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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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ذابـح احلمـيـدية (١٨٩٤ ــ ١٨٩٦) . ـرحلـة بـأجـزائهـا األربـعـة حقـبـة ا تـسـتعـرض هـذه ا
ـثـابـة الـفـصل األول احملـورى فـي مـخـطط الـنـظـام الـعـثمـانـى السـتـئـصال ـذابح  وتُـعـد هـذه ا
األرمن ونـفـيــهم وإبـادتـهم عــلى امـتـداد فـضـاء الــدولـة الـعـثـمــانـيـة . وجتـدر اإلشـارة إلى أن
ادة «٦١» مـن مـعـاهـدة برلـ ١٨٧٨ مـن كـونـها ـوجـب ا الـقـضـيـة األرمـنـيـة قد تـصـاعـدت 
ادة عـلى ما يلى : مشـكلـة محلـية عـثمـانية إلى صـيرورتـها قـضيـة دولية . وقـد نصَّت هـذه ا
«يـتـعــهـد الـبــاب الـعـالـى  وبـدون أى تـأخــيـر  بـإدخــال الـتـحــسـيـنــات واإلصالحـات الـتى
تطلبات احمللية فى الواليات التى يقطنها األرمن  وضمان أمنهم جتاه الچراكسة تستلزمها ا
واألكـراد  كـما يـتـعـيَّن عـلى البـاب الـعـالى من حـ آلخر أن يُـحـيط الـقوى الـكـبـرى ــ التى

ستقوم باإلشراف على تنفيذ اإلصالحات ــ علماً بأى أمر يتعلق بذلك» .
شكلة األرمـنية وإدخالها فى ا تـمثلت اإليجابـية الوحيدة لـلمادة «٦١» فى تدويلهـا ا ور
ادة «٦١» داءً لألرمـن العثماني صلب الدبلومـاسية األوربية . وفيـما عدا هذا  أضحت ا

ولـيــست دواءً ألوجــاعــهم ; فــقـد وأدت حُــلم «حــكم ذاتى» لألرمـن  وعـهــدت بــتـنــفــيـذ
اإلصالحات لإلدارة الـعثـمانـية ومسـئولـية أوربـية جـماعـية دون إشـراف مبـاشر أو ضـمانات
ـادة تدخالً أوربياً سـافراً فى شأنها دولـية جادة . واألسوأ  اعتـبرت اإلدارة العثـمانية هذه ا

الداخلى ودليالً على زعزعة الوالء األرمنى لها .
ـادة «٦١» ويالت وويالت عـلى األرمـن الـعـثـمـانـيـ ; إذ أن مـجرد هـذا  وقـد جـرَّت ا
مطالبتهم بـتنفيذها  أدخـلهم فى مواجهة مع الـنظام العثمـانى تمخض عنها نـشوب سلسلة
ـذابح إبـان منـتـصف تـسعـيـنيـات الـقرن الـتـاسع عـشر . وعـلى مـدار عامـ عـقب إبرام من ا
مـعـاهـدة بـرل ١٨٧٨  لم تُـنـفـذ اإلدارة الـعثـمـانـيـة ما وعـدت به من «إصـالحات» لألرمن
ادة ا اضـطـرهم إلى االسـتنـجـاد بالـدول األوربـية الـتى قـبلت مـراقـبة تـنـفيـذ ا الـعثـمـانيـ  

«٦١» بغية تفعيلها .
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وقَّـعـة عـلى مـعـاهـدة بـرل : وفـعالً  أرسل سـفراء الـدول األوربـيـة الـست بـاألسـتـانـة ا
ـانيـا  النـمـسا ــ اجملـر  إيطـاليـا مـذكرتـ مشـتـركتـ للـباب روسـيا  بـريـطانـيا  فـرنسـا  أ
العالى فى ١١ يونية ١٨٨٠ وفى ٧ سبتـمبر ١٨٨٠ بحتمية تنفيذ اإلصالحات سريعاً حسب
االحتيـاجات احملليـة للواليات األرمـنية الـست باألناضول الـشرقى وكبح جمـاح التجاوزات
الكردية ضـد األرمن حتت اإلشراف الدولى . بـيد أن اإلدارة العـثمانـية لم تلـتفت إلى هات

ذكرت مسـتغلة التـحوالت والتوازنات الـدولية التى شهـدها النصف األول من ثمـانينيات ا
القرن التاسع عشر . 

فى هذا السياق  فقد األرمن العثمـانيون ثقتهم فى روسيا القيـصرية منذ عدول قيصرها
سيـحية الـعثمـانية  الكـسنـدر الثالث (١٨٨١ ــ ١٨٩٦) عن إسـتراتيـچية حـمايـة الشعـوب ا
ادة «٦١» . بـيد أن ـسيـحيـة . ولذا  راهن األرمن عـلى بريـطانـيا لـتنـفيـذ ا وكـذا البـلقـانيـة ا
طـالبة بـاإلصالحات األرمنـية دوليـاً حتي ال تتـخذها انـيا قد أشـارت على بريـطانيـا جتنُّب ا أ
ـاثـلة في إقـلـيمىّ األلـزاس واللـورين الـفرنـسـي الـلذين فـرنسـا سـابقـة وتُنـادى بـإصالحات 

انيا من فرنسا إثر احلرب السبعينية (١٨٧١) . احتلتهما أ
ولـهـذا  أمـر رئـيس الـوزراء الـبــريـطـانى جالدسـتـون (١٨٨٠ ــ ١٨٨٥) سـفـيـر بالده فى
األسـتـانة الـلـورد جوشـ فى ١٠ فـبرايـر ١٨٨١ بعـدم فـتح ملف اإلصـالحات . وال يـخفى
فى هذا اخلصـوص أن اإلدارة اإلجنليزية كانت تنشد من وراء هذه الـسياسة استرضاء الثنائى
ـانيا بغية عدم اعتراضهمـا على التدخل البريطانى فى مصر بدءاً احلليف الدولة العثمانية ــ أ

من فــبـــرايــر ١٨٨١  والــذى انــتـــهى إلى االحـــتالل عــام ١٨٨٢ . وفى ذات الـــتــوقــيت 
انشغلت فرنسا باحتالل تونس منذ عام ١٨٨١  وما تمخض عنه من مساومات وتوازنات
دولية . وكانت إيطاليا غارقة فى مغامراتها األفريقية. وقد تكالبت أوربا على توزيع القارة
األفريقـية فيما بينها (مؤتمر بـرل ١٨٨٤). دع عنكَ الصراع االستعمارى فى جنوب شرق

آسيا والشرق األقصى .
صـاحلـها وهـكـذا  بـحلـول مـنتـصف ثـمـانيـنـيات الـقـرن الـتاسع عـشـر  انشـغـلت أوربـا 
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ادة «٦١» من مـعـاهدة بـرل الكـبـرى وتوازنـاتـها عن مـتـابعـة الـقضـيـة األرمنـية اخملـتـزلة فـى ا
١٨٧٨ . وبـنـاءً عـلى هـذه اخللـفـيـة  انتـهج أرمن سُـبالً فـدائـية ــ إرهـابـيـة وثوريـة سـعـياً حلل
قـضيتـهم . هنـا  لم تتـمخض الـروح الثوريـة األرمنـية الـعثمـانيـة إثر تـداعيات مـؤتمـر برل

والتوازنات الدوليـة آنفة اإليضاح فقط  ولكـنها اختمرت أيضـاً فى غمار تسويفات اإلدارة
ـادة «٦١» ; إذ بـعـد أن كـانت «اإلصالحـات» مـسـألة تـشـغل بـال الـنـخـبة الـعـثمـانـيـة تـنـفـيذ ا

ستوى اجلماهيرى بكل أبعادها . األرمنية فقط  أضحت «قضية قومية» على ا
هـذا  وقـد أسهـمت اجلـهود الـتـعلـيـميـة والتـربـوية والـتـثقـيـفيـة والصـحـفيـة لـيس فى بعث
الوجدان الـتاريخى لدى الشبـيبة األرمنية فـقط  ولكن أيضاً ــ وهو األخطـر ــ فى تسييسهم
وتثويـرهم  فيـما أدى إلى ظهـور جمـعيات ثـورية سـرية وعلـنيـة مارست أنشـطتـها الدعـائية
والفدائـية ــ اإلرهابية والـثورية فى واليات الـدولة العثـمانية . بـيد أن إخفاق هـذه اجلمعيات
فى إجناز مهـامها  نقـل العمل الثـورى األرمنى نقـلة نوعـية تمـثلت فى تأسـيس «التنـظيمات

الثورية» داخل الدولة العثمانية وخارجها .
ـعـلـمـ بـڤـان حـزب «األرمـيـنـاجـان» (احلـزب فـى عـام ١٨٨٥  أسَّس خـريـجـو مـعـهـد ا
األرمنى) لـيكون أول آلية سـياسية أرمنيـة واحلزب الوحيد الـذى تأسَّس فى أرمينية الـعثمانية
«إرمـنسـتان» . ورغم أن هـذا احلزب لم يُـطالب بـاالنفـصال عن الـدولة الـعثـمانـية  فـإنه قد
تالشى أمـام مالحـقـات الـنـظـام احلـمـيـدى احلـاكم بـالـدولـة الـعـثـمـانـيـة . ولـذا  ُولـدت أهم
«الـتنظيـمات الثوريـة» األرمنية خارج حـدود هذه الدولة . فـفى عام ١٨٨٧  تأسَّس حزب
ـقراطـى األرمنى فـى چنـيڤ بـسـويـسـرا . وفى عام «الـهـنـشـاك» (الـناقـوس) االشـتـراكى الـد
١٨٩٠  تـأسَّس حـزب «الطـاشـنـاق» (االحتاد الـثـورى األرمنى) فـى تفـلـيس عـاصمـة إقـليم

القوقاز الروسى .
ا خالفات ب الهنشاك والطاشناق  فقد اتفق احلزبان على ورغم وجود اختالفات ور
ـسلَّح  اسـتخـدام اإلرهاب لـتـحقـيق األهداف  حتـرير األرمن مـا يلى : ضـرورة الصـراع ا

ـسلَّح بغـية حتريك الدبـلوماسـية األوربية  ومن ثم  العـثمانـي عن طريق العـمل الثورى ا
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اإلسراع فى إيجـاد «حل عادل» للقـضية األرمنيـة . وفى هذا السيـاق  اعتزم الثوار األرمن
ادة تابعة تنفيذ اإلصالحات وتفعيل ا حل القضية بانتهاج العنف إلجبار أوربا على العودة 

.«٦١»
بـيـد أن تـبنـى التـنـظـيـمـات األرمـنيـة فـلـسـفـة اشـتـراكيـة ونـهـجـهـا الـثـورى قد أزعج اإلدارة
الـروسـيـة وزاد من تـصلُّـبـهـا إزاء الـشأن األرمـنى  ولـذا  اسـتـمـاتت فى اسـتبـعـاد أى نـشاط
ثورى عن أراضيهـا خشيـة تأثيـره على وضعـية األرمن الروس . ليـس هذا فحسب  بل إن
تـوجهات الثـوار األرمن قد أقلـقت القيـادة الدينيـة والنخـبة األرمنيـة فى األستانـة وغيرها من
راكـز احلضـرية بالـدولة العـثمانـية ; إذ إنهم خـشوا رد فـعل النظـام العثـمانى وانعـكاس هذا ا

نظـومة العثـمانية . ولذا  على مكـانتهم فى الدولـة ومصاحلهم االقتـصادية وموقـعهم فى ا
نـاشــدوا الثوريـ اتـبــاع الطــرق الـسلميــة فى إثــارة الرأى العـام األوربــى الذى سيُحــرك

ــ بدوره ــ دول أوربا للضغط على اإلدارة العثمانية إليجاد حل عادل للقضية األرمنية .
وهكـذا  انطلـقت األنشطـة الثوريـة األرمنيـة بدءاً من ١٨٩٠ ضـد السلـطنة الـعثمـانية فى
ظل انـشـغـاالت الـقـوى األوربـيـة الـكـبـرى وحتـديـات اإلدارة الـعـثـمـانـيـة وتـوجـسـات الـنـخـبـة
الـبـيـروقــراطـيـة والـرأسـمـالـيـة األرمـنـيـة وتـزايــد تـعـديـات األكـراد عـلى األرمن فى الـواليـات
األرمنيـة الست باألناضول الشرقى وغيرها . بيد أن احلـركة الثورية األرمنية قد افتقرت إلى

إستـراتيچـية مـوحَّدة ; إذ بيـنما راهن الـطاشنـاق على انتـهاج أسلـوب العمـليات اإلرهـابية 
ظاهرات . ولذا  عملت كل منظمة على حدة . آثر الهنشاك اتباع سياسة ا

ولم تـقف اإلدارة العـثمانـية مـكتـوفة األيـدى أمام هـذه األنشـطة  بل قـاومتهـا عن طريق
ـسلـمة فى الـواليات األرمـنيـة الست وتـشكـيل فرق «اخلـيَّالـة احلمـيدية» فى تـعزيـز العنـاصر ا
صيف ١٨٩١ من عـناصر كـردية غالبـاً . وقد قامت هـذه الفرق بـدور احلرس السـلطانى فى
العاصمة العثمانية . وأُنـيط بها مسئولية احلفاظ علي النظام فى الواليات الشرقية  وبعبارة

موجزة : مواجهة األنشطة الثورية األرمنية .
ومنذ مـنتـصف عام ١٨٩١ وحتى مـنتصف عـام ١٨٩٤  قام الثـوار األرمن بسلـسلة من
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ـظاهرات واالنتـفاضات واالغـتياالت فى الواليـات األرمنيـة والعاصمـة العثـمانية  قـابلها ا
ـصـادرات واالتهـامـات واحملـاكـمـات . ولم يقف الـبـاب العـالى بـسـلـسـلة مـن التـنـكـيالت وا
ذابح» كآلية األمر عنـد هذا احلد ; إذ توَّلد عن تصاعد األزمة العثمـانية ــ األرمنية تدش «ا

واجهة انتفاضات األرمن وحل قضيتهم .
فى يـونيـة ١٨٩٤  امـتنع جـمـيع سكـان قضـاء سـاسون اجلـبـلى التـابع لـسنـچق موش من
أعـمـال والية بـيـتلـيس سـواء كانـوا أرمن (٤٠ %) أو أكـراداً عن دفع الـضرائب الـتى تـزايدت
عليهم وقتذاك . وبإيعاز من حـزب الهنشاك  انتهج أرمن ساسون عصياناً مسلَّحاً . وإزاء
هذه احلالة  أرسلت احلكومة العثمـانية عدة فرق نظامية وغير نـظامية للقضاء على عصيان
ـدة تُـناهـز شـهراً  فـإن وعود الـعـفو الـعـام كانت أرمن سـاسون . ورغـم صمـود األخـيرين 
ذبـحة كـبيـرة على سبـباً فى اسـتسالمـهم . وبدالً مـن تنفـيذ الـعفـو  تعـرَّض أرمن ساسـون 
مدار شهر بدءاً من ١٥ أغسطس وحـتى ١٥ سبتمبر ١٨٩٤ . وقد تـراوح عدد الضحايا ب

«٩٠٠» قـتـيل فى أقل تـقـديـر و «٣٥٠٠» قـتـيل فى أعـلى تـقـديـر عالوة عـلى تـخـريب «٢٤»
قرية أرمنية وإحراقها .

أثارت مـذبحة أرمن سـاسون ردود فعل غـاضبـة في الدوائر األوربـية لدى الـرأى العام ;
ولـذا  وبعـد أكثـر من شـهرين  وحتـديداً فى ٢٢ نـوفمـبـر ١٨٩٤  أرسلت األسـتانـة بالغاً
رسمياً إلى اخلارجيـات األوربية خالصته أنها ابتغت بـهذا السلوك إخماد الفـتنة التى أشعلها
ـنـتـمـون إلى حـزب الـهـنـشـاك . وجتـدر اإلشـارة إلى أن مـذبـحـة سـاسـون قد الـثـوار األرمن ا
بـررات العـثمـانيـة  أصرَّت الدول أعـادت أوربا إلى االهـتمـام بالـقضـية األرمـنيـة . ورغم ا
ـذبحـة شريـطـة أن يُراقب نـشاطـها األوربـيـة على تـشكـيل «جلـنة حتـقيق» فى مالبـسـات هذه ا
ـطلب ثالثـة منـدوبون عن بـريـطانـيا وفـرنسـا وروسيـا . واضطـرت األسـتانـة إلى قبـول هذا ا
ـراقب إثباتـاً حلسن نـيتهـا وتهـدئة لألوضاع . وبـعد سـلسلـة مشـاورات ب جلنـة التحـقيق وا

ـعادلـة اآلتـية : اضـطر أرمن سـاسون األوربيـ الثالث  أعـلن هـؤالء نتـائج التـحـقيق فى ا
ثالً فى عمليات سلَّح دفاعاً عن ذاتهم  ولكن رد الفعل العثمانى الرسمى  إلى العصيان ا
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القتل والتخريب اجلماعية يُعد عمالً يستحق التأنيب .
ورغم هذا  لم تتـوقف االنتـهاكات والـتجاوزات ضـد األرمن فى األناضـول الشرقى 
ـثلى الـثـالـوث بـريطـانـيـا وفـرنسـا وروسـيـا إلى تـقد مـذكـرة مـشـتركـة يـوم ١١ مـايو ـا دعـا 
ـطالب الـواردة فيـها تعـي مـفتش عـام للـواليات األرمـنية ١٨٩٥ إلى الـباب الـعالى تـشمل ا
الــست ووضع ضـمـانــات الخـتـيــار والتـهـا لـتــنـفـيــذ اإلصالحـات فـيــهـا وإنـشـاء جلــنـة دائـمـة
ذابح إلى ـراقبـة التـنفـيذ وإعـادة األرمن العـثمـانيـ الهـارب من ديـارهم بسـبب ا بـاألستـانة 

بالدهم والعفو عنهم وتعـويضهم  وأخيراً  حل الفرق احلميدية . وفى ٣ يونية ١٨٩٥ 
ذكـرة  وبدأت فـى تنـفيـذ بعض مـوادها مـنذ مـطلع قبـلت احلـكومـة العـثمـانيـة رسمـياً هـذه ا
شير شـاكر باشا مفتشاً عاماً لـلواليات األرمنية . بيد أن لندن وباريس يولية ١٨٩٥ بتعي ا
نصبه ولم تـعترف به وهددتـا األستانة بـالتدخل إليقاف وجدتا أن هذا الـرجل غير منـاسب 

ذابح األرمنية . ا
طالبة وإزاء هذه احلالـة  نظَّم حزب الهنشـاك فى ٣٠ سبتمبـر ١٨٩٥ مظاهرة باألستـانة 
ـذابح . بيد أن الشـرطة العثمـانية قد فرَّقت احلكومة الـعثمانـية بتنفـيذ اإلصالحات وإيقاف ا
تـنكرين تـظاهرين . ولم يـقف األمر عنـد هذا احلد  بل ارتـكب رجال الـشرطة السـري ا ا
فى زى طـلـبة الـعـلـوم الشـرعـية مـذبـحة ألرمن األسـتـانة ظـلت طـوال يومـ مـتتـالـي  راح
ضحيتها عـدة مئات . عندئـذ  احتج بشدة السـفراء األوربيون بالعـاصمة العثـمانية وقدَّموا
وجـبها نـظره إلى خطورة مـذكرة مشـتركة فى ٢ أكـتوبر ١٨٩٥ إلى الـباب العـالى  يلفـتون 
ـوقف  وطـالـبـوه باتـخـاذ اإلجـراءات الـضـروريـة إلعـادة األمن . وفى ٦ أكـتـوبـر قـدَّموا ا

مذكرة احتجاجية ثانية .
هـذا  وقد تـزامن مع الضـغط الدبـلوماسى األوربى آنـف الذكر  تـهديـد أوربا لألسـتانة
ذابح . وفعالً  أرسلت احلكومة البريطانية أسطوالً إلى خليج بالتدخل عسكرياً إليقـاف ا
الدردنيل على مقربة من العاصمة العـثمانية استعداداً لتنفيذ الضربة العسكرية . وخشية من
ـوقف  أصدر الـسـلـطان عـبـد احلـميـد الـثانـى مرسـومـاً فى ٢٠ أكـتوبـر ١٨٩٥ خـاصاً تـأزم ا
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بـ«اإلصالحات األرمنية» .
ويُمكن إبراز محتوى مرسوم اإلصالحات األرمنية فى النقاط اآلتية :

تصرفيات ١ ــ يتقلَّد وال عثماني حكم الـواليات األرمنية ويُساعده مسيحى  وكذا  ا
والقائمقامات والنواحى .

ـسيـحـيـ حسب ـسلـمـ وا ٢ ــ يـتـشكَّـل اجلهـاز الـبـيروقـراطى لـلـواليات األرمـنـيـة من ا
ئوية  وكذا الضبطيات . نسبتهم ا

٣ ــ يتكوَّن الهيكل القضائى على األقل من ستة أفراد فى كل والية  ويتساوى فيه عدد
علَّقة سيحي . ويُناط إليهم اإلسراع بإصدار األحكام والبت فى الدعاوى ا سلم مع ا ا

وحتس حالة السجون .
٤ ــ يـتم حتـديـد أمـاكـن حتـرُّك األكـراد بـحـيث ال يـحـتـكـون مـبـاشـرة بـاألرمن  وتـتم هـذه

باشر للحكومة العثمانية . العملية حتت اإلشراف ا
ـتـابـعـة تـنفـيـذ اإلصالحـات األرمـنـيـة بـرئـاسـة مـسلم ٥ ـ ُيـنـظم الـبـاب الـعالـى جلنـة دائـمـة 

سيحي . سلم وا وعضوية مناصفة ب ا
وبيـنـما بـدت احللـول الـرسمـيـة للـقضـيـة األرمنـيـة منـطقـيـة ومقـبـولة عـلى هـذا النـحو آنف
ـمارسات الـفعـليـة على الـنقـيض تمـاماً ; إذ عـلى مدار شهـرين ونصف الـوصف  جاءت ا
ذابح ضد األرمن الشـهر  وحتـديداً منـذ ١٣ أكتـوبر وحتى ٢٩ ديـسمبـر ١٨٩٥  اقتُـرفت ا
لـيس فى الـواليات األرمـنيـة الست بـاألنـاضول الـشرقى فـقط  ولـكن جتاوزتـها إلى مـجمل
ـذابح قـد بـلغت الحـظـة بأن ا األنـاضول السـيـمـا طرابـيـزون ومرعـش وقيـصـرية . وجتـدر ا
ضـراوتهـا فى مـدينـة الرهـا خالل يـومىّ ٢٨ و ٢٩ ديسـمبـر ١٨٩٥  وراح ضـحيـتهـا حوالى
ـة . وحتى ثالثـة آالف ُجلـهم من الـنسـاء واألطفـال الذين أُحـرقـوا أحيـاءً فى كنـيسـتـها الـقد

ــذابح بــحــوالى «١٠٠» ألف قــتـيل  ــصــادر عـدد ضــحــايـا ا أواخــر عــام ١٨٩٥  تُــقـدر ا
وتشريد أكثر من نصف مليون أرمنى . ورغم هذا  جن أرمن ڤان وزيتون فى جتييش قواهم
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والـصمـود فى مقـاومـة القـوات العـثـمانـيـة والدفـاع عن أنفـسـهم بفـضل تـخطـيط التـنـظيـمات
األرمنية الثورية السرية والعلنية وقيادة بعض الزعماء الشعبي .

واجهات ب النظام العثـمانى واألرمن  أخذ الدبلوماسيون األوربيون وأثناء كل هـذه ا
يـحـتـجــون  ولـكن  سُـدى . وقـبـضـت احلـكـومـة الـعــثـمـانـيـة عــلى الـقـيـادات الــهـنـشـاكـيـة
وأودعـتهم غـيابـات السـجون . وبـذا  ظل الطاشـناق هـو التـنظـيم الثـورى األرمنى الـوحيد
النـشط فى تـبنى حل الـقـضيـة األرمـنيـة . ورغم أن األوضـاع كادت أن تـلتـئم فى األنـاضول
الـشـرقى عـشـيـة مـنـتـصف عـام ١٨٩٦  فـثـمـة عاصـفـة دمـويـة شـهـدتـهـا األسـتـانة فـى أواخر
أغسطس سنتذاك إثر األعمال التى اقترفها الطاشناقيون ; ففى يوم األربعاء ٢٦ أغسطس
تـفجـرات البـنك الـعثـمانى فى حى جـاالتا احـتل «٢٦» أرمـنيـاً طاشـناقـياً عـثـمانـياً مـسلَّـحـ 

بالعاصمة العثمانية واحتفظوا بـ «١٥٠» رهينة من موظفى البنك وعمالئه .
أعـلن الطـاشناقـيون أن مـبتغى احـتاللهم الـبنك هـو الضغط عـلى أوربا لـلتدخل بـإيجـابية
لـتـنـفـيـذ اإلصالحـات األرمـنـيـة خـصـوصـاً وأن االسـتـيالء عـلى الـبـنك قـد عـرَّض مـصـاحلـهـا
دة يوم  فإذا لم تُستجب مطالبهم  فسوف للخطر . كما أعلنوا أنهم سيحتلون البنك 
ـطالب الطـاشناقـية فى : تعـي مندوب ـوظف والـرهائن . وقد تـمثلت ا ينسـفون البنك وا
ـندوب الـسـامى موظـف مـحلـي  تـكوين سام أوربى لـلـواليات األرمـنيـة الست  يُـعين ا
جـهاز الشـرطة من عـناصر أرمـنية ــ عـثمـانية  إصالحـات قضائـية  حـرية العـبادة والتـعليم
والـصـحـافـة  إعـادة األمالك  الـسـمـاح بـعـودة األرمن الـهـاربـ  مـنح عـفـو عـام لألرمن

السياسي  تشكيل أوربا جلنة مؤقتة لإلشراف على اإلجراءات السابقة .
وبـيـنـمـا فـشـلت الـقـوات الـعـثمـانـيـة فى اسـتـرداد الـبـنك عـنـوة  جنح الـسـفـير الـروسى فى
األستانـة ماكسيمـوڤ فى عقد تسـوية ب احلكـومة والطاشـناقي  علـى أثرها إخالء البنك
وتـرحــيـلـهـم ــ دون الـتــعـرُّض لـهـم ــ إلى اخلـارج عــلى «وعـد» بــتـدخل أوربــا حلل الـقــضـيـة

األرمنية .
وجتـدر اإلشـارة إلى أن احلـكـومـة الـعـثمـانـيـة كـانت عـلى عـلم بـالـعـمـلـيـة الـطـاشـنـاقيـة من
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احلـكـومة الـروسيـة . ومع هـذا  لم تقض عـلـيهـا فى مهـدهـا  بل يسَّـرت لهـا الـنجـاح حتى
اقتـحام الـبنك الـذى ال يخص احلـكومة فى شئ ألنـه اآللية االقـتصـادية ألوربـا فى العـاصمة
ـتبـنيـة القـضيـة األرمـنيـة فى مأزق جـد حرج . كـما أن الـعثـمـانيـة . ومن ثم  تُوضع أوربـا ا
احلكـومـة العـثـمـانيـة أرادت اتـخاذه ذريـعـة الرتـكاب مـذابح بـدعوى أنـهـا رد الـفعل الـشـعبى
التـلقائى إزاء «اإلجـرام األرمنى» . وفى حـ كان الـطاشنـاقيون ُيـبحـرون على مـ السفـينة
ــتـهم «جــيـرونــد» الــفـرنــسـيــة إلى مــارسـيــلــيـا  تــركـوا وراءهم األرمـن يُـكــفـرون عـن «جـر
ــجـرد إخالء الــبـنك ــ وحـتى مــنـذ بـدء ـطــالـب اإلصالحـيــة ; إذ  اإلرهــابـيـة» دون تــلـبـيــة ا
احـتـالله ــ ظـهـرت مـجــمـوعـات فى شــوارع األسـتـانـة اعــتـدت عـلى األرمن ; بــعـضـهم من
ـتـعـصـب ديـنـيـاً . وعـنـدمـا انـضم إلـيـهـم الـبـاشـبوزق الـعـوام األمـيـ وبـعـضـهم اآلخـر مـن ا
(القوات غـير النظـامية)  ازداد الـسلب والعنف والـقتل ; فأى أرمـنى قابله البـاشبوزق كان

برح حتى الهالك . ونُهبت محالت األرمن فى جاالتا . مصيره الذبح أو الضرب ا
ولم يـكن مـعـظم األرمن الـقـتـلى من الـثـوار أو األعـيـان  بل كـان مـعـظـمـهم من الـعُـمَّال
هاجرين من الواليات األرمنية التى أضحت غير قابلة للسكنى . وأُبيد األرمن فى الفقراء ا
حى قاسم باشا وحى خاسكوى . واستمر القتل فى شوارع األستانة طوال يومىّ ٢٧ و ٢٨
سـاء بأن أغـسطس ١٨٩٦  ولم يـتـوقف إال عنـدما تـرامت األخـبار إلى الـباب الـعـالى فى ا

السفن البريطانية قد حترَّكت حلماية حيوات البريطاني .
عـلى أيـة حال  رغم رعـونـة العـمـليـة الـطاشـنـاقيـة عـلى النـحـو سالف اإليـضـاح  فإنـها
كلَّفت إزهاق أرواح حـوالى سبعة آالف نسـمة من أرمن األستانة . وعـند هذا احلد  احتج
الدبلـوماسيـون األوربيون يـوم ٧ سبتـمبر ١٨٩٦ بـشدة علـى اقتراف احلـكومة الـعثمـانية هذه
ـذابح الـتى كـادت أن تـمس اجلـالـيـات األجـنبـيـة ذاتـهـا فى الـعـاصـمـة الـعـثـمـانيـة . وفى ٢٤ ا
أكـتوبر  قـدَّمت بريـطانيـا وفرنسـا وروسيـا مذكرة مـشتـركة إلى احلكـومة الـسلطـانيـة تُطالـبها

بضرورة اإلسراع فى تنفيذ اإلصالحات األرمنية .
وقف الـدولى ضد الـدولة الـعثـمانـية بـسبب الـقضـية األرمـنيـة  أصدرت وحتـسُّبـاً لتـأزم ا
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ذابح ـوجـبه الـسـتـار علـى ا احلـكـومـة الـعـلـيـة بـيـاناً رسـمـيـاً فى ١١ نـوفـمـبـر ١٨٩٦ أسـدلت 
و«وعدت» بتنـفيذ كل مراسـيم اإلصالح التى قطعـتها على نـفسها لصـالح األرمن خصوصاً
وفى الـواليـات الـست بـاألخص  وأضـافت إلـيـهـا مـرسـومـاً جـديـداً صـدر فى ٢٢ ديـسـمـبر

١٨٩٦ للعفو عن بعض األرمن والوعد ببعض اإلصالحات .
ورغم اجلـدل حـول عـدد ضـحــايـا األرمن فى مـذابح ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ الـذى يـتـراوح بـ

«١٠٠ ــ ١٥٠» ألف نـسمـة  فإنه من الـثابت نـزوح آالف آخرين إلى الـبالد العـربيـة (مصر)
ــا أدى إلى تــخـلــخل الــبـنــيـة ــتـحــدة األمــريـكــيـة  وروسـيــا والــبـلــقـان وأوربــا والــواليـات ا
ـوجـرافـيـة األرمـنـيـة لـيس فى «أرمـيـنـيـة الـغـربـيـة» (الـعـثـمـانـيـة) وبـالـذات أرضـروم وڤـان الـد

وبيتليس فقط  ولكن أيضاً فى بقية اخلريطة السكانية األرمنية العثمانية .
وهـكذا  جنح عبـد احلمـيد فى إضعـاف احلركة الـقومـية األرمنـية ; إذ مارس فى سـياسته
ذابح» جزءاً األرمنية العنف والقـتل علناً  وبكل قسوة وعـلى نطاق واسع  حتى جعل «ا
مـألوفـاً فى السـياسة الـداخلـية لـلدولـة إزاء األرمن . كما أدت سـياسـة عبـد احلمـيد إلى خلق
ـسـيـحـيـ فى األنـاضـول الشـرقـى عنـدمـا ألَّب ـسـلـمـ وا «هـوة» من الـريـبـة والـعـداوة بـ ا

األكراد ضد األرمن .
وجتـدر اإلشـارة أيـضـاً إلى ضـعف احلـركة الـثـوريـة األرمـنيـة نـتـيـجـة تبـنى حـزبىّ الـهـنـشاك
ا أبعد عنهـما الرأسمالي والطـاشناق أيديولوچـية اشتراكية وانتـهاجهما اإلرهاب والـعنف 

األرمن . نـاهيك أن أسـوأ مـا فى احلركـة الـقومـيـة األرمنـية أنـهـا لم تكن مـوحَّـدة . فاحلـزبان
الكبيران منقسمان ألسباب شخصية وليست عملية .

وفى الـواقع  لم يـكن فى نيـة عـبد احلـمـيد تـغـييـر سـياسـته الـقمـعـية إزاء األرمـن ; فنـظراً
لـتقـلُّص دولته  اعـتبـر أن ظهـور يقـظة سـياسـية ــ قومـية أرمـنيـة فى األناضـول الشـرقى على
وجه اخلـــصـــوص أمــر خـــطـــيـــر  ألنه إذا جنح األرمـن فـى احلــصــــول عـــلى حـــكم ذاتى أو
نـطقة استـقالل ــ كمـا فعل مـسيـحيو الـبلـقان ــ فـإن األتراك سـوف يفقـدون جزءاً كـبيـراً من ا

التى اعتبروها «موطنهم األم» .
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ـشـكالت الـيـونـانيـة والـصـربـية والـبـلـغـارية  شـكـلـة األرمـنيـة إلى ا وبـذلك  أُضـيفـت ا
وغـدت تُـمـثل خـطــراً جـديـداً يُـهـدد وحـدة أراضـى الـدولـة الـعـثـمــانـيـة . ولـذا  فالبـد ــ من
الوجـهة الـعثمـانيـة ــ وعلى ضـوء التـجارب السـابقـة  سحق الـبذور األولى للـنزعـة القـومية
األرمـنـيـة قـبل فـوات اآلوان . وكـان األرمن يـعـدون كل تـراجع عـثـمـانى فى الـبـلـقان عـامالً
تشجيعـياً لهم  بينما كان ينـظر إليه القادة العثمانـيون بوصفه سبباً إضافيـاً لتوطيد سيطرتهم

على األناضول .
ورغم أن بعض األتراك قد استقروا نسبياً فى البالد العربية أو فى البلقان  فإن غالبيتهم
قـد اسـتقـروا فى األناضـول . وفـوق هذا  يُـعـد األناضـول مصـدراً زراعـياً ومـعدنـيـاً أساسـياً
لـلـعـثـمـانـيـ  ويـضم طـرقـهم الـتـجـاريـة الـرئـيـسـيـة . ولـذا  فـإن الـطـريق األيـسـر بـالـنـسـبـة
نع أرمـيـنـية الـغـربيـة من احلـصـول على اسـتـقاللـها الـذاتى عن الـدولة لـلسـلـطات الـعـثـمانـيـة 
الـعثمانـية أو انضـمامها إلى أرمـينيـة الروسية هـو تقليل عـددهم فى الواليات األرمـنية الست
ـذبحة» سياسـة عثمانيـة رسمية ; الـتخلُّص من الناس باألناضول الشـرقى . هنا  غدت «ا
ا ارتضى األرمن بـوضع أقل مرتبـة  سيظـلون فى خدمة حتى ال يتـشبثـوا بأراضيهـم . وطا

الدولة . ومن ثم  فالبد من «تعويد» األرمن على اإلذعان .
ــذابح احلــمــيــديـة (١٨٩٤ ــ ١٨٩٦) آنف ــا هـو جــديــر بــالــتـســجــيل هــنــا أن سـيــاق ا و
الـتـوصـيف والتـشـريح والتـحـلـيل قد تـنـاولتـه الصـحـافة الـعـربيـة  وجُـلـها مـصـرية  من كل
الـزوايـا واالجتــاهــات  وشـتى اآلراء والـرؤى . ورغم أن مــصـر كـانت آنــذاك تـابـعـة ــ ولـو
عرفـى علـى صفحــات اجلرائـد قـد انتقد نظريـاً ــ لـلدولة العثمانـيـة  فـإن أغلبـية اإلنــتاج ا
صرية ذابح بحق األرمن . وبذا  تُعـد اجلرائد ا ــ وبشدة ــ النظـام احلميدى جراء اقـتراف ا

أهم وأقوى وأجرأ صحافة ناقدة للعثمانية على امتداد العا العربى واإلسالمى .
ؤيد» فـقد كان تركيـزها على تبرئة وحتى الصـحف التى انتقدت األرمن وعـلى رأسها «ا
الـســلـطـان عـبـد احلـمــيـد فـقط وإلـقـاء مـا جــرى من مـذابح إمـا عـلى عــواتق األرمن أنـفـسـهم
«البـادئون» أو األكراد وإمـا على عاتق اإلدارة احملـلية فى الـواليات األرمنـية العـثمانـية الست
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ذابح  باألناضول الشرقى . ورغم استماتة هذه الصحف فى نفى مسئولية السلطان عن ا
ذابح  بـل اعترفت بها وأقرتـها . كما أن هذه الصحف فإنها لم تتـمكن أبدأ من نفى هذه ا
ـؤازرة البـريـطـانـيـة لألرمن «حـجة» النـتـقـاد الـسـياسـة الـبـريـطـانيـة  وحتـمـيـلـها قـد اتـخـذت ا
ذابح التى تعرَّض لها األرمن  وانتقاد األخيرين الذين استعاضوا بلندن للضغط مسئولية ا
ذابح ضد األرمن. على األستانة لتنفـيذ اإلصالحات التى أقرتها معاهدات دولية وإيقاف ا
وهـنـا أيــضـاً  رغم الـهــجـوم احلـاد جـداً عـلـى الـسـيـاســة الـبـريـطـانــيـة  وكـذا األرمن  فـإن

ذابح احلميدية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ . عادية قد أثبتت غير مرات ا الصحف ا
ـشـروع بـأجـزائـهـا األربـعـة وثـيـقـة مـصـريـة دامغـة عـلى الـويالت ـرحـلـة من ا وتُـعـد هـذه ا
ـذابح التى تـعـرَّض لهـا األرمن الـعثـمـانيـون عـلى أياد الـنـظام واالضـطهـادات والـعذابـات وا
ذابح راصـدة جذورها منذ منتـصف سبعينيات احلميدى . وقد تـطرقت هذه األدبيات إلى ا
ــصـريـة مــجـمل الـتــاريخ األرمـنى الــقـرن الـتــاسع عـشــر . واألجـمل  رصـدت األدبــيـات ا
وحلَّلت الشخصـية األرمنية وسماتـها وثوابتها . وانتهـت معظم األدبيات إلى عراقة اجلنس
األرمنى  وعـمق تواجده فى الـتاريخ اإلنسـانى  وتميُّـزه حضاريـاً وثقافـياً . وعرجت إلى
ـتـصـارعـة السـيـمـا فى الـتـاريخ احلـديث بـ الـفـرس تـقــسـيم أرمـيـنـيـة بـ اإلمـبـراطـوريـات ا
والــعـثــمـانــيـ والـروس  ومــا جنم عن هــذا الـتـقــسـيم من شــروخ وتـصــدعـات فى الــكـيـان

األرمنى.
ـصريـة حتـتل قـلبـهـا وهيـكـلـها الـعـظمى وخـتـامـاً  تُعـد األدبـيات الـصـحـفيـة الـعربـيـة  وا
وعـمـودهـا الفـقـرى  مـكـتبـة بـحـثيـة نـادرة  لـيس لدارسـى القـضـيـة األرمنـيـة فـحسب  بل
ـسألة الـشرقـية والـعالقات الـدوليـة عنـد منتـصف تسـعيـنيـات القـرن التاسع وجـميع دارسى ا
ـصادر التى صـرية درة تاج ا عشر وعـشية مـطلع الـقرن العـشرين . وبذا  تُـمثل األدبـيات ا
ـذابح احلـمـيـدية» ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦  لـيس هـذا فـكـفى  بل األبرز فى اعـتـرفت وأقرت بـ «ا

مضمار التوثيق والتدقيق والتحقيق .
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خاص أن الـدولة اإلنكليـزية وعموم الشعـب البريطانى اتفـقوا على كبح جمـاح تركيا  فقد
زعم قـوم أن لـوزارة األحـرار غايـات فى تـشـديـد الـنكـيـر عـلى تـركـيـا  وأن مسـاعى األرمن
ثل ما تمنـيناه وبغير ما وآمالهم تـسقط بسقوط الوزارة احلرة  فـجاءهم اللورد سالسـبورى 
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خـــابـت ظـــنــــون تـــركــــيـــا  إذ
علَّقت آمـالهـا على رضى الوزارة
ها  وقد صرَّح احملـافظة عن مظـا
حـــضـــرة الـــلـــورد ســـالـــســـبـــورى
لــســفـيــرهــا فى لــنــدن أن ســيــاسـة
ـســئـلـة األرمــنـيـة ال إنـكـلــتـرا فى ا
ـعـنى أن تـتـغـيـر بـتـغـيُّـر الـوزارة  
الـــوزيـــر احملــــافظ يـــكـــون شـــديـــد
الـوطأة على دولة الـظلم كما كان
ســـــلــــــفه احلـــــر . وهـى بـــــشـــــرى
يستقبلها كل محب لصالح البالد

ـظلـومـة ومُريـد إصالح تـركـيا  ا
ألنـنــا تـأكــدنـا بــاالخـتــبـار أن هـذه
الـدولة الـفاسـدة ال تقـوم بإصالح
إال مـــتى أُجــبـــرت عــلــيـه بــيــد من
حـــديــــد  والـــذى ســـرَّنى بـــنـــوع
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السابق إلى استعمال الصرامة وهو القائل بها .
وكأن اللَّه تعـالى رأى أن شر تركـيا قد تـعاظم  وأن خطر وجـودها على اجلـنس البشرى
سـائل السـياسـية قـد تفـاقم  فجـعل األحرار فى خالف تـام مع الوزارة احملـافظـة فى جمـيع ا
سئلة األرمنية واخلطـة الواجب سلوكها مع تركيا  وكـيف ال تقر العيون وال تبتهج إال فى ا
نعها اخلواطر بوصـول تركيا إلى حالتها احلاضرة وتمكن إنكـلترا من وضع شكيمة فى فمها 
عن نهش اجلنس الـبشرى بأنيـابها  وهى قد ارتكبت الـفظائع التى ال يسـمع بها إنسان حتى

ا هـو حرىُّ بالذكر أن أرادوا . و
وزارة احملــــافــــظــــ احلـــالــــيــــة قـــد
أحـرزت فى االنتـخـابات األخـيرة
قـــوة ال تُــــضـــاهــــيـــهــــا قـــوة وزارة
أخـرى نـتج من ذلك أن الـوزارة
احملـافـظة الـقـوية تـرى رأى الوزارة
احلـــرة فى وجـــوب إكــراه تـــركـــيــا

على اإلصالح .
ولــهـــذه الــوزارة فــوق قـــوتــهــا

الــذاتـيـة قـوة ثـانـيــة ال نـظـيـر لـهـا 
ولم تـتفق لـسواهـا فيمـا مضى من
ـعــارك الـســيــاسـيــة  ولم يــتـفق ا
ـظـلوم مـن قبل ; أى اجـتـمـاعـهـا 
أنه لـيس لـهـا مـقاوم فـى سيـاسـتـها
نـحــو تـركـيـا  ومــتى سـلـكت مع
الدولـه مسـلك الـصـرامـة يُـوافـقـها
حزب األحـرار بـالطـبع  ألنه هو
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يرجتف جسده ويهلع فوأده *?
ألـيست تـركـيا هى الـدوله التى
خرَّبت البالد  وأهـلكت العباد?
فمـا ترك حـاكمـها فـضة إال فـضها
وال ذهـبـاً إال ذهـب به وال مـاشـيـة
إال مـشـى بـهــا وال غـلَّــة إال غـلــهـا
وال ضـــيـــعــة إال أضـــاعـــهــا  وال
عـــقالً إال عـــقـــله وال عـــرضـــاً إال

عرض له .
وقـد ذكـرتُ فى الـعـدد الـسابق
مـــــا شــــرحــــتـه إحــــدى الـــــنــــســــاء
األرمـنــيـات من فــظـائع احلــكـومـة
هنـاك  وإلـيكَ تـتمـة مـا لدىَّ عن

هذا اخلبر .

* الصحيح : فؤاده.

كـان من جـمــلـة الـلـواتى قـدم من تـقـار بـرهـن لـدى جلـنـة الـنـواب األجـانب امـرأة اسـمـهـا
(شامخ) قالت :

سـمى (ابـكـار) فى السـابـعة كنـا فى مـنـزلنـا ٢٤ شـخـصاً بـ نـسـاء ورجال مـنـهم ولـدى ا
عشـرة من عمـره وابـنتى الـصـغيـرة فى اخلامـسـة ووالدى شـالو وابـن عمى وغـيرهم وإذ ذاك
هـجمت عـلينـا شرذمة من األرديـاء أكثـرهم من العسـاكر الـنظامـية الذين أُرسـلوا لـلمحـافظة

علينا .
فقـتـلـوا منـا بـداءة ذى بـدء سـتة أنـفـار ثم أقـبلـوا عـلى الـنـساء فـهـتـكوا أعـراضـهن وذبـحوا
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األوالد وهى واقــفــات يــصــرخن
ويــنــظـــرن من بــعـــيــد . وبــعــد أن
قضـوا شهـواتهم الـوحشـية أخذوا
البس الـتى تـسـتر عـوراتـنا مـنا ا
فــصــيـرونــا عُــراة حــفـاة بــالــشـكل
الــــذى تـــصــــورنــــا به فـى بــــطـــون
أمــهـاتــنــا ثم طـفــقـوا يــتـفــرجـون
عـــلــيـــنـــا . وبــعـــد ذلك قـــادونــا
بــشـعــورنــا إلى خـارج الــقــريـة فى
لــيـلـة أرخـى الـظالم فـيــهـا سـدوله
والـبــرد شـديـد . وبــعـد أن أقـامـوا
من يتـولى حـراستـنـا ذهبـوا فـبقـيـنا
ذلـك الـــلـــيل ونــــحن عـــراة حـــتى
صبـاح الـيـوم الـثـانى  فـأرجـعـونا
إلى احملـل الــذى أجــروا فـــيه تــلك

ـذبـحـة وهـو نـفس احملل الذى سُـجن فـيه الـبـعض من أفـراد عـائـلتى وغـيـرهم . فـلـمـا أتوا ا
خبرونـا ب اإلسالم أو اإلعدام  فالتى خافت أعلنت إسالمهـا فعفوا عنها ولكن قليالت
هنَّ الـلواتـى فعـلن ذلك . أمـا الـلـواتى لم يـجـ الـدعـوة  فـكن يـذبحـن وتُرفـع رؤوسهن
عـلى الـرمـاح ومع األعالم . وبـعد أن فـعـلـوا ذلك  قـتـلـوا قـسمـاً كـبـيـراً من أفـراد عـائـلتى
الـذين أبـكـيـهم كـل أيـام الـعمـر  ولـكـنى لـسـت أعرف مـن ذلك اجلـمـهـور إال قـسـماً قـلـيالً
سـيـحيـة . هـؤالء مـاتوا أشـرف مـيتـة فى سـبيل كـانت تُسـفك دمـاءهم عـلى رجاء األمـانـة ا
ا لم يـجب الدعوة شـطروا جسده اجلـهاد الدينـى . وأعرف رجالً اسمه «ماشـبس»  هذا 
إلى قـسمـ من الـرأس إلى أسفـل  وهو مـنـظر كـلـما تـذكـرته ترجتف أعـضـائى . وأعرف



≤≤

أيـضاً شيخاً جـليالً  كان ومازال
يـجـر أذيـال الـعـجـز والـشـيـخـوخـة
هــذا طــلــبـــوا من اإلسالم ولــكــنه
ـوته ظناً منهم أبى لم يـسمحوا 
أنـــهـم إذا لم يــــقــــتـــلــــوه فــــاأليـــام
ـــوته عن قـــريب ألن ســـتُـــعـــجل 
األيـام والــسـنـ أثــقـلت كــاهـله.
ـــذكـــورة هــذا أول ـــرأة ا قـــالت ا
وآخـر عفـو عـنـد الـقـدرة رأيتهُ من
األتــــراك وعـــســــاكــــرهم  ثم أن
كـلـفـة بـالـفـحص سـألت الـهـيـئـة ا
عـــمــــا إذا كـــان هــــذا الـــشــــيخ فى
ـرأة باإليـجاب احلـياة فـأجابت ا
وأشــارت إلى مـسـكــنه  فـأتـوا به
رأة  وزاد فـوافق إقـراره تـقـريـر ا
ـا تـركه األتراك ذهب علـيـها بـأنه 
إلى مكانٍ يختبى فيه من هجمات
الــــعـــدو األزرق  فـــحــــانت مـــنه
الـتـفـاتة إلـى الـوراء فـرأى عـسـاكر
األتراك يقتلون الرجال ويذبحون
األوالد ويـهتكون الـنساء جهاراً.
ثم قـال  رأيت الـنـسـاء الـشـابـات
يـنتحرون حرصـاً على شرفهن أن
يُــمـــتــهـن  وقــد رأيت ابـــنــة ذات
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جـــمـــال بــديع حتـــمل خـــنـــجــراً 
ولــــكـن ال أعــــلـم من أيـن أتت به
ويـغـلب عـلى ظـنى أنهـا اخـتـطـفته
من بــــعض اجلـــنـــود الـــذين أرادوا
افــتـراســهـا  فــرأيـتـهــا تـخــتـرق به
الـصـدور وتـخـرق األحـشاء حـتى
جــاوزت بــعــمـلــهــا هـذا اخلــمــسـة
ــا أنــفــار من اجلــمع احلــاضــر  و
كاد األتراك أن يـظفرو بهـا صوَّبتهُ

إلى صدرها وطعنت نفسها .
أهدت إلىَّ أخوية مـحبة الفقير
األرثوذكـسية بطنطـا أعمال سنتها
األولى  فـبــلغ دخــلــهـا ١٥٦٦٨
غـرشـاً ونفـقـتـهـا عـلى الـبـر وعمل
اخلــــيــــر ٨٣٠٢  فـــاســــتــــحــــقت
اجلـمـيـعـة مـزيـد الـشـكـر واسـتـحق
األعـضـاء وأهل اخليـر واإلحـسان
األجـر اجلزيـل . وهى همـة تـذكر
ألبـنـاء الـطـائـفـة األرثـوذكسـيـة فى
طـنــطـا نــشـكـرهـم عـلـيــهـا بــلـسـان

الفقراء والبائس .
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لـسـتُ أدرى مـاذا أقــول ? وقـد اخــتـلــفت كـلــمـة
أنــديـة الـقـوم وفــهـوم األحـبـار فــيـمـا أنـبــأنـا به الـبـرق
األخبـار  ونطق عـنه قيـصر روسـيا إقراراً بـأن ملك
احلـبـشـة ما تـسـرر مُـلـكه  وتـنـعم أهلـهُ إال بإجالس

إيــتـالـيـا لـه وإعالئـهـا مــجـلـسه بـســريـر مُـلك بالده 
فقابلها اآلن بـضد جميلها  فذهب قوم من فضالء
السياسـي إلى أن هذا من القيصر ــــــــــــــــــــــــــــ
ـتـحدون يُـشم مـنه أنه رغب عن مـسـاعـدة احلـبـشـة ا
مـعـتـقـداً ومـذهـبـاً جـزاء مـيـلـهم الـسـابق إلى الـعـرش
اإليـــتــالى  وهـــذا وقت اجلــزاء لـــيــرتــدع مـن يُــريــد
اخلضوع لغيـره  ويتبصر من يُـريد الولوج فى بحار
الدول التجاريـة ومنهم من فهم أن هذا التحيُّز من
روســيـا اســتــجالب خلـاطــر إيـتــالـيــا بـارتــبـاط نــسـبى
واستـمالـة إليـهـا فى االنضـمام ضـمن هـذا التـحالف
الــذى اهــتــزت له أســرة مـن عــدى أهــله من مــلــوك
الكـرة إلى آخر ما دار به حـديث االستعـمار  وهذا
روحه ونــتــيـجــة فــكــره ونـحـن نـقــول : إن ســيــاسـة

الـدول لـهــا جـوهــر يـكـتــسى بـأعــراض احملـافـظــة عـلى سالمــة اخلـطط  بـدأ حــتى ال تـدهم
صـاعب . اآلن قد احتدت تـركيـا وروسيا وفـرنسا احلـوادث من يسـلك طريقـاً بها  تـزول ا

مـعترضـة طريق الـسيـاسة الـبريتـانيـة التى كـانت قد مـوَّهت على هـات الدولـت الـيقـظت 
حتـى استـجرتـهمـا معـهـا إلى اخلوض فى حـديث أرميـنـيا قـاصدة إخـراجهـا من قـبضـة تركـيا
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باسـتقالل * غـاية مـسعـاها إضـعافـاً لدولـة تظـهر لـها
ـظاهـر الـصدق والـوالء ولـغيـرهـا بإحـداث عـثرات
فى طـريـق تضـطـر روسـيـا إلى سـلـوكه  حـيـث بـعد
ذلك تُريد بريتانيا سلب بعض تخوم للچراكسة هى
اآلن فى حوذة ** الدول الغربية  مازالت اإلنكليز
ـنحى بـأستـار الوهم مُـظهرة خالف تتـستَّـر فى هذا ا

ـا لهـا تـخفى عـلى الـناس تـعلم )  مـا تُـبطن ( وأن 
قـصد السـيئ  فانسـحبتا فـفطن الدولـتان إلى هذا ا
من مـجـمع هـذا احلـديث سـاعـيتـان فى دعـايـة تـركـيا
إلى إنــشـــاء حتــالف ثالثى  يــكـــفل لــلــسالم روحه
ــقـصــد األسـنى*** . ولــلـمــمـالك حــقـوقــهـا هـذا ا
ورأينا من يد االحتاد االبتدأ ****فى أعماله باجلالء
عن قــــلب الــــشــــرق ومــــفــــتــــاح أرضه  لــــيــــكـــون
ـاضغ قـبل ازدراده سهل استـخالص غـيـره من فم ا
الــنـوال  مــتــئـدة فى مــسـراهــا  مـتــمـهــلـة عن ردع
مـأمـورة بـريـتـانـيـا إلى حـ بـعـد هـذا احلـ . إيـتـالـيا
مـعلـوم حـالـهـا مـاديـاً وأدبـيـاً  فال يـعـتـر األمن مـنـها
مـساس  وال يـعـتوره مـا يُغـير سـهولـة جوهـره لدى

ادة «٦١» من معاهدة برل * لقد كـان هدف األرمن والدول التى تُؤازرهم أو تدعـى مؤازرتهم تنفيـذ ا
١٨٧٨ الدولية التى تقضى بإجراء إصالحات لألرمن وحمايتهم من تعديات األكراد والچراكسة .

** الصحيح : حوزة .

*** األسنى = األوضح .

**** الصحيح : االبتداء.

ا الـتحالف الثالثى  إن أراد . هذه فـكرة روسيا إليتـاليا مع إدامة فـرنسا عراقيل لإليـتالية 
يُؤخـر نوال الـتغلُّب بـإرسالهـا أسلحـة  وما يفـتقـر له احلبشـيون من اإلعانـة احلربيـة . وبعد
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سـئلة صـرى يكـون االشتـغال بـا الـفراغ من الـدور ا
ـا أصاب احلبـشـيـة  وهى ح ذاك سـهـلـة الولـوج 
الـــطـــامـــعـــة من الـــضـــعف  وبـــهـــا حتـــفـظ مـــصــوع
والسـودان من مـد اليـد الـتى أغرتـهـا من جعـلـتهـا آلة

ـا تنضـجه خملمصـتها  لهـا مؤقتـة إلى ح ما تـفوز 
والريب عـنـدنا فـى أن إيتـالـيـا تـكـون أول من إنـحاز
ا يُلقى إليها من مصدر التحالف ; بدوائر اخلضوع 
إذ ال نـاصـر لـهـا من بـريتـانـيـا وقـد نـفـضت يـديـها من
تراب مصر وملحـقاتها  وقطعت آمالها من الطمع
ا فى أن تـسـأل إيتـالـيا فى شئ مـن احلبـشـة ومصـوع 
تـكبـدته فى سـبـيـلهـا من الـدمـاء واألمـوال  وقل ما
يسكت الـتحالف عن مـختلـسات بريـتانيه حـرية بأن

يــجـعــلــهــا أمـامه مـن الـنــقط الــتى يــســعى وراءهـا 
ـا يــقـضى بـه الـتـحــالف واالحتـاد كــقـبـرص وعــدن 
الــذى تــعـده دولــة اإلنــكــلــيــز ضــربـة الزب * عــلى
قـلـوب سـيـاسـتـهـا. نـرى بـحـكم األحـوال وظـروف
األزمـان أن ال تـمـتـنـع فى تـسـلـيم حـقـوق اسـتـلـبـتـهـا
وقت أن كـانت هى الـسـاعـيـة بالـدسـائس بـ تـركـيا
الـتى ترى من ديـنـهـا إبقـاء مـحل لـلصـلح  وروسـيا
كــانت تُــوقـد بــقــلــوب رجـالــهــا نـار الــثــورة  حـتى
يــســعــون بــلــهــيب احلــرب وبــوارق الــســيـوف عــلى
دافع عـلى عزائـمهم إلى حدود كواهـلهم ورعـود ا

تركـيا  كل ذلـك ينـبئـنا به تـاريخ احلرب األخـيرة 
وهى الــسـافــكــة بــيــد إفـســادهــا دم الــسـلــطــان عــبـد
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الـعزيـز حيث لم يجـب طلبـها إلى حـرب روسيا 
مـازالت مـوادهـا السُّـمـيـة تسـرى وهى فـطـرتـها فى
جـسـوم الـدولـة احلـمــيـديـة والـقـيـصــريـة لـيـكـون لـهـا
ـا يتـولَّد بيـنهـما مـأمن االنتـهاب وسلم بإضعـافهـما 
التـلصُّص  ونحن قـوم من شرعتـنا أن نُبـقى عدونا
يــومـاً مـا  عــسـاه يـكــون صـديــقـاً وقـتــاً مـا واالحتـاد
مصداق ما نقـول صارت به تركيا وروسيا صديقت

من أعمـال فـرنسـا احملبـة للـسالم  ال ندرى مـا حال
بريتانيا الـيوم وما تقوله وقـت أن سرى إليها حديث
القة مـصاعب وإدراك هـذا االحتاد  وقـد أحسَّـت 
القوم سوء طويتها . كال إنها خلجلة وجلة تود أن
غيرة لضمائر لوك ا نفرة لقـلوب ا ال ترى  وهى ا
ـوعد الـقـيـاصـرة  تـنـتظـر مـنه مـوعـداً لن يـخـلـفه وا

قريب نتائج االحتاد .
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* الصحيح : نبالء.
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بــشـرتــنـا األخـبــار األخـيــرة الـواردة من األســتـانـة
الــعـلـيـة بــانـتـخـاب لــفـيف من نـبال * األمــة وسـراتـهـا
لـــلـــذهــــاب إلى الــــواليـــات األرمـــنــــيـــة ومــــبـــاشـــرة
اإلصالحات الالزمة فيها . وقد بلغنا أن شاكر باشا
رئــيس هـذه الــلـجـنــة قـد تــعـهَّـد لــلـذات الــسـلـطــانـيـة
ثـلى التى تـود ـ حفـظها بـالوصول إلى تـلك النـقطـة ا
الــلَّه ـ الــوصــول إلــيــهــا  أال وهى بـث روح الــعـدل
ونـــشــــر رايــــة األمن بـــ األهــــلــــ عـــلـى اخـــتالف
نزعاتهم وأن جاللـة السلطان األعـظم أبلغ سفراء
الـدول عن عـزمه وصدور إرادته الـشَّـاهانـيـة بتـعـميم
اإلصالحـات لـيس فـى أرمـيـنـيـا فـقط  بل فى سـايـر

الـواليـات العـثـمـانـية الـتى يـشك بـحـسن انتـظـامـها 
بــحــيث ال يــكــون لـــلــدول من مــداخــلــة مــاديــة وال
سيطرة أدبية عـلى أحوالنا الداخـلية  كما جرى فى
ــصـريــة والـذى تــبـين أن ســفـراء الــدول قـد الـديــار ا
أقنعت بهـذه الوعود الصـادقة إالَّ سفيـر إنكلترا  لم
يزل يـسـتخـدم التـهـديد والـوعيـد  ويُـحتم بـوجوب

ـداخالت األجنـبيـة فى إدارة األحـكام الـعثـمانـية  ا
األمـر الـذى ال يُــمـكن أن يـتم  ألن تـســلـيم الـدولـة
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تـقدَّمـة من سفـراء الدول  يـكون الـعلـية بـالاليحـة ا
عـبـارة عن تـسـلــيم الـبالد إلى األغـراب . نـعم  إن
مـوقـفنـا جتـاه الـدول ال يخـلـو من اخلـطارة غـيـر أن ما
ذال* مــا نــطــلـــبه حــقـــاً  فال خـــوفَ عــلــيــنـــا مـــن
الـتغدى ** وعـندنـا أن النزوع لـلدفـاع عن حقـوقنا
ـا ـقــدَّسـة بــحـد احلـســام أشـرف لــنـا من الــتـســلـيم  ا
يحطُّمن كرامتنا ويُعتبر مقدمة لزوال مجدنا . وماذا
يـنجم يـا تـرى إن تـصديـنـا لـلدفـاع عن حـقـوقنـا بـقوة
السالح ? إال تقـهقرنا وبـلوغ الدول الثالث مـتمناها
فـى آخـر الـنــهـار فـهـب أنـهـا ظــفـرت بــنـا  فال لـوم

عـلـيـنـا وال عـار بل نكـون أجـريـنـا مـا وجب عـلـيـنا 
على أن الدول تـعلم ما يـتلو هذا الـعناد من األضرار
فى الشـرق والـغرب  وال جتـهل سـوء العـاقب  فو
احلالة هذه وجب على اإلنكليز أن يفقهوا احلديث
ويُــفــكـروا فى الــعــواقب الــوخـيــمــة الـتـى حتـدث من

جرى تـصديهم لإلسالم وعـبثـهم فى راية السالم 
بل يـأكـدوا *** ويـعــلـمـوا أن نــتـيـجــة هـذه األضـرار
ـا لديـهم من الدوارع سـتـعود عـليـهم  وال يـغتـروا 

واخر . وعلى الباغى تدور الدوائر . والبواخر ا

* الصحيح : مازال.
** الصحيح : التعدى .

*** الصحيح : يتأكدوا.
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أبدت الصحف الفـرنساوية اخلـطيرة سرورها من
عـنوى الـذى باءت به إنـكلـترا فى صـنيـعتـها الفـشل ا
ـسألـة األرميـنيـة قـائلـة:  إن هذه الـدولة الـتالعبـية بـا
تظاهرة بنُصرة الضعفاء الستهواء جهالء الشعوب ا
سـألة سـلوك خلـدمة أغـراضـها قـد سلـكت فى هـذه ا

دهـاء ومــراوغـة جــاءت نـتـيــجـتـه بـضـد مــا تـتــمـنَّى 
فاحتـدت رسمياً مع دولتـىّ روسيا وفرنسا ـــــــــــــــــ
جـسَّـمـتـهـا مـبـالـغـات الـصـحف تـرويـجـاً لـتـغـريـراتـهـا
ومـخادعتـها لألمـة األرميـنيـة التى اتـخذت االنـتصار
ـصـرية ـسـألـة ا لـهـا أُحـبـولة احـتـيـالـيـة إلخـماد ذكـر ا
كـلمـا لهـجت بـها احملـافل السـياسـية . ثم مـهَّدت من
ـعـارضـة والــرفض لـلـمـطـالب جـهـة أخـرى مــيـدان ا
تعلقة بإصالحات أرمينية خليفتها من تمرُّد الدولية ا
األمـة األرمنيـة وانحيـازها للـروسية الـتى يُوجد حتت
رايتهـا كثـير مـنهـا بحكم الـتحـاق اجلزء بـكله  كـلما
قـويَّت بـواعث التـتـبُّع وااللتـحاق  وخـصـوصاً مـنذ
جلـأ الرئـيس الديـنى األكـبر لـدى األمة األرمـينـية إلى
جناب قـيصر الروسـية الفخيم مـلتمساً رعـاية طائفته
وإنقاذها من مخاوف الـتالعبيات السـياسية بها ; إذ
ـا تتوقَّـع شره عقالء لو لم تـكن اخلدائع الـبريـطانـية 
ـا كــان ثــمـة داع اللــتــمـاس مــثل هـذه هـذه األمــة  
الرعايـة بعد أن لقـبت إنكلتـرا نفسها بـدولة االنتصار
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خلـدمة الـضعفـاء  وهى فى الواقع دولـة استـهوائهم
ذيـقـة لهم أضـعاف خلدمـة أغـراضهـا ومطـامـعهـا  ا

أضــعــاف مــا تـــتــظــاهــر بـــاإلشــفــاق عــلـــيــهم مــنه 
وتاريخها فى مستعمراتها أوضح دليل على ذلك .
قالت جريدة كوبـرسبوندانس بولـيتيك : لم تُعد
ــشــتــركـة فـى حتـقــيــقــات أرمـيــنــيــة مـكــاتــبـة الـدول ا
بـخــصـوصــهــا لـلــدولـة الــعـلــيــة مـنــذ تـغــيـيــر الـوزارة
اإلنكـليـزية إال مرة واحـدة تطـلب فيـها سـفراؤها من
ـواد الـدقيـقـة من رقـيمه البـاب الـعـالى تغـيـير بـعض ا

اخلاص بها .
عـلى أنه من الواضح أن جـاللة مـوالنـا السـلـطان
األعظم بـاختـياره دولـتلـو شاكـر باشـا مفـتشـاً لعـموم
واليـات احملــروسـة  قــد آثـر إجـراء مــا يـراه عــظـمـته
الشَّـاهانيـة لزيادة رفـاهة رعاياه وسـعادة رغدهم عن
أى تشـبُّث يُرام من أى مـراقبة أجـنبيـة  يُحاول ذوو

الغايات إيجادها بدون أدنى مسوغ اللتماسها .
لم تــكـشف الـصـحف اإلنـكـلــيـزيـة فى اخـتالقـهـا
األكاذيب واختراعها األراجيف عن أى حادثة ترى
ا تفتريه على فى جتسيم احملذور عنهـا فائدة لقومهـا 
مـثل أُحـدوثـة أرمـيـنـيـة ومـا تـتـقـوَّله زوراً وبـهـتانـاً عن
بعـض األحـوال فى الـواليات . بـل أخذت فـى هذه
ـــصــريـــة إنــبـــاء احملــبــة األيــام تـــفــتـــرى عــلـى األمــة ا
لـلمحـتل وقـوميـتهم  وأنه لو كُـشف احلجاب عن
الـنــاس لـرؤيت أفـتـدتــهم كـلـهــا وجـد وهـيـام وغـرام
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ـصريـ لقـلَّت بغضـاؤهم فى القـلوب . ولـكنهم ويُـحتم اخلراب ولـو أحسـنوا صُـنعاً مع ا
منـذ احتاللهم لآلن مـشمرون عن ساعد اجلـد فى التهام ما يـستطيعـون من أموال احلكومة
وفى ابـتـكار الـوظائف لـبنى جـلـدتهم بـرواتب آلحادهم  ال يـنـالهـا الكـبراء فى بالدهم .
وفضـالً عن استـنزاف األمـوال فى الـرواتب الفـاحـشة  فـإن كل موظف مـنـهم متى حل
بأى مصـلحـة استـقل فيهـا باألمـر والنـهى  ونبذ كل الـنظـامات ظـهرياَ  واتـخذ مـا يصدر
عن خـطته احملض صواباً مـحكماً وحـجة بالغـة وأمراً واجب االتباع . فـلو كان كل أعمال
اإلنكليز فضائل بر (مـعاذ اللَّه) ومآثر فضل (حاش للَّه) ومصادر إحسان حملقت هذه اخللَّة
زايـا احلـسان . فـكـيف وهذه اخلـلَّـة هى جزئـيـة من كلـيـات استـئـثارهم الـشنـعـاء كل تـلك ا
واعتسـافهم فى التصرفات التى تُنبئ أن مصـر فى نظرهم  كما قال بعض الواصف ذات

ا ليس هذا محل شرحه . ضرع مستفيض يختصون بألبانها ويُحرمونها على سواهم 
ما خمدت ذكرى أُحـدوثة أرمينية فى اجلـرائد األوروبية عقب أن وضح للـعيان احتيال
علومة  حتى عمـدت أيدى الف واإلفساد إلى تسطير وإرجاف اإلنكليز فيها لغـاياتهم ا
ا يدل على أن األُحبولة التى حركتها فـتريات عما يُسمُّونه أحوال مقدونيـا  األراجيف وا

وإخالص وود وحب لإلنكلـيز وشكر كل ما يصدر
عـنهم . وال يـخفى أن الـقلـوب ال تسـكنـها احملـبة إال
ن أحـسن إليـهـا ووثـقت بفـضـله واعـترفت بـجـميل
صنعه وإرادته اخلير لها سراً وجهراً والسادة احملتلون
هم أدرى الناس بـحقيـقة الـثمرات الـتى نالتـها البالد
واألمـة من غـراس أعـمـالـهم . وهم أيـضـاً يـعـلـمون
هل استملكت محـبتهم قلوب الـبسطاء أو األخصَّاء
ــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتـى مــن األمـــــــــــــــــــة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
الفـطرى يُـوجب علـى كل ذى إحسـاس التـضرُّر من
تعـرض األجنبى لشؤنه وباألخص فـيما يُنتج الضرر
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إنـكـلتـرا فى تـلك قـد مدتـهـا إلى هذه لـتـبـلغ من إثارة
تسترة فيها ا تنويه بأفانـينها ا اخلواطر بـأكاذيبها إرباً 
تـارة حتت لـقـب االنـتـصـار حلـريـة الـضـعـفـاء وأخـرى
طالبة بتنـفيذ بند كذا من عُهـدة برل الشهيرة حتت ا
فـلـيت هذه الـدولـة اجلـديـرة بـتخـلـيـد حُـسن الـذكرى
ــا بــدا من ســوآت * دســائــســهــا عن لــهــا تــرتــدع 
اســتــرسـالــهــا فــيـمــا تــأبى األيــام كــتـمــانه واغــتــفـاره
لــتـاريـخــهـا . السـيــمـا أن مـا اقــتـرفــته فى األحـدوثـة
األرمـيـنيـة (مـنذ كـانت هـبـاءً أو عدمـاً مـحـضاً إلى أن
جعلـتهـا جسداً لـه خوار وأفشى االسـتقـبال من سوء
مقاصـدها ما أضمرت) لـو اقترفه سواهـا لبالغت فى
اسـتـنــكـار صـنــعه واسـتــفـظـاع أمــره . ومن الـعـار أن

رشد عن خلق ويأتى مثله. يُنهى الواعظ ا

* الصحيح : سواءت.
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ـســألـة األرمــنـيـة ـ راعــنـا أمس تـلــغـراف روتـر ا
الوارد من األستانـة العليـة مُنبئاً بـأن الدول الكبرى
جـمــعــاء بـلَّــغت الــبــاب الـعــالى  أنــهـا ســتُــنـصب
مُعـتـمـداً أوروبـياً عـلى الـواليـات أرمـنيـة سـوسـها*
بــاسم احلـضـرة الــسـلـطـانــيـة . وفى هـذا األمـر (إن
صـدق اخملـبـر) حتـامل شـديـد عـلـيـنـا  وتـهـجُّم بـين
على حقوق السلطنة السنية ـ صانها اللَّه ; إذ ليس
ـــشـــروع إال فـــصـل أرمـــيـــنـــيـــا عن مـن وراء هـــذا ا
السـلطنة وإعطاؤها اسـتقالالً إدارياً شأن البلغار .
ـا ال يُـوصف وال يُـطاق  إال أن وهو من الـعـنف 
اخلبر على كونه مـصوغاً فى قالب اليق خالياً من
أفـعـال الـظن والـتخـمـ  يـفتـقـر إلى اإلثـبـات مرة

ا فيه من مواطن الغرابة والعجب . ثانية; 

…d¼UI « ¨≥ ’ ¨ ±∏πµ  fD ſ√ ∂ 5MŁù«

* الصحيح : على الواليات األرمنية يسوسها.
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ملكة السقوط  وفنى ذلك االستقالل  وأصبـحت أوربا تُشارك السلطان فى تدبير أمور ا
ة نـقيـة قويـة  فلـما ساءت التى خُـلفت آلل عـثمـان  والتى أخذوهـا من خلـفاء الـعرب سـا

ـتـمدن  ـذكـور خـطـراً يـتـهـدَّد الـعالـم ا ـمـلـكـة صـار وجـودهـا عـلى حـالـهـا الـسئ ا أحـوال ا
فتـداخلت أوربـا لتـحفظ مـوازنة الـسيـاسـة  وحترص عـلى الذين جـعلـهم سوء حـظهم حتت
أحكام عـادلة يُدبرهـا عُمَّال حـشوهم ظلم وفجـور  يُؤيد ذلك مـا آلت إليه أحوال السـلطنة
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كانـت اخلالفـة اإلسالمـيـة مـنذ
تولَّى أمـرها أول خلـيفـة حتى يوم
جـلـوس الـسـلـطـان احلـالى عـزيـزة
قام  يسـتقل بها اجلانب ساميـة ا
اإلسالم وال يُـــشــــاركـــهم فــــيـــهـــا
شريك  بل كانـوا يُغارون عـليها
غـيرة اإلنـسان عـلى ديـنه وعرضه
وحقـهم أن يفـعلـوا  ألن اخلالفة
أشـرف شـئ عــنـدهـم بــعـد الــدين

وأقـوى دعـامـة لـثـبـات نـفـوذهم 
فمـنذ وليـها حضـرة السلـطان عبد
احلــــمـــيــــد خـــان حتــــطَّـــمـت تـــلك
الــدعـائـم وتـدَّاعى ذلك الــعـز إلى
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األحــكـام ويُـديـرهـا  وهـكـذا  فـقــد أوشـكت أرمـيـنـيـا أن تــخـرج من حتت سـلـطـة اخلالفـة
ا جناه عليها إهمال احلكام  وإذا لبثت الدولة على إهمالها احلالى ال تلبث أن اإلسالمية 
المة عليها  وهى «أرمينيا ؤيد  فكتب مقاالته الطوال فى ا تصدق كلمتى التى سأت* ا
الـيـوم وسـوريــا غـداً »  فـكـمـا اخـتـلـت األحـكـام وسـاد الـطُـغـام فـى أرمـيـنـيـا  ولم تـردّهم
حكومة السلطان فآل األمر إلى شبه استقالل أرمينيا . كذلك بدأت تختل األحكام ويسود
الـطُغـام فى سـوريا واحلـكومـة ال تُصـدق جرائـد األحـرار وسيـأتى وقت تقـول فيه أوربـا ما
قـالـته عن أرميـنيـا اليـوم  كل هـذا يلـقى حجـابـاً أسود عـلى اخلالفة اإلسالمـيـة بالـنسـبة إلى
ـا أقول إن الذين ا ذكرت وإ واجبات اخلـليفـة  وال أتهم نفس اخلالفـة اإلسالمية بـشئ 

مــنـــذ ١٨ ســنـــة ; أى مــنـــذ تــولى
ـلك  جاللـة الــسـلـطــان عـرش ا
ــــالك فــــنــــزعـت مــــنـــــهــــا عـــــدة 

وأياالت.
وقد وقـعت الـدولة مـؤخراً فى
ورطـة جديـدة هى مـسئـلـة أرميـنـيا
وأجـهـدت اجلــرائـد احلـرة نــفـسـهـا
خلـدمــة الـدولـة وتــقـد الــنـصـائح
لهـا فلم جتـد منهـا أذناً صـاغية .
وهــكــذا  ورد الــتــلــغــراف أمس
يُـخـبـرنا أن إنـكـلـترا وسـائـر الدول
وقعة عـلى عُهدة برل األوربيـة ا

أبـلـغن الــبـاب الـعـالى أنـه سـيُـعـيَّن
ألرمـيــنـيـا حـاكم أوربـى يـنـظـر فى

* الصحيح : ساءت.
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عونة وأنه عاجز عن حمـل اخلالفة بأثقالها  فـيقف على قبر عبد فيجد أنه فى حاجـة إلى ا
الرحمن األول  وبعـد أن يُرثيه ويُبـكيه يظـهر ضعف اإلنسـان وغرور الدنيـا  ثم تهيج فيه

مطامعه وآماله ويقول :
« ولكن اخلالفـة  آه من لى بـاخلالفة ال بـد لى منـهـا ... ولكن ال ال بـاطل فى باطل 
وغرور فى غرور من يرضى أن يكـون عظيماً أميـراً سيداً مُطاعاً  مـفتاح كل أمر وقائد كل
رعــيَّـة به يــتـعــلَّق أمـرهم  وإلــيه يـرجـع تـدبـيــرهم  وعـلــيه يـكــون عـقــابـهم وعــنـده تــنـظـر
شكواهم ومنه ترجى أحكامهم من األمير إلى الشيخ إلى القائد إلى الكاتب إلى احلاسب

تـــولَّــوا أمــرهــا أســـاؤا اســتــعــمــال
أحـكامهـا  فجـعلوهـا فى حالـتها
احلاضرة التى يحق أن جترح قلب

كل مسلم مؤمن .
ويـذكــر الــقـراء أنــنى كــنتُ قـد
اضى سألتُ الـفضالء فى العدد ا
عمَّـا هى اخلالفـة اإلسالمـية  ثم
حـضرت ُتمثـيل رواية حمدان فى
أواخــر األســبــوع  فــرأيتُ فــيــهـا

أحسن جواب لسؤالى .
فــفى الــفـصل الــرابع  يــكـون
لك عـبد الـرحمن األنـدلسى قد ا
ســعـى إلى إدراك اخلالفــة  وهــو
ينـتظـر نتيـجة حـكم الشـورى التى

أنــكـــرهــا سالطــ هــذه األيــام 
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والبحر زاخراً والـقوة ثائرة والبأس حـمدان بكلمات جديـرة أن تُرسم بحروف من نار على
سراى يلديز قال : « قد عفوتُ عـنكم جميعاً  ألعلم النـاس احللم والعدل فإن اخلليفة ال

لك » : يأخذ بثأر ا
لك  لـكن عنـد من يـعرفـون الفـرق بـينـهمـا  وليس وهـنـا  تظـهر مـزية اخلالفـة عـلى ا

إلى اجلـابـى إلى اجلـنـدى  ثم من
بـعـدهم إلى الـشـعب وأعـوذ بـاللَّه
من الشعب فهو بحر طامٍ وريح
عـــاصــــفـــة وســـيـل جـــارف وويل
مـنـهـمـر وبـيداء مـجـهـلـة يـتـيه فـيـها
الــــعـــــقل  وبـــــحــــار فـى ســــراب
غرورها الـفكر والنظر  ذلك هو
الــشــعب فــمن يــتــوالهُ وهــذه هى
الــدولــة فــمن يــرومــهــا . مــحــيط
زاخـــر  يــغـــشـــاه مــوج مـن فــوقه
مــوج من فـوقه ســحـاب ظــلـمـاتٍ
بـعــضـهـا فــوق بـعض  إذا أخـرج
اإلنسان يـدهُ لم يكـد يراها ومن
لم يـجـعـل الـلَّه لهُ نــوراً فـمـالهُ من

نور.
الـــشــــعب  أعــــوذ بـــالــــلَّه من
الــــشـــعـب  إذا هـــاج وزاد فــــهـــو

ـطــر سـاكــبـاً  األســد هــاجـمــاً وا
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عنـد حـكام يـحـجرون عـلى عـباد
الـلَّه  بل يـحـجـرون عـلى أولـياء

ـسـتـقـبل  عـهـودهم وسالطـ ا
وال يــخـافــون الــشـعـب ـ والـعــيـاذ

باللَّه من الشعب .
فـــإن كـــانـت تـــركـــيـــا تـــظن أن
شـعـبهـا الـيـوم غـيـر الـشـعب الذى
وصـــــفـه عـــــبــــــد الـــــرحــــــمن قـــــد
أخــــطــــأت ألن الــــنــــفــــوس قـــد
ســئــمـت هــذه احلــالــة ومن يــعش

يرَ.
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عــلم الـعــالم بـأســره أن الـدولـة اإلنــكـلــيـزيـة
بذلت جـهـدهـا فى هـذا العـام لـلـوقـيعـة بـالـدولة
العـلـية  وتـسـو سمـعـتهـا واحلط من كـرامتـها
بـ الـدول  ولـذلـك أرخت الـعـنـان جلـرائـدهـا
وخلطـبائها أن تقـول ما شاءت  وتصف الدولة
ا اسـتـطـاعت أن تـصـفـهـا من الـنـقائص الـعـلـيـة 
والـــعــيــوب  وبـــعــدمــا اســـتــطــارت الـــغــوغــاء
وانتـشـرت اإلشاعـات فى اآلفـاق حـتى حترَّكت
ــســيــحــيــة فى آســيــا لــهــا خــواطــر الــشــعـــوب ا
بأسرها قامت الـدولة اإلنكليـزية تدعو الدول
ـسئـلة وقـعـة على عُـهـدة برلـ لـلتـداخل فى ا ا
األرمـنـيـة الـتى كــانت مـوضـوع تـقـسـيم األحلـان
وسيقار اإلنكـليزى  فأبت عليها ومادة تـف ا
قاصد البريطانية  إال أن ذلك للعلم بدخائل ا
الروسيا وفرنسا أجابتا دعوة بريطانيا سواء كان
قـاصد اإلنـكلـيزيـة حتى ذلك لـغرض مـقاومـة ا
ال يتأتى لها االنـفراد بعمل عن شريكتيها  فال
تسـتـطـيع إذ ذاك أن تـفـعل مع الـدولـة الـعـلـيـة ما
تأباه عليها الدولتان  كما يظهر هذا من مغزى
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األحــــوال احلــــاضــــرة ومن مــــجــــرى احلـــوادث
ـسـئلـة األرمـنيـة  أو لـغرض الـسـياسـيـة وسـير ا
شاركة مع الدولـة البريطانـية فى الضغط على ا
الدولـة العلية كما تـزعمه شيعه االحتالل عندنا
الـتى تـرى من بـعض وظـيـفـتـهـا أن جتـعل الـيأس
من الـدولة العـلية صـاحبة الـسيادة عـلى مصر .
صري  فال حتدث حادثة فى أما عند جـميع ا
الـعـالم وال جتـرى سـفـيـنـة فى الـبـحـر أو تـتـحرَّك
حـركة فى الـبر أو تُغـيم السـماء أو تُمـطر األنواء
إال حسبت للدولة العلية من ذلك نتائج الضرر
ـانـوي ولـغـيـرهـا نـتـائج الـنـفع  كـأنه مـذهـب ا

يزج بكرسى السلطنة السنية العثمانية فى ظُلمة
ـا سـواها اللـيل الـبـهـيم  ويـجـعل الـعـالم كـله 
شـمـسـيـاً نـهـاريـاً تُـضئ عـلـيه أشـعة الـشـمس من

جميع جهاته .
واخلالصـــة أن الـــدول الـــثـالث ( إنـــكـــلـــتــرا
وفرنسا والـروسيا ) قد دفعت مذكرة إلى الباب
الــــعـــالـى أجـــدر شـئ بـــهــــا أن تُـــســــمى أُســـاس
االنقالب  فرفض هذا قـبولهـا واحتج على ما
فـيهـا من مس حـقـوق احلضـرة الـسـلطـانـية  ثم
كان عـلى أثـر ذلك أن جـرى البـاب العـالى بـعد
جـــلــوس فــخـــامــة ســعــيـــد بــاشــا عـــلى كــرسى
الـصَّـدارة فى طـريق إصالح عـمـلى فى واليات
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آسـيـا الــوسـطى * وعـ دولــتـلـو شــاكـر بـاشـا
سفير الدولة العلية فى بطرسبورج سابقاً مفتشاً
عـمــومـيــاً لـهـا  فــأعـلن سـفــراء الـدول الـثالث
رضاهم بتـعيـينه  واشتـرطوا له سـلطة وحـكماً

نـافـذاً فـيــمـا يـجـرى ويـعــمل بـتـلك الـواليـات 
ولــكن كـأن شــركـة روتـر لـم جتـد من ســيـر هـذه
نوال الـذى تُنـسج علـيه ما يُوافق سئـلة عـلى ا ا
ـصرى مصـلـحة الـدولة الـبريـطانـيـة فى  القـطر ا
الـذى ينـتعش أهـلوه بـروح األمن كلـما رأوا فى
سيـاسة الدولة العليـة جناحاً فى خُطاها إصالحاً
ولـكــلـمـتـهـا نـفـوذاً  فـاقـتـطـعت لـنـا من الـزمـان
رواية جاءت مقتـضبة كل االقتضـاب ال مناسبة
بـيــنــهـا وبــ مــا قــبـلــهــا ومـا بــعــدهـا  وهى أن
إنــكـلـتـرا أعـلـنت الــبـاب الـعـالى بـأن كل الـدول
ـوقـعـة عـلى عُـهـدة بـرلـ اتـفـقت عـلى تـعـيـ ا

معتمد أوروبى عام  يُدير أحوال أرمينيا باسم
ـعـظَّم  يـعـنى أنه يـكـون فى جاللـة الـسـلـطـان ا
إدارته واســتــقاللـه وتـبــعــيــتـه االســمــيــة كــأمــيـر
بـلغـاريـا وهو الشك قـضـاء فوق مـا اقـترح فى
مـذكــرة الـدول الـثـالث  ألن هـذه قـد جــعـلت
التعي والعمل والـنفوذ للسلـطنة السنية  ولم
يــكن الــضــرر إال من طــريق الــتــداخل األوربى
ـــذكـــرة كـــمـــا عــلـــمـه الـــقــراء الـــذى فـــرضـــته ا

* الصحيح : آسيا الصغرى.
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ــشـروع األخــيـر الــذى تـزعم بـتــفـصــيــله. أمـا ا
وقعة على عُهدة شركة روتر أن جـميع الدول ا

برل قد اتفـقت عليه  فهو االستقالل بعينه 
ولـكن كـالـذى يُـقـتل صـبـراً ويُـؤخـذ حـتف أنـفه

على غفلة منه .
ولـقـد قابـلـنـا هذه الـروايـة لـغرابـتـهـا بالـتـحرُّز
واالرتـياب . وقلـنا إننـا ال نُصـدقها حـتى نسمع
مـا يُعـززهـا  ولكن شـركة روتـر الـتى اشتـهرت
بـاالخـتالق والتـفـ فى اصـطنـاع األخـبار  لم
ـا يُـعزز روايـتـها أو تـستـطع أن تـأتـينـا بـعد ذلك 
يجـعل لـهـا جـانـبـاً من الـقوة حـتى اآلن  بل أن
ــسـتـر غالدسـتـون الــتى جـاءت بـعـدهـا خـطـبـة ا
بـــأيـــام دلَّـت الـــقـــراء هـــنـــا  عــــلى أن الـــلـــورد
سـالـسـبـرى اليـزال يـعــوزه الـسـنـد والـقـوة حـتى
يتـمكن من اجلـرى على منـهج سلفه فى سـياسة
كـائد للـدولة العـلية ; العنف والـضغط وكيـد ا
ــا قـصــد بـخـطــبـته ألن ذلك الــشـيخ اخلــطـيب إ
تـــلك تـــعـــضــيـــد احملـــافـــظــ بـــدعـــوة الــشـــعب
اإلنــكـلــيــزى لــتـعــضــيــدهم وتـشــجــيــعـهم  أو

حملهم على إتباع خطة الوزارة السالفة .
ستـر غالدستون يقوم وال يخطر بالـبال أن ا
فى جـمع من قـومه لـيـخـطب فى دعـوة الـشعب
لـتـعـضـيـد الـوزارة اإلنـكـلـيـزيـة  وهـو يـعـلم أن
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الـدول بأسـرها مـساعـدة رسـميـاً لهـا  حيث ال
يـــخـــفـى أن الـــدول قـــوى فـــوق قــــوة الـــشـــعب

البريطانى بال خالف .
ستر غالدستون كان مدعواً ولو فرضنا أن ا
إللقـاء هذه اخلـطبة قـبل أسبوع أو أسـبوع من
وقعة على تاريخ ظهور اتفاق الدول األوربية ا
عُـهـدة بـرلـ  ثم اسـتـعـد لـيـخـطب فى الـنـاس
ــسـاعــدة حــكـومــته فى بــدعــوة قـومه لــلــقـيــام 
تـشـديـد الـوطـأة علـى الدولـة الـعـلـيـة  وقبل أن
يقف علـى منبـر اخلطـابة  تـبيَّن أن حـكومته لم
تبقَ فى حـاجة إلى مـساعـدة شعـبهـا  حيث إن
أعـظم حكومـات العـالم لبت طـلبهـا  واتفقت
عــلى إرغــام أنف الــدولـة الــعــلــيــة عــلى قــبـول
ـطــالب األولى الــتى كـانت مـطــالب أشـد مـن ا
تتـمنَّى جناحها فـيها وزارة األحرار . أفال يكون
من بالغـة اخلــطـيب إذا قـام بـعـد ذلك أن يُـظـهـر
عــظـيم ارتـيــاحه وشـكــره من تـلـك الـدول الـتى
قامت أعـظم خدمة ( على ما يعـتقد ) لإلنسانية
ـدنــيـة  ثم يُـنـادى الــشـعب الـبـريــطـانى بـعـد وا
ذلـك أن اهـــــدأ بـــــاالً واهــــــنـــــأ حـــــاالً وثـب إلى

سكونكَ األول بعد ما بلغت مناك .
ذلك  لعـمرى  كان الـذى يُنتـظر  ولكن
ــسـتـر غـالدسـتـون شئ من حـيـث لم يـكن من ا
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ذلك  ال باإلشـارة وال بالـتصـريح  فال يصح
التعويل على روايـة روتر السابـقة  وخصوصاً
ـنـاسـبات إذا كـان مـجـرى احلـوادث يُـكـذبـهـا وا
السابقـة والالحقة تُخالـفها  وال يبعـد أن تأتينا
ـا يُـنـاقض ما أتـت به قبل هـذه الـشـركـة نـفسـهـا 
عمـا قليل  فـقد عهدنـا هذه الشـركة ال تخجل
. من تناقض  وال ترى العار فى اختالق مب
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تعرفن من ذبيان من لو لقيته
بيوم حفاظ طار فى اللهوات

ولو أن ساقى الريح يجعلكم قذى
ألعيننا ما كنتم بقذاة
ــعـــالى أن تــقـــتــبل مـــا يُــراد بــصــدر حــاش ا
الــرحب  أو تـنـزله مـكـان الـســعـة من الـضـمـيـر
وبـــعـــداً لـــلـــقـــوم عن أمـــانـــيـــهم  فـــإن هى إال
خياالت تطـرق األذهان وما علـينا أن نُعادى أو



¥∂

* الكرى = النوم .
** الصحيح = حيلها.

أن نــكــون مــحل بــلـبــال الــقــلـوب الــغــاشــمـة 
ولألقـدار فـيـنـا أعـوان شـداد  ولـنـا مـنـهـا هـدنة
األبــد ودون تــصـعُّــر اخلــد تــبــسم وامض وثــغـر
عـذب  فـدعــوا اجلـنُـوب لــلـمـراقــد واألجـفـان
لـنشـوة الـكرى * فـقد وفَّـيـنا الـكـيل  وقطـعـنا
مـيالً تـوسط رابـعـته الالحـقـون  وتقـاعس عن
تأخر مفازته سـائق وجناء اإلدراك ونحـن إلى ا

ناظرون .
ووالـلَّه  ما كنتُ ألقول قـوالً فتُكذبه األيام
أو أُشــيـر إلى رأى تُـنـاقــضه خـطـوات الـصـروف
ولى من اجلــمــعــ مــخــبــر بــحــالــهـمــا  عــالم
بــأطـوارهــمـا أقـريـه فـضـالــة الـتــثـبت  فــيُـرضـيه
وأمريه من أوداج التبصُّر  فأشفيه . وقد قلتُ
أن دول أوربا ال تـنـال من اجلامـعـة العـثـمانـيـة ما
يـسـتـنـزل شـأوهـا  أو يُـعـطل حـلـيـها ** وهى
عـتـيـقـة سـيــوفـهـا طـلـيـقــة أجـزالـهـا إال مـا سـنـراه
وسـنـسمـعه من ثـرثـرة عبـادهـا ومهـاتـرة عبـيـدها
من وعــيـد ووعـود  وبـروق بال رعـود كـأن أبـا

الطيب نظرها بع الغيب ح قال :
وإذا ما خال اجلبان بأرض

طلب الطعن وحده والنزاال
وثـبت صـدق مـا قـلـته فى هـذه األيـام  ومـا
كـان حـ الـقـول بــبـعـيـد  فـأتى الــبـرق بـنـبـأ مـا
يُـطـارده إلى هــاويـة الـصـمـائم إال حب الـكـذب
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وإعادة غوغـاء األفكار إلى تـناول سببـها القد
وإفــاضــة لـواعـج شـجــون الــغـيـظ الـكــمــ بـ

ـثير إضـراراً لنفـسه  تنوء الضـلوع  وحسب ا
ـقـاصـده وجتـفل بـأمـانـيه إذا تـقلَّـبت الـصالل 
ـســاعـد وأقــتم الــوهج فــأعـوز الــســاعـد وكـل ا

ع . وا
فــالـنــبــأ هـو مــا حـمــله لــسـان روتــر الـشــركـة

اإلنكليزية التى تعوَّدت أن ال تصدق فى خبر 
وأن ال تـذكـر إال مـا يُـطـابق غـايـاتهـا  ويُالصق
ــا يُــؤلم قــلـــوب أصــدقــاء الــدولــة أغــراضــهـــا 
الــعـــلــيـــة ويــحـــوجــنــا بـــحــكـم الــدم والــروح

الــعــثــمــانـيــ أن نــســوق الــكالم إلى مــيــدانه 
انه  فندفعه إلى حيث يطيب ونأخذ اخلطل بأ
غرسـه  ويتفرع نبـعه من البالد احلمراء  وهو
ـوقـعــة عـلى عُـهــدة بـرلـ عـلى اتـفـاق الــدول ا
تـعـيــ مـنـدوب أوربى بـاسم الــسـلـطـان  وفى
اخلـبر مـا فيه من قـواعـد العـوائد  فـارتقب أيـها
الـقار مـا سيـكون هـذا مرسح تالعب األدوار
أمــامك  يُـمـثل لك مــشـهـداً دهـاشــاً ال تُـمـاثـله

دهشات فقد قيل : ا
إذا كنتَ ذا رأى فكن ذا تدبر

فإن فساد الرأى أن تتعجال
ومن الـبديـهى أن كل دولـة تقـوم بنـاصر دين
تُــعـــاديه الــدول اآلخـــر  تــكــون مـــرمى أســهم
كيـدها ووجـهة أطـماع اقـتالعهـا  وهذه قـضية
ال يُـخـالـفـنى فـيــهـا مُـخـالف الـبـتـة  وأكـبـر دين
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ـقـيـاس» وكـاتـبـها ولـى الديـن يكن * احلـرب الـروسـيـة الـعـثـمـانـية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ . وهـنـا  خـالـفت «ا
احلقائق التاريخية الثابتة ; إذ إن دول أوربا الكبرى قد حتالفت مع الدولة العثمانية ضد روسيا القيصرية

على نحو ما فعلوا قبالً أثناء حرب القرم ١٨٥٣ ــ ١٨٥٦ .
.

تُعاديه دول أوربـا هو الـدين اإلسالمى الذى ما
قام بـعد النبى (صلى الـلَّه عليه وسلم) ناصر له
مــثـل الـدولــة الــعــلــيــة  فــهى مــســرحـة ســوامه
ــصـون من وضــاربـة أطــنــابه وحـارســة حــمـاه ا
عهد نشأتها إلى اليوم  فيلزم أن تكون واحلالة
هـذه  أبـغض الـدول الشـرقـيـة ألوروبا الـذائـقة
طـعـوم أسـيافـهـا ورمـاحهـا أكـثر مـن ستـة أجـيال

من الدهر .
ـسألـة الـشرقـية والبد أن نُـذكـر القـراء هـنا بـا
الـتى ال يُوجـد ذهن إال وارتـسم فـيه أكـثـر صور
مـؤامـراتـهـا ; إذ قـام رجـالـهـا ضـد دين اإلسالم
وكتـابه الـكـر  ونهـضـوا لرفع الـصـلـيب على
أعالمـهم فتمـاسكوا بـاأليدى وترابـطوا بالـقيود
ــواجب خــفــيــة عن أعــيــنــنـا  وبُــد الــعــمل 
احتادهم من أول مـبادى احلرب الـروسية مـعنا
ناصرات والتعضيد حتى إذا الح لهم فتبادلوا ا

منا سكوت وقتى* .
أجمعوا أمرهم عشاء فلما

أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء
فـإذا تـأكــد بـهـذا الــتـذكـار مـا أنــا عـامل عـلى
تأكـيـده  تقـرَّر والشك أن نـأخـذ كل بادرة من
أوربــا بــتــمــعن طــويل  وجنــعــلـه حتت اخــتــبـار
مـسـبـار احلـكـمـة الــعـقـلـيـة  فـإن اخلـبـر يـحـتـمل
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الـصـدق أو الـكــذب  وال يـصح الـقــطع بـأحـد
الـنـقـيـضـ مـا لم تـقم حـجـته وبـسـفـر بـرهـانه 
وإال عُـد احلـكم فـاسـداً وال يُـصـادف من رجـال

الــسـداد ســوى أن يــضـرب به عــرض احلـائط 
ويُهمل فيما يُهمل من الدعاوى .
والدعاوى ما لم تقيموا عليها

بينات أبناؤها أدعياء
فلنرجع إلى مساجلة شفاه احلديث من جهة
وضوع مصادره مـا طيـرَّه إليـنا روتر  لـيكـون ا
غـــيــر أبـــتــر  وســـيــاقه إن دول أوربـــا عــمـــومــاً
ًوإنـكلـتـرا خصـوصـاً تعـلم مـا تسـتـلزمه فى اآلن
احلاضر مناواة * الدولة العثمانية  فهى إذن ال
ا درسته تـستطـيع أن تندفع بـهذا التـيار الشـديد 
ـثل من عـدم مـسـاعـدة الـفــرص الـيـوم لـلـقـيـام 
ـظاهرات . فالنبأ الـذى تنقله شركة روتر هذه ا
هو غيـر حاصل أو حصل  ولـكن بغيـر ما عُبر
عـنه واألول أقرب إلـى التـصـديق وذلك جلـمـلة

وجوه :
الــوجه األول  هــو تــنــحـى دولــتىّ فــرنــســا
والـروســيـا الـفـخـيــمـتـ عن مُـعـاضــدة إنـكـلـتـرا
ـا ظـهر لـهـما من واسـتقـبـاحهـما هـذا الـتعـضـيد 
حتاملهـا على الدولـة العليـة العثـمانية ومـعاداتها
لـهـا وحب التـداخل فى كـل مسـألـة خـصَّـتـها أو
لم تـخـصَّـهــا شـأن الـطـامـع فى كل مـا فى أيـدى
الـغـيـر من مــتـاع وذخـر  ونـقـلـت هـذا الـتـنـحى

* الصحيح : مناوأة.
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شركة روتر نفسهـا  الناقلة إلينا اليوم نقيضه 
ولم تـعـلـم أن اجـتـمـاع الـنـقـيـضـ فى مـوضـوع
واحد يُسـقط الثـانى  وإن كنـا نغـفل مثـلها عن
ذلك  فال أقل من رفض كال اخلـبـرين  وهى

لـهــا أن تُـصــدق نـفــسـهـا أو تُــكـذبــهـا شــأنـاهـا 
تتقلَّب فيهما كيف ما تشاء .

ـورنن بـوست ) تـقـول ما وكـتـبت إذ ذاك ( ا
قـطم لسان حـال اإلنكلـيز فى مصر نـقله عنـها ا
ويُـؤكدون أيـضاً أن فـرنسـا ال ترى لـها مـصلـحة
ـسألـة ( أى األرمنـية ) وأنه ذات شـأن فى هذه ا
لم يبقَ إلنـكلتـرا أن تنفـرد وحدها فى إنـفاذ هذا
ـشــروع  ويُـؤمــلـون أن الـلــورد سـالــسـبـورى ا
ــســألــة عــلى وجه يــتــمــكن من تــســـويــة هــذه ا
ـقطم مرض. انـتهى . وكـان ذكر الـعـبارة فى ا
بـــتــــاريخ يــــوم اإلثــــنـــ ٢٢ يــــولــــيـــة  وورود
الـتـلغـراف فى ٥ أغـسطـس  فبـ اخلـبرين إذن
١٤ يـومـاً  وهى لـيـست كـافـية لـتـغـيُّـر وجـهات
الــدول وإعـكـاس أعـمــالـهـا فى مــسـألـة أخـذت
ـمـالك الـدور األهم مـثل مــسـألـة أرمــيـنـيــا فى ا

الشاهانية .
الوجه الثانى : هـو التنـافر احلاصل اآلن ب

إنكـلتـرا وسائر الـدول من جرار التـخالف الذى
بــدأ يـتــأصَّل بــ صـوالح الــفـريــقـ فى أواسط
أفريقـيا والـشرق األقصـى والبحـار تقـريباً  فال
إمـكــان إذن لالحتــاد ضــد الــدولـة الــعــلــيـة  أو

للتظاهر بالقوة  أمامها بعد هذا الشقاق .



µ±

وال برهـان أقوى عـندنـا من جنـوح الروسـية
لألخذ بـنـاصر جنـاشى احلبـشـة  وتقـويـتهـا أمام
صدمات الطلـيان واحتادها مع دولة فرنسا لفتح
ـصـرية وحـصـر مـيـعـاد اجلالء فى دفـتر ـسـألـة ا ا
الوعـد القسرى  وما جـاءت به التلغرافات من
ؤمن سلطاننا ميل جاللة سيدنا وموالنا أمير ا
األعــظم إلى الــدخــول فى االحتــاد الــثـنــائى من
جــهــة مــصــر  ومــســألـــة جالء اإلنــكــلــيــز عن

أراضيها .
الـوجه الثـالث : إن هذا احلـ هو حـ قفل
ـان اإلنـكلـيـزى وانـقـطـاع أغـلب اجملادالت الـبـر
السيـاسية وتغيُّـب أكثر دهاة رجال اإلنـكليز فى
مـــحـــال ريــاضـــاتــهـم  كــمـــا نــقـــلت األخـــبــار

ــذكــورة  الـــتــلـــغــرافــيـــة فى نــفـس الــشــركـــة ا
ـسألـة األرمنـية حـتى كتب خصـوصاً من جـهة ا
ــقــطم كــتــابه ; إذ ذاك يــقــول مــا مــعــنـاه : إن ا
ان الـدولـة الـعـلـيـة سـتـغـتـنم تـغـيُّب رجـال الـبـار
اإلنـكـلـيـزى فرصـة إلصالح مـا يـجب إصالحه
فى والية أرمنيا  ولم يكد أن ينتهى هذا األمد
إال وطـرقـنـا روتـر بنـبـئـه اجلـديد  فـأى اخلـبـرين

يلزم تصديقه  ويجب أن يكون به التسليم .
الــوجه الــرابع : إن الــدولـة الــعــلــيــة عــيَّـنت
دولتـلو شاكـر باشا مـندوباً عـاليـاً من قبلـها على
تــلـك األنــحـــاء ولم يُــقـــطع إلى اآلن بـــعــزله أو
ـقـدار مـا قــطع بـغـيـره من احلـوادث تـبـديــله إال 
ـبـطـلة  وضـم إلى ذلك رفض الـدولة الـعـلـية ا
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* ظلت معاهـدة برل ١٨٧٨ الدولـية فاعلـة  ولم تصدر أية مـعاهدة الحقـة تُشير إلى إلـغائها . ولكن
ادة «٦١» ــ اخلاصة باألرمن ووالياتهم الست ــ فى يناير ١٩١٧ بعد أن السلطات العثمانية قـد أبطلت ا

ة «اإلبادة» بحق األرمن . اقترفوا جر

ـا كــان بـعــضـهـا لـكــافـة مــطـالب الــدول الـتى ر
أخف من تــعـيــ مـنــدوب أوربى بــاسم جاللـة
الــســلــطـان  فــكــيف تــقــبل الــيـوم هــذا الــقـرار

وتُبطل قرارها القد ? .
وإذا تـركـنـا كل مـا ذكـرنـاه جـانـبـاً  وفـرضـنا
كــذبه أو عــدم قــبـوله أو مــا شــاكل ذلك  فــمـا
الذى نـخشاه معشر العثمـاني من إلزامنا باتباع
بــنــود عُـهــدة بــرلــ ? بل من ذا الــذى ســيــقـوم
بإجبارنا عـلى هذا االتباع لعُـهدة ملغاة ال عمل
بها فـى عالم الشهود * بل مُهـملة فى نظر من
قــرَّر أشــراطــهــا من الــدول واسـتــنــصــر بــهـا من

الرجال .
أمـــا كــــان إرجــــاع الـــبــــوســـنــــة والــــهـــرسك
ـشـروع من أشـراط عُـهـدة بـرلـ لـصــاحـبـهـمـا ا

الــتى يـرى الـبــعض من اجلـهـالء لـزوم اخلـضـوع
لـبنـودهـا  وهـمـا باقـيـتـان إلى اآلن فى يـد دولة

النـمسا  حتتـلب ضرعهمـا  وجتتز سنـامهما 
ونــحن نـنـظــر إلـيـهــمـا من شـاســعـات األبـعـاد 
منتـظرين عدالـة أوربا الرحـيمة بـنا العامـلة على

صاحلنا اآلخذة بناصرنا فى كل ح وزمان .
أمــا كــان عـدم بـنـاء الـقـالع واحلـصـون فـى
ـــا حــوَّته مــضــامـــ هــذه الــعُــهــدة ( الــقــد ) 
ون اآلن بـذكرها  ويـدعوننا قـدَّسة التى يـتر ا
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إلى مـراجـعـة مـقـرَّراتـهـا ومـوادهـا  وأصـبـحت
اليوم تلك األنحـاء محل تبختر السفن الروسية
ـعــاقل الـشــاهـقــة وانـفــجـار احلـربــيــة وارتـفــاع ا
ـعـدات والذخـائر فـوَّهات مـخـازن األسلـحة وا

التى حترسها بال شعور .
أما كـان عدم الـتداخـل فى داخلـيات الـدولة
ـا تـنـطق به سـطـور تـلك الـعُـهدة وحتت العـلـيـة 
كـفـالة إيـقـاع الـدول العـظـام  فاخـتـرمت الـيوم
هذه الـنصوص  ونـقضت هاتـيك األقوال وما
بــــقـى إال أن تــــخـــضـع لــــكل إشــــارة مـن أوربـــا
وجبـابرتـهـا ويزمـرون بـعد ذلك  أن اتـبـعونـا يا
ـعالى بـتبلج ا عـندمـا يفتـر ثغر ا أبنـاء الشـرق فإ
الرغد وتربع السعة  ويخطر الرفاة والتجارب
تــــدحـض مــــدعــــيــــاتــــهم بـــــراهــــ الــــواقع من

األعمال.
وهل يـجـمل بـنـا معـشـر الـعـثـمانـيـ أن نـغـتر
بــــعـــــد ذلك بــــزخـــــارف رجــــال أوربـــــا وهــــذر
أدعــيـاهـم فـنــهـدى لــهم خالصـة الــفـؤاد  أو
نـبـسط لـهم خـد الـرضـاء ليـدوسـوا عـلـيه بـأقدام
اإلهانة واالحـتقار  فنـمس والوجدان يـبرأ منا
والضمائـر تُنكل علـينا ويـنفر منـا الرشد ويقـلينا

الصواب .
فال  والـلَّه  مـا نـتـكـفف وشـاح الـدمـار أو
نـنـتـبـذ حـصـاة الـتـحـالم  ونـحن جتـاذبـنـا الـدهر
نــصـيـفه وتــنـازعـنـا الـلــيـالى أسـرارهــا  فـتـركـنـا
ــدرك غـبــرة تـرهـقــهـا قــتـرة  فـآنــسـنـا لـوجـوه ا



µ¥

ــاضـيه بـ وضـح صـبـاح الــفـوز فى الــعـصـور ا
الشعوب اخلـاليه ألفلَّـت السيوف  وال أرعش

الـساعـد  وال طـاش احللـم وال عفـا الـسؤدد 
فمن ينزع بنا عن خالتـنا فيوقعنـا فيما ال نرضاه

ألحقر العبيد .
فقـولـوا لـنضـرة شـباب الـعـزائم  ال أذبـلتك
األيام وال شاهت لك حلية  فأنت بيضة خدر
بــنى الــتُــرك وأنــيــســة وحـشــتــهـم وسـمــيــرة كل

مغترب منهم :
عسى األيام أن يرجو

من قوماً مثل ما كانوا
ولـتـقل شـركة روتـر مـا تـستـطـيب  ولـيُـعلق
عــلـيــهـا خُــدام اإلنــكـلــيــز شـروحــهم الــضـافــيـة
الـذيـول فال يـصـدق اخلــبـر إال بـاألثـر وال يـثـبت
اليق بـغير   فإن إنـكلترا كشـفت لها ستراً
مــا كــنـا نــظن أن تــكـشــفه لــنـا األيــام وأرتــنـا من
بـواطن كـيـدهـا ما كـانت تـقـصـر عن اسـتـطالعة
خارقات األفهـام  فهى اليوم كمن باع اجلوهر
لـــيــنــال الــعـــرض وطــلب لــصـــحــة  فــوقع فى
ـرض  تـقـول وتـكـذب أو تــفـعل  فـتـخـجل ا

وما ربكَ بظالم للعبيد .
ولى الدين يكن
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روت لـنـا شـركـة روتـر الـتـلـغـرافـيـة بـتـاريخ ٤
أغسـطس اجلارى أسـطـورة  جعـلت مصـدرها
األستـانة الـعـليـة  ومضـمونـها أن الـسيـر فيـليب
كرى سفير الدولـة البريطانيـة لدى الباب العالى
ـســجـونـ فى طـلـب مـنه اإلفــراج عن األرمن ا
ن لم تـثبت عـليهم اجلـنايات تُهم غيـر سيـاسية 
ثبوتـاً قطعـياً  وأن إنكـلترا قـد أبلغـته بأن الدول
وقـعة عـلى عُـهدة بـرل قـد اتفـقن عـلى تعـي ا

ـقــاطـعــة األرمـنــيـة بـاسم مــعـتــمـد أوربى يُــديـر ا
جاللة السلطان إلخ .

ـزاعم لألخـبـار الـتى روتـها ـنـاقـضـة هـذه ا و
ـسئلـة األرمنـية قبل ذلك روتر نـفسـها متـعلـقة با
ـغـزى األحـوال بــيـومـ مع ظـهــور مـخـالـفـتــهـا 
السياسيـة احلاضرة  قلنـا إنه ال يُمكن أن تكون
هــذه الـــروايــة صــحــيــحـــة  ولــكن الــهــوى داء
والــغـرض يُـعـمى ويــصم  وحـيث إنـنــا عـهـدنـا
شـركــة روتــر تـخــتــلق األخــبـار كــثــيـراً لــغــايـات
سياسـية  فقـد قلنـا إنه ال يُمكـننا أن نُـعول على
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ــصـادر روايـتــهـا هــذه  حــتى تـتــفق عــلـيــهـا ا
اخملـتــلـفــة ويــكـون لــهــا من األحـوال احلــاضـرة
شهـيد  ثم روت لـنا شـركة هـاڤاس بـعد ذلك
ـســتــر غالدســتـون قــام خــطــيـبــاً فى بالده أن ا
يــحث قــومـه عــلى األخــذ بــنــاصــر احلــكــومــة
ـطــالب الـوزارة ومــسـاعــدتـهـا  حــتى تــفـوز 
ستر السـالفة انتصاراً لألرمن  فقـلنا إن قيام ا
غالدستـون خـطيـبـاً بهـذه الـدعوة بـرهـان جلى
على أن رواية روتر خلبر اتفاق الدول األوربية
ـــعــتـــمــد الـــعـــظــمى جـــمـــعــاء عـــلى تـــعــيـــ ا
األوروبى ليُـدير البالد األرمـنيـة باسم جاللة
الــسـلــطــان مـكــذوبـة  وال أصـلَ لـهــا ; إذ لـو
ــســتــر ــا كـــان لــقــيـــام ا كــانـت صــحــيـــحــة  

غالدستون بهذه الدعوة معنى قط . 
ـــقــطم الـــتى ال تُــحب إال أن أمـــا جــريــدة ا
جترى عـلى خـطـة روتر  فـقـد قـطعت بـصـحة
اخلبر  واعتبـرت رواية هذه الشركـة آية منزَّلة
من السـماء  وقضاءً مبرماً عـلى الدولة العلية
الــتى أشــبـــعــتــهــا تــعــيــيـــراً ; ألنــهــا لم تــســمع

نصيحتـها احلرة بقبول مذكرة الدول األولى 
ـا قالـته ونـحن ال نُـؤاخـذهـا عـلى ذلك بـأكـثـر 
عن شركة هاڤـاس بأن داء الهوى قد استحكم
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عـلى نفـوس كـتابـها  حـتى جعـلهم يـحمـلون
على عـواهنـهم تبـعة أكـاذيب غيـرهم ولـو أنها
حـذت حذو اجلرائد الصـادقة فى وزن األخبار
ا كانت تُؤاخذ اليوم يـزان البصيرة النقَّـادة  

على انتصارها لشركة روتر بغير حق .
ولكى يعرف الـقراء قيمة رواية شركة روتر
السـابقة  فلـيقرأوا مـا قالته جريـدة الطان التى
ــقــطم لــســان حــال وزارة فــرنــسـا تُــســمــيـهــا ا
اخلارجـية . فإن هـذه اجلريـدة قالت إن جواب
الباب العالى على مذكرة الدول الثالث بشأن
ة ـسا لوء بـعبارات ا مـطالب إصالح أرميـنيـا 
ـصــافـاة  وإن مــشــروعه اجلـديــد يـتــضـمن وا
كـثيـراً من االقـتـراحـات الـتى اقـتـرحـتـهـا الدول
إلخ . إلى أن قــالـت هــذه اجلــريــدة الــشــبــيــهـة
بـــالـــرســـمـــيـــة . أمـــا مـــا شـــاع من أن الـــلـــورد
سـالسـبرى بـعث بتـعلـيمـات جديـدة إلى السـير

فــيــلـيـب كـرى ســفـيــره لــدى الـبــاب الــعـالى 
مـقـتــضـاهـا أن طـلب من احلــكـومـة الـعــثـمـانـيـة
ــسـجــونـ لــديــهـا من األرمن إطالق سـبــيل ا
الـذين لم تصدر عـليـهم أحكام قـانونيـة  فهو

اختالق محض .
ثم استـطردت إلى ذكر اإلشاعـة القائلة بأن
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الدول الـعـظام اتـفـقن على إرسـال مـذكرة إلى
الـبـاب الــعـالى  يــطـلـ فــيـهـا بــصـوت واحـد
قـاطعات تعـي مـعتـمد أوروبى يُـدير شـؤون ا
األرمنـية بـاسم جاللة السـلطان  ويـكون هذا
ـعـتـمد مـسـؤالً لـدى الـدول الـعـظـام بـواسـطة ا

جلـنــة دولـيــة مـركــزهـا فى األســتـانــة الـعــلـيـة 
تُـراقب أعــمــاله فـقــالت : إنــنـا نــحط بـكــرامـة
قرائنا  ونـسخر بهم إذا أعـرنا هذه األسطورة
احملشـوة بـالـتنـاقض والـغـلو أقل الـتـفات ; ألن
ـثـابـة الــتـفـكُّــر فى مـثل هــذه الـوسـيــلـة يـكــون 

وضع الـدولــة الــعـلــيـة حتـت وصـايــة أوروبـا 
ـــــســـــئـــــلـــــة لـم تـــــصل إلـى هـــــذا احلـــــد من وا
االنـقالب ولم تـصـر من اخلطـر إلى مـثل هذا

صير اهـ ملخصاً  ا
ومن هـذا الـكالم الـبـين  يـظـهـر لـلـقراء أن
مالحــــظـــاتـــنـــا عــــلى روايـــة روتــــر كـــانت من
الــبـديـهــيـات  وأن مـراقــبـتــنـا لـســيـر احلـوادث
وحتـكـيم الــفـكـر فــيـهـا  لـيــسـا مـغــلـوبـ بـداء
الهوى الذى يسـتحكم على النفوس ويطمس
على القلوب فلم يختلط علينا احلق بالباطل.

واللَّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .
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أتــيـنــا أمس فى مـقــالـة افـتــتـاحــيـة حتت هـذا
العنوان  علـى ما قالته جـريدة ( الطان ) التى
هى لــســان حــال وزارة خــارجــيـة فــرنــســا عن
اإلشاعة التـى روتها شركة روتر فى ٤ اجلارى
بـشأن اتـفاق الـدول السـت العـظام عـلى تعـي

قاطعات معتمد أوروبى سام إلدارة حكومة ا
األرمـنـيـة باسـم جاللة الـسـلـطـان  فـقـد قالت
الـطان إننـا نُحطُّ من كـرامة قـرائنا  ونـهزأ بهم
إذا أعـرنـا هـذه اإلشـاعـة أقل الـتـفـات  ولـكن
ـقــطم الــتى تــتـمــنى الــسـوء لــلــدولـة جــريــدة ا
العلـية وتتـظاهر بـالعداوة والـبغضـاء حلكومة
آل عـثــمـان وال تُـبــالى أن تـطــعن جـهــاراً عـلى
ؤمن  والتى سلم وأمـير ا جاللة خليفـة ا
ــــان الــــقـــســــامــــة أن روايــــة روتـــر حــــلــــفت أ
صــحــيــحــة والريب فــيــهــا أبت إال أن تُــصـر

ـكابـرة  زاعمـة أن األمـر قضى  على هـذه ا
وأن القـضاء نـفذ  وأنه لم يـبق للـدولة الـعلـية
إال اخلــــضـــــوع الـــــتــــام إلرادة الـــــدول الــــست

العظمى .
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أمـا شـركة روتـر الـتى لم تتـعـصَّب لـروايتـها
ـقـطم  فقـد ألقت كمـا تعـصَّـبت لهـا جـريدة ا
روايتـها األولى فى خبر كـان  وجاءتنا برواية
أخـرى أمس  تُـكـذب تـلـك الـروايـة الـسـابـقـة
تكذيباً قـاطعاً  وهى ما روته لـنا عن األستانة
العـليـة بـقولـها : « يُـؤكـدون أن السـلطـان عزم
ـراقــبـة األوربـيـة عـزمـاً بــاتـاً عـلى أن ال يــقـبل ا
عـــلى اإلصالحــات األرمـــنــيــة . أمـــا الــصَّــدر
اب األعظم فيُـريد التـساهل  ولكـن حزب ا

يُــعـارضـه فى ذلك وقـد بــات الـصَّــدر األعـظم
فى مركز حرج اهـ » .

فـــإن هــذه الـــروايــة الـــتى لم يـــسع جـــريــدة
ـــقــطم إال أن تُـــدرجــهــا فـى صــحــيـــفــة أمس ا
بـالـنص الـسـابق  تـدل داللـة قـطـعـيـة عـلى أن
روايـة روتر األولى الـعـزم عـلى تـعـي مـعـتـمد
أوروبـى سـام بــاتــفــاق الــدول الــست الــعــظـام
إلدارة شـؤن أرمنيا كـاذبة وال أصل لها  وإال
فــكــيف يــكـون قــضــاء الـدول الــست الــعــظـام
ـقاطـعات األرمـنيـة على تـلك الصورة بسلخ ا

وتـعـيـ أمـيـر أوربى عـلــيـهـا كـأمـيـر الـبـلـغـار 
وجاللـة الـسـلـطـان فـى هـذه احلـالـة يُـنـاقش فى
مـذكــرة الـدول الــثالث األولى  ويــقـول لــهـا
ـراقــبـة األوربــيـة إنـنـى ال أقـبل اقــتـراحــكن  ا
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عـلى أعــمـال حـكــومـتى فى تــلك الـبالد  ثم
ـابـ الهـمايـونى وب الـصَّدر يـقع النـزاع ب ا
األعـظم فـيمـا يـفـر ض هـذا فـيه الـتـساهل دون

ذاك .
وإذا ظــهـر لــلـخــاصـة والـعــامـة مـن مـجـرى
صادر الـكثيرة لشركة األحوال ومن مـناقضة ا
روتـر فى روايــتـهـا ومن مـنــاقـضـتــهـا هى أيـضـاً
لـنفـسـهـا  أنه ال صحـة مـطلـقـاً إلشاعـة اتـفاق
الدول الست على تـعي معـتمد أوربى  كما
روته روتر السابـقة . فقد يـجمل بالقراء أن ال
يــعـتــبــروا روايــتــهـا اجلــديــدة عن حــرج مــركـز
الصَّدر األعظم بسبب احللف بينه وب جاللة
ـابـ . وعـلى اخلـصوص  ألن الـسـلـطـان وا
شركـة روتر متهـمة بالـغايات السـياسية فى كل
سئلة األرمـنية كأنها مـهتمة بها فى ما يتعلَّـق با

صرية . سئلة ا كل ما يتعلَّق با
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ا ضاقت حلقات احليل على إنكلترا ورأت أن ال
سبـيلَ إلقـناع رجـال الـدولة الـعـلـية بـالـتخـلى لـها عن
مصـر أخذت تـسـتعـ بالـتهـديد والـوعيـد  وتخـتلق
عــلى الــدولـــة الــعــلــيـــة أمــوراً مــا أنــزل الـــلَّه بــهــا من
ــظــالم فى الــبالد ســلـطــان حــتى خُــيل ألوربــا أن ا
ـاً قـاعـدة وأن رايـة الـفـوضى تـنشـره فى احملـروسـة قـد
سيحي يقاسون أمر جميع الواليات العثمانية وأن ا
الـــعـــذاب ويـــجـــزون فى أضـــيق احلـــبــوس  وإلـــيك
شاهـداً ما نشرته اجلرايد اإلنكلـيزية على أرمينيا حال
ــســألــة بــســيــطــة ال حتــتـاج إلـى إجــهــاد فــكـره كــون ا
وشـروحـات عـلى احلـاشيـة  وهى أن الـعـقـاب الذى
نـــاله بــــعض عُـــصـــاة األرمـن لم يـــكن إال مـن قـــبـــيل
ا أبدوه من شق عصا الطاعة العدل وذلك بالنسبة 
والتـظاهر بـالعصيـان  فهل قصـاص موالى اجملرم

يُعـد ضربـاً من الظـلم السيـمـا بعـدما ثـبت علـيهم فى
احملـــاكم اقـــتــراف اجلـــرائم آثم  تــالـــلَّه لـــو قــام أحــد
ـا يــشم مـنه األفـراد فـى إيـرالنـدا ونــطق بــبـنت شــفه 
رايـحـة الـعـقــوق النـقـضت عـلـيه اجلــنـود اإلنـكـلـيـزيـة
ومذقت *جلـده بحـراب بـنادقـها  وإلـيك شاهـداً ما
اقتـرفـته اجلنـود اإلنـكلـيـزيـة من القـبـايح التى يـرق لـها
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* الصحيح : مزَّقت.
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* الصحيح : إجراءات.
* الصحيح : يحوز.

ا احلجـر الـصـلد عـنـدمـا تظـاهـر بعـض األيرالنـديـ 
ـلـكة تـعديل يُـشـبه العـصـيان  وطـلـبوا من حـكـومة ا
قانـون األطـيان األمـر الـذى تخـجل من سـماعه وجه
اإلنــــســــانــــيــــة  ألنك كــــنتَ تــــرى فـى ذلك الــــزمن
الــعــذارى مــكـبَّـالت بــاحلـديــد والــشــبــان مــضــرجـ

بــدمــائــهم مــلــقــيـــ عــلى احلــضــيض  والــعــجــايــز
حاسـرات الوجه والشـيوخ فى حالـة يعجـز القلم عن
وصفها  واألوالد تـصرخ واألطفـال تبكى  ولكن
ن تُــنــاد  فــلــمــاذا لم جتـب إنــكــلــتــرا نـداء ال حــيــاة 
الـشـعب األيـرالنـدى الـعـظـيم ? تـعـطف عـلـيه  ولـو
باألحكام اإلرادية  وبالوقت ذاته تطلب من الدولة
العلية إجـراء اإلصالحات فى والياتها حتت السيطرة

ن العجب العجاب . األجنبية  إن هذا 
فـمن هنـا  يتـضح أن تصـدى إنكـلتـرا لنـا لم يكن

حُباً بـاإلصالح  بل رغبـةً بالـوصول إلى مـتمـناها 
ـصـادقـة من الـدولـة الــعـلـيـة عـلى الـقـيـام وهــو نـوال ا
ُــحـال ــديــد فى مــصــر  األمــر الـذى لــو فــرضــنــا ا ا
وحـصل قـبـوله مـن رجـال الـدولـة لنـال الـرفـض الـتام
صري الذين يعتبرون أنفسهم إذ ذاك أحراراً . من ا
لــعل مـا جـاء فى الـتـلـغــرافـات األخـيـرة من اتـفـاق
الدولـة عـلى تـسـمـيـة مـراقـبـ أجـانب عـلى إجرات*
الــدولـة الــعـلــيــة فى الـواليــات األرمــنـيــة  فال نــظـنه
ـثابة يحوذ** لـدى الباب الـعالى قـبوالً  ألنه يُعـتبر 
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راد من ـمالـك احملروسـة لكن إذا كـان ا تسـلُّط على ا
ـفيـدة ليس إال  فال الحـظات ا ـراقبـة تـقد ا هذه ا
بأس منهـا ألن بهذه الوسيلـة يُمكن للواله الـعثماني

أن يُـشـددوا عـلى مــأمـوريـهم بـاحلــرص عـلى الـنـظـام
واالنــتـبــاه الــتــام . فـالــلَّه  نــســأل أن يُـخــلــصــنـا من
ـداخالت األجـنبـيـة الـتى تُـعـتـبـر لـدينـا نـظـيـر طـلـيـعة ا
لـلـهـجـوم عـلى بالدنـا لـسـلـبنـا حـريـتـنـا  ويـحـفظ لـنا
الذات الـشَّاهـانيه ويـحرسـها بـعنـايته الـصمـدانيـة وهو

السميع اجمليب .
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تـركـيـا والـعـالم قـاطـبة أن جـمـيع األحـزاب فى إنـكـلـتـرا مـتـفـقـة عـلى كـبح جـمـاح الـظـا .
وهكـذا ألقى غـالدستـون خطـبـة فى سادس اجلـارى قرأتـهـا فى التـيـمس اليـوم  وإذا به قد
سجَّل عار تركـيا وأكده تأكـيداً فقرر فى خـطابه أن كل ما أذاعـته جريدة الدايـلى تلغراف من
فـظـائع أرميـنيـا صـحيح  وأن قـد قُتل عـشـرة آالف نفس من األرمن  وأثـنى عـلى الدكـتور
ديلون الذى تنَّكر وذهب إلى أرمينيا . ومن هناك كتب إلى التلغراف  وفهمتُ من خطاب
غالدستـون أن الدول قرَّرت وجـوب تعـي حاكم أوربى عـلى أرمينـيا  وأنهـا قرَّرت مبـدئياً

Êu²Ýœöſ »UDš

إن هــذا الـرجل الـعــظـيم الـذى
حـــرَّك أوربـــا  وحــرَّر بـــلـــغـــاريــا
بـخــطـبـه الـشــهـيــرة  أبى فى أيـام
الـــوزارة احلـــرة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة أن
سئـلة األرمنـية فراراً يخـطب فى ا
مـن أن يُـــقــــال : إنه يــــفــــعل ذلك

لـغــايــة تـنــشـيط حــزب األحـرار 
ولــئـال يــزعم الــنــاس أنـه مــتــشــيع
حلـــزبـه  فـــلـــمـــا ســـقـــطت وزارة
روزبــــــيـــــــرى وتــــــولَّـى الــــــلــــــورد
سالسبورى سأله دوق وستمنستر
احملــافظ الــشــهــيــر أن يــخــطب فى
ــســئـلــة األرمــنــيــة تـشــديــداً لــيـد ا
الــوزارة احملـافــظــة  وحـتى تــعـلم
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تـعـيـ رجل مــجـرى اسـمه ڤـون
كـاالى  وقـرَّر أيــضـاً أن ألوربـا
كل احلق أن تزحف عـلى أرمينيا

وتـــــخـــــرج األتـــــراك مـــــنـــــهـــــا 
ـوجب فـتــحـكــمـهـا كــمـا تــشـاء 
ـــعـــاهـــدات  وقـــرَّر أيـــضــاً أن ا
إلنـــكــــلــــتـــرا دون ســــواهـــا احلق
الـصـريح أن تُـطالب تـركـيـا جـبراً
بـــــاإلصـالح  أو حتـــــتل الـــــبالد
إلصالحـهـا بـنـاءً عـلى ارتـبـاطـهـا
باتفـاق قبرص  وقرَّر فى اخلتام
أن عــلى إنـــكــلـــتــرا أن تـــتــداخل
حلـــمــــايــــة األرمن بـــقــــوة وعـــزم
وجـــدت من يُـــقـــاومـــهــا  أم لم
جتــد. وأظــهــر فى خــطــابه أنه ال
غايـة ديـنيـة فى هـذا الـعمل  بل
الــقـــصــد ســـيــاسى فـــقط  وقــد
أثنت جريدة الـتيمس فى مقالتها
االفــــتـــتــــاحـــيـــة عــــلى تــــصـــريح
غـالدســــتـــــون هــــذا وشـــــكــــرت

اعتدال لهجته .
ا قـاله غالدسـتون : إنه ال و
واعيد السلطان. يجب أن نثق 
ألنـــنـى تـــأكـــدت فى مـــدة تـــولىَّ
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األحكام أن وعـود تركيا كاذبة
ثم تـمـنَّى من صـمـيم فـؤاده  لو
يـــبــعـث من الــقـــبــور فـــؤاد بــاشــا
وعالى باشا وأمثالهما من رجال
تــركـيــا الــعـظــام  لـيُــعــيـدوا لــهـا
مــاضى عــزَّهــا قــال « ومــنــذ ٣٠
ـواعيـد تركـيا كـما سـنة كـنا نـثق 

ـواعيـد أيـة دولـة متـمـدنة  نـثق 
ومــنــذ ذلك احلــ تالشت تــلك
الثقة حـتى صرنا ال نُصدق كلمة
تـقـولهـا »  وقـد قـالت الـتـيـمس
إن خــطــاب غـالدســتــون ســوف
يُـشدّد عـزائم سالـسبـورى ويُؤيد
مــســاعـــيه . وفى الــتـــلــغــرافــات
األخـيرة أن السـلطان يرفض كل
الــــرفض مـــطــــالب أوربـــا وهـــذا
يُـؤكد مـا قـاله غالدسـتون من أن

الـسـلـطـان ال يـحـفـل بـكـلـمـة « كـان يـجب »  ولـكـنه يـفــهم كل الـفـهم مـعـنى قـول أوربـا له
«يجب» قـال وأعظم دلـيل على أنه ال يـفعل إال مـتى خاطـبنـاه بصـيغـة األمر  أن «يجب»
الي من خلق اللَّه فى نـعيم دائم وحرية ال تنقض هى التى غيَّرت خارطة أوربـا وصيرت ا
عن احلرية الـتى نتمتع بها نحن . فإذا دام إصرار السـلطان على الرفض  جاءه سالسبورى
بـكلمـة «يجب» فيـفعل إن شاء الـلَّه  وقد أكد غالدسـتون أن روسيـا وفرنسـا والنمـسا أيضاً
تعهَّـدوا بشـرفهم وبـقوَّتـهم الفـعلـية أن يفـعلـوا  ما يـجب من إلزام تـركيـا باإلصالح فإن لم

عاهدات . يفعلوا وجب على إنكلترا أن تفعل ما تقضيه عليها ا
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كـان خطـاب جاللـة مـلكـة اإلنـكلـيـز فى غـاية من
االعـتـدال . بيـد أن بعض الـتـلمـيـحات الـتى أشارت
بـهـا إلـى مـسـألـة أرمـنـيـا مـا كـانت تُـفـيـد إلى الـتـحـمُّل
احملض الــذى كـان يــلـزم ابــتـعـاد جـاللـتــهـا عـنــهـا كل
البُـعـد ومع ذلك فـجـوهـره مـا كـان إال علـى جانب

عظيم من البساطة .
ـان عـلى لـسـان فـقـامت بـعـد تـالوته رجـال الـبـار
سألة واحد  يُهيجون الـشعب ضد الدولة العلية وا
األرمنـيـة  وهى بضـاعـة اإلنكـلـيز الـوحـيـدة ورأس

مـال قدرتهم ب الدول العظام .
وإننـا فى انـتظـار مـا سيـعـقب هذه الـتـهويالت من
الـنـتـائج الـسـيـاسـيـة  فـهى ال تـهـدم الـسـمـاء وتـرجتـز
األرض من يأس اإلنـكـليـز الذى مـا غـلق علـيه فائق

فى ميدان  اإليهام .
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يقولون إن اإلنكليز تآمروا

على حرب أسد الترك فلترقب القهرا
وهذى األساطيل اجلسيمة جتتزى

إليها متون البحر كى تبلغ النصرا
فقلت لهم ال تكثروا الوعد إننى

أراهم كمن قبل الردى يحفر القبرا
فما كل يوم هند بالوصل سمحة

وال كل عصر عصر من نفث السحرا
يط الستر عما تكنَّه وسوف 

نهى كاشف ستراً إذا أسدلت ستراً
فشُّدوا سوام الركب فالب آزف

وقولوا هالَّ خلوا ألصحابها مصراً
سألة األرمنية ألوكة كل لسان وضالة أصبحت ا
كل بـاحث عن الـشؤن * السـيـاسيـة  بعـد مـا كانت
مسألة ال تتجاوز العاديات درجة فى عالم االهتمام
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* الصحيح : الشئون.
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حـتى قـام لــهـا اخلـطــبـاء وقـعـدوا وبــالغ من بـالغ 
وهـوَّن من هــوَّن . عـلى أن كل مــا تـتــغـلـصم * به
الشفاه لم يحـول لها تياراً عن مـجراه الطبيعى وال
أحـدث فـيـهـا غيـر مـا أحـدثـه مديـر األدوار بـهـا فال
يــأتى صــبــاحى يـوم إال ولــلــنــاس بــذلك األفــكـار
قاصد  فمن ذاهب إلى أنها حسب الوجهات وا
جد تـركيـا وتُثيـر على وجه إقـبالهـا عفاء ستـودى 
الـدمـار  ومن قـائل إنهـا لـيسـت إال مسـألـة حتصل

عادة فى كل شعب وكل واد .
ولـكننا لـو تتبـعنا احلـقيقـة العذراء من حيث هى
ال جتـد لـها شـأنـاً يـتـبـدَّل مع تـبـدُّل األدوار إال ما ال
عـامالت ب الدول ـناسبـات وا يذكـر فى جانب ا
بعضـها البـعض  وأغلب ما كـان يتخـلَّل تقلـباتها
هو ضرب من تناقض احلوادث واختالف الرواة.
ـســألـة حتت فــمن شـامـت ألخـذ الــدول تـلـك ا
نــظـر االهـتـمـام  وقـيـامـهــا تُـطـالب الـبـاب الـعـالى
بـإنــفــاذ اإلصالحــات الــواجـبــة اإلنــفــاذ فى واليـة
ـا تـقـتـضـيه عُـهـدة برلـ الـتى نـسـخت** أرمـيـنـيـا 
ــ الـــتالشـى  وأن دولــة إنـــكـــلـــتــرا شـــراطـــهـــا 
سـتـســوق أسـاطـيـلـهــا الـقـويـة اجلـســيـمـة الجـتـيـاب
بـــوغــاز الــدردنـــيل إلجــبـــار الــبــاب الــعـــالى عــلى
اخلـضــوع ألمـر الـدول ( أو أوامــرهـا ) إذا فــنَّـنـا فى
الــــتـــعــــبــــيــــر  فــــلم تــــمضِ إال أيــــام قالئـل هـــذه
اإلشـاعـات حـتى جـاءتـنـا األخـبـار بـتـنـحى دولـتى ّ

. * تتغلصم =
** نسخت = ألغت.



∑±

فرنسا والـروسيا العظيـمت عن تعضـيد دولة البحر
ا ظهر فى إنفاذ مـطالبها فى الدولة العليـة العثمانية 

لـهـمـا من حتـامـلهـا عـلـيـهـا بال مـسـوغ وال اشـتراع 
فتـبدَّد األسطول الوهام فى صفـحة مزيدة البحار 
وأصـبـحت تــلك الـتـهـديــدات فى خـبـر كـان  ولم

تترك فى األذهان إال آالم التشويش واإلرجاف .
وقــام غالدســـتـــون يــخـــطب بــ قـــومه خـــطــبه
ــعــهــودة مــحــرضــاً لــهم عــلى الــدولــة الـــعــدائــيــة ا
العـثمانـية حتريـضاً ال تخـفى غرضـياته إجابـة لطلب
الدوق وسـتمـنسـتـر الذى عـهد إلـيه بـثرثـرته  على
أن ذلك سيـكـون عـوناً ومـسـاعـداً لوزارة احملـافـظ

وزعيمها سالسبورى  فتناقلتها اجلرائد اإلنكليزية
ـعـهـود حـتى نــطق من خالل سـطـورهـا بــتـغـالـيـهــا ا

التوليد .
ـثــابـة مـقــامـة فى حــد ذاتـهـا  ال واخلــطـبــة هى 
تشتمل إال على االستعارات  يتالعب فيها البيان
كتالعب صاحبها بـاألذهان وجوهر مضمونها غير
خال من أعراض اخلياالت  ولم تكن ذات أهمية
ـدلـوالتهـا ومـراميـهـا التى كـنـا نظن كـبرى بـالنـسـبة 

أنها ستكون بعيدة جداً عن العاديات .
وما نظن أن اجلمعية األرمنية فى لوندرة تستفيد
من خــطــبـــة الــرجل فــائـــدة  تُــكــافـئ تــعب هــرمه
وإرعاش أعـصابه  واقفـاً يقرع األسـماع بشـقاشقه *

فرد شقشقة  وهو شئ كالرئة يخرجه اجلمل من فمه إذا هاج وهدر . * شقاشق = ا
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تتابعة اللَّهم إال بعض أمد أبعد من أمدها اآلتى. ا
وأهم مـا يُــريـد الـقـوم من نـتـائـج أعـمـالـهم الـتى
اسـتـغـرقت نـفـائس أوقـاتـهم هـو الـوصـول الـيوم أو
بــعــده إلـى تــعــيــ مــأمــور أجــنــبى من قــبل الــدول
الــعـظــام أو إنـكــلـتــرا  يـكـون رقــيـبــاً عـلـى أعـمـال
احلكومة العثـمانية فى أرمينيا والقائم بإدارة شؤون
اإلصـالحـــات الــتـى يـــرونــهـــا الزمـــة لـــهـــا  كـــمــا

يزمرون.
فـما فرغـنا من تعجـبنا هـذا إال وفاجأتـنا األخبار
ـضــمـون اخلــطــاب الـذى فــاهت به جاللــة مـلــكـة
اإلنـكــلـيـز  تــرى فـيه وجــوب االهـتــمـام بـإصالح

أرمنيا بالطرق التى ال تُؤدى إلى حال خطره .
ومـن عــودة أمــثــال االرتــبــاكــات مــرة أخــرى 
والـظاهـر أن الـقوم يـتـحرشـون بـنا  ال عن حـكـمة
ـا إجنـازاً لوعـود تـوسَّدت ـعـدلة  وإ وال حـباً فى ا
تلبـدة عليها مـطبقات اجلفـون ومغلقـات الضمائـر ا
غيوم الغيظ واحلسد وقضاء حلاجة فى النفس على

حد قول من قال :
ولى أمل قطعت به الليالى

أرانى قد فنيت به وداما
ـسألة األرمنية هى مـسألة ال تخلو من على أن ا
باعث إنـكـليـزى يـستـره حتت طى اخلـفاء مـن يسـتر 
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تـخــدم به الـصــوالح اإلنـكـلــيـزيـة فى الــشـرق الـتى
أصـبـحت عــلى وشك االنـهــيـال بـتـعــاضـد دولـتىّ
فـرنسـا وروسيا الـفخـيمـت . أما نـكبـات اإلنكـليز
فى مــصـــر  وهى ســـيــاســة وإن لـم تــكن بـــلــغت
مــبـلــغــهــا احلـالـى إال أن تـبــادل احلــوادث بــيـنــهــمـا
وانـتــصـارهـمــا لـلـدولـة الــعـلـيـة  كــان دلـيالً عـلى
وفاق مـثلث يدفع به بنات الـبحر من أبواب بوغاز

اإلسكندرية  فيختم بذلك دور االحتالل .
ـتتـالـيـة وقـيـام دولة وأنـنـا إذا تـعقـبـنـا احلـوادث ا
اإلنكـلـيز الـسـاعة بـعـد األخرى إليـجـاد العـراقيب
شاكل فى سبيل تقدُّم الـدولة العلـية  واختالق ا
الـسيـاسيـة لهـا حيـناً بـعد حـ وتظـاهرهـا بالـعداوة

الـدينـيـة ضد اخلـالفة اإلسالمـيـة والـتصـريح بـها 
لرأينا مـنها دولة عـدوة تظاهرت فى ثـوب احملبة لنا
كل هـذه األحــقـاب  وهى رقــيـبـة عــلى عـثـرة إذا

تمت عدتها سعداً لها وفوزاً حتمد عليه األيام .
ولو تبصر غالدستون الذى نفض غبار الشيُّب
من حلـيـته  وكع خـطـبـه الـسـاذجـة ضـد جـامـعـتـنـا
نـكر لرأى ـقدسة مـشحـونة بـأنواع الـسبـاب  وا ا
ــسـتـثـيـرة حلـتـفـهـا أو كـالـشـارف أنه كـعـنـز الـسـوء ا
ـاء  فيـخالـها أرضـاً حتى الـذى يرى غـبرة عـلى ا

إذا طامنه برجله انغمس فى أعماقه البعيدة .
سـيحى  نـحن ال نرضى أن يُـهان فى  الـدين ا
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حـمـانــا  وعـاش بـطـارقـهم حتت أنـعـمـنـا وهم لـنـا
مصافون  ونحن عنهم راضون  فما الذى يُريد

ذكور بعجره وبجره ? . الغالدستون ا
أمـا كـفــاه خـطالً تـوديـعه مــسـنـد الـوزارة  ولم

يُـنـفذ فـيـها غـرضـاً من أغراضه حـتى اتـضح أمره 
وسار ذكره وتفرَّق من حوله األنصار ? .

إنـنــا لـعـمـر أبــيه  ال كـبـر من أن نــهـتـز الهـتـزاز
ـيل بــهـواه  والـدهــر بـيـنـنــا وبـيـنه  مـنــبـره أو أن 
وسـعة أليام شـاسعـة  فإما جـولة ينـوء بدوله وإما

قفل يعقبه خطل  واللَّه بيده عواقب األمور .
يوسف فتحى
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قال فى جريدة السوليل :
تاللَّه  لـقد نـفض غالدستـون غبار الـشيـخوخة
وهبَّ من رقدة الـعزلـة عن األمور السـياسيـة إللقآء
اخلــطب عــلى مـواطــنـيه  لــيـحــضَّـهم عــلى األخـذ
ــغــاالة فى بــنـــاصــر األرمن  أو بــاألحــرى عــلى ا
مـنـاهـضـة الـدولـة الـعـليـة غـيـر مـجـتـزىء بـإظـهـار ما
حــــــصـل بــــــبالد األرمـن  بـل هــــــو واقف يــــــروى
أحاديـث األيام الـغـابـرة  ويُـمـثـلـها بـصـور مـتـبـايـنة
الــشــكل مـتــضــاربـة الــهــيـئــآت  ولم يــحـبس تــيـار
الــكالم عــنــد طـلـب إصالح أو جتــديـد بـل طـوَّح به
هــــوى نُـــصــــرة األرمن إلـى مـــا دون ذلـك عـــلى أن
أقواله اجلافية تلقفتها اجلرائد األوربية وميَّزت غثَّها
من سـمــيـنـهــا  وأبـانت بــعض الـصــحف أن رغـبـة
سـتـر غالدسـتون فى اسـتـقالل أرمـينـيـا ضرب من ا
الــتـهـوُّر ومــدعـاة لــلـقالقل والــبالبل  وإذا أُجـيب
طلب غالدستون فإن أرمينيا تُصبح مستقلة اإلدارة
حتت سيـادة الدولـة العـليـة  ويتـبع هذا االسـتقالل
تـــــضـــــارب األحـــــزاب فـى تـــــلك الـــــبـالد وطـــــلب
اسـتـقاللـهـا  عـلى أنـنـا ال نـرى أوروبا تُـوافق عـلى
هـــذا األمـــر . نـــعم  إنـــنـــا نُــــســـرّ بـــرؤيـــة الـــشـــيخ
ــنـابـر صـادعــاً بـلـسـان غالدســتـون مـتـســنـمـاً ذروة ا
اإلنسانيـة  ولكن أال يجد ذاك الـشيخ أن طلبه من
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ـســتـمـرة والـهـجـرات * يـرجع ســبب وجـود غـيـر األرمن فى الــواليـات األرمـنـيـة الــست إلى الـغـزوات ا
األرمنية واستقرار األتـراك واألكراد والچراكسة وغيرهم فى أرمينيـة الغربية (العثمانية) . وكان األرمن

طـالبة بـاإلصالحات فقط  أنفـسهم علـى وعى تام بهـذه احلقيـقة . ولذا  لم يـدر بخلـدهم آنذاك إال ا
وليس احلكم الذاتى أو االستقالل .

الـدولة الـعـليـة ترك واليـاتـها والـقعـود عن حـقوقـها
ورفع سيـادتها وسـلطتـها عن عدد من الـرعايا ليس
باليسير متجاوزاً حدود الترَّوى ومناقضاً كل إدراك

وبصيرة ? .
أمـا أرميـنيـا  فـليـست كلـها مـلك الـدولة الـعلـية
فـهى مـنقـسـمة بـ الـدولة الـعـليـة والـروسيـة وإيران
وكالم الـشـيخ غالدسـتـون ال يـتنـاول اسـتـقالل كل
بالد األرمن  بل مـا هـو مـنـهـا حتت سـلـطـة الـدولـة
الـعـلــيـة. فـهب أن هــذه الـبالد اسـتــقـلَّت أال تُـغـرى
عــلى الـــهــيــاج والــشــغـب الــبالد األخــرى . ثم إن
سكان أرمـينـيا لـيسـوا جميـعهم من األرمن * ولم

تـزل بالدهم مــنـبت الـعـدآء واخلالف مـنـذ الـقـدم 
وذلك الخـتالف جـنــسـيـة الــسـكـان  فــكـيف بـهم
اآلن وقد بـلغ ذاك االختالف مبلغاً عـظيماً ? . فلو
اجـتـزت مـيالً أو مـيــلـ من بالد األرمن لـرأيتَ فى
كـل بــقـــعـــة قـــرى ودســاكـــر يـــســـكـــنــهـــا األرمن أو
الــــچــــركـس أو الــــكــــرد أو..أو .. وكــــلـــــهم فى
مشاجرات ومـناظرات دائمة وكـل طوائف السكان
تعيش اآلن حتت سلطـة الدولة العلـية  فإذا ألقيت
إلـــيــهم مـــقــالــيـــد أمــورهـم وهم عــلى مـــا نــرى من
ـعـتـقــد واألجـنـاس  صـار احلـكم االخــتالف فى ا
بينـهم فوضى وقـامت احلرب العـوان وسادت على
ــفـاقـر والـشــقـآء وتـتـحــكم اخلـصـومـة تـلك الـبالد ا
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والـــعــدآء . والشـك فــإن األرمن إن خُـــولــوا إدارة
بالدهم عـــامـــلـــوا الـــنـــاس بـــالـــقـــســـوة والـــشــدة 
ـشاكل واضطـرت أوروبا لـلتـداخل ثانـية وتُـصبح ا

عسرة .
ثم  كـيف نــقـول إذا أُجـيب طــلب غالدسـتـون
أن األرمن قد استـقلوا بـأمرهم وهم نحـو من أربعة
مالي   وليس منهم حتت سلطة الدولة العلية إال
نحو من سبعمائة وخمس ألفاً ? وال نخال الدول
األوربية جاهلة أن كل دولة أوربية تملك أرضروم
تكـون قد قبـضت على مفـتاح البالد اآلسـيوية  أو
ـؤديــة إلى سـوريـا بـصــريح الـقــول تـمـلك الــطـرق ا
وإلى سواحل الـبحر الرومى * الشرقية وإلى وادى
الــفـرات وخـلــيج الـعـجـم وهـنـاك الــطـامـة الــكـبـرى

واألمر اجللل.
ثم  إن سُـــلَّـــمـت تـــلك الـــبالد أليـــدى األرمن
اخملـتلـط بـالطـوائف األخر أو اجملـاورين لهم  فال

يــكــونــوا ـ حـالــتــئــذ قـادريـن عـلـى الـدفــاع عــنــهـا 
والنتيجة أن من ملك أرمينية ملك آسيا . وهذا هو
األمــر الــذى يــجـعـل اسـتــقالل أرمــيــنــيــا ضــربـاً من
احملال وهنـا موضع الـتضاد بـ الروسـية وإنكـلترا
ألن كالً مـنــهـمــا ذاهب إلى اإلكـثــار من أمالكه فى

القارة اآلسيوية  قل إذاً إن أرمينيا ال تستقل .

توسط. * البحر الرومى = البحر ا
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وهبنى قلت هذا الصبح ليل
ون عن الضياء أيعمى العا
قـالت جــريـدة ألــطـان اخلــطـيــرة الـشـأن بــ صـحف
الـسـيــاسـة فى مُـفـتــتح تـكـذيــبـهـا لــروايـة روتـر عن عـزم
الـدول على تعيـ موظف أوروبى إلدارة شؤون البالد
األرمنية باسم احلضرة الـسلطانية «إننـا ال نتعرض لبيان
فساد هـذه الرواية  ألننـا إن فعلنا نـكون كأننـا نستهزى

بقرائنا ونرتاب فى سمو مداركهم» .
ونـحن ال نـتـعـمـد فى هـذه النـظـرة الـرد عـلى اجلـرائد
تـكلـنـزة التى أنـشـأتهـا األغـراض اإلنكـليـزيـة وولدتـها ا
ا تـنثره صـادر االحتالليـة فى هذا الـقطـر  فجـعلـتهـا  ا
عـلـيــهـا من دنــانـيـر األمــوال الـســريـة ودراهم الـنــفـقـات
لك وبـجمـلة أوضح إنـكلـيزية اخلفـية ملـكيـة أكثـر من ا
أكـثـر من اإلنـكـلـيـز أنـفـسـهم وال نـقـصـد نـقض دعـواهـا
بـعـدم وجود حتـالف ثنـائى بـ فرنـسـا وروسيـا  فذلك
قـول تــضـحك مــنه الــعـقالء وتــســخـر به األلــبـاء  ألنه

كقول القائل للصبح يا ليل وللقمر نهار .
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من لهُ أع  فـليـنظـر فى العـدد القـادم وصف اعتـبار األتـراك لعـبد الـرسول بـالنسـبة إلى
اعتـبـارهم عـبد الـسـلـطان  بـيـنـما إنـكـلـترا من الـطـرف الـواحد وفـرنـسا وروسـيـا فى الـطرف
ركزها ال تشكو شراً  وإذا اآلخر يلع كما ترى  كانت تـركيا جالسة فى الوسط متنعمة 
بأرمـينيا قد أقـبلت من بعيد تُنـادى بالويل والثبـور وعظائم األمور  فأسرعت إنـكلترا تاركة
وازنـة وتزحـزحت تـركيـا عن مركـزها ـظلـومة  وهـكذا زالـت ا لذتـها إلى مـسـاعدة الـفتـاة ا

وكان سقوطها عظيماً .
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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

b³Ž v ≈ f U)« œ«d  s
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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 .
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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
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فى ٢١ صـفـر سنـة ١٣١٣ حـضـرة الـفاضل
صاحب اإلمضاء

مـــنــذ عـــشــرة أيــام ورد تـــلــغـــرافــان من دار
الـسـعـادة أحـدهـمـا إلى مـلـجـأ واليـتـنـا األفـخم
والثـانى إلى مدَّعى عـمومى الـوالية يُـنبـئان فيه
اإلدارة الــعـثــمــانــيــة نــيـابــة عن جــمــيع األرمن
اجملــرمــ جــرائم ســيــاسـيــة ال الــذين ارتــكــبـوا
جرائم القتل بالذات أو جرائم أخرى من قبيل

ما يُهدد السكينة واألمن العام فى البالد .
وبـنـاءً عـلـيه  أُخـلى سـبـيل سـتـة أشـخاص
من األرمـن كـــانــــوا فـى ســـجـن حـــلـب بـــتُــــهم
سياسيـة  وصار االستـئذان بعد ذلك عن ٢٤
أرمـنياً مـسجـون بـجرائم اخلـيانـة ألنهم قـابلوا
الـعسـاكـر السـلـطانـيـة بالـسالح فى أثـناء حـادثة

زيتون التى وقعت منذ خمس سنوات.
وثـــانى يــوم إطـالق ســبــيـل أولــئك الـــســتــة
ذكـورين  اجـتمع فى كـنـيسـة األرمن عنـدنا ا
أكثـر من ثلثـمائة أرمنى  ومن جـملتـهم الستة
ـذكـورون  وطـلـبـوا من مـطـرانـهم أن يـجـبـر ا
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منهم ما ال تُحمد عقباه
قام أذكر لـكم حادثة أخـرى تدل على سوء مـقاصد بـعض جماعات األرمن وفى هـذا ا
ـسـاعـدتهم وطـيـشهـم وتظـاهـرهم بـالـعـدوان مـنذ قـام رجـال الـسـيـاسـة فى لونـدرة يُـنـادون 
ويُبررون أعـمالهم السيئـة  وهى أرشدت احلكومة الـسنية فى إنطاكـية على عدة أشخاص
يقـصـدون اإلخالل بالـنـظام  فـقـبضت عـلـيـهم  ولدى تـفـتيش مـنـازلهم ومـكـامنـهم عُـثر

احلـكــومـة احملــلــيـة عــلى إطالق ســبـيل األربــعـة
وعــشــرين شــخـصــاً اآلخــرين وهم الــذين رُفع
االســتـئـذان عــنـهـم إلى الـبــاب الـعـالـى . وبـنـاءً
ـطـران احلـكـومـة عـلى ذلك  خـابـر جــنـاب ا
ــا بــلغ هــذا االجــتــمــاع دولـة الــوالى  ولــكن 
أرسل قــومـسـيـر الـبـولـيس إلى الـكـنـيـسـة وفـرَّق
ــذكـــور ولم يـــحـــدث شئ مـــا يُـــكــدر اجلـــمـع ا
اخلـــواطــر . ثـم أرسل اثــنـــ أيــضــاً مـن كــبــراء
األرمن ألجل أن يـنـصـحـا أبنـاء مـلـتـهم حتى ال
يُــكــرروا مــثل هــذا االجــتــمــاع  وعــلــيــهم أن
ينتظـروا ورود جواب من الباب العالى فانظروا
نـصـفون إلى وقـاحـة أولئك الـقـوم الذين أيـهـا ا
بدالً من أن يـشكـروا اللَّه تعـالى ويدعـوا بحفظ
جاللـة مـوالنا الـسـلـطـان األعـظم الـذى تـفضَّل
بالعفـو عن بعض مـجرميهم * قاموا بـالتجـمهر
وحــــاولــــوا أن يُـــكــــدروا صـــفــــو األمن الــــعـــام
بـتـظـاهـرهم ولـوال حـكـمـة دولـة الـوالى حلـصل

ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨ . طالب بتنفيذ ا قصود بهؤالء اجملرم ثوار األرمن ا * ا
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* ملقون = ميلكون.
** جـمعيـة خنـجاق = حـزب الهـنشـاك (النـاقوس) الـذى تأسَّس فى چـنيڤ بـسويـسرا ولـيس لنـدن على

ؤيد» . حد قول جريدة «ا

لوءة خرطوشاً لنوع بنادق على عدة صناديق 
مــرتــ وبــعض أوراق ثــورويــة وآالت لــعــمل
ــــســـمَّى اخلــــرطـــوش ووُجــــد مع رئــــيـــســــهم ا
ائة ليـرة عثمانية وهو من «ملقون» * مبـلغ ثما
ــلــكـــون شــيــأ ولــدى الـــصــعــالـــيك الــذيـن ال 
ــذكــور بــأنه مــرسل من اســتــجــوابــهم  أقــر ا
قـيمة فى طرف جـمعـية « خنـجاق » األرمـنيـة ا
لـنـدرة ** ألجل أن يُـوزع الـنـقـود واخلـرطـوش

ذكور على بعض األرمن فى والية حلب. ا
وبـناءً عـلى األمـر الصـادر من ملـجـأ واليتـنا
ـذكورين حللب وبوشر ـفخم  صار جلب ا ا
فى استـنطـاقهم  وسـنُفـيدكم بـالنـتيـجة عـندما

يتم التحقيق
ـا صـار الـقــبض عـلى هـؤالء األشـقـيـاء  و
شاع فى أنـطاكـيـة أن قد جُـلب لكـنيـسة األرمن
هنـاك بعـض أسلـحة  ولـدى شيـوع هذا اخلـبر
ـسلمـ من أهل السوق اجملاور اجتمع بعض ا
للكنيسة وعدة أوالد أمامها . غير أن احلكومة
فرَّقتهم ولم يـحصل منهم أقل حادث كما أنها
حترت احلقيـقة  فوجدت تـلك اإلشاعة ال أثر
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لها من الصحة
وحــيـث بــلــغــنــا أن قــد بُـــولغ فى خــبــر هــذا
االجتماع حتى أن بعض ذوى الغايات أشاعوا
ــســلــمـــ هــجــمــوا عــلى أن ثـالثــة آالف من ا
كنـيسة األرمـن فى أنطاكـية  وأنهم عـند مجئ
أشـراف الــبـلــدة تـفـرَّقــوا . فـقــد رأيتُ أن أذكـر
لكم مـا حـصل تـبـيانـاً لـلـحقـيـقـة وتـفنـيـداً لـتلك

زاعم الباطلة ا
( عثمانى ) اإلمضاء
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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 .
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إذا أنتَ لم تشربْ زُالالً على القذى
ظمئتَ وأى الناس تصفو مشاربه
مهما أردنا أن نُـؤيد جانب العدالـة وأفرغنا اجلهد
ـا تـأتى به فى تـثـبـيت الـيـقـ  ال نـسـتـطـيع أن نـأتى 
األيـام مؤيـدة من قبـلهـا ثابتـة فى حـد ذاتها ال تـنقض
حججهـا وال تدمغ براهيـنها  وال يستـطيع إخفاءها

أى إنسان .
فهـذه مسألة أرمنيا التى أصـبح اسمها صفة لها 
ــعـتــدين من تــصــلُّـبــاتـهـم فـيــهـا  وكم كم حــذَّرنـا ا
نـصـحـنـا لــهم أن ال يـضـرمـوا لـقــاحـهـا  فـمـا غـالت
نـفــوســهم الــنـصــائح  وال أصــاخــوا لــرجع صـدى
احلكـمـة فأصـبـحوا وال قـدرة لـهم إال اإليهـام وكـثرة
الـوعـيـد وتـكـرار األقـوال  حـتى رسخ فى األذهـان
ا إن القوم فى آخر رمق من احلـياة السياسية وأنهم إ
يختمون دور التوديع بآخر حركة من االضطراب .
وكنت كثـير اإلعـجاب من اخلـطب السـالسـبورية
ـثــابـة مــقـاالت خــيــالـيــة يـتالعب الـتى كــنت أراهــا 
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ـا كـنتُ ـعـانى ويُـشـجى األذهـان  وطـا سـحـرهـا بـا
أود لـو صُــرفت هــذه الـبــدائع فى وصف حـديــقـة أو
نـهر أو استُـعملت فى بـعض الروايات  لـتتسـلَّى بها
اخلـواطــر عـنــد فـراغـهــا من مــتـاعب الــسـيــاسـة وكـد

األعمال .
وإذا بصـاحبنـا يُريد أن يـخطب حقـيقة فى األمور
السياسية  وهو ما نُنزه مقامه العالى عن التنزل إلى
هـذه الدرجـة من الـعاديـات  وأين هـو من الـسيـاسة
الــتى أصـبـحت دعــوة كل كـاتب ومــحل تـدقـيق كل
ظـريف مع إنه أعال وأرقى من أن يُـقـال عنه شئ من
مـثل هذه الـصفـات التى نُـنزه جـاهه عنـها  ولـو قال

عارض ? . غيرنا ذلك لكنا له أول ا
إن الـلـورد سـالسـبـورى رجل كـبيـر احلـزم  مرفَّه

زاج ال يُـحب أن يتعب نفسه بالـتدقيق والتحقيق  ا
صيب فى آرائه  فلذاك ال يعبأ وال يهمه أن يكون ا
كــثــيــراً بـاحلــقــائق  فــهــو يـقــول مــتى أراد أن يــقـول
سئوليـة مرفوعة عنه . وهكذا والتبعة على غـيره وا

تستمر معه احلال فى كل مجال .
ولم أنـــدهش من وعــيـــده لــلــســلـــطــان بــقــدر مــا
انـدهــشت من أن من الــنـاس من ســمـعـه  ومـا كـان

أجدر بى لـو قابـلت اخلطاب بـبعض االعـتراضات 
ــا ولـــكن أخَّـــرت ذلك إلـى هـــذا احلــ ظـــانـــاً أنـه ر
يراجع نهاه  فيستغفر عمَّا جناه  فلما لم ينتبه إلى
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خطـله أحبـبت أن أذكره مع التـبجـيل أنه إلى أخطائه
أسرع منه إلى صوابه فقلت .
© ± ®

إذا ســلَّــمــنــا بــكل مـــا جــاء فى عُــهــدة بــرلــ من
الــتـكـالـيف الـتـى ال تُـطـاق وأرادت الـدول أن تـدخل
دولتنا الـعليـة حتت أشراطهـا وأنها غيـر مفسـوخة بيد
مـن يُـحـافظ عـلـيــهـا  وسـوَّغـنـا بــذلك الـنـظـر لـدول
أوروبا وفى مـقدمـتهن إنـكلتـرا  فالريب وال شُـبهة
أن الـدولـة الـعلـيـة تـكـون أحق من اجلـميع بـنـظـر هذه
الـشـؤون التى لـم تخـرج عن كـونـهـا من خصـائـصـها

الذاتية احملضة .
وإذا سـلَّـمــنـا أن الـدولــة الـعـلــيـة مُــقـصـرة فى حق
واجب بعض الـهمج من البدو أرمنيـا أو غير قائـمة 
عـلى بعض وكالء الـقـناصل  فـسبـقت إنـكلـترا كل
الدول إلى الـتـسرُّع بـالـتـهديـد والـوعيـد سـائقـة بـنات
سبـحـهـا فوق مـتـون األغمـار  يـرمى عـليـهـا الـشفق
ـرجانى وقد كنا وإيـاها على طرفىّ اجملاذبة فى لونه ا
ـقـاومة  فـمـا أغمـدت بـيض النـصـول إال فى سود ا
ـدافع  إال سالمــاً . وهـكـذا الــقـرب وال أطـلــقت ا
نرهب بـالثبات ونـدفع السبات  لـيعلم منـا القوم ما

يجهلون وليثق الكرام أننا .
{ لم ننهزم من وجوه تستعير لظى
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كأنها بسعير الغيظ تشتعل }
{ الزمتنا بصدور ال صدور لها

حتى انثنت ولها من هزمها قفل }
ولى الدين يكن



±∞≥

WOł—Uš

ـعتـبـرة ما جاء فى صـديـقتـنـا ( غـيرت ) الـتـركيـة ا
تـعــريـبـه : إن اجلـرائــد األوربـيــة الـتى أخــذنـاهــا هـذا
ـوسيو غالدسـتون التى األسبـوع تبحث عن خـطبة ا

أوردناها فى شستر .
وسـيو غالدسـتون فى نـطقه : انظــروا ما يقـول ا
سألة األرمينية يقـول : « يجب على إنكلترا حـسم ا
ـسـألـة بــصـورة قـطـعـيــة  وال يـجب أن تُـنـظــر هـذه ا
كـمــسـألـة ديـنـيـة بل كــمـسـألـة مـدنـيــة كـتـخـلـيص أمـة
مــظــلــومــة فــإن مــعــاهـدة ١٨٣٦ و ١٨٥٦ و ١٨٧٨
جتـوز مـداخـلــة إنـكـلـتـرا عــنـد ظـهـور أى احـتالل فى
ــسـئـولــيـة إذا امـتــنـعت عن أرمــنـيــا  وتـدخل حتت ا
ذلك  فـــيـــجب عـــلى إنـــكـــلـــتـــرا أن تُــوفـى أشــراط

سئولية . عاهدة لنتخلَّص من ا ا
وبــعـد هـذا  قـرَّرت جــمـعـيـة إنـفــلـو األرمـنـيـة أن

تُوزيع ألف جنيه حملتاجى األرمن .
ولـعـله أصـاب جـنـاب غالدسـتـون الـعـته بـقـدر ما

عنده من العمى .
ـمــالك الــعـثــمـانــيـة وأحب أى أرمــنى ظُـلـم فى ا
تخليصه بهم  وإذ سبقت لنا مقالة عن حقيقة حال

سألة األرمنية  فال جند لزوماً لإلطالة . ا
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* الصحيح : مدنية.
** بروتستو = عدم دفع الكمبيالة.

