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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *
ونختتم هذا التقد بنبذة عن الناشر .

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

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

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

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

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

تُحقق أهداف اجلمعية .
بيرچ ترزيان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـعادلـة اآلتـية : اضـطر أرمن سـاسون األوربيـ الثالث  أعـلن هـؤالء نتـائج التـحـقيق فى ا
ثالً فى عمليات سلَّح دفاعاً عن ذاتهم  ولكن رد الفعل العثمانى الرسمى  إلى العصيان ا

القتل والتخريب اجلماعية يُعد عمالً يستحق التأنيب .
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ورغم هذا  لم تتـوقف االنتـهاكات والـتجاوزات ضـد األرمن فى األناضـول الشرقى 
ـثلى الـثـالـوث بـريطـانـيـا وفـرنسـا وروسـيـا إلى تـقد مـذكـرة مـشـتركـة يـوم ١١ مـايو ـا دعـا 
ـطالب الـواردة فيـها تعـي مـفتش عـام للـواليات األرمـنية ١٨٩٥ إلى الـباب الـعالى تـشمل ا
الــست ووضع ضـمـانــات الخـتـيــار والتـهـا لـتــنـفـيــذ اإلصالحـات فـيــهـا وإنـشـاء جلــنـة دائـمـة
ذابح إلى ـراقبـة التـنفـيذ وإعـادة األرمن العـثمـانيـ الهـارب من ديـارهم بسـبب ا بـاألستـانة 

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

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

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

بـ«اإلصالحات األرمنية» .
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ويُمكن إبراز محتوى مرسوم اإلصالحات األرمنية فى النقاط اآلتية :
تصرفيات ١ ــ يتقلَّد وال عثماني حكم الـواليات األرمنية ويُساعده مسيحى  وكذا  ا

والقائمقامات والنواحى .
ـسيـحـيـ حسب ـسلـمـ وا ٢ ــ يـتـشكَّـل اجلهـاز الـبـيروقـراطى لـلـواليات األرمـنـيـة من ا

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

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

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

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

ــذابح بــحــوالى «١٠٠» ألف قــتـيل  ــصــادر عـدد ضــحــايـا ا أواخــر عــام ١٨٩٥  تُــقـدر ا
وتشريد أكثر من نصف مليون أرمنى . ورغم هذا  جن أرمن ڤان وزيتون فى جتييش قواهم
والـصمـود فى مقـاومـة القـوات العـثـمانـيـة والدفـاع عن أنفـسـهم بفـضل تـخطـيط التـنـظيـمات
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األرمنية الثورية السرية والعلنية وقيادة بعض الزعماء الشعبي .
واجهات ب النظام العثـمانى واألرمن  أخذ الدبلوماسيون األوربيون وأثناء كل هـذه ا
يـحـتـجــون  ولـكن  سُـدى . وقـبـضـت احلـكـومـة الـعــثـمـانـيـة عــلى الـقـيـادات الــهـنـشـاكـيـة
وأودعـتهم غـيابـات السـجون . وبـذا  ظل الطاشـناق هـو التـنظـيم الثـورى األرمنى الـوحيد
النـشط فى تـبنى حل الـقـضيـة األرمـنيـة . ورغم أن األوضـاع كادت أن تـلتـئم فى األنـاضول
الـشـرقى عـشـيـة مـنـتـصف عـام ١٨٩٦  فـثـمـة عاصـفـة دمـويـة شـهـدتـهـا األسـتـانة فـى أواخر
أغسطس سنتذاك إثر األعمال التى اقترفها الطاشناقيون ; ففى يوم األربعاء ٢٦ أغسطس
تـفجـرات البـنك الـعثـمانى فى حى جـاالتا احـتل «٢٦» أرمـنيـاً طاشـناقـياً عـثـمانـياً مـسلَّـحـ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أهم وأقوى وأجرأ صحافة ناقدة للعثمانية على امتداد العا العربى واإلسالمى .
ؤيد» فـقد كان تركيـزها على تبرئة وحتى الصـحف التى انتقدت األرمن وعـلى رأسها «ا
الـســلـطـان عـبـد احلـمــيـد فـقط وإلـقـاء مـا جــرى من مـذابح إمـا عـلى عــواتق األرمن أنـفـسـهم
«البـادئون» أو األكراد وإمـا على عاتق اإلدارة احملـلية فى الـواليات األرمنـية العـثمانـية الست

ذابح  باألناضول الشرقى . ورغم استماتة هذه الصحف فى نفى مسئولية السلطان عن ا
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ذابح  بـل اعترفت بها وأقرتـها . كما أن هذه الصحف فإنها لم تتـمكن أبدأ من نفى هذه ا
ـؤازرة البـريـطـانـيـة لألرمن «حـجة» النـتـقـاد الـسـياسـة الـبـريـطـانيـة  وحتـمـيـلـها قـد اتـخـذت ا
ذابح التى تعرَّض لها األرمن  وانتقاد األخيرين الذين استعاضوا بلندن للضغط مسئولية ا
ذابح ضد األرمن. على األستانة لتنفـيذ اإلصالحات التى أقرتها معاهدات دولية وإيقاف ا
وهـنـا أيــضـاً  رغم الـهــجـوم احلـاد جـداً عـلـى الـسـيـاســة الـبـريـطـانــيـة  وكـذا األرمن  فـإن

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

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

مضمار التوثيق والتدقيق والتحقيق .
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نـقـلت إلـيـنـا الـرسـائل الـبـرقـيـة خـبـر اخلـصـام
الــــذى وقع بـــ األتـــراك واألرمـن فى مـــديـــنـــة
يــوزغــات بــواليــة أنــقــرة . وقــد روت جــريــدة
الـتــيـمس عن مـكــاتـبـهـا فى األســتـانـة أن أخـبـار
ذلك اخلصـام مُبـالغ فيـها . وحـقيـقة اخلـبر : إن
ـديــنــة قـبـض عـلى بــعض من مـتــصــرف تـلـك ا
دينة األرمن بحجة أنهم ألصقوا على جدران ا

إعالنــات يــدعـون الــنــاس فــيـهــا إلى الــفــتــنـة 
فاجـتمع جماعة من األرمـن واعترضوا على ما
ـــتـــصـــرف  وســــألـــوه إطالق ســـبـــيل فــــعـــلهُ ا

ــا اتــهـمــهم به  إخــوانــهم قــائــلـ إنَّــهم بــراء 
ـتـصـرف لـذلك  وسـجن بـعـضـاً من فـاغـتـاظ ا

اجملتمـع  وأمـر اجلند بـتفـريق شمل الـباق 
فأفضى ذلك إلى خصام ب الفريق  وجُرح
كــثـيـر من األرمـن بـالـعــصى  ولـكن لـم يُـطـلق
أحـد من الفـريقـ النـار . وقد قيـل إنَّ اثن من
األرمن تـوفيا على األثـر . على أنهُ لم يقع شئ
ُـكــاتب : وقـد من اخلــصــام بـعــد ذلك . قــال ا
ســاء األمــر جاللــة الــســلــطــان األعــظم  فالم

ـدينـة لـوماً شـديداً  رجـال احلكـومـة فى تلك ا
ـتـصـرف إلى األسـتـانـة الـعـلـية وأمـر أن يُـؤتى بـا
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يـخـفره اجلـنـد  وذلك لكى يُـسـأل عمـا فـعلهُ .
وأمـــا والى الــواليـــة  فــنُــقـل مــنــهـــا إلى واليــة

أخرى.
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دعـا جاللـة الـسـلـطـان األعـظم يـوم اجلـمـعـة
ـاضى غِــبــطـة الــسـيــد هــاروتـيــون واهـابــديـان ا
بطريرك األرمن فى القدس الشريف إلى سراى
يلدز العـامرة  فتشـرف باحلضور يصـحبه نيافة
السيـد سمـعان سفـاريا وحضـرة إبراهـيم أفندى
قـريكـ من بطـريـركيـة األرمن باألسـتانـة وقد
استقـبله عنـد وصوله إلى السـراى سعادة احلاج

على بك . وحـضر غـبطـته حفـلة الـسالملك 
ثم أرسل جاللـة السلـطان األعظم دولـتلو مـنير
بك وســعــادة حــاج عـــلى بك لــيُــبـــلَّــغــا غــبــطــة
الـبــطــريــرك رضــاء جاللــته عــنه وعــطــفه عــلـيه
بـالــنــيـشــان الـعــثـمــانى األول  فـتــقـلَّــد غـبــطـته
الــوســام ثـم دخل غــرفــة االســتــقــبــال  حــيث

ـثـول بـ يـدىّ احلضـرة الـشَّـاهـانـية  تشـرَّف بـا
وأظـهر مـا يكُـنه من خالص الـوالء والعـبودية 

ثم عاد يُردد آيات الشكر والدعاء .
وقد ذهب غـبطـته فى غد ذلك الـيوم  فزار
فــخــامـــة الــصــدر األعـــظم وصــاحـــبىّ الــدولــة
وزيرىّ الـعدلـية والبـوليس  وقد عـزم أن يعود

إلى القدس يوم اخلميس .
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وقـد شـاع حدوث مـشـاجرة بـ األرمن واألتراك
فى أنقرة فى هذا األثـناء  إال أنه قد ظهر أنها ليست
من األهميـة على قدر مـا رُوى عنهـا . وقد استُدعى
ــــابـــ الــــهــــمـــايــــونى* لــــهــــذا والى الــــواليــــة إلى ا
اخلصـوص وقد علمت أنه قد عُـزل من منصبه هذا
وولى مـكانه أمكن منه دراية وأغـزر حكمة . ونحن
نـنـصح األرمـن أن تـذكـر نـعـم الـدولـة الــعـلـيـة  وأن
يرضخوا إلى السَّـكينة  فال يفـيدهم هذا الطيش **
إال وبــــــاالً ومـــــا ذلك إال مـن وســـــاوس إبــــــلـــــيس

اإلنكليز.

اب الهمايونى = الباب العالى. * ا
ادة قصـود بالطيش هنا مـطالب األرمن بإجراء اإلصالحات فى الواليـات األرمنية الست حسب ا ** ا

«٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨ .
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أنـعم جاللة الـسلـطان األعـظم على بـطاركة
يالد عـند ـعتـادة فى عيـد ا األستـانة بـالصالت ا
الطـوائف الـشرقـيـة  فأعـطى لـبطـريـركيـة الروم

األرثــوذكس خــمــســة وســبــعــ ألـف غـرش 
وبـطـريــركـيــة األرمن األرثـوذكس أربــعـ ألف
غرش  وبـطريركـية األرمن الكـاثوليك خـمسة

وعشرين ألف غرش .
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اشـتــدت اجملــاعــة فى واليــة «أرضــروم» اشــتـداداً
هــائالً  كــاد يــدفع الــنــاس إلى الــقــنــوط  لـوال أن
يـتـدارك أمــرهم جاللـة الــسـلـطــان األعـظم لـشــفـقـتهِ
ـشـهورة . وقـد انـتـدبت احلـكـومة ـعـهـودة ورأفـتهِ ا ا
الـسـنـيـة أحـد كـبـار مـوظـفـيـهـا لـيـتـحـقَّق بـنـفـسه حـالـة
اجملــاعــة الـضــاربــة فى أكـنــاف تــلك الــواليـة . فــقـام
ـأمورية  وقال فى التـقرير الذى رفعه إلى بواجب ا
جانب الصدارة الـعظمى إن األغالل موجودة بكثرة

فى تـلك الواليـة  ولكـنهـا محـجوزة عـند الـتجار 
لـيبـيـعوهـا بـأغلى األثـمـان . وبنـاءً عـليه  صـدر أمر
الصـدارة اجلـليـلـة إلى والى أرضروم بـإجـبار الـتـجار

على مبيع أغاللهم باألسعار احلاضرة .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π¥  d¹UM¹ ±π  WFL'« ¨ ≤∞≤∞  œbŽ



≤¥

 öÝ«d

األستانة العلية
كاتبنا

Constantinople

حــدث حـادث جــديـد نُــلـخــصه لــكم عـلى
وجه االخـتـصـار  وهـو أنَّه فى صـبـاح الـسابع
اضى أُلقى والعـشرين من ديـسمـبر األفـرجنى ا

القبض عـلى بعض األرمن فى ( يزجات ) *
ا اتُهموا به من قـتل أحد احلرس وسيقوا نظـراً 
إلى الــســجن  فــهـــاج لــذلك األرمن هــيــاجــاً

عـظيـمـاً  وحـاولـوا تخـلـيـصـهم من األيدى 
فـــلم يــتـــمــكــنــوا مـن ذلك  فــزاد هــيـــجــانــهم
وجتــمــهــروا وهــجــمــوا عــلى الــســجن بــقــصـد
تخليص رفقائهم وإحراق بعض تلك األبنية
فـدفـعـهـم الـعـسـكـر بـالــرصـاص  فـقُـتل عـدداً
ـــا رأوا قــوة احلـــكــومـــة فــروا أمــام مـــنــهم  و
الـبــولـيس والــشُـرط  واحــتـصـنــوا فى احـدى

f¹—UÐ ¨ ≥ ’ ¨ ±∏π¥ d¹UM¹ ±π WFL'« ¨ ∏ œbŽ

الـكـنــائس  ولم تـزل احلــكـومــة تُـحـاول الــقـبض عـلــيـهم وهم فـى دفـاع  وقـد نُــشـر بـعض
إعالنات مُهيجة  وسأُفيدكم عما يتم فى هذا الشأن  .

* يزجات = يوزغات.
.
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ورد من أخـبـار إرزجنـان أنه قـد أُنـشـئت فـيـها
ست فـرق جــديــدة من الـفــرســان  وقـد أرسل
ـتـعلـقـة بإنـشاء قـائد األوردى* الرابع األوراق ا

تلك العساكر وتنظيمها إلى وزارة احلربية .
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* األوردى = الفرقة العسكرية.
.
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رفع الـفالحـون فـى والية بـتـلـيس الـعـرائض
تـباعـاً إلى فخـامة الـصدر األعـظم يشـكون فـيها

ــدائـــنــ الــذيـن يــقــرضـــونــهم األمــوال  من ا
وأنـهم يـأخـذون منـهـم رباً طـائـالً  وقد أفـضى
ذلـك إلى خــــراب بـــيــــوت كـــثـــيــــرين  مــــنـــهم
ـلكـونه . وقـد صدر فـأصـبحـوا ولـيس لهم مـا 
األمــر إلى رجـــال احلــكــومــة فـى تــلك الــواليــة
بــتــولى الــبــحث والــتــحــقــيق  فــظــهـر لــهم أن
الــفالحـ صــادقـون فى شــكـواهم  فـقــبـضـوا
دائن وسيُحاكمونهم قريباً . على بعض من ا
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وقــعت مـشــاجـرة أول أمس بــ الـيـونــانـيـ
واألرمـن فى األســتــانــة  وجُـرح كــثــيــرون من
الـفــريـقــ  وقــد قـبض رجــال الــشـرطــة عـلى

شاجرة . الذين كانوا السبب فى هذه ا
هـاجــر مـئــتـان وخـمــسـون عـائــلـة من أهـالى
أرضــروم ومــوش ومـالتــيــا وبــولـــو إلى قــضــاء
أُورفــــة فـــراراً مـن اجملــــاعـــة فـى بالدهـم  وقـــد
اهـتــمت احلـكـومــة بـتــوزيع اجلـرايـات* عـلــيـهم
البس أيــضـاً رفـقـاً يـومــيـاً وسـتُــوزَّع عـلـيــهم ا

بحالتهم .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π¥ d¹«d³  µ 5MŁù« ¨ ±¥∏∑ œbŽ

* اجلرايات = األغذية.
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اليـزال أهـالى أرضـروم يـشـكـون من اجملـاعة
فى بالدهم . وقـد سافرت اليـوم احدى السفن
قــاصـــدة أزمــيــد  وفــيـــهــا كــثــيـــر من احلــبــوب
وســتُـــرسل مـــنــهـــا إلى أرضـــروم لــتُـــوزَّع عــلى

أهاليها.

W½U²Ý_«

ذهـب غـبـطـة الـبــطـريـرك عـشـقــيـان بـطـريـرك
األرمن إلى القـصر السـلطانى لـلمثـول ب يدىّ
احلــضـرة الـشَّـاهـانــيـة  ورفع عـريـضــة ضـمَّـنـهـا
عـبـارات الشـكـر بـاألصـالـة عن نفـسه وبـالـنـيـابة
عن رعاياه جميـعاً على ما بذله جاللة السلطان
ـساعـدة لـطـائـفة األرمن عـونـة وا األعظم مـن ا

فى أثناء ظهور الهواء األصفر* باألستانة .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π¥ d¹«d³  π WFL'« ¨ ±¥π∞ œbŽ
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* الهواء األصفر = الكوليرا.
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دد يأتيها من ال تزال اجملـاعة فى أرضروم على حالهـا وا
كل جـانب  والسـيـما من دار الـسـعـادة . وقد وصـلـها من
إنـعـام اجلنـاب الـسلـطـانى ـ أيده الـلَّه ـ مـا طوَّق أعـنـاق أهلـها

باالمتنان وأطلق ألسنتهم بالدعاء .

©WOKF « W½U²Ý_«®

صـدر األمـر إلى دولـتـلـو والى أرضـروم اجلـديـد بـالـسـفر
إلى مـقـر وظـيـفـته  وقـد بـرحـنـا يـوم الـسـبت الـفائـت مُزوداً
ــسـاعـدة األهــالى هـنــاك  واتـخـاذ بــالـتـعــلـيـمــات الالزمـة 
الـتحوطـات والتدابـير التى من شـأنها أن تـدرأ عنهم ويالت

القحط وتُخفف مصائب اجملاعة .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π¥  d¹«d³  ±π  ¨¥∏¥∑ œbŽ
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عـلمت من أخـبـار األستـانة أنـهم سـينـظرون
ـسـيـحـيـة بـبالد الـدولـة ـدارس ا قـريــبـاً فى أمـر ا
الـــعـــلــــيـــة . وكـل يـــعـــلـم أن مـــعــــظم مـــدارس
األرثـوذكس واألرمن الــتى أُنـشـئت فى الـشـرق
بـعد اسـتيـالء العـثمـانيـ على الـقسـطنـطيـنيـة قد
أسـسـتــهـا الــطـوائف الـديــنـيــة بـرضـاء احلــكـومـة
وأوامر سلطانية . وتولَّى شأنها رجال من تلك
الـطــوائف  فــألَّـفــوا لـهــا جـمــعـيــات من نـخــبـة
قـومهم يقـومون عـلى إدارتها وتـدبير شـؤونها
ويــكـونــون مُـطــالـبـ لــدى احلـكــومـة بــكل أمـر
يـتــعــلَّق بـهــا . ويـظــهـر اآلن أن الــدولـة الــعـلــيـة
وجـدت الــنــظـام احلــاضـر مــشـوَّشــاً  فـرأت أن
ـدارس خـصـوصـيـة ال تُـبـدله بـسـواه  وجتـعل ا
عمومية ; أى أن يتولَّى إدارة كل مدرسة أستاذ
خـاص بــهـا بــدالً من اجلــمـعــيـة الــتى تــخـتــارهـا

الطائفة .
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نـشرت جـريـدة الـتان الـفـرنسـويـة عن رسـالة
من األسـتانـة أن الهيـاج فى أرميـنيـة اليزال على
حـاله  وأن احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة قـبـضت عـلى
كــاهـنــ واثـنـى عـشــر فالحـاً فى قــريـة بــجـانب
ة من سيـواس  وقد وجـدت معـهم بـنادق قـد
الـتى تُطـلق بـقدح الـصوان . قـال مُـكاتب الـتان
وقـد وزعت الـبـوستـة اإلنـكـلـيزيـة يـوم األربـعاء
ـاضـى جـريــدة تـركــيـة ثــوريـة تُــطـبع فى لــنـدن ا
واسمـهـا احلـريـة  فـأثر ذلـك تأثـيـراً عـظـيـماً فى
النفـوس . هذا ما روته جريـدة التان الفـرنسوية

ننشره على عالتهِ .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π¥ ”—U  ± fOL)« ¨ ±µ∞∑ œbŽ
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رفع جتـار مــرســ عـريــضــة إلى والى واليـة
ـديـنة أدنـة يطـلـبـون فيـهـا إنشـاء مـيـناء فى تـلك ا
قـــائــلـــ إن جتـــارة مــرســـ قـــد زادت فى هــذه
ـأمـول أنـهـا تـزيد األثـنـاء  واتـسع نـطـاقـها . وا
أكثر من ذلك على كـون السفن التى ترسو فيها
ال جتـــد لــهــا مــلــجــأ تــلـــجــأ إلــيه  وقــد رُفــعت

عريضتهم إلى الباب العالى لينظر فيها .
ذكـرت اجلرائـد األرمـنـيـة أن بطـريـركـيـة كوم
قبو وضـعت قوان جـديدة النتخـاب القسوس
فى الواليات الـعثمـانية  ومؤدَّى هـذه القوان

أن بطـريركية األستانة هى الـتى تختار القسوس
بــعــد اآلن . أمـــا الــذيـن ال يــرضــيـــهم ذلك من
رجال اإلكـليرس  فيتعـيَّن عليهم الذهاب إلى

األديرة .
يُـؤخـذ من األخـبـار الـواردة من أرضـروم أن
الـبـرد شـديـد قـارس فى تـلك الـواليـة  وأنه قد
ـواصالت بـ أرضـروم وطـرابـزون انـقـطـعت ا
وبعض اجلـهات األخرى مـن جراء ذلك . وقد

بـلغ علو الـثلج بـضع أذرع فى بـعض اجلهات 
وجــرف الــســيـل الــثــلــوج من أعــالى اجلــبــال 
ـسالك  ومات فأفـعم األودية وسد الـطرق وا

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π¥ ”—U  ±≤ 5MŁù« ¨ ±µ±∂ œbŽ
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سافرين من شدة البرد . كثير من ا
هـذا  واليـزال أهـالى أرضـروم يـهـجـرونـها
فـراراً من اجملـاعـة الـتى اشـتـدت فـيـهـا  ويـأتـون
أفــواجـاً إلى طــرابـزون  حـيـث يـبـســطـون كف
الـسـؤال . وقـد أحـسن إلـيـهم جـاللـة الـسـلـطان
األعـظم بخـمسـة وسبـع ألف غرش مـن جيبه
ال ـثل هذا الـقـدر من ا اخلاص  وجـاد أيضـاً 
عـلى سـكـان أرضـروم الذيـن هـجروا إلـى جـهة
أخرى من تلك الوالية . ثم قد تألَّفت جلنة فى
أرضـروم جلــمع أسـمـاء الــذين عـضـتــهم أنـيـاب
اجملـــاعـــة  فـــإذا عــــددهم ســـبـــعـــة آالف نـــفس
وستُوزع احلـكومـة اجلرايـات علـيهم عـمالً بأمر
جاللـة السلطـان األعظم . الزال جاللته مالذاً

للمعوَّزين وعوناً للفقراء واحملتاج .
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لـــقــد بُـــولغ كــثـــيـــراً فى عــدد األرمـن الــذين
جرحـوا فى حـادثـة يـوزجات  وتُـفـيـد األخـبار

الصـادقـة أن عـددهم ال يـتـجـاوز ٦٣ جـريـحاً 
كـلهم مـصـابـون بـجراح خـفـيـفـة ال تُنـبئ بـخـطر
عـلى احليـاة . أما عدد الـذين قُتـلوا  فـلم يُعلم
إلى اآلن  وقـد قُــتل وجُـرح جـمــلـة من رجـال
احلـفظ فى تلك احلـادثة نـفسـها الـتى كان سـببـها
إحـــضــارهم إلى احملـــكــمـــة رجالً أرمــنـــيــاً أُنــذر

قضائياً باحلضور ولم يفعل .
وبالرغم عن تـعدد احلوادث فى يوزجات 
ـرجح أن لـيس فى نــيـة احلـكــومـة اتـخـاذ فـمـن ا
وســــائل جـــديــــدة لـــهــــا مـــســـاس بــــالـــواليـــات
سـكـون مـنـها اآلسـيـوية* وعـلى اخلـصـوص ا
باألرمـنيـ . وعـليه  فـإذا الحظ السـر فيـليب
كـورى سفيـر إنكلـترا على الـباب العـالى إغفاله
عن إدخـــال اإلصـالحـــات الــــتى يـــتــــطـــلــــبـــهـــا
األرمــنــيــون وألجـــلــهــا يــنــزعـــون إلى الــهــيــاج

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π¥ ”—U  ±≤ 5MŁù« ¨ ≤≥± œbŽ

* الواليات اآلسيوية = تشمل الواليات األرمنية الست.
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واالضـطـراب  كمـا اعـتاد عـلـيه اإلنكـلـيز فى االحـتـجاج عـلى الـباب الـعـالى  فال نظن أن
لحوظات تقع موقع القبول لدى رجال الدولة  السيما وقد أظهرت الدولة الروسية هذه ا
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سـئلة األرمنيـة وإحجامها عن عدم اهتمـامها با
ـشاكل والـصعـوبات أمـامهم بـخصوص إثارة ا
وثوق بها أن صادر ا سئـلة . وعُلم من ا هذه ا
سـيو دى نيلـيدوڤ سفـير الروسيـة لدى الباب ا
الـعـالى  قــد تـقـابل قــبل سـفـره فـى ١٥ فـبـرايـر

اضى إلـى ڤيينا مع جاللـة السلطان األعظم  ا
وبــرهن جلاللــته عــلى عــدم مــيل الــروســيـا إلى
الـتعـرُّض لـلـدولـة الـعـلـيـة من اآلن فـصـاعداً فى
سـيـاسـتـهـا مع األرمـنـيـ  مـادامت الـدولـة فى
مـقابل ذلك ال تـفـعل مع البـلـغاريـ أمراً تـكون
عـاقبـته حتـريك الضـغـائن التى تـكـمنـهـا الروسـيا

لهؤالء .
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مــازالـت اجملــاعـــة ضــاربـــة أطـــنــابـــهـــا فى واليــة
ا رحبت فى وجوه أرضروم  حتى ضاقت الدنيا 
األهل . وقد فـرَّ كثيرون إلى والية طرابزون هرباً
دقع  والتماسـاً للتعيش ؤلم والفقـر ا من اجلوع ا
ـا يتنـاثر من الـطعام عـلى موائـد ذوى الثروة وأهل
ـكارم السلطانية تلك الوالية اليسار . وقد عَّمت ا
مراراً رأفـةً بأهلها وشفـقةً عليهم  حتى أن اجلاللة
الـشَّـاهانـية ـ حـرسـها الـلَّه ـ قـد أمرت فى هـذه األيام

بإرسال ١٧٠٠ جنيه مجيدى من اخلزينة اخلاصة 
لتُوزَّع على األهـل هناك . وهى نعمة جلاللة ولى

النعم الزمة الذكر ومرحمة واجبة الشكر.
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جــاء من أخــبــار أرضــروم أن الــلــجــنـة الــتى
تـألَّـفت لـتُـوزيع الـصـدقـات عـلى الـفـقـراء الذين
عضتـهم أنياب اجملـاعة  قد وزعت عـلى سبعة
آالف مــنــهـم دقــيــقــاً يـــكــفــيــهـم مــدة شــهــر من
الزمـان وسـتُـرسل ثالثـة آالف كـيـلـة إلى جـهة
بـارسـتـلر مـن أعـمـال تلـك الـواليـة لتُـوزَّع عـلى

الفقراء فيها .
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أصدر غبـطتـلو بطـريرك األرمن مـنشوراً إلى أسـاقفة
الــطــائــفـة  يــذكــر لـهـم فـيه إحــســان جاللــة الـســلــطـان
األعظم وأيـاديه البيضاء على األمـة األرمنية التى يجب
نة واإلخالص. عليها أن تُقابل التعطفات الشَّاهانية با
وغـبــطـته يــدعـو حــضـرات األسـاقــفـة إلى تــذكـيــر أبـنـاء
الـطـائــفـة األرمـنـيـة بـفــروضـهم نـحـو الــذات الـشـاهـانـيـة
والـسُّدة الـسلطـانيـة  فنحن نُـثنى عـلى غبطـة البـطريرك
ثبت لصدق أجل الثناء على مـا أتاه من العمل اجللـيل ا

تابعيته وإخالصه فى والء دولتنا العلية ـ أيدها اللَّه .
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ألـقى بــطـريق األرمن خـطــبـة فى يـوم األحـد
ــاضـى بــالــكـــنــيـــســة األرمـــنــيــة من األســبـــوع ا
بـــاألســتـــانــة الـــعــلـــيــة  تــذَّمـــر لــهـــا كــثـــيــر من
احلـاضـرين. وبـعد بُـرهـة من هـذا الـتـذمـر  قام
شـاب أرمنى يـبلغ من الـعمـر ١٨ سنـة  وأطلق
عـلى الــبـطـريـق ثالث عـيــارات نـاريـة لـم يـصـبه
أحــدهـا  و الــقـبـض عـلــيه وسِـيق إلى مــركـز
الـبوليس . وقـال هنـاك أثنـاء التـحقـيق إنه يعـتبر
البـطـريق عدواً لألمـة األرمـنيـة  ويُقـال إن هذا
الـبـطـريق إنـكـلـيـزى األصل  ال أرمـنى أتى من

جزيرة قبرص لهذه الغاية .
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جاء من األستانة الـعلية أن قبـائل العسير فى
اليـمن  وهى من القـبائل الـتى كثـيراً مـا نزعت

إلى رفع أعالم الـعصـيان عـلى الـدولة الـعلـية 
ثم انتـهى األمر بإذاللـها وإخضاعـها منـذ سنت

تــقـــريــبـــاً قــد جـــنــحت مـــرة ثــانـــيــة إلـى الــثــورة
والـــشـــقـــاق والبـــد أن يـــكـــون هـــذا اجلـــنـــوح
بتـحريض احملرض األول الـذى اعتـاد على نول
مقـاصده الـسيـاسيـة بتوجـيه أنظـار البـاب العالى

إلى مُداركة األحوال الداخلية .
وجــاء مـن ڤــيـــيــنـــا إلى الـــبــاب الـــعــالى: إن
أسـلـحـة كـثـيـرة سـتُــرسل من مـيـنـاء تـريـسـته إلى
مـــوانى طــرابـــزون وســمـــســون وأزمــيـــر بــرسم

األرمني الثائرين على الدولة العلية .
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التــزال األخـبـار تــرد من أرضـروم بــاشـتـداد
اجملــاعـة عـلى أهـلـيـهــا إلى درجـة تُـفـتت األكـبـاد
وتُــذيب اجلـمــاد . وقــد تـعــاظم الــبالء وتــفـاقم
اخلـطب إثـر مـا كـان فى هـذه األثـنـاء من اشـتداد
الـبرد وقـطع االتـصـال ب الـبالد لـكـثرة الـثـلوج
سـالك  ولذلك تـعذر تـراكمـة فى الطـرق وا ا
إرســال كل مـا جُـمـع من احلـنـطــة واحلـبـوب فى
طرابـزون  وقدره سبعون ألف كـيلة فلم يصل
مـــنـه إلى أرضـــروم إال عـــشـــرة آالف كـــيـــلـــة .
ويُـؤخـذ من األخـبـار األخـيـرة أنه قـد وصل إلى
أرضــروم فى هــذه األيـام كــثــيـر من األوالد من
القرى احمليطـة بها  وقد تركهم والدوهم لعدم
وجـود مــا يـعـولـونـهـم به  وهم فى حـال يُـرثى
ـدقع  حتى تعذَّر على أكثرهم لها من اجلوع ا
الـــوقــــوف عـــلـى أقـــدامــــهم لــــشـــدة الــــضـــعف
والــهُــزال فــلــمــا وصــلــوا إلى أرضــروم اهــتم

بشأنـهم جماعـة من ذوى النـجدة واإلحسان 
ـال والقـوت لـسد رمـقهم ودفع وجمـعـوا لهم ا
غـائـلة اجلـوع عـنـهم  وبـلغ مـا جمـعـته الـلـجـنة
ال للمـحتاج فى اخليريـة التى تألفـت ألجل ا
تــلـك الــواليــة اثـــنــ وخـــمــســـ ألــفــاً و ٥٧٥
غـرشـاً. هـذا  وقـد أرسل رجـال احلـكـومة فى
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ـابـ الـهـمـايـونى ضـمَّـنوه أرضـروم كـتـابـاً إلى ا
الشكر والـدعاء للحـضرة الشاهانـية جواباً على

البالغ الـذى بـعث به فخـامـة الصـدر األعظم 
بلغ وذكر فيه ما كان من نـوع جاللة الشَّاهانية 
خـمـســمـئـة جـنـيه من اجلـيـب الـسـلـطـانى لـلـذين
نـكـبـوا مـجـاعـة فـى تـلك الـواليـة الزال جاللـته

مالذاً للمعوزين وعوناً للفقراء واحملتاج .
ورد على األستانة من أخبار ديار بكر أنه قد
وقفت حركة األعمال فى تلك اجلهات  حتى
بــلـغ عــدد الـــعــمـــال الــذيـن ال عــمل لـــهم ألف
عامل. وقد جـاءوا جميـعاً إلى عاصـمة الوالية
لــعـلــهم يــجـدون فــيـهــا عــمالً لـهـم  وجـعــلـوا
ديـنة  وقد كـادوا يتضورون يطـوفون بأنـحاء ا
جــوعـــاً  فــطــلـب قــومــنـــدان الــچــنـــدرمــة إلى
احلكومـة أن جتد لهم عـمالً يعمـلونه  فأجابت
احلكومة هذا الـطلب  وسيعمل هؤالء العمال
فى مجـلس البلدية . وقـد تألفت جلنة من ثالثة
راقبة الـعمل  وسيُؤخذ من موظفى احلكومـة 
مـبـلغ عـشـريـن بـارة فى الـيـوم من أجـرة كل من
هؤالء العمال ويُـدفع مجموعـها أجرة ألعضاء

هذه اللجنة .
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التزال حكومتنـا السَّنية تتعقَّب األشقياء من
األرمن  وكل من قـبـضت عـلـيه مـتـهـمـاً بـريـبـة
االشــتـراك مـع الـعــصــابــات الــقـاطــعــة لــلــطـرق

ـقلـقـة للـراحـة واألمن  قـادته إلى احملاكم  وا
فإن كان آثماً لقى جزاءه  وإن كان بريئاً أُخلى

سبيله .
ومن الـعـجـيب أن الـفـئـات الـبـاغـيـة من هـاته
ــا حل بـأمـثـالــهـا فى الـعـام الـطـائـفــة لم تـرتـدع 
ــا حلــقـــهــا من الــفــشل ــاضى  ولـم تــعــتــبــر  ا
وافــتـــضــاح الـــســر  بل غـــرَّهــا مـــا تُــزيــنـه لــهــا
الـدسـائس األجـنـبـيـة الــتى لم تـعـد خـافـيـة عـلى
أحـد . ولـكـن يُـسـرنــا أن عـقالء األرمن وذوى
الـرأى السـديد والـوالء الصـادق بينـهم  نراهم

أعـظم الـناقـمـ عـلى سـفـهـاء األحالم مـنهم 
وأول الـسـاعـ لـكـشف مــخـبـآتـهم لـلـحـكـومـة
الـســنـيـة الـتى تُـعـامـهـلم مـعـامـلـة األب الـشـفـوق
الـرحـيم ألفـراد عائـلـته  وعـلى اخلـصوص فى
عهـد موالنا األعظم السلطـان عبد احلميد خان
الــثـانى الـذى يـرى جـمـيع طــبـقـات رعـيـته عـلى
الـسـواء  ال فـرق بـ قـبـيل وقـبـيـل  أو طـائـفة
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وأخــــــرى . ومـن الــــــواجب عـــــــلى احلــــــكــــــام
الـعـثمـانـي أن يـهـتدوا بـهـديه القـو  ويـستـنوا
بــسـنــته الــعـادلــة فى هــذا الـشــأن  لـتــحــمـدهم
لك والدين  واللَّه ولى الدولة  ويـشكرهم ا

اإلصالح فى كل شأن .
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يُـؤخـذ من األخـبـار اخلـصـوصـيـة الواردة من
يوزغات فى والية أنقرة ببر األناضول  أنهُ قد
اشــتـــد الــعــداء بـــ األتــراك واألرمـن فى تــلك
اجلهـات . وقد وُجد مـفتى يوزغـات مُعلـقاً منذ
بـضـعـة أيـام وعـلى صـدره ورقـة كُـتب عـلـيـها :
هــذا أول قــسط من أقــســاط الــدين الــذى يـحق
لألرمـن عـلـى األتــراك ; أى أنــهم ســيُــعــلــقـون
آخرين غيره من األتـراك عقابـاً لهم على إعدام
احلـكومـة الـعثـمانـية بـعـضاً من إخـوانهم األرمن

ثل ذلك .
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ورد فى صـحـيفـة «الكـورسـبونـدنس بـوليـتيك» أن
غـبطـة بـطريـرك األرمن األرثـوذكس السـيـد أچيـكـيان
الذى كـان قد التـمس أن يُـقال من مـنصبـه مرات عدة
فى هـذه األعـوام  جـدد هـذا االلتـمـاس الـيـوم فأبت
الـدولة الـعـليـة كل اإلباء اسـتقـالـتهُ من قبل  ألنـها ال
ـلّى وانـتـخـاب مـجـلس تُـريـد عـقـد اجملـتـمع األرمـنى ا
ملّى النـتخـاب البـطريـرك اجلديـد . ولذلك كـله يُقال
فى الـنـوادى الــتى لـهـا صـلـة مع الــبـطـريـرك أن الـبـاب

رة التماس غبطتهِ . العالى يرد هذه ا

W½U²Ý_«

ذكرنا قبالً صدور إرادة سـنية بوجوب تعليم اللغة
التركية فى جميع مدارس السلطنة من إسالمية وغير
إسالمـيـة . وقـد أُرســلت هـذه اإلرادة إلى بـطـريـركىّ
الــروم واألرمن مـــنــذ مـــدة  ثم أُرســـلت إلى كـــبــيــر
نوط بهم الطائفة اإلسرائيلية فى هذه األثناء  فأمر ا
قتـضاها ويُجبـروا كل تلميذ دارس أن يعـملوا  أمر ا

فى مدارسهم على تعلُّم اللغة التركية .
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نــظَّــمت الــدولـة أربــعــة آاليــات جــديـدة من
قـبـائل والية ديـار بـكر  وأضـافـتهـا إلى فـرسان

عروف باآلاليات احلميدية . األكراد ا

s —_«Ë W Ëb «
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أنشـأت جريدة الـتيمس مقـالة ضافـية الدليل
عــلـى الــفـــظـــائع فى بـالد األرمن  اســـتــهـــلت
الكالم فيها بـاإلشارة إلى العريضـة التى رفعتها
اجلمـعيـة األرمـنيـة الـوطنـيـة إلى وزارة اخلارجـية
بـإنـكــلـتـرا  ورجَّــحت صـدق كـثــيـر من أخـبـار
تـلك الفـظائع ولـكنـهـا لم تُوافق عـلى ما قـالته
اجلــمــعـيــة األرمــنـيــة فى تــلك الـعــريــضـة من أن
الــــوقـــائع الـــتى ذكــــرتـــهـــا  ولم تـــذكـــر زمـــان
حــدوثــهـــا وال عــيَّــنت األمــاكـن الــتى وقــعت
ا كانـت بإيعاز من األستانة العلية . ثم فيها إ
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قــــالت إنـه ال مـــراء فـى أن جاللـــة الــــســـلــــطـــان
األعظم يرغب شديد الرغبة فى إقامة قسطاس

العـدل ب رعيته ومعاملتـهم بالشفقة والرأفة 
ولــــكن الريـبَ أيـــضــــاً أن ضــــعف احلــــكــــومـــة
العثمانية فى مسألة األرمن األخيرة وغيرها من
ـعزل عن ـسـائل قد جـعل رغـائب الـسـلـطـان  ا
األعمـال التى جتـرى فى أنحاء الـسلطـنة . على
أنه ال يــصـح وال يُــعــقل أن الــبـــاب الــعــالى هــو
الـــذى أمـــر بــاضـــطـــهـــاد األرمن  ولـــو أمـــكن
التسـليم بـأنه قصَّـر بعض الـشئ فى كـبح جِماح

األكـراد الـذين اشــتـهـروا بـالـعــتـو والـوحـشـيـة 
وعــدم االمــتـثــال لألوامــر والــنــواهى الــصـادرة
إلـيـهم من احلـكـومة الـعـثـمانـيـة . ولـكن الـسعى
الــذى ســعــاهُ سـفــيــر إنــكـلــتــرا فى األســتــانـة لم
يــــذهب سُـــدّى  بـل تـــرتـب عـــلـــيـه أن جاللـــة
الــســلــطـان أمــر  فــتــألَّـفـت جلـنــة فى األســتــانـة
للـذهاب إلى أرمينية والـبحث عن الفظائع التى
ـا جــرت فـيـهـا . واألمـل أن اجلـانـ يُـعــاقـبـون 
جـنت أيـديـهم  وأن الـباب الـعـالى يـتـمكن من
إبـطـال الــفـظـائع وحـقن الــدمـاء إلى احلـد الـذى
يسـتـطـيـعه مع أقـوام ال يـرضخـون لـسـلـطـة أحد
فــعالً  ولـو كــانــوا خـاضــعــ لـســلــطـة الــبـاب

العالى قوة وحكماً .
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وال يـفوتـنـا أن أخبـار الشـاك من األرمن ال
تـنـطـبق عـلى بالغ رجال احلـكـومـة الـعثـمـانـية ;
ـا دعـوا لـلذود ألن هؤالء يـقـولـون إن اجلـنـود إ
عن األهــالى ووقـايـتـهم مـن اعـتـداء الـلـصـوص
األرمن أنـفسهم  وإن هـؤالء اجلنـود قد اتـفقوا
مع األكــراد وأخـربــوا قُـراهم بــأيـديــهم  وهـذا
تأويل ال يـقبـله إال من أُوتى قـدرة عظـيمـة على
تصديق ما يُـقال له . ولكن ال يفـوتنا كذلك أن
فى الـعـريـضة الـتى رُفـعت إلى وزارة خـارجيـتـنا
عــامــلـ يــتــنــازعـان . األول : عــامل الــرغــبـة
الوطنـية اخلالصـة فى كشف الظـلم واالعتساف
ــواثـيق عــلى تــوطـيــد أركـان وأخـذ الــعـهــود وا
ـسـيـحـي من احلـريـة والعـدالـة وإصالح حـال ا
سكـان أرميـنية . والـثانـى : عامل الـثورة الذى
يحمل صاحبه على الزيغ عن محجة الصدق.
بـالغـة فى ما يـفعـله احلكام وهذا مـا يدعـو إلى ا
واجلنـود العثمـانيون من األمـور اخملالفة لـلقانون
والــنــظـام  بـل قـد يــدعــو أيـضــاً إلى الــظن بـأن
األمر ال يـخـلـو من تـدبـيـر وتمـهـيـد إلتـيـان تلك
الفظـائع فى بعض اجلـهات . ويلـوح لنا أن آثار
هـــذه الـــســـيــاســـة ظـــاهـــرة فى كـالم الـــشـــاكــ

