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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *
ونختتم هذا التقد بنبذة عن الناشر .

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

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

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

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

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

تُحقق أهداف اجلمعية .
بيرچ ترزيان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا ال يـشتـهى األرمن  وقلـبت كل احلسـابات يـة األولى أتت  بيـد أن اندالع احلـرب العـا
إزاء أول خـطوة جـديـة فى مـسألـة حل الـقـضيـة األرمـنيـة عن طـريق اإلصالحـات اإلدارية .
واحلـقـيـقـة أن نـشـوب هـذه احلـرب قـد عـرقل مـسـيـرة تـنـفـيـذ اإلصالحـات  وأربك الـزعـماء
األرمـن بشـدة : هل سـتـدخل الـدولـة العـثـمـانـيـة النـزاع ? . وهل سـتـغـدو الـهضـبـة األرمـنـية
ـا كـانت أرمـيـنــيـة تـقع عـلى طـرفىّ ـسـرح احملـتـوم حلـرب روســيـة ــ عـثـمـانـيـة جــديـدة? . و ا
احلدود فهل سيُالقى األرمن مجدَّداً معاناة حادة بغض النظر عمَّن سيظفر فى النهاية ? .
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كـثـر اعــتـداء الـفــرس عـلى أهـالـى الـتـخـوم
الـتـركـية الـفـاصـلـة بـ الـبالدين فـطلب والة
األمـر فى البـصـرة من نظـارة احلربـية الـعثـمانـية
أن تُـرسل فــصـائل جـديـدة من اجلــنـد لـتـوطـيـد

دعائم األمن العام .
تذاكر كل من الصدر األعظم وجاويد بك
ـالى فى ـســتـشـار ا ـالـيـة الـعــثـمـانـيـة وا نـاظــر ا
جـلـسـة خـصوصـيـة عُـقـدت بـدار الـصدارة فى
ـــالــــيـــة الــــتى عــــرضـــهـــا أمـــر اإلصالحــــات ا

ستشار. ا
* فى موش طفق جـمـاعـة من اإلرجتـاعـي
وتـفـلـيس وغـيـرهـا من مـدن أرمـيـنـيـا يـنـشـرون
إعالنـات بــالـتــحــريض عـلى الــفــتك بـاألرمن
وقد تذاكر مـبعوث موش وناظـر اخلارجية فى
ـسـئــلـة . وعــلى أثـر ذلك طــلب الـنــاظـر من ا
والى مـوش أن يـكـتب لـه تـقريـراً عـن احلـالة .
وصدرت أوامـر نظارة احلـربية بـإرسال فصـيلة

نع القالقل . من اجلند 

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±∞ d¹«d³  ≤± 5MŁô«
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ذكـــرت احــــدى الـــصــــحف أن بــــطـــريـــرك
ـدارس األرمـنـية فى األرمن كـتب إلى عـامـة ا

الواليات بوجوب تعلم اللغة العثمانية .

oA œ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±∞ ”—U  π
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أرسـل مــســيـــو إدوار بــاتــكــ  كــتـــابـــاً إلى
جــريــدة التـوركـى قـال فــيه إن بــعض اجلــرائـد
أشـاعـت أن لـعــزت الــعـابــد عالقــة بــجـمــعــيـة
ــســئــلــة الــشــرقــيــة وأنه عــضــو فــيــهــا . وأنه ا
يستخدم حيله ومـاله للتأثير علـيها . واحلقيقة
أن هــذه اإلشــاعــة عـــاريــة من كل صــحــة وال
ذكورة وال دخل بـتة لعـزت العـابد باجلـمعيـة ا

يطلب قط أن ينضم إليها .
»dF «Ë Â«b √

ـا كان من اسـتـيـاء الـعرب من عـلم الـقـراء 
جريـدة أقـدام التى تـصـدُّر فى األستـانـة العـلـية
ومـا كـان من صـدور أمـر احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة
بـتـوقيـفهـا معـاقـبة لـها عـلى الـكتـابات اجلـارحة
التى كتبتهـا ضد العنصـر العربى الكر . وقد
نقـلنا للقراء أخبـار االستياء الذى أحدثته تلك
ـظـاهـرات ـقـاالت فى بـعـض بالد الـدولـة وا ا
التـى قام بـهـا أهـالى بـيـروت ودمـشق . ويـزيد

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±∞ ”—U  ≤≤ ¨ ≥∂µ œbŽ
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على ذلك اآلن أن عدة أنـدية من أندية اإلحتاد
والـتـرقـى أرسـلت لـلـصـحـف إحـتـجـاجـاً عـلى
قاالت اجلارحة التى تبذر روح الشقاق تلك ا

تحابة . ب العناصر ا
5LK *« dOſ bOM&

ذكرت احـدى جرائـد األستـانة األرمـنية إن
فى قانـون التجنيد الـعثمانى بنداً مؤاداه أن كل
غـيـر مـسـلم إذا اعـتـنق الـدين اإلسالمى أُعـفى

من اخلدمة العسكرية .
أن يـكون ذاك الـبنـد مدعـاة للـشبان األرمن
أن يتركوا ديـنهم ويعتـنقوا اإلسالم وفاوض
شوكـت باشـا بهـذا الـشأن فـوعـده بعـدم تـنفـيذ

مضمون هذا البند .
ــنــاسـبــة نــقـول إن وزارة احلــربــيـة وبــهـذه ا
أصــدرت يــوم ١٤ اجلــارى مــنــشــوراً رســمــيـاً
ـسلم بأن يذهبوا صرحت فـيه للجنود غير ا
فى أيام اآلحـاد واألعيـاد إلى مـعابـدهم لتـأدية

فروضهم الدينية .
ـلَّى األرمـنى سـأل البـطـريرك وأن اجمللس ا
طوريـان أن يطـلب من احلكـومة إعفـاء أساتذة
دارس من اخلـدمة الـعسـكريـة فقـرر غبـطته ا

سئلة. أن يُقابل شوكت باشا ويُفاوضه فى هذه ا
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تــألــفت فى األســتـانــة جلــنــة بـرئــاســة وزيـر
الداخلية إلقامة حفلة خيرية يُخصص إيرادها
ـنـكـوبـى عـيـنـتـاب. واليـزال أهـالى األسـتـانـة
ساعدة يوالون إحياء أمـثال هذه االحتفاالت 

منكوبى إرمينيا .
وحـــيـث أن اجلـــمـــعــــيـــة اخلـــيــــريـــة لألرمن
األرثـوذكس فى مــصـر قـررت إنـشـاء فـرع لـهـا
فـى األسـتــانــة فــقـد بــعــثت إلى وزيــر داخــلــيـة
الدولـة بـقـانـون اجلـمعـيـة فـصـادق عـليـه وعيَّن
نــورادوجنــيــان أفــنــدى أحــد أعــضـاء مــجــلس

األعيان رئيساً لهذا الفرع .

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π±∞ ”—U  ≥±
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الــتـأم اجملــلس الــعــام لــبــطــريــركـيــة األرمن
الـكاثـولـيك فى األستـانـة العـلـية بـرئـاسة أدرام
أفـنــدى وقــرر رفع تــقـريــر إلى الــبــاب الــعـالى
ـرشـح لـلـبطـريـركيـة اخلالـيـة . ومتى بـشأن ا
وافق الــــبـــاب الــــعـــالـى عـــلــــيه شــــرع اجملـــلس
بـانـتـخـاب الـبـطـريـرك اجلـديـد . وقـد اعـتـرض
اإلكــلـــيــروس عـــلى إجـــراء االنــتـــخـــاب قــبل
وصـول تـبـلــيـغـات الـكـرسى الـبـابـوى ولـكن
أعضاء اجمللس العلماني يستحسنون الشروع
ـشار فى االنـتخـاب بدون انـتـظار الـتـبلـيـغات ا
إلـيـهــا ويـقـولــون إنه لـيس لــقـداسـة الــبـابـا حق

التداخل فى مسئلة االنتخاب .

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π±∞ q¹dÐ√ ±
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تلـقت بطريـركية األرمن أنـباء مقـلقة من بر
األنـاضــول حـيث الـسـالح يـوزع بـكــثـرة عـلى

األهالى واألكراد ناقمون ساخطون .

تـــفـــيــد أنـــبـــاء جــزيـــرة صـــامــوس الـــواليــة
ـمتازة أن األمن اسـتتب فيـها وساد الـعثمـانية ا

عارض. الوفاق ب احلكومة واحلزب ا

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±∞ q¹dÐ√ ±≥ ¡UFÐ—_« ¨ π∑µ± œbŽ
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تُـفيـد أنبـاء األستـانة الـعلـية األخـيرة أن كالً
ـلَّى الـبـطـريـركـى الـدكـتور من رئـيس اجملـلس ا
أرچـميان بك ورئيس اجملـلس اخملتلط عازريان
أفـنـدى قـدما إسـتـقـالـتـهمـا فى الـرئـاسـة عـقيب
اخلالف األخـــــيـــــر الــــذى قـــــام فـى مــــجـــــلس
البطـريركيـة بشأن إبـاحة اخلـطب السيـاسية فى

الكنائس .
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قالت جريـدة التوركى بـتاريخ ٢٢ اجلارى
ما يأتى :

«انتـهى األمر بعـد تردد طويل ونـزاع شديد
وســــيُــــجــــرى انـــتــــخــــاب بــــطــــريــــرك األرمن

الكاثوليك بعد ظهر اليوم " .
وستـجـتمع اجلـمعـيـة العـمومـيـة فى السـاعة
الثـانية بـعد ظـهر الـيوم فى قـاعة الـبطـريكـخانة
رشـح لوضع قـائمـة باخلـمسـة األشخـاص ا

للبطريركية .
ويــجـتــمع الــسـيــنـودس بــالـوقت نــفـسه فى
ــرشــحــ قــاعــة أخــرى لــلــنــظــر فى قــائــمــة ا

وسـيجرى االنـتخـاب بطريـقة االقتـراع السرى
فـــمن وقــعـت عــلـــيه الـــقــرعـــة قـــدمه مـــجــمع
السـينودس للجمعيـة العمومية وتقرع أجراس
الـكـنـيـسـة الـبـطــريـركـيـة عـنـدئـذ إيـذانـاً بـانـتـهـاء

االنتخاب .
ـرشــحـ وعن وقـد ســألـنــا كـثــيـريـن عن ا
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ـطران أكـثـرهم تـرشـيحـاً فـقـيل لـنـا أن سـيـادة ا
ــوجــود اآلن فى مــقــر تــرزيــان أســقف أدنـــة ا
إبـرشــيــته ويــؤخــذ من أقــوال الـنــاس إن لــهـذا
طران مكانة وإحتراماً عند سائر اإلكليروس ا

وسائر أبناء طائفة األرمن الكاثوليك .

WO½UL¦Ž —U³š√
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أشرنـا فى عـدد مضـى إلى اجتـمـاع مطـارنة
وأســاقــفــة األرمن الــكــاثــولـيـك فى األســتــانـة

العلية بقصد انتخاب بطريرك جديد .
ـرشـح ـطـارنة ا وقـد وقـفنـا عـلى قـائمـة ا

ـنـصب اخلـطـير وهـم أصحـاب الـسـيادة لـهذا ا
ترزيان مطران اإلسكندرية وإسرائليان مطران
خربـوط وسانيان مطـران حلب وغازاروسيان
مطران النجورا وراتشكسيان مطران مالطية.
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ـــا اتـــصل بـــغـــبـــطــة بـــطـــريـــرك األرمن أن
احلكومة العثـمانية قررت توزيع مبالغ جسيمة
عـلى األرمن الذين نـهب األكـراد أطيـانهم فى
جهـات األناضول قـرر أن يطلب من احلـكومة
ـبـالغ على األكـراد ورد األطـيان توزيع تـلك ا

غتصبة إلى األرمن . ا
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قصود هنا مذابح أضنة ١٩٠٩ التى راح ضحيتها أكثر من عشرين ألف أرمنى. * ا

كتب من أطنة أنه فى النية إصدار عفو عام
ــســلــمـ الــذين اشــتــركــوا فى فــتــنــهـا عــلى ا
األخــيــرة* فـــعــلى هـــذا اعــتــرض بـــطــريــرك
األرمن بقـرار من اجملـلس الـروحى واجلـثـمانى
لـــدى الــبــاب الــعـــالى وطــلب أيـــضــاً تــســريح
ــســجــونـ األرمـن فى أطــنـة إال أن صــحف ا
ى إليها أنه فى نية احلكومة األستانة تقول إنه 
إصـدار عـفـوعـام عن جـمـيع من اشـتـركـوا فى
هـذه احلـوادث من مـسـلـمـ وغـيرهـم حتى ال

يبقى أثر من آثارها السيئة .
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.chorus خورص ; أى كورال الكنيسة  من الكلمة اإلجنليزية *

fOK²Ð v  W U(«

جــاء فى جــريــدة جــمــنــاك أن طــلــعت بك
ـشــددة إلى وزيــر الــداخــيــلـة أرسـل األوامــر ا
والى ومــتـصــرفى بــتـلــيس وقــائـمى مــقــامـيــهـا
بوجوب تفقد اجلهات الداخلية حتت سلطتهم
جهة جهة ومراقبة أحوال األمن فيها واتخاذ
كل االحـتــيـاطــات لـلــمـحــافـظـة عــلى الــنـظـام

وحمل الناس على احترام كلمة احلكومة .
W¹dJ F « W b)«
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كــانت الـبــطــريـركــيـة األرمــنـيــة طــلـبت من
ــرتــلــ فى " احلـــكــومــة الــعــثــمــانــيــة إعــفــاء ا
اخلـورص " الـكنـائـسـيـ من اخلـدم العـسـكـرية

باعتبار أنهم قسم من اإلكليروس .
فأجابتها احلكومة على طلبها بتذكرة قالت
ذكور خملالفته فيها إنه ال يُمكن إجابة الطلب ا

لقانون التجنيد .
بـيد أن البـطريـركية عـادت فأرسـلت تذكرة
ثانـية استـرحمت فيـها إجابـة الطلب; إذ أنه ال
يُمكن إقامةالشـعائر الدينية فى الكنائس بدون

«خورص» *.
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ذهب غـبطة احلبر طـوريان بطريرك األرمن
فـى األســتــانــة إلى الــبـــاب الــعــالى وتــفــاوض
طـويالً مع طــلـعت بك وزيـر الـداخــلـيـة بـشـأن
أحوال موش فأخـبره الوزير بـأن األنباء التى
وردت إلى الـبـطـريـركـيـة والـنـواب مـبـالغ فـيـها
شددة كـثيراً على أنـه مع ذلك أرسل األوامر ا
إلى رجـال احلـكـومـة احملـلـيـة بـاتـخـاذ الـوسـائل
عـاقبة مثيرى القالقل معاقبة صارمة. الفعالة 
الـية فـاوضـة جاويـد وزيـر ا وقـد حـضر هـذه ا
فانتهز الـبطريرك فـرصة وجوده وطلب منه أن
تــســتــمــر احلــكــومـة عــلى إمــداد مــلــجــأ أيــتـام
كـلــفـايـان بـاخلــبـز والـلـحـم فـوعـد الـوزيـر أن

يبذل جهده إلجراء ما يرضى البطريرك .
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جـــاء فـى بـــعض الـــصـــحف األرمـــنـــيـــة أنه
تـــألــفـت جلــنـــة من الـــنـــواب األرمن واألكــراد
بفضل مساعى خليل بك رئيس حزب االحتاد
والـتـرقى عُـهـد إلـيـهـا الـبـحث عن حل مـرضى
سئلـة األراضى التى تُفرق ب عنصرىّ األمة

فى األناضول .
وكــان مــجــلس وكـالء الـدولــة قــرر حــسم
الـــنــزاع الـــقــائم بـــشــأن األراضى الـــتى يــدَّعى
األرمن أن األكـراد اغـتـصبـوهـا مـنهم بـواسـطة
احملـاكـم . ولـكن هـذا الـقـرار قـوبل بـاحـتـجـاج
عـــنــــيف من أســــقف األرمن حــــ أعـــلن فى
شار إليه والية أرضروم . وأرسـل األسقف ا
تـقـريــراً إلى وزارة الـداخـلــيـة يـحـتـج فـيه عـلى

قرار مجلس الوكالء .
ولعل اللجنة التى تألفت من نواب األرمن
سئلـة على ما واألكراد تتـوفق إلى ختم هـذه ا

يرضى الطرف .
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* معمورة العزيز : االسم العثمانى لوالية خربرت (خربوط) األرمنية .
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قـصد غـبطـة األب توريـان بطـريرك األرمن
فى األستـانة عـطوفـة الصـدر األعظم وشـكا
له مـــا يـــنــــال األرمن من فـــظــــائع األكـــراد فى
معـمورة الـعزيز * وغيـرها . وأبـلغه أنه إذا لم
ــانـعــة لـهـذه تـتــخـذ احلــكـومــة االحـتـيــاطـات ا
الـشكـوى فإنه سـيُقـدم استـعفـاءه إلى احلكـومة
خابرة فطيَّب الصدر األعظم خاطره ووعده 

احلكام فى رد األذى عن الشاك .

وصل إلى األستانة بـاصّدارماجـيان أفندى
مـــبــعـــوث أرضـــروم الــذى كـــانت احلـــكـــومــة
الــروسـيــة ألـقـت الـقــبض عـلــيه فى بــاطـوم ثم

أخلت سبيله .
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عقد األرمن فى األستانة جلسة خصوصية
حــضـرهــا عـدد كـبــيـر من أعــيـانــهم والـنــائـبـ

ـبعـوثان وتـذاكـروا طويالً عـنهم فى مـجـلس ا
فى أمـــر إخـــوانـــهم ومـــا يــنـــتـــابــهـم فى مــوش
وبـتـلــيس. واسـتـقــر رأيـهم عـلى تــألـيف جلـنـة
خصوصـية لعرض شـكاويهم ومطـالبهم على

الباب العالى .
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ـعـروفـة بـاحلزب األرمـنى ـركـزيـة ا جـاء فى احـدى صـحف لـنـدن أن اجلـمـعـيـة األرمـنـيـة ا
ـرتـقى أذاعت مـنـشوراً تـطـلب فـيه إجـراء اإلصالحـات التـالـيـة : تـخفـيف أعـبـاء الـضرائب ا
ـوظــفـ مع رواتــبـهم وإنــقـاص أوإلــغـاء كل ـفــروضـة عــلى الــفالحـ وإنــقـاص عــدد ا ا
ـنافع النـفقـات التى ال فـائدة مـنهـا مثل نـفقـات اجليش اخلـارقة الـعادة  زيـادة اإلنفـاق على ا
ـسؤولـية الـقانـونيـة واستـخدام خـبيـر أجانب فى الـعمومـية وجـعل كل موظـف ومآتيه حتت ا
نـآد مـنهـا وفرض رسـوم جـديدة عـلى الدخل كل دوائـر احلكـومـة لإلشراف عـليـهـا وتقـو ا
عـارف لكل عـنصر عثـمانى بـطريـقة ـتزايـد . تخـصيص أمـوال معـينـة لتـنشيـط ا الشـخصى ا

ساواة لكل العناصر . تضمن ا
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ـســلـمـ * هم فى ـا كــان اجلـنــود الـغـيــر ا
الفـيالق العـثمانـية عـلى نسبـة خمسـة وعشرين
ـدارس ـئـة تـقــرر أن يـكـون عـددهم فى ا فى ا
الـعــسـكـريـة عـلى تــلك الـنـسـبــة أيـضـاً فـيـكـون
ـئـة أروامــاً وسـبـعـة أرمــنـاً وثالثـة ثــمـانـيــة فى ا
بــلــغـاريــ واثــنــان صـربــيــ وواحـد أوالخى

وأربعة إسرائيلي .

» إن األرمن الـــذين كـــانــوا تـــقـــول «طـــنـــ
ــمــلــكــة يُـــهــاجــرون فى الـــدور الــســابق مـن ا
العثمانية إلى روسيا قد عادوا اآلن. يرجعون
إلى وطـــنــهم األصـــلى وقــد عـــلــمت أن من
هــاجـروا من الـقـارص وصـارى قــامـيش يـبـلغ

عددهم ٣٠ ألف أرمنى .
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* الصحيح : نتائجها.
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كــتـبت جــريـدة الـبــروجـريه دى ســالـونـيك
مقاالً إضافياً تكلمت فيه عن مستقبل األتراك
فى دولـتهم وأثبـتت فيه شـهادة بـاألرقام وأدلة
لكتهم العـقل والنقل أن سيادة األتـراك على 
ـستـقبل ومـحافـظـتهم عـلى تلك الـسـيادة فى ا
أمـر مــؤكـد مـضـمـون ـــــــــــــــــــــــــــ والـذى
حدا بـنا إلى طـرق هذا الـبـاب البـحث فى هذه
ـــهـــمــة هـــو مــا رأيـــنـــاه فى تـــشــبث ــســـألــة ا ا
سألة الدونـية وطرحها على البلغاري بـفتح ا
بساط البحث الذى أتخذته احلكومة العثمانية
من ـــــــــــــــــــــــ أو األوامر اجلـديـدة فى نزع
نع حـمـله فى الـبالد العـثـمـانيـة ألنـها الـسالح 
رأت أن هـذه أحــسن طـريـقــة تُـسـاعــدهـا عـلى
تكررة شاغب والـثورات ا منـع حدوث هذه ا
فى تـــلك الــبـالد والــتى أعـــيــتـــهـــا احلــيـــلــة فى
إيـقافهـا. وحدها وتقـليل مضـارها ونتـأيجها*
والـــظـــاهــر كـــلـــمـــا حــدث حـــادث فى الـــبالد
الــعــثــمــانــيــة يــتـوهـم ــــــــــــــــــــــــــــــــ هـذه
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الــدولـة إن الــدائــرة سـتــدور فـيه عــلى األتـراك
ويفقدون شيئاً من نفوذهم وسلطتهم.

عـلى أن اخلـبـيـر بـحـقـيـقـة األحـوال ال تـغره
ـظـاهـر واألقـوال ولـكى نـؤكـد لـلـقـار هـذه ا

صحة رأينـا هذا نأتى هنـا على إحصائـية دقيقة
فى حـالـة األتراك والـعـناصـر األخـرى اخملتـلـفة

فى بالد الدولة العلية .
ـملـكـة الـعـثمـانـيـة على يـبلغ عـدد سـكـان ا
ــذاهب ٢٥ مـلـيـونـاً من اخـتالف الـعـنـاصـر وا
األنــفس ووجـــد مــنـــهم فى تـــركــيـــة أوروبــا
٦٥٠٠٩٠ وتـركـيـة آسـيـا ١٧٥٠٠٠٠ وتـركـية
أفـريــقــيـا الــشـمــالـيــة ١٠٠٠٠٠٠ ويـبــلغ عـدد
ــســـلـــمــ فى تـــركـــيــة أوروبـــا نـــصف عــدد ا
ـسلمـ عدداً األتراك الـسكان تـقريبـاً  أكثر ا
ويـليـهم األلبـانيـون الذين يـبلـغون نـحو مـليون
ـسـلمـ من عـنـاصـر مخـتـلـفة نـفس وبـاقى ا
ــذاهب لـــكن هــذا االخـــتالف فى الـــنــحـل وا
والذى يوطد دعائم السـلطة التركيـة ويجعلها
فى مـــأمن من كـل خــطـــر يـــطـــرأ عـــلـــيــهـــا فى

ستقبل . ا
يـبلغ عـدد الـيـونـانيـ فى بالد الـدولـة نـحو
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ـلــيـون ونـصف من األنــفس ومع هـذا الـعـدد ا
يـقــيم فى األســتـانــة نـفــسـهــا وبـاقى الــعـنــاصـر
ـســلـمــ فى بالد الــدولـة األخـرى من غــيــر ا

العلية هم كاآلتى :
من الــبــلـغــاريــ ٧٠٠٩٠٠ ومن الــصـرب
٧٠٠٠٠٠ ومـن الــــــيـــــــهـــــــود ١٩٠٠٠٠ ومن
األرمن ١٥٠٠٠٠ ومـن الــــفــــاالخ ١٠٠٠٠٠
وفى باقى أنحـاء البالد العثـمانية أكـثر السكان
سـلمـ الـيونـان واألرمن فإنه عدداً من غـيـر ا
يـوجــد نـحـو مـلـيـون من الـيـونـانـيـ مـنـتـشـرين
عـلى سواحل آسـيا الصـغرى ولـكن نسـبتهم
مع ذلك إلـى غـيــرهم مـن الـعــنــاصــر األخـرى
وخـصـوصـاً األتـراك تُـعد قـلـيـلـة ومـا يُـقال عن
الـيــونـان يـصح أن يُـقــال عن األرمن أيـضـاً من

هذا القبيل .
أما تـركـيـة آسـيا فـتـنـقسـم سكـانـهـا إلى ترك
وأرمن وأكـراد وسـوريـ وعـرب ويـبـلغ عـدد
جـميع هـؤالء السـكان نـحو ١٧ مـليـوناً تـقريـباً
فـهـم من األتـراك ٧٥٠٠٠٠٠ومن الــسـوريـ

والــعــرب نــحــو خــمس ماليــ تــقــريــبــاً ومن
األكـــــراد ١٢٥٠٠٠٠ومـن األرمن مـــــلـــــيــــون

وكسور ومن اليونان مليون أيضاً .



≥∂

ومن ذلك يـتـضـح أن أغـلـبـيــة الـسـكـان من
األتـــراك ويــــلـــيــــهم فـى الـــعــــدد الـــســــوريـــون

والعرب.
ولـهذا تـرى أنه إذا كـان يخـشى عـلى خـطر
يُـداهم األتراك فى يوم من األيـام فيكون ذلك
من جـهـة الـبالد الـعـربــيـة ألنـهـا أكـثـر سـكـان
الــبالد الـعــثـمــانـيـة عــدداً  ولـكن هــذا اخلـطـر
يـزول تمـاماً مـتى علـمنـا أن العـرب منـهم عدد
ـسيحـي واحتاد كبـير من الـسوري وهم من ا
ـسلم لـنكاية األتراك سيحـي مع العرب ا ا

ستحيالت . سلم يُعد من رابع ا ا
وزد عــلى ذلك أن مـــا بــقى من الــعــنــاصــر
سيحية مهما كانت تبطن العداوة والطوائف ا
لألتراك وتُـريد زوال حـكومـتهم فـإن ما بيـنهم
ـــنـــعـــهم أن ـــنـــازعـــات واالخـــتالفـــات  من ا
يـوحـدوا كـلــمـتـهم لـيــسـتـطـيـعــوا أن يـحـطـمـوا

السلطة التركية .
فإذا لم حتـدث طوار أو حـوادث سيـاسية
خـطــيـرة فـوق الــعـادة فال خــوف عـلى ســلـطـة
ــســتــقـبـل وال نــخـال األتــراك وسـادتــهـم فى ا
ـهـارتـهم الـفـائـقة األتـراك الـذين بـهـروا أوربـا 
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فى نــوال الـدســتـور بــطـريــقـة سـلــمـيــة والـذين
بيدهم القوة احلربـية والعسكرية يصيبهم أدنى
سـتقبل فـمن العـبث أن حتلم بعض خطـر فى ا
نال. عناصر العثماني بهذه الفكرة البعيدة ا
طـلع على والله الـعلـيم بـذات الصـدور وا

خفايا األمور .
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عــادت من ســامـســوس فـرقــة اجلـنــود الـتى
كانت قد أُرسلت إلخماد نيران الفتنة .

ألقى الـقبض فى مديـنة موش عـلى قسيس
متهم بـاالشتـراك فى الفـ األرمنـية فـاعترض
عـلى ذلك مجلس الـطائـفة األرمنـية باألسـتانة

ولكن بدون فائدة .

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π±∞ dÐu² √ ± X³ «
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األرمـن . قــدم بــطـــريــرك األرمن تـــقــريــره
لنظارة العدلية فأثبت التهاون الزائد من طرف
احلكـومـة احملـلـيـة وانـتـفـاء األمن وأن األكراد
ــــرحـــون اجملــــرمــــ مــــازالـــوا يــــســــرحــــون و
ويالزمــون االعــتــداء عــلى األرمن . فــكــتب
نــاظـر الــعـدلـيــة بـذلـك إلى نـاظــر الـداخــلـيـة .
فــأصـدر هــذا األوامـر إلـى والى بـتــلـيس ووان
ـتـجـاوزين . وقـد الـتأم بـإلـقـاء القـبـض عـلى ا
مــجــلس الــنــظــار وبـحـث فى أحــوال تـيــنك
الـــــواليــــــتـــــ وقـــــرر إجـــــراء مــــــا يـــــلـــــزم من

تعلقة باألرمن واألكراد . اإلصالحات ا

hLŠ ¨ ¥ ’ ¨ ±π±∞  dÐu² √ µ ¡UFÐ—_«
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بعث ناظـر احلقانيـة أمراً لبطـريركية األرمن
يُـشــيــر به بــاإلسـراع لــقــفل مــدارسـهــا لــسـبب

انتشار الكوليرا باألستانة .

WOK*« s —_« WOFLł

اجـتمـعت أعـضـاء هذه اجلـمـعيـة فى غـلـطة
ــاضى ورفــضت اســتـقــالــة أعــضـاء يــوم ٢٠ ا

اجمللس اخملتلط باتفاق  ٣٥ صوتاً ضد ١٩.
وفى االجـتماع اآلتى تتفـاوض فى استقالة
غـبـطـة الـبـطـريـرك . جـرى كل ذلك بـهـدو تام

من غير جلبة وصياح .
5LK  dOG « œuM'«

ورد فى بــعض األنـبــاء : أن اجلـنــود الـذين
ــاضــيــة يــطــلق دعــوا إلى الــتــجــنــيــد الــســنــة ا

سراحهم عندما يدعى غيرهم إليه .

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π±∞ d³L ¹œ ∑ ¡UFÐ—_«
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أرســــلت الـــداخــــيـــلــــة صـــوراً مـن قـــانـــون
الـواليــات إلى الــوالة لـيــبـدوا فــيه رأيــهم قـبل
ــبــعـــوثــان وقــد رأى عـــرضه عــلى مـــجــلـس ا
أساقـفة األرمن أن فى هـذا الـقانـون إحجـافاً *
بحـقـوقهم ألن الـقـانون الـقـد يُخـولـهم حتى
الــعــضــويــة فى مــجــلس إدارة الــواليـات دون
انـتخـاب . ثم أن القـانون اجلـديد يضـع جميع
األوقـاف مسـلـمـة وغـير مـسـلـمـة حتت إشراف

مجلس إدارة الوالية .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±± d¹UM¹ ±∂ 5MŁô«
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ــيالديــة عـلى ذكــر فى عــيـد رأس الــسـنــة ا
ـبـعـوثـان اجلـنـاب الـشـرقى زار رئـيـس جملـلس ا
والوزراء بطريـركيات الطوائف األرثوذكس.
ثـلى سـياسـى كبـير فـلم تـدل هذه الـزيـارة من 
ألنــهــا لم تــكن مــألــوفــة قــبــيل الــيــوم فــشــكـر
ـالـية _سـعادة وكـيل بـطـريركـيـة األرمن نـاظر ا

ـــــــــبــــــــعـــــــــوثــــــــان أعـــــــــضــــــــاء مـــــــــجــــــــلـس ا
 ____________________حـــــــــــــــــــــــــــــــــدث

 ____________________األمن فى أطــــنــــة

ووعد نـاظـر احلربـية  _________ تـوكـيل بأنه
سـيـنـظــر فى حتـسـ حـالـة الـعـسـاكـر األرمن .
ـعارف بـأنه سيـوجه عنـايته إلى ووعده نـاظر ا
ــــــــدارس   ______________ مـــــــــطــــــــالب ا
البـطريركيـة بشأنـها وعندمـا وصل أحمد رضا
بـعـوثان إلـى البـطـريركـية بك رئيس مـجـلس ا
األفـريـقـى وكـان الـبـطــريـرك يـلـقـى خـطـابـاً فى
وجـوب الـوئــام وضـرورة اإلنـتـبــاه بـ جـمـيع

الطوائف .
بعد أن انتهى من خطابه وقف  أحمد رضا
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ادة «٦١» من مـعاهدة برلـ ١٨٧٨ اخلاصة بـاإلصالحات فى الواليـات األرمنيـة العثـمانية قـصود ا * ا
الست باألناضول الشرقى.

بك وهـو يــعـرف الـيـونـانـيـة فــألـقى خـطـابـاً أقـر
ـعـنى ذاته كــان له أحـسن وقع . ومـعـروف بـا
أن اإلغـريق واألرمن والبلغـار يسعون فى كل
الــــســـــعى إلزالـــــة مــــا بــــيـــــنــــهـم من ضــــروب
االخــتالف. وقــريــبــاً يــجــتــمــعــون فـى فــنـدق
طـوقـيـليـان لـهـذه الـغايـة فـإذا لم يـتم هـذا يتم
الـــتـــوفـــيق بل هـــذا االتـــفـــاق اآلن فـــأنـه تــام
 __________بال مـحـالـة . وال شك بـأن جـر

الـسـيـاسـة الــداخـلـيـة الـطـائـفـيـة قـد صـفـا الـيـوم
وبدت فيه برق اآلمال .

أڤيـتيس أهارونيان هو أشهـر مشاهير كتاب
األرمن فى هـذا الـعصـر وله مؤلـفات عـديدة
فى مــوضــوعــات مــخــتــلـفــة وكــانت أمــتـه قـد
أوفدتـه سنـة ١٩٠٧ إلى مـؤتمـر الهـاى ليُـذكر
الــدول مـــوقــعـــة مــعـــاهــدة بـــرلــ بـــوعــودهــا
ألرمـيــنـيـة* ثم عــاد إلى بالده وقــبـضت عــلـيه

ؤامرة القفـقاس التى أُتهم بها مئات من أعيان األرمن . فزُج فى احلكومـة الروسية إلتهامه 
الـسـجن حيث أصـيب بـداء السل . وقـد اجـتمع جـمـهور من الـكتـاب الـفرنـسـوي وأرسـلوا

عريضة إلى مسيو أسفولسكى يطلبون فيها األفراج عن زميلهم األرمنى .
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سافـر بـطـريـرك األرمن الكـاثـولـيك اجلـديد
إلى رومـــة وحــدث بــيـــنه وبــ مــجـــلس أمــته
خالف شديد أفـضى إلى اإلشاعـة بأن اجمللس
خلـعه من منـصبه وسـبب ذلك أن اجمللس أراد
ــلى الـذى وضع ســنـة تــعـديـل نـظــام اجملـلس ا
١٨٨٨ قـبل تـرقـيـة الـبـطـريـرك احلـالى ولـكـنه
أجل ذلك إلى ما بعد انتخابه وطلب أن يصل
بــعض األســاقـفــة فى األســتــانــة لـهــذه الــغــايـة
فـوعدهم الـبـطـريـرك اجلديـد خـيـراً  ثم سـافر
إلى رومة لـزيارة الـبابا وفى أثـناء غيـابه اجتمع
اجملــلس وعـدده ٦٤ عــضـواً بـرئــاسـة األسـقف
چـامـچـيـان  ولـكن الـبـطـريرك كـتب إلـى هذا

األسـقف بــأال يـرأس اجملـلس ألنـه ال يـعـرفه 
وهـو مـصـمم عــلى حـله . والـظـاهـر أنه أدرج
فى كتابه عبارات قاسية فغضب اجمللس لذلك
وزاد فـى غـضــبه أن الـكــرديـنــال مـارى دلــفـال
مديـر األمور اخلارجية فى الـفاتيكان كتب إلى
د البطريرك وبأن يفهم األسقف القاصد بأن 
چـامــچـيـان أن الــواجب عــلـيه اخلــضـوع ألمـر
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البطريرك وقد رأى بعض أعضاء اجمللس خلع
الـبـطـريـرك . ولـكن هـذا الـرأى لم يُـنـفذ حـتى
اآلن ولــكن اجملـــلس يـــوالى االجــتـــمــاع غـــيــر

ملتفت إلى أمر البطريرك .

b¹d³ « —U³š√

قدم وكـيل بـطريـركـية األرمن فـى األستـانة
تقـريراً إلى الـباب العـالى بأن األكراد قـتلوا فى
خـويث من أعـمـال موش أربـعـة غـيـر الثـمـانـية
الــذين ذبــحـوهـم قـبـل ذلك بــأيـام وأن قــبــيــلـة
بـاالك تلـقى الـرعب والـذعـرفى تـلك األرجاء

.
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ظــهــر من حتــقــيق والى بــتــلـيـس عن مــقـتل
األرمـن فى خــــــويـث من قــــــضــــــاء مـــــوش أن
األكـراد نقـموا عـلى األرمن الذين يـنازعـونهم
فى مـلـكـيـة األراضى فـلـمـا عـرفت احلـكـومة
ذلك أرسـلت ثـمـانيـة من أنـفـار الچـنـدرمة إلى
ـنع اخلـصـام ولكـن األكراد من تـلك الـقـريـة 
قبـيلـة بدرى أخذوا يـترصـدون األرمن خارجاً
عن القرية فخرج ليالً فى ٢٩ مايو ثالثة أرمن
مع قـسـيـسـهم سـركـيس دون عـلم الـچـنـدرمـة
فلـما بعـدوا عن القريـة أطلق علـيهم كم من
األكــراد الــرصــاص فــقــتــلــوا ثـالثــة وجــرحـوا
الــرابـع وفـــروا  وكــان جـــمـــاعـــة من األرمن
عـائدين من الـبالد اجملـاورة إلى قريـتهم فـكمن
لهم الـكرد وقتلوا منـهم خمسة . وقد جردت
الـعساكـر للقـبض على القـاتل . والـظاهر أن
اخلـــصـــام قـــد امــتـــد إلى جـــهـــات أخـــرى بــ

األكــراد واألرمن الــعــائـــدين من بالد الــغــربــة
الســـتالم أمالكـــهـم الـــتى اســـتـــولى عـــلـــيـــهــا
األكــراد; فـفى قــريــة لـيــدين وســعــرد حـدثت
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مشاجرات ذات شأن .
زاد انــتـشــار الـكـولــيـرا فى األنــاضـول فـهى
اآلن فى ســيـواس وطـرابـزون وســمـسـون ومـا
ـدن والــعـواصم وقــد أرسـلت جــاور تـلـك ا

كافحة هذا الداء الوبيل . احلكومة األطباء 
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ـانــيـة لــسـان نـشــرت جــريـدة (بــوست) األ
ـقــالـة اآلتـيــة بـقــلم الــقـائـد حـزب احملــافـظــ ا
دقق اخلـبير اجلنرال فـون غولتز باشا الكبير وا
ـانـيـا مــصـلح اجلـيـش الـعـثـمــانى وأكـبـر قــواد أ

وهى شهادة عالم نزيه قال :
ــا ال شك فــيه أن احلــكـومــة الــعــثـمــانــيـة  "
الـشـابــة تـقـتـحم اآلن مـسـائل ومـشـاكل كـثـيـرة

األخطار .
فــثـورة الــدروز بــحـوران قــد أزالـهــا ونـكل
بالقـائم بـها القـائد سـامى باشا واحلـالة ببالد
الـكردسـتان فـى الوقت احلـاضر سـاكـنة يـخفق
عليها عـلم السالم وببالد الـعرب نرى الفريق
ـواقع عـزت بـاشــا قـد اســتـولى عــلى جـمــيع ا
احلصـينة والنقط احلربـية التى لم يسبق وطؤها
بـقـدم جــنـدى عـثــمـانى حـتى الــيـوم وبـذلك
يُـمــكـنـنــا أن نـؤكـد أن الــعـثـمــانـيـة قــد ضـمـنت
حقـوق حاكميتهـا على هذه األصقاع واليزال
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هـذا الـقـائـد الــعـظـيم مـجــداً فى تـوطـيـد األمن
وتعميم النظـام وبعد تمام احلركات العسكرية
ـهــمـة سـيــحـشــد جــنـوده فى الــنـقط احلــربـيــة ا
ويـربطـها مع الـبحـر ويتـرك داخيـلة الـوالية فى
قــبــضــة اجلـــنــود والــقــبـــائل احملــلــيـــة اخملــلــصــة

للحكومة .
وعــلـى كل حــال فــلــيس هــنــاك من خــطــر
داهم على العـثمانيـة فى هذه األرجاء إذ من
احملـال قـيـام كل األ الـعـربـيـة فى ثـورة ضـدهـا
وفى بالد األلبان جند عـ احلالة السـابقة فهى
الصق آمنة ساكـنة وحتى فى اجلزء الشمالى ا
لــصــربــيــا والــبــوسـنــة والــهــرسـك ال جنــد أثـراً
للعصيان احملصور فى دائرة صغيرة محدودة
قدم وأن السبع ألف ألـبانى الذين احتـفلوا 
خـاقان آل عـثـمان بـصـحراء قـوصـوه يدلـنـا إما
خالصـهم عـلى جـلـيل ثـمرات سـيـاحـة جاللة

نتظرة . السلطان ونتائجها الهامة ا
لـقد كان عـبد احلـميد فى مـدة الثالثـ سنة
اضـية يـبتـعد عن أمـته يومـاً عن يوم ويـنزوى ا
دة ولكن خلفه احملبوب فى قصره طول هذه ا
اسـتخرج من سـياحـاته السـياسـية ثـمراً شـهياً
فـــقــد كــان حـــضــور جاللـــته بــنــفـــسه فى بالد
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ـضـطـربـة آيــة فى الـبـسـالـة واإلقـدام الـبـلــقـان ا
وجعل من قـلوب رعـيته هـنالك سـداً محـكماً

يحوط عرشه الرفيع من كل طامع .
ـالـيـنـسـور ال يـتـجاوز إن مـجـمـوع عـصـاة ا
ثالثــة آالف عـائــلـة وهى عـلى أكــبـر فـرض ال
تـخـرج إال اثـنى عـشر ألف مـقـاتل يُـقـيـمـون ما
بـ اجلزء الشرقى من واليـة أشقودره وحدود
اجلـبل األسـود التى لم يـسـبق تـعيـيـنـها تـمـاماً
ولكن حـركتـهم لن تـطول وإن يـكن لهم عـند
الضرورة حماية ومساعدة من خلفهم (اجلبل
ــقــاومـة ــا اســتـدعـت طـول أمــد ا األســود) ر
وبـاجلمـلة فـسرعـة أو طول هذه الـفتـنة يـتوقف

على حركات ووضعية حكومة أجنبية .
وأمـا اإلشـاعـة الــقـائـلــة بـعـصـيــان قـتـولـيك
ردينـا فال صحـة لهـا وال أهميـة لهـا قط ولقد ا
حــشـدت الــدولـة الـعــثـمــانـيـة مـن اجلـنـود حتت
قيادة الفريق شـوكت طورغود باشـا قوة كافية
ـسـتقـبل ألن تـضـمن لـهـا الـظـفـر والـغـلـبـة فى ا
القريب . لقد كانت درجات الترقى والتنظيم
فى اجلــيش الــعـثــمـانى فـى الـعــهـد األخــيـر من
عجـزة إذ بعد أن كانت قوته فى دهـشات ا ا
العـهد الـقد حـبراً عـلى ورق أصبـحنـا وأفراد
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الـرديف واالحتياطى نتـمرن ونتعلم فى كل نـاحية واحملكـمة فى كل يوم تبلغ شـأواً عظيماً 
ولقـد أنشـأت احلكومـة جملـة مكاتب لـتخريج صـغار الـضباط  وبـذلك صدت نقـصاً عظـيماً

كان بجيشها القد .
لقـد اضـطرت االنـقالبـات العـظـيمـة واحلـركات اخلـطـيرة الـتى حـدثت سنـة ١٩٠٨ضـباط
اجليش ألن يـتدخـلوا فى الـشؤون الـسيـاسيـة وكل عاقل اسـتكـنه احلقـيقـة يوفق عـلى عمـلهم
ملكة فال جل خالص وطنهم وحماية وحسن تدبـيرهم فقد كاد يأس البعض أن يؤدى بـا
سلطـانهم أتوا بهـذه احلركة فكـانوا وحدهم سبب انـخراط العثـمانية فى سـلك الدول الراقية

تمدنة . ا
وبالرغم من أنهم قد زجوا بأنفسهم فى ميدان السياسة مضطرين فقد كان خالصهم منه
ته التى ال يتسرب لها الكلل لل وعز عسراً  ولوال همة ناظر احلربـية التى ال تعرف نفسه ا
وحــسن تـدبـيــره مـا  لــهم ذلك  فـقــد زاد مـدة خـدمــتـهم بــاجلـيش الـعــامل وحـرم عــلـيـهم

االشتغال بغير الشؤون العسكرية فانقطعوا لها وأحسنوها .
إن أصـعب نقطة فى شؤون إصالح الـعثمانـية هى تنظيـم إدارتها الداخلـية; إذ أنها ال جتد
ـأمورين األكـفاء ولـكن بالـرغم من هـذه العـقبـة فالـرقى مطـرد والنـظام العـدد الكـافى من ا

والسالم كل يوم فى ازدياد حتى أن بالء عصابات مقدونيا كأن لم يكن فى هذه السنة .
إن من الــواجب رد ومـحــاربـة كل فــكـرة تــرمى إلى إيـجــاد واليـات مــسـتـقــلـة اإلدارة فى
ذاهب لتحول دون ذلك; إذ لو لل وكثـرة ا الشؤون الداخـلية (الالمركزيـة) ; إذ أن تعدد ا
وجدت حـكومـة بهـذه الصـفـة لوجـدنا فى بـعض األماكن الـكثـيـرة النـحل ارتبـاكات عـظيـمة
ومشاكل هـائلة; إذ أن االستقالل اإلدارى ال يُمكن ايجـاده إال حيث توجد الوحدة اجلنسية
ذهـبية وكلمـا رأينا أهل أى عنصر ال يـتعصب ويعمل عـلى ايجاد نفرة جنـسية وامتيازات وا
خـاصـة بهـم فال ضـرورة لتـقـلـيـد الـغـيـر بل الـواجب االبـتـعـاد عن هـذا الـنـوع من احلـكـومات
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(الالمركزية) .
لقد كان النفوذ األجنبى والتـأثير اخلارجى ذا تأثير عظيم على سـياسة العثمانية فى الزمن
احلـمـيدى أمـا لـعـدم خالص نـيـة رجالـه أو لعـدم رجـاحـة عـقولـهم وقـلـة خـبـرتـهم ولكن
احلالـة الـيوم ضـد ذلك; إذ الـقابـضـون على أزمـة الشـؤون فى الـدولة رجـال ذو فـطنـة وذكاء
وقدرة نادرة وجدوا فى أعاصـير سياسية ومشـاكل مهمة ولكنهـا لم تثن عزائمهم فإذا ما
سكنت احلـركات احلاضـرة وخفت وطاة تداخـل األجانب (وهو احلاصل اآلن) فال شك أن
ـعارف واآلخاء ويقـودون الدولة إلى أعلى أولئك الرجال سـيوحدون العـناصر ويـعممون ا

. « قمم اجملد فى أسرع ح
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ـاضى انـتـهى عـقـد مـؤتـمـر فى ٢٩ يـولـيـو ا
األجنـاس العـام وقد ألـفت األنظـار طومـيان
أفندى األرمنى بـخطابه احلمـاسى الذى ختمه
بــقــوله أن احلــكـم بـاإلعــدام مــر عــلــيـه لــعــهـد
احلكـم احلميدى . ثم تقـدم إلى الدكتور رضا
ـبـعوث الـعـثمـانى وهـز يـديه قائالً توفـيق بك ا
ـنت إن عـيــون أوربـا نــاظــرة إلى أعـمــال الـبــر
الــعـثــمـانى لــتـرى مـاذا يــكـون من أمــره . لـقـد
حـللـنا نـحن عقـدة األجـناس فـعسى أن تـنحل
سائـر الـعقـد اجلـنسـيـة .وب تـصـفيق احلـضور
وهــــتـــافــــهم قـــام األرمـن واألتـــراك يُــــعـــانق

بعضهم بعضاً .
ثم خـــطب الـــدكـــتــور تـــومـــاس ووكــر من
ــا قــاله أن كــمـبــردج عـن الــقـانــون الــدولى و
الـعــالم يـحـتــاج إلى قـانـون دولـى تُـنـفـذه إدارة
ــؤتـــمــرون فى الـــهــاى * مـــســتـــقــلـــة . كـــان ا
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يـصــوتـون إلنــشــاء قـانــون دولى عــام فـلــيـكن
نت للجنس البشرى تصويتهم على إنشاء بار
ـتـمدنـة . ثم ـكن إدارته األ ا كلـه . وذلك 
ـا قــاله أن بالد الــبــرنس كــاســان اإليــطـالـى و
األلــفـة بــ أجــنــاس الــبـشــر تــشــتــد إذا كـانت

الدول تقرر محكمة الهاى .
وخــطـب الـلــورد درهــايـل وذكــر احلــضـور
بـــاجــتــمــاع بــعض األفــاضـل فى بــاريس مــنــذ
عشـرين عاماً للبحث فى إنشـاء محكمة دولية
حلـــسم الــنــزاع بـــ الــعــالم فـــضــحك الــنــاس
علـيـهم ولـكنـهم بـقـوا أحيـاء حـتى يروا اآلن
أن من ضـحـك الـنــاس عـلــيـهم ألجــله أصـبح
موضـوع االهتـمام . وأمل أنـهم يبـقون أحـياء

حتى تتحقق هذه األمنية .
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«من شركة األخبار الصحافية»
فى ٣ كانون الثانى سنة ١٩١٢

وقع احلالة وا
ـوقع عـمـا كـان تـوضـحت الـيـوم احلــالـة وا
عـلـيه يـوم أمس . فـقد انـتـقى الـصـدر األعظم
زمالءه بصورة نـهائـية مـا خال اثنـ منـهم هما
نـــاظــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــوســـتـــة والـــتـــلـــفــون
والـتلغـراف. أما نظـارة الداخلـية فيـغلب على
الـظن أنه يشـغـلهـا طلـعت بك مـبعـوث أدرنة
وإن أبى فــاحلـــاج عــادل بـك زعــيم جـــمــعـــيــة
ـركزية . (وهـنا عـدد أسماء االحتاد والـترقى ا

النظار كما عرف القراء) .
إلى أن قـال : فـيـتــبـ من هـذه الالئـحـة إن
الــوكالء الـقـدمـاء اليــزالـون فى مـنــاصـبـهم مـا
خال ثالثــة أو أربـعـة مـنــهم وأن األرمن بـلـغـوا

بغيتهم بإسناد منصب نظارة النافعة .
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إلى واحـــد من أبـــنـــائــهـم . وقــد أرادوا أن
يزيدوهم وجاهة وجاهاً بإسناد نظارة البوستة
والــتـلــغــراف إلى بـاصــدرمـچــيـان أفــنـدى ألن
طنيـناً اليوم تـقول بإنه رفض ذلك ألن جـمعية
طاشـنـاقـسـيون تـأبى تـعـيـ أحد أعـضـائـها فى
النظارات وقد زادت الوزارة اجلديدة ميالً إلى
الــفـــرقــة االحتـــاديــة بـــإســنــاد مـــنــصـب نــظــارة
الـــــداخـــــلــــيـــــة إلى رهـط من رهـــــوط االحتــــاد
والترقى وذلك مخالف كل اخملالفة للقواعد
ـالك الـشرق والـغرب الـدستـوريـة فى جمـيع 
فـالـوزارة سـقـطت لـضـعف نـفـوذ فـرقـة االحتاد
والــتـرقـى الـنــاجت من قــلــة عــدد أعــضــائـهــا فى
اجمللس فبدالً من أن تخلفها وزارة تكون على
احليـاد أو تكون مـؤلفة من الـفرق األخرى كل
بنـسبـة مكانـتهـا تألـفت وزارة أكثـر رسوخاً فى
ــــبـــاد االحتـــاديـــة . وفى هــــذا الـــعـــمل من ا
ــنـطـق والـقــانــون والــعـقل مــخــالــفـة قــواعــد ا
ا كانت و والدسـتور مـا ال يخـفى على أحـد 
احلــالــة احلــاضــرة ال تُــمــكــنــنــا من شــرح هــذه
األسـباب اختـرنا الـصمت والسـكوت مكـتف

بسرد األخبار واألقوال .
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إن أفراد الـبشـر من أصل واحـد كمـا تشـهد
لـنـا بـذلك التـقـالـيد الـديـنـية واحلـقـائق الـعلـمـية
عـلى أنه بـسـبب تـفـرقـهم عـلى سـطح األرض
واصالت وانقطاع العالقـات بينهم لـصعوبة ا
تنوعت جوامعـهم لغةً وديناً . فـنشأ عن اللغة

ذاهب . العناصر ونشأ عن الدين ا
لكتنا العثمانية اآلن جند العناصر مثالً فى 

اآلتية :
١) األتراك وهم مؤسسو السلطنة .

لك . ٢) العرب وهم أسالفهم فى ا
٣) السريان .
٤) األرمن .
٥) اليهود .

٦) اليونان .

٧) البلغار .
٨) األرناؤوط .
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وهم من أهل
ملك مضى  {
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٩) األكراد .
وهـلم جـراً . ومـا قـيل فى الـعثـمـانـيـة يُـقال
فى روسـيـا والـنمـسـا وغـيـرهـمـا ومن األمور
التى يـجب التـنبـيه إليـها إبـتدائـياً لـزوم التـفريق
ذاهب فالعنصر أو التمييز بـ العناصر وب ا

جامعة جنسية ضابطها اللغة .
ذهب جامعة دينية ضابطها االعتقاد  . وا
وليس من الضرورة أن يـكون أبناء العنصر
ذهب الـواحد أتـبـاع مذهب واحـد وال أتبـاع ا

الواحد أبناء عنصر واحد .
ـانى ــسـيـحــيـة تــشـمل الــروسى واأل فـإن ا

واإلنكليزى والفرنساوى وغيرهم .
ـسـيـحى ـسـلـم وا والــلـغـة الــعـربـيـة جتــمع ا

واليهودى وغيرهم .
وقـــد أجــمـع الـــكــتـــاب الـــعـــقالء عـــلى أن
الـتـعــصب الـديـنى مــضـر وهـو لــيس مـوضـوع

كالمنا هنا .
ولـكـن أكـثــرهم يُــؤيــد الـتــعــصب اجلــنـسى

ويحسبه نافعاً وهو محط الكالم .
فــإنــنــا نــرى أن الــتــعــصب اجلــنــسـى مــضـر
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كـــالـــديـــنـى . وكـــمـــا مـــر وقت كـــان األقـــوام
دح دحون التـعصب الدينى . سـيمر وقت 
الــنــاس فـيه الــتــعــصب اجلـســنى . يــوم يــتـسع
وجـبـها يـكون نـطاق اجلـامـعة اإلنـسـانيـة الـتى 
جـمـيع األفــراد إخـوان مـتـســاوين فى احلـقـوق
واالمـتـيازات . وإن الـبـشـريـة سـائرة إلى ذلك
الـعـصـر الـســعـيـد الـذى فـيه تـزول الـتـعـصـبـات
واجلـهاالت وكل الـقـيود الـتى تُـقيـد الـعواطف
الـبـشـريـة عن الـسـ الـقـو . وأن الـسـعى فى
تــقـــريب ذلك الــعـــصــر هــو غـــرض كل فــكــر
حكيم . وجـادة الرشاد تـسعى إلى ذلك على
ـسـعى الـشريف قـدر مـكنـتـهـا . وألجل هـذا ا
ـعـدات . ولـيس لــغـيـره قـد أرصـدنــا الـقـوة وا
ولذلك ترانا ال نحفل يعترضنا فى السبيل من
ـــــــــــــــــــــــ واألشـراك وال نــلـتـفت إلــيـهـا
ألنـهـا داخـلـة فى الئـحـة خـدمـتـنـا األسـاسـيـة
ـا نـستـبدل خـدمتـنا وليـس لنـا فيـهـا مصـلـحة إ

مادام فى طوقنا ذلك.
وإذا طُـولـبـنـا بدلـيل عـلى صـحـة مـا وروثـنا
االجــــــتــــــمــــــاعى  فــــــإنــــــنــــــا جنــــــيـب أن كل
ـــــــــــــــــــــــــ ونــــســــمــــعه كـل يــــوم فى كل
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مـكـان عـلى صـحـته . مـا هـو سـبب الـتـطـاحن
فى الــــتــــاريـخ . ومـــا هـى أســــبــــاب احلـــروب
والـــغــزوات أمــســاً والــيــوم وغــداً . امــتالءت
األرض بــأنـــبــاء الـــشــرور ـــــــــــــــــــــــــ عن
الـعناصـر واجلنـسيـة . وأوربا سنـوياً خـمسـمئة

مليون تكلفة االستعدادات احلربية .
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ال تـــعــجل وزارة ســـعــيــد بـــاشــا فى إعالن
ـــنــتـــخـــبـــ إلى األمـــر الـــشـــاهــانـى بـــدعـــوة ا
االنــتـــخــاب فى مـــوعــد مـــعــ . مع أن اخلط
الـهمـايـونى يقـضى باالنـتـخاب وعـقد مـجلس
الـنــواب فى ثالثــة أشـهــر . وقـد قــال لى أحـد
الـوزراء أصحـاب الـنفـوذ إن أومـر باالنـتـخاب
سيـتبع اخلط الـهمـايونى بال إبـطاء ولـكن ب

ذلك الــقــول وبـ الــعـمـل بـون شــاسع وفـرق
عــظـيـم . وكـأن الــواجب أن يـكــون انـتــخـاب
األشـهـر األولى فى الـشـهـر األول من األشـهـر
الـثالثـة . وقــد قـابل أكـثـر الـصـحـافـيـ احلـاج
عـادل بك نـاظر الـداخـليـة اجلـديد فـأكـد لهم
بأن األمر بـاالنتخـاب سيصـدر حاالً ولكنه لم

يصدر حتى اآلن فلماذا يبقونه موقوفاً .
أمــا األمـة فــإنــهــا تــسـتــعــد لالنــتــخـاب كل
ـرشــحـون قـد ظــهـروا فى أكـثـر االســتـعـداد وا
اجلـهــات حـتى يــأتـوا أمـور كــان جـمـيــعـاً عـلى
وجه التقـريب واالحتاديون مـنهم علـى فريق
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فـريق يُــمـثـل فى رأس بـرنــامـجـه تـعــديل تـلك
ــــادة الـــشـــهــــيـــرة والــــبـــعض اآلخــــر يـــعـــد ا
بـاإلصالحات وعـوداً واسعـة وال يذكـر هذه
ـادة . وقـد رأيــنـا بــعـضــهم يُـرشح نــفـسه بال ا
برنـامج وبالوعود حتى إنا طـالعنا فى صحف
احدى الواليـات إعالناً من مرشح يـقول فيه "
أنــا لم أتــقـدم إلى األمــة بـبــرنـامج واحــد وهـو
إرضاء ضـمـيرى .فـإذا انـتدبـتـنى األمـة لـلـعمل
بــاســمــهــا  ســأقــوم بــعـمـل كل مــا يــرتـاح إلــيه

ضميرى فقط " .
أما اإلئـتالفـيـون فـإنـهم يـجتـهـدون بـتـنـظيم
أنـديتـهم وقد أنـشأوا عـدة أنديـة فى األناضول
وألبانيا ووقعوا اتفاقاً مع اإلغريق والبلغاري

بأن يتعاونوا ويتساندوا .
ــســيــحـيــة مــجــتــهـدة وجــمـيع الــطــوائف ا
اجـتهـاداً عـظيـمـاً حتى ال تـخـسر صـوتـاً واحداً
وحـتى تـربح كل مـا تـسـتطـيع ربـحه . ويـؤمل
اإلغـــريق من اآلن بـــأن يـــنـــالــوا  ٤٥ كـــرســـيــاً
واألرمن ٢٠ كرسياً والبلغاري ١٠ كراسى.
ا أفـضت معـاونة اإلئتالفـي لإلغريق ولر
إلـى أن يــنــال هــؤالء مـن ٣٠ إلى ٣٥ كــرســيــاً
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ولـكـنـهم ال يـتـجـاوزون هـذا الـعـدد بـحـال من
األحوال .

وسـعى االحتـاديـون سعـيـهم إلى بـطريـركـية
ـساعـدة ولـكـن مسـعـاهم اإلغـريق لـيـنـالـوا ا
هـذا ظل بال فـائـدة وال جنـاح ألن االتـفـاق قـام
بـــ اإلغــريـق واإلئــتالفـــيــ الـــذين ســـلــمــوا
طـالب التى يطـلبهـا األولون وتصف بجـميع ا
الصحف االحتـادية مسـعى االحتادي بـاجملاملة
تــمـهــيــداً ألحـكــام صـلــة االحتــاد والـوئــام بـ

الــعــنــاصــر والــطــوائف الــعــثــمــانــيــة . ولــكن
ـــســــعى بــــعــــكس ذلك اإلغــــريق يــــؤولــــون ا
ـنـدوبـ وضـده. وتــقـول الـنـيـولــوغـوس أن ا

االحتــاديــ الـلــذين قــابال الــبـطــريــرك وعـدوه
بإعـطاء اإلغريق ٣٥ كرسيـاً وبصون امتيازات

دة ٢٠ سنة . البطريركية 
أمـــا اإلســرائـــيــلــيـــون فــإنـــهم جــمـــيــعــاً مع
االحتاديـ ال ينـفصـلـون عنـهم . وأما األرمن
فـإنـهـم مـنـقـسـمـون إلـى أربع فـرق مـنـهـا ثالث
مــيـالــة إلى الــعــمل مع االحتــاديــ ولــكــنــهـا
ليست على اتفاق تام معهم من أجل األمالك
واألراضى الـــــتى يُـــــطــــالـب بــــهـــــا األرمن فى
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األنــاضــول األمــر الــذى يــجـعـل اتـفــاقــهم مع
االحتاديـ مستحـيالً  وإذا ما قبل االحتاديون
مـطـلب األرمن حـولـوا عنـهم جـمـيع الـكرد .
ألن األراضى الـــتى يُــطـــالب بـــهــا األرمن هى
اآلن فى قبضة الكرد وقد استولوا عليها بعد
ــشـــهـــورة وبـــاعـــوهــا ـــشـــؤومـــة ا احلـــوادث ا
وتنـاقلوها ومن يوم إعالن الـدستور إلى اليوم
لم جتـــرأ وزارة من الـــوزارات عــلـى مس هــذا
الوتـر احلسـاس فلـهذا الـسبب سـيكـون فريق
من األرمن مع اإلئـتالفـيـ ومـهـمـا كـان جنـاح
االحتـادي كـبـيراً فـإن اإلئتالفـيـ سيـعودون
ــعــاونــة اإلغــريق إلى اجملــلس قــوة عــظــيــمــة 
والــبــلـغــاريــ وبـعـض األرمن فـإن لـم تـكن
لهم غداً الغالـبية فإن عددهم سـيمكنهم من
عارضة الشـديدة فال يُمكن أن تنال احلكومة ا

ادة ٣٥. ادة الشهيرة ا تعديل تلك ا
وعلى هـذا ستـضطر وزارة سـعيـد باشا إلى
تـغييـر مسلـكهـا مع االحتادي . ولـهذا قيل أن
تُـعـيـ جاويـد بك لـلـنـافـعـة لم يـتم ألن سـعـيد
بـاشـا عــارض فى هـذا الـتـعــيـ . ولم يـعـد به
ولم يتـساهل إال ليكون االحتـاديون جميعاً فى
ـا تـخـلص صـفه فـيـخـلـصــونه من اجملـلس . و
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من اجمللس لـم يرض أن يـكون جـاويد بك فى
ــالــيــة وزارتـه ألن جــاويــد بك وهــو نــاظــر ا
حـجـز عــلى أثـاث سـعــيـد بـاشــا وفـرش مـنـزله
لـيـحــصل مـنـه األمـوال األمـيــريـة عن األمالك
عـلى أن االحتاديـ األقويـاء ال يتـحمـلون أثرة
ســعــيــد بــاشـا طــويـالً ومن احملــتــمل أن يــشــتـد
اخلالف بـينـهم وبـ الصـدر األعظـم فتـحدث

أزمة وزارية .
ـشـروعـات اإلصالح والـوزارة مـنــهـمـكـة 
كـمـا أنـبـأتـكم فى رســالـة تـقـدمت وقـد انـعـقـد
أمس مجـلس النـظار وقـرر تعـي الـلجـنة التى
تُسـافر برئـاسة ناظـر الداخيـلة النفاذ اإلصالح

فى ألبانيا ومقدونيا وقريباً تعي اللجنة التى تُرسل إلى األناضول برئاسة ناظر األوقاف .
ـد اخلطـوط احلديـدية فـاوضة مع الـشـركة الـفرنـسـاوية الـتى تقـوم  وقد أتـمت احلكـومـة ا
العديدة فـى األناضول وألبانيا وتـبلغ نفقات هذه اخلـطوط  ٢٥ مليون ليرة وتـتعهد الشركة
الفـرنسـاويـة بعـقـد هذه الـقروض فى بـاريـز على شـرط أن تـكون جـمارك األنـاضـول ضمـانة

نوه عنها . ستقبل احلق باستثمار اخلطوط ا لها ويكون لهذه الشركة فى ا
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يــنــتــظــرون بــ حــ وآخــر صــدور األمـر
بإجـراء االنتـخابـات . والتـيار الـعام نـحو هذه
االنتـخابـات شديـد جداً حـتى أنه يصح الـقول
اآلن بـأنه ال توجـد قـوة وال حكـومة جتـرأ على
سـلـب األمـة حــقـوقــهـا . وإذا كــانت تـربــيـتــنـا
الــسـيـاسـيــة التـزال نـاقـصــة فـإن كل الـدالئل

تدل على سيرها فى طريق الكمال .
وقـد غـادرنـا النـواب إلى بالدهـم ليـبـسـطوا
نـتدبـيهم مـا فعـلوه ومـا خدمـوا به . وقد كان
وصـول نــائب بــادر إلى وطـنه وبــسط أعــمـاله
نتخبيه هـو حمدى بك مبعوث بريڤيزا . فإنه
جــمع اجلــمـهــور هــنــاك وبــسط له مــا نــاله من

اإلصالحات لتلك اجلهة .
ـــا يـــؤسـف له أن الـــنــــواب اآلخـــرين ال و
يـسـتـطـيـعـون أن يــشـرحـوا أمـام مـنـتـخـبـيـهم مـا
يـــشــرحه هـــو من تـــلك احلــســـنــات . فـــلــهــذا
يــوضـيــحــون هــنــا أن كــثــيـريـن من الــنـواب ال
يـــعـــودون إلى كـــراســـيـــهم ألنـــهم لم يـــنـــالــوا

ألوطانهم غنماً أو ربحاً .
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ومع ذلك فـاجلـمـعــيـات االنـتـخـابـيـة تـؤلَّف
ـرشـحـون يـبرزون لـلـمـيدان واألنـديـة تـنـشأ وا
رشح حتى أن وكل ما نشكـو منه هو كثرة ا
احـدى الـصـحف اإلغـريـقـيـة قـالت أمس إنـهـا
ـرشح اإلغـريقى فى قـونـية واثـقة من جنـاح ا
وأن لـم يـــــــتـــــــفـق اإلغــــــريـق واألرمـن عـــــــلى
ــســلــمـ تــرشــيــحه. ألن غــالــبـيــة أصــوات ا

سـتـضيع ألنـهم يـرشحـون ٣٠ شـخصـاً لـدائرة
واحدة .

أمــا األرمـن واإلغـــريق فـــإنـــهم يـــوحــدون
صوتاً أصواتـهم توحـيداً تامـاً حتى ال يضـيعوا 
واحــداً  ولــهــذا يـــرجح أن يــزاد عــددهم فى
ــنـحل ـا كــانـوا عــلـيـه فى اجملـلس ا ــرة  هـذه ا
األمـر الـذى دعـا جـريـدة طــنـ إلى الـشـكـوى
والـــتــذمـــر من شـــدة طــمع اإلغـــريق واألرمن

والبلغاري .
وقد ألَّف االحتـاديون جلنـة لالنتـخابات من
ـــشــهـــورين فى الـــعــاصـــمــة ٥٠ عــضـــواً من ا
لـيــراقــبــوا سـيــر االنــتـخــاب ولــيـنــشــروا دعـوة
االحتـاديـ والشك بـأن انـتـخـابـات الـعـاصـمـة

سـتقل ستـكون شديـدة الزحام أكـثر من سواهـا وقد ضم االحتاديـون إلى صفوفـهم بعض ا
ـيـلـون إلى حـزب من األحـزاب . ولـم ينـشـر أحـد حـتى اآلن بـرنـامج أو لـيـربـحـوا الـذين ال 
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دعـوة عـمـومـيـة ولـكن الـشـعب يـتـسـاءل من
اآلن عــمـــا تــكــون عـــلــيه أعــمـــال اجملــلس فى

قبلة . األربع السن ا
وأنـــديـــة االحتـــاديــ مـــنـــهـــمــكـــة اآلن كل
االنــهــمــاك فـــهى تــدرب رُســلــهــا وتُــعــلــمــهم

أساليب استمالة الشعب .
وقــد حـــدثــنى أحــد زعـــمــاء أنــديـــتــهم فى
ضواحـى األستـانـة فـقـال لى إن حـسـ جـاهد
بك زار ناديـهم فألـقى علـيهم درسـاً فى كيـفية
انـتقـاد اإلئـتالفـي وجتـريح بـرنامـج سيـاسـتهم
وأهم مـا بـيـنه لهم من انـتـقـاد اإلئتالفـيـ أنهم
يُــــريــــدون فــــصـل كل واليــــة عن الــــواليــــات
األخــــرى وقـــال أن ذلك يــــجـــر إلى خـــراب
مـلكـة ألن وحـدة السـلطـنة السـلطـنـة وزوال ا

تزول وتذهب .
مـثل هـذا يـقـولـون فى األنـديـة بـ الـعـقالء
ــدربـ أمــا مـا يُـقــال بـ الــعـامــة والـشـعب وا
وعـلـى مـســمع من اجلــمــهـور فــهــو غــيـر ذلك
وأنى ألخشى كـمـا يخـشى كل عـاقل مـنصف
أن يـكون الـنـقـد الـذى يلـقـنـونه لـلعـامـة مُـدعاة
لـلخـراب وكـره الدسـتـور واحلكم الـدسـتورى
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مثل ذلك أن اإلئـتالفـي يُـحـاربون االحتـادي
بـــأنـــهـم قـــوم بـــاعـــوا ضـــمـــائـــرهم ووطـــنـــهم
للصهيوني وأنهم اتفقوا مع اليهود على أن
يسلموهم فلـسط ويتهـمون بعض زعمائهم
بـالــرشـوة وخـراب الـذمـة وصــوت الـضـمـيـر
ـثل هـذا الــقـول فـعل شـديـد فى فــإذا لم يـكن 
نفوس العقالء واألخصاء فإن فعله فى نفوس
نـجل بسـنابل احلـنطة . العامـة أشد من فـعل ا
وقـد وصـلت جـريـدة تـشـكـيالت أمس إلى أن
ـشـروعــات . مـشـروع بـنك تــنـبـيش من قــبـر ا
رهـن كــان اجملـــلس قـــد دفـــنه فـــقـــالت إن هــذا
ــشـروع ســيـبــعث من قــبـره وإن الــقـصــد مـنه ا
رهن أمالك األمـة لـلـصـهـيـونـيـ وبـعـد رهـنـها
رهون تعـجز احلكومة من دفع الرهن فـيصير ا

ملكاً للمسترهن .
أما االحتاديـون فإنهم يُـحاربون اإلئـتالفي

بـسالح الـديـن فـيـقـولـون إنــهم يُـريـدون فـصل
ــلك وفـصـل مـشــيــخـة اإلسالم اخلالفــة عن ا

عن الوزارة .
فـــمـــثل هــذه أنـــهم اخملـــتــلـــفــة من احلـــزبــ

واجلـانب يـضر بـالدستـور واحلكم الـدستورى
ضــــرراً جــــمــــاً وال أظـن أن عــــقالء احلــــزبــــ
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يُريـدون مـثل هذا . فـهؤالء اخـتـاروا غيـر هذا
ا يزيد فى تـهذيبنا وتـربيتنا السالح وتسلـحوا 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــدالً من إذاعـــات تـــضـــر بـــكل
األحزاب وتـضر باحلكم الـدستورى على نوع

أخص .
ا يـدل على ضـعف تربـيتـنا الـسيـاسية أن و
وظـف والعلماء. مع أن رشح من ا أكثـر ا
هــــذا الــــتـــرشــــيـح مُــــحــــرَّم فى بــــعض الــــبالد
الدستورية الـتى كمنت تربيـتنا . إذ يطلب من
احلاكم إنـفـاذ الـقـانون وصـون احلـريـة ويـطلب
من الــعـالـم صـون كــرامـته مـن أن يـضع نــفـسه

موضع النزاع واجلدل .
ولم يـحـدث حـتى اآلن مـا يـسـتـحق الـذكـر
ســـــــوى أن لــــــطـــــــفـى فــــــكـــــــرى وشــــــكــــــرى
ـــــــــــــــــــــــــ أرادا الـنــزول فى أزمـيـر وهـمـا
مــســـافــران إلى ســـوريــا إللــقـــاء اخلــطب ضــد
االحتــاديــ فـقــامت جــمــاهـيــر االحتــاديـ فى
أوجههم فاضطروا إلى أن يركبوا الباخرة ولم
يـتـمكن لـطـفى فكـرى خـطيب اإلئـتالفـي من

إلقاء خطبة .
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كتب مـكاتب الدايـلى تلغـراف اخلصوصى
فى األستانة بـتاريخ األحد السابق بقول : فى
األيـــام األخــــيــــرة انـــحــــصـــر كـل االهـــتــــمـــام
ـسـائل بـاالنـتـخـابـات حـتى أصـبـحت جـمـيع ا
بـعــدهـا فى األهـمــيـة . وقـد تــفـرغت صـحف
ـنـتـخـب وجـمـعـية األسـتـانة الـكـبـرى لـدعوة ا
االحتـاد والــتـرقـى واحلـكــومـة إلى جــانب هـذه
اجلـرائـد وهـمـا يـبـذالن جـهـدهـمـا فى كل مـا
يــضــمن هــذه األهـمــيــة لالحتـاديــ واألخــبـار
الـواردة من أحوال مـكـدونيـا وألـبانـيـا مقـلـقة
وقد تقـرر االهتمـام بتهـدئة األلبـاني والـبلغار
وذلك بإيفاد جلنة يرأسها وزير الداخلية احلاج
عــادل بك تـسـمـع شـكـاوى األهــالى وتـبـحث
ـهم مع زعماء األلـبان وتبـذل جهدها فى مظا
بأن تستميـلهم بإجابة معالـيهم وبناء على هذا
القصد عمل بعض التعديل فى اإلدارة واهمة
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تعي خيرى باشا األلبانى لوالية أشقودرة.
وسـيرسل وفد آخر إلى األنـاضول ليداوى
مـظـالم األرمن . وسـيـبـذل هـذا الـوفـد جـهـده
فـى تـسـويــة مـسـألــة األراضى الـتـى اغـتـصــبـهـا

زعماء األكراد من األرمن .
وألجـل اســتـــمــالــة الـــعــرب الـــذين اتــضح
اشمئزازهم وظهر استياؤهم والسيما فى أيام
ـبــعــوثــان األخـيــرة ســيُــرسل وفـد ثــالث إلى ا
سـوريــا حتت رئـاسـة عـربى صــمـيم من ساللـة
النبى وهو الـشريف ضاقر باشا أحد األعيان
ـــــــــــــــــــــــــ وفـى الـــوقت نـــفــــسه تـــبـــحث
احلكومـة فى جتديـد نظـام الچنـدرمة وفى الـنية
اســتــخــدام ضــبــاط أجــانب لــيُــعــاونــوا رجـال

احلكومة العثمانية فى مقدونيا وألبانيا .
ويظـهر أن جـمعـية االحتـاد والتـرقى عدلت
عن اسـتـرضـاء اإلغـريق وتــعـتـبـرهم مـنـذ اآلن

مؤلف حزباً للمقاومة .
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الدكتور سعيد أفندى أبو جمرة
صــــاحب جــــريـــدة األفــــكـــار ومن خــــيـــرة

الصحافي اخمللص لوطننا العثمانى 
مقال من كتاباته الوطنية قال حتت عنوان

UM³% WOÐ— Ë√ W Ëœ ô

واإلنـكلـيـزى كـالفـرنـسوى وكـاألمـركـاينى
وكالروسى وكان ونطائى من هذا القبيل على
يـلجـئون الـكل يقـولـون عنـا كل كـلمـة سـيئـة 
ــعـــاقب والـــقـــبــائـح . والــكل إلـى كل هـــذه ا
يحـتـقرونـنا تـارة بـقولـهم عنـا عـرباً وطـور آخر
شـركاً وأخـرى شرفـ حتى أن مـبشـرى الدين
منهم ال يسـمحون ألحد من أبناء أوطانهم أن
ـن يـتــزوج شـبــابــنـا من يــتــزوج من بـنــاتــنـا أو 
بنـاتهم ألننا شرقـيون وهم غربيون  ليس ذلك
فــقط بـل الحظ قـــوم مــنـــهم وأدنى فـــريق من
واطن فى مواطـنهم يتعالى عن أن يخـتلط با
مصـر وسوريـا وتركيـا والعـجم والهـند حـاسباً
أنه من نـسل احلى ومن جـيله مالئـكـية بـعكس
ــغـلــوب عــلى أمـره ــسـكــ ا ذلـك الـشــرقى ا
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وأنهم والذى  يختلط منهم بالبعض منا يفعل
ذلك ظـاهـراً حتـى يرشـى الـوطنـى بتـنـازله عن
مـخـالـطـته كى يـشـتـرى ضـمـير بـذلـك الوطـنى
فـيــمــا عن احلــالـة لــقــومه وبالده ويــتـصــلح به
لتـفريق الوطـني وانـشاق بعضـهم على بعض
قـالة فرق سـتعمـرين كلـهم با عمالً بـسياسـة ا

حتكم .
كم كـان الــبــعض مـنــا مــخـدوعــاً بـصــداقـة
إنكـلترا لنـا وإنكلـترا هى التى سبـبت انسحاب
ــصــرى وحـكــمه الــعـادل من إبــراهــيم بــاشـا ا
عنـدنـا . وهى التى سـببـت انسـحاب اجلـيوش
الفرنـسوية سنـة الست من عـندنا . وهى التى
جـعـلت عبـد احلـمـيـد يـذبح إخـوانـنا األرمن .
وهى التى سـلخت عـنـا مصـر وقبـرص وعدن

سألة طرابلس الغرب . وجوالن وجرتنا 
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شـاكل ــ خلع عبد احلميد وقطع جرثومة ا
شـجــرة االحتـاديــ ــ الـوزارة والــرأى الـعـام ــ
العـدل فى االنتخـابات ــ مهـام الوزارة ــ كيف

يُعقد الصلح
مــنـذ بــعث الــدسـتـــور من الــرمـس وخـلـع
عــبــد احلـــمــيــد عن الــعـــرش لم يــشــتــد زنــد
االضطراب فى السلـطنة العثمانية اشتداده فى
هذه األيـام وال هددت األخـطار كـيان تـركيا
تــهـديــدهــا فى هـذه اآلونــة فـالــسـيف والــنـار
آخذان مأخذهـما فى طرابلس الـغرب واليمن
ومـكدونـيا وألـبانـيا واخلـوف غاش بـقيـة أقطار
ـتـد سـرادقه فـوق ربـوعـهـا وإطاللـهـا الـبالد و
واألحزاب الـسياسـية حتـولت إلى مثل أحزاب
ــآرب الــذاتــيــة فى حــاضـرة حــربــيـة وجتــلت ا
السلطـنة جتليـاً مزعجاً وبـات العرش ومجلس
األمـة عرضـة لكل إعـصار يـطمس بهـبوبه كل
ا يـعرض له . وقد أمسك اجليش أو ر وأثر 
معـظـمه بـأزمـة السـيـطـرة فى البـالد وباتت كل
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الية حتت لكية والعدلية وا الهيئات النيـابية وا
مـطـلق تـصـرفه ويـكـفى بـعض هـذه األحوال
لـــتــخـــوف كل مـــراقـب واســتـــيـــاء كل وطـــنى
مــخـــلص ألمــته غــيــور عـــلى بالده نــزوع إلى
إعالء شـــأنـــهــا وتـــرســـيخ أركـــان عـــظـــمـــتـــهــا

واستتباب األمن فيها.
فى األنــبـاء األخــيـرة الـواردة عــلى الـتـوالى
من مصـادر مختلفـة ما يؤلم ويروع وهب أنها
بالـغة التى تـوحى بها الـغايات ـة من ا غـير سا
تـنوعـة يكتـفى بعـضها لإلنـذار بسوء الدولـية ا
صـير وإلى القـار الفكـير ما ـغباث وهـول ا ا
أوردته جريدة نيـويورك تيمس فى هذا الصدد

بعددها الصادر نهار االثن الفائت قالت :
جـرثومـة االضـطراب احلـالى فى تركـيا هى

محـاولة االحتـاديـ جمع قـوى سـائر الـسلـطـنة وحـصرهـا فى أيـدى األتراك والـسـيطـرة على
مـجرى األمـور وتدبيـر الشـؤون بواسطـة جمـعية االحتـاد والتـرقى فكـانت نتيـجة هـذه احملاولة
فسـاد وعسف وشقـاق مؤذ يتـنبه اآلن كمـا كان فى عهـد عبد احلـميد وقـد أفضى األمر إلى
ذلك بظل " دستـور" حريته مـتناهيـة ضامن " على الـورق " حرية الشـعب ومسؤولـية احلكام.
أمـا الــنـجـاح بـاإلصـالح عن أيـدى وكالء شـرعــيـ لألمـة فــكـان أمـراً مـســتـحـيالً . فــانـتـشـر
االستيـاء واحلنق ب صفوف اجليش وليست احلركة احلاضـرة بجوهرها إال محاولة يقوم بها
تازون لـيحدثـوا تبديالت تـقتضيـها احلال فـيهددون سواهم بـثورة عسـكرية . وهذه ضـباط 
ـثابـة إعـادة حلركـة االنقالب سـنة ١٩٠٨ التى انـتهت بـخلع احلـركة بـوجوه كـثـيـرة مـعدودة 
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عبـد احلمـيد إال أن هذه ال يـقصـد فعلـياً مـنها خـلع السـلطان مـحمـد اخلامس بل قطع أصل
شجـرة االحتـاديـ ونثـر عـقـد جمـعـيـتهـم التى قـبـضت عـلى أزمـة احلكم مـنـذ أربع سـنوات

تقريباً فاستبدت وطغت .
ـثلة الـرأى العام الـعثمانى تـمثيالً عـادالً  أو باحلرى ما أما الـوزارة اجلديدة فـيرجح أنها 
ثلة زعـماء الثورة العـسكرية  ومـطلبها يوجد فى تركيـا من الرأى العام أو هى عـلى األقل 
بـعوثان وظـاهر هذا الـطلب رجعى مـحض إال أنه مرتـكن على حقـيقة هى أن األول حل ا
اجملـلس مـنـتـخب بطـرق فـاسـدة يـشجـبـهـا الـقـانون وهـو ال يُـمـثل األمـة تـمثـيالً شـرعـيـاً . فإذا
أجـيب هـذا الـطـلب يتـرتب عـلى احلـكـومـة مبـاشـرة انـتـخـابات عـامـة جـديـدة يُرافـقـهـا الـعدل
ـأمـورين فى دوائر والـنـظام . ولـكن عـمالً كهـذا يـبطئ صـعـوبات جـسـيمـة لـلغـاية مـنـها أن ا
الـسلـطنة غـير نـزهاء لدرجـة يحـسنون مـعهـا مشارفـة االنتـخابات لـتجـرى طبقـاً للـنظام ثم أن

زق بالعداوات الدينية واجلنسية . زقون كل  األهالى جهالء و
ولكن مع أن حكم اجلمـعية االحتادية كـان جائراً وال يصح السـكوت عنه يجب القول إن
الـعـنـصر الـتـركى أشـد اقتـداراً من بـقـية الـعـناصـر وقـد تـخطى فـدنـا من تـوحيـد الـقـوة التى لم

تعهدها تركيا فى الزمن السابق .
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(األتراك يذبحون النساء واألطفال)
ويسوقون فتيات كثيرات بحبال األسر

أنبأت برقية من ست عن رواج أخبار فيها
مُفـادهـا  أن األتراك قـامـوا مسـاء ١٦ اجلارى
سـيحيـ أنهاراً ذبحـة ثانيـة أجروا بهـا دماء ا
ـتاخـمـة لـلـجبل فى مـقاطـعـة بـيـرانا األلـبـانـيـة ا
األسـود فـإن عـصـابـة من األرنـاؤط يُـسـاعـدهـا
سـيحي وأعملت فى اجلنـود حملت على ا
جسـومهم السيف والنـار فعقب ذلك معركة
حـاميـة قتـل فيـها كـثيـر من النـساء واألطـفال .
وأقتـاد األرناؤط فتـيات كثـيرات بحـبال األسر
ـقــاطـعـة وفـرت عــيـال مــسـيــحـيـة كــثـيــرة من ا
وجلأت إلى اجلبل األسـود فصدر أمر حكومته

وقف تقريراً لألمن . إلى اجلنرال فوكوتكس ناظر احلربية ليذهب إلى التخم ويُشارف ا
ذبـحة األولى فهى الـتى حدثت فى كتشـانا منـذ أسبوع وهـددت العالئق السـلمية أما ا

الك البلقان وخصوصاً بلغاريا . ب تركيا وجاراتها من 
وتٍُـفيد برقـية ثانية مـصدرها ستـ أيضاً أن القـتال قد نشب بـ اجلنود العـثمانيـة واجلبلي

على التخم فـإن األهالى العـثمانيـ قاموا بـحملة عـنيفة شـد اجلنود فـيها أزرهم ففـر كثيرون
من ساحة القتال والذوا بأرض اجلبل .
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قـابل نـورادوجنـيـان أفـنـدى نـاظـر اخلـارجـيـة
الــعــثــمـــانــيــة مــراسل جـــريــدة ــ تــلــغــراف فى
األستانة وكاشفه بتفاصيل خطيرة عن مجمل

كانتها قال : السياسة العثمانية ونشرها 
يـتــضـمن اقــتـراح الـكــونت وزيـر خــارجـيـة
الـنـمسـا شـقـ مـخـتلـفـ األول بـسـيط يـسهل
إدراكه ألول وهـلة خالى من التعـقيد واإلبهام
 ____________________فــــــالـــــــشق األول

عـرض لنـا كثـيراً الفـتـاً النـظر إلى دعـوة الدول
العظمى لالحتاديـ ومساعدتنـا مساعدة أدبية
لـلــتـغـلب عــلى مـشـاكــلـنـا احلـاضــرة أمـا الـشق

الثانى يتضمن مع ذلك معنى الالمركزية .
وإذا كـان الـكـونت بـرشـتـو بـقـوله «سـيـاسـة
الـتـعثـمن» تـلك الـسـياسـة الـتى اتـبـعهـا عـظـماء
الـرجـال الـعـثـمـانـيون وكـذلك ووزرائـهم مـثل
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رشيد باشـا وعالى بك باشا وهى التى توقفت
لسـوء احلظ عـلى يـد عبـد احلـميـد فـنـحن على

وفاق تام .
ـعنى إنى أرى لـكـلـمة (الـتـعثـمن) تـلك  ا
الذى يـتضمن مبدائياً الدفـاع عن مسئلة تتعلق
بالصالح العثمانى . بغض النظر عن اختالف
الـعــنـاصـر واألروام والـعـرب واألرمن وسـواء
يداً واحـدة كوطنيـ عثمانـي يتمتـعون كلهم

بحقوق واحدة .
وال نـحــتـاج لــلـوصـول إلـى هـذا أن يــصـيـر
الـيــونـانى تــركـيـاً وال األرمــنى فـالـتــعـثـمن شئ

والتتريك شيئاً آخر .
إن األتـــراك يــعــتـــبــرون لــقــدم وصـــفــاتــهم
الـعـسـكــريـة قـاعـدة وأسـاســاً غـيـر أن لـكل من
الــعـنــاصــر األخــرى خــاصــاً به وله احلـق غــيـر
مـــحــــدود ألن الـــتـــرقـــيــــة وفـــقـــاً لـــتــــقـــالـــيـــده

__________ .
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تـلقـت لـندن أنـبـاء بـرقـيـة عن أرمـيـنـيـا أن األكـراد فى واليـة (وان) قـد عـادوا إلى ارتـكاب
عهودة فقد قتلوا من الرجال ١٤ وسـبوا من النساء ٨ حملوهن إلى اجلبال ونهبوا فظائـعهم ا

ة . سيحية التى يخشى سكانها من أن تعود حليمة إلى عادتها القد ثالثاً من القرى ا
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حمل البرق عن األسـتانة أن البطـريرك األرمنى قد ذهب يصحـبه مستشاروه إلى وزارتى
الداخـليـة والعـدليـة وصرحـوا للـوزيرين أنه إذا لم تـعدل احلـكومـة عن خطـة اإلهمـال التى
تتـبعها فى حوادث أرمـينيا فسيـضطر البطريـرك إلى إقفال الكنـائس وإعالن عدم ثقة الشعب

باحلكومة .
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جـاء عن شيكـاغو فى٩ اجلـارى أن شيـكاغـو دايلى نـيوز تنـاولت خبـراً برقـياً من األسـتانة
ـذبـحة فى األرمـن فقـد نـهبـوا قـريتـ فى أرمـينـيـا وأوقعـوا بـثمـانـية عن قـيام األكـراد مـؤخراً 
وعشـرين رجالً وأحـرقـوا قريـة أخـرى بـالنـار وإذ كـانت احلـكومـة احملـليـة فـاقـدة كل قوة لم
ـضـطـربـة عـلى ـقـاطـعـة ا ـعـتـدين وتـقـريـر األمن فـحـمل اخلـوف أهـالى ا تـتـمـكن من ضـبط ا
مالزمــة بـيــوتــهم الــتى أوصـدوا أبــوابــهــا ونـوافــذهــا وعـرف اآلن أن قــنــاصل الــدول تـوالى

اجتماعاتها للنظر فى هذه احلادثة .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≤ d³L²³Ý ±±



∏¥

WOKF « W½U²Ý_«

UMKÝ«d* ‡ d³L²³Ý ±± v

الـبــلـقـان كــالـبـركـان يــنـذر بـثــورة هـائـلـة
سألة هلـكة وا واد ا ويكاد قذف احلـمم وا
ـنــيب  وكـلـمـا األلـبــانـيـة مُـعــقـدة كـذنب ا
حلـلـنا عُـقـدة ظـهر غـيـرها  وكـلـما سـويـنا
مـشكـلة تـلـتهـا مشـكلـة وكلـما أخـمدنـا فتـنة
قامت بـعـدها فـتـنة . وكـأنه قـدر لتـركـيا فى
الزمن األخـير أن يُـعانـدها الـدهر مُـعاندة ال
ـهـا يـومــاً وال يـتـرك لـهـا تُـطـاق وأن ال يُـســا
راحة وأن ال تذوق لـذة األمان واالطمئنان
ال فى مسـائـلـهـا اخلارجـيـة وال فى أحـوالـها
الداخيـلة . وال أدرى ماذا يكون حظ دولة
أخرى? وكيف يكون مصيرها? أو أنها فى
ـواقف احلــرجـة وفى مــثل هـذه مــثل هــذه ا
ـتتـابعـة وهذه األزمات ـتاعب ا الـنوائب وا
ـــشـــاكل ـــتــــعـــاقـــبـــة وهــــذه ا والـــثـــورات ا
تـراكمة . وأما تركيا فإن كانت شاغل ا وا
هـذه أحـوالـهـا لـســوء حـظـهـا فـإن مـزيـتـهـا
السـير وعـادتهـا االحتـمال والـثبـات وهذا
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ــــســــاو مـن حــــسن احلـظ وفــــيـه بــــعض ا
والعزاء .