تظلم كخادم للمدنية فلمَ ال يُعاون غالدستـون ا
ـوت مـنهم ـتـعـوزين الـذين  عـلى تـخـلـيص هـؤالء ا
فى أيرالنـده ويريه كل يـوم آالف من العـائالت التى
من اجلـوع حتت اضـطـرابـات الـسـفـالـة والـنـدالـة فـهل
مـديـنة * اإلنـكـلـيـز تُـعـد من شـرائط اإلنـسـانـيـة مـحـو

سعودين باإلغفال . سعادة األقوام ا
يـجـب الـنـظـر إلى حـيل غالدسـتـون هـذه بـصـورة
جـنـاية أُجـريت بـصورة فـظـيعـة ألن الـبلـغـاري أيـضاً
ــثل هــذه احملـركــات حملــو مــيــئـات فى زمن خُــدعــوا 
األلــوف مـن الــنـــفـــوس  ولــكـــنـــهم فـــهــمـــوا ســوء
حركتـهم فيـما بـعد حتى حتـيَّروا اآلن  فـوصلوا إلى

قتل بعضهم وقيام كل عائلة لتدمير األخرى .
فــإن مــقــصــد غالدســتــون أن يُــجـرب األرمـن مـا
بالـبلغـار من الفـجائع واجلنـايات  ونظن أن األرمن
ليـسوا جهالء بقدر ظن غالدسـتون  فال ينخدعون
إلى احلد السـتـعـقاالته  أمـا الـكرد فـال يُوجـد فـيهم
من هـو مـحتـاج إلعـانة اإلنـكـليـز  فـلم يُمـكـنهم أن

يتداركوا احتياجاتهم بالذات .
وإن كان نطق غالدستون هذا فُند من طرف أحد
العـثـمـانـيـ حتت إمـضاء ( خـلـيل خـالـد ) بـكل شدة
وعمل عـنهـا بروتـستو ** لكـننـا ال نقـدر أن نعرف

تصوُّرات غالدستون بعد هذا .
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ولو أن عـدة من جنبـاء التُرك أرادوا تـصحـيح فكر
غـالدسـتــون بـاحلــقـائق الــواقـعــة  إال أن إزالـة فــكـر
ـضـرات الغـيـر من شـائحـى اإلنكـلـيز لم االسـتـنـفاع 
يُـوفقـوا إلـيهـا  فـمن الـعبث الـتـناظـر مع غالدسـتون

الذى وجد عرضة فى سبيل احلقائق . انتهى .

v½UDK « ”uK'«

العيد وافى وما للعيد من رهج
ما العيد إالَّ لقلبٍ ضاحكٍ بهجِ 
جـرت الــعــادة أن حتــتـفل األ
فى كل زمـــان ومـــكـــان بـــتـــذكــار
ـــهـــمـــة ســـواء كـــانت احلـــوادث ا
محزنـة أو مفرحة . ولـلتمـييز ب

األول والــثــانى قــالــوا فى أوقــات
ـيالد وعيـد اجللوس الفـرح عيد ا
وعـــيــــد الـــزواج  واكـــتـــفـــوا فى
ــوت أو احلـداد أو احلـزن تـذكـار ا
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ـــصــــائب أو احلـــوادث وســــائـــر ا
احملــزنــة بــذكــر احلــادث مــســبــوقـاً
بكلمة تذكار  وجرت العادة أن
يـــــحــــتــــفل الـــــنــــاس بــــاألعــــيــــاد
والـــتــذكـــارات إكــرامــاً لـإلنــســان
ـقـصـود  ألنـها فى حـد نـفـسـها ا
ــتـازة عـن سـواهــا . فــيـوم غــيــر 
األربـــعــاء يـــرد مــراراً كـــثـــيــرة فى
الـعـام وقـد ال يــحـتـفل اإلنـسـان
إالَّ بــيـــوم أربــعــاء واحـــد تــذكــاراً

صيبة أو فرح .
والذى أعـلمه أن هذا اليوم ال
ـتـاز علـى سـائـر أيام الـعـام بـشئ
ـوافق له مـا إالَّ ألن فـى الـيــوم ا

ـملكة الواقع فى ١١ شعبـان سنة ١٢٩٣ جلس جاللـة السلطـان عبد احلمـيد على عرش ا
العثمانية .

ولــستُ أدرى مـاذا أقـول فـى هـذا الـيــوم ? أهـو عـيـد أم تــذكـار ? ولـذلك فــإنـنى أشـرح
لـلـقـار بـعض خـواطـر سـانـحـة  وله أن يـحكـم بعـد ذلك . عـلى أنـنى ال أغـفل فـى هذا
اً من كل قـام عن تقـد التهـانى جلاللة الـسلـطان بوصـوله إلى هذا الـيوم وهـذا العـام سا ا

كروه إن شاء اللَّه ثم أعود إلى موضوعى . ضرر جسدى  وأرجو أن ال يُصاب 
فى ١١ شـعبـان سنـة ١٢٩٣ ; أى منـذ ٢٠ سنـة سقط الـسلـطان مراد اخلـامس  وتولَّى
العرش الـعثمـانى جاللة الـسلطـان احلالى  وفى ٧ ذى احلـجة من السـنة نـفسهـا ; أى بعد
ـوصـوف فى سـالـنـامـة الـسـنة مُـضى ٣ أشـهـر فـقط عـلى جـلـوسهِ صـدر اخلط الـهـمـايـونى ا
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ـاضـيـة بـقـولـهم « خط هـمـايـون ا
عدالت مشحون » أصدرهُ جاللة
الـــســـلـــطــان عـــبـــد احلـــمـــيـــد إلى
ــعـالى مـدحت (وزيـرى ســمـيـر ا
باشا) يُـعلن فيه أنه تعطَّف على
األمـــة الـــعـــثـــمــانـــيـــة بـــالـــقـــانــون
األســاسى  وبـــتــألــيف مــجــلس
ـبعوثـان»  وقد قال األعيان و«ا
الــســلـطــان فى مــقــدمــة الــقــانـون
األسـاسى إنه وضـعـهُ « لـيـسـتـفـيـد
ركـبة هيئتنا منهم جميع األقوام ا
ـــســــاواة بال نـــعــــمــــة احلــــريــــة وا
اســتــثــنــاء»  ثم قــال جاللــته فى
الــنــطق الــذى تُــلى عــنــد افــتــتـاح
بعوثان» أمر مجلس األعيان «وا

داومة على دينـة كان إلهمالنا ا محققَّ أن تأخرنا عن حلوق التـرقيات احلاضرة فى عالم ا
تعلقة بها »  ثم ثابرة على القوان والنظامات ا اإلصالحات احملتاج ملكنا إليهـا ولعدم ا
ادة السابعـة ما نصه « إن عقد اجمللس الـعمومى وفضه أو تعطـيله  وفسخ «هيئة ورد فى ا
ـبـعوثـان» لـدى االقتـضاء عـلى شـرط انتـخـاب األعضـاء مـجدَّداً ذلك جـميـعه من حـقوق ا
ـقـدَّسة»  ووعـدنـا السـلـطـان يوم جـلـوسه بـعدة مـواعـيـد أخرى من احلـضـرة السـلـطـانيـة ا
جــمـلـتـهـا أن « سـلـطـان الـدولـة الـعـثـمـانـيـة أخـذ فى ذمـته مـقـصـده اخلـيـرى نـحـو الـنـصـارى
ـلـكون ـادة الـتـاسعـة من الـقـانـون « العـثـمـانيـون بـأجـمعـهم  الـقـاطنـ فى بالده »  وفى ا

حـريتهم الشخـصية »  بكل هذا تـعهد جاللة الـسلطان وكل هذا وعـدنا به يوم جلوسه 
دنية . * الصحيح : ا
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العـثـمانـيـة تتـأهب لالحتـفـال به . فكم أجنـز الـسلـطان من تـلك الـوعود حـتى يـستـحق يوم
جــلــوسه أن يــكــون عــيــداً  وأى إصـالح فــعل ? وأين مــا يُــوجـب عــلى الــشــعب إعالن

بحـاسـات الـفـرح ? لعـمـرى لـسـنا فى شـئ من األفراح وال يـلـيق بـنـا االحـتفـال بـاألعـياد 
مـلـكة قـد كدر مـاؤها  وكـثر غـوغاؤهـا  واملـولح عـذبهـا  وعظم خـطبـها  وظـهر فـا
لكة ضرامها  وعسر إخـماد نيرانها  فالـرؤوس مطرقة واأللسن معتـقلة  بل نحن فى 
ـدون به جـوعـهم قـد أضـنـاهم نـصف أهـلـهـا ال يـأوون إلـى بـيت مـعـمـور وال يـجـدون مـا 
اجلوع  وأفـناهم القـتل وأهلكـهم الظلم . أجل  إن أرمـينيـا بأسرهـا تئن حتت نيـر الظلم
الفاضح الـذى مأل خبره األرض حتى أشـفقت أوربا عليـهم فاكتتب اإلفرجن بـألوف دنانير
لسد عوز األرمن ... أينتظر من هؤالء أن يحتفلوا بعيد اجللوس وهم ال قوت عندهم

بل تكاد نفوسهم تُزهق ? .

وأقـسم بشرفه وأشهـد أوربا عليه
ــوجــبــهــا ( إلـى آخـر أن يــجــرى 
ـواعـيـد الـدهـر ) وخـتـمت تـلك ا
والـتـعــهُّـدات بـأن « كل من صـدر
مــنه مـــا يُــخــالف هـــذه الــقــوانــ

ـوضــوعـة عـلى أســاس مـتـ  ا
الئـكة والناس فعليه لـعنة اللَّه وا
أجــمــعــ  وال نـــال فالحــاً إلى
يوم الدين » خط شريف كلخانه.
فــبـــعــد مــضى ٢٠ ســـنــة فــقط

ولــــيـس ( إلى آخـــــر الــــدهــــر ) 
صــرنـا اآلن فـى مــثل الــيــوم وهـو
يـــوم اجلــلــوس  وأخــذت األمــة
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اجللوس ? .
ـملـكـة حتت أثـقال الـدين  فـأين األفراح وجعل راتـبه الـشـهرى ٩٥ ألف لـيـرا وأوقع ا

بعيد اجللوس ? .
لكة كاملة قوية واسعة  فصيَّرها وورث العرش العثمانى منذ ٢٠ سـنة  فورث معه 
فى ٢٠ سـنـة  نـصف مـا كـانت والـنـصف اآلخـر عـلى وشك اخلـروج  فـأين أفـراح عـيـد

اجللوس ?
ثم جعل أمور األمة فى أيدى العبـيد السود واخلصيان  وأصبح كل أم لدولته يقول

إذا ذكر األستانة :
واعيد أنا الغنىُّ وأموالى ا أصبحت أروح مثر خازناً ويداً
صار اخلصىَّ أمام اآلبق بها احلر مستعبد والعبد معبود

ثم ألــغى الـســلـطــان «مـجـلس
ـبـعــوثـان» الـذى أنـعم بـه عـلـيـنـا ا
بعد جلـوسه بثالثـة شهور  فهل
يُـــطــلب مـــنــا أن نـــحــتـــفل بـــعــيــد

اجللوس ? .
وألــــغى الـــقــــانـــون األســـاسى
الـــذى اشــتــرط عــلـى نــفــسه « أن
يُعـيد انـتخـاب األعضـاء مجدَّداً »
فـهل يُنـتـظـر مـنـا أن نـحـتـفل بـعـيد

اجللوس ? .
وترك األمـة العـثمانـية بـأسرها
ال حــكــومــةَ قــانــونــيــة لــهـا  وال
قـــانــونَ  فــكــيف حتـــتــفل بــعــيــد
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ا مضى أم بأمر فيك جتديد عيد بأيــة حــالٍ عُدتَ ياعيـــد
فليتَ دونكَ بيداً دونهــا بيدُ قد عدتَ والعرش مهتر لنكبتهِ

أما واللَّه  إن كل درهم يُنفق
فى الـزيــنــة حـرام فـى حـرام  بل
كل ديـنــار يُـنـفق فى هــذا الـسـبـيل

يـكـون نـاراً أكـله فى يـوم الدين 
والــلَّه تــعــالى الــواقى من مــصــيـر
لـيـس أشـأم مـنه إنه عـلى كل شئ
قــديــر حــتـى ال يــصح أن نــتــمــثل

بقول شاعر العرب :
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ا كانوا هنـاك للمراقبة فـقط  وال حق لهم باالستنـطاق وال باختيار نواب الدول الـثالث إ
ا فعلوه بواسطة رئيس اللجنة التركية ال غير . األسئلة وجميع ما فعلوه إ

وفـى جرائـد ٢٢ اجلـارى  إن احلـكـومة الـعـثـمـانـية أنـزلت قـبـيـلـة كـوتاشـار الـكـرديـة ب
سـاسـون ومـوش وطُـرد الـسكـان األرمن مـن بيـوتـهم  ونـزلـهـا األكـراد ثم أقـفـلت مـدرسة

* الدول الثالث : بريطانيا وروسيا وفرنسا.
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إن تـــــقـــــاريـــــر نـــــواب الـــــدول
الـثالث* عن مــذابح أرمـيــنـيــا قـد
أُرســــــــلت إلـى الـــــــســــــــفـــــــراء فى
سـيو فـيلـبرت األسـتانـة يـنقـلهـا ا
نائب فرنسـا  وقد أوصلها إليهم
فى الـعـشـرين مـن الـشـهـر اجلـارى
ـذكورة مطـابقة حـرفياً والتـقارير ا
لــلــتــقــريــر الــذى تــرفــعه الــلــجــنـة
الــعـثــمــانـيــة الـتـى صـحــبت نـواب

الدول للبحث فى أرمينيا.
وقــد أصـلـح مُـكــاتب الــدايـلى
نـيـوز فى أرمـيـنـيـا غـلـطـة ارتـكـبـهـا
كُــتَّـاب الـصــحف حـتى اآلن وهـو
أنـــهـم يُــــلـــقــــبــــون نــــواب الـــدول
والـلجـنـة الـعـثـمـانـيـة بـلـقب واحد
حـتى يُـخـيَّل لـلـنـاس أنهـم شـركاء
فى كل عـــمـل  والــصـــحـــيح أن
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الـــكـــنــــيـــســـة األرمـــنـــيـــة وسُـــجن
أســــتـــاذهـــا. وفى تــــلـــغـــراف إلى
الــدايـلى نــيـوز من األســتـانـة : إن
رفـض الـــبـــاب الـــعـــالـى مـــطـــالب
الــدول يُـزيــده تــورطـاً ويُــضـاعف
الـويـل عـلى تـركــيـا  ألنه الريب
مــطــلــقــاً فـى اتــفــاق الــدول عــلى
إكــــراه الـــــســــلــــطــــان لــــلــــقــــبــــول
بــــاإلصـالح. وخــــطـب الــــواعظ
ر الـشـهـير األمـيـركى چـورچ لـور
خــطــبــة فى مــاريــلــبــون نــشــرتــهــا
اجلـرائـد اإلنـكــلـيـزيـة بــرمـتـهـا قـال

فيها: « إننا نُحافظ على شجرة 
نع األذى ونُـحيـطهـا باجلـديد*  
ة عـنهـا لـغيـر سـبب  إال أنهـا قـد
الــعــهــد  فــكم بــاألحـرى يــجب
عــلــيــنــا أن نُـــحــافظ عــلى األرمن
الــذين كــانـوا فى عــهـد إبــراهـيم »
إلـى أن قــــال : « لـــــقــــد كـــــفى أن
عـروش مــلـوك األرض تـلـطَّـخت
بـــدمـــاء األرمن  فــهـل يــجب أن
ـــلك الـــســـمــوى يُـــلـــطخ عــرش ا

ومـذابح الكـنائس بـتلك الـدماء 

وأن يـلحـقهـا ذلك العـار  فإن كانـت الدول تُخـاطب السـلطـان وتسـلك مسـلك السـياسة
سيح أن نـترك السلطان وشأنه وأن يـتقدَّم جمهور من كبار فحرى بنا نحن سـفراء السيد ا

* الصحيح : باحلديد.
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الــتـمـسُّك بــالـرجـوع إلى الــوراء ال إلى اإلصالح بـدلـيل أن أهـم اعـتـراضـاتـه عـلى مـشـروع
ـسـيـحيـ فى الـواليـات  وهذا تـقـهـقر الـدول اإلصالحى هـو أنه يـرفض تـعيـ والة من ا
عظيم  ألن اخلطوط الصادرة فى األربع سنة األخيرة كانت تقضى بتعي والة نصارى

سيحي . على الواليات التى أهلها من ا

ـســيــحى إلـى قـوة رجـال الــديـن ا
أعظم من قـوة الـسلـطـان أريد بـها
قوة شـيخ اإلسالم  ونـقول له :
إن بــقــاء احلـال احلــاضـرة مــجـلــبـة
للعار والفضيحة على األديان ».
يقول الواعظ ذلك اعتقاداً منه
أن شــيخ اإلسالم يــحــرص عــلى
الـدين اإلسالمى أن يكون مـضغة
فى األفواه  ولـكن فات حضرته

أن الـسـلــطـان اسـتـأثـر بـكل قـوة 
وأن شــــيـخ اإلسالم آلــــة فى يــــده
والشائع فى األسـتانة أن السلطان
يـنـوى إصــدار خط هـمــايـونى فى
ـناسـبه تـذكار جـلوسه هذا الـيوم 
يُــــعـــلـن فـــيـه إدخـــال إصـالحـــات
ـــمـــلـــكـــة إال أن جــــديـــدة عـــلـى ا
الـدوائـر السـيـاسـيـة ال تـعـتـبر اخلط
ـذكــور  ولـو صـدر ألنه يـكـون ا
أشأم ضـربة على احلرية الـسياسية
نـوى وذلك بالـنسـبة واإلصالح ا
إلى مـــا أظــــهـــره الـــســــلـــطـــان من
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نشرنا أمس ما كتبته جريدة (إجبشن هرالد)
عـن الــتــعـــصب الــديـــنى فى مــصـــر وفى الــبالد
ثم أتينا على األخرى  ومن ضـمنها إنكلـترا  
ما نـشـرته نـقالً عن جريـدة ( إنـكـلتـرا ) ووعـدنا
حـضــرات الـقــراء بــنـقل مــا نـشــرته عن جــريـدة

«شفيلد تلغراف» وهو :
يــطَّــلع الــقــراء عـلـى سـر الــغــيــرة اإلنـســانــيـة
ـسـتر واإلشـفاق االجـتـماعـى اللـذين أبـداهـما ا
غالدسـتون فى محـاربته األخـيرة للـدولة العـلية

سئلة األرمنية . فيما يختص با
ــدنــيـة قــالت هــذه اجلــريـدة  مــاذا تــكــون ا
وماذا تـكـون النـصـرانيـة إذا كـان الذين يـقـومون
لنصرتهـما من اجلان الذين يُؤجرون سراً على
إلــقــاء الــتُـهـم الـفــظــيــعــة الـتـى ال تُـوصـف عـلى
الــــعـــائـالت احملــــمـــديــــة الــــتى لم جتـنِ إســـاءة ?
ـستر غالدستون أن يحير جواباً على أيستطيع ا
هذين السؤال ? ال جرمَ . ال  وهل نُبالغ إذا
قـلنـا أنه ينـظر بـسرور إلى الـفظـائع التى تُـرتكب
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سلمـ من رجال ونساء وأطفال اعتـداءً على ا
ال حـامى حلـمـاهـم  وال مُـدافع عـنـهم غـيـر أن
مــوقـفه أمــام تـلك الــفـظـائـع  يـكـون كــمـوقف
احلـجـر األصـم األخـرس ? ولـكــنه لـيـس دائـمـاً
أخــرس  بل يــنــطــقه الــلَّه إذا قــام أحــد شــهـود
الـعــيـان نــظــيـر فــوربس وشـيــلـر الــلـذين أبــصـرا
فظـائع الكوزاك « الـقوقانـي »  ويظـهر غضبه
ـسـتر ـا يـنـشـرانه عن حـقـيـقـة مـا جـنـاه عمـالء ا
غالدســـتـــون الـــروســيـــون  فـــعـــلى رأس هــذا
الرجل زعيم حزب اإلنسانية واحلرية فى بالدنا
ــذبــحــة الـتـى هى أعــظم مـا ـة تــلك ا تــقع جــر
شوهـد من نـوعهـا فى عصـرنـا احلاضـر  والتى
سلمـ  بعضهم هلك فيـها مئات ألـوف من ا
باجلراح وبعـضهم باإلهانـات  وأنواع العذاب
الـتى ال تُـطـاق  ومـعــظـمـهم بـالـسـوق فى أشـد
ــــوت بال مــــأوى وال قـــوت فى الــــشـــتــــاء إلى ا

مهاوى ودروب من البرد واجلوع والعرى .
ــيــزان? . وكـيف فــلــمـاذا هــذا الــفــرق فى ا
أغــضى عن هـذه األمــور  وتُـقــام الـقـيــامـة من
أجل مـسـألـة األرمن ? ويـتـهـمـونـنـا إنـنـا قـلـنـا إن

الــروســيـــ من أجل ذلك أشـــرار كــاألتــراك 
ـساواة ـشـابهـة تُـفـيـد ا فـنـحن لم نـقل هـذا ألن ا
فى الـقـسـوة  ولـكن بـ الـفـريـقـ بون شـاسع
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كـاحملـيط  وذلك أن الـروسى فى سـكيـنـة طـبعه
وعــــدم الــــتــــحــــرُّش له  ولإلجــــابــــة إلـى أمـــر
مخصوص من القائد اآلمر أو على يد عساكره
ـنـظَّــمـة  يـفــعل من الـفـظــائع مـا لـيـس يـفـعـله ا
الــتــركى إال نــادراً  وبــعــد حتــرُّش كــثــيــر يُــثــيـر
عواطفه ويُوصله إلى درجة اجلنون من الغيظ
وتــراه فى مـثـل هـذه احلــال ال يــنـتــصــر بـاجلــنـود
ــنـظَّـمــة  بل يُـجــنـد من هب لألخــذ بـيـده فى ا
سرعـة من يجـمع اجلنـود لثـورة داخلـية مـقصده

منها إخراج عدو من بالده .
ستر غـالدستون  فال ينطق ببنت شفة أما ا
عن تـلك احلـواث  وال يـرى اإلهانـة والـباعث
عـــلى احلــــمـــاســـة فى الــــقـــول  إال مـــتى كـــان
ـسـلــمـون الـذين عــنـدهم مـا عـنــد غـيـرهم من ا
اإلنــســانـيــة هم الــذين يــتـحــرَّكـون لــلــدفـاع عن

أنفسهم واألخذ بالثأر اهـ ملخصاً .
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أيـن الـغــيـرة اإلنــسـانــيـة  وحــمـيَّــة عـواطف
ـسـتـر غالدسـتـون زعـيم احلـنـان والـشـفــقـة من ا
أحــرار إنـكــلــتـرا والــقـائم بــالــدفـاع عن حــقـوق
اإلنــســـان فى الـــعـــالم ?. أين مـن يــزعـم عــلى
ـســيـحـيـون رؤس األشــهـاد  إنه لـو اضــطـهـد ا

ـسـلمـ فى أمـة من األ  وتـعدَّوا عـلـيهم  ا
لــقـام مــنــاضالً عــنــهم كـمــا يُــنــاضل الــيـوم عن

سلم األتراك ? . ضطهدين من ا األرمن ا
هل قضت شـيخـوخته عـليه الـيوم بـالصم 
سترحم فال يـكاد يسمع صوت ذلك الـصارخ ا
الذى يصرخ من فظـائع البلغـاري الذين تعدَّوا
ــسـلـمـ فى األيــام األخـيـرة  وتـفـرَّقـوا عـلى ا
ثالثـمـائـة بـيت من بـيـوتـهم  وذبـحـوا الـسـكان
ستر غالدستون ال دى ? أو كأن ا بالسيوف وا
يــعـتــبــر هـذه الــفـظــائع مــنـكــرة  إال أن قـام من
أصــــحــــاب اجلـــرائــــد فـى أوربـــا مـن يــــقـــول أن
الـثالثــمـائـة بـيت الــتى أحـرقت ثالثـة آالف وإن
الـذين قُـتـلـوا غـيـلة  يـتـجـاوزون الـعـشرة آالف
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فإن نـقص العـدد عن هذه الـكمـية  فال تـستـفز
أخـبــاره عـواطـفـه  وال تـســلـ احلـوادث قــلـبه

الصلد .
ـــســتـــر غالدســـتــون ال يـــثق بــرواة أو لــعل ا
ـسـلـمـ كـوثـوقه برواة فـظـائع الـبلـغـاريـ مع ا

فظائع األتراك مع األرمن .
الـلهم  ال هـذا وال ذاك  ولكن الرجل ذو
غرض  والـغرض يـعمى ويـصم  فهـو يسمع

ويــرق ويـحن  ويــتـأثـر  وتــتـهـيَّـج عـواطـفه 
ويـغلـبه احلـال عنـد مـا يجـد لـلكالم مـجـاالً ضد
الـدولـة الـعـلــيـة  حـيث يـتــخـذ كل إشـاعـة عن
سلمـ فيها ولـو باطلة ذريعـة إلهاجة خواطر ا
ـسـيـحـيـ فـيـهــا وفى أوروبـا  ولـكـنه يُـصـبح ا
أصم أبــكم كــثـــيــر الــشــكــوك والــظــنــون بــرواة
ولــو كــانـوا مـن الــصـادقــ  أو من األخــبــار 
الـذين يـسـتـحـيل عـليـهم الـتـحـيُّـز جلـانب الـدولة
ـسـلـم كـجـريدة الـتـيـمس  إذا كان الـعـلـية وا
هــنــاك مــوجب إلنــصـــاف الــدولــة الــعــلــيــة من
تـعـديـات غــيـرهـا عـلى رعـايـاهـا  أو إلنـصـاف
لـكة ـسـلمـ إذا اضـطهـدهم غـيرهم فـى أى  ا

مالك . من ا
ـسـتـر غالدسـتون  وإال  فـلـمـاذا لم يـقم ا
ض عـلى دعـواه أنه يـنـتـصـر لإلنـسـان من ولم 
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حـيـث هـو بــقــطع الـنــظــر عن كــونه مـســلــمـاً أو
مسيحيـاً  ليخطب فى قومه داعـياً إلى االنتقام
من الــبــلــغـاريــ الــذين فــعــلــوا أقــبح الــفـظــائع
ـــســـلـــمـــ  حــــيث هم فى ــــنـــكـــرات مع ا وا

طمأنينة وسالم ? .
وهـــذه جــريـــدة الــتـــيــمس  قـــد ذكــرت فى
اضى عن مُـكاتـبهـا فى صوفـية  إن األسبـوع ا
البلغاريـ تعدوا على أهـالى بلدة « دوسبات »
من جبـال رودوب وكلهم مسـلمون  فأحرقوا
ثالثـمـائــة بـيت عـنـهــا  وذبـحـوا أكـثــر أهـالـيـهـا
ـقـدونـي أن ـدى  وتـواتـر بـ ا بـالـسـيـوف وا
زعيـم العـصـابـة الـهـاجمـة فى هـذه الـفـتـنة رجل
اسـمـه ( سـنـويـاڤ فـويـفـود )  وأنه قـد سـاعـده
بـعض ضـباط عـساكـر الـرديف البـلـغاريـ على
ــــا جلـــأ الـــذيـن خـــلـــصــــوا من الـــذبح ذلك  و

سـجـد اجلامـع فى تلك الـبـلدة  واحلـريق إلى ا
ألـقى الـثـائـرون عـليـهم قـنـبـلـة من الـديـنـاميت ;
فـفـعـلت فيـهم مـا فـعـلت . كل ذلك  ولم يـبدِ

من سكان تلك القرية أدنى مقاومة .
ذكـور : ويخـشى أن هذه ُكـاتب ا ثم قـال ا
الــفــعــال الـــفــظــيــعــة تُـــؤدى إلى زيــادة اقــتــراف
سـلـمـ سـكـان دوسـبات هم الـفـظـائع  فـإن ا
ـــيـــالــ إلى الـــكـــفــاح من األبـــطـــال األشــداء ا
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ـعتصم بعروة جـامعتهم الدينية  واحلرب وا
حيث يُرجح أنهم يأخذون بثأرهم .

قدونـي يعزون الهجوم إلى أن قال ــ وإن ا
ـقدونـية  إلى سبب الـتعـرُّض لبـعض الفـئات ا

غيـر أنهم لم يـقولـوا كيف كـان هذا الـتعرُّض ?
ولـكن األرجح هـو أن الـسـبب غـرض اجلـمـعـية
سـلـمـ وحـمـلهم ـقـدونـية الـتى تـود تـهـيـيج ا ا
عـلى اقـتـراف الفـظـائع  حـتى يسـتـلـفتـوا أنـظار
أوروبـا  إال أنه قد خـاب مسـعاهم  والـفضل
فى ذلك حلــسن سـلــوك الـعـســاكـر الــعـثـمــانـيـ

الذين أرسـلتهم الـدولة العـلية إلخـماد الثورة 
ثل بحسن سلوكهم . ولعل فإنه كان يضرب ا
قـدونية هـذا الهـجوم هـو آخر عـمل للـجمـعيـة ا

اهـ .
هــذه هى أقــوال مُــكــاتـب الــتــيــمس  فــأين
الــرحـمــة اإلنـســانـيـة يــا دُعـاتــهـا ? وأيـن زعـامـة
احلـريـة يا من ادعـيـتمـوهـا شعـاراً لـكم . تُرا أين
جمعيـات األحرار التى كانت تُعقد باألمس فى
لنـدرة لتهـييج خـواطر أوروبـا إدعاءً بأنـها تـنصر
ـاذا ال ـدنــيـة  وحتـمـى حـمى اإلنــسـانــيـة . و ا

تتداخل حـكوماتهـم فى أعمال إمارة الـبلغار 
وتضع لها مـشروع إصالحات بحـجة قطع دابر

الفوضى واستئصال أسباب الفظائع ? .
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عـلـى أن قـراء جــريــدتــنـا  ال يــجــهــلـون أن
أنصـار اإلنسانـية من إنكلـترا ال ينـصفون أولئك
ــســـتــغـــيــثـــ من مــظـــالم الــبـــلــغـــار  وعــلى ا
اخلـصــوص إذا كـانت شـعــلـة الـثـورة الــبـلـغـاريـة
ـقــدونـيـة الـتى وضــعت سـيـوفـهــا عـلى أعـنـاق ا
مسـلمى « دوسبات » من نتائج أعـمال اإلنكليز
ـسـيـحـيـ فى الـذين قــامـوا يُـهـيـجـون خـواطــر ا
أصقـاع األرض على الـدولة العـلية  أو بـعبارة
سلـم  ولعلـهم لم يُريدوا غير أخرى على ا
إحداث مـثل هـذه الـفـظائع الـتى يـصـيـخون إلى

أخبارها سمعاً وال ينطقون .
ـقـام أن نـذكـر ولــقـد كـان يُـغـنــيـنـنـا فى هــذا ا
حـادثــة دوسـبـات  كــمـا نــذكـر كل حــادثـة من
قـبـيــلـهـا فى الـعــالم من غـيـر أن نـلــومَ اإلنـكـلـيـز
ـــســتـــر غالدســتــون بــكــلـــمــة  ولـــكن عــمل ا
وأنصـاره شـيعـة الـتـعصب ودعـاة الـتـفريق  ثم
ـــا إدعــــاؤهم مـن جـــهــــة أخـــرى عــــلى أنــــهم إ
يـنــتـصـرون لألرمن من حــيث هم من الـبـشـر ال
بصـفـتـهم مـسيـحـيـ  هـما الـلـذان دعـوانا إلى
ـــقــارنــة بــ أعــمــالــهم وأقــوالــهم . فــأمــا أن ا
يـقـومـوا اآلن ويـخـطـبــوا فى فـظـائع الـبـلـغـاريـ

كما خطبـوا فى فظائع األتـراك  ويدعو العالم
لالنـتـقـام من أولـئك  كـمـا دعـوه لالنـتـقـام من
هـؤالء  وإال كــانـوا دعـاة الـسـوء وادعـاءً فـيـمـا
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يدَّعون .
وقــــبل أن تـــخـــتـم هـــذه الـــعـــبـــارة  نـــســـأل

الـصـحف الـتى كـانت تـتـلـقف أخـبـار األرمن 
وتـرويـهــا مـكـبــرة مـعـظـمــة  وهى اآلن تُـسـمى
ـوهــوم من حـكـام األتـراك الـشئ الـطــفـيف أو ا
ـاذا لم تـتــحـرك عـواطف ــ   بـتــوحش الـظـا
ـنـكـوبـ من شـفـقـتـهـا وحــنـانـهـا عـلى أولــئك ا
أهـــالى « دوســبـــات »  وتــنـــعــيـــهم بــالـــتــوجُّع
والــتـفــجُّع والـتــحـسُّـر والــتـأسُّف  كــمـا جـرت
عـادتها عند ذكـر حوادث األرمن حتى كان كل
سـطـر من كـتـابـاتـهـا يـضم قـبـراً من قـبـور آبـائـهم

وأجدادهم ? .
أليس هذا  ألن الهوى داء والغرض يعمى

ويصم ? .
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ال شكَ أن شدة جلـاجة بعض اإلنكلـيز معنا فى
هذه األيام وفـرط تهالـكها عـلى معاكـسة مصـاحلنا
وإقــدامـهـا عـلـى تـواعـدتـنـا قــد أشـغل الـعــثـمـانـيـ

الصـادق وجعلهم يتردَّدون بـ القطع بالتصديق
ـناقـضة ب أو اجلزم بـالتكـذيب خصـوصاً لـتزايد ا

األخـبـار وتعـمُّم الـتـولـيـد فى الـروايات  حـتى لم
يــبقَ فى األذهـان شئ يُــمـكن أن يُـطــلق عـلـيه اسم

اليق .
فـإنــهم قــد ارتـكــبـوا فى مــظـاهــراتـهم األخــيـرة
شــطـطــاً فـادحــاً ال يــسـتــطــيع إنـكــاره كل ســيـاسى
خـبيـر; إذ انـفردوا من بـ الدول ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
عمور . بذلك كل أصول العالم ا

أمـا مـطالـبـهم إن كـانت ذات حق أو لـم تكن 
ـتقدمة  فـهذا سبيـل قد سبق تقـريره فى فصـولنا ا
فال حـاجـة لتـكرار الـقول  ولـكن مـوضوع بـحثـنا
فى هـذا الـعـدد هو ال يـخـرج عن ثالث نـقـاط نرى
أنـهـا مــهـمـة  فــلـذلك بـنــيـنـا عــلـيـهــا هـذه اخلـطـرة
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الفكرية .
النقطة األولى ـ هى حـكمة تفرُّد اإلنـكليز بهذه
ظـاهرة الـعدوانـية ومـا تكـون عاقـبتـها . والـنقـطة ا
الــثـانـيـة ـ هى أصل هـذه اإلشــاعـات الـتى تـطن فى
آذانـنـا الـيـوم بـعـد الـيـوم والـسـاعـة بـعـد األخـرى .
سـألة مع بيان ما والنقـطة الثالـثة ـ ما ستنـتهى إليه ا
نسـتـطيع بـيـانه من اجتـاهات الـصروف * وحتوُّالت

األحوال .
فـــإنــنــا الــيــوم فى مــوقف حتـــيَّــر فــيه كل خــبــيــر
واحـتـاطت ريبـاته بـكل ضمـيـر  فال يكـتب الـقلم

فــصـالً إال وهــو خــائف من تــكــذيب األدوار له 
وال يُـصـرح الـسـيــاسى بـخـاطـر إال وكـان أبـعـد من
قـدار قربه مـن اخلطاء  كـل ذلك لعدم الـصواب 
استمـرار احلوادث على وتـيرة واحدة  ولـصعوبة
الوصول إلى تقرير احلقائق من مصادرها األصلية

هولة . المتناع القرب من محال تلك الوقائع ا
ــظــاهــراتــهـا فــأمــا حــكــمــة انـفــراد اإلنــكــلــيــز 
العدوانية  فهـل مبنية على فـكر طويل تُريد به أن
تُــشــغل الــروســـيــة عن مــواصــلــة تــخــوم احلــبــشــة

سألة األرمنية التى تهمها  بااللتفاف إلى مصير ا
ا تهم اإلنكـليز بأضعاف من الفروق بالـطبع أكثر 

وال شُبهة وال ارتياب ? .
طالبة بحقوقه ولكى تشغل البـاب العالى عن ا

* الصحيح : الظروف.
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ــقـدَّســة فى مــصــر  فــيُــقـال إن دولــة اإلنــكــلــيـز ا
أرهـبت الـدولـة الـعــلـيـة الـتى زعـزعت فى الـقـرون
ـلـوك الـعـظـام  فـتـنـال ـاضـيـة عـروش الـدول وا ا

صر . الفخر وحتظى 
فإذا حصل هذا االشـتغال رجعت إلى فرنسا 
ـشـاكل فى االسـتــعـمـار اإلفـريـقى فـأحـدثت لـهــا ا
نازعة  فتكون مقـابلة لها تارة باحلفـاوة وطوراً با
بذلك أشغلت ثالث دول عظام عن ثالث مسائل
سـألة واحدة  كـمسألـة أرمنيـا ال تخفـى عظيـمة 
مكـانتهــا مـن البسـاطـة وهـو ضـرب من « نارجنة »

السياسة ظهر برغم اإلنكليز .
ولكن ال يـعزب عن فـهوم شـيوخهـا اجملرب أن
ــرمى  وأن من رجــال هـذه الــرمـيــة مــا أصـابت ا
الـدول العـظام من يـستطـيع أن يـتالعب بسـياسـتها

تالعب السنور * باجلرذ الصغير .
ـا نالها فـى العاقبـة ما ال تسـتطيع مـعه مضيَّاً ور
وال جتــد عـنه انـفــكـاكـاً خـصــوصـاً ; إذا أتى الـيـوم
ـسـتـقـبـلـة حـتى عن الـذى تُــلـهـيـهـا االضـطـرابـات ا
نـفس هـنـدهــا فـتـدفع بـجـيـوشــهـا وحـوش أفـريـقـيـا
مـلكة الهندية  وال تنال إال اجلنوبـية وتفتر عنها ا
الـعـداوة الـتى مـهَّـدت لـهــا الـطـريق فى هـذا الـعـهـد

احلديث .

* الصحيح : النسور.
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هـذه هى الـنـقـطـة األولى الـتى ال يـخـتـلف فـيـها
اثنان . وأمـا النـقطـة الثـانيـة وهى أصل اإلشاعات
التى تطن فى آذاننا كـل يوم وساعة  فهو ينحصر
فى أربــاب الـغــايــات الـذين انــدرج مـعــظــمـهم فى
عداد الـسياسيـ  فمنـهم من اعتنق اليـراع فسيَّره
ــنــبــر فــقــال حــســبــمــا أراد  ومــنـــهم من ارتــقى ا
وجال ومـا كانت غـنـيمـتهم من هـذه الفـرصة إال

نغمة تُيسر سماع تلك األضاليل .
وقد سـمعنا من مدة غير بعـيدة خطبتىّ وزيريها
ـا يـشف عن أن خـطــبـتـيـهـمـا أصل احلـر واحملـافـظ 
مـــنــــشــــأ هـــذه األكــــاذيـب الـــتـى تُالصق عــــابــــهـــا
بتاريـخهـما وحـملت تبـعتـها عـلى أعناقـهمـا عند

الرأى الصحيح .
سألة وأما النقطة الثالثة ـ وهى ما ستنتهى إليه ا
األرمنـية  فـهى وال شك حتتـاج إلى تقـرير مـطوَّل
يـسـتـغــرق بـيـاض الـورق ويـســتـنـزف سـواد احلـدق
وغايـة ما يُقـال عنهـا أنها البـد تأخذ لـها عمـراً غير
مـديـد  فـتـراجع مـعـهـد سـكـونهـا األول إذا داخل

القنوط نفوس األعداء .
وإننـا ال جند مـناصـاً من االعتـراف بأن مـا يصل

ا يتـقلَّب من تغيُّـر لتغيُّر  إليـنا من األنباء الـشتى إ
فـال تـطـلع عــلـيـهـا الــشـمس إال وتـعــارض أصـلـهـا
وأحـاط بـهـا الـتـمـويه واإليـهـام وتـوسط تـعـبـيـراتـها



±≤∑

التغرير .
وإنـــنـــا ال نُــوافـق فى الـــرأى من يـــذهب إلى أن
ـســألـة ســتـجـر احلــرب وسـتُــدخل بـالــدولـة حتت ا
ا كل أمثـال هذه من األخبار صولة اإلنـكليز  فـإ
ـا واآلراء ال صــفـة وال نــصــيب لــهـا من الــصــدق 
ـصــلــحــة ال يــســمــحـان تــعــلــمه من أن الــوقـت وا
إلنــكـلــتـرا أن تـبــلغ بـاألمــور أقـاصــيـهــا مع الـدولـة

العلية .
نعم  يقول خطباؤها ما يقولون  فإن هى إال
شـقــاشق تُــسـمع  فــتُـطــرح وال أوسع من مــجـال
الـقـول عـند مـن أراد إذا لم يـقرن ذوائـب صوادعه

بالعمل.
ـا هو بضاعة فكل هذا لغو ال يُـلتفت إليه  وإ
قـطم وأحـزابه يـسـتـنـزلـون بـهـا عصم ـغـرَّرين كـا ا
نعـات الصهـوب  وقد وجدوا لهم أرزاقهم من 
بـعض الــبـسـطـاء الـذين تـنـطــلى عـلـيـهم زخـارفـهم
ويستطيعون أن ينخدعوا لهم عمالً بقول القائل:

ال تعج لرزق زل من يده
فالكوكب النحس يسقى األرض أحياناً
وأما أهل الـدراية والـتحقـيق فلـهم شأن آخر ال
يــتـنـاوله بــوم الـســيـاسـة وال بــاعـة احملـال وســتـأخـذ

احلقائق مجراها وإن غضب األعداء .
يوسف فتحى
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طالب كذَّبت احلقـيقـة خبـر إذعان البـاب العـالى 
اإلنـكلـيز الـذى حـمله إلـينـا هاڤـاس  وقد أثـبتت أن
ال مــكــانــة لـلــخــبــر من الــصــحـة  ونــحن نــأمل من
ـذكـورة أن ال تُــسـرع فى نـقل األخـبـار بال الـشـركـة ا
تـــرو ; إذ ال يــصح أن تُـــرفع الــثـــقــة حــتـى من نــفس

شركات التلغرافات .
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بعد ضغط قليل فوق هذا الضغط  تُزهق روح تركيا أو تهتدى إلى الصواب
شـير لـلطـبع  ورد تلـغراف هـاڤاس الـيوم أن جاللـة السـلطان فى آخر دقـيقـة من تقـد ا
وضوع قـبل شروط الـدول بخـصوص إصالحـات أرمينـيا  فـكان هـذا اخلبـر نتيـجة حـسنـة 
وضـوع على تركـيا فى الرسم الرسم الـهزلى أعاله الذى صـار جد  والظـاهر أن الضـغط ا

أجبرها على القبول قبل أن تموت  ولى كالم فى العدد القادم .
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يـزعم اإلنـكـلـيـز أن اخلـلل الـواقع فى األحـكـام
ـســيـحــيـ . الـتــركـيــة والــضـغط احلــاصل عــلى ا
السـيـما فى الـواليـات األرمـنيـة قـد أجلأهـم للـقـيام
ـظلوم وتـخلـيصه من يد الـظالم  وإن ما بـنصرة ا
اقتـرفه احلكـام فى أرميـنيـا من االستـبداد والـعسف
ــا يُـوجب انــتــبـاه أوربــا وهـبــوبــهـا إلحــقـاق احلق
زاعم وإمحـاق الـظلم  فـلـقد سـلَّـمنـا لهـم بهـذه ا
وقلـنـا إن احلالـة فى أرمـينـيـا تُوجب االنـتـباه  وأن
حكـامها قوم عـتاة مستـبدون ال يستـحقون استالم

زمـام األمـة  فـمـا الـذى حـرَّك أهـالى مـكـدونـيـا 
وجـعـلـهم أن يـنشـروا رايـة الـثوره ضـد حـكـومـتهم
الــشــرعــيـــة حــال كــونــنــا نــســمع أن األحــكــام فى
مـكــدونـيــا عـلى غـايــة مـا يــرام من االنـتــظـام حـتى
قـامت اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزيـة لـنـصـرتـهم  وأخـذت
بـاختـالق األخبـار عـلى ما يـحـدث فى تـلك البالد
واقع اخمللَّة حتى زُين للقار أن األحوال فى من ا
سـيـحيـ فى تلك مـكدونـيـا غيـر منـتـظمـة  وإن ا
الـبالد عـلى جـانب من الـتـعـاسـة  األمـر الـذى لـو

سألة سراً  ترويناه ولو قـليالً  لتأكد لـنا أن فى ا
وإن اإلنكـليـز يُـحاولـون إيقـاع الدولـة الـعلـية حتت

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ‡‡ ± ’ ’ ¨ ±∏πµ d³L²³Ý ∂ WFL'« ¨ ±∏µ œbŽ      
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أثقل االرتبـاكات الـداخليـة حتى يتـسنى لـهم بلوغ
ــــا هـى واليه من مــــآربــــهم  ألن مــــكــــدونــــيــــا إ
الـواليـات الـبـلــقـانـيـة  يـحـكــمـهـا رجـال من أنـبل
رجال الـدولة وأحكامها عـلى غاية من االنتظام .
والـنصـارى فيـها مـتمـتـعون بـالعـيش الرغـيد  فـما
الـذى أجلـأهـم إلى الـنـشـوذ * عن مـحــجـة الـطـاعـة
ـد األصابع األجـنـبيـة التى ـيل إلى العـصـيان   وا
تُحرك لهم فى كل يوم على أوتار مفاسدها أنغاماً

جديدة .

WOM —_« W Q *«

ا رأت الـدولة العلية أن إنـكلترة لم تزل مصرة
ــداخــلــة فى األحــكــام الــعــثــمــانــيـة  وأن عــلى ا
مـواعـيـد الـدولـة بـإجـراء اإلصالحـات الالزمـة فى
أرمـيـنيـا لم تُـثـنهـا عن عـزمهـا . قـد وسَّطت فـرنـسا
ــداخـلــة فى هـذا الــشـأن  وطــلـبت والـروســيـا بــا

* الصحيح : النشوز .
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مـنــهـمـا إقـنـاع إنــكـلـتـرة بـالــرجـوع عن هـذه اخلـطـة
ذكورتان العدوانية  غـير أن ما أظهره الـدولتان ا
من التقاعس والفتور  قد جعلنا أن نشك بصدق
مــودتــهـمــا  ولــو كـان أن الــدول الــثالث مــتـفــقـة
عــلـيــنــا غـيــر أن الـظــروف تـقــضى عـلــيـهن بــهـذا
الــتـــكــوُّن والــتالعب والــتــراوغ  والــذى نــراهُ أن
الـروسيـا تود من صـميم قـلبهـا إشعـال نيـران الفـتنة
ب إنكـلترة والـدولة العـلية وفـرنسا نـظيرها  ألن
ـذكــورين تـغـتـنم بــهـذا كل واحـدة من الــدولـتـ ا
ـا طـمــحت إلـيه الــفـرصــة  وتـنـقض عــلى مـا طــا
أعيـنهـا  ومـا من أحد يـجهل أن الـروسيـا مازالت
تــتـوحَّـم عــلى ابــتالع واليــة أرضــروم  وفــرنــسـا
عـيـنـهـا شـاخـصـة مـنـذ حـ فى طـرابـلس الـغرب.
ـداهـنة فـاألفـضل إذن لـلـدولـة الـعـلـيـة أن ال تـغـتـر 
ــســألــة األرمــنـــيــة بــالــتى هى اخملــادعــ وتُــنــهـى ا
أحــسن بـحــيث ال يــبـقى لـأليـادى األجــنـبــيـة من

مداخلة فى أمورها .
ومـاذا يـضـر بـنـا لو غـيَّـرنـا بـعـض الهـيـئـات الـتى
حـقــيـقــة  قـد أضـرت فى صــواحلـنـا وعــمـدنـا إلى
اإلصالح احلـــقــيــقـى فى الــواليــات احملـــتــاجــة إلى
اإلصالح  ألنَّـا بـهـذا نـبـيت فى مـأمن من تـشـكى

نافق . األهل وثرثرة القوم ا
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والـذى يــسُّـرنـا ويــسُّـر كل عــثـمـانـى تـسـرى فى
ا هو صدور األمر العالى عروقه دمآء الوطنية  إ
الكـر باجرآء اإلصالحات فى الـواليات األرمنية
وتعي الـوالة اجلديرين  بالتزام األحكام  وذلك

بقطع النظر عن مذهبهم .
ــسـألــة مــقــصــورة عـلـى حل هـذه ــا كــانت ا و
الـعـقـدة ; قـد صـرَّح جاللـة موالنـا اخلـلـيـفـة تـعـي

ـسيحـي عـلى حد سوى سـلم وا الـوالت من ا
ذاهب . بغير فرق وال تمييز فى ا

فمـاذا يُريد اإلنـكلـيز بـعد هذا الـتصـريح الناطق
بـحـسن نـوايا الـدولـة نـحو رعـايـاهـا اآلمنـ ? غـير
أننا ال نخل اإلنكـليز راضي بهذا التصريح  وال

يُسـكتهم إال خضوعنا التـام إلى سيطرتهم علينا 
األمـر الذى يـجب أن نُضـحى كل شئ لديـنا عـزيز
فى سـبـيل عـدم إنـفـاذه  ألن تـسـلـيـمـنـا لـلـسـيـطـرة
ـا هـو عبـارة عن تـسلـيمـنـا البالد إلى األجنـبـية  إ
األغراب يداً بيد مـتقابضت  فاألجدر بنا إذن أن
ــداخـلـة فى ـقـاومــة كل دولـة تُــحـاول ا نــتـصــدَّى 
أحوالـنا بقـوة احلسام بـقطع النـظر عن التـفكر فـيما

تـولـده األيـام  بـل عـلـيـنـا أن نــقـتـدى بـأجـدادنـا 
ـولى ونــتــرك األمـور لــلــتـقــاديـر  ونــتــكل عــلى ا
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القديـر  وال نتـوسَّع بالفـكر  ونـقول اليـوم خمر
وغداً أمر .
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كـتــبت جـريـدة الــسـتـنــدرد فى ٣٠ أغـسـطس
ـاضى فـصالً قـالت فـيه  إن الـروسـيـا وفـرنـسـا ا
ـســئـلـة تُـواربــان الـدولــة اإلنـكــلـيـزيــة فى شــأن ا
األرمـنيـة  حتى أن مـسيـو كامـبون سـفيـر فرنـسا
فى األســتـانــة الـعــلـيــة ومـســيـو نــيـلــدوڤ سـفــيـر
الـروسيـا فـيـها  أوعـزا لـلبـاب الـعالى أن يـتـظلَّم
من تــصـرفــات إنــكـلــتــرا  والبـد أنــهــمـا أخــبـرا
جاللة الـسـلطـان بأن لـبـريطـانـيا مـقاصـد مـستـترة
بالنسبـة للممالك احملـروسة أو بعض منها  وإن
ساعدة إنكلترا فى الروسـيا وفرنسا لم تتظاهـرا 
مـطـالـبـهـا إال تـوصُّـالً إلحـبـاط مـسـاعـيـهـا  وإن
طالب مثلهـما فى سيرهـما مع إنكلـترا فى هذه ا
مــثل ذيـنك الـفــيـلــ الـذلـولــ الـلـذين يــسـيـران
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* ويانه = ڤيينا.

بـالــفـيل الـوحـشى لــكـسـر شـوكــة وحـشـيـته  وإنه
ستظـهر الصداقة واحملـبة للدولة الـعلية حيـنما تفتح
سئـلة األرمـنية فى صـرية التى سـتجـعل ا سـئلـة ا ا

خبر كان اهـ .
ونــقل الــتـيــمس والــســتــنـدرد مــعــاً عن جــرائـد
ويانه* إنـها مـستـحسـنة غـاية االسـتحـسان شـكوى
الباب الـعالى للدول مـن عنف تصرُّف إنـكلترا مع

الدولة العلية .
هـذا مــا جــاء فى جـرائــد الـبــريـد األخــيـر  وال
نــدرى إن كـانت الــشـكــوى حـقــيـقـة واقــعـة أو من
إشاعـات اجلرائد اإلنكليزية الـتى تعرف مصلحتها

مـن خــلـق اإلشـــاعـــات الـــتى من هـــذا الـــقـــبـــيل 
لتُـضـيف إلـيـها عـلى األقل أن احلـضـرة الـسلـطـانـية
العلية تلـقت من سفيريهـا فى بطرسبورج وباريس

أجوبة غير مرضية .
ولــقـد ذكــرت مــا تـقــدَّم جـريــدة الـوطن الــغـرَّاء

وأردفته بقولها :
هــذه هى أحــوال الـدول األوربــيــة . وعــلـيه 
فـموافقـة فرنسـا والروسيـا إلنكلـترا هى من األمور
الظاهـرية  ولو كـانت حقيـقة لظـهرت نفـحاتها ;
إذ ال يُـمـكـن اتـفـاق إنـكــلـتـرا وفــرنـسـا بـاإلخالص
سائل األخـرى بينهما والصـدق  إال إذا انحلت ا
مــنـهــا مــسـئــلــة مــيـكــوجن الــتى نــشـأ عــنــهـا اخلالف
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ـالك إنـكـلـتـرا بـخـصــوص احلـدود الـفـاصـلـة بــ 
ــالك فـرنــسـا فى الــهـنـد  فــقـد صــار لـهـذه وبـ 
صـريـة  وثـانـياً : ـسـئـلـة ا ـسـئلـة أن أعـظم من ا ا
ـسئـلة ـصريـة التى كـادت أن تكـون مثل ا ـسئـلة ا ا
سائل الشرقـية  وثالثاً : مسئلة الـنيجر فإنها من ا
همة . رابعاً : مسئلة النيل األعلى وغيرها اهـ. ا

b¹d³ « —U³š√

سألة األرمينية ـ يذكر القراء إن شركة هاڤاس ا
وافـتنـا مـنـذ أيام بـرسـالة بـرقـية مـؤداهـا  إن جاللة
طـالب الدول فى إصالح الـسلـطان األعـظم قـبل 
أرمـينيـا  والظاهـر أن هذه الشـركة استنـتجت هذا
بتـسر الذى ولَّد القـبول  واستـوردت هذا اخلبـر ا
كثـيراً من األقوال والظنون من مـصادر صحافية .
فــقــد قــرأنــا الــيــوم فى جــرائــد الــبــريــد األخــيـر أن
مُـكـاتـب جـريـدة الـتـمس فى بـرلـ  ادعى الـعـلم
ـانـيـا استـخـدم نـفـوذه لـدى جاللة بأن إمـبـراطـور أ
ـشروع الـسلـطـان فى حـمل جاللتـه على الـرضى 
اإلصالح فى أرمــيـنــيـا وتــأيـد هــذا الـزعم بــرسـالـة
بـرقـيــة  وردت من األسـتـانـة إلى جــريـدة الـديـلى
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سـوية كـثيرة نيـوز ومن جهـة أخرى فـإن جرائـد 
زعــمت أن اإلمـــبــراطــور فــرنــســوا جــوزيف نــهج
نـهج نـفـسه لدى جاللـة اخلـلـيفـة  ثم إن جـريدة ا
الستندارد لسان حال احملافظ فى إنكلترا قالت :
إنهـا تستطـيع التنـبؤ بأن اخملابـرات التى دارت بشأن
ـسألة األرمـينيـة  ستُؤدى إلى إنـشاء جلنـة مراقبة ا
ــوقـعـة مــؤلَّـفـة مـن مـنـدوبــ من قـبـل كل الـدول ا
عـــلى عُــهـــدة بــرلـــ  وإنه ســـيُــوكل إلـــيــهـــا أمــر
ـطــلـوب إنــفـاذاً الــسـيــطــرة عـلى إنــفـاذ اإلصـالح ا

مُدقَّقاً.
أمـا جـريـدة الـديـلى تـلـغـراف  فـقد زعـمت أن
جاللـة الــســلـطــان سـوف يُــصــدر عن قـريب إرادة
سـنـية بـشـأن إصالح أرمـيـنـيـا إصالحاً مـن شأنه أن

كافٍ ألن يُرضى فرنسا وروسيا .
صـادر التى تُرجح أن شـركة هاڤاس هذه هى ا
اعتـمـدت علـيهـا  واسـتخـلصت مـنـها ذلك اخلـبر

ـشـروع اإلصالح  عن رضى جاللــة الـسـلـطــان 
واللَّه تعالى أعلم .
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ذكـــرت الــشــركــات الــتــلــغــرافــيــة فى األيــام
األخيرة ثالث روايات  كان لها أسوأ وقع فى

نفوس العموم . 
األولى : روايــة روتــر الــتى وافــتــنــا بـهــا فى
أوائل شـهر أغسـطس فى تلـغراف عن األسـتانة
الـعـليـة  بـأن إنـكـلـترا أبـلـغت الـبـاب الـعالى أن

ـوقـعات عـلى عُـهـدة بـرل  الدول األوربـيـة ا
قـد أقـرَّت نـهـائـيـاً عــلى تـعـيـ مـعـتـمـد أوربى 
يُـديـر حـكـومة الـواليـات األرمـنـيـة باسـم جاللة
السلـطان  وأن سـفير إنـكلـترا طـلب من الباب
تهم من األرمن العالى إطالق سراح جميع ا
ن لم تثـبُّت علـيهم فى غـير اجلـرائم السـياسـيـة 

سجونون من أجلها . حتى اآلن اجلنايات ا
الـثـانــيـة : روايـة روتــر  بـأن الـبــاب الـعـالى
رفع بواسطة سـفيريه إلى دولتىّ فـرنسا وروسيا
شـكـوى من اشـتـداد وطـأة إنـكـلـتـرا فى مـعـامـلـة
الـبـاب الـعـالى وعـنـفـهـا فى مـطـالـبـهـا  وكـانت

األجوبة غير مرضية .
الثالثة : رواية هاڤاس  إن جاللة السلطان
قـبل مـطالب الـدول الـثالث بشـأن أرمـينـيـا على

عالَّتها .
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ولقـد اخـتـلـفت خـطط اجلـرائد احملـلـيـة تـلـقاء
يُبين للـقراء مكانة كل هذه الروايات اختالفـاً  
مــنــهــا فـى الــنــظــر والــتـــرَّوى ومــنــهج الــصــدق
ـتـطـرف واالعتـدال  ونـحن ال نـلـوم أولـئك ا
الذين اشتهروا بأن شأنهم مع الدولة العلية .

ما أن يسمعوا سبةَ طاروا بها فرحاً
     عنها وما سمعوا من صالح دفنوا
ـــؤيـــد قــال فى ولـــكن  شــهـــد الـــقــراء أن ا
مـالحـــظـــته عـــلـى الـــروايـــة األولى إنـــهـــا غـــيـــر
مـعـقـولـة; ألن الـدولة الـعـلـيـة فى مـقـام الـتـنازع
ـطـالب التى الـشـديـد مع الـدول الثالث بـشـأن ا
يـعـلـمـهــا الـقـراء وهى أخفُّ ضـرراً بـكـثـيـر من
تعـيـ مـعتـمـد أوروبى  يُـدير حـكـومـة أرميـنـيا
بـــاسم جـاللــة الـــســلـــطــان  فـــإن هــذا يـــجــعل
عزل عن الدولة الـعلية كإمارة واليات أرمينيـا 

ـســئـلــة لم تـصل إلـى هـذا احلـد  الــبـلـغــار وا
وقعات على عُهدة فضالً من أن إتفاق الـدول ا
خـابـرات يـشيع بـرلـ يـلزم أن يـكـون مـسبـوقـاً 
وقـد كـان ذكـرهــا  ال أن يـجئ هــكـذا عـفــواً  
ـعلوم إلـى ح إشاعـة هذه الـرواية أن النـمسا ا
انـيا وإيطاليا مُتـنحيات عن التداخل فى هذه وأ
ـسـئـلـة كـمــا أنـهن ال يـزلن كـذلك  وهـا قـد ا

حــقــقـت األيــام أن هــذه اإلشــاعــة مــكــذوبــة 
ومـبـاحث اجلــرائـد اإلنـكـلــيـزيـة  بل وروايـات
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روتر نفـسها الـتى تلت تلك الـرواية بعد ذلك 
قد جعلـتها أسطـورة ال حقيقة لـها  أما اجلرائد
الـتى لم جتعـل ديدنـهـا غيـر بث إشـاعات الـسوء
عن الـدولــة الـعــلـيـة والــتـهــكُّم عـلى كـل مـنـهج
نــهـجــته والـتــشـفى فــيـهــا  كـلــمـا سـمــعت بـأن
موقفها أمـام الدول الثالث صار حـرجاً  فإنها
تلـقت تلك الـرواية بـالقـطع وقالت  ذلك كان
ـنتـظـر من زمان مـديـد  وأخذت تـبـنى علـيـها ا
ـمـلـوءة بـألـفـاظ ـقـاالت الـطــويـلـة الـعـريـضــة ا ا
الـتـهـكُّم والـتـحـقـيـر لـلدولـة الـعـلـيـة . فـلـيـحكم
الـقراء بـينـنا وبـ أولئك الذيـن جتاوزوا كل حد
من القحة والتـهوُّر فى خطتهم مع دولة ينتمون

لرايتها  وسلطان يعيشون فى حماه .
وشــهـد الـقـراء أيـضـاً  إنـنــا ارتـبـنـا فى الـشق
الــثــانى مـن الــروايــة األولى  وهــو مــا يــتــعــلَّق
بطلب سفيـر إنكلترا إطالق سـراح اجملرم غير
الـــســيـــاســيـــ من األرمن  ألن هـــذا الـــطــلب
يـشــمل الــتـداخل فى شــؤون اجملــرمـ بــجـرائم
يـجرى الـتـحقـيق فيـها مـعـهم  وسيُـرفع أمرهم
إلى احملـــاكم الـــنـــظـــامــيـــة قـــطـــعــاً  والشك أن
الــتــداخل فى شــأن مــثل هــؤالء بـطــلب إطالق
سـراحــهم  هـو عـنـوان تـقـريـر الـفـوضى  وال
يُـمـكن أن سـفـير دولـة إنـكـلتـرا يـطـلب مـثل هذا
الــطـلب مع أمـثـال هــؤالء  ألنه يـكـون اعـتـداءً



±¥±

عـظيمـاً على نظـام الدولة الـعليـة ال ترضاه دولة
متمدنة كإنـكلترا  وال يجسـر سفيرها أن يُقدم
علـيه من تـلـقـاء نفـسه  وهـا قـد صـدَّقت األيام
مـالحـظــاتـنــا  وظــهـر كــذب الــشق الــثـانى من
الرواية األولى  ألن سفير إنكلترا فى األستانة
الـعـلــيـة لم يـطــلب مـثل هـذا الــطـلب من الـبـاب

العالى .
أمـا الــروايــة الـثــانـيــة  وهى روايــة روتـر إن
الــبـــاب الـــعــالى بـــعث بـــواســـطــة ســـفــيـــريه فى
بـطـرسـبـرج وبـاريس شـكـوى إلى الـدولـتـ من
سـوء معـامـلـة إنـكلـتـرا له  وأن األجـوبـة كانت

غير مرضـية . فقد تركـناها ليحـكم الغد فيها 
ظـنـاً مــنـا بـأنه قــد يـكـون شئ من هــذا الـقـبـيل 
لــكـن ال من بــاب الــشــكــوى احلــارة كــمــا روته
شركـة روتـر  بل من بـاب مـراجـعـة خـارجـيتىّ
الدولـت رجاء مـوافقتـهما على تـعديل لم يكن
يُـؤمل أن إنكـلترا تـرضاه  لو عـرض علـيها فى
ـــا كــــان جـــواب خـــارجـــيـــتىّ أول األمـــر  ور
الدولـت على غير ما يُـؤمل الباب العالى حذراً

من أن تُـتــهـمـا بـالـضــلـعـيـة مع الــدولـة الـعـلـيـة 
فـيـكـون له بـعض الـتأثـيـر عـلى الـعالئق الـدولـية
ــسـئـلـة بـعـدمـا بـيـنـهـمـا وبــ إنـكـلـتـرا فى هـذه ا
اتــفــقت الــدول الــثالث عــلـيــهــا  ورفــعن بــهـا

مــذكـرة واحــدة . وإذا صح هــذا االحــتــمـال 
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وضوع  وجعلت تكـون شركة روتر حـرَّفت ا
راجـعة فى شئ من األشياء شكوى اخملابرة وا

وليس هذا بغريب عليها:
عــلى أن الــذى يــتــصــفَّح اجلــرائــد األوربــيــة
الـواردة بـعـد هـذه اإلشـاعـة  ال يـجـدهـا تـقـطع
بــشـئ من هــذا الــقــبــيل  فـــرجح عــنــد جــمــيع
العـقالء أن الرواية الثانـية كالرواية األولى  لم
يُقـصـد بـهـا غيـر تـشـويش األفـكار وحتـقـيـر شأن

الدولة العلية .
ـا تــأتـيـنـا وإذا عــلم الـقـراء أن شــركـة روتـر إ
باألخبـار مقتـطعة من نـشراتهـا التى تُطـيرها إلى
الــهـنــد مــصــبـوغــة بــصـبــغــة أغــراض سـيــاســيـة
مــخـصــوصــة  تــنــطـبـق عـلى ســيــاســة الــدولـة
اإلنكـليزيـة فى الهنـد  حتى ترى األقـوام هناك
أن كلـمـة إنكـلتـرا هى الـعلـيا فى كل شئ  وأن
كـلـمـة غيـرهـا أيـاً كـان مـعـهـا هى الـسفـلى  فال
يـستـغـرب من أنـها تُـطـير مـثل هـذه االخـتالقات
إلـيـها  فـيـسـقط عـليـنـا مـنـهـا ما يـسـقـطه الـهوى

والغاية السياسية .
ولــكـن الـفــرق بــيــنــنــا وبــ الــهــنــديـ  أن
اجلرائد األوربية التـى تُمحص من بينـها احلقيقة
عـلى اخـتـالف نـزعـائـها  ويـظـهـر فـيـهـا صـلـيل
الــزيف مـن الــصــحــيح فى أقــرب وقت تــأتــيــنــا
سـراعـاً  ويـعـلم جـمــيع قـراء اجلـرائـد احلـقـيـقـة
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الـصـحـيحـة بـعـد أيـام قالئـل من نـشـر األكـذوبة
سـافة بينهم فيها بـخالف الهنديـ  فإن شقة ا
وبــ الـقـارة األوربـيـة جتــعل األرجـوفـة تـرسب
بيـنهم أيـاماً طـويلـة  ثم إذا أضفـنا إلى ذلك أن
اخــتالط األفـكـار الـغــربـيـة بـالـشــرقـيـة فى مـصـر
أضــعــاف مــا هــو فى بالد الــهــنــد  عــلــمــنـا أن
لتـحريف احلـقـائق فى الهـنـد مزيـة كـبرى لـلذين
يُـريـدون أن يـســود الـوهم عـلى عـقـول األهـالى

هناك  ال يُمكن أن تُوجد فى مصر .
وأما الرواية الثـالثة فهى رواية شركة هاڤاس
بــأن الـبــاب الـعــالى قــبل مـطــالب الـدول بــشـأن
ؤيـد لم يـتـلقَ هذه أرمـينـيـا  ويعـلم الـقـراء أن ا

الــروايــة إال كــمــا تـــلــقى روايــة روتــر األولى 
حــيـث قــال إمــا أن تــكــون إشــاعــة بــاطــلـة  أو
يـكـون الـقـبـول مـشـروطـاً بـتـعـديالت  لم تـأت

بتفصيلها هذه الشركة .
ــســئـلــة األرمــنـيــة هى أكــبـر وال يــخـفى أن ا
مـسـئــلـة شـاغـلـة لألفــكـار اآلن  فـلـو قُـدر أنـهـا
انــتـهت بـالــرضى والـتـســلـيم كـمــا قـالت شـركـة
ــا أمـكن أن تُــخــرس أفـواه مــصـادر هـاڤــاس  
ــثـل مــا خـــرست عن هــذه األخــبـــار األخــرى 
الـروايـة كل هـذه األيــام الـتى مـضت بـعـد ورود
روايـة هـاڤاس  فـصمَّـهـا عنـهـا دليل عـلى عدم

حتقُّقها .
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ولقد وردت جرائد البريد األخير  فلم جند
فـيهـا غـير أن مُـكاتب جـريـدة التـيمس فى بـرل

ــانـيـا نــصح جاللـة زعم أن جاللــة إمـبــراطـور أ
ـطالب  وأيَّدتها جريدة السـلطان بقبول تلك ا
الـدالـيـنـوز فى ذلك  وزعـمت إحـدى اجلـرائـد
الـنمـساويـة أيضـاً أن جاللة اإلمـبراطـور فرنـسوا
نهج نفسه  وقالت جريدة چوزيف نهج هذا ا
الستندرد قوالً  يُفهم منه أن اخملابرات األخيرة
ســـتُــؤدى إلى إنـــشــاء جلــنـــة مــراقــبـــة دولــيــة فى
األسـتــانـة الـعـلـيـة  تُــراقب إنـفـاذ اإلصالحـات
ـطـلـوبـة فى أرمـيـنـيـا  وأمـثـال هـذه الـعـبـارات ا
وكلهـا لم تسنـد روايتها إلـى مصدر يُوثق به من
ـصـادر الـرســمـيـة  ولـعل شــركـة هـافـاس قـد ا
ـا تـقــدَّم  فـأتت لـنـا تـعــجَّـلت فى االسـتــنـتـاج 
بتلك الـرواية الـسابقـة  أو إنها والـتى يسـتحيل
عنـدنا أن تُـحـققـهـا األيام كـما هـى  ولو قـبلت

ا يكون قبولها بعد تعديل يُذكر . فإ
واخلـالصـــة  إن الــــروايـــات الــــثالث الــــتى
جــاءتــنـا مــنــهـا شــركــة روتـر بــروايــتـ وشــركـة
هاڤاس بروايـة  وكان جلميعـها سوء الوقع فى
الـنـفـوس لم تـنـجح ـ واحلـمد لـلَّه ـ كـمـا رجَّـحـنا
فيها ذلك من أول وهلة  ونسأل اللَّه تعالى أن

سؤل فى كل شئ . يُحسن العقبى إنه ا
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كــان الـلـورد سـالــسـبـرى قـبل جــلـوسه عـلى
منـصة الـوزارة البريـطانـية يـلوم الـلورد روزبرى
فى انــتـهــاجه خـطــة اجملـافــاة واحملـادة مع الــدولـة
ـا ـسـئـلـة األرمـنـيـة  ولـكـنه  الـعـلـيـة  بـسـبب ا
خـلـفه عــلى كـرسى رئـاسـة الـوزارة حـذا حـذوه
وجرى فى طـريـقه  بل يُـمـكن أن يُـقال أنه زاد
ـان عــلـيه بـخـطـبــته الـتى ألـقـاهـا بــعـد عـقـد الـبـر
ـساس اإلنـكـليـزى  وأظهـر فـيهـا من الـشدة وا
ـعظَّم  ما لم يصل إلى قام جاللة الـسلطان ا
حـــده ســـلـــفـه  حـــتى أن كـــثـــيـــراً من اجلـــرائـــد
ـعتدلة المته على لهجته هذه بأبعد اإلنكليزية ا

ا كان يلوم هو به اللورد روزبرى .
وقـــد ظـــهـــر أخـــيـــراً  أن ســـيـــاســـة الـــلــورد
سـالــســبــرى هـذه قــوبــلت من الــرأى الــعـام فى
ــانــيـــا والــنــمــســا بـــاالنــتــقــاد وعــدم ــلــكـــتىّ أ
االسـتـحــسـان  ولـذلك بـعث مُــكـاتب جـريـدة
ـعـتـبرة الـسـتـنـدرد فى روايـاته  وهى اجلـريـدة ا
لـســان حـال الـلــورد سـالـســبـرى بـرســالـة يـقـول
فـيـهـا: « إن سـيـاســة الـوزيـر اجلـديـد لم تـقع فى

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d³L²³Ý ±± ¡UFÐ—_« ¨ ±∂∂∑ œbŽ
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ـديــنــة مــوقع الــقــبـول واالســتــحــسـان  هــذه ا
وحـيـنـئـذ  فال يُـؤمَل أن دولــة الـنـمـسـا تُـسـاعـد
سئلة األرمنية  وكذلك بريطانيا الـعظمى فى ا
انـيا ال يُرجى مـنها أقل مـساعدة فى هذه حال أ
سئلـة . وفى يقينى  إنه إذا رامت إنـكلترا أن ا
ـسئـلـة األرمنـية انـقـلب شكل تظـهـر بعـمل فى ا
صرية  وحلَّت هذه ـسئلة ا اخلالف فيها إلى ا
محل تلك  وإذا كانت النـمسا تستقبح سياسة
سئـلة األرمنية  فـيُرجَّح أن يكون إنكلـترا فى ا
صـرية سـئلـة ا شأنـها كـذلك معـهـا إذا ظهـرت ا
وإذ ذاك تكون ظهيرة عليها ال لها  ثم قال فى
رسـالــة أخـرى  إن أكــثـر كُــتَّـاب الــنـمــسـاويـ

أشـــاروا عــلـى وزارة خـــارجـــيــتـــهـم لــلـــتـــدخُّل
عظَّم  ساعدة إنكلترا على جاللة السلطان ا
ــسـاعــدته بـقـدر بـل يـجب عـلــيـهــا أن تـتـداخل 
اإلمـكــان . وقـال بـعـض أولـئك الــكُـتَّـاب : إن

ـسـئـلـة األرمـنـيـة ليـست إال ألـعـوبـة سـيـاسـية  ا
قامت بهـا إنكلتـرا من جهة  والروسـيا وفرنسا
من جهـة أخرى لـغرض مـختلـف  ولكن إذا

ـتـنـحـيـة اآلن عـنـها  تـداخـلت إحـدى الـدول ا
أفـضى ذلـك إلى عـقـد مـؤتــمـر دولى يـكـون من
ورائه االرتــبـاك وانــقــسـام الــدول بــ بـعــضــهـا
والـبعض اآلخر  ثم نصح هـذا الكاتب اللورد
سـالـسـبـرى أن يـعـدل عن خــطـته الـتى اخـتَّـطـهـا
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سـئلـة الشـرقيـة رجاءً أن يُـخلّد ذريعـة إلى حل ا
ــســـئــلــة اســـمه فى الـــتــاريخ . ثـم قــال  وإن ا
األرمـنـيـة إذا ظـلت هـكـذا فالبـد من أن تـتـحوَّل
صريـة ـ وحينئـذ يتعذَّر على سـئلة ا إلى شكل ا
فــرنـســا أن تُـجـارى إنــكـلــتـرا  وتــقـتـفى إذ ذاك

الروسيا أثرها .
وخــتم هــذا الــكــاتب عــبــارته بــقــوله . وإن
الــواجـب عــلى أُســـتــريــا * أن تُـــســاعـــد جاللــة
ــؤتــمــر ــعــظَّـم فى احلــال  وفى ا الــســلــطــان ا
الـدولى ; إذا انعـقد للـنظـر فى األحوال الـراهنة

اهـ.
ونقـلت جريدة الـستنـدرد أيضاً عن كـثير من

جرائد ڤينا هذه العبارة :
« إن سيـاسة اللـورد سالسبـرى التى انتـهجها
بــالــشـدة واحلــرج ضــد الـدولــة الــعـلــيــة ال تـأتى
بفائدة  إال إذا استعان بالقوة  وأغرى الدول
عـلى احتالل أرمـينـيا  عـلى أنه إذا كان يـتوَّهم
سـئلـة األرمنـيـة بالـقوة الـبهـيمـية إمـكان تـذلـيل ا

فهو فى خطأ مب اهـ ملخصاً .
هـذه مـقتـطفـات من أقـوال جريـدة الـستـندرد
اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة  أقـــرب اجلـــرائـــد إلى الـــلـــورد
ــا نـقـلــته عن اجلـرائــد الـنـمــسـاويـة سـالـســبـرى 

* أُستريا = النمسا.
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ـعـوَّل عـلـيهـا لـتـرى الـلـورد بـعـيـنـيه  مـا تـقول ا
جــرائـد الــدول الـتى يــنـتـظــر مـســاعـدتــهـا له فى

سياسته .
ونــقـــلت جـــريــدة الــتـــيــمـس عن صــحـــيــفــة
ـانية : إنـها لم تـستـحسن سـياسة (هامـبرج) األ
اللورد سالسـبرى  وندَّدت على طـعنه بجاللة
عظَّم  وقالت إن الـروسيا ال تُوافق السلطـان ا
سئلـة األرمنية بالقوة إلرضاء خاطر على حل ا
هـذا الوزيـر . أمـا مـا تنـشـره اجلرائـد اإلنـكلـيـزية
من فــظـــائع أرمــيــنـــيــة  فــلــيـــست إال أحــبــولــة
إلضالل الـرأى الـعام فى أوروبـا  ثم نـصحت
جـنـاب الـلـورد أن يـتــوخَّى هـو وجـرائـده طـريق

االعتدال اهـ ملخصاً .
انية الشهيرة التى ؤيد ) تقول اجلرائد األ ( ا
يهتم بشـأنها كبار اإلنـكليز  وتتـخذها التيمس
نَــصــوحــاً لــهـا : « إن الــفــظــائع األرمــنــيـة الــتى
تـشـيـعـهـا جـرائـد اإلنـكـلـيـز عن حـكـومـة الـدولة
الـعلـيـة ليـست إال أحبـولـة إلضالل الرأى الـعام
فى أوروبـا واسـتفـزازه ضـد هـذه الـدولة »  ثم
ال جتسـر جـريـدة التـيـمس أن تـرد علـيـهـا بكـلـمة
مـؤيدة بـالـبرهـان  كمـا أنـها ال تـصفـهـا بجـرائد
الـــنــفـــاق والــتـــضــلـــيل  ولــكـن اجلــرائـــد الــتى
عـاهــدت الـلَّه عــلى خـدمــة الـدولــة الـعــثـمــانـيـة



±¥π

W¹—bMJÝù« ¨¥∞≥ ‡‡ ¥∞≤ ’ ’ ¨ ±∏πµ d³L²³Ý ±¥ X³ « ¨ µ∞ œbŽ

واألمة والـوطن  تقول إن كل ما تـنقله اجلرائد
اإلنكـليـزيـة عن حوادث أرمـيـنيـا وفـظائع الـتُرك
فيـها حـقيـقى ثابت  وال يـرتاب فى صـحته إال
كل منـافق مضلل للـعقول  وإنـها بإتيـانها هذه
الــفـظــائع عــلى الـدولــة الــعـلــيـة صــادقــة مـحــبـة
لـدولتـهـا مخـلصـة الـنُصح لـسلـطـانهـا. أال قاتل

اللَّه األعداء الذين يتزيون بأزياء األصدقاء .
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يــجـد الــقــار فى هـذا الــعـدد
صــــــورة حــــــضـــــــرة مــــــاركــــــيــــــز
ســـــالـــــســـــبــــــورى رئـــــيس وزراء
إنكلترا وهو الرجل الذى أحرز

الــغــلــبــة عــلى حــرب األحــرار 
ونال أكثريـة لم ينلها ولىُّ أمر من
قـبل . فال تــسـتــغـرب إذا قـلت :
إنه يفـعل مـا يـقـول  وال تـعجب
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إذا ســألـتـك أن تـعــتـبــر كل كـلــمـة
يـــقــولــهـــا إنــهــا ذات تــأثـــيــر عــلى
ا ـسـتقـبلـة . و سيـاسة بـريـطانـيا ا
ــشـار إلـيه فى كــان كالم الـوزيـر ا
ـنـزلـة الـتى ذكـرتـهـا من األهـمـية ا
وجب على العثـمانيـ أن يعرفوا
مـــاذا يـــقـــول ? ومـــا هــو فـــاعل ?
ولـذلك اخــتــرتُ أن أنـشــر مــقـالهُ
عن أرمـيـنـيـا فى مـجـلـس األعـيان
عـــلى إثـــر تالوة خـــطـــاب جاللــة

لكة قال : ا
ال حـــاجــــة إلى اإلفــــاضـــة فى
سئلة األرمنية  فقد الكالم من ا
كفانى مـؤونة ذلك حضرة اللورد
روزبـيرى  ولـكـنـنى أقول : إنى
على وفاق تام مع حضرته  وقد
قــبــلـنــا الــسـيــاســة الــتى رسـمــتــهـا

احلكومة السابقة  وبذلنـا وسعنا إلجرائها « استحسان » وقـد حصلنا على قدر معلوم من
صـاب األعظم  وعـندنا قـاطعات الـتى نالـها ا التأكـيدات أن سـتجرى اإلصالحـات فى ا
أنه ال يـخشى تكرار تلـك الفظائع اخمليـفة واجلرائم الفـظيعة فى الـوقت احلاضر  إال أننا لم
نـتمـكن بعـد من احلصول عـلى ضمـانة أكـيدة  تـكفل لنـا قيـام تركـيا بـتلك اإلصالحات .
فإلى هذه الغاية يجب أن نوجه مساعينا  وقد حصلنا حتى اآلن على العضد التام الفعال
من حكـومتىّ فـرنسا وروسـيا (استـحسان )  وهـا  أعلنـتا رغـبتهـما التـامة فى البـقاء على
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االتـــفـــاق مـــعـــنـــا إلى الـــنـــهـــايــة (
ضجيج استحسان ) .

أمـا مــا أظــهــره الــســلـطــان من
الـتـأخـيـر والـتـسـويف  ومـا قدَّمه
مـن األعــذار الـــتـى ال نــعـــتـــبـــرهــا
صـحيـحة وال صـادرة عن حكـمة
ورزانــة  فـهــو نــاشئ عن انـقــيـاد
احلـكــومــات الـتــركــيـة إلى ضالل
استـولى عـلـيهـا  وغـرور أمسك
بزمامـها حتى اآلن . والـظاهر أن
الـسـلـطــان يـخـاف أن يـأتى بـعـمل
لكته ينـشأ عنه تضحيـة استقالل 
الظاهرى تـلك عاطفـة شريفة من
جـاللـــته تــــشـــعــــر مـــعه بــــهـــا حق
الشـعـور  إال أن استـقالل تـركـيا
وإن تـكن قد سجَّـلته شرائع أوربا
الـــــعـــــامـــــة ومـع أنه مـــــضـــــمـــــون
ـعـاهـدتىّ بـرلـ وبـاريز*  فـهـو
اسـتقالل خـاص لصـيغـة خاصة;
أعنى بـذلك أنه اسـتقالل مـوجود
بـســبب اتـفـاق ســائـر الـدول عـلى
عـدم مـسه  وعـلى تـأيـيـده أيـضـاً
وكـذلـك بـســبب أن اخلـطــر الـذى

قصود معاهدة باريس ١٨٥٦ ومعاهدة برل ١٨٧٨ . * ا
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شعـرت به الـدول ألول وهـلة من
اتبـاعهـا هذه السـياسة قـد تخفض
كـثــيـراً بـتــأيـيـد الـدولــة الـعـثــمـانـيـة
ا وحمـايتـهـا من األطمـاع الـتى ر
ـنحـها خـطرت لـدول أخرى . و
الــقــوة الــتى لــيــست لــهــا فـى حـد
نـفسـها  أصبـحت الـدول تخاف
من أنـها تـكون فـى سيـاسـتهـا هذه
حتـــمـى آلـــة لم تـــتـــحـــرَّك خلـــدمـــة
الـــســـعـــادة الـــبـــشـــريـــة والـــتـــقــدُّم
ـيل اإلنـسـانـى  بل ظـهــر مـنـهــا ا
إلى حـكـومـة ضـعـيـفـة  ومـنحت
حـرية تـامـة للـخـصومـة بـ الدين
ــصــاب الــذى واجلـــنس  وهــو ا
ــــمــــلــــكــــة مُـــــنــــيت به واليــــات ا

اضية . العثمانية كل القرون ا
ـمــلـكـة نــعم إن أوربـا أيَّــدت ا
العـثمـانيـة  ولكـنهـا صرَّحت فى

معاهـداتها على الـدوام بخوفـها من أنهـا فى منح تركـيا هذا الـتأييـد االصطنـاعى تكون قد
نـوى  وال بد لى من االعـتراف أننى جـلبت عـلى اجلنس الـبشرى شـراً يزيـد على اخليـر ا
ا كـنت ارتـاب به منـذ ٢٠ سـنة . إن حـضرة اآلن فى ريب من دوام احلال احلـاضـرة أكثـر 
رصـيـفى الــلـورد (روزبـيـرى) بـ فى خـطـابه أن اسـتـمــرار حـكم الـسـلـطـان مـتـوقف عـلى
خـطته وكـيـفيـة سـلوكه  فـإذا تعـاقـبت القـرون وبـقيت اسـتغـاثـة النـاس فى جـميع أنـحاء
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ــمـلــكــة الــعــثــمــانــيـة تــدوى فى ا
اآلذان مـــآلنــــة بــــالـــشــــكـــوى من
الـتـعـاسـة والـشـقـاء  فال أحـسب
الـــســـلـــطـــان يـــتـــجــاهـل أن أوربــا
تضجر يوماً ما من هذه االستغاثة
الــتى تُــرفع إلـيــهــا  فـتــزول تـلك
ـمنوحة اآلن القوة االصطـناعية ا
ـمـلـكـته  وقـد جـربت بـاجـتـهـاد
عظـيم ألقـنع احلـكومـة الـعـثمـانـية
بـــاخلـــطــر الـــعـــظــيـم الــنـــاشئ عن
مـســكـلـهــا احلـالى  ولــكـنـنى فى
الـوقت نفسه أكـدت لها أنه ما من
دولــــة أخـــــرى أشـــــد رغــــبـــــة من

احلكومة اإلنكليزية فى تأييد الدولة العثمانية  وإذا أُجيز لى أن أقول كلمة واحدة بلسان
ـعاهدات قـرَّر با األحزاب  أقـول إنه ما من حـزب أكثـر ميالً إلى حـفظ اسـتقالل تـركيـا ا
من احلزب الـذى أتشـرف بـاالنتـساب إلـيه إن السـلـطان يـرتكب خـطـاءً ليس أعـظم منه إذا
ـا يـخـافه من دفـعـته رغـبــته فى حـفظ هـيـئــة اسـتـقالله الـظـاهــرى ومـيـله إلى مـقـاومــة مـا ر
االعـتـداء عـلى امـتـيـازاته االسـميـة إلى رفض مـسـاعـدة الـدول األوروبـيـة وعـدم اإلصـغاء
لـنـصايـحهـا الـتى غايـتـها أن تـنـتزع من أمالكه الـفـوضى السـائدة عـلـيهـا  والـضعف الـعام
ساعدات. عاهدات  وجميع ا ملـكته إلى اخلراب رغماً عن ا الذى البدَّ من أن يُؤدى 

انتهى اخلطاب بنصه األصلى .
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بل ال يـــكـــاد يُـــصـــدق اإلنـــســـان أن يـــكـــون
خـطـاب هذا الـرجل الـكـبـيـر الذى هـو صـغـير 
ـواضـيع الـعـثـمـانـيـة صـريـحـاً حـيــنـمـا يـسـتـقـبل ا
بـالـهــجـو والـقـدح الالئــقـ بـاجلـرائــد الـطـائـشـة
والــتـهــكُّـم فى دولــة هــذه حــالـهــا  وأمــة ذلك
شأنـها . ال يـستغـنى عن والئهـا اإلنكـليـز طرفة
عــ . وأن تـــنـــقــدح من خـالل عــبـــارات هــذا

ـــعـــدود مـن أشـــيـــاخ الـــتـــمـــدُّن الـــعـــصـــرى  ا
وخـصـوصـاً من دوق وسـيـتـمنـسـتـر الـذى سـبقه
بتـالوة كتـاب شـرارات الـتـعـصب الـديـنى الذى
لم نــعـهــد مــثـلـه إال فى جــاهـلــيــة أوروبـا  وال
يــنــبـش نــظــيـــره إال من ر أجــداث * قـــرونــهــا
الوسـطى  فـكأنه لـيس من أعـمال هـذا العـصر
الـذى أحـسـن مـزايـاه  وأفــخـر عــجب أهـله به
تـسـلُّط دولة الـعـلم احلق عـلى صـولـة الـتـعصب
اجلـهل . ولـو تـأمـلـنـا فى كالم هـذا الشـيخ وفى
أقـوال حـضـرة الـدوق لـوجدنـاهـا مـنـطـويـة على
أوهام أو إيهـامات حتـمر مـنهـا وجنـات األطفال
خجـالً . كقـولـهـمـا مـا مـعنـاه  إن ذبح األرمن
لم يـقع إال لـعلـة كـونهـم نصـارى إلى غـير ذلك

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d³L²³Ý ±¥ X³ « ¨ ±∂∂π œbŽ

* أجداث = قبور.
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ـا يُــنــسب فــيه الــتــعــصب الــديــنى إلى الــدولـة
الـعـلــيـة ولـو سـاغ أن نـعــزو الـتـعـصب إلى كل
لكتها فتنة ب طائفت  أو حكومة جترى فى 
كـل دولـة تُــجـازى من رعــيـتــهـا الــثـائــرين فـيــهـا
العامل ضـد استقاللها بالوجب أن نحكم بأنَّ
دولة إنكلترا هى أشد دول البسيطة تعصباً على
ـا جـرى فى الـهـنـد من عـظـائم اإلسالم وأهـله 
األمـور التى تتـناقلـها األفواه وال تـغفلـها الكتب
مع أن هـذا اإلسـنـاد قـد ال يـكـون من الـعدل فى

شئ .
إننا نـأبى أن نسـند إلى دولة اإلنـكلـيز تعـصباً
ـسلـمـ فى الـهنـد  ولـو كان عـلى اإلسالم وا
ــمــلــكـة فـى عــهـد الــذين يــتــلــون تــاريخ هــذه ا
اسـتـيالء بـريـطـانيـا الـعـظـمى عـليـهـا يـعـرفون من
) مــا ســـيــرة الــلــورد (كــلـــيف) و (ورن هــاســ
يـنذهل له الـعقل  فـكان األولى للـمنـصف أن
ال يـلـقـوا تـبــعـة واقـعـة جـرت بـ بـعض األرمن
واألكراد فى بـالدها ال منـشأ لـها سوى مـحاولة
األرمن خـلع حـكـم الـسـلـطــان الـعـثــمـانى عـلى
الـدولــة نـفـســهـا  ولــيس فى الـعــالم من يُــنـكـر
نـزوع األرمن إلى هــذه الـغـايـة وتـشـجـيع بـعض

اإلنكليز لهم .
ومن هـنـا يــتـضح جـلـيــاً لألبـصـار أن دعـوى
الـشـيخ غالدسـتـون من كـون تـغـيُّـظه من مـسـألة
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األرمن مبـنياً عـلى حب العدل  وقـوله لو كان
ــسـلـمــون أنـفـسـهم مــضـطـهــدين فى جـهـة من ا
الدنيـا اضهاد األرمن لـرفع فى نصرتـهم عقيرته

دعـوى خـاصـة من الــصـحـة جـوفـاء من احلق 
ألن أميـال الرجل ضـد الدولة الـعليـة  وعموم
ـسـلـمـ مـعـروفـة من قـد الـزمـان ومـقـاصـده ا
ـتصـلة مشـهـورة من سالف تـاريـخه ومسـاعـيه ا

من القد لضرر الدولة العلية .

˝ WÝUOÝ ˚
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هــــذا مــــجــــال أنــــا  والــــلَّـه أدرى خــــطـــارة
جـوالنه ولكـنى سأدخل مـيدانه عـامداً ألهدم
أعـشـاشـاً بـنـاهـا الـوهم من نـسـجه فى فـسـحـات

األفــكــار ولــعــلــهـا اجملــهــزة عــلى كـل بــرهـان 
ثل يُناقـضها  وهى مصـونة ضميرى ادخـرتها 
هــذا الـيــوم وأخَّـرتـهــا كـرهـاً إلـى أوانـهـا  وإنى
اآلن جلــذل بــســـردهــا وإيــضـــاح شــرحــهــا ; إذ
شى علمت من نفسى إنى خدمتها  ولسوف 
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عــلى أثــرى فــيــهــا قـــوم تــعــلَّــمــوا كــنه اخلــفــايــا
الـدهــريـة ونــالـوا قــوة الـتـفــرُّد بـهــا والـلَّـه خـيـر

الشاهدين .
فـــســــلــــوا الـــســــمـــاء وأطــــبـــاقــــهـــا واألرض
ومدحواتـها تُـخبركـم عما لـدولة آل عـثمان من
ــكـانـة الــعـلــيـاء والــتـاريخ  إال بــلج الـذى لم ا
يــدنـسه خــطل ولم يــحمِ حـوالــيه فـشـل وسـلـوا
ضمـائركم عن كل عـصر مـضى لها كـان أصغر
ــالك أهــمــيــة أو أقل درجــة من عــصــر أعــظم 
ــعــمــورة وشــحــذ وأكل وجــدان نــائم مــنــكم ا
دح لـها علـكم جتدون لى حق االفـتخـار بهـا وا
بصـرف النظر عـما يقـتضيه دمى أو تـدفعنى إليه
شـيمـتى من الدفـاع والتـصدُّر لـكل مُقـبل علـيها
ا المة مـنـحدر إلـيـها بـالـعداء  ثم انـطـلقـوا  بـا
سـرَّته إلـيكـم الضـمـائر جـهـرة وال تكـتـموا مـنـها
صغـيرة أو كبـيرة وطهـروا نفوسـكم من العداوة
الـتقـلـيـديـة ليـعـتـبر سـواكم من األغـيـار إن كـنتم

تُحبون اإلنصاف .
ثم لـكم بـعـد ذا مـا شئـتم من الـقـول ومـجاله
فسـيح  ولـكن لـيـكن هـذا كـمـا قدمـت لكم ال
كمـا تفـعلـون وال أخاف عـلـيهـا منـكم شيـئاً وال
ا هى أحـظرهـا بـعاقـبـة من عواقب أمـركم  فـإ
عـائدة عـليـكم ال عـليـها مـتجـهـة إليـكم ال إليـها
واعلـموا أن القـلم سيف ال يُـداوى جريحه وال
ترد مواقع ضربـاته وأخشى أن ينابكم نائب من
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خـاتــمـة جـوالنه فـتــكـسـر نـصـولـه فى جـبـاهـكم
وتـغـمـد ظـبـاه فى أكـبادكـم  وأنتم أضـعف من
أن حتتمـلوا أمثـال هذه الكـوارث والنوازل وكم
ــنــابـر وأمــالـوا من قــوم تـبــوأوا قــبـلــكم مــتـون ا
أعـــطــاف أعـــوادهــا كـــانت تـــدول بـــهم الــدول
وجتـيبهـم األسنة ; إذا دعـوا طاشت بـهم هزات
فى مـــواقف خــطــارتــهم فـــجــنــحــوا إلى صــفــو
الــغــرض فــاســتــلب قــوتــهم  واقــتــاد عــزتــهم

ـتهدم  وصبـحهم والمـصة وشل تبـل تؤيهم ا
تجبرين . وكذلك يفعل اللَّه با

أمـا بعـد  فـإن الدولـة العـلـية الـيوم هى كـما
تـعهد أوروبـا دولة دينـية سيـاسية  فال تـستطيع
أن تــبـلغ مـعـهــا بـاألمـر أقـاصــيه حـكم قـضت به
احلكمـة على أبنائـها فاتبعـته مستبـشرة بالسالمة
آمـنـة عـثـرة الـقـوى هـذا . عـدا مـا لـها مـن الـقوة
الــذاتـــيــة اجملـــردة عن مــعـــاضــدة كل نـــصــيــر أو
مـسـاعـدة أى شـديـد ; فـمــعـاودة إيـقـاظ بـأسـهـا
وإجـبــارهـا عـلى اخملـاشــنـة من أكـبــر مـا يـحـتـرزه
عــقالء الـسـيــاسـيـ  وهى فى احلــقـيـقــة نـقـطـة
يـجـب االنـتـبـاه إلـيـهـا من الـدول الـعـظـام فـلـيس
بيـنهن مـن تفـتكـر غـير هـذا االفـتكـار إن لم نقل
أن لـيس بـيـنـهن مـن ال يـسـتـفـزه اجلـزع إذا طـرق
سـمــعه خـبــر وثـبـة من دولــة آل عـثـمــان الـكـرام
فــتــزلــزلت الــعــروش واضــطــربت الــســاكــنـات

واشرأبت األعناق لتنظر ما سيكون .
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ا تأخرت عـدوتنا العظيمة دولة ولوال ذلك 
الـروسـيه الـفـخـيـمـة طُـرفـة عـ عن أخـذنا حتت
ة سنابك خيلهـا واجتياب بالدنا بـعد تلك الهز
الـتى كـانت لنـا أسـتاذاً مـرشـداً ومعـلـماً نـصـوحاً
وقــد مألت جــرحى أبــطــال نـخــوتــنــا األسـواق
الها تُنادينا من خلف وقامت أوروبا بجبـالها و
ـا تُؤمـرين به شـواهـقـهـا العـظـيـمـة أن اسـتـديـنى 
أوالً  فـلك من لـدن صواعـقـنـا نذيـر ال عـقيب

ـتـشددة  ـصـيـبة ا ـتـكـدسة وا له إال الـفـاجـعة ا
ونــحن نـســمع ذلك الـنــداء فى نـشـوة مــنـا حـتى
استفزتنا النخوة إلى إقامة ما انهدم  وإعادة ما
ركزنـا احلرج فطـوراً بشدة وتارة انصـرم حفظـاً 
بل حتى أعدنا احلال ألصلها فابتدأ يتقرب منا
دنـية طمـعاً فـى التـعضُّد جـبابـرة أرض القـوة وا

بنا وكان العهد قريباً .
ا تـقـاعست إنـكلـتـرا عن التـهام ولـوال ذلك 
مـصر تـلك الـبلـدة اآلمنـة التى تـعوَّد أهـلهـا على
الينـة والـهرب من كل مـا يـظن فيه الـسـكيـنـة وا
التحـزُّب وهى كل يوم تمـوه على العقـول بأنها
كـــيــــوان األرض وهـــالــــة اجلـــبــــروت وســـاعـــد
الــبــطش كـأنــهــا أمــسـكت بــتالبــيب األجــيـال
وقـبـضت بـضـبـعى الـتـنـسُّـر بـدالً من مـخـاتالتـها
والـتــسـحُّب فى أضــواحـهـا والــعض بـأجــذالـهـا
ولهـا من اخلـونـة ألف نـصيـر ومن عـمـال الـسوء
من ال يُهـاب عـتاب ضـميـر  وال تخـجله وقـفة
األسـير  بل كـانت ترفع علـمهـا وتوطد قـدمها
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فترتاح من كد احملاولة وكدر السؤال .
ولـوال ذلك  مـا اسـتـطـاعت أن حتـمى ثـغـراً
من ثــغـورهــا أو أن تُـديـر أمــراً من أمـورهـا  بل
شى فيهـا االنحالل وانحطَّ بشأنها االنخذال
ولــتــبـادلـت عـلــيــهــا األطــوار الـتـى مـرت دوس
األعــنـــــاق واقـتـالع األرزاق وســــد اآلفــــــاق
وال نفـرط عقد االرتقاء واحـتدم وطيس الدمار

وكانت خبراً من األخبار .
ولـوال ذلك مـا عــمَّـرت أكـثــر من الـســتـمـائـة
حـجـة فـيـهـا امـتـد حـكـمـهـا الى اجملـر وتـوسَّـطت
رابعـة أوروبا واسـتـخدمت مـلـوكهـا وأعـاظمـها
واتـسعت فـتـوحـاتهـا فى الـشـرق والغـرب والـبر
والـبحـر مع مـا كان يـتـعاقب عـلـيهـا من الـنوازل
دلهمة وكثرة التحزُّبات فى الشديدة واألرزاء ا
داخـــلـــيــتـــهـــا ودســائـس األجــانـب األعــداء فى
جدها الكهـا  بل ألودت كل هذه األحوال 
وسلـطانها وشوكتهـا ; إذ ليس هناك دولة تقدر
صـاعب  وال أن تُـمهـد بـعض مـا مـهـدته مـن ا

أن تتجاوز ما جتاوزته من األخطار .
ن يطوح بظنونه أو يغتر بفنونه فكان يجدر 
الحـظات إذا أراد أن ال يـتخـطى مـا ذكرته من ا
أن يـقـول فـيُـســيئ فـإن الـعـدو الــعـاقل من يـعـلم
مــقــاتل عـدوه فـال يـرمــيه إال فــيـهــا ال من يــقـوم
أسطراً ليعتاش بـبركة نقطاتـها خصوصاً ب أمة
ــصـريـة قــضت شـطــراً عـظــيـمـاً من مــثل األمـة ا
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ـصريـ منذ االحـتالل العـثمـانى (١٥١٧) قد أدركوا ـقال الـوقائع الـتاريخـية ; إذ إن ا * خـالف كاتب ا
أن هـؤالء الــغـزاة قــد حـوَّلــوا مـصــر من دولــة مـركــزيـة إلى مــجـرد واليــة حــتى ولـو سُــمـيت «درة الــتـاج
الـعـثـمـانـى»  ويـكـفى أن نـلـتــقط من الـوجـدان الـشــعـبى هـاتـ الـلــمـحـتـ  : «يـا رب يــا مـتـجـلى اهـزم

العثمالى»  «آخر خدمة الغز (األتراك) علقة» ..

حـياتها حتت تـابعيـة الدولة العـثمانـية سبرت فى
غـــضــونه أغـــوار أخالقـــهــا وعــرفـت مــبـــادئــهــا
ومنتـهايـاتها * وهى إلى اليـوم على ذلك الـعهد

مقيمة وبذياك العاد متلومة .
ـــســألــة نــعـم  كــان لــهـــا عــلى أثـــر وقــوع ا
األرمـنيـة شاغل عـادى يعـتاد أمـثالهـا أمثـاله فإن
ا الدعـوة جسَّموهـا وجعلوا لـها شكالً مخـالفاً 
شــوهـدت بـه فى بــدء أمـرهــا عــقب امــتــنــاعــهـا
الـرضـوخ لـلـمـطـالب الـتى دُعـيت إلى الـتـسـلـيم
بهـا وهو مـا يجب أن تـفعـله كل دولة حـكيـمة
تخشى على نـاموسها وكـرامتها من أن ينـتابهما
بـــائق من الـــبــوائق  فـــتــضــحـى اجلــانــيـــة عــلى
ـا تـلـصقه ـقـدسـة ورهطـهـا األقوى  جامـعـتـها ا
بـــهـــمــا من الـــعـــار األبــدى الـــدوام الــســـرمــدى

االستمرار .
ـطـالب هو من خـصائص فإن مـقبـول تلك ا
األمـة األرمـنـيــة  ولـيس لـهـا أن تـتـخـذ واسـطـة
غـريـبة بـيـنـهـا وب مـتـبـوعـتـها الـعـظـيـمة  وهى
ـا يضر بهـا ذاتياً أكثر تعلم تـمام العلم أن ذلك 
ـا يضـر بـذات الـدولة الـعـثـمانـيـة كـما ال يُـنـكره
عـقالؤهـا ; إذ الـوسائط فى مـسـائل الـتابـعـية ال
تُـــجـــمل أن تـــكــون مـن بــذرة خـــارجـــة أو فــرع
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ـادة «٦١» من معـاهدة بـرل ١٨٧٨ والـتمادى فى قـصود هنـا تشـبث اإلدارة احلمـيديـة بعـدم تنفـيذ ا * ا
ذابح. الحقات واالضطهادات واقتراف ا ا

ساقط هذا إذا ثـبت وجوب الواسطة ولم يقم
الـدلـيـل بـعـدمه عـلى أن الـتـجـارب أطـلـعـتـنـا فى
سـيـاسـة اإلنـكلـيـز األخـيرة عـلى عـورات كـثـيرة
وأقــول إنــهـا ســتـكــون يـومــاً مـا نــقـطــة الـتــنـاهى
ـتـطاول وال أقـول ذلك رجـماً وعـنـدها يـقـصر ا
بـــالــغــيب أو أخــذاً عن مـــصــدر شُــبــهــات  بل
بـنفـس ما سـمـعه النـاس من خـطب وزرائـها فى
صــحـنــاء تــآمــرهم  ولــكــنى فى لــهف إلـى مـا

سـيـنـال األرمن مـن حتت تـلك الـفـصـاحـات *
وقــد تـركـوا بالدهم وهـجــروا وسـادهم انـقـيـاداً
ألهــواء الــطــيش وغــرَّهـم ســراب آمــال خــالـوه
معـيـنـاً وسوف يـجـدونه عـدماً إذا قـربـوا منه وال

محيص .
وإال فــلـــو كـــانت اخلــطـب واألقــوال تـــهــدم
الدول أو تُـقوى عـليـها مـحـكومـيهـا الستـعاض
كل منها باخلطاب والستوفر فلذات األكباد فى

رعاياها بدالً من زجهم إلى حومات الصدام 
ولـكـنـهـا الـشــؤون الـعـالـيـة ال يُالمـسـهـا زخـرف
الكالم وال يُـحـول اجتـاهـاتهـا نـسـيم االعـتراض

أو االختالق .
فالـيوم كـل أوروبا تُـقدر قـوة وسطـوة دولتـنا
العلية العـثمانية حق قدرهما  وكم جاهر بهذا
الفكر خطبـاؤها وسياسيوها وخبيروها بأحوال
األ والـشــعــوب . ولــهــذا  أخــذ أهم دولــهـا
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العظام فى التناصر لها لالنتصار بها  وال أُريد
أن أذكــر فى هـذه الــعـجـالــة شـيــئـاً من تــفـاصـيل
معـدات قوتهـا وال يسعـنى اإلسهاب فى حـقيقة

مـركـزهـا لـوضوحه لـلـعـيـان وضـوح الـشمس 
ولــكــنــنـى أكــتــفى بــأن أمــثل لـــعــيــنى من لم يــرَ
حـصـونـها وقـالعهـا ضـفـتىّ الـبـوسـفـور وچـناق
ـدودة على قلـعـة اللـت أشـبهـتا قـادمـتىّ النـسر 
ـتـمـاوجـة ونــقـطـة دار اخلالفـة مـتـون األغـمــار ا
ة  فليس العظمى ما ستناله من خذالن أو هز
كالمـنـا عـنـهـمـا  فـهى البـدَ أن تـكـون حـسـبت

لهما ألف حساب .
ـــا كــانـت إنــكـــلــتـــرا فى نــظـــر أوروبــا هى و
احلكيمة الـوحيدة واخلبيرة التى احتلبت أضراع
احلـــوادث رأت أن جتــعــلــهــا مــديــرة حــركــاتــهــا
ـهـا والــقـائـمــة احلـسـيـبــة بـتـقــلـبـات أحـوالــهـا وأ

ونواياهم وما شاكلها من الضروريات .
ــهــمــة وأخــذت هى عــلـى عُــهــدتــهــا هــذه ا
الكـبرى  واستمرت فى مناوشـاتها وتغريراتها
حيـناً مديـداً  وهى إلى اليـوم فى أداء فريضـتها
قدسة ذات الصـفة الواجبة . وهاك أكبر دليل ا
ما تُـوجده للدولـة العلـية من العـراقيل فى سبيل
تـــــقــــدمــــهــــــا والــــلَّـه يـــــأبـى ذلـك وإن رضى به

عتدون . ا
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قصود حرب القرم ١٨٥٣ ــ ١٨٥٦ . * ا
نتظر. ** الصحيح : غير ا

قصود احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨. *** ا

ولقد راب اجلامعة الـعثمانية كثيراً إخالصها
لـهـا فى الـزمـن الـغـابـر  وأخـذ مـنـهم الـتـعـجب
مأخـذه األكـبر عـنـد ما رأوا دولـة مـثل اإلنكـلـيز
مــسـيــحــيــة تُـعــضــد دولـتــنــا الـعــلــيــة فى احلـرب
الروسـيـة األولى*  وكـانـوا فى دهـشـة من هذا
الــواقع الــغـيــر مــنـتــظـر ** ولـكـن مـالــبـثت أن
فـتـحت احلرب الـروسـيـة الثـانـية***  وأخذت
ـعـهـود  فــهـنـاك عـرف إنـكــلـتـرا فى حتــامـلـهــا ا

القوم أن األغراض تُخفى األمراض .
نــعم  أفــلح الــقــوم فـى دســائــســهم بــعض
ـنــاسـبـات لـم تُـنـلــهم األمـر اإلفالح  بـيــد أن ا
بـحــذافـيــره  فـكـان فــوزهم هـو نــامـا وقــفـلـهم
ـا أبـقـوا عـليـنـا وال تـركوا األكـثر  ولـوال ذلك 
من فرصـة ننشق فيها نسـيم الراحة وال قبلوا منا

شفاعة وأمتا مهما أصفينا لهم الوداد .
ـــســـألــة عـــلى أن نـــوايـــا أوروبــا مـن جـــهــة ا
الشرقية الـتى كانت التزال مـستورة حتت أستار
الـدهــاء أخـذت فى اجملـاهـرة شــيـئـاً فـشــيـئـاً حـتى
صـارت احلـاجة بـعـيـدة عن كـتـمانـهـا بـعـد الـيوم
ولكـنـها تـعـرف فيـنـا فضـالـة بأس ذاقـته  وترى
ــعــان أسـيــاف تــركت أثــر حــزوزهــا فى رقـاب
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كثـيرة  فـهى لذلك تـنتـظر وهنـاً عظـيمـاً إلتمام
فتوحها اخلتامى كى ترتاح من قلقها الكبير .

هذا غالدسـتون الذى ال يـهدأ له جـثمان فى
مؤودته إال إذا نظر جمـاجم الشرقي تلعب بها
أيـدى اخلـيل فى الـبـيـداء  وال يـرتـاح فـؤاده إال
بسـمـاع نازلـة جـديدة بـالـشرقـيـ وهو هـو عدو
ا تـقوله فى أثنـاء خطبته صافـاة نطق  السـلم وا
شـهورة عن أرمنـيا ومسألـتها  حـيث وصفها ا
بـــاخملــيــفــة أو مــا يُــرادفـــهــا وكــذلك كــان يــقــول
ـانـيـا الـقد الـسـيـاسى الـشهـيـر بـسـمـارك وزير أ

وهذا أمر ال خالفَ فيه .
ولـو كــانت الـدول عـلى قـدم الـثـبـات أو لـهـا
أدنى تعـاضد برفيقاتـها العظام  لكان ذلك من
حظـنا األكبـر  ولكن الزخـارف األوربية كـثيراً
مـا فتـنت أغلـبهـا فـتجـرَّد عن عاده الـقد ورمى

قيم . بكلياته على راعى أوروبا ا
وإننا رأيـنا وسمـعنـا ما تلـبست به الـيابان من
ثيـاب التشـبُّه بأوروبا حـتى أوشكنـا أن جنزم بأن
يكادو * سيتجرَّد من ملكه وسلطانه وسيرمى ا
بــنــفـسـه إلى فـوَّهــة احلــضـارة اجلــديــدة  حـيث
الـرقة والـلـوامع والزخـارف ومـا يُضم إلـيـها من

األشكال .
يكادو = اإلمبراطور اليابانى. * ا
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كل هـذا يـحــصل ونـحن الــعـثـمـانــيـون عـلى
ــأثـور قــدم فى فـؤاد عــهـدنــا الــقـد ومــجـدنــا ا
أوروبـا وآخـر فى بــاب الـشـرق أطـلـقـنـا مالعب
الــهــواء لـعــلــمــنــا اخلــفــاق  وأقــمــنــا صــدورنـا
فاسـتـقامت وسـرنـا ب الـفـاحت فى دعـلج بـعد

دعلج نُنيط طاعتنا بالرقاب .
وإن هى إال فلـتـة من فـلتـات الـطـبيـعـة أقعت
بنـا فاسـتنـهضـتنـا عزائم الـفتـوة بكل حـول وقوة
وراجعـنا شأونـا الغـابر ودمغـنا جـبهة كل مـكابر
ـوفق فــاجـر ونــســأل الـلَّه احلــســنى وزيــاده إنه ا

للخير والسداد .
يوسف فتحى
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كتـبت جريـدة الـتيـمس فصالً بـقـلم مُكـاتبـها
فى ويـانه عن هـذا الرجل  فـقـالت : إن تعـي

جاللـــة الــســـلــطـــان األعــظـم له مــفـــتــشـــاً عــلى
الواليات األرمنية دليل على أنه عزم عزماً ثابتاً
عـلى إجراء اإلصالح فى تـلك الواليات  ألن
هذا الـرجل عارف بـعادات األتـراك واألوربي

مـعـاً  فهـو رجل تـركى أوربـاوى يـكـتـسب ثـقة
ـسـيـحـيـ فى آن واحـد . وفـضالً ـسـلـمـ وا ا
عن ذلك  فــإنه رجـل مــهـذب  وقــد عــلَّــقت
تـركـيــا الـفـتــاة آمـالـهـا به ; ولــذا كـان من أعـظم
ـرحـوم مـدحـت بـاشـا  وفى حـوادث أنـصــار ا

احلـروب الروسـيـة العـثمـانـية أبـلى بالءً حسـناً 
وقـد تـعيَّن سـفـيراً لـلـدولة الـعـليـة فى بـطرسـبرج
أحـــد عــشـــر عــامـــاً  فــأحـــكم الــعـالقــات بــ

ا تولى األحكام فى كريد  وطَّد الدولت . و
ـصــالح ألهــلـيــهـا . األمن فــيـهــا  ووفق بــ ا
وهـنـاك اشـتـهـر بـأنه ال يــنـصت ألقـوال مـتـعـنـتى
ــــتــــعـــــصــــبــــ من األتــــراك وال لــــشـــــكــــاوى ا
; ولـكـنه وسط بــ طـرفـ يـحضُّ ــسـيـحـيــ ا
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الفريق على االعتدال .
وهـــذا إن عــاد من كـــريــد صـــار يــاوراً أكــرم
جـاللــة الــســلــطــان  وكــان مع ذلك يــعــيَّن فى
ــأمــوريـات الــعــظــيــمـة . وهــو يــرمى إلى سن ا
السبع سـنة  ضخم اجلسم شديد القوة يُشبه

هارون الرشيد فى بعض صفاته أهـ .
هـذه أقـوال جـريـدة الـتـيمـس فى هـذا الرجل
الـعظيم الـقدر  فطـابق ثناؤهـا عليه مـا وصفناه
به يـــوم تــعـــيــيـــنه مـن صــفـــات األمــانـــة واحلــزم
والـــصـــدق فى الـــعــمـل  ويُــؤخـــذ من كـــتـــابــة
التيمس بهذه الـلهجة أن تعيينه طابق استحسان
األوربـيـ كـالعـثـمـانـي  ال أنه (لـسـبـقه اتـفاق
ـسئـلة الدول الـثالث على طـريقـة حاسـمة فى ا
األرمــنـيــة) جــاء عـمالً شــاذاً  كــمـا ذهـب إلـيه
ـتطفـل على مـوائد الصـحف فى مصر بعض ا
وهم ال يـعــرفـون لـهـا وظـيـفـة غــيـر الـوقـيـعـة فى
الدولة العلية والتهكم على كل عمل تأتى به .
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ـستـر كارزون روت اجلرائـد اإلنكـليـزية أن ا
وكـيل خــارجـيـة فـرنــسـا قـال فى آخــر جـلـسـات
مجـلس النواب : إن سفير إنـكلترا فى األستانة
الــعــلــيــة بــلــغه أن بــعض األشــقــيــاء من األرمن
هجمـوا على أميـراالى عثمـانى  كان مع فرقة
من الــعــســاكــر  وقـتــلــوا ضــابــطــاً من ضــبـاطه
فبعثت احلـكومة العثمـانية قوة كبـيرة القتفاء أثر
عتـدين  والقـبض علـيهم وشـاع أن العـساكر ا
نــهـبت بـعـد ذلك األديــرة والـقـرى  وارتـكـبت
فـظائع كـثـيرة  وقـبـضت على جـمـلة من أرمن
أذربـيــچـان  فـاســتـغــاث سُـراة األرمن بــرئـيس
األســاقـفــة فى أرضــروم  وهــو رفع األمـر إلى
قنصل اإلنكلـيز  وبناءً على ذلك سـأل السفير
اإلنــكـلــيــزى فـخــامـة الــصـدر األعــظم بـإطالق
ـسجـونـ  فأجـابه فـخامـته بـأنه أطلق سـراح ا

سراحهم .
هكذا  روت اجلـرائد اإلنكـليزيـة أول وهلة
ــسـتـر كــارزون  ثم لم تـمـضِ أيـام حـتى عن ا
نـشـرت هـاته اجلــرائـد نـفـسـهـا الـروايـة الـرسـمـيـة

لهذه احلوادث اجلديدة . ومُحصلها .
إن جـماعة من أشقيـاء األرمن هجمت على
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فرقـة من العسـاكر الـعثمـانيـ  وكان من بيـنها
سبعة عشر شخصاً اتخذوا أزياء غير أزيائهم 
وهــجــمــوا عــلى األمــيــراالى رشــيــد بك عــلى
الــقـرب من بـلـدة تُـسـمـى (كـيـمـاخ) ; فـأصـابـوا
بـالــرصـاص ضـابــطـاً وعـســكـريـاً  وســلـبـوا مـا
وصـلت إلـيه أيديـهم من األمـتـعة والـنـقود  ثم
ولــوّا هــاربـ  فــأرسل رشــيــد بك فى اقــتــفـاء
أثرهم نحـو ست عسـكرياً  فأدركـوا األشقياء

قـــريـــبــاً مـن بــلـــدة تُـــســـمى (تـــشــانـــلى ونك) 
ناوشـة ب الفريقـ فقتل أربعة من وحصلت ا
األرمن وجـــرح واحـــد وأُســـر ثالثـــة  وجُـــرح
ضــابـطــان وثالثــة عــســاكــر  ولـكـن لم يــلـبث
الـقـتــال سـجـاالً بل قـهـرت الــعـسـاكـر األشـقـيـاء
ـنـهـوبـات التـزال وقـبـضت عـلـيــهم  وكـانت ا
معـهم  وقد اعـترفـوا فى التـحقـيق بأنـهم كانوا

يـــقــصـــدون إحــداث الــقـالقل واالضــطــراب 
وسُـلـمـوا بعـد إتـمام الـتـحـقيق لـلـمـحاكم . وال
ـا قيل من أن الـعسـاكر تعـدت على أهل صـحة 
القرية  أو أنها اقتربت من دير أو كنيسة اهـ .
هـذا محـصل الـرواية الـرسـميـة الـتى نشـرتـها
اجلرائـد اإلنكـلـيزيـة عن هـذه احلادثـة  وعـليـها
يــقــيس الــقـراء حــوادث األرمن الــســابــقــة الـتى
ـانيا الـشهـيرة : إنهـا ليست قالت عـنها جـرائد أ
إال أُحـبـولـة نـصـبـهـا اإلنـكـلـيـز لـغـرض الـوقـيـعـة
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بالدولة العلية .
رستون من ونحن نُعيد هـنا ما قاله اللورد با
أن تـداخل دول أوربا فى شـؤون الـدولـة العـلـية
دافـعة عـنهم بـحجـة حمـايـة نصـارى الشـرق وا
ا ينفعهم . وحكمة قوله قد قد يضر بهم أكثر 
ظـهـرت ظـهـوراً تــامـاً فى األرمن  فـإن تـداخل
اإلنــكـلـيـز فى شــؤونـهم إلى هـذا احلــد جـعـلـهم
على الدوام  متحـفزين لنقض طـاعة احلكومة
التى عليـهم يُناجيهـم وسواس االستقالل على
الـدوام  فـيـسـتــعـمـلـون من الـوسـائل لـذلك مـا
يـجـعــلـهم فى كـثــيـر من األحـوال مــجـرمـ فى
حــكـم كل الــشــرائـع  فــيــكــون الـــويل لــهم إذ
ذاك; ألن إنــكــلــتــرا  وإن كــانت تُــحب عــلى

الدوام مساعدتـهم  وتتظاهر بـالدفاع عنهم 
لكنهـا ال تستطيع أن تُدافع عن األرمنى فى كل
وقـت سـواء كــان مـجــرمـاً ســيـاســيـاً أو مــرتـكــبـاً
جلــرائم الـقـتل والـسـلـب والـنـهب مـهـدداً لألمن
الـــعــام  ولـــيس كـل وقت فــرصـــة يُـــنــاســـبـــهــا
لــــلــــتــــداخل فـى شــــؤون األحــــكــــام واحملــــاكم
الــعــثـمــانـيــة. أمـا األرمــنى فـقــلَّـمــا يـعــرف هـذه
نـاسبة بل قد يـعتقد أنه كـلما جنى جـناية وجد ا
جتــاهه مــحــامــيــاً وكـــلــمــا زعم زعــمــاً وجــد له

مصدقاً .
ـنـاقــضـة لــكل نـظـام أولــيـست هــذه احلـالــة ا
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وسـالم  قــد ســبَّـــبــهــا الــتـــداخل األوروبى فى
ـســيـحــيـ  أحــوال الـدولــة بــحـجــة حـمــايــة ا
عـنى هو الذى يُفرق ب أوليس الـتداخل بهذا ا

مالك العثمانية  أو سـيحي فى ا سلم وا ا
يُـوسع فـتق االنـشـقـاق إن كـان ثم بـعض اجلـفـاء
بـ الفـريقـ من قبل  وحـينـئذ تـكون الـنتـيجة
ـرستـون وإيضاح هى تصديـق حكمـة اللـورد با

لنتيجة حكمه الصحيح .
أو لــيـــست هــذه الـــنــتـــائج الــســـيــئـــة مــضــرة
ـسـيـحـيـ مـعاً  وجـالـبـة لـلـنُـفرة ـسـلـم وا بـا
والشقاق وانتزاع الـثقة من بينهـما  والثقة البد
مـنـهـا لـكـل مـتـجـاورين تـقـضـى احلـيـاة عـلـيـهـمـا

عاملة وحسن اجملاملة . بتبادل ا
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بـلـغـنـا أن فـخـامـة الـصـدر األعـظم يـصـرف وقـتـاً
مـخـصـوصـاً مـن أوقـاته الـثـمـيــنـة فى وضع مـشـروع
نــظـام يـتـكـفل بـتـحــسـ اإلدارة الـداخـلـيـة فى آسـيـا
الــعـثـمـانـيـة  وأن حــضـرات سـفـراء الـدول الـثالث
(روسيـا وفرنـسا وإنـكلـتره) قـد تشـكو لـفخـامته من
معـاملة مأمورى األعـشار لألرمن فى موش  فأمر
أمورين وبإطالق األرمن حفظه اللَّه برفت هؤالء ا
ــســـجــونـــ جلــرائم ســـيــاســـيــة  وإن قـــومــنــدان ا
الـچـانـدرمـة فى بـتلـيس قـد طـرد األكـراد بـالـقوة من
أمالك األرمـن الــتى اغــتـــصــبــوهـــا  وأعــادهــا إلى
أصـحـابـها إنـفـاذا لـألوامر الـصـادرة إلـيه مـن الـدولة
العـلـية  أمـا دولـتلـو شـاكر بـاشـا الذى تـعـ مراقـباً
عمـومياً لـلواليات الـعثمـانية األرمـينيـة  فهو رجل
يـبـلـغ من الـعـمـر ٧٠ عـامـاً  ولـكـنه ذو هـمـة لـفـوق
هـمـة الـشـبــاب عـزمـاً ونـشـاطـاًَ  وقـد اشـتـهـر دولـته
بـأصالة الـرأى وسالمة الـنية وحـسن الطـوية فدرس
أخالق وعوائـد األ فى آسيـا وأوربا  وتـقلب فى
وظــائف ســامــيــة كــثــيـــرة وكــان صــديــقــاً حــمــيــمــاً
لـلمـرحـوم مدحت بـاشا وسـفـيرا لـلدولـة الـعلـية فى
بـطـرسـبــورج مـدة طـويـلــة  تـمـكن فى أثــنـائـهـا من
آثر تـمك الـعالقات الـودية ب الـدولتـ وله من ا
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ــأثـورة فى احلــرب األخــيــرة وفى واليـة كــريــد مـا ا
ــسـلــمـ يـذكــر فــيـشــكــر حـيث أجــمــعت الــسـنــة ا

سيـحي عـلى شكره وحـبه وإخالصه وصداقته وا
ــــشــــاكل وحــــسم وعــــدلـه واقــــتـــداره عــــلـى حل ا
ـعـاضل وعـلــيه فـقـد اسـتـحـسن الــعـمـوم تـعـيـيـنه ا
مراقباً إلجراء اإلصالحات فى أرمينيا العتداله فى
السـياسـة واألميـال وشكـروا لدولـتنـا العـليـة األبدية
الـقرار حـسن نـواياهـا بانـتخـاب هذا الـرجل العـظيم
أمورية اخلطـيرة وفقه اللَّه إلى ما به جناح ثل هـذه ا
ـنـطـبـقــة عـلى سـمـو الــعـواطف احلـمـيـديه األمــانى ا

. آم
ــنـشـور الــذى أرسـله غــبـطـة وقـد وقــفت عـلى ا
السيد أنثـيموس السابع بـطريرك الروم األرثوذكس
ـسكـونى إلى مطـارنـة وكهـنة الـروم وإلى مسـيحىّ ا
الـــشــرق عــمـــومــاً  ودونك هـــو نــقالً عـن جــرائــد

األستانة.
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كـتـبـت جـريـدة الـسـولـيل الـفـرنـسـويـة فـصالً حتت
سألة األرمنية قالت فيه : عنوان ا

نرى اجلـهومـة منذ أيـام قد عـلت وجوه الـصحف
اإلنكـليزية وقد أخذت تـلك الصحف تُصوب سهام
الـقدح فـى الدول الـعـثـمـانـيـة وذاك ألن الـسـلـطان ال
يـلــتــفت إلى الــنـصــائح الــتى تُـرسل إلــيه من لــونـدرا
سألة األرمـنية ولم تكتف جرائد لوندار بهذا بشأن ا
القول  بل إنـها تتـهدد الدولـة العثـمانيـة ال بالسالح
والقـوَّة بل بـإثـارة األرمن وتـهيـجـهم دفـعـة واحدة .
وجـاء فى الـدالى كـرونـيـكل عن األسـتـانـة أن اجلـهـد
نع األرمن من الثورة والهياج . مبذول فى أرمينيا 
قـالت السـولـيل : إن اجلـرائـد اإلنكـلـيـزيـة مُوحى
إلــيـهــا من الــلـورد ســالـســبــورى التـبــاع هـذه اخلــطـة
اخلــرقـاء  وذاك ألنه مـنــذ أيـام طـلب سـفــيـر الـدولـة
العـثـمانـيـة رستـم باشـا بـناءً عـلى أمـر وزير اخلـارجـية
ـواجـهة أرسل مواجـهـة الـلـورد سـالـسبـورى وبـعـد ا
رستم بـاشا إلى األستـانة تلـغرافاً  أبـان فيه ما جرى
له مع الــلـورد ســالـســبـورى . فــلـو صح مــا تـنـاقــلـته
اجلـرائـد من أقـوال الـلـورد سـالـسـبـورى اجلـائـرة فأى
كالم كـان يفـوه به الـشيـخ غالدستـون اآلخـذ بنـاصر
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األرمن على أننـا كنا نـتسامح مع حـكومة األحرار 
لعلمنا عدوانها الظاهر لألستانة .

أيـتجـاهل الـلورد سـالـسبـورى أم هـو جاهل ? إن
وجــود الـدولـة الـعــثـمـانــيـة ضـرورى  وأن البـد من
دفع كل يد تـمتد إليها بـالعدوان . أو أن اللورد يظن
ـسـألـة وحـيـداً مـنـفـرداً حـتى تـهـدد أنه يـقـوم بـأعـبـاء ا
رســـتم بـــاشــــا ? وهـــذه حـــقـــائق ثــــابـــتـــة فى أذهـــان
الـعثمانـي كمـا أنها ثابـتة فى أذهان اإلنـكليز . ومن
التـهور والـغُلو اسـتعـمال اللـورد سالـسبورى الـوعيد

آربه وحالً للمشاكل األرمنية . والتهديد قضاءً 
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ؤيـد مـا كتـبـناه مـنذ ثـالثة أشـهر عن يـتذكـر قـراء ا
أحــد كـبــار الـســيـاسـيــ فى دار الــسـعــادة  شـارحـاً

ألســبـاب تـعــظـيم اإلنــكـلـيــز لـلـحــوادث األرمـنـيـة 
والتـورط بهـا إلى هذا احلـد . وقد قـال ذلك الكاتب
الــفـاضل : إنه لم يـكن يـوافق مــصـلـحـة إنـكـلـتـرا أن
تــطـوح بــســيـاســتـهــا إلى هـذه الــدرجـة من االرتــبـاك
واخلـطر خـشـية أن تـتـذرع بهـا الـروسيـا إلى احلـصول
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عــلى غــايـة ال يــودهــا اإلنــكــلــيــز  ولـكـن هـذه
الدولة أسخطها من احلضرة الشاهانية  إنها لم
قـترحات فى شأن تـبلغهـا أمنيتـها بإجـابة بعض ا
مـصـر  فـأرادت االنـتـقام بـتـشـديـد الـوطـأة على

الباب العالى .
والـظـاهـر أن إنـكـلـتـرا وصـلت إلى درجـة من
التورط ال يسهل معها االنتكاص على العقب
طالبة  وال ولذلك لم تبد شيأً من اللطف فى ا
اللـ فى اخملابرة إلى اآلن  وقد بـان باالستقراء
أن الدولـت الروسيـة والفرنسـاوية ال تنصـحانها
إلى الـتـسـاهل مـن جـهـة  وال تُـساعـدانـهـا عـلى

اســتـعــمــال الــقــوة والــعــنف من جــهــة أخـرى 
ـسـئـلة بـ جـاذبـ متـعـادل . ولـذلك وقفت ا
أحــدهــمـا : إطــراد اإلنــكـلــيــز خلـطــة الــشـدة فى
الـطلب . والـثانى :  إطـراد الـدولة الـعلـية خلـطة
الــــرفض واإلبـــاء . وأفـــصـح مـــعـــرب عن ذلك
تــلــغــراف روتــر الــذى ورد بـتــاريـخ ١٤ اجلـارى

الذى هذا نصه :
«إن فــرنـســا وروسـيــا مـســتـعــدتـان لــتـعــضـيـد
إنـكـلـتـرا تـعـضـيـداً أدبـيـاً  ولـكـنـهـمـا ال تـتـحدان
مـعهـا بارتـياح خـاطـر على اتـخاذ الـوسائل  إال
كـــراهـــيـــة حلـــمل الـــبـــاب الـــعـــالى عـــلـى قـــبــول

اإلصالحات األرمنية» .
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والذى يـجـعل عـنـدنـا هـذه الـرواية فـى حكم
عـول عـلـيـهـا هـو مـا جرت الـيـقـ  واحلـقـيـقـة ا

ـسـئـلـة األرمـنـيـة إلى هـذا احلـ  عـلـيه أطــوار ا
فـإن إنكلـترا بالـغت فى الشـدة إلى النهـاية  فلم

تـصدهـا الدولتـان  ولم تسـاعداهـا فى اخلطة 
وبـديـهى أن إنكـترا  لـو كـان فى استـطـاعتـها أن
تعـمل عـمالً إكراهـياً بـدون أن جتـد من الدولـت

مـعـارضــة مـا تـوقـفت عن تـنـفـيـذه  ألنـهـا مـلت
السـؤال والرفض . فـلـيت شعـرى  ماذا يـكون
اخملــرج إلنـكـلــتـرا من هــذا احلـرج ? هل تــنـكص
عــلى عــقـبــهــا بـعــد الــتـوغـل فى طـريـق مـجــافـاة
الـدولـة الـعـلـيـة إلى هـذه الـدرجـة . أو تـستـعـمل
الـقوة اإلكـراهـية  أو تـطلب عـقـد مؤتـمر دولى
ـسئلة ? فأمـا األول  فبعيد ; للحكم فى هذه ا
ألن بريطانـيا العظـمى تكبر احتـمال الفشل على
نفسهـا بعد مـا تظاهـرت بسيـاستهـا احلاضرة ضد
الـدولة الـعـليـة  وإمـا الثـأر فال يـتصـور أن تـقدم
عليه مطلـقاً  ألنها ال تأمن سالمة العقبى ; إذا
فـتحت بـاب حرب فى الـشرق  وخصـوصاً مع
الدولـة العـلية الـتى يخـشى أن يجـر احلرب مـعها
إلى أخطار عظيمة تتهدد السالم العام فى أنحاء
عـمـورة ; بل ال يبـعـد فى هذه احلـالـة أن تنـتـهز ا
الــروســيــا الــفــرصــة المــتالك مــا يــضــر امــتالكه
ـسـتــقـبل إنـكـلـتـرا مـن بالد الـدولـة الـعـلـيـة  أو
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تتـخذهـا ذريـعة لـلـتقـدم نحـو الـتخـوم الـهنـدية 
حـيث هـنـاك الـهـنـود الـذين طـالت عـشـرتـهم مع
اإلنـكـلـيـز  حـتى مـلـوهم يـحـدقـون بـأبـصـارهم
إلى الـروس  كـمـا يـعـقـد األرمن أمل مـسـتـقـبل
أمـرهم عـلى اإلنـكـليـز . وأمـا الـثـالث : فـهـو ما
كانت تـكرهه إنـكلتـرا والتزال تخـشاه حذراً من
ـسـئـلـة األرمنـيـة . ذريـعة أن يـتـخـذ البـحث فى ا
ـــصـــريــــة وعـــلى ــــســـئـــلــــة ا إلى الـــبــــحث فى ا
ــســئـلــة أصل مــشـاكل اخلـصــوص  ألن هـذه ا
الــشـــرق األدنى  والــســبب األول فـى تــعــظــيم
احلـوادث األرمـنيـة كمـا قـدمنـا  ولـكن الروسـيا
وفرنـسـا الـلـتـ جـارتـا بريـطـانـيـا عـلى الـسـير فى
طـالب األرمنية ال تتمنيـان غير هذه الغاية التى ا

صرية . شكلة ا تريانها أعظم فرصة حلل ا
هـذا  وقـد ورد بـريـد أوروبـا األخـيـر يـشـرح
ملخص اخملابـرات اجلديدة التى جرت ب الباب

سـئلة األرمـنية  العـالى والدول الثالث بـشأن ا
ـعـظم قبل وقـد جـاء فيـه : إن جاللة الـسـلطـان ا
أن تــراجـمــة ســفـراء الــدول الــثالث يـخــاطــبـون
رئــيس جلـــنــة مــراقـــبــة اإلصالحـــات اآلســيــويــة
الـعثـمـانيـة الكـائـنة فى دار الـسعـادة  ونـعنى بـها
ـرؤوسـة بـدولـتـلـو طـرخـان بـاشـا وزير الـلـجـنـة ا
خارجـية الـدولة الـعلـيـة  وأن يكـون تعـي غـير
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سيـحي معاً سلـم وا تصـرف من ا الوالة وا
بـنـسـبـة عـدد األهــالى فى كل جـهـة  أمـا الـوالة
سـلم ال ـتصرفـون  فيـكون تـعيـينـهم من ا وا
غــــيــــر وأن يــــعــــ من اآلن  فــــصــــاعــــداً من
ــسـيــحـيــ ضـبـاط فـى اجلـنــدرمـة  وأن يــنـشـأ ا

دن . للقرى بوليس كا
هـذا هو مـلـخـص األوجه الـتى قـررهـا الـباب
الــعــالى  وقــبــلــهــا جاللــة الــســلـطــان األعــظم
وعُرضت عـلى الـدول الـثالث  كروايـة شـركة
روتــــر الــــتـى وردت لــــنــــا فـى خالل األســــبــــوع
ـاضى ولـكن  هـذه الــشـركـة نـفـسـهـا تـرجح ا
ـقـتـرحـات  وهـو مـا عـدم قـبـول الــدول لـهـذه ا
يؤخذ من فحوى روايته األخيرة التى يقطع فيها
 بأن الدولت الـروسية والفرنساوية ال توافقان
إنكـلتـرا على اسـتعـمال طـرق اإلكراه مع الـدولة
الـعـلـية  ألن هـذا يـفـيـد أنـهن لم يـعـتـمـدن حتى
شـكـلة  ولـكـنهن اآلن عـلى طـريقـة حلل هـذه ا
مختـلفـات فى شكل مـعامـلة الـدولة توصالً إلى

ـقـتـرحات الـدولـيـة الـسـابـقة  إقـنـاعهـا لـقـبـول ا
فـإنكـلتـرا تُحـاول أن تسـتعـمل وسيـلة الـعبث مع
الـبــاب الــعـالى  والــدولـتــان اآلخـريــان تـأبــيـان
ة فى سا عليها غيـر طريق اجملاملة فى الطلب وا

عاملة . ا
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واخلالصة أن الدولتـ الفرنساوية والروسية
سـئـلـة األرمـنيـة بـالـقوة  ال تـودان الـفصـل فى ا
ــطــاولـة فــيــهــا حــتى تــمل ولــكن ال تــكــرهــان ا
إنكلـترا وتفـقد الصبـر  فتفـضل التحـكيم الذى
ـصـريـة أعظم ال تـعدم فـيه الـدولـتـان للـمـسـئـلة ا
نصير  وهذا هو سر تـعضيد الدولتـ لبريطانيا
سـئلـة األرمنـية وعدم تـعضـيدهـما لـهـا فى حل ا
ـسـتقـبل حـقيـقة بكـلـمة حـاسـمة  وسـيكـشف ا

آل فيها وكل آت قريب . ا
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ـسألـة األرميـنيـة ـ جـاء فى جريـدة الديـبا فى ا
عــددهــا الــصــادر فى ٨ ســبــتــمــبــر اجلـارى : إن
احــدى جـرائــد الــصـبــاح كـررت اإلشــاعــة الـتى
نشرها أحـد مُكاتبى اجلـرائد األجنبـية عما جرى
فى خالل مـقـابلـة سـفيـر الـدولة الـعـليـة فى لـندن
للـورد سالسـبورى  ومـقابـلة سفـيرهـا فى باريز

لـلـمــسـيـو هـانـوتـو . قــالت الـديـبـا : أمـا نـحن 
فـــنـــكــذب هـــذه اإلشـــاعـــة تــكـــذيـــبـــاً بــاتـــاً وفى
استـطاعتنا أن نصـرح بأن ال أثر من الصحة لكل
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ما ورد فيها .
وقـد ورد فى اجلـرائـد اإلنـكــلـيـزيـة  وأخـبـار
شركـة روتـر األوروبيـة : إن دولتـلـو رستم بـاشا
نفى ما عزى اليه من إرسال الرسالة البرقية التى

تكلنزة عندنا من ذكرها . أكثرت اجلرائد ا
وقد وردنـا بـريد إنـكـلتـرا صـباح الـيـوم بكالم
مـطـول عن اخملـابـرات اجلـاريـة بـ الـبـاب العـالى
ا وسفراء الدول بشان اإلصالحات األرمينية و
سـائل التى قبل جـاء فى اجلرائـد اإلنكلـيزيـة إن ا
بــهـــا جاللــة الـــســلـــطــان  هـى أوالً : إنه يُــأذن
لتراجم الدول الثـلُث «إنكلترا وفـرنسا وروسيا»
راقبـة الدائمة بأن يُـخاطبوا مـباشرة رئيس جلـنة ا

الـعـثـمـانــيـة الـتى يـكـون مـركـزهـا فى األسـتـانـة 
ومن شأنـهـا الـسهـر عـلى تـنفـيـذ اإلصالحات  
ــتــصــرفــون من وثــانــيــاً : أن ال يُــعــ الــوالة وا
وظـف من سـيحـيـ  ولكن يُـنـتخب سـائـر ا ا
ــســلــمـ بــالــنــســبــة إلـى عـدد ــســيــحــيــ أو ا ا
سيحي فى كن تعيـ ا األهالى وثـالثاً : إنه 
ديرين يـعينون ضباط اجلـندرمة  ورابعـاً : إن ا
بـانتخـاب اجملالس  وخـامساً : أن يـنشـأ بوليس

قروى .
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شروع اإلصالحى نشرنا مـنذ أيام ملخص ا
الذى عـرضه الباب العـالى على أنظار الدول 
شـروع الذى اسـتبقى حق تـولى مناصب وهو ا
ــتـــصــرفــ فـى الــواليــات األرمـــنــيــة الــوالة وا
سيحي فى سلك للمسلمـ  وسوغ انتظام ا
كل الوظائف األخرى بنسبة عدد الطائفت من
الــهــيـــئــة احملــكــومــة فـى كل  وأجــاز مــخــابــرة
تـراجمـة سـفـراء الـدول الـثالث لـرئـيس الـلـجـنة
الــعـلــيـا اإلصـالحـيــة الـتى تُــقـرهــا فى األسـتــانـة
الـــعـــلــيـــة  وقـــبـــول ضـــبــاط مـــســـيـــحــيـــ فى
اجلاندرمـة وانتـخاب مـجلس مـشائخ بـواسطة
ــديـــرين  وتــشـــكــيل جـــانــدرمــة فـى الــقــرى ا

دن . والبالد الريفية أسوة ا
وقـد ورد أمس تـلـغراف بـروايـة شـركـة روتر
اإلنـكــلـيــزيــة فـحــواه : أن الــدول الـثالث غــيـر
شروع . وخصوصاً  الدولة راضية عن هذا ا
اإلنــكــلــيــزيــة وظــنت هــذه الــشــركــة أن الــدول
الـثالث سـتُـراجع الــدولـة الـعـلـيــة فـيه بـشـدة فى
االعـتراض طـلبـاً لتـغيـيره  ويـؤخذ من اجلـرائد
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األوربـــيــة أن نـــقــطـــة االعــتـــراض هى فى مــادة
االستخـدام  ألنهم يـرون جعله مـرتبـطاً بنـسبة
ـسـيـحيـ فى تـلك الـواليات سـلـم وا عـدد ا
ـثـابة تـرك احلـالـة احلـاضـرة فيـهـا من حـيـثـية هـو 
االســتــخــدام عــلى مــا كــانت عــلـيـه ; إذ تـبــقى
األغـلـبيـة والـنـفـوذ والسـلـطـان لـلمـسـلـم دون
ـســيــحـيــ فـيــهـا  ويــعـلــلـون ذلك بــأن عـدد ا
ــســلـمــ فى الــبالد األرمــنــيـة صــار أضــعـاف ا
ـسـيـحـيـ . وخـصـوصـاً األضـعـاف عن عـدد ا
بعـد مـا هـاجـر إلى الـبالد األرمـنـيـة اجلم الـغـفـير
ــسـلـمـ وافـدة مـن بالد الـبـلـغـار من عـائالت ا
وبوسـنـة وهـرسك والـقوقـاز وجـمـيع الـواليات
ـــســيــحــيــة  وعــز الـــتى صــارت حتت الــدول ا
ـقام فى أوطـانـها ويـضـيفـون على ذلك علـيهـا ا
أن سـوء مـعـامـلـة احلـكـام لألرمن جـعل الـكـثـيـر
مـنــهم يـهــجـرون بـالدهم ويـلــتـجــئـون إلى بالد
أخـــرى . ولــــهـــذا كـــلـه صـــارت نـــســــبـــة عـــدد
ـسـيـحـيـ فى الـواليـات الـتى يـقـطـنهـا األرمن ا

ـسـلـمـ  قـلــيـلـة جـداً فى جــانب كـثـرة عــدد ا
فــحق عـلى الــدولـة أن ال تـراعى عــدد اآلهـلـ

فى تـرتــيب نـظـامـات حــكـومـتــهـا فى الـواليـات
اآلسيويـة  بل ينبغى أن تـع ب موظـفيها من
ـسيـحي عـدداً وافراً ال يـرتبط فى كـمه وكيفه ا
بــنــســبــة عــدد األهــالى  حــتى تــتــوفــر الــراحـة
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ــســيــحــيــ الــذين يــشــكــون جــور لــلــســكــان ا
سلم على الدوام . حكامهم ا

هذا هو معـنى اعتراض الـدول على مشروع
الــبــاب الــعــالى األخــيــر  إذا اعــتــبــرنــا جــرائـد
قـاصـدهـا  وإذا صـدقـنـا رواية أوروبـا حـاكـيـة 
روتر التى نشرها فى تلك اجلرائد صدى لها .
ونــــحن لم جنـــد مـــثـل هـــذا االعـــتـــراض فى
شكـله ومنـزله  إال اعتـراض أشراف اإلنـكلـيز
دنى الـذى كان حزب علـى مشروع الـدستـور ا
األحـرار يُـحـاول تـقـريـره لـبالد أيـرلـنـده  وكـاد
ـسـتر غـالدستـون يـفوز فـيه  ولـكن اعـتراض ا
الـرأى الـعام اإلنـكـلـيزى الـذى يُـشـابه من بعض
الـوجــوه اعــتــراض الــدول الــثالث األخــيـر فى
ـــســئــلــة األرمــنــيــة  قـــد غــلب عــلى مــبــاد ا

األحرار احلقـة  ومحـصل ذلك االعتراض أنه
لـو أُعـطيت الـبالد األيـرلـنـديـة حق ذلك الـنـظام
الدستـورى جلرت األعمـال فيهـا على مبدأ حق
األغـلبـيـة فى كل األمـور  ويقـوم وقـتئـذ الرأى
الــعـــام األرلــنـــدى فى مـــجــلس نـــوابه يُـــطــالب
اإلنكليز بكل حق كان مفقوداً له من قبل  فال
ـز فى إرلـنـده ـضى زمن حـتى يــكـون ابن الـتــا
خاضعاً إلرادة اإليرلندى وحكمه . وهذا  ال
يرضاه الشـعب اإلنكليزى بحال من األحوال
إذ أُقل نـــتـــائـــجه أن يـــضع أشـــراف اإلنـــكـــلـــيــز
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أصــحـاب األمـالك الـواســعـة والــثـروة الــطـائــلـة
الذين هم اآلن سادة لإلرلندي حتت حكم من
كانـوا وضيعـ وخدمة لـهم . وفى يقيـننا  إنه
ال يـقنع اإلنـكـلـيـز أن يُـقـال لـهم دعـوا احلـكـومة
الـتركيـة تضع النـظام الـطبيـعى لكل أمة فى بالد
ـبــنى عـلى نــسـبـة األرمن  ونـعــنى به الـنــظـام ا
حـقـوق طوائف الـشـعب بعـد مـا أبوا أن يـضـعوا
ذلك النظام الطبيعى فى األمة اإليرلندية  وإن
كــان الــفـــرق ظــاهــراً بــ الــفــريــقــ . فــاألمــة
اإلنــكـلـيـزيـة حتـكم اآلن األمــة اإليـرلـنـديـة عـلى
ـبـنـيـة عـلى حـقـوق غـيــر الـنـظـامـات الـطـبـيـعـيـة ا

الـشـعـوب مـخــافـة أن تـنـقـلب الـفـئـة احلـاكـمـة 
وهـى فـئــة أشـراف اإلنــكـلــيـز فــئـة مــحـكــومـة 
ولـــكــنـــهــا فـى الــوقت ذاتـه تُــطـــالب احلــكـــومــة
ـبنى الـعثـمانـيـة أن تُبـدل ذلك الـنظـام الطـبـيعى ا
ـعـروض اآلن من عـلى حـقـوق الــشـعب وهـو ا
البـاب العـالى ; لـيكـون احلكـام فـيه بنـسبـة عدد
الـطـائفـتـ بغـيـره من النـظـامـات الكـافـلة امـتـياز
الـفئـة الـقلـيـلة عـلى الـفـئة الـكـثيـرة ولـو آل األمر
ألن تُـصـبح الـفـئـة الـكــثـيـرة احلـاكـمـة مـحـكـومـة

بالفئة القليلة .
بـقى عـليـنا أن يـحل لنـا اإلنـكلـيز مـعنى ذلك
عمى  وهو أن الذى سوغ بنا احلالة احلاضرة ا
فى إيرلـنده هـو كون الـفئـة القـليـلة من اإلنـكلـيز
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فى تلك األمـة معتبـرة أشرافاً ونـبالء وأصحاب
ثروة وغنى . فمـا الذى يصح أن يكون مسوغاً
المـتـيـاز الفـئـة الـقـلـيلـة فى الـبالد األرمـنـيـة على
الفئة الكثيرة ? فهل تلك الفئة أشرف من هذه?
حــتـى يــخـــشى أن يـــصــبح الـــشـــريف وضــيـــعــاً

والوضيع شريفاً .
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كثـرت األقوال ووفـرت األراجيف وتـباينت
ــــســــألـــة اآلراء كــــمــــا تـــبــــايــــنت األهــــواء فى ا
األرمـيـنـية السـيـمـا بـعـد جـواب الـبـاب الـعالى
على مقـترحات الـدول الثالث «روسيـا وفرنسا
وإنكـلتـره» فيـما يـختص بـإصالحات الـواليات
األرمــيـنـيـة الـعـثـمـانــيـة  ولـكن قـد عـلم الـنـاس
عـمـومـاً أن أغلـب ما يُـقـال من هـذا الـقـبـيل كان
بُـهتـانـاً وإيـهـامـاً صـادرين عن أغـراض سـيـاسـية

ذات مآرب أخرى .
عـلى أن اجلـرائـد الـصادقـة قـد فـنـدت مزاعم
ــرجـفــ ودحــضت أقـوال الــكــاذبـ بــاألدلـة ا
والـبـراهـ  ولـوال ذلك لـكـان الـنـاس عـمـومـاً
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والـــعـــثـــمــانـــيـــون مـــنـــهم خـــصـــوصـــاً فى قـــلق
ـا يــسـمـعــونه يــومـيـاً مـن عـبـارات واضـطــراب 
الـتهـديـد وإشـارات الـوعيـد الـلـتـ تُنـادى بـهـما
ـارقـة حتى اآلن أجـورة والـوريقـات ا اجلـرائـد ا

إيهاماً وتغريراً .
ـاذا وقـد يــتـسـاءل الـنـاس إلى هــذه الـسـاعـة 
ــسـألـة اهــتـمت إنـكــلـتـره أكــثـر من غــيـرهـا فى ا
األرمــيــنــيــة ? ومــا وجه عالقــاتــهــا بــاألرمن يــا
تــرى? فـإن كــان الــغــرض من اهــتــمــامــهــا هـذا
الـــــدفــــاع عن هـــــؤالء األقــــوام لــــكــــونـــــهم من
ـسـيـحـيـ فـدول أوربـا كـمـا ال يـخـفى كـلـهـا ا
مـسـيـحـيـة فـعالم انـفـردت إنـكـلـتـره دون غـيـرها
ـهــمــة الـدفــاعــيـة مـع أن الـروســيــة الـتى بــهــذه ا
ـسـيــحـيـ فى أخـذت عــلى عُـهـدتــهـا حـمــايـة ا
الشرق كانت أولى مـنها بتـأدية هذا الواجب إذا
صح أن الـــغــرض من ذلـك الــدفـــاع عن الــدين
سيحى ومنع التعدى والظلم واالضطهاد عن ا

سيحي . ا
ولكـن إنكـلـتـره لم تـفـعل ما فـعـلـته مـدفـوعة
بهـذه احلـاسيـات  ألنـها تـعـلم يـقيـنـاً كمـا يـعلم
ـسيحيـ فى البالد العثـمانية أحسن غيرها أن ا

حـاالً من اإليـرالنديـ فى الـبالد الـبـريـطـانـية 
ــطــلى بــذلك بل لــهــا من وراء هــذا االنــدفــاع ا
الــدفــاع مــآرب ال تــخـفـى عــلى ذوى األبــصـار
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والـبـصـائـر أال وهى إخــفـاء أمـانـيـهـا حتت بـراقع
هـذه الغايـات التى تـقصـد منـها إلـهاء الـدول بها
ــصــريــة لـــيس إال فــتــارة تُــنــادى ــســـألــة ا عن ا
ـقـدونـيـة ـسـألـة ا ـســألـة األرمـيـنـيـة وطـوراً بــا بـا
ا تقصد سألة احلجازية إلى غير ذلك  وحيناً با
ـسائل وزبدة به حتويل األنـظار الدولـية عن أم ا
ـشـاكل أال وهى مسـألـة االحـتالل اإلنكـلـيزى ا

فى مصر وعدم مطالبتها باإلجنالء .
وقـد أدركت الـدول غايـاتـها هـذه كمـا أثـبتـنا

اضـية  ذلك أكـثر مـن مرة فى بـعض أعدادنـا ا
السـيمـا روسيـا وفرنـسا فإنـهمـا بعـد أن تظـاهرتا
وهوم تخلتا عاضدتها بطلب إصالح أرمينيا ا
وانفـردتا عـنهـا اآلن  حيث عـلمـنا أن الـغرض
ـيل ســيـاسى مـحض مـجــرد عن كل شىء من ا
خلـدمـة اإلنـســانـيـة وكـله إيـهـام وإغـراء اعـتـادت
إنكلتره على استخدامها حتى تسنفز بهما غيرة
وشـهــامـة الــدول إلى مـا يــكـون لــهـا مـنـه الـفـوز
والـــنــجــاح بـــدون أدنى الــتـــفــات إلى الـــصــالح

العام.
وقـد انــبـأتــنـا الـتــلـغــرافـات األخــيـرة بـأن كل
ــهـمـة الــتى تـظـاهـرت بــهـا روسـيـا ـظـاهـرات ا ا
سألة قـد حتولت وتبدلت وفرنسا فى بـدء هذه ا
إلى تساهل كلى ألنهـما تأكدتا أن الباب العالى
غير مـلوم  وأن كل اللـوم على رجال إنـكلتره
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سـائل مـتى شـاؤا سعـياً وراء الـذين يـجسـمـون ا
إنفاذ أغراضهم السافلة .

