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أيـدى عـدد من مـعـارفى  وهم ال يـعـلـمـون مـا فيـهـا فـركـبت الـبـحـار  واجـتـازت الـبرارى
والقفـار تارة فى البواخر وطـوراً مع القطار  والذى أرسـلها إلىَّ خائف علـيها وعلىَّ  أما
كيف حصلتُ عـليها  وكيف جنت من خزائن األسـرار حتى تيَّسر نـشرها فى هذه الديار ?
فـذلك سرّ ال يـعـرفه إنسـان  ألن فى إفـشائه مـوت كـثيـرين ـ والعـيـاذ بالـلَّه . وهـذا الكـتاب
خـطـته يد الـسـلطـان مـراد ب الـسـاعة األولى واخلـامـسة مـن صبـاح يـوم جمـعة . وال أدرى
ا أعلم أنه من عهد قريب وجل ما علمته أنه كتب على األوراق البيضاء تاريخ الشهر وإ
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أال ربَّ نصح الباب دونه
وغش إلى جنب السرير معلَّق
هذا تعريب الكتاب الذى كتبه
مـؤخــراً الــسـلــطـان مــراد اخلـامس
إلى السلطان عبد احلميد القابض
ُـلـك  ويـتــضح من عــلى زمــام ا
مــطــالــعــته أنه كــتــبه وهــو ســجـ

الــــــظــــــلم والــــــغــــــدر فـى ســـــراى
چــــيــــراغـــان «عــــلى قــــطع أوراق
مـــــــنـــــــثــــــــورة وبـــــــأواخــــــــر أقالم
مـكسـورة» وقـد وصـلت نـسـخة
هـذا الــكـتـاب إلىَّ بـعـد أن رحـلت
رحـلـة طـويـلـة وبـعـد أن مـرَّت ب
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وأسـأل حـضـرة وطـنـيـنـا الـفـاضل زعـيم األحـرار خـلـيل أفـنـدى غـا أن يُـتـرجـمه إلـى الـلـغة
الفرنساوية  ويـنشره فى جريدته الكرواسـان  لتعلم أوربا أن آل عثمان فـيهم بقية شهامة
وعدل ; ولـكن تلك البـقية فى أعـماق السـجون وحتت مفـاتيح احلجـر والتضـييق ثم أحفظ
جلريدتى حق األولـية فى احلصول على هـذا الكتاب  وأسأل اجلـرائد العربيـة التى تنقله أو

شير بهذا االعتراف وهذا نص الكتاب . تُشير إليه أن ال تبخل على ا
ـصائب الـتى أُصـيـبت بـهـا دولـتنـا قـد أوجـبت تـأثـر األشخـاص الـذين تـعـيَّـنوا أخى ـ إن ا

الـــــتى تُـــــوجـــــد عـــــادة فـى أوائل
الــــــكـــــــتب وأواخـــــــرهــــــا  وأن
الـسلطان الـسج انتزع األوراق
ـا ــوجــودة فى قــرآن لـديـه  و ا
زادنى ســروراً بــهـذا الــكــتـاب أن
مـــرســــله إلىَّ يــــقـــول فى كــــتـــابه
ـثل اجـتـهادى اخلـصـوصى: « و
لــلــحــصـول عــلى هــذا الــكــتـاب
وتــمـكــنى من ذلك  ســأجـتــهـد
ألوصل نسخـة من كتابكم « سر
ـلكـة » إلى حضـرة ولى العـهد ـ

إن شاء اللَّه».
وإنى مهـتم بنـقل الكـتاب إلى
الـــلــغـــة اإلنــكـــلــيـــزيــة  وأرجــو
حضـرة صـديقـى الفـاضل األمـير
أمـــ أرسـالن صـــاحـب كـــشف

الـنـقـاب أن يـنـقلـه إلى جـريدته 
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ـتـداولـة بـيــنـهم  هـو أن الـشـدة الـتى عُـومل بـهـا تـمـكـنت من الــوقـوف عـلـيه من األخـبـار ا
األرمن فى والية بـتـليس بـلـغت أخبـارهـا أوربا فـطلب الـسـفراء من جاللـتـكم بيـان احلـقيـقة

