلـقـد كـنت فـى «وان» عـنـدمـا أُعلـن الـدسـتور ا

سلم . فوصل إلى مائة شكاية فى حق أحد الشريرين  فكان ستون منها من ا
األكـراد أمـة شـريفـة عـامـلـة تهـوى الـعـدل وهى ذكيـة جـداً  والـذين يـقولـون عـنـهم إنهم
سلمـون فى الواليات الـشرقية ـقتون اإلصالح لكـاذبون . لذلك  فـا ينفـرون من العدل و
أحوج إلى اإلصالح من األرمن  وعلى هذا االعتبار فاالعتقاد بأن هناك نزاعاً ب األرمن
سلم كذب محض ألن كال الـعنصرين ينشدان الرقى ويعترف األرمن بأن من الواجب وا
ـسـلـمـ الـذين سـيـعـيـشـون مـعـهم إلى األبـد . ولـقـد قـامت تـعـمـيم اإلصـالح السـيـمـا ب ا
احلـكومـة احلاضـرة فى الـواليات الـشرقـية بـإصالح عـظيم . فـإنهـا حـ تسـلمت زمـام األمر
فسدون فهى قد عممت فيها األمن . فالبد من كانت تلك البالد هائجة مائجة يعيث فيها ا

ترقية الشؤون ** االقتصادية حتى يكون ذلك األمن مدعماً على أساس مت ا هـ .

* الصحيح : مسئولية.
** الصحيح : الشئون .
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فى برقـية لألهـرام من األسـتانـة أنه انتـقلت
ــســألــة األرمــنــيــة إلى دور جــديــد يــســتــلــزم ا
االهـتمـام الفـائق وإمـعان الـنظـر التـام  ولكن
يظـهر أن احلكومة العثمانـية تنظر اآلن باهتمام
فى إعـداد مـشـروع من شـأنه أن يـكـون مـوافـقاً

صالح فى أرمينيا . لكل فريق من ذوى ا
أمَّـا احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة  فالتـزال مُـصرة
على عـدم قبول أيـة مراقبـة أجنـبية ألنـها تعـتبر
ـذكورة من األمـور الـتى تُثـيـر غضب ـراقبـة ا ا
ــوظــفــ األجـانب ــســلـمــ عــلى أولــئك ا ا
ذكورة ألنـهم يعتبرون ـراقبة ا الذين يتولون ا
أن تعـيـيـنـهم من األمـور الـتى أكـرهت دولـتهم

على الرضى بها قوة واقتداراً .
ــذكـــورة تــســلــمت من ــراقــبــة ا كــمـــا أن ا
ـد لها حـكومة األسـتانـة ذلك النـفوذ الذى ال 
من االحتفاظ به سعـياً وراء مُساعدة مـوظفيها
نوى . وقـد أعادتهم على الـقيام بـاإلصالح ا
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احلكومة العثمانية اآلن إلى دراسة فكرة تعي
مفـتـش من األجـانب فى مـنطـقتىّ األنـاضول

الشمالى .
تـنـوى احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة تـوسـيع سـلـطـة
ــفـــتـــشــ إلـى درجــة تـــضـــمن جنــاح هـــؤالء ا
مـهمـتـهم كمـا أنـها تُـحـدد مدة خـدمـتهم إلى
عـدة سنوات وتـضمن لهم احلـكومة الـعثمـانية
فى االتفاق الذى تـعقده معهـم أن ال تفصلهم
تفق عـليها . ـدة ا عن وظائفـهم فى غضون ا
فـتشون أن وبهـذه الضمـانة ال يخـشى هؤالء ا
يُـرفـتـوا من وظــائـفـهم فـيـمــا إذا لم تـسـتـحـسن

الدولة مسلكهم.
ـسـائل الـتى ـفتـشـ من ا ومـسـألـة انـتـقـاء ا
تـسـتـلـزم مـنـتـهى الـدقـة والـعـنـايـة  فـإن الـباب
الـعـالى يـرفض الــنـظـر فى أيـة طــريـقـة تـعـرض
عـلـيـه ويـكـون من شـأنـهــا أن تـنـزع من الـدولـة
شـيـئـاً من حـريـتـهـا  فـإن الـبـاب الـعـالـى مُـصر
ـطلق فى انـتـقاء عـلى أن يـحـفظ لنـفـسه احلق ا
ـفتش  وترى احلكومـة العثمانية أن هؤالء ا
ُـشار إليه حرصـها الـتام عـلى حقـها الـصريح ا
خــابــرة ســـفــراء الــدول فى ــنـــعــهــا عـن مُ ال 
ناصب ـوظف لـهذه ا االهتداء إلى أفضل ا
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ـا تقدم تـعي ا يـقصد احلـكومة الـعثمـانية  وإ
رجـال يــبـعـثــون ملء الـثــقـة فى نــفـوس أهـالى
فـتش فيـها تـلك الواليـات التى يـكون مـهمـة ا
إعادة األمن إلى نـصابه وتـوفيـر أسبـاب الهـناء

لألهالى .
تُـمـعن احلـكـومة الـعـثـمـانـيـة الـنـظر اآلن فى
أفـضل طريـقـة إلعـادة األراضى الـتى انـتزعت
من األرمن أثــــنـــاء فـــرارهم مـن مـــذابح ســـنـــة

١٨٩٥ وقد قرب وعد تنفيذ هذا القرار .
وكـذلك مــسـألــة تـنــظـيم الــچـنـدرمــة الـتى
ستُنـاط قيادتـها الفـعليـة بالچـنرال الفـرنساوى
كومـان وأعوانه األجـانب  فإنـها دخلت فى

باب التسوية .
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ـــــــــــــــــــــــ إلـى الـــــدول حـــــفـظ احلـــــال احلــــــاضـــــرة فـى الـــــواليـــــات األمــــــيـــــركـــــيـــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــبـــــــــــاب الـــــــــــعــــــــــــالـى بـــــــــــدالً مـن حـــــــــــاكـم عـــــــــــام
ـوظـف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق عزل ا

اجلديدين والوالة فقبل البرنس سعيد حليم باشا .
األستانة فى ٣١ دسمبر

سـألة األرمـنية الريب فى أن األيـام األولى من العـام اجلديـد حتمل لـنا فى طـياتهـا حل ا
فاوضات التى جرت فى هذه األيام ب ألنَّه وإن يكن والة األمـور قد كتموا أشد الكتمـان ا
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سـيو دى چـيرس سـفيـر روسيا دولـة ــــــــــــــــــــــــــــ سعـيد بـاشا حـليم الـصدر األعـظم وا
ـانيـا  فقـد ذاعت بعض األخـبار  واتـصل ببـعض الدوائـر من التى ـــــــــــــــــــــــــ سفـير أ
سألـة خطت خطوة جديدة فى سبيل احلل والواقع أكثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احلكومة أن ا

ـكـننى أن أقـول إن مـعـظم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا احلل  ا يـظـنون فـإنه 
طروح قد تقـررت وليس حتت الـنظـر اآلن ــــــــــــــــــــــــــــــــ ال  ما يـتعلـق بالسـياسـة فهـو ا
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ناقشة . اآلن على بساط ا
ــــــــــــــــــــــــــــ عليـها  فهى طريقة وسطى ب الطريـقة التى كان الباب العالى تمسك
فـكانت الدول تـعول علـيها فى الـبداية ألن كالً من الـفريق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة فى مثل هذه األحوال وهذه الطريقة تطابق الرأى الذى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم

٢٦ اجلارى .
وخالصــة الــقــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــتـى يــكــثــر فــيــهــا عــدد األرمن بــنــوع
خصوصى تـنقسم إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومـحمود شـوكت باشا ويـعيَّن لكل مـنطقة
ــــــــــــــــ أبدته  روسـيا فى أول األمر وهـو ضم الواليات وعـملهـا والية واحدة حتت والية
ـــــــــا بــــــــلـــــــــغت عـــــــــشــــــــر ســـــــــنــــــــوات ــــــــدة طـــــــــويــــــــلـــــــــة ــــــــــــــــــــ ســـــــــنــــــــوات ور
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أما تسمـيتهـا فمن حقـوق الباب العـالى  فهو يـعينهـما بإرادة شـاهانيـة  ولكنه قبل ذلك
زايا ـــــــــــــــــــ يبحث مـع سفراء الدول بحـثاً ودياً غير رسـمى لالهتداء إلى من تتـوفر فيه ا

زايا التى ـــــــــــ ا
ة والبد أن يطـلب من البعثـات األجنبـية التى فى خدمـة الباب الـعالى أن تعرض عـليه قا
فتش قصودة  فينظر إليها بع الرضى وتختار ا بأسماء الذين ترى تعيينهم يفى بـالغاية ا

منها .
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ـرجع الـذى يـجب الـرجوع إلـيه عـند بـقيت قـضـيـة أخرى ذات شـأن خـطيـر وهى تـعـي ا
فتشـ العمومي والوالة الـعمومي . فإن الدوائـر العثمانية ترى أنه ال وقوع اخلالف ب ا
رجـع غيـر عـثـمانى من غـيـر أن يـجحف ذلك ـكن حتـويل حق الـفصل فى مـثل هـذه احلـال 
ا هو حتكيم الصدر بسلطة الدولة  واستقاللـها أحياناً ومن رأى األستانة أن احلل الوحيد إ
األعـظـم فـهـو يـفـصل فى اخلالف من تـلـقـاء نـفـسه أو بـعـد مـشـاورة جلـنـة مـخـصـوصـة يـكـون

ستشارون األجانب الذين فى خدمة الباب العالى من جملة أعضائها . ا
هذا  وإذا نظرنا أوالً إلى أن مـسألة الچنـدرمه قد انتهت بـتسليم قيـادة الچندرمة الـفعلية
إلى اجلـنـرال الفـرنسـوى بومـان ومـعاونـيه األجانب . ثـانيـاً : إلى أن مـسألـة رد األمالك التى
ذابح التى حلَّت بهم فى عهد اضطر األرمن إلى التخلى عنـها يوم هجروا البالد خوفاً من ا
عبد احلميد سائرة سـيراً مرضياً  وهى على وشك التـسوية. ثالثاً : إلى أنه صدر فى األيام
نشورات الرسمية األخيرة قوان خصوصية قربت اسـتعمال اللغة احملليـة أمام احملاكم وفى ا
ـسـألة الـبـدل  الـعـسـكرى ورتـبت الـنـيـابة ونـظـمت مـسـألـة اخلدمـة الـعـسـكريـة فى الـواليـات 
الـنـسـبـيـة فى مـجـال الـواليـات ــ إذا نـظـرنـا إلى ذلك كـله نـرى أنه يـسـمح  لـنـا أن نـقـول ال إن
ـسـألـة األرمنـيـة خـطت خـطـوة إلى األمـام بل إنه لم يـبقَ سـوى خـطـوة أو خـطـوت إلدراك ا
صلحة الدولة ورغبة فى صيانة ذلك احلل الذى يتـوق إليه اجلميع شفقة فى اإلنسانية وحبـاً 

السلم العام .
وقـد أحلقت الـدوائر الـعثـمانـية الـعاليـة على شـكر دولـة البـرنس سعـيد بـاشا حـليم والـثناء
ــنـــاقـــشـــات عن ســعـــة الـــصـــدر وسالمــة الـــطـــويــة عــلـــيه مـن أجل مـــا بــدا مـــنه فى أثـــنـــاء ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من استقالل السلطنة العثمانية شدة العزم وسالمة الذوق .
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مسألة اإلصالحات فى أرمينيا

فـاوضات دائـرة بخـصوص مـسألـة اإلصالحات فى أرمـينـيا  وترى األستـانة ــ التـزال ا
طالبها  ولكن الباب العالى ال يُريد قبول أى روسيا أن احلالة تستدعى إجابة الدولة العلية 

سّ مسألة االستقالل. حل 

عدد ٥٧٩ اجلمعة  ٢ يناير ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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اتضح جلـياً أن حسن حتس بك والى وان
قد جال جـولة فى واليته  وهـو اآلن موجود

فى حكارى .
وقد علمنا بأن حتس بك يستطيع أن يحل

علقة ب الكرد واألرمن . سائل ا ا
وقد اعـتزمت اجلـمعـية األرمـنية فى وان أن
تُرسل مـندوباً من قـبلهـا للذهـاب إلى حكارى

شاكل . للنظر فى تلك ا
والـشائع أن حتـس بك أرسل بـرقيـة يشـكر
فـــيــهـــا األرمن عـــلى رغـــبـــتـــهم فى إزالـــة كل
خلف* مُـعلق بـينهـم وب األرمن وعـداً أكيداً

بإصالح أمورهم .

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ≥ X³ «
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صـدرت اإلرادة الــسـنـيــة بـالـتــصـديق عـلى
التعديل اآلتى فى قانون الواليات:

ـوظـفـون من عــارفى الـلـغـة (١) يُـنـتــخب ا
احمللية وانتخابهم يجرى بحسب القانون .

(٢) يــجــوز اســتــعــمــال الــلــغــة احملـلــيــة فى
احملاكم التى تُعينها احلكومة فى اجلهات .

(٣) الدرك والبولـيس فى اجلهات يكونون
من الـسـكــان األصـلـيـ  ويـصـيــر انـتـخـابـهم
ـــســــلـــمـــ عــــلى الـــنــــســـبــــة الـــعــــدديـــة مـن ا

. سيحي وا
(٤) الــقــوانــ والــنــظــامــات تُــنــشــر بــلــغــة
األكـثــريـة وبــالـلـغــة الـرسـمــيـة فى وقت واحـد

معاً.
(٥) األموال اخلاصة بالتعليم فى ميزانيات
الـواليــات تُـنـفق عــلى مـدارس األهــلـ عـلى
الطـريقة النسبيـة  وإذا كان هناك مخصصات
ـسـلـمـ االبتـدائـيـة يُخـصص مـثـلـها دارس ا

سيحي . دارس ا

oA œ ¨≥  ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ≥ X³ « ¨ ±≥∑∑ ‡ ∑∑ œbŽ



≤≥∂

ادة ١٠٣ كما يلى : (٦) عُدلت ا
(١) أن يكـون لكل واليـة مجـلس عمومى

ــشــارين  وتُــنــتــخب األقــضــيــة والــنــواحى ا
بــحـيـث يـكــون لـكل ١٢٥٠٠ ذكــر مــسـتــشـار
واحــــد  واجملـــلس الــــعـــمــــومى يُــــقـــرر عـــدد
ـسلـم األعضـاء على الـقاعـدة الـنسـبيـة ب ا

سيحي . وا
(٢) يـــجـــرى هــــذا االنـــتـــخــــاب بـــحـــسب

النظام.
وجب هذا (٣) على كل واليـة أن تعمـل 
ع . القانون  وتبدأ باالنتخاب فى الزمن ا
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ســـنــة األســـتـــانـــة فى ٣٠ كـــانـــون أول (*) 
١٩١٣ قــابل الــصـدر األعــظم ســفــراء الـدول
العـظـمى مقـابـلة طـويـلة دار فـيهـا الـكالم على
مــسـألــة اإلصالحــات فى واليـات األنــاضـول
الـشــرقى ومـا صـار إلــيه أمـرهــا . ولم تُـعـلن

فاوضات . نتيجة ا
ولـــكن احــــدى اجلـــرائـــد ذكــــرت فى هـــذا
الـصـدد أن الــصـدر األعـظم أكـد لــلـسـفـراء أن
احلــكــومــة ال تُــريــد أن تــقـتــصــر عــلى إصالح
األنــاضــول الــشــرقى  بل ســتُــعــمــمه فى كل

الواليات . وذلك ما تُؤيده الدول .

oA œ ¨≥  ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ≥ X³ « ¨ ±≥∑∑ ‡ ∑∑ œbŽ

(*) ديسمبر .
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االتـــفــاق قـــريب بـــ احلــكـــومــة
واألرمن بـشـأن االنـتـخـابـات . وهو
ـسـألة األرمـنـية . ال يُـغـير شـيـئاً من ا
أمَّا مع بـطريركية الـفنار فاخلالفات

كــــثــــيــــرة بــــشــــأن عــــدد الــــنـــواب 
ومرشيحهم* .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ µ 5MŁô« ¨±∂∞¥ ‡‡ ≤∞∏ œbŽ

* الصحيح : ومرشحيهم .
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ُـكاتـبها فى نـشرت جريـدة (الطـان) رسالة 
األستانة هذا تعريبها :

ــفــاوضــات اجلــاريــة اآلن بــ روســيـا إن ا
والــــبــــاب الـــعــــالى بــــشــــأن اإلصالحــــات فى

األنضول الشرقى مبنية على ثالثة أقسام :
أوالً ــ تـقول روسـيا إن مسـئلـة االنتـخابات
ــســـلــمــ يــلــزم أن تـــكــون مـــتــســـاويــة بـــ ا

واألرمـن. أمـا الــبـاب الــعـالى  فــسـيــقـول إن
االنتخابات ستكون ضمن دائرة العدد النسبى

ب كل الطوائف .
نضمة ثانياً ــ تقـول روسيا إن الرسومـات ا
التى جتـمع حتى اآلن يـجب أن يصـير توزيـعها
ـا يـخـصهـا من أيـضـاً عـلى الـطـائـفـة األرمـنـيـة 

عارف بواسطة رئيس روحى . ا
أمـا الـبــاب الـعـالى  فـيــقـول إن هـذا األمـر

يتعلق بأساس احلاكمية فيجب رده .
ثــالـــثــاً ــ تـــطــلب روســـيــا إلـــغــاء اآلاليــات
احلـمـيـديـة  أمـا البـاب الـعـالى فـيـقـول إن هذه

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ µ 5MŁô«
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اآلاليـات أصبـحت عـسـاكـر منـظـمـة ال يُـمكن
إلغاؤها .

ويـقـول مُــكـاتب الـطــان إنه بـعـد اجــتـمـاعه
ـسـيو دوكـيـرس سـفـيـر روسـيـا فى األسـتـانة بـا
سأله عن رأيه فى مسائل اإلصالح فى أرمينيا
ـفتـشـ األجانـب الذين قـرر الـباب ووظيـفـة ا
الـعالى قبـولهم  فـأجاب بأنه تـقر مبـدئياً اآلن
ـفـتــشـ األجـانب فى أرمــيـنـيـا وإذا تـعـيــ ا
حـــصل بــيـــنــهم وبـــ الــبــاب الـــعــالى خالف
يـراجع به إلـى الـبـاب الــعـالى لـيــحـله  ولـكن

فتش يطلعون السفراء على ذلك . ا
وقال أيـضاً  وقـد تـقرر أن يـكون مـندوب
لروسيا فى مجلس الـديون العمومية العثمانية
ـــايــة وقــد وافـــقت روســـيــا عـــلى ضم ٤ فى ا
بـزيادة اجلـمـركـيـة . وعالوة عـلى ذلك  فإن
ـــســئــلــة روســيــا ســتُـــســاعــد الــبـــاب الــعــالى 
االسـتـقـراض الـكـبـيـر الـذى سـتُـقـرضـة فـرنـسـا

للدولة العلية .
وروت جـريـدة نـويه فـرايه بـراسـه أن سـفـير
ـسـيـو دوكـيرس تـفـاوض مـع فـخـامة روسـيـا ا
الصدر األعظم مليـاً لتنفيـذ إصالحات أرمينيا

وأصبح االتفاق ــــــــــــــــــ
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مسألة اإلصالحات فى أرمينيا

ـشـروع األسـتـانـة ــ عــلـمت من مـصـدر مـوثـوق بـه أن احلـكـومـة الـعـثـمـانــيـة تُـريـد حتـويـر ا
انى حتويراً يجرده من صبغته التى ترمى إلى جعل اإلصالح حتت مراقبة أوربا الروسى األ

ولكن يُظن أن روسيا ترفض اقتراح تركيا فى هذا الصدد.

عدد  ٥٨١  االثن  ٥ يناير ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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أخبار خارجية

اإلصالحات األرمنية
أرسل مُـكاتب الديـلى تلغراف فى
بـاريس يقـول إن بوغـوص نوبـار باشا
طـلب مــنه أن يُــصـحح خــطـأ وقع فى
روايـة إحــدى الـشـركــات الـبــرقـيـة فى
بـنـاء أرسـلـته من األسـتـانـة بـتاريخ ٢٢
ــاضى  حــيث قــالت إن ديــســمــبــر ا
رئــيس الــبــعــثـة األرمــنــيــة فى بــاريس
واحلـقيـقـة أنه رئـيس الـلـجـنـة الـوطـنـية
األرمنـية التى عـينـها البـطريـرك للنـيابة
عن جــــمـــيع األرمن . والـــفـــرق بـــ

االثـنــ عـظـيـم ; ألنه ال يـوجــد غـيـر
احتـــاد واحـــد أرمـــنى وتـــوجــد خالف
ذلك جلان أرمـنـية مـتنـوعـة فى باريس
وغيرها وبـعضها ثورى النزعة . وقد
صــمم نــوبــار بـــاشــا نــهــائــيــاً عــلى أن

يجعل باريس محل إقامته .
وقــالـت شــركـــة روتــر فى نـــبــأ من
األســتـانـة إن نـتـيـجــة اجـتـمـاع الـصـدر

عدد  ٩٧٤   الثالثاء ٦ يناير ١٩١٤  ص ١ القاهرة
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ــانــيــا األعـــظم مع ســفــيـــر روســيــا وأ
كـانت مُـرضـيـة وداعـيـة إلى األمل فى
حـــسم اإلشـــكــال اخلـــاص بـــتــنـــفـــيــذ
اإلصالحــــات فى الـــواليـــات الـــست
الشرقية . ويعتقدون أن الباب العالى
سـيـتـغـلب عـلى كل الـصـعـاب بـتـعـي

فتـش األجانب الـذين يُعهد إلـيهما ا
ـنـطـقـتـ الـلـتـ أمـر الـتـفـتـيش عـلى ا

تتألف منهما الواليات الست .
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ـفـاوضـات جـارية قـالت إقـدام : لـم تـزل ا
ب الدولـة وسفراء الدول الـعظام عـلى مسألة
ـفـاوضـات سـفـير إصالح أرمـيـنـيـا . ويتـولج ا
ـسـيـو دوكــيـرس بـاسم دول االتـفـاق روسـيـا ا
الثالثى والبارون والـكنها باسم دول احملالفة

واد اآلتية : ذاكرة على ا الثالثية وأساس ا
١ ــ يُعين الـباب الـعالى والـياً عثـمانـياً على
الـواليــات الـشــرقـيـة بــاسم (والٍ عــام) يـوجـد
ــعــيــته مــشــاور أو مــشــاوران من كل حــلــقــة

دولية.
٢ ــ إذا حــــــــــدث خــالف بــــــــــ الــــــــــوالـى
ـــشـــاورين  يـــفــصـل فــيه الـــبـــاب الـــعــالى وا

والسفراء معاً .
٣ ــ يـجتـمع اجملـلس العـمومى الـذى يؤلَّف
مـن أعـــضـــاء الـــواليـــات الـــسـت الـــذين عُـــيَّن
ــسـلــمـ والــنــصف اآلخـر من نــصـفــهم من ا

سيحي مرت فى السنة . ا
(الــرأى الــعــام) ال تــقــبل احلــكــومــة بــهــذه

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ∂ ¡UŁö¦ «
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الشروط على ما نظن ألنها عزة نفس األمة .
وتقول (غازت دوفـر انقفـورتر) إن الصدر
األعـظم ســيٍـبـين لـلـسـفــراء رسـمـيـاً بـأن الـبـاب
الـعـالى مـعتـزم عـلى إدخـال اإلصالح بـصورة
قــطــعـيــة عــلى واليــات أرمـيــنــيـة . وســيُــطـلع
السفراء على عـزم الباب العالى قبول الالئحة
الـتى وضـعـهـا الـسفـراء قـبل بـضـعـة أشـهـر بـعد

إدخال بعض التعديل عليها .
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روت اجلـــــــــون تـــــــــورك أن والى
واليـة (وان) قد تـوفـق حلسـم الـنزاع
الــقـائـم بـ األكــراد واألرمن بــشـأن

األراضى الواقعة ضمن واليته .

 ËdOÐ ¨≥ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ∑ ¡UFÐ—_« ¨±∂∞¥ œbŽ
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بُــــثت الــــيــــوم مـــؤدى رســــالـــة
وردت من األسـتانـة إلى لـندن فى
٢٥ الفارط  ويُـشتم منها أن آراء
كـاتـبــهـا فى حـال تـركــيـا احلـاضـرة
ستقبلة مختلف كل االختالف وا
عما يُصوره مراسلون كثيرون من
إنــكــلــتــرا وســواهم وهــذا مــؤدى

الرسالة :
وقف فى العـاصمة العثمانـية أخذ بالتحـسن  بعد أن كان حرجاً للـغاية فإن مسألة وإن ا
انـية العسـكرية تعـتبرهـا الدوائر السـياسيـة قد انتهت رغـماً عن االحتـجاجات التى البعـثة األ
سألة تظهـر حينـاً بعد آخـر فى بعض الصـحف األوربية . وفـضالً عن ذلك  ثبت أن هـذه ا
لم تـؤدِ إلى تـوتـر فى عالئق الـبـاب الـعـالى والـسفـارة الـروسـيـة رغمـاً عن أن صـحـفـاً عـديدة

حاولت جهدها حمل العموم على االعتقاد أن اخلالف ناشب بينهما .
ـسيـو دى چير إن الـشعـائر الوديـة الشـخصيـة ب الـبرنس سـعيد حـليم الـصدر األعظم وا
اضى  ولم يكدر صفوها أقل كدر حتى أن السفير لم سفير روسيا لم تزل كما كانت فى ا

يطلب من حكومة األستانة باسم حكومة القيصر شيئاً خارقاً للعادة .
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وقــد حتــقق اآلن لــلــجــمــيع أن
البـعثة التى يرأسهـا الچنرال ليمان
ڤـون سنـدر أو ليمـان باشـا ال غايه
لها وال مهمة عليها سوى تدريب
اجلـيش  وسوف ال يـكون لـكبـير
البعثة حق أو فرصة لالشتراك فى
ســــيـــاســـة الـــبـــاب الــــعـــالى أو فى

تعلقة بشؤون تركيا الداخلية واخلارجية . األمور ا
ـاذا اخـتصت ـسـألـة تـمـامـاً ولم يـبقَ بـعـدها إال سـؤال تـنـاقـله الـنـاس وهـو« سُـويَّت هـذه ا
انـيـا دون سـواها من الـدول?» ولـكن هذا احلـكـومـة العـثـمانـيـة بتـنـظـيم جيـشـهـا ضابـطـاً من أ

السؤال ال أهمية له بحد ذاته بعد هجوع العواصف فى باريس وبطرسبرج .
سألة وهنالك خال ما تقـدم مسألة بالغ الواصفـون بوصف أهميتها وهـول مراقبها وهى ا
راسل إنه العربية الـتى قيل أخيراً إنها أخـذت شكالً مخوفاً فى حوار الـبصره . ويقول هذا ا
تـأكـد له من أفضل األنـديـة الرسـمـية أن نـعيم بك مـبـعوث الـبـصره الـسابـق فى مجـلس األمة
قـيم حاالً فى األستـانة تلـقى بالبـرق جواباً عـلى كتاب كـان قد بعـثه مستـوضحاً  تـفاصيل وا
األحــوال . وفى اجلـواب إنــكـار قــاطع لـكل اإلشــاعـات الـتـى تـنـوقــلت عن الـبــدء بـثـورة أو
الـتـأهب حلركـة انفـصال عـن السـلطـنة  وقـد أمـضى اجلواب عـدد من زعمـاء الـبصـره بيـنهم

طالب بك النقيب الذى دعى زعيم احلركة الثورية ضد حكومة األستانة .
سألة األرمنية  فلم تـعُد أمراً وهمياً  بل هى تستحق كل التفات واهتمام غير أن وأما ا
لـدى البـاب العـالى طريـقـة حللـها يـظهـر أنهـا سـتُرضى األقـوام الطـالبـ اإلصالح وال يزال
ـسلـم من الذين راقـبة األوربـية اعـتقاداً مـنه أنهـا تُؤدى إلى إثارة الـبغـضاء بـ األهل وا ا
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تـــوظــفـــهـم الـــدول إلدارة شــؤون
أرمــيـنــيـا  ثم إنــهـا تُــذهب بـهــيـبـة
احلكـومة الـعثـمانـية عـلى ح هى
ضـــــــروريـــــــة إلجنـــــــاح أعـــــــمــــــال
اإلصالح. وبـهـذا االعـتـبـار عـوَّل
الـبـاب الـعـالى أن يـعـود إلى خـطته
األصــلـيــة وهى تـســمـيــة مـفــتـشـ

أجـنــبـيــ لـلـمــنـطـقــتـ فى شـرقى
فتـشان تـخوّلـهما احلـكومـة سلطـة تامـة ومحددة تـضمن تـوفير األناضول ومـتى عُ هـذان ا

قصودة ثم إن مدة كل منهما ستستغرق عدة سنوات . الفائدة ا
فـتش . ويرفض البـاب العالى كل طريقة سألة فهـو انتقاء ا أما الـوجه العسير من هـذه ا
ا يهوى من هذا القـبيل . ولكن يعتقد بعضهم أن لفضها ما لم تكن له احلرية التـامة ليعمل 
نـاسبـ ال تمس االسـتقـالل العثـمانى مـباحـثة الـدول التى تُـسهل مـهمـة انتـقاء األشـخاص ا

وعليه يجدر باحلكومة العثمانية أال تعترض .
وقـد بـقى بـعـد كل ذلـك مسـألـة إعـادة أمالك األرمـن إلـيهـم وهى الـتى اغـتـصـبـهـا األكراد
ذابح الـتى دبرها لهم عـبد احلميـد السلطان منـهم ح فروا جميـعهم منهـا طلباً لـلنجاة من ا
السابق  ويظهر أن احلكومة تُفكـر فى ذلك تفكيراً جدياً ومعها مسألة تنظيم الچندرمة التى

ستُعطى قيادتها الفعلية للچنرال بومان األفرنسى وأعوانه الضباط .
أما مـاليـة تـركيـا  فلم تـزل بـحال سـيئـة  وقـد انقـضت ستـة شـهور دون أن يـتنـاول قسم
وظـف رواتـبهم  ولـكن البـاب العـالى قد تـفاهم أخـيراً مع احلـكومـة الفـرنسـوية كـبيـر من ا
فاوضات التى دارت بينهما  وأصبح مُنـتظراً زوال الغُمة وثبت أن علة التأخير عن نتيـجة ا
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قبض قيـمة القـرض اجلديد الـكبير
ــانـيـا ـفــاوضـات مع أ هى تــعـقــد ا
فـــإن الــتــفـــاهم عــلـــيه مع فـــرنــســا
ضــــــرورى  ولــــــذلـك قــــــدم إلى
األســـتــانــة جــاويــد بـك لــيــســتــقى
تـعــلـيــمـات جـديــدة وسـيــعـود إلى

باريس وبرل .
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روت اجلــون تـــورك أن والى وُان وفق إلى
حــسم مـسـألــة األراضى بـ األرمن واألكـراد

فى قسم من واليته .
v UF « »U³ « »«uł
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األستانة فى ٧ ك ٢ (*) .
كان يـوم أمس موعـد تسـليم الـباب الـعالى
ـانى بـشـأن جـوابه عـلى االقـتـراح الـروسى األ
إصـالح األنـــاضــــول فـــأُرجـىء ألن مـــجــــلس

الوكالء لم يُكمل درسه .
عـلى أن الـبـاب الـعـالى أرسل الـتـعـلـيـمـات
إلى ســفـرائـه فى عـواصـم الـدول  وفــيــهـا أن
الـــضـــرورة تُـــوجب عـــلى الـــدولـــة أن يـــكــون

ــفـتــشــون األجـانب مــأمـوريـن عـثــمـانــيـ  ا
راقبة الدولية . وعليه ترفض احلكومة مبدأ ا

«اإلصالح» 
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(*) يناير .
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ـعـارف تُـدقق فى أمـر فى إقـدام أن نـظـارة ا
ــــدارس فى الـــواليــــات الـــشــــرقـــيـــة إصالح ا

وتأسيس مدارس جديدة.
الفيالق العثمانيةالفيالق العثمانية

مراكزها وقوادهامراكزها وقوادها
أشــكـل عــلى الــكــثــيــرين مــراكــز الــفــيــالق
العـثـمانـية بـسـبب التـبدل الـذى جـرى فيـها فى
اآلونـة األخيـرة  فأجـابه لطـلـبهم نـنشـرها مع

مراكزها وأسماء قوادها اجلدد :
القائد ركز  ا

األول  األستانة ليمان باشا
حسن عزت باشا الثانى  تكفورطاغى

الثالث  أدرنة     أسعد باشا
       يانيه لى
الرابع     أزمير   برتو باشا

أنقره    فخرى باشا  اخلامس 
حلب   على رضا باشا السادس

الركابى

oA œ ¨ ≤  ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ±∞ X³ « ¨ ±≥∏¥ ‡ ∏¥ œbŽ
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السابع    اليمن  توفيق باشا
الثامن     دمشق        محمد على باشا

التاسع    أرژجنان     فوزى باشا
العاشر     أرضروم    ضيا  باشا
وان       غالب باشا احلادى عشر
وصل     أسعد باشا الثانى عشر     ا
  البيروتى

بغداد    حسام الدين باشا الثالث عشر
بـ هـؤالء الــقـواد أربـعـة من أبــنـاء الـعـرب
وهم حسـن عزت باشـا قائد الـفيـلق الثانى من
أهـالى حلب  وعلى رضا بـاشا الركابى وهو
دمشـقى  وتوفـيق باشـا قائـد الفـيلق الـسابع
وأسـعـد بــاشـا قـائـد الـفـيــلق الـثـانى عـشـر وهـو

بيروتى ويدعى البعض أنه لبنانى .
أمــا قـائــد الـفــيـلـق الـثــامن (دمـشق)  فــقـد
ا كـان هـنا رئـيسـاً لألركان عـرفه الـدمشـقيـون 

احلربية .
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رُوى عـن األســتـــانــة فى أوائل
اجلارى أن حـكومتـها لم تبـلغ بعد
قـراراً نـهـائـياً بـخـصـوص بـروغرام
اإلصالحـات الـتى سـتـدخل عـلى
الواليات الست األرمنية  إال أن
الـــصـــدر األعـــظم يـــجـــلـــو روحــاً

انـيـة حـتى أن حكـومـتى بـطرسـبـرج وبـرل ـطالـيب الـروسـيـة األ سـلمـيـة حـرة فى مـعامـلـته ا
ترهنتا عن رغبتهما في حتامى كل عمل من شأنه تخديش عواطف العثماني .

وإذا كان ما بـلغ الصحف احمللية فى األستانة صحيحـاً ; فإن الباب العالى سيُضَّحى شيئاً
سـتقـبل . وهنـا أشار ولو نـفيـساً فى احلـال احلـاضرة عـلى مذبح مـنافـع جمـة يتـمتع بـها فـى ا
سـلمـ فى اجملالس ـسلـم وغـير ا راسل إلى اخلالفـات التى قـيل إنهـا قائـمة حـول نيـابة ا ا
انـى بتـأليـفـها ألهـالى أرمـينـيـا العـثـمانـية الوطـنـية الـعـامة الـتى يـقضى الـبروغـرام الـروسى األ
ومـنهم . ويُقـال إن الدول تـلح بوجـوب مراعـاة التسـاوى فى النـيابـة  ولكن يـعزو بـعضهم
ـســلـمـ وهم إلـى الـبـاب الــعـالى أنه يُـقــاوم الـبـروغــرام من هـذا الـقــبـيل وحــجـته هى أن ا

األكثرون فى الواليات الست التى ينوى إصالح شؤونها* .
ائـة  أو لهـم األكثـرية أو أن عـددهم أقل قـليالً هل ـسـلمـون يـؤلفـون عشـرة بـا إذا كان ا
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* الصحيح : شئونها .
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مــجــمــوع الــنــصــارى والــيــزيــديـة
ـــــذاهب وســـــواهـم من  أبــــــنـــــاء ا
القالئل هـناك  فهنـيئاً لـك مسألة
يــجب عـلى احلـكــومـة الـعـثــمـانـيـة
اعــتـبــارهــا والـتــأمل فـيــهـا  وهى
وجـوب تعـديل رغـبـتهـا الـطـبيـعـية
ـسلم ; فى جـعل األكثرية من ا
ألنه إذا قــبــلت الــدول بــبــروغـرام
ــســاواة  فــإن آخــر يُــبــنى عــلى ا
اخلـطـر يُـهـدد إدخـال اإلصالحات
كـما كانت احلال فى مـكدونيا يوم
حـــــــاولـت األســـــــتـــــــانـــــــة إصالح
أمورها. وتـاريخ البلـقان احلديث

ـلوء نـهياً عـن السمـاح لألقلـيات بـاالنضمـام إلى األكثـريات أو مـحاولة األقـليـات احلصول
على السلطة بواسطة القتال وكل ما يتبعها من اخملاوف .
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مشروعات اإلصالح

فى أرمينيا

ُكاتب الديلى تلغراف فى األستانة
ــا ال تــمــضى األيــام األولى من ر

الـــعــالم اجلـــديـــد حــتـى يــكـــون قــد 
سـألـة األرمنـية . االتفـاق علـى حل ا
وإنا لـنرى التـكتم شديـداً حول ما دار
مـن احلـــديـث بـــ الــــصـــدر األعــــظم
الــبــرنـس ســعــيـــد بــاشــا حـــلــيم وبــ

انيـا . ولكن رغماً سفيرىّ روسـيا وأ
من هـذا التـكـتم  قد وقـفنـا على شئ
وضوع التقطناها من من احلقيقة فى ا
فـتـات بـعض األلـسن . وعالوة عـلى
ذلك  فــإن بــعض الـدوائــر الـتى لــهـا
صــلــة بــرجــال احلــكــومــة واحــتــكــاك
ـسألـة وتـقول إن احلـالة تتـحـدث فى ا
قد حتـسـنت كثـيـراً وصـارت فى طريق

النجاح .
وفـى الــــواقع  فـــــإن كل شئ قــــد

عدد  ٩٧٧   األحد ١١ يناير ١٩١٤  ص ١ القاهرة
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تــمـــشَّـى إلى األمـــام وأعـــتــقـــد أنى ال
أُخــطئ إذا قُــلت إن األمــر قــد  ــ مــا
ـــســائـل الــرســـمـــيــة عـــدا فى بـــعض ا
ـفـاوضــات الـسـيـاسـيـة ــ ووُضـعت وا
ـبـاد األسـاســيـة الـتى تُـبــنى عـلـيـهـا ا
ـــســألـــة . وإنى كــمـــا صــرَّحت حل ا
سـابـقــاً أوكـد أن ذلك احلل وسط بـ
احلـل ويـوفق لـلمـشروعـ اخملـتلـف

شروع الـلذين كانـا موضع اخلالف ـ ا
ـشـروع الـذى قــدمه الـبـاب الــعـالى وا
الـــــذى قــــــدمـــــته الــــــدول األوربـــــيـــــة

العظمى.
ـشـروع اجلـديـد تـعـيـ ويـتـضـمن ا
ـنطـقتـ اللـت مـفتـش أجـنبـي فى ا

ـرحــوم شـوكت بـنــاءً عـلى مــشـروع ا
بـاشـا تـتـألـفـان من الـواليـات األرمـنـية
الــــست الـــتـى أغـــلب ســــكـــانــــهـــا من
العنـصر األرمنى . وأمـا فكرة تـوحيد
الواليات الست وحتـويلها إلى مديرية
كـــبـــرى يُــــديـــرهـــا حـــاكـم عـــام الـــتى
اقتـرحتـها الروسـيا فقـد أُلغيت . ومن
ـفتـشـ الـعـام جهـة أخـرى  فـإن ا
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سـيكـون نـفوذهـما شـامالً حتى أن فى
ــوظــفــ . وكــان وســعــهـــمــا عــزل ا
الـبـاب العـالى مُـعـارضـاً فى هـذا األمر
قــبالً وتــكــون مـدة اســتــخــدام أولـئك
ا كانت فتشـ طويلـة األجل  ور ا
ــــدة خــــمس ســــنــــوات أو عــــشــــر .
ويـــــكــــــون لـــــلـــــبــــــاب الـــــعـــــالـى حق
اختـيارهـمـا. وتصـدر بـتعـيـنهـما إرادة
ســـنـــيـــة كـــمـــا هـــو احلـــال فى تـــعـــيــ

ـــوظـــفـــ الـــكــبـــار فى الـــســـلـــطـــنــة ا
الــعــثــمــانــيــة ولـكـن فى بــاد األمـر
سـيـكـون اخـتـيـارهـمـا ــ بـصـفـة ودية ــ
بعد مفـاوضة ب وكالء الـدول بصفة
غـــيـــر رســــمـــيـــة إلرشــــاد احلـــكـــومـــة
الـعـثــمـانـيـة إلى األشــخـاص الالئـقـ

ـهمة . ومـن احملتمل أن لـلقـيام بـهذه ا
يقدم سـفراء الدول كـشوفات بـأسماء
ـرشــحـ الـذين يـرونــهم أهالً لـهـذه ا
الـوظيفـة ليخـتار البـاب العالى مـنها ما

يوافقه .
ولكن ال يزال هـناك مسـألة خاصة
لـم يُـفـصل فــيـهــا بـعـد . وهى مــسـألـة
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الــفـصل فى اخلالفــات الـتى قــد تـنـشـأ
ــفــتـشــ أو كالهـمــا وبـ بــ أحـد ا

احلـاكم الـعــام لـلـواليــات. ويـقـولـون
ستحيل فى الدوائر العـثمانية إنه من ا
أن يُعـهد بأمـر هذه العـمليـة ألحد غير
احلـكـومة الـعـثـمانـيـة التـى لهـا وحـدها
احلق فى تــدبـيــر كل نـظــام وال يُـمـكن
السـماح ألحد بـالتـداخل فى الشؤون
الــــتـى هى من اخـــــتــــصـــــاص جاللــــة
الـسـلــطـان وتـتــصل مـبـاشــرة بـالـدولـة

ويكون لها مساس باستقاللها .
ويــعــتــبـرون فـى األسـتــانــة أن هـذه
ـسـألـة يـلـزم أن يـوكل أمـر الـتـحـكـيم ا
فيـها إلى فخامـة الصدر األعظم  إما
ـفـرده أو بـعـد أخـذ رأى جلـنـة خـاصة
ـسـتشـارون األجانب تـؤلَّف ويـكون ا
الـذين فـى خـدمــة الـدولــة مــشـتــركـ

فيها.
ـــــا يـــــجب ذكـــــره أن مــــســـــألــــة و
الـچـنـدرمـة قـد انـتـهى االتـفـاق عـلـيـهـا
وأوكل أمـرهـا إلى الـچـنـرال (يـومـان)
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وزمـالئه من الــضــبـاط األجــانب (٢)
إن مسألـة استرداد األراضى التى نزح
عـنهـا أصحـابهـا وتركوهـا على وشك
االنتهاء (٣) إن مسـألة استعمال اللغة

احملليـة الوطنـية أمام احملـاكم وفى األوراق الرسمـية فى تلك األقـاليم وفى مجـالس الواليات
سنونة لنظام وإدارة تلك البالد . البادية الذكر قد  الفصل فيها أخيراً بوضع القوان ا

ـسائل إلى هذا احلد بـأن ذلك يُعد خطوة ويحق لنـا القول بعـدما وصلت احلال فى تلك ا
سألة األرمنية  بل التزال هناك خطوة أو خطوتان للوصول إلى إلى األمام فى سبيل حل ا
صـلحـة السالم ـطلـوب لتـوفيـر راحة اإلنـسانـية  أو بـاألحرى لـرفاهـية تـركيـا و ذلك احلل ا

العام.
وتُـثنى الـدوائر الرسـميـة ثناءً طـيبـاً على مـهارة وإخالص البـرنس سعـيد باشـا حلـيم وبُعد
فـاوضـات بـحنـكـة ومـحافـظـة بكل نـظـره وسعـة إدراكه ومـقـدرته الفـائـقـة فى إدارة دوالب ا

مهارة ووداعة وثبات عظيم على مبدأ استقالل السلطنة العثمانية .
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تركيا واإلصالحات

جـاء فى جـريـده الچـون تـرك حتت
هذا العنوان ما يأتى :

ـاتن رسـالـة برقـية نشـرت جـريدة ا
مـن مُـكــاتــبــهـا بــاألســتــانـة ذكــر فــيــهـا
شروع باد العامة التى بُنى عليها ا ا
الــذى يــعــده الــبـاب الــعــالى إلصالح
أرمـيـنـيـة  وقـد زعم هـذا الكـاتب أنه

أخذها من مصدر رسمى  .
أمـا نـحن  فـنـعـتـقـد بـأن مـا نشـرته
اتـن لهـذا الـكـاتب ال يُـطابق جـريـده ا
احلـقـيـقـة  وبـعــبـارة أخـرى نـقـول إنه
بـاد الـعـامـة التى ليس فـى شئ من ا

شروع . بُنى عليها هذا ا
إنــنـا نــعــلم أن خـطــة اإلصالحـات
التى تدرسهـا حكومة جاللة السلطان
إيجـابيـة فى حـ أن ما نـشرته جـريدة
ــاتن يــدل عــلى أنـهــا ســلــبـيــة ألنــهـا ا
نـــشـــرت مــبـــاد ال تُــريـــد احلــكـــومــة

عدد  ٥٨٦  األحد ١١  يناير ١٩١٤  ص ٢ القاهرة
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الـعـثـمـانـيـة قـبولـهـا وظـهـر أنـهـا تُـريد
ـسـألـة بـذلك أن تُـعــرف قـراءهـا بــأن ا
األرمــنـيـة يُـمــكن حـلـهـا بــعـمل بـعض
إصالحـات سيـاسيـة  كـتعـيـ بعض
ـستشارين احلكـومي لألرمن ومنح ا
هـؤالء بـعض االمـتـيــازات الـسـيـاسـيـة
والـتـعـليـمـيـة والقـضـائيـة  فـعـلى هذه
احللـول تُبـنى بـعض الدول الـتى تـعنى
سألة األرمنية أعمالها . وهذا يدل با
عـلى مقـدار نـزقهـا ونظـرهـا السـطحى
ـسـائل احلـيـويـة ألمـة عـلى فى درس ا
ح أنـها تدَّعى فى الـوقت نفـسه أنها

تعنى بأمرها أكبر عناية .
و يظـهر أنه يوجد مسـألتان أوليتان
قــد غــفـلـت عـنــهــمـا أذهــان من وقف
ــدافع عن األرمن فى نــفـسه مــوقف ا
ح أنهـما شغلـتا احلكومـة مدة كبيرة
ـــا كـــابـــدته من مـن الـــزمن بـــالـــرغـم 
الــصـعــاب أثـنــاء احلـرب . أمــا هـاتـان
سألتان  فهما مسألة تأم السكان ا
ومسـألة األراضى. على أنـنا نسـتطيع
أن نقـول إن مـسألـة تأمـ األهـالى قد
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انـتـهت  ألن اللـصـوص الذين كـانوا
يـجـولـون فـى الـواليـات الـشــرقـيـة من
آسـيــا ويــكــدرون صــفــو األمن الــعـام
فـيـهـا قـد أُبـيـدوا عن آخـرهم  وذلك
بهـمة الضباط واجلنـود الذين استطعنا
إرســالـهـم إلى هـنــاك ولم يـبقَ عــلـيــنـا
جلــعل هــذا الـعــمل كـامالً إال تــطـهــيـر
البالد من رواد الـشـر الذين ال يـزالون
هــنـاك والــذيـن يــسـعــون فـى تـســمــيم
نفـوس سكـان هـذه اجلهـات اخمللـص
بـتحـريضـهم على الـثورة والـفوضى
ونــحن نـعــتــقــد أن احلـكــومــة البـد أن
تـقضى علـيهم فـى القريـب العاجل .
ــســألــة الــثــانــيــة  فــهى مــســألـة أمَّــا ا
ــرتـــبــكــة ـــســألـــة ا األراضـى تــلك ا
كن حلها إال بالطرق والشك أنه ال 
اإلداريـة وبــعــد إنــفـاق مــبــالغ طــائــلـة
تُـــنــفــقــهــا احلــكـــومــة وهى مــســتــعــدة
إلنـفـاقـهـا كـمـا أنـهـا مـسـتـعـدة لـتحـمل
نتائج األغالط التى نشأت عن النظام
الـقد ومـسؤولـة عن احلالـة الراهـنة
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إال أنـهـا ال تـسـتـطـيع الـقـيـام بـذلك إال
ــوارد فى الـــيــوم الـــذى تــوجـــد فـــيه ا

الكافية .
على أن الدول تـركت جانباً هات

ـــســـتــقـــبل ـــســـألـــتــ ذاتـى الــشـــأن  ا
اإلصالحات أو أحـلَّتـهمـا احملل الثانى
سائل ثانوية من األهمية  واهتمت 
أال وهـى الــتــداخل مـــبــاشــرة فى هــذا
الـعـمل الـضـرورى بـواسـطـة مـوظـف

تعينهم وتابع إليها ال يعرفون الباب
الــعـالى إال عـنـدمـا يـريــد تـنـفـيـذ عـمل

فيأخذون فى عرقلته  .
ومن هـنـا تـعلم األسـبـاب الـقـوية
الـــتى حــمـــلت الـــبــاب الـــعــالـى عــلى

شروع . معارضة هذا ا
فــأول هــذه األســبــاب هــو أن هـذا
ـــشــروع ال يـــتـــفق و ســـيــادة الـــبــاب ا
الــعـالـى  وفـضالً عن هــذه احلــقـيــقـة
الـتى ال تــفـيـد يـظــهـر أنه من احملـقق أن
ــــانـى لــــيس ــــشـــــروع الــــروسـى األ ا
الـــغـــرض مـــنه إال جـــعـل األنـــاضــول
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الــــشــــرقــــيــــة مــــوطــــنــــاً لــــلــــدســــائس
واالضطرابات والفوضى .