أنفسهم حـيث قالوا إن عسـاكر األتراك الذين
ـا جاءهم فـعـلـوا تلك الـفـظـائع بكـوا وانـتـحبـوا 
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األمـر من األســتـانـة بـذبـح رعـايـا األرمن وقـطع
أرومـتـهم من البالد حـتى ال يـبقى لـهم ع وال
أثر . إذ ال يُـصدَّق أن عـمالً فظيـعاً كهـذا يصدر
عن الـــــبـــــاب الــــعـــــالى أو يـــــجــــرى وفـق أمــــره
وسياسته. وأيضاً فإن األرمن النازل فى لندن
اآلخـذين بنـاصر إخـوانهـم الشـهداء فى أرمـينـية
ـــقـــاصـــد جاللـــة لــــيـــســـوا أعـــلم من ســــواهم 

السلطان وآراء وزرائه .
وعـلـيه  فـإن الـروايـة الـتى نشـرتـهـا الـشـركة

األرمـنيـة الوطـنيـة ال تخـلو من مـعنى سـياسى 
كان والزمان كما وخصوصاً خللوها عن ذكر ا
سـبق الـقـول . وقـد ظـهـرت مقـاصـد أصـحـابـها
من التلميح إلى فظائع البلغار  وما حدث بعد
ــوجب ذلـك بـســنــتــ من جتــزئــة بالد الــدولـة 
مـعـاهـدة بـرلـ . وال يخـفى أن فـظـائع الـبـلـغار
وما حدث بـعدها من الهـياج قد مهـدت لروسيا
الــعــذر فى الــهــجــوم عــلى تــركــيــا  وقــد كـان
للمبالـغة وإخفاء احلقائق تأثير فى ذاك الوقت.
أمـا اآلن  وقــد بـســطـنـا مــقـاصـد الــشـاكـ فال
يسـعنـا بعـد هذا الـبيـان أن نُصـدق أن األرمن قد
ذُبـحـوا وهُـتِـكت حُـرمـهم عـمالً بـأوامـر صـادرة
من األســتــانــة . فــلــيــعـلـم األرمن بــعــد هـذا أن
الــدول األوربـيـة عــمـومـاً والــدولـة اإلنـكــلـيـزيـة
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خـــصـــوصـــاً ال تــتـــغـــضـى عن ســـوء مـــعـــامـــلــة
إخوانـهم وال تسـمح للـباب الـعالى أن يـتوهَّم
أنـها غـافلـة عن سوء اإلدارة واخـتالل احلكـومة
فى بالد الـدولة  ولـكن لـيـعـلـمـوا أيضـاً أنه من
سألة الشرقية العبث أن يتصوَّروا احتمال فتح ا
عـمورة ثانـية وتـكديـر كأس الـسالم فى أقطـار ا
ـنكـرات . هذا من جملرد اإلرجـاف بالـفظـائع وا
جهة  ومن اجلهة األخرى  فإن الدولة العلية
ـثل تلك تعـلم والريب أن إظـهار اسـتحـسانـها 
صـلـحـتهـا اخلـصـوصيـة بـصرف الـفظـائع يـضـر 
سائل النـظر عن جميع الـقضايـا االجتماعـية وا

العمومية. انتهى ملخصاً
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أنـشـأت جـريدة الـفـيـغـارو الـفرنـسـويـة مـقـالة
ضــافــيــة عــلى الــفــظــائع فى بالد األرمن قــالت
ـسـتـر غالدسـتـون اليـزال وقـفاً فـيهـا لـو كـان ا
نفـسه للمقـاومة والنضـال كما كان مـنذ عشرين
عــــامــــاً  لــــكــــان لـه اآلن من حــــوادث األرمن
احملـــرمــة مــا يــتـــذرع به فى إعــادة احلـــمــلــة الــتى
حمـلهـا وقت الفـظائـع البـلغـارية  وكـان مآلـها
إلى احلـرب بـ الـدولة الـعـثـمـانيـة وروسـيـا عام
١٨٧٨  فـإن اجلمـعـيـة الـوطـنـيـة األرمـنـيـة التى
تُـقـيم فى لـنـدن قـد رفـعت إلى الـلـورد كـمـبـرلى
وزيـر خارجيـة إنكلتـرا عريضـة تذكر فـيها وقوع
حوادث كـثـيـرة  يُعـد وقـوعهـا وصـمـة عار فى
تمدن . وقـد جرت هذه الفظائع جبـ العالم ا
ـاضى فـى واليـة  لم تُــحـدَّد فى أول الـشــهــر ا
حتــديــداً وافــيــاً فى الــعــريــضــة الــتى رُفــعت إلى
الوزارة اإلنـكليزية فى هـذا الشأن . ولكن تبيَّن
من ظاهـر احلـال أنـها واقـعـة بـ بتـلـيس وموش
قـرب بـحـيـرة وان وعـلى مـسافـة غـيـر بـعـيدة من
ـمتـدة ب الـبحر أرضروم  وذلـك فى اجلبال ا
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األسود ومـا ب الـنهـرين . فـقد حـدث فى هذه
األرجـاء حـوادث فـظــيـعـة كـان الـبــاعث عـلـيـهـا
ـواشى  فــذبـحــوا سـتـة * آالف ســرقـة بـعـض ا
امرأة بعـد أن انتهكـوا حرمتـهن . وكان اجلندى

الـواحد يـغـتصب مـئـة امرأة ويـقـتلـهن جـميـعاً 
ولـو أمكـن الضـحـك بل االبـتسـام فـى مثـل هذا
ـقــام مـقــام احلـزن والـتــفـجع لــقـلــنـا : إن هـذه ا
بالغة ألن اجلنود قضوا ثالثة األقوال من قبيل ا
ــنــكــرات . وقــد أيــام فــقط عــلى إتــيــان هــذه ا
حــدث فى قـريــة أخـرى لم يُــذكـر اسـمــهـا أنـهم
حـبــسـوا الـنــسـاء فـى كـنـيــسـة وأحــرقـوهن وهن
حيات يُرزقـن . وكانت كل امرأة منهن تُحاول
الـفرار من أتـون الـنار يـرجعـها اجلـنود إلـيه طعـناً
بـحـراب الـبنـادق . وقـد دمروا نـحـو عـشرين أو
ثالثـ قـريـة  وذبـحـوا مـن فـيـهـا رجـاالً ونـساءً
وأطفـاالً ألنهم أبـوا أن يجحـدوا دينهم ويـدينوا
بـدين ســواهم . وأن من يُـطــالع هـذه احلـوادث
التى تفـتقر إلى بعض اإليـضاح والتفـصيل يكاد
ال يُـصـدق بصـحـتـهـا علـى أنهـا البـد وأن تـكون
حقـيـقة الريب فـيـها ; إذ بـيـنمـا األرمن يـدَّعون
ــنـظَّـمـة . أن مــرتـكـبى هــذه اآلثـام هم اجلـنـود ا
تـرى احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة تـدَّعى أن مـرتـكـبـيـهـا

لصوص من األكراد .
* الصحيح ست آالف .
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هـذا  وقـد جـاء فى رسـالـة مـن األسـتـانة أن
جـاللــة الــســلــطــان األعــظم بــعث بــلــجــنــة إلى
ــنــكـرات األنــاضــول الــتى وقــعت فــيــهـا هــذه ا
لــتـحـقـيــقـهـا واسـتــطالع خـفـايــاهـا . فـمـا الـذى
ــاذا نــرتــاب تــعـــمــله هــذه الــلــجـــنــة يــا تُــرى ? 
بأعـمالهـا كل االرتياب ? ولـو كانت أوربا اآلن
كما كانت منذ أعوام لكان فى هذه احلوادث ما
يـــحــــمل عــــلى الــــقـــلـق  ألن الـــذين ذُبــــحـــوا
مــســيـحــيــون . وقــد مــرّ زمن من األزمــان كـان
عـمـورة ال الذين أوربـا تذود جـميع مـسـيحـيى ا
عــنــهـم  وحتــمى ذمــرهم * أمــا اآلن  فــقــد

شاغل أخرى  تغيرت احلال واشتغلت أوربا 
وبـعـدمـا كـانت تُـجـرد احلـمالت وتُـسـيـر اجلـنـود
مـــنـــذ خـــمـــســـ عـــامـــاً مـن أجل أمـــثـــال هـــذه
الــفـظــائع أصــبـحت تــكـتــفى بــإرسـال الئــحـة
سـيـاسيـة . وعلـيه  فـلم يبق لـلـجرائـد احلرة ال
أن تقـوم بالـواجب عليـها فـتذيع أخـبار الـفظائع

الــتى يـأتــيـهــا الـعـثــمـانــيـون فى بــر األنـاضـول 
وتكـتفى بـإعادة ما كـرَّرته مراراً من إثـبات إدبار
زمـانـنـا وضـعف إبـقائـه . وذلك  ريثـمـا تـأتـيـنا
الشـركـات الـبـرقـية بـالـتـكـذيبـات الـرسـمـيـة التى
التــلـبث الــدولــة الـعــلــيـة أن تُــبـادر إلـى نـشــرهـا

وإذاعتها .

* الصحيح زُمرهم ; أى جماعاتهم.
.
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ونـشـرت لـنـدن أن سفـارة الـدولـة الـعـلـية فى
باريس أرسلت إليهـا رسالة برقيـة وردت عليها

من األستانة فى ٢٣ نوفمبر . وهى :
أُرسـلت جنـود منظَّـمة إلى قـضائىّ سـمسون

ـذنـبـ من عـصاة األرمن  عـاقـبـة ا وتـالـورى 
ـنـكـرات التى ارتـكـبـوهـا فى ذينك وذلك بعـد ا
القضائ  وقـد عاد النظام والسكينة إلى تلك
الــربــوع  ثم إن الــدولـة الــعــلــيــة عـزمـت عـلى
إرســال جلـنــة حتــقـيق إلـى اجلـهــات الــتى وقـعت
تـلك الـوقـائـع فـيـها . وهـذه الـلـجـنـة مـؤلَّـفـة من
الفـريق عبـد اللَّه بـاشا اليـاور السـلطـانى واللواء
حافظ توفيق باشا وعمر بك ومجيد أفندى من

وظف فى وزارة الداخلية . كبار ا
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كثر حتـدث الناس فى حادثة أرمـينيا األخيـرة  وتعدَّدت آراء اجلرائد فـيها  وكل يكتب
عـلى غـرضه . أمـا األخـبـار الـرسـمـيـة الـواردة عـلى األسـتـانـة الـعـلـيـة  فـمـدارهـا أن بـعض
الفالح من األرمن فى ساسوس * وجوارها امتـنعوا عن دفع الضـرائب  فحصل بذلك
هياج فـأوجس والى تلك الواليـة خيفة من وقـوع ثورة  فبـعث يستدعى كـتيبـة من عساكر

سلح وقاوموهم  األكراد احلميدية  فلمَّا وصلت العساكر لقيهم جماعة من األرمن ا
فأطلـقوا النار علـيهم وقتلوا وجـرحوا كثيرين منـهم  ولكن األرمن يدَّعون أن األكراد هم
الذين أغاروا عليهم بال سبب  وقـد أمر جاللة السلطان األعظم إرسال جلنة تتولَّى حتقيق

ا فعل . احلادثة ليجزى كل 

* الصحيح : ساسون.
.
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جاءتـنـا جـرائد األسـتـانة  وفـيـهـا إشارة إلى
حــــادثــــة األرمـن ودرر وحــــوران عــــلى خالف
عــادتـهـا وخـالف الـراسخ عـنــهـا فى األذهـان .
ولــيس ذلـك عن رغــبــة فى إطالق احلــريــة لــهـا
وعن سـآمة وضـجـر من طـول الـسـيـطـرة عـلـيـها
ـراقــبــة واحلـذر  بـل مـطــاوعــة احلـكم وشــدة ا
لضـرورة قصـد تـكذيب مـا نشـرته اجلرائـد احلرة
فى سائـر األصقـاع والبلـدان ومحـو ما علق من
كالمـها بـاألذهان  وال نقـول ذلك علـى سبيل
ـــا الــواردة عــلى ســبــيل الم  وإ ــؤاخــذة وا ا
احلــــذر من أن يــــكـــون الــــتـــكــــذيب مــــطـــابــــقـــاً
ـا اتُهموا به ... واجلنود الـعثمـانيون  للـواقع
ــا يـجــرّ عـلــيـهم من الـفــظـائـع فى بالد األرمن 
الـعـار والـهـوان . الـعـقل وهـو مـا نـشـرته جـرائد
األستـانـة كـما نـقـلـنا مـا نـشرتـه اجلرائـد األوربـية
مـن الـروايـات الـرســمـيـة وغــيـر الـرسـمــيـة حـتى
يحيط القار بها علماً : قالت جرائد األستانة
إن اإلضــــراب الـــذى حـــدث فـى ســـاســـون قـــد
حــــدث بــــدســـــائس رجـل يــــســــمـى أرمــــنــــاس
ـرة من  هـاڤـاس  وصـار الـدارونى. أتـى تـلك ا
زعـيـمـاً لــعـصـبـتـ من الــلـصـوص . فـخـرجت
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طاردته  حتى إذا أصابت عُصبة من العساكر 
الـعــصـبــتـ قـرب احلــدود أحـاطت بـهــا إحـاطـة
ـعـصم  وقـبــضت عـلى اثـنـ مـنـهـا الـسـوار بـا
وجلــأ الــبــاقــون إلى ســاســون . وأمــا الــعُــصــبــة
األخـرى فالتـزال فى نواحى احلـدود وزعـيـمـها
فى ســولـيــنــا . ثم أردفت هــذا اخلــبـر بــالــروايـة

الرسمية اآلتية وهى :
نشـرت اجلرائـد األجـنبـيـة خبـراً كـاذباً فـحواه
أن اجلـنـود العـثـمانـيـة أخـربت ضيـاعـاً فى قـضاء
ساسون  وأن أناساً قتلوا بذلك ونقلت جرائد
أخـرى هذا اخلبـر  وقالت إن الـسبب فـى تأخر
وصــوله إلى أوربــا هــو مع الــنــاس عن اخلـروج
من ذلك الــقــضــاء . والــواقع أن رعــايــا جاللـة
قـيمـ فى قـضاء سـاسون اليـزالون الـسلـطـان ا
سافرين يعـملون أعمالهم بالـهدو والسكون وا
ـ يـذهـبــون إلى بالدهم ويـرجــعـون مـنــهـا سـا

آمـنــ . غــيــر أن مــا أتــاه لـصــوص األرمن من
نكـرات فى جهات طاهورى القـتل والسلب وا
ــفــســدين اضــطـر احلــكــومــة أن تــهـتم بــإغـراء ا
بــإعــادة األمـن والــنــظــام فــأرســلت جــنــوداً من
األوردوى الــرابع إلى تــلك اجلـهــات لــتـســكـ

االضـطـراب فــأ اجلـنــود ذلك  ثم عـادوا إلى
أماكنهم وإرسال جلنة فى هذا األسبوع لتحقيق

ما فعله أولئك اللصوص .
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هـذا مــا أوردته جــرائـد األســتـانــة نـشــرنـاه 
على عالته كـما نـشره سـواه . ومهـما يـكن منه
فــمن جـرائـد األسـتــانـة لم تـضــرب صـفـحـاً عن
ــا يــذكـر أو كــأن لم يــكن له ذكـر وكــأنه لــيس 
ـدلسون فى هـذا القطر تمـلقون ا أثـركما فـعل ا

ابتغاء نعمة وسعياً وراء لقمة .
أمـا دروز حورن فـقد زعمـت شركـة هاڤاس
ـســيـحــيـ فى مـرج أنــهم سـطــوا عـلى ضــيـاع ا
عـيون وخـبـر هاڤـاس  خبـر عـارٍ عن الصـحة لم
تثبت شركة هـاڤاس فى نقله  بل كـتابتهُ جزافاً

كما هى عادتها فى األخبار هذا األسبوع .
وقـد أصــابت جـرائـد األســتـانــة فى تـكـذيب
صادر الرسمية . ولو روايتها هذه بـإيجاز من ا
اقـتـصرت جـرائـد األسـتـانة عـلى هـذا الـتـكذيب
ـدافـعـة بـالـتـحـقـيـقـات الـرسـمـيـة المـنت الـرد بـا
ـالم  ولــــــكـــــنـــــهــــــا شـــــطـت عن ــــــــــــــــــ ا
الـصــواب فى نـقـلـهـا الـروايـة الـرسـمـيـة . حـيث
ــســيـحــيــ كـان قــالت : إن رجالً من أعــيـان ا
مـسـافراً مـن مرج عـيـون إلى بيـروت فـقُـتل على
طلة قتلوهُ سـيحيون أن دروز ا الطريق فادعى ا
وسـلـبـوا مـالهُ  ولـكن ثـبت بـعـد ذلك أن قـاتـله
ـا قتـلهّ ـسـيـحى الـذى كـان مـعه  وإ ـكـارى ا ا
ـالـه . عـلى أن هـذا الـتـحـقـيق الـرسـمى طـمـعـاً 
ـكارى مـردود من أوجه عـديدة أظـهـرها  إن ا
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عاد إلى بـلده مـطعـوناً فى ظـهره عـدة طعـنات
وقد قـال : إن قاتلى عساف الصـغير التاجر هم
الـذين طــعـنـوهُ . فـأن كـان هــو الـقـاتل فـهل هـو
الذى طعن ظهره بيده كما هو مقتضى التحقيق
الـــــرســــمـى . وأيــــضـــــاً أن كل مـن عــــرف أهل
ـكارى جـديـدة مرج عـيـون وأخالقـهم يُبـرىء ا
من قـتل الــتـاجـر  ويـصـدق قــوله . وال سـيـمـا
طـلة يدعون بـثأر لهم على متى علم أن دروز ا
ـا كـان  عـطـوفـة نصـوحى بك أهل اجلـديـدة. و
والى بــيــروت يُـجــاهـر بــحب اإلصالح ويُــقـدر
اجلـرائــد احلــرة قـدرهــا وقـدر نــقـدهــا  إذا كـان

ــعــتل  الــقــصـــد مــنه إصـالح اخملــتل وعـالج ا
فـاألمل أن عطـوفته يـهتم بـإصالح األحوال فى
مـرج عــيـون ويــلـتـفـت إلى صـراخ بــلـدة أهــلـهـا
كــلـــهم جتــار يــقـــضــون مــعــظـم أيــامــهم خــارج
سـألة الناس بلـدتهم وتقضى عـليهم أشـغالهم 
جـمـيـعـاً واحـتـاز ـــــــــــــــــــــــ وقف جـيـرانـهم
وسـدوا عـلـيـهم سُـبل تـاجـرة . بـاتـوا فى ضـنك
شــديـــد وســئــمــوا حــيــاة مـــحــفــوفــة  بــاخملــاوف
واألخطار كما يُـستفاد من أقوال القادم منهم
إلى هـذه الديـار ومن عـريـضـتهـم التى نـشـرنـاها
بـــاألمس . والــواجـب فى مــثـل هــذه احلــال أن
تكبح حـكومـة بيروت جـماح الـطامعـ بأموال
العـباد من مأموريها وتـتدبر شكوى األهالى فى
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تــلك اجلــهــات بـالــعــدل واإلمـعــان  وتــنـصف
ه درزيــاً كــان أو مــســيــحــيـاً  ــظـلــوم من ظــا ا
ـعـتــدين عن االعـتــداء . واألخـفـنـا أن وتُـردع ا
تـتـحـقق رواية هـاڤـاس  وأن يـتعـاظم االعـتداء
حـــتى يُــفــضى إلى ذبـح الــعــبــاد ونــهب الــقــرى

وإخراب البالد .
أكــثــرت اجلــرائــد األوربــيــة من ذكــر الــتـودد
والـــتـــقـــرب بـــ الـــدولـــة الـــروســـيـــة والـــدولــة
اإلنكـلـيزيـة  وأمـعن الـباحـثـون فى مـعنى ذلك
ومــا يــتــرتـب عــلــيه من الــعالقــات الــســيــاســيــة
واستـنـتج غيـر واحـد منـهم . تـغيـر الـعالئق ب

روسـيــا وفـرنـســا عـمــا كـانت عــلـيه  وتــعـاظم
االتـفـاق ب روسـيـا وإنـكلـتـرا تعـاظـماً عـبـر عنه
بعضهم بعـقد احملالفة بيـنهما . وسواء صح كل
ـعـنى أو لم يصح فال ريب فى أن مـا قيل بـهذا ا
الـقيـصـر نقـوال الثـانى أميـل إلى إنكـلتـرا منه إلى
فـرنــسـا وفى أن الـعالئق بـ روسـيـا وفـرنـسـا ال
تبقى فى أيامه كما كانت فى أيام أبيه . فأين ما
طــنــطن بـه مــروجــو األوهــام طــول هــذه األيـام
واألعوام من أخبار احملالـفة  الفرنسوية الروسية
صـري عـلى أموور تـضُّر العـثمـانـية لـيحـملـوا ا

صرية . سألة ا بهم وتؤخر حل ا
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هــذا وقــد شـعــرت إنــكـلــتــرا بــكل ذلك بــدلـيل أن
بعـض جرائدهـا اخلطـيرة صـرَّحت بذلك  وقالت إن
ـانـيـا تـسـعـى إلى اسـتـجالب خـواطـر الـدولـة الـعـلـيـة أ
وروسـيــا وفـرنـســا  وأن أهم مـا تــتـأسَّس عـلــيه هـاته
صافاة هو طـلب هذه الدول منهـا أن تُساعدها على ا
انيا صرى  ومعلوم أن أ اجنالء اإلنكليز من الـقطر ا
ــنــعــهــا عن ــتــوسـط صــالح  لــيـس لــهــا فى الــبــحــر ا
إجـابـتهن خـصوصـاً بـعد أن أتت إنـكـلتـرا من ضروب
الـتـعدى واالسـتخـفـاف بحـقـوق سيـادة الدولـة الـعلـية
ـا جـعـل الـرأى الـعـمـومـى يـرمـيـهـا فى مـصــر مـا أتت 
ــنــظـور لــعـالم بــالــلـوم والــتــنـديــد . ولـذلـك أصـبح ا
الــسـيـاسـة أن احلـرب أقــرب بـ إنـكـلــتـرا وفـرنـسـا من
ا سبق بـيانه من تـغير انيـا  نظـراً  قربـها مع فـرنسـا وأ

ـانـيـا مع الـروسـيـا وانـعـطافـهـا إلـى مـودتـها  عالئـق أ
انيا) أنها أيضاً أبدت من ونُزيد على ذلك اآلن (أى أ
حسن الـسياسة مع فرنسا ما آل إلى مـصافاتها  فإنها
عـفت عن الـفـرنـساويـ الـذين كـانت ألـقت عـلـيـهـما
ا القـبض بداعى التـجسُّس وصدرتـهما إلى احملـاكمة 
كــان له وقع حـــسن فى فــرنـــســا . وزد عــلى ذلك  
زيارة اإلمـبراطور غـليـوم لإلمبـراطورة أرملـة نابـليون
الثالث إمـبراطـور فرنسـا وتصريـحه بعـزمه على زيارة
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ــا أظـــهــر به مـــعــرض عــام ١٩٠٠ إلى غــيـــر ذلك  
اإلمـبــراطـور غــلـيــوم عن حــسن الـنــوايــا فى سـيــاسـته

اجلديدة . 
فـلـذلك كـله  قلـقت إنـكـلـترا وشـعـرت أن الـدولة
رصاد إلى مـثل هذه الفرصة البد من العلية الواقـفة با
ناسـبة انـتقال أنهـا عنـد استـتباب األحـوال فى روسيـا 
أسوف القيصرية إلى عُهدة قيصرها احلالى بعد وفاة ا
عــلــيه اإلمــبـراطــور الــســالف  تُــفــاحت إنـكــلــتــرا بــأمـر
ا وعـدت وتعهدت  فإن أبت اإلجابة االجنالء وفاءً 
تستند إلى تنفيذ مطلبها هذا الشرعى على الدول التى

تعرف أنها أصبحت مستعدة لتعضيدها .
هذا  ولــما كانت إنـكلترا كـما قلـنا فى صدر هذه
قتـدرة على بث الـدسائس ونصب قـالة من الـدول ا ا
شـراك احلــيل  ولم جتــد لـهــا مـخــرجــاً من ربـقــة هـذا
ضـيق رأت أن تُدير دوالب السياسـة نحو اجلهة التى ا
تُـوصــلـهــا إلى غـرضـهــا . فـمن جـهــة  رأت أن تـلـ

للـروسيـة وتخـفض لهـا جنـاح الود وتُـقدم إلـيهـا حنان
الـتـقـرب  فـعـمـلت عـلى أن تـعـقـد مع الـروسـيـا عـقـد
صافاة  ومن جهة أخرى رأت أن تخترع ما ودة وا ا
يُـربك الـدولـة الـعـلـيـة  ويـجـعل فى طـريـقـهـا عـقـبات
تمـنع وصـولـهـا إلى الـنـقطـة الـبـادىء ذكـرهـا  وحتول

دون مطالبتها باالجنالء.
وحــيث إن فى لــونــدرة عــاصــمــة إنــكــلـتــرا بــعض
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تـوطـن فى أرمـيـنيـا  ولـهم جمـعـية زعـماء األرمـن ا
وجــريـدة يـطـبـعــونـهـا بـلـســان قـومـهم لـلــمـنـاضـلـة عن
حـقـوقـهم  وهذه اجلـمـعـيـة تـابعـة لـلـجـمعـيـة الـكـبرى
ـفاسـد ضد كـائد وا األرميـنيـة التـى من شأنـها تـدبيـر ا
الدولة الـعليـة  ويستـقون موادهـا من موارد اإلنكـليز
الـتى جـعـلـوهـا عـنـدهم آلـة يُـديـرونـهـا كـيف شـاؤُا ? *
ـا يـشـاؤُن ** أوعـز من السـتـعـمــالـهـا عـنـد احلــاجـة 
أوعــز إلى هـؤالء الـزعــمـاء بـأن يــبـثـوا روح الــعـصـيـان
عـلـى الـدولـة الــعـلــيـة فى أرمــيـنـيــا  لـيــتـســنى لـلـدول
ــأمـوريـة الــتـداخل فى إصالح شــأنـهم  فــأدوا هـذه ا
ــمـكــنــة  وسـاعــد عــلى ذلك قــنـصل بـكـل الـطــرق ا
اإلنـكـليـز هـناك  فـتـرتب على ذلـك اضطـراب عادى
فى أرمـينيا  كـما سيأتى بـيانه بعد فـاغتنمت اإلنـكليز
هــذه الــفــرصــة  وأوعـــزت إلى جــمــعــيــة األرمن فى
لـندرة بـأن تهـوج وتمـوج وترفع الـشكـاوى للـحكـومة
اإلنـــكــلــيــزيــة  وتــهــول فى األمـــر وتُــبــالغ فى الــشــر
وتُـجـسم فى احلـادث وتـطـلب من إنـكـلـتـرا الـتداخل
ـسألة  فمـا كان من هذه اجلمـعية إال أنها رسمياً فى ا
بـالـغت فى اخـتـالق األكـاذيب الـتى من وراء الـعـقـول
تـشـويـشـاً لألذهـان  وطـلـبت مـنـها الـتـداخل فـى هذه
سألة  فتلقفت الدولة اإلنكليزية عريضة األكاذيب ا
بــكل سـرور  ونـفـخت فــيـهـا حـتى جـعــلـتـهـا طـبالً له

* الصحيح : شاءوا .
** الصحيح : يشاءون.
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دوى ولكـنه فارغ الـباطن  ومن أغـرب ما جـاء بتلك
ـموهة الـظاهر أن حـدوث ما حدث لـفقة ا العريـضة ا
كـان بـإيـعـاز من األسـتـانـة الـعـلـيـة  فـنـحـن لـو فـرضـنا
ا ادعوه من حصول سـتحيل وقدَّرنا حـصول شىء  ا

حـادث مـهم  ال يُـمـكن أن يُتـصـوَّر بـعـقل مـجـنون 
فـــضالً عن عــاقـل إن أحــداً من رجــال احلـل والــعــقــد
ـر بــاألســتــانــة الــعـلــيــة يــخــطـر عــلى بــاله ذلـك  أو 

ـــخــيـــلــتـه ومن الــذى يـــكـــون فــيه ذرة مـن عــقل 
ويـجلب عـلى نـفسه الـتـعب عمـداً ومـعلـوم أن الـناس
عــلى ديـن مـلــوكــهـم  وقــد عــرف الـكـل الــعــنــايـات
ـؤمــنـ وخـلـيـفـة ــبـذولـة من سـيـدنــا ومـوالنـا أمـيـر ا ا
ـ السـلطـان ابن الـسلـطان الـسلـطان رسول رب الـعا
الـغـازى عــبـد احلـمــيـد خــان الـذى وجـده الــلَّه رحـمـة
مـلكة بنى عـثمان  ومـيَّزه بعقل ثـاقب وفكر صائب
ـا ال يـسـتـطـيـعـه إنـسـان  فـإنه ــ حـفظ الـلَّه حـتـى أتى 
ذاته الـشـريـفة وأنـاله مـراده إلى آبـد الـدوران ــ من يوم
تـشـرَّفت الـتـيـجـان السـلـطـانـيـة بـذاته الـسـنـيـة  لم يألُ
جــهـداً فى نـفع بـنى اإلنــسـان وعـمـران األوطـان وبث

الــعـدل والــتـســويـة بـ الــعـثــمـانــيـ فى كـل مـكـان 
فـتـدارك بـحـكمـته مـا كـان مـنـها مـعـتالً ومن مـصـاحلـها
مـخـتالً ولم شـعـثـهـا وأصـلح شـأنـهـا ورفع بـ الـدول
ـعــارف الـتـلــيـد مــنـهـا مـكــانـهـا وبث فــيـهــا الـعـلــوم وا
ـمالك الـعـثـمانـيـة غُرة فى والـطـارف حتى أصـبـحت ا
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ـلـوك والـقـيـاصـره ـمـالك األوربــاويـة وكـبـار ا جـبـ ا
واألمـراء واإلمـبُـراطـرة كـلـهـم  يـتـزاحـمـون بـواسـطـة
سـفرائـهم على أبـوابه ويلـتمـسون التـقرُّب من جـنابه
وكـلهم أصـبح يود أن يـكون له حـليـفاً وصـفيـاً  فمن
كانت هـذه بـعض صفـاته الـتى ال تُعـد وال تُحـصر وال
حتد  هل يُـعقل أن يكون ب حـاشيته أو رجال دولته
من يُــشـــيــر إلى الــفـــ وجــلب الــتـــعب إلى الــوطن .
فــيــالـلَّه مـن هـذا االفــتــراء وهـذا الــتــعـدى عــلى أهل
الفضل والوفاء  فـلذلك  لم نكتـرث بهذه اإلشاعة
لعـملـنا بـبـطالنهـا من أول ساعـة ولكن من األسف أن
احلـكومـة البـريطـانيـة واجلرائـد اإلنكـليـزية قـد اتخـذتها
جتـارة لـتُـروج بـها سـيـاسـتـهـا  فـبالـغت فى مـفـتـريـاتـها

على دولتنـا العلية  وتـغالت فى أراجيفهـا الوهمية 
حـــتـى يـــكـــاد الــــســـامـع إذا كـــان جـــاهـالً الـــســــيـــاســـة
اإلنكـليزية يتوهم أن الـدنيا قامت وقعدت فى البالد
األرمـيــنــيــة  ولــيس األمــر فى شىء من ذلك  ومن
أغـرب الـغـريب وأعـجب الـعـجـيب أن جـرائـد الـنـفاق
ـصـرية وفى مـقـدمـتـها الـعـربـيـة التـى تُطـبع فى الـديـار ا
جريدة اخلـيانة العـارى أصحابها عـن الذمة واألمانة ;
ـقـطم  اغـتـنـمت هـذه احلـادثـة فـرصـة أعـنى جـريـدة ا
إلظهـار آلمـتهـا فـأخذت تُـشـنع باألقـوال  وتُـبالغ فى

الــتـهــويل والــهـذيــان واخــتالق الـكــذب والــبـطالن 
وتـسنـد أحيـانـاً ادعاءهـا البـاطل وتلـفـيقـها الـعاطل إلى
جريـدة الـتمس * وماشـاكـلـها من اجلـرائـد اإلنـكلـيـزية



∂∂

وال عجم  بل بالعـكس كانت تنفى هـذه األخبار لعـلمها أن لـيس لها نصـيب من الصحة 
ـا يُكـسب إنكلـترا فى تهـويلـها وتشـنيعـها اخلزى وأن احلقـيقـة أصبحت عـلى وشك اإلظهار 
ــكـاره وعـدل عن األمـر وتـرجم فى عــدده األخـيـر شـيـئـاً عن جـرائـد والـعـار خـفض جـنـاح ا

سئولية . األستانة العلية يقرب من األحوال احلقيقية تنصالً من ا
ا كـانت األرمن فى أرمـيـنا كـمـا أسلـفـنا الـكالم تُـحركـهـا اجلمـعـية أمـا حتريـر اخلـبر  فـهـو 
ا األرمنية الـكائنة فى البالد اإلجنليزيـة بحسب وجهة ما يُعـطى لها من الكهربائيـة البريطانية 
وافقة لسياستها اخلارجية  وكانت مفاعيل هذه اجلمعية قد أثرت فى البالد يُعادل الدرجة ا
األرمينية على الشعب األرمنى داخـله الغرور فتكبَّر وجتبَّر وطغى وبغى وتظاهرت أشقياؤه*
ـاضية التـى روتَّها الـسنة الفـارطة  فإنه أقـلق الدولة نكـرات والفجـور  وحسبـنا حوادثه ا ا
الـعلـيـة وظهـر بـعد الـتـحقـيق أن ذلك نـاجت عن مخـابـرات سريـة حتضَّ عـلى شق طـاعة الـدولة

الــتى بـنت أراجـيـفـهـا عـلـى دعـوى اجلـمـعـيـة األرمـنـيـة
لـغايـات خصـوصيـة . ولكن  يـا ليـتهـا كانت تـصدق
فى الـترجـمـة حتى ال يُـقال إنـهـا متـحامـلـة فإن الـتمس
لـعـلـمـهـا مـا داخل هـذه اإلشـاعـة من الـفـسـاد  وإنـهـا
راد كانت بـعد أن تقـول ما تقول صـنعة ملـفقة لـنوال ا
بـناءً عـلى الـتبـلـيغـات األرمنـيـة تشـفـعه من فـكرهـا بأن
ذلك غـيـر مـعـقول  والبـد أن يـكـون فيـه مبـالـغـة ـ أما
ـفـتـريـات ــقـطم فـكـان يـقــتـصـر عـلى تـرجـمــة تـلك ا ا
وتبنى علـيها ما يُبـنى من التمويهـات شأن العدو األلد
ا رأى أن احتيال واخلصيم األشد ـ قـاتله اللَّه ـ ولكنه 
إنكـلـترا فـى هذه الـدفـعة لم يـنـطل عـلى الدول  ولم
ـعول ولم ن علـيـهم فى السـيـاسة ا يلـتفت إلـيه أحـد 
تُـجار جـرائد إنـكلـترا غـيرهـا من جرائـد األ ال عرب

* تظاهرت أشقياؤه = تظاهرت ثواره .
.
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العلـية ونشـر الف ونـسبتهـا إلى احلكومـة العثـمانية 
نكرات منهم بإقرار الدول وجازت إذ ذاك مرتكـبى ا
األوربـاويـة . ولـكن الـظــاهـر أن الـعـقـاب مـا لم يـكن
كــافـــيــاً لــردعـــهم فــإنـــهم مــا زالـــوا عــلى عـــنــادهم
وغطرستـهم وميل آذانهم إلى دسـائس ذوى الغايات
األجنـبيـة  فإن قـوم بقـضاء سـاسون توقـفوا عن دفع

الـضـرائب وشـقُّـوا عـصـا الـطـاعـة عـلى حـكـومـتـهم 
فــطــاولــتــهـم احلــكــومــة وهى تــســألــهم الــعــدول عن
الـعصيـان  فما زادهم ذلك إال طـغيانـاً وكفرانـاً بنعم
الـدولـة  وأخـذ بــعـضـهم يـعــيـثـوا فى األرض فـسـاداً

حتت زعــامـة رجـل يُـســمى (أرمــانــوس الـدارونى) 
فـــاضـــطـــرت احلـــكـــومـــة أن تـــأمـــر فـــرقـــة من اجلـــنـــد
ـصـادرتـهم إرهـابـاً لـهم  فـمـا كان مـن هؤالء إالَّ أن
بــادروهـا بــإطالق الــنــار عــلى اجلــنــود  فــاضــطـرت
اجلـنـود أن تُعـامـلهم مـن جنس عـمـلـهم  وفقـاً لـآلية
ثل ما ة (فمن اعتـدى عليكم  فاعـتدوا عليه  الكر
اعــتــدى عــلـيــكم) *. ومـع ذلك  كــانـوا يُــطــلــقـون
الـعـبارات الـنـارية فى الـفـضاء لإلرهـاب  حـتى أنهم
أخيراً اكتفوا بـالقبض على اثنـ منهم خوفاً من أنهم
إذا تــعـــقـــبـــوا اجلــمـــيع يُـــضـــطــرون إلى مُـــنـــاجـــزتــهم
بــاألسـلــحـة ويُـقــال مـا يُــقـال . وبــعـد ذلك راقت
احلـال وهـدأ الـبـال وأصـبح الـنـاس فى أمن من بـغى
تــلـك الــلـــصـــوص الـــتى عـــاثت بـــالـــقــتـل والــســـلب

* سورة البقرة : اآلية ١٩٤.
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ـوضـوع بـشـكل غـامض ; إذ لم تـذكـر أن «الـعـصـيـان» األرمـنى فى سـاسون ؤيـد» ا * صـوَّرت جـريـدة «ا
نـتـيـجـة ارتـفـاع الـضـرائب وتـعـطـيل الـوالة واألغـوات األتـراك واألكـراد مـصـالح األرمن . ورغـم صـمود

دة شـهـر  فـإن وعود الـعـفو الـعـام قـد أدت إلى استـسالمـهم . وبـدالً من تـنفـيـذ الـعفـو الـعام  سـاسـون 
تعرَّضت ساسون بـ ١٥ أغسطس ــ ١٥ سبتمبر ١٨٩٤ إلى الـنهب وإعدام كثير من األرمن دون مراعاة

للسن أو اجلنس .
** الصحيح : شئون .