فأقدمتم على تكـذيبها . وعليه أرسلت هـيئة حتقيقيـة مؤلَّفة من بعض مأمورى األجانب 
فأثبـتوا وقوع أنـواع من اجلرائم بل تمكـنوا من القـبض على بعض أوراق يُـستفاد مـنها أن ما
ـا وقع بإرادة سنية  وعلـيه هاجت األفكار العمـومية وتألَّفت جلان وقع فى تلك األنحاء إ
شــتى فى أوربـا أهــمــهـا فى مــديـنــة لـنــدن تــوالت بـهــا االجـتــمـاعــات وتــكـرَّرت من قــبـلــهـا
االلتماسات إلى احلكومة اإلنكليزية  فأقدم اإلنكليز على التداخل وتبعت فرنسا وروسيا
مسلكهم  وباشتراك الدول الثالث وُضع تقرير ورُفع إلى جاللتكم للتصديق عليه مع أن

محتوياته مضرة باستقالل الدولة .
وخالصة مـا بلغ مسامعى عن هذا التقريـر  أنهم يطلبون جمع الواليات أرزروم ووان
وبتليس وخربوط وسيـواس إلى إدارة واحدة  ووضع نظامات مخـصوصة بها  وترتيب
مجالس مـخصـوصة فى مراكـز الواليات واأللـوية أكـثرها من األجـانب للـنظارة عـلى إنفاذ

للمحافظة علىَّ وأمروا بالتشديد
فى مـــــضـــــايـــــقـــــتى مـع عـــــمــــوم
عائـلتى فـحمـلهم تـأثرهم على
جتسُّس احلوادث احلاضرة وإيراد
ذكـرها فى خالل اجـتـماعـاتهم
سـتـقـبل الوطن إمـا الهـتمـامـهم 
ـــســتـــقــبـــلــهم أو الهـــتــمـــامــهم 
الـــذاتـى. فــــانـــتــــشــــرت أخــــبـــار
احلـــوادث األخـــيـــرة بـــ هــؤالء
احملــــــافـــــظـــــ واخلـــــدم  حـــــتى
وصـــــلت إلـىَّ . ومـــــجـــــمل مـــــا
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وتعـلم أيضـاً أن هـذه األحوال أوجـبت أخـيراً شق عـصا الـطـاعة  ورفع لـواء الـعصـيان فى
قـطعـة الرومـلى  وكان عـليـنا أن نـستيـقظ وقـتئذٍ  ونـهبّ من غـفلـة رقادنـا ونتخـذ الذرائع
ـظالـم  وتـقرَّرت اإلدارة اجلـديـة والـسـريـعـة  فـأهـمـلـنـا األمـر وسـرت شـعـلـة إيـقـاع هـذه ا
الـعـرفـيـة بال مـوجب فى األسـتانـة  وبـقـيت إلى يـومـنـا هذا  حـيث لـو فـرض وجـود مـعذرة

ــذكـورة أحــكــام الــنــظــامــات ا
وتــــــألـــــيف مــــــجـــــلـس عـــــام فى
األســـتــــانـــة مــــؤلَّـــفـــاً أكــــثـــره من
األجـانب أيضـاً  ويكون له حق
النـظارة الـعمـومـية إلى غـير ذلك
من اإلشــاعــات الــتى ال تُــضـارع