وقد عـجب الناس فى كل مـكان من حـكمة
الـدولـة الـعـلـيـة وقـوة جـانـبـهـا وثـبـات جـنـانـها 
ـصـاعب اإلنـكـلـيـزية حـيث كـافحـت كل هذه ا
بـصبـر واحـتمـال حـتى تمـكـنت أخيـراً من إقـناع
الدول بـحـقيـقة األمـر واكتـسبـت لنـفسـها صـوتاً

مهماً فى أوربا .
ــا يُــشـــاع زوراً وبــهـــتــانــاً من أن وال عــبـــرة 
الــدولــة الــعــلــيــة قـــد الــتــزمت أخــيــراً أن تــقــبل
اقــتـراحـات الـدول فـإن الـتــلـغـرافـات األخـيـرة
تُكـذب هذه األشاعة تكذيـباً وتُنبىء بأن جواب
الـبــاب الـعـالـى األخـيـر لــسـفــراء الـدول الـثالث
قـاضٍ بــأنه ال يــقـبل أبــداً وجــود مـراقــبـة دولــيـة

لإلصالحـات األرمـيـنـيـة  بل يـحـفظ هـذا احلـق لنـفـسـه وهـو يـجرى بـأوامـره مـا يـلـزم من
اإلصالح فى داخلية بالده .

ـسيحـي فى الواليات األرمـينيـة العثـمانية وغاية ما يـتعهـد به للدول هـو أن يُع من ا
لكية والچاندرمه والبوليس حسماً للنزاع والقيل والقال. وظف فى اإلدارات ا بعض ا
وقد اتـخذت اجلرائد اإلنكـليزية هذا اجلـواب وذيلته بقولـها أن الرعية الـعثمانية فى دار
السعـادة يحتـمل أن تهيج وتـموج ضد البـاب العالى بـسبب ذلك  ولكن لم تـعلم هداها
الـلَّه أن أهالى األسـتانـة العـلـية عـمومـاً يعـلمـون أن جاللـة السـلطـان األعظم قـد سلك فى
ا أمكنه أن سـألة مسلك احلكمة والسداد  وأنه لو كـان أى إنسان عظيم فى مركز  هذه ا
سألة التى أشكلتـها إنكلتره بعُقد سياسية ودسائس يفعل نـصف ما فعله جاللته فى هذه ا
ا أرتآه جاللته من كن حلها بـالتى هى أحسن إال  إنكليزيـة حتى أوصلتها إلـى درجة ال 
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قرون بالشرف وحفظ االستقالل . التساهل ا
هـــذا هــو نـــتــيــجـــة احلــقــائـق الــتى تـــخــلــلت
ـســألـة فــمن أين أتت جــرائـد مـاجــريـات هــذه ا
اإلغـراء والـتــمـويه بــتـلك األقــوال واآلراجـيف
التى أسـقطت من مـنزلـتهـا وحطت من درجـتها
ـرجـفـون وكـفـاهم رياء ب الـقـراء فـلـيـتق الـلَّه ا
وخـداعــاً فــقــد انـكــشف ســرهم وعــلم الــنـاس
حقـيقة خداعهم ومـكرهم ودسائسهم ولم يبق
لــهم لـلــتـخـلص مـن هـذا الـعــار إال الـصـدق فى

األقوال واألفعال .

WOKF « W½U²Ý_«
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ــسـألـة ضـربت مــنـذ أيــام صـفـحــاً عن ذكـر ا
األرمنية لدخـولها فى طور لم يـكن يخطر على
بـال أحـد  أنـهـا تــبـلـغه وهى لم تـصل إلى مـا
وصـلت إلــيه من اخلـطـارة  إال لـعــنـاد إنـكـلـتـرا
وإصـرارها على تـنفيـذ ما طلـبته من تألـيف جلنة
ـراقـبة اخملـتـلـطـة ; أى أن تقـوم عـلى الـنـظر فى ا
تنـفيذ اإلصـالحات األرمنـية جلـنة مراقـبة مـؤلفة
من ٧ أعضاء أربعة مـنهم عثمانـيون  والثلثة
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اآلخرون فرنسوى وإنكليزى وروسى .
أما الباب العالى  فيرى فى قبول هذا الطلب
إجحافاً بحقـوق السلطنة وجاللـة السلطان ضن

بها  فلذلك تراه يُقابل إصرار اإلنكليز على هذا
األمــر  بـاإلصـرار عــلى اإلبـاء والــرفض ولـست
أللـومنَّ رجال حـكـومتـنا الـسنـية عـلى اخلطـة التى
يــتـبـعـونـهــا فى رد هـذا الـطـلب اإلنــكـلـيـزى الـذى
يتـبعـونـها فى رد هـذا الـطلب اإلنـكـليـزى الذى ال
ـــداخـــلـــة فى كل تـــقــصـــد بـه إنــكـــلـــتـــرا إال إلى ا

شـؤونـنا ومـد يدهـا إلى كل أحـوالنـا الـداخلـية 
سألة وشهـد اللَّه أننى كنت منذ افتـتاح باب هذه ا
راقبـة األجنبيـة   ولكننى مع أحث على رفض ا

ذلك كـنت أحض على مـراقـبة أنـفـسنـا بـأنفـسـنا 
ـرء لـنـفـسه أعـود عـلـيه وأنـفع له من فـإن مـراقـبـة ا
مــراقـبـة غــيـره له  ولــكن عـلى شــرط أن يـحـسن
ـراقبـة ال أن يتـرك لنـفسه الـعنـان ويحـسب أن قد ا
خال له اجلو  وصـفـرت األرض أمامه فال يـسأله

سائل وال يُحاسبه مُحاسب .
ونحن العثماني نرى أوروبا منذ أجيال قائمة
ـرصـاد  فـقـد آن لـنا أن تُـعـلـمـنـا احلوادث لـنـا با
ـاضى لنـا عبرة نـعتبـر بهـا  فال نتكل وأن يكون ا
إال عــلى أنــفــســنـا  وال نــعــمل إال عــلى إصالح
ـتــجـهـة نــحـونـا أحـوالـنــا لـنــرد أيـدى اخلـصــوم ا
صوبة إلى صدورنا  فإذا وندفع سهام األعداء ا
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كنـا قد اعترافنـا بوجوب اإلصالح  فلنقم به من
تــلـقـاء أنـفــسـنـا ودون إبـطــاء  فـإنـنـا إن أصــلـحـنـا
فألنـفــسـنـا نُـصـلح وبالدنـا نــخـدم ودولـتـنـا نُـقـوى
ونُـعزز  ويـكـون اإلصالح سـيـاجـاً لـنـا يـقـيـنا كل

هجمة ويرد عنا كل غارة .
ومـعـلـوم  أن خـصومـنـا فى أوروبـا يـتـوقـعون
كل فـرصـة لـلـقـيـام عـلـيـنـا  فـإذا انـتـهـيـنـا غـداً من
مسألـة أرمينـية  ولم ننـشر راية اإلصالح فى كل
مــكـان من بالد الــسـلــطـنــة وجـد هــؤالء اخلـصـوم
سـبـيالً إلــيـنـا من وجه آخــر غـيـر أرمـيــنـيـة وتـكـون
داخـلـة الثـانـية شـراً من األولى . فـلذلك وجب ا
عـــلـــيـــنـــا قـــبل كـل شىء أن نـــســـعى فى تـــعـــمـــيم
اإلصالح  وســــد كـل خـــلـل فى الــــبالد  وهى
خـيـر واســطـة نـدفـع بـهـا حــجـة أوروبـا ونــرد كـيـد

خصومنا فى نحورهم .
هـذا  وال يـنـكـر أحد أن خـصـومـنـا فـريـقان :
فـريق خــارجى  وفــريق داخـلى  أمــا اخلـارجى

فمـعـروف وأمره مـعـنـا أشهـر من نـار عـلى علم 
وظف وأمـا الـداخـلى فقـد عـرفـناه مـراراً  وهـو ا
الـذى ال يـقوم بـوظيـفـته والعـامل الـذى يُقـصر فى

مـهـنتـه والرئـيس الـذى مـنـتـدب إلدارة الـشؤون 
ـرؤوس الـذى فال يــهـتم بـأن يُـحـسن اإلدارة  وا
ُيعهـد إليه عـمل من األعمـال  فيهـمله أو يـتعرج
بـــإتـــيـــانـه لـــغـــرض ذاتى  فـــهـــؤالء هم األعـــداء
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الـداخلـيـون ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الـدولة وتـمـك
األعداء منا من حيث يعلمون وال يعلمون .

صـلح فإلى مـثل هذا اخللل  أوجه أنـظار ا
من رجــال الـــدولــة  لـــنــتـــخــلص بـــإصالحه من

أرمينية جديـدة ال يعسر على خصومنا إيجادها 
ـؤديـة بـهم إلى ـا هم يـجــدون مـنـا الـواسـطــة ا طـا
ن كـان عـدو الــغـايـة الـتى يـريـدونــهـا بـنـا  وويل 

نفسه .
أما مـسألة أرمينيـة  فلست أظن إال أن حكمة
جاللة الـسـلـطـان واجدة لـعـقـدتهـا حالً يـكـفل لـنا
ردع الـيـد اإلنــكـلـيــزيـة عن االمـتــداد إلى شـؤونـنـا
الـداخلـية  والسـيمـا ونحن نـرى فرنـسا وروسـيا
اللتـ تقول إنـكلتـرا : إنهمـا على وفاق مـعها فى
األمـر ال تـوافـقانـهـا عـلى اتـخـاذ أيـة طـريـقـة كانت
إلجــبـار الــبـاب الــعــالى عـلى الــتــسـلــيم والـرضى
ـطـالب األرمــنـيـة  ألنــهـمـا تـريــان مـا فى هـذه بــا
سألـة من سوء القـصد والضـرر البلـيغ بالسـلطنة ا
الـسـنـيــة  وتـعـلـمـان أن إنــكـلـتـرا لم تــتـحـفـز هـذا
ـا تُصـادفه من الـصـعـوبات التـحـفـز  إال انـتقـامـاً 
والـعقـبات فى مـصر  ونـحن على ثـقة من اجنالء

ـســألــة عن حل راضٍ حــاسم لــلـخالف  هــذه ا
فــيـتـمــكن رجـال الـســلـطـنـة الــعـارفـون من إطالق
الـنـظـر إلى ما عـرضـته من تـعـميـم اإلصالح واللَّه

كفيل الفوز والنجاح .



±πµ

W¹—bMJÝù« ¨   ’ ¨±∏πµ d³L²³Ý ≤± X³ «

UO dð rO Ið W³ UF « X½U

مـا أسرع  مـا صدق قولى فى
ــاضى عـن صــرامــة أول الــعـــدد ا
الـلــورد سـالـســبـورى فى مــعـامـلـة
احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة  فـقد كـتب
دولـتـلـو رسـتم بــاشـا سـفـيـرهـا فى
لندن إلى وزير اخلارجية العثمانية
مـــــــا مــــــؤداه . أذن لـى الــــــلــــــورد
ـقـابـلـته  وأول مـا سـالـســبـورى 
قاله لى إنه ال يستطيع مقابلتى إال
بــرهـــة قــصــيـــرة جــداً فـــأنــبــأته أن
احلكومة الـعثمانـية ال تُعارض فى
ـــادة ٦١ مـن مــــعــــاهـــدة إنــــفــــاذ ا
بـرلـ ولـكـنـهـا تـأبى قـبـول جلـنـة
ـراقبة فقاطعنى دوليـة للسيطرة وا

الـلورد قـائالً : ال فـائـدة من اإلطالـة ولـيس عنـدى  إال تـكـرار ما قـلـته لكم : فـإن رفـضتم
ادة ٦١ وعـينا جلـنة دولـية  وأعلم جـيداً إنكم ذلك طلـبنا من الـدول عقـد مؤتمـر وأنقذنـا ا
قاومـة كانت العاقـبة تقـسيم تركيـا قال رستم بـاشا  فلمـا سمعت هذا إذا بـقيتم على هـذه ا
ـشـؤم وأنا الـكالم اغـرورقت عـيـنـاى بـالـدمـوع  وأسـرعت إلى إبالغ دولـتـكم هـذا اخلـبـر ا

مريض .



±π∂

ـادة ٦١ من عُـهـدة بـرلـ أمـا ا
فهذا نـصها بـاحلرف الواحـد فائدة
ن ال يـعرفـها  وقـد سبق ذكـرها

شير . فى العدد الرابع من ا
ـــادة ٦١ : الــــبـــاب الــــعـــالى ا
يتـعهد بأن يجـرى بدون تأخير فى
الـــواليــــات الـــتـى ســـكـــانــــهـــا من
األرمن ســــــــائـــــــر اإلصـالحـــــــات
والـتـحـســيـنـات الـتى حتــتـاج إلـيـهـا
أمـورهم الـداخـلـيـة  وأن يـتـعـهـد
بـتــأمـيــنــهم من تـعــدى اجلـراكــسـة
واألكراد  ويفيد الدول األجنبية
ـرة عن الـتشـبثـات التى رة بـعد ا ا
أخذها لهذه الغاية  وهى تُراقب

كيفية إجرائها » .
وفى مـقـالـة افتـتـاحـيـة لـلـدايلى
نيوز ما مـؤداه أن سلطان تركيا قد

اقتبس عـلى ما يـظهـر احدى عادات الـغرب  وهى أن يُـحيى ليـله سهـراً فى جلـسات دولته
كما فـعل فى بعض الليـالى التى أحياهـا سهراً للـنظر فى مسـألة أرمينيـا  وقد سرنا ذلك من
جاللته  ألن كل مـا من شأنه التفـريق ب اإلصرار واجلهل وعـدم االهتمام الـوحشى يعود
بالـفائدة على أرمينـيا  ومعلوم أن احلكـومة التركية طـلبت أن تتولى بنفـسها إصالح أرمينيا
ـانيا ليتوسط وهى قد أهانت أوربـا بإقتراحها هـذا  كما أن السلطـان سعى لدى إمبراطور أ
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ــســـألــة  فـــخــاب ســـعــيه . فى ا
وأعـظم أعـمال احلـمـاقة والـطيش
الـتى قـام بـهـا الـبـاب الـعـالى  هو
مـحـاولــته تـخـويـفــنـا عـلى سالمـة
الـهـنــد بـعـرضه عـلـى أمـراء الـهـنـد
احتـجاجـاً على سيـاستـنا  وكفى
أن نـسـتـنـتج من هـذا الـتـصـرف أن
إصـرار تـركــيـا أصـبح عـلى وشك
الـــزوال  فــــتـــعـــود إلى رشـــدهـــا

وتقبل النصيحة .
وقــد قـالت الــتـيـمـس : إنـنـا ال

نـخـاف من فــرنـسـا عـلى هـنـدنـا 
ألنــهـا بــخالف روســيـا لــيس لــهـا
مواصالت برية مع حدود الهند
واصالتنا وليس لهـا إال االكتفاء 
الــبـحـريـة  فـمــتى اسـتـطـاعت أن
تفـعل ذلك كـرهـاً ال نخـسـر الهـند

فقط  بل نخسر مركزنا العام فى الـعالم . وهذا يُشير إلى عدم اهتمام إنكلترا بعداء غيرها
لو تظاهروا به .

وأغــرب من كل شئ مــا أورده تـلـغــراف هـافــاس من أن األتـراك أحــرقـوا قــريـة أوبــيـدنـو
البـلـغـاريـة وقتـلـوا الـكـثيـر من سـكـانـها  وال أعـجب إذا صح اخلـبـر فـإن إهـمال الـسـلـطان
ـاضى يؤدى إلى هذا الـعمل الـفظيع اجلـديد  وما دام الـسلـطان ال يهـتم إال بإنشـاء جريدة ا
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بـــإدارة الـــقس مـــحـــمـــد أفـــنـــدى
لــويس الـصــابـوجنى  أو بـتــعـيـ

جــــواســـيس ودفع رواتــــبـــهم فال
خـــيـــر فى هـــذه الـــدولـــة وال أمل

ببقائها .

˝ WÝUOÝ ˚

˝ ‰u  ˚

±≥

© WOM —_« W Q *« V «uŽ ®

ــســألـة األرمــنــيــة أن تـبــلغ نــقــطـة مــا أوشــكت ا
االنتـهاء إال وكان لها من الـعالئق ما أحبط مساعى
أدعـيـائـهـا ونـكب عن جــانـبـهم وأمـال بـحـظـوظـهم
واستـلفت إليهم أنـظاراً اغضت طويالً وأرجع لهم
ـة تلك غنـيمـتهم بعـيد الـتطواف لـبسـة حالهم الـقد
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ديدة فكانوا على حد قول الكندى : هاترة ا وا
وقد طوفت فى اآلفاق حتى

رضيت من الغنيمة باإلياب
فأصـبحـنا الـيوم نـنتظـر من أوروبا وفى مـقدمـتها
ـدنـية دولـة إنـكـلتـرا ذات الـقدم الـراسخ فى أرض ا

القـائمة بدعـوى احلضارة النـاهضة لنـجدة احلمية 
ماذا سـيكـون من أمرهـا الصـادع أعذر تـستـقصى به
إزاحـة عـدائـهـا الـقـد من الـصـدور أم هـو هـو  ذاك
أثـور يـدخل بـهـا كل يـوم فى شـكل جـديد الـعـنـاد ا

وحال ال حتول .
طـالبـنا إذا أترى تـرضخ دولـة إنكـلتـرا العـظـيمـة 
أجـبـرنـاهــا إلى قـبـول أشــراط نـسـنـهــا إلراحـة عـبـاد
تقوى علـيهم األرمن حتى فى األماكن البعيدة عن
سـاسون ووان ومـا جاورهـما من الـبالد األرمنـية ;
إذ كـانت هى الـبـاعـثـة لكل هـذه الـقالقل حتت اسم

عدلة واحلكم بالقسط الصراح . رعاية ا
أكانـت تلومـنا بـصفتـنا الـتركيـة احملضـة إذا غليت
بـأحـدنـا مــراجل بـأسه وأخـذ حتت تــعـاقب ضـربـاته
إنــكـلـيـزيـاً أو أرمـنــيـاً بـحـجـة تـعــديـهم عـلى حـقـوق
سلم بتحريض جنسيتنا أو وجهـة إمامتنا خليفة ا
جمـاعـة من اللـصـقاء بـهم إلى مـا ال يحـمـدها عـليه

إنسان ذو ضمير .
هذه خطباؤها وجرائدها لها كل يوم كالم مُعاد
وترتام جديد مكروه ب اهتزازات كراسى اجلبابرة
فى أوروبا متجلدة فى موقف انخذالها تُندد بالترك



≤∞∞

وحتمل عـلى التـرك وتشـكو من الـترك حـتى يتـخيل
للـسامع أن العـبرات قد بـللت بـقطراتـها حلى شيـبها
أو غـسـلت الـرحـضـاء مـبــيض مـفـرق شـيـوخـهـا فى

خلسة من غفوتنا ونحن إليها ناظرون .
تـعــالـوا يـا قــوم نُـشـاطــركم اجلـذاب فى احلـديث
ونـضــرب مـعــكم بــرهـة فى أوديــة أوهـامــكم عـلــنـاً
نـستـقصى دخائل نـواياكم احلـميـدة فإن كان احلق
فى صفكم كـان لكم حق االنتـصار به وإال فيكـفينا

ا أظلكم تعمهون . اعترافكم 
نــحن قــوم ال نُــبــالى بــأن نُــهــزم بــعــد أن أخــذنـا
أوروبــا مـنــبع أشـاجـيــر الـرواعف ومــسـرح جـوالن
دهم الــــواهم  بــــعـــد أن أخــــذنـــــاهـــا حتـت أقـــدام
سـيطرتنـا أكثر من ستـمائة سنة عـلمناهم فـيها كيف
ــــكن لـــهـم أن يـــخــــذلـــونــــنـــا أو نُــــعـــادى وكــــيف 
يـصــلـولــونـنــا وهم الــيـوم بــبـعض تــلك الـعــظـات

قائمون .
وال يحـزننـا أن نفتـقد صداقـة أمة مثل األرمن ال
ا ( ال يتـيوبيـا ) تلك األمة احلـبشية تـاريخ لها أكـثر 
الـتى قـاومت قـمبـيـز بـخـيـله ورجـله وسـلـطت عـليه
مـجـاهـل أفــريـقـيــا حـتـى كــســر قـافالً مــهـزومــاً بال

كفاح .
وال يقـلقـنا أن نـرى إنكلـترا مـراقبة لـنا أو نـاهضة
إلجـبـارنــا فـهى وإن مـوه ظـاهــرهـا عـلى عـقـول من
ربـت مـــداركــهـم كــمـــا تُـــريـــد إال أن لـــهــا مـن لــدن
ضـمــائـرهم زاجـراً قـويــاً وحـاكـمـاً عــدالً يـريـهـا كل
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فص فى تــاج اخلالفـة قــنـبـلــة تـهــدم نـظـام الــفـضــاء
وتبعثـر السيارات فى خالل ذاك اخلالء .

ولــكن مــا ذنب رجل تــركى يُــقــتـل بــ احلـرس
ـديـنة بـاسم ثـأر قد أعـادت اجلاهـلـية  فـعادت وا
الـصـهـوات مـرابع الـرجـال أم أجـفل الـزمـان بـاحلال
احلـادثــة فـامـتــنـعت األحــكـام  واسـتــلم كل ربـاط
شأنه وال مالم  مـاذا تُـريـدين أيتـهـا األمـة الطـاغـية
من سـاداتك الـلذين اسـتـظـللت كل هـذه األحـقاب

بــرايــاتــهـم  ورقــعت فى بــحـــبــوحــة خــيــراتــهم 
وأبـاحـوا لك مـتـعــة حظ قـصـر عن دركه سـواكِ من
سـتقلـة بالـذات النـابذة للـثبـات أساقك زمان األ ا
مــعـــاودة الـــتــســـآل أم راقك هـــذا الــزخـــرف احملــال

فتمادى بك الغى واستطال .
خـذى وعــظك من حـال قـوم ســبـقـوك إلى هـذه
الغاية وكانت أقـرب لهم منك فنـدموا على ما فات

واستعاضوا عنه بالعبرات كما قيل :
ترحل ما ليس بالقافل

وأعقب ما ليس بالزائل
فلهفى لذى خلف قادم

ولهفى على سلف راحل
سأبكى على ذا وأبكى لذا

بكاء مولهة ثاكل
فتبكى من ابن لها قاطع

وتبكى على ابن لها واصل
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وانى السـتـطــرد ذكـر جـمـعـيـات األرمن الـثالث
هــنــا لــعـلــة مــا واحــداهـا فـى مـصــر  والــثــانــيـة فى

باريس والثالثة فى لوندره .
وأقـول اذا كان لألرمن حق تـشـكـيل اجلمـعـيات
فى لـندره أو بـاريس كـعاصـمـتى دولتـ بـأمل نوال
شروع أدنى معونـة مادية أو أدبيـة  فما هو حـقها ا
فى تشـكيل ثالثة لهما فى بـلدة مثل مصر بعيدة عن

كل تلك الصفات .
أيرى عقالؤهـا أن لها حق التداخل فى الشؤون
الـدولـيـة أم تـظن أن مـصـر لـهـا فـضل الـسـيـادة عـلى
الـدولــة الـعــلــيـة  أم حتــسب أن فـيــهـا مـن يـحــتـمل
ـقـامات الـعـاليـة أم مـصر مشـاركـته لهم من ذوات ا
أصـبــحت إنـكــلـتـره اجلــديـدة  إن هــذا والـلَّه ألمـر

عجاب .
واألعجب من سكوت حكومتنا السنية الطويل
على مثل هذه التالعبـات بها وفيها وإغضاء نظرها
ـتــوقـعـات الـكــثـيـرة الـتى ال ـهـا من ا عـمـا حتت حتــا

تخفى بالطبع على حكمة والة األمور .
ولــست أدرى والـلَّـه أكـانت تــغض الــنــظـر كــمـا
تــفـعل الـيـوم إذا قـام واحــد مـنـا مـعـشـر الــعـثـمـانـيـ
بتشـكيل جمعية عثمانـية تُصادر كل ما يُغاير مباد

قـومـيـتـهـا أو له أدنى مــسـاس بـشـرفـهـا أو ذاتـهـا كال
ولكن األطوار تلعب باألفكار ولو كان ينفع الزجر
ا شأننا ال تُماثله الشؤون . والنصح لهان األمر وإ
ولى الدين يكن
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يُــســتـفــاد من الــتــلـغــرافــات األخـيــرة أن االتــفـاق
األخير الـذى حدث ب الدولـة العليـة والدول بشأن
ـنتـظـر  وقد رأيـنا ـسـئلـة األرمـنيـة وقع قـبل حيـنه ا ا
ُـنـعم فى األخـبـار األخـيــرة أن الـنـائب اإلنـكــلـيـزى ا
عليه بـالنـيشان اجملـيدى من قبـل جاللة ملـجأ اخلالفة
أدام اللَّه شـوكـته خـاطب الـتـيمس فـقـال : إن أخـبار
ذابح التى كانت تتـعاقب الساعة بـعد الساعة على ا

صادر اإلنكليزيـة تُناقض بعضها مناقضة عظيمة  ا
كابرين . كابرة ا فهل بقى بعد ذلك محل 
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أرميـنيا ـ يؤخذ من أقوال جـرائد البريد األخير أن
سألـة األرمنية  فـلقد جاء األخـبار متنـاقضة بشـأن ا
ــا فـى بـعـض األنــبــاء : إن الـدول الــثــلـث رضـ * 
عـرضه الـبـاب الـعالـى من شـروط اإلصالح  وجاء
فى غـيـرهــا أن فـرنـسـا وروســيـا راضـيـتــان وحـدهـمـا
عروضـة من الباب الـعالى . أما بشـروط اإلصالح ا
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ـطـالب الـسـابـقة إنـكـلـتـرا فالتـزال ُمصـرة عـلى نـيل ا
دون تعديل فيها .

وقــــد جــــاء فى جــــريــــدة الــــديــــلـى كــــرونــــيــــكل
اإلنكليزيـة: إن اخلالف واقع ب إنكلترا من جهة 
سألة  وفرنسا وروسيـا من جهة أخرى بشأن هذه ا
ـا ألن حـكـومـتىّ فـرنــسـا وروسـيـا تُـريـدان اإلقـتـنـاع 
رضى بـه جاللـة الـسـلـطـان  وال تـرغـبـان فى اتـخـاذ

الـوسـائل اإلجـبـاريـة لـنـيل مـطـالـب الـدول بـرمـتـها 
وإنـكـلتـرا تُـصر عـلى خـطة الـعـداء نـحو الـعـثمـانـية 
وأن هـذا اخلالف قـد أدى إلى انــفـصـال إنــكـلـتـرا فى
مسألـة أرمينـيا عن فرنـسا وروسيـا  فرفعت إنـكلترا
الـطـلـب األخـيـر بـإسـمـهـا وحـدهـا  ولـكن مـر عـلى

تـقـد هـذا الـطـلب إلى الـبـاب الـعـالى عـشـرة أيـام 
ولم يرد جواب جاللة السلطان عليه .
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البدَّ من الكالم على مـسألة األرمن  وما تـتقلب عليه
من أوجه احلـل والعـقد  كـلـما سـنـحت فرصـته لـلكالم 
فـهى فى الوقت احلاضـر أهم مسـألة شاغـلة لألفكـار داعية
لتـلون األقـوال  ففى عـلم قرآء الـسرور أن اجلـرائد احملـلية
اضى فيما نـقلته إلينا وغيرها خـاضت كثيراً فى األسبـوع ا
الـشـركـات التـلـغـرافيـة . والسـيـما فـيـما جـاءوا عـلى لـسان
ـطــالب الـدول هــاڤـاس  من أن الــدولــة الـعــلـيــة أذعـنـت 
ووافـــقت عـــلى جـــمـــيع اقـــتـــراحـــاتـــهـــا  ولم يـــكن ذلك
صحيـحاً; إذ لم تثـبته حتى اآلن مـصادر أخرى  ولم يرد
راسالت ـعنـاه فى الـرسـائل اخلـصـوصـية  وال فـى ا شئ 
الـتى تـنشـرهـا اجلـرائـد األوربـيـة الـواردة إلـيـهـا من عـاصـمة
الدولـة  وآخـر مـا يُقـال فى شـأن الـدولة الـعـلـية ومـركـزها
إزآء الدول فى مسألة األرمن  إن الباب العالى أرسل فى
٧ سبتـمبـر اجلارى  الئحـة إلى الدول الـثالث النـاهضات
فى طـلب إصالح الـواليـات األرمـنـيـة مُـعـلـنـة أنـهـا ال تقـبل
البتة مراقبـة جلنة دولية فيما تُجريه الدولة من اإلصالح فى
أرمـينـيـا  بل أن الـدولة الـعـليـة هى الـتى تقـوم بـإجرائه من
عـنـد نـفـسـهــا  وهـذا يُـخـالف كل اخملـالـفـة مـا أنـفـذته إلـيـنـا
شـركة هـاڤاس مـنذ أيـام وخصـوصاً  إذا تـأملـنا الـفرق ب

تاريخ كل من الروايت .
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شـروع بعض تعديالت وقد أدخل الباب الـعالى على ا
ال بدَّ من موافقـة الدول عليـها بالنظـر إلى ما فيها من أوجه
العدالة وإلى التغـيير الطار على مسلك الدول فهى تكاد
تـنـقـلب تـمـاماً عـن خـطتـهـا األولـى  أما الـتـعـديالت فـهى
عـبـارة عن أن البـاب العـالى يُـريد إنـشـاء چنـدرمة مـخـتلـطة
صـالح اإلداريـة الرسـمـية فى أرمـينـيـا  وأن يفـتح أبـواب ا
ـخـابرة لـلمـسـيحـيـ  وأن يُرخـص لتـراجـمة الـسـفارات 

جلنة اإلصالحات العثمانية مباشرة .
ـسـألة ولـيس من يُـنـكـر أن دولتـنـا قـد سلـكت فى هـذه ا
ــعـضـلـة مـسـلك الـثــبـات واجلـزم  ولم حتـد قط عن هـذه ا
اخلطة فـإن جوابـها األول عـلى اليحـة الدول لم يـختلف

فى شئ من ثبات اجلأش دون جوابها ال غير .
أمـا الــكالم عــلى خـطــة الــدول  فـقــد أثـارت مــصـادر
األخبار األجنبية أن التوافق الذى كان ب الدول الثالث
وهى إنكـلتـرا وفرنـسا وروسـيا فى بـاد األمر قـد انخفض

كثيراً  وسبب ذلك حزم الدولة وثباتها .
وأمــا مــا روته شــركـــة روتــر وعــلــقت عـــلــيه جــرائــدنــا
عارضه شـروحاً إضافيـة من أن الباب الـعالى رفع شكواهُ ا
إلى فـرنسا وروسيا مـن لهجة إنكـلترا العـنيفة  فـلم تصغيا
إلــيه فى وجه احلــقــيـقــة فـيـه عـلى مــا تـرويـه جـرائــد فـرنــسـا
وروسيـا نفسهـا . إن الباب الـعالى أوالً لم يُخابـر الدولت

ـا اســتــمـالــهــا إلى تـلك فى مـوقـف الـشــاكى الــبـاكـى  وإ
الـلـهجـة عـلى كـون هاتـ الـدولـت لم تُـبـديـا مثـلـها  وإن
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صمتهما وعدم إرسـالهما جواباً صريحـاً إلى الدولة العلية
ا كان مـبنياً ـا طلب  وإ ـثابة رفض  بهـذا الشأن لم يكن 
فاحتة إنكلترا على اعتبار أن األحوال السـياسية ال تقضى 
ـا يـتـرتب عـلـيـهـا  من فـتح أبـواب لم ـثـل ذلك اجـتـذابـا 

تكن  فى جانب احلساب .
وأعظم شاهد على اختالف فرنسا وروسيا عن إنكلترا
ـظـاهـرات ـسـألـة إنــهـمـا لم تـشـتـركــا مـعـهـا فى ا نـظـراً فى ا
ـيـاه الـعـثـمـانـيـة كـما الـبـحـريـة  فـلم تُـرسال سـفـنـهمـا إلى ا
أرســلت إنــكـلــتــرا سـفــنـهــا ســاعـيــة فى الــدخـول إلى مــيـاه
الـدردنيل إرغامـاً للبـاب العالى ـ كـما هو فى زعـمها ـ على
طـلـوبة  ولـكن أخلـفت األحوال الـقبـول باإلصالحـات ا

ظنها وانقلبت سفنها على األعقاب .

UOMO —√Ë «d²KJ½≈ b¹«dł

أصــبــحت الــوقـــيــعــة بــالــدولــة الــعــلــيــة شــغل اجلــرائــد
شؤومة اإلنكليزية الشاغل  فال همَّ لها إال نشر األخبار ا
عن أحوال الدولة العـثمانية . لـترى أوروبا أن بالد الدولة
ضحك فوضى  وأن النـاس يذبح بـعضـهم بعـضاً األمـر ا
ـبـكى  فـمـن مـفـتـريـاتـهــا مـا نـشـرته جــريـدة الـدالى نـيـوز ا
اإلنـكلـيزيـة عن حـدوث مذابح حـديثـة فى أرميـنيـا قالت :
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إن األرمن فى أرزنغـيان فى خوف ورعبة*  وأنهم طلبوا
مــسـاعــدة قـنـاصـل الـدول الـثـالث  أى فـرنـســا وإنـكــلـتـرا
وروسيـا فى أرضـروم . ولـكن لم تـلـبث اجلرائـد الـصـادقة
أن هـتـكت حـجـاب الـتـضـلـيل  وكـذبت مـا جـاء فى تـلك
اجلـــريــدة . وقــد وضـــعت احــدى اجلــرائـــد الــفــرنـــســاويــة
الصـادقة فى أخـبارهـا الصـادعة بـاحلق مقـالة أبـانت فيـها :

إن أكثر أقوال اجلرائد اإلنكليزية محض افتراء واختالق 
ألنـهـا جتـد رضـا حكـومـتـهـا عن هـذه اخلطـة فـهى تُـبـالغ بـها
جـهد طاقـتها غـير راعيـة للحق جـانباً وال لـلدولة الـعثمـانية
إال وعـهــداً . وجــاء جـريــدة الــســتـانــدرد اإلنــكـلــيــزيـة من
سألة زعوم فى األستانة أن الـعثماني يـخالون ا مكاتبهـا ا
ـا أبـداه جاللـة الـسـلطـان من األرمـنـيـة قـد حُل مـشـكـلـتـهـا 
االقتراحات وأن البـاب العالى يسر من موافقة الدول على

تعي شاكر باشا مراقباً ومفتشاً . 
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ـصـرى قـد جمـع نزالء من كل األ والـقطـر ا
والـشـعـوب واخـتـلـطـوا باألهـالى اخـتالط احلـابل
بـالنـابل  ويـوجـد ب هـؤالء الـنـزالء كمـا يـوجد

ب الوطنيـ الطيب واخلبيث  والنزه والشره 
والوديع والـشرس األخالق . فـلهـذا  تريان أن
طـبيـعـة احلـال تـقـضى بـحـصـول حـوادث تُـعد من
ـا يُـفضـى إليـه التـزاحم كل فـريق عـلى اآلخـر  
وحـركـة االجـتــمـاع فـتـارة يـتــعـدى الـوطـنى عـلى

األجنبى  وتارة يتعدى األجنبى على الوطنى 
ـــســــيــــحى ــــســــلم عــــلـى ا وأخــــرى يــــتــــعـــدى ا
سلم; سلم على ا وبالعكس وتارات يتعدى ا
إذ كلها حوادث لم يـبعث عليها فارق اجلنسية أو
الــدين  ولـكن تـزاحم احلـيــاة وحـركـة الـنـوع فى
ــنــفــعــة أو ذاته بــأســبــاب اخــتـالف األخالق أو ا
الرأى أو ألن اخلمرة تلعب فى الرؤس . ولو كنا
نــنــسب كل حـــادثــة إلى عــمـل اجلــرائــد حلق لــنــا
قطم بدم ولكل إنسـان أن نطالبـكما يا صاحـبى ا

الـتـركى الـذى قـتـله األرمـنـيـان ظـلـمـاً وعـدوانـاً 
ألنــــكـــمـــا من يـــوم ظــــهـــور حـــوادث األرمن فى
الــوجـود وأنـتـمــا تـوالـيـان الــكـتـابـة بــالـطـعن عـلى
حـكـومـة الـترك واألتـراك فى مـعـرض الـدفاع عن
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األرمن بعبارات مـهيجة جتعـلكما أقرب لـلتهمة
أمـا قـول األرمـنـيـ الــقـاتـلـ إن الـعـسـكـرى قـال
لـــهـــمـــا: إنـه قـــتل بـــعض أقـــارب أحـــدهـــمـــا فى
احلـــوادث األخــــيـــرة  فـــهــــو غـــيـــر مــــعـــقـــول .
والعـسكـرى ال يـستـطـيع اليـوم تـكذبـيهـمـا بعـد ما
فارقت نفسه اجلسـد  وأنتما ذاتكـما ال تُصدقان

مثل هذا الدفاع  وال قانون العدالة يُصدقه .
ومع كون هـذه احلادثـة جرت بـحالـة فظـيعة 
ـسـلـمـون ـؤيـد قــد كـتـبـهـا كـخــبـر عـادى وا فـإن ا
عمومـاً واألتراك خصـوصاً  لم يتـأثروا حلصول
الـقـتل  ولـكن نـاشـدتـكـمـا الـلَّه وذمـتـكـمـا لو أن
مـســلــمـ أخــذا مــسـيــحــيـاً إلى بــيــتـهــمــا بـحــجـة
الـضـيـافـة ثم غـدرا به فـأمـاتـاه خـنـقـاً . مـاذا كـنـا
نـسمـع منـكمـا فى مثل هـذه األيـام ? وماذا كـنتـما
ؤيـد ? نسـأل اللَّه أن يـحفـظكـما من تقـوالن فى ا
الــزلل وأن يُـعــيـدكـمــا إلى االعـتــدال  ألنه ألـيق

بكما وأنتما أحوج له .
أمــا أنــا فال أعــدل األرمــنــيــ وال أعــذرهــمــا
واألجــدر بـــكل كــاتب مُـــعــتــدل أن يُــلـــقى حــبل
الـــوقـــائـع الـــتى مـن هـــذا الـــقـــبـــيـل عـــلى غـــارب
سئـولة عن األمن العام  وهى احلكومة فـهى ا
الــقـائـمــة عـلى تــنـفـيــذ الـنـظــام  بـحـيـث ال يـلـيق
التـداخل مـعـهـا  إال أن حصل مـا يـوجب انـتـقاد

العمل .
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قرأنـا فى جريدة اجلـمهوريـة الفرنـسوية حتت
سألة األرمنية ما محصله : عنوان ا

لـقـد ســاءت إنـكــلـتـرا واجلــمـعــيـات الـديــنـيـة
ـشــتـغــلـة بــالـثــورات فـيــهـا مــطـاولـة والســيـمــا ا
احلـكـومـة الــعـثـمـانـيـة بـاإلجــابـة إلى مـقـتـرحـات
اإلصالحـــات األرمـــنـــيـــة  فـــكــتـــبـت جـــريــدة
التيـمس فصالً جديداً فى ذلك جاء فيه : إنه ال
يـعـزب عن حكـمـة جاللـة السـلـطـان بأن فـرنـسا
وروسيا إن كـانتا ال تعـضدان الدولة اإلنـكليزية
إال أدبـيــاً وتــكــرهـان أن تــعــضـداهــا بــالــوسـائل

القهرية  فذلك ما ال يُوجب التأجيل الدائم 
ـا اضـطــرت لالنــفـراد بـالــعـمل ألن إنـكــلـتــرا ر
ويــكــفــيــهــا الــتــصــديـق  ولــذلك طــويت عــنه
اجلـانب كـشــحـاً  واكـتـفـيـت بـقـولك إن بـعض
اجلرائد قـالت مثل قـولك  ولكن كم هى هاته
اجلرائـد ? وما هو عددهـا بالنـسبة للـجرائد التى
ـسلم فى تـخـالفـها ? سـيـما وأن شـهـادة واحدة 
موضوع اتـهامه بالتـعصب تساوى شـهادة عشر
ـسـيـحى يزعـم ذلك الزعم . جـرائد مـسـيـحـية 
وعـلــيه  فـلـم يـكن ثــمت مـحـل لـتــزكـيــة تـلك
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اجلـرائـد; إذ الــكل يـعـلم أنه تــمـلق ألصـحـابـهـا
فـــوق مـــا تــتـــلـــمس به إلـــيـــهم فى اخلـــفـــاء تــارة
باإلغراء وأخرى بوعد نوال الهيل والهيلمان
وكل هذا لـتدوم تلك اجلـرائد محـازبة لك على

خصمك .
ولـكن  الذى يـهم جـميع عـقالء القـراء هو
حجـة ثابتـة وبرهان قـاطع . أما أنا فـأتمنى لكل
أصـحـاب هاتـه اجلرائـد اخلـيـر والـرفـاهـية  وإن
ـا فيه اللَّـه يلـهـمـهم الـصـواب ويـسـدد أقـوالـهم 

خير العباد والبالد .
هذا  وبـعـد ما أورد الـكاتب مـطـابقـة أقوال
تلـك اجلرائـد له عـاد إلى نـهـايـة مـا لديـه فى هذا
ـؤيــد يـقـول عــلى أصـحـاب الـبــاب  وهـو أن ا
ــقـطم  إنــكم أعــداء الـلَّـه وأعـداء الــسـلــطـان ا
وأعـــــداء األمــــة إلخ . وإن هـــــذا هــــو عــــنــــوان

ؤيد . التعصب لدى ا
وهـو قـول يـسـتـحق االلـتـفـات  لـو كـنـتم يـا
ــســيـحــيــ فى ــقــطم عــبــارة عن ا أصــحــاب ا
ـسـيـحــيـ فى مـصـر . األرض أو عن طـائـفــة ا
ولـكن  إذا لم تـكـونـوا بـعـنـوان غـيـر أصـحـاب
ـقــطم  فـهــو قـول ســاقط ولـغــو عـنـد جــمـيع ا
العـقالء . وخـصوصـاً  إذا كـان الكـثـيرون من
ـانـكم  وإذا ـسـيـحــيـ يـرتـابـون فى صـحـة أ ا
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ؤيـد قد قال هذا الـقول  فيكـون قد نقله كان ا
سيـحي كاألهـرام وغيره  أما أنا عن جرائد ا
أحـجـكم عن الـلَّه بـكالم الـلَّه عز وجـل وهاكم

هذه اآليات البينات من كتاب اللَّه .
«اهـتــمـام اجلـسـد هـو عــداوة لـلَّه»  «مـحـبـة
الــــعـــالم عـــداوة لـــلَّـه» . إلى آخـــر مـــا جـــاء فى

ـــقــــدس من مـــثـل هـــذه اآليـــات  الـــكــــتـــاب ا
وتفـسيـركم ذلك الـقول بـأنـكم لم تُنـعـتوا بـتلك
الـنعـوت إال لـكـونكم مـسـيحـيـ ال يعـول عـليه
ـكن أن تـسـمـوا أنتم على اإلطـالق . إذ كيف 
كــمـســيـحــيــ بـأعــداء الــلَّه ويُـســمى أصــحـاب
احلــقــوق واألهــرام والــوطن والــعـدل والــهالل
? سيحي إلخ بأحباء اللَّه . فهل هؤالء ليسوا 
إن ذلـك الـــكـــاتب ال يـــتـــجـــرأ عـــلى مـــثل هـــذا
القـول وإذا جتـرأ فتـكون مـسئـلة فـيـها نـظر بـينه
وبيـنهم . فإن حـكمت أئمـة الدين بأنـهم ليسوا
سيحيـ كان نعتكم بأعداء اللَّه وأعداء الدين
إلخ عـــنـــوان الـــتـــعـــصب وإال كـــان لـألســـبــاب

اآلتية:
ـقطم أوالً : ألنكم تُـحـاولون يـا أصحـاب ا
على الـدوام إلقاء الفتنـة والشقاق ب األحزاب
ـلل والـشـعـوب من عـبـيـد الـلَّه  فـإن أنـكر وا
هذا  فإننى أنـشر لكم مقالـة كانت كلها لـلفتنة
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صري واألتـراك والشراكسـة  جاءنا بها ب ا
اضية . الـفتنة أشد مقطمـكم األغر فى السنـة ا
ـسلـمـ والـنـصـارى والـيـهود من الـكـفـر عـنـد ا

وكل طائفة فى العالم .
وأمــا كــونـكـم أعـداء الــدولــة والـســلــطـان 
فـيكـفى إلثـبـات هذا الـقـول أى عـدد اختـرتـموه
من أعــداد جــريـدتــكم  فــإنــنــا جنــد فـيـه كالمـاً
جارحاً عن الـسلطـان وحكومـته  فإن لم يكن
جـارحـاً وظـاهــر الـعـداء كـان ضـد مــصـلـحـته :
والعقل يـدل على أن كل من يكتب عن عداء
وضـد مـصـلـحـة غـيـره يـكـون عـدوه  فـإن كان
ذلك الـغير سلـطاناً بـيده مقالـيد أمة عظـيمة كان

العداء له عداء لألمة بتمامها .
وقـبل اخلـتـام أسـألـكـم سـؤاالً واحـداً وهو .

اذا تكثرون فى هذه األيام من ذكر التعصب 
وتسعون السـتكتاب اجلرائد األخرى فيه ? فإن
كـان ألخــبـار احلــكـومـة  فــرجـال احلــكـومـة ال
يـلـزمهم أكـثر من مـرة أو مـرت لـتـنبـيهم . وكم
مرة تـذكر اجلـريدة الواحـدة شيأ عن أمـر طفيف
اســتـلــفـاتــاً ألنـظــار احلـكــومـة ? فــنـرى رجــالـهـا
يــســـرعـــون فى احلــال لـــتـــحــقـــيـــقه  وإن كــان
ؤيد قد ربح الصفقة فى ؤيد  فا لالنتقام من ا
هــذه احلــمــلــة ربــحــاً بــيــنــاً  وإن كــان ال يــغـار
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سـيحي على صري وا صدور احملتل عـلى ا
كن أن ـسـلمـ  فـهـو عـمل مع شـنـاعتـه ال  ا
ـطلـوبـة  إذ أى مسـيـحى عاقل يـؤثر الـنـتـيجـة ا
ــصـاحلـكم يـقــبل أن يـكـون آلــة تـسـتــعـمـلــونـهـا 

اخلصوصية .
ولـيت شــعــرى  مـا الــذى يـعــنــيـنــا مـعــاشـر
ـسـيـحـيـ من مـسـائل الـشـخـصـيـات الـتى بـ ا

ــؤيــد واألهــرام مـن جــهـة ــقــطم من جــهــة وا ا
أخرى  أمـا الذى يعنينـا فهو أن ال يكون سعى
صلحة فريق من األهالى الذين أحدهم مضراً 
ـبـاحث التى لـئ قلـوبـهم مثـل هذه ا يكـرهـون 

قطم على الدوام ثائرتها . يثير ا
وضـوع صارت ألم تـر أن كـتابـتك فى هـذا ا
كتـابـة تكـلف وتـصـنع ? فإذا رأيـت أنهـا لم تـفد
أول مــرة وثـانى مــرة وثــالث مــرة بل وعــشـرين
ـحق من وثالثـ وأربــعـ  فــأنت إذاً لــست 
جـهــة وال كـاتب من جـهـة أخـرى  إذ احلـقـيـقـة

وحـــدهــا مـــتى اجنـــلت دافــعت عـن نــفـــســهــا 
والكـاتب احلقـيقى هـو الذى يظـهر بـتأثـيره على
األفكار من أول مـرة  إذاً  فمـا هو هذا ? كل
قـطم تـعـصب كل يـوم تـعصب . كل يـوم فى ا

يوم تعصب .
فلـيت شعـرى  مـتى ينـقطع حـبل التـعصب
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قطم  هال يوجد له صديق ينصحه أو من يد ا
مُـشــفق عـلـيـه يـضـرب عــلى أيـدى كــاتـبـيه . أو

مُخلص يردعهم . أو مُحب يغارُ عليهم .
ــقــطم  إذا شــئــتم فــاســألـوا يــا أصــحــاب ا

سلـم . اسألوا اليهود  النـصارى . اسألوا ا
صـريـ  إسألـوا الـسوريـ  إسـألوا اسـألـوا ا
األفـرجن . اســألــوا أهل األرض والـســمـاء  إن
كـان لـكم مـبـلغ إلــيـهـمـا جـمـيـعـاً  فال تـرونـهم
ـا مـعـنـاه  حـمـضت . أنـتـنت يـجـيـبـونـكم إال 
رائحتها . ملتها النفوس . عافتها األذواق ..
قـصة عـنـتـر لـهـا نـهـايـة  وحـكـايـة ألف لـيـلة
قـطم فى تعصب ولـيلة لـها غايـة  إال حكـاية ا
ـؤيــد . فـهـذه كـقـصـة إبــريق الـزيت أو أحلـونـة ا

تيريرم  تيريرم . ليس لها حد وال كم .
سيحى ) ( زيد ا
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قـبض عـلـى أرمـنى ثـبت اشــتـراكه مع بـعض
ا كـان قد حتصل اجلمعـيات الـثورويـة  ولكـنه 
سـابــقـاً عــلى االنــتـمــاء إلى حـكــومـة الــواليـات
ـتـحـدة طلـب حضـرة سـفـير أمـيـركـا من الـباب ا
العـالى أن يـطلق سـبـيل الرجل فـأُطـلق  ولكن

مالك العثمانية . مع صدور أمر بنفسه من ا

˝ tÝUOÝ ˚
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خذوا وعظكم من صليل السيوف
ولون الردى واهتزاز الصفوف

ورعد الصواعق فى فدفد
تُصيح احلتوف به للحتوف
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فقد آن أن يرعوى جاهل
وقد آن أن تتجلى السجوف

وت خمر لها ذروا السمر وا
تطوف علينا بها ونطوف

قف أيها الـزمان موقف الـدهشة ألُحدثك 
ـا اسـتـنــتـجـته أدوارك بـعـيـد واحلــديث شـجـون 
ديد  فو اللَّه إنها الحدى عجائبك التطواف ا
نتظرة منك فلتأخذن أثورة عنك ومصـائبك ا ا
مـنك بـجـريـرتـهـا ولـنــثـأرن نـفـوسـاً أمـتـتـهـا مـيـتـة
جــاهـلـيـة  فــمـا انـصـرفـت عن هـمـودهـا  وال
نشطت من جمودها  وأمة نصبت فوقها رهج

الـعـمـايـة حـتى ضل هـاديـهـا وغـوى مـرشـدها 
فال ضمير وال جنان وال عزاء وال سلوان .

فـــقــد اتــسع اجملـــال فى هــذه األيـــام  لــقــوم
قذفتهم أهوية بالدهم  فسعوا فى أرض مصر
مـفـســدين يـتـجـرون بــثـلم أعـراض تـذهب دون
نجوسة ويعرضون أوجههم إدراكه أرواحهم ا
لــلـصــفع مـن نــعـال هـى أشـرف مـن أحــسـابــهم
وأنــسـابــهم . تـلك كــانت قـسـيــمـة الــعـدالـة فى
مـــصــــر من حــــكـــامــــهـــا الـــذيـن راقـــهـم ابـــتالع
وبقات حتى الرواتب فسدوا أسـماعهم عن ا
إذا ثارت ثـائرة أقالم أصـحاب النـخوة  قـابلوا
صـريرهـا بـالعـويـل والـبكــاء الـطويل شـيـمة كل
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جبان سفيل .
ـنـازلـة ال مـثـال هـؤالء األوباش ـا كـانت ا و
ـا يحط بقدر أولى األحـساب ويضج منه أدب
الـــتــحــريــر بـال جــدوى ويــذهب فــيـــهم نــفــيس
قطهم الغر الوقت خصوصاً فى تـفهيم الكالم 

على حد قول القائل :
ولو أنى بليت بهاشمى

دان أرومته بنو عبد ا
لهان على ما ألقى ولكن

ن ابتالنى تعالوا فانظروا 
رأينا أن نـتركهـم موقتـاً ريثمـا نوقظ نـياماً من
حــكــامــنــا الــذين قــد تــركــوا ســوآت أعــمـالــهم
وإهـمـالـهم السـتنـار صـحف الـتاريـخ فهم أحق
من يـدان أمـام حاكم الـعـدالة واإلنـصاف  وال
نُخال أننا سنسـتطيع أن نُمهلهم أكثر من إمهالنا

ديد . ا
ولو كـلفوننا أن نـقبل بعض هذه األحوال أو
أن نُـسدل عـلـيـهـا سجـوف اإلخـفـاء مـعلـنـ لـنا

بـالعـجـز  لكـنـا جنـد لهم مـن يعـذرهم سـوانا 
راكز التى يشغلونها ال تستحق أن تُهان ولكن ا
معهم لـهذا السكـوت إلى حد ال نهـاية بعده من

عجائب التحالم وبدائع التغاضى .
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فإلىّ يا رجـال احلميـة نداء يتقـطع باحلسرات
وتــدوى مـــعه أصـــوات الــكـــيــان خـــذوا لى من
مواضع أسماعكم أماكن خالية أنفذ منها ترداد
مــا يـــدعــونى إلـــيه الــضـــمــيــر احلـــر والــوجــدان
الصافى  وال يهـولنكم غـرير من لدن عدوكم
تـسلط فـقـد كشـفت لكم األيـام عن خوافـيهم ا

وال مالم .
ـرة الـثـانـيـة وإلىّ يـا دولـة الـغـازى هــذه هى ا
ليك التى ندعوك فيهـا لصيانة شرف اخلليفة وا
األقـــدس الـــذى جــعـل لك هـــذا االسم  وقــد
كـــنت قـــبــلـه كـــمــا كـــنت فـــهـل جــزاؤه مـــنك
الـصمت الـطـويل والضـحك عـلى ما يـقـوله فيه

وفى دولتك زُمر األعداء .
أيها الـشهم إن الليـالى أمهات الـعجائب وما
ـر إال وتُـحصى فـيه أنـفـاسك أتـريد أن من يـوم 
نـعـتـبـر مـعـشـر الـعـثـمـانـيـ هـذا الـسـكـوت مـنك
إنـــسالخــاً من خــدمــة الـــدولــة أم رضــاء لــشــتم
سلـطانـها أم مـساعـدة ألعدائهـا علـيهـا أم يعتب
علـيك سـيف أنطـته بحـزامك وبـشرته بـإقدامك
ــــثل أيـــامـك لـــقــــد والـــلَّه أخــــلـــفت وادخــــرته 

الظنون فأبكيت العيون .
هؤالء قوم ال يرجون حلفظ ذ أو لدفع نقم
ن تـستـفـيد مـنـهم األ وأنت بـربك ما وال هم 
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ـشـروعـة الـتى ال تـخـوَّل لك حق هى صـفـتك ا
ــطــالــبــة بــشــرف دولــتك الــعــلــيــة وقــومــيــتك ا
ـقـدسة أبـن لنـا ذلك عـلنـا جنـد لك الـعذر فى ا

ستمر. بعض هذا اإلغضاء ا
هـؤالء قوم نـحن عـلـمنـاهم كـيف تُـدار تلك
األقــصـــاب الــتى بــ أنـــامــلــهـم ونــحن أربــاب
نـعــمـتــهم وأسـبــاب حـضــارتـهم بــعـد الــوحـشـة
ـة الـتى كانـوا فى غضـونـها ال يـفرقـون ب الـقد

اخلــمــر واجلــمـــر  ولــكم عــامــلـــنــاهم بــالــرفق
ـنا عـن تطـاولهم فـما بـصروا والـتؤدة ولـكم حتا
بــــعــــواقب اجلــــهــــالــــة  وال حــــذروا مــــهـــاوى
الـضاللــة. زيـنت لــهم األغـراض مــا تـنـفــر مـنه
الـطبـاع وتـمجه االذواق  وقـادتـهم اخلـسة إلى

مــيـادين الــسـفــاهـة فــأصـبـحــوا يـتــبـاهــون بـهـا 
ويعملون على اإلكثار منها وهم كأنهم ضمنوا
ــة الــصـروف أو أخــذوا عــهـود اســتـمــرار مــسـا

الصفاء من دهر ال يدوم على وفاء .
ثُّل أو ـثُّل بـا ن يـعـجـز عن مـقابـلـة ا ولـسـنا 
اخلوض فـى أعراض من ينـتمـون إليـهم ماداموا
راض عن مـضـلالتهم  ولـكـنهـا اآلداب التى
غرستموها فيـنا بأحكام دولتنا العلية  وأنشأ
عـلـيــهـا أبـاءنــا الـكـرام حتــجم بـنـا عـن مـثل هـاته
الـسـفـاهـات الـتى صـرنــا مـجـبـورين عـلى قـبـول
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االتصـاف بها فى سبيل الدفـاع عن قوميتنا التى
أنتم عنها أكبر مسؤل .

فــــالـــلَّه الـــلَّه  كـم هـــذا الـــغـــرور وكم هـــذا
التطـاول على حقـوق الدولة والـدين  يقولون
ثـيرون لنـار الف وهل هم تـعصبـون أى ا إنـنا ا
أبـريـاء من الـفـ الـتى من أقـلـهـا أنـهم يـشـتـمون
ـسـلــمـ إمــامـهم الـديــنى ومـلــيـكـهم خــلـيـفــة ا
الشـرعى أبغيـر ذلك يُهـان دين اإلسالم وتهزأ

شيعته ?فال حول وال قوة اال باللَّه .
إنــا لــقــوم أصــبــحت الــقــلــوب تــتــوجـع بـ

أضالـعنـا والضـمائـر ملـتهـبة بـ خوافـينـا  وقد
انـتــحب جملــدنــا األفق ونــدبه الــكـيــان واهــتـزت
أركـان الـسالم وقد دفـعـتنـا احلـميـة إلى ارتـكاب
كـل خـــطـــــر فـى طـــريـق هــــزم هـــذه الـــشـــرازم

احلقيره .
ثــقى بــالـلَّه يــا جــبــال أفـريــقــيــا ويـا أنــهــارهـا
تدفقة ب حـزونها احلرورية ورمالها السعيرية ا
أنك ســتُـصــبح بك احلــيــاة يـومــاً مـا بــ زعـازع
تـنــدكــ ألهـوالــهــا فـيــخــضب أحــمـر الــنــجـيع

ياه السائغة الزالل . خضرة تلك ا
ــقـــدرة صـــدوركم فـــقــد أقـــيــمـــوا يـــا قـــوم ا
اسـتـقـامـت لـهـا ظـبـا احلـتـوف ورددوا صـيـحـات
احلـســرات بـ تــلك الـقــاصـيــات والـتـفــتـوا إلى
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أرمـام آبـاء لـكم تـقـلـبـهـا هـذه األطـوار فى مُـهـاد
الضجـر والسماء بـاكية واآلفاق شـاكية والكون

فى ظلماته ظلوم .
فإنا يد اللَّه قـد آلينا أن ال نـخفض الكفاح أو

ــصــاولــة حـتـى تــضع احلــرب أوزارهـا  نــدع ا
وتفـرق فى الـكـون شرارهـا فـيتـتـابع رعـديد كل
كـمـى فى مـيـدان احلــفـاظ  بـحـيـث تـقـصـر عن

وصفه األلفاظ .
وهــذه أولـى الــزواجــر واآلتـــيــات داهــمــات
نـــاكـــبـــات  وأخــاف أن يـــتـــطـــلع مـن ثـــنـــيــات
ـعـان نصـال تهـتز فى قـرب تهـتز فى االسـتقـبال 
كــثب  فال واســطــة وال شـفــيع غــيــر الــضــربـة
الفـذاء والطـعن اجلميع  والـلَّه حسـبك يا دولة
الغازى فى دولة أهملت مجدها وعفت وردها
ــكــانـة بــ األغـيــار جـزاء وجــعـلـت لـهــا هـذه ا
نــــعــــمــــهــــا عــــلــــيـك فى مــــاضــــيــــات األزمــــان

واحلاضرات.
ولى الدين يكن
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ـســألـة األرمـنـيــة تـزداد خـطـارة فى مــا بـرحت ا
أع ساسـة أوروبا وخصوصـاً دولة إنكـلترا وما
زال رهجها يعلـو باحملركات اإلنكلـيزية ودسائسها
اخلـفـيـة حـتى أوقـعـوهـا فـيـمـا لم يـكن فى احلـسـبان

والمرتسماً فى األذهان .
وكــان األرمن عــلى أمل وطــيــد من مــســاعــدة
اإلنكلـيز لهـم  وأنهم سيـنالـون يوماً مـكانة وقف
ـــــعـــــالـى احلـــــســــان دون إدراكـــــهـــــا كل آمـل فى ا
خـصـوصاً وقـد أبـصرت جـمـعـيتـهـا فى لـوندره من
خــطـب غالدســتــون وأدرابه من فــرســان الــثــرثــرة
والبـطالن والوعـود والرعود الـتى ما كان يـنعكس
صدى زجيلهـا عليهم إال باخلـطل وخيبة األمل ما

ال ع رأت .
ولــكن تــعــالــوا اقــنــعــوا األغــرار أن اإلنــكــلــيـز
رمى وركبت الشطط ذلك ما ال يحتمل أخطأت ا
الـوقــوع  وأمـا مـا عــدا ذلك فال بـرهــان أكـثـر من
هـيـاج األرمن الــيـوم الـذى أوقـعــهم حتت سـلـطـان
الــعـدالــة الـصـادع بــحـكــمه حـصـى تـلك الــقـلـوب
كن أن يُقال أن ـغلولة  وهل بعـد هذا  القاسية ا
ة واإلنكـليز أربـاب العدالة ال ال الـدولة العـلية ظـا
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ذلك مـرمى بعـيد  وأمـر ال يُـكابـر فـيه إال من أعمى
اللَّه بـصره وزرع فى فـؤآده عداوة الـعثـمانـي وهو
أقل من شسع نعل أقل فرد منهم فى نظر االعتبار .
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احـتـلت اجلـنـود اإلنـكـليـزيـة وادى الـنـيل فـى عام
١٨٨٢ إلعادة النظـام الذى كان اختل بسبب الثورة
الـعـرابـيـة وتـأييـد الـسـلـطة اخلـديـويـة  ولـكن بـعد أن
تـعـهــدت إنـكــلـتـره لــلـدول عــمـومـاًولــلـبــاب الـعـالى
خـصـوصـاً بـاالجنالء عن مـصـر وتـرك الـبـالد لـذويـها
متى استـتبت الـراحة  وعـادت األمنـية إلى مـجراها
األول فـآنـست الـدول وفى مـقدمـتـهـا الـدولـة الـعـلـية
ـلكـة وكـبـار رجال بـهـذا الـوعـد الصـادر عن لـسـان ا
دولـتـهـا الـبـريـطـانـيـة  واتـخـذته حـجـة علـى وجوب
االجنالء وبرهاناً على شهامة إنكلتره وإخالصها فى

خدمة اإلنسانية والبيت الكر اخلديوى .
صـرية أمـا إنكـلتـره فـلمـا رسخ قدمـها فى الـبالد ا
وصادفت به مركزاً رحيبـاً وهواء نقياً ومناخاً معتدالً
وماء عذباً ونـفوذاً تاماً وخـيراً عميـما أضمرت نكث
الـعـهـود وعـزمت عـلـى عـدم إيـفـاء الـوعـود وسارت
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على سـبيـل الطـمع تُدبـر احلـيل وتسـتـخدم األسـباب
ـــآرب فـــأحـــدثت أوالً الـــقالقل تـــوصالً إلـى هـــذه ا
السـودانـية الـتى نـتج مـنهـا مـا نتج من سـلخ الـسودان
عن مــصـر وإيــقــاد نـار الــثـورة فـى جـمــيع األرجـاء
الـسـودانيـة. األمـر الـذى انتـحـلته وقـتـئذ عـذراً لـعدم
اإلجنـالء  وسـبــبــاً إلبـقــاء جــنـودهــا فى مــصـر . ثم
رأت أخـيـراً أن هـذا الـعذر وإن طـال مـطـاله فال يـجد
بهـا نـفـعـاً اختـلـقت لـها سـبـبـاً آخـر وهو أن الـوطـنـي

ليسوا بكفء للقيام بشؤن بالدهم  وأقامت نفسها
بـنـفــسـهـا وصـيـاً عـلـيـهم إلصالح أحـوالـهم اإلداريـة
بادىء التى تُـمكنهم من سياسة بالدهم وتعـليمهم ا
بأيـديـهم حـتى إذا بـلغـوا مـا تـتمـنـاه لـهم من االرتـقاء
واإلصالح بــــارحـــتـــهم ال خـــوف عـــلـــيـــهم وال هم

يحزنون .
ــوهـومـة ــزاعم اإلنـكــلـيــزيـة ا وبــنـاء عــلى هـذه ا
أخـــذت تـــتـــداخل فى كل أمـــر وتـــشـــغل الـــوظــائف
ـصريـة باإلنـكلـيز الـذين رضعـوا لبان حب الـكبرى ا
الـذات مـن ثـدى حــكـومــتـهم  وشــبـوا عــلى تـأيــيـد
رغــائـبــهـا وسـيــاسـتــهـا فى كل مــكـان وزمــان فـشـرع
وظـفـون األجانـب بإدارة األعـمـال اإلدارية هـؤالء ا
ـاليـة واجلنـدية وتـركوا الـوطنـي الـذين ألفـوا هذه وا
ـصـالح منـذ الـقـدم خارجـاً عـنهـا يـتضـورون جـوعاً ا
وليتـمرمرون احتيـاجاً ألنهم لم يـعتادوا شغالً آخر
حــتى يـسـعـوا به وراء اسـتــمـداد الـرزق والـتـمـاس مـا
يـكفـيـهم مـؤنـة االحـتيـاج ويـبـعـدهم مع عـيـالهم عن
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دركات الذل والفقر .
ــا ارتـقى ســمـو الــعـبـاس األريــكـة اخلــديـويـة  و
اله طـامع اإلنـكـلـيـزيـة  وأحب أن يـوقف قـوة تـيـار ا
من احلـق واالمتـيـاز رأفـة بـحـالـة الـوطـنـيـ وشرعت
ا بـعض الدول بـفـتح بـاب االجنالء لعـلـمـها األكـيـد 
فــعـلــتـه إنـكــلــتــره من الــتــحــايل والــتالعب وبــخس
ـنـاقـشـة احلـساب الـوطـنـيـ حـقوقـهم  وآن اآلوان 
وإيــفــاء الــدين أخـــذت إنــكــلــتــره تُــفــكــر فى أمــرهــا
وتـبـحـث فى سـرهـا عـلى عـذر أو عـلـة تـتـمـحك بـهـا
صـرية ـسألـة ا وجتـعلـها ألـعوبـة إللهـاء الدول عن ا
سألة األرمينية باب للفرج حتى ظهر لها من خالل ا
وسـبـيل لإليـهــام وسـبب السـتـمــالـة األفـكـار إلى مـا
صـريـة عن الـنـظـار فـدخـلـته وأخذت ـسـألـة ا يـبـعـد ا
تـوسـعه تـارة بــصـيـاح جـرائـدهـا وعـويـل جـمـعـيـاتـهـا
ـؤلـفـة لـهــذه الـغـايـة وطـوراً بـدسـائـسـهـا وتـداخـلـهـا ا
ـذهـبـيـة وحـيـنـا بـإثـارة نـار الـتـعـصب فى الـعـواطف ا
باستـمالة بـعض اجلرائد األجـنبيـة إلى مساعـدتها فى
دق طبـول احلماس ونـفخ أبواق الشـهامة ونـقر أوتار

الـغـيـرة تـوصـالً إلى جنـاح مـآربـهـا وفالح رغـائـبـهـا 
وقــد خــدمـهــا احلظ وســاعـدهــا الــتـوفــيق بــانـضــمـام
الـروسـيـا وفـرنـسا إلـيـهـا فى األخـذ بـناصـر اإلنـسـانـية
ـسـألــة األرمـيـنـيـة بــطـلب مـعــاقـبـة اجملـرمـ وحــسم ا

وإصالح ذات الب بالتى هى أحسن .
ـسـألــة تـعـقــيـداً عـلى أثــر مـظـاهـرة وقــد ازدادت ا

ــقـاصـد  اإلنــكـلــيـز بــالـضــغط والـعــجـرفــة وسـوء ا
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ـسـتـر غالدسـتـون بـوجـوب السـيـمـا بـعــد مـجـاهـرة ا
سـألة بـالقـوة فيـما إذا كـانت اخملابـرات احلبـية حـسم ا
ـا أساء ال تنـفع وال تُـفيـد  وقـد فاه حـضـرته أخيـراً 
األمـة اإلسالمـيـة عـمـومـاً والدولـة الـعـلـيـة خـصـوصاً
إســاءة دلـت عــلى مــا تــكــنه ســـرائــره من الــتــعــصب
والتحامل واالفتـراء على كل من كان يتمذهب بغير
مــذهـبه . وال غــرو فــإن احلـوادث الــتــاريـخــيــة قـد
عـلـمـتـنا مـا أبـداه هـذا الـشـيخ ضد الـدولـة الـعـلـية فى
ـسـألة الـبـلغـاريـة الـتى حدثـت منـذ عـشرين خـطته بـا
عامـاً  ولكن نـحمـد الـلَّه كان ولم يـزل كالمه حتى
اآلن فى الـنـوادى السـيـاسـية غـيـر مهـم للـدرجـة التى
يــتــوهــمـهــا أنــصـاره وأعــوانه حــيث ذهــبت خــطــبـته
األخــــيــــرة أدراج الــــريــــاح  ألن الــــدول عــــمــــومـــاً
والــروســيــة خــصـــوصــاً لم تــنــخـــدع من احــتــيــاالته
وإيـهــامـاتـه حـتى أن الــلـورد ســالــسـبــورى نـفــسه قـد
أغمض اجلـفن عن عـويـله وصراخه وحـمل اجلـرائد
اإلنكليـزية على اجملاهـرة بعد اعتبـار كالمه رسمياً ما
دامت السياسة اإلنكـليزية مرتبطة مع روسيا وفرنسا
ـوســيـو ـســألـة األرمــيـنــيـة وحــبـذا لــو تـذكــر ا فـى ا
ـظالم الـتى يُـبديـهـا اإلنكـلـيز غالدسـتـون الفـظـائع وا
اآلن فى أهالى أيـرلنـدا وأستـرالـيا وتـاسمـانيـا والهـند
وأواسط أفريقيا والتى كان مصدرها هو يوم أن كان
رئــيـسـاً لــلـوزارة اإلنـكــلـيـزيـة بــدالً من أن يـرى مـا ال

يعنيه فى أرمينيا وإال فجاوبناه بقول الشاعر :
ال تنه عن خلق وتأتى مثله

عار عليك إذا فعلت عظيم
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ويــظـهــر من قــرائن األحــوال أن الــدولــة الــعــلــيـة
ــسـألــة عــلى طــريق اجلــد  حـيث سـائــرة فى هــذه ا
عـينت دولتلـو شاكر بـاشا مراقبـاً للواليـات اآلسيوية
ـاضـية  وفـيـما كـما أثـبـتنـا ذلك فى بـعض أعـدادنا ا
بـلـغــنـا اآلن أن دولــته قـد وصل إلـى أرضـروم ومـتى
ـسـألـة من أبـوابـها بـلغ مـحل مـأمـوريـته وبـحث فى ا
أرسل لـلـبـاب الـعـالى تـقـريـراً يُـنـبىء بـحـقائـق األمور
وحــيــنــئـذ يــتــضح حتـامـل اإلنـكــلــيـز عــلــيـنــا وافــتـراء

غالدستونهم على دولتنا العلية .
أما سفـير الروسيـة وفرنسا باألسـتانة العـلية فقد
ـسـألـة كل لـ ومالطـفـة واعـتدال خـالفاً أبـديـا فى ا
سـائل تُحل بـالتـهديد لـسفـير إنـكلـتره الـذى ظن أن ا
والـوعـيد والـضـغط والـعنـفـوان  ولكـن إنكـلـتره لم
ـظــاهـرات كــلـهـا إثــارة الـضــغـائن تـقــصـد من هــذه ا
واألحــقــاد وإيــقــاع الــنــفــور والــوحــشــة بــ الــدول
صريـة كما لـتتمـكن هى من وضع اليـد على الـبالد ا
تـود وتـشـاء  ولـكن قـد فـاتـهـا أن الـدول قـد عـرفت
ـرصـاد وقوف مـقـاصـدهـا الـسـيـاسيـة ووقـفت لـهـا بـا
الحظ الفـعال الـلذين البـد لهـما راقب احلـكيـم وا ا
من إنفـاذ مأموريـتهمـا يوماً مـا مهمـا حاولت انكـلتره
وتفننت فى أسـاليب اختالقات األسـباب والبواعث
التى تـقصد مـنها إلـقاء الـعثرات والـعقبـات فى سبيل
مـــطــالـــبــتـــهــمـــا بــاالجنـالء ومن يــعـش يــره وكل آت

قريب.
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سـئلـة األرمنيـة بناء عـلى جرائد قد انتـقلت ا
فينـا  وعلى اخلصـوص جريدة (الـفريه پريسه)
أشــهـــر اجلــرائـــد الــنـــمــســـاويــة إلـى دور جــديــد
أوشــكت أن حتل فــيه حالً مــرضــيــاً ال تــمس به
كـرامـة الـدولة الـعـلـيـة وال سـلـطـة جاللـة مـوالنا
الـــســلــطـــان األعــظم  حـــيث ال يــكـــون ثــمت
تداخل لـلدول األجنبية فى شئـون الدولة العلية
إلى احلـــد الــذى كــانت تــتــخــطـى إلــيه ســيــاســة
اإلنـكـلـيـز الـذين اشـتـهـرت مـقـاصـدهم فى هـذه

سئلة مع دولتنا العلية . ا
هـذا من جـهـة  ومـن اجلـهـة األخـرى يـكون
مـا سـتدخـله الدولـة من الـتعـديالت والـنظـامات
اإلدارية والقضائـية فى والية أرمينـيا كفيالً أمام
الدول على حفظ األمن العام ونشر العدالة ب

ـذكـورة  وهـمـا اجلـنـســ الـقـاطـنـ لـلــواليـة ا
ـكـونـون لثـلـثى سـكان تـلك الـواليات األكراد ا

كونون للثلث الباقى إال قليالً . واألرمن ا
ومن تـعـجل فى احلـكم عـلى مـضـمـون بـنود
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هذا التـعديل بنـاء على ما يـظهر له مـنها سـطحيا
يظن أن الدولـة العلـية قد أقـرت أو رضيت بكل
الطلـبات التى وضعـتها لها الـدول الثالث بشأن

سئلة األرمنية وانى ا
ثالثـاً : إقامـة مجـالس قضـائيـة رؤساؤها من
ــسـلـمــ ووكالؤهـا مـســيـحـيــون وأعـضـاؤهـا ا

ناسبة عدد السكان . ينتخبون من األهالى 
رابعـاً : جميع أمور البلـديات يلزم أن تكون
حتت سـيطـرة مـجـالس بلـديـة تُشـكل عـلى نـظام

مُماثل لتركيب اجملالس القضائية .
خــامـســاً : أن تــتـألف الــقــوة احملـافــظــة عـلى
األمن الـعـام من بـوليـس أهـلى (يُـشبـه اخلفـر فى
ــعـرفــة األهـالى كــيـمـا مــصـر) تُــنـتـخـب رجـاله 
ـسيحيون من االشتراك مع األكراد فى يتمكن ا

أعمال احملافظة على األمن العام .
سـادســاً : ال مـانع من أن يــكـون احلــكـمـدار

العام تركياً .
ـهمـة الـتى استـقر هـذه هى البـنـود النـظـاميـة ا
عـلــيـهـا الــدول الـثـالث بـواسـطــة سـفــرائـهم فى
األسـتـانـة الـعـليـة  وهى الـتى رُفـعت نـهـائـياً فى

وقع عليها منهم إلى الباب العالى . ذكرة ا ا
ـا كان الـبـنـد األول كـمـا يـظـهـر لـلـقراء من و
أول وهلة هـو البنـد األساسى الذى يـكون عليه
مـبنـى مسـتـقبل الـواليـة األرمنـيـة واستـقاللـها أو
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عـــــدمه  ألن بـــــعض أعـــــضـــــائـه أجـــــانب عن
الــدولــة ومن حــيث إنه ســيــكــون إلــيه مــرجع

جمـيع األعـمال اإلداريـة والـقضـائـية مـبـاشرة 
فــقـد بــان من اآلن أنه سـيــكـون هـيــئـة احلــكـومـة
الـرئـيـسـيــة لـلـبالد األرمـنــيـة . ومن حـيث كـونه
ـثابـة  فـيكـون تشـكـيله عـبارة عن دوليـاً بـهذه ا
سلخ واليـة أرمـينـيا عـن الدولـة العـلـية وجـعلـها
حتت هـيئـة حكـومة مـختلـفة يـشتـرك فيـها الدول

الثالث فرنسا وروسيا وإنكلترا .
ــا رأيــنـا وفى الــواقـع أنه أوالً : هــذا الــبــنــد 
عـارضة واإلباء إلى الـدولة الـعليـة تُالزم خطـة ا
هذا احلد  بل كـانت تقبل كل تـعديل من شأنه
إصالح األحـــوال األرمـــنـــيـــة  ألن مـــشـــاركـــة
األجــانب لــرجـــال الــدولــة أن حــكم فى واليــة
ـسيـحي كـانت مهـما بلـغ عدد ـــــــــــــــــ ب ا

كـــــأنــــــهـــــا ال يُــــــعـــــد إال من ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الـثالث  وقــد انــتـهى األمــر فــيـهــا بـعــد األخـذ
ا يـعلمه كل مـتتـبع للمـسئلـة إن قبلت والعـطاء 
الـدولـة العـلـية جـمـيع الـبنـود  ولـكن مع تغـيـير

مهم فيها .
وفى هـذا األسبـوع أرسل إلى الدول الثالث
بــواســـطـــة ســـفـــرائـــهـــا فى األســـتـــانـــة بـــصــورة
التعديالت التى استقر عليها رجال الدولة على
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إدخـالهـا فى نظـامات الـبالد األرمنيـة وهى على
ما يأتى :

ـطـلـوب إنـشاؤه أوالً : تـعـي الـقـومـسـيون ا
فى األستانـة العـليـة على شـرط أن يكـون جميع

أعضائه من رجال الدولة العثمانية ال غير .
ولكن الدول الـثالث اشترطت حرية اخملابرة
لسـفـرائهـا فى األستـانـة مع القـومـسيـون مبـاشرة
أى بـدون وســاطــة نــظـارة اخلــارجــيــة فــرضـيت
وقف  ولكـنهـا اشترطت الدولـية العـليـة بعـد ا
هى أيــضــا أن يــكـون رئــيس هــذا الــقـومــســيـون

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الـــدولــة مـن جــهــة أخـــرى . ثم هــو بـــعــد ذلك
يُـفضى إلـى إحداث الـشـغب فى الـواليـات التى
ــســيــحــيــ من الــواليــات يـــكــثــر فــيــهــا عــدد ا
العـثمانـية  حيث ال يـبعد أن جتـيش فى خواطر
سيحي فى غير واليات األرمن أمان يؤملون ا
باألوربـيـ حتقـيـقهـا  وإذا كـان البـاب مـفتـوحاً
تــدافـعت األمـيـال عـنـه . ومـاذا يـروم بـعـد ذلك
خصـوم الدولـة من موجـبات اضـمحاللـها أكـثر

من تلك احلالة ? .
ـثل ثم ال خالف فى أن الـتـداخل األجـنـبى 
ـطــالب يُــعـد مــا فــرضه الـبــنــد األول من تــلك ا
امتـهـاناً لـلحـكومـة العـثمـانـية ومـساسـاً بالـسلـطة
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الـشـرعــيـة والـطـبـيـعـيـة اخملــولـة جلاللـة الـسـلـطـان
لـكته  إذ لـيست الواليـة األرمنية األعظم فى 

إال جزأ من أجزاء الدولة .
ولــقــد حـصــلت بــشــأن هـذا الــبــنـد والــبــنـود
األخـــرى بــعــد الــرفـض األول فى مــدة صــدارة
دولــتــلــو جــواد بــاشـــا الــصــدر الــســابق جــمــلــة
مـخــابـرات بــ وزارة فـخـامــة الـصــدر األعـظم

سعيد باشا وب سفراء الدول .
وأمـــــا مـن خـــــصــــــوص الـــــوالـى ووكـــــيــــــله
نـصـرف واحلـكـمدار  فـلم تـقـبل الـدولة إال وا
سلـم . وأما اجملالس أن يكونوا من األتـراك ا
الـقـضـائـيـة والـبــلـديـة والـبـولـيس األهـلى  فـلم
تعدل الدولـة فى بنودها شيأ  وأقرت على كل

ذكرة بشأنها . ما جاء فى ا
والـذى يــغـلـب عـلى الــظن أن رجـال الــبـاب
الــعــالى لم يــعــتـبــروا مــنــطـوق الــبــنـود اخملــتــصـة
بالـقضاء والبـلدية والـبوليس األهلى  لـعلمهم
أن الـــرجـــال الـــذين ســـيـــقـــبـــضـــون عـــلـى هــذه

الوظـائف سـينـتخـبـون باألغـلـبيـة من األهالى 
وحيث كانت األغلبية فى أرمينيا لغير األرمن
فال يــخــشى أن يـــكــون قــبــضــهم عــلى أعــمــال
ـصــلـحـة مــوجـبـاً النـقالب احلـكـومــة فى هـاته ا
نـــظــامى يــخـــشى مــنه عـــلى ســلــطـــة احلــكــومــة

العثمانية الشرعية .
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هـذه هى الـتعـديالت الـتى قـبـلت بـهـا الـدولة
العليـة بعد طول األخذ والرد  وأعلنت الدول
الثالث بقـبولهـا إياها  وقـد ذكرتهـا جرائد فـينا
كـــمـــا بـــســـطـــنـــهـــا هــــنـــا  ثم أظـــهـــرت تـــمـــام
ـا قـالـته جـريـدة « الـفـريه االسـتـحـسـان لـهـا  و

پريسه » فى تذييلها لها هو ما يأتى :
« إنه البــد  وأن يــتـم االتــفــاق بــ الــدولــة
الـعـلــيـة والـدول الـثالث عــلى هـذه الـتـعـديالت
ألنها فضالً عن كـونها غـاية فى الصواب  هى
ـكن أن تـطـلـبه دولـة أجـنـبـيـة من دولـة غـايـة مـا 

أخرى » اهـ .
وقـالت جريـدة « الـتاج بـالط » الشـهـيرة بـعد

ما ذكرت نص هذه التعديالت ما يأتى :
ـقـتـرحـات « وإنه لـو رفـضت إنـكـلـتـرا هـذه ا
الـتى كلـها صواب وعـدل  فالبد أن يـكون فى
نـفـسهـا مـقصـد آخـر تريـد قـضاءه من تـركـيا غـير

مسئلة إصالح أرمنيا اهـ .
وعـــلى هــذا الـــنـــمط كــانـت أقــوال اجلـــرائــد
األخرى  ولـكـنى اقتـصـرت علـى أقوال هـات
اجلريدت ألن كل العمود فى ـــــــــــــــــــــــــــ
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تــواتـرت األخـبــار اخلـصـوصــيـة والـعــمـومـيـة
عـلى أن األزمـة الـسيـاسـيـة احلـاصلـة بـ الـدولة
الــعـلــيــة من جـهــة والـدول الــثالث ( أو بـعــبـارة
أخـرى وإنـكـلـتـرا )  قـد آذنت بـاالنـفـراج عـلى
نحو ما نشرنـاه أمس فى رسالة مكـاتبنا الفاضل
ــعـنى أن الــدولـة الـعــلـيــة تـقـبل أن فـى فـيـيــنـا ; 
ـراقـبـة الـعثـمـانـية يُـخـابـر السـفـراء الـثالث جلـنة ا
الـعلـيـاء الـتى مـقـرهـا فى األسـتـانـة الـعـلـيـة بدون
وساطـة نظـارة اخلارجيـة العـثمـانيـة . وقد جعل
ــثــابـة هــذا لــيــكـون الــتــرخــيص بــهــذه اخملـابــرة 
س اشتـراك فى عـمل اللـجـنة ولـكن بـشكل ال 
سـلطـة احلكومـة الشـرعيـة  وال يوجب تداخالً
مــضــراً فى األعــمـال الــداخــلــيــة وقـد تــداركت
الــدولـة األمــر من كل وجــوهه بـاشــتـراط إقــامـة
راقـبة العـثمـانية وزير خارجـيتـها رئيـساً لـلجنـة ا
الـعــلـيــاء  حـتى ال يـكــون شـرط عــدم وسـاطـة
اخلـارجـيـة مـاسـاً بـكـرامـة احلـكـومـة  وال سـالـباً
شــيـأ مـن حـقــوقـهــا  وال عـنــوانـاً عــلى تـداخل
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أجنبى من وراء سياج احلكومة الرسمى .
ولقد رأيـنا أمس فى احـدى جرائد الـعاصمة
رسالة من األستانة العلية تشرح االتفاق اجلديد
الـذى اعـتـبــر مـوضـوع الــتـسـاهل بـ الــفـريـقـ

ط ما نشرناه فى رسـالة فينا نقالً اخملتلف علـى 
عن أشهـر جرائـدها  ثم رأيـنا كـتابـاً خصـوصياً
ورد ألحـد كـبـار ذوات الـعـاصمـة من صـديق له
ــسـئــلـة عــظـيم فـى دار الـســعـادة يــذكـر فــيه أن ا
ـتبـادل ب أوشـكت تنـتهى بـناء عـلى التـساهل ا

الـدولـة العـلـيـة من جـهـة وب إنـكـلـتـرا من جـهة
أخـــرى  بــعـــدمــا حتـــقــقت هـــذه أن الــدولـــتــ

الــروسـيـة والـفـرنـسـاويـة ال تــشـتـركـان مـعـهـا فى
عمل وسيلة إكراهية .

ـصادر كلها على نتيجة واحدة فاتفاق هذه ا
يدل عـلى صدق الـروايات  وعـلى اخلصوص
إذا كانت تـوجد أمارات أخرى ـــــــــــــــــــــــ.
وهذه روايـة الشـركـات أمس  بأن جـمـاعة من
ثـوار األرمن تظـاهـرت فى األستـانة الـعـليـة أمام

دار البـطريكـية باالحتـجاج ضد الـباب العالى 
ثل سئلة  عالمة كبرى على حتقق قرب انتهاء ا
تـلك الـنتـيـجـة الـسـلمـيـة احملـمـودة ; إذ لـو كانت
ـثل ذلك إنـكــلـتــرا بـاقــيـة عــلى عــهـدهــا األول 
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اإلصرار مـشـددة الـوطـأة فى طلـبـاتـهـا شادة أزر
ــا كــانت هــنــاك حــاجــة األرمن فى آمــالــهـم . 
ا لهـيـاج هاته اجلـمـاعة فى األسـتـانة الـعـليـة  و
كـان ثـم داع الحـتـجـاجـهـا أمـام دار الـبـطـريـكـيـة
بـــحـــركـــة تـــســتـــدعـى إطالق الـــرصــاص عـــلى

بعضهم وقبض البعض اآلخر .
والـذى يؤمـله العثـمانـيون الـصادقون اآلن 
هـو أن تنـفرج األزمـة السـياسـية الـدوليـة النـاشئة

ـثل مـا شــرحـنـاه قـبالً  ـســئـلـة األرمـنــيـة  عن ا
فـــيـــكــــون من وراء االتـــفـــاق الــــدولى اجلـــديـــد
اإلصالح الــذى تـتــمـنــاه لـبالد األرمن وجلــمـيع
مـالك احملروسـة  وتبقـى كرامة دولـتنـا العـلية ا
مــحــفـوظــة من جــهــة  وأن يــرشـد الــلَّه أحالم
أولــــئك الـــذيـن يـــثــــيـــرون حــــركـــات الــــفـــتــــنـــة
واالضـطــراب إلى الـهـدى  فـتـسـكن نـفـوسـهم
وتـطـمـئن خـواطـرهم  حـتى ال يـجـد أصـحاب
ـضـرة بالـدولـة العـلـية من أعـمـالهم األغراض ا
طــريــقــاً يـســلــكـونـه إلى الــتـفــريق وشق الــعــصـا
وتـعريض الـسـلطـنـة السـنـية إلى مـا تـكره ويـكره

محبو السالم من احلوادث .
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أهم مـا يتـداول فـيه اجلـمهـور اآلن ويـؤولونه
على حـسب أفـهـامهم وظـنـونـهم  خبـر تـفريق
الشـرطـة الـعثـمـانيـة فى األسـتـانة الـعـلـية لألرمن
تـجمهرين أمـام البطـريقخانـة  وقتله وجرحه ا
من قاوم منـهم  وثبت فى موقفه هذا ووصول
نـوس من جزر األسطـول اإلنكـليـزى إلى ميـاه 
األرخــبــيـل الــكــائــنـــة عــلى مــقـــربــة من بــوغــاز

للدردنيل .
ونـحن ال نـرى هـذين الـنبـأين نـفس األهـمـية

شـتغـل بأخـبار السـياسة  التى فـهمهـا بعض ا
بل الـذى يـغـلب عـلى الـظن أن الـذين جتـمـهـروا
أمـام دار البطـريقخـانة األرمـنية فى األسـتانة هم
ـنـحطـة من األرمن ال من أعـالـيهم من الـطـبـقة ا
كـن أن يكـون جتمـهـرهم لالحـتجـاج على وال 
الــبـاب الـعـالى كــمـا يـزعم روتــر  بل الـغـوغـاء
والــتــشــويش كــمـــا يــفــعل الــذين يــؤجــرون فى
االحتـفاالت العمومـية  إلجراء حركات عبث
وشذوذ اسـتكـمـاال للـنـظام  وذلك واضح من
ـتـظـاهـرين فى األسـتـانـة الـعلـيـة الـتى هى كـون ا
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مـركـز الـسـلطـة احملـتـرمة ومـحل قـوة احلـكـومة 
ـكن أن تـقـوم فـيهـا مـظـاهـرة من جـمـاعات فال 
األرمن التـى يعول عـليهـا  على أنه ال يـبعد أن
هـياج هـؤالء القـوم أمام الـبطـريكـخانـة األرمنـية
كــان ضـد نــفـس راعـيــهـم الـديــنـى ألسـبــاب لم
ا خشى حـضرته بادرة تصـلنا أنـباؤها لـآلن  و
ـتـجـمـهـرين األمــر طـلب من احلـكـومـة تـفــريق ا
وإجالءهم عن دار الــبـطـركــخـانـة  خــصـوصـاً
ـشـار إلـيه عاقل  وأن وأن حـضـرة الـبـطريـرك ا

ــفـاوضــة فـيــهـا  ــسـألــة األرمــنـيــة طـال أمــر ا ا
ـا كـبـارهم ) من فـأوجس صـغـار الـطـائـفـة ( ور
داخـلة السـياسية الـدينية عـدم التشديـد  وكثرة ا
على غـيـر طـائل  فانـقـلـبوا عـلـيه نـاقمـ فـهابه

ذلك وكان ما كان .
هــذا  إذا لم تــكن طى ذلك ســيــاسـة ثــابــتـة
ــطـال فى اقــتـراح بـعــدمـا طــال عــلى إنـكــلـتــرا ا

شددة . األسباب ا
ــكن لـلــكــاتب اجلـزم وفى كل األحــوال ال 
ــنـتـظـر بــالـسـبب احلــقـيـقـى قـبل أن يـرد الــبـريـد ا
وصوله إلينا فى هـذين اليوم  لكن يجدر بنا
أن نقول أن الشـرطة لم تفـعل إال ما يجب على
مـصـلـحـتـهـا الـعـمـومـيـة  ألن أمـثال عـمـلـه هذا

كـثيـر الـوقـوع فى إنـكـلـتـرا وفـرنـسـا وأمـيـريـكا 
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وكل بلد جترى فيه أمـثال هذا التجـمهر والهياج
ـصالـح اجلمـهور حـفـظاً لـلـنظـام الـعام وحـمـاية 

والرعية.
أما قول البـعض أن األسطول اإلنـكليزى لم
ـنـوس إال لـيُـهدد دولـتـنـا الـعـلـية . ـيـاه  يـحضـر 
ولتـرى إنكـلتـرا استـعدادهـا إلنقـاذ مطـالبـها بأى
وسـيـلـة جتـدهـا منـجـدة لـغـايتـهـا  فـهـذا يُـعد من
األقـــوال الـــصــبـــيـــانـــة وال يـــتــحـــدث بـــإمـــكــان
صــيـرورتــهـا إال مـن لـيس عــنـده ذرة من اخلــبـرة
احلــقــيـقــيــة فى مــاهــيــة الــدول ودقـة مــســلــكــهـا
ام الـسـيـاسى مع بـعـضـهـا  والذى لـديه أدنـى ا
بـحــرص إنـكـلـتــرا عـلى قــوتـهـا واحملـافــظـة عـلى
جنديتها يحتم أن ـــــــــــــ التقرب أسطولها من
الدردنيل وأن ـــــــ ( إذا يـحمـلنـا معـهم التـهديد
والوعيـد حال زمن هذه اإلرهابات ـــــــــــــــــــ
وانــــقـــــضى  ونـــــحن اآلن فـى زمن احلـــــقــــائق
مكنات  ألنـه فضالً عن بعد إمـكان اجتياز وا
األســطـول فى مــيــاه الـدردنــيل احلــصــ وفـوقه
ـــدافع واحلـــراقـــات وحتـــته الـــنـــســـافــات تـــلك ا
ــا يــجــعـل الــنــصــر وهــمــاً  فـإن والــتــربــيــد  
الروسيا أعـقل من أن تدع األسطول اإلنكليزى
يـحــتل مـيـاه األســتـانـة ويُـصــبح حـراً طـلــيـقـاً فى
نـتهى الـدردنـيل والبـسفـور إلى الـبحـر األسـود ا
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بأمالكـها على شطوطه وحصونـها البحرية التى
تـخاف أبداً علـيها من قـوة بريطانـيا البـحرية جتاه
تربص الروسية نفسها بقوتها البرية على حدود
أمالك إنكـلـتـرا بالـهـنـد العـظـيـمة  فـكـان احلذر
بــيـنــهـمــا مـتــبـادالً . هـذا  إذا قــلـنــا كـمــا يـقـول
اجلُهال أنه ال دارعة عندنا تساعد تلك احلصون

فى صد الهجمات عنها .
أمـا قـولــنـا إن إنـكــلـتـرا أحــرص الـدول عـلى
سـتر قـوتهـا وجـنديـتهـا  فـيؤيـده ما قـاله نـفس ا
غالدستون رسميـاً بأن اجلندى اإلنكليزى عنده
أثـمن مـن أن يُـعـرَّض إلى الـتـهـلـكـة والـضـياع أو
بعـبارة أخـرى أنه يُسـاوى مائـة ألف جنـدى غير
إنكلـيزى فتأمل  فـالدولة احلريصـة على قواها
وروحــهــا وقــوامــهــا ( وهى دوارعــهــا ) والــبـرة
بجنديتها الـواجبة صيانتها أتسرع بعمل مظاهرة
فعلـية من أجل أرمينـيا واألرمنيـ وهى العارفة
أن أرمـينيـا لو سُلـخت من سلطـان الدولة الـعلية
الـعـثمـانـيـة  لـكانت نـصـيب الـروسـيا خـصـمـها
األلـد وعـدوهـا الـذى ال يـغــفل ? هـذا مـا نـقـوله
بـاالختصـار تارك ألصـحاب العـقول السـليمة

ــسـألــة الــتـى كــثــرت فــيــهـا  احلــكم فـى هــذه ا
واتـسع لألوراق مـجـال حتيـيـرهـا ونـهايـتـهـا سلم

وسالم وخير ووئام ـ إن شاء اللَّه .
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أمـــضى اجلـــنـــاب اخلـــديـــوى الـــعـــالى أمس 
ـنتـزه الـعامـر وسيـشرف والـيوم أيـضـاً فى سراى ا
هــذه الــلـيــلـيــة سـراى رأس الــتـ الــعـامــرة وغـدا

يرأس جلسة مجلس النظار .

WOKF « W Ëb «

WOM —_« W Q *«Ë

قدمت مؤخراً نظارة خـارجية الدولة العلية اليحة
إلى الـدول تـتـضـمن اهـتـمامـهـا اهـتـمـامـاً فـريـداً بـشأن
اإلصالحـات فى الواليات األرمنيـة ثم أظهرت بها
ـنـافـرة ــبـنـيـة عــلى ا أكــثـريـة من تــصـرفـات إنـكــلـتـرا ا
ـوقـعـة ـنـاحـرة  وطـلـبت من الـدول ا ـعــاكـسـة وا وا
على عُهدة برل إرجـاع إنكلترة عن اخلطة العدوانية
التى اتخذتـها دستوراً لتـرويج سياستهـا فى مصر غير
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أن الــدول لم تــعــر هـذه الاليــحــة جـانـب األهـمــيـة 
ــســألـة األرمــنــيــة فى حــاجـة وذلك العــتــقـادهــا أن ا
لإلصـالحــات الــســـريــعـــة اإلجــراء ; ولــذا قـــد نــظَّم
شـكَّل فى األسـتانـة العـليـة لهـذه الغـاية الـقومـسيـون ا
ـسـيـحـيـ من الـتـمـتع اليـحـة جـديـدة  وخـوَّل بهـا ا
ـدنــيـة والــديـنــيـة ولم بــجـمــيع احلــقـوق اإلداريــة وا
ـراتب الـعالـية يـحرمـهم إال من الـوصول إلى بـعض ا
ـراتب ـتـصـرف  أمــا مـا دون ذلك من ا كـالــوالى وا
فــلـهـم احلق بــنـوالــهــا  ولم يــكن هــذا احلــرمـان عن
ــا كـان عـدد مـقــاصـد يُــراد بـهـا الــتـفـضــيل  كال بل 
سـلـم فى أرمـيـنـيا يـزيـد كثـيـراً عن عدد الـنـصارى ا
حتـى يُقـال أنـهم يبـلـغون ذهـاء الـثُلـثـ . لم يكن من
ـسـيـحـي ـتـصـرف من ا الـعدل أن يـكـون الـوالى أم ا

غـيـر أن سـفـيـر إنـكـلتـرا قـد اعـتـرض عـلى هـذا الـقول
ـقيم فى الـواليات األرمنية  لذعمه* أن األتراك ا
ـا هـم لـيس من أهل الـبالد األصــلـيـ بل من الـتـتـر إ
والـشركس والكـرج وغيـرهم الذين هـاجروا بالدهم

حينما استولت عـليها الروسية وهرعوا إلى أرمينيا 
وأن لألرمن حق األفضلية عليهم  بل على األكراد
الذين ال يُـعـرف لهم لـآلن وطـنيـة وال يـخفى مـا بـهذا
الـقــول من الــركـاكــة والـضــعف  ألنــنـا إذا اعــتـبــرنـا
احلـقيـقـة وجب علـيـنا أن نـعـتبـر كل موجـود مـقيم فى
ـا كان ـمالك احملـروسـة من أخص أبـنائـها  ولـكن  ا

* الصحيح : لزعمه.
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لإلنكليز أيادٍ قوية فى دواير السفارات األوربية  قد
اعــتــبــرت ســفــراء الــدول مـلــحــوظــات إنــكــلـتــرا من
االعـتـراضـات األسـاسـيـة ووافـقـتـهـا عـلـيـهـا . وعـلى
هـذا طـلــبت من الـبـاب الــعـالى تـعــديـلـهـا وجــعـلـهـا
ـكن لـلـبـاب مـقـاربـة لـرغـائب الـدول األمـر الـذى ال 

الـعـالى إتـمامـه  وذلك بـالنـسـبـة حلـقـوق األكـثـرية 
ألنه إذا ســلم تـســمــيـة والـى مـســيــحى فى الــواليـات
ـسـلـمـ الذين األرمـنـيـة يـكـون بهـذا أضـاع حـقـوق ا
يفـضلون تـضحـية كل شئ لـديهم عزيـز على سـلبهم
ــقـدسـة  وبــعـبـارة أخـرى يــفـضـلـون هـذه احلـقـوق ا
ــــيل إلى جــــانب الــــنــــشـــوذ عـن جـــادة الــــطـــاعــــة وا
الــعــصــيــان إذا مــا رأوا أن الـدولــة تُــحــاول إضــاعـة

حقوقهم امتثاالً لرغائب الدول.
ركـز احلرج الـقائـمة فيه ـة ا ـا كانت إنكـلتـره عا و
الدولة أمام رعاياها اغتنمت هذه الفرصة واستعانت
ـظـاهـرات الـعـدوانـيـة إلجـبـار الـدولـة الـعـلـيـة عـلى بـا
قبول اقتراحاتها التى يعتبرها العارفون مقدمة لظهور
ــمــالـك احملــروســة  فـــأمــرت بــإرســال الــثــورة فـى ا
ـتوسط بـجزيـرة محـاذية ـاخر فى الـبحـر ا أسطـولـها ا
ــذكـور فـى تـلك لــلــدردنـيل  فــتــجــمع األسـطــول ا
الــنــقــطــة حــتـى بــلغ عــدده ١٧ دراعــة  فــأوقع هــذا
التظـاهر بـعض اإليجـاس فى أفئـدة الرجـال اخمللوعى
تعودة على القلوب  ولكنه لم يرع القلوب القوية ا
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التـهويالت اإلنـكلـيزيـة  وذلك لعـلمـها أن مـا يفـعله
ـظـاهـرات الـعـدوانـيـة لم يـكن مـطـابـقاً اإلنـكلـيـز من ا
لرغائب سـائر الدول التى ال تـسمح إلنكلـترا بإشهار
ـسئـلـة األرمـنـية الـسالح عـلى الـدولة الـعـلـيـة ألجل ا
الــتى هى من خــصـاصــهـا وحــدهــا وال يـحق لــلـدول
داخـلة بها إال على صورة حبـية غير أن الطمع قد ا
ــفـاســد تُــحـاول بــواســطـته فــتح إلنــكـلــتــرا بـابــاً من ا
الوصول إلى مـتمـناهـا . وهل الدولة الـعلـية ال جتهل
ـطــامع اإلنـكــلـيـزيـة ذلك ? وتـسـعـى جـهـدهــا بـدفع ا
بــالـتى هـى أحـسن  ألن الــظــروف ال تُـســاعــد عـلى
رفض اقتراحات الدول بـالكلية . كـما إنها ال تسمح
بالتسـليم إلى درجة تغيظ األمة التى ما ذالت * تشعر
بـاســتـقاللــهـا  فـإذا مــست حـاشــيـات األمــة بـضـغط
الدول عليها خـسرت كرامتهـا  وباتت عُرضةً للذل
والـهــوان فال يـخـفـى مـا بـهـذا مـن األضـرار  فـالـلَّه
نسـأل أن يزل عـنا هـذه الضـبـابة  ويُـبدد عن سـمائـنا
غــيـوم االسـتــبـداد  ويـجـلـى عـلـيـهــا شـمـوس األمن
ــنه كـرمه ويـحــرس لـنـا الـعــرش احلـمـيـدى والـسالم 

وان . العظيم ما أشرق النيران وتعاقيب ا

* الصحيح : زالت.
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UOMO —√Ë ÊUDK «

دخل ابن شـهـاب عـلى الـولـيد
ــلـك فـــقــال : يـــا ابن ابن عـــبـــد ا
شـهــاب  مـا حــديث يــحـدثــنـا به
أهل الشـام قـال : ومـا هو يـا أمـير
ؤمـنـ ? قال : حـدثـونـا أن اللَّه ا
تـبـارك وتـعـالى إذا اسـتـرعـى عـبداً
رعـيــة كــتب لـه احلــسـنــات  ولم
يكتب عليه السيئات قال : كذبوا
ـؤمــنـ . أنـبـى خـلــيـفـة يــا أمـيــر ا
أقــرب إلى الــلَّه أم خــلــيــفــة لــيس
بـنـبى ? قـال : نـبى خـلـيـفـة قـال :

* آية قرآنية.

ا ال شك فيه  قال اللَّه تعـالى لنبيه داود : ( يا داود إنا جعلناك ؤمن  إن أحدثك يا أمـير ا
خليـفة فى األرض  فاحـكم ب النـاس باحلق  وال تتـبع الهوى  فـيضلك عن سـبيل اللَّه
ــا نـســوا يـوم احلــسـاب ) * يــا أمـيـر إن الـذين يــضـلــون عن ســبـيل الــلَّه لــهم عـذاب شــديـد 
ؤمن هـذا وعيد الـلَّه لنبى خلـيفة  فـما ظنك بخـليفـة غير نبى ? وجـاللة السلـطان عبد ا
احلميـد الثانى خليفـة  إال أنه ليس بنبى  فمـا بقول فى وعيد الـلَّه تعالى : إذ هو ال يحكم
سـألة األرمنيـة طبق ذكرها األرض  وهاجت من ب النـاس باحلق بل يتبع الـهوى . هذه ا
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أجـلـها الـدول وترتـبت األسـاطيل
ـنوس فى اإلنكـلـيزيـة على مـيـناء 
الــــــدردنـــــــيل  وهـــــــاج احلــــــزب
الــعـسـكـرى  وأصـبـح الـسـلـطـان
يخـاف على سراى يـلديـز والباب
الـعــالى من أن يــنـســفــهـمــا أهـالى

مكيـدونيـا وأرميـنيا بـالديـناميت 
حـتى ال تـعـود قــوارب الـنُـزهـة إال
بـعـد أن تــفـتش  وحــتى أطـلـقت
طــوابى األسـتــانـة مــدافـعـهــا عـلى
مـركب نُـزهـة فـدمـرتـهـا ; إذ خُـيل
لــهم أنــهـا حتــمل الـعــدو  وحـتى
هــاج األرمن أمــام الـبــاب الــعـالى
فـذُبـحوا وجُـرحـوا وسجـنوا . بل
ا يئس األرمن من صالح حالهم

قام اإلنكلـيز يجـمعون األموال 
وأرســــلــــوهم إلـى ســــفــــيــــرهم 

ـساك الذين لم يذوقـوا اخلبز من ٣ أشهر  فـأرسلها إلى القـنصل فى أرمينيـا لتوزع على ا
ـرسـلـ . هذه حـالـة األرمن والـدول تُـطـالب الـباب وهم عُـراه  فـمـنعـهم احلـاكم وطـرد ا
الــعـالى بـقـبـول اإلصالح  وهـو مــصـر عـلى اإلبـاء حـتى صـرنــا نـخـاف أن يـتـظـاهـر احلـزب
العسكرى  وتنـهض األمة  وأن تضطر أوربا إلى الـعمل  والسلطان مع كل ذلك ال هم
ـطــبـوعـات فى األسـتـانــة بـالـوسـامـات  ألنـهم لـه إال اإلحـسـان عـلى مـراقــبى الـصـحف وا

ضـيـقـوا علـى الصـحف احلـرة  بل ال هم له إال االعـتـنـاء بـراحـته واحلـرص على سـالمته 
واألمـة فى يـأس شـديـد والــدولـة فى خـطـر عـظـيم  وهـو فى مــركـزه كـخـلـيـفـة وكـسـلـطـان



≤¥π

مـسـؤول عن راحـة اجلمـيع . هال
ذكـــر الــســـلـــطــان أن عـــبـــيـــد الــلَّه
الـعــمـرى لـقـى هـارون الــرشـيـد ?
فقال : يا هارون  كم ترى ههنا
من خـلق اللَّه  قـال ال يـحصـيهم
إال الـــــلَّه  قـــــال : اعـــــلم أيـــــهــــا
الـرجل إن كل واحـد يُسـئل عن
خـــاصــــة نـــفـــسـه وأنت وحـــدك
تُسئـل عنهم كـلهم  فانـظر كيف
تـكـون ? وإن أحبـبت أن تـعرف ?
مـاذا يـفــعل الـســلـطـان ? ومن هم
رجــال شــوراهُ ? فــاقـــرأ مــا أنــقــله
إلــيك عن رســالــة فى الــبــال مــال
غـازيت من مـكاتـبهـا فى األستـانة
 قــال : خــشى الــقــوم أن تــفـعل
إنكلترا ما تقول  فعقدوا مجلساً
 فــصــرح الـغــارى عـثــمـان بــاشـا
ودرويش بـاشـا بـوجـوب تـفـضـيل
احلـرب عـلى اخلــضـوع لـلــمـراقـبـة
األوربـيــة فـأجـابـهـمـا راغب بك

ثانى ياوران الـسلطان بـقوله : « سحقـاً لهؤالء اإلنكـليز أين يذهب نـفوذ السراى إذا قـبلنا
راقـبة األوربـية? » فقـال دالى فؤاد بـاشا ـ من شُـجعان قـوَّاد األتراك : «كم يـقتـضى لرضا با
ـدة لـيس لـديه بـاشـا  لـيـجـمع جـيـشه ? لـنـفـرض مـدة شـهـر  فـإذا جـمع اجلـيش فى تـلك ا
بنادق لـرديفه أو جياد جلـر مدافعه  بل أين أسطول حـسن باشا ? وأين قواربهُ الـتوربيدية ?
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بـل أين زكـى بــــــاشــــــا وبـــــــنــــــادقه
السريعـة الطلقات ? وأين معدَّات
الــــــــــدفــــــــــاع عـن الــــــــــدردنــــــــــيـل
والبوسـفور? أين احلرس القوى?
ــدافع الــتى يــنـتــظـر أن وأين هى ا
حتـــمى دائــــر األســـتـــانــــة? كالَّ يـــا
صـاحــبى الـدولـة تــعـلــمـان أنـنى
رجل حــرب وأشــهى إلىَّ الــطـعن
والضـرب  ولـكـنـنى أعـلم كيف
يـجب أن تكـون ? ومتى يجب أن
تُشـهر أنـنـا لسـنا عـلى أهبُـة احلرب
والكـفاح ? وما عليـنا إال أن نتدبر
طــريــقــة أخـرى  لــلــتـخــلص من
ـكـاتب : هـذه الــورطـة »  قـال ا
«ويلوح لى أن سـعيد باشا الصدر
األعظم ميال إلى إصالح احلال
لتعيش الدولة براحة  ولكن أنَّى
له ذلك بوجـود أمثـال حسن بـاشا
ناظر البحرية  وتوفيق باشا ناظر
الــنــافــعــة  ونــظــيف بــاشــا نــاظـر

ـالــيــة ورضــوان بــاشــا ومـا وراءهـم من الــيـاوران واألعــوان الــذين يــســتــحــيل حــصـول ا
ـالى بـوجـودهم ? واجلــاهل من يـزعُم أن الـسـلـطــان يـجـهل هـذه األمـور  فـهـو اإلصالح ا
ـال الذى يحـصل علـيه الياور راغب أمـورين إن أكثر ا ـعرفة . ويـقول كبـار ا يعرفـها حق ا
بك ينـتـهى فى احلـقيـقـة إلى جيب الـسـلـطان اخلـاص  وأن األمالك الـواسعـة الـكائـنـة باسم
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راغب بك الـــذى ال يـــزيـــد راتـــبه
األصــلى عــلـى ٣٠ لــيــرا شــهــريــاً
كـلهـا خـاصـة بالـسـلـطان  وعـبـثاً
تــســعى الــدول وراء اإلصـالح مـا
دام اخللـل فى السراى . واألولى
بـالـدول أن تُـصـرح لـلـسـلـطـان أنه
يــســتــحــيل حتــســ احلــكــومــة مــا

دامـت الــــــــرشـــــــــوة ســــــــائــــــــدة 
واجلاسوسية أساس كل عمل» .
ـــــــراسـل أن أحــــــد ثـم ذكـــــــر ا
مـشـاهـيــر أطـبـاء الـفـرنــسـيس تـأثـر
كـثيـراً من مـنظـر الـسلـطـان  وهو
عـائــد من الــسالمـلـك  فـتــمـكن
من الدخول عـليه واالجتماع به
ثم خــــرج وهــــو مــــقــــتـــنـع تــــمـــام
االقـتـنــاع. أنه ال يـبـقـى فى حـالـته

احلـاضـرة أكـثـر من سـنـة واحدة 
ثم تـكلم مكاتب الـبال مال عن اخلـلع ووجوبه إلى أن قال : « أحـسن ما نفعـله هو أن نعزز
ـتوسط  ونوطد قـدمنا فى مـصر  ثم نحـتل البصـرة فى بغداد إذا لزم أسطـولنا فى الـبحر ا
األمـر  ونضـمن اخللـيج العـجمى  ثم يـكون لـنا ولهم شـأن» انتـهى ملـخصـاً . والسـلطان
يـرى كثـرة األعداء فى الـداخل واخلـارج ويشـعر بـوفرة عـدد أخـصامه  وال يـنجـو من سوء
ؤمن : كيف حال احلال . ولكن قيل دخل زياد على عمـر بن عبد العزيز فقال له أمير ا
رجل له خصم ألـدّ ? قـال : سئ احلالـة . قـال : فإن كـان له خصـمـان ألدّان . قـال : أسوأ
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حالـة . قـال : فـإن كـانـوا ثالثة .
قــال : ال يــهـــنــيه عــيش  قــال :
زيــاد فـو الــلَّه مــا من أحــدٍ من أمـة
مـــحــــمــــد إال وهـــو خــــصـــمك .
كـذلك الـسـلطـان عـبـد احلـمـيـد ما
ــســلــمــ إال وهــو من أحــد من ا
خــــصــــمه  ألنـه أنــــزل مــــكــــانـــة
اخلالفــة وحـط من مــقـــام الــدولــة
اإلسـالمـــيـــة  ومــــا من أحـــد من
سـيحـي وسائـر الرعـية إال وهو ا
خــصـمـه  ألنه ال يـؤمــنــهم عـلى

حـياتـهم وأعـراضهم وأمـوالهم 
فكيف يهنأ له عيش? .
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ـسـئـلـة يـتـسـاءل الـقـراء عـمـا يـكـون من أمـر ا
األرمـنـيـة  وقـد وصـلت إلى هـذا احلـد . ولـقد
رأيـنـا الــذين يـكـبــرون الـوهم ويـتــأثـرون بـبـوادر
احلوادث  قـد انـدهشـوا فى األيـام األخـيرة من
أخــبـار حــوادث الــثـورة األرمــنـيــة فى األسـتــانـة

ـصـير  العـلـيـة  وتوقـعـوا شـر العـاقـبـة وسوء ا
وأكـثـروا من حـسـبـان تـداخل الـدول فى أحوال
ـــمــلــكـــة  كــأنــهم يـــحــســبـــون أن احلــركــات ا
الـثـورويـة األرمـنـيـة لم تُـدبـر إال لـتـمـهـد الـطـريق
للـتـداخل األجـنـبى . ولكـنـهم لـو تـغلـبـوا قـليالً
عـلى عـواطف االنفـعـاالت الوقـتـية  وتـفـكروا
فى أن لـلـسـيـاســة الـدولـيـة حـدوداً ال تـتـخـطـاهـا
ولـلدول بـ بـعضـهـا والـبعض حـقـوقـاً البد من
احـتـرامهـا ولـو بلغ الـتـحامل من إحـداهـا على
األخـــرى غــايــتـه  أو ولــو تــنـــاهت واحــدة فى

ا أخذتـهم احليرة  الضـعف وأخرى فى القـوة 
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ـثـل مـا واســتــهـوت بــهم انــفــعــاالت احلــوادث 
شـاهـدنـاه عـنـد الـكـثـيريـن الـذين حـكم بـعضـهم
احلـكم البات  بأنه ال سـبيل إلى خروج الدولة
العلية من الورطة التى سقطت فيها إال بتضحية
الـكثـير من حـقوقـهـا واإلغضـاء عن جزء عـظيم

من حقوق الدول الشرعية .
عـلى أن الــذين غـلب عـنــدهم حـكم الـعـقل
عــلـى فــعل الــنــفس واحلس  رأوا أن فى شــدة
األزمــة انـفـراجــهـا  ومـن تـوتـر حــبل احلـوادث
ارتـــخــاءه  ولـــذلك حـــكـــمــوا بـــأن األرمن لم
يـحـسـنـوا صــنـعـاً ألنـفـهـسم  ولـم يـفـعـلـوا شـيـأً
يقـوى مطالبهم  ويضـعف من احتجاج الدولة
العلية أمام الدول  بل األمر بعكس ذلك على

ستقيم . اخلط ا
ولقـد ذكرنا أمس شـيأً من تفـاصيل احلوادث
األرمــنـيــة الـتـى جـرت يــومى االثــنـ والــثالثـاء
اضـي فى األستانة العـلية ــــــــــــــــــ مطلوبة ا
أتينـا فيـها عـلى ملـخص روايات روتـر وهافاس

التلغرافية  ثم أردفنا تلك التفاصيل .
«ونــحن إذا اعـتـمــدنـا عـلــيـهـا  أو اعــتـمـدنـا

على أخبار شركـات روتر وهافاس التلغرافية 
نـحـكم حـكـمـاً صـحـيـحـاً بـأن األرمن قـد أسـاؤا
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بهـذه احلركة إلى أنفـسهم  وقصروا من حجج
الــدول األوربــيـــة فى االنــتــصـــار لــهم  ألنــهم
أثبتـوا أنهم النازعـون إلى الفتنـة والشر حتى فى
عـاصمـة الـسـلـطـنـة الـسـنـيـة  وعـلى مـشهـد من
جـميع سـفـراء الدول والـعـناصـر األوربـية  فال
حتتـاج تعـدياتـهم اجلديـدة إلى حتقـيق جلنـة دولية
وال تــفـتــقــر إلى أخــذ ورد بـ الــدول األوربــيـة
والـبـاب الـعـالى  ألن احلـوادث نـفـسـهـا نـاطـقـة
سـؤليـة عـلى من تكـون حاكـمة بـالعـدل على بـا

اجملرم » اهـ .
هــذا مــا نـشــرنــاه بــاحلــرف الــواحـد فـى عـدد
أمس وقــد قـلــنــاه اعـتــمـادا عــلى أنه ال تــوجـد
دولـة عـادلـة فـى األرض  تُـبـرر فـعل فـئـة شـور
ـلـكـة كـبـيـرة كمـمـلـكـة آل عـثـمان فى عـاصمـة 
ـقـصـد اإلخالل بــالـنـظـام وإيـجـاد االضـطـراب
والـف كـما فعـلت جمـاعة األرمن فى األسـتانة
الـعلـية حـيث انتـشرت األلـوف من هذه الـطائـفة
شاكـيـة السـالح  تقـتل أو تـهدد كـل من قابـلـها
فهوم عقالً  وطبعاً سلم . فـكان من ا من ا
ــنــتـصــرة لألرمن أن الـدول الــثالث األوربــيــة ا
والطالبـة منح امتيـازات جديدة لهم  البد وأن

تـرغب عن تـعـضـيـدهم وتـتـبـرأ من أعـمـالـهم 
سـؤلـة عن فظـائع األرمن أمام وإال كـانت هى ا
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الـــعـــدل والـــتــاريـخ . ولـــقـــد جـــاءت األخـــبــار
ا اسـتنتجناه وصرحنا به التلـغرافية اليوم مؤيدة 
فى صـباح أمـس  حيث لم يـنـقض الـيـوم حتى

جاءتنا شركة روتر بتلغراف هذا تعريبه .
لوندره فى ١٥ أكتوبر سنة ٩٥

الرأى العام هنا مُجمع على أن األرمني قد
ا حـولوه عـنهم ثبـطوا كـثيـرا عن عزائم الـدول 
من إمــيـال أوروبــا  عــلى الــرغم من الــفــظـائع
التى استعملها بوليس األستانة لقمع ثورتهم .
ـــنــدوبــيــ وقـــد ثــبت من مـــصــدر ثــقــة أن ا

األجـــانب فى جلـــنــة حتـــقــيق حـــوادث ســاســون
ـذابح والـفـظـائع  قـد بُـولغ حـقـقـوا أن أخـبـار ا

فيها مبالغة عظيمة اهـ .
هـــذه روايـــة شــــركـــة روتـــر الـــتى وردت من
لــنــدرة مــســاء أمس  ونُــشــرت فـى الــعــاصــمـة
صـبـاح الـيــوم  ويـؤخـذ مـنـهــا صـراحـة عـ مـا
ـــاضى  من أن األرمن قــد قــلـــنــاه فى الــعــدد ا
أسـاؤا إلى أنـفـسـهم وقـصـروا من حـجـج الدول

األوربية فى االنتصار لهم .
وفـضالً عـمـا تقـدم  فـإن الـفقـرة الـثـانـية من
عـنى سبق فى هذه الـرواية الـتى جاءت تـكـراراً 
ا احدى روايـات هذه الشـركة أمس  ومـؤيدة 
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سئلة قلـناه  منذ قـامت ثورة أفكار اإلنـكليز بـا
األرمنية ونقـلناه عن أحد الـثقات من حديثه مع
أحـد مندوبى الـدول األجنـبية فى جلـنة التـحقيق
الــدولــيـة  تــشــعـر بــأن إنــكــلـتــرا أخــذت حتـول
سئلة األرمـنية عما كانت مجرى سياستـها فى ا
عــلــيه وجــهــتـهــا . بل أنــهــا تــدل عـلـى انـقالب
عظيم فى سياسـة بريطانيا التى كانت فى أحرج

واقف قبل ظهـور حوادث األستانة األخيرة  ا
تـنــتـظــر أى فـرجـة لــلـتـخــلص من الــورطـة الـتى
اضية انساقت إليهـا بيد وزارة اللورد روزبرى ا
من جهة والسفـير اإلنكليزى احلالى لدى الباب

العالى من جهة أخرى .
ــكن أن يُــقـال أن ســاعـة ــثـال  وعـلى هــذا ا
انــفــراج األزمــة الــدولــيــة األرمــنـيــة قــد دنت أو
جـاءت  وإن الـدولـة الـعـلـيـة سـتـخرج مـن هذه
األزمــة غــيــر مــضـيــعــة حــقــاً وال فــاقــدة كــرامـة
سـلــطــتــهـا الــشــرعـيــة  وإن الــتــاريخ البـد وأن
يـؤاخذ الذين كانوا الـسبب فى إحداث كل هذه
الـقالقل الــتى كـان يــخـشى مــنـهــا أن جتـر الـبالء

العظيم على السالم العام فى العالم .
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هـذا وقــد وعــدنـا حــضـرات الــقـراء أمس أن
نــوافـيــهم بــخالصــة الــكــتـاب الــذى بــعــثه أحـد
الـذوات فى األسـتانـة العـليـة لـعظـيم من عظـماء
القـاهرة  يذكر فيه مشـاهداته وبعض معلوماته
من احلـوادث األرمـنـيـة الـتى جـرت هـنـاك يـومى
ـاضــيـ  فـنـأتى اآلن عـلى االثـنـ والـثالثـاء ا

تلك اخلالصة :
تــضــمن هــذا الـكــتــاب الــذى نــحن بــصـدده
الكالم على كيفـية تشكيل الـفرق الثوروية التى

أقـامت الـهـيــاج فى جـهـات الـســلـطـان أحـمـد 
وآت ميدان والـسركجى وبـاب عالى جاده سى
إلخ. وهم شــاكـــو الــسالح الـــنــارى واألبــيض
ثل مـا جاء أمـس فى رسالـة مكـاتبـنا  ويـؤخذ
من الــروايــتــ أن الــثـــوار كــانــوا مــتــفــرقــ فى
ـديـنة  كـمـا أنهـمـا أجمـعـتا جهـات كـثيـرة من ا
عـلى أن مـركـز احلـركـة ومـحـور الـثـورة كـانـا فى
جـهـة . «قـوم قـبـو» حـيث تـوجـد الـبـطـريـقـخـانة

األرمنية .
وقــــد زاد الــــكــــاتـب اإلطــــراء عــــلى تــــيــــقظ
الـبولـيس وعـظيـم إقدامه الـلـذين تـكفال بـإطـفاء

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ dÐu² √ ∂ bŠ_« ¨ ±∂∏∏ œbŽ
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نــيـــران الــثـــورة فى أقــرب وقـت  وذكــر أنه لم
يقـتل من رجال الـبولـيس عدا الـبكبـاشى ثروت

بك إال ثالثة أنفار .
وذكـر أن الــضـابــطـة كـانت أشــعـرت بـتــدبـيـر
الـفـتــنـة من صـبــاح يـوم االثـنــ  وعـلـمت من
مـصـادر مـخـتلـفـة أن الـثـوار يريـدون أن يـحـدثوا
حـدثـاً عظـيمـاً فى الـباب الـعـالى  حيث تـآمروا
عـلى قـتل كل من رأوه فـيه من الـوزراء ورجـال
وظـف  ولـذلك اجـتمع نـحو ٨٠٠ الدولـة وا
نـفس مـتـسـلـحـ  وانـقسـمـوا فـرقـتـ واتـفـقوا
على أن يـكون الـباب العـالى ملـتقـاهم . وعلى
ـعـلــومـات الـتـى حـقـقــتـهـا احلــوادث بـعـد هــذه ا

اتخذت إدارة الـضابـطة االحـتياطـات الكـافية 
وأقـــامت حــول دائـــرة الـــبــاب الـــعـــالى احلــرس
الـعــسـكــرى واجلــنـدرمــة الـســوارى وفى داخـله
الــبــولــيـس  وصــدرت األوامــر بــأن ال يــدخل
ذلك اليـوم غير مـوظفى الـدواوين التى فى هذه

الدائرة .
ــا ال ـــــــــــــــــــ وبــعـــد أن شــرح الــوقـــائع 
شاهدة عما جـاء فى رسالة مكـاتبنا أمس ذكـر ا

اآلتية حيث قال :
ولــقــد شــاهــدت عــلى الــكــوبــرى مـن جــهـة
إسـتـانـبـول بعـد ظـهـور يـوم االثـنـ خـلـقـاً كـثـيراً
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وعـسـاكـر  قـد قـبـضـوا عـلى مـئـتـ من األرمن
البسـ عن بكـرة أبيهـم مالبس الفـعلـة كرجال
ـطافئ . وضـعوهم فى عـربـات مقـفلـة بعـد ما ا
قـيـدوهم بـاحلـديـد  وأرسـلـوهم إلى الـضـابـطـة
محاط باحلرس من العساكر . وجميع هؤالء
ــبــاركـة كــانــوا مــتــقــلــدى األســلــحــة عــلــيــهــا ا
اإلنـكـلـيـزيـة من طـرف واحـد ( وال يـدان تـكون
جـمـعــيـة الـثـورة األرمـنـيـة هى الـتى جـلـبت هـذه
األســلــحـــة من أحــد مـــعــامل اإلنـــكــلـــيــز عــلى
حـســابـهـا) . وفـضالً عـن ذلك  فـقـد كـان كل
واحــــد من األرمن يــــحـــمـل مع الـــذخــــيـــرة من
ـا سئـلوا الـرصاص خـمس لـيرات عـثمـانـية . و
عن حمل هـذه النقـود بكميـة متسـاوية  أجابوا
بـأنـهم أعـدوهـا نـفـقـة دفـنـهم إذا اسـتـشهـدوا فى

سبيل نوال أمانيهم .
وقـد ختـم الكـاتب خـطابـه بأن الـهـدو أصبح
عاماً فى يوم األربعاء  ولكن الذى يُخشى منه
اآلن أن تقوم الصفتا ( العلماء والطلبة ) لألخذ
بـثأر قـتـيلـهم من األرمن ; إذ هم اآلن يـطـوفون

دينـة كمن يـنشـد ضالته  بعـصيـهم فى أنحـاء ا
ولكن احلـكومة قبضت على كـثير منهم ورجال
البوليس منبثون اآلن حتى ال يدعوا فى يد أحد

منهم عصا أو أى آلة ضاربة اهـ .
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هــذه خالصـة الـتــفـصـيـالت الـتى جـاءت فى
ذلك الـكـتـاب  ونـحـن نـعـد الـقـراء بـأنـنـا كـلـمـا
عثـرنـا عـلى ذكـر شئ من هذا الـقـبـيل لم نـذكره

قبل أن نأتى به إفادة لهم .
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نقل دولتلـو رؤف باشا والى معـمورة العزيز
أن والية أرضرم ( ولعـله يكون فى هذا الـتعي
ـــطــالـــبــ بــعـض احلــاجـــة من وســـائل إقـــنــاع ا

بـاإلصـالحـات األرمــنــيــة  ألن دولــتــلـو رؤف
شهورين بـاالستقامة باشا من الرجال األكـفاء ا

واحلزم ) .
يصل مـسيـو باشا الـذى عُيَّن سـفيـراً إليطـاليا
لــدى الــبـاب الــعــالى إلى مــقـر وظــيــفـته فى ٢٠

اجلارى .
نقـلت اجلـرائـد التـركـية عـن جريـدة الـبوست
اإلنكـلـيزيـة خـبراً مـؤداه أنه لم كـان السـيـر كرى
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سـفــيــر إنــكـلــتــرا فى دار الــسـعــادة أحق ســفـراء
رجح أن اإلنـكـليـز احلـاضـرين بالـتـرقى  كـان ا
يُعَّ هو مكان السير ماليت فى سفارة برل .
قــدم عـلـى األسـتــانـة الــعـلــيـة ســمـو الــبـرنس
ألـــبــردولـم لــيــزبـــيك هــولـــســ ابـن عم جاللــة
ــقــابــلــة احلــضــرة ــانــيـــا وحــظى  إمــبــراطــورة أ
الـسـلطـانيـة العـلـية الـتى أهدته الـنـشان الـعثـمانى
ــرصع  وأهــدته أيـــضــاً بــالــنــيــشــان اجملــيــدى ا
ــــــــــــــــــــــــ عـــــلى جـــــنـــــاب الــــكـــــونت دى
جـيـورمه ابـن أخى الـبـارون دى جـيـورمه سـفـيـر
ـانيـا لدى الـباب الـعالى وبـالنـشان اجملـيدى من أ
الدرجت الرابـعة واخلامسـة على بعض الرجال
الـذين كــانــوا فى حـاشــيـة الــكــونت دى فالنـدر

عند زيارته دار اخلالفة .
ــــاضى حــــضـــرة تــــشـــرف يــــوم اجلــــمـــعــــة ا
ـونسنـيور بونـتى سفيـر احلضرة الـبابوية فى دار ا
ثـول لـدى جاللة الـسـلطـان األعظم الـسـعادة بـا
بـــصـــفــة رســـمــيـــة عـــلى أثــر حـــضـــوره حــلـــفــة

السالملك .
صدرت اإلرادة السـنية بتـنفيـذ االتفاق الذى
ا عُـقـد بـ الـدولـة الـعـلـيـة وحـكـومـة الـصـرب 

يتعلق بالقنصليات .
ــكــاتب اإلعــداديــة والــرشــديــة فى بــعــثت ا
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األستـانة العـليـة نسـخاً من لوائح الـتدريس فـيها
إلى صـاحب الــدولـة الـغـازى مـخـتـار بـاشـا بـنـاء
ــهـا إلـى نـظـارة عـلـى طـلــبه  حـيث يــريـد تــقـد
عارف فى مصر التى تريد تطبيق بعض ما فيها ا
من بــروجــرامـــاتــهــا فى مــدارســـهــا االبــتــدائــيــة

والتجهيزية .
ـــتــحف قـــرر الــبـــاب الـــعــالـى أن يــشـــتـــرك ا
الـسـلطـانى فى أعـمـال مـعرض بـودابـست الذى
سـيـقـام احـتـفـاالً بـتــذكـار مُـضى ألف سـنـة عـلى
عرض مـلكة الهـنكارية  وسـيبعث ا تأسيس ا
من مـحــفـوظــاته آثـاراً هــنـكـاريــة من مـخــلـفـات
القرون اخلـامس عشر والـسادس عشـر والسابع
عـشـر والـثـامن عـشـر  ومن جـمـلـة هـذه اآلثـار
الـثـيـاب واألسـلـحـة التـى كانـت فى ذلك الـعـهد

للهنكاري .
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جاء فـى جريـدة « وطن » الـتى تُـطـبع بـالـلـغة
التركية فى بوسنه سراى ما تعريبه :

إنـنا إذا نظـرنا بـإمعان إلى األحـوال العمـومية
وجدنا أن مسألتىّ األرمن ومقدونيا التى كادت
الـدنـيـا تـزلـزل بـجـوادثـهـمـا  قـد قـلت أهـمـيـتـها

ـشـيـر  كـثـيـراً مـنـذ سـافـر دولـتـلـو شـاكـر بـاشـا ا
لـتـفــقـد أحـوال الـواليـات والــتـدقـيق فى واجب
ـا أرضى روسـيـا وفـرنـسـا وسـائر اإلصالحـات 
الـدول الـعـظـيمـة مـاعـدا إنكـلـتـرا  ومـا كان من
الـدولـة الــعـلـيــة إليـقـاف تــيـار الــثـورة فى الـبالد

قدونية . ا
ـظاهراتـها البـحرية فى ولـقد أرادت إنكـلترا 
مـؤانـى بـيـروت وجــده أن تـكـره الــدولـة الـعــلـيـة
ا لم تفز بالـتنازل لها عن حقوقـها فى مصر  و
بــذلك أرادت أن تـقـيم سـيـطـرة أجـنــبـيـة لـتـنـفـيـذ
ا كـان مـن مقـتـضى اإلصالحـات األرمـنـيـة  و
هـذه الـسـيـطـرة هـضـم حـقـوق جاللـة الـسـلـطـان
األعــظم ألنــهــا عــبــارة عـن تــداخل عــظــيم فى
أحـوال الـدولــة الـداخـلــيـة الـصـرفــة أبى جاللـته
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ـوافقـة علـيـها وكـان من فرنـسا والبـاب العـالى ا
ـيـدان  فـبـقـيت وروسـيـا أن ابـتـعـدتـا عن هـذا ا

إنكلترا فيه منفردة .
ا قـد فــيــؤخــذ من هــذه احلــالـة أن إنــكــلــتــر 
ركبت سفينـة سياستها هذه وسارت بها فى جلة
سخيفة ال هادى لها فيها  ولذلك وقفت اآلن
مـــتـــرددة بـــ اإلقــــدام واإلحـــجـــام ولـــيس فى
استطاعتـها أن تبدى حراكـاً . ذلك ألن إنكلترا
ا سـألت بـاسم اإلنـسانـيـة إصالحـات ألرميـنـيا
ومـقدونيـا  أجابـها البـاب العـالى أنه عزم على
ـمـالك تــعـمـيم هــذه اإلصالحـات فـى جـمـيـع ا
احملــروســة  فـــلم يــبق لـــهــا مــا تــقـــوله فى هــذا

الشأن.
عـلى أن إنـكــلـتـرا إذا ظـلت مــتـشـبـثــة بـرأيـهـا
اخلاص  فـال تكون ثم نتيـجة إال وقوف حركة
نوية . أما احلقيقة فهى اإلصالحات العمومـة ا
أن إنــكـلـتـرا ال تــطـلب من عـمــلـهـا هـذا إصالح
ـسـئـلـتـ أرمــيـنـيـا أو مـقـونـيـا  ولـكـن لـتـتـخـذ ا

ذريعـة موصلة إلى نـتيجة تـأمن بها على مـقامها
ــثــابــة كــنـز غــنـى ال يـفــنى فى مــصــر الــتى هى 
وتـكـون مـنـهـا قـوة جـديـدة لـهـا تـقـوى بـهـا عـلى

سلسلة أمالكها فى الهند .
ــا كــان اإلنــكــلــيــز يــعــدون مــصــر وقــنـال و
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السـويس مفتاح الهند  فـهم يعتقدون أن الهند
تصـبح على خطر مستـمر إذا اجنلوا عن مصر 
ثـابة الروح من فـأصبحت مـسئلـة مصر لـديهم 
اجلــســد  وفـى هـذه احلــالــة كــان يــنــبــغى عــلى
إنــكـلــتـرا الـتـى تـعــتـبـر بــاإلحـصــاء احلـقــيـقى فى
سلم من مقـدمة الدول من حيث كثـرة عدد ا
رعـيتـهـا فى مسـتـعمـراتـها أن تـكـون على صـفاء
مع احلـــكـــومـــات اإلسالمــيـــة  والســـيـــمــا مع
حكـومة اخلالفة الـعظمى  لـتكون مـصر وقنال
الـسويس طـريـق مـفتـوح لـها فى االسـتقـبال

كما هما مفتوحان لها فى احلال .
وإن إنـكـلـتـرا لـتــزعم أنـهـا الـدولـة الـصـديـقـة
احلــقـيــقـيــة لـلـمــسـلــمـ  فــإذا صـحت دعـوى
إنـكلـترا بـهذه الصـداقة كـان من الواجـب علـيها
ـســلـمــ فى الـهــنـد أن تُـحــافظ عــلى حـقــوق ا
سـلم وعددهم سـتون ملـيوناً  فال تـضرب ا

فـى شــتــرال لــتـــســتــولى عـــلى ســائــر اإلمــارات
ــشـاكـل عـلى ـتــفــرقــة وال تــوقع ا اإلسالمــيــة ا
رؤس الـعـثمـانـي بل كـان من ضـروريـات تلك
الـدعوى أن تـعـضدهم وتـريـهم لـ اجلانب فى

عاملة . ا
نـــعم  إنـــنــا ال نـــقـــول إن إنـــكــلـــتـــرا عــدوة
ـســلـمـ الخــتالف ديـنــهم مـعـهــا  بل ألنـهـا ا
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شديـدة احملـبة لـذاتـها مـبـالغـة فى االنـهمـاك على
ـنـافع  وهى عـنـدمـا تـكـون آمـنـة اسـتـحـصـال ا
على الهـند متخـذة لذلك كل التدابـير الواقية ال
تـلـتفت إال قـلـيالً إلى الـرعايـة الـواجبـة ب األ
بـعضهـا مع بعض  وتتـجاهل بالـكليـة ما معنى
ــداخـلــة من إحــدى احلـكــومـات فى الــشـؤون ا
الداخلـية عـند أخـرى وما مـعنى جتـاوز الصديق

لصديقه عن زلة .
ولـكن الدولـة مهمـا بلغـت من العظـمة وقوة
اجلــانـب  فــهى ال تـــوفق فى مــســـتــقــبـــلــهــا إذا
ظاهر الـعداء لسـواها كما أفرطت فى الـتظاهـر 
ـسئـلـة األرمنـية فعـلت إنـكلـترا فى خـالل هذه ا
مع الدولة العـلية . وال ينـكر علينـا أحد إذا قلنا

أن إنكـلتـرا ابتـدأت فى جنى ثـمرات أعـمالـها 
ـسـلـمـ فى الــهـنـد قـد عـادوا إلى فـإن أولـئـك ا
شـكــايـاتــهم مــنـهــا  وهــؤالء الـســودانـيــون قـد
رجــعــوا يــبــدون رغــبــاتــهم فى االنــضــمــام إلى
مصـر لو لم يكن اإلنـكليز فـيها . وإن إنـكلترا
هى الــتى ســلــخت الــسـودان وهــو مــورد حــيـاة
ــصــريـة عـن ذلك الـقــطــر  وبـذلك الــتــجـارة ا
فــرقت بـــ أمــتــ من أ اإلسالم  فــكــدرت

سلم فى األرض . بذلك عواطف ا
وفــضالً عن كـل مــا تــقــدم  فـــقــد جــاءتــنــا
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مـعلـومـات خـصـوصيـة بـأنه قـد قـبض فى األيام
األخيـرة عـلى سـفـيـنـة إنكـلـيـزيـة  تـخفى ٢٦٠
ألف بــنـدقـيـة عـنـد شــاطئ ( قـوم قـبـو )  فـهـذه
اجلـهة هى الـتى فيهـا بطـريكخـانة األرمن  وقد
أرسـلت هـذه الـبـنـادق إلى الـطـوبـخـانـة الـعـامـرة
وسـيق الـبـحارة إلى الـسـجن  وكـان فى الـعزم
لـو أمـكـن تـهـريب هـذه األسـلــحـة إرسـالـهـا إلى

البلغار ومقدونيا واألناضول .
ــعـلــومــات  كـانت من وإذا صـحت هــذه ا
سلم على إنكلترا أقوى أسباب تغيـر قلوب ا
وكـــــانت هـــــذه احلــــادثـــــة من أعـــــظم ـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ احلــكـومــة الـعــثـمــانـيــة البـقـاء

سئلة . ا
ا لم يستطيعوا أن واخلالصة  إن اإلنكلـيز 
ـطلـوبة يـخرجـوا مـا يريـدون من اإلصالحـات ا
ألرمـيـنـيــا ومـقـدونـيـا مـن دائـرة الـقـوة إلى دائـرة
الـــفــعـل  جلــأوا إلـى جـــمــيـع أنـــواع الــوســـائل
هيـجة لـلتوصل إلى غـاياتهم  وإن التهـويليـة ا
كانوا لم يستـطيعوا إال الرضوخ للروسي ح

ــعــقــودة ســنــة خــالـف هــؤالء عــهــدة بــاريـس ا
١٨٥٦ . وقـرروا أن يـحـول مـيـنـاء سـبـاسـتـبـول
ــذكـورة ــعـاهــدة ا إلى مــيـنــاء حــربى  مع أن ا
يـناء لـلتـجارة  وأن ال تقـضى بأن يـبـقى ذلك ا
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تدخل فيه مـراكب حربية على اإلطالق . فأين
عاهدات كانت حـماسة إنكلترا وغـيرتها على ا

يوم وضعت الروسيا هذا القرار ? اهـ .

 U³BF² «Ë W¹eOKJ½ù« fzUÝb «
WOMO —_«
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مـن نــظــر إلى ظــاهــر أخــبــار األسـتــانــة الــتى
تــنـقــلــهــا إلــيــنــا الــتــلــغــرافــات فـى هــذه األثــنـاء
بخـصوص هياج األرمن ومفـترياتهم وإقالقهم
الـراحـة الـعـمـومـيـة  ومــا اسـتـعـمـلـته احلـكـومـة
السـنية الـسلطـانية لـردعهم كـما سيـأتى بيانه فى
مــحـــله . ظن أن الـــدنــيــا قــامـت وقــعــدت وأنه
يـترتب عـلى ذلك مـا يـتـرتب من تـداخل الدول
بــصـفــة رسـمــيـة عــلى مــا ال يـحب وكــبـر عــلـيه
األمر ودار دوار الـفكـر فى رأسه حتى تـخبطه
فى مـعـتـرك احلـيـرة من جـهـة إلى أخـرى وهو ال
يـرتاح له سر وال يهـدأ له بال . ولكن إذا بحث
بـــــالـــــبـــــواطـن زال ذلك الـــــوهـم وتالشـى ذلك
اخلـوف  واضــمـحل هــذا الـتـصــور   وانـحل
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تـركيـب ذلك اخلـيـال وتـبـدد احملذور وصـغـر فى
عــيــنـــيه األمــر واســتــدل أن مـــا أتــته األرمن من
وبـقـات وإحـداث االضـطـرابـات فى األسـتـانة ا
هو حجـة لدولتـنا العـليـة على مفـتريات األرمن
ـشـكلـة األرمـنـيـة عـلى ما وبـاعث عـلى حـسم ا

توده حكومة احلضرة العلية السلطانية * .
هـذه مـقدمـة ألقـوال مـا كـنـا نـود أن نـخوض
فى عـبـابــهـا من أول وهــلـة ظـهــورهـا . إظـهـاراً
لـعـدم االهـتـمـام بـشـأنـهـا واالكـتـراث بـأهـمـيـتـها
لـــعـــلــــمـــنـــا أن غض الــــنـــظـــر عن الــــبـــحث فى
تفصيالتها وجتنب الكالم فى أسبابها أجدر من
االهتـمام بـشأنهـا  وخوفـاً من أن زيادة الكالم
بـهـذا الصـدد الـذى لـيس فـيه إال مـا تـنقـبض من
ســـمــعـه الــنـــفـــوس وتـــتــكـــدر ألجـــله خـــواطــر
ـنتشرين فى ـسلم ا العـثمانيـ كافة وعموم ا
مـشــارق األرض ومــغــاربـهــا يــحــرك فى أفــئـدة
العـثمـاني ضـد الثـائرين نـار العـداء ويزيد فى
هــيـــاج غـــضــبـــهـــا وســخـــطـــهــا عـــلى األرمن
لنكرانهم جميل الدولة العلية وكفرانهم بنعمها
ـسـاواة وعــدالـتـهـا فـإنـهـا نـاظــرة إلـيـهم بـعـ ا
ومرقـيـة منـهم الـكثـيـر منـاصب عـاليـة ومـعتـمدة

همة. ومن زار األستانة  عليهم فى أعمالها ا
رمى ولم نلم وعرف ذلك علم إننا لم نخطء ا
األرمن عن عـــبث عـــلى مــا أتـــوه عن طـــيــاشــة
وجهل باحلـقائق هـذا على حـ أن سائـر التـبعة

ذابح نهجاً رسمياً حلل القضية األرمنية. قصود هنا : اتخاذ «ا * ا
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ــصــافــاة مع بــعــضــهـا الــعــثــمــانــيـة أحــوج إلى ا
والطاعة لدولتنا العلية وإصالح ذات بيننا .