ـنـكــرات فى تـلك اجلـهـات * . فـهـذه هى الـواقـعـة وا
الـتى بنـوا عـلـيـها تـلك الـعاللى والـقـصور الـوهـمـية 
وضـجـت لـهـا اجلـمـعـيـات األرمـنـيـة وطـبَّـلت وزمَّـرت
فــيــهـا اجلــرائــد اإلجنــلــيــزيــة  فــرأى اجلــنــاب الـعــالى
الـسـلــطـانى أن يُـرسـل من طـرفه بـصــفـة رسـمــيـة جلـنـة
مـخصـوصـة كى تُحـقق هذه احلـادثـة العـادية  وتُـعلم
ــدعــيـات الــنــاس مـفــتــريــات اجلــرائــد اإلجنـلــيــزيــة وا
األرمنـية  فـأمر ــ حـفظ اللَّه ذاته الـشريـفة ــ عـبد اللَّه
بـاشـا الــفـريق وعـمـر بك مـديـر بـنك األمـانـات والـلـوا
توفيق بالتوجه إلى هـذه الغاية  وطلب سفير إنكلترا
أن يُرسل مـنـدوبـاً من قـبله عـلى حـدة  فـرفض طـلبه
ألنه ال حق لــدولـة قــانــونـيــة أن تــتـداخل فـى داخـلــيـة

شؤن ** غـيرها . هذا وال يـخفى أن ما أجرته الـدولة العلـية من إرسال هذه الـلجنة ليس
إال حباً فى إظـهار احلقائق وارتـياح العمـوم من عدالتهـا . هذا ما علـمناه من مصـادر خالية

عن الغـرض  والصـالح نقـلنـاه للـقـراء حُجـة على مـا اتخـذ اآلن من وسائل االسـتعـمار 
ـقــالـة  والـلَّه ولى ـدرج فى أول ا ومــنه يـعـلم األبــله فـضالً عن الــعـاقل جـواب الــسـؤال ا

الهداية والتوفيق .
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يذكر الـقراء أن الـدولة اإلنـكلـيزيـة كانت قد
عــزمت عـلى إرســال جلـنــة دولـيـة إلـى سـاسـون
ـذابح والـفـظـائع بــبالد األرمن  لـتُـحـقق أمــر ا
الـتى وقـعت فــيـهـا . وذلك  بــعـد  مـا كـان من
اتــهــام والى الــدولــة الـعــلــيــة فى تــلك اجلــهـات
لــقـنــصل الـدولــة اإلنـكــلـيـزيــة  بـأنـه هـو الـذى
أغرى بتلك الفـظائع وحضَّ عليها . ثم جاءتنا
ـذكور استرجع ما األنبـاء بعد ذلك بأن الوالى ا
قـالهُ عن قنـصل اإلنـكلـيـز  واعتـرف بـأنه ليس
له يد فى ما جرى  فاكـتفت الدولة اإلنـكليزية
بـهــذا االعـتـراف الـصــريح وعـدلت عن إرسـال
اللجنة. والـظاهر أن عدولها هذا لم يقع موقعاً

حـسنـاً عنـد اجلمـعيـة األرمنـية فى مـدينـة لندن 
ألنهم كانـوا يُؤمـلون أن دولـة اإلنكلـيز ال تـقعد
أبـداً عن نُـصـرة إخـوانـهم فى بالد األرمن  بل
تُبـادر من فورهـا إلى تفـريج كُـربتـهم  وكشف
ظالمــتـهـم عـلى مــا اعـتــادوه مــنـهــا قـبل اآلن .
ولــذلك  اجــتــمع الــنــزالء األرمن بــلــنــدن مع
جـمـاعة من كـبار اإلنـكـليـز ونوابـهم فى الـسابع
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ــاضـى فى مــنـــتــدى والـــعــشـــرين من الـــشــهـــر ا
ذكـورة  وتـبـاحـثـوا فى ما اجلمـعـيـة األرمـنـيـة ا
يفـعلونه بعد إباء وزارة اخلارجـية إرسال اللجنة
الـدولـيـة إلى تـلك اجلـهـات . وقـد تـولَّى رئـاسة
ــسـتــر سـتــفـنــسن من أعــضـاء هـذا االجــتـمــاع ا
مـجـلس الـنـواب فى إنـكـلـتـرا  فاسـتـهل كالمهُ
مُــظــهـراً أســفه الــشـديــد لــوقـوع تــلك الــفــظـائع
الهائـلة وقال : إنه عـلم من مصادر عـالية يُوثق
بـصـدقـها وصـحـة روايتـهـا أن تـلك احلوادث لم
تـقــتـصـر عــلى تـلك اجلــهـات من أرمـيــنـيـة  بل
امـتـدت إلى جـهـات أخـرى غـيـرهـا  ثم أردف
ذلك بـقوله : نعم  إن التـفاصيل التى وصلت

إليـنا عن أنـباء تـلك الفـظائع قـليـلة غـير وافـية 
ولكـنـنى ال أوافق وزيـر خارجـيـتـنا عـلى مـا يراه
فـى هـــذا الـــشـــأن  وهـــو أن إرســـال جلـــنـــة من
ـــظــالم األتـــراك فــقط تـــكــفـى لــتـــحــقـــيق أمــر ا
ـنــكـرات الـتى اسـتـوقـفت األبـصـار فى أوربـا وا
تمدن من أقصائه إلى ودوت لها أقطار العالم ا
أقـــصـــائه . وإن هـــذه احلـــوادث عـــلى هـــولـــهــا
ــا هى عــاقـبــة سـكــوت الـدول وفــظـاعــتــهـا  إ
األوربــيــة وعـدم مــبــاالتـهــا بــقــصـور احلــكــومـة
الــــعــــثــــمـــانــــيــــة عن إجــــراء إصالح واحــــد من
ـادة ـوجب ا ـفــروضـة عـلــيـهــا  اإلصـالحـات ا
احلـاديـة والسـتـ من مـعـاهـدة بـرل . ثـم ختم
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ــذكـــور كالمه بــتالوة رســالــة وردت الــنــائب ا
عــلـيـه من أحـد أصــدقــائه اإلنــكــلـيــز اخلــبــيـرين
بـأحـوال تـلك الــبالد  يـذكـر فـيـهـا أسـفه لـعـدم
اسـتطـاعـته حـضـور ذلك االجتـمـاع ويُـنـبهه إلى
ا فـاتت أعـضاء الـلجـنة وقـد جاء ذكر أمـور ر

فى هذه الرسالة قوله :
سأولة * عن كل إن احلكومة العثمانية هى ا
الــوقـائع الــتى جــرت حـديــثـاً فى بالد األرمن .
وأنـا أقــول هــذا عن خــبــرة تـامــة بــأحــوال تـلك
الـبالد  وحسـبى أن أورد عـلـيه شاهـدين اثـن

ـذابح ال يـقــبالن الــرد وال االعـتــراض  فــإن ا
الـتـى جـرت فـى بـر الــشــام ســنــة ١٨٦٠  كـان
احملــرض عـلــيــهـا رجـالً من الـبــاشــوات . جـاءه
األمر بذلك من الـباب العالـى رأساً . وقد ثبت
لفـرنـسا وإنـكلـتـرا حيـنئـذ أن ذلك الـباشـا مُذنب
وأن ذنبه يقضى بإعـدامه  فسألتا الدولة العلية
أن تــعـدمه  فــأرســلت الـدولــة جلــنـة حملــاكــمـته
فـبَّرأت تـلك الـلـجـنة سـاحـتهُ  ووجـهت الـلوم
سيحي . وكان سفير إنكلترا إذ ذاك كله إلى ا
ـعـتــمـد اإلنـكــلـيــزى فى سـوريـة اإلرل رسـل وا
اللورد دڤرن  فاحتدت إنكلترا وفرنسا حينئذ
ورفضـتا تقـرير الـلجنـة التركـية مبـينتـ فسادهُ 
وطـلــبـتــا إعـدام ذلك الــبـاشــا  فـأجــاب الـبـاب

سئولة. * الصحيح : ا
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العالى أن إعدام رجل من الباشوات فى دمشق
سـيـحـي ثـانـيـة  فأبـلـغته قـد يُـفـضى إلى ذبح ا
إنكـلتـرا وفرنـسا أن الـدولة الـعلـية تـكون حـينـئذ

مـسـأولـة * عن كل أمـر يــقع من هـذا الــقـبـيل 
ورأت الــدولـة عــنــد ذلك أن إنـكــلـتــرا وفـرنــسـا
مهـتـمتـان بهـذا األمـر اهتـمامـاً شـديداً  فـأمرت
ــذكــور  ولم يــحــدث بــعـد بــإعــدام الــبــاشــا ا
ا أنذر به البـاب العالى قبالً  وال إعـدامه شئ 

سيحي . سلم يداً إلى ا مدَّ أحد من ا
ــا وقـعـت الـفــظـائع بــبالد الــبـلــغـار ســنـة ثم 
١٨٧٧  ثبت جـليـاً أن احلكـومة الـعثـمانـية هى
الـــتـى أمـــرت بــــهــــا  وكل يــــذكـــر أن الــــلـــورد
بكنسڤيـلد وزير إنكلترا لذاك العهد طلب باسم
ـلـكـة إعــدام شـوكت بـاشــا وغـيـره من جاللــة ا
الـزعـمـاء  فـاعتـرف شـوكت بـاشـا صـريـحاً أنه
ـا فعله أوامر البـاب العالى .فما كان من أطاع 
احلكـومة العثمانية عـندئذ إال أنها طلبت إرسال
ـذكور إلى الـبلغـار  يتولَّى فـيها شـوكت باشا ا
منصباً عـسكرياً عالياً  ومن العجب أن اللورد

دربى أجابها إلى ذلك .
فهـذان شـاهدان يُـثبـتـان أن الدولـة العـثـمانـية
سـأولـة عن كل مـا يـقع من هـذه احلوادث هى ا
وأمــثــالــهــا ; ألنــهــا هى اآلمــرة بــهــا واحملــرضـة

* الصحيح : مسئولة .
.
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قصود هنا : الفيالق احلميدية. * ا
قصود هنا : األطهار . ** ا

عليها.
أما مـا وقع اآلن بأرمـينيـة  فسبـبه أن الدولة
الـعــلـيــة نـظَّــمت عــدداً عـظــيـمــاً من األكـراد فى
سـلك جــنــودهـا وقــلَّـدتــهم الــسالح بـيــدهـا *.
وذلك مـنذ أربع سـنـوات . وغرضـهـا الظـاهر
من ذلـك وقـــــايـــــة األرمن . وأمـــــا غـــــرضـــــهــــا
احلقـيقى فـإيقاع الـرعب فى قـلوبهـم وإنقاص
ـذابح التى عددهم . والريب عـندى أن هذه ا
جـرت اآلن فى أرمـيـنيـة كـانت بـإغراء احلـكـومة

العثمانية أو بتدبيرها .
ثم إن هــذه الــلــجــنــة الــتى أمــرت احلــكــومـة
العثمانية اآلن بإرسالها لتحقيق أمر الفظائع فى
ـا هى شبيهـة باللجـنة التى أُرسلت ساسون  إ
إلى بر الشام سـنة ١٨٦٠ وإلى بالد البلغار سنة
١٨٧٧ ; ألن غـرضـها الـوحـيـد تعـمـيـة احلقـيـقة
تمدن  فال وإلقاء الـستار على أبـصار العـالم ا
ــذنــبـ تــصل إلى هــنــاك حـتـى تُـبــر ســاحــة ا

وتـرجع بالالئـمـة على األزكـياء ** األبـرياء من
عـباد الـلَّه . ولذلك  فـغايـة ما نـرجوه من هذه
اجلـمــعـيــة أن تُــلح عـلى احلــكـومــة اإلنـكــلـيــزيـة
ـســتـقـلـ بـإرسـال جلــنـة من الـرجــال األحـرار ا

لتحقيق أمـر تلك الفظائع . ثم أن تطلب إجبار
الـدولــة الــعـلــيــة عــلى إجنـاز مــا تــعـهــدت به فى
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معـاهدة بـرل . وذلك  بأن تـتحد الـدول معاً
عــلى هـذا الــطـلب أو أن تــتـحــد عـلــيه إنـكــلـتـرا
وروسـيــا . وال جـرمَ  أن كـل سـعى يُــبـذل فى
هذا الـسـبـيل يُـصادف قـبـوالً وجنـاحـاً كمـا يـدلـنا
االخـتبـار على ذلك . وعـلى كل  فقـد أصبح
من الــواجب عـلى إنـكــلـتـرا أن حتل نــفـسـهـا من
يـثـاق الذى ارتـبـطت به مع الـبـاب العـالى مـنذ ا
قاومة كل اعتداء زمن  والذى يـقضى عليهـا 
من قبل روسـيا على بالد أرمينـية . فإنه ال يليق
ة كـإنكـلتـرا أن تبـقى مرتـبطة بدولـة عظيـمة كـر
ــشـوم *; إذ هـو يــجــعـلــهـا ــثل هــذا الـوفــاق ا
ـــا فـى بالد األرمن مـن ســوء مـــطـــالـــبـــة أدبـــيــاً 

اإلدارة وفسـاد األحكام واخـتالل األحوال 
ـة احلكـومـة العـثـمانـية  وأيـضـاً فهـو يُـشدد عـز
ويقـوى فيهـا االعتقـاد بأن إنـكلتـرا مستـعدة أبداً
لـقطع روسـيا عن بالد األرمن  إذا حاولت أن

تمد يدها إليها .
هـذا  وقـد أثـبتـت لـنـا حـوادث سـنة ١٨٦٠
فى لـــبـــنـــان أنه إذا احتـــدت دولـــتــان مـن الــدول
األوربيـة على أمـر  أمكـنهـما أن تُـجبـرا الدولة
الـعـلــيـة عـلى فــعل مـا تُـريــدانه بال إبـطـاء  وأن
ــفـاوضـات ال تُــغـنـيــان هـنـاك عن اإلنـذارات وا

راقـبة قـناة قـصـود هنـا : منح الـدولة الـعـثمـانيـة جزيـرة قـبرص لـبريـطانـيـا ــ  ـشئـوم . وا * الـصحـيح : ا
السويس ــ مقابل حماية أرمينية العثمانية ضد أى هجوم روسى.

.
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استـعمـال القـوة  بل هى حـبر عـلى ورق ليس
إال .

ا فرغ النائب من تالوة هذه الرسالة  أقرَّ و
احلاضـرون بإجماع اآلراء عـلى القرارات اآلتية
وهى : أوالً ـ أن يـرفــعــوا إلى مـجــلس الــنـواب
بإنكـلتـرا تقاريـر القنـاصل فى بر األنـاضول مدة
ـاضـيـة . وثـانـيـاً ـ أن يـطـلـبوا الـسنـوات األربع ا
ـوقَّعـة على مـعاهـدة برل من الدول األوربـية ا

االشتراك معـاً فى إصالح إدارة أرمينـية بإرسال
جلنـة بنـفسـها جـميع الـدول . وثالـثاً ـ أن يـتبـعوا
خُطـة احلزم والـعزم فى أمر الـفظـائع التى جرت
اآلن فى تـــلك الـــبـالد  واســـتــوقـــفـت أبـــصــار
النـاس عمـوماً وأصحـاب اجلرائد خـصوصاً فى
أوربا. ثم قـرَّروا أخيـراً أن يعقـدوا اجتـماعاً فى
أواسـط هــذا الــشــهــر لالعـــتــراض عــلى إبــطــاء
احلــكــومــة اإلنــكــلــيـزيــة بــإجنــاز مــا تــعـهــدت به
لألرمن  كـما هـو مقـرَّر ومسـطـور فى معـاهدة
ـعـقـود بـيـنـهـا وبـ الـدولـة بـرلـ وفى الـوفـاق ا

العلية فى هذا الشأن .
قطم) أصعب األمـور على العثـماني أن (ا
يــتـهم األجـانب حـكــومـاتـهم تُـهـمــاً  تُـلـبـسـهم
العار فى كل األقطار . أال ترى أن كل عثمانى
حـر صـادق يذوب حـيـاءً ويـلـتـهب أسىّ وغـيـظاً
عـنـد اجتـمـاعه بـأجانب يـسـلقـونه بـألسـنـة حداد
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ويعيرونه تعـييراً تنفطر منه األكباد ? . ولكن 
ـصاب كـله من مـأموريـن يخـونون مـا احلـيلـة وا
الــســلــطـــان ويــظــلــمــون الــرعــيــة  وإذا ذمــهم
الـعــثـمــانـيـون األحــرار وأزاحـوا عـن قـبـائــحـهم
الــسـتـار  ســخـطت الـدولــة عـلـيـهـم واتـهـمـهم
ـون بـاخلـيـانـة  وقـالـوا إنـهم مـسـتـأجـرون الـظـا
إلثــارة الـــفــ . وإذا ســكــتــوا عـــنــهم وقــهــروا
ـتــقـدة فى الـنــفس عــلى إخـمــاد نـار الــوطــنـيــة ا
ـأمـورين ـظـالم ا صـدورهم  عـيَّـرهـم الـعـالم 
حـكـامـهم  كـأنـهم شـركـاؤهم فى اسـتـحـسـان
نكـر . فأين هذه األيام التى ظـالم وارتكاب ا ا
دح ظلوم و ال يُكرم فيـها إال من يذُّم احملكوم ا
احلـاكم الظـالم من أيام الـعرب الـكِرام فى عـهد
أسالفنا أيـام كان احملـكوم يـقول لـلحـاكم : لقد

أضعت تلك احلقوق وأهلها ? .
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قـالت جـريـدة (الـنـيـوفـرى بـرس) إن الـثـائـرين فى
ــــاضى بــــعض ســـاســــون قــــد أنــــشـــأوا فـى الـــعــــام ا
االسـتـحـكـامـات لــيـتـحـصـنـوا بـهــا لـدى مـجـاهـرتـهم
بــالــثـورة  وقــد أدركت احلــكــومـة احملــلــيـة غــايــتـهم
وســعت فى تالفــيــهــا حــتى تــمــكــنت من إخــمــادهـا
وإعـــادة مـــيـــاه الـــراحــــة إلى مـــجـــراهــــا فى هـــاتـــيك
ـض عـلى ذلك حـول * واحـد األرجـاء ولـكن لم 
حتى جـاء أحد أعضاء اجلـمعيـة األرمنية الـوطنية إلى
سـاسـون وأخـذ يـتـمــكن من غـايـته  إذ تـقـدم بـعض
األرمـــنـــيــ إلى حـــيث قـــتــلـــوا رجــلـــ من األكــراد
وقطعوا جثتيهما تقطيعاً تقشعر منه األبدان وأشاعوا
أن األتراك قـد ارتكبـوا هذه الفـظيعـة  فهاج األكراد
ـقـاومـة وخــصـوصـاً بـعض قـبــائـلـهم الـتـى جـاهـرت 
احلــكـــام الــعــثــمــانــيــ فـى شــهــرىّ يــونــيــو ويــولــيــو
ــاضـيــ واحتـدوا مـع بـعض األرمـن عـلى الــهـرج ا
ـرج ضـد احلـكــومـة احملـلــيـة  وتـسـربل الــفـريـقـان وا
بــاألســلــحـة الــنــاريــة من الــطـرزيـن اجلـديــد والــقـد
وأضــــرمــــوا نــــار الـــــثــــورة فى هـــــاتــــيك األرجــــاء 
فاقـتحـمتهم الـعساكـر العثـمانـية البـيادة مع آالي من
الفرسـان وبدَّدت شملهـم بعد وقوع أكثـر من معركة

* حول = سنة .
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بينهم وبـينها  فالـتجأ بعض العُـصاة إلى اجلبال بعد
أن دكـوا بالدهم حـريـقــاً واسـتـسـلم بـعـضـهم اآلخـر
للحكومة  فأحسنت معاملتهم وأحالت زعماءهم
على احملـاكم لتـنظر فـى معاقـبتـهم قانـوناً  وكان فى
ـعـارك الـتى حـدثت بـ الـعـسـاكـر والـثـائـرين أثـنـاء ا
قــومــنــدان احلــمــلــة مــلــتــفــتــاً إلى ســكــنــات اجلــنــود
وحـركـاتـهم ومـنـتـبـهـاً أشـد االنـتبـاه إلى مـنع كـل أمر
يــخلُّ بــشــرف اإلنــســانــيــة واآلداب  ويــســتــوجب
ـا طــار اخلـبـر إلى االعـتــسـاف والــقـسـوة . هــذا  و
األستانة العلية أصدر جاللة السلطان األعظم إرادة
سـنيـة بـإرسال وفـد مـخصـوص إلى أرمـينـيـا للـبحث
واالسـتـقصـاء ورفع تقـريـر ضافى الـذيـول  يشـتمل
مفصالت هذه احلادثة تفصيالً ال يعتوره إال الصدق

ونقل األخبار الصحيحة *.

ـقـال أيـة إشـارة إلى أسـباب «الـثـورة» األرمـنـيـة فى سـاسـون ومـؤداهـا : زيادة * لم تـرد فى ا
ادة «٦١» من مـعاهدة الضرائب الـفادحة عـلى أرمن ساسون عـقاباً عـلى مطالـبتهم بـتنفـيذ ا

برل ١٨٧٨.
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وردت لـنـا عدة كـتب خـصـوصـيـة من بعض
كُــبــراء رجــال الــدولــة الــعــلــيــة  نــقــتــطف من
مضامينهـا ما يسوغ لنا نشـره من أخبار األستانة

العلية :
« اتــخـذت إنـكـلــتـرا وفـاة الـقـيــصـر إسـكـنـدر
الـثـالث الـذى كـان جديـراً بـلـقب حـامى السالم
الــعــام فــرصـــة لــلــتــقــرُّب مـن الــروســيــة  ومــا
وجــدت ذريــعــة لــذلك والــبــرنس أوڤ ويــلس
ولى عهـدهـا فى بـطـرسـبورج سـوى إثـارة غـبار
سئلـة األرمنيـة . ومن سوء احلظ  أنه حدث ا
ــا ســبــبه األرمن مــنــذ أشــهــر بــعض احلــوادث 
سـاعدة أنـفسـهم  فـأخذت اجلـمعـية األرمـنيـة 
كـثــيـر مـن اإلنـكــلـيــز  وبـيــنـهـم بـعض أعــضـاء
ــان اإلنـكـلـيـزى يـهــيـجـون خـواطـر أوروبـا الـبـر
نـشوراتـهم ضد الـدولة الـعلـية  حـتى أحدثوا
قـلق الدوائر الـعاليـة السيـاسية هـنا  وفى تكدُّر
جاللـــة مــوالنـــا الــســـلـــطــان مـن هــذه اجملـــاهــرة
الـعـدوانيـة الـتى ظهـرت بـها جـمـعيـاتـها وجـرائد
لـنــدرة ضـد حــكــومـة ذاته الــســنـيــة  فى احلـ

الذى يتظاهر جاللته فيه بالصفاء واحملبة للدولة
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ـلـكـة ـودة جلاللـة ا اإلنـكـلـيـزيـة ويُــقـدم هـدايـا ا
وســـمــو ولـى عــهــدهـــا  ولــهـــذا أصــدر إرادته
هـدي لـهما السـنيـة بتـأجيل إرسـال الوسامـ ا

إلى فرصة الئقة.
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أكــثـرت اجلــرائـد مـن الـكالم عــلى مـســألـة األرمن
وكلها ب نـافية ومثبـتة . وتُفيد األنبـاء الرسمية أن ما
ـسـألـة فـيه غـلـوُ عـظـيم ومـبـالـغة لـيس شـاع عن هـذه ا
بـعـدهـا مــبـالـغـة . وقــد انـتـدبت احلــكـومـة الـعــثـمـانـيـة
منـدوب انتقتهم من ذوى النباهـة والنزاهة لتحقيق ما
حـدث هـناك أو قـيل عن حـدوثه . وأفـادنـا التـلـغراف
الوارد من األسـتانة الـعليـة بتاريخ ٧ اجلـارى أن الباب
العالى طـلب من أمريكا وإنـكلترا أن تُرسـل معتمدين
من قبـلـهـمـا لإلشراف عـلى الـتـحـقيق الـذى سـتـبدأ به
الـلـجنـة قريـبـاً . وفى هذا الـطلـب دليل جـلىُ على أن
احلــكــومـة الــعـثــمــانـيــة راغــبـة فـى اسـتــجالء احلــقـائق
واســتــطالع الــدخــائـل بــنــزاهــة مــجــردة عن شــوائب
ا األغـراض  إذ لو كان هنـاك غرض من األغراض 
صدر مـثل هذا الـطلب عن الـباب الـعالـى . وسيُـظهر
الـتحـقـيق حـقائق األمـور ويُـحصـحص احلق ولـو بـعد

ح . 
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قـالة التى اطَّلعـنا فى جـريدة التـيمس عـلى ا
نُـــشــرت فـــيـــهــا مـن بــضـــعـــة أيـــام عن حــوادث
أرميـنـية وجـاءنا الـبـرق بخالصـتهـا  فـاختـرنا

نشر ترجمتها وهى :
إنهُ ليسـتحيل علـينا أن نُنـكر أن األخبار التى
شـاعت ونـشـرنـاهـا منـذ أسـبـوعـ عن الـفـظائع
الــتى فــعـلــهــا األتــراك بـبالد األرمـن صـحــيــحـة
الريب فـيــهــا .ولـديــنـا اآلن مــا يـحــمــلـنــا عـلى
االعـتـقـاد بـصـحـة األدلــة والـشـواهـد الـتى تُـقـام
عـلى صـدق تـلك األخـبار  فـتُـمـهـد حلكـومـتـنا
العذر فى مـا فعلـتهُ من إرسال التـوبيخ واإلنذار
ا الـشـديـد إلى الـبـاب الـعالـى . وال يـخـفى لـنـا 
سألة . بـاد بدءٍ لم يسعنا إال أشرنـا إلى هذه ا
ا إظهـار االشتـباه فى وقـوع تلك الـفظـائع . وإ
حـمـلـنـا عـلى ذلك كـون الـعـريـضـة الـتى رُفـعت
إلى وزارة خارجـيتنـا فى هذا الصـدد قد رفعـتها
اجلمعية األرمنية الوطنية  فكانت ال تخلو من
صــبــغــتــهم الــســيـاســيــة . وزد عــلى ذلك  أن
الـكـتــاب الـذى شُـفــعت به هـذه الـعــريـضـة كـان
ـكان غُـفالً لم يذكـر اسم مُـرسله وال عُـيَّن فيه ا
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والــزمــان  وقــد كُــتـب بــعــبــارة مــنــمــقــة ولــغـة
فــصـيـحـة . وأيــضـاً  فـقـد كــان لـديـنـا الــتـقـريـر
الـرسـمى الذى نُـشـر فى األسـتـانـة  وهـو يُـلقى
الــلـوم كـلهُ عــلى األرمن وروايـتهُ ألخــبـار تـلك
احلـوادث منـاقـضة لـرواية اجلـمـعيـة األرمنـية كل
ــنـاقــضــة . وهــذا مـا حــمــلــنـا عــلى االشــتــبـاه ا
ـسـألـة كـما واالحـتـراز عـنـد الـكالم عـلى هـذه ا
سبق الـقول . على أنـنا كمـا قلنـا أن أخبار تلك
الـفظـائع مُبـالغ فيـها فى تقـرير اجلـمعـية األرمـنية
ـقاصد سـياسيـة  قلنـا أيضاً  البـد وأن يكون
قد وقع هنـاك شئ من تلك الفظائع . وما ذلك
إال لـعـلــمـنـا بـقـصــر بـاع احلـكـومـة الــعـثـمـانـيـة .
وخصـوصاً فـى اجلهـات البـعيـدة عن األستـانة.
أمـا اآلن  فال يــســعـنــا إال الـتــسـلــيم بــأنه لـيس
هناك مُـبالـغة وال غُّلـو  وأن احلقـيقة ـ كـما أكد
الـثـقـات الــذين ال مـراء فى صـدقــهم وال سـبـيل
إلى اتـهامـهم بـالتـشيع والـغـرض ـ هى أن بعـضاً
ــوظــفــ األتــراك قــد أقـــدمــوا عــلى فــعل مـن ا
ـنـكـرات فى قـضـاء سـاسـون  وأن الـفـظـائع وا
ـسأول * ـا وقع وا ـطالـب  الـبـاب الـعـالى هـو ا
ــوظـــفــ بــدالً من أن عــنـه ألنه كــافـــأ أولــئك ا

يُعاقبهم .
أمـا تفـصيل تلك احلـوادث على مـا بلـغنا من

سئول. * الصحيح : ا
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أولـــئـك الـــثـــقـــات الـــذين نُـــعـــول عـــلى صـــدق
روايـتهم فـهـو أنَّ األرمن سكـان تلك اجلـهات
تـابـعـون لـلـحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة اسـمـاً ولألكـراد
فعـالً وأن األكراد يـضربـون عـليـهم الـضرائب
ويـــجــبــون مــنـــهم األمــوال  بــحـــيث ال يــبــقى
عـنـدهم مـا يـدفـعـونه إلى األتـراك . وقـد حدث
أن جـمـاعـة من الـعـساكـر غـيـر الـنـظـامـيـة ذهبت
جلباية الضرائب من القرى التى يسكنها األرمن

بعد أن دفع أهلها كل ما عليهم مرة أو مرت 
فـردوا الـعـسـاكـر من حــيث أتـوا  فـمـا كـان من
احلكومة الـعثمانـية حينئـذٍ إال أنها أرسلت عدداً
عـظيـمـاً من اجلـنـود الـنـظـامـيـة بـقـيـادة زكى بـاشا
مشـيـر أرزجنان  فـلـما رأى األكـراد مـا كان من
إقـبال الـعساكـر انكـفأوا راجـع . وأما األرمن
فامـتثلوا األوامر حاالً بعـد ما وعدتهم احلكومة

وعداً جـمـيالً أنهـا تُعـامـلهم بـالـرأفة والـشفـقة 
ولــكـنــهــا أخــلــفت ذلـك الـوعــد إخـالفـاً  ألن
مـشيـر أرزجنـان بادر فـأمـر العـسـاكر بـأن يُـعاقـبوا
ـســاكـ عـقـابـاً لــيس أفـظع مـنه  وأن أولـئك ا
يـذبـحوهم ويـستـبـيحـوهم نـهبـاً وسبـيـاً ـ والعـياذ
بــالــلَّه ــ فـأحــجم الــعــسـاكــر عن إطــاعـة ذلك
األمــــر واإلقــــدام عــــلى قــــتل أُنــــاس عُــــزل من
الــــسالح ونــــســــاء وأوالد ال مـــغــــيثَ لــــهم وال
. ويُـؤخـذ من األخـبار الـتى وصـلت إلـيـنا معـ
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أن زكى باشا أرسل فاستدعى عساكر آخرين
وهـدَّد الـعـسـاكـر الـذين تـردَّدوا عن إطـاعـة أمره
بإطـالق النـار عـلـيـهم إذا أصـروا عـلى تـمردهم

وعصيانهم فأذعنوا لذلك التهديد والوعيد 
وأمعـنوا فى أهل الـقرى قـتالً ونهـباً  وارتـكبوا
ـنـكـرة مـا تـقف لـه الـشـعور فـيـهم من الـفـظـائع ا
ـا كـان مـا ذُكـر وتـرجتف لـهـوله الـفـرائص . ور
من فظـائعهم قليالً فى جـنب ما لم يُذكر . وقد
اعترض متـصرف تلك اجلـهات على فعل زكى
بــاشـا  فــكــان جـزاؤه االحــتــقـار واالزدراء ثم
العـزل عن وظيـفته . وأمـا زكى باشـا بطل تلك
الفـظائع  فما كفاهم أنـهم أبقوه فى منصبه بل

كافأوه على فعله بالنيشان العلى الشأن .
فــمن احلــمـاقــة بــعــد ذلك أن نُــنــكــر فــداحـة
ـسـألة . ولـهـذا فإنـنـا نُعـيـد ما اخلـطب فى هذه ا
قُلناه من أنـها تُمهد حلـكومتنا العـذر فى ما قبلته
من إنـذار الباب العالـى إنذاراً شديداً . على أنهُ
ــنــفـردة ال يــنــبــغى أن تــكــون حــكــومــتــنــا هى ا
بـــإرســـال هـــذا اإلنـــذار . وذلك  ألن الـــبــاب
العـالى قد تعهَّد جلمـيع الدول فى معاهدة برل

بإجراء اإلصالحات التى تقتضيها األحوال فى
الـواليات الـتى يـسكـنهـا األرمن وحـمايـتهم من
اعتـداء الـچـركس واألكـراد علـيـهم  ثم تـعـهَّد
أيـضــاً بـإعالم الــدول األوربـيــة بـالــتـدابـيــر الـتى
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يـتــخــذهــا فى هـذا الــشــأن . وذلك مع مــراقــبـة
الدول إلنفاذ تلك الـتدابير والعمل بها والظاهر
أن تلك الوعود والـعهود لم تكن إال حبراً على
ورق  فـال الـــــبــــــاب الـــــعــــــالى أجــــــرى تـــــلك

اإلصـالحــات وحـــمى األرمن من االعـــتــداء 
وال الـدول األوربـيـة راقبت إنـفـاذ تـلك التـدابـير
والـعمل بـهـا . على أنه ال يـخفى عـلى أحد من
النـاس حتى موظفى احلكومة العـثمانية أنفسهم
داخلة فى أن حمل الدول األوربية اآلن على ا
مــســـألــة أرمـــيــنـــيــة لـــيس فى شئ مـن الــفـــطــنــة
والفـراسة . هـذا  إذا صرفنـا النـظر عن جـميع

االعتبارات األدبية .
ـوجب معـاهدة نـعم  إن حكـومتـنـا مُقـيَّدة 
قــــبــــرس  أن تُـــــدافع عـن حــــقــــوق احلــــضــــرة
الـســلـطـانـيـة بـأرمـيـنـيـة وغـيـرهـا من اجلـهـات فى

آسيـا; إذا حاولـت روسيـا أن تمـد يدهـا إليـها 
ـــعـــاهــــدة مـــشـــروطــــة بـــإجـــراء ولــــكن تـــلـك ا
اإلصالحــات الـــواجــبــة فى بـالد الــدولــة خلــيــر
سيحي . فأين القيام بتلك الشروط رعاياها ا
ــــنــــكـــرات الــــتى جــــرت فى مـن الـــفــــظــــائع وا
ســـاســـون? . ومن حُـــسن الـــطـــالـع أن مـــا بــ

إنــكــلــتــرا وروســـيــا اآلن من الــتــقــرُّب والــوالء
سألة التى تهمهما يحملها على النظر فى هذه ا
ا ـا تهم سـائـر الدول األخـرى  كلـتـيهـمـا أكثـر 
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ا كان يـجب من التراضى واالتفـاق . على أنه 
البـاب العالـى يكره كـل مداخلـة فى األمر تـعيَّن
على احلـكومة العـثمانيـة أن تنهج منـهج احلكمة
والـســداد فى ســيـاســتـهــا  والريب عـنــدنـا فى
حب جاللة السـلطان لـرعيته  ولـكنه قد خُدع
ــوظـفــ . أمـا بـكالم مَـن دونه من األعـوان وا
اآلن  وقـد اتـضح جـلـيـاً أن اإلنـعام عـلى زكى
ـا كـان غـلـطـاً بـاشـا بـالـنــشـان الـعـلى الـشـأن  إ
فـاضـحاً  فالبـد من إجـراء الـبـحث والـتـحـقيق
ـا يـسـتـحـقــونه من الـعـقـاب ـذنـبــ  ومـعــاقـبـة ا
قام إال أن نُوافق الشديد  وال يـسعنا فى هذا ا
الـذين كـتــبـوا إلـيـنـا يـقـولـون : إن الـوصـول إلى
ــنــال فى بالد ــــــــــــــــ احلــقــائق أمــر صــعب ا
فـيـها الـسـطـوة والـصولـة عـلى األهـالى  ونـشر
األخـبـار الــتى ال تُـوافق احلـكـومــة عـلى نـشـرهـا

فيها يُعدُّ ذنباً من الذنوب . انتهى باختصار .
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لقد كانت إنكلـترا قبل وفاة القيصر إسكندر
راكز أمام الدول األوربية  الثالث فى أحـرج ا
فـالـروسيـا تـتربَّـص لهـا الـفرص لـإليقـاع بـها فى
ا ظهر انيا قد قـلبت لها ظهر اجملن *  آسيـا  وأ
لــهــا من زيــادة طــمــعــهـا فـى أفــريـقــيــة وخــشــيـة
االسـتـطـالـة علـيـهـا  والنـمـسـا واقـفة دون ذلك
ـعــزل . نـقـول وإن كــنت من عــقـد الـتــحـالف
ـصــافى إلنــكــلـتــرا  فال نــاقـة لى فى الــثالثى ا
االستـعمار وال جـمل  وال يهـمنى إال أن أقوم
بحصتى من واجبات احلالة احلاضرة فى أوروبا

وإيـطــالـيــا تـنــاجـيــهـا . إنى ضــعـيــفـة وفــقـيـرة 
فـسـاعـديــنى فى شـرقى الـسـودان  حـتى أكـون

لك ومعك على الدوام .
أمـا فرنـسـا  فـقـد قدرت هـذه احلـالـة قـدرها
ـقلقـة فرصـة  فقامت واعتبـرت هذه الـورطة ا
تُــضـيـق اخلـنــاق عــلى إنــكـلــتــرا وتُـدقـق عـلــيــهـا
احلـسـاب فى ســلـسـلـة مــطـالب طـويـلــة سـألـتـهـا
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قيم قـعد ا الـتعجيـل فى حلها  فـأوقعتـها فى ا
وظـهــر وقـتـئــذ عـلى جـرائــد اإلنـكـلـيــز الـصـغـار
والضـعف مقابل مـا أخذت اجلرائـد الفرنـساوية
تــرغى وتـــزبــد  حـــتى ظن الـــنــاس أن احلــرب
الهائلـة التى تخشى وقـوعها األوهام واألحالم
أصبحت عـلى قاب قوس . ولـكن أنباء مرض
القـيـصـر إسـكـنـدر فوفـاته  قـد فـاجـأت الـكون
فـأوقــفت عــوامل الـســيـاســة  وتـركت الــعـالم
األوروبى مبـهـوتـاً يسـتـطلـع ما فى زوايـا الـكون
من خـــفـــايـــا األقـــدار  إال أن إنـــكـــلـــتـــرا الـــتى
تـوسَّمت مـن هذا احلـادث الـعـظيـم مخـرجـاً لـها
من الــضــيـق الــذى كــانت فــيه قــد بــذلت غــايــة
جـهدها لتـستخدم هـذه احلادثة فى مـنفعتـها كما
تعودت أن جتد لكل كربة فُرجة  فأثارت على
ـسئلة األرمنـية  وقد تعفر الدولة العـلية غبار ا
تفننة به جو لندرة من صريخ اجلمعية األرمنية ا
ة بـأن وفاة الـقيـصر فى ضـروب السـياسـة والعـا
أعـظم فـرصـة إلرسـال هـذا الـصـريخ يـدوى فى
اآلفــاق  ويــعــلم الــلَّه أن أشــده قــرعــاً مــا كـان

يـخــرج من أبـواق األعــضـاء اإلنــكـلــيـز فــيـهـا 
ألنهم هم أبناء جنـدتها والواقفـون على احلقائق
ون من الـفـظائع الـتى جترى فى تـأ والدقـائق وا

أرمينيا أكثر من أبناء األرمن أنفسهم .
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والظاهر أن جاللـة القيصـر اجلديد قد خشى
ـســئـلـة بـأكـثـر من من تـوغل إنـكــلـتـرا فى هـذه ا
الـالزم  فـدفع بــتـســعـة عــشـر ألف جــنـدى من
جـيــشه إلى حــدود الـواليــات الـتى يــكـثــر فـيــهـا
األرمن  وال يـسـع إنـكـلـتــرا فى هـذه احلـالـة أن
تـسـأله عن عـمله ; ألنـهـا ال تـود أن يُـسئ الظن
ـا كانت هى الناصحة له فى إرسال فيها بل ر
هذه السرية ; ألنـها ال تكره توسيع فتق احلادثة
لـتـخـيط فـيـهـا مع اخلـائـطـ بـإبـرة تُـنـاسـب ثوب
الـســيـاسـة احلــاضـرة  أو لـتــتـذرع من ذلك إلى
عقد اتفاق خـصوصى مع الروسيا بـشأن مسئلة
األرمن  ومـنـه تـتـفــرَّع فـوائـد الــصـلــة إلى غـيـر
ا هـو شاغل محالً من فؤاد سئـلة األرمنـية   ا
الــدولــة اإلنــكــلـيــزيــة وجــالب لــهــا الــوسـاوس
واألوهــام الــدائـمــة  ولــكــنــهـا آمــال لــيس من
الـســهل حتــقـيــقـهــا . ومـهــمــا جتـاذبت إنــكـلــتـرا

شـتـركة بـيـنهـما  والروسـيا أطـراف احلـوادث ا
أفال يُــســتـطــاع الــوصــول إلى نـتــيــجـة حــاســمـة
ألســـبـــاب اخلالف وذات الـــبـــ  ألن تـــنـــازع

الـنـفوذ فى آسـيـا بـ الدولـتـ ال يُبـطـله عـهد 
نـاطق اجلغـرافية وال يُـضعـفه اتفاق  مـادامت ا
عـلى مـا هى عـلـيه  وال يُـمـكن أن تـتـحول إلى
حــدود صــلح بــيــنــهــمــا إال إذا انــتــقــلت الــهــنـد
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اإلنكليزيـة من آسيا إلى قارة أخـرى  كما فكر
أبـناء إنـكلتـرا منـذ سنـ أن ينقـلوهـا إلى أفريـقية
وشـرعـوا فى الـتــخـطـيط لـهـا كـمـا يُـشـاهـد أبـنـاء

الشرق ذلك فى هذه األيام .
والـذى نـراه أن إنــكـلــتـرا ال تــكـسب من كل
هـذه الغوغـاء احلالـية إال صد حـمالت السـياسة
األوربيـة عنهـا وقتاً ما  وال يُـظن أنها بـدعوتها
سـئلـة األرمنـية والكالم الدول الـعظـمى لفـتح ا
ـا تُـؤمل أن تـناله عـنـهـا تسـتـفـيـد فائـدة عـظـيمـة 
بــرضى الـــدول فى مــثل هـــذه الــظــروف ; ألن
إعـراضـها عـن مصـالح الـدول االسـتعـمـارية لم
يُـبقَ لها خـليالً وفياً غـير إيطـاليا الـتى يقوم وزير
خارجيتـها اآلن  ويُنادى بأن سـياسة دولته فى
مصر وأفريقيـة حاذية حذو السيـاسة اإلنكليزية.
ـســئـلـة وكـأنه يُــومئ بـهــذا الـقـول إلـى أن فـتح ا
سئلة الشرقية بأسرها ا يُؤذن بـفتح ا األرمنية ر
وتدخـل مصر وغيرهـا فى ذلك  ونحن نتمنى
أن تنـتج هذه الـنتـيجـة  ألنـنا نـعلم عـلم اليـق

أن الدول األوربيـة بأجـمعـها ـ اللَّـهم إال إيطـاليا
«ألسبـاب راهنـة» ال ترضى اخـتصـاص إنكـلترا
ــصــر فى حــال من األحــوال  وال يُــتـوهم أن
ـا يـتــمـنى أعـداء ـسـئــلـة الـشــرقـيــة اآلن  تُــحل ا
ـكان ال الدولـة العـليـة  ألن ظروف الـزمان وا
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تُـسـاعـد اآلن عـلى الـوصـول إلى هـذه الـغـايـة .
ــســئــلـة واألرجح من هــذا وذاك  أن تُــطـوى ا
األرمـنـيـة اآلن عـلـى حـادثـتـهـا كـمـا طُـويت قـبل
ــا حـــيل بــ الــدولــة الـــعــلــيــة وبــ اآلن  ور

محاكمة بعض اجملرم * من األرمن باعتراض
دولـتىّ إنــكــلـتــرا والـروســيــا  ولـكن ال تــكـون
ثمت نتيـجة غيـر اكتساب إنـكلتـرا بسببـها أميال
جـاللـة الـقـيـصــر اجلـديـد زمـنـاً  كــمـا اكـتـسـبت
بــحــادثــة الـــفــرمــان الــتى أوجـــدتــهــا بــحــذقــهــا
ومهارتـها على أثـر تولى جنـاب اخلديو األفخم
عـبـاس بـاشـا أمـيالـه بضـعـة أيـام  كـانت تُـنادى
فـيــهــا جــرائـدهــا أنه طــوع إرادتــهـا وفى قــبــضـة
ــيـنـهـا كـمــا سـمَّت اجلـرائـد اإلنــكـلـيـزيـة اآلن

صـالح اإلنكـليـزية  الدولـة الروسـية بـحامـيـة ا
وهى كما يعـلم العموم اخلـصم األلد لها  وال
تــعـمل مــنــذ خــمــســ سـنــة إال لإليــقــاع بــهـذه
ــصــالح فى آســيــا واغــتــيــالـهــا . وال نــظن أنه ا
بـجــلـوس الــقــيـصــر نـقــوال الـثــانى عــلى عـرش
الروسيا حـصل انقالب كلى فى أسـاس سياسة

ة  هـذه الـدولة  ونـزعت كل تـقالـيـدها الـقـد
حتى تُسمى باحلامية للمصالح اإلنكليزية .

وأعــظـم بــرهــان عــلى أنـه ال يُــمــكن وجــود
* اجملرم = الثوار.

.
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اتفاق ب الروسـيا وإنكلترا يحسم أسباب ذات
الب منهما . إن األولى ال تقدم شيأ * فى بنود
االتــفــاق عــلى حــريــة جــواز خــلــيج الــدردنــيل
تمناة وبوغاز البـحر األسود  كمـا هى البُغيـة ا
لها منذ كانت فى الوجود  وظهرت دولة أمام
الــدول  وهــذا ال يُــوافق مــصـــلــحــة إنــكــلــتــرا
بــإجــمـــاع . فــكــيف يُـــؤمل أن تُــوفق بـــيــنــهــمــا
صـالح ويـظهـر بـاالتفـاق فى عـوامل السـيـاسة ا
مع هـذا التنـاقض البـ ? وكذلك ال يُـتصوَّر أن
إنكـلترا تقدم أرمينيـا اآلن طُعمة للروسيا ; ألن
ذلك يُـقـلل ذرائع تـداخل إنـكـلـتـرا لـدى الـدولة
العـلية والتداخل روح قوامـها فى الشرق  كما
ال يخفى اللهم إال أن مـكنتهـا الروسيا من نوال
طعمة أكبر مـنها كمصر مثالً . وهذا عمل يجر
إلى اشـتراك الـدول األخرى  ويُـسرع بـزعزعة
أركـــان الــســـلم األوربى  وهــو مـــا يُــحــاذر أن
تتـحمَّل مـسئولـيته دولـة من الدول ; إذ يـخشى

اجلميع عاقبة أمره .