وكــــأنه ال يـــكـــفـــيـــنـــا مـــا نـــحـن فـــيه من
احلـوادث الـكـبـار ومـا يُـهـددنا مـن األخـطار
ومـا نُــقـاســيه من الــشـدائــد ومــا تُـداويه من
اجلــــراح حــــتى قــــام األكــــراد يـــحــــتـــذون
بـاألرنـاؤوط ويـعـبـثـون بــالـنـظـام ويـعـتـدون
عــلـى األرمن ويــقــتــلـــون ويــنــهــبــون وقــام
األرمن يـصـبـحـون ويـتــظـلـمـون وأصـبـحـنـا
أمـام مـشـكـلـة كـبـرى تُـزيـدنـا تـعـبـاً وارتـبـاكاً

فنعوذ بالله من هذه احلال .
ـان فى األكـراد واألرمن عــنـصـران قــد
ـا كان بـ أجـدادهـمـا بعض مـلـكـة ور ا
صالت الــقــربى فـــضالً عــمــا بــيــنــهــمــا من
ــــــعـــــيــــــشـــــة ــــــوطن وا صـالت اجلـــــوار وا
ـــنـــفــعـــة واشـــتــراك واالخـــتالط وتـــبــادل ا
ـصلـحـة ولـكـنهـمـا بـرغم هـذه الصالت ا
والـــعالقــــات فى تـــنـــافــــر وتـــنـــازع وعـــداء
وجـــفــــاء والــــصـــدور مألى بــــاحلـــزازات
والـقـلوب ال تـصـفو والـنـفوس ال تـطـمئن
وهــذا بـفــضل عــبـد احلــمــيـد الــذى بث فى
صدور األكراد مـا كان فى صـدره من حقد
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وبــغض وكــره لألرمـن وجــرت فى عــهــده
ـذابـح الـتى ال يــروق ذكــرهــا والـتى تــلك ا
تـــركت هـــذه اآلثـــار الـــســــيـــئـــة والـــنـــتـــائج
ـزعجـة. ثم أن بـ الـفريـقـ مـسألـة تُـعد ا
من أكبـر عوامل الـنزاع هى مـسألة األمالك
الــتى اســتــولى عــلــيــهــا الــبــكــوات األكـراد
وامتلكوها والتى يدعى األرمن أنها حقهم
ومـلـكهم وإرثـهم من آبـائـهم وأجدادهم .
وزد عــلى ذلـك أن اجلــمــعــيـــات األرمــنــيــة
الـثـوريـة وسـعت بأعـمـالـهـا مـسـافة اخلالف
والـعــداوة وتــلك حــال كــانت احلــكــومـة
ا يـنطـوى حتـتهـا من شر العـثـمانـية شـاعـرة 
وخــطـر وخــائــفـة من اســتــفـحــال اخلــطـاب

وسوء العقبى .
لـذلك خـطـر للـوزارة االحتـاديـة السـابـقة
تــشــكــيل جلــنــة تــخـوَّلــهــا ســلــطــة مــطــلــقـة
إلصـالح ذات الـبــ بــ األكــراد واألرمن
فى شـــرق األنـــاضـــول وتـــســـويـــة مـــســـألــة
األمالك تـسويـة حـاسمـة للـنـزاع يرضى بـها
األرمن ويـقبلها األكـراد وشرعت احلكومة
االحتــاديـة فـعـالً فى تـشــكـيل تــلك الـلــجـنـة
وعـينت بـعض أعـضـائـها ولـكـنـهـا لم تتم



∏∑

تـشــكـيــلــهـا وأهــمـلـت أمـرهــا أيـام . ذهب
احلاج عادل بك إلـى ألبانـيا لـتعـهد أحـوالها
ودرس اإلصالحات الالزمة لـها . ويـظهر
ـسـألـة األلـبـانـيـة شـغـلت احلـكـومـة عن أن ا
مـسألـة األكـراد واألرمن قوقـفت فـيـها عـند
ذلك احلـد وبـقيت الـنـار كـامنـة حتت الـرماد
حــتى اضــطــرمت فى هــذه األيــام وتــطــايـر

شررها .
تــوالت األنــبــاء مــنــذ عــشــرة أيــام عــلى
بـطريـرك األرمن مـشيـرة إلى حركـة األكراد
وإلى قــــتل عــــشــــرة مـن األرمن واخــــتالل
األمن وانـتشار الـفوضى فى القرى وأرسل
مـطران األرمن فى وان نـبأ إلى الـبطـريركـية
ذابح والقتل والنهب جارية أبلغها فيه أن ا
دينة وأن األكراد قتلوا بعض على أبواب ا
األرمن ونــهــبــوا بــعض الــقــرى عــلـى بــعـد
ـديـنة. وورد عـلى بعض سـاعـة عن تلك ا
الصـحف األرمـنـية أن األكـراد شـنوا الـغارة
عـــلى األرمن فى بـــلـــدة حـــيـــزان والـــقــرى
اجملـاورة لـهـا وقـتـلـوا من وقع فى أيـديـهم .
وقـد الذ أهالى تـلك القـرى بالـفرار تـارك

ــلــكــون. فـلــمــا تــأكـد مــنـازلــهم وكـل مـا 
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الـبــطـريـرك صـحـة األنـبـاء ذهب إلى الـبـاب
العـالى وعرض عـلى احلـكومـة تلك احلـالة
احملزنـة وطلب منـها اتخاذ الـتدابيـر الشديدة
حلـــــمــــايـــــة األرمن وصـــــيـــــانــــة أرواحـــــهم
وأمالكهم . وقد ألح البطريرك فى الطلب
وأنـذر بـاالســتـعـفـاء وااللــتـجـاء إلى الـدول
األجــنـــبـــيــة  إذا رأى من احلـــكـــومــة أدنى
تــأخـيــر أو تــقـصــيـر . واحلـق يُـقــال أن هـذا
اإلنــــذار ال يـــســـتـــخـف به ألن األنـــاضـــول
الــشــرقــيــة * ذكــرت فى بــعض مــؤتــمــرات

الــدول وأُشـيــر إلـيــهـا فى مــعـاهــدة بـرلـ
ويُـــمـــكن الـــقـــول إن الـــدول تُـــلـــبـى دعــوة
الـبطـريـرك إن دعـاهـا وإلـتـجـأ إلـيـهـا وهذا
ـسـألـة التى لم يـدل الـقار عـلى خـطورة ا
تـخف عــلى وزرائـنـا احملـنــكـ فـإن فـخـامـة
الـــصــدر األعـــظم ســكَّـن روع الــبـــطــريــرك
ووعـده بـاتـخـاذ الـتـدابـيـر الالزمـة لـتـسـكـ
احلـركة وتـوطيـد النـظام ومـعاقـبة اجملـرم

وفـى احلـــال عــــزلت احلــــكـــومــــة والى وان
وعينـت عزت بك مديـر قلم اجلنـسيات فى
نظارة اخلارجية بدالً منه وهو خبير بأحوال
وان وأخالق أهاليهـا ألنه منهـا وتشهد له
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أعـمــاله الــسـابــقـة بــاحلــزم والـعــزم وحـسن
الـتــدبــيـر لــذلك اخــتــارته احلــكـومــة لــتـلك

الوالية فى هذه األحوال .
وقــد زار الــبــطـريــرك نــاظـم بــاشــا وزيـر
احلـربية فأكد له دولـته أنه قد أصدر األوامر
ـشـددة إلى قائـد اجلـنـود فى وان باحملـافـظة ا
عــلى الـــنــظــام ومـــطــاردة زعــمـــاء احلــركــة

والقبض عليهم لينالوا جزاء ما جنوا .
ـسـألة اهـتمـاماً فاحلـكومـة قـد اهتـمت با
عــظــيــمـاً لــتالفـى اخلـطب قــبل اســتــفــحـاله
شاكل اخلطيرة وقد وقطع الشر واجتناب ا
أبـلـغـتـهــا الـصـحف األرمـنـيـة خـبـر اجـتـمـاع
األرمن فى اإلسـكـنـدريـة وخـبـر االجـتـمـاع
الــذى عـقـده األرمـن فى صـوفـيــا وشـعـرت
بــحـركـة اجلــمـعـيــة الـوطـنــيـة األرمـنــيـة الـتى
إرتأى بـعض أعضـائهـا أن تهب اجلـمعـيات
الثورية األرمـنية لالنتقام من األكراد ولكن

العقالء لم يوافقوا على هذا الرأى .
ويظهر أن احلكـومة تُريد استئصال الشر
وتالفى أسـباب الـعداء والـنزاع بـ األكراد
واألرمن ولـــذلك عــزمـت عــلى مـــثل مــا
كـانت احلـكـومـة االحتـاديـة الـسـابـقـة عـازمة
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عـــلــيه; أى عـــلى إرســال جلـــنــة إلى شــرق
األنــاضـول * يـكــون بــعض أعـضــائــهـا من
األرمـن لــتـســعـى بــالـصــلـح والــتـوفــيـق بـ

الفريـق وتسـوى مسألـة األمالك تسوية ال
سـتقـبل فعسى أن تبقى مـجاالً لـلنـزاع فى ا
تـنـجح مـسـاعى احلـكـومـة وتـتـحـقق آمـالـهـا

فتكون النتيجة خيراً للدولة واألمة .
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ـلـى الـذى انـعـقـد فى ٢٠ اجلـارى جـاء عن األســتـانـة أنه كـان الجـتــمـاع اجملـمع األرمـنى ا
نـتيـجـة هـائـلة ويُـقـال إن الـرسـائل واردة تـباعـاً عـلى الـبـطـريرك ومـلـؤهـا شـجب إلنـكارات
ـذابح التى قـام بهـا األكـراد فى مسـيحـيــى أرميـنــيا وفى الـرسائــل تـأكيد احلكـومة روايات ا
ـراسلون تفـاصيلـها وحينـئذ أعلن الـبطريرك ـذابح غير مـنقطـعـة حتى اآلن وقد أورد ا أن ا
وهـيأة* مـجلـسـه اسـتـقـالـتهم وصـرح بـخـطـــاب ألـقــاه أن حـــوادث الـفـتــك دامت مـنذ ١٢

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≤ d³L²³Ý ±∏ ¡UFÐ—_«
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قصود : يولية. * ا
** الصحيح : الهيئة.

ـنـقضى . وعـقـيب ذلك خـطب كثـيـرون بـلهـجـة جـارحة وحـضـوا سامـعـيـهم على تـموز * ا
حـمل الـسـالح وأن ال يـؤدوا الـضرائـب لـلـحـكومـة; إذا ظـلـت مـحجـمـة عـن تـأم األرواح
وتوطـيـد دعائم األمن . وقـد أيـد رئيس أسـاقـفة بـيرا هـذه اخلـطة  وحـجـته أن األرمن ليس
لـهم أسلحة فى ح أن األكـراد مدججون بالـسالح . وأخيراً قبـلت هيأة االجتمـاع استقالة
أعـضاء اجمللس الـبطريركى إال أنـها أحالت مـسألة اسـتقالة الـبطريـرك إلى جلنة ثم عـينت جلنة

خاصة دُعيت " جلنة الفظائع األرمنية " لتضع 

œ«d _«Ë s —_«
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األستـانة فى ٢١ ــ عقدت اجلمعـية الوطنية
األرمـنــيـة اجــتـمـاعــاً اسـتــعـفى فــيه الـبــطـريـرك
ـلى بــسـبب تـكــرار اعـتـداء األكـراد واجملـلس ا
عـلى األرمن دون أن يــلـقــوا عـقـابــاً . وحـمل
الذين خطـبوا فى االجتـماع حمـلة شديدة عن
احلكـومة وقـالوا إنهـا قلـيلـة الرغـبة فى صون
النـظام وغيـر قادرة على صـونه . وقال رئيس
ادة أساقفة بيرا أن خير عالج احلالة هو انفاذ ا
٦١ من معـاهـدة برلـ وقد عـيـنت الهـيأة **
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جلنة لوضع خطة للعمل .
«روتر»

وافتـنا شركة روتر أمس بـهذا النبأ الذى لم
يـكن فى احلـسـبـان فـإن بـطـريـرك األرمن عـمـد
إلى تـنــفـيـذ عــزمه أو تـنــفـيـذ (تــهـديـده) بــيـنـمـا
وانــفـاذ احلــكــومــة عــازمــة فى حتــقـيـق رغـائــبه 

مطالبه .
وقـد كـان الـبــطـريـرك مـنـذ أيـام هـدد الـبـاب
العـالى بهـذا االستعـفاء ولكن الـصدر األعظم
طـــيب خـــاطــره وســـكن روعـه ووعــده بـــهــذا
ورسـخ عـــــــــلـى أثـــــــــر ذلـك فـى األذهــــــــان أن
الـبطـريـرك ترك فـكرة االسـتـعفـاء وأن مسـألة
األكراد واألرمن على وشك أن تسوى تسوية
نهـائيـة فيـستريـح الفـريقـان وتستـريح احلـكومة

واألمة .
ذكرة التى رفـعها البطريرك إلى الباب أما ا
الـعـالى قــد طـلب فـيـهـا أوالً : تــسـويـة مـسـألـة
 __________________ األرمن واألكـراد .

ثانـياً : مسألة  __________الـكنيسـة األرمنية
الـــــــــــــتـى وضــــــــــــعــت مــــــــــــصـــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــة
 ____________________. ثـــــــــالـــــــــثــــــــاً :

 __________اإلعــــانـــــة الـــــســـــنـــــويـــــة الـــــتى
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 __________والـــكـــنــائس  __________فى

والية أطـنـة . وقدر هـذه اإلعـانة عـشرة أالف
لـيرة عـثـمـانيـة وقـد وعدت احلـكـومة بـهـا على
ـذابح الـتى حـدثت فى تـلك الـواليـة مـنذ أثـر ا

بضعة أعوام .
ـسـائل وقـد رفض مـا عـدا ذلك حل هـذه ا
اطلة وتسويف وطلب فى حالً سريعاً بـدون 
ذكـرة أيضـاً إخـماد حـركة األكـراد وإيقـافهم ا
عـنـد حــدهم ومـعـاقــبـة الــذين ارتـكـبــوا الـقـتل
والنـهب والـسـلب . ثم قـال إن أدنى إبـطاء أو
ـاطـلــة من احلـكـومــة يـضـطــره إلى نـفـاذ أدنى 
الـــشــرار الــذى أصــدرته اجلــمـــعــيــة الــوطــنــيــة
األرمـنـيـة وهـو " اسـتـعـفـاء الـبـطريـرك واجملـلس
ـــلى وإقـــفـــال الـــبـــطـــريـــركـــيـــة والـــكـــنـــائس ا

دارس. وا
ـــذكــرة زار الــبـــطــريــرك وعــلـى أثــر هــذه ا
الـصـدر األعظـم ووزيرىّ احلـربـيـة والـداخـلـية
فسمع من الثالثة مـا يبعث فى قلـبه االطمئنان
ولم يكن وعـد احلكومة من الوعـود العرقوبية
الـتى قــد شـرعت فى احلـال بــإجنـاز مـا وعـدت
واخـــــتــــارت لـــــدرس اإلصالحـــــات الالزمــــة
الواليات التى يقطنها األرمن واألكراد وحاالً
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خـبـيـرين بــاعـوا لـهـا طـبــائع قـاطـنـيــهـا فـعـقـدوا
اجــتــمـــاعــاً عــنــد نـــورادجنــيــان أفـــنــدى نــاظــر
اخلارجـية حـضره مـدانتش بك نـاظر الـداخلـية
والـفـريق عـلى بـاشـا والى بـتـلـيس وعـزت بك
والى وان. وبعد مـناقشـة طويلـة وبحث دقيق
قـر قـرارهـم عـلى مـشـروع خـالصـته أنه يـجب
عـلـى الــوالة فى شــرقى األنــاضـول أن يــؤلف
كل منهم فى واليته جلنة من ستة أعضاء اثن

سلم وآخرين من أعيان األرمن من أعيان ا
ــفـتى والـنــائب الـبـطـريــركى ــ واحلـكـومـة ثم ا
تــخـول هـذه الـلـجــان سـلـطـة مـطـلــقـة لـتـسـويـة
سائل التى هى مسألة العـقارات وغيرهـا من ا
مـصدر اخلـالف والـنزاع بـ األرمـن واألكراد
ولتقرير التدابير الالزمة إلزالة الفوضى وقطع

دابر اللصوص وتوطيد النظام واألمن.
ا تقدم بيـانه أن احلكومة لم فيرى القـار 
تُـهمل ولـم تُمـاطل وأنـهـا أظـهرت نـيـة صـادقة
وعـزمـاً أمـيـنـاً عـلى حتــقـيق رغـائب الـبـطـريـرك
طال . وهذا  األمر وحسم نزاع طال عليه ا
اســتـفــحل خــطـبه بــ عـنــصـريـن كـبــيـرين من
عـــنـــاصــــر ــــــــــــــــــــــــ بـــهـــمــــا إلى اجلـــهل
 ____________________فـى األخــر حــيــنـاً
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بـعد حـ أبـدى  للـحكـومـة أن لهـا األمر يـعود
بشر الـنوائب ويجـلب علـيها مـشكلـة من أكبر
ـشــاكل ألن األكــراد تـمــادوا فى الــشـر وألن ا
األرمن الذين صبـروا على الضيـم زمناً طويالً
كادوا يهبـون مدفوع بعوامل اليأس وكادت
جمعـياتهم الـثوريـة تظهـر من مكمـنها . وألن
اجلـمـعيـة الـوطـنيـة األرمـنيـة كـادت تمأل الـدنـيا
صــيــاحـــاً وصــراخــاً وتــثــيــر عـــواطف الــعــالم
ـذابح وألن ـا تــذيـعـه من أخـبــار ا ــتـمــدن  ا
الـبـطـريـرك أنـذر الـبـاب الـعـالى بـااللـتـجـاء إلى
ا كـانت مسـألة الـواليات الدول األجـنبـيـة. و
الـشـرقـيـة فى األنـاضـول مـذكـورة فـى مـعـاهدة
بـرلــ  فــالـتــجـاء الــبـطــريـرك إلى الــدول قـد
ــســألــة وقــد ال تــكــون يــؤدى إلى فــتح هــذه ا

العاقبة خيراً على الدولة .
فـاحلـكـومـة أدركت خـطـورة األمر وأرادت
شاكل قطع الشـر فى تلك الواليـات وتالفى ا
واحلــوادث اخلــطــيـــرة  ولــذلك عــزلت والى
ـقاومة وان إرضـاءً للـبطريـرك وأمرت اجلـنود 
األكــراد إن حـاولــوا االعـتـداء عــلى مــديـنـة أو
ـبـاشـرة اإلصالحـات الـوافـيـة قـريـة واهـتـمت 

الشافية .
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ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨ التى تناولت اإلصالحات األرمنية. * ا

لذلك قلنا أن الـنبأ الذى طيرته شركة روتر
لـم يــكن فى احلــســـبــان وال يــدرى هل قــامت
عـقـبــات دون مـسـاعى احلــكـومـة فــتـوقـفت أم
تــــوانـى والة األمـــور فـى تــــلك الــــواليـــات أو
قــصـروا أو اســاؤا الــعـمل . أم هــنـاك أســبـاب
أخـــرى اســتـــوجـــبت ذلك االجـــتـــمــاع وذلك

االستعفاء إلخ .
وقـــد أُشــيـــر فى االجـــتــمـــاع إلى مــعـــاهــدة
* وفـى هــــذا إشـــــارة إلى الــــرغـــــبــــة فى بــرلــ
االلـتــجـاء إلـى الـدول. وعــيـنـت جلـنــة لـوضع
ـــا كـــان مـــنـــهـــا - ظـــهــور خــطـــة الـــعـــمل ور
اجلــمـعــيــات الــثــوريـة األرمــنــيــة لالنــتــقـام من
األكــــراد - وقــــد أشــــار مــــراسل األهــــرام فى
األستـانـة منـذ أيـام إلى ذلك . فاحلـالـة توجب
عـلى الـبـاب الــعـالى الـتـدبُّـر والـتــبـصُّـر الـكـثـيـر
مـخـافـة أن يـتـخـذهـا الـطـامـحون فـى الـظروف

آرب والغايات . احلاضرة وسيلة لقضاء ا
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عـادت تلك الـصـحف فـنشـرت فـصالً آخر
ـستعـار يحمل ويـليه فصل لـصاحب الـتوقيع ا
عـلى بـعض الـصـحف اإلسالمـيـة الـتى تـشـكو
سـيحيـ فى هذه احلرب ونحن ال تعصب ا
نُـــريـــد مـن الـــقـــراء أن يـــتـــأكـــدوا كـــذب تـــلك
الصحـيفة فى دفاعـها وانكارهـا للواقع إال بأن
ـسـيـحـيـون يـفـشـوا اجملـالـس الـتى يـكـثـر فـيــهـا ا
الـعـثـمانـيـون عـلـيهم  __________ديـار لـيروا
سيـحى التى تلتف أعضائه الـتعصب الديـنى ا
ـقطم لـلطعـن فى الدولة حـول أحد مـحررى ا
وإقـامــة األدلـة اخلــيـالــيـة عـلـى زوالـهــا عـلــيـهـا
ــتـعــصــبـ فى بــاألنــديـة الــعــامـة الــتى تــضم ا
مــشــارف الـقــهــوات بــشـارع الــظــاهــر وشـارع
غمرة. عليهم بـاجلهات التى يكثر فيها أولئك
الـسـفـلـة اخلـائـنـون الـذين يـوغـرون صـدور من
ــا يــفــتـرونـه عـلى ــســلـمــ  يُــصــادفــونه من ا

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±≤ d³L u½ ∏ ¨ ∏∑µ œbŽ



ππ

الــدولـــة واإلسالم أنـــهم يـــدعــون أن الـــدولــة
الـعـليـة ظـلـمت النـصـارى وينـكـرون إحسـانـها
إلـيــهم ولـكــنـهم فى صــحـفــهم يـجــحـدون مـا
يقـولونه فى مجالسهم ويكـتبون ما ال يذيعونه

فى مكان بألسنتهم اآلثمة .
ونــحن ال نــذيع أمــرهم لــشئ إال أن يــقــلع
عـن تــلـك الــوقـــاحــة فـــقــد اشـــتــدت عـــنــدهم
اشــتـداداً الريب فـى أنه غـيــر مــامـؤن الــعـاقــبـة
 __________أن يـتـمـادوا فـيـنــتـقل أحـاديـثـهم

ـــا يــقـــولـــونه عن الـــدولــة إلى  __________
فـــيــهـــيــجـــون غــضب مـن ال يــســـتــطـــيع عــلى

مصفاهتهم صبراً فيكون ما ال تريد .
ذلك الـــــذى نُـــــحــــذرهـم إيـــــاه ونُــــطـــــالب
صـحفـهم بأن تنـهاهم عـنه عوضـاً عن االنكار
والتـبجح بـإدعاء الـعثـمـانيـة فى مقـال واحلمـلة
قال آخر فى يوم واحد . على الدولة العلية 
نــــحـن ال نـــدرى مــــاذا صــــنــــعـت الــــدولـــة
للمسـيحي كان عـبد احلميد الـسلطان اخمللوع
ــسـلــمــ والــنـصــارى مــعـاً . ــاً . أرهق ا ظــا
ـسـيـحــيـ شـيـئـاً قـلـيالً ال ولـكـنـه كـان يـرحم ا
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خـوفاً وال طـمـعاً . بل ألنـهم مسـيـحيـون وهو
ستضعفة . ال يحب إرهاق الطوائف ا

سيحي فيها هذه سوريا . كلما تعلم أن ا
كـانــوا فى الـعــهـد احلـمــيـدى أحــسن حـاالً من
ــا يُــنــادى به األغــبــيـاء ــســلــمــ وال قــيــمــة  ا
ذابح تغابـون الذين يُريـدون إعادة ذكرى ا وا
األرمنية * والثورات األلـبانية وما ذاق غيرهم
ـســيـحـيــ من الـتــرك فـقـد ثــبت أن تـلك من ا
الـــطـــوايـف كـــانت تـــتـــعـــمـــد إحـــداث الـــفـــ

عــبـد والــقالقل ويــغــرهــا احلــلم فــتــطــفـى نـار 
احلـمـيـد إلى إرهابـهـا . وهـو عدل وقـد رأيـنا
ـتـوارية وكـيف قـادت هذه عاقـبـة تـلك الفـ ا

احلرب .
أيـة دولـة من الــدول فى الـعـالم كـله تـصـيـر
على وقاحة طوايف ال تدين بدينها إذا أرادت
تــلك الــطـــوائف االنــضــمـــام إلى حــكــومــات

أخرى من غير أن يصيبها سوء .
ألم يكن الـكريديـون متمـتع باالسـتقالل
الداخـلى أليس الـتعـصب الديـنى يدفـعهم إلى
تـخريب بالدهـم بأيـديهم فـهم يسـعون إلى أن
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ـتـمـتـعـة بـاالسـتـقالل والية تـكـون جـزيرتـهم ا
يونانية خاضعة لوزير اخلارجية اليونانى .

سيحى ظـاهر للعيان الريب إن التـعصب ا
سيـحي أن تخجل وعلى فيه فـعلى صحف ا
احلـــكــومـــة أن تــنــتـــبه إلى اجلـــمــاعـــات الــذين
ــون يــنـــتــشــرون فـى مــشــارب الـــقــهـــوات يــؤ
سلم فإن األمن يقتضى ذلك. عواطف ا
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هاجرة يهجرون تلك العاصمة خوفاً سيحي سـكان األستانة على ا أخذ القادرون من ا
على حيـاتهم من االغتـيال ح فجـأة يوم ينفـجر مرجل تـعصب األكراد البـغاة وغيرهم من
احلـانقـ عـلى البـلـغار والـسـاخطـ علـى النـصـرانيـة . وهم يـقصـدون رومـانيـا وأثيـنـا حيث

تستقبلهم احلكومتان بالترحاب .
ـسـلــمـ وذواتـهم يــخـشـون أيـضــاً االعـتـداء وسـفـك الـدمـاء إذا دخـلت وهـنـاك عــقالء ا

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≤ d³L u½ ±±
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ـدينة إلى بـروصة وغـيرها جيوش االحتـاد البـلقانى عـاصمـة العـثمانـي فـأخذوا يهـجرون ا
دن اآلسيوية . من ا

تحـدة ال يقوى على هاجـرون من الفريقـ أن أسطول الدول العـظمى ا ويعتقـد هؤالء ا
ذابح الـتى تقـوم بهـا اجلنـود العـثمـانية الـعائـدة من ساحـة احلرب مـنهـزمة جـائعـة خائرة مـنع ا
ـديـنـة غـاضـبـة حـانـقـة سـاخـطـة . وكل مـا يـسـتـطــيع األسـطـول الـقـيـام به هـو تـدمـيـر مـبـانى ا
وأحـيـائـهـا بقـنـابـله عـلى أن هـذا األمـر تـتـحـاشـاه قـوات الدول الـبـحـريـة جـهـد االسـتـطـاعة .
ويوجد الـيوم فى عاصمة العثماني ٤٠ ألف جـريح والتزال اجلرحى تنقل إليها بكثرة حتى

ستشفيات والدور الرحبة . ضاقت دونهم ا
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فـى صـــحف األســـتــــانـــة إن احلـــكـــومـــة
اليـونانية قبضت عـلى مائتى أرمنى عثمانى
وســـاقـــتـــهم إلى نـــويــــلى مـــتـــهـــمـــة إيـــاهم
بـاجلـاسـوسـيـة وقـد قابـل آرشـارونى أفـندى
بـطـريـرك األرمـن نـاظـر اخلـارجـيـة وفـاوضه
ـسـألــة  فـتـعــهـد الـنـاظــر بـحـفظ فـى هـذه ا
حـقـوق الــتـبـعـة الـعـثــمـانـيـة وكـذلك قـابل
ــانــيــا وتـوسـل إلـيه أن الــبـطــريــرك ســفــيـر أ
يــتـذرع بــالــذرائع الالزمــة لـفك أســر أبــنـاء

تهم باجلاسوسية . طائفته ا

oA œ ¨ ± ’ ¨ ±π±≤ d³L u½  ≤µ 5MŁô« ¨ ±∞¥∂ œbŽ



±∞µ

رتزقة. * القوزاق = اجلنود الروس ا
** التخم = احلدود.
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وردت بـرقــيـة مـن أودسـا إلى جــريـدة مــوران بـوسـت اإلنـكــلـيــزيـة مــفـادهــا أن احلـكــومـة
الـقـيـصريـة مـعـدة قـوة قـديـرة من جـنـود الـقوزاق * علـى التـخم ** األرمـنـيـة وهى عـلى قدم

سيحية هنالك . ذابح ا االستعداد لدخول األرض إذا استمرت ا
ا كـان الشئ بالشئ يُـذكر فقـد أثبتت األنبـاء البرقيـة األخيرة حـدوث مذبحة فى أرمـينيا و

قام بها األكراد وأسيادهم األتراك فكان الكردى والتركى يذكر الله ويذبح .

„—u¹uO½ ¨ ≥ ’ ¨ ±π±≤ d³L u½ ≤∑ ¡UFÐ—_«
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أرسل مُــكــاتب الــطــان فـى بــطــرســبـرج
رسـالــة بـرقـيــة إلى جـريــدته يـقـول فــيـهـا إنه
سألة يثـبت أن احلكومـة الروسية تـشتغل بـا
األرمــنــيــة وأنــهــا لــتــداخل* إذا انــقــلــبت
حـوادث القتل التى تـرتكب فى هذه اآلونة
إلى مـــذابح وعــدا عن ذلـك فــإن ســـفــيــر
ــقـابــلـة فى هـذا روسـيــة فى األسـتــانـة قـام 

الشأن . اهـ
نــــحن نـــعــــلم أنـه ال يـــوجـــد فـى الـــبالد
األرمــنـــيــة مــا يـــســمــونـه حــوادث قــتل وال
يـحـتـمل وقـوع مـا يـتـوقـعـونه عـلى أن عـامة
الـــعـــثــمـــانــيـــ عــلـى اخــتـالف مــذاهـــبــهم
تـنـون من األرمن ألنهم أبـلوا وقومـياتـهم 
البالء احلسن فى احلرب البلقانية وال ينسى
الــنــاس شــهــادة نـاظـم بـاشــا وكــيل الــقــائـد

األعظم بحقهم .

oA œ ¨ ± ’ ¨ ±π±≤ d³L ¹œ π 5MŁô« ¨±∞µ∏ œbŽ

* الصحيح : لتتداخل أو تتداخل.
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يـقولـون فى أوربـا أن اإلسالم متـعصب
سيحية تخشى سيحيـة ويقولون أن ا ضد ا

اإلسالم .
ــسـيـحـيـة الـعـظـيـمـة الـكـبـيـرة الـتى إذاً فـا
تـتألف مـنـها دول أوربـا تـخشى هـذا الـعالم

الصغير.
إن فى أوربا دوالً يقولـون عليها عظمى
هم يسـمونـها كـذلك وال يـسمـون دولة من
دولة اإلسالم دولة عـظمى حتى وال تـركيا
فى حـ قـهــرت والتـزال تـقـهـر دول أوربـا

تحالفة عليها . ا
يـقـولـون إن اإلسالم مـتـعـصب وخـلـقوا
من الـوهم حــيـال اجلــامـعـة اإلسالمــيـة ومـا
رأيــنـاهم مـرة ذكــروا لـنـا اجلـامــعـة األوربـيـة
التى يقولون فى لغتهم " كنسيراورباين " .
ذكـــــــرت صـــــــحـف أوربـــــــا أن اإلسالم

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π±≤ d³L ¹œ ±∞ ¡UŁö¦ «
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مــتـعـصب وإنــا نـرد عـلـيــهـا بـأن أوروبـا هى
تـعصبة وأمامنا براه شـتى يتسنى لنا بها ا

أن نقوم بالبرهان على صحة ما نقول .
ة مسـئلة التعصب اإلسالمى مـسئلة قد
رددتـهـا الـصـحف األوربـيـة مـن عـهـد بـعـيد
وهى كـانت نقـطة الدائـرة التى تـدور علـيها

طامع الدولية . سياسة ا
سيـحية ولـيس هنـا من ينكـر أن شوكـة ا
اآلن أعـظم بـكـثــيـر من شـوكـة اإلسالم فى
سيحية هى السائدة فى صدره ألنه الغلبة ا
العـالم. ال نـرى دول أوربـا تُـقـاتل بـعـضـها
ــسـيـحـيـة تُـقــاتل بـعـضـهـا بـعـضـاً وال نـرى ا
بعـضـاً بل نـرى الـصـلـيب يُـقاتل الـهالل فى

كل ح .
نــشــبـت هــذه احلــرب وفــرديــنــنــد مــلك
البـلغـار يـقول بـأن هذه احلـرب صـليـبيـة ب

الهالل والصليب .
وقــد رأيــنـا أن الــصــلــيب حــارب نــفـسه
مــراراً وعــمل اآلن عــلـى مـحــاربــة الــهالل

اإلسالمى وإن كان مستقالً .
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هـذه بالد العـجم أمـا مـا نرى أن إجنـلـترا
وروسيا قد وزعت مناطقها .

هــذه بالد األفــغـان نــرى أن إجنــلـتــرا قـد
احـتــلت أغــلـبــهـا لــتـحــتـفـظ بـطــريـقــهـا إلى

الهند.
هــــذه اجلـــزائــــر وهــــذه تـــونـس بل هـــذه
مراكش التى أزهق فيها الفرنسيون بل هذه
تركيا عـمدة العـالم اإلسالمى قد تماالءت
عـليهـا الدول الغـربيـة بل شدة فمـا رأينا من

واحدة منها عوناً وال نصيراً .
وهـا هى الدول اإلسالمـيـة أمامـنا رأيت

أيها العالم إنها تناهض بعضها بعضاً .
دنـيـة فى الـعصـر احلـاضر أرأيت أيـتـهـا ا
أن أمـــة إسالمــيـــة طــمــعـت فى أمــة أخــرى

إسالمية .
ـــديــنـــة كـــيف تـــقـــتــات أرأيـت أيــتـــهـــا ا

سيحية على بعضها . ا
ها هى تـقتات اآلن  ,ها هى تـتنافس فى
 ____________________األســـــــــبــــــــاب

الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة  ,هـا هى تُـنـاهض
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بــعـــضــهـــا بــعــضـــاً  فى ســـبــيل الـــنــيل من
األراضى اإلسالمـية أو غـيرها من األمالك

التى ترى لها فيها منفعة .
يــنــظــر الـقــار إلـى دول أوربــا فــيــراهـا
تــقــطع مــفــاوز الــصـحــراء ال لــغــايــة سـوى

االستيالء على أمالك إسالمية .
كذلـك فعلت فرنسـا فى جميع أطوارها
احلـــديـــثـــة ذهـــبت إلى صـــحـــراء أفـــريـــقـــيــا
ساكـ منـذ عشرات من وأخذت أبـناءهـا ا
ــشـــاكل دائـــرة هـــنــاك الـــســنـــ والتـــزال ا
خصـوصاً بـعد أن قـتل الكـولونـيل مول فى

أكتوبر سنة ١٩٠٩.
فــيـــنـــتُج من كـل هــذا أن اإلسـالم لــيس

مـتـعصـبـاً  وأنه وإن كان يُـعـاضد بـعـضه بـعضـاً فى مـثل هـذه الظـروف فـما هى إال مـعـاضدة
ــتـمـدين كــيف أن اإلسالم هـاد سـاكن األخ ألخـيه إذا نــزلت به الـشـدائــد فـلـيــر الـعـالم ا

سيحية هائجة مضطربة . وكيف أن ا
إنها اآلن تُريد أن تُقاتل نفسها فلننتظر مفكر.
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يُؤخـذ من بـعض أخـبار األسـتـانة أن الـباب
العالى سيُع خـمسة مستـشارين من اإلنكليز
ـسـاعـدة فى الــواليـات الـتى يــقـطـنـهــا األرمن 

الوالة على إجراء اإلصالحات الالزمة .
وقـد قـدم جـمـاعـة من كـبـار رجـال األرمن
مــطــالـب إلى الــبــاب الــعــالـى يــخــتص بــتــلك
اإلصالحـات  ويظـهـر أن حـكومـة الـدولة ال
تـوافق عـلى الالمـركـزيـة فى تـلك الـواليـات
ـا هـى تـنـوى تـعـديل طـريـقـة احلـكم احلـالى وإ
تعـديالً يُـقـربه من الالمـركـزية ويـفى بـالـغرض

طلوب ; أى اإلصالح التام العام . ا
ويــظـهـر أيـضــاً أن حـكـومـة الـدولــة مـهـتـمـة
بــحل مــشـكــلـة األمالك بــ األكـراد واألرمن
ـطال وكادت ـشكـلة التى طـال علـيها ا وهى ا
تؤدى إلى النـزاع والقالقل فى تلك الواليات.
فـاألكـراد وضـعـوا أيــديـهم عـلى أمالك يـدعى
األرمن أنـها لـهم واألولـون ال يـتنـاولـون عنـها
ـشكـلة ومتى تـوفقت احلـكومـة إلى حل هذه ا

تمكنت من تالفى كل نزاع ب الفريق .
فــــعــــسى أن يـــثـق األرمن بــــحـــسن نــــيـــات
حــكــومــتــهم  ويــعـدلــون عن طــلب تــداخل

الدول األجنبية .
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ـستـر سيـدنى هوتـيمان وضع ا
كتـاباً عن تـركـيا أسـماه (مـذكرات
تركية) تـكلم فيه عن عبد احلميد

واألتـراك بــصــراحـة وشــجــاعـة 
وبـــنى آراءه واســتـــنــتــاجـــاته عــلى

مقدمات وأسباب أوردها  فيه :
ـســتـر هـوتـيـمـان ولـقـد قـضى ا
سـنـ عـديدة فى األسـتـانـة مـوفداً
من قبل احدى اجلرائد األميريكية
لــيـــبـــحث ويُـــنـــقَّب عـن احلــقـــائق
ـذابح األرمـنـيـة مـهـمـا ـتـعـلـقـة بـا ا
ا يصل كانت  وموافـاة جريدته 
إلـــيه . ولـــقــد اقــتـــنع بــعـــد بــحث
طـويل واستـقـصـاء دقيق وسـيـاحة
طويلة فى أرمينيا اطلع فيها بنفسه
على حقـيقة مـاجريات األحوال.
إن روسيا كـانت أكبر محرك لهذه
الـفظـائـع التـى هـزت أوروبا وأول
مــثـيـر لــتـلك الــفـ الـتـى ضج لـهـا

¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ d¹UM¹ ¥ X³ « ¨ ≤µ± œbŽ
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العالم .
ــسـتـر هـوتـيــمـان يـطـلب فى وا
كـتابـه إلى أبـنـاء عـمه اإلنـكـلـيز أن
يُـفـكروا  ويـتـمـعـنـوا  قـليـالً قبل أن
يـــرمــوا األتـــراك بـــالــتـــهـــمـــة الــتى
ـســتـر جالدسـتـون صـورهــا لـهم ا
تهـمة الـتعصـب الديـنى واستـباحة

سلم . دماء غير ا
ثم أورد عدة أدلة على تسامح
األتـراك الـديــنى  مـنـهــا أن الـقـبـر
ـقـدس فى أورشـلـيم فى حـمـايـة ا
ــدة قـرون  ولـم تــمــتـد األتــراك 
إلــيه يـد الــسـوء وأن الـقــرآن نـفـسه
ـسيح وكل ما له أوصى بـاحترام ا

عالقه به .
وذكـر أنه منـذ سنـ قلـيلـة عند
انـعــقـاد مـؤتـمـر اإلفــخـارسـتـيـا فى
لـــونــــدره لم تــــســـمح احلــــكـــومـــة
ــوكـــبــهم الـــديــنى اإلنـــكــلـــيــزيـــة 
بالـطواف فى شوارع وستـمنستر
فى حـ أنه فى األســتـانـة فى يـوم
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عيد القـربان سُمح لهم بالسير فى
شوارعهـا حترسهم اجلـنود التـركية

سلمة . ا
وذكـــــر أنه مـــــنــــذ زمن قـــــلــــيل
وصـــلت األســـتــانـــة جـــثـــة رئــيس
أسـاقـفــة الـكـنــيـسـة األرثــوذكـسـيـة
البـسه الـدينـيـة مجـلـساً الـيونـانـية 
فى كــرســيه األســـقــفى وطــيف به
مـن شـوارعـهــا يـتـبــعـهــا عـديـد من
األســاقـفــة الـيــونـانــيـ تــصـحــبـهـا

ويحرسها اجلنود التركية .
حـــصل هــــذا فى وقـت كـــانت
احلـرب الـطـاحـنـة دائـرة بـ تـركـيـا
والــيــونـــان  ولم يــرتـــفع صــوت
تـــركـى مـــتـــعــــصب لالنــــتـــقـــاد أو
االعـتراض على الـسماح ألعدائه
وأعـــداء وطــنـه وديـــانـــته بـــإقـــامــة
احتـفال عـام علنى خـاص بعـقيده
قــــيــل إن الــــتـــــركـى يُــــقــــاومــــهــــا

ويكرهها .
ثم خـطـأ الـذين يُـطـلـقـون عـلى
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لة الصادقـة» نظراً لشـدة إخالصهم وتفانيـهم فى خدمة الدولة * أطلق العثمـانيون على األرمن لـقب «ا
الـعـثـمـانـيـة . ولكـن عـندمـا طـالب األرمن بـإصالحـات إداريـة فى أرمـيـنـيـة الـعـثـمـانـيـة  خشـيت اإلدارة
ذابح ـسألـة األرمـنيـة بـانتـهـاج الـقمع واالضـطـهاد  واقـتـراف ا الـعـثـمانـيـة تنـفـيذهـا  وأخـذوا فى حل ا

١٨٩٤ ــ ١٨٩٦  ١٩٠٩ .

ــــفــــزع الــــتــــركـى اسم الــــتــــركى ا
اخمليف.

ثم قال إنه ساح فى تركية آسيا
فـــوجــــد الــــكـــنــــائس قــــائــــمـــة لم
يستبـيحها األتراك أو يخربوها فى
ــــــذابح  وأن الـــــرهـــــبـــــان زمن ا
مـازالوا فـيـهـا هـادئ مـطـمـئـن ال
يـزعـجهـم أحد مع أنـهم يـعـيـشون

فى وسط إسالمى .
سـتر هـوتيـمان فى ولـقد ذكـر ا
كـــتــابه مـــا يُــنـــاقض دعــاوى ثــوار
األرمن ومنـاصريـهم من اإلنكـليز
من أن األتــــراك لــــيـــســــوا أهالً إال
لـــلـــقـــتـل وســـفك الـــدمـــاء بـــدافع
تــعـــصـــبــهم الـــديـــنى  إذ قــال إن
األرمن يتـمتـعون فى تـركيا بـحرية
الـعقـيدة واللـغة والـتعـليم فى ح

أنهم ال يتمتعون بشىء من هذه االمتيازات فى روسيا *.
ـسـيـحـيـة ـذاهب ا ــسـلم يـصـعب عـلـيه أن يُــمـيـز ويـفـهم الـفـوارق الـتـى بـ ا ثم قـال إن ا
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اخملـتـلفـة وهذا هـو الـسبب األهم
ــبــشـــرين الــديـــنــيــ فى لــفـــشل ا
الشـرق  فهـو ينظـر إليهم بـدهشة
ـــاذا ال يـــبـــقـى هــؤالء مـــتـــســـائالً 
الــــســـــادة فى بالدهـم يــــنــــشــــرون
مــذاهـبـهم بـ أنــفـسـهم ويـدعـون
بـــعــضـــهـم إلــيـــهـــا أو عـــلى األقل
لــيــتــفـقــوا عــلى مــاهــيــة الــعــقــيـدة
سـيحـيـة قبل أن يُـحاولـوا نشـرها ا
ـــطـــمـــئن إلى ديـــنه ـــســـلم ا بــ ا

وعقيدته .
ثم قـال إن الــســلـطــان الــسـابق
عبد احلمـيد كان يُـشارك شعبه فى
ـسـيـحـيـ  وقال الـعـطف عـلى ا
إنه ال يـعــتــبـر عــبـد احلــمــيـد مــثـاالً
للحكـام فإن له أغالطاً كثـيرة غير
أن له أيـضـاً فضـائل كـثيـرة وكانت

رعيَّته حتبه وتثق به كثيراً .
ثم وصـفه وصـف خـبيـر مُـدقق
قـضى زمــنـاً طـويـالً وسـعى كــثـيـراً
فى سـبــيل الــوصـول إلى احلــقـائق
وكـتب عن احلــيـاة الــعـمـومــيـة فى



±±∑

األسـتانـة وفى الـواليـات التـركـية
كــتــابــة عـارف بــأحــوالــهــا عـاش
سن عديدة ب ظهرانى األتراك
واخـتـلط بــهم وحـادثـهم ووصل
إلى أعماق قلوبهم وعرفهم حق

عرفة . ا
كتـبـنا هـذه الكـلـمة عن كـتاب
ـستـر هوتـيمـان لتبـسيط رأيه فى ا
األتراك بصفته أجـنبياً مـسيحياً ال
تـــربــطه بــهـم رابــطــة مــا  وذلك
ــــنــــاســــبــــة مــــا يُــــروَّجه األروام
وغـيـرهم فى أوروبـا من مُـخـتـلق
اإلشــاعــات ومــكــذوب األقــوال
يـشوبـها سـمعـة األتراك وحتـريضاً
لـألوروبـــيــــ عـــلـى كـــراهــــتـــهم
والقيام عـليهم . فليطالعه أعداء
األتـــــــراك الــــــذيـن يــــــســـــــيــــــرون

بــعـواطــفـهم وشــعـورهـم مـغــمـضى األعــ وراء أول صـارخ بــاسم الـصــلــيب ولـيــتق الـلَّه
متعصبو الغرب فى احلكم على األتراك.

مصر ــ محمود أبو الفتح
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شــرعت احلــكــومــة الــعــثــمــانــيــة فى وضع
مشروعـات جديدة إلصالح الـواليات  وقد
ألَّفت لـهذا الغـرض عدة جلـان  وانتدبت من
ـعـروف بـ أهـالى الواليـات اخملـتلـفـة بعض ا

بـأصالـة الـرأى ليـشـتـركوا مع هـذه الـلـجان فى
الئمة ألحوال البالد وضع طريقة اإلصالح ا
ــنــطــبــقـــة عــلى آمــالــهم وعــوائــد ســكـــانــهــا ا
ورغبـاتـهم. وقد أُلَّـفت جلـنـة إلصالح أحوال
األنـاضول  وانـتدبت أربـعة من كـبار األرمن
لالشـتـراك مــعـهـا  غـيــر أن غـبـطـة بــطـريـقـهم
كتب تقريراً مسبباً يقول فيه إن هؤالء األعيان
األربعـة ال يُـمثـلـون عواطف الـشـعب األرمنى

وال يعربون عن آرائه .
وقـد قــالت جـريــدة الـلــويـد أوتـومــان الـتى
روت هذا اخلـبر إن غبطة البـطريق رفع التقرير
ــذكـور إلى الــبــاب الـعــالى وطــلب إلـيه أن ا
يُـكـلف الشـعب األرمـنى بـانـتـخـاب من يـنوب
عــنه فى جلـنــة اإلصالح  ويـنــتـظـر أن يُــجـيـبه
الــبـاب الـعــالى إلى طـلــبه ألنه يـلــتـئم مع روح

الدستور والشورى .
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كــانت مـشـاكـل مـقـدونـيــا وألـبـانــيـا الـشـغل
الــشــاغل لــلـبــاب الــعــالى  وقــد ســيـرت إلى
احلـرب البـلـقـانـيـة الـهـائـلـة وال يـسـتـريح الـباب
الـعـالى منـها إال بـعـد عقـد الـصلح  ولـكنه ال
ـشـاكل أخـرى قد ال يـنـتهـى منـهم إال لـيـتـفرغ 
تــقل فى خــطـورتــهـا وأهــمـيــتــهـا عن مــشـاكل
الـرومــلـلى وأكـتــفى اآلن بـذكــر احـداهـا وهى

مسألة األرمن .
ــظـهـر جـديـد ـسـألــة قـد ظـهـرت  إن هـذه ا
يُـهـدد بعـواقب خطـيـرة  وقد اهـتم بـها الـباب
اضـيـة كيف العـالى ألنه عـرف من احلـوادث ا

تـكـون عـواقب اإلهـمـال والـتـردد واإلبـطـاء 
فـهـو يُـحـاول اآلن أن يُـخـفف من حـدتـهـا وأن

يتالفى شرها باحلكمة وحسن التدبير .
إن األرمـن أوجــــدهم الــــلَّـه فى بــــقــــعــــة ال
مــنـدوحــة لـهــا عن أحــد أمـرين  فــهى إمـا أن
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تكـون خاضعة حلكم تـركيا أو رازحة حتت نير
روسيا  فإن تركـتهم تركيا أو تركوها قبضت
روسـيـا عــلى أعـنـاقـهم ال مــحـالـة  والـعـقالء
ـتــبــصــرون يـدركــون هــذه احلـقــيــقـة مــنــهم وا
ويعلـمون كُـره روسيـا لكل عـنصـر أجنبى عن
الـعـنـصــر الـروسى الـصـرف  فــهم يُـفـضـلـون
حــكم تـركــيــا والـعــقالء من األتــراك يـعــرفـون
ذلك من األرمن وال يشكون فى إخالصهم.
وال يـخـفى أن احلـكـم احلـمـيـدى ظـلم هـذا
الــعــنـــصــر الــنــشــيط الـــعــامل أى ظــلم  وفى

صــدور األرمـن حـــتى اآلن جـــراح دامـــيــة *
وقـد كــانت احلـكـومــة الـدسـتـوريــة مـنـذ أربـعـة
أعـوام تداويـها وتُـؤمل شفـاءها وفـكرت مراراً
فى شـكـاوى األرمن وجـاء إنـصـافـهم إنـصـافـاً
صاعب تـاماً ولـكنهـا وجدت من الـعراقـيل وا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عــلى كـــثــيــر من
أمالك األرمن وهـم يدَّعـون مـلـكـيتـهـا ويـأبون
تركها واألرمن ال ينـفكون يُطـالبون بها  وال
يرضـون عنها بديالً واألكـراد ال يخضعون إال
بـالقـوة  ولـكن احلكـومـة الدسـتـورية رأت أن
استـخـدام القـوة يـقضى ال مـحـالة عـلى جتـريد
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* لم تُنصف حكومة «تركيا الفـتاة» (الدستورية) األرمن كما تزعم األهرام ; إذ إن هذه احلكومة دبرت
ونفذت مذابح األرمن فى إقليم قيليقية (أضنة) عام ١٩٠٩ وراح ضحيتها حوالى «٢١» ألف أرمنى.

حمـلة عسكرية كـبيرة كاحلمالت التى جُردت
عـلى ألـبانـيا  ولـيس ذلك من سـهل األمور.
فــضالً عن أنه قــد يُــؤدى إلى أوخم الــعـواقب
عتدلون من رجال وعقالء األرمن أنفسهم وا
أحــزابــهم ال يــوافـــقــون عــلى إرســال حــمــلــة
عسكرية  ألنهم يـعلمون كمـا تعلم احلكومة
رصاد  ويُحـتمل كثيراً أن أن روسيا واقفة بـا
تــغــتــنم فــرصــة احلــوادث الـكــبــيــرة والــقالقل

اخلطيرة لتمد يدها وتُنفذ أغراضها .
فاحلـكومـة الدسـتـورية أنـصفت األرمن فى
أمـور كــثــيـرة * ولــكــنــهـا وقــفت فى مــســألـة
األمالك وقــفـة الـعـاجـز أواحلـائـر  ويـظـهـر أن
األرمن كـانـوا يـثقـون بـاحلـكـومة االحتـاديـة ثـقة
عظـيمة ال يـشُّكون فى حـسن نياتـها  ولذلك
وهـا والزمـوا الهـدوء والسـكـينـة وانضم سـا
إلى أنـصـارهـا أكـبـر حـزب من أحـزابـهم. فـما
حتــولـوا عـن هـذا الــسـكــوت إال مــنـذ ســقـطت
احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة  فـــجـــعـــلـــوا يُــرددون
ا فـشل اجليش شكـاويهم بـلـهجـة شديـدة  و
الـعـثمـانى فى احلـرب قـويت حـركـتهم وزادت
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لهـجتهم شـدة وعنفـاً  ولم تسكت صـحفهم
يــومــاً عن مــطــالــبــة احلــكــومــة بــاإلصالح فى
الـــواليــات الــواقــعــة فى الــقـــسم الــشــرقى من
األنــاضــول وهى الــتى يــكــثــر فــيــهــا األرمن
وتشف لـهجـها ويـلوح فى خالل كالمـها أنـها
تــرمى إلى االســتـقالل اإلدارى  ولــكـنــهـا ال

تذكره باللفظ .
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ـقـصـود الـست الـدول الـكـبـرى الــتى وقَّـعت عـلى مـعـاهـدة بـرلــ ١٨٧٨ وهى : بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا * ا
انيا وإيطاليا والنمسا ــ اجملر . وروسيا وأ
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اجــــتــــمع أول أمس فـى كـــنــــيــــســـة األرمن
األرثــوذكـس جــمــهـــور من األرمن  فـــألــقى
بــعــضــهـم خــطــبــاً فى مــوضــوع اإلصالحــات
ـطلـوبة فى الـواليـات العـثمـانيـة الـتى يقـطنـها ا

األرمن .
وقــد قـرروا بــعــد هـذه اخلــطب أن يُـرســلـوا
ـعـنى واحــد إلى نـظـارات خــارجـيـة تـلــغـرافــاً 
الـــدول الــست الــكــبــرى * وإلـى بــطــريــركــيــة
األرمن فى األســتـانــة  وهم يـطــلـبــون إجـراء
اإلصالحــات فى تــلك الــواليـات وأن تــكـون

حتت رقابة الدول .
وإنا نـود ونـرغب بـإجراء كل إصالح الزم

ال فى الـواليـات الـتى يـقـطـنـهـا األرمن فـقط 
بل فى جميع الواليات العثمانية على السواء.
ونعلم أن واليات الدولة محتاجة باحلقيقة
إلى كــثـــيــر من ضـــروب اإلصالح  والــبــاب
الــعــالـى يــعــلم ذلك كــمــا يــعــلــمه الــشــعب .
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ولـــذلك اهــتـــمت حـــكــومـــة الــدولـــة بــإجــراء
اإلصالحـات  وعــيَّـنت الــلـجــان الـتى تــنـظـر

فيها وتقررها .
فـــالــذى يــســـوءنــا هـــو أن يــقـــوم فــريق من
الـعـثــمـانـيــ  ويـلـجـأوا إلـى الـدول مع أنـهم
يــعــلـــمــون حق الــعــلم كـــيف تــكــون عــواقب
تداخل الدول فى أمور الواليات العثمانية?.
إن تــكن الــواليــات الـتـى يـقــطــنــهـا األرمن
كـائـنـة فى األنـاضـول  وقـد نـقـلـنـا عـن اجلون
تـورك مـنـذ يـومـ أن حـكـومـة الـدولـة مـهـتـمـة
بـإجـراء اإلصالحـات فـيــهـا . ومـنـذ عـدة أيـام
نــقــلت بــعض الــشــركــات الـبــرقــيــة أن الــبـاب
ــســتــشــارين الــعـــالى قــرر اســتــخــدام بــعض ا
األجــانب فى تـلك الــواليـات لـكـى يُـسـاعـدوا
ــتــصــرَّفــ فى إجــراء اإلصـالحـات الــوالة وا

الالزمة .
وأخبـار األسـتـانة تـدل عـلى اهـتمـام الـباب
العـالى بأمر تـلك الواليات وإصالحـها  فإذا

كان ذلك فلماذا االلتجاء إلى الدول? .
إن األرمـن ال يـــنــــفــــعــــهم ويُــــفــــيــــدهم إال

اإلخالص حلـكـومتـهم ومـسـاعدتـهـا عـلى إجراء اإلصالحـات  فـعـسى أن يعـمـلـوا ما يُـفـيد
الفائدة احلقيقية .
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ـطـامع األوروبـيـة تـكـتـنف كـلـنـا نـعــلم أن ا
أمالك الــدولــة الــعـلــيــة من جــمــيع اجلــهـات.
والشك أن الــعــثــمــانــيـ يــعــلــمــون أكـثــر من
سواهم أن جـيرانـهم يـتحـفزون لـلوثـوب على
أمالكــهم فى آسـيــا مـثــلـمــا فـعــلـوا بـواليــاتـهم
بـأوروبا  ويتـرقبـون الفرص إلنـفاذ مخـالبهم
فى جسمـها . فإذا لم تـأخذ للـطوار العدة
ولم تُـــضــاعف قـــوتـــهــا واســـتــعـــدادهـــا عــلى
حـدودهـا بـتركـيـة آسـيـا  ولم تُلـق الرعب فى
قلـوب جيـرانـها كـانت عاقـبـة تهـاونهـا أن ترى
فى آسيا أعـداء آخرين يُنـازعونهـا على بالدها

السلطان والنفوذ .
وإنَّـا نأتى هـنـا على مـقـالة نـشـرتهـا (الـنوڤـيا
طامع الروسية فى تركية آسيا يا) بشـأن ا فر
ليعرف الـعثمانيـون جميعاً أعـداءهم وليكونوا
القـاة عــلى حــذر مـنــهم وعـلى أُهــبـة كــامـلــة 

اليوم العصيب .
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ـذكــورة : ظـهــرت بـوادر قـالـت اجلـريــدة ا
االضطراب والـقلق فى واليـات تركيـا بآسيا.
فإن احلـكومة العثمـانية نقلت إلى حدودها فى
أوروبـــــا الـــــقــــــسم األكـــــبـــــر مـن جـــــنـــــودهـــــا
بــاألنـاضـول فـأصـبح ســكـان هـذه الـبالد من
ــســـيـــحــيـــ يــخـــشـــون عــلى أرواحـــهم من ا

سلم بعد أن كانوا آمن مطمئن . ا
وقـد بـدأ األكـراد يـذبـحـون األرمن بـعـد أن
أُشـــــيع فـى الــــبالد أن هـــــؤالء يــــرغـــــبــــون فى
االستـقالل  ويعـملون لالنـفصـال من الدولة
العلية  ويقول األكراد : إنه فى حالة إحجام
احلكومة عن وضع حد للهياج األرمنى فإنهم
همة الـدفاع عن مصاحلهم يقومون بأنفـسهم 

وحقوقهم .
وال شـكَ أن قـــيـــام األكــــراد بـــذبح األرمن
يُــؤدى إلى حــركــة هـائــلــة فى الـقــوقــاز  فـإن
ــسـيـحــيـ الــذين يـضــطـرون إلى الــفـرار من ا
وت يضطرون وجه األكراد طـلباً للنـجاة من ا
لاللـتـجــاء إلى أمالكـنـا فى الــقـوقـاز  وهـنـاك
حتـدث اضـطـرابـات وقالقل ومـذابح تـضـطـرنا
لــلـتــداخل لــتــهــدئـة الــعــواطف وقــمع الــثـورة
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وإخـمـاد الـهـيـاج  ويـجب عـلى احلـكـومـة أن
تــســتــأصل أســبــاب االضـطــراب من مــنــبــتــهـا
مـدفــوعـةً إلى ذلك بــعـامل الـرغــبـة فى خـدمـة

سيحي . اإلنسانية والدفاع عن ا
وإذا اشـتعـلت الـنار فى تـركيـة آسـيا تـساقط
شــرر عـــلى ســقف دارنــا  فــمن احلــكــمــة أن
تـتــداخل لـتــمـنع اشــتـعــالـهــا حـتى ال يــصـيــبـنـا

لهيبها) .
هذا مـا قالـته اجلريـدة الروسـية  وهـو يدل
داللـــة صــــريــــحـــة عــــلى أن مــــطــــامع الـــدول
األوروبــيـــة لــيــسـت قــاصــرة عـــلى الــواليــات
األوروبـيــة بل تـمــتـد أيـضــاً إلى تـركـيــة آسـيـا.
فـمـتى فـرغت من حـسـاب قـارة الـتـفـتت إلى
الـقــارة األخـرى. فـهـل لـلـقــابـضــ عـلى دفـة
األمر فى الـدولـة العـليـة أن يُقـدروا هذه احلـالة
قـــدرهــا وأن يــعــمــلـــوا لــلــمــســتـــقــبل حــتى ال

يُأخذوا* على غرة .

* الصحيح : يُؤخذوا.
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الـــچــورنــال دى كـــيــر ــ ســبب
اضمحالل الدولة العثمانية  .

الــســـبب األصـــلى فـى خــراب
الــدولــة الـــعــثــمــانــيــة هــمــا كــريــد
ا خـطر ومقـدونيـة . فلـوال كريـد 
فى بـال الــيـونــانـيـ والــبـلــغـاريـ

ــا خـطـر فى بـال ولــوال مـقـدونـيـة 
الـــبــــلـــغــــاريـــ والـــصــــربـــيـــ أن
يـتـحدوا. ولـوال كـريـد ومقـدونـية
ـا رأى الــعـثــمـانى مـنــتـشــبـاً ضـده
االحتــاد الـبـلــقـانى الــذى سـبب أن
أقــلــيــمــاً فى أوروبــا هــو اآلن بــ

مـيت وحى يوشك أن يهـبط هبطة
ال يـقــوم مـنـهــا إال وهـو بـ أيـدى

أعدائه .
واآلن بــعـــد أن رأيــنــا وعـــايــنــا
بــأنــفــســنــا االنــكـســار الــعــثــمــانى
والـظفـر الـبلـغارى  فـهل نرى أن
تـركـيـا رجـعت إلى سـابق مـجـدها
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وعـظــمــتــهـا أم أنــنــا نــرى أنه بــعـد
اضـــــمـــــحـالل تـــــركـــــيـــــة أورويــــا
تضـمحل تركـية آسيـا ? هل تكون
سورية وأرمـينيا لـتركيـا كما كانت
كريد ومقـدونية ? وهل نـرى فيما
بــــعــــد أن األنــــاضــــول وســــوريــــة
انيا والعراق دعت إليها روسيا وأ
وفـــرنـــســـا وإجنـــلـــتـــرا كــمـــا دعت
مـقدونيـة وألبـانيـا إيطـاليـا والنـمسا

وروسيا ?
إنـــنــا نـــتــمــسـك فى أن الــدولــة
العـثمانـية تترك زمـناً طويالً مـلكها
ـسـيـحـي فى تـركيـا آسـيـا  ألن ا

الــلـبــنـانـيــ والـســوريـ واألرمن
سيـقتـفـون أثر إخـوانهم الـصربـي
والــــبــــلــــغــــاريــــ واأللــــبــــانــــيـــ

ــقـدونــيـ لــيـنـقــذوا كـمــا أُنـقـذ وا
إخـــــوانـــــهم مـن الــــرق والـــــظـــــلم

مـستـنـجديـن بالـدول األوروبـية 
كــمـا فــعل إخــوانــهم . اآلن عـلم
ــســيـحــيــون فى تــركـيــة آســيـا أنه ا
يـــوجـــد لـــهـم خالص يـــأمـــنـــوا به
حـيــاتـهم  وذلك إذا فـعــلـوا كـمـا
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فعل إخوانهم فى تركية أوروبا.
إن كنا نـرأف بالدولـة العثـمانية
وإن كــان يــوجـد مــعــروف يــجب
صـنـعه نـحــو تـركـيـا الــضـعـيـفـة فى
هـذه الــظــروف احلـرجــة  فــنـحن
الــفــرنـــســويــ الــذيـن فى جــمــيع
ظـــروفــهــا احلــرجـــة لم نــرغب إال
إنـــــقـــــاذهــــا ودوام ســـــلـــــطــــتـــــهــــا
بــإصالحــهــا. عــلــيــنــا أن نــصـرخ
بجميع قـوانا إلى حكامها احلالي

قــائـلــ : «إن أرمـيـنــيـا هـى كـريـد
الــشــرقــيـة . تــذكــروا وعــود سـان
ـادة ســتـيــڤـانـو وبــرلـ واقـرأوا* ا
٦١ وإن كان ال يهـمكم مـا وقعتم
عــلــيه  فــإن هــنــاك عــلى حــدود
«الــقـوقــاز» من يــلـجــأ إلى الــعـدل
طالباً حـقوقه وذلك بخـلعكم عن

مناصبكم» .

* الصحيح : واقرءوا.
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* احـتل الـعـثمـانـيـون ست واليـات أرمنـيـة  ولـيس أربع واليـات وهى : ڤان  سـيـڤـاس  أرضروم 
خربوط (معمورة العزيز)  بيتليس  جزء من ديار بكر .

WOM —_«  U¹ôu «

b¹b'« Õö ù« ŸËdA Ë

علم الـقراء أن احلـكـومة الـعثـمـانيـة تشـتغل
مـنـذ مـدة بـسن نـظـام جـديـد لـلـواليـات األربع
الـتى يـقـطـنهـا األرمـن واألكراد فـى األنـاضول
الــشــرقــيــة  وهى وان ويــتــلــيس وديــار بــكــر
ومــعــمــورة الــعــزيـز *. وقــد اتــصل بــجــريـدة
«بوزنطـيون» أن هذا الـنظام اجلـديد مؤلَّف من
٢١ مــادة  وأنه سـيُــنـفــذ وقـتــيـاً إلى أن يُــعـقـد
بعوثان» ويقرره وهذه أهم مواده: «مجلس ا
أوالً ــ تــكــون الــواليــات األربع خــاضــعــة
ـالـيـة ــطـهـرة والــنـظـامــات ا حلــكم الـشــريـعـة ا
والــعـدلـيـة والـعـســكـريـة واإلداريـة اجلـاريـة فى
ــــأمــــورون ســـــائــــر الــــواليــــات  ويـــــكــــون ا
ـوجـودون فـيــهـا خـاضـعـ ألحــكـام الـنـظـام ا

العام فى البالد .
ثــانــيــاً ــ يُــعـهــد بــتــنــفـيــذ اإلصالحــات إلى
مفـوض بـرئـاسـة مـفتـش عام يُـعـاونه مـسـتـشار

أجنبى قائم فى خدمة احلكومة .
ــــفـــوض مـن أعـــضـــاء ثـــالـــثــــاً ــ يـــتــــألَّف ا
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أخــصـــائــيــ ومـــوضع ثــقـــة مــنــهـم ثالثــة من
ــــســـلـــمـــ واثـــنـــان مـن األرمن وواحـــد من ا
ـســتـشـار ـفــوض ا الــكـلــدان  ويـرأس هــذا ا

األجنبى .
ـــفـــوض إال رابـــعـــاً ــ ال يـــعـــزل أعـــضـــاء ا
فتش العام ألسباب قانونية وبناء على طلب ا

وأغلبية األعضاء .
ـفــتـش الــعـام مــا يــجب خــامــســاً ــ يُــقــرر ا
اتـخـاذه من الـوسـائط بـعـد مـفـاوضـة األعـضاء
ويُـبــلغ الـوالة الـذين يـلـتـزمـون تـنـفـيـذه حـاالً
كـذلك يــتـوجب عـلى الـنــظـارات األخـصـائـيـة
ــفـتش الــعـام بال إمــهـال وال تــنـفــيــذ قـرارات ا

تردد.
سـادسـاً ــ يـجـوز لـلـمـفـتش الـعـام أن يـعـزل
ناط أمرهم به  وله أن ينهى أمورين ا حاالً ا
ــشـيَّــخـة بــعـزل مــأمـورى احملــكـمـة إلى مــقـام ا

الشرعية .
ــأمـورين وإلى نــظـارة الــداخــلـيــة بـفــصل ا

عن بإرادة سنية . ا
فوض سابـعاً ــ للـمفتش الـعام وألعضـاء ا
مـتى شـاؤا* تــفـقــد الـشـؤون** فى الـواليـات
األربع ولـلـمـفـوض أن يعـهـد أيـضـاً إلى أحد

* الصحيح : شاءوا.
** الصحيح : الشئون.



±≥≥

أعـضـائه بـالـتـجـوال فى تـلك الـواليـات تـفـقداً
لشؤونها .

فوض كما ثامناً ــ يُحـدد النظام واجبـات ا
يأتى :

ـشــاكل الــزراعـيــة الــنـاشــئــة بـ ١ ــ حـل ا
األرمن واألكـراد عــلى طـريـقــة عـادلـة وبـدون

إساءة إلى أحد الفريق .
٢ ــ تـــقــريـــر الــوئــام بـــ األكــراد واألرمن

بإزالة سوء التفاهم ب العنصرين .
ــســاواة بـ الــســكـان ٢ ــ تــقـريــر قــاعـدة ا
وتـــنــظـــيم الــبـــولــيس والـــچــانــدرمـــة واتــخــاذ
األسـبـاب الـضـروريـة لـتـوطـيـد األمن وصـيـانـة
احلـقوق الشخصـية  وإصالح احملاكم وضبط
سيـر الدعاوى مع التسريع بالـنظر فيها وفصل
مـا كـان مــخـتــصـاً مـنــهـا بــاحلـقـوق واجلــنـايـات
بطريـقة مـعجـلة  وإنشـاء الطـرق ومد وسائل

االتــــصـــال عـــلى طـــريـــقــــة تُالئم األهـــلـــ 
وتنشـيط الزراعة وتربـية احليوانـات  والفنون
كـاتب االسـتـثنـائـية ـوارد وإصالح ا وتوفـيـر ا
وطـريقة جـبايـة الرسوم واحملـافظة عـلى حقوق
ـاليـة من الطريق الالزم اخلزنـة وإعادة نـظارة ا
اجلـرى عليـها واعتـمادها فى مـا هو عائـد إليها
ومـوآلــفـة عـشـائـر الـبـاديـة عـلى االسـتـقـرار فى
أمــاكن مــعــلــومــة بــاشــتــغــالــهم  فـى الــشـؤون
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الزراعية وتعي نواطير لألحراج وغيرها .
ـــــواقع تـــــاســـــعــــاً ــ إن الـــــوالة ورؤســـــاء ا
العسكرية والچندرمة والبوليس مسئولون فى

فتش العام . تنفيذ أوامر ا
عـــاشــــراً ــ إن إيـــرادات الــــواليـــات األربع
ـشـاريـعـهـا الـنـافـعـة  وفـى الـفـنون تُـخـصص 
والـزراعـة ويـكـون لكل واليـة مـيـزانـيـة خـاصة

بها .
احلــادى عـشــر ــ مــتى اسـتــوفت الــواليـات
األربـع حــظـــهــا من الـــرُقى والــتـــقــدم بـــحــيث
ســــاوت غــــيــــرهــــا من الــــواليــــات عـــلـى إثـــر
اإلصالحـات التى أُدخـلت إليـها يـبطل الـعمل
وجب هـذا النـظام اخلـاص ويُسـتأنف الـعمل

بنظام الواليات العام .
ـفتش الـعام الـثانى عـشـر ــ إن مدة سـلطـة ا
ــكن ــفـــوض خــمس ســـنــوات و وأعـــضــاء ا
فوض . دة واستبدال أعضاء ا تمديد هذه ا
فـتش العـام أن يرفع الـثالث عـشر ــ عـلى ا
ركزية فى كل ستة أشهر تقريراً إلى احلكومة ا

بيان مقرراته .
ـفـتش الـعـام الـرابع عـشـر ــ يـكـون مـرتب ا
الـــشــهــرى عـــشــرين ألف قـــرش  ولــكل من
ـفـوض عـشـرة ـسـتـشــار األجـنـبى وأعـضـاء ا ا

آالف .
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نـشـرت جـريـدة الـطـان تـلـغـرافـاً جـاءهـا من
مراسلها فى سان بطرسبرج هذا ملخصه :

ـكنـنى أن أؤكـد لكـم أن الدوائـر الـرسمـية
ـــســئــلــة الـــروســيــة تـــمــيل إلـى عــدم عــرض ا
األرمـنـيـة عـلى مـؤتـمـر الـسـفـراء  وال أثـر من
انـية من أن هذه ا قالـته الصـحف األ الـصحـة 
ــسـئــلــة ســتُــعــرض عـلــيه  وقــال لى بــعض ا
الـســيـاسـيـ أن احلـكـمـة تـقـضى بـعـدم عـرض
ـســئـلـة * األرمـنـيــة عـلى بــسـاط الــبـحث فى ا
الـظـروف الدولـية احلـاضـرة  ولكـنـها تـعرض
تحـارب وتزول من حـينمـا يُبرم الـصلح بـ ا
الـسـيــاسـة األوربـيــة عـوامل الـشــدةوالـهـيـاج
ويـــجـب عـــلـى األرمن أن يــــعـــتــــمــــدوا عـــلى
مـسـاعـدة الـروسـيـا وأن الـتاريـخ يثـبت لـهم أن
حكـومة الـقيـصـر كانت دائـماً تـهـتم بأحـوالهم

ومستقبلهم .
وحـدث فى الـعـهـد األخيـر أن ألـفت سـفـير
الـروسـيـا فى األسـتـانـة نظـر الـبـاب الـعـالى إلى
ذابح الـتى حدثت فى الـكردسـتان  وطلب ا
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إليه أن يـتخذ الـوسائل الالزمـة إلعادة السالم
تـاخمة لـروسيا إلى نصـابه فى هذه األصـقاع ا
ولـــتـــأمـــ األهـــالـى األرمن عـــلـى حـــيـــاتـــهم
وأمـوالهم  ولـيس هذا كل مـا تفـعله الـروسيا
لألرمن  فـإنـهـا ال تُـصـادق عـلى مـشـروعات
اإلصالح الـتى وضـعــتـهـا تــركـيـا إال إذا كـانت
صـالح األرمـنـيـة وافيـة بـحـاجة وافـيـة جلـميـع ا
األرمن . ويـــــرى احلــــكـــــام الــــروســـــيــــون أن
الــظـروف احلـاضـرة غــيـر مالئـمـة لــلـبـحث فى
ـكن تسـويتـها عـلى ما يُـريد سـئلـة التى  هـذه ا
األرمـن بــعـــد أن يـــتم االتـــفـــاق عــلـى جــمـــيع

سائل التى تهم أوروبا مباشرة . ا
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ظهر لى اآلن أن هواء األستانة ال يصلح
لـتـطـهيـر األفـكـار وتـظـهر األدلـة عـلـيه حـيـناً

بعد ح .
كـان على كـمال بك قـبل أن ذهب منـفياً
إلى بـاريس فى غير هـذه األفكار التى رجع
ـنـفى  فــإن إقـامـته فـيــهـا سـنـتـ بـهـا بــعـد ا

غـيـرت كـثـيـراً من أفـكـاره األولى الـتى كـان
ينشرها فى صحف فروق .

ويـظـهـر لى أن حـسـ جـاهـد بك سوف
ال يحـتاج إلى اإلقامة سنت فى ڤـينا لتطهير
أفكاره األولى . فقـد أخذ دماغه يشعر منذ
اآلن بــتـأثـيــر هـواء الـعــاصـمــة الـنـمــسـويـة .
وأخــذ هـذا الــشـعــور يـظـهــر بـوضــوح عـلى

صفحات صحف األستانة .
كتب حس جـاهد بك مقالة فى جريدة
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انــتـخــاب أفـكــار ــ خـلف تــصـويــر أفـكـار ــ
صدرت البارحة بعنوان (األتراك واألرمن)
دافع فـيـهــا عن األرمن وانـتـقــد احلـكـومـات
ـــاضـــيــة الـــتى قـــامت فـى هــذه االحتـــاديـــة ا
السنوات األربع انـتقاداً أليـماً . فما  فرغت
ـــقــالـــة وقـــراءة الـــتــوقـــيع حـــتى مـن تالوة ا
راجعت تالوتـها ألرى وأحتقق هل الكاتب
هـو حقـيـقـة حـس جـاهـد بك رئـيس حتـرير
جريدة طـن سابقـاً  والظاهر أنه هـو بعينه
وقـلمه . وإلى الـقـار اآلن تـعريب مـقـالته

قال :
«إذا كــنــا اسـتــفـدنــا شـيــئـاً من مــصـيــبـتــنـا
احلــاضـرة  فــهــذا الـشىء يــجب أن يــكـون
عـدم الوقـوع فى اخلطـيـئات الـتى ارتكـبنـاها
حــــتى اآلن.  فـى حــــ أن الــــذى يُــــطــــالع
صحف األسـتانـة ال يرى أبداً بـارقة انـتباه .
بل بـالـعـكس يـرى أن طرز االفـتـكـار الـقد

ال يزال جارياً بكل شدته .
كـتــبت جـريـدة أفـهـام مــقـالـة شـديـدة فى
أثـــنـــاء كالمــــهـــا عن مـــطــــالب األرمن ولم
ــقــالـة بال ــذكــورة هـذه ا تــكــتب اجلــريـدة ا
سـبب  فــالــسـبب مــوجــود واضح . فـهى
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ا شكت من األرمن اللتفاتهم إلى بعض ر
حـــــكــــومـــــات أوربــــا فـى طـــــلب اإلصالح
وبعض االمتيـازات . ونحن نعتـرف بحقها
ـت منـه  إال أنهـا إذا خـرجت من فى مـا تأ
ـســألـة من دائـرة هــذا الـتـأثــر ونـظــرت إلى ا
مكان عـال تخـسر دعـواها وتُـتهم بـالظلم ــ
وطـريـقـة افــتـكـارهـا هى احــدى اخلـطـيـئـات
التى ارتـكبـناها مـنذ أربـعة أعوام إلى اآلن ــ
فإنـنا لم نـنـظر إلى بـعض األمور احملـقة نـظراً
عالياً . بل نظـرنا إليها بانفعال وتهيج . فى
حـ أنه كان يـجب عـلـينـا أن نُـجـرد أنفـسـنا
من االنفـعـال والـتهـيج كـمـا تقـتـضـيه منـفـعة
مـلكـة وننظـر فى األمور كـرجال دولة من ا

بعيد ومن مكان عالٍ .
ـسـلمـون الـذين يسـكـنون إذا نـظر إلـيـنا ا
ـمــالك األجـنـبـيـة نـظـرة مـحـبـة وأرسـلـوا ــ ا
قـرضـاً ــ اإلعـانــات لـعـمـارتـنــا نُـسـر ونـفـرح
بذلك . ولـكن إذا نظر أبناء بـعض العناصر
ـلـكـتنـا إلى بـعض جـيرانـنـا نـظرة مـحـبة فى 
نغـضب ونستـاء ونحن محـقون فى استـيائنا
ـواطـنـ عـبـيـداً بل ألنـنــا لم نـعـتـبـر هـؤالء ا
. فقـد أعـطـيـنـاهم حـقوقـاً سـيـاسـية وطـنـيـ
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ووطناً وفككناهم من األسر .
غـيــر أنـنــا لـو كــنـا أمـام قــضـيــة هـنــدسـيـة
نطق حـقاً فى قـولنـا هذا . ولكن ألعـطانـا ا
نـحن أمـام مـسـألة روحـيـة ال تـأثيـر لـلـمـنطق
ــنـافـرة عــلـيــهـا أبـداً .فــعـواطف الــبـرودة وا
تـأسسة منذ ستة أجيـال ال تُمحيها بضعة* ا

كلمات لطيفة .
نـحـن ال نـقــول هـذه الــكـلــمـات لألرمن
ألنــهم مـــثــلــنـــا ال يــنــظـــرون أبــداً إلى دولــة
أجـنـبــيـة فـهم يــتـحـمــلـون مـعــنـا مـصــائـبـنـا
وأفــراحـــنــا . وال يــوجـــد بــيـــنــنــا ســـبب مــا
إلحـداث سوء تـفـاهـم . وبنـاءً عـلـيه يـجب
علـينـا أن ال نرجع إلى خـطأ األعوام األربع
اضـيـة  ونـؤسس سـوء تـفـاهم ال حتـتـمله ا

مصلحة الدولة .
يــطــلب األرمن إصـالحـات لـألنــاضـول
الـــــــشـــــــرقى ويـــــــودون أن تــــــكـــــــون هــــــذه
اإلصالحـات حتت ضـمـان الـدول . ونحن
نُــجــيـب عــلى هــذا الـــقــول أنــنـــا نــحن نــود
إصالحـــاً أيــضـــاً  ولــكـــنــا ال نــطـــلب هــذا
اإلصالح عن طـريق لـنـدن  بل عن طـريق

* الصحيح : بضع .
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الــبــاب الــعــالى  هــذا قــول لــطــيـف مــنـا .
ولــكـنه قــول ال مــعـنى لـه . ــ فـقــد خـدعــنـا
أنـفـســنـا مـنـذ أربـعـة أو خــمـسـة أعـوام بـهـذه
األقوال اللطيفـة . وألهينا نظرنا بالتخيُّالت

والـنـظــريـات عن رؤيـة احلـقــيـقـة . ــ نـعم 
يـجـب أن يـأتى اإلصالح عن طــريق الـبـاب
العالى  وهـذا قول حسن إال أن الـتجارب
ـســاكـ أن ال يــروا لـيس عــلَّـمـت األرمن ا
فـى الـبــاب الــعــالى فــقط  بل فـى مـجــلس
النواب إال طريـقاً مسدوداً ال مخرج منها .
فـأرسـلــوا نـظـرهم إلـى هـنـا وهــنـاك إليـجـاد
فُرجة جناه لهم . ال يجب النظر إلى الشىء
ـرء أن يُـغـير من نـقطـة ثـابـتـة . يجب عـلى ا

مكان نظره ليرى احلقيقة.
أنا أقول إذا كان اإلصالح يكون بضغط
سـتبدة على هذه أوربا . فأفضل حلـكومة ا
ــاذا أعــتب عــلى األرمن إذا احلـكــومــة . و
ـسألـة من جـهة مـخـالفـة لـهذه كـانوا يـرون ا

اجلهة .
مــــاذا كـــان نــــصـــيـب األرمن من اإلدارة
ـة? . كان نصـيبـهم الضـرب والسيف الـقد
والـنــار . ولم تـتـحـول اإلدارة اجلـديـدة عن
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* فجائع أضنة = مذابح أضنة التى راح ضحيتها أكثر من «٢١» ألف أرمني.

هـذه الــطـريـقــة فى مـعــامـلـتـهـم وفى فـجـائع
أضنة أجمل صورة لهذه احلقيقة» *.

وبـــــعـــــد أن ذكــــر حـــــوادث اســـــتـــــقالل
األرنـاؤوط وعـتب عـلى صـحـافـة األسـتـانة

ألنها لم تُقبح هذا العمل قال :
«إذا نـهض األرمن طالـب احملـافظـة على
عـــرضـــهـم وروحـــهم ومـــالـــهم يـــأخـــذ من
االنـفـعـال مـأخذه  فـيـجب عـلـيـنـا أن نضع
أنــفــســنــا مــوضع األرمـن وأن نــتـكــلـم بــعـد

ذلك.
فـإذا أردنا أن نـنـهض بـهـذا الـوطن يجب
عـلــيـنــا أن نُـغــيـر شـكـل هـذا اإلنــكـار وهـذه
احملـاكمـة الـعقـليـة . فنـعـطى كل إنسـان حقه
وال نظن احلـقـيـقة فى مـا نـفتـكـره بل نـصغى
قــلـيالً إلى أقـوال غـيــرنـا . ولـنـؤسس إخـوة
بــ الــعـــنــاصــر بــفـــضل الــتــفـــاهم بــحــريــة
وصـــــراحـــــة  وإال ال يـــــبـــــقــى لـــــنـــــا أمـل

باخلالص» ا هـ .
هذا ما قاله حـس جاهد بك فجزاه اللَّه

احلوادث كل خير .
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جـاء فى بـعـض األنـبـاء األخـيـرة أن مـؤتـمـر
الـسفـراء فى لنـدرا سيـبحث فى مـسألة األرمن

بعد انتهائه من النظر فى مسألة ألبانيا .
فإن صح اخلبر  فيكون أمام الدولة العلية
مـشكلـة جديدة ويـكون مؤتـمر السـفراء عازماً
عـلى الــتـداخل فى مــسـائل تـخــتص بـواليـات
ــقــدونــيـا عــلى األنــاضــول وال عالقــة لـهــا 

اإلطالق .
والرجـاء أن تتـخذ حـكومـة الدولـة التـدابير
الــتى تُــحـول دون ذلك  فــإن تــداخل الـدول
فى مـسـائل األنـاضول ال يـهـون عـليـهـا وقد ال

يكون سليم العاقبة .
ــرجح حـــتى اآلن أن اخلــبـــر بــعـــيــد عن وا
الصـحة  وال سـيما أن الـباب العـالى قد اهتم
أعـظم اهتـمام بإصالح الـواليات الـتى يقطـنها
األرمن لـيـقـطع الـشـكـوى ويـسـد الطـريق دون

تداخل الدول .
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كــثــر الـــكالم فى هــذه األيــام فى اإلصالح
ومـا من أحـد يُـنـكـر احـتـيـاجـنـا إليـه  ولكن ال
يجب أن نحصر اإلصالح فى احلكومة فقط
بل يلزم أن يتناول الشعب أيضاً  ولرُب قائل
إن الـشـعب مـريض بـداء اجلـهل  فـكـيف يـتم
إصالحه بـالـقريب الـعـاجل . فاجلـواب نعم .
إن دائـنـا* اجلـهل  ولـكن (مـاال يـدرك كـله ال
يترك جلـه) عدا أنه ال يُمكـن إصالح احلكومة
تـمـامـاً بـدون إصالح الـشـعب وأصـدق شـاهـد
قـول احلكـيم (مـثلـما تـكـونوا يـولى علـيكم) .
حـينئـذ نقـول البد لإلصالح من أسـباب مهـيئة
ـهـيـئة لإلصالح وأسـبـاب متـمـمـة فـاألسبـاب ا
إصالح أنـفسـنا فى الـدرجة األولى واألسـباب

تممة هى إصالح احلكومة . ا
س ــ كيف يتم إصالحنا بسرعة ??

ج ــ يتم إصالحنا بسرعة بقدر اإلمكان إذا
هـمـة وعـرفـنـاهـا وتالفـيـنا حـصـرنـا األسـبـاب ا
وقــوعـهــا  فال شكَ حــيـنــئـذ أنــنــا نـتــقـدم إلى

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ d¹UM¹ ≤∞ 5MŁù« ¨ ∏≤∂ œbŽ
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إصالح أنفسنا بسرعة وما يتبقى علينا عمله
ــسـتــقـبـل . أمـا األمـور فــإنه يــتم بـالــعـلم فى ا
ـهم مـنـها ـوجـبـة لـتـأخـرنا فـكـثـيـرة  ولـكن ا ا

ثالثة .
سـلم يـعـتـقد أوالً ــ الـتعـصب الـديـنى . فـا
ــســـيـــحى يـــرى نـــفــسه أن الـــوطن لـه فــقـط وا
شـاركته سـلم ال يرضـى  كغـريب وأن أخـاه ا
فى الـوطن . فـهذا االنـقـسـام أو هذا االعـتـقاد
من أكـبــر أسـبـاب تـأخـرنــا ومن أكـبـر الـعـوامل
لـدخـول الــيـد األجـنـبـيــة بـيـنـنـا بــحـجـة حـمـايـة
الدول للمسيحي . واللَّه يعلم والناس تعلم
أيضاً أن هذه احلماية ليست إال طريقاً لدخول
ـاء الـعـكـر . فــمـتى اعـتـقـد الــبالد والـصـيـد بــا
ـسيـحى شـريـكه فى الوطن  وأن سـلم أن ا ا
البالد بالدهـما  وأن الديـن للَّه وحده  وأن
كل إنــســان له احلــريـة الــتــامــة فى مــعــتــقـده ال
ـسيحى أن يُنـازعه فى حريـته أحد  واعـتقد ا
ــسـلم وأن الـدين الـوطن وطـنـه ووطن أخـيه ا
لــــيس إال صــــلـــة بــــيــــنه وبــــ خـــالــــقه  وأن
األجــانب وإن كــانــوا مـتــديــنـ بــنــفس الـدين
الذى يتدين بـه  ولكنهم متى دخلوا بالده ال
ـسلم ا جـامـلـوا ا يـعـبأون* بـدينه وال بـه بل ر

* الصحيح : يعبئون .



±¥∂

أكثـر منه  وقـرَّبـوه إليـهم لـيحـبـبوه بـهم ومتى
ـسيـحى أنه عثمـانى بحت يـهمه وطنه اعـتقد ا
وبالده وأن مــعـتــقــده له وحـده ال يُــنــازعه فـيه
أحــد . أجل  فــمــتى  كل ذلـك وتـقــرر فى
األذهــــان بُــــطلُ الــــشــــقــــاق وســــاد االتــــفــــاق
وتـمــاســكت أجــزاء اجلـسـم بـبــعــضـهــا واعــتـز

الوطن .
س ــ كـــيف يـــتم هـــذا االتـــفـــاق وأســـبــاب
الـتـعـصب سـاريـة مـع الـدم فى الـعـروق وأكـبـر

عوامـلهـا اجلهل  وال يـزول هذا إال بـالعلم 
إال فى أزمان طويلة !

ج ــ يـزول جـلَ هــذا الـتــعــصب إن لم تــقل
كـــله بـــتــآلـــيف جــمـــعـــيــة كـــبــرى من وجـــهــاء

ومـــفـــكـــرى كل الـــطـــوائف رجـــاالً ونـــســاء 
وسـعيها سـعياً حـثيثاً وراء هـذه الغايـة ووقوفها
بــوجه كـل من يُــحــاول أو يـــســعى بــالـــتــفــريق
وإلـــقــاء الـــشــقـــاق وزرع الــتـــعــصـب بــ أهل
الـوطن الـواحـد وحـث اخلـطـبـاء ورجـاء الـدين
ـوضوع ونزع وكـتبـة اجلرائد عـلى تنـاول هذا ا
الـتـعصـب من أدمغـة اجلـهالء  وتـفهـيـمهم أن
ذلك يـضّـر بـهم وفى بالدهم ويـجـعلـهم لـقـمة
كن نوال سائغة لألجـانب . وبهذه الوسائط 
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طلوب من أقرب الطرق ليتما يعم العلم ب ا
طبقات الشعب ويضمحل اجلهل .

ثــانــيــاً ــ الــتـــعــصب اجلــنــسى تــرك وعــرب
وعـرب وتـرك . هـذه نـغـمـة جديـدة زادت فى
الـطـنـبـور نـغـمـة بل نـغـمـات فـمـا مـعـنى ذلك
ألـيس كلـنـا عـثمـانـيون? ألـيس الـوطن لـلكل?
ألم يـكـفـنا مـسـلم ومـسيـحى حـتى زدنـا علـيـها

ترك وعرب.
يــلـزم عـلــيـنـا نــزع هـذا الـفــكـر من أدمــغـتـنـا
وعدم اعتـباره قطعـياً  بل عدم ذكـره وكتابته
أمورين وال يُخال أن طلب أهالى هذه البالد 
عـارفـ لـلـغـةالـعـربــيـة أنه مـبـنى عـلى تـعـصب
جـــنــسى  بـل ذلك له فـــائــدة عـــظــمى  ألن
احلاكم إذ لم يـعلم لغة من يحـكم عليهم ينتج
عن ذلك أضــرار كــثـيــرة ونــقــول لـيــكن كل
مــأمـوريــنــا أتـراكــاً أو عُــربــاً أو أكـراداً أو أرمن
مسلم أو مسيحي أو إسرائيلي . كل هذا
ـهم مـعـارف وكفـاءة وعـثـمـانـية ال يهـمـنـا بل ا

أمور واطالعه على لغتنا . ا
ثـالـثـاً ــ االنـتخـاب الـشـعـبى  فـالـشعب إذا
ـلى أو قــلـنــا له انــتـخب أعــضـاء لــلــمـجــلس ا
اإلدارة أو الـبـلـد حـتى جلــنـة اإلصالح نـفـسـهـا
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(مع اعـتـبـارنا لألشـخـاص) ال يـنـتخب إال من
يُؤثـرون علـيه بنفـوذهم وال يهـمه إذا كانوا من
ذوى الــكـفـاءة أو لم يـكــونـوا  بل نـقـول هـذا
من أقاربى  وهـذا صديقى وذاك من حزبى
واآلخـر مـسـلم وذاك مـسـيـحى وهـذا يـخـدم
مــصــاحلى. فــمــتى تــركــنــا كل ذلك وأبــعــدنـا
بــضـعـة رجـال عن مـا يـشــتـهـون ألنـفـسـهم من
الية وجاهرنا بالصدق  ال نخاف الوظائف ا
لـومـة الئم وجـعـلـنـا اإلخالص رائـدنـا فى كل
ـطـلوب وإال فال أحـوالـنـا فبـشـرنا بـاإلصالح ا

وألف ألف ال .
ـكـنـنا ـواد األسـاسـيـة الـتى  هـذه هى أهم ا
تالفـــيــهــا أو تالفى حــلــهـــا إن لم يــكن كــلــهــا

بسرعة كما قدمنا .
ــتــمــمـــة الــتى هى إصالح أمــا األســبـــاب ا

واد اآلتية : الوطن فأهمها ا
عارف أوالً ــ أن تترك لنـا احلكومة حـصة ا
ـــدارس بـــأيـــديـــنـــا عـــلى أن  وجتـــعـل إدارة ا

يجعل لها حق اإلشراف عليها .
ثانياً ــ أن تترك لنا إدارة األوقاف .