ولــكـن حــيث أن الـــدســائـس اإلنــكـــلــيـــزيــة
والتعـصبات األرمـنية فـى األستانـة العلـية اندلع
نار أوارهـا ومأل الكـون شرار أخـبارهـا  فصار
المندوحة لنا من الدخول فى مجالها خوفاً من
أن الـوهـم الـذى يـكـبـره الـبـعض يـتـغـلب تـأثـيـره
عـلى أذهان الـبـسـطـاء الذيـن ال يتـفـكـرون أن ما
بدأ من ثـوران األرمن فى األستـانـة العـليـة على
النـمط اآلتى بيانه هو حـجة لنا وداع حلسم هذه
ـشـكـلـة بـالـتى هى أحـسن وخـروجـنـا مـن هذه ا
الــورطـة بــسالم آمــنـ  ألن الــدول أحـواالً ال
كن أن تتجاوزها وحقوقاً البد من احترامها
وقد أصبـحت ال جتهل بواسـطة وجود سـفرائها
ووكـالئـهـا بــاألسـتـانــة الـعـلــيـة عـاصــمـة الـدولـة
الـعـثمـانـيـة .أن األرمن هم الـنازعـون إلى الـشر
ـا ـعــتـدون عــلى حــكـومــتـهم إلـى غـيــر ذلك  ا
يـؤخــذ دلــيالً عــلى مــفــتــريــاتـهـم فى ادعــاآتـهم
بـاحلوادث األرمـينـيـة  وتسـقط بـذلك حجـتهم
ـسـئـولـيـة عـلـيـهم  وحـيـنـئـذ فـتـتـأيد وتـتـحول ا
حجـة الدولة الـعليـة وتقوم لهـا األنصار من كل
شكله عـلى وفق ما تُريد ناحيـة وتنحسم هـذه ا

ـشـروعة  من حـفظ حـقـها وتـعـزيـز سـلـطتـهـا ا
وحيـنئـذ تعـود إنكـلتـرا فى هذه الـصفـقة مـغبـونة
خـاسـرة مـا كـانت تـبـتـغـيه من تـرويـج مـصـاحلـها
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وفوز سياستها .
ـعــلـوم أن إنــكـلــتـرا كــانت تـدعى من ومـن ا
قد الـعهد إنـها هى احللـيف الوحيـد إلى دولتنا
الــعـلــيـة وأنـهــا تُـوالى مـن يـوالــيـهـا وتُــعـادى من
مالـكها من أن يعاديـها صونـاً حلقوقـها وحفظـاً 
يـــســـطــــو عـــلــــيـــهـــا عــــدو ســـيـــاسـى أو خـــصم
ـــــــــــــــــــ وكـــــانت تُـالزم هــــذا الـــــتــــظـــــاهــــر
وتـتقـرب إلى دولـتـنا الـعـليـة بـالـوالء حتى رسخ
هــذا االعـتـقــاد فى قـلــوب الـعـثــمـانـيــ عـمـومـاً
وأولـيــاء األمـر مــنــهم خـصــوصـاً  وأصــبـحت
دولـتــنـا الـعـلـيــة من بـاب اجملـامـلـة تُــحـسن مـعـهـا
ـعامـلة وتُـنفـذ لهـا مقـاصدهـا وتعـضد مـطالـبها ا
وتـسـمع مـشـوراتـها وتـصـغى ألقـوالـهـا مـعـتـقدة
حـسن نـيـتــهـا وجـمـيل طـويــتـهـا وإخالصـهـا فى
معامـلتـها  ولم تُـفكر أن فى الـزوايا خـبايا وأن
كن ذلك تمـهـيـد لالنقالب عـلـيـها وابـتالع مـا 
من أمالكـها حـتى أن الـدولة الـعلـيـة صانـها رب
البـرية كـانت حتمل الـنتـائج السـيئـة من األعمال
أو احلــروب الـتى كـانت جتـريــهـا مـجـاراة لـآلراء
اإلنكـليـزيـة بعـد أن تـفتح لـنـا أبوابـها وتُـمـهد لـنا
طرقـها وتؤمنـنا من عاقبـة خطرها وتخـلف معنا
مـــواعــيــدهــا ووعــودهــا عــلى احملــامل احلــســنــة
ارتــكــانــاً عــلى زعـم إخالصــهــا وتــصــرف لــهـا
أغالطهـا معـنا عـلى محـمل التـقاديـر والظروف
الـتى لم تُـسـاعـدنا أو لم تُـسـاعـدهـا لبـذل قـوتـها
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فى سبيل االنتصـار لنا  وبذلك اغتنمت فوائد
كـثيرة وحـصلت عـلى غايـات ومطالب مـهمة.
وال نــطــيل عــلى الــقــارىء شــرح أعــمــال هــذه
احلــلــيــفــة الــتى كــنــا نــزرع اآلمــال فـى أرض مـا
توهمنـا به من الصداقـة واإلخالص حتى تُنبت
لنا ثـماراً جيدة نقـتطف من خيـرها ما لذ وطاب
ال أشـواكـاً مـدمـيـة وأعـشـابـاً سـمـيـة مـقـتـلـة كـمـا
حـصل  ولـكن لـكـل جـواد كـبـوة ولـكل عـالم
هفـوة وقد قيل أن احلـر ينفش  ونـحن لو أردنا
أن نُـبــ تـفــصـيـالت مـا اســتـفــادته من ادعـائــهـا
حـالفتنا الزمن الـطويل لضاق دون ذلك نطاق
اجلريـدة  ولكن غـاية مـا نقـول أن وجودها فى
عظَّمة هو من فضل دولتنا احلسبان ب الدول ا
الـعـلـيـة إن لم تــقل غـيـر ذلك فـإنــهـا بـتـظـاهـرهـا
ــدة قـد ورطـتـنـا بـحـروب ـحـالــفـتـنـا كل هـذه ا
ومـشـاكل عــادت عـلـيــنـا بـالــضـرر . فـضالً عن
استـحكام الـعداء بـينـنا وب الـدولة الـروسية ثم

أنها قد تمكنت من احتالل ضفة جبل طارق 
ثم تــمــكـنـت من احــتالل جــزيــرة مــالـطــة  ثم
تـمــكـنـت من احـتالل جــزيـرة قــبـرص بــدعـوى
جــعـلــهـا مــركـزاً قـريــبـاً مـن بالد الـدولــة الـعــلـيـة
ومـسـتـودعـاً لـلـمـهـمـات والـذخـائـر احلـربـيـة لرد
هـجمـات من يتـظاهـر بالـعداء لـنا وصـده بالـقوة
عن بالدنـا  ومــا كـنــا نـظن أنــهـا اتــخـذت هـذه
ساعـدتنا ضد ستحـكمات لـنكايـتنا بهـا  بل  ا

من يُعادينا فصدق فينا قول الشاعر :
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أُعلمه الرماية كل يوم
فلما اشتد ساعده رمانى

وقول اآلخر :
احــذر عـدوك مـرة * واحـذر صــديـقك ألف

مرة .
ـــا انــقــلـب الــصــديق * فـــكــان أعــرف فـــلــر

ضرة . با
ــراكــز ســيــاســيــاً ومـن عــرف أهــمــيــة هــذه ا
ومنافعها عـند الشدائد عرف أن للدولة العلية
فـضالً عـظـيـماً عـلى إنـكـلـترا يـجب أن ال نـنـساه
ـراكــز قـد أصـبـحـت صـاحـبـة ــثل هـذه ا فــإنـهـا 
الـســيـادة فـى الـبــحـر األبــيض والـســيـطــرة عـلى
غيره. هذا فـضالً  عن أن الدولة العـلية حفظ
الـلَّه عظمـتهـا وزاد فى قوتهـا وشوكتـها قد جنَّت
اإلجنــلـــيــز من وبــال واضـــمــحالل يــجب أن ال
ننـساه مـدى األزمان واألجـيال  فـإنه ال يخفى
على أحـد عظمة اعـتبار اخلـليفة عـند كل مسلم
عـلى وجه األرض وأن وجوب الطـاعة إليه من
نـصـوص عـلـيـهـا فى الـقرآن الـقـواعـد الـديـنـيـة ا
ـخالـفتـها  وأن ـسلم  الكـر التى ال يُـسامح ا
ـعـنى أنه واجب هـذه الـطـاعة عـامـة مـطـلـقـة ; 
عـلى كل مـسـلم أن يُـطـيع اخلـلـيـفة ويـتـفـانى فى
سبيل تنفـيذ إرادته فإذا عرفـنا ذلك وعرفنا أن
سـلم فى ما ينـوف عن اخلمـس مـليونـاً من ا
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الـهنـد كلـهـا تذكـر على مـنابـرهـا سلـطان الـبرين
وخـاقـان الـبــحـرين وخـادم احلـرمــ الـشـريـفـ
سـلـم وخـلـيفـة رسـول رب العـا سلـطـان ا

السلطان ابن السـلطان السلطان الغازى «عبد
احلـمـيـد خـان» وتـدعو لـه بالـنـصـر والـظـفـر كـما
كانت تدعو ألسالفه من سالط بنى عثمان
وأنـها ألول إشـارة تُـلـبى إرادته وتـنصـاع لـبـغـيته
فتـقوم لقيـامه وتقعد لـقعوده  وعرفـنا أن الهند
روح حياة اإلجنليـز وسبب غناها ومورد ثروتها
ومــروج جتــارتــهــا وعــرفــنــا أنــهــا أى الــهــنـد إذا
خــرجت من يـدهـا ضـاع عـلـيـهــا بـهـجـة مـلـكـهـا
لكـتها إلى الدرجة الثانية إن لم تقل وانحطت 
غـيـر ذلك  وعـرفـنـا أنه من مـدة كـانت الـهـنـود
ثارت ضد اإلجنـليز وشقت عـليها عـصا الطاعة
وتظـاهرت لـهـا بالـعداء وعـملـت فيـها بـالسالح
حتى كـادت تظفر بها وتـخرجها من تلك البالد
مقهورة مـدحورة  وعند ذلك الـتجأت الدولة
اإلجنــلــيــزيــة إلى الــدولــة الــعــلــيــة فــأصــدرت
احلــضـرة الــسـلـطــانـيــة بـاسم اخلالفــة احلـمــيـديـة
مـرسـومهـا الـشريف لـيُـتـلى على مـسـلمى الـهـند
ــنـابـر بـوجـوب الـكف عن فى اجلـوامع وعـلى ا
الفـتـنـة والـعـدول عن مـعاداة الـدولـة اإلجنـلـيـزية
واالنــصـيــاع إلى أوامـرهــا ونـواهـيــهـا فــإنـهـا من
مـحـالـفى الـدولة الـعـلـيـة وناصـرى كـلـمـتـها إلى
ـا استـوجب إطفـاء نار الـفتـنة وغـلبة غـير ذلك 
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اإلجنـلــيـز بـعــد أن غـلـبــوا  وكـان فى ذلك فـوز
ونــصــر الـدولــة اإلجنــلــيــزيـة عــرف أنه كــان من
الـــواجب عـــلى هــذه الـــدولــة أن تـــكــون دوامــاً
مادامت الـسـمـاء سـماءً واألرض أرضـاً حـلـيـفة
عـاملـة تُوالى من الدولـة العـليـة ومخـلصـة لهـا ا
يوالـيهـا وتُعـادى من يُعاديـها ال أن تـقابلـها نـظير
ــآثــر واأليــادى الـبــيــضــا بـحــزاء ســنــمـار هــذه ا
ـعـروف مع غـير وتُـكـافـئهـا مـكـافـأة من يـعـمل ا
أهـله مظهـرة لها الـشر تغـمرها األذى وتُـجاريها
عـــوض اخلــيـــر شـــراً وتــتـــخـــذ الـــسالح (الــذى
ســلـمـنــاهـا إيـاه لــتُـدافع به عـنــا من يُـخــاصـمـنـا)
لـتـسـتـعـمـله ضـدنـا فـإنـهـا بـعـد أن تـمـكـنت من
جزيـرة قـبرص طـمـحت نـفسـهـا لالسـتالء على
ــصـرى  فــبــثت الـدســائس ونــشـرت الــقـطــر ا
جـراثـيم الـف حـتى كـان مـا كان من أمـر الـثورة
ا ال حاجة العرابية واحتالل اجلنود اإلنكليزية 
إلى تفـصيله لـقرب عهده  وغـاية ما يـلزم بيانه
هنا أن الدول لم تسـمح باحتاللها مصر إال بعد
أن تعـهدت ووعدت بـأن احتاللهـا يكون مـوقتاً
ريثما تُطفىء نار الفتنة وتؤيد احلكومة اخلديوية
وتُعيد ميـاه الراحة واألمنية إلـى مجراها وبعد
ا أن ظهـر لـلـدول أنـهـا غـير نـاويـة عـلى الـوفـاء 
تعهدت به وأن من نيـتها تمك وطأتها وأن فى
ذلك إجــحــافــاً بــحــقــوقــهـن أخــذن يــطــالــبــنــهـا
بــاالجنالء وفــقــاً ألوعــادهـا  وفـى مــقـدمــتــهن
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دولـتـنـا الـعـلـيـة صــاحـبـة الـسـيـادة عـلى األقـطـار
ـصريـة فكـبر ذلك عـلى الدولـة اإلنكـليـزية. ا
فــأخـذت تـنـتــحل األسـبـاب وتــتـمـحل أمـورا ال
ـسـاوفـة ـمــاطـلـة وا طــائل حتـتـهـا تـبــنى عـلـيـهـا ا
واحملــاولـــة فى االجنالء  وصــارت تـــتــربص أو
تــخــتــرع حــوادث ســيــاســة ومـشــكـالت دولــيـة
ألجل أن تـرتـبك فـيـهـا الـدول ويـتـحـول نـظـرها
عن مــصـر فــيـخــلـو لــهـا اجلــو فـتـبــيض وتــصـفـر
وتــفــعل مـــا تُــريــد وتُــنــادى بـــضم هــذا الــقــطــر
ـسـتـعــمـراتـهـا وتـخـرج من مــلـعـبـهـا هـذا الـدور
ـا كـان جو ـغـنـمـهـا. و ظـافـرة بـغـرضـهـا فـائـزة 
الــســيـــاســة صـــافــيــاً عـــمــلـت عــلى تـــكــديــره
فـأوجـدت الــفـتـنـة فى بـلـغــاريـا طـمـعـاً بـأن ذلك
صالح ـناظرة ب الدول أصحاب ا يستوجب ا

ـقاتـلة هـاتـرة ثم ا نـاظـرة إلى ا سـألـة من ا مـثل دولـتنـا الـعلـيـة وروسيـا والـنمـسـا وتنـتـقل ا
فـتـقتـصر كـل منـهن علـى النـظر فى شـأنـها اخلـصوصـى وترتـبك سيـاسـتهن عـمـوماً .فـيتم
إلنكلـترا من وراء ذلك ما تُريـد  ولكن لم يخف ذلك على حـكمة هاته الـدول فتجنبت
التـداخل الفعـلى وكان من مـقدماتـها خـلع أميرهـا إسكنـدر باتـنبرغ ومـازال االضطراب
مـستـولـياً عـلى تـلك الـوالية  واحلـكـومة غـيـر قانـونـية واحلـاكم غـيـر شرعى  ومع ذلك
ـها فـى بضع فـهـاته الـدول الـتى فى إمـكـان أى منـهن أن تُـمـحق هـاته الـواليـة وتُـدمـر مـعـا
داخلة داخلة البـسيطة السطحية حذراً من أن ا ساعات تركـوها وشأنها واقتصروا على ا
الرسـمية جتـرهم إلى ما أعـدته لهم إنكـلتـرا. فخاب أمـلها وفـسد عـملهـا ومازالت الدول
تـلح عـلـيهـا بـاإلجنالء فـالتـجـأت إلى أسـباب أخـرى فـلم جتـدها نـفـعـاً وأخيـراً عـمدت إلى
صـنع الـثــورة األرمـيـنــيـة فى مـوش وســاسـون فـبــثت الـدسـائـس وهـيـأت أســبـاب الـفـ

ـوجودة بعـاصمـة الدولة اإلنـكلـيزية  وانـضم إليـها بعض وعـضدت اجلـمعيـة األرميـنية ا
ض زمن إال والـفتنـة ظهرت قـاصدهم فلم  رجال اإلنـكليـز واتخذوهـا عدة لـهم وآلة 
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نـارهـا وحـمى أوارها فـقـامت اإلجنـليـز وقـعدت
لـهـا وتـصــدرت وزراؤهـا وجـرائـدهـا لــلـتـهـويل
ــنــاداة عــلى الــدولـة الــعــلــيـة بــالــثــبـور بــهـا وا
ا وعـظـائم األمـور  وكـان من أمـرهـا مـا كـان 
لم يـغب عـن األذهـان وتـداخـلت دولـتـا روسـيا
ـسألة فانصدعت إنكلترا ولم وفرنسا فى هذه ا
يـعــد فى إمــكــانـهــا إال اجلــعــجـعــة الــتى ال تـرى
طــحـــنــاً وظــهــر لــهــا أخـــيــراً أن قــصــد هــاتــ

ــشـــكــلـــة بــالـــتى هى الـــدولـــتــ مالفـــاة هـــذه ا
أحسن بحيث ال تستفيد إنكلترا من وراء هذه
الفـتنـة شيـئاً فكـبر ذلك عـلى إنكلـترا لـيس ألنها
فـقط لم تـسـتـفـيـد شـيئـاً من وراء ذلك  بل ألن
فى عــدم نـفـوذ مــطـالـبــهـا انـخـذالً* لــسـيـاســتـهـا
ـقـامــهـا وبـخـسـاً واحـتــقـاراً لـشـأنــهـا وتـصـغــيـراً 

لـشرفـهـا فلـعبت فـيهـا نار الـكدر  فـلم جتد مـا تُطـفـئهـا به إال التـهويل بـأنهـا ستـعمل وتـترك
وأبـاحت ألسطـولـها أن يـنـساب فى الـبـحار مـتـنقالً من جـهـة إلى جهـة ال مـستـقـر له وكلـما
ؤجـرة لها فى الـتهويل. وقالت : إن أقبل على بـعض مؤانى دولتـنا العلـية بالـغت اجلرئد ا
ؤانى قـصداً والغـرض هو الـتمـويه على األذهـان ومغـالطة لذلك سـراً وأن فى تقـربهـا من ا
األفهام لتوهم أن فى إمكانها إرهاب الدولة العلية وتكليفها باإلذعان إلى ما تُريد ولها فى
ذلك مآرب أخرى مـنها تعضيد ذوى احلركات وتنـشيط أرباب الدسائس وتهييج أصحاب
. فــإذا أضـفــنـا هـذا إلى مــا أدخـلـوه فـى عـقـول األرمن مـن أنـهم إذا هـاجــوا ومـاجـوا الـفـ
وتـظاهـروا بـالعـداء إلى الدولـة والتـظلم مـن سلـطتـها عـليـهم تـيسـر لدولـة إنكـلتـرا نصـيرة
ظلـوم ومعينة الضعيف أن حتررهم وجتعلهم إمارة مـستقلة فيُصبح منهم احلاكم واحملكوم ا
ا أسكرهم خـمرته وذهب بعقـولهم بزخرفتـه وأضاع منهم إدراكهم إلى ما شـاكل ذلك; 
بطـالوته وهم ال يشـعرون أن فـى العـسل علـقـماً وفى الـدسم سـما فـطاشت مـنـهم العـقول

* الصحيح : انخذاالً.
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وتـصــوروا أن فى الـثـورات والـقالقل الـوصـول
ــأمــول. فــلــمـــا ســمــعــوا بــأن األســطــول إلى ا
اإلجنـــلــــيــــزى وصل إلـى لــــيـــمــــنــــوس بــــقـــرب
الـدردنــيل ولم يـدركـوا أنه ال يـقـدر أن يـدخل
إال بـإذن الــدولــة الـعــلـيــة وأن دون مـا يــبـتــغـونه
خـرط الـقـتـاد توهـمـوا أنـه آت لـنُصـرتـهـم وقادم
لــنـجـدتـهم فـلـعـبـت خـمـرة الـغـرور فى رؤسـهم
ورأوا أن إيـجـاد الـقالقل والـفــ يـعـيـنـهم عـلى
الـوصــول إلى غــايـتــهم ويـفــتح بــابـاً لــتـداخل
احلكومة اإلنكليزية بالقوة فى شأنهم والبد من
أمـور أخرى نـسـفـت الرمـاد عـن وميـض الـنار
فاستـعر فعـمدوا إلى الـتظاهـر بالشـر. فكان من
بـوادر ثـورتـهـم األرمـيـنـيــة فى األسـتـانـة الــعـلـيـة
مــركــز اخلالفــة اإلسالمــيــة عــلى مــا أنــبــأتـنــا به

الـتلـغـرافات فـى هذا األسـبـوع أن اجتـمع األلـوف من األرمن شـاكيـة الـسالح فى جـهات
الـسلـطـان أحمـد والسـكـرجى والبـاب العـالى والـكثـير مـنـهم كان فى جـهـة قوم قـبو بـجوار
البـطركخـانة األرميـنيـة واتفقـوا على أن يجـعلوا الـباب العـالى مطمح غـرضهم بعـلة أنهم
يُـريدون تـقد عـريضـة شامـلة مـطالـبهم وتـنفـيذ مـا قررته الـدول األجنـبية وبـذلك يتـسنى
لهم إحداث شغب عظيم فيقتلون به من صادفوه من الوزراء وكبار رجال الدولة  ولكن
لم يـكن ذلـك خـافــيـاً عــلى رجــال احلـكــومــة بل أنـهــا أشــعـرت به مـن قـبل فــبــثت الـعــيـون
واألرصـاد فى كل جـهـة لتـدارك مـا يـحـدث وأقـامت حـول البـاب الـعـالى فـرقـة من اجلـند
ـا أرادوا الـهـجـوم عـلى الـبـاب الـعـالى بـالـقوة أراد الـعـسكـرى والـچـانـدرمـة الـسـوارى  و
الـبـوليـس صدهم وتـفـريق جـمعـهم فـقـابـلوه بـإطالق األسـلـحة الـنـاريـة وقتـلـوا أحـد رجال
الـشرطـة ورمـوا أحد ضـبـاط الچـانـدرمة بـعـيار نـارى فلـم يجـد بُداً مـن أن يسـتعـمل الـقوة
فـأسـتل سـيـفه وقـتل بـعـضهم وقـبض عـلى الـكـثـيـر مـنهم. ويـحق لـنـا هـنـا أن نـقول أن رفع
الـعرائض إذا فـرضنـا صـحته ال يـسـتوجب مـثل هـذا التـجـمهـر وكـلهم مـدجـجون بـالسالح
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النارى واألبيض وال يـجب مقاومتهم لرجال
الــشــرطــة وإطالق الــرصـاص عــلــيــهم وإقالق
ـظـاهرات الـراحـة الـعـمـومـيـة وإيـجـاد الـفـتـنـة وا
الـعصـيانـية ويـاليـتهم يـقفـون عنـد هذا احلد بل

أنـهم قـد جـددوا االضـطـرابـات أكـثـر من مـرة .
ــا أرادت احلـكــومــة أن تُـحــاكم بــعض الـذين و
قـبضت عـليـهم وحتقق أسـباب هـاته الفـتنـة التى
قاموا بها . جتمـهر جماعة كبيرة منهم وهجموا
عــلى دار الــقــضـاء عــنـوة وأطــلــقـوا الــنــار عـلى
الـقـضاة فـقـتلـوا اثـنـ افتـراء وال يـخـفى ما فى
ذلك من اجلــنـايــة الـعــظـمى والــدالئل الـكــبـرى
عـــلى افـــتـــرائــهـم وعـــدوانــهـم عـــلى الـــدولــة
والـشـواهد الـكـليـة عـلى أن دعواهم الـتى كـانوا
يدعـونهـا من ظالمتـهم فى بالدهم ال مـحل لها
من الـصــدق ألن هـذه الـفــظـائع شــاهـدة عـلى

فترون . أنهم هم ا
وحــســـبــنــا شــاهـــداً عــلى مــا قـــلــنــاه مــا ورد
بـتـلغـرافات أول أمس عـن لونـدره من أن الرأى
الــعــام مُــجــمع عـلـى أن تـظــاهــر األرمــيــنـ فى
األسـتـانـة الـعـلـيـة عـلى الـشـكل الـسـالف الـذكـر
مــوجب الحـبـاط مـسـاعـى الـدول فى مـسـاعـدة
ـندوب األرمن. وقـد ثبت من مـصدر ثـقة أن ا

فى جلنة حتقـيق حوادث ساسون حتقوا أن أخبار
ــذابح األرمن عــمــا يـنــســبــونه إلى الــتــرك من ا

والفظائع لم تكن فى محلها .
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وجــاء أيـضـاً مـن األسـتـانــة أنه يُـظـن أن جلـنـة
ثوروية أرمـنية قـد هيأت هـذه االضطرابات; إذ
وجـد مـع الـثـائـرين مـيـئـات من اخلـنـاجـر وكـلـهـا

على طرز واحد .
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ســبـــقــنــا جـــمــيع اجلــرائـــد احملــلــيـــة فى نــشــر
تـفـصـيالت حـوادث األرمن الـتى وقـعت أخـيراً
فى األســتـــانــة الـــعــلــيـــة  حــيث كـــان حــضــرة
الفـاضل مُكاتبنا فيـها أسرع  بها من كل مكاتب
جــريــدة أخــرى  وقــد نــشــرنــاهــا كــمــا وردت
واعـدين حـضـرات الـقـراء أن نــوافـيـهم بـكل مـا
ــا لـم يــأتـــنــا به مـــكـــاتــبـــنــا من نــقف عـــلــيـه  

تفصيالت هذه احلوادث .
وحــيث إنـنـا فى صــبـاح هـذا الـيــوم  وقـفـنـا
عــلى خــطــاب خــصـــوصى وارد من األســتــانــة
الــعـلــيـة ألحــد فُـضـالء مـصــر الـذين لــهم كـبــيـر
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ارتباط ببعض رجال الباب العالى . وفيه زيادة
فى التـفصيل تطابق ما سمـعناه من أفواه الثقات
الــذين كــانــوا فـى دار اخلالفــة  وقــدمــوا عــلى
البـاخرة اخلـديـوية الـتى بـارحت ميـاه الـبوسـفور
ــاضى ; أى عــقب بــعــد ظـهــر يــوم األربــعــاء ا
ـشــؤومــة فــإنــنــا نــوافى وقــوع تــلـك احلــوادث ا

ا وقفنا عليه اآلن . القراء 
وخالصــة هـذه الــتــفــصـيـالت الـزائــدة عــمـا
نــشـــرنــاه  إن جــمـــاعــة الـــثــورة األرمــنـــيــة فى
األستـانة العـليـة كانوا قـد أجمعـوا أمرهم بـينهم
وأسـروا الــنـجـوى عــلى إثـارة غــارة شـعـواء فى

ـظـاهـرة لــعـرض مـطـالب  ـديــنـة ال بـقـصــد ا ا
ولـكن ألجل إحداث اضـطراب عام واإلخالل
بالنظام فى مدينة القسطنطينية التى يقطنها أكثر
من مائة ألف أوربى من جميع العناصر  حتى
إذا عم اخلـطب وزلـزلت الـطـمـأنـيـنـة من قـلـوب
جـمـيع سكـانهـا عـلى السـواء وعـز على بـوليس
ديـنـة إخمـاد نـيران الـثـورة اشتـرك اجلـيش معه ا
فى العمل  فتـضطر الدول األوربية رغم أنفها
وقتئذ بالتداخل الفعلى ويقضى اللَّه بذلك أمراً

كان مفعوالً .
هـذه كـانت مـطـامح أنظـار الـثـائـرين  وهذه
كانت الـغايـة التى يـرمون إلـيهـا  وهم كثـيراً ما
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واقيت إلظهار هـذه احلركة الشريرة  ضربـوا ا
بعثات  ويشعرون بأن ولكنهم عند ما يح ا
احلكـومة وقـفت عـلى خبـيئـة أمرهم  فـأخذت
حـذرهـا ينـكـصـون عـلى األعـقـاب . وفى أثـناء
اجتـماعاتهـم السرية فى الـكنائس لـهذا الغرض
كـان الـبـاب الـعـالى يـبـعث جلـنـاب بـطـريقـهم أن
يـــنــصح الـــذين يــوالـــون االجــتــمـــاعــات  كى
يرجعوا عن غيهم  فيجيب هذا بأنه لم تبق له

السلطة الكافية على شعبه .
ــضــروبــة ــواقـــيت ا ـــا تــكــررت ا عــلى أنه 
لـلـمـظـاهـرات الـثـورويـة  ولم يـأت األرمـنـيون
عمالً ظن الـبـاب العـالى أنهم عـدلوا عن تـنفـيذ
مـــــقــــاصــــدهـم  وكــــان مـن ذلك أن صــــدرت
الــتـنـبــيـهـات مـن دولـة وزيـر الــداخـلـيــة بـتــقـلـيل
االحتـياطـات العـسكـرية التـى كانت مُـتخذة فى
ظـنـون تظـاهرهم فـيهـا  فاتـخذ جمـيع النـقط ا
الثائـرون هذه الفـرصة لـلقيـام بحركـتهم وطاف
سـخـرين من فـقـراء هذه الـطـائـفة عـلى جـميـع ا
ومـأجـوريـهـا سُـعـاة جـمـعـيـة الـثـورة  فـلم يـأت
الـصـبـاح حـتى  اجـتـمـاعـهم فى األمـاكن الـتى

نبه عليهم باالجتماع فيها .
ووصـلت األنــبـاء إلى حـضـرات الـوزراء فى
الـــســاعـــة األولـى من الـــنـــهـــار عــلـى احلـــســاب
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واعيد العربى فبـادروا إلى الباب العالى قبل ا
ـقـررة ولـم تـتم الـسـاعـة الـثـالـثـة  حـتى كـانـوا ا
ـابـ الـهـمـايونى جـمـيـعـاً فى دواويـنهـم وأبلغ ا
كل هـذه األنـبـاء حـيث اسـتـصـدر الـبـاب العـالى
من احلــضـرة الــشــاهـانــيـة الــتـعــلــيـمــات الالزمـة
لــتـدارك اخلــطب قـبـل اسـتــفـحــاله  ولـكن إلى
ـظاهـرات فى عدة جـهات  لم وقت حدوث ا
تـصدر هـذه التـعلـيـمات . وقـد هال األمـر وزير
الداخلية إذ عـلم أن الثائرين يطلقون الرصاص
عـلى األهالى والبوليـس  وهو لم يصدر حتى
اآلن تـعــلـيـمــاته  وسـأل الـصــدر األعـظم مـاذا
يــفــعل إذا لم تــصــدر اإلرادة الــسـنــيــة فى وقت
قــريب ? فــأجــابه الــصــدر  إذا كــان الــثــائـرون
مــتـســلـحــ ويــبـتــدئـون بــإطالق الــنـيــران عـلى
الـبـوليـس أو األهـالى  فـقـد وجـبت مـقـابلـتـهم
بالـقوة  ولـو لم تصدر بـذلك إرادة سنيـة وبعد

بــضع دقــائـق من صــدور هــذا األمــر الــعــالى 
حتـقق فـخامـة الصـدر أن دولتـلـو وزير الـداخلـية
مــتـردد فـى تـنــفــيــذ أمــره ويـنــتــظــر صـدور إرادة
سـنيـة فغـضب غضـباً شـديداً  وأمـره أن ينـفذ
أمـره بال تــأخـيـر قــائالً : هـا أنــا أصـدر لك أمـراً
عـالياً بـأن ال تنـتظـر إرادة سنـية لـلبدء فـى العمل
«ولــعل ذلك كــان من أســبــاب قـبــول اســتـقــالـة

فخامته بعد يوم من هذه احلادثة » .
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واحملقق أن األرمن قتلوا بضعة أشخاص من
األهــالى ونــقــراً من الــبـولــيس وأطــلق أحــدهم
الــرصـاص عـلى الـبـكــبـاشى ثـروت بك قـبل أن
قابـلتـهم . ويُقال إنه تصدر األوامـر للـبوليـس 
لــو أمــهــلت الــثــورة قــلــيالً  لــتــطــايــر شــررهــا
وعــجـزت احلـكـومـة عن مـقــاومـتـهـا إال بـسـفك
دمـــاء األلــوف مـن الـــثــائـــريـن واألهــالـى . أمــا
اآلن فلم يزد عدد القتلى من األرمن عن مائة
كما يرويه الثـقات ومن البوليس بـضعة أنفار ال
يـــتــجـــاوزون عــدد أصـــابع الــيـــد ومن األهــالى
ـســلــمـ نــحـو األربــعـ فى الــيـومــ  وقـد ا
يــكــون عـدد اجلــرحى من الــفــريـقــ مــثل عـدد

القتلى منهما أو أكثر بقليل .
وكــاد األرمن يــفــتــكــون بــالــصــدر األعــظم

سـعـيــد بـاشـا  ألنــهم يـكـرهــونه أشـد الـكـره 
وكـان من أول مـقـاصدهـم الـثوريـة الـفـتك به 
ولذلك أطـلقـوا علـيه الـرصاص عـدة مرات فى
ــــابـــ عـــودتـه من الــــبـــاب الــــعـــالى قــــاصـــداً ا

الــهــمــايــونى عــصـر يــوم االثــنــ  ولــكـنـه جنـا
برعـاية من الـلَّه ولـطفه وقـد قتل الـبولـيس ثالثة
من الـذين أطلـقوا الـرصاص عـلى عربـة الصدر
األعـظم فى احلال  وقـبض على خـمسـة كانوا

يتعقبونها بإطالق الرصاص أيضاً .
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ــشــاهــدات الـغــريــبـة الــتى رواهــا لــنـا ومن ا
الـثـقـات  إن أحـد األرمن ضـرب جـاويـشـاً من
دية شق بها جنبه األيسر  فخرجت البوليس 
أمـــــعــــاؤه  فــــكــــان مـن هــــذا اجلــــاويش أن رد
أمعاءه وقـبض على جنبه قـبضاً عنـيفاً بإحدى
ـديـة من الـضـارب  فـجـرحه يـديه  وتـنــاول ا

وساقه أمامه إلى الـقره قول حـتى أوصله إليه 
ــصــاب وهــنـــاك قــبض عـــلى اجلـــانى وســقـط ا

قتيالً.
ظاهرات ا يذكر أيـضاً أنه فى كل هذه ا و
لم يــــــــصـب أوروبـى قط أى إصــــــــابــــــــة  ولم
ـسـيـحـي يـتـعـرض واحـد من األهـالى جلـمـيع ا

من غـيـر األرمن بـأقل أذى  فـكـانوا يـتـجـولون
شاهدة حـركات األرمن ومقاومة فى الـشوارع 

البوليس لهم فى كل وقت .
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وفـــيـه من األســـتـــانـــة ـ دخـل بـــعض األرمن إلى
محـكـمة اسـتـامبـول وقتـلـوا قاضـيـ فألـقى الـقبض

عليهم .
فى ٣ من األسـتانة ـ جتددت اخملاصـمات الدموية
فى مـسـاء يـوم الثـلـثـاء وكـان طـلـبـة الـعلـم واألهالى
يُـطـاردون األرمن ويــقـتـلـونــهم  ويـؤكـدون أن قـد
ـظنون أن جلـنة ثـورية أرمنـية قد قُتل ٧٠ شخـصاً وا
أعدت هذه االضطرابات ; إذ قد وُجد مع الثائرين

مئات سكاك من طُرز واحد .
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ـســئـلـة األرمــنـيـة إلى ـا ظـهــرت ا عــلـمـنــا أنه 
الـــوجـــود ورفـــعـت الـــدول الـــثالث مـــذكـــرتـــهـــا
ــطــالب الــتى عــرفـهــا جــمــهــور الــقــراء  بـدا بــا
ـصرى الياور ـشير فـؤاد باشا ا لصـاحب الدولة ا
األكرم جلاللـة السـلطـان األعظم أن يـرفع تقـريراً
إلى احلضرة السلطـانية الشاهـانية يُضمنه رأيه فى
ـسـئـلـة  ونـحن نـذكـره هـنـا مـلـخـصـاً كـما هـذه ا

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±∏πµ dÐu² √ ∏  ¡UŁö¦ «
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تــلـــقــيــنــاه مـن الــثــقــات الـــذين حــضــروا من دار
السعادة فى األيام األخيرة . وهو :

ـشهـور بـالصـدق واألمـانة ـشيـر ا رأى دولـة ا
لة  أن جاللة واإلخالص فى خدمة الـدولة وا
مــوالنــا الـســلــطـان األعــظم يُــصــدر إرادة سـنــيـة
بـتـألــيف مـجـلس عـثـمـانى حتــكـيـمى يُـعـطـيه حق
ـسئـلة حيث يـكون حكـمه بعد الـفصل فى هذه ا
ذلك كـــقــاعـــدة ألعــمـــال الــســـلــطـــنــة الـــســنـــيــة
ومخـابـراتهـا مع الـدول الثـالث  وقد اقـترح أن
يــكـون هــذا اجملـلس مــؤلـفــاً من الـوزراء الــفـخـام
والصدور والوزراء الـسابق  ونُخـبة من أكابر
العـلماء األعالم  وبضـعة أشخاص من أعاظم

أهل األستانة العلية  وغبطة بطريرك األرمن 
وجــمـيع رؤسـاء الـطــوائف الـديـنـيـة فــيـهـا وكـبـار
وظـف فى الباب العـالى من هذه الطائفة  ثم ا
يُـدعى جـمـيع أعـيـان األرمن فـى األسـتـانة وإن
احتيط أكـثر يُدعى بـعض أعيان هذه الـطائفة فى
الواليـات التى يـسكـنهـا األرمن بكـثرة النـتخاب
عـدد معـلـوم مـنهم  يـكـون لسـان حـال الطـائـفة
كـــلـــهـــا أمـــام ذلـك اجملـــلس الـــعـــالى فى عـــرض
مــطـــالــبــهــا وشـــرح كل مــا يــخـــتــلج فى صــدور
العـقالء مـنـهـا  وما يـحـكم به اجملـلس بـعد ذلك
يـصـيـر مـحـترمـاً عـنـد الـبـاب الـعـالى  بـحـيث ال
يجـوز له أن يـخرج عن دائـرته فى كل مـخـابراته
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مع الـدول  وإذا أرغـم سـيــاسـيــاً عــلى اخلـروج
منه  وجبت مراجـعة هذا اجملـلس الذى تبقى له
ـسـئـلـة األرمـنـية ــــــــــــــــــــ الـسـلـطـة مـادامت ا

أمرها انحل عقده اهـ .
ــا عــرض هــذا ولــكن  يــقــول الــثــقــات إنه 
الـرأى عـلى أنـظـار احلضـرة الـشـاهـانـية لـم توافق

عـلـيه  ألنـهـا الحظت عـلـيه عـدة مالحـظات 
ويـقـولون أيـضـاً : إن بعض مـسـتشـارى احلـضرة
الــشــاهـانــيــة قــال عن هــذا الــرأى إنه أضــر عـلى

ـا رآه فيه  الـسـلطـنـة السـنـيـة من مذكـرة الـدول 
ـابـ مـعاً من أنه سـالب سـلطـة الـبـاب الـعالى وا
ـثــابـة ومــانح إيــاهــا لـهــذا اجملـلـس الـذى يــكــون 
حـكومة جـمهـورية فى قـلب سلـطنـة مطـلقة وإذا
جنح فى وظيفته مرة وجب أن يتخذ العمدة التى

ترمى إليه اآلمال عند حدوث كل مشكل .
الحـظات جاللـة موالنا ونحـن مع احترامـنا 
السـلـطان الـتى رآها بـنـظره الـعالى  ورفض من
أجـلـهـا هـذا الـرأى الــذى يُـنـسب خلـادم أمـ من
قرب لسدته السنية  وخصوصاً ألننا لم أحد ا
الحـــظــات نـــقف عـــلى شئ مـن مــعـــنـى تــلـك ا
الـشـريـفـة  إال أنـنـا من جـهـة أخـرى نـرى الـذين
حـكـمـوا بـعـدم صـاحلـيـة هـذا الـرأى لـلـعـلل الـتى
أبــدوهـا وأشــاروا إلــيــهــا قـد بــالــغــوا فى جتــسـيم
العـاقبة ; إذ أن تشكيل مـجلس عال يُفوض إليه
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ـعضـالت التى فصـل اخلطـاب فى مـعـضـلـة من ا
حتـتك فــيـهـا الـدولـة الـعــلـيـة مع ثالث من الـدول
الــعــظــام لم يــكن فــيـه مــعــنى من مــعــانى ســلب
الـسـلـطة الـشـرعـيـة من جاللـة السـلـطـان األعظم
ومـا بـيـنـه ووزارته  بل هـو يُـصــبح قـوة جـديـدة
أحـــدثــتـــهـــا الـــدولـــة فى وقت احلـــرج من نـــفس
عـنـاصــرهـا  لـتـعــظم بـهـا كــلـمـتــهـا أمـام الـدول
ؤقت األجنـبـية . ألن فى تـشـكيل هـذا اجملـلس ا
مـن رجـال احلــكــومـة وجــمــاعـة من كــبــار األمـة
ورؤساء عناصرها استعانة بقوة الشعب احلقيقية
أمــام دول هـى فى مــقــدمـــة حــكــومــات األرض

احتراماً آلراء الشعوب .
نـــعم  إنه قـــد يــكـــون فى اقــتـــراح تــشـــكــيل
مجـلس التـحكـيم العـثمـانى على هـذا األسلوب
مالحظات كثـيرة مقبولة  ولكن ذلك ال يُخرج
وجــهـة االقـتــراح عن مـرمى الــصـواب ; إذ كـان
ا يـكون معه جـوهر الرأى كن تـعديل الـشكل 
أثـمن قــيـمــة وأعـظم فـائــدة  ولـكن قــدر فـكـان
وألــقـى هــذا الــرأى بــكــثـــرة احلــســبــان فى زوايــا

النسيان .
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يُلخص من جمـيع ما نشرناه ونشرته اجلرائد
احملــلـيــة وأتت به الــتـلــغـرافــات الـعــمـومــيـة  أن
طـائفـة األرمن فى األسـتانـة العـلـية قـد تظـاهرت

ملكة العثمانية  بحركة عدوانية فى عـاصمة ا
ظـاهـرة إعالن مطـالبـها من وأنـها لم تـرد بهـذه ا
الـــبــاب الـــعــالى وال الـــشـــكــوى من ظـــلم واقع
عـليـها ولـكن لـتحـدث اخـتالالً واضطـراباً فى
ــديــنــة  ولــو أفــضى ذلك إلى ســفـك الــدمـاء ا

ونزع الطمأنينة من القلوب .
وقد ثـبـتت هـذه الـقضـيـة من دالئل كـثـيرة ال

يختلف فيها اثنان . وهى :
أوالً : إن األرمن أجـــمــعــوا أمــرهـم بــيــنــهم
على الـقيـام بحـركـة ثورويـة وضربـوا لهـا جمـلة
ـا كـانـوا يـشـعـرون بـتـنـبـه احلـكـومة مـواقـيت  و

لهم يُرجئؤن تنفيذ مقاصدهم .
ثـانـياً : إنه قـد ثبت عـلـيهم أن جـمـاعة مـنهم
قد ذهبـوا إلى مكـتب تلغـراف فى أحد ضواحى
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دينة وهددوا عامله بأنواع التهديد أن ال ينطق ا
ببـنت شفـة عنـهم بـعد مـا أوثقـوه رباطـاً وفتـحوا
ـابـ الـهـمايـونى  وأوعـدوه بـالـشر اخلط إلى ا

والفتك والنسف بالديناميت .
ــا تــظـــاهــروا يــومى اإلثــنــ ثــالــثـــاً : إنــهم 

والــثالثـاء  كـان تـظــاهـرهم بـالـتـجــمـهـر مـئـات
دينة وفى وقت واحد وألوفاً فى عدة نقط من ا
دلــيالً عـلـى أنـهم كــانـوا مــجــمـعــ األمـر بــهـذا

التظاهر .
تظـاهرين كانوا مـتقلَّدين رابعاً : إن جـميع ا

األسـلـحـة الـنـاريـة والبـيـضـاء مـن طـراز واحد 
دلــيـالً عـلـى أنــهم كــانــوا يـعــدون أنــفــســهم إلى
إحــداث حـركــة دمــويـة مـن أيـام طــويــلـة  وأن
هـــنـــاك يــــداً مُـــدبــــرة جتـــلب كـل مـــا يـــحــــتـــاجه

تظاهرون من آالت العدوان والفتك . ا
خامساً : إنه وجدت أوراق سرية ــــــــــــــــ
البـوليس العثـمانى من بعض منازل ـــــــــــــــــــ
فـيهـا أسمـاء زعمـاء الـثورة ومـدبريـها  وأن من
بنودها الواجب تـنفيذها السعى بكل الوسائل
ـديـنة إلحداث اخـتالل عـام فى جـمـيع أنـحـاء ا
وفى وقت واحــد  وذلك بــعــد الــتــصــريح من
جـانب ( جـمـعيـة الـثـورة واالخـتالل األرمـنـية )
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بإجراء العمل ( وسندنا فى ذلك وثيق جداً ) .
ـتظاهرين لم يـنتصحـوا عندما سادساً : إن ا
نصحـهم البوليـس أن يتفرقـوا  وأنهم إن كانوا
يُريـدون أن يرفعـوا شكوى أو ظالمـة  فليـنيبوا
بــضـــعـــة أشــخـــاص مـــنــهـم  بل قـــابــلـــوا هــذه
الـنـصيـحـة بإطالق الـرصـاص على أحـد ضـباط

البوليس وهو البكباشى ثروت بك .
ســـابـــعــاً : إنـــهم كـــانـــوا حــال مـــرورهم فى
الــطـرقـات بـهـذا الـتـجـمــهـر  يُـنـادون « لـتـسـقط

ة » . تركيا الظا
ثامـناً : إنـهم كانـوا يقـصدون إطالق الـنيران
ا مُنـعوا من ذلك عـلى وزراء البـاب العالـى  و
تربص بعضهم إلى الصدر األعظم حال مروره
وأطلـقوا عليه عدة رصـاصات  وكذلك فعلوا

حال مرور رفعت باشا وزير الداخلية .
تـــاســـعـــاً : إن إطالق الـــنـــيـــران فى جـــهــات
مـتــفـرقـة ابــتـد به فى سـاعــة واحـدة  وكـانت
الـتـعـديـات فى جـمـيـعـهـا مـوجـهـة إلى الـبـولـيس
ـسـلـمـ فـقط  وهـذا يـدل على أن واألهـالى ا
الـعمل كـان مـدبـراً من قبل بـكـيـفيـة واضـحة فى
دفوع للثورة . التعليمات التى أُلقيت على ا
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عــاشـــراً : إنـه وجــد فـى ذخـــيــرة كـل واحــد
ا سُـئـلـوا عن و مـنـهم مـبـلغ خـمـسة * لـيـرات  
سـبب حـمـلـهم هـذه الــنـقـود  قـالـوا أعـددنـاهـا

ليجهز بها كل من استشهد فى هذه احلركة .
حـاد عشر : ثـبوت تزيـى الكثـير منـهم بأزياء

ـسـلـمـ تــارة والـنـسـاء تـارة أخـرى  مــشـايخ ا
لـيـتـمـكنـوا من قـتل من يُـريـدون قـتـله قـبل الـتـنبه
قاصدهم  كـما فعل أحدهم عند ما قتل أحد
ـســلــمـ فـى جـوار جــامع الــسـلــطـان عــلـمــاء ا
مـحـمـد الـفاحت  وكـمـا فـعل اآلخـر عـنـد ما أراد
ـديـنة  وإن لم يـتـمـكن الـثانى الـفتك بـضـابط ا

من تنفيذ مقصده حيث فضح البوليس أمره .
ثـــانى عـــشــر : إنـــهم يـــأتــوا ** عـــلى الـــشــر
والفتنة ولو كانوا ال يقصدون االضطراب من
ا اجترؤا *** على إعـادة الكرة يوم أول وهلـة 
الـثالثـاء بعـد الـذى شـاهـدوه من حـزم الـبـوليس
وإلقـائه القبض عـلى كل متـظاهر بـالعدوان يوم

. اإلثن
فثـبت من كل مـا تـقدم أن طـائـفة األرمن فى
األسـتـانـة الـعـلـيـة قـد جـنت جـنـايـة عظـمى عـلى

* الصحيح : خمس ليرات.
** الصحيح : يأتون.

*** الصحيح : احترءوا.
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األمـن الـــعــام  وقـــصـــدت إحـــداث الـــفــظـــائع
والشـرور فى قـلب دار السـلـطنـة  فـالقـول بـعد
هـــذا كـــله إنــهـم كــانـــوا يُـــريــدون رفـع عــرائض
الشـكـوى للـباب الـعـالى ليس إال  وإن الـدولة
ـا فعلته الـعلية مـسئولة أمـام العدالة واإلنـسانية 
ا ال يـجتـر عليه ظـلومـة   مع هذه الـطائـفة ا
أحد غـير الـذين وطئـوا حريـة الضـميـر والشرف

مقوت . حتت أقدام الغاية الذاتية والتحيز ا
عـلى أنــنـا ال نـكـتـفى فـى بـيـان إثـبـات جـرائم
ــا نـشــرنـاه عن الـثــائـريـن فى األسـتــانـة الــعـلــيـة 
مُــكـاتـبـنـا فى تـلك الـعــاصـمـة  ومـا نـقـلـنـاه عن
الـكتب اخلـصـوصيـة الـواردة إلى بـعض الذوات
ا قـال البعض وعن الـتلغـرافات العـموميـة  فر
إنه جـــمــيـــعه من قـــبل أحـــد الــفـــريـــقــ  ومن

اإلنـصـاف أن نـسـمع مـا يـقـوله الـفـريق اآلخـر 
فـهـا نــحن نـنـقل عـن جـريـدة األهــرام الـغـراء مـا
خلصته عن جـرائد أثيـنا عـاصمة الـبالد اليونـانية
ـكن أن يُـنسب لـهـا الـتـحـيز إلـى جانب الـتى ال 
سلم  بل إن كان لها احلكـومة العثمانيـة أو ا
مــــيل إلـى فـــريق فـالبـــد أن يــــكـــون ذلـك فـــريق
األرمن  وحينـئذ يـكون نـشر كالم جـرائد أثـينا
فـى هـذا الــبــاب من قــبــيل ســمــاع كالم الــفـريق
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اآلخـــر وهـــذا مـــا جــاء فـــيـــهـــا أمس بـــاحلــرف
الواحد:

ــقــاالت عن ورد بــريــد أثــيــنــا مــشـحــونــاً بــا
حـوادث األسـتـانـة األخـيـرة وكـيـفـيـة مـنـشـئـهـا 

فرأينا أن نُلخصها إتماماً للفائدة وهى :
وقع فى هــذا األثـــنــاء عــيــد الــصــلــيب عــنــد
األرمن  فأقـفـلـوا مـحالتهـم وحوانـيـتـهم ولزم
كبـراؤهم الـبـيـوت  فلم يـخـرج مـنـهم أحد فى
الــشــوارع  ثم رأى الــنـــاس عــلى حــ فــجــأة
عـدداً عـظـيـمـاً من رعـاع األرمن قـد خـرجوا من

مــنــازلـهم دفــعــة واحـدة كــأنــهم عـلـى مـيــعـاد 
وذلك فى شـوارع كـونـتـوسـكـالى وبـسـامـانـيـا 
وساروا يـخـترقـون الـشوارع صـائـح بـالـلغـت

األرمنية والتركية لتحى احلرية وليسقط الظلم.
ى * اخلـبـر إلى مـصـلـحـة الـبـولـيس  فلـمـا 
أرســـلت فــرقـــاً من رجـــالــهـــا لــتـــشــتـــيت شــمل
ـتـظاهـرين  ولـكن مـظـاهـرة أخـرى كـانت قد ا
بــدأت فـى الـوقـت نــفــسه بــالــقــرب من مــحــطـة
السكك احلديدية وفى حارة أيكرفيو حيث قتل

األرمن أحد ضباط البوليس .
ـهمة  فكانت معدة فى الباب ظاهرة ا أما ا

ا. * الصحيح : 
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الـعـالى أمـام الـصـدارة الـعـظـمى ; إذ كـان فـريق
من األرمن كثـير العدد يسيـر إلى تلك الناحية 
فأسـرع البـوليس لـلوقـوف فى وجه السـائرين 
وأمرهم بالتفرق وبـتعي مندوب منهم ليرفعوا
إلى الـصــدر األعـظم الــعـريـضــة الـتى يــزعـمـون
أنـهم يُـريدون رفـعـها إلـيه  فـأصـر األرمن على
عزمـهم  واحـتدم اجلـدال فـرفع اجلنـد حـرابهم
تجمـع  فلم يكن من أحد األرمن لتـرهيب ا
إال أنه أطـلق غدارته دون تـرو على قـائد الـفرقة

فقـتله  وكان ذلك سـبباً فى بـدء االضطراب 
فـإن عسـاكر الـبوليـس صوبـوا بنادقـهم وأطـلقوا
نـيـرانـهم  وكـان األرمن مـسـلـحـ بـالـغدارات
ـــســـدســـة . ويُـــقـــال : إن قـــد كـــان أكـــثـــرهم ا
يـحمـلون مـنهـا اثنتـ ال واحدة فـقط  فـأجابوا
ــســدسـات عـلـى بـنــادق الــعـســاكــر بــرصـاص ا
واحتدم القتال ب الفريق  كأنهما فى ساحة

احلـرب فـقتـل وجُرح من األرمن ٢٧ شـخـصاً 
ولكن سـكان األسـتانـة الذين لم يـتعـودوا النـظر
إلى مــثل هـذه احلـوادث  قـد بــالـغـوا فى الـعـدد
مبـالغـة عـظيـمـة على حـد مـا صورو لـهم الوهم

والرعب .
ولـقد ثـبت لنـا أن العـساكـر الشاهـانيـة وقفت
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فى كال الــيـومــ األولـ فـى مـوقف الــدفـاع 
وأنـهـا لم تـكن الـبـادئـة فى إطالق الـبـنادق عـلى
األرمن  أمـا األتــراك من أهـالى األسـتــانـة فـلم
يـشـتـركـوا فى االضـطـرابات إال فـيـمـا ولى  ثم
أخــذ فى إلـقـاء الـقـبض عـلـى الـثـائـرين واسـتـمـر
األمـر الــلـيـل بـطــوله  فـكــان عـدد الــذين أُلـقى

القبض عليهم من األرمن نحو ٥٠٠ رجل .
وفى الـيوم الـتـالى استـتـبع البـولـيس  ولكن
بـحـمــيـة وغـيــرة زائـدتـ عن الــواجب مـطـاردة
الذين أفلتوا منه فى األمس  وحدث أن بعض
رجــال الـشــرطــة كـانــوا يــجـرون وراء ثـالثـة من
األرمن هارب من وجهـهم  فلما بـلغوا شارع
غلـطة أطلقوا بنادقهم عـليهم فأصابوهم وقتلوا
أحــدهم  فـأحــدث ذلك تـأثــيـراً عــظـيـمــاً عـلى
ــشــهـور بــهـدئه خـواطــر سـكــان ذلك الــشـارع ا

وسكينته .
وقــد أصــدرت احلــكــومــة أوامــرهــا بــإقــفــال
حــوانـيـت بـيـع األسـلــحــة  وأمــرت مــصــلــحـة
الـــضـــبط والـــربط بـــعــدم الـــتـــعـــرض ألحــد من
سيحي الغير * األرمن  فلذلك يؤكدون أن ا
رجال الشرطة لم يـتعرضوا ألحد منهم البتة إال

* الصحيح : غير.
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أللبـانى شهر خـنجره عـلى أحد رجال الـبوليس
فأُلـقى القـبض عـليه  عـلى أن النـظام لم يـلبث
أن عــــاد إلى األســــتـــانــــة دون إبـــطــــاء . ولـــوال
اخملـاوف الــتى اســتـولت عــلى الــقـلــوب ألمـكن
الـقـول بـأنـه لم يـحـدث فى دار الـسـعـادة حـادث

غير عادى .
ر الباب العالى هذا  وقد أُلقى القبض فى 
أمـام أحـد مـكاتـب وزارة الداخـلـيـة عـلى أرمنى

شـاكى الــسالح مـتـزى بــزى مـشـايخ اإلسالم 
وكــان فـى عــزمه أن يــطــعن رفــعت بــاشــا وزيــر

الــداخـلــيـة بـخــنـجــره وهـو فى مــنـصـة وزارته 
وهـذا الرجل هـو أحـد أعـضاء الـلـجـنة األرمـنـية
الثورية التـى لم يعد فى اإلمكان إنكار وجودها

فى األستانة .
وقـد وصل من األسـتـانـة إلى أثـيـنـا فى الـيـوم

التـالى حلدوث هـذه االضطـرابات فـرنسـويان 
فـأثــبـتــا جلـريـدة أكــرو بـولــيس كل مــا تـقــدم لـنـا
إيـراده وصـرحــا بـأن األرمن هم الــبـادئـون فى
الهـجوم عـلى رجال الـشـرطة بـسالحهم  وأن

احلركة الثورية التى قاموا بها مُعدة من زمن .
ثم إن جرائد أثينـا مجمعـة على القول : بأن
قـد اكـتـشف فى األســتـانـة عـلى مــؤامـرة أرمـنـيـة
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ذات اتفاق مع جلنة مقدونيا البلغاريا الستعمال
الـدينـامـيت تـوصالً إلى إجـبـار جاللة الـسـلـطان

عــــلى الــــرضـى بــــاإلصالحــــات األرمــــنــــيــــة 
ــؤامــرة قـد حل ويــؤكـدون أن اكــتــشـاف هــذه ا
بــحــدوث االضــطــرابــات  ألن األرمن كــانــوا
عـازمـ عـلى عـدم الـقـيـام بـهـا إال بـعـد انـفـجـار

قنابلهم .
ذلك خالصـة مـا جـاء فى جـرائـد أثيـنـا بـشأن
هذه احلوادث  والشك عندنا فى صحتها ألن
ـيل إلى ــكن اتـهـامــهـا بـا اجلـرائـد الـيــونـانـيـة ال 

تركيا ومواالة حكومة الباب العالى اهـ .
ومن هذه التفصـيالت التى تُطابق تفصيالتنا
السـابقـة من أكثـر الوجـوه  يثـبت جلمـيع القراء
ـسئـولـية الـتى أُلـقيت عـلى عـاتق طائـفة مقـدار ا

ــظــاهــرات الــعــدوانــيــة  ــا أتــوه من ا األرمن 
ويثبت من جهة أخـرى أن احلكومة العثمانية لم
تـفـعل إال الـواجب عـلـيـهـا تـلـقـاء هـذه احلوادث

كدرة . ا
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من تصفح تاريخ إنكلترا منذ أربعماية عام لآلن  رأى
أنـها هى الدولـة الفريـدة من ب دول أوربا اخملـلصة لـلدولة
ـقيـمة العـليـة  احلافـظـة حقـوق الوالء  الـثابـتـة العـهد  ا
ــا تــصـدت ــة الـتـى طـا ــســا عــلى الــود  بل هى الــدولـة ا
للـدفاع عن حـقوق الـدولة الـعثمـانيـة  وانبـرت حملاربة كل
دولــة حـاولت اهـتـضـام حـقـوقـهــا . وحـسـبك الـهـمـة الـتى
أظـهـرتـها فى حـرب الـقـر سنـة ١٨٥٤  إذ هـجم الروس
ــمــالـك احملــروســة وحــاولـوا بــخــيــلــهم ورجــالــهم عــلى ا
ـايـة افـتـتــاحـهـا  فـإن إنــكـلـتــرا إذ ذاك قـد حـشــدت ذهـاء ا
وخمس ألفاً من نخـبة جنودها إلى احلدود العثمانية لصد
هــجــمــات الــروس  ثـم أرســلت أســطــولــهــا إلى الــبــحــر
األسـود لـضـرب الـثـغـور الـروسـيـة  وصـرفت من الـذهب
الــرنـان مـا يـزيـد عـن األربـعـ مـلـيــون جـنـيـة . هـذا  ولم
ساعدات للدولة العلية  بل سولت ا أجرته من ا تكتف 
لـلفـرنسـاويـ بالـدخول مـعهـا فى تلك احلـرب وما زالت
حكومـتها تـسعى لدى حـكومة نـابليـون الثالث بـنجاح هذا
ـشـروع حـتى أقــنـعـته بـاالنــضـمـام إلـيـهــا  فـأمـر بـإرسـال ا
اجلـيـوش اإلفـرنـسـيـة إلـى الـقـر  وكـان عـددهـا أضـعـاف
عـدد اجلـيـش اإلنـكـلـيــزى وقـد أهـلك فى هــذا الـسـبـيل من
ـال والـرجـال مـا تـقــصـر عن حـصـره األقالم  ومـازالت ا
إنكلترا تُهيج الدول على الروس حتى أُتيح النصر لألتراك
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* الصحيح : رائحة .
. ** الصحيح : علم اليق

وفـازت الـدولــة الـعـلـيــة بـحـروبـهـا  ورجـع الـروس عـنـهـا
الـقـهــقـرى . هـذا  ولم يـظــهـر من إنـكـلــتـرا بـعـد كل هـذه
ساعـدات ما يُشم مـنه رايحة* الـطمع حتى يُـقال : إن ما ا
ـا كان من قبـيل الشهـامة . غير أن ـساعدات إ أجرته من ا
األيـام قــد أبـانت لــنـا خالف مـا ظــنـنـاهُ  فــإن احلـرب الـتى
جتـددت بــ الــعـثــمـانــيـ والــروس فى سـنــة ١٨٧٧  قـد
غـطى عن أحـوال إنكـلـترا وأظـهـرت لنـا سوء كـشفت لـنـا ا
نـوايـاها ووفـرة مـطـامـعـهـا  فـإنـهـا اغـتـنـمت تـلك الـفـرصة
وانـقـضت عـلى جزيـرة قـبـرص فـابـتـلعـتـهـا  ثم سـاعـدتـها

التـقادير عـلى االحتالل فى وادى النـيل . فراقت لعـينها 
ا كانت مصر وأبت إال القـيام فيها إلى ما شـاء اللَّه  لكن 
والية من الواليات العثمانية وكان استقاللها إداريا  ولم
تـخـرج عن كـونـهـا عــضـواً رئـيـسـيـاً من جـسم الـدولـة رأت

إنـكـلـتـرا أن ابـتالعـهـا ال يـصح إال بـرضى الـدولـة الـعـلـية 
فأخـذت منذ ح بالتـزلف إلى رجال الدولة حتى أفرغت
جــهــدهـــا بــإقــنــاعــهـم لإلغــضــاء عن مـــصــر  ولــكن كل
مساعيها قـد ذهبت أدراج الرياح  ألن الدولة العلية تعلم
* أن خـروج مـصـر من يـدهـا  يـعـتـبـر مـقـدمة الـعلم الـيـق
قرر ـعلوم ا ـمالك اإلسالمية . ومن ا خلروج غيرها من ا
لدى كل عارف حـقيـقة األحـوال أن مصر هى الـيد الـيمنى
ـوصـل إلى الــواليـات لــلــدولــة الــعــلــيـة  وهـى الــطـريـق ا
الـعـثـمـانـيـة فى أفـريـقـيـة  بل هى طـريق بـيت احلـرام الـذى
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* الصحيح : اجملن.

ــا يــحج إلـــيه فى كل عـــام مــيــأت ألـــوف من اإلسالم . و
ضــاقت فى إنــكــلـتــرا احلــيل  ورأت أن ال ســبــيل إلقــنـاع
ة  وسرت سا الدولة العلية بـنوال متمناها تركت طريق ا
ـنـافـرة وشــرعت فى اخـتالق األسـبـاب الـتى عـلى طـريق ا
تضر فى صوالح الدولة  فـلم تر سبباً يـخولها من الولوج
ـسـألـة األرمـنـيـة الـتـى قـد قـلـبـتـهـا عـلى فى هـذا الــبـاب إال ا
أوجه مــخـتــلــفـة  فــاســتــخـلــصت مــنــهـا مــا تــمـكــنت من
الـوصـول إليه  حـتى خُيَّـل للـسامع أن الـواليـات األرمنـية
فى حالة تـعيسـة مع أننـا لو قابلـناها بـإيرالندا لـرأينا األرمن
أسعد من اإليرالندي حاالً وأوفر ماالً وأهناء باالً  وهم
عـلى األقـل حـائـزون عـلـى حـريـتــهم الـديـنــيـة ومـتــمـتـعـون
ـقيـدين بسالسل بـراحتـهم الدنـيويـة بخالف اإليـرالندين ا
األسـر والــهــوان واجلــور واخلــزالن  فــإن اإليــرالنـدى ال
يكاد يرفع رأسه حتى تـرى عصاة اإلنكليزى فوق دماغه.
عاكـسة الدولـة العلـية قد ا كـانت الروسيـة ميالـة بالطـبع  و
أعــارت كالم إنـكــلـتــرا جـانب اإلصــغـاء واقــتـفت فــرانـسـا
آثارهـا  فنـجحت إنكـلترا بـرغائـبها وصـارت تارة تتـظاهر
بالوعد وطـوراً بالوعيـد إلى أن عيَّل صبر الـدولة  فقلبت
لــــهـــا ظـــهــــر اجملـــنى * وآلت عــــلى نـــفــــســـهـــا رفـض تـــلك
االقـتـراحـات اجملـحـفـة بــحـقـوقـهـا  ومـازالت هـذه الـروايه
ظـاهرات تـتقـلب عـلى أوجه مخـتلـفـة حتى آل احلـال إلى ا
الـبــحــريـة الــتى ظــهــرت أخـيــراً  فــإن إنـكــلــتـرا قــد أمـرت
ـتوسط بـالـذهاب إلى جـهات اخـر فى الـبحـر ا أسـطولـهـا ا
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الدردنيل لتهـديد الدولة بالدخول فى بوغاظ * األستانة .
غـيــر أن كل هــذا لم يُـوثــر فى أفــئـدة رجــال الـدولــة الـذين
ـذكـور أهواالً ال يـعلـمـون أن دون الـدخـول فى الـبوغـاظ ا
تــقــوى الــدوارع اإلنـكــلــيــزيـة عــلى تــعــاونـهــا  إال أنه مع
اتــكــالــهم عــلى الــقـوات الــعــظــيــمـة الــكــائــنــة فى بــوغـاظ
األســتــانــة قــد صـدرت أوامــر ســريــعـة بــإجــراء حــركـات
فرقة فى عسكرية فى ضواحى األسـتانة فتجمعت الفرق ا
جـهات مختـلفة من جنـود الفرسـان والطوبجـية حتى باتت
تـلك الـضـواحى عبـارة عن مـعـسكـر  فـحـار اإلنكـلـيز فى
أمـرهم وتـيـقـنـوا أن تـهـويالتـهم ال تـروع الـدولـة. وأن قـوة
أسطـولهم ال تـؤثر فى أفـئدتنـا الضـعيفـة  فعـدلوا عن هذه
سـألة الـشـرقيـة  وبعـبارة اخلـطـة وأخذوا يـتهـددونا بـفـتح ا
ـمـالك احملروسـة وإرضاء الـدول النـاوية أخـرى  تقـسيم ا
توجه البتالعهـا كالروسـيا وفرانـسا وغيـرهما من الـدول ا
عـلى أمالكـنـا . هـذا هـو الـسالح األخيـر الـذى يـتـهـددنا به
اإلنكلـيز  فعـلينـا اآلن أن نتروى قـليالً  ونعـمد إلى أحد
الطـريق . وهمـا : إما التسـليم باقتـراحات الدول . وإما
الـرفض  وعـنـدى أن الـثـانى أفـضل  ولـو كـان مـحـفـوفـاً
ا هو عبارة عن باألخطار  ألن قبـولنا تلك االقتراحات إ
سلب حـريتنا ووقوعنا حتت أثقـال السيطرة األجنبية  وال
سكنة اللت ليستا من شتما وما يخفى ما بهذا من الذلة وا
جاهرتنا الذى نخشاهُ يا ترى  إذا ما كـثرنا للدولة الفـتية 
ـنافـرة وأثبـتنـا للـمال تلك الـشهـامة الـتى ورثـناها عن ناب ا
عن أجدادنا . ألم يكن لدينا من القوات اجلندية ما يخولنا

* الصحيح : بوغاز.
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عـلى األقل من الــقـيـام لـلــدفـاع عن حـقــوقـنـا ? إن لم نـقل
لـلـهــجـوم عـلى أعــدايـنـا كـيـف ال ? وعـدد رجـالـنــا مـتـوفـر
وعــددنــا مــكــمــلــة  فــالــبــدار الــبــدار أيــهــا الــعــثــمــانــيـون
لالنـــضــمـــام ورفع كل مـــلـــمــة ورفع هـــذه األثـــقــال عن
عاتقنا واالتكال عـلى اللَّه سبحانه وتعـالى  فهو حسبنا

ونعم الوكيل .

ø WIOI(«  dNþ nO

احلـمـد لــلَّه عـلى أن أوربـا عــرفت احلـقـيــقـة  وأذعـنت
بحق الظاهر وتبـينت جلية األمر  فاعترفت بعداء األرمن
واعـتدائـهم  وأحـجمت قـلـيالً إلى الوراء بـعـد أن أقدمت
على الـتشديد والضغط فى األستـانة العلية  وإذا أراد اللَّه
ــعـتــدى إلى مــثل مــا فــعـله إظــهــار حق مــحــجـوب ســاق ا
األرمن فى عـاصــمـة الـدولـة  فــقـد أبى الـلَّه إال أن يــتـقـيـد
جانب احلق  ويـنتـفى الباطل  ومن يـضلل الـلَّه فليس له

من هاد .
وال نـقـص عـلى الـقــراء حـكـايـة الــواقـعـة من األول إلى
اآلخـر  فقـد تقـدمتنـا زميالتـنا الـصحف الـيومـية إلى إيراد
ـؤيـد الـغـراء  وزيـدتـهـا أن تـفـاصـيـلــهـا  وفى مـقـدمـتـهـا ا
ا عادت األرمن ألَّفوا فى األسـتانة جـمعيـة ثوروية لـلقيـام 
عــواقــبه عــلى رؤوســهم  وكــانت بــاكــورة أعــمــال هــذه

…d¼UI «  ¨±’ ¨ ±∏πµ dÐu² √ ±∞ fOL)« ¨ ≤≤ œbŽ
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اجلمـعيـة أنهـا أوفدت إلى الـباب العـالى نحـو ستـمائة رجل
مــدجـجـ بــالـسالح إلنـفـاذ مــقـاصـد ســيـئـة بـحــجـة تـقـد
عـريـضـة يلـتـمـسـون بـها إجـراء اإلصالحـات فى بالدهم 
زعومة ) عن إخوانهم  فلقيتهم الشرطة ظالم ( ا ورفع ا
ـسـيـر  فـقـابـلـوهـا بـسل اخلـناجـر وإطالق وصـدتـهم عن ا
ثل الـرصـاص  ولـكن اجلـنـود الـشاهـانـيـة لم تـكن لـتـعـبـأ 
ـثل وكان مـا كان من تأديب أولـئك األغرار  فقـابلـتهم با
تلك الـفئـة الباغـية قتالً وجـرحاً وقبـضاً علـيها  وقـد انفرد
عن القوم الـثائرين بـعض رجال  فـدخلوا احملـكمة وقـتلوا
قاضـي من قضـاتهـا  والتزال الـعسـاكر الـسلـطانـية آخذة
ا فى القبض على رؤساء تـلك العصبة ورجالها  وذلك 
ـلكـة ثار بـها نـفر من تأمـر به الـنظـامات والـقوانـ فى كل 
األشــقـــيـــاء  إلقالق الـــراحـــة وتــكـــديـــر كــأس الـــصـــفــاء

قدسة . واالعتداء على سلطة احلكومة ا
وكــــأنى بـــاألرمـن قـــد طـــمــــعـــوا فى وجــــود الـــعـــمـــارة
اإلنـكلـيزيـة قـريبـة من ميـاه األستـانـة  فظـنوا أن الـوقت قد
أزف لـلـقـيـام بـعـدوانـهم  وإن تـلك فـرصـة حـسـنـة إلنـفـاذ
مــآربــهم فــنــالــهـم مــا جتــرعــوه عـلــقــمــاً يــزيــد الــغــصــة فى
حــنــاجـرهم  ولـم يـكــفــهم مـا ذاقــوه  حــتى رأوا الـدول
األوربية اآلخذة بناصرهم منصرفة عنهم  وشاهدنا على
ذلك أن اإلنــكــلـيــز أنــفــسـهم قــامــوا يــقـولــون : إن أفــعـال
األرمن األخـيرة قـد عـرقلت مـسـاعى الدول وأوقـفت تـيار

طالب . ا
وأعظم من ذلك أن ألسـنة التـلغرافات لم يـسعها إال أن
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نـاسبة احلوادث ا كتـمتهـا  فقد أعـلنت  جتهـر بحقـيقة طـا
ـعتمـدين األجانب فى بالد األرمن قد األخيرة أن تـقارير ا
أثـبـتـت أن األخـبـار الـسـابـقـة عن احلـوادث األرمـنـيـة كـانت
مـبنـية عـلى مبالـغات عـظيـمة  فـهل يشك بـعد ذلك عاقل
فى أن الدولـة العلـية بـريئـة من كل ما نسـبه األعداء إلـيها ?
وهل يــشك أحـد من ذوى الــبـصــائـر فى أن هــذه األحـوال
كلـهـا ناشـئـة عن الدسـائس الـغريـبة الـتى فـضحـتـها اجلـرائد
الــروســـيــة ; إذ قــالت : إنـــهــا دســائـس اإلنــكــلـــيــز أيُــريــد

عاندون على ذلك برهاناً أعظم من هذا البرهان ? . ا
وال نظن أن اإلنـكليـز يصرُّون بـعد هذا الـذى ظهر على
هــذا الـتــظـاهـر الــذى أخـذوا بــأسـبـابه فـى هـذه األيـام  بل
يقيننا أنـهم يخفضون من وطـأته ويرجعون إلى احلق الذى
اعترفت به جرائدها  وإال فإن الدول التى يهمها أن تبقى
األستـانة عـلى احلـياد ال تـسمح بـتمـادى الدولـة اإلنكـليـزية

فيما ال يُحمد عقباهُ .
ومادامـت التـلـغـرافـات قـد ابتـدأت بـإعالن احلـقـيـقة من

حيث نـقلت لنا أن األخـبار السـابقة عن حوادث أرمـينية 
كانت فيـها مـبالغـات جسـيمة  فال يـبعـد أن تنقل لـنا قـريباً
إقـراراً واعــتـرافــاً بــأن الـذى أوجب احلــكـومــة فى أرمــيـنــيـا
للـقسـوة على األرمن هو قـيامـهم للـثورة واعـتداؤهم على
السـلطـة  فإن الـذى يشن الـغارة عـلى رجال احلـكومة فى
قلب الـعاصمة مقر اإلمامة الـعظمى ال يستصعب االعتداء

على سلطتها فى الواليات .
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ـسألـة ردح من الـزمن  وهى تـنـتقل مـضى عـلى هـذه ا
من دور إلى دور ومن حالـة إلى حـالـة حتى وصـلت الـيوم
أسـوأ احلـاالت وأحط الـدرجـات ال من حـيـثـيـة ظـهـور حق
ا نُسب رلى بعض مـأمورى الدولة لألرمن أو بيان صحـة 
العلـية من االستـبداد والظـلم . كال  بل حيـثية تـظاهرات
األرمن وتـصــرفـاتــهم األخـيــرة الـتى عــلم مـنــهـا لــلـخـاص
والـــعـــام إنـــهم قـــوم مـــتـــطـــرفــون ال يـــبـــغـــون إال الـــهـــيــاج

واالضطراب واالنقالب *.
وقد لـعبت بعقولهم خمـرة الطيش  فخيلت لهم أنهم
ـمـلـكـة الـعـثـمـانـية قـادرون عـلى سـلخ بـالدهم من جـسم ا

وعــلى اسـتــقاللـهم فى شــؤنـهم  الــداخـلــيـة واخلــارجـيـة 
فــقـامــوا الـيــوم يـهـيــجـون فى داخــلـيــة بالد الـدولــة الـعــلـيـة
وعــاصـمــتــهــا هــيــاجـاً  يــدل عــلى تــطــاولــهم وجــهـلــهم
ــرجـفـ الـذين زعـمـوا أن ويـكـشف الــغـطـاء عن تـطـرف ا
األرمن مـيـالـون لـلسـلم وأن األتـراك قـد ظـلمـوهم وفـتـكوا
ـتـعـمــد لـلـشـر ومـن هـو الـبـادىء به بــهم  ولـكن من هــو ا
يـاتـرى ? فإن كـان األرمن هم مـبـدأ للـشـر  وقـد فعـلـوا ما
فــعـلـوا وهم فـى وسط الـبالد فــمـاذا نـقـول عــنـهم وهم فى
ـكـان خـالـيـاً لهم ? ال بالدهـم حيث يـكـون اجلـو صـافـياً وا
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ـشـروعـة فى تـنـفـيذ اإلصالحـات اإلداريـة فى الـواليـات األرمـنـيـة الست * انـحـصرت مـطـالب األرمن ا
ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨. ا ورد فى ا باألناضول الشرقى وفقاً 
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نقـدر أن نـحـكم إال بـأنـهم كـانـوا مـبدأ لـلـفـتـنـة فى سـاسون
وموش  كـما كـانوا مـبدأ لـها فى األسـتانـة العـليـة فى هذه
األثــنـاء ; إذ قـاومـوا الـبـولـيس والــچـانـدرمـة وشـقـوا عـصـا
الــطـاعــة ودخــلــوا أبـواب احملــاكم وقــتــلـوا بــعض الــقــضـاة

وأهانوا شرف القانون والنظام .
اذا أقـدم األرمن على هـذا الهـياج وقد يـتسـاءل النـاس 
الــشـديــد  هل ضــغط عــلـيــهم فى األســتــانـة كــمــا ضـغط
عــلـيـهم فـى سـاسـون أو دفـعــوا إلى هـذا اإلقـدام بــدسـيـسـة
قام ألن أجنبـية.ولـكن ال حاجـة إلى االستفـهام فى هـذا ا
ـقـدمـات أن كل خـبــيـر ال يـسـعه إال أن يــسـتـنـتج مـن هـذه ا
األرمن مـدفـوعون  والشـك بدسـيـسـة حـسـنت لـهم هذه
اجلـنـايـة الـكـبـرى  فـارتكـبـوهـا عـن طـيش وجـهـالـة طـمـعاً
بآمال باطلة وأمـانى فارغة  ال يتحصلون عليها حتى وال

فى عالم األحالم .
وقــد قــيل إن الــســبب فى هــيــاجــهم اآلن فى األســتــانـة
الــعــلـيــة تــقـدم األســطـول اإلنــكــلـيــزى إلى قــرب من بـاب
البوغاز  ألنهم ظنـوا أنه يغيثهم إذا استغاثوا به ولكن يا

لـــلـــخـــجل  ويـــالألسف. قـــد خـــاب ظـــنـــهم مـن جـــهــة 
ـظاهـراتهم هذه نـصيـرتهم الـكبـرى وصديـقتهم وخـسروا 
العزيزة إنكلتره حيث انتقدت فعلهم انتقاداً صريحاً طنطن

سكونة األربع . به البرق فى أرجاء ا
ـذكور أال تـعلـم إنكـلتـره أن وجوده ونـحن ال ندرى لمَ لم يـنـجل األسطـول عن مـرساه ا

صائب والشرور والنوائب  فياللَّه . راسياً على مقربة من الدردنيل  يولد اآلفات وا
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تقاعدين رسالة ونشر أحد ضابط البـحرية اإل فرنسيـة ا
فى جريدة السيمافور قال فيها :

إنـــنى ال أُنـــكـــر مـــا حـــدث فى أرمـــيـــنـــيـــا مـن احلــوادث
ـبالغة  كما أننى كدرة بل أُنكر ما أعقـبها من الغلو وا ا
أُنكر أيضاً تـلك القسوة التى نُسبت لألتراك فى خالل هذه
احلوادث لـكونى خبـيراً بـأطوارهم  وقـد عرفتـهم (حيـنما
كـنت مـقـيـمـاًً بـيـنـهم) أنـاسـاً كـرامـاً ال يـعـامـلـون غيـرهم إال
ـساهلـة ; وخصوصـاً فى حرية األديـان وعليه بـاحلسنى وا
فال أُصـدق كـل مـا قـيل عـنـهـم  بل أعـتـقـد أن األرمن هم
البادئون بالشـر والبادىء بالشـر أظلم ومن رام االستقصاء

عن الـــســبب الــذى حـــمل األرمن عـــلى افــتــتـــاح الــشــر 
فلـنبحث عنه جـيداً فيراه فى لـوندن ال محالـة ألن اإلنكليز
قـد أرسلـوا إلى أرمـيـنـية جـواسـيـسهـم ليـضـرمـوا النـار فـيـها
سألة على أمل أن يشغلوا الدولة العلية ودول أوربا بهذه ا

صرية . سألة ا عن ا
وقــد اتـصل بى أن اإلنـكـلــيـز قـد تـمـكــنـوا بـدهـائـهم من
ـصريـة ما بـرحت محـتاجة إقنـاع الدولة الـعلـية بـأن البالد ا
إلى جـيش االحتـالل  وإذا اجنلى عـنهـا ثارت الـبالد ثورة
عـظيـمة حتـمل البـاب العـالى عـلى إرسال اجلـنود الـعثـمانـية
الى وادى الـنـيل إلخـمـاد الـثـورة  وحـيـنـئـذ يـنقـض الـنـسر

الروسى ويـفرش جـنـاحيه فـوق األستـانـة مع أن الروسـية فى أيـام قـيصـرها احلـالى ال تود إال
ة الـدول  عمومـاً تأييـدا لسلـم العام  فـحبذا لـو التفـتت احلكومـة العثـمانيـة إلى إبعاد مـسا
ـرسـلـ اإلنـكـليـز عن بالدهـا حـسـمـاً لـكل دسـيسـة وسـيـاسـة تـقصـد مـنـهـمـا إنكـلـتـرا إيـغار ا
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ـسـيـحــيـة فى الـبالد الــصـدور بـ الــطـوائف اإلسالمـيــة وا
الـعـثـمـانـيـة تـوصالً لـغـايـاتـهـا ومـآربـهـا  ولـو طـلب جاللـة
الـسلطـان األعظم اجنالء اجلنـود اإلنكلـيزية عن مـصر إيفاء
للـوعد وإجنـازاً للـعهـد لوجـد جمـيع الدول نـصيـرة جلاللته
فى هـذا الطلب العـادل  فتحـتاج إنكلـترا أن تنـجز وعدها
ـصريـة بسالم . هـذا مـا قاله الـضابط وتـتـجلى عن الـبالد ا
ـسـألـة األرمـيـنـيـة وال اإلفـرنـسى احلـر الـذى ال نـاقـة له فى ا
جمل له فى الدولـة العليـة حتى يُنطق عن الـهوى ويبدى
مـثل هذه األقوال الـتى يُسـتفـاد منـها أن احلـوادث األرميـنية
قد بولغ فيها كثيراً وقد جاءتنا التلغرافات األخيرة مصداقاً
نـبئة بقـيام األرمن فى األستانة لقوله  وأيدتـها اإلفادات ا
الـعليـة على حـ فجـأة  وهم مدجـجون بـأسلـحة واحدة
وعـامـلون عـلى غايـة واحـدة ومراسـلـون من مصـدر واحد
مـركزه الـعـام علـى ضفـاف نـهر الـتـمس  وله فروع كـثـيرة
مــتـشــعـبــة فى بالد الــدولـة الــعــلـيــة وعـاصــمـتــهـا ألســبـاب
وغايـات سـياسـيـة إنكـليـزيـة  وقد طـلب جاللـة الـسلـطان
األعـظم ــــــــــــــــ األخبـار الصـحيـحة عن حـوادث موش
ــابـــ الــهــمــايــونى تــقــريــر رســمى وســاســون فــورد إلى ا
مــطـول يــقـول فـيـه إن عـدد الـقــتـلـى احلـقـيــقى قـلــيل جـداً
ـا زعـمـوه  وإن جلــنـة الـتـحـقــيق قـد فـرغت من بــالـنـسـبــة 
نـدوب اإلنكـليزى أعمـالها مـنذ مـدة غيـر بعـيدة  ولـكن ا
فيها هـو الذى كان سببـاً لتأخيرهـا حتى اآلن  حيث يفتح
لـهـا كل يـوم بـابـاً جــديـداً واعـتـراضـاً مـخـتـلـفـاً وإشـكـاالت
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دة أيـاماً تتمكن بها إنكلترا من مختـلفة بُغية منه فى إطالة ا
زيادة الضغط على الدولة العلية إرهاباً وتهديداً .

ظـاهر  وهـو لم يزل أمـا البـاب العـالى فال يـعبـأ بهـذه ا
اضى  مُصراً على ما جـاوب به الدول بتاريخ ٧ سبـتمبرا
وقد عـيَّن بعض الـوالة واحلكـام فى البالد األرمـينـية تـأييداً
لألمن العام فيها وحسماً للقيل والقال . وأما إنكلترا فلما
انـفـردت وحــدهـا فى سـيـاسـة الـضـغط والـشـدة حتـيَّـرت فى
األمـر وأصـبحت بـ عامـلـ قويـ  وهـما اإلقـدام على
إنفـاذ مآربـها بالـقوة واإلحـجام عـنه  ولم تبـرح على هذه
احلـالـة حــتى قـام األرمن فى األسـتــانـة وسـقـطت الـصـدارة
الـسـعيـديـة وخـلفـتـهـا الصـدارة الـكـاملـيـة  فاغـتـنـمت هذه
الفـرصـة لـلتـمـلص من ورطـتـهـا فأوعـزت إلى شـركـة روتر
بـأن تنـشـر مـا نـشـرته من أن احلـوادث األرمـيـنـيـة بـولغ فـيـها
كثيراً  وأذاعت بأنها أى إنـكلترا سنتسـاهل باألمر لعلمها
أوالً : إن فخامة الـصدر األعظم رجل نـشيط مخلص فى

ـطـلوبـة من تـلـقاء ـصالـح العـمـومـية الـعـثـمانـيـة وقـادر علـى إدخال اإلصالحـات ا خـدمـة ا
ـا أخرها عن مساعدتهم نفسه. وثانيـاً : إن تعدى األرمن فى األستانة عـلى النظام العام 

فى حوادث موش وساسون حيث تأكد لديها أنهم مجرمون .
ـنوس جتـاه بوغاز الـدردنيل  فـمثـله كمثل ـوجود اآلن فى  أما األسطـول اإلنكـليزى ا
زمـيـلـه الذى ذهـب يـومـاً مـا لـيُهـدد حـكـومـة الـبـرتـغـال بـلـزوم اجنالئـهـا عن جـزيـرة زعـمت
ياه اإلنـكلـيزية ـا لم ير من هـذا التهـديد فـائدة عـاد إلى ا إنكـلتـره أنها من مـستـعمراتـها  و
بخفى حن  وها قد نرى اآلن أن الدولة العلية قد كلفت إنكلترا بأن تبعد بأسطولها عن

نوس . مينا 



≥±≥

ــوضـوع أبـديــنـاه لـقـوم هــذا مـا عن لـنــا إيـراده فى هـذا ا
غـرورون نتيجة الـغرور ويعدلوا يفقهـون فعسى أن يُدرك ا
عنـهـا  ألن ذلك خـيـر لـهم وأبـقى والسـالم على مـن اتبع

الهدى .

© WOM —_« W Q *« ®

ــســألـة األرمــنــيــة تــصل أكــثــر مـا ال يــظن الــعــقالء أن ا
وصـلت إلـيه اآلن  وإلمـرائـهم تـخـضع لـصـعـالـيـكـهـا إلى

خوض معامع الثورة والهياج بدار اخلالفة العظمى .
نـعم  إن الذى كان يدور فى خـلدهم أن ما أجروه من
ــشـاغب يـســتـفـيــدون مـنه أحـد اإلقـدام وإثــارة الـقالقل وا
األمرين  إمـا بلوغ األمانى بحمل الدولة الـعلية الشاهانية
عــلى اخلـوف والـرهـبــة  فـتـنـيــلـهم أكـثـر من مــطـمـعـهم أو
يسـهلـوا لدولـة بـريطـانيـا العـظمى صـاحـبة الـيد الـطولى فى
هـاته الـدسـائـس عـلى الـرضى عـنـهـم  وشـد الـنـكـيـر ضـد
دولــتـهـم . األمـر الــذى يــوسع خــرق الــسـيــاســة األوربــيـة
مرجح أيضاً مساعدة أوربا لها فى مطالبها البارة بهم .
ويــعــلم الــلَّه أن كـل فــرد مــنــا حــسب حــســاب انــدفــاع
األرمن فى تـيــار هـذه اجلـهـالــة  وقـدر لـهـم أنـاس أقـدمـوا
علـيها شـر منـقلب وأوخم حـال . ولذلك كـنا نـفتـكر فـيما
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* الصحيح : موقنون.
** الصحيح : محذرة.

كان وما جـرى ونحن مـوقن * أن هذه األزمـة ولو بـلغت
أشدها البد من انـفراجها . إن رجال دولـتنا العلـية الفخام
لهم أكـبر منها وأقدر وما عسى تـسأله إنكلترا أو باألحرى
ـكدر أوربـا ( مثـالً ) من دولتـنا الـعلـيـة عقب هـذا احلادث ا
الـذى أقــدم عــلـيـه األرمن فى األســتـانــة الــعـلــيــة إال حـفظ

ـا أنبـأنـا لـسـان الـبرق به  الـنـظـام فقط وحـمـايـة األجـانب 
وهـو األمـر الـذى تـفـعــله دولـتـنـا الـعــلـيـة بال شك قـبل هـذا
ـذكرة الـتى رفـعت إلـيـهـا بـواسـطة الـسـؤال بـواسـطـة تـلك ا
سفـراء الدول األجنبـية العظـام . وهنا يقف الـقلم مسروراً
بـ قـولـ عـمل إنـكـلـتـرا تـقف عـنـد حـدٍ من دسـائـسـها أو
تـنظر إلى جـهة أخرى مـثل حتريك أهـالى كريت ومكـدونيا

إلى النزع للثورة كما قالت تلغرافات اليوم .
وقد طـيـر إليـنـا هافـاس أخـيـراً مقـال جـرائد روسـيـا التى
نشرت محزرة ** أوربا من دسائس إنكلترا وصدقت ; إذ
بشـرتـنـا األخبـار األخـيرة حـقـائق ذلك وعـنـدها لم يـعـد بد
من اتخـاذ الوسائل الفـعالة لقـلع جذور الثورة الـتى بذرتها

وستروى بذارها دولة اإلنسانية .....
ومن ذا الـذى يـلم دولــتـنـا الـشـاهــانـيـة ـ أعـزهـا الـلَّه ـ إذا
شـددت بـساعـدهـا نـفـوذها الـواجب االحـتـرام عـلى شعب
روق عن حكم العادل ويسأل حرية موهومة وهو يطلب ا
ـدنيـة بـعده أحـرى باالسـتـعبـاد والـنكـايـة  ألنه بـعيـد عن ا
عن حسب نفسه ومعرفة صاحلها احلقيقى . وكذلك مهما
ال  فـإن قوة احلاكم بعثت إنـكلـترا لألرمن بـاألسلحـة وا
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تـسـيـد صاحب الـسـلطـنـة لهـو أقـدر من احملرك الـداخـلى وا
ـكــدر  فـاألجــدر بـنــا أن نـقـول إذ أن اخلــارجى والـعــدو ا
ـسـألة األرمـنـيـة سـتـسوى ولـو بـعـد حـ ? يـوافق رغائب ا
جاللة السلطان صاحب الـكلمة والسلطـان . ولنا بحكمة
دولتـو فخامتلـو الصدر األعظم كـامل باشا ودولتـلو سعيد
باشا وزيـر اخلارجية مـا يضمن األمن والـسالم العام ـ باذن

اللَّه .

WOKF « W½U²Ý_«
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البــد  وأن يــكــون قــد وصـــلــكم نــبــأ تــبــدل
الصـدر األعظـم  حيث اسـتقـال دولـتلـو أبـهتـلو
سعيد باشا مـن مسند الصدارة العظمى  وخلفه
فـخامـتـلو دولـتلـو كامـل باشـا الصـدر األسبق فى
هذه الـوظيفة السامـية . وبديهى أنه وإن لم يعلم
أحـد مــا دار بـ جاللـة مـوالنـا اخلــلـيـفـة األعـظم
ودولة الصدر السـابق يوم االستقـالة حتى تعرف
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حـقيـقـة السـبب الـدافع لدولـة الـصدر عـلى إنـفاذ
عـــزمه ذلك الـــيــوم  لـــكن احلــوادث األرمـــنــيــة
األخــيــرة كــانت احملــرك الــعــام لــتــلك الــبــواعث
اخلـصـوصـيـة والدافـع إلصـرار سـعـيد بـاشـا عـلى
االستـقالـة بتـاتاً فى يـوم األربعـاء ١٣ ربيع الـثانى
 وفى هـذا الـيـوم بـعث جاللـة اخلـلـيـفة األعـظم

اب الهمايونى  لدولة كامل باشا فحضر إلى ا
ـثـول بــ يـدى جاللـتـه مـدة سـاعـة  وحـظـى بـا
وبعـد عودتـه إلى منـزله شـاع خبـر قبـول اسـتقـالة

الصدر السابق وتعي اخللف .
وفى الـسـاعة الـتـاسـعة عـربـياً مـن يوم اجلـمـعة
١٥ ربـيع الــثـانى حـصـلـت حـفـلـة تــنـصـيب دولـة
الـصــدر األعــظم اجلــديـد  فــتــوجه عــطـوفــتــلـو
ـابـ الـهـمـايونى حتـسـ بك أفـنـدى بـاشكـاتب ا
ــوكب الـرسـمى حـامالً من يـلـديــز الـعـامـرة فى ا
فرمـان التـولـية إلى الـبـاب العـالى  حـيث استـقر
هـنـاك فــخـامـة الــصـدر األعـظم اجلــديـد وجـمـيع
الوكالء وكـبار رجال الدولة عسـكري وملكي

وكـانت جـوقـة موسـيـقى تـؤدى التـحـيـة الرسـمـية
إعالناً بالتولية .

وهـــذا هــو تـــعـــريـب نص الـــفـــرمــان الـــعـــالى
ذكور: ا

عالى كامل باشا وزيرى سمير ا
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ــا هـو بــنـاء عــلى انــفـصــال ســعـيــد بــاشـا  و
معهود فيكم من الصداقة والدراية والتجاوب 
قـد أحلـنـا على عـهـدتكم مـسـند الـصـدارة وصار
إبـقـاء مـسنـد مـشـيـخـة اإلسالم فى عـهـدة مـحـمد
جمال الـدين أفنـدى  ونسـأله تعالى أن يـجعـلنا

مظهراً لتوفيقاته الصمدانية .
حرر فى ١٣ ربيع اآلخر سنة ١٣١٣

وقــد تُــلى هــذا الـــفــرمــان فى قــاعــة الــعــرض
بالباب العالى على مسمع من جميع من ذكرنا

ثم ختم االحتفال بالدعاء للحضرة الشاهانية .
وفى ثـانى يوم تـوليـة فخامـة الصـدر اجلديد 
أعـلن انـفصـال دولتـلو طـرخـان باشـا من وظيـفته
وتعـي دولتلو سعيد بـاشا ناظر اخلارجية السابق

بدله .
ونحن نقول إن فخامتلو دولتلو كامل باشا 
وإن يكن مـشـهـوراً هـنا بـاحلـزم واسـتـقالل الرأى
وحـريـة الــضـمــيـر واالسـتــقـامـة الــذاتـيـة  إال أن
جميع أهالى األسـتانة تأسـفوا أشد األسف على
انفـصال الصـدر السـابق  وتأسـفوا كـذلك على
انفـصال دولـتلو طـرخان بـاشا  ألنه كـان أعظم
كفـؤا لتولى وظـيفته اخلـطيرة وخـصوصاً فى مثل

هذه األوقات احلرجة .
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أما احلـالـة الـعـمـوميـة فى هـذه الـعـاصـمـة فهى
على وجه العمـوم التزال موجبة للقلق . نعم 
ـــظـــاهــــرات الـــكـــبـــيـــرة قـــد انـــقـــطـــعت ألن إن ا
االحــتــيــاطــات الــتى اتــخــذتــهــا احلــكــومــة لـردع
فسدين جـاءت حائلة دون حدوث اضطرابات ا
من قــبـيل مــا حـدث  ولــكن الـشــراذم الـقــلـيــلـة
واألفـراد من األرمن لم يـنـقـطعـوا عن الـتـعـديات

سلم كلما انتهزوا فرصة . على ا
ولــقــد شـرحـت لـكم بــعض مــا حــدث يـومى
اإلثـن والـثالثـاء الـلذين يـعـتـبران هـنـا زمن ثورة
عصـيانـية من األرمن  وآتى لـكم اآلن بشئ من
احلوادث التى اكـتشفت حقـيقتهـا والتى حصلت

بعد ذلك .
فمـنـها  أنه حـدثت وقـائع دمـوية فى جـهات
إسـكـدار وفى جـهة « قـره كـمـرك »  ولكـنـها لم
تـكن ذات بـال بـحـيث لم يـقـتل فى احلـادثـت إال
بــضــعـة أشــخــاص وقــد تـدارك الــبــولــيس األمـر

وضبط الثوار من األرمن فى اجلهت .
وفى يـوم الثالثاء اكـتشف على بعض األرمن
متـزيـ بـزى الـعـلمـاء  حـيث كـانـوا قـتـلوا وهم

على هذه احلالـة قواساً تابـعاً للسـفارة الروسية 
ومن حـسن احلظ أن الذين اكتشـفوا هذه اخلدعة
اجلهنـميـة هم من طائـفة األروام  فـقبـضوا على
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اجلـــنــاة وتــداركـــهم الــبـــولــيس  فـــأخــذهم إلى
الـضابـطـة عـلى مـشهـد الـعـمـوم بأزيـائـهم وهـناك

أُجرى التحقيق ضدهم .
وبـديــهى أن قــصـد األرمن من تــزيـهم بــأزيـاء
ــسـلـمــ وقـتـلــهم أحـد قــواسـة سـفـارة عــلـمـاء ا
الـروسـيـا  هـو تـهيـيج خـواطـر هـذه الـسـفارة من
جــهــة وإشــاعـــة الــســوء والــفــظــائع عن عــلــمــاء
ــكـر ــسـلــمــ من جـهــة أخـرى  ولــكن هـذا ا ا
السئ لم يكد يُفارق ضمائر مدبريه  حتى صار
شجى فى حالقـمـهم ورد الـلَّه سهم الـبـاغى قبل

أن يرسل من يده إلى نحره .
ومن قـبـيل هـذه اخلـدعـة أنـه عُـثر عـلـى جـمـلة
نــسـخ إعالنــات ثـــورويــة قــد نــشـــرت فى بــعض
سـلـمـون علـيـهـا احلكـومـة  وقد اجلـوامع فـدل ا
جـمــعـتـهـا وتـبـ من حـروفـهـا أنـهـا مـطـبـوعـة فى
مطـابع أوروبا واحلـكومـة تبحـث اآلن عن كيـفية

نشرها ومن نشرها .
وفى مــســاء يــوم األربـعــاء  ثــانى أكــتــوبـر 
وصل إلى الـضـابـطـة أن سـتـحـصل واقـعـة دمـوية
فى جـهـات قـاسـم باشـا فـتـداركـت األمـر بـاتـخاذ
التـدابير الواقية ولم يـحصل شئ ما يكدر الراحة

هناك .
وفى يوم األحد  خـامس أكتوبـر  حصلت
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مـناوشـات بـ العـسـاكر واألرمن فى بـيـوغلى 
حيث كـان األرمن يطـلقـون الرصاص من داخل
الكنيسة حتريشاً للبوليس على مهاجمتها  حتى

ـعابـد مـن جـهة  يُـشـاع أن احلـكـومة لـم حتـتـرم ا
وحــــــتى يــــــتـــــــمــــــكن األرمـن مـن قــــــتل كـل من
كذلك ألن األوامـر قد صدرت مشددة يدخـلها
بأن ال يدخل أحد من البوليس الكنيسة  ولكن
يـتـربـصــون حـولـهـا لــضـبط كل من يــخـرج مـنـهـا

متسلحاً .
ــــطــــاعم وفـى وقت هــــذه احلــــادثــــة كــــانت ا
واحلـوانيت واحلـانات مـقفـلة لدخـول الرعب فى
قلوب األهـالى  على أنه لو لم تـكن الدوريات
من العساكر والبوليس والچندرمة ركباناً ومشاة
طــوافــة لــيـالً ونــهــاراً فى الــشــوارع لــعم اخلــوف
الـسكان  ولم يسـتطع أحد اخلروج ألن األرمن
يـــخـــتـــفــون حتـت أزيــاء كـــثـــيـــرة ويـــكــثـــرون من
التـعديات فـيها حتى يـدوم روع القلـوب وتعظيم

الوهم فى النفوس .
دينة وقد شـاهدنا دولـتلو نـاظم باشا ضـابط ا
يتـجول فى الشوارع ومعه مدير الـبوليس تسكيناً

للخواطر وإزالة للروع .
ومـن أفـــــظـع اجلـــــرائم الـــــتـى حـــــاول األرمن
ارتكـابها  أن جماعة منـهم نحو الثالث تآمروا
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شئومة. * الصحيح : ا
** الصحيح : التجئوا.

ـاء الـذى فى جـهـة (چـقور عـلى تـسـمـيم يـنـبوع ا
چـشــمه ) قـريـبـاً مـن ( آف سـراى )  وقـد قـبض
ـشـؤومة) * يـوم اإلثـنـ (أول ظـهـور احلـوادث ا
عـلى شـخص أرمـنى يُـلـقى مـادة سائـلـة فى ذلك
اليـنـبوع حـيث ارتـاب الـذين شـاهدوه يـفـعل هذا

الفعل فى أمره .
وعـلى أثـر ذلـك  هـجم جـمـاعـة من األرمن
عــلى األشـخــاص الـذين قــبـضـوا عــلى رفـيــقـهم
ــريق لـــلــسم  وأطــلــقــوا عـــلــيــهم الــرصــاص ا
سلـم إصابـة خطرة  ثم فأصـابوا واحـداً من ا
فروا هارب والتجؤا ** إلى منازلهم القريبة من
هـذه اجلــهـة  وصـاروا يــطـلـقــون الـرصـاص من
منـافذها على كل مـار  ولم يستتب األمن حتى
حـــضــرت إلى تـــلك اجلـــهــة فــرقـــة من عـــســاكــر
البـولـيس مـكـونـة من ثالثـ شـخـصـاً  فـمـنعت
التعدى  وتـمكن البوليس من القبض على ١٥
شــخــصــاً من الــذيـن كــانــوا مــنــوطــ بــتــســمــيم
ـكتب الـطبى الـينابـيع. وقد ثـبت بالـتحـليل فى ا
أن ذلك الـسـائل الـذى أُلـقى فى الـيـنـبـوع هو سم

قاتل .
هـذا  والتــزال احلــكـومــة مـجــدة فى اتــخـاذ
التـدابـير الـواقـية من حـدوث اضـطرابـات يـخشى
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مــنـهـا  ولــكن الـدسـائس األجــنـبـيــة تـزداد يـومـاً
فــيــومــاً لــتــعــظــيـم الــوهم وإدخــال الــريب عــلى

النفوس .
وقـد نـشرت احلـكـومـة إعالنـاً رسـمـيـاً فى يوم

السبت ١٦ ربيع الثانى قالت فيها :
بــنــاء عــلى احلــوادث الــتى وقــعت من بــعض
ـاضـى  قــد اتــخـذت األرمـن فى يــوم اإلثــنــ ا
احلكومـة التدابـير الالزمـة لتوطـيد النـظام وإعادة
الراحة والطمأنينة  وقد حصلت الراحة بالفعل
ولكن اليزال البـعض من األهالى يظهـر التشبث
بـزيـادة االحـتـراس عـلى نـفـسه  مع أنه من اآلن
ال يـتــوقع أن أحــداً من األهـالى يــأتى بــأمـر عــنـد
أبناء وطـنه يوجب تقـبيح العـموم له  وإذا وجد
من ال يــعـرف قــيــمـة األمن والــراحــة الـعــمـومــيـة
وارتــكب جُــرمــاً ; فــإنه يُــعــاقب أشــد الــعــقــوبـة
فالـواجب أن كل أحد من الـناس يـشتـغل بأموره
اخلاصـة ويجتـنب كل ما يوجب مـخالفـة القانون

اهـ .
وفى يـــوم األربــعـــاء ٢٠ مــنـه  نــشـــرت هــذا

اإلعالن الثانى الذى تعريبه :
إنه بسبب حدوث بعض الوقائع فى األسبوع
ـاضى  سُـمع أنه اليزال يـوجـد ارتيـاب وحذر ا
بـ أصــنـاف األهــالى  مع أنه فى ظـل احلـضـرة
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الشاهانيـة أُجريت الوسائل الفعالة إلعادة األمن
والــنــظـام والــدوريــات من الـعــســاكـر الــنــظـامــيـة

والـبــولـيس والــچـنــدرمـة تــطـوف لـيـالً ونـهـاراً 
ألجل تـوطيد الراحة فى كل مـكان . وكما سبق
اإلعالن  يــجب أن يـعــلم الـعـمــوم بـأن كل من
يُــجــاســر عــلى ارتـكــاب مــا يــخل بــاألمن الــعـام
والراحة  يُعاقب الـعقاب الصـارم وبناء على ما
ذكر  ينبغـى أن يعلموا أنه ال يـوجد باعث على
اخلــوف ويــلــزم أن كل إنــســان يــشــتــغل بــأمــوره

اخلاصة اهـ .
والذى يُـقـال هنـا  إن الذى يـزيـد اخلوف فى
قلوب األهالى هـو بقاء حالة األرمن على ما هم
فــيه من الـتــحـفــز لـلــوثـوب . يــتـظــاهـرون كــلـمـا
وجدوا فرصة ومن ال يُريد التظاهر قد التجأ إلى

سـلم  الكـنائس تـظاهراً بـأنهم خـائفـون من ا
ا فـشلوا فـى مظاهـراتهم الـعدائـية جلأوا وكأنـهم 
ـظـاهــرات الـتـحــذريـة حـتى تــتـحـرش إلى هــذه ا
أوروبا مـع طول األيام لـنُصـرتهم والـضغط على
الـباب الـعالى بـإجابـة مطـالبـهم . وال ندرى بـعد
ذلك مـا يكـون  والـلَّه العـليم بـعاقـبة مـا يخـفون

وما يعلنون .
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IN TURKEY - who stole the people’s money ?
who is the opperssor ?
who ordered the Armenian Atrocities

فى تركيا ـ من سرق أموال األمة .
من هـو اآلمر بـالفظـائع فى أرمنـيا ? ومن هو الـظالم ? كل واحـد يشيـر إلى رفيـقه ويقول

(لهو الفاعل) .
والدائـرة تـبتـدى من راغب بك يـاور الـسلـطـان الثـانى  وتـنـتهى عـنـده وقد قـال مُـكاتب

البال مال غازيت إن راغب بك يد السلطان اليمنى ولسان حاله وموضع ثقته .
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صــارت وزرات تـركــيــا نــظــيـر
ورق الــشـجــر فى فــصل اخلــريف

تـتـسـاقط إحـداهـا بـعـد األخـرى 
فال تـثـبت عـلـى حـال وال يـقـرّ لـها
قـــرار  وهـــوذا قــد فـــصل الـــيــوم
سعيد بـاشا وتولى الصدارة كامل
بــاشــا الــصــدر األســبق  وجــعل
عزول) سعـيد باشا (غيـر الصدر ا
نـــاظـــراً لـــلــخـــارجـــيـــة وكـل هــذه
ـــســـئـــلــة االنـــقـالبـــات ســبـــبـــهـــا ا
األرمـنـية. وكـأنـى بـالسـلـطـان فى
حـيـرة عــظـيـمـة  ال يـعـرف كـيف
يــخـلـص مـنــهــا  فــهــو يــســتــعـ

بــالــوزراء وال يــطــلق لــهم حــريــة

الــعـمل ثم يــفـصل الـواحــد بـعــد اآلخـر  كـانهُ يــنـتــقم مـنـهـم ألنهُ ال يـسـتــطـيع االنــتـقـام من
سـواهم. مسـاك هـؤالء الوزراء ومـسكـ سـعيـد باشـا وكامل بـاشا  ألن حـال كل واحد

منهم مع السلطان حال من قال فيه الشاعر
اء إياك إياك أن تبتلّ با ألقاهُ فى اليم مكتوفاً وقال لهُ
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ولكن تغيير الصدور والوزراء
ال يـصــلح األحـوال  وال يــكـفى
أوربــا  وال يــضــعف قــوة الــذين
يــــطــــالــــبــــون بــــاإلصالح . وإنى
أخـــاف أن يـــتـــلـــو كــثـــرة تـــغـــيـــيــر
الـــوزارات وســــقـــوطــــهـــا تــــغـــيـــر
الـسـلـطـان وسـقوطه  وإذ ذاك ال
نـدرى إلى أى حــال تـصـيـر  هل
يـكـون الـسـلـطان اجلـديـد بـالـنـسـبة
إلى السـلطان اخمللوع نـظير الصدر
اجلـــديــد بـــالـــنــســـبـــة إلى الـــصــدر
ــــعــــزول ? وأيــــة فــــائـــدة لـألمـــة ا
ولــلــدولـة مـن تــغــيـيــر الــسـالطـ

والــوزراء  فـإن اجلــهـة الــوحـيـدة
الــــتى يُـــرجـى مـــنــــهـــا الـــنــــفع هى
ـعـاهـدات  ومن احملـافـظـة عـلى ا

ن يُحافظ علـيها . لعمرى  لنـا 
لـو حـافظ الـسـلـطـان عـلى عـهوده
ما وصل إلى حـالته احلاضرة التى
أصـــبح مـــعـــهـــا أشــقـى حــالـــة من
أصــغــر الـــنــاس وأكــثـــرهم حــظــةً

ويـأسـاً  وكـتب إلىَّ مـن األسـتـانـة أن جاللـته اسـتـولى عــلـيه قـلق عـظـيم إلى حـد أن رجـال
يل إلى االنتحار  فأبعدوا من أمامه كل البالط واحلر السلطانى بـوجهٍ خاص آنسوا منه ا
آلـة جــارحـة حـرصـاً عـلـى حـيـاته . ومن يـلــومه إذا حـاول الـتـخـلـص من هـذه احلـيـاة  وقـد
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ـشـورات الدول وفى الـبالد والـرعـية وأطـلق أيـدى كل مـأمـور ظالم فـى األمة  ولم يـصغ 
نع احلـركات غير اخلط الشريف الـذى وجههُ إلى مدحت بـاشا سنة ١٢٩٣ أمـر السلـطان ( 
ـتـولـدة من احلـكم ـشـروعـة ; أعـنى بـهـا مـنع ومـحـو اخلـطـيـئـات  وسـوء االسـتـعمـاالت ا ا
االستبدادى الفردى )  وهـو مع ذلك اليزال يحكم باالستـبداد . وفى نطقه الذى تلى فى
ـبـعـوثـان قـال « أمـر مـحـقق أن تـأخرنـا عن سـراى بـشـكـطـاش سـنـة ١٨٧٧  أما األعـيـان وا
ـداومة عـلى اإلصالحـات احملتاج ـدينـة كان إلهـمالـنا ا حلـوق التـرقيـات احلاضـرة فى عالم ا

ـصـاعب  أحـدقت به اخملـاطـر وا
وهـــو يـــعـــرف تـــلـــقـــاء نـــفـــسه مـــا
يـتـجاهـله بـعض الـنـاس أن جـميع
ــصـــائب احلـــاضــرة نـــشــأت عن ا
عدم إجنازه تعهداته  وألنه اهتم

بذاته أكـثر من اهتـمامه بـالدولة 
فـصـارت إلى حـالـتـهـا احلـاضرة .

وإن شــئت بـــرهــانـــاً عــلى ذلك 
فـاعلم أنهُ فى فرمـان ١٤ دسمبر*
ســنــة ١٨٧٤  اعــتـرف « أن أهم

األمـور لـدى كل دولـة مـتـمـدنـة 
ـــا هــو قـــضـــيـــة تــأمـــ حـــقــوق إ
الـعــامــة»  ثم هــو لم يــؤمــنــهـا .
وتــعــهـــد « بــعــدم إبـــقــاء أحــد فى
السجن بال مـحاكـمة والكف عن
مـعـامالت اجلور واألذى »  ولم
يـــفــعل شــيــئــاً مـن ذلك بل أهــمل

* الصحيح : ديسمبر.
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ـساكـ  فأرسل اجلرائـد اإلنـكلـيزيـة فتـحت أعـمدتـها جلـمع األموال سـداً حلـاجة األرمن ا
غالم إنكليزى الرسالة اآلتية إلى جريدة الدايلى نيوز وهذا :

ستر دايـلى نيوز . أنـا أجمع الدريهـمات التى يـعطينى إيـاها والداى  لكى « يا سيـدى ا
أشتـرى بهـا هدايا فى عـيد ميالدى  وقـد عرفت اليـوم من مربـيتى أنه يوجـد أوالد كثار من

سنى فى بالد األرمن  وليس عندهم ما يـأكلون وإنك جتمع الصدقات  لتُرسلها إليهم 
فكـسرت صنـدوقى الصـغيـر وأخرجت الدراهم الـتى اجتـمعت فـيه  وها أنا مُـرسلـها إليك

ـثـابـرة على مـلـكـنـا إلـيهـا ولـعـدم ا
تعلقة بها  القوان والنـظامات ا
ومنشـأ ذلك ليـس إال صدور هذه
األشــــــيـــــاء مـن يـــــد احلــــــكـــــومـــــة
االســـــتــــبــــداديـــــة » . بــــقى إذاً أن
الـســلـطـان يـعـلم كل ذلك  وهـو
اليـزال يـجـرى عـلى الـغلـط الذى
اعـترف أنهُ الـسـبب الـوحيـد لـهدم
أركان دولتهِ . فمن كان ال يدرى
عـــذرنــــاهُ  ولــــكن مــــا عـــذر من
يـدرى أنهُ يــدرى وال يــفــعل ? مـا
عذر سـلطـان يعـرف واسطـة إنقاذ
األمــــة  وال يــــســــتـــــعــــمل تــــلك
الـواسـطــة . إن سـلـوك الـسـلـطـان

حـتى اآلن جــلب عـلــيـنــا الـعـار 
حـتى صـار أطـفال األجـانـب أشدَّ
غـيــرةً مـنـا عــلى حــالـنـا بــدلـيل أن
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لـــتُــرســـلـــهـــا إلى األوالد والـــذين
يـحـتـاجـون إلـيـهـا » . فـكل كـلـمـة
فى كـتاب هذا الغالم الـصغير هى
أشـبه شئٍ بجمرة نـار حترق قلوب
األمـة الـعثـمـانـية  إذ نـرى أطـفال
األجــانب أشــد غــيــرة عــلــيـنــا من
سـلطان الدولـة  وليس هذا فقط
ـــــال اجملــــــمـــــوع من بل إن ذلـك ا
أكــارم اإلنـــكــلــيـــز قــد أصــبح من
أعــــســــر األمــــور تــــوزيــــعه عــــلى
احملتاج إليه  حتى اضطر سفير
إنـكلـتـرا إلى تكـديـر البـاب الـعالى
وإكـــــراهه عـــــلـى إصـــــدار أوامــــر
ـنـع كل مـقــاومـة يُـبــديـهـا قـاطــعـة 

احلكام فى أرمينيا .
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سمعت بـعض الناس يتسألون
اذا تـتـداخل أوربـا  وخـصـوصاً
إنـــكـــلـــتـــرا فـى ســـيـــاســـة تـــركـــيـــا
الـداخـلـيـة. والـسـبب فى ذلك أن
ـة  وال يـلـيق أن تـركـيـا دولــة ظـا
تــــبــــقـى األمــــة الــــشـــــرقــــيــــة حتت
ـركز أحكـامـها ولـكن قـدّر لـها ا
الـــســيـــاسى احلـــالى وهـــو أســاس
سـئلة الشرقـية  وعليه اختالف ا
الــــــــدول  فــــــــاقـــــــــتــــــــضـى ذلك
االخـتالف بقـاء تـركيـا  وبالـتالى
ـسكـ حتت نيـرها بقـاء الشـعب ا
ثم رأت أوربـــا أن احلـــيـــوان أشـــد
حـنواً على أوالده من هـذه الدولة
عــلى رعــيـتــهـا  ألن كل حــيـوان

يعـرض نفـسه للـقتل فـدى ألوالده  والدولـة التـركيـة تعـرض حيـاة رعيـتهـا وأموالـهم فدى
لـسلـطانـها وحلـكامـها . فـمنـذ رأت أوربا أن تـركيـا نزلت إلى درجـة أحط من درجـة احليوان
وجب وجدت من احلكـمة وجوب الـتداخل حلمـاية هذه األمة  وصـار لها احلق أن تـفعل 
معـاهدات رسـميـة  وهى التى تـمنح أوربـا حق التـداخل  فأذكـر للـقراء بعـض موادها من

قبيل الفائدة التاريخية .
تـعاهدة ادة الثـامنـة من معـاهدة باريس : إذا حـدث ب الـباب الـعالى واحدى الـدول ا ا
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خالف خــيف مـــنه عــلى اخــتالل
ألفتهم وقـطع صلتهم  فمن قبل
أن يــعـــمــد الــبــاب الــعــالى وتــلك
ـنـازعـة له إلى اسـتـعـمـال الـدول ا
الـــقـــوة واجلــبـــر يــقـــيــمـــان الــدول
ــعــاهــدة األخــرى الــداخــلــة فى ا
ا يـتأتى عن وسـطاء بـينـهمـا مـنعـاً 

ذلك اخلالف من الضرر .
ادة التاسعة : سلطان الدولة ا
الـعـثـمـانــيـة لـعـنـايـته بـخـيـر رعـايـاه
جــمــيـــعــاً  قــد تــفــضل بــإصــدار
فـرمـان غـايـته إصالح ذات بـيـنـهم
وحتس أحوالهم بقطع النظر عن
اخــــــــــــتـالفــــــــــــهـم فــى األديـــــــــــان
واألجــــنـــــاس وأخــــذ فـى ذمــــته

مقصده اخليرى نحو النصارى القاطن فى بالده .
بروتـوكـول لنـدن سـنة ١٨٧٧ : « إن من لـوازم دوام االتـفاق بـ الـدول إلجراء الـصلح
نفعة التى قصدوها لتحس أحوال النصارى سكان تركيا » ..... فى الشرق هو حتقيق ا
نع من «فإذا خـابت آمال الـدول مرة أخـرى  ولم تُحـسن حال رعـية الـسلـطان عـلى وجه 
إعادة االرتـباكـات التى تـتعـاقب فى الشـرق  وتكـدر أمور الـسلم فـيه ترى مـن الصواب أن
تُـعـلن أن مـثل هذه األمـور ال يُـنـاسب مـصـلحـتـهـا ومصـلـحـة أوربـا عمـومـاً . فـفى مـثل هذه
احلال تسـتبقـى لنفسـها أن تنـظر باالتـفاق فى اتخـاذ الوسائل الـتى تراهـا األصلح لتـأم خير

النصارى وإلبقاء السلم عموماً » .
مـادة ١٦ من مـعـاهدة سـان اسـتفـانـوس الـتى لم تعـد لـها مـعـاهـدة برلـ : « تـعهـد الـباب
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الـعالى حاالً بـإجراء اإلصالحات
عـلى حسب االحـتـيـاجات احملـلـية
فى الواليـات الـتى سـكـانـها أرمن
ـــســيــحــيــ من تــعــدى وتــأمــ ا
األكـراد واجلـراكسـة » وفـى اتـفاق
إنــكــلــتــرا وروسـيــا فــيــمــا يــتـعــلق
ؤتـمر فى ـسئـلة الـشـرقيـة قـبل ا بـا

٣٠ مايو سنة ١٨٧٨ .
ــواعــيـد ــادة الــســابــعــة : « ا ا
ـتعـلـقـة بأرمـيـنـية ( بـاألنـاضول ) ا
ـــــعـــــاهــــدة الـــــتى تـــــقـــــررت فى ا
االبـــتــدائـــيـــة الـــتى جـــرت فـى أيــا
اسـتـفـانـوس ال تخـتص بـالـروسـية

فقط بل تشمل إنكلترا أيضاً .
ـعــاهــدة الــدفـاعــيــة بـ وفـى ا

إنـكـلـتـرا وتـركـيـا فى ٤ جـون سـنة
: ١٨٧٨

ادة األولى : « إذا كـانت روسيا تـستولى عـلى باطوم أو أردهـان أو قارص أو أحدها ا
وأرادت بعد ذلك أن تـستولى على بعض األراضى الـكائنة فى آسيـا التابعة للـسلطان . كما
عاهـدة الصلحية الباتة  فإن إنـكلترا تتعهد بأن تـتحد مع تركيا حلماية تلك تقرر أمرها فى ا
ـالـكه األراضى بـقـوة الـسالح  وفى مـقـابـلـة ذلك يـعـد الـسـلـطـان إنـكـلـتـرا بأن يُـجـرى فى 
اإلصالحات الـالزمة الـتى سـيـحصل االتـفـاق بـعد هـذا بـينـهـمـا على كـيـفـية إجـرائـها  وأن
ـسيحيـ وغيرهم من رعايـاها القـاطن فى بالدها ولـغاية تمـك إنكلـترا من اتخاذ حتمى ا
الوسـائط والـتـدابيـر الالزمـة إلجراء مـا تـعهـد به الـسـلطـان رضى بـأن تسـتـولى إنـكلـتـرا على
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جزيرة قبرص وتُفدير أمورها » .
لـهـذه األسـبـاب وغـيـرها يـحق
ألوربـا أن تـتـداخل  وهى مـنـحة
ربـانــيــة ; إذ أن الـســلـطــان يــفـتك
بــرعـايـاه إلى الــدرجـة الـتى مألت
األسـمـاع الـيـوم وهـو حتت عـهـود
مع أوربــا  فــكـيف لــو كــان حـراً
يفـعل ما يشـاء ـ والعيـاذ باللَّه ـ من
ة متوحشة حريـة تعطى لدولة ظـا
نـفس وجـودهــا عـلى األرض من
بـــراهــــ غــــضـــبـه تـــعــــالى عــــلى

اإلنسان .

WOM —_« W Q *«

ــســـألــة األرمــنــيــة أصــبــحت ا
شـغل أوربـا الـشـاغل  حـتى لـقد
نوس على أبواب وصل إلى مينا 
توسط الدردنـيل أسطول الـبحـر ا
ؤلف من ١٧ دارعة اإلنكليزى ا
وقـــد قــالـت الــدايـــلى نـــيــوز : إن
اللـورد سـالـسـبـورى أرسل البالغ
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الـــنــهـــائـى إلى الـــصـــ عــلـى إثــر
ـــذابح الـــتى حـــصــلـت فــيـــهــا  ا
فلـيحذر السلطـان عبد احلميد من
أن يـكـون الــبالغ الـنــهـائى الــثـانى
الـــذى يــصـــدره حـــضــرة الـــلــورد
موجهـاً إليه  وفى باب الدردنيل
١٧ دارعــة من أســطـولــنـا لــتـأيــيـد
ذلك البالغ . إلى مثل هذه احلالة
صارت الـدولـة العـثـمانـيـة  حتى
صــــارت تـــتــــهـــددهــــا الــــصـــحف
األجـنـبـيــة  وقـد أفـادت األخـبـار
األخيرة أن اجلـيش العثـمانى هاج
هـيـاجـاً عـظـيــمـا عـلى إثـر وصـول
األسـطـول  وبــالـغت الـدولـة فى
حراسة يلديز والباب العالى ( من

قــبــيل تــســمــيـة الــشـئ بــضـده ) 
وذلـك عــــــلى إثــــــر اكـــــتــــــشــــــاف
دســيـســة وذلـك أن خـمــســة من
ـــكــيـــدونـــيــ ) األرمـن ( أو من ا
غــيــروا أزيــاءهـم وقــصــدوا قــريــة
مـــــــقـــــــرى كــــــوى فـى ضـــــــواحى

كتب مـن الناس  فـهجموا األسـتانة  وهـنالك مكـتب التلـغراف  فتـربصوا حـتى خال ا
أمور وأوثـقوه وخـاطب أحدهم سراى يـلديـز بكل ما يـكنه صـدره وما يخـطر على عـلى ا
بـال قومـه  ثم تهـددهم بـنـسف الـسـراى والبـاب بـالـديـنامـيت  وفى أول يـوم من الـشـهر
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احلـالى حــدث حــادث عـظــيم فى
األسـتـانة  خـالصته أن جـمـهوراً
من األرمن كـانـوا ذاهـبـ من قوم
قبـو مركـز بطريـركيتـهم إلى الباب
الـعــالى  فـاعـتــرضـهم الــبـولـيس
قــــائالً : إن كــــان قــــصــــدكم رفع
عـريـضـة كـمـا تـزعـمـون  فـعـيـنوا
جلـنة حتـملـها  وال تـذهبـوا كلكم
فأبـوا فـأمر الـيوزبـاشى الـعسـاكر
ـســيــر بـوضع أن يــصـدوهـم عن ا
حـــراب الـــبـــنـــادق فى طـــريـــقـــهم
فحـسب األرمن أنه أمـر الـعـسـاكر
بـــطـــعــنـــهـم بـــاحلــراب  فـــأطـــلق

أحــدهم عـلــيه رصـاصـة فــقـتـله 
فـــأطـــلق الـــعـــســـاكـــر الـــرصـــاص
ـثل عـلـيـهم وقـابـلـهم األرمن بـا

ـعـركــة  وقـد قـتل وجـرح فــيـهـا نـحـو ٦٠ مـن األرمن ونـحـو ٢٠ من األتـراك  فــاجنـلت ا
وخرج األرمن من مـنازلـهم فى بسـامتـيا باسـتامـبول وهم يـصرخـون باألرمـنيـة والتـركية 
لتحى احلرية وليـمت الظلم  فاعترضهم الـبوليس وجرت هناك معركـة قتل فيها بكباشى
بوليس وخرج موكب ثـالث من األرمن من سركه جى  إسكله سى ولم يـحصل بينهم
وب العسكر نزاع  وقد قبض على ٥٠٠ أرمنى  وفى رواية أخرى أنهم سجنوا ٢٠٠٠
منهم وقد خرج الصـفطاء الذين هم لعنة عـلى تركيا وعار الصق بجبهـتها  فاقتفوا آثار

عونة العسكر والبوليس . األرمن وفتكوا بهم فتكاً ذريعاً 
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جـــاء فى جـــريـــدة الــكـــوريـه دى فــرانـس مــا
يأتى:

أقـرت جـريـدة الـستـنـدرد لـسـان حـال الـلورد
سلـسبورى إقراراً نـنقله عـنها وهو . إن احلـقيقة
الواقـعـيـة الـتى وضـحت كـالشـمس فـلم يـسـعـها
الـتـردد فيـهـا . ذلك هو تـصـريحـهـا بأن كل شئ
يـدل عـلى أن اضـطـرابات األسـتـانـة قـد أحـدثـها
األرمـنـيــون بـعـد تـرو ومـؤامـرات ثم زادت هـذه

عنى السابق قولها . اجلريدة على ا
وإن هـذه اخلطة الـتى جـرى األرمن علـيها ال
ـســاعى الــتى بـذلــتـهـا تــفـهم وخــصـوصــاً جتـاه ا
إنـكـلـتـرا فى سـبـيـلـهم  وكـانت عـلى وشك أن

طلوبة . تأتى بالثمرة ا
ولقـد صدقنا إذن حسـ ذكرنا  منذ أول يوم
أن الـــلــجـــان األرمــنـــيــة هـى الــتى أعـــدت تــلك
احلــركـــة الــثـــورويــة الـــتى آلـت إلى مــنـــاوشــات

سُفكت فيها الدماء .
وورد فـى هــذه اجلـريــدة أيــضــاً حتـت عــنـوان
تـهـديـدات لـلـسـلـطـان  أن اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزية
الـتى تـكــثـر من طـلـب اإلنـذارات لـلــحـكـومـات
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الـتى ال تسـير عـلى ما تُـريد الـسيـاسة اإلنـكلـيزية
تُـصـوب مقـاصـدهـا من هـذه األقـوال خـصـوصاً
إلـى جاللــة الــســلــطــان  وأن الــدالى غــرانــيك
الـشـهـيـرة بـشدة لـهـجـتـهـا تـقـول : إن األسـطول
اإلنـكـلـيــزى عـلى أبـواب الــدردنـيل لـيس له إال
ـقــصـد يـتــحـول إلى مـقــصـد سـلــمى  ولــكن ا
ـــنح الــســلــطــان اإلصالحــات عــدائى إذا لم 

طلوبة ألرمينيا . ا
أبهذا اخلطاب تُخاطب دولة مستقلة أو ليس
ــعــلـوم أن جـاللـة الــســلـطــان إذا يــعــلم لـدى
تـــهـــديــــدات كـــهـــذه  يـــثـــيـــر غـــضب رعـــايـــاه

ويستهدف ألعظم األخطار .
أال يكفى اجلرائـد اإلنكليـزية من حرج مركز
جاللته أن تكون مصر على احلالة التى هى فيها
اآلن  أهى تروم أن تثير ثورة فى داخلية البالد
ـا فعلت الـعثـمانـية ? إنـها لـو نوت ذلك حـقيـقة 
ــا تـفــعــله . وقــد كــان األجـمل إلدراكه أكــثــر 
بــتــلـك اجلــرائــد أن تــدع الــســيــاســة تــنــهى هــذه
ـشـكــلـة عـوضـاً عن أن تـتــعـرض لـهـا  وتُـثـيـر ا

اخلواطر فى تركيا اهـ .
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مــاذا تـــلــد الـــلـــيــالـى بــعـــد هــذا الـــتـــمــخض
شاكل. وعـلى أية حال جديـدة تطلع شمس با
الـدولــة الـعـلـيــة غـدا ? ذلك مـا يـتــسـاءله الـعـالم
ـسـئـلـة األرمـنـيـة بـطرف الـعـثـمـانى الـنـاظـر إلى ا

ساهر وقلب واجف .
ويـقـول الـقـائـلـون : كـانت إنـكـلـترا بـاألمس
سلم بأنها صديقة للدولة العلية تمن على ا
وأنـهـا مـنـقـذتــهـا وضـامـنـة سالمـتـهـا من مـطـامع
الـطامعـ فيها وغـدرات الزمان بـها  فمـا بالها
اليوم حتولت عن مـبدئها وأصبحت هى اخلصم

الــلـدود وانـقـلب اخلـصم األول رفــيـقـاً مـعـيـنـاً 
ذلـك ألن إنــكــلــتــرا ال تــفـــهم من الــصــداقــة إال
االنـتـفـاع  فحـيـثـمـا كـانت مـودة الدولـة الـعـلـية
تُـفـيـدهـا تـارة جـزيـرة كـقـبـرص وأخـرى إغـضـاء

ـصر  كـانت محـبتـها اخملـلصة  عن احتاللـها 
ولـكن عنـدما حق لـلـدولة أن تُـطالـبهـا باالجنالء
عن هـذا الــقــطـر  وقــد طـالــبـتــهـا بـه بـنــاءً عـلى
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عهـودهـا ووعـودهـا أصـبـحت عدوتـهـا الـنـاقـمة
ـسـئلـة األرمـنـية عـلـيهـا  وأقـامت فى سـبـيلـهـا ا

صرية . سئلة ا لتفُز بها من أمام ا
وال يحتاج حضرات القراء إلى برهان جديد
لتداخل إنـكلترا فى مـسئلة األرمن بـعدما وقفوا
علـيه من سير احلوادث  وال سـيما من شكوى
الـبــاب الـعـالى نـفـسه ; إذ أجـاب سـفـراء الـدول
فى مذكـرته راجـياً مـنهم أن يـبـذلوا جـهدهم فى
مـــنـع الـــدســـائس الــــتى من شــــأنـــهـــا أن حتـــدث

ا حدث . اضطرابات أكثر خطراً 
ولقـد وردت جـرائـد البـريـد األخيـر تـثـبت ما
رأيـناه فى مـقـالتـنا الـسـابقـة من أن مشـكـلة مـصر
ــشــكــلــة األرمـنــيــة  ولــكن هـى الــتى ولــدت ا
تـلـغــرافـات الـيــوم جـاءت تُــفـيـدنــا أن الـصـحف
صرية  إذا سئلة ا الروسية تُنذر إنـكلترا بفتح ا
ـسـئـلة جتـاوزت حـدود التـعـقل فى خـطـتـها فى ا
األرمــنــيـــة  وكــثــيــراً مــا تــقـــدمت من اجلــرائــد
ـعــنى ونــظن أنه إذا طـال ــثل هــذا ا إنـذارات 
ـطــال عـلى هــذا الـفــكـر  رأت إنـكــلـتــرا أنـهـا ا
عادت فوقعت فيـما جتنبته بـسبب ما اتخذته من
الــوســيـلــة لــتــجـنــبه فــتــسـاهــلت قــلــيالً وانــتـهى
ستوقف أنـفاس العالم عند اإلشكـال الضخم ا

حالقمها .
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على أن إنكلترا الغيورة كل هذه الغيرة على
تـنـفـيـذ مـعـاهـدات تـمدهـا بـيـد لـلـدولـة الـعـلـية 
وتُـمـزقـهـا بــالـيـد األخـرى من حـيث مـا يـخـتص
بــهـا ال تــود أن يُــفـضى األمــر بــهـا إلـى انـعــقـاد
ـكن أن يـقـصر ـؤتـمـر ال  مـؤتـمـر وذلك ألن ا
الـبـحث فــيه عـلى مـشـكــلـة األرمن ; إذ لـيـست
شكلة التى يُخشى منها على السالم وحدها ا
ــشـاكل األخــرى اجلـمـة بل البــد أن يُـنــظـر فى ا
وفى مــقـدمــتـهــا مـسـئــلـة مــصـر . ولــذلك نـحن
نـتـمـنى فى سـبـيل مـصلـحـتـنـا ومـصـلـحـة الـدولة
العلية أن يُعـقد مؤتمر عـام  وإن كانت إنكلترا
تـكـره ذلك . ولـكن مـهـمـا يـكن من وعـيـد هذه
ـنوس  فال الـدولة ومن حـشـدها الـبـوارج فى 
نــــظن أن من وراء غـــوغــــائـــهـــا احلـــرب ألن فى
ـكن ـسـئـلـة الـشـرقيـة  وهـذه ال  احلـرب فـتح ا
ألوروبـــا الـــيـــوم االتــــفـــاق عـــلـــيـــهـــا بـــوجه من
الـوجـوه; إذ ال تـوجـد دولـة حـتى إيـطـالـيـا تُـريد
اذا ? حـقـيقـة أن تـسـتـمـر إنكـلـتـرا فى مـصـر . و
ألن طريق إيطاليا إلى مستعمراتها األفريقية من
الــقـنــال وال يــدور فى خُـلــدهــا أنـهــا تـكــون أبـد
الدهر حليفة إنكـلترا  فلو انتقض العهد بينهما
يـوماً وكـانت إنـكـلتـرا مـالكـة الـقنـال كـان أسهل
شئ عـلـيــهـا أن تـسـتـرد فى حلـظـة وبـدون ضـربـة
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سـيـف مـا أنــفـقت عــلـيه إيــطـالــيـا دمــاء رجـالــهـا
ومـهــجـة مـا لــهـا  ووقـعت من أجــله فى ضـيق
أشـــــبـه بـــــاإلفالس . وأمـــــا من حـــــيـث الــــدول
األخــرى فــاحلـــالــة تــكـــون أشــد وأدهى . هــذه
فــــرنـــــســــا قـــــد فــــرغـت من االســـــتــــيـالء عــــلى
مــدغــســكــر ولــهــا ســيــام والــهــنــد الــصــيــنــيــة
والـتـونـكـ  واألبـواب اجلـديـدة الـتى فـتـحـتـها
لـلــتـجـارة مـع الـصـ عــلى أمل أن جتـتـنـى مـنـهـا
أعـظم الـفـوائد الـتـجـاريـة  فـكـيف تـصـبـر على
ضـياع كـل هذا أو عـلى تـقيـدهـا فـيه ; إذا كانت
إنـكــلـتـرا مــالـكــة الـقـنــال . إنه إذا كـان ودام فى
فــرنـــســا رجل عــاقـل  فــلن تـــكــون أبــداً دولــة
ـانـيا لـهـا قسم ـصـر وقنـالـهـا  وهذه أ مسـتـبدة 
عـظـيـم فى إفـريـقـيـة  فـهـل تـرضى أن تـمـر إلـيه
أبـداً حتت رحـمة الـقـنابل اإلنـكـليـزيـة ? وكذلك
سائـر الدول األوربية كلهـا ذات مصالح عظيمة
ـسئـلة الـشرقـية فى حريـة الـقنـال ? فلـو فُتـحت ا
كـان الـقــنـال الـعــقـدة الـتـى ال تُـحل إال بـالــعـزلـة
طـلقة  وهو ما ال تُحبه إنـكلترا  ولذلك تفر ا
منه وتُضحى ألجله صداقة تركيا وحتتمل زيادة
النفقات الفاحشة فى ميزانيتها والفشل اجلم فى
ا أمـور كـثـيرة  لم تـعـتـد أن تصـبـر عـليـهـا . وإ
هى تـرجـو من كل مـطاولـتـهـا أن تشـتـبك الدول



≥¥≤

الـعــظـمـى يـومــاً فى حـرب  فــيــخـلــو لـهــا اجلـو
وتستبد غير مسؤولة * بأمر القنال .

ـا ـا تــقـدم  أن إنــكـلـتــرا لـوال مــصـر  ثــبت 
أظـهـرت كل مـا أظـهـرته من عـواطف اإلشـفـاق
ــا كــان لـهــا أقل هم واحلــنـان عــلى األرمن  و
بجميع نصارى الشرق وشاهدنا على ذلك أنها
تـارة تـســاعـدهم وتـارة تــسـاعـد خــصـومـهم فى
الواليات العـثمانية اخملـتلفة  وفى كلـتا احلالت

ــصــيـبــة عــلى رؤسـهم ** ألنــهم الــقـسم تـقع ا
الـضـعــيف  فـهل هـذه هى عـواطف اإلنـسـانـيـة

التى تباهى إنكلترا بها فى هذا اآلوان ? .
سـئـلـة الشـرقـية ال ـا تقـدم أيـضـاً أن ا وثـبت 
ــكن أن تُـفــتح اآلن  وأن احلـرب بـعــيـدة جـداً
عن تــصـــور كل عــاقل بـــصــيــر بــاألمــور  وأن
النـهاية البـد أن تكون سـلميـة باحدى ثالث من
الطـرائق . إما الـتسلـيم التام من الـدولة  وهذا
ما نراهـا تتحاشـاه  ألنها تعتـبره مصيبـة عظيمة
على اسـتقاللها  وتخـاف معه من ثورة داخلية
تـكـون مـصـيبـتـهـا أعـظم عـليـهـا  وإمـا بـتـساهل
راقـبـة األوربيـة وهذا إنكـلـترا وإزالـتـها اقـتـراح ا

أســـهل حل فى ذاتـه إال أنه يــصــعب عـــلــيــهــا 
ألنـهــا عـلـقـت عـلـيه قــدر نـفـوذهــا فى الـشـرق
ولـذلك ال تـلـجـأ إلـيه إال عـنـد الـيـأس مـن فـائدة
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تـسـتـفـيـدهـا بـسـواه  وإمـا انـعـقـاد مـؤتـمـر عـام 
ـا قـدمنـاه من وهـذا احلل األفـضل عـلى مـا نـظن 

الرأى فيه .
وإنـنـا نـحن مـعاشـر الـعـثـمانـيـ  لـنـسـأل اللَّه
بنـيات خالصة وقـلوب يكبـر الرجاء فيـها بقدر ما
ـصـاب عـلـيـها أن يُـقـدر الـسالمـة لـدولـتـنا يكـبـر ا
العلية  ويهدى رجالها الذين يديرون شؤونها*
ـثُّــلى والــســيـاســة الــفُّــضـلـى إنه هـو إلى اخلــطــة ا

السميع اجمليب .
( عثمان مصرى )

© WOKF « W Ëb «Ë Ád²KJ½≈ ®

ا كانت الشرائع والـقوان الدولية تقضى لكل دولة
أن تـلـتـفت إلى داخـلــيـتـهـا بـعـ احلـكـمـة جلـهـة الـواحـدة
وتـأيـيـد شوكـتـهـا وسـطـوتـهـا من الـثانـيـة  ألنـهـا مـطـالـبة
شـرعـاً وسـيـاسـة بـاسـتـئـصـال ظـلم واسـتـبـداد من الـهـيـئـة
سـتظل بظل حـمايتها احلاكمـة تسهيالً لراحـة رعاياها ا
وسلـطانها وكان ال لوم علـيها وال تثريب إذا عاملت
بـالقـسـوة بـعض رعـايـاها الـذين يـسـتـفـزهم عـامل اجلهل

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ dÐu² √ ±µ ¡UŁö¦ « ¨ µ∂∏ œbŽ     

* الصحيح : شئونها .
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ـذابح» كآلية جملابـهة اإلصالحات األرمنيـة وفقاً للمادة «٦١» من قصود هنـا : انتهاج استـراتيچية «ا * ا
معاهدة برل ١٨٧٨.

والــطـيش والـنـزق إلى إثــارة اخلـواطـر وإحـداث الـقالقل
لـكـتهـا  ألنـها مـضـطرة إلى اتـخاذ واالضطـرابـات فى 
الوسـائل الفعـالة والقوة اإلجـرائية لـردع كل فريق يعيث
فى أرضـهـا فــسـاداً  وبـدون ذلك ال يــتـسـنى لــهـا حـفظ

النظام وتأييد األمن العام فى بالدها وب شعوبها .
فـإذا علمـنا ذلك  وعـلمـنا أن األرمن الـعثـمانـي قد
حتـفـزوا إلصالء نــار االضـطـرابـات فى األسـتــانـة الـعـلـيـة
تـوصالً إلى إنــفـاذ الــدسـائس الــتى دفـعــتـهم بــهـا احـدى
ـسألة األرمنـية على الواقع عـلمنا الدول لـتوسيع خرق ا
ـعامـلة أن مـعامـلة دولـتـنا الـعـليـة لألرمن الـثائـرين تـلك ا
الـتى طيـرها الـبرق فى األنـحاء  هى أقل خـطة يـخطـتها
احلاكم إلطفـاء نار العصـيان وتشتيـت شمل العُصاة * .
ـعـلــوم أن إنـكـلــتـره هى تـلك الــدولـة الـتى هـذا  ومـن ا
ـظـاهرات الـثـوروية هـيـجت هذه األمـة وحـمـلتـهـا على ا
ـا ترومه  وتبـتغيه ـمالك العـثمانـية قـياماً  فى عاصـمة ا
ـؤسـسـة عـلى دعـائم ـآرب والــغـايـات الـسـيـاسـيــة ا من ا
تــلك الـنـتـيـجــة الـتى تـسـعـى وراءهـا مـنـذ ١٣ عـامـاً  أال
وهى ارتـباك الـدولـة الـعـلـيـة وإلـهـاء الـدول األوربـية عن

شاكل . سائل ومولدة ا صرية التى هى أم ا سألة ا ا
وقـد ارتـكــبت إنـكـلـتـره بـسـيــاسـتـهـا هـذه عـ الـغـلط
وركـبت بــانــدفـاعــهـا نــحـو مــعــاداة الـدولــة الـعــلـيــة مـ

نع الدول من الشطط ألن ذلك ال يُجديها نفعاً  وال 
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مـطالـبـتهـا باالجنالء عن مـصر إيـفـاء لعـهودهـا ومواثـيقـها
التى أيدتها أقوال خطـبائها وأعاظم رجال سياستها أكثر
من ألف مـرة  حـيث كـانـوا يـعـتـرفـون عـلـنـاً فـوق مـنـابـر
اخلـطابة بأن االجنالء أمـر البد منه عاجالً أو آجالً  وأن
ـصــر ولـلـمـصـريـ وغـايـة االحـتالل ذو نــتـيـجـة مـفـيـدة 

حميدة لألجانب والوطني .
ـا أبت احلـقـيقـة إال رفع الـستـار عن مـرسح اإليـهام و
واإلغراء واألبـاطـيل الـتى كانت إنـكـلـتره تُـمـثل أدوارها
وجـهة إلى ـقـاصد اإلنـكـليـزيـة ا فـيه تنـبـهت الدول إلى ا
ـستعمرات صرية إلى ا وهى ضم الـبالد ا غاية واحدة 
رصاد طالبـة منها إجناز العهد البريطانية ووقفت لـها با
وإنـفـاذ الـوعـد بـاالجنالء عن وادى الـنـيل حـسـمـاً لـلـقـال

والقيل .
وكــان أكـثــر الـدول تــعـاضــداً فى مـعــاكـســة إنـكــلـتـره
ومـناظرتهـا فى هذه السيـاسة روسيا وفـرنسا اللـت دفعتا
ـصـرية فـأخـذت هذه ـسألـة ا جرائـدهـمـا للـبـحث فى ا
اجلـرائـد تُـنـاقش اجلـرائد اإلنـكـلـيـزيـة احلـسـاب  وتـسلق
إنـكـلـتــره بـألـسـنــة حـداد حـتى تـعــاظـمت بـيــنـهـمـا حـرب
األقالم الــتى كــانت أحـر مـن حـرب الــســهـام وأظــهـرت
اجلـرائـد الروسـيـة واإلفـرنـسيـة لـلـدول عـمومـاً مـا يـترتب
عـلـى إنـفـاذ أمـانى إنـكـلـتـره فى مـصـر من األخـطـار عـلى
ــصــريــة ــصــالح الــعــمــومـــيــة واإلضــرار بــالــصــوالح ا ا

الوطنية.
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جرى كل ذلك ب هاته اجلرائد وإنكلتره ضاربة عن
سـمــاعه أذنـاً صـمـاء وسـائـرة عـلى سـيـاسـتـهـا الـتـقـلـيـديـة
الــعــوجـاء بــدون مــبــاالة وال خـجـل  ال تـبــحث إال فى

ــكـر والـدهـاء  جـعــبـة الـدســائس واالحـتـيــال وكـنـانـة ا
لـتــتــمــكن من تــأخـيــر الــدول عــمـومــاً والــدولــة الـعــلــيـة

صرية . سألة ا خصوصاً عن مفاحتتها با
رسح أدواراً شـهدت لـها بـطول وقد لـعبت فى هـذا ا
البـاع فى أسالـيب اخـتراعـات الدسـائس والفـ  وكان
ثالً فى اليمن واحلجاز تمثيالً لم يزل الدور األول منها 
صداه يرن فى أوربا  ويعود بقوة انعكاس الصوت إلى
الباب العالى مطـالباً إياه بالتـعويض وعقاب اجملرم فى

حادثة جده األخيرة .
والـدور الثـانى فى نـفس عـاصـمتـهـا  حـيث هـيجت
اجلــمـــعــيــة األرمـــنــيـــة وقــادتـــهــا إلـى إضــرام نـــار الــفــ

واالضطرابات فى موش وساسون حتى كان ما كان من
ـسن كـبيـر خـطبـاء إنـكلـتره نـتـائجه  وقـام ذلك الـشيخ ا
ـنـابر وفـى كل نادٍ ـسـتـر غالدسـتون يُـنـادى فـوق ا وهـو ا
من نــوادى لـونــدن اخلــطـيــرة بـالــويل والــثـبــور وعــظـائم

األمور تهييجا للعواطف الدولية ضد الدولة العلية .
والدور الثـالث فى مقدونيـة الذى كان ولسـوء حظها
قصـيـراً  حيث انـتهى بـحـكمـة البـاب الـعالى عـلى ما ال

ترومه الـسياسـة اإلنكلـيزية الـتى كان جل مرادهـا يتسع نـطاقه  حتى يـتصل بصـوفيا وأثـينا
عاصمتى البلغار واليونان  ويكون لها من ورائه ما تتمناه من االضطرابات الهائلة .
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والـــدور الــرابع  إرســال أســطـــولــهــا أوالً إلى مــيــاه
سوريـة  حيث زرع بـذور الفـ ب الـدروز والشركس
وغيـرهـمـا من الـطوائف الـعـثـمـانيـة فى حـوران وجـهات
مــرجـعــيـون حــتى كــان مـا كــان فى هـاتــيك األرجـاء من
كدرة التى لم تـزل آثارها حتى اآلن  ولوال احلـوادث ا
عناية احلكومـة وهمة حضرات دولتلو عثمان باشا والى
واليــة سـوريــة وعـطــوفــتـلــو نـصــوحى بك أفــنـدى والى
واليـة بـيروت  السـتفـحل اخلـطب وازداد الشـر تـفاقـماً
ا نـوس الواقـعة عـلى باب الـدردنيل  وهـذا  ثـانيـاً إلى 
هـاج اخلـواطر وحـرك بـعض جـهالء األرمن إلى إحداث
ـا لـديهم احلـوادث األخـيـرة فى دار السـعـادة  فـأخذوا 
ظـاهـرات التى من االرشـادات والدسـائس يـتظـاهـرون ا
أدت إلى ثورة دمويـة  لو لم تـتداركـها الدولـة ياحلـكمة
والقوة التسع نطـاقها وعم بالؤها واسـتفحل شرها إلى

ما ال يجب وال يُرام .
وقـد رامت إنكـلـتره أن تـضـغط بـهذه األدوار األربـعة
عـلى الـدولـة الـعـلـيـة  لـتـجـبـرهـا عـلى قـبـول اقـتـراحات
الدول الـثالث ( روسـيا وفـرنسـا وإنكـلـتره ) فـيمـا يتـعلق

راقـبة الـدوليـة التى تـمس باسـتقالل بإدخـال اإلصالحات فى الـواليات الـعثـمانـية وقـبول ا
الـسـلـطنـة احملـروسـة الـعـثـمانـيـة مـسـاسـاً ال يـنـطبق عـلى نـظـام الـشـرائع الـدولـيـة  وال يوافق

قدسة . امتيازات احلضرة العلية السلطانية ا
رعـية حتى قدسـة وتلك الـشرائع ا نعم  إن إنـكلتـره ليـست بجاهـلة هذه االمـتيـازات ا
تقدم على مـساسهـا فعالً  ولكن قضت عـليهـا سياستـها بأن تتـجاهل معـرفتهمـا  لتجعل
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لهـا سبيالً جوهـرياً إلرباك الدولـة العلية مـن جهة وإلهاء
ـسـألة ـسـائل اخلـطـيـرة عن ا ـثل هـذه ا الـدول األوربـيـة 

صرية من اجلهة الثـانية  ولكن مهمـا فعلت إنكلتره  ا
ومهـمـا سعـت وراء إيغـار الـصدور وبـث الفـ وتـوسيع
صرية سألة ا دائرة القالقل فال تقدر أن تـتخلص من ا
وتـــتـــمـــلص مـن االجنالء الـــذى حـــان وقـــته  ولم يـــبق
ـكـنـهـا من إطـالة لـلـتـسـويف وانـتحـال األعـذار مـوجب 
مــدته أكـثـر من ذلـك  فـإذا كـانت ال تــنـجـلى عن وادى
النيل بـسالم  وتستمـر على احملاولـة واختالق البواعث
ـؤديــة إلى تــطــويل األجل  فــمـا ــوانع واألســبــاب ا وا
على الـدول إال أن تعقد مؤتمـراً فى األستانه العلية حتت
حمـاية احلـضـرة السـلـطانـية  يـقـضى إما بـإكـراههـا على
سألة إنفاذ وعدها وإجناز عهدها عاجالً  وإما بحسم ا
ـشاكل ـصريـة عـلى وجه من الوجـوه حسـمـاً للـنزاع وا ا

وفق . ومنعاً للخصام والقالقل  واللَّه ا
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ـسـئلـة األرمـنـيـة لم تـقم  إذا كـانت قـيـامـة ا
ولم تــمأل غـوغــاؤهـا جــو أوروبـا إال بــإنـكــلـتـرا
وجــرائــدهـا وخــطب رجــال ســيــاســتــهـا . وإذا
كـانت اجلـمـعـيـة األرمــنـيـة الـثـورويـة لم جتـد لـهـا
حـمى حـنـان ورحــمـة إال إنـكـلـتــرا الـتى يُـشـجع
أبـناؤهـا األرمنـي عـلى مـساعـيهم دائـماً . وإذا
ـطـالــبـة الـدولـة كـانت الـدعــوة األولى لـلــدول 

الـعـلـيـة بتـعـديل شـكل حـكـومـتهـا فى أرمـيـنـيا 
قامت من إنـكلترا فلـبتها الـروسيا وفرنـسا اللتان
قـالت جرائـدهـا : إنـهمـا لم يـشـتركـا مع الـدولة
الـبـريــطـانـيـة إال لـكــيال تـنـفـرد هـى بـالـعـمل ضـد

الدولة العلية .
وإذا كـــان األســطـــول الـــذى يــتـــمـــوج عــلى
ـمالك العـثمانـية والذى ألـقى مراسيه سواحل ا
اآلن عند أبواب الدردنيل هو أسطول إنكلترا.
وإذا كانت اجلـرائـد التى تُـهدد الـدولة الـعلـية

ـالكـها وتمـزيق سلـطنـتهـا شذر مذر  بـتقـسيم 
إن هى لم جتـب مــــطــــالب الــــدول الــــثالث هى
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اجلرائد اإلنكيلزية دون جرائد بقية العالم .
وإذا كان األرمنيون الذين ثاروا فى األستانة
الــعـلــيــة  وأراقــوا فـيــهــا دمــاء األبـريــاء ظــلــمـاً

وعدواناً كانـوا متقلـدين األسلحة اإلنـكليزية 
وعــلى روايــة بـــعض اجلــرائــد األروبـــيــة كــانــوا
يـرفـعـون أمامـهم الـرايـة اإلنـكـلـيـزيـة منـادين فى
الـطـرقـات «لــتـعش دولـة احلـريـة ولـتـسـقط دولـة
الظـلم» ; يعنون بـذلك فى األولى إنكلترا وفى

الثانية الدولة العلية .
ــا ال خالف فـــيه  فــقــد إذا كــان كل ذلـك 
وجب أن يـعـرف العـالم الـقار من هـو اخلصم
القـوى الذى يُـريد الـسوء بـالدولـة العـلية ? وإذا
كـان كـذلك  فـقد حق لـنـا أن نُـسـمى احلوادث
ـشاكل ب احلاصلـة فى األستـانة الـعليـة اآلن با

الـدولـة الـعـلـيــة وإنـكـلـتـرا كـمــا جـعـلـنـاه عـنـوان
مقالنا.

ـمــكن اآلن حلل عـقـدة وإذا سُـئــلـنـا مــا هـو ا
شاكل  قـلنا إنه ال يصح أن تقبل الدولة هذه ا
عـلوم الـعلـيـة مطـالب الـدول الثالث بـشـكلـهـا ا
الك راقـبة األجنبـية على جزء من  ألن تقرير ا
ا الـدولـة العـليـة بحـجـة حمـاية الـنـصارى فـيهـا 
يُــفــضى إلى ســـريــان هــذا الــداء بــعـــيــنه فى كل
سـيحيون  ألن اإلنسان مالك التى يقـطنها ا ا
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من طــبـعه مـيـال حلب االمــتـيـاز  فـإذا عـلم كل
عـنصر مـسيحـى فى بالد الدولة الـعليـة أن هناك
قــوة تُـــجــبـــر حـــكــومـــته عـــلى مـــنــحـه امــتـــيــازاً
مخـصوصـاً إذا ثار طـالـباً له أسـوة باألرمن لم
لـكـة عـثـمانـيـة مـهـما تبـق فئـة نـصـرانـية فـى أى 
كان لها من رغـد العيش والراحة  إال وتطمح
ن فــازوا قــبــلـهــا  وتــكـون نــفـســهــا لــلـتــأسى 
النتـيجة بـعد ذلك تمـك الشـقاق والتـفريق ب

ـكـونـة جلـسم اجلـامـعـة الـعـثـمـانـيـة  الـعـنـاصـر ا
ويــتـــبع ذلـك اخــتالل األحـــوال وظــهـــور ســوء
الــسـمـعـة لـلـحـكـام الـعـثــمـانـيـ مـهـمـا بـولغ فى
انتخابهم  ومهما بلغوا من األهلية وهذا هو
طـــريق االضـــمــحـالل والــتـالشى لـــلـــمــمـــالك

. واأل
هذا من جهة الدولة العلية  ونرى من جهة
أخرى أن إنـكلتـرا قد اندفـعت فى سياسـتها إلى
كن رجوعها عنه  وال يبعد أنه احلد الذى ال 
إذا طـالت األيام عـلى ذلك بـحثت عن مـخارج
ـثل احلـوادث اخلـطـيـرة الـتى حـدثت فى كـثـيـرة 
األســتـانــة الــعــلــيــة هــذه األيــام األخــيـرة  ألن
وجود دولة عظيمة كإنكلترا متحفزة للوثوب
يـوجــد الـقـلـق عـنـد جـمــيع عـنـاصــر الـعـثــمـانـيـة
والطمع وانتفـاخ األوداج باآلمال عند بعضها
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ويــتــولـــد من األمــرين ســـوء الــظن واالرتــيــاب
فاالضطراب .

إذاً  فــاخملـــلص الــوحــيـــد من حــرج األزمــة
احلالـيـة الصـعـبة الـكـثيـرة األخطـار عـلى السالم
الــعــام هـو عــقــد مـؤتــمـر دولـى يـقــضى بــحـسم

اخلصومة احلاضرة ب الدولت .
وهـذا مـا سألـنـاه  بل هذا مـا نـرجوه بـلـسان
ـؤتــمـر ــصـريــ الــذين يـؤمــلـون أن يــكـون بــا ا
ـنتـظر إنـصافـهم وإنصـاف دولتـهم العـليـة التى ا
ـســاس بـهــا أعـظم ضــرر عـلى الــعـالم يــلـحـق ا

وفق للصواب . كله واللَّه ا
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ـوسـيـو كـورسـون رسـالـة حتت عـنـوان األرمـنـيـة كـتـب ا
اتهم فـيهـا اإلنكلـيز بأنـهم دُعاة هذه الـفتنـة ومصدر الـهياج
الذى أريق له دم األغـرار الـغيـورين األرمن الـذين حـاولوا
ما دونه مـن أعناق الـفحول فـى شوارع األستـانة . قال فى
مـقدمة رسـالته : إن ما حـمله على نـشرها مـا قرأه ومايزال
يقـرأُه منـذ ثمـانى سنـوات فى الصـحف اإلنكـليـزية اجلـارية
تـشآمة * يـكون شراره مـستـطيـراً فى البالد عـلى غلـوائهـا ا
األرمنية . ادخر الكـاتب وسعاً فى التنـقيب والبحث حتى
فى كالمه باحلجج الشهباء مـبيناً أن الفتـنة األثينية هى بنت
احلـرب العـوان التى أسعـرت ناراً طـارت شرارهـا الصحف
اإلنـكـلـيـزيــة وفـتـلت عـضـدهـا وقـوت جــرثـومـهـا اجلـمـعـيـة
اإلنكلـيزية  فى إجنلترا التى تتذرع بـالنسبة األرمنية إللقاء
الـسمع بـها والـسـير عـلى أثرهـا . وهى وأ احلق إنكـليـزية

ولــغـتــهــا أرمــنـيــة . وأفــاض الــكـاتـب فى صــدر الـكالم 
ا يُضيـق نطاق اجلريدة عن وسـعه  ال ينال كلهِ ال وأجاد 
يُــتــرك جــله فــمـمــا قــال الــكــاتب . إنــنــا عــام ١٨٨٨ نـرى
اجلـرائــد اإلنـكـلـيــزيـة تُـنـذر بــفـتـنـة عــظـيـمــة فى الـبالد الـتى
يـسـكنـهـا األرمن . هبـط الوحى مـنـذ ذاك احلـ على كـتـبة
اإلنـكـلـيـز حـتـى نـبـذوا تـسـمـيــة الـبالد بـاسم األكـراد الـذين
يـبـلـغـون ملـيـونـاً ونـصف مـلـيـون  وأعـطوهـا اسم األرمن
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ـــايــة ألـف  هــذا أول شئ الــذين ال يـــزيـــدون عــلى ثـــمــا
ـسـألـة األرمـنـيـة . وأقل ـدقق فى ا يـسـتـوقف نـظـر احملـقق ا
زار وبُعد حركة كانت تبـدو تهمل جرائد لندرا على شط ا
الدار تتنبؤها قبل حدوثها بتفصيل مبدأها وسيرها مع ذكر
ــكــان كــانــهـم رأوهــا رُأى الــعــ هــذه حــادثــة الـــزمــان وا
«نالـورى» شـاهـد عدل عـلى مـا قـدمنـا إصـابـة نظـر اجلـرائد

اإلنـكـلـيــزيـة من حـيث تــفـصـيل احلـوادث قــبل وقـوعـهـا 
تـدعــو أصـحــاب الــبـحث الــفـكــرة الـصــائــبـة الى تــأويـلــهـا
تـأُويالت تـدل كل الـداللـة عـلى أن الـفـ األرمـنـيـة تـصدر
من بعض مـنتديـات لونـدرا وتُصـوَّب إلى وجهـتها فى بالد

الدولة .
ثم انـــتــقـل الــكـــاتب إلى بـــيــان حــال األرمـن وكــيـــفــيــة
مـعــيـشـتـهم وسـكـونـهـم إلى الـدعـة وإخالدهم إلى الـراحـة
سـالم النـشيط إلى أن والسـكيـنة  حـتى عُرفـوا بالـشـعب ا
ــا يــعـــلق من األهــمــيــة قـــال: لــقــد كــنت أُنــاجـى نــفــسى 
ويـحتـمل تـصـديـقه من تلك الـفـصـول الـتى كانت تـنـشـرها
الـصحـف اإلنكـلـيزيـة حتت عـنوان (الـفـظائع األرمـنـية) فى
خالل الـسنوات الـثمـانى الغابـرة . فهى واحلق يُـقال كانت
ـبالـغـة تـمهـيـداً وتوطـئـة حتريك أقـواالً بـالغـة حـد الـتهـور وا
ـقــاالت الـتى جـمــعـتـهـا عــواطف احلـنـان والــرأفـة . ومن ا
تبـاعاً ما يدل منطوقها عـلى الغلو الفاحش واإلفك الظاهر
ـناقـضات الـبـينـة واالخـتالقات الـسخـريـة مع اخللـة التى وا
تــعــرف بــهــا جـرائــد اإلنــكــلــيــز من حــيث رفع الــعــقــيـرة
واالستغـاثة واحلث والتحـريض بكالم جزل العـبارة فخيم
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بـانى . وكانت بعض اجلرائد تذيع أقـواالً تندب بها حالة ا
ــســيـحــيـة  وتــنـشــر من طى الــنـســيـان األشــعـار الـديــانـة ا
احلماسية احملزنة التى كان يألف نشيدها اليونان إبان حرب
االسـتـقالل  وتـلــبـسـهـا حـلـة جـديــدة كـأنـهـا من مـرويَّـات
الـيـوم تـنـطـق بـشـقـاء مـسـيـحـى الـشـرق وسـوء حـالـتـهم .
وقولنا هـذا ال يقطع بأن جمـيع جرائد لندرا كـانت مجمعة
فـتريـات فإن جريـدة الكـلوب قالت فى على بسط هـذه ا
غرة يـنـاير سـنـة ٩٥ : إن اإلدعاء بـالـفظـائع األرمـنيـة لألمر
الذى لم يسبقه أمر من حيث خدع الشعب اإلنكليزى» .
وسيو كورسون كتب رسالته وال يغرب عن القراء أن ا
هذه قـبل حوادث األستانة بأيام فـكالمه  عن فتنة عظيمة
اخـذه بـالـقــيـاس عـلى مـاضى احلـوادث اآلخـر . أمـا خـتـام
مــقـدمـة الـرسـالــة فـهـو قـوله . إن وراء هــذه األلـعـوبـة الـتى
تُـمـثل إشـغـاالً لـدول أوروبـا البـد من حـاملٍ عـلـيـهـا وقـائم
لعب إلى بتزويق أدوارها  وهـو ينظر من خالل سجف ا
ـغنم الـذى يـجـره والـربح الذى يـحـتـاط به  وإذا مـا سار ا

األمر عـلى ما نـرى ونسـمع  فـإن هائـجى األرمن سيـعلـمون أنـهم منـقلـبون شـر منـقلب 
وأنـهم قد خُـدعوا واغتـروا بلـعلـعة اآلل فـأراقوا مـا فى سقـائهم وطـوحت بهم تـلك الدولة
هـانـة بـدسائـسـهـا وخداعـهـا . ويـعـلمـون وقـتـئذٍ أنـا عـلـيهم األوربـية إلـى مهـاوى الـبـوار وا
مشفـقون وأرفق بهم من دُخل أقوامٍ استـاقوهم بترهاتـهم إلى تشتيت شمـلهم وإلى الشقاء
واالضطـراب بل إلى ضياعـهم ودمارهم . وال نـخالهم إال قـاذف الـهجر وأقـوال السخط
على مضليهم ونافسى سم التفرقة فى جامعتهم  إذ أن وعودهم انقلبت وعيداً وبشراهم
إنـذاراً لـلبـوار وتـهديـداً . ال ضـد دولـتهم الـتى تـصـمد إلى اإلصالح وتـهمّ بـكل قـواها إلى
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تـقـويـة اجلـامـعـة وتـقو األود . أمـا الـفـ فـإنـهـا تـدعو إلى
العـقـاب  وكل عـقـاب يدعـو إلى الـوقـوف عن الـنهج فى

سُبل التقدم .
ـا قـدَّمـنـا فـرويداً  ونـحن وإذا مـا ظل أرمـنى فى ريـبـة 
ـا هـاتـكـون سـجف الـضالل والــتـضـلـيل  ألـيس لـلـعـالم 
ـصـر نـذيـر من مــواعـيـد اإلنـكـلـيــز الـعـرقـوبـيـة ومن جــرى 
نـعــمـتــهم الــتى ال تـكــون إال نـقــمــة  ثم إن الـطــمع الـذى
يــــرقص قـــلـــوبـــهم لـالبـــتالع وازدراد احلـــقـــوق واحـــد فى
ماهيته فهم ال يـكفون من فريسـة . يداً وال يحبسون عن
الـــتـــعــدى رجـالً . وقــد أبـــان احـــتاللـــهم وادى الـــنــيل أن
ســيـاسـتــهم تـمــشت فى مــصـر أوالً كـمــا تـتــمـشى اآلن فى

ـقـدمـات  أرمـيـنـيـا أمـا إذا اخـتـلـفت الـنـتـائج من اتـفـاق ا
فألن احلـالـة فى مــصـر غـيـرهـا بـبالد األرمـن فـهـنـا الـنـاصح

الـصـدوق والــوطـنى احلـرّ وهــنـاك القت نـارهم هــشـيـمـا 
فاستعرت وسوف يطفؤُها ربك وهو للحق نصاَّر.
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ذابح  وقـد مر عـليـنا ـاضيـة ما حـدث فى أرميـنيـا من ا ذكـرنا فى بـعض أجـزاء الهالل ا
سـنـة أو حوالـيـها لـم نتـعـرض لذكـرهـا ألننـا ال نـذكر من األخـبـار إال ما تـقـرر قطـعـياً أو وقع
فـعالً. ولم يـتم لألرمن حـتى اآلن شئ قـطـعى مـا خال اخملـابرات اجلـاريـة بـ الـدولة الـعـلـية
ـراد إدخـالهـا  ولم يـتـقرر بـشئ بـعد . والـظـاهر أن والـدول األخرى بـشـأن اإلصالحات ا
األرمن مـلـوا االنــتـظـار أو عـجـلـوا فى طـلب اإلقـرار  فــكـان من عـواقب ذلك مـا أنـبـأنـا به
تواتر على األلسنة أن األرمن البرق عن الفتنة التى وقعت بينهم وب بوليس األستانة  وا
فى األستانـة العلية جتمهر جماعة كبيرة مـنهم  وساروا قاصدين الباب العالى يرفعون إليه
ظالم عن إخوانهم وتـقرير اإلصالحات بشأنهم  فمنعتهم عريضـة يحثونه بها على رفع ا

الشرطة لتجمهرهم  وأرادت تفـريقهم فأطلقوا الرصاص على ضباط الچندرمة فقتلوه 
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فـحـمـلت الـضابـطـة عـلـيـهم  وسـاعـدهم فى ذلك الـصـفـتـاء وبعـض األهالـى  فقـتل من
األرمن بضع عشرات وجُرح كثيرون  ثم تداركت احلكومة األمر وأخذت فى تالفيه .