وهـذه وال شكَ سـتـؤدى بـاألهالى
إلى الفناء هؤالء األهالى الذين تزعم
ـانيـا وروسـيا أنـهمـا تـريدان إنـقاذهم أ

بالتداخل األجنبى  .
كـما أنه يـعـلم أيضـا األسبـاب التى
حـمـلت الـبـاب العـالى عـلى مـعـارضة
االعــتـراضـات اخلـاصـه بـتـعـيــ نـسـبـة
أعــــضــــاء اجملـــالـس اإلداريـــة لــــواليـــة
األنـاضول الشـرقية تـعييـناً استـبدادياً
ألن هـذه الـنـسـبـة يـجب تـعـيـيـنـهـا بـعـد
مـعــرفـة عــدد الـسـكــان وهـو مــا يـقـوم
بـعـمـله الـباب الـعـالى حـيث عـ أحد
الفرنسيـ لالحصاء غير منتظر طلب

أحد أو اقتراحه .
وال شـك أن مـــــســــألـــــة تـــــمــــثـــــيل
سألة اجلنـسيات مرتـبطة ارتـباطاً تامـاً 
التمثيل النسبى على أن حزب االحتاد
ـــســألـــة حالً لم والـــتــرقـى حل هــذه ا
تــسـتــطع احلــكـومــة ألســبـاب شــرفــيـة

ودستورية تنفيذه .
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إن تمـثيل اجلـنسـيات مـسألـة بعـيدة
عن أن تـعـنى بـهــا الـواليـات الـشـرقـيـة
لألنــاضـول وحــدهـا  ألنَّ مــثل هـذه
ــســائـل تُــعــنـى بــهــا اإلمـــبــراطــوريــة ا
الـعـثــمـانـيـة كـلـهــا  وتـلك حـقـيـقـة ال
يُــنــكــرهــا مــواطــنــونــا األرمن وهم ال
يــؤازرون اقــتـــراحــاً من شــأنـه تــعــيــ

الـنـسـبـة تـعيـيـنـاً اسـتـبـداديـاً . وعـليه 
فمن الواجب عليهم أن يطلبوا معرفة
عددهم بـالـضبط لـتعـيـ عدد نـوابهم
فى مـــجــلـس الــنـــواب أو فى اجملــالس

األخرى.
إن من يــريــد أن يُـنــشىء فى بالدنـا
قــوانــ اســتــثــنــائــيـة ال شـكَ يــريـد أن
يـحـفـر الــهـاويـات بـ الـعــنـاصـر الـتى
يتألف مـنها وطنـنا  وأن يُلقى بـينهما
بــذور الـشـقـاق والـنــزاع . فـمـثل هـذه
الـقــوانــ حتــارب احلــكــومـة  ومــثل
هـــذه الــــنـــظـــامــــات يـــجب عــــلى كل
عـــثـــمـــانى مـــؤيـــد لـــســـعـــادة بالده أن

يحاربها بكل ما يستطيع من قوة .
نـحـن ال نُـجـادل كـمـا أنه ال يـوجـد
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طـلـقة إلى إنـسان يـشك فى حـاجتـنـا ا
إصالح كل أنـواع حـيــاتـنـا الــقـومـيـة
وهـذا الــعـمـل الـذى يــجب أن يــعـمل
ـؤازرة األمـة يقـضـى عـليـنـا أن نـوَّجه
إلــيه كل الــتــفــاتـنــا  وهــو ال يـتم وال
ــقــصــود مـنه إال إذا يـأتـى بـالــغــرض ا
فـــهم كل من يـــســعـى فى حتــقـــيــقه أن
اإلصالحــات الـعــمـومـيــة الـتى تُــطـبق

عـلى جميع أجزاء اإلمـبراطورية الـعثمانـية حسب احـتياجاتـها احلقيـقية هى التى حتـمى تركيا
وتقويها . أمَّـا القوان االستثـنائية التى يـطنب فى مدحها الـبعض  فليس لـها من نتيجة إال
إيــجــاد الــشــقــاق واالضــطــراب هــذه األمــور الــتى يــســعى وراءهــا بــعض الــدول إلســقــاط

إمبراطوريتنا .
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مسألة اإلصالحات فى أرمينيا

رشحـ لوظائف األستانـة ــ طلب سفـراء الدول من حـكوماتـهم تعلـيمـات بخصـوص ا
ـفـتـشـ الـعـمـومـيـ الـذين سـيُـعـيَّنـون فـى األناضـول الـشـرقى وسـيـتم وضـع قـائمـة أولـئك ا
رشحـ بعد أسبوع  ويـظن أنَّها ستـحتوى عشـرين اسماً ويتـحدثون أنَّ االختـبار سيكون ا

من حظ مرشح سويسرى واثن من البلچيكي وهولندى آخر  .
ويُحتمل أن يُعيَّن اثنان من األرمن فى وظيفة حاكم عام باألناضول الشرقى .

سألة األرمينية والصحف  ا

ـسـألـة األسـتـانـة ــ تـغـيَّـرت لـهـجـة الـصـحف الـتـركـيـة واألرمـيـنـيـة فى الـكـتـابـات اخلـاصـة 
اإلصالحات  ويظن أنَّ الفريق يعمالن على التقرب .

عدد  ٥٧٨  الثالثاء  ١٣  يناير ١٩١٤  ص ٢ القاهرة
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جاء فى جـريدة الچون تُرك حتت
هذا العنوان ما يأتى :

اتن رسـالة برقية نشـرت جريدة ا
من مُـكــاتـبــهـا بــاألسـتـانــة ذكـر فــيـهـا
ــبــاد الــعــامــة الــتـى بُــنى عــلــيــهــا ا
ــشـروع الـذى يـعـده الــبـاب الـعـالى ا
إلصالح أرمــيـنــيـة  وقــد زعم هـذا
الـــكـــاتـب أنه أخـــذهــــا عن مـــصـــدر

رسمى .
أمَّا نـحن  فنـعتـقد بـأن ما نـشرته
اتـن لهذا الكـاتب ال يُطابق جريدة ا
احلـقـيقـة  وبـعبـارة أخـرى نـقول إنَّه
بـاد العامة التى ليس فى شئ من ا

شروع . بُنى عليها هذا ا
إنـنـا نـعـلم أن خـطة اإلصـالحات
الـــتى تــــدرســـهـــا حـــكــــومـــة جاللـــة
السـلـطـان إيـجـابـيـة  فى حـ أن ما
اتـن يـدل علـى أنَّـها نـشرتـه جـريـدة ا
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سلبـية ألنهـا نشرت مـباد ال تريد
ـسـألة بـذلك أن تُـعـرف قراءهـا بـأن ا
ـكن حـلـهــا بـعـمل بـعض األرمـنـيــة 
إصالحـات سياسية  كـتعي بعض
ــســتــشــارين الــعــمــومــيــ لألرمن ا
ومـــنح هـــؤالء بـــعض االمـــتـــيــازات
السـيـاسيـة والـتـعلـيـميـة والـقضـائـية.
فعلى هذه احللول تبنى بعض الدول
ـــســـألـــة األرمـــنـــيـــة الـــتـى تُـــعـــنى بـــا
أعــمـالــهـا وهـذا يــدل عـلـى مـقـدار
نـزقـها ونـظـرهـا الـسـطـحى فى درس
ـسائل احلـيويـة ألمة عـلى ح أنَّـها ا
تـدعى فى الــوقت نـفــسه أنَّـهــا تـعـنى

بأمرها أكبر عناية .
ويـــظــهـــر أنه يـــوجـــد مــســـألـــتــان
أوليـتان قـد غفلت عـنهـما أذهان من
ـــــدافع عن وقـف نــــفـــــسه مـــــوقف ا
األرمـن فى حـــ أنـــهـــمـــا شـــغـــلـــتـــا
احلــكـــومــة مــدة كــبــيــرة من الــزمن
ا كابدته من الـصعاب أثناء بالـرغم 
ـسـألـتان فـهـما احلـرب . أمَّـا هـاتان ا
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مــســألـــة تــأمــ الــســـكــان ومــســألــة
األراضى عـلى أننا نسـتطيع أن نقول
إن مـسألة تأم األهـالى قد انتهت;
ألن الـلــصـوص كـانــوا يـجـولـون فى
الـــواليــــات الــــشــــرقــــيــــة مـن آســــيـــا
ويكدّرون صفـو األمن العام فيها قد
أُبــيـدوا عـن آخـرهم  وذلـك بـهــمـة
الـضــبـاط واجلــنـود الـذين اســتـطــعـنـا
إرسـالهم إلى هناك  ولم يـبقَ علينا
جلـعل هـذا الـعـمل كـامالً إال تـطـهـيـر
البالد من رواد الـشر الذين اليزالون
هــنـاك والـذيـن يـسـعــون فى تـســمـيم
نفوس سكـان هذه اجلهات اخمللص
بتحريضهم على الثورة والفوضى
ونــحن نـعـتـقــد أن احلـكـومـة البـد أن
تـقضى عليهم فـى القريب العاجل.
ــســألـة الــثـانــيـة  فــهى مـســألـة أمـا ا
ـرتـبـكة وال ـسـألـة ا األراضى تـلك ا
ـكن حـلـهـا إال بـالـطـرق شك أنـه ال 
اإلداريـة وبـعـد إنـفاق مـبـالغ طـائـلة
تــنـفــقــهــا احلــكـومــة وهى مــســتــعـدة



≤∑≤

إلنفـاقـها كـمـا أنهـا مـستـعـدة لتـحمل
نــــتـــائج األغالط الــــتى نـــشـــأت عن
النـظـام الـقـد ومـسـؤولـة عن احلـالة
الراهـنة  إال أنـها ال تـستطـيع الـقيام
بـذلك إال فى الـيـوم الذى تـوجـد فيه

وارد الكافية . ا
عـــلى أن الـــدول تـــركت جـــانـــبــاً
ـستقبل ـسألتـ ذاتى الشأن  هات ا
اإلصالحات أو إحالـتها احملل الثانى
ـسائل ثـانوية من األهـمية واهـتمت 
أال وهى الــتـداخل مــبـاشــرة فى هـذا
الـعمل الـضرورى بـواسطـة موظـف

تـعــيـنـهم وتــابـعـ إلـيــهـا ال يـعـرفـون
الـبـاب العـالى إال عـندمـا يُريـد تـنفـيذ

عمل فيأخذون فى عرقلته .
ومن هـنـا تـعـلم األسـبـاب الـقـوية
الــتـى حــمــلت الــبــاب الــعــالى عــلى

شروع . معارضة هذا ا
فأول هذه األسباب  هو أن هذا
ــشــروع ال يـــتــفق وســـيــادة الــبــاب ا
الـعـالى  وفـضالً عن هـذه احلـقـيـقـة
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الـتى ال تفـنـد يـظـهر أنـه من احملقق أن
ــــانى لــــيس ــــشــــروع الــــروسى األ ا
الــغــرض مـــنه إال جــعـل األنــاضــول
الــــشـــرقــــيـــة مــــوطــــنـــاً لــــلــــدســـائس

واالضطرابات والفوضى .
وهــــــــــذه  وال شـك ســـــــــتـــــــــؤدى
باألهـالى إلى الـفـنـاء  هـؤالء الذين
ـانـيا والـروسيـا أنهـما تـريدان تزعم أ

إنقاذهم بالتداخل األجنبى .
كـــمـــا أنه يُـــعـــلم من ذلـك أيـــضــاً
باألسباب التى حملت الباب العالى
على معـارضة االعتـراضات اخلاصة
بتـعي نسبـة أعضاء اجملالس اإلدارية
لـواليــة األنـاضـول الـشــرقـيـة تـعــيـيـنـاً
اسـتـبـداديـاً  ألن هذه الـنـسـبـة يجب
تعيينها بعد معرفة عدد السكان وهو
مـا يـقوم بـعـمـله الـبـاب الـعالـى حيث
عـ أحد الـفـرنسـيـ لإلحصـاء غـير

منتظر طلب أحد أو اقتراحه .
وال شـكَ أن مــــســــألــــة تــــمــــثــــيل
سألة اجلنسيات مرتبطة ارتباطاً تاماً 
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الــتـمـثــيل الـنــسـبى  عــلى أن حـزب
ــســألــة االحتــاد والــتــرقى حل هــذه ا
حالً لم تــسـتـطع احلـكــومـة ألسـبـاب

شرفية ودستورية تنفيذه .
إن تمثيل اجلنـسيات مسـألة بعيدة
عن أن تـعـنى بـهـا الواليـات الـشـرقـية
لألنـاضـول وحـدها  ألن مـثـل هذه
ـــســـائـل تـــعـــنى بـــاإلمـــبـــراطـــوريـــة ا
الـعـثـمانـيـة كـلـهـا  وتـلك حـقـيـقة ال
يـنــكـرهــا مــواطـنــونـاً األرمن وهم ال
يـؤازرون اقــتــراحــاً من شــأنه تــعــيـ

النـسـبة تـعـييـنـاً استـبـدادياً . وعـليه 
فــمـن الــواجب عـــلــيـــهم أن يـــطــلب
مـعرفـة عددهم بالـضبط لـتعـي عدد
نـوابــهـم فى مــجـلـس الـنــواب أو فى

اجملالس األخرى .
إن من يـريـد أن يُـنـشئ فى بالد قـوانـ اسـتـثـنـائيـة  الشكَّ يـريـد أن يـحـفـر الـهـاويـات ب
الـعنـاصـر التى يـتـألف منـا وطـننـا  وأن يـلقى بـيـنهـا بذور الـشـقا والـنـزاع فمـثل هـذه القـوان

حتـارب احلـكـومـة  ومـثل هـذه الـنـظـامـات يـجب عـلى كل عـثـمـانى مـؤيـد لـسـعـادة بالده أن
يجاريها بكل ما يستطيع من قوة .

طـلقـة إلى إصالح كل أنواع نـحن ال نُجـادل كمـا أنه ال يوجـد إنسـان يشـك فى حاجـتنـا ا
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حيـاتنـا القومـية  وهذا الـعمل الذى
ـؤازرة األمة يقضى يـجب أن يعمل 

عــلـيـنـا أن نــوجه إلـيه كل الـتــفـاتـنـا 
وهـــو ال يــــتم وال يــــأتى بــــالـــغـــرض
ــــقـــصـــود مـــنه إال إذا فــــهم كل من ا
يـســعى فى حتــقـيــقه أن اإلصالحـات
الـعـمــومـيـة الـتـى تـطـبق عــلى جـمـيع
أجزاء اإلمبراطورية العثمانية حسب
احـتـيـاجـاتـنـا احلـقـيـقـة هى الـتى حتـيى
تــركـــيــا وتــقـــويــهـــا . أمَّــا الـــقــوانــ

االسـتثـنـائـيـة التى يـطـنب فى مـدحـها
الـبـعض  فـلـيس لـهـا من نـتـيـجـة إال
إيـجـاد الـشـقـاق واالضـطـراب هذه
األمــور الــتـى يــســعى وراءهــا بــعض

الدول إلسقاط إمبراطوريتنا .
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وردت بـرقـية عـلـى األهـرام إليـك نـصـها :
الريبَ فى أن األيـام األولـى من الـعـام اجلـديد

ـسـألـة األرمـنـية  حتـمل لـنـا فى طـيـاتـهـا حل ا
ألنه وإن يـــكن والة األمــور قــد كـــتــمــوا أشــد
ـفــاوضــات ا لــتى جــرت فى هـذه الـكــتــمــان ا
األيـام بــ دولـة الــبـرنس ســعـيــد بـاشـا حــلـيم
ـسـيــو دى جـيـرس ســفـيـر الـصـدر األعــظم وا
ـانيـا  فقد روسيـا والبـارون وجنهانـيم سفـير أ
ذاعـت بـــعـض األخـــبــــار  واتــــصل بــــبـــعض
الــدوائـر مـن الـتـى لـيــست ذات عـالقـة مــتــيــنـة
سـألة خطت خـطوة جديدة فى باحلكـومة أن ا

سبيل احلل .
ـــا ـــســـألـــة تـــقـــدمت أكـــثـــر  والـــواقـع أن ا
ــكـــنــنى أن أقـــول إن مــعــظم يــظــنـــون فــإنه 
القـواعـد األساسـيـة التى بُـنى عـليـهـا هذا احلل
قـــد تــقـــررت ولــيس حتـت الــنـــظــر اآلن إال مــا
يتـعلق بـالصـيغـة والتـعبـيرات الـسيـاسيـة  فهو

ناقشة . طروح اآلن على بساط ا ا
أمَّـا الـطريـقة الـتى  االتـفاق عـلـيهـا  فهى
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طـريـقـة وسـطى بـ الـطـريـقـة الـتى كـان الـباب
الـعــالى يـتــمــسك بـهــا والـطــريــقـة الــتى كـانت
الدول تُـعول عـليـهـا فى البـداية  ألن كالً من
الــفـريــقـ تــنــازل عن شىء من مــطـالــبه كــمـا
يـجــرى عـادة فى مـثل هــذه األحـوال  وهـذه
الـطـريــقـة تُـطـابق الـرأى الــذى أبـديـته لـكم فى

تلغرافى رقم ٢٦ اجلارى .
وخالصـتها أن الـواليات الـست التى يـكثر
فيـهـا عدد األرمن بـنـوع خصـوصى تُـقسَّم إلى
ـرحـوم مــنـطـقــتـ طـبــقـاً لــلـرأى الـذى أبــداه ا
محـمـود شـوكت بـاشـا  وتـعـين لـكل مـنـطـقة
مـفتش عام  وذلك خالفاً لـلرأى الذى أيدته
روسـيــا فى أول األمــر  وهـو ضم الــواليـات
األرمـنـيــة الـست بـعـضـهـا إلى بـعض وجـعـلـهـا
والية واحدة حتت والية وال عمومى واحد.
ـفتـشـ العـمومـي علي أن نـطاق سـلـطة ا

من جــهــة أخـرى ســيُــوسع تــوسـيــعــاً عـظــيــمـاً
ــوظـفــ وهـو بـحــيث يــدخل فـيه حـق عـزل ا
مــبــدأ كــان الــبــاب الــعــالى شــديــد الــتــردد فى
دة فتـش يُعينان  التـسليم به  ثم إن هذين ا
ا بلغت طويـلة ال تقل عن خمس سـنوات ور

عشر سنوات .
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أمـا تـعـييـنـهمـا فـمن حـقوق الـبـاب الـعالى
فهو يُعينهما بإرادة شاهانية  ولكنه قبل ذلك
يــبــحث مع ســفـراء الــدول بــحــثـاً وديــاً وغــيـر
زايا التى رسمى لالهتـمام إلى من تـتوفر فيـه ا

جتعله موضع الثقة .
وال جنـد أن يـطـلب من الـبـعـثـات األجـنـبـيـة
التى فى خـدمة الـباب الـعالى أن تـعرض عـليه
قـائـمة بـأسـماء الـذين تـرى تـعيـيـنهم فى الـغـاية
ــقـصـودة يُـنـظـر إلـيـهــا بـعـ الـرضى ونـخـتـار ا

فتش منها . ا
بـقيت قـضيـة أخرى ذات شـأن خطـير وهى
ـرجع الـذى يـجب الـرجـوع إلـيه عـنـد تـعـيـ ا
فـتش العمومي والوالة وقوع اخلالف ب ا
العموميـ  فإن الدوائر العثـمانية ترى أنه ال
ـكن تـخويل حق الـفـصل فى مثل هـذه احلال
رجع غـير عـثمـانى من غـير أن يـجحف ذلك
بـساطـة الـدولة واسـتـقاللهـا إجـحافـاً عـظيـماً
ــا هـو ومن رأى األســتـانــة أن احلل الـوحــيـد إ
حتــكــيم الـــصــدر األعــظم  فــهــو يــفــصل فى
اخلالف من تـلقـاء نـفـسه أو بـعد مـشـاورة جلـنة
ستشارون األجانب الذين مخصوصة يكون ا
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فى خدمة الباب العالى من جملة أعضائها.
هـــذا وإذا نـــظــــرنـــا أوالً : إلى أن مـــســـألـــة
الچـندرمـة قد انـتهت بـتسـليم قـيادة الـچنـدرمة
الــفــعـــلــيــة إلى اجلـــنــرال الــفــرنـــســوى يــومــان
ومعـاونيه األجانب . ثانـياً : إلى أن مسألة رد
األمالك الـتى اضطر األرمن إلى التـخلى عنها
ـــذابح الــتى يـــوم هــجـــروا الــبالد خـــوفــاً من ا
حـلَّت بهم فـى عهـد عـبد احلـمـيـد سائـرة سـيراً
مُرضـياً  وهى عـلى وشك التـسوية . ثـالثاً :
إنه صـدر فى األيام األخيرة قوانـ خصوصية
قـررت استـعمـال اللـغـة احمللـية أمـام احملاكم فى
نشـورات الرسميـة  ونظمت مسـألة اخلدمة ا
الــعــســكـــريــة فى الــواليــات ومـــســألــة الــبــدل
الــعــســكــرى  ورتــبت الــنـيــابــة الــنــســبـيــة فى
مجـلس الـواليات ــ إذا نـظـرنـا إلى ذلك كله ــ
ــســـألــة نــرى أنـه يــصح لـــنـــا أن نــقـــول ال إن ا
األرمـنية خطت خـطوة إلى األمام  بل إنه لم
يــبق ســوى خـطــوة أو خــطــوتـ إلدراك ذلك
احلل الــذى يــتــوق إلــيه اجلــمــيع شــفــقــة عــلى
ـصـلـحـة الـدولـة ورغـبـة فى اإلنـسـانـيـة وحـبـاً 

صيانة السلم العام .
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وقـد اتفقت الـدوائر السـياسيـة العالـية على
شكر حضرة البـرنس سعيد باشـا حليم والثناء
ـنـاقـشات عـلـيه من أجل مـا بدا مـنه فى أثـنـاء ا
عــلى سـعـة الـصـدر وسـالمـة الـطـويـة.  واحلق
فـإنه أظـهـر فى دفـاعـه عن اسـتـقالل الـسـلـطـنـة

العثمانية شدة العزم وسالمة الذوق .

اإلصالحات فى أرمينيا

ـفـاوضات جـاريـة بـخـصوص اإلصـالحات فى أرمـيـنـيـا  وهى اآلن سـائرة فى ال تـزال ا
طريق حسن .

عدد  ٥٨٩  األربعاء ١٤ يناير ١٩١٤  ص ٢ القاهرة
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عـــلــمـت جـــريــدة الـــتـــيـــمس من
مُــكـاتــبــهـا اخلــاص فى األســتــانـة أن
الـبـاب الـعـالى لم يـقـر عـلى شئ إلى
اآلن فى مـشـروع اإلصالحـات الـتى
ســـــتُـــــعـــــمـل فى بـالد األرمن  وأن
ـــيـل إلى حُـــسن الــــصـــدر األعـــظم 
ــانــيــا فى الــتــفــاهـم مع الــروســيــا وأ
مـطــالـبــهـمـا اخلــاصـة بــاإلصالحـات
ـــــذكــــــورة وكـــــذلك الـــــدولـــــتـــــان ا
ـذكورتـان تمـيالن إلى عـدم جتريح ا

ا ال يرضاه . الباب العالى 
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سألة األرمنية ا

ــسـألـة األرمــنـيــة الـشـغل ال تـزال ا
الــشــاغل لــوالة األمــور فى تــركــيــا .
ـظـنـون أن مـسـألـة تــعـيـ مـفـتـشـ وا
أجـنــبـيـ قـد انـتـهى االتـفـاق عـلـيـهـا
فتش ويرجـحون أن اختيار أولـئك ا

يــــــكــــــون من بــــــ رعــــــايــــــا الـــــدول
الصـغرى. أمـا مسـألة الـسلـطة اخملـوَّلة
لـهـمـا  فلـم تنـته لـآلن وقـد تـبقى إلى

ما بعد إنفاذ مشروعات اإلصالح .

عدد  ٩٨٢   اجلمعة ١٦ يناير ١٩١٤  ص ١ اإلسكندرية
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كان إلنتـشار صـبحى بك والى
البصـرة وقائد اجلنـود العثـمانية فى
بــلـدة الـقــريـة لـلــبـعـثــة اإلنـكـلــيـزيـة
الـهـنديـة العـسـكريـة صـدى اهتـمام
عــظـــيم فى الــدوائــر الــتــجــاريــة .
فــضالً عن الـعــسـكـريــة فـإن الـذين
ــــشــــاريع يــــعــــلــــمــــون مــــاهــــيــــة ا
االقتصادية فى تـركيا آسيـا يُعلقون
عـلى احلركـات احلربـية فى الـعراق
وغـــيــره أهــمــيــة كـــبــيــرة . وإلــيك
تــعــريب مــقــالــة عـقــدتــهــا مــؤخـراً
إحــــدى الــــصــــحـف الــــتــــجــــاريـــة

النيويوركية فى هذا الشأن :
إن من أنـباء احلـرب نـبأ لم يـنل نـصيـبـاً يسـتـحقه من االنـتـباه  وذلك الـنـبأ هـو مـا جاء عن
استئـسار صبحى بك وجنوده للـقوة العسكريـة الهندية بدون شـرط  وما نتج عن استئساره
من نـشر السيـطرة اإلنكلـيزية الـتامة عن سائـر البالد الواقـعة ب ملـتقى نهرى الـفرات ودجلة
واحملـيط الهـندى  فـقد تأتى عـن ذلك ليس فقـط إنشاء مـنطـقة نـفوذ لدولـة معـادية فى نـاحية
كان مـقصـوداً أن تمـر فيـها آخـر شعـبة من سـكة حـديد بـغداد  بل إن ذلـك االستـئسـار منذر
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ـبـرم عــلى كل مـا نـوته بـالـقـضــاء ا
ـانـيـا من إيـجـاد إمـبـراطـوريـة لـهـا أ

جديدة فى آسيا الصغرى .
لقـد سـبق للـقراء فـعـلمـوا مراراً
ـطـامح ــان من ا مـبـلـغ مـا كـان لأل
فى تـــلك اجلـــهـــة فــإن االمـــتـــيــاز
الــذى أحـرزوه من تـركــيـا لم يـكن
مــــقــــصـــوراً فــــقط عــــلى مــــد خط
حــديــدى من قــونــيــة  إلى اخلــلــيج
الــفــارسى  بـل يــتــنــاول مــعه مــد

شبـكـة فـروع له منـهـا واحد إلـى حلب وآخـر إلى احلـدود الـفارسـيـة وآخر إلـى ساحل الـبـحر
قاطـعات الغـنية فى آسيـا الصغرى ـشروع كان يتـناول كل ا تـوسط . وبكلمـة فصحى إن ا ا
وأعـالى سـوريـا ومـا بـ الـنـهـرين والــعـراق الـعـربى . ثم إن الـشـركـة لم تـكن فـقط مـفـوضـة
بـإنــشــاء الــســكك احلــديـديــة بل كــان لــهــا الــسـلــطــة بــحــفـر مــرافىء فـى بـغــداد والــبــصـرة
ـرابـطـة الـسـفن فى األسـكـة وتـفـريع واإلسـكـنـدرونـة  وأن جتـهـزهـا بـكل األدوات الالزمـة 
ـراكب وبـنـاء مـسـتـودعــات لـلـبـضـائع ثم أجـازت ـشـحـونـات إلى الــبـر ونـقـلـهـا مـنه إلـى ا ا
ـانيـة تسيـير بواخـر فى دجلـة والفرات واسـتخراج مـا يوجد من احلـكومة الـتركـية للـشركة األ
عادن ضمن عـشرين كيـلو متراً عـلى جانبى اخلط احلـديدى  وأن تقـطع كل ما حتتاجه من ا
ــائـة من صـافـى أربـاحـهـا اخلــشب من الـغــابـات اجملـاورة بــشـرط أن تـدفع مــقـابل ذلك ٢٥ بـا
ـا يـحق لـلـشركـة أيـضـاً فـضالً عـمـا تـقدم أن تـبـنى فى األراضى لـلـحـكـومـة الـعـثمـانـيـة . و
الداخلـية مع االمتـياز مـخازن ومسـتودعات تـستثـمرها وجتـعل استـخدامهـا اختيـارياً للـعموم
ائـيـة وتـبـنى بيـوتـاً لـتـوليـد الـكـهـرباء . وكـان لـهـا احلق أيـضاً بـاحـتـكار وأن تـسـتخـدم الـقـوة ا
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صـــنـــاعـــة اآلجــر والـــقـــرمـــيـــد فى
الــنـــواحى الــتـى يــخـــتــرقـــهــا اخلط
احلــــــديـــــدى . ثـم إنـــــهــــــا نـــــظـــــراً
المتالكها مجارى عظيمة كان فى
ــاء إلى الـسـهـول وسـعــهـا أن جتـر ا

قفرة فى كرمان وقونيه. ا
كانت شركـة سكة حديد بغداد

انى  وقد تألَّفت أوالً برأس مال ثالثة مالي ريال  ولم صرف دتش األ اسماً ثانياً فقط 
بـلغ وفى قلـته هذه داللـة كافـية عـلى أن الشـركة ـدفوع مـنهـا فعالً سـوى نصف هـذا ا يكن ا
ثـابة سمـسار ب احلـكومة الـعثمـانية الـتى اقترضت بـاألموال الالزمة ليـست فى احلقيـقة إال 
ـتمـول األوربيـ . ولذلك أخذ الـفريـقان يضـعان اتفـاقيات لبـناء اخلـطوط احلديـدية وب ا
مُـعقدة بـ كل ح وآخر حـسب تقـلبات األحـوال . ثم قُسمت الـسكة احلـديدية وفـروعها
بـ قونيه والبصـرة إلى عدة أقسام  وكـان قد تقرر فى البـداية صيرورة طـول كل قسم منها
مائتى كـيلو متر . ولكن تـب بعدئذ وجوب الـتفاوت ب أطوال األقسـام وقد سُويت مسألة
عـاهدة ـضاة فى سـنة ١٩٠٣  أمـا القـسم الثـانى  فكـان موضـوع ا ـعاهـدة  الـقسم األول 
وقعة فى أذار(*) سنة ١٩١١  بـينمـا مسألـة القسم األخـير وهو بـ بغداد والـبصرة كانت ا
اضى وكان انـيون حـتى شهـر تموز(**) ا حتت البـحث الذى اشـترك فـيه موظـفون أتـراك وأ
عاهدات يـأخذون من احلكومة الـتركية سندات أصحاب االمـتياز ح إمضـاء كل من هذه ا
قيمـتهـا االسمـية ٢٦٩١١٠ فـرنكات عن كل كـيلـو متـر  ولقـاء ذلك يتعـ للـحكـومة سهم
ــائـة  أمـا أجل سـنــوى من األربـاح قــدره ١١٠٠٠ فـرنك عن كل كــيـلــو مـتـر وفــائض ٤ بـا

(*) مارس .

(**) يولية .
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االمتيـاز فينـتهى بعـد ٩٩ سنة. زد
عـلى ذلك إن احلـكـومـة العـثـمـانـية
ضــمـنـت لـلــشــركـة تــنـاول ٤٥٠٠
فــرنك عــلى األقل عن كل كــيــلـو
مــــتــــر . وهـــكــــذا  صــــار ســــهم
احلكـومة الـسنـوى ١٥٥٠٠ فرنك
عن الـــكــيــلــو مــتــر الــواحــد . أمــا
شـكلة التى تـوجب على الشركة ا
حلـها  فـهى احلصـول على رأس
ال الكافى فى األسواق األوربية ا
ـــــكن وضـــــعه من بـــــأفــــضـل مــــا 
الشروط بـحسب مقتضى احلال .
ـعـلـوم أن سـهـولـة احلـصول ومن ا
ـال كــانت مـتــوقـفـة نــهـائـيـاً عـلى ا

ـبالغ الـسنويـة التى وعدت عـلى ما تـخصصه احلـكومـة العثـمانيـة من مصـادر الدخل لـتأدية ا
فى االتفاقيات بتأديتها .

ا ال يقل عن ٣٥ مليون ا يتعـلق بتركيا تقدر  وكانت أكالف سكـة حديد بغداد السنوية 
قـررة لكل السـكك احلديدية فرنك . هذا ح يـتم إنشاؤهـا . وهو نحو ضـعفى األكالف ا
ـضمونـة األخرى فـبدا حيـنئـذ واحلالة هـذه أن تركيـا الواهـنة القـوى والتـفرقة األعـضاء قد ا
شروع مالية روجت حتت أثقال مشـروع سكة حديد بغـداد وكل ما يتعلق به  فقـد أوضح ا
ـعـقدة الـسـلـطـنة وعـالقاتـهـا مع الـدول األخـرى . أمـا الـيوم فـيـظـهـر أن شـبـكة االمـتـيـازات ا
انيا نطاقاً حول تركيا قد قطعت  ومن الثابت أن رجال السياسة والضمانات التى جعلتها أ
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اإلنكليزية قد وضعوا احلد األخير
ــــانى فى آســــيـــا لــــلـــمــــشـــروع األ
الــصـغـرى  وإلــيك قـول أحـدهم
«نُــفــضـل أن نــرى الــروســـيــ فى
األســــتــــانــــة عــــلى أن نــــرى دولـــة
عــظــيــمــة عـلـى خــلـيـج فـارس» .
وإلــيك أيــضــاً بــعض مــا صــرح به
وزير اخلـارجية اإلنكـليزية من هذا

القبيل .
«يــجب أن نُــعــمم إنــشـاء وازع

صالح اإلنكلـيزية  وينبغى بحرى أو ثـغر محضا على خـليج فارس ـــــــ عظماً جـداً على ا
أن نُقاومه دون تردد بكل ما لدينا من الوسائط» .

فـاوضـات حتى نـشـوب احلرب جـاريـة ب لـندن واألسـتـانة وبـرلـ  ومحـورها كـانت ا
ـتنع إتـمـام  سكـة حـديد بـغداد ـصـالح اإلنكـلـيزيـة دون أن  إيـجاد وسـائل ضـرورية لـتـأم ا
ـفاوضات حظـاً من النجـاح  ولكن بقى وإبالغها  اخلـليج الفـارسى  ولقد أصـابت تلك ا
من العـقبـات أن السـلطـة العـثمـانيـة ُمقـيَّدة بأغـالل الرهـونات الثـقيـلة مع كـونهـا باالسم ذات
كـيان سـياسى مـستـقل . واآلن  فإن جتـزئـتهـا قادمـة وهى على األبـواب . والبد من جتـديد
عتقد انيـاً . ومن ا ـفاوضات على أساس صـيرورة مشروع خط بـغداد احلديدى دولـياً ال أ ا
أن قيمـة السندات الـتى  إصدارها ال تزيـد على اخلمسـ مليون ريـال منها ١٨ ملـيوناً على
وجب اتـفاقـية ٤ أيـلول (*) سنـة ١٩١٣ لـيكـون لهم األقل من متـمـول أفـرنسـي قـدموهـا 
شىء من حـقوق الـتمـثـيل فى إدارة اخلط احلديـدى الـتى هى اسمـيـاً فى أيدى مـجلس إدارى

(*) يولية .
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قـــــوامـه ٢٧ عــــضـــــواً بـــــيــــنـــــهم ٨
أفرنسـيون و ٤ أتراك وسـويسريان
ـــــســـــوى واحـــــد . وإيـــــطـــــالى و
ــانــيـاً ومن واحــد. وأحـد عــشــر أ
هــؤالء ثالثــة يـنــوبــون عن شــركـة
سـكــة حـديـد األنــاضـول صــاحـبـة
ـشروع . ولكن اليد الـطولى فى ا
هــذا الــتــنــوع فى تــألــيف مــجــلس
اإلدارة لم يـكفِ إليـقـاف سـيـطـرة
ـانيـ عـند حـد . ولذلك لم األ

شروع إلى اليـة إال أن وجوده سيكون أساسـاً مناسباً لـتحويل ا ينـل احتراماً كبيـراً فى عالم ا
تابعة العمل فيه. شكل دولى حقيقى بدون إحلاق ضرر بالسندات التى صدرت 

هـذا مـا علَّـقته اجلـريدة األمـيـركيـة التـجاريـة من اآلراء عـلى استـئسـار صـبحى بك الـتركى
للـقـوة الـهنـديـة  ومـا سـيكـون لـنـشر الـسـيـطرة اإلنـكـلـيزيـة عـلى الـعراق الـعـربى من الـنـتائج
صالح على سواحل اخللـيج الفارسى وما لها من همة. أما من يـعلم كل ما لإلنكليـز من ا ا
ا سيتأتى طامع السياسية العظيمة والنفوذ الواسع فى حواشى البالد العربية فيزداد معرفة  ا
عن نزول قوات عـسكرية باسم بريطانيا العظـمى فى قطر عربى كالعراق . وقد سبق للمرآة
ا حيـرته براعة أن نشـرت منـذ عهد غـير بعـيد مقـالة بـعنوان «االسـتيالء على الـبصـرة» وهى 
كاتب سياسى إنكـليزى ال تفوته معرفـة أمانى شعبه وسياسة حـكومته  وخصوصاً فى هذه
األيام التى تقـضى حوادثها على بـريطانيـا بشد أزر العـنصر العـربى واالقتصاص من األتراك

قاتلة ثالث أ هن أقدر شعوب األرض على جتزئة تركيا . الذين حداهم الغرور 



٢٨٩
* جمعية هنشاكست = حزب الهنشاك.

سألة األرمنية ب تركيا وروسيا ا

ـــــــــــــــــــ التركى بخصوص اإلصالحات فى أرمينيا .
ـسـيـحـ فى ـســلـمـ وا ال تـزال مـوضع اخلالف بــ الـفـريـقـ  وهى مـســألـة تـمـثـيل ا
ـركـزية جلـمـعيـة هـنشـاكست * األرمـينـيـة التـصريـحـات التى ظـهرت فى مجـالس الـواليات ا

جريدة الطان منسوبة إلى األرمن .

عدد  ٥٩٤  الثالثاء ٢٠ يناير ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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أسـمــعــتـنــا إيـطــالـيــا الـيــوم نـغــمـة
جديدة فى مـوضوع اجلزر . فقامت
(التـريـبـونـا) الـتى تـسـتقـى آراءها من
نظارة اخلارجـية تتذمـر من عدم قيام
الــبــاب الــعــالى بــعــهــوده فى عُــهــدة
أوشى  وتقـول إنَّ إيطالـيا سـتطلب
قـبـال جالئـهـا عن اجلـزر تـعـويـضات

فى آسيا الصغرى .
فــمــا أحــذق األروبـــيــ فى ربط
ــسـائل بـعـضـهـا بــبـعض . فـإنـنـا لـو ا
نــظـرنـا إلـى تـاريخ سـيــاسـة أوربـا فى
الـــشــرق  لـــرأيــنـــاهــا ال تـــكــاد حتل
مـــســألـــة أو مـــشــكـــلـــة  إال بــوضع
أســاس لـغــيــرهـا . وهــذا هــو الـدور

الذى تمثله إيطاليا اليوم .
عــلى أن مــســألــة األنــاضــول قــد
انــفـرجت نــهـائــيـاً و االتـفــاق عـلى
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ـر شـهر أو شكل إدارتـهـا  وقـد ال 
اثــــنـــــان حــــتـى يــــبــــاشـــــر تــــنـــــفــــيــــذ

اإلصالحات.
وال نــدرى إذا كــان الــوجه الـذي
حـــلت عـــلـــيـه مـــســـألـــة األنـــاضــول
ـسألـة أخرى الـشرقى يـوجد أسـاساً 

فى أرمينيا .

Õö û  ‡‡ ≤≤ v  W½U²Ý_«

انــتــهت مــســألــة اإلصالحــات .
رشـح لـلـتفـتيش وقدمت الئـحـة ا
الـــعـــام فى األنـــاضـــول  وقـــد وقع
اختـيـار الـباب الـعـالى عـلى مفـتـش

من البلجيكي .
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أمَّــــا فى األنـــــاضــــول  فــــلــــيس
لــلـيـونـان مـا تـعـتــمـد عـلـيه . فال فـيه
ـــســـلـــمــون شـــعب يـــونـــانى . وال ا
ـالــئــونـهــا وال األرمن أيــضـاً . ألن
ـيلـون إلى تـعزيـز جـنسـيـتهم هـؤالء 

اخلاصة .
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مسألة أرمينيا ب روسيا وتركيا

عـرضت روسـيـا عـلى الـباب الـعـالى لـيـقـبل احلل الـذى عـرضتـه علـيه بـخـصـوص تـمـثيل
سـيحي فى مـجالس الواليات بالـرغم من كون عدد سكـان الفريق األول أكثر ـسلم وا ا

من عدد سكان الفريق الثانى .

عدد  ٥٩٩  االثن ٢٦ يناير ١٩١٤  ص ٥  القاهرة



٢٩٤

مسألة اإلصالحات فى أرمينيا

طـرح الصـدر األعـظم للـمـسيـو (چولـكـيفـتش) الـقائم بـأعمـال الـسفـيـر الروسى فى أثـناء
ـسيحـي بـنسـبة واحـدة فى مجـلس والية  (ڤان) ـسلـم وا ـسيـو أن يكـون تمـثيل ا تـغيب ا
ومـجلس واليـة (بتـليس) فـقط وذلك هو الـتـمثـيل احلقـيقى لـسكـان كل عنـصر من الـعنـاصر

ـــــــــــــــ وتلك هى القاعدة فى مسألة البوليس و الچندرمة أيضاً

عدد  ٦٠٠   الثالثاء ٢٧ يناير ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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ــســكــيـنــة بــفــئــة دأبــهـا بُــلــيت هــذه األمــة ا
الــتــحــامـل عــلى أهل الــفــضل فى هــذه األمــة
ووصمهم بـوصمـات أقل ما يُـقال فيـها أنَّـنا لو
أردنـا قول احلق بـهذه الفـئة يـجب أن نُوصـمها

بها .
قـــــبل أن يُــــــجـــــاب إلى بـــــعـض مـــــطـــــالب

اإلصـالحـــــيـــــ رفض هـــــؤالء الـــــتـــــوظف 
فأخـذت هذه تصمـهم بنُكـران النعمـة واخليانة
ـا اتـفق لـعـدم قـبـولــهم خـدمـة احلـكـومـة  ثم 
طالب اإلصالح مـع احلــكــومـة اتــخــذوا ذلك
دلـيالً عـلى أنـهم انخـرطـوا فى جـمعـيـة االحتاد
والـترقى مع أن طالب اإلصالح هم بـالعكس
غـــيــر مـــربـــوطــ بـــحـــزب من األحــزاب وأن
يكـونـوا وهم سـيبـقـون إصالحـي  ولـكـنهم
ــصــافــحـــة واإلخــاء لــكل حــزب ـــدون يــد ا
ـساواة احلقيـقية  ويسعى سياسى يُعـاملهم با
بـــتـــأمــــ ســـعـــادة الـــعـــرب ضـــمن اجلـــامـــعـــة
الــعـثــمـانــيـة واألمــثـلــة عــلى ذلك كـثــيـرة فى
ـمــلــكـة الــعــثـمــانــيـة مــنــهـا اتــفــاق «جـمــعــيـة ا
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الطـاشـناقـسـيون» األرمـنـية مع جـمـعيـة االحتاد
والـــــتـــــرقـى واالتـــــفـــــاق الـــــذى حـــــصل بـــــ

اإلصالحـيــ  وبـ مــركـز جــمـعــيـة االحتـاد
والــتـــرقى الــعــام أســـاء من دأبــهم الـــطــعن فى
اإلصالحــيـ واتــهـامــهم بـاخلــيـانــة فـأخـذوا

الـيـوم يـتــهـمـونـهم بـالــتـحـول عن مـبـدأهم* 
وصـاروا يـتـهـمـونـهم بأنـهم طـالب وظائف ال
طالب إصالح مع أنـهم لم يــقـبـلـوا الـوظـائف
ركزية نفذت بعض إال بعد أن رأوا احلكـومة ا
ا عددناه فى غير واحد مطالبهـم اإلصالحية 

اضية . من أعدادنا ا
ـا تقـدم أن حـركة تـلك الفـئة الـيوم يـتضح 
مــا هى إال دلـيـل عـلى إفـالس جتـارتــهـا  ألنه
لم يعد لها سبيل للتجسس على اإلصالحي

ـروق من الـوطـنـيـة إلى واتـهـامـهم بـاخلـيـانـة وا
غــيـر ذلك من األلـفــاظ الـتى احـتـكــرتـهـا تـلك

الفئة ومجتها األسماع .
ـا أضـحـيـنـا نُـشـاهـده الـيـوم ونـحـمد الـلَّه و
عليه أن قـوة التـجدد الـكامنـة فى نفـوس شبان
العرب وشبـان األتراك قد احتدت وتتحد على
إنــهــاض األمــة وإصـعــادهــا فى مــراقى الــرُقى

* الصحيح : مبدئهم .
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وعــــلى حــــفظ الــــوطن مـن اعـــتــــداء األعـــداء
سـتـبدين وتـخـليـصه من بـراثن االستـبـداد وا
عـلى أن هذه الـقـوة سـتـنمـو بـحـول الـلَّه وقوته
واً حسناً وتضع سداً منيعاً لوساوس األدمغة

سوسة ومنافعها الشخصية . ا

احلكومة العثمانية واألرمن

فاوضات رسمياً ب احلكومة واألرمن ليشتركوا فى االنتخابات. األستانة ــ استؤنفت ا
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مـنـذ عـهـد غـيـر بـعـيـد أثـبتـنـا فى
ـقام مـعرب مـقالـة اقتـبسـناها هذا ا
عـن إحــدى اجملالت اإلنــكـــلــيــزيــة
ـبـاحثـها فى الـسيـاسيـة الـتى تدقق 
الــشــؤون الــعــثــمــانــيــة  ووعــدنــا
الـقـراء أنـنـا على وعـد اجملـلـة بـإيراد
ـتقدم مقـالة أخـرى حتت العـنوان ا
أمـا وقـد برت بـالـوعـد فإنـنـا بارون

ثله . قالت:
إن إدارة الـواليـة اخلـاصـة يصح
جتديدهـا بالـصورة التى وردت فى

ـقــالـة الـســابـقـة ; أى أنـهــا تـعـالج بــوجه خـاص مــوارد الـواليـة االقـتــصـاديـة وتــعـمل عـلى ا
تـنـشـئـتهـا ولـكن الـهـيـئة الـتى تـألـفت لـلتـنـفـيـذ هى غـير الـتى يـجب أن تـتـألف  فـإن اجمللس
اإلدارى الذى يقوم بأعباء اإلدارة الـعامة هو من موظفى احلـكومة فقط واإلدارة اخلاصة فى

أيدى اجمللس العمومى وجلنة محلية تدعى أجنمن الوالية .
يقضى نـظام الواليات بـأن ينتـخب كل قضاء فى الـوالية بواسـطة منتـخبيه  الـثانويـ نائباً
واحداً إلى اجملـلس العـمومى عن كل اثـنى عشـر ألفـاً وخمس مـائة مـكلف من أهـاليه ويـلتئم
هذا اجمللس مرة واحدة كل سنة فى وقت يعـينه الوالى ويبقى فى جلستـه أربع يوماً متوالية

„—u¹uO½ ¨ ± ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ≤π fOL)«  ¨±∏π≤ œbŽ
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ــيـزانــيـة الـواليــة ويُـوافق يــبـحث  
عــلــيـــهــا ثم يُـــقــدمــهـــا إلى نــظــارة
ـالية الـداخليـة قبـيل دخول الـسنة ا

التى تبدأ فى آذار *.
كل قـرارات هــذا اجملـلس تـقـوم
عــلى أكــثــريــة األصــوات وتُــنــشــر
مناقشـاته فى اجلرائـد احمللية ; وإذا
حل الوالـى اجمللس الـعـمـومى بـعد
صـدور إرادة سـنــيه تـقــضى بـذلك
يـجـب أن يـلـتــئم مـجــلس آخـر فى

ـدة الـقـانـونيـة لـكل نـائب فى اجملـالس الـعـمـومـية غـضـون ثالثـة أشـهـر بعـد أجل احلل . أمَّـا ا
فأربع سنوات ويجوز جتديدها  ويتقاضى كل نائب نصف ليرة راتباً يومياً ما دامت اجللسة
مـعقـودة . وقـبل أن يُنـهى اجملـلس جـلسـته يُـنـتخب من أعـضـائه أربـعة لـيـكونـوا جلـنة لـلـوالية
ومـدة هؤالء سـنـة واحدة مع جـواز جتـديـدها  وكل مـنـهم يتـقـاضى نـصف ليـرة راتـباً يـومـياً
وتسـتمر جلـستهم كل السـنة ويرأسـها الوالى  ومهـمتها هى أن تُـشارف على تنـفيذ قرارات
ـعروفة بأنها إدارة ـنتهى الدقة . وتـنحصر هذه الـقرارات والبروغرام ا اجمللـس وبروغرامها 

الوالية اخلاصة فى البنود التالية :
يزانية العادية للوالية واخلارقة العادة . ١ ـ وضع ا

ركزية. ٢ ـ شق السُبل وبناء اجلسور خال ما كان منها عموماً  فإنها من شؤون* احلكومة ا
ستـنقعات أو القـيام بأشغال الـراى الصغيرة أما ال أو مـنح االمتيازات لتـجفيف ا ٣ ـ توفير ا

ركزية . شاريع الكبيرة كرى ب النهرين  فهى من خصائص احلكومة ا ا
* مارس .