* الصحيح : شيئاً.
.
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كل من طـالع أقـوال اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزية فى
ـــنــشــورات الــتى مـــســئــلــة األرمـن أو تــصــفَّح ا
تـنـشرهـا جـمـعـيـة األرمن فى لـونـدرة  علم أن
الـغايـة مـنـها لـألرمن أنفـسـهم طـلب االسـتقالل
الــســيـاسى * ولإلنــكـلــيـز رغــبـة الــتـداخل فى
أعـمـال الدولـة الـعلـيـة . وكل يسـعى إلى غـايته
بـــالــوســـائل الــتـى يــراهــا مـــوصــلـــة  فــاألرمن
ينـشرون األكـاذيب وفـظائع األعـمال الـوحشـية
عـن احلـــكـــام األتــــراك فى جــــمـــيـع الـــواليـــات
الـعـثمـانـيـة الـتى يـسكـنـهـا قـوم مـنهم**  ولهم
مـــطــابع ســـريــة وجـــهــريـــة فى تــلـك الــواليــات
وخــارجــهـا يــطــبـعــون فــيـهــا الـرســائل الــدوريـة
الثـوروية باللغات الكثيـرة وينشرونها فى جميع
أرجـاء أوروبـا  لـيـهـيــجـوا عـواطف األوربـيـ

باحلـنان عـليـهم وبالـكراهـة واحلنق عـلى الدولة
العلية . واإلنـكليز كلما وجدوا لهم صاحلاً فى

طالبـة فقط بتـنفيذ اإلصالحـات التى نصَّت عـليها * حتى هـذا التاريخ  تركـزت مطالب األرمن عـلى ا
ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨ . ا

ـؤيـد» احلــقـائق لـقــرائـهـا مـبــتـورة ومـقـلــوبـة ; إذ إن هـذه الــواليـات كـانت حــتـذاك تُـسـمى ** قــدَّمت «ا

«إرمنستان» ; بالد األرمن  وهى الواليات األرمنية الست الواقعة فى األناضول الشرقى .
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التـداخل وفرصة لـلوقـيعة بـالدولـة العلـية  قام
خـطـبـاؤهم فى األنـديـة وكـتـابـهم فى اجلـرائـد 
وأخذوا فى إقـامـة احلجـج واالعتـراضـات على
ـنشـورات التى الدولـة الـعلـيـة متـذرعـ بتـلك ا
ا تتضـمن من مقاصد يحكم كل إنـسان عليـها 
ـنـشـورات األخـيرة أصـحـابـهـا أنـها مـخـتـلـقـة كا
الـتى تُـعـدد أفظـع الوقـائع الـوحـشـيـة متـهـمـة بـها
الدولة العلية من غير أن تُبين مكانها وزمانها .
وإذا كــانت غـــايــة الــفــريــقــ ظــاهــرة  فال
خالف فى أن القيامـة القائمـة اآلن من اإلنكليز
ال تُـراد بـهـا خـدمـة اإلنـسـانـيـة حملض إرادة اخلـيـر
لـبـنى اإلنـسـان  بل يُـراد بـهـا أمـران مـهمـان فى
شـــأن الــســـيــاســـة احلــاضـــرة نـــافــعـــان لــلـــدولــة
اإلنـكلـيزية . األول : إقالق بـال الدولـة العـلية
ـستـقبل الذى وتهديـدها  حـتى جتنح لـها فى ا
تـخـشى إنـكلـتـرا حـرج مركـزهـا فـيه أمـام الدول
األوربـية بـسبب مـصر  كـمـا كانت حـالهـا قبل
ـسـائل وفـاة الـقـيـصـر إسـكـنـدر الـثـالث بـسـبب ا
األفريقية كـلها . والثانى : جذب قيصر روسيا
اجلديـد إلى نـقطـة تدعـو مـصلـحة الـدولـت مـعاً

إلى االتـفـاق عـلـيــهـا واالحتـاد فى الـعـمل لـهـا 
فتـكسب من ذلك مـجافـاة القـيصـر الروسى فى
أول عـهـده جلاللـة سـلـطـان آل عـثـمـان واقتـرابه
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منـها بـعد مـا كانت الـروسيا عـلى عهـد قيـصرها
أسوف عليه فى موقف اخلصم اللدود . ا

وهـذا مـا جـعل الـدول األوربـيـة تـعرض عن
إجابـة إنكلـترا فى طـلبـها االشتـراك لعـمل متفق
ـسـئلـة األرمـنـية عـلـيه ضـد الدولـة الـعـليـة جتـاه ا
فـقـالت لـها صـبـراً حـتى تـظـهـر نتـيـجـة الـتـحـقيق
الــــرســــمى . والريـب فى أن هــــذا اجلــــواب ال
يُالئم مـصــلـحـة إنـكــلـتـرا الـتـى تُـحب أن تـكـون
ـائـدة فى كل مـأدبـة سـيـاسـيـة رجـاء أن رئـيـسـة ا
تــخـتص بــأطـايــبـهـا ولــذائـذهــا ; إذ هى الـدولـة
ـشهـورة بـأنـهـا تـعرف مـن أين يُؤكل العـظـيـمـة ا

الكتف .
بــقى عــلــيــنـــا أن نــنــظــر فى مــطــالب األرمن
أنفـسـهم الـذين يجـتـهدون بـكل مـا فى وسـعهم
لــلـوصــول إلى غــايـة االســتــقالل واخلـروج من
حتت نـير السـلطـنة الـعثـمانـية  هل هم مـحقون

طالب أم ال ?. فى هذه ا
أمـا اإلحـصــاآت الـرســمـيـة وغــيـر الـرســمـيـة
فـتُــنـادى بــأنــهم غـيــر مـحــقـ  ألن األرمن ال
يـسكـنـون وطنـاً خاصـاً بهـم  فهم مـشتـتون فى
جـميع أنـحاء الـواليات الـعـثمـانيـة  وكل فريق
مـنهم فى جـهـة  فال يعـرف هو وآبـاؤه من قبل



π∑

ـقـدسـة واخلـرائط وأمـهـات ـؤيـد» تــمـامـاً عـكس الـوقـائع واحلــقـائق ; إذ أجـمـعت الـكـتـب ا * سـارت «ا
ـصادر بجميع الـلغات على تـمركز األرمن فى الواليات األرمـنية الست منـذ حوالى ثالثة آالف سنة  ا
وهى الواليات الـتى احتلها الـعثمانيـون بعد سلسـلة حروب مع الفرس  وتـقاسما «أرميـنية» بينـهما منذ

عام ١٦١٦ .

لــهم وطـنـاً غــيـرهــا . ولم يـكــونـوا فى زمن من
األزمـان ذوى مـلك خـاص بهم * وقـد نـزعته
الـــدولـــة الــعـــلـــيــة عن رأســـهم حـــتى حتـق لــهم
مـطـالـبـتـهـا به اآلن  وعـلى فـرض أنه كـان قـبل
قرون مـضت وأيام خـلت  فـقد تـغيَّـرت األيام
ودالت عـــلـــيه األعـــصـــر  أصــبـح لــلـــحـــقــوق
الدولية احلاضرة شأن غير شأن تلك األزمان .
وكونهم مسـيحي حتت لواء إسالمى ال يصلح
ـطـالـبـة بـاالسـتـقالل  وال وحـده بـاعـثــاً عـلى ا
يـصح مسـوغاً للـخروج عن الـطاعة  فـقد كان
يـحق لـكل طـائـفـة مـسيـحـيـة أو إسـرائـيـلـية حتت
حـكم الـدولـة الـعـلـيـة أن تُـجـاهـر بـهـذه الـكـلـمـة
بـعيـنهـا  كمـا يـكون احلـكم كذلك لـكل شعب
إسالمى حتت نير حكـومة مسيحية  وهو ما ال
ترضـاه الـدول األوربـية الـتى يـقـوم ملـكـها اآلن
عــــلى أســـاطـــ األ اإلسـالمـــيـــة فى الـــشـــرق

سيحية فى الغرب . أضعاف ما يقوم با
ــســوغ لألرمن فى وعــلى فــرض أنه وُجـد ا
طلب االسـتقالل من الـدولـة العـليـة  فإلى أى
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وجــهــة تــهــرب من ســيــطــرة الــدولــة الــروســيـة
الـفـاغـرة فـاهـا  لـتــأكل كل مـقـاطـعـة اسـتـقـلت
عـلى حـدودهـا طُعـمـة شهـيـة . وهل الـعدل فى
الروسـيا وحكومـتها مطـلقة شديـدة البأس على

رعـيتهـا ال تسـتطـيع ع رقـيب أن تنـظر إلـيها 
وال جتسر دولـة ما لـلتـداخل فى شأنـها أكـثر منه
فى الــدولــة الــعـلــيــة . وهل لــو اسـتــقل األرمن
ُلك ورامت الدولة الـعليـة أن تطرد من بالدها
كل أرمــنى بـ مــوظف وغـيــر مـوظف  ولــهـا
احلق فى ذلك كما خُـول احلق للروسيا فى طرد
الـيـهود من بـ أكـنـافـهـا ? أيـكون مُـلك األرمن
فـسـيـحـاً عـلى مـئـات األلـوف الـعـائشـ فى ظل
تـمتـع بالـوظائف إحـسانـات الدولـة العـليـة وا
السامية واحلـائزين لأللقاب الرفيعة ? كالَّ . إنه
ال يُـوجد مـلك يسع األرمن  ويُـنيلـهم العـظمة

التى هم فيها اآلن غير مُلك آل عثمان .
ولهـذا لو سألـنا جـميع األرمـن العائـش فى
ـطـمئـن فى مـقـامهم عن كنـف الدولـة العـلـية ا
رضـاهم بـالـعـيش فى ظل الـعـثـمـانـيـة  أو عدم
ـا فـضلـوا علـيـها غـيرهـا  كـما نـعرف رضاهم 

ـصرى  من أخالق طـائـفة األرمن فى الـقـطر ا
وكـمـا عــرفـنـا ذلك من أمـيــال الـعـديـدين الـذين
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عرفناهم فى األستـانة العلية وأزمير وبورصة 
وكـلهم يُـنـكر هـذه الـنزعـة الـعدوانـيـة التى يـقوم
ـنفـعة اجلـنسـية بها كـل ح أشرار مـنهم * ال 
األرمـنـيـة  ولكـن بعـوامل الـدسـيـسـة األجـنـبـية
الــــتى تُـــحــــركـــهـم كـــاآلالت فى أيــــدى مـــهـــرة
الـصـنـاع. وعـلـيه  فــلـيـست الـدعـوة األرمـنـيـة
ـيل ــلـيـة ** يــشـتــرك فـيــهــا كل أرمـنـى ولـو بــا
واإلحـســاس  بل هى دعــوة لـفــئـة قــلـيــلـة عن
غـرور وسـعى وراء مـقـاصـد دنـيـئـة . والـشـاهـد
عـلى ذلك أن الـقـائـمـ بهـا فـى كل زمـان أفراد
قليـلون فى لونـدرة وأثينـا وجماعـة يتنـقلون فى
بعض عواصم أوربا ولهم صالت مع نفر قليل
ـــأجـــورين فـى وان وســـيــواس وبـــتـــلـــيس من ا

ـبـعوثـ من األمريـكان واإلنـكلـيز  مـرتبـط 
كــمــا ظــهـر فـى الـقــضــيــة الـتـى نـشــرنــا أوراقــهـا
اضيـة  وكانت مضامـينها الرسـمية فى السـنة ا
من أعجب مـا يُـذكر فى تـاريخ دسـائس العـصر

احلاضر .
أجورين من األرمن لبث والدليل على أن ا
الـــدســــائـس والـــفــــ وإحــــداث االضــــطـــراب

والـقالقل فيـها أنـهم غيـر قائـم بـدعوة مـلية 
* أشرار منهم = ثوار منهم .

** ملية = قومية .
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بل منـفذين ألغراض أجنبيـة بوسائل دنيئة أنهم
ال يعـمـلـون إال مـنـفـذين إلشـارات رؤسـاء هاته
اجلمـعية فى لوندرة وأثيـنا  وهؤالء ال يعملون
إال طبق ما يُوحى إلـيهم من مستـأجريهم الذين
يُـثــيـرون مــثل هـاته احلـوادث  كــشـبـاك لــصـيـد
مطامـعهم ال رغبـة فى استقالل شـعب أو حترير

أمة .
ـقــاصـد واضــحـة وجــلـيـة وإذا كـانت هــذه ا
ويـعــرفـهــا كُـتـاب اجلــرائـد فـى مـصـر مــعـرفــتـهم

مـقـاصـد الـدول األوربـيـة جـمـعـاء فى الـشرق 
فــمــا لـــهم ــ أصــلح الـــلَّه حــالــهـم ــ قــد وقــفــوا
أنـفـسـهـم لـتـعـظـيـم حـوادث األرمن والـنـفخ فى

ـبــالــغـة والــتــهـويل  أبــواقــهم لـهــا بــأصــوات ا
وكـأنــهم من جـهــة أخـرى مــسـتــبـشـرون بــتـوقُّع
نــكـايـة الــدولـة الـعــلـيــة أكـثـر من تــوقُّع جـمــعـيـة
األرمن الـهـنـتـشـكـية * نـفـسـهـا ذلك . وإذا كان
غـرضـهم مـشــاركـة إخـوانـهم األرمن فى إذاعـة
ــســاو وأخـــبــار االضــطــرابــات عن الــدولــة ا
الــعــلــيــة  فــكــان األولى لــهم واألفــيــد لـرواج
مــقـاصــدهم  أن يــذهــبـوا إلى أصــقــاع أوروبـا

* جمعية األرمن الهنتشكية = حزب الهنشاك (الناقوس) األرمنى الذى تأسس فى چنيڤ بسويسرا عام
.١٨٨٧
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وينشروا جرائدهم باللغات اإلفرجنية  ليقرأها
من يـثق بـالـروايـات اخملـتـلـقـة عن الـدولـة الـعـلـية

الثقة العمياء .
أمـا قيـام فـرع للـجمـعيـة الهـنـتشـكيـة األرمنـية

فى مـصـر  ليـنشـر مـقاصـدهـا بالـلغـة الـعربـية 
فـال يُــفــيـــدهــا أدنى فـــائــدة غــيـــر إيــغــار صــدور
ــصـريــ عــلى الــقــائــمـ بــهــذه الــدعــوة بـ ا

أيديـهم ونفـورهم منـهم  لعـلم كل مصرى أن
إرادة الـسوء بـالـدولـة العـلـية عـدوان ال يُـحـتمل
وال يـــرتــضـــيه من يـــعـــلم أن فى تـــأيــيـــد عــرش
الـعـثـمــانـيـة تـأيــيـداً لـكـرسـى اخلالفـة اإلسالمـيـة
ـســاس بــهـا مــسـاس به . فــلــيـتــنـبه ــقـدســة وا ا

غرورون ..... ا
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نــشـرت جـريــدة الـسـتــنـدرد اإلنـكـلــيـزيـة عن
رسالـة من ڤـارنا أن الـقـيصـر نـقوال الـثـانى أبدى
فى هـذه األثناء مـا يشفُّ عن فـتوره نـحو جاللة
الـســلـطــان األعـظـم  حـتى كــاد ال يُـجــيـبه عن

الـرسالـة التى أرسـلـها إلـيه يُهـنئه فـيهـا بزواجه 
ولم يُجبه إلى ما عرضه عليه من إرسال سفارة
ـشــيــر فــؤاد بــاشـا خــصــوصــيـة بــرئــاســة دولــة ا
حلــضــور ذلك االحــتـــفــال . وقــد ســاءت هــذه
سألة جاللة الـسلطان األعظم ومـشيريه كثيراً ا
كـمـا سـاءهم أيـضـاً رفض احلـكومـة اإلنـكـلـيـزية
قـبول الـرسـالة الـعـثمـانيـة الـتى وكل إلـيهـا حمل

نشان االمتياز إلى جاللة ملكة اإلنكليز .
وذكـرت الــنـيــويــورك هـرلــد عن رســالـة من
بـطرسـبرج أنـه يظـهر من كالم اجلـرائـد الروسـية
داخـلة روسـيا أن جـمهـور الروسـي مـعـارض 

سألة األرمنية . فى ا
وروت جـريـدة الـتـان الـفـرنـسـويـة أن الـلـورد
كــمـبــرلى وزيــر خــارجــيـة إنــكــلــتـرا خــطب فى
منتدى ابـتى فقال : إنَّه يُؤمل أن يـكون فى خبر
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ـبـالـغة الـفـظـائع الـتى جرت فى أرمـيـنـيـة بعض ا
على أن احلـكومـة اإلنكـليـزية  وقـد عزمت أن
ا شاع تقوم بالواجب عليها فى هذا الشأن . و
نبـأ هذه اخلطبة ب اجلمهـور  اجتمعت اللجنة

اخلصـوصـيـة لـلـجمـعـيـة اإلنـكـليـزيـة األرمـنـية 
وقـرَّرت أنه من الواجب الالزب على احلـكومة
اإلنكليزيـة أن تعرض على الدول أن تعمل معاً
عمالً دولياً فى شأن أرمينية بغير أن تنتظر تقرير
جلـنــة الـتـحـقــيق الـعـثــمـانـيـة  فــإنه ال يـكـفى أن
وظف  بل إن ما يُعاقب الباب العالى بعض ا
يـــجب فـى مـــثل هـــذا احلـــال هـــو وصف عالج
دائم. وعــلــيه  فــقــد دعت الــلــجـنــة الــكــهــنـة
وخــدمـــة الــديـن أن يــقـــصــوا أخــبـــار الــفـــظــائع

األرمنية على منابر الكنائس .
ونشرت جريدة تفليس األرمنية أن احلكومة
ذابح الـعثمـانيـة فى والية بتـليس حـيث جرت ا

دعت إلـيــهـا األعـيــان والـوجــهـاء من األرمن 
وأمرتهم أن يُـوقعوا على عـريضة يرفـعونها إلى
جاللـة الـسـلـطـان األعـظم  ويُـعـلـنـون فـيـها أن
أخـبار الـفظـائع التى ارتـكـبتـها اجلـنود الـعثـمانـية
ـا أبـوا أن فى ســاسـون عـاريـة عن الــصـحـة  و
يُـجـيـبوا احلـكـومـة إلى هـذا الـطـلب  سـخـطت
عليهم  وقبـضت على ثمانية منهم وأودعتهم

السجن .
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أفادتنا شركـة روتر التلغرافية أمس أن الباب
العالى قد قبل أن يـنضم قناصل إنكلترا وفرنسا
والـروسـيــا فى أرضـروم إلى جلـنـة الـتـحـقـيق فى
أرمـيــنـيــا  وأن هـذا األمــر قـد اسـتــلـفـت أنـظـار
رجـال السـيـاسة من حـيث كـونه دل عـلى عودة
هــاته الــدول الــثالث إلى الــعـمل بــاالتــفـاق فى

سائل الشرقية . ا
ـسـئـلـة  وإن صـارت إلى مـثل وعـنـدنـا أن ا
هاته الـدرجة من األهمية  لكـننا نرى من جهة
أخـرى أن دخول فـرنـسـا ب إنـكـلـترا والـروسـيا
فـيهـا ; سيـحول دون تنـفيـذ كثـير من الـدسائس
الـتى كـان يُـمــكن تـدبـيـرهـا  لـو لم تـشـتـرك فى
هـذا الـتـحـقـيق . وهـو من جـهـة أخـرى قـد قـلَّل
ـسئـلة  ألن تداخـل الدولتـ معاً دون أهـمية ا
ثابة شُروع فرنـسا فى مسائل أرمينيا كـان يُعتبر 
فى إيــجـاد أخــطـار ذات بــال من دولـتــ تـريـان
راقبة على أعمال لهما حق التـداخل والنظر وا

الـباب الـعـالى فى األرمن . أما وجـود فرنـسا 
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وال غرض لـها فى اإليقاع بالـدولة العلية  وال
حق مـراقـبـة تـدَّعيه فى أرمـيـنـيـا  فقـد صـيَّـر أمر
ثابة حـضور شاهد لـواقعة حال هذا االشتـراك 

ال يُخشى منه عليها .
ونحن  وإن كـنـا نأسف من وصـول نـتيـجة
احلـوادث الـفـجـائـيـة إلى هـذا احلـد من الـتـداخل
األجنـبى فى أعمـال الدولـة  ومن رواج سوق
ـتـعـلـقـة ـضـرة فى سـيـاسـة أوروبـا ا الـدســائس ا
بـالـشـرق  لـكــنـنـا ال نـتـوقَّع شــراً عـظـيـمـاً عـلى
الـــدولـــة من هـــذا الـــتــداخـل كــمـــا يُـــشـــيــر إلـــيه
زاعم التى أعداؤهـا; ألنه ال يُمـكن أن تكـون ا
صـاحت بــهـا أبـواق اإلنـكــلـيـز وأثــارت ريـحـهـا
زعجة عجاجها فى اآلفاق صحيحة  كما ال ا
يُتـصـوَّر أن تكـون للـبـاب العـالى يد إلقـامـة فتـنة
فـى داخل بالده وفى رعـــيـــته عــلـى مــا زعـــمــته
اجلــرائـد اإلنـكــلـيـزيــة ودعـاة الــشـر من جـمــعـيـة

أجورة فى لوندرة . األرمن ا
ولـكـنـنـا علـى كل حـال  نـتعـجب مـن جناح
ـسـئـلـة  وكل يـعلم سـيـاسـة إنكـلـتـرا فى هـذه ا
أنـهـا لـم تـتـخـذ هــذه احلـادثـة احملــشـوة بـاألهـوال
واألكـاذيـب إال آلـة لــبــلــوغ غـايــتــهــا من جـذب
الــروسـيـا الــتى كـانت مــتـجـافــيـة األمـيــال عـنـهـا
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إليها وقـد  لها ما أرادت وأصبـحت الروسيا
انيا الـتى كانت باألمس أطوع أقرب إليهـا من أ
ا فى يـدها  بل أقرب إلـيها من مـجموع إليـها 
الـتـحــالف الـثالثى الـذى خــدمـهـا فى كــثـيـر من
الـظــروف احلـرجــة ضـد الـروســيـا أوالً وفــرنـسـا
ثـانــيـاً. بل  لــهـا فـوق مــا أرادت وهـو اجنـذاب
فرنـسـا إليـها لالشـتـراك فى عمل يـخص احدى
ــسـائل الـشـرقـيـة  وقــد كـانت بـاألمس مـعـهـا ا

عـلـى طـرفى نــقــيض تُــضـيق عــلــيـهــا اخلــنـاق 
ـسائل الشـرقية وتُدقق دونـها احلـساب فى أقل ا

أهمية وأدناها شأناً .
ـســئـلــة األرمـنــيـة مـا وإذا ظــهـر غــداً أن فى ا
ـؤاخــذة ومـسـؤلـيــة حـكـومـة يـسـتـحـق الـلـوم وا
الدولـة العلية فى أرمينـيا  كان النصيب األوفر
من نـتـائج الـتـداخل إلنـكـلـتـرا  وإن ظـهـر أنـهـا
ــفــسـدين مــحض اخــتالفــات ودســائس من ا
كانت إنـكلـترا فائـزة كذلك بـالغرض األول من
هــذه الــصــيــحــة  وهــو االقــتـراب مـن دولــتـ

عظيمت مـزاحمت لها فى االسـتعمار الشرقى
وال جناة لـها من شرهما إال بالتـزلف إليهما كما
فــــعــــلت اآلن . والشك أن الــــوســــيــــلـــة الــــتى
اتخـذتهـا للـوصول إلى هـذا الغـرض دلت على
ثل رجـال الدولة حذق ومـهارة ال يعـهدان إال 
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البـريطانية  ولكن كنا نـتمنى أن تكون الوسيلة
ـسـئـلـة األرمـنـيـة التـى لم يـبق فى الـوجود غيـر ا
من يجهل طريقة تدبيرها ; وكيف تُوقظ فتنتها

النائمة كلما دعت احلاجة لها ? .
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اضى بعض شذرات بعثتُ لكـم فى البريد ا
لم أُرد أن أزيـد عـلـيـهـا  ألنــنى مـا كـنتُ واقـفـاً
عـلى بـعض دخـائل يـهـمـنى ويـهـمـكم الـوقـوف
عـلـيـها فـيـما يـخـتص بـحوادث األرمن  واآلن

ا يأتى : أوافيكم 
ـأسـوف الشك أن وفــاة قـيـصـر الــروسـيـا ــ ا
عـــلــيه ــ كـــانت مـن أقــوى أســـبــاب إثـــارة هــذه
احلـركة التى أقـامت قيامتـها إنكـلترا عـلى دولتنا
ـؤيـد  وقد الـعـلـيـة كـمـا قـلـتم فى أحـد أعـداد ا
ذكـرنـا فى خـطـابـنـا األخـيـر لـكم أنه ال يـبـعـد أن
تـكـون إنـكـلـتـرا أشـارت عـلى الـروسـيـا بـتـسـيـيـر
بعض فرق من جنـدها إلى حدود أرمينيا  كما

شاعت هـذه األخبار ولم نتحـققها حتى اآلن 
ولكن الـذى انكشف الغطاء عـنه وبان للخاصة
والـعـامـة أن الـروســيـا لـيـست مـوافـقـة إلنـكـلـتـرا
على كل ادعـاآتها  وقـد قال سفـيرها لـدينا فى
البـاب العالى وفى جملة مـحافل : إنه ال يعتقد
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مـطـلـقـاً صـحـة حـوادث األرمن  كـمـا تـدعـيـها
هذه الـطـائـفـة وال يُـوافق عـلى شـكل الـبالغات
الــتـى قــدَّمــتـــهــا دولـــة إنــكــلـــتــرا بــلـــســان وزيــر
خارجيـتها  ولكـن السير كـرى باذل جهده فى
إرضــاء خــاطـر الــســفــيـر الــروسى  كـى يُـوافق
على تعي جلـنة دولية لتحقيق تلك احلوادث .
وفى هــذا الــيــوم زار جـنــاب الــســفــيـر الــروسى
رفــيـقه الـســفـيــر الـفـرنــسـاوى وطـال االجــتـمـاع
بينهمـا  والبد أن يكون هذا االجتماع للبحث
ــســئــلــة  ألن ذلـك كــان عــلى أثــر زيــارة فى ا
الــسـفــيــر اإلنـكــلـيــزى لألول مــرتـ فى يــومـ

متوالي .
سئلة أن احلكومة والذى أغاظ إنكلـترا من ا
الــعـــثــمـــانــيــة  قـــد وجــهت جلـــنــاب الــســـفــيــر
ــؤاخـذة عــلى اإلنــكـلــيــزى عــبــارات الــلــوم وا
تــداخـل الــقـــنــصـل اإلنــكـــلــيـــزى فى ســـيــواس
ا ال ينطبق على واجبات وظيفته التى وبتليس 
ـنهج وعـدم إثـارة عوامل تُـلزمه االعـتـدال فى ا
البـغضـاء والـف بـ رعيـة الدولـة  ألن رجال
احلكـومة فى سيواس وبتـليس قد أكدوا تداخل
ذلك الــقـنــصل إلثـارة الــفـتــنـة  وقــد بـلغ ذلك
أيـضاً بـواسـطة سـفيـرنـا فى لونـدرة إلى خارجـية

إنــكــلــتـــرا الــتى قــامـت قــيــامــتـــهــا عــنــد ذلك 



±±∞

وصـارت فــيـمــا بــعـد تــفـعل كل وســيـلــة إلثـارة
أفكار احلـكومـة الروسـية ضد دولـتنـا ذريعة إلى
إقنـاع الروسـيـ بأن كل احلـوادث التى تـنشـرها
جمعية األرمن وتُـشهرها اجلرائد اإلنكليزية فى
أوروبـا تـشهـيراً صـحـيحـة  ومن الالزم حـينـئذ
مـراقـبـة حتـقـيق هــذه احلـوادث ومـطـالـبـة الـدولـة
ـادة «٦١» من عُـهـدة ـا تــضـمـنـتـه ا الـعـثـمــانـيـة 

برل .
وضوع إال أن كل ما فعلـته إنكلترا فى هذا ا
لم يُقنع جـناب سـفيـر الروسيـا إلى هذه الـساعة
ولم يُـقـنع من بـاب أولى جـناب سـفـيـر فـرنـسا.
واألغـــــــــــرب مـن هــــــــــذا وذاك  أن األرمـن أو
مـثـيــريـهم لم يـكـتـفـوا بـالـفـتـنـة الـتى أثـاروهـا فى
ــمــلــكــة وال بــالــغــارة الــتـى صــاحـوا داخــلــيــة ا

بـصـوتهـا فى أوروبـا وهم أصحـاب الـفُعـلـت 
بل حـاولــوا أن يُـحـدثـوا فى هــذا األسـبـوع فـتـنـة
أخرى ولـكن عـاد وبالـها عـلـيهم وانـقـلبـوا فيـها
شـــر مُـــنــقـــلب . وذلـك أن جــمـــاعـــة مـــنــهم ال
يـــزيــدون عن عــشــرين شــخــصــاً تــزيــوا بــأزيــاء
األكـراد وسـمَّـوا أنـفسـهم هـذا حـسـ أغا وذاك

نـــامــوس أغـــا وآخــر حـــاجى أغـــا ومـــا أشــبه 
وأخــذوا يـقـطــعـون الــطـرق فى ضـواحى «وان»
سيحي معاً  وقد سلم وا وينهبون أموال ا
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قـتـلوا وذبـحـوا كـثيـراً واسـتـحيـوا الـنـساء وقـتـلوا
األطـفـال  وهـرع أربـاب الـدمـاء إلى احلـكـومـة
يـطـلـبـون مـنـهـا دمــاءهم والـقـبض عـلى اجلـانـ

وتــأمــ الــطـــرق ; فــبــثت احلــكـــومــة الــعــيــون
واألرصــاد ورجــال الــضــابــطــة يــتــربــصــون فى
كامن ألولـئك األشرار  فلـما قبضـوا عليهم ا
ظهر أنـهم من األرمن  ولكـنهم خلـيط مُجمَّع
بــــعـــضــــهم مـن وان وبـــعـــضــــهم مـن ســـيـــواس
وبـــعــضــهم مـن بــتــلـــيس وبــعــضـــهم من أنــقــرة
وبـعضـهم من سـكان الـقرى الـشـاسعـة فى تلك
الـواليــات  وقــد جـمــعـتــهم رابـطــة الـشــقـاء .
وهذه الواقعة ثبتت على رؤوس األشهاد وورد
تـفصيلـها تلـغرافيـاً إلى الباب الـعالى  وعلمت
أن بــعض ســفـراء الــدول األجـنــبــيـة حــضـر إلى
مقام الـصدارة العظمـى  واستفسر عـن حقيقة
هذه احلادثة  فأُجيب بتفصيلها وأُشير عليه أن
يستفسـر أيضاً من قنصـله الذى البد وأن يُحيط
عـلـمـاً بـهـا  واتصـل بى أيضـاً أن جـنـاب سـفـير
الـروسـيـا اسـتـعـلم عن هـذه احلـادثـة  فـوجـدها
كمـا وردت بالتـفصـيل إلى الباب الـعالى  وقد
صـدرت اإلرادة السـنيـة باسـتيـفاء الـتحـقيق فـيها
ـــابــ الــهــمــايــونى قــبل وإرســال ورقــهــا إلى ا
مــحـــاكــمـــة اجلـــنــاة . وإلى اآلن  يـــبـــلغ عــدد
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ـــســـجـــونـــ مـن األرمن نـــحـــواً من ثـــمـــانـــ ا
شخصا* كلهـم ثبت علـيه القتل وقـطع الطريق
والدعوة بـالثورة والعـصيان عـلى جاللة موالنا

اخلليفة األعظم .
وال نـظن أن نـتـيـجـة هـذه احلـادثـة تكـون أقل
من نتـيجة احلادثـة السابقـة التى نشر مـلخصها
فى جـريدتـكم الـغراء  عـلى أننـا نـستـغرب كل
االستغـراب من قيـامة إنـكلتـرا هذه الـدفعه جملرد
سـئـلـة مع أنه الـقـول بـأن قـنـصـلهـا تـداخل فـى ا
ثـبت رسمـيـاً  ونُـشر فى جـمـيع اجلـرائد احملـلـية
عنـدنا بـ تـركيه وإفـرجنيـة أنه وجد خـطاب من
ستر غالدستون إلى أحد رؤساء الدين جناب ا
ـاضـية من األرمـن  وكـان من زعـمـاء الـثـورة ا
ـكـتـوب ـسـاعــدة  واليـزال هـذا ا يــعـده فـيه بـا
مــحــفــوظــاً فى الــبــاب الــعــالى  كــمــا نُــشــرت

صـورتـه حـرفـيــاً فى كل جـريــدة ذلك الـوقت 
ـاذا لم فـلـمـاذا لم تـتـحـرش إنـكـلـتـرا وقـتـئذ ? و
تُـقم احلـجة عـلى الـدولـة العـلـيـة وتتـهـمـها بـأنـها
أهـــانـــتـــهـــا ? ذلك  والـــلَّـه مـــنـــتـــهى الـــغـــرابـــة

والعجب.
واخلالصـة  إنه ال يُــريب دولـتـنـا الـعـلـيـة أن
تـقــوم هـذه الـغــارة من إنـكـلــتـرا عـلــيـهـا مــادمـنـا

* ورد فى ص  ٩٢ أن العدد عشرون شخصاً  فلماذا  القبض على ثمان أرمنياً ?.
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متمسـك باحلق  ومادامت احلـوادث مُثبتة أن
ــأجــورين فى بالغــات الــفــتــنــة مــقــلــوبــة وأن ا
لـــــونــــدرة وأرضــــروم هـم الــــذين يُـــــحــــركــــون

الــدســـائس  ويُــثــيــرون عـــوامل الــبــغــضــاء  
ويدعون إلى الثورة والعصيان .

وإذا  ما يسـعى إليه سفـير إنكلـترا من إقناع
سـفيـر الروسـيا عنـدنا لـلتـداخل فى هـذه احلادثة
واالشـتـراك فى مـراقـبــة الـتـحـقـيق  فال يـتـرتب
عــلى ذلك إال االقـتــنـاع الــتـام بــأن اجلُـنــاة جُـنـاة

يستحقون العقاب الصارم واجلزاء الوفاق .
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أفادتنا شركـة روتر التلغرافية أمس أن الباب
العالى قد قبل أن يـنضم قناصل إنكلترا وفرنسا
والـروسـيــا فى أرضـروم إلى جلـنـة الـتـحـقـيق فى
أرمـيــنـيــا  وأن هـذا األمــر قـد اسـتــلـفـت أنـظـار
رجـال السـيـاسة من حـيث كـونه دل عـلى عودة
هــاته الــدول الــثالث إلى الــعـمل بــاالتــفـاق فى

سائل الشرقية . ا
سئلة وإن صارت إلى مثل هاته وعندنا أن ا
الـدرجــة من األهــمـيــة . لـكــنـنــا نـرى من جــهـة
أخـرى أن دخول فـرنـسـا ب إنـكـلـترا والـروسـيا
فـيـهـا سـيـحول دون تـنـفـيـذ كـثـيـر من الـدسـائس
ـكن تـدبـيـرها لـو لم تـشـتـرك فى هذا الـتى كان 
التـحقيق  وهـو من جهة أخـرى قد قلل أهـمية
سئلة ألن تـداخل الدولت معاً دون فرنسا فى ا
ثابه شروع فى إيجاد مسـائل أرمينيا كان يعـتبر 
أخــطـار ذات بــال من دولـتـ تــريـان لــهـمـا حق
ـراقـبـة عـلى أعـمـال الـباب الـتـداخل والـنـظـر وا
الـــعـــالى فى األرمـن.  أمــا وجـــود فـــرنـــســا وال
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غـرض لـها فى اإليـقـاع بالـدولـة العـلـية وال حق
مراقـبـة تـدعـيه فى أرميـنـيـا  فـقد صـيـر أمـر هذا
ـثـابـة حـضور شـاهـد لـواقـعه حال ال االشـتراك 

يُخشى منه عليها .
ونــحن وإن كــنـا نــأسف من وصـول نــتـيــجـة
احلـوادث الـفـجـائـيـة إلى هـذا احلـد من الـتـداخل
األجــنـبـى فى أعـمــال الـدولــة ومن رواج سـوق
ـتـعـلـقـة ـضـرة فى سـيـاسـة أوروبـا ا الـدســائس ا
بـالـشـرق . لـكــنـنـا ال نـتـوقع شــراً عـظـيـمـاً عـلى
الـــدولـــة من هـــذا الـــتــداخـل كــمـــا يُـــشـــيــر إلـــيه
زاعـم التى ـكن أن تـكـون ا أعـداؤهـا ألنه ال 
صـاحت بـهــا أبـواق  اإلنـكـلـيـز وأثـارت ريـحـهـا
زعجة عجاجها فى اآلفاق صحيحة . كما ال ا
يتـصـور أن تكـون للـبـاب العـالى يد إلقـامـة فتـنة
فى داخل  بالده وفـى رعــيــته عــلـى مــا زعــمــته
اجلــرائـد اإلنـكــلـيـزيــة ودُعـاة الــشـر من جـمــعـيـة

أجورة فى لوندره  . األرمن ا
ولــكــنـنــا عــلى كل حــال نـتــعــجب من جنـاح
ـسئلـة وكل يعـلم أنها سيـاسة إنكـلتـرا فى هذه ا
لـم تـــتـــخــذ هـــذه احلـــادثـــة احملـــشـــوة بـــاألهــوال
واألكـاذيـب إال آلـة لــبــلــوغ غـايــتــهــا من جـذب
الروسيا الـتى كانت متجافـية األميال عنـها إليها
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وقد  لـها مـا أرادت وأصبـحت الروسـيا أقرب
ـانيـا التى كـانت باألمـس أطوع إلـيها إليـها من أ
بـل أقــرب إلــيــهـــا من مــجــمــوع ـــا فى يــدهــا 
الـتـحــالف الـثالثى الـذى خــدمـهـا فى كــثـيـر من
الـظــروف احلـرجــة ضـد الـروســيـا أوالً وفــرنـسـا
ثـانــيـاً. بل  لــهـا فـوق مــا أرادت وهـو اجنـذاب
فرنـسـا إليـها لالشـتـراك فى عمل يـخص احدى

سائل الشرقية وقد  كانت باألمس معها . ا
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ــا تـضـمَّــنـتـه رسـالـة يـرى حــضـرات الــقـراء 
حضـرة مُـكاتـبنـا الـفاضل فى األسـتـانة الـعلـية 
أن جـناب السـير كـرى سفـير الـدولة اإلنـكلـيزية
لدى الباب العـالى  لم يكن يبذل جـهده سعياً
فى حــادثــة األرمـن إال لــغــرضــ األول : دفع
الــتُّـهـمـة عن دولـته بـنـســبـة تـداخل قُـنـصـلـهـا فى
اجلــهـــات الــتى يــســـكــنــهـــا األرمن من واليــات
الدولة العلية إلثارة الفتنة *  والثانى : جذب
جناب السفير الروسى ; ليشترك فى القيام معه
ضد الدولة وليسأل مراقبة التحقيق  ولم يسعَ
ـداخلـة الـسـفـيـر الـفـرنـسـاوى  كأنـه لم يرَ قط 
ذلك مـنـاسـبـاً لـسـيــاسـته . وظـهـر من مـضـمـون
الرسالة أيـضاً أن السفير الروسى لم يذهب إلى
صـحــة الــبالغــات الـتى صــاحت بــهــا جـمــعــيـة
األرمن واجلرائـد اإلنـكـلـيزيـة  ولم يـسـتـحسن
الـشكـل الذى اسـتـعمـله وزيـر خارجـيـة إنكـلـترا
فى مُخـابرة الدولـة العلـية بهـذا الشأن من حيث
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ؤيد ألن األرمن يُـقيمون فى الـواليات األرمنية بـاألناضول الشـرقى منذ حوالى ثالثة آالف * أخـطأت ا
سنة قبل أن يحتلها العثمانيون عام ١٥١٦ .
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إنه رجَّح صحة تلك البالغات .
وإذا تــــقـــــرَّر هــــذا فى األذهـــــان  فال نــــرى
دخـول فرنسـا شريـكاً ثـالثـاً فى مراجـعة ومـراقبة
حتقـيق احلوادث األخـيرة التى وقـعت من بعض
أشــرار األرمن  وشـــاعت وذاعت فى اآلفــاق
مقلوبـة مصبوغـة باألغراض إال ضمـانة للدولة
الـعلـية . ولقـد قلـنا فى عـدد مضى : إن دخول
سئلة سيحول فرنـسا ب إنكلترا والروسـيا فى ا
كن دون تنـفـيذ كـثـيـر من الدسـائس الـتى كـان 
تدبيـرها لـو لم تشـترك فى هذا الـتحـقيق  وهو
ـسـئـلـة  ألن من جـهـة أخـرى قـد قـلل أهـمـيـة ا
تـداخل الـدولــتـ مـعــاً دون فـرنـســا فى مـسـائل
ثابـة شروع فى إيجاد أخطار أرمينيا كان يُـعتبر 
ذات بال مـن دولتـ تـريـان لـهـمـا حق الـتداخل
راقـبة عـلى أعـمال الـباب الـعالى فى والـنظـر وا
األرمن . أمــا وجـود فــرنـسـا  وال غــرضَ لـهـا
فى اإليــقـاع بـالـدولـة الـعــلـيـة  وال حقَ مـراقـبـة
تدَّعـيه فى أرمـينـيا فـقـد صيـر أمـر هذا االشـتراك
ـثابة حـضور شاهـد لواقـعة حال ال يُـخشى منه

عليها.
ونـقول اآلن بـعـد ما وافـتنـا به رسـالة حـضرة
مُكـاتـبنـا الـعثـمـانى : إن دخول قُـنـصل الروسـيا
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فى مـشـاهـدة الـتـحـقـيق ال يُـعـد من قـبـيل دخول
الــقـنــصل اإلنـكــلـيــزى ; إذ ال مـقــصـد لــلـدولـة
الـروســيـة فى تـوسـيع فُـتـوق هـذه احلـادثـة  وال
غـــايـــة لـــهـــا مـن قـــلب مـــوضـــوعـــهـــا . وعـــلى
اخلصـوص بعـد احلادثـة األخيـرة التى ظـهر فـيها

تــزيـى بــعض أشـــرار األرمن بـــأزيــاء األكــراد 
وقــطــعـــهم الــطــرق بـــأســمــائــهـم وقــد افــتــضح