السابقة أهمية .
أخى ـ يجب علـينا أن نتحرَّى
األســبـاب الـداعـيـة لــتـهـيُّج أوربـا
وتــداخـلـهـا فـى داخـلـيـتــنـا لـنـقف
على الـدواء الناجع . أنـت تعلم
رحوم الـسلطـان عبد الـعزيز أن ا
نهج فى اإلدارة نـهجـاً سيـئاً حتى
أواخر سـلطـنته  فـأسقط اعـتبار
ـالى  وتعـلم أن كل ما الدولـة ا
ـا ـالــكـنـا  تــعـهَّـدنـا بــإجـرائه فى 
دنـية ويُـوجب تـقدُّم تدعـو إليـه ا
الــبالد لم تـنـجـز مــنه شـيـئـاً سـواء
كـانت رسـمـيـة أو غـيـر رسـمـيـة.
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اإلدارة العـرفـية ودواويـن احلرب وبـعض احملـاكم أيـضاً بـحـبس ونفـى اآلخرين  وتـعـاقبت
أوامـر الـسَّـراى وبـاب الــسـر عـسـكــريـة ونـظـارة الـضــابـطـة وضـابــطـة بـيـوغـلـى وبـشـكـطـاش
ـظالم  فُفقد من اخللق عدد عظيم عدا عمن أُغرقوا فى البحر واسكودار معلنة بإجراء ا

إلعالنها وقـتاً ما فال يُـوجد عذر
لــــدوامــــهــــا ثـم أعــــطــــيت أهم
واردات اخلــزيـــنـــة إلى فـــريق من
األراذل  لــيـــتــجــسَّـــســوا اخلــلق
ويــعــرضــوا مــا يــتــفــوَّه به الــنـاس
بـحق جـاللـتــكم  فـكــانت هـذه
الـــــوظــــائـف وســــيــــلـــــة لــــزيــــادة
سـرورهم  فأخـذوا فى اختالق
ــا يــرفــعــون كل يـوم األكــاذيب 
من الــتــقـــاريــر حــذراً من ضــيــاع
رواتــــبـــــهم إذا تـــــأخــــروا يـــــومــــاً
واحـــداً وأنـــتـم تـــعـــلـــمـــون كم
خـرب عـلى يـدهم من الـعائالت
وكم فـنـى من الـرجــال  وكـيف
أصــــبح األهـــالى يــــنـــظـــرون إلى
الـدولـة بـغـيـر اطـمـئـنـان وبـقـلوب
واجــــفـــة ? وهــــذا وحــــده كـــافٍ
خلــراب أيـــة دولـــة كـــانت . ولم
يقف األمـر عند هذا احلد بل عمَّ
الــــظــــلم  فــــصــــدرت أحــــكـــام
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بـاحـثة الـتى يُـشيـر إلـيهـا الـسلـطـان مأخـوذة عن تـقريـرات احدى ( ١ ) سأنـشـر فى عدد قـادم نص تـلك ا
بعوثان» . جلسات «مجلس ا

شير )  ( محرر ا

أو أُلــقــوا فى اآلبـار وادُّعـى أنـهم
قـــد فـــروا هـــاربــ . كـل هــذا 
باحثـة التى جرت فى يُذكرنى بـا
ـا بــلغ ــبــعــوثــ (١)  مــجــلس ا
أفـــراده  طــرح عــدد مـن طــلــبــة
الـــعـــلــــوم فى الـــبــــحـــر . فـــهـــذه
األعمـال جمـيـعهـا أعمـال منـتقم
ُـلك  بل جـبـار مـا جـاء لـعـمار ا
تخريبه . وال بدع إذا قلَّت جرأة
ُــجــاهـــرة بــالــقــول الــنــاس عـن ا

احلق وفتحت أبواب الرشوة 
وال جرم أن البـاب العالى وسائر
الـدوائــر تُـصـبح واحلــال عـلى مـا
ذُكـــر اســـمــــاً بال مُـــســـمَّى  وأن
تنـحصـر اإلدارة جميـعهـا بسراى

ـأمـوريات ـزايـدة عـلـناً فـى الـسَّـراى علـى ا ـثـابـة اخلـدم وجتـرى ا يـلـديـز  ويـكـون الـوزراء 
واالمــتـيـازات وأن يــعم اخلـراب أصـول الــدولـة وفـروعـهــا  وأنـتم تـعــلـمـون أن الــسـلـطـان
رحوم عـبد العزيـز كان يتـناول من اخلزينـة ٧٥ ألف ليرا شـهرياً . وأخيـراً  ح جلوسى ا