* الصحيح : شئون .
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٤ ـ مـــنح امـــتـــيـــازات بـــإنـــشـــاء
تـرامــواى فى الـبـلــدان جتـرى بـقـوة
الــبــخــار أو الــكــهــربــاء أو اخلــيـول
واإلنارة بـالغاز أو الكهـربائية وجر
ــــيـــاه الــــصـــاحلــــة لـــلــــشـــرب إلى ا
الـبـلدان ومـنح امـتيـازات لـتسـيـير
سيارات أو عـجالت أو غيرها من
ـــواصالت بـــ الـــقــرى امـــتـــيـــاز ا

صانع . والبلدان  وتأسيس ا
إذا تعدى أجل واحـد أو أكثر من هذه االمـتيازات أربـع سنـة أو يضمن اسـتخدام جرى

اء لتوليد الكهربائية  اقتضى أن تدرس نظارة النافعة تلك االمتيازات وتوافق عليها . ا
زورعـات جـديـدة واستـئـجار ٥ ـ تعـمـيـر مزارع لـدراسـة الفـن الزراعى وتـوزيع احلـبـوب 

اشية وتأسيس جمعيات معاونة . آالت زراعية وإقامة معارض ا
٦ ـ إدارة الغابات وتطعيم األشجار البرية .

٧ ـ تأسيس مصارف توفير محلية وإنالتها تشجيعاً عاماً .
٨ ـ فــتح مــدارس صــنــاعــيــة ومــتــاحـف وغـرف جتــاريــة وبــورصــات وتــنــظــيـم األسـواق

التجارية.
٩ ـ تأسيس مدارس بدائية وعالية وليلية .

١٠ ـ تأسيس مستشفيات ودور عمل للفقراء وميا وبيما رستانات .
وجودة فى الوالية وإدارتها كلها . ؤسسات اخليرية ا راقبة العامة على سائر ا ١١ ـ ا

ويـوجـد أيـضـاً بعـض مهـام أخـرى تـقـوم بـهـا الواليـة بـنـاء عـلى إقـرار اجملـلس الـعـمومى 
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ومـــنـــهــا بـــيع وشـــراء ومـــعـــاوضــة
األراضى . ومـنح امــتـيــازات بـنـاء
أرصـفــة عـلى األنـهـر وإجـازة مـنح

مدارس خصوصية .
ولـــكل واليــة مــيــزانـــيــة مــالــيــة
تُـقسم إلى قـسـمـ عاديـة وخـارقة
العـادة  تُـجـبى مـن موارد الـدخل
الـــتى ســيــأتى بــيــانــهــا وتــســد بــهــا
الـنـفقـات الـبـاهـظـة الـتى تتـأتى عن

ذكور . تنفيذ البروغرام ا
ــيـــزانــيـــة الــعـــاديــة تـــتـــوقف ا

أوالً: عـلى إضـافـات جــزئـيـة إلى األعـشـار والــضـرائب الـتى تُـخـصـص لإلنـفـاق فى خـدمـة
عارف وسبيل األشغال النافعة فى الوالية . ا

ثانياً : رسوم الطرقات .
سالخ . ثالثاً : الرسم اإلضافى على ا

رابعاً : الزيادات التى يحق للمجلس العمومى إضافتها إلى كل الضرائب اجملباة .
راكز . خامساً : هبات خاصة من حكومة ا

سـادساً : دخل األجـور من الـدرجة األولى والـبـيع من أمالك الواليـة  ويـدخل فى هذا
الوجه مصادر عديدة متنوعة يضيق النطاق عن استيعابها .

سابعاً : أوقاف الوالية .
يـزانية اخلـارقة الـعادة يـتوقف  أوالً : علـى رسومات إضـافيـة صغـيرة مؤقـتة يـقترع أمـا ا
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عــلــيــهــا اجملــلس الــعـمــومى عــمالً
بنص الـشـريعـة اخلاصـة الـتى تُجـيز

ذلك .
الية . ثانياً : القروض ا

ثــالــثـاً : الــعــطــايـا مـن مـيــزانــيـة
ركز . حكومة ا

رابــــعـــــاً : مـــــواريث الـــــواليــــة
وأوقافها .

يزانية العادية  ا
ا تقدم أن األموال التى فيظهر 
جتــــمـع بــــوجه عــــام تُــــنــــفق عــــلى

بروغرام الوالية  ولكن يُضـاف إلى ذلك تأدية رواتب اجمللس العمومى والـلجنة وسواهما
من موظفى اإلدارة اخلاصة الذين تدخل مرتباتهم فى النفقات السنوية .

قـررة جلمع أمـوال الوالية وإنـفاقـها ومـراقبـتها وأهـميـتهـا فى نظر تـلك إذن هى الطـرائق ا
ـالـيـة بـاسم الـواليـة  الـتـاجـر األجـنـبى هـو سـلـطـة اجملـلس الـعـمـومى عـلى عـقـد الـقـروض ا
ـكن أن يُساوى ثلث ـعارف والصحـة وسواها  و والغاية مـنها تنـشيط الشؤون* العـامة كا
ميزانية دخل الوالية  أمـا إذا ساوت الدخل كله أو جبت احلال إصدار إرادة سنية للموافقة

عليها ; وإذا زادت القروض على الدخل اقتضى سن شريعة خاصة إلجازة ذلك .
بهـذه الطـرائق العـامة تـسيـر دفةاحلـكم واإلدارة فى الـواليات الـعثـمانـية  وعـلى األهالى
من الـوجـهـة الــسـيـاسـيـة أن يـنـتـهـزوا الــفـرصـة الـسـانـحـة لـهم لـيــسـتـفـيـدوا . أمـا من الـوجـهـة
كن إجراؤها فى التجارية فإن هنالك فرصاً عديدة لنيل امتيازات مفيدة وإن تكن صغيرة 

ذكورة وهى تنتظر كل الذين يبحثون عن امتيازات مربحة . سائر الواليات ا
* الصحيح : الشئون .
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UN½UJÝË WO½UL¦F « WJKL*« WŠU

وثوق بضبطه ودقته  استخرجنا من «تقـو جوتا (١)» الفرنسى  عن سنـة ١٩١٤  ا
ـمـلـكـة الـعــثـمـانـيـة وسـكــانـهـا  بـعـد مـا اقــتـطع مـنـهـا واليـة اجلـدول الــتـالى  فى مـسـاحــة ا

«طرابلس» األفريقية  والواليات األوربية اآلتية وهى : سالنيك  ومناستر  وقوصوه 
وأشـقـودره  ويـانـيه . وال نـحـذف واليـة األرخـبـيل اآلسـيـوية  احملـتـلـة بـاجلـنـود الـطـلـيـانـية

واليونانية  ألنه لم يُبت شىء فى أمرها إلى اليوم :

 ËdOÐ ¨±π∞ ‡ ±∏∏ ’ ’ ¨±π±¥ d¹«d³  ¨ ‰Ë_« bK:« ¨ ”œU « ¡e'«
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Gotha (١)

 U¹ôu «

…“U²L*«  UO dB²*«Ë

ــ تركيا أوربا ــ
١ ـ والية اآلستانة

٢ ـ متصرفية چتاجله
٣ ـ والية أدرنه

ــ آسيا الصغرى ــ
٤ ـ والية األرخبيل
٥ ـ متصرفية أزميد
٦ ـ متصرفية بيفا

WŠU *«

lÐd*« d² uKOJ UÐ

٢٦٫١٠٠
٣٫٩٠٠
١٫٩٠٠
٢٠٫٣٠٠
٥٠١٫٤٠٠
٦٫٩٠٠
٨٫١٠٠
٨٫١٠٠

ÊUJ « œbŽ

١٫٨٩١٫٠٠٠
١٫٢٠٣٫٠٠٠

٧٨٫٠٠٠
٦٠١٫٠٠٠

١٠٫٦٤٠٫٧٣٥
٣٧٦٫٧٥٤
٣١٨٫٠٧٤
١٧٠٫٣٩٨

v  ÊUJ «

lÐd*« d² uKOJ «

٦٨
٣٠٨
٤١
٣٠
٢١
٥٤
٣٩
٢٦
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 U¹ôu «

…“U²L*«  UO dB²*«Ë

٧ ـ والية بروسه
٨ ـ والية أزمير
٩ ـ والية قونيه
١٠ ـ والية أطنه
١١ ـ والية أنقره

١٢ ـ والية قسطمونى
١٣ ـ والية سيواس
١٤ ـ والية طرابزون

WŠU *«

lÐd*« d² uKOJ UÐ

٦٥٫٨٠٠
٥٥٫٩٠٠
١٠٢٫١٠٠
٣٩٫٩٠٠
٧٠٫٩٠٠
٥٠٫٧٠٠
٦٢٫١٠٠
٣٢٫٤٠٠

ÊUJ « œbŽ

١٫٧١٧٫٧٦٢
١٫٧٠٢٫٩١١
١٫٢٥٤٫١٥٧
٤٨٨٫٩٥٤

١٫١٦٠٫٥٦٤
١٫١٠٩٫٦٢١
١٫١٧٩٫٥٨٣
١٫٤٤٤٫٠٨٧

v  ÊUJ «

lÐd*« d² uKOJ «

٢٦
٣٤
١٣
١٢
١٦
٢١
١٩
٤٤
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…“U²L*«  UO dB²*«Ë

ــ أرمينيا وكردستان ــ
١٥ ـ والية أرضروم 
١٦ ـ والية معمورة العزيز
١٧ ـ والية بيتليس
١٨ ـ والية ديار بكر

١٩ ـ والية وان
ــ سوريا وما ب النهرين ــ

٢٠ ـ والية حلب
٢١ ـ والية بيروت
٢٢ ـ متصرفية لبنان

٢٣ ـ متصرفية القدس
٢٤ ـ والية سوريا

٢٥ ـ متصرفية الزور
٢٦ ـ والية بغداد

WŠU *«

lÐd*« d² uKOJ UÐ

١٨٦٫٥٠٠
٤٩٫٧٠٠
٣٢٫٩٠٠
٢٧٫١٠٠
٣٧٫٥٠٠
٣٩٫٣٠٠
٦٣٧٫٨٠٠
٨٦٫٦٠٠
١٦٫٠٠٠
٣٫٠٠٠
١٧٫٠٠٠
٩٥٫٩٠٠
٧٨٫٠٠٠
١١٫٠٠٠

ÊUJ « œbŽ

٢٫٣٥٧٫٤٣٦
٧٨١٫٠٧١
٤٥٥٫٥٧٩
٤٠١٫٠٧٩
٤٢٤٫٧٦٠
٢٨٥٫٩٤٧

٥٫٣٦١٫٢٠٣
٩٤٤٫٧٥٠
٧٢٧٫٤٤٨
٥٠٠٫٠٠٠
٣٨٢٫٠٦١
٨٣٣٫٦٨٠
١١٫٤٦٤
٤٥٥٫٧٠٦

v  ÊUJ «

lÐd*« d² uKOJ «

١٣
١٦
١٤
١٥
١١
٧
٨
١١
٤٥
١٦١
٢٢
٩
١
٤
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…“U²L*«  UO dB²*«Ë

وصل ٢٧ ـ والية ا
٢٨ ـ والية البصرة (١)

ــ جزيرة العرب ــ
٢٩ ـ والية احلجاز
٣٠ ـ والية اليمن

اجملموع

WŠU *«

lÐd*« d² uKOJ UÐ

٩١٫٠٠٠
١٣٨٫٨٠٠
٤٤١٫١٠٠
٢٥٠٫٠٠٠
١٩١٫١٠٠

١٫٧٩٢٫٩٠٠

ÊUJ « œbŽ

٢٣٦٫٠٩٤
١١٥٫٠٠٠

١٫٠٥٠٫٠٠٠
٣٠٠٫٠٠٠
٧٥٠٫٠٠٠

٢٠٫٦٠٠٫٠٠٠

v  ÊUJ «

lÐd*« d² uKOJ «

٣
٣
٨
١
٤

١٢
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مقاطعة التجارة األرمينية

بدأت مقاطعة التجارة األرمينية فى طرابيزوند.

عدد  ٦٠٩   األحد ٨ فبراير ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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WOM —_« W Q *«

s —_« „d¹dDÐ V UD

األستانة فى ١٠ منه
قابل طلعت بك بطريرك األرمن يوم الثلثاء مقابلة ودية

…d¼UI « ¨ ≥  ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³  ±± ¡UFÐ—_« ¨±∞±π≥∞ œbŽ
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WOM —_«  UÐU ²½ô«

فبـيَّن الـبـطـريرك األرمـنى شـروطه الـتى يـتـوقف علـى قبـولـهـا رضى األرمن فى االشـتراك
باالنتخابات احلالية

WOM —_« ◊ËdA «

بعوثان بدالً من ١١ كرسياً. فالشرط األول : أن يكون لألرمن ٢٠ كرسياً فى مجلس ا
ـبــعــوثـ واجلــهـات الــتى جتــرى فـيــهـا والــشــرط الـثــانى : أن يُـعــين الــبـطــريــرك أسـمــاء ا

االنتخابات .
ستقبل ضمانة قانونية . والشرط الثالث : أن يضمن ا
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األســتــانــة فـى ١٠ لــروتــر ــ تُــعـد
تـــــســـــويـــــة مـــــســـــألـــــة اإلصالح فى
األنــاضــول فــوزاً سـيــاســيـاً لــلــصـدر
األعظم  فقد ظهر اآلن أن تساوى
سلم فى عضوية سلم وغـير ا ا
اجملـــالس الــعــمـــومــيــة يــنـــحــصــر فى
ا روى واليتى وان وبـتـليس خالفـاً 
من قـــبل  وأن أرضــروم ســـتــكــون

كـسـائـر الواليـات األخـرى  وقد 
االتــفـاق مــبــدئـيــاً بــ الـبــطــريـركــيـة
األرمنـيـة وطلـعت بك عـلى اشـتراك

ـبــعـوثـان»  األرمن فى انـتــخـاب «ا
وسيـكون لـهم فيـها عـشرون مـبعـوثاً

تعينهم البطريركية .

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³  ±¥ X³ « ¨ ±∂≥∏ ‡‡ ≤± œbŽ
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األسـتانـة فى ١٤ شباط (*)ــ شبه
رسمى

ــنــوى  تــقـــريــر اإلصالحـــات ا
إجراؤها فى األناضول على الشكل

التالى :
ــــنــــاطـق ــ تُــــقــــسَّم الــــواليــــات ا
األنـــاضــولــيــة إلى سـت مــنــاطق كل

منها مفتش عام .
نطقة الشرقية ــ يُعيَّن لها مفتش أجنبى من حكومات أوربا الصغرى . ا

لـكيـة والعدلـية والضـابطة  فـتش ــ يكون لـلمفـتشـ األجانب حق تفـتيش ا صالحيـة ا
وحل اخلالف على األراضى ب األرمن واألكراد .

اخلدمة العسكرية ــ كل فى منطقته .
عارف ــ توزع على قدر اشتراك كل عنصر فيها . حصة ا

حتريـر الـنـفوس ــ يـتم فى سـنـة يقـرر عـلى إثـرها تـوزيع الـوظـائف النـيـابـية وغـيـرهـا بنـسـبة
اإلحصاء اجلديد .

بتليس ووان ــ أما بتليس ووان  فتكون اآلن مجالسهما احمللية والوظائف مناصفة ريثما
يتم اإلحصاء .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨±π±¥ d¹«d³  ±¥ X³ « ¨ ±∂≥∏ ‡‡ ≤± œbŽ

(*) فبراير .
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قاطعة) (األرمن وا

عـلـمت الـبـطـريـركـيـة األرمـنـيـة فى
األستانة أن حركة مقاطعة األرمن فى
طــرابــزون وكــيــيژارى قــد أخـذت فى
السكـون ; إذ بدأت هنـاك حركة ضد

قاطعة . حركة ا

…d¼UI « ¨µ ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³  ±∂ 5MŁù«  ¨ ∂±∑  œbŽ
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مسألة اإلصالحات

قـالت تـصـويـر أفـكـارى   انـتـهت
ـفــاوضـات فى مـسـألـة اإلصالحـات ا
وحــلـت نــهــائــيــاً . ولـــقــد كــان أكــثــر
ـــســائـل تــعـــقـــيــداً مـــســـألـــة اجملــالس ا

العمومية فى الواليات.
قـبلت احلـكومـة العـثمـانية الـتمـثيل
ـوافـقـته لـلـعـدل  وأفـهـمت الـنـسـبى 
الــدول أنـــهــا ســتُـــعــنى جـــد الــعـــنــايــة
بـتـطــبـيـقه , ولــقـد سـلَّــمت الـدول بـأن
رأى الـبـاب الـعـالى يـتـفق مع الـعدل
ولــيس فـيه مــا يـدعــو إلى االعـتـراض
ولكنها طلـبت تطبيق التمثيل النصفى
إلى حـ إجراء إحصـاء عام عن عدد
األهـــالى فى تـــلـك الــواليـــات حـــيث
يــســهل تــطــبـيـق الـتــمــثــيل الــنــسـبى .
ولــــذلك أريـــــد الــــتــــوفـــــيق بــــ رأى
احلكومة الـعثمانية ورأى الدول  مع
عـمل اإلحـصـاء الـعـام عـنـد الـبـدء فى
تــطــبــيق اإلصالحــات  ولــقــد وجـد

عدد  ٦٢٠  اخلميس ١٩ فبراير ١٩١٤  ص ٥
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ذلك احلـد الــوسط  وبــذلك انــتـهت
عضـلة التى استـمر التعقـيد فيها هذه ا
زمناً طـويالً  ولقد عـلمنا أنَّ الـتمثيل
الـنـصـفى يـطـبق فى واليـتـ فـقط إلى
ح إجراء اإلحـصاء العـام . وهاتان
الـواليتـان همـا وان وبتـليس وسـيُطبق
الــــتـــمـــثـــيل الـــنــــســـبى فى الـــواليـــات

األخرى.
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أمَّـا اشـتـراك األرمن فى االنـتـخـابـات  فـإنَّه لم يـتم حـتى اآلن واالتـفـاق الـذى أُشـير إلـيه
سابقاً لم يُحقق بعد .

s —_« V UD

فإن األرمن يطلبون أن يكـون لهم عشرون نائباً  وكان طـلعت بك قد وعدهم أن ينالوا
١٦ نائباً .

عـلى أن جـمـعيـة االحتـاد والـتـرقى تـقـول : إنـها ال تـسـتـطـيع فى الـوقت احلـاضـر أن تـمنح
األرمن أكـثر من ١٣ نـائـبـاً  ويـعتـقـدون فى الـدوائـر األرمنـيـة أن االتـفـاق ميـسـور وبـتـسامح

الفريق .

…d¼UI « ¨ ≥  ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³  ≤± X³ «  ¨ ±∞π¥∞ œbŽ
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األستانة فى ٢١
فـاوضات بـ جمعـية االحتـاد والترقى وبـطريـركية األرمن لـعقد بـعد أن اسـتوءنفت (*) ا
اتفاق بينهما فى مسألة االنتخابات أمل اجلميع أن تكون الثانية خيراً من األولى  وأن توفق

اجلمعية إلى إشراك جميع العناصر فى اجمللس .
ولكن الـفريقـ أصرَّا كل على رأيه  فـاألرمن يطلـبون ١٦ نائبـاً واجلمعـية ال تقـبل بأكثر

من ١٣ .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³  ≤± X³ « ¨ ±∂≥¥ ‡‡ ≤≥π œbŽ

(*) الصحيح : استؤنفت .
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دسائس الروسيا ضد الدولة
العلية

سألة األرمينية تاريخ ا

ــســألـة األرمــيـنــيــة عـلى طُـرحت ا
بسـاط أخيـراً وظهـرت الروسـيا مـظهر
ـســتـر ديــكـسـون الـعــداء كـمــا وضع ا
چـونـسـون اإلجنـليـزى الـشـهـيـر رسـالة
سـألة كاشفـا الغطاء صغيـرة فى هذه ا
عن الــــكـــثــــيــــر من احلــــقـــائـق  وقـــد
وصـلـت إلـيــنـا نــسـخــة من الـرســالـة

فرأينا أن نقتطف منها ما يأتى 
الكاتب:

لـــيس فى تـــركــيــة آســـيــا مـــســاحــة
كـننا نسميها أرمينيا جغرافية ألرض 
( أى األرمــــــــــــــن ) ; ألن األرمـــــــــــــن
مــــوزعـــــون فى واليــــات  ومـــــنــــهم
تـتـكـون األقـلـيـة فى كل ــ وهم فـضالً
عن ذلك يـعيشون فى شـكل ــ متفرقة
مـقـســمـ تـقـســيـمـاً ديـنـيــاً مـحـزنـاً من

عدد  ٦٢٢   األحد ٢٢ فبراير ١٩١٤  ص ١ القاهرة



٣١٩

بـروتـسـتـانـت وأرمن كـاثـولـيك  وال
ب األولـ و هم من اجلبلـي اجلـهلة
ـــتـــعـــلـــمــ واألرمـن الـــكــاثـــولـــيك ا
القاطن فى أنقرة وأزمير واألستانة
وأن األرمن الـــنـــازلـــ فى الـــشـــمــال
يجـدون صعـوبـة فى مخـاطـبة األرمن

األتراك النازل ـــــــــــــــــــــــــــ
قـال الــسـيـر شـارلـس ويـلـسـون فى
ــعـارف الـبـريـطــانـيـة إن الـتـسع دائـرة ا
واليـات هـى وان وبـتـلـيس ومـعـمـورة
الــــعـــــزيــــز وديـــــار بــــكـــــر وأرضــــروم
وســــيـــواس وحـــلـب و أطـــنه ـــــــــــــ

وسكانها كما يأتى :
بـروتسـتـانت و كاثـوليك و غـيرهم

٩٢٥٠٠٠
«أتراك و أكراد»               ٤٤٦٠٠٠٠
و مسيحيون أخرون           ٦٤٥٠٠٠
ديانات أخرى                     ١٠٠٠٠٠
اجملموع                         ٦١٣٠٠٠٠

و األرمن ال يــوجــدون بــكــثـرة إال
فـى خــمـس واليــات  ولـــو أردنــا أن



٣٢٠
دن. * الصحيح : ا

نـكــون فى صــفــهم لــوجــدنــا أن عـدد
بنادر تلك الواليات يبلغ ١٥٩بندراً
واألرمن ال يـــكــونــون األغــلـــبــيــة من

أهاليها إال فى تسعة منها فقط.
و قد شجع أنصار الروسيا األرمن
ـــهـــاجـــرة إلى واليـــة أطـــنـــة عـــلـى ا
والغرض من ذلك أن تضمن الروسيا
ـ * الــهـــامــة عــلى احــتالل أغــلب ا
الـــبـــحـــر األســـود والـــبـــحـــر األبـــيض
ـتـوسط . وقد حتـقـقت تـركيـا اخلـطر ا
الذى يُـحدق بـاحلالـة هنـاك  فطـلبت
مـن احلـكـومــة الـبــريـطـانــيـة أشــخـاصـاً
ـساعدة عـلى تنظيم تستـخدمهم فى ا
إدارة الـــواليــــات اآلســـيـــويـــة  وهى
والشكَ تــود مـن صــمــيـم قــلـــبــهــا أن
حتسن إدارة تلك الواليات وأن ينتشر
فيـها السـلم ويسود فـيها الـنجاح حتى
ال يـكون هـناك عـذر ينـتحل لـلتداخل
األجنبى وقـد طلبت أيـضا أن يكون
ـوظفـون فى خدمتـها مـطلقى أولئك ا
الـيــد فى إجـراء مــا يـرون فـيـه اخلـيـر .
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ــانــيـا إلـى اجلـيش الــعــثــمـانى بـعــثت أ
بقـائـد من طرفـهـا تكـاد تـكون سـلـطته
ـــدربـــ مــــطـــلـــقـــة ومـــعـه عـــدد من ا

. ويوجد فى الوقت احلاضر اني األ
هيئة من الضباط البريطاني البحري
يعملون فى تنظيم البحرية العثمانية
ونــحن ال نـتـردد بــ آن وآخـر فى مـد
ــوظــفـــ الــذين الــدولـــة الــعــلـــيــة بـــا
تـريـدهـم فى إدارتـهـا بــدون فـتح بـاب
ــنــاقــشـة فـى احلـقــوق الــدولــيـة . إن ا
حـكـومــة تـركـيــا الـدسـتــوريـة تـريـد أن

ا تـقضى به معاهـدة األستانة  تقوم 
وذلك بتنظيم إدارة والياتها األسيوية
ساعدة موظف من اإلجنليز  وهى
ساعدة تنظر إلى إجنلترا منتظرة منها ا
الــتى تـنــتـظــرهـا . فــإجنـلــتـرا مــضـطـرة
ـذكــورة مـادامت ــعـاهــدة ا ــوجب ا
بـاقـيـة فى قـبـرص أن تـتـحـد مع تـركـيـا
فى الــدفــاع إذا حـاولت الــروســيــا مـد
حدودها إلى ما وراء احلدود احلالية.
و إذا كـانت الـروسيـا قـد عارضت فى
أن يـكــون لـتــركــيـا احلق فـى انـتــخـاب
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ـــوظـــفـــ األوربـــيـــ ســـواء كـــانــوا ا
بريطاني أو من جنسية أخرى فسبب
ذلك غـــــيـــــر خـــــاف عـــــلـى أحـــــد من
الواقـفـ على سـياسـة روسـيا  وإنـنا

نكتفى اآلن بذكر احلقائق األتية:
(١) إن وجــــــود مــــــوظــــــفــــــ من
اإلجنلـيز على حدود كـردستان يعرقل
تهريب األسلـحة وإيفـاد رسل الفساد
شاغبات شـاكل و ا الذيـن يُحركون ا

هناك .
ـــذكــورة تُـــصـــبح (٢) إن الــبـالد ا

أكـثــر اتـصـاالً بــالـصــحف األوربـيـة 
ـوظـفــون اإلجنـلـيــز هـنـاك وال يـتــردد ا
عن إعالن حـقـيـقــة مـا هـو حـادث فى

تلك اجلهات.
(٣) إنـه إذا أحـــــســــــنـت إدارتـــــهـــــا
تـقـدمت فى وقت قـصـيـر  فال تـلبث
تـركــيــا أن تــصـبـح قـويــة من الــوجــهـة

الية واحلربية . ا
(٤) بــذلك ال يــبـقى هــنــاك حــجـة

تنتحلها الروسيا للتداخل
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* الصحيح : شئون .

أمـا االقتـراح الـذى قدمـته الروسـيا
سألة إلى جلـنة دولية تدير بأن تـوكل ا
شـؤون* تـلك الـواليـات  فـالـغـرض
الــذى تـــرمى إلــيه الــروســيــا هــو أحــد

أمرين :
أمــا أن تـركــيــا تـرفض ذلك رفــضـاً
باتـاً  فتـستـمر اخملـابرات بـ الطـرف

لــيـــقــنـع كل مــنـــهـــمــا اآلخـــر بــرأيه 
وبـذلـك تـغــتـنم الــروسـيــا فـرصــة هـذا
الـوقت وتسـتـخدمه فى بث دسـائسـها
ـقبل إال حـتى ال يـحل فـصل الـربـيع ا
وقــد حــرَّكت الــهــيــاج واالضــطــراب

وأحــــدثت الــــقـالقل بــــ األكــــراد 
فــــتـــتـــخـــذ من ذلـك ذريـــعـــة لإلغـــارة

مباشرة على تلك اجلهات.
(٢) وأما أن يُقبل اقـتراحها بـتعي

جلـنـة فـتُطـالب فـيـها بـصـفـتهـا الـدولة
اجملاورة أن تكون هى صـاحبة الـكلمة
ــوظــفــ هــنــاك الــعــلــيــا فى تــعــيــ ا
وهـؤالء طـبعـاً يـصبـحـون عمـالـها وال
ـــشــــاغـــبـــات عــــمل لـــهـم إالَّ خـــلـق ا
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واالضـــــطــــرابـــــات الـــــتى تـــــؤول إلى
الــتــداخل الـــفــعــلى بــحــجــة أنَّه لــيس
لــلــمــســألــة حل غــيــر هــذا. إنَّ فــشل
اإلدارة الـــدولـــيــة فـى إخـــمـــاد الـــفــ

البـلقانية التى كانت تُـثيرها العصابات
ـشمـولة بـرعـاية الـروسيـا قد نـظمـة ا ا
انتـهى بانـتشـار الـفوضى و الـبؤس فى
واليات البلقان  وكانت نتيجة ذلك
نــشـوب تــلك احلــرب الـفــظــيـعــة الـتى

استمرت سنت . 
ومع هـذا  فـقــد ذكـرت صـحـيـفـة
من أكـبر الصحف احلـرة اإلجنليزية أن
ثالثـة أرباع أهـالى مـقدونـيا يـودون لو
يُــتــاح لــهم رؤيــة األتـراك يــحــكــمـون

مقدونيا ثانياً .
وال شـكَ أن جـــــمــــــيـع أصـــــدقـــــاء
األتــــــراك واألرمـن يــــــفــــــزعـــــــون من
احلـوادث الرهـيـبـة الـتى يتـرتب عـلـيـها
حـدوث مثل هذا الـتداخل الروسى .
ـدرب ال إن الـقــول بــأن الــعــثــمـانـى ا
ـــكــــنه الـــقــــيـــام بـــإدارة الــــبالد الـــتى

قصود حروب البلقان ١٩١٢ ــ ١٩١٣. * ا
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يـحكـمـهـا شئ ال يـقبـله الـعـقل  فـقد
اعـــتـــرف من يـــعـــرفـــون األتـــراك حق
عرفة أنهم أمناء وعلى جانب عظيم ا
من اإلنـسـانيـة . قـال الـسيـر آدم بـلوك
ـشـتــغـلـ فى إنه وجــد الـعـثــمـانـيــ ا
الـدين الـعثـمـانى اكتـفـاء للـعـمل الذى
كُــلّـــفــوا به  وال يــذهـب عن فــكــرنــا
تلك الـهمة الـفائقـة التى أبداهـا نشأت
بك فى تـــأســيس وتـــنــظـــيم مـــقــاومــة
اإلغـارة اإليــطـالـيــة عـلى طــرابـلس ;
فـإنـهـا هـمـة تـدل عـلى مـا لـلـتـركى من
القوة والكفاءة فى اإلدارة . واحلقيقة
إن الــذى يــنــقص تــركــيــا هـو تــدريب
هـيئة من مـوظفيـها لتـحل مكان الـهيئة
الـعـتيـقـة الـتى اكـتـسـحت من مـناصب
احلـكـومــة. لم تـكن عالقـات األرمن
بـجــيــرانـهم األكــراد إلى ســنـة ١٨٧٧
و١٨٧٨ غــــيـــر وديـــة  فــــقـــد كـــانت
غـارات األخـيــرين عـلـى األرمن غـيـر
سـيـاسيـة وال عالقـة لهـا بـاجلنـسـيات
ــســـيــحـــ كــانــوا ــســـلــمـــ وا ألن ا
صـائـبهـا . وقد مـتـساويـ فى الـتأثـر 
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تـبع وفاة إسـكنـدر الثـانى قيـام قناصل
الــروسـيــا بــتـنــفـيــذ بــرنـامج مــرسـوم.
دارس وشجـعوا اللغة فإنـهم أنشأوا ا
األرمـــــــنــــــيــــــة وأوجــــــدوا فـى األرمن
لـكة أرميـنية االعـتقاد بـإمكان إيـجاد 
حتت حـــمـــايـــة الـــروســـيـــا  غـــيـــر أن
األكـراد الـذين استـولى عـليـهم الشك
من جـــهـــة األرمـن أخـــذوا يـــنـــظــرون
إلــيـهـم كــأنـهـم حــيـوانــات تــســمن ثم
يـنـتـفع بـهـا  وحتـول عـدم اهـتـمـامـهم
بــهم إلـى عــداء وبــغــضــاء . وأعــقب
ذلك مـــا هــــو أدهى وأمـــر  فــــإنه مـــا
كــــادت تُـــذاع أخــــبـــار الــــعـــصــــابـــات
السفاحة فى بلغاريا حتى تألَّفت جلان
ثـــــوريـــــة فى تـــــفـــــلـــــيـس  وأخــــذت
عــصـابـات الـنـهـلـسـت الـتى تـسـتـحـوذ
ــتـــمــولــ عــلـى األمــوال بــتـــهــديـــد ا
األرمن وجتارهم فى أوربـا وأمريـكا
وتُـــــرسـل األمــــــوال إلى الــــــواليـــــات
اآلسيوية التـعسة حيث تنفق هناك فى
ســــفـك الــــدمــــاء وحتـــــريك الـــــقالقل
واالضــــطـــــرابــــات  وســــاد اخلــــوف
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والــفــزع عــلى األرمن فى كل نــاحــيـة
حـتى فى عـواصـم أوربـا بل فى لـنـدن
ذاتــهــا حــيث وقــعت حــوادث الــقــتل
وإطالق الـرصـاص فى الـطـريق الـعام
وهـدد أغـنـيــاء األرمن فى نـيـويـورك
وكانت جـمعـيات الـنهلـست تتـقاضى

األمـــوال مـــنــهـم عــنـــوةً . وأخـــيــراً 
تمـكن الـبولـيس من اكـتـشاف مـؤامرة
ـلوءة هـائـلـة عـثـر فيـهـا عـلى مـخـازن 
ــــســــدســــات مــــعـــدة بــــالــــقــــنـــابـل وا
لالستعمال ضد األرمن فى أمريكا ال
فى آسـيـا. و قـد رأى الفـالح األرمنى
أن مـا تــخـيـله من االسـتـقالل لم يـكن
إال أضــــغــــاث أحالم  فــــقــــد عـــرف
مـقـدار الــصـداقـة الـروســيـة وسـمع مـا
أتـــاه الـــروس مـن اضـــطـــهـــاد إخـــوانه
وإجـبـارهم عــلى تـغـيــيـر عـقــيـدتـهم
ــا خـدعه به عــمــال الـروســيـا وعــلم 
وصـنـائـعـهـا أنه فى نـار اجلـحـيم  فإن
الـروسيـا هى الـتى رفـضت االنـضـمام
إلى إجنلترا فى الـتداخل بالنـيابة عنه.
لـقـد عـرفت احلـكـومـة الـتـركـيـة كـفاءة
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رعـايـاهـا من األرمن  فـرفـعـتـهم إلى
أعلى مـنـاصبـها   فـإن احلـكم احلالى
ـتـعـلـم لـيس فـقط يـنـاسب األرمن ا

تـــعــلــيــمــاً راقــيــاً  بل يــنــاسب أيــضــاً
الـفالحـ مـنـهم الـذين هم من أنـشط
عـنـاصر اإلمـبـراطوريـة وأحـسـنهم فى
تــأديـــة الـــضــرائب . وجـــيــرانـــهم من
األتراك واألكراد لم ينسوا أن األرمن
قــد ظـــهـــروا فى احلـــرب الــبـــلـــقــانـــيــة
ــا عُــرف األخــيــرة بــشــجــاعــة أكــبــر 
ـسـلـمـ صـفاً عـنـهم وحـاربـوا مع ا
واحـداً  بيـنـمـا البـلـغـاريون والـيـونان
كــانـــوا يــفـــرون من صــفـــوف اجلــيش
العثمانى. فـالروسيا مـا كانت لتخفى
ـشكلة األرمينية عنـها عاقبة تسوية ا
كــمـا أن عـمـالــهـا اآلن يـعــمـلـون بـكل
قوتهم فى كل واليـة للتـحريض على
إسقاط احلكم الـعثمـانى  ويحركون
األكـــراد ضــــد األرمن واألرمـن ضـــد

ا لـديها من األموال تتحفز أيضا حلملة قوية . وفضالً عما سبق األكراد . واللجان الثورية 
شرحه من األخطار النـاجمة من سيـاسة الروسيا  فـإن هناك أخطـاراً حربية ينـبغى االهتمام
ـا له من الـعالقة بـخليج بهـا ألن زحف الروسـيا فى تـركيـة آسيـا يحـتاج إلى الـعنـاية الـكبرى 
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فــارس وإمـبــراطــوريـة الــهـنــد ومـتى
كانت تـركيا قوية أمـكنها أن حتول ب

الـــروســـيــا وبـــ الـــتــوغـل فى فــارس
والـقـيـام بحـركه عـدائـية ضـد حـدودنا
فى الــهــنـد . ثم إن احــتالل الـروســيـا
ا يضر التـجارة البريطانية لكـردستان 
ضــرراً بـلــيـغـاً  ألن مــقـدار الــبـضـائع
ـتصـدرة إلى تلك الـواليات القـطنـية ا
قد بلـغ ٣٫٦٧٩٫٦٥٦ جنيها ًفى كل
ــاضــيـة . ســنـة من الــثالث الــســنـ ا
ومــتى احـتــلـتـهــا الـروســيـا  فال شك
أنــهــا سـتــمــنع دخــول هــذه الــبـضــائع
مفضلة ما يُـصنع فى معاملها . فيتب

من كـل مــــا تــــقـــــدم أن اإلنــــســــانــــيــــة
ومــــصـــلـــحـــة الــــدول األوربـــيـــة وفى
مـقدمتهـا إجنلتـرا تتطلـبان احليـلولة ب

الروسيا وب حتقيق مطامعها .
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فتور العالقات ب الترك واألرمن

األسـتانـة ــ عـادت العالقـات ب الـتـرك واألرمن إلى ما كـانت علـيه من الـفتـور الشـديد
بـعوثان» ٢٠ نائباً ال أقل  وقد وذلك بسبب تشبث األخيرين بـأن يكون لهم فى «مجلس ا
قاطعة ضد التجارة األرمينية شـكالً غير ظاهر فى األستانة  ولو أن تأثيرها أخذت حركـة ا

يقوى شيئاً فشيئاً . أمَّا فى الواليات فإن الدعوة للمقاطعة حتدث جهاراً

عدد  ٦٢٢   األحد ٢٢ فبراير ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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نـــــشــــرت جــــريـــــدة طــــنــــ نص
الـــقـــواعـــد الــتـى قـــررت احلـــكـــومــة
العـثمانية السيـر عليها عقب االتفاق

األخير وهذا تعريبها :
ÊuO uLF « ÊuA²H*«

مالك العثمانية إلى ست تُقسَّم ا
مــنـاطق بـاعـتـبـار مــوقـعـهـا اجلـغـرافى
وتــعــيـ احلــكــومــة فى كل مــنــطــقـة
مـــفــتــشـــاً عــامــاً ويــكـــون من رعــايــا
احلـــــكــــومــــات الـــــصــــغـــــيــــرة ألجل

الواليات الشرقية .
 rN²DKÝ

ـفــتــشـون الــعـمــومـيــون لـهم أن ا
ـلــكـيــة والـعــدلـيـة يـفــتـشــوا اإلدارة ا
والـضابـطـة مع مراقـبتـهـا  ويسـتفـيد
ــفــتــشــون الـعــمــومــيــون من الــقـوة ا
احلــزبــيــة لــدى احلـاجــة فى األمــاكن
الــتى ال تــكـــفى فــيــهـــا قــوة الــضــبط
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وتـكـون سـلـطـتـهم مـشـابـهـة لـسـلـطـة
الـوالة كــمــا هـو مــدون فى الـقــانـون

العام للواليات .
ــفـتـشــون الـعـمــومـيـون ويُـحـيل ا
وظـف الـذين يرون عـدم كفـايتهم ا
وســـــوء حــــركــــتــــهم عـــــلى احملــــاكم

حملـــاكــمـــتــهم قـــانــونـــيــاً وعـــزلــهم 
ــوظـفـ الـصـغـار ويــعـيـنـون مـكـان ا
ـقتـضى ـعـزولـ آخـرين مـكـانهـم  ا
ـوظـفـون الـذين قـوانـ الـدولـة  وا
يــعـيـنـون بــإرادة سـنـيــة بـعـرض عـلى
مركـز احلكومة من ينتـخبون مكانهم
ويـعـيَّـنـون فى منـاصـبـهم  ويـعرض
فتشون العموميون قراراتهم بشأن ا
ــعـــزولــ عـــلى مــركــز ــوظـــفــ ا ا
احلـكــومـة تــلــغـرافــيــاً أوالً ثم تُـرسل
أوراقـهم وأعـمـالـهم بـالـتـفصـيل إلى
ــنـــتـــمـى إلــيـــهـــا أولـــئك الـــنـــظـــارة ا

عزولون . وظفون ا ا
WKłUF « dOÐ«b² «

عــنــدمــا يــجـب اتــخــاذ الــتــدابــيـر
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ـفتـشون أن الـعاجـلة . يـستـطيـعون ا
ينبئوا نـظارة العدليـة ويوقفوا احلكام

العالي عن عملهم .
ـفـتـشـون الـعـمـومـيون وإذا رأى ا
وجـوب اتـخـاذ تـدبـيـر عـاجل قـطعى
بــشـــأن الــواليـــات يــنـــبــئـــون نــظــارة
الداخـلـيـة تـلغـرافـيـاً  فـيُعـرض الـنـبأ
عـلى مـجـلس الـوكالء لـيـتـخـد قراراً
بــاتــاً فى خالل أربــعــة أيــام فى ذلك

الشأن .
v{«—_«  U ö²š«

جـمـيـع االخـتالفـات الـتى حتـدث
ـنازعـة فى شأن األراضى تُحل من ا
ــفـتش بــواسـطـة جلــنـة حتـت رئـاسـة ا

العام .
 ULOKF² «

تُــــوضع الئــــحــــة مـــفــــصــــلـــة فى
ـفـتـشـ الـعـمـومـي اخـتصـاصـات ا

ـوجبـها والـتعـليـمات الـتى يسـيرون 
وتوضع تلك الالئحة بعد تعيينهم.
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تُــــنـــشـــر الـــقــــوانـــ والـــقـــرارات
الـــرســمــيــة واإلعالنـــات الــرســمــيــة
ـنـطــقـة الــتـفــتـيش بــالـلــغـة احملــلـيــة 
ويـسـتـعمـل األهالى فـى احملاكم وفى
مـعامـالتـهم مع احلـكـومـة لـغتـهم إذا

فتشون على إمكان ذلك . وافق ا
أمَّـــا إعالنـــات احملـــاكم فـــتـــصــدر
بالـتـركيـة  وتـصدر مـعـها تـرجـمتـها

إذا أمكن .
·—UF*«

يـكــون الـقـدر الــذى سـيـخـصص
عارف فى الواليات بدرجة يزانية ا
عارف رغبـة كل عنصـر فى تعمـيم ا
وتُـــعـــطى إعـــانـــات لـــكـل جـــمـــاعــة

لتستطيع إدارة مدارسها بنفسها .
W¹dJ F « W b)«

يقوم كل فـرد بخدمـته العـسكرية
ـنـطـقـة الـعـسـكـريـة زمن الـسـلم فى ا
الـــــتى هــــو تـــــابع لــــهـــــا  ومع ذلك
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فـاجلـنـود الـذين يُـرسـلـون إلى الـيـمن
والـعسيـر وجند وغـيرهـا من األماكن
الــبــعـيــدة يــجــمــعــون من كـل واليـة
بنسـبة عدد سـكانهـا  كذلك اجلنود
الزمون للبـحرية يجمعون من كل ا
مكان وحتول اآلاليات احلميدية إلى
آاليــات سـواريــة احـتـيــاطـيــة وحتـفظ
أســلــحــة تــلك اآلاليــات فى اخملـازن
احلربيـة وتوزع علـيهم عنـد اللزوم
ويـكونـون حتت أمـر قائـد الـفـيلق فى
ـنطقـة التـابع لـها ويُنـتخب قواد ا
اآلاليــات والـبــلــوكـات زمن الــسـلم
من ضـبـاط اجلـيـش الـعـثـمـانى حـيث
يـقـوم اجلـنـود بـخـدمـته سـنـة واجلـنود
الذين يـقبلـون للخـدمة فى اآلاليات
يــأتـون بــحـاجــيـاتــهم من عــنـدهم .
ـنـاورات وعـنـد احلــرب أو الـقـيـام بـا
يــكـــون أولــئـك اجلــنـــود خــاضـــعــ

لقانون اجلنود النظامية .
WOK;«  UÐU ²½ô«Ë ¡UBŠù«

فتشـ العمومـي فى ظرف عام  ويُـنتخب أعضاء يعمل اإلحصـاء العام حتت مراقبـة ا



≥≥∂

ـــســلــمــ مــجــلـس الــواليــات من ا
ـسـلـم بـالـنـسـبـة لـعددهم وغـيـر ا
وتكون االنـتخـابات فى واليتى وان
وبـــتــلـــيـس حـــتى إجـــراء االحـــصــاء

ناصفة . با
ويـحافـظ على حـقـوق األقـلـيات

فى انتخابات مجالس الواليات .
ÂUF « Âb)«

ــســـلـــمــ ــســـلـــمــون وغـــيـــر ا ا
يُـعــامـلـون مــعـامـلــة واحـدة فى شـأن
انـتـخابـهم أو تـعـييـنـهم فى الـوظائف
الــعــامــة كــالــبــولــيس والــچــانــدرمــة

وغيرها .
هـذه هى الـقـواعـد الـتى تـراعـيـهـا
احلــكـــومــة الــعـــثــمــانـــيــة فى إصالح
ـــفــاوضــات مع األنــاضــول  وإن ا
ســــــفــــــراء الــــــدول بـــــشــــــأن إصالح
األنـاضـول قـد انـتـهت  وإنـنـا لـنرى
أن ذلك اخلـبـر بـان نبـشـر به األمة فى
الــوقت الـذى ابــتـدأ يــفـسـر فــيه عـزم
تــركـــيــا الــفــتــاة عــلى إصالح الــبالد
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تفـسيرات وتأويالت سـيئة  كما أن
فى عدم انـحـراف البـاب العـالى قـيد
لة عن الذود عن كرامته ومراعاته أ
جد الرعـاية الستقالل بالده واتفاقه
مع دول أوربا وسلـوكه معها سلوكاً
حـسنـاً ما يـدعونـا لـلثـناء عـليه  ألن
ذلك االتــــفـــاق والـــســـلـــوك احلـــسن
سيثـمران ثـمرات يـانعـة خالل تنـفيذ

تلك القواعد وتطبيقها .
ال جــرمَ أن فــكـرة إصـالح الـبالد
هى غــايـة راسـخـة فى قــلـوب تـركـيـا
الـفتـاة  ونـحن لم نـنسَ هذه الـغـاية
مطـلقـاً بل فـكرنـا فيـها حـتى فى أشد
ســــاعــــات احلــــرب هــــوالً وشـــدة .
ولـــذلك كـــان أول مـــا قـــمـــنـــا به من
األعـــمــال بــعــد انـــتــهــاء احلــرب هــو

الــــســــعـى إلجــــراء اإلصالحــــات 
هد القوة العثمانـية ومنبع سطوتها  فقررنا أن ولقد توجهت أنظارنا جميعـاً إلى األناضول 
نسـتفيد من مـعلومـات أوربا وجتاربهـا فى تعميـر األناضول واالنـتفاع بكـنوزه وتأسيس إدارة
فتش العمومي منتظمة فيه  والدليل على ذلك أننا وضعنا قبل ستة شهور قانوناً جللب ا

ولكن اعـترضـنا عـوائق كثـيرة بـعد ذلـك  وقامت فى وجـوها مـوانع سيـاسيـة جمّـة كان كل
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منهـا مشـكلة قـائمـة بنفـسها  إال أن
الـــبــاب الــعـــالى بــالـــغــايـــة الــتى ظل
يتـعقبهـا ألجل سالمة البالد لم تقفه
شـاكل  ولم تؤثر فيه  وإننا هذه ا
ال نـــــريــــد إال أن نـــــبــــحـث فى هــــذه
ـسـائل الـتى انـتــقـلت إلى صـحـيـفـة ا
ــاضـى  بل أن نـــعـــتـــرف بــأنـه قــد ا
مــرت عــلــيـــنــا دقــائق ألـــيــمــة خالل

فـاوضات كـادت توهن الـقلوب  ا
ولم يــبـــعث فى الـــقــلــوب األمل إال
شـئ واحـــد هـــو عــــزمـــة احلـــكـــومـــة
ووظيـفتهـا  وكان فى ذلك الكـفاية
فــإن احلـكـومـة الـتـى تـريـد أن تـفـيض
عن مستقـبل الوطن سعادة مدنية لم
شاكل ولذلك وصلت حتفل بتلك ا
إلى الـغـاية الـتى تـسـعى لهـا مـنذ أول

يوم .
وإن اإلنـــســان يـــرى فى بـــرنــامج
اإلصالح أنه نتـائج تدقـيقات طـويلة

وتتـبعات كثـيرة  فكـما أنه يضمن فـائدة الوطن ومـصلحته فـإنه لم يترك حـقاً دون أن يكفل
سالمـته  ولـذلك يتـلقـاه كأنه مـقدمـة لرقـى بالدنا . وإذا كـنا نـسجل اآلن مـا أظهـرته الدول
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ـظـاهـرة لــنـا  فـإنـنـا ال حـيـالـنــا من ا
نـنـسى أن نـخص أنـفسـنـا بـحـصة من
الفخـار . فإن احلكـومات التى تـنظر
إلى حـقوق رعـايـاها وتـضـمنـهـا لهم
وتــقـــدم لــهم حــاجـــاتــهم تـــســتــحق

التهنئة .
وقُـــــــــصـــــــــارى الـــــــــقـــــــــول  إن
إصالحــات األنــاضــول أمــر واقع .
والذين توقـفوا لذلك الـيوم سنراهم
يـظـهرون نـفس الـعـزمـة فى تـطبـيـقـها

غداً .
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* زوان أفندى = زاڤيق أفندى.
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زار بطـريق األرمن زوان أفندي*
طــلــعت بك نــاظــر الـداخــلــيــة نــهـار
الثالثاء بعـد الظهر  وبلَّغه بأن فرقة
االحتــاد والــتــرقى لـم تـقـم بــالــوعـود
التـى وعدت بـهـا األرمن  وأن هذا
اإلخالف أوجـب االســـتـــيـــاء مع أن
النظـارة وعدته بـتلـبيـة الطـلب  فمّا
الــدواعى ومــا الــنــتــيــجــة : فــأجــابه
طــلــعت بك بـــأن تــقــرر بــأنهَّ يــكــون
لـألرمن  مـــبــعـــوثـــاً حـــسب اجلــدول
الذى تقدمه البطريركية وواصاه بأن
تـسـرع الـبـطـريركـيـة بـتـقـد األسـماء

قبل فوات الوقت .
فــأجـابه الــبــطــريـرك بــأن  الــوعـد
األول كـــان عـــلـى عـــشـــريـن نـــائـــبـــاً
واحلـكومة أيضاً قـبلت بذلك  ولذا
فــإن الــبــطـريــركــيـة ال تــقــدم جـدوالً
بأسماء الذين سـينتخبـون ما لم ينفذ
الـقـرار األول .. وفــارقه عـلى هـذه

احلالة .