أمرهم.
وعلى كل حال  فنحن نـنتظر النتيجة حتى
تــتـضح احلـقـائق  ويـثـبـت لـلـخـاص والـعـام مـا
هـنــالك من الـعــوامل اخلـفــيـة واأليـدى الــعـابـثـة
بـاألمن الــعـام فى داخــلـيــة بالد الـدولــة الـعــلـيـة
العامـلة على نـقض سلـطانهـا وتقويض أركـانها
بــغــيـاً وعــدوانــاً  وسـيــعــلم الـذيـن ظـلــمـوا أىَّ

مُنقلَبٍ ينقلبون .
ولـكن الـذى يـحق لـلـمصـريـ أن يـنـدهـشوا
ـذَّيـلة مـنه  هـو قـيـام بـعض اجلـرائـد الـسـوريـة ا
بـإمـضـاآت األجـانب لـلـتـضـلـيل وقـلب احلـقائق
وتـرجمـة أقوال اجلـرائـد اإلنكـليـزية مُـبـالغـاً فيـها
ومُـزاداً عـلـيـهـا كـأنـهـا عُـصـبـة مـأجـورة جلـمـعـيـة
األرمن الثـوروية  مع أن البالد التى تـنشر فيها
ــصــريـون هـم من أشـد بالد الــدولـة الــعــلـيــة وا

* أشرار األرمن = الثوريون األرمن .
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الــعـنـاصـر الـعـثــمـانـيـة تـمـسـكــاً بـوالء جـامـعـتـهـا
واإلخالص للـعرش احلـمـيدى اجملـيد . وظـاهر
طـاعن الـشائـنـة على الـدولـة العـلـية أن تـوجيـه ا
ـصري ا يـجرح إحـساسات ا لَّـة العثـمانـية  وا

عــمــومـــاً  وعــلى اخلــصـــوص إذا كــانت هــذه
ــطـاعن مُــعـربــة عن سـوء مــقـاصــد الـطــاعـنـ ا

ومنـطوية على عوامل إثـارة األحقاد والضغائن
بـ الـعـنـاصـر الـعـثـمانـيـة  كـمـا يـراه كـل قار

صـفـة الزمـة لكـتـابـات هـذه الشـيـعـة الـتى قامت
فى مــصـــر أخــيــراً  وهـم يــحــســـبــون أنــهم إذا
أوقعوا بالـدولة العـلية شـراً يحسـنون باإلنـسانية
صُنـعاً أو يُؤدون لـلمدنـية براً  فمـا أبعدهم عن
احلق ومـــا أضــلَّـــهم عن الـــهــدى  ومـــا أضــيع
. متاعبهم سُدى  واللَّه ال يهدى كيد اخلائن
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روت جــريـدة الــتـان الــفـرنـســويـة مـن أخـبـار
ورانة أن الـنـزالء األرمن فـيهـا عـقـدوا اجتـمـاعاً
يــوم األحــد فى ديــســمــبــر حــضــره ثــلــثــة آالف
نــفس ودار الــبــحث فــيه عــلى الــفــظـائـع الـتى
جــرت بـواليــة بـتــلــيس  وقُـتل فــيــهـا أكــثـر من
خــــمـــســــة عـــشـــر * ألف نـــفـس من إخــــوانـــهم
األرمن. ثم أرســلت تـلك اجلــمــعـيــة وفـداً إلى
سـفراء الـدول الـعـظـيمـة يـسـألونـهم أن يـبـسـطوا

لــــدولــــهم ســــوء األحــــوال فى تــــلك الــــبالد 
ـادة احلـاديـة ويـطـلـبـوا إلـيـهم الـسـعى فى إنـفـاذ ا
والسـت من مـعاهـدة برلـ  وكلَّـفت اجلمـعية
بــعـد ذلك رئـيــسـهـا األب أوهـان مــنـتـاغـولى أن
يُرسل رسالة برقية إلى كاثوليكوس األرمن فى
اتـشــمــيــازين حــتى يــسـتــرحم جـاللـة الــقــيــصـر
نــقــوال ويــســـأله الــنــظــر إلـى حــالــة إخــوانــهم

قيم فى تركيا . ساك ا ا
وذكـرت جــريــدة الــسـتــنــدرد عن مُــكـاتــبــهـا
شار إليه ذهب ببرل أن كـاثوليكوس األرمن ا
بنـفسه  فـقابل جاللـة القـيصر وسـأله أن يُوجه
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* الصحيح خمس عشرة.
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سـألة األرمـنـية  وكـان قد مـزيـد اهتـمامه إلـى ا
أرسل مذكـرة فى شـأن الفـظـائع الـتى جرت فى
ســـــاســــون إلى الــــقــــسـم اآلســــيــــوى من وزارة

اخلارجية فى بطرسبرج .
وتـكـلَّـمت جـريـدة الـديـلى نـيوز عـن مسـلك
روســــيـــا فـى احلـــوادث األخــــيـــرة الــــتى جـــرت
بـأرميـنـيـة فـقالت : لـقـد أحـسـنت روسيـا صـنـعاً
بــعـدم مــداخـلــتـهـا فـى حـوادث أرمــيـنــيـة  فـإن
إنـذارهـا لـلـدولــة الـعـثـمـانـيــة فى هـذا الـشـأن قـد
يـحـمل عـلى الـشـبـهـات  ويـدعـو إلى اتـهـامـهـا
بـالـدسـائس واألطـمـاع . وال مـراء أن األحوال
ــكــان مـن الــدقــة واإلشــكـال . احلــاضــرة هى 
وذلك يقـضى على الـدول األخرى أن تـتداخل
ا يـنبغى من احلزم والعزم  وإال فإن فى األمر 

روسيا ال تبقى صابرة إلى ما شاء اللَّه.
ثـم تــكــلَّـــمت هــذه اجلـــريــدة بـــعــد ذلك عن
البالغ الرسمى الذى أرسـلته احلكومة العثمانية
إلى جـرائـد األستـانـة  وادَّعت فـيه أن الـغرض
من إرســال جلـــنــة الــتــحــقــيق إلى أرمــيــنــيــة هــو
ــتـــعـــلــقـــة بـــحــوادث االســـتــعـالم عن الـــتُــهـم ا
الـلــصـوص فى تـلـك اجلـهـات  ووضع تــقـريـر

خالٍ من الغرض فى هذا الشأن .
وروت الـسـتـنـدرد أنه لم يـتـحـقَّق بـعـد مـا إذا
كــان جاللــة الــسـلــطــان يـرضى بــانــتـداب رجل



±≤≥

أميركى يصحـب جلنة التحـقيق التى تذهب إلى
ــا يـراه إلى أرمـيــنــيــة  ويـرفع تــقــريــراً خـاصــاً 

حكومته .
ونـشـرت الديـلى كـرونـكل رسـالـة بـرقـية من
رومـيـة  مُفـادهـا أن احلـكـومة اإليـطـالـيـة تُوافق
نـهج ـوافـقـة علـى ا احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة كل ا
ــذابـح األخــيــرة وهى الــذى تـــنــهــجـه فى أمــر ا
تـــرضى بـــاالشـــتـــراك مع الـــدول األوربـــيـــة فى

داخلة عند مسيس احلاجة . ا
وجــاء فـى رســالــة من األســتــانــة أن الــدولــة
الــعــلــيــة أرســلت ألــفــ وأربــعــمــائــة رجل من
جـنودهـا إلى أرمـيـنيـة لـتعـزيـز احلامـيـة العـثـمانـية

فيها وقد نزلت تلك اجلنود فى طرابزون .
انيـة مقالة سلَّمت ونشـرت غازتة كاللى األ
فيـهـا بوقـوع االضـطراب فى أرمـيـنيـة  ولـكنـها
رأت أن ذلك ال يُـــبــــيح لـــدولـــة أجــــنـــبـــيـــة حق
داخلة فى شؤونها  وقد زعمت أن إلنكلترا ا
أسبـابـاً غيـر الـعواطـف اإلنسـانـية حـمـلتـهـا على
ـداخــلــة  وإنــهــا تـقــصــد بــذلك خــدمـة هــذه ا

روسيا .
ونــشــرت نـــفــوســتـى وغــيــرهـــا من اجلــرائــد
الروسـية مـقاالت اعـترضت فـيهـا على مـداخلة
روسـيــا فى مــسـألــة أرمـيــنــيـة وقــالت : إن هـذه
ـا أفضت إلى اضطراب تـعود فائدته داخلة ر ا
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على إنكلترا.
ونـــشــرت جـــريــدة الـــدالى نـــيـــوز أن رئــيس
اجلـمــعـيــة األرمـنــيـة اإلنـكــلـيــزيـة فى لــنـدن دعـا
الــنـزالء األرمن فـى بـاريس إلـى اجـتــمـاع تــقـرر
انــعـقـاده بـلـنـدن فى ١٧ دســمـبـر  وقـد اجـتـمع
ــذكــورون فـى بــاريس وأقـــرُّوا عــلى الــنـــزالء ا
إرســـال مـــنـــدوبـــ يـــنـــوبــــون عـــنـــهم فى ذلك

االجتماع .
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نشـرت الـدالى كرونـكل عن رسـالـة من فيـنا
أن وزارات ڤينا وبـرل ورومية قد جاهرت بأن
ـسـألـة األرمـنـيـة من الـواجب قـبل كل شئ فى ا

أن تتـفق إنـكـلـتـرا وروسـيـا عـليـهـا اتـفـاقـاً تـاماً 
حـــــتـى إذا كـــــان ذلك كـــــانت الـــــدول الـــــثالث
ـذكـورة مـسـتـعـدة لالشـتـراك فى الـعـمـل الذى ا
ـذكورتـان  ولـكن يرتـابون تـفرضه الـدولـتان ا
فى مــا إذا كــانـت روســيــا تــســيــر بــاالتــفــاق مع

سألة . إنكلترا فى هذه ا
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وقد أيَّـدت جريدة الكروسبـوندنس بوليتيك
الـتى تُـطــبع فى ڤـيـنــا هـذه األقـوال وقـالت : إن
الـــدول تُــريـــد قـــبل كـل شئ أن تـــتـــفق روســـيــا
سألة  ألنها تهمها أكثر من وإنكلترا فى هذه ا
كل الـدول األخـرى  فـإذ اتفـقـتـا تمـام االتـفاق
انـتفى اخلـوف من تفـاقُم االضطـراب  وأصبح
سـألة كل مـا تعـرضه هـاتان الـدولتـان فى هـذه ا
تُـــعــضـــده الــدول األخــرى ويُـــنــظــر إلـــيه بــعــ

االعتبار واالهتمام فى األستانة .
ونشـر كثيـر من اجلرائد الـروسية أن الـتحقيق
الذى سـيشرع فيه بأرمينيـة ال يأتى بفائدة طويلة
األمد  وأنه البد من فـصل أرمينـية عن الدولة
الـعلـيـة  وجـعلـهـا واليـة عثـمـانيـة حتت حـمـاية

وقعة على معاهدة برل . الدول ا
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البــدَ  وأن يــكــون قـد وصــلــكـم بــواســطـة
التلغـرافات وبعض اجلرائـد األوربية خبـر مقتلة
ســيــســـوان الــتى أذاعـــتــهــا فـى األيــام األخــيــرة

جــريـدتـا الـتــيـمس والـســتـنـدر اإلنـكــلـيـزيـتـان 
وتنـاقـلتـها عـنـهمـا بقـيـة جرائـد اإلنكـلـيز بـعد أن
أضــــافـت عــــلــــيـــهــــا كــــالــــعــــادة مـن الــــشـــروح
واألقــاصـيص مــا جـعل احلــقـيــقـة تـخــتـفى وراء
احلُــجب . وقــد زعم بـعــضـهــا أن هـذه احلــادثـة
مـحض عـدوان من عـســاكـر الـدولـة الـعـلـيـة فى
تــلك اجلـــهـــة  وقــد قـــتــلت األنـــفس ونـــهــبت
األمـوال وهـتـكت احلـرمـات  ومـا شـاكل هـاته
زاعم التى ألقت اجلرائد اإلنكليزية مسئوليتها ا
عـلى حكـومة الـباب الـعالى  وأخـذت تشوش
بهـا أذهان الـسيـاسيـ فى أوربا زمـناً مـا  حتى
اشتغـلت بها الـدوائر السـياسيـة العالـية  وعلى

اخلصوص فى دار السعادة .
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وإنى ال أبـتغى أن أتـعـرض شـخصـيـاً لـتفـنـيد
أقوال هـاته اجلـرائد اإلنـكلـيزيـة التى تـعوَّدت أن
تبـخس بقيمـة الشرف والـصدق عندمـا يدعوها
الغرض اخلاص إلى الـتكلُّم فى موضـوع يتعلَّق
بالـشرق  وإن كـان لـكل إنسـان أن يـكذب من
ــا فــيــهــا من أول وهــلــة مــضــامــ مـــزاعــمــهــا 
ـنـاقـضـات  وتـعـمُّـد الـتـعـمـيَّـة علـى احلقـائق. ا
ــصـريــون ال يــجــهــلــون كُــنه هــذه اخلَـلــة فى وا
جــرائـد اإلنــكـلـيــز . ولـكن أريــد أن أُُطـلع قـراء
ؤيـد على مـا نشـرته جـرائد ڤـييـنا احملـليـة  وما ا
نــقـلــته عن بـعض اجلــرائـد اإلنـكــلـيــزيـة فى هـذا
تـغالى . تـطـرف ا ـا ال يُعـد فى قـسم ا الـصدد 

وال أخال أقـوالهـا وأبحـاثهـا إالَّ مُعـوالً علـيها 
ألنــهــا ال تــنــقص فى األهــمــيــة واالعــتـبــار عن
تـطرفة الـتى اتخـذت إهانة اجلرائـد اإلنكلـيزيـة ا
الـشــرف وتـعــمـيـة احلــقـائـق ديـدنـاً لــهـا ; إذ هى
لــسـان حــال أمــة يُــعـادل تــمــدنــهـا تــمــدن أبــنـاء
بـريـطــانـيـا وتُـوازى ثـقـة الـنــمـسـاويـ بـهـا ثـقـة

اإلنكليز بجرائدهم سواءً بسواء .
قالت جريدة « الفريه بريسه » على أثر وفود
ُـعـلـنـة وقوع هـذه احلـادثـة الواردة الـتـلـغـرافات ا
عن طريق لندن بعد مرورها على أثينا ووارنة;
أعـنى بعـد أن ألـبـسهـا الـيـونانـيـون ثـوب البُـهـتان
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والتلـفيق  وزُركـشت فى إنكـلترا بـحُلى الـغلو
بالغة  ما يأتى بحروفه . وا

«يـنـشـر الـسـتـنـدر فى هـذا الـيـوم ١٨ نـوفـمـبـر
تـفـصـيل احلـادثـة الــتى دَّوى صـداهـا فى جـرائـد

نبئة بحصول مقتلة هائلة فى أرمينيا  إنكلترا ا
وعـلى األخص فى موش «بإقلـيم سيسوان » 

قد نـحرت فـيـها الـعـساكـر العـثـمانـيـة مسـيحى *
تلك اجلـهـات نـحراً شـنـيعـاً . وسـبب ذلك كـما
يــزعم الــســتــنــدر هــو تـــمــنُّع الــســكــان من دفع

الضـرائب وقـيامـهم مـتسـلحـ بـهيـئة ثـوروية 
فـــلم يــــحـــتـــجـــوا إلى الــــهـــدوء والـــســـكـــون 
وينـصـاعوا ألوامـر احلـكومـة إال بـعد أن حتـقـقَّوا
وصـول الــعـســاكـر الـشَّــاهـانــيـة  ولــكن حـاكم
اجلـهـة لم يـكـتف بـذلك بل أمـر اجلـنـود بـإطالق

الرصـاص علـيـهم بُغـيـة تخـويـفهم وإرهـابهم 
تـجـمعـة كانـت عبـارة عن أهالى ـا أن الـفئـة ا و
ـعـركـة جـمـلـة ٢٥ قـريـة  فـقـد وقـع مـنـهم فى ا

آالف قتلى .
ونحـن ال نثـق بصـحـة هـذه األخـبـار  ألنـها
أوالً : صـادرة عن طــريق أثــيــنـا ووارنه  وفى
كلـتـا اجلـهـت ـ وبـقـطع الـنـظر عن سـوء الـقـصد
فـيــهـمـا بــالـنـسـبــة لـلـدولـة الــعـلـيـة ـ يــتـعـذَّر جـداً
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اكـتـشـاف احلـقيـقـة ومـعـرفـة تـفـاصـيل مـثل هـاته
احلوادث معرفة شـافية . وثانيـاً : ما تُذيعه هذه
األخـبــار من جتــمع سـكــان ٢٥ قـريــة فى نـقــطـة
واحـدة  فإنه يحتـمل الشك  وإذا ثبت كانت
حــركــة ثــورويــة والريب  وحــيــنــئــذ كــان من
الالزم عــلى الــدولـة الــعــلــيـة تــســكــيـنــهــا بــقـوة
عـسـكريـة . وفى الـواقع قـد أوضحت الـسـفارة
العثـمانية بـلندن أن زُمـرة من متشردى األرمن*
كـــانـت تــآمـــرت مع قـــبـــيـــلــة مـن األكــراد عـــلى
الــعـصـيـان  وبـالـفـعل قــامت وسـلـبت ونـهـبت
وخـــرَّبت  بل ودمـــرت بــالـــنــار جـــمــلـــة قُــرى
مجـاورة . فبناءً على هـذه اإليضاحات التى لم
كـننـا أن نحكم تـدعُ للـشُبـهة والـلبس مـكانـاً  
بــأنه لم حتـصل فـى أرمـيــنـيـا مــذبـحــة كـان فــيـهـا
سـيحيـون ضحـية للـمسـلم  بل إن هـيجان ا
سـلم فى األرمن ومن شاركهم من األكـراد ا
هـذه احلــادثـة  عــاد عـلـى جـمــيع سـكــان تـلك

اجلهة من مسيحي ومسلم بوبال عظيم .
وإذا رجَّــحــنــا بــحــكم الــعــادة والــقــيـاس أن
يكـون انقضاض العسـاكر أو قبائل األكراد التى
ـسيـحـي لم تـكن شـريكـة فى الـعـصيـان عـلى ا

ـسـلـمـ  فال يُـمـكـنـنـا أن راحـمـ إخـوانـهم ا

* متشردى األرمن = الثوار األرمن.
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نُــصــدق تـــلك األقــوال الــتى نـــشــرتــهــا جــرائــد
إنـكـلتـرا بل نعـترف بـالـتبـاس احلقـيـقة عـليـنا 
ومن الـــذى فى طـــاقـــته أن يـــكــشـف عن قـــنــاع
تـناقضـة ? فليت احلقيـقة من بـ هذه األخبـار ا
الدولة العلية تُـسرع بنشر األخبار الرسمية كيما

يرتفع الرَّيب ويزول ارتباك األفكار اهـ » .
وقـد نـشـرت فى الـيـوم نـفـسه جـمـيع اجلـرائد
احملــلــيـة عــبــارات عــلى هـذا الــنــسق إالَّ جــريـدة
ـدن بالط »  فــإنـهـا تـظـاهـرت بـالـتـعـجب «ڤـر
واالســـتـــغـــراب ـ بـــنـــاءً عـــلى مـــا وصـــلـــهـــا من
ـعـلـومـات ـ مـن تـداخل الـقـنــصل اإلنـكـلـيـزى ا
هناك فى احلـادثة  حيث بـلغهـا أن جنابه توَّجه
فى احلــال إلى مــحل الــواقــعـة وحــرَّر مــحــضـراً
بها ثم أضـاف علـيه تقـريراً من عنـده متـظاهراً
ـــســئـــلـــة عـــلى بـــأن غـــرضه من ذلـك عـــرض ا
اخللـيـفـة. وقـد اسـتـحـسـنت عـمل حـاكم اجلـهة
من حــيث كــونه اتــهم الــقُـنــصل بــأنه هــو الـذى

حرَّض السكان على هذا العصيان .
اضى نشـرت «الفريه وفى يوم ٢٥ نـوفمبـر ا
بريـسه » فـصالً ضافـياً خـاصـاً بهـذه احلـادثة بـنته
على مـا وصلها من مُكاتبـها بدار السعادة قالت

فيه ما يأتى :
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« قـد وقــفت احلـكـومـة الــعـثـمـانــيـة فى الـعـام
ــاضى عــلى مــؤامـــرة أرمــنــيــة لــوحظ وقــتــهــا ا
اشـتـغال األرمن بـبـنـاء مـتـاريس من الـطـ على
هيئـة حصون حـربيـة فى جهات مـختلـفة  وقد
ؤامرة والقبض تمكنت احلكـومة من اكتشاف ا
ــشــتـــركــ قـــبل أن تــتـــسع دائــرة عــلـى أكــثـــر ا
أعـمـالهم . وفـى فصل الـربـيع الـغـابـر  تـمكن
أحــد أعـضـاء اجلــمـعـيــة األرمـنـيــة ( بـلـنـدن ) أن
يـصل إلى تلك اجلـهـة  ويُـحرض الـسـكان من
األرمن على العصـيان وشق عصا الـطاعة على
الــبــاب الـعــالـى  وأخــذ كـذلـك هــو وأنــصـاره
يحضُّ األكـراد عـلى االشتـراك مـعـهم فى نفس
الــعـمل  ولــكى يــتـوصَّل إلـى إثـارة أحــقـادهم
عــمــد إلى شــخـصــ من األكــراد  فـقــتــلـهــمـا
وشـــوَّه خـــلــقـــتــهـــمـــا وزعم أن ذلك مـن عــمل
ا لم تسلم قبائل األكراد من بعض األتراك . و
احلزازات بينهـا وب بعضهـا  وكان جزءاً منها
يـعـتـبـر سـلـطـة الـتُـرك عـلـيه غـيـر شـرعـيـة  فـقـد
انـضم إلى هـذا الـرجل وحزبه جـمـلـة من قـبائل
األكــراد وكـوَّن اجلـمــيع عــصـابـة * وافـرة بـلغ
عددها من ٤٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ نفس . وبعد أن
صنوعـة على الطراز اجلديد تسلَّحوا بالـبنادق ا

* عصابة = جبهة.
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« وهى من مــعــامل إنــكــلــتــرا »  هــمُّــوا دفــعــةً
واحـدة لــلـعــصـيــان فى شـهــرىّ يـونــيـو ويــولـيـو
الغـابرين  إال أن اجلـنود الـشَّاهـانيـة التى بُـعثت
لـــــهـــــذا الـــــصـــــدد ـ وهـى أورطـــــتــــان* رجـــــاالً
وأورطـتان* فـرسـانـاً ـ تمـكـنت من تـبـديـد شمل
الـثـائـرين بـعـد أن قـاومـوهـا مـقـاومـةً شـديـدةً فى
جـملة وقـائع . والتـجأ العُـصاة بعـد قهرهم إلى
اجلـبــال ذات الــطـرقــات الـوعــرة بـعــد أن دمَّـروا
وأحـرقـوا قُـراهم كـيـمـا تـصـعب عـلى الـعـسـاكـر
مـطـاردتـهـم . ولم يـسـتـخـدم اجلـنـود األسـلـحـة
كــمـا يُـؤكــد مُـكـاتــبـنـا إال لــقـهـر من احــتـشـد من
ـتـســلـحـ . أمـا من كــان خـالـيـاً عن الـعُــصـاة ا
الــسالح ومن ســلَّم ومن خــضع  فـإنـه عُـومل
ــؤونــة بـــغــايــة الــرفق والــرأفــة  بل ومُــنــحــوا ا
الالزمة لهم  ثم أودع جميع من قُبض عليهم
ن انـحــصـرت الـتُــهم فـيـهم لــلـمـحــاكـمـة أمـام
احملـاكـم . فـبــنـاءً عــلى ذلك يـكــون مـا نــشـرته
اجلـرائد اإلنـكـليـزيـة واألرمنـيـة عن عدد الـقـتلى
وعن الـــقــســوة واخلـــشــونــة هـــو كــذب مــحض
ويـسـتـحــيل إمـكـان إخـفـائه األشـهـر الـطـوال إذا
اتـفق وقـوعه حقـيقـة . ومع أن كل مـا أُشيع فى

واليـة بـتلـيس ال يـحـتـمل الـصـدق علـى ما به 
فــقـد انــتــدبت حــكــومــة جاللــة اخلــلــيــفــة جلــنـة

* أورطتان = فرقتان.
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* ملكي = مدني .
** الصحيح : عشر.

مخصوصة مكوَّنة من چنرال عظيم وجملة
مـوظف مـلكي * إلعادة الـتحقـيق  وعرض
تقرير احلقيقة على أنظار جاللته مباشرة » اهـ.
وفى يـــــــوم ٢٧ مــــــنـه نـــــــشــــــرت جـــــــريــــــدة
«الـــكــوربـــونــدنس دولـــست» رســـالــة مـــطــوَّلــة

نقتطف منها ما يأتى . قالت :
لــقـد قــام الــثـوروى األرمــنى هـامــبـرت زون
يُـحـرض سـكـان نـحـو عـشـرة ** قُـرى مـجاورة
ـديـنـة مـوش  وألَّف مـنـهـم عـصـابـة مـتـسـلـحة
بـالـبنـادق واخلـنـاجـر ومـا شاكـلـهـا من األسـلـحة
احلـادة والـنـاريـة  وهـجـم بـهـا فى أواخـر شـهـر
ـاضى عـلى قـبـيـلـة الـديـليـكـان  حـيث يـولـيـو ا
ذبح رجـــالــــهـــا ونــــســـاءهـــا وســــلب أسـالبـــهـــا
وأموالـهـا. ثم انعـطف بأنـصـاره بعـد ذلك لشن
الـغـارة بـالـهـيـئة الـوحـشـيـة الـسـابـقـة الـذكـر على
قـبــيـلـتىّ الـبـاكــيـران والـبـاديـهــان وأحـرق بـالـنـار
رجال اسـمه « حـچـى » حـيـاً بــعـلـة كـونـه حـفـيـد
ُـســمَّى «أنـور أحـد مــشـايخ قــبـيــلـة الــبـاكـيــران ا
أغــا» ثم أبــاح جلـمــاعـته هــتك أعـراض نــسـاء
وبـنات قـرية «كـوللـيجـزوت »  ثم أمر بـقتـلهن
بعـد أن أذاقـهن من الـعذاب ألـوانـاً . وقد وضع
األغالل والـسـالسل فى أعــنـاق وأيــدى رجـال
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* مـن يـقـرأ هـذا الـنص  يـتـسـاءل : أين الـفـرق احلـمـيـديـة الـتى تـأسـست من األكـراد جملـابـهـة األرمن فى
الـواليـات الـست األرمـنيـة ? وكـذا  أين الـقـوات الـعـثـمانـيـة الـنـظـامـيـة ? كمـا أن الـقـرى الـكـرديـة كانت

مسلَّحة .

كـولـلـيـجـزوت  ثم أمـر بـقـتـلـهم بـعـد أن جـدع
أنـوفــهم وقـطـع آذانـهم وقــلع أعـيــنـهـم  وبـعـد
ذلك أمر بـإشعـال النـار فى جمـيع منـازل القـرية

بعد أن سلب ما فيها من األمتعة واألنعام *.
وقـد تـمـكن رجـال احلـكـومـة فى هـذه اجلـهـة
بــعـد عــمل االحــتـيــاطـات الالزمــة من تـشــتـيت
شـمل هــذه الـعـصــابـة وتـفــريـقــهـا بـعــد مـا ألـقى
الـــقــبض عــلى رئــيــســهـــا وعــلى قــســيس قــريــة
«كرزيل كيليكى »  حيث انحصرت فيه شُبهة
االشتـراك سـراً مع هذه الـعصـابـة وسيق االثـنان

قاضاة أمام احملاكم اهـ . إلى ا
وفى اليوم ذاته نشرت جريدة ( البريسه ) إن
عـدد رجـال هـذه الـعـصـابـة كـان يزيـد عن ثـالثة
آالف رجل  وأنــهـــا لم تــكن عـــصــابــة ســرقــة
وقـــطع طـــريق  بل كـــانت عـــصـــابـــة ثـــورويــة
مـحـضـة وأن رئـيسـهـا كـان يُـذيع بـ أنـصاره أن
إنكـلترا مُعضدة له فى مـشروعه  وأنها ستمده
إذا احــتـاج احلــال بــقـوتــهـا احلــربــيـة وأنَّ عــمـوم
الدول الـعظـام معـينـون له  وأنه قد حـصل ب

الـعصابة وبـ القوة العـسكرية الـشَّاهانيـة جملة
وقــائـع أُصــيب فــيــهــا قــائـد أورطــة وأربــعــة من
العساكر بجـروح خطرة  قضَوا بسبـبها نحبهم
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* الصحيح : إحدى عشرة.
** قومسيون = جلنة.

وعشرة عساكر أخرى بجروح خفيفة .
وبـعـد أن قُـهـرت الـعـصـاة وبُـدد شـمـلـهم فى
اجلـــبــال اجملـــاورة شــرداً طـــاردهم اجلـــنـــود لــيالً
ونــهـاراً  حـتـى وقـفت عــلى مـقــر رئـيـســهـا فى

مــكـان كــان يــسـكــنه مع أحـد عــشـر * نــفـسـاً 
فضبطته مع رفقائه اهـ .

وكتب الـفـريسه بـريسـه فى يوم ٥ دسـمبـر ما
يأتى :

« التـــزال اجلـــرائـــد اإلنــكـــلـــيـــزيــة  وعـــلى
طوَّلة األخص جريدة الـتيمس تنـشر الفصـول ا
عـن األرمن واحلــــوادث األخــــيــــرة الــــتى ادَّعى
اإلنكليز أنهم حتقَّقوا فيها وقوع القسوة والشدة
عامـلة الوحـشية من الـعساكـر التركـية  وقد وا
طلـبت تـعيـ قـومسـيون ** مسـتـقل ; أعنى ال
نــفــوذ حلــكــومــة الــبــاب الـعــالـى عـلـى أعـضــائه
ـراجـعـة الـتـحـقـيق بـصـفـة دولـيـة  حـتى تـظـهر
ــذنـــبــون  وإن كــان من احلــقــيـــقــة ويُــعـــاقب ا
الـــصــعـب جــداً كـــشـف مــفـــصـالت مــثـل هــذه
احلـادثـة كـمــا هى كـمـا يـصـعب إقـنـاع اجلـرائـد
ـتطرفـة بأنهـا اعتادت الـتعمـية على اإلنكلـيزية ا
احلقائق فـى كل ما يتـعلَّق بـتركـيا . ولـكن هناك
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* الصحيح : غير.

حقـيـقة واحـدة تـركت حولـهـا أفكـار جـميع من
يُعول على معرفة احلقائق من السياسي

وذلك  إن كـل من تـــتــــبَّع أقــــوال اجلـــرائـــد
اإلنكـليـزية مـتطـرفـة وغيـر متـطرفـة  ونقَّب فى
األخـبار الـرسـميـة والغـير * الرسـمـية الـتى على
نـقـيـضـهـا  يـحـكم حـكـمـاً قـاطـعـاً بـأن جـمـاعـة
األرمن فى ســـيــســـوان قــامــوا بـــصــفـــة ثــورويــة
واتسعوا فى القيام شيئاً فشيئاً حتى لزم إلخماد
الفتـنة وتخـليص اجلـهة من شرهـا استعـمال قوة
عــســكــريــة هـائــلــة ; إذ بــلغ عــدد الــعُـصــاة من
األرمن فــوق األلــفى نــســمــة إلى ثالثــة  كــمـا
تُـؤيده األخـبـار الـصـادرة عن الـيـنـابـيع األرمـنـية
ـبـررة ــعـضـدة لــهم وا مـبـاشــرة وعن اجلـهـات ا

ألفعالهم .
وإذا كـــان األمــــر كـــذلـك  وثـــبـت أن فـــئـــة
العُصاة لم تُقهر على السكون إال بعد مقابالت
ومُـطـاردات حربـيـة شديـدة وقع فـيهـا عـدد وافر
من الــقــتـلـى لـكـل من الـطــرفــ  فال يــتــصـوَّر
ـنـتظـمة اإلنـسان إتـمـام ذلك للـقوة الـعـسكـرية ا
بـدون اسـتــعـمـال شئ من الـقــسـوة  حـتى ولـو
ـتمـدنة . كان مـقر هـذا الـعصـيـان قارة أوروبـا ا
فـنـحن كـمـا أنـنــا ال نـتـخـيل أن عـسـاكـر األتـراك
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كانت تـبسـمل وحتـمدل عـند وقـوع أى شخص
من زعماء الثـورة  أو أنها كانت تعوذهم باللَّه
من األذى عـنـد إطالق الـرصـاص  فال نـعـتـقد
أن الـعُـصـاة كـانـوا يـسـيـرون فى هـجـومهـم على
الـــعــســـاكــر الـــعــثـــمــانـــيــة بـــعــواطـف الــشـــفــقــة
واإلنـــســـانـــيـــة. وعـــلى الـــعـــمـــوم فـــإن احلــرب
الـداخـلـيـة األهـلـيـة مـصـحـوبـة دائـمـا بـاخلـشـونـة
والتوحش  وعـلى األخص إذا كانت فى آسيا

األقل تمَدُّناً .
ولـكن  هل يُسـتـنتج من ذلك لـزوم تداخل
الـدول األجــنـبــيـة ? وأى شـريــعـةٍ تُــخـولــنـا هـذا
احلـق? . والـظـاهــر أن سـبب جتــسـيم اإلنـكــلـيـز
لهذه احلـادثة هو شئ آخـر غير عواطف الـشفقة

واحلنو اإلنسانى على األرمن .
فـال غـــرابـــة إذا حـــصل الـــريـب والـــشك فى
أقـوال اإلنكـلـيز  وفـهم الرأى الـعام األوروبى
أن إنكـلـترا ال تـقصـد غـير الـتشـنـيع على الـدولة
العـليـة وتوجـيه تُهـمة القـسوة والـتوحش بـقصد
تــأديــة خـدمــة لــلـروســيــا الـتى تُــؤمل بــريــطـانــيـا

التقرُّب منها اهـ .
تـحـابـة مع هـذه هى أقـوال جـرائـد الـنـمـسـا ا
اإلنــكــلــيــز عــلى هــذه احلــادثــة  ونـحـن نــتـرك
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احلـكم فـيـهـا حلـضـرات الـقـراء بعـد أن نُـذكـرهم
ـراجعة هـذه الثـورات فى الهنـد  ليـنظروا هل
اإلنـكـلــيـز الـذين يـسـتـرحـمـون عـواطف الـعـالم
بـأسـرهـا عــلى األرمن لم يـكـونــوا هم أنـفـسـهم
الـذين عــلَّـقــوا الـثــائـرين من الــهـنــود أمـام أفـواه

دافع ??? والسالم *. ا

ؤيد نـفسها بتوازن الـقوى ب الدول العـظمى وموقفهم من الـدولة العثمـانية  ولم تذكر أية * شغلت ا
ــادة «٦١» من مــعـاهــدة بــرلـ ١٨٧٨ إشـارة إلـى حـقــوق األرمن واإلصالحــات الــتى نـصَّـت عـلــيــهـا ا
الدوليـة وهو الدافع األسـاسى وراء النشـاط األرمنى فى األناضول الـشرقى السيـما الواليـات األرمنية

الست.
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ــــورنـــنج بــــوست أن احلــــكـــومـــة نــــشـــرت ا
اإلنكليزية بعثت بالئحة إلى الدول قبل اإلقرار
عـلى ــــــــــــــــــــــــــ من قــبل فـرنــسـا وروسـيـا
وإنــكـلــتــرا إلى أرمـيــنـيــة  وقــد وجَّـهت أنــظـار
الــــدول فى هــــذه الالئـــحــــة إلى مــــذابح واليـــة
بــتـلــيس وبـعث ســفـيــر إنـكـلــتـرا فى األســتـانـة
صــورة مــنــهــا إلى الــبــاب الــعـالـى . وقـد روت
احـدى جرائـد تفـلـيس أن الدول الـعظـيمـة كلـها
بعثت بالئحة إلى الباب العالى فى هذا الشأن
ـانـيـا نـفـسه رفع إلى الـبـاب الـعـالى وأن سـفـيـر أ
الئـحـة خـصـوصيـة فى ذلك  ونـشـرت جـريدة
التان أنه عُقدت اجتماعات عديدة فى كثير من
مـدن أمـيـركـا الـكـبـيـرة لالعـتـراض عـلى مـذابح
بـتـلـيس. وقـد اعـتذر الـكـرديـنـال چـيبـونس عن
حـضور احـدى هـذه اجلـمـعيـات بـكـتـاب أعرب
فـــيه عن مـــيــلـه إلى مــوضـــوع هـــذا االجــتـــمــاع

وموافقته عليه.
ونشرت الدالى نـيوز أن احلكومـة فى بتليس
تفصل جميع الكُتب التى بعث بها األهالى إلى

اخلارج .
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ونـشرت جريـدة السـتندرد أن الـقيـصر مع ما
يـرغب فــيه من االشــتـراك فـى حتـقــيق احلـوادث
األرمـنـيـة  قــد أعـلن جـهـاراً أنه ال يُـوافق عـلى
تــغـيــيـر شـئ من مـواد مــعــاهـدة بــرلــ اخملـتــصَّـة

بأرمينية .
وروت جــريـدة الــتــان أنَّه أُطـلق ســراح أحـد
ـرسـلــ من شـركـة وسـلـى  وكـان قـد حُـجـر ا
ـمـالك الـشَّـاهانـيـة ألنه أظـهر علـيه فى أواسط ا

ميالً إلى األرمن .
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وردت إلـــيـــنــــا الـــرســـالـــة اآلتـــيـــة حتت هـــذا
الـعنـوان: من حـضـرة مُـكاتـبـنـا الـفاضل فى دار
اخلالفــة الــعـظــمى فــأثــبـتــنــاهـا بــنــصـهــا  إفـادة

ــبـــاحث الــدقــيــقــة  ـــا حــوته من ا لــلــعــمــوم 
ـسـألة األرمـنـية الـتى اشـتـغلت وخـصوصـاً فى ا
بـها الـصـحف واألفـكـار فى هـذه األيام وأرخى

شارب ستار اإليهام قال : عليها اختالف ا
ــا كـان شــأن الــدولــة الــعـلــيــة وســيــرهـا فى
ــالــكــهــا احملـروســة شــأن عــدل وفــضل وســيـر
حـكــمــة وســداد وصالتــهــا بــ الـدول صالت
ســلم وحــيــادة وكــان رعــايــاهــا عــلى اخــتالف
ــذاهب أســعــد حــظــاً وأهــنــأ بـاالً الــشـعــوب وا
وأوفر رفاهـة وأجزل نصيـباً فى التـمتُّع بزهرات
دنية زايا ا تـمتعون بسائـر ا هذه احلياة . إنَّهم ا
مع رغـد الــعـيش وسـعــة الـنـعـم فى أوطـانـهم .
اآلمنون على أموالهم وحقوقهم الشخصية بال
تـفــاوت . الـفــائــزون بـحــريـة الــتـوطن وإطالق
االخــــــتــــــيــــــار فى حتــــــصــــــيل الــــــثــــــروة وأوجه
ـــعـــضَّــــدون من قِـــبـل الـــدولـــة االســـتــــرزاق. ا
ــراحـم اجلــمَّــة واإلســـعــافــات الـــكــبــرى فى بــا
ــغــتــرفــون فى ــشـــروعــات اآليــلــة لــذلـك . ا ا

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π¥ d³L ¹œ ≤± WFL'« ¨ ¥∏∑ œbŽ



±¥≤

ــعـارف ــنــيــر من بــحــار ا الــعــصــر احلــمــيــدى ا
وفــيـوض الـنـعم  مـا يـغـبــطـهم عـلـيه سـواهم.
ا الرافلون فى مطارف السعادة والهناء فرح 
آتاهم ربـهم . ال يُكـدر صفو عـيشهم مـا نسمع
مالك األخـرى من مضار بانـتشار شـروره فى ا
التألُّبات العدوانية حتت العناوين اخملتلفة مناهج
أربـابـهـا  غـايــاتـهم الـتى طـهَّـر الـلَّه من أدرانـهـا
ـمالك احملروسـة  ووقى أهليـها سوء مـنقلـبها ا
ووخيم عُقـباها  ومـحص سرائرهم وكـثيراً ما
عـمـد من استـفـزتـهم األهـواء إلى افـتـراء األنـباء
ومـحاولة غـرس الشـقاق والشَّـحنـاء إلى جتسيم
خياالت وساوسـهم  وجعلهـا جسداً له خوار
يـسـتـمــيـلـون به طــبق مـا يـطــمـعـهم فــيه شـيـطـان
الـوهم (يَعـدهم ويُمـنيـهم وما يـعدهم الـشيـطان

إال غروراً) *.
فــمـا طـفــئت شُـعــلـتــهم  وخـبت جــذوتـهم
ا حاولوا التـغرير بإيقادها فى مروياتهم عن حا
الـــيــمن (الــتـى كــان من ورائــهـــا ظــهــور بــنــادق
رامــنـتــون بـأيـدى أولــئك الـثــائـرين  وهــيـهـات
بـيـنـهم وبـيـنـهـا إن لم تـكن هـنـالك يـد أجـنـبـيـة  ـ
وكــلـنـا نــعـلم من هى ـ ذات إمــدادلـهم  وكـان
من رد الـثائـرين علـى أعقـابهـم ما كـان)  حتى
صرفـوا عنانهم نحو أرمينـيا  فتقوَّلوا وأرجفوا
وأذاعـوا مــا اسـتـطـاعـوا من قـول الـزور وأفـانـ

* قرآن كر  سورة النساء  اآلية ١٢٠.
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الـبـهـتـان ظــنـاً أن بـذلك اسـتــدراك مـا فـاتـهم فى
تـلك الـرمـيــة واسـتـعـاضـة مـا بـاؤوا مـنه بـصـفـقـة
غبـون فى نزعتـهم األولى عن احلركة الـسالفة ا
األرمــنــيــة  الـتـى ثـبـت من حتــقـيــقــاتــهــا وجـود
مُحـرَّرات حتريضـية عـلى تلـك الثورة مـن أشهر
وزراء اإلنـكـلـيـز  ولـو صـدر (مـعـاذ الـله) مـثل
ذلك عـن أقل فـرد من الـعـثـمانـيـ  فـضالً عن
كـــبـــار الـــوزراء فى داخـــلـــيـــة أى مـــســـتـــعـــمــرة
إنـكـلـيـزيـة البـتــكـرت له صـيغ هـجـاء وافـتـرى
عــلـيــنـا من ضــروب االفـتــراء  مـا تـدلــنـا عــلـيه