جــمــعـت٩٥جــثــة مـن جــثث األرمـن لــتــدفن 
ــظـنـون أن كــثـيــراً من اجلـثث ألــقى فى الــبـحـر . وا
لوءة بـاألرمن  وهم يرفضون والتزال الكنـائس 

اخلروج منها .
رست سفـن الدول (وهى السفن احلربـية التابعة

للقنصليات) فى غلطه حلماية األجانب .
األستانة فى ٩ منه ـ أقفل الباب العالى الكنائس
األرمــنـيــة فى الــعـاصــمـة  أمــا الـذين جلــأوا  إلـيــهـا
فـمــخـيــرون فى اخلــروج مـنــهـا  ولــكن ال يــسـمح
ألحد بالـدخول إلـيها كـما أنه قـد منع إحـضار الزاد
سجون األبرياء . إليها  وقد بدء باإلفراج عن ا
سـلح ومن وفـيه منـها ـ هـجم بعض األتـراك ا

جـمـلـتـهـم الـعـسـاكـر عـلى األرمن فى طـرابـيـزون 
فــقــتل كـــثــيــرون وفــيه من أثــيــنــا ـ دعت احلــكــومــة
اليونانية قنـاصلها فى كنديا لإلشارة على الكريتي

باحملـافـظة عـلى جـانب السـكـينـة  ألنـها ال تُـريد أن
تكون ذات ضلع فى االضطرابات الشرقية .
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يا من وفـيه من بطـرسبرج ـ بـلغ جريـدة نوفوقـر
فالديــــفـــوســـتـــوك أن ثـالث فـــرق من الــــهـــنـــدســـة
ـراقـبـة إنـشاء الـعـسـكـريـة سـافـرت الى مـنـدشـورى 
السكة احلديدية  وفيه من األستانة ـ حدثت أمس
فـتــنـة فى طـرابـيـزون  وقـد سـأل جاللـة الـسـلـطـان
السير فيلـيب كرى (سفير إنكـلترا) إبعاد األسطول
اإلنكليزى عن ليمنوس فى ١٠ من باريز ـ جاء فى
تلغراف رسمى  أن الـفرنسوي احـتلوا تناناريف
فى ٣٠ ســبـتـمـبـر  فـبــدأت مـخـابـرات الـصـلح فى
غــرة أكـتـوبــر وانـتــهت فى ذلك الـيــوم  وقـد عـ

اجلــنـرال مـيـتـزجنـر حـاكـمــاً عـامـاً عـلى تـنـانـاريف 
وأرسـلت احلكـومة الـفرنـسويـة رسالـة برقـية تـهنىء
بها اجلنـرال دوشزن واجلنود تـهنئة عـظيمة  ومنح
اجلـنــرال دوشـزن وســام الــلـجــيــون دنـور من رتــبـة

كران أوفيسيه .
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كتبت جريدة « لسان العرب » التى تُطبع فى
ثـــغــر اإلســكـــنــدريـــة  وهى من اجلــرائـــد الــتى
تـخـص نـفـسـهـا بـلـقب احلـريـة  وتـفـتـخـر بـأنـهـا
تنشـر حتت راية بـريطانـيا احلـرية  ألن صاحـبها
رجل إنكليزى اسمة ( هوريس ) فى عدد أمس
فصالً ألقت فـيه صراحـة مسـئوليـة الفـظائع التى
ارتكبتها طائفة األرمن فى األستانة العلية أخيراً
عــلى عـاتق الـدولـة اإلنــكـلـيـزيـة الــتى وصـفـتـهـا
ـغـرورة بعـزهـا والـبـالـغة من بالـدولـة اجلـسـورة ا
اجملد والـقوة مبـلغاً  لم تـعد حتسب مـعه للدول
حـسابـاً  وأسندت إلـيهـا من اجلشع والـطمع ما
صـــارت تـــعـــتـــبــر مـــعه كـل أرض قــدرت عـــلى
احتاللها ملكاً ومـوطناً لرجالها ومطلباً حلقوقها
 وإن سـبـيل االحـتالل عـلـيـهـا هـين هـو سـنوح
الــفــرصـــة وإمــكــان الــرمــيــة ألرض الــدول وال
ـالك األصـيل وال صـيانـة احلـقوق إلخ مـراعاة ا
. ولـــزيــادة اإليـــضـــاح  نــأتـى عــلـى نص هــذا
الـفــصل من عـدد هـذه اجلـريـدة الـصـادر بـتـاريخ

أمس وهو بحروفه :
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يُــسـتــفـاد من أنــبـاء الــبـرق أمس أن الــروسـيـا
ـا انصرفت وفرنـسا تتـهمـان الدولة اإلنـكلـيزية 
إليه بـعض األفكار من أنـها سبب االضـطرابات
فى األستانة والداعية إلى حدوثها  وأن هات

طالب الدولت تنصـحان الباب العـالى بقبول ا
اإلصالحـيـة بـاألقــرب الـعـاجل  وإال وجـدت
إنكلترا من رفـضه سبيالً يُوصـلها إلى أن تُشعل
فى ربوع األستانة نار ثورة دموية كالتى حدثت
فى اإلسكندرية عام ٨٢  واضطرت الدولتان
ــا يــدل داللــة إلى مــنــعــهــا عن هــذا الــشــأن  
صـريحـة عـلى اعتـقاد الـدولـت فى إنـكلـترا كل
عـنـاد وثــبـات  وأنـهـا ال حتــول عن عـزمـهـا فى
طـلب اإلصالحات ومـنـالـها ولـو أجلـأها ذلك
إلى إثارة الثورات وسفك الدماء وإقامة أجساد
الــقــتـلى جــســراً جتـوز عــلــيه إلى بـلــوغ غــايـتــهـا

واحتالل البالد .
ومـــا نــنــكـــر أن الــنـــاطق بــهـــذه األقــوال هى
جريدة النوڤـستى الروسية ال رجال القيصر وال
وزراؤه  وأن أقـوالـهـا قل أن يُـعـتـمـد عـلـيـها أو
يُـركن مـنـهـا إلى حـقـيـقـة وصـواب  ولـكـنـا من
جهة أخرى ال يسعنا أن ننفى جميع أقوالها وال
نسـتبعـد معهـا على الـدولة اإلنكـليزيـة أن تكون
مقاصدها فى ثورة األستانة كما كانت فى ثورة
اإلسكندرية  وهى الدولة اجلسورة التى غرَّها
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عـزَّهـا  وبـلـغت من ذروة اجملـد والـقـوة غـايـتـها
فـلم تـعد حتـسب للـدول حسـابـاً وصارت تـعتـبر
كل أرض قــدرت عــلـى احــتاللــهــا مــلــكــاً لــهــا
وموطنـاً لرجالـها ومطـلباً حلـقوقهـا  وأن سبيل
االحـــتالل عــلــيــهــا هـــ هــو ســنــوح الــفــرصــة
وإمـــكــان الــرمــيــة ال رضى الــدول وال مــراعــاة
ـالك األصـيل وال صـيـانـة احلـقـوق  ولـنـا فى ا
احـتالل مصـر وغـيرهـا عبـرة واضـحة ومـا أشبه
اللـيـلة بـالـبارحـة . ومـا نقـصـد بذلك أن الـدولة
اإلنـكلـيزية تـطمع فى احـتالل األستـانة أو تروم
افتـتـاحـها بـحـجة إخـمـاد الـثورة كـمـا فـعلت فى
اإلسكـنـدريـة  ولـكن ال يـبـعد عـلـيـهـا أن تـقدم
عــلـى شئ من ذلك إذا ســنــحت لــهــا الــفــرصــة
وأمـكنـتها أحـوال الزمـان  والسيـما وهى ترى
ن صاده ـغنـم للـسـابق ال لذى احلـق والصـيـد  ا

ن أثاره اهـ . ال 
ؤيد ) هذه أقوال جريدة حرة كما تُسمى ( ا
نفـسها وهى تُنشر حتت مسـئولية رجل إنكليزى
تسنـد كل فظائع األسـتانة األخـيرة إلى حركات
إنكلترا اجلسورة التى ال حتسب للدول حساباً
ـذكورة فـإنها بل لم تكـتف باتـهامهـا بالـفظائع ا
ألـقت عــلـيــهـا كـمــا يـلــقى قـاضى الــتـاريخ احلـر
مـسئولـية حوادث اإلسكـندريةالـتى انبنى عـليها

احتالل بريطانيا العظمى لوادى النيل .
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ـؤيد فال يُـمكـنه أن يتـجاسـر على اتـهام أما ا
ــثل هــذه الـتــهم الــشــديـدة  ألنه لم إنــكـلــتـرا 
يحرز من احلرية ما أحرزته اجلرائد اإلنكليزية
وإن كــان فى اســتــطــاعـتـه نـقل مــا تــكــتـبـه عـلى

عهدتها .
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اشتـدت األزمة الـسـياسـية بـ الـدولة الـعلـية
وإنـكـلـتـرا فى األيـام األخـيـرة  وتـوالى تـهـديـد
اجلرائد اإلنـكليـزية التى تـنطق بلـسان حكـومتها
لـلبـاب الـعالـى  حتى صـرَّحت الـسـتنـدر لـسان
حـال الـلــورد سـالــسـبــرى  بـأنه ال خالص من
هــذه الـــورطــة  إال بــأحـــد أمــرين . إمــا رضى
ـطـالب الـتى تُـلح بـهـا جاللـة الـسـلـطـان بـتـلـك ا
إنــكــلــتــرا وتــكــاد تــســتــخــدم لــهــا آالت الــقــهـر
واإلكـراه  وإمــا أن تُـمــزَّق بـ الـدولــة الـعــلـيـة
تمزيقاً حيث تُقسَّم على الدول األوربية . وهو
كن أن يـصل إلـيه حـد الكـاتب أو حد غايـة مـا 
الـسـيــاسـة من اجلـرأة والــوقـاحـة ; إذ أن إحـدى
النتـيجت التى تُهدد بهـما جريدة الستندر الباب
الـعالى لـيـست فى مقـدور الدول األوربـية  إال
أن أراقت كأس السـالم وعرَّضت العالم أجمع
إلـى أخـطـار حــرب  تـسـتــعـر نــارهـا من حـدود
الص إلى أعماق إفـريقية الغربية . ألن تقسيم
الدولـة الـعلـية الـتى هى عـبارة عن دولـة اخلالفة
ـقدسة من اإلسالمـية مـعناه مـحو هـذه اخلالفة ا
ـــســلـــمـــ فى كل أنـــحــاء  الـــوجــود  وتـــرك ا
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ــسـكـونـة بال ســلـطـنـة عـالــيـة يـتـخـذونــهـا قـبـلـة ا
اطـمــئـنــانــهم وكـعــبـة  آمــالـهم  كــمـا هــو شـأن

سلطنة آل عثمان منذ مئات من السن .
وإنه ليـسهل على جـريدة السـتندرد أن تـتفوَّه
بـكلـمـة تمـزيق الـدولـة العـلـية  بل يـسـهل على
ـتـهــا الـقـويــة إلى تـنــفـيـذ إنــكـلـتــرا أن تُـوجه عــز
مشـروع مثل هـذا  ولكن يـصـعب على الـعالم

أجمع أن يتحمَّل مسئولية عمل هائل كهذا .
ولـو فـرضـنا أنـه يُوجـد فى نـاحـيـة من نواحى
األرض بـــحــر مـن زيت الـــبـــتــرول تـــســـبح فـــيه
واد الكـثيرة  قد ال يكون السـفن وتلقى فيه ا
عــلى من فــيه خـطــر مـادام عــلى حــاله  ولـكن
شرارة النـار التى يسـتطيع كل فـرد من الناس أن
يُـلـقــيـهـا فــيه بـسـهــولـة إذا وصـلـت إلـيه أحـدثت

فـرقعـة ألحد ألخطـارها وال نـهايـة ألضرارها 
ولكن إن دوى فرقعتـها ينفجـر عند أول التهاب
الـبـتـرول لـيـصعق حـيـاة الـسالم بـ الـبـشر  بل
لـــيُـــحــدث انـــقـالبــاً ـ الـــلَّـه أعـــلم ـ مـــاذا تـــكــون

عقباه?.
والريب فى أن ذلك الذى ألـقى شرارة النار
فى ذلك الــبــحـر الــبــتــرولى عــلى نــيـة أن يــلــهـو
ـشاهدة مـنظر فـظيع أمامه يـكون أول هبـاء يُنثر

ريع . فى اجلو من هول ذلك احلادث ا
ولـــعل جـــنــاب الـــلـــورد ســالـــســبـــرى وزيــر 
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خـارجيـة إنـكـلـترا لم يـغب عن فـكـره الـعالى أن
سـلم العـامل لتمـزيق الدولـة العلـية وجـميع ا

سكونة مرتبـطون بها ارتباط حجاج فى أنحـاء ا
نـاسكـها  قـد يكون مـثله فى ـقدسـة  الـبيوت ا
مـشـروع التـقـسـيم مـثل ذلك الـذى يـلـقى شرارة
مـهمـا تنـاهت فى الصـغر عـلى بحـر من البـترول
وإنـكلتـرا أكبر مـقامـاً وأجل قدراً وأعلى حـكمة
شاهـدة منظر من أن تُحدث نـفسهـا بأنهـا تلهـو 
فظـيع وحـادث خطـر عـلى العـالم أجـمع  مثل

ما تُهدد به جريدة الستندرد الباب العالى .
ولذلك  كـنا نـنـتظـر من أول اشتـداد األزمة
احلـــالـــيـــة  إمـــا أن يـــحــدث تـــســـاهل مـن أحــد

الـطــرفـ أو يــنـتــهى األمــر إلى مـؤتــمـر دولى 
يكـون قوله فـصل اخلطاب فـيمـا أشكل حله من
ـســئـلــة األرمـنـيــة  وكـنــا عـلى الــدوام نُـرجح ا
الــثـانى  ونُــؤمل حتـقــيـقه العــتـقـادنــا أن جاللـة
مـوالنــا الـسـلـطــان األعـظم ال يـقـبـل أبـداً تـقـريـر
مراقـبة دولـية عـلى حكـومته فى جـزء من أجزاء
ا يجر هذا العمل من األخطار الكه احملروسـة 
ـــا يُـــفــضـى إلــيـه من تـــفــريق عـــلى الـــدولــة  و
كـونة العـنـاصر وتـمكـ الشـقـاق ب أجـزائهـا ا
جلـسـمـهـا . هـذا مـن جـهـة ومن اجلـهـة األخـرى
العـتـقـادنـا أن احلـكــومـة اإلنـكـلـيـزيـة ال تـنـكص
ـوقف الـذى عـلى عـقـبـهــا بـعـدمـا وصـلت إلى ا
ا وصلت إليه ; إذ يكون تقهقرها أعظم فشالً 



≥∂∑

نـالــهـا فى الــشـرق األقـصى حــتى صـار أبــنـاؤهـا
يُعيرونها من أجله .

ــســئــلــة إلى نــقــطــة وكــنــا نــرجــو أن تــصل ا
ؤتـمر الـدولى بأسـرع األوقات  ألنه تـشكـيل ا
سـئـلة األرمـنـية من جـهـة  ويُؤمل يـكـفل حل ا
ــصـريـة من جـهـة ــسـئـلـة ا أن يـتـطـرق إلى حل ا
أخرى . وإن كـنا عـلى يقـ من أنه إذا لم تُحل
صرية اليوم فغداً ; على أنه يظهر اآلن سئلة ا ا
أن إنـكـلـتـرا مـهـمـا اشـتـدت حـمـلـتـهـا  وأرغت
جرائـدها وأزبـدت بـالتـهـديد والـوعـيد  فـليس
من مـصلـحـتـهـا أن تـصل مع الـدولـة الـعـلـية إلى
حــد اخلــطــر األخــيــر مــخــافــة أن ال حتــمــد غب
سـراهـا  أو حذراً من أن يـعتـرضـها فى سـبـيلـها
عقـد مؤتـمر دولـى يقـضى كمـا تـشاء فى مـسئـلة

األرمن وعلى غير ما تشاء فيما سواها .
وقـد أخذت عالمـات الـرجعى فى اخملـابرات
تتـوالى منـذ يومـ على لـسان شـركة روتـر التى
قـــــالت فـى ١٥ اجلـــــارى عن الـــــتـــــيـــــمس  إن
عظَّم يقبل مبدئياً اإلصالح   ولكنه السلطان ا
يـرفض نـشـرهـا فى احلـال حتـى ال يُظن أنـه سلَّم
لـلـضـغط عـلـيه . ثم قـالت فى ١٦ مـنه بـسـنـدها
عن وكــالـتـهـا فى األسـتـانــة الـعـلـيـة  إنه قـد زاد
األمل فى قـبـول جاللـة الـسـلـطان لـإلصالحات
األرمنية. ثم جـاءتنا بعد سـاعات قالئل بتاريخ
اليـوم ذاته بأن وكـالة هـذه الشـركة فى األسـتانة 
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الـعليـة قد عـلمت أن سـعيـد باشـا وزير خـارجية
الــدولـة الـعـلـيـة وســفـراء الـدول قـد وصـلـوا إلى
االتـفـاق عــلى إدخـال تـعــديل فى اإلصالحـات
األرمـنــيـة  وبـنـاءً عــلى هـذا الـتـعــديل سـيـكـون
شروع اجلديد مندوباً مسيحياً كلَّف بتنفيـذ ا ا
وأنه يـنـتظـر أن يُصـدق جاللـة السـلـطان عـلى ما

اتفقوا عليه قريباً اهـ .
هـذه هى الـروايـات الـثالث الـتى جـاءتـنـا بـها
شـركـة روتر فى يـومـ مـتـوالـيـ  وهى بـقطع
الـنـظر عـمـا فـيـهـا من احلشـو واإلبـهـام والـتـمويه
ـشـروع األصـلى تـدل داللـة صـريـحـة عـلى أن ا
عروض عـلى الباب الـعالى لم يُقـبل ولم تُنفذ ا
ـتــكـررة مـن أجـله  بل إنــكـلــتـرا تــهــديـداتــهــا ا
رضيت بـإدخال التعديل فيه ثم يُـفهم منها أيضاً
أن السـفراء ووزيـر خارجـية الـدولة اتـفقـوا على

ـشروع  أن ال مـراقـبـة دولـيـة وهـو أهم مـا فى ا
راقبة أُبـدلت بإقامة مـندوب مسيحى وإن هذه ا
ــراقـبـة ــطـالب ; إذ لــو كـانت ا يُــراقب تـنــفـيـذ ا
األجـنبـيـة باقـية فى الـتعـديل اجلـديد لـكانت أهم

سيحى . ندوب ا فى الذكر من ا
ــنــحــنـى تــكــون إنــكـــلــتــرا قــد وعــلى هـــذا ا
تساهلت فى األمـر أكثر من الدولة العلية  وال
عبرة بقول التيمس األول  إن جاللة السلطان
قد رضى بـقبـول مطـالب الدول ولـكنه يـقترح
عـدم نشـرهـا فى احلـال حـتى ال يشـيع إخـجـلـها 
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بالـضغط واإلكـراه  خصوصـاً وأنها عـلة باردة
فـى ذاتــــهـــــا ال جتـــــوز عـــــلى أحالم الـــــصـــــغــــار
واألطـفـال. فـضالً عن إسـنـادهـا إلى سـلـطـان
عظيم القدر مشهور باحلكمة العالية مثل جاللة
موالنـا السـلـطان عـبـد احلمـيـد خان الـثانى . إذا
مـا فــرضت صـحــة مـا قـال الــتـيـمـس فـمن هـو
ذلك السـاذج الغبى الذى ال يعـتقد بعد كل هذه
الغوغاء وتالطم احلوادث وظهور الف اجلسام
ـســئـلــة األرمـنـيــة  بـســبب اشـتـداد ومــد أجل ا
الـدول فـى وطـأة مــطــالــبـهــا وعــلى اخلــصـوص
ـطالب مـهمـا أبطأ إنكـلتـرا يتـوَّهم لو أبـطأ نـشر ا
أن ذلك الـقـبـول لـم يـكن نـاشـئـاً عن قـوة ضـغط

الدول األجنبية على الباب العالى .
ـتــوهم صــدق مـا وعــلــيه  فال يــكـون مـن ا
قالته التيمس  ونقلته عنها شركة روتر إلينا .
وفـــضالً عن اســـتـــحــالـــة ذلك عـــقالً  فــإن
تلغـرافات روتـر األخيرة الـتى تُنـبئ بأن الـسفراء
ووزير خارجية الـدولة  قد اتفـقوا على تعديل
جـديـد لـلــمـشـروع  يـظن أن جاللــة الـسـلـطـان
يـقـبـله تُـنــبئ الـعـقالء بـأنه إذا كـان قـبـول جاللـته
ـــشـــروع مـــطــالـب الــدول الـــثالث فـــذلك ألنه
حـــصل تــعـــديل فـــيــهـــا وعــدول إنـــكــلـــتــرا عن
إصرارهـا األول  ال ألن جاللـته يُـعلق الـقـبول

على إرجاء نشر الالئحة إلى وقت آخر .
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ــسـئــلـة ولــعل الـفــ الــتى أثـارتــهـا عــوامل ا
األرمنية فى األستانة وغيرها  تقف يوم تنتهى
سـئلـة باخملـابرات الـدوليـة عنـد احلد الذى هـذه ا
وصلت إلـيه حتى تـعود الـطمـأنيـنة والـسالم ب

ســكــان الــواليـــات الــعــثــمــانــيـــة الــتى شــوشت
أفـكارهـا حـوادث األسـتانـة األخـيـرة  كمـا أنـنا
ـشــروع مع مـا نُـؤمل أن ال يــعــقب قـبــول هــذا ا
يــكـون من الـتـغـيـيـر والــتـعـديل انـقـبـاض نـفـوس
فــريق من الــعــثـمــانــيــ عن الــفــريق اآلخـر وال
ـتـبـادلـة  ألن غـرور الـعــبث بـاحلـقـوق الـعـامـة ا
أصحاب الـنزق والطيش كـثيراً مـا ينزع بهم إلى
حتــريك الــســواكن إثــر احلـوادث اخلــطــيــرة الـتى
تـكون قـد أثـرت فى النـفـوس تأثـيـراً مخـصـوصاً
تــرك الـــنــاس عــلـى اســتــعـــداد إلحــداث بــعض
االنـقالبات احملـشـوة باألهـوال واألخطـار  فإن
احلـالــة احلــاضــرة فى دار الــســعــادة صـارت إلى
درجة إن لم تتغلَّب فـيها األناة والصـبر وحكمة
ـنـفـعـلـة  سـاءت الـتـبـصُّـر عـلى اإلحـسـاسـات ا
العاقـبة وكانت اآلخـرة أشد من األولى  واللَّه
ـدبــر بــحـكــمــته إلى سـواء ــرشـد لــلـعــقــول وا ا

السبيل .
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* رعــاع األرمن : ثـوار األرمن الــذين يُــطـالـبــون اإلدارة الـعــثـمــانـيــة بـتــنـفــيـذ اإلصالحــات اإلداريـة فى
ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨ . الواليات األرمنية العثمانية الست التى نصت عليها ا

** الصفتاء = طلبة العلوم الدينية.
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لـــقـــد تـــمــادى رعـــاع األرمن * فـى الــقـــحــة
والـفـجـور حـتـى سـوَّلت لـهم أنـفـسـهم اشـتـعـال
نيـران الثورة فى دار السعـاده فانبرى منهم فى
ـظـاهـرات األسـبـوع الـغـابـر ذمـرة  وأخـذت بـا
العدوانـية أمام الباب الـعالى  فبعـثت احلكومة
بفـرقـة من جـماعـة الـبولـيس ألجل تـفـريق تلك
اجلـمـوع  فـلـم يـكن مـنـهـم إال إشـهـار الـسالح
عـلى الـعـساكـر وقـتل أحـد الضـبـاط . ومع هذا
كـله  فـلم يـظهـر من جـمـاعـة الـبولـيس إال كل
رزانة وهـدو حتى تـعـجبت الـناس من تـهامـلهم
ــا زاد عـن الــدفـــاع عن أنـــفـــســـهم . ولـــكن  
ـطاولـة على رجـال البـوليس أواليك الرعـاع با
أوجبت احلالة ردعـهم بقوة السالح  فـأطلقوا
عـليـهم بـعض طـلقـات ألجل تـفريـقـهم فقـابـلوا
ــثل . هـــذا  وأهل األســتــانــة وفى اجلــنــود بــا

ـتـفرج  مقـدمـتهـم الصـفـتاء** واقـفـون وقـفة ا
ـا جتراء  أحد ولم يظـهر مـنهم أقل حـركة لـكنه 
كبار الثـائرين على ياور الصدر األعظم وأطلق
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عـلـيـه غـدارة فـوقع عــلى احلـضـيـض يـخـبط فى
دمـاه  فـهاج الـصـفـتـاء وماجـوا وهـجـمـوا على
أواليك الرعاع  وأعمـلوا فيهم السيوف حتى
كـانوا يـقـتلـون كل من وقع مـنهم بـ أيـديهم .
وقد اجتهدت اجلنود التى حضرت إلطفاء هذه
الثـورة فى إرجـاع الصـفتـا  ولـكن بدون فـائدة
ألن أهـالـى األسـتـانـة عـن بـكـرة أبـيــهم  قـامـوا
يطـلـبـون االنتـقـام من األرمن الـذين جـنـوا على
طـابـقة ـغايـرة لإلنـسانـيـة ا أنـفسـهم بـأعمـالـهم ا
لألفـعـال الـهــمـجـيـة  وكــأنى بـهـوالى الـرعـاع
يُـحاولون إرهـاب احلكومة الـعثمـانية وتـهديدها
ــ أن مـا بــقــبــول اقــتــراحــات الــدول غــيــر عــا
ـظـاهــرات الـعـدوانـيـة قـد أضـاع مـا أجـروه من ا

كـان يــتـصـوَّره بــعـضــهم من احلـقــوق األدبـيـة 
وحوَّل أنظـار جاللة السـلطان األعـظم عنهم 
حتى باتوا غير مستحق شفقة عظمته وحنوها
لنحوهم ألن سيدنا وموالنا اخلليفة ـ أيده اللَّه
قد تكدَّر من تـصرفات األرمن الثائرين كدراً ال
يُوصف  ولـوال حنـوه األبوى ألمـر بإهالكهم
ا كـان ــ نـصـره الـلَّه ــ عن بـكـرة أبـيـهم . لـكـنـه 
مـجبـوالً من طـينـة الشـفقـة واحللم أمـر بإطـفاء
هــذه الـــثــورة وإرجــاع الـــصــفــتـــا وردعــهم عن
األرمن  ولم تــقـو اجلــنـود عـلـى الـوصـول إلى
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هذه اخلـطه إال بـشق األنـفس  ألن الـغـيظ كان
قد أخـذ حده مـن الصـفتـا وصاروا مـعتـقدين أن
ـــا كــان بــإشـــارة من بــعض مـــا أجــراه األرمن إ
الــدول الـــتى تُــحــاول إيــقـــاد نــيــران الــثــورة فى

األستانة .
أما عـدد القـتلى واجلرحـى من األرمن فقد
*  ومن الـبولـيس والـصفـتا لم أتـي بلغ ذهـا ا
يـتـجـاوز الـعـشـرة . والشك أن كل من تـصـفَّح
هـــذه احلـــادثه حـــكم عـــلـى الــفـــور بـــقـــلــة أدب
أوالئك الـثـائرين الـذين لم يـتـقلَّـدو بـاإلفرجن إال
ظـاهرات فى أوربا ـظاهـرات غير عـا أن ا با
ا تكون مبنـية على قواعد راسخة غير متعدية إ
حـدود الـواجـبـات ; إذ يـخـرج مـيـات ألوف من
الـعُــمــلـة حــامــلــ أعالمـهـم  وهم يـلــغــطـون
ويـلـجـبون ويـطـلـبـون من احلكـومـة مـا ال يُـمكن
قــبـوله  ولـكن عـنـد وصـولــهم لـهم كـتـيـبـة من
الــبـولـيس فـتُــفـرق جـمـوعــهم  ومن اجلـائـز أن
يـــتـــصل احلـــال إلى وقـــوع بـــعض اجلـــرحى من
الـذيـن يـتــجــاوزون احلــدود . ولــكن مــا أجـراه
رعـاع األرمن لم يـكن إال مقـدمة النـتشـار ثورة
أرمنية فى شوارع األسـتانة العلـية  وناهيك ما
قرونة بـاخلفة  ألن مسلمى بهـذا من اجلسارة ا
األستانة مهما كانوا حايزين من الرزانة والصبر

. أت * الصحيح : زهاء ا
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ظاهرات العدوانية ال يُمكن لهم احتمال هذه ا
فى نـــفس األســتــانــة  ولـــذا نــرى أن الــصــفــتــا
مـعـذرون عـلى مـا أبـدوه مـن الـشـهـامـة  لـو لم
مكن يـتخلـلها بـعض القـسوة ألنه قد كـان من ا
ـا األرمن لم يثـبتوا تـخفـيف سفك الدمـاء  طا
آمــالــهم  بـل كل مــنــهم عــنــدمــا أحس بــقــيـام
ة والفرار  ولكن هى اخلفة الصفتا طلب الهز
تـفــعل بـالــنـهى مــا ال تـفــعـله الــصـبـهــاء  والـلَّه

يهدى من يشاء .
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ـاضى عن تـبـيَّن من الـتلـغـرافـات الـواردة فى األسـبوع ا
طـريق لونـدرة . أن الدول جمـيعهـا أجمـعت على وجوب
ـمــالك احملـروســة . وأنـهـا قــد أشـعـرت اإلصـالحـات فى ا
ـة بـسرعـة اإلجراء  غـير أن كل ـسا الـباب الـعـالى بوجه ا
هـذه التهـويالت لم ترع الـدولة الـعلـية  وذلك لـعلـمها أن
ما تقـترحه الـدول هو من قبـيل الفـضول  ولـيس من قبيل
احلق ;ألن الدولة العليـة لها احلق بإجرآء كلـما تراهُ موافقاً
ـالكهـا  وما جرى فـى أرمينـيا من اجلور والـتعدى لم فى 
ـــا كـــان وقــوعـه من ســوء يـــكن عن قـــصـــد مـــنــهـــا  بل إ
تـصرفات احلـكام الـذين صار عزلـهم وتنـصيب خالفهم .
والــهـمـة الــتى أجـرتــهـا الـدولــة فى هـذا الــشـأن عـظــيـمـة ال

كابرون الذين ختم اللَّه على قلوبهم . ينكرها إال ا

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ dÐu² √ ±∑ fOL)« ¨ ±π∞ œbŽ          
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مــازالت احلـــوادث تــنــبض ســتــاراً بـــعــد ســتــار  حــتى
ـتــفـضل ال تُــبـالى من صـارت اآلن أمــام أعـيــنـنــا بـلــبــاس ا
انـكشاف ما ال يـنبغى أن يُـرى منهـا فى مهنـتها  فضالً عن
مــوقــفــهــا أمــام رجــال الــدول  وهى تــنــظــر إلــيــهــا بــعــ

ـتبـجح وهم العـقالء الذين ال يـستـميل عـقولـهم التـستر ا
داهنة والدهاء . بلباس ا

ـظـاهرة كـانت الـبـريـطـانـيـة فى سـوالف األزمـان تـلـقى ا
أمـام صديـقـتهـا ( تـركيـا ) لـضعف وريـعـان احلب أو خوف
االنحياز عنهـا  وهى ; أى الثانية لو قالت إذ ذاك لفعلت
أو نـادت ألُجـيـبت من كل دولـة تـعــلم عـظـمـتـهـا  وتـتـقى

سطوتها  وهى األولى فى أن يعلم أنهم كارهون.
تشكـلَّت صاحبة الـدسائس احلاضرة  فـظهرت لها فى
ثـيـاب صــديق  حـتى تـمـكــنت من اسـتـمـالــتـهـا  فـكـانت

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨  ±∏πµ dÐu² √ ±∑ fOL)« ¨ ≤≥ œbŽ

أعـدى من حرّك طرف قلى عن شـجن وحرقة نحـو من بيده مشـتهاه . كل ذلك والعـثمانية
طامع ترد على تلك وسواها  حتى رأينا وما نرى كاليوم وسعت فى نهاية ما بنفسها من ا
مـتـوشـحـة بــدولٍ تـعـضـدهـا  وهى الـفــضل أمـام الـنـاظـريـن ال تـعـنى بـرجـال  وال تـدارى
مـعــائب وال تـقـول إالحــقـاً فـمن ذلك أن تــداخـلت فى شـؤون * أرمـيـنــيـا مـعــرضـة حـقـوق
ســيـدتــهـا بـدعــوى اإلصالح بـ عــالم ومالك األمــور  ومـا رأيـنــاهـا وال أيــة دولـة سـعت
ون اآلن اثل هذا ب غـربية تابيعها حتى كان ال يـخطر بنا هذا  ونحن العا بنفسها فى ما 
عـتقـد نقـول تدرجاً  بل شـارك لـنا فى اجلـنسيـة  بل وفى ا فى حـوزتها  وغـيرهـا من ا

* الصحيح : شئون .
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ــا كـان من الــتــابـعــ لـلــعـثــمـانــيــة وبـهم من اإلجــحـاف ر
وتــنــادى به الــظــلــوم  ونـحـن الـســامــعــون صــدى هـؤالء
ــظــلــومــ فـمــا هــذا الــتــهــافت عــلى أســبـاب إخــوانـنــا ا

سببات . ــــــــــــــــــــــــــــ  وليست بها لتلك ا
رأيـنـاهـا  وقـد مـوَّهت عـلى من مـوَّهت عـلـيه أخـيراً 
فـــورطـــته الـى مـــا عـــلـــمت  وكـــان الـــطـــلب إصـالحــات
ة بعوائد أرمـينية فصـنعت العثـمانية مـا سئلت  هى العـا
الــبالد وأخالق أهــلــهــا ومــا يــلــيق بــهم ومــا ال يــنــبــغى أن

يكون.
ـتهافـت وترسُّل فما رأيـنا إال توارد الـسفراء  وتـتابع ا
ـقـتـرحـات ـا ال يـجـمل مـن ا الـكــلـمـات وقـذف اجلــمل  
حـتى انـصـدعت لـذلك أسمـاعـنـا وامـتلئ * احلـوض تعـنـتاً
وعـنـاداً والـدولــة صـاحـبـة الـشــأن مـكـتـســيـة حـلل الـوداعـة
وحـسن األخالق  لـتـتـمـهل فى طـريق سـلـكـته يـكـفل لـها
طامع الوصول إلى غايتهـا وحسن نهايتها  فسئمت ربة ا
من طـول هــذا الـطـريق  وأحـسَّـت بـأنـهـا الـراجــعـة بـخـفى

نكشفة الستر أمام قرائنها عن سوء النوايا . حن ا
ـقـصـود  فــرأت من حـزم الـعـثـمـانـيــة فـوات غـرضـهـا ا
ـة فــتـركـت الـدول لــتـتــكـلم فى هــذا الـشــأن ووجـهـت عـز
ال والـسالح  فكان دة لـهم با استـمالتـها رجال أرمـينيـا 
احلادث الذى كانت تظن به الوصول إلى سلخ أرمينيا عن

سـيـدتـها بـعـد أن هدؤا ** بـوصـايـة جاللة قـيـصـر روسـيا 
كـما أنبأ عنـها غير مرة بـريد الشركـات التلغرافـية صارفة ما

* الصحيح : وامتأل.
** الصحيح : هدأوا.
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حتـتـاجه الـثـورة من لـدنـهـا  فـكـان ما تـتـأثـر به عـلـى رجال
واضى وربيناهم ; ليكونوا لنا أرمينيا الذين حبيناهم فى ا
عــونـاً ال عـلــيـنـا فــهم أبـنـاء تــركـيـا عــلى كل حـال  ولـكن

للقدر أحكام وللف أحوال .
فــلــمـا ظــهــر األمـر  وانــكــشـفـت احلـقــائق ورأت أنــهـا
ثلومة أمام دول ترعى الذمام  وتتبع القوان الطبيعية ا
وتُـحــافظ عـلى الــنـوامــيس تـسـربــلَّت فى هــذا الـعـهــد بـعـد
مـذبحـتـ تشـيب لهـما الـنواصـى  وتتـزحزح بـهمـا قدمـها
االحتـالليـة . فوضت لـلـعثـمـانيـة وراء تـفويض الـدول أمر
عقـاب الثـوروي إلى سـيدة البالد ومـالكـة أمرها ظـناً مـنها

أن هذا يكسبها التبرى من هذه الف .
يـــا لــلَّـه  لــدولـــة قــد أجنـــزت ســؤل دولٍ بـــإصالحــات
اقترحت عـليـها  وليـست بذات اخلـلو من عـدم فكيف ال
تــســعـى تــلك الــدول فـى إعــمــال قــرارٍ دولىّ يـــشــهــد لــهــا
بــاإلنــصــاف واحملـافــظــة عــلى الــعـدل يــنــطق بــعــدم اجلـواز
للتعرُّض للعثمـانية بينها وب متبوع لها  كما عليه احلكم
الـطـبـيـعىُّ والـعـمـل لـلـدول األُخـر ومـتـبـوعـاتـهـا  وسـنرى
مـالك  إذ مـا جاز ذلك قـريـبـاً يُنـادى به حـفـظهـا لـشـرف ا

ثل جاز على اآلخر . على أحد ا
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ـتــعـلـقـة بــاألرمـنـيـة أن يُــسـتـفــاد من أخـبـار بـريــد أوربـا ا
األرمن هم الـذين افــتـروا فى األســتـانــة ولـونــدن وعـمـدوا
عـلى إيـجـاد الـثـورة ــ الـقالقل والـفـ وأن احلق عـلـيـهم ال
على كما يزعمون أو كما تزعم إنكلترة وحسبنا ما علمناه
ــا يــؤيــد ذلك بــأجــلـى بــيـان وهــو أن أعــاظـم رجـال اآلن 
سـألة وال جمل قد انـيا التى ال ناقـة لها فى ا السـياسة فى أ
ـوضـوع قـائـلـ إن صـرَّحـوا بـأفـكــارهم وآرائـهم فى هـذا ا
كن أن يتولَّـد منها اضـطرابات دولية; سـألة األرمنيـة ال  ا
ألن الدول لـيس من اختصـاصاتهـا التداخل والـتعرُّض فى
أمــر يــتـعــلق بــأهـداب حــوادث داخــلـيــة عــثـمــانــيـة هى من

اختصاصات الباب العالى ليس إال .
انـيـا لسـفيـر الـدولة الـعلـية فى وقـد قـال وزير خـارجيـة أ
انيـا ورجال سياستها ال يرون برلـ أن يكتب لدولته بأن أ
سـألة موجـباً لـتكـدير الـباب الـعالى وجاللـة السـلطان فى ا
األعـظم فــأخـذ حــضـرة الـســفـيــر هـذا الـبـالغ وطـيَّـره إلى
األسـتـانــة عـلى أجـنـحـة الـبـرق لــتـسـكـ اخلـواطـر وإظـهـار
ـانــيــة الــعــالـيــة فى هــذا الــصــدد الــذى ألــبـسه األفــكــار األ

غرضون ثوب التهويل إيهاماً وتغريراً. ا
وقــد بـعـث مُـكــاتب الــســتـنــدارد فى بــرلــ رســالـة إلى
انى يوَّجه إلى إنكلترة جريـدته قال فيها إن الرأى العـام األ
تهمة يزعمون هـنا أنها أكيدة وهى أن إنـكلترة قد ساعدت
ـال واآلراء األرمن عـلى الـهـيـاج والـلـجـاج بـالـدسـائس وا
ـانـيـة عـمـومـاً قـد اسـتـهـجـنت مـا تـظاهـر به وأن اجلـرائـد األ

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ dÐu² √ ±∏ WFL'« ¨ µ∂π œbŽ
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األرمنيون أخـيراً فى دار السعـادة وقالت بإجماع اآلراء إن
علمهم هذا كـان حجر عثرة فى سبيل سرعة اإلصالحات
ـطـلـوبة لـبالدهـم وشؤونـهم * وقـد انـفـردت احـدى هاته ا
اجلرائد عن زميالتها بقولها إن تصرف إنكلترة وحدها فى
ـسـألـة قد كـان سـبـباً إليـقـاد نار هـذه الـثـورة  وليس هذه ا
لـتـأخـر الـبـاب الـعـالى عن قـبـول اقـتـراحـات الدول الـثالث
عالقـة فى هـذا الـسـبب مـطـلـقـاً  فـيـنـتج من قـولـهـا هذا أن
احلق عـلى إنــكـلـتــرا وعـلى جـرائــدهـا الـتى اتــخـذت خـطـة
التـهييج ديدناً لها  حـتى كان ما كان من االضطرابات فى

موش وساسون واألستانة وأزمير وطرابزون .
ــومــأ إلــيه إن كــبــار رجــال الــســيــاسـة ُــكــاتـب ا وقــال ا
انـي يرون أن اإلجراآت التى أجـراها الباب العالى فى األ
عقـاب اجملـرم واقـعة فى مـحـلهـا تأيـيـد لسـلطـته الـداخلـية
الــتـى تــســتــوجب أشــد مـن هــذه اإلجــراآت صــرامــةً .أمــا
إجـراآت إنـكلـتـرة وإرسـال إسـطولـهـا إلى أبـواب الـدردنيل
فــقــد وقــعت فى غــيــر مــحـلــهــا ولــكن يــظــهـر مـن قـرائن
األحوال أن إنكلتره قد نسيت ما سيترتب على عملها هذا
من وخيم الـعواقب  ألن الروسـية وإن تـكن حلـيفـتها فى
طــلب اإلصالحـات ال تــرضى أن تـتــعـدى إنــكـلـتــرة خـطـة
سألـة بالعـنف والقوة وال تـسمح لها أن االعـتدال وتأخـذ ا
نوس الراسية فيها اآلن تتخطى بعمارتها البحرية حدود 
وإذا فـعلـت غيـر ذلك عـرَّضت نفـسـها خلـطـر حرب مـهـولة
لــيـس فى أوربــا فـــقط بل فـى آســيـــا حــيث تـــرى الــنـــســر
الـروسى محلقـاً بجناحـيه فوق حدود الـبامير وطـائراً بقوته
وعـزمه إلى الـهـنـد اإلنكـلـيـزية بـعـد أن يـقـفل على إنـكـلـترة

فاتيح التوربيلية . باب البحر األسود با
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سألة ما ا يزيدنا داللـة على طياشة األرمن فى هذه ا و
عـلـمـناه عـن لسـان شـركـة روتر مـن أن رجال الـسـيـاسة فى
الدوائر الـعليـا اإلنكليـزية فى لـوندن قد أعلـنوا على رؤس
األشهـاد آراءهم فـيـمـا يـتعـلق بـتـعـدى األرمن فى األسـتـانة
العـليه وهى أن مـظاهـرات األرمن األخيـرة قد دلت على
مـالك العـثـمانـية تـهـافتـهم نحـو إثـارة الفـ والقالقـل فى ا
وأربــكت الــدول الـثـالث ( إنـكــلــتــرة وروسـيــة وفــرنــسـا )
وجعلتهم مسئول شرعاً ونظاماً لدى الدولة العلية ودول
أوربا عمـوماً  ألن هذه احلوادث الـتى ارتكبوهـا عمداً قد
غـيَّرت أفكـار أوربا من جهـتهم وأخرتـها عن أعمـالها التى
كانت تسعى وراءهـا طلباً إلصالح أحـوالهم فى الواليات

األرمنية العثمانية *.
وقال مُـكاتب الستـندارد فى األستانـة العليـة إن اجلمعية
الـثورويـة األرمـنيـة قـد تأسـست فى تـفلـيس سـنة ١٨٨٧**
وســمـيَّت هــنـچك مـؤلَّــفـة من ثالثـه أعـضـاء عــامـلـ وهم
روب كـامبـور وفشـان ماجـافـوريان وحـمايـان روشبـازيان
بـقصـد إحـداث ثورة فـأول عمل عـمـلوه هـو أنهم نـشروا
جـريـدة فى لونـدن وبـعـثـوا بـأعدادهـا إلى تـفـلـيس وجـنوا
وأثـينـا لـبث مـبـاد الـفـوضـويـة فى آسـيـا الـصـغرى تـوصالً
إلنشـاء حكـومـة أرمنـية مـسـتقـلة  وقـد سنـت حيـنذاك لـها
ادة الـسادسة الئـحة ذات مـواد كثـيرة وأهـمها مـا جاء فـى ا

يالدى احتل الـعثمانيون ست واليات * الواليـات األرمنية العثمـانية : فى مطلع القـرن السادس عشر ا
أرمنـية صـارت تسـمى «أرمينـية الـعثـمانـية أو الغـربيـة» وهى : بيـتلـيس (بدلـيس)  جارين (أرضروم) 

ڤان (وان)  خربوط (معمورة العزيز)  سيڤاس (سيواس)  جزء من ديار بكر .
** خلـطت جريدة «الفالح» الـقاهريـة ب حزبى «الـهنشاك» و «الـطاشنـاق» ; إذ تأسَّس حزب الـهنشاك

ــقــراطى األرمــنى فى چــنـيڤ عــام ١٨٨٧ . أمــا حـزب «االحتــاد الــثـورى (الــنـاقــوس) االشــتـراكـى الـد
األرمـنى» (الـطـاشـنـاق»  فـقـد تـأسس عـام ١٨٩٠ فى تفـلـيس عـاصـمـة إقـلـيم الـقـوقـاز الـروسى  وهو

احلزب االشتراكى الوطنى األرمنى .
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ــهـمـ رئـيـسـاً مـنــهـا الـقـاضى بـأن يـكــون أحـد أعـضـائـهـا ا
لـلجـاسوسـيـة فى الدوائـر الـعثـمانـيـة وذا عالقات سـرية مع
كـبـار مـوظـفى الـبـاب الـعـالى األرمـنـيـ وأن يـكـون حتت
أمــره عـــشــرة من أشــداء الــرجــال وأشــجــعــهم وأمــكــرهم
وأدهــاهـم لــيــبــلــغــوا مــركــز اجلـــمــعــيــة بــجــمــيع احلــوادث
ويحـذروها من كـل خطـر يرونه أمـامـها ولـهم أن يـلبـسوا
لكل حالة لبوسها فى كل مكان يدخلونه ويتزيَّوا بكل زى
يـرونه الزمـاً إلنـفــاذ غـايـاتـهم ومـآربــهم ويـطـوفـوا الـبالد
األناطوليـة ويراقبوا احلركـات والسكنات ويُـبلغوا ذويهم
ما يـلزم إلثارة اخلواطـر وتعميم مـباد اجلمعـية وأن يكون
لهم وكالء فى جـميع اجلهات أمينـون على كتمان األسرار
. ونشيـطون فى توصـيل األخبار وإحـداث القالقل والف
ــرتـبــطـ وإن من يــخـالـف هـذا الــقـانــون من األعــضـاء وا

مـــعــهم فـى جــمـــيع األرجــاء يُـــعــاقب إمـــا بــالـــتــأديب أو
بـالــضـرب والــتـعـنــيف أو بـاإلعــدام حـسـب عـظم اخملــالـفـة

وأهميتها .
أمـــا أســبــاب حـــوادث طــرابــزون فـــهى من األرمن ال
مـحالة وإن شـئت فقل من عُـمال تـلك اجلمـعيـة الفـوضوية
األرمـــنــيــة والــبـــرهــان عــلى ذلـك كــمــا عُــلـم من ثــقــات
اإلخــبــاريــ أن إثــنـ من رجــال األرمن قــد تــعــدَّيــا عـلى
الــنــظــام حـيث أطــلــقــا الـرصــاص عــلى قــومـنــدان اجلــنـود
ــظـفــرة فى طــرابــزون بــدون ســبب إال إثـارة الــعــثــمـانــيــة ا
ة بل إنهما اخلواطر إليجـاد القالقل ولم يكتـفيا بهذه اجلـر
تـعـديـا على والى وان سـابـقـاً حيث أطـلـقـا علـيه الـرصاص
عـمـداً وهـو مـتـوجه إلى األسـتـانـة وجـرحـاه  كـمـا جـرحـا

ومأ إليه حتامالً وافتراء . القومندان ا
ـسألـة األرمـنـية أوضـحـنـاها لـلـقراء; هذه هى أسـبـاب ا
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رجفون أن الدولة العـلية األبدية القرار غير ليـعلم أولئك ا
ـة كـمــا يـزعــمـون وال مـتــعـمـدة االيــقـاع بــاألرمن كـمـا ظــا
يــدعــون بل هى ســائــرة بـإجــراآتــهــا مـعــهم عــلى مــحـور
اإلنـصـاف; ألن الـعصـاة والـثـوار يـسـتـوجـبـون كل صـرامة
ن يعـبثون فى الـبالد فساداً وما تـأديباً لهـم وعبرة لغـيرهم 

ربُك بغافل عما يفعلون .
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لـعـلـكم بـأخـبـار حـوادث األسـتـانـة الـعـلـية 
وأنتم فى مـصـر أدرى بحـقـيقـتـها مـنـا ونحن فى
أوروبـــا  فــلم تك من حـــاجــة ألن أســرد لــكم

تـفـاصيل هـذه احلـوادث نـقالً عن جـرائـد ڤـيـنا 
ولـــكن أرى مـن الـــواجب عـــلىَّ أن أنـــقل لـــكم
عـوَّل علـيهـا هنـا فيـما تُبـديه رأياً أقـوال اجلرائـد ا
منـها وحـكمـاً على هـاته احلوادث  حـتى يقف
ـؤيـد على أفـكـار الرأى الـعـام النـمـساوى قراء ا

فيما يختص بهذه احلوادث األخيرة .
وال يخـفى أن النمسا من الـدول العظام التى
لــهـــا الـــشــأن األول فى احلـــكم عـــلى احلــوادث
تعلقة بالـدولة العلية  ألنها جارتها وعالقتها ا
ا مـعهـا جوهـريـة مثل عالقـة الروسـيا مـعهـا  و
كانت جـريدة ( الـناى فـريه پـريسه ) أهم جـرائد
ــثـابـة الـنـمــسـا  وهى عــنـد األمـة الــنـمــسـاويـة 
الــتـيــمس فى إنــكـلــتــرا  وتـزيــد عـنــهـا احــتـرام
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ادة «٦١» من مـعاهدة بـرل ١٨٧٨ النـاصة على طالـبة بتـنفيـذ ا * انـحصرت مـطالب األرمن دوماً فـى ا
ضرورة إحداث إصالحات فى الواليات األرمنية العثمانية الست باألناضول الشرقى .

الشعب لها واعتبار جميع الدول األوربية إياها
ذات صوت قوى فى سـياسة أوروبا أضعاف ما
ـعتبـرة عند رجال الـسياسة الـرسمي لـلتيمس ا

فى الـدول  بأنـها جـريدة جتـارية تُـقدس صالح
ـصالح الـعـامة إنـكلـتـرا وتقـول به طـابق قـولهـا ا
الـــدولـــيـــة أو خـــالـــفــهـــا وســـواء طـــابق احلق أو
خـالـفـه فـهـا نـحن نـأتى عـلى مـا كـتـبـته جـريـدة
ــذكــورة فـى عــددهــا الــصـادر (فــريه پــريــسه) ا
بـــــتـــــاريـخ ٤ أكــــتـــــوبـــــر فـــــصالً حتـت عـــــنــــوان
(االضطـرابات فى األستانة الـعلية) حيث قالت

ما ترجمته :
كـلمـا ورد علـينـا تفـصيل االضـطرابـات التى
كانت القـسطنـطينـية ميـدان وقوعهـا يوم اإلثن

ــاضى ازداد حتـقـقـنــا من خـطـر هـذا احلـادث  ا
شاجـرة بسيطة فإن ما عبر عـنه فى باد األمر 
ظـهـر أنـه فى احلـقـيـقــة مـذبـحـة مـن كل نـبـأ يـأتى

عنها بكثرة عدد القتلى فيها عما قبله .
وقـد ظـهــر اآلن جـلـيـاً أن مـظـاهـرات األرمن
لعلم الباب الـعالى لم تكن سامية  ولم يُقصد
منها رفع عريضة شكوى بصفة مقبولة إلى مقر
الـصدارة الـعـظـمى  بل كـانت مـظاهـرة يُـقـصد

منها إراقة الدماء وإحداث االضطراب *.
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ــسـئـولـيـة عن وقـد اخـتــلف الـنـاس فى أمـر ا
تــلك الـدمــاء الـتى أُريــقت  هل هم األرمن أو
الــبــولـيـس ? أمـا نــحن  فـال نـبُــر األرمن من
ــسـئــولـيــة  إذا كـانــوا حـقــيـقــة خـرجـوا إلــقـاء ا
جـماعـات متـسلـحـة  وإن كنـا من جهـة أخرى
سـئولـية. ال نُبـر البـوليس بـالكـليـة من غبـار ا
أمـــا من جــهـــة مــســـاعــدة األهـــالى لـــلــبـــولــيس
والچـندرمة ضد األرمن . فهـذا أمر طبيعى وال
يقع لـدينا موقع االستغـراب قبول البوليس هذه
ـــســاعــدة. وعـــدم تــعــرضـه بــالــســـوء لــلــذين ا
ســاعـدوه  لــعــلـمــنــا أن أحـسن بــولــيس أوربـا
انــتـظـامــاً وأكـثـرهم تــدربـاً واسـتـعــداداً ال يـفـعل
ـــا خـالف ذلك فـى مـــثـل هــــذه األحــــوال  وإ
الـذى نـأسف مــنه  ونـخـشى عــاقـبـته  هـو أن
ـا تُسـبب اشتـعال مـشاركـة األهالى لـلبـوليس ر

نيران األحقاد الدينية واجلنسية ب الفريق .
ولـقـد يـأخـذ الـعــجب مـنـا كل مـأخـذ  مـتى
تــفــكــرنــا فى جــســارة األرمن هــذه الــتى انــبــنى
ـسـلــمـ فى عـاصـمـة عـلــيـهـا تـهـيــيج خـواطـر ا
ــمــلــكــة الــعــثــمــانـيــة ; إذ كــان حــمل األرمن ا
ظاهـرات علناً من لألسلـحة وجتمـهرهم بهـذه ا
أكــبــر دواعى حتــريـك اإلحــســاســات الــتــركــيــة
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الوطنية والغيرة الدينية .
وكـأنــنـا نــسـمع الـقــراء يـتـســاءلـون . من هـو
الــــذى جــــرَّأ األرمن وشــــجــــعــــهم عــــلـى هـــذه
ـظـاهـرة? الشك أن حتـامل إنـكـلـتـرا الـسيـاسى ا
ـسـئــلـة األرمـنــيـة  هـو عـلى الــتـركـيــة بـسـبـب ا
ـوجب الـوحيـد لهـذا الـتظـاهـر  ال كمـا يزعم ا
ــثــيـــر لألرمن هــو اإلنــكـــلــيــز مـن أن الــســبـب ا
االنـقـطـاع الــفـجـائى لـلـمـخــابـرات بـ الـتـركـيـة
ـقترحـة لإلصالحات . إذ احلقـيقة أن والدول ا
ــعـطل لــتـنــفـيـذ ــعـطل لــهـذه اخملــابـرات  بل ا ا
مـشــروع اإلصالحــات هى إنـكــلــتـرا ال الــدولـة
الـعليـة ألن جاللة السـلطان عـبد احلمـيد قد قبل
جـــمــيع االقــتــراحــات الــتـى رُفــعت إلى الــبــاب
الــعـالى بـعـد أن أُدخـل عـلـيـهــا بـعض تـعـديالت
وفرنسا وروسيـا صادقتا على هذه التعديالت.
وأمـا إنكـلـتـرا فـإنـهـا صـمـتت صـمـتـاً تـامـاً  فإن
كـــان األرمـن قــد هـــاجـــوا ومـــاجـــوا النـــقـــطــاع
ا يـكـون الـسـبب له دولـة بريـطـانـيا اخملـابـرات فـإ
الـعــظــمى بــســكــوتــهـا مـع قـلـق األرمن وتــعـلق

آمالهم بها .
ـهـمـة الـتى هـذه هى فى احلـقـيـقـة الـبـواعث ا
نـشـأت عــنـهـا حـوادث يـوم اإلثـنــ الـشـنـيـعـة .
ونـــحـن ال نُـــريــــد أن نـــفـــرض بــــأن األرمن قـــد
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* فى عـام ١٨٩٤ تزايدت الـضرائب الـفادحـة على األرمن اجلبـليـ فى ساسـون بوالية بـيتـليس فضالً
رتـبـطة بـاإلقـليـم . ولذا  شـجَّع حـزب الهـنـشاك أرمـن ساسـون عـلى العـصـيان عن تـعطـيل اخلـدمـات ا
دة شـهر  فـإن وعود العـفو الـعام قـد أدت إلى استـسالمهـم . بيد أن سـلح . ورغم صمـود ساسـون  ا
االتفـاق كان مـجـرد خدعـة فقط . وبـدالً من العـفو الـعام تـعـرَّضت ساسـون منـذ ١٥ أغسـطس وحتى
١٥ سبتمبر ١٨٩٤ إلى النهب وإعدام كثير من األرمن دون مراعاة السن أو اجلنس . وأسفر تقرير جلنة

الـتـحقـيق عن نـتـيـجـة مؤداهـا : إن أرمن سـاسـون قـد اضـطروا إلى حـمل الـسالح دفـاعـاً عن أنـفـسهم 
ولـكن أعمال الـقسـوة والتخـريب اجلمـاعية الـتى اقتـرفتهـا القـوات العثـمانيـة تُعـد أمراً يسـتحق الـتأنيب .

ذابح ضد أرمن الواليات . ومنذ أكتوبر ١٨٩٤ وحتى نهاية عام ١٨٩٥  لم تنقطع ا

حُــرضــوا بــإغــراء من دولــة أجــنــبــيـة عــلـى هـذا
العـمل  كـمـا أننـا ال نُـعـير األخـبـار الـقائـلـة بأن
جـــمـــيع األســـلـــحـــة الـــتى ضـــبـــطت مـن أيــدى
تظاهرين األرمني هى من صنع معمل واحد ا
إنكليزى بعض األهمية  ولكننا نُصرح عالنية
ـالم أن قــتــلـى وجــرحى يــوم وغــيـــر خــاشــ ا
اإلثنـ فى األسـتـانة الـعـليـة هم شـهـداء تداخل
ـسـئــلـة األرمـنـيـة  ولـيـست فـظـائع الـدول فى ا
ـــبـــالـــغـــة فى أمـــرهـــا ســـاســـون الـــتـى كـــثـــرت ا
واالخـتـالف فى حـقــيــقــتـهــا إلى اآلن هـى الـتى
أثارت األرمن وجعـلتـهم يشـقون عـصا الـطاعة
على احلكـومة العثـمانية  بل الـتوسط األجنبى
ال غــيــره هـو الــذى أنــتـج هـذه احلــركــة وســبب

سفك الدماء اهـ .
ــذكـــورة فـــصالً آخــر ثم كـــتــبـت اجلــريـــدة ا
بـتــاريخ ٦ أكـتــوبـر قـالـت فـيه ; بــعـد أن ذكَّـرت
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قـراءهــا بـحـوادث ســنـة ١٨٩٠  وأشـارت إلى
كـونهـا تُشـابه حادثـة هذه الـسنـة من حيث خـطة
ــتــبـعــة لــدى األرمن مــا نــصه: « وإن الــعـمـل ا
الـذى يُـمـيـز حـادثـة هـذه الـسـنـة عن حـادثـة سـنة
ــــا هــــو تــــداخل بــــعض الــــدول فى ١٨٩٠  إ
ا انبنى شئون الدولة العثمانية الداخلية الذى ر
علـيه اتـساع اخلـرق وتـولد االرتـبـاكات الـدولـية

الـتى يُخـشى من عـواقبـهـا على الـسالم الـعام 
ألن من تـفكـر فى حـادثـة سنـة ١٨٩٠  وتـذكر
أن الدولة الـعثمـانية قـويت بدون تداخل الدول
عــــلـى إخـــمــــاد نــــيـــران ثــــورة األرمن ; إذ ذاك
يــنـــدهش الــيـــوم من أقــوال اإلنـــكــلــيـــز بــلــزوم
ظاهـرات التى لم الـتداخل إلطـفاء نـيران هـذه ا
تـكن لوال الـتداخل ويـحكم بـأن لألتراك الـعذر
إذا ثــارت فــيـــهم عــواطف الــوطـــنــيــة والــغــيــرة
الديـنية وانساقوا بانـفعاالتهم لإليقاع باألرمن

وغيرهم.
ولكن مـا العـمل وإنكلـترا الـتى تغاضت عن
نـظر عـواقب هذه احلـركة الـثورويـة على أوروبا
ــسـائل فى دار تُـريــد زيـادة االرتـبــاك وتـعــقـيـد ا
ــا هى فى ذاتـهـا  لـكـى تـنـتـهـز الـســعـادة أكـثـر 
بذلك الفرصة للضغط على الباب العالى بشأن
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طالب األرمنية ? . ا
فـعـمل إنـكـلـتـرا هـذا  ال يـخـرج عن اخلـطـة
الـسياسـية الـتى جاهـر بهـا اللـورد سالـسبرى فى
ــان خـــطــابـه عـــلى مـــســـمع من أعـــضـــاء الـــبـــر
بـدأ األسـاسى الذى اإلنكـلـيزى  حـيث كـان ا
بــنى عـلــيه ســيــاسـته  كــاآلت:ى « حلــفظ قـوام
تركيا يجب إغصابها على إدخال اإلصالحات

ولـو أدى ذلـك إلى اسـتـعـمـال الـقـوة الـقـاهـرة 
وقد فـات اللـورد أنه بهـذه الوسـيلـة يُدمَّـر معالم

الدولة التركية  ال أنه يحفظ قوامها إلخ .
وقــد اســتــطــردت فى هـــذا الــقــول مــنــتــقــدة

السياسة اإلنكليزية إلى أن قالت :
سيـحي « فـأوالً يبثـون عوامل الـهياج بـ ا

من رعـايـا الـدولــة الـعـلـيـة حـتـى يـلـجـئـوهم إلى
مـطـالبـة حـكـومـتـهم بـإصالح شـؤنهم * رافع

سدسات  وإذا غضب فى وجـهها اخلناجـر وا
ـسـلـمـون من ذلك  وانـقـضـوا عـلى الـثائـرين ا
تعصبة أخذوا يصيحون  الـويل الويل لتركيا ا
كــمـــا كــان يــفــعـل  غالدســتــون . فــلـــيــتق الــلَّه
اجملـحـفــون  ولـيــنـصـفــوا تـركـيــا ولـيــعـدلـوا فى
خطتهم  وال يقـيسوا حوادث يوم ٣٠ سـبتمبر
ـقيـاس خصـوصى من حـيث يجب أن ـاضى  ا

* الصحيح : شئونهم.
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ـعــتــبــرة فى جــمـيـع الـبالد ــقــايـيـس ا يُـقــاس بــا
األوربية  وليقولوا لنا فى أى دولة منح وكالء
الـدول  أو فى أى جـهـة انت  حـلـوا لهـم حتى
ـقـاضــاة بـإزاء أى حـركــة ثـورويـة الـتــحـكــيم وا
لـــيـــروا إذا كـــان الـــبـــولـــيس أو األهـــالى الـــذين
سـاعـدوهم عـلى إطـفـاء نيـران ثـورة داخـلـيـة قد

جتاوز احلد فى أداء وظيفتهم أم ال .
نعم  هم يقولـون إن سفراء الـدول تلزمهم
إعانـة حـكومـة الـدولة الـعـليـة فى تـوطيـد أركان
األمن العام مخافة  أن تتكرر حادثة يوم اإلثن
ـســيـحـيـ وتــتـعـدى دائـرة األرمـن إلى عـمـوم ا

ا أن مثل ملـكة  ولـكن  الـقاطنـ فى أنحـاء ا
هذه الثورات البـد وأن تقرض دعـائم احلكومة
العثمـانية إذا تـكررت  وهم واحلق يُقال أدرى
بـذلك وأحرص عـلى صـواحلهم مـنا . إذن فـما
هو الداعى للـتداخل الذى يخشى أن يكون هو
ـسـبب لـهذه األخـطـار وزيـادة اضـطرام وحـده ا
نيرانها . فاألجدر بالدول أن تتباعد عن كل ما
من شـأنه زيـادة الـقـلق واالضـطـراب بـ رعـايـا
جاللة السـلطـان  ألن تداخـلهـا ال يجـلب غير

صائب والدواهى . ا
وقـد شـاهـدنــا اآلن أنه لـوال حـمـلــة إنـكـلـتـرا
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* جتدر اإلشارة إلى أن إمـبراطـورية الـنمسـا ــ اجملر كـانت تخـشى بشـدة من تصاعـد حركـة القـوميات فى
ـا كانـت حركة اإلمـبراطـورية الـعثـمانـية ; إذ أن بـنيـتهـا السـكانـية شـبيـهة جـداً ببـنيـة الدولـة العـثمانـية . و
ـو الـفـكـر الـقـومى الـوطـنى لـدى الـتـاريخ آنـذاك تـتـجه صـوب الـدولـة الــوطـنـيـة  فـقـد حـاربت الـنـمـسـا 

ذابح األرمنية بصورة سلبية لدى الرأى العام النمساوى . عناصرها . لهذا السبب  صوَّرت ا

ـنــكـرة ومــسـاعــدة فـرنـســا وروسـيــا لـهــا عـلى ا
الـتــركـيـة بــسـبب األرمن الــذين لم يـنــالـوا حـتى
ـــا ســفــكـت الــدمــاء فى ٣٠ الــيـــوم أقل فــائــدة 
اضى  ومهمـا كانت خطـيئة األتراك سبـتمبـر ا
قتلـة جسيمة  فإننا على يق من أنه فى هذه ا
ـا لـوال تــوسط الـدول واشـتـداد وطـأة إنــكـلـتـرا 

سالت قطرة دم واحدة .
وعـليه  فـحوادث يـوم اإلثنـ فى األستـانة
الـعــلـيـة خــيـر واعظ يــرشـدنـا  بل أعــظم نـذيـر
مـلكـة التـركية ينـذرنا بـأن التداخل فـى شؤون ا

يجلب األخطار على السالم اهـ .
هـذه أقـوال جـريـدة ( الـنـاى فـريه پـريـسه ) 
ا وقد حذت حذوهـا اجلرائد الشهيرة األخرى 

ال يختلف إال فى الـلهجة عن هذه شدة ولينا 
ولـذلك رأيت فى تــرجـمـة مـا قـدمــته كـفـايـة فى
ــؤيـــد عــلى أفــكـــار الــرأى الــعــام إطالع قــراء ا

النمساوى *.
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فى ١٨ اجلــارى  أصـدر الــسـلــطـان إرادة ســنـيــة بـقـبــول اإلصالحــات األرمـنـيــة الـتى
وضـعــتـهـا الــدول الـثالث  وهم فى هــذا الـرسم قـد قــيـدوا تـركـيــا بـرجـلــيـهـا وعــنـقـهـا 
وســاقـوهــا فى طـريـق اإلصالح عـلى عــجالت  وعــجل إلى نـقــطـة الــعـدل واإلنــصـاف

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

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

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

الشاعر :
إن األمــورَ إذا أضحــت يدَّبرهــا أمّ وطفل وسكران ومجنون

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من لم يشفق على رعيته .

—uHýd  s —_« ¡«b½

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

وبيانه وقالوا له فى كتابهم :
ـولى ـ إننا نكتب إليك  أيها ا
ونحن فى حـال دونهـا حال الـنزع
ــا تـــرمــيــنــا به ــوت  وســكــرات ا
قوس الـظـلم  ويشـتبـك بأفـئدتـنا

W¹—bMJÝù« ¨ ¥¥∏ ’ ¨ ±∏πµ dÐu² √ ±π X³ « ¨ µµ œbŽ   



¥∞∞

من ســـهـــام اجلــور  ويـــقع عـــلى
أعـناقـنا من سـيوف االغـتيـال التى
يــــتــــقـــلَّــــدهــــا هـــؤالء الــــوحـــوش
ن ســــواك نـــرفع الــــضـــوارى . و
أمــــرنـــا  وأنت الــــذى ســـخـــرت
ظلوم حياتك لنُصرة الضعفاء ا

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

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

نسألك هذا بالنيابة عن أمة تتألم أرواحها وتسفك دماؤها .
قالة حتت هذا العنوان . وقد أجاب رشفور سؤلهم وابتداء النزال  لنجدتهم بهذه ا
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تـتـضـافـر الـدول الـعـظمـى التى
يـنبـغى أن نُسمـيهـا الدول الـعاجزة
الصـغـرى  وفرنـسا فى مـقـدمتـها
وتــتـعـاون عــلى ذبح أمـة بــأسـرهـا
بال أسف وال جــزع وال تـردد وال
نــدم . فـقــام الــيـوم نــصف أهـالى

تـركــيـا يـقـتـلـون الـنـصف اآلخـر 
وقــــد مـــــضـت الــــقـــــرون واألمــــة
األرمـــنـــيـــة حتت حـــكم سـالطــ

إسـتـنــبـول يُـعـامـلـونــهـا ال مـعـامـلـة
ـولى الـظـالم اجلـبـار لـرعـيـته وال ا
ن لـعـبـده  بل مـعـامـلـة الـسيَّـاف 
يقع فى يـده  فيـتفـ له كل برهة
وآن فى أســـالــــيب تـــعــــذيـــبه بـــ

الــــقـــطع والــــســـيـف والـــتـــمــــثـــيل
والـتــنــكـيل وأقــامت هــذه األمـة
حتت يــــد األتـــــراك فى مــــذبــــحــــة
ـــة يــــســـومـــونـــهـــا ســـوء مـــســـتـــد
الـــعــــذاب يـــذبـــحـــون أبـــنـــاءهـــا
ويـســتــحـيــون نـســاءهـا أعــوامـاً ال
تُـحصى  وسنـ ال تُعد حتى إذا
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* الصحيح : أعضاؤهم .

** الصحيح : أشالؤهم.

جاء وقت خُيل لنا فيه أن القاتل
مــــلـــوا من الـــقـــتـل وســـئـــمـــوا من
الـفــتك جتــدد الـذبح واســتـؤنف
ـا ال يُــوصف من الـقـسـوة الـقـتل 
والـفظـاعة  ونـحن نعـلم السـاعة
رغــمــاً عن مــواربــة اجلــرائـد الــتى
يُرسل السلـطان ألربابهـا النياش

مـظــروفــة فى أوراق الـنــقـود . إن
ـتــعـصـبـ من عــبـد احلـمـيــد أمـر ا

ـســلـمـ بــاسـتــئـصـال األرمن  ا
فقاموا عـليهم يذَّبحونهم وسالت
ــا لـم يــســمع الـــدمــاء بـــحــوراً  
ــثـــله. وقــد ورد عـــلىَّ من أرمن
األستانـة ومن نزالئهم فى باريس
تـــــفـــــصــــيـل عن تـــــلك الـــــوقــــائع
الــفــظــيــعــة فـــكــانت الــعــســاكــر
الـتــركــيــة تــسـحـب الالجــئـ إلى

الكـنائـس  وتذَّبـحهم عـلى أعـتابـها بـعـد أن يفـجـر أولئك اجلـبابـرة الـعُتـاة بالـفـتيـات قبل أن
يــشــقـوا بــطــونـهـن  ويـربــطــون األمـهــات فى األســاطـ وأوالدهـن عـلى صــدورهن  ثم
يرسلون عـليهن حراب الـبنادق  فتنـفذ الطعـنة من بطن الرضـيع إلى ثدى أمه  وال حصر

وال عد لألوالد الـذين يضربون بهم احلائط  فـتتمزق أعضاءهم * وتتفرق أشالءهم ** 
سيح  أو إلى أسـفل مثل القديس وال لـلرجال الذين يـصلبونـهم ورؤسهم  الى علـو مثل ا
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ســيـــمــفـــوريــون  فـــمن شــاء من
سيح مؤمنات عجائزنا أن يتبرك 
مصلوب  فعليهن باألستانة فقد

قامت لذلك فيها سوق .
وأفــــــظـع مــــــا فى األمــــــر  أن
ـدون أيــدى االســتــغــاثـة األرمـن 
والــدمـــاء تــشــخـب من أوداجــهم
والعسـاكر العـثمانـية تُطاردهم فى
الـــشــوارع والـــطـــرقـــات إلى دول
أوربا الـلئـيمـة التى تـدَّعى التـمدُّن
كــــذبــــاً وزوراً  فـــيــــســــد أربـــاب
الــســيــاســة آذانــهم  ويــعــتــريــهم
الــصـمم  وتــتــلـجــلج ألــسـنــتـهم
فـيقولون : «إن أوربـا ليس لها أن
تـــــتـــــداخل فـى أحــــوال تـــــركـــــيــــا
الـداخـلـيـة » . وقـد ورث هـانـوتـو
ـا هـذه الــكـلـمــات عن فــريـسـيــنه 

كـان نـاظـرا لـلـخـارجيـة فـأجـاب بـهـا األرمن الـذين تـضرَّعـوا إلـيه لـطـلب مـسـاعـدته . وقد
ارتــكب هـذان الـوزيـران أفـظـع الـكـذب وخـيـانـة الــعـهـد أمـام عـالم الـتــمـدُّن الـذى يـزعـمـان
وَّقعة ادة ٦١ من معاهدة برل ا بنقـصهما وانحطاطهما أنهما من رجـاله . وبيان ذلك أن ا
علـيها الدول الـعظمى وتركـيا معهـا أوجبت على السـلطان وجوبـاً قطعيـاً أن ينشر اإلصالح
فى أرمينية  ويُـحسن احلال الرديئة الـتى عليها األرمن  وأن يحـفظ حياتهم وأموالهم من
ـسـلمـ والـنصـارى  وعـينَّت تـعـدى األكراد والـچـراكسـة  وأن يُـساوى بـ رعـاياه من ا

ـجـرى هذه اإلصالحـات الـتى يدعـو إلـيهـا شـرف اإلنسـانـية  عـليه أن يُـحـيط أوربا عـلـماً 
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وعلى الدول أن تُـراقب تنفيذها.
واعــتــمـــدت أوربــا عــلـى فــرنــســا
اعـتـماداً ـ خـدعت فـيه ـ فـكـلَّـفـتـها
أن تُــراقب الــتــنــفــيــذ وأن تــقــبض
بيـدها عـلى زمام األمـر  حتى ال
ـذكـورة حـبـراً عـلى ـادة ا تـكـون ا

ورق .
ولــكـن كــيف تــقـــبض فــرنــســا
يدها عـلى الزمام ? وقد أصبحت
ال تـعـرف غـيـر مـدّهـا لـيـضع فـيـهـا
ـابـ ليـراتـه اجملـيديـة ووشـاحـاته ا

ُـــرصــعــة  ــلــونـــة ونــيــاشـــيــنه ا ا
فيعطى له وزراؤنا فى مقابل ذلك
تـفويضـاً عاماً لـيستـمر على الـسير

ذابح والفظائع . فى طريق ا
وقـد كنا نـظن أن زيارة الـظلـمة الـطغـاة من ملـوك الشرق لـفرنـسا واسـتنـشاقـهم ما نُـسميه

نـسيم احلـريـة واطالعـهم على نـظـام احلـكومـة الـدستـوريـة يُـخفف من ظُـلـمـهم وجُورهم 
ـثال  ولـكن أخطـأ الظن فيـرجعـون إلى بالدهم مسـتنـيرين بـضيـاء احلريـة مقـتدين بـحسن ا
فقـد اعتاد وزراؤنا ورجال سـياستنا ورؤسـاء جمهوريتـنا أنفسهم عـلى طأطأة رؤسهم  أمام
طلقة ـتوحش وإطرائـهم ومدحهم وتهـنئتهم على مـا رزقوه من السلطـة ا أولئك البرابرة ا
واحلكم االستـبدادى  حتى قال أولئك األضالل فى أنفسهم إن من الـسفه أن نُقيد سلطتنا
بـأيـديـنـا  وأن نُــراقب الـعـدل واإلصالح فى أحـكــامـنـا مع أن الـذين أخــذوا عـلى أنـفـسـهم
مطـالبـتنـا بـتنـفيـذه ال يُطـالبـونـنا به  ثم يـعودون إلى بالدهم أشـد تـوحشـاً فى الظـلم وأقوى
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مـجلس الـنواب ومـجلس الـشيـوخ رجال غـير هـؤالء اجلهالء األغـبيـاء أللقـوا األسئلـة على
غبر السالب وحده من رجال احلكومة ولدسُّوا آنافهم فى قذارة جنايتهم  وليس (مانيه) ا

رجال فرنسا  بل هانوتو معه أيضاً انتهى*.

ساعـداً فى اجلور وأحـدّ سنـاناً فى
الفتك والسفك .

وأصـبـحت فـرنـسا الـتى كـانت
ــكـارم تــنـشــر عــلى الـعــالم رداء ا
والـــفـــضـــائـل تـــســـعـى الـــيـــوم فى
معـاونة الـظا وتُـشجيع عـساكر

ذابح . السلطان على ا
ونــحن نُــشَّــهــر الــيــوم لــلــنـاس
عـمـومـاً خـيـانـة وزرائـنـا وغـدرهم
ـكلَّفون الـذى ركنوا إليه  وهم ا
عاهدة بـرل أن يضـعوا حدّاً ب

األتـــــراك الــــــقـــــاتــــــلـــــ واألرمن
ــقــتــولــ  فــلم يــلــتــفـتــوا أدنى ا
التـفاتة نـحو الذين يـستغـيثون بهم
ويـــســتـــنــصـــرون  ولـــو كــان فى

ـذابح احلـمـيـديـة ضـد األرمـن ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ ألنـها * انـتـهـجت فـرنـسـا الـرسـمـيـة سـيـاسـة سـلـبـيـة إزاء ا
صـاحبـة أكبـر استـثمـارات أجنـبيـة فى الـدولة الـعثـمانـية عالوة عـلى أن األستـانة قـد استـدانت من باريس

الرصيد األكبر من ديونها.
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ورد فى تــلـغـراف روتــر تـاريخ
أمس أن جاللـة السلـطان أصدر
ــــصـــادقـــة عـــلى إرادة ســــنـــيـــة بـــا
اإلصالحـات األرمـنـيـة  واحلـمد
لـلَّـه أنه فـعل  فــأنـقــذ الـدولـة من
الــــهالك وأبـــقـى لـــنــــفـــسـه ســـائـــر
الواليـات ما عدا أرمـينـيا  ولكن
ال نـشكـره على هذه اإلرادة  بل
هى لــــيــــست إرادة  ولــــكــــنــــهـــا
ـطالب الـدول وال فضل خضوع 
ـــا اضــــطــــره إلى له فــــيــــهــــا فــــإ
إصدارهـا ١٧ دارعة يـراها صـباح
مـــســـاء من كـل نـــوافـــذ قـــصــره .
فـعلـمـنا من هـذا أن سلـطـان تركـيا
ال يــقــبل اإلصـالح إال مــكــرهــاً.
واألمل أن ال يـكون قـد طـرأ على
مـشـروع اإلصالح تغـيـير وأن ال
تكـتفى أوربـا بوعـد السـلطان ألنه

وعدها قبالً  ولم يُنجز .
وإذا فـــــرضــــنــــا أن أرمــــيــــنــــيــــا
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أوشــكت أن تــنـال احلــريـة وحــيـاة
الــنــعــيم  فــقـد وصـل الـدور إلى
ــا ســوريــا  وحـق لى أن أُنــادى 
نـــاديتُ بـه فى الـــعــــدد الـــرابع من
جريـدتى ( أرمـيـنيـا الـيوم وسـوريا
غــدا )  وقــد بــدأت الــقالقل فى
لـــبـــنــان وســـوريــا  كـــمـــا أنــبـــأنــا
تـــلـــغـــراف أمس  والـــظـــاهـــر أن
أوربــا ال تُـــســـاعــدنـــا عــلى إدراك
الراحـة إال بـعد أن تـسـفك الـدولة
الـتـركــيـة دمـاء األلـوف مـنـا  فـإن
ـوت عدد كنـا ال نـنـال احلريـة إال 

اليـ  عجَّل اللَّه ذلك الوقت السعـيد الذى نكون فيه أمة منا  فليـمت األلوف ليتحرر ا
أمينـة على حريتـها وسعادتـها  ويليق بـاألرمن الذين نالوا حـريتهم اليـوم  وحرى بالذين
ـنـحـوسـة أن يـشـكـروا الـلَّه تـعـالى يُـؤمـلـون أحـرار تـلك احلـريـة من أهـالى سـائـر الـواليـات ا
والدولـة اإلنكـلـيزيـة والشـعب اإلنـكلـيزى والـصحـف اإلنكـليـزية الـتى امـتازت وحـدها فى

نصرة احلق إلى أن كلل اللَّه مساعيها بأكاليل النجاح .
فلتحيى احلرية  ولتحيى حـاميتها العظمى بريطـانيا الكبرى واألمل أن ال ينتهى مُلك
لـكة فكتـوريا اإلمبراطـورة إال بانتـهاء مظالم األتـراك عن سائر الواليـات  فيكون جاللة ا
لـكـة اجللـيـلة وحلـكـومتـيـها احلـرة واحملـافظـة اسم خـالـد إلى أبد الـدهـر . اللَّـهم خـلد لـهـذه ا

مُلكها وأبد دولتها .
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قلـنـا أكثـر من مرة إنه البـد من وجـود اتفـاق سرى
ب إنكلتـرة وإيطاليا  وأن األخيـرة لو لم تكن واثقة
ـا أقـدمت عـلى األعـمـال اخلـطـيـرة ـسـاعـدة األولى 

التى عملتها فى إفريقية بكل جراءة وإقدام .
وقـد كنـا كـلـمـا ذكرنـا هـذه احلـقيـقـة وأقـمـنا عـلـيـها
صـالح الـدلـيل  والـبـرهـان يُـنـكـرهـا عـلـيـنـا خـادمـو ا
اإلنكلـيزية تـرويجاً لـلسياسـة البريـطانيـة  بقولهم إنه
ــومـأ ال يـوجــد وفــاق أو احتـاد ســرى بـ الــدولــتـ ا
إليـهـما   فـصبـرنـا علـيهم حـتى حـان احل الـذى أيَّد
آراءنا بـشـهادة اإليـطـالـي وجـرائـدهم  حـيث قالت
سألة جريدة إيـطاليا الشبيهة بالرسـمية فيما يختص با

األرمنية ما ترجمته :
الشك أن كل حـرٍ غيور ال يسـعه إال أن يُثنى على
ساعدة ساك من ا ما تبذله  إنكلترة نحو األرمن ا
آخذا بنـاصرهم وقت الشدة  فـهكذا تكـون الشهامة
وعـزة الـنـفس وهـكـذا حتـكم اإلنـسـانـيـة علـى كل فرد

من ذويها وإال فال ثم قالت ما مفاده :
ال يـخفى أن إنكـلتـرة ال تستـعمل الشـدة مع الباب
الـعـالى قـصـد اإلهـانة والـتـحـقـيـر  كـمـا يزعـم بعض
الذين ال يـفقهـون السياسـة ويستـسمنون ذا ورم  بل
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تــسـتـعــمـلـهـا لــعـلـمــهـا أن ذلك واجب وضـرورى مع
حكومة كاحلكومة التركية :

وال يــظن الــنــاس أن إنـكــلــتــرة عــاجـزة عن إدراك
مـقاصدها وإنـفاذ مآربهـا وأعمالهـا فيما يـختص بهذه
ـسألـة . إذا تـخـلت عنـهـا روسـيا وفـرنـسـا وتركـتـاها ا
وحدهـا . كال  ألنـهـا لـيـست بـأول مرة عـرفـنـا فـيـها
ـقـام ألن هـمــة اإلنـكـلـيــز وجـسـارتـهم فى مــثل هـذا ا
ـسـألـة األرمـنـية من ـصـريـة ال تـختـلف عن ا ـسـألة ا ا
هذا القبيل  فتـداخلت بها إنكلترة وأخمدت ثورتها
الـعــرابـيــة عـلـى شـكل أمــكـنــهـا بــواسـطــته أن تـخــمـد
احلـوادث األرمـيـنـية  سـواء كـان ذلك بـرضـاء الدول
واتـفـاقـهـا مــعـهـا أو بـدون رضـائــهـا واتـفـاقـهـا ; إذ أن
ا أرادوا إخماد الثورة فى مصر  كان ذلك اإلنكليز 
ا جاء وقت أوالً باتـفاقهم مع فـرنسا وإيـطاليـا ولكن 
العـمل وتـركهم هـاتـان الدولـتان * تداخـلـوا وحدهم
ـصرية قـوة واقتدار حتى فى األمر  واحتـلوا البالد ا

ندمت فـرنسـا وإيـطالـيا حـينـذاك على غـلطـتهـا هذه 
كنهم أن وعليه فإن الذى فـعله اإلنكليز فى مصر  
يـفـعلـوه اآلن فى األسـتانـة بـدون شك  وهنـاك تـندم
الروسـية وفـرنسـا كمـا نـدمت فرنـسا وإيـطالـيا من ذى
اضى لـيعلم قبل  فـاحلكيـم من قاس احلاضـر على ا

ستقبل ( اهـ ). ما يصادفه فى ا
هـذا مـا قالـته هـذه اجلريـدة  أثـبتـنـاه هنـا ال بـالنـظر

. * الصحيح : هات الدولت
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ألهـمـيـته أو فـائـدته  ألنه عـار مـنـهـمـا كـمـا نـعـتـقد 
ولـكننا أثـبتناه لـنؤيد به تـلك احلقائق التى قـدمناها فى
اسـتـهالل عُجـالـتـنا هـذه  وهى أن إيـطالـيـا وإنكـلـترة
ـصــريـة فى مــتـفـقــتـان عــلى هـضـم أمالك احلـكــومـة ا
صرى جهات خط االستـواء  وخصوصاً السودان ا
الـذى هـو من أمـالك الـدولـة الـعـلـيـة صـاحـبـة الـسـيادة

العليا على هذه األقطار واألمصار .
ومن الـعـجيب أن اجلـرائد اإلنـكلـيـزية مع مـا كتـبته
من األقوال الشـديدة اللـهجـة ضد دولتـنا العـلية  لم
نـرَ فــيـهــا من األقـوال مـا يُــضـارع فى الـوقــاحـة وشـدة
ذكورة اللـهجة التى تـظاهرت بهـا اجلريدة اإليطـالية ا
آنفاً الـتى ال حاجـة لنـا فى أن نُفنـد أقوالـها أو نُدحض
مزاعمهـا  ألنها ساقطـة من طبيعتـها  إذ أن إنكلترة
ثل هذه اجملـاهرة لكونها نفسهـا ال يُمكنها أن تُـجاهر 
تعلم يقينـا أن مصر غير األستـانة وحادثة األرمن غير
حادثـة عرابى  فـإن احلادثـة العرابـية كـان موضـوعها
اجلــوهــرى قــيــام أمــة ضــد األجــانب  وأمــا احلــادثـة
األرمــنــيـة فــهى عــلى غــيـر هــذه الـصــفــة  وغـايــة مـا
هـنـالك أن فـريـقـاً من األهـالى يـشـكـون من ظـلم وقع
عـلـيــهم من فـريق آخـر  فــهـاج واضـطـرب بـدون أن
يـتخلل هـذا االضطـراب خطر عـلى حكـومته أو على
األجــانب نــزالء عــاصـمــتــهــا  وال سـبـب واحـد من
أسباب حادثة اإلسكندرية  فكيف ـــــــــــــــــــــــــــ
واحلالة هذه إلنكلترة أن تفعل اليوم ما فعلته باألمس
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ــا دخـــلت مــصـــر بــعــد أن ومع ذلك فـــإنــكــلـــتــرة إ
وصلت دوارعها ودوارع فرنـسا إلى مياهها ووافقتها
فـأين مـراكب الـدول الـتى أتت الـدول. وأمـا الـيـوم 
معـها إلى الـدردانيل حتى تـقيس هذه اجملـاهرات على
ـسـألتـ  فـلتـخـجل إذاً جـريدة تـلك  وشـتان بـ ا
ــقـيـاس إيـطــالـيــا من هـذه الــقـيــاسـات الـتـى قـاسـتــهـا 
الغـرض والـتزلف لـتظـهر لـلـعالم بـأسره أن اإلنـسانـية
لم تـقم إال إنـكلـتـرة نـصيـرة لـلـضعـفـاء ألنـها حـنـونة
على جميع بنيها وأن إنكلترة لم تُرسل أساطيلها إلى
نوس إال لتظهر غـيرتها وشهامتها وتقدمها على كل
الـدول الـعـظـام. واحلـال أن تـداخل إنـكـلـتـرة وحـدها
سـألـة األرمـنيـة وأوصـلـهـا إلى هذه هـو الـذى جسـم ا
ـا ثارت فى قـلوب األرمن عوامل الدرجـة  ولواله 
الـضــغـائن والـكــره حلـكـامـهـم الـعـثـمــانـيـ  بل كـان

سألة متيسراً وقريباً للغاية . حسم ا
ولــتـعـلم هـذه اجلــريـدة اإليـطـالـيــة أن اإلنـكـلـيـز لم
يـفعلـوا ما فعـلوه بجـسارة إال لزعمـهم بأن دول أوربا
مـعضـدة لرأيـهم  ولكن قـد ظهـر اليـوم احلق بإظـهار

جرائد فرنـسا وروسيا مكنـونات سياسة حـكومتيها 
حيث قالت النوڤـوستى التى هى لسان حال احلكومة
ــســألـة الــروسـيــة أن مــا فـعــلــته إنــكـلــتــرة أخــيـراً فى ا
ـظـاهـرات الـعـدائـيـة  يـدل فـعالً عـلى األرمـنـيــة من ا
سـوء نواياهـا . وعلـيه  فال تنـتظـر منـا تعـضيداً  بل
بالعكس; إذ ال يسعنا إال إنذارها باخلطر من عواقب
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هذه السـياسـة العوجـاء وأنهـا إذا أدامت السـير على
سألة هذه اخلطة يُفضى األمر والشك إلى فتح باب ا
ـصـرية  ألن الـبـغى وخـيم العـواقب وعـلى الـباغى ا

تدور الدوائر ( اهـ ) .
هـذا كالم لم تفه به نـوڤـوستى من تـلـقاء نـفسـها 
بل هو صادر عن آراء أمة عظيمة يُعضدها أمة أخرى
فـخيـمة  أال وهـما الـروسيـة وفرنـسا  ويـتبـعها دول
أوربـا عـمـومـاً مـا عــدا دولـة إيـطـالـيـا الـتى ال تـقـدر أن

ا بينهما من التحالف األفريقى . تُخالف إنكلترة 
وال ندرى ماذا تقصد إنكلترة أن تفعل بعد عملها
هذا كـله  فإذا كانت تُفكر بأن الـدولة العلية أضعف
مـنـهـا قـوة وبـطشـاً يـلـزم أن تُـفـكـر بـأن كال مـن روسـيا
ستحيل وفرنسا هو أعظـم منها قوة واقتـدار  ومن ا
أن يــتـركـاهـا سـائـرة عـلى خــطـة أهـوائـهـا ضـد الـدولـة
العلـية. أما إذا كـانت تظن بـهما الـضعف أيضـاً فعلى
الــدنــيــا الـــسالم  ولــكن إذا حتـــقق الــيــوم أن الــدول
تظاهرة جمعاء ال توافق إنكلترة على هذه األعمال ا

بهـا فبـأى حق يجوز لـها أن تُطـالب البـاب العالى فـيما يـتعلـق بداخلـية بالدها حـالة كونه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غــيـر مــلــزم بــإجــابــة أى طـلـب كـان مــا لم يــكن ــــ
معاهدة  برلـ التى تتمـسك بها إنكـلترة وتطـلب تنفيذهـا بكل إحلاح مع أن ذلك ليس من
ـا تقـدم أن إنكـلترة خـصائص إنـكلتـرة وحدهـا بل من خصـائص الدول أجـمع  فيـتضح 
هى أصل الثـورة األرمـنـية ويـنـابيـعـها وأنـهـا لم تـقصـد بـها إال إلـهـاء الـدول وفى مقـدمـتهن
صرية وأن الدول كانت مغشوشة فى حقيقة نواياها  وقد سـألة ا الدولة العلية عن فتح ا
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عـلمت الـيـوم مـآربهـا الـذاتـية فـرفـضت مـساعـدتـها 
ا أعـيـتـهـا احلـيل ووجدت نـفـسـهـا قـد تورطت وإنـهـا 
ـكابـرة والعـناد  بـدالً من اإلذعان لـصوت أبت إال ا

العدل واحلق .
هذه هى جلية األمـر  ونحن نُؤكد جلريدة إيطاليا
أن اإلنـكلـيز قـد أدركوا حـقيـقة األمـر وعرفـوا حراجة
ـنــعـهم عن أن ـركــز  ولـكن شــرفـهم الــبـريـطــانى  ا
ينـسحـبـوا ويُخـطـئوا أنـفسـهم بـأنفـسـهم. غيـر أن هذا
ليـس من احلـكـمة فـى شئ  فـالعـاقل احلـكـيم من إذا
وقع بـ شرين اخـتار أهـونهـما وأصـغرهـما . وعـليه
فليعلم محررو جريدة إيطاليا أن العالم بأسره لم يعر
ما كـتـبوه فى صـحـيفـتـهم إال أذناً صـمـاء ألنه صادر
عن مـيل احتادى ال عن مـيل غريـزى وبرهـان حقـيقى
وهذا االحتاد الذى صـوَّر لهم هذه اخليـاالت الوهمية
ســتـنــصـرف مــدته ويــأتى الــغـد الــذى نــرى فـيه أقالم
هـؤالء احملــررين اإليـطــالـيـ غــيـر أقالمــهم احلـاضـرة
اضية . قاالتهم ا ستقبلة مخالفة  ونقرأ مقاالتهم ا

عتـبرة على مقالة وقد وقـفنا فى صحيـفة السيمافـور  وهى احدى اجلرائد الفـرنسوية ا
ا أنها صادعة باحلق ذكور من قلم أحد قدماء ضباط البحرية الفرنسوية و فى الغرض ا
وضوع رأينا أن نضع ترجـمتها نُصب أع القراء وهذا ا كتبناه سابـقاً فى هذا ا ومؤيدة 

نصها :
ظالم سألـة األرمينـية أثـبتت فى تقـريرهـا حصول بـعض ا حيث إن جلنـة البحـث فى ا
ـمالك لـكة من ا فالبـد من االعتـراف بأنه وقع بـتلك الـواليـة من احليف مـا ال تخـلو عـنه 
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عـلى وجه األرض  لـكن اعـتـقـادى الـقـطعـى هو أن
ـشيعيـ لتلك الـروايات أبرزها عـلى غير احلـقيقة  ا

بالغة واالختالق. ونفخوا فيها بأبواق ا
ـــشـــرق زمـــنـــاً طـــويالً ومـــارستُ وإنى أقـــمتُ بـــا
األتـراك  واســتـطـلــعتُ عـوائـدهم . فــوجـدتـهم من
أكـرم الـنـاس نـفـعـاً وأحـسـنـهم خـلـقـاً بـعداء عـن الـشر
ديدة ودواعى الـشقـاق  ولم أرَ منـهم أثنـاء إقامـتى ا

عاملة واإلكرام . ب أظهرهم إال اخلير وحسن ا
سائل الديـنية  فليس على وجه البسيطة أما فى ا
قــوم أكـثــر مـن األتــراك تـســاهـالً فى احــتــرام األديـان
ذاهـب وحرية الـضمـير  وأعظـم دليل على ذلك وا
حــسن مـعــامـلـتــهم لـلــغـيـر حــتى الـلــذين احملـرزين فى
مالك الـعثمـانية عـلى حرية وامـتيازات ال يـجدونها ا

مالك . فى سواها من ا
وإذا فرضـنـا صـحـة ما زعـمـوا من صـرامـة األتراك
مـع األرمـن فـال شئ يــــــــدل عــــــــلـى أن األتــــــــراك هم
ـرجح أن األرمن نـزعـوا إلى الــبـادئـون بـالـشـر  بـل ا
ـا يـجب الـفـسـاد أوالً  فـقـامت الـعـسـاكـر الـنـظـامـية 
عـلـيــهـا من الـدفـاع عن حـقـوق الـدولـة وكـبح جـمـاح

فسدين . ا
وعلى كل حـال  فـكونـوا على يـقـ من أن تلك
ـا ثارت بدسائس أجـنبية وإن ال مـصدر لتلك الف إ
الـدسـائس إال بالد اإلنـكـلـيـز . ومن شـاء دلـيالً عـلى
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ذلك  فلـيتذكر إنه قبل وقـوع تلك احلوادث بأسابيع
قامـت جرائـد أوربا عـلى قـدم وساق مـطـالبـة إنـكلـترا
ـصـرية  فـلـلـتـخـلُّص مـن هذه بـاالجنالء عـن البـالد ا
الــورطـة اخملـيــفـة  دست حـكــومـة بـريـطــانـيـا بالريب
بــعض أعـــوان الــســوء إلى بالد فـــيــهــا األرمن إلثــارة

الفـ ب الـسكـان اخملتـلف فى اجلـنسـية واالعـتقاد 
وكــــان من ســــوء احلظ أن قــــرنت دســــائـــســــهم هـــذه
بالنجاح حيث إنهم بأحداث مسألة األرمن أسكتوا
صرية . سألة ا اجلرائد الفرنساوية عن فى اخلوض ا
وكـونـوا أيضـاً عـلى يـق من أن إنـكـلـترا سـتـسلك
ـومـأ ـسـألـة ا ـنـهج  كـلـمـا أحـست بـتـحـريك ا هـذا ا
إلـيـهـا وأنهم ال يـتـأخـرون عنـد احلـاجة عـن إثارة فـتـنة
بالقاهرة واإلسكندرية أيضاً كى ال يُبارحوا بالداً هى
اآلن فى قـبضـتهم مـنذ خمـسة عـشر عـاماً ويعـتبـرونها
ملـكـاً من أمالكهم بـالـرغم من كافـة الـعهـود وجـميع

احلقوق الدولية .
ـعظَّم الذى ال وال غرو أن نـرى جاللة السـلطان ا
هم له إال سـعـادة رعـايـاه يتـردد فى مـطـالـبـة اإلنـكـلـيز
بــالــوفــاء بــالـــعــهــد واالجنالء عن وادى الــنــيل  ألن
ــلــكـــة تُــوهم الـــبــاب الـــعــالى أن خــروج حـــكــومـــة ا
عـــســاكــرهــا من مــصــر يــنــشـــأ عــنه من االخــتالل مــا
صرية يستوجب تداخل العسـاكر العثمانية بالبالد ا
فـإذا انـشــغـلت الـدولــة فى أمـور مـصــر تـيـسـر حــيـنـئـذ
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حلكومة الروسيا الهجوم على األستانة .
ـا تكون ضد صريـ لو حاولـوا الثورة فإ مع أن ا
طالب الـتى وجهوها الوطـأة اإلنكليـزية بدليـل تلك ا
أخــيـراً إلى بــاريـز  أمـا دعــوى هـجــوم الـروس عـلى
عـاصـمـة السـلـطـنـة العـثـمـانيـة. فـضالً عن أن سـيـاسة
جاللـة الـقيـصـر الـسـلـمـيـة أعـظم حـجـة عـلى أنـها من
تلك األكاذيب الفـظيعة الـتى اعتادت عليـها احلكومة

اإلنكـلـيزيـة  فـإن الدول اجملـاورة الـبلـقـان ال تسـلم بـذلك والدولـة الـروسيـة تـعلم أن دون
ذلك خرط القتاد وأن الـدولة العلية غيـر غافلة عن احلرص على مـا يدفع مثل هذه الفوائد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـقصـور وليس القـصد مـنهـا إال التهـويل واإليهـام وتمـحل األسباب

لعدم اإلجنالء .
وبـنـاءً عـلى مـا تـقـدم  فـلـو سـلـكت الـضـابطـة الـعـثـمـانـيـة طـريق احلـزم وطـردت جـميع
سـلـم والـنـصارى ـرسـلـ من قسـوس الـبروتـسـتـانت الذين يُـثـيـرون نيـران الـفتـنـة بـ ا ا
ـعظَّم  ألصبـحت الدولة العـثمانيـة فى أمن يحسـده عليهـا كثير من اخلـاضع للـسلطان ا
الـدول وفى مقدمـتها حـكومة إنـكلـترا التى لم تـتمكن حـتى اآلن من إقرار الراحـة بإرالنده
بـالـرغم عن جمـيع الـوسائـل القـاسـية الـتى تـستـعـملـهـا مع سـكان تـلك اجلـزيرة . والريبَ
قـدسـة  وطـالبت إنـكـلـترة أيـضاً فـى أن احلضـرة الـسـلطـانـيـة لو اسـتـنـدت علـى حقـوقـهـا ا
باإلجنالء عن وادى النيل لعاضـدها على ذلك فرنسا وكافة الدول  اللَّهم إال ما عسى أن
يكون من إيطاليا الـتى وإن زعمت أنها من الدول العظام  فهى ال تخجل من الركض براً

انية والسعى بحراً وراء احلكومة اإلنكليزية احلاضرة . وراء السلطنة األ
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أخـبــرتـكـم فى رسـالــتى الــسـابــقـة أن شــركـة
هـاڤــاس قــد نــشـرت فـى أوروبـا  أن الــعــلــمـاء
وطلبة العـلم كانوا يخطـبون على قوارع الطرق

ــــســــيــــحــــيــــ  حلـض األهــــالى عــــلـى قــــتل ا
وخــصـوصـاً األرمن . وقــد قـلتُ لــكم إنه خـبـر
كـاذب  ألن الـصـفـطـاء كـانـوا يـحـذرون عـقب
ـــرور فى الــطـــرق خــوفــاً من حــوادث األرمن ا
البـولـيس الـذى كـان يـقـبض علـى كل من يـلقى
عـليه شُبـهة التـغيظ أو يجـد فى يده عصـا  كما

يلـقى القـبض عـلى األرمنـى الشـاكى السالح 
ــكن طـــلــبـــة الــعـــلم أو أحـــداً أمــا من فـــكــيـف 
ــسـلــمــ أن يُــحــرض جــهــاراً عــلى ارتــكـاب ا
الــفــظــائع ? ذلك لــعــمـرى غــايــة مــا يُـمــكن من

االفتراء واجلرأة على األكاذيب .
ا نـشرت هـاڤاس هـذه الروايـة  صدر أمر و
الــبـاب الـعــالى إلى ســفـراء الـدولــة فى عـواصم
أوروبـا أن يـنشـروا تـكـذيـباً لـهـذه الـروايـة  وقد

كان ذلك .
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ولــكن أوربــا ال تُــريــد أن تُــصــدق احلــوادث
ـســيـحــيـ عـلى ــسـلــمـ وا الـتى حتــصل بـ ا
حـقــيـقـتــهـا كــمن يـتــجـرد عن الــغـرض  بل إن
اجلــرائـد األوربـيـة مع اعـتــرافـهـا بـأن األرمن هم
الــذين ثــاروا بــأسـلــحــتــهم الــنــاريــة والــبــيــضـاء
واجــتـمــعـوا مـئــ وألـوفـاً  وهـم الـذين بـدؤا *
بـالشـر والعـدوان على الـبولـيس واألهالى  لم
تكد تـسمع أن بعض الصـفطاء حترشـوا لالنتقام
من بـعض األرمن الـذين تزيـوا بـأزيـاء الصـفـطاء
وقتـلوا بـعضـاً منـهم  حتى هـبت فيـها عواطف
احلنـان على األرمن  وأخـذت تُنـادى بوجوب
حــيـاطـتــهم حـذراً مـن أن يـفـتـك بـهم الــتـعـصب
الــديــنـى الــذى لم يُــذكــر اســمه فى جــريــدة من
اجلــرائــد  يــوم قــام األرمـن واجــتــمــعــوا ألــوفـاً
ــسـلــمــ كـأن ذلك لـم يـكن لـيــنــقـضــوا عــلى ا

تعصباً . أليس هذا تعصباً ? .
ثم إننا أول مـن يُنكر أن يـحصل الـشقاق ب

طائـفت مـختـلفى الـدين علـى اخلصوص; ألن
ــذهــبـيــة  ولــكن ذلك يُــثــيــر فــيــهم األحــقــاد ا
اإلنصـاف يقضـى أن يُحـكم على الـباد بـالشر
ن تعدى عليه قبل أن يُحكم عـلى الذى ينتقم 
ــسـلــمــون الـبــادئــ بـالــشـر وتــالــلَّه  لــو كـان ا
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والـســابــقـ إلـى الـتــجــمُّع بـاألســلــحـة الــنــاريـة
ا سـيـحـي األبـريـاء   والـبـيضـاء إلراقـة دمـاء ا
عتدين  وال أبقى سيف البوليس على أوداج ا
يكون إال مؤدياً الـواجب عليه وقتئذ . على أننا
نـســأل اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزيـة . مـاذا كـانت تـقـول

سلم إذا كانوا هم البادئ بالشر ? . على ا
واخلالصــة  إن بـولــيــســنـا الــتــركى قـد أدى
الواجب عليـه  وأن الذين دافعوا عـن أنفسهم
بال سالح وال آلة كفاح كانوا معذورين فى هذا

الدفاع .
ــسـلـمــ بـأيـدى عـلى أن الــذين قُـتــلـوا من ا
األرمن كــانــوا أضــعـــاف من قــتــلــوا من األرمن
ــســلــمـ  فــقــد أثــبت بــأيــدى الــســكـان مـن ا
ـسـلـم ـفـقـودين من ا اإلحـصـاء الـرسـمى أن ا

سـواء الـذين حتــقق قـتـلـهم أو الــذين لم يـتـحـقق
مـوتهم ال يقلون عن ثـالثمائة شخص  مع أنه
لم يُــــقـــتل مـن األرمن غــــيـــر مــــائـــة وعــــشـــرين
شـخــصـاً أكــثـرهم قــتـلــوا مـحـاربــ يـطــلـقـون
الـرصــاص عـلـى الـبــولـيـس أو األهـالى  فــتُـرد

الرمية إليهم فيقتلون ويقتلون .
وها هـى الفـتـنـة قـد سـكنت  والـتـحـقـيـقات
التـزال جــاريـة مــجـراهــا بـغـايــة الـدقــة  ويـظن
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الــكــثــيــرون أن احلـكــومــة ســتــصل إلـى مــعــرفـة
ـدبـر لـهـذه الـفـتـنـة من غـيـر احملـرض األصـلى وا
األرمن  كــمـا أنــهــا قـبــضت عــلى الـكــثــيـر من
زعــمـاء الــثـورة وضــبــطت جـمــلــة من أوراقـهم

السرية التى اهتدت منها إلى أشياء ذات بال .
وقــد بـــطــلـت احلــركـــات الــدمـــويـــة فى هــذا
األسبوع بالـكلية  وخرج األرمن من الكنائس
حيث أخذ الكـثير منـهم يشتغـلون فى متاجرهم
ــئـــات مـن اخلــدم الـــذين وحــرفـــهـم  ولــكـن ا
طردهم الذوات واألعيان من بيوتهم مخافة أن
يكـونوا قد أوعـز إليهم بـشر أصبـحوا من الهُمَّل
ـتشـردين ال مأوى لـهم وال صنـاعة  وقـد جلأ ا
أكـــــثــــــرهم إلـى الـــــكـــــنــــــائس  وهـم إلى اآلن
يُــحــاولــون أن ال يـخــرجــوا مــنــهـا لــعــلــمـهم أن
وجـودهم عـلى هذه الـصفـة كمـسـتأمـن يُـحرك
علـيهم عـواطف األغنيـاء من طائفـتهم  ولكن
ا يُؤخذ من ذلك أن طائفة هيهات هيهات . وإ
األرمن قــد أحلـقت بــهـا ضـرراً  ال جتــد سـلـوته
فى جـمـعـيـة أرمن لـونـدرة  وال فى رسـو سفن
اإلنــكـــلــيـــز بــالـــقـــرب من الــدردنـــيل  وال فى

طالب األرمنية لو صُدق عليها . ا
هـذا  وقــد عــلــمت أن الــسـفــراء ودولــتــلـو
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ســعـــيــد بـــاشــا يُـــوالــون االجــتـــمــاع فـى نــظــارة
اخلــارجــيــة تــارة ولــدى الــســفــيــر الــفــرنــســاوى

أخرى.
ويُــنـتـظـر أن يـتم االتـفـاق قــريـبـاً عـلى نـتـيـجـة
تـــتــســاهـل فــيــهـــا الــدول الــثـالث كــثــيــراً  ألن

السـفراء قـد أقـروا جمـيعـاً علـى مبـدأ التـعديل 
ذكرة بعـد أن كان سـفيـر إنكـلتـرا ملـحاً بـقبـول ا
الـدولـيــة بـرمـتــهـا . والـفــضل فى األنـة عــريـكـة
الـدولة اإلنكـليزيـة للحـادثة األرمنيـة التى جرت
فى دار الـسـعـادة  فـإنـهـا كـانت كـمـفـتـاح لـباب

غلق الذى كان بيننا وب اإلنكليز  اإلشكال ا
ويرجح الواقـفون على احلـقائق هـنا  أن الباب
العالى ال يغـ فى االتفاقيـة اجلديدة  حيث ال
س بـوجه مـن الـوجـوه سـلـطـة مـوالنـا اخلـلـيـفـة
األعــظم الــشـرعــيــة  وال تــخـتــلف كــثــيـراً عن
شـروع الذى عـرضه دولتـلو سـعيـد باشـا وزير ا
اخلـارجيـة عـلى السـفراء فى عـهـد وزارة دولتـلو

جواد باشا .
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نـشرت جـريـدة الپيه ( الـسالم ) الـفـرنسـاوية
الشـهيرة فصالً حتت عـنوان  « حوادث الشرق »

قد أحببنا تعريبه إفادة للقراء وهو :
حدثت مـنـذ أيام فى عـاصـمة تـركيـا حوادث
عظـيـمة اخلـطـر للـغـايـة  فقـد حتـرك فيـهـا شعب
كـان مالزماً لـلسكـون  فأخـطرت الـشرطة إلى
التداخل  وجـرى الدم غزيراً وامتألت شوارع
األستانة بأشالء القتلى واستيقظ روح التعصب
الــذى كـان نـائـمـاً مـنــذ أجـيـال وذبح األرمـنـيـون
واألتــراك بـــعــضـــهم بــعـــضــاً بـــشــدة لم يُـــســمع
بنـظيـرها وتـال القـتل القـتل بـشراسـة هائـلة من

الفريـق  أمـا اليـوم  فقـد عاد األمن مـؤقتاً 
لــكـنـه وإن يـكـن قــد امـتــنع إطـالق الــبـنــادق فى
الشـوارع  فاخلـواطـر التزال مـتـهيـجـة وستـبقى
كـــذلك طــــويالً  وقــــد ارتـــفع بــــعـــده جــــئـــيـــر

ذبوح أعوال األرامل واأليتام . ا
أمـا اآلن  فهل انـتهى كل شئ ? . ال  . ثم
وتى دُفـنوا واجلـرحى سيـشفون  أو ال . فـإن ا
وتـون ولـكن نـتـائج هـذا الـعمـل سيـشـعـر بـها
إلى زمــان بـــعــيــد  وذلك ألن الـــذين حُــبــســوا
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ا أُفرج عن احتياطيـاً يبلغون األلـف عداً  ور
ن ثــبــتت بــراءتـهم  وأمــا الــبــاقـون نــصــفــهم 
فـسـيـذهـبـون إلى أقـصى الـسـجـون يُـفـكرون فى
واعد احلكومة اإلنكليزية . قدر ما جتب الثقة 
عـــــلى أنـه ال يُــــوجـــــد اآلن ظـل ريب فى أن
إنكلـترا هى السبـب األصلى الوحيـد فى الهياج
ــاضى . وهى الـتى الـذى حـدث يــوم اإلثـنـ ا
مــــنـــذ ثالث ســـنـــ تُـــؤثــــر عـــلى أفـــكـــار أرمن
الـــواليــات وحتـــضُّــهم عـــلى الـــثــورة بـــواســطــة
جمـعـياتـها الـديـنيـة . وهى التـى هيـأت مظـاهرة
٣٠ ســبــتـمــبــر . وهـى الـتـى أوردت األســلــحـة
للثائـرين. وهى التى أرسلت رجالها إلى محل
الواقعة  لينظـروا كيف يكون إنفاذ تعليماتها.
وهى أيــــضــــاً الــــتى وعــــدت األرمن الــــواهــــنى
العـزائم بـاسـتـقـدام أسـطولـهـا وإدخـاله الـبـوغاز
يـــوم اإلثـــنـــ لـــتـــمـــدهـم بـــإطالق مـــدافـــعـــهـــا

األرمستونية .
ـــســاكـــ من ومـن األسف أن الـــشــيـــالـــ ا
األرمن صـدقـوا مـواعـيـد مـلـكـة ومـواعـيـد كـبـير

ان أمـام الدنيا بأسرها  وزراء  وقف فى البر
وكـأنه كان يقـول لهم تـقدموا فـنحن نـنصركم.
وها هم  قـد تقدموا ببـسالة وضحوا أرواحهم
واألسطول اإلنـكليزى بـقى فى بزيكـا أو غيرها
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ــدافع الـكـروبـيـة . راسـيـاً فـى أمـان بـعـيـداً عن ا
والتربيالت العثمانية .

عــــافــــاك الــــلَّه  يــــا قــــره بت « أول رايت »
اســتــحـســان إنــكـلــيــزى يـا نــيــشـان أحــســنت يـا

أوهــانس يــا أبــطــال الــشـيــالــ فى األســتــانـة 
فـإنكم عـملـتم عمالً عـظيـماً وإنـكلـترا مـسرورة

منكم .
ال جرم أن دمـكم قـد خـضب واألسواق بال
فـــائــدة ; إذ أن هـــذا الــيــوم لـــيس الـــيــوم الــذى
تسـتطـيعـون فيه أن تـستعـيدوا إمـارتكم األرمـنية
التى يـحـلم بـهـا بطـريـقـكم  وتُـريد إنـكـلـترا أن
تــســتــخــدمــهــا كــحــاجــز حــصــ عــلى حــدود
روسـيـا ولـكـن أمـا كـفـاكم فـخــراً بـأن تُـقـاتـلـوا
لـكة ڤكـتوريا إن لم وتمـوتوا فى سبـيل جاللة ا
تـكـونـوا راض بـهـذه الـنـتـيـجة  فالشـك إنكم

لقوم يستحيل إرضاؤكم .
ومهـمـا يـكن من األمر  فـإنـكـلتـرا مـسرورة
وأن السـيـر فـيـلـيب كـرى سـفـيـرهـا الشـريف فى
األسـتـانـة يـهـضم بـكل راحـة بـيـفـتـيكـه الشـريف

ــا أنه خـــاف من أصــواتـــكم أن تــبـــلغ إلــيه  و
فتزعج هضـمه الشريف أمر بأن تقفل أبوابه فى

وجـوه إخــوانــكم الــذين طــاردهم الــبــولـيس 
فظنوا أن الضيـافة اإلنكليزية إن لم تنلهم الظفر
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أنالتهم السالمة .
يـــا عـــجـــبــاً  أكـــان ذلك جـــزاء مـــا ابـــتــدأ
تـتـعـلـمون الـلـغـة اإلنـكـلـيزيـة  لـتـسـلـفـوا بذلك
شـكـركـم لـلـمـنــقـذة الـعـظــمى الـتى ظـنــنـتـمـوهـا
ـستـقـبل ?  فـيا لـألسف  كيف تُـنـقـذكم فى ا
تالعبت بكـم وكيف استخـدمتكم لـتزعج بكم

احلكومة العثمانية ال ألكثر ?
وعـبــثـاً  نـاداكم أصـدقـاؤكم « احـذروا وال
تصـدقوا ما يُقـال لكم  فإن إنـكلترا فى حـياتها
لم تــنــصــر أحـداً ». فــصــمـمــتم آذانــكم  ولم
تُـــريـــدوا أن تـــســمـــعـــوا . وفـــضالً عن ذلك أن
أمامـكم تاريخ الـقرن األخـيرين  لتـبصروا به
فــلم تُــريــدوا أن تـــتــبــصــروا  فــلم تــدركــوا أن
الـشـعب اإلنـكـلـيـزى شعـب جـشع ضـار جتارى
هو تمثيل الـقرطچني الـذين لم يكن لهم عهد

وال ذمة فى سبيل مطمع أو مغنم .
عــلى أن إنــكــلــتــرا الــوضــيــعــة أمــام الــقـوى
ـتـكـبـرة إزاء الـضـعــيف رمت بـكم فى سـبـيل وا
مـصاحلـها عـلى الغـول العـثمانـى  فلـما وجد
أنـفـسـكم واحـداً أمام عـشـرين تـردد  فـقالت

لــكم اذهــبـوا بال خــوف  فــأنـا وراءكم آتــيـة 
ولـــكـــنــهـــا لم تـــأتِ وخــافـت  نــعـم  خــافت
وجـبــنت وتـراجــعت بـوارجــهـا األربــعـون أمـام
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أربع بطاريات وعشرين تربيالً .
ولــو كـــانت تـــركـــيــا دولـــة كـــالــبـــرتـــغــال أو
فــنـزويال لــتـقــدم األسـطـول اإلنــكـلــيـزى كـأنه
رجل واحــــد فـى الــــهـــجــــوم . ولــــكـن األســـد
الـعــثـمـانى الـقـد كـان مع شـدة وهـنه  اليـزال
ـخـلـبه ولـذلك نـكص الـنـمـر قـادراً أن يـضـرب 

البريطانى أمام ذلك الكلب .
حادت إنـكـلـتـرا وجبـنت  وكـنـا نـعلم ذلك
فى فرنـسا من زمان بـعيد  فال تـنسوه أنـتم أيها

األرمن اهـ بحروفه



¥≤∑

…d¼UI « ¨≥ ’ ¨  ±∏πµ  dÐu² √ ≤≥ ¡UFÐ—_« ¨≤±∞π  œbŽ    

WO «dGK² « —U³š_« r¼√

لــونــدرا فى ١٤ مــنـه ـ كــتب من األســتــانــة إلى جــريــدة
التمس أن احلضرة السلطانية قبلت مبدئياً باإلصالحات .
وفـيه من األسـتـانـة ـ زاد األمل بـقـبـول جاللـة الـسـلـطان

باإلصالحات األرمنية .
وفـيـه من لـونـدرا ـ ألـقى الـسـيـر تـشـارلس ديـلك خـطـابـاً

وافق فيه على اجلالء عن مصر .
ـيا أنه وفـيه من بـطرسـبـرج ـ صـرحت جريـدة الـنـوڤوفـر
سألة يستحيل أن تسمح فـرنسا وروسيا إلنكلترا بتحويل ا

األرمنية إلى حادث عسكرى .
األســـتـــانـــة فـى ١٦ مـــنه ـ ورد عـــلـى شـــركـــة روتـــر من
األسـتـانـة أن ســعـيـد بـاشـا نـاظــر اخلـارجـيـة وسـفـراء الـدول
اتـفـقـوا عـلى تـعـديل اإلصالحـات األرمـنـيـة ومن مـقـتـضى
هــذا الــتـعــديـل أنه يُــفــوض إلى مــنــدوب مــسـيــحـى إجـراء
اإلصالحـات  وينـتـظـر أن يُصـادق جاللـة الـسلـطـان على

ذلك قريباً .
تزداد الـشكوى فى كـريت من مُماطـالت احلكومـة فيها

 وقد قام أعيانها يطلبون إعادة الوفاق الكريتى .
بطـرسـبـورج فـيه ـ أن اجلـرائـد الـروسـية تُـظـهـر إلنـكـلـترا

سألة األرمنية . العداوة الشديدة فى ا
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نشـرت جـريـدة ( الـنـوڤل رڤـيو ) لـصـاحـبـتـها
الكاتبة السـياسية الطائرة الصيت مدام چولييت
آدم مــقـالــة حتت هــذا الـعــنـوان  بــقـلم حــضـرة
وطــنــيـنــا األديب مــصــطـفى أفــنــدى كــامل هـذا

تعريبها :
ال يوجد أمـر سياسى أو اجتماعى  وال أى
حـادث يـسـتــلـفت أنـظـار أوربــا أكـثـر من حـركـة

األفـــكــار اإلسالمــيــة فـى الــســاعــة احلــاضــرة 
ــان كـافــة مـتــحــدو الـفــكـر  ال فــأصـحــاب اإل
يتحدثون فى اجملتمعات العامة واخلاصة إال عن
إنـــكـــلــــتـــرا واإلسالم وجـــرائـــدنـــا اإلفـــريـــقـــيـــة
واألسـيـويـة مـوافـقـة لـلـرأى الـعـام  ال تـمل من
إظـهـار دالئل عـداء بـريـطـانـيـا الـعـظـمى لـلـدولـة
العلية واخلالفـة . وكل هذه األمة العظيمة التى
ال يـقل عـدد مـجـمـوعـهـا فى كـافـة األقـطـار عن
ثالثـمائـة مـلـيون من األنـفس أصـبـحت معـتـقدة
كـمال االعـتقـاد أن إنكـلـترا هى اخلـصم الوحـيد

األبدى خصم األمس واليوم وغداً .
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وإن إنـكـلـتـرا لم يُكـشف عـنـهـا الـقـناع  وال
عن مــقــاصــدهــا وأغـراضــهــا كــشــفــاً تــامـاً قــبل
حوادث أرمـيـنيـا  ولـكن منـذ عـاملت حـكـومة
لكة وجـرائد اإلنكـليز الدولـة العثـمانية جاللـة ا
عـاملة الـعنـيفـة بسبب أرمـينـيا أخـذ العالم هـذه ا

اإلسالمى يتيقظ ويُدرك .
ــسـلــمـ فى الــهـنـد وتــرى حـركــة خـواطـر ا
نفـسها وهى البقـعة اإلنكلـيزية ليـست بأقل منها

فى غيرها .
ولـــقــد اتـــفـق لى أن قـــابـــلت مـــنـــذ شــهـــرين
اً بكل ماجريات إنكليزياً « متبصراً معتدالً » عا
األمـور فـى الـهــنــد  تـرجـم لى مــقـالــة ظــهـرت
ـاضـى فى جـريـدة مـدارس بـتـاريخ ٢٥ يــونـيـو ا
األهــلــيــة (شــمس األخــبـار )  تــظــهــر بــأجـلى
ـنـهجـية برهـان كنـه حركـة اخلواطـر اإلسالمـية ا

ضد إنكلترا فى الهند كلها .
فـلــقـد قـالـت هـذه اجلــريـدة بـعــد أن شـرحت
دســائس إنــكــلــتــرا فى أرمــيــنــيــا مــا مــعــنـاه « إن
اإلنكـليـز يحـرضون األرمن فى هـذه األيام ضد
ـسـلمـ كل أنواع تركـيا  ويـوجـدون خللـيـفة ا
شـاكل غـير مـفـتكـرين فى نـتائج الـصعـوبـات وا
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* الصحيح : اإلنكليزية.
** الصحيح : هدوئنا.

أعـمـالـهم  فـمـاذا يـبـتـغـون ? أحـربـاً ديـنـيـة ? .
فلـيـعـلنـوهـا لـنـا حتى تـسـيل دمـاؤهم ودمـاؤنا 
ــوت األحــمــر دون رؤيـة ألنــنــا نُــفـضـل رؤيــة ا
تقـويض أركـان اخلالفـة » اهـ . فلـيحـكم الـقراء
عـلى مـثل هذا احلـنق  وهـذه الـلهـجـة الشـديدة

من أناس محكوم بالسطوة اإلنكليزة* .
ولـيس بــالــغـريب إذا كــان مــسـلــمـو األرض

جميعاً مـتهيج ضـد إنكلترا ساخـط عليها 
فـإننا لـسنا مـتعصـب وال كارهـ ألوروبا . إننا
ــدنــيــة حق قــدرهــا  ونُــريـد أن نُــقــدر فــوائــد ا
نسـتفـيد مـنهـا  ولكن ال يسـتطـيع أحد أن يُـنكر
علينا أن إنكـلترا تدعونا لـلهيجان كل يوم وإلى
اخلروج من دائرة هدونا ** وسكينتنا إلى احلدة
حتى احـتجـنا إلى كـنوز من الـصبـر واجللـد كيال

ظهر العدوان . تظهرنا 
إال أن سـيــاسـة إنـكـلــتـرا خلـطـرة عــلـيـهـا ومن
الصـعب تـصور أنـهـا ال ترى ذاك اخلـطـر . فهال
يـحــسب رجـال الــسـيــاسـة اإلنــكـلـيــزيـة حــسـابـاً
ـؤمـنـ فى الـعالم لـلـنـفوذ األدبـى الذى ألمـيـر ا

اإلسالمى .



¥≥±

هل جـهـلـوا أن فى اسـتـطـاعة الـسـلـطـان عـبد
ـسلمـ على بـريطـانيا فى احلمـيد أن يـقيم كل ا
مـسـتـعـمـراتـهـا نـفسـهـا ? إنـنـا لـسـنـا نُـقـدم لـلـقراء
بـرهـانـاً أكـثر مـن سلـطـة الـسـلـطـان الـعـظـيـمة فى
حوادث ثورة ( سيباى ) الشهيرة التى لم تخمد
ـرحـوم الـسـلـطـان عـبد نـارهـا إال بـأمـر أصـدره ا
ـسـلـمى الـهـنــد  يـأمـرهم فـيه بـكف كل اجملــيـد 
ـلـكـة فـيـكـتـوريـا مـقـاومـة ضـد حـكـومـة جاللـة ا

حليفته فى القرم .
ولـنـذكر الـقـراء أيـضـاً بـأن أعـظم فشـل ( ناله
عــرابى ) هـو من إعالن جـاللـة الـســلـطــان عـبـد
احلـــمــيــد عــصــيــانـه  حــيث كــان صــدور ذلك
اإلعالن فى خامس شهر سبتمبر سنة ١٨٨٢ ;
أى قبل حدوث واقعة التل الكبير بثمانية أيام .
وفى هـــذا اإلعالن الـــذى صــدر بـــعــصـــيــان
عرابـــى سـمـــى جاللـــة الـسلـطـــان إنكـلتــــرا

« بـالـصديـقـة الـدائـمة لـلـحـكـومـة العـثـمـانـية » 
فـكــان ذلك من أكــبـر أســبـاب تــثـبــيط هـمم كل

اجلنود الثائرة .
وهـا قـد زال اليـوم عن الـسـيـاسـة اإلنكـلـيـزية
غشـاؤها  فـأصبحت بـريطـانيـا ال تمـلق الدولة
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العليـة  وال تدعى بأنهـا صديقة الـسلطان تلك
الـدعـوى الـعـتيـقـة . بل أخـذت تُـجاهـر بـالـعداء
ضــده ورجـال ســيـاسـتــهـا  يــحـرضـون األرمن
ويشجعـونهم على العـصيان علـناً  ويحرشون
سلم ويهيجونهم  ثم يُنادون بالتعصب . ا
ـسـتـر غالدسـتـون الـذى ال يـعـنـيه اآلن أن وا
يُـدافع عن حزبه وال يـكلف نـفسـه كلـمة واحدة
فى هـذا الـشـأن  نـراه يُـدافع عن األرمـن بـغـيرة
ــثــال  وهـــو مع ذلك يــتـــجــاســر عــلى نــادرة ا
االدعـــاء  بـــأنه ال يـــقـــصـــد غــيـــر الـــدفـــاع عن
اإلنـسـانـيـة  وأن لـيس لــديه حتـزب يـدفـعه ضـد
األتراك  ولـكى يغشى عـلى األبصـار يقول إنه
سـلمـ لدافع عن سـيحـيون عـلى ا لـو تعـدى ا

عتدين عليهم . هؤالء ضد ا
ـاذا  لم نـر هـذا الـرجل احلـر لـيت شـعـرى  
واخلطـيب صاحب الـشعائـر واإلحسـاس يُحقق
أقـواله اجلـمـيلـة ? فـهـا هم البـلـغـاريون يـذبـحون
ـسـلـمـ علـى احلدود الـتـركـيـة بـفـظـائع أثـبـتـها ا
الــتـيــمس نــفـسه  فــمـا بــالك يـا غالدســتـون ال

سلم كما دافعت عن األرمن . تُدافع عن ا
ــســتــر وإنى أتــســاءل  مــاذا يــفــتــكــر اآلن ا
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ــــذابح الـــتى غالدســــتـــون وأحـــبــــاؤه فى أمـــر ا
اقــتـرفـتـهـا أيــدى األرمن فى عـاصـمـة الــسـلـطـنـة
الـعـثمـانـية نـفـسهـا ? أفى اسـتطـاعتـهم أن يـدعوا
بـأن الـصـدفـة « ال شئ غـيـر الـصـدفـة » هى الـتى

أهدت األرمن راية وأسلحة إنكليزية ? .
إال أن حتــزب اإلنــكـــلــيــز وتـــعــصـــبــهم ضــد
ـسـلـمــ أمـر ال يـسـتـطــيع أحـد إنـكـاره  وقـد ا
أثبتته حوادث عـديدة  وليس العداء فيها يقف
عــنـد حــد تـشــجـيـع األرمن ضـد الــبـاب الــعـالى
فـقط بل أيضـاً هو حاصـل فى تهيـيج وحتريش

سلم أنفسهم . ا
وإن لإلنـكلـيـز فى مصـر كمـا لـهم فى غيـرها
جــرائــد يــنــقــدونـهــا أجــرة عــلى مــطــاعــنـهــا فى
ـسـلــمـ بـأشـد لـهـجـة  وهى مع الـسـلـطـان وا

ـتـعـصـبـ » دائـماً  ـسـلمـ « بـا ذلك تُـسـمى ا
ــســـلــمـــون وإن كــان دعــوة وأى عـــمل يــأتـــيه ا
للواجبات واآلداب يعـتبره اإلنكليز عنواناً على
الــتـــعــصب إلـخ ... ولــقــد أحـــدثــوا فى جــدة
مـعــركـة جُـرح فـيـهـا قـنـاصل إنـكـلـتـرا والـروسـيـا

وفرنسا .
ـعـركة وال يـجـهل أحـد فى الـشـرق أن هـذه ا
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دبـرهـا اإلنكـلـيـز  ليـثـيروا فى الـروسـيا وفـرنـسا
عواطف السخط على تـركيا  وليحملوا هات

ــســئــلــة الــدولـــتــ عــلى زيـــادة الــتــداخل فـى ا
األرمـنيـة  ألنه يـلزم أن يـكون بـلـيداً جـداً حتى
يــظن أن الـــتــوافق بـــ مــعــركـــة جــدة وتــداخل
الــدول الـثـالث فى مــسـئــلــة أرمــيـنــيــا من بــنـات

الصدفة .
وإن كل حركات اإلنكليز ضد الدولة العلية
ـســلــمـون جــمــيـعــاً فى أنــحـاء عـلــمــهـا الــيــوم ا
األرض وأصـبح احلـنق من هـذه األمـة عـلـيهم
شديداً  ولكن هال يجب أن نتساءل تلقاء هذه
احلـالـة . أى خــطـة تـخـتـارهـا الــروسـيـا وفـرنـسـا
أيــتـبــعــان مـثل إنــكـلــتـرا ويُــعـلــنـان احلــرب عـلى

ستحيل . اإلسالم ? كال إن هذا 
وإن الشـرقيـ عمـوماً يـوافقـوننى عـلى ظنى
بـأن دولــتـ كـروســيـا وفـرنـســا يـدل مـاضــيـهـمـا
وحـاضـرهـمـا عـلى عـدم حتزبـهـمـا ضـدنـا وعلى

مـيلـهما لـنا  ال تـغيـران سيـاستـهمـا التـقلـيدية 
حيث تخدمان بالـثبات عليها صاحلهما وصالح

السالم العام .
فـــيــجـب عــلـــيـــهــمـــا إذن أن ال حتـــذوا حــذو
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إنــكــلــتـرا وإن ســيــاســيــ مـاهــرين كــهــانــوتـو
ولـوبـانـوڤ ال يُمـكـنـهمـا أبـداً تـرك هذه الـفـرصة
تضيع دون أن تـقويا احـترام بالدهما ونـفوذهما
فـى الــشــرق  وأنه يــكــفـى الــعــمل ضــد رغــبــة
سلم ونيل ثقتهم . إنكلترا لتسك خواطر ا
فـــعـــلى الــروســـيـــا إذن إجـــراء اإلصالحــات
بـالـسـلم والـوداد مع الـتـركـيـة والـسـعى لـتـحـريـر
سلمون أبداً أمر احتاللها مصر التى ال يغـفر ا
وتـرك إنـكـلـتـرا تُالقى وحـدهـا نـتـائج سـيـاسـتـهـا
الـعـدائـيـة لإلسالم  إال أن الـفـرصـة جـمـيـلـة ال
يـصح إغـفـالـهـا حـيث انـتـهـازها يـجـب لـيتـحـقق
الـسالم الـعـام إال إلنـكــلـتـرا أهـ . بـحـروفه بـعـد

حذف يسير .
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سـألة األرمـنية بشـرتنـا األخبـار البـرقيـة بحسـم ا
عـلى وجه مــوافق لـصــوالح الـدولــة الـعــلـيــة وغـيـر
مــجـــحف بــحـــقــوق اإلنــســـانــيــة وبـــقــبــول الــذات
الشَّـاهـانـية ـ صـانـهـا رب البـريـة ـ ببـعض اقـتـراحات
ـوافقة لـلنـظامـات احلكمـية  فـسُرَّ من هذا الدول ا
الوفـاق كل وطـنى مُحب لـلـدولة . كـما تـكدر كل
ــاذق مــنـافـق يُــحــاول وقـوع اخلـالف بــ الــدولـة

والرعية .
ـنظمـة أخيراً أمـا أهم شروط الالئـحة األرمنـية ا
ـا هــو تـعــيـ مـنــدوب مـسـيــحى من قــبل الـدولـة إ
ألجل مالحظة األحكام ومراقبة احلكام ونشر راية

ـسـاواة بــ األ . وكل هـذا  األمن والــنـظــام وا
لعمـرى من رغائب جاللة مـوالنا اخللـيفة الذى لم
يـــكـن من هـــمه إال بث هـــذا الـــروح بـــ الـــتـــبـــعـــة
ؤلفة من شعوب وملل مختلفة ومن ثم العثمانيـة ا
ـهمة لم فـإن تعـي مـندوب مسـيحى لـلقـيام بـهذه ا
ــبــتــكــرات . بل من األمــور الــتى ســبق يــكن من ا
إجـرائــهــا  ألن عـدداً عــظـيــمـاً بــ أركـان الــدولـة
سيحي األمناء اخمللص للملَّة وكبار رجالها من ا

والوطن .
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ولــيس لــدى الــدولــة من فــرق بــ الــرجـال إال
ـذهب واجلـنـسـيـة . بـالـعـقل والـتـدبــيـر  ولـيس بـا
وإلـيـك شـاهـداً وجـود لـفـيف من األرمن فى دوائـر

الــبـاب الـعــالى واسـتالمــهم أهم أشـغــال الـدولـة 
وهـــذا لـــعــمـــر احلق  ألعـــظم بـــرهــان عـــلى حب
الــدولــة لـلــمــسـاواة بــ الــرعـيــة بــغـيــر تــمـيــيـز وال
تــفــضــيل وإذا ألــقــيت نــظــرة عــلـى دوائــر نــظـارة
اخلــارجـــيــة رأيت مـــيــئــات * من نُــخـــبــة الـــكــتــاب
ـــأمـــورين قــــائـــمـــ بـــأعـــمـــالـــهــــا وكـــلـــهم من وا
ــسـيــحـيــ ثم إذا فــتـشت فى دوائــر الـســفـارات ا
سـيـحـي  بل إذا الـعثـمـانـية وجـدتـها مـؤلـفـة من ا
ــالـيــة رأيت أن الـقــابـضــ عـلى نــقـبـتُ فى دوائـر ا
سيـحي . فـماذا يُريـد النصـارى أكثر زمامهـا من ا
مـن هــذه ? وفى يــدهم أهـم مــهــام الــدولــة  وهم
ـراكـز من حـقـوقيـة ومـلـكـية الـقـابضـون عـلى أهم ا
سـلم  وما وماليـة ما عدا الـعسكـرية فإنهـا من ا
ذلك إال لكـون اجليش الـعثـمـانى لم يتـكوَّن إال من
لَّل من مدخل فى دوائره. سلم وليس لسائر ا ا
ـســيـحـيــ فى فـرق اجلـيش أمـا عـدم انــخـراط ا
العـثمـانى  فـلم يكن إال من قـبيل االمـتيـاز  وليس
من قــبـيل إحــرامـهم من احلــقـوق  ألن الــقـيـام فى

ـا هو من واجـبات كل عـثمانى  اخلـدمة اجلـندية إ
غـيــر أن الـذات الـشَّــاهـانـيـة قــد اسـتـحــسـنت إعـفـاء

* مئات.
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الـنـصـارى من هـذه اخلدمـة  وكـلـفـتـهم بـدفع بدل
عـسكـرى يقـوم مقـامهـا . وعلى هـذا باتت حـقوق
ـــســـيـــحى فى اجلـــنـــديـــة واحــدة  ألن ـــســـلم وا ا
ـسـيـحى وإن يـكن غيـر مُـكـلف حلـمل السالح إال ا
أنه مـجـبـور بـدفع األمـوال الـعـظـيـمـة لـلـقـيـام بـنـفـقة
ـمالك احملـروسة جـملة اجلـيش على أنه يـوجد فى ا
تازة فـى إدارتها الـداخليـة  فيـنخرط فى واليـات 
ســلك جــنــديــتــهــا كل اآلهــلــ بــقـطـع الــنـظــر عن
جــنـسـيــتـهم ومـذاهــبـهم  وهى كــالـبـلــغـار ومـصـر
ـا ولـبــنـان وغـيـرهــا من الـواليـات فى الــبـلـقـان . و
كانت أرمـيـنيـا مـؤلفـة من شـعـوب مخـتـلفه كـحـجر
عــثـرة فى وجه الــدولــة  فـوقـع فـيــهـا مـن الـقالقل
والـف مـا يجـعل الدولـة أن تهـتم بتـنظـيم أحكـامها
عــلى نُـسق مـرتـب  فـاسـتـخــلـصت من نـظــامـاتـهـا
فـذلـكـة  وعـرضـتـهـا عـلى سـبـيل اإلخالص عـلى

الـدول . فظنت تلك الـدول أن ذلك من ضعفها 
فأخذت تـقتـرح على الـدولة أموراً مـا أنزل الـلَّه بها
من سـلـطـان  فـنـفـرت الـدولـة من هـذا الـفـضول
واعتبرته ضـرباً من السيطـرة فاغتنمت إنـكلترا هذه
الــفــرصــة وأخــذت فى إلــقـاء ســمــوم الــفــســاد بـ

الــدولـة والــرعـيـة  حــتى كــاد أن يـتـكــوَّن من هـذه
ـفـاسـد ثـورة أهـليـة غـيـر أن حـكـمـة جاللـة مـوالنا ا

اخلـلـيـفـة قـد جـعـلت لـلـمـفـاسـد اإلنـكـلـيـزيـة حداً 
فأمـرت بتحـوير الئـحة الـدول وتطبـيقـها على وجه
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مـوافق للـعـدالة والـنظـامات والـقوانـ األساسـية 
فـــتـم ذلك بـــأســــرع آن  وعُـــرضت عــــلى الـــدول
ـــنــة من جـــمــلــة فــاســـتــحــســـنــتــهـــا وعــدت هــذه ا
اإلحــســـانــات اخلـــاقــانـــيــة الـــتى طــار صـــيــتـــهــا فى
. وعمت مـنافعها الـثقل  ففرح األرمن اخلافق
لهذا اإلنعـام الغير مـنتظر* وندمـوا على ما أظهروه
ـقـرون بـالــقـحـة  وقـدمــوا عـريـضـة من الـعـقــوق ا
العـبـودية جلاللـة اخلـليـفـة عن يـد غبـطـة بطـريـركهم
مُـعربة عن شـدة تعلقـهم بالعـرش احلميـدى العظيم
وإظـهـار األسف عــمـا ظـهـر من بــعض الـرعـاع من

ـتــطـرفـة وطــلب الـعــفـو عــمـا فـرط  ــظـاهــرات ا ا
فأمـرت ـ أيدها اللَّه ـ بإشعار غـبطة البطريرك رئيس
ــلَّـة األرمــنــيــة عن رضى الــذات الــشــاهــانـيــة عن ا

األرمـن وســمـــاحــهـــا عــمـــا فــرط . وعـــلى هــذا 
ــسـألــة األرمــنــيــة عــلى وجه مــطــابق انــحــسـمـت ا
لــلـعــدالـة  وضـج أهل األسـتــانـة بــالـدعــاء جلاللـة
مـوالنـا اخلـلـيــفـة من فى عـهــده صـارت الـرعـيـة فى
أرغد الـنعم وبـات الذئب راتـعـاً مع الغـنم . احفظ
ـة ورجـالــهـا الـكـرام إلى الـلـهـم تـلك الـذات الـكــر

منتهى الدوران .

نتظر. * الصحيح : غير ا
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* الصحيح : غير .
** الصحيح : شئون.
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هاجت اجلرائد الـنمساوية اآلن وسنت أقالمها وفوقت
سهامها زجراً وتعنيفـاً وتبكيتاً وتوبيخاً لـلحكومة البريتانية
عـلى أفعـالـها الـسـيئـة القـبـيحـة  حـتى أفضى حـالـها الـشاذ
الــغـيـر*  الالئـق أن تـتــداخل فى شـؤون** الـدولــة الـعــلـيـة
ـؤيـدة فى ظل مـليـكـهـا الـعادل الـذى له األيـادى الـبـيـضاء ا
على هؤالء اإلنكلـيز الذين ال يراعون للبالد حقوقاً  وال
يـتـذكرون مـا صنـعـته معـهم الـدولة الـعلـيـة من اإلحسـانات
الـتى عــمــتـهـم واآلن يـتــعــامـون عن هــذا كــله  قــاتل الـلَّه

اللؤم.
قــالت جـــرائــد الــنـــمــســـا ال نُــوجه لـــومــنــا إلـى الــدولــة
اإلنكليزية  فإنـها وجدت غنيمة سائغة وال مُنازع لها وال
مُشارك فيها  فتمادت فى غيها  وقالت ساغ لنا الشراب
ـاء الـفـرات  وال تـبــصـر أن عـلـيـهـا وكـنـا قـبالً  نـغـص بـا
مراقب ينظرون أفعالها الشنعاء  فيأخذونها فى وقت من
األوقـات الـنــاعـمـة الــبـال فـيـهــا  أخـذ عـزيـز مــقـتـدر عـلى

لؤمها.
بل اللوم كل الـلوم على دول أوربـا التى نامت فى أول
الزمن  وأمهـلت اإلنكـليز تـرعى وال ترعـوى عن بُهتـانها
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ـــلــوك وزورهـــا الـــذى أداهـــا ألن تـــتـــداخل فـى إعـــمـــال ا
والــسالطـ مع عـلـمـهـا الــيـقـ أن هـذا ازدراء بـحق أوربـا
وأهلهـا السـياسيـ الذين شهـد لهم الكل بـحسن التـدبير
ولـكن شـمـوخ دولـة االحـتالل وغـطـرسـتـها أدبـاهـا إلى أن
ا تفعل ميزت نفسها بحقوق من ب الدول  وال تُبالى 
وظـنت أن اجلـو خاللــهـا  فـبـاضت وفــقـست  قـاتل الـلَّه

اللؤم .
وإذا قالت الدولـة احملتلـة إنا أشـعلنـا نار األرمن وأيقـظنا
خـامــد الـفـ وطـلـبــنـا اإلصالح لألرمن  وانـتــصـرنـا لـهم
ألنهم مثـلنا مـسيحـيون  فوجب األخـذ بساعدهـم فنقول

لـهـا عـذرك هذا أقـبح من الـذنب الـذى ارتـكبـته بـسـبـبهم 
فإن دول أوربا جـميعها مسيحيـون  فلماذا لم يفعلوا مثل
ما فـعلت  ما هذا إال حلسن أخالقـهم وعدم جترئهم على
مــا ال يــلــيق كـمــا فــعــلت  وأنت الــنـادمــة عــلى مــا جـنت

يداك.
ونخص من دول أوربا دولـة الروسيا الـتى أخذت على
سـيحـي  فـكانت هى أولى بـأن تُسـاعد عاتـقهـا حمـايـة ا
األرمن عـلى أفــعـالـهم الــقـبـيـحـة الــعـائـدة بـالــويل والـثـبـور
عـلـيهم وعـلى من حـرضهم  ولـكن روسيـا دولـة ال يُنـكر
أحـد حـسـن مـسـاعـيـهـا وشـهـرة فــضـلـهـا  فـلـو عـلـمت أن
لهـؤالء الثوروي حقاً  لـقامت بناصرهم من أول األمر

ولكن قاتل اللَّه اللؤم .
فثبت من هذه األدلة إقـامة البرهان عـلى أن اإلنكليز ال
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يُريدون إال فـساداً فى األرض وعتـواً كبيـراً  ولكنهم ولم
يـدروا العـواقب ولم يـنـظروا ألفـعـالـهم الشـاذة نـظـر منـتـقد
عـلى نـفـسه لـيُــرجـعـهـا عن غـيــهـا  فـضـلت وأخـطـأت فى
سـيرها وفـعل العاقل يـصان عن ذلك كله  فـينتج الـقياس

إنهم مجردون من العقل ال كما يزعمون .
ونـــوَّجه الـــلـــوم ثــانـــيـــة عـــلى دول أوربـــا الـــتى لـم تــرد
جـمـاحهم من أول وهـلة  لـيـتيـقظـوا وليـعـلمـوا أن علـيهم

رُقبـاء ولهم قُـرنـاء  بل سكـنت عنـهم وتركـتهم بال راع 
نعهم وال رادع وال عقل رحون حيث يشاؤن * الزاجر 

يزون به النفع من الضرر خللق اللَّه .
مع إن الدول لو سلكت مـعها سبيل الـقسوة ألصبحت
إنـكلـترا اسمـاً علـى غير مُـسمـى  وعرفت حـدودها وقدر
نـفـسـهـا  وقـدر بـاقى الـدول العـظـام كـمـا فـعـلـوا مـعـها فى
مـسـألـة الـصـ والـيـابـان  فـإنـهـا لـوال هـذه األفـعـال ونـظـر
ـا حتولت عن الـكبر ـؤاخذة  و الدول لـها بـع الـسوء وا

والـتـيه والـضالل إلى طـريق احلق الـقـو  ولـكن هـكذا 
ا قضاه اللَّه إال بأمره  ومن لم يكن له قدر فكان وال راد 
زاجـر من نـفسه زجـرته األيـام وأوقعـته فى مـهـاوى الهالك

فأصـبح يـندم وألن سـاعة مـنـدم وعاقـبة الـظـلم الوخـامة 
ا يرضيه . وفق  واللَّه ا

* الصحيح : يشاءون.
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ورد فى جــريــدة الــســيـــاســة االســتــعــمــاريــة
الفرنسوية ما يأتى :

يسـهُّل عـلى الـبصـيـر إذا ألـقى نظـرة عـامة أن
يتبـ الغـاية الـتى تسـعى إليـها إنكـلتـرا بإحـداثها

ـسـئـلـة األرمـنـيـة  احلـوادث فى تـركـيـا بـسـبب ا
ــا هى تـقــصـد بــذلك أن تُـنــشئ عـنــد الـنـاس وإ
اعـتقـاداً بـأنه ال يُـمكن لـتـركـيا أن تُـؤمن نـزالءها
األجانب  مع أنهم عاشوا فيها إلى اآلن بأمان
وسالم قــــبل أن يُــــوجــــد عــــمــــال اإلنــــكــــلــــيـــز
االضـطرابـات األخـيرة  عـلى أن إنـكلـتـرا تظن
أن ذلك االعتـقـاد إذا تعـمم علـى نحـو ما أرادته
سـاعدها علـى ابتالع وادى النيل  والريب أن

سئلة األرمنية . مصر كانت مولد ا
ـن يـقـولــون إن تـركـيــا لم جتن عـلى ولــسـنـا 
األرمـنيـة أقل جنـاية  ولـكن الذى يـهمـنا تبـيانه
قاومة العامـة فى مصر للسيـاسة اإلنكليزية أن ا
الـهـاضـمـة حلـقـوق تـلك األمـة هى الـتى جـعـلت
إنــكــلــتــرا تُــفــكــر فى تــعــزيــز احلــركــة األرمــنــيـة
سـئـلة واالسـتـفادة مـنـهـا  ولو لم تـوجـد هـذه ا
لك خلـلقـتـها بـكل سـهولـة  وأن اخلـبيـر قـد ال 
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نـفـسـه من الـضـحك عـنـدمـا يـرى إنـكـلـتـرا تـهب
حلمـاية األرمن بدعـوى اإلنسانـية  فى ح أن
وجودها وسـيرتهـا فى مصر مـثال الرتكاب كل
األمـور اخملـالـفـة لـلحـق والظـلم كـأشـد مـا يـكون
واخلـرق لــلــقــانـونــ الــعــام واخلـاص فـى أفـظع
مـشــاهـدة . فـهل تـتـمـكن إنـكـلـتـرا بـهـذه احلـيـلـة
اجلـديــدة من أن حتـول نـظــر أوروبـا عن مـصـر ?
فإن فازت بـهذه األمنـية أخطـأت أوروبا خطأ ال
ـاضى يُـغـتـفـر ودلـت عـلى أنـهـا لم تـسـتـفـد من ا

وال قليالً .
ومـهـما يـكن من األمـر  فـإنه قـد الح لـنا أن
الــفــرصــة مــنـاســبــة لــنــشــر بــيــان مــخــتـصــر عن
اإلجراءات الـشبيـهة باحلاضـرة التى تمـكنت بها

إنـكــلــتـرا من إنــامـة كل فــكـر مــسـتــيـقــظـاً لــهـا 
ـــــــــــــــ مـنــهـا فـى أوروبـا ومن احــتالل مــصـر
عام ١٨٨٢ علـى أن طرائق إنكـلترا لـفتح البالد
ال تــتــغــيـــر . فــأوالهــا : اإلشــفــاق واحلــنــان .

وثانيتها: الدسيسة وخاتمتها الدم .
وجاء فى جـريدة ( نيـويست ناخـر يخ دى
مــونـــيخ ) وهى ذات عالقـــة ظــاهـــرة مع بــعض
انـيـة  أن احلـوادث اجلـارية دوائـر احلـكـومـة األ
فى الـشــرق األقـصى تـنـسـاق مــسـاقـاً يـخـشى أن
يُـفــضى إلى نــزاع بـ روســيــا والـيــابـان الــدولـة
الـعظيـمة اجلـديدة  وقد كـانت هذه الـدولة جتد
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لـهــا حـلــيـفـة مـن إنـكـلــتـرا  لــو كـان اليـزال فى
وسع إنكـلـترا أن تـقوم بـسـياسـة طـويلـة األمد .
أمـا الــطـريـقـة الــتى جـرى عــلـيـهـا جــمـيع رجـال
سـيــاسـة اإلنـكــلـيـز إلـى اآلن من أنـهم يــكـلـفـون

ســواهم أن يـعــمل لــهم كل مــا يُـفــيـد بالدهم 
فـهى طـريـقـة قـد مـضى زمـانـهـا  ألن روسـيا ال

تـخاف من حـدوث نـزاع بـينـهـمـا وب إنـكـترا 
ا تمنته لتـعزيز سياستـها األسيوية  ولذلك ور
مست روسيا إنـكلتـرا هذه األيام فى موضع من
ـــقـــتل الـــقـــلب كـــثـــيـــر اإلحـــســـاس  بل هـــو ا
سئلة وستُضار إنكلتـرا عندما يفتح عليها باب ا
صرية إمـا أن تتنازل عن مركزها األعلى ب ا

الــــدول . وإمــــا أن تــــدخل فى حــــرب تــــكـــون
شديـدة األهـوال وال نرى إنـكلـتـرا تعـول على
احلــرب إال بــعـد اســتــنــفـاذ كل احلــيل وعــنــد مـا
تـــضـــطـــر إلـــيــهـــا لــلـــدفـــاع عـن نــفس اجلـــزيــرة

البريطانية .
أما اآلن  فـهى كعـادتهـا تـبحث عن آلـة لرد
الـصاعقـة عنها واتـقائهـا بها  ولـذلك تُفكر فى
الطـفة االنـضمـام إلى احملـالفـة الـثالثيـة وتُـكثـر ا
ــلـكـة الـتى هى جـدته واجملــامـلـة حلـفـيـد جاللـة ا
الـعاقـلة من حـ تـولى اللـورد سلـسبـورى زمام

احلكومة .
ولــكـنـه قــد مـضـى الــزمـان الــذى كــانت فــيه
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احملـالـفـة الـثالثـيـة تـود انـضـمـام إنـكـلـتـرا إلـيـهـا 
وجاء اليوم الذى صـارت إنكلترا فيه تسعى إلى
ـقدار ما يـسمح لها به التـقرب من تلك احملـالفة 
دستورها  غير أن الوقت فات وليس من أمنية
الــتــحــالف الــثـالثى اآلن أن تــكــون له حــلــيــفــة
يـــدخـل من أجـــلـــهـــا فـى مـــشـــاكل مـن جـــمـــيع
األشكال  بل الـسيـاسة الـتى يقتـضى بهـا اليوم
ـصالح الـدولـيـة األوربيـة هى أن تـكون جـمـاع ا
ـانيـة اخملـتلـفة ـصالح األ عاكـسـة إلنكـلتـرا وأن ا
كل االخـتالف عن مـصـالح بـريـطـانـيا سـواء فى
الـــــشــــرق األقـــــصى أو فـى وادى الــــنـــــيل . اهـ

بحروفه .

© vLÝd « ⁄ö³ « ®

WOM —_«  UŠö ùUÐ

زاحمنا الوقـت بعد ظهر أمس  فلم نتمكن
إال من نــشـر مـلـخـص هـذا الـبالغ مــتـرجـمـاً عن

اجلرائد التركـية  وقد وعدنا حضرات القراء 
أن نوافيهم اليوم بنشر صورة البالغ كما جاءت
فى اجلرائد التـركية وحـيث وقع حتريف بعض
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الــكـلــمـات فى ذكـر مــلـخص أمس  فــسـيــتـنـبه
قابلة ب ا يراه من ا القار اخلبير لتصحيحها 

مـــا نــشــرنــاه أمس ومــا نــنــشــره الــيــوم  ووفــاءً
بالوعد نأتى على صورة البالغ اليوم كما هو :
« غــــنـى عن الــــبــــيــــان أنه بــــنــــاء عــــلى اخلط
الـهمـايونى الـصادر بـتـاريخ ٢٦ شعـبان من سـنة
١٢٥٥ هجريـة فى عهد سـاكن اجلنان الـسلطان
عـبــد اجملـيـد خـان والـد جاللـة مـوالنـا الـسـلـطـان
األعــــــظم احلــــــالى  وبــــــنـــــاءً عــــــلى فــــــرمـــــان
اإلصالحات الـعالى الـصادر فى أوائل جـمادى
األخـيـرة من سـنـة ١٢٧٢  وتـطـبـيـقـاً لـلـقـوانـ
ـوظـفـ اجلـارى الـعــمل بـهـا اليــزال انـتـخــاب ا

ــأمـورين فى الـســلـطــنـة الـســنـيـة جــاريـاً عـلى وا
ـشـار حـسب الـقـواعـد الــواردة فى الـنـصـوص ا
إلـيـهـا  كـمـا اليـزال جـمـيع رعـايـا الدولـة عـلى
اخـتالف مــلَّــلـهم يُــعـامــلــون بـحــسب الـقــواعـد
ـرعيـة اإلجـراء اخملولـة لـهم  وبـالتـطـبـيق على ا
ــشـار نــصــوص تــلك اخلــطــوط والـفــرمــانــات ا
إليـهـا صـار جـميع الـشـبـان التـابـعـ لـلسـلـطـنة
ــدارس الــســـنــيــة يُـــعــامــلــون فـى قــبــولـــهم بــا
الـشـاهانـية وامـتحـانـهم للـدخول فـيـها بال تـميـيز
وال فـرقَ بـ بــعـضــهم والـبــعض اآلخـر  ولم
تزل الـنظـامات اجلـديدة تـوضع والتـدابيـر تؤخذ
ـدنيَّة البالد إلجراء اإلصالحات الالزمة تـرقية 
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ملكة . وزيادة فى عمران ا
وفــضالً عن ذلك  فـإنه من عــهـد اجلـلـوس
ـأنـوس لم يـفـتـأ جاللـة اخلـلـيـفـة عن االهـتـمـام ا
مـلكـة وإجراء اإلصالحـات التى باحـتيـاجات ا
ـقـتـضـيات الـعـصـرية ـــــــــــــ نـشـراهـا بـحسب ا
من ذلـك تـأسس الـعــدلـيـة والــبـولـيس ـــــــــــــــ
ـكـاتب لـلـعـلـوم والـفنـون ــــــــــــــــ فى إنـشـاء ا
كل مكان وإنشاء السكك احلديدية ـــــــــــــــــــ
ا ال واألرصـفـة وسـائـر ما مـاثل هـذه األعـمـال 
يقع حتـت حصر  ويـدل الداللة الـساطـعة على

حسن مقاصد احلضرة السلطانية السنية .
هــــذا  وكـــمـــا أنـــهـــا قــــد أُجـــريت إلى اآلن
مـالك احملروسـة شيأ اإلصالحات الـكثـيرة فى ا
فـشيأ * على مـا قتـضته الضـرورات االجتمـاعية
واألمزجة اخملتلفة  فقد صدرت اإلرادة السنية
بــأن يُــمــنـح بــعض واليــات األنــاضــول جــمــيع
قضى بها فى الدستور والقوان اإلصالحات ا

وخط ( الـــكـــلــخـــانـــة ) الـــهــمـــايـــونى وفـــرمــان
اإلصـالحـــات الــعـــالى  والـــعـــمل بـــتـــفــصـــيل
مــشــتـمالت تــلك اإلصالحــات من نــظــامـنــامـة
الـواليـات الـصــادرة فى ٢٩ شـوال سـنـة ١٢٧٨
ونــظــامــنـــامــة إدارة الــنــواحى الــصــادرة فى ٢٥
ـــــادة الــــســـــادســــة مــــارس ســـــنــــة ١٢٩٢ إلى ا

والعشرين منها .
* الصحيح : شيئاً فشيئاً.
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وأن يكون للمجالس التى تُشكَّل لالنتخاب
صرح بها فى كل ناحية جمـيع االختصاصات ا
فى الــقــوانـ الــعــدلـيــة  فــتـنــظــر فى الــتـســويـة

والصلح ب األخصام .
وأن يُع ستة من مـفتشى العدلـية  ليُراقبوا
أحوال الـسجون بالدقة وليُعـجلوا إجناز القضايا

التى يتأخر فصلها .
وأن يـوضح عـدد الـبـولـيس والـچـنـدرمـة من
صـــنــوف الــرعـــيــة فى كـل واليــة بــنـــســبــة عــدد
ــقـرر اآلن ومـا يـنـبـغى أن الــنـفـوس  كـمـا هـو ا
ـوضوع يـكـون بـالـنـظر إلـى النـظـام اخملـصـوص ا
مالك احملروسة وفى للـچندرمة والبـوليس فى ا

دائرة الچندرمة .
وأن تــصــدر الـســر عــسـكــريــة قـراراً بــالــعـدد
الـالزم اسـتــخـدامه من الــرجـال خلــفـارة الــقـرى
ـقـررة فى الــدسـتــور وبـكـمــيـة األسـلــحـة الـتى ا

ينبغى أن يُقلَّدوها .
وأن يجرى الـعمل بـالنـظام الذى نـشر سـابقاً

فـيمـا يخـتص باحلـبوس االحتـياطـية والـنهـائية 
ــادتــ احلــاديــة عــشــر والــثــانــيـة عــشــر من وبــا
صـرح فيـهما تعـليـمات إدارة عمـوم الواليـات ا
بـكـيـفـيـة إتـمـام الـتـحـقـيـقـات االبـتـدائـيـة بـصـورة
مـنـتــظـمـة . وبــالـقـرار الـصــادر سـابـقـاً مــخـتـصـاً
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بالتعليمات التى يجب على الواليات إصدارها
فى حـــــال ذهــــاب األكـــــراد من الــــقـــــشالقــــات
ـعـسـكـرات ومـردهم إلـيـهـا  حـتى ال يـلـحق وا
أحــداً من أهـالـى الـنــواحى ضـرر مــنــهم عـنــدمـا
ـرون عليـها  وأن تـسيـر العـساكـر والچـندرمة
فى مـرافـقـتـهم  وأن يُـلـزمـوا بـأن تـكـون مـعـهم
رخص جـواز وأن يـجـرى عـلـيـهم تـطـبـيـق نـظام

حمل السالح .
ــوجــودة فى حــالــة وأن تُــعـــطى الــعــشــائـــر ا
ـهاجـرة أراضى من جانب احلـكومة لـترغـيبهم ا
فـى ســكــنــاهــا  وأن يــخـص حــمل األســلــحــة
بسوارى الواليات احلميدية وبيادتها فى أوقات

البس العسكرية . التعليم حيث يلبسون ا
ويتـفرع عن هاتـ القاعـدت قرار سـتصدره

السر عسكرية .
وأن يُشـكَّل قومـسيـونان  كل مـنهمـا يُؤلف
من أربــعــة أعـضــاء حتت رئــاســة مــديــر الــدفــتـر
ـراجعة سندات األمالك فى كل والية اخلاقانى 
ولــــواء ومـــــركــــز  وأن يُــــرسـل كل ســـــنــــة من
األســـتـــانــة الـــعـــلــيـــة مــأمـــورون إلى الـــواليــات
الشاهـانية لـتصـحيح ما يُـمكن أن يـقع من اخلطأ

فى األشغال اخملتصة باألمالك .
وأن يُـنـتـخب مـخـتـار من األهـالى لـتـحـصـيل
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ضريبة الـعوائد الشخـصية وأدائها بـواسطة جُباة
األموال خلزائن احلكومة احمللية .