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±¥ ”—U  ± bŠ_« ¨ ±¥¥µ ‡‡ ∂π œbŽ
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ـانيا تـتعلق فـمفاوضـة إنكـلترة وأ
بــــــاخلط احلــــــديــــــدى بـــــ بــــــغـــــداد
والــبـــصــرة ومـــفــاوضـــة إنــكـــلــتــرا
الحـة والـبـاب الـعـالـى بـالـكـويت وا
ـانـيـا والــبـاب الـعـالى في الـنـهــر وأ
بـــخط بـــصــرة ــ بـــغـــداد وفــرنـــســة
وروسـيـا بــخـطـوط الـبـحـر األسـود
وفـرنــسـة والــبـاب الـعــالى بــخـطـوط
ــانــيـا ســوريـة والــبــحــر األسـود وأ
وروســيــا بـــالــتــنــازل عـن مــعــارضــة
ـعـاونـة الـســكـة والـتـعـويض عـلـيـهـا 
ــانـيـا وفـرنـسـة ـانـيـا فـى أرمـيـنـيـة وأ أ

بسكة بغداد والتعويض لها.
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ادة «٦١» من معاهدة برل الدولية ١٨٧٨. قصود ا * ا
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نشـرت جريدة التيـمس رسالة لبوغوص
نـوبــار بـاشــا فى مــوضــوع اإلصالحـات فى

أرمينيا قال فيها :
أرســلت إلى الـتـيـمس كـتــابـاً سـابـقـاً مـنـذ
سـألـة األرمنـيـة قد سـنة تـقـريبـاً ; إذ كـانت ا
عـادت إلى الـظـهــور وعُـرضت عـلى بـسـاط
الــــبـــحث أمـــام أوربــــا  وقـــصـــدتُ بـــذلك
طالب الـكتاب يـومئذٍ بـسط احلقيـقة وبيـان ا
األرمنية بياناً صحيحاً صريحاً وهى مطالب
األرمن الــقـاطـنـ فى تـركـيـا والـذين وكـلـوا
إلـى أمـــــــــرهـم وولــــــــــونـى الـــــــــدفــــــــــاع عن
مصلحتهم. ولقد قلت يومئذٍ قوالً صريحاً
ثابتاً إن األرمن ال يرمون إلى االنفصال عن
تـركـيـا وال إلى االسـتـقالل اإلدارى ويـأبـون
ـا يــطــلــبـون إال أن يــبــقــوا عــثـمــانــيــ  وإ
ويـشــتـرطــون إنــفـاذ اإلصالحــات الـتى ورد
نـصهـا فى مـعاهـدة بـرل  ألن فـى إنفـاذها
قضـاء تاماً ومنـعاً نهائـياً ألعمال الـلصوصية
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وحــوادث الــقــتـل ونــزع األمالك من أيــدى
األرمن تــلك احلـوادث الــتى تـوالت عــلـيـهـا

الـسـنـون وحتـمل األرمن مـنـهـا مـا حتـمـلـوا 
وفى إنــــفـــاذ تـــلـك اإلصالحـــات ضــــمـــانـــة
السـتـتـبـاب الـسـكـينـة وسـيـادة الـنـظـام وقـيام
ـكن أن يعـملـوا ويـعيـشوا فى العـدل  وال 

أمان وسالم إال فى ظل النظام والعدل .
فاوضات ساعى الكثيرة وا فاليوم بعد ا
الـطـويـلـة قـد  االتـفـاق بـ الـدول والـبـاب
الـعــالى عــلى تـلك اإلصـالحـات الــتى كـان
األرمن يحنون إليها حنيناً منذ زمن طويل
ولـــذلك جـــئت بــهـــذه الــرســـالــة راجـــيــاً أن
تـفـسـحـوا لى مـكـانـاً فى صـفـحـات الـتيـمس
ألُعبر عـن عواطف األرمن نـحو الدول فى
هذا الـوقت الذى يُنكـرون فيه بدخولهم فى
ا عهد جديد. وعند هذا الفكر يشعرون 
ـنـة  فـأنـا اآلن أُعـبر لـلـدول من الـفـضل وا
عن شـكــرهم اخلــالص لــلـدول الــتى أيـدت
ســعـى روســيــا فى مــســألــتــنــا ولــلــحــكــومـة
الــبــريــطـــانــيــة الــتى تـــعــلم إخالص األرمن
وأحـقــيــة مــطـالــبــهم  ولــذلك نــظـرت إلى
أمـرهم نظـرة صـادقة وكـانت نـتيـجـة عمـلـها
ـكن الـقول الـسـيـاسى احلـازم إزالة خـطـر. 
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ـملـكة وإنـقاذ مـكان إنه كـان مهـدداً لكـيان ا
ـا كـانوا الـواليـات الشـرقـيـة فى األنـاضـول 
يُـقــاســونه من اجلــور والــعــذاب الــذى طـال

طال . عليه ا
وليس عـلى األرمن وحدهم أن يـفرحوا
ويـــســروا بــهـــذه الــنـــتــيــجـــة  فــإن مـــســألــة
اإلصـالحــات األرمــنـــيــة لم تـــكن تــهـــمــهم
وحـدهم دون سـواهم  بل هى كانت ذات
ـصـلــحـة أوربـا مـنــذ ظـهـر أنه بـدون عالقــة 
إنــــفــــاذ تـــلك اإلصـالحـــات تُــــصـــبـح تـــلك
الــواليــات الــعــثــمــانــيــة اآلســيــويــة عُــرضــة
لــلـخــطـر. فــهـذا اخلـطــر الـذى كــان وقـوعه
ــكن أن يــقـع بــعــد اآلن إذا كــان ــكــنـــاً ال 
الباب الـعالى يُنـفذ تلك اإلصـالحات إنفاذاً
صــادقـــاً وافــيــاً . وفى هــذه احلــالــة يــجب
تهـنئة الدول الـكبرى الـتى باتفاقـها واحتادها
قد توصلت إلى هذه الـنتيجة الـتى ال مبالغة

فى القول إنها مفيدة جداً للسلم األوربى 
ولـنـا أن نـؤمـل اآلن أن الـدول تـسـتـمـر عـلى
احتـادهــا واتـفــاقـهـا فى الــعـمل لــتـأيــيـد تـلك

اإلصالحات وضمانة نفاذها وجناحها .
قام أن ـا يجب اإلشارة إلـيه فى هذا ا و
ــطـالب الـدول أرضت الــبــاب الـعــالى فى ا
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الـتى كـان يرى بـهـا مسـاً بـكرامـته وحـقوقه
فعـدلت عن فكرة إدماج الـواليات كلها فى
ســلك واليــة واحــدة ووافــقت عــلى جــعل
تلك الـواليات على قسمـ بناءً على طلب
الـباب العالى  ثم أُهـمل الطلب الذى كان
من جملـة مطـالبـنا األساسـية وهـو أن يتولى
الـرقـابـة عـلى إنـفـاذ اإلصالحـات مـنـدوبـون
من قـبل الــدول . الـدول قـد أرضت الـبـاب
سائل وفى الـعالى كل اإلرضاء فى هـذه ا
مــســائـل أخـرى كــان الــبــاب الــعــالى يُــعــلق
عـلـيـهــا شـأنـاً خــاصـاً وال يـسـعــنـا إال الـرضـا
والـســرور بـنـجـاح الـسـيــاسـة فى إيـجـاد حل
يُــرضى اجلـمــيع بــدون أن يــضــر أدنى ضـرر
بجوهر اإلصالحـات وطريقة إنفاذها. ولم
يـــــبقَ اآلن إال الـــــشـــــروع فـى إنـــــفـــــاذ هــــذه
اإلصالحــات  وإنـى واثق كل الــثـــقــة بــأن
الـبـاب الــعـالى الـذى يــهـمه األمـر كــمـا يـهم
األرمن أنـفـسـهم يعـمـد إلى إنـفـاذها بـالـهـمة
ــســألــة واجلــد واحلــزم ألنه ال شـكَ فى أن ا
األرمنـيـة ال تنـتـهى وتنـقـضى إال بإنـفـاذ هذه
اإلصالحـات إنفـاذاً صـادقاً تـاماً . وال شكَ
فى أن من وراء إنــفـاذهــا تـوطــيـد الــسـكــيـنـة
ونــــشــــر األمـن والــــعــــدل وقــــيــــام الــــعــــمل



≥¥∂

السـتـخـراج كــنـوز تـلك األرض الـعـثـمـانـيـة
وضـمانـة التـقدم االقـتصـادى  واخلالصة إن
فى ذلك قـيـام الـنـهـضـة احلـقـيـقـيـة فى تـركـيـا
واألرمن الـــذين يــعــدون رعـــيــة مــخـــلــصــة
ووطني صادقـ يعملون فى تـلك النهضة
باذل كل ما عندهم من ذكاء ونشاط وقوة

ا هـ
بوغوص نوبار

 UŠö ù«Ë UOÝË—®
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يُؤخـذ من أنباء بـطرسـبرج التى
وردت عــــلى صــــحف لــــنـــدن فى
ـنــصـرم أن قــبـول أواخــر الــشـهــر ا
تـــركــــيـــا بـــروغــــرام اإلصالحـــات

األرمـنـيـة قـد أوجـد سـروراً عـمـيـقـاً فى دوائـر روســيـا الـسـيـاسـيـة  ومـتى حتـقـقت كل وعـود
احلكومة الـعثمانيـة وساد الهدوء عـلى حدود بالد القوقـاس يُصبح للـرجاء وجه بأن العالئق
الوالئـية ب روسـيا وتركـيا سـتزداد حتسـناً  ويُرجح اآلن أن يـبدأ الـفريقـان بفتح مـفاوضات

لبناء خطوط حديدية فى الواليات التى جتاور األراضى الروسية .
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شؤون عثمانية

اإلصالحات األرمنية
بعـد مفـاوضات اسـتغـرقت شهوراً
ـانـيـا من جـهة بـ سـفـارتىّ روسـيا وأ

وب الـباب الـعالى من جـهة أخرى 
االتــــفـــــاق أخـــــيــــراً عـــــلى مـــــســـــألــــة
اإلصـالحـــات األرمـــنــــيـــة  أو كـــمـــا
يُـــــفـــــضل األتـــــراك أن يـــــســـــمّـــــوهـــــا
(اإلصالحات األناضولية الشرقية).
وســـــتُــــنـــــشـــــر تــــفـــــاصـــــيل تـــــلك
اإلصالحــات بـــعــد أن يـــتــفـق الــبــاب
فتشـ األجنبي العالى على تعـي ا

مع الـدول  وحـيـنـئـذٍ تُـقـسـم واليات
بتليس وخربوط وأرضروم ومعمورة
العـزيـز وسـيـواس وڤان إلى مـنـطـقـت
فتش يتولى كل منطـقة منهمـا أحد ا

األجـنــبــيـ  ويــعـتــرف رســمـيــاً بـأن
تكـون اللـغتـان األرمنيـة والكـردية من
ـقررة . ثم الـلـغات احملـلـية الـرسـميـة ا
جتـعل اخلـدمـة الـعـسـكـريـة مـحـلـيـة فى

عدد  ١٠٢٠  الثالثاء ٣ مارس ١٩١٤  ص ١ اإلسكندرية
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سـاواة ب أوقات الـسـلم ويـعتـرف بـا
ــسـلـمـ الـعــنـصـرين الــعـثـمــانـيـ ــ ا

ــسـيــحــيـ ــ فى خــدمــة الـبــولـيس وا
والـچـندرمـة والـوظـائف الـعـمـومـية .
وسيـكون لألرمن الـذين هم األغلـبية
فـى ســـكـــان واليـــتـىّ ڤـــان وبـــتـــلـــيس
ـثـلونـهم كـمـا لـلـمـسـلـم مـنـدوبـون 

سواء بـسواء فى اجلـمعـيات الـعمـومية
حــسب الـواليـات وأمــا فى الـواليـات
األخـرى فـتـكـون الـنـيـابـة فـيـهـا نـسـبـيـة

بحسب عدد السكان .
ــشــروعــات لم ــا كــانت تــلك ا و
تُـذع بـعـد  فـمن اخلـطـأ أن يـوجَّه لـهـا
اإلنسان كلَّها انتقاد أو مدح أو يُلتفت
إلى مـا يُقال عنهـا من االنتقادات التى
ال يُــمــكـن أن تــبــنى عــلى حــقــيــقــة .
ومـهـمـا يـكن من األمـر  فـإنَّ الـصدر
هـارة والكـفاءة ا أبـداه من ا األعـظم 
ـــســألـــة جـــديــر بـــكل ثـــقــة فى هـــذه ا

واحترام وإعجاب .
ـــضـى وقت طـــويـل حـــتى قـــد ال 
نــســمع بــأن الــبــاب الـعــالـى يــفـاوض
ــفــتــشــ األجــنــبــيـ الــدول بـشــأن ا
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ــشـــروع اإلصالحـــات فى الالزمـــ 
الــواليــات األرمــنــيــة . والــســائــد فى
ـفـتـش يُـنـتـخـبان األذهان أن هـذين ا
ـــوظـــفـــ الـــســـويـــديــ أو من بـــ ا
أمـول هـنا أن الـهوالنـديـ . ولكـن ا
ـاليـون الفرنـسيون من احـتياج يـتأكد ا
ـال حتى الـبـاب العـالى الـشـديـد إلى ا
ال يـــــضـــــطـــــر إلى تـــــأخـــــيـــــر إنـــــفـــــاذ
اإلصـالحــات . ولـــئن كـــانت هـــنــاك
اعــتـبــارات عــمـومــيــة أو سـيــاســيـة أو
اقـتــصـاديـة تــمـنع من إعــطـاء الـقـرض
لـتركـيـا اآلن  فلـيس من احلكـمة غل

يدها كلية .
إن مشروع اإلصالحات ال يحتاج
إلى مــال كـثـيـر . بل كل مـا يُـطـلب له
هو مـبلغ ملـيون وربع من اجلنـيهات
ــــالــــيــــون وال يــــنــــبــــغـى أن يــــكــــون ا
والسياسـيون متالصق إلى هذا احلد

ثل القائل (من أجل مسـمار فُقدت احلدوة ومن أجل حصان ضاع الفارس ومن وإال صح ا
ــثل فى تـرتـيـبه . ـعـركـة) واحلــالـة الـعـمــومـيـة فى تـركـيــا أشـبه بـذلك ا أجل فـارس فــشـلت ا
ـثل نصب أعـينـهم  فـإن اخملاطـرة فى هـذا السـبيل ـاليـ أن يـضعـوا ذلك ا والواجـب على ا
مضـيـعـة لكـل شئ . وإذا فُرض وقـامت فى تـركـيـة آسيـا حـركـة أو اضطـراب  فـإنـا ال نأمن

كثيراً األخطار التي جترَّها تلك احلركة ونصبح معرض خلسائر ال منجاة َمنها .
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شؤون عثمانية

ُكاتب النيرايست فى األستانة
األرمن واالنتخابات

تـــــشــــتـــــد مـــــزاحـــــمـــــة األرمن فى
االنـــتـــخــــابـــات اجلـــاريـــة لـ«مـــجـــلس
بعوثان»  وقد كانوا قبل اآلن بأيام ا
قـلـيلى االكـثـراث . لم تـظـهـر عـلـيهم
عالمـات االهتـمـام إال أخيـراً  وكان
رجح أنهم ال يفوزون بأكثر من ١٣ ا
أو ١٤ مقـعداً فى اجملـلس  ثم توسط
طــلــعت بك فى األمــر لــلــتــوفـيـق بـ

ـشــتـغــلـة بــحـركـة األرمن والــلـجــان ا
االنتخابـات من رجال جمـعية االحتاد
والــــتـــرقى  وتـــمـــكـن من الـــتـــوفـــيق
بـــيـــنــهـــمـــا فـــجــعـل لألرمن مـــجــال
االنتخاب فسيحاً لستة عشر عضواً .

واثـــــنـــــ مـن األرمن االحتـــــاديـــــ 
فـيـكـون جــمـلـة األعــضـاء فى اجملـلس
١٨ عضواً  وهو عدد يزيد عما كان

عدد  ١٠٢٤ السبت ٧ مارس ١٩١٤  ص ١  اإلسكندرية
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لألرمن فى اجمللس السابق . وكان األمر سائراً على هذا االتفاق ولكن ظهر أخيراً أن حركة
تـفق علـيها ـراكز ا كن ضـمان ا زاحمـة بحـيث أصبح غـير  االنتـخابـات سارت فى طـريق ا

لألرمن ــ وهى ١٨ مركزاً .
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زار الـبارحـة سـفـير «أوسـتـريا *
إنـكلـتره  إيـطالـيـا  فرانـسيه» نـاظر
الـداخـلـيـة طــلـعت وتـذاكـروا مـلـيـاً
بشـأن مفـتـشى األجانـب الذين تـقرر
تــعـــيـــيـــنــهـم لــلـــواليـــات الــشـــرقـــيــة
بــــاألنـــاضــــول . وال أدرى إذا كـــان
ورد ذكر البالد العربية أم ال  فعلى
كل فــإن تــصــريح نــاظــر الــداخــلــيــة
بـأنَّهم عـازمـون على تـعيـ مـفتـش

أجـانب لــسـوريــا واألنـاضــول دفـعـة
واحـدة . يـطمـئـننـا عـلى حالـتـنا وإن

لم تذكر...
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اجـتـمـع مـجـلس األرمـن اخملـتـلط
بـرئـاسـة الـبطـريـرك وتـذاكـروا مـلـياً
بتـكلـيف طـلعت بك نـاظر الـداخلـية
فـقسم رفض ــــــــــــــــــ وقـسم قبل
به  وبــــعـــد جــــدال طـــويـل اجنـــلت
سألة عن اسـتعفـاء بعض األعضاء ا
. وخـروجــهم من اجلـلــسـة حــانـقـ
لــذلك كـــان انــفض اجملــلس دون أن
يــقـرر عــلى شئ . والــعـامل األكــبـر
فـى هــذا اجملـــلس أعــضـــاء جــمـــعــيــة
الــطــاشـنــاقــســيــون الــذين اليــزالـون
يــــصـــرون عـــلى أن يــــكـــون لألرمن

عشرون نائباً فى مجلس األمة .
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إصالحات األناضول الشرقى

ـسألـة أيـضاً حالً لـقد حُـلت هـذه ا
صـان كـرامتـنا من كـل شائـبة  وذلك
بفضل عزم احلكومة احلاضرة . على
سـألـة هو أن ـهم فى هـذه ا أن األمـر ا
الــروســـيــا هى الـــتى كــانـت تــفــاوض
الــبــاب الــعــالى بــالــنــيــابــة عـن الـدول
وتـلك احلـكـومـة الـتى حتـرم أمـتـهـا من
جـــمـــيع احلـــقـــوق احلـــرة  ومع ذلك
ــــطــــالــــبــــة تــــرأس جــــمـــــيع األرمـن ا

باإلصالحات!
ولـــوال أن الــنـــاس يــعـــلــمـــون ســر
ـســألـة  حلـاروا مـن عـمل الــروسـيـا ا
التى تـتـوسط لـرفـاهيـة قـوم لـيـسوا من
رعـايـاهـا مع أنـهـا ال تـرضى مـنح هذه
احلـقــوق ألمـتـهــا  فـمـا هــو الـسـر فى

هذا الكرم الروسى الفائض ?!
فهى تلبس لـبوس الكرم الظاهرى
إلقـامة الـعـوائق فى سـبيـلـنا  والـعدو
ال يحب عـدوه بال شكَ عـلى أن حل

عدد  ٦٣٦   الثالثاء ١٠ مارس ١٩١٤  ص ١ القاهرة
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طلوبة; سألة لم ينتج النتيجة ا هذه ا
ـسـلـمـ نـوعـاً إذ أحـدث فى قـلـوب ا
من الــــنــــفــــور ضــــد األرمن حــــتى أن
األنـبـاء الـتى تـرد من األنـاضـول تـفـيـد
أن األتـراك يقـاطعون األرمـن مقـاطعة
مـــحــســـوســـة  ويــدل ذلـك عــلى أنَّ
الـيـقــظـة الـوطــنـيــة قـد دب دبـيــبـهـا فى
قــلـــوب األتــراك . ولــذلك نـــقــابــله
بــالــســرور . أجل إنــنــا نــود دائــمـاً أن
نــعــيـش مع األرمن فى صــفــاء  ولــو
طـلب هـؤالء مـنـا مـطـالـبـهم كـما فـعل
إخوانـنـا الـعـرب لـقـبلـنـا مـطـالـبهم وال
نلـنـاهم إياهـا. ولـكن خابـت آمالـنا ;
إذ قـامت جلـنــة بـاسم األرمن وجـابت
أوربــا طـالــبــة مـنــهم مــطـالـب شـتى .
فــانــتــهــزت الـــروســيــا هــذه الــفــرصــة
وتـداخلـت فى األمر . فـقـلـنـا نحن إذ
ذاك أن بــــوغـــوص بـــاشـــا لــــيـــست له
وكـالــة عـامـة من األرمن  فـلم يـعـزز
األرمـن قـولــنــا  فـعــلــمــنـا أن األرمن

وإن لم يوكـلوا بـوغوص باشـا توكـيالً رسميـاً إالَّ أنهم جـميـعاً يسـتصـوبون رأيه . وذلك هو
الذى أساءنا . وعدا هذا  فإنهم طلـبوا منا فى مسألة االنتـخابات مطالب تخالف نصوص
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الــــقـــانـــون األســـاسى وتــــعـــلـــلـــوا فى
االشـتــراك فـيـهــا . فـزاد االســتـيـاء فى
قـلوبـنـا . ومع هـذا  فقـد حُـلت هذه
ـسـألـة أيـضـاً  فـنأمـل أن يزول ذلك ا
االستياء الذى استقر فى القلوب ضد
أمـة نـعيش مـعهـا من قـرون . على أن
األرمن يــضــرهم ذلك ضــرراً بــلــيــغــاً
ألنهم يعدون عامالً خطيراً فى حياتنا
االقــتــصـاديــة . فــعــلـيــهم أن يُــدركـوا
ذلـك  وأن يــــــــــســـــــــيــــــــــروا وفـــــــــاق

مصلحتهم.



≥µ∑

pK*« —«œ

’U)« UM³ðUJ‡Ô‡*

اجــتـمع مــحــرر جــريـدة «بــانــيـر»
األرمــنــيــة مع الــطــبــيب بــهـاء الــدين
شـــاكــر بك أحـــد زعــمـــاء جــمـــعــيــة
ـكـنـكم االحتـاد والــتـرقى وسـأله : أ
أن تــشــرحــوا لى فــكـر فــرقــة االحتـاد
والتـرقى بخـصوص التـمثيل الـنسبى

الذى يطلبه األرمن ?
الطبيب ــ أقول لك بكل صراحة
إن جـــمـــعــــيـــة االحتـــاد والــــتـــرقى ال
تُــعـارض قــاعــدة الـتــمــثـيل الــنــسـبى
ــا أن بـــصـــورة قـــطــعـــيـــة  ولـــكـن 
مطـالـيب األرمن فى الوقت احلـاضر
مــنــافـــيــة خلــطــتـــنــا فــقـــد اضــطــررنــا
لـرفـضــهـا. واحلـاصل أن األرمن إذا
طلـبـوا شـيـئاً فى هـذا الـصـدد فـيجب
علـيهم أن يـعلمـوا قبل كل شئ بـأننا
ة ... أمة ذات تـاريخ وعادات قد
وفــــضالً عن ذلـك  فـــإن طـــلـــبـــهم
تـطبـيق قـاعدة الـتمـثـيل النـسبى بـهذه
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الـصـورة مُـنـافٍ لألحـكـام األسـاسـية
ـوضــوعـة . وإن طـلب والـقــوانـ ا
إخـــوانـــنـــا األرمـن بـــالـــصـــورة الـــتى
وضــعــوهــا غــيــر قـابـل لــلــتـطــبــيق .
فـتـعهـدنـا بـانـتـخاب عـشـرين مـبـعـوثاً
لــيــسـت الــغــايــة مــنـه تــأيــيــد قــاعــدة
صـلحة التمـثيل الـنسـبى بل حباً بـا
الـعــامــة وصـدق نــوايـانــا نــحـوهم .
نــحن قــد أرجـأنــا تــطــبــيق الــتــمـثــيل
النسبى لبـينما يتم حتـرير النفوس فى
الواليات الشرقـية . فقبولنا انتخاب
عــشـرين مــبـعـوثــاً مـنــهم نـاشىء عن
ـسيـحي حُسن نـوايانـا مع إخوانـنا ا

ـمـلــكـة . وبـالــطـبع فـإن فى داخـل ا
هـذا االتـفـاق البــدَّ مـنه السـيـمـا وإن
بـــعض الـــدول األوروبــيـــة تـــريــد أن
جتـــعل مـــســـألـــة أرمـــيـــنـــيـــا واســـطـــة
لـغايـاتهـا ولـكن مع كل أسف نرى
أن الفـرق األرمنية *لم تقـابل نوايانا
ــــــــــــــــــــ كـــمــــا يــــقـــتــــضى  بل
أظـهـرت الـتـعـال والـتـأخـر. لـذلك
ـكنه فـإن حـزب االحتاد والـتـرقى ال 
اآلن انــتـخـاب عــشـريـن مـبـعــوثـاً من
األرمن ألنَّ أكـثر الـدوائر االنـتخـابية

* الفرق األرمنية = األحزاب األرمنية.
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قد انتهت انتخاباتها .
ــنـتــخـبـ ال تـظــنـوا بــأن جـمـيع ا

الـثــانــويـ فى الــواليــات من حـزب
االحتاد والتـرقى بل يوجـد قسم آخر
يـشــاركـونـا فى إعــطـاء الـرأى فـقط.
ـكـننـا إقـنـاع هـؤالء بأى فعـلـيه  ال 
ــــكن أن صــــورة كــــانت حـــــيث ال 
يكـونوا مـطـيعـ لـنا عـلى الـعمـياء ?
حـــتـى نـــأمــــرهم بــــانــــتـــخــــاب فالن
وفالن. ولــذا فـإن مــوقـفــنـا حـرج .
ومع هــذا  فــنـــحن الــيــوم نـــتــعــهــد
بــانـتــخــاب ثالثـة عــشـر مــبـعــوثـاً من
األمـــة األرمـــنــيـــة . وإذا وعـــدنــاهم
ــكـنـنـا انـتـخـاب ثـالثـة آخـرين فال 
تـــأمــيـــنــهـم عــلى ذلـك . فــلـــو كــان
األرمن أظــهــروا ارتــيــاحـاً التــفــاقــنـا
األول  لـكان خيراً لهـم ولو فرضنا
أنه ال يـتـمـكن مـن إخـراج الـعـشـرين
كنـا ننتـخب تسعة عـشر مبـعوثاً على
ــــــكن األقل  ولــــــكن الــــــيـــــوم ال 

انتخاب إال ثالثة عشر .
احملــــرر ــ ولـــكن إن طــــلـــعت بك
ناظـر الـداخلـية صـرح لـلهـيئـة الـثانـية
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الــتى ذهــبـت لــلــبــاب الــعــالى ثــانــيــاً
بانتخاب ثمانية عشر مبعوثاً .

الــطــبــيب ــ أظـن أن طــلــعت بك
وعد الـهـيئـة الثـانيـة بـانتـخاب ثـمانـية
عــشــر مــبــعــوثـــاً لــعــلــمه بــاألحــوال

االنتخابية منذ شهر تقريباً .
احملــرر ــ كــيف يــكــون ذلك ? إن
نــاظـــر الــداخــلـــيــة ال يـــعــلم أحــوال

االنتخابات احلاضرة ?
الـــــطــــبـــــيب ــ نـــــعم إن نـــــاظــــر
الـداخـلـيـة يـعـلم حـصـول االنـتـخاب
بـصـورة مـنـتـظـمـة غـيـر أنه ال يـعـلم
صـورة الـتـشـويق احلـاصل لـلـمـرشح
فى اخلـارج . فــطـلـعت بك ال يـعـلم
هــذه الــنـــقــطــة ألن حــزب االحتــاد
والــتــرقـى يــجــتــمع فى الــشــهــر مــرة
ويــــكــــون فـــيـه من قـــبـل احلـــكــــومـــة
مــــرخص فــــيــــتــــذاكــــر بــــالــــشــــؤون
االنـتــخـابــيــة فـطــلـعت وعــدكم هـذا
ـاضـيـة الـوعـد بــنـاء عـلى األحــوال ا

فإذاً هو معذور والسالم .
اخلطيب فروق :
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سفير الروسيا واإلصالحات في أرمينيا

ـسيو چـيرس سـفير الـروسيا هـنا على الـباب العـالى فى ضرورة اإلسراع األسـتانة ــ ألح ا
بـتــنـفـيــذ مـشـروع اإلصـالحـات األرمـيــنـيـة . أمَّــا احلـكـومــة الـعــثـمـانــيـة  فـتــرى أرجـاء هـذه

اإلصالحات إلى ما بعد عقد القرض.

عدد  ٦٤٢   الثالثاء ١٧ مارس ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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سيحيون باألستانة عقد التجـار ا
اجـــتــــمــــاعــــاً وتــــفــــاوضــــوا بــــشـــأن
االعــــتــــصـــــاب عــــلــــيــــهم مـن قــــبل
ـسـلـمـ وقـرروا تـأخـيـر األمـوال ا
الــتـجـاريـة الـتى طـلــبـوهـا حـديـثـاً من
عـامل األوربيـة لبـينـما تـنجـلى هذه ا

شؤمة* . األزمة ا
ومـــــنـــــذ مـــــضـى شـــــهـــــر شــــاع
ـسلـمـ يحـرضون بـالـعاصـمة بـأن ا
بـعــضـهـم بـعــضـاً لالعــتـصــاب عـلى
سـيحـي معـاداة للـيونان . التجـار ا
سـلم يـعلنون فصـار أكثر الـتجار ا
ــنــاســبــة عــلى أبــواب مــخــازنــهم «
صالة اجلـمـعة فـإن مـخازنـنـا مقـفـولة
من الـساعـة ٢ إلى الـساعـة الزوالـية»
اءً وإشارة بأنهم مسلمون . وعدا إ
عـن ذلك فــــــكــــــان الــــــبـــــعـض من
األهـالى يــســخـرون ويــحــقـرون من
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يشترى من مسيحى فتشبث رجال
الــشــرطـــة والــبــولــيـس لــردع أمــثــال
ياه هؤالء . فسـكن األمر وعـادت ا
جملاريها إال أن الـنغمـة عادت اليوم
فـــــــعـــــــقـــــــد جتـــــــار األرمن واألروام
اجـتــمـاعــهم الــذى قـلـت عـنه أعاله
وال أدرى مـــا ســــيـــحـــصـل من هـــذا
األمــــر الــــذى يـــدعــــو لـــلــــضــــغـــائن
واألحقاد وتوليد ما ال حتمد عقباه

فـــنــســأل الـــلَّه الــسـالمــة والــسالم .
والساعة هـذه طرق البـاب  وناولنا
ـــســلــمــ ـــوزع كــتــابــاً خـــاصــاً بــا ا

يوزعونه مجـاناً ويحثُّون فيه األتراك
ـسلـمـ على مـقاطـعـة التـجار غـير ا
ــسـلــمــ  ويـذكــرون فـيه أســمـاء ا
الـبـاعـة من جـمـيع أصـنـاف الـتـجـارة
وأمــاكــنــهــا ويــطــلــبــون مــنــهم أن ال
سـلم وأن يـبتـاعوا إال من هـؤالء ا
ـسـلـمـ ال يـطـلـعـوا أحـداً من غـيـر ا

عـلـى هـذا الــكــتــاب فـنــلــفت نــظـر
احلكومة  فإن هذه األمور يجب مالفاتها سريعاً .
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أنبأت الـبرقيـات أن الدولة الـعلية
قد طلبت من الدول األوربية تسمية
بــعض الـرجــال النـتــخـاب مـفــتـشـ

يفـتشـون الواليـات األرمنـية وتـكون
أرمـيـنيـة حتت إدارتهـم ال مبـاشرة بل
بالـواسطـة . فإذا صـح اخلبـر فيـكون
الـبـاب العـالـى قـد وضع حـداً لـتـذمر
األرمن وأرضـاهم وأرضى سـيـاسته

الداخلية واخلارجية .
األرمن شعب نـشـيط وعلى قـلته
ـظهـر القـوة والـهمـة  ولكن يـظهـر 
هـذه الـقـوة وهـذه الـهـمـة لم تـؤسس
ــصـــائب ومـــا من إال عــلـى تــوالـى ا
شعب امتحن فى أيامه إالَّ وقد دنت
فــيه احلــيــاة إلزالـة احملــنــة وتــبـديــلــهـا

بالنعمة .
ـذابح عـلى األرمـن مـنذ تـوالت ا
أربع سنـة  فتقهقـروا وتفرقوا فى
البالد شتائت حـتى استعانوا بالدول
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* الصحيح مارس ١٨٧٨.
قصود االنقالب العثمانى فى يولية ١٩٠٨. ** ا

األوروبـيــة فـتـقــرر إصالح حـالـهم
فـى مــعــاهـــدة ســان اســتــڤـــانــو ســنــة
١٨٧٦ * ثم فى معاهدة قبرص سنة
١٨٧٨ ثم في مــعـاهــدة بــرلـ ســنـة

. ١٨٧٨
نـــعـم  تـــقــــرر إصالح حــــالـــهم
وإدارة بالدهم ولــكن عـبــد احلـمــيـد
لم يــســتــطـع تــأيــيــد ذلك ألمــرين .
األول ألن إدارته جـــاهـــلــة مـــعــنى
اإلصالح  والــثــانى: ألنه ال يــريـد
اإلصالح  فــــســـكـت زمـــنــــاً حـــتى
ـذابـح الـفــظــيـعــة مــنـذ ســنـة قــامت ا
١٨٩٣ حـتى ســنـة ١٨٩٧. فـدامت
أربعـة سنـوات والسـيف يـفتك فـيهم
إلى أن نـودى بالـدستور ** فتـهللت

لهم وجوه .
ولـــكـن مـــضى عـــلى الـــدســـتـــور
خــمس ســنــوات امــتــحــنــوا فى أول
عـــهـــده ثـم لـــبـــثـــوا عـــلى حـــالـــهم
األولى. وعــنــد اشــتـداد األزمــة فى
الـبـلـقـان قـامـوا فــطـالـبـوا احلـكـومـة
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بــاإلصالح ودار نــوبــار بـاشــا دورته
فى أوروبـة فـاكـتـسب ثـقـة الوزارات
ومـا زال يـعـمل اجلـهـد بـنـشـاط حـتى
لـبت الـدولـة الـعـلـيـة بـعض مـطالـيب
األرمن ومـنــهـا أن تــكـون أرمـيــنـيـة
ـراقبـة الـدوليـة. ولكن الـباب حتت ا
الـــعــــالى قـــد تــــمـــكن مـن دفع هـــذه
الــفــكــرة وجــعــلـهــا حتـت الــتـفــتــيش

اإلدارى بهذا الوجه.
تنتخب الدول األوروبية مفتش

أجــانب مـن الــدول الــصـغــيــرة الــتى
لــيس لــهـا من مــطـمع فى أرمــيـنــيـة
فـيـنــتـخب الـبــاب الـعـالى من بــيـنـهم
مــفــتـــشــ لــهـم الــصالحـــيــة بــعــزل
ـــــأمـــــوريـن مـــــاعــــدا ونـــــصـب كل ا

الوالة.
هــــذا مــــجــــمـل اإلصالح الــــذي
دخـل أرمـــيـــنـــيــــة بـــواســـطـــة الـــدول
األوربـيـة الـتى أقـنـعـها زعـيم األرمن
نوبار فى يومـنا احلاضر  ومنه يتب

مــعــنى الــنــبــأ الــذى ذكـرنــاه فى أول
القول .
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إصالح أرمينيا
نــشـرت «الـشــرق األدنى» مــقـالـة
عن إصالح أرمــيـنــيـة مــدبـجـة بــقـلم

هندى فآثرنا تلخيصها للقراء :
لم تــفــتــأ دول أوروبــا فى اآلونــة
األخـيـرة تطـالب الـعـثـمـانى بإصالح
والياته اآلسيويـة والسيما أرمينية .
ويظـهر أن احلل الوحـيد الـذي تريده
هـذه الـدول وتـسـعى إلى حتـقـيـقه هو
أن حتــمـل الــعــثـــمــانـى عــلى إصالح
ســـلــطــته إصالحــاً يـــكــفل لــهــا نــزع
سـلطـته مـنـهـا وإخالءهـا لهـا إشـبـاعاً
طـامـعهـا األشـعبـية. لنـهـمهـا وسـداً 
وقـبل أن أُفيـض فى الكالم اسـتـميح
الـــــقـــــراء عـــــذراً إذا قـــــلت أن الحق
لــــــدول أوروبـــــا فـى الـــــدخــــــول فى
شـؤون السـلـطنـة الـداخلـيـة وال يسع
مــنـــصف أن يــخــولـــهــا هــذا احلق أو

يعترف لها به .
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إن روسيـا تهدد الـدولة العـلية إذا
لم تـعـين بـعض الـروسـيـ مـوظـفـ

فى أرمينيـة وقد أغرت فرنسا على
تــأخــيـــر عــقــد الـــقــرض الــذي كــان
يفـاوضهـا الـباب الـعـالى بعـقـده فيـها
مـنـذ زمن طويل إلى أن تـنـال مآربـها

وتدرك غايتها .
وإذا ظـل األمن مـــــــفــــــقـــــــوداً فى
ـهــد الــســبـيل أرمـيــنــيــة فـإن ذلـك 
لـتــعــرض روســيـا واعــتــدائــهــا عـلى
الــسـلــطــنــة ويــكــون ذريــعــة لــلـدول
األخرى عـلى مـداومة الـتـعرض لـها
أيــــضــــاً . فـــإذا وقــــعت حــــرب بـــ

روســيــا والـدولــة الـعــلـيــة فـأرمــيـنــيـة
تــكــون أول غــنـيــمــة لــروســيـا ألن
الســـكك حـــديـــد فـــيـــهـــا وال طــرق
لـلمـواصالت وال حـصـون حـديـثة
ولكـن إذا أحسـن حكـمـهـا وتـعـدتـها
ـرغـوب فإنـها احلكـومـة باإلصالح ا
تـكـون حـصــنـاً مـنـيـعــاً يـرد هـجـمـات

عتدين وسياجاً قوياً . ا
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فليُحيط الساسة العثمانيون علماً
أنَّ لـــروســيـــا عــشــريـن ألف جــنــدى
مــســتــكــمــلى الــعــدة واألُهــبــة عــلى
احلدود األرمنـية فى والية أذربيجان

بإيران ?
إن العثـمانـية ال يـسعهـا أن تعـتمد
عـلى األكراد فـى أرميـنيـة فإنـهم قوم
شـديـدو الـشكـيـمة يـصـعب مـراسهم

وكبح جماحهم .
ــون وأمــة إن األرمن قـــوم مــســـا
مجتهـدة  فإذا أمنوا على أرواحهم
وأمـوالــهم كـانـوا من أكـثـر الـعـنـاصـر
الـتى تـتألف مـنـها الـسـلطـنـة إخالصاً
ووالءً إن لم يـكونـوا أكثـرها كـلها .
والـــواجـب أن يُـــعــــلم أوالد األرمن
واألكــراد مـــعــاً فـى مــدارس واحــدة
حتى يدرك الـنشء اجلديد أنهم أبناء
أمـة واحــدة مــتـســاوون فى احلــقـوق

والواجبات .
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ـــرآة اخلــصــوصى فى ــراسل ا
األسـتانة الـعلية فى ١١ آذار * سنة

.  ١٩١٤
أسـفـرت االنـتـخــابـات الـنـيـابـيـة
الــــتى جــــرت إلـى اآلن فى ســــائـــر
الـــواليــات عـن إدراك االحتـــاديــ

ـثــله مـنـذ جنـاحــاً بـاهـراً لم يُــسـمع 
تأسيس اجملـالس النيابية إلى يومنا هذا وال شكَ أن فى األمـر سراً يعرفه اجلميع  إذ يستحيل
أن حتصل حـكـومة من احلـكومـات على مـثل هـذه النـتيـجة دون تـدابيـر قـوية فـعالـة كالـتدابـير

وقرة فى االنتخابات احلاضرة . التى اتخذتها حكومتنا ا
ـسيـحـية كـالروم واألرمن  وتُـقسم هـذه التـدابـير إلى قـسـم  قـسم خـصته الـعـناصـر ا
ـطالبة ـسلمة ومـنها الـعنصر الـعربى الكر الـذى عادت عليه ا وقـسم آخر خصّه بالـعناصر ا
ـكن أن يتحمله طـويالً ومن كال القسمـ قد استعمـلت التدابير بـاإلصالح بفشل عظيم ال 

ا نالته اآلن . ا نالت شيئاً  اجلزرية التى لوالها 
خابـرت بطريـركيتى الـروم واألرمن بشأن مـبعوثـهم ورضيت أن تنـتقيـهم من األشخاص
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الـذين رشـحـتـهم الـبـطـريـركـيـتان
فــــاتــــفـــــقت مع األرمـن عــــلى ١٦
مبعوثاً ومع الروم على ١٤ مبعوثاً
يشـترط أن يـصير تـرشيـحهم باسم
جـمـعـيـة االحتـاد والـتـرقى  ولـكن
اجلــمــعــيــات األرمــنـيــة الــتـى رأت
بــهـــذه الــتـــســويـــة إجــحــافـــاً بــحق
الــــشـــــعب بـــــاتت االشـــــتــــراك فى
االنتخـابات  وفضلت على ذلك
السـكوت وانتظـار النتـيجة النـهائية
وقـد ألَّفت جمعـية االحتاد والترقى
ــنــتــمـ إلــيــهـا جلــنــة من الــعـرب ا
لـلـبـحث فى انـتـخـاب نـواب البالد

ـؤتمـرين بـأمرهم فـنجـحت جنـاحاً هـو ما العـربـية  وبـانـتقـائهم من اخملـلـص لالحتـادين وا
أملته قبل االتـفاق الذى أبـرمته مع الزهـراوى وأصحابه فأجـرت االنتخـابات فى الواليات
التى وثـقت بنـيل النجـاح فيـها  وأجَّـلتهـا فى البالد الـتى رأت فيـها صعـوبة لـتنفـيذ مـآربها .
فـفى بغـداد مـثالً يُـصـر األهلـون عـلى انـتخـاب هـادى بـاشـا الفـاروقى رئـيس أركـان احلرب
العـمومية سابقـاً وأمير اللواء عبـد الفتاح باشا وأمـير اللواء محمد عـلى باشا وكلهم من قواد
ا أن احلـكومـة ترغب فى اجليش الـعثـمانـى الذين أُحـيلـوا على الـتقـاعد مـنذ عـهد قـريب و
انتخـاب صالح الدين أفـندى أحـد أتراك كركـوك وفؤاد أفـندى أحـد شبان األتـراك القـاطن

فى بـغـداد وخـالد بك شـفـيق مـحمـود شـوكت بـاشا قـد أجـلت االنـتخـابـات فى بـغداد ريـثـما
تتخذ الـتدابير الالزمة لتنـفيذ فكرتها . فـعزلت كافة الضباط الـعرب فى العراق وعيَّنت بدالً
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مــنـهـم ٣٥ ضـابــطــاً تــركــيــاً بــرتــبـة
أومــبــاشى لــيــتــولــوا قــيــادة جــيش
الـــعــــراق ويــــســـتــــلــــمـــوا الــــقـــوى
العسكريـة الستعمالـها عند سنوح

الفرصة .
وقــد انـــتــخــبت احلـــكــومــة عن
وصل رجالً تركياً  وعن حلب ا
انـتخـبت أو بـاألحرى عـيَّنت اثـن

من الــعـــرب فــقط بــدالً من أربــعــة
وكــذلك انــتــخــبت من بــ نــواب

اليـمن ثالثة من األتراك وخرج  عن لـواء ماردين مبعـوث تركي أيضاً  مع أن جـميع سكان
ذلك اللواء من العرب كما يعلم اجلميع .