ــأمــورين فى أى ثــالــثــاً ــ أن ال تُــعــين من ا
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بالد كــان إال أربــاب الــكــفــأة* الــعــارفـى لــغـة
البالد.

رابـعــاً ــ تـوســيع قــانـون اجملــلس الـعــمـومى
لـلــواليـة وإعــطـائـه حق الـســيـطــرة عـلى كــافـة
ــأمـوريـن  وأن ال يـكــون الـوالـى إال مـنــفـذاً ا

لقرارات ذلك اجمللس .
خامـساً ــ إعـطاء األراضى األمـيريـة لفـقراء
األهـــالى ومــهــاجــرى الــرومـــلــلى وطــرابــلس
الـغرب وخالفـهم  ويكـون اإلعطاء بـحسب
الــقــوانـ األمــريــكــيــة الــتى يــحــســبــهــا تـوزع
هاجرين وبذلك تـقطع عليها األراضى علـى ا

وات  . أجرت وتستثمر األراضى ا
ســادســاً ــ مــســاعــدة احلــكــومــة لــلــتــجـارة
وحتـس غـرفـهـا  ألن الـغرف احلـالـيـة لـيست
إال صـورة  ومــسـاعـدة كل من شـرع فى إقـامـة
مــعـمل وطـنى صـنـاعى كـبــيـر حـتى مـسـاعـدته

عامل األجنبية . مالياً إذا لزم لئال تزاحمه ا
سابعاً ــ تعليم كل الذكور من سن ٢٠ إلى
٥٠ احلــركـــات الــعــســـكــريـــة فى الــســـنــة مــدة
مــعــلـومــة وجــعل أصــحـاب األعــذار مــنـهم
ثـابة حرس وطـنى يـقوم بحـمايـة البالد وقت

* الصحيح : الكفاءة.
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احلـاجـة  وهـذه الــفـئـة ال تـخـرج من الـبالد 
وأما الـفئة الـثانـية التى ال أعـذار لها وهى حتت
ثابة جند نظامى األسنان العسكرية  فتكون 
يــتـوجـه بــحــسب األوامــر ألى جــهـة اقــتــضي

احلال إليها .
ثـــامـــنـــاً ــ مـــنع االحــــتـــكـــار فى الـــتـــجـــارة

والصناعة .
تـاسـعـاً ــ عـمل مـعـارض صـنـاعـيـة وجتـارية
ستحق سنـوياً فى مركز كل والية ومكـافأة ا

مكافأة شرفية ومالية .
عــاشــراً ــ االسـتــعــانـة بــاخــتـصــاصــيـ من
ـصـري إذا لـم يوجـد من الـعـثـمـانـيـ أو من ا
يـقوم مقامـهم ب األول  وذلك فى األمور

اسة إليهم . ا
احلــــادى عــــشــــر ــ مــــكـــافــــأة أهـل الـــعــــلم
هم على والصناعـة والتجارة بـالنياشـ وتقد
غـــيـــرهم حـــتـى يُـــرغب الـــشـــعـب فى الـــعـــلم

والصناعة والتجارة والزراعة .
الــثـــانى عـــشــر ــ جـــعل الــعـــلم االبـــتــدائى
الـتـزامـيـاً بـ طـبـقـات الـشـعب الـعـثمـانى عـلى

اختالف نزعاته بالتدريج .
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ولو سُـئلت عـمن يستـحق أن يأخذ نـياش
االفــتـخــار من أهــالى بالدنــا ألجـبـت أن تـلك
ـؤلـفى الـكـتـب الـنـافـعة الـنـيـاشـ تُـعـطى أوالً 
ـعـلـمـيـهـا ولـكـبار ـهـمـة و ـدارس ا ـديـرى ا و
التجار الذين ينـفعون البالد بتـجارتهم ولكبار
ـزارعــ الــذين يـنــفــعـون بالدهم الــصـنــاع وا

بصناعتهم وزراعتهم .
هــذه كــلــمــتى  قــلــتــهــا بــإخـالص  فـإن
أصبت فـلى أجـرها وإال فال ضـرر مـنهـا ألحد

والسالم.
حسن األسير
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أخذت الـصـحف تهـتم اهـتمـامـاً عظـيـماً
ـســألـة األرمن الــعـثــمـانــيـ الـذيـن أكـثـروا
الــتــظــلم مـن سـؤ (*) اإلدارة فى واليــاتــهم
ومن قـلة األمن على أرواحـهم وأموالهم .
فقد أنشأت جـريدة الطان الفرنساوية فصالً
مُــسـهــبـاً أشـارت فــيه إلى وجـوب االعــتـنـاء
ـســألـة اخلـطـيـرة  ونـصـحت الـبـاب بـهـذه ا
الـعـالى أن يُـسـرع فى الـعـمل بـاإلصـالحات
الـتى يـجب إدخالـهـا فى واليـاته الشـرقـية .

وقـــد حــــذت حـــذوهـــا األهــــرام الـــغـــراء 
ـراسلهـا اخلصوصى فنشـرت بعض رسائل 
باألستانة العلية تستلفت بها أنظار احلكومة
الـعــثـمــانــيـة إلى هــذا الـنــظــام وإلى عـواقب
ـــا كـــان األمــر جـــديــراً االســتـــهـــانــة به . و
بـالـعـنـايـة كـمـا سـبق الـقـول تـوخـيت أن آتى
ببعض إيضاحات لعلها ال تخلو من الفائدة

قام . فى هذا ا
قـتضى إن احلـكومـة العـثمـانية تـعهـدت 
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الـبنـد احلـادى والسـت من مـعـاهدة بـرل *
بــأن تـقــوم فى واليــاتــهــا الـشــرقــيــة بــبـعض
إصـالحــــات تــــؤَّمـن األرمن عــــلـى سالمــــة
أرواحهم  وتصونـهم من تعديـات القبائل
ـسـلـمـة عـلـيـهم  غـيـر أن حـكـومـة الـعـهد ا
الغـابر لم تُنفـذ من هذا اإلصالح شيئاً  بل
ظل الـــفــســـاد مــســـتـــمــراً فى بـالدهم طــول

ديدة . السن ا
ـا زاد حالـتهم حـرجاً هـو أن احلكـومة و
نـفــسـهــا وقــفت فى سـبــيــلـهم وقــفـة الــعـدو
اكر فإن السلطان اخمللوع ** الذى تولى ا
العـرش نيف وثالث عـاماً أخـذ فى خاللها
ـمكنـة حتى أن يضـطهدهـم بكل الـوسائل ا
ــــنــــون حتت األلــــوف مــــنــــهـم تــــنــــاولـــــوا ا
األسيـاف كما ال يـخفى عـلى أحد . وأما

ـذابح الــفـظـيـعـة  من جنـا مـنــهم من تـلك ا
ـــوروثـــة عن فـــقـــد تـــرك أمــــواله وأمالكـه ا
األجــداد وهــجـــر مــســقط رأسـه إلى الــبالد

األجنبية ولسان حاله يقول مع احلريرى :
ال تصبون إلى وطن فيه تُضام وتُمتهن 

* معاهدة برل ١٨٧٨.
** السلطان اخمللوع = السلطان عبد احلميد الثانى (١٨٧٦ ــ ١٩٠٩).
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قصود مذابح أضنة ١٩٠٩ التى راح ضحيتها حوالى «٢١» ألف أرمنى شئومة  وا * الصحيح : ا

تعلى لوهاد على الف وأرحل عن الدار التى
كـانت حــالـة األرمن عـلـى هـذا الـعـذاب
واالضــطــراب إلـى أن أُعــلن الــدســتــور فى
سـنـة ١٩٠٨  فـتفـاءلـوا فيـه خيـراً وأظـهروا
إلــــيه مـــيـالً شـــديــــداً وإخالصـــاً أكــــيـــداً فى
مشارق األرض ومغـاربها لظنهم أن احلكم
اجلــديــد يــتــخـذ الــعــدل نــصــيـراً فـى شـؤونه
واحلق حـليـفـاً فى أحـكامه  غـيـر أن رجال
احلــكـومـة االحتـاديـة لم يـنــصـفـوهم إنـصـافـاً
ــلـــلــونــهـم بــالــوعــود يُــذكــر  بـل أخــذوا 

الـــــــفــــــارغــــــة إلـى أن عــــــيـل صــــــبـــــــرهم 
وتـضــعـضـعت ثــقـتــهم  وأمـا فـظــائع أطـنه
شؤومة* فكانت القاضية على تلك األمة ا

نهائياً .
ورغــمــاً عـن قــلـة اهــتــمــام الــدولــة بــهم
وعـدم اكـتــراثـهـا بــشـكـاويـهـم  فـهم ظـلـوا
ومـازالــوا أشـد الــنــاس إخالصـاً لــهــا عـمالً
بـنـصـائح صـحـفـهـم وفى مـقـدمـتـهـا جـريـدة
(زاد مــــارد الــــتـى هى أعــــظـم جــــريــــدة من

جرائدهم باألستانة العلية .
وأمــا اآلن  فـــاحلــالــة لم تـــتــحــسن أقل
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حتـسن والدالئل تـدل عـلى أنهـا لن تتـحسن
أيضاً مـا دام والة األمور فى الواليات على
مـا هم عـلــيه من قـلـة االهــتـمـام بـأمـر األمن
ـئات ـر علـينـا يوم إال وتـقتل ا العـام . فال 
من عــبــاد الـلَّـه األبـريــاء ظــلــمــاً وتُــغـتــصب
أمــوالــهم وأراضــيــهم عــدوانــاً واحلــكــومــة
ــتــفــرج ال واقــفــة إزاء هــذا الــظـــلم وقــفــة ا
تُـحرك ساكـناً حـتى قد أصـبح األهالى حتت
ـفـسـدين . وال حتـس أن رحـمـة األشـرار ا
الـظـلم واقع عـلى األرمن فـقط كـمـا يـتوهم
البـعض  فاألهالى يـشكون مـنه ويرزحون
حتت نـيــره عـلى اخــتالف أديـانــهم  ولـقـد
قصـد أخيراً األسـتانة الـعليـة وفد مؤلَّف من
ـزارعـ ليـعـرضوا عـلى األعـتاب األكراد ا
الــســـلــطــانـــيــة تــظـــلــمـــهم من ســوء اإلدارة
ـتـسـلطـة عـلـى البـالد غـيـر أن احلكـومـة لم ا
ــا اهـتـمـت بـشـكـاوى تـهــتم بـأمــرهم أكـثـر 
. األرمن فرجعوا إلى بالدهم بخُفى حن
قـالوا إن احلـكـومة تـدرس اآلن مشـروعاً
ـطلـوب  ولكن جديـداً لـتنـفيـذ اإلصالح ا
ال يــعــلم إال الــلَّه مــاذا تــكــون نــتــيــجــة هـذا
الــبــحث الــطـــويل والــتــاريخ أعــظم كــفــيل
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ـشـروعـات من نـصـب أعـيـنـنــا عـلى فـشـل ا
ـسألـة ليـست مـسألـة الدرس قـبله عـلى أن ا
والتنقيح  بل هى مسألة العزم واحلزم ألن
احلـــكــومـــة الــتى ســـاقت اجلـــيــوش اجلــرارة
إلخماد الثورة األلبانية الهائلة ال تعجز عن
الــضـرب عــلى أيــدى بـعض الــطـغــاة الـذين
يــسـتــقـلـــون بـعــظـمـتــهـا ويــقـلــقـــون راحـــة

رعاياها .
ومن الـغريـب أن احلكـومـة تسـتـه بـأمر
العدالـة إلى هذا احلـد  وقد دلت احلوادث
ا األخيـرة على أن هـذه السيـاسة قـد تردى 
ال محـالة إلى اخلراب والـدمار  فاحلـكومة
تـــعــلـم قــبل كـل إنــســـان أن روســيـــا واقــفــة
ـرصـاد إزاء واليـاتـهـا الـشـرقـيـة  وتـدس بـا
الـــدســـائـس المـــتالكـــهـــا . وإذا كـــان هـــذا

االعتـبار صحيحاً فال يبـعد أنها تنهج منـهج الدول البلقانيـة فتنتهز فرصـة الفساد السائر فى
» ولو أن ـسيحـي هـذه الواليات لـتبسـط يدها وحـكمهـا عليـها بحـجة «االنـتصار إلخـوانها ا

األرمن أنكروا عليها هذا احلق كل إنكار وعارضوا تسلطها على ديارهم .
سألة وتتالفى شرها باحلكمة وحسن التصرف  فعسى أن احلكومة تُدرك خطورة ا

مصرى
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ـــا كــثُـــر تـــعـــدى األكـــراد عـــلى األرمن
وذاعت فى أطــنــة وجـوارهــا أخــبـار الــسـوء
ـانـيـة وأنـبــاء اخملـاوف شُـغــلت الـصـحـف األ
بــاألقـــطــار األنــاضـــولــيـــة . وأخــذت تــلك
الــصــحف تــنــشــر الـتــلــغــرافــات والـرســائل
الـكثيـرة عن حرج احلـالة  وأرسل مُـكاتب
الغـازت  دى برس من األستـانة تلـغرافاً إلى
ــقـامــات تــخـشى اآلن جــريــدته قــال به إن ا
زيـادة نفـوذ روسـيـا فى كل األقـطـار  وقال
ـوضـوع ذلك الــكـاتب : حـادثـت فى هـذا ا
اخلـطيـر كـبار الـقـوم وزعمـاءهم فـألفـيـتهم
ـانيا أم إلنـكلتـرا اليد يـتساءلـون أن يكون أل
الطـولى واألولى فى إدخال اإلصالح ببالد
األناضول . ويُبرهن لى أحد األرمن الذين
شـغــلــوا مـنــصــبــاً عـالــيــاً جـداً فى احلــكــومـة
الـعـثـمـانـيـة عـلى أن الـعـنـصـر الـوحـيـد الذى
اء مرافقها تستطيع ثانـياً أن تستند إلـيه فى إ
العظـيمة باألنـاضول هو العـنصر األرمنى .
وهــو يـرى أنه يــجب عــلى الــدول أن تــتـفق
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عـلى مـبدأ اإلصالحـات  وبـعد ذلك يُـناط
بـكل واحـدة مـنـهـا إدخـال اإلصالحـات فى
جهـة من جهات السلطنة الـعثمانية . وبهذه
الـوسـيـلـة يـتــحـاشـون االحـتـكـاك والـتـمـاس

واألزمات .
وأُرسـل تـلــغــراف من كــيل إلى الــغـازت
دى كولونى وهى شبه رسمية  جاء فيه أن
انـية تـنـظر من اآلن إلى إمـكان قـامـات األ ا
ــانــيــة قــريـبــاً فى ســواحل إنــزال اجلــنـود األ
األنـــــاضــــول إذا دعـت احلـــــوادث إلى ذلك
ـقـامات الـسـيـاسـية شـديـدة االنـهـماك فى وا
األمــر . وقــد وصــلـت الــطــرادة غــونى إلى
سواحل سوريـا . وترسو اآلن أمـام مرس

الــطــرادة ســتــراســبــورچ والــطُــرادة غــايــر .
وتسـتـطيع هـذه الـسفن الـثالث أن تُـنزل إلى
الـبــر قـوة كــافـيــة  وقـريـبــاً تـذهـب الـطُـرادة
غـونى إلى اإلسـكـنـدرونة والـالذقيـة وحـيـفا
ويافـا . أما الـطرادة درسد فـإنها تـظل واقفة
جتاه األستانـة . وذهبت السفـينة لورلى إلى
كوستنـجه لتغيـر بحارتهـا . وترسو الدارعة
برسك أمـام أنتـيڤارى مـينـاء اجلبل األسود
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حـيث تشترك مع سـفن األسطول الدولى .
وبحارة غـوين ١٠١٣ وبحارة سـتراسبورچ
٣٧٠ وبحارة غـاير ١٦٠ وفى تلـغراف آخر
من بـــرلـــ رقـــيم ٨ اجلـــارى أن احلـــكـــومــة
ـانيـة تلـقت من مرسـ أخبـاراً تدل على األ
ـا أنه ال يُـخشى من حتسن احلـالـة هنـاك . و
ـانـيـة قـررت ـذابح هـنـاك  فـاحلـكـومـة األ ا

العدول عن إنزال جنودها إلى البحر .
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من يـدخل إلـى بـيـروت  ويـقرأ مـا تـكـتب
صـحـفـهـا ويـسـتـجـلى حـقـائق مـا تُـكنـه صدور
أهـلها يـعجب لـطلبـنا اإلصالح ونـحن نُخرب
ونـهـدم  يـسـتـغــرب كـيف أنـنـا نُـجـاهـر بـقـول

ونعمل فى نفس الوقت بضده .
إن بــعض الـصــحف الــتى تُــجـاهــر بــطـلب
اإلصالح تــهـــدم كل يــوم ركـــنــاً من األركــان
األسـاســيـة لإلصالح فــيـمــا تـنــشـره من الــنـبـذ
قـاالت الغريبـة العجـيبة  ومهـما جاهدت وا
بقـية الصحف (التى تعـرف واجبها) فى سبيل
وضع الـشىء فى مكانه أو إلـفات األفكار إلى
ـوصـلة إلى اإلصالح اتـبـاع الطـرق احلـقيـقـية ا
الـــصــحــيـح تــذهب صـــيــحــتـــهــا فى واد  بل

عارضة !! األنكى أنها تُتهم با
فـالـصــبـر اجلـمـيل إزاء هــذه الـفـوضى الـتى
انـتشـرت خـيـر سالح لـلـعـاقل  ألنه البـد من
ظـــهــور الـــغث من الـــســمـــ  وهـــذه كــانت
قـاعـدتنـا بـعد أن بـيـنا أن اإلصالح احلـقـيقى ال
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يتم إال إذا راعينا :
(١) القابلية .

(٢) احمليط .
(٣) أميال الشعب .

إال أن بـــعض اإلخـــوان كـــان اجـــتــهـــادهم
يـنـصـرف إلى نـقـاط كـانوا يـعـتـقـدون بـضرورة
إدخــالـهــا فى الئــحـة اإلصالح فى حــ أنـهم
يعتقدون بصعوبة صيرورتها فى بالدنا  وأن
الــشــعـب ال يــرتــاح إلـــيــهــا فـــنــشــئت* فــكــرة
عارضة بـطبيعتـها ــ اللهم لتـلك النقاط فقط ــ ا
بوقت ما كان يجب أن يقوم فيه أقل اعتراض
ـظـهـر واحـد واحتـاد تـام لـيـظـهـر الـشـعب كـله 

على فكرة اإلصالح .
ــعـــارض لإلصالح إذاً بــالــدرجــة فــكــان ا
األولى هم أولـــئـك اإلخـــوان الــذيـن طـــلـــبــوا
اإلصالح حـسب اجـتـهـادهم  ال بـحـسب ما
يــقـتــضـيـه احملـيط والــقـابــلـيــة ومـيل الــشـعب .
فـعــكـســوا األمـر وقـالــوا بـأن مـعــارضـيـهم هم

عارضون !! ا
وهــاك مـا حـسـبــنـاه قـد وقع بــتـمـامه  فـإن

عموم أفراد الشعب ينفرون اآلن من :
* الصحيح : فنشأت.
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ستشارين األجانب . (١) ا
(٢) النسبة الغير* احلقة فى اجملالس .

(٣) إضعاف جـانب اجلندية التى هى ركن
األمة الباقى .

فـإنـك ال جتـد فــرداً من أفــراد األمــة يــتــدبـر
احلـالة احلـاضرة ويـعرف كـنهـها ومـا تأتى لـنا
من األضــرار من وراء الــركـون إلـى األجـانب
ـظــاهــرهم بــعــد أن ظـهــرت لــنـا واالنــخــداع 
فظائعهم  ومـا حلقنا من وراء إهمال جنديتنا
ـسـتـشاريـن ويُشـفق عـلى إال ويـنـفـر من ذكـر ا
تفريق شمل اجلنـدية وإضعافـها . واعتقادهم
الــقــوى الــذى ال يــتــزلــزل هــو أن اإلسالمــيــة
بـحـاجة إلى جـند قـوى وإلى وطـنيـة صـحيـحة
واحتاد تام  ألن القارات تتوالى على اخلالفة
من كل صوب وناحيـة وال يدفعها إال تضامن

األمة .
شـهَّـرت بـعض الـصـحف بـأسـمـاء كـثـيـرين
ـواطـنـ الــذين وقـعـوا الـبـرقـيـة من اإلخـوان ا
عربة عن إخـالصهم  وكان ذنبـهم فى نظر ا
هــذه الـــصـــحف هــو أنـــهم أظـــهـــروا وطــنـــيــة
صــحــيــحــة وخـوفــاً عــلي الــبـالد من الــتــفـرق

* الصحيح : غير .
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والـــتــــشـــتت طــــلـــبـــوا اإلصـالح من أبـــوابه 
فـجــازتـهم بــعض صـحــفـنـا بــتـوجــيه عـبـارات
االحـتـقـار إليـهم  فـتـلـقوا ذلـك بصـبـر جـميل
ألنهم يُقـدرون قدر أصحاب تلك الصحف
ويعـرفون الـغرض الـذى يرمـون إليه . وكيف
ال ونــحـن فى وطن واحـــد ونــعــرف بـــعــضــنــا
أخالقـاً وفـطـرة ومـزيـة فـكانـت هـذه الصـحف
مُـفـرقـة ال مُـوحـدة بــ اآلراء فـطـاشت سـهـام
ولــكـنـهــا رجـعت بــعـد أن مــسَّت ذلك احلـائل
الـــثــابـت إلى مــوضـــعــهـــا  والبــد أن يـــكــون
لرجعتها عكس التأثير على صاحب الكنانة.
ا قـلنا إن القـابلية فـينا ال تُسـاعدنا على أن
ــا يــتـحــمل احملــيط واســتــعـداد نــخــطــو أكـثــر 
الشعـب  حمل كالمنـا على محـمل الغرض
ـا جــاهــرنـا وكـان الــلَّه ولم يــزل يــعـلـم بـأنــنــا 
بطلب اإلصالح وحتاملت عـلينا احلكومة منذ
ثالث سـنـ  كـانت األفكـار الـنـاهضـة الـيوم
لم تــزل وقـتــئــذ مـتــلـذذة فـى الـدعــاء لألحـرار
واإلعـجاب بـهم ! وهـذه مـقـالتـنـا الـتى كـتبت
فى أعــداد الـــرأى الــعــام األولى حتت عــنــوان
(هل كل إصالح لـلـرومــيـلـلى واألنـاضـول?)
لم تـزل مـوجــودة . فـنـحن إذاً طالب إصالح
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قبل أن يـطلبه غيرنا ومن أجله اسـتهدفنا خلطر
الــديــوان الـعُــرفى فى األســتــانــة لــوال مــسـعى
ـرحـوم نـور الديـن بك وإلى بـيـروت األسبق ا
واخملــــابـــرة فى هـــذا الـــشـــأن لـم تـــزل فى قـــلم

األوراق عندنا .
وكـنـا نطـلب آوانـئذٍ اإلصـالح الذى نـطـلبه
اليـوم ; أى أن يـكـون بـقدر مـا يـحـتـمل احمليط
وعـلى حسب مـطـلب األمة وبـدرجة الـقـابلـية
شى عـلى غيـر هذا فـيهـا ألنـنا ال نـستـطيـع أن 

الدستور لئال نقع وال ثم من ينهض بنا .
ـكننـا أن نستـنتج من أقـوالنا فـعلى ذلك  
أن اإلصـالح يـــطــــلـــبـه حـــتـى احلـــيــــوان لـــيس
اإلنــسـان فــقط  ألن شــعــور كل ذى حــيـات

بهذه احلاجة الطبيعية فطرى ال خالف فيه .
وقـد سـبق لـنـا حـديث مـنـذ بـضـعـة أيـام مع
أحـد وجوه الـبـلـدة  وقـبـله مع صـديق وجـيه
آخر وكالهمـا من اإلخوان أصحـاب الالئحة
بـشـأن اإلصالحـات  فكـانت نـتـيجـة الـبحث
األخـيرأن االعـتـدال ريثـما تـعتـدل كفـتا احلـالة
احلاضـرة  وريثـما تـتطـور فطـائر الـشعب إلى
ــا هى عــلـيه اآلن . كل ذلك البــد مـنه أرقى 

فكم هو جميل إذاً هذا الشعور ?
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إن إخـــوانــنــا األتـــراك يــشــعـــرون بــحــاجــة
ـــاســة إلـى اإلصالح  كـــمــا أنـــهم الـــعـــرب ا
يـشـعــرون بـأنـهم هم بـحــاجـة إلى نـفس األمـر

ولكن .
إذا ظلت أوربا تكـيد كل يوم لنا كيداً حتى

ال تترك لنا مجاالً إلصالح أنفسنا وبالدنا .
وإذا كـنـا نُـخـاطب األتـراك كـشـعب حـاكم
ونعتقد فيهم بأنهم ال قابلية لإلصالح فيهم.
وإذا ظللنا نحن الـعرب أنفسنا غـير متفق

عــلى فــكـر واحــد وصــحــافـتــنــا تــخـبُـط خـبط
عــشــواء وتـســمع وشــايــات األعــداء بـيــنــنـا 

فكيف يتم لنا إصالح ما ?
فـعـنـدى  إنـنـا إذا أردنـا أن نُصـلـح أنـفـسـنا
وبالدنـا يـجب عـلـيـنـا أوالً أن نـبـدأ بـاإلصالح
طـبـقـاً ألمــيـال الـشـعب وقــابـلـيـة احملـيط  وأن
ــبـنـى عـلـى أخـذ نُــراعى اجــتـهــاد احلــكــومــة ا
الــهـدنــة الالزمـة مـن أوربـا ألنه من الــعـبث أن
تـتركنـا نُصلح بالدنـا إذا لم نأخذ عـليهـا العهد

الصحيح .
وثـانـيـاً  أن ال نـعـرف عـنــصـر غـيـر الـقـانـون
يـحـكم الـبالد بــاعـتـبـار أن الـقـانـون األسـاسى
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ســـاوى بـــ الـــعـــربى والـــتـــركى ال فـــرق بــ
الـواحـد واآلخر  وإن عـلـة التـأخـر نـاجتة عن
مواهب كل فـرد من أفراد العثمانـية عربياً كان

أو تركياً .
وثالـثاً ــ أن نتـفق نحن مـعاشر الـعرب على
ستند فكرة وغاية واحدة أال وهى اإلصالح ا
عــلى قـــاعــدة حــفظ اجلـــامــعــتـــ اإلسالمــيــة
والعثمانـية  على أن تكون مـوجودية العرب
ضـمن هاتـ اجلامـعتـ محـسوسـة وملـموسة

باليد .
فرجـال احلكـومة يـعتـرفـون اليـوم بحـقوقـنا

كمـا صـرح بـذلك حـضـرة والـيـنـا حازم بك 
ا نحن العرب نحشر . وإ
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ـــنـــصــرم إذا وإنى أعـــذر أشـــيـــاع احلـــكـم ا
تـخيـلـوا البـالء نازالً بـالـدولة عـلى إثـر سـقوط
وزارتــهم . فـــإن ســـيــاســـة الــضـــعف واخلــور
ة ـطامع الـقد واالستـسالم هى التى أيـقظت ا
فى نـفوس الـسـاسة  ولـو بـقيت احلـكـومة فى
أيـدى من ال يـرون الــسالمـة والـنـجـاة فى غـيـر
التذلل واخلـضوع ألنزلت الـراية العثـمانية عن
ـسـتظـلة بـها  ولـرأينـا بدل كثـير من األقـطار ا
ــسـئــلـة الــبـلــقـانــيـة مـســائل ســوريـة وأرمــنـيـة ا

وبغدادية .
ولـكـن الـلَّه الــلـطــيف بـعــبـاده  أراد اخلــيـر
لكها  فوفق للدولة والشرف لرايتها والبقاء 
االحتادي للحـكم ومهَّد لهم سبيله فما كادوا
يـتـقـدمـون فـيه خـطـوة واحـدة حـتى دانت لـهم
مـقاعده فـجلـسوا علـيها دون أن يـصادفوا أقل
ـال أو تـعب أو يـتـكـلـفــوا تـضـحـيـة تُـذكـر من ا

الرجال .
ومن يـوم أن تولـوا الـزمـام أخـذ الـطـامـعون
يـنــكـصــون عـلى األعـقــاب بـعـد أن تــراكـضـوا
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حول الفريسة ومدوا أيديهم القتسامها .
صـرَّحت فرنـسـا عقب تـولـيهم احلـكم أنـها
ال تـطـمع فى سـوريا  وأعـلـنت الـروسيـا أنـها
ال تُـريد شن الـغارة عـلى أرميـنيـا  وهذا وزير
خـارجـية إنـكـلتـر يـقول بـأعـلى صوته إن بالده
ال تـنوى تـغـيـيـر احلالـة احلـاضـرة فى مـصر وأن
األعـمال الـتى ال تـقوم بـهـا السـلـطة احملـتـلة فى
ساس بسيادة هذه الـبالد ال يُقصد بها مطـلقاً ا

جاللة السلطان .
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سـيو قـدم هذه الـعاصـمة أخـيـراً جنـاب ا
أچنونى أحـد األعضاء الـعامل فى جـمعية
«طشنكسوتون»* األرمنية  فانتهزنا فرصة
وجــوده بــيــنــنــا لــلــوقــوف عـلـى آرائه فــيــمـا
ـسـألــة األرمـنـيـة الــتى أصـبـحت يـخـتـص بـا
موضـوع األخذ والـرد فى األندية الـسيـاسية

فى أوربا سألناه :
س ــ كـــيف احلـــالـــة اآلن فى الـــواليــات

األرمنية?
ج ــ إن احلـــالــة الـــســائــرة فـى الــواليــات
األرمـنيـة لـهى أعظم إهـانة لـلـدستـور . فإن
الـــعـــذاب الــذى يـــلـــقـــاه األهــالـى من ســوء
اإلدارة والــظــلم الــذى يُــثــقل كــاهــلـهـم قـد
جـعال وطننـا التعـس جحيـماً على قـاطنيه .
كـيف ال وقد أصبح الرعب مـستحوذاً على
قــلـوب الـعــبـاد لــقـلـة األمن عــلى أرواحـهم
وأموالـهم  والفـقر ضـارباً أطـنابه فى طول
الــبالد وعــرضــهــا .وأمــا رجــال احلــكــومـة
ـكـلفـون بـأمـر األمن الـعـام فال تـرى مـنهم ا
إال اإلهمال وجتـاهل حقيـقة األمور . فـلقد
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» أن صــرح أحــد فــضــلــؤنـا* «الــدسـتـوريـ
األرمن الـذين قتُلوا بـعد إعالن الدستور لم
يــبـلـغ عـددهـم ربع الــذين قُــتــلــوا فى عــهـد
السلـطان اخمللوع . وأراد بـذلك االستدالل
علـى مزايا الدستـور وخيراته  وقد فاته أن
هذا الـتصـريح فى حد ذاته أقـطع دليل على

فشل الدستور الذى ينشده .
نـعـم : إنـنـا لم نُـشـاهـد مـنـذ سـنـة ١٩٠٨
ذابح الـفـظيـعـة التى أدارت فـى أمتـنا تـلك ا
كؤوس** احلـتـوف منـذ بضـع سنـ مضت
ولـــكن اجلـــرائم وحـــوادث الــتـــعـــديــات لم
تـنـقـطع بـعد من بـالدنا  وإذا اسـتـمـر احلال
ـنـوال تـكـون الـعـاقبـة ويالً عـلى عـلى هـذا ا

السلطنة العثمانية .
س ــ ما هى مطالبكم ?

ج ــ يـنـحـصـر جـوهـر مـطـالـبـنـا فى كـلـمة
وهى األمن . فــإنـنــا ال نـطــلب االســتـقالل
اإلدارى كـــــمــــا يـــــتـــــوهم الـــــبـــــعض  وال
ـطلب االنـفـصال عن جـسم الـسـلـطـنـة بل ا
الــوحـيــد الــذى أخــذنــاه أســاسـاً لــرغــائــبــنـا
الـــســيـــاســيـــة بل غــايـــة آمــالـــنــا هـــو احلــكم
الـدســتـورى الــصـحـيح الــذى يـؤمـنــنـا عـلى
سالمة أرواحنـا ويفـتح أمامـنا سـبيل الـتقدم

* الصحيح : فضالئنا.

** الصحيح : كئوس.
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واالرتـقاء . وإذا نـظـرت احلكـومة فى أمـرنا
نصف يتـضح لها أن احلقوق نظرة العـادل ا
صريون التى تُنكرها علينا اليوم يتمتع بها ا
ـديدة بل يـتـمتع فى وطـنـهم منـذ الـسنـ ا

بها حتى شعوب البالد القليلة التمدن .
ــكــنـــكم أن تــأتــونـى بــبــعض س ــ هـل 
ـطالب اإليضـاحـات الـوافـيـة فى مـوضـوع ا

ذكورة ? ا
ج ــ أخـــــــبـــــــركـم فى بـــــــاد األمـــــــر أن
األرمن وأعـنى بهم رجال بـطريـكخـانتهم
باألستانة العلية وأعضاء أحزابهم السياسية
والقاطـن مـنهم داخل الـسلطـنة وخـارجها
ــشـــروعــات قـــد اتــفـــقـــوا جــمـــيــعـــاً عــلـى ا
اإلصالحية التى يـطلبون تنفيذها . ودارت
ـداولـة بــيـنـهم  فـقَّـر قــرارهم عـلى طـلب ا
ــبــيــنــة عــلى أســاس اإلصالحــات اآلتــيــة ا

الالمركزية :
أوالً ــ إنـشاء منطقـة من الواليات الست
األرمنية وتسـليم إدارتها لوالى أجنبى يُعينه

جاللة السلطان ألجل مع .
ثانـياً ــ تعـي مجـلس عمومى لـلواليات
ــذكـــورة يُــنـــتــخـب أعــضـــاؤه من جـــمــيع ا

العناصر بدون تمييز ب األديان .
ثـــالــــثـــاً ــ انــــتـــخــــاب رجـــال الــــشـــرطـــة
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والـچنـدرمة مـن جمـيع العـنـاصر ووضـعهم
حتت سلطة الضباط األوربي .

رابعاً ــ تنظيم احملاكم .
خـامـسـاً ــ اسـتـعـمـال الـلـغـة األرمنـيـة مع
الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة فى احملـــاكم وفـى دوائــر

احلكومة األخرى .
ــدارس ســادســـاً ــ إطـالق احلــريـــة فـى ا

األرمنية .
سابـعاً ــ إلغـاء اآلاليات احلمـيدية * التى
هى أعـــــظـم خـــــطـــــر عـــــلـى األمن الـــــعـــــام
واسـتخدام الـعسـاكر فى أوطـانهم فى وقت

السلم .
ثــامــنـاً ــ تــوزيع الــوظــائف عــلى جــمـيع

العناصر على نسبة عددهم .
س ــ ما هى مسألـة الضمان الـذى يطلبه

األرمن من أوروبا ?
ـسألـة هى نـتيـجة الـسيـاسة ج ــ إن هذه ا
الـتى اسـتـعـملـتـهـا احلكـومـة مـعـنا مـنـذ سـت

عــامـاً بــاإلصالح الـذى تــعـهـدت احلــكـومـة
تـنـفــيـذه فى الـسـنـتـ ١٨٧٨ و ١٨٨٠ بـات
حبراً على ورق  وأما مشروع سنة ١٨٩٥
ــذابح الــشــهــيــر فـقــد جــلب عــلى األرمن ا
ـشـؤومـة بـدالً من اإلصالح والـتـحـس . ا

واجهة الثورة األرمنية. * اآلاليات احلميدية : الفرق التى أسسها السلطان عبد احلميد الثانى عام ١٨٩١ 
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نوال كانت مـعاملـة احلكومـة لنا عـلى هذا ا
فـى خالل احلــكـم الــغــابـــر وأمــا الـــدســتــور
يل إليه فرغمـاً عن تمسكـنا به وإظهـارنا ا
عروفة التى برهنت قد كُافأنا بفـظائع أطنة ا

ــزعـوم  لــلــمأل عــلى إفـالس الــدســتــور ا
فـالـفـسـاد أخـذ يـأكل فى أسـاس الـسـلـطـنة
ظـالم غير أن وكاد الشـعب يُفنى حتـت نير ا
رجـال حكـومتـنا لم يـنتـهوا بـعد من الـبحث
ـنكـود احلظ. داولـة فـى أمر اإلصـالح ا وا
ــشــروعــات الــتى وخالصــة الــقـــول  إن ا
وضـعتـهـا وزاراتـنا اخملـتـلفـة قـد فشـلت تـمام
الـفـشل  ولـذلك رسخ فـى أذهان األهـالى
بل أصـبح من مــتـ اعــتـقــاداتـهم أن وعـود
احلـكـومـة ال قـيـمـة لـهـا إال إذا كـان تـنـفـيـذها
مضـمـوناً مـن دول أوربا وعـنـدى أن األزمة
ذكور وإال األرمنية التـنفرج إال بالضمان ا
فــإنـهـا تـظل بــركـانـاً لـلــقالقل واالضـطـراب
وبـاباً مـفـتـوحـاً لـتـداخل روسـيـا فى شـؤونـنا
والنــسالخ الـواليــات األسـيـويــة من جـسم

السلطنة العثمانية .
س ــ قــــالــــوا إن الــــغــــرض من احلــــركـــة
األرمــنــيــة هـــو االنــفــصــال عن الـــســلــطــنــة

العثمانية فما قولكم فى ذلك ?
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ج ــ إن هــذا االدعــاء لــهـو أشــنع بــهــتـان
اخـتـلقه بـعض أعـداء اإلصالح من مـوظفى
احلــكـــومــة وأصـــحــاب اجلـــرائــد الـــتــركـــيــة
ألســـبــاب ال تــخــفى عــلـى الــلــبــيب  فــإن
حركتنا إصـالحية بحته  حتى احلركة التى
قـامت بهـا جـمـعيـاتـنـا الثـورويـة مـنذ خـمـسة
عــشـر عــامــاً كـانت لــلـغــرض نـفــسه  وقـد
اتفـقنـا مع األتراك فـيمـا بعـد لتـحقيـق غايـتنا
ــــذكـــورة . وكـــانت وحــــدة الـــســـلـــطـــنـــة ا
والــتـمـسك بــهـا حـجـر الــزاويـة فى االتـفـاق
الـذى أُبرم بـيننـا وبيـنهم . عـلى أنه ما أُعلن
الــدســتــور حــتـى بــذل األرمن كل رخــيص
ا وغـال لديـهـم حلث األتـراك عـلى الـقـيـام 
وعــــــــدوا به مـن اإلصـالح  ولــــــــكن والة
األمور ضربوا باإلصالحات عرض احلائط
فـــكـــانــوا الـــســـبب  األصـــلى فى انـــفـــصــال
الــواليــات الـرومــلــيـة من جــسم الــســلـطــنـة
نوال من الـعثـمانيـة  وإذا ظلـوا على هـذا ا
هـذه الـسيـاسـة اخلـرقـاء فال بـد من أن يجىء
وقت حــيث ال يــنـــفع اإلصالح وال يــنــجع
الـدواء  ويتـحتم انـفـصال أرمـينـيا وسـوريا
عن الــســـلــطــنـــة الــعــثــمـــانــيــة كـــمــا حــصل

بالواليات الروملية .
س ــ مــــــا هــــــو رأيــــــكـم فـى مــــــطــــــالب

? السوري
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ج ــ يـزعم رجــال احلــكـومــة بــاألسـتــانـة
الــعـــلــيــة أن احلـــركــة الــســوريـــة عــبــارة عن
دسـايس* فـرنــسـا غـيـر أنى أرى هـذا الـزعم
صـــادراً عـن قـــلـــة االخــــتـــبـــار فـى حـــقـــائق
األمور. فالـعنصـر التركى الـذى يبلغ عدده
ـمالك الـعثـمانـية ال سـتة ماليـ نسـمة فى ا
يسـتطيع احلـكم على ثالثة وعـشرين مـليوناً
من أبناء العناصر العثمانية اخملتلفة ألن زمن
الغـفـلة قـد فات وأصـبـحت األ على تـمام
ـا لــهــا من احلــقـوق والــواجــبـات اخلــبــرة 
والســيـمـا الــشـعـب الـسـورى الــذى هـو من
أرقى الـشــعـوب فى الـشــرق األدنى فـيـجب
عـــلى الــــقـــابـــضــــ عـــلى زمـــام اإلدارة أن
يالحـظـوا هذه احلـقـيـقـة ويـتـخـذوهـا أسـاساً
لـســيـاسـتــهم الـداخـلـيــة إذا ابـتـغــوا الـتـحـفظ
بكيان السـلطنة . فال يجوز أن يظل التركى
مُـفضالً عـلى العـناصر األخـرى  بل يجب
ـسـاواة فى أن يــعـيش مــعـهم عــلى قـاعــدة ا
احلقوق والواجـبات . وأعتقد أن السوري
ــسـاواة قـد راعــوا فى مــطـالــبـهم مــبـاد ا
ــطـــالب من ولـــذلك نـــعــطف عـــلى تـــلك ا
صـــمــيم الــفـــؤاد بل نــتــمـــنى لــهــا الـــتــوفــيق

والنجاح .

* الصحيح : دسائس.
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األستـانة فى ٣ ــ ينفى البـاب العالى خبر
قــــتل بـــعـض األرمن بـــبــــتـــلـــيـس فى األيـــام

األخيرة .
وقـد اعـتـدى أشـخاص مـجـهـولـون على
ــلى األرمـنى كـثـيــرين من أعـضــاء اجملـلس ا
وجـــرحـــوهـم  فـــقـــبض الـــوالى عـــلى ١٩

أرمنياً وقعت الشُّبهة عليهم ــ هاڤاس
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قــــــــبـل أن تـــــــســــــــقط أدرنـه وصـل إلى
األستانـة أحد اجلنود األرمن الذين فروا من
تـلك القلـعة يحـمل أخبارهـا الصحـيحة إلى
األســتــانــة وإلى والة األمــور بــعــد مــتــاعب
جـمّـة وأخـطـار شديـدة تـعـرض لـهـا. وعـند
وصـول هذا الـشـاب البـاسل إلى األسـتـانة

قابله أحد أصدقائنا ونقل إلينا عنه ما يلى :
األستانة فى ١٨ مارس 

اجـتـمــعت الـيـوم بـجــنـدى أرمـنى فـرَّ من
أدرنه وقــاسى األهـوال حــتى بـلغ األســتـانـة
ـاً  فحـدثـته مـليَّـاً فى أمـور تـلك القـلـعة سـا
وأحــوالــهـــا وروى لى كل مــا يــعــلــمه عــلم
اليق وما كان يراه بعينيه كل يوم قال : إن
احلكـومة العـسكـرية فى أدرنه تُعـامل سكان
ـديـنة بـالـرأفـة والـرحـمة وجتـتـهـد كـثـيراً فى ا
ـؤن عــلـيـهم تـوزيــعـاً عـادالً . فـهى تـوزيع ا
ـسـاواة وبـال فـرق بـ األتـراك تُـعــامـلـهم بــا
وغيرهم. وقـد وضعت أمام األفـران أنفاراً
من العـساكـر هم الذين يـتولون تـوزيع اخلبز
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عـلى السكـان وحتى اآلن لم يعض اجلوع
ـديـنـة  غـيـر أن األمر لم أحـداً من سـكـان ا
يقتصر عـليهم وحدهم  فإن سكان القرى
ـديـنة الـواقـعة فى الـضـواحى قـد جلأوا إلى ا
فـأصـبـحت احلـكـومـة مـضـطـرة إلى إيـوائـهم
وتوزع اخلبز علـيهم  وهم قد جلبوا معهم

واشى . كثيراً من ا
ـــيــاه الــصــاحلــة وقـــد قــطع احملــاصــرون ا
لـلشرب  فـتمـكنت احلكـومة من اسـتخدام
بــعض اآلالت عـلى ضـفـة نــهـر تـوجنه ونـهـر
ـيـاه وتصـفـيـتـهـا وجـعـلـها أردا السـتـخـراج ا
صاحلة للشرب . واضطر جنود احلامية إلى
قـطـع أشـجـار الـكــروم وبـقـيــة األشـجـار فى
ــديـنــة ألجل الـوقــود وال يـوجـد ضـواحى ا

اآلن فى تلك الضواحى شجرة واحدة .
ـــــــضـى يــــــــوم دون أن يــــــــضـــــــرب وال 
ـديـنــة  وفى بـعـض األحـيـان احملـاصــرون ا
يكـون الـضـرب لـينـاً وفى بـعض األيـام يـبلغ
أشـده ويـقـذف احملـاصـرون قـنـابل مـدافـعـهم
ـديـنـة الـكـبـرى من أكـثـر اجلـهـات احملـيـطـة بـا
ويستـمرون على قـذفها عـدة ساعات بدون
دافع انقـطاع  فـتقـابلـهم احلامـية بقـذائف ا
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ـدافع كـثـيـرة الـكـبـرى من الـقالع وذخــائـر ا
جداً فى احلـصون وهى تـكفى عـاماً كامالً.
فال خـوف من نـفـاد القـذائف واخلـرطوش
ـؤن فــهى قــد قـلت وكل اخلـوف مـن نـفــاد ا
كثـيـراً . قـلت إن احملـاصرين يـقـذفـون قـنابل
مدافـعهم الكبـرى ولكن تلك القذائف لم
تهـدم قـلـعـة وال دمـرت حـصـنـاً وال أحدثت
فى الـقـالع ضـرراً كـبـيـراً  فـاحلـصـون كـلـها
ـــديـــنــة هـى الــتى ســـلــيـــمـــة حــتى اآلن وا
أُصيـبت باألضـرار الكثـيرة من الـقنـابل التى
سقـطت فـيهـا  واحتـرقت وتـدمرت مـنازل
عـــديـــدة فى حى كـــيـــاك وحـى الـــســـلـــطــان
ســــلــــيم وأُصــــيب حى كــــيــــرشــــانه وحى
سيلديـرم وبعض األحياء األخرى منها حى
الـيهـود بـأضـرار شـديـدة . وأما حى األرمن
ديـنة فـلم يُصب بـضرر الـواقع فى وسط ا
وســـقـــطت قـــنـــبـــلـــة فى ســـوق عـــلى بـــاشــا

فأحدثت بعض األضرار .
فأكـثر األحيـاء التى سقـطت فيهـا القنابل
نازل سلمـون وقد انتقل سكان ا يقـطنها ا
الـتى تــهـدمت إلى خــيـام نُـصــبت فى بـعض
األمـاكن  ونـزل فــريق مـنـهم ضـيـوفـاً عـلى
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سيحي فى منازلهم . أصدقائهم ا
ومـنـذ بـضـعـة أيـام سـقـطت عـدة قـنـابل
عـلى ثـكـنة چـانق فـتـدمرت  ولـكن اجلـنود
الـذين كانوا فـيهـا سلـموا وانـتقـلوا إلى ثـكنة
أخـــرى وأصـــابـت قـــنـــبـــلـــة كــــبـــرى جـــامع
السـلـطان سـلـيم فلم تُـحـدث ضرراً كـبـيراً
وأصـــابت الــقـــذائف الــكـــنــيــســـة األرمــنــيــة
فـدمــرت بــعض جــدرانــهـا وســقــطت أكــثـر
قــنـابل الــبـلـغــار عـلى حى قــره أغـاج وعـلى
محطة السكة احلديد فأُصيبا بأضرار شديدة

.
وجـنود احلـامـيـة مـسـتـبـسـلـون فى الـدفاع
وال يـــشــــكـــون إال شـــدة الـــبـــرد  وقـــد فـــرَّ
بــعـضــهم بــسـبب الــبـرد والــثـلج . واجلــنـود
يقـيمـون فى القالع والـثكـنات  وفى خـيام
ــديـنـة واالسـتــحـكـامـات تـبـعـد كــثـيـراً عن ا
والـــقالع ومــراكــز الــدفــاع يـــبــعــد بــعــضــهــا
ـديــنــة وبــعــضــهـا ثـالثـة كــيــلـومــتــرين عـن ا
كيـلومترات  وقد اشتـغل جنود احلامية فى
أيام الهـدنة بنصـب شباك شائـكة من احلديد
أمـام احلـصـون عـلى بعـد مـئـتى مـتر أو ٢٥٠
مـتـراً  عنـها وعـلى مـقربـة من تـلك الشـباك
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ـيـدان فى أمـاكن نُـصـبت بـطـاريـات مـدافع ا
مـحجـوبـة عن أنظـار البـلـغار . ويـوجد بـعد
تـلك الـبـطـاريـات خـنـادق وحـفـر يُـقـيم فـيـها
ـهاجـم بـرصاص قسم من اجلـنود لـرمى ا
الــبـنــادق  ويـوجــد بـعــدهـا خــنـادق أخـرى
تـبـعد عـنـها أربـعـمئـة مـتـر يُقـيم فـيهـا اخلـفراء
الــذين يـرقـبـون حــركـات اجلـيش احملـاصـر .
وقــد نُـــصــبـت وراء شــبـــاك احلــديـــد مــدافع
ــتــرالـيــوز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــنــابل ا
مــدافع الــقالع وقــابــلــهم الــرمــاة بــرصـاص
بـنــادقــهم من اخلــنــادق واعـتــرضــتـهـم تـلك
ـيدان ومـدافع الـشـبـاك وواجـهـتهـم مدافـع ا

تراليوز. ا
ـا فـعله شـكـرى بـاشـا أنه أقـام كـثـيرين و
ــسـيــحــيـ فى اجلــوامع وكــثــيـرين من من ا
ــســلــمــ فى الــكــنــائس حــتى إذا تــمــكن ا
ـدينة يحترمون الفريق البلغار من دخول ا

وال يعتدون على أحد .
ــصـريـ  وقـد أوقف شـكـرى بـاشـا ويـوجـد فـى أدرنـة ٥٠ أو ٦٠ أسـيـراً من الـبـلـغـار وا
ـديـنـة لـكى يُـبـادروا إلى إخـمـاد احلـرائق فـى احلـال  وقد ـطـافئ فى جـمـيع أقـسـام ا رجـال ا

دينة وسطوحها واجلنود والسكان صابرون ينتظرون الفرج . غطى الثلج أرض ا
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لم يـعـد أنـور بك فـى حـاجـة إلى الـتـعـريف
بعد أن جعلته أعماله علماً .

ظهر الرجل فى عـهد عبـد احلميد من وراء
سـتـار خشـيـة بـطش ذلك اجلـبـار  فـكـان أحد

الـعـامـلــ الـكـبـار فى جلـنـة االحتـاد والـتـرقى 
ومازال يخـدم رغبـاتهـا حتى كسـر شوكـة عبد
ـبـعـوثـان»  ولـكن احلـمـيـد وأعـاد «مــجـلس ا
تــلك الــنــعـم الــوطــنــيــة اجلــلـــيــلــة لم تــكن إال
كـالـبـروق الكـواذب فـعطّـل اجمللس وعـاد عـبد
احلـمــيـد ولـكن فى أشـخــاص مـتـعـددة تـنـوع

ستبدون ورجال األثرة واالستعباد . فيها ا
ثم كــانت حــرب بــرقــة وطــرابــلس  فــلم
نــشـعـر إال وأنــور فى مــيـادين الــهـيـجــاء يُـدافع
ويُنـاضل فخـدم دولتـه والعـرب خدمـة جلى

ال يستطيع إنكارها مُنصف من العقالء .
ـا شـبـت نـار احلـرب الـبــلـقـانــيـة  وعُـقـد و
الصلح ب الدولـت العلية واإليطالية  غادر
أنـور عــرب طـرابـلس الـسـنــوسـيـ عـلى حـ
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غـــرّة  وأســـرع ال يــــلـــوى عـــلـى شىء حـــتى
وصل إلى فروق.

ـقـام فـيـهـا  حـتى ومـا عـتم أن اسـتـقــر به ا
قلـب الوزارة الكاملـية ذلك االنقالب الغريب
الـذى استـشـهد فـيه نـاظم باشـا  فـأضاف إلى
أعـماله السـابقة الـتى أولته الذكـر البعـيد عمالً
جـديـداً عـده الـبـعض طـيـشـاً وجـنـونـاً  وعـده

البعض اآلخر صنيعاً محموداً مجيداً .
جــمـع الــرجل فى أعــمــاله بــ احلــســنــات

ـا كــان مـخـلـصــاً فى نـيـته  والـسـيــئـات . ور
ولكن اللَّه وحده من وراء النيات .

وقد خفف ثقل عمله األخير فى االنقالب
الــــوزارى أن الــــرجـل مع كــــونـه من زعــــمــــاء
االحتـاديـ الـذين فـى أيـديـهم احلـول والـطـول
اليـوم أبى أن يتـقلـد مـنصـباً عـاليـاً وهو لـو شاء

لكان صدراً أعظم بال جدال .
ولكـنه فـضَّل أن ال يـكون «كـعـرابى» الذى
صـعــد إلى وزارة احلـربــيـة عـلـى سـلم الــهـيـاج
ـشـهـورة  فـظل كـما الـذى عـنـد بـدء الـثـورة ا
كان ضـابـطـاً فى اجلـيش همـه امتـشـاق احلـسام
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ومنـاوأة األعداء . فـحار األكـثرون فـيه وباتوا
ال يــدرون حـقــيــقـة نــيــات الــرجل  وإن كـان

خلوصه لوطنه ال يشك فيه إال القليلون .
إنى أعــتــقـد أن أنــور بك فــدائى مــحض 
والفـدائيـون اليـوم فى الدولـة كثـيرون . فـلعل
مــبـدأه هـذا الــذى يـجــعل حـيــاته رخـيــصـة فى
ــنــاصب ــنــايـــا هــو الــذى كــرهـه فى ا ســوق ا
الــكـبــرى حـتى ال تُــقـيــده بـقــيـودهــا الـرســمـيـة

تنوعة وإن كانت من ذهب . وسالسلها ا
إن الـتــاريخ الــعــثـمــانى ســيُــخـصـص بـضع
صفحات ألنـور . فهل تكون هذه الصفحات
بـيـضـاء أو ســوداء ? وهل يـشـوه الــتـاريخ ذكـر
ـــســـتـــقـــبـل أم يـــرفـــعـه إلى مـــصف أنـــور فـى ا
ؤرخ الـعظمـاء ? ذلك وال شك راجع إلى ا

الــذيـن كــثـــيــراً مـــا تــعــمـــدوا إزهــاق احلـــقــائق
مدفوع إلى ذلك بأهواء النفس األمارة .

ولـكـنه مــهـمـا قـيل فـى أنـور  فـالـرجل قـد
بـات الــيـوم أشـهــر األتـراك وأبـعــدهم اسـمـاً 
فـالـلَّه نـسـأل أن يُـوفــقه إلى خـتم حـيـاته بـعـمل
صالح ال تسفك فيه نقطة دم ألن االشتراكي
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الـعـقـالء يـكـرهـون إراقه الــدمـاء الـتى جــعـلـهـا
الفدائيون شارة لهم ورمزاً .

وال يــــزال أنــــور إلى الـــــيــــوم مع آالف من
رجاله فـى ساحة الـوغى يُحـاول إتيان مـعجزة
حربية  ولكن األيام لم توفقه إلى ما يُريد .
وال ندرى هل يعود أنور غداً إلى طرابلس
إذا وضعـت احلرب البـلقـانيـة أوزارها وحطت

رحالها ? أم يظل فى األستانة العلية ?
إن كــثـيـرين من الـنــاس يـقـولـون إن الـرجل
لـــوال هــذه احلـــرب لم يـــكن لـــيـــتــرك الـــســـيــد
الـسنـوسى الـعـظيم وأتـبـاعه الـعديـدين بـعد أن
وطَّن نفـسه على الـبـقاء مـعهم حـتى تزوج من
ات موالهم السنوسى  وصحَّت إحدى كر
ـته عـلى إنـشـاء إمـارة عـربـيـة مـسـتـقـلـة فى عـز

تلك الصحارى الشاسعة اجلرداء .
إن الــرجل قـد أقـسم لــلـسـنـوســيـ بـعـد أن
عــقــد الــصــلح أن ال يُــطــفىء نــار الــوغى وأن
يــتـولـى قـيــادتــهم وحــكــمــهم  فــاضـطــر إلى
إخالف وعـــده حــــتى يُـــعــــيـــد حـــزب االحتـــاد
والــتـــرقـى إلى ســـالف مـــجـــده . ويــعـــود إلى
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مـعـتــرك الـقـتل شـاهــراً فـرنـده فى أوجه أعـداء
الدولة الطامع فيها .

فال يــبــعــد إذن أن يــعــود إلى الــعــرب بــعــد
الصلح القريب  إذا كـان يعتقـد أنهم بحلوله
ذلك احملل الــرفــيع الــذى كــان له فى قــلــوبـهم

قبل أن يغادرهم على غفلة من كل رقيب .
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ـايـة والـثـمانـيـة من الـقـانون ادة ا ـوجب ا
األسـاسى أن أصـول إدارة الـواليـات مـؤسـسة
ــــأذونـــيـــةوتــــفـــريق عـــلى قــــاعـــدة تـــوســــيع ا
الوظـائف. وكل مأمور مكلف بـإيفاء وظيفته
ضـــمـن دائـــرة صالحـــيـــته الـــقـــانـــونـــيـــة وهـــو

مسؤول* بكل عمل يتعلق فى مأموريته .
‰Ë_« r I «

 U¹ôuK  WO uLF « …—«œù«

‰Ë_« qBH «

ـادة تــقـسم اإلدارات ومــأمـورى الــواليـة ا
ــــــ تُـقسم الـواليات أللـوية واأللـوية ألقـضية
واألقضية لـنواح والنواحى لـقرى والوالى هو
رئــيـس ومــرجع اإلدارة الــعــمــومــيــة لــلــواليـة
سؤول* تصـرف هو الرئـيس وا تـعلقـة به وا ا
ـسؤول* عن الـلواء والـقـائمـقام هـو الـرئيس ا

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ q¹dÐ√ µ X³ « ¨ ∏π∞ œbŽ

* الصحيح : مسئول .
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* الصحيح : شئونه .
سئول . ** الصحيح : ا

** * الصحيح : غير.

عن الـقـضـاء الــذى يـديـر شـؤونه* وسـيـشـكل
لكل مـراكز الواليات مركـز قضاء  ويُعيَّن له
سؤول** عن ديـر هو الرئـيس ا قائـممـقام وا

الناحية .
ـلــحـقـة ـادة ٢: إن األلــويـة الــغـيـر *** ا ا

حكمها حكم الوالية .
لـكـية ـادة ٣ : إن إحـداث التـشـكيـالت ا ا
مـتـوقف عـلى وضع قـانـون مخـصـوص لـها .
وإن تـبديل مـراكـز األلويـة واألقـضيـة وتـعديل
وتــصــحــيح احلــدود وفـك وتــخــويل ارتــبــاط
األقــضــيــة والــنــواحى جتــرى بــنــاءً عــلى قــرار
ـصادقـة علـيها اجمللس الـعمـومى للـواليات وا
وجب إرادة سنية . وإن من نـظارة الداخليـة 
تــعــديل حــدود الــنــواحى وتــبــديل مــراكــزهــا
وإحـداث قـريـة أو مـحـلـة وفـكـهـمـا من نـاحـيـة
وربطـهما بناحيـة أخرى من نفس قضاء واحد
وجب قرار اجمللس العمومى يُجريه الوالـى 
ويعلم بذلك بـعد اإلجراء نظارة الداخلية «أن
تـشــكـيل الـنـواحـي وكـيـفـيـة إدارتــهـا مـعـ فى

قانون مخصوص» .
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ـادة ٤ : سـيُـنـظم قـانـون خـاص لـلـقـبـائل ا
الـرحــالـة ألجل حتــضـيـرهم وكــيـفــيـة إدارتـهم
بــشـــرط أن يــوافق هـــذا الــقـــانــون أمــزجـــتــهم
وطـبـائـعـهم واحـتــيـاجـاتـهم االجـتـمـاعـيـة وأن

تُراعى عوائدهم .
 W¹ôu « Ë—u Q

ـادة ٥ : إن هيأه (*) مأمورى اإلدارة فى ا
مـركـز الواليـة تـتشـكل من الـنائـب والدفـتردار
كـتـوبـجى وقومـنـدان الـچانـدرمه ومـديرى وا
ـعارف والـنافـعة والـزراعـة والدفـتر اخلـاقانى ا
والـبــولــيس واألوقــاف والــنـفــوس والــصــحـة
ومـــعــاون الــوالـى «فى الــواليـــات الالزم لــهــا
وجود مـعاون» ومن مـدير األمـور األجنـبية أو

تُرجمان الوالية .
أمـا هيأة * اإلدارة فى مركـز اللـواء فتـتألف
من الـنـائب واحملـاســبـجى ومـديـر الـتـحـريـرات
وقومـندان طابور الـچندرمـة ومهندس الـنافعة
ومأمـور الزراعـة ومـأمورى األوقـاف والدفـتر
اخلـاقـانى والنـفوس وقـومـيسـيـر البـوليس وفى
ال مركـز الـقضـاء تـتـألف من الـنائب ومـديـر ا
وكاتب التحريرات وقومندان بلوك الچندرمة

* الصحيح : هيئة .
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ومـــأمـــورى األوقـــاف والـــنـــفـــوس والـــطـــابــو
وقوميسير البوليس .

ـــادة ٦ : يـــوجـــد فى كل نـــاحـــيـــة مـــديــر ا
وكــــاتب ومــــأمـــورو ضــــبط وعــــنـــد الــــلـــزوم

ال والطابو . مأمورا
ادة ٧ : سـيـوجـد عـنـد الـلـزوم مـأمورون ا
تـالـيـون بـإدارات مـخـتــلـفـة فى مـراكـز الـواليـة
واأللوية واألقضـية والنواحى خالف الهيئات
الــشــرعـيــة والـعــدلـيــة ومـأمــورى الـعــسـكــريـة
ومديرى الرسـومات والبرق والـبريد والديون

العمومية .
 »U ²½«Ë 5OFð WOHO
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ـادة ٨ : يـتوقـف تـعـي الـوالة ومـعـاونى ا
ــتــصـرفــ عــلى اثــنـان* من نــظــارة الــوالة وا
الـداخــلـيـة وقــرار مـجــلس الـوكالء ومــتـوقف
تعـي مكـتوبى الـواليات والـقائمـقامـي على

انتخاب نظارة الداخلية بإرادة سنية .
ــــادة ٩ : إن تــــعــــيــــ رؤســــاء اإلدارات ا
ومأمـورى مراكـز الواليات ومـجلـسىَّ األلوية

* الصحيح : اثن .
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ـادة اخلـامسـة ومـديرى الـذين مرَّ ذكـرهم فى ا
كاتب الـسلطانـية واإلعدادية ودار ومعلـمى ا
ـنـتـم ـعـلـمـ الـلـيلـيـة يـكـون من الـنـظـارة ا ا

ــكــتــوبــچى إلــيــهــا  وأمــا مــعــاون الــوالى وا
وقــومــنــدان الــچــانــدرمــة ومــديــرو الـبــولــيس
والنـفوس واألمور األجنبيـة وتُرجمان الوالية
ومديرو الـتحـريات  فهـؤالء تنتـخبـهم نظارة

الداخلية بعد أخذ رأى الوالى فيهم .
أمـورين التـالي فى ادة ١٠ : عـدا عن ا ا
مـركـز الـواليـة ومـحـاسـبـجـيـة األلـويـة وأطـبـاء

احلــكــومـة ومــهــنـدس الــنــافـعــة فى األلــويـة 
يـجرى تـعـي وانـتخـاب رؤسـاء دوائر األلـوية
ومديرى مال األقـضية ومديرى النواحى وفقاً
ـركزيـة وبـيان ـرتـبة فى الـدوائـر ا لـلـنـظامـات ا
مـقــدرتــهم الــعــلــمـيــة والــفــنـيــة من قــبل والى
ـنـتـم إلـيـها الـواليـة حسب أشـغـال الـدوائر ا
ولـــلــمـــتــصـــرفـــ حق تــعـــيــ رؤســـاء دوائــر
األقــضـيـة بـنـاءً عـلى انــتـخـاب رؤسـاء الـدوائـر
ـــنـــتـــســبـــ إلـــيـــهـــا فى األلـــويــة  عـــدا عن ا
ال ـأمـورين الـتـالـيـ فى األلـويـة ومـديـرى ا ا
ـأمورين التالي فى وللقائمامـي حق تعي ا
األقـضيـة ومـأمـورى وكـتبـة الـنـواحى ويُـجرى
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التصديق على ذلك من قبل الوالى .
W¹ôu « È—u Q  ‰eŽ WOHO

ـادة ١١ : يُـعـزل الـوالى بـنـاءً عـلى طـلب ا
نـظـارة الـداخـليـة وقـرار مـجـلس الـوكـالء بـعد

صدور إرادة سنية بذلك .
ـــادة ١٢ : إذا وجــد الـــوالى لـــزوم عــزل ا
عين من قبل النظارات عليه أمورين ا أحد ا
أمـور الذى يُراد ـتعلق بـها ا أن يُـبين للـنظارة ا
وجبـة لعزله  وإذا عزله األسـباب القـانونيـة ا
وجـــدت الــنــظــارة أن األســبــاب غــيــر كــافــيــة
فـتُـحـيـلــهـا إلى شـورى الـدولـة ألجل الـتـدقـيق
والبحث قـبل مُضى شهر من وصول األوراق
إليهـا  وتُعرف النظـارة الوالى بذلك تـلغرافياً
ومــجــلس شــورى الــدولــة مــكــلف بــإكــمــال
الـــتـــدقـــيق فى تـــلك األوراق وإعـــادتـــهـــا إلى
النظارة بظرف شهرين  وإذا لم تُعطِ الدوائر
ـركـزية فـى األستـانـة جـواباً بـعـد مـضى شـهر ا
سـؤولية* علـى عاتقه فعـلى الوالى أن يأخـذ ا
أمور وإذا رأى الوالى ويـستطيع بذلـك عزل ا
ـــأمـــورفى وظـــيـــفـــته فى الـــشـــهــر أن وجـــود ا
ـصـلحـة الـعـمـوميـة فـيُـتاح له ـذكـور مضـر بـا ا

سئولية . * الصحيح : ا
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ـأموريـة بـشـرط أن يُـخـبـر حاالً كف يـده عن ا
أمور . نتمى إليها ا النظارة ا

ــادة ١٣ : بــاســتــطـاعــة الــوالى تــخــطــيـر ا
وتـكـديـر وقطع مـعـاش وتـنزيل مـعـاش وعزل
كل مأمور ضمن األصول والنظامات اخلاصة

عدا النواب واحلكام .
ــادة ١٤ : إذا شــعــر الــوالـى بــســوء حـال ا
ومــعـامالت الــنـواب واحلـكــام عـلـيـه أن يُـعـلم
ـفـتـشـ أو مُدَّعى كتـابـةً مـديـرى الـعـدليـة أو ا
عـمـومى االسـتئـنـاف ألجل الـتحـقـيق وهؤالء
يُــبـــاشــرون حــاالً فى الـــتــحــقـــيــقــات الالزمــة
ـشـيـخـة ويـقـدمـون خالصـة حتـقـيــقـاتـهم إلى ا
اإلسالمـيـة ونظـارة العـدلـية ونـسـخة إلى مـقام

الوالية .
ـادة ١٥ : إن تـعـيـ وعــزل قـومـيـسـيـريـة ا
الــبــولــيس وأفــراد الـــبــولــيس يــكــون من قــبل

الوالى ضمن القانون اخلاص .
ــادة ١٦ : من جــمــلــة صالحــيــة الــوالى ا

كف يد ضباط الچاندوية عند اللزوم .
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ـــادة ٢٠ : إن الــوالى هـــو أكـــبــر مـــأمــور ا
ثل لـكل نـظارة لـلقـوة اإلجـرائيـة  ووكـيل و
من النـظارات  ومـسؤول* عن إدارة الـوالية
العـمـوميـة  ومُـكلف بـنـشر وإعالن الـقـوان

ونظامـات الدولـة فى داخل الواليـة وتطـبيـقها
بتمامـها  واستعـمال الصالحية الـتى تخولها
له الـقوان  وحفظ حـقوق الدولة واألهالى

وإنفاذ أوامر وتعليمات النظارات .
ـادة ٢١ : إن نشر وإعالن الـقوان وكل ا
ـقـررات الـتى مــا يـتـعـلق بـهـا والـتــعـلـيـمـات وا
تُعطى من النظارات جترى بواسطة الوالى إلى
شـعــبــات اإلدارات . وإذا شـعــر رؤســاء هـذه

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ q¹dÐ√ ±∞ fOL)« ¨ ∏π¥ œbŽ

* الصحيح : مسئول .
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الـدوائـر بإشـكـال أمر عـلـيـهم من جـهة تـطـبيق
الـنـظـامـات والـقرارات الـتى تـبـلـغـوها مـن قبل
الوالى وكيفيـة إجرائها عليهم أن يستأذنوا من
الوالى وهم مـجبورون بـاالنقيـاد إلى األجوبة
الواردة إلـيهم من الـوالى خطـاً أو من األجوبة
الـواردة إلى الواليـة عـلى إثـر اسـتـعالم الوالى

عنها .
ــــادة ٢٢ : من أهم وظـــائـف الـــوالى فى ا
أمــر إدارة الـواليــة هى : (١) اســتــتـاب األمن
وحــفظ الــراحــة (٢) مــراعــاة تـطــبــيـق أسـاس
ـــســــاواة والـــعـــدالــــة بـــ األفـــراد احلـــريــــة وا
واجلـماعـات (٣) صيـانة احلـقوق; أى األمـنية
الشخصية والتصرفية (٤) استكمال األسباب
ـــســــائل االقــــتـــصــــاديـــة اآليــــلـــة لــــتــــتـــمــــيم ا
واالجــتـمــاعــيــة لــكــافــة األهــالى (٥) ســرعـة
وسهولة نشر العدالة بقدر اإلمكان مع مراعاة
ـتواصل لـنـشر اسـتقـالل احملاكم (٦) الـسـعى ا
عـارف بصورة تـكفل تنـوير األفكار وتعـميم ا
الــتـى حتــظى األهــالى مــعــهــا عــلى الــرفــاهــيــة
والـــســعــادة (٧) تــرقى الــتــجــارة والــصــنــاعــة
والزراعة (٨) احملافظـة على الصحة الـعمومية
وإصالح الــشـرائط الــصـحـيــة وعـلى األخص



±π∂

الـسـعى وراء إزالـة ومـحـو األمـراض الـوبـائـيـة
كــالــسل واحلــمى واحلب األفــرجنى وغــيــرهــا
ـــتـــوجــبـــة عـــلى الـــوالى (٩) إن من األمـــور ا
اعـتــنـائه* بـالـزراعــة وتـرقى الــفالح الـذى من

ورائه جناح البالد .
ـادة ٢٣ : إن جـمـيع الدوائـر والـشـعـبات ا
اإلداريـــة فى الـــواليـــة تــكـــون حتـت تــفـــتـــيش

ومراقبة الوالى .
ـادة ٢٤ : إن الوالى مسئـول عن احملافظة ا
عـلى األمن والراحـة فى داخل الـوالية وعـليه
أن يُـجـرى وظـيـفـة «ضـابط الـعـدلـيـة» كـمـا هو
مُع فى أصول احملاكـمات اجلزائية وما يتعلق
ــانــعـــة» الــتـى تُــجــرى فى وظـــيــفـــة «ضــابـط ا
ـلـكـيـة ومـدبـرى الـنواحى بـواسطـة مـأمـورى ا

والبوليس والچاندرمة** .
ــادة ٢٥ : إن فـى وسع الــوالـى أن يــنــقل ا
ويـبدل أفـراد الچانـدرمة والـبولـيس ومقرزات
اخلـــيـــالــة من مـــكـــان إلى آخـــر ضــمـن واليــته

وسوقهم من محل إلى آخر .
ـــادة ٢٦ : من صـالحـــيـــته أيـــضـــاً أنه إذا ا
وجد القـوة الالزمة لتـنفيـذ وظائفه فـيمايـتعلق

* الصحيح : اعتناؤه .
** الصحيح : الچندرمة.
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* الصحيح : أربع .
سئولية. ** الصحيح : ا

انعة» غير كافية فيقدر فى «ضابطة العدلـية وا
أن يـأمـر خـطــاً قـومـنـدانـيـتى الــبـريـة والـبـحـريـة
بتـزييد الـقوة حـسبمـا يقتـضيه احلـال وكل قائد
من قـواد القـطـعات الـعسـكـرية مـكلف بـتـنفـيذ

أمر الوالى .
ــادة ٢٧ : إذا حــدث حـادث فى الــواليـة ا
يـسـتــوجب وجـود قـوة عــسـكـريــة فـوق الـقـوة
ـوجـودة فى مـحل احلـادث  فـمن صالحـية ا
الـوالى أن يـطـلب خطـاً من سـائـر الـقومـنـدانـية
ــوجـودة فى ســائــر الــواليـة إرســال الــقـوات ا
ـوجـودة عـنـدهم . وإذا كـانـت هـذه الـقوات ا
ــوجــودة داخل الــواليـة غــيــر كـافــيــة  فـفى ا
وســـعه أيــضـــاً أن يــطـــلب الـــقــوة الـالزمــة من
قومـندانـيـة عمـوم الفـيلـق  وعلى الـقومـندان

أن يُجيب طلبه حاالً دون تردد .
ـادة ٢٨ : إذا ثــبت لـدى الــوالى حـدوث ا
أمـر مُـخل بــاألمن الـعـام فى جـهـة من الـواليـة
فيستطـيع إذا لم يكن يوجد وسائط تمكنه من
إشعار نظـارة الداخلية بوجوب إعالن اإلدارة
العرفية فى مدة أربعة* وعشرين ساعة  وأن
يُــشــكَّل ديــوانــاً عــرفــيــاً فى احملل وحــده غــيــر
ــسـؤلـيـة ** شــامل الـواليـة بــشـرط أن يـأخـذ ا
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عــلى نـفــسه لـبــيـنــمـا يـكــون ورده اجلـواب من
الـنـظـارة . ثم إذا تـمـكن مـن مـخـابـرة الـنـظارة

وجبة لذلك . عليه أن يُبين لها األسباب ا
ادة ٢٩ : بـاستطاعة الـوالى أن يأمر خطاً ا
ــوجــودة خلــفــر ــراكب األمــيــريــة ا قــبــاطــ ا
ـنوعة  وتـعي واد ا نع تـهريب ا السـواحل 

احملل الــــذى يـــجب احملـــافــــظـــة عـــلــــيه وعـــلى
القباط إنفاذ األمر .

ـادة ٣٠ : إن الـوالى مُــكـلف بـالــتـفـتـيش ا
داخل الواليـة فى أوقات منـاسبـة بشرط أن ال
يكون وقت التفتيش أقل من شهرين  وأزيد
من أربـعـة ومُـكــلَّف بـأن يُـنـظم الـوائح بـكـلـمـا
يــطـــلع عـــلــيه مـن االحــتـــيــاجـــات واألحــوال
والتدابير الالزمة لها . وإذا خلف هذا الوالى
والٍ آخـر  فـعــلى الـفـريــقـ إجـراء الــتـسـلـيم
والـــتــســـلم لـــهـــذه الــوثـــائق مـــنـــعـــاً لــتـــأخـــيــر

اإلجراآت*.
ـــادة ٣١ : فـى وسع الـــوالى أن يُـــخـــطـــر ا
مــأمـورى الـشــرع والـعـدلــيـة لـرؤيــة الـدعـاوى
بــوجـه الــســرعــة  وإذا وجـــد الــوالى دعــوى
مؤخرة فـباستطاعـته أن يستعـلم خطاً عن هذا

* الصحيح : اإلجراءات .
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الــتـأخـيــر من نـواب الــشـرع ومـدعـى عـمـومى
احملكمة .

ـراقـبـة ـادة ٣٢ : إن الـوالى حـائــز عـلى ا ا
التامة لتعـجيل رؤية األمور الشرعـية والعدلية
ــــقـــررات الـــصــــادرة من احملـــاكم وتـــنــــفـــيـــذ ا
وتـمـشـيـتـهــا  وعـلى مـأمـورى األجـزاء أن ال

يتهاملوا فى تنفيذ مقررات احملاكم .
ــادة ٣٣ : إن الـوالـى مـجــبــور عـدا عــمـا ا
خــــولـه أيــــام قــــانــــون الـــــواليــــات أن يــــراجع
النـظارات عند حدوث مشكـلة يحتاج بها إلى

سألة . تعلقة بها هذه ا قرار من النظارة ا
ـادة ٣٤ : إن رؤســاء الــدوائـر مــكـلــفـون ا
بتنفيذ األوامر واإلخطارات التى تصدر إليهم
ــوافــقـة ألحــكــام الـقــانــون فـيــمـا مـن الـوالى ا

يتعلق بوظائفهم .
ـادة ٣٥ : إن رؤساء الدوائـر مسؤولون* ا
أمــــــام الـــــوالى عـن مـــــجــــــرى األمـــــور داخل

مأموريتهم .
ادة ٣٦ : على رؤوسـاء الدوائر الـتدقيق ا
ـسائل الـتى يخـولها لـهم الواليـة وإعطاء فى ا

علومات عنها وآرائهم فيها . ا
البقية تأتى 

* الصحيح : مسئولون .
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ـتـصـرف هـو رئـيس الـقوة ـادة ٣٧ : إن ا ا
اإلجــــرائــــيـــة  وهــــو مــــســـؤول* عن اإلدارة
العموميـة فى اللواء  ومُكلَّف بـتنفيذ األوامر
والتـعلـيـمات الـتى ترد إلـيه من الواليـة وحفظ
حــقــوق الــدولــة واألهــالى وتــطــبــيـق أحــكـام
الــقــوانـ والــنــظــامـات داخل الــلــواء وإجـراء
ــوجب مـا تــخـوله هـذه الــقـوانـ ــعـامالت  ا

خابرة الوالية ـتصرف مجبور  والنظامات وا
فيـما يـتعـلق بأمـور ومعـامالت اللـواء عدا عن

األحوال الفائقة العادة .
ــادة ٣٨ : إن جـــمــيع دوائـــر وشُــعـــبــات ا

تصرف . اللواء هى حتت مراقبة ا
ـــتــصــرف مــســؤول* عن ــادة ٣٩ : إن ا ا
الـراحـة العـمومـيـة داخل اللـواء ويـجرى أيـضاً

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±≥ q¹dÐ√ ±± WFL'« ¨ ∏πµ œbŽ

* الصحيح : مسئول .
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ـتعـلـقة فى (الـضـابطـة العـدلـية) كـما وظـيـفته ا
هـــو مـــعـــيَّـن فى قـــانـــون أصـــول احملـــاكـــمـــات
اجلـزائــيـة. ومن جـهـة أخـرى يــجـرى وظـيـفـته
انـعـة) بـواسطـة مـأمورى ـتعـلـقـة (بضـابـطـة ا ا

لكية والنواحى والبوليس والچاندرمة *. ا
ــــــادة ٤٠ : إن هـــــيــــــئــــــتى الــــــبـــــولــــــيس ا
ـتصـرف ومُكـلفـتان والـچانـدرمة مـتعـلقـتـان با

بتنفيذ أوامره فيما يتعلق باألمن والراحة .
ــتـصــرف إدارة الــقـوة ـادة ٤١ : بــوسع ا ا
ـوجـودة داخل الـلـواء مع إعـطاء الـعـسـكـريـة ا
ــعــلـومــيــة لـلــوالى عــنـد اإليــجــاب كـمــا هـو ا
ادة ١٦  وإن القواد العسكري مصرح فى ا

ـتـصرف داخل الـلـواء مـكـلـفـون بـتـنـفـيـذ أمـر ا
اخلطى .

تـصرف مـجبـور بالـتجول ـادة ٤٢ : إن ا ا
والتـفـتيش كـل سنـة داخل الـلواء بـشرط أن ال

تتـجـاوز مـدة الـتـفتـيش والـتـجـول الـشـهرين 
وال تــقل عن الــشـهــر ومـدة الــتـفــتــيش تـتــعـ

ـتصـرَّف أن يُـنظم بـاخملابـرة مع الـوالى وعـلى ا
لـوائح تـتــضـمن كـلـمــا يـراه فى مـدة جتـوله من
األحوال واالحتياجات احمللية يوما يلزمها من

التدابير ويُرسلها إلى الوالى .
* الصحيح : الچندرمة.
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تصـرَّف إخطار ادة ٤٣ : فى اسـتطاعـة ا ا
مأمـورى الشـرع والعدلـية ألجل تعـجيل رؤية
الــدعــاوى فى احملــاكم  وإذا شــعــر بــتــأخــيــر

دعوى من الدعاوى عليه أن يُعلم الوالية .
راقبة تصـرف حائز على ا ادة ٤٤ : إن ا ا
التامة لـرؤية أحكام األمـور الشرعيـة والعدلية
قـررات الصادرة  ومُكلَّف وتنفيذ وتـمشية ا
ـعـاونـة الالزمـة عـنـد الطـلب من أيـضـاً بـبـذل ا

أمورين فيما يتعلق بوظائفهم . قبل ا
تـصرَّف تطبـيق نظامات ادة ٤٥ : على ا ا
الــســجــون تــمــامــاً وتــفــتــيــشــهــا ومــعــايــنــتــهــا
ـــراكــز وإصالحـــهـــا حـــيـــنـــاً بـــعـــد حـــ فـى ا

لحقات بذاته أو بالواسطة . وا
ـادة ٤٦ : إن كـالً من رؤسـاء ومــأمـورى ا
األلــويــة مُـكــلف بــتــنــفــيــذ أوامـر وتــنــبــيــهـات
ـتــصـرف الــقـانــونـيـة فــيـمــا يـتــعـلق بــوظـائف ا

مأموريته .
ــادة ٤٧ : إن رؤسـاء ومـأمــورى األلـويـة ا
مـجــبـورون بــإجــراء الـتــدقـيــقــات الالزمـة فى
ـتــصــرف وبــيـان ــصــالح الــتى تــأتــيـهـم من ا ا

معلوماتهم وآرائهم للمتصرَّف .
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ـتـصـرَّفـ ـادة ٤٧ * : إن من صالحـيـة ا ا
إخـطـار وتـكــديـر وقـطع مـعــاش وتـنـزيل رتـبـة
ـأمـورين الـتـالـيـ فى الـلواء ومـعـاش وعـزل ا
عدا عن نواب الشـرع وحكام العدلية وإعطاء

معلومية بذلك للوالية .
¡UCI « Ë—u Q Ë ÂUILzUI «

ادة ٤٩ : إن الـقائـمقـام هو رئـيس للـقوة ا
اإلجرائـية ومـسئـول عن اإلدارة العـمومـية فى
الـقضـاء ومُكـلف بتـنفـيذ األوامـر والتـعلـيمات
ـتـصـرفـية وحـفظ الـتى تـرد إلـيه من الـواليـة وا
حــقــوق الــدولــة واألهــالى وتــطــبــيـق أحــكـام
الـقـوانـ والـنـظـامـات داخل الـقـضـاء وإجـراء
ــوجب مـا تــخـوله هـذه الــقـوانـ ــعـامالت  ا

ــخــابـرة والــنــظـامــات والــقـائــمــقـام مــجــبـور 
ـتــصـرفــيــة فـيــمـا يــتـعــلق بــأمـور ومــعـامالت ا

القضاء عدا عن األحوال الفائقة العادة .
ــادة ٥٠ : إن جـــمــيع دوائـــر وشُــعـــبــات ا

القضاء هى حتت مراقبة القائمقام .
ادة ٥١ : إن القائمقام مسئول عن حفظ ا
الـراحة الـعـمـومـية داخل الـقـضـاء  وعـليه أن
تعلقة «بـضابطة العدلية» كما يجرى وظـيفته ا
هو مع فى أصول احملاكمات اجلزائية . وأما

* الصحيح : ٤٨.
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. وجودت (*) الصحيح : ا

(**) الصحيح : هيئة .

ـانــعـة» جتـرى مـا يــتـعــلق بـوظــيـفــة «ضـابـطــة ا
لكية والـنواحي والبوليس بواسطة مأمـورى ا

واجلاندرمة .
ــــــادة ٥٢ : إن هـــــيــــــئــــــتى الــــــبـــــولــــــيس ا
ـوجــودتـان * داخل الــقــضـاء والــچــانـدرمــة  ا
مـتعـلـقتـان فى الـقـائمـمـقام ومـكـلـفتـان بـتنـفـيذ

أوامره فيما يتعلق باحلل والربط .
ادة ٥٣ : بـوسع القـائـممـقام إدارة الـقوة ا
ــوجـودة فـى داخل الـقــضـاء مع الـعــسـكــريـة ا
علومـية للوالى عند اإليجاب كما هو إعطاء ا
ادة ٢٦  وأن القواد العسكري مصرَّح فى ا

داخـل الــقـــضــاء مُـــكـــلَّــفـــون بــتـــنـــفــيـــذ أوامــر
القائممقام اخلطى .

ــــادة ٥٤ : إن الـــقـــائـــمـــمــــقـــام مُـــكـــلَّف ا
بالتـجول والتفـتيش داخل القضـاء  ويُشترط
عــلـيه أن يـتــجـول عـلـى األقل مـرة واحـدة فى
السنة فى مراكـز النواحى والقـرى وتتع مدة
تـصرفـية وعلى هذا التـجول بـعد اخملابـرة مع ا
الـقـائـمـمـقـام اإلصـغـاء لـشـكـاوى األهـالى فى
ـعامـلة الـقانـونيـة حاالً  وإذا جتواله وإجـراء ا
وُجــد حـاجــة إلخــطـار مــا فـيُــخــطـر مــأمـورى
الــنـواحـى واخملــتـاريـن وهــيـأة ** االخــتــيــاريـة
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ــنـتــخــبــة  ومن أهم وظــيـفــة الــقــائـمــمــقـام ا
الـبـحـث والـتـدقـيـق فـيـمـا يــتـعـلق فـى اسـتـبـاب
األمـن والـراحــة فـى الــقـرى والــطــرق وحــفظ
احلقـوق الشـخصـية والـتصَّرفـية بـكل معـناها
انـعـة لسـرقات ـقـررات ا وأن يعـتـنى بتـطـبيق ا
بلغة بينما اشية وخالفها وإجـراء األحكام ا ا
ـــعــارف يـــخـــتص فـى األمـــور الـــصـــحـــيـــة وا
والـزراعــة والـنـافـعــة بـصـورة فـعــلـيـة . وعـلى
ــتـصــرف تـدقـيـق وإجـراء مــحـتـويــات لـوائح ا
ــتــضــمــنــة نــتــيــجــة الــتــجــول الــقــائــمــمــقــام ا

والتفتيش.
البقية تأتى 
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ـادة ٥٥ : من وظـائف الـقـائـمـقـام الـنـظـر ا
إلى طـول مـدة األعـمـال فى احملـاكم الـشـرعـية
والـنــظـامــيـة واألمن بـســرعـة إجنـازهــا وإخـبـار
ـدة  والنـظـر فـى طول ـتـصرَّف عـن طـول ا ا
مــدة إقـامـة الـشـهـود الـذيـن حـضـروا من بـعـيـد
دعى الـعمـومى فى أمر ـذكرة مع مـعـاون ا وا
ســــرعــــة أخــــذ شـــهــــاداتــــهم وصــــرفــــهم إلى

أشغالهم.
ــــادة ٥٦ : إن الــــقـــــائــــمــــمــــقـــــام له حق ا
اإلشـــراف عــــلى أمــــور احملــــاكم الــــشـــرعــــيـــة
والنـظاميـة  وهو مـضطر إلى تـنفـيذ أحكـامها
قارنة عند وإسعـاف رجال الشرع والقضـاء با

طلبها .
ـادة ٥٧ : الـقـائــمـمـقـام مُـكــلَّف بـتـطـبـيق ا
قــوانــ الــســجـون  وله احلـق فى تــفـتــيــشــهـا

والنظر فى أمر إصالحها .

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ q¹dÐ√ ±≤ X³ « ¨ ∏π∂ œbŽ
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ادة ٥٨ : القائممقام مأمور بتنفيذ قانون ا
أخـذ الــعـســاكـر وجـلــبـهـم وجـمـعــهم وإعـادة

العساكر الفارين وبقاياهم .
ـــادة ٥٩ : الــقـــائـــمــمـــقــام يُـــنــفـــذ أوامــر ا
ـتــصَّـرف فى هــذا اخلـصــوص مـتــبـعــاً قـانـون ا

النفوس .
ــادة ٦٠ : مــأمــورو الــقــضــاء مُــكــلــفـون ا

واد ٤٦ و ٤٧ . بإجراء وظائفهم عمالً با
ـادة ٦١ : الـقـائــمـمـقـامـون لـهم احلق فى ا
وجودين فى معيَّتهم وظف التالـ ا تكـدير ا
وعــزلـهم وقــطع مـرتــبـاتـهم وتــنـزيل صــفـتـهم
وإعطاء معلومات للمتصَّرف فى هذا الشأن.

Y U¦ « qBH «
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ـادة ٦٢ : يـوجــد فى كل واليــة مـجـلس ا
يــــكــــون حتـت إدارة الــــوالى أو مــــعــــاونــــة من

األعضاء اآلتية :
ـكـتـبـوبـجى ومـديـر الـنـائب والـدفـتـردار وا
ــــفـــتى والــــرؤســـاء الــــروحـــيـــ ــــعـــارف وا ا

نتخب . واألعضاء ا
ـادة ٦٣ : يـكـون فى كل لـواء حتت إدارة ا
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ــــتــــصَّـــرف مــــجــــلـس مُــــركب من الــــنــــائب ا
واحملـاسـبــجى ومـديـر الــتـحـريــرات ومـهـنـدس
الـنافـعـة ومأمـور الـزراعة إذا كـان مـوجوداً من

نتخب . األعضاء ا
ـادة ٦٤ : يـكـون فى كل قــضـاء مـجـلس ا
حتت رئــاســة الــقــائــمــقـام مُــركب مـن الـنــائب
ــفــتى ــال وكــاتب الــتـــحــريــرات وا ومــديـــر ا

نتخب . والرؤساء الروحاني واألعضاء ا
ـادة ٦٥ : إذا حـصل فى الـدوائـر الـتى ال ا
شاورة يـوجد فـيهـا مجـالس إدارة ما يـوجب ا
دعوين ودُعى بعـضهم بـصفة أعـضاء فعـلى ا

تمهير األوراق .
…—«œù« f U−  nzUþË

ــادة ٦٦ : تـــشــتـــغل مـــجــالس اإلدارات ا
ـزايـدات ـنـاقـصـات وا ـوظـفـ وا ـحـاكـمـة ا
الــعـــائــدة عــلى احلـــكــومــة مــتــبـــعــة الــقــوانــ

ـقـاوالت وشـرائـطـهـا والـنـظـامـات فى حتـريـر ا
ـواردات الــعـشـريـة والــرسـومـيـة وإحــالـتـهـا وا
ومـزايـدتهـا فى دائـرة القـانـون اخملـتص بذلك
زادات وإدارة ما يـبقـي فى عُهـدة احلـكومـة وا
التى تـقع عن قطع أخـشاب الـغابـات األميـرية
نقولة الـتى تتعلق باحلـكومة والغير* واألموال ا

* الصحيح : وغير .
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منقولة وحفظها واإلشراف عليها وتخصيص
مـــحـل لــلـــقـــبـــور وتـــدقــيـق اجلــداول الـالزمــة
ـــا تــنـــيــطه به لــلـــدوائــر احملــلـــيــة وغـــيــر ذلك 

. القوان
ـادة ٧٦ *: إن مـجــلس إدارة الــواليـة ال ا
يتـداخل فى شؤون** اجملـلس العـمومى واجنمن
ـوجب هـذا القـانـون ويـدقق الـلوائح الـواليـة 
الـصــادرة من األلـويـة واألقــضـيــة في الـدرجـة
الــثــانـــيــة  ويــرجـع فى تــدقــيـق مــقــرراته إلى

شورى الدولة .
ــادة ٦٨ : إن الـقــررات الــتى تــصـدر من ا
ـــكن لـــذوى الـــواليـــات وإدارات شـــعـــبـــهـــا 
الـعالقـة االعـتـراض عـلـيـهـا فى مـجـلس إدارة
الـواليـة واالعـتــراض عـلى مـقـررات مـجـلس

اإلدارة فى شورى الدولة .
ـادة ٦٩ : مـجـلس إدارة الـواليـة مُـكـلَّف ا

ادة ٦٦ . بإجراء الوظائف احملددة فى ا
وتـدقـيق مقـررات مـجالس إدارات األلـوية

واألقضية فى الدرجة الثانية .
ـــادة ٧٠ : الـــقـــرارات الـــتى تـــصـــدر من ا

* الصحيح : ٦٧.
** الصحيح : شئون.
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اجملالس التـابعة لأللـوية يرفعـها ذوو العالقات
بـهــا إلى مـجـالـس تـلك األلـويــة  ومـنـهـا إلى

مجالس الواليات .
ــواد ٦٩ و ٧٠ تــســرى عـلى ـادة ٧١ : ا ا
أحــكــام مــجــالس إدارة الــقــضـاآت* ومــرجع

تدقيق القرارات مجلس إدارة اللواء .
البقية تأتى 

* الصحيح : القضاءات .
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ـــــادة ٧٢ : أعــــضـــــاء مـــــجــــالس اإلدارة ا
مسؤولون*  عن قراراتهم .