زايـدة عـلى « وأن يـكـون الـتـزام األعـشـار بـا
القرى قرية قرية  وأن يستمر إلغاء السخرة إال

فى بـعض األمور اجلـارى عليـها نـظام النـافعة 
ـكلـفـ بـتلك حيث يُـرخص فـيـهـا باسـتـخـدام ا

األعمال  فيُباشرونها بأنفسهم .
ـديـنـ وأن يـســتـمـر كـمـا كـان بـيع مـسـاكن ا

لـوفاء الديـون األميـرية أو الشـخصـية  وكذلك
يُــــمـــنـع بــــيع أراضــــيــــهم وآالتــــهم الــــزراعــــيـــة

ومواشيهم وبذورهم اهـ » .
ـــواد الـــتى تـــضـــمــنـــهـــا مـــشــروع هـــذه هى ا
مـنوحة  كما وردت فى جرائد اإلصالحات ا

األستانة .
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نـــشــرت جـــريــدة « اإلجـــبـــشن هـــرالــد » فى
عــددهـــا الــصــادر بـــتــاريخ ٢٥ اجلـــارى رســالــة
وردت إليها من األستـانة العلية . وقد اشتملت
عــلى بــيــان مـقــدار نــفــوذ األرمن فى احلــكــومـة
الـعثـمـانـية  حـيث سـرد فـيهـا كـاتبـهـا الـوظائف
الـتـى بـأيـدى األرمن وأسـمــاء الـقـائـمــ عـلـيـهـا
حتى يُـخيل لـلـقار أن احلـكومـة الـعثـمانـية هى
فى احلـقـيـقــة عـبــارة عــن حـكـومـــة أرمـنـيــة ال
غيــر ( ولعل األرمن مضطهدون لهذه العلة ).
ثم تـكـلـم صـاحب الـرسـالـة عــلى مـا يُـسـمى
بـاإلصالحـات األرمــنـيـة  وبـ األخـطـار الـتى
قـصود منه تقـوية عنصر تتهدد مـشروع الدول ا
األرمن عـلى بـقـية الـعـنـاصـر القـاطـنـة فى الـقـطر
ُــســمـى خــطــأ ( أرمــنـــســتــان ) مـع كــون تــلك ا
الـــعــنــاصـــر أهم وأقـــوى وأكــثــر عـــدداً وأعــظم

شجاعة وهمة من األرمن أنفسهم .
وبعـد أن نشـرت ( الـهرالـد ) الـرسالـة ذيـلتـها

بــإحـصــائـيــة لـكـل من مـســيـو ( فــيـتل كــويـنى 
ومـسـيــو هـيـمــيـنس ) نـقالً عـن جـريـدة ( صـدى
الشرق ) التى تُطبع فى الـقاهرة باللغـت العربية
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والـفرنـسـاويـة . وصـاحـبـا هـذه اإلحـصـائـية من
أشـهـر سُـيـاح اإلفــرجن الـذين جـابـوا بالد األرمن

وعلموا أحوالها بالدقة .
سلم وقد وضحت هذه اإلحصائية عدد ا

واألرمن والطوائف األخـرى القاطـنة فى البالد
ـسماة ( بدون حق ) بـبالد األرمن  فترى منه ا

تقسيم الطوائف كما يأتى :
٣٧٣٣٧٥٩ مسلمون

٨٤٧٧١٥ أرمن أرثذوكس
٦٠٧٢٤ أرمن بروتستانت
٥٨٤٧١ أرمن كاثوليك

٣٥٢٨٩١ أروام أرثذوكس
٩٢٠٠٠ نسطوريون
٤١٤٠٠ كلدانيون
٥١٢٩٨ يعقوبيون
٩١٩٨٠ سوريان
٩٤٦٢ يزيديون
٣٧٢٥ أقباط

اجملموع
٣٧٣٣٧٧٥٩ مسلمون

١٤٩٧٣٥٩ جميع الطوائف األخرى
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ـسـلـم فـيـظـهـر من هـذه اإلحـصائـيـات أن ا
ُسـماة أرمينـية أكثر من ثـلثى اجملموع فى البالد ا

كله .
وبـعـد أن نــشـرت الـهــرالـد هـذه اإلحــصـائـيـة

ا يأتى : أردفتها 
ـاذا يـكـون جـمـيع الـعـنـاصر لـيت شـعـرى  
قـيمـ مع األرمن عائـش بـالراحة النُـصرانـية ا

سلم إال هاته الطائفة ? واحملبة مع ا
وما معنـى كون األرمن وحدهم مـضطهدين
فى اعـتـقـاداتـهم وشعـائـر ديـنـهم ? حـيث تـكون
ـة مـن االضـطـهـاد بـقـيــة الـطـوائف األخــرى سـا
ـسـيـحـيـة وإال  فـلـمـاذا لم تـشـتــرك الـطـوائف ا
األخـرى مع األرمن فى إحــداث االضـطـرابـات

والقالقل ? .
أليس ذلك كله لـكون األرمن حتركهم أيدى
الـدســائس األجـنــبـيـة واألالعــيب الـسـيــاسـيـة ?

اهـ.
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يُـؤخــذ من األنـبــاء الـبــرقـيـة قــبـول جاللــة مـوالنـا
ــطـالـب الـدول بــشـأن األرمن  ــعـظم  الـســلـطــان ا
وغايـة مـا وصل إلى عـلم الـنـاس من هـذا الـقـبيل أن
ـــوظف الـــســامى ســـيُــعـــ مــوظـف مــســـيـــحى مع ا

العثمانى الذى يُنتدب لتنفيذ هذه اإلصالحات .

vLÝd « ⁄ö³ «
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نشـرت اجلرائد التركيـة بتاريخ ١٧ أكتوبر اجلارى
صورة الـبالغ الرسمى الصـادر من الباب العالى عن
االتـفــاقـيـة اجلــديـدة لـلــمـطـالب الــدولـيـة فى مــسـئـلـة
األرمن نُــلـخـص الـبالغ اآلن  وبــعـدئــذ نــأتى عـلى

نص االتفاقية :
بنـاء عـلى الفـرمـان الصـادر فى عـهد سـاكن اجلـنة
ـغفور له الـسلطان عـبد اجمليـد والد جاللة الـسلطان ا
احلالى فى ١٦ شعبان سنة ١٢٥٥  وصار نشره فى

أوائل شهر جمادى اآلخرة من سنة ١٢٧٢ .
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* الصحيح : إليها.
** الصحيح : شئون.

ـا كانت رغـبـات موالنـا اخلـليـفـة احلاضـر دائـماً و
مــوجــهـة إلـى إصالح شـؤون * الــرعــيـة  وتــعــمـيم
ـسـاواة لـدى الـقـانـون بـ جـمـيع صـنـوف الـعــدل وا
الــرعـيــة أيـة كـانت مــلَّـلــهم  وذلك سـواء فى تــقـلَّـد
ـدارس الــشـاهـانــيـة طــبـقـاً الــوظـائف أو فى دخــول ا
ـا أن اإلصالحات من ـشـار إليه*  و لـلفـرمـانـات ا
أنوس قد بـوشر بإجرائهـا  فتقدمت يوم اجللـوس ا
ـكاتـب والسـكك احلـديـدية شـيئـاً شـيـئـاً  فأنـشـئت ا
ـوانـى واألرصـفـة ومــا مـاثـلــهـا من وسـائـل تـرقـيـة وا
ــآثـر الـعــمــران  وحتـســ الــشـؤون**  وتـوالـت ا

ـا ال يتـنـاوله حـصر  الـسـلـطانـيـة علـى الواليـات  
ا وكما أن تلك اإلصالحـات قد أجريت لكل جهة 
يوافق أمـزجة أهلها وحاجاتـها احمللية  فقد صدرت
اإلرادة الـسنـية بـلزوم مـنح بعض واليـات األناضول

ـندرجة فى الـدستور  جـميع النـظامات والـقوان ا
وفى فرمـان اإلصالحات وأن تُطبق جـميع أحكامها
فـيدة  وذلك بأن تُـنفـذ أحكـام نظـامنامه وموادهـا ا
٢٩ شـــوال من عـــام ١٢٨٧ اخملــتـص بــإدارة عـــمــوم
الـواليـات  ونـظـامـنـامه ٢٥ مـارس من عـام ١٢٩٣

ادة ٢١ منه . اخملتص بإدارة النواحى إلى ا
وأن يُـجــرى انـتــخـاب مــجـلـس فى كل نـاحــيـة 
ويـــكــون من اخـــتــصــاصـه أن يــنــظـــر فى كل خالف
تـصـرح له الـقـوانـ الـعـدلـيـة بـفـصـله  وأن يـتـعـجل
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إجنــاز الــدعــاوى إذا تــأخــرت  وأن تُــراقـب أحـوال
احلبوس بالدقة .

وأن يكون تألـيف تلك اجملالس من ست نفراً من
مُـفــتـشى الـعــدلـيـة  وتـكــون نـسـبــة عـدد كل صـنف

ـلَّل اخملـتـلـفة فـى وقت االنـتـخاب  مـنـهم بـحـسب ا
وأن تُـنـظم أحـوال الـچـندرمـة والـبـولـيس بـحـسب ما
سـتـقـرره فى ذلك الـسـر عـسـكريـة  وأن يـذهب فى
كـل سـنــة قـومــسـيــون مـركب من أربــعـة أعــضـاء من
ـراقبـة سـير األستـانـة إلى تـلك الواليـات الـشـاهانـيـة 
أحـــوالــهــا  وأن يــنـــتــخب األهــالـى جُــبــاة األمــوال

ال احمللية  قبوضة إلى صـناديق ا وتُسـلم األموال ا
وأن يُــجــرى الـتــحــصـيـل بـواســطــة الـتــزام األعــشـار
ـدين للـحكومة بـاألموال األميرية زايدة  وأن ا با
ال يـــجــوز بــيع مـــســاكــنـــهم وأراضــيــهـم ولــوازمــهــا
الزراعـيـة التى يـتعـيشـون مـنهـا كمـا كان يـجرى ذلك

سابقاً . اهـ .
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ـعــلـوم أن الـعــدو ال يـفــعل مع خـصــمه إال مـا من ا
يعـود عـليه بـالضـرر وعـلى مصـلحـته بـاخلسـران وعلى
شرفه باالنحطـاط  بحيث ال يترك بـاباً من النكاية إال
ويُــــقـــرعه  وال ســـبـــيالً مـن اإلغـــاظـــة إال ويـــســـلـــكه
خصـوصاً إذا كـان قويـاً ومقـتدراً عـلى انتـحال األوهام

سببات  واختراع األسباب وتـمهيد الذرائع وإيجاد ا
وهذه قاعدة ال يختلف فيها اثنان .

وقد يـعلم اجلـمـيع أن إنكـلتـرا كانت من قـبل تدَّعى
حـبـتـهـا ووالئـها مـحالـفـة الـدولـة الـعلـيـة  وتـتـظـاهـر 
وصداقتـها  وما كان ذلك مـنها عن حـسن نية وطيب
ــقـاصـد وغـايـات ســريـرة  بل ظـهـر أنه كــان تـمـهـيـداً 
تسـعى لنوالها  وتبتغى الـوصول إليها فإنها كانت مع
شاكل وتلقيها فى ظاهرات تفتح عليها أبواب ا هذه ا
وهـاد اخملـاطــر وتـسـعى بــهـا إلى الــدول لـتـوسع بــيـنـهم
وبـيـنهـا دائـرة الفـ واإلحن وكـلـما رأتـهـا ارتـبكت فى

ــا ال مــزيــد عــلــيه مـن الــدهـاء  أمــر تــقــدمـت إلـيــهــا 
وانـتـحـلت أسـبـابـاً وتـمـحـلت أمـوراً كـثـيـرة حـتى تـغـنم
فائدة أو تستوى على عرش مقاطعة أو أو حتى أصبح

وقاعدة ال يختلف فيها اثنان . ذلك ديدناً لها  
ـفاسد ثل هذا الـدهاء  ومـا تلـقيه من ا فهى التـى 
وتبـثه من الـف  تـنـال ما تـنـال وفى كل ذلك تـتظـاهر
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خـالـفة دولـتـنا الـعلـيـة   وتُغـالط وتُـموه عـلى احلـقائق
ـساعى واالحـتيـاالت أن تُغرر ـثل هذه ا حتى تمـكنت 
بـالدولـة العـليـة من جهـة  وتغـرس االعتـقاد فى عـقول
الكثير من األتراك بـأنها هى الدولة الـصادقة احملالفة إلى
دولـتنـا الـعـلـية  وهى الـدولـة الـوحـيدة الـنـافع وجـودها
لـدولـة بـنى عـثــمـان  حـتى تـوهـمــوا أن صـداقـتـهـا لـهم

قاعدة ال يختلف فيها اثنان .
وعلى ذلك  يزعمون أن احلروب التى تورطت بها
ـشـاكل اجلسـيـمـة سواء دولـتـنـا العـلـيـة  وأوقـعتـهـا فى ا
ـــا عـــاد عـــلـــيـــنــا كـــانت مع الـــروســـيـــة أو مع ســـواهـــا 
بــاخلـسـران خـالـفـت مـا كـان فى حـسـبــان إنـكـلـتـرا وأن
الظـروف هى التى لم تُـساعدنـا على مـا كانت تبـتغـيه لنا
من الـفــوز والـظــفــر  وأنه بـالــرغم عـنــهــا انـتــهت تـلك
احلروب بعـكس ما كانت توده لـنا من الغلـبة  وأنه بناء
على هذا التـصور ال يجب أن يُالم احملـب إذا أراد حلبيبه
خـيـراً والــتـقـاديـر لم تُـسـاعـد عــلى حـصـوله  وانـتـجت
الـعـكس وأنـه يـجب أن نـبـقى مـتـمـسـكـ بـأذيـالـها ( أى
ـزاعم الصادرة عن بأذيـال إنكـلترا ) إلى غـير ذلك من ا
حـسن النـوايا وجـليـل الطـوايا  كـما هـو شأن احملب مع

حبيبه  وذلك قاعدة ال يختلف فيها اثنان .
ولكن ال خـفى إال وسيـظهر وال مـكتوم إال وسـيُعلن
ـصــائب فــإن هــذه الـدولــة الــتى كــانت جتــلب عــلــيــنــا ا

وتوقعنا فى شرك الـنوائب وتتقاضانا عند كل مشكلة 
ا يـعـود عـليـنـا بـالـضرر  وعـلـيـها تسـتـوجب االرتـبـاك 
بـالظـفر  فـإنـها اسـتولت عـلى ضفـة جبل طـارق وعلى
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* الصحيح : ازدهارها.

جزيـرة مالطا وعلى جزيرة قـبرص غنيمة باردة  ثم لم
يكـفها ذلك حتى أوجدت فى مصر فـتنة  وبقيت تنفخ
عـلى نـارهـا حـتى أصـبـحت ضـرامـاً وحـانـت لـهـا فـرصة
االحـتالل من خالل ذلك االخـتالل  فلـم تغـفل عـنـها
ولـكن بعد أن تـعهَّدت لـلدول أن ذلك ريثـما تنـطفى نار
ياه جملـاريها  ومن ثم تـنجلى عن الـقطر الفتـنة وتعـود ا
عن طيب خـاطر إال أنـها كـانت تضمـر غيـر ما تـظاهرت
ـا كـانت مصـر ليـست كـسواهـا من األماكن به  ولكن 
التى احـتلـتها وحتـققت الـدولة الـعلـية نفـاقهـا فيـما كانت
تـدَّعـيه  وأنهـا هى الـعدو األلـد الذى كـان يـلبس ثـياب
الـصـديق احـتـيـاالً  وأنـهـا تُـريـد أن تـزدرد مـصـر وقـفت
الدولـة العـلـية فى سـبـيل ازدرادها* عـقبـة  وسـاعدتـها
الدول التى ال يـوافق صواحلهـا تمكن اإلجنلـيز من مصر

عــلى ذلك  فـلــمـا لم تُـقــدر اإلنـكـلــيـز أن تـهــضـمـهـا 
واحلـــالـــة هـــذه نــصـــبت الـــفـــخـــاخ وألــقـت األشــراك 
ووضــعت بــهــا حب الــدســائس وبــذور الــفـ حــتى أن
أصـــحــاب الـــصــالـح من الــدول واإلمـــارات إذا أقـــبــلن

اللــتــقـــاط تــلك احلــبـــوب  وقــعن فى تـــلك احلــبــال 
وانطـبقت عـليـهن الفـخـاخ وحصل الـتنـازع بيـنهن  ثم
احلـرب  فــيـرتـبــكن وحـيـنــئـذٍ يـخــلـو اجلـو إلى إنــكـلـتـرا
فـتـبـيض وتـصـفـر وتـنـال مـا تـمـنت ولـكن الـدول اخذت
العيب حذرها من إنـكلـترا  ولم تـنطل عـليهـن تلك ا
فوقـفن فى حذر منها  ومازالت تـنتقل من ملعوب إلى
ملـعوب ومن دور إلى دور والدول تزيف لـها أعمالها
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وتفسد عليها مالعيبها حتى ضاقت الدنيا فى عيونها 
فالتجـأت أخيراً إلى بث جراثـيم الفتنـة األرمنية  وكان
ـا ثـبت رسـمـيـاً أن إنـكـلتـرا هى الـتى مـا كـان من أمـرهـا 
أوجدت تلك االضـطرابات والف وأغرت األرمن إلى
إحداثـها  وأطـمعـتهم فى نـتائـجهـا وأمدتـهم بسالحـها
ــظـاهــرة عــلـى مـســاعــدتــهم وأمــوالــهــا وقــامت هـى بــا
ومعـاضـدتهم سـواء فى أرمـينـيـا أو األستـانـة العـلـية مـقر
ــنـوس اخلالفــة اإلسالمــيـة  وبــعـثت بــأســطـولــهـا إلى 
صـاحلها وهم يـزعمون واتخـذت األرمن عدة لهـا وآلة 
ــصـلــحـتــهم . واحلـال أن كــمـا تــتــظـاهــر بـأنــهـا تــسـعى 
غــرضــهــا من ذلك إربــاك الــدولــة الــعــلــيـة حــتى تــذعن
للتنازل لها عن مصر  ولكن حكمة احلضرة السلطانية
حفظها بارى البـرية ورجال دولتها العلية  لم يفتهم ما
تـضـمـنـته هـذه احلـوادث من األسـرار فـاعـلـمـوا احلـكـمـة
ألجـل تالفى تــلك الــفــظـائـع الــتى أوجــدتـهــا إنــكــلــتـرة
وأمكنـهم حسمـها بالـتى هى أحسن بـعد أن كان يـتخيل
ـعضالت لـلـبـاحث فـيـها أنـهـا صـارت حـادثـة من أكـبـر ا
التى يـتعذر أو يتعسر حلـها على صورة مرضية  ولكن
ــعـظم فـإن شـكــراً حلـكـمــة سـيـدنــا ومـوالنـا الــسـلـطـان ا
االقــتــدار الــذى أظــهـره فـى تــدبـيــر وســائل حــسـم هـذه
ن الـعجـائب وأقل ما يُـقال عـضلـة  الـنازلـة وحل تـلك ا
فيهـا أن العنايـة اإللهية احملفـوف بها موالنـا السلطان هى
ـشكـلـة قـبل أن تـتسع الـتى سـاعدت عـلى صـرف هـذه ا
دائـرتـها إلـى احلد الـذى تـبـتـغـيه إنـكلـتـرا وال نُـنـكـر أيـضاً
حكـمـة وهمـة رجـال احلضـرة الـسـلطـانـية الـذين صـرفوا
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جل اهـتـمامـهم فى الـطـرق الـنافـعـة وفـقـاً للـرضـا الـعالى
ـيــاه إلى مـجــاريـهـا وعـادت الـسـلــطـانى حـتـى رجـعت ا
الـسـكـينـة والـطـمانـيـنـة إلى ربوعـهـا  وصـار االطمـئـنان

عندهم قاعدة ال يختلف فيها اثنان .
ـشـكـلــة عـلى الـنـمط ومن الـبــديـهى أن حـسم هــذه ا
ــوضح بــيــانه ال فــائــدة فــيه إلى إنــكــلــتــرا الــتى قــامت ا
وقــعـدت ألجــله بل فــيه خــيــبـة لــتــظـاهــرهــا بـنــصــرتـهم
وانـخـذل لعـظـمـتـهـا وانـحـطاط لـشـرفـهـا  فـإنه قـد طال
ــطــال عــلى هــذه احلــادثــة  وهى مــوضــوع الـتــهــويل ا

ملكة البريطانية العظمى . والتعظيم من رجال ا
وكانت اجلرائد أيضاً تـتكلم عنها على صور مختلفة
تبناة لها فكانت وأشكال متعددة وأما جـرائد إنكلترا وا
نقـول وخطباء اإلجنليز وفى عقول وا لهجتها تُخـالف ا
ــنـابــر بـالـويل مـقــدمـتـهـم غالدسـتــونـهم يُـنــادون عـلى ا
والـثبـور وعظـائم األمور والـناس يـسمعـون كل مـا يُقال
مـن هـذا الــقــبــيل وهم بــ مــصـدق ومــكــذب ومــحـقق

ومرتاب .
ـسألـة بالتى وال حاجـة لنـا اآلن بعـد أن انتـهت هذه ا
هى أحـــسن أن نــتـــصــدى إلى تـــزيــيف أولـــئك اجلــرائــد
ـنافقـة  فإن ذلك ال يجدى نـفعاً وال يُـفيد شـيئاً ولكن ا
ا الذى يـجدر بيانه هـنا أن ما أذاعـته بعض اجلرائد بـياناً 
جــاء بـه لــســان الـــبــرق الــروتـــرى من الــشـــطط واخلــلط
تــضـلـيالً لألفـهــام ومـغـالـطـة حلـسـن اخلـتـام ونـحن نُـجل

نـقول  قـلمـنا من الـتـصريح به ألنه يُـخالف الـعقـول وا
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ولـكن ال نـرى بـداً من أن نـقـول إن تـلك اإلذاعـات التى
تـوهم أن حـكـومـة احلـضرة الـسـلـطـانـيـة تـهلـك أحداً من
الـعـبــاد دون حتـقــيق أو مـحـاكــمـة أو أنــهـا تـأخــذ الـطـائع
بجـريرة العاصى. هـذا كالم ال محل له من الصحة وال
يـنطـبق عـلى احلقـيـقة ولـيس هـو إال إذاعة عـدو يُـريد أن
ـصريـ واألتـراك إلى غـير ـفاسـد والـنـفور بـ ا يـوقع ا

ا نتحاشى عن ذكره . ذلك 
وحتريـر اخلـبـر على مـا يُـستـنـتج من تـلك الـتلـغـرافات
التى لم تتـعزز بـدليل أو تـتزكى بشـهادة أن بـعض الناس
ــــقــــامــــات أغــــواهم أصــــحــــاب األغــــراض مـن ذوى ا
واسـتهـواهم ذوو الـغـايـات  وجعـلـوهم صـنـيعـة لـلـف

ـــفــاســـد وبـث جــراثـــيـم األحن واتـــخـــذوهم عـــصــا وا
ـآرب أخرى  فـحكـمة يـتوكؤن* عـليـها يـسـتعـملـونهـا 
الـدولـة العـلـيـة سـعيـاً وراء اطـفـاء تـلك الفـ قـد أبـعدت
ــا يـتـرتب عـلى ـغـرورين عن األســتـانه تالفـيـاً  أولــئك ا
ـصلحة فأذاعوا وجودهم مـن الضرر فغاظ ذلك ذوى ا
بـأنــهم أنــزلــوا فى قــارب إلى الــبــحـر لــيــكــونـوا طــعــامـاً

لألسماك قاتل اللَّه الغرض فإنه يُعمى ويصم .
وضـوع هو ما والذى حـدا بنا إلى اخلـوض فى هذا ا
عـثـرنـا عـلـيه فـى بـعض اجلـرائـد الـتـركــيـة الـتى تُـطـبع فى
قاالت الـضافـية والـشروح الـوافية األسـتانـة العـلية مـن ا

ـــســألـــة عــلى الـــصــورة اآلتـــيــة  عـــلى أثــر حـل هــذه ا
فـنُـلخص مـنـهـا شـيـئاً عن جـريـدتى اإلقـدام والـصـياح 
وكـالهـمــا من اجلـرائــد الـتــركـيــة اخلـطــيـرة ألنــنـا نــعـتــقـد

صحته.
* الصحيح : يتوكأون.
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. * الصحيح : العثماني

قالت جريدة « إقدام » ما ملخصه :
ــرجـفـ إن احلـادثــة األرمـنــيـة الـتـى قـام بـهــا بـعض ا

وقـعدوا وهوّلـو فيهـا تهويالً شـديداً ليسـت فى حد ذاتها
ـرجــفـ كـمــا يــزعـمــون والـذى يــراجع أقـوال هــؤالء ا

يراهم قـد استنـدوا فى أقوالهم عـلى أن قوانـ احلكومة
ساواة ب أفراد العثمانيون* العثمانية غير عادلة وأن ا
ـصائب والـنـوائب التى غـيـر موجـودة  وأن هـذه علـة ا
حاقـت وحتيق بهذه األمة  وهـذا كما ال يخفى كالم ال
أثـــر له من الــصــحـــة وال نــصــيب من احلـــقــيــقــة. بل أن

شواهد احلال تثبت كذبه وتُؤيد بطالنه.
أل ألـيــست هى الـدولـة الـعــلـيـة الـتى اشــتـهـرت بـ ا
بـعدالـة قـانـونـهـا وسـداد أحـكامـهـا وأكـبـر رجـال الـعرب
وكـبـار الـسـيـاسـيــ األحـرار فى جـمـيع أنـحـاء أوربـا قـد
شـهـدوا لـهـا بذلك سـراً وجـهـراً  ونـادوا بهـذه الـشـهادة

على رؤس األشهاد .
ساواة مرعية اجلانب فى جميع ولو لم تكن قاعـدة ا
ـا كانت هذه احلكـومة اإلسالمية الواليـات العثمـانية  
تـستـطيع احلـكم على ألـوف ومالي من الـبشـر اخملتـلفى
ا كـان ينتـظر أن حـكمهـا يثـبت غير ذاهب واألديـان و ا

متزعزع إلى اليوم .
ادخل أى والية عـثـمانـية جتـد من كـبار مـسـتخـدميـها
سيحي والقابض على زمـام األحكام فيها قـوماً من ا

سلمـ على حد سواء  بل واألرمن أنفسهم الذين وا
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قــامـوا يـتـظـلـمــون من ظـلـمـهـا وجــورهـا الـيـوم من أكـبـر
ـتوظـف فى أعـظم دوائر احلـكومـة العـثمـانيـة حتى فى ا
األسـتانـة نـفسـهـا  فكـيف يُـعقل بـعـد ذلك كله أن روح

ساواة غير موجودة على زعمهم . ا
ــســألـة هــذا كـالم ال نـقــوله الــيــوم بــعــد أن انــتــهت ا
ـسـألة األرمـنـية إال لـكى نُـبـ أن كل مـا بنـى على هـذه ا
من الــعاللى والــقــصــور  ومــا جنم عــنــهــا من الــنـتــائج
والـعـواقب كـله كـان علـى أساس فـاسـد ال يـسـتـدعى ما
ـكـايـد أبت إال مـا أرادت حـصل  ولـكن الـدسـائس وا
فـجسمـته وعظمـته وأوصلـته إلى هذه الدرجـة قاتل اللَّه

الغاية ما أشد فعلها فى قلوب ذويها ( اهـ ) .
وهذا بعض ما قالته جريدة « الصباح األرمنية » :

نادت أعـداء الدولة العليـة فى كل مكان بأن أحوالها
مــخــتــلــة ومــعــتــلـــة أن احلــاجــة إلى إصالحــهــا شــديــدة
ويالـيتهم كانوا يقولـون ذلك حباً فى الدولة وسعياً وراء
كن التعويل عليهم وتصديق نفعها وخيرهـا حتى كان 
أقوالهم  ولـكن الصادق اخمللص ال يـتخذ هذه الـلهجة
فى كـالمه وال يــنــهج تــلك اخلــطــة  ومع ذلك فــهل ال
ــرجـفـون أن جـاللـة الــسـلـطــان األعـظم يــدرى هـؤالء ا
أدرى الــنـاس بــأوجه اخلــلل وأحــرصــهم عــلى انــتــشـار

اإلصالح متى يوجد له محالً * ? .
أو لـــيس هــو الـــذى جـــاهــر قـــبل حـــدوث احلــوادث
ـيله إلى تـعميم اإلصـالح فى كل والياته وقد األرمنـية 

* الصحيح : محل .
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شرع فـعالً فى إتمـام هذا العـمل اجللـيل  ولكن جاءت
ـكـدرة مـوقـفـة لدوالب اإلصـالح  فإذا هـذه الـوقـائع ا
رجـفـون يعـلـمـون ذلك فمـا بـالهم يـثـيرون كـان هـؤالء ا

على حكومة جاللته حرباً عواناً .
ألـيس ذلك أكبـر شـاهد عـلى حب الشـر مـنهم بـسوء

النية إنا للَّه وإنا إليه راجعون « اهـ » .
ومـا قالـته هذه اجلـرائـد بشـأن اإلصالحات األرمـينـية

منوحة فدونك هو بناءً على البالغ الرسمى . ا
من الـغـنى عن الـبـيان إنـه بنـاءً عـلى اخلط الـهـمـايونى
الصادر بتاريخ ٢٦ شـعبان سنة ١٢٥٥ هـجرية فى عهد
سـاكن اجلـنــان مـوالنـا الـســلـطـان عـبــد اجملـيـد خـان والـد
جاللـة موالنا وسـيدنـا السلـطان احلالى األعـظم  وبناءً
عــلى فـــرمــان اإلصالحــات الــعــالـى الــصــادر فى أوائل
جــمــادى األخــيـرة مـن سـنــة ٢٧٢  وطــبــقـاً لــلــقــوانـ

أمورين وظفـ وا اجلـارى العمل بـها اليـزال انتخـاب ا
فى الـسلطـنة السنـية جاريـاً على حسب الـقواعد الواردة
تقدمة  واليزال كل رعايا الدولة على فى النصوص ا
ــعـتــقـدات يُــعـامـلــون عـلى اخــتالفـهم فى األجــنـاس وا
رعية اإلجراء اخملولة لهم . وبالتطبيق حسب القواعد ا
شار على مقتضى الـنصوص من اخلطوط والفرمانات ا
إليها صار مُعاملة عموم الشبان التابع للسلطنة السنية
ـدارس الــشــاهـانــيـة فى قــبــولـهم لـالنـتــظــام فى سـلـك ا
وامـتـحـانهـم للـدخـول بـها بـدون تـمـيـيز ال فـرقَ بـ مـلَّة
ومـلة أخـرى مـهـمـا كانت احلـالـة  ولم يـزل اجلـديد من
النظام يوضع والـتدابير تؤخذ مراعاة إلجراء الالزم من
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ــدنـيــة ألبـنـاء اإلصالح وحُــسن الـســيـر حــبـاً فى تــرقى ا
مـلكـة وفضالً الـبالد وزيادة اتـساع نـطاق الـعمـران فى ا
أنوس جلاللة موالنا عما ذُكر فإنه من عـهد اجللوس ا
ـؤمـنـ ) وحـامى حـمى الـدين لـم يأل وسـيـدنا ( أمـيـر ا
ـلـكـته حـفـظه الــلَّه جـهـداً عن االهــتـمـام فـيــمـا حتـتـاجـه 
احملـفوظـة بعنـاية الـلَّه وإجراء اإلصـالحات الـتى وافقـتها
ـا أجرى فى بحـسب الـظـروف من األحـوال الـدولـيـة و
عـهد ( عظمـته ) تأسيس الـعدلية والـچندرمـة والبوليس
ـتـنــوعـة من الـعـلـوم ـكــاتب لـتـعـلـيـم الـفـنـون ا وإنـشـاء ا
الــنـــافــعــة فى كـل مــكــان وإيـــجــاد الــســكـك احلــديــديــة
ا تـدور عليه ـرافئ وسائـر ما يُـماثل هـذا  واألرصفة وا
ـا ال يقع رحى الـعـمران ويـنـتفـع بسـبـبه اخلـاص والعـام 
حتت حصـر  فـهذا كـله أدلـة ساطـعه وبـراه لـلـخصم
قــامـعــة عـلـى حُـسن مــســاعى ومـقــاصــد جاللـة مــوالنـا

السلطان األ عظم .
وكـــمـــا أنـه قـــد نـــفــــذ إلى اآلن اإلصالحـــات هـــذا 
الكه احملروسـة شيئـاً فشيـئاً على مـا اقتضته تعدده فـى  ا
الضروريات االجتماعية واألمزجة اخملتلفة فقد صدرت
ـنح بـعض واليـات األناضـول جـميع لـوكـانـية  إرادته ا
ـقضى بـها فى الـدستـور والقـوان وخط اإلصالحات ا
الــكـلــخـانــة الــهـمــايـونى وفــرمــان اإلصالحـات الــعـالى
ـــا اشــتــمـــلت عــلـــيه تــلـك اإلصالحــات من والـــعــمل 
نـظامـنامة الـواليات الـصادرة فى ٢٩ شـوال سنة ١٢٧٨
ونـظـامنـامـة إدارة النـواحى الـصادرة فى ٢٥ مـارس سـنة

ادة السادسة والعشرين منها . ١٢٩٢ إلى ا
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وأن يكـون للمجالس الـتى تُشَّكل لالنتخاب فى كل
صرح بها فى القوان جهة من جهات االخـتصاصات ا
العدلية أن تنظر فى الصلح والتسوية ب األخصام .

وأن يُـع ستـة من مفتـشى العدلـية  ليُـراقبوا أحوال
الـسجـون بـكل دقـة  ولـيُعـجـلـوا بتـنـجـيـز القـضـايـا التى

يتأخر فصلها .
وأن يُـشَّـكل عـدد الـبـولـيس والـچـنـدرمـة من صـنوف
ذاهب فى كل والية بنسبة تعداد الرعية على اختالف ا
ــقـرر اآلن  ومــا يـنـبــغى أن يـكـون الــنـفـوس كــمـا هـو ا
ــوضــوع لــلــبــولـيس بــالــنـظــر إلى الــنــظــام اخملــصـوص ا
ـمــالـك احملـروســة وفـى دوائـر والــچــنــدرمــة فى ســائــر ا

الچندرمة .
وأن تــصــدر الــســر عــســكـريــة قــراراً بــالــعــدد الالزم
ـــقــررة فى اســـتــخـــدامه من الـــرجــال خلـــفــارة الـــقــرى ا

قدار األسلحة التى يلزم أن يقلَّدوها . الدستور 
وأن يـسـرى الـعمـل على مـقـتـضى الـنظـام الـذى نـشر
سابقاً فيما هو مـختص باحلبوس االحتياطية والنهائية .
ـادتــ احلــاديــة عــشــرة والــثــانــيــة عـشــرة من ــدون بــا ا
صـرح فيـهمـا بكـيفـية تـعلـيمـات إدارة عمـوم الواليـات ا
إتمام الـتحقـيقات االبـتدائية بـصورة منـتظمـة . وبالقرار
الـسـابق إصـداره مــخـتـصـاً بـالـتـعــلـيـمـات الـواجب عـلى
الــــواليـــات إصــــدارهـــا فـى وقت ذهــــاب األكـــراد ومن
ـعسـكرات  وحـ عـودتهم إلـيهـا حتى الـقشـالقات وا
س أحـــداً من أهل الـــنــواحـى ضــرر عـــنــد ذهـــابــهم ال 
رور عـليـهـا وأن تسـيـر الچـندرمـة والـعسـاكر وإيابـهم بـا
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مرافقة لهم وأن يـلزموا بأن تكون بأيديهم رخص جواز
ويجرى عليهم تطبيق نظام حمل السالح .

ــهــاجـرة ــوجــودة فى حــال ا وأن تــمــنح الــعــشــائـر ا
أراضى من جـانب احلـكـومـة ألجل تـرغـيـبهـم وتوددهم
سكـناها وأن يـخص حمل األسلحـة بالسـوارى والبيادة
من الـواليـات احلـمــيـديـة فى سـاعـات الــتـعـلـيم  حـيث
البس العسكرية ويتفرغ عن هات القاعدت يلبسون ا

قررار ستصدره السر عسكرية .
وأن يشـكل قومـسـيونـان كل مـنهـمـا يؤلف من أربـعة
ــراجــعـة أعـضــاء حتت رئــاســة مـديــر الــدفـتــر اخلــاقـاتى 

سندات األمالك من كل مركز ووالية ولواء .
هـذه احلـقـائق ونـحن ننـقل اآلن تـعـريب صـورة مـنـها
نقـالً عن بعض اجلـرائـد الـعـثـمانـيـة الـتى أثـبتـتـهـا بـصورة
رسـمية ليـعلم الكل جلـيل نوايا احلضـرة السلطـانية نحو

كافة الرعية وهذا تعريبها :
بلغـنا أن األرمن أخـذوا يشـيعـون خالفاً لـلواقع أمور

ـتـخذة ـا كـانت التـدابـير ا تـتعـلق بـاإلصالحات الـتى تـقـرر إجراؤهـا فى بـعض الـواليات و
بــشـأن اإلصالحــات غـيـر مــخـتـصـة بــاألرمن فـقط بـل هى ألجل تـطـبــيق أحـكــام الـقـوانـ

سـطورة فى أمـر ( كلـخانه ) ـقيـدة ا واد ا نـدرجة فى الـدستـور واألحكـام وا والنـظامـات ا
الــســلـطــانى وفــرمــان اإلصالحــات الـعــالى  وذلك داخـل واليـة وان ومــعــمـورة الــعــزيـز
وأرضـروم وبـتــلـيس وديــار بـكـر وســيـواس وهى أى هـذه الــتـدابـيــر تـشـمل عــمـوم الـتــبـعـة
الشَّـاهـانيـة مـسـلمـ وغـير مـسـلمـ وسـيؤخـذ بـتعـمـيم إجـراؤها أيـضـاً فى سائـر الـواليات

الشَّاهانية بالنظر لاليجابات احمللية فلذلك بادرنا إلعالمكم بحقيقة احلال .
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ـــؤيــد مـن تالوة صـــورة الــبالغ عـــلم قـــراء ا
ــنــشــور فى صــدر عــدد يــوم األحـد الــرســمى ا
ـاضى نــقالً عن اجلـرائـد الــتـركـيـة  أن اإلرادة ا
السنية الشَّـاهانية قد صدرت نـهائياً قبل يوم ١٧
أكتوبر على نصوص ذلك االتفاق التى خلصت

فى عبارة هذا البالغ .
ومع عــلم اجلــمــهـور بــأن مــا مــنــحـتـه بـعض
واليــات األنــاضــول من اإلصالحــات فـى هـذه
اإلرادة  كــان مــبــنــيــاً عــلى مــخــابــرات الـدول
الـثالث مع الــدولـة الـعـلــيـة  وأنه نـتــيـجـة تـلك
احلـوادث الــتى بـالــغت فى تـعــظـيــمـهــا إنـكــلـتـرا
واتـخــذت لـهــا جـرائـدهــا خـطــة الـتــهـيــيج عـلى
الـدولــة الـعـلـيـة إال أن هـذه قـد اسـتـخـرجت لـهـا
أصــوالً مـن نــظـامــاتــهــا الــســابــقــة وفــرمــانــاتــهـا

الشاهانية اإلصالحية .
ولــذلك  جــاء فـى عـبــارة الــبالغ الــرســمى

اآلنف الذكر ما نصه :
« هــــذا وكـــمــــا أنـــهــــا قـــد أُجــــريت إلى اآلن
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مـالك احملروسـة شيأ اإلصالحات الـكثـيرة فى ا
فـشيـأ عـلى مـا اقتـضـته الضـرورات االجـتمـاعـية
واألمزجة اخملتلفة  فقد صدرت اإلرادة السنية
بــأن يُــمــنـح بــعض واليــات األنــاضــول جــمــيع
قضى بها فى الدستور والقوان اإلصالحات ا

وخط ( الـــكـــلــخـــانـــة ) الـــهــمـــايـــونى وفـــرمــان
اإلصـالحـــات الــعـــالى  والـــعـــمل بـــتـــفــصـــيل
مــشــتـمالت تــلك اإلصالحــات من نــظــامـنــامـة
الواليات الـصادرة فى ٢٩ شوال سنة ١٢٧٨ .
ونــظــامــنـــامــة إدارة الــنــواحى الــصــادرة فى ٢٥
ـــــادة الــــســـــادســــة مــــارس ســـــنــــة ١٨٩٢ إلى ا

والعشرين منها » .
ثم اســـتــطــرد الـــبالغ فى ذكـــر اإلصالحــات
اجلــديـدة الــتـى لم تــكن مــذكــورة فى نــظــامـات

سابقة .
ـا تـضـمـنـته هذه بـقى عـلـيـنـا أن نُـفـيد الـقـراء 
ـذكـورة فى الـبالغ  وهى الـنـظـامـات الـثالث ا
أوالً : خط الـــكــــلـــخـــانـــة . ثــــانـــيـــاً : فـــرمـــان
اإلصـالحـــــات الـــصــــادر فى ٢٩ شــــوال ســــنـــة
١٢٧٨ . ثـــالــثــاً : نـــظــامــنــامـــة إدارة الــنــواحى
الصادرة فى ٢٥ مـارس سنة ١٨٩٢ اعـتباراً من

ـادة الــسـادســة والـعــشـرين مــنـهـا  أولـهــا إلى ا
فإفادة للقراء نأتى على مضمون هاته النظامات



¥∑≤

الــتى اعـتــبـرت جـزأ مـن اإلصالحـات األرمــنـيـة
اجلديد .

W½U KJ « n¹dý jš

غـفـور له الـسلـطـان عـبد اجملـيـد خان أصـدر ا
عـقب جـلـوسـه عـلى كـرسى الــسـلـطـنــة الـسـنـيـة
بـقـليل فـرمـاناً عـالـيـاً قُر عـلـناً عـلى مـسمع من
جميع وزراء الدولة الـعلية وجمهور من أمرائها
وأعـيــانـهـا فى يـوم ٢٦ شـعـبـان سـنـة ١٢٥٥ ( ٣
نوفـمبـر سنة ١٨٣٩ )  وهـذا نصه متـرجماً من
ُــســـمى أُس كـــتـــاب أحــمـــد مـــدحت أفـــنـــدى ا
االنقالب  ومـنـقـوالً عن تـاريخ الـدولة الـعـلـية
حلضـرة الفاضـل محمـد فريـد بك وكيل الـنائب
العمومى فى محكمة االستئناف األهلية وهو:
ال يخـفى على عموم الناس أن دولـتنا العلية
من مــبــدأ ظــهــورهــا وهى جــاريــة عــلى رعــايــة
األحـكـام الـقـرآنـية اجلـلـيـلـة والـقوانـ الـشـرعـية
ــنــيــفـة بــتــمــامـهــا ; ولــذا كـانـت قـوة ومــكــانـة ا
سلطنتنا السنية ورفاهية وعمارية أهلها وصلت
حــد الــغــايـــة  وقــد انــعــكس األمــر مــنــذ مــائــة
وخـمسـ سـنة بـسـبب عدم االنـقـياد واالمـتـثال
ـنيـفـة بنـاءً على لـلشـرع الـشريف وال لـلـقوانـ ا
ــتـنـوعـة ــتـعـاقــبـة واألسـبـاب ا طـرو الـكـوارث ا
ا فتـبدلت قوتـها بـالضعف وثـروتهـا بالفـقر . و
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ـــمــالـك الــتى ال تـــكــون إدارتـــهــا بـــحــسب أن ا
القوان الشـرعية ال يُمكن أن تكون ثابتة كانت
ـلـوكـيـة مـنـحـصـرة فى إعـمار أفـكارنـا اخلـيـريـة ا
ـمـالك واحتـاد ورفـاهـيـة األهالـى والـفقـراء من ا
يــوم جـلــوســنـا الــسـعــيـد  وصــار الـتــشـبث فى
ــالك األســبــاب الالزمـــة بــالــنــظــر إلـى مــواقع 
ـثــبـتـة دولــتـنــا الـعــلـيــة اجلـغـرافــيـة وألراضــيـهــا ا
ـشيـئة والسـتـعداد وقـابلـيـة أهالـيـها  لـتحـصل 
قصودة فى ظرف خمس أو اللَّه تعالى الفائدة ا
ـعـونـة اإللـهـيـة عـشـر ســنـ  واعـتـمـاداً عـلـى ا

واستـنـاداً على اإلمـدادات الـروحانـيـة النـبـوية 
قـد رُؤى من اآلن فــصـاعـداً أهــمـيـة لـزوم وضع
وتـأســيس قـوانـ جـديـدة  تــتـحـسن بـهـا إدارة
ـواد األساسـية ـالك دولتـنا الـعلـية احملـروسة وا
لــهــذه الـــقــوانــ  هى عــبــارة عن األمن عــلى

ـال  األرواح وحــفظ الــعـرض والــنـامــوس وا
وتـعيـ اخلـراج وهيـئـة طلب الـعـساكـر لـلخـدمة
ومـدة اسـتـخـدامـهم  ألنـه ال يـوجـد فى الـدنـيـا

ـال  أعــز من الـروح والــعـرض والـنــامـوس وا
فلـو رأى إنـسـان أن هـاته مهـددة وكـانت خـلـقته
الـذاتــيـة وفــطـرته األصــلـيــة ال تـمـيـل الرتـكـاب
اخليـانة فـوقايـة حلفظ روحه ونـاموسه  البد أن
يتشبث فى بعض إجراآت منها  وهذا األمر ال
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لَّة  كما أنه إذا كان يخفى أنه مضـر بالدولة وا
أمــيـنـاً عـلى مــاله ونـامـوسه ال يــحـيـد عن طـريق
االسـتــقـامــة  وتــنـحــصـر أفــكـاره وأشــغـاله فى
القيـام بواجب اخلدمـة لدولته ومـلته  وكما أنه
ـــــيل ـــــال ال  فى حـــــال إفـــــقـــــاد األمن عـــــلى ا
الـشـخص إلى دولـتـه ومـلتـه وال يـنـظر لـالنـتـفاع
بأمالكه  بل كـما أنه ال يـخلـو دائمـاً من الفـكر
واالضــطـراب . فـلــو قـدر الــعـكس ; أعــنى لـو
كان اإلنسـان آمناً عـلى ماله وأمالكه  فالشك
أنه يشـتغل بأمـوره وتوسيع دائـرة تعيـشه وتتولد
ـملـكة يـومـاً فيـومـاً عنـده الـغيـرة عـلى الدولـة وا
وتــزداد مــحــبـتـه لـلــوطن  وبــهــذا يــجــتــهـد فى

حتس حاله .
وأما مادة تـعي اخلراج  فكل دولة البد أن
صاريف تكـون محـتاجـة إلى العـساكـر وسائـر ا
ـالـكـهـا  وهذا ال قـتـضـيـة لـلـمـحافـظـة عـلى  ا
تتيـسر إدارته إال بالنـقود والنقـود ال تتحصل إال
من اخلـراج  فال غرو أن النظـر إلى حتس هذه

ادة من أهم األمور . ا
ـــالــكـــنـــا احملـــروســة هـــذا  ولـــو أن أهـــالى 
تـخـلـصوا ولـلَّـه احلـمد قـبـل اآلن من بـلـوى الـيد
الـواحـدة الـتى كـانت مـتـسـلـطـة عـلى اإليـرادات
ــضـرة الــوهــمــيــة  لـكـن أصـول االلــتــزامــات ا
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عـتبرة من ضمن أسبـاب اخلراب التى لم يظهر ا
مــنـهــا ثـمـرة نــافـعــة فى أى حـال لم تــزل جـاريـة
ـمــلـكـة لــآلن  وهـذا يُـعــد كـتـســلـيم مــصـالح ا
الية ليد رجل  وباألحرى السياسية وإدارتها ا
أن نـقـول بـوضعـهـا حتت قـهره وجـبـره  فإنه إن
لم يكن رجالً أمـيـناً الشك أنه يـنـظر إلى فـائدته
الـشــخـصـيــة  وتـكــون كل حـركــاته وسـكــنـاته
عــبـارة عن غـدر وظـلم فـيــلـزم بـعـد اآلن تـعـيـ

خراج منـاسب على قدر اقتدار وأمالك كل فرد
ملـكة  وال يُـؤخذ شئ زيادة من أفراد أهـالى ا
ــقــرر مـن أحــد مــا وحتــديــد وبــيــان ســائــر عن ا
مـصرف عـساكـر دولتـنا الـعـليـة البـرية والـبحـرية
ـــوجب قـــوانـــ إيــجـــابـــيــة وكـل لــوازمـــاتـــهم 

قتضاها . واإلجراء 
ـواد وأمـا مــسـألـة اجلـنــديـة  فـلـكــونـهـا من ا
هـمـة حسب مـا ذُكر ومع كـونه مـفروضـاً على ا
ذمـة األهالى تقـد العسـاكر الالزمة لـلمحـافظة
على الوطن  لكن اجلارى لآلن هو عدم النظر

وجودة بالبلدة  وااللتفات إلى عدد النفوس ا
بل يُـطـلب من بـعض البـلـدان زيـادة عن حتمـلـها
ـا تـتـحـمل  وهذا ومن الـبـعض اآلخـر انـقص 
فــضالً عـمــا فــيه من عـدم الــنــظـام فــإنه مُـوجب

الختالل موارد منافع الزراعة والتجارة .
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واسـتـخـدام الـعـســاكـر إلى نـهـايـة الـعـمـر أمـر
مـسـتـلزم لـقـطـع التـنـاسـل  فعـلـى تـقديـر طـلب
أنفـار عسكرية من كل بـلد يلزم وضع وتأسيس
أصـول مسـتحـسنـة الستـخدام الـعسـاكر أربع أو
ـنـاوبـة . واحلاصل أنه خـمس سـنـوات بطـريق ا
بدون تدوين هـذه القوانـ النظامـية  ال يُمكن
حــصـول الــقـوة والــعـمــار والـراحــة فـإن أسـاس

شروحة . واد ا جميع ذلك هو عبارة عن ا
وال يجوز بعد اآلن  إعدام وتسميم أرباب
اجلنح جـهـاراً أو خفـية بـدون أن تنـظر دعـاويهم
قـتضى القـوان الشـرعية  وال عـلناً بـكل دقة 
يـجوز مطـلقـاً تسلط أحـد على عـرض وناموس
ـا له ومـلـكه آخـر  وكل إنــسـان يـكـون مـالــكـاً 
ومتصـرفاً فـيهمـا بكمـال احلريـة  وال يُمكن أن
يـتـداخـل فى أمـوره شــخص آخـر  وإذا فـرض
ورفــعت تــهــمــة عــلى أحــد كــانت ورثــته يــرثى
الـسـلـطـة مـنـهـا  فـبـعـد مـصـادرة أموالـه ال حترم
ورثــته من مــيـراثــهم الـشــرعى  وتـمــتـاز ســائـر
لَّل ـسلـمـ وسـائـر ا تبـعـيـة دولـتـنا الـعـلـيـة من ا
ـــلــوكـــيــة بــدون ــســـاعــداتـــنــا هــذه ا األخـــرى 
لوكى األمنية استثناء. وقد أُعطيت من طرفنا ا
ـال الـتــامـة فى الــروح والـعـرض والــنـامـوس وا
ـالـكـنـا ـقـتــضى احلـكم الـشــرعى لـكل أهـالـى 
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احملــروســة  وســيُــعــطى الــقــرار الالزم بــاتــفـاق
واضيع األخرى أيضاً . اآلراء من ا

وستـزداد أعـضـاء مجـلس األحـكـام العـدلـية
عـــلـى قـــدر الـــلـــزوم  وجتـــتـــمع هـــنـــاك وكالء
ورجــال دولــتـنــا الــعـلــيــة فى بــعض األيــام الـتى
ستُعـ  وجميـعهم يبـدون أفكارهم وآراءاهم
بـاحلـريـة الـتامـة بـدون حتـاش  وتـتقـرر الـقـوان

ـال ـقــتـضــيـة اخملـتــصـة بــاألمن عـلـى الـروح وا ا
وتعي اخلراج .

ة الالزمـة عنهـا بدار شورى ـكا وستـجرى ا
بــاب الـســر عـســكـريــة  وكـلــمـا يــتـقــرر قـانـون
ـلـوكى لـتـتـويج عـالـيه بـخـطـنا يـعـرض لـطرفـنـا ا
ـلـوكى  حـتى يـكـون دسـتـوراً لـلـعـمل إلـى ما ا

شاء اللَّه .
ا أن هذه القـوان الشرعية توضع إلحياء و
ـلَّة  فـسيـؤخذ الـعهد لك وا الدين والدولـة وا
لوكى بعدم وقوع أى يثاق الالزم من قـبلنا ا وا

حركة مخالفة لها .
وســنــحــلف قــسـمــاً بــالــلَّه الــعـظــيم فى أودة
اخلــرقــة الــشــريــفــة بــحــضـور جــمــيـع الــعــلــمـاء

والوكالء ويصير حتليفهم أيضاً .
وعـلى هـذا  فكل من خـالف هـذه القـوان
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الــشـرعـيـة مـن الـوكالء والـعـلــمـاء أو أى إنـسـان
كــان مــهــمــا كــانت صــفــته  ســيــجــرى تـوقــيع
اجلزاآت الـالزمة عـلـيـهم بـدون رعـايـة رتـبة وال
خاطـر  وسيـصـير تـدوين قانـون جزاء مـختص
أمورين لهم راتب واف بذلك . ولكون كافة ا
اآلن  فـإن وجــد مـنـهم مـن يـكـون راتــبه قـلـيالً

فسيصير ترقيه حاله .
هـذا  ولــيــنـظــر فى مـادة الــرشـوة الــكـريــهـة
بتدوين قانون شديد لذلك  ألنها أعظم سبب
ــــلـك ومــــقـــــته شـــــرعــــاً  ولـــــكــــون خلـــــراب ا
ـشـروحة آنـفـاً  سـتـزيل طوار اإلصالحـات ا

الـفقـر والـفاقـة كـليـة  فـكمـا أنه سـيصـير إعالن
ـلـوكيـة هذه لألسـتـانة  ولـكافـة أهالى إرادتـنا ا
ـالكتـنا احملـروسة  يـلزم أن تُـبلغ أيـضاً لـسفراء
وجـودين باألستـانة  ليـكونوا تحـابة ا الـدول ا
شـهـوداً عـلى دوام هـذه اإلصالحـات إلى األبـد
مـالك أن يُلـهمـنا إن شاء الـلَّه . ونسـأل مـالك ا
التـوفيق جـميـعاً وأن يصب عـلى كل من خالف

ـؤسـسـة سوط عـذاب الـنـقـمة  هـذه الـقوانـ ا
وأن ال يـنــجح له أعـمــاالً مـدى الــدهـر آمـ اهـ

بحروفه .
هـذا هو نـفس خط الكـلخـانة الـشريف الذى
أُعــتــبــر أســـاســاً إلصالحــات الـــدول من عــهــد
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غفور له السـلطان عبد اجملـيد  وقد ذكر اليوم ا
فى الـبالغ الرسمى كأسـاس أيضاً لإلصالحات
الـتى صـدرت بـهـا اإلرادة الـسـنـيـة عـلى االتـفاق
ــطـــالب األرمـــنـــيــة  وســـنـــلـــحــقه الـــدولى بـــا
بـنــصــوص الـنــظـامــات األخـرى الــتى اعـتــبـرت

أجزاء من ذلك االتفاق إتماماً للفائدة .

© WOM —_« W Q *« ®

ـسـألـة األرمـنـية انـتـهت  واحلـمـد لـلَّه هـذه ا
الــــتى أشـــغـــلـت خـــواطـــرنـــا األيـــام الـــطـــوال 
ة فخـرجت منها دولـتنا العـلية طاهـرة الذيل غا
ـا مـعــززة الـشــأن فى أعــيُن الــدول األوربـيــة  
رأت منـها من الـعزم واحلـزم واإلقدام واحملـافظة
عـلى حقـوق اخلالفـة الـعظـمى  وكـان األجدر

سـألة اإلجنـليـزية  ـسـألة بـا بنـا أن نُسـمى هذه ا
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كائـد والدسائس التى نصـبتها هذه وكل يعلم ا
الـدولة لإليقـاع بدولـتنا ومس كـرامتهـا والفروع
التى أقامتها لـهذا احلادث فى مكيدونيا وبلغاريا
وجـدة واكــريت وطـرابـزون وغــيـر ذلك  وقـد
وردت األخبار علـى اختالف مصادرها ; تُؤيد
سـألة? أنور من أن فـوز الدولـة العلـية فى هـذه ا
عمود الصبح وأوضح من جب العذراء  وقد
علمت األرض بأسرها أن الدولة العلية أخذت
من تلقـاء نفسـها فى إصالح شؤون * الواليات
اخملتلفة  وفـى مقدمة هذه الواليات البالد التى

يسكن فيها األرمن .
ولـكن الـدولـة اإلنـكـلـيـزيـة أبت إال أن جتـعل

هـذه اإلصالحـات حتت ســيـطـرة جلــنـة دولـيـة 
فـرفضت الـدولـة الـعـليـة أن تـدع األجـنـبى الذى
كــان يــداً فى أمــورهـا الــداخــلـيــة  وهــو أمـر ال
تطـيـقه أصـغـر الدول األوربـيـة  كـيف والـدولة
الـعـلـيـة فى مــقـدمـة الـدول الـكـبـار  ولـهـا فـوق
الـنـفـوذ الـســيـاسى نـفـوذ ديــنى تـزعـزع به أركـان
راقبة سكونة لو التجأت  وقد رفضت هذه ا ا
رفــضــاً بـــاتــاً ولم يُــرجـــعــهــا عن رفـــضــهــا هــذه
الدوارع التى رست جتاه شطوطها واجلنود التى
حـشــدت عـلـى تـخــومـهــا  ورجـعت إنــكـلــتـرة
خــاســـرة فى الــشــرق األدنى كــمــا خــســرت فى

الشرق األقصى.
* الصحيح : شئون.
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الــشـائع فى األســتـانه أن فــتـحى بك ســيُـعـ
وكــيالً لـــلــمــنـــدوب الــعـــثــمــانـى فى الــواليــات
األرمـنـيــة . وهى إشـاعـة يـتـمـنـى الـقـوم ثـبـوتـهـا
لعلمهم بأن فتحى بك عنده من الدراية وحسن
الــســيــاســة مــا عـــرفه الــلــبــنــانـــيــون فى شــقــيــقه

دولتلونعوم باشا متصرف لبنان .

Àö¦ « ‰Ëb «Ë WOKF « W Ëb «

WOM —_«  UŠö ù«

ـعاهـدة الـتى نـشـرت جـرائـد أوروبـا صـورة ا
انــبــرمت بــ الــدولــة الــعــلــيـة والــدول الــثالث
(إنـكلـتـرا وفرنـسا وروسـيـا) بشـأن اإلصالحات
ــرغــوب إدخــالــهــا عــلى أرمــيــنــيــا  فــإذا هى ا
تــتـــضــمـن مــا يـــأتى : أوالً : تــعـــيــ مُـــســاعــد
مـسـيــحى لـلـمـنـدوب الـســامى الـذى يُـعـهـد إلـيه
تفق عليها . ثانياً : تعي إجراء اإلصالحات ا

مُساعد مسيحى أيضاً لوالى أرمينيا يُعاونهُ على
ضبط إدارة البالد  وتسيير األمور على قواعد
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القـانون ومقتضيات الـعدل  ثم تعي مثل هذا
ــســاعــد لــكـل مــتــصــرف فى كـل مــتــصــرفــيــة ا
ـديرين أرمـنـيـة. ثـالـثاً : تـعـيـ الـقائـمـقـامـ وا
يُـنــظـر فــيه إلى نــسـبــة عـدد األهــلـ فــإذا كـان
ـديــريـة من الــسـواد األعــظم الـقــائـمــقـامـيــة أو ا
ـديـر مسـلـماً وإالَّ سـلـمـ كان الـقـائـمقـام أو ا ا
كان مسيحياً. رابعاً : تكون رجال احلفظ العام
ــســـلــمــ (أى الــبـــولــيس والـــچــنــدرمـــة) من ا

ـســيـحــيـ سـواء كــانـوا ضُــبَّـاطــاً أو أنـفـاراً . وا
ـتـفق خــامـسـاً : كلُّ مـا يــتـعـلق بــاإلصالحـات ا
ة ويكون ستد راقبة ا عليها تُخابـر بشأنهِ جلنة ا
مـركزهـا فى االستـانـة العـليـة . سادسـاً : يؤلَّف
سيحي للجوالن سلم وا بوليس سياَّر من ا
ا فى أطـراف الـبالد تـأيـيـداً لألمن الـعـام ومـنـعـاً 
عسـاه يحدث من اخلصام ب الـعامة . سابعاً :
مــتـى ثـبــتـت أفــضـلــيــة هــذه اإلصالحــات عــلى
غيرها  وكانت نتائجها مرضية  يجوز حينئذٍ
أن تـعمَّ أمالك الدولة الـعثـمانيـة الكائـنة فى قارة
آسيا . ثـامنـاً : يسـوغ لتراجـمة سـفارات الدول
ذكورة الـثالث أن يراقـبوا تـنفـيذ اإلصالحـات ا
ــتـفق ـعــاهـدة ا آنـفــاً عـلـى مـقــتـضى نــصــوص ا

عليها. اهـ .
ـعاهدة (احملـروسة) قـد عرَّبنـا نصـوص هذه ا

كما رأيـناها واردة فى كـثيرٍ مـن جرائد أوروبا 
فاذا وقـفنا بـعد اآلن عـلى شئٍ جديد يُـخالف ما

ذكرناهُ نشرناه فى حينهِ .
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علـمت شـركـة روتر من األسـتـانـة أنه توجـد حـركة
خواطر فى آدنه وحلب  حيث يتجند الشُبان األرمن

وترد األسلحة والذخائر سراً .
األسـتـانــة فى ٢٨ مـنه ـ يـؤكـد الـتـرك أن الـسـبب فى

مذبحة أوزجنان هو قتل األرمن إلمام من األئمة .

˝ v Ëb « ‚UHðô« ˚

© Àö¦ « ‰Ëb «Ë WOKF « W Ëb « 5Ð ®
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نشـرنا فى عـدد أمس خط الكـلخـانة الـشريف
ـغـفـور له الـسـلـطان الـذى صـدر عـقب جـلـوس ا
عـبد اجملـيد خـان لكـونه اعـتبـر فى البالغ الـرسمى
ــمـــنــوحــة اآلن األخـــيــر أســاســـاً لإلصالحـــات ا
لـواليـات أرمـيـنـيـة  ونــأتى الـيـوم عـلى الـفـرمـان
ـغــفـور له الـسـلـطـان عـبـد الـعـالى الـذى أصـدره ا
اجملـيـد خـان أيـضـاً فى أوائل جـمـادى األولى سـنة
١٢٧٢ ( ١٨ فـــبـــرايــر ســـنـــة ١٨٥٦ )  وسُـــمى
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بـفـرمـان اإلصالحـات اخلـيــريـة  ألنه اعـتـبـر فى
بالغ الباب الـعالى األخـير جزأ * من أجزاء هذه
اإلصـالحـــات الــــتى صـــدرت عــــلـــيــــهـــا اإلرادة
الشَّاهانية بناء على االتفاق الدولى األخير وهذا

ذكور : هو نص الفرمان ا
« من أهم أفكارنا السامية سعادة أحوال كافة
لوكية صنـوف التبعة التى أودعهـا اللَّه إلى يدنا ا
لـوكيـة فى هذا ـا بذلـناه من هـممـنا ا ـؤيدة  و ا
ـقــرون بـالـيـمن  قـد الـشـأن من يــوم جـلـوسـنـا ا
ـلـكـتـنـا الـعـلـيـة يـومـاً فـيـومـاً تـزايـد عـمـار وثـروة 
وشـوهـدت جمـلـة فـوائـد نـافعـة  ولـكـون تـأيـيد
وتوسيع نطاق الـنظامات اجلديدة التى وفقنا إلى
ـوافقة للـموقع العالى اآلن لوضـعها وتدويـنها با
ــتـمــدنـة احلــائــرة له دولـتــنـا الــعـلــيـة بــ الـدول ا
مــطـلــوبـنــا إيـصـالــهـا إلى درجــة الـكــمـال  وقـد
ـساعى عمـوم تبعـتنا تأيَّـدت بعنـاية اللَّه تـعالى و
تـحابة لـوكية اجلـليـلة وبـهمـة ومعـاونة الـدول ا ا
حـقـوق دولــتـنــا الـعـلــيـة اخلــارجـيـة ; ولــذا فـهـذا
الـعـصـر يُـعـد بالـنـسـبـة لـدولـتـنـا الـعـلـيـة مبـدأ زمن
ــا أن من أهم رغــائـبــنـا اجملــبـولــة عـلى اخلــيـر و
الـشــفـقــة تـقــدم األسـبـاب والــوسـائـل الـداخــلـيـة
الكنا ستـلزمة تزايد قوة سلطتنـا العلية وعمار  ا
الــسـنــيــة وحــصــول تــمـام ســعــادة أحــوال كــافـة

* الصحيح : جزءاً.
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ـرتـبـطـة ـلـوكـيـة ا صـنـوف تــبـعـة دولـتـنـا الـعـلـيــة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بــروابط الــوطـنــيـة الــقــلـبــيـة
لوكية من كل اهية فى نظر شفقتنا ا تساوية ا وا
لوكية هذه بإجراء الوجوه  قد أصدر بـإرادتنا ا

األمور اآلتية الذكر .
ـؤثـرة نحـو تـأم كـافة وهى اتخـاذ الـتدابـير ا
ـلـوكـية من أى ديـن ومذهب كـانـا بدون التـبـعة ا
ــال وحــفظ الـنــامـوس اسـتــثـنــاء عــلى الـروح وا
قتضى وإخراج جمـيع التأميـنات التى وعد بـها 
لوكى السابق تالوته الترتيبات اخلـيرية وخطنـا ا
فى « الكلخانـة » من حيز القوة إلى حيز الفعل
ــعـافــيـات وتـقــريــر وإبـقــاء كـافــة االمـتــيـازات وا
الروحـانـية الـتى مُـنحت وأحـسن بـها فـى السـن

األخـيـرة والتـى منـحت من قـبل أجـدادنا الـعـظام
لَّل الـغيـر مـسلـمة* ـسيـحـية وكـافـة ا لـلـطوائف ا
ـوجــودين حتت ظل جـنــاح عـاطــفـتـنــا الـسـامى ا
لـوكيـة  وقد صـار الشروع مـالكـنا احملروسـة ا
عـافيات احلـالية فى رؤيـة وتسويـة االمتـيازات وا
للعيـسوي وسائر الـتبعة الغـير مسلمة* فى مهلة
معـينة  بحيث يهتمـون بعرضها إلى جانب بابنا
ـعـرفة اجملـالس التى تُـشكَّل ـذاكرة  الـعالى بـعد ا
بــالـبـطــريـكـخــانـات حتت مالحـظــة بـابـنــا الـعـالى

سلمة. * الصحيح : غير ا
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نقولة. * الصحيح : غير ا

بــحـسب اإلصالحـات الــتى يـسـتـدعــيـهـا الـوقت
لوكية  كـتسبة ومـوافقة إرادتنـا ا ـدنية ا وآثار ا
ويصـيـر تـوثـيق الـرخـصة الـتى أعـطـيت ألسـاقـفة
سـيحية من قبل ساكن اجلـنان السلطان الطائفة ا

أبى الفتح محمـد خان الثانى وخلـفائه العظام 
ومــا صــار تــأمــيــنــهم عــلــيه مـن قـبــلــنــا بــحــسب
األحـــوال والـــظــروف اجلـــديـــدة وبـــعـــد إصالح

أصــول االنـتــخـابــات اجلـاريـة اآلن لــلـبــطـارقـة 
يـصـير إجـراء كـافـة األصول الالزمـة فى نـصـبهم
وتـعـيـيـنـهم بـالـتـطـبـيق ألحـكـام بـراءة الـبـطـريـقـيـة
الـعـالـيــة مـدى احلـيـاة  ويـصـيـر اسـتـيـفـاء أصـول
ــــطـــارنـــة واألســـاقـــفـــة حتـــلـــيـف الـــبـــطـــارقـــة وا
واحلاخـامـات بالـتطـبـيق للـصورة الـتى تـتقـرر ب
بـابــنــا الـعــالى وجــمــاعـة الــرؤســاء الـروحــانــيـ

اخملـتـلـفـة  ويــصـيـر مـنع كـافـة اجلـوائـز والـعـوائـد
اجلــارى إعـــطـــاؤهـــا لـــلـــرهـــبـــان مـــهــمـــا كـــانت
صـورتـهـمـا وتـخــصص إيـرادات مـعـيـنـة بـدلـهـا
لـلـبــطـارقـة ورؤسـاء الـطـوائـف  ويـصـيـر تـعـيـ

ــوجب مـــا يــتــقــرر مـــعــاشــات بـــوجه الــعــدالـــة 
وبحسب أهمية راتب ومناصب سائر الرهبان .
وال يــحــصل الــســـكــوت عــلى أمــوال الــرهــبــان
ـنقـولـة والغـير مـنقـولة*  بل يـصـير سـيحـي ا ا
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سلمة. * الصحيح : غير ا

حلـالة حسن احملـافظة عـليـها على مـجلس مركب
من أعـضـاء تـنـتـخـبـهم رهـبـان وعـوام كل طـائـفة
سـيحيـ والتـبعة الـغير إلدارة مصالح طـوائف ا
ــدن الـتى يــكـون مـســلــمـة* والــبالد والــقـرى وا
جـمـيع أهـالـيـهــا من مـذهب واحـد  ال يـحـصل
إحـداث موانع فى بـناء سـائر احملالت الـتى تكون
مــثل مــكـاتـب واسـتــبــالـيــات ومــدافن مـخــتــصـة
بإجراء عـاداتهم حسب هيـئتها األصـلية  وعند
لـــزوم إنــــشـــاء هـــذه احملـالت مـــجـــدداً بــــحـــسب
لَّـة يلـزم رسمـها اسـتصـواب الـبطـارقة ورؤسـاء ا
وبــيــان صــفــة إنــشــائــهــا وتـقــد ذلـك إلى بــابــنـا
وجب ـقـتـضى فـيـهـا  الـعـالى وإمـا أن يـجرى ا
ـتـعـلـقة بـقـبـول الـصور ـلـوكـية ا إرادتـنـا الـسنـيـة ا
عارضات السابق عرضها  وإما أن يصير بيان ا
اخملــتـــصــة بــذلك فى ظـــرف مــدة مــعــيــنــة . وإذا

ــحل  وجــدت طـــائــفــة من مـــذهب مــنـــفــردة 
ولــيــست مـــخــتــلــطــة مـع مــذاهب أخــرى  فال
تعلقة تُصـادف صعوبات فى إجراء اخلصـائص ا
بـنـفاذ عـوائـدهـا فى هذا احملـل علـنـاً  وإذا كانت
قـريـة أو بـلدة أو مـديـنـة مركـبـة أهالـيـهـا من أديان
ـكن كل طـائـفـة مـنهـم ترمـيم وتـعـمـير مـخـتـلـفة 
كنـائسها واستبالياتـها ومقابرها بحسب األصول
ــوجـودة ــوضــحــة بــاحملالت اخملــصــصــة لــهـم ا ا
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ـقـتـضى مــحالت سـكـنــهم بـهـا . وأمــا األبـنـيــة ا
إنـشـاؤهـا مـجـدداً  فـيـلـزم أن تـعـرض الـبـطـارقـة
ــطـارنــة لـبــابـنـا الــعـالى بــاسـتــرحـام الــرخـصـة وا
الالزمة عنـها  فإن لم يوجـد لدى دولتنـا العلية
مـوانع فى االمـتالك تصـدر بـهـا رخصـتـنـا السـنـية
ـعـامالت الــتى حتـصل فـيــمـا يُـمـاثل كل وكــافـة ا
هذه األشغال تكون مـجاناً من قبل دولتـنا العلية
فى التأم على إجراء عوائد كل مذهب بكمال
احلــريــة مــهــمــا كــان مـقــدار الــعــدد الــتــابع لــهـذا
ذهب  وتُمحى وتُزال إلى األبد من احملررات ا
الـرسـمـيـة الـديـوانـيـة كـافـة الـتـعـبـيـرات واأللـفـاظ
تضـمنـة حتقيـر جنس جلـنس آخر فى الـلسان أو ا
ـذهب من أفــراد تـبــعـة ســلـطــنـتــنـا اجلــنـســيــة أو ا
ــنع قــانــونــا اســتــعـمــال كل وصف الــســنــيـة و
س الـشـرف أو يــسـتـوجب الـعـار بـ وتـعـريف 

ـا أن عـوائد أفراد الـنـاس ورجـال احلـكـومـة  و
ــمــالـكــنـا احملــروسـة كل دين ومــذهب مــوجـود 
جارية باحلريـة  فال يُمنع أى شخص من تـبعتنا
ـتمسك به وال لـوكيـة من إجراء رسـوم الدين ا ا
يُــؤذى بـالـنــسـبـة لــتـمـســكه به  وال يُـجــبـر عـلى
تـبـديل ديــنه ومـذهــبه ولـكـون انــتـخـاب وتــعـيـ

خــدمــة ومــأمــورى سـلــطــنــتــنــا الـســنــيــة مــنــوطـاً
لـوكية  فـيصـير قـبول تـبعة باستـنسـاب إرادتنـا ا
دولتنـا العـلية مـن أى ملَّة كـانت فى خدامـاتها أو
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مــأمـوريـاتــهـا ; بـحـيـث يـكـون اسـتــخـدامـهم فى
رعـية اإلجراء أمـوريات بالـتطـبيق للـنظـامات ا ا

فى حق العموم بحسب استعدادهم وأهليتهم 
ـقـررة بـالـنـظـامـات وإذا قـامـوا بـإيـفـاء الــشـروط ا
ـكاتب التابعة لسلطنتنا السنية لوكية اخملتصة با ا
بـالـنسـبـة للـسن واالمـتحـانـات يصـير قـبـولهم فى
لـكيـة والعـسكـرية بال فـرق وال تمـييز مـدارسنـا ا
ــســلــمــ وعــدا ذلك  فــإن كل بــيــنــهم وبــ ا
طائـفـة مـأذونة بـإعـداد مـكاتب أهـلـيـة للـمـعارف
ا طرق التـدريس وانتخاب واحلرف والصنـائع إ
ـعارف عـلـم يـكـون حتت مالحـظـة مجـلس ا ا

لوكى . عينة أعضاؤه من طرفنا ا اخملتلط ا
وتُـحـال كافـة الـدعـاوى التـجـاريـة أو اجلنـائـية
لل ـسيـحيـ وسائـر ا ـسلـم وا الـتى تقع بـ ا
ـسـيـحـيـة وسـائر الـغـيـر مـسـلـمة* أو بـ الـتـبـعـة ا
التـبعة الغيـر مسلمة* مع بعـضهم على الدواوين
اخملــتـلــطـة واجملــالس الــتى تُــعـقــد من قــبل هـؤالء
الـدواوين  واسـتـمـاع الـدعـاوى  يـكـون عـلـنـاً
دعى عـلـيه وتُـصدق شـهادة ـدعى وا ـواجهـة ا
جـرد حتلـيفـهم اليـم الشـهود الـذين يُقـدماهـم 

حــسب قـــواعــدهـم ومــذاهـــبــهم  والـــدعــاوى
اخملتـصة بـاحلقـوق العـادية تصـير رؤيـتهـا باجملالس
ديـريات بـحضور كل من اخملـتلطـة بالـواليات وا

سلمة. * الصحيح : غير ا
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الــــقـــــاضى والـــــوالى  ويـــــكــــون إجـــــراء هــــذه
احملـاكـمـات بـهـذه احملــاكم واجملـالس عـلـنـاً  وإذا
ــيـراث الـتى تـقع وجــدت دعـاوى مـثل حـقـوق ا
ـســيـحـيـ أو سـائـر الــتـبـعـة الـغـيـر بـ أمـ من ا
مـســلـمـة* ورغـب أصـحــاب الـدعــاوى رؤيـتــهـا
ـعـرفـة اجملـالس أو بـطـرف الـبـطـريق أو الـرؤسـاء
الـروحـانـيـ  يـصيـر إحـالـتـهـا عـلى اجلـهـة الـتى
ـرافــعــات الــتى يــصـيــر إجــراؤهـا يــرغـبــونــهــا وا
بحسب قانـون التجارة واجلـنايات يصـير إنهاؤها
بـكل سـرعة بـعـد ضبـطـها وتـنـقيـحـها وتـرجـمتـها
ـالـكـنـا احملـروسة تـداولـة فـى  لأللـسـن اخملـتـلـفـة ا
ــلــوكــيــة . ونـــشــرهــا أوالً فــأوالً . ومــبــاشــرة ا
إصالح كـــافـــة الـــســـجـــون اخملــصـــوصـــة حلـــبس
مـسـتـحـقـى الـتـأديـبـات اجلـزائـيـة  ومن تـنـحـصـر
فـيـهم الـشـبـهة فى مـدة قـلـيـلة حـسب مـا تـقـتـضيه
ـعـامالت اإلنـسـانـيــة والـعـدالـة  وتُـلــغى كـافـة ا
ــشــابــهــة لإليــذاء واجلـزاآت * الــبــدنــيـة  ومن ا
وافقة عامالت ا يكون مسجونـاً ال يُعامل بغيـر ا
ــدونــة من قـبـل سـلــطــنـتــنـا لــنــظـامــات الـضــبط ا
السـنيـة. وفضالً عن منع احلـركات الـتى ستقع
مخـالـفـة لـهـا بـالـكلـيـة فـإنه سـيـصـير تـأديب من
ـأمورين ومن يـأمر بـإجراء مـا يُـخالف ذلك من ا
ـقـتـضى اجلـزاآت وسـتـنـظم يُـجـريه من اخلـدمـاء 

سلمة. * الصحيح : غير ا
** الصحيح : اجلزاءات.
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الـضـبـطيـات بـصـورة تـستـدعى األمـنـيـة احلقـيـقـية
واحملــافـــظــة عــلـى أمــوال وأرواح كــافــة الـــتــبــعــة
ـلـوكـيـة سـواء كـانــوا بـدار الـسـلـطـنـة الـسـنـيـة أو ا
ـدن والـقـرى  وكـمـا أن مـسـاواة بـالــواليـات وا
اخلــراج تــســتــوجب مــســاواة ســائــر الــتــكــالــيف
ــســاواة فى ــســاواة فـى احلــقــوق تــســتــدعى ا وا
ـسـيــحـيـون وسـائـر الـتـبـعـة الـغـيـر الـوظـائف . فـا
ــسـلـمـ ـرة قــرعـة مـثل ا مــسـلـمـة* يـسـحــبـون 

ويُجبـرون على االنـقيـاد للقـرار الصـادر أخيراً 
ــعــافــاة من اخلــدمـة وتُــجــرى عــلــيــهم أحــكــام ا

العسـكرية بـتقـد البدل الـشخصى أو الـنقدى 
ويصير تدوين القوان الالزمة الستخدام التبعة
الـــغـــيـــر مـــســـلـــمــة* فى أقـــرب وقت من الـــزمن

ونشرها وإعالنها .
وجودة بالواليات وتُنتخب أعضاء اجملالس ا
ــسـيــحــيـة ــســلـمــة وا ــديـريــات من الــتــبـعــة ا وا
وغيرهـما بصورة صـحيحة وألجل الـتأم على
ظـهـور اآلراء احلـقـيـقـيــة  سـيـصـيـر الـتـشـبث فى
إصالح الـتـرتـيبـات الـتى تُجـرى فى حق تـشـكيل
هـذه اجملـالـس السـتـحـصـال دولـتـنــا الـعـلـيـة عـلى
ـؤثــرة  لــلـوقــوف عـلى األســبـاب والــوســائل ا
احلقيقة ومالحظة صحة نتيجة اآلراء والقرارات

التى تُعطى عن ذلك .
سلمة. * الصحيح : غير ا
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ــدونــة فى حل بــيع ــا أن مــواد الــقــوانــ ا و
وتـصريف الـعقارات واألمـالك هى متـساوية فى
لوكية  يلـزم االمتثال لقوان حق كافة تبعتنـا ا

دولتـنا العلية وترتيـبات الدائرة البلدية  وألجل
أن تــمــنـح األجــانب الــفــوائـــد اجلــارى مــنــحــهــا
لألهـالى  ســيُـصـرح لـهم بــالـتـصـرف بـاألمالك
بــعـد االتـفــاق الـذى ســيُـبـرم بــ دولـتــنـا الـعــلـيـة
والـدول األجـنـبـيـة  ولـكن الـتـكـالـيف واخلـراج
وزع على كافة تبعة سلطنتنا السنية ال ينُظر فيه ا
إلى أجــنـاســهم ومــذاهـبــهم  بل جــار حتـصــيـله
ــذاكــرة فى الـتــدابــيـر بــصــفـة واحــدة  فــيـلــزم ا
الـســريـعـة إلصالح سـوء االسـتـعـمـال الـواقع فى
أخــذ واسـتــيــفـاء هــذه الــتـكــالــيف  وبـاألخص
الـعـشور ومـادام أن أصـول أخـذ الـعـشـور جـارية
عـلى الــتـوالى بــدون واسـطـة  فــبـدالً عن إلـزام
دولـتـنـا الــعـلـيـة بـاإليـرادات  يـصـيـر اتـخـاذ هـذه
الصورة بدالً عـنها . وما دامت األصـول احلالية
جاريـة فمن يـتـعرض من مـأمورى دولـتـنا الـعلـية
أو من أعضاء مجالـسها للدخول فى االلتزامات

اجلـارى إعالن مزادهـا علنـاً وأخذ حـصة مـنها 
ــنع ويــتـرتـب عـلــيه اجلــزاء الـشــديــد . وتـتــعـ

التكـاليف احملليـة بصفة ال تـضر باحملصوالت وال
بـالــتــجــارة الـداخــلــيـة عــلى حــسب اإلمــكـان .
نـاسبـة التى تـتخصص بـالغ ا وللـحصـول على ا
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ألجل األشغال الـعمومـية  يصـير عالوة عوائد
ــديـريــات الـتى مــخـصــوصــة عـلى الــواليـات وا
نشأة بـها براً وبحراً سـالك ا تنتـفع من الطرق وا

بقدرها .
ا أنه قد وضع أخـيراً ترتيب خصوصى فى و
حق تنـظـيم وتـقـد دفـاتر إيـرادات ومـصـروفات
سـلـطتـنـا الـسنـيـة فى كل سـنة  فـيـصـير االعـتـناء
بـإجــراء كـامل أحــكـام ذلك الـتــرتـيب ومــبـاشـرة
ـعاشـات التى يـصـير تـخصـيصـها حسن تـسـوية ا
ــعــرفـــة مــقــام الــصــدارة ــأمـــورين و لـــكل من ا
أمورين الذين اجللـيل يصير جلب مـأمور من ا
ــلـوكى مـع رؤسـاء كل ســيــعـيــنــون من طــرفـنــا ا
طـــائـــفـــة ألجل أن يـــوجـــدوا بـــاجملـــلس األعـــلى
واد اخملتـصة بعمـوم تبعة سلـطنتنا للمـذاكرة فى ا
ـدة سـنـة ـأمـورون يـعـيـنـون  الـسـنـيـة . وهـؤالء ا
وعـنـدمـا يُـبـاشـرون مـأمـوريـتـهم يـصـيـر حتـلـيفـهم
الـيمـ  ولـهم أن يبـدوا آراءهم ومـلحـوظـاتهم
بــكل حـريــة فى اجـتــمـاعــات مـجــلـسـنــا األعـلى
الـــعــاديـــة والــتى تـــكــون فـــوق الــعـــادة بــدون أن
يحصل لهم أدنى شئ  وجترى أحكام القوان

اخملـتـصـة بـاإلفـسـاد واالرتـكـاب والـظـلم فى حق
كافة تـبعة سلـطنتـنا العلـية مهـما كانت جنـسيتهم
ومــأمــوريـــاتــهم  وذلك بـــالــتــطــبـــيق لألصــول
شروعة ويصيـر تصحيح أصول العملة وتعمل ا
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ـؤديـة العتـبار مـالـية الـدولة  مـثل فتح الـطرق ا
البنـوك وتعيـ األسباب الـتى تكون مـنبعـاً لثروة
ال ـاديـة وتـخـصـيص رأس ا ـالـكـنـا احملروسـة ا
قتضى وفتح اجلداول والطرق الالزمة لتسهيل ا
ـالكـنا ومنع األسـباب احلـائلة نقل محـصوالت 
دون تـوســيع نـطــاق الـتــجـارة والــزراعـة وإجـراء
الـتـسـهيالت احلـقـيـقيـة لـذلك  ويـلزم الـنـظر فى
ـعـارف ــؤديـة الســتـفـادة الــعـلــوم وا األســبـاب ا
األجـنــبــيـة ووضــعــهـا عــلى الــتــعـاقب فـى مـوقع

اإلجراء .
ـمـدوح الـشـيم  فـيــا أيـهـا الـصـدر األعـظـم ا
يـلــزمـكم إعالن هــذا الـفــرمـان اجلــلـيل الــعـنـوان
ــلــوكى حــسب أصــوله بــدار الــســعــادة ولــكل ا
ـالكنـا احملروسة  وإجـراء مقتـضيات طرف من 
ــشــروحـة حــسب مــا تــوضح آنــفـاً اخلـصــائص ا
وبــذل جل الـهــمـة فى اســتـحـصــال واسـتــكـمـال
األســبــاب الالزمــة والــوســائل الــقــويــة لــلــدوام
واالسـتـمـرار عـلى رعـايـة أحـكـامـهـا اجلـلـيلـة من
اآلن فـصاعـداً  ويلزمـكم معـرفة ذلك واعـتماد

عالمتنا الشريفة .
حُــرر فى أوائل شــهــر جــمـادى اآلخــرة ســنـة

١٢٧٢ هجرية اهـ بحروفه .
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وردت إليـنا أخبار البريد األخـير مبشرة بحسم
الـنزلـة األرمـنيـةوتـقول الـدولـة الـعلـيـة باقـتـراحات
الــدول  ـــــــــــــــــــــــ وحتـويــرهـا حتــويـراً مــوافـقـاً
لـصـالح وشرف الـسـلـطنـة  وهى تـتـضمن جـمـلة
تصرف من مواد أهمها تسمية معاون للوالة وا
سـيحي وانخراطهم فى سـلك البوليس وتعي ا

جلـنة فى األستـانة من شـأنها الـبحث والتـنقيب فى
أمورين  وقد تصـرف وكبـار ا أعمال الـوالة وا
قبلت الذات الشَّاهانية تكرماً منها بوجود مراقب

ـا يجـرى فى من األجـانب يُـخـابـرون سـفـاراتـهم 
ــا كـان ــهــمـة . و تـلك الــواليــات من احلـوادث ا
ـس من حقـوق الـدولة ـراقـب ال  وجـود هؤالء ا
وال بــشـرفـهـا  بل يـكـون بـالــضـد وسـيـلـة النـتـبـاه
ــأمـوريـن وحـرصــهم عــلى الــنــظــامـات الــوالة وا
والقوان صادقت احلـضرة اخلاقانيه على تعيينهم
 ولـكن بــصـفـة غـيــر رسـمـيــة. وعـلى هـذا  قـد
انـتهت احلادثـة األرمنـية على وجـه موافق للـعدالة
مطابق حلـقوق اإلنسانـية وشرعت الدولـة العلية
بــإخــراج مــنـطــوق تــلك الالئــحــة من الــفــكـر إلى
ـرُّ عـلـيــهـا احلـول حـتى نـرى الـعـمل  بـحــيث ال 
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جـميع الواليـات األرمنيـة فى حالة مـنظمـة موافقة
لـراحـة األهـلـ مـطـابـقـة ألوامـر الـدولـة  والذى
تـبــ أن األرمن قـد ســروا من هـذا اإلنــعـام الـذى
ـستبـدين فى تلك البالد ساء بدون ريب األكراد ا
اسـتـبـداد الـذئب فى الـغـنم; ولـذا تـراهم يـسـعـون
جـهـدهم بـإشـعـال نـيران الـقـالقل والـفـ وجتـديد
ــذابح  غـيــر أن الــدولـة تــعــلم عـلـم الـيــقـ أن ا
ـــا يـــحـــول دون مـــعـــامـــلـــة األكـــراد بـــاحلُــــســـنى 
مساعيهـا ولذا عزمت على كبح جـماحهم بقوة
الــــسالح  إن أبــــوا إال الــــعــــنـــاد وأصــــروا عــــلى

العقوق.
ـفـقـودين من ومـا أُشـيع أخـيـراً من أن جــمـلـة ا

األرمن فى حادثة األستانة يزيد عن اخلمسماية 
إن هـو إال من اخــتالقـات اجلــرائـد اإلنــكـلــيـزيـة 
والـصـواب أن عـدد الـقـتـلى واجلـرحى من األرمن

اية . والبوليس فى هذه احلادثة ال يزيد عن ا
قلقة بقوله إن أما ما جاء بة روتر من األخبار ا
ـسـلـمـ األحـرار بـاتوا نـحـو خـمـس رجـالً من ا
فريـسة لألسـماك ألن الدولـة أرسلـتهم فى مركب
حـربى إلى بـحـر مـرمرة وقـامـوا بـإغـراقهم جـمـيـعاً
بـدون محـاكمـة . األمر الـذى ال يُمـكنـنا أن نُـعيره
جـــانب الـــصـــدق  وذلك لـــعـــلــمـــنـــا أن الـــدولــة
الـعـثـمـانـيـة أحـرص الـدول عـلى سـعـادة ورفـاهـيـة
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اآلهل .
أما حـادثـة كريـد  فـإنهـا أيـضاً من اخـتـراعات
اإلنكليز الذين يسعون جهيدهم بتحريك األهل

وإشعال نيـران الثورة فى تلك اجلزيرة  وما ذلك
إال إليقـاع الدولة فى وهدة االرتـكابات . غير أن
األخـبار األخيرة الـواردة من اجلزيرة  وإن كانت
تُعرب عن وجـود بعض االختالف فـيما ب والى
ـسـئلـة قـد انـحـسمت اجلـزيرة واألهـلـ  إال أن ا
لــلَّه احلــمــد بــإلـقــاء الــقــبض عــلـى مُـحــركـى هـذه

الفتنة.
هذا مـلـخص األخـبـار التـى وردت إليـنـا أخـيراً
عن طريق األسـتانه  أثـبتنـاها على عالتـها . وما
أُشـــيع من أن األســـطـــول اإلنـــكـــلـــيـــزى يُـــحــاول
الـدخول إلـى األسـتـانة مـن جـهة الـدردنـيل  وأن
األســـطــول الـــروسى يُـــقـــابــلـه من جـــهــة الـــبـــحــر
ـنتحـلة اخلـالية األسـود. لم يكن إال من األخـبار ا
من الصحة  والـصحيح أن األسطول اإلنكليزى
ال يـلــبث أن يُــبــارح تـلـك الـنــقــطـة  ويــرجع إلى
اجلزر اليـونانيـة  واألسطول الـروسى الذى بارح

أوديسا سيمخر فى البحر األسود حسب عادته 
ثم يـعود إلى مـينـا سبـاستـبول لـصرف فـصل الشـتا

فيها حسب عادته فى كل عام .
وعـنـدنــا  إن تـربع فـخــامـتـلـو كــامل بـاشـا فى
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ـا يُـزيل األوهـام ويـرفع اإلبـهام دست الوزارة  
الك اإلسالم  ألن ويـنشـر رايـة الـسالم ويـعـزز 
الـرجل عـلى جـانب من الـدهـاء وله الـيـد الـطـولى
فى ميادين السياسة  وهو عارف مُطلع على كُنه
الــسـيـاسـة األروبـيـة  وال يــهـمهُ إال تـقـويـة أركـان
قـتضى دولـته وإرضاء الـذات الشَّـاهانـية والـقيـام 
أوامرهـا العـلـية  فـالـلَّه نسـأل أن يُلـهـمه إلى ما به
اخلير والفالح للـملَّة والوطن . وهو حسبنا ونعم

الوكيل.
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ـنقـولـة جـهـدها فـيـمـا ترويه بـعد أن أفـرغت الـصـحف ا
عن األحـدوثـة األرمـنـيـة مـنـذ بـاكـورة االهـتـمـام بـذكـرها 

ا يتوسع به األفاكون عنها . لتمهيد األسماع 
آرب اإلنـكلـيـزية ذويـها فى تـوسيع وبـعد أن أجـهـدت ا
ـا يـبتـكـرونه ويـنـمـقونه عن نـطـاق األوهـام طبق رغـائـبـهم 
ـبالغات لـيالهم ( أرمينـية اخليالـية ) مع إفراط الـتعمق فى ا
ــزيــد فى انــتــحـال ــرويــات  والــتــهــافت ا ــغــاالة فى ا وا

عاذير للتحرش دون سواهم للتر بهذه األحدوثة . ا
وبعـد أن استرسلوا فى التسـويالت والتلفيقات ومواراة
مــا بــدا من ســوء مــقــاصـدهـم  ومــداراة مـا اســتــبــشع من

مكائدهم وستر ما استنكر من مفاسدهم .
وبــعـد أن بـدت الــبـغــضـاء من أفــواهـهم  وتــمـادوا فى
ــطــاعن فــيــمن يــشـاؤن* واإلفك عــمن اخــيــرون اخــتـره ا
ا زاعـم والبـهتـان وقول الـزور تشـفيـاً  مـضغـة للـتشـاشف ا

فى الصدور .
كنـون فى اتخاذ وبعـد أن علم القـاصى والدانى السـر ا
ـسمى اجلمعيـة األرمينية  وتـظاهر البعض لوندره مـلتجأ 
من عظـماء تـلك العـاصمـة البـريطـانيـة بإغراء وإغـواء تلك
ــآرب ــســخــرة خلــدمــة ا ــســومــة واألجــســام ا األشــبــاح ا
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فـصالت ( التى لـو عزى الـغامـضة وإفـشاء األيـام لبـعض ا
هرة ـا اكتفى أولـئك ا أقل مـنها لـغير من صـدرت عنهم  
الـبارعـون بأن تـرسل علـيهم صـواعق االنتـقام حـجارة من
سـجـيل )  كـتـحـريض عـلى الـتـمـرد واسـتـهـواء لـلـهـرج .
ال والسطوة وتشجيع على اإلثم والـعدوان  وتعضيـد با

على التألب والطغيان .
ــهــدات وبــعــد أن اقــتــرفــوا مـن مــقــدمــات ووســائل و
األمــانـى الــشـــريــرة مـــا تــضـــيق بــســـرده صــدور الـــتــواريخ

والسجالت الكثيرة .
عـادوا إلى القـول بـعـد أن بـلغ بهم اخلـطل مـبـلـغه  بأن
الرعايا العثمـاني هم الذين تؤلف بـ قلوبهم رابطة تلك
اجلامعة الوثيـقة القوية األسـباب الراسخة األساس  وهم
الـذين جـمــعـتـهم مـواطـن الـرخـاء ومـهـاد الــنـعـمـاء ومـوارد
الـصفـاء  وهـم الذيـن نـشأوا* أكـرم مـنشـأ  وعـاشـوا فى
أجزل رغـد وأهـنا عـيشـة  ونـعمـوا بأطـيب حـياة وسـعدوا
بــأجـل الــنـــعــيـم حــظـــاً ورجـــحــانـــاً  وهم الـــذين ســاوت
اإلنـسانـية بـ شعوبـهم وأيقـظت الوطـنيـة عديـدهم لطلب
ـشارب واحتـاد الوجـهة ـزيد من مـ مـيزهم بـها اعـتدال ا ا
ـســالك  لالسـتــرزاق بـاجلــد والـوفـاق فى انـتــهـاج أقــوم ا
صافاة ة وا ـسا واقتسام ثمرات احلـياة وزهراتها باحلب وا
ساواة . إلى غـير ذلك من النـعوت التى دبجت شـيافها وا
استطرادا السـتنتـاج ما هام به سـوء قصدها وحـملتـها عليه

ترهاتها ووساوس أضاليلها .
* الصحيح : نشئوا.
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سـتـظـلة بـالـراية الـعـثـمانـيـة العـلـية نـعم  إن الشـعـوب ا
ولواء العـدل الشاهانى األرفـع  هى أسعد الشـعوب حظاً
وأرقى األ شـأناً وأوفـرهـا نعـيـماً ورغـداً وأكـثرهـا اغـتنـاماً
ــدنـيــة والــتـأنق لــلــخـيــر واســتـبــاقـاً لــزخــارف احلـضــارة وا

والـــرفــاهــة بـــأمــيــال طـــاهــرة ورغــائـب بــارة ومــهج زان 
إخالصـهـا صـدق الـوالء وشـريف الـعبـوديـة ألعـتـاب فـخر
ـؤمن لـة سيـدنا ومـوالنا أمـير ا اخلالفـة وتاج عز االمـة وا

جاللة السلطان األعظم .
وارد غـير انـبئات ولم يـكدر بـ تلك الـشعـوب صفـو ا
ــفــاسـد فى تــصـورات ــقـاصــد وغـرس ا الــدخالء بـســوء ا
األسافل وأراذل كل فئة  ظنوا فى استهوائها لتسويالتهم
ن اتـــخــذوهـم أحــبـــولــة صـــيــد خــيـــرًا لـــهم  وإن أودى 

وأضحوكة فى مراسح تمثيالتهم السياسية .
ت األحدوثة ـبدأ  تأسـست وغرسـت و وعـلى هذا ا
ا رأى ذوو الهيمنة فيها أن بالغ جلنة التحقيق األرمنية  و
قول الدوليـة التى تـألفت لكـشف الغـوامض عن الوقـائع ا
اع إلى أن الـتبليغات بحدوثها فى بـعض البالد قد بثت األ
ـشــيـرة لـتــجـســيم تـلك احلــوادث  لم تـخل من الــهـائــلـة ا
مبـالغـات جـمة ( أو أن كـلهـا مـبالـغات بـليـغـة )  نفـثوا فى
روع من اسـتـرقـتــهم اآلمـال خلـدائـعـهم  حـتى تـمـخـضت
احلوادث بـحركة األشـقياء اجلـهالء فى األستانـة  وبالغت
فيـهـا االنبـاء وفى بعض اجلـهـات السـابق التـقـول والتـهويل
الــبـاطـل عن وقـوع احلــوادث بـهــا إلى آخـر مــا عـلم الــقـراء
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ا أوردناه فى أعداد قريبة . تفاصيله 
وكل ذلـك مبـنـى فى اعـتـقاد وتـظـاهـر اجملـدين إلـيه عـلى
مـــوهــوم طـــلب اإلصالحـــات األرمــيــنـــيــة  كـــأن أولــئك
الـدخالء أشـفق مـن الـدولـة عـلى رعـايـاهـا وأحـرص مـنـهـا
عـلى خـيـرهم أو أكـثـر مـنـهـا غـيـرة عـلى صـواحلهـم أو أشد

منها ارتباطا بهم. كال ثم كال .
ـثل هـذه اإلدعـااآت وضروب ـستـورة  ـقـاصـد ا ا ا وإ
روق عن جادة سـتهـام بـها عـلى ا االنتـحال  حـملت ا
ـتـنـا وعن إيـثار ـصافـاتـنـا ومـسا التـحـابب إلـيـنـا والتـظـاهـر 
ـصـادقـتـنـا والـتـمـسك بـعـروة االرتـبـاط الوثـقى االسـتـبـقـاء 

ا ال يغنى من احلق شيئاً . واالستعاضة عن ذلك  
ـا كـانت الدولـة الـعـليـة ـ أيـد الـلَّه سلـطـانـها ـ مـؤسـسة و
عــلـى دعـــائم حب اإلصالح وتـــرقـــيـــة شــؤن * اجلـــامـــعــة
العـثمانـية مـنذ أجـيال وسـيرا خلـلف من سالطيـنهـا األخيار
نوال احلـسن الذى أحكم وضعه السلف من أولئك على ا
ـلــوكـيـة ــلـوك األطــهـار حــسب اخلـطــوط والـفــرمـانــات ا ا
ــفـصــحـة ــنـيــرة ا الـشــريــفـة الــصــادرة فى أيـام كـل مـنــهم ا
بأوضح بيـان عن رغبـتهم فى تقـدم العـباد والبالد وتـعميم
ــسـاواة بــ صــنـوف الــرعــايـا بال تــفــرقـة فى الــرفــاهـيــة وا
فاخر ذاهب أو اجلنسـيات والطوائف  وكان من أجل ا ا
ـسـاواة الـتـامـة بـ ـعـظَّم حب ا جلاللـة مـوالنـا الــسـلـطـان ا

ــسـتـظــلـ بــلـواء عـدله الــشـاهــانى األرفع . فـقـد عـمـوم ا
راحم الـسنيـة التـنويه فى اإلرادة العـليـة الصادرة اقتـضت ا

* الصحيح : شئون.
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ــرغـوبــة جلاللــة مــنــوال اإلصالح األقـوم بــاإلصالحــات ا
الذى تـوارث سالط آل عثمان الفـخام إسداءه للرعايا 
رغـــبــة فى تــقـــدمــهم وتــدرجـــهم فى كــمـــاالت الــعــمــران
ـعارف  وتنسيق النظامات العمومية واحلضارة بالتنور وا
ـوصـلة ـصـلـحة الـزمـانيـة واخلـطة الـعـادلة ا عـلى ما يُالئم ا
آل . وتـضمنـت هذه اإلرادة السـنية لسعـادة احلال وخـير ا
فـاخر عـهداً وهـو خط ( كلـخانة ) اء إلى أقرب تـلك ا اإل
ـنـيـف وفـرمـان اإلصـالحـات الـعــالى الـصــادرين فى أيـام ا
سـاكن جــنـان الـفــردوس الـسـلــطـان عـبــد اجملـيـد والــقـانـون
ؤسسـة على مقتضاهـما  وما تالهما بتوالى والنظامات ا
ن فى مــشــارق األرض ومــغـاربــهــا بـأن الــســنــ تـذكــيــرا ً
نة الـكبرى على رعايـاها فى السير للدولـة العليـة وحدها ا
بــهم من احلــسن إلـى األحـسـن  وفى تــمــتـعــهم كـل حـ

باالرتقاء من الصـالح إلى األصلح وفق ما يـقتضيه محض
اإلرادة اخليرية للملك والرعية .

فـاخر يدحض مـدعيات ـا أن جتديد الـذكرى لتـلك ا و
ـبـطـلـ ومـفـريـاتـهم عن الـدولـة  ويـبـدد غـيـوم األوهـام ا
الــتى خـلــبـوا بـهــا من أضـلـت غـوايـاتــهم قـبـل صـدور هـذه
اإلرادة السنية السـلطانية اجلامعة ألوجه احلكمة والسداد
ــتــحــيــزين إلـــيــهم فى بــعض فـــقــد أذاعــوا (عــلى لــســـان ا
اجلـهــات) أن مـســراهـا خـاص بــواليـة دون أخــرى تـوصالً
ن تـــســـتـــفــزهـم اجلــهـــالـــة والــضـاللــة إليـــغـــار الــصـــدور 
ألهـوائــهم. ولــذا عـدّ من حــسن احلـزم إعالن الــتـلــغـراف
الذى أصدره دولـتلو فـخامتـلو الـصدر األعظم كـامل باشا
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لـلـمـمـالك احملـروسـة نـفـيـاً لـتـلك األوهـام واخلـدائع  وقـد
اضى . نشرناه فى العدد ا

أما مواد البدء فى اإلصالحات على الوجه الذى أشرنا
إلــيه فـى الـعــدد األخــيـر  فــقــد تـنــاقــلت الــروايـات عــنــهـا
نصـوصـاً شبـيـهة بـالـرسمـية  وسـيـزدان جيـد الـفالح بنـشر

بنودها عندما تعلن رسمياً إفادة للعموم بنشر احلقائق .
قالت احدى الصحف اخلطيرة عند كالمها على حركة
األستـانة األخـيرة  وتـبر اإلجنـليـز من تبـعة أوزارهم فى

األحدوثة منذ بدئها الى آخر عهديها ما نصه :
لم يــكن اإلجنــلـيــز فــيــمـا هــولــوا وأرجــفـوا بـه عن هـذه
األحدوثـة أنصـار احلميـة وحمـاة اإلنسـانيـة وال دعاة الرفق
ن تـظـاهـروا بـاحلـنـان إلـيــهم واإلشـفـاق عـلـيـهم  بل هم
ـآرب الـذاتـية بـتـجـولهم فى عـبدة الـغـايـات اخلصـوصـية وا
مــيــادين الــغــوغــاء والـــلــجــاجــة تــوصالً حلــاجــة فى نــفس

يعقوب.
إذ لــو كـانــوا مـشــفــقـ فــعالً عـلـى أولـئك صــادقـ فى
دعـوى انـتـصـارهم لإلنـسـانـيـة مـخـلـصـ فى االسـتـصـراخ
ـا ارتكـبـوا ضد من يـفتـرون عـليـهم فحش وللـرأفـة بهم  

ا يفترونه عليهم ويرمونهم به . القول وشناعة الصنع أفظع 
ياه الشرقية وإلقـاء مراسيها أخيراً فى مياه البوسفور  كان فهل تنـقل السفن احلربية فى ا
انتـصـارا لإلنسـانيـة? أم تـهويالً اعـتـسافـيـاً وتهـديدا عـدوانـياً?. فـإن فـضيـلـة االنتـصار احملض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سـتشفى ـــــــــــــــــــــــــــ لإلنسـانيـة احلقة ال يـجعل ا
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ـا يُـحـاول إصالح ذات اعــتـداء عـلى إحــداهـمـا نـاشــداً  
الب بينهما بإزالة أسبابه .

عــلـى أن طــيش الـــغــايــات وغـــلــبــة األهـــواء لم تــوقف
عماهتهم فى هذا الصدد عند احلد القانونى الذى صدرت
ا انـحسمت به النازلة على وفقه اإلرادة العـلية السلـطانية 
فـسدين ب صـنوفه مظـاهر إنصاف على صـورة أرجعت ا
ومـصـادر حـكـمـة وعـدالــة  كال ثم كال . إن هى اإلفـتـنـة
أضلوا بها من سحروا مداركهم فطوحت بهم األهواء إلى

حيث ال يعلمون إلى أى منقلب ينقلبون .
نــشـرت الــفـارد الــكــسـنــدرى الـغــراء فــصالً بـلــيــغـاً عن
الـسـياسـة اإلنـكلـيـزية ومـكـانتـهـا اآلن فى السـيـاسة الـدولـية
الـــعـــامــة أشـــارت فـــيه إلى أن كل مـــا ولـــدته حـــيــلـــهم من
احلـوادث الــتى يـتـنـبـأون* بــحـدوثـهـا فـى الـبالد الـعـثــمـانـيـة
كــأرمـيـنـيـة ومــكـدونـيـا وسـوريــا والـدروز  لـيـست إال من
مـتفـرعات تـلك األحدوثـة األوليـة التى قـصدوا بـها صرف
ـصريـة  وليـغنـمـوا بواسـطة نـفثـاتهم سـألة ا األنـظار عـن ا
ـصر . فى هذه الـعقـد دوام بقـائهم عـلى حـالتـهم الراهـنة 
كـأنــهم يـظـنـون أن الـدول غـافـلـة عـمـا يـعـمـلـون . أو أنـهم
يرون الدول يتـغاضون عن مصاحلهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

علومة القطر على درجته ا
ومن ظن أن الدول تـتسامح فى امتهان صواحلهـا حتت أقدام االحتالل  فقد أخطأ خطاً
كـبـيـراً . وحـسـبـنـا أن اإلنـكـليـز كـلـمـا أغـراهم اجلـشع عـلى اإلعـراض عن مـصـالح غـيـرهم
ونـبذها ظـهرياً تعـمم التقـارب والتعـاضد ب الدول عـلى أن ال يتركـوا العبث بـحقوقهم فى

* الصحيح : يتنبئون.
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ازدياد يُفضى لتالشيها .
وكم بــ مــا يــصـف به اإلنــكــلــيــزى نــفــسه من احلــذق
والـدهـاء واخلـبـرة بـعـواقب األمـور ومـضـار االعـتـداء عـلى
احلـقوق الـعامـة  وبـ ما خـفض من كرامـة ذكره بـانتـهاج
هــذه اخلــطـة الــعــوجـاء الــتى أوجــبت الــتـنــافــر الـدولى عن
الــدولــة احملــتــلــة الــتى اعــتــادت انـتــحــال الــعــلل واخــتالق
احلـوادث  لـتـسـتــر بـهـا سـوآت نـكـثـهـا الـوعـود الـصـريـحـة
بــاجلالء عن مـصــر وحـفظ حــقـوق أوربـا فــيـهـا مـن الـعـبث

واالمتهان .
وبــاســتــقــراء األحــوال واســتــطالع مــا يــبــدو من خالل
احلــوادث ال نــرتـــاب فى أن قــد أزفت اآلزفـــة الــتى يــحــ

طـالبة لـديهـا أجل اإلجنالء بإجـماع الـدول العـظمى عـلى ا
باحلقوق الشرعية وإخضاع إنكلترا  فال ذنب لها رغم ما
كانة وقوة اجلأش . فإن إجماع تعتقده فى نفسها من عز ا
األقــويـاء عـلى الــتـمـسك بــالـعـدل فى الــدفـاع عن احلـقـوق

الصـريحة والشؤن* الثابـتة  ال تتغـلب عليه اعـتسافات 
ـالكـها احـتالل وال ادعآت** االستـئـثار بـالبـاطل فى بالد 
ـصالح الـشرعـى حق أولويـته بـالسـيـادة علـيـها  ولـذوى ا
شتركة فيها حق احملافظة عليها من الضياع بتمادى الزمن ا

ماطلة الباطلة . بأساليب التسويفات وا

* الصحيح : الشئون.
** الصحيح : ادعاءات.
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ـلك قــال ســلــيـمــان بن عــبــد ا
ألبى حـازم ادعُ اللَّه لى  فـقال :
ـؤمنـ أنـا أدعـو اللَّه لك يـا أميـر ا
هـهـنا ومـظـلوم بـالـباب يـدعـو اللَّه
عــلـــيك  فـــأى الــدعـــوتــ أحق
ــؤمـنـ بــاإلجـابــة . وهـذا أمــيـر ا

الـسـلـطـان عـبـد احلـمـيـد عـنـدهُ من
مثل أبى حازم عـدد غفيـر يدعون
ـــلــكـــتـه األلــوف الـــلَّه لهُ  وفـى 
ـــؤلـــفـــة من الـــرجـــال والـــنـــســاء ا
واألطـفـال يدعـون الـلَّه عـليه ; إذ
ال ناصر لـهم إال اللَّه تـعالى الذى

أظــــنه يــــقـــسـى قـــلب فــــرعـــون 
لــتــكـــون الــضــربــة األخــيــرة أشــد
الــــضــــربــــات . أجـل  إن األمـــة
األرمنـيـة بأسـرهـا تدعـو الـلَّه على
ــهـا جاللــة الـســلــطــان  ألنه ظــا
دون ســواه  فــقــد روى مُـكــاتب
الــدايـــلى نـــيــوز فـى األســتـــانــة أن
الــسـلــطــان وحــده مــسـؤول* عن

* الصحيح : مسئول.
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ذابح األرمـنـيـة وفى األسـتـانة . ا
وإن الـبــاب الـعــالى ال ذنب عــلـيه
فى ذلـك  وأن رجــــال الـــــدولــــة
الذين كـنا نـشكـو مـنهم أبـرياء من

ـذابح األخـيـرة . ووالـلَّه  هـذه ا
إن عــلى الـســلـطـان أن يــهـاب أمـة
ظـلـمـها  وهـو يـعـلم أن ال نـاصر
لـهــا إال الــلَّه فـمــا هــو فـاعل  إذا

وقف غـداً بـ يـدى الـلَّه تـعالى 
ولم تـكن لهُ حـجـة لـقـد كـنـا نـلوم
الــســـلــطـــان ألنه يُــجـــارى رجــال
ـابـ عـلى أعـمـال الـظـلم عـمالً ا
بـاحلـديث الـشريف (مـن مشى مع
ظـالم لـيـعـيـنه وهـو يـعلم أنـه ظالم
خــرج مـن اإلسالم) فــأصـــبــحـــنــا
اليـوم نلـوم السـلطـان نفسه  ألنه
انـفـرد فى الـظـلم واسـتـبـدّ بـأرواح

الرعية . أيهـا الناس إلى أية حـطة صارت الدولة االسالمـية بعد مـجدها وفخرهـا أال يتناثر
لكةٍ  لم يبقَ مـن مجدها شيئاً* . أيتها األمـة احملمدية أين هاتيك عقـد اإلسالم من حول 
اخلالل الطيبة الـتى رواها لنا التاريخ عن النـبى الكر الذى قضى على خلـفائه بالسير على

خطتـه واتباع أوامره ? روى عوف بن عبد اللَّه أن النـبى الكر دعا خادماً لهُ  فلم يجبه 
أو كان نائـماً  فقـال : لوال القـصاص ألوجعـتك ضرباً. هـذا خوف صاحب الـشريعة من
القـصـاص مـنعه عـن ضرب خـادم له  فـأين خـوف خلـيـفـته من الـقصـاص وهـو قـد فتك

* الصحيح : شئ .
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بـألــوف من األبـريـاء الــنـصـارى 
ثم تــطــرف فى الــظــلم فــقــتل ٥٠
ـــؤمـــنــ ـــســـلـــمـــ ا رجالً مـن ا

وحـدين  ألنهم لم يرضوا عن ا
ســلــوكه  وهــو مع ذلك يــجــمع
ــشــايخ ويــسـألــهم أن من حــوله ا
يـــــدعــــــو الـــــلَّـه له  وألــــــوف من
األرامل واأليــــتـــام يـــدعـــون الـــلَّه
عـــــلـــــيه  وأى نـــــفـع يُـــــرجى من
خـليـفـة ال يـرضى بـإصالح رعـيَّته
إال مـكـرهــا بـاألسـاطـيـل وتـهـديـد
الـــســـفـــراء  ثم مـــتى أُكـــره عــلى
ذلك قــــــرر اإلصالح مـن جـــــهـــــة
واحدة . وأصدر أوامره من جهة
ــذابح كــمـا أخــرى بــاســتــئــنــاف ا

اضى ذبحة التى جرت فى ٨ ا انى عاين ا جرى فى أزرجنان  وفى طرابزون حـيث قدر أ
سلمـ واألرمن فى بتليس  أنه ذُبح فيها ست مـئة أرمنى  وحصـل معركة عـظيمة بـ ا
ـاب  وظـف فى ا وروت شـركة هـافاس أنـهم فى األسـتانـة  فتـشوا مـنازل بـعض كبـار ا
وقبـضوا عـلى بعض خـدم القـصر  وأنـهم وجدوا فى سـراى يلـديز مـنشـورات حتضَّ على

اضى . الثورة واحتلت اجلنود سراى ناظر احلربية منذ ٢٢ ا
ـسـتـر غالدسـتـون هـيـاجـاً  لم يـعهـد فـيه من قـبل  وقـد هـاجت هـذه الـفـظـائع خـاطـر ا
فـكـتب إلى سـيدةٍ روسـيـة رسـالـة فـاق فى عـبارتـهـا رسـالـته عن فـظـائع بـلغـاريـا وسـأنـشـرها
بتمـامها  مـتى نقلـتها إلـينا الـصحف األوربيـة كل هذا يـجرى  والسلـطان مهـتم باحلرص
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عـلى حــيـاته ال يـهــمه حـفظ حـيـاة
مـلكـة ووعد بـاإلصالح  لكن ا
مــواعـديـه عـلـى رأى غالدســتـون
كــالــهـــواء الــســارى  وإنى أنــقل
للقراء ترجمة البالغ الرسمى عن
ؤيـد حتى ال يُـقال إن قد جريـدة ا
ـؤيـد ـ ما طـرأ عـلـيـهـا حتـريف فـا
شــــاء الــــلَّـه ـ صــــادق فى خــــدمــــة
الدولـة صـدقهـا فى خـدمـة الرعـية

وهذه الصورة بحروفها .
غنى عن البيان  أنه بناءً على
اخلط الـهـمـايـونى الـصـادر بـتـاريخ
٢٦ شـــــعــــبــــان مـن ســــنــــة ١٢٥٥
هــجـريــة فى عــهـد ســاكن اجلــنـان
الـســلـطـان عــبـد اجملـيــد خـان والـد

جاللة موالنا السلطـان األعظم احلالى . وبناء على فرمان اإلصالحات العالى الصادر فى
أوائـل جـمـادى االخـيـرة من سـنـة ١٢٧٢ وتـطـبـيـقــاً لـلـقـوانـ اجلـارى الـعـمل بـهـا  اليـزال
ـأمورين فى الـسلـطـنة الـسنـية جـارياً عـلى حسب الـقواعـد الواردة فى وظـف وا انـتخـاب ا
ـشـار إليـهـا  كمـا اليـزال جمـيع رعـايا الـدولة عـلى اخـتالف مـللـهم يُـعامـلون الـنـصوص ا
ـرعيـة اإلجـراء اخملـوَّلـة لـهم  وبـالـتطـبـيق عـلى نـصـوص تـلك اخلـطوط بـحـسب الـقـواعـد ا
ـشار إليـها صار جـميع الشـبان التـابعـ للسـلطنـة السنـية يُعـاملون فى قـبولهم والفـرمانات ا
ـدارس الشَّـاهانـية وامتـحانـهم للـدخول فـيها بـال تميـيز  وال فـرقَ ب بـعضـهم والبعض با
اآلخر  ولـم تزل النـظامـات اجلديدة تـوضع والتـدابير تُـؤخذ إلجـراء اإلصالحات الالزمة
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مـالك احملروسـة شيـئاً هـذا  وكمـا أنهـا قد أُجـريت إلى اآلن اإلصالحـات الكـثيـرة فى ا
فـشيـئاً عـلى مـا اقتـضـته الضـرورات االجتـمـاعيـة واألمـزجة اخملـتلـفـة  فقـد صدرت اإلرادة
قـضى بـها فى الـدسـتور السـنـية بـأن يُـمنـح بعض واليـات األنـاضول جـمـيع اإلصالحـات ا
والـقـوانـ وخط (الـكـلـخانـة) الـهـمـايـونى وفـرمـان اإلصالحات الـعـالى والـعـمل بـتـفـصيل

مشتمالت تلك اإلصالحات من نـظامنامة الواليـات الصادرة فى ٢٩ شوال سنة ١٢٧٨ 
ادة السادسة والعشرين ونظامنامة إدارة النـواحى الصادرة فى ٢٥ مارس سنة ١٢٩٢ إلى ا

منها .

ــدنــيــة الــبالد وزيــادة فى تــرقـــيــة 
ــمــلــكــة . وفــضالً عن عــمــران ا
ذلك  فـــإنه من عـــهــد اجلـــلــوس
ـأنـوس لم يــفـتـأ جاللــة اخلـلـيـفـة ا
ملكة عن االهتـمام باحتيـاجات ا
وإجــــــــراء اإلصـالحــــــــات الــــــــتى
ــقــتــضــيــات تــوافــقــهــا بــحــسب ا
الــعـصــريــة . فــمن ذلك تــأسـيس
الـعــدلـيـة والـبـولــيس والـچـنـدرمـة
كـاتب للـعلـوم والفـنون وإنشـاء ا
ـتــنــوعــة فى كل مــكــان وإنــشـاء ا
ــــرافئ الــــســــكك احلــــديــــديــــة وا
واألرصــفـة وسـائــر مـا مــاثل هـذه

ـا ال يقع حتـت حصر  األعمال 
ويــدل الــداللـــة الــســاطـــعــة عــلى
حسن مقـاصد احلضـرة السلـطانية

السنية .
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مالك وضوع للچندرمة والبوليس فى ا وما ينبغى أن يكون بالنظر إلى النظام اخملصوص ا
احملروسة وفى دائرة الچندرمة .

وأن تُـصـدر الـسـر عـسـكـرية قـرارا بـالـعـدد الالزم اسـتـخـدامه من الـرجـال خلـفـارة الـقرى
قررة فى الدستور وبكمية األسلحة التى ينبغى أن يقلَّدوها . ا

وأن يجرى العمل بالنظام الذى نشر سابقاً فيما يختص باحلبوس االحتياطية والنهائية.
صـرح فـيهـما ـادت احلـادية عـشـر والثـانيـة عـشر من تـعـليـمات إدارة عـمـوم الواليـات ا وبـا
بـكـيفـيـة إتمـام الـتـحقـيـقات االبـتـدائيـة بـصـورة منـتـظمـة . وبـالقـرار الـصـادر سابـقـاً مخـتـصاً
بالـتـعلـيـمات الـتى يجـب على الـواليات إصـدارهـا فى حال ذهـاب األكـراد من القـشالقات
عـسكرات وعـودهم إليهـا  حتى ال يـلحق أحداً من أهـالى النواحى ضـرر منهم عـند ما وا

وأن يــكــون لــلــمـجــالس الــتى
تُـشَّـكل لالنـتـخـاب فى كل نـاحـية
صرح بها جميع االختصاصات ا
فى القـوانـ العـدليـة  فـتنـظر فى
التسوية والصلح ب األخصام .
وأن يُــعـــ ســتــة من مـــفــتــشى
الـــعــــدلـــيـــة  لـــيُـــراقـــبـــوا أحـــوال
السجون بالدقة  وليعجلوا إجناز

القضايا التى يتأخر فصلها .
وأن يــوضـح عـــدد الــبـــولـــيس
والــچـنـدرمـة من صــنـوف الـرعـيـة
فى كـل واليـــــة بــــنـــــســـــبـــــة عــــدد

ـقرر اآلن  الـنـفـوس كـمـا هـو ا
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راجـعـة سنـدات األمالك فى كل واليـة ولواء ومـركز . حتت رئـاسـة مديـر الدفـتـر اخلاقـانى 
كن وأن يرسل كل سنـة من األستانة العلية مأمورون إلى الواليـات الشَّاهانية لتصحيح ما 

أن يقع من اخلطأ فى األشغال اخملتصة باألمالك .
وأن يُـنتـخب مـختـار من األهالى لـتـحصـيل ضـريبـة العـوائـد الشـخصـيـة وأدائهـا بواسـطة

جباة األموال خلزائن احلكومة احمللية .

رون عليها  وأن تسير العساكر
والـچنـدرمـة فى مـرافـقـتهم  وأن
يـلـزمـوا بـأن تـكـون مـعـهم رخص
جواز  وأن يجرى عليهم تطبيق

نظام حمل السالح .
ـوجودة وأن تُـعطـى العـشـائـر ا
ــهـــاجـــرة أراضى من فى حـــالـــة ا
جـانب احلــكــومـة لــتـرغــيــبـهم فى
سُـــكــنـــاهـــا  وأن يـــخصَّ حـــمل
األســـلــحـــة بـــســوارى الـــواليــات
احلــمــيــديــة وبــيــادئــهـا فـى أوقـات
البس الــتـعـلـيم حـيـث يـلـبـسـون ا

العسكرية .
ويـتفـرغ عن هـاتـ القـاعـدت
قرار ستصدره السر عسكرية .

وأن يُشكل قـومسـيونان  كل
مـنــهـمـا يُــؤلَّف من أربـعــة أعـضـاء
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وأن يــكـــون الــتـــزام األعــشــار
ـزايدة عـلى القـرى قريـة قرية . با
وأن يـستـمـر إلغـاء السُّـخرة إالَّ فى
بعض األمور اجلـارى عليـها نظام
الــنــافـعــة  حــيـث يُـرخـص فــيــهـا
ـــكـــلـــفــ بـــتـــلك بـــاســـتـــخـــدام ا

األعمال فيباشرونها بأنفسهم .
وأن يــســـتــمـــر كـــمــا كـــان بــيع
ــديــنــ لـوفــاء الــديـون مــسـاكن ا
األميـرية أو الشـخصـية  وكذلك
يُــــمـــنع بـــيع أراضــــيـــهم وآالتـــهم

الزراعيـة ومواشـيهم وبذورهم 
انتهى .

وال يظن القار أن هذا هو ما
طلبتـه الدول  فقد قالت الدايلى
نـــــيـــــوز أن هـــــذا الـــــبالغ هـــــو من
الــسـلـطــان إلى شـعــبه رأسـاً  فـيه
يُـصادق على مـطالب الدول. أما
اخلط الـهمايـونى  فلم يُـنشـر بعد
ألن الـسلـطان يـخاف إذا نـشره أن
تتـغيَّـر علـيه الرعـية ; إذ يـظهـر فيه
ــظـهــر الــضـعـف إال أن الـســفـراء

يُصرون على وجوب نشره .
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فى األمـثال إن اجلـواب يُـعرف
من عـنوانهِ  وأريـد أن أبحث فى
نـيَّة الـسـلطـان بـشـأن اإلصالحات
األرمنية . فاعلم ـ أعزّك اللَّه ـ أن
ة مواعيد تركيا هى الكيمياء القد
التى يُقال فـيها « اقـرأ تفرح جرّب
حتـزن »  فـنـيـة الـسـلـطـان غـيـر مـا
يـظـهـر مـنـهـا وهـو يُـريـد أن يـخـدع
أوربــا واألمـة الــعــثـمــانــيـة  كــمـا
خـدعهـما من قـبل وال ينـجز شـيئاً
من وعـــوده حـــتى تـــكـــرهه عـــلى
ذلك قــنــابل األســاطــيـل أو حتـدق

بـــاألســـتـــانـــة حـــراب الـــبـــنــادق 
فـــــتـــــؤخـــــذ اإلصالحـــــات عـــــلى
أطرافها بـالقوة الـقاهرة ـ وإالَّ فإذا

كــان الــســـلــطــان يـــنــوى اخلــيــر 
فلماذا يكتم عن رعيته ما تعهد بهِ
لــــلــــدول رســــمــــيــــاً ومــــا أذاعــــته
الـصـحف احلـرة . فـقـد عـلم قـراء
سئلة األرمنية شير مـا آلت إليه ا ا
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إالَّ أن أهـالى الواليـات الـعـثمـانـية
يــــجــــهـــلــــون كل ذلـك بــــتـــمــــويه
احلـــكـــومـــة . فـــقـــد وردت عـــلى
جـــرائــــد بـــيــــروت  وفـــيــــهـــا مـــا
يُضـحك الثكـلى . وبينـما القـيامة
تـقـوم  هوذا الـصـدر األعـظم قد
أرسل رســـالــــة بـــرقـــيــــة إلى والى
بــيــروت يــقــول فــيــهــا «بــلــغــنـا أن
األرمـن أشــاعـــوا خالفـــاً لـــلــواقع
أمـوراً تـتـعـلق بـاإلصالحـات الـتى

هى غـــيــــر خـــاصـــة بــــهم فـــقط 
ولكن الـقصـد منهـا تطبـيق أحكام
الـــقــوانـــ لــتـــشــمـل الــرعـــيــة من
مسـلمـ وغير مـسلـم » وقالت

جــريـدة بـيـروت عـلى إثــر ذلك إن الـسـلـطـان « لم يــغـفل عن نـصـيـحــة الـرعـيـة إذا غـفـلـوا .
وموعـظة يـقصـها خـطـباوهُ عـليـهم إذا احتـفلـوا »  نعـم قد كـان خطـيب السـلطـان فى األمة
سـيـفه الـذى يـقـطــر دمـاً من أعـنـاق األحـرار واألبـريـاء ويـا لـلَّه من هـذا اخلـداع والـريـاء  ثم
قالت إنهُ « يـرضى بالسـهر لتـنام أجفـانهم وبالـتعب لـتهدأ قـلوبهم وتـستريح ولـدانهم » وقد
وت وهدأت سكنات قلوبهم فهى غير حية واستراح ولدانهم من أنام أجفان الرعية نومة ا

عيشة مرة فى ظل ظله الظليل ويا للَّه من هذا التضليل .
سألـة األرمن نشرها وقالت جرائـد األستانـة (ظهرت من مـدة مسألة بـ الناس دعـيت 
أل بأجمعه (بخ بخ ) قد تنعمت بجميع لَّة األرمنية  وقد علم ا عصبة من الرعاع ... فا
دنـية والوطنـية (زه زه ) . وقد نظر إلـيها جاللتـه نظر األب ( نعم الـوالد ) الساهر احلقوق ا
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عـلى راحة ورفاهـية أوالده (حتى
ضــــحـى نــــفــــسـه فــــدى لــــهم ) 
ـــقــالــة وخـــتــمـت اجلــرائـــد هــذه ا
واصلة الـدعاء للسلطان (محيى
اجلــود واإلحـــســـان ( الـــلَّه الـــلَّه )
ومـبــدد غـيـاهب الـظـلم والـبُـهـتـان
ـــا حـــكـــمت الـــقـــافـــيـــة بـــهــذه (إ
الكـلـمة)  وقـال لـسـان احلال فى
ـسـئـلـة مـقالـة رسـمـيـة « نشـأ عن ا
األرمـــنــيــــة حـــركــة خـــواطــر (أى
حـركة دماء) لم يطل أمـرها (أكثر
من سـنة) إالَّ وأخـمدتـها احلـكومة
بـــســهـــرهــا عــلـى الــراحــة واألمن
الــعــام (الــلــهم إذقــهــا لــذة الــنــوم
الــتــام) وأظـهــر جاللــة مــتــبــوعــنـا
األعــــــــظـم فـى خـالل كـل هــــــــذه
األمـــور من احلـــكـــمـــة الـــبـــاصــرة
(لعـلها القاصـرة) والفكرة الوقادة
ما أبـهر الـعقـول (يا سالم) وأفعم

كل مـــكـــابـــر (هـــكـــذا هـــكـــذا) 
فـتـراجع الـعـالم بـأسـرهِ (والـسـماء
ـالئــــــكــــــة) إلى ذكـــــــر آثـــــــارهِ وا
احلـــمـــيـــــدة ومـــراحـــمــه الـــتـى ال
حتـــصـى (الـــعـــتب عـــلى عـــلـــمــاء
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الـريــاضـيــات ) إلى غــيـر ذلك من
أمــــثــــال هـــذه الــــهــــزلـــيــــات . ثم
يُريدون مـنا أن نُصدق وعودهم.
فـــــكــــيـف تـــــأمل إجنـــــاز الـــــوعــــد
وحـــــصــــول اإلصـالح إذا كــــانت
األمـة التـى يُـراد إصالح حـالـها ال
تطلع على احلقيقة فمواعيد تركيا
ة  ولـيـصح أن يُـقال كـيـميـاء قـد
عـنــد مــطــالـعــة إصالحــاتــهــا اقـرأ

تفرح جرب حتزن .

WO dA « WK¾ *« `²

سئلة الشرقية التى الظاهر أن ا
تُـحـاول أوربـا اجتـنـاب فـتحـهـا قد
أصــبــحت عــلى األبــواب بــسـبب
ســـيـــاســـة الـــســـلـــطـــان احلـــاضــرة
ـسئـلـة الشـرقـية ومـعـلوم أن فـتح ا
يُــفــيــد تــقــســيم تــركــيــا  وهــو ذا
الـــســلـــطــان يُـــســـاعــد عـــلى ذلك
الــتـقــســيم  فــقـد روى تــلــغـراف
روتــــــــــــــــر أول أمــس أن ٢٦ ألـف
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أرمـنى من الـثـائـريـن اجتـمـعـوا فى
جبال قـضاء الزيتون  وأن بعض
الــــــروس شــــــهــــــدوا مــــــذبــــــحـــــة
طـــــرابـــــزون فــــأيَّـــــدوا شـــــهــــادة
انى وأكـدوا أنه قتل فيها من األ
األرمن ب سـبع مـئـة وثمـانى مـئة
نـــــفـس  وأن الـــــقـــــرى اجملـــــاورة
أُحـرقـت  وقـد سـاعـد الــعـسـاكـر

سلم فى ذلك . والبوليس ا
وهـبـطت أسـعـار الـبورصـة فى
لـنــدن بـســبب مـقـالــة عـنـيــفـة ضـد
اإلنكـليز  نشـرت فى القسم غير
الــــرســــمى مـن جـــريــــدة روســــيـــا
الـرسـمــيـة  وهـكـذا فــقـد تـعـاظم
األمــر واسـتــفـحـل اخلـطب  ألنه
أيــة ثـقـة تـبــقى ألوربـا بـالــسـلـطـان
ومــواعــيــده إذا كــان ٨٠٠ أرمــنى
يُذبـحون ثانـى يوم صدور اإلرادة

الـســنـيـة بـقـبـول مـطـالب الـدول 
وأى أمل ترجوه األمة إذا كان فى
ثــــــالث يــــــوم من صـــــدور اإلرادة
يُــــقــــبض عــــلى عــــزت بـك أحـــد
أحرار األتراك ويُقتل  ألنه كتب
رســالـة إلـى الـلــورد ســالـســبـورى
وبــيــان ذلك أن عـــزت بك أخــبــر
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بعزمه احملامى جالل  وهذا أخبر
اجلــاســوس الــشـــهــيــر ســعــادتــلــو

جـمـال أفـنـدى مـفـتش اجلـمـرك 
وهكـذا بـثـوا العـيـون واألرصاد 
فـقبضـوا علـى عزت وسجـنوهُ فى

يلـديـز وأمـاتـوه ضـربـاً بـالـعصى 
ثم أنــعم الـــســلــطـــان عــلى جالل
أفــنـــدى بــالــرابع اجملـــيــدى وعــلى
ـدالــيــة االمـتــيـاز جــمـال أفــنــدى 
الــذهـبـيـة  فــأيـة ثـقـة تــبـقى لألمـة
بـسـلـطـان يـحـسن إلى اجلـواسـيس
ـاذا ال نتـمنى ويـقتل األحـرار  و
ـســئـلـة الــشـرقــيـة حـتى أن نـفــتح ا
نــــنـــجــــو من الــــضـــيم والــــعـــذاب
األلــــــيـم?  أمـــــا األرمـن الــــــذين
ذكـرهم التـلغـراف  فعنـدى أنهم
ا عـلموا أن السلـطان يُريد الفتك
بهم هربوا  واعتصموا باجلبال
فـــهل يُــعــد مـن هــرب من ســكــ

اجلزار ثائـراً ? إن هذا هـو العجب
العجاب .
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وإن يــكن فى هـــذا اإلحــصــاء مــا يــدعــو إلى
القار  ولكنه ال يخلو من إظهار حقيقة يقف
منهـا على شرح األسالـيب التى تتخـذها اللجان
الـثـورية واسـطة إللـصـاق ما تـقـترفه من الـذنوب
ــســلــمــ ووسـيــلــة لــدخـول واآلثـام وأرادو ا
اجلرائد اإلنكلـيزية وباخلصوص الديلى نيوز فى

ميادين الوقاحة ضد السلطان وحكومته .
وقــد كـــان ال يــخــلــو عــدد من أعــدادهــا عن
فـصل لــهم عـنــوانه « الـفـظــائع األرمـنــيـة » حـتى
خُــيَّل أن األتــراك قــد انــقــلـبــوا وحــوشــاً ضــاريـة

األرواح وتهلك النفوس .
قـام أن نُطيل البحث فى وال يسـعنا فى هذا ا
ـــا نــكـــشف الـــســـتــار عن تـــلك الـــفــظـــائع  وإ
حـقيقـتها من قـبيل احلوادث الـتى يتكـرر وقوعها
ـاشـيـة أو فى كل مـكــان  كـان كـسـرقـة بــعض ا
ـا ال يـصح أن الـقــبض عـلى مــهـرب غـيــر ذلك 
يُــــوصف بـــالـــفـــظـــائع . مـن الـــغـــريب فى هـــذه
ـا هو احلـوادث مغـاالة اجلـرائد ألَّـفتـهـا فيـها  وإ
إلـقاء مـسـئـولـيـة وقـوعـهـا عـلى جاللـة الـسـلـطان
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األعظم واحلكومة العثمانية .
ـــا اتــصل بـــهــا فى عـــلى أن هــذه احلـــكــومــة 
الـعشرين شـهر يـونيو سـنة ١٨٩٠  خبـر اجتراء
األرمن عــلـى مــخـــازن األســلـــحــة فى مـــدرســة
سنـاسريـان والكـنيـسة األرمـنيـة بادرت فى احلال
بإرسـال رجال احلـفظ لـلتـفـتيش  فـلـما وصـلوا
إلى الكنـيسـة استـأذنوا من القـسوس بـالدخول
درسة فلما لم يجدوا أى أثر وهكذا فعلـوا فى ا
لألسـلـحـة خـرجوا بـالـسـكـيـنـة والـوقـار  ولكن
ـقـبـرة رعـاع مع من األرمـن فى الـيـوم الــتـالى بــا

الـقـريـبة مـن األسقـفـيـة نـحـو ثالثـة آالف نفس 
وأخذوا يصيحون صـيحات التهـديد  فلما بلغ
هذا اخلبر إلى احلكومة انتشرت العساكر لتوطيد

الـنظـام ولـدى مرورهـم بالـقـرب من الـكنـيـسة 
أطلق الثائرين عليها العيارات النارية .

وقد نشأ عن ذلك أن القاطن فى الشوارع
حتـصنـوا فى مـنـازلـهم  وأخـذوا يـطـلـقـون الـنار
ــسـلــمـ ـارة مـن الـعــسـاكــر واألهــالى ا عــلى ا

ويلـقون فـوق رؤسهم * هـدف األحـجار  ولم

* الصحيح : رءوسهم.
** الصحيح : أجلئوهم.

ـريع  إال أن أخــذوا بـنـادقـهم  وحـمـلـوا عـلى األرمن ـشـهـد ا يــسع األتـراك تـلـقـاء هـذا ا
حمـلـة اجلأوهم ** بهـا إلى االحـتـمـاء بالـقـنـصلـيـات واالخـتبـاء فى اخلـانـات الـتى يسـكـنـها
ـعـركــة عن ثـمـانــيـة قـتــلى وسـتـة جــرحى من األرمن . أمـا األعـجــام  وقـد اجنـلت هــاته ا
سـلمـون فقد قُـتل منـهم اثنـان وجُرح خمـسة وأربـعون باألسـلحـة البـيضاء أو بـالنـبابيت. ا
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وقد اتـضح من الـتـحقـيق الـذى أجرى بـعد ذلك
دارس إدانة سـتة عشر أرمنياً مـنهم ١٤ معلماً با

وجميعهم من أعضاء اللجنة الثورية .
وبـــعــد ذلـك بــزمن قـــلـــيل ; أى فى الـــســابع
والعشـرين من شهر يـوليو سـنة ١٨٩٠  وقعت
فى األسـتانـة الـعلـيـة حادثـة كـوم قبـو الـتى هيَّـأها
كل من هــمـــبــرســوم بــويــادچــيــان أحــد تالمــذة
دارس األميريكـانية ومهـران دماديان وكركور ا
كلنچيان وكزنيان ومتاس وجميعهم من أعضاء
اللـجنـة الهـنتـشـاكيـة  وتوضـيح هذه احلـادثة أن
أحـد شبـان األرمن انـتـهز فـرصـة اجـتمـاع الـناس
نـبـر وقرأ لـلصـالة فى الكـنـيسـة  فـصعـد عـلى ا
خطـبة شـديدة الـلهـجة  جـعل حشـوها الـتنـديد
والـتـشـهـيـر بـالـبـطرق * ثم طـلب مـنه أن يرأس
ـتـظاهـرين  ويتـوجه بهم إلى قـصر عصـبة من ا
يـلـدز لـتـقــد عـريـضـة إلى األعـتـاب الـشـاهـانـيـة
ـسـمى سوكـيـاس إنزال فـأراد رئـيس الـقسـوس ا
ــنـبـر  ودفـعه فى كــتـفه فـعـارضه اخلـطـيب من ا
هــذا األخـيــر مــعـارضــة شــديـدة وأطــلق عــلـيه
عيـارين نـاري  فـالتـمس الـقس منـاصـا للـفرار

بيـنما أخذ رجال الـچندرمة الـعثمانـيون بالدخـول فى الكنيـسة لتسـك االضطراب وإعادة
الـطمأنـينة إليـها  ولكن هـذا العمل الـقانونى لم يـرق فى أع الثـائرين  فانـتضى البعض
منهم األسلحة البيضاء من جفيرها  ووجه عشرون آخرون فوهات بنادقهم إلى العساكر
وأطـلـقوا الـنـار مـنهـا  ولـئن يـكن البـعض مـنـهم أصيب بـجـراح بـليـغـة  ولـكنـهم خـرجوا

* الصحيح : البطريق.
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جــمــيــعــاً من الــكــنــيــســة بــدون أن يــســتــعــمــلـوا
أسلـحـتهم ضـد الـثائـرين الـذين انتـهـزوا من هذه
الفـرصة لـلـهجـوم عـلى دار البـطـريق  فكـسروا
األبــواب والـنــوافـذ بــاألحـجـار واســتـولــوا عـلى
الــبـــطــريق أرشــيـــكــيــان وأرادوا إكـــراهه عــلى
مـرافـقـتهـم إلى قصـر يـلـدز  غـيـر أنه تـمكن من
االختـفاء عن أنظـارهم فى احدى األجـزخانات
فــلـحـقـوه بـهـا  وأخـرجـوه مــنـهـا قـابـضـ عـلى
حلـــيـــتـه وأركـــبـــوه عـــربـــة وحـــوله ثالثـــة مـــنـــهم

حلراسته.
فــعـنــدئــذ  بـادر رجــال الـبــولـيس إلى إنــقـاذ
البطـريق من ب أيـدى الثـائرين وقـد تمـكنوا من
ذلك  ولكن بعد أن تساقطت عليهم األحجار
من كل مـكـان وجـرحت مـنـهم الـكـثـيريـن وجترأ
ـتظاهرين على قتل الضـابط القائد للقوة زعيم ا
العـسـكريـة . وهـذه هى حقـيـقة حـادثـة كوم قـبو
بحـذافيـرهـا  وقد تـصرفت اجلـرائـد اإلنكـليـزية
فى روايتهـا تصرفـاً أدى إلى قلب احلقـائق جملة
واحـدة فـزعـمت أن الـعـسـاكـر الـشـاهـانـيـة لـبـثت

ساعـت متـواليتـ تُطلق الـبنادق على األرمن 
ولم تكتف بـذلك  بل حملـت عليهـم بالسنك
واألسلحة البـيضاء القاطـعة  حتى أبادتهم عن

آخرهم وأوردتهم موارد الهالك والفناء .
وإثـر هذه احلـادثـة قـدم الـبطـريق اسـتـعـفاءه 



µµ∑

ولــكــنه عــدل عن عـزمـه تـلــقــاء إحلــاح احلــضـرة
الـشـاهـانـية عـلـيـه بـالرجـوع إلـى مـباشـرة أعـمـاله
ـضطربـة وتطمـيناً عتـاد  تسـكينـاً للخـواطر ا كـا
لــلـقــلــوب الـواجــفـة  وتــعــلـقت إرادة احلــضـرة
الشـاهانـية بـعد ذلك بـتخـفيف الـعقـوبة الـصادرة
على أرت دنقولـيان منشأ تلك احلركة باإلعدام
واسـتـبـدالـهـا بـعـقـوبـة أخـرى تـضـمن لـهـذا اجملرم
الـتـمتع بـنـعمـة احلـياة  كـمـا استـبدلـت عقـوبات
شــركـائـه فى الـثــورة  ومن بـيــنـهم بــويـادچــيـان

الذى سبق الكالم عليه .
وقـد تـبـ لـلـقــار من سـرد هـذه احلـادثـة أن
ا هو إثارة الغرض من إحداث واقـعة كوم قبو إ
خــواطــر األرمـن الــذين كـــانــوا لــيـــوم وقــوعــهــا
مُــخـلــدين إلى الــسـكــيـنــة راغـبــ عن مـشــاركـة
اللـجنـة الهـنتـشاكـيـة فى أعمـالهـا الثـورية اخلـبيـثة
ن اشـتُـهــروا بـتـقـبــيح هـذه األعـمـال واالنـتــقـام 
ـبـدأ قـتـلـوا هـتـشك وتـشــنـيـعـهـا  وعـمالً بـهـذا ا
أفـــنــدى أحـــد مــعـــتــبـــرى احملــامـــ األرمن أمــام
محاكم األسـتانة العـلية  وقد اعـترف القاتل له
وهو أرمناك الـذى ال يتجاوز عمره ١٨ ربيعاً أن
همبـرسوم بويـادچيان رئـيس اللـجنة الـهنتـشاكية
ـسـبب األصـلى لـواقـعـة فى األسـتـانـة الـعـلـيــة وا

كــوم قـبـو قـد أعـطــاه خـمس لـيـرات عــثـمـانـيـة 
ـسـتـقـيم . وكـثـيـراً ما أجرة قـتـله لـذلك الـرجل ا
كـــاد قــســوس الــكــنــيــســة األرمــنــيــة والــبــطــريق
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أرشكـيـان نفـسه يـعقـون فى مـخالب الـثـوري 
لوال إسعاف العناية الربانية لهم  وتيقظ رجال
احلــفظ حلــركــات األشــقــيــاء الــذين قــبض عــلى
البـعض منـهم  فاعـترفوا صـراحة بـأنهم وكالء

اللجنة الهنتشاكية .
ـضـارب وقـتل الـثـائرون أيـضـاً أحـد أغـنيـاء ا

من بـنى جلـدتـهم واسمـه سيـمون بـك مكـبود 
وقــد قــبــضت احلــكــومــة عــلى اجملــرمــ  وهم
اســتــبــيــان أحــد جتــار اجملــوهــرات وهــمــبــرســوم
الــقـــهــوجى وكـــاورك وتــانــيــوس  فـــاعــتــرفــوا
صـراحــة بـأنـهم لـم يـأتـوا ذلك اجلــرم إال بـإغـراء
نـتظم بصـفة عضو دكران أحـد صناع األحـذية ا
فى الـلـجـنـة الـثـوريـة  وقـد حـصل حـديـثـاً ( فى
٢٦ يــونـيــو ســنـة ١٨٩٥ ) أن اثــنــ من أعــضـاء
تـلـك الـلــجــنــة جتــاســرا عـلـى قـتـل أرمـنـى اسـمه

طبوعات . توتونچيان موظف فى قلم ا
وقـد تـمــكن كل من هـمــبـرسـوم بــويـادچـيـان
ومهران دماديان من مغادرة األستانة عقب تلك
احلوادث التى تـقشعـر من ذكرهـا األبدان قاصداً
مدينـة جنيـفة  حيث كـانت تنشـر وقتئـذ جريدة

هنـتشـاك التى نُـقلت فـيمـا بعـد إلى مديـنة أثـينا 
وقـد تـمـكن بــويـادچـيـان بـالـتـنـكـر والـتـخـفى من
الـدخول فى بالد األنـاضـول حيـث التـقى بـأخيه

ـــشـــهــــور بـــاسم مـــروك  مـــرديـــروس جــــرار ا
وباالشتـراك مع بعضـهما أحـدثا االضطراب فى
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يوژجات وموش وتلورى .
وعـقب ســفــر بـويــادچـيــان  اســتـلم رئــاسـة
اللـجنـة الهـنتـشاكـية فى األسـتانـة العـليـة شخص

روسى االنــتــمـــاء  يُــدعى وارد بــراديــكــوف 
ولـكنه لم يـلبث فى الـرئاسـة زمنـاً طويالً  حتى
قبـضت عليه احلكومة  وفـتشت منزله بحضور
منـدوب من قـنصـلـية الـروسـيا الـچـنرالـية فى دار
الـــســعــادة  واســتــولت عــلـى مــا وجــد فــيه من
تعـلقـة باللـجنة ـنشـورات ا األوراق واللوائح وا
الـهنتـشاكـية  وبـعد أن سـجلت سـفارة الـروسيا
عــنــدهــا بـــيــان هــذه األوراق وخــتــمت عــلــيــهــا
بـطــابـعــهــا ( سـنــة ١٨٩١ ) أرسـلـت إلى احملـاكم

تهم قضائياً . تابعة ا النظامية 
وفـى أواخــر ســنـــة ١٨٩٠ أصــدرت جــريــدة
هـــنــتــشـــاك مــنــشــوراً ثـــوريــاً تــدعـــو فــيه األرمن
اخلـاضعـ حلـكم الدولـة العـلـية إلى الـقيـام على

ــسـلــمـ وذبـحــهم عن آخـرهم  مـواطــنـيـهم ا
ومن الــغـريب أن قـد مـضى بـ واقـعـة كـوم قـبـو
وب هـذه احلادثة زمن لم يُـبدِ فـيه األرمن حركة
مـا  وقـد تـأمـلنـا فى أسـبـاب ذلك  فـوجـدنـاها
تنحصر فى أن وزارة اللورد سلسبرى كانت فى
هاته الفتـرة  فقدت شطـراً عظيماً من سـيطرتها
وأخذت شـمس قوتـها ورفعـتهـا باألفول  وفى
أن وزارة غالدسـتـون الـتى أعـقــبـتـهـا كـانت قـبل
اسـتيالئـهـا على زمـام األحـكام تُـنـاظر احملـافـظ
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سـئـلة * األرمـنيـة . وال غـرابة فى فى احـتـكـار ا
سـتـر غالدستـون هـو اخملتـرع لـهاته ذلك  فـإن ا
ـسـئلـة ونسـبـة هذا االخـتـراع إلى غيـره  يوقظ ا

فى قلبه عاطفية الغيرة واحلسد .
وقـد أوعـز األحـرار إلى جـريـدة الـديـلى نـيوز
ـــســئـــلـــة األرمـــنـــيــة بــأفـــكـــارهم وآرائـــهم فـى ا
فـضـاعـفت وقـاحـتـهـا وأكـثـرت من الـطـعن عـلى
الدولة العلية  إذ ال يخفى أن هذه اخلطة كانت
ـــثــابــة ركـن من األركــان الــتـى يُــعــول عـــلــيــهــا
األحــرار فـى االنــتــخــابــات الـــعــمــومــيــة  ومن
ـفـتـريـات الــتى افـتـرتـهـا تـلـك اجلـريـدة اتـهـامـهـا ا
جاللــة الـســلــطـان األعــظم بــتــغـريق األرمــنــيـ

ـئـات واآلالف لـيالً فى الـبسـفـور واخـتـراعـها بـا
األوصاف التى وسمت بها ما ادعت أن األتراك
اســـتــعـــمــلـــوه من الـــتــعـــذيب حلــصـــول اإلقــرار

تهم فى حادثة كوم قبو . واالعتراف من ا
وال غرابة فى سلـوك جريدة الديلى نيوز هذا
نـهج الـسيـاسى ; إذ أن الـتطـوح مع األغراض ا
ـضى مع األكاذيب والـتلـفيـقات من الـشروط وا
ــنـــافــســات االنــتـــخــابــيـــة بــالــبالد الالزمـــة فى ا
ــــا األحـــرى بـــالــــتـــعـــجب اإلنـــكــــلـــيـــزيـــة  وإ
ـان فى واالنـدهـاش هـو قـيــام أحـد أعـضـاء الـبـر
وسط اجملــلس ومــطـالــبــة احلــكـومــة الــعــثـمــانــيـة
بــضـرورة اســتـعــمـال وسـائـط الـقــوة والـســيـطـرة

سألة. * الصحيح : ا
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إليجـاد النـظـام النـيـابى بالـديـار العـثمـانـية  فـما
كـــاد هــذا اخلـــطـــيب يـــخــتم كـالمه  حـــتى قــام
الـلـورد سـلـسـبـرى  وقـال قـد بـرهـنت الـتـجـربـة

على أن النـظام الـنيـابى فى بالد الدولـة العـلية 
يأتى بأضرار جـمة  فما بالك لو تداخلت دولة
ه وقـد أجـنـبــيـة فى وضع أسـاسه  وإقــامـة مـعـا
ـستـر كـليـفوردلـويد قـنصل چـنرال إنـكلـترا بيَّن ا
فـى أرضــروم (ووكـــيل نــظـــارة داخــلـــيــة مـــصــر
سـابـقـاً) أضرار هـذا الـنـظـام فى تـقـريـر رفـعه إلى
وزارة خارجـية دولـة  حيث قـال: إن األحوال
فـى بالد أرمـــيـــنــيـــا عـــلى مـــا يُـــرام من الـــهــدؤ *
والـسكـون وإن مـا تتـداوله األلـسنـة من نـقيض

هذا  فهو محض افتراء ومجرد بهتان . نعم 
ال يــــخـــلـــو احلـــال من وقــــوع بـــعض اجلـــرائم 
ولكـنها من نوع ما يـقع فى البالد التى بلغت من
الـــتـــمـــدن شــأوا **بــعـــيـــداً  ومـــا وقع فى بالد

أيقونية منذ ٤٠ سنة » .
ـســيــو دانـوســو الــذى أمـضـى ثالثـة وكــتب ا
شهور بـبالد أرضروم رسـالة مـهمـة بتـاريخ شهر
مــايــو سـنــة ١٨٩١. أن حـمــايـة الــدولـة الــعـلــيـة
سـلم بـدرجة واحدة  وأن شامـلة لألرمن وا
منوحة للطرف  إلى أن ال تفاوت فى احلرية ا
قـال ولرجـال الثـورة فى أرمـينـيا زعـماء تـرد لهم

* الصحيح : الهدوء.
** الصحيح : شأناً.
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على أن إنـكلـترا لم تـترك الـدولة الـعلـية أثـناء هذا احلـ فى راحة وسـكون بل وحتـضيـر 
أشغلت بالهـا بحض العرب فى اليمن والـيوناني فى جزيـرة كريد على االضطراب ورفع
أعالم الثورة والـف . ولقد يـتعذر على اإلنـسان أن يحـكم حكماً بـاتاً بكون اإلنـكليز هم
الذين استأثـروا وحدهم بهـذا التحـريض  أو اشتركـوا فيه مع غيرهـم  ولكن من الثابت
عـلى أى حـال أنهم كـانـوا ينـتهـزون فـرصة انـسـدال حُجب الـظالم لـينـزلوا إلـى ساحل ثـغر
هـرب راكب الـشراعـية اخلـاصة بـا جـدة األسلـحة الـتى يـشحـنونـها من مـدينـة عدن عـلى ا

تعذر على إنكلترا إتيانه السيما وقد امتدت سيطرتها على جلج العرب وليس هذا باألمر ا
ا الريـب فيه أنها هى الـتى دفعت عرب الـيمن بيدهـا القوية إلى البحر األحـمر  وأصبح 
شق عـصـا الـطـاعــة عـلى اخلـلـيـفـة وخـلـبت عـقــولـهم بـزخـرف اآلمـال الـكـاذبـة واألمـانى

ا األوامر مـن رؤسائـهم بـاألستـانة الـعـليـة طـبقـاً 
يـتـوارد عـلى هـؤالء من لـونـدرة من الـتـعـلـيـمات
ـهيـأة بـداخل إدارة جـريـدة الدالى اخلصـوصـيـة ا
نيوز إلى أن قـال فى اخلتام  ولقد اندهشت من
تــمــاثل احلــوادث وتــشـابـه الـوقــائع فى أرمــيــنــيـا
وكـريـد فالـذين يـدَّعـون أنـهم أصـبحـوا فـريـسة

لـظـلم الـدولـة الـعـلـيــة وإجـحـافـهـا بـحـقـوقـهم 
نراهم يتمتـعون فى كال البلـدين بامتيازات  لم
ـسـلـمون أقـلـهـا عـدم دفع يـفـز بـهـا مـواطنـوهـم ا
الـضـرائب واإلعـفاء من اخلـدمـة الـعـسـكـرية وال
يسـعنـا تلـقاء هـذا الـتمـاثل سوى احلـكم بأن الـيد
التى أثارت الـفتـنة فى أحـدهمـا هى التى أثـارتها

فى اآلخر .
ا سبق أن سنتى ١٨٩١ و ١٨٩٢ يستنتج  
كـانـتــا بـالـنـسـبــة لـلـثـورة األرمـنــيـة مـدة اسـتـعـداد
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ستحيلة . ا
قـام تـوجـيه األنـظار ـا يجـدر بـنـا فى هـذا ا و
إلـيه أن نـهـوض قبـائل الـعـسيـر فى سـنة ١٨٩٠
لـلـفـتــنـة واالضـطـراب  كـان مـســبـوقـاً بـانـتـشـار
كـراســات مـطـبـوعـة بـالـلـغـة الـعـربـيـة فى لـونـدره
وتتـضمن الـطعن عـلى جاللة الـسلـطان األعظم
وتـبيـان ضـرورة وجـود خـليـفـة لألمـة اإلسالمـية
عن ساللـة عربية بـحتة  وأن وجود اخلالفة فى
آل عـثـمــان من األمـور الـتى تـســتـوجب الـنـقض
خلــروجـهــا عن مـطــابـقــة احلق والـقــانـون  وقـد
أفــاضت اجلــرائـــد اإلنــكــلــيـــزيــة إذ ذاك فى هــذا
الـكالم واندفع الـبعض مـنهـا إلى تعـي اسم من
ســيــقـع عــلــيه االخـــتــيــار بــإلـــقــاء زمــام اخلالفــة
اإلسالمـــيــة بــ يـــديه  فــإذا به حـــضــرة ســيف
الـدين بك رئـيـس قـبـائل الـعـســيـر الـذى لم يـكن
ليخطر على باله قبل تالوة تلك اجلرائد أنه أهل
لــهـــذا الــشـــرف وكــفــؤ* لــتــحـــمل أعــبـــاء تــلك

سئولية الثقيلة . ا
© ”œU « qBH « ®

ـسئلـة األرمنـية فى آخـر سنة كثر الـتحـدث باألرمـني وازداد اهـتمـام رجال الـسياسـة با
ا طرأ فى هذا العهد عـلى إنكلترا من االنقالب السياسى العظيم بسقوط ١٨٩٢  وذلك 
ـستر غالدستون على زمام أعمال وزارة احملافظـ واستيالء األحرار حتت قيادة زعيمهم ا
احلـكومـة الـبـريـطـانـيـة . فـإنه مـا كاد أعـضـاء هـذه الـوزارة يـسـتـقـرون فى مـراكزهـم  حتى

* الصحيح : كفءً.
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سئلة األرمنيـة كأنها أقيلت من عثرة  ظهـرت ا
أو هـبت من رقــدة وأتى األرمن بـاألعـمـال الـتى
أفـــضت إلـى حـــوادث ســــنـــتى ١٨٩٣ و ١٨٩٤
بجـهات مرسيون ويوزجـات وقيصرية وتالورى

إلخ .
أمـا الـلـجـنـة األرمنـيـة اإلنـكـلـيـزيـة فى لـوندرة
فقد انتهـزت فرصة ذلك االنقالب السياسى بأن
بــعــثـت بــعض نــصـــرائــهــا إلى آســـيــا الــصــغــرى
وأوعزت إلـيـهم تفـريق مـنشـورات يـدعون فـيـها
األهـالى عـلــنـاً إلى الـثــورة واالضـطـراب  وقـد
جـعلـوا مرسـيوان مـيدان دسـائسـهم التى امـتدت
مـــنـــهـــا إلى قـــيــــصـــريـــة ويـــوزجـــات وتـــشـــورن
وجـمـشـخــانـة وهـزيـزيـة وغــيـرهـا من األمـاكن
نشـورات عبارة عن فـصل نشرته وكانت تـلك ا
جــريـدة هــنــتــشــاك فى أحــد أعــدادهــا الــصـادرة
بــتـاريخ يــولـيـو ســنـة ١٨٩٢  وقــد تـوجه رجل
اسمه أنـدرون رشتونى أحد أعـضاء جلنة لوندرة

ا قـبضت عـليه احلـكومـة وجدت مـعه منـشورات لوائح إلى قيـصريـة إليقـاظ الفـتنـة فيهـا 
جمعية هنتشاك الثـورية وطابع اجلمعية  وفتشت احلكومة بإرشاد أحد اجملرم فى كنيسة
ديــڤـونــيك الــقـريــبـة من قــيـصــريـة ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ أحــد الـقــسـوس  ومن
ــســمـيــ طـومــايــان وكـابــايــان األرمـنــيـ مــطـالــعــة هـذه األوراق عــلم أن لــلـشــخــصـ ا

عـلـم فـى مدرسـة مـرسيـوان الـبـروتسـتـانتـيـة ضـلعـاً فى تـلك احلوادث  البـروتـسـتانـيـ ا
درسـة  واستـغـرقا الـوقت فى تـعلـيم الـتالمذة وأنـهمـا أسـسا مـطـبعـة سـرية بـداخل تـلك ا

مباد الفوضى وقواعدها .



