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فى خــامس عــشــر اجلــارى  أُلــقى خــطـاب
ـلـكـة فـكـتـوريـا عـلى مـجـلس األعـيـان جاللــة ا

والـنـواب فى أول اجـتمـاعه بـعـد االنتـخـابات 
وقد جاء فيه ما ترجمته :

يا حضرات النبالء والسادة الكرام :
إن الـبالغـات الواردة من الـدول األجـنبـية 
تـؤكد لى حـسن أميـالهم  ويـسرنى أن أُبـلغكم
بـأنه لم تـطـرأ مـشـاكل دولـية يُـخـشى مـنـهـا على
سلم أوربا فى أى جـهة كانت  وقد انحسمت
احلروب بـ الص والـيابان الـتى كانت التزال
قائمة فى وقت اجـتماع اجمللس السابق  وعُقد
بـيـنـهـما صـلح أؤمل أن يـكـون راسـخـاً . أمـا أنا
فـقد الـتزمت احلـيادة الـتامـة وقت احلرب  ولم
أبدِ عمالً إال مـا ظننتـه حاسماً لـلحرب  وإننى
أتـأسف غـايـة األسف من وقـوع أبـشـع الفـظـائع
ـبـعـوثـ اإلنـكـلـيـز فى جـهـة فـوكيـان من عـلى ا
الـصـ  ولـكنـنى قـد اتـخـذتُ الـطـرق الـفـعَّـالة

لعقاب اجملرم .
وطــرأت اضــطــرابــات داخــلــيــة فى جــهــات
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ـالك الـدولـة الـعـلـيـة  وحصـلت أرمـيـنـيـة من 
فــيــهــا فــظــائع كــدَّرت عــواطف األ األوربــيــة
لكـتى خصـوصاً  ولذلك سيـحيـة عمومـاً و ا
أشار سفـيرى بـاالحتاد مع سفـير قـيصر الـروسيا
وســفـيـر رئــيس اجلـمـهــوريـة الــفـرنـســاويـة عـلى
حكـومة الـسلطـان باإلصـالحات التـى رأوا أنها
نع حـصـول فشل مـثل هـذا ثـانيـةً  وقد الزمـة 
أخذ جاللـة السـلـطان فى إمـعان الـنظـر فى تلك
طـالب  وأنا منتـظرة بغايـة التشوُّف مـا يستقر ا

رأيه عليه .
ولـقـد أبُـلغـت أن مجـلس عـشم اخلـيـر برأس
الـرجاء الـصالح  رغب انـضمـام أرض بشـوانا
ـستـعمرة  فـوافقت على ذلك الـبريطـانية إلى ا
بشرط أن يكفل هذا االنضمام مصالح رعاياى

الوطني فى أراضيهم وجتارتهم .
وفى ختامه  خاطبت األعيان والنواب بأن
ـــطــــالب األصــــلح تــــأجــــيل الــــنـــظــــر فى كـل ا

عروضة إلى فرصة أخرى اهـ . ا
وقد وافـتـنا الـتلـغـرافات الـعمـومـية بـعد ذلك
ـلـكة عـلى خـطـابـها بـأن اجمللس أجـاب جاللـة ا

جواب إقرار وقبول .
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وافتنا التلـغرافات منذ أيام بأن جناب اللورد
ـملـكة البـريطانـية قال سالسـبرى رئيس وزراء ا
فى خــطـبـة له عـلـى مـجـلس الــعـمـوم إن جاللـة
الــسـلـطــان يُـخـطئ خــطـأ عـظــيـمــاً إذا لم يـعـمل

بنصائح الدول الثالث .
وقـد جاءتنـا جرائـد البريـد األخيـر بنص هذه
اخلـطـبة الـتـى ألقـاهـا عـقب تـالوة خـطبـة جـاللة
لـكة  وهـا نحـن نأتى لـلقـراء عـلى ملـخصـها ا
وضوع واعدين بالـعودة إلى الكالم فى هذا ا

تعقيباً على هذه اخلطبة قال جنابه :
يلوح لى  أن سبب تـأجيل جاللة السلطان
ـطـلـوبـة هـو خـوفه الـعـمل بـهـذه اإلصالحـات ا
عـلى استـقالل بالده  وهـو ميل شـريف يجب
احتـرامه  ولـكن ال يخـفاكـم أن استـقالل هذه
الـــدولــة لـــيس ذاتـــيـــاً لـــهــا  بـل هــو مـــكـــفــول
عاهدتىّ برلـ وباريس  فهو حينئذ استقالل
مبنى على أن بـقية الدول تؤيده  ولكن الدول
صـارت اآلن تـخـشى عـلى أن تـأيـيـدهـا لـلـدولـة
الـعـلـية لـيس إال احملـافـظـة عـلى آالت ال تـشـتغل
لـرفـاهــيـة وتـقــدُّم اجلـنس الـبــشـرى  بل حتـدث
لل والنحل التى كانت الضغائن والتفريق ب ا
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آفة الدولة العثمانية منذ أجيال .
وإن أوروبـا أيـدت الدولـة الـعلـيـة  وكـفلت
اسـتـقاللـهـا  ولـكـن بالـشـروط الـتـى اقـتـرحـتـها
وبــيـنـتـهـا  حــتى ال يـأتى تـأيـيــدهـا بـضـرر عـلى
ا تُـفيـده  ثم قال : وإن النـوع اإلنسـانى أكثـر 
ـنهج دوام بـقـاء شوكـة السـلـطان يـتوقَّـف على ا
ـلكـته  فـإن كـانت األجـيال الذى يـنـهـجه فى 
تـتــعـاقـب وصـراخ الــشـقــاء يـتــعـاقب من أنــحـاء
البالد الـعثـمـانيـة  فالشك أن جاللة الـسلـطان

يعرف أن أوروبا تسأم تأييد استقالله بالقوة .
ولــقـد أوضـحت احلـكـومـة الــعـثـمـانـيـة أنه ال
لكة ترغب تأييد السلطنة العثمانية مثل تُوجد 
حكـومة إنكـلترا  ونـحن كذلك جمـيعاً نرغب

ـملـكـة الـعـثـمانـيـة ودوام اسـتـقاللـها  سالمـة ا
ولــكن جاللــة الــســلــطــان يُـخــطئ إذا لـم يـقــبل
مــســاعـدة الــدول ونــصـائــحــهــا  السـتــئــصـال
ـــالـــكه اهـ عـــوامل الـــفـــوضى والـــضـــعف من 

ملخصاً .