وكانت احلـكومة قـد رأت أن يكـون للعـرب ٦٠ مبعـوثاً ولـلترك ١١٠ مـبعـوث  ولكـنها
عيَّـنت عن البالد الـعربـية مـبعـوث عـديدين من األتـراك الذين ال عالقـة لهم بـالبـالد العـربية
نتم إلى اجلمعية االحتادية نواباً عن على اإلطالق . فضالً عن أنها وثقت بانتخاب سائر ا

العرب .
ـكنـنـا إال االشمـئزاز من سـيـاسة احلـكومـة الـعثـمانـيـة خصـوصاً فى الـعـراق ورفضـها وال 
ترشيح هادى باشا الفاروقى رغـبة من كبار العرب وعظمائهم  وهادى باشا رجل اكتسب
شهـرة عظيـمة فى الـعالم الـعسـكرى وكـان السـبب الوحـيد فى جنـاح محـمود شـوكت باشا
يوم حـاصر األسـتـانة وسـاق اجليش الـعثـمانى عـلى الـروملى. ويُـعد هـادى باشـا أعظم قـائد
ـتاز عن كـل رفاقه فى اجلـيش بـسمـو أخالقه وأدبه وغـيرته عـثمـانى فى الـوقت احلاضـر  و
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عـــلى أمــــته وبالده . وقــــد أُحـــيل
على الـتقـاعد مع عبـد الفتـاح باشا
ومـحــمـد عـلى بـاشـا وجـمـيـعـهم
فى مـقتـبل الـعـمر ألسـبـاب سيـاسة

ال سبيل لذكرها اآلن .
ـــــبـــــعـــــوثـــــون الـــــذين  أمـــــا ا
انـتـخابـهم فى الـواليات الـعـثمـانـية
إلى هـــذا الــتــاريـخ (١١ آذار ســنــة

١٩١٤) فهم 
عن أدرنه . طــلــعت بك نــاظـر
الداخـلية  وأحـد كبـار االحتادي
ــــــبـــــعـــــوثـــــ وفـــــائـق بك أحـــــد ا

. واحلاج إبراهيم بك من السابق
جتـار أدرنه وكـبـار االحتـاديـ فـيـهـا

عن قرقليسا . ضيا بك وفهمى أفندى .
عن كوتـاهيه . احلـاج عبد الـلَّه أفندى وعـبد الـلَّه عزمى أفنـدى وصادق أفنـدى وإبراهيم

أفندى .
عن قـره چى . قـرهـاد بك وحـسـ قـدرى بك وعـلى غـالب بك ومـحـمـد وهـبى أفـنـدى

وهابابوليس أفندى .
عن حلب . حامد بك واحلـاج بشير أفندى وبـكرى بشير أفنـدى وأرمن أفندى وتركمان
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أحمد أفندى .
عن قـيـصـريـة تـشـوروم . مـنـيـر

بك وغلمت بك .
عن قـــيـــصـــريـــة كـــيـــر شـــهــر .
مـحمـود مـاهر أفـنـدى وعـلى رضا

أفندى .
عـن خــداونـــدكـــار . رضــا بك
ــدوح بك وأحــمــد ورأفت بـك و

أفندى .
عن متصرفيه بيك چك . أنور بك ومحمد بك .

عن قره حصار صاحب . كامل أفندى وساليم أفندى ورضا باشا .
عن متصرفيه .مرس .

عن متصرفيه جبل بركت .سريانى أفندى .
وعن متصرفية . حافظ أفندى .

الية اجلديد وكاظم أفندى. وعن متصرفية الدردنيل (قلعة سلطان) . چاويد بك ناظر ا
عن متصرفيه بولى. رفعت كامل بك يوسف ضيا بك ومصطفى ذكى بك وغانى بك.

عن متصرفيه أورفه . الشيخ صفوت أفندى وعمر أديب أفندى .
عن والية ديار بكر . فيضى بك وزلفى بك .

عن متصرفيه سيورك . وهبى بك .
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عن مــــاردين . عــــلى أفــــنـــدى
ومصطفى أفندى .

عن واليــــة ســـيـــواس . عـــمـــر
شــوقى بك وأمــ أفــنـدى وراسم
بك ورحــــمى بك وبــــارهـــامــــيـــان

أفندى .
عن متـصرفـيه أماسـيه . فاصل
عارف أفندى ناقذ بك وإسماعيل

حقى بك .
عن توقات . كامل أفندى فهمى أفندى وحتس أفندى .

عن قره حصار شرقى . زهنى أفندى وبالقو أفندى .
عن متصرفيه كنج . محمد أم أفندى .

عن والية قسطمونى . شهـرى بك وعم الدين منال بك ومحمد ماهر أفندى واسماعيل
ماهر أفندى .

عن سينوب . حسن فهمى أفندى وعمر لطفى بك .
عن والية قونيه . شرف بك شاكر بك وعلى رضا أفندى وحيدر بك وتوفيق أفندى .

عن متصرفية أنطاكية . حمد اللَّه باشا وفؤاد خلوصى بك .

عن نيكده . خيرى بك ومحيى الدين أفندى وأنانيا أفندى .
عن أسبارطه . صفى أفندى وعرب زاده محمد أفندى .
وصل . پاپان زاده حكمت بك واحلاج سعيد آغا . عن ا
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عن مـتصرفيه درسـيم . محمد
بك .

عن واليــة إسـطـنـبـول . شـفـيق
بك أحمد سيمى خالچيان أفندى
زهـــراب أفـــنـــدى . أورفـــانـــيــدس
أفندى حـس جاهـد بك عصمت
بـك ڤــيـــكــتــور بـك خــرالمـــبــيــدى

أفندى صالح جيمور بك .
عن متصرفيه كوستمانه . حسن بك ورضا بك .

عن أزمـيـر . عـبــد الـلَّه أفـنـدى ســيـد بك وإحـسـان بـك وسـيـمـون أفـنــدى وأنـكل أفـنـدى
ومارلياج أفندى .

عن متصرفيه منستا . خليل بك ومنصورى زاده سعيد أفندى.
عن البصره . طالب بك النقيب (اسـتعفى) احلاج عيسى أفندى أحـمد نعيم بك سليمان

فيضى بك عبد اللَّه صائب بك .
اضى . عن اليمن ــ ١٠ مبعوث بدالً من ١٢ فى اجمللس ا

عن الشـام محمـد فوزى باشـا العـظم ولعى باشـا اجلزائرى وعـونى بك القضـمانى وبديع
ؤيد . بك ا

قررت احلكـومة تـخصيـص ١٠٠٠ غرش معـاشاً شـهرياً لـكل من عائـلتى فـتحى وصادق
شهدى الطيران العثمانى .

وقــالت احـدى اجلــرائـد إنه سـتــصـدر إرادة ســنـيـة بــإلـغـاء رواتب األرنــاؤوط الـعـســكـريـة
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لكية والعلمية . وا
اتــــــفق احلـــــاخــــــامـــــبـــــاشـى فى
سـالنـــــيك مع شـــــركـــــة الــــلـــــويــــد
الـنــمـسـويـة عـلى نـقل ١٤٠ عـائـلـة
إسرائيلية من هناك إلى فلسط .
ــالــيــة بــإعــطـاء أمــرت نــظــارة ا
ــبــعــوثـــ نــفــقـــات الــطــريق إلى ا

العاصمة .
كتب الطبى فى الشام . قررت احلكومة إعادة مدرسة القابالت فى ا

اكـتـتب أهـالـى الـبـصـره بــخـمـسـمــايـة لـيـرة تــقـدم إلى عـائـلــتى فـتـحى وصــادق الـطـيـارين
الشهيدين .

عين أرژوميان مدير أوراق نظارة العدلية مديراً لقلم اإلحصائيات .
ـتـحركـة حـركات قـررت نـظارة احلـربـية تـثـقيف الـعـساكـر والـضـباط وإفـهـامهم بـالـصور ا

ناورات وقد ابتاعت ما يلزم لذلك . العساكر األجنبية وا
صدرت اإلرادة السنية بأحدث مـأمورية معلم اخلطوط اإلسالمـية فى الديوان الهمايونى
ـة اجلميلة  وقد عهدت بذلك عاش ألفى غرش للمحافـظة على اخلطوط اإلسالمية القد

شهورين. إلى كامل أفندى أحد اخلطاط ا
تمت أعمـال اللجنة التى عُهد إليها الـنظر فى جعل مرفأ األستانة مرفأ ــــــــــــــــ وقدمت

تقريراً تب فيه ما يلزم إلصالح اجلمرك .
طـلــبت مــديـريــة الـصــحــة من الــبـاب الــعـالـى أن ال يُـســمح من اآلن وصــاعـداً بــتــأسـيس
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أجـزاخانـات أجنبـية مـحافـظة على
حقوق العثماني .

ـــســيـــو بـــاولـــوفــيـــتش ســـافـــر ا
مــــنــــدوب الــــصــــرب راجـــعــــاً إلى

عاصمته .
ابتاعت احلكومة العثمانية أربع
بـــــواخـــــر صـــــغــــــيـــــرة من لـــــنـــــدن
وسـتُــخــصص لــلــمـحــافــظــة عـلى
سواحل جناق قلعة من التهريب.
زار بــطـــريــرك األرمن طـــلــعت
ــســـائل بك وتـــذاكــر طـــويالً فـى ا
األرمــنــيـــة  وقــد طــلـب مــنه رفع
احلـصــار عن الـقـرى األرمــنـيـة بـ

ســـــاســــون واخلـــــويط  فـــــأجــــابه
طـلــعـت بك أن األرمن قــد قــتــلـوا
ــذكــورة  وقـد مــديــر الــنــاحــيــة ا
اتخـذت احلـكـومـة التـدابـيـر إللـقاء
القـبض على الـقاتل لـيس إلضرار

األهــالى  ثم طــلب مـنه أن تــمـدد مــدة تـصــحـيح قــيـد األوقــاف فـقــبل مـعه  ألن مــجـلس
الـوكالء قـرر ذلك . ثـم طـلب مـنه أن يـعـطـى أوامـره لـلـضـابـطــة كى ال تُـمـانع األرمن الـذين

يجمعون اإلعانات لألوقاف واجلمعيات اخليرية .
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تـــنـــوقـل فى أواسط الــــشـــهـــر
انيا نقضى خبـر اتفاق فرنسا وأ ا
على امتـيازات السكـك احلديدية
فى تـــركـــيـــا  وقـــد مـــثل األولى
ـصـرف الـعـثـمانـى ومثل مـنـهمـا ا
الـثانية مـصرف دتش  ثم اتضح
أخـيـراً أن ما شـاع من هـذا القـبيل

ال مريةَ فيه.
ـفـاوضـات الـتى أدت كـانت ا
إلى عــقـد اتــفــاقــيــة تُــجـرى حتت

مراقبة حكومتى باريس وبرل
أو بـاحلـرى حتت مـراقـبـة ثالث حـكومـات إحـداهـا حـكـومـة لنـدن  ولـكى تُـصـبح االتـفـاقـية
شـاريع أن حتـصل عـلى موافـقة رسـميـة ومـعمـوالً بـها يـجب عـلى الشـركـات التى سـتـقوم بـا
صارف فى بـاريس وبرل ا كـانت احلكومـة العـثمانـية مبـاشرة قرع أبـواب ا تركيـا  ولكن  

طلبـاً للمال الذى تشعر بأمس احلاجة إليه ال يـتوقف أحد أن تصادف تلك الشركات صعوبة
فاوضات التى دارت فى برل . فى سبيل استرضاء تركيا وموافقة حكومتها عى نهاية ا

انيـة العثمـانية التى  ـانية جوهـرية كاالتـفاقية اإلنـكليزيـة األ إن االتفاقـية الفرنـساوية األ
ثـابة جـزء خطيـر من اتـفاقيـات متـعددة هى اآلن حتت إبـرامهـا فعالً  فـإن األولى من هاتـ 
صـالح الدولـية ـفـاوضة مـرماهـا إجراء مـشاريـع اقتـصاديـة حتيـا بـها تـركيـا آسيـا  وحمـايـة ا ا
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احلـاضـرة سـواء كـانت اقـتـصـاديـة
أو سـياسية وبالـتالى إن االتفاق
انى من الوسائق(*) الفرنسوى األ
ـشـاريع واتـقـاء الالزمــة إلتـمـام ا

اخلالفات الدولية وأخطارها .
ــــا كـــــانت مـــــعــــظم واآلن  
ـــــــتــــــزاحــــــمــــــة عــــــلى الــــــدول ا
االمـتيـازات فى تـركـيا قـد اتـفقت
أو أوشـكت أن تتـفق فسوف ال
يـنـقـضى طـويل وقت حـتى تـنـشر

أمـهات الـصحف األوربـية مواد االتـفاقـات كلـها لـيطلع عـليـها بـالعـموم فهى كـلهـا مرتـبطة
شاريع الصناعية بعضها ببعض وأشبه بشبـاك الصياد كما أن اخلطوط احلديدية وغيرها من ا

ستعم سائر أقطار السلطنة فى قسمها األسيوى .
فاوضـات  أو ما كان يـتم منها احلـ بعد اآلخر  ا سـبق نشره من فـحوى ا ولكن بدا 
انيـا وفرنـسا هـو على حتـديد منـاطق مصـاحلهـما احلديـثة الـوجود مع حـماية أن التـفاهم بـ أ
ـصـالح األمـت ن يـراقب ويدقـق كيـفـيـة رسم احلدود  ـة . ويـظهـر أيـضـاً  مـصاحلـهـمـا القـد

ـانيـا التى أصـابت نصـيب األسد من الـغنـيمة بـفضل سـعيـها ونـفوذهـا السابق وحـمايتـها أن أ
سـتـكون حـرة فى إدارتـها اخلـطـ احلـديدين األنـاضـولى والبـغـدادى وسـتفـوز بـاحتـكـار ما
ا سـيكـون لهـا نصـيب أيضـاً من هذا رتـفعـة . ور كن اسـتثـماره من سـهول بـر األناضـول ا

النوع فى ما ب النهرين يفوق ما سيحرره غيرها من الدول .
ساعدة ـانيا فى األناضول و تازاً فى سوريا  يُضاهى حظ أ أما فرنسا فستدرك حـظاً 

(*) الصحيح : الوثائق .
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روسـيــا الــسـيــاسـيــة سـتــسـتــخـدم
أموال أفرنسية فى تنشئة سواحل
الـبحـر األسـود  حـيث ال عالقة
ـانـيـة به . وسـيقع لـلـمشـاريع األ
عـلى األرجح فى حـوزة إيـطـالـيـا
مشـروع اقـتصـادى ضـمن مـنطـقة
مــعــيـــنــة فى مــا وراء أطـــالــيــا من
فهوم عن بريطانيا الداخلية . وا
العظمى هو أنها ال تزال محجمة

طالـبة أو السـعى لالشتـراك مع زميالتـها الدول فى حتـصيل االمتـيازات اخملـتصة بـإنشاء عن ا
ة سـيوفـر لها ضـمانات ـشاريع البـريطـانية الـقد السكك احلـديديـة فى تركيـا آسيا  غـير أن ا
كافـية تـصونهـا من الضرر واخلـسران  فكـما أن فرنـسا عـملت على وقـاية مصـاحلها احلـيوية
انيا وسعها لصون مصاحلهـا أيضاً فى األناضول سوف ال تغفل بريطانيا فى سوريا وبـذلت أ
ـهمـة حول اخلـلـيج الفـارسى مع حـقوقـها فى االشـتراك ـرافق ا واجب الدفـاع عـما لـها من ا

بتنشئة ما ب النهرين حيث سيكون لها سهم نافع .
وهذا مـلخص ما يُقال عن تـوزيع االمتيازات الدوليـة فى السلطنـة العثمانيـة  فإذا تأملها
الفكير وشاء إلقاء نظـرات على ما سيأتى من احلوادث التى تدل عليها هذه االمتيازات ال بد
له من االضطـراب خـوفـاً علـى استـقالل الـبالد  فـإنه متـى أجمـعت دول أوربـيـة على رسم
مـنـاطق نـفوذ لـهـا فى بالد شـرقيـة البـد للـمـطـلع على شـىء من نيـات الـدول أو دارس تاريخ
ـوقف وسوء مـصيـر تـلك البالد الـتى تُـرسم لهـا خرائط نـفوذهـا فى الـشرق أن يـشعـر بهـول ا
الـنـفوذ الـدولى . فـإن استـقاللـهـا يأخـذ بـالتـقـلص شـيئـاً فـشيـئـاً  وهى تـظن أنهـا صـائرة إلى
ـشـاريع النـافـعة ثم تـنـحل عُـرى أجزائـهـا بعـد الـتمـاسك الـوثيق ـا يـظهـر فـيـها من ا الـسـعادة 
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وتـتمزق أخـيراً فـيذهب نـفوذ كل
دولـة بالـشـطر الـذى يظـلله  وال
ــجــاهـرة تــصح الــثــقــة مــطــلــقــاً 
الــدول الــيـوم بــأعــلى األصـوات
ــا بـــإخالص حــقـــيــقـى أنــهــا ور
راغبة وسـاعية لـتأييـد االستقالل

واحلوءول (*) دون التجزئة .
إنـــنـــا بــــالـــرغم عـن تـــصـــريح
حـكـومـة بـاريس وكل تـأكـيـداتـها

سـنرى الـقطر الـسورى مـتحـوالً عن طبـيعـته احلاضـرة حتويالً تـدريجـياً إلى أن يـصيـر أفرنـسياً
انياً  وقل عن أرمينيا أنها ستصير أرضاً روسية ومثل ذلك قل عن األناضول بأنه سيصيـر أ

وسيقع القسم األكبر من شرقى شبه جزيرة العرب وجنوبيها ب براثن األسد البريطانى .
ـصالح الـدوليـة الـتى تدعى األ من إنـنا سـنـرى فى مسـتقـبل األيـام ازدياداً مـسـتمـراً فى ا
عينة أو ناطق ا وجود منها  وإضافـة غيرها إليها ضمن ا أجلها الـشعور بلزوم الدفاع عن ا
قاصد السيئة والتداخالت الفعلية من احملدودة  وسنرى من جراء ذلك فرصاً كثيـرة لنماء ا

اخلارج فهى هى العوامل احلقيقية على هدم االستقالل العثمانى وجعله استقالل شرفى .
ا يوجـد فى فرنسا طائـفة من الساسـة والصحافـي ال يلهجـون إال بسوريا ومـستقبـلها كأ
سوريـا حتت احلمـاية الـفرنـسويـة أو هى إحدى مـستـعمـرات الفـرنسـي ومـنذ أيـام فال خطب
رئيس وزارة فرنسا على مسـامع نواب أمته  وإن شئت فقل على مسامع أ . كلها واصفاً
سياسة حكومته فى سوريا بـعبارات ال يفهم منها إال أنـها ترمى إلى فصل الواليات السورية
عن هيكل السلطنة فصالً نهائياً  وكان ذلك الوزير يُريد أن يُقنع أوربا عموماً وتركيا بوجه

(*) الصحيح : احلئول .
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خـــاص أن ســـوريـــا لـــفـــرنـــســا 
ويـجب أن تصـرف عنـها األنـظار
سـواهـا . ثم إن اعتـراض روسـيا
الــشــديـد عــلى تــعــيـ احلــكــومـة
الـعثـمانـية رجالً إنـكلـيزيـاً مقـتدراً
فى الــشـوءون اإلداريــة لـيُــسـاعـد
فى تنظـيم حكومـة أرمينـيا برهان
جــلى يــشف تــرمى إلــيه ســيــاسـة
احلـكـومة الـقـيصـريـة وما تـضـمره
ألرمـيـنـيــا  وهـذا االعـتـراض ال
يـقـل عــمـا فــاه بـه رئـيـس الـوزارة

الفرنساوية فى شأن سوريا .
ــاضى أو عـدم مـقـدرتـهـا عـلى االتـفـاق سـبـبـاً ــ تـركـيـا من كـانت اخلالفـات الـدولـيـة فى ا
ـطالبـة بامتـياز خوفاً من دولـة أو أكثر تـعتبر أن الـتجزئـة فأحجمت كل دولـة فى السابق عن ا
امـتـيــازاً كـهـذا يـؤذى مـصـالح اآلخــرين . أمـا الـيـوم فـقـد تـفــاهـمت الـدول وبـاشـرت عـقـد
اتـفاقـيات رسـمية عـامة عـلى تقـسيم تـركيا إلى مـناطق نـفوذ أى لـكل منـها منـطقـة ال تضـربها

مصالح سواها فما عسى األتراك أن يفعلوا ?
باألمس قدمت إليهم بعض االتـفاقيات أو باألحرى أحـكام اإلعدام الصادرة استقالل
فـهل يـتـردد البـاب الـعـالى فى تـركـيـا وغـداً سـتُـقـدم إلـيـهم اتـفـاقـيـات أخـرى من هـذا الـنـوع 

صادقة أو استصدار اإلرادة الشاهانية لتنفيذ تلك األحكام . ا
وت  لم يبقَ وجه لـلخـوف على الـتطـاحن األوربى فلم يـبقَ لتركـيا سـبيل لـلنـجاة من  ا
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ألن حياة هذه كدولة ولو عاجزة
كـان مـتـوقــفـاً عـلى دوام اخلـصـام
تمـدن  وسيأتى ب أ العـالم ا
الـغـد وحـوادثه الـتى دلـت عـلـيـها
حــــــادثــــــات األمس  وهــــــنـــــاك
تـتــجـلى مـقـام الـعـلم عـلى الـقـوم

اجلاهل .
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األستانة فى ٢٦ منه
ورد تلغراف إلى البـطريركية األرمنـية من (موش) أن األكراد اعتدوا عـلى مدرسة أرمنية
فى قرية (فرداكوم)  فجرحوا بعض الطلبة واستولى الرعب على األهالى فهجروا منازلهم.

œ«d _« ÃU−²Š«

ـذكـورة أن أعيـان األكـراد فى مـوش احـتـجـوا على وفى تـلـغـراف آخـر إلى الـبـطريـركـيـة ا
انـتخـاب نـائبـ أرمنـيـ عن والية بـتـليس مع أنه لم يُـنـتخب غـيـر نائب واحـد من األكراد .

وتُؤمل احلكومة أن تُزيل هذا اخلالف .

…d¼UI « ¨ ≥  ’ ¨ ±π±¥ ”—U   ≤∑ WFL'«  ¨ ±∞π∂π œbŽ
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ذكـرت فى رسالـة سابـقة أن نـورادوجنيـان أفنـدى ناظـر اخلارجـية الـسابق ذهب إلى نـظارة
الداخـليـة بـعد رجـوعه من أوربا  فـرفض طلـعت بك مـقابـلته ألسـباب مـجهـولة  وقـد أثر
ذلك تأثـيراً سـيـئاً فى احملـافل األرمـنيـة . ثم ذكـرت احدى الـصحف أن نـورادوجنـيان  أفـندى
قـرر طـبـع كـراس لـلـدفـاع عن الـوزارة الــتى كـان أحـد أعـضـائـهــا  ولـكـنه مـا لـبث أن كـذب
اخلبر  وقال إن الكـتاب الذى بدأ بتألـيفه يرمى فقط إلى إيضاح مـوقف الدول العظمى جتاه
احلكومة الـعثمانـية فى أثناء احلرب الـبلقانيـة األولى خدمة للـتاريخ ورغبة فى إظهـار احلقيقة

للرأى العام .
كذَّبت طنـ إشاعة أوصتـها بعض الـصحف عن عزم احلكـومة على تـعي محـمد أسعد
وسـيور أورمـانيـان أفنـدى بطريـرك األرمن الـسابق ومـحمد أفـندى شـيخ اإلسالم السـابق وا

أفندى رئيس دائرة التنظيمات أعضاء فى مجلس األعيان .

„—u¹uO½ ¨ ± ’ ¨ ±π±¥ ”—U  ≤∏ X³ « ¨ ±π¥∞ œbŽ
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قيم اليـوم فى باريس اتفاق جـمعية رفض الشاعـر األرمنى الشهـير مينـاس چرار أفنـدى ا
االحتــاد والـتــرقى مع بـطــريـرك األرمن عــلى تـرشـيــحه لـلــنـيــابـة عن واليـة وان فـى «مـجـلس

بعوثان» القادم . ا
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وظهر فى أثناء ذلك ثالث مـسائل تكفى كل واحدة مـنها أن تشغل الدولـة ــ نعنى أرمينيا
سائل الـنصرانيـة فى تركيا . سـألة األرمنيـة تختلـف كثيراً عن سـائر ا وكـريد ومكدونـيا : فا
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ت السرب إلى روسيا واليونان تون إليها بالعنـصرية كما  ألن األرمن ليس لهم دولـة قوية 
إلى أثـينـا . فهم من هـذا القـبيل كـاأللبـان  ولكن األلـبان أهل جالد وحـرب وليس األرمن
كــذلك . وقـد أُصــيـبـوا من اجلــهـة األخــرى بـجـيــران أقـويــاء مـقـاتــلـ ــ نـعــنى األكـراد وهم
ـاً .وأرمينيا متوسطة ب تركيا وإيران يُعاملـون األرمن كما كان األلبان يُعاملون السرب قد
وروسيا . وقد فـارقتها روح االسـتقالل منذ خـمسة قرون وانقـسم شعبهـا انقسامـاً مذهبياً .
ا انعقـد مؤتمر بـرل توسل إليه األرمن سـراً أن يجعل أرميـنيا مستـقلة مثل اسـتقالل لبنان و

يحكمها أمير مسيحى فلم يُسمع نداهم .
ـا تمـكن االخـتالل من احلـكومـة الـعثـمانـيـة فى العـصـر احلمـيـدى أصاب األرمن حظ و
وافـر من الـسـلب والـقــتل والـذبح . وكـان عـبـد احلـمـيـد كـثـيـر الـشك فى نـيـات األرمن وهم
يتـظلمـون للدول  وخـصوصاً إنـكلتـرا ويشكـلون اجلمـعيات الـسرية . واحلـكومة تُنـاصبهم
ساعدة اجلند الـعثمانى . والسلـطان يُرقى قتلتـهم ويخلع عليهم العـداء واألكراد يقتلونـهم 
الـرتب واألمـوال . وأول مـن تـصـدى لـلـدفــاع عـنـهم إنـكـلــتـرا وأشـارت بـتـشــكـيل جلـنـة من
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اإلنـكـليـز والـفـرنـسـاوي والـروس لـلـبـحث فى ظالمـات تـلك األمـة وقررت إصـالحات لم
كن تنفيـذها بل كانت باعثـاً على زيادة الذبح والتخـريب . وامتدت الفظائع إلى األرمن

فى األستانة نفسها فقتل منهم ستة آالف فى يوم .
فلم يزد ذلك على أن أنطق غالدستون بالـشكوى من الدولة التركية . كما أنطقته فظائع
الـبلغـاري من قـبل . وسُمى السـلطـان عبد احلـميـد «السفـاك العظـيم» وسمـاه الفرنـساويون

قاصة اجلانى . السلطان األحمر ولم يُجد ذلك نفعاً ألنهم لم يتصدوا 
ـانـيـا تـسـعـى فى امـتـيـازات اقـتـصـاديــة بـآسـيـا الـصـغـرى فــتـوسـطت لـلـدفـاع عن وكــانت أ
السلـطان عبد احلميد وأخذت بناصره . وكانت روسـيا قد أعلنت أنها لم يبق لها مطمع فى
إنشاء بـلغـاريا أخرى فى آسـيا . وأشـار سفيـر فرنـسا باألسـتانـة بإرسال إسـطول لـتهديـد عبد
احلميد . وأما إنكلترا فقـد كانت أولى اجلميع بنصرة الباب الـعالى  وقد احتجت لكنها لم
ـانيـا أو أنهـا لم ترض أن تُـعرض نـفسـها حلرب تفـعل ما كـان ينـبغى ولـعلـها راعت مـصالح أ

طاحنة من أجل العثماني .
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ا آثـار عصـبية سـيحـي  ـسلـم وا وحدث نـحو ذلك فى كـريد من ذبح وتخـريب ب ا
ة . فانتهى لكتهم القد ناهضة الدولة طمعاً فى استرجاع  اليونان  واتخذوا ذلك وسيلة 

ذلك باحلرب العثمانية اليونانية سنة ١٨٩٧ وقد فاز فيها العثمانيون .
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أتت الـصـحف الـعثـمـانيـة فى كالمـهـا على
ــــســـألـــة األرمن واألدوار الـــتى االنـــتـــخـــاب 
تـــقـــلـــبت فـــيـــهـــا  ويُـــؤخــذ مـن أقـــوالـــهــا أن
البطـريركيـة األرمنيـة عانت مـشقات كـثيرة فى
إقـنـاع الـرعـايـا األرمن بـضـرورة االشـتـراك فى
االنتخـابات لـتمثـيل صالح الـعنـصر األرمنى
وأنـهـا كـانـت قـد أعـدت كـشـفـاً يـشـمل أسـمـاء
١٥ مـرشــحـاً بـعــضـهم من الـذيـن عـلى احلـيـاد
ــــنـــدمـــجــــ فى األحـــزاب وبــــعـــضـــهـم من ا
الـسـيــاسـيـة  فـقـبـل األولـون الـتـرشـيح  ولم
يـقبل البـاقون إال بـعد اجلهـد اجلهيـد على أنهم
لم يشـتركـوا فى االنتـخابـات إلى اليـوم . وقد
أرسـلت إلــيـهم اجلـالـيــة األرمـنـيــة فى الـبـلـدان
اخلارجية التلـغرافات تطلب منهم التخلى عن
ــنــازعــات احلــزبــيــة مـؤقــتــاً وااللــتــفــات إلى ا

الصالح العام .
وتـؤمل الــبـطــريـركــيـة أنه بــعـد حل مــسـألـة
االنـتــخـابـات تــتـمـكن من حـل مـسـائل أخـرى

كثيرة .
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تصريح بطريرك األرمن بشأن هذه الفتنة

صـرَّحت بـطريـركـيـة األرمن للـصـحفـيـ بأن هـذه احلـركة الـرجـعيـة لم تـكن موجـهـة ضد
األرمن  وأنه لم يُجرح فيها أرمنى واحد . وعلى ذلك  فليس لنا أى شكوى نعرضها.

عدد ٦٥٩  اإلثن ٦ أبريل ١٩١٤  ص ٣ القاهرة
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ال أُبـالـغ إذا قُـلت لـكم إن جتـار األسـتـانـة
ــــســــحـــيــــ ال شـــغـلَ وال عـــمـلَ لـــهم إال ا
قـاطعة التجارية التى االهتـمام بنتائج هذه ا
قوطـعوا بها منذ شهـور فى األستانة وغيرها
من داخـلية بالد األناضـول . فقد اتصل بى
هـذا األسـبوع أن وجـيهـاً مـسلـمـاً فى تكـفور
طــاغ أراد أن يــشــتــرى شــيــئــاً مـن األقــمــشـة
فــدخل مــخــزن تــاجــر مــســلم  ولــكــنه لم
يـوفـق إلى االتـفــاق مـعه عـلـى الـثـمن  ألن
الـتاجـر طلـب منه ضـعفى قـيـمة الـشئ الذى
ــشــتــرى من عــنــده أراد شـــراءه . فــخــرج ا
ودخل مـــخــزن تــاجـــر أرمــنى اشـــتــرى مــنه
ا حاجته بـقيـمة مـوافقـة وسعـر رخيص . و
خـرج من مــخـزن الـتـاجــر األرمـنى  هـجم
عــلـيه بـعض األهـلــ وأوسـعـوه ضـربـاً ألنه
اشـــتــرى حـــاجــتـه مـن مــخـــزن تــاجـــر غــيــر
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مسلم.
ويــــســـؤنى* الــــقـــول إن هــــذه احلـــوادث
حتــدث وتُــكــرر فى بالد األنــاضــول . وقــد
اتفقت بـطريـركيـنا الـروم واألرمن  فرفـعتا
تقـريـراً إلى الـبـاب الـعـالى ألفـتـنـا فـيه أنـظاره
ـؤسـفـة فــوعـدهـمـا الـبـاب إلى هــذه احلـالـة ا
الـعـالى بـاتــخـاذ الـتـدابـيـر الالزمـة حـقق الـلَّه

هذا الوعد .

قصود : ويسوءنى . * ا
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األستانة فى ٨ أبريل
صـدر أمر اجمللس العسـكرى فى هذه العـاصمة بتـعطيل جريـدة (أزادامارت) األرمنية إلى
أجل غير مع  ألنـها نشرت بعض األنباء من حـوادث بتليس . وتقول احلكـومة العثمانية
ذكورة غير صحيـحة  وأنها أوجبت «تخديش األذهان» إن األخبار التى أذاعتها اجلريـدة ا

فانتفى ذلك تعطيلها .
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ذكورة قد نشرت صورة تلغراف أرسله مطران بتليس إلى وكانت جريدة (أزادامارت) ا
بطريرك األرمن وصف فيه ما حدث فى بتليس وأحوالها احلاضرة .

W uJ(« —UJ½≈

شار إلـيه ال يُعبرعن حـقيقة األحول وال طران ا ويـقول أولياء األمور هـنا : إن تلغـراف ا
ا هو صورة مشوهة للحقيقة . يُصورها كما هى وإ

s —_« vKŽ ÂUOÐ ¡UMŁ

وقـد نشـرت جريـدة «بيـام» التـركـية مـقالـة افتـتاحـية أثـنت فيـها عـلى حسن سـلوك األرمن
وخلودهم إلى السكينـة أثناء احلوادث التى جرت فى بتليس  ومدحت ما آل إليه احلال فى

هذه األيام من حسن التفاهم ب األرمن واألتراك .
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الروسيا وفتنة األكراد فى بتليس

األستانـة ــ عن طريق العربش ــ رفض قنصل الـروسيا فى بتـليس تسلـيم مُال سليم زعيم
سألة. الفتنة التى قام بها األكراد أخيراً  وسيتخابر الباب العالى مع احلكومة فى هذه ا

عدد  ٦٦٢  اخلميس ٩ أبريل ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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جمعية االحتاد والترقى واألرمن

األسـتانـة ــ يؤكـدون أن جمعـية االحتـاد والتـرقى قررت وضع حـد لعـداء األرمن  ويُقال
إن األوامر صدرت بشأن إخراج األرمن من دائرة الذين تقاطع بضائعهم.

عدد  ٦٦٣  األحد ١٢ أبريل ١٩١٤  ص ٦
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علمت الچون ترك من مصدر يوثق به بأن
اجلنود لم يهدمـوا كنيسة مـا  بل إنهم أطلقوا
نـيـرانـهم عـلى مـلـجـأ الـيـتـامى فـتـهدم  ولـكن
٤٠ شــخــصـاً مـن األيـتــام أبــعـدوا قــبل إطالق
الـنــار . وقـد أعــلـنت حــكـومــة بـتـلــيس بــأنـهـا
قبضت على إحـدى عشر شخصاً من الثائرين
وأن خـمـسة أشـخـاص من اجلـنـود قـد أُصـيـبوا
بــجـــروح وجُــرح واحــد فـــقط من األهــلــ .
وعـــلى إثــــر هـــذه احلـــوادث  زار بــــطـــريـــرك
األرمن فى األســتـانـة نــاظـر الـداخـلــيـة وألـفت
نــظــره إلى مــا قـد يــقع من الــرعب فى نــفـوس

األرمن بسبب حوادث بتليس .

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±¥ q¹dÐ√ ±≥ 5MŁù« ¨ ±±ππ œbŽ
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نــــشـــرت وزارة الــــداخـــلـــيــــة بالغــــاً عـــلى
الصـحف قـالت فيه : إن فـتنـة بـتلـيس لم يكن
يـقـصـد الــقـائـمـون بـهــا الـثـورة عـلى اإلصالح
اجلديد  ولـكنهم أرادوا إحـداث االضطراب
لـيـتمـكـنـوا من الـسـلب والـنـهب . وقـد قـامت
اجلـنــود الـتى أرسـلـت من وان وغـيـرهــا بـقـمع
ُال ســلــيم إلى الــفــتــنــة  والــتــجــأ زعـيــمــهــا ا
ـظــنـون أنه ال يـزال الــقـنـصــلـيـة الــروسـيـة  وا
بـهـا. أمـا اتـبـاعه فقـد فـروا بـعـد مـقاومـة قـلـيـلة
والتــزال اجلــنــود تــتـعــقــبــهم  ولم يُــقــتل من
األهــالى أحــد غـيــر بـعض اجلــرحى والـبــيـوت
واحلوانـيت لم تصب بـسوء إال كنـيسة صـغيرة
اعـتـصم بـهـا بـعض الـعـصاة فـهـدمـتـهـا الـقـنابل

على رؤوسهم.

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±¥ q¹dÐ√ ±¥ ¡UŁö¦ « ¨±µ∏∑ œbŽ



٤٠٢

بعوث مجلس ا

قابل أحـد مـحـررى «صـبـاح» أحد
كبـار أعـضاء جـمعـيـة االحتاد والـترقى
وحــادثه فى شــئــون االنــتــخـابــات فى
بالد الـدولـة األعـمــال الـتى سـيـقـوم
بـهــا احلــزب االحتــادى عن الــســيــاسـة
الداخلية الـتى سيتبعها . وقد رأينا أن
نـقتـطف من هـذا احلديث مـا تعـريبه .
سأل احملرر عـمَّا إذا كانت االنتخابات
تــمت فى كل مــكـان أم ال  فــأجـيب
بأنها تمت فى جميع أنحاء الدولة إال
ـدينة فى بتلـيس وأرضروم ووان وا
وأن ذلك الـــتــأخــيــر لـم يــنــشــأ إال من
عــــدم إكـــمـــال جــــداول االنـــتـــخـــاب
. أمَّا اجملـلس  فيجتمع ع للـوقت ا
إمـــــا فى جـــــلـــــوس جاللـــــة مـــــوالنــــا
الـــســلــطــان أو فى وســيــكــون أول مــا
ـعاهـدات الـتى يـفحـصـه اجملـلس هـو ا
أُبرمت خالل تعطيل اجتماعاته وهى
مـــــعـــــاهــــدات لـــــوزان وبُـــــخـــــارست

عدد  ٦٦٩  اجلمعة ١٧ أبريل ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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واألســـتـــانـــة  وأتـــيـــنـــا  وبـــعـــد ذلك
ـؤقــتـة الـتى تُـعــرض عـلـيـه الـقـوانــ ا
صدرت مؤيدة باإلرادات الشاهانية.
ولـقد قـرر احلـزب انتـخـاب خـليل بك
رئـيـسـاً لـلـمـجـلس  أمـا الـوكالء فـإن
احلزب لم يصدر بشأنهم قرار ما. ثم
ــقـاطــعـة دار احلـديث حــول مــسـألــة ا
الـــتى تُـــطــبـق ضــد األورام واألرمن
فـسـأل احملـرر عـمَّـا إذا كـانت احلـكـومة
ستعـمل شيئـاً ما بشـأن ذلك فأجيب

ا يأتى:
«إن احلــــكـــــومـــــة ال عالقــــةَ لـــــهــــا
وقف االقتصـادى للعناصـر اخملتلفة با
واجلــمـاعـات ألن الــقـانــون األسـاسى
قـد ضـمن حـريـة الــتـجـارة لـلـجـمـيع.
ولن يــضـطــر األهـالى مــطـلــقـاً فى أى
ـلـكـة دستـوريـة حرة إلـى معـامـلة من

ال يريدون معاملتهم ,
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وقال عن اإلصالحات فى أرمينيا :
إن مشروع اإلصالح األرمنى قد
تـقدم اآلن فى سـيره تـقدمـاً  أعتـقد
أنه أرضى جــمـيع الــدول األوروبـيـة
واحلـكــومـة الـعـثـمــانـيـة ولى وطـيـد
ـــشــــروع ســـيـــأخـــذ األمـل أن هـــذا ا
شـــكالً ثـــابـــتـــاً . وعــنـــدى أن وضع
مـــــشـــــروع إصالحـى تــــرتـــــاح إلـــــيه
احلــكـومـة الـعـثـمـانــيـة أهم كـثـيـراً من
ــــتــــاز إال وضع مــــشــــروع آخــــر ال 
بــطالوة نــصــوصه عــلى صــفــحــات
القـراطـيس وغيـر حـائز لـرضـاء تلك
ــشـروع اإلصالحى احلــكـومــة ألن ا
الــــذى ال يـــحــــوز ذلك الــــرضـــاء ال
قـدار القوة يـكون قابـالً للتـنفـيذ إال 
ــســتــمــر الــتى تــعــضــده والــضــغط ا
الـصـادر لـيس من دولـة أو اثـنتـ بل
ــــــشـــــروع من جــــــمــــــيع الــــــدول وا
اإلصـالحى الــذى نـــحن فى صــدده
هـو مـشـروع عـثـمـانى من جـهـة ومن
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جــهــة أخــرى مــشــروع الــدول الــتى
فـاوضـت احلـكــومــة الــعـثــمــانــيـة فى

األمر .
ـشـروع مـبـنـيـاً وأمـلى أن يـكــون ا
على مـا حلق بالـعثـمانـية من اخلـسائر
فى أوروبــة من جــراء األغالط الـتى
ارتـــكـــبـــتـــهـــا فى حـــكـم مـــقـــدونـــيــا
واألمالك الـتـى خـســرتـهــا ومــبـنــيـاً
أيــضـاً عــلى الــضـرورة الــتى تــقـضى
عـلـيهـا بأن تـنـتفع فى آسـيـا الصـغرى
بــالـدروس الـتى تــعـلـمـتــهـا عـلى إثـر
صائب التى نزلت بها فى أوروبا. ا



¥∞∂

n×B « Y¹bŠ

ـــا فُــطــروا ثم قــال الـــكــاتب : إن األرمن 
ـيل لـعلـم االقتـصاد علـيه من مـعرفـة الـنافع وا
هـم اآلن أقـــدر شـــعب يُـــحــــسن الـــزراعـــة فى
تــركــيــا. ولــديــهم من اجلــمــعــيــات الــزراعــيـة
جمعية تُـدعى «مياسيال» أخـذت على عاتقها
تثـقيف الـفالح األرمن وتـعلـيمـهم األصول
الـــزراعـــيـــة  وقـــد جنـــحت جنـــاحـــاً بـــاهـــراً .
وجـمـعـيـة أخـرى سـاعـية بـإنـشـاء مـكـتب كـبـير
ـانـيـا لـتوقف ـوجـود فى أ زراعى عـلى طـراز ا

هاجرة األرمنية . بواسطته تيار ا
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نـقـرأ كـل يـوم فى الـصــحف عن مـؤامـرات
الــغـربــيــ ضـدنــا مـا يُــسـيل الــعَـبــرات ويُـدمى
القلوب ويُفتت األكباد ويُحرك اجلماد  ومع
هـذا كـله  مـا زلـنا خـامـلـ غـارقـ فى بـحار
ا تـتآمـر به علـينا سُباتـنا الـعمـيق غيـر حاسبـ 
األعــداء حــســابــاً  فــقــد كـفــانــا مــا ذهب من
بالدنا ضحية األغراض الشخصية واألحزاب
ـنـافع اخلـاصــة  ونـحن عـلى هـذه األرض وا
الــدائــرة بــنــا تـــمــر عــلــيــنــا األيــام مــر األريــاح
ر بـأفكـارنا أن باألرواح  فال نـشعـر بهـا وال 
ما مضى ال يعود وتنزل بنا الكوارث والنوازل
فنـتـلـقاهـا بـربـاطة جـأش ونُـنزلـهـا فى صـدورنا
عـــلى الـــرحب والـــســـعـــة دون أدنى تـــذمــر أو
تضجـر  وتنـفث شيـاط األجـانب سمـومها
ودسـائــسـهـا فـى أوطـانـنــا وحتت سـمــاء بالدنـا
فـتـتــكـاثف غـيـوم الــتـفـريق فى جـونــا فـتـعـكـره
وتــكـدر صــفـوه . وتــعـمل األيــدى األجـنــبـيـة
ا عـلى تفريق كـلمتنـا وتُنفـر بعضـنا من بعض 
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(*) الصحيح : لقرائنا .

تتـخـذه من دسائـسـها . فـتـنفث سـمـومهـا تارة
ــذاهب اجلـنــسـيـات وأونـة بـاسم الـعــنـاصـر وا
بـاسم الـشـرائع واألديـان وأحيـانـاً بـاسم الـعلم
ـدنــيـة وطــلب اإلصالح إلى غــيـر ذلك من وا
الـدعـاوى البـاطـلـة الـتى يكـذبـهـا الـواقع والتى
يـقــصـدون بـهــا تـمـزيق شــمـلـنــا وهـدم كـيــانـنـا
واالســتـيالء عــلى بالدنــا ونـحـن فى غـفــلـة ال
نشـعـر بـدسائـسـهم وال نـقف فى وجه حـيـلهم
تـأسدهم وإشـراكـهم ووسـاوسـهم الـشيـطـانـية

فإنا لله وإنا إليه راجعون .
قرأنا فى مجلـة اجملالت اإلنكليزيـة ما نقلته
انى  فلـخصنا عن جريدة (أوسـرتستيـسن) أ
تعـريـبه لقـراءنا (*) واألحزان حتـيط بـنا إحـاطة
الــعـواصـف واألنـواء بــالـكــرة األرضـيــة قـالت

اجلريدة :
عنـدمـا تـنتـهى احلـرب احلـاضرة بـ الـدولة
العثمانية ودول البلقان تطلب روسيا التداخل
ديـنة وإما باسم أوربا فى أرمينيـا . إما باسم ا
لـتـتـمـكن مـن أخـذ الـبالد اجملـاورة إلى أرمـيـنـيـا
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ـذكـورة وضـمـهـا إلى أمالكـهـا ; ألن  الـبالد ا
تبـعد عن بطرسـبرج ومسـكو أكثر مـا تبعد عن
كارس ومـرسـ  وهذا األمـر (عـلى مـا تظن
روسيا) أنه ال يـكلـفهـا كبيـر عنـاء  وإن  لها
ذلك (ال ســمح الــلَّه) تـمــكـنـت سـلــطـتــهـا من
عدات جبال فارس . قـال وقد هيـأت لذلك ا
واجليوش التى ال يُـقدر عددها وستوضع هذه
اجلـيوش علـى حدود أرميـنيـا ويُقال إن عـندها
ـئـة وخــمـسـون ألف مـقــاتل لـلـغـايـة مــا يُـقـدر 
نــفـســهــا  وقـد ذيَّــلت مــجـلــة اجملالت عــبـارة
ا عـمـا إذا كانت الـكـاتب بـكلـمـات صرَّحـت 
مــطــامع روســيــا تــقف عــنــد هــذا احلـد أم ال.
فــقــالت إن هـــنــاك ســؤاالً مــهـــمــاً وهــو  هل
وقـفت مـطـامع روســيـا عـنـد هـذا احلـد أم أنـهـا
تطـمع فى إيـجـاد قطـعـة من أوربـا عوضـاً عـما

ذهب من مطامعها إلى دول البلقان? .
هذه مطامعها فى آسيا تركيا  ولكن هناك
خطـراً كبيـراً وخطـأً عظـيماً غـفلت عـنه روسيا
ا يـهـمهـا وال نُـبـالغ إذا قلـنـا إنه من أكـبر وهـو 
الــعـثـرات الـتى سـتـقف فى ســبـيل تـقـدمـهـا فى
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ـانع أرمـيـنـيـا خـصـوصــاً الـعـجم (نـعـنى بـهـذا ا
ـانيـا)   فـهـذا مـا تخـشى مـنه عـلى روسـيا . أ
نــعم  إن هــنــاك ســتــفــتح جــحــيم الــعــراقــيل
أبـوابها بـ الدولتـ وسوف تتـقد نيـران الف

شاكل شاجرات وا نـازعات وتشتد ا وتكثر ا
الـــدولـــيـــة  وهــــنـــاك اخلـــطـــر األعـــظم عـــلى
روسـيـا... والــبالء األكـبـر وتــوجـد حـواجـز
واقـفة فى سـبـيل سـيرهـا وتـقدمـها  إذ أرادت
أن تـخـرج من أرميـنيـا وتـمتـد إلى مـا يجـاورها
من الـبالد التى بـهـا مصـالح للـنـمسـا . فال يتم
لـهـا شىء دون إرضـائـهـا  فـروسـيـا تـظن أنـها
ـذكورة تـسـتـولى عـلى ما تُـريـده من الـبـلـدان ا
دون مصـاعب ومشاكل دولـية  وأنـها سوف
ال جتــد مـــانــعــاً عن ذلك فى طــريــقــهــا ....
فــــتـــجــــرى مــــا تُـــريــــده فـى أرمـــيــــنــــيـــا بــــاسم

اإلنسانية.... إلى أن قالت :
نـحن ال نـظن أن روســيـا تـتـجــرأ عـلى مـثل
ـطالب  وأن هـذه غايـتـها ألنه إن صح هـذه ا
ذلك فـهى تـســعى فى إغـفـال الـدول الـعـظـمى

وفى ذلك ما يجر عليها الويل والدمار .
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نحن ال نـنكـر أن لها مـطامع فـى قسم كـبير
ـة منذ طـامع قد من آسيـا الصـغرى  وهـذه ا
عـهد بـطـرس األكـبـر  ونحـن ومعـلـومـة لدى
ـطامع العـموم لـكنـا نُؤكـد لـها أن عـافيـة هذه ا

ستكون سيئة ووخيمة عليها .
لــقــد تــخــلَّـصـت روســيـا اآلن مـن األوهـام
ـة الـتى كـانت حتـلم بـهـا والتى الـبـلـقـانيـة الـقـد
أشغلتها زمـناً طويالً عن مطامعها احلالية حتى
جــرى مــا جــرى  فـــأخــذت تــســعى اآلن فى
إيجـاد قطعـة من أوربا لـتسـتولى علـيهـا عوضاً
عن الـــبـــلــدان الـــتى كـــانت حتـــلم بـــهـــا والــتى

استولت عليها اآلن دول البلقان .
على أن روسيا نفسها تُنكر كل ما ذكر عن
مـطامعهـا لكنهـا ستفتح بـاباً للعـمل عما قريب
وجتـنى مـنه مـنافع شـتى كـمـا أنـها سـتـجـنى منه
أضــراراً ومـشــاكل وعــراقـيـل من الـنــمــسـا من
أجل مـصــاحلـهـا الـدولــيـة وسـيــكـون ذلك لـهـا

ثابة درس تتعلمه فلتستعد للمستقبل ا هـ .
ذكورة عن هذا ملخـص ما جاء فى اجمللة ا
مطامع روسـيا وغيـرها فى بالدنا  فـقد آن لنا
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أن نتـحـد جمـيـعـاً ونتالفـى هذه األخـطـار التى
ـصـاحلنـا عـمـوماً نـحن الـعـثمـانـي دون تضـر 
تـميـز أو اسـتثـنـاء ألن اخلطـر سـيُحـيط بـنا ; إذا
لم نـتالفـاه ونسـعى وراء إنـقـاذ هـذا الوطن من
كــيـد األعـداء  فـقـد كـفــانـا تـخـاذالً وخـمـوالً
وتقاعداً وتـكاسالً وحتزبـاً وفى هذا بالغ لقوم

يعقلون. 
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وقصارى القول إنَّ اإلصالحات
الــعــثــمــانــيـــة كــانت تــســوقــهــا إرادة
فال األرمن سالطـ أو رغـبة دول 
وال الـصـرب وال الـبـلـغـار وال اجلـبل
األســود وال الـــبــوســـنــة والـــهــرسك
وضعوا أنفسهم الئحة إصالحية بل

أوروبة هى التى أملت لهم .
أمَّا العـرب  فقد أمـلوا بأنـفسهم
ألنـفـسـهم مـا يحـتـاجـون . وهـذا آية
عـــلى كـــفـــأتــهم* الــذاتـــيــة وتـــفــوق
مـرامـيهم الـوطـنـية وسـداد مـداركهم
الــسـيــاســيـة  والــفــرق عـظــيم ومن

شــعــوب تــتــوسـل بــإرادة غــيــرهــا 
وشـعب يـضع جـمـاع ثـقتـه بـنفـسه 
وهـــنـــا فــخـــر الـــعـــرب بـــذاته  وإذا
انـتــسب الــعـثــمـانــيـون والــعـرب إلى
ــكــانــة الــذاتــيــة اســتــقالل الــرأى وا
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ينتسبون .
أال وإن الشـعـب الذى لـم يـسبـقه
شــعـب من الــعـــثــمـــانــيـــ فى وضع
الئـــحـــة مـــثـل الئـــحـــتـه  أو يُـــقـــيم
مـؤتـمـراً مـثل مـؤتـمـره شـعب صادق

ــــته  فى إرادتـه  جـــرىء فـى عـــز
حر فى سـجيـته قوى بـرجاله  ومن

اسـتــجــمع هــذا فال يُــغــبط له حق 
وال يُهاض له جناح .
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فتشون األوربيون في األناضول ا

ــســيـو ــســيـو (ويــســتـنك) وا األســتـانــة ــ عن طــريق الــعـربش ــ وصل إلـى هـنــا كل من ا
فـتـشان األوربـيان الـلذان وقع اخـتـيار الـباب الـعالى عـلـيهـما  لـيشـتغال (هـوڤمـان) و همـا ا

بالتفتيش فى واليات األناضول وفقاً لبرنامج اإلصالحات الذى  عليه االتفاق أخيراً.