ـادة ٧٣ : إذا طـلب أصـحـاب الـعالقـات ا
صـور مـقـررات مـجـالس اإلدارة  فال يـؤخـذ
مـنـهم شئ بــاسم خـراج صـورة  بل يـعـطـون

صدقة مجاناً . الصورة ا
ادة ٧٤ : إن الذين يـقيمون الـعراقيل فى ا
قررات والتـدابير التى يتخذها تنـفيذ وإجراء ا
اجملـلس الــعـمـومى ومــجـلس اإلدارة ورؤسـاء
ـــأمــورين تــوفـــيــقــاً لـــهــذا الــقـــانــون والــذين ا
يــخـالــفـونـهــا  حتـكم عــلـيـهـم مـجـالس إدارة
عـمـلـهم بـجـراء نـقـدى من لـيـرة إلى ٥ لـيـرات

حكماً غير قابل االستئناف والتمييز .
تنعـون عن أداء اجلزاء النقدى وأما الـذين 

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ q¹dÐ√ ±µ ¡UŁö¦ « ¨ ∏ππ œbŽ

* الصحيح : مسئولون .
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ـــذكــرة  الــتـى تــنــظـــمــهــا احملــكـــوم به  فــإن ا
مـجـالس اإلدارة يـتـحـصل اجلـزاء مـنـهم تُـودع
ـلكـية إلى بإشـارة حتريـرية من أكـبر مـأمورى ا
ــدعى الـعــمــومى ألجل تـنــفــيـذهــا  وعـلى ا
ـدَّعى الـعـمـومى أن يـحـول فى احلـال اجلـزاء ا
الـنـقـدى فـيهـا إلـى جـزاء حـبيـس دون احـتـياج
إلى محـاكـمة فى مـحكـمـة بدايـة اجلزاء وذلك
ـعـدلة فى تـوفيـقـاً لـلـمادة الـسـابـعة والـثالثـ ا

قانون اجلزاء .
v½U¦ « r I «
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ــادة ٧٥ : الـواليـة هـى شـخص مــعـنـوى ا
ـنــقـولـة ـنـقــولـة وغــيـر ا مـتـصَّــرف بـاألمــوال ا
ــعــيــنـة ومُــكــلَّـف بــالــوظــائف اخلــصــوصــيــة ا
واحملـــدودة بـــهـــذ الـــقـــانـــون وأمـــوال الـــواليــة
اخلــصـوصــيـة هى بــاعـتــبـار احلـفـظ والـصــيـانـة

معدودة من أموال الدولة العمومية .
ــادة ٧٦ : الـوسـائـط اإلداريـة الـتـى تُـديـر ا
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أمــور ومــنـــافع الــواليـــة اخلــصــوصـــيــة والــتى
تُـحـافظ عـلـيـهـا وتُـمـثـلـهـا فى تـشـخـيـصهـا هى
بــوالى الـــواليــة ومــجـــلس عــمـــومى الــواليــة

وهيئتى اجمللس بالوالية.
ـــادة ٧٧ : الـــصالحـــيـــة اإلجـــرائـــيـــة فى ا
جـــمـــيـع األمـــور والـــوظـــائف اخلـــصـــوصـــيـــة
ودوعة إلى الوالية هى منحصرة بالوالى . ا
أما مـحاكمة مأمورى الـوالية اخلصوصي

النـاشئة عن سوء حركـاتهم فى وظائفهم فهى
ـأمورى تـعـلـقـة  ـقـررات ا تـابـعـة لألصـول وا

الدولة .
…bzUF « WOK;«  U b)«
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ــادة ٧٨ : اخلـــدمـــات احملــلـــيـــة الــعـــائــدة ا
للوالية على الوجه اآلتى :

عـابر التى تربط ١ ــ فتح وإنشاء الـطرق وا
ــنــحـصــرة فى األلــويـة واألقــضــيــة والــقــرى ا
داخل الــواليــة بــبـــعــضــهــا وتــعــمــيــرهــا عــلى
الدوام وذلك عـدا الـطـرق العـمـومـية الـعـائد
فـتحـهـا وتـسويـتـهـا وتعـمـيـرها لـنـظـارة النـافـعة



≤±¥

بــحـسب الــلــزوم الـتـى تـراه دوائــر الــدولـة فى
مالك العثمانية . ا

«إنـشـاء وتـعـمـيـر أقـسـام الـطـرق الـعـمـومـية
ـصادقـة للـمدن والـقضـبان فى واخلـصوصـية ا
داخل الـواليـة هـما عـائـدان حـسب فوائـدهـما

إما لنظارة النافعة أو للوالية» .
ـستنـقعات واألراضى ــ إصالح وجتفيف ا
الــســبـاخــيــة حــسب درجـة مــســاعـدة واردات
الـواليــة الـعــاديـة وإجـراء الــعـمـلــيـات الالزمـة
لـسـقـى األراضى بـفـتح أول مـن األنـهـار عـلى
أن ال تؤدى لـتـحـويل مـجـرى الـنـهـر أو ضرره
أو إحـالة هـذه العـملـيات إلى طـالبـها  بـشرائط

خاصة نافعة .
ـذكـورة أمـا إجـراء أو إحــالـة الـعــمـلـيــات ا
فيـنبغى بأن تكون عـلى كل حال مستندة على
تـدقـيق هـيـئـة فـنـيـة  اخـتـصـاصـيـة وعـلى تـقـرير

تقدمه  منها .
العـمليـات اجلسيمـة النافـعة فى األنهار هى

ركزية . عائدة للحكومة ا
٣ ــ إعـطـاء امتـيـاز بإنـشـاء التـرامـواى الذى
يـجـر بـاحلـيـوان والـبـخـار والـكـهـربـاء وبـإجـراء
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التنويرات بالـكهرباء أو الغاز الهوائى وبإسالة
ـاء الصـالح للـشرب وتـوزيعه عـلى أن تكون ا
دن والقضبان عائدة منافع ذلك االمتياز فى ا
للـبلدية . وأن تكون شروطـة موافقة للقواعد
ـتـخـذة لـدى الـدولـة . وأن ال تـتـجـاوز مـدته ا
أربع سنة وإعـطاء رخصة بـتشغيل عجالت
األوتــومـوبـيل واألتـوبــوس واألمـنـيـبـوس  فى

داخل وبإنشاء معامل للصنائع اخملتلفة .
«إذ جتــاوزت مــدة االمــتــيــاز أربــعــ ســنــة
ـذكـرة كـمـا أن فـيــلـزم االسـتـئــذان عـنـهـا مـن ا
ــتــعــلــقــة بــهــا وتــدويــر صــورة االمــتــيــازات ا
الــكــهــربـــاء الــذى تــســتــحــصل قــوته احملــركــة

ياه تدفق فى نظارة النافعة» بسقوط ا
وذج وجتربة . ٤ ــ إنـشاء مزارع وبسـات 
ومكاتب لـلغراسـة واحلراثة وحـيوانات ولُودة
ومـســتـودع لـآلالت الـزراعـيـة وفـتح مـعـارض
ومـسابقـات للمـحصوالت الـزراعية واألهـلية
وإجـراء ســبـاقــات لـلـخــيل وإعـطـاء مــكـافـآت
نـقديـة وتـوزيع غراس وبـذور مجـاناً إلصالح
جـنـس احملـصــوالت . وتـنــشـئــة مـحــصـوالت
جـديـدة مــوافـقـة إلقــلـيم الـواليــة . وإحـضـار
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مـاكيـنـات لـلحـصـاد والـبيـذر والـغـربلـة وسـائر
اآلالت الزراعـية التى يستفـيد منها اجلميع فى
األمــاكن الـتى هى مــركـز الــزراعـة وإيــجـارهـا
للـزراع وإنشاء متاحف زراعـية وشركة تعاون
زراعـيـة وبــاجلـمـلــة تـطـبــيق وإجـراء كل أنـواع
الشؤون*  التى تؤول ** إلى ترقية الزراعة .
٥ ــ تنشئة خـرج فى احملالت القابلة لـتنشئة
اإلخـراج وتــقـلـيم األشـجـار الــبـريـة والـتـوسل

جلعلها مثمرة .
٦ ــ تـشـكـيـل صـنـاديق اقـتـصـاد واعـتـبـارهـا
وطــنــيــة خــاصـة بــالــواليــة أو إعــطــاء رخــصـة

بتشكيلها .
٧ ــ فـــتح غــــرف لـــلـــصـــنـــاعــــة ومـــكـــاتب
ـــنــاســـبـــة وتــعـــلــيم ـــواقع ا لـــلــصـــنـــاعــة فى ا
ـوافـقـة لـلـحـاجـات احملـلـيـة فـيـهـا الـصـنـاعـات ا
وفــتح مــعــارض ومـســابــقــات لــلـحـض  عـلى
مـحـصـوالت ومـنـقـوالت الــصـنـاعـات احملـلـيـة
وإعطـاء مكافآت نقديـة وإنشاء متاحف عائدة

للصناعات احمللية.
٨ ــ تأسـيس غرف جتـارة وبورصـات جتارة

* الصحيح : الشئون .
** الصحيح : تئول.
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فى األماكن الـالزمة وفـتح معـارض وإحداث
أسـواق ومـواسم  وبـاجلـمـلـة اتـخـاذ الـتـدابـير
اآليــلــة إلى تــوســيع وتــســويق أمــور الــتــجـارة

وتكثير الثروة احمللية .
٩ ــ إنـــشـــاء مـــكـــاتب عـــمــومـــيـــة لـــتـــأمــ

الــتـحـصـيل االبـتـدائـى  وعـنـد احلـاجـة إنـشـاء
مــكــاتب ابــتــدائــيــة ورشــديــة ودور مــعــلــمـ

ابتدائيـة سيارة ومكاتب لـيلية للـعمله والفقراء
وإنشاء مكـاتب إعدادية فى األلوية أما إدارة
ـكاتب فـتـكـون مـوافقـة لـقـانون ونـظـارة هـذه ا

عارف العمومية. ا
١٠ ــ إنشـاء مؤسـسات خيـرية وصـحية فى
داخل الــواليــة  مــثل دارأيــتــام ومــســتــشــفى

ومارستان ودار عجزة .
١١ ــ إدارة جـــــمـــــيع األمـالك والـــــعـــــقــــار

واألموال العائدة للوالية .
ــؤســســات الــنــافــعـة ١٢ ــ إدارة ونــظــارة ا

نفعة الوالية . واخليرية التى تنشأ 
البقية تأتى 
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ــادة ٧٩ : تُــقــسَّم مــيــزانــيــة الــواليــة إلى ا
قسم : ميزانية عادية وميزانية غير عادية .
ــادة ٨٠ : الـــواردات الــتى تـــكــون قــوام ا
بلغ الذى يزانية العادية هى عبارة (١) عن ا ا
يُــضم إلى الــويــركــو (*) واألعـــشــار كــإعــانــة
نـافع العمومية (٢) بدالت الطرق عارف وا ا
ـسـلح (٤) الـكـسـورات الـنـقـديـة (٣) رسـوم ا
نضـمة التى تُـضاف إلى الـتكالـيف العمـومية ا
يزانـية الـعمـومية بالغ الـتى تخصُّ مـن ا (٥) ا
ح احلـاجة يـنـسد عـجـز ميـزانـية الـوالية (٦)
إيــراد أمـوال الـواليــة وأمالكــهـا وحـاصـالتـهـا
وبـدل إيجـارهـا (٧) األجورات الـتى تسـتوفى
ــبـالغ مــقــابل بــعض اخلــدم الــعـمــومــيــة (٨) ا
ـعــيـنــة الـتى تُــؤخـذ من شــركـات الــتـرامـواى ا
واألمنـيبـوس وغـيرهـا ورسم رخصـة االمتـياز
(٩) بــدل إيــجـار اآلالت الــزراعــيـة وواردات
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األبـنـيـة الـتـجـاريـة والـصـنـاعـيـة (١٠) واردات
ـــكــاتـب الــتى تـــؤسّس فـى الــواليـــات عــلى ا
اخــــتـالف أنـــواعــــهــــا (١١) واردات جــــرائـــد
الواليـة ومطـابعهـا (١٢) بقيـة واردات الوالية
(١٣) الـتــبـرعـات واإلعــانـات الـتـى تـرد عـلى

الوالية .
ــــــادة ٨١ : الـــــواردات الـــــتـى هى قـــــوام ا
ــيـزانـيـة غـيـر الــعـاديـة وهى (١) الـكـسـورات ا
الـتـى يـطــرحــهــا مـجــلس اإلدارة عـالوة عـلى
الـــتـــكـــالـــيف (٢) حـــاصالت الـــقــروض (٣)
ـيـزانيـة العـمومـية بـالغ الـتى تخـتص بإعـانة ا ا
ـبــالغ الــتى تُـدفع (٤) إيــراد الـتــبـرعــات (٥) ا

يزانية العمومية . عالوة على إيرادات ا
ـعارف سـنـوياً ـادة ٨٢ : تـكون مـيـزانيـة ا ا
ـأمـورين ومــصـارف الـدوائـر (١) مـعـاشــات ا
ــصــاريف الـتـى تُـنــفق فى اخلــصــوصـيــة (٢) ا
صـاريف التى تُنفق على عارف (٣) ا سبـيل ا
إنـشــاء الــطــرق (٤) مـصــاريف الــنــافــعـة ( ٥)
ـكـاتب االبـتـدائـيـة ـبـالغ الـتى تـلـزم إلنـشـاء ا ا
بالغ التى تُصرف والرشدية واالعدادية (٦) ا
عـلى مــكـاتب الــزراعـة والــصـنــاعـة (٧) بـدل
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ضـمـان احلـريق وتـرمـيـم األبـنـيـة األمـيـرية (٨)
ــؤسـسـات األمـيـريـة ـبـالغ الـتى تُــنـفق عـلى ا ا
ـسـتـحـقـة والـصـحــيـة (٩) تـقـاسـيط الــديـوان ا
(١٠) مــصـاريـف مـطــابع الـواليــة وجـرائــدهـا
(١١) مـــصـــاريف اجملـــلس الـــعـــمـــومى (١٢)
ـصــاريف الـتى تُـنــفق عـلى انــتـخـاب اجملـلس ا

ذكور (١٣) مصاريف اخلدم . ا
ـيزانيـة غير الـعادية ادة ٨٣ : مـصاريف ا ا

وقتة الزائدة . هى النفقات ا
ـادة ٨٤ : تُجـبـر اجملالس الـعـمومـيـة على ا
يزانية العمومية إدخال كل هذه النفـقات فى ا
وال تُـدخـلـهـا نظـارة الـداخـليـة رأسـاً بـنـاءً على
ـيـزانيـة التى إبالغ الـوالى . وال يجـوز تـغيـير ا
يُـصـادق عــلـيـهـا اجملـلس الــعـمـومى فى مـاخال

ذلك .
ــادتــان ٨٥ و ٨٦ : تــقــضــيــان بــوجــوب ا
يـزانية الـتى يُصادق اجملـلس العمومى إرسال ا
عـلـيـهـا إلـى نـظـارة الـداخـلـيـة لـقـرنـهـا بـاإلرادة

السنية .
ـــادة ٨٧ : يُــحـــتّم عـــلى الـــوالى تـــفــريق ا
ـقـتـضى هـذا الـنـظـام بـنـاءً عـلى اخلـدم احملـلـيـة 
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قرار اجمللس العمومى .
ـــــــواد ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ تــــــــقــــــــضى ا
يزانـية الـعمومـية التـى يضعـها اجنمن بعـرض ا

الوالية على اجملالس العمومية .
ـادة ٩٢ : يـحق لـلـوالى أن يـخصَّ بعض ا
ـكـاتب وشــراء األمالك بـعـد ـبــالغ بـإنـشــاء ا ا

قرار اجمللس العمومى .
ـادة ٩٣ : يـقـبـل الـوالى الـتــبـرعـات الـتى ا
ترد على الوالية بعد قرار اجمللس العمومى .
ــادة ٩٤ : لــلــوالى أن يــكــون فى كل مــا ا
واد مدعـياً ومدعى عـليه ويحق يتـعلق بهـذه ا

له توكيل من يُريد .
ـادة ٩٥ : لـلـوالى أن يُـعـطـى رخـصـة جر ا
يـاه بـعد مـصـادقة كـامـلة ورى الـنـافعـة وقرار ا

مجلس اإلدارة .
ادة ٩٦ : يحق لـلوالى أن يُعـطى رخصة ا
إنشـاء األمـاكن وتـسـعـيـر تـعريـفـة لـلـتـنـقل بـعد
قـرار اجملـلس الـعـمـومـى بـشـرط أن ال تـنـحـصر

بهذه التبرعات بواحد دون آخر .
ادة ٩٧ : يجوز للوالى أن يُعطى رخصة ا
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ـكاتب طبقـاً للقانـون اخلصوصى بعد بإنشاء ا
عارف ومفتشيها . االتفاق مع مدير ا

ــادة ٩٨ : يُـؤلـف فى كل واليـة مــجـلس ا
مــحــاســبـة بــإدارة شــخص مــســئـول لــتــســويـة
ـعيـة من واردات الـوالية معـاشـات مأمـورى ا

اخلصوصية .
البقية تأتى 
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نـقـرأ كـل يـوم فى الـصــحف عن مـؤامـرات
الــغـربــيــ ضـدنــا مـا يُــسـيل الــعـبــرات ويُـدمى
القـلوب ويفتت األكبـاد ويُحرك اجلماد ومع
هـذا كــله مـا زلــنـا خــامـلــ غـارقـ فـى بـحـار
ا تـتآمـر به علـينا سباتـنا الـعمـيق غيـر حاسبـ 
األعداء حسابـاً  فقد كفانا ماذهب من بالدنا
ضــحــيــة األغــراض الــشــخــصــيــة واألحــزاب
ــنـــافع اخلــاصــة ونـــحن عــلى هــذه األرض وا
الــدائــرة بــنــا تـــمــر عــلــيــنــا األيــام مــر األريــاح
ر بـأفكـارنا أن ما بـاألرواح فال نشـعر بهـا وال 
مضى ال يـعـود وتـنـزل بنـا الـكـوارث والـنوازل
فنـتـلـقاهـا بـربـاطة جـأش ونـنزلـهـا فى صـدورنا
عـــلى الـــرحب والـــســـعـــة دون أدنى تـــذمــر أو
تـضـجـر وتـنـفث شـيـاطـ األجـانب سـمـومـهـا
ودسـائــسـهـا فـى أوطـانـنــا وحتت سـمــاء بالدنـا
فــنـتـكـاتف غـيـوم الـتـفــريق فى جـونـا  فـتـعـكـره
وتــكـدر صــفـوه . وتــعـمل األيــدى األجـنــبـيـة
ا عـلى تفريق كـلمتنـا وتنفـر بعضـنا من بعض 
تـتـخـذه من دسائـسـهـا . فتُـنـفث هـمومـهـا تارة
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ـذاهب واجلـنـسـيـات وآونة بـاسم الـعـنـاصـر وا
بـاسـم الـشـرائع واألديــان أحـيـانـاً بــاسم الـعـلم
دنـية وطـلب اإلصالح إلى غـير ذلك من وا
الدعـاوى الـبـاطـلـةالـتى يُـكـذبـهـا الواقـع والتى
يـقــصـدون بـهــا تـمـزيق شــمـلـنــا وهـدم كـيــانـنـا
واالستـيالء على بالدنا ونـحن فى غفـلة ال مر
بــــدســــاســــهـم وال نــــقف فى وجـه حــــيــــلــــهم
وأسانيدهم وإشراكهم ووساوسهم الشيطانية

ــ فانا للَّه وإنَّا إليه راجعون ــ.
قرأنا فى مجلـة اجملالت اإلنكليزيـة ما نقلته
ـانى فـلـخـصـنا عن جـريـدة (أوسـرتـسـتيـسن) أ
تـعــريـبه لـقـراءنــا واألحـزان تُـحـيـط بـنـا إحـاطـة
الــعـواصـف واألنـواء بــالـكــرة األرضـيــة قـالت

اجلريدة :
عنـدمـا تـنتـهى احلـرب احلـاضرة بـ الـدولة
العثمانية ودول البلقان تطلب روسيا التداخل
ـدنـيـة وإمـا بـاسم أوربا فى أرمـيـنـيـا إما بـاسم ا
لـتـتـمـكن مـن أخـذ الـبالد اجملـاورة إلى أرمـيـنـيـا
ــذكـورة ألن الـبالد ا وضـمــهـا إلـى أمالكـهــا 
تبـعد عن بطرسـبرج ومسـكو أكثر مـا تبعد عن
كــارس ومـرســ وهــذا األمـر (عــلى مــا تـظن
روسـيـا) إنه ال يُـكـلــفـهـا كـبـيـرعـنـاء وإن  لـهـا
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ذلك (ال ســمح الــله) تـمــكـنـت سـلــطـتــهـا من
عدات جبـال فارس. قـال وقد هـيأت لـذلك ا
واجليوش التى ال يُـقدر عددها وستُوضع هذه
اجلـيوش علـى حدود أرميـنيـا ويُقال إن عـندها
ـئـة وخــمـسـون ألف مـقــاتل لـلـغـايـة مــا يـقـدر 
نـــفــســهـــا وقــد ذيــلـت مــجــلـــة اجملالت عــبــارة
الكـاتب بكـلمـات صرحت بـها عمـا إذا كانت
مـــطــامـع روســيـــا تــقف عـــنــد هـــذا احلــد أم ال
فقـالت إن هنـاك سؤاالً مـهـماً وهـو هل وقفت
مطامع روسيـا عند هذا احلد أم أنـها تطمع فى
إيـجـاد قـطـعـة من أوربـا عوضـاً عـمـا ذهب من

مطامعها إلى دول البلقان .
ولكن هناك هذه مطامعـها فى آسيا تركـيا 
خطـراً كبيـراً وخطـاً عظـيماً غـفلت عـنه روسيا
ا يـهـمهـا وال نُـبـالغ إذا قلـنـا إنه من أكـبر وهـو 
الــعـثـرات الـتى سـتـقف فى ســبـيل تـقـدمـهـا فى
ـانع أرمـيـنـيـا خـصـوصــاً الـعـجم (نُـعـنى بـهـذا ا
انـيا) فـهذا مـا تخـشى منه عـلى روسيـا نعم أ
إن هنـاك ستـفـتح جحـيم الـعراقـيل أبـوابهـا ب

الــدولـتـ وســوف تـتـقــد نـيــران الـفـ وتــكـثـر
ــشــاكل ــشــاجــرات وا ـــنــازعــات وتــشــتــد ا ا
الـــدولـــيـــة وهــــنـــاك اخلـــطـــر األعــــظم عـــلى
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روسـيـا... والــبالء األكـبـر وتــوجـد حـواجـز
واقـفة فى سـبيل سـيرهـا وتقـدمها إذ أرادت أن
تخرج من أرمـينـيا وتـمتـد إلى ما يُـجاورها من
البالد التى بها مصالح للنمسا فال يتم لها شئ
دون إرضـائـهــا فـروسـيــا تـظن أنـهــا تـسـتـولى
ــذكــورة دون عــلـى مــا تُــريـــده من الــبــلـــدان ا
مصـاعب ومشـاكل دولـية وأنـها سـوف ال جتد
مـانـعـاً عن ذلك فى طـريـقـهـا ... فـتـجـرى ما
تُريده فى أرمـينيـا باسم اإلنسـانية ... إلى أن

قالت :
نـحن ال نـظن أن روســيـا تـتـجــرأ عـلى مـثل
ـطــالب وأن هــذه غـايــتــهـا ألنه إن صح هــذه ا
ذلك فـهى تـســعى فى اغـفـال الـدول الـعـظـمى

وفى ذلك ما يجر عليها الويل والدمار .
نحن ال نُـنكـر أن لها مـطامع فـى قسم كـبير
ـة مـنـذ ــطـامع قـد من آســيـا الـصـغـرى وهـذه ا
عـهـد بـطـرس األكـبـر ونـحن ومـعـلـومـة لدى
طامع العـموم لكنا نؤكـد لها أن عافية * هذه ا

ستكون سيئة ووخيمة عليها .
لــقــد تــخــلـصـت روســيـا اآلن مـن األوهـام
ـة الـتى كـانت حتـلم بـهـا والتى الـبـلـقـانيـة الـقـد

* الصحيح = عاقبة.
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اشغلتها زمـناً طويالً عن مطامعها احلالية حتى
جرى ما جرى فـأخذت تسـعى اآلن فى إيجاد
قـطـعـة من أوربـا لـتـسـتـولى عـلـيـهـا عوضـاً عن
الـبـلدان الـتى كـانت حتـلم بـهـا والـتى اسـتولت

عليها اآلن دول البلقان .
على أن روسيا نفسها ُتنكر كل ما ذُكر عن
مـطامعهـا لكنهـا ستفتح بـاباً للعـمل عما قريب
وجتـنى مـنه مــنـافع شئ كـمـا أنـهـا سـتـجـنى مـنه
أضــراراً ومـشــاكل وعــراقـيـل من الـنــمــسـا من
أجل مــصـاحلـهــا الـدولـيــة وسـيـكــون ذلك بـهـا
ثابة درس تتعلمه فلتستعد للمستقبل ا هـ

ذكورة عن هذا ملخـص ما جاء فى اجمللة ا
مطامع روسيا وغيرها فى بالدنا فقد آن لنا أن
نتـحد جميعاً ونـتالفى هذه األخطار التى تضر
صاحلنـا عموماً نـحن العثمانـي دون تميز أو
استـثـناء ألن اخلـطـر سيُـحـيط بنـا إذا لم نـتالفاه
ونــــســـعى وراء انـــقـــاذ هـــذا الــــوطن من كـــيـــد
األعـداء فـقد كـفانـا تـخاذالً وخـمـوالً وتقـاعداً
وتـــــكــــاسالً وحتـــــزبــــاً وفى هـــــذا بالغ لــــقــــوم

يعقلون.
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مـادة ٩٩ : مـديـر قـلم احملـاسـبـة فى الـوالية
ـيــزانـيـة اخلـصــوصـيــة مـلــزم بـتــقـد جــداول ا
الـتـقـريـبـيـة لــلـسـنـة الالحـقـة وجـداول مـيـزانـيـة
ــرفـوعــة من قـبل الــسـنــة الــسـابــقـة اخلــتـامــيـة ا
مأمورى اللجان اخملـتلفة مع مقارنتها باجلدول
الــذى يُــقـدم مـن إدارة مـحــاســبــة الــواليـة إلى
مـقـام الـواليـة قــبل اجـتـمـاع اجملـلس الـعـمـومى

بشهر ونصف .
مـادة ١٠٠: مــديـر قـلـم احملـاسـبــة بـالـواليـة
اخلـصــوصـيــة مــسـئــول عن جـمــيع مــعـامالت
احلـســابـات اخلــصـوصـيــة وحتـصــيل الـواردات
ـتعـلـقـة بـالـواليـة وفـحـصـهـا  وعن مـطـابـقة ا
يـزانية ـصروفـات التى يـأمر الـوالى بصـرفهـا  ا

الوالية .
مـادة ١٠١ : قبض وتأديـة واردات الوالية
اخلــصـوصـيـة مـع اخـتـصـاصــات بـنك الـزراعـة
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واخلـــزانـــة فى احملـالت الــتـى ال يــوجـــد فـــيـــهــا
مصارف زراعـة وسندات الصرف واحلواالت
يجب أن يـكـون علـيهـا إمـضاء الـوالى  وهذا
الــتـوقـيع «يـجـب صـرفـهـا» من قــبل مـديـر قـلم

محاسبة الوالية اخلصوصية .
مـاذة ١٠٢ : نصب وعزل جـميع مأمورى
كـلفـ بوظائف الـوالية اخلصـوصية الـوالية ا
مـن اخـتــصــاصـات الــوالى مــا عـدا مــديــر قـلم
مـحـاسـبـة الـواليـة اخلـصـوصـيـة الـذى يـلـزم أن
يكون من أرباب االختصاص  فينهى الوالى
ــالــيــة وهــذه تـنــتــخــبه من بــذلك إلى نــظــارة ا

الية . مأمورى ا
v½U¦ « qBH «
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مـادة ١٠٣ : يـوجـد فى كل واليـة مـجلس
ـذكـور ويُـنـتـخـب أعـضـاء اجملـلس ا عـمـومى 
من األقضية فـكل قضاء يـبلغ نفوسه ١٢٥٠٠
أو أكــثــر يــحق له انــتــخــاب عــضــو عـلـى هـذه

الصورة .
مـن ١٢٥٠٠ إلــى ١٨٧٥٠ واحــــــــــــد وفـى
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٣١٢٥٠ اثـــــــنــــــ وفى ٣٧٥٠٠ ثـالثــــــة وفى
٥٠٠٠٠ أربـــعــــة أعــــضـــاء ومــــا زاد عن ذلك
تـقدمـة  أما يُـراعى فيه الـزيادة عـلى النـسبـة ا
األقضـيـة التى يـبـلغ نفـوسـها أقل من ١٢٥٠٠
فــيــحق لــهــا انــتــخـاب عــضــو عــلى كـل حـال
والــــوالى مُـــلـــزم بـــإجــــراء انـــتـــخـــاب اجملـــلس

عيَّن . العمومى فى الوقت ا
مـــادة ١٠٤ : يُـــنـــتـــخب أعـــضـــاء اجملـــلس
نـتـخبـ الـثانـويـ الذين الـعـمومى بـواسـطـة ا
بعوث األخير وبواسطة الهيئة التى ينتخبون ا
تـتشكل من اجـتمـاع مجلس الـبلديـة فى مركز
نتخبـ الثانوي القضاء مـعاً  وتتم وظيفـة ا

ــنـتــخـبـون ـبـعــوثـ إذا ا بــتـجــديـد انــتـخــاب ا
الـثـانــويـون اجلُـدد يــقـومـون مــقـامــهم ويُـعـطى
العـضو الـذى يـكسب األكـثريـة فى االنتـخاب
الـــذى يــجـــرى فـى حـــضــرة مـــجـــلس اإلدارة

مضبطة بذلك .
مادة ١٠٥ : ال يـشـترط أن يـكـون انتـخاب

أعضـاء اجمللس الـعمـومى من أهالى الـقضاء 
بـل يــجـوز انــتــخــابه مـن أهــالى الــواليــة كــافـة
ويجب على العضو الذى يحق له بأن يُنتخب
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للمـجلس العـمومى أن يـكون مسـتوفيـاً جميع
الشرائط التى يصح معها أن يكون مبعوثاً .

مادة ١٠٦ : أن ال ينتخب لعضوية اجمللس
أحد من اآلتى بيانهم :

ــوجــودون فى اخلــدمــة الــعــســكــريـة «١» ا
فعالً.

بعوثون . «٢» األعيان وا
«٣» عموم احلكام وجميع مأمورى الدولة

والوالية .
ـلــتــزم الـذى يــكـون مــتـعــهـداً بــأمـور «٤» ا
ــتـعــهـد عــائـدة لــلــواليـة فى داخـل الـواليــة وا

قاول . وا
مـادة ١٠٧ : الـوالية الـتـى تـنتـخـب عـضواً
فى أقضيـة مختلفـة ملزمة بـترجيح أحدهم فى
مـدة ثمـانـية أيـام وإذا تأخـرت يعـتمـد العـضو

الذى حاز األكثرية .
مـــادة ١٠٨ : يُـــنـــتــــخب أعـــضـــاء اجملـــلس
الـــعـــمــــومى ألربع ســـنــــوات ويـــجـــوز إعـــادة

انتخاب الذين أكملوا مدتهم .
مادة ١٠٩ : يـتجرد من صفـة العضوية من
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يـسـتـعــفى والـذى يُـحـكـم بـجـنـايــة عـلـيه تـخل
بـالـشــرف أو الـكـرامــة أو الـذين يـتــغـيـبـون عن
حضـور اجللسـات بال عذر شـرعى نصف مدة

االجتماع .
ـستـعفى مـادة ١١٠ : يقـوم مـقام الـعضـو ا
وت أو الذى يـنقل مـن مركز إقـامته أو الـذى 
ـدة  أو الـذين إلى واليــة أخـرى قـبل إتـمـام ا
يـعـدون سـاقـطـ من الـعـضـويـة الـعـضـو الذى
نتخب يكون حائزاً أكـثرية اآلراء فى القضاء ا
منه الـعضـو األول وتكـون مدة هـذا العـضو ما
ـع وإذا وجد تساوٍ فى آراء بقى من الوقت ا

القرعة يعتمد الناجح .
مادة ١١١ : يـجتمع اجملـلس العـمومى مرة
فى الـســنــة  ويُـعــيَّن أعـضــاء االجــتـمــاع قـبل
ـيزانـيـة اجلديـدة . وبـعد الـقرار حلـول مـيعـاد ا
على ذلك من اجمللس حتيـر نظارة الداخـلية أية

أمل االجتماع األول فيعينه الوالى .
مـــادة ١١٢ : أمــد مـــدة اجــتـــمـــاع اجملــلس
الـعمومـى أربعـون يوماً وإذا رأى اجملـلس عدم
ـذاكـرة يُــقـرر أعـضـاء وجــود شـغل يـســتـحق ا

دة . اجمللس قبل انتهاء ا
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مــــادة ١١٣ : يـــحـق لـــلــــوالى زيــــادة مـــدة
ـدة اجــتــمــاع اجملــلس الــعــمــومى إذا انــتــهـت ا
ذاكرة عـينة وبـقيت بعض مـواد مهمـة حتت ا ا
وعـنـدئـذ يجـبـر الـوالى نـظارة الـداخـلـيـة بذلك

ويعلمها األسباب التى دعت لهذا .
مـادة ١١٤ : الدولـة أو الـواليـة تعـيـ مدة
االجـــتـــمـــاع ودعــوة ســـائـــر أعـــضـــاء اجملـــلس
واد الجتـماع فـوق العـادة ويخـبر األعـضاء بـا
الـتى يُـراد النـظر فـيـها فى هـذا االجـتمـاع الذى
ـكن ــكــتــوب خــصـوصـى وال  فــوق الــعـادة 
ـذاكـرة فـى أمـور خـارجــة عن الـتـى اقـتـضت ا

االجتماع .
مــادة ١١٥ : يـحق لــثـلـثى أعــضـاء اجملـلس
العمومى تقد الئحة إلى الوالى يطلبون فيها
عـقـد اجملــلس بـصـوة فــوق الـعـادة ويُــبـيـنـون له
وجبـة لذلك وهـنالك يُخـبر الوالى األسبـاب ا
نـظارة الـداخلـية بـاحلقـيقـية مع بـيان مالحـظاته

اخلصوصية .
البقية تأتى 
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مادة ١١٦ ــ يُعطى لعضو اجمللس العمومى
مــخـــصـــصـــات عن كل يـــوم مـن األيــام الـــتى
يحضرها خـمسون غرشاً  ويُـعطى له نفقات
طريق «خـرجـراه» باعـتبـار راتـبه ألف وخمس

مئة غرش * شهرياً .
مـــادة ١١٧ ــ إن الــــوالى يــــفـــتـــتـح اجملـــلس
عـيَّن  ويُعلـن ختام مدته العمـومى فى وقته ا

فى انتهاء مدة االجتماع .
مــــــادة ١١٨ ــ يـــــتــــــرأس الـــــوالـى اجملـــــلس
العـمومى  وفى أول اجتـماع من اجتـماعات
اجمللس الـعمـومى يـنتـخب األعضـاء من بيـنهم
طـلقـة رئيسـاً ثانـياً وكـاتبـ وتُعـتبر باألكـثريـة ا
مــدة الــرئــيس الــثــانى والــكــاتــبــ إلـى ابــتـداء

االجتماع الثانى العادى .
فــــإذا لـم يــــتــــمــــكن الــــوالـى من حــــضــــور
االجتماع  فإن الـرئيس الثانى يترأس اجللسة

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ q¹dÐ√ ≤≤ ¡UŁö¦ « ¨ π∞¥ œbŽ

* الصحيح : قرش.
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ويقوم باخلـدمة التحـريرية للمـجلس العمومى
قلم أجنمن الوالية .

مـادة ١١٩ ــ إن أمر إدارة اجمللس الـعمومى
وضـبـطه عــائـد لـلـرئــيس فـقط  وجتـرى إدارة
ـذاكرات وأمـر الـضبط عـلى مقـتضى نـظامه با

اخلصوصى .
مـادة ١٢٠ ــ إذا لم يـحـضر أعـضـاء اجمللس
الــعـــمــومـى فى الــواليـــة بـــزيــادة واحـــد عــلى
ـــرتب  فـال يـــســوغ الـــنـــصف عن عـــددهم ا
ــذاكـــرة. أمــا مـــقـــررات اجملــلس االبــتـــداء بـــا
ـطلقة من الـعمومى  فـإنها تـؤخذ باألكـثرية ا
ـوجـودة  فـإذا لـم حتـصل أكـثـريـة األعــضـاء ا
ـذاكرة سـائل فـتؤجل ا مـطـلقـة بشـأن احـدى ا
ـســئـلـة * إلى الــيـوم الـتــالى  فـإذا لم بـتــلك ا

حتـصل أكـثـريـة مــطـلـقـة بـخــصـوصـهـا أيـضـاً 
فـيُــنـظـر حـيـنــئـذ إلى األكـثـريـة الــنـسـبـيـة  وإذا
تــســـاوت اآلراء فــيـــرجح الـــطــرف الـــذى فــيه

الرئيس .
مـــادة ١٢١ ــ إن كـل عـــضــــو من أعــــضـــاء
اجملــلس الـعــمــومى مـجــبـور عــلى إعــطـاء رأيه
بــذاتـه . ومن الـــضـــرورى إعـــطــاء الـــرأى فى

سألة. * الصحيح : ا
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ــيــزانـــيــة بــتـــعــيــ األســـمــاء . أمــا مــذاكـــرة ا
االنــتــخــابــات الـتـى تــقع فى مــجــلس الــواليـة
الــعـمــومى وكــذلك الــتى تُـعــدل  فـإن اآلراء

تستحصل فيها بطريقة الرأى اخلفى .
مــــادة ١٢٢ ــ تُــــنـــــشــــر وتُــــعــــلـن خالصــــة
مـــذاكـــرات اجملـــلـس الـــعـــمـــومـى فى جـــريـــدة

الوالية.
ـواد الـتى يـتـذاكـر بـهـا فى مـادة ١٢٣ ــ إن ا
اجملـلس الـعـمـومى تُــرسل إلى اجملـلس من قـبل
الـــوالى .ولـــكل عـــضــو من أعـــضـــاء اجملــلس
الـعـمـومى الـصالحـيـة بـأن يُـقـدم تـكـلـيـفاً بـكل
ـــواد الــــتى تُـــحــــسب من جــــمـــلـــة مــــادة من ا
الـــوظــائف الـــعــائــدة لـــلــواليــة فـــإذا قــبل هــذا
ـطلقة من اجمللس فيدخل التـكليف باألكثرية ا

ذاكرات «الروزنامة» . فى يومية ا
نوع قـطعياً مادة ١٢٤ ــ اجمللس الـعمومـى 
ومن إظـهار ـذاكـرة بـاألمور الـسـيـاسـيـة  من ا

التمنيات أيضاً بشأنها .
مـــــادة ١٢٥ ــ إذا وجـــــد الـــــوالـى لـــــزومـــــاً
كنه تأخـير مذاكرات اجمللس صحيحاً  فـإنه 
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الـعمـومى أسبوعـاً واحداً عـلى شرط أن يُـخبر
بـــذلك نــظــارة الــداخـــلــيــة حــاالً . وإذا وجــد
الوالى لزوماً قطـعياً ومبرمـاً لفسخ اجمللس فإنه
ـوجبـة ويسـتأذن عن ذلك من يُـب األسـباب ا
نظـارة الداخلية. وعلـيه أن يُطبق أعماله على
حـسب اجلواب الـذى يرد إلـيه مبـنيـاً على قرار

مجلس الوكالء.
فــــإذا تـــقـــرر فـــسخ اجملـــلـس  فـــإنه يـــجب
عـرض قرار الـفـسخ عـلى احلضـرة الـسـلطـانـية
لصدور اإلرادة السـنية به .و عـلى هذا  فإنه
يـبـتـد بتـجـديد االنـتـخـابات عـلى أن يـجـتمع

اجمللس فى خالل ثالثة أشهر .
مــادة ١٢٦ : إذا فــسخ اجملــلس الــعــمــومى
يزانية  فـإن ميزانية السنة قبل تـصديقه على ا
ــاضـيـة تـبـقى مـرعـيــة إلى أن يـجـتـمع اجملـلس ا
ــيــزانــيـة الــعــمــومى ويــوافق ويُــصــدق عــلـى ا

اجلديدة .
مـادة ١٢٧ : إن مـجلس الـواليـة العـمومى
ع نوع قـطعياً من االجـتماع فى غيـر وقته ا

وفى غـيـر الـدائـرة اخملـصـصـة له . وإذا اجـتـمع
على هذا الوجه واتـخذ قرارات بشىء  فإنها
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تُــحــسـب كــأن لم تــكن . وإن الــوالى يــتــخــذ
حــاالً الــتـــدابــيـــر الالزمــة لـــتــفــريـق مــثل هــذه
االجتماعـات التى تقع عـلى هذا الوجه عقب

حصولها .
مــــادة ١٢٨ : لــــدى ابــــتــــداء االجــــتــــمـــاع
السـنوى للمجلس الـعمومى فى كل عام يتلى
عـليه ورقـة اإليـضاح الـتى يُـرسلـهـا الوالى إلى
اجملـلس العـمـومى مبـينـاً فـيهـا إجراآته*  بتـنفـيذ
ــقـــررات الــتى وضــعــهــا اجملـــلس فى الــســنــة ا
ـاضــيــة والــتى يُـرسـل عـنــهــا صـورة لــنــظـارة ا

الداخلية أيضاً .
ويُـتلى عـلى اجمللس أيـضاً ورقـة اآلراء التى
وضـعهـا أجنـمن الـوالية بـهـذا الـشأن وتـبـتدىء
ــذاكـرة  فـإذا لـم تُـحــرر اإليـضـاحــات الـتى ا
قـدمــهــا الـوالى بــشــأن اإلجـراآت* *  أكــثــريـة
ذاكرات الثلث فى اجملـلس العمومى فـتُحرر ا
التى حصلت عيناً فى ورقة ضبط وتُرسل إلى

نظارة الداخلية .
مــادة ١٢٩ : إن اجملــلس الــعــمــومى يُــدقق

* الصحيح : إجراءاته .
* * الصحيح : اإلجراءات .
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ـيزانية اخلصـوصية للوالية مادة فمادة الئحة ا
ـيـزانـيـة فصالً ـربـوطة بـا ويـنـظـر فى اجلـداول ا
فـصالَ  وبـعـد أن يُـعدل مـايـراه الزم الـتـعديل

فيها يُصدق عليها .
إن رؤســــــاء شُـــــعـب اإلدارة فـى الـــــواليـــــة
يــحـضـرون مــذكـرات اجملــلس الـعـمــومى الـتى
تدور فى مـسائل خـدمات الـوالية اخلصـوصية
العائد أمرهـا لدوائرهم ويحضرون أيضاً لدى
ـذاكــرة فى مـيــزانـيـة دوائــرهم ويـعــطـون عن ا

ذلك اإليضاحات الالزمة .
مــادة ١٣٠ : إن اجملــلس الــعــمــومى يُــعــ

ــنـضـمـة الــعـاديـة وغـيـر مـقـاديــر الـكـسـورات ا
عينة عطـاة وا سـاعدة ا العـادية على النـسبة وا

وجب قانون مخصوص .
كن لـلـمجـلس العـمومى أن مـادة ١٣١ : 
يُقـرر عقـد قرض يُـصرف عـلى األمور الـنافـعة
ـعارف وعلى االحـتـيـاجات الـصـحـية وعـلى ا

بينة آتياً . على مقتضى الشروط ا
الـــقـــروض الــــتى ال يـــتـــجــــاوز مـــقـــدارهـــا
ـسـطرة فى الـعمـومى ثـلث الواردات الـعـادية ا
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مــيـزانــيـة الـواليــة تُـعــقـد بــطـلب الــوالى وقـرار
اجمللس العمومى .

أما الـقـروض الـتى يُـقـرر اجملـلس الـعـمومى
لــزوم عـقــدهــا وتــكــون أكــثــر من هــذا الــقـدر
ويـكــون مـجـمـوعـهــا يُـعـادل واردات سـنـة من
درجة فى ميزانية الوالية الواردات العاديـة ا
فإنه يـجب أن تقترن بـإرادة سنية . أما إذا كان
قــــرض واحــــد أو قــــروض مــــتــــعــــددة يــــزيـــد
مــجــمــوعــهــا عـن مــقــدار الــواردات الــعــاديــة
لــلـواليــة عن ســنـة  فــإنه يـجب اســتـحــصـال

ادة قانونية . اإلذن عنها 
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نـقـلت جـريـدة روسـيـا عن جـريـدة «بـرلـيـنر
قالة اآلتية : ناجبالت» ا

مـنــذ خـمـســ سـنــة إلى الـيــوم كـان تـاريخ
الدولـة العـثمـانيـة عـبارة عن سـلسـلة مـشاغب
وقالقل ال نـهايـة لهـا  ولم تسـتطع فى خالل
ــدة االلـتــفـات إلى شــؤونـهــا الـداخــلـيـة هـذه ا
وإجراء اإلصالحات فى واليـاتها على طريقة
ـــذاهب تُـــرضـى رعـــايـــاهـــا اخملــــتـــلـــفــــ فى ا
واألجـنــاس  وذلك بــسـبب مــا كــانت تـدسَّه
دول أوربا ألغـراض فى نفـسهـا من الدسائس

سيحي . ب الرعايا ا
فـليـذكر القـارىء مذابح أرمـينـيا فى أوقات
مـتـفـاوتـة  ولـيــبـحث عن سـبـبـهـا فـتـتـجـلى له
احلقـيقـة جتـلى الشـمس فى رابعـة النـهار . كل
مـنَّا يـعـلـم أن األرمن حـاولـوا مراراً شـق عـصا
الـــطـــاعـــة عـــلى الـــدولــــة لـــلـــحـــصـــول عـــلى
االســتـقالل * فــكــانت الــدولــة تــضـطــر إلى
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* لم يطلب األرمن استقالالً أو حكماً ذاتياً  وكل ما طالبوا به «إصالحات»  أقرتها معاهدة برل ١٨٧٨ .
بـيد أن البـاب العالى رفض تـفعيل هـذه اإلصالحات . ولذا  ثـار األرمن ضد البـاب العالى وقـابلت الـسلطات
الحقات التى بلغت ذروتها فى مذابح ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ . طالب األرمنية بالقمع واالضطهادات وا العثمانية ا
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تأديبهم بالقوة  فيخلدون إلى السكينة ردحاً
من الــزمــان ثم يــسـمـع هـؤالء األرمـن صـوت
ـان اإلنـكـلـيـزى غالدسـتــون صـارخـاً فى الـبــر
ومـوجهاً عـبارات التهـديد والوعـيد للـحكومة
ـسـلـمـ الـعـثـمـانـيـة وطـالـبـاً مـحق اإلسالم وا

ومُــحــرضـاً الــدولــة اإلنـكــلــيـزيــة عــلى األخـذ
بـــنــــاصــــر األرمن وجتــــريـــدهـم من حتت نــــيـــر
األتراك فتصب كـلماته هذه زيـتاً فى مصباح
الــثـورة األرمـيــنـيــة  فـتـشــتـعل بــقـوة عـظــيـمـة
ويهب األرمـن مطـالبـ باالسـتـقالل  فتـقوم

الدولة العلية تُرسل جنودها لتأديبهم .
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األســتــانــة ــ أرسل بــوغــوص بــاشــا نــوبـار
تـلغـرافـاً ذا أهـمـيـة كـبـيـرة إلى بـطـريرك األرمن
سـألة األرمـنيـة  ومعـلوم أن اجلـمعـيات عن ا
األرمـنـيـة أوفـدت بـوغــوص بـاشـا إلى لـونـدرا
ليـكـون نـائبـاً مـفـوضـاً عنـهـا لـيُراقـب عن كثب
ـسـألـة األرمــنـيـة فى مـؤتـمـر الـسـفـراء . سـيـر ا
وهــذا نص الــتـلــغــراف الــذى دوى فى أركـان
األســتـانــة  واهـتـمـت له دوائـرهـا الــسـيــاسـيـة

وصحفها اخملتلفة .
«قــال الـبــاشــا : إنه اجــتـمع الــســيـر إدوارد
غراى وحـقى باشا  فسأله الـوزير اإلنكليزى
ـاذا ال تُـبادر الـدولة الـعـليـة إلى إجراء قائالً : 
اإلصالحات الفـعلية فـى واليات األناضول
وأشــار الــســيــر إدوار غــراى إلى أن الــثــورات
واالضــــطــــرابــــات الــــقـــائــــمــــة اآلن فى تــــلك
الواليات بـ شعوبهـا اخملتلـفى األجناس البد
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من أن تؤثـر تأثيراً شديداً وتُهـدد تركيا بأخطار
داخـــلــيــة وخــارجـــيــة وجــر عــلــيـــهــا مــشــاكل
ومشـاغب تستـطيع إزالتـها بشـروعها حاالً فى

اإلصالحات .
فأجاب حقى باشا الوزير بقوله : إن تركيا
مـــســــتـــعـــدة إلجــــراء اإلصالحـــات الــــتى هى
نـشودة اآلن  ولكنها تطلب ضمانة ضالتها ا
فـعـلـيــة عـلى سالمـة كــيـانـهـا ــ تــطـلب الـدولـة
ضمانة دولـية  ولو إلى أجل مـحدود تضمن

لـهـا بـأنه ال يـهـاجم بالدهـا أحـد من اخلـارج 
ولو كانت أوربا تضـمن لتركيا سالمة كيانها
فــإنــهــا تُــبــادر إلى إجــراء اإلصالحــات طــبــقـاً
ـطالب السـكان اخملتـلفى األجنـاس  ولتنـفيذ
ـســألـة تـطـلب هـذه اإلصالحــات وحل هـذه ا
الدولة ضـمانة من دول أوروبا ولو إلى ثالث

عاماً .
وعـلى إثـر هـذا احلـديث الـهـام  اسـتـدعى
حـقـى بـاشـا وتـوفــيق بـاشـا الــسـفـيـر الــعـثـمـانى
بوغوص باشا نـوبار إلى دار السفارة العثمانية
حـيث أكـد له بـأنهـمـا سـيـبذالن وسـعـهـما حلل
سـألة األرمـنـية حالً يُـوافق رغـبات األرمن ا
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وكـرر القـول بأن الـدولة الـعليـة تعـمل جـهدها
اآلن لتـحـسـ حـالـة األرمن  وطـالـبـاً إليه أن
يصـدق هذه الدفعة تـلك الوعود الصادرة عن
إخـالص وصـــــدق  ورجــــــواه أال يــــــطــــــلب
ـسـألـة األرمـنـيـة  بل مـســاعـدة أجـنـبـيـة حلل ا
يــعــتــمــد عــلى الــدولــة الــعــلــيــة الــتى ســتــقـوم

بواجباتها خير قيام.
وعـرضـوا عـلى الـباشـا تـألـيف جلـنـة تـتألف
من ثالثـــة من اإلنــكـــلــيــز وثـالثــة من األتــراك
وثالثــة من األرمـن  والــدولــة تُـــفــوض لــهم
األمــــــــر فـى إجــــــــراء اإلصـالحــــــــات بــــــــدون

معارضتهم فى شىء .
وقال بوغوص باشا فى ختام تلغرافه : إن
سألة مؤتمر السـفراء سيشرع حاالً فى درس ا

األرمنية وحلها بعد توقيع معاهدة الصلح .
WOMÞu « WOM —_« WOFL'«

األســـتــانــة ــ اجـــتــمع فـى كــنــيـــســة األرمن
الـواقعـة فى غـلطـة جـمهـور عـظيم من األرمن
ال يُــحـصى عــدده  وحــضــر هـذا االجــتــمـاع
ــا الــتــأم عــقــد ســفــيــرا روســيـــا وفــرنــســا . و
احلــاضـــرين أعــلـن بــطــريــرك األرمـن الــســابق
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أورمـانيان انـعقـاد اجلمـعية الـوطنـية األرمـنية 
وإذ ذاك قُــفــلت أبــواب الــكـنــيــســة  وأخـذوا
يـــتــداولـــون فى احلـــالــة احلـــاضــرة ومـــا يــجب
سـألة األرمنية  وقد اتخـاذه من الطرق حلل ا
انـعـقـدت هـذه اجلـلسـة حتت رئـاسـة الـبـطـريرك
كاريان  ثم وقف رئـيس مجـلس البطـريركية
ـدنى وخـطب خـطـبـة طـويـلـة جـداً ذكـر فـيـهـا ا
تـــعـــاســـة األرمن ومـــا يُـــقـــاســـونه مـن الـــفـــقــر
ـسـاعى الـتى واالضـطـهـاد  وقـال : إن كـل ا
بـذلــهـا الـبــاب الـعـالـى لم تـأتِ بـأقـل فـائـدة ثم
ــسـتـقـيل احــتج بـشـدة عــلى وزيـر الـداخــلـيـة ا
احلــــاج عـــادل بك ألنه رفـض مـــقـــابـــلـــة وفـــد
اجلــمـعــيــة األرمـنــيـة  وقــال إنه بـهــذا الـرفض

أهان األمة األرمنية برمتها .
ثم نــهض الــبـطــريــرك كــاريــان وقـال : إنه
ـلى غيـر قـادرين على يـرى نفـسه مع اجملـلس ا
عـمل شىء  ولـذلك فـإنه يـرفع اسـتـقالـته مع
جــمـيع أعــضــاء اجملـلـس . ثم خـطـب خُـطــبـاء
ــوضـوع وطـلــبـوا بـإحلـاح كـثـيــرون فى نـفس ا
استـعـمـال الـوسـائل الـفـعـالـة لرفـع الضـيم عن

كاهل األرمن .
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ثم نــهـض آرام حــاجلـــيــان أفـــنــدى شـــقــيق
عروف وقـال : إذا كان البـاب العالى الوزيـر ا
ال يُــقـدر أو ال يُــريـد مــسـاعـدتــنـا  فــالـواجب
ن يـقـدر  ثم يـقـضى عـلـيـنـا أن نـطـلب ذلك 

قرأوا تلغراف بوغوص باشا نوبار .
وقـــرر احلـــاضـــرون إرســـال تـــلــغـــراف إلى
بوغـوص باشا مـآله أن البطـركية ال تُـريد حتى
هذه الساعة قـطع عالقاتها مـع الباب العالى
وأنـهـا ترجـوه أن يوالى الـسـعى لتـحـس حـالة
األرمن من أى طـريق وأخـيراً قـررت اجلـمـعـية

القرار اآلتى :
بناءً على اشتداد الضيم * على األرمن فى
الواليات العثمانية  فإن اجلمعية ترفض اآلن
لى قبول اسـتقالة الـبطريرك وأعـضاء اجمللس ا
حـتى ال تزداد احلـالة حـرجاً  وإنـهم يعـهدون
ساعدة من كل إلى البطريرك واجمللس طلب ا
مــكـان يــتـوقـع مـنه تــخـفــيف مــصـائب األرمن

وحتس حالتهم .
ـضطـهدين ثم قـرأ أحد احلـاضرين أسـماء ا
ـقتـولـ والذيـن نُهـبت بـيوتـهم ومـخـازنهم وا

* الضيم = الظلم.
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من األرمن فى الواليات العثمانية  ثم قرروا
عقد اجتماعات متوالية لهذا الغرض .

fOK²ÐË dJÐ —U¹œ v

األسـتـانـة ــ وردت تـلغـرافـات عـديـدة على
بطريركيـة األرمن تُفيد أن األكـراد يضطهدون
األرمن بـجــمــيع طـرق الــعـنـف ويـعــامـلــونـهم
مــــعـــامـــلـــة قـــاســـيــــة الحتـــتـــمل  وأن األرمن
يتوقعون حـدوث مذابح شديدة  ويـلتمسون

ساعدة . النجدة وا
انـيا مـحمود وعـلى إثر ذلك  زار سـفيـر أ
شـــوكت بـــاشـــا الــصـــدر األعـــظم  وقـــال له
الواجب يـقضى عـلى الدولـة العـليـة أن تصدر
شـددة إلى والية أرميـنيا وكـردستان أوامرهـا ا
ليتخذوا االحتياطات ويؤمنوا األرمن  وقال
إنـه يـعــلـم بـأنـه إذا وقــعت أقل مــذابح فى بالد
األرمن ; فــإن روســيــا مـســتــعــدة الحــتاللــهـا
احـــتالالً عــســكــريــاً . وفـى مــثل هــذه احلــالــة
انيا إلى احملافظة على مصاحلها  وال تضطر أ
يـتــأتى لـهـا ذلـك إال إذا احـتـلت اجلــهـات الـتى
جتــتــازهـــا ســكــة حـــديــد األنـــاضــول احــتالالً

عسكرياً.
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وضـعت الـوزارة احلـاضـرة لـعـهـدهـا األول
قـانـونـاً إلدارة الـواليـات مـنـذ سـنـة ونـيف وقـد
نُشـر هـذا الـقانـون فى حـيـنه. بيـد أن الـظروف
لم تُـمـكن الـوزارة إذ ذاك تـنـفـيـذه حـيث تـبـدل
بـالـوزارة الـسـابـقـة الـتى أرادت أن تـسـيـر عـلى
خطته فمهدت إلى الواليات أن جتمع اجملالس
الـعــمــومــيــة وتــطــلـب مــنـهــا تــهــيــئــة الــلــوائح
ــوافــقــة ألجـل عــرضــهــا عــلى اإلصـالحــيــة ا
مجـلس النـواب عند افـتتـاحه ولم تقل فى أمر
من أوامرهـا بأنـها سـتنـفذ الـلوائح اإلصالحـية
من نفسهـا كما يزعُم بعضهم اآلن ألن ذلك
من صـالحـيـة اجملـلس الـنــيـابى فى احلـكـومـات

الدستورية .
وإلـــيك تـــعـــريب األمـــر الـــوارد مـن مـــقــام
الـصـدارة الـعظـمى فى ذاك الـعـهـد إلى الـوالية
بــتـــاريخ ١٢ تــشـــرين ثــانى * ســـنــة ٣٢٨ رقم

.٦١٣
قرأنـا حتريراتكم البـهية فى مجلس الوكالء
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وال ريب أن الـــــدولـــــة مـــــتــــذرعـــــة بـــــإصالح
الـواليـات الـعـثـمـانـيـة ومن الـطـبـيـعى أن تـتـخذ
قررات اإلصالحـية العائـدة لواليتـكم البهيه ا
أيـضـاً فــلـذاك يـنـبــغى جـمع اجملـلـس الـعـمـومى
ـــذاكــــرات الالزمــــة لإلصـالحـــات وإجــــراء ا
واستـحضـار اللـوائح القـانونـية والـنظـاميـة منذ
ـبــعـوثـان يــصـيـر اآلن حـتى إذا فــتح مـجــلس ا
ــبــعــوثـون ــذاكــرة بــذلك ويــســرد ا بــالــطــبع ا
احملـليون مـطالعـاتهم اخملصـوصة باالحـتياجات
احمللـية احلقـيقـية فـينـبغى أن تـطمـئنـوا األهل

حـتى يــجــتـمع اجملــلس ويــحـصل مــا ذكـر وأن
تـتـذرعـوا بـجـمـيع الـتدابـيـر الـفـعـالـة اآليـلة إلى

تأييد األمن والراحة .
الـصـدر األعــظم مـحــمـد كــامل بن صـالح
فـيــتـضح من هــذا األمـر الــصـريح الــذى يـكـاد
يـلمس بالـيد أن الـوزارة السـابقـة علـقت تنـفيذ
الـلــوائح اإلصالحــيــةعــلى اجـتــمــاع مــجـلس
الــنــواب كـمــا فــعــلت الــوزارة احلــاضـرة الــتى
زادت عــلى تــلك بـأن نــفـذت بــالـفــعل قـســمـاً
مــهــمـــاً من اإلصالحــات وقـــانــون الــواليــات

وقت أعدل شاهد على ذلك . ا
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فـهل بـعـد هـذا يُـصـدق أن الـوزارة الـسـابـقة
قـررت مـنح الالمـركـزية لـلـواليـات الـعـثـمـانـية
ـتبجحون ? سبـحانك هذا بهتان كما يتبجح ا

عظيم .
يـقول كـامل باشـا الصـدر السـابق أن حركة
بـيـروت اإلصـالحـيـة سـتـنـجح وقـد اثـنى عـلى
الــبـيــروتـيـ الــذين يـعــمـلـون لــصـالح بالدهم

وحكومتهم .
ــا قـــاله بــاألمس فـــنــحـن ال نُــبـــدى رأيــنـــا 
ويـقـوله الـيـوم بل نـدع ذلك لـآلراء الـعـمـومـيـة
فهـى حتكم علـيه أوله وباعـتقـادى أنه لو عاد
ا كامل بـاشا إلـيالـصدارة مـرة أخرى لـتنـصل 
يـقـوله اآلن ولكـذبه رسـمـياً وفى هـذا بـرهان
كـاف عـلى وطـنـيـته وعـثـمـانيـتـه وحبـه لصـالح

األمة .
فال تــكــذبــوا عـلـى الــله والــنــاس أن كـنــتم
وضوع بفرصة ا عدنا إلى هذا ا مصلح ور

أخرى إذا اقتضى احلال .
عتدى ? من ا

عـلـى إثـر احلــركـة اإلصالحــيـة الــعـثــمـانــيـة
جـرى بـيـنـنا وبـ بـعـض أربـاب الصـحـافـة فى
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بيروت بحث فيـها وأخذ كل منا يُـب اجتهاده
ــــا عـــجــــزوا عن دفع ورأيـه بـــكـل احـــتــــرام و
الـبــرهـان بــالــبـرهــان فـزع بــعـضــهم إلى هــجـر
القـول فخاطبـناهم بلسـانهم ليفـهموا فلم يرق
ـا اسـتـفـحل األمر ذلك فى عـيـون الـعقالء و
فـتى إصالح ذات الـبـ فدعـانا رأى فـضيـلـة ا
ولفـيفاً من الـوجهاء واألعـيان إلى منـزله وبعد
العـتـاب وصفـاء الـقـلوب تـصـافحـنـا مصـافـحة
اإلخوان ومضى كل محتفظاً برأيه على شرط
احــتـرام رأى مـخـالـفه ولـم يـهـتم إن ظـهـرت
ــظـهـر الـعـداء مـسـتـخـدمـة قـلم ذلك احلـقـيـقـة 
قام واسـتشهدنا ا يـناسب ا فـلفل فأجبـناها  ا
الله والناس على افـتراءها ولم تزل ورفـيقاتها
حــتـى اآلن تــطـعـن كــبــد احلــقـيــقــة دون حــفظ
كرامة صاحـب تلك الدعوة ومن حضرها من
العـلمـاء والوجـهاء وسُـراة البـلدة وهـذه أعداد
تــلـك اجلــرائــد شــاهــد عـــدل عــلى صــحــة مــا
نــقــول ولم يــكــتــفــوا بــذلك بل أوعــزوا إلى
معـتمديهم فى دمشق لـتحريض بعض اجلرائد
ؤتمر الهزلية علينا بشهادة أديب حضر ذلك ا
ـــذكـــورة فى دمـــشق وقـــد تـــطــوحـت بــعض ا
ـذكـورة فى دمـشـق وغـيـرهـا فـنـضح اجلـرائـد ا



≤µ≥

ا فيه . إناؤها 
أمـا وقد طـفح الـكيل فـسنـكـيل لهم الـصاغ

أصوغاً والذراء أذرعاً .
إال ال يجهلن أحد علينا.

فنجهل فوق جهل اجلاهلينا
ولى فرس بالعلم للعلم ملجم

ولى فرس باجلهل للجهل مسرج

* الصحيح : قرءوا .
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(مقالة جلالل نورى بك نُشرت
فى مجلة «جهد» باألستانة)
(عرّبها سامى بك العظم من

كُتابنا الفضالء)
ال أعــلم حق الـــعــلم مـــاذا يــكــون
وقع ــ قــانــون الــواليــات ــ اجلــديــد ?
وأظــنــنى مــعـــذوراً إذا كــنت فى ريب
من وجود قـانون يُـدار به مـلكـنا الـيوم
كــمـا أنــنى مــعـذور أيــضــاً إذا كـنت ال
ـــواد الـــتى تُـــنـــفـــد من أدرى مـــا هى ا
ــوجـودة ? .. ومــا يُــتـرك الــقـوانــ ا
مـنــهـا فى زوايـا اإلهـمـال ? .. ألنـنى

لـست وحــدى أجــهل هــذه األمـور 
بل معـلمو اإلدارة أنفسـهم ال يعلمون
شيئاً من ذلك  وناظر الداخلية نفسه
هــو كــغــيــره ال يــدرى أيـضــاً حــتى أن
أعـــضــاء الـــلــجـــان الــذين يـــنــظـــمــون
الــقـوانــ أيـضــاً لـيـســوا واقـفــ عـلى
ــاذا يــا تــرى ? ال تُــنــفــذ هـذه ذلـك . 

 ËdOÐ ¨≤ ‡‡ ± ’ ’ ¨ ±π±≥ u¹U  ±∞ X³ « ¨ ±≥π∂ ‡‡ ± œbŽ
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الـقــوانـ ?!! ولِم كـان األهـالى غـيـر
راضــ عن ذلـك ?? . ومــا الـبــاعث
لــــتــــوالى الــــقالقـل واالضـــطــــرابـــات
الــداخــلــيــة ?? .. ومــا أســبــاب هـذا

الصدع والوهن ? ..
إن الكثيرين لم يروا داعياً إلعمال
الفـكـرة فى هذه الـعلـل السيـما نـظارة
الداخلية  فإنها لم تلتفت لهذا األمر
بـتــةً  وبـهــذا اإلهـمــال لم نُــسـلم من
الـوقـوع فى خـطـيـئـات عـظـيـمـة وعدم
مــراعــاتـنــا إال مــزجــة احملــلــيـة لـم يـزل
يـــجــرنـــا من ورطــة إلـى أخــرى . فال
يخطر لنا أن نُشخص مرضنا اإلدارى
بـنـظـر طــبـيب حـاذق  وال نُــفـكـر فى
تـسـديـد احــتـيـاجــات األهـالى حـسب
طـبـائعـهم وعـاداتـهم وقـابـلـيتـهم ومع
أن سوء سياسـتنا تـصب على رؤسنا*
كل يوم جام البالء لم نتعظ فننظر فى

تقدم ذكرها . أسبابها الروحية ا
ال جـــــرمَ أن عــــدم االطـالع عــــلى
حــقـائق األمـور يُـولــد سـوء الـظـنـون ــ

ـركزية والالمركزية إال نتيجة هذا اجلهل . ناقشات الكثيرة اآلن بشأن ا وما االختالفـات وا

* الصحيح : رءوسنا .
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فلـو أنه عُنى بالنظـر فى قابلية األهالى
ــا بـــقى داعٍ لـــهــذه واحـــتــيـــاجـــاتــهـم 

الفروض واخملالفات .
لــقـانــون الــواليـات الــقــد مــنـافع
ومــضـــار كــثـــيــرة  فـــهــو مـــفــيــد ألن
القـانون الـوحـيد الـذى استـندت عـليه
الـدولـة فى إدارة واليــاتـهـا مــنـذ عـهـد
الـتنـظـيمـات اخليـريـة وهو مـضر ــ ألنه
أُهـــمـل أو زالت مـــيــــزاته فـى مـــحـــال
كثيرة لعدم إمكان تأم رفاه األهالى
ورقيهم به الخـتالف مللهـم ونحلهم

.
فـالـذين وضــعـوا قـانـون الـواليـات
لم يـنـظـروا إال فى قوانـ فـرنـسـا التى
هى من عنصر واحد وطبائع مطردة
مـالك األوربـية وأغفـلـوا النـظـر عن ا
األخـرى . وعندما نـظم مدحت باشا
وزمالؤه القانون األساسى لم ينظروا

فى قوان األ األخرى  واكتفوا باالقتباس من قوان فرنسا والبلچيك .
نـحن النـزال ســائـرين فى طـريق اجلــهل مـصـرين عــلى الـغى  ومـازال نـظــارنـا يـعـقـدون
الــلـجـان كل يـوم . فـلـيت شــعـرى  هل يـتـوخـون أمـزجـة األهـالـى واحـتـيـاجـاتـهم فى هـذه
اللجان . فإنه من السهل ترجـمة قانون بالد أجنبية أرسله أحد سفرائنا من أوربا  ولكن ال
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يـوجـد بـ رجـالــنـا كـثـيـر من األكـفـاء
القـانع لتحـقيق مطالب األهالى وما
يُــنـاسب أحـوالـهم الــروحـيـة كـمـا هى
احلـال فى أوربــا عـنـد وضع مـثل هـذه

القوان .
اخلالصـــة ــ إنـــنـــا ال نـــســـبـــر غـــور
ـسـبار الـبـصيـرة  بل نـكـتفى األمـور 
بـالــظــواهــر ونـضـع الـقــانــون خــطـاً ال
فــعالً. فـــالــواجب عـــلى رجـــالــنــا أن
واد يبـحثـوا ــ قبل تسـويد الصـحف با
وهومـة أو السريـعة الزوال القـانونيـة ا
ــ فـى مـــقــتـــضـــبـــات الـــقـــانـــون الــذى
يُـريـدون وضـعـه ويـبـحـثـوا فى أمـزجـة

األهـالى الذين يـوضع لـهم القـانون 
وإال فـــمــا نــفـع قــانــون لـــيس له قــوى

منفذة معنوية.
وال يخـفى أن احتـياجـات األهالى
عندنا فى باد األمر هى اقتصادية ال
ســيـاســيـة  ولـذا يــجب ضـمــانـة هـذا
االحـتــيـاج االقــتـصـادى قــبل ضــمـانـة
الـسـكـيـنـة والـضبط ; ألنـه متـى ارتفع
مسـتوى األهالى االقـتصـادى ال يبقى

لـهم آمـال سـيـاســيـة شـديـدة  وبـالـعـكس إذا لم يـرتـقـوا اقـتـصـاديـاً وإدارة * يزداد حـرصـهم
* الصحيح : وإدارياً.
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السـيـاسى ويُـرسخ فى أذهـانـهم أنه ال
وسـيـلة لـلـحصـول عـلى الـرفاه إال فى
قــلب شـــكل احلــكــومــة وتــغــيــر طُــرز
إدارتها  من هذا تتولد االضطرابات
الـداخليـة . وهذه الـنظريـة ال تنـحصر
ببالدنا فقط بل حيثما وجهنا أنظارنا.
أمـا رأيى فى مـسألـة اإلدارة  فـهو
ــمـالـك الـعــثــمــانــيـة إلى أن تــنــقــسم ا
مــنـــاطق مـــعــلـــومــة وتـــؤسس فى كل
مــنـــطــقــة إدارة إدارة * مـــحــلـــيــة وبُحَّ
صـوتى أثـنـاء انــتـقـاض األلـبـان ألجل

تأسيس إدارة مخـصوصة فى ألبانيا 
وكررت نـصـيـحـتى أيضـاً أثـنـاء ظـهور
االضـــطـــراب فـى الـــبالد الـــعـــربـــيـــة
نتشرة حينئذ تشهد بذلك  وأثارى ا
ولــــكن لـم يــــرد أحــــد يــــا لألسف أن
يـفـهم كـالمى. وأقـول اآلن أيـضـاً إنه
إذا لم تــســلك اخلــطـة الــتى بــيــنــتــهـا
فــمـــصــيـــرهــا إلى اخلـــراب وعــقـــبــانــا
كن تـرقـية االضمـحالل . ألنه غـيـر 

األهــالى بــأصـول اإلدارة احلــاضـرة 
ولـيس بـاإلمـكــان اسـتـجالب رضـاهم ألنـهـم عـلى شـفـيـر الـتــلف من الـفـقـر وعـدم األمن .
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واألجانب يستـفيدون من حالـتنا هذه
ويـــتــهـــافـــتــون عـــلى ســـلب أمـــوالـــنــا
ويـتـقـاسـمـون الـوطن غـنـيـمـة بـاردة .
فالـوطن اآلن فى خـطر شـديد  ومن
الواجب االنتـباه ونفض غـبار الكسل
واإلقالع عن ســوء اإلدارة والــبــحث
ـتـنــا فى هـذه احلـرب عن أســبـاب هــز
لـنــعـرف كـيف نُـصـلـح خـطـأنـا ونـقـوم

مسلكنا .
إن الدول كافة تُدير البالد بواسطة
إدارات مــحــلـيــة  وال يـظــ أن هـذه
األصــول جــاريــة فى الــبالد اخملــتــلــفـة
ـانـيا ـذاهب كـالـنـمسـا وأ الـعـناصـر وا
ـؤلـفـة من وإنـكـلـتـرا  بل فى الـبالد ا
ستبدة ملة واحدة حـتى فى روسيا ا
فإنها تُديـر بالد القفقاس والـتركستان

إدارات محلية خاصة .
فــمـا دامت بالدنــا مـأهـولــة بـأقـوام
ـذاهب مــتـبـايـنـة الـعـنـاصــر مـخـتـلـفـة ا
يـجب إدارة شـئـونـهم بـصـور مـتـنـوعة
ـــكن تـــوافق أمـــزجـــتـــهم  وبـــذلك 
تـأكــيـد مـحــبـتــهم وتـوثــيق ارتـبــاطـهم

ركز احلكومة .
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كنـنا تقسيم بعد ضياع الـرومللى 
لك إلى هذه األقسام : ا

أوالً ــ األناضـول ـ خداونـد كار 
قرسى بيغا  آيدين  قونيه  آنقره
آطـــــــنـه  مـــــــرعش  ســـــــيـــــــواس 
طـربــزون جـانــيك  قــسـطــمـونى 

بولى أزميد ...
ثـــانـــيـــاً ــ الـــواليـــات الـــشـــرقـــيـــة ــ
أرضــــروم  وان  بـــتـــلــــيس  ديـــار

بكر معمورة العزيز .
ثـالـثـاً ــ سـوريـة وفــلـسـطـ ــ قـسم

مـن حـــلـب  ســـوريــــة  بــــيـــروت 
القدس  الزور ...

رابعاً ــ العراق ــ بغداد  البصرة
وصل ماردين .. ا

وتُــــؤلَّـف أيــــضــــاً إدارات خــــاصـــة
لــلـــحــجــاز . والـــيــمن . وعـــســيــر .
فأهـالى األقسـام اخلمسـة التى ذكـرتها
أعاله متقاربة فى األفكار واألطوار ــ
ستـقلة التى فتُدار األسـتانة واأللويـة ا

ـكن أن يُؤسس فى بـجـوارها بـإدارة راقـيـة وتُؤسـس فى األناضـول إدارة ــ تـركـية مـحـضـة و
الواليات الشرقية إدارة منظمة تضمن راحة ورفاهية األرمن واألكراد واألتراك هناك .
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وتُوضع أصول إدارية عامة جلميع
الـــبالد الـــســـوريـــة.  أمـــا فى الـــعــراق
فـيجب تـألـيف حـكـومـة استـعـمـارية

وذلك أكثر فائدة لألهالى هناك .
وحــيث أن األهـــالى فى بالدنــا لم
يـعـلـمـوا بـعـد احلـقـوق األسـاسـيـة ولم
يـــــقـــــدروهـــــا حـق قـــــدرهـــــا . فـــــمن
الـضرورى أن تكـون وظيفة اإلدارات
احملــلـــيــة تــربـــويــة ويـــقــتــضـى إلــغــاء
الــواليـات وتــعــيـ ــ وال عــام ـ لـكل
ـناطق اخلـمسة الـتى سبق مـنطـقة من ا
ـبالغ التى ذكرها وحـينئـذ يُؤسس با
تُــقـتــصــد من إلــغـاء الــواليـات ــ إدارة

لـلـنــواحى ــ بـصـورة تـامــة وشـامـلـة 
وال أرى داعــيــاً لــبـيــان الــفــوائــد الـتى

تنتج من تكثير إدارة النواحى .
إننا قلمـا جند والياً ذا كـفاءة وأهلية
تــامــة  وقــد نــرى كـــثــيــراً من الــوالة

احلديثى النشء الذين ال يُـعتمد على درايتـهم ــ يروحون ويغدون لكن عـلى غير عمل مفيد
لك إلى خمـسة أقسام يسهل علـينا أن جند خمسة والة وال مقصد حسن  لـكن إذا قسمنا ا

حائزين على الكفاءة التامة .
ويـجب إحضار مأمـورى كل قسم من هذه األقـسام اخلمسـة على حدة كـما هو احلال فى
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إنــكــلـتــرا  فــإنـهــا مــثالً ال تــأخـذ إلى
الـــــهـــــنـــــد مــــأمـــــوريـن من إيـــــرالنــــدا
وأسـتــرالــيــا. فـإذا اتــبــعــنــا فى أصـول
اإلدارة اخلطة التـى رسمتهـا على هذه
الصورة تـدب احلياة فى جـسم الدولة
وتــنــدرج نــحـو االنــتــظـام والــرُقى فى
خـالل خـــمـس عـــشــــرة ســـنــــة ومن
الــــضــــرورى إشـــراك األمــــة فى إدارة
لك لـكن بـصورة تـدريـجيـة ال كمن ا
يـتـدحرج من أعـلى السـلم إلى أسـفله
دفـعة واحدة  ويـقتـضى تعـي راتب
مـسـتـوف لــلـوالة الـذين يـرسـلـون إلى
ــذكـورة وتــسـلم الــواليـات اخلــمس ا
دة خـمس عشرة أو إليـهم الواليـات 
عشـرين سـنـة ويُـعهـد إلـيـهم إدارتـها
بــسـلــطــة واسـعــة . وأذكـر مــثالً عـلى
فـوائــد هـذه األصـول إرســال مـدحت
باشـا إلى العراق سابقـاً ومنحه اقتداراً

ـذكورة من أُسس اإلدارة وآثار واسـعاً  وال أحـد يُنكـر أن جمـيع ما نـراه اليوم فى الـقطـعة ا
الـعمـران هو من آثـار هـمة ذاك الـرجل العـظيم  فـما عـلى الدولـة اآلن إال أن تُقـدم بجـسارة
على تـسلـيم هـذه الواليـات اخلمس إلى والة ذوى عـزم واسـتقـامة وتـخولـهم سـلطـة لوضع
ا يتحـتم على هؤالء الـوالة أخذ رأى اجملالس اإلدارية قـوان ونظامـات لإلدارت احملليـة  إ
فى وضع هذه القـوان . أما هـذه اجملالس فيجب أن يـكون تألـيفها بـصورة تُسـاعدها على



≤∂≥

الوصول إلـى مراقى الكمال  وذلك
ــذكــورة أن يــقـــبل أوالً فى اجملــالـس ا
األعــيـان والــوجـوه احملــلـيــون بـصـورة
أعـضــاء مـشــاورة ثم يُـعــطى لـهم حق
ستقبل تُعطى إبداء الرأى فقـط وفى ا
لـهم سـلـطـة الـتـشـريع احملـلى  وذلك

تمدنة . غاية آمال احلكومات ا
أما القوات العسكرية  فيجب أن
ـأمـورى اإلدارة ألجل تـكــون تـابـعــة 

تـــأمــ االنـــضـــبــاط وحـــفظ األمن 
ويـتـحتم تـوحـيد الـضـابطـة مع الـقوى
العـسـكريـة فى بـعض احملال ويـقـتضى
ـعارف أن يـكـون مـفـتـشـو الـزراعـة وا
واخلراج وغـيـرهم مـن مـأمورى الـفن
ذوى عالقة فى إدارة الوالية أكثر من
أمـورين ال أن يكونوا من قبيل سائر ا
الـزيـنـة أو تــكـمـيل الـعــدد. مـكـلـفـون

أمورين برؤية أمور الواليات التى فوَّضت إلـيهم بجد ونشاط  ثم بعـد أن ينظموا جدوالً ا
ـعــرفـة أربــاب يـشــرعـون واالقــتـدار  ومــقـاديــر رواتـبــهم يـشــرعـون االقــتـصــادى والـفــنى 
ويجـتهدوا لـلوقـوف على أحـوال الواليـات بصـورة صحـيحـة ويشـخصـوا أمراضـها اإلدارية
ليتـداركوا أدويتها ــ إذ متى عُرف الداء يعرف الـدواء ــ ال كما هو احلال اآلن فإننا ال نعرف
أحـوال واليـاتـنا وال درجـة رُقـيـهـا وال احـتيـاجـاتـهـا وال نـعلم مـسـاحـتـهـا وال مقـدار نـفـوسـها

وإحصائياتها ولم نر بعد أحداً من الوالة اشتغل بهذه األمور .
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لك ومـتى عرفنا الـغاية من إدارة ا
حـينئـذ نعـلم ما نـعمل  ومع األسف
نرى أن حـكومتـنا ال تدرى الـغاية من
سـيرهـا بل تتـخبط فى ظـلمـات التردد
ــة اخلــطــة الـتى واجلـهـل هى غــيـر عــا
يـجب اتـبـاعـهـا ومـا اإلدارة لـديـهـا إال
وقــتـــيــة وبــالـــتــعــبــيـــر الــشــائع ــ إدارة

للمصلحة (إدارة مصلحت) ..
لك واستمـررنا على خطتنا ــ بعد أن تضع احلرب أوزارها إذا لم نُـسرع فى حُسن إدارة ا
األولى : فإنـنا نكون رضـينا بـتكرر اخلطـيئات التى حـدثت بالرومـللى فى آسيا أيـضاً ونكون
قد سعينا إلى حتفنا بظـلفنا ... ألن أطماع فرنسا ــ بسـورية ـ وإنكلترا ــ بالعراق . وروسيا
بـالواليات الـشرقيـة ــ بلغت حـد النهـاية وأقل خطإ (*) ترتكـبه فى إدارة تلك اجلهـات يحقق
ـسألة ذكورة ويـؤيد أطـماعهـا فيهـا  إذ أن الدول مـترقبـة أدنى فرصـة إلنهاء ا آمال الـدول ا
كـننـا تخـليص ملـكنـا من براثن هـذه األطماع إال الشـرقيـة حسب اصطالحـهن !!!.. وال 

بحُسن اإلدارة .
وإنــنـى قــدمت الئــحــة تـــتــضــمن نــصـــائح شــتى بـــهــذا الــصــدد قــبـل عــام ونــصف ــ إلى
مؤتمر!!!.. االحتادي !!!.. الذى انعقد آلخر مرة ــ فى سالنيك ولم تزل هذه الالئحة
موجودة اآلن ومطبوعة . ولكن واحـسرتاه وجدت آذاناً صمّاء غيـر صاغية ولم يعرها أحد

جانب االهتمام . فهل يا ترى يكون نصيب نصائحى هذه كاألولى ? ...» ا هـ .

(*) الصحيح : خطأ .
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فـى األنـــبـــاء الـــبــــرقـــيـــة  أنه قـــرر
ــلى فى بــطــريـركــيـة األرمن اجملـلس ا

إرسـال وفــد يـرآسـة(*) الـبــطـريـرك 
لـيُقـابـل الصـدر األعـظم ويـطـلب مـنه
عزل بعض الوالة فى أرمينيا ومعاقبة
اجملـــرمـــ وأجنـــز الـــوعـــود اخملـــتـــصـــة
بــتـــوطـــيــد الـــنــظـــام واألمن الـــعــام .
طـالب وسـيـطـلب الـوفـد إنـفـاذ هـذه ا
بسرعة . وقد قرر البطريرك وأعضاء
لى أن مجـلس البطـريركيـة واجمللس ا
يــســتــقــيــلــوا إذا لم تُــنــفــذ مــطــالــبــهم

وتتحسن احلالة.
5 dÐ …b¼UF
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يؤكـد مُـراسل الـدالى تـلـغراف فى
بــطــرســبــرج أن روسـيــا ســتــدخل فى
ــؤتــمــر الــدولى مــســألــة األرمن فى ا
الــذى يــنــعــقـد إلبــرام الــصــلح ونص

 ËdOÐ ¨≥ ’ ¨ ±π±≥ u¹U  ±∞ X³ « ¨±≥π∂ ‡‡ ± œbŽ

(*) الصحيح : يرأسه .
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ادة شـروطه . فـهى سـتـطـلـب إنـفـاذ ا
٦٤ من مــــعــــاهــــدة بــــرلــــ *. وهى
ســتـــطـــلب فـــوق ذلك مـن الــدول أن
تــكلَّ إلـيــهـا الــسـهـر عــلى إنـفــاذ تـلك
ـراسـل هل ارتـضت ــادة ولم يــقل ا ا
الـدول هــذا االقــتـراح وقــبــلـته أم ال.
ولألرمن ٢٥ مندوباً  وعلى رأسهم
بوغـوص باشا نوبـار يقيمون اآلن فى
ؤتمر باريس منتظـرين ساعة انعـقاد ا
لــيـتــقــدمـوا إلــيه مـطــالـبــ بـاإلصالح
بــاسم أمــتـــهم  وقــد ذكــرنــا جــواب
ناظـر خـارجـيـة روسـيـا وجـواب نـاظر
خـارجــيـة إنــكــلـتــرا عـلـى طـلب ذلك
الـوفــد . فـالـوزيــران ردا عـلـى الـوفـد

مـنذ شهـر ونصف بـأن الوقت لم يـحن للـنظـر فى طلـبهم ; ألن همَّ الـدول محـصور بـإيقاف
رُحى احلرب وحصر دائرة الـقتال  فمتى انـتهت الدول من ذلك تنظر فى مـطالبهم وهذا ما

صرى فى هذا العام . منع نوبار باشا عن العودة إلى القطر ا
قالت : وإذا وثـقنا بـاألخبـار التى تلـقيـناها مـن مصدر خـاص . تكـون الدول اآلن متـفقة
عـلى إدراج كـثـيـر من وجـوه اإلصالح فى مـعـاهـدة الـصـلح كـمـا فـعـلت فى مـؤتـمـر بـرل .
قـدمة وفـرنسـا من ورائهـا تطـلب الضـمانة الـتى تـضمن إنـفاذ ما ولـكن بعـضهـا وروسيـا فى ا
ـباحثـة بهذا الـشأن ولكل دولة عـاهدة حتى ال يـظل حبراً عـلى ورق  ولم تنتهِ ا يُدرج فى ا

على ما يظهر مطلب جلهة من اجلهات .

ادة «٦١» . * الصحيح = ا
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ذهب الكونت إستروروغ مُكاتب
جريدة (الديلى تلغراف) فى األستانة
ـقابـلـة محـمود شـوكت بـاشا الـصدر
األعــــظم واســــتــــطـــلـع رأيه بــــشـــأن
مـــشـــروع اإلصالح الـــواسع وجـــرى
بــيـنــهــمـا حــديث مُــسـهب  رأيــنـا أن
ننقل تعريبه إلى القراء قال الكونت:
أرجو فـخامـتكم أن تـتكـرموا علىَّ
بـــبــعض اإليـــضــاحـــات عن مــشــروع
ـكمل الذى كـنتم عازم اإلصالح ا

عـــلــيـه ثــانى يـــوم تــقـــلَّــدكم مـــنــصب
الــصــدارة ; ألنَّ الـــتــعــلــيــمــات الــتى
تلقيتـها من مصادر مخـتلفة تدل على
ـشروع قد أُهمل اليـوم بتأثير أن هذا ا
جـماعـة من االحتاديـ يُعـارضون فى
جتــديـــد الـــســلـــطـــنــة.  ويُـــقـــال إنــهم
يظـهرون آراءهم فى مقـاالت تنـشرها
بعض صـحف الـعاصـمـة  ويقـولون
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فيها إن ما أحـدثه السلطـان عبد اجمليد
وعـهـد اإلصالح والــتـنـظــيـمـات كـان
فاحتة مصائب الدولة العثمانية  وقد
ــــقـــــاالت الــــعـــــالم أهـــــاجت هـــــذه ا
الــســيـاسـى فــعـلَّـق عـلــيــهــا الــتــعـالــيق

الكثيرة .
فــــأغـــــرب الــــصــــدر األعـــــظم فى
الـــضــحـك  وأجــاب قـــائالً : أؤكــد
لك بأن هذه التعليمات غير صحيحة
ولـــعــــلــــهـــا نــــاشــــئـــة عـن آراء بـــعض
الصحـافي اخلاصـة  ولكنـها ليست
قط آراء الفرقـة السـياسـية الـتى تسـتند
عـليـها وزارتى . إنك تـعقـبت األمور
فى الــبالد الــعـــثــمــانــيــة مــدة طــويــلــة
وعرفت أن فكرة االحتادي فى تركيا
ـا سـاعـد الـيـابـانـي عـلى هى الـقـيـام 
القـيـام به نـحـو بالدهم ونـالـوا الـفـخر
بــذلك ; أى أنــهم عــادوا مــرة ثــانــيــة
ـساعـدة األجـانب  وقد بتـجـددهم 
ـشاكل كانت الـدسـائس الداخـلـية وا
اخلـارجيـة مـانعـاً لتـحـقيق هـذه الفـكرة
التى عـرقـلت مـسـاعـينـا . أمـا الـيوم
فــاالتــفـاق الــتــام مع جاللــة مــلـيــكــنـا
الصالح احملـبوب ومع صاحب السمو
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ولى عهـدنـا احلـكيم الـعـظـيم الوطـنـية
قــد صـمـمــنـا وعـزمــنـا الـعــزم الـوطـيـد
على استئناف الفكرة السابقة وحتقيق
عـــمل اخلـالص  ولم نــعـــد نـــســمح
لـلـعـوائق أن تـؤخـرنـا . ولـكى أبـرهن
ـرة صـارت فى احلـقـيـقة لك أن هذه ا
مـسئلـة للشروع لـلتنـفيذ ولم تـعد كما
أخـبـرتك قـبل ثـالثـة أشهـر عـبـارة عن
مـنويـات أذكـر لك حملـة أوليـة من خـبر
حـصل باألمس  وهو أننـا فى جلسة
الوكالء الـتى عقـدناهـا أخذنا نـتشاور
فـى تـــعــــيـــ مــــســـتــــشـــاريـن أجـــانب
لــلـوكـالء وأذكـر أنى قــلت لك أنــنـا
ـبـدأ ألنـنـا تــشـاورنـا ولـكن لـيـس فى ا
اتفـقـنـا عـلـيه من قـبل وال أسـتـطيع أن
أقـــول لك اآلن أكـــثـــر من ذلك عـــمــا
يتعلق بالتنفيذ واختبار األشخاص .
الـــكــــونت ــ أرجــــو فـــخـــامــــتـــكم
سـائل أرمـيـنـيا إخـبـارى فـيمـا يـتـعـلق 
وسوريا اجلارية فى الوقت احلاضر .