شاهدة اآلن . األساليب ا
هــذا  ولــقــد كـان لــفالحــكـم األغـر فــضل
األسـبـقـيـة عن سـائـر اجلـرائـد الـعـربيـة فـى تـنـوير
األذهان بـاحلـقـيـقة وإثـبـاته بـأوضح بـرهان . إن
األحـدوثـة األرمـنـية احلـديـثـة ليـست إال صـنـيـعة
أيـدى من يُجـسمـون األوهام  ويـتوسَّـعون فى

اإلبالغات عنها بقدر سعة آمالهم فيها .
ومن الـواضح أن حب االنـتـصـار لـلـضـعـفـاء
والـسـعى فى إعالء مـنار اإلنـسـانـية ورفـاهـة بنى
نــوعـهــا  لم يُــخـصص بـه الـلَّه قــلــوب أمـة من
خـلـقه  بل لـم يـجـعـله سـبـحـانه مُـسـتـودعـاً فى
شاركة فؤاد إنكلتـرا دون بقية الدول األوربـية ا
ـظـاهـر  وتعـظـيم مـاله ارتـباط لـهـا فى جـمال ا
بـأحــوال الـشـرق عـلى الـعـمـوم  وذى الـعالقـة
ـمــالك احملــروسـة عــلى اخلــصـوص . مــنـهــا بــا
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فـلـمـاذا نـرى إنــكـلـتـرا مُـنـفــردة عن بـقـيـة الـدول
تُوالى صيحاتها فى اآلفاق عن مُختلق حوادث
أرمــيـنــيــة ? ونــرى صــحف لــونــدرة دون بــقــيـة
صـحف الـعــواصم األوروبـيـة الهــجـة بـذكـرهـا
بـارعة فى تلفـيقاتهـا  مُبالـغة فى رواياتهـا بالغة
فى الـتـطـرف حـده األقـصى مـتعـمـقـة فى تـنـميق
األراجـيـف مُـتـشـاغـلـة بـهـا عـمـا تـلـزمـهـا طـهـارة
الذ (لـو كـان لهـا مـنهـا نـصيب) بـاإلطـناب فى
بــيـانـه عن سـوء حــالـة األيــرالنـديــ ومـســلـمى
الهـند وباقى الـشؤن احملتـاجة للـشرح واإليضاح

ستعمرات اإلنكليزية . فى ا
ألـيـس تـفـرُّغ هـذه الـدولـة اجلـلـيـلـة واشـتـغـال
صــحف عــاصــمــتــهــا وأشــيــاعــهــا بــاألحــدوثـة
األرمــيــنــيــة إلـى هــذا احلــد أعــدل شــاهــد عــلى
مــكـنــون الـصــدور الـذى مـن أجـله قــيل وسُـمع

بـوجـود جـمـعـيـة أرمـيـنـيـة (لـفـظـاً) فى لـوندرة 
) عن تلك الطائـفة «الوهمية» وأنها نيابة (زعـماً
تُــقـدم لـوزارة خــارجـيـتــهـا (ذات الـيــد الـظـاهـرة
واخلـفــيـة) الــبالغـات والــشـكـايــات اسـتــرحـامـاً
للـتـوسُّط (صورة) فى اسـتجـالء احلالـة (معـلوم

ظالم ? . ما هى) ورفع أسباب ا
ولـو طـهُرت الـضـمائـر من الـغـايات  ألجلم
احلق تـلك األفـواه عن الـتـمشـدق بـأقـوال يُدرك
ـعلومة) قلب النـاطق بها (من ذوى مـصادرها ا
أولــويــة تــصــويب سـهــامــهــا إلــيه . فــإن شـعب
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األرمن (لو عـافاه الـلَّه من مرض الـدسائس) 
لم يخرج عن كونه من الـشعوب السعيدة احلظ
بـانـتـمـائـهـا لـلـرايـة الـعـثـمـانيـة مـنـذ أجـيـال تـنـطق
ا نـالته من العناية واإلنصاف اللذين تواريخها 
لم يُمتَّع بهما األفراد الواقعون منها حتت سلطة
دولــة أخـرى . ولــو راعــيـنــا حـقــوق الــطـوائف
ــمـالك األوروبـيــة  ومـا يـجب ـتـشــعـبـة فى ا ا
فعـله لكل شـعب منهـا على الـدولة الواقع حتت
نـسوب إلـيهم هذا ـا رأينـا لألرمن ا سيادتـها  
رج شـيـئاً يـأمـلونه من أى دولـة تـسود الـهـرج وا
عليهم حرمتـهم منه (معاذ اللَّه) دولتنا العلية ما
دامـوا عـلـى عـهـد الــوالء وصـدق اإلخالص .
ـقـام من ولـو سـمـحـت آدابـنـا ألوردنـا فى هـذا ا
ـســتـعــمـرات األحــوال الـواقــعــة فى كـثــيـر مـن ا
اإلنكليزية الـشهيرة ما تقشعر منه األبدان  وال
يستطيع إنـكارها من ألف الزعم واالفـتراء فيما

يرمينا به زوراً وبُهتاناً يُعنفه عليه ضميره
ولـيت اسـتــغـراق الـصُّــحف اإلنـكـلــيـزيـة فى
رواياتها عن أحوال أرمينية خاصاً بسرد حقائق
راهنة تذكرها قـياماً بواجبـات اخلدمة اإلخبارية
شـينـة . بل  قد آلت أن خالـية من الـشوائـب ا
ال تنـشر غـير مـا يُمـلـيه علـيهـا وسواس الـغرض
الـــذاتى  تــوصـالً لــلـــغــايـــة الــتى جتـــنح إلـــيــهــا
حـكـومتـهـا فـتُـحرف الـقـول عن مـوضـعه إلى ما
يُـالئم تــلك األهــواء  وتُــلـبـس احلق بــالـبــاطل



±¥∂

إلباسـاً ال يدرأ عنها شـناعته افتـضاحها فى إفك
مــرويَّــاتــهــا لــدى مــراجــعــة أقــوالــهــا  وأقـوال
ـــــنــــتــــشـــــرة حتت لــــواء الــــصُّـــــحف األخــــرى ا
حـكـومات يـهمـها مـا تُـجاهـر إنكـلـترا بـأهمـيته

لديها عن مثل هذه الطائفة وغيرها .
وال يــخــفى أن الــروســـيــة بــحــكم اجلــوار 
تـهـمــهـا أحــوال أرمـيـنــيـة أكـثــر من بـقــيـة الـدول
باحث ـمنوحة حرية اخلوض فى ا وصحفها (ا
واجلهـر باألنباء واآلراء)  ال نـرى فى أعمدتها
ما تُـشمُّ منه رائحة تصديق حكـومتها للبالغات

ـسـألـة بـوجه اإلطالق  اإلنـكـلـيـزيـة عن هـذه ا
وخصـوصاً أن فـطـنة قـيـصرهـا اجللـيل ال تـخفى
عليها ماجريات النزعة األرمينية األولى  فهى

أرمنية تسمية إنكليزية مبدأ وغاية .
وال نظن جـناب ولى الـعهـد البـريطـانى لدى
مقابالتـه مع احلضرة الـقيـصريـة أغفل فـرصة ما
فى بــسط احلــديث عن أحــوال أرمـيــنــيــة  ومـا
جتنح إلـيه بـريـطـانيـا من مُـظـاهـراتهـا فـيـها  وإن
عـظمـة القيـصر لـوقوفه عـلى دقائق األحوال لم
يرد أن يجعل باكورة أعماله (وهو خلف نصير
السالم) مُجاراة تـلك الرغائب إرضاءً إلنكلترا
فـيـمـا يُـعــتـقـد بـبـطالنه بــدلـيل الـعـيـان  ويُـكـدر
صـفـو الـعالقـات بـيـنه وبـ الـدولـة الـعـلـيـة الـتى
يهـمه اكـتسـاب ثـقتـهـا  ولهـذا فـجنـاب الـسفـير
الـــروسى لـــدى عــوده لــدار اخلـالفــة الــعـــظــمى
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جاهر فى مراكز رسـمية وغيرها بعدم الركون
ـتــواردة عـنــهــا من خـارجــيـة إلى الــتـبــلــيـغــات ا
لـوندرة  وبلـسان سفـيرها هـنا الذى بـذل جهد
ــسـتــطـيع فى اســتـمــالـة ذاك الــسـفـيــر الـروسى ا
لـــتــــصـــديق تـــلـك األنـــبـــاء  فـــأخــــفق ســـعـــيـــاً
وخــصــوصــاً بــعــد أن بــرح اخلــفــاء  وثــبت أن
ـقـال عن حـصـول لــقـنـصل اإلنـكــلـيـز بـاجلـهــة ا
احلـوادث بـهـا يـداً فى إضـرام الـفـ واسـتـعـمـال
ـفـروض عـلى أمـثـاله من الـدسـائس  عـكس ا
احملافظة عـلى احترام حُـسن الصالت وتوقى ما
ينُافيها  وثبت أيضاً أن أشرار فئة من ضواحى
بـــعض الــقــرى انــتــحــلـــوا ألنــفــســهم األســمــاء
واأللـقاب  وأقـدموا عـلى إهانـة بعض الـرعايا
ومس حقوقهم  فـاقتفت رجـال الدولة أثرهم
وتـمـكنـوا مـن القـبـض عـليـهـم واعتـرف أولـئك
اجملترمـون بجنـايتهم  كـما سأبـسط لكم نتـيجة
حتقـيقه فـى رسالـة قادمـة مع ما تُـظهـره األحوال

ستورة اآلن بحجب التمويه عن البعض . ا
أمَّا الـنـبـأ التـلـغـرافى الـقائـل بتـأهبَّ بـاخـرت

روســيـــتــ لــنــقل ١٩ ألـف جــنــدى روسى إلى
كان سحيق. حدود أرمينية  فهو من الغرابة 
. ومع كون الـشركات الـتلـغرافـية لـدى مساس
ـا ترتكـبه الصُّـحف اإلنكلـيزية الغرض ال تـبرأ 
خـدمـة للـغـايـات واألهـواء  فـإن هـذا الـقدر ال
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يــكــفى لــنــقــلـه بــاخــرتــان كــمــا قــيل ألن تــنــقُّل
عدات همات وا العساكر يحـتاج استصحـاب ا
ــؤن ونـحــوهـا  كـمــا ال يـخـفـى . فـإن ثـبت وا
تأهب باخرتـ فقط  تعيَّن أن يكون فى الرقم
حتـريف وأن مـا يُراد نـقـله عـلـيـهـمـا ١٩٠٠ ليس

إال . وعـلى فـرض الــتـصـديق بــصـحـة اخلـبـر 
فـتـنـقُّل اجلـنـود الـروسـيـة إلى جـزء مـن حـدودها
هــو من قــبـيـل تـنــقالت اجلــنـد فـى سـائــر الـدول
ـقرَّرة لـلتـناوب مـن مراكـزها بـحكم للـجهـات ا
قاصد والنوايا الترتيب االعتيادى اجملرد عن ا
ــا تــأويل ذوى الــغــايــات الـســافــلــة تُــؤديـهم وإ
ــــا لالخــــتـالق واإليــــهــــام ســــتــــراً لألعــــمــــال 
استـطاعوا  بـحيث لو وُجـدت لديهم الـغايات
الــتى يُـحــاولــونـهــا اآلن عـنــدمـا تــنــقـلت جــنـود
الروسـية حلدودهـا زمن حادثة بـولونيـا ألسندوا
إليه مـا يُـسـنـدونه اآلن إلى هـذا التـنـقُّل الـذى لو
ـا أغـفـلت ـسـألـة   كـان له أقل ارتـبـاط بــهـذه ا
ذكـره جــرائـد بـطـرسـبـرج الـتى نـراهـا مع أحـقـيـة
سألة  (لو حكومتها اخلـطيرة باالهتمام بهذه ا
صح مـا يُـقــال عـنـهـا كــمـا قـدَّمـنــاه) تُـصـرح بـأن
األقـوال الـتى تُـدنـدن بـهـا صُّـحف اإلنـكـلـيـز فى
ـبالغـة  وأن حقيـقية ما أوروبـا مُبالغ فـيها كل ا
عــســاه أن يـــكــون قــد حـــصل  ال تــخــرج عن
سـائل التى ال تنجـو من حدوثها بالد عاديات ا

لكة واسعة األرجاء مختلفة الشعوب . أى 
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مالـك األخرى مثل أو وكـثيـراً ما يـحدث بـا
أضـعاف مـا تُـنوه به صـحف اإلنـكلـيـز  ولم نرَ
مـــنــهم وال من الـــدول األخــرى تـــهــافــتـــاً عــلى
الـتداخل فى أمـرهـا  مثـل ما نـراه من الـتداخل
الــظـاهــر والــبـاطن فـى األحـدوثــة األرمــيـنــيـة .
وحوادث فـرنسـا الـقريـبـة كتـوزيع الـنيـاش ..
وبـنامـا ونحـوها . وفـظـائع القـسوة فى أيـرالندا
ـالـية وأضـرابـهـا . وخـيانـات وإفالس الـبـنـوك ا
فى رومــيـة (فــوق مـســاعى ومـفــاسـد األحـزاب
ـــتــعـــدَّدة األســمـــاء)  كــلـــهــا لم تـــعــزب عن ا
ــســـاس وعــظــيم األذهـــان . وهى فى مــعـــنى ا

كان اخلطير فلماذا لم يُبادر اإلنكليز إليها مُبادرتهم لهذه األحدوثة ?... سئولية با ا
قام  أن احـتالل إنكـلتـرا فى قبـرص لم يُؤذن لـها به ـا يُسـتأنس بـاستـطراده فى هـذا ا و
ـدافعـة بـأمـر الـدولـة  والـنـيـابـة عـنـهـا فى صـد كل من يـروم الـتـعدى عـلى إال عـلى شـرط ا
قاليد سُبلها . وكان حدودها ووالياتها من أحد السواحل التى يُعتبر مركز قبرص واسطة 
التـنويه عن مُـمانـعة روسـيا من الـتقـدم إلى أرميـنيـة من فواحت الـكلم وقـتئـذ. ونراهـا فى هذه
األيـام تُحـاول اإليـهام وإذاعـة األنبـاء عن تشـبُّث الـروسيـة بالـتقـدُّم إلـيهـا  بنـاءً على الـقول

راوغة وإال فال . بتنقُّل ١٩ ألفاً من جُندها حلدودها  فهكذا بدائع ا
قام ما نطقت به بقية الصُّحف األوربية على اختالف وإننا لو أردنا أن نُلخص فى هذا ا
رويات ومزاعم الـصحف اإلنكليزيـة بأقوى حجج اإلقناع وأوضح أدلة مشاربها  تـزييفاً 
قال وحال ضيق حجم اجلريدة عن إثبات مـلخصاتها  ولكن يُغنينا عن الصدق  لـطال ا
ن يتأمل فى ذلك عدم انـطباق تـلك األقاويل عـلى حكم التـصوُّر العـقلى وبطالنـها بداهـة 
تـناقض بـعضـها لبـعض  مع كل احتـياط صُـبغت به ألـوانها فـى التدبـيج  والتـلفـيق بأيدى
ـهـرة الـذين أفـرغوا جـهـدهم فى حـصـر مصـدر أنـبـائهـا عـلى مـدينـة لـونـدرة  كيال أولئك ا
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يـطـرق ســمع رجـالـهــا غـيـر أقــوالـهم  وال يـرد
ألوروبا عـنها معلومات ابتـدائية سواها فيرتسم
فى األذهــان ســوء تــأثــيــرهــا . غــيــر أن أوروبــا
لـيست كمـا يتـمنَّى اإلنـكلـيز قـاصرة الـعلم على
ـصـدر  بل لـديـهـا من مـا يُـروى لـهــا عن ذاك ا
وارد السـتنـباط احلقـائق واستـظهـار اخلفـايا ما ا
ــزاعـم الــبــاطــلــة واالدعـآت يــكــفى لــتــزيــيف ا
العاطـلة  ومن أجل ذلك اقتضت إرادة جاللة
ؤمنـ تشـكيل جلنـة عُلـيا لتـحقيق موالنـا أميـر ا

هذه احلوادث نفياً للشُبهات .
ومع مــا لـلــدولـة من أحــقـيـة االســتـقالل فى
حترى وحتـقـيق أى أمـر يـحدث بـداخـلـيـة بالدها
احملــــروســـة  كـــاحلـق الـــثــــابت لـــكـل دولـــة فى

ـتــهـافـتـون  ــا يـتـمــحل به ا ـالــكـهـا فــدفـعـاً 
ــفـــاوضــات اجلـــاريــة اآلن نُـــرجح بـــنــاءً عـــلى ا
والــســـابــقــة من قـــبل احتــاد مــنـــدوبى الــروســيــة
وفرنسـا وإنكلـترا مع مـندوبى الـدولة العـلية فى
ـنهج القو  ال التحـقيق الذى يُجـريانه على ا
ـكـابـر وإقـنـاعه وإذعـانـه بأن يـكـون غـيـر إجلام ا
ـــا جــنــوه وأجـــابــوا دســـائــسه من اســـتــهـــواهم 

ــا يـقــضـيـه الـعــدل عـلــيـهم  لـشــقـوتــهم أحق 
فنـنتظر بـعد ذلك ما يُـوجبه اإلنصاف الـبريطانى
الشـهير على من له يد فى تـلك الثائرة من الزُمر
تفانية فـيما أُشربت به  كحـضرة القنصل فى ا
سيـواس وبتـلـيس وبعـض األفراد الـذين ذكرت
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أســمــاءَهم قـبــلــنــا الـصــحف األوربــيـة الــتى لم
نـعها عن صدق القول واالنـتصار للحق تشيُّع

علوم . مذهبى وال االستئثار بحب الذات ا
لــقـــد سُــرّ قــراء جـــريــدتــكـم الــكــرام فى دار
ـا أبديـتمـوه من شعـائـر صدق الـوطنـية اخلالفـة 
بــاســتــنــهــاضــكم واســتــلــفــاتــكم أنــظــار ســمــو
ارقة ـضلَّـة ا اخلديـوى اجللـيل  لردع اجلـرائد ا
عن جـادَّة االعتدال فيمـا تُحاول به مسَّ حقوق
اجلـامعة الـعثمـانية الـتى نرى أشرف فـخار لألمة

صرية التمسُّك بعروتها الوثقى . ا
{الــفالح} ذُكــر فى الـــتــلــغــرافــات الــواردة
بـتـاريخ أول أمس من األسـتانـة الـعـليـة مـصداق
مـارجَّـحه حـضـرة مُـكاتـبـنـا الـفـاضل عن حتـس

أحوال أرميـنية واحتاد مـندوبى الروسيـة وفرنسا
وإنكـلترا مع مـندوبى الدولة فى حتـقيقـاتها طبق
اإلرادة الــســلــطــانــيــة الــســنــيــة  وســنــذكــر فى
األعــداد اآلتــيــة مــا يــتــصل به عــمــلــنــا فـى هـذا

الصدد .
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جـاء فى جـريـدة الـديبـا الـصـادرة بـتاريخ ١١
اجلارى ما يأتى :

عــادت اجلـرائــد اإلنـكـلــيـزيــة فى هـذه األيـام
األخــــيــــرة إلـى وصف حــــوادث االضــــطــــراب
األخـــــيـــــرة فـى بالد األرمـن بـــــكالم مـــــشـــــوب
ناسب بالـتُّرهات واألبـاطيل  ولـقد رأينـا من ا
لـلمـقام أن نُـثبت هـنا جـملـة شذرات من رسـالة
كـتـبــهـا مـبـعــوث بـروتـسـتــانـتى أمـريــكى يُـسـمى
سيروس همل  ونشرتها جريدة ( ذى كوجنر
يـجـاسيـونالـست ) الـصادرة بـتـاريخ ٢٣ دسمـبر

سنة ١٨٩٣ فى مدينة بوس من أمريكا .
وجنسية هذا الـرجل ووظيفته الدينـية تنفيان
عـنـه  والشك  كل تــغــرُّض وحتـيُّــز لــلــدولـة
شار إلـيها الـعليـة . كما أن قـدم تاريخ رسالـته ا
ال يسمح لـلبـاحث أن يتـوهَّم أنهـا كُتـبت بصدد
احلــالـة احلــاضـرة اآلن فـى بالد األرمن . فـلــقـد

جاء فى تلك الرسالة ما نصه :

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π¥ d³L ¹œ ≤≤ X³ « ¨ ±¥µπ œbŽ

* الهنشاجست = الهنشاك.

« حتادثتُ مع أرمنى نبيه جداً يتكلم بالـلغة اإلنكليزية بع الـسالسة التى يتكلَّم بها اللغة
األرمنيـة  فأكد لى بأن زمالءه اجلـانح إلثـارة غبار الثـورة  يأملون تـمهيد الـطريق لدولة
ا سـألته عن كيـفية من الدول األجنـبيـة بُغيـة إدخالهـا فى آسيـا الصغـرى وتملـيكـها إياهـا  و
ذلك? أجـابـنى بـقـوله : إن جـمـلـة شـيع وأحـزاب من الـهـنـشاجـست * قـد انـبثت فـى نواحى
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الــسـلـطـنـة مُـتـرقـبــةً فـرصـة قـتل األتـراك والـكُـرد
ساكـن  حتى إذا أتـمت هذه الـفظائع وحـرق ا
الوحشـية التجـأت إلى اجلبال الـوعرة وحتصَّنت
بــهـــا  وبــهــذه الــكــيـــفــيــة يــتــمــكَّـن الــغــيظ من
ـــــســـــلـــــمـــــ فـــــيـــــقـــــومـــــون عـــــلـى األرمن ا
ويـذبحـونـهم فتـضطـر إحـدى الدول األجـنبـية
إلـى الـتــداخل فـى أمـور آســيــا الــصــغـرى بــاسم
دنية النصرانية  وتستولى عليها. اإلنسانية وا
ـشروع من الـقسوة  فلمـا نبـهته إلى مـا فى هذا ا
والفظاعـة أجابنى بـسكون قائالً : الريب فى
شـروع يظهـر لك قاسـياً وفظـيعاً ولـكنا أن هذا ا
نحن معشر األرمني قد صمَّمنا على أن نكون
أحــراراً  فـإن أوربـا تُـحــرك عـواطف شـفــقـتـهـا
عـــلى الـــبـــلـــغـــاريـــ  فـــســـعت فى مـــنـــحـــهم
االســـتـــقالل  والبــد أنـــهــا تـــســـمع صُــراخـــنــا

وتمنحنا هذه األمنية».
ومن هـنـا  يـتـضح لـلـقـار أن احلـركة الـتى

حـصـلت أخـيراً كـانت مـنـوية مـنـذ سـنة تـمـاماً 
وبـنـاءً عـلى ذلك  فال يـصح إلـقـاء مـسئـولـيـتـها
على الـدولة العليـة  بل على الدسائس والف

الـــــتـى يُـــــســـــمـى الـــــقــــــائـــــمـــــون بــــــهـــــا بـــــحـــــزب
(الهانتشـاجست) وهو حزب يقـوم بأعماله على
رؤس * األشـهـاد  فــنـأمل أن ال تـغـتــرَّ أوربـا بـعـد
وقــوفــهـا عــلى هــذا الــسـر إذا وقــعت اضــطــرابـات

سئولية اهـ كالم الديبا . جديدة  وينبغى أن تعلم من الذى تُلقى على عاتقه أعباء ا
* الصحيح رؤوس.
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جــاءنـا مـن أحـد كــبـار الــسـيــاسـيــ فى األسـتــانـة
العلية ما يأتى :

ــاضى أخـبـار احلـادثـة بـعـثتُ لــكم فى األسـبـوع ا
األرمـنـيـة األخـيـرة الـتى حـدثت فى «وان» وظـهـر أن
اجملـرمـ فـيـهـا من حـزب الثـورة األرمـنـيـة وقـد قُبض
سـلم بـعد ما ارتـكبـوا قتل األنفس علـيهم بأزيـاء ا
الـــبـــريــئـــة وهــتك حـــرمـــات األعــراض من احلـــرائــر
احملــصــنــات . وأقــول لــكـم إن ظــهــور هــذه احلــادثـة
وورود أخبارها إلى الدوائر الـسياسية العالية هنا ب

ؤدى كان له شديد التأثير وطنية وأجنبيـة متفقة فى ا
عـلى بـعض الـسفـارات األجـنـبيـة الـتى كـانت مهـتـمة
اضـية وإلـقاء مسـئولـيتـها على فى تـعظيم احلـوادث ا
الـبـاب الـعـالى . ونـحن نـنـتـظـر اآلن نـتـيـجـة األخـبار
األخيرة عنها وعند ورودها أبعث لكم بها مُفصلة.
ـسـئــلـة األرمـنـيـة بـعـد مـا والـذى  إلى اآلن فى ا
أنـبـأتكم مـن مخـابـرات سفـيـر الدولـة اإلنـكلـيـزية مع
سـفـيـر الـروسـيـا وإحلـاحه عـلـيه بـالـتـداخل أن الـدولة
ــسـئــلـة الــروســيـة قــد رفــضت قـطــعــاً الـتــداخل فى ا
األرمـنــيــة بــاالشـتــراك أو عــلى االنــفــراد  وكـذلك
رفـضت مـساعـدة األرمن فى نـوال أى امـتيـاز جـديد

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π¥ d³L ¹œ ≤≤ X³ «  ¨ ±¥µπ œbŽ
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ولكن بـناء على اصـرار الباب الـعالى قد تـع الثالثة
قناصل لـلروس واإلنكلـيز والفـرنسيس فى أرضروم
لالشـــتـــراك فى حتـــقـــيق الـــوقـــائع الـــتى جـــرى قـــلب
حقائـقها فـى اجلرائد اإلنـكليـزية وهم فى هـذا العمل
كمـندوب خصـوصي لـلباب العـالى وقد خول لهم
ـقول به أن يـوضـحوا آراءهـم عن مسـئـلـة اإلصالح ا
فى عهدة بـرل وال بد أن يظـهر للـعالم األوربى بعد
ذلك حـسن مــقـاصـد الــدولـة الــعـلـيــة نـحـو رعــايـاهـا
األرمـن وكــذبـــهم وفـــجـــورهم وســـوء مـــقــاصـــدهم

نحوها .
ومع مــا تــقـدم فــأن صــاحب الــفــخــامــة والــدولـة
الـصــدر األعـظم ودولـتــلـو نـاظــر اخلـارجـيــة يـوالـيـان
االجتماع يوميـاً فى قصر يلديز الـعامرة للمذاكرة فى
ـسـئـلـة حيث يـتـلـقـيان األخـبـار الـتلـغـرافـية مـوضوع ا
عـنهـا يـومـياً ويـتـقـبالن مضـامـ اإلرادات الـشاهـانـية

لوكانية فيها آنا فآنا . السنية وأوامر احلضرة ا
أما مـا شاع عن اتفاق الـروسيا وبـريطانيـا العظمى
ــسـائل فــقط اخـتــلف الـرواة فــيه فـمـن قـائل أنه عن ا
شـتركـة بيـنـهمـا فى آسيـا الـكبـرى ومن قائل إنه عن ا
ــكن اجلـزم به مـسـائـل آسـيـا الــوسـطى ولــكن الـذي 
اآلن إن الــروسـيـا تُـنــكـر كل اتـفـاق وتــتـنـصل من كل
كالم من هــذا الــقـبــيل وقــد جــاهــر جــنـاب الــســفــيـر
الـــروسى بــذلـك فى الــبـــاب الــعـــالى ومع كــثـــيــر من
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خواصه وأصدقائه واللَّه أعلم بحقيقة احلال .
وأمـا عن الـعـالقـات ب جـاللـة مـوالنـا الـسـلـطان
األعـظم وجاللــة قـيـصــر الـروسـيــا فـإنـهـا عــلى غـايـة
ا زعـمته اجلـرائد اإلنـكلـيزية الـوداد والصـفاء خالفـاً 
وأوضح شـاهد عـلى ذلك االحـساسـات الوديـة التى
أعرب بـها جاللة القيصر لصـاحب الشوكة والعظمة
موالنـا اخلـليـفة عـندمـا بعث لـه بنـبأ اهـدائه الوسـام

الـشريـفـ جلاللته وجلاللـة الـقيـصـرة وبنـاء عـلى هذا
اإلعــــراب احلــــسن قــــد صــــدرت اإلرادة الــــســــنــــيـــة
ـشـيـر فـؤاد بـاشا الـشـاهـانـيـة بـسـفـر صـاحب الـدولـة ا
الـيــاور الـشـاهــانى األكــرم يـحـمـل هـذين الــوسـامـ

ـــ إلى بــطـــرســبـــورج وقــد بـــارح دولــته دار الـــكــر
ـاب السـعادة يـرافقـه سعـادة كامل بك من مـوظفى ا

ـوظـفـ غـيـره وقـد وردت األخـبـار بـأن واثـنـان من ا
ا يليق أن يستقبل به قابلة هذا الوفد  االستعدادات 

أعظم وفد ملوكى .
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نــشــرت اجلـريــدة األرمــنـيــة فى تــفــلـيس عن
رسالة من موش  وهى اجلـهة التى جـرت فيها
نـدوب األوربيـ فى جلنة ذابح  أن تعـي ا ا
الـتــحــقــيق أفــضى إلى تــغــيـيــر مــســلك احلــكـام
الـعـثمـانيـ فى تـلك اجلهـات مع األرمن تـغيـيراً
ــسـجــونـ بــيَّن فــأُطـلـق سـبــيل كــثـيــرين من ا

مــــنــــهم وعُــــوقب األكــــراد ودُعى زعــــيم من
زُعمائهم إلى األستانة العلية .

ويُؤخـذ من أخبـار لندن األخـيرة أن اجلمـعية
اإلنكليزية األرمنية عقدت اجتماعاً فيها  وقد
ـستـر ستڤـنسن رئـيسـها  فـأظهـر ارتيابه تـكلَّم ا
ذابح بـنتـيـجة الـتـحقـيق الـذى سـيُجـرونه عـلى ا

األرمنية .
وقد نـدَّدت جريدة الـتيـمس بذلك وقالت :
إن الوصول إلى جالء احلقيقة فى هذا الشأن ال
يكون اجملـاهرة من اآلن  وأن التـحقيـقات التى
ـوظـف سـتُـجـريـهـا جلـنـة الـتـحـقـيق مُـؤلَّـفـة من ا

الـعـثـمــانـيـ ووكالء الـدول األوربـيـة لـيس لـهـا
قيمة وال يُعلَّق عليها شأن يُذكر .
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ثم إنَّهم قرأوا فى هذه اجلـمعية صورة كتاب
ـستـر غالدستـون إليـها . وقد قـال فيه بعث به ا

ما يأتى :
ذابح  فـإن العالم إذا صدقت أخبـار هذه ا
تمدن سيـسأل قائالً إلى متى يُمـكن أن تستمر ا
مثـل هذه األحـوال بعـد ? وإنـنى علـى يقـ بأن
الـــوزارة احلــاضــرة ســـتــأمــر بــتـــولى الــتـــحــقــيق
الـدقـيق فـإن مـعـاهـدة قـبـرص تُـخـول إنـكـلـتـرا
سألة حتقيقاً خصوصياً . احلق فى حتقيق هذه ا
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ـــرســلــ ــســـتــر ســـيــروس هـــامــلـــ أحــد ا نــشـــر ا
األميـريكيـ فى جريـدة كونـكريـكاسـسيـوناليـست التى
تُــطـبع فى بــوسـتــون رسـالـة مُــطـوَّلــة عن أصل حـوادث
أرميـنـيا وسـبـبهـا  فـجـاء فيـهـا : «أكد لى أرمـنى شـديد

الـذكاء يتكلم بـاللغة اإلنـكليزية كـما يتكـلم باألرمنية 
ـواطنيه آماالً وهو فوق ذلك من أعظم دُعـاة الثورة أن 
طُواالً بـتمهيد السبيل إلحـدى الدول األجنبية للدخول
إلى آسيا الصغـرى وامتالكها  فسـألته عن السبيل إلى
ـعـروف عـنـدنـا ذلك فـقـال : إن عـصـائب مـن احلـزب ا
بــحـزب الــهـنــتـشــاكــويـست قــد شُـكــلت فى كل أنــحـاء
الــسـلـطــنـة تــنـتـظــر الـفـرص لــلـفـتك بــاألتـراك واألكـراد
والقتل منـهم وإحراق قُراهم  ومـتى  ذلك تلجأ إلى
اجلبال  فتـعتصم بها وحـينئذ تثور عـاصفة السخط فى
ـسلـمـ فـيـقـومـون عـلى األرمن  ويـعـمـلون رؤوس ا
الـسيـف فى رقابـهم بقـسوة حتـمل الـدول األجنـبيـة على

ـدنية  الـدخول إلى آسـيا الـصغـرى باسم اإلنـسانـية وا
فـتـضـع يـدهـا عـلـيـهـا وتـمـتــلـكـهـا  فـقـلتُ له : إن هـذا
شروع شئ وخيم  فأجـاب بهدوء وسكيـنة إنه يظهر ا
لكَ على هذه الصـورة  ولكننـا نحن األرمن ال همَّ لنا
إال استرجاع اسـتقاللنا وحـريتنا . ولـقد اهتمت أوروبا
ـرارتهـا والبد من أن تـسمع نـداءنا بـحوادث بـلغـاريا  

وتصغى إلى استغاثتنا» .
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وقـد أوردت جريـدة الديـبا هـذه األقوال  وعـقَّبت
عـليـها بـقـولهـا : إن احلركـة مُعـدَّة مـنذ أكـثر من سـنة 
وقـد عُــرفت أسـبــابـهــا وظـهـرت طــرائـقــهـا  فــلـيـست
ــسـئـولــة وال عـلـيــهـا تـقع اإلدارة الــعـثـمــانـيـة إذن هى ا
الـتَّـبـعـة بل هى واقـعـة بـثـقـلـهـا عـلى رجـال الدسـائس
الذين يُـقدمـون إلجناح دسائـسهم عـلى إثارة عواصف
األهواء الـفـظيـعـة فى رؤوس رجال الـعـنصـر الـثوروى
عروف فى آسيا بحـزب الهنتشاكويست  وعندنا أن ا
الرأى الـعام فى أوروبـا يجب تـلقـاء هذه الـدسائس أن
رأى االضـطرابات والقالقل فى يكون على اسـتعداد 
آسـيا الـصـغرى  ولـكـنـنا نـرجـو مع ذلك أنه ال يـجهل

سئولية والتَّبعة . بعد اليوم على من يُلقى ا
هذا  وقـد أكدت جـريدة الـستـندارد أن حـكومات
الــتـحـالف الـثالثى أطــلـقت يـد إنـكـلــتـرا والـروسـيـا فى
ـنـدوبـ الـذيـن يُـعـيَّـنـون من ــسـألـة األرمـنـيــة  وأن ا ا
قبلهما سيعمـلون بسلطة تامة كـأنهما مندوبان دوليان.

وزادت على ذلك قولهـا بأن الوفاق تام ب الدولت
وأن من الــواجب عـلـى جاللـة الــســلــطـان أن يُــســاعـد

الدول فى هذا األمر إلظهار احلق وإزهاق الباطل .
ثم نـشــرت بـعـد ذلك رسـالــة بـرقـيــة من بـرلـ جـاء
فـــيــهــا: إن جاللـــة الــقــيــصـــر بــالــرَّغم عـن رغــبــته فى
االشـتراك بـأمـر التـحـقيق فى أرمـيـنيـا  قـد أظهـر عزمه
عـلـى مـعــارضــة حـدوث أدنـى حتـويــر فى مــواد عُــهـدة

برل اخملتصة بأرمينيا *.
ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨. قصود ا * ا
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الدولـة العليـة ـ نشرت جريـدة التيمس رسـالة لألميرال
كومـيـربل اإلنكـلـيزى الـذى سـكن فى الشـرق مـدة طويـلة
وجاب كل أنحاء آسيـا الصغرى قال فيـها : إننى خالطتُ
العشـائر العـثمانـية على اخـتالف أجناسـها وعنـاصرها من

األكــراد واألرمن والـبــوســنـيــ والـرومــلــيـ وغــيـرهم 
ولــستُ أتــردَّد عن اجملـاهــرة بــأنــنى تــركتُ هــذه الـعــشــائـر
وشـــأنــهــا  لــو ارتــدت عــنـــهــا أيــدى احملــركــ األجــانب
ــــــــــــــــــــــ واالعـتـراف بـصـدق وإخالص أنـهـا راضـيـة
تـمام الـرضى من احلكـومة الـعثمـانيـة. ثم قال إنـنى أقمتُ
فى كاليبولى ٦ أشهـر  وكان فيها حامية مولفة * من ٣٠
جـنـدى  فـأدهـشــنى نـظـامـهـا وتــرتـيـبـهـا وانــقـيـاد رجـالـهـا
ولـطــفـهم وحُـسن مُــعـامـلــتـهم  ولم أســمع فى كل تـلك
ـدة بحـدوث اعـتـداء أو سـرقة  بل رأيتُ بـعـيـنىّ اجلـنود ا
الـعـثـمـانـيـ يـقـتـسـمـون زادهم مع اجلـيـاع والـفـقـراء . أمـا
احلركـة األرمنية  فيمدُّها مـنذ أكثر من سنة رجال احلزب
ــرسـل هــمـــلــ الــثـــوروى األرمـــنى وقــد عـــلـــمت أن ا
ـرسـل األميـريـكى لم يـكن يـألو جـهـداً فى حتـذيـر سائـر ا

األميريكي من أعمال هذا احلزب ودسائسه .
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الدسائس اإلنكليزيـة ـ وضمَّت جريدة «الباترى» (الوطـن) مقالة حتت عنوان «الدسائس
غـفور له اإلنكـليـزية» تـكلـمت فيـها عن مـساعى إنـكلـترا إلقالق راحـة أوربا عـلى إثر وفـاة ا
اإلسـكـندر الـثالث  فـقـالت : لقـد كان اجلـمـيع على ثـقـة بأن هـذا القـيـصر احملب لـلسالم ال

* الصحيح مؤلفة.
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يـكاد يـغيب فى رمـسه  حتى تـقوم إنـكلـترا ولـتضـع بأبواق
ـتعـلقـة بـفظـائع الـتركـيـة  والتى أوحت ـة ا األنشـودة الـقد
ـسـتــر غالدسـتـون كـلــمـات ذلك الـكــراس الـشـهـيـر . إلى ا
هـذا وإن إنكـلـترا ال حتـلم إال بأمـر واحـد  وهو أن تـقوى
ـتألـفة منـها الـسلـطنة الـعثـمانـية على العـناصـر غير الـتركـية ا
سـحق الــعـنـصـر الــتـركى  فـتـتــجـزأ الـسـلــطـنـة الى واليـات
صــغـيـرة يُــصـبح فى اإلمــكـان وضع احلـمــايـة اإلنـكــلـيـزيـة
ـا هى احدى تـلك الـواليات الـتى حتلم علـيهـا . وأرميـنـيا إ

إنكلترا بفصلها عن العثمانية .
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نـشـرت جـريـدة الـسـتـنـدرد عن مُـراسـلهـا فى
األســتـانــة أن االتـفــاق تـام بـ فــرنـســا وروسـيـا
ـسألة األرمـنية  وأن سـفير وإنـكلتـرا فى شأن ا
إنـكـلــتـرا فى األسـتـانـة قـد فــاز فـوزاً عـظـيـمـاً فى
إقنـاع فرنسا وروسيا باإلنـضمام إلى إنكلترا فى

انيا لذلك . سألة مع معارضة أ هذه ا

W½U²Ýô«

وقد أرسـلت من هـنـا التـلغـرافـات إلى والية
ــذكـورين* وان الــقـاضــيــة بـتــصـويــر اجملــرمـ ا
ومــحــاكـمــتــهم بــحـضــور وكالء الــدول إنــفـاذاً
لإلرادة السـنية التى يهمها إظـهار العدالة وتأييد
ـمــلـكـة الـعــثـمـانـيـة احلـقـوق فى جــمـيع أرجـاء ا
العـامرة . وقـد بـعث البـاب العـالى منـشوراً إلى
سفـراء الـدول عنـدنـا يُعـلنـهم فـيه بـسفـر الـلجـنة
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الـتى انتـدبت بـناءً عـلى اإلرادة الـسنـيـة لتـحـقيق
ـسـألة فى مـحـلـة تـالـورى التـابـعـة لـلـواء موش ا
بـرئــاسـة ســعـادتــلـو عـبــدالـلَّـه بـاشــا أحـد رجـال

الياوران الكرام كما أنبأتكم بذلك سابقاً .
وقـــد قــالـت جــريـــدة الــســـتــانـــدرد نــقالً عن
مكاتبها هنا إن فخامة الصدر األعظم قد صرح
ـــذكــور بـــأن الــذى طـــنــطـــنت به لـــلــمـــكــاتب ا
الــصـحف اإلنــكــلـيــزيـة وغــيـرهــا فــيـمــا يـتــعـلق
بـحــوادث أرمـيـنــيـا لم يــكن إال بـإيـعــاز من قـبل
قيمة فى لوندن ألن اجلمعية الكبرى األرمينية ا
ظفـرة هى أجل من أن تأُتى اجلـنود الـسلطـانيـة ا
عـمالً مــثل هـذا يــسـتـحــيل تـصــديـقه فى أذهـان
اجلهالء فـضالً عن األلبـاء ويرى فـخامته أن من
واجــبــات هــذه اجلـــرائــد أن تــتـــروَّى فى الــنــقل
وتـتـأنى فى احلـكم حـتى يـتم التـحـقـيق بـواسـطة
الـلجـنة اخملـتلـطة الـتى أرسلت إلى أرمـينـية لـهذه
ا ينفى الشك الغـاية . وعسى أن تأتى النتـيجة 
ـــذكـــورة ســـتـــقــوم والـــريـب  ألن الـــلــجـــنـــة ا
بــواجــبــات اإلخالص والــصـداقــة ال مــحــالـة.
وهــنــاك إذا وجــد جــنــدى أو مــوظف عــثـمــانى
مُـلــوثــاً بـدرن هــذه الـتــهـمــة  ال يـتــأخـر الــبـاب
الــعـالـى عن مُــعــاقـبــتـه تـأيــيــداً لــلــعــدل وإنــفـاذاً

لرغائب اجلناب السلطانى األعظم .
أما الروسيه  فقد أبت إالعدم التداخل فى
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ــسـألــة  وقــال حـضــرة الـقــيــصـر نــقـوال هـذه ا
ـا يـتـعـلَّق صــريـحـاً إنه ال يـسـمـح بـتـغـيـيــر شىء 
بــأرمـيــنـيــة مـنــاف لـعـهــدة بـرلــ  ألنه يــحـتـرم
رعية  وإنه يرى عاهدات الدولية واحلقوق ا ا
أن تـعـرض نـتــائج أعـمـال جلـنـة الــتـحـقـيق عـلى
الـدولة الـعـلـيـة وهى جتـرى مـا يـلـزم من الـعـدالة
ا بدون مـداخلـة أجـنبـية فى داخـلـيتـها  وهـذا 
غل يـد إنكـلتره ودعـاها إلى الـسكـون بعد ذلك
الــهــيــاج الــذى تــظــاهــرت به جــرائــدهــا بــحــدة