 االثن ٤ مايو ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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وضـعت الـوزارة احلـاضـرة لـعـهـدهـا األول
قانونـاً إلدارة الواليات مـنذ سنـة ونيف  وقد
نُشـر هذا الـقـانون فى حـينه . بـيد أن الـظروف
لم تُـمكن الوزارة إذ ذاك تـنفـيذه حـيث تبدلت
بـالـوزارة الـسـابـقـة الـتى أرادت أن تـسـيـر عـلى
خـــطـــته فـــعــهـــدت إلى الـــواليـــات أن جتــمع
اجملالس العـموميـة وتطلب مـنها تـهيئـة اللوائح
ــوافــقــة ألجـل عــرضــهــا عــلى اإلصـالحــيــة ا
مـجـلس الـنـواب عـند افـتـتـاحه  ولم تـقل فى
أمـــر من أوامـــرهـــا بــأنـــهـــا ســـتــنـــفـــذ الــلـــوائح
اإلصالحــيـة من نـفــسـهـا كــمـا يـزعم بــعـضـهم
اآلن ألن ذلك من صالحية اجمللس النيابى فى

احلكومات الدستورية .
وإلـــيك تـــعـــريب األمـــر الـــوارد مـن مـــقــام
الـصـدارة الـعظـمى فى ذاك الـعـهـد إلى الـوالية
بـتــاريخ ١٢ تــشـريـن ثـانى (*) ســنـة ٣٢٨ رقم

. ٦١٣
قرأنـا حتريراتكم البـهية فى مجلس الوكالء

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ u¹U  µ ¡UŁö¦ «  ¨ ≤±≤ œbŽ

(*) تشرين ثانى : نوفمبر .
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وال ريبَ أن الـــــدولـــــة مـــــتــــذرعـــــة بـــــإصالح
الواليـات العـثمانـية  ومن الـطبـيعى أن تـتخذ
قررات اإلصالحـية العائـدة لواليتكم الـبهية ا
أيـضاً  فـلذلك ينـبغى جـمع اجمللس الـعمومى
ـــذاكــــرات الالزمــــة لإلصـالحـــات وإجــــراء ا
واستـحضـار اللـوائح القـانونـية والـنظـاميـة منذ
ـبـعـوثان» يـصـير اآلن حـتى إذا فـتح «مـجلس ا
ــبـعـوثـون ـذاكـرة بــذلك  ويـسـرد ا بـالـطــبع ا
احملـليون مُـطالعـاتهم اخملصـوصة باالحـتياجات
احمللـية احلـقـيقـية  فـينـبغى أن تـطمـنوا األهـل

حـتى يــجــتـمع اجملــلس ويــحـصل مــا ذكـر وأن
تـتـذرعـوا بـجـمـيع الـتدابـيـر الـفـعـالـة اآليـلة إلى

تأييد األمن والراحة .
الـصدر األعـظم مـحـمـد كامـل بن صالح
فـيــتـضح من هــذا األمـر الــصـريح الــذى يـكـاد
يُـلمس بالـيد أن الـوزارة السـابقـة علـقت تنـفيذ
الـلــوائح اإلصالحــيـة عــلى اجـتــمـاع مــجـلس
الــنــواب كـمــا فــعــلت الــوزارة احلــاضـرة الــتى
زادت عـلى تـلك . بـأن نفـذت بـالـفـعل قـسـماً
مــهــمـــاً من اإلصالحــات وقـــانــون الــواليــات

وقت أعدل شاهد على ذلك . ا
فـهل بـعـد هـذا يـصـدق أن الـوزارة الـسـابـقة
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قـررت مـنح الالمـركـزية لـلـواليـات الـعـثـمـانـية
ـتبجحون  سبـحانك هذا بهتان كما يتبجح ا

عظيم !
يـقول كـامل باشـا الصـدر السـابق إن حركة
بـيـروت اإلصـالحـيـة سـتـنـجح وقـد أثـنى عـلى
الــبــروتــيـ الــذين يــعــمــلـون لــصــالح بالدهم

وحكومتهم .
ــا قـــاله بــاألمس فـــنــحـن ال نُــبـــدى رأيــنـــا 
ويـقـوله الـيـوم بل نـدع ذلك لـآلراء الـعـمـومـيـة
فهـى حتكم عليه أوله  وباعـتقادى أنه لو عاد
ا كامل باشا إلى الـصدارة مرة أخرى لتنصل 
يـقوله اآلن ولـكذبه رسـميـاً  وفى هذا بـرهان
كـافٍ عـلى وطـنـيـته وعـثـمـانيـتـه وحبـه لصـالح

األمة .
فال تــكــذبــوا عـلـى الــلَّه والــنــاس إن كـنــتم
ــوضـوع ـا عــدنـا إلـى هـذا ا مــصـلــحــ  ور

بفرصة أخرى إذا اقتضى احلال .
عتدى ?? من ا

عـلـى إثـر احلــركـة اإلصالحــيـة الــعـثــمـانــيـة
جـرى بـيـنـنا وبـ بـعـض أربـاب الصـحـافـة فى
بيروت بحث فيـها وأخذ كل منا يـب اجتهاده
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ــا عـــجــزوا عن دفع ورأيه بـــكل احــتـــرام  و
الـبــرهـان بــالــبـرهــان فـزع بــعـضــهم إلى هــجـر
القـول فخاطبـناهم بلسـانهم ليفـهموا فلم يرق
ا اسـتفـحل األمر ذلك فى عـيـون العـقالء . و
فـتى إصالح ذات الـبـ فدعـانا رأى فـضيـلـة ا
ولفـيفاً من الـوجهاء واألعـيان إلى منـزله وبعد
العـتـاب وصفـاء الـقـلوب تـصـافحـنـا مصـافـحة
اإلخوان ومضى كل محتفظاً برأيه على شرط
احــتــرام رأى مــخــالــفه ولم يــعــتم أن ظــهـرت
ــظـهـر الـعـداء مـسـتـخـدمـة قـلم ذلك احلـقـيـقـة 
ـــقــام ـــا يُــنـــاسب ا ــقـــلــقـل  فــأجـــبـــنــاهـــا  ا

واسـتشـهـدنا الـلَّه والنـاس عـلى افتـراءها (*) 
ولم تــزل ورفـيــقــاتـهــا حــتى اآلن تـطــعن كــبـد
احلـــقــيـــقــة دون حـــفظ كـــرامــة صـــاحب تــلك
الـدعـوة ومن حضـرهـا من العـلـماء والـوجـهاء
وســراة الــبــلـدة  وهــذه أعــداد تــلك اجلــرائـد
شـــاهــد عــدل عـــلى صـــحــة مــا نـــقــول . ولم
يكتفـوا بذلك  بل أوعزوا إلى معتمديهم فى
دمـشق لتـحريض بـعض اجلرائـد الهـزليـة علـينا
ؤتـمر فى دمشق بشهادة أديـب حضر ذلك ا
ــذكــورة فى وقــد تــطــوحت بــعـض اجلــرائــد ا

(*) الصحيح : افترائها.
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ا فيه . دمشق وغيرها فنضح إناؤها 
أمـا وقد طـفح الـكيل فـسنُـكـيل لهم الـصاع

أصوعاً والذراع أذرعاً .
إال ال يجهلن أحد علينا.

فنجهل فوق جهل اجلاهلينا 
ولى فرس بالعلم للعلم ملجم

ولى فرس باجلهل للجهل مسرج 
 WO½UL¦F « WOKJ «

أقــامت الــكــلــيـة الــعــثــمـانــيــة فى األســبـوع
اضـى حفـله أدبـيـة مـثَّل فـيهـا الـتالمـذة الـعـاباً ا
ـا ريـاضــيـة وأُلــقـيت فــيـهــا خُـطب حــمـاســيـة 
أارتـاح لـه احلــضـور . فـال زالت ربــوع الـعــلم
زاهــرة نـســألـه تــعـالـى أن يــوفق عــمــدة هـذه

ا فيه صالح الدولة والوطن ا هـ . درسة  ا
نـــلــفـت أنــظـــار حــضـــرة مـــدعى عـــمــومى
اســتـئـنـاف الــواليـة إلى أعـمــال أحـد مـأمـورى
الـعـدلـيـة فى بـانـيـاس  فـإن شـكـاوى األهـل

ولـديــنــا فى هـذا مـنـه بـلــغت عــنـان الــســمــاء 
الشأن عدة رسائل ضربنا عنها صفحاً .
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فتشون األوربيون في األناضول ا

فتش األوربي سيو هوڤمان وويسـتنك ا أنبأتكم فى أحد تلـغرافاتى السابقة بوصـول ا
فى األناضـول  وأفيدكم اليوم أن األول أخذ له مقراً فى مديـنه (طربزند) والثانى فى مدينة

(خربوط) .

الثالثاء ٥ مايو ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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ســــبق لــــنـــا أن نــــشـــرنــــا وصـــول
ـسيو يـراالى «هوڤ» الـنروجى وا ا
«وســــتــــيــــنــــتـج» الــــهــــوالنــــدى إلى
األسـتـانة وهـمـا الـلـذان اخـتـارهـما
ــنــصــبى الــتــفــتــيش الــبــاب الــعــالى 
ومـــراقـــبــــة إنـــفـــاذ اإلصالحـــات فى

واليـــات األنــــاضـــول الـــشـــرقـــيـــة 
ـفــهـوم اآلن أنـهـمـا يــتـمـكـنـان فى وا
خالل شهـر من أن يتـولى كل منـهما
وظــيــفــتـه ويــبــاشــر عــمـــله فى تــلك

الواليات .

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±¥ u¹U  ±≥ ¡UFÐ—_« ¨±∑∞≤ œbŽ
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اُنـــتــدب الــبــطـــريــرك أورمــانــيــان
ـهــمـة فى بـطـريــرك األرمن الـســابق 
الـقــدس الــشــريف تــتــعـلـق بـاألرمن
ـعلوم أن وجمـعيـاتهم فيـها . ومن ا
ـنــازعــات قـائــمـة بــيـنــهم مـنــذ مـدة ا
طويـلة  فمـهمته هى الـتوفيق بـينهم
وإزالـــــة أســـــبـــــاب اخلـالف وإحالل
االتفـاق والوئام  فـهو سيـسافر إلى

القدس بعد بضعة أيام .

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±¥ u¹U  ±≥ ¡UFÐ—_« ¨ ±∑∞¥ œbŽ
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سألة الـثانية ــ فـهى ما ذكرناه فى عدد أما ا
مــاضٍ عن مـــطــامع روســـيــا ودســائـــســهــا فى
دنـية واإلنـسانيـة كما أرميـنيـا الشمـاليـة باسم ا

تـفـعـل زمـيـلـتـهـا فـرنــسـا فى الـبالد الـسـوريـة 
ـسـئـلـة ال تـقل خـطـراً عن األولى ; إذ وهـذه ا
أن هــنـاك خــطــرين عـظــيـمــ عـلى الــبـســفـور
والــدردنــيل . وزد عــلى ذلك  أنــهــا تــسـعى
بــاالتـفـاق مع إنـكــلـتـرا أن تـكـون لــهـا الـسـيـادة
عــلى بالد الــعــجم ومــتى اعــتــرفـت إنــكــلــتـرا
لروسيا بالسـلطة التامة على خليج فارس هان

عليها تفسير أحالمها العظيمة .
ــقـالـة  فــقـال كـيف وقــد تـعـجـب كـاتب ا
يـجـوز إلنـكـلـتــرا أن تـتـفق مع روسـيـا عـلى أن
يـكـون لـهـا هـنـاك سـلـطـة ألن هـذا األمـر مـضر
صالح ـا يضـر  ـصالح إنـكلـترا نـفسـها أكـثر 

البالد الفارسية والدولة العثمانية? .
ثـم قــال  وإن اسـتــعــداد روســيــا إلـى هـذا
نهجـها السياسى ا يوجب سوء الـظن  األمر 
الســيـمـا مـظــاهـرتـهـا الــعـسـكـريــة مـنـذ أخـذت
ــد خط حــديــدى من أصــفـهــان إلى امــتــيــازاً 
تبـريـز مع فرع إلى أرمـنيـا وخط آخـر من تبـريز

إلى قسوان ومنه إلى طهران .

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ u¹U  ±µ WFL'«  ¨≤±µ œbŽ
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ـلّيـة األرمنـية أصدرت اجلـمعـية ا
قــراراً رأى فـيـه بــطـريــرك األرمـن مـا
ـسه فـأعــلن عـزمه عـلى االسـتـقـالـة
رجح فى األذهان أنه ولكنَّ الـرأى ا

يعدل عن هذا العزم .

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±¥ u¹U  ±∏ 5MŁù« ¨ ±∑∞∂ ‡‡ ≥±≤ œbŽ
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الدفاع عن اإلمبراطورية
العثمانية 

منشور اجلمعية العثمانية
اإلجنليزية

ونحن نسـعى اآلن بكل وسعنا فى
إقـــنــاع تــركـــيــا بــأنـه اليــزال فى أوربــا
رجــال ونــســاء يــنــتــصــرون لــلــصــدق
واحلق  والـبـعض مـنـهم ــ فى شـكل
جــمــعــيـات أو جلــان ســيــتــخـذون كل
وســـيــــلــــة مـــشــــروعـــة لــــلــــدفـــاع عن
اإلمبـراطوريـة العـثمانـية. و يـكفى أن
نــشــيـــر إلى أمــرين لـــلــداللــة عــلى أن
اخلـطـر الذى يـتـهدد تـركـيـا من اخلارج
لم يـنـته بـعـد . فالـروسـيـا من جـهه قد
اتـخـذت خـطـوات من شــأنـهـا تـهـديـد
بقـاء السلـطنة العـثمانـية فى األناضول

الشرقى (بالد األرمن التركية).

اإلثن ١ يونية ١٩١٤  ص ٥ القاهرة
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ــفـــتــشــ فى الـــبــرقــيـــات األخــيـــرة  إن ا
األجـنـبـيـ قـد اتـفـقـا نـهـائـيـاً مع الـبـاب الـعـالى
عـلى شـروط تـعـيـيـنـهـمـا إلجراء اإلصـالحات

فى واليات األناضول الشرقية .
وقـد عــلَّـقـت صـحف األســتــانـة عــلى هـذا
االتـفـاق أجـمل األحالم  فـذهب قـسم مـنـها
إلى أن األناضـول سيُـصـبح جنـة زاهرة وقـطراً
يـدر اخليـرات عـلـى سكـانـه البـؤسـاء . وذهب
ـشـاريع اإلصـالحـيـة الـتى فـريق آخــر إلى أن ا
فتشـان ستقطع دابر الـف وتمهد سيقوم بـها ا
للبالد رقـياً مسـتحدثـاً وحياة نـشاط ال يشـوبها

فرق واضطراب .
وال نـــــكــــران فـى أن اســــتــــخـــــراج كــــنــــوز
ـائـتــة يـعـود عـلى األنـاضــول وإصالح أرضه ا
الــبالد بــقـــوى مــاديــة تــدعم كـــيــانــهــا وتُــؤيــد
سـلطـانها  ويـغرس فـى سكانـه حنـيناً لـلوطن
الذى نـشأوا  فيـه . ولكن يـوجد بـيننـا فريق ال
يـثق بـحـدوث اإلصـالحـات  كـمـا أنه يـوجـد
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آزق . قصود : ا * ا

بــيـنــنــا فــريق آخــر يُــنـكــر نــزوع احلــكــومـة إلى
االكتفاء بـإصالح األناضول وإهـمال األقاليم

األخرى.
فــالــفــريق األول يــســتــنـد فـى فـكــرته عــلى
وجـود االخـتـبـاط الـسـيـاسى الـكـائن الـيـوم فى
الــبــلــقــان وعــلى مــيــول الــدولــة الــنـازعــة إلى
استرداد اجلزر بالقوة . ويقول هذا الفريق بأن
انـشغـال الدولة فى مـسألـة اجلزر يـوضح معنى
تــــرددهـــا عن إصالح الــــبالد  وأنـــهـــا تُـــريـــد
عـارك من جـديـد ونـزوع الـدولة إلى خـوض ا
ـيـولـنـا إثــارة حـرب يـبـعث أوربـا إلى الـتــظـنى 
السلمية فتنصرف إلى نصب العراقيل ونصب
ـكــائـد لــعــرقـلــة مـســاعـيــنــا . وهـكــذا يـنــشـأ ا
االضطراب فى الداخل واخلارج ويتعذر على

آذق (*). احلكومة اخلروج من هذه ا
نــعم  ال يُــنــكـر أحــد رغــبـة احلــكــومـة فى
إصالح بالدهـا وميلـها الـشديد لـدرء األخطار
عـن شـعـوبــهـا  كــمـا أنه ال يُـنــكـر أحــد رغـبـة
أوروبـا فى أن تخـلد تـركـيا إلى تـدبيـر شؤونـها
بـنفـسهـا وإنهـاض بالدهـا من عثـرتهـا  ولكن



¥≤π

االنــدفــاع إلى الــعــاطــفــة والــتــهــيج يُــكـثــر من
الـــقالقـل وأوروبــا الـــتـى فــهـــمت مـــا تـــنــتـــجه
االضــــطـــرابـــات فى الـــشــــرق ال تُـــحـــجم عن
إيـقاعنـا فى التـهلـكة إذا رأت مـنا نـفوسـاً نزاعة
إلـى درك الـــثـــأر . والـــتـــاريخ يـــبـــدو أمـــامـــنـــا
ـنـبـسط  وهو يـنـطق بـظـلم أوروبا كـالسـهل ا

حينما نكون مشتغل فى أمر .
فـيـتوضح مـن ذلك أن الفـريق الـذى ال يثق
بـحدوث اإلصالحـات يـستـند فى دعـواه على
رغــبــة الــدولــة فى إشــهــار احلــســام الســتـرداد
اجلـزر . أمـا الـفـريق الـذى يُـنـكـر نـزوع الـدولـة
إلـى إصالح األنــــاضـــــول وإهــــمــــال الــــقــــطع
الباقية فهو يبنى تخوفه على أسباب ثالثة .
(األول) ــ إن إهــــمــــال قـــــطــــعــــة وإصالح
ـمـلـكـة األخـرى يـغـرس الـضـعف فـى جـسم ا

ويظل جسمها مريضاً .
(الـثانى) ــ إن االكـتـفاء بـترقـيـة عنـصر دون
ـتروك ريـبة ومـظنة آخـر قد يـولد فى الـعنـصر ا
فى أعــــمـــال احلـــكــــومـــة  ولـــو كــــانت هـــذه

األعمال يُراد بها اخلير لألمة بأسرها .
(الـثالث) ــ إن إصالح تـركيـا ألوروبا أفـقر
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كثـيراً أقـالـيم آسيـا . وقلل من وارداتـها وعـند
شــبــوب احلــرب أشــعــرت الــدولــة بــاخلــســارة

العظيمة التى تُبهظ عاتقها .
هـذا مـا يـراه الـفـريق الـثـانى  ونـحن نـقـرن
رأيـنــا بـرأيـه  وال نـظن احلــكـومــة إال نـاهــجـة
منهجـاً يتفق مع مـصلحـتها الـتى تقضى عـليها

برفع البالد من هوة انحطاطها .
فسـوريـا كاألنـاضـول من حـيث اخلصب 
وجـودة الـتـربــة وأهـالى سـوريـا أيـضـاً مـشـهـود
لــهم بـــالــنــشـــاط والــقــوة عـــلى الــعـــمل عــلى
اخــتالف مــيــولــهم وأديــانـهـم  فـإذا صــرفت
بذولة فى إصالح احلكومة قسماً من عنايتها ا
األناضـول رأت أمامهـا كنوزاً عـظيمـة وتُصبح
حــيـنـذاك غــنـيـة  فال تــعـود تـضـطــر إلى عـقـد

قروضها فى أوروبا .
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ومـــــــا حــــــدث من االنــــــقـالب فى
أرمينيـا يدل داللة صريحـة على رغبة
احلــكــومــة احلــاضــرة فى تــركــيـا عــلى

السلم .
لم يــــسع روســــيـــا اإلغــــضـــاء عن
الــواليـات األرمــنــيـة لــوقـوعــهــا عـلى
حــدود الــقــوقـاز  فــأدخــلت الــدولـة
الـعـثـمــانـيـة اإلصالحـات عــلـيـهـا بـعـد
مــفـاوضـات حــبـيـة دارت بـيــنـهـا وبـ

ـانـيا مُـسـاعدة روسـيـا  وقد جـاءت أ
على إجراء هذه اإلصالحات .

إن حتـســ الــعالقـات بــ روســيـا
والــدولـة قـد يــؤدى أيـضــاً إلى حتـسـ

ـدن الـواقـعة الـصالت الـتـجـارية بـ ا
على احلدود  وقد استفدنا من زيارة

الـوفد الـعـثمـانى لـيفـاديـا أن الدولـة العـثـمانـيـة ترغب فى تـوثـيق العالقـات بـينـهـا وب روسـيا
صالح البالدين ومنطبقة على مناهج السياسة اجلديدة . بحيث تكون مالئمة 

ـبـعـوثان» ?U¹ôu © ذكـرت بـيـام أن جلـنـة الـداخـلـيـة فى «مـجـلس ا « Êu?½U?  v  `O?×?B?ð®

عـقـدت أول اجـتمـاع  ونـظـرت فى قـانـون الـواليـات بـصـورة مـسـتـعـجـلـة. وبـعـد أخذ ورد
ومنـاقشات انتهت جـلستها األولـى بتصحيح عـنوان قانون الواليات فـقررت أن يكون اسمه

االثن ٨ يونية ١٩١٤  ص  ٣  بيروت
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(قـــانــــون إدارة الـــواليـــات) بـــدالً من
(قانون اإلدارة العمومية للواليات .
????U???O????M????O© تــــقــــول —√  U????Šö? ≈®

فـتش األجنـبي وقعا الصحف إن ا
على االتفاق بـينهمـا وب طلعت بك
نــاظــر الـداخــلــيــة  ثم قــابال الــصـدر
األعظم وذهبا برخصة ٣٠ يوماً على
أن يـــــعــــــودا بـــــعــــــدهـــــا إلـى اســـــتالم

مهمتهما.
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دارس األرمنية : ا
ـعارف طـلبت من كـانت نظـارة ا
الــبــطـــركــيــة أن تــرسـل لــهــا جــدوالً
ـدارس األرمــنـيـة اخلـاصـة بــأسـمـاء ا
ــــــيـــــزيـن فى لــــــتـــــبــــــعث إلــــــيـــــهـــــا 
االمـتـحـانـات. وقـد ذكـرت صـحف
الـعـاصـمـة أن الـبـطـركـيـة أجابـت بأن
هـــذا الــطـــلب مُـــنــاف لـالمــتـــيــازات

ذهبية وحرية التعليم . ا
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قدم بـطـريـرك األرمن  بـواسـطة
زهــراب أفـنــدى مــبــعـوث األســتــانـة
مـضـبـطـة إلى مـجـلس الـنـواب يـذكر
فيـهـا مـضـار بـعض مـواد قـانـون أخذ
عين العسكر اجلديد ويطلب عفو ا

ــكـلــفـيــة الـعــسـكــريـة وتــأجـيل من ا
عـسـكريـة الـتـالمذة الـذيـن يـداومون
ـدارس األرمـنـيـة حـتى يـنـالوا عـلى ا
شـهـادات مـنـهـا وعـفـو مـعـلـمى هـذه

دارس من اخلدمة . ا
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األستانة فى ١٣
نُـشـرت بـصـفـة شــبه رسـمـيـة مـبـاد اإلصـالحـات الـتى تـقـرر إنـفــاذهـا بـ الـبـاب الـعـالى

انيا فى واليات األناضول الشرقى وهذا نصها : وسفارتى روسيا وأ
أهم مواد االتفاق

أوالً : تقـسيم الواليـات إلى ست منـاطق حتت مراقبـة مفتـش عمـومي  يُـختارون من
الك أوربا الصغرى .

فتشون العمومـيون حق اإلشراف على اإلدارة واستدعـاء القوة العسكرية ثانياً ــ يتولـى ا
عند احلاجة .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±¥ WO½u¹ ±≥ X³ « ¨ ±∑≤π ‡‡ ≥≥µ œbŽ
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أمورين غير أصحاب الكفاءة ويعينون غيرهم حسب القانون . ثالثاً : يعزلون ا
دعو إلى اجلندية فيه . رابعاً : اخلدمة العسكرية وقت السلم فى اإلقليم الذى وُلد ا
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طن وازاتامارت
ــفــتـــشــان األجــنــبـــيــان عــلى وقع ا
الـــــصـــــدر األعـــــظم لـــــتـــــولـى إنـــــفــــاذ
إصالحــات األنـاضــول ومــنــحــا رتــبـة
(بـــاال) لــــتـــولـــيـــة الـــوزارة  وســـافـــرا
بـالــرخــصـة إلى جــريـدة (أزاتــامـارت)
األرمـنيـة فى األسـتـانـة فصـال افتـتـاحـياً
عن إصـالحـات أرمـيــنـيـا قــالت فـيه مـا
مـعـنـاه:  إن اإلصالحـات األرمـنيـة لم
ساعى األوروبية  ولم يتفق تتقرر بـا
ـسئلة * لم تتوقف إال عليـها وكأن ا
فتـش الـعمومـي لم يجـلبا عـلى أن ا
أو جـلـبـا مـنـهـا وجـعل مـركـزهـمـا فى
ا حصلت أقل فائدة الدولة  العثـمانية 
عـــلـى مـــا جـــرى بـــشـــأن اإلصالح فى
ـقــالــة وعــلـقت أرمـيــنــيــا طـنــ هــذه ا
الـعالـم بأجـمعه أن تـركيـا الـفتـاة تنـتهج
ـــســاواة ولألسف كل مــبــدأ الــرقى وا
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األسف ; ألن جــــريـــــدة إزاتــــامــــارت
مــــســــئـــلــــة اإلصالح ثــــوبــــا من أوربـــا
ـدافـع عن الـشـعب نـحن مـقـتـنـعون
بــــأن الـــوسط احلـــر وأن إخــــوانـــنـــا فى
الوطن البـد أن ــ مذات ذلك القلم قد
خـــرجـت من درب فـــيـــزيـــلـــون بـــهـــذا
الـعمل تـلك احليـرة الـتى تركـتهـا مقـالة
. أن (ازتـامارت) . لـهـذا يرى الـقار
تـلك الـصــحـيـفــة الـكـبــرى تـنـسب كل
الفضـل اإلصالحات فى األرمـنية إلى
الـدول األوربية دون تركـيا أن تتعرض

للتداخل األوربى وهذا ما قالته .
رأيـــنـــا الـــدول األوربـــيـــة تــتـــداخل
لإلصالح فى الــبالد الـعـثــمـانـيـة  فال
األمر أن اإلصالح ال يتم بدون الدول
ـيل كل الــثـقـة وخـيـر لــكل وطـنـى أن 
بحـكومته ملفـتاً أنظارها إلى اخللل من
أن ينـصرف بـكليـته واالستـماتـة علـيها
بقوة يكون عملها فى بسط نفوذها فى

البالد .
ــاذا قـالت اجلـريــدة األرمـنـيـة لـكن 
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ثل تلك الصراحة . القول 
ـفـكر أن فى حـكـومـتـنـا ال يـشـجع ا
لـــيــــكـــتـب فى اإلصالح عــــلى إطالق
الـــعــنـــان لــقــلـــمه فى وصف مـــســاعى
احلــكـومـة وثـمـرات أعـمــالـهـا  فـمـنـذ
أعـلن الـسـلـطـان مـحـمـود الـتـنـظـيـمات
اخليريـة التى كانت وحـدها كافـية لنيل
ـــرام إلـى الـــدور اجلــــديــــد ونـــحن ال ا

نسمع إال الوعود .
فإذا كنـا نرى فريـقاً كبـيراً عاقالً من
الــشـعـب الـعــثـمــانى يــقـول إنَّ أعــمـال

حــكــومــته ال تــتــعــدى حــد الــوعـود 
فـذلك ألن الـتـاريخ شــجـعه عـلى هـذا
القـول  بل إن الدول األوربيـة نفـسها
داخالتـها الـرسمـية قـد شجـعته عـليه

أيضاً .
لقد علمت حـكومتنـا احلاضرة بعد
جتــربـة ســنـوات عـديــدة أن االسـتــعـانـة
باالخـتـصـاصيـ األوربـيـ البدَّ مـنـها
فى كل حــال إلصالح كل مــخـتل فى
فروع كـياننا العثـمانى  فبدأت بها فى
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األستـانـة أوالً ولم تـضع عـقـبة قط فى
ـفتـش األجـنبـي سبـيل االتـفاق مع ا

ألرميـنـيا وال مع الـدول الـعظـمى أثـناء
ـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات فـى أمـــــــــر تـــــــــلك ا
اإلصالحـات وعـسـاهــا سـائـرة عـلى
ناطق هذه اخلطة لتعميمها فى جميع ا

التفتيشية .
ويُؤخذ من قول طن أن اإلصالح
ــا  بــإرادة تــركــيــا الــفــتــاة األرمــنـى إ
نفسها . على أننا ميالون إلى التمسك
بـــحــذافـــيــر هـــذا الـــقــول  ألنَّـه دلــيل
واضح عـلـى اقـتـنـاع الـدولـة بـاسـتـقـامة
اخلطـة التى وضعت لذلك اإلصالح.
وفى هـذا مـا يــحـمـلــنـا عـلـى االعـتـقـاد
ـنـاطق بــأنـهــا سـتُـنــفـذ مــثـله فى بــقـيــة ا
الـتـفـتـيـشـيـة الـست  ولـعـلهـا وضـعت
ـــوذجـــاً فى أرمـــيـــنـــيـــا لـــبـــقـــيـــة اآلن أ

الواليات العثمانية .
لقد دخلت البالد األرمنية فى طور
جديـد من حياتـها اإلداريـة التى يُرجى
معهـا اخلير الـعميم  ومـثل هذا الطور
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ضــرورى لـكـل الـواليــات الـعــثــمـانــيـة
ألنَّــهـــا جــمـــيــعـــهــا شـــرع فى الـــتــأخــر

واالنحطاط واخلراب .
فـإذا كنـا قـد رأيـنا الـدول األوروبـية
ـسألة األرمـنية  فذلك تداخلت فى ا
الــتـداخل لـم يـكن إال نــتــيـجــة الــدمـار
الــــذي وصل إلـــيه الــــشـــعب األرمـــنى
والبالد األرمـنيـة  وموافـقة حـكومـتنا
العـثمـانية عـلى ذلك التـداخل والعمل
به دلــيـل صــريح عـــلى رضــائـــهــا عــنه
واعترافها بأن تلك البالد ال حتيا بدون

إصالح .
إنَّ بـقــاء احلـالـة احلـاضـرة فى الـبالد
العـثمـانية عـلي ما هى عـليه ضرب من
ـستحيل ; ألنهـا غير متخذة ضروب ا
شكالً طبيـعياً يهيب بالبالد واألمة إلى
رقى مـــــتــــوال فـى مــــدارج الـــــتــــمــــدن
احلــديث فــتـغــيـرهــا البــدَّ من وقـوعه
عـاجالً أو آجالً  ولـعل هـذه احلـقـيـقة
ال تــخـــفى ولم تـــخف عن احلـــكــومــة
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احلاضرة .
فــإذا كـان هـذا الـتـغــيـر البـدَّ مـنه فى
كل حـال  أفال يـجـدر بـحـكـومـتـنا أن
نـتظـر من يدها فـتحيى فى يـتم التغـير ا
بالدها آماالً كاد يخنقها اليأس ورجاء

عبثت به طوارق احلدثان ?
نـــــعـم  إن أوربـــــا تـــــداخـــــلـت في
ـسئـلـة األرمنـيـة وحـلتـهـا عـلى الوجه ا
الـذى لم يـعـد خـافـيـاً عـلى أحـد ولكنَّ
اإلهــــمـــال واخلـــلـل واالنـــحـــطـــاط إذا
اسـتمـر عـلـى حالـتـه احلاضـرة  فـالبدَّ
مـن تــداخل أوربـــا فى بــقــيـــة األقــطــار
العـثمـانيـة لتالفـيه . وعنـدئذٍ  يـصبح
ــســئــلـة مــوقف احلــكــومــة جتــاه هــذه ا

ــسـئــلــة األرمـنــيـة  كــمـوقــفــهـا جتــاه ا
وتـــقــوم كــثـــيــرات مـن اجلــرائــد شـــبــيه

(أزاتامارت) تخط مثل مقالتها.
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نطق  فيُـطلق على األجيال اجلنس فى عُرف أهـل السياسة كـالصنف فى عرف علـماء ا
التى تـفصل بـينهـا الفـصول العـامة (كـالنسب والـلغـة) وهما أقـدم روابط اجلنـسية ; ويـليـهما
الــدين والـوطن األرضى والـســيـاسى ولم يـوجــد دين من األديـان ألَّف بـ شــعـوب وقـبـائل
مخـتلفـة فى جميع روابط اجلـنسيـة وجعلـها أمة واحـدة وجنسـاً واحداً إال الدين اإلسالمى
وقد بـيَّنـا هذا مـراراً فال نعـيده اآلن . ولــمَّـا كان احتـاد األمة ال يـتم إال بوحـدة لغـتهـا كان من
سـلمون فى سلـم  وعـلى هذا  جـرى ا مـقاصد اإلسالم جـعل لغـة القـرآن لغـة جلميـع ا
غرب من القرن األول . شرق وا سلمـ فى ا خير القرون بـالعمل  فصارت العربـية لغة ا
ـسلـمـ الشـعـور بالـغـيـرية اجلـنـسيـة زمـناً طـويالً  حـتى أحيـاه الـفرس وقـد زال من نفـوس ا

والترك كما بينا من قبل .
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إن العـصبـيـة اجلنـسيـة فى هذا الـعصـر قد دخـلت فى طـور سيـاسى جديـد  وكان الـعرب
آخـر األجــنـاس شـعـوراً بـهــا  ألن سـوادهم األعـظم مـســلـمـون ال يـكـادون يــشـعـرون بـغـيـر
اجلنسية الدينية . ولكن األستانـة بسياسة حكومتها وإدارتهـا بعد الدستور وسياسة جرائدها
قد كوَّنت هـذا الشعور وجعلته حياً نامياً  فـصدقت كلمتى احملفوظة : «إن العرب يعجزون
بـأنـفـسـهم  عن تـكـويـن جـنـسـيـة عـربـيـة سـيـاسـيــة لـهم  وال يـقـدر عـلى ذلك إال اآلسـتـانـة
وحدها»  ولـمَّا رأينا بوادر على األمـر وكنا نعلم أن التحوالت االجتـماعية السريعة تكون
دائماً محـفوفة بـاألخطار ــ سـعينا لـتدارك اخلطـر فى األستانة نـفسهـا  ومقاالتـنا الست التى
نـشرنـاهـا هنـالك حتت عـنـوان (العـرب والـترك) التـزال مـحفـوظـة تشـهد لـنـا بأنـنـا سعـيـنا إلى
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الوحـدة بـ العـنصـرين جـد السـعى  وبيـنَّا مـن احلجج عـلى ذلك ما لم يـبـينه أحـد  ولكن
اذا ? ذلك كله لم يفد  و

قاصد األسـاسية جلمـعية االحتاد والتـرقى إحياء اجلنسـية التركـية وتقويتـها لتوجد إن من ا
منهـا أمة تركـية كأ أوربـة في مدنيـتها  ودولـة تركيـة كدول أوربة فى عـزتها وحـضارتها 
وكانوا يـظنـون أنهم يسـتطـيعون بـقوة الـدولة أن يتـركوا جمـيع األجنـاس العثـمانـية فى البالد
احلضرية الـقابلـة للعمـران ويجعلـوا سائر الـبالد مستعـمرات ليس لـها من احلقوق مـا لسائر
العثـماني . ولـهذا كانوا يجـدّون فى تقوية اجلنـسية التركـية ونشر اللـغة التركيـة  ويعاقبون

من يقتدى بهم فى ذلك من غير الترك أشد العقاب .
دار الـفـلك دورتـه  فــثـبت لالحتـاديـــ ضـرر هـذه الـتـجــربـة ــ مـحـاولـة تــتـريك شـعـوب
شـؤومة* الفـتـنة األلـبانـية  فـاحلـرب البـلقـانيـة الـعثـمانـية . ـملـكة ــ  وكـان من نـتائـجهـا ا ا
فرجعوا عن فكرة تعميم تتريك الشعوب كلها إلى االكتفاء بتتريك الضعيف منها  إمَّا بقلة

شئومة . قصود : ا * ا
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العدد كـالالژ والشـركس  وإمَّا بقـلة العـلم وعدم تـدوين اللغـة كاألكـراد  وإمَّا باخلـضرمة
تصل بالترك بالقرب من األناضول  ثم بتقوية اللغة التركية فى جميع في اللغة كالعرب ا
دنـيـة موقـوفاً عـلـيهـا . وترتب الـبالد العـثـمانـية  وجـعل االرتـقاء فى احلـكومـة والـعلـوم وا
تيقـظ من الشعوب الكـبيرة ; إذ كانت اجلرائد حتاكم على هذا ترك الضـغط السابق على ا
جد سلفها  حتى أن وتقفل إذا ذكـرت اسم جنسها  واالعتصام بحبل لغتـها  والتذكير 
نع ـفيـد وعده مـجـرماً وحـكم  اجملـلس الـعسـكرى الـعـرفى فى بيـروت حـاكم مديـر جريـدة ا

صدور اجلريـدة بذنب غريب جـداً فى هذا البـاب  وهو كلـمة (ياقوم) وردت فـى قصيدة 
نشرت فى تـلك اجلريدة !! قـرر رئيس اجمللس وأعـضاؤه من التـرك أن كلمـة (ياقوم) مـعناها
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عنـصر العـرب . فذكرهـا تفريق بـ العنـاصر العـثمانـية  وهو من أعـظم اجلنايـات !! (كما
عـنى اجلنس واجلـيل من النـاس الذى يـعبرون مـر) ذلك بأن الـترك يـستـعملـون كلـمة «قـوم» 
نشورة فى جريدته عربية تهم بأن القصـيدة ا عنه بالعنصر . ولم يلتفت اجملـلس الحتجاج ا

عاجم  ولـفظ القـوم فى اللـغة العـربيـة معنـاه اجلمـاعة من الـناس  كمـا هو مـنصـوص فى ا
قـيل يشمل الرجال والـنساء  وقيل هـو خاص بالرجال ... وأن الـشعراء يسـتعملونه اآلن

عنى (ياناس) .
) بالرجوع عن كانت جمعية االحتاد والترقى قـد صرَّحت تصريحاً نشرته جريدتها (طن
فـكرة «تـتـريك العـنـاصر» وكـان ذلك مـداراة لم يصـدقه الـعمل  ولـكـنهـا فى الـعـهد األخـير

ـنـتـدى األدبى) فى األسـتـانة  ـثـلهـا (ا عـقـدت اتفـاقـاً مع (جـمـعـيـة الشـبـيـبـة الـعربـيـة) الـتى 
آدب  وجـعلوه وسـيلة وذريعـة لالتفاق ب جـمعية واشهروا هـذا االتفاق باالحـتفاالت وا
ؤتمـر العربى الـذى انعقـد فى باريس . وصـار زعماء اجلمـعية من وزراء االحتاد والتـرقى وا
نـتدى األدبى ويحضرون بـعض احتفاالته  وتمـثيل القصة الـعربية التى احلكـومة يزورون ا
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ولـد النـبوى ـنتـدى فى هذا الـعـام بذكـرى ا ثـلهـا أعضـاؤه كل سـنة  وقـد احتـفل أعـضاء ا
الشريف فـحضر احتفـالهم فيه طلـعت بك ناظر الداخـلية وجمـال باشا ناظـر البحرية (اآلن)
وخطب طـلـعت بك بالـتـركيـة بـاستـمـساك الـتـرك بالـعرب  وأنـهم إذا فـروا منـهم يـتبـعـونهم
ويـلـتزمـونـهم  فـاهتـزت لـهذه اخلـطـبـة أسالك البـرق فى الـعالم  ووعـد الـزعـيم الكـبـير فى
خـطـبته هـذه بـأن يـخـطب فى احتـفـال مـولـد العـام الـقـابل بـالعـربـيـة هـذا بعـد أن كـان أعـضاد

ـنـتـدى األدبى ال يـسمّـون أنـفـسـهم جمـعـيـة خـوفاً مـن إقفـال احلـكـومة االحتـاديـة لـنـاديهم  ا
ومـحاكـمـتـهم عـلى ذلك فى اجملـلس الـعسـكـرى الـعرفـى . فأين هـذا من تـسـقط هـذا اجمللس
ـنتـدى بـتـسـمـيتـهم جـمـعـيـة ليـعـتـرف بـعـضهم بـذلك فـيـحـكم اجملـلس فـيهم لـبـعض أعـضـاء ا
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ـتهـم فى حـادثة االعـتداء عـلى صاحب حـكمه? وقع هـذا التـسقط فى حتـقيـق اجمللس مع ا
نتدى األدبى جريدة (إقـدام) التركيـة الشهيـرة  عقب نشر مـقالة أه بـها العرب  وكـان ا

لم يتجاوز السنة األولى من عمره .
عُلم من هذا أن الـسياسـة اجلديدة التى ظـهر بها االحتـاديون فى العـاصمة هى أن العـصبية
كن اجلمع بينها وب الوحدة العثمانية اجلنسية نافعة أو ضرورية لـترقى كل جنس  وأنه 
والسيـمـا الوحـدة بـ العـرب والتـرك من الـعثـمانـيـ . وأنه يجب عـلى كل جـنس أن يرقى

نفسه من غير أن يعفر غيره أو يحول دون الوحدة العثمانية .
تعلم من العرب بهذه السياسة اجلديدة  وهم ال يشترطون العتقاد وقد سُر جمهور ا
إخالص االحتـاديـ للـعـرب فـيـها إال إطالق احلـريـة جلـرائـدهم وجـماعـاتـهم وأفـرادهم كـما
سـاعدة على األعمال . أطلـقوها للتـرك  ومساواة احلكـومة بينـهما فى التـربية والتـعليم وا
ولـكن الـترك فـى هذا الـطـور اجلديـد قـد ألَّـفوا عـدة جـمـعيـات تـركـية مـحـضـة  وقامـوا بـعدة
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مشـروعات تركية خـالصة  وألَّفوا عدة كـتب ورسائل فى النهضـة التركية والرابـطة اجلنسية
الـبـحـتـة  وصـار شـغل جـرائـدهم الـشـاغل وجـوب إنـشـاء أمـة تـركـيـة مـحـضـة ودولـة تـركـية
مـحضـة وكان كالم بـعضـهم فى هـذا أن الدولـة تركـية ال عـثمـانـية . وإن الـعثـمانـية وهم من
األوهـام . ولم يـفعل الـعرب شـيئـاً يـذكر من ذلك . نـعم  إن بعـضهـم يتـكلم أو يـكتب فى
ا يكتبه الترك . ولم أرَ ألحد منهم مصنفاً خاصاً اجلرائد كتابة تعد ضئيلة  نحيلة إذا قيست 
ـوضـوع إال رسـالــة ألحـد أدبـاء بـيــروت من آل الـفـاخـورى . ونــشـر بـعض الـغالة فـى هـذا ا

منشورات تهييج وثورة وقالوا فيها إن لهم جمعية  وأنا ال أصدق ذلك .
 W¹e d ö « »eŠË ÂöÝù«Ë WO M'«

بعـد هذا كـله  قـام من كتـاب العـرب كاتب من طـائـفة لـها دين ال يـتفق مع دين اإلسالم
فى أصــوله وال فــروعه  فــكــتب كــتــابــاً جـعـل نـفــسه فــيه أشــد إسالمــاً من جــمــيع عــلــمـاء
اإلسالم وأشد عـصبـية تـركيـة من غُالة الـترك أنـفسـهم  وأشد احتـادية من زعـماء جـمعـية
االحتاد والـتـرقى ووزرائهـا . إذ قام يُـجـاهد فـيه اجلنـسيـة الـعربـية وحـدها  ويـجـعلـها هـادمة
لإلسالم الـذى يُـغار عـلـيه يزعـمه مـا ال يُـغار عـلـيه الذين أفـنـوا أعـمارهم فى الـقـيام به عـلـماً
وعمالً ودعوة ودفاعاً . ويلصق تهمة هذه اجلناية على اإلسالم بحزب الالمركزية وحده.
عـلى أن حـزب الالمـركزيـة عـثـمـانى محض لـيس فى بـرنـامـجه وال فى بـيـاناته كـلـمـة واحدة
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ا هو يـدعو جمـيع العثـماني تدعـو إلى اجلنسـية العـربية  أو تـنفر من اجلـنسية الـتركيـة  وإ
شـروعة القـانونـية  نعم إن فـكرته قد إلى مطـالبة احلـكومة بـاإلدارة الالمركـزية  بالـطرق ا
ؤسـس له من الـعـرب  ولم يقـدروا على نـشر دعـوتهم فى غـير انـتشـرت فى العـرب ألن ا
ـنـحى عـلـيـهم يـقـول : إن دعــوتـهم لم يـحـفل بـهـا أحـد الــشـعب الـعـربى. وذلك الـكـاتـب ا
بذكـر ولم يستـجب لها إال عـدد ال يقدم وال يـؤخر . فلـماذا عنى إذا بـتأليـف كتاب خاص

في التشنيع عليهم ?
ما رأيـت مثـاالً إلطالـة هـذا الكـاتب الـقدح فى حـزب الالمـركزيـة ــ بدعـوى اجلـنايـة على
حو اإلسالم بتـقويـة اجلنـسية الـعربـية وجـعلـها هى والالمـركزية الـتى تُراد ألجـلهـا أسرع مـا 

ملكة فى أيدى األجانب . !! ــ إال  اإلسالم ويوقع ا

عـروف عنـهم جواز مشـايعة غـير أهل ديـنهم على سـبيل الـتقيـة . ولهذا (١) دين هذه الطـائفـة سرى ومن ا
صـرح بعض الـفقهـاء بعدم االعـتداد بـإظهار أحـد منهم لإلسالم . وأمـا أنا فـأرى صحة إسالم من تـدل القرائن
عـلى صدقه  كـمن يصرح عـلى مسمع مـن أهل ملته بـاخلروج منـهم وبتخـطئـتهم فى دينـهم مع التزام اإلسالم

بالعمل .
(اجمللد السابع عشر) (٦٨) نار ــ ج ٧) (ا
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لناظر احلربية أنور باشا
نشر نـاظر احلربـية بيـاناً فى صحف
الــعــاصــمــة عــرَّبــته إحــدى الـصــحف
ــا له من الــعالقــة الــشــديـدة بــالــنـظــر 
بـقـضيـة الـتجـنـيـد التى تـشـغل األفـكار

فى هذه اآلونة قال :
كـل أمــــة تُــــريــــد أن حتــــافـظ عــــلى
وجـــودهـــا فـى هـــذا الـــعـــصـــر وعـــلى
عرضها وشرفها من تطاول األعداء.
البد لـهـا من أن تـكون «أمـة مـسلـحة»
عنى الكلمة  فهذه احلقيقة اجلارحة
التى عـلـمتـنا إيَّـاها الـتجـارب  كانت
اضى األ اخملـتـلـفـة قـد أدركـتـها فـى ا
فـاستـعد كل قـادر على حـمل السالح
ـقابـلـة األعـداد . فـاألمة من أفـرادهـا 
التى ال يكون جمـيع أبنائهـا بعد اليوم
جنـوداً ال سبـيلَ لها إلى صـيانة وطـنها

وعرضها وشرفها .