الـصــدر ــ إنى لم أُغـيــر رأيى قط فـقــد أعـلـنــا قـانـون الــواليـات  وأظن أنه يــوافق ولـكن
أهميته تتوقف على كـيفية تطبيقه  وال أزال مُصـراً على فكرى بإمكان تطبـيقه تطبيقاً حسناً
من جـهـات متـعددة مـن السـلطـنة الـتى تـختـلف فى لـغاتـها وعـوائـدها وتـقالـيـدها عـلى شرط
تـقـسيم الـسـلطـة إلى مـناطـق كبـرى مدنـيـة والضـبـاطيـة يـكون فـيـها هـيـئات مـخـتارة لـلـمراقـبة
دني ومستشارى الچندرمة على حفظ األمن ستشارين األجانب ا ساعدة ا فتراقب بدقة 

* الصحيح : مسألة.
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ذابح احلميدية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ ومذابح أضنة ١٩٠٩ . * احلوادث احملزنة ; أى ا

والـنـظــام حـفـظــاً تـامـاً  وهــيـئـة إدارة
مــوافـقــة لـلـغــة وعـوائــد وتـقــالـيـد كل
ـنـاطق تـشـمل مـنـطـقـة واحـدى هـذه ا
واليــات ســوريــة الـعــربــيــة واألخـرى
واليات العراق. وأزيد على ذلك أن
اجملـالس الـعـمومـيـة جتـد لـهـا من الـقوة
والـــصالحـــيــة مـــا يــخـــوَّلــهـــا الــقـــيــام

باحلاجات احمللية .
وعـــلى هـــذه الـــطــريـــقـــة تـــنــقـــسم
واليات األنـاضول إلى أربع مناطق
ـــنـــطـــقــة ومن رأيـى أيـــضــاً تـــألـــيـف ا
الشـرقيـة التى تـشتـمل على الـواليات
التى يـقـطـنـها األرمن تـصـيـر فى حـالة
تـمـنع بــتـاتـاً تـكــرر احلـوادث احملـزنـة *
الـتى جــعـلت هــذه الـديـار مــقـفـرة فى

العشرين سنة األخيرة .
بادىء  فنحن ندرس باعتـناءٍ تام كيفية تنظيم ذلك ا إنى أعتقد بالعمليـات أكثر من ا و
األسـاس عَـلَـى شـكل إجـمــاعى أو اشـتـراكى فــبـإدارة اشـتـراكــيـة صـاحلـة نــحـسب حـسـاب
حـاجــيـات الـطـبـقــات الـفـقـيـرة وتــمـنع وقـوع الـضــغط عـلـيـهم وبــإدارة عـدل وسالم نـضـمن
زارع الذين للطبـقات الفقـيرة العدالة الـتامة  ونؤمل أن نسـير بسرعـة لطمأنيـنة وصالح ا

ملكة من شجاعتهم وإخالصهم وصالحهم . يستمد اجلانب العظيم من قوة ا
ا أراد الكونت النهوض مستأذناً باالنصراف استوقفه الصدر األعظم وقال له : و

إن الـنـتـائج احلـسنـة فى األمـور اإلداريـة ال حتـصل بـيـوم واحـد  فـنـحن نـحتـاج إلى وقت



≤∑±

وســكــيـنــة إلتــمــام الــعــمل احلــسن 
وسنـأخذ على عواتقـنا منع الدسائس
واالخــــتالل فى الــــداخل . وأمـــا فى
اخلـارج  فــالـواجب عَـلَى الــشـعـوب
يقـضى بأن تصبر عليـنا  وأن تمنحنا
ادية الـتى وعدتنا ساعدة األدبـية وا ا
بـها أوربا لـتنظـيم وتقويـة السلـطنة فى

آسيا .
(اإلصـالح) : يـــــتـــــضح مـن هــــذا
التصـريح الذى فاه به الصدر األعظم
أن احلكومـة راغبة فى اإلصالح رغبةً
عـظــيـمـة  وهـو لم يـجـزم بـأن قـانـون
الـواليــات كـافـل لـســد كل الــثـلــمـات
والـقيـام بـكل احلـاجـات  وقـد صرَّح
بأن فائدته تـتوقف عَلَى حُسن تـطبيقه
واعـتـرف بــحـاجـتــنـا إلى مـســتـشـارين
أجـانب يـراقـبون أعـمـال مـوظفـيـنا فى

الواليات .
ولم يـكتـفِ بذلك  بل صـرَّح أيـضاً بـأن احلـكومـة عـزمت على إيـجـاد شكل إدارة يُالئم
لـغة وعادات كل مـنطقـة من مناطق الـبالد وهى ستسـعى لرفع الضـغط عن الطـبقات الـفقيرة

زارع ألن احلكومة تستمد منها القسم األعظم من قوتها . وإصالح حال ا
ويـرى الـقـراء أن هــذه الـتـصـريــحـات اخلـطـيـرة مــتـفـقـة مع مــطـالب اجلـمـعــيـة اإلصالحـيـة
اذا اتهم الـقادمون فيها باخليانة البيروتية. فعالم قام حولهـا كل هذا الضجيج والتهويل ? و
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لعنة ? فسدة وا وا
إذا كـان أكبـر مـوظف فى احلكـومة
الــعــثـمــانــيــة يــعــتــرف بــافــتــقـارنــا إلى
اإلصـالح ويُـــبــــين صـــريــــحـــاً رغــــبـــة
سـتـقـبل تلك احلـكـومة بـأن تـسـد فى ا
الــثـلــمــات وتـمــحـو اخلــطــيـئــات الـتى
ارتـكبـتهـا احلكـومات الـسابـقة لـتنـظيم
وتـقـويـة الـسـلـطـنـة فى آسـيـا ; فـلـمـاذا
ـتــزلـفــون طـلب ــغـالــطـون وا يـكــبـر ا
اجلـمعـيـة اإلصالحيـة البـيـروتيـة تعـي

مــسـتـشــارين أجـانـب فى الـواليـات 
وقـد قـال الـصـدر األعظـم إن مجـلس
ـفتش الوكالء قد قرر تـعي هؤالء ا

للنظارات أيضاً .
أال فـــلـــيـــتقِ الـــلَّه فى هـــذا الـــوطن
العزيز جماعة ال يهمهم منه إال قضاء
ـــــنــــافع مــــآربـــــهم اخلـــــاصــــة وجـــــر ا
الــشـخــصــيـة إلــيـهم ; ولــيـعــدلـوا عن
خـطـة الـتـغريـر والـتـمـويه حـرصـاً على
وطن يُـفتـدى بـالنـفس والـنـفيس وكل

مرتخصٍ وغالٍ .
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سـألةالثـانيـة ــ فهى مـا ذكرناه أمـا ا
فى عــدد مـــاضٍ عن مــطــامع روســيــا
ودسـائــسـهـا فى أرمــيـنـيـا الــشـمـالـيـة *
ـدنــيـة واإلنـسـانـيـة كـمـا تـفـعل بـاسم ا
زمـيـلـتـها فـرنـسـا فى الـبالد الـسـورية
ــســـئــلـــة ال تـــقل خـــطــراً عن وهـــذه ا
األولـى; إذ أن هـــــــنــــــاك خـــــــطـــــــرين
عـظـيـمـ عـلى الـبـسـفـور والـدردنـيل
وزد عـلى ذلـك أنهـا تـسـعـى بـاالتـفاق
مع إنكلتـرا أن تكون لها السيادة على
بالد الـعـجـم ومـتى اعـتـرفت إنـكـلـتـرا
لـروسـيـا بالـسـلـطـة التـامـة عـلى خـليج
فــارس هـان عـلـيـهـا تــفـسـيـر أحالمـهـا

العظيمة .
ــقـالــة فـقـال وقــد تـعـجـب كـاتب ا
كــيف يـجــوز إلنــكـلــتــرا أن تـتــفق مع
روسيا على أن يـكون لها هناك سلطة
صـالح إنـكلـترا ألن هذا األمـر مضـر 
ـصـالح الـبالد ـا يـضـر  نـفـسـهـا أكثـر 

الفارسية والدولة العثمانية .
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ثم قــال وإن اسـتـعــداد روسـيـا إلى
ـــا يـــوجـب ســـوء الـــظن هــــذا األمـــر 
نهجـها السيـاسى ال سيما مـظاهرتها
د خط العسكـرية منذ أخذت امتيازاً 
حـديـديى من اصـفـهـان إلى تـبـريـز مع
فــرع إلى أرمـيــا وخط آخـر من تــبـريـز

إلى قسوان ومنه إلى طهران .
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ا كثر تعدى األكراد على األرمن
وذاعـت فى أطـــنه وجـــوارهــا أخـــبــار
الــــســــوء وأنــــبــــاء اخملــــاوف شــــغــــلت
ــــانـــــيــــة بـــــاألقــــطــــار الــــصـــــحف األ
األنـــــاضــــــولـــــيـــــة . وأخـــــذت تـــــلك
الصـحف تنشر التـلغرافات والرسائل
الــكـــثــيـــرة عن حــرج احلـــالــة وأرسل
مُـــكـــاتـــبــنـــا تـــلـــغـــراف ذكـــر وس من
األسـتـانة تـلـغرافـات إلى جـريـدته قال
قامـات تختص اآلن بأدة نفوذ به أن ا
روسـيا فـى هذه األقـطـار وقال ذلك
وضـوع اخلطير هذا ا الـكاتب 
وزعــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــاءهــم
انيا أم هل أ يتساءلون
إلنــكــلـتــرا الــيــد الــطــولى فـى إدخـال
اإلصالح بــبالد األنــاضــول? وبـرهن
لى أحـد األرمن الـذين شغـلوا مـنصـباً
عالياً جداً فى احلكومة العثمانية على
أن العنصر الوحيد الذى تستطيع ثانياً
ـــاء مــرافـــقــهــا أن تــســـتــنـــد إلــيه فى إ
الـعـظـيـمة فى األنـاضـول هـو الـعـنـصر
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األرمـنى . وهـو يـرى أنه يـجب عـلى
الــــــدول أن تـــــــتــــــفـق عــــــلـى مــــــبــــــدأ
اإلصالحات . وبـعد ذلك يُناط بكل
واحـد مـنــهـا إدخـال اإلصالحـات فى
جهة من جـهات السلـطنة العـثمانية .
وبـهـذه الـوسـيـلـة حتـاشـون االحـتـكـاك

والتماس واألزمات .
وأرسـل تــــلــــغـــراف مـن كــــيل إلى
الــــغــــازت دى كــــولــــونـى وهى شــــبه
ـانـية ـقـامات األ رسـميـة جـاء فيه أن ا
تــــنـــظــــر من اآلن إلـى إمـــكــــان إنـــزال
ـانــيــة قــريــبــاً فى ســواحل اجلــنــود األ
األنــــاضــــول إذا دعت احلــــوادث إلى
ــقــامـات الــسـيــاســيـة شــديـدة ذلك وا
االنــهـمــاك فى األمــر . وقــد وصـلت
الطرادة غـوفى إلى سـواحل سوريا .
وتــرســو اآلن أمـــام مــرســ الــطــرادة
ســـتــــراســـبـــورج والـــطـــرادة غـــايـــر .
وتستطيع هذه السفن الثالث أن تنزل
إلى الــبـر قــوة كــافــيـة وقــريــبــاً تـذهب
الــطــرادة غــوفـى إلى اإلســكــنــدرونــة
والالذقـية وحـيفـا ويافـا . أما الـطرادة
درســــد فــــإنــــهــــا تــــظل واقــــفــــة جتــــاه
األسـتـانــة. وذهـبت الـسـفــيـنـة لـورلى
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إلى كــوســتـنــجه لــتــغــيـر بــحــارتــهـا .
وترسو الدراعـة برسك أمام انتيفارى
ميـناء اجلبل األسـود حيث تـشترك مع
ســفن األســطــول الــدولى . وبــحـارة
تـمويـن ١٠١٣ وبحـارة سـتـراسـبورج
٣٧٠ وبـــــحــــارة غــــايــــر ١٦٠ . وفى
تـــلـــغــــراف آخـــر من بــــرلـــ رقـــيم ٨
ـانيـة تـلقت اجلارى أن احلـكـومة األ
من مـرســ أخـبـاراً تــدل عـلى حتـسن
ـا أنه ال يـخـشى من احلـالـة هـناك . و
ــانــيــة ــذابح هــنـــاك فــاحلــكــومــة األ ا
قررت العدول عن إنزال جنودها إلى

البحر .

* الصحيح : مسألة.
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طالب ذكرنا فى عدد أول أمس ا
األرمـنـية  وقـد وقـفـنـا فى الـصحف
ـراسل ـصـريـة عَـلَى حـديث جـرى  ا
األهــــرام اإلســــكـــنــــدرى مع كــــونى
ـنـدوب األرمـنى الـقـادم من أفـنـدى ا
األســتــانــة إلى مــصــر لــهــذا الــشـأن
فأحبـبنـا أن ننقل خالصـته إلى القراء

راسل : قال ا
W?¹e?? d??  ô Êu??³??K?D??ð r²??½√ Ê–≈ ‡‡

Æ ÎUOÐUO½ ÎU K− Ë WFÝ«Ë

ــ نـعم  نــطـلب الالمــركـزيـة وال
يخرجنا هذا الطلب عن العـثمانية  ونطلب مجلساً للنظر فى شؤوننا*  الداخلية كما ذكرنا

وال نقول مجلساً نيابياً ألن هذه الكلمة تخدش أذهان احلكومة .
ø r bMŽ W d(« Ác¼ rOŽ“ u¼ s  ‡‡

ـا األحــزاب األرمـنــيـة الــثالثـة حــزب (رشـنــافـزونــيـون) وحـزب ــ ال زعـيم عــنـدنــا  وإ
وقراطى) قد اتـفقت اتفاقاً تـاماً مع جمعيـتنا العمـومية فى األستانة (هيتشوك) واحلـزب (الد

طالب **. على السعى فى سبيل حتقيق هذه ا

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±≥ u¹U  ±∂ WFL'« ¨±¥∞± ‡‡ ∂ œbŽ

* الصحيح : شئوننا .
** النطق الصحيح لألحزاب األرمنية : الطاشناق  الهنشاك  الرامجاڤار .
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ø f¹—UÐ v  rJðUOFLł

ــ لـنـا فى بـاريس جـمـعـيـة تُـطـالب
بنفس هـذه اإلصالحات بالـنيابة عن
الــكـاثـولــيـكـوس * األرمـنى رئــيـسـنـا

الدينى األكبر فى القوقاس .
‰Ëb?? « Èb??Š« r b??=C??F???ð ô√ ‡‡

ø Êu³KDð ULO

ــ تــــعـــضــــدنــــا روســــيــــا والـــدول
األخرى غير معرضة عنا .

d?? _« v  U???O??ÝË— XK???š«b??ð q¼ ‡‡

ø ÎUOLÝ—

ــ نـعم تــداخـلت  وسـبق لـهـا أن
طـلبت مـن البـاب الـعـالى ثالثـة أمور
(هى الـتى أتـينـا عَـلَى ذكرهـا فى عدد

أول أمس) .
W?I?Šö?* ·U?  Ì‰U??  r b?M??Ž q¼ ‡‡

ø rJ²OC

ــ نـحن لسنا أغنـياء من هذه الوجـهة  ولكن إذا سكتت احلـكومة عن مطـالبنا وأعرضت
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عـنــا فال نـعـدم وسـيـلـة لـلـتـوصل إلى
روم . بغيتنا اإلصالح ا

هـذا  وقد اجـتـمع أحد مـحررى
جـريـدة سـلـولوڤـو الـروسـيـة الـكـبرى
مع مـحـمود مـخـتار بـاشـا سفـيـرنا فى
ـسـئـلة * بـرلـ واسـتـطـلعـه رأيه فى ا
األرمنـية  فأنكر السـفير عليه وجود
مـسئـلة أرمـنيـة فى البالد الـعثـمانـية .
فقال له احملرر ما قولكم فى استقالل
األرمن  فـــأجـــاب إن احلــكـــومــة ال
تنوى إعطـاء استقالل داخـلى لوالية
دون أخـــــرى ألن جــــمـــــيع الـــــبالد

العثمانية مفتقرة إلى اإلصالح .

سألة. * الصحيح : ا
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*الصحيح : السن اخلمس.

‰«uŠ√Ë ÊËRý

W³ŠUB  ‡‡ u¹U  ±± v  W½U²Ý_«

¡UC ù«

قــد كــتـب الــلَّه الــشـــقــاء لــســـاكــنى هــذه
ـرَّ فى أيام الـسلـطان الـسلـطنـة  فقـد ذاقوا ا
عـــبـــد احلـــمــيـــد . والـــســـرور الــذى خـــالج
فؤادهم بانقالب حـكمه رجع فتغـير اليوم
ألن األحوال لم تتحـسن حتسناً يُذكر  كما
كـانــوا يــتــوقـعــون فــقـد كــانت الــضــربـات

 * مـتـوالـيـة عـليـنـا فى هـذه اخلـمس الـسـن
وسـبـبهـا سـوء الـتـدبـير الـذى أظـهـره رجـالـنا
الـــذين جـــلــــســـوا عـــلى مــــنـــصـــة احلـــكم .
فـالـقـالقل لم تـقف يــومـاً واحـداً واحلـوادث
احملزنـة كانت كثـيرة حتى أن الـعدو يهـاجمنا
من اخلــارج وجـــهالء هـــذه األمــة يـــســعــون
إلضرام النار مـن الداخل وال يكفينا ذلك
ونــحن فــقــراء بــكل شىء الــرجــال والـعــلم
ــال واجلـهـل والــتـعــصـب ـــــــــــــــــ بـ وا

الـطـبـقـة الـعـامـة ليـس فقـط ب األكـراد بل
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بـ األتـراك واألرمن أيـضـاً . فـقـد تواردت
الـتـلـغرافـات هـذا األسـبـوع عـلى بـطـريـركـية
األرمن هـنا تُـنبئ بـتوقـيع شـر عظـيم ستُـبديه
لنا األيام إذا كانت احلـكومة احلالية ال تتخذ
ــهـيـجـ عـنـد الـوسـائل الـفـعَّــالـة لـتـوقـيف ا

حدهم .
نـشـرت أمس جــريـدة أزادامـارد تـلـغـرافـاً
ورد عـلــيـهــا من وكـيـلى بــطـريـرك الــسـريـان
وبـــطــريـــرك األرمن فـى بـــتــلـــيـس جــاء فـــيه
تـــفــصـــيل هــجـــوم األتــراك واألكـــراد عــلى
ـســيــحــيــة الــسـريــانــيــة واألرمــنــيـة الــقــرى ا
وتـــخــريــبــهـــا وعــدد من قُــتـل من أهــلــهــا .
والــذين بــقــوا فى قــيــد احلــيــاة هــامــوا عــلى

وجوههم فى البرية .
وجـاء فى هـذا الـتـلـغـراف أن احلـكـومة ;

ساك أى حكومة بتليس لم حتم هؤالء ا
فلذلك التـجأوا  إلى البرارى لعل الوحوش

تعطف عليهم .
أمـا أســمـاء الـقـرى الـتى دمـرهـا اخملـربـون
فـهى كـمـا يـأتى : پـوزان . سـرقـلى . شـيخ
أونــيـا . پـالــونى . تـمــزرك . غـالپ . وقـد
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* وفعالً  لم حتدث مذابح فقط فى حق األرمن  ولكن إبادة كاملة األركان ابتداءً من أبريل ١٩١٥.

أشــاع بـــعـض األتــراك واألكـــراد أن األرمن
هم الــــذيـن ســـبــــبــــوا لــــنـــا احلــــرب مع دول
الـبـلـقـان وطـاف عـدد مـنـهم بـ إخـوانـهم

سلم يُحرضونهم على األرمن . ا
هـذه صورة مـصغـرة من احلوادث احملـزنة
الــتى تــقـع يــومــيــاً فـى بــر األنــاضــول . أمــا
حـكـومــتـنـا هـنــا  فـهى تـعـد يــومـاً بـعـد يـوم
طلوب  وقد مضى علينا أكثر باإلصالح ا
مـن ٤ شـهــور نـقــرأ فى اجلـرائــد يـومــيـاً أنــهـا
شـكَّـلت قـومـسـيـونـاً وأناطـت به مـسألـة حل
اخلـالف الــواقع بـــ األرمن واألكــراد ــ إال
أنها لـآلن لم تقم بشىء من ذلك  ونخاف
من أنـهـا تُـمـاطل إلى أن يـحل اخلـوف الـذى
تــتــوقــعه  وحتــدث مــذبــحــة عــمـومــيــة فى
األنـاضــول ألن الـتـلـغـرافــات الـعـديـدة الـتى
تــواردت عـلـى اجلـرائــد مـنــهـا تــثـبت تــسـلح

األكراد واألتراك *.
وقد رجعت احلـكومة اليوم تعد بأنها ستـحل اخلالف العظيم القائم ب سكان األناضول
مـسلـم ومسـيحـي ــ حـقق اللَّه اآلمـال بالـقريب الـعاجل ــ قـبل أن تهـاجمـنا روسـيا بـحجة

وضع اإلصالح والسالم ب سكان األناضول .
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أبـرق الـديـلى تـلـغـراف بـأن دوائـر
األستانة السياسية قلقة نوعاً ما حلالة
واليـات األنـاضول الـشـرقيـة  وهذا
الــقــلق يــنــعــكس فـى مــيــول زعــمـاء

األرمن باألستانة .
أقـرَّت الـبـطـريـركـيـة األرمـنـيـة بـناءً
عَـلَى دوام ورود األخـبـار السـيـئة من
الواليات عَلَـى إرسال هيئة إلى ناظر
الـداخـلـيــة لـتـعــرض له عن مـصـائب
األهـــلـــ وتـــطــلـب ســـرعـــة اتـــخــاذ

التدابير الالزمة إلزالتها .
ــا كــان لــدى الــنــاظــر مــشــاغل و
أخـرى رفض قـبـول الـهـيـئـة وأحـالـها
على مـعاونه  فاستـاءت الكولونية*
األرمنية فى األستانة من رفض قبول
الـهـيـئة  وأدهـشـهـا ورود أخـبـار من
ـصـابـة وأقـرت عَـلَى عـقد ـقـاطعـة ا ا
جمـعية ملـية لتـعد مذكرة تـرفعها إلى

الصدر األعظم .
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ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨. * الصحيح = ا

وقــــــد أكــــــدوا لـى فى الــــــدوائــــــر
الــسـيـاســيـة أن هـذه اجلــمـعـيــة تـكـون
ذات أهــمـيــة خــصـوصــيــة بــحـيث ال
يـــكـــتــــفى أعـــضـــاؤهـــا بـــتـــأكـــيـــدات
احلكـومـة ولـكـنهـا تُـصـر عَـلَى لزوم
اســتـعــمــال الـعالجــات الـفــعـلــيـة فى
احلـــــال . ويُــــقـــــال بــــأنـه إذا لم جتب
ـــطــالب فــفـى نــيــة اجلــمـــعــيــة قــطع ا
اخملـــابــرة مع احلـــكــومــة الـــعــثــمـــانــيــة
وااللــتـــمــاس من الــدول الـــنــظــر فى
ــادة ١٦ من ــطـالـب عَـلَـى أسـاس ا ا
معـاهدة برلـ التى تـخوّل أوربا حق
الــنـــظــارة عَــلَـى إجــراء اإلصالح فى
أرمينـيا . وموقف احلـكومة مـتلبك;
ألنه بـــيــنــمـــا األرمن يــطــلـــبــون هــذه
ـطـالب فــالـبـاب الـعـالى يـخـاف من ا
قيام زعمـاء األكراد الذين يُـعاكسون

مطالب األرمن اإلصالحية .
يشعرون ببعض القلق فى الدوائر
الـســيــاسـيــة ألنه يــظن أن األكـراد إذا
رأوا بـأن اإلصالحــات سـتـجـرى فى
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ـا دعـاهم ذلك لـيُفـكروا أرميـنـيا  ر
بــحل مــســئــلـة أرمــيــنــيـا حـالً نـهــائــيـاً
ــحـــاولـــتـــهم قـــتل األرمـن  األمــر
الـذى الريـبَ فى أنه يــجــر مــداخــلـة

روسيا.
وتــــقـــول الــــتـــيــــمس إن مــــذكـــرة

اجلـمـعـيـة األرمـنـية اخملـتـلـطـة تـتـضـمن بـيـان اجلـرائم الـتى ارتـكـبت ضـد األرمـن فى الـسـنوات
األخـيـرة خـصوصـاً فى سـيـسيـلـيا * واألنـاضول الـشـرقيـة وكـيف أن احلـكومـة كـانت تُـقابل
بـهمة وتلح عَلَى البـاب العالى إذا كان واثقاً من إخالص احتجـاجات البطريركـية بالوعود ا
األرمن بإصـدار منـشور تـعلن فـيه أمانة األرمن والـضحـية الـتى ضحـوها فى احلـرب األخيرة

وباتخاذ التدابير الفعلية حلفظ النظام فى الواليات التى يسكنها األرمن .
وتـقــول الـطــان : وتُـفــيـد بــرقــيـة من األســتـانــة أنه يـخــشى حــدوث حـوادث فى أرمــيـنــيـا

وخصوصاً فى أطنه **.
وأبـرق إليـهـا مُكـاتبـها فى بـرل بـأن الصـحافـة البـرلـينـية تـنشـر منـذ أيام بـرقيـات عن حرج

احلالة فى آسيا الصغرى .
وأبرق مخبر الغازت دى فوس بأن الدوائر األرمنية فى األستانة تخشى من امتداد النفوذ
الـروسى  ويقـول أرمـنى كبـيـر إنه من الواجب عـلى الـدول أن تتـفاهـم عَلَى مـبدأ اإلصالح
وأن تتعهد كالً منها بإجرائه فى جهة من جهات آسيا وبذلك جتتنب االحتكاك واحلروب .

(الكرمل)

قصود قيليقية (كيليكيا). * ا
** وقعت مذابح بحق األرمن فى أضنة عام ١٩٠٩ راح ضحيتها أكثر من عشرين ألف أرمنى.
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ــشـهـور أنـشــأ الـكـاتـب األرمـنى ا
ديكران أفندى كلكيان محرر جريدة
صــبــاح مــقـالــة ســابــغــة عـن وجـوب
اإلصـالح  فــــرأيــــنــــا أن نُــــعــــربــــهـــا
ا ألهميتهـا ونضمها إلى مـقالة قدام 

حوته من األدلة والبراه قال :
إنَّ ال شــاغـل لــلــرأى الــعـــثــمــانى
الـعـام إال الـتـغـنى بـأنـشـودة اإلصالح
ضالته الوحـيدة . على أننـا نعتقد أن
طـــالــبـــيه لم يـــســتـــوفـــوا  شــرحه وال
أسهبوا فـى بيانه حتى أن قوماً ال كوا
بكـلمة اإلصالح اندفـاعاً مع التيار .
وســـبب ذلك أن فـــكــرة اإلصالح ال
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يُــنـــادى بــهــا عـــلى رؤوس األشــهــاد
لــسـوء احلـظ إال ونـحـن غـارقــون فى
ـشـاكل اخلارجـيـة . فـكثـيـراً ما جلج ا
يـدخل الـبـيت من غـيـر بـابه ويـرتـدى
الـثوب مـقـلوبـاً  فتـكـون النـتيـجة أن
األجــانب يـنــتـفــعـون من تــخـرصـات
ـــضــلــ أو الـــســائـــرين عــلـى غــيــر ا
هـدى. أو لم يـبـلـغك مـا قالـه قوم إذ
ســمـعــوا بــكـلــمــة اإلصالح . قــالـوا
ويـالـلــجـهـالــة (احـذروا أن تـضــيّـعـوا
حقوقـنا بـيدنـا). ولكن احلـقيـقة التى
ال يأتيهـا الباطل والتى يـدعمها احلق
أنه ليس إنسان فى العالم  وبالتالى
ه تُــريــد أن تُــداس لــيــست أمــة من أ
حـــــقــــوقـــــهـــــا حتت األقـــــدام . احلق
مـــــقــــدس. ولـــــكن تـــــقـــــديس احلق
االحـــتـــفـــاظ به  وبـــالـــتـــالـى صــون
احلـقـوق العـامـة من الـعبث والـضـياع
ال يـكون بإلـقاء الـكالم على عـواهنه
وال بـــالـــســـيـــاســـة اجلـــوفـــاء  بل إن
االهـتداء إلى الـطريق الـتى تُصـان بها
ـا احلــقـوق ال يــكــفى لـصــونـهــا  وإ
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يـجب التوسل بالـوسائل التى تصون
احلـــــقـــــوق . ولـــــيس ثـم طـــــريق فى
الــــــــــعــــــــــالـم إلـى ذلـك إال اإلصالح
وإجــــــــــراء اإلصـالح واحـــــــــــتــــــــــرام
ــــصــــلــــحــــ . إذا لم تُــــنــــقب عن ا
وســائل اإلصالح الــتى تــصــون هـذا
ُـلك ظل احلق ضعـيـفـاً  وكثـيـراً ما ا
يُـصدم احلق بـصدمـات قوية فـيذهب
هـو وأهـله . أيـة حـقـوق لـنـا لم تـكن
مقدسة فى نـظرنا ونظر العالم  أفى
طـرابـلـس الـغـرب أم فـى الـرومـلى .
هـــنـــاك  اعـــتـــراض وُجه إلـــيـــنــا قـــبل
اإلغـــارة عـــلــيـــهــمـــا كــان خـــلــواً من
اإلنـــصــاف . فال إيـــطــالــيــا وال دول
التـحـالف البـلقـانى كن مـصيـبات فى
اعـتراضـهن عـليـنا . ولـكن يجب أن
نـسـأل أنـفسـنـا قـائـلـ أأجـهـدنـا قـوانا
ـاديـة والسـيـاسـية ولـو قـليـالً لتـقـوية ا
مركـزنـا الـطـبـيـعى إزاء االعـتـراضات

كننا أن ننكر التى وجهتها إيطاليا إلينا والتى تذرع بها البلقانيون  أعملنا شيئاً من ذلك . أ
ا لم تـكن إال نـتـيـجة تـهـامـلنـا وتـهـاوننـا وبـالـتالى اغـتـرارنـا بأنـفـسـنا مـصائـبـنـا واإلحن الـتى إ

اغتراراً كاذباً .
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لــــكل امــــرىءٍ حق فى احلــــيـــاة 
ولكـن الـذى ال يُراعـى قـواعد حـفظ
الـصحة يـقتل جـسمه بـيده .وإذا أبى
التـداوى واألخذ بـالقـواعد الـصحـية
وهـو مـريض عـرَّض حيـاته لـلـفـناء .
رء معـرضاً للمرض كثيراً ما يـكون ا
والضنى بـطبيـعة جسـمه  فعلى هذا
أن يُــعــنـى بــحــفظ صــحـــته أكــثــر من
ســـواه . كــــذلك احلــــال فى األفـــراد

واجلماعات واأل واحلكومات .
االسـتـقالل أقــدس شىء فى هـذا
الــــــوجـــــود  ولــــــكن إذا لـم حتـــــسن
مُراعاته وحفظه كـان معرَّضاً بـطبيعة
احلــال لـــلــخــطـــر الــعـــظــيم والـــفــنــاء
األبــــدى. فــــتـــعــــرض دولــــة أو أمـــة
للوهـن والضعف أمـر طبيـعى يقضى
بـحــرمـان هـذه األمــة أو تـلك الـدولـة
من حــقــوق االســتــقـالل ويــحــرمــهـا
االنـتـفاع بـاسـتقاللـهـا . لـذلك يجب

علينا أن نُجاهر باحلق كل اجملاهرة ونوضح طرق إصالح شؤوننا أ إيضاح .
ـثقـال ذرة من اسـتقالل بـالده . هذا مـا يجب لـكـة يُريـد أن يُجـازف  لـيس مخـلـوق فى 

* الصحيح : شئوننا .
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عــلى إخــوانــنــا األتـراك أن يــعــلــمـوه
جـيداً . ولكـن الطعـن على الـراغب

فى العـلم والتربـية الصـحيحـة وسائر
وسائل االرتقـاء لم يكن إال بـقية من
ـاضـيـة أو هـو مـنـوال بـقـايـا سـوءَتـنـا ا
سىء النـزال ننسج عـليه . إن اخللط
واخلبط أمران سهالن  ولكن السبر
بالـتعـقل واحلكـمة ووزن الـشىء بعد
التـفكيـر فيه أمر ثـم يُكـلَّف صاحبه
عـناءً شـديـداً . وكثـيراً مـا يـفرُّ الـناس
ـــة  ولــكـــنــهم ال ــؤ من احلـــقــائـق ا
يـرتمون لسوء احلـظ ونكد الطالع إال

فى أحضان اخلطأ واخلطل .
إن هـؤالء الـقوم الـذيـن يـؤخذون
باألضاليل ال يستيقظون من رُقادهم

وقدة ــ مثل تركى ــ إال بعد انقضاء الزمان . أو بعد ما تكون النار قد التهمت ما فى ا
وإذا كانت التـخرصات األجـنبـية تلـقى فى بالدنا وادياً ذا زرع  فـتخـرج نباتـاً فإننـا نسأل
اذا جتد ـاذا جتد عنـد تلك التـخرصات تـربة مخـصَّبة . وبـعبارة أخـرى   الكـثيرين قـائل و
نغـمة األجـانب مـنا آذانـاً مُصـغيـة  وال جتـد مُصـغيـاً إلـيهـا فى بالد غيـر بالدنـا بل فى البـلدان
التى انـسـلـخت باألمس عـنـا? . ألم يـكن فقـدنـا لإلصالح احلـقيـقى هـو الـسبب الـوحـيد فى
جـعل تـلك النـغـمة عـظـيمـة التـأثـير فى وطـنـنا الـعثـمـانى . قالت * احلكـمـاء إن اإلصالح هو
رض وجب البـحث عن العالج الشافى . العالج الشـافى جلميع األمراض . ومـتى عُرف ا

* الصحيح : قال.



≤π≤

فبـأى حقٍ يسـوغ لألتراك أن يـقولون
«أمـــان ال تــتـــكــلــمـــوا عن الــعالج 
فـالـزمن الـذى تـتــكـلـمـون فـيه يـكـون

زمن أكدارنا ومتاعبنا» .
إن العالج ال يسبب همَّاً وكدراً
وإنَّـما الذى يـسبـب الهم والـكدر هو
غل يـــدنــا وتـــكــبـــيــلـــهــا . هـــو عــدم
الــتـحــوط والــتـفــكـيــر بل هــو اجلـهل

وسوء التدبير .
لــيـعــلم الــعـثــمـانــيـون كــافـةً أن ال
شىء يــنــيــلــنــا الــشــفــاء من دائــنــا إال
اسـتــعـمـال الـعالج والـعـمل بـقـواعـد
حـفـظ الـصــحـة. فــإذا مـنــعـنــا هـذين
األمــرين عـن أنــفـــســنـــا فال وســيـــلــةَ
سواهـما تُعـيد إلـينـا الصحـة والعـافية
الســيـمــا وأن الـذى تـكــون أعـضـاؤه

الرئـيسيـة ضعيـفة يـكون سريع الـتأثر بـكل ما يعـترضه ويتـصدى له ولو كـان بسيـطاً . والذى
ا ذا نـعترف يكـون جسـمه واهنـاً ضعيـفاً يـتعـذر علـيه أن يحمـل عبئـاً ثقـيالً جداً . وال أعـلم 
بـهذه احلـقـائق ونُقـرهـا ونُزكـيهـا ثم نـتعـامى عـنهـا فى مصـاحلـنا الـعـمومـية . فـهـذا التـعامى أو
النصام هو الذى يـجعل فينا موضعـاً صاحلاً لنماء تخـرصات األجانب . فإذا نبذنا اإلصالح
الواجب ظهريـاً لم ينفعـنا احلذر وال جنانـا التحوّط  وذلك ألن الـعمل الذى تعـمله القوة ال
يستـطيع الـضعف احملافـظة علـيه . فأخلق بـإخواننـا األتراك أن ال ينـسوا أن هنـاك تشابـهاً تاماً
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بـ الــقـوانــ الـطـبــيـعــيـة والــقـوانـ
االجتماعية فى كل زمان ومكان .
اإلصـالح ضــــــــــربـــــــــان : عـــــــــام
وخـاص ولـكل مـنـهمـا مـوضع من
الـبحث . ومـا نـراه هو أن نُـفكـر قبل
كل شىءٍ فـى أن نُوَّفـق ب اإلصالح
والعلوم والفنون  وأن نسعى دائماً
فى جــعل هـذا اإلصالح مـلـتـئـمـاً مع
العـلم الـطبـيعى . فـنـحن العـثـمانـي

محتـاجون دائماً وأبداً إلى اإلصالح
الـدائم  ونـعــنى به اإلصالح الـفـنى
والــعـلـمى. عَـلَى أنــنـا ال نـتـعـمق فى

ـا نـقـول إنـنـا فى أمس حـاجـة إلى اإلصالح الـعـام واإلصالح الـبـحث والـتـفـصـيل هـنــا  وإ
اخلاص . فمن شؤوننا* فى األستانة ما هو مفـتقر إلى اإلصالح افتقار مـدينة بغداد إليه هذه
ا كـانت األسـتانـة عاصـمة الـسـلطـنة فـاحتـياجـهـا يكـون أشد وأعـظم. يجب أن األيـام . و
نعتـرف  وال سيـما الـذين عايـنوا كيف جتـرى األعمـال فى دوائر أوربـا ومصـر وكيف توزع
عَــلَى الـعــمــال  فــتـدور حــركــة األعــمـال عَــلَى أ نــظــام  إن كل أعــمــالـنــا فى األســتــانـة
وظـف بل والواليـات خـلل فى خـلل واعتالل فى اعـتالل . ولـيس السـبب فى هـذا الـداء ا
الـسـبب هو الـنظـام الـفاسـد العـقـيم الذى اتـبـعنـاه منـذ مـئات من الـسنـ . ذلك الـنظـام الذى

أرجعنا إلى الوراء وافقدنا الواليات واحدة تلو واحدة .
هؤالء مـأمورو االنتـخاب فى الدوائـر اخملتلـفة فقـد فكرت احلـكومة فى جـعل االنتخاب

* الصحيح : شئوننا .
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مبـنيـاً عـلى أساس مـتـ  ولكن إذا
ة ال تزال بحثت رأيت الـطاسة القد
فى احلـــمــام الـــقــد ــ مـــثل تــركى ــ
فـمـأمورو االنـتـخـاب ال يزالـون كـما
كــانـــوا  وكــذلـك احلــال فى ســـائــر
فـروع األعـمـال فـاألعـمـال فـاسدة
واخلطأ مـتواصل وليس ثم مسأول*
عن الــعـمل وال واحــد . ولـقـد كـان
ـاضـيـة الـنـظـام فى الـسـنـ اخلـمس ا
أكثر فسـاداً منه قبلـها . فإذا أردنا أن
نـتـكـلم عن انـتـظـام اإلدارة أو نـقـول
إن فيـها أقل نـظام عـليـنا أن نضع فى

فمنا حجراً . وعلنيا أن نصمت .
إن فكرة اإلصالح يجب أن تُنفَّذ
بكل غيرة وإخالص فى هذا الوطن
ــ ال فى جــيــوبـنــا ــ أجـروا اإلصالح
فى كل دائـرة وفى كل مركز ومـدينة

وقـريـة ; إذ كل شىء فى بالدنـا مـحتـاج إلى اإلصالح وال سـيـمـا الـواليات األرمـيـنـيـة حيث
احلقوق ضائعة والفوضى ضاربة .

ولـما كان اخللل سائـداً كل دائرة وعلل كان واجباً أن ال يحصر اإلصالح فى مكان دون
مـكان أو عـنـصـر دون عنـصـر . وال يتم ذلك إال بـتـوزيع األعـمال عـلى األيـدى العـامـلة من

(*) الصحيح : مسئول.
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غيـرأن يستـأثر فريق بـها دون فريق
رض ينحل وأما بقاؤنا بال عالج وا
أعـضــاءَنــا ويُــضـعــفــهــا فــضـرب من
احملـال وما أصـابـنا فى هـذين العـام

فيه زاجر وعبرة لقوم يعقلون .
ــرء عن حــد كــثــيــراً مــا يــخــرج ا
شـاهد الـتعـقُّل والفـهم  وهذا هـو ا
فـيـنـا الـيـوم  فـقـد بـدأوا  بـاإلصالح
بـتـعـيـ مـسـتـشـار لـكل نـاظـر ومـدير
شـعـبـة لـكل مـسـتشـارو مـسـتـخـدم

يـز قلم إلى غـير ذلك . وهذا لكل 
مــــا رأوا إجـــــراءه فى الـــــواليــــات .
ــــكن واحلــــقــــيـــقــــة أن اإلصالح ال 
تـطبـيـقه عَـلَى هـذا الـشكل ; ألنه إذا
قـصـرَّ عــضـو من األعـضـاء احلـاكـمـة
عــلى جــمــيع اجلـــهــاز الــعــصــبى فى
عــــمــــلـه تالشـى نــــظــــام األعــــضــــاء
وضربت الـفوضى أطـنابـها . واحلق
يُـقــال إن الـســبب األصــلى فى عـدم
االنـــتــفـــاع من األمــور الـــنــافـــعــة فى
ـمــلـكــة الـعـثــمـانــيـة هــو أن أعـمـال ا
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ركز الـفعـالة غيـر مبنـية عـلى العلم ا
عـرفة واالستـقراء احلـديث . إنها وا
حلــــقـــــيــــقـــــة مـــــرة  ولــــكـن يــــجب

االعتراف بها إذا أردنا احلياة .
تـــغــــلــــبــــوا إذاً عـــلـى أوهـــامــــكم
ــة ونــفــذوا اإلصالح الــذى الــقــد
يُثمر ثمراً حـقيقياً شهياً  وال تقولوا
إن طــلـب اإلصالح ال يـــكـــون إبــان
الشدائد اخلارجية . فهذا الطلب لم
يكن إال نتيجة طبيعية لشدة احلرص
ـسـتـقـبـلة  فـلـيـس هو عَـلَى احلـيـاة ا
خـــــيـــــانـــــة الــــوطـن وال مــــروقـــــاً من

الوطنية. افتحوا 
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األستانة ــ تتوارد األنباء من قونيه بحدوث
اضطـرابات بـ األهـالى  وتطـلب الـصحف
الـتـركــيـة من احلـكــومـة أن ال تُـخـفـى شـيـئـاً من
أخبـار قونيه  وأن جتنح إلى سـياسة التصريح
وتـتـرك سـيـاســة الـتـكـتم واإليــهـام الـتى كـانت

اضى . سائرة عليها فى ا
ووردت أنــــبــــاء أخـــــرى تُــــفــــيــــد حــــدوث
اضـطرابـات فى قـيصـريـة  حـيث قتل األرمن
ـسـلـمـ فى مـنـزل بـغـيـة أرمـنـيـة  وقـد أحـد ا
انـقـضــوا عـلـيه كـالـوحـوش ومــثَّـلـوا به تـمـثـيالً
ـســلـمـ  وقـد شـنـيــعـاً  األمـر الــذى هـاج ا
ســافـر من أزمــيــر إلى قـيــصـريــة أكــثـر قــنـاصل
الدول للعـمل على مُالفاة االضطرابات ومنع

التعدى عن األرمن .
rEŽ_« —bB «

األسـتانـة ــ لدى خـروج الوفـد األرمنى من
لـــدن الــصـــدر األعـــظم ودعه حـــتى الـــبــاب
اخلـارجى وصافح أعضاء الـوفد واحداً واحداً
ثـم قــــال لـه : إن األرمن ال يـــــخــــرجـــــون عن
كونهم من أبناء الـدولة ويستحيل على الدولة

أن تُعامل أبناءها معاملة قاسية .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ u¹U  ≤¥ X³ « ¨ ±≥±∂  œbŽ
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ـعـروف وضع الـكـاتب الـتـركى ا
أحمد بك أغايڤ فصالً مُسهباً حتت
هـذا العنوان فى جـريدة اجلون تورك
االحتــاديـة  فــآثــرنـا تــعَّـريــبه لـلــقـراء

ليقفوا عليه نظراً ألهميته قال :
إن عـدم اإلرادة هـو الـداء الـوبيل
الـذى نشـكو مـنه كـلنـا  كمـا يشـكو
رجـال حـكـومـتنـا وهـو بـاحلـقـيـقة داء
عُـــضــال ســـيــقـــودنــا تـــوَّاً إلى أعــظم

األخطار .
تـاز بها ومن أظهر الـعالئم التى 
ضعفـنا هو السـهولة التى تـدفعنا إلى
عـــقــد اآلمــال الــطــويــلــة الــعــريــضــة
واألمـانى الـكـبـيـرة الـتى تـخـطـر لـنا
ــشـاريع فــنــحــلم تــارة بــأنـنــا نــقــوم 
خـطـيــرة  وأنه أصـبـح فى اإلمـكـان
أن نـقـلب بالدنـا رأسـاً عـلى عـقب
ـلــكـة ســعـيـدة فـنــجـعل من وطــنـنــا 
ونُصبح من أسعد أهالى األرض .
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آمـــال وأمــانـى تــمـــر عـــلــيـــنـــا مــرّ
الــســـحــاب  فــتــعل بـــهــا الــنــفــوس
وتـصـبـو لـهـا الـقـلـوب وتـرتـاح إلـيـهـا
الصدور ولكننا ال نلبث متى قاربت
مـشـاريـعــنـا دور الـتـنـفـيـذ أن تـضـحى
تــــــــلـك األحـالم وتـــــــتـالشـى هـــــــذه
اآلمال ونقف مترددين حيارى فى
أمـرنـا ونُـظـهـر من الـعـجـز والضـعف
والكسل والتـوانى ما يُخيب فينا كل

رجاء وأمل .
إذا رآنـا عـلى هـذه احلـال من كان
يجـهل حقـيقـة أمرنـا ينـسب قصـورنا
وفـشــلـنــا إلى سـوء اإلرادة  بل إلى
االشتراك فى التـقصير ; ألن التباين
وجـود ب أقوالـنا وأفعـالنا العـظيم ا
يـدفــعـنـا إلـى االعـتـقــاد بـأنــنـا ال نـفى

بوعودنا وال نقوم بعهودنا .
لــــقـــــد أخــــطـــــأ ــ وأ احلق ــ من
ينسب زوراً وبهـتاناً إلينا هذا األمر
فــــــــإنَّ حُــــــــسـن اإلرادة واإلخالص
وسالمة الـطـوية والـرغبـة فى الـعمل
لم تنـقصـنا قط غـير أن مـا نفـتقـر إليه
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هـــو الــرغـــبـــة بـــالـــعـــمل فى الـــوقت
الئـم; ألنــنــا ال نــزال نــعــتــقــد بـأن ا
الـوقت ال يفـر من أمـامـنـا ونـظن بأنه
يـبقى أبـداً فى انتظـارنا وأنـنا نسـتطيع
الــعــمل مـــتى أردنــا  ولــكـــنــنــا ويــا
لألسـف مـخـطــئـون فى ظـنــنـا  فـإن
الوقت ال يـنـتـظرنـا كـمـا أنه ال ينـتـظر
سوانـا وقد تـأتى الـساعـة الـتى يجب
فـيــهـا أن يـكـون عـمــلـنـا حـاضـراً وال

نكون قد أتـينا بعد أمراً من األمور 
فنندم ولكن والت ساعة مندم .

إن سالمة الطوية وحُسن اإلرادة
والـسرعـة فى العـمل صفـات ال تفى
لــوحــدهـــا لــســد حــاجــاتــنــا وهى ال
تــفــيـدنــا أمــراً كــبــيـراً  بـل يـجب أن
تـكـون لــنـا الـشــجـاعـة والــعـزم عَـلَى

وضعها فى موضع التنفيذ .
مرَّت عـلـيـنـا بـضـعـة أسابـيع وهم
يـقـولــون ويـتـكـلــمـون عن األسـاتـذة
األجانب وعـن جلان اإلصـالح التى
كــــانـت عَــــلَى وشك الــــذهــــاب إلى
األنـاضـول  ولـكن الـوقت الـطويل
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قد مرَّ عليـنا ولم نر أثراً لتحقيق هذه
الوعود .

جلــــــــنـــــــة اإلصـالح ال تـــــــزال فى
العـاصـمة ولم تـتحـرك من مـكانـها
واألدهى أن رئيـسـهـا وأعـضـاءها لم
يعيَّنوا بـعد ولم ترتبط احلكومة حتى
اآلن مـع أحــــد االخــــتــــصــــاصــــيــــ

األجانب فما هذه احلال الغريبة?.
لم تكن الـضربـات الشـديدة التى
أصـابـتــنـا والـنـكـبـات الــعـظـيـمـة الـتى
ألَّــــمت بـــوطـــنـــنــــا وأصـــابت بالدنـــا
إليـقـاظـنـا من غـفـلـتـنـا وحتـريكـنـا من
جمـودنا وتـفـهيـمنـا بأنـه يجب عـليـنا

محاربة ضعفنا وكسلنا .
لم نُــــدرك حـــتـى اآلن حـــقــــيـــقـــة
مـركـزنــا  ولم نـعـرف حـالــة وطـنـنـا
الـصـحـيـة أم يـجب عـلـيـنـا أن نـنـتـظـر
ويالت جـديـدة ال سـمح الـلَّه لـنُـقـرر

القيام بعمل ما ?
إن احلـركـات الـتى ظـهـرت أخـيراً
سـواءً كـانت فى الـواليـات الـشـرقـيـة
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أم فـى ســوريـــا ومـــا يُـــضــمـــرونه فى
ـكـائد لـهـو من الدالئل اخلـارج من ا
واألمـارات اخلــطــيـرة الــتى تــدفـعــهـا
عَـلَى االهـتـمـام بـاإلصالح بال تـوانٍ

وال إبطاء .
يُــقـيـم اآلن فى احـدى الــعـواصم
األوربـــــيــــة فــــريـق من الــــقـــــائــــمــــ
باحلركت األرمنية والعربية . نعم
إن هـــــؤالء األفـــــراد ال يُــــمـــــثـــــلــــون

بـذواتـهم هـات األمـتـ بـرمـتـهـما 
وإن نـــواب األرمن احلـــقـــيـــقـــيـــ ال

يطلـبون غـير الـسلم والـوئام والسـكنـية وتـطبيـق القوانـ وتأمـ احليـاة والشرف واألمالك
ويقول آخر يُريدون أن يكونوا فى مأمن من استطاعتهم احلياة والعمل والسكينة .

طالب ? هل حالة واليـاتنا الشرقـية عَلَى ما يُرام ? ألسنا نعـترف قبل الكل بحـقيقة هـذه ا
ألم نعترف رسميـاً بوجوب وضع حد للحالة الـسيئة السائدة فيـها وقررنا إرسال جلنة خاصة

لهذا الغرض? .
اذا ال نُبادر إذا كان األمر كـذلك  فلمـاذا ال نُسرع بـوضع قرارنا فـى موضع التـنفيـذ  و

بتطبيق اخلطة التى قررناها من تلقاء ذواتنا? .
إن إجــراء اإلصالح هـو أحـسـن وسـيـلــة إلرجـاع أولـئك األقــوام من الـعـاصــمـة األوربـيـة
ـقلـقـة  ونكـون فى ذات الوقـت قد قـمنـا بالـواجب عـليـنا ـثابـرة بحـركـاتهم ا ـنعـهم عن ا و

وقدمنا إلى مواطنينا األرمن وسائل رقيهم .
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نعم  إن هذه احلـال تنطبق أيضاً
عـلـى سـوريــا  فـإن قــرار احلـكــومـة
بــجـعل الــلــغـة الــعـربــيــة إلـزامــيـة فى
ـدارس الـرسـمـيـة قد الـتـعـلـيم وفى ا
أثر أحـسن تـأثيـر علـى العـرب الذين
ال يُريـدون قط أن يكـوا آلة لـلمـكائد

األجـنـبيـة  ولـيس لـهم من غايـة إال رُقـيهم الـوطـنى وإصالح عـنصـرهم  وقـد قامـوا الـيوم
يُنادون بـوجوب اإلصالح فيقتضى على احلكومة أن تُـساعدهم فى مرامهم وتتخذ الوسائل

السريعة الفعالة لتنفيذ القرارات التى اتخذتها بهذا الشأن .
وباإلجمال  إنَّه ال يجوز لنا أن نـضيع دقيقة واحدة فى التردد  بل يـجب علينا أن نُنفذ
بالسـرعة الـتامـة ما نـقرره  فإن اسـتدعـاء األساتـدة األجانب مسـئلـة حيـوية لـنا فال يجب أن

ندعها تطول ب األخذ والرد .
لقـد قررنا مبدئـياً وجوب استدعاء هـؤالء األساتذة ألجل تعلـيمنا ما ينـقصنا  فيجب أن
نُنـفذ حاالً هـذا القرار  وبـذلك نُقـدم للعـالم برهانـاً محسـوساً عَلَى صـحة رغبـتنا الـقيام فى

وعودنا .
ويـجب أيضـاً أن نُسـرع بإرسال جلـنة اإلصالح إلى األنـاضول ; ألن الـظواهـر تدلـنا عَلَى
أن الصلح قد بـات مقرراً ويجب علـينا أن نعمل لـيالً ونهاراً التأيـيد وتأييد سـكينتنـا الداخلية
ـكـائد األجـنـبـيـة وجننى من ونُـعـطى لـكل واحد حـقه  فـنـعـيش عيـشـة طـيـبة ونـأمن غـوائل ا

وطننا ما نؤمله من اخليرات النافعة  وال يبقى للعدو سبيل للوصول إلينا والسالم .

* الصحيح : مسألة.
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لــنــدن ــ يــنــتــظــرون هـنــا مـن يـوم إلـى آخـر
ؤلَّفة من توقيع االتفاقية اإلنكليزية العثمانية ا

أربعة بنود أساسية وهى :
(أوالً) تـعترف احلـكومـة العـثمـانيـة بحـماية
إنـكـلـتـرا لـلـكـويت مع حـفـظ سـيـادة الـسـلـطان

عليها .
(ثـانيـاً) ــ يـحق إلنكـلتـرا مـد سكـة حديـدية

تد من البصرة إلى الكويت .
ركز الـنهائى لسكة (ثالثاً) ــ تبقى الـبصرة ا

حديد بغداد .
(رابعاً) ــ يتع فى إدارة سكة حديد بغداد
رافـقة إنـكـليـزيـان يُراقـبـان إدارتهـا وأعـمالـهـا ا
شحن البضائع اإلنكـليزية فيـها بتلك الشروط

انية . التى تُشحن بها البضائع األ
ويـؤكـد الـثـقـات أن فى االتـفـاقـيـة بـنـداً آخر
ـراقــبـة عـلى يــقـضى بــتـنـازل تــركـيــا عن حق ا
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ـصرية وجالء اجلـنود العثـمانية من القروض ا
أورميـا وإقراض إنـكـلتـرا للـحكـومة الـعثـمانـية
قـرضاً تـبـلغ قيـمـته ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ لـيرا ألجل
إجــراء اإلصالحــات فى ســـوريــا وأرمــيــنــيــا
وكـذلك تخـوَّل إنكلـترا حق اسـتثمـار اخليرات

الطبيعية على طول شط العرب .
األسـتـانــة ــ عـقـد مــجـلس الـوزراء جــلـسـة
فـوق الـعــادة خـصـصــهـا لـدرس تــقـريـر ضـافِ
أرسله حـقى باشا فى تـقريره  أنه حـصل بعد
مـفاوضـات طـويـلـة عـلى االتـفـاق مع إنـكـلـترا
ـفـاوضات عـلى تـعـضـيدهـا تـركـيـا فى خالل ا

السلمية لعقد الصلح .
وقد وعـدته إنـكلـترا أيـضـاً بشـأن ألـبانـيا أنه
إذا  االتـفاق عـلى جـعلـها إمـارة مـستـقلـة بأن
تعـمل جـهـدها لـتـعـي حـاكم مـسـلم علـيـها .
وأما إذا منحت ألـبانيا استقالالً إدارياً واسعاً
فـإنـهــا تـسـعى حلــفظ سـيــادة جاللـة الـســلـطـان

عليها .
ــســاعـدتــهـا فى ووعــدت إنـكــلــتـرا أيــضـاً 
ـالـيـة لـدى حـلـهـا فى مـؤتـمـر باريس سـائل ا ا
مـسـائل جـزر بـحـر إيـجه الـواقـعـة بـالـقـرب من
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شواطئ آسيا الصغرى .
وفى مــقـــابل ذلك يـــجب عــلى تـــركــيــا أن

تفعل ما يأتى :
(أوالً) ــ سـرعــة إنـهـاء مــسـألــة خط حـديـد
ـــصــالح بـــغـــداد والــبـــصــرة عـــلى مــا يـــوافق ا

اإلنكليزية .
(ثـانــيـاً) ــ إطالق الـيـد إلنـكـلـتـرا لـتـفـعل مـا

تشاء فى الكويت .
(ثالـثـاً) ــ مـنح الـرعـايـا اإلنكـلـيـز امـتـيازات
خـاصة فى جـنـوب بالد العـرب الـتى إلنـكلـترا

فيها مصالح اقتصادية .
(رابـعـاً) ــ مبـاشرة اإلصـالح حاالً فى آسـيا
الـصـغـرى وخـصـوصاً فـى أرميـنـيـا وكـردسـتان

وسوريا وما ب النهرين .
ـسائل اخملـتـلف علـيـها (خامـسـاً) ــ جمـيع ا
بـ تـركـيـا وإيـران تُــحل حالً يـوافق مـصـلـحـة

تركيا .
(ســـادســـاً) ــ الـــســـيـــر مع أمـــيـــال الـــعـــرب

وموافقتهم على منحهم الالمركزية .
وإنـه إذا قــــامت تــــركــــيـــــا بــــجــــمــــيع هــــذه
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الـشــروط فـإن إنــكــلـتــرا تـضــمن لـهــا سالمـة
بالدها مدة أربع عاماً .

وقد عـهد الـباب الـعـالى إلى حقى بـاشا أن
ينوب عن تركيا فى توقيع هذه الشروط بدون

أقل اعتراض عليها .
وفى الــبـاب الــعــالى يـتــخــوفـون من هــيـاج
األمـة لدى عـلمـهـا بهـذه االتفـاقيـة التى قـيَّدت
احلــكـومــة بــهـا نــفـســهـا . ولــذلك قــد عـزمت
جـمعـيـة االحتـاد والـترقى عـلى إرسـال مـنـشور
إلى جميع الـواليات تُقنع بـه األهالى أنه بهذه
ـكن الـدولـة أن تـعـيش وجتـدد الـطـريـقـة فـقط 
قـواها وتـعمل إلحـياء مـوات البالد وتـسترجع

قوتها !!!
È—«œù« ‰öI²Ýô« VKÞ

ركزية األستانة ــ قررت اجلـمعية األرمنية ا
أن تـطــلب من مــؤتـمــر الـســفـراء فى لــنـدرا أن
ـنح االستقالل اإلدارى لست واليات يسعى 
وهـى ديـــار بــكـــر ووان وبـــتـــلـــيس وســـيــواس
وخــربـوط وأرضــروم  حــيث أغـلب ســكـان
هــــذه الـــــواليــــات من األرمـن  وأن يــــكــــون

طلوب بضمانة دول أوربا . االستقالل ا
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ذهب وكــيل بــطـريــرك األرمن فى يـوم ٢٠
اجلـــارى  فــقـــابـل فى الـــبـــاب الــعـــالـى وزيــر
الـداخـلـيـة الـعـثـمـانـيـة وحـادثه بـشـأن شـكـاوى
ـذكـرة األرمن وهى الـتى ضـمــنـوهـا من قـبل ا

التى قدموها إلى الصدر األعظم .
وقد قال الوزير لـلوكيل إن احلكومة مهتمة

باتخاذ التدابير التى تُحقق آمال األرمن .
ـا يُـذكـر أن األرمن شـكـوا مـر الـشـكـوى و
من أعـــمــال عـــصـــابــات الـــلـــصــوص فى وان
ـا قابـل وفدهم الـصدر وغيـرهـا  حتى أنـهم 
األعـظم أبـدوا أمـامه تلك الـشـكـوى  فـطيب
خـواطـرهم وقـال لـهم : إن األتـراك واألكـراد
يـشكون أيـضاً مـن أعمال أولـئك األشرار وإن
احلــكـومـة ســتـتـخــذ أشـد الـتــدابـيـر لــقـطع دابـر

األشقياء واللصوص .
وقــد ثــبت أن نــظــارة الــداخــلــيــة أصـدرت
أوامـــر مُــشــددة إلى رجـــال الــســـلــطــة فى وان
وبـتـلـيس وديـار بـكـر وغـيـرهـا بـوجـوب صون
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النظام ومطاردة األشقياء والقبض عليهم .
ونـــشــــرت صـــحـف األســـتــــانـــة أن رجـــال
احلـكـومـة فى واليـة وان قـبـضـوا عـلى عـصـابة
مؤلَّـفة من ستة لـصوص وأودعوهم السجن
وظهـر أن أفراد تلـك العـصابة هـم الذين قـتلوا
ـاضى رجالً أرمـنـيـاً اسـمه يـعـقوب فى الـعـام ا
وخـــــــمــــــســـــــة أشــــــخـــــــاص آخــــــريـن . وهم
سـيُـحـاكــمـون ويـنـالــون اجلـزاء الـعـادل . وقـد
أخـــذ رجـــال الـــچـــنـــدرمـــة يـــطـــاردون بـــقـــيـــة

العصابات .
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وضوع مـا من موضوع يهم الـعثمانـي اآلن فى مشارق األرض ومـغاربها أكـثر من هذا ا
والسـيمـا بـعد أن فـقـدوا والياتـهم فى أفـريقـيـة وأوربا  ولم يـبقَ لـهم إال والياتـهم فى آسـيا

وعاصمتهم األستانة وضواحيها .
وضوع  األولى لكاتب إنكليزى مشهور نشرها وقد اطَّلعنا اآلن على مقالـت فى هذا ا
فى اجلـزء األخيـر من مجـلة الـقـرن التـاسع عشـر اإلنكـليـزية والـثانـيـة مبـنيـة على كُـتيب نـشرهُ
ا ـانى  فرأيـنا أن نُـلـخص بعض مـا جاء فـيـهمـا ألنهُ مطـابق  ـرشـار فون درغـولتـز باشـا األ ا
ـفكّـرين وألننـا نودُّ أن يـطَّلع رجـال احلكـومة الـعثـمانـية عـلى ما يـقولهُ فـيهم يـقول بهِ أكـثر ا

انية . قال الكاتب األول : غيرهم والسيما أبناءُ األمَّة اإلنكليزية واألمَّة األ
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يقول الـبعض إن األتـراك غير أهل لـسياسـة البـلدان ألنهم لم يُـفلـحوا فى أفريـقية وال فى
أوربـا . ولكن هـذا القـول منـقوض بـدليل أنهُ مـضى علـيهم بـضعـة قرون وفى يـدهم سـياسة
ـالك كثـيرة مـختـلفـة األجنـاس واألديان والـلغات والـتقـاليـد . ولقـد قال أحـد سفـرائنـا منذ
أربعـة مئة سـنة وكان فى األسـتانة إن الـسلطـنة العـثمانـية مشـرفة على االنـحالل . وكرَّر هذا
ُ القول غـيرهُ فى أزمنة مخـتلفة  ولكن السـلطنة العـثمانية قاوت * عوادى الدهر ولم يبتد
فـيهـا االنحالل إال حـينـما أخـذت تصـلح شؤونـها **  فى زمن السـلطـان محـمود  فـحيـنئذٍ
استقلَّت عنها بالد اليونان وتقدمت روسيا إلى الدانوب األسفل واستولى محمد على على
مصـر واحتلَّ الـفرنـسـويون بالد اجلـزائر . وزاد هـذا االنحالل فى عـهـد عبـد احلمـيد فـأخذ
اليـونـان تـسالـيـاً وأخـذت روسـيا شـرق األنـاضـول مع باطـوم والـقـارص  وامـتلـكت فـرنـسا
تـونس واسـتـقـلـت رومـانـيـا وصـربــيـا وبـلـغــاريـا واجلـبل األسـود واحـتــلَّت الـنـمـســا الـبـوسـنـة
والـهـرسك وإنـكلـتـرا مـصـر وقـبـرص . وخُتم هـذا الـفـصل بـأخـذ إيـطالـيـا لـطـرابـلس الـغرب
وحكومات البلقـان لواليات الروملى . ومن غرائب الزمان أن هذا االنحالل ابتدأ فى عهد
ُصـلح وبلغ حدَّهُ فى عـهد احلكومـة الدستـورية وال مثيل لـهُ فى سرعتهِ فى تاريخ السلـطان ا

دولة من دول األرض  ولو أصاب بالداً غير البالد العثمانية لقضى عليها .
ولكن ما بـقى للعثمـاني من البالد ال يزال واسـعاً جدَّاً كثيـر اخليرات  فإن والياتهم فى
آسيـا تزيد مسـاحتها عـلى مساحـة البالد اإلنكلـيزية خمـسة أضعاف وبالد الـعرب وحدها ال

* الصحيح : آوت .
* * الصحيح : شئونها.
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تقلُّ مساحتها عن بالد الهند  وال نُبالغ إذا قلنا أنهُ لو اهتمَّ األتراك بوالياتهم فى آسيا عشر
مالك وأغناها  ولكنهم لكة من أقوى ا اهتمامهم بوالياتهم فى أوربا لكان عندهم اآلن 

أخطأوا * فى محاولتهم البقاء فى أوربا فجنوا نتيجة خطإهم**.
ـا يـستـحيل الـك أوربا لـيست  انبـثت فى الـشرق روح جـديدة حـيـنمـا أثبـتت الـيابـان أن 
التـغلُّب علـيه . ثم انتـشرت هـذه الروح شمـاالً وجنوبـاً وغربـاً  فأيقـظت الصـ من سُبات
العـصور الغـابرة ونبـهت الهنـد إلى مطالـب كثيـرة وأحيت فى إيران ذكـرى ملوكـها السـالف

لكهم . صري وأقعدتهم وأغرت األتراك فطوَّحوا  وأقامت ا
واآلن لم يـبقَ لألتراك إال أن يتالفـوا خطأهم ويـعودوا إلى االهتـمام بواليـاتهم التى طال
إهمـالهم لهـا فى بر األناضـول وبالد العرب . وسـياسة هـذه الواليات لـيست باألمـر السهل

* الصحيح : أخطئوا .
** الصحيح : خطئهم.
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ألن سكانهـا ليسوا أمَّـة واحدة وال هم شديـدو الوالء لألتراك . ويُقـدَّر عددهم بسبـعة عشر
سيحـي ونصف ـسلم و ٥٠٠٠٠٠٠ مـن ا مليـوناً  ففى بـر األناضول ٤٠٠٠٠٠٠ من ا
ـسـلـمـ و ٩٠٠٠٠٠ من مـلـيـون من الـيـهـود . وفـى أرمـيـنـيـة وكـردسـتـان ١٦٠٠٠٠٠ من ا
ـسـيـحـيـ ـسـلـمـ و ١٢٠٠٠٠٠ من ا ـسـيـحـيـ وفى سـوريـة والـعـراق ٣٥٠٠٠٠٠ من ا ا

واليهود  وفى بالد العرب اخلاضعة فعالً للدولة العثمانية ١١٠٠٠٠٠ وكلهم مسلمون .
وحقيـقة هذا اإلحـصاء ال تُعـلَم بالضـبط وال هو يدلُّ عـلى اختالف أولئك األقـوام جنساً
ومـذهبـاً . فالعـرب واألرمن والشـراكسـة واألكراد والـتركمـان واليـونان والـيهود مـختـلطون
ـتزجـون فى تـلك الواليـات كـاختالط أ الـبـلقـان ولـكن يُفـرق بـينـهم وبـ البـلـقانـي أن
لكل أمَّة من أ البـلقان جاذباً يجذبـها إليه البلغار لـلبلغار والسرب لـلسرب واأللبان لأللبان
والـيونـان لـلـيـونـان أمـا أ آسيـا فـلـيس لـهـا جـواذب حـولهـا جتـذبـهـا إلـيـها وتـبث فـيـهـا الـنـعرة
الـقـومـيـة. وبـعض األتـراك غـيـر العـرب فـإن لـهم بالداً تُـنـسب إلـيـهم وشـعـبـاً يـنـتـمـون إليه .
ويـدَّعى األرمن أيـضاً أن لـهم بالداً ينـتـسبـون إليـها  ولـكن األمـر ليس كـذلك بل قد أمـسوا
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ة كاليهود  فإن بالد أسالفهم اجتاحـها الغزاة مراراً فتجزأت بينهم وصارت حدودها القد
فى روسـيـا وتـركـيـا وإيـران  بل قـد نـسى اسم األرمن فى بـر األنـاضـول ألن األتـراك مـنـعـوا
استـعمالـهُ وصار األرمن يُسـمون أنفـسهم هايك وبـالدهم هايسـتان . وكردسـتان اسم لبالد

ا يبث النخوة فى نفوس األكراد . غير محدودة وال هى 
ـتدة من بـحر الروم غـرباً إلى خـليج فارس شـرقاً ومن الـبحر والواليات الـباقـية لألتراك 
األسود شـماالً إلى البـحر األحـمر جنـوباً  وهى تشـتمل عـلى بر األناضـول الكـثير الـسكان
ـشهور فـى التاريخ بـسهوله ونـهريه الفـرات ودجلة . وبالد الـشام على واخليـرات والعراق ا
ساحل بـحر الروم من جبل طورس إلى شبه جزيرة سـينا . واحلجاز واليمن من بالد العرب

دينة مدفن أبيهم . سلم وا وفى احلجاز مكة قبلة ا
ووطن األتـراك اآلن بالد األنـاضـول هـنـاك  تـراهم وال يـصـعب عـلـيك أن تُـفـرق بيـنـهم
وب األرمن واليونان واألكراد والـشراكسة والتركمان . هناك األتراك أهل زراعة وال تزال

* الصحيح : سيناء.
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زايـا اجلـنـسـيـة . ما من أحـد اخـتـرق تـلك الـبالد إال ورأى من أُنـسـهم وحُسن فـيـهم أفضـل ا
ـدحـهم واإلعـجـاب بـهـم . وانـقـطـاعـهم لـلـزراعـة لم يـفـقـدهم ضـيـافـتـهـم مـا أطـلق لـسـانه 
صـفاتهم احلربـية التى جـعلتـهم من الغُزاة الفـاحت . إليـهم كان السالط يـلتفـتون دائماً فى
سـاعـة اخلـطـر  فال يــرون مـنـهم إال الـنـهـضــة وتـلـبـيـة الـطـلـب ولـو اسـتـنـزفت احلـروب دمـاء
رجـالـهم . وهم كـبـار األجـسـام كـبـار الرؤوس* مـسـتـديـرو الـوجـوه أقويـاءُ عـظـمـاً وعـضالً
رزيـنـون ال تـسـتـفزهم الـطـفـائف وال تـزعـجهم الـطـوار حـتى لـقـد تظـنـهم خـامـلـ وما هم
بـخاملـ . ال يحسـبون ألحد حـساباً وال يـعتقـدون أن أحداً يفـوقهم فى شئ . ولقـد فعلت

سكك احلديد العجائب فى بالدهم وزادت مصادر ثروتها .
إذا خرجتَ من األناضول خرجت من بالد األتـراك ; ألنها بالدهم بالفـعل والبقعة التى

رسخت فيها قدمهم وتغلبت عليها أطوارهم وإن كانوا فيها أقل من غيرهم عدداً .
والعراق ال يـختص بشعب دون آخر يـضرب البدو فى بواديـه يغزون وينهـبون أو يفعلون

* الصحيح : الرءوس .
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ـواشى . وفى مـدن مـا هـو أقل ريـحــاً لـهم من الـغـزو والـنــهب أى رعـايـة اجلـمــال وتـسـو ا
الـعراق مزيج من األرمن واألكراد والـشركس واليـهود والكلـدان واليونان والـعرب . وعند
خـلـيج فـارس إمـارات صـغيـرة حـربـيـة خـاضـعـة آلل عثـمـان ولـو بـاالسم  وال يـتـعـذر على
سـكونة . اذكر اسم بغـداد وبابل ونينوى العراق أن يـعود إلى سالف عهـده أخصب بلدان ا

فتتراءى لك العظمة والقوة واحلضارة والسطوة ومنابع الثروة .
سـرتُ من عهـد غيـر بعـيـد من خلـيج فارس إلى األسـتانـة مـتبَّـعاً الـطريق الـذى يُراد إنـشاء
كن أن ـا شـاهدتهُ من خـيرات األرض ومـا  سـكة بـغداد فـيه  فـدُهشت كـما دُهش غـيرى 
ـان مـن الـغـنى الـوافـر . والـلَّه مــا أخـصب تـلك الـبالد ومـا أغـزر يُـخـرج مــنـهـا ومـا خُـبئ لأل
دن أنهارها . اقفرت من سكـانها بعد أن كـانت جنة ألنك كيفمـا اجتهت رأيت فى أنقاض ا
ـصـانع وأعـمـال الـرى الـعـظـيـمـة من تـرَع وجـسور وكـلـهـا قـد تـوالَّهـا الـفـنـاءُ . ودجـلة آثـار ا
اء هدراً . كرّت والفـرات ال يُماثلهـا إال النيل فى خصـب مائهِ ونهر اُرودى فى ذهـاب هذا ا
عليهـما القـرون وهما يـسلبـان األرض خيراتهـا ويطرحـانها فى الـبحر . وقـد ضعف الفرات
ـسـتـنـقعـات ولـكـنـهـمـا كـلـيـهـما ال ألُ ا من طـول اإلسـراف  وأمـا دجـلـة فال يـزال يـفـيض و
يزاالن قادرين على النـفع الكثير إذا تـمكن السر ولـيم ولككس من حملـهما فتتـحول القفار

التى حولهما إلى مصر ثانية .
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وسكة بغداد ورى العراق من أريح األعمـال الهندسية  ولكن ما حل بتركيا حديثاً البدَّ
ـال لعـمل مثل هـذه األعمـال لم يكن بـاألمر الـسهل من أن يـؤثر فـيهـما ألن احلـصـول على ا
من قـبل فـكيف وقـد حلَّ بـالبالد مـا حلَّ . كنت أبـاحث أحـد الصـدور العـظـام فى أمر سـكة
ان فال بـغداد  فـقال لى «إنـى احتـاج إلى مركـبة وجـوادين ولكن لـدىَّ أمور أهم» . أمـا األ
ـال ألنـهم يـعـلـمـون أنــهم يـنـفـقـون ديـنـاراً لــيـكـسـبـوا دنـانـيـر وأن فى يـتـعـذر عـلـيـهم وجــود ا
التسويف خطراً أكيداً ألن األتـراك متى اقتصروا على آسيا وانـقطعت صلتهم بأوربا رأوا أن
هذه السـكة الزمة لهم وأن لها قيمة  تفوق قيمـة حديدها ومحطاتها . ولذلك ال يخشى من
إهـمـال سـكة بـغـداد ولـكن أعمـال الـرى فى الـعراق البـد من إمـهـالهـا إلى أن تـنـفرج اخلـزيـنة

انيا . العثمانية . وهنا مجال واسع ألموال اإلنكليز إذا رضيت تركيا ورضيت أ
أما سوريا  فال داعى لـوصف خيراتـها وما فيـها من مصـادر الثروة . وبالد العـرب قلما
نـها والـسـكة الـتى مدَّت إلى حـجازهـا ليـست جتـارية بل حـربيـة دينـية لـتعـزيز يُعـلَم شئ عن 

سلطة السلطان .
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يظـهر من هـذا الشرح الـوجيـز أن اجملال واسع لدى األتـراك ليـستـعيضـوا عمـا خسروه مِن
الواليات الـتى كانت دائـماً سبـباً لـضعفـهم فهل هم أهل لـذلك . فقد قـيل إنهم نـزلوا البالد
التى فـتحوها كـجنود على أُهـبة االرحتال فلم يـبتدعوا فـيها ولم يغـيروا إالَّ القلـيل منها . أما
وقـد تـغـلَّب عـلـيهـم رعايـاهم فـى أوربا فـهل تـشـتـد عـزائـمـهم فى غـيـرهـا وتـعـقد لـهم أعالم

النصر . قد يتم لهم ذلك ولكن دونهُ أهوال .
وال يفلح األتراك فى آسيا إال إذا تغلبوا على ثالثة موانع .

ا كانت احلـرب ناشبة فى البلقان لم نسمع كـثيراً عما كان يجرى فى واليات آسيا وبالد
الـعـرب  ولــكن ذلك ال يـدلُّ عــلى أن أحـوال الـبالد كــانت فـيــهـا قـارّة سـارة* فـقـد كـتب
اضى يـقول : «إن األحـوال فى كردسـتان صـائرة مُـكاتب الـتيـمس من األستـانة فى الـشهـر ا
من رد إلى أردإ** فـإن رؤسـاء األكــراد فى بـتــلـيس وديـار بــكـر خــرجـوا عـلى احلــكـومـة
فـعجـزت عن صدهم لـقـلة مـا لديـها من اجلـنـود. ونهض األكـراد فى والية وان  ويُـقال إن
عبد الـرزاق بدرخان الـذى اشترك فى الـواقعة التى انـتهت بقـتل رضوان باشـا وسقوط أسرة
بـدرخـان قام اآلن عـلى جـمعـيـة االحتاد والـتـرقى وعضـدهُ الـشيخ طه والـتـفت حولـهُ جمـاعة
كبـيرة من أكراد الـفرس . وطلـبت احلكومـة من عبد الـقادر أفنـدى الكردى وهـو من أعضاء

قصود: مستقرة. * ا
** الصحيح : أرادأ .



≥±π

مجـلس األعـيـان أن يـذهب إلى كـردسـتـان لتـسـكـ األكـراد  فـاعتـذر عن ذلك بـأنهُ ذاهب
لقضاء فريضة احلج».

وقد شـاع أنهُ عـاد االعتـداءُ على األرمن وأk الـنـار اخملبـوءة حتت الرمـاد فى بالد الـيمن لم
تنطـفئ ومتى يعـلم فى أقاصى البالد أن احلـكومة عادت بـالفشل الـتام فى حرب الـبلقان فال
يبعـد أن يكثر أعداؤها فى والياتها األسيوية . وسـيكون أكثر متاعبها من األكراد والعرب.
أمـا األكراد فـأكـثرهم أقـوام رُحَّل وكـلهم أهل حـرب وجالد شـأنهم الـغـزو والنـهب وقد
ذابح األرمنية فزاد ضررهم حتى حاول عبـد احلميد تسكينهم واستـخدامهم ألغراضه فى ا
صـار أول هم احلـكـومــة الـدسـتـوريـة مــطـاردة زعـيـمـهم إبــراهـيم بـاشـا لـتــخـلـيص الـبالد من

ا توجه عنايتها إلصالح الواليات األسيوية . شرهم وستذوق منهم األمرين حا
والـعـرب أصـعب مـراسـاً من األكـراد  ال ألنـهم يـكـرهـون االنـقـيـاد لـرجال احلـكـومـة بل
ألنـهم يـخـتـلـفـون عن األتـراك جـنـسـاً وطـبـعـاً ولـغـةً وأخالقـاً . والـعـربى دسـتـورى شـوروى

بالطبع  وأما التركى فمُحب للسلطة واالستبداد .
ـا حـاول األتراك أن يـسـتـولـوا عـلى الـعـرب وبالد الـعرب فـلم يُـفـلـحـوا . والـواليـتان طـا
اخلـاضعـتان لـهم اآلن احلجـاز واليـمن أخضـعهـما مـحمـد على صـاحب مصـر وحتى اآلن ال
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ـا يـعـطـونـها ـكن حُسـبـان الـيـمن من واليـات الـدولـة . وأهل احلـجاز يـأخـذون مـنـهـا أكـثر 
ــديــنــة والــطــائف وصــنــعــاء وجـدة ولــيس لــهــا فى بالد الــعــرب إال احلــامــيــات فى مــكـة وا

واحلديدة.
ـا حلَّ بـهم فى أمـا األرمن  فال خـوفَ مـنـهم إذا عـاملـهم األتـراك بـاحلـسـنى مـتـعـظ 
الـرومــلى . نــعم  إن الــروم والـعــرب والـتــرك اجــتـاحــوا بالد األرمن فى أزمــنـة مــخــتـلــفـة
سكونة كالـيهود ولم يبقَ منهم اآلن عدد واضطهدوهم حتى اضـطروا أن يتفقوا فى أقطـار ا
كثير إال فى واليات أرضروم ووان وسواس وخربوط وبتليس وديار بكر وجانب من والية
حلب وفى الزيـتون وسـاسون ولكـنهم حفـظوا جـنسيـتهم . ويـجب على األتراك أن يـعرفوا
ذلك وال يـغـضُّـوا الـطـرف عـنه كـمـا فـعــلـوا فى الـبـلـقـان وإال اضـطـروا روسـيـا إلى االنـتـصـار
لألرمن يوماً ما كما اضطروا البلغار والسرب واليونان إلى االنتصار إلخوانهم فى البلقان.
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پطـرسبـرچ ــ تتـبادل دول االتـفاقـية الـثالثية
سـألة األرمنية  وهى األفكـار واآلراء بشأن ا
ــشـروع الــذى وضـعــته تـركــيـا تــدرس أيـضــاً ا

إلجــراء اإلصالحــات فى آســيــا الــصــغــرى 
والسـيما فى أرميـنيا لتـقف بنفـسها على تـنفيذ
ـشـروع  وإضافـة بـعض الـبنـود عـليه . هـذا ا
إن درس مــــســــألـــة أرمــــيـــنــــيــــا واألحـــوال فى
كـردستـان غدت من خـصائص دول االتـفاقـية
الــثالثــيــة من ذلـك الــوقت الــذى حــدثت فــيه
ذابح األرمـنيـة عام ١٨٩٤ عـندمـا حقـقها إذ ا

ذاك قناصل فرنسا وروسيا وإنكلترا .
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برل ــ تُؤكـد جريدة فـواسيش زيتنغ أنه 
انيـا وإنكلترا وتـركيا على اخلطة االتفاق ب أ
ـبـاشـرة بـهـا فى آسـيا اإلصالحـيـة التـى يجب ا
ملكة العثمانية. الصغرى وفى جميع أنحاء ا
ــســـألــة ــوجـب هــذه اخلـــطــة  تـــلــقـى ا و
األرمـنيـة بـ أيـدى مـؤتـمـر الـسـفـراء فى لـندن
حللها وتعـهد تنفـيذ اإلصالحات وإدارتها إلى
الـــلــــورد مـــلـــنـــر الـــذى كـــان حـــاكـــمـــاً عـــامـــاً
للـمستعـمرات اإلنكلـيزية فى جنـوب أفريقيا
ــــذكـــورة وألجل الــــقــــيـــام بــــاإلصالحــــات ا
ـانيون يسـتدعى مـوظفـون إنكلـترا ومـدربون أ
حـربــيـون لـتـنـظـيم رجـال الـچـنـدرمـة وتـدريب

اجلنود على الفنون العسكرية .
 UOMO —√ v

األسـتــانـة ــ وصــلت إلى بــطــريـرك األرمن
أخـبــار من مــوش وكـاڤــاش تُــفـيــد أن األكـراد
يُـزيـدون يـومـاً فـيـومـاً فى سـوء مـعـاملـة األرمن
ا وشـدة اضطـهادهم حـتى سئم هـؤالء احليـاة 
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يُـسامونه من الـعسف واجلور  وأنه فى بعض
وظـفى احلكومة وال األماكن ال يعبـأ األكراد 
يــكــتـرثــون بــهم  وقــد أفـادت بــعض األنــبـاء
ـــوثـــوق بـــهــا أنـــهم قـــتـــلـــوا عــدة مـن رجــال ا
الچـندرمة وثالثة من موظـفى احلكومة وطرق

واصالت مقطوعة فى أكثر األنحاء . ا

UOMO —√ v   UŠö ù«

األســتـــانــة فى ٥ ــ أبـــلغ الــبـــاب الــعــالى
الـسـفــراء أنه ال يـقـبـل الـبـتـة أن يــكـون إنـفـاذ
اإلصالحات فى أرمينيا حتت رقابة الدول ــ

هاڤاس 
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قــالت تــصـويــر أفــكــار : حـادث
محرر جريـدة األرمانيتية جاويد بك
ـنـدوب الـعثـمـانى فى مـؤتمـر بـاريز ا
ــالى فى شــؤون تـركــيــا بـعــد عــقـد ا

الصلح فسألة احملرر قائالً :
ــ ماذا تفعـلون فى تركيـا بعد هذا

االندحار الكبير ?
مـلكة من ــ سـنجـتهـد فى إقامـة ا

عثارها وتأسيسها تأسيساً حديثاً .
ــ ولـكن أنى يكون ذلك? أتـنيلون

العناصر احلرية على إطالقها ?
ــ لــقــد فـــهــمـــنــا الــيـــوم أن حــيــاة
الـسلطنـة العثـمانية وبـقاءها مـتوقفان
عَلَى تـطبـيق الالمركـزية اإلدارية فى
كل واليـاتهـا . فـقـد سنَّت احلـكـومة
العثمانيـة هذين اليوم قـانوناً موقتاً
يـقضى بـجعل (المـركزيـة مالـية) فى

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ WO½u¹ π 5MŁô« ¨ ≤±¥≤± ‡‡ ≤∂ œbŽ
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كل واليــة وأخــذت تُــفــكــر اآلن فى
تـأســيس الالمــركـزيــة اإلداريـة وهى
مـهتمـة أيضاً بـإنشـاء محاكم لـلصلح
وبـدأت تسـن القـوانـ لـهـا . وأقول
لك بــــكل حــــريـــة إن هــــذه الـــطـــرق
احلـــديــثـــة فى الـــســـلــطـــنـــة لم يـــرهــا

العثمانيون من قبل .
تـعـلـمـون جـيـداً أن أهم شىء هـو
إقـــــــرار األمن الــــــعـــــــام وإزالــــــة كل
االخـتالفــات الــتى كـثــيــراً مـا يــنـجم
عـنـهـا ســفك الـدمـاء بـ أبـنـاء الـبـلـد
الـواحــد  وال أخـالـكم إال سـمـعـتم
بــأنــنــا أرســلــنــا جلـنــة إصـالحـيــة إلى
األنـاضـول بـرئـاسـة الـچـنـرال بـومـان
باشا  فـإصالح أحوال الـبالد هناك
بـــات قــريــبــاً  وإنــا نــرجــو من هــذه
الـلـجنـة أشـيـاء كـثيـرة ونُـعـلل الـنفس
بــإصالح حـــسن . وقــد عـــزمــنــا أن
نـستـخـدم فى بالد األكـراد مـا يـقرب
من مئتى ضابط أجنبى لهذه الغاية.
ــ إن الـعـواقب وخيـمـة فقـد ب

غـبـطة بـطريـرك األرمن فى مـا صرَّح
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به لـلصـدر األعـظم حقـيقـة األحوال
سـتولى فى أرمـينـية وعظـم اخلوف ا

على األرمن فى بالدهم .
ــ ال أقول إن كل شئ مـنـتظم فى
تــلك اجلــهــات  فــإن هــذا اخلــصـام
الــذى تـــرونـه بــ األكـــراد واألرمن
قـد الـعـهـد جـداً  فـالـتـعـدى الـذى
يقع من أشـقيـاء األكراد ال يـقع على
األرمن وحـدهم  بل كـثـيـراً مـا يقع
احلـــيـف والـــتــــعـــدى عــــلى األتـــراك

وعَلَى األكراد أنفسهم .
ــ ألـيست مـسألة األراضى أهـم مسائل الـواليات الـشرقيـة ? فكـيف ترجـون أن تُحل هذه
سألـة وعَلَى أى وجه ? وكـيف تسـتطـيعون أن تـعيـدوا إلى األرمن األراضى التى اغـتصـبها ا

األكراد منهم ?
ـشكـلـة حالً ينـطـبق عَلَـى العـدل واإلنـصاف  وقـد سـافرت جلـنة ــ لقـد قـرَّرنا حل هـذه ا
خاصة من األسـتانة إلى تـلك األرجاء لدرسـها أ درس . وستـتخذ هـذه اللجـنة كل الطرق

إلعادة األراضى األرمنية التى اغتصبها األكراد إلى أصحابها .
ــ ولكن أتظنون أن األكراد يُساعدونكم على ذلك ?