وغلو..
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الريبَّ أن خـوض الـبـاحـثـ عـن هـذه األُحـدوثة
وتبـاين الـروايات عـنهـا  لـتبـاين أغـراض مصـادرها
ـقــاصــد فى تـلــوين صــبـغــتـهــا وتــعـقــيـد واخــتالف ا
ن ال يُمـعن النـظر فى تـقلـبات صيـغتـها  قـد يُخـيَّل 
احلوادث وأحـوال األ  أن األمـة األرمنـيـة شريـكة
ا اقترفه بعض أشرارها * أو خليقة باللوم فى الوزر 
ا ارتـكبه عن جهل العواقـب وطيش السَّفاهة أراذل
مُجرميها الـذين غلبت عليهم شِـقوتهم  وأصبحوا
قومـاً ضال  يـستـميلـهم لإلفسـاد ونبذ الـطاعة كل
من أدَّاه حب التـداخل إلى اسـتهـوائـهم الرتكـاب ما
يتـخذه وسـيلـة لـلتـهافت  فـيسـترسـلون فى الـشَّطط
وإحـداث الــشـقــاق بــقـدر مــا يُـثــيـره فـى تـصــوراتـهم
ـطـامع الـبـاطـلة ** . الـفـاسـدة من اآلمـال اخلـائـبة وا
لـــــكن مـن راقب ســـــيـــــر األحـــــوال  ووقف عـــــلى
حـقـائـقـهـا الـراهـنـة الـنـاطـقـة بـأن مـجـمـوع كل أمـة ال
يــخــلـو مـن وجـود أفــراد أدنــيـاء الــنــفـوس  أخــسَّـاء
دارك سُخفاء الـعقول يعـيثون فى األرض فساداً . ا
ويُقلقون الراحة العمومية جهالً أو عناداً  ال يسوغ
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* أشرارها = ثوارها .
ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨. طامع الباطلة = مطالب األرمن بتنفيذ ا ** اآلمال اخلائبة وا
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* شاءوا.
وجودين. ** الصحيح : با

له رمى مــجــمــوع األمـة األرمــيــنــيـة بــوزر مــا اقــتـرفه
األفــراد الــســفـهــاء الــشــواذ مـنــهــا عن قــاعــدة حُـسن
الـطاعة وصدق الـتابعيـة لدولتنـا العليـة  وخصوصاً
نـحاز ـتمـتع بهـا الفـريق ا إذا تـذكرنـا النـعم السـابقـة ا
ــمـالك مــنــهم إلى اجلــامـعــة الــعــثــمـانــيــة فى ســائــر ا
السلطـانية احملروسـة التى من أقلهـا استحواذهم على
حـريـة الـتـمـتُّع بـزهـرات احليـاة وطـيـبـهـا وأمـنهـم على
األمـوال واألنفس ومـنـحـهم بـسطـة الـيـد فى حتـصيل
وارد الـثروة وأوجـه الـرزق ورغـد العـيـش من أهـنـأ ا
واجتـنائهم أطيب الثمرات بحـرية التصرُّف التجارى
كـيـفـمـا شـاؤه * ال يـخـشـون غُـبـنــاً فى مـعـامـلـة وال

جـوراً فى الـتــقـاضى  وال اعـتــسـافـاً فى األحـوال 
ـنـاصب ـذكـورة وفـى تـقـلُّـد ا ـنح ا وهم فـى إحـراز ا
ـــراتب االفــتـــخـــاريــة مـــشـــاركــون لـــكل من ونـــيل ا
وجودون ** تشـملـهم اجلامعـة العثـمانـية الشـريفة بـا
مـــنـــهم فـى بالد الـــدولـــة  يُـــفـــاخـــرون بـــذلك بـــنى
ـستـوطن بـاجلهات األخـرى  بل القسم جـلدتهم ا
ـــقــام األخـــيــر لـم يــنـــلـه من ســـعــادة احلـظ وطـــيب ا
ـساواة عُشر معـشار ماساد به عـليه الفريق وثمرات ا
األول . بل ال تــرى لــعــديــدهم الــوافـر الــواقع حتت
السـطوة الـروسية والـتبـعة اإليرانـية من الـتقدُّم وتـقلُّد
ـنــاصب أقل نــصـيب يُــذكـر فى جــانب مـا الــرُّتب وا
ا أغدقته الدولـة العلية عـلى اخلاضع لطـاعتها . و
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ـتمـتع بـهذه الـنـعم اجلزيـلـة أدرى بأوجه كـان الفـريق ا
احملـافظـة عـليـهـا  بعـد أن كـان له من بـنى جنـسه نـذير
ـطامع األجنـبية ال تـمتد إال بـصيرورة مـآلهم وكانت ا
ـآرب اخلفية إلى حيث تـرجو الفـائدة  فقـد اقتضت ا
االسـتـخفـاف بـألبـاب الـبُـسطـاء واألشـقيـاء من الـفريق
اخلـاضع لـلـراية الـعـثـمانـيـة  وغـرس الـشقـاق بـأفـان

الـدهـاء والتـغريـر  حـتى فرط من األفـراد األغـبيـاء ما
ذاقـوا وبـال أمـره مـنـذ سـنــ قـريـبـة  ولم يـكن فـسـاد
ا يُغـريهم الفترائه الباغـ منهم واعتداؤهـم قاصراً (
ـأمورين أربـاب الـدسائـس) على من يـتَّـهمـونـهم من ا
ـدَّعـى)  بل حـاولــوا إعـدام ونـحــوهم (مع بــطالن ا
جـناب بطريـركهم الوقـور فى األستانـة حينـما حضَّهم
ـفـاسـد  وكاد أن بـصـفـته الـدينـيـة عـلى إطـراح هـذه ا
يقـضى حياته شـهيد إخالص الـنصيـحة واإلرشاد إلى
االعـتـدال  لـوال أن حـفــظـته من إصـابـة مـقـذوفـاتـهم
سلم األتراك) فى دار النارية حمـيَّة رجال احلفظ (ا

اخلالفة السنية .
(وكـان من مــاجـريــات تـلك احلـادثــة اسـتــبـعـاد من
نُــســبت إلــيه أوائل فــتـنــتــهـا نــســبــة مـفــتــراة اسـتــبــعـاداً
استـصـوابيـاً لنـفى أوجه الـريبـة ال لوجـود جـريرة عـليه
مـطـلقـاً  ولم يـكن ذلك رادعاً لـلـمردة الـبـاغ  بل
ـدانــ فى حـادثـة الـبـطـريــرك الـتـجـأ لـبـعض إن أحـد ا

أشــيـــاع الــفــســـاد من األرمن فى الـــبالد األوروبــيــة 
فاستحضنـوه واستعان بهم على نشر األمانى العاطلة*

ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨. * األمانى العاطلة = تنفيذ ا
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ب بعض القرى الـضئيلة فى والية (وان) بعد إحكام
حـيل الـوصول إلـيـهـا وورود األسلـحـة احلربـيـة إلـيهم

ـقـال بـوجـودهـا فـيـها)  من لـونـدرة  (أو اجلـمـعيـة ا
وصاروا يتناجَون بأن أوروبا حريصة على حريتهم 
ســاعـيــةً فى اســتــقاللــهم حتت حــمـايــتــهــا  ال تـضِن

عونتها كيف شاؤا *. عليهم 
وبـعـد أن أصــرَّ أولـئك األشـرار فــيـمـا بـيــنـهم عـلى
الــبــغى والــعــدوان  نــقــلــوا عــائالتــهم إلـى الــبــطـاح
والشـواهق كيال يُـصيـبـها خـطر . ثم هـاجمـوا عشـيرة
مـحـيى شـمـيـد أغـا من كـبـار قـبـائل األكـراد  وقـتـلـوا
ـذكـورة مـنـهـا نـحـو األربـعــ  فـاضـطُـرت الـقـبـيـلـة ا
هاجمتهم أخـذاً بالثأر  فانتصرت عليهم واستردت
مسـلـوبـاتهـا وحـدثت إصـابات بـ الـفـريقـ واضـطُر
البس اآلبــقــون من الــبــاغــ إلى الــفــرار  فـتــزيُّــوا 
األكــــراد وصـــاروا يُــــغــــيـــرون عــــلى بــــعض الــــقـــرى
الصغرى ويـسلبون منهـا ما استطاعـوا لتعم الغوغاء

* شاءوا.
ادة طالب األرمنية السيما تنفيذ ا واجهة ا ** أسست اإلدارة العثمانية «الفيالق احلميـدية» من األكراد 

«٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨ .

بـأن األكـراد قـد فعـلـوا وتـركوا وأخـافـوا الـسبـيل  وأقـلـقوا الـراحـة العـمـومـية وفق مـا تُـمـليه
الغايات األوروبية على أسالكها التلغرافية مُبالغة فى اإلرجاف وبراعة فى االختالق .

ــا عـلم قـومـنـدان الـفــرقـة احلـمـيـديـة ** بــاحلـادثـة  بـادر لـضـبط واســتـقـراء آثـار اجلُـنـاة و
ـســلـمـ واألرمن والــتـحـرى عن قــبـائـلــهم الـتى بــارحـوهـا قـصــد الـعـدوان  ومــا أصـاب ا
الـطائـعـ وعرض الـتفـصيالت إلى الـباب الـعالى  فـوردت إلـيه التـعلـيمـات باحملـافظـة على

النظام العام وإخماد الهرج .
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واتـباعـاً لألمر الـكر  تـوَّجه حضـرته مع فريق
ظَّـفرة إلى األماكن الـتى مسَّتـها عوامل من اجلنـود ا
االضطراب  وأعاد إليها األمن والسكينة والراحة

والطمأنينة .
ولم يكـن سعادة زكى بـاشا الـقومنـدان العام فى
واليـــة ســـاســـون وقـت احلـــادثـــة مـــوجــــوداً بـــتـــلك
اجلــهـات حـتى يـســوغ تـنـديـد الـصــحف األجـنـبـيـة
ـنـعَم به علـيه من احلـضرة صـادفـة ورود النـيـشان ا
الـسـلــطـانـيـة اجلــلـيـلـة عــقب جتـسـيــمـهـا األوهـام فى
الـكالم عنها  ونـسبته لـلتداخل فـيها مُطـلقاً  وقد
اســتـدعـته الــدولـة الـعــلـيـة مـن مـكـانه إلى األســتـانـة
بصـحبة بعض ضُباط اآلالى  ومـعهم أيضاً شميد
ــار ذكـرهـا السـتـظــهـار خـفـايـا أغـا زعـيم الـقــبـيـلـة ا
احلــادثـــة الــتـى تالعــبت بـــالــروايـــات عــنـــهــا أيــدى

. احملرف
ثم صدرت األوامـر بـإتمـام التـحـريات والـقبض
عــلى اجملـــتــرمـــ الــذيـن زاد فى نــكـــالــهـم  جــعل
مُــحــاكــمــتــهم جــهــريــة  وإبــاحــة احلــضــور فــيــهــا
للقـناصل هنالك نـفياً للظـنون التى يهـمس بإذاعتها
ــبـطــلـون ســتـراً لــلـحــقـيــقـة  وكــان افـتــضـاح سـر ا
اجملـتـرمـ ســبـبـاً اضـطـر مُــسـمى اجلـمـعــيـة األرمـنـيـة
للـتجـاهر باألقـاويل التى يُـحاولـون بهـا إلباس احلق
بـالـبــاطل  لـكن عـدالــة الـدولـة اسـتــصـوبت جـعل
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ـعـرفـة جلـنـة دوليـة كـمـا أنـبـأتـنا به الـتـحـقـيق اخلتـامى 
التلغرافات  وأشار إليه فالحكم األغر .

ولم تُبـقَ اللـجـنـة األرمنـيـة (لـفـظاً) بـابـاً إال طـرقته
ـسـتــر غالدسـتـون حـتى أنـهــا فى الـتــبـريك حلـضــرة ا
(نصيـرها منـذ تظاهـرها األول كـما يُثـبت تداخله فى
حـركــاتــهـا خــطــابه احملــفـوظ لــآلن بــالـبــاب الــعـالى)
بدخوله فى سن ٨٥  خلطت عبارات التهنئة بكثير

من تـمويـهاتـها التـى ال يرتـاب ضميـره فى بُطـالنها 
ولكـنه (لينال أجر التداخل فى الـتظاهرين) قال بأنها
إن صـحَّت شــكـايــاتـهم  ســيـكـون لــهـا نــصـيب من

االلتفات .
ونحن ال نرى الصحف اإلنكليزية وأشياعها هى
ــفـتــريــات عن هـذه احلــريــصـة عــلى فــخـر اخــتالق ا
األحـدوثـة «الـتى ال تـخـلـو دولـة شـهـيرة مـن حوادث

اعتيادية مثلها  كما سلفت إشارتكم إليه» .
بل إن الشـركات التلـغرافيـة قد شاركتـها أيضاً فى
هـذا الـفخـر  فـصارت تُـلـفق من األبـاطيـل ما يُـمـليه
عـلـيـها وسـواس الـغـايـات ارجـافاً وحتـريـفـاً  تـتـخذه
ـرويات أضـالـيـلهـا وخُـرافات ـارق عـمـاداً  ألـبـاب ا

تآويلها .
فــقـد وافــتــنــا فى هــذه األيــام بــأكــاذيب واضــحـة
الـبطـالن  كقـولـها عن مـصـادر لونـدرة بـاستـحـسان
الـوزراء جلـعل بـعض واليات أرمـيـنـيـة واحدة  وأن
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الدولـة العـليـة تُعـزز جنـودها فى تـلك اجلهات  وال
يخـفى أن صيـرورة جمـلة واليـات والية واحـدة «لو
ا تـتنـبأ به فرضـنـا صحـة هذا الـنبـأ» ال يقـضى لـشىء 
عـلـى اإلطالق . كـمـا أن تـعـزيـز اجلـنـود عـلى فـرض
حـصوله ?» ال يـكـون مدلـوله غـير ازديـاد الـتوثُّق من
ــا تـشـكـر عـلـيه الـرعـيـة طـمـأنـيـنـة األحـوال  وهـذا 

دولتها احلريصة على راحتها .
أمــا انــتــقــال اجلــنــود الــروســيــة إلى حــدودهــا فى
ارقه * أقواالً أرمـيـنيـة الـذى تـقوَّلت عـنه الـصـحف ا
سـاقتـها إلـيها سـخافـة التـصوُّر  فـلم يكن إال انـتقاالً
عــاديـاً بــ جـنــود قـضت مــدة إقـامـتــهـا بــهـا وأخـرى
خلـفتـها فيـها (وكـثيراً مـا يحصل مـثل هذا الـتنقُّل فى
ــصـر وعـســاكـر أخـرى وال تُـؤوله جـيش االحـتالل 

أقل تأويل) .
واخلالصة  أن التحقيقات الرسمية عن أحدوثة
أرمـيـنــيـة الـتى ال يـرتـاب مُـنـصف فى عـدالـتـهـا  وال
مُطـلَّع فى أصـوبـيـتـها قـد أثـبـتت مـا لـلسـادة اإلنـكـلـيز
حبـتنا ومُصـافاتنـا فيها من األيـدى الغير تظاهـرين  ا

مـنـكورة **س وسـيـنـجـلى الـصُـبح لـذى عـيـنـ 
ــنـافق  أى ــارق وا ــعــارض وا ــعــانـد وا ويُــدرك ا

الفريق خير مقاماً وأحسن مقيالً ? .

ارقة = الصحف التى ال تتبنى التوجهات العثمانية ضد األرمن. * الصحف ا
نكورة. ** الصحيح غير ا
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جــاء فى األخــبــار األخـيــرة أنه يُــســتــفـاد من
االتـفاق الـذى تـقـرَّر بـ البـاب الـعـالى وسـفراء
إنكـلترا وروسيا وفرنـسا فى األستانة عن حتقيق
وسيور ــــــــــــــــــ ذابح األرمنـية أن يذهب ا ا
ترجـمـان الـسـفـارة الفـرنـسـويـة فى األسـتـانة من
ــوســـيــور قــنــصـل روســيــا فى قـــبل فــرنـــســا و ا
طــرابـــزون من قِـــبل روســيـــا ومــســـتــر   ــــــــــــ
ترجمـان إنكلتـرا فى أروضروم من قبل إنـكلترا
ـذكـورة  ويـرفـعـون إلى إلى مـكـان احلـوادث ا
الـلجـنـة الـعثـمـانيـة ويـسـألون من يـحـتـرمونه من
الــشــهــود إذا وجــد حــاجــة إلى هــذا ـــــــــــ فى
ــــــــــ التـحقـيق وقـد استـقدمت عـبد الـلَّه الذى
ـــــــــــــــــــــ عـــيَّــنـــته ــــــــــــ رئــيـــســاً لـــلــجـــنــة
الـتـحـقـيق ـــــــــــــــــــــــــــــ من مـوظـفى وزارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . وهـــذا الـــســبب

الذى استقدمته من أجله .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π¥ d³L ¹œ ≥± 5MŁô« ¨ ±∑µ∏ œbŽ



±∑¥

WOKF « W½U²Ý_«

å WO uB)« U¼—U³š√ r¼√ ò

التــزال مــســئــلــة حــوادث األرمن مــوضــوع
حـــديث الـــنـــاس فى أنـــديـــتــهـم ومـــجــامـــعـــهم
اخلــصـوصــيــة  وإن كـانت اجملــامع الــعــمـومــيـة
سئلة مُنصرفة عنـها بحكم النـظام  وأرى أن ا
هذه ستلبـث شغالً لألفكار  حـتى ينقضى أمر
ن يحسب أن فى التحـقيق بسالم  وإن كنتُ 
الـتحـقـيق بـالصـفـة الـتى حصل بـسـبـبهـا االتـفاق
خــيـر وازع لــلـمُـفــسـديـن  وخـيـر نــذيـر لــلـذين
أهاجوا اخلواطر على الدولة العلية فى أوروبا;
إذ ال يـصح مُطـلـقـاً إسنـاد الـتُّهم مـثل مـا وجـهته
اجلرائـد اإلنكـلـيزيـة إلى البـاب الـعالى مـطلـقاً .
ولقـد صـدرت اإلرادة السـنيـة بـانتـخاب كل من
عـزتلو ــــــــــــــــــــــــ أفـندى الـكورانى احلـلبى
رئيس دائرة االسـتدعاء من محـكمة التـمييز فى
دار الـسـعادة  وسـعـادة جالل بك رئـيس دائرة
اســـتــئــنــاف اجلــنـح لاللــتــحـــاق بــأعــضــاء جلــنــة
ـرسـلـة من قِـبل ثالث الـتـحـقـيق. وأمـا الـهـيئـة ا

سـفارات الـروسيـة واإلنكـليـزية والـفرنـساوية 
فـليس لهـا حق االشتـراك فى التحـقيق كمـا نشر
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ذلك بــعـض اجلــرائــد األوربــيــة فــقط  بل حق
راقبة العمومية على سير التحقيق فقط . ا

وقد بـلغـنى اليـوم من ثقـة أن حضـرتىّ سفـير
الـروسيا وسـفير فـرنسا  أكـدا للبـاب العالى أن
غوغـاء األرمن واإلنكليز * ال تُنتج ضرراً على
الـدولـة الـعــلـيـة  وأن الـدولـتــ مـتـأكـدتـان من
ــعـظَّم نـحـو حُـسن مــقـاصـد جاللــة الـسـلـطـان ا
رعــيــته  ومـن اجتــاه حــكــومــته لإلصالح اآلن

أكثر منها فى العصور اخلالية .

فكرون والنشطاء . * غوغاء األرمن واإلجنليز = الكُتاب وا
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هذه تركيا لسالمة خاطرها  لم تعارض مستأمنة
ن قصدها بسوءٍ ح ما حلَّت مصر  وهى القاهرة 
حــفــظــاً لــلــوداد الــقــد  فــكــيف تُالقـى مــنــهــا هـذه
ـلَّــمـات بـعـد مـا كـان مـنـهـا ? أتـظن أن هـذا يُـبـرد لـهـا ا
لقمة مـصرية حرَّاقة ? فتـبتلعهـا على مقربة من الدول
ـة وتلك العـادلـة ? كال إنهـا لـفى خُسـرٍ من هـذه العـز

النوايا .
ولنذكرها فى زمنٍ غير بعيد  حيث يهدأ األمر 
ــصــر مـن الـدول وتــكــلف بــرفع الــقــدم االحــتاللى 
وأمـامـهـمـا تـركـيـا صـاحـبـة الـسـيـادة  فـمـا تـقـول ومـا

ـنافقـون الذين نـنصح لهم حـيناً بـعد ح ?  يفعل ا
وهـذا نصح من تلك يعـدُّونه نذراً من النذر األولى 
قـبل أن يـأتـى يـوم ال بـيع فـيه وال خــلـة وال شـفـاعـة 
يــوم يـعضُّ الــظـالـم عـلى يــديه  ويــقـرع الــسن عـلى
نــدمه ويـقــول يـا حـســرتـا عــلى مـا فــرَّطت فى جـانب

موالى .
فالـعـاقل ال تـؤثر عـنـده تـمويـهـات احلوادث  وال
ـة العـهد بحـادث واهٍ وفتنـة ال تلعب يتـدرك تبعـية قد
إال منها غير ثـابتى اجلنان تنـاولتها األوهام واخملايل .

فرجع أيها العاقل إلى بدء واللَّه يفعل ما يريد .
أمـا تــرى أن األمـة األرمـنــيـة  قـد أخــذ أمـرهـا فى
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الــرجــوع إلى احلق  حــيث ســفــكت بــهــا مــهــنــدات
الف وتقهـقرت قوى الطـيش منها إلى أن أقرَّت  أو
كادت .قوّه بأن ما كان منها هو العدوان بعينه تالعباً
ـا تُـريـد بــعـقـولــهـمـا من يــد ال تُـريـد بــهـا إصالحــاً  إ
ـنـافع وعـلى نــفـسـهـا الـتـهـامـاً لـفـوائـد تـعــود عـلـيـهـا بـا
األرمـيـنيـة باخلـسـار والدمـار  وسـفك الدمـاء  ويُتم
األطفال  وتأيم الـنساء  وفـوات مصالح البالد من
حراسةِ وجتارة قد بارت وثروةِ قد فُنيت  ذلك جزاء
من لم يـقـرأ عـواقب مـا يـقـصـد  ويأمـن غوائـل عدو

ذميم .
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أفادت اجلـرائـد األخـيرة أن قـد تـكرَّر ارتـكـاب الـفظـائع فى أرمـيـنيـا  وأن الـعـشرات من
األرمن يُـزجون فى السـجون  وأن االضـطراب ضـارب فى مكدونـية  واألهـالى اغتـنموا
ـشـاركة هذه الـفـرصـة لشـرح ظالمـتـهم أمـام أوروبا  وأن األعـضـاء الـذين عـيَّنـتـهم تـركيـا 
النواب األجانب فى حتقيق فظائع أرمينيا وصلوا إليها وهم ينتظرون وصول سائر النواب
ـانـيا فى األسـتـانة بـنـاءً على رجـاء الـباب الـعـالى  حاول إقـنـاع سفـراء إنـكلـترا وأن سـفـير أ
ـسـتر غالدسـتـون لديه أخـبار وروسيـا وفـرنسـا للـعـدول عن مطـالـبهم  فـلم يُـفلح  وأن ا
ُتـثبت صـحة الفـظائع فى أرمـينيـا  ولهـذا السـبب كانت لهـجته قـوية . وإن إنكـلتـرا أعلنت
نـدوبـ احلالـيـ  فهى ال تـلـبث أن تُشـرع بـتفـتـيش آخر . وإن أنـها إذا لـم يرضـهـا تقـريـر ا

الـروسية لـم تكن تنـوى التداخل فـى أرمينـيا  لكن لــما أيـقنت أن إنكـلترا مـهتـمة حقـيقةً 
وعازمـةً على القيـام بعمل جدى فـيها  خـافت أن يُصيبـها ما أصاب فـرنسا فى تنـحيها عن
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مـصر يوم ضرب اإلسكـندرية  ولذلك
ـــاضى  تـــداخـــلت . وإن لـــيـــلـــة ٢٠ ا
كـانت لــيـلـة هـائـلــة عـلى وزارة تـركـيـا 
وكـادت أن تسـقط  ألنها أرادت رفض
مــــطــــالب الــــســـفــــراء  ولم تــــثـــبت إال
بـإجـابـتـهـا مطـالـبـهم أخـيـراً . وإن الـباب
الـــــعــــالـى أصــــدر أوامــــره إلـى نــــوابه أن
يُــســـهــلـــوا لـــلــنـــواب األجــانـب وســائط
الـتـفـتـيش . وإن لـدى حـكـومـة إنـكـلـتـرا
تـقارير قـناصلهـا الرسمـية  ومنـها يثبت
ارتــكـاب الــفــظـائـع وأن اجلـرائــد تُــعـنف
احلـكـومـة  ألنــهـا تـكـتم تــلك الـتـقـاريـر
وأن غاية إنكلترا من الكتمان هو خوفها
على الدولة الـتركية من قـوة الرأى العام
إذا ظهرت تلك التقارير الرسمية التى ال
ســــبـــيل إلى الـــريـب فى مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا
ــا ال وتــكـــذيب روايـــاتــهـــا  وأنه وإن 
يسع جـريدة أسـبوعيـة أن تنشـره برمته .
ـسـئـلــة فـيـهـا نـظـر وإن واخلالصـة  إن ا

ة ال تُغفر . رة جر إهمال تركيا هذه ا
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ـستـر غالدتسـون زعيم األحرار فى اشتـهر ا
عاداة الدولة العليه ومُناصبتها  بالد اإلنكليز 
والتـزال كلـمـاته الـتـى أهاجـت الـرأى العـام فى
أوربــا عـلــيــهــا مــنــذ بـضـع سـنــ تــطنُّ فى آذان
الـشـرقيـ  بل التـزال كـلـمته الـتى قـالـهـا على
الدين اإلسالمى فى مجلس النواب اإلنكليزى
ــلَّـة يـومــئــذ مــرسـومــة عــلى قــلـوب أهل هــذه ا
الـسـمـحــاء  فال غـرابـةَ إذا كـانت روحه تُـبـعث
من هـيـكل شيـخـوختـه اآلن  ويخـطب بـأقوال
ـنــاسـبــة حـوادث جــافــيـة ضــد الـدولــة الـعــلـيَّــة 
األرمن  كــمـا كــان يــخـطب بــتــلك الـعــبـارات
ـهيـجـة ضـدهـا أيـام حـوادث الـبـلـغـار  ولكن ا
الـشـيخ الـكـهل ال يُـدرك مـا أدركه يـومـئـذ مـهـما
كـان األمر  إذ إن أوربا اآلن ال جتـهل سر ثورة
األرمن  وال ما يبعثهم على الثورة ويُشجعهم

على االستمرار فى طريقها .
ومن الغريب أن سمـاسرة اإلنكليز فى مصر
اليـزالون يـغـشُّـون الـنـاس  ويُـمـوهـون عـلـيهم

بذكـر محـبة الدولـة اإلنكـليزيـة للـدولة العـلية 
وال يــــخـــجـــلـــون مـن ســـمـــاع أصـــوات رجـــال

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d¹UM¹ ±∞ fOL)« ¨ ±¥∑µ œbŽ



±∏±

اإلنـكـلـيـز حـتى وال عـنـد تـرجـمـة أقـوالـهم الـتى
يُـسـمُـونـهـا جـافـيـة ويُـضـاعـفـون تـقـعـيـر األلـفاظ

خشونتها وجفاءها .

UÐ—Ë√ —U³š√

s —_«Ë WOKF « W Ëb «

مــنـذ مــدة جتـوَّل أحـد األســبـانــيـ  واسـمه
ــنــيس فى بالد األرمـن بــقــصـد اســتــطالع أكــز
أحـوالهـا واسـتقـراء عادات أهـلـها  ولـبث فيـها
من شهر مارس إلى آخر شـهر نوفمبر من السنة
ـا عـاد مـنـهـا قال ـاضـيـة مُنـكـبـاً عـلى ذلك  و ا
ألحــد وكالء شــركــة روتـر فـى مـحــادثــة جـرت
بـيـنهـمـا : « لقـد أقـمتُ فى جهـات سـاسون كل
ـدة  فـلم أقـفُ عـلى شئ يُـؤيـد مـا شـاع تـلك ا
ـذابح بـتـلـيس وسـاسون من األخـبـار مُـخـتـصَّـاً 
ومــوش »  وهـذه مـن الـشــهـادات الــتى يُــعـوَّل
عـلـيــهـا ألنـهــا صـادرة من شـخص ال مــصـلـحـة

ضى مع األهواء . ذاتية له تدفعه إلى ا
وقـالت وسـتـمـنـسـتـر غـازت : إنه سـيـحـضر
التحـقيق فى مسئـلة فظائع األرمن أحـد مُكاتبى
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جــريـدة الــتـيــمس واثــنـان من مُــكــاتـبى الــديـلى
تلغراف .

واألخبار التى تُنشر على التوالى فى اجلرائد
األوربـــيــة اآلن  تُـــضـــعِـف قــوة االخـــتـالقــات

السابقة عن األرمن شيأ * فشيأ .

WOMO —√ WŁËbŠ√ sŽ ¡U³½_«

جـاءتـنا الـتـلـغرافـات فى هـذا األسـبوع بـنـبذة
ـسـتـر غالدسـتـون (نـبـذهـا العـقالء من حـديث ا
سـويــاً)  مع مــســمَّى اجلـمــعــيــة األرمـيــنــيـة فى
لونـدرة لديـنا من الـبراهـ على تـفنـيدها ومن
األدلـة عـلى ثـبـوت تـداخل حـضـرته فى احلـركة
عارض وأفحم األولى والثانيـة أيضاً) ما أجلم ا

عاند .  ا
غــيــر أن وريـــقــة الـــبــهـــتــان لـــفــرط خـــزيــهــا
واســتـرســالــهـا فى الــضالل عــرّيت ذاك الــقـول
ــا أعـرب عن حتــريـفــهـا الـصــادر عن ذى غِــلـة 
ـعهـود فى تشـيعـها الـقول عن مـوضعه ضـعف ا
ن جتـيز له (كـقـولهـا) خلدمـة أغـراضهم . ومع
كـل مــا حــاولت به إلــبــاس احلق بــالــبــاطل ومــا

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ  d¹UM¹ ±±  WFL'« ¨ ¥π≥ œbŽ
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* الصحيح الوزارة.

سلكته من التمويه وضروب التقرير واالفتراء
فجوهريات تلك األقاويل لم تخرج عن كونها
كـــلــمــات غِل تــقــود أربــابــهــا حــزازة الــصــدور
لـلـمـواربـة بـهـا كـلـمـا حـمـلـهم الـغـرض لـلـتـقوُّل

والتطرُّف .
ـنــطـيق ال وإال فـلــو كـان حـضــرة اخلـطــيب ا
يـتـكلَّم عن هـوى نفـسـانى وغرض ذاتى  وأنه
ال يـقـصـد فى تـشـيُّـعـاته ومُـداخالته غـيـر خـدمـة
اإلنـسـانـيــة واالنـتـصـار حلـرمـاتـهـا واالسـتـنـصـار
ـستـضـعـفى األ  لـكـان أقل واجـب علـيه أن
يـجعـل مصـداق هـذه الـنـوايـا الـشـريـفـة (إن كان
مخلصـاً فى خدمة اإلنسـانية كمـا يقول : إغاثة
األمــة اإليــرالنــديــة عــلى عــلم مــقــدار الــضــيَّم
احملدق بهـا من حكومـة تقلَّد هـو رئاسة الوزاة *
فـيـهـا مـراراً . واحلـنــان اإلنـسـانى الـذى أبـاح له
الـتــمـشـدق بـسـوء األقـوال عن مـسـمَّى حـوادث
أرمـينـيـة (مع بُـعد الـنـسب بيـنه وبـ من يعـنـيهم
أمـرهـا  لــو لم يـكن له فى الـتـلــفـيق والـتـهـويل
إرب مـعلوم)  هو الذى يُـوجب عليه فى تلك
ـا يُؤلـم بنى األحـوال ـ بـصـفتـه إنسـانـاً أن يـتـألم 
نــوعه «كـــمــا يــقــول»  ـ وبــصـــفــته كــبــيــر وزراء
حـكـومــة تُـلـقب نـفـســهـا بـاالنـتـصــار لـلـضـعـفـاء
واحملامـاة عن العدالة . إنقـاذ الشعب اإليرلندى
احلـزيـن من ويالت لم يـكـن يـتـصــوَّرهـا قـبل أن
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تـستـحـكم به حلـقـات الهـوان والـشقـاء بـوقوعه
حتت الـسـيادة اإلنـكـلـيـزيـة مع اجلـامعـة اجلـنـسـية

ذهبية فى بعض الوجوه . وا
ــاذا لم تـــتــحــرَّك فـى فــؤاده عــواطف ذاك و
ــنـع حــوادث اخــتــطــاف الــعــذارى من احلــنــان 

ضــواحـى لـــونــدرة وبـــعـض الــبـالد األخــرى 
وتــطــلـب اخملــتــطــفــ فــديــةً لـــهــا من الــدنــانــيــر
ـعلـومـة? فإن هـذه احلوادث كـثـيرة الـوقوع فى ا
بالد أوربـا  شديدة اإليالم  عظـيمة اإلزعاج

للخواطر .
أينـكـر حـضرته  وهـو من مـشـاهيـر الـرجال
ــ بــاألحـوال أن مــسـلــمى الــهـنــد وبـاقى الــعـا
ـســتـعـمــرات اإلنـكـلـيــزيـة لـو أُبـيـح لـهم اجلـهـر ا
بالرغـائب «أو لو أجازت دولـته التداخل بـينهم
ـا يُحـاولونـه من التـداخل ب شـعـوب اجلامـعة
يلـون طرفة ع لـبقائهم حتت العـثمانيـة»  ال 
نـير االسـتـرقـاق اإلنـكـلـيـزى  وعـسف سـلـطته
ـقاديـر فى قبـضة على الـشعـوب الـتى أوقعـتهـا ا

تصرُّفه الشاق ? .
ومـن الـغــريب أن األيـدى اإلنــكـلــيـزيــة الـتى
تعـبث بـضعـفاء الـعقـول  وتـسحـر لتـسويالتـها
ـآربـهـا الـسـيـئـة ألـبـاب االشـقـيـاء  وتـسـتــهـوى 
ا يـحق لهـا الفرار نـفوس اجلـهالء  لم تكـتف 
من عــــار افـــتـــضــــاحه  بل أوعــــزت إلى رجل
ـلكـة برفع هنـدى من خُدَّام ولى عـهد حـضرة ا
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عـريـضـة إلى حـكـومـتـهـا  يـتـطـلَّب بـهـا تـعـمـيم
اإلصالح فى األنـاضــول . وألجل الـتـسـتُّـر فى
بثّ الـدسـائس  رفـعت إلــيـهـا عـريـضـة أخـرى
فـــحــواهـــا طــلب االســـتــلـــفــات أيــضـــاً إلغــاثــة
ـسـلـمـ الــتـابـعـ لـلـدولـة الـروسـيـة من جـور ا
بــعـض حــكــامــهــا . وال يـــخــفى أن الــشــعــوب
الـسـعـيـدة احلظ بـاحـتـسـابـهـا فى عـديـد اجلـامـعـة

مالك احملروسة  العثمـانية الشـريفة من سائـر ا
ال يُـوجد بـ أفـرادهـا (الشـاكـرين نـعمـة الـدولة
تـواصلة إلـيهم) العـليـة علـيهم الـذاكرين مـنهـا ا
أُناس يستحبون العمى على الهدى  كالبعض
الـشـواذ مـن أشـقـيـاء األرض * الـذيـن سـخـطت
أمتـهم علـى شقـاوتهم  وتـبرَّأت من انـتسـابهم
ونفـرت عن حسبانهم من عديدها نفور إليها  
الـسلـيم من األجرب . كـما أن الـدولة الـروسية
الــتى ســـاءهـــا صــدور هـــذا االفــتـــراء عن دولــة
تـتـحـابب إلـيهـا غـيـر خاف لـديـهـا أن الـتبـلـيـغات
صادر اإلنكليزية إن لم التى تُهول فى إذاعتها ا

تـكن مـحض اختـالق لألوجه السـابق ذكـرها 
فـمـعـظـمـهــا مـبـالـغـات وإرجـاف ال تُـؤثـر بـشىء
لــدى الـدول الـواثـقــة بـحـسن تــوجـهـات جاللـة
موالنـا اخللـيفـة األعظم لـعمـوم رعايـاه وسعادة

بالده .
ومـن أخـبــار األسـتــانـة  أن الــدولـة الــعـلــيـة
كلَّفة باستظهار ما قيل أحلقت بلجنة التـحقيق ا

* الصحيح : األرمن.
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باجترامه فى أرميـنية عضوين من مشاهير قضاة
مــحــاكــمــهــا  وأن مــنــدوبى روســيــا وفــرنــســا
وإنــكــلـــتــرا لـــيس لــهم ســـوى اســتـــطالع ســيــر

التحقيق ال مباشرة أى عمل فيه مطلقاً .
وقـد امـتـدحت جـريـدة الـنـوڤـوتـال الـروسـيـة
سبيل احلزم والسداد الذى سلكته الدولة العلية
فى حترى أسـباب هـذه األحـدوثة  واسـتقـصاء

التحـقيـقات الـدقيقـة فيـها مـنعاً لـتطـرق الهرج 
وسـداً ألبــواب الـشـرور الـتى يُـحــاول سـلـوكـهـا
ــفــســـدون  مــتــخـــذين الــتـــقــوُّل عن أحــوال ا
ـا يـشـتــهـونه  كـمـا األرمن وسـيــلـة لـلـتــداخل 
أنهم يتخذون األراجيف من لدنياتهم  وصلة

ا يشاؤن *. لإليهام والزعم 
والريب أن الــدولـــة الــعـــلــيـــة  لم تـــســمح
ـذكـورة إال بـوجــود مـنـدوبــ من قـبل الــدول ا
ا عساه أن يُقال عن عدم عدالة التحقيق نفياً 
ــتـداخـلــ فى الـفـ ولــيـظـهــر لـلـعــمـوم جُـرم ا

الـذين يـضرمـون نارهـا بأهـوائـها  ثم يـتنـاجَون
باخلـفـية من تـطـاير شـررهـا  ويتـطـيَّرون ** من
ذكرها  ويُـذيعون هولـها متظاهـرين باإلشفاق

واحلـنــان  وال يـلــبـثـون أن تــبـيــد سـرابــيـلـهم 
وتعلم أضـاليـلهم فيـلقى األثـيم عاقبـة خسره 

كر السىء إال بأهله . وال يحيق ا
* الصحيح : يشاءون .