 ËdOÐ ¨≥  ’ ¨ ±π±¥ WO u¹ ∂ 5MŁù«  ¨ µµ¥  œbŽ
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هــــذا مــــا نــــظــــرنـــا إلــــيـه فى وضع
القـانون اجلديد  فرفـعنا منه ما يؤدى
إلى احلــــرمــــان من شــــرف اجلــــنــــديـــة

وخدمة الوطن .
فكل إنسان هو جندى بعد اليوم
أن يـــخــتــال في األزقــة واألســواق إذا
وقع الـوطن فى الـتــهـلـكـة  بل يـبـادر
إلى سالحه ويُــلـقى نــفـسه فـى سـاحـة
الـدفاع عن الوطن العـثمانى والشرف

العثمانى .
فـمن الـواجب عـلى كـل إنـسان أن
يــتـــمــرن مــنـــذ نــعــومــة أظـــفــاره عــلى
اســتــعــمــال الــسالح وقــطـع األســفـار
وخشـونـة الـعـيش حتـى إذا شبَّ وبلغ
سن الــتـــجــنـــد انــضـــوى حتت الـــعــلم

العثمانى نشيطاً قوياً .
فـتـمـرين صـغـارنا عـلى الـرمى وركـوب اخلـيل وأمـثـال ذلك من األعـمال الـتى انـتـبه إلـيـها
أجـدادنا  فـاسـتفـادوا مـنهـا وذهـلنـا نحـن عنـها أمـر البـد من الرجـوع إلـيه ليـس االشتـغال به
واجبـاً على الـذين سـيصـبحـون جنـوداً فقط  بل عـلى جمـيع الشـبان والـشيـوخ وكافـة أفراد
ـمارسـتـنا إيـاها . األمـة أيضـاً ألن حـصولـنا عـلى أدمـغة سـليـمـة وأجسـام قويـة ال يـكون إال 
فكل من أراد أن يفـاخر بعـثمانيـته  فعلـيه أن ال يقطع أوقـاته فى زوايا القـهاوى  بل يسعى

ظاهر الرجولية . ألن يتحلى 
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ـا كـان هـذا األمـر يتـعـلق بـنـظارة و
احلربـية أكـثر من سـواها  فـقد قررت
أن تقوم بتأسيس معاهد لهذا الغرض
حتت عــــنـــــوان «عــــثـــــمــــانـــــلى كــــوچ
درنـكـلـرى مـعاهـد الـعـمل الـعثـمـانـية»
ووضـــعت لــهــا نــظــامــاً وتــعــلــيــمــات

وبـرنـامـجـاً وصدرت اإلرادة الـسـنـيـة بـوضع الـنـظام فـى موضع الـتـطـبـيق  ومن مـقـتـضاه أن
ـؤسسات الـرسميـة إجبارياً وفى ـدارس وجميع ا كاتب وا عـاهد فى ا يكـون تشكـيل هذه ا
ـدارس اخلـصوصـيـة الـعثـمـانـية اخـتـيـاريـاً . ولهـذا الـغـرض  ضمت مـدارس اجلمـاعـات وا
عـاهد وإظهار الـتسهيالت نظارة احلـربية مبـلغاً كافـياً على مـيزانيتـها وتعهـدت بحمـاية تلك ا

الالزمة نحو أفرادها فى خدمتهم العسكرية.
ومن أراد احلصول على تفصيالت عنها  فليراجع أقرب شعبة ألخذ العسكر .

ـقـدسة الـتى اشـتراهـا أجـدادنا بـدمـائهم فـلـكى ال نرى بـعـد الـيوم ــ إن شـاء الـلَّه ــ تربـتـنا ا
تـدوسهـا أقـدام العـدو يجـب على كل عـثمـانى أن يـقابل هـذا الـتشـبث بـشوق ونـشاط  وأن

يسعى بكل قواه ألحداث هذه النوادى فى كل مكان .
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قـدم األمــيــراالى الـهــولـنــدى هـوڤ بك
ـنطـقت أحد مـفتـشى اإلصالح فى احدى ا
اآلسيـويتـ فى واليات األنـاضول الست
األسـتـانـة الـعــلـيـة  بـعـد أن أقـام فى أوروبـا
أربـــعـــ يـــومــاً قـــابـل فـــيــهـــا بـــعـض رجــال
حكومـته ورجال الـسيـاسة الـذين يهـتمون
شــؤون الــشــرق  وبــوغــوص بــاشــا نــوبـار
زعـــيم احلـــركــة اإلصالحـــيــة األرمــنـــيــة بال
منازع فأخذ بعد وصول األستانة يُفاوض
رجـال احلـكـومــة الـعـثـمـانــيـة فى مـا تُـريـد أن
يجربه فى مـنطقـته  وفى اختصـاصاته التى
 االتفاق معهم عليها قبل سفره  وفى ما
يـتعـلق بـعمـله  فـجددت الـصـحف حديث
اإلصالح األرمـنـى . ونـهــضت جــمـعــيـات
األرمن إلى العمل الـنافع  فأرسـلت تسأل
تبن فى أعضـاءها وأبناء الطائفـة األرمنية ا
جــــهـــات أمـــيـــركـــا الـــعــــودة إلى أوطـــانـــهم
وواليـاتــهم. ولـقـد أخــبـرنى ثــقـة قـال : إن
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سبعمائة مهاجر أرمنى رجعوا إلى أوطانهم
اضى . فرأيت بهذه من أمريكا فى الشهر ا
ــنـاسـبــة . وفى هـذا الــزمن الـذى كــثـر فـيه ا
الـــــبـــــحث فـى اجلــــمـــــعـــــيــــات الـــــســـــوريــــة
اإلصالحــيـة. أن أوقف قــراء األهـرام عـلى
مـا أعـرفه من شؤون اجلـمـعـيات األرمـنـية .

والضد يظهر حسنه الضد .
األرمن أقدم من الـسوري عـهداً بـإنشاء
اجلـمعـيـات الـسـياسـيـة . فـبـينـمـا كـان هؤالء
يـنـتــظـرون حـكم الـقــضـاء والـقـدر إلصالح
شـؤونـهم كـان األرمن يُــؤلـفـون اجلـمـعـيـات
الـسـيـاسـيـة فى واليـاتـهم وخـارجـهـا  وقـد
بـلغ عـددهـا ــ أو عــدد اجلـمـعـيــات الـكـبـيـرة
مــنــهـــا ــ أربــعــاً هـى : (١) أرمــنــچــان ــ أى
األرمن ــ (٢) هــنـتــشــاك  أى اجلـرس ــ (٣)
طـاشـنــا كـتـســوتـيـون أى الــدسـتـورى ــ (٤)

رامچاڤار ــ أى احملافظ ــ
تـأسست اجلمعـية األولى منذ ٣٢ أو ٣٣
سنة وتبعتها اجلمعيات األخرى التى اتفقت
كـلـها فى طـلب اإلصالح بـالـطرق الـسـلمـية
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ما خـال جمـعيـة طـاشنـاكـتسـوتـيون الـتى تود
الـتـوسع فــيه حـتى زعم فـريق بــأنـهـا تـطـلب
اسـتـقالل أرمـيـنـيـا وتنـشـده بـكل الـوسـائل
لــذلك نــاهــضــتــهـا احلــكــومــة الــروسـيــة فى
بالدها منـذ عشرة أعـوام . مناهـضة شديدة
وأقـــفــلت رجـــالــهـــا فــيـــهــا . ورجـــال هــذه
اجلـمــيـعـة أكــثـر مــيالً إلى الـثــورة والـوسـائل
القهرية منهم إلى السلم لذلك انخرط فى
سـلـك عـضـويـتــهـا الـعــمـال وأهل اإلرهـاب
فـقويـت كلـمـتهـا واشـتهـر اسـمهـا فى جـميع
الــبـالد الــعــثــمــانــيــة وبـــ جــمــيع طــبــقــات

العثماني .
وسـاعدهـا عـلى هذه الـشـهرة كـثـرة عدد
الـصـحف الـتى تـنطـق بلـسـانـهـا وتُـعرب عن
رأيها فى العـواصم الكبيـرة ومدن الغرب .
فـبـيـنمـا جنـد لـكل جـمـعـية أرمـنـيـة جـريدة أو
جـريـدتـ تـنـطـقـان بـلـسـانـهـا جنـد جلـمـعـيـة
الطـاشنـاكتـسوتـيون أربع أو خـمس صحف
كـبيرة هى جريـدة أژادارامارد فى األستانة
وهى يـومـية تـصـدر بالـلغـة األرمـنيـة  وبرو
أرمانيا * فى باريس  وأرمينيا فى نيويورك



¥µ∏

ولــنـدن وهـمـا لــسـبـوهــنـان . وتـروشـاك فى
جنيڤ .

وقــال لى أحــد أدبــاء األرمن إنك قــلــمــا
جتد رجالً أرمـنـياً ال يـنتـسب جلـميـعـة أرمنـية

وال يدفع لها قيمة اشتراكه فيها .
وجتئ جــمـعــيــة هـنــتــشـاك بــعــد تـلك فى
ــنـزلـة والــنـفـوذ فى حــ أنـهـا األهـمــيـة وا
أقـدم مـنـهـا عـهـداً فى إنـشـائـهـا وأعـمـالـهـا .
ويـــقـــولـــون إنـــهـــا هى الـــتى أحـــدثـت ثــورة
صـامـسـون مـنذ ٢٥ سـنـة وثـورة زيـتـون مـنذ
٢٠ ســنـة تــقـريــبـاً ولــهـا جــريـدتــان تـنــطـقـان
بلسانها  واحدة فى جنيڤ اسمها هنتشاك
وأخـــرى فى األســـتــانـــة تــصـــدر فى الــلـــغــة

األرمنية .
وتلى جمعية رامـچاڤار اجلمعـيت اللت

تعـدم ذكرهـما . أنشـئت هـذه فى مصـر منذ
أعوام بسـعى ديكران أفـندى كلـكيان رئيس
ـسـيو حتـرير جـريـدة صـبـاح اليـوم واحملـامى ا
ـسـيو تـكـيان وهى أرمـنـية وطـنـية مـلزيـان وا
وتــــكــــون أقـل ثــــروة ونــــفـــــوذاً من تـــــيــــنك
اجلمعيتـ ال أنها جتمع فى سلك عـضويتها
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عـدداً من كـبــار مـفـكـرى األرمن ومـنـاديـهم
وأهل الرأى مـنهم ويعتقـد بعض أنصارها
ومـريـديـهـا بـأنه سـيكـون لـهـا شـأن كـبـيـر ب

ستقبل . جماعة األرمن فى ا
وجتئ جــمـعــيــة أرمــنـچــان فى آخــر هـذه
اجلـمــعـيـات مع أنـهــا أقـدمـهـا كــلـهـا هـذا فى
تـأسيـسـها فـقد تـقدمـتهـا جـمعـيات تـلتـها فى

التأسيس واألعمال السياسية .
هـــــذه هى جـــــمــــعــــيـــــات األرمن األربع
ـنــتـشــرة فى جــمع اجلـهــات الـتى هــاجـروا ا
وأقــامـوا فـيــهـا. أمـا مــركـز بـعــضـهـا إلــيـهـا 
األســاسى كــجـمــعــيــة هـنــتــشــاك وجـمــعــيـة
طـاشـنـاكـاتـسـيــون فـفى جـنـيڤ حـيث يـكـثُـر

عدد رجال األرمن وطالبه .
ولـقد أُصـيـبت هـذه اجلـمـعيـات األرمـنـية
رض الذى أُصيـبت به اجلمعيات اللبنانية با
ـسـاعى والـســوريـة وهـو مـرض الـتــفـرقـة وا
ـتــفـردة . وقــد حـاول بــعـضـهـم مـنــذ سـنـة ا
جــمع كــلــمــتــهــا فــلم يــفــلح جلــمـود بــعض
اجلـمـعـيــات ورغـبـتـهـا فى أن تـنــتـظـر نـتـيـجـة
ـــســــألـــة مـــســــاعى الــــدول األوربــــيـــة فـى ا
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األرمنية.
واألرمـن فى مــــصــــر مــــاخـال األحـــزاب
السـياسـية الـتى تقـدمت إلنشـاء أول جمـعية

خـيـريـة اســمـهـا جـمـعــيـة االحتـاد األرمـنى 
يقـولون إن ال صنعـة سياسـية عليـها  وأنها
تـشـتغل بـالـسيـاسـة ــــــــــــــــــ وال تـقبل فى
عـضـويـتـهـا أعـضـاء عُـرف بـأنـهم ذو مـبـاد

أوروبية .
وقد أفـادت هذه اجلمعـية األرمن احمللي

ـهــاجـرين إفــادة عـظـيــمـة مع قــرب عـهـد وا
إنشائها .

فـهـى عـلى الـرغـم من كـونـهــا بـنت ست
ســنــوات فـــقط تــمــكــنـت من أن تــدخــر فى
صـندوقـهـا بصـفـة مال احـتـياطى مـبـلغ قدره
٤٨ ألف لــيـرة ال يــجــوز لــهـا مــسه إال عــنـد

الضـرورة القصوى . ويـقول بعض أعـضائها إنـها أنفـقت مثل هذه الـقيمة فى هـذه السنوات
التى مرت على إنشائها .

هـذا مـا رأيت أن أقــوله فى اجلـمـعــيـات األرمـنـيــة بـيـانـاً لــقـراء األهـرام وتـبــصـرة ألعـضـاء
ـمـلـكة ـهـجـر األخـرى . فـالـعـنـاصـر فى ا اجلـمـعـيـات السـوريـة والـلـبـنـانـيـة فى مـصـر وبالد ا
الـواسـعـة كـخـيل الـسـبـاق أشـدهم عـزمـاً أسـبـقـهم فى شـؤون احلـيـاة . وال يـزال الـسـورى أو
اللبنانى حـتى اليوم فى أول عهده وإنـشاء هذه اجلمـعيات السيـاسية إذا دفعته الـهمة واحلاجة
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فسـدين أو فشل السوء أقعده سعى بـعض ا
األول الـــذى ال يــخـــلـــو مــنه عـــمل فى أول
عـــهــده فــعــسـى أن يــجــد قــومـــنــا فى حــمل
الـــعــــنــــاصـــر األخــــرى كــــالـــتــــرك واألرمن
واألروام قـدوة حـسـنـة . وإال بـقى الـعـنـصر
الــعـربى مــنه ومـســيـحـيــيه وحـيــداً فـريـداً فى
مـؤخرة جـمع الـعنـاصر الـعـثمـانيـة يـنظـر إليه
أبــنـــاء تــلك الـــعــنــاصـــر هــازئــ ســـاخــرين
يـتـمـتـعـون بـنـعم جـدهـم وتـلـهـو  بـذم الـدهر
ولم يطلب الدهر إلينا نحن أذيتنا نحن أذينا

إلى أنفسنا وكنا من الساقط .
إبراهيم بارجنر
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اسـتـيالؤهم عـلى عدة
بـلــدان تـركـيـة . لـلـقـيـصـر
قوات من الوطـني كـافية
حملــاربـــة الــتــرك . جاللــته
فـى مــــيـــــدان الــــقـــــتــــال .
جـيوشـه تتـقـدم فى شرقى
بـروسـيا وبـولـندا . أمالك
غـــيـــلـــيـــوم اخلــاصـــة حتت

االحتالل الروسى .
أبرق أمس إلى الـدايـلى كرونـكل اإلنـكلـيزيـة مـراسلـها فى بـتـروغراد أن األوامـر صدرت
ـاضى جليش القوقاس بـعبور التخم إلى تـركيا . ويُرجح اآلن كل الترجح أن يوم اخلميس ا
قوة روسية عـظيمة قـد سارت فى طريق أرضـروم وأخذت عدة بلـدان أرمينيـة  ويقول هذا
ـراسل أنه ليس لألتـراك فى تلك اجلـهة سوى ثالثـة فيـالق وخمـس ألفـاً من خيـالة األكراد ا
أما بروسيا فلديها  قوات عظيمة من هذا الصنف . وقد صرَّح البارح أالستالى مار وهو من
أشهر علماء القوقاس بأن مواطنيه سينصرون روسيا على أعدائها ويتناسون فى هذه األزمة
احلرجة كل ما كان يسؤهم * من بعض تصرفات حكومتها فقد أخذوا فى السنوات األخيرة
يـشعـرون بفـوائد الـتثـقيف الـروسى وهم يـتوخـون أن يبـرهنـوا على مـواطنـيهم وروسـيا فى

سلم وغيرهم . احلرب احلاضرة وال فرق فى ذلك ب األرمنى والروسى وا
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* الصحيح : يسوءهم .
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أنـبــأنـا الـبـرق أن جاللـة
القيـصر الروسى قد برحها
طـالباً ساحـة احلرب  فقد
صـــــرَّح بـــــذلـك اجلـــــنــــرال
سكـومليـوڤ وزير احلـربية
الــروسـيـة وأذاعت دائـرة
أركـــان احلــرب الـــروســـيــة

التقرير اآلتى :
ــانــيــون فى «اتـــخــذ األ
شــــرقـى بـــروســــيــــا خــــطـــة
الـــهـــجـــوم الـــعـــام إال أن
جـنودنـا تـقـدمت فى بعض
ـــقـــاطــعـــات وعـــمـــلت ا
مـدفــعــ وجـهــازاً لألنـوار
الـكـشـافـة  وأسـرت عدداً

من جنود العدو .
«أمـا وراء الــفــســتـوال
فال تــنـفك جـنـودنـا زاحـفـة
بـــدون قــتـــال مـــهم . وقــد

احـتلت ثالث بلـدان والعدو يـتراجع نحـو فالسكو . ولـكن النمـسوي ثـبتوا فـى أندريچو
ثم دفـعنـاهم إلى الوراء فى مـعظم خط الـقتـال . وقد خـسروا ثالثة وأبدوا مقـاومة شـديدة 
مدافع سـهمية وخمـسة مدافع رشاشـة و ١٥٠٠ أسير  ولم يبقَ لـهم من مراكزهم هناك إال

فى القسم األدنى من نهر أوباتوڤكا» .
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«أمــا فـى وادى ســان 
فــإن جـنــودنــا تـعــبــره عـلى
الـــــتـــــوالـى إلى الـــــضـــــفـــــة
الـــغـــربــيـــة وقـــد غـــنــمت
بـعض مدافع سـيـترالـيون
واحـتـلت قـريـتـ ويـحـتدم

سوياً». الكفاح فى جهة نيسكو حيث أسر ٢٥٠ 
واتصل بـلنـدن برقيـة من موسـكو أن الـقيـصر نقـوال بعث بـرقيـة إلى جمعـية الـتحـرير التى

ناسبة فتح جلستها ثم قال : فيها أودعها حتية 
ـانـيـة  فـإن هـذا رأى ـكن مـتى وصــلت روسـيـا إلى قـلـب األرض األ إن عـقـد الـصــلح 

الروسي العام  وال أساس مطلقاً للخوف من عقد الصلح قبل سحق العدو سحقاً .
ونشـرت جريدة السـتار اإلنكلـيزية رسالـة مُفادها أن اجلـنود الروسيـة معسكـرة فى داخلية
شرقى بروسـيا  ومراكزها منيعة وأن اجلنود الروسـية حتتل أمالك القيصر غليوم فى رومن

شـرقى بروسـيا ومـساحـتهـا ثالثون مـيالً وهى محـميـة اجلوانب بـسيـاج من األسالك الشـائكة
ومخصصة للملهى والنزهة .

انـيـ ال يزالـون مـتـقهـقـرين فى بولـنـدا  وأن اجليش ويُـؤخذ مـن خبـر عن بـاريس أن األ
الروسى احتل لودر ولتريكا وأوبوزنو وأوزارو .
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يُـستـفاد مـن برقـية عن بـتـروغراد أن دائـرة أركـان احلربـيـة فيـهـا أذاعت تقـريـر تُؤكـد فيه أن
انية والنمسويـة فى بولندا لم تزل تتقهقر طالبة احلدود  وقد فر النمسويون من اجليوش األ
اضى مـائتـا ضـابط ووقع ألف جنـدى أسارى فى كـيالس بـعد أن سـقط مـنهم فى األسـبـوع ا

قبضة اجليش الروسى .
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انـتصارات اجليش الروسـى بقرب النجم
األتــراك يـــتــركـــون جـــرحــاهم االحتـــاديــون
ـــنـــتـــصـــريـــون الــعـــجـم وتـــغـــزونـــهــا دول ا
األحالف احلــرب عـلـى تـركــيــا وبــريـطــانــيـا

العظمى تضم قارص إلى أمالكها .
جــاء من بـــتــروغــراد بــنـــاء عــلى رســائل
واردة من تـفليس عاصـمة بالد القوقاس أن
األتـراك أصـيـبـوا بـخـسـائـر بـاهـظـة من جـراء
مــحـاولـتـهـم ضـد الـروسـيــ حـ اضـطـروا
العبـور النجم الـتركية . وقـد امتألت ساحة

القتال بـجثث القتـلى واجلرحى من الترك 
ويبدو أن جيشـهم موقن بأن صفقته خاسرة
فى احلـرب اجلـديـدة  فـقـد برهـن الـرسـيون
عن بـراعــة تـامـة فـى إدارة مـدفـعــيـتــهم الـتى
ضعـفت صفوف الترك  وفـتكت لهم فتكاً

ذريعاً .
وكان الـترك قبل نشوب احلـرب قد نهبوا
األرمن  وألـقـوا القـبض علـى جيش مـنهم

.
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ولـذلك  كـان ظـهـور الـقـوات الـروسـية
فى أرمـينيـا مُدعـاة إلى طمأنـينة الـقوم الذين

عادوا الستغالل أقطانهم .
جلـــأ إلـى أوديـــســـا كـــثـــيـــرون من أهـــالى

أرميـنـيـا والتـمـسـوا قـبول تـطـوعـهم فى اجليـش الروسى حملـاربـة األتـراك  فأخـذت احلـكـومة
الروسية تبعث إلى القوقاس حيث سيتألف منهم فيلق خصوصى مستقل عن غيره .

وقـد أصدرت دائـرة أركان احلرب الـروسيـة تقـريراً عن احلرب األرمـنيـة يؤخـذ منه أن قوة
من جيش الـقوقاس هاجـمت الترك قرب بلـدة أردوست التى تبعـد ١٥ ميالً إلى اجلنوب من
مديـنـة كارس الـقريـبـة من حدود أرمـيـنيـا  فالذ الـترك الـفـارين تاركـ جرحـاهم فى سـاحة
ـعـركـة . ثم أزاح اجلـيش الـروسى جـمـاعـة الـعـدو من قـريـة أيـد وهى تـبـعد سـتـ مـيالً إلى ا
ـونة ثم اسـتولى عـلى حراسـان عقب مـعركة الغرب مـن أردوش  وغنم مقـداراً كبـيراً من ا
عنيفة واحتل أيضاً كول كاراد بان وجعل مائة فارس من فرسان القوازق على استحكامات

الترك  وأعملوا السيف برقاب مشاتهم .
وقـد اجتازت احلـدود أيضـاً قوة روسيـة ثانيـة  وسلكت فـى طرق صعـبة مسـافة ٥٣ ميالً
اجتازتها بثالث ساعـة فقط  ثم كافحت األتراك فى ميسون وديـادين اللت تبعدان ثالث
ميالً إلى الغرب من بايزيد التى هى قاعدة مقاطعة مسماة باسمها فبددت عدداً كبيراً منهم

واحتلت ديادين وأسرت مئات وغنمت ذخائر حربية .
واحـتل الروسـيـون فى ٣ اجلـارى بلـدة مـا يزيـد حـيث بددوا اجلـنـود الـكرديـة فـيهـا بـعد أن

أبدت مقاومة عظيمة.
ويُـستـفاد من تـقرير آخـر أصدرته أركـان حربـية القـوقاس الـروسيـة . إن اجلنود الـقيـصرية
اضي تصـارد شراذم الترك فى بلدان أرمينيا الشرقية وتبحر طالئعهم . كانت فى اليوم ا
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وقـد احـتل الـرسـيـون بـلـدة دازيـغـان الـتى فـر األتـراك مـنـهـا مـذعوريـن  وتـفـرقوا فـى الـقرى
اجملـاورة تـارك أسـلـحـتـهم وذخـائـرهم . ويُـقـال إن روسـيـا تـقـصـد بـسـرعـة زحف جـنـودها
القوقاسية إرهاب قبائل األكراد وحملهم على خذل اجليش التركى  ألنهم ال يبالون كثيراً
بانتصارات الترك من هذه احلرب . وغاية ما يهمهم هى ــــــــــــــــــ وقاية قراهم من احلرب
هم ـلـتـقى ا . وفى حـمـلـة الـبلـدان الـتى احـتـلهـا الـروسـيـون فى أرميـنـيـا . بلـدة أكـتى وهي ا

وصلة إلى أعلى الفرات . للطرق العمومية ا
انى سيقود بنـفسه اجليش التركى والشائع فى دوائـر بتروغراد أن الچـنرال ليمان ڤـون األ
فـى الــقـوقــاس . ويــؤخــذ من بــعض الــوســائل أن قــوة من اجلــيش الــتــركى عــبــرت احلـدود

الفارسية وفى نية قوادها إثارة الفارسي حملاربة روسيا .
وجاء عن لندن وباريس أن إنكلترا وفرنسا أعلنت احلرب على تركيا  وقد تولى السفير
صالح التركية فى إنكلـترا . وقد أسندت إنكلترا عملها هذا إلى األميركى فى لـندن حماية ا
اني . أما فرنسا  فقد بنت إعالنها أن جنود تركيا قامت بحركات عدوانية بقيادة ضباط أ
احلـرب على أن األسـطـول التـركى هـاجم بـاخرة أرنـسـية  وقـتـلت قـنابـله اثـن من الـبـحارة

وأحلقت ضرراً بليغاً بالباخرة .
سـئولية عما فـعله أسطولها اني  فإن ا ا أن تـركيا مل تعزل من خـدمتها الضبـاط األ و

مُلقاة على عاتقها .
ـصـري قـبعـوا على وحـمل البـرق رسالـة من اإلسـكنـدرية إلى لـنـدن أن رجال الـشحـنة ا
ـانى يُـدعى مــورس  كـان عـائـداً من تـركـيـا ومــعه خـطط لـنـسف تـرعـة أمـس عـلى ضـابط أ

ؤبد . السويس  فحُوكم فى مجلس عرفى وقُضى عليه بالسجن ا
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ال يأتـينا روتـر وال هاڤاس أو يأتـياننـا بالنزر
الــيـســيـر عـن احلـرب الــتى نـشــبت بـ روســيـا
وتركيـا  ولكن الـتلـغرافات اخلـصوصـية التى
تـرد لـلــجـرائـد الـيـونـانـيــة واإليـطـالـيـة وغـيـرهـا
تُـــنـــبىء بـــأن الـــروس قـــد تـــوغـــلـــوا لـــآلن فى
األراضى الـعـثـمـانـيــة نـحـو ٣٢ كـيـلـو مـتـراً من
احلــدود الــروسـيــة واســتــولــوا عـلـى عـدة بالد
وهــزمــوا اجلـــيــوش الــتــركـــيــة فى أرضــروم .
واستولـوا على ذخـائر ومـهمـات حربـية كانت
تركـيـا على مـا يـظهـر قـد اختـزنـتهـا هـناك لـهذه

احلرب .
ولم يـأتــنـا لــآلن خـبــر عـمــا تـفـعــله فــرنـسـا
وإجنـلــتـرا فـى هـذه احلــرب  ولـكن يُــشـاع فى
الدوائر السياسية فى القاهرة أن بوارج احللفاء
أغـرقت باخرتـ عثـمانـيتـ قرب مـينـاء أزمير

وأن عساكرهم قد احتلت جزيرة هناك .
وجــاء أيــضــاً أن طــيــارة عــثــمــانــيــة طـارت
لـالسـتـكــشـاف فى الـدردنــيل فـســقـطت وقُـتل
سـائقـها . وهـذا اخلبـر يدل عـلى وجود بوارج
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أو عسـاكر روسـيـة قرب الـدردنـيل أو حوله .
ألنه ال حـاجة لالسـتكـشاف إذا كان الـدردنيل

آمناً .
فـــاحلـــالــة إذاً لـــيـــست عـــلى مـــا كـــان يــظن
الـطـائشـون . فـإن الـدولـة خـرجت من احلرب
البلقانيـة وهى منهوكة القـوى مادياً ومعنوياً .
وكـانت حتـتـاج إلى عـشـر سـنـوات عـلى األقل

لتسترد ما فقدته فى حرب البلقان .
ولآلن  لم تُـعلن الـدولة العـثمانـية احلرب
على روسيا مع أنهما اشتبكا فى القتال . وقد
ورد فى أحد الـتلغـرافات أن أميـرال األسطول
ـانى قــد اسـتـقــال . فـهل لـنـا أن الـعـثــمـانى األ
جنـمع من هـذيـن اخلبـريـن أن تركـيـا تـرجع عن

احلرب وتعتذر عن اعتدائها على الروس ?
هذا بعـيد . ولكنه لـيس غريبـاً على الدولة
العـثمانـية الـتى باتت حتت حكم أنـور باشا فى

بالد الغرائب .
عـلى أنه إذا كــان شـيـطـان احلـرب سـيـغـلب
إله الـــسالم ويـــســـتــمـــر الـــقــتـــال بـــ الــروس
واألتــراك فــإن الــنــصــر ســيُالزم الــروس فى

هذه احلرب .
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فـهم قد تـوغلـوا فى أرضروم حـيث أكثـرية
ـيـلون إلى الـسـكـان مؤلَّـفـة من األرمن الـذين 
دولــة الـقـيــصـر  فــهم يـســيـرون اآلن فى بالد
مـواليـة لهم يـعـمل سكـانهـا على إيـجاد جـميع

أسباب الراحة لهم .
ــ والشكَ أن احلــلــفـــاء ســيُــهـــاجــمــون ا

الـعـثـمــانـيـة  ويـحـتـلـون بـيـروت وجـده ويـافـا
وأزمير وغـيرها  واجلـيش العثـمانى ال يقوى

على حماية هذه الثغور الغير * احملصنة .

* الصحيح : غير .
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اسـتـولى عــلـيـهــا جـيش الــقـوقـاس وبـدد
خيَّالـة األكراد ابتـدأ الترك بـاضطهاد األرمن

وأخـــذ هــؤالء يـــلــجـــأون إلى الـــقــوقــاس 
قاتلة األتراك. تالمذة األرمن يتطوعون 

ورد أمس رسالة بـرقية من بتروغراد إلى
الــكـردنــكل اإلنـكــلـيـزيــة مـفــادهـا أن جـيش
الــقــوقـاس الــروس لم يــنــفك مـهــاجــمـاً فى
أرمــيـنـيــا الـتـركـيــة والـنـصــر حـلـيف له وأهم
ـاضـيـ اسـتـيالؤه انـتـصـاراته فى الــيـومـ ا
عــلى مـــعــقل حـــصــ يــبــعـــد ٢٥ مــيالً عن
شـــرقى أرضــروم . فـــقــد بـــدد هــذا اجلــيش
خـيَّـالـة األكــراد وصـيَّـرهـا عـصـائب صـغـيـرة
تــهـيم عــلى وجــوهـهــا فى األوديــة ومـعــابـر
اجلــبــال الــواقــعـــة إلى اجلــنــوب من احلــدود
الـروسـيــة . ويـبــاشـر اآلن قــسم من اجلـيش
الروسى مطاردتها من تلك اجلهات ليمنعها
من شن الغارات على خطوط مواصالته .
كان يـعاون األكراد فى هذا الـقتال جنود
نـظامـية وفالحون مـسلـحون  وقـد حاولوا
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التقدم إلى اجلهـة الشماليـة الشرقية مـن كارا كلتيـا  فصدهم الروس وأحلقـوهم بهم خسائر
ـعـروفة بـاسم اخلـيَّـالـة احلـمـيـديـة فى شـكالـت وحسن ثـقيـلـة . وتـرابط اآلن خـيَّـالـة األكـراد ا
كـالت وعـلى طول احلـدود الـفارسـيـة . وهنـالك أيـضاً عـدة عـصائب مـن جنـود العـجم غـير
نـظـمة قـائمـة بـحركـات حـربيـة على الـتـخم التـركـية الـفـارسيـة بقـيـادة األميـر حـشمت مـدير ا
راسل أن األتراك بدأوا  باضطهاد األرمن بولـيس طهران السابق وإبراهيم بك ويروى هـذا ا
ـسـاكـ يـفـرون من ديـارهـم ويـعـبـرون احلدود بـشـدة عـظـيـمـة  وأخـذ األلـوف من أولـئك ا
طالب ملجأ فى بالد القـوقاس الروسية  وهم يقولون إن مع اجلنود التركية أوامر بقتل كل
أرمـنى يـعـثرون عـلـيه بـقـرب احلـدود  وتـرَّوج إشـاعـات أن عـصـائب أرمـنـيـة تـهـاجم مـديـنة

«وان» .
ومن أجل مــظـاهـر نــقـمـة األرمن عــلى مـضـطــهـديـهم الــتـرك أن الـتالمــذة األرمـنـيـ عن

بتروغراد يتطوعون مئة بعد مئة حملاربة األتراك .
راسل أول أمس نحو ست من هؤالء الـتالمذة مسافرين إلى القوقاس . وقد أرى هـذا ا
وقد اجتـمع جمهور غـفير من رفقـائهم لوداعهم وتـشييعهـم  وكانت األلوف تهـتف حينئذ
ـة األنـاشـيد األرمـنـيـة الـقومـيـة والـدعـوات إلطـالة حـيـاة الـقـيصـر  ثم ألـفى أحـد كـهـنة مـتـر
ظلوم . األرمن خطاباً حماسياً شديداً حثّ فيه أبناء قومه على التطوع لتحرير أخوانهم ا
ـورنن بـوست اإلنـكلـيـزيـة مـراسـلـهـا فى بـتـروغراد أن ويـؤخـذ من رسـالـة بـعث بـهـا إلى ا
اجلنود التركـية حاولت يوم السبت إزاحـة الروسي من مركز مـهم فى كوه زيكوى كانوا قد
احـتلـوه فى الـيوم الـسابق وهـو يبـعد عن أرضـروم نـحو ٣٢ مـيالً وكل تلك األراضى جـبلـية
ويبـلغ علـو أحد جـبالـها فى واليـة أضروم نـحو سـتة آالف قـدم وتقـوم على قـمتـه قلـعة قواد
ـشاة وأمامـها عدة فـصائل من فـرنسـان األكراد ولديـها ٤٨ مـدوعا سهـلياً التـرك فرقـت من ا
رتـفعات التى يـحتلها ـــــــــــــــــــــــــ ومـدافع أخرى متعـددة من خراز ثقيل . ثم هـاجموا ا
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رة  ولـكـنهم كـانوا يـرتـدون عنـها بـاخلـيبـة . وعبـثاً ـرة بعـد ا الـروسـيون وصـادموهم فـيـها ا
ن  ثم استمر العراك إلى أصيل اليوم وانتهى حاولوا االلـتفاف بجناح القوات الروسيـة األ
بانتصار قوات الـروسي الذين أحسنوا استخدام مـدفعيتهم اجلبليـة . وكانوا يسددون نيرانها
عــلي الـتالل الـواقـعـة وراء صـفـوف األتـراك واألكـراد حــتى مـهـدوهـا . ثم أخـذوا يـصـنـبـون
الـقنابل عـلى اجلنود التـركية من أمـاكن غير مـنتظرة  فـأسفر األمـر عن تمزق صـفوف الترك
يـمنة  وبقى الروس مسيطرين وانهزام ميسرتهم أوالً . وأخيراً  زتـبعتها قوات الصدر وا

ؤدية إلى أرضروم  وينتظر وصولهم إليها اليوم أو غداً . على الطريق ا
ـدحورة  فمـتفـرقة طرائـق فى بطون األوديـة ومعـابر اجلبـال الصـعبة أمـا اجلنـود التركـية ا

سالك . ا
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تـمدن يـنظـر إلى سراى بـينـما كـان العـالم ا
عبد احلميد وبطانته ووزرائه وجواسيسه بع

ـتـغـيظ ويـرى فيـهم صـورة االسـتـبداد احلانق ا
وهيكل اجلور والظـلم  وبينما كـانت الشبيبة
التـركـية احلـرة تـعـمل لتـحـريـر بالدها من ذلك
السـلطـان وهـو يُطـاردها ويُـضيـق منـافسـها من

صحافة أو خطابة أو مدارس .
وبـيــنــمـا كــان أحـرار الــتــرك نـســاء ورجـال
شباناً وشيباً مُـشتت مبعثرين فى مصر وفرنسا
وإنكلترا ال يستطيعون البقاء فى بالدهم خيفة
بـطش ذلك الطـاغى . وبـيـنمـا كانـت النـفوس
تُـزهق فى أرمـيـنـيـة وأشالء الـقـتـلى مـن أطـفال
ونــســاء ورجــال تـمأل الــشــوارع واحلــقـول فى
ذلك الـوقت  بـينـمـا كانـت أوربا كـلـها واقـفة
فى جــنب الـعــدالـة واحلـريــة يـأوى إلى بالدهـا
أحــرار األتــراك فـــتــتــقـــبــلــهم عـــلى الــرحب
والسعـة وحتتج حكومـاتها منفـردة أو معاً على
انـيا بجنب الـسلطان ـذابح وقفت أ ظالم وا ا
عبـد احلـمـيد  وأغـضت عن قـبـائح حـكـومته
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وفـــظــائـــعــهــا  ومـــد اإلمــبــراطـــور ولــيم يــده
مـصافـحـاً االستـبـداد فى شـخص عـبد احلـمـيد
مــتـغــاضـيــاً عن ســيـئــاته وفــظـاعــاته الــتى كـان
تمدن من ب أصوات النساء يسمعها العالم ا
غتصبات وحشرجة القتلى وصراخ األطفال ا

فى أرمينية.
ألجل هـذا فقط  أصبح اإلمـبراطور وليم
صديقاً لـلباب العالى يـنتصح بنصـائحه ويسير
ـانـيــا بـثـقـة احلـكـومـة طــبق إشـارته . وفـازت أ
الـعثـمانـية . وانـخدع حـزب تركـيا الـفتـاة بهذه
الـصداقـة . فلـما اسـتـولى على أزمـة احلكـومة
العثمانيـة وطرد عبد احلميد من العرش استمر
ان مراعـياً تـقالـيد احلكـومة الـسابقـة موالـياً لأل

مستمعاً إلشاراتهم متبعاً خلططهم .
ـانــيـا عــلى كل هــذا الـوالء والــعـجـب أن أ
الــذى أظــهــره األتــراك لـــهــا لم تُــنــجــدهم فى

ضائقة أو تُسعفهم فى أزمة ما .
وقـد ضـمت النـمـسـا الـبـوسـنه والـهرسك
فـلم تـعـتـرض بـكـلـمـة عـلى هـذا العـمل مع أن
دول احللفـاء كلـها اعـترضت ودخـلت إيطـاليا
ساعدة إلى احلكومة طرابلس  فلم تـمد يد ا
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العثمانية أو تعترض على إيطاليا .
لم تــفــعل شــيــئــاً من ذلك  كــمــا أنــهــا لم
تتـحـرك أقل حـركـة فى سـبـيل مـنع جتـزئة دول
ـقـدونــيـا ومـنـع احلـرب الـتـى نـشـبت الـبــلـقــان 
عنـدئذ وكانت سبـباً كبـيراً فى ضعفـها احلاضر
مــالــيـاً وحــربــيـاً  بـل عـلـى الـعــكس من ذلك
اغــتــنــمـت هى فــرصــة ضــعف األتــراك وقــلــة
مرانـهم فى األمـور السـياسـية وحـصلت مـنهم
عــلى امــتــيــاز ســكــة حــديــد بــغــداد بــضــمــانـة
احلـكومة الـعثمانـية. وهذا االمـتياز كـما يعرفه
الـذين قرأوا* شـروطه ال يـقل فى احلقـيـقة عن

انيا للعراق . إعالن حماية أ
نـــذكــر شـــرطـــاً واحــداً مـن هــذا االمـــتـــيــاز
ـان ولـؤمـهم وسوء للـداللـة عـلى حـصافـة األ
نــيــتـهم لــلــدولـة الــعــثـمــانـيــة  فــإن احلـكــومـة
العثمانية مضطرة أن تضمن ستمئة جنيه إيراداً
عن كل كـيـلـو متـر من هـذه الـسـكـة فى الـعالم
لـلـشـركــة . فـإذا نـقص إيـراد الـكــيـلـو مـتـر عن
ــبـــلغ تــضــطـــر الــشــركــة احلـــكــومــة إلى دفع ا
الـباقى. هـذا مع الـعلم بـأن هذه الـسـكة تـقطع
مـسـافـات بـعيـدة فى صـحـارى بـحـيث ال يـزيد

* الصحيح : قرءوا.
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إيراد الكيلو متر عن أربع جنيهاً فى العام .
ـانيـة فخ وقعت فيه فـسكـة حديد بـغداد األ
الـدولـة العـثـمـانيـة وسـينـقص أرصـدتهـا ويـزيد
ديــونــهــا  إلى أن تــعـجــز عن الــدفع من اآلن
انيا التى فتضـطر أن تستديـن وبيع أراضيهـا أل
ـانيا ــــــــــــــــــــــــــــــــ وحـاصل الكالم أن أ
تـتظـاهـر بالـصداقـة لـتركـيـا رياء ومـكـراً لتـنـتفع
منـها من غير أن تُكلف نفـسها فلساً واحداً فى
مسـاعـدتـها . وأن األتـراك قـد انـخدعـوا بـهذه
الــصـداقــة  وهم يــحـصــدون اآلن نــتـائــجــهـا
الـوخيـمة الـتى حذرهـم منـها الـعقالء من أبـناء

أمتهم .
(سالمه موسى) .
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وصل الـروس حدود القـوقاز  ودخلوا
أرض آســيــا الــصــغــرى ومــديــنــة أرزروم 
وهـى الـــغــــرض الــــذى يـــرمــــون إلــــيه وهى
عاصمة واليـة أرزروم وتُعد محطة كبرى
تتفرع منها اخلطوط والطرق التى تُؤدى إلى
داخـلــيـة الــبالد . وأمــا الـطــرق الــتى تـؤدى
إلـيهـا جـهـة القـوقـاز  فـتمـر بـوديـان عمـيـقة
تــكـتــنـفــهــا جـبــال عـالــيـة هـى أعـلى اجلــبـال
وأكـثــرهــا ارتـفــاعــاً فى آســيـا الــعــثـمــانــيـة .
وسـكـان أرزروم  ٦٠ ألـفـاً بـيـنـهم ٢٥ ألـفاً
من األرمن وقـد دخــلـهـا الــروس فى سـنـة
١٨٧٨ بقيادة الچنرال موريس مليكوڤ .
وقـــد اجــتـــاز الـــروس احلــدود مـن ثالثــة
مــــواضـع  فــــســـــاروا أوالً بــــطـــــريق وادى
دراكس واســتـولــوا بـعــد قـتــال شـديــد عـلى
ا كوبـريكـوى التى تُـعد مـفتـاح أرزروم  و
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انى يعلم أهمية ذلك كان أركان احلرب األ
ــوقع دفع األتــراك إلى مــهــاجــمــة الـروس ا
لـصدهم عنه فـجرت مـوقعة عـنيفـة انتهت
بــــثــــبـــات الــــروس فى مــــراكــــزهم وارتـــداد
ـهـاجـمـ الـذين كـان يـقـودهم ضـبـاط من ا

ان . األ
ثم إن فـيـلــقـاً روسـيــاً آخـر دخل أرمــيـنـيـا
بـالطـريق الـواقعـة فى جـهة الـغـرب من جبل
أراراط  فــاحــتل مــا يــزيــد ودخل الــروس
كـذلك من جهـة الشمـال الغـربى  فاحـتلوا
ديــادين بـقــصــد أن يـحــمـوا فـى تـلك اجلــهـة

مـــيــســـرة اجلـــيش الــزاحـف عــلى أرزروم 
تد عـلى مسافة مئة ويظـهر أن خط الروس 
ان قد مـيل وال بد من أن يكون الـضباط األ
ــا أذهــلـــتــهم ســـرعــة زحـف الــروس . ور
كـانـوا يـظـنـون أن الـقـوقـاز كـانت خـالـيـة من

اجلنود فى ح أن روسيا كانت قد استعدت للطوار  وحشدت فيها أكثر من ثلثمئة ألف
جـنـدى  فــمـا كـادت احلــرب تـنـشب حــتى زحف ذلك اجلـيـش فى احلـال ويـؤخــذ من أبـنـاء
قـاومة لـلروس ال يـزيد عـددها عـلى ٩٠ ألفـاً يُضاف بـتروغـراد أن اجلنود الـنظـاميـة التـركيـة ا
ا يـذكـر أن الثـلـوج تكـسـو اآلن اجلـبال فى تـلك اجلـهة إلـيهـا عـشرون ألـفـاً من األكـراد . و

ولكنها لم تؤخر زحف الروس إلى األمام .
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كانوا مستعدين لالنضمام إلى
غزاة الروس . فتنة ب اجلنود
التركية فى أدرنه . قيل إنَّ تركيا