ــ سنـأخـذ هـذه األراضى مـنهم بـثـمـنهـا . إنـنـا قررنـا أن نُـفـادى بـكل شئ حبـاً بـراحـة هذه
السـلطـنة ورغـبة فى إعـادة ميـاه األمن العـام إلى مجـاريهـا . وإننـا فى انتـظار مـجئ فريق من
األجـانـب الـذين تــقـرَّر اســتـقــدامـهم وســتـرون أن ذلك مـن حـسن نــيـتــنـا . وســنُـوزع هـؤالء
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ـــــوظــــفــــ عَــــلَى مــــعــــظم أرجــــاء ا
ملكة. وقررنا أيضاً أن يكون لكل ا
من ســـــوريــــــة وجـــــزيـــــرة الـــــعـــــرب
واألنـــاضـــول الــغـــربى واألنـــاضــول
الــشــرقـى إدارة خــاصــة ومــوظــفــون
اخـتـصاصـيـون يُـديـرون كل قـطر من
هــذه األقــطـار ومــوظـفــون يـكــونـون
واقــــفــــ عَــــلَى أحــــوال الــــســــكـــان
وعـاداتـهم  فـكـونـوا واثقـ أن كل

مسألة إدارية ستحل عَلَى عجل .
ــ ولـــكن مـــا رأى احلـــكـــومـــة فى
اللغة وتلـقى الدروس باللغة احمللية
فـــــقــــــد اُتـــــهـم االحتــــــاديـــــون أنــــــهم
يــســتــعــمــلـــون كل واســطــة جــبــريــة
إلرغـام كل الــعـنـاصــر عـلى الــتـعـلم

دارس . بالتركية فى جميع ا
ــ لـقـد قـرَّرنـا أن نحـتـرم كل لـغـة من لـغـات الـعـنـاصر الـعـثـمـانـيـة وال سـيمـا الـلـغـة الـعـربـية
فـسيـعلَّم* بـهـا فى كل مدارس سـوريـة . وأما الـلغـة الـتركـية فـسـتكـون فى الدرجـة الـثانـية أو

عوناً للغة العربية  فاللغة العربية تكون األصل والتركية الفرع .
وصـفوة الـقول  إن األعـمال الـتى سنـقوم بهـا كبـيرة جـداً ألننـا مضـطرون أن نُـحيى هذه
د فى ـملـكـة حيـاة جديـدة بـعدمـا خربت وانـهـار كيـان كثـيـر من أطرافـها . وقـد عـزمنـا أن  ا

* الصحيح : فسيُعمل.
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سـوريـة والواليـات الـشـرقـيـة سـكـكاً
ـواصالت حـديـديـة جـديـدة تُـقـرب ا
ــتـــاجــر وتـــســهـل أســبــاب وتـــروج ا

العمران .
اإلصالح. مـــا قـــول مــنـــاهـــضى

اإلصالح بهذه التصريحات? .
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األسـتانة : سـلَّم بطريرك األرمن
الـصـدر األعظم يـوم الـسبت مـذكرة
ذكـــره فـــيـــهـــا بـــأن مـــطـــالب األرمن
التـزال حــبـراً عـلى ورق مــنـذ تـقـد
مــــذكــــرتـــهـم األخـــيــــرة  وقـــال إن
ــذابـح فى األنـــاضــول اخلــوف مـن ا

يــزداد بــسـبب األحــوال احلــاضـرة 
وإن لـــيس عــنــده مــا يُـــقــال غــيــر مــا
تـــقـــدم فـــهـــو يـــتـــرك األمـــر لـــذمــة

احلكومة مُلقياً عليها تبعة ما يقع .
بلغراد : قال بطريرك األرمن فى
مـذكــرته الـتى قــدمـهـا إلى احلــكـومـة
أول من أمس إنه لن يُـخاطـب الباب

العالى فى هذه األمور ثانية .
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رفـع الـــبــــطـــريــــرك األرمــــنى إلى
نظـارة الـداخلـية عـرض فـيه حدوث
تــــعـــــديـــــات جــــديـــــدة فى واليــــات
األنــاضـول  وطــلب من احلــكــومـة
اتــخــاذ الــتــحـــوالت الالزمــة لــعــدم

ستقبل . تكررها فى ا

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ WO½u¹  π 5MŁô« ¨±¥≤± ‡ ≤∂ œbŽ



≥≥±

s —_« ŸUL²ł«

ÊU¹—ËœU √ uðU uÑ_« »UDš

أشـرنـا أمس إلى االجـتـمـاع الـذى عـقـده
األرمن بعد ظـهر األحد فى مـلعب برنـطانيا
وجاءنـا نص اخلطـاب الذى ألـقاه األڤـوكاتو

أصادوريان وهو بنصه :
سيداتى وسادتى 
حتيةً واحتراماً

أما بـعد فـإن الغـرض من اجتـماع أفراد
ا هـو لـلنـظر كـان إ طائـفـتنـا اليـوم فى هـذا ا
فى لـزوم وضرورة االجـتـماع بـ األحزاب
الــســيــاســيـة  ومــجــمــوع أمــتــهــا ووجـوب
احتادهم عـلى الـعمـل والسـعى فى مـا يجب
عمـله فى هذا الـطور التـاريخى االجـتماعى
ذى احلـوادث االسـتـثــنـائـيـة الـتـى تـمـر الـيـوم

على الشعب األرمنى وقضيته .
سألة األرمنية لم تتجه قط ولم إن هذه ا
تتـجه نحـو االستـقالل السـياسى  ولـيست
هى نتـيـجة أيـة حـركة سـيـاسيـة أخـرى ترمى

…d¼UI « ¨ ≤ ‡ ± ’  ’ ¨ ±π±≥  WO½u¹ ±∞ ¡UŁö¦ «  ¨±∞∑≤≥ œbŽ
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قصود ١٩١٢. * ا

إلى احلــــيــــاد أو االنـــــفــــصــــال عن الــــدولــــة
ا أثبت األرمن العثمانيون العثمانيـة . ولطا
بـأقـوالـهم وأعـمـالــهم إخالصـهم لـدولـتـهم
ـتـواصل إلعـالء شـأنـها احملـبـوبـة وسـعـيـهم ا
وإدعــــام شــــوكــــتــــهــــا . وهم الــــيــــوم وقـــد
ـشيـئـة الـلَّه وبـسـعى أصـبـحت هـذه الـدولـة 
اخمللص من أبنـائها دولة «دستـورية يتمنون
الـبــقــاء لـهــا ويـرتــبـطــون بـعــرش سـلــطـانــهـا
ـعـظم ارتبـاطاً روحـيـاً» مجـاهدين احملـبوب ا
بالنفيس والنفس فى سبيل مجده وعالئه.
عــلى أن هــذا الــشــعب اخملــلص اجملــاهــد
ـقـدسـة ـوه االقـتـصـادى وحـقـوقه ا يـطـلب 

الالزمة لتأم كيانه .
بـعد سـقوط السـلطـة االستـبدادية وزوال
االضطـهادات احلميديـة التى عاناها األرمن
ـاً مـدة وحتــمـلـوهــا عـبـئــاً «ثـقــيالً» ونـيـراً مــؤ
ثالث عاماً  الح لنا أمل فى صياغة كياننا
فى ظل نــظـــام وقــانــون الــســلــطــة اجلــديــدة
الدسـتوريـة غير أن مـذابح أطنـة سنة ١٩٠٩
واالضـطـهــادات الـتى قــاسـيـنــاهـا مـنــذ سـنـة
٩١٢ * قـد ذهـبت بـآمـالـنـا وقـطـعت رجـاءنا
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فى عدل رجـال حـكـومـتنـا وإنـصـاف أولـياء
أمـــور دولــتــنـــا . ولم تــر بـــعــد تـــوالى تــلك
الـرزايــا عـلـيــنـا وصــبـرنــا الـطــويل فى حتـمل
بالياها ومـخاتلـة مديرى شؤون* حكـومتنا
لـنا بـوعـودهم الكـاذبـة بالـنـظر فى اإلصالح
ـتأ الالزم لواليـاتنا  إال أن تـنضم إلى ا
ـظـلـومـ مـثـلـنـا من إخـوانـنـا الـعـثـمـانـي وا

اخملـلـصــ لألريـكـة الــسـلـطـانــيـة الـعـثــمـانـيـة
اخلــائــفــ عــلــيــهــا من الــعــدوان والــتـســلط
األجـــنــبـى من جـــرَّاء هـــذه اإلدارة احلـــالـــيــة
االستـبدادية احملـزنة  وتتـعاون جمـيعاً على
الــطـــلب إلى الـــدول األوروبــيـــة الــعـــظــمى
إليـجــاد ضـمــانـة مـتــيـنــة حلـفظ كــيـان بالدنـا
الـعـثـمـانــيـة وصـد غـارات األجـنــبـيـ عـنـهـا
وقطع آمالهم األشعـبية فيـها . وليس لنا أن
ننام بـعد اآلن عن رياح غـربية تمـر بنا مرور
الـطـرق اجملـتـاحـة الـكـاسـحـة وتـدفع بـأبـواب

ديارنا أمام جيوش االحتالل األجنبى .
هذا هـو الغـرض الوحـيد الـذى اجتـمعـنا

من أجله اليوم .
ظـلـوم وإننـا نـرى السـوريـ إخوانـنـا ا

* الصحيح : شئون.
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ـة ـعـروفـ بـالـهــمـة الـعـالـيـة والـعـز مــثـلـنـا ا
ـهـذبـة والـنـفـوس الـثــابـتـة والـعـقـول الـنـيـرة ا
األبـيـة الـذكـية يـخـطـون خطـواتـهم الـواسـعة
فـى ســبــيل اإلصالح وإيــجــاده فى واليــات
بالدهم الـــتى أصـــبــحت مـــجــدبـــة ومــا هى
ــجـدبــة من جــراء اسـتــبـداد الــوالة فـيــهـا .
تبارك اللَّه فى تـلك النفوس الـعالية لم تكل
ولم تتوان عن طلب اإلصالح وعما تُالقيه
من رجـال حـكومـتـها ووالتـهـا من العـقـبات
الـصـعـبـة والـتـهــديـد االسـتـبـدادى والـسـجن

الغير شرعى * واالضطهاد احلميدى .
سـالم عــلى هــذا الــشـــعب احلى بــفــضل

عمله واجتهاده :
سالم عـلـى هـذا الــشـعب الــذى حـمل
الـــشــعــار الــعـــثــمــانى إلى ديـــار هــجــرته فى
أوروبا وأمـريكا وأفريقيـا مُبجالً مُحترماً من

اجلميع :
ــــطــــالب ــــظـــلــــوم ا سالم عــــلـى األخ ا
بحـقـوقه الـساعى وراء صـيـانـة كيـانه ومـجد

دولته :
وعـنــد اخلـتـام  ال يـسـعــنـا إال أن نـشـكـر

* الصحيح : غير الشرعى .
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ـصري أجـمع ـعظَّم وا لـسمو اخلـديوى ا
مـا القـيــنـاه فى مـصــر الـعــثـمـانــيـة من حُـسن

الضيافة والقِرى والعدل واإلنصاف .
عظَّم : فليحى * خديوينا ا
صريون الكرام : وليحى ا

وليحى اإلصالح والـوفاق ب الواليات
العـثمانيـة على اختالف مـذاهبها وأجـناسها
فـى ظل عـــــرش مــــوالنــــا األعــــظـم جاللــــة
الـسلـطان محـمد رشـاد اخلامس الـدستورى

العادل ــ أبقاه اللَّه :   األڤوكاتو
آ. اصادوريان فى ٨ يونيو ٩١٣       
أما خـطـاب الـسـيـد رشـيـد رضـا صاحب

اخلالصة .
إنى خـاطـبـتـكم ألول مـرة فـى االجـتـماع
الـذى عــقـدتــمـوه فى الــكـنـيــسـة األرمــنـيـة
فتبادلنا الرغائب واألمانى فى صالح بالدنا
وحلـسـن أحـوالــنـا وازديــاد قـوة دولــتـنــا وهـا
نـحـن نـعـود اآلن لـلـكالم مـرة ثـانـيـة فى هـذا

وضوع . ا
إن ذكــرى ابــتـهــاجــنــا بـإعالن الــدســتـور

* الصحيح : فليما .



≥≥∂

واألعـيـاد الـتـى أقـمـنـاهــا ألجـله ال تـزال فى
خواطـرنا فلم ينسهـا أحد . وإن فيما نذكره
من حوادثها أن إخـواننا األرمن كانوا أشدنا
ابــتـــهــاجــاً بــذلك وســروراً  وال بــدع فــهم
ـطلقة كانوا أكـثرنا حتمـالً ألذى احلكومة ا
ومن الــبــديــهى أن يــكــونــوا أكــثــرنــا سـروراً
بزوال ذلك العهد الذى مسهم فيه الضر .
لـيس من ينُكـر أن األرمن شعب نشيط
مـــقــدام ســـائـــر فى طـــريق االرتـــقــاء األدبى
واالقـتــصــادى واالجــتــمــاعى . واإلنــسـان
محب لوطنه بطبعه . فهم يحبون أن يكون
مستوى ارتقاء وطنهم كمستوى ارتقائهم.
يـــحــــبــــون أن تـــكــــون بالدهـم مـــيــــدانـــا
الجتـهادهم . إنـهم يطلـبون من حكـومتهم
الــــشىء الــــذى هـــو من حـق كل أمــــة عـــلى
حـكومـتـهـا  وهـو الدفـاع عـنـهـا فى اخلارج
وتقرير األمن والعدل وإيجاد الوسائل التى
تُــســـهل عــلـى الــشــعـب سُــبل االرتـــقــاء فى
الـداخل . هـذا حـق لألمـة عـلى حـكـومـتـهـا
فى كل زمان ومكـان  وهذا يـطلبه األرمن
من احلكومة الـعثمانية وأنتم ترون أنه طلب
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محق وعـادل . فهم على مخالـفتهم لنا فى
الـــدين والـــلـــغــة واجلـــنـس والــعـــادات وفى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطـلبـون عنا
كـــــمــــا  يـــــحق لــــكـل أمــــة أن تـــــطــــلـــــبه من
حـكـومـتـهـا وهـو الدفـاع عـنـهـا فـى اخلارج
ومــنــحــهــا الــعــدل واألمـن وتــمــهــيــد سُــبل

االرتقاء لها .
كثَّر الـلَّه خير األرمن . ومـاذا ننتـظر غير
هذا من شعب مخالف لنا فى كل شىء? .
ـنعـنى من أن أمـد يد إننى ال أرى مـانـعاً 
الـتـحـيـة والـصــداقـة إلى شـعب هـذا حـاله .
إلى شـعب يـقـول لـنـا نُـريـد أن نـكـون معـكم
ولـكن كونوا عادلـ أحسنوا إدارة بالدنا ال

تكونوا عثرة فى طريق ارتقائنا .
نـعم سـمــعـنـاه بـاالسـتـمـرار واإلصالح
ولـــكن عـــلـى مَن احلق فـى ذلك ? كل يـــوم
يـعدونـهم ويعـدون غيـرهم باإلصالح  ثم
يختلقـون القوان واإلصالحات كـلها حبر
عــــلى ورق . لــــو جــــمـــعـت مـــشــــروعـــات
اإلصالح الـــتى أضــاعــوا الــوقـت عــبــثــاً فى
ترتيـبها لـظهر أنـها كافـية لتـحويل البالد إلى
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جنة . فكل أعمالهم خياالت وإيهامات ال
كن حتقيق شىء منها .

هـكـذا كان االحتـاديـون من قـبل  وأما
اآلن فـــقـــد تـــظـــاهـــروا بـــالـــعـــداء لإلصالح
ومــقـــاومــة أهـــله وأخـــذوا الــســـلـــطــات من
أصحابها الشرعي وأعلنوا بأعمالهم أنهم
غـيـر مسـئـولـ عن أفـعـالـهم  والـلَّه وحده
الـــذى ال يُــســأل عـــمــا يــفـــعل . وهم فــوق
كـونــهم غـيــر مـسـئــولـ عن أعـمــالـهم جتـاه
أمــتـهم  فــإنـهم ال يـقــبـلــون من أمـتـهم وال
يصغون منها إلى رجاء  واللَّه يقبل الدعاء

من عباده وهو اللطيف اخلبير .
سيو فيسيه  كلمة ا

ـسيو فـيسيه مـدير اجلورنـال دى كير أمَّا ا
ومــديـر شــركــة هـاڤــاس  فـإنه قــال إن الـلَّه
قـضى بأن يُـشارك األرمـن فى مصـابهم ألنه
عـــنـــد نــزولـه  أول مــرة فـى األســتـــانـــة عــام
١٨٩٥ حـــــدثـت مـــــذابـح األرمن  وكـــــان
هؤالء التعساء يفرون من وجه الفرسان فى
جـهـة آق ميـدان فـهـجم عـلـيه هـنـاك أحدهم
لـــظـــنـه أنه أرمـــنى وأراد إطالق الـــرصـــاص
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عـلــيه . ولــكن جـواداً ــــــــــــ فــسـقط حتت
حوافره قبل إصـابته بالرصاص . وفى أثناء
ــذابح اجـتــاز بالد األنـاضــول من حـيـدر ا
باشا إلى طـرابزون وسيواس فـرأى جميع
ـذابح  ولكن حـكومـات أوربا الـفظـائع وا
مـا كــانت تُـريـد أن تـسـمع كـلـمـة واحـدة فى
ـوضـوع ولـوال حـزم شـركـة هـاڤاس هـذا ا
سيو كمبون ومسـاعدة السفير الفرنـساوى ا
لـــــهـــــزأوا وســـــخـــــروا من  كـالمه ولـــــكن
ـذابح. الــسـفــاحــ اضـطــروا إلى إيـقــاف ا
ـــذابح لم ومـن ذاك الـــعـــهـــد إلى الــــيـــوم وا

تـــبـــطـل واجـــتـــزت عــــام ١٩٠٩ أطَّـــنـــة 
فشاهدت ما حل باألرمن . على أن شجرة
احلـريـة ال تـنــبت إال وعـلى جــزعـهـا الـدم .
فاليـوم يوجد لـلحريـة رجل فى كل األقطار
واألمـصـار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهذا نصه :
اجتـمع اليـوم ٨ يـونيـو ١٩١٣ فى تيـاترو
بــرنـــطــانــيــا نــحــو ألف شــخص من طــائــفــة
ـؤلَّـفــة من جـمـيع األرمن بـدعـوة الــلـجـنــة ا
األحزاب برئاسة تغران أفندى غامصرآغان
الكاتب األرمـنى بعد سـماع اخلطـباء ومنهم
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فرنـسـاوى وطلـيـانى وسورى قـرَّروا مـا يلى
:

لء االرتــــيـــاح أوالً ــ أنــــهـم يـــحــــيَّــــون 
االتــــفـــاق الــــتـــام الـــذى أُبــــرم بـــ جــــمـــيع
األحزاب السياسية األرمنية وجميع طبقات
األمة األرمـنـيـة لـلدفـاع عن حـقـوق الـشعب
ــلــيـة فى ــدنـيــة وا األرمــنى الــدســتـوريــة وا

الظروف السياسية احلاضرة .
ثانـيـاً ــ إنهم يـحتـجـون بكل قـواهم على
احلــــالـــة الـــتـى وصـــلـت إلـــيـــهــــا الـــواليـــات
األرمـنـيـة وهى تـزداد سـوءاً يـومـاً فـيـومـاً .
ركزية فى األستانة بسبب إهمال احلـكومة ا

شؤومة *. وبسبب سياستها ا
ثـالثـاً ــ إنـهم يـبـسـطـون جلـمـيع الـشـعوب
واأل أن أرمـن مـــصـــر شـــاعـــرون بـــحـــالـــة
إخوانهم التى ال تُطاق فى تركيا وموقنون
بـأن الوعـود التى تـعدهـا احلكـومة الـعثـمانـية
هـى وعـــــــــود بـــــــــاطــــــــــلـــــــــة تــــــــــتـــــــــكـــــــــرر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
تـبعة اآلن فى مـعاملة الـشعب األرمنـى  وهى سياسة رابـعاً ــ أنهم يـعلنـون أن السيـاسة ا

شئومة . * الصحيح : ا
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اإلسكات واإلضعاف ستُـفضى إلى سلسلة من احلوادث تـقع تبعتها على احلكـومة العثمانية
وحدها .

ضـطهدين فـهم مع ما تـقدم كـله يوجـهون عـبارة ودهم ووالئـهم إلى جمـيع مواطـنيـهم ا
فى تــركـيـا وتــعـداد اجلـور فى الــشـرق وهم يـعــلـنـون أنــهم مـسـتــعـدون ألن يـقــدمـوا لـهم كل

قدس عن حياتهم وأعراضهم وأموالهم . مساعدة أدبية ومادية للدفاع ا
دنية واحلرية  ولهم وهم يعلنون ارتياحهم الذى يجاهده اآلن الشعب السورى باسم ا
وصـوفة خلـير الـعنـاصر الثـقة أن هـذا اجلـهاد وجـهاد الـشعب األرمـنى يُفـضيـان إلى الـنتـيجـة ا

ظلومة وخير السلطنة العثمانية . ا
وهم يقررون أن يرفـعوا نسخـة من هذه القرارات إلى وزراء خارجـيات الدول األوروبية
وإلى ســفــراء هــذه الــدول فى األســتــانــة ولــلــبــاب الــعــالـى ولــبــطــريــرك جــمــيع األرمن فى
اتــــــــشــــــــجــــــــازين* وإلـى بــــــــطــــــــريــــــــركـــــــتــــــــهـم فـى  األســــــــتـــــــانــــــــة وإلـى الــــــــوفـــــــد اآلن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جميع الصحف فى القطر ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* الصحيح: إيشميادزين.
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قالت جريدة روسيا :
انـيـة مقـالة كتـبت جـريدة الـريشـبـوست األ
افـتـتـاحيـة خـطـيـرة الشـأن أتت بـهـا عـلى تاريخ

ـــاضى  ـــســـألـــة األرمـــنـــيــة وأدوارهـــا فى ا ا
قالة ستغرب فى هذه ا واحلال واالستقبـال وا
قـول كاتـبـهـا إن اضـطهـاد األرمن لـيس نـاجـماً
بسبب التـعصب الديـنى وال بسبب االختالف
ـــا بـــســــبب ســـوء إدارة احلـــكـــام اجلــــنـــسى وإ
وأغـــراضـــهم الـــشـــخــصـــيـــة  وأنـــهم كـــانــوا
يــحـرضــون عـلـى ذبح األرمن وهـذا مــلـخص

قالة . ا
قال الكاتب :

كـثـيـراً مـا نـقــرأ ونـسـمع بـأن مـذابح األرمن
ـضــطـهـدين لـهم الـتـجـار نـاجـمـة عن كـراهـة ا
األرمن ألنــهـم عــلى رأيـــهم قــوم غـــشــاشــون
ـتصـون دمـاء أهالـى تركـيـا ويبـتـزون أمـوالهم
بــطـــرق غــيـــر شــريــفـــة مــا أنـــزل الــلَّه بـــهــا من
سلطان. وفى احلـقيقة أن ذلك يُخالف الواقع
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وال نـصـيب لـهـذه الـتـهـمـة من الـصـحـة  ولذا
يــــجب عـــلـى األتـــراك أن يــــحـــذفــــوا من بـــ

ــثل الـقــائل «بــأن األرمن هم أمــثــالـهـم ذلك ا
يهود الشرق» .

إن التـجارة فى تـركيـا كلـها بـقبـضة األروام
واألرمن  ولـو طـاف اإلنـسـان جـهـات تـركـيا
الداخلية لوقـف بنفسه على األعمال التجارية
الـعـظــيـمـة الـتى يــقـوم بـهـا األرمن  ولـوالهم
ـا اسـتـطـاع أحد مـن األهالى اتـت التـجـارة و
سـلم ابتـياع سـلعة من الـسلع . إن الـتجـار ا
قليلون جداً وأعـمالهم التجاريـة قلما تنجح
ولـذلك تراهم فى تـأخـر مطـرد . وأما األرمن
فــإنـهم فى تــقـدم جتــارى مـسـتــمـر  وكل يـوم
يـوسعـون مـحـال جتـارتهم وفى جـمـيع الـثـغور
البحرية تـرى التجارة كـلها بيد األرمن . ومع
ذلك فـإن األتـراك ال يـضـطـهـدون الـتـجـار وال
األغـنــيـاء  ولــكـنـهم يــرتـكــبـون الـفــظـائع مع

ساك . الفقراء وا
ــذابـح األرمــنـــيــة ثم قـــال الـــكــاتـب : إن ا
األولى كانت جوابـاً من السلـطان عبـد احلميد
ــــشــــروع اإلصالحى الــــذى قــــدمه له عــــلى ا
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* احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ  ١٨٧٨ ومؤتمر برل ١٨٧٨.

سفراء إنكـلترا وفرنسـا وروسيا وطلبـوا تنفيذه
ـذابح فى أرمـيـنيـا وذلك عـام ١٨٩٥ . وفى ا
األخـــــيــــرة الـــــتـى حـــــدثت فـى خالل مـــــواقع
شطـلجه كـان الذنب فـى بعـضهـا على األرمن
ا الريب فيه هو أن األهالى من األتراك ولكن 
ما كانوا يرتكبون هذه الفظائع لكراهة األرمن
ا كانـوا يرتكبونها بناء الديـنية أو اجلنسية  وإ

راجع العالية . على أوامر صادرة لهم من ا
ثم أورد الـكـاتب بـعـض نـقط تـاريـخـيـة من
ـــســـألـــة األرمــنـــيـــة  فـــقـــال إنه بـــنـــاء عـــلى ا
اإلحصـائيات الـتى تُجـريها الـبطـركية األرمـنية
يبلغ عدد األرمن فى تركيا ١٩٥٠٠٠٠ ويبلغ
عـددهم فى روســيـا واجلــهـات األخــرى نـحـو
ذابح األرمنية بدأت ١٦٩٠٠٠٠  وقال إن ا
فى تـركيا بـعد احلرب الروسـية العـثمانـية وبعد

مؤتمر برل *.
ومــعـلـوم مـن  الـتـاريـخ أن الـقـائــد الـروسى
األمـيــر لـوريـس مـيــلـكــوڤ من أصل أرمـنى
وهـذا قـد أغـار علـى أرميـنـيـا وفتـحـهـا وتـمكن
من ضم قــسـم كــبــيــر مــنــهــا إلى روســيــا الــتى
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حــاولت فــيــمـا بــعــد أن حتــصل من احلــكــومـة
الــعــثــمــانــيــة عــلى حق حــمــايــة األرمن وحق
مراقـبة تنفيذ اإلصالحات الـتى تعهد السلطان

بإجرائها فى أرمينيا .
غـيـر أن مـعـاهـدة بـرلـ حـالت دون تـنـفـيـذ
أمـــانى روســـيـــا وقـــضت بـــأن حـق حـــمـــايــة
ــسـيــحــيـ عــمــومـاً فى األرمن خــصـوصــاً وا

البالد الـعـثمـانيـة مـنوط بـدول أوربـا جمـعاء 
ولـــكن مـــاذا كــانت نـــتــيـــجــة هـــذا? كــانت أن
الـســلـطـان لـم يُـنـفــذ شـيـئــاً من اإلصالحـات
حــتى أنه عــنــدمــا وضــعت إنــكـلــتــرا وفــرنــسـا
وروسيا مـشروع اإلصالحات فى عام ١٨٩٥
وسلَّـمته للباب العـالى وطلبت منه أن يُنفذه .
أخـذه الـسلـطـان ووضعـه «حتت السـجـادة» قد

ألقى عـليه الزمـان نسيج اإلهـمال والنـسيان 
وكـمــا ذكـرنـا آنــفـاً أن الـسـلــطـان عـبــد احلـمـيـد

أجـاب عـلــيه بـذبح األرمـن فى تـلك الــسـنـة 
وبذلك أعطى درساً ألوربـا أوقفها عند حدها
وعـلَّـمـهــا بـعـد ذلك أن ال تـتـداخل فى شـؤون
غـيـرهــا . وقـد أثـر ذلـك تـأثـيــراً عـظـيــمـاً عـلى
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ـسـائل أوروبــا فـصــمـتت صـمــتـاً أبــديـاً عـلـى ا
األرمنـية ولم تـفـتحـها فى خالل سـن عـديدة

بعد ذلك.
ولـكن مــاذا سـيـكــون بـعـد ذلك ? أقـول إن
احلالة السيئة التى يُقاسيها األرمن اآلن تُذهب
صــبـرهم وحتــمـلـهم عــلى بـذل مــا فى اجملـهـود
ـظـالم  ولـيس لـلـتــخـلص من االضـطـهـاد وا
أمـامـهـم مُـنـقـذ يــنـقـذهم مـن حـالـتـهـم الـرديـئـة
ـوجـودين فـيــهـا غـيـر تـوجـيه الـتـفـاتـهم شـطـر ا
روســيـا واالسـتــغـاثـة بــهـا . وروسـيــا ال تـعـدم
سـألة األرمنية وسيلـة تسوغ لها الـتداخل فى ا
ثـم دخـول جـيــوشـهـا إلــيـهـا الحــتالل الـبالد
ولـكن هذا احلل يـجـعل أمالك تـركيـا فى آسـيا
فـى خـطـر مــسـتـد مـن جـهـة روســيـا  ولـكن
ـانيـا الـواقفـت تـمـام الوقـوف على إنكـلـترا وأ
نـيات روسـيـا سـتـقفـان سـداً مـنيـعـاً فى وجـهـها
وحتـوالن بـينـهـا وبـ تـنفـيـذ هـذه األمـانى التى
تـعلـل بهـا نـفسـهـا من عهـد بـعيـد . وفـوق هذا
وذاك فــإن روســيـا الــرســمــيـة أعــلــنت مـراراً
وتكـراراً بأنهـا بعيـدة عن هذه الفـكرة  ولكن
الـرسـمـيـات غـيـر احلـقـيـقـة ومـعـلـوم أيـضاً أن
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الــسـرائـر تُـخـالف فى أكــثـر األحـيـان الـظـواهـر
وسياسـة الدول فى العـهد األخيـر تسرى على
هذا النمط . وقد عـلمتنا احلوادث العديدة أن
كل دولــة تـبـطن خـالف مـا تُـظــهـر وكل من له
ــام بـالــسـيــاســة يـعــلم حق الــعــلم أن احـدى إ
أمـانى روسـيـا الـتى حتـلم بـهـا هـى ضم أرمـيـنـيا

كلها إلى أمالكها .
ولـذلك  فإنه من مـصلـحة تـركيـا اآلن هو
مبادرتـها إلى إجراء اإلصالحـات بنيـة خالصة

وقلب طاهر وتُباشر بها حاالً فى أرمينيا .
إن حــرب الــبــلــقــان ومــواقــعــهــا الــدمــويــة
ـنـطـويـة فى أظــهـرت لـتـركـيــا تـلك الـصـفــات ا
أجــســام األرمن وأخــصـهــا صــفــات الـبــســالـة
واإلقـدام والـشـجـاعـة واإلخالص وقـد شـهـد
بـــذلك كــثــيـــرون من الــقـــادة الــعــثـــمــانــيــ .
ومــحــمــود شــوكت بــاشــا نــفــسه أثــنى الــثــنـاء
الـعـاطـر عــلى اجلـنـود األرمــنـيـة لـدى مــقـابـلـته

الوفد األرمنى .
وحلــسن احلظ أنـــهم فى األســـتــانــة أخــذوا
يــفــقــهــون الـيــوم بــأن اإلصالح احلــقــيــقى هـو
شاغل الوسيلـة الوحيدة الـتى تنقذ تـركيا من ا
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والـقالقل وتـدفـعـهـا بـيد حـديـديـة إلى مـضـمار
ــدنــيــة  ولــذلك أخــذت احلــكــومـة الــرقى وا
ـشروعـات اإلصالحـية اخملـتـلفـة وتُـع تـضع ا

الـلجـان وغـير ذلك . وإنـنـا اآلن نُعـلل الـنفس
بـأن هذا الـتـيار اإلصالحـى يجـرى فى مـجرى
طـــبــيـــعى يــقـــود تــركــيـــا إلى مــيـــنــاء أمــ وإذا

تـقـاعــست وتـضـاءلت عـلى حـسب عـادتـهـا 
فإن أمالكهـا فى آسيا ال تبـقى فى قبضتـها زمناً

طويالً .
ولـكن بـوادر األحـوال تـدل داللـة واضـحـة
على أن تركيا سـتدخل فى عهد جديد وتُباشر

إجراء اإلصالحات فى العاجل القريب .
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ال يــــزال مــــجــــلـس األرمن الــــروحــــانى
واجلـــســـمـــانى يـــعـــقـــد اجلـــلـــســات ويُـــوالى
االجتـماعـات للـنظـر فى أحوال أبـناء رعـيته
سـكـان األناضـول الـذين تـرده أخبـار الـسوء
عـنـهم  ويُـهددهم األكـراد والـتـرك بـالذبح
فى كل يــوم . فـقــد تـرك الــرجـال مـنــازلـهم
وحـقـولـهم وجلـأوا بـنـسـائـهم وأوالدهم إمـا
إلى الدور األجـنبيـة أو إلى البرارى والـقفار
خــوفـاً من الــفـتك بــهم . وقـد قــدم حـضـرة
صاحب الغبـطة البطـربرك أرشرونى مذكرة

إلى الباب العالى هذه خالصتها :
إننا منذ قدمنا مذكرتنا السابقة إلى الباب
ـا يُـقـاسيه األرمن العـالى  وأخـبـرناه فـيـها 
حــــوالى أطَّـــنه والــــواليـــات الـــشـــرقـــيـــة من
االضـــطـــراب والـــعـــذاب  فـــلم تـــر عـــمالً
يُــــخـــفف عـــنــــهم هـــذه اآلالم وال يـــزالـــون
معـرضـ لـلـمثل الـعـام الـذى يُـهددون به .
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. * الصحيح : احملرض

** الصحيح : ورفعها.

وبــالــرغم عـن هــذه الــتــهــديــدات لم تــهــتم
جازاة أحد من احملرضي *. احلكومة 
ـوظـف وبيـنـمـا كنـا نـتوقـع حتسن إدارة ا

ـة وصـلـتـنـا أخـبـار مـتـعـددة تُـفـيـد سـوء الـظـا
احلـــالــة . فــاجلـــنــايــات األفــراديـــة والــنــهب
وغصب النـساء والبـنات والسـرقة أصبحت
ألـوفـة يومـياً . فـبات األرمن من احلـوادث ا
مـن جــرَّاء هــذه احلــالـــة فى قــلق عـــظــيم بال
راحــة وال سـكـون ورجــعـوا إلى مــهـاجـرة
البالد كـما كـانوا يـفعلـون فى زمن احلـكومة
احلــمـيــديـة  وتــدلـنـا جــمـيـع هـذه األحـوال
عــــــلـى أن ال حـق لألرمـن فى احلـــــــيــــــاة فى

السلطنة العثمانية .
ـا أننـا لم نـر تـأثـيـراً وال نـتـيـجـة لـوعود و
احلكومـة العديـدة التى وعدتـنا بها رأيت أن
أكل األســـر فى أخــر مـــرة لــوجـــدان رجــال

احلكومة وحمايتها وشفقتها .
بطريرك األرمن فى تركيا

أرشرونى
ذكرة ودفعها** وقد استلم الصدر هذه ا
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إلى نـظارة العـدليـة للجـواب عليـها ألن قلم
ذاهب تابع لـها فأجـابت النظارة األديان وا
ا ـذكورة عـلى مـذكـرة غـبـطـة الـبـطـريـرك  ا

يأتى :
«ال  نــرى داعــيــا لــشـــكــايــات الــبــطــريق
أفــنــدى من إجــراءات  احلــكــومـة فـى واليـة
بتليس فالتقارير الرسمية الواردة من الوالى
وهـكذا وقـد ظهـر لنـا تمـاماً أن تُفـيد 
الرؤساء الروحي يُبالغون فى األخبار التى
يـرسلـونهـا إلى البـطريـركية قـبل أن يـراجعوا
مــــركـــز الــــواليــــة الــــرســــمى لــــتــــصـــحــــيح

أفكارهم».
ـا اسـتـلـمت الـبـطـريـركـيـة هـذا اجلواب و
عـــزمت عـــلى قـــطع عالقـــاتــهـــا مع الـــبــاب
العـالى  ومراجـعـة الدول األوروبـية وقـاية
ذبـحة التى يتوقعون ألرمن األناضول من ا

حدوثها قريباً .
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باريـز فى ١٠ ــ ذاعت إشاعـة مُفـادها أن
دول االتــفــاق الــثالثى عــازمــة عــلى طــلب

إنفاذ مشروع لإلصالحات فى أرمينيا .
هاڤاس

…d¼UI « ¨≤  ’ ¨ ±π±≥  WO½u¹ ±± ¡UFÐ—_«  ¨±∞∑≤¥ œbŽ



≥µ≥

  U¹ôu « Êu½U  oO³Dð

b¹b'«

¡UC ù« VŠU  dO³J « VðUJ « …œUF

ال يـخـفى أن بـعض الـنـاس اعـتـرضـوا على
قـانـون الـواليـات اجلـديـد وحـسـبـوه غـيـر كافٍ
بـــــاحلـــــاجــــــة ووجـــــدوا عــــــلـــــيـه صـــــنـــــوف
ن ال يُريد أن االعتـراضات واالنتـقاد سـهل 
يـعـجبـه شىء . واحلقـيـقـة أن قـانـون الـواليات
ـوافق اآلن ألمـةٍ حالـتهـا الروحـية اجلديـد هو ا
هى مــا هى عــلـيه  وإعــطــاء األمـة بــحــالـتــهـا
احلـاضـرة من احلـقـوق مـا يُــعـطى لأل الـراقـيـة
ــنـتـهى  هـمـا بـاب ـبـتـدى نـظـيـر ا ومـعـامـلــة ا
ا الـفـوضى ووسـيلـة إهـراج الـبالد وإمراجـهـا 
يــخـشى مـنـه عـلى سالمـة الــوطن  وال يـعـود
ُـسمى بـالعربى ؤتـمر ا نـافعاً عـنده قـول جلنـة ا
إنــنـا قــررنــا مـعــارضــة االحـتالل  وذلك ألن
دفع االحـتالالت ال يـغنى فـيه مـجرد الـقول .
ــا يـقــوم لــتـحــريـر وكـم من شـرقـى زاعم أنه إ
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وطــنه فــكـانـت الـنــتــيـجــة أنه عــجل إســقـاط
وطنه. إذاً فـقانون الـواليات اجلديـد هو أسلم
طرق اإلصالح وأقربها إلى استعداد األمة فى
حـالتـنـا الراهـنـة . وإن فرضـنـا أن فيه نـقـصاً أو
قـصـوراً من احـدى اجلـهـات  فـإن هـذا اخللل
ال يـظـهـر إال بالـتـجـربة وهـذه الـتجـربـة لم يـبدأ
بـهـا بــعـد . ومـتى بـوشـر تـطــبـيق هـذا الـقـانـون
وجــرى حك مــواده بــالـــعــمل عــرف غــثه من
سـمـيـنه  ولم تــأنف الـدولـة يـومــئـذٍ بـواسـطـة
مجلس األمة أن تُنـقح منه ما يحتـاج التنقيح;
إذ ليس قانـون الواليات اجلـديد كتـاباً منزالً ال
يأتـيه البـاطل من ب يـديه وال من خلـفه تنزيل
من حكيم حميـد . بل هو قانون قابل لـلتغيير
والـتـبـديـل بـحـسب مـا تــثـبت الـتــجـربـة ويُـؤيـد
االخــتــبــار . وعــلى وفق مــا تــشــهــد الــنــتــائج
وتنـطق اآلثار  لـكن اعـتراضـنا عـلى القـانون
ـذكـور قـبل جتـريـبه ووضـعه مـوضع اإلجـراء ا
هــو غـيــر جـائــز وإن جـاز نـظــريـاً  فـال يـجـوز
عـمـلـيـاً ألنه مـعَّـزز بـقـوت األولـى قـوة الـدولة
ــتـبـوعــة الـشـرعــيـة الـتـى سـنت هـذا الــقـانـون ا
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* الصحيح : مسألة.

والـثـانـيـة قـوة األمة الـعـثـمـانـيـة الـتى هى عـضد
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة ومـوقـفـهـا هـذا وخـصـوصـاً
الـعــرب الـكـرام األلـى الـذين ال يــرضـون هـذه
ــؤديـة إلى ضـعف رابــطـتـهم مع الالمـركـزيـة ا
اخلالفـــة والــذين يــرون فـى قــانــون الــواليــات
اجلـديـد ضمـانـة كـافـلة بـاإلصالح بـشـرط قـيام

الدولة بتطبيقه .
لــذلك  راجـعــنـا مــقـام واليـة بــيـروت فى
ذكور مسئلة * أسباب تأخـير إجراء القـانون ا
إلى هـذه الــسـاعـة فـعـلم أن الــتـأخـيـر لم يـقع
إهــمـاالً وال إمـهـاالً  ولــكن انـتـظــار اجـتـمـاع
كن تطبيق القانون اجمللس العمومى الذى ال 
اجلـــديــــد إال به .و مـــا تــــأخـــر عـــقــــد اجملـــلس
الـعمـومى إال ريثـما تـكمل انـتخـابات أعـضائه
فـى األلـويـة ويــكـمل انــتـخـاب أعــضـاء بــلـديـة
بيـروت التى لهـا احلق فى االنتـخاب. ولذلك
نـرجــو أن يــتـهــيـأ عــقـد هــذا اجملـلس الــذى هـو
مــنـاط آمــال اخلــلق فى اإلصالح من اآلن إلى

عشرين يوماً .
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ـعــتـرضــون عـقــدنـا مــجـالس وقـد يــقــول ا
كـثـيـرة ولم يـتم شىء من اإلصـالح ومـا فـائدة
ـــضــابط بال الــقـــول بــدون عـــمل? ومــانـــفع ا
إنـفـاذ واجلـواب عـلى ذلك طـويل  ولـكـنـنـا
نــقــتــصــرمــنه عــلى كــلــمــة صــبــر إلى اآلن
فـــاصــــبـــروا أيـــضـــاً إلـى أن يـــجـــتــــمع اجملـــلس
رة ويـرى رأيه ويُقـرر مقرراته العـمومى هـذه ا
رة إنفاذها فلكم أن تقولوا ما وإذا تأخر هذه ا

تشاؤن* .
مـــعـــلـــوم أنه بـــحـــسب الـــقـــانـــون اجلـــديــد
ســيُـصــرف فى نــفس الــواليـة بــدالت الــطـرق
ــعـارف وحــصـة ورسـوم الــذبــحـيــة وحـصــة ا
ـاضى الـتــمـتع  فــإذا أخـذنــا مـيـزانــيـة الــعـام ا
وجـدنـا مــجـمـوع وارد هـذه األمــوال هـو كـمـا

يأتى 
غروش

بدالت الطرقات ٣٣٢٤٦٨٩
رسوم الذبحية  ٩١٩٠٢

عارف حصة ا ١٩٣٥٦١٧
حصة التمتع ٣٥٧٧١٢

* الصحيح : تشاءون .
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اجملموع ٥٧٠٩٩٢٠
أى نحو سبعة وخمسون*  ألف ليرة .

ـــــكـن صـــــرفـه فى ولـــــيـس هـــــذا كـل مـــــا 
إصالحـات الواليـة بحـسب الـقـانون اجلـديد
بل هنـاك رسوم وضمائم أخرى مـنها الكسور
الـــتى يُـــضــيـــفــهـــا مــجـــلس الـــواليــة من غـــيــر
بالغ واسطةعلى التكاليف العمومية ومنها ا
كن تخصيصها لدى مسيس احلاجة من التى 
ـيزانـية الـعمـوميـة للـتوسع فى نـفقـات الوالية ا
ـنـبــسـطـة  ومــنـهـا حـاصـل األمالك الـعـائـدة ا
لـلـواليـة  ومـنــهـا األجـور وااللـتـزامـات الـتى
تـستوفـيها الـوالية ألجل بنـاء اجلسور  ومـنها
ـطـبـعـة واجلريـدة الـرسـمـيـة وغـير ذلك. ريع ا
وأهم من ذلك الـكـسور الـتى يطـرحهـا اجمللس
الــعــمـومـى بــصـورة مــؤقــتــة عــلى الــتــكـالــيف
الـعــمـومــيـة ألجل الــنـفـقــات خـارقــات الـعـادة
ـعينـة فى القانـون وبدل فراغ ضمن الـشرائط ا
أمالك وأموال الواليـة واإلغاثات والـتبرعات
ـوارد الـعـارضـة ومـا أشـبه ذلك . فـإذا قـيل وا
ــكن بـكل سـهـولـة أن يـنـفق بـحـسب قـرار إنه 

* الصحيح : سبع وخمس .
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اجمللس الـعمـومى هذه السـنة فى واليـة بيروت
ال أقل من مائة ألف ليـرة  فيكـون هذا القول
سـائــغـاً  وإذا اســتـمـرت واليــة بـيــروت عـلى
ـبـلغ فى إصالح داخـلـيـتـهـا صـرف مـثـل هـذا ا
بضع سنوات فقط أدركت من اإلصالح شأواً
بــعـيــداً  صــار يـزداد بــتـمــادى األيــام ونـهض
بالوطن ضـمن دائرة الـنهوض بـالدولة هذا إذا

كـــان األهــالـى يــبـــغــون حـــقــيـــقــة اإلصالح 
وكـــانـت نـــيـــة اجلـــمع حـــســـنـــة والـــلَّه يـــتـــولى

الصادق .
شكيب أرسالن
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ــلى األرمـنـى فى األسـتــانـة عــقـد اجملــلس ا
اجـــتــمــاعـــاً يــوم ٧ اجلــارى  فــاقـــتــصــر ذلك
االجـتـمـاع عـلى الـبـحث فى الـتـدابـيـر الالزمـة
إلصالح ديــر األرمن ودار الـــبــطــريــركــيــة فى

القدس .
وأمــــا اإلصـالحـــات فـى الــــواليـــات الــــتى
يُـطلـقـون عـلـيهـا اسم أرمـيـنـيا  فـإن احلـكـومة
شـارعة بـإنفاذهـا  وأول ما اهـتمت به تـوطيد
الـنظـام وقد قُـبض حتى اآلن عـلى كثـيرين من
األشـقـياء الـذين كانـوا يـعيـثـون فسـاداً فى تلك
اجلـهات  وعـيَّـنت احلـكـومة ثـالثة مـتـصـرف

ـعـمـورة من األرمن  وعـيَّـنـت والـيـاً جـديــداً 
الـــــعــــزيــــز . وأرســـــلت إلـى والة األمــــور فى
األناضول الشـرقية أوامر مُشددة بوجوب منع
كل اعـتـداء عـلى األرمن والـسـهـر عـلى األمن
والـــنــــظـــام  ولم يــــجـــدد بـــطــــريـــرك األرمن
شــكــاويه مــنـــذ قــدم آخــر مــذكــرة إلى الــبــاب

العالى .

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ WO½u¹ ±µ bŠ_« ¨±≥≥∂  œbŽ
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نشـرت جـريـدة چامـانـاك األرمـنيـة مـقاالً
بــهـذا الــعـنـوان . صــدَّرته بـقــولـهــا «لـقـد آن
األوان لنُـبـسط بـعض مـهـمـة الـوفـد األرمنى
فى أوروبـا  وبــعض اجلـهـد الـذى بـذله فى
ساعى . وما ننشره من األنباء حتقيق تلك ا
ـصــادر الـتى ال نـود قـد تــنـاولـنــاه من أوثق ا

ذكرها .
ا قـبل بوغوص بـاشا نوبـارفى الصيف »
ـــاضـى رئــاســـة الـــوفـــد بـــنــاءً عـــلى طـــلب ا
بطريرك جميع األرمن حول نظره إلى كتابة
ـطالب مـشـروع لإلصالح يفـيه عن جـميع ا
عقولة قبولة وغير ا تطرفة واألمانى غير ا ا
ليحمل الباب العالى والدول على قبوله .
ـــــســـــائل ـــــشـــــروع ا فـــــأدرج فى ذلـك ا

األساسية اآلتية وهى :
أوالً ــ أن يُــعـين الــبــاب الــعـالى حــاكــمـاً
عـامـاً للـواليـات السـت األرمنـيـة وأن تُوافق

الدول على هذا التعي .
ثـانـيـاً ــ أن تـؤلَّف جلـنـة مـخـتـلـطـة قـوامـها

…d¼UI « ¨ ±  ’ ¨ ±π±≥  WO½u¹ ±∂ 5MŁù«  ¨±∞∑≤∏ œbŽ
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ثالثــة أتـراك وثالثـة أرمـن وثالثـة أوربـيـ
وتكون مهمتها معاونة احلاكم والسهر على
ما يـبذله من الـنشاط واجلـد فى مهـمته ومنع

كل عمل ترى من ورائه اخلطر والضرر .
ثــالـثــاً ــ تـعــيــ مـبــلغ مــحـدود من دخل
الـواليـات الـست احملـكى عـنـهـا لـيـنـفق عـلى

إصالحها وتعميرها .
ـسـائل الــثالث األسـاسـيـة فى هـذه هى ا
مــشـــروع اإلصالح الـــذى يــشـــتــغل الـــوفــد
األرمـنى فـى أوربـا بـرئــاسـة بـوغــوص بـاشـا

نوبار إلنفاذه .
وقـبل أن يُـفاوض بـوغـوص باشـا الدول
بـأمره عرضه عـلى باشا سـفير الـدولة العـلية
فى بـاريـز فـأعـجـب بـدوره مـشـروعـاً مـفـيـداً
نـــافــعـــاً . فـــأرسل صـــورة مـــنه إلـى الـــبــاب
الـعـالى وطـلب فى تـقـريـر رفـعه إلـيـه إنـفاذ
ـشروع حـاالً خـدمة لألمـة وبـعد ذلك هذا ا
قابل بـوغوص باشـا نوبار سـفراء الدول فى
ـشـروع  وقدم باريـز وحـدثـهم بـأمـر هـذا ا
لــهم صــوراً مــنه فـرأفــهم جــمــيـعــاً ووعـدوا
ــســاعــدة ألنــهم ال يــرون مــنــدوجــة عن بــا
إنـــفـــاذه  إذا أراد الــبـــاب الـــعـــالى وأرادت

الدول إراحة تلك البالد وتعميرها وتوطيد السلم والراحة فى ربوعها.
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ــقـال نـشــرت احــدى صـحف الــعـاصــمـة ا
اآلتى  فرأيـنا أن نُعربه للقـراء لتعلقه بحديث
اإلصالحـات الشـاغـلة لألفـكار الـعـمومـية فى

ملكة قالت : ا
لـقـد عـلـمـنـا بـكل سـرور أن حـسـ حلـمى
بـاشا قـبل أن يكـون مفـتشـاً عمومـياً لـسوريه .
ولـكنـنا لم نسـتطع أن نـعرف الـسبب الذى من
أجله رفض حقى بـاشا ــ إذا صـحَّت الرواية ــ

نفس الوظيفة فى شرقى األناضول .
إن الـدولــة الـعـثـمـانـيـة تـمـر الـيـوم عن أزمـة
كبيرة . وهـى معرضة بـاألخص لألخطار من
جـــــرَّاء مــــــا يـــــجـــــرى فـى ســـــوريــــــا وشـــــرقى
األنـاضول فـيـترتب واحلـالة كـذلك على كل
عـثـمـانى مـخـلص لـوطـنه وجـدانـاً وعـرفـاناً أن
ـا يـتــرتب عـلى ذمـتـه من اخلـدم لـبالده يـقــوم 
والسـيمـا مثل حـقى باشـا الذى يُـعد أهم ركن
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فـى احلـكـومــة احلـاضـرة . فــبـعـد أن قــبل تـلك
ــهــمــة فى لــونــدره  يــجب عــلـيـه أن ال يـرد ا
مـفــتــشــيـة األنــاضــول  ولــو كــان من احلـزب
ـعــارض لـرأيـنــا لـرفـضه ســبـبـاً مــعـقـوالً وهـو ا

اختالف االجتهاد .
وبـقدر ما يـكون مـعرة عـلى رجل يذهب
فـيتزلف إلـى حزب من األحـزاب بعامـل النفع
الـذاتـى غـيـر مــلـتـفت إلى اجــتـهـاده الــسـيـاسى
ووجدانه . كذلك نرى من األمور التى تدعو
نتسب حلزب وظيفة إلى االنتقاد رد الرجال ا
يُــكـــلـــفــهم إيـــاهـــا حــزبـــهم فى أشـــد حــاالت

الضرورة إليها .
لقد أخذت احلـكومةا حلاضـرة مسؤليات* 
عظـيمة عـلى عاتقـها مثل إيـجاد الدواء الالزم
ـــزمــــنـــة فـى شـــرقـى األنـــاضـــول لـألمـــراض ا
وســوريـا  فـإذا لم تــدفع هـذه األضـرار أو لم
جتد الـدواء فيُـصبح بـقاؤهـا فى آسيـا فى درجة

اخلطر .
إن هذا الدواء ليس باألمر البسيط  والبد
لـنــا من تـصــريح فـكــرنـا بــهـذا الــشـأن اخلــطـيـر
ـاتـنـا. ـسـألـة وعالقـتـهـا بـحـيـاتـنـا و ألهـمـيـة ا

* الصحيح : مسئوليات .
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ـفتش الـعمومى وإرسـاله إلى سوريا فمـسألة ا
أو األناضـول ألجل تطـبيق اإلصالح من أهم
األمـور الــتى يـجب عــلـيـنــا أن نـهــتم بـهـا . إن
فتش فتش العمـومى ليست بإرسال ا قضـية ا
ـعــيَّن لـهــا ــ فـإن هــذا وحـده ال ـنــطـقــة ا إلـى ا
يكفـى  ففى الدور الـسابق أرسل شاكـر باشا
إلى األنـضــول بـشـكل مــفـتش عــام ولـكـنه لم

يفعل شيئاً .
نحن نُـريد أن يـكون لـلمـفتش الـعام سـلطة
واسـعــة جـداً ال يُـسـئل عـمــا يـفـعل وأن يـكـون
ـقــتــدرين وال ــعــيــته هــيــئــة من األجــانـب ا
ــفـتش مـن الـصـدور نــعـتــرض فـيـمــا إذا كـان ا
ـا نُــريــد أن تـعــتــمـد الــســابـقــ أو غــيـرهـم وإ
أوربـــا وبـــالــتـــالـى األمـــة عــلـى صـــدق عــزم
احلكـومـة وميـلـها إلى تـطـبيق اإلصالح الالزم
ـكننا أن . وهـنا يجب عـلينـا أن نعتـقد بأنه ال 
ن يعاوننا نُصـلح أنفسنـا بأنفسـنا  فال بد لنـا 
ـشـروع الـعـظـيم . وهـذا ال يـكـون عـلى هـذا ا

ــقــتـــدرين من أوربــا  إال بــجـــلب الــرجـــال ا
ولـــكـن ال من أولـــئك الـــذين عـــاشــوا بـــيـــنـــنــا
وتتـركـوا وتـمـثلـوا بـاألحـزاب العـثـمـانـية  بل
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* الصحيح : مسألة.

ن جتردوا عن كل غايـة وتبقى صالحيتهم 
محصورة فى التطبيق ال فى اإلجراء .

ولــقـد اخــتــلــفت الــروايــات فى مــســئــلـة *
الـتـفتـيش  فـمن قـائل بـأن احلـكومـة سـتـطلب
تـــعــــيـــ الـــلـــورد (كـــرزون) أو (كـــرومـــر) أو
(ميلنر) . أما نحن  فنعتقد خالف ذلك ألن
هؤالء ال يـتركون مناصبهم السـياسية العظيمة

للقيام بوظيفة دونها .
فـحـسـ حـلمـى بـاشـا وحـقى بـاشـا الـلذان
عرفنـا فيهما احلنكة والعـلم واخلبرة يستطيعان

همة اخلطيرة . ثل هذه ا القيام 
قالة اآلتية : ونشرت صباح ا

لـيس الـسـر فـى وضع الـقـوانـ  بل الـسـر
ا سـننا إلى اليـوم القوان فى تطـبيقهـا  إذ طا

الـكثـيـرة ولكـنـنا اعـتـدنـا أن جنعـلـها حـبـراً على
ورق دون أن نسـعى بتنفيـذها . ولقد خاضت
ـفتـش اجلرائـد فى مسـألة اإلصـالح وجلب ا

شـاورين األجـانب لـهذه الـغـايـة فقـالـوا بأن وا
احلـكــومـة سـتُـعـين الــلـورد (كـرزون) والـلـورد
(مـيـلــنـر) ثم نـاقــضت هـذه الــصـحف نـفــسـهـا
ونفت هذا اخلبر فكلمتنا نحن بهذا الصدد هو
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إيجاد أربـاب االختصـاص والتجـربة وال فرقَ
تخصص من أرباب الشهرة عندنا بأن يكون ا
ــــثل هـــذه أو غــــيـــر مــــعـــروف . وإذا بــــدأنـــا 
الـوسـائل الـنـاجـعـة  فال يـجب أن يـتبـادر إلى
ـتـخـصص هو ذهـنـنـا بـأن الـغرض مـن تعـيـ ا
إعـطائه * وسـامـاً أو مكـافأة لـيُـقال بـأنـنا قـدرنا
النـاس حق قدرهم فـنحن نُـريد أربـاب احلنـكة
ألجل أن نـستـفيـد مـنهم مـقـابل ما يـسـتفـيدونه
منـا من األجرة من خزيـنة األمة فـعن اجلوهر
يـــجب أن نـــبـــحث ال عـن الـــعـــرض وأول مــا
فـتشـ صالحية يـجب أن نبـدأ به هو إعطـاء ا

كبيرة .
يجـب علـيـنـا أن نـنـظر إلى اخلـريـطـة لـنـفرق
مقـدار الـبالد الـتى أضعـنـاها إلـى اليـوم بـسبب
اإلهمال وسـوء اإلدارة  فإذا أردنـا أن نحفظ
علـينـا بقيـة بالدنا لـزم أن نبحث عن اإلصالح
احلــقــيــقى لــهــا  وهــذا ال يـتـم إال بــالـتــشــبث

الفعلى والعزم الوطيد .
لـنفـتـكر جـيداً بـأن األمـة العـثمـانـية تُـريد أن
حتـيـا  ولـكن الـوسـائط لـديـهـا ضـعـيـفة أو هى
مـفقـودة بـالكـلـية . فـلـنـسعَ بتـرقـية حـالـة األمة

* الصحيح : إعطاؤه.
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وفـتح الـطـرق التى تـوصـلهـا إلى إعـمـار البالد
وجــمع الـثــروة وال أجـدر لـلــوصـول إلى هـذه
الـغــايــة من الــتـعــويل عــلى أربــاب اخلــبـرة من
الرجـال الـعظـام فـإدارتـنا عـلـمتـنـا العـطـالة .
لذلك يـجب أن نـسعى وراء تـأسـيس القـواعد
اإلداريــة الـــتى تـــبــعـث فى األمــة روح احلـــيــاة

والسعادة .
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األســتـانــة ــ يــؤكـدون أن بــطــريـرك األرمن
بـعـد أن رأى أن احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة ال تـتـخذ
الـوسـائل الـفـعـالـة حلـمـايـة األرمن من األكـراد
أرسل مـــنــشـــوراً ســريـــاً إلى األرمن فى أكـــثــر
الـــواليــات قــال لــهـم فــيه : إن خــيـــر وســيــلــة
تُـــنــــقـــذكم من اخلــــطـــر هى أن تــــدافـــعـــوا عن
نـفــوسـكم بـالــقـوة  وقـابــلـوا الـعــداء بـالـعـداء

والقتل بالقتل (محال أن يكون ذلك) .
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إنها لـعبـر بالـغات رأتـها احلـكومة
احلــاضـرة ولـم تـعــتـبــر  فـهى الــيـوم
تـقــاوم األمـة كــلـهـا تُــقـاوم طــالـبى
اإلصالح من الـعـرب واألرمن حتى
الترك أنـفسـهم . إن فكرة اإلصالح
تمكـنت من العناصـر العثمـانية عَلَى
اخـتالفـهـا  فـتـيـارهـا ال يـقاوى وإن
مــقـاواته لــســيـئـــة عـاقــبــته مـشــؤمـة*

نهايته.
تــطــلب الـــعــنــاصــر الــعـــثــمــانــيــة
إصالحـاً إداريـاً  فـتُـنـكـره احلـكـومة
عـلـيــهـا وتُـهــددهـا بـالــضـرب عَـلَى
أيــدى الـــقــائــمــ به والــداعــ إلــيه
وحـجـتــهـا أنه مــؤدى إلى اخلـراب .
فـهل بـعد هـذا اخلـراب خراب ? لـقد
أجمع العارفـون من جميع الـعناصر

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ WO½u¹ ≤± X³ « ¨ ±¥≥≤ ‡‡ ≥∑ œbŽ

* الصحيح : مشئومة.
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عَــلَـى أن بـقــاء الــدولــة عَــلَـى أصـول
ـركــزيــة ضـرب من احلــمق اخلــبـال ا
وأنهـا ال تنهض من كبـوتها وال تُقال

من عثرتها إال بالالمركزية .
فما ضـرَّ احلكومـة العثـمانية وهى
الـقـائـلـة إنــهـا آمـنـة وطـنــيـة الـعـنـاصـر
العثمانـية لو فكتـها من قيود اجلهل

وأطلقتها من األسر .
ليس الـعرب بأقـل عزماً من األ
الـــــتى نـــــهـــــضـت وال األرمن بـــــأقل
اجتهاداً من أهل رومانيا . إن هذين
الـعـنصـرين إذا أُجـيـبـا إلى مـطالـبـهـما
أعادا بـعض مـا فقـدنـا من مـجد تـالد
وأعليا مـقام الدولة فى نظر أوروبا

نفعة وال أخال تركيا عاقالً يُـسئُ بأحد العناصـر العثمانـية التى يربطهـا بالدولة رابطان هـما ا
ـنفـعة الـتى ال يجـهـلهـا أحد  فـإن موقـفهم إزاء روسـيا من جـهة والدين . فـلألرمن رابـطة ا
وإزاء مواطنيـهم من جهة أخـرى يجعـلهم مسـتمسـك بالدولـة مُخلـص لهـا . وأما العرب

فرابطتهم الدينية بالدولة ال يعروها انفصام .
روق . دعونا نُـسلم جدالً فما بـال فريق من صـحف االحتادي يـرمى العرب بـاخليانـة وا
ــا يـقــوله قـوم من األتــراك وهـو أن الـعــرب يـسـعــون وراء االحـتالل األجــنـبى واألرمن إلى
االستـقالل والچركس واألكـراد والالز فى االنضمـام إلى ــ مراكش واحلبش والـص ــ فما
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الـــذى تــقـــدر احلــكـــومــة أن تُـــجــريه
ـقـاومـة هـذه الـشـعـوب ? وبـأيـة قوة
تـقـمع ثـوارتـها * وهـيـاج أفـكـارها .
ومــا الـذى تــفــعــله إذا رغب ســكـان
تــلك الـــواليــات فى االســـتــقالل أو
االحـتالل األجـنـبى ? إن لـهـا طـريـقاً
وحـــيــداً ال مـــنــاص لــهـــا مــنه ذلك
الـطـريق هـو اإلصالح الـذى تُـطالب
العناصـر به وتكتبه بـأكبر احلروف .

فحتامَ الوعود وإلى مَ **.

* الصحيح : ثوراتها.
** إلى مَ = إلى متى
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بطرسبرچ ــ أرسلت وزارة خارجية روسيا
ــســألـة مــذكـرة إلـى الـدول الــعــظــمى بــشــأن ا
األرمـنـيـة  طـلـبت فـيـهـا أن يُـعـهـد إلى سـفـراء
الدول فى األستانة عـقد مؤتمر كـمؤتمر لندن

لنظر مسألة تنفيذ اإلصالحات فى أرمينيا .
ــشـروع وإن روســيــا بــعـد ذلـك ال تُـقــاوم ا
الــذى وضــعـته تــركــيـا حــيث عــهـدت تــنــظـيم
الچـندرمـة فى أرميـنيـا لضـباط إنـكلـتز بـها أنـها
ا تـشترط مع ذلك تُوافق على ذلك  وأنـها إ
أن تُــبــادر تــركـيــا إلى إجــراء اإلصالحــات فى

احلال وتؤمن األرمن على حياتهم .
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نــــشـــرت جـــريــــدة چـــامـــانـــات *
األرمـنــيـة فــصالً حتت هــذا الـعــنـوان

جاءَ فيه ما تعريبه :
«لــمـا قـبل بـوغـوص بـاشـا نـوبـار
ـاضيـة بـناءً رئـاسـة الوفـد فى الـسنـة ا
عـلى طلـب البـطـريـرك  جـعل همَّه
اً كتابة مـشروع لإلصالح يـكون سا
من شـوائب الـتـطـرف واألمـانى غـير
عـقولـة ليـقبـله الباب ـقبولـة وغيـر ا ا
العالى والـدول العظـمى  وقد جاء

سائل اآلتية وهى : فيه ا
أوالً ــ أن يُــعـــين الـــبــاب الـــعــالى
حـــاكـــمــاً عـــامــاً لـــلــواليـــات الــست
األرمــنـيـة  وأن تــوافق الـدول عَـلَى

هذا التعي .
ثـانـيـاً ــ أن تُـؤلـف جلـنـة مـخـتـلـطـة
قــوامـــهــا ثـالثــة أتـــراك وثالثــة أرمن
ـــعـــاونـــة احلـــاكم وثالثـــة أوربـــيـــ 
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والـسـهـر عـلى مـا يـبـذله من الـنـشـاط
فى مـــهــمــته ومــنـع كل مــا تــرى مــنه

اخلطر والضرر .
ثـالـثـاً ــ تـعـيــ مـبـلغ مـحـدود من
دخل الـواليـات الـست لــيُـنـفق عـلى

إصالحها وتعميرها .
وقبل أن يُـفاوض بـوغوص بـاشا
الـــدول بــأمــره عــرضـه عــلى رفــعت

بـاشـا الـسـفـيـر الـعـثـمانـى فى بـاريس ; فـأُعـجب به ورآه نـافـعـاً وأرسل مـنه صـورة إلى الـباب
العالى طالباً تنفيذها فى احلال خدمة لألمة والوطن .

ـطالب األرمـنيـة  ومنـها يـتضح أن بـينـها سـائل األساسـية فى ا (اإلصالح) : هـذه هى ا
ـطـالب العـربيـة بـوناً شـاسعـاً فى الـغلـو والتـطـرف  وقد قـدموهـا إلى الـدول العـظمى وب ا
ـطالب الـعـربيـة الصـحيـحة فراقـت لهـا  ومع ذلك لم تقم عـلـيهـا القـيامـة كمـا قـامت على ا
نكودة احلظ شروعة العائدة بالنفع احلـقيقى عَلَى الوطن برمته  فرفقاً بهذه األمة البائسة ا ا

دعون اإلخالص والصداقة لها . أيها ا
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األسـتــانـة ــ قـابل بــطـريـرك األرمـن فـخـامـة
البرنس سـعيد بـاشا الصـدر األعظم  وطلب
إلــيه أن يـهــتم بــتـأمــ األرمن عــلى نـفــوسـهم
ـنـع اعـتـداء األكـراد وأعـراضـهـم وأرزاقـهم و
عنـهم  وقـال له : إنه طـلب مـراراً من الـباب
الــعــالى تــوجــيه عــنــايــته نــحــو األرمـن فــأخـذ
مـواعـيـد كثـيـرة ولكـنـهـا لم تتـحـقق وأن احلـالة
تزداد كل يوم حـرجاً فإجابه الصدر األعظم
ثق يا غبطة الـبطريرك أن احلكومة ستعمل كل
مـجــهـوداتــهـا لــتـحــقــيق أمـانى رعــايـاهــا عـلى
اخـتالف أجـنـاسـهم ونحـلـهم وأنـهـا سـتـضمن

راحة األرمن فى العاجل القريب .

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ WO½u¹ ≤∂ fOL)« ¨±≥¥∑  œbŽ
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* الصحيح : ارتكبتها.
** الصحيح : توجت.

 ËdOÐ ¨≤ ‡‡ ± ’ ’ ¨ ±π±≥ WO½u¹ ≤∏ X³ « ¨ ±¥≥∑ ‡‡ ¥≤ œbŽ

ø p c  s×½ «–U*

وضـعـت جـريــدة أقـدام الــتـركــيـة
الــتى تــصــدر فى الــعــاصــمــة مــقــالـة
خـطـيـرة حتت هـذا الـعـنـوان  أبـانت
فـــيــهـــا اخلــطـــيـــئــات الـــعــديـــدة الــتى
ارتكبها* احلكومات التى توجلت**
مـلـكـة العـثـمانـيـة بـعد إعالن إدارة ا
ـطل والتسويف الدستـور بتعـمدها ا
ـا فى إجــراء اإلصالحــات الــتى طــا
وعــدت بـهـا  فــرأيـنــا أن نـأتى عَـلَى
تعـريبها إقراراً لهـذه اجلريدة بجرأتها
األدبـية وتـعـمدهـا احلقـائق وتـوخيـها
اإلصـابـة فى آرائـهـا  فـيـقف عـلـيـها
الـقراء ويدركـون منـها مبـلغ أهميـتها

قالت ما تعريبه :
أهم ما ينتقده األوربيون قصورنا
ــتالحق وتــقـــصــيــرنـــا وتــهــامـــلــنـــا ا
ــتـالصق  حــتى كــأن لألعــمــال وا

عـنـدنـا مـبـدأ ال نُحـيـد عـنه  وهـو أن مـا نُـقـرره الـيوم نـنـقـضه غـداً  ومـا نُـوطـد الـنفـس عَلَى



≥∑∑

إجـرائه الـيـوم نــنـسـاه غـداً  فـكـلـمـة
العـمل ال أثرَ لـها فى قـاموس أفعـالنا
َ  ولـكـنـهـا كــثـيـرة جـداً فى وال عــ
سـجالت أقوالـنا . إن اعـترافـنا بـهذا
يُثقل عـلى طباعنا إال أنه لسوء احلظ
ونكد الطالع هو احلق وع احلق .
ــاذا نــحن كــذلك ? إنــنــا كـذلك
ألن األمـــــة واحلـــــكــــومـــــة  بل ألن
مـجمـوعـنا سـاهٍ عن احلـقـائق وغافل
عـما يلـزمنـا وما توجـبه عليـنا أحوال
ـكان . إنـنا لـلـوهم أُسراء الزمـان وا
وللخيـال عبيد أرقاء . أخذ الصلف
مـنـا وتـسـلط الـغـرور علـيـنـا  فـأطـفأ
كل نـور فــيـنـا كــان لأل هـاديـاً وإلى
قـمم الـســعـادة مـوصالً . نُــقـرُّ بـهـذه
احلقيـقة الناصـعة واحلزن يـقطع نياط
قــلــوبـنــا . وكــيف ال نُــقـرُّ بــهــا عَـلَى

رؤوس* األشـهاد  وهى ظاهرة فى كل حـركة من حركـاتنا وسكـنة من سكنـاتنا . خاضت
الصـحف كلهـا فى مطالب اإلصالح وقـالت بوجـوب إجرائه والتـعجيل فـيه  ولكن تلك

ة جتلت فى تهاملنا ناراً عَلى علم . ؤ احلقائق ا
ـقـيم فى لـوزان مقـالـة إلى جـريـدته جـعل عـنـوانـها بـعث صـاحب هـذه اجلـريـدة (أقـدام) ا
(الـســرعـة الـســرعـة والـعـجل الــعـجل) قـال فــيـهـا : «يـا لــقـومى من الـتــوانى أجـروا أى بـيـان

* الصحيح : رءوس .
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* الصحيح : حتتمل.
** الصحيح : مسألة.

إصالحى اسـتــحـســنـته احلــكـومـة أو
وافقت عـليه  ولـو كان فـيه معايب
كــثـيــرة . فــكل مـا هــو أوربى يُـشــيـر
إلــيـنــا من طــرف خـفـى . إن مـســألـة
اإلصالح لـم تـعــد يـحــتـمل * إبـطـاءً
وال تـخاذالً . إن أوربـا تُـحـبـذ فـكرة
اإلصالح وتُصفق لـها ; ألنهـا تعلم
ــصــاحلــهــا. أن فى إجــرائه تــأمــيــنــاً 

ولــــكن كالمـــنــــا فـــيه أصم اآلذان 
فــأيـن الــعـــمل? . أال تـــعــلـــمــون أن
األرمـن بـــلــــغت شــــكـــواهم عــــنـــان
الــســمــاء . أال تــعــلــمــون أن الـدول
العظمى وال سـيما اللواتى يردنَ بلع
(الـــلـــقـــمـــة اجلـــديـــدة) أصــغـــ إلى
األرمن وأصــابت مــطــالــبــهم مــنـهن
هــــوى فى الــــنـــفـس . اعـــلــــمـــوا أن
مـــســـئـــلــة** األرمن وحـــدهـــا شىء
ــســائل شـىء آخــر . لــقــد وســائـــر ا
ة احلـكـومة عـلى إجراء صـحت عـز
اإلصالح فـعالً فمـا بالـها تـمطل .
إن مـسـئـلـة ** اإلصالح صـارت فى
ـسئـلـة الشـرقـية أهـمـية نـظر أوربـا كـا
وشــــأنـــاً فــــإذا لم تُـــحـل بـــالــــعـــقل
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واحلــكـــمــة حـالً يُــرضى الـــعــنـــاصــر
الـعـثمـانـية ويـقـنع أوربا كـانت خـطراً

ملكة ال يُقصد وال يُدفع . عَلَى ا
«ابـــدأُ بــــاإلصالح فى كـل قـــطـــر
وصقع  وال تـقولـوا إنـنا لم نـستـعد
بـعد وال أعـددنـا ما يـلـزم لـكل والية
أو قــطـر فى الــبالد . فــقــولــكم هـذا
يُـؤخذ حجةً على ضـعفكم  وعَلَى
أنـــكم ال تـــســـتــطـــيـــعـــون عــمالً وال

ترومون إصالحاً .
«ال يـــــغـــــرَّنـــــكم من الـــــصـــــحف
الفرنسوية ل مالمسهم  أال ترون
بــ تـــضــاعـــيف ســـطــورهـــا آصــاراً
مــفـزعـة . لـم يـبقَ لــنـا وقت لــلـتـردد
واجلمود . فطـبيعة الـعمران ال تقف
جــــــامــــــدة . إن كل تــــــوان الــــــيـــــوم
نُـحاسـب عـلـيه غـداً  ألنه يُـنـزل بـنا

مصائب أليمة  فاسمعوا وعوا .
«قــررنـــا أن نــســتــقـــدم مــفــتــشــ

أجانب ليُـراقبـوا أعمـالنا واسـتحـسنا
أن يكـونوا إنكليـزاً  وقلنا إنهم متى

رأوا بعـيـنهـم ما جنـريه من اإلصالح كـتـبوا عـنه إلى صـحف بالدهم  فـتكـون كـتـابتـهم خـير



≥∏∞

مُعـ لنا إلى آخر ما قـررناه وقلناه .
ولــــكــــنــــنى عــــلـــمـت واألسف ملءُ
صـدرى أن حــكــومـتــنـا لم تُــفـاوض
ــانـيـا ــ فى أوربـا ــ حـتى إنــكـلـتـرا وأ

شىءٍ من هذا .
أال يعلم الـقائمـون باألمر فـينا أن
حــالــنــا حــال غــيــر طــبــيــعــيــة  وأن
لـلــطـبــيــعـة سُــنـنــاً البـد مـن الـتــمـشى

عليها.
قـالت أقدام : فإذا كـنا نحن نرى
هــذا الــضــعف واألود فـــيــنــا  فــمــا
راقبون لنا الطامعون فى الذى يراه ا
مـــا بـــقى من أمالكـــنـــا . إنه بـــيــنـــمــا
احلـكــومـة تُــذيع أنـهــا تُـريــد أن تُـعـ

مــفــتـشــ أجــانب  فــيُــطـيــر الــبـرق
عـــزمــهـــا هـــذا إلى عـــواصم أوربــا
وبينمـا هى مُريدة خلع الثوب القد
ـركـزيـة عن ورفع أثـقـال احلـكــومـة ا
عـاتقهـا ــ نرى طـائفـة أو طوائف من
اجلُـهــال الــبُــهــال الــذين ال يُــدركـون
أســـبـــاب ارتـــقـــاء األ يـــقـــولــون إن
فتش األجانب ومباشرة استقدام ا
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اإلصالح مُــــضـــيـــعـــان لالســـتـــقالل
ومــهــيــنــان ألبــنــاء الــوطن . كــبـرت
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون

إال كذباً .
ـضــلـ إن أولــئك الــضـالــ أو ا

يكتبون إلى الصحف ما ال يقـيمون له وزناً ويعلقون عليه قائل  إن الرأى العام مستاء من
هم ووطنيتهم فيستـكتبونهم ما تبكى وتضحك . ذلك وبعد أيام يكثرون قوماً من بائـعى ذ

اجلهول يبكى لها والثكول يضحك منها .
ـؤلم جــداً أن رجــال احلـكــومـة ال يــقـرءون هــذا الــهـذيــان حـتى تــخــور عـزائــمـهم ومـن ا
وتـرتـخى قـوتـهم وتُـضـعف إرادتـهم فـيـختـبـئـون وراء سـتـار مـتـرقـبـ مـا حتـملـه األقدار . إن
ـلؤان * بهـذه األحوال الـعجـيبـة لـنا فى أطـوارها الـغريـبة تـاريخـنا الـقد وتـاريـخنـا احلديث 

للغربي فى أبوابها.
إن الدولة ال تـأمن عَلَى موقـفها  وقد بـلغ الغايـة من التحـرش واخلطر إذا ظل أهل احلل
والـعقد متـرددين تارة ًيُحجـمون إحجامـاً حقيـقياً وتارة يـقدمون إقدامـاً وهمياً  فـقد سئمت

سؤول** عنها . أوربا هذه احلال التى ال يُسأل عنها أحد وال يعرف من ا
إن احلـكـومـة التى تـفـقه مـا يجب عـلـيـها تـتـمسـك بأهـداب اجلـد وتضـرب بـكل قـيل وقال
عُـرض احلـائط  وال تُـبـالى بـسـخـافـة األغـبـيـاء وهـذر اجلـهالء . عـجـلَّى أيـتـهـا احلـكومـة فى
إجـراء اإلصالح  فـقـد عــيل صـبـر طُالبه فى الـداخل وفى اخلـارج وبـاتت الـبالد عَـلَى شـفـا
جرفٍ هار. أتـريدين أن يكون مصير األناضول كمصـير الروملى . أتريدين أن يكون مصير

آسيا العثمانية كمصير أوربا العثمانية  أيُجدينا بعد ذلك نوح الباك أم تر الشادين .

لوءان . * الصحيح : 
سئول . ** الصحيح : ا
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األســتــانـة ــ وصــلـت تــعـلــيــمــات من دول
أوربـا إلـى سـفـرائــهـا فى األسـتــانـة عـدا ســفـيـر
إنـكـلـتـرا الـسـيـر چـورج لـوثـر تُـخـبـرهم بـهـا أن
يـطـلـبوا مـعـاً من احلـكـومـة العـثـمـانـيـة أن توجه
ـسألـة األرمنـية  وقـد عزم التـفاتـها إلى حل ا
السـفراء عـلى عقد اجـتمـاع فى سفـارة النـمسا
ذكـرة التى سـيرفـعونـها إلى لـلمـخابـرة بشـأن ا

الباب العالى .
s —_«Ë »dF «

األســتــانــة ــ يُــؤكـــدون فى بــعض الــدوائــر
الـعـاليـة أن احلـكومـة الـعـثمـانـية تـمـيل إلى منح
األرمن االسـتقالل اإلدارى حتت سيـادتها بأن
عيته مجلس نيابى تُعين حاكماً مسلماً يكون 
ـسـلمـ إلدارة شؤون مـختص من األرمن وا
البالد وإجراء اإلصالحات فـيها  ولكنها فى
ــنـحـة الــوقت نـفــسه ال تُـريــد أن تُـعــطى هـذه ا
لـعـرب سوريـا وال لـعـرب شـبه جـزيـرة الـعرب
بل إنــهـا ســتُــبـاشــر اإلصالحـات بــنــفـســهـا فى
ساعدة اختصاصي من األجانب . بالدهم 
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األســتــانــة ــ أخــبــر الــبــاب الـعــالى
بــــــطــــــريــــــرك األرمـن أنه ســــــيُــــــدخل
إصالحـات فى أرمـيــنـيـا  وسـيـسـلك
مسلك احلـزم فى توطيد دعائم األمن
وأنه ســيـعــرض مــا سـيــفــعـلـه من هـذا

القبيل على الدول العظمى . 
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األســـتــــانـــة فـى ٢٩ ــ اجـــتـــمـع أعـــضـــاء
ــلى فى مــجــلس الــبــطـــريــركــيــة واجملــلس ا
بــطــريــركـــيــة األرمن  وطــلــبـــوا اســتــقــالــة
الــبـطــريـرك ألنه أبــدى تـقـصــيـراً فى حــمـايـة

األرمن فى تراقية .
هاڤاس
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قــرأنــا فى بــعـض الــصــحف األفــرجنــيــة أن
األرمن فى مــديـنــة اإلسـكــنــدريـة ســيـعــقـدون
اجتمـاعاً كبيـراً بعد ظهر يـوم األحد القادم فى

قاعة ليفونى فى الثغر .
والغرض منه البحث فى مسائل األرمن أو
طالب األرمنية. اإلصالحات فى أرمينيا أو ا
ويظـهر أن االجتـماع سـيكـون مهمـاً بالـنظر

إلى الذين يحضرونه ويخطبون فيه .
ــشــار إلـيــهــا بـ فـقــد قــرأنــا فى اجلـريــدة ا

ـسـيـو راوول كـانـيـفه مـحـرر جـريدة اخلـطـبـاء ا
ــســيــو چــورج الــريــفـــورم بــاإلســكــنــدريــة وا
ـسيو دومـانى رئيس حتريـر جريـدة النوفـيتيه وا
كرافياس مدير جريدة أفيميرير وبعض خطباء

األرمن .
والذى نراه أنه إذا كـان الغرض البحث فى

مـطــالب األرمن واإلصالحـات فى أرمـيـنـيـا 
فإن مـسـألة هـذه اإلصالحـات ال تـتوقف اآلن
عــلى مـــثل هــذا االجـــتــمــاع ولم تـــبق حــاجــة
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لــلـخــطب ورفع األصــوات أو رفع الــعـرائض
فـإن احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة فـلـيـطـمـئن األرمن 
بــرهـــنت عــلى رغــبــتــهــا الــصــادقــة فى إجــراء
اإلصالحـــات الالزمـــة وشــرعت بـــإجــرائـــهــا
وأبـــلــغت بـــطــريـــرك األرمن ذلك ودعـــته إلى
االطمئنان مع طائفته وأشارت أحد الشركات

البرقية إلى ذلك منذ بضعة .
وثــبت أيـضــاً أن حـكــومـة الـدولــة اتـخـذت
التـدابـير الـشديـدة فى واليـات األناضـول التى
يقـطنهـا األرمن لـتوطيـد الراحـة واألمن وقطع
دابـر األشــقــيــاء ومــنع االعــتـداء عــلى األرمن

وعلى غيرهم من ـــــــــــــــــــــــ .
فـــجــديـــر بـــاألرمـن وبــجـــمـــيع الـــطـــوائف
الـعـثمـانيـة أن يثـقـوا باحلـكومـة ويـنتـظروا اخلـير
من اجــراآتــهــا * وأعـــمــالــهــا ومـــشــروعــاتــهــا
اإلصالحـيـة بـعـد ما أظـهـرت حـسن إرادتـها .
ولـــســـنـــا فـى شك فى أن احلـــكـــومـــة هى اآلن

أدرى بضرورة اإلصالح فالثقة بها خير وأن 

* الصحيح : إجراءاتها .
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قالت جريدة روسكويه سلوڤو :
تركيـا اليوم فى عـهد مضـطرب حرج  بل
إنَّهـا فى دور شديـد األهمـية لـلتـاريخ وحليـاتها
ــقــبــلــة . وأمــامـــهــا اآلن طــريــقــان : طــريق ا
الصـمـود أو طـريق الـهبـوط وقـد ظـهـرت على
صـفحـات الصـحف فى أوربـا مسـألة مـستـقبل
ـوضـوع كـثـيرون تـركـيـا وخـاض عـبـاب هـذا ا
من الـكـتـاب ورجال الـسـيـاسة  وقـد رأيـنا أن
نُلقى دلونا ب الدالء  ونقول كلمتنا فى هذا
وضوع الهام الذى يتوقف عليه. أما سقوط ا

لكة أو قيامها .
قــال الـبــرنس بـســمـرك «إن الــذهـول الـذى
ـــمــلـــكــة مـن تــراكم يـــســتـــولى عـــلى رجــال ا
تواصلة يُذهب احلوادث الشديدة واخلطوب ا
رشـدهم ويـجـعـلهم يـتـخـبطـون فى سـيـاسـتهم
ويـصـبـحـون ال يـسـتـطـيـعـون تـمـيـيـز الـنـافع من

الضار وال الهدى من الضالل» .
ـا ورجـال تـركــيـا الـيـوم فى ذهــول شـديـد 
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ـتــواصــلـة والــنـوائب أصـابــهم من الــشـدائــد ا
الكـثيرة الـتى جاءتهم تـلو بعـضها مُـتسلـسلة :
حـوادث بالد الـعـرب ومـحـاربـة اإلمـام يـحـيى
واإلدريسى ــ حرب طرابلس الغرب ــ احلرب
الـبلـقـانيـة ــ مـقتل نـاظم بـاشا وشـوكت بـاشا ــ
ثــورات األكـــراد ومـــذابح األرمن ــ مـــطــالـــبــة
أهـالى الـواليـات لالمـركـزيـة ــ ضـيـاع واليات
وظـف بالمـراكز ــ أوربـا ــ وجود ألـوف من ا
ال إلى تـطاحن األحـزاب ــ خلو اخلـزينـة من ا
غــيــر ذلك من احلــوادث الــتى هى عــبــارة عن

سلسلة متصلة احللقات .
واحلـق الـــذى ال مـــراءَ فــــيه  هـــو أن هـــذه
اخلــطـــوب لــو انــقـــضت عــلـى جــبل لـــهــدمــته

وتركته أثراً بعدع .
وفـوق ذلك  فـإن حـول تـركـيـا دول أوربا
ــرصـاد تـتــحـ الـفــرص اللـتـهــامـهـا واقــفـة بـا
وتقـسيم أمالكـها . وبـعد هـذا البيـان الواضح
هل تـسـتطـيع تـركيـا النـهـوض من هذه الـوهدة
العميـقة التى سقطت فـيها أو أنها تـلبث مقيدة
بـأغالل الـشـدائـد إلى أن تـتالشى مـن الـوجود

مالك ?? ويُمسح اسمها من عداد ا
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هـذا الــسـؤال الــهـام هـو هــو مـا يــتـسـاءل به
الــنــاس فى هـــذه األيــام . وهــنــالـك فــريــقــان
كـبـيـران : أحـدهـمـا يـقـول إن تـركـيا الـيـوم فى
دور االحـتضـار  والبـد لـهـا من لـفظ الـنـفس
األخير بعد زمن قـصير  وثانيـهما يقول : إن
ـمـالك قـضت الـتـاريخ يـشـهـد بـأن كـثـيـراً من ا
أدواراً أصعب من األدوار الـتى تقضـيها تـركيا
اآلن  وقد اسـتـطاعـت أن تثـوب إلى رشـدها
وجتـــمع قـــواهــا وتـــســيـــر فى طـــريق اإلصالح
الــتـدريـجى . ومـع مـرور الـزمن أصــلـحت مـا
فـسـد من حــالـهـا فـتـبـددت غـيـاهب الـذهـول
واستنارت بنـور السياسة الرشيدة  وقد أورد
هـذا الـفــريق أدلـة كـثــيـرة : مـنــهـا الـدور الـذى
قــضــته فــرنـســا فى خالل نــشــوب احلــرب بـ

ـلــكــيـة واجلــمـهــوريـة ومــا قــاسـته فى حــزبى ا
ـصـائب  ولـكـنـهـا ما خاللـها من األهـوال وا
عــتـمـت حـتـى تــخـلــصت مـن تــلك اخلــطـوب
وسـارت فى مضمـار اإلصالح حتى أصبحت

اليوم دولة قوية ال يُستهان بها .
وهل تـرى تـســتـطـيع تــركـيـا أن حتـذو حـذو
فــرنــســا وتــنــقــذ بالدهــا من هــذا االضــطـراب
الــقــائم فـيــهــا . وهل تــسـتــطــيع الـتــوفــيق بـ
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ذاهـب ? نعم رعايـاهـا اخملـتـلـفى األجـنـاس وا
تـستـطيع ذلك إذا أخـلص القـابضـون على دفة
الـسـياسـة فـيهـا فى الـعمل وطـرحـوا األغراض
ـملكة إصالحاً جانباً  والتـفتوا إلى إصالح ا
حـقيقـياً يعهـد إلى رجال اختـصاصيـ مشهود
ـقـاصد الـشـريفـة . فـإذا تيـسر لهـم بالـدراية وا
لـهــا وجــود مـثل هــؤالء األشـخــاص  فـإنــهـا

تستطيع النهوض وإصالح اخملتل .
ال لتستطيع مباشرة تركيا ينقصها كذلك ا
ـال مـتـوفـر لديـهـا إذا الـتـفتت إلى اإلصالح وا
اإلصـالح احلـــقــــيــــقـى . فـــإن فـى واليــــاتــــهـــا
اآلســيـويــة كــنـوزاً مــدفـونــة لــو اسـتــخــرجـتــهـا
بالـطرق الـفنـية لـدرَّت علـيهـا اخليـرات الكـثيرة

والنعم الوافرة .
فى تـركـيا عـنـاصـر كثـيـرة وأهـمـها الـعـنـصر
الـتركى الـقـابض عـلى زمام األحـكـام  وهذا
الـعـنصـر مـوصـوف بحب االسـتـئثـار بـالسـلـطة
واستـعبـاد بـقيـة الـعنـاصر  ومـنـذ وضع يدهم
ـمـلـكـة الــشـاسـعـة األطـراف وهم عـلى هــذه ا
ســائـرون عــلى سـيــاسـة الــعـنف وازدراء بــقـيـة
العـنـاصـر  ولـكن نـظن أن احلـوادث الـعـديدة
الـتى مـرت عـلــيـهم واألخـطـار اجلـسـيـمـة الـتى
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جــاوزوهــا تـكــفى لــكى يــأخــذوا مـنــهــا درسـاً
يرشدهم إلى أن تلك السياسة التى تنفر عنهم
القـلوب وجتـعل بالدهم مهـددة بخـطر تداخل
األجـانب الــذين كــانـوا ولـم يـزالــوا يـتــخـذون
سـبب مـسـاعــدة أهـلـهـا واسـطــة لـلـتـداخل فى
شـؤون* الـبالد الـداخــلـيـة  وبــهـذه الـطــريـقـة
انـــســـلـــخـت إمـــارات الـــبـــلـــقـــان عن الـــدولـــة

وضاعت واليات أخرى عديدة .
أجل  لــقــد حــان لألتــراك أن يُــدركـوا أن
بـقــيـة الــعـنـاصــر هم إخـوان لــهم فى الـوطــنـيـة
لك  وأنـه يجب مـسـاواتهم فى شـركـاء فى ا
احلقـوق وحسن مـعامـلتـهم . نعم يـجب على
ـصـافحـة سـائر ـدوا أيديـهم  األتـراك اآلن أن 
الــعـنــاصــر ويـقــولـوا لــهم إنــنـا وإيــاكم إخـوان
فهلموا بنـا نتصافى ونتـرك الضغائن واألحقاد
ونـــعــمل مـــعــاً بــاتـــفــاق وحـــزم إلى رفع شــأن

السلطنة التى كادت اختالفاتنا تضيعها .
هذه خـير وسيلة يسـتطيع بها األتراك حفظ
ــلـــكــتــهم ألنــهـم إذا احتــدوا مع بــقــيــة كــيــان 
العـناصـر وساسـوا البالد بـاإلخالص ; فإنهم
يستطيعون إبعاد تداخل األجانب وال يتركون

* الصحيح : شئون .
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لهم وسيلة يتذرعون بها .
ومن اخلـطـأ الـعـظـيم أن يـطـلب حـقى بـاشـا
وأمـــثــــاله من رجــــال الـــدولــــة من دول أوربـــا
ـمـلــكـة  ألن هـذا الـطـلب ضـمـانـة لــسالمـة ا
يــدل عـــلى ضــعف فـى الــعــزائـم وضــعف فى
الــرأى وعـدم االعـتــمـاد عـلـى الـنـفس . وهل
يُـعــقل أن اإلنــسـان يــطـلـب من عـدوه الــلـدود
الـذى يُحـاول اغـتـياله فى كـل فرصـة تـسنح له
أن يــكــون وصــيـاً عــلــيه يُــحــافظ عــلى حــيـاته
وأمــواله  وذلك أمــر بــعـيــد عن الــعــقل بــعـد

السماء عن وهاد األرض .
وخالصــــة الــــقــــول  إن األتــــراك الــــيـــوم
أمــامـهـم واجب وطـنى مــقـدس ; إذ قــامـوا به
لـكتهم من كل ما خيـر قيام يسـتطيعـون إنقاذ 
يُهددها من األخطـار وما عليهم إال أن يجيبوا
مــطــالب رعــايــاهم ويــرفــعــوا عن كــواهــلــهم
ظـالم  ويجزوا أنهار الضيم ويحطـموا  نير ا
الـعـدل ويـطـلـقوا لـهم احلـريـة الـتـامـة إذا فـعـلوا

شاغب  ذلك استراحـوا أوالً من القالقل وا
ومـتى استتـبت السـكيـنة فى الـبالد يسـتطـيعون
ـا فيه خـير إذ ذاك أن يعـملـوا بـهدو وطـمأنـينـة 
ومصلحة الـبالد . وأما إذا لبثـوا سائرين على
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ــزقــون ســيــاســـة الــعــنف والــشـــدة ; فــإنــهم 
مـلكـة ويثـيرون األحـقاد  بأظـافرهم جـسم ا
ولــيس أعــظم عــلى بالد مـن خــطــر الــثـورات
األهـليـة واالخـتالفات اجلـنـسيـة . فـإنهـا تـقتل
ملكة وتـقودها إلى اخلراب الـعاجل  فعلى ا
األتـــراك أن يـــزيــحـــوا عن وجـــوهـــهم أســـتــار
العنفوان والـكبر والتصلف; وإذ ذاك يستطيع
الناس أن يحكـموا عليهم بأنهم يقدرون على

لكتهم ورفع شأنها . إصالح 
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عـقد األرمن فـى الثـغر اجـتمـاعهم
عـلى نـحـو مـا رويـنـا سـابـقـاً فى صـالـة
لتـفونـتى حتت رئاسـة جتيـرا كيان بك*
الـقــاضى بــاحملـكــمـة اخملــتــلـطــة  وقـد
تـنـاوب اخلطـبـاء معـه اخلطـابـة . وكان
مـوضـوع كالمـهم احلثّ عـلى الـسعى
طالـبة باإلصالحات على قاعدة فى ا
الالمـــركـــزيـــة ومُـــنـــاصــرة إخـــوانـــهم
الـقائـمـ باجلـهـاد فى هذا الـسـبيل فى
بـــــاريس وغـــــيــــرهـــــا من الـــــعــــواصم
األوربــيــة واالســتـعــانــة بــالـدول فى
تولى الـرقابـة على إنـفاذ اإلصالحات
واالستـصراخ بالـشعـوب األوربية فى
شـد أزرهـم ومـعــاونـتــهم عـلى حتــريـر
بالدهم وتــمـديــنـهــا  وقـد قـرروا فى
نـــهــايــة االجــتــمـــاع إرســال الــرســائل

الـبرقـية إلـى الوزارات اخلـارجيـة لـلدول الـعـظمى وسـفـرائهـا فى األسـتانـة ومـؤتمـرى باريس
ولندره طالب مساعدتهم وإنصافهم .
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اإلصالح ــ اإلصالح ــ اإلصالح
أكـــتـــونى أفـــنـــدى . الـــكـــاتب األرمـــنى

عروف ا
آســـيـــا الــصـــغــرى . وتـــعــضـــده إخــوانه
قـيمـون فى هذه الدول فى الـتذرع بـجميع ا
ـمــكــنـة اللــتــفـات نــظـر الــوسـائط األدبــيــة ا
الـــقــريب والــبــعــيــد إلى مـــا يــطــلــبــونه لــعل

اإلحلاح يُؤدى إلى النجاح .
جاء أكتونى أفـندى إلى اإلسكندرية منذ
ـقـيـمـ فى شـهـور قـلـيــلـة  ودعـا األرمن ا
طـالب طائفـتهم ترديداً دينـة للجـهر  هـذه ا
ـنتـشـرة فى ألصـوات جلانـهـم اإلصالحـيـة ا
جـهـات مـخـتـلـفـة فـلـبـوا الـدعـوة  وعـقـدوا
سألة اجـتماعـاً سياسـياً بسـطوا فيه ظـروف ا
ملكة العثمانية األرمنية التى تتمـخض بها ا
ذابح الـتى كانت من عـهد عـبد احلـميـد أو ا
جتـرى فى عـهـده وكــنـا أول من نـشـر تـلك
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ــطــالب . ثم انــتــقل أكــتــونى أفــنــدى إلى ا
الـقـاهـرة وعـقد هـنـاك اجـتـمـاعـاً آخر رُددت
ــــــطـــــالـب . واآلن عـــــاد إلى فــــــيه نــــــفس ا
اإلســــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .
إن األرمن ســكــتـــوا عــلى الــضــيم دهــراً
طـويـالً  ولم يـنــهــضـوا لــلــمــطـالــبــة بـاحلق
ومـحـاربـة الـبـاطل إال عـنـدمـا نـهضـت األمة
العـثمـانيـة بأسـرها تُـطالب بـاإلصالح بطرق
ــلك مــخــتــلـــفــة; إذ رأوا أنه قــد آن لـــهــذا ا
ـمـالك الـواسع أن يـضــطـلع ويـحــيـا حـيــاة ا
السعـيدة . وقد برهن األرمن على أنه ليس
لــــــهـم مـــــطــــــمع ســــــيــــــاسى دولـى إال ذلك
ـثـله الـشعـوب احلـية اإلصالح الـذى حتـيا 
صلحة بعض وال يُمكن أن يُتهموا بالذبح  
الــدول  ألن الــدولـــة الــوحــيــدة الــتى لــهــا
أرض مــتــاخــمــة لــلــواليــات األرمــنــيــة هى
روسيا  وهـم ال يرون أرمن روسـيا أصلح
ـا يتمـنوا أن يـكونوا منهم حـاالً والحظـاً طا
وإيـاهم فى حمى دولـة يعـتقـدون كمـا يقول
فـضالؤهـم إن   األرمن فى بالد الـدولـة
وال يطـلبـون غيـر إدخال مبـاد الالمـركزية
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ــحـبى اإلصالح عــلى إدارتـهـم  وخـلــيق 
من الــعــثــمـــانــيــ أن يــعــضــدوا مــطــالــبــهم

ويساعدوهم على حتقيقها .
إن قـيـام الــسـوريـ واألرمن لــلـمـطــالـبـة
بــاإلصالح الــعـاجـل يـقــرب ذلك اإلصالح
كناً وال يحل اإلصالح فى البالد ويجعـله 
العـثـمـانـية لـلـواليـات األرمنـيـة حـتى يـسرى

إلى جميع الواليات العثمانية كلها.
لـقد كـان االجـتمـاع الـذى عـقده األرمن
بــالــعـثــمــانــيـة وطــبــقــاتـهم آمـن هـنــا 
ولـغاتـهم ــــــــ وكـان عـدد احلاضـرين نـحوا
من سـتـمـايـة شخـص وعـدد كبـيـر من ـــــــــ

األصدقاء محبى اإلصالح .
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ـنـاســبـة عـرض تــقـول جــريـدة األهـالـى 
األمـالك األمـــيــــريــــة فى الــــعـــراق وبــــغـــداد
صـريـ ال يخـرجون وسوريـة لـلبـيع . أن ا
عن أمالكـهم لـيسـتـبدلـوهـا بـأمالك فى تلك
ـهــجـورة الـتى ال مـاء فـيـهـا وال زرع الـبالد ا

وال ضرع غير رمال جرداء نحالء» : ?
فــهل يُـــطــلق هــذا الـــوصف عــلى أرض

سوريا والعراق وبغداد ?
ـيل إليه قـد كافـأنـا بفـظائع به وإظـهارنـا ا
ــعــروفــة الــتى بــرهــنت لــلــمأل عــلى أطــنه ا
ـزعـوم  فـالـفـسـاد أخـذ إفالس الــدسـتـور ا
يــأكل فى أســاس الـســلـطــنــة وكـاد الــشـعب
ــظــالـم غــيــر أن رجــال يــفـــنى حتت نــيـــر ا
حــكــومــتـــنــا لم يــنـــتــهــوا بــعـــد من الــبــحث
ــتــكــود احلظ ــداولــة فى أمــر اإلصالح ا وا
ــشـــروعـــات الــتى وخالصـــة الــقـــول إن ا
وضـعـتـهـا وزارتـنا اخملـتـلـفـة قـد فـشـلت تـمام
الـفشل ولـذلك رسخ فى أذهان األهالى بل
أصـــبح من مـــتـــ اعـــتـــقــاداتـــهـم أن وعــود
احلـكـومـة ال قـيـمـة لـهـا إال إذا كـان تـنـفـيـذهـا
مـضمـونـاً من دول أوربـا وعـنـدى أن األزمة
ذكور وإال األرمنية ال تنفرج إال بالضمان ا
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فـإنـهــا تـظل بـركــانـاً لـلــقالقل واالضـطـراب
وبـابـاً مـفـتـوحـاً لـتـداخل روسـيـا فى شـؤونـنا
وإلنــسالخ الــواليـات األســيـويــة من جـسم

السلطنة العثمانية .
س ــ قــــالــــوا إن الـــغــــرض مـن احلــــركـــة
األرمــــــــنـــــــيــــــــة هــــــــو االنــــــــفــــــــصــــــــال عن

السلطنةالعثمانية فما قولكم فى ذلك?
ج ــ إن هـذا االدعــاء لــهــو أشــنع بــهــتـان
اختـلـقه بـعض أعـداء اإلصالح من مـوظفى
احلـــكــومـــة وأصـــحــاب اجلـــرائــد الـــتــركـــيــة
ألســبــاب ال تُــخـــفى عــلى الـــلــبــيب  فــإن
حـركـتـنا إصـالحيـة بـحـته حـتى احلـركـة التى
قـامت بـهـا جمـعـيـاتنـا الـثـورويـة منـذ خـمـسة
عشر عـاماً كـانت للغـرض نفـسه وقد اتفـقنا
مـع األتــراك فــيــمــا بــعــد لــتــحــقــيق غــايــتــنــا
ـــذكــــورة وكـــانت وحــــدة الـــســــلـــطــــنـــة ا
والـتـمــسك بـهـا حــجـر الـزاويــة فى االتـفـاق
الذى أبـرم بينـنا وبـينـهم . على أنه مـا أعلن
الـــدســتــور حــتى بـــذل األرمن كل رخــيص
ـا وغـال لـديـهم حلث األتـراك عـلى الـقـيـام 
ـن اإلصالح ولـكن والة األمـور وعـدوا به 
ضـربوا باإلصالحات عـرض احلائط فكانوا
الــســبـب األصــلى فى انـــفــصــال الــواليــات
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الـروملـيـة من جـسم الـسـلـطـنـة  الـعـثـمـانـية
نوال من هذه السياسة وإذا ظلوا علي هذا ا
اخلــرقـاء فـالبـد من أن يــجئ وقـت حـيث ال
يــنـفع اإلصـالح وال يـنــجح الــدواء ويــخـتم
انــفــصــال أرمـيــنــيــا وســوريـا مـن الـســلــطــنـة
العثمانية كما حصل بالواليات الروملية .
س ــ مــــــا هـــــــو رأيــــــكـم فى مـــــــطــــــالب

? السوري
ج ــ يــزعُم رجـال احلــكــومــة بـاألســتــانـة
الـــعــلـــيــة أن احلــركـــة الــســوريـــة عــبــارة عن
دســايس فــرنــسـا غــيــر أنى أرى هــذا الـزعم
صادراً عن قلـةاالختبار فى حقائق األمور.
فــالـعــنـصـر الــتـركـى الـذى يـبــلغ عــدده سـتـة
ــمـالـك الـعــثــمــانــيـة ال ماليــ نــســمــة فى ا
يـستطـيع احلكم عـلى ثالثة وعـشرين ملـيوناً
من أبنـاء الـعـناصـر الـعـثمـانـيـة اخملتـلـفة ألن
زمن الـغـفـلـة قـد فـات وأصـبحـت األ على
ا لها من احلقوق والواجبات تمام اخلبـرة 
والســيـمــا الــشـعب الــسـورى الــذى هـو من
أرقى الــشـعـوب فـى الـشـرق األدنـى فـيـجب
عـــلـى الـــقــــابـــضـــ عــــلى زمـــام اإلدارة أن
يُالحـظـوا هـذه احلـقـيـقـة ويـتـخـذوهـا أسـاساً
لــسـيـاســتـهم الـداخــلـيـة إذا ابــتـغـوا الــتـحـفظ
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بكـيان السلطنـة . فال يجوز أن يظل التركى
مفضالً عـلى العناصر األخرى بل يجب أن
ـــســاواة فى يـــعــيـش مــعـــهم عــلى قـــاعــدة ا
احلقوق والواجـبات . وأعتقد أن السوري

ـسـاواة  قـد راعــوا فى مـطـالــبـهم مــبـاد ا
ـــطــالب من فـــلــذلك تـــعــطف عـــلى تــلك ا
صـــمــيم الــفـــؤاد بل نــتــمـــنى لــهــا الـــتــوفــيق

والنجاح .
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ـشـروع الـذى قـدمـته روسـيـا بـاريس ــ إن ا
إلصالح الـواليات األرمنيـة لم يُصادف قبوالً

ومازالت الدول تتبادل اآلراء بشأنه .
وقـد عــرضت فـرنــسـا عـلـى الـبـاب الــعـالى
ـوجبـه أن تُعـين الـدولة مشـروعـاً آخر طـلـبت 
قومسيرا عالياً لواليات أرمينيا الست والبأس
من أن يـكون مـسـلـمـاً وتـكـون يـده مـطـلـقة فى
مبـاشـرة اإلصالحات فـى تلك الـواليـات وقد
وافـقت الـدول مــاعـدا الـنــمـسـا عــلى مـشـروع

فرنسا هذا .