ـالـيـة  تـركتُ مــنـهـا ١٥ ألف لــيـرا  وتـركتُ أيــضـاً جـمــيع األمالك الـســلـطـانـيــة خلـزيـنــة ا
وتـعلـمون أن واردات الـدولة كـانت وقتـئذ أكـثر من وارداتـها الـيوم ألنه لم يـكن قد انـفصل
هم بـداعى سوء اإلدارة الـتى وقـعت . ومع ذلك أبلـغتم تـخصـيصـاتكم إلى عـنهـا القـسم ا
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ا أن جميع القرى والقصبات والويركو* واحليوانات وسائر التكالـيف العائدة للخزينة . و
العائـدة للـدولة تُـؤدى أنواع الـرسوم والتـكالـيف األميـرية  وتتـحمل من جـهة ثـانيـة مظالم
أمـورين والضـابـطة  ولـدى انتـقال األهـالى خلدمـة األراضى السـنيـة ال يُكـلفـون شيـئاً إالَّ ا
ـــواشى  كـــاد اخلــراب يـــعم بالد الـــدولــة ــزروعـــات وبـــعض رســوم ا أداء اخلــمـس عن ا
وينحصر النـجاح بالقرى التابعـة إلدارة األراضى السنية وتكاد البالد تُـصبح مزرعة والتبعة
زُرَّاعـها  فـإن الـزُرَّاع فى األراضى السـنـية ال يـتحـمَّـلون شـيـئاً خـارجاً عـن درجة اقـتدارهم
رتكب حالة كون األهالى الذين حتت إدارة الدولة رأسـاً يتحمَّلون ما ال يُـطاق من مظالم ا

٩٥ ألـف لـــيــــرا شــــهـــريــــاً  ولم
ـا عقـد  من الشـركات تـكتـفوا 
اخلـــفــــيــــة مع الـــتــــجـــار وإدارات
االلـــتــــزام  بل شــــكــــلـــتم إدارة
األراضى الـسـنـيـة فـجـعـلتم إدارة
خـــاصــة ضـــمن إدارة عــمـــومــيــة
وحـكومـة مـستـقـلة وجـعـلتـمـوها
مــنــزَّهـــة عن الــتــكـــالــيف ضــمن

احلكومة .
الـــعــثــمــانــيــة فــأحلــقــتم بــهــذه
ــــنـــاجم اإلدارة كـل األراضى وا
ـنـافع ـهـمـة الـتى تـأتى اخلـزيـنـة  ا
جـمة . ومع أن األوقـاف نـفسـها
مـكـلَّـفـة بـبـعض الـتـكـالـيف لـبيت
ـال  فقـد منعت عن األراضى ا
الـــــســـــنـــــيـــــة رســـــوم األعـــــشــــار

* رسوم األعشار والويركو = ضرائب األراضى واحلرف.
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من أقدم عـلى هذه األعمـال الفظـيعة حتت احملـاكمة  وتـعي أشـد عقاب له بـدالً من إنكار
ـمـلـكة الـفظـائع الـتى حـدثت وإخـفـائـها . وأن ال نـصـر عـلى اتـباع االسـتـبـداد الـذى أدى با
والدولـة إلى هذا احلال . بل نسرع إلعادة القانـون األساسى  ومن العجب أالَّ يخطر هذا
الفـكر على البـال وأن يعتاض عـنه بأفكار سـقيمة وأعـمال دنيئة تـضحك منهـا أوربا وتبكى

األمة معاً .
أخى ـ إن األحوال قد ساءت وزمن الـظلم واالستبداد مـرَّ  وما بقى أحد يغـترُّ بالكذب

الـــذيـن سُـــلـــمـت إلـــيـــهـم مـــهـــام
ـــــا أن اإلدارة واألعــــــمــــــال  و
واردات اخلــــزيـــنـــة تُــــنـــهب ســـراً
وعُــمَّـال الــدولــة يـعــمـلــون عـلى
إبـادة الرعـيـة وال يـفـتـكرون إال
ـــا يُـــحـــصــــلـــونه ألنـــفـــســـهم .
ــالك الــدولــة رمــاداً أصــبــحـت 
والـتـبـعـة فى ضـنك شـديـد  وما
ـظـالم الـتى تـرك نـوع مـن أنـواع ا
يخـجل منـها آلـنا الـكرام فى نـظر