µ∂µ

أمـا حـوادث يـوزجـات وقـيــصـريـة  فـكـانت
ـشـهـور باسم ثمـرة دسـائس مـرديـروس جرايـر ا

مــوروك شـــقـــيق هـــمـــبـــرســـوم بـــويـــادچـــيــان 
وتوضيحها أنه استدعى إلى احلضور بجهة ببك
جـــمــلـــة من األرمـن وبـــعــد ذلـك وزع عـــلــيـــهم
األسلـحة والنقود الواردة بـرسمهم من إنكلترا
أمرهم باالستـعداد عند أقل إشـارة لتهب القرى
ـســلـمـون وذُبـح هـؤالء . وقـد الـتى يــسـكــنـهــا ا
ارتكـبـوا جـملـة جـرائم بـجهـات مـختـلـفـة وعلى
اخلــصــوص فى قــيـصــريــة وكـلــهــا أفـضت إلى
حكمة أنقرة ذنب ومحاكمتهم  القبض على ا
الــتى صـــدر حــكــمـــهــا بــاإلعـــدام عــلى ١٧ من
ـدة ١٥ سـنـة على ـتـهمـ وبـاألشـغال الـشـاقة  ا
ـدة سـبع سـنـوات عـلى عـشرة سـتـة مـنـهم وبـهـا 
مــنـهم وبــرأت سـاحـة ١٤ مــتـهـمــاً  ولـكن أبت
مـكــارم اخلــصـال الــشـاهــانـيــة إال الـشــفـقــة عـلى
ـذنـبـ ; إذ أصـدر أمـره الـكـر بـإبدال أولـئك ا

عقـاب اإلعدام بـالطرد من بالد الـدولة العـلية 
ة . وبالرغم عن هذه العواطف الكر
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قال مُـكاتب السـتندرد فى احـدى رسائله إن
سـفراء الدول الـعظـمى اجتمـعوا فى ١٦ أكـتوبر
فى ســـفـــارة فــرنـــســـا لــلـــمـــداولـــة فى األحــوال
احلـــاضــرة  فــقـــرروا إرســال مــحـــرر مــتــحــد?
عنى إلى بطريـرك األرمن يطلبون فيه العـبارة وا
مـنه أن يـنـصح الـطـائـفـة األرمـنـيـة بـاتـخـاذ شـعار
الــسـكــون والــهـدو وقــد كــان ذلك  وأرسـلت
الـكـتب عـلى أيــدى تـراجـمـة الـسـفـراء الـثالث*
يـوم ١٨ مــنه فــقـوبــلـوا من الــبــطـريــرك بـالــوعـد
الـكـافل لـبث هـذه الـنـصـيـحـة  وقـد أظـهر لـهم
أمــله فى إنــفـاذ اإلصالحــات الــتى تـقــررت بـ

ســفــراء الـدول الــثالث والــبــاب الــعــالى . قـال
ُكـاتب وقد تـشـكر الـبطـريـرك لتـراجمـة الدول ا

ساعدة  الثالث على مـا أظهروه لألرمن من ا
وأنه مُــنـشـرح اخلــاطـر من الـنــتـيـجــة عـلى شـرط
ُـكـاتب تـنــفـيـذ هـذه اإلصالحـات وقــد امـتـدح ا
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دولتـلو سعـيد باشا وزيـر اخلارجيـة على ما بذله
سـاعى العـظـيمـة وثقـة العـثـمانـي به  ثم من ا
قـــال وال يــتـــوهـــمن الـــقـــار  إنه يـــوجـــد فى
مـشــروع اإلصالح شئ جــديـد  بل هــو إعـادة
ــوجـــودة الــشــامــلــة لــلــمــســلــمــ لــلــقــوانــ ا

سـيحـيـ على حـد سواء غـاية األمـر أنه زيد وا
عـليـها تـعي مُـعتـمد عـثمـانى سام ( وهـو شاكر
باشـا )  وانتُخب فتحى بك شـقيق ناعوم باشا
مــتـصــرف لـبــنـان وكــيالً له  حــيث اسـتــحـسن
السـفراء تعيـينه وتقرر أن يـكون لتراجـمة سفراء
راقـبة الدول الـثالث حق مُـخابـرة رئيـس جلنـة ا

التى لم يسم رئيسها وال أعضاؤها لآلن .
وذكــر فى الــعــدد الــوارد أخــيــراً من جــريـدة
الـتيمـس مضمـون البالغ الـرسمى الذى نـشرناه
اضى ثم قـال مـكاتـبه فى األستـانة يوم األحـد ا

العلية ما نصه .
وفى ٢١ أكــتـوبــر اجـتــمع سـفــراء بـريــطـانــيـا
والروسـيا وفـرنسا وتـداولوا فى الـبالغ الرسمى
الـذى أرســله إلـيــهم الـبـاب الــعـالى بـالــتـصـديق
عـــلى الئــــحـــة اإلصالحــــات فـــقـــرروا إرســـال
جــواب إلى احلـكــومـة الــعـثـمــانـيــة اعـتــرفـوا فـيه
بــالــنـظــام اخملــتص بــتـعــيــ والة أكــفـاء ووكالء
وحفـظوا ألنفسهم حق إقامـة احلجة على تعي
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وظف غير األكفاء . ا
ونــشـرت جــريــدة الـســتـنــدرد مــقـالــة أخـرى
تـكـلــمت فـيـهـا عـلـى الئـحـة اإلصالحـات الـتى
شروع حصل التوقيع عليها فقالت إنها توافق ا
الذى رفعـه السفراء الثالث* إال فى حق مراقبة
الدول على تعـي الوالة فى الواليـات األرمنية
ــراقـبــة  ألن الــدول قــبـلت أن وإال فـى جلـنــة ا
تـكـون هذه الـلـجنـة اسـتشـاريـة ليس لـهـا وظيـفة
كن أن يـكون تيقظ القناصل تنـفيذية  بحيث 
وتــشـديــد الــدول عـلى رجــال احلــكـومــة كـافالً
حلــسن تـنــفــيـذ اإلصالحــات وقــد اسـتــعــيـضت
ـــذكــورة بــتـــعــيـــ وكــيل مـــســيــحى ـــراقــبــة ا ا

«عثمانى» للمعتمد السلطانى .
ا تـقدم كله يـظهر أن الئـحة اإلصالحات و
الــتى حــصل الـتــوقــيع عــلــيـهــا ال تــخـتــلف عن
فـحــوى الـبـالغ الـرســمى الـذى نــشـرنــاه قـبل ;
وبعـبارة أخـرى أنهـا لم تتـضمن إحـداث مراقـبة
دوليـة فى األستـانة الـعلـية على حـكومـة أرميـنيا
وأنه لم يـشـترط عـلى الـباب الـعـالى تـعيـ أحد
االثـنــ « الـوالى والــوكـيـل » فى كل واليـة من
ــســيــحــيــ  كــمــا كــان ذلك مــشــروطــاً وإن ا
ــعـــتـــمــد اعـــتــيـض عن ذلك بـــتـــعــيـــ وكـــيل ا

* الصحيح : الثالثة .
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الــســلــطـــانى الــعــالـى إلصالح هــذه الــواليــات
ذكورة مسيحياً . ا

وجاءنا فى رسالة خـصوصية من مُكاتبنا فى
األستانة العلية أن تعي هذا الوكيل مسيحياً لم
يــكن مــشــروطـاً فى ذات الـالئـحــة الــتى حـصل
االتفاق عليها  ولكن بوعد شفاهى من الباب
الـعـالى وقــد رضى سـفـراء الـدول الـثالث بـهـذا
الـوعـد كـفـالـة عن الـذكـر حـتى ال يـكـون الـنص

عليه موجباً للشعب والتفريق .
عـــلى أنـه لـــيس بـــالـــغــــريب أن يُـــعـــ أحـــد
سيحي العثـماني وكيالً للمُـعتمد السلطانى ا
الـعالى وال هـو بـيـضة الـديك من الـدولـة العـلـية
ــســيــحــيــ فى الــتى اســتـــخــدمت كــثــيــراً من ا
وظــــائف أعـــلى وأســـمـى من هـــذه الـــوظـــيـــفـــة
باختيارها  ولكن اقتراح الدول الثالث لتعي

هـذا مــســلـمــاً وهـذا مــسـيــحـيــاً هـو الــذى جـعل
ـسـيـحى لـلـتـعـيـ صـبـغـة مـخـصـوصـة ووضع ا
ــســـلم فى وظـــائف الـــدولــة مـــوضع األخــذ وا
ـــا كــان اطـــراد خـــطـــة أوروبـــا فى والـــرد  ور
ـنوال خـسارة مـناقـشة الـدولة الـعلـية عـلى هذا ا
ــســيـحــيــ  فال جتــلب فــائـدة عــظــمى عــلى ا
وعـلى اخلـصــوص  إذا اتـخـذت قـاعــدة نـسـبـة
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وظـف إلى األهـالى أساسـاً للـحكـومة  كـما ا
وضـح ذلك فـى الـــــــبـالغ الــــــرســـــــمـى ; إذ من
سيحي البديهى أن اعتبار هذه النسبة يرجع با

خــطــوات عــمــا بــلــغــوا شــأوه اآلن . وطــائــفــة
األرمن أظهـر مـثال عـلى ذلك  فـإن منـها اآلن
موظف فى األستانـة العلية أضعاف ما تُعطيهم

تلك القاعدة لو روعيت بالتدقيق .
واخلالصـة  أن االتـفـاق الـدولى األخـير لم
يفقد الباب العالى شيأ من نفوذه الشرعى الذى
كــان له بــعــد وجــود مــعــاهــدة بــرلــ  ولــكن
احلــوادث األخــيــرة الــتـى طــرأت عــلى الــدولــة
بــجــراء األرمن  قـــد أفــقــدته كــثـــيــراً من قــوته
ـــمـــالك الـــســــيـــاســـيـــة وأوجــــدت فى بـــعـض ا
الشَّاهانيـة اضطراباً اليزال مخوف العقبى واللَّه

هو اللطيف بعباده .
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من أجـال فى مـاجــريـات احلـوادث األرمـنـيـة
ـستـبصـر وكشف عن وجه احلـقيـقة طرف نظر ا
ـكتـوم وفض اخملتـوم  حيث الـقنـاع أذيع لديه ا
تـظهـر له الـسيـاسـة مـعقـودة اخلـناصـر مُـتمـاسـكة
شـكلة ـصريـة وا ـسئـلة ا ا يُسـمونه ا األطـراف 
الشـرقية  التى آلى اإلنـكليز مـذ خلقوا أسـبابها
وفـتـحـوا لــلـعـالم الــسـيـاسى بـابــهـا أن ال يـدعـوا
لدولتـنا الـعلـية فرصـة للـتعريـض فيهـا واستـكناه
كـنه ظواهـرها وخـوافيـها تـوصالً حلل لهـا يظـهر
ـبــطل  ويـعـود الــسـيف إلى قـرابه به احملق من ا
واحلق إلى نــصــابه فـتــنـجــلى غــيـابــة الـريب عن
ـقــاصـد الـتـى تـدور فى خـلــد اإلنـكـلــيـز الـذين ا
تساوروا بعداء العثماني سبباً اليزال وانتهجوا
مــنـــهــجــاً ال مـــتــجـــاوز بــعـــده لــعــدو رأى أن ال
استـمالك فى مصر إال بذاك واعـتقاد أن ال حياة
لـلــعـثــمـانـيــة بـعــد إذ ذاك ـ وتـالــلَّه ـ إن فى األمـر
ــغـــبــة ال تــســوء إال ــتـــأمالً وراء هــذا الـــتــهــور 
ــهـد ســبـيــلـهـا صــاحـبه وال يــنـوء بــعـبــئـهــا غـيـر 
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ومـحـتـقـر جـلـيـلـهـا إذ مـا احـتـكت احلـزازات فى
ـثل الـظلم ومـا تـطـوف اجلـوانح على الـصـدور 
ثـل ما أتاه ويأتيه اإلنكليز  وما يخل البغضاء 
ن ال عـلـيـهم إال اليـ  ـئـات ا أن االسـتــهـانـة 
ــؤمــنـ تــبـلغ الــطــاعـة لــكــلـمــة يـقــولــهـا أمــيـر ا
باإلنكـليـز من خطـأ الرأى حـداً ال يشـعرون معه

بوشك إلـتـواء األمر عـليـهم يوم فـروغ الصـبر 
فمـا أوالهم بإمعـان النظر فـيما مـضى وغير يوم
ـؤمن بأنـواع التزلف استـمناحاً توسـلوا ألمير ا
ألســطــر تُـتــلى من قــبـله عــلى مأل مـن مـســلـمى
الــهــنــد يــســتــكـن بــهــا جــأشــهم وتــهــدأ جــمــرة
احتشادهـم  حتى إذا  ما جالوه أو كاد أتاهم
ؤمـنـ الـداعى إلـى لزوم اإلنـكـلـيـز بـأمـر أمـيـر ا
ا أمروا وآبـوا إلى السكـينة الـطاعة  فـصدعـوا 
والـهدو ال رهـبةَ من اإلنكـليـز  بل امتـثاالً ألمر
ولى األمــر  ومـا أطــوعــهم فى كل آونــة لــهـذا
األمـر لـو تـدبـر اإلنـكـلـيـز ومـا أحـوج هؤالء ألن
ــؤمــنــ بـالــنــظــيــر فى ظـروف يُــعـامــلــوا أمــيـر ا
ـسـئـلـة ـسـئـلـة األرمـنـيـة أخت تـلك ا كـظـروف ا
الـهندية  مع أن هـذه عن باعث نفسى  وحق
ظـاهـر وتـلك بـالـعـكس  فـمـا بـالك بـهـا  وقد
نـسجت ثـوبـها يـد صافـحت الـعثـمانـيـة بالـسيف
بـديالً عن اإلحسـان ونـكرانـاً لـلجـمـيل شيم من
أصـبـحت الـصنـيـعـة لديه شـيـئـاً منـسـيـاً. فيـالـعار
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* الصحيح : يئول.
** الصحيح : ال نكفئوا.

ـعروف وبـعد فـالعـبرة فـيما التـمدن ويالـضيـعة ا
ـا هـو آت وحـسـبـنـا مـضى فى وسـيـلــة لـلـنـجـاة 
فـلـنـدع الـعـتب  فــإنه ال يـحـسن مع غـيـر احملب
فهـؤالء اإلنكليز ال يُـغمض لهم طرف وال يهدأ
ـؤمن مـن ملكة لهم خاطـر إال إذا آواهم أمير ا
فى ربـوة ذات قرار ومع وأبـاح لهم االستقرار
فى مـصر األمـصـار الـشـرقيـة واالسـتـحـواذ على
ـمـالك العـثـمانـية  حـيث الـطريق فريـدة عـقد ا
وصل إلى األقطار السالـكة إلى الهـند والبـاب ا
لك شـرعى يؤل* اإلفـريقـية ونـاهـيك يومـئـذ 
ــنـازع وال آلخــر بـحق مــشــروع ال سـبــيل مــعه 
حجة لقول وهذه الـبغية التى حبط دون حتقيقها
كـل مـــســـعـى وخـــاب من اإلنــــكـــلـــيــــز كل أمل
أهـاجت فـيـهم ثـورة الـغـضب وزعـزع حـبـوطـها

أركان التـملق اإلنـكلـيزى  فـنادوا بـالعدوان 
وانقـلـبـوا كـمـا يـنـقـلب الـصل واسـتـكان األرمن
لشيطان الدسائس ونهضوا لتعكير صفاء األمن
خـدمـة ـ وأ اللَّه ـ لـإلنكـلـيـز لـو تـدبـرها األرمن
النكفؤا ** عن غيهم نادم  إذ لو كان حترير
الـشـعـوب من شـيم اإلنكـلـيـز فأولـى بهم وأولى
أن يحرروا شعب األرالندي الكاثوليك الذين
أصـبحوا بـنعمـة التمـدن اإلنكليـزى وظل احلرية
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* الصحيح : الشئون .
** الصحيح : كئود.

الـغربـيـة أرقـاء األمراء الـبـريطـانـي يـسـاقون إلى
اخلدمـة كذا فى أرض منـها نبـتوا وإليـها يعودون
ــلك إال أنـــهم ال يـــحــوزون مـــنــهـــا شــبـــراً وال 
أحدهم فيها إال قبراً  فما أحرى األرمن بنعمة
هذا تـسلكهـا لوال ما تأبى شـيم الدولة العـثمانية
والنـفوس الشريـفة الشرقـية امتهـان بنى اإلنسان
وسلب احلـقوق االجتماعية التى تـرتبها الطبيعة
مع تــوالى األزمـــان  ولــكن أنى لـــلــجــاهل أن
يــعــرف قــدر الــنــعــمـة إال بــعــد حــلــول الــنــقــمـة
فــاألرمـن ـ وأ احلق ـ لــيـــســوا بـــأدنى حــاالً من
ــذاهب جــمــيع الـــعــثــمــانــيــ عـــلى اخــتالف ا
واألديـان   وال همَ بــأقل نـصـيــبـاً مـنـهم فى أى
أمور ومنهم حق وشأن. فمنـهم اآلمر ومنهم ا
ــالك ومــنـهم الـغــنى ومــنــهم الـتــاجــر ومـنــهم ا
ــتــرقى فى مــنــاصب احلــكــومــة واألمـ عــلى ا
أســرار الــدولــة إلى غــيــر ذلك أســوة بــجـمــيع
ـساواة ـتـمـتـعـ بـنـعـمـة احلـريـة وا الـعـثـمـانـيـ ا
ـشـاركـ فى سـائـر الـشـؤن* االجـتـمـاعـيـة فى ا
اجلـامعـة العـثمـانيـة  فلـيس من العـدل أن يتـخذ
وإزالة أمـور أو عفـوة آمر حـتى تنـفخ فيهم روح
اخلـفــة والـطــيش فـنــضم جــوانـحــهم عـلى دغل
تتعـرج لهم به مسـالك الشرور فـيقتـحمون مـنها
كـل عــقــبــة كـؤد ** ومن ورائــهم صــوت دُعــاة
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نـيهم الباطـل وما يعدهم الـفتنـة يعدهم اخلـير و
الشيطان إال غروراً .

فـكيف واحلـالـة هـذه يـتصـور تـسـاهل الـدولة
تازة هى باسـتثنـاء األرمن وتخصـيصهم بـأمور 
لـبـقـيـة الـرعـايـا الـعـثـمـانـيـ واجلـمـيع ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
خـاصـة بيـنـهم تضـعـضع ركن اجملـتمـع العـثـمانى
ـثل بـدون بــاعث شـرعى يـبــعث عـلى اإلتــيـان 
هذا األمر الـذى يجـر على مـجموعـتنـا الضعف
ويوجه نـحـونا أنـظـار الطـامـع ولـعـمر احلق أن
الدولـة لفى مأمن من غـائلة التـهديد اإلنـكليزى
مادامت األمة الـعثمـانيـة بأسرهـا تشعـر من نحو
اً فتقوم فى وجه قاصد اإلنكـليزية شعوراً مـؤ ا
كل غــايــة عــدائــيــة من شــأنــهــا مس جــانب من
اجملـتـمع الـعثـمـانى بـسـوء ولـيس كـاحلـزم وسـيـلة

للنجح وباباً للفتح .
فـلنـصـبرن حـتى يـكون الـسـهم األخيـر وبـعد

ذلك لكل شأن حيلة ولكل مقام مقال .
( رفيق )
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األرمنية ورسـائل كثيـرة من شبان الـفوضوي الـرومانيـ  وأهم األوراق التى ضُبطت
تصميم مشروع الـغرض منه إنشاء مركز لـلفوضى فى الشرق وفروع لـها فى غلطة وصوفيا
ووارنه  وجـملـة من أهم مـدائن البـلـقـان والروسـيـا  وقد أُنـشئ فـروع من هذا الـقـبيل فى

روستجق » ...
وقـد أيدت هـذه الـتفـاصيل جـريدة إنـكونـستـنوسـيـونل الصـادرة بتـاريخ ٢١ دسمـبر سـنة 

UOMO —√ …—uŁ

tK³  U  lÐUð

وضُبطت أوراق أخـرى ليست بأقل من تلك
أهـمـية فى شـهـر دسمـبر* سنـة ١٨٩٤ مع فـرتان

ببـازيان أحـد أعضـاء اللـجنـة األرمنـية بـجنـيفة 
وذلك حيـنما ألقت القـبض عليه فى جهة غالتز
احلــكــومـة الــرومــانــيــة  وقــد نــشــرتــهــا جــرائـد
بـخـارست . وهـذا مـا أردفـتـهـا بـه جـريـدة تـسارا
الــصـادرة بــتــاريخ ١٤ دسـمــبـر ســنـة ١٨٩٤« إن
هيجي األرمن قصير القامة قوى ببازيان أحد ا
األسـاطـ يـتـكـلم عـدا الـلـغـة األرمـنـيـة الـلـغـتـ

اإلنكـلـيـزيـة والفـرنـسـوية  وقـد وجـد مـعه أثـناء
الـقــبض عـلـيه مـؤلـفـات كـروبـوتـكـ وركـلـوس
وجــان جـــرو ومــلـــتــســـتــا وغـــيــرهم مـن كــتــاب
ـؤلــفــات إلى الـلــغـة  الــفـوضى وتــرجــمـة هــذه ا

* الصحيح : ديسمبر.
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بـارحة الـبالد  فتوجه ڤـرتان بـباژيـان إلى لوندره ـا وقع فى قبضـة احلكـومة أمـرتهمـا  و
ـسئلة وسـتويانـوڤ إلى روستجق  ولم تـمض على إقامـته فيهـا جملـة شهور حـتى قامت ا
ـقدونيـ جمـعها فى بـلدة فيـليبـولى  ولم تكد ـقدونيـة  فجعل نـفسه قـائداً لعـصبة من ا ا
ـنشـور الـذى وجـد مع جتـتـمع حـتى فـرق شـمـلـهـا رجـال الـبـولـيس الـبـلـغـارى  ويـحـتـوى ا
ـنـشـورات التى بـباڑيـان عـلى مـادة مـضـافة إلى الـقـانـون األسـاسى  لم تـكن موجـودة فى ا
وظفون األرمن ستقبل يُع ا ادة ١ : فى ا ادة : « ا سبق شرحها بالتفصيل  وهذه هى ا
دن والـقرى »  وهـذه نقـطة مـهمة فى فى اإلدارة باالقـتراع وذلك بـواسطـة سكـان جمـيع ا
ادة يصير  قتضى هذه ا التطـرف  لم يُفكر فيها االشتراكيون الفرنـسويون أو غيرهم ; إذ 

١٨٩٤ وجريدة رسبويل الصادرة فى ١٦ منه 
واتـبـعت هــذا الـتـأيــيـد كالمــاً  نـسـتــنـتج مـنه أن
حوادث مقدونيا األخيرة ليست إال ثمرة أعمال
فـروع تــلك الـلــجـان  ونـحــكم بـوجــود عالقـة
سئلة سئلة * األرمنية وا وثيقة وصلة متينة ب ا

قـدونية  لـكى يكون الـغرض منـهما واحداً  ا
أال وهو اشـتـغال بـال احلكـومـة العـثمـانـية  كـما

أن مركزهما واحد أال وهو مدينة لوندره .
ووجــد مع فــرتــان بـبــازيــان الــســالف الــذكـر

خطـاب من إدارة جـريدة هـنـتشـاك فى لـوندره 
يـتــضـمن طـلب الـثــقـة من األرمـنـيــ بـحـامـله 
وكان برفقته ح القبض عليه فوضوى بلغارى
اسمه سـتويانـوڤ  نعرف من سـوابقه إنه صدر
احلكم علـيه بالـسجن سـنتـ فى فرنـسا  وطُرد
من سويـسرا وبـلچـيكا  فـذهب إلى رومـانيا  

* الصحيح : مسألة.



µ≥≥

الـفالح الـبـسـيط مديـراً بـصـدفـة االقـتـراع وجابى
أمـوال احلــكـومــة قــائـداً لــفـرقــة من الــعـســاكـر 

وهكذا .
ـذكور من اإلضـافـات ما نـشـور ا وجـاء فى ا
يُفهم منه أن الـغرض هو إنقـاذ األرمن واليزيدية
ـسلم الهـادئ  وهو ما يفهم أن واألكراد وا
ــســئــلــة األرمــنـــيــة  لــيــست مــنح الــغــايـــة من ا
االســــتــــقالل ألرمــــيــــنــــيــــا  بل إحــــداث ثـــورة
ـشـرق ال تنـتـهى إال بـسفك اجتـمـاعيـة فى بالد ا
الدمـاء ونشـوب النـيران  وإذا كـان يرتـاب أحد
فى ذلك فلـيس عـليـنا إال اسـتلـفات األنـظار إلى
اخلطبة الـتى ألقاها بـبلدة آجل القـريبة من مدينه
ناسبة بوس بأمـريكا األرمنى نـشان جرابديـان 
االحتـفال السنوى بفتنـة كوم قبو  فقد قال هذا
اخلـطـيب إن الـزواج والــديـانـة واحلـكـومـة أثـقـال
عـــلـى عـــاتـق بــــنى اإلنــــســـان فـى هــــذا الـــعــــالم
فالـواجب إذاً إبطالها عـلى الدوام  وقد نشرت
احـدى اجلــرائـد الــثــوريـة هــذه اخلـطــبــة بـعــددهـا

الصادر بتاريخ ٢٥ أغسطس سنة ١٨٩٤ .
فهـؤالء هم الـرجال  وتـلك هى اآلراء التى

ستر غالدستون  تبث بواسطتهم حتت رعاية ا
ــان من حـــزبى األحــرار وبـــعض أعـــضــاء الــبـــر
واحملــافــظــ  ونــحن عــلى ثــقــة ويـقــ من أن 
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ناسـبة الكوبة الـذهبية التى أُهـديت له باسم العصاة بـتصريحات يُـؤخذ منها غالدستون 
أنه يحـثهم على عـصيانـهم  ويزين إلـيهم طغـيانهم . وهـذه الشـتائم التى أفـاضتهـا اجلرائد
اإلنكـليـزيـة منـذ ست سـنوات عـلى جاللـة السـلطـان واحلـكومـة العـثـمانـية  ألـيـست كافـية 

هــؤالء الـعـظــمـاء يـجــهـلـون عــواقب حـمــايـتـهم
ـــنع من لــــلـــثـــوريـــ األرمن . ولـــكـن هـــذا ال 
اعـتـبـارهم شــركـاء لـهم فى الـســعى ضـد الـهـيـئـة
ـؤيد االجـتـمـاعيـة والـعـمل عـلى نـقض النـظـام ا
بالـقـوانـ وإضاعـة حـقـوق األفراد  وهـو أكـبر

جرم فى هذا العالم بإجماع العقالء .
وال سـبـيـل الـيـوم إلـى إنـكـار ذلـك االشـتـراك
بـعد أن وضح وضـوح الشـمس فى رابعـة النـهار
ــا وجــد مع الـــثــائــرين مـن رســائل الــتـــشــجــيع
ــذيــلــة بــإمــضــاآت أكــابــر رجـال والــتــحــريض ا
اإلنـكـلــيـز وأعـيــانـهم وضــبـطه رجـال الــبـولـيس
الـعــثـمــانى من اخلــطـابــات الـواردة بــاسم رئـيس
اللجان الثوريـة فى الدولة العلية الذى علم فيما
بــــعــــد أنـه أكـــبــــر رئــــيـس ديـــنـى لألرمـن  وقـــد
تـضــمـنـت تـلك اخلــطـابــات سـوى الــتـعــلـيــمـات
الواجب اتـباعـهـا عبـارات  يُسـتـفاد مـنهـا طلب
الـثقـة فى مـساعـدة الـدولة الـبـريطـانـية لألرمن .
عـلى أن اجلرائـد األرمـنيـة التى تُـنـشر فى لـوندرة
نـشــرت أســمـاء كــبـراء اإلنــكـلــيـز الــذين وعـدوا
ـسـتـر  ـسـاعـدتـهم وإســعـافـهم وفـاء ا الـثـائــرين 
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لــلـبـرهــان عـلى احلـركــة الـسـيــاسـيــة الـتى دفـعت
بهم شروع ا باإلنكليز فـى لوندرة إلى تعضـيد ا

سئلة األرمنية . الذى أُطلق عليه اسم ا
{ الفصل اخلامس }

أوردنـا فـيـمـا سبق خـالصة نـظـريـات الـلـجان
الهـنتشـاكية  واآلن نُبـ للقـراء طرق وأساليب
تنفـيذ هذه الـنظريـات  فنقـول كان مبـدأ سياسة
الـفـعـل والـتـنــفـيـذ ســنـة ١٨٨٨ بــإنـكـلــتـرا وقـد

فـتـحت أبــوابـهـا بـتــهـجم اجلـرائـد اإلنــكـلـيـزيـة 
وعــلى اخلــصــوص الـديــلى كــرونــكل والــديـلى
تلـغراف والتيمس والبـال مال غازت والستندرد
عــلـى مــقــام اخلـالفــة الــعـــظــمى واتـــهــام جاللــة
الـســلـطـان األعــظم بـأنه يـقــتل الـذين يــشـتـبه فى
إخالصـهم له  ويــتـخـذ لـلــقـتل وسـائـل غـريـبـة
مـنهـا اإللـقـاء فى جب عـميـق مدلـهم أعـدَّه لـهذا
ــا يــنــقــله الــغــرض  ودس الــسم وغــيــر ذلك 
الرواه عن حوادث الـقرون الوسـطى  ويهزأ به

العارفون بأحوال األستانة العلية معرفة تامة .
سـتر غالدستـون يتـرقب مثل هذه وقد كـان ا
الفرص لـيبنى عليها خُطـبه التى كان يُلقيها على
ا مسـامع اإلنـكـلـيـز فى اجملـتمـعـات احلـافـلـة  و
قالـه فى شهر دسمبـر سنة ١٨٨٩ ما يأتى : « إن
ــمــالك الـعــثــمـانــيــة سـيــكـون ســوء اإلدارة فى ا
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ألقـى اخلطـبـة الـتى تـضـمنت هـاته اجلـمـلـة جـواباً
على الـلورد سلسبـرى الذى قرأ على مسمع من
ـان فى شـهر مـايـو من تلك أعـضـاء مجـلس الـبر
السـنـة تـقـاريـر قنـاصل إنـكـلـتـرا التى كـذبـوا فـيـها
مـدعــيـات الــلــجـان األرمــنــيـة وقــالـوا إن أجنح
ـسائل  هى عدم شاكل وحل ا وسيلة حلـسم ا

معارضة الباب العالى فى أعماله .
وعـــقب ذلك تـــضـــاعـــفت حـــمــيـــة اجلـــرائــد
اإلنـكلـيزيـة احلـرة فى الطـعن على الـدولة الـعلـية
والـتــنـديــد بــهـا لــكل مـنــاسـبــة  ولــو كـانت من
متعـلقات البالد الـعثمانـية واختصاصـاتها  كما
حصل فى قضيـة موسى بك الشهيرة  ولو كان
هـذا الرجل يـونـانـيـاً مثل أطـنـاز الـشـهيـر بـوقـائعه
ـا اكـثرت ـعلـومـة أو أرمـنـيـاً مـثـيل بـويـادچـيـان  ا
تلك اجلرائد من اللغط  وقذفت بالدولة العلية
ــا كــان وجـاللــة الــســلــطــان األعـــظم  ولــكن 
مــوسى بك رجـالً كـرديــاً مـســلــمـاً  فــقــد صـبغ
اإلنـكـلــيـز قـضــيـته بـصـبــغـة سـيـاســيـة  وحـامـوا
حولها يلتمسون منها منفذاً للتداخل فيها  كما
يــثـــبـــته تـــداخل الـــســر ولـــيم هـــوايت الـــســفـــيــر

اإلنـكـلـيـزى لـدى الـبـاب العـالـى فى الـتـحقـيق 
ــذكـــرات الـــســـيـــاســـيـــة إلى الـــلــورد وإرســـالـه ا
سلسبرى مفعمة بشرح ما حدث فى اجللسات

وانـــتـــهى األمـــر بـــأن تــمـــكن مـن إلــزام احملـــاكم 
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الــعــثــمــانـيــة بــإصــدار حــكم عــلى ذلك الــرجل
أصـبح الـيوم مـن مسـتـندات الـلـجنـة اإلنـكلـيـزيـة

األرمنيـة (ينايـر وفبراير سنة ١٨٩٠) .
وبــيــنــمـا كــانت اجلــرائــد اإلنـكــلــيــزيـة تــنــشـر
قـاالت الضافية فى نـسبة األكراد إلى التوحش ا

والهـمجـيـة  وقعت حـادثـة غريـبـة فى نوعـها 
وهى أنه فى اخلـامس والـعشـرين من شهـر يونـيو
ســنـــة ١٨٨٩  جــاء إلـى والى واليــة وان نـــبــاء
مُفـاده أن ثمـانيـة من لصـوص األكراد قـد انكـبوا
على السلب والنهب والتدمير فى بلدة هكيارى
فـبـادر فى احلـال إلـى إرسـال عـسـاكـر الـچـنـدرمة
إليـهم للقبض عليهم  فلـما دنت فرقة العساكر
منهم قـامت ب الـفريـق معـركة شـديدة اجنلت

عن إصـابـة اثـنـ من العـسـكـر بـجـروح بـلـيـغة 
وقتل اثن من اللصوص وفرار الباق .

ولــدى اقـــتــراب الـــعــســـاكــر من الـــقــتـــيــلــ 

ُــسـمى قــرابـيت كـوال وجـدوهــمـا من األرمن ال من األكــراد  ووجـد مع أحــدهـمـا ا
كزسيان أوراق وخطابات مذيلة بإمضاآت أعضاء اللجان األرمنية فى لوندرة ومرسليا
ؤرخ فى ٢٥ أفـريل على ما يأتى : « شـافهت األصحاب ويحـتوى أحد هذه اخلـطابات ا
سـاعى إلنـشـاء جـمعـيـة فـرعيـة فى الـبـلد ـا تـبـذله من ا واألحـزاب هـنـا ـ أى فى لـوندره ـ 
شروع  وبناء على ذلك ال تنكر على أحد وجود الذى تُقيم فيه  فامتدحوا منك هذا ا

هـاته اجلمعـية »  ويحتـوى آخر وتاريـخه ٢٧ أفريل على مـا يأتى : « ورد لى خطابك 
وقـد نشرته فى جريدتـنا األرمنيـة وأرجوك أن تواصل علـمى بكل ما يحـدث باجلهة التى 
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تقـيم فيها وبضواحيهـا السيما بأخبار والية وان
وأحـوالـهــا وأعـلم بـأنـنـا قـد أنـشــأنـا هـنـا جـمـعـيـة
عـنوانـهـا مُحب الـوطن  فيـنـبغى عـليك الـسعى
فى حتريض الناس على االنتظام فى سلكها » .
وقـد احـتـرزت جـرائـد لـونـدره من إيـراد هـذه
احلادثـة  ولم تُلـمح إليـها بكـلمـة واحدة مع أنه
قـد تـكـرر حـدوث مـثـلـهـا مـرات عـديـدة  حـتى
عتادة مثل واقعة صارت أشبه االشياء بالوقائع ا
احلاج هـالست وذخار كـوتكچـيان اللـذين تنكرا
للـهجوم على قـائمقـام رفاعية  وحـادثة بواقيم
أوغـلـوفــرتـان الـذى تــنـكـر أيــضـاً لــقـتل شـخص
يُدعى على  وحادثة األربعة عشر أرمنياً الذين
تـزَّيـوا بـزى الچـيـورچـي وتـألـبوا عـلى الـدكـتور
يوسف األرمـنى الكـاثوليـكى  وتثـأر منه وأحد
ضباط الچندرمة  واتضح فيما بعد أن اجلمعية
الـهـنـتشـاكـيـة فى توكـات  وحـادثـة أوغلـو بـغدا
ســاروسـتــة آخـريـن تـزيُّــوا بـزى تــوصالً إلى قـتل
ثالثة من بنى جلد الـثمانية وثالثـ أرمنياً الذين
هجموا منزل أسعد أغا وقتلوا خادمه  واتضح

جهتى سوشـهرى وقرا حصـار شرفى وحادثة 
وسـتة آخـرين تـزيُّوا بـزى اجليـورجـي والـبوسـتة

ــنـوط وإيـصـالـهـا  الـواردة من مــارين وقـتـلـوا ا
وحادثة شوالفـاريس أوغلو وآخـرين تزيُّوا بزى
األكراد وقـتلوا تـسعة من ببـلدة الديـر  وهتكوا 
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حـرمـة اثــنـتـ من بـنــات  وحـادثـة مـردوس
أوغـلـو طـومـو  واثـنـ وغـيـرهم آخـرين تـزيُّـوا
بـــزى األكــــراد وقـــتــــلـــوا مــــســــتـــخــــدمــــــ من
مــســتــخــدمـــى مــصـلــحـــــة الــرجــى (احــتــكـار
الــدخـان) مـن الـعــسـاكــر  وحــادثـة عــرب قـزل
كــــانــــوا البــــســــ مـالبس الــــضــــبــــاط األتــــراك
ـراســيـوان  ألـقى االضـطــرابـات الـتى حــدثت 
القـبض على سـتة الـثائريـن األرمن فوجـد معهم
مــنــشــورات احلض عـــلى الــثــورة ومــواد قــابــلــة

للتفرقع واالنفجار .
البقية تأتى
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كـنــا نـود أن نـبـشـر رعــايـا الـدولـة الـعــثـمـانـيـة
ا يـسر الـقلـوب ويعم ـشكـلة األرمـنيـة  بنـهايـة ا
الـفــرح لـو لم نــر الـهـيــجـان الــذى تـوقع فى دار
ن جنوا ولم عظمـة وتضحية كثيرين  اخلالفة ا
يــجـنـوا ذنــبـاً أشـبه بـضــحـايـا فــربت عـلى مـذبح
األغراض والنفسـانياث ليس فـى األستانة فقط
بـل فى كــــثــــيــــر مـن الــــبالد اجملــــاورة وحــــدوث
اضطرابات أخـرى فى غيرهـا من أطراف البالد
ولــو لـم يــكن أيــضـــاً شك هــنــالـك فى هــجــوع
ـوعـود بـها االضطـراب وكـفـايـة اإلصالحـات ا
ــمــالك احملــروســة فـأن األمــر غــيـر فى جــمـيع ا
مــقـتــصــر عــلى ثــورة األرمن فــقـط بل أن أكــثـر
األمة الـعـثمـانـية من مـسـلمـ وغـيرهم يـريدون
ويرجون اإلصالح العمومى وإتباع األساسات
الــســيـاســيــة احلـقــة الـتـى أصـبــحت دســتـوراً فى
ـتمدنة من اشتـراك األ جميعاً مالك ا جميع ا
لـوكها وحـكوماتـها وال بأس من فى االنتـصار 
ــعـاً من األثــر الــذى حــدث من عـدد أن نــذكــر 
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النـحلة األول الـتى هجـمت علـى الباب الـعالى
إبــان هـجــوم الـثـائــرين عـلــيه فـأن رجــال الـبـاب
ـاب شـعـروا بـلـسعـة أبـرتـاه احلـادة وتواردت وا
الشكايات علـيها إلى احلضرة الشَّاهانية من كل
نـاد حتى من مـصر وسـوريا ولـكن قال اخملـبر أنه
كـان لكالمـهاتـأثيـر حـسن فى أصحـاب العـقول
واإلنـصاف وفـى دوائر األحـكـام دلـيالً عـلى ما
هو مـستـحن فى قـلوب األمـة من جرائم احلـرية
وتشـوقهم إلى رؤيـة الدولـة ناهـضة من دركات
احلطـة إلى درجات الوقار واالحتـرام فى أعينها
تـداخلة فى أمـورها وقد واع األ األجـنبـية ا
كـان األلـيق عـدول الـدولـة الـرفـيـعـة الـشـأن إلى
تــرضـيــة الــعـواطف الــعــثـمــانــيـة واشــراك األمـة
بعـوثان والدستور األساسى باألحـكام بإعادة ا
إلـيـهـا من قــبـول الـتـحـكـمـات األجـنـبـيـة وجـعل
ذلك سنـة يتـخذونهـا من مداخلـتهم فى كل أمر
على أننـا نرجـو أن يلهم الـله احلضـرة الشَّاهـانية
ـضادة ـشـورات ا ـقـدسـة بـأن تقـصـى جـمـيع ا ا
ا فيه اخلـير للدولة وجلميع لروح الـعصر وتأمر 
فيد اخلاضع لسلـطانها فأنه من العـسر وغير ا
أن يـقاوم تـيار األفـكار الـعـام فى هذا الـعصـر ما
بـ أقـوام اتـخــذوا لـهم احلـريـة شـعـاراً والـتـشـبه

قانوناً .
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كُـــتب فى جـــريـــدة ( جـــنــيف ) مـــا تـــعـــريــبه
بحروفه :

كـأنى بـاألرمن القـاطـن فـى األستـانـة الذين
عـرفوا أن يجـعلوا مصـلحتـهم وأنفسـهم ضحية

اخلطأ . فـضالً عن  تعرضـهم للذبـح مجاناً 
قـد خــدمــوا تـركــيـا بــأبـعــادهم عـنــهـا إحلــاحـات
مزعـجة مـكدرة  وخـدموا الـدول الثالث التى
تـداخـلت فى شـأنــهم  من حـيث أوجـدوا لـهـا
عــذراً مــقــبـوالً لــلــخــروج من مــخــابــرة بــعــيـدة
الـنهـاية. عـلى أن هذا االحتـاد الذى كـثر الكالم
فيـه ظهـر اآلن أنه لم يـكن قط متـيـناً وال مـحكم
الـوثـاق  وقــد ثـبت ذلك لـلـخـبـيـر من مـطـالـعـة
اجلـرائــد الـفــرنـســويــة الـتى قــامت فى غــد تـلك
الثـورة الـغـربـية تُـهـنئ إنـكلـتـرا تـهـنئـة االسـتـهزاء
ـسـتـحـقون باخلـطـة الـتى سـار فـيهـا مـحـمـيـوها ا

للرأفة واحلنان .
وأبـلغ مـن هـذا بـرهـانـاً مـا حــدث من الـتـغـيـر
الـعـظـيم فـى الـسـيـاسـة اإلنـكلـيـزيـة نـفـسـهـا فـهى
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ــعـــدات عــظـــيــمــة أظـــهــرت أنــهـــا أســتـــعــدت 
ــنـوس  وكل وأرســلت أسـطــولــهـا إلـى مـيــاه 
أعـمـالـهـا كـانت تـدل عـلى أنـهـا عـازمـة على أن
تضـغط على الـسلـطان بـشـدة ليـجيـبهـا إلى منح
امـتيـاز ألرمـينـيـا  وبـينـمـا هى كـذلك إذ وقعت
موقعـة األستانـة فتغـير كل شئ فى يوم واحد ;
إذ أصــبح األرمن بـعــد أن كـانـوا فــرائس الـظـلم
ـكن االتـكـال الـتـركى جـهــلـة غـيـر حــاذقـ ال 
عليـهم وال يستحـقون االلتفـات الذى نالوه من
أوروبـــا  ولــذلك وجـب اإلعــراض عـــنــهم .
وهـذا مـا يـؤخـذ من مــذكـرة شـبـيـهــة بـالـرسـمـيـة
ـا نُـشـرت فى اجلــرائـد اإلنـكــلـيـزيــة وهى أشـبه 
ا جاء فيها هذه تسميه العامة (دورة وجه)  و
ـسـئلـة يُـمـكن الـنظـر إلـيـها اآلن من العـبـارة أن ا
وجه آخر  فهل هذه العـبارة تهديد من إنكلترا
الــتـى حق لــهـــا أن تــغــضب  حـــيث ال يــوجــد
مـحـميـون أقل فـراسة ومـهـارة بإتـمـام احليل من

األرمن الذين اهتمت بهم .
ـسـئـلة األرمـنـية ال أم هى إفادة لـلـنـاس بأن ا
ؤثـر الذى أظـهرت به . وقد ظـهر ا توجـد فى ا
شـــــوهــــدت فـى بــــعـض اجلــــرائـــــد إصالحــــات
لـــــبالغــــات أرجـف بــــهــــا وردت من ضــــفــــاف
الــفـرات فــأكـد شـهــود عـارفــون أن فى حـرب
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الـعـنـصــرين الـتى حـدثت لـم تـكن كل الـذنـوب
عـلى أحـد الـفــريـقـ  وأنه إذا كـان األتـراك ال
يـعـتـبـرون مالئـكـة فـاألرمـن لـيـسـوا بـقـديـس .

وأنه إذا كــان الـــفــوز تــخــطـى جــانب األرمن 
فــذلك ألنـــهم لم يـــكــونــوا الـــعــدد األكــثــر وال
الــعـنــصـر األقـوى  ومن الــنـاس من ضــحـكـوا
ســــخــــريـــة مـن رجل أرمـــنـى زعم أنـه كـــان من
عـمعـة ; وإلثبـات ذلك البـرهان ضحـايا تـلك ا
احلــسى كــان يــعــرض لــلــمــجــتــمــعــ حــوالــيه
ا اعترض عليه السلسلة التى كان مقيداً بها و
ــعــتــرضــ بــاظــهــار الــتــعــجب من أن بــعـض ا
احلـكــومـة الـتـركـيـة أهـدت ذلك الـسـجـ هـديـة
عجـيـبة كـهذه أجـاب بـأن األصل بقى هـناك فى
مـحل الـواقـعـة  وأمـا السـلـسـلـة الـتى يـعـرضـها
فهى طبق األصل قد استصنعها فى برمنجهام.
ؤاخـذة نفسه والشكَ أن الرأى الـعام ابتـدأ 
عــلى تـــمــاديه فـى تــصـــديق تــلك األقـــاصــيص
ـركـبة من الـعـجـائب والـغرائب  ثم الـشرقـيـة ا
عظم رد الـفـعل عنـده كـما هـو احلـكم الطـبـيعى
فى مثل هذا احلال  فأخذ يتساءل عما إذا كان
األتـراك واألكراد  قـد أُذيـعت عـنـهم وشـايات
وتــمــائم . عــلى أن مــثل هــذا الــظن إفــراط فى
االنــــــقالب ; إذ أنـه ال يُـــــمــــــكن أن يُــــــعـــــد من
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االخـتالق اجملـرد مـا رواه شـهـود عـيـان كـثـيـرون
وذهبت جلنة لتحقيقه فى محل الواقعة نفسه .
ـــنـــكــوبـــ بـــالـــغــوا فى وقـــد يُــحـــتـــمل أن ا
شـكواهـم واستـغـاثتـهم  ولـكن ذلك ال يـكفى
لـــنـــفى كـل مـــا قـــيل وحـــقق  بل نـــفـى وجــود

سئلة األرمنية . ا
ـذكــرة الـتى نـقـلـهـا إلـيـنـا ولـئن كـانت تـلك ا
ـثل هـذا االنقالب ـا هى تمـهـيد  الـتـلغـراف  إ
الـعـظـيم فى الـرأى كـان مـا أجـرته الـسـياسـة إلى
اآلن فـشالً عـظـيـماً عـلـيـها ودلـيالً عـلى الـتـسرع
والـنزق . أمـا اللورد سـلسـبورى الـذى قاد هذه
احلمـلة فلم يـكن يسعه أن يـتركهـا فجأة دون أن
يـــضـــيـع بـــذلك شــــيـــئـــاً مـن قـــدره الـــعــــالى فى
السياسة ومع ذلك فهو كأنه تركها ألن حادثة
جرت فى الطريق بـاألستانة ومـناوشات وقعت
بـسـبــبـهـا فى طــرابـزون لـيـسـت من األمـور الـتى
ـقـاصد الـسـياسـية تـوجب أن تتـغـير من أجـلـها ا
كـمـا تغـيرت  فـمن سـوداء فاحـمـة تُصـبح نوراً
بيـضاء من غـير سـوء . إذن  فمـا التأويـل لهذا
الـتخـلى من اللـورد سلـسبـورى  ذلك أنه البد
أن يـكـون اختـل اتفـاق الـدول فى آخـر سـاعة ;
بــســبب مــجئ األســطــول اإلنــكــلــيــزى بــصــفـة
عـدائــيـة  فـوقـعت الـنـفـرة واالنـشـقـاق فـكـانت
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أول حـــادثـــة أمـــكن االســـتـــعــصـــام بـــهـــا عــذراً
جـمـيالً أمـسـكت به تـلك الـدول لـتخـلص من
ـشكلة بدون تقاطع يُـعد فضيحة وقتالً ال هذه ا
للـوزير اإلنكلـيزى وحده  من حيث إنه كانت
ـشـكـلـة  بل جلـمـيع له الـيـد الـطـولى فى هـذه ا
أوروبــا الـتـى خـيـف أن يـظــهــر لــلــعــالم أنــهـا ال
تـسـتطـيع االتفـاق عـلى عمل إجـمـاعى إال فيـما

كان بعيداً فى الشرق األقصى .
وسنـعلم عمـا قليل تـفاصيل وحـقائق كل ما
تـقدم  كـمـا أننـا سنـعلـم أيضـاً أيكـون حل مثل
شاكـل اخملتصـة بالقـانون الـدولى على يد هـذه ا
شـبان مـجانـ يُوعـز إليـهم بالـغدر ; فـيتـنزهون
فى شـوارع بـيــرا وفى جـيـوبــهم اآلالت الـنـاريـة
على أن شيأ * يدلنا عـلى استمرار اتفاق الدول
إلى اآلن  وهــو أن الــســـفــراء اجــتـــمــعــوا يــوم
الــســبت وأجــمــعـوا عــلى الــســعى لــدى الــبـاب
الــعــالى فـى طــلب إرجــاع األمن إلى الــشــوارع
ـسعى حـاالً وتأمـ األرواح . ويُـقـال إن هـذا ا

قد أفلح إفالحاً عظيماً اهـ .

* الصحيح : شيئاً.



µ¥∑

© ≥±≥ WMÝ ‰Ë√ œULł ±∂ v  dB  ®

© rN² uJŠ vKŽ s —_« ÊUOBŽ ®

WOKF « W Ëb « s  rN² öþ Ë√

اضية كانت اجلرائد اإلنكـليزية فى األشهر ا
تُــعــرض كـل يــوم عــلـى أنــظــار قـــرائــهــا صــوراً
تــمــثــيــلــيــة  تــظــهــر فــيــهــا األرمن مــظــلــومــ

مضـطـهدين مـنهـوبـ مسـلوبـ مُـهراقى الـدماء
مهتوكى حُجب النساء  ثم تردف هذا التمثيل
بـاحلـمالت الــشـديـدة عـلى الـدولــة الـعـلـيـة تـارة
وعلـى األمة التـركيـة تارةً أخـرى وعلى األكراد
مرة وعلى الـبوليس مـرات ; إذ تصفهم جـميعاً
تـعـصبـ واألشـرار الذين ال يـبـالون بـالظـلـمـة ا

بارتكاب الفظائع الشنعاء .
ثم نـتبـع هذا وذاك بـاسـتـنـهاض حـمـيـة أوربا
ـسيحـية حـتى اشتركت واستـنفار قـوة اجلامـعة ا
فى ســوق هـذه احلــمــلـة الــقـاســيــة عـلى الــدولـة
ـسـلـمـ أكــثـر جـرائـد الـعـالم الـعـلـيـة أو عــلى ا
األوربى  واسـتـطارت شـرارة هـذا الـهـياج إلى
بعض آفاق الشـرق فظهرت فى بعض جرائده

نفثات أحقاد لم تكن معهودة من قبل .
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ولم يـــكن لــلـــدولــة الــعـــلــيــة أمـــام كل هــذه
الـغارات الـشعـواء محـام سـوى بعض تـقاريـرها

التى كانت تبـعث بها إلى سفـرائها فى الدول 
أو تــعـــرضــهــا عـــلى أنــظـــار ســفـــرائــهن فى دار
اخلالفة  وفيهـا تب أن طائفة األرمن ال تشكو
ظالمـة حـقــيـقـيـة  ولــكـنـهـا نـزعـت إلى الـفـتـنـة
والـشـر فـردت جـمـاحـهـا قـوة الـعـسـاكـر  وهذا
الــعـمل ال يُــعـد فى شــرع الـعــدالـة ظــلـمـاً  وال
يـعـتبـر فى نـظـامـات احلكـومـات اضـطـهاداً  بل
هـو عمل واجب لـتوطـيد الـنظـام وتأيـيد الـراحة
ولـكن الغـوغاء واجللـبة والـضوضـاء التى كانت
تـخــتـلف أصـواتــهـا فى آفـاق لــنـدره صـادرة من
ـنــصـتــ وصـريـر عــجـيج اخلــطـبــاء وضـجــيج ا
أقالم الـكـتــاب كـانت تُـرسل دخــانـهـا إلى آفـاق
الـعالم فـتـغـشى على األبـصـار وتـزايد الـشـكوك

والوشايات فى حق الدولة العلية وعليها .
نـعم  إنـنا ال نـصف الـدولة الـعـليـة بـالبـالـغة

منـصـة الـكمـال فى نـظـامهـا وأعـمـال عمـالـها 
ولـكــنـهـا لم تــكن الـدولـة اجملــرمـة كـمـا يــصـفـهـا
أعداؤهـا  وكما وصفها بـعض رجال السياسة
الذيـن يبـررون الوسـائل بـالغـايـات . ثم لم يدم
هذا الـغشاء كـثيراً  بل مـزَّقته حوادث األسـتانة
ـظـلـومـون الـتى ظـهـر فـيـهــا الـضـعـفـاء الـفـقـراء ا
عُصـاة جبـابرة  يـروحـون ويغـدون فى شوارع
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الـقـسـطـنـطـيــنـيـة  وفى أيـديـهم اآلالت الـنـاريـة
وفى مــنـاطـقــهم الـســيـوف الـلــمـاعـة واخلــنـاجـر

البيضاء .
ومن الــــغـــريب أن اجلــــرائـــد اإلنـــكــــلـــيـــزيـــة
ــظــلـــومــ ; لــكــون وصــفــتـــهم بــعــد ذلـك بــا
البـوليس لم يـتركـهم يطـلقـون نيرانـهم على من
ـسـلـم يـشاؤن* إلى النـهـايـة  كـما وصـفت ا

ــتــعـصــبــ ; لــكـون الــصــفـتــاء تــكـدروا من بـا
الـتـعدى عـلـيـهم وطـلبـوا ثـأر من قـتـلهم األرمن
ة مـنـهم . وكـمـا وصـفت الـدولة الـعـلـيـة بـالـظـا
القاسية ; لكون األرمن غلبوا فى هذه الثورة.
نـعم  إنـهم غُـلـبـوا وقُـهـروا وقُـبض عـلـيـهم
وأُخمدت الـنيران التى ابتدؤا **عن سوء قصد
فى إشعـالهـا  ولكن هـل كل ذلك يُبـعد عـنهم
ـســؤلـيــة ويُـبـرر أعــمـالــهم ومـقــاصـدهـم عـنـد ا
الـعــقالء? ـ كال ـ فـهم آثـمـون مـعـتـدون قـصـدوا
إحداث فـتنة كبـرى فى عاصمة الـسلطنـة السنية
فـظهروا فـى شوارعهـا مئات وألـوفاً عـلى اتفاق
بيـنـهم واألسلـحـة النـاريـة والبـيضـاء فى أيـديهم
ومـنـاطـقـهم  وقـد ابـتـدروا الـبولـيس الـذى من
وظــيــفــته حــفـظ األمن الــعــام بــإطالق الــنــيـران
سـلـم وهم فى عـليـه وتعـدوا كـذلك علـى ا

* الصحيح : يشاءون.
** الصحيح : ابتدءوا.
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غـفـلة من األمـر . ولـكن لم يلـبـثوا حـتى قُـهروا
وقُبض عليهم . وما ذلك إال لضعفهم وقلتهم
فــلـو كـانــوا أقـويـاء وكــثـيــرين السـتـطــار الـشـر

دلهمة . وحدثت اخلطوب ا
إذن  فهم جُناة وال سبيل إلى إنكار ذلك.
ثم سلكت الـدولة مع الدول األوربية بعد ذلك
سـبـيل احلـكــمـة كـمـا سـلـكت هـذه مع الـدولـة
وتُــبـودل الــتـســاهل بـ الــفـريــقـ  وصـدرت
نـح الواليات الـتى يسكـنها األرمن إرادة سنـية 
نظاماً كما قضت به الضرورة  وهو قد وسع
ا ال يـكون بعده غير نطـاق االمتيازات لألرمن 
اإلجـحـاف بـحـقـوق غـيـرهم . فـمـاذا كـان بـعـد

ذلك ?
هل سـكـن جـأش األرمن ? هل قــلت بـوادر
أحـقـادهم ضـد الــدولـة الـعـلــيـة من جـهـة وضـد
ــــســــلــــمــــ من جــــهــــة أخـــرى ? كـال . فـــإن ا
الـتـلـغـرافـات الـعـمـومـيـة تـأتـيـنـا كل يـوم بـأخـبـار
جديدة تُـفيد أن األرمن فى كـل جهة مـتحفزون
ـعـدات إلحـداث اضـطـرابـات لـلـوثـبـة يـعـدون ا
عظـمى . فقـد أفـادت شركـة روتر أن نـحواً من
٢٦ ألف أرمــنى جتـمـعــوا بـاألسـلـحــة فى جـبـال
مــقـــاطــعــة زيــتـــون يُــريــدون الـــثــورة واجملــاهــرة

بالعصيان  وأنهم فى جهة أزميد وطرابزون 
ـساجد قد تـعدوا بالـفتك والـقتل عـلى من فى ا
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ـسـلـمـ حـتـى حـصـلت مـذابح هـائـلـة فى من ا
طرابزون .

وأفادت تلغرافات األمس أن عُصاة مقاطعة
ــؤلَّـفـة من الـزيــتـون  قـد حــاصـروا حـامـيــتـهـا ا
٤٠٠ عــسـكــرى حــتى أصـبــحت هــذه احلـامــيـة
عـلى اخلطر . وإن الثـائرين من األرمن فى ديار
ــسـلــمـ وهم ـصــلـ من ا بـكــر قـد فــتـكـوا بــا

داخل مساجدهم .
فـهل اليــزالـون مــظـلـومــ مـضـطــهـدين من
ـسـتر احلكـومـة يـستـحـقـون معـونـة أوربـا . أما ا
غالدسـتـون  فـإنه اليــزال يُـنـادى بـاسـتـنـهـاض
أوربـا  ويستنـفرها للـحملـة على الدولة الـعلية

حـتى تُـخـلـص األرمن من مـخـالب حــكـمـهـا 
وهـو لذلك يُـعيـر الـدول الثالث بـظفـر وانتـصار
الدولة العليـة عليها بـعد طول اخملابرات وتوالى

اإلنذارات والتهديدات .
ولـكن هل جـميع الـعـقالء يرون رأيه? وهل
اليــزل قـــوم تــغـــشى أبـــصــارهم الـــتــمـــويــهــات
واألضالـيل فيبـقون على اعـتقادهم الـذى كانوا
عـلــيه قـبل ظـهـور األرمـن فى مـواكب ثـوراتـهم
وكــواكب أســلــحــتــهم ومُــعــداتــهم فى مــيــدان
مــحـــاربــة دولـــتـــهم? أو أن احلــوادث األخـــيــرة
ــــظـــــلــــومــــ أظـــــهــــرت مـــــقــــاصـــــد أولــــئـك ا
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الضعفاء...
ولـــقـــد روت جــــريـــدة « جـــنـــيف » أن أحـــد
زعماء األرمن كـان يعرض عـلى أنظـار جماعة
يـستـنهض حـميـتهـم ضد الـدولة الـعلـية سـلسـلة
ضخـمـة ثقـيـلـة . ويقـول : هـذه هى الـتى كنت
مصفداً بـها أيام كنت حبيس األتراك فى بالدى
فاعـترضه بـعضـهم قائالً : وكـيف طاب لـها أن
تـهديك هـذه الـهـديـة الـنـفـيـسـة ? فـأجابه . ال .
إنـــهــا لـــيــست هـى هى بـــالــذات  ولـــكن هــذه
اصطـنعـتها فى أحـد معـامل « برمـنجـهام » على

مثال تلك فجاءت طبق األصل .
ونـــحـن نـــقـــول إذا صح أنه بـــقى بـــعـــد هـــذا
اجلــواب فـى ذلك اجملـــمع من يـــتـــأفف ويـــتـــأثــر
لـظالمـة هـذا الـرجل ويُـنـصت بـعـواطف احلـنان
لكالمه  فـليس من الـبعـيد أن يـبقى فى الـعالم
من يُـصدق اآلن بـأن األرمن هم طائـفة وصـفها
ــمــيـز لــهــا أنـهــا فـريــســة ظـلـم الـدولــة الــعـلــيـة ا

وتعصب األتراك ....
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ـسـتـر غالدسـتـون ـؤيـد أن ا ال يـفـوت قـراء ا
شـيخ احلـوادث األرمـنـيـة األخيـرة وزعـيـم ثورة
اضى : إن األفـكـار فـيـهـا  قـال فى األسـبـوع ا
الـدولـة انـتصـرت انـتـصـاراً عـظـيـمـاً عـلى الدول
الــثالث بـاتـفـاقـهـا األخـيـر مــعـهن فـيـمـا يـخـتص
ـسئلة األرمـنية  وبـالغ فى تعبـير هاته الدول با
على مـا حلقهـا من اخليبـة والفشل  وإذا أضـفنا
هـــذا إلى مـــا عــلـــمه الـــكل من فـــحـــوى الــبالغ
الـرسمى  فقـد حتقق أن الـدولة العـلية لم تـفقد
شـيـئـاً ما مـن سلـطـتـهـا الشـرعـيـة عـلى الـواليات
التى يـسكنها األرمن  أو بـعبارة أخرى أنها لم
ــشــروع الــذى عـــرضــته عــلى تُــعــدل قـط عن ا
سـفــراء الـدول الـثـالث جـوابـاً عــلى مـذكــرتـهم
التى رفعوها إلى الباب العالى فى ١١ مايو سنة
٩٥  وذهـــــبـت اإلنــــذارات والـــــتـــــهـــــديــــدات
وحركـات األسطول اإلنكلـيزى على نفور بالد
الــدولــة الــعــلــيــة وعــلى الــقــرب من الــدردنــيل
سُدى ألنه بعد مضى أربعة أشهر وبضعة أيام
فى الــرفض والــتـمــنع واالحــتــجــاج من الـدول
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الـثالث بـلـسان سـفـيـر إنكـلـترا  أو مـن إنكـلـترا
بلـسان الـسفـراء الثالث لم يـكن غيـر ما اقـترحه
الـبـاب العـالى وأشـار به جاللـة الـسـلـطـان الذى
غير وبدل فى وزرائه  ولم يُغيّر أو يُبدل كلمة

من اقتراحه األول .
سـتر غالدسـتون : إن الدول ولهـذا  قال ا
الـثالث قــد فـشـلت فـشـالً عـظـيـمــاً أمـام الـدولـة

العلية التى فازت عليهن فوزاً مبيناً .
ا كـان هـذا الفـشل من نصـيب إنـكلـترا فى و
ـسـتـر غالدسـتون احلـقـيقـة وحـدهـا فـقـد تهَّـيج ا
ونفث بأحقاد شـديدة ضد الدولة العلية  ألمة
عليها اللورد سالسبرى السياسى البصير بحرج

مركز إنكلترا فى احلالة احلاضرة .
ولــقـد وافــتــنـا تــلـغــرافــات األمس عن روتـر
وهـافاس  تُفـيد أن السـير ( جولـيان ينـسفون )
تحدة عرض على سفير إنكـلترا فى الواليات ا
حكـومة جـمهـوريتـها الـتمـاس مشـاركة إنـكلـترا
فـى عـمل مـحــدود ضـد الـدولـة الــعـلـيــة بـحـجـة
حمايـة الرعـايا األمريـكي واإلنـكلـيز الذين لم

يهن واحد منهم حتى اآلن .
فـــمـــاذا يـــقـــول الـــنــــاس فى هـــذا الـــتـــطـــوح
الـسـيـاسى? ألـيس ألن إنـكـلـتـرا فـقـدت الـنـصـير
على الـدولة الـعـليـة من أوروبا ? فـالتـجأت إلى
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أمـريكـا تـطلب مـنـها مـشـاركتـها فـى العـمل ضد
الدولة العليـة معها . أو ليس هذا برهاناً جديداً
عــلى أن إنــكــلــتـرا لـم تــنـجـح فى شــركــتـهــا مع
الدولت الروسية والفرنساوية اللت لم تتمكن

مـعـهـما مـن الشـدة فى مـعـامـلة الـدولـة بـإكراه 
فأخذت تلتمس عنهما بديالً . ونحن ال ندرى
تـحدة ترضى اآلن  هل جمـهورية الـواليات ا
ــــشـــاركـــة إنــــكـــلــــتـــرا فى عــــمل ? . وهل إذا
شاركـتـها تـكون شـريـكاً مـوافقـاً أو مـخالـفاً ? .
ـسـتقـبل وكل ذلك مـا نـنتـظـر اجلـواب عـنه من ا

آت قريب.
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الـروسـية واألرمن ـ جـاء فى تـلـغرافـات الـيوم أن
األرمن أخـــذوا يـــوقـــعـــون عــلـى عـــريــضـــة جلـاللــة
إمبراطور الروسية يلتمسون منه فيها أن يحميهم .
فـمــا هـذه احلـمـايــة الـتى يــبـتـغـيــهـا األرمن  ومـا
الـذى يهوونه مـنها ? . لم يـفدنا الـتلغـراف شيئاً من
ذلك كـلهِ. فإذا صحت األخبار (والـكذب كثير فى
هــذه األيـام) أتــيــنــا عـلـى بـيــان احلــقـيــقــة فى الــعـدد

اآلتى.

© UOMO —√ ®

صـدرت األوامر الـسـلطـانـية تُـشـدد على دولـتـلو
شـاكـر باشـا مـفتـش الواليـات اآلسـيويـة عـلى تنـفـيذ
ـأمورين من اإلصالحـات األرمنـيـة  وهى انـتقـاء ا
سيحي . وتعي ـسلم وا األكفاء واألمناء ب ا

شـيخ وصـراف لكل قـريـة . وإلغـاء الـسخـرة وإلـقاء
التبعة علـى قضاة التحقيق فى أمور القضا* . ونزع
الـــسالح مـن الــبـــدو . ومـــنع مـــبـــيع بـــيت الـــســكن

وأدوات الزراعة واحلراثة .
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* الصحيح : القضاء.
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تألفت جلنة اإلصالحات األرمنية على الصورة التالية:
الرئـيس عطوفـتلو شـفيق بك رئيس دائـرة االستدعاء 
وأمـا األعـضـاء  فـهم عـطـوفـتــلـو جـمـال بك وعـطـوفـتـلـو
قـسطـنـط قـراتـيودورى وأصـحـاب السـعادة عـبـد اللَّه بك
وسـاقـط أفـنــدى أذخــانس وجالل بك رئــيس قــسم اجلـنح

الية . ودلير أفندى مستشار ا

باريس فى ٩ منه
ــوقــعــة عــلى مــعــاهــدة بــرلــ اتــفــاق تـام بــ الــدول ا

سألة األرمنية . بخصوص ا
وفيه من لوندره :

قال اللـورد سلسبـورى فى مأدبة فى جـلد هال : إنه قد
انتـهت حـرب اليـابان  وإن إنـكـلتـرا ال تخـشى أيـة منـاظرة
فى الـشـرق األقصى . أمـا بـخـصوص أرمـيـنـيا فـقـد قال إن
ـعـروضـة عـلـيه من الـسـفراء الـسـلـطـان قـبل اإلصالحـات ا
ـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة  فـيـجب أن يـخـشى وأنـه إذا سـقـطت ا

امتداد اللهيب إلى األ األخرى .
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وقــال إن كل الـدول مــتـفــقـة عـلـى االحـتـفــاظ بـالــنـظـام
األوروبى  وهى إذا دعت احلـال تـعـمل بـالـسـواء إليـقاف

كل استرسال يحصل فى تركيا .
واختتم اللورد سلسبورى خطابه قائالً : إن كل الدول
تـرى األخــطـار الــتى تــنـشــأ عن انـفــراد كل مــنـهــا بـالــعـمل

وغايتها جميعا أن تُؤيد السالم حرصاً على مزاياه .

UOMO —√  UŠö ≈

صـدرت إرادة مــوالنـا الـسـلـطـان بـإدخـال اإلصالحـات
على واليـات أرضروم وبتليـس ووان وسيواس وديار بكر
ـعـتـمـد ومـعـمـورة الـعـزيــز  فـأبـلـغت الـصـدارة الـعـظـمى ا
الـشاهـانى دولتـلو شـاكر بـاشا ذلك  وعـهدت إلـيه مراقـبة
اإلصـالحــات وبـــذل الـــهـــمــة فـى ســـبــيـل إتــمـــامـــهـــا ـ أمــا
ـذكـورة فـهى : اخـتيـار الـعـمـال من أفاضل اإلصالحات ا
ـسـاواة بـ الـرعـايـا دون أفـضـلـية  وأن وأمـنـاء الـرعـيـة وا
يــكـون فى كـل قـريــة شــيخ وصـراف . وأن تُــؤلَّف فى كل

…d¼UI « ¨≤   ’ ¨ ±∏πµ d³L u½ µ  ¡UŁö¦ « ¨ ≤±±± œbŽ



µ∑≤

مــديـريــة جلـنــة من مــشـايخ الــقــرى والـقــضـاة  وأن تُــلـغى
الـسـخـرة  وأن تُؤلَّف جلـنـة لـتفـقـد الـسجـون . وأن يـكون
قـضـاة الـتـحـقيـق مسـئـولـ عن كل خـلل قـضـائى وعـلـيهم
ـنع اعـتـداء الـبـدو الرَّحل . الـتـبـعـة . وأن تتـخـذ الـوسـائل 
ــسـح األمالك وتـــقــديـــرهــا . ويُـــؤخــذ وأن تــؤّلـف جلــنـــة 
السالح من كـتـائب األكراد . ويُـمنع بـيع أمالك الـفالح

الـتى تـقـوم بـضروريـاتـهم  وكـذلك اآلت احلـراثـة والـبزار
ـعتـمد شاكـر باشـا للـسهر وقد شـددت الوزارة عـلى دولة ا
تبـوع األعظم . وعنـد مطالـعتنـا اجلرائد على إنـفاذ رغبـة ا
األوربـية رأيـنـاهـا تـزف آيـات الـثـنـاء عـلى جاللـة الـسـلـطان
إلصــدار األمــر الــشــريف بـتــعــمــيم اإلصالحــات فــوق مـا
َّ مـا كــانت الــدول واجلـرائــد تـروم . قــال بـعــضـهــا إنه إذا 
يشـدد اآلن بإنفاذه جاللة السلـطان أصبح سكان الواليات

ذكورة أنعم الناس باالً وحاالً .  ا
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ـستر أكـزمنيس فى كـتابه الذى أشـرنا إليه وقال ا
مـــا يـــأتى إن األرمن واألكـــراد فى بـالد كـــردســـتــان
ــكن لــلــفــريق األول أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال 
يــسـتــغـنى عـن  الـفــريق الــثـانى فـى جـمــيع األحـوال
ــعـيـشــيـة ومن الــشـواهــد عـلى ذلك أن األرمن فى ا
تـبـلـيس ووان وأرضـروم يـبـيـعـون لألكـراد األقـمـشة
ــــنـــســــوجــــات وكل مــــا يـــلــــزمــــهم من األدوات وا

والـلزومـيـاتوتـمتـد جتـارتهم إلى أصـناف  األغـذية 
فـتــراهم فى ســنـواتــالـقــحط واجلــدب بـبــعـيــون لـهم
أصـناف الغـالل بأثمـان باهظـة جداً وقـد حصل مثل
ــاضـيـة  وفى ذلك فى فـصل اخلــريف من الـســنـة ا
شـهـر سـبـتـمـبـر وقع الـقـحط بـسـبع مـدائن أهـلهـا من
سلـم األكراد  فـلم يخطـر على بال أحدهم أن ا
يــهــجم عـلـى مـخــازن األرمن الــتى كـانت مُــمــتـلــئـة
ـتيـسر لـهم القـيام بـاحلبـوب  فى ح إنه كـان من ا
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بهـذا العـمل لقرب تـلك اخملازن مـنهم وسـهولة الـوصول إلـيها  وغـاية ما أجـروه للـتخلص
من وطأة اجلوع هـو أنهم هـاجروا إلى واليـة سيـواس وغيرهـا من األنحـاء التى فـيهـا الرخاء

واخلصب » .
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ــســتــر أكـــزمــنــيس إنـه إذا انــعــدم وجــود وقـــال ا
األرمنى أبدعه الكردى  وما ذلك إال لكون األول
ـعـيــشـيـة  وال واسـطــة لـلــثـانى فى قــضـاء أحـوالـه ا
غـبون هو الكردى وروى حاجة هنـا إلى إظهار أن ا
ـــســيــو دلــوش الــذى أقـــام ســنــة ١٨٨٩ فى واليــة ا
بتـليس إن األرمن فيها يقـرضون النقود إلى األهالى
ائة السنة ( انظر سلم والنصارى بسعر ٧٥ فى ا ا
طـبوع فى باريس سنة سـمى حقيقة أرمـينيا ا كتابه ا

. ( ١٨٩٥
ا يُـسهل معـرفته أن الكردى حـينمـا يرى نفسه و
يز مغبوناً بسـبب اعتساف األرمنى معه وطمعه فيه 
غـيظاً من هـذا األخير ويـقضى اخلالف بيـنهمـا بشأن
ــعـاركـة تــسـويـة احلــسـابـات وتــسـديــد الـديـون إلى ا
ـنــازعــة . وال يــظن الــقــار من هــذا الـكالم أن وا
احلــكـومـة الـعـثـمــانـيـة هـادئـة الـبـال مــطـمـئـنـة اخلـاطـر
مرتـاحة الفؤاد من األكراد  فـإنه ال يخلو احلال من
أن تـــقع مــــنـــهـم أعـــمـــال يــــســـنــــدهـــا ذوو األهـــواء

واألغراض النـفسانية إلى حتريـضات موجهة إليـهم من مصادر ساميـة فى ح أنها من قبيل
ما يقع عادة من أناس فطروا على البداوة  ووسمت طباعهم بشئ من اخلشونة .

فـإذا صح واحلـالـة هـذه أن تـكـون دار اخلالفـة مـسـئـولـة عن أعـمـال أنـاس تـلك طـبـاعـهم
وعاداتهم  فيصح أيضاً أن تكـون الوزارة الفرنسوية مثال مسئولة عن سلوك وأطوار قبائل
الـطوارق الـقـاطنـة بـصحـراء أفـريقـيـة  واحلق يُـقال إن الـدولـة العـلـية بـذلت مـا يُسـتـطاع من
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اجلـهـد جلــعل الـقـبـائل الــكـرديـة خـاضــعـة لـنـوامـيس
ونـظــامـات مـحــدودة وتـلـطـيـف طـبـاعـهــا الـبـدويـة
ولكـنها لم تتـمكن من بلـوغ هاته الغايـة التمام  بل
استـطاعت تـشكـيل فرقة فـرسان مـنها تُـسمى الـفرقة
احلــمــيــديــة  وقــد كــان إنـشــاؤهــا مــوضــوع بــحث

اجلرائد اإلنكليزية .
وقــد نــشـرت مــجـلــة األلـوســتـرســيـون الــصـادرة
بــتـاريخ أول يــونــيــو ســنــة ١٨٩٥ جـمــلــة تــفــاصـيل

وصور فـوتوغرافية مهمة لـها مساس بتلك الفرقة 
فقالت إن الدولـة العليـة ستُشكَّل من الـكردي نحو
١٠٠٠٠٠ فـارس يـعـتـبـرون فى الـدرجـة األولى من
ـتاعب ومـشاق احلـروب  وقد الـدربة عـلى حتمل ا
 اآلن تــشــكــيل ٦٠ أورطــة كل مــنـــهــا مــؤلَّف من
ـــرجـح أن عـــدد األورطــة ١٥٠٠ أو ٥٥ فـــارســاً وا
ائت فى مـستقبل قريب  وذلك شار إليها يـبلغ ا ا
لـتـكـون الدولـة ال تـكـلف نفـسـهـا غيـر مـؤنة * تـقد
البـس لهم  ومن يـلزم لـتعـليـمهم فن األسلـحة وا
الـقتـال علـى متـون اجليـار  أما هـاته فإنـهم يقـومون

فى الغالب باستـحضارها ألنفسـهم  وال يكلفون احلـكومة العثـمانية مؤنـة شرائها ألجلهم
قام اخلالفة اإلسالمية . إشارة إلى إخالصهم ووالئهم 

لكة أرمنية سئلـة الشرقية  وقالوا بضـرورة إنشاء  أيجهل اإلنكليـز الذين تداخلوا فى ا
تـكون بالشك حتت رعـايتهم وحـمايتـهم أو قد ذهب عن بـالهم أن األكراد هم بالشك وال
ارتياب أصـحاب البالد بالـنظر لـكونهم أكثـر عدداً من جمـيع األ التى تعيش فـيها . وهذه

* الصحيح : مئوية .
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إحـصـائـيـة صـريحـة لـسـكـان الـواليـات االثـنى عـشر
التى يـسكنهـا األرمنيـون واألكراد منقـولة عن كتاب

(تركية آسيا) للمسيو فيتال كينيه :
مسلمون  أرمن  غيرهم  اجملموع

أطنه ١٥٨٠٠٠  ٩٧٤٥٠   ١٤٩٧٨٠   ٤٠٣٤٣٠
حلب ٧٩٢٤٥٠   ٤٩٠٣٠   ١٥٤٢٧٠   ٩٩٥٧٥٠
أنقره ٧٦٣١٢٠   ٩٤٢٩٠   ٣٥٤٦٣   ٨٩٢٨٧٠
بتليس ٢٥٤٠٠٠   ١٣١٣٩٠   ١٣٢٣٠   ٣٩٨٦٢٠
ديار بكر ٣٠٨٦٤٠   ٧٦٦٦٠   ٣٣٦٨٠   ٤٧٠٤٥٠
أرضروم ٥٠٠٧٨٠   ١٣٤٩٦٠   ٩٩٥٠ ٦٤٥٦٩٠
قونيا ٩٨٩٣٠٠   ٩٨٠٠   ٨٩٠٠٠   ١٠٨٨٠٠٠
معمورة العزيز ٥٠٥٤٤٠   ٦٩٠٢٠   ٦٥٠   ٥٧٥١١٠

وصل ٢٤٨٣٨٠   ـ   ٥١٩٠٠   ٣٠٠٢٨٠ ا
سيواس ٨٣٩٥١٠   ١٧٠٤٣٠   ٧٦٠٦٠   ١٠٨٦٠٠٠
طرابزون ٨٠٦٧٠٠   ٤٧٢٠٠   ١٩٣٨٠٠   ١٠٤٧٧٠٠

وان ٢٤١٠٠٠   ٨٠٠٠   ١٠٩٠٠٠   ٤٣٠٠٠٠
اجملموع ٦٤٢٧٢٢٠   ٩٦٢٠٠٠   ٩٤٤٩٨٠   ٨٣٣٤٩٠٠

سلم فى ستر أكزمـنيس عدد األكراد احلقـيقي ١٦٤٤٨٦٠ فـيكون مجمـوع ا وقـدر ا
الـــواليــات االثـــنى عــشـــرة غــيــر األكـــراد ٨٣٣٦٠ مــســلـم واألكــراد وحــدهم ١٦٤٤٨٦٠
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واألرمن من جـورجــيـ وكـاثـولـيـك وبـروتـسـتـانت
٩٦٢٠٠٠  واألقـــوام األُخــــر من يــــونـــان والتـــ

وكلداني وأقباط ويزيدية ٩٤٤٠٨٠ .
أمـــا فى الــواليـــات الـــســبـــعــة * وهـى طــرابــزون
وســـيـــواس وأرضـــروم وأنـــقـــرة ووان وديـــار بـــكـــر
ملكة وبتليس التى تأمل اجلرائد اإلنكليزية تأليف ا

األرمنية منها  فيبلغ عدد سكانها كما يأتى :
مسلمون      ٣٧٣٣٧٥٠
أرمن غريغور باني ٨٤٧٧١٠
بروتستانت   ٦٠٧٣٤
كاثوليك ٥٨٤٧١
يونان أرثوذكس  ٣٥٢٥١٢

متحدون ٣٨٠
نسطويون ٩٢٠٠٠
كلدانيون ٤١٤٤٠
يعقوبيون ٥١٢٩٨
سوريون ٩٩٨٠
يزيديون ٩٤٦٢
أقباط ٣٧٢

سلم ٣٧٣٣٧٥٩ مجموع ا



µ∑∏

أرباب الديانات األخرى ١٤٩٧٣٥٩
ـسـلــمـ فـى الـواليـات أى أن نـســبـة مــجـمــوع ا
الـسـبـعة * الـسـالـفـة الـذكر إلـى عدد األهـالـى الكـلى
ـسـيحـي كـنسـبـة ١١ إلى ١٥ وعلـيه فتـكـون نسـبة ا

إلـيـه هى ٤ إلى ١٥ لـيس إال واألرمن نـصف هـؤالء
فـتكـون نـسبـتـهم إلى عـدد األهالى الـكـلى كنـسـبة ٢

إلى ١٥ .
ـلـكـة أرمـنـيـة ـكن واحلـالـة هـذه إنـشــاء  فـكـيـف 
يكـون العنصر األرمنى فيـها أى الذى سيقبض على
أزمـة الـوظـائف فى احلـكـومـة ال يـكـاد يُـوازى الثـمن
من مجـموع عدد األهالى  الريبَ والشك فى أنه
ـمــلـكـة إذا حتــقـقت أمــانى الـقــائـلــ بـإنــشـاء تــلك ا
لـتمـزقت أحـشـاؤهـا  وتـكـسـرت ضـلـوعـهـا بـتـواتر
ــلـيــة واحلــروب األهـلــيــة وإال فــكـيف ـنــازعــات ا ا
يتصور عاقل مـثالً أن األمن يكون سائـداً أو الطائفة
موطدة الدعائم فى فـرنسا إذا كان ال يوجد فيها من

الــــفـــرنـــســـويـــ ســــويـــســـتـــة مـاليـــ وســـبـــعــــة من األلـــبـــانــــيـــ واإلنـــكـــلـــيــــز الـــذين هم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نحو ٣٠ مليوناً .

لكة أرمنـية يقوم بأمرها أحد أبناء البالد ا سبق بيانه  أن مـسئلة إنشاء  يؤخذ بالبداهة 
وإن بـرقشـهـا اإلنكـلـيز بـألـوان تسـتـجذب قـلوب األرمـنـي إلـيـهم  وليس يـبـرح عن أذهان
الواقـف عـلى ما وقع من احلـوادث أثنـاء انعـقاد مـؤتمـر برلـ أن منـدوبى الكـنيـسة األرمـنية
ؤتمـر بإرشاد والهامنوبار باشا مشروعاً يُوخذ من مغزى عُرضا على نواب الدول فى هذا ا

* الصحيح : السبع.
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طـلـب تـعـيـ حـاكم عـام أرمـنى ; أى
فى الـواليــات الـســبـعـة * الـتى عـرض
أسماؤها وحتديد شروط تعي احلكام
وانـتخـاب اجملالس العـمومـية وتـشكيل
عـساكـر الـچـنـدرمـة إلى غـيـر ذلك من
ـطالب الـتى تـعـتـبر كـافـلـة السـتقالل ا
أرمـيـنـيــا اسـتـقالالً مـطــلـقـاً  وبـعـبـارة
أخـــرى جلـــعـل ٣٧٠٠٠٠٠ نـــفس من
ـســلــمـ حتت ســيــطـرة ١٨٠٠٠٠٠ ا
أرمــنى مــسـيــحى . أمــا احلـاكم الــعـام
ــنـدوبـان األرمـنـيـان الـذى كـان يُـريـد ا
تعـييـنه فـهو كـما تـدَّاعى لذهن الـقار

نــوبـــار جــونــيـــزيــان وكــيالً عـــمــومــيــاً
صـرى  فنرجو ومتجوالً فى الـقطر ا
ـشـتـركـ اعـتمـاده فى كل حـضـرات ا
مـا يخـتص بـأعمـال اجلريـدة من حيث
دفـع بــــــدالت االشـــــتــــــراك أو نــــــشـــــر
إعالنـات أو طــبع مـطـبــوعـات أو غـيـر

ذلك .

* الصحيح : السبع.
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نــشــرت اجلــرائــد اإلنــكــلــيــزيــة نص الئــحــة
ُسمَّاة بالئحة اإلصالحات التغييرات اجلديدة ا

األرمنية .
ومـن هـذا الــنــشـر  يــعــلم الـقــراء أن الــبـاب
الـعـالى لم يــطـلب كـتـمـانــهـا وعـدم نـشـرهـا وال
رغب جاللة الـسلـطان فى إخـفائـها  كـما كان
يزعم أعداء الـدولة وسمـاسرة خصـومها الذين
طـيروا بـذلك الـتـلـغرافـات فى أوربـا  أو كـتـبوا
ــقــاالت الــطــويــلــة الــعــريــضــة تــغــشــيــة عــلى ا
األبصار. ومنه يـعلمون أيـضاً أن فحوى البالغ
الرسمى الذى نـشره الباب الـعالى لم يكن كذر
الـرماد فى الـعـيون  ولـكـنه جمـال شئ مـفصل
بحـيث ال يوجـد شئ فى الالئحـة لم يذكـر نصاً
أو تلـخصياً وإجـماالً فى البالغ كـما يظهـر جلياً

ا يأتى .
ذكورة التى وهذا هو تعريب نص الالئحة ا
صـدرت عـلـيـهـا اإلرادة الـسنـيـة فـى ١٧ أكـتـوبر

اضى كما أسلفنا : ا
تصرفات ) ( الفصل األول فى الواليات وا
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( ١ ) يُـعـيَّن لـكل واليـة مــعـاون غـيـر مـسـلم
حــسـب مــا هــو مــدون فـى الــفــصل الـــثــانى من
الئـحـة نـظـام الـواليـات الـصـادرة فى ٢٦ شوال
ســـنـــة ١٢٨٦  ومــقـــتـــضى تـــلك الالئـــحــة أن
ـعـاون فى أشـغـال الـواليـة الـعـمـومـيـة يُـسـاعـد ا

ويُساعد على سرعة إجناز األعمال .
ــتــصــرف والــقـــائــمــقــام فى ( ٢ ) إذا كـــان ا
الـصـنـاجق واألقـضــيـة مـسـلـمــ  يُـعـيَّن لـهـمـا
مـعـاونــون مـسـيــحـيـون مـتـى كـان عـدد األهـالى

سوغة لذلك . سيحي بالغاً حد الكثرة ا ا
( الفصل الثانى فى القائمقام )

( ٣ ) يـنـتـخب وزيـر الـداخـلـيـة الـقـائـمـقام 
بـصرف الـنـظـر عن ديـانته مـن احلائـزين لـشـهادة
ـوجب إرادة ـلـكـيــة ويُـعـيَّن هـذا  ـدرسـة ا من ا

سلطانية .
وظفون الذين بدون شهادات ( ٤ ) يستمر ا

فى وظـائـفـهم حـيث تـكـون الـكـفـاءة مـتـوفـرة 
ــســلـــمــ من احلــائــزين وإذا كــان عـــدد غــيــر ا
ـدرسيـة غـير كـاف للـوظـائف التى للـشهـادات ا
يـــلــزم أن يُــقــلَّــدوهــا . يُــعـــيَّن الــذين يــكــونــون
مــوظـفـ فى احلــكـومـة بـدون شــهـادة إن كـانـوا

أكفاء لوظائف القائمقامية .
ـــســيــحــيــ ( الــفــصـل الــثــالث فـى نــســبــة ا
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للمسلم فى الوظائف العمومية )
سـلمون ( ٥ ) يُعـيَّن فى الوظائـف اإلدارية ا
سـلمـ من رعـايا الـدولـة العـليـة بـنسـبة وغـيـر ا
ـسلم وغيرهم فى كل والية عدد األهالى ا
ــراقــبـة الــدائــمــة هـى الـتـى تُــعــ عـدد وجلــنــة ا
ــســلــمــ فـى مــصــلــحــة ـــوظــفــ من غـــيــر ا ا

البوليس والچندرمة .
( الــفـــصل الــرابع فـى مــجــالس الـــصــنــاجق

واألقضية )
( ٦ ) تــسـتــمـر اجملـالس اإلداريــة لـلــصـنـاجق
واألقضـية  ويصير انتـخاب بعض أعضاء هذه
اجملالس ببعض  ويُعيَّن األعضاء اآلخرون من
وظف سابـقاً  وتؤدى هذه اجملـالس أشغالها ا
ــادة ( ٦١ ) من الئــحــة نــظـام عــلى مــقــتــضى ا
إدارة الواليات الـصادرة فى سنـة ١٢٨٦ والبند
٧٧ من نظام الـواليات الصـادر فى سنة ١٨٦٧
ـوجبه شُـكلت تـلك اجملالس  وحددت الذى 
ادة ٩٠ و ٩١ و ٩٢ من وجب ا اختصاصاتها 
واد ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ قتضى ا نظام األلـويات و
مـن الــتـــعــلــيـــمــات اخملـــتــصــة بـــإدارة الــواليــات

الصادرة فى ٢٥ محرم سنة ١٢٩٣ .
( الفصل اخلامس فى ترتيب النواحى )

ـنـصوص تـرتب كـل ناحـيـة عـلـى مـقتـضـى ا
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فى مـادتى ٩٤ و ١٠٦ من قانـون إدارة النواحى
واد من ١ إلى الـصادر فى سـنة ١٢٨٧  وفى ا
١٩ من نـــظـــام إدارة الـــبالد الـــصـــادر فى ســـنــة

. ١٢٩٢
( ٨ )  يــــقـــوم بــــإدارة كل نــــاحـــيــــة مـــديـــر
ومجلس مؤلَّف من أربـعة أعضاء يـنُتخبون من
األهـالى  وهــذا اجملـلس يُـنــتـخب مـن أعـضـائه
ـديـر من أكثـرية أهل ديـر أو الـوكيل ويـكون ا ا
الـنـاحــيـة والـوكـيل من الــفـريق اآلخـر  ويُـعـ

للمجلس كاتب .
( ٩ ) إذا كــان ســكــان الــنــاحــيــة من طــائــفـة
واحـدة  انـتُـخب أعـضـاء اجملـلس مـنـهم  وإذا
كـانـوا من طـوائـف كان لـلـطـائـفـة األقـل أعـضاء
بـالـنـسـبـة إلى عـددهم بـشـرط أن ال يـكونـوا أقل

من ٢٥ بيتاً .
ــديــرى الـنــواحى ولــكـتــابــهـا ( ١٠ ) يُــقـدر 

مرتبات شهرية .
( ١١ ) من يــــرغـب االنــــخــــراط فى ســــلك
مـجـلـس الـنـاحـيـة وجب أن يــكـون حـائـزاً عـلى
نـصـوص عنـهـا فى البـنـد العـاشر من الشـروط ا

نظام إدارة النواحى .
( ١٢ ) ال يــجـوز انـتــخـاب مــديـرى اجملـالس
احملــلـيــة من أئــمـة الــدين وال من الــقــسـوس وال
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دارس وال موظفى احلكومة . أساتذة ا
( ١٣ ) يُـبدل نصف أعضـاء اجمللس كل سنة
ويـــجــوز أن يُـــعـــاد انـــتــخـــاب أعـــضـــاء اجملــلس

ومديره.
ـــديـــر ومــجـــالس ( ١٤ ) اخـــتـــصـــاصـــات ا
واد من ٢٠ إلى الناحـية هى حسب الوارد فى ا

٢٧ من نظام إدارة النواحى .
© vŠ«uM « Èd  ®

( ١٥ ) يُـــعــيَّـن مــخـــتـــار لـــكل قـــريــة ثـــابـــتــة
لـلنـاحيـة وإذا وجدت جـملـة حوارى يـسكـنها
األهـالى عـلى اخــتالف الـطـوائف عُــ مـخـتـار

لكل حارة ولكل طائفة .
( ١٦ ) وال يــجــوز أن تـــكــون قــريـــة تــابــعــة

لبلدت فى آن واحد .
© WO bF « v  Y U¦ « qBH « ®

( ١٧ ) يـكــون لـكل نـاحـيـة مـجـلس مـشـايخ
يـــرأسه اخملــتـــار  ويـــكــون من اخـــتـــصــاصه أن
نـازعات ـشـاكل وا يفـصل فـيهـا بـطريـقـة ودية ا
الــتى تـطــرأ بــ األهـالـى الـوارد عــنــهـا نص فى

القانون .
ـصـاحلات ـشـايـخ ا ( ١٨ ) جتـرى مـجـالس ا
فى القـرى  كما جتـريها فى الـنواحى مجـالسها
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واختـصـاصـات هـذه اجملالس ودرجـة أحـكـامـها
كما هو منصوص فى القانون .

فتشون  القضائيون بحيث ال ( ١٩ ) يُعيَّن ا
يكـون عـددهم أقل من سـتة  ويـكـون نصـفهم

سلم سـلم والنصف اآلخر من غـير ا من ا
ووظــيــفـتــهم احلث عــلى تــنـجــيــز الـقــضــايـا فى
الواليـات وتفتيش أحوال الـسجون  كما دون
فى الـفــصل الـثــانى من قـانــون تـشـكــيل احملـاكم
ـعــرفـة اثــنـ من ـدنــيـة  ويــكـون الـتــفـتــيش  ا

فتش أحدهما مسلم واآلخر غير مسلم . ا
© fO u³ « v  lÐU « qBH « ®

( ٢٠ ) يـكــون الـبــولــيس من رعــايـا الــدولـة
ـسـلـمـ بـنـسـبـة عـدد ـسـلـمـ وغـيـر ا الـعـلـيـة ا

سكان الوالية .
( ٢١ ) يُــعـيَّن الــقــدر الـكــافى من الــبــولـيس
لكل قسم إدارى  وتدخل فـيه الناحية ويكون
ديـر  ولكن يـكون رئـيسه بولـيسـها حتت أمـر ا
ضابطـاً وتكون أسلـحتهم وكسـاويهم كاجلارى

اآلن .
© W —bMâ « v  s U¦ « qBH « ®

( ٢٢ ) يؤخـذ ضبـاط الچنـدرمة وعسـاكرها
ـسـلـم ـسـلـمـ وغـيـر ا من رعـايـا الـسـلـطـنـة ا

بـنسـبة عـدد كل مـنهـمـا فى كل والية  ويـكون
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مـرتب الـچـنـدرمـة من خـزيـنـة كل واليـة ويـزيـد
مرتب النـفر من الچـندرمة علـى مرتب مثله من
عــسـاكــر اجلـيـش الـســلــطـانى  ولــكن ال يــزيـد
مـــرتب الـــضـــابـط فى الـــچـــنـــدرمـــة عن مـــرتب

الضابط فى اجليش السلطانى .
( ٢٣ ) ويـفـوض لـلــچـنـدرمـة تـأيــيـد الـنـظـام

وحراسة البريد .
© n¹œd « d U Ž v  lÝU² « qBH « ®

( ٢٤ ) يُـنتـخب مـجـلس النـاحـيـة عسـاكـرها
من األهـالـى بـنــسـبــة عـددهم مـن كل طـائــفـة 
ـة عـددهم حـسب ـسـتـد ـراقـبـة ا وتـعــ جلـنـة ا
احـتـيـاجـات كل واليـة بـنـاءً عـلى تـقـريـر يُـحرره
ـديـر وبنـاءً عـلى إشـارة الـوالى  وتـعـيَّن الـسر ا

عسكرية كساويهم وأسلحتهم .
v Ë Êu− « v  dýUF « qBH « ®

© vz«b²Ðô« oOI×² «

ـوجــودة اخملــتــصـة ( ٢٥ ) تــنــفـذ الــقــوانــ ا
بالسجون بالدقة والضبط .

( ٢٦ ) نسـبته عـلى جلنـة التـحقـيق االبتـدائية
ـــادتــ ١١ و ١٢ من ــنـــصــوص عـــنــهـــا فى ا ا
الـــتــعــلــيــمــات اخملـــتــصــة بــإدارة الــوالة إلجــراء

واظبة . واجباتها بغاية االنتظام وا
( ٢٧ ) تُــعــيَّن مــقـدمــاً احملــال الـتى يــنــتـقل 
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ويُــهــاجــر إلــيــهــا األكــراد الجــتــنــاب مــا عــسـاه
يـــحـــصل لألهـــالى من بـــعـض عــشـــائـــرهم من
الــتـعـدى  ويُـرافق كل عـشـيــرة فى مـهـاجـرتـهـا
ضــابط يـــكــون حتـت أمــره الـــعــدد الـــكــافى من
ـتسـلـح ويُـصاحـبه أيـضاً عـسـاكر الـچـندرمـة ا
قـومـسـيـون الـبـولـيس ويـردع األكـراد لـدى والة
األمور رهائن كـفالة عـلى حُسن سلـوكهم أثناء
تــنــقـالتــهم  وتــنــفــذ عـــلى األكــراد الــقــوانــ

ــرور وحــمل األســلــحــة  اخملــتــصــة لــتــذاكــر ا
وتـــنـــصح احلــــكـــومـــة الـــقـــبـــائـل الـــرحل عـــلى

االستيطان فى األراضى التى تمنحها لهم .
ÊUÝd  v  dAŽ v½U¦ « qBH « ®

© W¹bOL(«

( ٢٨ ) ال يـــجـــوز لــفـــرســان احلـــمــيـــديــة أن
يحـملوا السالح  وال أن يلـبسوا الكساوى إال
وقت الـتعـلـيم  وأمـا فيـمـا عـدا ذلك فيُـسـاقون
إلى احملـاكم الــنـظـامــيـة  ويُـسـن لـهم فى أقـرب
وقت قانـون عـسـكرى يـتـضمـن تفـصـيل صدى

خدمتهم .
Z−Š v  dAŽ Y U¦ « qBH «®

© «—UIF «

ــــراجــــعــــة حــــجج ( ٢٩ ) تــــشــــكَّل جلـــــان 
الــعـــقــارات فى بـــنــادر كـل واليــة وصـــنــجق 
وتـؤلَّف كل جلنـة من أربعـة أعضـاء نصـفهم من
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سـلم  ويرأس سلـم ونصفـهم من غير ا ا
وظفون هذه اللجان رؤسـاء الدفتر خـانات أو ا
اخملتصون بـالعقارات الـعينيـة  ويُعرض قرارها
عـلى مـجـالـس اإلدارة  وزيـادة عـلى مـا تـقـدم
يُـرسل أربـعـة مـفـتـشون* كل سـنـة من األسـتـانـة
ـا يـطـرأ من اخلـلل إلى الـواليـات لـتـحـقـيق مـا ر

فى أعمال العقارات .
©‰«u _« W¹U³ł v  dAŽ lÐ«d « qBH «®

( ٣٠ ) مـنــعـاً السـتــعـمــال طـرق اإلكـراه فى
جـبايـة األمـوال  يُـعـيَّن عـمال خـصـوصـيون ال
يطالبون األهالى بأجرة وال طعام من حيث هم
ال يـقـبـضـون النـقـود أيـضاً  ولـكـنـهم يُـحررون
الكـشـوف لـلمـخـتـارين وصيـارف الـقـرى مبـيـنة

ــســـتـــحــقـــة عــلـى األهــالى  فـــيـــهــا األمـــوال ا
ويُـفــوض لـلـمــخـتـارين والــصـيـارفــة حتـصـيــلـهـا

ودفعها خلزائن احلكومة .
© —uAF « v  dAŽ f U)« qBH « ®

( ٣١ ) وحتـصـيل الــعـشـور يــجـرى بـطــريـقـة
االلـــتــزام ولــكن يُــلــغـى االلــتــزام اإلجــمــالى 
ويُـعوض بـهذه الـطريـقة  وهى أن تُـحصل كل
قـرية مـكـوسـهـا بـاسم سـكـانـهـا  وإذا حـصلت
لألهالى مـشاكل وصـعوبـات كان لهم احلق فى
إحــالـــة دعــواهم عـــلى احملــاكم  وقـــد أُلــغــيت

. * الصحيح : مفتش
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الــســخــرة  ويــصــيــر دفع األجــر فى األشــغـال
العمومية بالنقد أو بصفة ع .

ـــعـــارف أن يُــعـــ مـــيــزانـــيــة وعــلـى وزيــر ا
عـارف العـموميـة فى كل والية  ويـبقى على ا
مــنــحه الــســابق بــيع بــيت الــفالح وبــيع أطــيـانه
ـعــاشه أو آالت زراعـته أو واألراضى الالزمــة 
مـواشـيه أو بذوره سـواء كـان مديـوناً لـلـحكـومة

أو لغيرها .
© dAŽ ”œU « qBH « ®

©W½U²Ý_« v  WLz«b « W³ «d*« WM' v ®

ـة فى ( ٣٢ ) تُــشــكَّل جلــنـة مــراقــبـة مــســتــد
الــبــاب الــعــالى حتـت رئــاســة مــوظف عــال من
ــســـلــمــ  ويـــكــون نــصـف أعــضــائـــهــا من ا
ـسـلـمـ ـسـلـمــ والـنـصف اآلخـر من غــيـر ا ا

الـعثـمانـي  حـيث يُفـوض لهـا النـظر فى إنـفاذ
اإلصالحات بـالـضبط ويـكون لـتراجـمة سـفراء
الــــدول حق عــــرض الــــنـــصــــائح والــــبالغـــات
واألخـبـار الـتى يُـكـلفـون بـهـا من قـبل سـفـرائهم
فــيــمـا يــرون لــزومـه إلنـفــاذ هــذه اإلصـالحـات

دونة فى هذا االتفاق . ا
ومـتى اتـفق الـبـاب العـالى والـسـفـارات على
أن هذه الـلـجـنة أدت مـأمـوريتـهـا انـفضت اهـ .

وقد أُحلق بهذه الالئحة ذيل تضمن ما يأتى :
( ١ ) يُــعـيَّن الــبــاب الـعــالى مــوظــفـاً جــديـراً
ـوظف بـالـرعـايـة من كـل وجه  ويُـلـقب هـذا ا
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ـندوب الـعالى لـلنـظر فى تـنفـيذ اإلصالحات با
ـنـدوب ومــبـاشــرة إجـرائـهــا  وإذا غـاب هــذا ا
الـــعـــالـى أو ظـــهـــر عـــدم كـــفـــاءته عـــ جاللـــة
السـلطان موظفاً بدله مـسلماً أيضاً  وعلى كل

حال يكون فى معيته معاون غير مسلم .
ـعظَّم منح فى ا أن جاللة الـسلطان ا  ( ٢ )
٢٣ يــولـيــو ســنـة ١٨٩٥ األرمن الــذين اتـهــمـوا
بذنوب سياسـية والذين صدرت عـليهم أحكام
بـسـبـبـهـا عـفـواً  فـيُـنـفـذ هـذا الـعـفـو أيـضـاً عـلى
الــذين حُــبــســوا قــبل هــذا الــتــاريخ واليــزالــون
مسجون ما لم تثبت عليهم مخالفة ضد القانون.
( ٣ ) يُؤذن لألرمن الذين طردوا أو هاجروا
من أوطـانـهم  أو الـذين يـكـونـون قـد هـاجـروا
إلى الـبـالد األجنـبـيـة بـالـعـود إلى أوطـانـهم مـتى
أثـبـتـوا تـبـيـعـيـتـهم لـلـدولـة الـعـلـيـة  ومـتى ثـبت

حسن سلوكهم .
سطورة فى كل قضاء  باد ا ( ٤ ) تُنفذ ا
ـسلم مـثل زيتون حاج يكثر فـيه عدد غير ا

اهـ بحروفه .
هذه هى نـصوص الالئـحـة اجلديـدة التى صـدرت عـليـها اإلرادة الـسـنيـة فى ١٧ أكتـوبر
ـراقـبـة األجـنـبـيـة التى ـطـالب الـدولـيـة وخـصوصـاً ا ـاضى  ومـنهـا يـرى الـقـراء أن أهم ا ا
أكـثرت إنـكـلتـرا من الـتـهديـد والـوعيـد من أجـلهـا لم جتب  فـحق للـمـستـر غالدسـتون أن
يقـول بعـد ذلك أن الدولـة العلـية خـرجت من ميـدان اخملابـرات األخيـرة ظافـرة على الدول
الـثالث الـتى فـشلت أمـامـهـا فشالً عـظـيـماً . والـفـضل فى ذلك كـله حلـكمـة جاللـة مـوالنا

السلطان الذى ثبت على مبدئه الشريف فى احملافظة على حقوقه الشرعية .
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بصرة . * الصحيح : غير ا
** الصحيح : يئول.

Àœ«u(«Ë W _«

مازالت احلوادث تعتـور األمة بيد الف األولى البصيرة
ـؤثرات نـعـلم أنهـا من الدخالء كـايد عـدوها  ال تـتـأثر 
لـوهن الـرابــطـة بـيــنـهـا  ونـحـن إذ ذاك فى غـايـة من األمن
على حالـنا وحالها  ولكن للتكـرار تأثير ولألسباب تغيير
ـقـذوفـات حـتى رأيـنــا الـقـوم  وقـد فــتـحـوا أبـواب الــفـ 
أعدائهم فـوضعوا فى قـلوبهم نـار الطيش وأسـعروا لهـيبها
بتـبعـية دولـة الكل أبـناؤهـا  فغـلب القـضاء بـحكم الـشقاء
عـلى هذه األمـة  فـهاجـمت أنفـسـها قـاصدة مـقـر أميـر هو
فى احلـقيـقة روح حـياتـهـا وحفـاظ بالدها  فـصودرت من
رجـال يـتـحـدون مـعـهـا فـيمـا يـجـب أن يـكـون أوّل مـحروز
وآخـر مـقـصـود فـأهـدروا الـدمـاء  وأقـامـوا الـنـعى ورمـلـوا
ن وراءِ الرأى النـسـاء  ويتـموا األطـفـال وأ اللَّه إن هـذا 
وفـعل الطـيش  وأثـارت ما ألـقاهُ الـعـدو بخُـلدهم وهم ال

يعقلون.
تـلك أمــة األرمن كــانت قـبـل الـيــوم فى هـدوٍ وســكـون
تـراعى حـقـوق دولـة تـربت فى مـهـدهـا  تـتـمـتـع بـثـمـراتـها
سـن وأعـوامـاً حـتى قـذفتـهـا يـد الـعدوان بـسـهـام  فوقت
عــلى صــمــيم فــؤادهـــا  وهى نــائــمــة عن نــوايــا األســواء
ا يؤول**  وما تُالم تـحركـة بالـترهـات الغـير مـبصرة*  ا



µπ≤

ـؤمنـ فإنه احلريـص على ما قـابلـة بالـشدة  لم تـكن عن أمر أمـير ا بـرهان علـى أن تلك ا
فى حوذته  كل هذا والناس ينظرون ماذا يكون ? .

سـرت الفـتنة بـعد أن كـانت بعـواصم تبعـد من دار اخلالفة إلى أن وصـلت إلى مكـان كنا
نُـطهره ونُقدس مـوقعه من العوارض  حـتى صرنا نفـكر فى حمايـته من تلك العواصف 
ن تـفرق قـلـوب الـقوم بـعـد أن كنـا نـعـمل فى زوالـها من تـلك األمـاكن الـقـاصيـة . إن هـذا 

الذين يُظهرون لدار اخلالفة الصدق  وهم أعداؤها واللَّه ال يهدى اخلائن .
كانت الـفكـرة العالـية ومـقام اخلالفة الـعظـمى منحـصر فى نـظر إصالح لألقـاصى فصار
اليوم لألدانى  وهم فى غوغة ال يدرون إصـالحاً من إفسادٍ يطيشون وراء سهام أعدائهم
يـظـنـون أنـهــا مـصـابـيح تُـنـيـر لـهـم مـسـراهم  وهى فى نـفس األمـر ظــلـمـات تُـوعـر عـلـيـهم
طرقـاتـهم وتُـكـدر مشـاربـهم  وتُـمـرر مـذاقهم  كالَّ إن اإلنـسـان لـفى خـسـرٍ إذا لم يُراعى

حقوقاً أوجبها عليه مالك أمره تنزيالً من عزيز رحيم .
مـا بال الـقـوم بـعـد أن كـانـوا هجـوعـاً  الـسـكـيـنة شـعـارهم والـهـدو دثـارهم  أصـبـحوا
وألسـنـتهم تـقـذف بـنبـال تـعود عـلى قـلب حـكومـتـهم  إن لم تقـلِ علـيـهم بالـلـوم والرامى

بـالـغـفـلـة وقت أن كان مـا يـزعـمـونه سـببـاً لـهـذا احلـراك  وهم هم والـتـصرفـات مـعـلـومة 

ا استمرت تلك عليه ; إذ لو كان لها احلق فى هذا الدفاع 
األعوام  فـهـذا كله دلـيل بـ على أن هـذا الـعراض مـنـها
لـعـرضٍ أحدثـته فـيـها والَّجـة الـف  فـأصـبحت عـمـياء ال

تدرى السبيل .
ـقتـضى احلزم وإحـكام األمر أن هذا  وكـان الواجب 
تقـابل من مـعـارضـيـها بـالـرفق ولـ اجلـانب  حـتى نُـضيع
مـسـعى أعـدائـنا ال تُـقـابل تـلك احلـدة بـأشـد مـنـهـا  فـيـعود

األمر علينا بنقص فى األموال واألنفس والثمرات .
ومــا رأيـنــاهُ أخـيــراً من ظـهــور حـزب حـر  فــيـمــا يُـقـال
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والــرجــال مــوقــرون أمــام أعــيـنــهـم وألـســنــتــهم هى هى 
وضـمائـرهم إن سلـيمة لـم تتأثـر بغـير احلق  فـما أسـكتهم
حـتى يـلــجـئـوا إلى اخلــروج عن طـاعـةٍ كــانـوا فى غـنىً عن
الشذوذ عنها بـإبداء نصح وبيان صالح; فيكونوا محرزين
الصدق لـدولتهم مـحافظـ على شـرف خالفتهم صـائن

نفوسهم عن اخلروج من طاعة اإلمام .
أمـا يصعب عـلى رجال العـثمانـية أن يسـمعوا  أو يروا
دولـتـهـم فى هـرج من الـفـ  ومـرج من اإلحن وكل يـوم
ا يسئُ من التـجرى على القدر الذى يجب تتـجدد األنباءُ 
على كل عثمانى أن يـحفظهُ لصفته باخلضوع إلى ما لهُ فيه
ــلـيك لـه  أو فـعل يــنـتج احلق  أو إبــداء رشـدٍ يــحـفــظه ا
إصالحـاً بـدون عـثـوٍ فى البـلـد وسـفك لـدم عـظـيم وسجن
لفاضل  ونـفى لكـامل ومراقـبة عـلى خاضع يـزعم القوم

ـسلمون والـعثمـانيون أن أسبـابه وشاية بـعض الساع  ا
ـا يثـير خـواطر الـسيـد على تـبعته حـتى فاهـت الصحف 

وتناقلت األقالم ديدنه وصار أمره لدى العموم معلوماً .
ونـحن نُـخـالف الـشــيـاع من أن هـذا الـسـاعى هـو سـبب
الـتقـهقـر  وتمكـن احلوادث وتقـوى السـلبـي بـتوهيم ذى
ـســلـمـ أن  أتــبـاعه حــتى أصـبح كــأنه قـد حـجـب نـفـسه ا
بــحـجــاب أسـدلـه عـلــيه  وهم هـذا الــواهم الـذى اتــخـذه
ـصاحلـهِ الذاتـيـة  فـسـعى الـقـوم فـيـمـا يـزيل عـنهم شـراكـاً 
الـعناء والـبؤس عن دولـة يرون عـزتهـا علـيهم  ويـقدمون
حـفظـها عـلى أرواحهم وأمـوالهم وأبـنائـهم إذ بهـا حيـاتهم
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وطيب دنيـاهم والتمتع بـآخرتهم  ذلك هو الـفوز العظيم
حتى رأينا ببعض الـصحف تنويهاً بإيقاع أمرٍ بهذا الرجل
ونحن مع هذا كله نقول : إن كـان كما قالوا . ويـقيناً كما
زعــمـوا فـلــو حـصـل إبـعـاده  فـال عـدمـنــا طـروّ مــثـله بل
أمثاله فال يجدى ما لَّمحوا إليه فى اإلصالح شيئاً ودفع ما

ـون مـنـه لـدى الـنـاقـد الــبـصـيـر الــذى يـحـكم األمـور  يــتـأ
ويـدبـر الـشـؤون * ويـقـضى عــلى نـفـسه كـمــا يـقـضى عـلى

غيره .
قلنا هذا إشفـاقاً على دولة لنا احلق فـيها  ولها احلقوق
علينـا ال لغرض يسـتجرنـا شخصيـاً  وال أمر يخصـنا ذاتياً
فإن أمـرنا قد آل إلى مـا نشـتهى  ونُريـد نغبـط أنفسـنا على
حـال قد أصـبـحـنـا به  وكنـا نـتـمنـاه فى األحالم فـصـار بـنا
ونحن فى يقظة  وهؤالء النائمون ال يهمنا أمرهم إال فى
حـكـم الـتـبـعـيـة بـحـسب الـروابط األصـلـيـة حـتى مـا يـتـوهم
كننا إن رأينا به االفتقار إليه من تلك العاصمة وأحكامها 
إجحافاً نرفعه إلى يد األغـيار  لينظروه بأعـينهم ويقبلونه
بأكف الراحة واالعتدال ; إذ للدول حق النظر فى األمور
العمومية ونـحن اآلن نعتقد أن خواصنا فى تلك احلوزة ال

فى حوزة الشخصيات .

* الصحيح : الشئون.
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لإلنكـليز من الغرائب فى األحدوثـة األرمنية ما ال يكاد
يحـيط به احلصر  فهم بعد أن مثَّـلوا أوهام رواياتهم جيداً
ومألوا  الـبــقـاع واألسـمـاع إرجــافـاً وتـهــويالً  واسـتـفـزوا
دولتى الـروس والفـرنسـيس لالشتـراك معـهم فى احلوادث

التى مألت الـسطور واألوراق عـنها مـبالغـات وإطنابات 
نـبـئـة عن طيش وبـعـد أن ولـدوا حركـة األسـتانـة األخـيـرة ا
وســفــاهـة أشــقــيــاء األرمن الــذين هم فى واقـع األمـر دون
الـثــقــة بـهـم فى بث الــدسـائس وإيــجــاد الـفــ . وبــعـد أن
ُالزمة خطة الـلوم لنا حتى تظاهرت الـصحف اإلنكليـزية 
فـى األعـمـال الـبـارة الـتـى قـام بـهـا بـولــيس األسـتـانـة حلـفظ
الـنــظــام والـســكــيـنــة  وكف اعــتــداء االشـقــيــاء  وحـقن
الدماء كأنـها تود القـول ( لو أمنت االنتـقاد العام )  بأنه
ـفــسـدين يــفــتـكــون بـكل من كــان من الـواجـب أن تـتــرك ا
داخالت يلقـونه استرضـاء للـحركات الـشريرة الـتى لوال ا
اإلنـكلـيـزيـة لم تـقم لهـا قـائـمـة . وبعـد أن تـعـددت غارات
أشـقـيـاء األرمن فى بـعض الـبالد الـعـثـمـانـيـة عـلى سـكـانـها
ساجد خصوصاً  وهم يُؤدون الفرائض جماعات فى ا
ال يـخـطـر ببـالـهم أقل اعـتـداء  وال تـوجد هـنـالك أسـباب
لـلـعــدوان والـفـسـاد . وبــعـد أن نـشـرت اجلــريـدة الـروسـيـة
الرسمية عبارة  تنـاقلت التلغرافات فحواها ملخصاً وهو
عدم ثقـة أوربا بسالمة نـوايا إنكلتـرا فى سياستهـا وارتيابها
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فى كـل ما تـظـهـره اسـتـناداً لـبـراهـ احلـوادث الـتى أوجبت
جتـريــد هـذه الــسـيــاسـة من الــركـون إلــيـهـا لــثـبــوت تـلــونـهـا
وانـبـنـائـهـا عـلى أسـاس االهـتـضـام لـلـمـصـالح الـدولـيـة فى
الـشرق  وإيـهـام وزارة احملـافـظـ بـأن لـهـا شـأنـاً زائداً عن
ـقـام األول فى ــسـألـة األرمــيـنـيــة مع أن ا سـواهـا فى حل ا
ذلك هو للروسـية وفرنسـا . قد عادوا إلى التمـثل بأحبولة
ــتــحــدة جــديـــدة  وهى اســتــهــواء حــكـــومــة الــواليــات ا
سيـحي إلخ . فإذا لالنـضمام مـعهم فى حمايـة رعاياهـا ا
كان قـصـد اإلنكـلـيز كـما يـدَّعـون فى كل مداخـالتهم نـشر
فضيلة االنتصـار للضعفاء خدمة لإلنـسانية  فهل من نشر
ـقـبـلـة تـلك الـفـضـيـلـة ( لـيـتـلـقـى عـنـهم فالسـفـة األعـصـر ا
احلـكـمة الـبـالغـة ) الـتسـلح بـاألكاذيب إذ أمـيـريكـا  والدول
أجـمع تعـلم إنه لم يصـب أحد من رعـاياهـا بشئ مـطلـقاً .
بل لم يكن أشقياء األرمن ليقترفوا إثماً وال فساداً  لو لم
تــكن ضـمـائـر الـسـوء مـحـرضــة لـهم عـلـيه . وهل الـرعـايـا
سـلمون الذين تـوالت عليـهم حوادث الفتك الـعثمانـيون ا
ـسـاجد فـجـأة عـلـى غـير جـنـايـة  ال يُـعـدون من بـهم فـى ا
الـضعـفاء األبـرياء الـذين يجب أن تـتحـرك الرأفـة اإلنسـانية
فى تـلك الـنـفـوس الـشـريـفـة لـبـذل أنـواع الـشـهـامـة والهـمم

فترى عليهم . الطاهرة فى رفع الضر عنهم وصد ا
وهل لو اجترأ ولو بـسطاء العثمـاني على أقل من هذه
احلوادث بـجانب احـدى البيـع أو الكنـائس كانـوا يجـعلون
ا فـعلوا  كـما نرى سـفهاء األرمن لم تـمد إليهم فى حل 
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يد على ما اقترفوه بإصرار وتربص وبعد إغراء وحتريض
أفيدونا أيها الفـالسفة البريطانيون عن أساليب هذه احلكم
الــبــاهـرة الــتى تــضـيق بــهــا صـدور الــتــواريخ  إذ الـرعــايـا
ـسلـمون  مـهـما كـانوا فى نـظـركم محـقرين العـثمـانـيون ا
مسـتهـان  لم تخـرجهم نـواميس الـفطـرة عن كونهم من
أفــراد الــنــوع اإلنــســانى الــذى تـلــقــبــون أنــفــســكم نــصـراء

االنتصار لضعفائه وأئمة الهداية إلى تهذيبه وإرشاده .
ـعلومة لـدينا بأن ال جتـعلوا لنا ونحن نـقنع من مآثركم ا
مـنهـا نصـيـباً . فـإننـا مادمـنـا  آمنـ من إسدائـهـا إليـنا فـنحن
ـا نال سوانا آمنون عـلى أنفـسنا وأمـوالنا وأوطـاننا اعـتباراً 
ــ الــتى أفــقــدت كــثـيــراً من عن أيــديــكم من آثــار تــلك ا
الـشـعـوب مـواردا الـسـعـادة وأسـبـاب الـرزق ومـنـابع احلـيـاة
وجعلتهم فى ديارهم أذالء وفرقت بينهم وب ما يشتهون
وخصـوصاً الـشعـوب اإلسالميـة التى أراهـا نكـد األيام من
ـوت الـذؤام عن مـفـاخـر  مـا والـيـتـمـوه إلـيـها مـا تـفـضل ا
اصطبارها عـليه . وأنتم أدرى من سواكم بتلك التفاصيل
فسدين وإغفائكم وفى مثال تظاهراتكم لتعضيد األرمن ا
سـلـم األبـريـاء ما يُـغنى ـساجـد من ا ن فى ا عن قـتلـهم 

تأمل عن إطالة البحث وإطناب الشرح . ا
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أخذت اجلرائد تتكـلم فيما يختص بـقبول الباب العالى
اإلصالحات األرمنية على صـور مختلفة وأشكال متنوعة
ولـكن الـبـاحث اخلـبـيـر ال يـرى فى قـبـول الـبـاب الـعـالى مـا
ـتـشيـعـة لـلسـيـاسة اإلجنـلـيزيـة  ألن مـشروع رأته اجلـرائد ا
اإلصالحــات الـذى قــدمه سـفــراء الـدول الـثالث * أخـيـراً
وصـدق علـيه جاللة السـلطـان األعظم بـتاريخ ١٨ اجلارى
مُخـالف كل اخملالـفـة عن مطـالبـهم الـتى التـمسـوها فى ١١
مايو وقـريب من التـحوير الـذى أبداه البـاب العـالى بتاريخ

ومأ إليها . ٧ سبتمبر على مطالب الدول ا
فيتضح من ذلك أن الـباب العالى قـد فاز بعزمه  إذ أن
الــدول قـد نــظـرت فـى مالحـظــاته وأجـابت طــلـبــاته طــبـقـاً
ــومـأ إلـيـه الـقـاضى بــعـدم تـعــيـ جلـنــة أوربـيـة لـلــتـحـويل ا
الحـظـة الـواليات لـلـمـراقـبـة  بل اكـتـفى بـانـتـخـاب جلـنـة 
ـعـرفـة الـبـاب الـعـالى بـدون أن األرمـنــيـة يُـعـيَّن أعـضـاؤهـا 
تــتــداخل الــدول فـى تـشــكــيــلــهــا الــبــتــة  ويــكـون نــصف
ـسـيـحـيـ ـسـلــمـ والـنـصف اآلخـر مـن ا أعـضــائـهـا من ا

. سلم العثماني برئاسة رجل تنتخبه الدولة من كبار رجالها ا
أما األرمن فـبـعد صـدور اإلرادة السـنـية بـقـبول مـطالب
ا كان الدول كما ذكرناهـا آنفاً لم يرتدعوا  ولم يـقتنعوا 
ـنح الـشَّــاهـانـيــة  وعـوضـاً عن أن يــعـمـدوا إلى لـهـم من ا

W¹—bMJÝù« ¨ ≥ ’ ¨ ±∏πµ  d³L u½ ∏  WFL'« ¨ µ∑µ œbŽ         

* الصحيح : الثالثة .



µππ

* الصحيح : اإلجراءات.

السـكون  نـراهم ما بـرحـوا يُظـهرون الـعداء والـعصـيان 
األمر الـذى كدَّر الـسـفراء هـنا  حـتى أرسـلوا يـطلـبون من
غـبـطة بـطـريـرك األرمن أن يُـجبـر أبـنـاء طائـفـته عـلى الـهدو
واالنـصـياع  فـوعـدهم غـبـطته بـذلك  فـهل يـوجـد دليل
أعـظم من هذه األدلـة عـلى سفـالة مـقـاصد األرمن اجلـان

على أنفسهم  الـباحث عن حتفـهم بظلفهم ? وهل يُالم
الـباب الـعالى بـعد هـذا كله  إذا اسـتعـمل القـسوة والـشدة
مع هؤالء الذين أبـوا إال أن يتـظاهروا بـالعـصيان ويـخدموا
ســيــاســة األجـانب فـى بالد الـســلــطــان ? فـيــا لــلـقــحــة ويـا

للعار!.
ـراحم احلـمـيــديـة  قـد شـمـلـتـهم بـعـ ومع ذلك  فـا

عـنـايـتـهـا الـسـلــطـانـيـة وتـأيـيـداً لـرأفـتـهـا قـد صـدرت اإلرادة
الـســنـيـة بــالـتــصـريح لــسـفـارة إنــكـلــتـرة عـنــدنـا بــأن تُـفـتش
الـسجـون التى سُـجن فيـها األرمن وتـتحـرى أحوالهـم كما
تُـريـد  وقـد أصـدر جاللـته إرادته الـسـنـيـة أيـضـاً بعـزل كل
مـأمور اشـتـبه بأنه مـشـترك فى مـذابح األرمن فى الـواليات
األرمـنية الـعثـمانـية وتـنفـذت اإلرادتان فعالً  حـيث توجه

رجال الـسفارة إلى حـيث فتـشوا الـسجـون تفـتيـشاً دقـيقاً 
ــأمـورين الـعــثـمـانــيـ الـذيـن اتـهـمـوا وانــفـصل كــثـيـر من ا

االشتراك فى تلك القالقل واالضطرابات األرمينية .
فنحن ال ندرى ماذا نُسمى هذه اإلجراآت ? *.

هل نُـسـميـهـا كـما سـمـاهـا اإلنكـلـيز عـجـزاً أو خـوفاً من
الـبــاب الـعــالى حـالــة كـونــهـا صـادرة عـن عـنـايــة حـمــيـديـة
ومكـارم سلطـانية ? أم نُـسميـها تظـاهراً وخداعـاً على ح

لم نــرَ فــيه مــوجــبــاً لــذلك بــعــد أن  االتــفــاق بــ الـدول
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ـكـر الـثالث والـبـاب الـعـالى ولم تـبقَ حـاجـة السـتـعـمـال ا
واخلداع ? فـلـتـتقِ الـلَّه إنـكـلـتـرة وتـكف عن تـهيَّـيج األرمن
بـعــد أن عـمــلت اآلن مــا عـمــلـته مـن رأفـة الــدولـة الــعـلــيـة
ـذاهب ومن بـرعــايـاهــا عـلى اخــتالفـهـم فى األجـنــاس وا
عـدم فـائـدة تـعـرضـهـا إلى مـا ال يـعـنـيـهـا  وحـبـذا لـو عـمد
ــشـاكـل لـكــان أولى وأجـدر األرمن إلى الــهــدو وجتـنــبـوا ا
ا يضرهم . وينفع غيرهم وقد وأفيد وأحكم من اجملاهرة 
أبـديــنــا هــذه الـلــهــجــة فى هــذه الـعــجــالــة لـتــعــلم اجلــرائـد
ـثالب ـطاعن وا اإلنكـليـزيـة التى لم تـزل تمأل أعـمـدتهـا با
ضد دولتـنا الـعليـة أن جعجـعتـها ال تُجـديهـا نفعـاً  بعد أن
ظـهـر احلق وزهق الـبـاطل بل تُـعـلن لـلـمأل أن اإلنـكـلـيـز لم

يـفعلوا مـا فعلوه اآلن انـتصاراً لإلنسـانية وخدمـة للحرية 
بل يـفـعـلـونه سـعيـاً وراء مـصـاحلـهم الـسيـاسـيـة وأغـراضهم
ـغـترون وإن فى ذلك لـعـبرة لـقوم الـذاتيـة فـعسى أن يـنـتبه ا

يعقلون.
وقد قـلـنـا اآلن ومن ذى قـبل أن اإلنكـلـيـز هم احملـركون
ــســألــة حــتى لألرمن  وهم الـــذين وســعــوا دائــرة هـــذه ا
بـلـغت شـأوهـا احلـاضــر  وكـان اإلنـكـلـيـز بـادىء ذى بـدء

يُـبرئون أنـفسهم من هـذه التهـمة إلى أن ظهـر احلق أخيراً 
ـياه الـعثـمـانيـة حتى ورأينـا مدرعـاتـهم وبوارجـهم تـمخـر ا
ـنــوس  تـتــهـددنــا بـالــويل والـثــبـور رست قــبـالــة جـزيــرة 

وعظائم األمور .
ـسألة ولم يكفِ اجلرائـد اإلنكـليزيـة ما طنـطنت به فى ا
األرمينيـة حتى طلبت اآلن إدخـال اإلصالحات فى جميع
الواليـات العـثمـانية  قـاصدة بـذلك تهيـيج باقى الـشعوب
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الـعـثــمـانــيـة لـيــهـبـوا كــمـا هب األرمن إلـى إيـقـاد نــار الـفـ
والـقالقل  ويـتـمـكـن اإلنـكـلـيـز بـواســطـة ذلك من تـنـفـيـذ
غاياتهم وأغراضهم الـسياسية  ولكن عبثاً تسعى اجلرائد
اإلجنــلـيــزيـة ألن األمــة الــعـثــمـانــيـة عــلى اخــتالف أديـانــهـا
وأجنـاسـها ال تـلـتفت إلى مـثل هـذه اخلزعـبالت  لـكونـها
عائـشـة بـظل ظـلـيل جاللـة متـبـوعـهـا األعظم بـغـايـة الـرغد
والراحة والطمأنـينة راجية بـلسان واحد وقلب واحد دوام
تـابـعيـتـهـا لـلـدولة الـعـلـيـة األبـدية الـقـرار  فـعـسى أن يـنـتبه
اإلجنـليـز إلى نتـائج سيـاستهم الـعوجـاء ويعـلمـوا ما وراءها

من األخـطــار واألضـرار والـلَّـه الـهـادى إلى أقــوم سـبـيل 
وهو حسبنا ونعم الوكيل .

ÊUDK « ÂöÔ¹ q¼

أما أنـا فال ألـومه  وال أنسب
إلى شــخـصه شــيـئــاً من الـفــظـائع
الـــتى جــرت وال تـــزال جتــرى فى
ـلــكـته  لـيس كـثــيـر من أقـســام 
ألن تـلك األعــمـال حـســنـة  بل
ألن اإلنــسـان ال يُالم إال عـلى مـا
فـعله بـنفـسه أو بإرادته  ومُـحال
أن يــكــون الــســـلــطــان هــو اآلمــر
بـجــمـيع مـا اتــصل بـنــا من أخـبـار
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ـذابح  ألننى اعتـقد أن جاللته ا
فى درجة مـن التـعـقل والـتـهذيب
تـمــنـعه عن ذلـك  وال يُـعـقل أن
ملكته فى مهاوى يلقى بنـفسه و
الـتــهـلـكـة  ألن الـضـرر من ذلك
ا يـعود عليه وعلـى ذويه بأكثر 
ـــذبــوحـــ  ولــو يـــعــود عـــلى ا
فـرضنـا أنـنى تـهوَّرت مع جـمـاعة
ــــتــــهــــورين واتــــهــــمت جـاللـــة ا
السـلطـان بكل مـا يـتهـمونه به من
سوء القـصد  فال يُعقل أيضاً أن
الـسـلطـان الـسـيئ النـيـة يُـسيئ إلى

رعــايــاه جملــرد الــلــذة بــاإلسـاءة 
ألنه غـيـر خـافٍ عـلى أحـد وعلى
الـــــســــلــــطـــــان بــــوجه خــــاص أن
ــمـلــكـته من األعـداء يُــحـدقــون 
كل جــانب  ويُــريــدون إســقـاط
ــلـكـتـه إلى درجـة اخلــراب الـتـام
بحيث يتيسر لهم النجاح وإدراك

الغاية التى يسعون إليها .
فــالــســلـطــان فى اعــتــقـادى ال

يُالم  لـكن اللـوم كل اللوم ألحق بـالدول األوربـية خصـوصاً إنكـلتـرا وروسيا وفـرنسا 
ـمــلـكـة ويـجـب أن نُـطـالب هــذه الـدول وحــدهـا بـدمــاء األرمن وبـكـل ضـرر وفـســاد فى ا

العثمانية .
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ــــشــــيــــر أنــــا أعــــلم أن قــــراء ا
يـــســـتــــغـــربـــون هــــذا الـــكالم من
مــحــرره الــذى اعــتــاد أن يـحــمل
عـلى الـسلـطـان والدولـة حمالت
تدك اجلـبـال الشـوامخ  ولـكـننى
أُؤيـد كالمى بالبرهـان وللقراء أن
يُــــنـــصــــفـــوا فـى احلـــكم بــــعـــد أن
يـتـدبـروا كالمى . لـست أُنـكر أن
الــدولــة الــعــثـمــانــيــة مــخــتـلــة فى
مأمـوريـهـا ورجـالـهـا من كـبـيرهم
ـــكن إلى صـــغــــيـــرهم  وأنه ال 
إصالحـهـا إال مـن الـداخل عـمالً

برأى الـسر كـانن سفيـر إنكـلترا 
ولـــــكـن الـــــدول األوربـــــيــــة ذات
ـــســـألــة ـــصـــلـــحـــة األولى فى ا ا
الشرقية هى التى أوصلت الدولة
وت العثمـانية إلى حالة اخلطر وا

احلالى .
ـــقــرر أن تـــركـــيــا ال ألنـه من ا
تــقــدر أن تُــصـلـح نـفــســهـا  وأن
الـفــسـاد قـد عمَّ دوائــرهـا وعـقب
ذلك أنــــهــــا صــــارت ضــــعــــيــــفـــة
ووجـــودهــا مـــتــوقـف عــلى إرادة

الدول األوربية .
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فـــــهـــــذه الـــــدول بـــــدالً من أن
تــعــمل عــلى رفــعــة شــأن تــركــيــا
حــقــيـقــة  فــهى تــســعى بــهـا إلى
ــــــــــوت مـن طــــــــــريـق اإلصالح ا
الظـاهر كـأنهـا تدس لـها السم فى

الدسم .
مثال ذلك : إن الدولة وقعت
بـــ أيــدى أوربـــا قــبـل مــعـــاهــدة
بــرلــ وأصـــبــحت حتـت رحــمــة
الـدول  وكـان فى وسع أوربا إذ
ذاك أن تُـجبـرهـا على الـقيـام بكل

مـا يــجب إلصالح داخــلــيـتــهـا 
وهــــكــــذا فــــعـــلـت عـــلـى الـــورق
ووضــعت مـعـاهـدة بــرلـ وفـيـهـا
من مـــوجـــبــات اإلصـالح مـــا لــو
جرى حرفياً  لكانت تركيا اآلن
ـعـاهدة فى أحـسن حـال  وفـى ا
ــذكــورة حـــصــلت أوربـــا عــلى ا
احلق الــشـــرعى الـــذى يُــخـــولــهــا
السـيطرة عـلى إجراء مـنطوق كل

ـعـاهـدة  عـاد كل مـعـتـمـد إلى ـؤتـمـر وتـقـررت ا مـادة من مـوادهـا  ولـكن بـعـد أن عُـقـد ا
مـركـزه وعـادت الـدولـة إلى الـتـهـور والـســقـوط  واسـتـأنف رجـالـهـا أعـمـال اإلصالحـات
وأوربـا غافـلة أو مُـتـغافـلة عن مـطـالبـتهـا بإجنـاز عـهودهـا  مع أنهـا لـها احلق بـذلك وعنـدها

قدرة عليه . ا
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وهــــكــــذا  أهــــمــــلت أوربــــا
واجــبــاتــهــا الـتـى أهـمــهــا مــراقــبـة
ـــوجـب مـــواد إجـــراء اإلصـالح 
مُـعــاهـدة بـرلــ وتـركـيــا بـحـسب
فساد أحوالها الطبيعى  أهملت
إصـالح أحــوالـــهـــا  فـــســـكــوت
ـدة عن مـطــالـبـة أوربـا كل هــذه ا
ـعاهـدة هو الـسبب تركـيا بـإنـفاذ ا
الـوحـيـد فى طـمع الـدولـة وزوال

اخلـــوف من قـــلـــوب رجـــالـــهــا 
ــــا رأوا إهــــمــــال الـــدول ألنــــهم 
وعــدم مـــطــالــبــتــهـم بــحــقــوقــهم

تــوغـلــوا فى الــتـهــور والـفــسـاد 
ــسـئــلـة حــتى آل األمــر إلى فـتح ا

ا وصلنا إلى حالتنا األرمنية  ولو أن الدول راقبت  كما يـجب إنفاذ مواد معاهدة برلـ 
احلاضرة .

ولذلك  ففى اعـتقادى أن اإلصالحـات اجلديدة الـتى تقررت بـ الدول والسـلطان ال
تُـفيد تـركيـا  وال تنـفع األرمن بل تُزيـد الطـ بلة  وفى الـطنـبور نـغمـة وتؤدى إلى مذابح
ـســتـقــبل الـقــريب  إالَّ إذا سـلـكـت أوربـا بـعــد هـذه اإلصالحــات غـيـر أخـرى فى الــزمن ا

سلك الذى سلكته فى مراقبة مواد معاهدة برل . ا
ومن هـذا  يرى القار أن الـسلطان غـير ملـوم وحده  بل أكثر الـلوم ل أحق بالدول
التى تتسامح مع تركيا فى إجناز تعهداتها  وهى على ضعفها السياسى وخللها اإلدارى ال

تعرف أن حبائل أوربا منصوبة لها .
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ــقــطـم األغــر تــرجــمــة نــشــر ا
الـــصـــورة احملـــفـــوظـــة فى الـــبـــاب
العالى وكل سفارة من السفارات
الــثالث * فــأحــبــبـنــا نــقــلــهـا فى
جــريــدتــنــا لــيــرى الــقــراء الــكــرام
ــوجــود بــيــنــهــا وبــ مـا الــفــرق ا

أدرجناهُ سابقاً .
 U¹ôu « v  ∫ ‰Ë_« qBH «

 UO dB²*«Ë

ــــادة األولى : يُــــعـــيَّـن لـــكل ا
واليـة وكيـل غيـر مـسـلم  يُـلقب
ـا ورد فى ــعـاون الـواليــة طـبــقـاً 
الفـصـل الثـانـى من الئـحة اإلدارة
الـعمـومـية فـى الواليـات الـصادرة
فى ٢٩ شــوال ١٢٨٦  وتــكــون

عاونة فى مهام الوالية وإجناز أشغالها . وظيفتهُ ا
سـلم فى ادة الثـانية : يُـعيَّن معـاونون غيـر مسـلم أيـضاً للـمتصـرف والقـائمقـام ا ا

سيحي هذا التعي . السناجق واألقضية التى يقتضى عدد سكانها ا

* الصحيح : الثالثة.
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ــادة الـثــالــثـة : يــخــتـار نــاظـر ا
الـداخـلـيـة القـائـمـقامـ بال تـمـيـيز
بــيــنــهم فـى الــدين من بــ الــذين
ــلــكــيـة ـدارس ا حــازوا شــهــادة ا

ويُعينون بإرادة سنية .
ــــــــادة الــــــــرابــــــــعــــــــة : أمــــــــا ا
الـقائـمقـامون احلـالـيون  فـيبـقون
فى وظــائـــفــهم  ولـــو كــانــوا بال
تلك الشهادة  إذا كانت أفعالهم
تـثـبت كـفـاءتـهم . وإذا كـان عـدد
ـــدارس الـــذيـن حـــازوا شـــهـــادة ا
لـكيـة غيـر كـافٍ اآلن للـوظائف ا
ـطلـوبة  اُخـتيـر لها مـن موظفى ا

احلكومة من هو كفوء لوظيفة القائمقام ولو كان بغير شهادة .
nzUþË v  5LK *« œbŽ v ≈ 5O×O *« œbŽ W³ ½ v  ∫ Y U¦ « qBH «

W uJ(«

سلم من رعايا السلطنة على ادة اخلامسة : تُقلَّد الوظائف اإلدارية للمسلم وغير ا ا
ـوظـفـ من غـيـر ـسـلــمـ من أهـالى كل واليـة . وأمــا عـدد ا ـســلـمـ وغـيـر ا نـسـبـة عـدد ا

راقبة الدائمة . سلم فى البوليس والچندرمة فتُعينه جلنة ا ا
WOC _«Ë oÇUM « f U−  v  ∫ lÐ«d « qBH «

ؤلَّفـة فى السناچق واألقـضية من أعـضاء ينـتخبون ادة السـادسة : إن اجملالس اإلداريـة ا ا
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انـــتــخــابــاً  أو أعــضـــاء تــقــتــضى
وظائفهم تعـيينهم فيـها تبقى على
مــا هى عــلــيـه  وتــتم أعــمــالــهم
ـــادة ٦١ من ـــا ورد فى ا طـــبـــقـــاً 
الئـــحـــة اإلدارة الـــعـــمـــومـــيـــة فى
الواليـات الصادرة فـى ٢٥ محرم

سنة ١٢٩٣ .
v  ∫ f U)« qBH «

vŠ«uM «

ادة السابعة : تُنظم النواحى ا
ــواد ٩٤ إلى ــا ورد فـى ا طـــبـــقـــاً 
١٠٦ من الئـحة اإلدارة العـمومية
فـى الــــواليـــات الــــصــــادرة ســــنـــة
ــواد ١ ١٢٨٧ هـــجـــريـــة  وفى ا
إلى ١٩ من الئـحة إدارة الـنواحى
الصادرة فى ٢٥ مارس ١٢٩٢

ادة الـثـامنـة : يُـدبـر أمور كل ا
نـاحيـة مـديـر ومـجلـس مؤلَّف من

دير دير ومعاون ا أربعة أعـضاء ينتخبهم أهالى الناحية  وينـتخب اجمللس من ب أعضائه ا
ـعاون من طـائفـة أخرى ويـكون لـلمـجلـس كا أسرار ديـر من الطـائفـة الكـبرى وا ويكـون ا

(سكرتير ) .
ـادة التاسـعة : إذا كـان أهالى النـاحيـة من طائفـة واحدة انتـخب أعضـاء اجمللس من تلك ا
الطائفة  وأمـا إذا كان األهالى من طوائف مـختلفـة انتخب للمـجلس من األقليـة على نسبة

عددها على شرط أن ال حتوى أقل من ٢٥ عائلة .
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ـادة الـعـاشـرة : يُـعـيَّن مـديرو ا
النـواحى وكاتمو أسرار مـجالسها

برواتب .
ـادة احلــاديـة عـشــرة : يـجب ا
تـرشحـ جملالس الـنواحى عـلى ا
ذكورة فى أن يـستوفوا الـشروط ا
ــادة الـــعــاشــرة من الئــحــة إدارة ا

النواحى .
ــــادة الـــثـــانــــيـــة عـــشـــرة : إن ا
ــة* والـــقـــســوس ومـــعـــلـــمى األ
ـــــوظــــــفـــــ فى ــــــدارس وكل ا ا

احلكومة ال يُعيَّنون مديرين .
ــادة الــثـالــثـة عــشـرة : يُــعـزل ا

نــصف أعــضـاء اجملــلس سـنــويـاً 
عزول ويجوز أن يُعـاد انتخاب ا

دير . وا
ــــادة الـــرابـــعــــة عـــشـــرة : إن ا
ـديـر ومــجـلس الـنــاحـيـة سـلـطــة ا
ــواد ٢٠ إلى ٢٧ من مـعــيــنـة فى ا

الئحة إدارة النواحى .
WOŠUM « Èd

ادة اخلامسة عشرة : يُعـيَّن لكل قرية من قرى الناحيـة مختار  وإذا كان فى القرية عدة ا
أحياء وعدة طوائف  عُيَّن لكل حى وطائفة مختار .

* الصحيح : األئمة.
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ــادة الـــســادســـة عــشــرة : ال ا
تكون قرية واحـدة تابعة لـناحيت

فى وقت واحد .
¡UCI « v  ∫ ”œU « qBH «

ـادة السـابـعـة عشـرة : يـكون ا
فـى كل نــاحـــيــة مــجـــلس شــيــوخ
يـرئسه * اخملـتار  ويـنـظر الـقضـايا
الــــتـى تــــقع بـــــ األهــــالـى عــــلى

مقتضى القوان .
ـادة الـثـامـنـة عـشـرة : تـقضى ا
مـــجـــالـس الـــشـــيـــوخ ومـــجـــالس
الــنـواحى وظــيـفـة قــاضى الـصـلح
فى الــقــرى والــنــواحى . وتُــعــيَّن
سـلـطـتـهـا ودرجـات اخـتـصـاصـهـا

وجب القانون .
ـادة الـتـاسـعـة عـشـرة : يُـعـيَّن ا
ــفـــتــشــ ســتـــة عــلى األقل مـن ا
ــــســــلــــمـــ الــــقــــضــــائـــيــــ من ا

ـسيـحـيـ عـلى الـسواء فى كل وا
واليـة  ويُـفـوض إلـيـهم تـعـجـيل
ـتـأخـرة ومـراقـبـة إجنـاز الـقـضـايــا ا
ا ورد فى أحـوال الـسجـون طـبقـاً 
الفـصل الـثانى من قـانـون تشـكيل

* الصحيح : يرأسه .
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دنيَّـة  ويتولى التفتيش اجملالس ا
دائمـاً اثنـان معاً  أحـدهمـا مسلم

واآلخر مسيحى .
fO u³ « v  ∫ lÐU « qBH «

ــــادة الـــــعــــشــــرون : يُــــعــــيَّن ا
الــبــولــيس مـن رعــايــا الــســلــطــنــة
ـسـلــمـ عـلى ـسـلــمـ وغـيــر ا ا
ـسـلـم نـسـبة عـدد األهـالى من ا

وغيرهم فى كل والية .
ـــادة احلــاديــة والـــعــشــرون : ا
يُــعــيَّن الــعــدد الــكــافى مـن رجـال
الــبــولــيس لــكل قــسم مـن أقــسـام
الـواليـة ومن جـمـلـتـهـا الـنـاحـية .
ويــكــون بـــولــيس الــنـــاحــيــة حتت
أوامـــــر مــــديــــرهـــــا وحتت قــــيــــادة
القـومـيسـيرين  وتـكـون أسلـحته
ومالبــسه مـثل أســلـحـة الــبـولـيس

ومالبسه احلالية .
v  ∫ s U¦ « qBH «

W —bMâ «

ــادة الــثــانـــيــة والــعــشــرون : ا
يـؤخـذ ضـبـاط الـچـنـدرمـة وصف
ضـبــاطــهـا وأنــفـارهــا من الـرعــايـا
ـسـلــمـ عـلى ـسـلــمـ وغـيــر ا ا
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نــــســــبــــة عــــددهـم فى كل واليــــة
وتـــدفع إلــيـــهم رواتــبـــهم وســائــر

نـفـقـاتـهم من خـزيـنـة كل واليـة 
وتكون رواتب عـساكر الچندرمة
أعـظـم من جـرايـات الـعـسـاكـر فى
اجلــــــيش الــــــشَّــــــاهـــــانـى ورواتب
ضـــبـــاطــهـــا مـــثل رواتب ضـــبــاط

اجليش الشَّاهانى .
ـــادة الــثــالــثــة والــعــشــرون : ا
تــكـون وظــيـفـة الــچـنــدرمـة حـفظ

النظام وخفارة البريد .
WDÐU{ v  ∫ lÝU² « qBH «

ÈdI «

ــادة الــرابــعــة والــعــشــرون : ا
يخـتـار مجـلس الـناحـيـة الضـابـطة
القـرى نـاحـيـته من طـوائف أهالى
الـــنــــاحـــيـــة . وأمــــا عـــدد هـــؤالء
ـراقـبـة الـضــابـطـة  فـتُـعـيَّـنه جلـنـة ا
الـدائمـة حـسب حـاجة كل نـاحـية
ديـر وطلب بـناء علـى تقريـر من ا
من الــوالى . وأمــا لــبــاس هــؤالء
الـضـابـطــة وسالحـهم فـتـعــيـنـهـمـا

نظارة احلربية .
( البقية تأتى )
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وردت إليـنـا هذه الـرسـالة بـعـنوانـهـا من أحد
أفضل الكتاب فى بيروت وهى :

فـئـة من رعـيـة الدولـة الـعـلـيـة صـرفـوا مـعظم
أدوارهم الــتــاريـــخــيــة مع األتــراك واألكــراد ال
يــسـتـحـقـون بـأحـسـاب تــشـامـخـاً وطـمـوحـاً إلى
االسـتـقالل  ألنـهم وضـعـوا أنـفـسـهم كـاخلـدم
لـلـترك مـن قد الـزمـان وال بسـابق مـجـد وأثيل
سـودد  ألنــهم مـا عُـرف لـهم مُـلك يُـذكـر بـعـد
اإلسالم وال خــفــقت لــهـم رايــة قــبــله إال كــمــا
تـنـاوحـت الـصـبــا مـعــاطف غـصن  وال ثــبـتت
لهم إيـالة إال كدولة ابن الزبيـر . فئة هذه حالها

وهذا نزوعها للفتنة وضاللها وهى األرمن .
سلم قروناً مكثوا عائش ب مواطنيهم ا
طـواالً لم تُـسـمـع لـهم فـيـهـا أنه شـاك وال ارتـفع
لـــهم عـــويل طـــفل  كـــان الـــعــثـــمـــانـــيــون إلى
احلوادث األخـيرة يُـعدونهم إخـواناً ويـجدونهم
ُـلك من أقـرب الــنـاس مـودة لــعـدم انـتــزاعـهم ا
أيـديـهم  وانـتفـاء األحـقـاد اجلـنـسـيـة من بـيـنهم
واعـــتــقـــادهم إيـــاهم يــداً واحـــدة مــعـــهم عــلى
األروام والـبـلـغـار وغـيــرهم من مـتـذكـرى اجملـد

القد ومُدعى احلسب الصميم .

…d¼UI « ¨ ≤ ‡ ± ’ ’ ¨ ±∏πµ d³L u½ π X³ « ¨ ±∑±∑ œbŽ     
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ومن أجل ذلـك يــــوَّلـــونــــهم مــــا ال يــــوَّلـــون
سـواهم من األعـمـال ويـدرون عـلـيـهم أخالف
األموال ويستـرسلون إليـهم فى األمور بحسب
الدرجـات ويتـخذونـهم أمنـاء األسرار وحـفظاء
ــسـلـمـ وأنـهم ـا ولـوهم  رقـاب ا اخلــزائن ور
لذلك حـامدون شـاكرون  قـد أحكـموا صـنعة
االنـقــيـاد وزيـنـوهـا بـالـتـمـلـيق يـكـادون يـعـبـدون
األتــراك حـبـاً وتــعـظـيــمـاً ويـقــدسـون الـســلـطـان
العـثمـانى تـقديـساً وتـأليـهـاً . تراهم فى حـضور
الـتــرك خُـضــمــاً سُـجــداً  وفى خــدمـتــهم أشـد
تـعصـباً من الـترك أنـفسهـم . قام بـطريكـهم يوم
انعقـد مجـلس أعيـان األمة قـبل حرب الـروسية
يـخطب مُـنادياً ويـجهر داعـياً ال يـرضى أن يعلم
الباب العالى بـاقتراحات الدول األجـنبية بفشل
احلـــرب عـــلـى الـــتـــســـلـــيم  ويـــقـــول الـــصـــدر
األعظم. إال أن الـعثـمانـي قـد افتـتحـوا أوروبا
حــ أجــازوا إلى غــالــيـبــولى بــتــســعــة وثالثـ

رجالً فال ينـبغى أن يسـلموا من فـتوحاتـهم فيها
شــبــراً واحــداً حـتـى يــعــودا كــمــا بـدؤا* تــســعـة
. ومــا شـاكل ذلك من احلــمـيـة الـتى ال وثالثـ
تــظــهــر عــلى لـــســان واحــد من مــشــايخ جــامع

ولوية فى قونيه . (بايزيد ) وال من دراويش ا
هــذا كـلـه كـان شــأن األرمن إذ كــان الــزمـان
غـضـا وحـجـاب الـقـوة الــعـثـمـانـيـة كـثـيـفـاً ومـدد

* الصحيح : بدءوا.
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أوروبـا بـعيـداً  فلـمـا عظـمت شـوكة األوربـي
ـشرق فى وجـوههم وسرى وتشـققت حجب ا
إليهم مـا سرى من خوانس األفكار احلائدة عن
مــــحـــجـــة اإلخالص تـــأصـــلَّـت فى صـــدورهم
مـبـاد ثـم جتـسـمت مـشـاعـر ثم خـرجت مـنـهم
مـفـاسد بـألـسـنـتهم ووقـائع بـأيـديـهم  وصاروا
حـيــنـئــذ يـضــجـون من االســتـبــداد ويـصــيـحـون
االستقالل ويصـخبون على االضطهاد وأصبح

أولـئك اخلـدمـة األمـنـاء بـاألمس خـونـة الـيـوم 
وانـقلـبت احلمالن ذئـاباً طلـساً وعـادت الديدان
أفاعى ملساً وصارت الثعالب ضراغم والرهام

نسوراً قشاعم .
وما ذاك ألن معامـلة األتراك لهم قـد تغيرت
أو مـعايـشـة األكـراد معـهم قـد تلـبـست بالـقـسوة
بعـد اللـ وباإلساءة بـعد اإلحـسان . واألتراك
لم يـزالـوا أتـراكـاً  ومعـامـلـة اليـوم هى مـعـامـلة

األمس بل أحسن فى احلقيقة وأعطف .
بـل ألن الــظــلم كــمــ فى الــنــفس  الــقــوة
تظهره والعـجز يخفـيه  وألن شوكة األوربي

قـد تــمت وجلج قــواهم قـد طــمت وأن مـددهم
صــــار قـــريـــبـــاً وأن انـــفـــصـــال مـن انـــفـــصل من
الصـقالـبة عن الـسلـطنـة العـثمـانيـة قد دلَّ هؤالء
األمنـاء على طـريق اخلـيانـة وسول لـهم اخلروج
عن الـطـاعـة وشق عــصـا اجلـمـاعــة تـسـامـيـاً إلى
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لك  وأذكرهم أنهم االستقالل وإعتالء إلى ا
عــلى غـيــر دين األتــراك وأن حـبــهم لــهم طـول
ـدة كان مُـداجاة وتـمـليـقـاً وأن الزمـان قد هـذه ا
تبـدَّل فـنكـثوا الـعـهد وغـمطـوا اإلحـسان ونـسوا
الــتـربـيــة وأكـلـوا الـشــوبـهـات وصح فــيـهم قـول

الشاعر .
فمن أدراك أن أباك ذيب

سـلـمـون إال وهذه الـفـئـة القـابـلة فمـا شـعـر ا
بيـنهم الذليلة بشعور نـفسها عندهم قامت على
سـلــطـتــهم تـنــازعـهـا وثــارت عـلـى حـكـومــتـهم
تدافعها  تفـوَّه بألفاظ لم يعتـادوا أن يسمعوها
ــسـلـمـون لـو مـنــهم وجتـاهـر بـأعــمـال لم يـكن ا
ساكنوهم أكثـر من ألف سنة ليتوقعوا صدورها
عـنهم إلى أن انـقلب الـقول فـعالً ووضع الـفكر
حـمالً وانـتـقــلـنـا من طـور إلى أعـلى مـنه  وإذا
بـاألرمن قـد انعـقدت لـهم جـمعـيـات وتشَّـكلت
جلــــــان هـــــــذه لـالســــــتـــــــقـالل وتــــــلـك إلثــــــارة
االضــطـــرابــات وهــاتــيك لـــشــراء األســلــحــة .
دون تـلك اجلـمـعـيات وشـرع بـعض األجـانب 
بالغى شـغالً لبال الـدولة العـلية فـتحرَّشـوا بأشر
واشـرأبت أعــنـاقـهم إلى الـفــتـنـة ومـدوا أيـديـهم
إلـى من لـم يــــعــــرف تـــاريـخ أنــــهم وقــــعــــوا فى
وجـوهـهم األبـصـار . فضـالً عن  أن يـسددوا
الــــســـهـــام أو يــــوَّجـــهــــوا الـــسالح . ولـم يـــكن
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ـسـلـمــ » لـيـخـلـوا من ــسـلـمـون « وال غـيــر ا ا
الغـوغاء والـرعاع عـلى أى جـنبـيه وقع األمر أو
من أهل احلـمـيـة والـشـمم الـذين يـعـظم عـلـيـهم
اســتــنـســار الـبــغـاث  فــردوا اعـتــداء اخلـاطــئـ

ـعـتـدين وأخـذوهم بـأوزارهـم أخـذاً شـديداً  ا
ـا وكــأنــهم أنــالــوهم غــايـة مــتــمــنــاهم ألنــهم إ
يسـعـون لـينـكـبـوا ويثـورون بـخوارهـم ليـذبـحوا
ويثـيرون حـفائظ الدين فـى رعاع التـرك والكرد
والـالز ومن يـــــلــــيـــــهم مـن فــــتـــــاك الــــطـــــوائف
اإلسـالمـيــة طــمــعـاً فـى أن ال يـصــبــروا عــلــيـهم
فـيــقـتــلـوهـم ويـصــلـبــوهم ويـقــطــعـوهم فــتـضع
األجــــانب أيـــديـــهـــا عـــلى الـــبـالد ويـــتم بـــذلك
مـــقــصـــدهم فــهـم جتــار بــأرواحـــهم ســـمــاســرة
بـفلـذات نـفوسـهم  يُنـادون بـحيـاة أفراد سـموا
إلـى اســتـــحــيـــاء أمــة ويـــتــهـــالــكـــون فى ســـبــيل
وت االستقالل ماضـ على قاعـدة « يلزم أن 

لنحيا » .
تـمدن يعـلمون يـقيناً ومع كون األوربـي ا
أنه لوال نهوض األرمن لالستقالل وما يسعون
ـلك الــعـثـمـانى ( أيـده فـيه من زعــزعـة دعـائم ا
ا وجدوا من العـثماني غـلظة وال نفوراً اللَّه ) 
وأنه لـــو صـــدر عن مــســـلـــمى اجلــزائـــر فى حق
فـرنـسـا أو مسـلـمى الـهـند فـى جانب إنـكـلـترا أو
مسلمى القوقاز ضد الروسية جزء من بعض ما
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صدر عن أرمن الـعثـمانـية من األعـمال الـثورية
واحلـركـات اخلارجـة عن الـطـاعـة الـنـاشـرة على
الـسلطـان لكان نـصيـبهم واللَّه وال يـلحق حنث
الـبتـر بـالسـيـوف والبـعج بـاحلراب والـطـيران مع
الـهبـاء فى السـماء والـدفن فى األخاديـد والنفى
ـا كـانـوا يـسـقـونه من األرض  إلى غـيـر ذلك 
من كـؤوس* احلـنــظل ويـسـاقـون إلـيه من أنـواع
الـعذاب بـبـركـات اخـتـراعـات الـتـمـدن اجلـديد ـ
الـذى يـعـرف من الـعـدل الـنـسف بـالـديـنـامـيت ـ

حتى يستسلموا طائع وينقادوا صاغرين .
ومع كــونـــهم يــعــلــمــون أن أرمن األســتــانــة
ـنـسـلخ وهـجـومـهم عـلى الـبـاب بـثـورتـهم فى ا
العـالى شـاكى السـالح يوجـد مع البـعض مـنهم

حتى األربعة واخلـمسة من مسـدس الطلقات 
ثم رمـيـهم الـرصـاص عـلى كـبـار رجـال الـدولة
واعتـدائـهم عـلى من يـرونه مسـلـمـاً فى الـطريق
بالقتل عمداً والطعن تصوراً وتصميماً ودخول
الــواحــد مــنــهم إلى جــامع الــفــاحت « قـدس الــلَّه
روحه » مـركـز الـعـلـمـاء ومـجـمع الـطـلـبـة وقتـله
درس وهو فى حلـقة الدرس وتـهجم البعض ا
منـهم على دوائـر القـضاء وقـتلـهم القـضاة وهم
يقـيمـون العدل وأمـثال هذا من غـدرهم بالوالة
إلخ إلخ ال يـــرومـــون لـــذلك ســـوى إثـــارة أهل
اإلسالم بــقــضـهم وقــضــيــضـهـم لـلــفــتك بــبـنى

* الصحيح : كئوس.
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النـصرانيـة فى دار السـعادة وتـفجيـر أنهـر الدماء
فـى أســــواق « فــــروق » حــــتى يــــتــــصـل اخلــــبـــر
نـوس  فـيدخل بـاألسطـول الـراسى فى ميـنـاء 
بوسـفور األسـتانـة ويجـوس أهله خالل ديـارها
يتـبـروا ما عـال أهلـهـا تتـبـيـراً . وإن أوضح دليل
على مقـصدهم هذا مـا نشرته جـريدة «الهايك»
األرمـنـيـة الـتى تُــطـبع فى نـيـويـورك بـتـاريخ أول
ذابح فى األستانة سبتمبر تـتنبأ به عن حصول ا
ـا لـم يدع ذكـور وقـد كـان  يـوم ٣٠ سـبـتـمـبـر ا

شبهة فى التواطئ *.
فــمـع كــون األوربـــيــ يـــعــلـــمـــون كل هــذا
ـضـطـهد اليـزالـون يـنـظـرون إلى األرمـن بـعـ ا
قـهور ويعذرونهم حـتى فى مقاصدهم األشد ا
خـــبـــثـــاً فى حـق اخلالفـــة اإلسالمـــيـــة الـــتى هى
بالشك حكومتـهم الشرعيـة وجرائدهم تفيض

بـتفـاصـيل مـا حـصل عـلى األرمن مـن الظـلم 
فـإذا اضطرت إلى ذكر شئ من فـظائع أعمالهم
جعـلت علـيه مـسحـة اليـأس النـاشئ عن « شدة
ـقت علـيه ستـر الشـكوى احلارة إلى الـضغط وا
ولى األمـر  بـحـيث ال يـنطـلى شئ مـن هواهم
وال من تـعـصـبهم عـلى كل ذى نـظـر مهـمـا كان
مقـاسـمـاً األرمن فى أفـكارهم مـشـايـعـاً لهم فى

أهوائهم .
ومع كـون األوربـيـ قد حتـقـقـوا من أن جلـنة

* الصحيح : التواطؤ.
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(الــهـنــتــشك ) الــفــوضــويــة اشـتــركت مـع ثـوار
األرمن فى األستانـة وأجندتها  ومع كون دول
الــغـرب الـيــوم عـلى اخـتـالفـهـا قــلـبـاً وألــبـاً ضـد
الـفـوضى تقـشعـر جـلود رجـالـها من ذكـرها إلى
ـانـيا وفـرنـسا ـصـاحلة أ درجة أن حتـدث الـناس 
عـلى مـسـئلـة اإللـزاس واللـورين سـبـيالً لالحتاد
عـلـى الـفـوضى . مع هـذا كـله فـإنـهم أرادوا أن
يعـتبـروا ثـورة األرمن « ولو دخـلتـها الـفوضى »
عبـارة عن شـكـوى بـصـورة تـخـرج عن مـألوف
ــؤاخــذة ثم مــا الــعــادة وتــســتــوجب شــيــأ من ا
عـتمـوا أن انتـصروا لـهم واعـترضـوا على قـسوة
الـشـرطــة مـعـهـم كـمـا يــذكـره الـقــراء من أخـبـار

األمس .
ا ومع كـون األوربي على مسـمع ومشهد 
سلمى البلغار من الفظائع التى يضن هو واقع 
ــثـلــهـا تــاريخ الــفـ وتــبـخـل بـأنــدادهـا أخــبـار
سلـم من األنـدلس حتـى أن مُكاتب خـروج ا

التيمس نفسه لم يسعه كتمانها .
ومع كــــونــــهم يــــعــــلــــمـــون « وهـم ســـادات
سـتضـعف فى العـارف » أن مسـلمى الـبلـغار ا
ــون كــمــا تــلـك األرض هم بــشــر كــاألرمن يــأ
ـون وأن أرواحـهم قـابـلـة أن تـغيـظ ودماؤهم يـأ
أن تــسـيل فال جتـد من نــصـراء الـتـمـدن حـراً وال
حـــرة ( إال من ال تــعــلـــمــهم ) يـــرفع صــوته فى
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ـسـاكــ حـتى وال وضع حـد الــعـذاب هــؤالء ا
ذلك الـشيخ احملب لإلنسانـية  وذلك ال لسبب
ســوى كــونـــهم مــســلـــمــ  كــأن اإلسالم فى
ساواة تمدن الـذين تزعموا ا قامـوس هؤالء ا
ـذهـبـى من بـيــنـهم هــو صـفـة ونــبـذ الـتــعـصـب ا
ــدنــيــة بل حتــرمه تــســلب صــاحــبــهــا احلـقــوق ا

احلواس البشرية .
وأغـرب مـن هـذا أنـهم مع جـمـيع مـا بـدا من
مداخـالتهم الـتى ال تـقبل بـهـا إال حكـومة حتب
حقـن الدماء وتضن بالـسالم ومع ما أمسكوا به
من كـنظـام الـدولة اإلسـالميـة فى هـذه األيام ال
ــســلــمـ يــطــيــقــون أن يــجــدوا من عــواطـف ا

ـسوا حـركة وال يـحـسوا عـندهم حـفـاظاً وال 
ا يُريدونهم أمواتاً فى احلياة عرقاً ينبض  فـكأ
وجـيـفاً فـوق الـصعـيـد ال ينـقـصهـا سـوى انتـشار
ـنـبـعثـة عن انـحالل الـتـراكيب ال حق الـرائحـة ا
ـوا  يعدون عليهم لهم أن يـتحركوا وال أن يتأ

أنفاسهم ذنوباً وزفراتهم كبائر .
ألم تـنـظـر إلى جـريـدة الـتـيـمس حـيـث تـقول
بـــأحــد أعـــدادهـــا األخــيـــرة فى مـــعـــرض عــدم
االكتـفـاء بـاإلصالحات الـتى  االتـفـاق علـيـها

ب الدولة العلية والدول الثالث ما معناه .
« إن من الضرورى الضـغط ثانياً على الباب
سـلمـ اليزالون نـاقم  وأن الـعالى لـكون ا
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امـتـعـاضـهم سـيظـهـر قـريـبـاً فى حـوادث عـدائـية
وانـفــجـارات تــعـصـبــيـة ويــسـتــشـهــد عـلى ذلك
بــاحلـركــة الـقـائــمـة فى جــزر الـدردنـيـل ومـرافـئه
حـيث يــقــول إن احلـامــيـة هــنــاك عـززت بــثالثـة
آالف مقـاتل سـيتـبعـهـا ستـة آالف أخرى  وإن
ـدافع الـضـخام قـد صار بـطاريـات جـديدة من ا
ـــــــازيه ) وضــــــعـــــــهــــــا فـى ( دردانــــــوس ) و ( 

و(مجيديه) »
سلمون إلى هذا اإلثم الفظيع فانظروا أيها ا
واجلـواب الـكـبيـر . كـيف أن الـدولـة الـعـثـمـانـية
تُــعـــزز حــصـــون الــدردنـــيل فى وجـه األجــانب
ـهـا وتـدافعـهم أن وتـأبى عـلـيـهم بـرضـاهـا تـهـد
يرفعـوا راياتهم فـوق عاصمة اإلسالم ويـحتلوا
دار اخلالفـة الـكـبرى  ألـيس هـذا بـدلـيل ناصع
على تـعصب أهل اإلسالم وحـمية أنـوفهم وما
فى رؤوســـــهم* مـن الـــــغـــــرور  أو لـــــيـس من
ـــقـــتـــضى ضـــربــهـم ضــربـــة تـــلـــقــنـــهم األدب ا
ــقــاومـة وتــعــلــمــهم كــيف حتــدثــهم أنــفــســهم 
األروبــيـ وتــتــطــاول هــمــمــهم إلى الــذب من
دمـارهم والــذود عن عــقـيــر دراهم تـالــلَّه لـيس

تزيد . بعد هذا فى موضوعه زيادة 
وأعــرف من هــذا فى الــغــرابــة روايــة بــعض
سلـم متـغيرة فى اجلـرائد األوربيـة أن قلـوب ا
سـوريـة وأنهـم يتـهـمـون الدولـة بـالـضـعف بإزاء

* الصحيح : رءوسهم.
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الــدول هم غــيــر راضــ عن احلــالــة وذلك من
ـســلـمـون فى مــفـاعــيل الـتـعــصب الـديــنى  وا
سـوريـة عــلى اخـتالف عـشـائــرهم أكـثـر الـنـاس
دعـاء لــلـسـلــطـان األعــظم ورضى عن ســيـاسـة
الـدولـة الـتى يـعـلـمـون جـهـادهـا الـسـيـاسى أمـام
األمـة ولــكـنــهم غـيـر جــاهـلـ مــا انـطـوى حتت
جـــوانح األجـــانب من عـــدم اســـتــواء الـــنـــيــة .
والريبَ أن الـــتــحـــامل الــذى بـــدأ فى حــوادث
األرمـن لــيس من شــأنـه أن يــكــسب األروبــيــ

سلم . قلوب ا
وأنت تعلم أن الدول القريبة مع ما بينها من
ــنــاظــرات وخـصــوصــاً مــا بـ ــشــاحـنــات وا ا
الـروسيـة ( الـفـيل ) وإنكـلـتـرا ( احلوت ) الـلـت

تنـازع كل مـنهـمـا األخرى الـبـقاء فى األرض .
ـناكب فى ـتزاحـمتـ با وبـ إنكـلتـرا وفرنـسا ا
إفريقية والشرق األقصى وعدة مواقع  بحيث
ال تمتزج سـياسة إنكـلترا أبداً ال مع األولى وال
ـا كان ـانيـا الـتى طا مع الثـانـية  وإن وراءهن أ
للـدولة العلـية عنـدها األمل الواسع قـد اختلفن
فى كل شئ إال فـى الضـغط عـلى البـاب الـعالى
وتــنـابـذن فى كـل مـأرب إال فى الـتــحـامل عـلى
ــسـلــمــ بـدعــوى االنـتــصـار لإلنــسـانــيـة ولم ا
نـــســـمع إلحـــداهن نـــبــســـة وال هـــمـــة فى شــأن
مُــســلــمى الــبـلــغــار والــرومــلــلى الــذين سـارت
بــحــديث أحــوالــهم الــركــبــان كــأن اإلنــســانــيـة
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مـطـلـوبـة فـقط فى بـر األنـاضـول وال جتـتـاز بـحر
مرمره .