…d¼UI « ¨  ± ’ ¨ ±π±≥ WO u¹ ∏ ¡UŁö¦ « ¨ ±≥µ¥ œbŽ
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أيـــهـــا الـــســــادة : حـــيـــاكم الــــلَّه ويـــاكم
وأعــزكم وأبــقــاكم . فــلــعــمـرى إن تــلك
الصدور التى جتيش وطنية وهاتيك القلوب
الـتى تـلـتهب حـمـيـة ألصدق بـرهـان وأنصع
ـ ــســتــبــدين الــظــا حــجــة عــلى أن نــرى ا

ـشاغـب سـتنـدك وتنـهار نـافـق ا وعـزائم ا
وتـنـطوى فـى غضـون األدهـار كـمـا يـنـطوى

الليل فى النهار .
سـتبدين الـظا أجل : ستـنزل بـقوى ا

ـشاغب الـنوازل ; ألنها نـافق ا وعزائم ا
أمام قوة الشعب التى ال تقف أمامها قوة .
وإنى أهـنـئـكم بـأن التـاريخ سـيـحـمل ب

سـطوره أحـرفاً من نـور كمـا تتـدفق أنواركم
أمامى فى هذا احملفل الباهر الزاهر .

لقد عـقد إخوانـنا األرمن اجتـماعهم فى
الــقــاهــرة لـــلــتــكــلم فـى اإلصالحــات الــتى

…d¼UI « ¨ ≤  ’ ¨ ±π±≥  WO u¹ π ¡UFÐ—_«  ¨ ±∞∑¥∏ œbŽ
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ـلك تـصـون هـذه الـبــقـيـة الـبــاقـيـة من ذلك ا
الـــواسع الــكــبـــيــر  تُـــشــاركــهم * فى ذلك
العـرب الـسوريـون ألنـهم كلـهم يـرمون إلى
غــــــــــــــــرض واحـــــــــــــــــد ال تــــــــــــــــشـــــــــــــــــوبـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـسـاواة ب جـمـيع وذلك بـتـوزيع الـعـدل وا
الـعـنـاصـر والـطـوائف  فال تـكـون الـوطـنـية
مـحتكـرة لطـائفة دون أخـرى  وال السـلطة
فى قـــبــضـــة أفـــراد مــعـــدودين  بل يـــكــون
اجلـمــيع سـواء فى خــدمـة هـذه الــدولـة الـتى
حافظ عليها أبناؤها وعناصرها وطوائفها ــ
مــسـلــمــ وغــيـر مــســلــمـ ــ ســتــة أجــيـال
ـا استـأثرت بـها طـائفـة واحدة مـتطـاولة . و

كادت تزول فى خمسة أعوام .
أيـــهـــا  الــســـادة . اســـألــوا جتـــاركم ــ فى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ أين أمـــوالــهـم واســألــوا
ـزارعـ وأسـألـوا فـتيـانـكم أيـن مدارسـهم ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أين عدالتها .
الـلَّهم سـبحانـك . اجندب أخصـب بقاع
الــلَّه وأقـفــر من الــعــمـال والــصــنـاع ثم يُالم
أهـلهـا علـى أنه يبـوحون بـهـا وعلى شـكوى

* الصحيح : يُشاركهم.
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يــردودنـهـا وعـلى عــمل يـبـذلــون فى سـبـيـله
الـنفس والنفـيس وما هو ــ وأ اللَّه ــ إال رد
ـتفـائل. فـتلك ذلك اجملد الـزائل عـلى هذا ا

أمنية العناصر بأسرها .
وهـــذا مــؤتــمــرنــا الـــعــربى الــســورى فى
بـاريس قــد جـعل من جـمــلـة أمـانـيه إصالح
بالد إخـوانـنـا األرمن الـذين جتـمـعـنـا وإياهم
ــبـاد اإلصالحــيـة . الــروابط الــوطـنــيـة وا
ألن إخـواننا األرمن هم مثـلنا ال يُريدون إال
سالمـــة هـــذه الـــدولـــة ولـــكــنـــهـم يُـــريــدون

سالمـتــهــا  قـويــة  عـادلــة  مــصـلــحـة 
تـمدنة صاحلة. حـتى تكـون كسـائر الـبالد ا
نـعيـماً ونـعمـة ألهلـها وصـاعقـة ونقمـة على
عـدوها وخـصـمهـا . فال نـرى بعـد حـصول
ـســلـحـة الــعـدل واإلصالح تــلك الـقــوات ا
ؤلـفة من أبـناءنا (*) فى بالدنـا ليـقتل األخ ا
أخـاه والوالـد ولـده تأيـيد الـسـلطـة شرفـية ال
ـنفعـة  ولو مات ا يـعود عـليهـا با تعـبأ إال 
الــنـاس عُــســراً وعـذابــاً وأصــبـحت األرض

قفراً وخراباً .

(*) الصحيح : أبنائنا.
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ــصـلـحــون : كم نـطـلب أيـهـا األحـرار ا
الــعـدل وال جنـده وكم نـتــمـنى الـعـمـران وال
نـحصل علـيه  وكم نُـريد الراحـة فال نصل
إلـيـها. فـهـبـوا بأسـركم خـفافـاً وثـقاالً شـبـاناً
ورجـاالً لــلـمــطــالـبــة بــالـعــدل . بـاإلصالح
بـاحليـاة بـالرُقى. بـالـتقـدم بـالسـعـادة احلديـثة
وبــــعــــبــــارة أوضح وأصــــرح بــــاحلــــكــــومـــة

الالمركزية .
أيــهــا الــســادة : طــلع الــدســتــور عــلــيــنـا
بـاألمـانى اجلـزيـلة واألحالم اجلـمـيـلـة . وما
هى إال دورة فـــلك حـــتـى عــاد إلـــيـــنـــا ذلك
الشبح من قـبره فى صورة أفـظع . فقد كان
فرداً فأصبـح جماعة . وكـان رجالً فأصبح
حــزبــاً . وكــان وهــمــاً فــأصــبح حــقــيــقــة .
طـالبة بـالعدل فـلينـهض كل واحد مـنا إلى ا
هضومة طالبة بحقوقه ا واإلصالح  إلى ا

عدومة .  وحياته ا
وكل من جد فى أمر يحاوله .

واستعمل احلزم إال فاز باألمل .
أيـهــا األحـرار : إن األمـر بـيـد كل واحـد
مـنـا . ألنـنــا نـحن األمـة  ومـنـا الـقـوة ومـنـا
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ـال ومـنــا احلـكـومــة ذاتـهـا فـلــتـكن هـذى ا
احلكومة كمـا نُريد نحن وكمـا يهوى العدل
واإلصـالح  ال كـــمــــا تُـــريــــد هى وتــــشـــاء

األهواء واألغراض....
ـشاغـبـون الذين ـنافـقـون ا وأمـا أولـئك ا
عودونـا فى العهد احلميـدى ما نسمعه منهم
الــيــوم من الــتــضــلـيـل والـتــغــريــر والــكـذب
والـتـزويـر  فـسـوف يـعــضُّـون بـنـاتـهم نـدمـاً
عـنـدمـا يـرون األمــة أصـبـحت كـتـلـة واحـدة
ولم يعد لهم من ثلـمة يدخلون منها البتزاز
األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــ
ـفـسـدون أيـضاً أن سـوف يـعلـم أولـئك ا
الدين الذى يتـسلحون به هو عـليهم ال لهم
ألنــــهـم يُــــريــــدون فــــســـــاداً وهــــو يــــأبى إال
اإلصالح  وكـــــذلـك الـــــوطـــــنــــــيـــــة الـــــتى
يـتبجـحون بذكرهـا  فإنهـا براء منـهم بعيدة
عـنـهم ألنـهم أعـداء الـوطن وأى عـدو أكـبر
وت ريض اتـركوه حـتى  ن يقـول ألهل ا

ويندثر  فذلك أنفع له وأقرب لراحته .
وفى اخلــتــام أُحــيى فى إخــوانــنــا األرمن
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تـلك الـشـهـامـة احلــقـيـقـيـة والـغـيـرة الـوطـنـيـة
والعـزائم الصادقة والهـمم الشماء وأسألهم
ـة أال وهى أن يُـثـابــروا عـلى خـطـتــهم الـقـو
جــــعل سالمــــة الـــدولـــة نــــصب عـــيــــونـــهم
وإصالحـهـا غايـة جـهدهـم . فبـذلك يـكون

لـهم من إخوانهم العرب كل مـساعدة ومعـونة ; إذ كلنا مـريض وكلنا يـطلب الدواء وما هو
إال اإلصالح .

ـصـلـحـ ثقـوا أيـهـا اإلخـوان أنـها تـفل وتـهـدم وتـمـزق وتـدك قوات وإذا احتـدت قـوات ا
ستبدين  ولو كانوا السالط أوالد السالط وللَّه در صديقنا اخلطيب الفاضل إذ قال: ا

وإن سرت جذوة فى الشعب واضطرمت 
فقـــوة اللَّه ال تعتــــــو الــذى غلـب 

سلــوا العـروش التــى خـــرَّت دعائمهـــا 
لك من عطب  هل صانها جبروت ا
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فى تــركـــيــا ــ أرسل الـــبــاب الـــعــالى إلى
سـفرائه فى عـواصم الدول الـكبـرى رسائل
بــرقـيــة بــتـاريخ ٤ اجلــارى يُـكــلــفـهم بــهـا أن
يُـطــلـعــوا حـكــومـات الـدول الــكـبــرى عـلى
ملكة إلى صورة ــــــــــــــ اخملتص بتـقسيم ا
فـتش ستـة مناطـق تفتـيش وحتديـد سلطـة ا

العمـومي الذين يـكونون من العـثماني أو
من األجانب وجعل مدتهم خمسة أعوام.
وأرسل الــــبــــاب الــــعــــالى إلى ســــفــــرائه
بـــــواســــطــــة الـــــتــــلــــغـــــراف أيــــضــــاً صــــورة
ـــــــــــــــــــــــــ الـذى فيه عـدد أعـضاء جلـنة
اإلصالحــات عــلى أعــضــاء هــذه الــلــجــنــة
ــــــــــــــــــــ فـــرنـــســـاوى وآخـــر إجنـــلـــيــزى
األعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال اخملــــــــــــــــتـــــــــــــــــصــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقــد قـبـل حـســ حــلــمى بــاشـا نــهــائــيـاً
وظــــيــــفــــة  مــــفــــتـش عــــام فى ســــوريــــا هم
ـــــــــــــــــــــــــــــ هـذه الــوظــيـفــة فى شــهـر
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سبتمبر القادم .
وأرسل الـبـاب الـعـالى أيـضـاً إلى سـفـراء
الـدول فى عــواصم الــدول الـكــبــرى بالغـاً
يـــتــــضـــمن بــــيـــان اإلصالحــــات الـــتى قـــرر
إجــراءهــا فى أرمـيــنــيـا وبــيَّن الــتـدابــيــر الـتى

يتخذها لتوطيد السلطة واألمن فيها .
وفـى يـوم ٤ اجلــارى اجـتــمـعت الــلـجــنـة
التى عينهـا سفراء الدول فى األستـانة للنظر
ــشـروع الــذى عــرضــته روسـيــا بــشـأن فى ا

اإلصالحات فى أرمينيا .
وسُــئـل الـــصــدر األعـــظـم عن مـــشــروع

السفراء اخملـتص باإلصالحات فى أرمينيا 
ــشـروع فــقــال : إنـنــا لم نــطــلع عـلـى هـذا ا
ــكن اآلن تـعــيـ اخلــطـة بــعـد ولــذلك ال 
التى نـتبـعها بـشأنه مـتى عرض عـليـنا ونحن
نــؤمل أن يـكـون مــفـيـداً لـنــا وأن يُـوضح لـنـا
اإلصالحــات والـتــحــسـيــنــات الــتى يُــمـكن

إدخالها على القوان احلالية .
ـوظفـ الالزم لذلك ونـحن لرغبـنتـا فى إنفـاذ اإلصالحات عـليـنا أن نقـول إعارتـنا ا
نـهج الـصالح فى الـعمل وإنـنا فى أشـد احلـاجة إلى االسـتعـانـة باألجـانب كى يوضـحـوا لنـا ا

ادية كما وعدونا مراراً وا وفى اإلدارة ; وإن األمل فى ذلك أن تمدنا 
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حــدَّث أحــد مــحـــررى جــريــدة الــچــون
تـــورك طــلـــعـت بك نـــاظـــر الـــداخــلـــيـــة فى
اإلصالحات الـتى تـنوى احلـكـومة إجـراءها
فى واليـات األنـاضـول  فـصـرَّح له الـنـاظر

ا يلى :
قال الصحافى :

ــ مـا هى الطـرق الـتى اتـخذتـهـا احلكـومة
ـنع أسـبـاب الـقـتل والــسـلب والـنـهب الـتى
كــثُــرت فى واليــات األنــاضــول إلى درجــة
حمـلت الناس على االعتقـاد بعجز حكومة

األستانة عن منعها ?
ــ قبل أن أُبيَّن لك الـطرق التى اتـخذناها
ــــنع هـــــذه احلــــوادث  أود أن أشــــرح لك
األســـبــــاب فى حـــدوث هـــذا االضـــطـــراب
والـقـلق فى واليـات األنـاضـول الـشـرقـيـة .

وهى تنحصر فى ما يأتى :
١ ــ عدم تنظـيم مصلحـة الضبط والربط
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القائمة بخدمة حفظ األمن العام .
٢ ــ غـــصب زعـــمـــاء األكـــراد األراضى
الـتى تـركـهـا األرمن  أو الـتى اعـتُـبـرت من
ُهملة . وطالب بها أصحابها بعد األرض ا

رجوعهم إلى البالد .
وظف . ٣ ــ سوء انتخاب ا

٤ ــ قلة عدد موظفى األرمن .
٥ ــ ضعف احلـكومة فى مـعاقبـة اجملرم

وتـغـاضـيهـا عـنهـم أحيـانـاً حتـى بعـد الـقبض
عليهم .

٦ ــ عدم معاقبة مُغتصبى الفتيات .
٧ ــ قبـول إسالم الـفتـيـات قبل الـعـشرين

من عمرهن واستياء األهالى من ذلك .
٨ ــ  حتـــصــيل زعــمـــاء األكــراد ضــرائب

جائرة من األهالى بال حق وال قانون .
فــعـدم تـنـظــيم مـصـلــحـة األمن  سـاعـد
عــلى انـتـشـار الـفـوضـى واسـتـبـداد الـزعـمـاء

واستياء األرمن .
وقــــد قـــدَّم بــــطـــريــــرك األرمن تــــقـــريـــراً

ــاضى  لــلـــحــكـــومــة بــتـــاريخ ١٥ مــايـــو ا
وكـانت احلـكـومـة قـد شـرعت مـنـذ ٩ أبـريل
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ـاضـى بـدرس الــشـكــاوى الـتى وردت فى ا
هذا التقريـر واتخاذ الطرق التـى تكفل تأييد
األمن . وغــرض احلــكــومــة قــبل كل شىء
هو أن توطد األمن لذلك زادت عدد رجال
الچـانـدرمة فى واليـات األناضـول الـشرقـية
٥٠٠ رجل . وقـــــسَّـــــمت الـــــواليـــــات إلى
مناطق  وانتخبت عدداً من الضباط الذين
تمرنوا عـلى إصالح الچاندرمة فى واليات
الـــرومــلـى فــعـــيـــنــتـــهم فى هـــذه الـــواليــات
الـشـيـقــيـة وأضـفـنـا إلــيـهم ضـابـطــاً أجـنـبـيـاً

ومفتشاً ملكياً.
وقد بدأت فرق هـذه الچانـدرمة اجلديدة
عــمــلــهــا فـى واليــات أرضــروم وســيــواس
وميـنيس ووان ومـعمـورة العـزيز وديـار بكر

ومهمة هذه الفرق هى :
١ ــ درس الـوسائل التى تُمـكن احلكومة

من توطيد األمن .
٢ ــ عـدد نــقط الــچـانــدرمـة الــتى حتــتـاج

إليها كل والية وكل جهة .
٣ ــ عدد رجال كل نقطة منها .

٤ ــ الوسائل الالزمة لربطها .
ـلكى بدرس وسائل فتش ا وقـد كلف ا
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إصالح البوليس .
وقـــد قــرَّرت احلـــكــومــة تـــنــفــيـــذ الــقــرار
الــــوزارى الــــصــــادر فى ٢١ مــــارس ســــنــــة
١٩١٣ بـإنشـاء مدرسـة الچـاندرمه  وتـقرر
أن يقبل الشـبان الداخلون فيه بذات شروط

تطوع (هكذا) : ا
ــ إن هذه الـطـريـقة نـافـعـة جداً يـا حـضرة
الـناظـر  ولكن ثـمـارها بـعيـدة اجلنى  فـما
هى الــطــرق الــســريــعــة الــتى اتــخــذتــمــوهـا

لتوطيد األمن فى القريب العاجل ?
ــ لم تـغــفل احلـكـومـة عــمـا يـتــطـلـبه هـذا
الـعـمل من الـوقت الـطـويل  لـذلـك قرَّرت
اآلن أن تضع القوات العسكرية حتت سلطة
قومـندانى الـچانـدرمة وأصـدر ناظـر احلربـية
أوامــره الالزمــة بـذلك فــسـيــســهـر اجلــنـود
عـلى مـنع الـعـصـابـات من دخـول الـواليات
من اخلـارج أو من اخلــروج مـنـهـا إذا دخـلت

ألبادتها فيها .
وقــد أعـطـت احلـكــومـة األوامــر الالزمـة
إلى رؤسـاء احملــاكم بـتــطـبـيـق الـقـانــون بـكل

صرامة على اجملرم .
نـصوص عنه فى وقد رأيـنا أن العـقاب ا
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ادة ٣٦٠ بشـأن غصب الفـتيات غـير كافٍ ا
فــرأيـنــا أن نُـعـدلـه تـعـديـالً يـزيــد فى مـعــاقـبـة

الذين يقدمون على هذا األمر .
ومـــاخال هـــذا  يــجـب أن أقــول لك إن
احلـكومـة قررت مـعاقـبة الـذى يغـتصب فـتاة
غــيــر بــالــغــة  ولــو كــان هــذا االغــتــصـاب
بـإرادتهـا (عـفارم) ولـو عـرض الـغاصب أن

يتزوج الفتاة .
ــــنع األكــــراد واألرمن من وقــــررنـــا أن 
حـمـل الـسالح  فــسـوف ال نــأذن لـضــبـاط
اآلاليات احلـميدية بـعد اآلن بحمل السالح
ويـشـتـغل نـاظـر احلـربـيـة الـيـوم بـعـمل قـانون

لتنظيم هذه اآلاليات احلميدية .
ــ هل نـظر بـعـ االعتـبار إلى شـكاوى
فالحـى األرمن من أخــــذ الـــرســـوم مــــنـــهم

مرات متعددة فى السنة? .
ــ لـــقــد مــنــعــنــا ذلك تــمــامــاً . فــالــفالح
األرمـــنى غـــيـــر مُــلـــزم بـــدفع الـــرسم الــذى
يسـمونه خفراق أو هنقاريـا وستُعاقب عقاباً
شـــديــداً من يـــجــرأ *عـــلى حتـــصــيـل هــذين

الرسم .
* الصحيح : يجرؤ.
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ــــا أنـك تـــود أن تــــقـف عـــلـى األمـــور و
االقــتــصـاديــة أيــضــاً  فــعـلــيه أقــول لك إن
األرض الـتى يُطالب بهـا األرمن تنقسم إلى

ثالثة أقسام :
١ ــ إلى أرض باعوها برضاهم .

٢ ــ وإلى أراض ضـمَّـهـا قـانـون األمالك
باعتبار أنها مُهملة .

٣ ــ وإلى أراضٍ مغصوبة .
فقد عزمت احلكومة على أن تُرسل جلنة
سألة وحتـقيقها قوامها سـتة أعضاء لـدرس ا
فى الــواليـات الــشــرقــيـة . وســتُــقــسم هـذه
الـــلـــجــنـــة إلى فــروع تـــتـــفــرق فى اجلـــهــات
سائل اخملتلـفة فتـشتغل الـفروع فى درس ا
وترتـيبها وقبوله ورؤية مـا يحتاج منها إلى
حتـكـيـم وتُـرسل هـذه الـتــقـاريـر إلى الــلـجـنـة
ـكن الـتـحـكـيم ـسـائل الـتى ال  الـعـلـيـا . وا

فيها تُحكم بواسطة قضاة الصلح .
وقد قـبـلت احلـكـومـة مـبدئـيـاً تـعـيـ هذه
ـا كانـت قد عـزمت عـلى الـلـجـنـة . ولكـن 
إرسـال هـيـئـة تـفـتـيش ذات سـلـطـة واسـعـة
ـهــمـة تُـنـاط فـالـغــالب عـلى الـظـن أن هـذه ا
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بــهــذه الـهــيــئـة أيــضــاً . وقــد كـلــفت نــظـارة
الـداخلـيـة بـوضع قـانـون يُحـدد حـقـوق هذه
الـهيـئة الـتفـتيـشيـة وصالحيـتها . ولـكنى مع
سـألة كل ذلك واثق كل الـثقـة من أن هـذه ا
كن حـلها إال إذا أجـرت احلكـومة عمل ال 
ساحة . ولـهذا السبب قررت احلكومة أن ا
تصـحب هـيـئـة الـتفـتـيش بـلـجـنة فـنـيـة لـعمل

ساحة . ا
ـكن لألرمن أن يـأمـلـوا بأن تـضع ــ هل 
ــوظــفــ ــفــاســد ا احلــكــومــة قــريـــبــاً حــداً 

وجهلهم واستبدادهم ?
إنه بـالرغم عن رغبـة احلكـومة فى تـعي

أهل االســـتــقــامـــة واالقــتـــدار كــان نــقص
ـــوظـــفـــ الـــتـــفـــتــــيش ســـبـــبـــاً فـى فـــســـاد ا

واعوجاجهـم. فقانون الـواليات ال يتالفى
هذا األمـر فـقد أعـطى الـرقابـة الـكافـيـة على
ـــوظـــفـــ . ومــاخـال هــذا ســـتـــزيـــد عــدد ا
ـلـكـيـ وســتُـعـ فى كل واليـة مــفـتـشـيـنــا ا
ـا يُــريـد أن يــقـول هــنـا مــفــتـشــاً خـاصــاً (ور
مفتشاً أجنبياً فيُعبر عن فكره بهذه الطريقة
الرمزية شـأن رجال األتراك دائمـاً) وستُع

فى األستـانة جلنـة تفتـيش عليـا يُديرها رجل
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ــفـتش الـعـام ومـشـاور أجــنـبى يـكـون لـقـبه ا
التفتيش .

وأنــا أشـتــغل اآلن بــوضع قــانـون يُــحـدد
صالحــيـة هــذا الــتـفــتــيش . ولــكى نُــجـيب
األرمن إلـى مــطـــالـــبـــهـم أصـــدرنـــا األوامــر
وظف الالزمة إلى الوالة بوجـوب معرفة ا

ـكان الذى يـعيشـون فيه وعادات أهله لغة ا
ـــســـلـــمـــ وأنه ال يـــجـب الـــتـــفـــريـق بـــ ا

وظف للوظائف. سيحي فى اختيار ا وا
واحلـــكـــومـــة تــهـــتم بـــإصالح احملـــاكم 
فـنظـارة الـعدلـيـة تـشتـغل اآلن بـوضع قـانون

يُزيل كل خلل فى هذه الوجهة .
ـا يـحـتـجون عـلـيـنا بـأن قـيـمـة كل هذه و
الوسائل تنـحصر فى رغـائب الرجال الذين
يـنـفـذونـهـا. هـذا قـول صـحـيح  ولـكن أال
تدل أعـمالنا على رغبـته ? خصوصاً رفضنا
سلـمة قبل أن تبلغ قبول إسالم الفتـاة غير ا
العشرين من سـنيها. فقـد أتت احلكومة فى

هذا القرار أمراً عظيماً جداً .
هذه هى تصريحات الـناظر فعليه أن يحـقق العمل القول فقـيمة هذه األقوال فى رؤيتها

موضع العمل .
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األستـانـة فى ١٣ قـررت ضلـمـا بخـچة *
الـعـثمـانـية إرسـال جلـنة إلى أرمـيـنيـا لتـحـقيق
شكاوى أهلها وسـتكون هذه اللـجنة مؤلَّفة
ـيـرالى من الـكـابــ ديـدس اإلنـكـلــيـزى وا
ـفـتش حـسـنى بـاشـا والـتـاجـر فـيـصل بك وا

لكى سامى بك . روتر ا

…d¼UI « ¨ ≥  ’ ¨ ±π±≥  WO u¹ ±≤ X³ «  ¨ ±∞µ∑¥ œbŽ
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ـقــالـة اآلتــيـة عن نــشـرت جــريـدة روســيـا ا
جــريـدة بــرلــ تـاجــبالت  فـآثــرنــا تـعــريـبــهـا

ألهميتها :
إن الـــشــعــوب الــعــثــمــانــيــة عــلى اخــتالف
أجــنـاسـهـا ونــحـلـهـا اآلن قـائــمـة قـومـة واحـدة

تُـطــالب حــكــومــتـهــا بــإجــراء اإلصالحـات 
وهذه  احلـالة هى نتـيجة البـد منهـا لكل شعب
يرى الـشـعـوب اجملـاورة له راتعـة فى بـحـبـوحة
الراحة  سارحة فى حدائق السعادة متوفرة

لديها أسباب الرزق والعدالة .
إن الشعـوب العثمـانية فى استـغراب عظيم
وذهول زائد  يسـتغربون كيف أن حكومتهم
ال تُــجــيـب مــطــالــبــهم وال تــســعى لــتــحــســ

مـالك األخـرى التى ال أحوالـهم كـما تـفـعل ا
تتـرك باباً من األبواب التى تـعود على رعاياها
بـاخليـر إال طـرقته  وال مـشـروعاً نـافـعاً مـفـيداً

إال باشرته بدون تردد وال إبطاء .

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ WO u¹ ±≤ X³ « ¨±≥µ∑ œbŽ



¥≤±

يل إلى كل إنسـان فى هـذه احليـاة بالـطـبع 
تغـيير حـالته الـسيـئة بـحالـة أحسن مـنهـا  غير
أن العاقل يجب عـليه أن يطلب هـذا التحس

شروعة بل يتـحتم عليه أن يقدر من الوجـوه ا
لــرجـلـه قـبل اخلــطـو مــوضـعــهـا حــتى ال يـعــثـر

وتكون عثرته سبب هالكه وخسارته .
نقول ذلك ألن الـشعـوب العـثمـانيـة تطلب
من احلــكــومــة إجــراء اإلصالحــات اعــتــبــاطـاً
بدون رويـة وال إمـعان نـظـر  نـقول ذلك ألنه
يــجب عــلــيـــهم أن يــراعــوا ظــروف األحــوال
ـــنــاســـبـــة لــطـــلب اإلصالح ويـــراعـــوا حــال ا
علوم حكومتـهم فى األحوال احلاضرة فـمن ا
الذى ال يـختلف فيه اثنـان أن الرزايا والنوائب
تــراكـمت فى الــسـنــ األخـيــرة عـلى تــركـيـا
فــأفـــرغت خــزيــنــتــهـــا من األمــوال وأبــهــظت
كـاهـلهـا بـالـديون وأفـقـدتهـا كـثيـراً من الـرجال
النوابغ الذين كـانت ادخرتهم للـيوم العصيب
ودولة هـذه حالـهـا ال تسـتـطيع الـقـيام بـأمر من
األمور إال بعد أن تـرتاح ردحاً من الـزمان تلم
به شـعـثـهــا وتُـجـبَّـر كـسـرهـا وتـتـفـرغ بـعـده إلى

إصالح شؤون رعاياها .
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اتـــفـــقت الـــدولـــة الـــعـــلـــيــة مـع دول أوربــا
وأعـــطــتــهـــا عــهـــداً وثــيـــقــاً بـــأنــهـــا ســتُـــبــاشــر
اإلصالحـات فى جـمـيع واليـاتـهـا اآلسـيـوية
مـبتـدئـةً باألنـاضـول فأرمـيـنـيا فـسـوريا فـمـا ب

الـــنــهـــريـن  واتــفـــقـت مــعـــهـن عــلـى اتـــخــاذ
اخـــتـــصـــاصــــيـــ من األوربـــيــــ لـــيـــقـــومـــوا
بـاإلصالحــات عـلى قــواعـد ثــابـتـة مــجـربـة ال

رمى . تُخطئ ا
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وأخصُّ مـن هــذه الـــواليــات الـــواليــات
الـتـى يـســكــنـهــا إخــوانــنـا األرمن فــجــديـر
بــرجـال دولـتـنـا أن يــعـيـنـوا عـلـيــهـا مُـصـلـحـاً
صــاحب الــســعـادة بــاغــوص بـاشــا نــوبـار
ـالى واحملـبـوب من ذلك الــرجل اإلدارى وا
ـــــشـــــهـــــور عـــــنـه أنه أرمن األنـــــاضــــــول وا
عميدهم فيمكنه إصالح هذه الواليات ;
ـهـمـة وما ألن خبـرته وحـنـكـته بـإدارة هذه ا
ـصر نـعـرفه فـيه من أعـمالـه الكـبـيـرة عنـدنـا 
وفى أوروبــا أيـضـاً تـضـمـن جنـاحه بـ أبـنـاء
جـلـدته الـذين يكـرمـون ويـحتـرمـون اسمه
وبوقت قـصـير تـظهـر نـتيـجة أعـمـاله احلسـنة
ـشـاغـبات فـبـواسـطـته تُـعـمر الـبالد وتـزول ا
ــة الــتى ســئم الــعــالم واالخــتالفــات الــقــد

سماعها .
فياض شيبوب

…d¼UI « ¨ ¥  ’ ¨ ±π±≥  WO u¹ ±∑ fOL)«  ¨ ±∞∑µµ œbŽ
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جاء فـى العدد الـصادر فى ١١ اجلـارى من لندن تـيمس صـورة كتاب دفـعه إليـها صاحب
التوقيع  وهـو من اخلبيرين فى الـشؤون السياسـية والدارس مـا يكفى عن أحوال الـسلطنة

العثمانية وهذا معرب الكتاب  :
محرر لندن تيمس :

سـيــدى ــ لــقـد نــشــر مـؤخــراً بــرقـيــات من األســتــانـة هى فـى غـايــة األهــمـيــة عن نــظـام
اإلصالحـات الـذى وضعـتهُ احلكـومـة العـثمـانـية لـلواليـات اآلسيـويـة. فبـالنـيـابة عن جـمعـية
أرميـنـيا اإلنـكـلـيزيـة أرغب إلـيكم إذا أذنـتم أن تـفـسحـوا لى مـجاالً صـغـيـراً للـبـحث فى تلك

سائل . ا

„—u¹uO½ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ WO u¹ ±π X³ «  ¨±∑≥≥ œbŽ
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ـــعـــلــوم أن احلـــكـــومــة مـن مــدة وهى من ا
ـتـعلـقة بـأساس اإلصالح تُـجرى الـتـدقيـقات ا
قرر إجرائه* فى الواليات الـعثمانية . وعدا ا
ــعــلـومــات الــتى نــشــرنــاهــا فى أعــدادنـا عن ا
الـســابـقـة بـخـصـوص مـسـئـلـة اإلصالح . كـنـا
كـتـبـنـا مـنـذ يـومـ الـتـفـصـيالت الـسـائـرة بـهـذا
الــصــدد نــقـالً عن جــريــدة التــوركى . واآلن
ـعلـومـات التى اسـتحـصلـنا نُدرج بـالـتفـصيل ا
ـسئلة من منبع رسمى علـيها بخصوص هذه ا

وهى:
 WOÝUÝ√  UŠö ≈

إنه قد تُـنظَّم اليـحة مسـتندة عـلى أساسات
جديـدة بـحق اإلصالحـات واألسـاسـات التى
ســنُــعــرضــهــا وهى مُــســتــنــبــطـة مـن األحــكـام
واد السبع  الذى هو ذيل األساسية لـقانون ا
لـقــانـون إدارة الـواليــات ومن قـانـون تــشـكـيل

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ WO u¹ ≤∏ 5MŁô« ¨ π∏∂ œbŽ

* الصحيح : إجراؤه .
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النـواحى الذى سـيُنشـر ويُعـلن بعـد بضـعة أيام
ـؤقت إلدارة الــواليـات الـذى ومن الـقــانـون ا

وُضع موضع التطبيق .
v uLF « g²H*«  ULOKFð

إنه  وإن تكن موجودة اليـحة لهذه الغاية
عـيَّنة ـفتـش العـمومـي ا لصالحـية وظائف ا
الـــتى هـى عـــبـــارة عن ثالث وعـــشـــريـن مــادة

ـوجب تلـك التـعـلـيـمات  ـفـتـشـ  وتـنـوير ا
وبنـاءً على ذلك تُقسَّم الواليات الـعثمانية إلى

ست دوائر تفتيشية .
 5O uLF « 5A²H*« WOŠö

إن األجانب الذين سيُـعيَّنون لـتلك الدوائر
وجب األصول بـعد قبـولهم خـدمة التـفتـيش 
وجودين فـتشـ ا شـاورين وا اجلـارية بـحق ا
اليوم بخـدمة الدولـة العثـمانيـة يكتـسبون حال
دة وصـفة مـأمـورعثـمانى ويـوفـون وظيـفتـهم 

خمس سنوات .
ــالــكــون (*) ــفــتـــشــ الــعــمــومــيــ ا إن ا
ـأمورين الـصالحـية الـواسـعـة لـعـزل ونـصب ا
ـمـلـكة وبإجـراء كل شىء فـى سبـيل عـمـران ا
إذا وجــدوا لــزومــاً لـــعــزل وتــبــديل مــأمــورين

الك . (*) الصحيح : ا



¥≤∑

* الصحيح : أحبار.
** الصحيح : يعزلون.

منـصوبـ محـررة بإرادة سـنيـة وإعطـاء أخبر*
ركزية . احلكومة ا

q¹b³ðË ‰eŽ

ـــأمـــورون الــــذين يـــكـــون نـــصـــبـــهم أمـــا ا
ـــفــتش وعــزلـــهم بـــتــنـــســـيب الــوالة  فـــإن ا
الـعـمومـى له صالحيـة أن يـجـزى بـحق هؤالء
عاملة الذى يـستنسبهـا ويبلغ الوالة من قبيل ا

علومات . ا
s¹—u Q*« ‰eŽ WOHO

ـأمـور الـذى يُـعـزل من دائـرة تـفـتـيـشـية إن ا
ـكـنه أن يـحـضـر إلى بـنـاءً عـلى لـزوم ذلك ال 
األســتــانـــة أو إلى إحــدى مــنـــاطق الــتـــفــتــيش
األخـــرى لـــيـــعـــرب عن بـــرنـــامـــجه ويـــطـــلب
ــا تـســتـطــيع احلـكــومـة مـأمــوريــة غـيــرهـا وإ
ـفـتـشـ ــركـزيـة أن تـسـتـفـســر عن ذلك من ا ا

ـأمـورون الـذين يُـعـزلوا ** . أمـا ا الـعـمـومـيـ
من إحـــدى مـــنــاطـق الــتـــفـــتــيـش بــعـــلـــة عــدم
نطـقة فيمكنهم استنساب توظيـفهم فى تلك ا
أن يسـتـخـدموا فى مـنـطـقة أخـرى . أمـا الذين
ـــكن يـــعـــزلــوا ** لـــســـوء تـــصـــرفــــهم  فال 

استخدامهم فى وظائف الدولة مطلقاً .
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ـلـكـيـة والعـدلـيـة والـنـافـعة يـكـون مفـتـشـو ا
ـناطق الـتـفـتيـشـية والـزراعـة والـچانـدرمـة فى ا
ـــفــتـش الــعـــام  إال أن مــفـــتــشى حتت إدارة ا
ـالـيـة بـالـنـظـر لـتـأمـ تـطـبـيق قـانـون احملـاسـبـة ا
ـالـيـة الـعـمـومـيـة يُـبـقـون مـرتـبـطـ فى نـظـارة ا
ـــالـــيــة رأســـاً. ومع ذلك يـــكـــون مـــفـــتـــشـــو ا
فـتش العـام بناءً مجـبورين عـلى تنـفيذ أوامـر ا
عـلى أمـره وإخـطـاره لـتـفـتـيـش إحـدى الـدوائر
ـالـيـة أيـضـاً أن داخل مـنـطـقــته وعـلى مـفـتش ا
يُـعــطى بال تـأخــيـر اإليـضـاحــات الالزمـة الـتى
الية. فتش العام فى الشؤون*  ا يطلبها منه ا

 WO bF « Ë—u Q Ë ÂUJ(«Ë ÊuA²H*«

أُعـــطى صالحـــيـــة واســعـــة لـــلـــمــفـــتـــشــ
الـعمـومـيـ فيـمـا يتـعـلق فى مـأمـورى العـدلـية
ـفتـشـ يجـبرون ومـعامالتـهم  وأن هـؤالء ا
نظارة العـدلية بأعـمال وأحكام الـعدلية وعلى
النـظارة أن تُـعـطى اجلواب ومـطـالعـتـها بـظرف
أســبـوع وأمــا مـا يـلــزم إجـراؤه بــحق مـأمـورى
فـتش العـدلية ومـستخـدميهـا فإنه يُـترك إلى ا

العمومي .

* الصحيح : الشئون .
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ــفـتــشـ الــعـمـومــيـ إذا اســتـحــسـنـوا إن ا
شـكل أصــول حتـصـيل األمــوال أو تـعـديل فى
سُّ ذلك ـــتــــخـــذة بـــشــــرط أن ال  األصـــول ا
القوانـ األساسية لـتحصيل األمـوال األميرية
فــيُــعــرض هــذا االســتـــحــســان إلى احلــكــومــة

ركزية . ا
W???O???½«d???L???F??? « ‰U???L???Ž_« w?   U???¦???³???A???²??? «

 W¹œUB² ô«Ë

ـفتـشـ الـعـمـومـيـ أن يـتـذَّرعوا وبـوسع ا
ــــعــــادن والــــزراعــــة بــــإصـالح األحــــراج وا
ـصـارفات وحتـديـد مـصـاريف ذلك وتـوسـيع ا
العمومية وترقى الصناعة والتجارة وتسهيل
ـواصالت ضمـن دائرة هـيـئة االخـتـصاصـي ا

واحلـــاصـل بـــكل مـــا يـــئـــول إلى جنـــاح حـــالـــة
الـــواليـــات من اجلـــهـــة الــــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــروة
واالقتـصـاد وتـدقـيق هذه الـتـشـبـثات الـنـافـعة
ــا يــتــعــلق بــهــا مـن هـذه وأخــبــار كل نــظــارة 
أذونـية لـلوالة فى ذكـورة وإعطـاء ا األشيـاء ا
تــــــــطــــــــبــــــــيـق اإلصالحــــــــات الــــــــتـى هـى من
صالحــيــتـهـم وتـنــظــيم قــانــون مــخــصـوص
لـتأمـ واردات للـمصـاريف العـمومـية وإنـهاء
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كل مـســألـة يــلـزمــهـا إرادة سـيــنـة إلى الــنـظـارة
العائدة إليها تشكيالت احملاكم .

ومن جملة ما اتـخذته احلكومة من التدابير
اإلصالحـــيــة قــرارهـــا بــإجـــراء الــتــشـــكــيالت
الـــعـــدلــيـــة فـى ١٥ لـــواء ومـــايــة * قــضـــاء فى
األنـاضـول وتـفـريـق مـحـاكم االسـتــئـنـافـيـة فى
واليــــتى بـــيـــروت وبـــغـــداد كـل مـــنـــهـــمـــا إلى
مـحـكـمـتـ وتـشـكـيـل مـحـاكم اسـتـئـنـافـيـة فى
متـوسط هاتـ الواليـت حـباً بـراحة أصـحاب

شقات السفر البعيدة . صالح ودفعاً  ا
s¹d¹b*«Ë vŠ«uM « Êu½U

ـؤقت لـلـنـواحى الـذى سـيُـوضع الـقـانـون ا
ـرَّكبة يب صـورة تشـكيل الـنواحى وإدارتـها ا
من أربـعـ مادة مـوضع اإلجـراء وبـعد بـضـعة
أيـام سـيُـعـلن هـذا الـقـانـون الـذى من مـقـتـضـاه
أمورين وتوسـيع وظائفهم زيادة معاشـات ا
عــلـى أن اإلشــاعـــة الــقـــائــلـــة بــعـــزل مــديــرى
الـنـواحـى وتـعـيـ عـوضـاً عـنــهم قـائـمـمـقـامى
أقضية الـرومللى هى عاريـة من الصحة وأن
ـفـتـشـيـة الــعـزل والـتـعـيـ هـمـا مـن صالحـيـة ا

العمومية كما ذكرنا .
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حـيث إنه بـدأ بـتـشــكـيالت الـچـانـدرمـة فى
الـواليـات سـيـجـرى تـطـبـيق وإكـمـال الالئـحـة
ــلــكــيــة ـــتــعــلــقــة بــهــا عــلى أن مــأمــورى ا ا
ـرَّكـبـة من وقـومـنـدانـيـة الـچـانــدرمـة والـهـيـئـة ا
الــــــضـــــبــــــاط األجــــــانب أخــــــذوا فـى إجـــــراء
الــتـشــكــيالت وإكــمــال نــواقص الــچــانــدرمـة
ــوجب الالئـحـة اخملــتـصـة بـهــا . ومن جـمـلـة
هـذه اإلجـراآت إكـمـال نـقص الـچـانـدرمـة من
أفـراد الرومـللى  وإذا بـقى أيضـاً هذا الـنقص
فـيعـينون أفـراداً من جديـد . وقد اتـصل بنا أنه
مـنـذ إجــرائه الـتــشـكــيالت إلى اآلن قـد أرسل
إلى األنـــــاضـــــول مـــــقــــدارعـــــشـــــرة آالف من
ـعــيَّن الــچــانــدرمــة . وإذا لم يــكــمل الــعــدد ا

لألناضول ينظر إلى إكمالهم فيما بعد .
„bJ «Ë W uIM*« dOſ ‰«u _«

وجـرت تـعـديالت فى قـانـون األمـوال غـير
ـنقـولـة والكـديـكات الـتى أصـبحت بـفـضلـها ا
ــــنــــقــــولــــة اآلن أصــــحــــاب األمــــوال غــــيــــر ا
والكديكات آمن على ديونهم من بعد الوفاة

بصورة حتويلها إلى النقد .
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وقــد عــرفــتـم من رســالــتى الــســابــقــة أن
طلعت بـك ناظر الـداخلـية سـافر إلى تـراقية
وتـعـهَّــد اجلـهـات الـتـى قـيل له حـدثـت فـيـهـا
بعـض التـعديـات  وقـد أجمـعت الـصحف
األرمنيـة التى كانت تـشكو من سوء مـعاملة
األرمن عـلى أن سـفـر طـلـعت بك إلى تـلك
األنــحـــاء عــاد بـــأفـــضل الــنـــتـــائج  وأعــاد
ـسـلــمـ واألرمن . الـسالم والــوئـام بــ ا
ــســاعــدة وقــد قــرر األرمن فـــتح اكــتــتـــاب 
إخــوانـــهم فى رودســـتــو ومـــلـــڤــرى فـــفــتح

ــبـلغ ١٠٠ لــيـرة  مـجــلـســهم  االكــتـتــاب 
وأرســـلت نــــظـــارة الـــعـــدلـــيــــة تـــذكـــرة إلى
بـطريـركـية األرمن تـبلـغـها فـيهـا أنـها قـبضت
عـلى اجملــرمـ فى رودســتـو وأنـهــا أرسـلت
ــســلــمـ ــســيـحــيــ وا جلــنــة مــؤلَّــفــة من ا

لـلــتـحـقــيق عن حــوادث مـلـڤــرى وأرسـلت
احلـــــكــــومــــة فـــــوق ذلك قــــوة مـن اجلــــنــــود

والچندرمة حلفظ النظام .

…d¼UI « ¨ ≥  ’ ¨ ±π±≥  fD ſ√ ≤ X³ «  ¨ ±∞∑∂π œbŽ
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كان بـطـريـرك األرمن قـد قـدم اسـتـعـفاءه
ـلى وطلب من منـصبـه  فاجـتمع اجملـلس ا
مــنه بـيـان األسـبــاب الـتى حـمــلـته عـلى هـذا
االســـتــــعــــفـــاء  فــــوجــــد اجملـــلـس أن هـــذه
األســبـاب غــيــر كـافــيـة  فــسـألـه الـبــقـاء فى

كرسى البطريركية .

…d¼UI « ¨ ≥  ’ ¨ ±π±≥  fD ſ√ ≥ bŠ_«  ¨ ±∞∑∂π œbŽ
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روت جـــــريــــدة الــــتـــــلــــغــــراف
اإلنـكـلـيــزيـة فى عـدد لــهـا حـديث
الــصــدور أن اإلنــذارات الــتى فــاه
سـتر أسكويث رئيس بهـا مؤخراً ا
الـوزارة اإلنـكـلـيـزيـة ووجـهـها إلى
احلــكـومـة الـعـثـمــانـيـة بـسـبب عـود
جــيـــشــهـــا إلى احـــتالل أدرنه مــرة
أخرى . قـد وقعت موقـعاً عظـيماً
فى األســـتـــانــة  وأخـــذت شــكالً
مـــؤثــراً فى دوائـــرهــا  وأســنــدت
الــتـلــغـراف هـذا اخلــبـر إلـى رسـالـة
بــــرقـــيــــة بــــعث بــــهــــا إلى الــــطـــان

الفرنساوية مراسلها فى األستانة هذا مآلها :
ـسـتـر مـارلن مـتـولج أعـمـال السـفـارة الـبـريـطـانـيـة الـصـدر األعـظم وبـناءً عـلى زار أمس ا

تعليمات من السير أدوار غراى بلغة ما يأتى :
إن احلكـومة اإلنـكـليـزية أفـهمت الـبـاب العـالى منـذ عهـد غـير بـعيـد أنهـا مـيَّالـة ألن تُعـطيه
ساعـدة تركـيا أدبـياً ومـادياً دون أدنى تردد  وذلك بُـغيـة تمـكيـنه من تنـظيم األحوال وعـداً 

فى أمالك تركيا األسوية .
ـوقف تـركـيـا واحـتالل أدرنه  فـإن احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة تُـبـلـغ احلـكـومة أمـا اآلن نـظـراً 

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ fD ſ√ π X³ «  ¨ ±∑µ∞ œbŽ
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العثمانـية بأنها مضطرة أن تسحب
ـســاعــدة فى الــشـؤون وعــدهــا بــا
ذكورة وتتـركها وشأنـها معرَّضة ا
ـزعــجــة الــتى لــبــلـوغ الــعــواقـب ا
تــتــأتى عن الــســيـاســة الــتى جـرت

عليها دون تبصر .
ـشــار إلـيه فى هـذه إن الــوعـد ا
الــرسـالــة مــتـعــلق بــتـعــيـ ضــبـاط
إنـكـليـز ومـوظفـ أيـضاً يـخـدمون
فى تـــركــــيـــا بــــصـــفــــة مـــفــــتـــشـــ

ومسـتشـارين وغـير ذلك لـيُعـاونوا
األتــراك فى إدخــال اإلصالحــات

إلى الواليات األسيوية .
ـا ذاع هـذا الـنبـأ اخلـطيـر حـاول مراسـلـون كـثيـرون اسـتقـاء مـا يُـؤيده من مـراجع مـوثوق و

باطالعها فأخفقوا سعياً .
أما ما يـلوح لنا  إذا كان للخير نصيب من الـصحة فهو أن رجوع حكومة االحتادي عن
ـنح اإلصالحـات ذو صـلـة باسـتـيـاء بـريطـانـيـا من تـركـيا واإلخـالف معـهـا بـالـوعد وعـودهـا 
ويُـروى أيـضـاً أن مـؤتـمـر السـفـراء يـعـقـد قـريـبـاً جـلـسـته األخـيـرة لـلـبـحث فى شـؤون الـشرق
ـواضـيع غـيـر مـعلـومـة  وجل مـا يـرجح أن مـا يـلم به هـو الـنـظر فى األدنى ولـكن دقـائق ا
قانـون ألبـانيـا األساسى وحـركـة تركـيا الـتحـرشيـة العـدوانـية ويـزعمـون فى بعض الـدوائر أن
الـسفـراء سيُفـكرون أيـضاً فى مـسألة تـفويض روسـيا فى إجـراء عمل مـنفرد ضـد تركـيا باسم
ذكرة الدوليـة التى وجهتها أوربا إلى تركيا الدول وسيكون ذلك بعد التأكـد من عدم تأثير ا
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لـتــخـرج مـن أدريـانــوبل وتـنــجـلى
عن ثــــــرايس * إلى مــــــا وراء خط
ــا يُـــخــشى أيــنـــوس ومــيـــديـــا . إ
جـانب النـمسـا  فإنـها قـد ال تظل
مالزمـــة الـــهـــدوء عن ســـربـــيــا إذا
فوضت أوربا روسيا بإرغام تركيا

على احترام معاهدة لندن .
ويُـــؤخــذ من مـــرويــات شــركــة
روتــــر فـى األســــتــــانــــة أن الــــدول
سوف ال تتـفق على عمل مـشترك
ضـد تركـيا  ولـكن سفـراء الدول
يـحـتجـون عـلى الـبـاب الـعالى كل
عــــــــــلـى حــــــــــدة  إال أنـه البــــــــــد
لالحتجـاجات من تأثير كاف وإذا
أعارها األتـراك أُذناً صمَّاء فسوف
يـقابلون فى الـقريب القادم إحدى
قـوتــ إمــا بـلــقـانــيــة وإمـا روســيـة
تُـكـافحـهم وجتلـوهم إلى أبـعد من
ا أحاط خط إيـنوس وميـديا  ور

اخلطر باألستانة نفسها .
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قالت جريدة البرل تاجبالط :
إن بالد األنـــاضـــول غــنـــيـــة فى مــعـــادنـــهــا
وجـودة تـربتـهـا وكـثرة أنـهـارهـا ووفرة حـراثـها
وزيـادة حـيـواناتـهـا الـبريـة الـنـافعـة ذات اجلـلود
الـثـمـيـنـة  ولـو قـيَّض الـلَّه لـهـذه الـبالد رجـاالً
مصلحـ الستطاعـوا أن يجعلـوها جنة جترى

من حتتها األنهار بها من كل فاكهة زوجان .
هــــذه الـــــبالد حتـــــتــــاج قـــــبل كـل شىء إلى
ــــواصـالت  كـــــاخلـــــطــــوط إصـالح طـــــرق ا
احلـديديـة والسـكك الزراعـية حـتى إذا توفرت
هذه فى الـبالد  سهل عـلى األهالى االنـتقال
من مـــكــان إلى مـــكــان وســهـل عــلــيـــهم نــقل
محـصـوالتهـم إلى الثـغـور الـبحـريـة  وبذلك

تــزداد حـركـة الــعـمـران واحلــركـة الـتــجـاريـة 
ومــــتى ازداد الــــعــــمـــران وتــــوفـــرت أســــبـــاب

كاسب ازداد األهالى نشاطاً واجتهاداً . ا
وبـر األنـاضول أو آسـيـا الصـغـرى هى خـير
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األقــالــيـم الــتـركــيــة مـن وجــوه عــديــدة . فـإن
معـظم أهاليـها من األتراك اخملـلص لـلدولة 
بل الــذين يـعــلــمـون أن حــيــاتـهم وســعــادتـهم
متوقـفة عـلى حياة الـدولة وطـول بقائـها وعزة
شأنها. ولذلك فإنه يسهل على رجال الدولة
األتراك حكم أبـناء جلـدتهم الذيـن ال يعرفون

للمشاغب باباً وال للقالقل طريقاً .
ــيــلــون إلى ــة  وهم قــوم ذوو أخالق كــر
الــعــمل حــتـى أنــهم فى زمن الــشــتــاء عــنــدمــا
تـتراكم الـثلـوج ويقـرس البـرد ويتـعسـر علـيهم
اخلــروج من مـنــازلــهم لـلــعــمل يــقـضــون هـذا
ـنـازل يـغــزلـون الـغـزل الـوقت  وهـم داخل ا
ويـحـيــكـون األبـسـطــة والـسـجــاجـيـد اخملــتـلـفـة
ـتـانتـها وجـمال رونـقهـا  ينـسجـها شـهورة  ا
الــرجــال والــنــســاء الــصــغــار والــكــبـار . وإذا
مــاذابت الـثـلـوج وخـرجـوا لــلـعـمل  يـجـتـمع

لديهم كميات وافـرة من هذه األبسطة فـيبيعونـها بأثمان جيـدة للتجار  وعـلى هذه الطريقة
ال يدعون الوقت يذهب سُدى.

دارس فـيها  وذلك ومن األسف نقـول : إن اجلهل مـخيَّم فوق ربـوع األناضـول لقلـة ا
اضية لدواع سياسية حالت بينها وب إصالح بالدها لقلة اهتمام احلكومة بها فى األعصر ا
وتوجيه التفاتها إلى زيـادة عمرانها . فهذه البالد حتتاج قبل كل شىء إلى مدارس مختلفة
والسيما مدارس ابـتدائية فى بالد الـفالح لتعـليم أبنائهم مـبادىء القراءة والـكتابة والبالد
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مـحـتـاجــة كـثـيـراً إلى مــدارس زراعـيـة عـديـدة
تــعـلم أبــنــاء الـبالد أصــول الــزراعـة وتــطــعـيم
ــتـعـلـقـة األشـجـار  وغـيــر ذلك من الـفـنـون ا
فـيـد الذى ال تـقوم لـلبالد بـهذا الـعـلم النـافع ا

قائمة بدونه .
إن احلـــكــومــة الــعــثــمــانــيــة فى هــذه األيــام
أدركـت تــــــــمــــــــام اإلدراك أن اإلصـالحـــــــات
ـثــابـة الـشــرايـ لـلـجــسـد  ولـذلك لــبالدهـا 
صمـمت الـعزم ووطَّـنت النـفس عـلى مبـاشرة
اإلصالحــــات  واتـــفـــقـت مع كـــثــــيـــرين من
االختـصـاصيـ األجـانب إلرسـالهم إلى بالد
األنـــاضـــول إلجــراء اإلصـالحــات الـــعـــديــدة

ناسبة حلالة السكان . ا
وقـد أرسل لنـا مُـكـاتبـنـا فى األسـتانـة يـقول

إنه قابل أحد كبار رجال احلكام األتراك  فـقال له : إذا استطاعت احلكومة العـثمانية تنفيذ
اإلصالحـات التى قررتها لألنـاضول ولم جتد معـاكسة أجنبـية ; فإنه ال تمـر عدة سن حتى
تصـبح تـلك البالد تـدر على أهـلـها اخلـيرات والـنعم الـوافرة  ومـتى أثـرى األهالى فـبالـطبع
فإن مـالية الدولة تتـحسن وبتحسن ماليـتها تستطـيع االهتمام بشؤون رعايـاها . إن حكومتنا
ـعادن الكـثيرة فى األنـاضول واتفقت مع اتفقت اآلن مع عـدة شركات أجـنبيـة على تعدين ا
ـرافئ األمــيـنـة  وغـيـر ذلك من شــركـات أخـرى عـلى مــد عـدة خـطـوط حـديـديــة وإنـشـاء ا

شروعات اإلصالحية . ا
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وفـوق هذا وذاك  فـقـد شـرعت احلـكـومة
منذ اآلن فى بعض األعمال  فأوفدت نظارة
عارف جلنة علمية إلى األناضول اصطحبت ا
ـعـلمـ األكفـاء  وقد مـعهـا عـدداً كبـيراً من ا
ذكـورة إنـشاء عـهدت احلـكـومـة إلى اللـجـنـة ا
ـا ــدن والــقــرى الــكــبــيــرة . و ــدارس فى ا ا
يـحسن ذكـره أن احلـكومـة أرسلت مع أعـضاء
ـشــائخ والـعـلـمــاء لـيـعـظـوا الـلـجــنـة عـدة من ا
األهالـى ويرشـدوهم إلى فـوائد الـتعـلـيم حتى
دارس. ال يتأخروا عن إرسال أوالدهم إلى ا
واحلـكومـة تـعلم أن أمـامـها عـقـبات صـعـبة
تـعترضهـا فى طريقـها  ولكنـها مصـممة على
تذليلها مهما كانت صعوبتها ومهما اعترضها

من العوارض اخلارجية والداخلية .
إلى أن قال : وقـد رأت احلكـومة أن جترى
عـلى تـلك اخلـطـة الـتى سـار عـلـيـهـا الـسـلـطـان
عـبـد احلمـيـد وهى إنشـاء مـدرسة فى األسـتـانة

ـدرسة ألبـناء كـبـار أعيـان األنـاضول وتـعـمل مـا وسعـهـا حلمـلـهم على إرسـال أبـنائـهم إلى ا
ـذكـورة حـتى إذا  لـهـا األمـر  فـإنـهـا تُـعـلم هـؤالء األوالد تـعـلـيـمـاً راقـيـاً ثم تـعـيـدهم إلى ا
بالدهم مقـلدة إياهم الوظـائف العالـية وبتأثـيرهم على أهالـيهم ومواطـنيهم يجـتذبونهم إلى

التحضر واإلقبال على العلوم النافعة .
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إن احلـــكـــومــة الـــعــثـــمـــانــيـــة إذا جلــأت إلى
األعـمـال وتركت الـوعـود واألقوال وبـاشرت
اإلصالحـات فـى األنـاضـول  فــإنـهـا تــخـطـو
خـطـوة واسـعـة فى سـبـيل تـرقـية بـالدها ; ألن
األهــالـى كـمــا اســتــنــارت عــقــولــهم بــنــبـراس
ـعارف كـلـمـا ازدادوا وطـنـيـة ومتى الـعـلـوم وا
دبت فى نـفـوسهم روح الـوطـنـية احلـقـة  فإنه
ال تــوجـد بــعــد ذلك قـوة تــغــلـبــهم أو تُــزعـزع

إخالصهم حلكومتهم .
ـانـيـة صـديـقة تـركـيـا مـستـعـدة كل االسـتـعـداد لشـد أزرهـا وتـقـد جـميع إن احلـكـومة األ
ـسـاعـدات األدبـيـة لـهـا  وهى ال تُـمـانع فى تـلـبـيـة احلـكـومة الـعـثـمـانـيـة وإعـطـائـهـا الـرجال ا
ـة ثابتة  ونحن من صميم اني االختـصاصي ليقومـوا باإلصالحات على مبادىء قو األ
فـؤادنـا نـتمـنى كل جنـاح لـتـركيـا وال نـتـأخر عن ذكـر مـا تـقدم بـه من اإلصالحات فى حـيـاتـها

اجلديدة .
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اســتـغــرب الــنـاس مــا شـاع عن
فظـائع الـبلـغـاري  وعـجـبوا كل
الــعـجـب من تـلك األعــمــال الـتى
قــالــوا إن الــبــلــغـاريــ قــامــوا بــهـا
ولـكنهم أدركوا بعـد قليل أن تلك
األخـبار عن فـظائع الـبلـغاريـ قد
اُصطنعـت فى مصنع يونانى يُديره
ـلك قـسطـنـطـ بذاته  وبـعـبارة ا
ـلك الـذى شهـر سـيفهُ أفـصح أن ا
وسار فى طـليعـة جيشه جـرد قلمهُ
أيـضــاً وسـار فى طـلــيـعــة مُـراسـلى
الصحف وافتـرى على البـلغاري

افـتـراء لم يُــصـدقه الـنـاس لـوال أنه تـكـرر مـراراً عـلـى صـفـحـات الـصـحف الـسـيَّـارة  ولـكن
ا هى احلقيـقة ال تلبث أن تظهـر  فقد تأكد اآلن أن البـلغاري براء من تلك الـتهمات التى إ

مفبركة فى مصنع يونانى راجت بضاعته أوالً وما لبثت حتى القت الكساد .
أمـا الفـظائع الـتـركيـة فأمـرها مـشهـور وتاريـخهـا يعـود إلى مئـات السـن  ولـذلك يأبى

الناس تكذيبها ولو كانت غير حقيقية .
ذابح عار على البشرية واإلنسانية وعار على ومع أن األتراك يعلمون عن يق أن هذه ا
كل دولـة مـتـمـدنة وأن هـذا الـعـار يـلحـق بالـذبـاحـ إلى الـقـبر ال يـزال الـتـركى سـائـراً على
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ــة وعـادته الــدمـيــمـة خـطــته الــقـد
قـائـمــاً كـاجلـزار فى الـقــطـيع يـذكـر

اللَّه ويذبح .
من حـســنـات األتـراك األخـيـرة
مــا رواه أحــد مُــراســلى الــصـحف
اإلنــكــلــيــزيــة وهــو ثــقـة نــزيـه قـال

بتاريخ ٢٨ تموز * الفائت :
ــعـــجــبــ بـــشــجــاعــة أنــا من ا
اجليش العـثمانى  ولكـننى أكتب
زيد األسف مـا شاهدته عياناً من
ـتــطـوعـة الـعــثـمـانـيـ فى فـظـائع ا

جنوبى ثرايس .
على أن ضـحايا هؤالء العـثماني لـيسوا من أعدائهم البـلغاري  فالـبلغاريون ال وجود
عذبة من اليوناني الذين نقول عنهم بحق أنهم أبناء لهم هنالك ولكن الضحايا والنفوس ا
الـعـثـمـانـيـة الـنـاعسـة ومـن األرمن الـذين لـهم إخـوان فى اجلـنـديـة الـعـثـمـانـيـة يُـقـاتـلـون أعداء

العثمانية ويحمون راية الهالل بسيوفهم وحرابهم وبنادقهم .
تمدن لو ذبح العـثمانيـون البلغـاري أعدائهم**   لكان لـهم بعض العـذر أمام العـالم ا
ولكـنـهم يُـعمـلـون السـيف فى رقـاب الـيونـان واألرمن والـبلـغـار العـثـمـانيـ األمـن فى ظل
رايـتـهم  وهم قـوم لم يعـقُّـوا ولم يـثوروا ولم يـتـحـركوا  بل أظـهـروا رزانـة وأمانـة وطـاعة
وت بـأيدى إخوانـهم حُماة الـعثمـانية وأبـطالها لذواتهـم فى السر واجلـهر  فكـان نصيـبهم ا
اجملـرم  ولـقد هـرب عثمـانيـو ثرايس أسـراباً أسـراباً من مـظالـم األتراك وفروا الجـئ إلى

* الصحيح : يولية.
** الصحيح : أعداءهم .
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أراضى اليونـان والبلـغار والسرب
وغـيرها من الـبالد  وهم يقولون
إنــهم لـم يــروا أفــظع مــا لــقــوه من
الـترك ومـا كانـوا قبالً يـصدقـون ما

ا قاموا به من الفظائع يشيعهُ أعداء الترك عن فظـائع الترك ومجازرهم  ولم يكتف الـترك 
حـتى جلأوا * إلى الـكذب واالفـتـراء  فأشـاعـوا أنَّ القـنصـل اإلنكـليـزى فى أدريـانوبل ضج
من فظائع البلغاري فى ثرايس وغيرها  فاحتج بلهجة شديدة على تلك الفظائع واحلقيقة
أن قــنـصل جـنـرال دولــة اإلنـكـلـيـز فـى أدريـانـوبل غـيــر مـوجـود فـيـهــا وقـد سـافـر إلى بالده
بالـرخـصـة الـسنـويـة مـنـذ زمان طـويل  وفـاتـهم أن الـعـالم ال يُصـدَّق قـولـهم إال إذا أدعـموه

باحلجج والبينات على أن حجتهم الزور وبيناتهم اإلفك والبهتان .

* الصحيح : جلئوا .
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ـستر لنـدرا فى ١٥ ــ ذهب وفد برئـاسة ا
ـسـتــر إيـنـان بــريس  فـقـدم إلى أوكـنــور وا
الـســيــر غــراى مـذكــرة يــطـلـب فـيــهــا إجـراء

اإلصالحـــات الــضـــروريـــة فى أرمـــيــنـــيــا 
كن أن ويـقول إن الـضـمانـة الـوحيـدة الـتى 
يـحـصل عـلــيـهـا شـعب خـاضـع لـتـركـيـا هى
ذكرة ١٤ ـوقعون عـلى ا الرقـابة الـدولية وا
من رجال الكـنيسـة فى إنكلـترا ومن أعضاء
مـجـلس الـلـوردة و٢٤ من أعـضـاء مـجـلس

العموم .
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* شهدت هذه األعوام مذابح لألرمن العثماني فى األستانة والواليات األرمنية الست وقيليقية.

©WOM —_« W Q *«®

عــــقــــد كــــاتـب فــــصالً فى اجملــــلــــة
سألـة األرمنية. الباريـسية تنـاول فيه ا
و بـعـد أن بـدأهــا بـتـلك احلـوادث عـام
١٨٩٥ و ١٨٩٦ و ١٩٠٩ * قـــــــــال
إن إنــكــلــتــرا فـى عــام ١٨٩٥عــنــدمــا
تـــكـــلــمت عـــلى اســـتــقالل أرمـــيــنـــيــا
الداخلى قـالت الروسـيا يومـئذٍ إنها ال
تـوافق عـلى إنشـاء بـلغـاريـا ثانـيـة على
حـدودهـا اآلسـيـويـة . والـيـوم  وقـد
مـسّت احلاجة إلى أوربا نـراها ال تنظر
ـواربـة و تـعمل لـلـمـسـألة إال بـالـعـ ا
فى الـسكـون عـلى إرضاء مـصاحلـها
وإذ ا كـان هـنـاك اهـتـمـام بـحل مـسـألة
أرمـينـيـا  فلـيس ذلك االهـتـمام بـادياً
إال مـن روســــيــــا فى الـــــزحف نــــحــــو
ـانيـا االقتـصادية اجلـنوب . فـمطامع أ
فى شـرق األنـاضول هى الـتى حتـملـها
عـلى رد نفـوذ الروسـيا إلى الـشمال .
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أمــا إنـــكــلـــتــرا  فــتـــرمى بــاســـتــقالل
أرمـينـيـا; أى بتـأليف حـكـومة جـديدة
ب الـبـحر األسـود و بـحـر قزوين إلى
عــــرقــــلـــــة مــــطــــامـع روســــيــــا نــــحــــو
اإلســـكـــنـــدرونه وســـوريــا واألمـــاكن
قـدسـة. وأمـا الفـكـرة السـيـاسـية فى ا
تـخــلـيص أرمــيـنــيـا  فــلـيـسـت لـسـوء

احلظ لها وجود .
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ـقطم فى لـندن أرسل مراسل ا
إلى جـريـدته رسـالـة بـرقـية بـتـاريخ

٣١ تموز (*) ما يأتى :
من أنباء بـرل أن الباب العالى
عرض على مؤتمر السفراء الئحة

اإلصالح التى ينوى إجراءه فى أرمينيا  وهو يقتصر على منحها استقالالً إدارياً محدوداً.
»dF « œöÐ v  Õö ù«

وقد روت هذه األنباء أن الباب العـالى ينوى إصالحاً كهذا فى البالد العربية أيضاً  هذا
مآل تلك األنباء التى  تشير إلى نية الباب العالى الذى نُخاطبه بقول القائل :

فعلى اجلمال قد والكا ولك األمر فاقضِ ما أنت قاضٍ

„—u¹uO½ ¨ ¥ ’ ¨ ±π±≥ fD ſ√ ≤∞ ¡UFÐ—_«  ¨ ±∑µπ œbŽ

(*) تموز : يولية.
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األســتـــانــة فى ٢١ ــ روت الــصــحف أن
األرمن يُــدبـــرون حــركـــة فى ســبـــيل طــلب

استقالل كردستان وأرمينيا  .
هاڤاس
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روت جـريـدة لـنـدن تـيـمس فى
أحــد أعـــدادهــا األخــيــرة أن وفــداً
أرمـنــيـاً قـابل فى ٣ اجلــارى الـسـيـر
إدوارد غـــراى نــــاظـــر اخلـــارجـــيـــة
اإلنـكليزية ودفـع إليه مذكرة يدور
مــحـورهــا عــلى مـســألـة اإلصالح
ذكرة: فى أرمينيا وهذا فحوى ا
«نـــــرغب أن نُـــــلـــــفت أنـــــظــــار
مـــواطــــنـــيــــنـــا ونــــظـــر احلــــكـــومـــة
اإلنكـلـيـزيـة إلى واجب أوربـا جتاه
ــنــتـمى إلى أرمـيــنـيــا أن الــشـعب ا
اجلـنـس األرمـنى قـاسى طـويالً من
ــظــالم مــقــاســاة ســواء من بــقــيـة ا

الـشـعـوب فى تـركـيـا أوربـا . ومـا هـو إال عـمل الـدول الـكـبـرى عـمـومـاً وبـريـطـانـيا الـعـظـمى
خصوصاً الذى سبب إبقاء األرمن ٣٠ سنة حتت نير أحكام تركية ثقيلة» .

«احتلت روسيا الواليات األرمنية سنة ١٨٧٨  واقترحت على أوربا أن تبقى فيها حتى
تـتألف فى تـركيا حـكومـة صاحلـة بفـضل العـدل  ولكن أوربـا اضطـرت روسيـا أن جتلو عن
الواليات التى احتلتهـا  وقبلت وعود تركيا بـاإلصالح وهى وعود لم تعرف التحقق . ثم
وجب معاهدة قبـرص عهداً بتأليف حكومة صاحلة إنَّ بريطانيا العظمى قطـعت على تركيا 
وأخذت تُدافع عن أمالك تركيا آسيا  وتـنشر عليها لواء حمـايتها . وأخيراً أحرزت جزيرة
ا عهدت به على نفسها من الدفاع واحلماية . على أن ثابة وازع يُمكنها من القيام  قبرص 
االختـبار قـد جال لكل نصـير أن الضـمانة الـوحيـدة إليجاد حـكومة صـاحلة لتـركيا مـحصورة
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فى الــسـيــطــرة األوربـيــة الــفـعــلــيـة
فقط» .

«معقـول أن احلكومـة العثـمانية
احلاضرة قد ترتاب بسيطرة أوربيه
هـــذا شــكــلــهــا وتـــأبــاهــا  ولــكن
ـالية الشـديدة تقضى احتيـاجاتها ا
عـــلــيـــهـــا بـــعــقـــد قـــرض أو زيــادة
الـرسـوم اجلــمـركـيــة أو كـلـيــهـمـا
وافـــتـــقــــاراً إلى ذلك تــــضـــطـــر أن
تصرف همـها للفوز برضى الدول
الـعـظــمى  وحـيـنـئــذٍ يُـصـبح لـهنَّ
وســيـلــة كـافــيـة لـتــوفـيــر الـضــمـانـة
اإلصالحيـة احلقيقيـة التى يردنها
ولكن تركيـا إذا كانت قد أكسـبتها
الـكــوارث الـتـى حـلت بــهــا فـهــمـاً

وحـكـمـة فـهى الـيـوم بـغـيـر حـاجـة إلى قـوة قـاهـرة تُـكرهـهـا عـلى إجـراء اإلصالح بل تُـرحب
عونة أوربا وسيطرتها اللت ال يقدر الباب العالى أن يُنجز بدونهما عمالً» .