تـاريخ إال وأقدم على إجـرائها 
فـــزاد اضــطـــراب اخلــلـق  وبــلغ

مــنــهم الــيــأس أقـصـى درجـاته 
سألة األرمينية قد ظهرت وإذا با
لــــلـــعـــيـــان  فـــكــــانت خـــاتـــمـــة
األحـــــــزان ولــــــقـــــــد كـــــــان من
ـسـئـلـة إجراء ـنـاسب فـى هـذه ا ا
بعض التدابير  وذلك أن يُؤخذ
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أخى : لقـد أبعدتَ عـنكَ جمـيع أرباب احلمـية الصـادق للـدولة والوطن  وسـلَّمتَ زمام
الـدولة والـسلـطنـة ألدانى النـاس الذين ال يـبـحثـون إال عن منـافعـهم الشـخصـية . وال أنـكر
أنكَ أنت قـد اهتـمـمت بـجـميـع األمور  حـتى حـصـرت إدارة الـدولة بـشـخـصكَ وتـوقفت
األعـمـال كبـيـرهـا وصغـيـرهـا على إرادتكَ . غـيـر أن هـذا الفـكـر مـضرُّ بـإدارة الـدولة  وال

والـــنــفـــاق  ويــحـــتـــمل الـــظــلم
والــعــنف  فــدع عــنك الــغــفــلـة
وجتــنَّب ســـوء الــفــكـــر  وانــهج
ـا تؤول ـاً وتُمـعن  مسـلـكاً قـو
ـا ــمـلــكـة  إلـيه حــالـة الــدولـة وا
يـعــود ضـرره عـلى آلــنـا  وأبـعـد
من حـــــولكَ كـل مـــــنــــافـق مــــراء

لَّةِ . تص دم ا
ا وأعلـم أن اخللَّ الوفى لـنـا إ
هــو األمـــة  وأنـه ال يــدفـع عـــنــا
الـعـنـاء إال اتـفـاقـهـا . ثم جتـنب يا
أخى الـــكـــذب والــظـــلم وأســرع
إلى إصالح اإلدارة فـإن هـذا هـو
الـذى يـسـرّ تبـعـتـنـا ويُـرضى األ

األوربية .
أخى : كــــتــــبتُ لك قــــبالً أن
اخلـــلـق ال يُـــحـــكـــمـــون بـــاجلـــبـــر
والظلم  وقـد علَّمتكَ احلوادث
األخــيـــرة صـــدق هــذا الـــقــول .
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ادُّعى عليـهم به من التفـوُّه بحق جاللتك  فـيقعون ولـو أبرياء حتت طـائلة العـذاب الشديد
الذى يُبكى عالم اإلنسانية .

ـرُّ مرَّ الـسـحاب واحلـال كثـيـرة اخلطـارة ولـيس لكَ سبـيل إلى الـسالمة أخى : الزمـان 
والــنـجــاح إال بـإعــادة الـقـانــون األسـاسى الــذى طـنــطـنت به اجلــرائـد أعــوامـاً كــأنه إحـسـان
بـعوثـان وأحيى سـلطـانى ثم أُلغى لـغـير سـبب إالَّ غايـة البـقاء عـلى االسـتبـداد . فاجـمع ا
ـا أمـكن من الـسـرعـة  وال تـمـنع ـنـكـسـرة بـالـتـلـطـيف واسع فى حتـسـ اإلدارة  قـلـوبـهم ا
عارف والوقوف على عدين للجلوس على كرسى الـسلطنة من آلنا من حتصيل العلوم وا ا
أحوال الرعـية ومداخل الـسيـاسة ومخـارجها  فـإنكَ باحلجـر علـيهم فى سرايـاتهم حتجب

ــكـن لــفـــرد مــا إتـــمـــامه  وقــد ُ
أوجب انحطاط الدوائر الرسمية
وتـعـطـيـل أمـور الـدولـة وتـسـلـيط
ــابـ ـوجــودة فـى ا احلــشــرات ا