سـلمـون ويتـعلـموا أنـهم مهـما فلـينـتبـه إذن ا
بـلغ منهم الـضعف فـلن تزال أوروبا فـيما يـظهر
تـذكـر قـد غـاراتـهم وتـراهم الـعـنـصـر الـوحـيـد
القـادر على الوقـوف بإزائهـا فى مستـقبل الدهر
كمـا كانوا فـى ماضـيه . وإن القـوة الباهـرة التى
بــلــغـهــا األوربــيـون فـى هـذه األعــصــر لم تـرفع
ـســلـمـ والــسـعى فى نــفـوســهم عن مـنــاظـرة ا

أعناتهم والقضم من شوكتهم .
سلمون وال يتكلوا طرفة ع على ولينتبه ا
انـقـسـام يـرونه بـ األوربــ لـقـد تـعـلـمــنـا هذه
رة ـ والبد لنا من طويل زمن لننسى ـ أن ثمت ا
ــا كــان آخــرهــا مــواضـع التــفــاقــهم أولـــهــا ور
الـطمع فـينـا . وأنه لم يـزل باقـياً فى أوربـا كمـية
من الـتـعصب عـلى اإلسالم تـكـفى لتـعـاضدهم

ضدنا وبغيهم علينا .
ـسـلــمـون وال يـجـعــلـوا لألجـانب ولــيـنـتــبه ا
عـليـهم سبـيالً بأن يـسيـئوا مـعامـلة بنـى أوطانهم
سيحي وليرعوا فيهم عهد اللَّه وميثاقه من ا
ويــذكـروا اجلـهـلـة مــنـهم بـأن الـلَّه يــأمـر بـالـعـدل
واالحسـان وال يأخـذوا البـر البـر بذنب اجملرم
الــفــاجـــر ولــيــعــدلـــوا حــتى فى الـــعــدو فــإنه مــا

ثل العدل . استصلح عدو 
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سـلـمـون ويعـلـمـوا أن ال جناة بـغـير وليـنـتـبه ا
إصالح أنــفــســهم وإثـابــتــهم من رقــاد اخلــمـول
وسـتات الـذهـول متـكـاتـف بـعـضـهم مع بعض
متظاهرين عـلى حفظ حوزتهم واستبقاء القائم

من دولتهم .
ـســلـمــون ويـفــقــهـوا جــمـيــعـاً من ولــيـنــتـبـه ا
مـشـارق األرض إلى مغـاربـها أن الـدولـة العـلـية
الـعثـمـانـيـة هى ركن األمـة ومـسـتـجـارهـا وسور
ـــلــة وســوارهــا . وأن الــســلـــطــان الــعــثــمــانى ا
اجلـالس عـلى كرسى اخلالفـة فى الـقسـطنـطـينـية
الـعــظـمـى هـو وحــده كـهـف اإلسالم وحـافظ
تراث مـحمد عـليه الصالة والـسالم فليـتوجهوا
إليه بـقلوبـهم وأبصـارهم ويجـعلوا نـصرته قـبلة
آمـالـهم وأفـكارهم وال يـخـلـوا من الدعـاء بـعزه
ـسـئـول أن يـؤيـده آنــاء لـيـلـهم ونـهـارهم والــلَّه ا

ويؤيد به آم .
( زيد اخلير )
بيروت فى ١٥ جمادى األولى سنة ١٣١٣
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قـال هـذا الـرجل الـعـظيـم قوالً
يـحـمـر وجه الـرجـال عـنـد قراته *
أو تـــســــودُّ مـــنـه وجـــوه وتــــبـــيض
وجـــــوه. طــــعـن عـــــلى شـــــخص

السلـطان وجتاوز فى طعنه احلد 
كمـا جتاوزه الـسلـطان فى سـياسته
الـتى لـطــخت أيـدى تـركـيـا بـدمـاء

الشهداء .
فــقـد كـتـبت مــادام تـوڤـيـكـوڤ
الـــروســـيـــة الـــشـــهـــيـــرة فى عـــالم
الــسـيــاســة كـتــابـاً إلى غالدســتـون
ـــا أنـــشـــر نـــصه أجـــابـــهـــا عـــلـــيه 

اإلنكلـيزى طبق األصل  لـيعرف الـقراء حاسـات هذا السـياسى وإلى أية درجـة من الغيظ
واحلدة بلغ به األمر عندما اتصل به خبر الفظائع فى تركيا قال :

October 22nd 1895.

Hawarden Castle,

Dear Madame Novikoff,

I shall carefully, and for many reasons, keep myself to myself.

I see in my mind that wretched Sultan, whom God has given as a

* الصحيح : قراءته.
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May God in His mercy send a speedy end, speedy end to the ( gov-

erning ) Turk and all his doings; as I said when I could say, and even

some times do, so I say in may political decrepitude or death.

Always sincerely yours

W. E. GLADESTON

أما أنـا فال  أقول إنه يحق لـغالدستون  أو ألى رجل آخـر سواه أن يقـول هذا القول .
بل أنـا اعتـرض كل االعـتراض عـلى إهـانة سـلـطان يـحـكم عـلى مالي من الـنـاس . وفوق
ذلك  فإنـنى أشـجب عـبارة شـيخ الـسـياسـة وإن كـنت ال أُدرك ما يُـدركه  ولـكن من جـهة
عاملة ثانية ال أرى بُداً من القول أن السلـطان جنى على نفسه بأعماله  حتى استحق هذه ا

curse to mankind, waving

his flag in triumph, and

his adver ... saries at his

feet are Russia, France,

and England.

As to the division of

the shame among them I

care little. Enough that  I

hope  my  own  country

will ( for its good ) be

made concious and ex-

hibited to the world for

its own full share, what-

ever that may be.
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مـن رجل تــــــعــــــتــــــرف له األرض
قــاطــبـة أنـه أعـظـم رجـال األرض
دهـــاء  وذكــاء  ولـــكـن تـــصــرُّف
ــســئــلـة احلــكــومــة الــتــركــيــة فى ا
األرمـــنــيـــة أغـــضب الـــلَّـه تــعـــالى
والناس  فما نطق به غالدستون
الــيــوم هــو نــفس مــا يــســمــعه كل

حاكمٍ ظالم يوم القيامة .
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من األسـتـانـة فـى ٢ اجلـارى ـ بـالـنـظـر إلى
ـاليـة أعلن البـاب العـالى إيقاف دفع األزمة ا

الديون مدة أربعة أشهر .
حُصر الثائـرون فى مقاطعة زيتون احلامية
الــتى عـــددهــا ٤٠٠ رجل  فــأصــبــحت فى
ددَّ إلى مـركـز محـفـوف باخملـاطـر  وأسـرع ا

جندتها .
حدثت اضـطـرابـات خطـيـرة فى أرضروم

فقُتل وجُرح ٥٠ شخصاً .
لم يُصـادف انتـخاب أعـضاء الـلجنـة التى
يُــعـهـد إلــيـهـا مــراقـبـة اإلصالحــات األرمـنـيـة
رضى وقــــبـــوالً  فـــرغـب كـــامل بــــاشـــا فى
االستقالة  ولكن السلطان أبى ذلك عليه.

…d¼UI « ¨ ∂∑µ ’ ¨ ±∏πµ d³L u½ ±∞ bŠ_« ¨ ≤¥∞ œbŽ 
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إن صحت روايـات روتـر فى األيام األخـيرة
من أن شــرر الـثــورة أصــبح نــاراً وريح الــهــيـاج

حتوَّلت إعـصـاراً وذرات الـدماء غـدت أنـهاراً 
ـسئول فعـلى من تقع تـبعـة هذه الـدماء ? ومن ا
عن هذه احلركات الـتى تتهدد الـسالم فى الدنيا
بـأسرهـا ? . يُـنبـئنـا روتـر أن من األرمن عصـابة
دُعـاة إلى الـثـورة والتـهـيـيج وذلك إقـرار صريح
منـه بأن لألرمـن محـركـ  وأنـهم لـيـسـوا تارة
ـظلـومـ  وطـوراً بـالـثائـرين من ـذبـوحـ ا بـا
أنـفــسـهم يـتـعـرضـون لـضـروب الـرزايـا والـباليـا

لينالوا مأرباً شريفاً .
ــهـيَّـجــون أنـفــسـهم البــد لـهم من وأولـئك ا
مهيجـي ذوى قوة ومال ألن األرمن مـهما بلغ

منهم الكبر واحلمق  كانوا ال يجسرون أبداً 
وهم الـفـئة الـصـغـرى أن يعـتـدوا كمـا فـعـلوا فى
األستـانة وفى ديـار بـكر وفى سـواها عـلى الفـئة
ــســلـــمــ إذا نــفــد الــكــبـــرى مع عــلــمـــهم أن ا
صـبـرهم وضــاقت احلـيـلــة بـهم  لم يــتـجـلـدوا
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جتلداً ال نـهايـة له على سـفك دمائـهم  ففـتكوا
وأودوا بالـسواد األعـظم من األرمن إن لم يقل
ا محـوهم عن بكرة أبـيهم  وهم على إنهم ر

ذلك قادرون .
فـاحملـرك الــقـوى الـغـنـى إذن مـوجـود  وهـو
الـذى يوعـز إلى بـطـريرك األرمن ومن دونه من
احملركـ اإليعـازات الـتى قبـض الصـدر األسبق
دولـتـلــو ابـهـتــار سـعـيـد بــاشـا عـلى أشـيــاء مـنـهـا
مـكــتـوبـة  وإذ أراد مـحـاكـمــة الـذين سـعـوا فى

تنفيذها منع فاستقال .
ولـنــسـأل اآلن جـرائـد أوروبـا من فـرنـسـاويـة
ـسـاويـة  وغـيـرها  مـن هو ـانـيـة و وروسـيـة وأ
ــوعـز ? جتــنــبـاً عــلى نــغـمــات مــخـتــلــفـة ذلك ا
وبيـانات متباينـة أن إنكلترا هى احملركة وكل من
تــلك اجلــرائــد تــؤول * ســبب هــذا الـــتــحــريك
تأويالت جمة  ومعظـمها يتفق عـلى ما كتبناه
ـا هــو إهالك مــســئــلـة ســابــقــاً من أن الــسـبـب إ

مصر.
إذن  فإن صـدقنـا اجلرائـد والرأيـ العـام

فـى تـركــيـا ومــصــر وبـعـض الـســيـاســيــ الـذين
جـرت لــنـا مــداوالت مــعـهم فـى هـذا الــشـأن 
هراقـة والتى تُراق إلى اآلن كانت تبـعة الدمـاء ا
ظلومة دينة أم احلنان على الشعوب ا على أم ا

* الصحيح : تئول.
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أم الغيرة علـى الدولة العثمانية أم اإلصالح فى
مـصــر أم اخلـيــرات لـلــهـنــد بـريـطــانـيــا الـعــظـمى

الصديقة الصدوقة الكاسبة القنوعة .. ..
أكــان لــلـنــاس عــجــبـاً أن يــكــون فى الــدولـة
ـثـل هــذه الــدسـائـس وإمــكـان الــعــلــيـة مــتــسـع 
لـتنـفـيـذهـا ? . الريب أن الدولـة غـيـر مـبرأة من
ـتـشعـبـة واتـخـاذها عـدم الـتـفـاتـها إلى واليـتـهـا ا
ثل االنتقاض احلاضر انعة  فيها كل التدابير ا
قدار ولكن هذا ال يجعل على الدولة تبعة إال 
ما يـكـون من التـبـعة عـلى مـضروب بـأن يـسمح

لضاربه بالتمادى فى االعتداء واإلهانة.
ولــو أن رجــاالً أرســلــتــهـم الــدولــة الــعــلــيــة
خـفية فـحركوا أحقـاد الهنـود سراً  فانـتقضوا
على إنكلترا ولو كانتفاض األرمن على الدولة
اليوم  مـاذا كانت تـفعل إنكـلتـرا حينـئذ ? وأية
الــطـرق كــانت تــتـخــذهــا لـقــمع الــثـورة ? وهل
كــانت تــسـمح جلاللــة الـســلـطــان وهـو خــلـيــفـة
ـؤمنـ أن يـقول احلـنان احلـنان الـرسول وأمـير ا
ـسـلـم  واألمـان األمـان ألتـبـاعى فى عـلى ا
الــدين  ثـم هل كـانـت تـســتــطــيع قــمع الــثـورة
بـلحـظة عـ وإخمـاد األنفـاس بلـمعـة برق كـما
هى تشترط اليوم ذلك على الباب العالى اللَّهم
صـبراً  نـحن نعتـقد بـقضـائك وقدرك  ولكن
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يـــا ويل الـــضــعـــيف من الـــقـــوى والــشـــجى من
اخلــلى. ولـكن  مــاذا جـنت إنــكـلــتـرا من هـذا
ـــطــالب الــعـــمل الــعـــظــيـم كــله  أفـــازت فى ا
ــســتـر األرمــنــيــة ? . ذلك مــا يُـنــكــره عــلــيـهــا ا

غالدسـتــون وكـثــيـرون من أربــاب الـســيـاسـة 
وذلك مـا فعـلـنا له سـابقـاً  إذ قلـنا أن الـسلـطان
إذا أصرَّ عـلى اإلبـاء قيل له مـاذا تُـريد  فـقال:
كذا . فقيل  نعم وكرامة وهذا ما كنا نتمناه.
ـا شعرت إنـكلـترا بـعدم مـوافقـة السـفيرين و
الروسى والفرنـسوى  فاضطـرت إلى قبول ما
قــبـــلت به مـــدت يــداً  تــدعـــو بــهـــا الــواليــات

ـتـحـدة إلى نـصـرتـهـا وأخـرى فـيـهـا مـنـشـوراً  ا
ــا مــنــحـتم أوعــز به إلى األرمن أن ال تــرضــوا 
واســـتـــزيــــدوا  وإن لم تـــفـــلـــحـــوا  فـــادعـــوا
ـتــحـدة فـال نـخـال الــقـيــصـر. فــأمـا الـواليــات ا
مُـرســلــيــهـا كــانــوا فى مــكـان وزمــان أنــعم بـاالً

ـا كــانـوا فى الـبالد الـعـثـمـانـيـة  وأروح سـوقـاً 
وال نـظن أن أمـيـركـا تـقع فى حـبـائل إنـكـلـتـرا 
فـتـجيـبهـا إلى مـا ال تنـتـفع به إال األخيـرة ; وأما
األرمن فقـد أطـاعـوا اإلشارة وفـعـلـوا ما فـعـلوه

فى األستانة وغـيرها حتى دار الـقتل والطعن 
وجرت تـلك الـدماء كـلهـا  أفـتريـد إنـكلـترا أن
تـغسـل بهـا غـلـطـتـهـا الـسـيـاسـيـة أن ترى الـوقت
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سئلـة الشرقيـة  فالنصـر أو القبر مـوافقاً لفـتح ا
أم أى سـر هائل لـها فى ضمـير الـدهر . ولعـلها
ظنت وبعض الـظن إثم أن االستـجارة بالـقيصر

سيُجيب القيصر إليها من مجرد تأثر عواطفه 
وقبل أن يجيل نظـرة فى آفاق السيـاسة  ليعلم

أهو أم عدوته إنكلترا تستفيد من إجابته .
أمــا الــدولـة  فـال نـخــشى انــقــراضـهــا كــمـا
يتوَّهم ذلك الـبعض  ألن الدولة لم تعش إلى

اآلن إال زمــان االنـتــصـار وزمـان االنــحـطـاط 
وأمـا زمـان الـتـقـدم واإلقـبـال الـذى يـنـعم به كل
ــمـلــكـة ــلـكــة تُــطـالع تــاريـخــهـا  فــلم جتـزه ا
الـعثـمانيـة  وأملـنا وطيـد أنهـا تفتـتحه بـعد هذه
األزمـة الـشـديـدة التـى هى من قـبـيل الزالزل إن

أسقطت بيوتاً فال تدمر أقطاراً برمتها .
ـنح الــدولـة الــعـلــيـة الــقـوة ونـســأل الـلَّـه أن 
وسـداد الرأى  وأن يُـخـرجهـا من هذه الـورطة
ـة مــسـتـعـدة الســتـرداد مـكـانـهــا الـعـالى بـ سـا

الــدول بـحـسن الـسـيـاســة وحـكـمـة األحـكـام .
ـــنــعـــة وتـــعـــزيـــز اجلـــنــود فـــضـالً عن  زيـــادة ا

. الباسل
( مصرى عثمانى )
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نشرنا منـذ أيام مقالـة حتت عنوان ( التداخل
األجــنــبى واالخــتالل  كالهــمــا فـى شـؤون *
الدولة العليـة سابق ومسبوق )  بينا فيها كيف
صـارت احلـكـومــة الـتـركـيـة خــلـيـطـاً من أجـانب
ووطـنـيـ ومن أجـنـاس شـتى  حـتى صـار من
اخلــطـأ احملض أن تُـسـمى بـاحلــكـومـة الـتـركـيـة أو

العثمانية .
وقــد اطـــلــعــنـــا فى عــدد مــضـى من جــريــدة
«اإلچبسن هرالد » على رسالة ضافية بعثها لها
قـيـميـ فى األسـتانـة الـعلـية أحـد األمـريكـيـ ا

والـواقـفـ عـلى أحـوالـهـا اخلـبـيـرين بـأمـورها 
ؤيـد ألنـها فـرأينـا أن نُـتـرجمـهـا حلضـرات قـراء ا
منا به إجماالً بحث الذى أ ثابة تمدد لذلك ا

قالة اآلنفة الذكر . فى تلك ا
وها هى رسالة الكاتب األمريكى معربة :
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لـقـد حق لـلـتـرك أن يُـحـاسـبوا اآلن أنـفـسـهم
ـة التى عامـلوا بها األرمن  ـعاملـة القد على ا
فــإن سالطــ آل عــثــمــان مــنــذ أجــيـال مــضت
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يـرعـون بـعـنـايـة مـخصـوصـة هـذه الـطـائـفـة حتى
ـمـلـكة صـاروا فى الـوقت احلـاضـر أغـنى جتـار ا
وصنـاعها األكـثر تـقدماً  وكـانت أغلب البالد

مع عاصمتها تقع فى مخالبهم .
ومـع هـذا كــله  بــطـر األرمـن فـلم يــســد مـا
أحـرزوا جشـعـهم . ويظـهـر لى أنهم ال يـطـمئن
لـهم بال وال يـرتـاح لهـم جأش  حـتى تُـقوض
أركان احلـكـومة الـتى كـان أعظم خـطـأ لهـا أنـها

ربت ثعباناً قتاالً فى حجرها .
والوظـائف الـتى فى أيدى األرمن هى ذاتـها
ـستـعـمـلـة خلـيـانـة الـدولـة وتـدمـيـر بـناء اآلالت ا

سكينة . تلك احلكومة ا
فهـا هم الـتـرك  قد اعـتـرفـوا اآلن بخـطـئهم
اجلــسـيم  ولــكـنـهـم من جـهــة أخـرى يـرون أن
الوقت قـد فـات وعز تـدارك الفـائت باسـتعـمال

األدوية الفعالة .
© s —_«Ë ÊUDK « ®

والـذى يـتـصـفح الـتـاريخ يـجـد أن الـسـلـطان
احلـالى قد بالغ أكثر مـن كل سالط آل عثمان
فى مالطــفـة األرمن واإلحــسـان إلــيـهم  وهـو
دائـــمــاً كـــان يــعــتـــبــرهم مـن خُــلــصـــان رعــايــاه
وأحـقـهم بـالـثـقـة وأكـثـرهم اسـتـحـقـاقـاً لرعـايـته
نح الـفائقة وحمايـته  ولذلك أغدق علـيهم با
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وزيَّن صــــدورهم وأســـمــــاءهم بـــالــــنـــشـــانـــات
واأللـقـاب وخـصـهم بـاالمـتـيـازات الـعديـدة من
كـل صـــنف ونـــوع . وفـــضـالً عن ذلك  فـــإنه
عُهد إلـيهم فى مـعيته الـسنـية بالـوظائف التى ال
ن إمتـاز بـالثـقـة وتوفـرت فيه يلـيق إسـنادهـا إال 
شروط االسـتـقامـة واألمانـة اخلـالصـة  وعُرف
مـع ذلك بــالــدقـــة فى الــعــمـل  حــتى أن وزيــر

الية اخلاصـة بجاللة السلطان أرمنى اجلنس  ا
وهو ميكائيل باشا بوتقال .
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ـصـالح وفى كـافة من يـقـلب طـرفه فى كل ا
الـدواوين  يــجـد األرمن شــاغـلـ لــلـوظـائف
الــكــثـــيــرة الــعــدد وعــلـى اخلــصــوص يــجــدهم
همة التى يُـعوَّل عليها قابض على الوظـائف ا
ولـو لم تـكن من وظـائف الـظـهـور والـفـخـفـخـة

الفارغة .
فـمــثالً  نـرى فى نــظـارة احلـربــيـة أن رئـيس
قـلم اخملـابـرات األجـنـبـية أرمـنى وكـذلك رئـيس

اخملابرات األجنبية فى الطوبخانة أرمنى أيضاً 
ونرى فى نظارة العدلية أن واهانيس بك رئيس
مـحـكــمـة اسـتـئـنـاف إســتـانـبـول أرمـنى . فـضالً
عن أن لهم فى وظـائف النـيابـة العـمومـية عن
جاللــة الــســلــطــان وفى ( الــنــوتــاريـا ) وضــمن
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القضاة فى األستانة وفى الواليات وتوجد أهم
ــالــيـة فـى أيـدى األرمن الـوظــائف فـى نـظــارة ا
كــوظـيــفـتى رئـيـس قـلم الـتــرجـمـة ورئــيس قـلم
اخملـابـرات األجـنبـيـة كـلـتـاهـمـا فى يـد أرمـنى هو
ـصـالح بـدروس بك كــرسـتـدجــيـان . أمــا فى ا
ـالـيـة  فـهـنـاك أوهـانـيس بك الـتـابـعـة لــنـظـارة ا
مــنـاكـيـس فى وظـيــفـة الــنـائب الــعـمـومـى لـهـذه
الـــنــظـــارة وأوســوب بـك نــاظـــر الــضـــربــخـــانــة

السلطانية .
ونظارة النافـعة ( األشغال الـعمومية ) مألى
ـهــمـة الـتى بـاألرمن  ومن ضــمن الـوظــائف ا
يـشـغـلـونــهـا رئـاسـة أكـبـر أقـالمـهـا لـكـيـورك بك
بـاكاراد ورئـاسـة إدارة سكـك حديـد األنـاضول
آلرام مـــارجــوســيـــان بك  وتـــفــتــيـش عــمــوم
سكك حـديـد دمـشق الشـام فى يـد مـاميـجـونان

بك .
وفـــــضالً عـن ذلك  فـــــإن أكـــــثـــــر رؤســـــاء

الهندسة فى الواليات احملروسة من األرمن .
وإذا انـتـقــلـنـا إلى وزارة الــبـولـيـس  فـهـنـاك
أرتــ بـك خــانــدانـــيــان رئــيـس قــلم اجلــوازات
ومـيــجـرديـتـش بك تـوتـوجنــيـان مــفـتش الـوزارة
وفى أمــانـة الــشــهـر بــوهــار بك مــسـتــشــار أمـ

دينة رضوان باشا . ا
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صـالح فى األسـتـانة عـلى أننـا نـتـرك بقـيـة ا
لنـقـول كـلـمـة عـلى األرمن فى وزارة اخلـارجـية
همة فإنـنا لو أردنا استقراء كـافة الوظائف ولو ا

منـها التى يشـغلهـا األرمن فى األستانة الـعلية 
لء القار منها  ولكن القتضى ذلك ضمـناً 
حــسـبــنـا أن جــمــيع دواوين الـدولــة الــعـلــيـة فى
األستانة من ديـوان الصدارة العـظمى فى الباب
الـعـالى إلـى أصـغـر مـصلـحـة تـقـفـل أبـوابـهـا يوم
األحد من كل أسبوع  كمـا تقفلها يوم اجلمعة
ولم تـسن هـذه الـســنـة إال رعـايـة لألرمن الـذين

منهم أكثر موظفى هاته الدواوين .
‰Ëb « Èb  W Ëb « ¡UDÝË s —_« ®
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ال تخفى عـلى القـراء أهميـة وزارة اخلارجية
فى مـثل هـذه األوقـات الـصـعـبـة الـتى تـمر عـلى
الـدولـة الــعـلـيـة وخــصـوصـاً  ألن الـعــثـمـانـيـ

وسلـطانهم قد وجدوا أنفـسهم منذ ٢٥ سنة فى
راكز أمام الدول الغربية . أحرج ا

فـــاحــتــاج احلــال ألن يــتـــخــذوا من الــرجــال
األكــثـــر شــهــامـــة وهــمـــة وصــدقــاً فـى اخلــدمــة
وصـداقــة لـلـمـلـة  حـتى يـكـونـوا أمـام سـيـاسى
أوروبــا الــذين امــتــازوا بــاالحتــاد فــيــمــا بــيــنــهم

صالح أوطانهم أكفاء . واليقظة 
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وكـأن احلــكـومـة الــعـثـمــانـيـة رأت أن األرمن
ـقـدمـة وحـدهـم هم احلـائـزون لـتـلك الـشـروط ا

فاتـخذتهم الوسـطاء بيـنها وب األ األجـنبية 
فـــهــذا دولــتــلـــو أرتــ بــاشــا داديـــان مــســتــشــار
اخلـارجيـة الدائم . يـعتـبر الـوزير عـليه كل بـرهة
من الــزمـان كــمـا يـجـئ الـلـيـل والـنـهــار وهـو فى
مـكــانه كـأنـه كـتب ســجالً عـلـى الـوظــيـفـة أن ال

يفوتها .
وهـنـاك جـبـريـال بك نـوارد وجنـيـان مـسـتـشار
الـبـاب الـعـالى الـقانـونى  فـهـو احلـكم احلـقـيقى

عضالت السياسية الكبرى . فى كل ا
وهـــنــاك نـــيــشـــان بك رئـــيس أقالم اجلـــرائــد
ــنــشـورات األجــنــبـيــة ووكــيـله پــاپــازيـان بك وا
سـيـمــون  وهـنـاك رئــيس حـسـابــات اخلـارجـيـة
ـلل اخملـتـلـفة كـركـور هـيـدبـر بك ورئـيس أقالم ا
الـقاطنـة فى أراضى الدولـة العـلية أوهـان أفندى

وال يخفى ما لهذه الوظيفة من األهمية .
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نـشاة إلنـقاذ أرمـينـيا من أعـظم اللـجان األرمـنيـة ا
مخـالب أحكـام الـدولة الـعلـيـة نفـوذاً وسيـطرة  هى
والشكَ الـلــجـنـة الـتى مـقـرهــا مـديـنـة لـونـدره  وقـد
كـانت فـى مـبـدأ نـشــأتـهـا تُــسـمى بــالـشـركــة األرمـنـيـة
اإلنــكــلــيــزيــة  وقــد كــان إنــشــاء هــذه الــشــركــة فى
عــاصـمــة الــديــار اإلنـكــلــيــزيـة مــنــذ ١٣ ســنــة عـقب
ـقــاالت والـفــصـول الــتى نــشـرهــا كل من كــرابـيت ا
أغـوبيـان ومـيـغرادتس بـرتـقالـيـان  وهذا األخـيـر هو
الـذى شجـعه رئـيس مدرسـة هنت وان الـكـائنـة ببالد
ــديـنـة الــعـجم عـلـى إنـشـاء جــريـدة تُـســمى أرمـيــنـيـا 

مرسيليا .
وتـشَّكـلت بـعد ذلك جـمعـيـة فى لونـدره من اثنى
عـشـر عـضواً  فـانـتظـم فى سلك أعـضـائـها جـمـاعة
ــان وأربـاب من الــلـوردات وأعــضــاء مــجـلـس الـبــر
اجلـرائـد . ونـقول هـنـا  إن هـذه اجلمـعـيـة أو اللـجـنة
اإلنكليزية األرمـنية ليست فى احلقـيقة إال جلنة ثورية
إنـكــلـيـزيـة عــثـمـانـيــة  ألنـهـا حتـتــوى غـيـر األعـضـاء
األرمن مـــثـل شـــيـــراژيـــان وأغـــوبــــيـــان وبـــروســـالى
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ن اعتادوا وسيـواسلى وطومايان على عـديد عديد 
عــلى الـهــيــاج واالضـطــراب  ولــيـســوا فى شئ من
صـفـات األرمن ال من حـيـثـيـة اجلـنس وال من حـيـثـية
صـريـ الذين اسـتـأسرهم* األفـكـار ومنـهم بـعض ا
االحــتالل اإلنــكـلــيـزى بــقـيــود إحـســانـاته  ومــنـهم
بعض الـسوريـ  ونخص بالـذكر من هـؤالء سليم
فــارس الـذى أفـاض عــلى ســواحل الـشــام والـعـرب

ومـصر رسـائـله الـداعـية إلـى االضطـراب والـهـياج 
ـوظـفـ األتــراك الـذى ابـتـعـدوا عن ومـنـهـم بـعض ا
ا أوطـانهـم تنـصالً من العـقاب الـذى كـان ينـتظـرهم 
اجـتـرمـوه وارتـكـبـوه مـن الـذنـوب الـعـظـام  ومـنـهم
بعض الذين انـتسبوا إلى « احلـزب النيابى الـعثمانى »
وغيرهم من أخالط األرمن والـكريديـ والسوري

ـقـدونـيـ الـذين ال يُـعـرف لـهم أصل وال ديـانـة  وا
بل أجــنــاسـهـم وأديـانــهم االســتــعــداد لــغــرس بـذور
ــمــالك الــفــســاد ورفـع أعالم الــشــقــاق فى احــدى ا

احملروسة حتقيقاً للغايات النفسانية .
ونــذكـــر من اإلنــكـــلــيــز الـــذين شــدوا أزر هــؤالء

* الصحيح : استأثرهم .

ـســتـر األخالط وعـاونــوهم عــلى نـوال مــطــمـعــهم ا
ـسـتـر أتـكـ أمـ ـان ورئـيس جلـنـة األرمن اإلنــكـلـيـزيـة وا سـتـفـنـسـون أحــد أعـضـاء الـبـر

ـان ووكـيل احـدى الـوزرات فى وزارة ـسـتـر بـرايس أحـد أعـضـاء الـبـر صـنـدوق أضـنـة وا
ستر غالدستون  والـدوق درجل والدوق دى وستمنستر  واللورد روندل  واللورد ا
ــسـتـر ســيـتـول ــسـتـر شــفـون وا كـمـبــرلى «وزيـر خــارجـيــة إنـكـلــتـرا »  والــسـر هـاتــيـر وا
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ــسـتـر شــانـنغ وجــمـيع من والــسـرجــون كـيـنــافـاى وا
ـسـتـر سـتـ غـالدسـتون ـان وا أعـضـاء مـجـلس الـبـر
ـــســتــر مـــديــر مـــدرســة هــواردن والـــقس مــاكــول وا

ـــــــــــــــ كليفورد إلخ إلخ.
سـتر ـقـام ا وال حـاجة إلى إعـادة الـقول فـى هذا ا
ــــزمـن عــــلى ــــشـــــهــــور بــــحـــــقــــده ا غالدســـــتــــون ا
ــديـر األعــظم ـــــــــــــــــــــــ وضــغــنه لألتــراك هــو ا
لــلــحــركــة إال وأنه لـم يــدع فــرصــة تــفــوت بـدون أن
يُـجاهـر فيـها بـعدائه لـتلك الـدولة وحتـريض اجلمـهور
عــلى كــراهــتــهــا والــســعى فـى إبــادتــهــا  وقـد ازداد
العـنصر السياسى اإلنكلـيزى منذ سنوات فى اللجان
ـا تـغـلب هـذا الـعـنـصـر األرمـنـيـة حـتى أن أعـضـاءهـا 
علـيهم حـاولوا االنـفصـال جمـلة مـرات وشرعوا فى
تـشـكـيل جلـان أخـرى يـكـون أعـضـاؤهـا من الـعـنـصـر
األرمـنى الـبـحـت  ولـكـنـهم لـم يـسـتـطـيــعـوا الـعـمل
ـقـتـضى هـذه األمـيـال لـعـدم وجـود الـنـقـود الـكـافـيـة
لــديــهم  ولــكـــون الــدولــة اإلنــكــلــيــزيــة كــانت قــد
أحكمت روابـطهم بـاللـجنة  فـأصبح االنـفصام من
ــتــعــذرة وضــاع ســعــيــهم فى حض أغــلب األمــور ا
األرمن وذوى الـــيـــســـار مــنـــهـم عــلـى تـــعــضـــيـــدهم

ومساعدتهم سُدى .
وبـاجلمـلـة  فـإن تلك الـلـجـان الغـيـر مـتجـانـسة *
الـتــركـيـة هى الــتى مألت أرجـاء أروبــا فى الـسـنـوات
ـعاديـة لـتركـيا  وهى األخيـرة بـالنـشـرات واجلرائـد ا



∂¥¥

التى أنـشـأت فى سنـة ١٨٩٢ جـريدة «تـركيـا احلرة»
قصود وجعلت لسان حال احلزب النيابى العثمانى ا
به أحكام نـظامنـامة سـنة ١٨٧٦ التى أوقـعت خيبـتها
الـدولـة الـبـريطـانـيـة فـى التـحـسـر والـنـدم وهى الـتى
يـلـقى مـنـها الـكـاتب الـشهـيـر سـلـيم فارس الـكـتـابات
الثـورية عـلى اآلفاق الشـرقيـة لتـحريض الـعرب على
األتـــراك وإحــداث الـــتــنــازع فـى مــســـئــلــة * اخلالفــة
آرب اإلكليز الذين واقعة  سئلـة ا العـثمانية وهى ا
يـودون من صــمـيـم أفـئــدتـهم فـك الـرابــطـة الــتى بـ

مصـر والـدولـة الـعـلـيـة  وجعـل مديـنـة الـقـاهـرة مـقر
خالفـة تكـون طـوع إرادتهم حتـت سيـطـرتهم . وهى
التى أنشأت جريدة تصـدر باللغة العربية واإلنكليزية
حتت عنـوان «حريت» مديرها شـخص اسمه جوانبير

شـهـــورة  وجريـــدة أخـــرى تُدعـى « ويُحـررهـا سلـيم فـارس كى يُـوضح فيـهـــا آراءه ا
ـشيـر» تـظـهـر فى اإلسـكـنـدرية بـالـلـغـتـ العـربـيـة واإلنـكـلـيزيـة بـتـحـريـر شـخص يُـقال له ا
صريـ على مثالب الدولة العـليا ومعائبها سركيس  والغرض من هـذه اجلريدة إيقاف ا
بكـيـفـيـة تدعـوهم إلى احـتـقـارهـا واالزدراء بهـا. هـذا عـدا جـملـة جـرائـد شـديدة الـلـهـجة

سريعة الزوال كالفقاقيع ال تكاد تظهر حتى تخفى .
ؤكد أن تقف اللجنة اإلنكليـزية األرمنية عند حد التظاهر وكان من احملتـمل  بل من ا
ـدى لـو لـم جتـد فى الـلـجـنـة الـعـمـلـيـة بـآرائـهـا واجملـاهـرة بـأفــكـارهـا وتـلـبث كـذلك طـول ا
شهورة بأميـالها الثورية ساعداً قوياً ـــــــــــــــــ على تنفيذ تلك سماة هنتشاك ا التنفـيذية ا

األفكار وإخراجها من حيز الوهم إلى عالم احلقيقة .
البقية تأتى

* الصحيح : مسألة.
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إذا أنت أكرمت الكر ملكته 
وإن أنت أكرمت اللئيم تمراد 

فوضع الغدا في موضع السيف فى الغال 
يضر كوضع السيف فى موضع الندا
عـــامـــلت الـــدولـــة الـــعـــلــيـــة عُـــصـــاة األرمن بـــالـــرفق
واإلحــســان فـــمــا كــان جـــزاء ذلك اإلحــســـان مــنــهم إال
ــا عــلـــمــوا أن الــدولـــة مــنــحـــتــهم من الــكـــفــران ألنــهـم 
االمـتيـازات ما لم يـكن يخـطر بـالبـال ظنواأن ذلـك الكرم
ـ أن قوة جنيـتها معدة ا هـو من قبيل الضـعف غير عا إ
فى كل زمـان ومـكـان لـكــبح جـمـاح كل من يـتـجـرأ عـلى
معـاندتها فنشطوا من مـذياك اخلمواء وجتمهروا فى النقط
احلــصـيـنــة من بالدهم وشـقــوا عـصـا الــطـاعـة وتــظـاهـروا
بالـعصيـان وصاروا يعـبثون فـى البالد  ويفـتكوا بـاجلنود
ـسـاجـد ـظـفـرة ورجـال احلــكـومـة  ويـهـجـمــون عـلى ا ا
ــعــابـد بــاجلـوامع ويــحـرقــون الـقــرى ويـنــهـبــون أمـوال وا
ــسـلـمـ  األمـر الـذى أوقع الــدهـشـة فى أعـ الـنـاس ا
وجـعلـهم أن يـحـمـلـوا تـظـاهـرات األرمن بـهـذا الـعـصـيان
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ــا دريـجـاللـة عــلى أمــور ال تــلــبث أن تُــظــهــر لـلــعــيــان و
ـا أجراه أواليك الطـغاة والفـجور أمر الـسلطـان األعظم 
ا كانت القوة أيده الله بتأديبـهم وكبح جماحهم ولـكدر 
ـعاقبة العصاة وإطفاء نيران اجلنديـة فى أرمينيا غير كافية 
الــثـوره قـد أمــرت الـدولـة بــجـمع أربــعـ ألـفــاً من جـنـود
الــرديف  وضـمــتــهـا إلى الــفـرقــة اجلــنـديــة الـضــاربـة فى
سألـة األرمنية حتولت إلى هيئة أرميـنيا ألنه تب اآلن أن ا
جديـدة ولبـست ثوبـاً غيـر ثوبـها األول ; إذ ظـهر أن لدى
هـمات مـا يُمـكنهم الـعصـاة من البنـادق احلديـثة الـطرز وا
من الفتك بالقـوات اجلندية  وعدا عز ذلك فقد تأكد أن
بينـهم رجاالً أشـداً لهم معـرفة بـأصول احلرب  ولـعلهم
ـــتــزيـــ بـــزى األرمن ألن لألرمن من ضـــبـــاط الــروس ا
عالقات عظيمة مع الروسية  ويوجد منهم فى جنديتها
جــمــلــة ضـــبــاط وقــواد من أحــسن رجــال هــذا  الــعــصــر
ــــــــــــــــــــ مــنـهم جنل الــقـايـد مـالــكـوڤ الـشــهـيـر الـذى
يعـتبر من أفـضل قواد الروس  فـإذا أعارت الدولـة لهذه
ا الـثورة اجلـديـدة جانب األهـمـية ال تُالم ألن تـقـاعسـهـا 
طامع الـعُصاة وعنـدنا أن جمع أربع سيـجعلها عُـرضة 

ألفـاً من جنود الـرديف غير كـاف ألن تظاهـر األرمن بهذا
العـصـيـان بـعـد أن تـكـرَّمت الذات الـشَّـاهـانـيـة عـليـهم من
ـا لم يكن باحلـسبان  يـعتبـر من قبل قولهم أن إحـسانها 
وراء األكـــمــة مـــا وراهــا الســـيــمــا فـــإن عــدد الـــعُــصــاة
الضارب اآلن فى جبل زيتون يزيد عن ثالث ألفاً كلهم
مــدجــجــ فــأفــضل * األســلـــحــة وأجـــودهــا. واجلـــنــيه
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اإلنـكـلـيـزى مـتـوفـر بـ يـديـهم  يـلـعـبـون به كـمـا يـلـعب
سألة مـركبة يُراد به الطـفل فى الداحة فمن هـنا يُعـلم أن ا
الوصول على غير نقطة وأن األصابع اإلنكليزية مازالت
تـلـعب فى أوتار الـنـغـمة األرمـنـيـة وال تخـالـهـا تتـركـها إال
بـعـد أن تــضـرب عــلى طـنـبــورهـا دوراً مــهـمـاً يــبـتـدى من
القرار  ويـنتهى إلـى األوج ـــــــــــــــــ الروسيـة مترصدة
وقـوع االرتـباك فـى تلك الـبالد لـتـقـتـضى عـلـيهـا بـخـيـلـها
ورجــلـهــا فــإذا أشـهــرت الـدولــة من اآلن سـيــفـهــا عـلى
الـعُــصـاة وعـاقــبـتـهـم  تـكـون بــهـذا وفـرت عــنـهـا أتــعـابـاً
عـظيـمة وخلـصت األناضـول من مطـامع الروس الذين
إذا مــا رأوا الــقـوات الــعــثـمــانـيــة مــتـوفــرة فى تــلك الـبالد

طامع . ضربوا عما يختلج فى أفئدتهم من ا
أمـا احلـالـة فى األسـتـانـة الـعــلـيـة فـقـد حتـسـنت والـبـاب
الــعــالى بــات مــرتــاحــاً من مــفــاســد الــقــوم الــذيـن كــانـوا
يُحاولون إشعال نيـران الثورة األهلية فى الـبالد العثمانية

واألرمن الـذين أُلقى عـليـهم الـقبض ألسـباب سـياسـية 
قـد صـدر اإلفراج عـنـهم وبـات أرمن  األسـتانـة بـعد ذلك
الهياج فى سكون . أما احلزب التركى الطالب اإلصالح
فــهـذا لم يـكن لـه أثـر وهـو اسم بــدون جـسم  ألن لـيس
فى األســتـــانــة إال بــعـض رجــال يُــعــدون عـــلى األصــابع
يُحاولون قـلب الهيئة احلـاضرة وتأليف حكـومة دستورية
ـــعــارف  يـــعــلم أن حـــال كــون كـل من اشــتـم رايــحــة ا
األحـكـام الدسـتـوريـة ال تـصلُّح فى بـالد كبالدونـا مـؤلَّـفة
ــؤســســة من شـــعــوب وأجــيــال شــتـى  وأن األحــكــام ا
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وافقة لراحة ورفاهية اآلهل . وفضالً ا هى ا للسلطة إ
ـسـنونـة تُـغـنى عـن سواهـا من عن ذلك  فـإن الـقـوانـ ا
الـنظـامـات والقـوان ألنـهـا مبـنيـة عـلى أساس من الـعدل
ـمارقون بعد دققـون يُعاملون ا واحلرية فيـكف هؤالء ا
اآلن عن هــذا الـهــيــجـان?  ويــتــركـوا رجــال الــدولـة أن
ا فـيه الـصـالح لألمـة والـوطن  وإال لـكـانوا من يـسـعـوا 
ألـد أعداء األمـة ألن الـبـالد خصـوصـاً فى هـذه األيـام فى
حـاجة إلى الـراحة والـسكـون  وهى فى غنى عن تـبجح
تفـلسف الـذين لم يتقلَّـدوا األجانب إال بالبذاءة هؤالء ا

ـلك  والـتـحــامل عـلى حـكـامـهم  ولــكن يـد الـلَّه مع ا
وهو سـبحـانه وتعـالى بعـينه ألجل يـخلص األمـة من هذا

االرتباك .
ـالـية الـتى طـرأت أخيـراً عـلى خزيـنة أما االرتـبـاكات ا
الدولة فـإنها سحـابة صيف ال تلـبث أن تنقشع  ومن ثم
ا اليـة موقتاً إ ـوجبة للقـلق  ألن ارتباك ا ليثت األمور ا
هــو من قـبـيـل احلـوادث الـتـى حتـدث فى كل آن واخلــزيـنـة
اخلاصـة مألى بالـذهب الوهـاج  فما مـن موجب لـلقلق
ــذكــورة من األمــوال مـا واالرتــبــاك  ألن فى اخلــزيـنــة ا
يـقـوم بـنفـقـة ملـيـون من اجلـنود مـدة ثالث سـنـوات  فإذا
مـست احلـاجـة لـتـجنـيـد اجلـنـود وتـعـبـئـهـا أصـدرت الذات
الـشَّـاهـانـيـة أمـرها الـعـالى الـكـر بـفـتح خـزايـنـهـا وصرف
األموال الالزمـة  وقد قدر بعضهم غـنى اخلزينة اخلاصة
ـايـة وخمـسـ مـليـون جـنيه وغـيـرهم بـثالثمـانـية مـلـيون
جــنــيه  وال يــخـفـى أن ثـروة كــهــذه يــعـز عــلى إنــكــلــتـرا
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وفرانسا إيجادها .
ة ويحـميها بـعنايته فـاللَّه نسأل أن يـحفظ الذات الـكر

الصمدانية رحمة للعباد وسنداً للبالد .
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لم تكن اسـتقـالة كـامل باشـا الصـدر خلالف جرى فـيما
ـسألـة األرمـنـية بـينه وبـ جاللـة الـسـلطـان األعـظم عـلى ا
كـمـا زعـمت بـعض اجلـرايـد  بـل حلـكـمة سـيـاسـيـة قـضت
قـام العالى الـرفيع وقـبوله منـصباً أدنى بانـسحابه من هـذا ا
ا يـؤكد لـلـمأل شهـامة مـنه  وهـو والية حـلب . وهـذا  
ـا كـانـت واليـة حـلب فى الـرجل وصــدق وطـنـيــته  ألنه 
هـذه األيـام من أهم الــواليـات  وذلك بـالـنـظــر لـلـمـسـألـة
األرمنية وكان وجود والٍ فـيها ككامل باشـا من مقتضيات
ــســألـة ــســاعــدة حلل ا ــصــريــة والــوســائل ا الــســيــاســيــة ا
األرمـنيـة. رأى جاللة الـسلـطان األعـظم أن وجود أبـهتـلو
ـا يُسـاعـد على دولـتلـو كـامل بـاشا فى حـلب بـهذه األيـام 
ــشــاكل األرمــنــيــة وبث روح ســرعــة الــوصــول إلى حل ا
الــراحه فى تــلك األنــحــاء  فــأوعــز إلى الــرجل الــوطــنى
بـالذهـاب إلى حلب  فلـم يكن اجلواب مـنه إال االستـقالة
من الـصـدارة وقـبـول واليـة حـلب فـعـظم مـقـامه فـى ع

جاللـة الـسـلـطـان الـذى تـأكـد لـديه أن لـيس بـ رجـاله من
رجل يُضـاهى كامل باشا بالنبـالة والرزانة وأصالة الرأى 
ــمــلــكــة حق ألنه الــرجـل الــوحــيــد الــعــارف فـى أحــوال ا
عـرفـانــهـا  وقـد تـقـلب فى جـمــلـة مـنـاصب فى الـواليـات
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الـعــثـمـانـيــة وتـولى من جـمـلــتـهـا واليـة حــلب مـدة طـويـلـة
فــأجـرى فـيــهـا من اإلصالحــات مـا جـعـل أهـالى حـلب أن
يبـصـموا اسـمه عـلى صفـحـات صدورهم ويُـكـرروا ذكراه
فى منـاديـهم  بل يتـنـافسـون باإلصالحـات الـعظـيمـة التى

جرت فى أيام توليته واليتهم .
ـآثـر ـا أجـراه من ا ـام  أمـا الـصــدر اجلـديـد فـلـيس لـنــا إ
السالفة حتى نـذكرها له  لكن صوت اجلمـهور يثنى عليه

ـبرورة  أثـورة وإجرآته ا ثـناءً عـطـراً ويشـكر من أعـمـاله ا
فـعسى يـكـون هـذا الصـوت من األصـوات التـى يُسـمع لـها
صدى  فـيُرينـا الرجل فى عهـد وزارته ما يسـر منه اخلاطر
مـالك احملروسـة سمـوم تلك ويقـرر به النـاظر وتـزول من ا
الـــقالقـل والــفـــ الـــتى دســـهـــا األغــراب فـى عــروق أهل
الـوطن . حـتى صـاروا كـأعـدا ألـداء يتـنـافـرون ويـتـقـاتـلون
ا تؤول * إليه غير مُـراع احلـرمة الـوطنيـة  وال فاكـرين 
الـهـيـئـة االجتـمـاعـيـة  فـاللَّـه نسـأل أن يُـلـهـمـهم إلى مـا فيه

ستقيم . اخلير العميم ويهديهم الصراط ا

* الصحيح : تئول.
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* الصحيح : وارداً.
** الصحيح : مسألة .
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نـأتى هنـا على مـلخص الـكتـاب اخلصوصى
الــذى أشــرنــا إلــيه أمس واراداً * من األســتــانــة

العلية.
قـال الكـاتب : إنه ال يوجـد عنـدنا اآلن شئ
جـــديــــد ســـوى مـــســـئـــلـــة ** قـــبـــول الالئـــحـــة
اإلصالحية الـتى  االتفـاق علـيهـا ب الـسفراء
الثالثة وفخامة الصدر األعظم كامل باشا ; إذ

هى حديث الناس عندنا .
ــســلــمــ إن ويــقــول جــمــيع الــعــقالء من ا
الـواجب عـلى الـبـاب الـعـالى تنـفـيـذهـا كـما هى
حــتى يــطــرد من مــوظـفـى األرمن فى حــكــومـة
ـقـررة لهم الـبالد األرمنـيـة الزائـد عـلى النـسـبة ا
فى الالئـحـة اجلــديـدة . وكـأن أوروبـا أخـطـأت
فى اقتـراح ما اقـترحـته ظنـاً منـها أن األرمن غـير

حائزين على حقوقهم النسبية فى الوظائف .
ــســئــلــة الــبــالــغــة حــد اخلــطــارة فى ولــكن ا
األهـمـيـة هى اشـتـراط نـزع الـسالح من األكـراد
مع الـعـلم بـأن هؤالء ال يـقـبـلون انـتـزاع السالح
مـن أيــديــهم  ولــو فـــاضت أرواحــهم من بــ

جنوبهم .
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واألهالى اعتبرت هذا الشرط إهانة لألمة 
وعلى اخلصـوص ألن األكراد لم يحصل منهم
شئ يُالمـون عليه ; إذ األرمن لم يتـركوا سبيل
عـــدوان عـــلــــيـــهم إال ســـلــــكـــوه وهـــا هم اآلن
ــسـاجـد يُـهــاجـمـونــهم ( وهم األضـعف ) فى ا
ويــقــتــلـونــهم فى الــغــفالت حــتى يــســتــفـزوهم
عليهم  وتشيع الـشركات التلغرافية التى كلها
فى أيـدى أنصـار األرمن مـا حتب أن يشـيع على

سلم . الدولة العلية وا
ولـــقـــد نــــتج اآلن عن هــــذه احلـــوادث وعن
ا فـيها شـرط انتـزاع السالح من قبـول الالئحـة 
األكراد كثرة القيل والقال والوشايات والنمائم
وجـلب زيــد لالسـتــنـطـاق وإبــعـاد عــمـرو حـتى

صار الناس فى قلق وانزعاج .
وزاد الــطــ بــلــة إقـفــال الــبــورصـة الــكــلــيـة
لسـقوط األوراق سـقوطـاً فاحـشاً وانـعدام الـثقة
من الــعـــمالء وإفالس كـــثــيـــر من كـــبــار جتــار
األرمن الـذين بـذلـوا كل مـا فـى وسـعهـم لـزيادة
ــديــنــة  حــتى اشــمـأزت ــالى فى ا االرتــبــاك ا
مـنـهم نـفـوس اإلفــرجن  وأنـكـروا عـلـيـهم سـوء

القصد إلى هذا احلد .
ومن احلـوادث الـتى استـلـفتت األنـظار  إنه
فى أوائـل هــــذا الـــشــــهــــر حــــدث فى مــــدرســـة
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(شـنــجل كـوى ) احلــربـيـة االبــتـدائــيـة أن بـعض
لة ) بدالً من التالمـذة صاحوا قائلـ ( لتعش ا
ـألــوف ( يـعـيـش أفـنــديـنـا )  فــقُـبض الـدعــاء ا
عـليـهم واسـتـنـطـقـوا  ثم بُعـث بهم إلـى حبس
الطـوبـخانـة العـامـرة . وكثـيراً مـا يـحصل أمـثال
ذلـك من األمـور الــتى ال طــائل حتــتـهــا وتــكـون
بتجسـيمها حـوادث ذات بال ; إذ يُقال اآلن إن
ـكــتب احلــربى الــسـلــطــانى يـلــفــظـون تالمــذة ا
بـألـفــاظ تـؤخـذ عـلـيـهم  وكــأنه لـلـحـذر مـنـهم
وجـهت اإلنعـامات والـترقـيات إلى أسـاتذة هذا

كتب وضباطه استجالباً ألميالهم . ا
واخلالصـة  إن الــرأى الــعـام فـى األسـتــانـة
العـليـة صـار يحـكم بـوجوب اسـتـدعاء مـجلس
بعوثان  ألنه يكون خير عضد جلاللة موالنا ا
الـسـلـطـان فى مـقـاومـة الـتحـامل األوربـى الذى
ظهر أخيـراً وعلى اخلصوص ألن هـذا التحامل
يـسـتجـمع اآلن حـول جاللـته قـلـوب األمـة شـيأ
فـشيأ * حـتى قال كـبار الـعقالء : إن جاللـته قد
اكتسب من أمـيال األمة بـعد إنفـاق أوروبا عليه
فـى األسـبــوع األخـيــر أضـعــاف مـا اكــتـسب فى
ـاضيـة  فـلو اسـتدعى فى الثـمـانيـة عشـر سـنة ا
ـبعـوثـان» لوجـد مـنه قوة هذه احلـالـة «مجـلس ا
عــظــيــمــة حتــتــرمــهــا أوروبــا أو تـخــشـى عــاقــبـة

مصادمتها .
* الصحيح : شيئاً فشيئاً.
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ونقـل الكـاتب رأيـاً ألحـد كـبـار رجـال الـدولة
العلية منهم بأنه من حزب األحرار يقول فيه :

إن الفكـرة الشـيطانـية الـوحيـدة التى دُبرت فى
الئـحـة اإلصالحـات األرمـنـيـة مـضـرة بـالـدولـة 
وموجـبة لـتـقويض أركـانـها  لـو حـصل التـشبث
فـى تـنـفـيـذهـا بـالـدقــة  هى مـسـئـلـة اشـتـراط نـزع
السالح من األكراد  وهى فى مصلحة  الروسيا
فى الوجهة السياسية أكثر من كل دولة أوروبية
فعـلى جاللـة الـسـلطـان األعـظم أن يـتالفى خـطر

بعوثان اهـ . ستقبل باستدعاء مجلس ا ا

…—u

اليحة اإلصالحات األرمنية طبقاً لألصل :
أوالً ـ إقـامــة مـسـتـشـار مـسـيـحى لـلـمـعـتـمـد الـسـلـطـانى

كلف بإجراء اإلصالحات . ا
٢ ـ صـيـرورة جمـيع النـقـاط التى يـأهـلهـا األرمن والية

سلم . واحدة وتسمية مستشار مسيحى حلضرة واليها ا
٣ ـ تأسـيس إدارة للمـراقبـة والتفـتيش تـتع أعـضاؤها
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. * الصحيح : مسلم
بينة. ** الصحيح : ا

بإرادة سنية .
٤ ـ تـشـكــيل مـجـلس إدارى لـلــواليـة يُـؤلف من أربـعـة
ـسـيـحـيـ  يـكـون حتت أعـضـاء مـسـلـمـ ومـثـلـهم من ا

رياسة الوالى .
٥ ـ تـعـيـ مـفـتش عـمـومى لـدوائـر الـعـدلـيـة واإلدرات

سلم  ويتخد له معيناً أرمنيا . الية من ا ا
٦ ـ نـــصب مـــجـــلـس جـــنـــائى مـــخــــتـــلط بـــ إسالم*

ومسيحي حتت رياسة مسلم .
٧ ـ تــعــيـ الــچــنـدرمــة والــبـولــيس من بــ مــسـلــمـ

ومـسـيـحـيــ عـلى نـسـبـة عـدد األهـالى  ويـكـون مـعـاون
حكمدار البوليس مسيحياً .

ــسـيــحــيــ الــذيـن يــتــقــلّـدون ــأمــوريـن ا ٨ ـ جــمــيع ا
ــبــنــيــة ** يــجب أن يــكـــونــوا من الــرعــايــا الــوظـــائف ا

. العثماني
٩ ـ تـخَّـول حـقـوق انـتخـاب أعـضـاء الـبـلـديـة ومـجلس
اإلدارة واحملــاكم الــتــجــاريــة لألهــالى حــســبــمــا هــو جـار

بواليات أقرية ومتصرفية جبل لبنان .
١٠ ـ إبـطــال الــتـزام األعــشـار واألداءات  وتــكــلـيف

مأمورى احلكومة باستخالصها .
١١ ـ إصدار العفو عن مسجونى األرمن السياسي .
١٢ ـ جتــريـد األكــراد من الــسالح  وتـعــيـ األراضى

رعى . الالزمة لهم لإلقامة وا
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١٣ ـ وجـوب تــعـويض مـالى لـلـمـصـابـ فى احلـوادث
األخيرة من أهالى موش وصمسون .

١٤ ـ تــخـــصــيـص جــزء مـن مــحـــصــوالت الـــواليــات
األرمنية لإلصالحات البلدية .

ـيريـة ونزع ١٥ ـ إحـداث إدارة الستـخالص األموال ا
عاليم من يد الضابطة والچندرمة . استخالص ا

١٦ ـ جـميع مـحاصـيل الواليـات األرمنـية ومـدخراتـها
تُـعـرض عــلى مـجـلس اإلدارة األهــلى الـقـائم مــقـام جلـنـة
ــيـزانــيـة  وهــو يُـقـرر صــرف األمـوال  ويُــعـرض ذلك ا
بـعــدئـذ عــلى مـقــام الـصــدارة الـعــظـمى لــلـمــوافـقـة عــلـيه

وصدور اإلرادة السنية بتنفيذه .
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إن من أمـعن النـظر فى األحـوال احلاضـرة  ونظـر بع
الـتـأمـل الـصـائب إلـى صـروف الـشـؤن * الـراهــنـة  ووجَّه
فـكـره اخلالى مـن الغـرض إلى الـشـراك الـتى مدت أطـنـابـها
فـــئــات الـــدســائـس  ووطــدت أوتـــارهــا أيـــدى الــتالعب
وعـوامل الفـ اخلـفيـة  ورنا بـالتـفاته الـسديـد إلى صروح
طامع  ودندن األوهام الشامـخة التى شاد بـنيانها خـيال ا
اً بـها صـوت الـبهـتان فى آفـاق األبـاطيل ال يـرتاب فى متـر
ا أن من عمـدوا إلى تشـحيذ األذهـان وتخديش األسـماع 
ــثـالب تــنـفـيــراً لـلــنـفـوس ــطـاعن وا ـقــوا  ولـفــقـوا من ا
وتشـويـشـاً للـخـواطـر عن جانب الـدولـة الـعلـيـة والـسلـطـنة
الـسـنـيـة  قـد خــبـثت ضـمـائـرهم بـسـوء مـا أكـنت وسـاءت
مـــقــاصـــدهـم بــخـــبث مـــا أضـــمـــرت وزيَّن لـــهم الـــضالل
أهــواءهم  فـأعـمـاهم عن إدراك الــصـواب وحـبب إلـيـهم
ا يصدر العمى على الـهدى  فأصبحـوا غير مستـشعرين 
ـتـأمـلـون اخلـبـيرون ـنـصـفـون وا ـا عـدَّه الـنـاقـدون ا عـنـهم 
ــدنـيـة ــرآهـا ا وصــمـة شـنــعـاء وخــطـة شـوهــاء  تـقــشـعـر 
وتـشمئـز اإلنسـانية من نـسبـة القـائم بـها إلـيها وتـستـنكر

ة بشاعتها الفاحشة وشناعتها الفاضحة . دارك القو ا
اسـتـهـام رهط اإلفك والـبـهـتـان . وتـفـانى أشـيـاع الزور
ا استرسلوا قال . و ا أدمجـوا وأطنبوا فى ا والعدوان . 
ا ظنوه يجعل على األبصار فيه من سفاسف األقـوال . و
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ـفـاسد . ـقـاصـد . وتـوارى شـنـائع ا غـشـاوة تـسـتـر سـوء ا
فاسـتطـردوا من صيغ الـتحـقير . واسـتجـمعـوا من أساليب
الــتــنـكــيــر . مــا وصل إلــيه اجــتــهــادهم . وأغــراهم عــلـيه

عنادهم .
فـصـاروا يـستـمـيـلون األسـمـاع . فى األنـدية والـبـقاع .
بأفان االفتـراء واالبتداع . وبراعة االبـتكار واالختراع .
ـالـكـهـا اعـتـسـافاً عـلـى الشـعب بـأن لـلـعـثـمـانـيـة فى بـعض 
صـنفات األرمـنى . وانتحـلوا له من األلـقاب والنـعوت وا
والـتـواريخ ما مالء * به صدور ذاك الـشـعب شغـبـا وحمـية

جاهلية .
واســتَّـــرقــوا أعـــنــتـه الســتـــراق الــســـمع عـن رغــائـــبــهم
اخلــصـوصـيـة . وجتـاوز الـشـطط بــأنـصـار وأعـوان الـتـغـريـر
ـــكــانـــتــهم فـى شــعـــبــهم . فـــقــام واإلضالل حـــد الالئق 
خـطبـاؤهم يتـخبـطون عـلى منـابر الـوقاحـة بألـفاظ الـسباب
وانتهـاك شعائر اآلداب  ظـان أن عجرفـة القول وفحش
ـنطق تـخفض من كـرامة وإجالل اجلـامعـة العـثمـانية . أو ا
تـقـطع أوصـال الـشـعـوب الـالئـذة بـحـمى اخلالفـة الـكـبـرى

اإلسالمية .
ــا كـان اسـتـصـراخــهم واسـتـرعـاؤهم واســتـنـهـاضـهم و
حـنــان الـطـبــاع إلى الـشـعـب األرمـنى الـذى ال جتــمـعـهم به
رابطة قومية . وال صلـة تابعية وال عاطفـة جنسية ال يخلو
ـفـكريـن بأنـه ألمر مـا جـدع قـصـيـر أنـفه  قـاموا من جـزم ا
يدلـسون على مـن ظنوا لـوساوسـهم لديه سبـيالً بأن حـمية
األتراك الدينية أذاقت ذاك الشعب نكاالً وسامته خسفاً .

* الصحيح : مأل.
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فـتسلـحوا بـإيهام الـنجدة الـدينـية  والتـماس االستـغاثة
ــعــونـــة الــفــئــة األرمــيــنـــيــة . ومن أجل ذلك ــســيـــحــيــة  ا
اســتــفـــســحــوا مـــجــال األقــاويـل . واســتــوســـعــوا مــيــدان
ـبالـغات األضـاليـل . ورحبت صـحف التـرهات . بـنـشر ا
واخلــزعـــبالت . ســالـــكــة مــنـــهــاج الــتـــهــويل . تـــرويــجــاً
ـن لم يدرِ احلقائـق أن هنالك ناراً لألباطيل. بـحيث خُيل 
ذات لــهب . وإن الـهـيـأة الـتـى يـقـدحـون فـيــهـا هى حـمـالـة

احلطب .
ــسـتـمـنـحـة ــمـلـوءة إرجـافـاً ا وإذ كـان رنـ الـصـحف ا
ألولــئك اخلـــونــة إشـــفــاقـــاً وإســعــافـــاً . ال يــكـــفى لألخــذ
بـناصـرهم والـتـصـديق بـظـاهر تـظـاهـرهم . فـقـد ولَّدوا من
خالل احلــوادث وأسـتـار احلـيـل مـا سـمـوه مــذابح سـاسـون
وأضـرابـها ونـسـبـوا إلى األتـراك واألكـراد . اقـتـراف اآلثام
والــفـــســـاد . ومع ثـــبــوت تـــزيى األشـــقــيـــاء . بـــأزيــاء من
يـتــعـمـدون عــلـيــهم هـذا االفــتـراء ومع وضــوح أن مـحض
ــبــالـغــات . ال يُــبـلــغــهم الـغــايــات . ومع تــداخل بـعض ا
ا ال يبرىء لهم ذمـة . وال يدفع عنهم عار هذه القـناصل 
ـفـسـدين . إخـافـة الطـريق وقـطع الـوصـمـة . ومع تـعـمـد ا
الذ الوحيد ارين ومع كون إنكلتره ليست ا السبيل على ا
ـسيحـية . بل لسـائر أوروبا حق للـدفاع والذود عن األ ا
االشتراك فى ذلك متى كانت الـنسب ثابتة حـقيقية . رأت
كـابر وإظهـار احلقـائق اإلقرار عـلى تأليف الدولة إلجلـام ا
جلنة من سـفراء الدول الثالث . إنـكلتره الـتى تُدندن دائماً
ـصافاتـنا ومـواالتنـا (واحلوادث تـأبى التـصديق بـ القول
ـرضـاتـنا والـعـمل) وروسـيـا الـتى ال غـايـة لـهـا فى الـتـشـبـع 
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وفرنـسـا الـتى إن لم تـرضَ الهـرج ال تـغـفـر لنـا خـطـأ . وقد
ـزعوم فظائع تولت هذه الـلجنـة الدوليـة مأموريـة حتقيـقها 
األرمــيـنـيـة وحـوادث سـاســون . ومـا عـادت إلى األسـتـانـة
العلية حتى تنـاقلت عنها التلـغرافات روايات شتى وتفاءل
بــهـا الــنــاقـلــون كل كــمــا يـشــتــهى إلى أن حــصـحص احلق
بـالـغات وأعلـنـوا رسـميـاً عـدم خـلو تـلك الـتـبلـغـيات مـن ا

زيدة . ا
فـــأخــذت الـــعــزة بــاإلثـم نــفــوس الــــمُــصــريـن عــلــيه .
واســتــأنــفــوا كــرة اإليــهــام وإغــارات الــتــهــديــد  وتــوالى
انــقـضــاض شـهــبـهـم تـمــهـيــداً ألربـهم إلـى أن رست سـفن
خــدائــعـــهم عــلـى جــودى اجملـــاهــرة بــالـــنــذر واســـتــخــدام
الـــتــلـــغـــرافــات فـى نــشـــر اإلرجــافـــات اســتـــجالبـــاً الجتــاه

االحساس العام إلى ما يُسفر عنه رفع الستار فى مرسح 
هو اإلمثولة الكبرى لغرائب الدهر ومكنونات الغيوب .
فــمــالـــبــثــنــا فى ريــبــة مـن أنــبــائــهــا عن ظــهــور ســمــات
االضطراب على الفريق العسكرى  ونسبة أسباب غيرها
لوجود تلك السفن الـتى أكثرت تنقلها فى سواحل الشرق
يـاه األسـتانـة الـعلـيـة  إذ تالها مـا تالهى به الـقارىء عن
كل نـبـأ مـسـطـور  «أسـفــر عن سـر مـكـنـون تـخـفق خـجالً
ـزعـوم االنــتـصـار لــديه بـنــود من أقـامــوا أنـفـســهم أغالمــاً 
لإلنــسـانــيـة» وهــو اجـتــراء سـفــهـاء األشــقـيـاء مـن الـطــائـفـة

األرمينية على حركة شريرة فى دار اخلالفة .
ـا تؤدى إليه وقد دلت التـحقيـقات علـى كونهـا ليست 
صــدف احلـوادث . أو قـاصــرة عـلـى أفـراد شـواذ جــرأتـهم
شاغب التى يُقال عليها حماقة التصور . أو من عاديات ا
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بحـدوثهـا فى كل هرج بـ بعض الـطوائـف أو الطـبقات .
أو غـوغـاء عـربـدة  صـدرت عن غيـر مـتـعـمـدين  فـترفع
عـنـهم أوزارهـا حتى يـسـتـفيـقـوا من سـكرتـهم . أو بـاكورة
مـزحــيــة آلت حلــزازات غــضـبــيــة نــتج عــنـهــا تــداخل غــيـر

تخاصم  فعم التضارب والتالطم . ا
بل قد ثبت من التـحريات التى الريب فيها . إن أعوان
الـدسائس وخدمـة الفـ  قضوا الـسن الـطوال فى جمع
األموال ليُنفق فى أشر األعمال . فى اقتحام هرج وسفك
دماء فى عـاصمـة الدولة الـتى أنالت مـجمـوعهم امـتيازات
مـشــكـورة وإنـعـامـات مــأثـورة  وقـلَّـدت الـكـثــيـرين مـنـهم
مــنــاصب سـامــيــة ال يـنــالــهـا خُــلــصـاء أرقى الــشــعـوب فى
ــبــادأة بــالـعــدوان لــشــعب قــضـوا حــكـومــة أخــرى  فى ا
حيـاتهم بـ أفـراده فى أ مجـاملـة وأكـرم مُعـاملـة وأطيب
اخــتـالط . وأهــنــأ ارتــبــاط . فى مُـــهــاجــمــة دوائــر عــلــيــة
شـــهـــدوهـــا حلـــيـــاتـــهـم واقـــيـــة . وألمـــوالـــهم حـــامـــيـــة .
وألعراضـهم صائنة ولـذمامهم حافـظة . ولراحتـهم كافلة
ولسعادتهم باذلـة . فى شق عصا الطاعة حلكومة أظلمهم
عـدلـهـا . وعـمـهم فـضـلـهـا . وشـمـلـهم أمـنـهـا . وبـلـغـهم
ـنها . وأذاقتـهم من مبراتـها ما لم تمن األحالم به الرخاء 
شـعــوبـاً أخــرى لـدى حــكـومـتــهـا . فى أن يُــقـابــلـوا إسـداء
اإلحسـان واإلنعام. بـأقطع عدوان . وأشـنع كفران . فى
أن يُـلـبوا خـدائع الـدخالء . إلى مـا يذيـق أنفـسـهم غصص

الشقاء .
ونـاهـيك اعـتـراف من سـيق مـنـهم لـدائـرة االسـتـجـواب
بأنـهم كانـوا يتـأهبـون باستـحضـار األسلـحة والـذخائـر منذ
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* الصحيح : بادءوهم.
** الصحيح : الهيئة.

ـة خـلــبت عـقـولـهم سـنــوات وأنـهم قـبل جتـشـم أبـشع جـر
ـسـاعـدات األجنـبـية بـاألمـنـيات من كـبـارهم والـتوثق من ا
فى رفع الـعـقــاب عـنـهم  وتـذلـيل الــصـعـاب ألمـانـيـهم .
فـابـتـاعـوا حـيـاتـهـم بـدراهم مـعـدودة فى خـدمـة األغـراض

شهودة . ا
ومن غـــريـب مـــا تـــواتـــرت به األنـــبـــاء أن رهط أولـــئك
األشقيـاء . احتدوا فى الـكنائس عـلى التـشجيع وبـارحوها
وت  وهذا من أغرب ما يُخلده متعاقدين على استلذاذ ا

الــتــاريـخ لــرؤسـاء هــذه األمــة الــذيـن جتــلـهـم الــضــمــائـر 
وتقتدى األ بطهارة سرائرهم فى اإلقالع عن اآلثام وفى
إصالح مــا فــســد واعـتـل من األخالق والــســجـايــا  وفى
الدعاء إلى اخلير والصد عن الشر وفى إرشاد النفوس إلى
احلـكــمـة والـصـواب وتـهـذيـبـهـا بـكـمـال الـتـربـيـة ومـحـاسن

اآلداب .
ولـقـد عـلم الـعـمـوم درجـة ذاك الـهـرج الـفجـائـى وسوء
قـصـد الـسـاعـ إلــيه واحملـرّضـ عـلـيه . وأيـقن الـبـاحـثـون
اقـتــدار الـقـوة الـنـظـامــيـة فى دار اخلالفـة الـعــلـيـة عـلى كـبح
جـمـاح الـبــاغـ  وحـفظ أرواحــهم من وصـول صـواعق
االنــــتـــقـــام إلـــيــــهم  ومـــنـع وصـــول أذاهم إلـى غـــيـــر من
بـــادأوهم* بـه عـــلى غـــرة تــامـــة من الـــقـــاطـــنــ فـى زهــرة
الـعـواصم وكـعـبـة آمـال األ وأيـقن الـكـون أجـمع بـحـسن
ـنهـاج الـسداد والـصواب انتـهـاج الهـيأة ** احلـاكـمة فـيهـا ا
واالعـتــدال  والـتـدبَّــر الـذى تـمــكـنت به مـن إخـمـاد هـذه
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احلـركـة الشـريرة قـبل أن يتـعـاظم استـعارهـا أو تـتلـظى بغـير
مكان شبوبهـا نارها  مع احملافظة التامة على حياة وأموال
وراحة سـائر الـشعـوب الـتى ظلت بـاهتـة لشـناعـة ما اقـترفه
اجملـتـرمـون  وبـراعـة مـا قـامت بـه احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة فى
تالفى الــضـرر تالفـيــاً سـريــعـاً انـحــسـمت بــبالغـة أســالـيـبه
وحكمـة تراتيـبه فتنـة لو أوقدت جـذوتها فـى سواها لـتطاير
شـررهــا كـأنـه جـمــاالت صـفــر  أو لـوهــبت ريــحـهــا بـأى

عــاصـمــة جلـرت بــقــاطـنــيـهــا فى مــوج أخـطــار كـاجلــبـال 
وألغرقها طوفان الوبال والدمار .

ولــكن هـذه احلــركــة الـشــنـعــاء  كـمــا أوضــحت لـغــيـر
ــقـاصــد الـتـى يـســعى إلـيــهـا اخلــيـرين ســوء الــنـوايــا وقـبح ا
ـبطـلـون وزادت اخلـبـيرين إيـقـانـاً ببـطالن مـا كـان يـزخرفه ا
ــضـــلــون عن تـــبــاريـح ســهــام الـــظــلم وعـن شــدة اجلــور ا
واإلحجـاف التى قـاموا لنـصرة األرمن من احـتمـال عنـائها
(وكمـا نفرت عـنهم األنصـار ودول أوربا التى كـانت تهتم
بـشـكـواهم  حـسـبـمـا صـرح به جـنـاب سـكـرتـيـر الـسـفـارة

اإلنكـلـيزيـة حـال تأنـيـبه لـبطـريـرك األرمن على مـا جـنوه 
وكـان معه أيضـاً جناب تُرجـمان السـفارة الروسـية وجناب
تــرجـــمــان ســـفــارة فـــرنــســـا . وقــبـــيل أن يُــبـــارحــوا مـــقــر
ـستر بـلوك تُـرجمان الـسفارة الـبطريـركيـة اختتم حـضرة ا
ـا الـبـريــطـانـيـة خـطـبــته ونـصـائـحه لـلــبـطـريـرك ومن حـوله 
ستبشع الذى أحدثتموه قد أثبت عدم فحواه. إن الهياج ا

استـحقـاقكـم للـمسـاعدة الـتى كانت تـنويـها لـكم الدول 
سـتـحسن  وخصـوصـاً بـعد أن قـررت الـدولة اإلصـالح ا
فـلــئن بـدا مـنــكم مـثل مــا مـضى تـخــلت الـدول أجـمع عن
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تعـضيدكم  قـد جاءت برهـاناً ناطـقاً على تـمرد هذه الـفئة
ارقة  ودليالً صادقاً على أن جناياتها التى شُوهدت فى ا
ستغيثة ـرأى ومسمع من الهيمنة الدولية ا األستانة العلية 
ـا جــنــاه أولـئـك األشـرار فى بـهــا إنــكـلــتــرا  هى جـزؤ * 
عترض . نتقد وتعنيف ا ساسون وغيرها  آمن مراقبة ا
نصـف بعدم أحـقية ما تـستفز وكما استـوجبت اقتنـاع ا
ـا كـانت إنـكـلـتـرا دول أوربـا إلسـدائه إلـيـهم وعـدم الـثـقـة 
ترويه عن حالتهم واستـكانتهم  قد أيقـظت الدولة العلية
نح واالمتـيازات التى ورجالهـا الفضالء إلى نـتيـجة سعـة ا
ـثل أولــئك الـذيـن اتـخـذوا تـهــبـهــا عن فـرط حــسن الــظن 
نــعـمـهــا عـلـيــهم سالحـاً  لــلـمــروق عن فـرض الـعــبـوديـة
وصـدق الوالء وإخالص الـتابـعيـة  فتـلقى الـدولة بـنتـيجة
ثلها إلى ظان التى قد تتطرق األيام  وعظة احلسنة ا هذه ا

سواها .
وأيضاً  فقد نبهَّت الدولة الروسية التى يخضع لرايتها
القـيصـرية آالف كـثيـرة من أبنـاء هذه الـطائـفة إلى مـا يجب
عـــلــيـــهــا األخـــذ به  بــعـــد مــا رأت مـن حــبـــائل الــدخالء
واتخاذهم مثل أولئك السـفهاء أمثولـة فى نبذ الطاعة وفى
الــتــألب واإلقــدام عــلى الــهــرج ; إذ مــثـل هــذه األمـراض
السـياسية أسـرع تأثيراً فى سـريان عدواها ب أبـناء الشعب
ــطـلب دونه مع الــواحـد إذا رأى فـريق مــنـهم فــوز اآلخـر 

زية اجلنسية والصفات البشرية . مشاركته له فى ا
وهى مـن أجل ذلك  قـــد بــادرت بـــتـــهــيـــئــة فـــريق من
أموريـته ذات الوقود قوم اخلدائع الذين جنـودها ليُداعب 

قد يظنون لغلبة الطيش أن جمره بسرا .
* الصحيح : جزء .
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تغاضى الدول التى يُعنيها ذلك عن صد مطامعها .
ـضار التى تبؤ * بهـا سياسة دولتـها  إذا استمرت ولقد أحست الـصحف اإلنكلـيزية با
ـؤدية لـزيادة الـتنافـر بيـنها وبـ الدول  فـقامت حتضـها عـلى اتباع على خطـتهـا احلاضرة ا
نـقلب كمـا نوهت عـنه تلـغرافات خـطة فطـنة واعـتدال وتبـصُّر فى األمـور حتذُّراً من سـوء ا

اضى  وفى نبأ رغبة األرمن فى حماية الروسية لهم خير مذكر . األسبوع ا
ونـقلت تلـغرافـات هذا األسـبوع شـذرات من خطـبة اللـورد سالـسبـورى «على الـنقيض
سـتر غالدسـتـون» صرح فـيهـا بأنه ـا سبـقه الكالم عـنه كـهل العـداوة للـعثـمـانيـ ا الكـلى 
يـخشـى امتـداد اللـهب إلى األ األخـرى إذا حاق الـدولة الـعلـيـة (معـاذ اللَّه) مـكروه وأن

وذلك مصداق مـا أسلـفنـاه مراراً من أن منـوال التـظاهر
بتـعـضـيـد األحـدوثة األرمـيـنـيـة الذى أرادت بـه لنـا إنـكـلـترا
شراً قد أفقد سياسـتها الثقة الدولية  وأفقدها فى مقدمة
ذلـك مـا كـانت تـسـتـفـيــده مـعـنـويـاً لـتـمــكـ سـيـادتـهـا عـلى
الشعـوب اإلسالميـة فى مسـتعـمراتهـا بتـحابـبهـا إلى الدولة
ـمالك الـعلـيـة وجاللة مـوالنـا اخللـيـفة األعـظم . كـما أن ا
الـتى يـوجـد بــ رعـايـاهـا كـثـيــر من األرمن عـلى اخـتالف
ا مـذاهـبـهـا اليـروقهـا أن تُـصـبح إنـكـلـترا مـالـكـة ألعـنـتـهم 
سـتوطـن ـساعـدات الصـوريـة لألرمن ا تُـظهـره اآلن من ا

فى البالد العثمانـية إذ متى ثبتت لهـا يد على فريق منهم ال
تـقف فى امـتداد نـفـوذهـا وسريـان سـطـوتهـا عـلـيهم عـنـدما
يـســيـغه تــفــاخـرهــا عـلــيـهم بــاالنـتــصــار لـهم  بل تــنـدرج
لالسـتئـثـار بـالـفـوائـد التـجـاريـة ونـحـوهـا  ثم حتولـهم إلى
ـذهبـية وتسـتمـيل إليـها بواسـطة من فى قـبضـتها تـقاليـدها ا
كل من اســتــطــاعت مـن بــنى قــومــيــتــهم  فال تــكــون قــد
خـدمت هـذه الـطـائـفـة كـمـا تـزعم بل أدخـلـتهـا حتت حـكم
االسـتـرقـاق لـها واسـتـنـزاف مـوارد ثـروتـهـا هـبـة سـائغـة من
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الدول عـند االقـتضاء تـتعـاون حلسم كل اسـترسـال يحدث
بها ; إذ غايتها جميعاً حفظ السالم رغبة فى فوائده .

فــهــذا وذاك بــرهــان جــلى عـــلى تــغــيــر جــو الــســيــاســة
وإحساس اخملطئ فى سياستهم بأضرار خطئهم  وحتول

اليــنـة  وجــهـتــهم بــعــد االنـفــراد فــيـهــا من الــعــنف إلى ا
واعتـزال دولتىّ روسـيا وفـرنسـا  بل وغالـبيـة دول أوروبا
الـتــداخل فى أمـر اإلحــدوثـة األرمــيـنــيـة اكــتـفــاء بـحـوادث
األحـــوال الــتى أبـــدت كــمــ اخلـــفــاء وأعـــربت عن ســوء
النـوايـا وأثبـتت للـوجـود أن من كانـوا يئـنـون ويبـكون من
وصـــول األذى والــظــلم إلـــيــهم مـــردة أشــقــيـــاء أخــجــلــوا
ـــا نــفـــر عــنـــهم الـــطــبـــاع وصــرف عن ـــنــتـــصــرين لـــهم  ا
اسـتــصـراخـهم األســمـاع كـمـا أيــدته شـواهـد الــعـيـان وهى

أعدل شاهد .
أما ما جاء فى التلغرافات األخيرة من امتداح الصحف
ـة جـاللـة مـوالنـا ـعــوَّل عـلـيــهـا لـعــلـو ثـبــات وصـدق عـز ا
ــا يــزيـد ــســألــة األرمــيــنــيــة فــهــو  اخلــلــيــفــة األعــظم فى ا
ـكابـرين كمـا سنـعود الـعثـمانـي افـتخـاراً  ويُلـجم أفواه ا

لشرحه فى العدد اآلتى .
بيَّن شروع ا من أخبار األستانة الـعلية أن من مقـتضى ا
إلصالحات أرمـيـنيـة  حسـبـما صـدرت به اإلرادة الـسنـية
الـسـلــطـانـيــة تـطـبـيــقـاً خلط كـلــخـانـة الـشــريف ومـأولـيه من
الـنظـامات والفـرمانـات حتديـد من يسـتخـدمون من األرمن
ـقـدار نـسبـة عـددهم جملـموع فى الـواليات الـتى يـقـطـنوهـا 
وظـفـ منـهم اآلن فى الـواليات تعـداد كل واليـة  وإن ا
ـنحـهم مـنـسـوب عددهم ومن ـذكـورة زائد جـداً عـمـا  ا
أجل ذلك فهم فى خشيـة من إبعاد القـدر الزائد عن اخلدم
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وتـقلَّـدهـا  إذ التـمـسك بتـنـفيـذ اإلصالحـات  يسـتوجب
ذلك .

أمـا حتــديـد مــدة حـمـل األكـراد لــلـسالح زمن الــتـعــلـيم
فـلــيس فــيه اشــتــراط لـنــزعه مــنــهم  كــمــا قـيل فـى بـعض
الئمـات العصـرية حسب الـروايات . بل تعـديل يُعـدّ من ا

اقتضاآتها *.
إن طريقة االعتسـاف التى حادت إنكلترا بانتهاجها عن
جـادة الصـواب  قـد أنـطـقت كثـيـراً من الـصـحف وأرباب
األقالم بالتهكم بها  واستوجبت شخوص األبصار إليها
شـزراً  وتـنـظـيـر الـبـاحـثـ فى نـتـائج إضـرامـهـا نـار الـفـتـنـة
ا األرمينية وكل احلوادث التى لها فيها يد ظاهرة أو خفية 
ن عــامــلــهــا بــبــعض كــانت تــبــتــغــيه  هـى جــزاءً واجــبــاً 

ـقــام . وهـو. هل لـو أرسـلت أعـمـالـهــا. ومن ذلك سـؤال أورده أحـد الـفــضالء فى هـذا ا
ستعمرات اإلنكليزية وحض مثل مسلمى الهند الدولة العلية من يدعون إلى اإلسالم فى ا
عـلى نـبـذ طاعـة حـكـومتـهم أو قـام بـعـمل دفاعى عـن كرامـة مـعـتقـدهم أو أى عـمل مُـماثل
لبـعض مـا يُـشـاهد مـن مُرسـلى الـطـوائف األخـرى  تذعن لـتـطـلـبنـا حـمـايتـه باسم رابـطـتـنا
الدينية به وصلتنا القومية معه  كما حتب هى أن نذعن لتطلبنا حمايته باسم رابطتنا الدينية
به وصلـتنـا القـومـية مـعه كمـا حتب هى أن نـذعن  لتـطلـبهـا حـمايـة ومسـاعدة من ال تـوجد
بيـنها وبـينهم صـلة أو رابطـة مطلـقاً غيـر إرادتها الـتوكأ عـليهم فى أغـراضهم اخلصـوصية ولو

ذاقوا فى سبيلها أو بعد نيل أوطارها أنواع العذاب اهـ.
نـشـرت احـدى اجلـرائـد اخلـطيـرة أن الـسـر فى الـتـمـاس إنـكـلـتـرا احتـاد حـكـومـة الـواليات
ـمالك احملـروسـة  هو أن سـيـحـي الـقـاطنـ بـا ـتـحـدة معـهـا فى طلـب حمـايـة رعايـاهـا ا ا
وضحة إلصالحات أرمـينية  لم تغير **عما قاله الباب ا رأى الـبنود ا ستر غالدستون  ا
الـعـالى ســابـقـاً حـ عـود الـلـجـنـة الـدولـيـة من ســاسـون  ولم تـمس شـيـئـاً من نـفـوذهـا فى

* الصحيح : اقتضاءاتها.
** الصحيح : تتغير.
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سماة فى عرفه بأرمينية  بل أن التشبث بتنفيذ الواليات ا
نـصوصهـا قد يكـون أرجح فى مصلـحة الدولـة صار اتخاذ
هـذا األحـبــولـة عــقب اجلـزم بـعــدم اتـبــاع فـرنـســا وروسـيـة
تـحدة ال لألهواء اإلنـكلـيـزية. ولـكن حكـومـة الواليـات ا
جتد فى معاملة رعاياها ببالد الدولة ما يُجيز لها حتقيق ظن

اإلنكليز فيها  أو استهواءهم إياها خلدمة مآربهم .
قــالت جــريــدة جــنــيـف . يــســتــدل بــتــهــكم الــصــحف
الفرنساوية غداة حركة األرمن فى األستانة على حلفائهم
ـسألـة األرمنـية لم اإلنـكلـيز أن تـداخل الدول الـثالث فى ا
قتضى اتفاق وثيق مُحض خلير اإلنكليز  مهما كثُر يكن 
الــكـالم عــنه ســابـــقــاً والحــقـــاً  بل مــجــاراة الســـتــكــنــاه
احلقـائق حتى إذا أظهـرت إنكلـترا أن وجود أسـطولها فى
مياه البوسفور من مظـاهر عظمتها ومـؤثرات رهبتها تنحى
ـا اقـتـرفـوا ثم عـنـهـا الـدولـتــان إلتـيـانـهـا مـا ال يـرضـيـانه و
قـالـة إن من تـسـتـنـصـرين بـنـجـدتـنا الـعـدوان تـخـلـتـا عـنـهـا 
إلغـاثــتـهم ال يـسـتـحـقـون الـتـفـاتـنـا إلـيـهم ورأفـتـنـا بـهم. اه

ملخصاً .
جاءت صـحف البـريـد األخيـر مُفـعمـة العـبارات مُـطيـلة
ـبـاحث فـيـمــا أفـضى لـسـقـوط وزارة دولــتـلـو كـامل بـاشـا ا
ـــاء إلى اكــتـــشــاف كــثـــيــر من الــصـــدر الــســـابق وفى اإل
ـظاهـر فيـهـا باحلض احملـررات فى دار اخلالفة لـدى بـعض ا
عــلى حــركــة األرمن األخــيــرة  ومن بــيــنــهم الــبــطــريـرك
وإضـــرابه وأنه لـم يـــبــلـغ مـــنــيـــتـه من مـــجـــازاتــهـم  آثــر
االسـتــقـالـة عـلى الـبـقـاء . وفـيـمـا يـنـتـظـر أن تـبـلـغه الـوزارة
ـة  وكــلـهــا مع اخـتالف ــشـروعــات الـقــو اجلـديــدة من ا
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الــعـبــارات مــجـمــعـة عــلى أن تـألَّــيـفــهـا من خــيـرة الــرجـال
اهـرين احلائـزين شرف اصـطفـاء احلضـرة السـلطـانيـة لهم ا
ـة وقوة جأش ورفـيع ثبـات اجلناب بـرهان علـى صدق عز
السلطانى األفـخم وعدم االكتراث باإليهامات التى أراد
الـــدخالء اتــخـــاذهــا ســـداً مــنـــيــعـــاً فى جتـــســيم اخلـــيــاالت
واألوهام بعـد أن أوضح للـعيـان أن ما انـتهى عـليه شكل
ـتــهـيـجــ من أجـله مـا اإلصالحــات األرمـيـنــيـة لم يـبــلغ ا
يشفى صدورهم  بل كان لـهم فشالً معنوياً يجب بعده

إقالعهم عن كل تشبث يُفضى إلى مثيله .



∂∑±

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±∏πµ  d³L u½ ±≤  ¡UŁö¦ «

UNÐ UM³ðUJ‡Ô  s  ‡ tMÞ¬

ــيـراالى عــلى بك قـدم إلــيــنــا حـضــرة عــزتـلــو ا
ـغـفـور له حـسن حـقى بـاشـا بـوظـيـفـة مـحـسـن جنل ا
أمـيراالى لـلرديـف عنـدنا بـدالً من سـلفه الـذى نُقل
إلى حـــلب الـــشــهــبـــآء . وقــد أجـلَّ الــقــوم مـــقــدمه
ـا هو مـعـروف به من الـفضل واحـتفـلـوا به كـثيـراً  

والنزاهة .

سـألة األرمـنيـة ـ اشتغـلت الشـركات التـلغـرافية ا
فى هذه األيـام بخطب أهل الـسياسـة اإلنكلـيز على
ــســألــة األرمــنــيــة  وكــيف أنــهم ســاقــوهــا أســوأ ا
مساق وتطيروا من عـواقبها  وحسبوا أنها حبلى
بعظائم األمور ? مع أننا لو محصنا أقوال التلغراف
حق التـمحيص  لـوضح لنا أن الـلورد سالـسبورى
نفسه قال  وليس فيما قال غموض وال التباس إن
احلــضـرة الــسـلـطــانـيــة قـبـلت مــشـروع اإلصالح فى
عنى أن إنكلترا وسائر روم   أرمينية على وجهه ا
الدول رضيت مـارضيهُ اجلنـاب السلطـانى ال يطل

عـلـيه مزيـداً . إال أن الـلـورد سـالـسـبورى يـشك فى
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نـفــاذ اإلصالح  وهــذا الـذى حــمـله عــلى اإلنـذار
قبل مـوعدهِ والـتـهويل قـبل احلاجـة إليه  وإال فـب
صـــدور اإلرادة الــــســـنــــيـــة فى اإلصـالحـــات وبـــ

خطاب اللورد أيـام معدودات ال تنجز فـيها مصالح
صـلح وأن اإلصالح  وال تقـضى فيـها لبـانات ا
سيـدنا ومـوالنا الـسلـطـان عبـد احلمـيد أعـطف على
رعيـته وأبرََّ بها من الدول األجنبـية  بالغة ما بلغت
شـعـائــرهـا اإلنـسـانـيـة مـن الـرقـة . فـلـتُــبـلـعـنـا الـدول
األوربيـة ريقـنا ولـتُوسع عـليـنا طـريقـنا وال تُـكلـفنا
وفق . فى يوم ما سكتت هى عنه أجياالً  واللَّه ا

˝ WO Ëb « WOÝUO « W “_« ˚

نشرت جريدة « الريبوبليك فرانسز » الشهيرة
مـقالـة ضافـية جـعلت أسـاسهـا اخلبـر الذى نـشرته
جـريــدة الــتــيـمس فـى صـبــاح اخلــامس من شــهـر
نوفـمبر احلالى  وهو أنـهم اضطروا فى األستانة

العـليـة إلى تـأجيل الـتصـفيـة خمـسة عـشر يـوماً 
وحتديـد قيم قـطع اصـطنـاعيـة لألوراق الـعثـمانـية
ـا ال يــكـون إال وقت اخلـطــر الـعـظــيم . فـقـالت
الـريـبوبـلـيك : إنه أحـدث تـأثـيـراً عظـيـمـاً وخـوفاً
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شديداً اشترك فيه جميع أهل أوروبا .
ثم قالت : وإن التيـمس تُلقى تبعة هذا اخلطر
ــتـوقع عــلى عــواتق األرمن الــذين لم يــكـتــفـوا ا
بـالــنـزوع إلى أقــبح األعـمـال الــثـورويــة فى آسـيـا
الصـغرى واألستـانة الـعليـة  بل إنهم أخذوا فى
ـسقـطة لـلبنك الـعثـمانى . أما إذاعة اآلراجيف ا
هى فـــتُـــلـــقى تـــبـــعــة كـل ذلك عـــلى اإلنـــكـــلـــيــز
ــذنـبــ وحــدهم ألنـهـم هم الـذين وتــعــتـبــرهم ا
خلقوا االرتباكات احلاصلة وأوصلوا أوروبا إلى
األزمة احلـاضـرة  فكـانوا أول من عـضـهم بابـها
وحـل بــهـم مــصـــابـــهـــا  إذن فال يـــؤاخــذون إال
أنفسهم . وليـعلموا أن كل من يُـهير أساس بيت
هـو فـى داخـله يــذهب ضــحــيـة عــمــله; إذ يــخـر

سقفه على رأسه قبل كل أحد .
ـون ـذكـورة : ونـحن عـا ثم قـالت اجلـريــدة ا
قـدار اخلطـر الذى يقـلق اإلنـكليـز اآلن  ولكن
ال نُصـدقـهم فى شكـواهم من األرمن واتـهـامهم
لـهم بـأنـهم لـم يـقـفـوا فى أعـمــالـهم ودسـائـسـهم
عــنــد احلـــد الــذى رســمــته لـــهم وزارة إنــكــلــتــرا
اخلــارجـيــة  فـفــقـدوا بــذلك مــيل أوروبـا إلــيـهم
وحنـوهـا عـليـهم مـنـذ استـسـلمـوا إلى حتـريـضات
جلــان الـثــورة فى لــنـدره ورسُّل جــمـعــيـة الــتـوراة

الكاذب .
ـذكورة قولـها هـذا بسرد ثم أعـقبت اجلـريدة ا
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عبارة التيمس  وهى « ومن األوهام الباطلة أن
يُـحـاول أحـد اآلن احلصـول من تـركـيا عـلى أكـثر
ـا أمــكن الـوصــول إلـيه ; إذ اإلصـالحـات الـتى
لم يـتـيـسـر احلـصـول عـليـهـا بـواسـطـة جـمـاعة من
ــكن وصـــول إنــكـــلــتــرا إلـــيــهــا الــدول. كـــيف 
وحـدهــا»? فـأعـقــبـته بــقـولـهــا وهـو قـول حق فى
ذاته لكن الـتيـمس نفـسهـا غفـلت أن تزيـد على
ذلك بــأن الــســيــاسـة الــتى رســمــتــهــا يــد الــلـورد
روزبرى وسار على خطته اللورد سالسبرى هى
التى قـد طـوحت بإنـكـلتـرا إلى هـوة هذا الـتـخبط
وسـلـبت مـنـهـا كل نـفوذ فـى ح هـى فيـه أحوج
الدول إلى النفـوذ والسلـطان  حيث لم يبق فى
األستـانة وال فى غـيرهـا من يجـهل بأن اإلنـكلـيز
ـطالـبـهم الـتى خـسروا الـثـقـة بـهم من كـل فريـق 
جتـاوزت حـدود الـلــيـاقـة وبـأثـرتــهم الـذاتـيـة الـتى
أفـقدتـهم كل نصـيـر فى أوربا سـوى إيطـاليـا التى

ال تكسب مصادقتها فائدة تُذكر .
وقـد أشـارت بـعـد ذكر مـا تـقـدم إلى مـا فـعـلته
إنــكــلــتــرا أخــيــراً ; إذ طــرقـت أبــواب الــواليـات
ـسـاعـدة بــاالتـفـاق عـلى ـتـحــدة تـطـلب مـنــهـا ا ا
الدولة العلية بحجة احملافظة على رعايا الدولت

فـبـالـغت فى الـتهـكم عـلى هـذا الـتـطـوح الذى ال
يُجدى فائدة ما .

ثم خـتمت الريـبوبلـيك مقالـتها بـقولها : وإذا
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استـقريـنا * احلوادث اجلـاريـة فى سـياسـة إنـكلـترا
والطارئة عـليها اآلن  حـكمنا بـأن طوالع الشتاء
ـا ـا يـسـر ويـحـمـد وذلك  عـنـد جـيـرانـنـا لـيـست 
يــعـزيـنـا نـحن  ألن هـؤالء اجلــيـران يـكـونـون قـد
حــصـــدوا من احلــوادث مــا زرعـــوه بــأيــدى حب

الذات الوخيم العواقب . اهـ ملخصاً .
ونـحن نـقـول إن األزمـة الـدولـيـة احلـاضـرة قـد
صـارت إلى مـا يُــخـشى مـنه  وكــان إنـكـلـتـرا إذا
ــوقـف احلــرج ال يــرضـيــهــا أن جتــعل كــانت فى ا
غيـرهـا فى راحـة بـال واطمـئـنـان خـاطر  بل هى
تـشعـبـة أطرافه فى جـميع تـدير دوالً بـهـا القـوى ا
أنـحـاء الـعـالم لـتـجـعل الـصـداع فى الـرأس حـمى
فى اجلسم كـله حتى تشتكى جـميع أعضائه على

الـسـواء  وقـد أوشك األمــر أن يـكـون كـذلك 
وإذا اسـتـمـرت احلـالـة احلـاضـرة بـضـعـة أيـام عـلى
حـركاتـها كـانت جمـيع الدول األوربـية كـإنكـلترا
وقـف وتخـبط الـسيـاسـة  وهو الـيوم فى حـرج ا
شؤم ** على الذى يخشى فيه االنفجار الهائل ا

العالم والسالم كله .

* الصحيح : استقرئنا.
شئوم . * * الصحيح : ا
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ال يخـفى علـى القـراء أن البالد الـتى تقـطنـها
طــوائف األرمن تُــقــسم بــ تــركــيــا والــروســيـا
ـمالك وحـكومـة إيران  وأحـوال األرمن فى ا

ـعــيـشـة  الــثالثـة مــتـقـاربــة من حـيث وســائل ا
ولـكنـها بـاإلجـماع أحـسن ب أرمن تـركيـا منـها
ــمــلــكــتــ اآلخــريــ  وأرمــيــنــيـا بــ أرمن ا
ـواصالت يـختـرق جمـلة الـتركـيـة قطـر صعب ا
واليـات فى األنـاضـول ويـنـقسـم إلى عـدة قطع

صغـيرة حتول بـينهـا األنهار واجلـبال والوديان 
ــواصالت الـتى هى من وهــذا مـنـشــأ صـعــوبـة ا
أعــظم الـــعــقــبــات فـى ســبــيل انـــتــظــام أعــمــال
احلكـومـة فى مـجمـوعـها . وفـضالً عن تـقـسيم
تـــلك الـــبـالد بـــاجلـــبـــال الـــداخـــلـــيـــة واألنـــهــار
والوديان فإنها مُحاطة بسلسلة جبال خارجية

جتعـلهـا كـالصـخـرة فى الصـحـارى والسـهول 
ـانى ولــذلك سـمى الــعالمـة ( كـارل ديــتـر ) األ

الشهير بالد األرمن باجلزائر اجلبلية .
© WOM —_« œö³K  UOÝËd « ÕuLÞ ®

ولـــلـــبالد األرمــنـــيـــة مــركـــز حـــربى من أهم
الوسائط حلماية القسطنطينية براً  ولذلك كان
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طـمـوح مـطـامع الـروسيـا إلـيـهـا مـثل أو أكـثر من
طـمـوحـهـا إلى طـريق الـبـوسـفـور الـبـحـريـة ; إذ
مـتى أمـكن هذه الـدولـة االستـيالء عـلى أرمـينـيا
الـتركـيـة فقـد اسـتـلمت فى يـدهـا مفـاتـيح أبواب
األسـتــانـة الــعـلــيـة  ألن هـاتـه اجلـزائــر اجلـبــلـيـة
حـاكمـة عـلى األنـاضـول ومُشـرفـة عـلى الـطُّرق
البرية التـى تصل إلى احدى ضفتى البوسفور
كـمـا تـشـرف جـزيـرة مـالـطـة فى الـبـحـر األبـيض
على مـا حـولهـا من الـطرق الـبـحريـة . وبـديهى
أن مــطـامـع إنـكــلـتــرا فى الـدولــة الـعــلـيــة مـهــمـا
عــظــمت ال حتــسـب شــيــئــاً فى جـــانب مــطــامع
الــروســيــا الـتـى إذا حتـصــلت عــلى بــغــيــتــهـا من

الدولة فقد قضت عليها .
ولذلك يـحكم العـقالء على سـياسة إنـكلترا
احلـاليـة بـأنـهـا سـيـاسـة تـطـوح ال حد لـه  حيث
كـونـهـا تُـحـاول أن تـفــتح بـيـدهـا الـطـريق الـبـرى
لــلــروســـيــا حــتى تــطل هـــذه عــلى ( أنــاضــولى

حصارى ) وعلى بحر مرمرة .
وفــضالً عن أهــمــيــة مــركــز بالد أرمــيــنــيــا
احلربى فإن هذه البالد من أخصب بالد الدنيا
ــزارع مـا وفـيــهـا مـن كـافــة أجـنــاس الــفـواكه وا
يجـعـلـهـا من أعـظم األقـطار الـزراعـيـة وأغـنـاها
ثــمــراً حــتى قــيل إنــهـا الــوطن األصــلى جلــمــلـة
أشـــجــار مـن الــفـــواكه مـن جــمـــلـــتــهـــا الـــعــنب
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والكومثرى .
ولــلـتــركــمـان واألكــراد الــقـاطــنــ فى تـلك
ــواشـى مــا ال الـــبـالد من قـــطــعـــان األغـــنـــام وا
يُـحـصى عــدده  ولـو أن أقـطـاراً عـديـدة كـانت
جتــاور الـبـالد األرمـنــيـة لــيس فـيــهـا من األنــعـام
ــاشــيــة شئ ألغــنـتــهــا هــذه الـبـالد حـاجــتــهـا وا
وزادت عــنــهــا أضــعــاف األضـعــاف  ولــذلك
كانت للبالد التركية كمخزن للحوم  كما هى
مــصـــدر أقــوات أهل األســـتــانـــة اآلن. ولــو أن
روسيا استولت على أرمينيا التركية وأرادت أن
ـات أهـلـها حتـبس عـنـها األقـوات بـضـعـة أيام; 
بضـربـات الـقـحط واجلوع  فـكـيف يُـتـصور أن
الدولـة الـعلـيـة تتـهـاون فى أمر أرمـيـنيـا وتـتركـها

الغتيال أشد خصومها الطبيعي .
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وقدر اللَّه أن يُشتت أهل أرمينيا فى العالم
بـــحـــيث ال تـــوجــد طـــائـــفــة مـــزقت عـــلى وجه

األرض كالطائفة األرمنية .
ـــعــارف الــكـــبــرى اجلــارى جـــاء فى دائــرة ا
طــبـعــهـا اآلن فى بـاريـس حتت مـراقــبـة جـمــعـيـة
فرنـساوية حتتوى على نحـو خمسمائة عالم من
فــحـول عــلــمــاء أوربــا فى الــعـصــر احلــاضــر مـا

نصه:
حـــصـــلت فى أرمـــيــنـــيــا حـــروبــات عـــديــدة
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ومعـارك دمـوية ال تُـحـصى من قـد الزمـان ب
أ مــخـتـلـفــة عن بـعـضـهــا كل االخـتالف حـتى
صارت األجناس القاطنة فيها متشعبة إلى غاية

ليست بعدها غاية .
ـــا قــصـــد الـــعـــلــمـــاء أن يـــضـــعــوا أمـــثـــلــة و
(خرطـات) جغرافـية يتـميز بهـا كل جنس قاطن
ستحيالت ; إذ فى جهة وجدوا هذا من رابع ا
شــاهـــدوهــا كــرقــعــة الـــشــطــرجن فى االخــتالف
واشتبـاك بعضها بـبعض حتى أن اإلنـسان ليجد
ـائــة كـيـلـو مـتـر ثالثـة أو أيـنـمــا تـوجه فى نـحـو ا
أربـعــة من الـقـبــائل اخملـتـلــفـة األجـنـاس يــتـخـلل

بعضها بعضاً . وهكذا فى كافة األنحاء .
وعــلى كل حــال  فـيــمـكــنـنــا أن نـرجع كل
تـلك الـقـبــائل والـعـشـائـر والـطـوائف إلى أربـعـة
أصول جـنـسيـة كـبرى : هى الـكـرد والتـركـمان
واألرمن واجلورچ  وإن األكـراد حمليطون بكل
اجلـهــات الـتى يـســكـنـهــا األرمن من كل جـانب

إلخ اهـ .
ـــعـــارف بــعـــد ذلك ثم اســـتـــدركت دائـــرة ا

بقولها :
ولكن هذا التقسيم ال يفى باحلقيقة  إال إذا
أضفـنـا إلى تـلك األربعـة األصـول مـستـعـمرات
عديـدة لألتراك العثمـاني واألروام والشركس
واألبـــخـــاس واأليـــســـور واألدچـــار والـــيـــهــود
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* الصحيح : غير اإلسالمية.

والروس وأ أخرى اهـ .
وذلـك أن كل هـــذه األ قـــاطــــنـــة فى وسط
األرمن والكرد والـتركمان واجلورچ  حتى أن
تـلك الـبالد صـارت عـبـارة عن سـلـطـة جـمـعت

كافة األشكال واألجناس .
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إن األرمن طـــائــفـــة من ســـكــان األنـــاضــول
أمــكــنــهــا أن حتــفظ تــذكــار اســتــقاللــهــا الــقـد
بـشيـئـ أوالً :وحدة الـلغـة  وثـانيـاً : وحدة
االعـــتــقـــاد  وذلك رغـــمــاً عـن تــشـــتــتـــهم فى
األقطـار والبقـاع اخملتـلفة . ولـعل هذا ناشئ من
ا أبت أن تتخذ خطأ سلطنـة آل عثمان  فإنـها 
الـلـغــة الـعـربـيــة لـسـانــاً لـهـا  وكــان هـذا واجـبـاً
لــوجــوه كـــثــيـــرة  مــكـــنت الــشـــعــوب الـــغــيــر
إسالمـــيــة* من أن يُـــحـــافـــظــوا عـــلى لـــغـــاتــهم
األصــلـــيــة حـــتى إذا حــانت الـــفــرصـــة قــامــوا
يُـطالبـون باسـتقاللهم الـوطنى الـذى كان أعظم

مذكر له بقاء ألسنتهم األولى ناطقة بذكراه .
وســـبب بــقـــاء األلــســنـــة اخملــتــلــفـــة فى تــلك
الـشــعـوب إلى اآلن هــو ضـعف الـلــغـة الـتــركـيـة
وقــلـة مــوادهــا  فــكــانت عـاجــزة عن الــتــأثــيـر
والتـغلب عـلى اللغـات األخرى  ولهـذا بقيت
األرمن واألروام والـصـرب والبـلـغار واألفالق
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بعـامـلى وحدة قـوي هـمـا عامل الـدين وعامل
اللسان .

ولـو كــانت الــدولـة الــعـلــيــة اتـخــذت الـلــغـة
العـربية كما كان ذلك غرض جـملة من العلماء
واألمراء والسالط فى أزمنة مختلفة لتمكنت
الدولـة . أوالً : من تـوثيـق الروابط بـيـنهـا وب

األ اإلسـالمـيــة األخــرى . وثــانـيــاً : من ربط
ــســيــحــيــة بــرابط قــوى وهــو رابط الــشــعــوب ا
الـلـغـة حـيث ال يـكـون اخـتالف الـعـقـيـدة بـعـد

ذلك فارقاً كبيراً .
أال تــرى أنه بــالــرغم عـن ضــعف احلــكــومـة
اإلسالمـية فى مـصـر والـشـام مـثالً جتـد نـصارى
سلـم فيهـما  أو هما القـطرين مؤتلـف مع ا
أقـرب ألفـة منهـما فى الـبالد الـتى اختـلفت فـيها
اللغات ? ومـا ذلك إال لكون وحدة الـلغة تقوم
فى كل وطن احلــصن احلـصــ ضـد الــدسـائس

األجنبية التى تُحاول التفريق ب عناصرها .
ولــقـــد صـــار األرمن مـع طـــول الــزمـــان من
تـمـسـكـهم بــوحـدة خـاصـة لـهم  ومن كـونـهم
تـفـرقـوا فى الـبالد الـشـاسعـة ومن عـجـزهم عن
الـوصـول إلى اسـتـقالل حـقـيـقى حـاولـوه مـراراً
على غـير طائل أشـبه شئ باليـهود فى أخالقهم

وعوائدهم .
فـــمـــثـالً  كـــانت األرمن فى قـــد الـــزمـــان
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صاحـبة شجاعة وإقـدام على احلروب كما كان
الـيـهـود أوالً  ثم صـارت اآلن مـيـالـة لـلـتـجـارة
وحب الــكـسـب تـســتـعــمل فى مــعـامالتــهـا كل
ُـخــادعـة  كـمـا صـار الـيـهـود كـذلك صـنـوف ا
فجبنت نفوس بنيها كما جبنت نفوس هؤالء.
وكــانت قــوة األرمن وأهــمـيــتــهـا فـى بالدهـا
مـحافظة عـلى ذمارها ذائدة * عن حيـاضها كل
وارد  كمـا كان اليـهود أيام قـوتهم وسلـطانهم
فى بالدهم  ولــكن أصــبـحـت أهـمــيــة طـائــفـة
األرمـن وقـــوتــهـــا خـــارج بالدهـــا كـــمــا أصـــبح
الــيــهــود وقــد تــراهـم فى إنــكــلــتــرا والــنــمــسـا

وغيرهما أضعاف ما هم عليه فى فلسط .
ـتشبـثيها الـشديد بـالتجارة وصارت األرمن 
تـتـعـلم الـلـغـات اخملـتـلـفـة وتـنزلـق بـالتـداخـل ب

العـنـاصـر األمنـيـة كـمـا ينـزلق الـسـمـسار فى كل
سـوق بـ سـاعـاته  وهذا هـو شـأن الـيـهود فى

العالم أيضاً .

واخلالصة  إن وجوه الـشبة ب طـائفة األرمن وطائفـة اليهود فى العـالم كثيرة جداً ال
تقف عـند مـثال الـتـشتت  ولـكن الفـرق ب الـطـائفـت أن األرمن وجـدت لهـا من الدول
سـيحيـة مسـاعداً ونصـيراً يقـيم القـيامة ألجـلها عـلى مثل الـدولة العـليـة كلمـا صاح طفل ا
هلكة قد تنزل أرمنى أو سُمع أن شاك من هذه الطائفة بخالف اليهود  فإن الصواعق ا
عليـهم من سماء الروسـيا فتصـعقهم أو تخـرجهم من أوطانهم بـعبائهم وخـبائهم وال جتد

فى العالم من يلفظ بكلمة دفاع أو يعرف لإلنسانية كرامة .

* الصحيح : ثمارها زائدة.
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ـــســـمــاة إن عـــدد األرمن فـى نــفـس الــبالد ا
أرمـيـنيـا أقل بـكـثيـر من بـقـية األجـنـاس األخرى
وعلى اخلـصـوص األكراد والـتركـمـان  ولكن
عددهم فى البالد اخلارجـية عن قطر أرمـينيا قد

يكون شيئاً مذكوراً .
ومنذ أيام نشرنا إحصائية مضبوطة عن عدد
األرمن وغيرهم فى أرمينيا  تبيَّن منها قدرهم
فى جانب غيرهم  ونـذكر اآلن أسماء البُلدان
التى يكثُّر فيها عدد األرمن خارج ذلك القُطر.
أوالً . فـى مـتـصــرفـيــة أزمـيـد الــكـائــنـة عـلى

شاطئ بحر مرمره أمام القسطنطينية .
ثـانـيـاً . فى األسـتـانـة الـعـلـيـة نـفـسهـا  وهى

مركزهم األهم فى العالم .
ثالثاً . فى داخلية تركيا أوروبا .

رابعاً . فى داخلية الروسيا  مثل إستراكان
والـــقـــر وفى مـــديــنـــة نـــاخـــيــتـــشـــفـــيــان عـــلى

اخلصوص.

خامساً . فى داخلية بالد العجم  وعلى اخلصوص فى توريس وأصفهان .
سادساً . فى بالد األفغانستان .

سابعاً . فى آسيا الوسطى  وعلى اخلصوص التركستان .
ثامناً . فى الهند اإلنكليزية .
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تاسعاً . فى مصر .
عـــــاشــــراً . فـى بالد الـــــنــــمـــــســــا  وعـــــلى

اخلصوص فى جاليسيا وبوكوف .
ـهـمـة فى ـسـتــعـمـرات األرمـنــيـة ا هـذه هى ا
الــعــالم  ولــهـم مــســتــعــمــرات أخــرى جتــاريـة
صـغـيـرة احلجـم كبـيـرة األهـميـة من جـهـة الـغنى
سـتعمرات (التجارية والسـياسة ومركز تلك ا

السياسية ) هى :
ڤــيــنــسـيــا . ( فى إيــطــالــيــا ) وتــريـســته ( فى
الـنــمــسـا ) وبــاريس . ولـونــدره . وأمـســتـردام
(هوالنده) وملڤا وستجابور ( جاوه ) وشنغاى

صريون . ( الص ) وفى مصر كما يعلم ا
وجند من ب اإلحصـائيات اخملـتصة باألرمن
أن عـدد أبــنـاء هـذه الــطـائـفـة فـى إفـريـقـيــة كـلـهـا
(ومـنـهـا مــصـر) خـمــسـة آالف فـقط  وهم فى
الـنمـسـا وحدهـا ١٦٠٠٠ نـسمـة فـانظـر إلى قـلة
عـددهم فى مصر وإلى كـبر أهـميتـهم السيـاسية

فيهـا  وقابل ذلك بكـثرة عددهم فى الـنمسا 
حـيث ال حـيـثـيـة لـهم وال أهـميـة عـلى اإلطالق
حتى أن أكثـر الناس ال يـشعرون بأن فى الـنمسا
أنــاســاً من األرمن  أمــا عــنــدنــا فــكــأن نــصف

سكان مصر منهم .
فلـيت شعـرى  إذا كـانت أوروبا تـتـعصب إلى هـذا احلـد وجتمع قـواها إلعـطـاء طائـفة
ـثـابـة من الــتـشـتت فى بـقـاع الـعـالم الـذى ال األرمن حـريـة االســتـقالل وهم عـلى هـذه ا
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سيحي . سلم من حيث هى تطلب نُصرة ا النتيجة أن أوروبا قامت لنُصرة ا
ديريات تصرفيات وا ائة من مستخدمى الواليـات وا إذ احلقيقة أن نحو التسـع فى ا
ـتـصـرفـ ـسـلـمـ غـيــر الـوالة وا هم من األرمن وخـالـدون فـى وظـائـفـهم ولـيس مـن ا

ـوظف الذين يتنـاوبهم على الدوام العزل والـنقل فيذهبون والقـائمقام وباجلـملة كبار ا
ويـجيـئون  ولـيسـوا إال حكـاماً فى الـصورة والـرسم  أما احلـكام احلـقيقـيون فـهم أولئك

وظفون األصاغر من . ا

يُـضــاهـيه إال تـشــتت الـيـهــود فـيـهــا  فـلـمـاذا ال
تـــطــلُّـب أوروبــا إعـــطــاء فـــلــســـطــ والـــقــدس
لـــلــيــهــود?. ألـــيس هــذا أقــرب لـــلــمالءمــة من

ذاك?.
اذا يُطرد الـيهود من الروسيا ليت شـعرى  
بـحـجـة اسـتــعـمـالـهم الـربـا مع األهـالى وهـؤالء
األرمن يـجــدون الــنُـصــرة من كل أوروبـا  مع
أنهم سبـب ضياع األمـة العـثمـانيـة  تلك األمة
اجلــلــيـــلــة الــتى لـم تُــخــطئ إال فـى االنــعــطــاف
بـاخلـيـرات عـلى األرمن بـأكـثـر مـن حـد الـرعـاية

الواجبة ?
واآلن يُـــــقــــال : إنـه ال يــــوجـــــد فى أوروبــــا
تعصب ديـنى مع أن أوروبا قـد أقامها الـتعصب
ـطالـيب لألرمن لم تـفهـم هى مغـزاها ودفـعهـا 
إال بعـد اإلجـابة عـليـهـا  فإن الـدولة الـعـليـة لو
أنــفـذت بـالـدقــة كل بـنـود الالئــحـة اجلـديـدة فى
حـكومات أرمـينيا ألـزمها أن تـطرد تسـعة أعشار
مـــوظــفى األرمن فـى تــلك الـــواليــات وتــكــون
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وفى الـصــحـيـفـة ٢٤ مــا يـأتى : « وحـيث إن
احلــكـومـة سـتـكـون نـيـابـيــة فـإنـنـا نُـسـاوى وقـتـئـذ
الـصــرب والـبـلــغـار  وتـكــون األحـوال واحـدة
أغـنى األغنـيـاء فى اجلنـة والـفقـراء فى اجلـحيم »
ومن هـذه اجلمـلة والـلتـ قبـلها  يـعلـم القار

ـهـيـجـون األرمن من الـتـطـرف مـقـدار مـا بـلــغه ا
والــتــطـوخ فى اآلراء الــســيـاســيــة حـتـى أنـهم لم

ادة احلادية والست من عُهدة برل  يكتفوا با
واألمل فى إنشـاء حكومـة أرمنية مـستقـلة يكون
رئـيـسـهـا نـوبــار بـاشـا  بل أرادوا غـرس أصـول
ــذاهب االشـتــراكـيــة والـفـوضــويـة بــبالد آسـيـا ا

ـبـدأ الـفـاسد  الـصـغـرى وأخـذاً بـأطـراف هـذا ا
شـهورة فى كـوم قبـو ويوزجات أحدثـوا الفـ ا
ومرسيوان وقيـصرية وساسون  وأوجدوا فيها
االضـطـرابـات الـتى غـيـرت اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزيـة
شكلـها  وباتت فـيهـا  وانقضت بـسببـها على
احلــكـومــة الـعــثـمـانــيـة بــالـشـتـم الـقـبــيح والـسب

الفاضح .
وإذا داوم اإلنــسـان عـلى اسـتــقـصـاء الـبـحث
ذاهب الـسيـاسيـة جلـمعـية هـنتـشاك  يـجد فى ا
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ـــذهب والريب أنـــهـــا مـــصـــبـــوغـــة بـــصـــبـــغـــة ا
االشتراكى األصلى  هاك ما ورد فى الصحيفة
اذا تـكون ٨٨٧ من الرسـالـة السـالفـة الذكـر : «
ـعـامل واالآلت واألدوات الالزمــة لـلـصـنـاعـة ا
مــلـــكــاً لألغـــنــيــاء . إن هــذه اآلالت واألدوات
تُـحركـهـا أيـدى الـفـقـراء فـيـجب واحلـالـة هذه أن
تــكـون مــلـكــاً لـهـم . ولـكل إنــسـان احلق فى أن
يــعــيش بــأرض تــكـون مــلــكــاً  فـلــمــاذا تــكـون
األراضى مـلـكـاً لــبـعض األغـنـيـاء الـذين يـضـطـر
أغــــلـب الــــشـــــعب إلى االشـــــتــــغــــال عـــــنــــدهم
بـــالــيــومــيـــة... يــجب أن تُــنــزع مـــلــكــيــة هــذه
لـكونها وتُوزع على األراضى من قـبضة الذين 
جــمـيع أعــضـاء الــهـيــئـة بــعـد قــسـمــتـهــا أقـســامـاً

متساوية » .
عـنـونة بـالتـيار اجلـديد ـقالـة ا وقد عـثـرنا فى ا
عـــلى الـــشــذرة اآلتــيـــة  وهى : « قـــد ابــتــدأت
األفـكار الـفـوضويـة  تنـبث فى أذهان األرمن
والشك فى أن هـذه األفكار ستـشفى من السقم
ـريـضة » وجـاء بـهـا أيضـاً : « الـغرض الـعقـول ا
من الـفوضـى هو سـلب أزمة احلـكومـة من أيدى
لوك بواسطة الثورة ألجل تشييد دعامة احلرية ا
الـسيـاسيـة والتوصـل فيـما بعـد إلى جتـريد أرباب
األمـوال والثـروة من التـجارة والـزراعة وأدوات
ـعــامل والـسـفن والــسـكك احلـديـديـة الـثـروة كـا
وإعطاء كل ذلك لألمة كى يكون ملكاً لها » .
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ـــــهـــــيـــــجــــ وجـــــاء فـى مــــوضـع آخــــر أن ا
بــتـحــريـضــهم األرمن عــلى شق عـصــا الـطــاعـة
ورفع لواء الـعـصيـان  يـبتـغـون إصابـة غـرض

يُــــســـمـى األول فى إصــــطالحــــهم بــــالــــغـــرض
الـقـريب والـثـانى بـالـغـرض الـبـعـيـد . ومؤدى
ـــا األول إضـــرام نــــار الـــثــــورة واالضـــطــــراب 
يُـستـطـاع من الـوسـائل  والثـانى إلـقـاء األفـكار
الفوضوية فى عقول اجلمهور . وجاء فى ختام
الرسالـة «إنه متى حتقـقت هذه األمنـية وبلغ هذا
الـغرض شـاع بأن األرمن نـفوسـهم رخيـصة فى
ـلـطخ بـالدم مـيـدان الـقـتـال  ورفـعـوا لـواءهم ا
فــوق األمــاكن الــتى يــسـكــنــهــا أبـنــاء جــلــدتـهم
: لتحى الفوضى والثورة االجتماعية ». قائل
ـبــاد مُـفــصـلــة ومـشــروحـة وتـوجــد هــذه ا
شرحـاً وافيـاً فى الئـحة الـلجـنة الـهنـتشـاكيـة فإن
هـذه الالئـحـة حتـتـوى عـلى مـقـدمـة تـضـمنـت ما
يُفهم منه أن الثروة فى جميع أقطار العالم ناجتة
من كـد الـعـامل  وأن من الـعـدالـة واحلـالـة هذه
أن تعـهد األحـكام إلـيه ويلـقى بزمـامهـا ب يديه
ــــقـــصـــود بـــالـــذات من الـــلـــجـــنـــة والـــغـــرض ا
ا هو تعميم مباد الفوضى وجاء الهنتشاكـية إ

ـقـدمـة شـرح الـطرق الـواجب اتـبـاعـهـا لـلـحـصول عـلى الـغـرض الـبـعـيـد  وهو بـعـد تـلك ا
ـسـكـونـة الـفـوضـى إذا أمـكن بـلـوغ الـغـرض الــقـريب وهـو إثـارة االضـطـراب فـى اجلـهـات ا
ــبـاشـرة فى ــظـاهـرات الــفـوضـويــة وتـهـيــئـهـا وا بــاألرمن ويـلى ذلك كــله كـيــفـيـة جتــهـيـز ا
االنتخـابات وتشكـيل اجلمعيـات  وما ينبـغى منحه من احلقـوق للعمـال  ويأتى فى اخلتام
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سـرد أسـماء وتـراجم الـفوضـوي الـشـهيـري 
ومـــــــا اتــــــخـــــــذوه مـن الــــــوســـــــائـط إلحــــــداث

االضطرابات .
ولــلــمــواد ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ مـن الالئــحــة
ادة رة ٣ مـساس بـاالنتـخابـات أما ا األساسيـة 
ادة كـان  وهذا نصها «ا ٦ فهـى فـى الغرابـة 
٦ : يـــجب عـــلى كل جلـــنـــة أن تُـــعـــ رئـــيـــســاً
لـلـجــواسـيس من بـ أعـضــائـهـا عـلى شـرط أن
يـكـون من مـوظفى احلـكـومـة أو تكـون له رابـطة
وظف أرمنى فى احلكومة ليتمكن من وعالقة 

نقل أسرار هـذه األخيرة ونـواياها إلى الـلجنة 
ويـشـتـرط فى تـعيـ ذلك الـرئـيس أن يـكون من
ذوى الشـهـامة والـقدرة عـلى كـتمـان األسرار .
ويـنبـغى أن يـكون حتت إدارته عـشرة جـواسيس
يـنـتـخـبـون من أصـدق رجـال اجلـمـعـيـة لـيـقـوموا
ـا يـكــتـنــفـهــا من اخملـاطـر بــأخـبــارهـا أوالً بــأول 
وعــلـيــهم أن يـدخـلــوا فى كل مـكــان مـتــنـكـرين
بحـيث يكون زى الـتنكـر للـواحد منـهم مختـلفاً
عـنه لــآلخـر ويــهـيـئــوا مـشــروعـاتـهـم فى اخلـفـاء
وتـكون اخملابـرات اخملتـصة مـنحـصرة بـ اللـجنة

وب رئيسهم » .
ـادة الـسـابـعـة بــتـعـيـ خـطـبـاء يــخـطـبـون بـ اجلـمـهــور حلـضـهم عـلى الـثـورة وتـقــضى ا
ـادة الثـامنـة  فإليـك نصـها: « يـجب أن يكـون لكل جلـنة مُـنفـذ يكون واالضطـراب . أما ا
ُنفذ وعـلى مساعديه أن فروض على هـذا ا ـسلم  والـواجب ا حتت إمـرته جماعة من ا
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يـقــومـوا بــإعــدام من تـرى فــيـهـم الـلــجـنــة أنـهم
يـــضــرون بـــهــا ســـواء كـــانــوا مـن احلــزب أو من
األجــانب  وذلـك مــتى صـــدر قــرار الـــلــجـــنــة
قـاضيـاً بـاتـخاذ هـاته الـوسيـلـة . وأنواع الـعـقاب

ثالثـة الـتـوبـيخ والـضـرب بـالـعـصى واإلعـدام 
وهذا الـنوع األخير يُـنفذ أما بـاخلنجر أو الـرفلفر
نازل وإمـا باخلنق وإما بالـسم  وألجل نسف ا
بـانى على الـعموم يـجب استـعمال . أوالً : وا
القنابل الدينـاميتة . ثانياً : الديناميت السائل .

ملوءة بالبارود » . ثالثاً : قنابل احلريق ا
ـادة ٩ : يــجب أن يــكـون لــدى الــلـجــنـة « ا
واحـد تــنـحـصــر اخـتــصـاصـاتـه فى غـرس بـذور
الـفـ وحتــريض الـضـعـفــاء عـلى األقـويـاء حـتى
تعم الفـتنة  وينـتشر االضطـراب  وليس لهذا
الــــشــــخص أن يــــعـــمـل إال بـــأوامــــر الــــلـــجــــنـــة

وإرشاداتها » .
ـادة ١٠ : ينـبـغى أن يـوجـد حـارس على « ا
األسلـحة مـوصـوف بالـنـباهـة والـشهـامة  إذ ال

يخفى أن هـذه الوظيفـة أهم الوظائف وأخطـرها والواجـبات التى ينـبغى عليه مـراعاتها هى
العناية بحراسة األسلحة واخلرطوش والبارود وعدم اطالع أحد على مكانها  ويجب أن
راقبة أو أربعة شـهور  كما يجب أيضاً أن ال يكون ب أيديه دفـتر ليسهل بواسطـته عمل ا
ـدينة  وأن يوضع مـكان األسـلحـة والذخائـر على أكـثر من مـسيـرة ساعـت أو ثالث من ا

تكون العناية بحراستها شديدة جداً  كى ال تقع ب أيدى احلكومة .
ـادتان ١١ و ١٢  فـتـتعـلـقان بـإنشـاء مـكتـبة لـلـجنـة وبعالئـق هذه مع فـضويى األ أما ا
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ـواد تـوجـد تـعـلـيـمات األجـنـبـيـة  وغـيـر هـذه ا
وذجـاً منها مـوجهة لـلجان الثـورية  نورد هـنا 
مـن بـــاب اإلحــاطـــة وهـــو : « ســـتـــقــسـم األمــة
األرمـنيـة بـحريـتـها وسـعـادتهـا ويقـسم األعـضاء
بــشـرفـهم وروحـهم وحـيــاتـهم وذمـتـهم وأحب
األشـــيــاء إلـــيــهـم بــاإلخالص والـــوالء لــلـــرايــة
احلمـراء الهـنـتشـاكيـة  ولو اسـتـلزم ذلك ضـياع
عـــمــرهم وأن يـــضــحـــوا لــبـــلــوغ هـــاته الـــغــايــة

مداركهم ومشاعرهم .
W¹—u¦ « ‰ULŽ_« cOHMð v

أوالً ـ يـجب حـمــايـة األهـالى بـاألسـلـحـة إذا
ـكن الــقـيـام بـهـذا اقـتـضت ذلـك الـضـرورة  و
العـمل فى مـواعيـد حتصـيل الـضرائب ; أى فى
دائن مع سكان الوقت الذى يرتبط فيه سكان ا

عامالت . القرى برابطة ا
ثانياً ـ جتنب خصومة األمة التركية ومعاداتها
لـلثـائـرين األرمن  والسـعى فى احلـصـول على
إســعـافـهــا ومـسـاعـدتــهـا  وألجل تـفــهـيم هـذه
األمــة حـقـيـقـة أغـراض الــلـجـنـة  يـجب الـذود

دافعة عن جانب منها ضد احلكومة . وا
ودة واحملـبة مع األكراد ثالـثا ـ توثـيق روابط ا
ــســاعــدة والـــچــركس  ومع كـل من يــتــاهـب 

الثورة ويتظاهر بنصرتها .
ـنوطـ بـنقل رابـعـاً ـ الهـجـوم على احلـرس ا
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احملـكـوم عـلـيـهم جلـرائم سـيـاسـيـة من مـكان إلى
آخر .

خامساً ـ الهـجوم على مستودعات األسلحة
واحلبـوب للحـصول على مـا فيهـا  واالستيالء
ـتــصــرفــ والـقــائــمــقـات عـلـى ــــــــــــــــــــ وا
لـــلـــخـــفـض من ســـطــــوة احلـــكـــومـــة وإحـــداث
ـوظــفـ الـقـابـضـ عـلى االضـطـراب بـغـيـاب ا

زمامها .
سادسـاً ـ االنقضـاض على السـجون ال على

احملكوم عليهم بجرائم سياسية .
تـغـيــيـر والبـد مـنه لـلــفـقـرة اخلـامـســة لـتـنـفـيـذ
األعــمـــال الــتى وردت فى هــذه الــفــقــرة يــجب
ـتـعـلـقـة بـاحلـكـومة إحـراق األماكـن العـمـومـيـة ا
ـــوظـــفـــ وعـــدم إطالق واســـتـــئـــســـار كــبـــار ا
ســـراحــهـم إال إذا قــدمـــوا فــديـــة عن أنـــفـــســهم
تنحـصر فى األمـور اآلتية وهى . أوالً : إخالء
ـسـجـونـ من الــثـوريـ . ثـانـيـاً : دفع ســبـيل ا
فديـة نقـديـة جسـيمـة . ثالـثاً : تـسلـيم األسلـحة
والــذخـائــر واخلـيــول بـحــجـة مـعــاقـبــة ومـتــابـعـة
األشـــقـــيــاء . ويـــجب غـــيـــر ذلك إلـــزم أولــئك
األسرى بـاإلعـراب عن أسـرار احلكـومـة وإبراز
ــــبـــانى رســـومــــات احلـــصــــون والـــســــجـــون وا
األخـرى بــحـيث إذا امــتـنــعـوا عن تــقـد هـذه
االستـعالمـات يصـير إعـدامهم لـلحـال وإرسال
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خطابات تهديدية إلى جميع األنحاء .
وقــد وُجـدت جــمــلـة مــنــشـورات مـع بـعض
الـثــائـرين  يُــسـتــدل مـنـهــا عـلـى تـشـكــيل جلـان
فـرعـيـة وتُـبــ عالقـاتـهـا وروابـطـهـا مع الـلـجـنـة
ـركـزيـة  والتـزال هـذه األوراق ضمن أوراق ا
الـدعـاوى الـتى صـدرت األحكـام فـيـهـا  سواء
مـن مــجـــلس الـــنـــقض واإلبـــرام فى األســـتـــانــة
الــعــلــيــا أو من اجملــالس االســتــئــنــافــيــة  وقـد
ــشــار إلــيــهــا بــحــضـرة ضــبــطـت أهم األوراق ا
موظفى السـفارة الروسـية وقنـصليتـها الچـنرالية
فى األسـتـانـة الــعـلـيـة فى مـنــزل شـخص يُـسـمى
بدريـكـوڤ رئـيس الـلـجنـة الـتـنـفـيذيـة بـاألسـتـانة

العلية .
البقية تأتى
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بقلم : بيرچ ترزيان
W bI

بقلم : د. محمد رفعت اإلمام
وزارة إنكلترا وسياستها

شير  اخلميس ١ أغسطس ١٨٩٥ ا
نتائج االحتاد

اإلخالص  اخلميس ١ أغسطس ١٨٩٥
احلالة فى أرمينيا

السرور  اجلمعة ٢ أغسطس ١٨٩٥
بدون عنوان 

اجلمعة ٢ أغسطس ١٨٩٥ الفالح 
بدون عنوان 

احملروسة  االثن ٦ أغسطس ١٨٩٥
ما هى اخلالفة اإلسالمية : أرمينيا اليوم وسورية غداً

شير  األربعاء ٨ أغسطس ١٨٩٥ ا
الدولة العلية ونصيرات أرمينيا

ؤيد  األحد ١١ أغسطس ١٨٩٥ ا
سياسة : قول «مضحكات أوربا»

قياس  األحد ١١ أغسطس ١٨٩٥ ا
سئلة األرمنية (مزاعم شركة روتر التلغرافية) ا

ؤيد  الثالثاء ١٣ أغسطس ١٨٩٥ ا
سئلة األرمنية وشركة روتر  ا

ؤيد  األربعاء ١٤ أغسطس ١٨٩٥ ا
الدولة العلية وإنكلترا

السرور  األربعاد ١٤ أغسطس ١٨٩٥
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١٤

١٥

١٦

١٧

١٨
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٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

خطاب غالدستون
شير  األربعاء ١٥ أغسطس ١٨٩٥ ا

خطاب جاللة ملكة اإلنكليز
قياس  األحد ١٨ أغسطس ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية ا
قياس  األحد ١٨ أغسطس ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية  ستر غالدستون وا ا
احملروسة  الثالثاء ٢٠ أغسطس ١٨٩٥

اإلسكندرية نظرة عامة
األهرام  الثالثاء ٢٠ أغسطس ١٨٩٥

بدون عنوان 
شير  األربعاء ٢١ أغسطس ١٨٩٥ ا

من مراد اخلامس إلى عبد احلميد الثانى
شير  األربعاء ٢١ أغسطس ١٨٩٥ ا

حلب الشهباء
ؤيد  اخلميس ٢٢ أغسطس ١٨٩٥ ا

لكة خطاب جاللة ا
ؤيد  السبت ٢٤ أغسطس ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية خطرة (٤) ا
قياس  األحد ٢٥ أغسطس ١٨٩٥ ا

خارجية
قياس  األحد ٢٥ أغسطس ١٨٩٥ ا

اجللوس السلطانى
شير  الثالثاء ٢٧ أغسطس ١٨٩٥ ا

ماذا أعرف عن أرمينيا
شير  الثالثاء ٢٧ أغسطس ١٨٩٥ ا

٦٥

٦٨

٦٩

٧٥

٧٨

٧٩

٨٠
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٩٥

٩٩

١٠٣

١٠٥

١١١
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٢٧

٢٨
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٣٠
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٣٣
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٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

ستر غالدستون عن الدولة العلية خطبة ا
ؤيد  الثالثاء ٢٧ أغسطس ١٨٩٥ ا

سلم فظائع البلغاري مع ا
ؤيد  اخلميس ٢٩ أغسطس ١٨٩٥ ا

خطرة (٦) نحن واإلنكليز
قياس  األحد ١ سبتمبر ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
قياس  األحد ١ سبتمبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان 
شير  األربعاء ٤ سبتمبر ١٨٩٥ ا

الفتنة فى مكدونيا
السرور  اجلمعة ٦ سبتمبر ١٨٩٥

سألة األرمنية ا
السرور  اجلمعة ٦ سبتمبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية (الدولة العلية والدول الثالث) ا
ؤيد  السبت ٧ سبتمبر ١٨٩٥ ا

أخبار البريد
األهرام  االثن ٩ سبتمبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية ا
ؤيد  الثالثاء ١٠ سبتمبر ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية انيا والنمسا وا أ
ؤيد  األربعاء ١١ سبتمبر ١٨٩٥ ا

خطاب اللورد سالسبورى عن أرمينيا
شير  السيت ١٤ سبتمبر ١٨٩٥ ا

الرجل الكبير ذوالعقل الصغير
ؤيد  السبت ١٤ سبتمبر ١٨٩٥ ا
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١١٧

١٢٣

١٢٨

١٢٩

١٣٠

١٣١

١٣٤

١٣٦

١٣٨

١٤٥

١٤٩

١٥٤
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٤٠

٤١
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٤٨
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٥٠

٥١
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إيقاظ النائم
قياس  األحد ١٥ سبتمبر ١٨٩٥ ا

دولتلو شاكر باشا : مفتش عموم الواليات األرمنية
ؤيد  األحد ١٥ سبتمبر ١٨٩٥ ا

حوادث أرمنية جديدة
ؤيد  االثن ١٦ سبتمبر ١٨٩٥ ا

األستانة
الفالح  الثالثاء ١٧ سبتمبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية ا
احملروسة  الثالثاء ١٧ سبتمبر ١٨٩٥

احلالة السياسية احلاضرة 
ؤيد  الثالثاء ١٧ سبتمبر ١٨٩٥ ا

أخبار البريد
األهرام  اخلميس ١٩ سبتمبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية) تلغراف األمس (عن ا
ؤيد  اخلميس ١٩ سبتمبر ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية سياسة إنكلترة فى ا
الفالح  اجلمعة ٢٠ سبتمبر ١٨٩٥

األستانة العلية
األهرام  السبت ٢١ سبتمبر ١٨٩٥

كانت العاقبة تقسيم تركيا
شير  السبت ٢١ سبتمبر ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية عواقب ا
قياس  األحد ٢٢ سبتبمر ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية ا
قياس  األحد ٢٢ سبتمبر ١٨٩٥ ا
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١٦٩
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١٧٥

١٧٦
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٥٦
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٦٠
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٦٣

٦٤

٦٥

أخبار البريد 
األهرام  الثالثاء ٢٤ سبتمبر ١٨٩٥

ما قبل وما يُقال
السرور  الثالثاء ٢٤ سبتمر ١٨٩٥

جرايد إنكلتره وأرمينيا
احملروسة  الثالثاء ٢٤ سبتبمر ١٨٩٥

من هم األحرار
ؤيد الثالثاء ٢٤ سبتمر ١٨٩٥ ا

صدى مصر فى أوربا
ؤيد  الثالثاء ٢٤ سبتمبر ١٨٩٥ ا

األستانة 
ؤيد  الثالثاء ٢٤ سبتمر ١٨٩٥ ا

حقوقنا معشر العثماني
قياس  األحد ٢٩ سبتمبر ١٨٩٥ ا

الثورة األرمنية
قياس  األحد ٢٩ سبتمبر ١٨٩٥ ا

مسألة أرمنيا
الفالح  الثالثاء ١ أكتوبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية (التعديالت اجلديدة) ا
ؤيد  الثالثاء ١ أكتوبر ١٨٩٥ ا

احلالة احلاضرة
ؤيد  األربعاء ٢ أكتوبر ١٨٩٥ ا

اإلسكندرية
ؤيد  اخلميس ٣ أكتوبر ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية الدولة العلية وا
السرور  اخلميس ٣ أكتوبر ١٨٩٥

٢٠٣

٢٠٥

٢٠٧

٢٠٩
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٢١٧
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٧٦

٧٧

٧٨

نبى خليفة وخليفة ليس بنبى (السلطات وأرمنية)
شير  السبت ٥ أكتوبر ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية ا
ؤيد  األحد ٦ أكتوبر ١٨٩٥ ا

بقية تفصيالت احلوادث األرمنية
ؤيد  األحد ٦ أكتوبر ١٨٩٥ ا

أخبار األستانة العلية
ؤيد  األحد ٦ أكتوبر ١٨٩٥ ا

الدولة العلية وإنكلترا
ؤيد  االثن ٧ أكتوبر ١٨٩٥ ا

الدسائس اإلنكليزية والتعصبات األرمينية
الفالح  الثالثاء ٨ أكتوبر ١٨٩٥

احلوادث األرمنية األخيرة
ؤيد  الثالثاء ٨ أكتوبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان 
احملروسة  الثالثاء ٨ أكتوبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية صرى فى ا رأى فؤاد باشا ا
ؤيد  األربعاء ٩ أكتوبر ١٨٩٥ ا

ثورة األرمن فى األستانة العلية
ؤيد  اخلميس ١٠ أكتوبر ١٨٩٥ ا

الدولة العلية وإنكلترا
السرور  اخلميس ١٠ أكتوبر ١٨٩٥

كيف ظهرت احلقيقة
اإلخالص  اخلميس ١٠ أكتوير ١٨٩٥

سألة األرمنية ا
الفالح  اجلمعة ١١ أكتوبر ١٨٩٥
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٣٠٨
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٨٩
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سألة األرمنية ا
السرور  اخلميس ١١ أكتوبر ١٨٩٥

األستانة العلية
ؤيد  السبت ١٢ أكتوبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان 
شير  السبت ١٢ أكتوبر ١٨٩٥ ا

الصدر اجلديد 
شير  السبت ١٢ أكتوبر ١٨٩٥ ا

اذا تتداخل أوربا
شير  السبت ١٢ أكتوبر ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
شير  السبت ١٢ أكتوبر ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية إنكلترا وا
ؤيد  األحد ١٣ أكتوبر ١٨٩٥ ا

الدول الثالث والدولة العلية
ؤيد  االثن ١٤ أكتوبر ١٨٩٥ ا

شاكل احلاضرة ا
ؤيد  الثالثاء ١٥ أكتوبر ١٨٩٥ ا

الفتنة األرمنية
احملروسة  الثالثاء ١٥ أكتوبر ١٨٩٥

األستانة العلية
الهالل  الثالثاء ١٥ أكتوبر ١٨٩٥

بدون عنوان 
احملروسة  الثالثاء ١٥ أكتوبر ١٨٩٥

هل إنكلترا مسئولة عن الفظائع األخيرة فى األستانة
ؤيد  األربعاء ١٦ أكتوبر ١٨٩٥ ا

٣١٣

٣١٥

٣٢٤

٣٢٥

٣٣٠

٣٣٣

٣٣٦

٣٣٨

٣٤٩

٣٥٣

٣٥٧

٣٥٨

٣٦٠
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٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

سئلة األرمنية ومطالب الدول الثالث  ا
ؤيد  اخلميس ١٧ أكتوبر ١٨٩٥ ا

الفتنة األرمنية فى األستانة العلية
السرور  اخلميس ١٧ أكتوبر ١٨٩٥

الدول األوربية والدولة العلية
السرور  اخلميس ١٧ أكتوبر ١٨٩٥

التدبير خير من اجلذع
اإلخالص  اخلميس ١٧ أكتوبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية ا
الفالح  اجلمعة ١٨ أكتوبر ١٨٩٥

حوادث األستانة العلية
ؤيد  السبت ١٩ أكتوبر ١٨٩٥ ا

طريق اإلصالح
شير  السبت ١٩ أكتوبر ١٨٩٥ ا

إلى جاللة السلطان 
شير  السبت ١٩ أكتوبر ١٨٩٥ ا

نداء األرمن لرشفور
شير  السبت ١٩ أكتوبر ١٨٩٥ ا

استئصال
شير  السبت ١٩ أكتوبر ١٨٩٥ ا

خضوع السلطان
شير  السبت ١٩ أكتوبر ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية إنكلترة وإيطاليا وا
الفالح  الثالثاء ٢٢ أكتوبر ١٨٩٥

األستانة العلية
ؤيد  الثالثاء ٢٢ أكتوبر ١٨٩٥ ا

٣٦٤

٣٧١

٣٧٥

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٤

٣٩٣

٣٩٤

٣٩٩

٤٠١

٤٠٦

٤٠٨

٤١٧
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١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

حوادث الشرق
ؤيد  الثالثاء ٢٢ أكتوبر ١٨٩٥ ا

أهم األخبار التلغرافية
احملروسة  األربعاء ٢٣ أكتوبر ١٨٩٥

إنكلترا واإلسالم
ؤيد  اخلميس ٢٤ أكتوبر ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
السرور  اخلميس ٢٤ أكتوبر ١٨٩٥

النمسا
الفالح  اجلمعة ٢٥ أكتوبر ١٨٩٥

إنكلترا وغيرها
ؤيد  السبت ٢٦ أكتوبر ١٨٩٥ ا

البالغ الرسمى باإلصالحات األرمنية
ؤيد  األحد ٢٧ أكتوبر ١٨٩٥ ا

تعصب العثمانية وعدالة أوروبا
ؤيد  األحد ٢٧ أكتوبر ١٨٩٥ ا

متفرقات
احملاكم  األحد ٢٧ أكتوبر ١٨٩٥

البالغ الرسمى باالتفاقية الدولة عن مسئلة األرمن
احملاكم  األحد ٢٧ أكتوبر ١٨٩٥

قاعدة ال يختلف فيها اثنان
الفالح  الثالثاء ٢٩ أكتوبر ١٨٩٥

االتفاق الدولى عن اإلصالحات األرمنية
ؤيد  الثالثاء ٢٩ أكتوبر ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
السيار  الثالثاء ٢٩ أكتوبر ١٨٩٥
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٤٢٧

٤٢٨

٤٣٦

٤٤٠

٤٤٣

٤٤٦

٤٥٢
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١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

الدولة العلية والدول الثالث اإلصالحات األرمنية
احملروسة  الثالثاء ٢٩ أكتوبر ١٨٩٥

بدون عنوان 
احملروسة  الثالثاء ٢٩ أكتوبر ١٨٩٥

االتفاق الدولى ب الدولة العلية والدول الثالث
ؤيد  األربعاء ٣٠ أكتوبر ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
السرور  اخلميس ٣١ أكتوبر ١٨٩٥

ة مواعيدها كيماء قد
شير  السبت ٢ نوفمبر ١٨٩٥ ا

سئلة الشرقية فتح ا
شير  السبت ٢ نوفمبر ١٨٩٥ ا

االتفاق الدولى ب الباب العالى والدول الثالث
ؤيد  السبت ٢ نوفمبر ١٨٩٥ ا

ما وراءك يا عصام
ؤيد  السبت ٢ نوفمبر ١٨٩٥ ا

ثورة أرمينيا 
منفيس  السبت ٢ نوفمبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية القسم احلقوقى : ا
احلقوق  السبت ٢ نوفمبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية األالعيب السياسية ا
ؤيد  األحد ٣ نوفمبر ١٨٩٥ ا

عصيان األرمن على حكومتهم
ؤيد  االثن ٤ نوفمبر ١٨٩٥ ا

ثورة أرمينيا
منفيس  االثن ٤ نوفمبر ١٨٩٥

٤٨١

٤٨٣

٤٨٣

٤٩٥

٥١٥

٥١٨

٥٢١

٥٢٦

٥٣١

٥٤٠

٥٤٢

٥٤٧

٥٥٣
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١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

الدولة العلية وإنكلترا
ؤيد  الثالثاء ٥ نوفمبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ٥ نوفمبر ١٨٩٥

أرمينيا
السيار  الثالثاء ٥ نوفمبر ١٨٩٥

بدون عنوان
السيار  الثالثاء ٥ نوفمبر ١٨٩٥

باريس فى ٩ منه
السيار  الثالثاء ٥ نوفمبر ١٨٩٥

إصالحات أرمينيا
احملروسة  الثالثاء ٥ نوفمبر ١٨٩٥

ثورة أرمينيا
منفيس  الثالثاء ٥ نوفمبر ١٨٩٥

سماة باإلصالحات األرمنية التغيرات ا
ؤيد  األربعاء ٦ نوفمبر ١٨٩٥ ا

األمة واحلوادث
اإلخالص  اخلميس ٧ نوفمبر ١٨٩٥

بدون عنوان
الفالح  اجلمعة ٨ نوفمبر ١٨٩٥

األستانة
الفالح  اجلمعة ٨ نوفمبر ١٨٩٥

هل يُالم السلطات
شير  السبت ٩ نوفمبر ١٨٩٥ ا

اإلصالحات األرمنية
شير  السبت ٩ نوفمبر ١٨٩٥ ا

٥٦٦

٥٦٩

٥٦٩

٥٧٠

٥٧٠

٥٧١

٥٧٣

٥٨٠

٥٩١

٥٩٥

٥٩٨
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١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

سلمون فلينتبه ا
ؤيد  السبت ٩ نوفمبر ١٨٩٥ ا

ماذا قال غالدستون
شير  السبت ٩ نوفمبر ١٨٩٥ ا

أهم تلغرافات األسبوع
احملاكم  األحد ١٠ نوفمبر ١٨٩٥

على من تبعة الدماء
ؤيد  األحد ١٠ نوفمبر ١٨٩٥ ا

ترك وأرمن
ؤيد  األحد ١٠ نوفمبر ١٨٩٥ ا

ثورة أرمينيا
منفيس  األحد ١٠ نوفمبر ١٨٩٥

سألة األرمنية ا
السرور  االثن ١١ نوفمبر ١٨٩٥

حوادث محلية
السرور  االثن ١١ نوفمبر ١٨٩٥

احلالة فى األستانة العلية
ؤيد  االثن ١١ نوفمبر ١٨٩٥ ا

صورة 
السرور  االثن ١١ نوفمبر ١٨٩٥

العيان أعدل شاهد
الفالح  الثالثاء ١٢ نوفمبر ١٨٩٥

آطنه من مكاتبنا بها 
احملروسة  الثالثاء ١٢ نوفمبر ١٨٩٥

بدون عنوان 
احملروسة  الثالثاء ١٢ نوفمبر ١٨٩٥

٦١٣

٦٢٦

٦٢٩

٦٣٠

٦٣٥

٦٤١

٦٤٥

٦٥٠
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١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

األزمة السياسية الدولية
ؤيد  األربعاء ١٣ نوفمبر ١٨٩٥ ا

نظره عموميه فى أحوال البالد
ؤيد  اخلميس ١٤ نوفمبر ١٨٩٥ ا

ثورة أرمينيا
منفيس  اجلمعة ١٥ نوفمبر ١٨٩٥

٦٧٢

٦٧٦

٦٨٦
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