جلى لـلعيـان أن احلكـومة الـصاحلـة فى أرميـنيا وفى سـائر أقـطار تـركيـا آسيا هـى التى تقى
الـبالد شـر االنـحالل الـقـريب  أمـا كون هـذا االنـحالل أعـظـم خطـراً عـلى الـسـلم األوربى
الى على العمل العاجل وإجناز الواجب الذى العام فهو باعث آخر للمؤتمرين السفارى وا
سـئولية الكبرى من طالت مدة إهـماله . وعليه نُلح على احلـكومة اإلنكليزيـة التى تتحمل ا
شـكلة األرمنيـة خصوصاً والعـثمانية الوجهـة التاريخـية لتكون فى طـليعة الدول سـعياً حلل ا

األسوية عموماً» .
وتـروى الـتـيـمس أن مُـوقعـى العـريـضـة الـوارد بـيـانهـا عـدد مـذكـور من كـبـار رجـال الدين

واللوردات وأعضاء مجلس العموم ووجهاء األمة اإلنكليزية .
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اتصل مؤخراً بالدايلى تلغراف
ـراسلـها فى ڤـيانا * أن اإلنـكلـيزية 
حـــكــومــتـــهــا لم تـــقم هــذه األيــام
بــــحـــركـــة ضـــغـط جـــديـــدة ألجل
تـنـقـيح مـعـاهـدة بـخـارست  ولم
تــكن مــســألــة أدرنه لــتــبــلـغ درجـة
التعقد احلالى لوال نزاع الدول فى
ـهمة الـباقيـة وراء عقد اخلالفات ا
الـصـلح الـذى لم تـكـتف بـنـتـيجـته
ـــالك بـــعض الـــدول الـــكـــبــرى و

البلقان .
سبق لروسـيا مـنذ شهـر تقـريباً أنـها سألـت زميالتهـا تألـيف بعثـة عمـومية  وإرسـالها إلى
تركيـا لتوجب علـى حكومتـها احتـرام معاهـدة لندن  ولـكن لم يأتِ السـؤال بثمـرة مرغوبة
ثم أشـار بعض كبار السـاسة أن يُجاز لـروسيا الدخول فى مـجال اخلالف للمـدافعة عن بنود
ـة من أن تنـالهـا يـد . ونظـراً لعـدم معـارضة ـعاهـدة حتت شـرط أن تبـقى آسيـا الـصغـرى سا ا
النـمسا هـذه اإلشارة سـكتت عـنها الـدول سكـوت الرضى  ولكـن انقضت أسـابيع مـتعددة
دون أن يبـدو على روسـيـا ميل لـلتـقـدم ومبـاشرة الـعمـل . ويعـزو بعـضهـم هذا الـتقـاعد إلى
أحد أمرين أو كليهما معاً . األول أن روسيا متحققة أنَّه ليس لديها بواخر كافية لنقل قوات
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جندية ضـخمة تنزل على سواحل
الـبـحر األسـود الـعثـمـانيـة وتُـكافح
ثالثــة مـائــة ألف جـنــدى عـثــمـانى
مــــحــــشــــوديـن اآلن فى ضــــواحى
أدرنه . والـــثـــانى هـــو أن روســـيـــا
رغــمــاً عن امــتــنــاعــهــا عن إعالن
احلرب رسـمياً فى حركـة عسكرية
كـتــلك ال تــسـتــطـيـع الـتــأكـيــد بـأن
تـــركـــيـــا ال حتـــسب احلـــركـــة هـــذه
إعالناً حـربـياً تـاماً  فـتـسيـر قوات
من جـــنـــودهـــا األنـــاضــولـــيـــة إلى
احلـدود األرمـنيـة الـروسـية . وكل
ـكن االســتـدالل عــلـيه يُــشـيـر مــا 

كن أن يفعل غير ذلك . إلى أن الباب العالى ال 
ـسـيـو سـازونوڤ فى اآلونـة األخـيـرة ال يُريـد أن يـفـتح ثـانيـة بـاب احلـرب الذي ـا كان ا و
أقفـلـتهُ مـعاهـدة بـخارست أخـذ يـبـحث محـاوالً إقـنـاع تركـيـا بالـوسـائل الـسلـمـية . فـفـكرت
الوزارة الروسـية فى عدة أمور نـظنها كـافية إلقـناع تركيـا وإرجاعها عن أدرنه ومن جـملة ما
اضـيـة على عـواتق األتراك فكـرت فيه إعـفـاء تركـيا من كل فـريـضة مـاليـة وضـعتـها احلـرب ا
شـيـئة الـدول يحـرمنـها من عـلوم أمـرهـا ; وإال فإذا لم تـصدع تـركيـا  وفيه الـغـرامة احلـربيـة ا
الية ومعروف أن فرنسا وبريطانيا غير رافضت خطة ضغط روسيا السلمية. ساعدات ا ا
ولـكن تــاريخ شـركـة خط بـغـداد احلــديـدى والـقـرض الـعـثـمــانى الـذى عُـقـد سـنـة ١٩١٠
ـالــيـة فى يُـوضـح بـجالء مــقـدار عــجـز وزارات أوربــا عن الـســيـطــرة كـفــايـة عــلى الـقــوات ا

األسواق الغربية وخصوصاً فى باريس ولندن .
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ــوظـــفــ وهـــنــالـك مــســـألـــة ا
األوربــيــ لــتـنــفــيــذ اإلصالحـات
الـتى أكـسـبـت احلـكـومـة االحتـاديـة
رضى الشعب عنها فإن وزارات
أوربا مـتحاسـدة وكل واحدة مـنها
تود أن يـكـون من أبـنـائـهـا جـمـاعة
ـــوظـــفـــ  حـــتى أن فى عــــداد ا
تـركــيـا بـعـد مـا كـانت عـازمـة عـلى
توظيف اختـصاصي إنكلترا فقط
رأت من وسائل اإلرضـاء أن تُع

ـا ـانـيـ أيـضـاً ور إفـرنـسـيـ واأل
ـمالك الـصـغرى بـعـضاً من أبـنـاء ا

مثل هـولـنـدا والدنـيـمـرك وجمـهـوريـة سويـسـرا . فضـالً عن أن مصـلـحـة أوربا تـقـضى حاالً
بصيـانة أمالك تـركيـا فى آسيا . هـذا ما يُـقال من الـوجهة الـسيـاسية الـسلـميـة  أما من حيث
الـقوة اجلـنديـة فإن اجلـنـود العـثمـانيـة رسخت أقـدامهـا فى أدرنه وأمـسى إخراج األتـراك منـها
بـالـقـوة مـهـمـة عـسـرة للـغـايـة  ولـقـد اتـصل بـدوائـر نـظـارات أوربـا أبنـاء من عـدة أمـاكن فى
تعلقة باألراضى الروملى الـشرقية أن فرسان األكراد قد ظهرت فيهـا وأن مطالب األستانة ا
مـتعـدية كـثيـراً خط نهـر مريـتزا  وبالـتالى عـزم السـفراء فى األسـتانـة بنـاءً على تـعلـيمات من

ثل ذلك حذراً من نشوء مشاكل جديدة مرهوبة. حكوماتهم أن ينهوا الباب العالى عن القيام 
كان فى نية السفـراء أن يُجروا ذلك عاجالً ولكن انقضت أيام دون أن يبدو منهم شىء

ويُرجح أن ال تكون مذكرة أوربا األخيرة تهديدية اللهجة ولذلك ال ينتظر أن تؤثر كثيراً .
ـسـتـقـر فى حـادثـة أدريـانـوبل فـهو هـكـذا : يُـخـشى أن تُـؤدى حـركـات تـركـيا أمـا اخلطـر ا
التحـرشية إلى هيجان الـشعب الروسى فتندفع حـكومته إلى ساحة الوغى اضـطراراً وتثيرها

حرباً ال تعرف عواقبها .
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قـالت طــنـ : ألــهـتــنـا الــوقـائع احلــربـيـة
وحـادثـة أدرنه عـمـا يـجـرى فى سـائـر أنـحاء
الـوطـن عـلى أن حـالــة األنـاضـول الــشـرقـيـة

جديرة بأن توجه إليها عناية خاصة .
ـاضى شغل شاغل ولقد كان لـدينا فى ا
ـســألــة الـتى ــقـدونــيــة . أمــا ا ــسـألــة ا فى ا
ـستقبل تأهب أعداؤنـا إلزعاجنـا بها فى ا
فــهـى مــســألـــة األنــاضــول الــشـــرقــيــة . أمــا
احلكـومة فـمع كل مـشاغـلـها ومـشـاكلـها لم
تــغـفل عن األنــاضـول  فــابـتـدأت بــتـقــلـيـد
واليــاته الــوالة األكــفــاء ثم هى تُــعــنى اآلن
بـاسـتـقـدام مفـتـشـ أجانـب وبتـعـزيـز رجال

الدرك (الچندرمة) .
وقــد عـاد مـن األنـاضــول الـشــرقـيــة هـذه
األيــام عـــمـــر نـــاجى بـك (وهــو مـن أركــان
جمعية االحتاد والترقى)  فباحثناه فى هذه

سألة فقال : ا
«حتـــتــاج احلــكـــومــة فـى تــنــظـــيم أحــوال
األناضـول الشرقـية تـنظـيماً حـسنـاً إلى جهد
كـبـير وحـسن تبـصـر . ألن الذين يـشـتغـلون
فى الــتـفــريق بــ أبــنـاء الــوطن الــواحـد هم
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لسوء الطالع كثيرون .
وظن الــــوالة الـــذين عُـــيـــنـــوا فى الـــعـــام
ــاضى بــعــد ســقـوط الــوزارة االحتــاديـة أن ا
الـــواجب يــقـــضى عــلــيـــهم بــالــتـــفــريق بــ

األحـــزاب وإلـــغـــاء الـــشـــقـــاق بـــ األكــراد
واألرمن . فــكـانـوا يـقـولـون لألكـراد : «إن
االحتـــاديــ ســـيــبـــيــعـــونــكم لـألرمن الــذين
يــــؤازرونـــــهـم . أمــــا نـــــحن فـــــســـــنــــتـــــولى

حمايتكم».
وال شـكَ فـى أن هــــــذا أغــــــاظ األكــــــراد
وهـاج أحــقـادهم . وفى الـوقت نـفـسه كـان
عــبـد الــرزاق بــدرخـان يُــهـيج األكــراد عـلى
األرمن مـجـاهـراً بـأنه يُـفــضل تـسـلـيم الـبالد
لـلروسـي من أن يُـسلـمهـا لألرمن . وعلى
هذه الـصورة كان يـبعدهم من مـقام اخلالفة
ويُقربهـم من روسيا . وأن عـبد الرزاق هذا
هـو مُــقـيم الـيــوم فى «هـوا» ومــسـاكن امـرأة

روسية .
بـــيــد أن األكـــراد مــعــروفـــون بــذكـــائــهم
وبـــــإخالصـــــهم لـــــعـــــرش اخلالفـــــة فـــــلم
يـنـخـدعــوا بـأقـوال عـبـد الــرزاق بل أطـلـقـوا
علـيه لقب «عبد القـازاق». وهكذا تلوفيت

نكبات عظيمة .
«وإنه لـيُـخــطئ من يـظن بـوجــود مـسـألـة
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كرديـة أرمنية . أما الـذى هو موجود فظُالم
ـظـلـومـ ومـظـلـومـون . ويــدخل فى فـئـة ا

األكـــــراد واألرمن عـــــلى الـــــســـــواء . فــــإذا
توقـفت حـكـومة قـويـة قانـونـيـة إلى أن تضع
ـــظــــالم حـــداً وتــــزيـــد األمن زالت لـــهـــذه ا

أسباب الشكوى كلها .
عــلى أنه البــد لـنــا فى الــوقت نــفـسه من
ـــســـائل الـــنـــافـــعـــة (األشـــغــال االهــتـــمـــام 
الــعـمــومـيــة) ومـعـامـالت الـتــعـداد والــدفـتـر
ــدنى . فــقــد رأيت بــعــيــنى رأسـى ســبــعـة ا
أشــخـاص يــحــمـلــون حـجــة تـمــلك قـطــعـة
أرض واحــــدة . وقـــد عـــنـى حتـــســـ بك.
والى وان الـنشـيط بـتألـيف فـرقة من اخلـفراء
وزع رجالـهـا على الـقـرى بحـسب أهـميـتـها
واتـــســــاعـــهــــا  وأدخل األرمن فـى ســـلك
الــچــنــدرمــة ويــبــلغ عــدد رجـال الــدرك فى
واليـــة وان كـــلـــهــا ألـــفـــ وهـم يـــطــاردون

عصابات األشقياء مطاردة شديدة.
ا ال شك فيه أن األرمن لـيسوا بأعداء و
لـلحـكـومـة وال لهم مـرام سـيـاسيـة خـاصة
ا هم وطـنيـون عثمـانيـون حقيـقيـون كما وإ

فى األكـراد ال يُضـمرون لألرمن عـداء  ولـكن البد من إزالـة أسـباب ســوء الـتفـاهـم فى ما
بينهـم  فال يبقـى حائـل دون تآخـى هذين الشعب (هـ) .
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تالهت احلــكـومــة الـعــثـمــانـيــة بـحـوادث
احلرب البـلقـانية الـثانيـة التى أفـسحت اجملال
ة والـقسم السـتـرداد أدرنة عـاصمـتـها الـقـد
األكبـر من تراقـية عن اسـتتـباع االهتـمام فى
األمر احلـيوى اخلطـير الذى كـانت قد بدأت
به  وهو مـسـألة اإلصـالحات الـتى يـقضى
عـليـها قانـون تنـازع البـقاء بإجـرائهـا استـبقاء
لك الوضع فى القارة ا بقى لـها من ذلك ا

اآلسيوية وهو ليس بالشئ اليسير.
أمـا اليوم  فما دامـت احلرب قد انقضى
أمرها واكـتفى شرهـا  واخلالف الذى طرأ
ب الـدولـة العـثـمانـيـة وبلـغـاريا من اسـترداد
ـغـصـوبـة عـلى األولى قــسـمـاً من أمالكـهـا ا
وشك أن يــــســـــوى بــــ الـــــبــــاب الـــــعــــالى
عتمدين البلغاري نزالء باألستانة . فال وا
ــذكــرات ســوف تُــســأنف مــشــاحــة فى أن ا
قــريـبـاً  ويُـســتـتـبع الـنــظـر فى اإلصالحـات
ـنـويـة وسـيـكـون أول مـا يـبسـط مـنهـا عـلى ا
بـــســـاط الـــبـــحث اإلصـالحـــات األرمـــنـــيــة
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واألشياء بأوقاتها مرهونة .
ــــشــــروعــــات الـــــتى وضــــعت عـــــلى أن ا
ـرغـوب فــيه فى واليـات أرمـيـنـيـا لإلصالح ا
ألكثـر من يحـصرهـا غد . وقـد تنـاول سفراء
الــدول فى عـاصــمـة الــسـلــطـنــة واحـداً مــنـهـا
وشـرعوا بـتـبادل اآلراء فى مـواده منـذ ح .
رة على أن ال وهم قد صحت عـزائهم هذه ا
يكتفوا مـن الباب العالـى بالوعود. ولذلك
فإن اإلصالحات فى أرميـنيا ستكون من غير
ـشروعات بـد  القاعـدة التى ستُـبنى علـيها ا
اإلصالحـيـة فى سـائـر األصـقاع الـعـثـمـانـية .
وهـذا مـا يـدعـو الـعـثـمـانـيـ علـى اخلـصوص
ــســـائل الــشــرقـــيــة عــلى وكل من تــهـــمــهم ا
ن يـتــطـلـعــون إلى دولــتـنـا تــطـلُع الــعـمــوم. 
ـعالـج ال تطـلُع الـصـديق اخملـلص والـطـبـيب ا
ا ينالنا من شر ليكون ـتربص  الطامع لها . ا
له من ميـراثهـا نصـيب ــ إلى تتـبع سـير مـسألة
اإلصالحــات األرمـنــيــة بــاالهـتــمــام وإتــمـام

النظر .
رُب قـــــائـل يــــــقـــــول : وأى حـق ألوربـــــا
بـالـتـدخل بــالـشـؤون الـعـثـمــانـيـة الـداخـلـيـة .
ادة ٦١ من فـنـقـول هـو احلق الذى تـخـولـهـا ا
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ـعاهـدة التى كانت * ــ وهى ا مـعاهـدة برل
السبب األكبـر فى ما توالى عـلى الدولة من
النوائب والنكبات إلى هذا اليوم . فى هذه
ادة «يـتعـهـد البـاب الـعالى بـأن يُـنفـذ بدون ا
إمهال آخر الـتحسيـنات واإلصالحات التى
تـقتـضيـها االحـتياجـات احمللـية فـى الواليات
األرمـــــنــــيــــة . وأن يـــــضــــمـن لألرمـن مــــنع
احلـــمـــايـــة** من اعــــتـــداءات الـــشـــراكـــســـة
واألكــراد . وأن يُــكــاشف بــالــتــدابــيـر الــتى
يـتـخـذهـا لـتـحـقـيق تـلك الغـايـة حـيـنـاً فـحـيـناً
الـدول الـعــظـمى الـتى أخـذت عــلى نـفـسـهـا

مراقبة تنفيذها» .
ــــادة ــــادة جُــــعــــلـت بــــديالً من ا هــــذه ا
الـسادسـة عـشرة من مـعـاهدة سـان سـتيـڤـانو
ـعـقـودة بـ الـدولـة وروسـيـا مـبـاشـرة بـعـد ا
حـرب ٧٦ *** وكـان فــيــهـا أن روســيـا ال
تنـجـلى عن الـواليـات األرمـنـيـة التـى كانت
حتتـلها إال بـعد أن يُنفـذ الباب الـعالى ما كان
مـــتــــعـــهـــداً بـه من اإلصالحــــات . بـــيـــد أن
اإلصالحـات لم يتـحـقق حـرف واحد مـنـها
حــتـى ســنــة ١٨٩٤ الـــتى كــانـت بــدء عــهــد

* معاهدة برل ١٨٧٨.
قصود هنا حماية األرمن  وليس منع احلماية. ** ا

*** الصحيح : احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ .
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ـذابح األرمـنـيـة الـتى اسـتـمـرت حـتى سـنـة ا
١٨٩٦  ح ذاك اهـتمت إنكـلترا وفـرنسا
وروســيـا بـاألمــر  ورفـعـت فى شـهــر مـايـو
ســنـة ١٨٩٥ إلى الـبـاب الـعــالى بالغـاً بـهـذا
الـشـأن ووافق جاللـة السـلـطـان عـلـيه بـعد
تـــنــقـــيح خــفـــيف فى اإلرادة الـــســلـــطــانـــيــة
الــصـــادرة بــتــاريخ ٣٠ أكــتـــوبــر من الــســنــة
نفـسها. ولكن الـعمل اإلصالحى لم يتقدم
بخطوة واحدة  بل بقى حبراً على ورق .
فــمع اســتــفــحــال اخلــطب عــلى األرمن فى
ــسـيـو جـمــيع األنـحـاء  ومـع كل مـا بـذل ا
بــول كـــمــبـــون الـــســفـــيـــر الــفـــرنـــســوى فى
األســـتــانــة والـــســبب فـى ذلك أن روســيــا
كـانت تأنف من أن تـرى الواليـات األرمنـية
اجملــاورة حلـــدودهــا مــنـــظــمـــة إدارتــهــا حتت
ــعــاهــدة الــتى مــراقــبــة أجــنــبــيــة ولــوال أن ا
عُقدت ب إنكلترا والدولة فى ٤ يوليو سنة
١٨٧٨ مع تفويـضها إجنـلترا احـتالل جزيرة
قــــبـــرص كـــانت تـــوجـب عـــلى احلـــكـــومـــة
العـثمانـية تـنظـيم والياتهـا اآلسيـوية وإجراء
ـا كـانت ـسـاعـدة إنـكـلـتـرا  اإلصالح فـيـهـا 
روســـيـــا خـــطت خـــطـــوة واحـــدة فـى ســـنــة
ـا اشتركت ١٨٩٥ مع إنكـلترا وفـرنسا. وإ
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مـعــهـمــا  رجــاء أن يـكــون لـهــا ســبـيل إلى
سـاعى اإلنكـليـزية وعرقـلتـها . أما مراقـبة ا
انـيا فإن تـزلفـها إلى السـلطـان عبد احلـميد أ
ال يـجهـله أحـد  وقد تـذرعت به لـتـأسيس
نـفـوذها فى الـبالد الـعثـمـانيـة ووضع قـواعد
العـمل الـعظـيم الـذى كانت تـرمى إلـيه وهو

مشروع خط بغداد .
وعــلى هــذه الــصــورة  تــداولت األيـام
ذابح سـألة األرمنية إلى أن جتددت ا على ا
فى كــيـــلــيـــكــيــة ســـنــة ١٩٠٩ عــلـى مــا هــو

مشهور.
ـسألة األرمنية وما يغلب هذه مقدمات ا
عـلـيـهـا فى الـعـهـد األخـيـر إلى هـذا الـيـوم .
ولكـنها اليوم أكثر تـعقداً وأصعب حالً منها
بــــاألمس . فـــقـــد كـــانـت األمـــة األرمـــنـــيـــة
بـاألمس تـقـطن واليات أرمـنـيـة بـحـتـة  أما
الــيــوم فـقــد أصــبح ســكــان هــذه الــواليـات
خـلــيـطـاً من كل جــنس وعـنــصـر ــ حـتى أنه
يتـعذر وضع إحصاء صـحيح . فإن إحصاء
احلـكـومـة لـهـذه الـواليـات يـخـتلـف اختـالفاً
كبيراً من إحصاء البطريركية األرمنية . فإذا
عرفـنا على الـتأنى منهـما اعتـقاداً بأنه لوعى
ـــصــــلـــحــــة األرمن جتـــد أن عــــدد ســـكـــان
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الـواليــات الــست أرضـروم ووان وبــتــلـيس
وخـربـوط وديـار بـكـر وسـيـواس مع صـرف
الـنظـر عن بـعض الـنـواحى الـتى ال يسـكـنـها
ـسـلـمـ ــ هو مـلـيـون و١٧٨ ألـفاً من غـير ا
األرمن و٦٥ ألــــفــــاً مـن ســـائــــر الــــطــــوائف
ـذاهب . ـسـيـحـيـة و٢٥٤ ألـفاً مـن سـائر ا ا
ثـم إن فى كــيـــلــيـــكــيـــة (وهى من أرمـــيــنـــيــا
الـصـغـرى) نـحـو مــئـة ألف أرمـنى  بـيـد أن
األمـة األرمــنـيـة ال يــنـحـصــر عـددهـا فى من
ذكـرنـا ألن مـنـهـا فى الـبالد الروسـيـة مـلـيـوناً
وخـــمــســمــئــة ألف نــســمــة وفى إيــران مــئــة
وخمس ألفاً ونحو ٣٠٠ ألف متفرق فى
الــبـالد الــعـــثــمـــانـــيــة األوربـــيــة وفـى الــبالد
الـفــارسـيــة واألمـريـكــيـة . ولــكن هـؤالء ال
يُـرجى مـنـهم مـواطنـيـهم فى آسـيـا الـصـغرى

عاضدة األدبية . غير ا
فـــاخـــتـالف الـــعـــنـــاصــــر فى الـــواليـــات
األرمنـية على ما تقـدم هو العثرة األولى فى
ســـبـــيل اإلصالح عـــلـى نــحـــو مـــا كـــان فى
ــقــدونــيـــة واألمــر الــســلــطــانى الــواليــات ا
الـصـادر فى  ٢٠ أكتـوبـر سنـة ١٨٩٥  (وهو
ساواة ) كان يـقضى بـا الذى أشـرنا إلـيه آنفـاً
ــتـــبــايــنــة فى فى احلــقـــوق بــ الــعــنـــاصــر ا
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الواليات األرمنـية بقدر اإلمكان وذلك بأن
ــثـلـون ـســلـمـ فى  ـســيـحـيــ وا يــكـون ا
جمـيع الـدوائر اإلداريـة حتت مـراقبـة أوروبا
الــتى كــانت قــد احــتــفـظـت لـنــفــســهــا بـحق
فـتش السامى وافـقة علـى تعيـ الوالة وا ا
الذى كان األمر السـلطانى  يؤذن بتعيينه فى

الواليات األرمنية .
ـــــــشـــــــروع والــــــــذى يـــــــبــــــــدو اآلن أن ا
اإلصالحى الـذى ينـظر الـسفـراء فيه الـيوم
يـرجع فى أكـثــر مـواده إلى مـا اشـتـمل عـلـيه
ه ثم يـزيد عـليه ما األمـر السـلطانى فى تـقد
يتعـلق بإنشـاء مجالس مـحليـة يتسـاوى فيها
فـتش ـسيحـي وتعـي ا سـلم وا عدد ا

ـوافقـة أوروبـا وإجراء مـراقبـة أوربـية عـامة
حـــتى ال يــكـــون الــعــمل اإلصـالحى حــبــراً
تـعددة إلى عـلى ورق كمـا دلت التـجارب ا

هذا اليوم .
وأهم من كل ذلك أن مشـروع اليـوم هو
أكثر حظاً بـأن يعيش ويُنفذ من مشروع سنة
١٨٩٥  وحــسـبــنــا بـرهــانــاً أن روســيـا هى
الــســـاعــيــة فى حتــقــيق اإلصالح الــيــوم ألن
خــطــتــهــا الـــيــوم مع أرمن الــقــوقــاز  وقــد

ة فرأينا جثليق األرمن ــ وهو رئيسهم الروحى األكبر ومركزه فى اختلفت عن خطتها القـد
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روسيا ــ ماثالً ب يدى القيصر ألول مرة .
ثم رأينـا روسيـا تسعى لـدى الدول الـعظمى
ـــــشــــروع اإلصـالحى اجلـــــديــــد فـى درس ا
اضى من نـاسبـة ما أُشيع فى سـابع يونـيو ا

تخوف األرمن من ف جديدة .
ـسألة األرمـنية تـقتضي ومـهما يـكن  فا
درســـاً كـــثــــيـــراً  فـــقـــد أُشــــيع بـــاألمس أن
الـعـثـمانـيـ اتـفـقـوا مع بـطـريـرك األرمن فى
األســــــتــــــانــــــة عــــــلى إجــــــراء اإلصـالح فى
الــواليـات األرمــنـيـة حتـت مـراقــبـة الـدول .
فـهـم قـد رأوا أن مــطــالب األرمن مــعــقــولـة
ـكن العـمل بها وأن يـترتب عـليهـا ضرر ما
للـسلطنة  ولكن لم يـلبث الباب العالى أن
أعــلن رغـبـتـه فى تـنــفـيـذ مــشـروع إصالحى
عـام لكل الواليـات العـثمانـية للـتخلص من
ـشـروع الذى اقـتـرحـته أوربـا وهـو يـحـصر ا
ـــفــاوضـــات ضــمن اتـــفــاق ضـــيق والــذى ا
يُـسـاعـد علـى ذلك تصـرف الـدول الـعـظمى
نـفـسهـا  فـإن كل واحـدة مـنهـا تـطـمع بـنيل
مغنم خاص أو احلـصول على امتياز إن نيل
ال تلبث أن تُـعلن البـاب العالى انـسحاباً من
ـطـالـبـة بـاإلصالح  عـلى مـصـاف الـدول ا
أنه يــخـلق بـرجــال الـدولـة الــعـثـمــانـيـة أن ال
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يـغـتـروا بـذلك بـعـد أن أصـبـحت روسـيـا فى
ــطـــالـــبــة بـــاإلصالح فى طــلـــيـــعــة الـــدول ا
الــواليـات األرمــنـيــة . فـإذا تــرددت الـدولـة
الــعــلـيــة عن إجــرائه أو إذا اكــتـفت بــتــنـفــيـذ
بعض مواده تنفيذاً سطحياً أفضى األمر إلى
ـــتـــاعب واالضـــطــرابـــات فى تـــلك جتـــدد ا

األصــقـاع  واتـخـذت روسـيــا بـذلك حـجـة لـلــتـدخل الـفـعـلى ونــشـأت  من ذلك مـشـاكل
ـكن اتـقاء عـواقـبـها الـيـوم من أهـون الـسُبل فـكل عـثـمانـى مخـلص لـدولـته يحب خـطيـرة 
لوطنه . ويتمنى لها اليوم أن تنتهز الفرص السانحة . تكون مع الدول يداً واحدة فى حتقيق
اإلصالحـات الـضروريـة جـداً فى الواليـات األرمـنـية. ثم تـعـنى بتـطـبـيقـهـا أو العـمل بـها فى
سائـر بالد األناضول واألنحاء العربـية فتكون لهامـتها قوة تصون بهـا البقية الباقـية العظيمة

ترامية األطراف. بإذن اللَّه . من هذه السلطنة ا
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يـــعــلم قــراء األهـــرام أن فى لــنـــدن مــنــذ
سنـوات جمـاعة من اإلنكـليز الـذين يدَّعون
صداقـة الشـعوب الـبلقـانيـة  فألَّفـوا جمـعية
معروفـة باسم «اجلمـعيـة البلـقانيـة فى لندن»
وصرفـوا عـملـهم فى كل زمـان ومـكان إلى
األخذ بنصرة الشـعوب البلقانية ضد الدولة
الــعــثــمــانـيــة  ومألوا األســمــاع بــأقــوالـهم
واكـتتاباتـهم ومساعـداتهم للـبلقـاني فى ما
يُـخــالف مــصـلــحـة الــدولـة الــعـلــيـة ويُــشـ

سمعتها ب الشعوب والدول .
واآلن  اهــــتم جــــمـــــهــــور من أفــــاضل
اإلنكلـيز فـأرادوا معـارضة مسـاعى اجلمـعية
البلقانية واآلخذ بنصرة الدولة العلية فألَّفوا
فى لـندن هـذه الـسنـة جمـعـية أطـلقـوا عـليـها
اسم «اجلمعية العثمانية وجعلوا مركزها فى
ــرة ١٥٨ فـلـيـت سـتـريت . لــنـدن . وهـذا

بيان أسماء اللجنة اإلدارية 
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الـرئــيس ــ الــلـورد مــويــرى وسـيــجـراڤ
وستورتون

كا األسرار ــ أليس بثياب
مساعده ــ ج . ب فيشر
مقاصد اجلمعية العثمانية

١ ــ مـــقــاومــة كـل اعــتــداء عـــلى سالمــة
ملكة العثمانية . ا

ــ أن تبـين لـلمـملـكـة اإلنكـليـزيـة بأسـرها
أهمية سالمة الدولة العثمانية من الوجهت

التجارية واحلربية .
٣ ــ أن تُـحــافظ وتـسـتـبـقى الـصـداقـة بـ

إنكلتـرا والدولة العـثمانية وأن تُـزيد التفاهم
الودادى ب العثماني واإلنكليز .

ـوقَّرة وقـد ورد إلـيـنـا من هـذه اجلـمـعـيـة ا
بـيانـاً مـطوالً عن األسـبـاب التى بـعـثت على
إنشائـها فرأينـا تعريبه لـقراء األهرام وإذاعته

شكورة قالت : قاصد اجلمعية ا إنفاذاً 
عـلـى إثـر إفالح اجلـمــعـيـة الــبـلـقــانـيـة فى
مــســاعـــيــهــا وإغـــرائــهـــا . كــان من األمــور
الـطـبــيـعـيـة أن تــؤلَّف جـمـعــيـة عـثــمـانـيـة فى
إنــكــلــتــرا  فــإن عــدداً كــبــيــراً من رجــالــنــا
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مـلـكـة العـثـمـانـية وبالد ونسـائـنـا قـد زاروا ا
الـعــرب وجـالـوا فى أنـحـائــهـا ووقـفـوا عـلى
احلـقـائق  ومـنـهم أُنـاس ألغـراض لـهم إال
اإلنصـاف فال تستـهويهم الـغايات الـذاتية .
وهم يـذكـرون زمـنـاً لـيس بـعـيـداً حارب فـيه
اجلندى العثـمانى واجلندى اإلنكـليزى جنباً
إلى جــنب وكــتـــفــاً إلى كــتـف  فــعــلَّــمــهم
الزمـان أن يحب أحـدهم اآلخر وأن يـكرمه
ـــا ال نــزاع فـــيه مــا ويُــقـــدره حق قــدّره . و
حدث أثـناء حـرب التـرانسـڤال  فـإن القوم
فى تركـيا كـانوا يـبتـهلـون إلى اللَّه تـعالى فى
ـملـكة العـثمـانيـة أن يجعل جمـيع مسـاجد ا

النصر حليفاً إلنكلترا .
عـلى أن إنـكلـتـرا صـرفت من ذلك احل

همـها إلى الـعـطف على الـشعـوب الـبلـقانـية
ألســبـاب ظــاهــرهـا أنــهم نـصــارى . ولـكن
ا سبق إلنكلترا أنها شهرت احلرب على طا
شـعوب نـصـرانـيـة  وفضـالً عمـا تـقـدم فإن

ب حلفائنا شعوباً غير مسيحية .
أمـا إنـكلـتـرا  فـإنهـا بـذلت لـلحـكـومات
الـبـلـقانـيـة مـسـاعدات كـثـيـرة وكـانت تُراقب
حروبها وفوزها بسرور ظاهر رأيت إنكلترا
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أن تشق بروايـات اإلنكليز الذين رأوا مرأى
الع ورووا رواياتـهم عما نُكـبت به النساء
الـعثـمانـيات وأوالدهن واألهـالى النـصارى
أيضاً من النكبات والفظائع فى مناطق نفوذ
ــتـحــالــفــة . ولم تـر حــكــومــات الـبــلــقــان ا
ان بأن حكـومتنا بداً من االعـتراف فى البار
هـذه الفظائع قد حـدثت فعالً وأن الروايات

الرسمية تُؤيد حصولها .
ثم مـا لــبـثــنـا أن رأيـنــا يـد الـلَّـه قـد رفـعت
النقاب فـجأة وأزالت الغشاوة عن بصرنا .
تــلك إرادة الــلَّه الــذى يــشــتــرك فى عــبــادته
اإلنـكــلــيـز واألتــراك والـعــرب وحـكــومـات
الـبـلـقان وإن اخـتـلفـوا فى اسـمه . وظـهرت
احلـقـائق نــاصـعـة لـلــعـيـان . فـقـد قــيل فـيـمـا
مـضى أن األمن يــعـود إلى نـصــابه والـسالم
ـا يــخــرج األتـراك مـن تـلك يــرفع رايــته حــا
البـلدان حتى إذا خرجوا مـنها انعكس األمر
وشــبَّت نــيــران احلـرب والــفــظــائع . فــفـرح
أصدقاء األتراك  وكان الغم نصيب الذين
نـصـروا حـكـومـات الـبـلـقـان خـطـأ ووهـمـاً
ألنهم حتـققوا بعد ذلك أنـهم كانوا ينصرون
الـباطل والـهـمجـيـة والتـوحش . عـلى أنهم
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ظـلـوا علـى وهمـهم  وقـالوا مـهـمـا بلغ من
توحش الـتـحـالف الـبلـقـانى فـهـو أفضل من
«الــتـــركى اخملــيف»  ولــكـن كــانت فــظــائع
رور األيام التـحالف تزداد فظاعـة وظهوراً 
ذابح التى حصلت فى يوم واحد بعد فإن ا
ـذابح التى خـروج األتراك كـانت أكـثر من ا
حـصــلت عــلى عـهــدهم فى ١٠ ســنـوات
ا أخـطأنـا فى حكـمنا وأخـيراً تبـ لنـا أننـا ر
بنى على فساد الرواية والتصديق . اجلائر ا

فــــفى ١١ أوغــــســــطس ســــنـــة ١٩١٣ 
أنـشأنـا جمـعيـتنـا هذه لـنمـنع تكـرار مثل هذا
ـبـنى عـلى اجلـهل بـحقـائق اجلـور الـفـاضح ا
ـؤلفـة من رجال األمـور على أن جلـمـعيـتنـا ا
إنـكلـيـز ومن أجنلـو سـاكسـونـ يقـيـمون فى
إنـكـلتـرا غـايـة أخـرى أيضـاً . فـإن اجلـمـهور
اإلنــكــلــيــزى يــحــتــاج إلى من يُــلــقى عــلــيه
ــــيل إلى دروســـاً جــــديـــدة بــــعـــد أن طـــال ا
الـشعـوب البـلـقانـية . وأمـلنـا أن كثـيرين من
الـذيـن أيَّـدوا احلـكـومـات الــبـلـقـانــيـة لـسـبب
زعومة يتـحولون اآلن إلى نصرة مصائبهـا ا

ملكة العثمانية ويُريدون لها اخلير. ا
ملـكة العثمـانية هى بالد دينيـة لينة قد فا
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فـسـد حـالــهـا وسـاء أمـرهـا . ونـفـوذنـا نـحن
ملكة يتـوقف أكثره على مستقبـلها . هذه ا
صــيَّــرهـا الــغــربــاء كــســيـحــة عــاجــزة مــالــيـاً
واقـــتـــصـــاديـــاً وأنـــصـــارهــا الـــذيـن اعــتـــلت
مـعلـومـاتهم أسـاءوا الـدفاع عـنـها كـمـا أساء
إلــيـهــا أنـصـار خــصـومــهـا وعــدمت أسـبـاب
االطالع عـلى احلقائق  فـعادت مرة أخرى
ا وصل وحوَّلت أبـصارها إلى إنـكلـترا . و
سـفــيـرنــا الــسـابق إلى الــبــاب الـعــالى لـيــبـدأ
ـــارســة أعــمــاله اســتــقـــبــله األمــة الــواثــقــة
اسـتـقـبـاالً حـمــاسـيـاً  ولـكن تالشى نـفـوذه
اخلـيـرى لــنـقص مـنه أو من كـبـيـر أعـوانه أمـا
اآلن فـقــد سـنـحت لـنـا الــفـرصـة مـرة أخـرى
ملـكة العثمانية تطـلب مساعدتنا سياسياً وا
واقــتـصــاديــاً  ونـحن قــد وعــدنـاهــا بــتـلك
انـيـا فقـد رأت بدون شىء سـاعدة . أمـا أ ا
مـن الــغــيــرة مـاســرهــا  إذ قــبــلـت أن تــعـ

إنـكـلـتـرا تـركـيــا عـلى حتـسـ أحـوالـهـا عـلى
النمط العصرى وهى تعلم أن إنكلترا هى
الـدولــة الـوحــيــدة الـتى تــقـدر أوربــا أن تـثق
ـا كــانت فـرنـســا مـقـيـدة بـشـرف وعــودهـا و
بـسـيـاسـة روسـيـا فـهى ال تُـعـارض أى عـمل
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تقوم به نحن ويـكون من شأنه خدمة السلم
دنية . وا

عــلى أن األمــة اإلنــكــلــيـزيــة رغــمــاً عن
مـحالـفتـها لـروسيـا واألمة الـفرنـساويـة أيضاً
لـيس فى إمكـانها تـناسى حـقيـقة واحدة هى
ـسألـة العـثـمانـية الـعامـة قـد تغـيَّرت مـنذ أن ا
تـخـلص رعايـاهـا النـصـارى فى تركـيـا أوربا
من (عــبــوديـــتــهم) كــمـــا زعم أحــد مــلــوك
الـــتـــحــــالف . فـــاآلن وقــــد زادت أهـــمـــيـــة
الـصـرب السـيـاسـيـة فى أوربـا زيادة عـظـيـمة
أصـبـحت روســيـا الـنـاقـمـة فـزادت قـوتـهـا ;
ألنه كــلـــمـــا عــظـــمت الــصـــرب زادت قــوة
روسـيا . فـإذا كـان احلال عـلى مـا تقـدم فـما
ـا هو هو شـأن الـشعـوب اخلـاضعـة لـروسيـا 
معـلوم من سوء حالهـا . وليسوا أسوأ حاالً
من الـصــرب والـبـلــغـار حتت نــيـر األتـراك ?
وكلـما قويـت شوكـة روسيا قـل أمل شعـبها
ـظــلــوم  وهـنــاك أمـر آخــر أوفـر خــطـورة ا
وهـو إذا تـركت الـدولـة الـعـثـمـانـيـة كـسـيـحـة
عـاجـزة في آسـيــا الـصـغـرى  فـمـاذا يـكـون
مصـيـر  مـسـاعى إجنـلـتـرا وراء إدخـال بعض
دنيـة فى أقسام أخـرى من آسيا . النظـام وا
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وإذا قدرت روسيا أن تأخذ من تركيا غرامة
لـلـسالڤـيـ وإذا أفلح أنـصـارهـا فى الـطرف
اآلخـر من تــركـيـا فى احلـث عـلى الـتــسـمـيم
والقتل ب األكراد الذين يعيشون فى أنحاء
آسيـا الـوسطـى التى يـقـطنـهـا األرمن فـكيف
تـفـلح مسـاعى إنـكلـتـرا ? أما الـذين يـهزأون
ـهـمـة إنـكـلـتــرا هـذه ال يـكـفى مـعـارضـتـهم
ــــرسل إلى ـــدنــــيـــة ا بــــاإلشـــارة إلى نــــوع ا
مــســـتـــعـــمـــراتـــهم بـــواســـطـــة جــمـــاعـــة من
الــبــورتـوغــالــيـ والــهــوالنـديــ والــتـلــيـان
ولـكــنــهم يــذكـرون الــكــونــغـو وفــظــائـعه .
يــذكـرون بــوتــومـايــو . وإنـكــلـتــرا هى الـتى
أسـمــعت الـعــالم صـوتـهــا فى تـشـهــيـر تـلك
الـفــظـائع . فـهـل تـلـزم الــصـمت اآلن ? أمـا
اجلمعية العـثمانية فإنهـا تعلل النفس باألمل
الية ساعـدة ا بأن دعوتـها إلى اإلنصـاف وا
واألدبــيـــة ال تــذهب سُـــدى . إذا عــضَّـــدنــا
أولـئك الـذين يـعـرفـون األتـراك والـعـرب أو
فــريــقــاً مـــنــهم والــذين يــعــلــمــون أن مــزايــا
اإلنكليـزى أنه عادل منصف وساعدونا فى
عـمــلـنـا الـشـاق  فالبـد أن يـأتى يـوم يـعـتـبـر
اإلنــــكـــلــــيــــز فـــيـه أنـــهـم أصـــدق أصــــدقـــاء
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العثماني .
وأهم مساعدة نقـدمها لتركـيا فى حالتها

احلـاضـرة هى أن نُـبـين وندرس مـشـاكـلـها 
ومـنــذ أن أذاع أنـصــار الــتـحــالف الــبـلــقـانى
حـكـايـات كـثـيـرة سـداهـا الـتـعـصب وحلـمـها
الـــغــــايـــات الــــذاتـــيــــة  عـــرف اجلــــمـــهـــور
اإلنـكليـزى فعالً إقدام الـعصابـات البلـغارية
عـــلى إحــراق الـــقــرى الــيــونـــانــيــة وإحــراق
العصابات السربية القرى األلبانية. ذلك ما

حـــدث فى مــقــدونـــيــا فى عـــهــد األتــراك 
وأوهــمـــوا الـــشــعب اإلنـــكـــلــيـــزى أن هــذه
ــتـخــلف الــفــظــائع قــد ارتــكــبــهــا الــتـركـى ا
تعصب  إال أن جـماعة السـرب والبلغار ا
واأللـبـان اشتـركـوا فى حـروب وحشـيـة قبل
مـجئ الـتـرك . وفـعـلـوا أفـظع من ذلك بـعـد
أن تـقهـقـر الـتـركى إلـى آسيـا»  وثـبت اآلن
بالـبـرهـان أن األتـراك وجدوا الـقالقل  بل

أوقفوها قدر إمكانهم .
أما اآلن  فـقد مـات من مات ومـا علـينا
إال أن نُــصــلى عن أنــفــســهم ونــشــفق عــلى
األحياء الـذين يُفـضلـون أن يحـرقوا بـيوتهم
وويـهـجـروا قــراهم عـلى الـبـقـاء حتت حـكم
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بــلــغــاريــا  وتــفــضل أن نــســمع قــلــيالً عن
ـذابح . واتضح اآلن أنـنا قـد حزنـا وندمـنا ا
إذا اســــتــــهــــوانـــا قــــوم إلى الــــعــــطف عــــلى
توحشـ  ولو أنهم نصارى دعونا ندفن ا
ـسـتـقــبل . فـمـا الـذى ــاضى ونـنـظـر إلـى ا ا
تـنـظره إنـكـلتـرا من تـركـيا . أمـا من الـوجـهة
الـسـيـاسـيـة  فنـحـن نـرجـو أن تـبقـى لـتـركـيا
واليـــاتــــهــــا اآلســـيــــويـــة . ومـن الـــوجــــهـــة
اإلنـســانـيــة إنـهــا تُـحـسـن مـعــامـلــة الـعـرب
وتُــنــصــفـــهم وإنــهــا تُــحــسـن عالقــاتــهــا مع
الـــشــعـــوب اخلــاضــعـــة لــهــا خـــصــوصــاً فى
عالقــاتـهــا مع الــعــرب . وأمـا من الــوجــهـة
االقــتـصــاديـة فــنـرجـو أنــهـا تُــنـشـئ الـطـرق
احلـديـديـة والـطـرق وحتــسن أرضـهـا وتـنـظم
صـــنـــاعـــاتـــهـــا ومـن كل جـــهـــة ال تـــرى من
مصـلحـتها أن تُـعطى روسـيا سـبيالً لـلتدخل

كـنة فى جـوار خلـيج الـعجم وأن يُـصلح حـال تركـيا ـعيـشـة  فى أرمـيـنيـا  ونود أن تُـصبح ا
الى على قـاعدة متينة فال تزعـجنا وتضطرها إلـى اإلفالس مطالبتها بـغرامة . تلك الغرامة ا
التى تصـر عليـها روسيـا والتحـالف البـلقانى وأن ال يـضغط مالـياً على أصـحاب األموال من

أمة تعتمد هى نفسها فى حياتها على القروض األجنبية .
أما الـتـركى  فال ينـقصه الـذكاء والـنـشاط والـقوة . أعـطه ما يـلـزمه من السـلم وحكـومة
جيدة تُصلح حاله . ولكن العثمانى احلالى لم يذق طعم السلم  فهو قد عاش ب حروب
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متـواصلـة . حرب فى مقـدونيا حلـمل القوم
عـلى الــســكـيــنـة وفى لــبــنـان ومــقـاتــله ثـوار
الــعــربــان ومـحــاربــة األكــراد أعـداء األرمن
وكــانت احلـروب شــغـله الــشـاغل وأكــثـرهـا
نــاشئ عن مــسـاعى أنــصــار وبــعض الـدول
ــا سـعت تــركـيـا قــلـيالً إلى األجـنــبـيـة  بل 
ـدنـية األوربـيـة استـاء بـعض األ األوربـية ا
لــذلك وأوجس خــيــفــة وجــاهــر بــغــضــبه
ا تـطـاحنـت مصـالح دول ضـد أخرى ولـطـا
وشــــعب ضــــد شــــعب ضــــمن أمـالك هـــذه
الدولة الباغية كانت النتيجة ما نراه اآلن .
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تدَّعى أوربا أن لـها حقاً بالتدخل
بــالــشــؤون الــعــثــمــانــيــة  الــداخــلــيــة
ـادة ٦١ من معـاهدة بـرل وجب ا

عـاهـدة الـتى كـانت الـسبب ــ وهى ا
األكـبـر فـيـمـا تـوالى عَـلَى الـدولة من
النـوائب والـنكـبات إلـى هذا الـيوم ــ
ادة «يـتعـهـد البـاب الـعالى فى هـذه ا
بــــأن يُــــنـــــفــــذ بــــدون إمــــهــــال آخــــر
الــتــحــســيـنــات واإلصـالحـات الــتى
تـقـتـضـيـهـا االحــتـيـاجـات احملـلـيـة فى
الـواليــات األرمـيـنــيـة . وأن يـضـمن
لألرمن احلــــمــــايــــة مـن اعــــتـــداءآت
الشراكـسة واألكـراد . وأن يُكاشف
بـالتدابـير التى يـتخذهـا لتحـقيق تلك
الغـايـة حـيـنـاً فـحيـنـاً الـدول الـعـظمى
الـتـى أخـذت عَــلَى نــفــســهـا مــراقــبـة

تنفيذها» .
ادة ادة جُـعلت بديالً من ا هذه ا
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الـســادسـة عـشــرة من مـعــاهـدة سـان
عقودة ب الدولة وروسيا ستيڤانـو ا
مــبــاشــرة بــعــد حـرب ٧٦ * وكــان
فـــيـــهـــا أن روســــيـــا ال تـــنـــجـــلى عن
الواليات األرمنـية التى كانت حتتلها
إلـى بـعـد أن يُــنـفـذ الــبـاب الــعـالى مـا
كـان مـتــعـهـداً به من اإلصالحـات .
بـيد أن تلك اإلصالحـات لم يتحقق
حـرف واحد مـنهـا حتى سـنة ١٨٩٤
ذابح األرمنية التى كانت بدء عهد ا
الـتى اسـتـمرت حـتـى ١٨٩٦ . ح

ذاك اهتمت إنكـلترا وفرنسا وروسيا
لألمـر  ورفـعت فى شـهـر أيـار * * 
سنة ١٨٩٥ إلى الـباب الـعالى بالغاً
بهذا الشـأن  وافق جاللة الـسلطان

عـليـه بعـد تـنـقـيح خفـيف فى اإلرادة الـسـلـطـانيـة الـصـادرة بـتاريخ ٢٠ ت ١ * * * من الـسـنة
نفسها . ولكن العـمل اإلصالحى لم يتقدم خطوة واحدة  بل بقى حبراً عَلَى ورق . فمع
ـسيـو بول كـمـبون الـسفـير كل ما جـرى عَلَى األرمن فـى جمـيع األنحـاء ومع كل مـا بذل ا
ومـأ إليه عن الفـرنسـوى فى األسـتانـة يوم ذاك من اجلـهد لم يـسفـر األمر الـسـلطـاني العـالى ا
نـتـيـجـة ما عَـلَى اإلطالق . والـسـبب فى ذلك أن روسـيـا كـانت تـأنف من أن تـرى الـواليات

قصود احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨. * ا
* * مايو .

* * *  أكتوبر .
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األرمـنــيـة اجملـاورة حلـدودهـا مـنـظـمـة
إدارتهـا حتت مراقـبة أجـنبـية  ولوال
عاهـدة التى عْقـدت ب إنكـلترا أن ا
والــــدولــــة فى ٤ حــــزيـــران * ســــنـــة
١٨٧٨ مع تـــفـــويـــضـــهـــا إنـــكـــلـــتــرا
بـــاحـــتـالل جـــزيـــرة قـــبـــرص كـــانت
تــوجب عَــلَى احلـكــومـة الــعـثــمـانــيـة
تـنـظــيم واليـاتـهـا اآلســيـويـة وإجـراء

ـا كانت روسـيـا خـطت خطـوة واحـدة فى سـنة ١٨٩٥ مع ـساعـدة إنـكـلتـرا  اإلصالح فيـهـا 
ـسـاعى ـا اشـتــركت مـعــهـا رجـاء أن يــكـون لـهــا سـبـيل إلـى مـراقـبــة ا إنــكـلـتــرا وفـرنـســا. وإ
ـانيـا فإنَّ تـزلفـها إلى الـسلـطان عـبد احلـميـد ال يجـهله أحـد وقد اإلنـكلـيزيـة وعرقـلـتهـا. أما أ

تذرعت به لتأسيس نفوذها فى البالد العثمانية ووضع قواعد مشروع خط بغداد العظيم .

* يونيو .
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قطم : قال مندوب ا
شاع أن الـدول العـظمى لم تـتفق
عَــــــلَـى طــــــلـب اإلصالح لـــــــلــــــبالد
ـذكـرة الـتى دارت األرمـنـيـة  وأن ا
ب سفراء الدول عَلَى ذلك أسفرت
عن اعترافـهم بأنه ال طريقة إلرضاء
اجلـــمــيع . فـــلــهــذا االعـــتــبــار وألن
األمن فى الـــواليــات األرمـــنــيـــة قــد
أُعــيــد إلى نــصــابه  عــدلت الــدول
عن درس مـــســألـــة اإلصالح فــيـــهــا
وعن اإلحلــاح فى إجــرائه . هــذا مـا
يُـشـاع فى األنــديـة الـعـثــمـانـيـة  وال
أعـلم أكان مـصدره مـا كتـبته جـريدة
الــطـان فى هــذا الـشـأن أم هــنـاك أمـر

آخر أولى بالثقة منه وأجدر .
وعَلَـى ذكر اإلصـالح  أقول إن
والة األمور هنـا ال يزالون محافظ
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عَــلَى وعـــودهم الـــســابـــقــة بـــإجــراء
اإلصالح فـى الـــواليـــات الـــعـــربـــيــة
ومهـتمون بتنفـيذه وسيباشرون ذلك
بـــعــــد االنــــتـــهــــاء من مــــفــــاوضـــات
الـــصـــلـح. هـــذا وقـــد رأى بـــعض
العـرب أن ال يـلحـوا فى تـعـي نـظار
مــنـهم قــبل تـوقـيـع مـعـاهــدة الـصـلح

لـتظل مسأولـيتها (*)عَلَى عاتق الـوزارة احلاضرة وحدهـا . وستعـلم نيتـها قريـباً ألنَّ الصلح
أوشك أن يعقد .

قـال : ولقـد بـاحـثت بـعض ضبـاط الـعـرب  فعـلـمت مـنهـم أنهم لم يـفـهـموا مـا تـقـصده
ـا يتعلق بـاخلدمة العـسكرية ; ألنـها لم تصرح لـهم اخلدمة فى بالدهم وال أدركوا احلكومة 
السبـب الذى يُجيز البن أدرنـة اخلدمة فى أدرنة والبن األسـتانة اخلدمـة فى األستانة وكذلك

نعون هم من مثل ذلك . البن أزمير وأرضروم و

(*) الصحيح : مسئوليتها .
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عَـلَى أن األمـة اإلنـكـلـيـزيـة رغـماً
عن مـــخــالـــفــتـــهــا لـــروســيـــا واألمــة
ليـس فى إمكانها الفرنسـاوية أيضاً 
ـسألة تنـاسى حقيـقة واحدة هى أن ا
الـعــثـمـانــيـة الـعـامــة قـد تـغــيـرت مـنـذ
تخلص رعايـاها النصـارى فى تركيا
أوربــا من (عــبــوديــتــهم) كــمــا زعم
أحـد مـلـوك الـتـحـالف . فـاآلن وقـد
زادت أهمـيـة الصـرب الـسيـاسـية فى
أوربا بزيادة عظيمة أصبحت روسيا
ـة  فـزادت قــوتـهـا ألنـه كـلـمـا الـغــا
عظمت الـصرب زادت قوة روسيا.
فإذا كـان احلـال عَلَى مـا تـقدم  فـما
هو شـأن الشـعوب اخلاضـعة لـروسيا
ــا هــو مــعــلــوم من ســوء حــالــهــا .
ولــيـــســوا أســـوأ حــاالً من الـــصــرب
والبـلـغار حتـت نيـر األتـراك ? وكلـما
قـويت شوكـة روسيا قـلَّ أمل شعـبها
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ــظــلــوم . وهـــنــاك أمــر آخــر أوفــر ا
خــــطـــورة وهـــو إذا تُــــركت الـــدولـــة
الـعـثمـانـيـة كسـيـحة عـاجـزة فى آسـيا
الــصــغــرى  فــمــاذا يــكــون مــصــيــر
مسـاعى إنـكـلتـرا وراء إدخـال بعض
ـدنية فى أقـسام أخرى من النظام وا
آسيا ?. وإذا قدرت روسيا أن تأخذ
من تـركـيــا غـرامـة لـلـسالڤـيـ وإذا
أفلح أنصارها في الطرف اآلخر من
تـــركـــيــا فى احلـث عَــلَـى الــتـــســـمــيم
والـقـتل بـ األكـراد الـذين يـعـيـشون
فى أنـــحــاء آســـيــا الـــوســطى * الــتى
يــقــطــنـــهــا األرمن  فــكـــيف تُــفــلح
مسـاعى إنـكلـترا? إن الـذين يـهزأون
ـــهـــمـــة إنـــكــلـــتـــرا هـــذه ال يـــكـــفى
دنية معارضتـهم باإلشارة إلى نوع ا
ـرسل إلى مـسـتـعـمـراتـهم بـواسـطـة ا
جـــــمــــاعـــــة من الــــبـــــورتــــغـــــالــــيــــ

والـهـوالنـديـ والــتـلـيـان ولـكـنـهم
يذكرون الكونغو فظائعه . يذكرون
بـــوتــومــايـــو . وإنــكـــلــتـــرا هى الــتى

قصود األناضول الشرقى. * ا
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أسـمـعت العـالم صـوتـهـا فى تـشـهـير
تـلك الفـظـائع  فـهل تلـزم الـصمت
اآلن ? أمـا اجلـمعـيـة الـعثـمـانـية فـإنـها
تعلل النفس باألمل بأن دعوتها إلى
اليـة واألدبية ساعـدة ا اإلنصـاف وا
ال تــــذهب سُـــدى . وإذا عــــضَّـــدنـــا
أولــــئك الــــذين يــــعـــرفــــون األتـــراك
والــعــرب أو فـــريــقــاً مـــنــهم والــذين
يــعــلـمــون أن مــزايــا اإلنـكــلــيـزى أنه
عادل مـنصف وساعـدونا فى عمـلنا
الـشـاق  فال بـدَّ أن يـأتى يـوم يـعـتـبر
اإلنـكليزى فيـه أنَّهم أصدق أصدقاء

العثماني .
وأهم مسـاعدة نقدمهـا لتركيا فى
حـــالـــتــــهـــا احلـــاضـــرة هـى أن نـــبـــين
ونــدرس مـــشــاكــلـــهــا  ومــنــذ أذاع
أنـصار الـتـحالف الـبلـقـانى حكـايات
كــثـيــرة سـداهـا الــتـعــصب وحلُـمــتـهـا
الــغــايـات الــذاتــيــة عــرف اجلــمــهـور
اإلنـــكـــلــــيـــزى فـــعالً بـــأنـــبـــاء إقـــدام

العصابات البلغارية عَلَى إحراق الـقرى اليونانية وإحراق العصابـات السربية للقرى األلبانية
. ذلك مـا حـدث فـى مـكـدونـيـا فى عـهــد األتـراك  وأوهـمـوا الـشــعب اإلنـكـلـيـزى أن هـذه



¥∏∂

الفـظائع قد ارتكـبها التركى . إال أن
جـمـاعـة الـسـرب والـبـلـغـار واأللـبان
اشـتــركـوا فى حــروب وحـشـيــة قـبل
مــجـئ الــتــرك . وفــعـــلــوا أفــظع من
ذلك بــعـد (أن تــقــهــقــر الـتــركى إلى
آســيــا)  وثــبـت اآلن بــالــبــرهـان أن
األتــــراك لـم يــــوجـــدوا الــــقـالئل بل

أوقفوها قدر إمكانهم .
أمـا اآلن  فقـد مات من مات ومـا علـينا إالَّ أن نـصلى عن أنـفسهم ونـشفق عَـلَى األحياء
الذين يفضلون أن يحرقوا بـيوتهم ويهجروا قراهم عَلَى البقاء حتت حكم بلغاريا  ونفضل
ذابح . واتضح اآلن أنـنا قد حزنا ونـدمنا إذا استهـوانا قوم إلى العطف أن نسمع قـليالً عن ا
سـتقـبل . فمـا الذى تـنتـظره ـاضى وننـظـر إلى ا ـتوحـشـ ولو أنـهم نصـارى دعونـا ندفن ا ا
إنكلترا من تركيا ? أما من الوجهة السياسية  فنحن نرجو أن تبقى لتركيا والياتها اآلسيوية
. ومن الـوجـهـة اإلنـسانـيـة أنـها حتـسن مـعـاملـة الـعـرب وتنـصـفـهم وأنهـا حتـسن عالقـاتـها مع
الشـعوب اخلـاضعـة لهـا خصوصـاً فى عالقـاتهـا مع العـرب . وأما من الـوجهـة االقتـصادية
فنرجـو أنها تُنشىء الطـرق احلديدية وحتسن أرضـها وتنظم صناعـاتها ومن كل جهة نرى من
كنة فى عـيشة  مصـلحتها أن ال تـعطى روسيا سبيالً لـتتداخل فى أرمينـيا  ونود أن تصبح ا
ـالى عَلَـى قاعـدة مـتـينـة فال تـزعـجـها وال جـوار خلـيج الـعـجم  وأن يـصـلح حال تـركـيـا ا
تـضـطرهـا إلى اإلفالس مـطـالبـتـها بـغـرامة تـلك الـغـرامة الـتى تـصر عـلـيهـا روسـيا والـتـحالف
الـبلـقـانى وأن ال يضـغط مـاليـاً عَلَى أصـحـاب األموال من أمـة تـعتـمد هـى نفـسهـا فى حـياتـها

عَلَى القروض األجنبية .
أما الـتـركى  فال ينـقصه الـذكاء والـنـشاط والـقوة . أعـطه ما يـلـزمه من السـلم وحكـومة
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جــــيـــــدة تـــــصـــــلح حـــــاله . ولـــــكن
الـــعـــثـــمـــانى احلـــالى لم يـــذق طـــعم
السـلم  فـهـو قد عـاش بـ حروب
متواصلة . حرب فى مقدونيا حلمل
الــقــوم عــلى الــســكـيــنــة وفى لــبــنـان
ومــقــاتـلــة ثــوار الــعـربــان ومــحــاربـة
األكـــــراد أعــــــداء األمن  وكــــــانت
احلـروب شــغــله الــشــاغل وأكــثــرهـا
نـاشـىء عن مــســاعى أنــصـار بــعض
ا سعت تركيا الدول األجنبية  بل 
دنـية األوربـية استـاءَ بعد قلـيالً إلى ا
األ األوربية لـذلك وأوجس خـيفة
ا تـطـاحنت وجـاهـر بـغضـبه  ولـطـا
مــصــالح دولــة ضــد أخــرى وشـعب
ضد شعب ضمن أمالك هذه الدولة
التاعسة كانت النتيجة ما تراه اآلن.
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* الصحيح = وزارات.
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عـــلم مُــراسـل الــطـــان فى بـــطــرســـبــرج أن
ـانيا عـلى مشروع االتفـاق قد  بـ روسيا وأ
اإلصالحـات فى أرميـنـيـا بعـد أن الحـظت فيه
ــانــيـا بــعض مالحــظــات  وسـيُــعــرض هـذا أ
ــشــروع عــلى الــدول الــعــظــمى لــلــتــصــديق ا
عـلـيه. وقـد كـانت فرنـسـا وإجنـلـتـرا علـى علم
ـانيـة الـروسيـة التى دارت فى ـفـاوضات األ با
انيا من قبل حليفتيها األستانة  وقد أبلـغت أ
الـتـغـيـيـر الـذى تُـريـد إدخـاله فى نـظـام أرمـيـنـيه

اجلديد .
وبعد أن تُصادق وزارت * الدولة العظمى
ـشروع يُرسل لـلباب الـعالى إلنفاذ على هذا ا

ما فيه من اإلصالحات .
وبعد كـتابـة ما تـقدم رأيـنا فى أنـباء األهرام
الــبـرقـيـة أن الـدولـة ال تـقــبل رقـابـة أوربـا عـلى

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ dÐu² √ ±≤ bŠ_«
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اإلصالح فى أرمــيـنـيـة  بل فى نــيـتـهـا أن حتل
سألة األرمنـية بطريقة ال أوربية وال روسية; ا
أى بـطـريقـة اجلـد العـثـمـانى فى اإلصالح جداً
يُــرضى أوربــا . وقــد صـرَّحـت جـريــدة طــنـ

بـقــلم رئــيس حتـريــرهـا حــسـ جــاهـد بك فى
ـسئـلـة األرمـنـية أن مـسـتـقبل أثـنـاء كالمه عن ا
الـسلـطـنة مـتـوقف على انـتـفاع جـمـعيـة االحتاد
والـــتـــرقى مـن جنـــاحــهـــا احلـــديـث بـــقـــيـــامـــهــا
ـــا وعـــدت احلـــكـــومــة بـــاإلصالح الـــذى طـــا
العثمانيـة بإجرائه . ويُسرنا أن نسمع مثل هذا

الكالم من رصيفتنا طن .
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فى الـبرقـيات التـى نشرنـاها أمس
إشـــارة إلى جتـــديــد الـــطـــلب بـــشــأن
إجـراء اإلصالح فـى أرمـيـنـيـا . وقـد
جـاء من األنـبـاء أن الـبـاب الـعـالى ال
يريد أن يتـقيد اليوم بـالذى كانت قد
أجـمعت علـيه كلـمة اللـجنة الـدولية
التى اجتمـعت فى العاصمـة للبحث

وضوع . فى هذا ا
ـــهــتـــمــ وكــانت روســـيــا أول ا

ـــســـائل أرمـــيـــنـــيــة فـى األنـــاضــول
الــشــرقــيــة . فـــأزالت الــوحــشــة من
األرمن  ونــصـبت نـفـســهـا لـلـدفـاع
عن حقـوقهم . األول ال رغـبةً مـنها
فـى إصالح األرمـن بل اســـــتـــــعــــداد
روســيـــا فى الــعــمـل وفى ذلك آخــر
فــــرصــــة لــــبـــــسط نــــفـــــوذهــــا عــــلى

األناضول.
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األزمــة الـعــثـمــانـيــة مـســتـحــكـمـة
حــلـقــاتـهــا . فـاضـطــر الـســلـطـان أن
يُــجـــامل الــســفـــراء . أوالً  لــيــأمن
عراقـيل مسألـة تراقيـة  وثانيـاً ليظل
لـه من تـــدخل ســبـــيل إلـى مــقـــاومــة
الــــنــــفــــوذ الــــروسى فـى الــــواليـــات

األناضولية الشرقية .
وذلك ســبــبـاً فى عــدم اعــتـراضه
عَـــــلَـى الــــــقـــــرار الــــــذى صــــــدر فى
ـوجــبه تــعــيـ األســتـانــة. وقــرروا 

مـفـتشـ لـلـمراقـبـة والتـنـظـيم . وقد
بـنوا هـذاعلى أنـقاض اقـتراح روسـيا
تـــعـــيــــ حـــاكم عــــام أوربى وكـــان
إحـــبــــاط هــــذا االقــــتــــراح بـــالــــرغم
انيا. ـــــــــــــــ به عائداً فضله إلى أ
وبـذلك نفسح أمام الـباب العالى
مجال األمل ـــــــــــــــــ عـاقبة تعي

ـسـيطـريـن فى األنـاضول ـفـتـشـ ا ا
ألن ذلك يـجــعل اإلدارة الـعـثــمـانـيـة
أوربـيــة . وفى ذلك مــا فـيه من مسّ
سيـادتها  كما أنه يكـون سبباً لتعدد
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هــــــذا االقــــــتــــــراح فى الــــــواليـــــات
األخرى .

فــجــاءت قــرارات رفض الــبـاب
الـعـالى قــبـول الـطـلـب وأن يـسـتـقل
هــو فـى إصالح األنـــاضــول . وأن
ــــــــــــــــ مـن األجـــــانب عَـــــلَى أن

يكونوا ــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الـعالى أعلن نـيته هذه إال
بـــعـــد أن جــرى بـــيـــنه وبـــيـــنــهـــا من
ـفـاوضـات اجلـاريـة عـلى الـسـكك ا
احلـديــديـة . ومـتى رضــيت روسـيـا
ادة ٦١ من طـالـبـة بـا بـالكـف عن ا

معاهدة برل .
ويرى بعضهم أن هذه الروايات
تُـــمـــثـل يـــومـــيـــاً فى كل الـــواليـــات
الــعـــثــمــانـــيــة . حــيـث نــرى بــعض
احملافل األجـنبية تتظـاهر أحياناً بشدّ
ـشــروعـات الـنــافـعــة حـتى إذا أزر ا

نالت تلك احملافل بعض االمتيازات سكتت عن تأييدها .
ولـكن هـذا ال يـنـطـبق إال عَـلَى الدول الـتى تُـبـطن لـنـا الـسوء وتـتـربص بـنـا الـدوائر . وفى
اعـتـقـادنا أن اإلصالح ال يـجب أن يُـنـفـذ بنـاءً عـلى سـعى أجـنـبى خصـوصـاً إذا كـان الـساعى
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سـيىء الـنيـة . بل يـجب أن يـنـفذ 
ـنـفـذ الوحـيـد الـبـاقى إلخراج ألنه ا
هـذا الـوطن الـعـثمـانى من الـضـائـقة

التى صار إليها .
ـادة الــواحــدة والــســتـون من فــا
ـسـألـة مـعـاهــدة بـرلـ هى أسـاس ا
األرمنـية . فإذا لم تتـمكن احلكومة
من إلغائـها  فلتـتقيد بـها وتسد فى
وجه روســـيــا وســـائــر الـــدول بــاب
ـسـألـة الـشـرقـيـة ـداخـلـة . وإال فـا ا
تــبـقى عَــلَى حـالــهـا  ونـحـن نـبـقى

معرض لنتائجا غير احملمودة .
ولـو أن احلـكـومـة عـمـدت إلى تـنـفـيـذ اإلصالحـات مـنـذ الـقـد  فـأحـيت مـوارد ثـروتـها
ا بقى ألوربا سبيل إلى التدخل وعلَّمت سـكانها وأمنت عناصرها وطوائفها عَـلَى مقدمتها 

فى شؤونها .
شاكل التى ال فعسى أن حتقق احلكومة هذا األمل  فتأمن من العثار وتستريح من هذه ا

كنها أن تضع حداً لها بغير قطع جرثومتها وإزالة األسباب التى كانت مقدمة لها .
إن الــعـاقل ال يُــنـكـر مــطـامع أوربــا في بالدنـا وفى كـل بالد أخـرى . ولـكـن تـنـفــيـذ تـلك

طامع يتوقف عَلَى تنظيم تلك البالد . ا
فـإذا زادت احلـكومـة مـوارد ثـروتـها وسـددت الـديـون التى ألوربـا عـلـيـها ال يـبـقى لـلدول
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وسـيـلـة لـلتـدخل بـحـجـة أمـوالـها .
دارس وأبلغناها وإذا نحن أنشأنـا ا
الــدرجــة الــوافــيــة ال يــبــقى مــجــال
ــــؤســـســـات الـــعـــلـــمـــيـــة الزديـــاد ا

األجنبية إلخ .
فــنـــحن قـــادرون عــلـى صــيـــانــة
اســتــقاللــنـا بــاإلصالح إذا شــئــنـا .
سئولـون عن ازدياد النفوذ ونـحن ا
األجـــــــنـــــــبـى فى الـــــــبـالد الـــــــتى ال

نصلحها.
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اإلصالحـــات مـــســألـــة روحـــيــة
لـبالدنا . وهى أنشـودة ورثناها عن

أجـدادنـا بـعــد أن سـأمـوا تـردادهـا 
فــعــلــيــنــا أال نــورثــهــا إلى أحــفــادنــا
(عــــيـــنــــاً) ألنَّـــنــــا نـــحــــاذر إذا طـــال
اســتـــمــرارهـــا أن تُــصم اآلذان دون

سماعها .
وقــــد أدركت احلــــكــــومــــة هــــذا
الــواجب  ولــنــا عَــلَى ذلك دالئل
جـــمَّــة. ومن تـــلك الـــدالئل ســعى
رحوم شـوكت باشا إلى استخدام ا
ـتـخـصـصـ األجـانب ـفــتـشـ وا ا
ــراكــز وفى الــواليــات لــوضع في ا

أساس اإلصالحات اإلدارية .
ى إلـيـنـا من أربـاب االخـتـصـاص  ومن الـثـقاة  أن وزارة فـلـمـا توفـى شوكـت باشـا  
قـدمات تـأكدنا أن سعـيد حـليم بـاشا ستـتحـدى شوكت بـاشا حتـدّياً تـاماً . وبنـاءً عَلَى هـذه ا

العزم عَلَى إجراء اإلصالحات كائن مبدئياً بصورة حقيقية .
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عـــــلـى أن الـــــنشء احلـــــاضـــــر 
حلــكـــمــة ال يُــدركـــهــا الـــعــقل يــرى
اســــتــــحــــالــــة إبــــراز تـــــلك الــــنــــيــــة

اإلصالحـــيـــة إلى حـــيـــز الـــعـــمل 
ونـــــحن نــــــرى أيـــــضـــــاً أنَّ فـــــكـــــرة
اإلصالح اإلدارى نـــــشـــــأت عَـــــلَى
عـهد أسالفـنا ولكـنهـا لم تُنـفذ حتى

اآلن.
ومع ذلك كله  فـإن آمالـنا هذه
ـرة قويـة جـداً . فإن الـباب الـعالى ا

انــــتـــقل من الـــقــــول إلى الـــعـــمل 
فـخــاطب حـكـومـة إنـكــلـتـرا بـطـلب

مـفـتـشـ إداري ومـدربـ عـسـكـريـ ــ للـچـانـدرمـة ــ لـيسـتـخـدمـهم فى مـنـاطق األنـاضول
احلديثة .

وكـانت نــتــيـجــة عـمــله أن إنــكـلــتــرا وعـدت بــإجـابــة طــلـبه  ولــكن مــسـألــة (الــتـفــتـيش
واإلصالحات) لم تتجاوز هذا احلد  فما هو سبب ذلك يا ترى ??

ـاذا يُـطـالب البـاب الـعالـى بإجـراء اإلصالحـات ويُـتهم بـالـتردد فـى إجرائـهـا  حتى إذا و
تـخصص من رجالها (إثـباتاً حلسن نيته) يبقى حاول مباشرتهـا وطلب من أوربا أن تمده با

طلبه عقيماً .
سك عن تـعلـيلـها  ـوضوع  ولـكنـنا فى الـوقت نفـسه  إنـنا نـشيـر إلى هذه الـنقـطة من ا

ا نحن مفيضون فى إيراده . ونرى أن من واجبات الباب العالى أن يقابلها 
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يــــجب أال نـــنـــسـى واجـــبـــنـــا فى
واليـات األنـاضـول الشـرقـية  وأال
تـذهــلـنــا عــنه مـســألــة اإلصالحـات
ـفــتـشــ مــهـمــا طـرأ واســتـجـالب ا
عــلى شــكــلــهــا الــرسـمـى  وسـواء
طــال أجل حتـقـيق ذيــنك األمـلـ أم

لم يطل .
فــــنــــحن الــــيـــوم أمــــام مــــســــألـــة
«األنــاضـول الـشـرقى»  وهى ذات
وجـــهـــ : أحـــدهـــمـــا  مـــطـــالب
ـؤلَّـفــة بـرئـاســة بـوغـوض الــلـجـنــة ا
نــوبــار بـاشــا. وثــانــيـهــمــا  مـوقف

الدول العظمى .
وقـد ذكــرت اجلــرائـد مــنـذ عــهـد
غــيــر بــعــيــد خــبــر تــألــيف جلــنــة فى
األسـتــانـة قــوامـهـا مــعـتــمـدو الـدول
السـيـاسيـون . فـأخذت تـعـمل عَلَى

إيـجاد حل مناسب لـلمسـألة . فيتـرتب عَلَى احلكومـة العثـمانية صـاحبة العالقـة األصلية فى
وضوع أن يكون لها بإزاء هذه اللجـنة نظر ومبدأ تبادر إلى حتقيقـهما بحزم وبعجلة كلية . ا
سـألـة األرمـنيـة قـد يؤول* إلى تولـد أمـور يـتذرع بـهـا بعـضـهم إلنـفاذ آرائه ألن تـأخـيـر حل ا

وخطته وفيها ما يُنافى منفعتنا الوطنية التى توجب بضع هذه الدملة قبل فوات الفرصة .

* الصحيح : يئول .
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قــد يـــتـــبــادر إلى األذهـــان أن مــا
سـتُجـريه فى األنـاضول ال فـائدةَ لـنا
مـنـه إذا لم يـؤدِ إلى رضى أصـحـاب
ـطـالب األرمـنـيـة من جـهـة  وإلى ا
ــعـــظــمـــة من جــهــة قــبـــول الــدول ا

ثانية.
فـجـوابنـا عَلَـى ذلك هو أن تـكرر
لــفظ اإلصالحــات وتــوالـى الــوعـد
بـهـا كـان حـتى اآلن مـجـرداً عن كل
نــتــيـجــة مــحــســوســة . فـكــان ذلك
مـصـدر مــا نـراه الـيـوم من اســتـقـبـال
مواعيـدنا ونـيتـنا اإلصالحـية بـالهزء
ـحـو بأعـمالـنا والريـبة . فـعـليـنا أن 
اضى  فـنـبرهن بـاحملسـوسات أثـر ا
عَـلَى رغـبتـنـا فى اإلصالح  وعَلَى

أننا قادرون عَلَى تنفيذه .
فـــأمـــا الـــدول الـــعـــظــمـى  فــإن
إجماع كلمتها ليس باألمر السهل

ما زالت منافـعها متـباينة مـتناقضة .
فهب كـان اإلصالح الـذى سنُـجريه

غير مرضٍ لها  فإن اختالف آرائها يحملها على االكتفاء به إذا كان جدّياً .
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فـلنهـيىء من اإلصالحات أقرب
األشكال إرضاءً للدول وللمطالب

بــإصالح األنـــاضــول من الـــوجــهــة
األســاســـيــة  ونــوكل تــنــفــيــذه إلى
مـتـخــصـصـ نـسـتــقل فى انـتـدابـهم
وانـتـخـابـهم  فـيـتـسـنى لـنا أن نـحلّ
سألة عَلَى أساس مبدئنا ونظرنا . ا
ونـأمن عـواقب مــسـألـة (األنـاضـول
ت ـسـألـة الـتى  الـشــرقى)  تـلك ا
ونـفذت من بقاء نـغمة اإلصالحات
وعــدم تـــنــفـــيـــذهــا . والـــتى يــؤدى
وها  ووقوفنا إزاءها بقاؤها عَلَى 
تفـرج  وتظاهرنـا باحلاجة موقف ا
إلى مـعـونـة اآلخريـن  إلى عواقب

وخيمة .
ألن دول أوربـا الـصـديـقـة مـهـمـا
يـكن مـن رغـبـتـهـا فى نــفـعـنـا  فـقـد
تـطـرأ عـلـيهـا دواعٍ سـيـاسـيـة حتـدوها
إلـى اإلمــــــســـــــاك عن إمـــــــدادنــــــا .
فـــلـــنــســـتــقـل نــحـن فى نـــقض هــذه
ــــــســــــألـــــة مـن أســـــاســــــهـــــا . ا هـ ا

(حس جاهد)
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نـــشـــرنـــا فى عـــدد أمس تـــعــريب
. وهى مـقال حس جـاهد فى طن
وإن طـويت عَـلى آراء حـسـنـة إال أنه
فقـد اعـتورتـهـا متـنـاقضـات وأحـكام
كن السكوت عليها . مضطربة ال 
ــوضـوع نُــوجـز وقــبل أن نُــعـلل ا

ا يأتى : مقالة طن 
أوالً ــ وجــود مـسـألــة األنـاضـول

الشرقية خطر يجب تالفيه .
ـيـسـور ثـانــيـاً ــ تـنـفـيـذ اإلصالح ا

سألة . يلغى ا
ثـــالــثــاً ــ إرضــاء األرمن والــدول

بدون تدخلهم .
رابعاً ــ االعتـماد عَلَى أنـفسنا فى

إجراء اإلصالح .
»  وهـى لـسـان صـرَّحـت «طـنـ
حـــال االحتـــاديـــ وبـــأنـــعـــلى زمـــام
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* معاهدة برل ١٨٧٨.
** الصحيح : إجراءها.

األحـــكــام بــأن مـــســألـــة األنــاضــول
الـشـرقـيـة وبـأن وجـودهـا خطـر عَـلَى
الـــدولــــة . وقـــالت إن وجـــود هـــذه
سألة هـو ترديد كلمة اإلصالحات ا

وعدم تنفيذها .
والصـحـيح أن مـسألـة األنـاضول
الـــشــرقــيـــة لــهــا ســـبب إدارى وهــذا
ــادة ٦١ الـــســبب اإلدارى . وهـــو ا

*. وهذا نصها : من معاهدة برل
ـادة ٦١ ــ يـتـعـهـد الـبـاب مـعالى ا
بــــــأن يــــــجـــــــرى اإلصالحـــــــات فى
الواليات الـتى سكانها من األرمن
إلصالحــات والــتــحـــســيــنــات الــتى
حتــتــاج إلــيــهــا أمــورهــا وأن يــتــعــهـد
بــتــأمــيــنــهم من تــعــدى الــچــراكــسـة

واألكـراد ويعـلن الـدول األجـنـبـية 
ــرة  بـاإلجــراءات الـتى ــرة بـعــد ا ا
اتــــخــــذهـــا لــــهـــذه الــــغــــايـــة . وهى

(تراقب) إجرائها ** ا هـ» .
ـــــــــادة تـــــــــســــــــــلح ــــــــــــــــــــ ا
األرمن. وإلــيــهــا اســتــنــدت الــدول
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األجـنـبيـة فى األسـتـانـة حـ عـقـدها
جلــــنــــتــــهــــا ووضــــعــــهــــا بــــروغــــرام

اإلصالحات لألناضول .
ـادة قــوة عـلـيـنـا عـدم نـفـاذ هـذه ا
ـــا فــــيـــهـــا من تـــنــــفـــيـــذ احلـــكــــومـــة
اإلصـالحــــات حـــــتى اآلن . وهــــذا
سـألة الشرقية يُبـنى على أن أساس ا
هو معـاهدة تخص اإلدارة وحدها.
فعلينا أن ندخل وحدنا لنقضى عَلَى

مسألة األناضول الشرقى نهائياً.
) تـصـرّح بــضـرورة نـقض (طـنــ
ـســألـة األنـاضـولـيــة الـشـرقـيـة  إذا ا
هى تقترح لنـقضها أمـوراً غير مؤدية
إلـى غــايــتــهــا وهـى تــرى أن تــنــفــيــذ
احلــكـومــة لـإلصالح وإن كــان غــيـر
مـنـطـبق كل االنـطـبـاق عَـلَى رغـائب
أوربا ومـطالب بوغـوض باشـا نوبار
يــحــمــلــهــا عَـلَـى الـرضـى . ويـقــطع

عليهما الطريق .
وحـجـتـهـا فى ذلك أن أوربـا غـير
سـهل اتــفـاقـهـا اآلن عَــلَى مـطـالــبـتـنـا
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بـصورة مؤثـرة  بتـنفيـذ العـهد الذى
أخذته علينا فى معاهدة برل .

وهذا الرأى ال يُثـمر النتـيجة التى
تــرى طـنـ أن ال غــنى عــنـهـا . ألنَّ
ـادة ٦١ من مـعـاهدة عدم تـقـيـدنـا بـا
برلـ تقيداً تاماً يـبقى للدول  كلها
أو بــعــضــهــا  حــجــة لــلــتــدخل فى
شــؤون أرمــيـــنــيــا  وإثـــارة مــســألــة

األناضول الشرقى .
فأمـا قـوله إنَّ اتفـاق كـلمـة الدول
غيـر ميـسور اآلن لـتناقـض مصـاحلها
فحجة واهية . ألن الدول آخذة فى
التفـاهم واالتفاق شـيئاً فشـيئاً . فإذا
استفدنا اليوم من اختالفها فال نأمن
اتــفـــاقـــهــا غـــداً . وقـــد أثــبـــتت لـــنــا
الــتــجـارب األخــيــرة أن اخلالف بـ

الـدول ال يــصـلح ألن يـكـون قـاعـدة
لسياستنا .

وجــمــلــة الـــقــول إنــنــا من رأى
سألـة األناضوليـة الشرقـية من الوجود. ولـكننـا نخالفـها فى الطرق طـن فى وجوب محـو ا

التى توصلنا إلى تلك الغاية .
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إن اعـــتـــمــــادنـــا عَـــلَى أنــــفـــســـنـــا
ضـــــرورى . ولـــــكن هـل نـــــحن فى
غنى عن أوربا لتنفيذ اإلصالحات?
اجلـــواب ال . والـــبـــرهـــان هـــو قــول
) إنه يـــجـب أن نـــعـــهـــد إلى (طــــنـــ
ـتــخـصــصـ األجـانب بــتـنـفــيـذ مـا ا

نقرره من اإلصالحات .
نع تدخل تخصص األجنبى يجب استخدامه إلظهار حُسن نيتنا  ثم  فطن تعتقد أن ا

الدول .
ونحـن نرى ضـرورة اسـتخـدامه لالسـتفـادة من مـعارفه ألجل إصالح حـالـة البالد . ألن
ـا نـدعوه حـسـن نـية فـى قـاموس نـع الـتـدخل األجـنـبى . وال أثـرَ  هـذا هـو الـسـبب الـوحـيـد 

السياسة.
وبعـبارة صريـحة نقـول إن رصيفـتنا تـظن أن فى اإلمكـان إلغاء مـسألة األنـاضول الشـرقية

بالترقيع اإلدارى  ونحن نرى ذلك مستحيالً بغير التجديد أى باإلصالح الصحيح .
وإنه لـيعـزُّ عـلـيـنا كـمـا يـعـز عَـلَى كل الـعثـمـانـيـ أن تصـيـر إدارة األنـاضـول الـشرقى حتت

راقبة األجنبية . ا
راقبـة حتت إدارتنا بدون أن يـكون لها شكل ولـكن كان واليزال فى إمكـاننا إيجـاد تلك ا
راقبة الرسمى . وهكذا نـصلح البالد  وندفن مسألة األنـاضول الشرقى  ويكون لنا من ا

الدول أنصار عَلَى إحباط دسائس السياسة الدولية اخلاصة الطامحة إلى آسيا الصغرى.
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بقلم : بيرچ ترزيان
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بقلم : د. محمد رفعت اإلمام
أنباء عثمانية

بدون عنوان

سئلة الشرقية شؤون عثمانية : جمعية ا

حفلة خيرية

األرمن الكاثوليك

بدون عنوان

بدون عنوان

البطريركية األرمنية

أخبار عثمانية «بطريرك األرمن الكاثوليك»

أخبار عثمانية «بطريرك األرمن الكاثوليك»

أمالك األرمن فى األناضول
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مصر الفتاة  االثن ٢١ فبراير ١٩١٠

قتبس  ٩ مارس ١٩١٠ ا

احملروسة  ٢٢ مارس ١٩١٠

احملروسة  ٣١ مارس ١٩١٠

احملروسة ١ أبريل ١٩١٠

األهرام  األربعاء ١٣ أبريل ١٩١٠

األهرام  األربعاء ١٣ أبريل ١٩١٠

احملروسة  األربعاء ١٣ أبريل ١٩١٠

احملروسة  األربعاء ١٣ أبريل ١٩١٠

احملروسة  األربعاء ١٣ أبريل ١٩١٠

احملروسة  السبت ١٦ أبريل ١٩١٠
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بدون عنوان

احلالة فى بتليس

بطريرك األرمن

ب األكراد واألرمن

شكاوى األرمن

بدون عنوان

بريد األستانة

مطالب األرمن اإلصالحية

بدون عنوان

بدون عنوان

سيادة األتراك

بدون عنوان

بدون عنوان
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٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٢

٣٣

٣٨

٣٩
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قتبس  االثن ٢ مايو ١٩١٠ ا

احملروسة  االثن ٣ مايو ١٩١٠

احملروسة  األربعاء ٢٥ مايو ١٩١٠

احملروسة  السبت ٢٨ مايو ١٩١٠

احملروسة  الثالثاء ٢١ يونية ١٩١٠

قتبس  اجلمعة ١ يولية ١٩١٠ ا

احملروسة  األربعاء ٦ يولية ١٩١٠

مرآة الغرب  ١٤ أغسطس ١٩١٠

قتبس  ٢٢ أغسطس ١٩١٠ ا

قتبس  ٢٢ أغسطس ١٩١٠ ا

احملروسة  اجلمعة ٢٦ أغسطس ١٩١٠

احملروسة  السبت ١ أكتوبر ١٩١٠

جادة الرشاد  األربعاء ٥ أكتوبر ١٩١٠
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إقفال مدارس األرمن

لية جمعية األرمن ا

الشؤون العثمانية

الشؤون العثمانية

الشؤون العثمانية

أخبار البريد

الشؤون العثمانية

مستقبل الدولة العلية

تعانق األرمن واألتراك

حوادث داخلية

تنوع العناصر

راسلنا األستانة العلية فى غرة فبراير 

األستانة العلية
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احملروسة  األربعاء ٧ ديسمبر ١٩١٠

احملروسة  األربعاء ٧ ديسمبر ١٩١٠

األهرام  االثن ١٦ يناير ١٩١١

األهرام  اجلمعة ٢٦ يناير ١٩١١

األهرام  االثن ٨ مايو ١٩١١

األهرام  الثالثاء ٢٠ يونية ١٩١١

األهرام  األربعاء ٢١ يونية ١٩١١

اإلقبال  االثن ٢٤ يولية ١٩١١

األهرام  اخلميس ١٠ أغسطس ١٩١١

قتبس  األحد ١٤ يناير ١٩١٢ ا

جادة الرشاد  اجلمعة ٢٦ يناير ١٩١٢

األهرام  اخلميس ٨ فبراير ١٩١٢

األهرام  الثالثاء ١٣ فبراير ١٩١٢
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األستانة العلية

ال دولة أوربية تُحبنا

االضطرابات فى تركيا

أهم األخبار البرقية

تصريحات نورادنچيان أفندى

عادوا إلى أرمينيا والعود أنكد

إغالق الكنائس

األكراد يذبحون األرمن

األستانة العلية

استعفاء بطريرك األرمن

األرمن واألكراد فى سلطنة آل عثمان

سيحى فى احلرب التعصب ا

هاجرة عن األستانة ا

٧١

٧٣

٧٥

٧٨

٧٩

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٩١

٩٢

٩٨

١٠٢
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األهرام  اخلميس ١٥ فبراير ١٩١٢

القرن العشرين  السبت ٢٧ أبريل ١٩١٢

مرآة الغرب  اجلمعة ٢٦ يولية ١٩١٢

مرآة الغرب  ١٩ أغسطس ١٩١٢

قتبس  ٧ سبتمبر ١٩١٢ ا

مرآة الغرب  ٩ سبتمبر ١٩١٢

مرآة الغرب  ٩ سبتمبر ١٩١٢

مرآة الغرب  ١١ سبتمبر ١٩١٢

األهرام  الثالثاء ١٧ سبتمبر ١٩١٢

مرآة الغرب  األربعاء ١٨ سبتمبر ١٩١٢

األهرام  االثن ٢٣ سبتمبر ١٩١٢

األفكار  ٨ نوفمبر ١٩١٢

مرآة الغرب  ١١ نوفمبر ١٩١٢
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مائتا أرمنى

روسيا تستعد لدخول أرمينيا

روسية وأرمينية

سيحى التعصب اإلسالمى والتعصب ا

مسألة األرمن

تعصب األتراك

اإلصالح فى األناضول

األستانة العلية مسألة األرمن

حركة األرمن

مطامع روسيا فى األناضول

ماذا تقول الصحف األفرنكية

الواليات األرمنية ومشروع اإلصالح اجلديد

الروسيا وأرمينيا
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قتبس  االثن ٢٥ نوفمبر ١٩١٢ ا

مرآة الغرب األربعاء ٢٧ نوفمبر ١٩١٢

قتبس  االثن ٩ ديسمبر ١٩١٢ ا

األفكار  الثالثاء ١٠ ديسمبر ١٩١٢

احملروسة  اجلمعة ٣ يناير ١٩١٣

الرقيب  ٤ يناير ١٩١٢

احملروسة  األحد ٥ يناير ١٩١٣

األهرام  الثالثاء ٧ يناير ١٩١٣

احملروسة  الثالثاء ٧ يناير ١٩١٣

احملروسة  األربعاء ٨ يناير ١٩١٣

الرقيب  اجلمعة ١٠ يناير ١٩١٣

األهرام  السبت ١١ يناير ١٩١٣

احملروسة  السبت ١١ يناير ١٩١٣
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هواء األستانة وهواء أوربا ــ مسألة األرمن

مسألة األرمن

كلمة إخالص حول اإلصالح

مسألة األرمن

انيا واألناضول أ

إصالح اليحة اإلصالح : االتفاق أول اإلصالح

جناح السياسة االحتادية

سألة األرمنية  حالة األرمن ومطالبهم ا

األرمن فى بتليس

قبل سقوط أدرنه

أنور

ؤقت لإلدارة العمومية للواليات (١) القانون ا

ؤقت لإلدارة العمومية للواليات (٢) القانون ا

١٣٧
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األهرام  االثن ١٣ يناير ١٩١٣

احملروسة  السبت ١٨ يناير ١٩١٣

الرأى العام  االثن ٢٠ يناير ١٩١٣

األهرام  األربعاء ٢٢ يناير ١٩١٣

األهرام  السبت ١٥ مارس ١٩١٣

الرأى العام  االثن ١٧ مارس ١٩١٣

احملروسة  األربعاء ١٩ مارس ١٩١٣

األهرام  األربعاء ٢١ مارس ١٩١٣

األهرام  األحد ٢٤ مارس ١٩١٣

األهرام  اجلمعة ٢٨ مارس ١٩١٣

الرقيب  األحد ٣٠ مارس ١٩١٣

الرأى العام  السبت ٥ أبريل ١٩١٣

الرأى العام  اخلميس ١٠ أبريل ١٩١٣



µ±±

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

ؤقت لإلدارة العمومية للواليات (٣) القانون ا

ؤقت لإلدارة العمومية للواليات (٤) القانون ا

ؤقت لإلدارة العمومية للواليات (٥) القانون ا

ؤقت لإلدارة العمومية للواليات (٦) القانون ا

ؤقت لإلدارة العمومية للواليات (٧) القانون ا

مطامع روسيا

ؤقت لإلدارة العمومية للواليات (٨) القانون ا

موقف الدولة العلية

سألة األرمنية) أنباء الشرق األدنى (ا

ال تكذبوا على الله والناس

لك قانون إدارة ا

مطالب األرمن

الصدر األعظم واإلصالح

٢٠٠

٢٠٦

٢١١

٢١٨

٢٢٣

٢٢٩

٢٣٤

٢٤١

٢٤٣

٢٤٩

٢٥٤

٢٦٥

٢٦٧

الرأى العام  اجلمعة ١١ أبريل ١٩١٣

الرأى العام  السبت ١٢ أبريل ١٩١٣

الرأى العام  الثالثاء ١٥ أبريل ١٩١٣

الرأى العام  اخلميس ١٧ أبريل ١٩١٣

الرأى العام  اجلمعة ١٨ أبريل ١٩١٣

أبابيل  االثن ٢١ أبريل ١٩١٣

الرأى العام  الثالثاء ٢٢ أبريل ١٩١٣

احملروسة  اخلميس ١ مايو ١٩١٣

احملروسة  اجلمعة ٢ مايو ١٩١٣

أبابيل  االثن ٥ مايو ١٩١٣

اإلصالح  السبت ١٠ مايو ١٩١٣

اإلصالح  السبت ١٠ مايو ١٩١٣

اإلصالح  االثن ١٢ مايو ١٩١٣
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µ±≤

٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

تقسيم آسيا الصغرى

انيا واألناضول أ

طالب األرمنية ا

شؤون وأحوال

حرج احلالة فى أرمينيا 

صلح وال تكموها  افتحوا أفواه ا

القالقل

متى يتم اإلصالح

أنباء الشرق األدنى

شكاوى األرمن

مستقبل البالد العثمانية

سألة األرمنية ا

اخلطة اإلصالحية

٢٧٣

٢٧٥

٢٧٨

٢٨١

٢٨٤

٢٨٧

٢٩٧

٢٩٨

٣٠٤

٣٠٨

٣١٠

٣٢١

٣٢٢

أبابيل  اخلميس ١٥ مايو ١٩١٣

األهرام  اخلميس ١٥ مايو ١٩١٣

اإلصالح  اجلمعة ١٦ مايو ١٩١٣

األهرام  االثن ١٩ مايو ١٩١٣

اإلصالح  اخلميس ٢٢ مايو ١٩١٣

اإلصالح  اخلميس ٢٢ مايو ١٩١٣

احملروسة  السبت ٢٤ مايو ١٩١٣

اإلصالح  االثن ٢٦ مايو ١٩١٣

احملروسة  الثالثاء ٢٧ مايو ١٩١٣

احملروسة  اخلميس ٢٩ مايو ١٩١٣

قتطف  األحد ١ يونية ١٩١٣ ا

احملروسة  الثالثاء ٣ يونية ١٩١٣

احملروسة  األربعاء ٤ يونية ١٩١٣
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١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

اإلصالحات فى أرمينيا

شكلة األرمنية الالمركزية اإلدارية وا

األستانة

تقرير البطريك األرمنى

اجتماع األرمن : خطاب األڤوكاتو أصادوريان

األرمن وتركيا

األستانة العلية ألديب فاضل

اإلصالحات فى أرمينيا

تطبيق قانون الواليات اجلديد

مسائل األرمن

مطالب األرمن ووفدهم فى أوربا

فتشون العموميون واإلصالحات ا

األرمن

٣٢٣

٣٢٤

٣٢٩

٣٣٠

٣٣١

٣٤٢

٣٤٩

٣٥٢

٣٥٣

٣٥٩

٣٦٠

٣٦٢

٣٦٨

األهرام  اجلمعة ٦ يونية ١٩١٣

اإلصالح  االثن ٩ يونية ١٩١٣

اإلصالح  االثن ٩ يونية ١٩١٣

اإلصالح  االثن ٩ يونية ١٩١٣

األهرام  الثالثاء ١٠ يونية ١٩١٣

احملروسة  الثالثاء ١٠ يونية ١٩١٣

األهرام  األربعاء ١١ يونية ١٩١٣

األهرام  األربعاء ١١ يونية ١٩١٣

الرأى العام  اجلمعة ١٣ يونية ١٩١٣

احملروسة  األحد ١٥ يونية ١٩١٣

األهرام  االثن ١٦ يونية ١٩١٣

الرأى العام  االثن ١٦ يونية ١٩١٣

احملروسة  اخلميس ١٩ يونية ١٩١٣
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µ±¥

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

نظرة فى مستقبل الدولة العلية

سألة األرمنية ا

مطالب األرمن

سألة األرمنية ا

اذا نحن كذلك?

سألة األرمنية ا

هاڤاس

بطريرك األرمن

اجتماع األرمن

مستقبل تركيا

اجتماع األرمن

مطالب األرمن

سألة األرمنية ا

٣٦٩

٣٧٢

٣٧٣

٣٧٥

٣٧٦

٣٨٢

٣٨٣

٣٨٤

٣٨٥

٣٨٧

٣٩٤

٣٩٥

٤٠٢

اإلصالح  السبت ٢١ يونية ١٩١٣

احملروسة  الثالثاء ٢٤ يونية ١٩١٣

اإلصالح  األربعاء ٢٥ يونية ١٩١٣

احملروسة  اخلميس ٢٦ يوينية ١٩١٣

اإلصالح  السبت ٢٨ يونية ١٩١٣

احملروسة  الثالثاء ١ يولية ١٩١٣

األهالى  اخلميس ٣ يولية ١٩١٣

األهرام  اخلميس ٣ يولية ١٩١٣

احملروسة  السبت ٥ يولية ١٩١٣

احملروسة  األحد ٦ يولية ١٩١٣

األهالى  الثالثاء ٨ يولية ١٩١٣

األهرام  الثالثاء ٨ يولية ١٩١٣

احملروس  الثالثاء ٨ يولية ١٩١٣

Èu‡‡²;«W×HB « Â



µ±µ

١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

اجتماع األرمن فى اإلسكندرية

اإلصالحات

تصريحات طلعت بك

شكاوى األرمن

اإلصالحات فى تركيا

الواليات األناضولية

اإلصالحات العثمانية والسيطرة األوربية

مسألة اإلصالحات والبروغرام الذى وضعته احلكومة

بدون عنوان

بدون عنوان

بريطانيا العظمى وتركيا

اإلصالحات فى األناضول

الفظائع التركية

٤٠٣

٤٠٩

٤١١

٤١٩

٤٢٠

٤٢٣

٤٢٤

٤٢٥

٤٣٢

٤٣٣

٤٣٤

٤٣٧

٤٤٢

األهرام  األربعاء ٩ يولية ١٩١٣

األهرام  اخلميس ١٠ يولية ١٩١٣

األهرام  السبت ١٢ يولية ١٩١٣

األهرام  السبت ١٢ يولية ١٩١٣

احملروسة  السبت ١٢ يولية ١٩١٣

األهرام  اخلميس ١٧ يولية ١٩١٣

مرآة الغرب  السبت ١٩ يولية ١٩١٣

الرأى العام  االثن ٢٨ يولية ١٩١٣

األهرام  السبت ٢ أغسطس ١٩١٣

األهرام  األحد ٣ أغسطس ١٩١٣

مرآة الغرب  السبت ٩ أغسطس ١٩١٣

احملروسة  األحد ١٠ أغسطس ١٩١٣

مرآة الغرب  األربعاء ١٣ أغسطس ١٩١٣
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١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

اإلصالح فى أرمينيا

سألة األرمنية ا

اإلصالح فى أرمينيا وبالد العرب

حركة األرمن

اإلصالحات فى أرمينيا

الدول والباب العالى

األناضول الشرقية

انيا لإلصالحات اإلصالحات األرمنية : عرقلة روسيا وأ

اجلمعية العثمانية فى لندن

سألة األرمنية ا

اإلصالح فى أرمينيا وفى بالد العرب

بيان اجلمعية العثمانية فى لندن

مسألة أرمينية عودتها إلى بساط البحث

٤٤٥

٤٤٦

٤٤٨

٤٤٩

٤٥٠

٤٥٢

٤٥٥

٤٥٨

٤٦٧

٤٧٨

٤٨١

٤٨٣

٤٨٨

األهرام  الثالثاء ١٦ أغسطس ١٩١٣

األهالى  الثالثاء ١٩ أغسطس ١٩١٣

مرآة الغرب األربعاء ٢٠ أغسطس ١٩١٣

األهرام  اجلمعة ٢٢ أغسطس ١٩١٣

مرآة الغرب  اخلميس ٢٧ أغسطس ١٩١٣

مرآة الغرب  اجلمعة ٢٨ أغسطس ١٩١٣

األهرام  اجلمعة ٥ سبتمبر ١٩١٣

األهرام  االثن ١٥ سبتمبر ١٩١٣

األهرام  الثالثاء ١٦ سبتمبر ١٩١٣

األهرام  االثن ٢٢ سبتمبر ١٩١٣

اإلصالح  اخلميس ٢٥ سبتمبر ١٩١٣

اإلصالح  السبت ٢٧ سبتمبر ١٩١٣

احملروسة  األحد ١٢ أكتوبر ١٩١٣
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١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٥٨

١٥٩

اإلصالح فى أرمينيا وفى سوريا

مقالة طن بشأن اإلصالحات

ب التجديد والترقيع حول مقالة طن

٤٩٠

٤٩٥

٥٠٠

اإلصالح  اجلمعة ١٧ أكتوبر ١٩١٣

اإلصالح  اجلمعة ١٧ أكتوبر ١٩١٣

اإلصالح  السبت ١٨ أكتوبر ١٩١٣
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