عـــــــــــلــى جـــــــــــمـــــــــــيـع اإلدارات
والـواليات. والـتـاريخ يُـثـبت أن
السَّراى السـلطانية كانت مدرسة
ــــعـــــارف والــــفـــــنــــون لـألدب وا
واإلدارة . وقـــد أصـــبــحت اآلن
ـسـلك الـذى نـهـجـته مـلـجاءً * با
لألشقياء الذين يجرون فى نفس
الــسَّـراى أنــواع الــعــذابــات بـحق
األبـريــاء الــذين يُــقــبض عــلــيـهم
بــواســطــة اجلــواســيس  ويُــؤتى
اب الستجوابهم عما بهم إلى ا

* الصحيح : ملجأ .



π∞

ناصب  وال كاتب واسـتخدمـهم فى ا وتقدُّم الـبالد ومجـاراة العصـر . فابعث بـهم إلى ا
تمنعهم من االختالط وال تخف  منهم فإن اجملادالت الشخصية قد مرَّ زمانها والزمان قد
ـواعـيـد  وال ـاضـيـة لن تــرجع . واعـلم أن إصالح اإلدارة ال يـتـم بـا تـغـيَّـر  واألحــوال ا
بالـتدابـير السـقيـمة  وأن أوربا ال تـنخـدع وال تسكت بـعد  وأن األمـة العثـمانـية ال ترضى
ببقـاء القد على قدمه  وإذا كان مركز اإلدارة قـد اختل  ولم يبقَ لكَ من تعتمد عليه أو
ركزية تأتمن جـانبه من األصدقاء واألغـيار والتبعـة واألجانب  فمن العـبث ترك اإلدارة ا
ـأمورين والـقـومـيـسـرية عـلى هـذا احلـال واالهـتمـام فـقط بـإصالح الـواليـات . إن إرسـال ا
وغيرهم بـألقاب مـتنوعـة ال يجدى نفـعاً وال يدفع ضـراً . وال ينجم عـنه إال إضاعة الوقت

عبثاً واستهزاء العالم .
أخى : أسرع فى مـعاقـبة الذين ارتـكبوا الـفظـائع بحق األرمن أيَّاً كـانوا وأسرع بـاالتفاق
مع مبعـوثى األمة وأركان الدولة فى إجراء التدابير اجلـدية التى تنقذ الدولة من االنقراض
ثم اتــرك االســتــبــداد واجــتــنب ســوء اإلدارة والغ إدارة األراضـى الــســنــيـة وأعــد أمـالكــهـا

للخزينة واجعل مرتبات جاللتك على قدر حتمُّل اخلزينة
ـنهج الذى أبُينه لكَ  واعلم أنكَ إذا لم تفـعل فإنكَ تسوق الدولة واألمة أخى : اتبع ا
مـن مصـيـبـة إلى أعـظم حـتى تُـؤدى بـهـا إلى احملـو واالنـقـراض  وتـثـبت فى تـاريـخـنـا نـقـطة
سـوداء ال تمحـى حتى القـيامـة ـ هذا مـا أقدمتُ عـلى كتـابتهِ إلـيكَ على أوراق مـتعـددة بقلم
لة واستودعته حميتكَ السلطانية للنظر والعمل به إن شاء اللَّه . مكسور قياماً بحق نعمة ا
انتـهى نص الكتـاب  وإنى أنتظـر أن يقول رصـفائى قولـهم فى صحتـه وعدمها  ولـكننى
أقول قولى اآلن  وهـو أننى لم أُغيـر حرفاً من التـرجمة األصـلية وأن اإلنشـاء نظيـر الطعام

لوك األصلى والكالم اخملترع والسالم . والكاتب اجمليد اخملتبر يقدر أن يُميز ب كالم ا

ـعــرفـة  وتـمـنـعـهم عـنـهم نـور ا
من حتـــــصـــــيل الـــــوســــائـل الــــتى

ُلك  يتـمـكَّنـون بـها من عـمـار ا