انيا . عاهدة مع أ مرتبطة 

ورد أمس عن بـــتـــروغــراد
أن األنباء التـى تنتهى إليها من
القوقاس تـعلق أهميـة متزايدة
عـــلـى الـــدور الـــذى يُـــمـــثـــلـــة

األرمن فى احلرب الـروسيـة التركـية احلـاضرة  فـإن تالمذة األرمن فى عـدة بلدان هى حتت
االحـتالل الــروسى قـد بــرهــنـوا عــلى اسـتـعــدادهم لالنـضــمــام إلى الـغــزاة قـائـلــ إنـهم قـد
ستمـر على احلركات احلربـية وبجمع األسلـحة سراً. ويُؤخذ من استـعدوا لذلك بالتـمرين ا
ـكـاتـبـ فى الـقـوقـاس أن اجلنـود الـروسـيـة يُـصـادفـون فى كل مـكـان جـمـاعات من رسـائل ا
ـؤن مـجانـاً . وقـد عـقدت فالحى األرمن تـستـقـبـلـهم علـى الرحب والـسـعـة وتـقدم إلـيـهم ا
إحـدى الـصـحف األرمـنـيــة فـصالً حتـريـريـاً حـول هـذه األزمـة فى تـاريخ أرمـيـنـيـا جـاء فـيه مـا

يأتى:
ـا توقعناه لألرمـني العـثماني قـد أتى . وإن األرمن مستعدون «إن يـوم  العتق الذى طا

فروض عليهم» . لتقد أية تضحية ينبغى تقدمها إلجناز الواجب الواضح ا
وفى جـمـلـة األخبـار الـواردة من أرمـيـنـيـا أن اجلـنـود الـتـركـيـة قـاتـلت مـراراً جـماعـات من
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األرمن ألنـهم رفـضـوا التـجـند
فى اجلــــيش الـــتـــركى  وأبـــوا
تـســلـيم أســلـحـتــهم . وتـروج
اآلن إشـاعـات مـهـمـة مـنـهـا أن
مـديــنــة «وان» حتت احلــصـار
وأن محاصـريها قوة كـبيرة من
ثــوار األرمن ويـــتــجــاوز عــدد
الـثـائريـن فى ڤاتـيـون الـعـشرين
ألفـاً  ويُقال إنهم تـغلبوا على

اجلنود التركية التى سيقت حلضد الثورة .
وجـاء عن مـيالن ــ إيـطالـيـا ــ نـبـأ عن حـدوث فـتـنـة عسـكـريـة فى مـديـنـة أدرنه  وسـبـبـها

اني . سخط اجلنود التركية على احلكومة التى أسندت قيادها إلى ضباط أ
ويـقول مُـكـاتب بخـارست جلريـدة سوكـولو وهـو الـذى بعث إلى مـيالدن بهـذا النـبأ . إن
انيون مراكز احلنق العظيم موجود أيضاً ب اجلنود التركية فى األستانة حيث يشغل ضباط أ

جندية عالية .
ـورنن بـوست اإلنـكـلـيزيـة مُـفـادهـا أن أحد مـعـتـمدى ووردت الـيوم بـرقـيـة من أثـيـنا إلى ا
الدول فى عاصـمة اليونان قـد أوضح سبب دخول تركيـا فى احلرب العمومـية قائالً إن تركيا
عـاهدة  عقـدها مـنذ بضع سـنوات وهى تُوجب انـيا  مضطـرة إلى ذلك ألنها مـرتبـطة مع أ
انيا على نفسها انيا إذا حاربت روسيا  وفى الوقت نفسه عهدت أ على الترك االنتصار أل

االنتصار لتركيا إذا شهرت روسيا عليها حرباً .
عاهدة انـيا من تركـيا أن تُساعـدها عمالً بهـذه  ا ا انفـجر البركـان األوربى  طلبت أ و
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ولـــكن الـــوزارة الــعـــثـــمــانـــيــة
اعــــتـــــبــــرت ذلك ضـــــربــــاً من
االفـــتــــخـــار  وأجــــابت بـــأن
تـركــيـا ال تــسـتـطــيع مــسـاعـدة
ـــانـــيــا نـــظــراً إلى حـــاجــتـــهــا أ
ـالــيـة وألن تـنــظـيم اجلـيش ا
بــحــال الـــتــجــدد واألســطــول
عـــــــاجــــــز عـن الــــــدفـــــــاع عن
انـيا على العاصـمة . فردت أ
هـذا االعـتـراضــات بـإرسـالـهـا
إلى تــــركـــيــــا رجـــاالً وأمـــواالً
وبــــوارج  وهـــكــــذا لم يــــبق
للتـرك مناص من احلرب قياماً

عاهدة . قتضى ا
©‰U³'« v ≈ „d² « —«d ®

انتصارات روسية وسقوط كثيرين من الترك فى حبال األسر
أُذيع الـبـارح فى بـتــروغـراد تـقـريـر من دائـرة أركـان حــرب اجلـيش الـروسى فى الـقـوقـاس

ومركزها احلالى مدينة تفليس.
«صـددنـا حمـالت التـرك الـتى قامـوا بـها فى ١١ اجلـارى عـلى كـوبريـكـوى وأحلقـنـا بهم
خسائر جسيـمة  وقد حاولت منهم قوة االلتـفاف بجناحنا األيسـر فوضعناها ب نارين من
بـطاريـاتنـا  ثم دهـمتـها قـوة من مـشاتـنـا ففـر التـرك إلى اجلـبال بـاضـطراب عـظيم وتـعـقبـتهم
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خيالتنا» .
لم يـــــــزل قـــــــواد األتــــــراك
يحـشدون جنوداً فى أرضروم
بحمايـة مراكزهم احلصينة فى
أدفـــــابــــومـــــر  ويــــظـــــهــــر أن
الـنـجـدات تـأتى إلـيـهم بـطريق

طـرابــزون . وكـنــا فى ٩ اجلـارى قــد هـاجــمـنــاهم فى مــضـيق خــان نـصــور  وهـو واقع فى
الــطـريق بـ «وان» وأذربـيــچـان  فـتـقـهــقـروا بـسـرعـة وهم مــذعـورون وقـد تـركـوا وراءهم

قتالهم وجرحاهم» .
ويُؤخذ مـن تقرير آخر مـؤرخ فى ١٠ اجلارى أن القوات الـروسية القوقـاسية أسرت عدداً
كـبـيـراً من جـنـود الـتـرك  وغـنـمت مـقـاديـر كـبـيـرة من الـذخـائـر  وقـد صـرح أحـد الـضـباط
األسرى بأن حسن عزت بـاشا هو القـائد العام للـجيش التركى فى أرمـينيا ومـعه مستشارون

ان . من ضباط األ
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ـــــــــــــــــ آمد وأرمينية العثمانية واإليرانية

من الــوجــهــة اجلــغــرافــيــة جلــنــود
إيــران الــعــظــيـــمــة من الــغــرب وهى
تنتهى فى الشمال إلى البحر األسود
من غــيـر أن تـتـدرج فى تـسـلـسـلـهـا
وتـــنــتــهـى من اجلــنـــوب إلى الــعــراق
الـغـربى مـنـحـدرة تـدريـجـياً فـى آكام
وهـــــضـــــاب وعـــــرة . وكـــــذلك من
الشـرق  فإنـها تنـحدر تدريـجياً إلى
نـخفض ومن الـغرب جنود إيـران ا
إلـى ســهـــول األنـــاضـــول  . ويــبـــلغ
مـتــوسط ارتـفـاع جنـود أرمـيــنـيـة سـتـة
آالف قــــدم عن ســـــطح الــــبــــحــــر .

وتــخـتــرقــهـا ســلــسـلــة من اجلــبـال 
يـتـراوح ارتـفـاعـهـا بـ ثـمـانـيـة آالف
قــدم واثــنـى عــشــر ألــفــاً . وتــنــتــهى
بـجـبـال أراراط الـتى يـبـلغ ارتـفـاعـهـا

١٧ ألف قدم .
وتخـترق هذه اجلبـال أودية عالية
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جتــرى فــيــهـــا األنــهــار  الـــتى تــنــبع
ــــــــــــ ثم تنـحدر إلى السهول وفى
أرمــيــنــيــة من اجلــبــال الــعــالــيــة غــيـر
أراراط الصغـير وأراراط اجلير جبال
ناال جـوز طاغ إلى أراس  ويتكول
طـــاغ جـــنــوبـى مـــديـــنـــة أرضــروم .
والـقمم الـعـالـية الـتى تُـحـيط ببـحـيرة
وان . أمَّـا األنـهـار تـتـبع فى أرمـيـنـيـة
فـهـى الـفــرات ودجـلــة وأراش وجـو
روك وكــلـــكت آرمك. وفــيـــهــا من
البـحـيرات  بـحـيرة وان وهـى تعـلو

١٥٠٠ قـــدم عـن ســـطح الـــبـــحـــر 
وبـحــيـرة أرمـيــة وتـعــلـو ٤٠٠٠ قـدم
وكــلــتـــاهــمــا مــلــحــتــان  وبــحــيــرة
جــزكـتـشـا وأوشــفـان وتـعـلـو ٥٧٨٠
قدمـاً وينـبع مـنهـا نهـر آراس وبحـيرة
جـالــدر  ويــنــبع مــنـهــا نــهــر قـرص
تشاى ومعظم مـدن أرمينية وبلدانها
مبنى على سـفوح اجلبـال  وعلوها
يــــتـــراوح بـــ أربــــعـــة آالف وســـتـــة
آالف. أمـا الـقـرى  فـتـكـون قـائـمـة
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عــــــــــــادة عـــــــــــلـى رؤس* اآلكـــــــــــام
والــهــضــاب ومــعــظم بــيــوت هـذه
الــــــقــــــرى مــــــحـــــــفــــــور فى األرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــيــتـقى بــهـا
سـكـانـهـا شـدة الـبـرد الـقـارس . وال
يُعـرف عدد سكـان أرمينيـة العثـمانية
بالـدقة والـضبط  ولـكنـهم يقدرون

بــســتــة مـاليــ و١٣٠ ألف نــفس 
ـــســلـــمــ مـــنــهـم ٤٤٦٫٠٠٠ من ا

و٩٢٥ ألــــــــــــف مـــــــــــن األرمـــــــــــن و
ـسـيـحـي  ٦٤٥٫٠٠٠ من سائـر ا

ومئة ألف من اليهود .
وال يـــــــؤلف األرمـن أكــــــثــــــريــــــة
الــســكــان إال فـى أقــضــيــة فى واليــة
وان وقـــضـــاءان بـــجـــوار مـــوش .
وتُـقـسم أرمـيـنـيـة احلقـيـقـيـة إلى تـسع

واليــــات  وهـى أرضـــروم ووان 
وبـــتــلـــيس  وخـــربــوط (مـــعــمــورة

الـعــزيـز) وديـار بــكـر  وسـيـواس 
وحلب وأطنة وطرابزون .

* الصحيح : رءوس .
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ويـــــبـــــلـغ عـــــدد األرمن كـــــلـــــهم
٥٫٠٠٠٫٠٠٠ نــــــفـس  مــــــنـــــــهم

١٫٥٠٠٫٠٠٠ نــفس فى تــركــيــا 
وملـيون نفس فى أرميـنية الروسية 

و١٥٠٫٠٠٠ فى أرمينية اإليرانية .
وفى أميـركـا وأوربا والـهنـد الـشرقـية

نحو ربع مليون من األرمن .
تاريخ أرميـنية قـد جداً  يرجع
إلى عـــــهـــــد أوالد نـــــوح  وظـــــلت
ا سيح  مستقلة إلى سنة ٢٠٠ قبل ا
أحتـلها سميرامـيس ملكة السريان .
ثم انـتــقـلت إلى ســلـطــة األشـوريـ

فدولـة آل سـاسان . وفى سـنة ٣٢٨
ـكـدونـيـون  ثم اسـتولى افـتـتحـهـا ا

عليها السلوقيون . 
وفى ســـنـــة ١٨٩  خـــرجت من

يـــدهم وانــقـــســمت إلى قـــســمــ 
أرمـــيـــنـــيـــة الــكـــبـــرى  وأرمـــيـــنـــيــة
الصـغرى. وظلتا مـستقلت إلى ٧٥

لـمَّـا سلخ الـرومان الصـغرى مـنها 
وبقـيت الكـبرى متـمتـعة بـاستـقاللها
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إلى سنة ٦٤ وكـان ملوك أرمينية فى
الـــقــرنــ األول والــثـــانى من حــكم
الــرومــان من دولــة األرشــاكــونــيــ

ـــلـــكـــونــهـــا ثـم مـــلـــكــهـــا بـــعـــدهم
الـــســـاســانـــيـــون من ســـنــة ٢٣٢ إلى

.٢٨٦
ــــســـــيح وصـــــارت فى وبــــعـــــد ا
ثــــيــــؤذوســـيــــوس والــــرومــــان  ثم
اسـتــولى الـفــرس عـلـيــهـا سـنـة ٣٨٧
حــ فــتـحــهــا األرشــاكـونــيــ ســنـة
ا سـقطت دولة ـــــــــــــــــ ٣٢٨. و
سنـة ٦٥٤  صارت أرميـنيـة عرضة
لــلــغــارات فـغــزاهــا الـعــرب والــتـرك
حـتى اســتـولى عــلـيــهـا الـعــرب سـنـة
لك ٧٨٤ فى عـهد الـوليـد بن عبـد ا
فظلت أرمـينيـة تدين للـدولة األموية
إلى سـنـة ٨٥٥  واسـتـولى الـيـونـان
على أرمينية الصغرى وضموها إلى
ـلـكـة واحـدة كـيـلـيـكـيــة وجـعـلـوهـا 

عاصمتها ع زربة .
وظـلت بـيـدهم حـتى قـامت دولة
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األورنــتــيـــ ســنــة ١١٨٢ . وعــقــد
الروتيـنيون معـاهدات مع الصلـيبي
فى ســـوريــة . وخـــلف الـــروتــنـــيــ

مـلـوك من عـائـلة لـوسـيـنـيـان (حـكام
قـــــبـــــرص) ســـــنـــــة ١٣٢٠ وظـــــلــــوا
يـحــكـمـونــهـا إلى ســنـة ١٣٧٣ حـ

انــقــرضت مــنــهم الــدولــة األرمــنــيـة
انقراضاً تاماً .

وغـزا جـنكـيـز خان أرمـيـنـية  ثم
تـيـمـور لنك سـنـة ١٣٩٠  ودخـلـها

األكراد بعد ذلك .
واستـوطنـوها  ثـم توالى عـليـها
األكـراد والعـثـمانـيـون والفـرس سـنة
١٥١٤ لـــــــمَّـــــا دخـــــلـت فى حـــــوزة
العـثمـانيـ بعـد احلرب الـتى شهـرها

السلطان سليم األول على إيران .
لم يــرَ األرمـن فى عــهـــد الــدولــة
الـعـثـمـانـيـة زمــنـاهـا دنـهم فـيه الـدهـر
وضــا دنــتــهم األيــام مــثل الــســنــتــ

األولـــيــ من مـــلك عـــبـــد احلــمـــيــد
الـسـلـطــان الـسـابق ولــكن لم تـكـد
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احلـــرب الـــروســـيـــة (ســـنــة ١٨١٧ ــ
١٨٧٨) تـــضـع أوزارهـــا وتــــخـــمـــد
نــارهـا حـتـى قـلب لــهم الـدهــر ظـهـر
اجملن وكــانت مــصـائــبـهـم وويالتـهم
والــنــكــبـــات الــعــديــدة الــتى تــوالت
عــلـــيــهم من ذلـك احلــ حــتى اآلن
ـســألــة األرمــنــيـة فـى عـالم ظــهــور ا

الوجود .
فـــقــد تــعــهــدت تــركــيــا لــروســيــا
بـحـسب مـعـاهـدة سـان سـتـيـڤـانـو أن
تـصــلح الـواليـات الــتى يـقـطـن فـيـهـا
األرمن  وتــتـكـفـل بـحـمــايـتـهم من
األكـراد والـشــركس  ثم أبـدل هـذا
الــتــعــهــد فى مـــؤتــمــر بــرلــ (ســنــة
١٨٧٨) فحـول بـاسم الـدول الست
بــدال من روســـيــا وحــدهـــا وتــعــهــد
الـبـاب الــعـالى لــبـريـطــانـيـا الــعـظـمى
ـوجب اتفـاقـية قـبرص (يـولـيو سـنة
١٨٧٧) أن يــــــــــــجـــــــــــرى اإلصـالح
الالزم الـذى يكـفل صـيانـة الرعـايا
الـعـثـمـانـيـ فى الـواليـات اآلسـيـوية
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وقـد شجـعت معـاهدة بـرل األرمن
عـلى االلـتفـات إلى الـدول الـعـظمى
حلمايتهم  ال إلى روسيا وحدها .
وقد رأى األرمـن أن تركـزهم لم
يرو فى «اتفـاقية قـارص» توهموا أن
بــريــطـانــيــا الـعــظــمى أخــذتـهم حتت
ا حـميـاتـها وقـد زاد إعـتقـادهم هـذا 
رأوا بريطانيا العظمى قد أصرت فى
مـؤتــمـر بـرلــ عـلى وجـوب رخالء
روســـيـــا لـألراضى الـــتى كـــانت قـــد
احتلتها فى أرمينية قبل اإلصالح .
واخــتــتــمت كــلــمــة الــدول ســنـة
١٨٨٠ عـلى مفـاوضة الـباب الـعالى
فى أمـر اإلصالح . وقدم سـفـراؤها
فى األستـانة مـذكرة مـشتـركة بـطلب
ذلـك . ولــكـن عــلى غـــيـــر طــائل .
وظـهر بـعد ذلك أن الـباب الـعالى ال
ـــنـــشــود  إال يـــجــرى واإلصـالح ا
مرغـماً  فـأرسلـت نظـارة اخلارجـية
البـريطانية مـذكرة إلى الدول يحثهن
فـيها على االشتـراك فى حمل الباب
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الــــــعــــــالـى عـــــلـى إجــــــراء اإلصالح
ــذكـرة ـطــلــوب وأجـ عن هــذه ا ا
راوغـة . وأبلغ الـبرنس بـاحملاولـة وا
بـسـمـارك احلكـومـة الـبـريـطـانـيـة سـنة
ـسألـة األرمـنـيـة ال يـهمه ١٨٨٣ أن ا
أمـرها عـلى اإلطالق  وأنه يرى أن
تطرح فى زوايا اإلهمال والنسيان.
لـمَّا اجتـاحت روسيا چـيوچيا أو

الكـرچ فى الـقـوقـاس سـنة ١٨٠١ 
رأت أن مـصاحلـهـا توجب عـليـها أن
تــراعى األرمن . وتـهـتـم بـشـؤونـهم
وتـخطب ودهم  ثم اسـتولت على
جــانب مــنـهم ســنـة ١٨٣٨ بــحـسب
ـعـاهـدة الـتى عـقـدت في لـنـدن فى ا
شــهـــر نــوفــمــبــر مـن تــلك الــســنــة .
فزاداهـمـا مـعهـا بـشؤونـهم وأنـالـتهم
امـتـيازات عـديدة فـى البالد اجلـديدة
الــــتى ضــــمــــتــــهـــــا إلى أمالكــــهــــا .
وأدخـــلت بـــعـــضــهـم فى جـــيـــشـــهــا
وحــــكــــومـــتــــهـــا فــــرُقـــوا إلـى أعـــلى

راتب . ناصب وا ا
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وأخـذ الـقـناصـل الـروسـيـون بـعد
حــرب ١٨٨٧ ــ ١٨٧٨ يـــنــشـــطــون
األرمـن  ويـدفــعــونـهـم إلى تــألـيف
جمـعيـات وطنيـة  ثم اتـفقوا مـعهم
ــلـكـة عــلى وضع مـشــروع إلنـشـاء 
أرمـيـنيـة مـستـقـلـة من جمـيع الـبـلدان
األرمـنـيـة اخلـاضــعـة لـروسـيـا وإيـران
وتـركــيـا حتت ســيـادة روســيـا . وقـد
شروع موقع االستحسان وقع هذا ا
عــنـد لــوريس مــلـيــكــوڤ مـســتــشـار
الـقــيـصـر إسـكـنـدر الـثـانى وصـاحب
الـكــلـمـة الـنــافـذة فى ذلك الـوقت .

ـنـوال واألرمن يـطـمـعـون بـنـيل اسـتـقاللـهم بـرعـايـة روسـيا وظـلت احلـال سـائـرة عـلى هـذا ا
ومساعدتها حتى ــــــــــــــــ القيصر إسكندر الثانى سنة ١٨٨٨ .

فانـقلـبت روسيـا بعـد ذلك علـيهم واتـبعت سـياسـة جديـدة معـهم  فأقـفلت مـدارسهم
وحـاولت الـقـضـاء عـلى لـغتـهم وعـوائـدهم . وإدمـاجـهم فى األمـة الـروسـيـة وإدخالـهم فى
كــنـيـسـتـهـا وبـذلك انـقـطع حـبل رجـاء األرمـن من نـيل اسـتـقاللـهم بـرعـايـة روسـيـا . وجـوَّل
األرمن الروسيـون شطرهم جهـة أرمينيـة العثمـانية ووضعـوا رجاءهم فيهـا . وكانوا قد رأوا
مـا أدت إليه االضـطرابات الـتى أثارتـها الـعصابـات الصـقليـة فى البـلقان  فـعزمـوا أن يحذوا
جذوها ويثـيروا االضطراب فى أرمـينية الـعثمانـية أمالً فى دخول الدول األوربـية فى شأنهم
كما دخـلت فى شأن الصـقالبـة فى البلقـان وحتريرهم. ولم تُـعارض روسيـا رعاياها األرمن
داخلة الفعلية ا أرادت ا فى ما أقدمت عليه من هذا القبيل بل عارضت بريطانيا العظمى 



¥π¥

ســــــنـــــــة ١٨٨٤ إلصـالح شــــــؤون*
ــا اسـتـولت أرمــيـنـيــة الـعـثــمـانـيـة. و
روسيا على أشمازين سنة ١٨٢٨ .
وحـمـلت جـاثـلـيـقهـا عـلى أن يـدعى
لـــنــفــسه الــزعــامــة عـــلى الــكــنــيــســة
األرمنية كلها. وساعدته على ذلك
وجــعـلت بــطــريك الـقــســطـنــطــيـنــيـة
ـوجـب االتـفــاق الـذى خـاضــعــاً له 
عقدته مع تركيا مقابل مساعدتها .

* الصحيح : شئون .
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إن روسيـا مـنذ نـشـوب احلـرب أشارت إلى
ـسـيـو دى چـيـرس أن ســفـيـرهـا فى األسـتـانــة ا
يـبـذل وسـعه لــتـحـسـ الــعالقـات بـ روسـيـا
وتـركـيـا  وقـد فـعـلت ذلك روسـيـا بـنـاءً عـلى
إشـارة حـلـيـفـتــهـا إنـكـلـتـرا أو فـوق هـذا  فـإن
احلــقـيــقـة اجملــرَّدة عن كل غــرض تـدعــونـا إلى
التـصريح بأن احلـكومة الـروسية لم تُـضمر فى
ـدة سـوءاً لـتــركـيـا  وكـانت نـوايـاهـا من هـذ ا
جهتها حسنة جداً وسامية فى آن واحد . وقد
تـعـهـدت روسـيـا مـع حـلـيـفـاتـهـا لــتـركـيـا بـأنـهـا
تُـحـافـظ عـلى كـيـانـهـا وال تـمس أمالكـهـا ولم
تــطـلـب مـنــهـا فى مــقـابل ذلك تــعـويــضـات أو
امـتـيازات لـم تـفعـل شـيـئاً مـن ذلك  ولـكـنـها
طـلبت مـنها مع حـليفـتهـا مطلـباً واحـداً ينفـعها
انـي من ـوظفـ األ وال يضـرها وهـو إبـعاد ا
جيشهـا البرى والبحرى وأن تُالزم فى الوقت

نفسه جانب احلياد .
إن تـركــيـا ضـربـت بـهــذه الـنـصــائح عُـرض
احلـائط وكـان احلـلــفـاء فى مـفـاوضــتـهم مـعـهـا
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كـمن يُـخـاطبـون األمـوات أو يُـحاولـون إحـياء
الـرفـات  حــيث صمَّ االحتـاديـون آذانـهم عن
سمـاع نـصائح دول بـرهنـت احلوادث الـسابـقة
عــلـى أنــهـــا إذا قــالـت فــعـــلت  وإذا وعــدت
ــانـيـا أجنـزت . وألــقت نـفــسـهـا فـى أحـضـان أ
زاعـمـة أنـهـا بـذلك تـبـلغ مـنـا طـائالً  ولـكـنـها
ــة ضــد كـــيــانــهــا واحلق يُـــقــال ارتــكــبـت جــر
وستذكرها عن قريب عندما تندم على فعلتها

الشنعاء فى ساعة ال ينفع الندم .
إن االحتـــاديـــ يـــعـــلـــمــون حـق الــعـــلم أن
األرمن وعـددهم يُـقــارب من الـسـبـعـة ماليـ

يــنـــتـــظـــرون من عـــهــد بـــعـــيــد قـــدوم روســـيــا
ــالك لــتـحــريــرهم كــمــا حــررت من قــبـلــهم 
الـبــلـقــان  ويـعــلـمــون حق الــعـلم أن األرمن
يــنـــضــمـــون إلى روســيـــا فى أول يـــوم يــدخل
جــنـــودنـــا بالدهـم ويُــشـــهـــرون سالحـــهم مع

اجليوش الروسية فى وجه تركيا .
تـنــاسى االحتـاديـون أيـضـاً أن مـعـظم قـبـائل
اضى ـا حصل لـهم من ا األكـراد ناقم عـليـها 
ــوظــفــ ووقع عـــلى رؤوســـهم*  من ظــلم ا

ــا ثـارت فى األتــراك  وأن هـذه الــقــبـائل طــا

* الصحيح : رءوسهم .
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وجه تركيـا للـتخـلص من حتت نيـرها الـثقيل.
وها قـد بدأ كـثيـرون من األكراد يـنحازون إلى
روســيـا  وقــد وصــلت إلى وزارة اخلــارجــيـة
الروسـيـة عـدة طلـبـات من بـعض كبـار زعـماء
األكــراد يــطــلـــبــون فــيــهــا قــبــولــهم مع رجــال
قـبـائـلـهم مـتـطـوع فـى اجليـش الروسـى على
ـنـحـهم شـرط أن روســيـا تـسـعى بـعــد احلـرب 
االســتـقالل اإلدارى  وقــد أجـابـتــهم روسـيـا
إلى مطـالبهم ووعدتهم بتـحريرهم . ومعلوم
أن تـقــالـيـد روســيـا الـســيـاسـيــة تـقـضى عــلـيـهـا
ستعبـدة  وقد حررت من قبل بتحريـر األ ا
الـســرب والـيــونـان والـبــلـغــار واجلـبل األسـود
ورومـانـيـا. ولم تـطـلب مـنـهـا شـيئـاً فـى مقـابل
ى وتــقــوى وعــيــشى ذلك  بل قــالت لــهــا ا
حرة مـطـلقـة . وفـوق ذلك  فإنـهـا ساعـدتـها
على التدرج فى النمو واالرتقاء ومنعت عنها
كل ضـــيم وحَـــيف  وهـى اآلن بــكـل ســرور
تــعـمل لــتـحـريــر األرمن واألكـراد والــشـعـوب
األخـرى فى تـركـيـا تـنـاسى االحتـاديـون كـراهة
العناصر الغير* التركية لهم وعدد نفوس هذه
الــعـنــاصـر يــزيـد إضـعــافـاً مــضـاعــفـة عن عـدد

* الصحيح : غير .
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ـــان األتــــراك فى تــــركــــيـــا . تــــنــــاســــوا أن األ
والنمسوي فشلوا فى جميع خططهم احلربية
وارتدوا يجـرون ذيول اخليبة واخلذالن . وقد
دفع الغرور االحتـادي إلى خوض غـمار هذه
احلرب  فمرحبـاً بهم فإنهم سيُالقون جيوشاً
ال تـعـرف اخلـوف بل جيـوشـاً تـزأر كـاألسود.
وأمـا عــاقـبــة دخـولـهم هــذه احلـرب فــإن الـغـد

كفيل بإنبائنا بها وإن الغد لناظره قريب .
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ذكرت جـريدة «مشـاك» األرمنيـة أن اجلنود
رابطة فى بتليس فى حالة يُرثى لها العثمانيـة ا
من الـفــاقــة واحلـاجــة حـتى أن كــثـيــرين مــنـهم
بـاعوا سروج خـيلـهم ليـقتـاتوا بـأثمـانها . ولم
تـقـتـصـر اجملـاعـة عـلى اجلـنـود  بل إنـهـا عمت
جميع األهـالى الذين سبق للـسلطة الـعسكرية
لكـونه من مال وغذاء وكـثيرون نهب كل مـا 
من الـذين عضَّـهم بـاب الفـقر يـقـفون سـاعات
متـواليـة أمـام األفران يـلتـمسـون من أصـحابـها

اخلبز ليسدوا به رمقهم .
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روت اجلرائـد الروسـية : أن تـطوع األرمن
فى اجلـيش الروسى بـلغ إلى احلد األقصى من
الكثرة . والغريب فى أمر هؤالء األرمن أنهم
كـانـوا من عـهـد بـعــيـد يـسـتـعـدون لـلـدفـاع عن
بالدهم ونـفوسـهم  فقد تـمكنـت جمعـياتهم
من إرسال األسلحة احلديثة الطراز إلى جميع
الـبالد األرمنـية ووزعـتهـا على الـرجال  وقد
اسـتطـاع األرمن من إخـفاء هـذه األسلـحة عن
أنــظــار احلــكــام الــعــثــمــانــيـ الــذيـن جــمــعـوا
األســلـحــة من بـالد أرمـيــنــيــا ودخــلــوا بــيـوت
األرمن وفتـشـوهـا  ولـكنـهم لم يـعـثـروا على

مخابئ األسلحة .
واألرمن الـــذين يــنــضـــمــون إلى اجلــيــوش
الروسية مسلـحون باألسلحـة التامة ومدربون
عــلى الـفــنـون احلـربــيـة  وفى بــعض اجلـهـات
ألَّـفـوا مـنـهم فـرقـاً خـاصة تُـحـارب الـعـثـمـانـي

على حدة.
أمـا أهـالى الـقرى األرمـنـيـة فإنـهم يُـقـابـلون
ـنقذين لـهم من نيـر التركى الروسيـ مقابـلة ا
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ويـقـدمون لـهم األطـعمـة والـتبغ واحلـلـويات.
وجــــمــــيع األرمـن يـــعــــتــــقــــدون اآلن أن زمن
مـصـابـهم قـد زال  ودخلـوا فى حـيـاة جـديدة

يرجون معها العيش برغد وصفاء .
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بقلم : بيرچ ترزيان
W bI

بقلم : د. محمد رفعت اإلمام
مسألة أرمينية وموقف أ وربا حيالها

سئلة األرمنية شئ جديد فى الواليات األرمنية ودخائل ا

خصوصية للمقطم

سألة األرمنية أيضاً واستخدام األجانب ا

شاريع اإلصالحية سوريا واألناضول ا

إصالحات تركيا فى أرمينيا

رفض الباب العالى تداخل الدول فى مسألة أرمينية

اإلصالحات فى البالد العثمانية

مسألة اإلصالح فى بالد الدولة العلية

اإلصالح فى األناضول وتدخل أوربا

سئلة األرمنية : كون األجانب هم الذين ال يريدون اإلصالح ا
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٦٤

٦٧

٧٤

٧٦

Â

الشعب  األحد ٢ نوفمبر ١٩١٣

احملروسة  األحد ٢ نوفمبر ١٩١٣

اإلصالح  االثن ٣ نوفمبر ١٩١٣

الشعب  الثالثاء ٤ نوفمبر ١٩١٣

الرأى العام  اجلمعة ٧ نوفمبر ١٩١٣

األهالى  السبت ٨ نوفمبر ١٩١٣

الشعب  السبت ٨ نوفمبر ١٩١٣

احملروسة  األحد ٩ نوفمبر ١٩١٣

الشعب  اجلمعة ١٤ نوفمبر ١٩١٣

اإلصالح : االثن ١٨ نوفمبر ١٩١٣

الشعب  اخلميس ٢٠ نوفمبر ١٩١٣
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١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

سئلة البلقانية سئلة األرمنية بعد ا ا

أخبار خارجية

سئلة األرمنية دعوة نوبار باشا إلى األستانة بسبب ا

عهد اإلصالح : األناضول  سوريا  العراق

اإلصالحات فى أرمينية اخلالف ب الدولة والدول

بدون عنوان

رقابة الدول  الواليات الشرقيةة  سياسة اإلرهاب عهد التقسيم

أحوال تركيا

مسألة األناضول الشرقى

حرب صليبية سياسية تشهر على الدولة العلية حتت ستار اإلصالح

الدولة العثمانية وإنكلترا ومسألة األناضول

بدون عنوان

ؤتمر األرمنى فى باريس ا

٨٥

٨٩

٩١

٩٤

٩٩

١٠٤

١٠٥

١١٢

١١٤

١١٩

١٢٦

١٢٩

١٣٠
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احملروسة  األحد ٢٣ نوفمبر ١٩١٣

األهالى  اخلميس ٢٧ نوفمبر ١٩١٣

احملروسة  اخلميس ٢٧ نوفمبر ١٩١٣

الرأى العام  السبت ٢٩ نوفمبر ١٩١٣

اإلصالح  الثالثاء ٢ ديسمبر ١٩١٣

اإلصالح  الثالثاء ٢ ديسمبر ١٩١٣

الرأى العام  الثالثاء ٢ ديسمبر ١٩١٣

األهالى  األربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣

األربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣ اإلصالح 

الشعب  األربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣

اإلصالح  اخلميس ٤ ديسمبر ١٩١٣

اإلصالح  اخلميس ٤ ديسمبر ١٩١٣

اإلصالح  اخلميس ٤ ديسمبر ١٩١٣
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٢٧

٢٨
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٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

فرنسا وتركيا

سئلة األرمنية ورقابة الدول ا

مسألة أرمينية ب الدولة والدول

بدون عنوان

مسألة أرمينيا

بدون عنوان

بدون عنوان

تصريحات طلعت بك

سألة األرمنية تصريحات لنوبار باشا ا

ماذا يكيدون للدولة العلية?

بدون عنوان

أوربا تُحارب الدولة العلية حرباً سياسية دينية

روسيا تُهدد باحتالل أرمينيا

١٣١

١٣٤

١٣٨

١٤١

١٤٢

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٩

١٥١

١٦٠

١٦١

١٦٨
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األهالى  اجلمعة ٥ ديسمبر ١٩١٣

احملروسة  اجلمعة ٥ ديسمبر ١٩١٣

اإلصالح  السبت ٦ ديسمبر ١٩١٣

اإلصالح  السبت ٦ ديسمبر ١٩١٣

احملروسة  السبت ٦ ديسمبر ١٩١٣

اإلصالح  االثن ٨ ديسمبر ١٩١٣

اإلصالح  االثن ٨ ديسمبر ١٩١٣

الرأى العام  الثالثاء ٩ ديسمبر ١٩١٣

احملروسة  السبت ١٣ ديسمبر ١٩١٣

الشعب  االثن ١٥ ديسمبر ١٩١٣

اإلصالح  الثالثاء ١٦ ديسمبر ١٩١٣

الشعب  الثالثاء ١٦ ديسمبر ١٩١٣

األهالى  اجلمعة ١٩ ديسمبر ١٩١٣
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اإلصالح فى أرمينيا

أخبار خارجية

سئلة األرمنية حديث مع مبعوث فرق كليا السابق بشأن ا

قانون الواليات اجلديد 

اإلصالحات فى أرمينيا

مسألة أرمينيا

سألة األرمنية : مشروع جديد ا

سألة األرمنية حل ا

مسألة اإلصالحات فى أرمينيا

من أجل األكراد واألرمن

تعديل قانون الواليات

تلغرافات خاصة من األستانة

بدون عنوان

١٧٢

١٧٤

١٧٦

١٩٠

٢١٣

٢١٤

٢٢٥

٢٢٨

٢٣٣

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٧

٢٣٨
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احملروسة  الثالثاء ٢٣ ديسمبر ١٩١٣

األهالى  األحد ٢٨ ديسمبر ١٩١٣

الشعب  الثالثاء ٣٠ ديسمبر ١٩١٣

مجلة العلوم االجتماعية  ديسمبر ١٩١٣

الشعب  اخلميس ١ ديناير ١٩١٤

العدل  اخلميس ١ يناير ١٩١٤

القبس  اخلميس ١ ديناير ١٩١٤

األهرام  اجلمعة ٢ يناير ١٩١٤

الشعب  اجلمعة ٢ يناير ١٩١٤

الرأى العام  السبت ٣ يناير ١٩١٤

القبس  السبت ٣ يناير ١٩١٤

القبس  السبت ٣ يناير ١٩١٤

اإلصالح  االثن ٥ يناير ١٩١٤
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اإلصالحات في األناضول الشرقى

مسألة اإلصالحات فى أرمينيا

أخبار خارجية

الدول وإصالح أرمينيا 

والية وان

أحوال السلطنة العثمانية

األكراد واألرمن

دارس فى الواليات الشرقية ا

اإلصالحات األرمنية

مشروعات اإلصالح فى أرمينيا

تركيا واإلصالحات

مسألة اإلصالحات فى أرمينيا

اإلصالحات التركية

٢٣٩

٢٤١

٢٤٢

٢٤٤

٢٤٦

٢٤٧

٢٥١

٢٥٢

٢٥٤
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٢٦٠

٢٦٧
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الرأى العام  االثن ٥ يناير ١٩١٤

الشعب  االثن ٥ يناير ١٩١٤

األهالى  الثالثاء ٦ يناير ١٩١٤

الرأى العام  الثالثاء ٦ يناير ١٩١٤

اإلصالح  األربعاء ٧ يناير ١٩١٤

مرأة الغرب  اخلميس ٨ يناير ١٩١٤

القبس  اجلمعة ٩ يناير ١٩١٤

القبس  السبت ١٠ يناير ١٩١٤

مرأة الغرب  السبت ١٠ يناير ١٩١٤

األهالى  األحد ١١ يناير ١٩١٤

الشعب  األحد ١١ يناير ١٩١٤

الشعب  الثالثاء ١٣ يناير ١٩١٤

العدل  الثالثاء ١٣١ يناير ١٩١٤
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إصالح األناضول الشرقى

اإلصالحات فى أرمينيا 

بريد أوروبا : اإلصالحات فى بالد األرمن

سألة األرمنية ا

انية فى آسيا الصغرى شاريع األ ا

سألة األرمنية ب تركيا وروسيا ا

وقف السياسى أخبار خارجية : ا

األستانة فى ٢٢ ــ اإلصالح

سائل الشرقية عقم الفكرة البيزنطية ا

مسألة أرمينيا ب روسيا وتركيا

مسألة اإلصالحات فى أرمينيا

الوظائف واإلصالحيون

احلكومة العثمانية واألرمن

٢٧٦

٢٨٠

٢٨١

٢٨٢

٢٨٣

٢٨٩

٢٩٠

٢٩١

٢٩٢

٢٩٣

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٧
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القبس  الثالثاء ١٣ يناير ١٩١٤

الشعب  األربعاء ١٤ يناير ١٩١٤

العدل  األربعاد ١٤ يناير ١٩١٤

األهالى  اجلمعة ١٦ يناير ١٩١٤

مرأة الغرب  اجلمعة ١٦ يناير ١٩١٤

الشعب  الثالثاء ٢٠ يناير ١٩١٤

اإلصالح  األربعاء ٢١ يناير ١٩١٤

اإلصالح  السبت ٢٤ يناير ١٩١٤

اإلصالح  السبت ٢٤ يناير ١٩١٤

الشعب  االثن ٢٦ يناير ١٩١٤

الشعب  الثالثاء ٢٧ يناير ١٩١٤

القبس  الثالثاء ٢٧ يناير ١٩١٤

الشعب  اخلميس ٢٩ يناير ١٩١٤
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الالمركزية فى تركيا ونظام الواليات اجلديد

ملكة العثمانية  مساحة ا

مقاطعة التجارة األرمينية

سألة األرمنية ا

بدون عنوان

اإلصالح فى األناضول

قاطعة األرمن وا

مسألة اإلصالحات

نواب األرمن

األرمن واالنتخابات

سألة األرمينية) دسائس الروسيا ضد الدولة العلية (تاريخ ا

فتور العالقات ب الترك واألرمن

إصالح األناضول

٢٩٨

٣٠٣

٣٠٨

٣٠٩

٣١١

٣١٢

٣١٣

٣١٤

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣٣٠

٣٣١

مرأة الغرب  اخلميس ٢٩ يناير ١٩١٤

مجلة العلوم االجتماعية  فبراير ١٩١٤

الشعب  األحد ٨ فبراير ١٩١٤

األهرام  األربعاء ١١ فبراير ١٩١٤

اإلصالح  السبت ١٤ فبراير ١٩١٤

اإلصالح  السبت ١٤ فبراير ١٩١٤

الشعب  االثن ١٦ فبراير ١٩١٤

الشعب  اخلميس ١٩ فبراير ١٩١٤

األهرام  السبت ٢١ فبراير ١٩١٤

اإلصالح  السبت ٢١ فبراير ١٩١٤

الشعب  األحد ٢٢ فبراير ١٩١٤

الشعب  األحد ٢٢ فبراير ١٩١٤

العدل  االثن ٢٣ فبراير ١٩١٤
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١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

األرمن واالنتخابات

السياسة الدولية

ما يطلب األرمن إلصالح حالهم

روسيا واإلصالحات األرمنية

شؤون عثمانية

شؤون عثمانية

مفتشو األجانب

األرمن واالنتخابات

إصالحات األناضول الشرقى

كاتبنا اخلاص لك  دار ا

سفير الروسيا واإلصالحات فى أرمينيا

سيحي اجتماع التجار ا

السياسة الدولية

٣٤٠

٣٤١

٣٤٢

٣٤٦

٣٤٧

٣٥٠

٣٥٢

٣٥٣

٣٥٤

٣٥٧

٣٦١

٣٦٢

٣٦٤

فتى العرب  األحد ١ مارس ١٩١٤

فتى العرب  االثن ٢ مارس ١٩١٤

األهرام  االثن ٢ مارس ١٩١٤

مرأة الغرب  الثالثاء ٣ مارس ١٩١٤

األهالى  الثالثاء ٣ مارس ١٩١٤

األهالى  السبت ٧ مارس ١٩١٤

فتى العرب  السبت ٧ مارس ١٩١٤

فتى العرب  األحد ٨ مارس ١٩١٤

الشعب  الثالثاء ١٠ مارس ١٩١٤

فتى العرب  االثن ١٦ مارس ١٩١٤

الشعب  الثالثاء ١٧ مارس ١٩١٤

فتى العرب  األربعاء ١٨ مارس ١٩١٤

فتى العرب  األحد ٢٢ مارس ١٩١٤
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µ±∞

١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

شئوون وشجون

االنتخابات فى السلطنة العثمانية

مستقبل تركيا آسيا

األكراد واألرمن

بدون عنوان

الدولة العثمانية

أخبار عثمانية : االنتخابات واألرمن

تصريح بطريرك األرمن بشأن هذه الفتنة 

قاطعة  محاكمة عزيز بك  أخبار مختلفة األستانة العلية : أخبار ا

حول فتنة بتليس

الروسيا وفتنة األكراد فى بتليس

جمعية االحتاد والترقى واألرمن

األستانة : حوادث بتليس

٣٦٧

٣٧٠

٣٧٩

٣٨٥

٣٨٦

٣٨٨

٣٩٢

٣٩٣

٣٩٤

٣٩٦

٣٩٨

٣٩٩

٤٠٠

فتى العرب  االثن ٢٣ مارس ١٩١٤

مرأة الغرب  اخلميس ٢٦ مارس ١٩١٤

مرأة الغرب  اخلميس ٢٦ مارس ١٩١٤

األهرام  اجلمعة ٢٧ مارس ١٩١٤

مرأة الغرب  السبت ٢٨ مارس ١٩١٤

الهالل  األربعاء ١ أبريل ١٩١٤

احملروسة  اخلميس ٢ أبريل ١٩١٤

الشعب  االثن ٦ أبريل ١٩١٤

األهرام  الثالثاء ٧ أبريل ١٩١٤

األهرام  اخلميس ٩ أبريل ١٩١٤

الشعب  اخلميس ٩ أبريل ١٩١٤

الشعب  األحد ١٢ أبريل ١٩١٤

الرأى العام  االثن ١٣ أبريل ١٩١٤
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µ±±

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

فتنة بتليس

بعوثان مجلس ا

بدون عنوان

حديث الصحف

مطامع روسيا

اإلصالحات العثمانية ومكانة العرب الذاتية

فتشون األوربيون فى األناضول ا

ال تكذبوا على الله والناس

فتشون األوربيون فى األناضول ا

اإلصالح فى األناضول

األرمن فى القدس

تقسيم آسيا الصغرى

بطريرك األرمن

٤٠١

٤٠٢

٤٠٤

٤٠٦

٤٠٧

٤١٣

٤١٥

٤١٦

٤٢١

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٤

٤٢٥

احملروسة  الثالثاء ١٤ أبريل ١٩١٤

الشعب  اجلمعة ١٧ أبريل ١٩١٤

فتى العرب  اجلمعة ١٧ أبريل ١٩١٤

الرأى العام  الثالثاء ٢١ أبريل ١٩١٤

أبابيل  الثالثاء ٢١ أبريل ١٩١٤

فتى العرب  األحد ٣ مايو ١٩١٤

الشعب  االثن ٤ مايو ١٩١٤

أبابيل  الثالثاء ٥ مايو ١٩١٤

الشعب  الثالثاء ٥ مايو ١٩١٤

اإلصالح  األربعاء ١٣ مايو ١٩١٤

اإلصالح  األربعاء ١٣ مايو ١٩١٤

أبابيل  اجلمعة ١٥ مايو ١٩١٤

اإلصالح  االثن ١٨ مايو ١٩١٤
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µ±≤

١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

الدفاع عن اإلمبراطورية العثمانية

ملكة اإلصالحات فى ا

بدون عنوان

دارس األرمنية ا

بطريركية األرمن والعسكرية

اإلصالحات فى األناضول

اإلصالحات ــ نحن أم أوربا ?

ملكة العثمانية اجلنسيات فى ا

بيان خطير

جمعيات األرمن واإلصالح

بدأ الروس بغزوة أرمينيا

روسيا حتتل مدائن أرمنية 

احلرب ب روسيا وتركيا

٤٢٦

٤٢٧

٤٣١

٤٣٣

٤٣٤

٤٣٥

٤٣٧

٤٤٣

٤٥٢

٤٥٤

٤٦٢

٤٦٥

٤٦٨

الشعب  االثن ١ يونية ١٩١٤

الرأى العام  السبت ٦ يونية ١٩١٤

اإلقبال  االثن ٨ يونية ١٩١٤

فتى العرب  األربعاء ١٠ يونية ١٩١٤

فتى العرب  اخلميس ١١ يونية ١٩١٤

اإلصالح  السبت ١٣ يونية ١٩١٤

اإلصالح  السبت ١٣ يونية ١٩١٤

نار  الثالثاء ٢٣ يونية ١٩١٤ ا

اإلقبال  االثن ٦ يولية ١٩١٤

األهرام  الثالثاء ٧ يولية ١٩١٤

مرأة الغرب  اخلميس٥ نوفمبر ١٩١٤

مرأة الغرب  اجلمعة ٦ نوفمبر ١٩١٤

احملروسة  األحد ٨ نوفمبر ١٩١٤
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١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

سقوط قلعة بقرب أرضروم

انيا والدولة العثمانية أ

أقوال الصحف حول أرمينيا

ثورة األرمن فى تركيا

روسيا وتركيا

فى بتليس

األرمن واحلرب

٤٧١

٤٧٤

٤٧٨

٤٨٠

٤٩٥

٤٩٩

٥٠٠

مرأة الغرب  الثالثاء ١٠ نوفمبر ١٩١٤

احملروسة  اخلميس ١٢ نوفمبر ١٩١٤

األهرام  اجلمعة ١٣ نوفمبر ١٩١٤

مرأة الغرب  اجلمعة ١٣ نوفمبر ١٩١٤

احملروسة  اجلمعة ٢٠ نوفمبر ١٩١٤

احملروسة  الثالثاء ٢٤ نوفمبر ١٩١٤

احملروسة  األحد ٢٩ نوفمبر ١٩١٤
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