** يتطيَّرون = يتشاءمون .
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ـسـألـة ـرة بـالـكالم عـلى ا افـتـتح رسـالـتى إلـيـكم هـذه ا
األرمـنية الـتى اُختـلفت فيـها األقـوال وتضاربت اآلراء إلى
ـا وقـفتُ عـليه حـد لم أرَ بُداً مـن إحاطـة حـضـرات القـراء 
ا عرا بعض سألة  تقريراً للواقع ودفعاً  من شؤون هذه ا

األذهان من الوهم .
ــسـألـة األرمـنــيـة فى شـخص لم يــنـحـصـر االهــتـمـام بـا
جاللـــة الـــســلـــطـــان األعـــظم وبـــعض رجـــال الـــســـيـــاســة
األوروبية بل تناول رأس الكنيسة الكاثوليكية  فعرض
حــضـرة الــكــرديــنـال رمــبــوال كـا ســر احلــضــرة الـبــابــويـة
ـسـألـة عــلى مـسـامع اجلـنــاب الـبـابـوى  وكـان تـفـاصــيل ا
عـرضه األمــر عـلى إثـر مـخــابـرات طـويـلـة مـســتـفـيـضـة مع
ـسألـة وبواطـنها  فـثبت أدرى الـناس وأعـرفهم بـدخائل ا
ـبــاحث واخملــابـرات مع لــدى الـفــاتـيــكــان  وتـقــرَّر بـعــد ا
سالة محمولة حضرات الكرادلة والبـطاركة الشرقي أن ا

على وجه دينى وجنسى .
أما الـوجه األول  فقد أثبت الفاتـيكان عدم وجود أثر
ــشـرق لهُ ; إذ شــهـد الــشــهـادة الــقـاطــعـة بــأن مــسـيــحـيى ا
مـتمتعون بـالراحة مشـمولون بالعـناية الشـاهانية إلى حد ال
حتق لهـم معه الشـكوى  وذلك بـشهـادة من له فى الشرق

من الرجال الذين يُعتمد على رأيهم ويُؤخذ بقولهم .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏πµ  d¹UM¹ ±≤ X³ « ¨ µ±±∏ œbŽ



±∏∏

بـقى الـوجه الـثـانى ; أى مـسـألـة اجلـنـسـيـة وهـو أمـر بـقى
ـسـألة األرمـنـية سـألـة الـدينى  فـا وحـده بـعد انـتـفـاء وجه ا
إذن مـسـألـة جنـسـيـة فـقط  وقد عـلـمتُ أن الـفـاتيـكـان نـظر
ـدقق الـبـعيـد  فـرأى أنه إذا كـان الـقصـد مـنـها فيـهـا الـنـظر ا
تـفـضيل جـنـسـية عـلى غـيـرها  وجـعـلـها تـتـمتـع بامـتـيازات
وفـوائد خـاصـة بهـا دون غـيـرها  فال تـكـون ذلك من قـبيل
ـســاواة  ألن اجلـنـسـيـات كـثــيـرة حـتى فى بـعض الـعـدل وا
الك أوروبـا كالـنمـسا وغـيرهـا  فإذا أُعـطيت كل جـنسـية
امـتـيـازات خــاصـة بـهـا سـاءت الــعُـقـبى  وعـادت الــنـتـيـجـة

ا هو اإلصالح العام  قصـود إ بالضّرر  ولـكن إذا كان ا
فالشك فى أن جـاللــة الــسـلــطــان أول مـن يُـريــده ويــســعى
إلـيه وهـو واجب ليـس فقط فـى أرميـنـيـا بل فى كل نـاحـية

من نواحى السلطنة السنية تكون فى حاجة إليه.
ـسـألـة . وقـد عرفتُ عن تـلك آراء الفـاتـيـكـان فى هذه ا
ثقـة أنها رُفعت إلى جاللة السـلطان األعظم  وأُبلغت إلى
سفـراء الـدول لدى اجلـناب الـبـابوى وفى األسـتانـة الـعلـية
ـوافقـة عـليـهـا  والقـول بـحقـيـقتـهـا  فإن فأجـمـعوا عـلى ا
كان رأس الـكـنيـسـة الكـاثولـيـكيـة نـفسه يـشـهد بـأن ليس فى
أرمـيـنـيـا مـسـألـة ديـنـيـة  فـمـا بـال خـصـوم الـسـكيـنـة واألمن
ـــســألــة يــتـــخــرَّصـــون بــكل كـالم جــارح خـــارج عن حــد ا
وموضوعها . ولقـد أخذت جلنة التحقـيق فى أعمالها بكل

همَّة ودقة  وسينجلى الصُبح لذى عين .
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نـكتب هـذه الكلـمة واألمـر يتـعالى ويتـفاقم بـ إنكـلترا
ـوسـيو كـروچر ـانـيا . فـبـعد أن روى لـنـا التـلـغراف أن ا وأ
رئيس جـمـهوريـة الـترنـسـڤال فك أسـر الـدكتـور جـميـسون
وصـحبه عـزازة ًوكرامـةً للـدولة اإلنكـليـزية  انـقلب أمس
ـذكـور أبـطل ســابق رأيه  فـهـو ال يـقـول لــنـا إن الـرئـيـس ا
يطلق إساره ُ أو تستقر احلال فى مدينة جوهنسبورغ  كذا
ـعاسرة انيـا رسمت لهُ  ظاهـر العذر أمـا خافـيه  فهـو أن أ
احلـكومـة اإلنـكـليـزيـة واستـبـقاء هـؤالء األسـرى رهائن فى

يدهِ عليها إلى أن تنجلى اخلطوب .
ـشاكل أن انصرف بـال إنكلترا وقد كان من الزم هذه ا
ــرءُ أولى ـســألــة األرمــنــيـة  وا وبــال الــدول األُخـر عـن ا
بتدبـير شؤونهِ من تـدبيـر شؤون سواهُ . وظـاهر أن إنكـلترا
توسط أوشكت أن تـستقدم أسطولها الـعظيم فى البحر ا
انـيـا  فـلسـوء مـصـيره مع إن لم يكـن لتـعـاظُّم أمـرها مـع أ
ــتــحـدة . وقــد جــآءتــنــا األخــبـار جــمــهـوريــة الــواليــات ا
التلغرافية بأن هـذه اجلمهورية عقدت قـرضاً هو مئة مليون
مارك  وأفـلحت فيه وذلك لإلعداد والتجـنيد واللَّه عليم

بالعواقب .
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ـرة عن الـغـرض فى الـبالد طـاش سـهم إنـكـلـتــرا هـاته ا
اإلفريـقيـة  فقـد كان جُل مـبتغـاها ومن قُـصارى آمـالها أن
قاطعات اجلنوبية فى إفريقيا حتت لواء إنكليزى جتعل كل ا
ـــســتــر ســـيــســيـل رود أن يُــمــهــد واحـــد  وعــهــدت إلى ا
العقبـات فكانت باكورة أعـماله فى جمهوريـة الترنسڤال

ألنـه رآهـا فى وجــهه أكـبــر عـقــبـة  كــمـا ذكــرت الـديــبـا 
ـقـدور مـسـعاه بـأن قـهـر الـدكـتـور جـمـيـسون ولـكن أبـطل ا

ـهمـة ووقع فى أسار رئـيس اجلمـهورية  حليـفه فى هذه ا
فــشق عــلى اإلنـكــلــيـز أن تُــخــطئ ســهـامــهم ويــكــهم حـد
سـيــاسـتـهم وهم الـذين كــانـوا يـسـتـطـيــلـون عـلى األمـصـار
الشـاسعـة الواسعـة ويفوزون بـها غـنيمـةً باردة يخـتالون فى

فـسـيح رحـبـاتهم  ويـروحـون الـنفـس بعـلـيل نـسيـمـاتـها 
فـقـامت جـرائـدهم وقـعدت وانـفـجـر بـلـقان سُـخـطـهـا على
ــانى ــوســيــو كــروچــر األ ــانــيــا  ألنه هــنــأ ا إمــبــراطــور أ
باستـظهاره على الـشركة اإلنكلـيزية كمـا أشرنا وما برحت

انية . فى حرب شديدة مع اجلرائد األ
وقـد تــعـاظـمت عـثـرات إنــكـلـتـرا الـســيـاسـيـة فى أواخـر
الـزمان  فـلم تـطـمح أبصـارهـا إلى الـشرق األقـصى رغـبة
فى غنيـمة تغتـنمها أو ربيـعة ترتبعـها  حتى ضربت الدول
صاعب  فاضطرت أن ترضى الثالث فى وجههـا جبال ا
ـسألة من الـغنـيمـة باآليـاب  ولم تمـد يدهـا الطـاهرة إلى ا
األرمـنـيـة حـتى غـلـبـتـهـا دولـتـنـا والدول األوربـيـة فـعـكـفت

على.
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ورد من االسـتانـة الـعـلـية أن قـد فـرّ مـوسى بك الـكردى
ومصطفى الـكردى اللذين أضرمـا مواقد الثورة مـنذ بضعة
أعــوام فى أرضــروم  ونُـفــيـا بــإرادة سـنــيـة من بالدهــمـا
فـأرسـل الـبــاب الـعــالى أنـبــاء بـرقــيـة إلى جــمـيـع الـواليـات
بالـقبض عـليـهمـا  فأدركـهمـا سعـادة أدهم باشـا قومـندان
اجلـنـود الـشَّـاهــانـيـة فى مـتـصــرفـيـة كـربـلـة * واسـتـودعـهـمـا

ظلمات السجن .
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* الصحيح : غير.

مـن أخـبـار األسـتـانــة الـعـلـيــة أن الـلـجـنــة الـتى تـوجَّـهت
لـتـحـقـيق أحـدوثـة أرمـينـيـة قـد بـدأت أعـمـالـهـا  وظـهر أن
األمـر لـيس كــاإليـهــامـات الـســافـلـة عن هــذه األحـدوثـة .
والريب أنه بـإتـمـام االستـقـراء الواجـب لرفع اخلـفـاء يزداد
ـتظـاهـرون بتـطلب األمر وضـوحاً  ويـعـلم آل اإلفسـاد (ا
اإلصالح) أن غــايـاتــهم ; قــد ألـبــست تــاريـخــهم مــا كـان

األولى طهارته منه .
نـشـر كــثـيـر من جــرائـد الـروســيـة فـصــوالً جـمّـة تــزيـيـفـاً
بالغات الـذَّائعة عما يُقال بحدوثه وتفـنيداً لكل األقوال وا
ا فى أرمينية قائلة إنها بحكم اجلوار أكثر علماً من سواها 
يــكــون وقع تــلك اجلــهــات  ولـو كــان مــا حــدث بــهـا من
صادر اخملتلفة األمور ذات الـبال كما ترويه الصـحف عن ا
ـبـادىء والــغـايـات  لـكـانت أســبق من سـواهـا فى شـرح ا

احلقائق بالبيان الكافى .
ا وحسبنا مـا جاء فى چُرنال بطرسبورج  أنه ال أصل 
قـيل من أن عـساكـر الـدولة الـعـليـة ذبـحوا الـرجـال والنـساء
واألوالد الــغـيـر * مــسـلـمـ  واحلـال أن احلــقـيـقـة خالف
ذلك فـإنهم أظـهروا للـثائـرين غايـة الرفق والـشفـقة  حتى
يهـجعـوا فـلم تنـفع فيـهم احلسـنى  والـروسيـة تعـلَّمت من
مـســألـة الــبـلــغـار  وأنـهــا ال تُـريــد أن تـتــداخل فى مــسـألـة
ا األرمن بالـقوة  فـإنها تـعرف طـباعـهم وأخالقهم أكـثر 
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تعرفه إنكلترا وأنه ثبت لها من مصادر رسمية بأنهم بالغوا
فى شكواهم .

وهـذه التصـريحـات الواضـحة وأمـثالـها هى مـصداق ما
أسـلـفنـاه منـذ طـرقت اآلذان أنبـاء األرمن وأرمـينـية  وهى
وأمثالها أعدل شاهد على وجوب حترى احلقائق فى شرح
الـوقـائع أيـاً كـانت  بال تـشـيُّع فى األمـر كـتـشـيُّع الـصحف

الواقفة حياتها على خدمة ذوى األغراض والدسائس .
رجفون فى أوائل التقوُّل من التهويالت التى اتـخذها ا
عـن أحـدوثـة أرمـيــنـيـة إيــهـامـهم بــأنـهـا مـن أنـواع االعـتـداء
ـعتـقـدات  ليُـغـروا بذلك كل من ـؤسَّس عـلى تخـالف ا ا

ــعــنى  يُــفــيــدهم تــهــافــته عــلـى الــتــداخل فى مــثل هــذا ا
وليُثيروا دواعى االشمئزاز والنفور فى نفوس من شاؤا .
ـا كــان حـضــرة الـبـابــا أول من يـهـمه هــذا األمـر . لـو و
صــحّت األقـوال  كــان حـضـرتـه فى مـقـدمــة من يـعــنـيـهم
ا إظـهار احلـقـائق  فـصـرَّح بـعـدم اعـتـبـاره لـهـذه احلـادثـة «
يـعلم علم اليـق من تمتُّع الرعـايا العثـمانية بـسائر احلقوق
ـذهـبيـة وحـريـة مـباشـرتـهم لـشـعائـرهم» بـأكـثـر من مـجرد ا
ــنع مـا اعــتــداء فـريق عــلى آخــر . وإن بـاتــخــاذ الـوســائل 
فسـدون ذريعة إلشـغال اخلواطـر تتقـطَّع األسباب يتخـذه ا
ـفــاسـد  وهـذا أقــوم بـرهـان عـلـى بُـطالن تـلك عن هـذه ا

دعيات . زاعم الكثيرة وأقوى دليل لفساد تلك ا ا
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ـسألـة األرمنـيـة ـ أفاد تـلغـراف روتر اإلنكـليـز وا
وهـاڤـاس الـواردين اليـوم أن األسـطـول اإلنكـلـيزى
الـذى كان فى سالونـيك غادرها  وأن اجلزء الذى
بـقـيـادة األمـيرال سـيـمـور قصـد مـالـطـة  فدلّ ذلك
سـألـة األرمنـية (وإن كلهُ عـلى أن اإلنـكلـيز بـدَّلـوا ا
ـــســـألـــة األمــــركـــانـــيـــة مــــؤقـــتـــاً) فـي مـــصـــلـــحــــة ا
والـترنسڤـالية. وقد هـيَّأ الدهر لـدولتنا حـاالً جميلة
ترتاح معها من جلاجة اإلنكليز  ومن حتامل السير
كـرى سفيرهم فى األسـتانة  والريب وال مراء أن
ـرافئ الــعـثـمــانـيـة مُـزايــلـة األسـطــول اإلنـكـلــيـزى ا
يُـحـسب فى مـثل األحــوال احلـاضـرة دلـيالً سـاطـعـاً
عــلى تــفـرق الــعـصــابـة الــدولـيــة وانـفــصـام الــعُـروة
األوربيـة . وهكـذا انفسـح اجملال لـلدولة أن تُـصلح
نـفـسـهـا بنـفـسـهـا  وتـلك فـرصـة لـنـا يـدعـونا داعى
احلزم إلى انـتهزاها * لئال تُلـجئنا األحـوال فى الغد

إلى ماال نُحب وال نرضى .

* الصحيح : انتهازها .
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فى ١٠ اجلــارى  بــدأت ســنــة
احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة الـرسـمـية 
فاجتمع مجلس الوزراء ألول مرة
ــان  وسـتـكـون قـبل الـتــئـام الـبـار
أهـم مــــــــبــــــــاحـث اجملـــــــــلس ألول
ـــســـئـــلــة اجـــتـــمـــاعه الـــنــظـــر فى ا
األرمـــنــيـــة ومن أخــبـــار اجلــرائــد
األخـيـرة الـواردة أمس أن مـجـلس
الـــنــواب األمـــيـــركى صـــدَّق عــلى
الاليـــحـــة الـــســـيــاســـيـــة  وتـــقــرَّر
وجبهـا تعي قنـاصل ألميركا فى
أرزروم وخـربوط عـلى أثـر فـظائع
األتـراك  أول خبر ورد لـلقناصل
عن الــــــفــــــظــــــائـع مع رجـل وضع

الــتــفــاصــيل فى عــصــا مــجــوَّفـة 
وهـكذا  أمـكن وصـولهـا . ويوم
ـــــا صــــلَّى الـــــبــــطــــريــــرك األحــــد 
عــازاريـان فـى كـنــيــسـة األرمن فى
األستانة  حـضر القداس جمهور
من البـوليس للمحـافظة على حياة
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الـبــطـريـرك عـلى إثـر الـوعـيـد الـذى
لـقـيه البـطـريـرك من أبـنـاء طـائـفته 
ألنه نــشـر رســالــة أثـنـى فـيــهــا عـلى
األتراك واحتـفل فى المـبات باتس
ــجـاهــرة ضــد ظــلم من إنــكــلــتــرا 
تركـيا  فقـال رئيس اجللـسة : «قد
حان الوقت ألن تتقدَّم أوربا وتأمر
ـا بـوجـوب انـقـطـاع الـفـظـائع  ور
أن فظائـع أرمنيـا ليست مـثل فظائع
البـلـغـار  لـكنـهـا تُـؤكـد أن األتراك
لـم يـــتـــغــــيَّـــروا وهـم لـــيــــســـوا أهالً
لـيـحـكـمـوا خـلق الـلَّه  ويـجب أن
تُـعــاقَب تـركــيـا بـســلخ أرمـيــنـيـا » .
وقـال الدكـتـور بـ : « إن إنكـلـترة
ذنبة ; إذ لوالها ما بقى على هى ا

وجه األرض حـــكـــومــة تـــركـــيــة 
ومـن ربَّى وحـشــاً ضــاريــاً عــلـيه أن
ـنـعه عن مــضَّـرة الـنـاس » . وقـال
ــسـتــر أتــكـ : « لم يــقـاومــنـا إال ا
الـذين يــرغـبـون حـفظ بــنـايـة تـركـيـا
ــتـهــدمـة والـذين يــعـيــشـون من مـا ا

لـهـا. لـكن غالدسـتـون يُـراقـبـهم 
وسيُـبقـيه اللَّه حيـاً ليـنقذ األرمن ».
وقـالت الـبـسـتـر لـويـد : « إن الـذين
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يسـتـرون فـواحش تـركيـا يـعـتـقدون
أن أقل هــزة تُـصــيب مــركــز تــركــيـا
تُــــفــــضـى إلى ســــقــــوط الــــبــــنــــايــــة
تـهـدمة» ومـن أخبـار اجلـرائد أن ا
االضـطـهــاد دائم  وقـد وصل الى
حـــــلب  وأُرسـل من األســـــتــــانــــة
جــــنـــــود بــــدعـــــوى أنــــهم أتـــــمُّــــوا
خدمتهم لـكن كثرة عددهم يُشير
إلى أنــــهـم يُـــرســــلــــون لــــلـــمــــواقع

العـسـكريـة وخـصوصـاً أزرجنـيان 
وأعـــلـــنـت جـــرائـــد الـــقـــوقـــاس أن
األتراك يسجنون األرمن كل يوم
والـعُـملـة الـذين خرجـوا لـلـعمل لم
يُـــســــمح لــــهم بـــالــــرجـــوع . وقـــد
امــتـألت الـســجــون خــصــوصــاً فى
ــســاكــ كــاهن بــتــلــيس  وبـــ ا
شــيـخ فى الــســبـــعــ من عــمــره ال
ذنب له إال أنه مــا أفــاد األتــراك من
مخباء * ولده وقد أرسل األرمن
عــــريـــــضــــة إلى قـــــداســــة الـــــبــــابــــا
يسترحـمون مساعدته  وصرَّحت
أمـيـركا أنـهـا سـتُرسل مـن قبـلـها من

* الصحيح : مخبأ.
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يفحص أمـور أرمينيا  وطلبت من
الـباب العالى أن يـحرس مأمورها
فـأبَى فـأعـلـنت أنـهـا تُـرسـله ويـكون
الـباب الـعالـى مسـؤوالً عن سالمته
وصـــرَّحت إنـــهـــا ال تـــســـتـــطـــيع أن
تتـنـازل  فـتـمنح دولـة أجـنـبـية حق
مـنع مـأمـوريـهـا من جـمع اإلفـادات
لنفـعهـا اخلاص وهـدايتـها الـذاتية .
صــدرت اإلرادة الــســـنــيــة بــتــعــيــ

البـطريرك أزميـرليان الـبطريرك األرمـنى اجلديد فى األستـانة بدون أن يـتعهَّد الـسلوك حسب
مشـيـئـة البـاب الـعالـى  فإن الـبـطريـرك رفض كل الـرفض أن يـكـون مُقـيَّـد اإلرادة . وقالت
انى يـهبُّ كـالنـار احملرقة إذ * ثبت خـبر الفـظائع . إن ٢٣ ـانيـا إن رأى الشـعب األ صحف أ
ـان إنـكــلـتـرا وعـدوا أن يُـعـضـدوا مـطـالب األرمن فى اجملـلس  وأن عـضـواً من أعـضـاء بـار
ـسـتــر هـربـرت يُــشـددوا الـطــلب بـوجــوب اطالع اجملـلس عــلى تـقــاريـر الـقــنـاصل . وقــال ا
غالدستون فى لـيدس : « إذا صحت فـظائع أرميـنيا ال جتدون مـن احلكومة احلـالية الـسياسة
السيئة التى منـذ ١٨ سنة كادت جترّ البالد إلى حرب وخـراب »  واألخبار األخيرة تُفيد أن
األكـراد فـتكـوا فى داغـفران بـابن كـاهن أميـزون وآخـر من كـوشار  ولألخـيـر شقـيـقان مـاتا

بعده بيوم من شدة اخلوف
وورد إلى الصحف تفصيل فظـاعة اجليش التركى فى قُرى مـوش  فإنهم بعد أن أهانوا
النـساء والبنـات األبكار قطَّعـوهن واألوالد بالصارم البـتَّار  ثم تسابقـوا على جيادهم فوق
أشالء الـضـحايـا  ـ  والـعيـاذ بـاللَّه من اإلنـسـان إذا صار حـيوانـاً . وإن عـدد الشـيـوخ والنـساء
واألوالد الـذين ذُبـحـوا بالـسـيف والـسكـيـنة فـى ١١ قريـة من قـضاء شـاواخ فى سـاسـون بلغ

* الصحيح : إذا.
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٧٥٠  وقالت الصحف الواردت*
أمس : « تــــــأكــــــد اآلن أن أهــــــالى
ســــاســــون فى فــــرارهـم إلى جــــبل
الــدوڤ حـــاربـــوا مــدة ١٩ يـــومــاً
يُــحــاولــون دفع الــعــدو الــذى كـان
يـطاردهم  ثم سلَّـموا لهم فى ٢٧
آب **; إذ غـــــــــــرَّهـم إعـالن زكـى
بــــاشــــا الـــذى وعــــدهم بــــالـــعــــفـــو
واألمــان فــلــمـــا ألــقــوا سالحــهم
فتـكوا بـهم  ومنعـوا عنـهم القوت
٣ أيـــــام وعـــــذَّبـــــوا ٦٠ شــــــابـــــاً ثم

ذبحوهم وطرحوا جثثهم فى بئر 
وقــتـلـوا الــكـاهن دونــايـد من شـنك

* الصحيح : الواردة .
** أغسطس.

*** الصحيح : ينشد.

**** ديسمبر.

وحاكم مونـسيسيان  وطمسوا عيـنىّ األب أوهانس وألزموه أن يرقص بعد هذا العذاب
زمور الذى أولهُ « سبحى يا نفسى الرب » ثم هجموا عليه فرقص مضطراً وهو ينشر*** ا

فقطَّعوه بالسيوف .
قـالت تركـيـا إن الوسـام الذى نـاله زكى بـاشا أُهـدى إليه فى يـونـيو قـبل فظـائع أرمـينـيا 
وقـرأنا فى جـرائد األسـتانـة بتـاريخ ٥ كانون األول **** من العـام الفـائت ما يـأتى بحروفه
حتت عنـوان توجيـهات « أنعمت احلـضرة الشَّـاهانية بـوسام الصنـاعة والزراعـة على حضرة
دولتـلـو زكى باشـا مشـير اجلـيش الـرابع وأوفدت إلـيه الوسـام مع الـبريـد األخيـر » وللـقار

بعد هذا أن يحكم .
كـتــبت مـادام نـوڤــيـكـوڤ إلى الــدايـلى كـرافــيك مـشـددة الــنـكـيــر عـلى حـكــومـة الـلـورد
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بـاليـطـقان *بـاليـد الـثـانيـة  ثم قـطَّعـوا الـرجـال والنـسـاء وطـرحوا بـعض حلـمـهم إلى الكالب
قائل « سُحقاً لبقايا هذه األمة اخلبيثة » .

بـيـكـونـسـڤـيـلد  وتـعـهُّـدهـا بـحـمـاية
أرمـيــنـيـا مـن روسـيـا فــكـتب إلــيـهـا
ـستر غالدسـتون من هاواردين فى ا
٦ اجلــارى مــا يــأتى : « أعــوذ بــالـلَّه
من أن يُـــظن بى أنـــنى أُريـــد الــدفــاع
عن ذلك الــوفــاق  ولــكن أرجـوك
أن ال تـزيـدى اخلـرق اتــسـاعـاً  فـإن
الـتعـهُّـد بحـمـايـة أرميـنـيـا لم يُعط إال
بـشـرط اإلصالح  وقـد أُهـمل هـذا
الـشـرط بـإجـرار وخـيـانـة  وعـنـدى
أن ذلك الـتـعـهُّد قـد تالشى من زمن
طـــــويـل . أرجـــــو أن تـــــســـــود روح
إســكـــنــدر الــثــالث عــلى مــشــورات
روسـيـا مـدة طـويلـة » انـتـهى. فـكان
غالدستون بصـفة غير رسـمية يقول
إن إنكلـترا لم تـعد مـسؤولـة بحـماية

تركيا من روسيا .
أفــادت جــرائــد أمس أن األتـراك
أمـــــســـــكـــــوا غــــلـــــمـــــان األرمن من
نـواصيـهم بالـيد الـواحدة وذبـحوهم

* اليطقان = اخلنجر .
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ــسـيـو كــسـيـمــيـنـيس تــقـدم لـنــا الـقـول أمس  أن ا
الـســائح األســبــانى الـذى أقــام فى أرمــيــنـيــا من شــهـر
مارس إلى شـهر نوفمبر من الـعام الفائت  قابل أحد
عمـال شـركة روتـر الـتلـغـرافيـة  وصرَّح لـه بأنه شـهد
االضـطرابـات فى أرمـيـنيـا وأن حـقـيقـتـها عـلى غـيـر ما
روته اجلـــرائــد اإلنــكـــلــيــزيـــة  ونــحن مــوردون اآلن
حــكـايـة هـذا الـسـائح فــهـو يـقـول : إنه كـان فى واليـة
بـتلـيس وقت حدوث الـقالقل  ويُـكذب تـكذيـباً بـاتاً
ما عزى من ارتكاب الفظائع إلى اجلنود العثماني .
أمـا حـقـيـقــة األمـر عـلى مـا شــهـد به هـذا الـرجل 
فـهى أن اخلالف ب األرمن واألكـراد لم يـتعـد حدود
ــا يــحـدث مــنه الــنــزاع الــعــادى  ولـكــنه كــان أشــد 
عـادة; إذ أن احلـزب الــثـورى األرمـنى حــاول اغـتـنـام
فــرصــة هــذا الـنــزاع لــبــلـوغ غــايــته  فــتــداخل اجلــنـد

النظامى إلعادة األمن والسكينة.
ثم قال : إن مقاطعـة ساسون التى جرت فيها هذه
األمــــور من شــــر بالد أرمــــيــــنــــيـــا واألرمـن واألكـــراد
مــخـتـلـطــون فـيـهـا اخــتالطـاً عـظـيــمـاً . أمـا أرمن هـذه
قـاطعة فمن أجـهل أبناء أرميـنيا وأكثرهـم تقهقراً فى ا
كل أمـر  وهم فى ذلـك يخـتـلـفـون عن أرمن بـتـليس

وڤان  وليسوا أهالً ألدنى حركة سياسية .

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ  d¹UM¹ ±π X³ « ¨ µ±≤¥ œbŽ
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أمـا االضــطـرابـات فــقـد حـدثـت فى أواسط شـهـر
أغسـطس  وذلك أن سكـان ثالث قُرى من األرمن
ـهـاجمـة لصـوص األكراد انـضم بعـضـهم إلى بعض 

واســتـــخالص أغـــنــامـــهم الـــتى ســـرقــهـــا األكــراد 
فـهاجـموهم واسـتعـادوا مـواشيـهم  بعـد أن قُتل من
الـفريـقـ ٢٣ شخـصـاً  ولم تمض أيـام قـليـلـة حتى
أعـاد األكراد الـكـرَّة لألخذ بـثـأرهم فـقُتل من األرمن
٥٠ رجالً  ومن ذلـك احلـــ تـــعــــدَّد اخلـــصـــام بـــ

الـــقُــرى وأشــاع احملــركــون الــســيــاســيــون أن األكــراد
ـذبـحـة هائـلـة فى أرميـنـيـا  يقـتـلون فـيـها يسـتـعدون 

رجــال األرمن ويـــذبــحــون نـــســاءهم وأطـــفــالــهم 
ويـنتـهكـون أعـراضهم  ويـسلـبون أمـوالهم  فـأخذ
األرمن يــتـجــمَّــعـون فى وادى تــالــورى بـالــقـرب من
سـاسـون  حتى اجـتـمع فـيـها مـنـهم خـلق عـظيم من

كل القُرى اجملاورة .
وبــلغ األمــر إلى والى بــتــلـيس  فــاضــطـرب لهُ
دد وأرسل إلى األستـانة العـلية رسالـة برقيـة يطلب ا
الالزم  فـصــدر األمـر إلى زكى بـاشـا والى أرزجنـان

بـتسـييـر اجليوش الـنظـاميـة إلعادة األمن والـسكـينة 
فــسـار مــنـهـم ١٢٠٠ رجل لـرد األرمـن الـذين كــانـوا
عــلى أهـبــة الـهـجــوم عـلى األكــراد  وكـان عـددهم
٣٠٠٠  فلـما لقيَّهم اجلنود أصـدر القائد إليهم أمره
بالتـفرُّق  فلـم يُطيـعوا إال بعـد أن تبـادلوا مع اجليش
بــعض طـلــقـات نـاريـة  ولــكـنـهـم عـادوا فـتــجـمَّـعـوا



≤∞≥

وهاجموا اجلند فصادموهم  وقُتل من الفريق فى
ــرتــ نــحــو ٣٠٠ رجل  وكــان ذلك فى ٢٧ كـال ا
ــسـيـو كـســيـمـيــنـيس أنه األمـر أغـســطس  ويُـؤكـد ا

اخلطير الوحيد الذى حدث فى تلك البالد .
وقد أُخذ بـعض األرمن أسرى  ثـم أُطلق سراح
أكـــثــــرهم  ويـــقــــول صـــاحب هــــذه الـــروايـــة : إن

األســــرى أخـــبـــروا بـــأن رجالً اســــمه بـــوهـــازيـــان 
ويُـعرف أيـضاً بـاسم موراه  وكـانت لهُ اليـد الطولى
فى مسـألة كوم قبو الـتى حدثت فى العام الفائت فى
األسـتـانـة الـعـلـيـة  هـو الـذى هـاجـهم وحـثَّـهم عـلى
الـثورة بتـأكيده لهم أن إنـكلتـرا تُعد اجلـيوش للزحف
إلى مــسـاعـدتـهم ونـصـرتــهم  وإن اجلـنـود يـصـلـون
إلـيــهم فى مـنــاطـيــد (بـالـونــات) حـمــراء هى آخـر مـا

اخترعه فن احلرب والقتال .
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* الصحـيح الواليات الست األرمنـية وهى : ڤان  بتليس  أرضـروم  سيواس  خربوط  جزء من
ديار بكر.

UMO

© q{UH « UM³ðUJ  d¹UM¹ ±≥ v  ®

WOM —_« WK¾ *«

أنقلُ إليكم ما كتبته جريدة «الفرمدن بالط»
سئلة األرمنية مُعرَّباً . قالت : بشأن ا

« بناءً عـلى األخبار الـواردة إلينـا مباشرة من
عظَّم دار السعادة  أُشـيع أن جاللة السلـطان ا
يل إلدخـال نـظام إدارى فى اجلـهـات األرمنـية
يُــشـبـه الـنــظــام احلــالى إلقـلــيم لــبــنــان  وعـلى
ذلك سـيجرى ضم الواليـات األربع األرمنية*
إلى بـعـضـهـا ويـجــعـلـهـا واليـة واحـدة  يـتـولَّى
إدارتــهـا حـاكم مـلـكى ال تـزيــد مـدة تـعـيـيـنه عن
ست سنوات متعاقبة . ويتخذ الوالة كلهم من
األرمن مـا عــدا الـوالى األول  فـإنه يـكـون من
األتـراك . وكــذلك  ســيـنــحـصــر الـقــضـاء فى
العـناصر الوطنية حـيث يكون القُضاة كلهم من
ــعــرفــة األهــالـى مــا عـدا األرمـن بــاالنــتــخـاب 
وظف وظـيفـة الرئـاسـة  فإنـها سـتُحـفظ دائمـاً 

تركى .
وكـذلك تـؤلَّف فــرق الـچـانـدرمـة من أهـالى
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اجلــهـــات حتت قــيــادة الـــفــريق الـــتــركى  وقــد
اسـتصـوبت اجلرائـد الروسـية مـشروع اإلصالح
اإلدارى عــلى هـــذا الــنــمط قــائــلــة إنه إذا أنــفــذ
وافقة أمانى أهالى شروع  هكـذا وافق كل ا ا
ـذكـورة  وأكـسب الـعــثـمـانـيـة رضـا اجلــهـات ا
ــســئــلــة األرمــنـيــة حالً الــدول حـيـث سـتُــحل ا

يُناسب دواعى السالم العام » .
وقـد قـرأتُ باألمـس فى عمـوم جـرائـد ڤـيـيـنا
تكـذيبـاً رسميـاً لهذا اخلـبر عن شـركة «ڤسـتنتـينو
بـل » الـتــلــغــرافـيــة مع تــكــذيب كل مــا أشــاعـته
اجلــرائـد اإلنـكــلـيــزيـة من قــبـيل ذلك  وســمَّـته
ـزمع إدخــالـهـا بــالـتـعــديالت أو اإلصالحــات ا
على إثر انفضـاض قومسيون التحقيق . ويعلم
الـقـار من كـثـرة إعالنـات اجلرائـد اإلنـكـلـيـزية
ـسـئـلـة مــا يـقـصـد كُـتـابـهـا وشـيـاً نـحـو فى هـذه ا

الدولة العلية  حفظها اللَّه تعالى .
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أرمـيـنيـا ـ ورد إلى الـتـمس من األسـتـانـة  أن ال صـحة
ـا أشـاعـته بــعض اجلـرائـد األجــنـبـيــة عن أن فـرنـسـا الـبـتــة 
وروســيـا وإنــكــلــتـرا ســألن الــبــاب الـعــالى إيــقــاف حـاكم
بتـليس. وعلى هذا تُقاس أقوال بعض اجلـرائد ومبالغاتها
في التكلُّم عن احلادثة األرمنية دون ترو وال انتظار  إلى

أن تبدو الرغوة عن الصريح .
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من كــان مـشــوَّه الـوجه اســتـاء
ـرائى  وذنبها الوحيد من كثرة ا
ـوجود أنهـا تُمـثل لـعيـنيه الـعيب ا
فـيه ال تـخــتـرع وال تـخـتــلق شـيـئـاً
جــديــداً  فــإن اســتــشــاط غــيــظـاً
وحــطَّـمـهــا  هل يـطــمس عـيـون
الـنـاس حـتى تُـغـمى عن مـشـاهدة
وجـهه الــقــبـيـح ? وهـذه اجلــريـدة
مـرآة الدولـة واألمـة فـكـلـما ازداد

صـفـاء مـائــهـا وجالء زجـاجـهـا 
ازدادت احلــقـيـقــة وضـوحــاً عـلى
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إياالت
أدرينه ( تراس وقرمان )
والية الطونة ( بلغاريا )

بريسرين ( ألـبانيا وقـسم من ماسيا )
الروملى ( ألبانيا الوسطى ومكدونيا
الشماليـة ) أشقودرا ( ألبانيا الشمال

الغربى )

مساحة أميال إنكليزية
٩٥٢٢
٣٨٧٦٥

١٨٨٥٤

عدد سكان
٠١٨٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠

٠١٢٠٠٠٠٠

صـــفـــحــاتـــهـــا  ال ذنب لـــهــا فى
ا الـدولة السبب  فإن ذلك وإ
أزلـنــا عـيـوبـنـا زالت مــنـهـا وتـبـقى
بـبـقـائـهـا ونـحن نـأخـذ الـيـوم مـرآة

ــاضى  الــدولـــة الـــتــركـــيــة فـى ا
لنـرى ما يـتجلَّى لـنا فـيها من ذلك
اجملـد وتلك العظـمة ثم نأخذ مرآة
الـيـوم لـنـرى مـا يـظهـر مـن حـالـتـنا
احلـــاضـــرة  ألن مـــرآة الـــيـــوم ال
تــخــتــلف عن مــرآة أمس فى شئ
من صـفـاء مـائــهـا  فـمـا جنـده من
ــا هــو مــا االخــتالف والــنــقص إ
طـــرأ عـــلى جـــســـمـــنــا الـــدولى .

ونـحن نُـورد بـيان مـا كـانت عـليه الـدولـة الـعلـيـة  وما صـارت إلـيه فـكل واحـد منـهم عـنده
عاهدات الكتب واخلارطات وا

ملكة التركية اإلسالمية سنة ١٨٤٤ فى أوربا. وهذا بيان ا
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يوسنا ( بوسنه وكرواسيا )
يانـيا ( ألـبانـيا أو األبـيروس ) تـرهاال
(مـــرتــســالــيـــا اجلــنــوبـــيــة ) سالنــيك
(مكدونية اجلنوبية وتساليا الشمالية

حصن بلغراد

٢٦٨٣١

٢٨٤٦٠

٠١١٠٠٠٠

٠٢٧٠٠٠٠٠
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أكريت ( كناديا )
فى آسيا

جزائر األرخبيل وغالببولى
قسطمونى وخودافانديكيار (بيثينيا)
أيدين (ليديا) قرمان أدنا (سيليسينا)
أنقودرا سيواس (قبدوقيا) طرابزون
أرزروم وكــــردســــتــــان وشــــهــــرزور

(كردستان)
حــلب ( شــمــالى ســوريــا ) ســوريل

لبنان
شرَّفة بغداد ( بابل ) مكة ا

احلجاز واليمن
اجملموع

رومانيا البغدان ( مولدافيا
الفالخ )
السرب

اجلبل األسود

مصر
نوبيا ودنقلة
سنار ومرو

٠٣٢٣٧

١١٨٧١

٢٠٧٣٦٨

١٢٠٤٠٠

١٤٥٣٦٩
١٩٢٧٦٨

٨٠٣٤٤٥

١٨٣٤٦
٢٨١٤٧
٢١١٦٠
١٧٠١

١١٧٧١٠٩
٢٥٣٧٠٨
١٤٣٨٨٨

٠٠٧٠٠٠٠

١٠٧٠٠٠٠٠

٠١٧٠٠٠٠٠

٢٧٥٠٠٠٠
٠٠٩٠٠٠٠٠

٢٦٥٥٠٠٠٠

٠١٤٦٣٩٢٧
٠٢٤٠٠٩٢١
٠١١٢٠٠٠٠
٠٠١٩٦٢٣٨

٠٥١٢٥٠٠٠

UÐË—Ë√ v  …“U²2  U¹ôË
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سنار ومرو
طرابلس الغرب

برقا
فزان
تونس
اجملموع

فى أوربا
تازة واليات 

مجموع ما فى أوربا
فى آسيا

واليات مستقلة فى أفريقيا
اجملموع الكبير

أمـا الـيـوم فإن أمـالك تـركـيـا اخلـاصة
وجب تعديل انسكوبيذيا كما ياتى 

طبوعة ١٨٨٩ شامبر األخيرة ا
فى أوروبا
فى آسيا

فى أفريقيا ( طرابلس فقط )

١٤٣٨٨٨
١٢٩٠٢
٠٧٣٤٢٥
٠٩٨٣٩٤
٠٧٨٥٠٤
١٠٢٠١٨٠

١٣٤٨٦٥
٠٦٩٣٥٠
٢٠٤٢١٥
٦٦٨٥٨٠
٩٥٠٩٣٠
١٨٢٣٧٢٥

٦٦٥٠٠
٦١٠٠٠٠
٣٩٩٠٠٠

٠١٥٠٠٠٠٠

٠٠٨٠٠٠٠
١٢٦٠٦٠٨٦

١٠٤٠٠٠٠٠
٠٥١٨١٠٨٦
١٥٥٨١٠٨٦
١٦١٥٠٠٠
٠٧٤٣٥٠٠٠
٣٩١٥٦٠٨٦

٠٤٦٦٨٠٠٠
١٦٣٣٣٠٠٠
٠١٠١٠٠٠٠
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فــــبــــعـــد أن كــــانـت مـــســــاحـــة
أمالكــهــا فى أوروبـا ســنـة ١٨٤٤
تـبــلغ ١٣٤٨٦٥ مــيالً إنــكــلــيــزيـاً
ورعــــــــــايـــــــــــاهــــــــــا فـى أوروبــــــــــا
١٠٤٠٠٠٠٠  صـــــــــــــــــــــــــــــارت
مـســاحــتــهــا الــيـوم ٦٥٠٠٠ مــيل

ورعـــايــاهـــا ٤٥٠٠٠٠٠ فـــقط 
وبــــعـــد أن كــــانت فى إفــــريـــقــــيـــا
٩٥٠٩٣٠ مـــــيـالً وســـــكـــــانـــــهـــــا
٧٤٢٥٠٠٠  صارت مـسـاحتـها
٤٠٠٠٠٠ مـــــيـل وســـــكــــــانـــــهـــــا
٧٤٢٥٠٠٠ . وهــــكــــذا   فــــإن
احلــكـومــة الــتـركــيــة أنـقــصت من
ـــمـــلــكـــة اإلسالمـــيــة بـــلــغـــاريــا ا
والـرومــلى الـشـرقـيـة ومــسـاحـتـهـا
٥٨٧٣٩ وسـكــانــهـا ٤٣٢٠١١٠

والـفـالخ والـبــغـدان والــصـرب 
واجلــــبـل األســــود ورومــــانــــيــــا 
وخـــــســـــرت اســـــتـــــقالل كـــــريت
الـــــكــــامـل  فــــأصـــــبـــــحت حتت
تـــعــهــدات تُــطـــالــبــهـــا بــهــا أوربــا
ــوجـب مـــادة ١٥ من مـــعـــاهــدة
وجب سان إستيفانو وبرل  و
ـعـاهـدة تـسـلَّـمت الـروسـيـا تـلك ا
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أردهـــــــان وقـــــــارص وبـــــــاطــــــوم
وبــايـزيــد ثـم أرجـعـت األخــيـرة
للـدولة  وأخذت الـروسيـا أيضاً
لواء طـولچى  أى قضـاء كيلـيكا
وســنه ومــحــمــوديه وأيــســاقــحى
وطـوجلى وبــابـا طـاغى وخـرسـوه
وكوستنجة ومجيدية وجزائر نهر
الــطـونـة  اشـتـرتـهــا كـلـهـا مـقـابل
١١١٠٠٠٠٠٠٠ روبـــــــــل مـــــــــن
أصـل الــــغــــرامـــة  ثـم خــــســـرت
قـــبــرص والــبـــوســنــة والـــهــرسك
وقـسـمـاً من أرمــيـنـيـا  وسـيـصـيـر

الــــبـــــاقى حتـت رعــــايـــــة أوربــــا 
وخسـرت جـبل لـبنـان الـذى صار

متازة وتونس واجلـزائر  وأعطت إلى حكومة إيران مـدينة قطور وأراضيها من الواليات ا
 وخـسرت مصـر وجميع نـفوذها فى أفريـقيا والـسوادن التى كـانت فيهـا صاحبـة السيادة 
ويـحمل مـساحة تـركيـا ١٧١٠٠٠ ميل وسكـانهـا ٣٢٥٠٠٠٠٠  لكن من هذه جـميـعها ال
يحـكم األتراك حـكمـاً فعـلـياً إال عـلى ١١٤٥٥٠٠ ميل و ٢٢٠١١٠٠٠ من الـسكـان  وما
بقى فهم يـحكمـونه باالسم والتسـامح  هذا ما فـعلته احلكـومة التى يـدعى بعض أصحاب
اجلـرائـد أن عــلى كل مـســلم الـتــعـلُّق بــهـا والــشـكـر لــهـا  أكــان ذلك ألنـهــا أنـقــصت نـفـوذ
ـمـلـكة اإلسالم وأزالت سـلـطة اإلسـالم  وقلَّـصت ظل الـدولـة اإلسالمـيـة  وقسَّـمت ا

اإلسالمية إلى قطع تتناولها أوربا كما يتناول اجلائع فُتات اخلبز ? .
واألنكى  أنـها مع كل ذلك صيرت الـدولة اإلسالمية فى حـالة ماليـة  تْوجب احتراق
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الــقــلــوب وجــفــاف الــدمع بــكــاءً
عـلى دولـة  كـانت تـهب الـرعـية

بــــاأللـــــوف من غـــــيــــر عـــــجــــز 
فصـارت ال تقـدر أن تفى ديـنها 

الى فهى مـرتبطة أن وال أن تقوم بـإصالح داخليـتها . وإلـيك بيان جزء من ارتـباك الدولـة ا
تدفع لروسـيا غرامـة قدرها األصلى ٣٢١٠٠٠٠٠ لـيرا إنكـليزية  وتـعهدت أن تـدفعها فى
أقساط سـنوية عن كل سنة ٣١٨١٨٠ ليرا  والذى دفـعته حتى ١٣ أكتوبر سنة ١٨٨٩ بلغ
١٥٢٣٧٠٠ ليـرا أن تـدفع ٢٤٨٧٢٤٠  ليـرا وعـليـهـا أيضـاً مبـلغ ٣١٨٢١٨٠ لـيرا  وهى
غـرامة للـرعيـة الروسيـة تعـهدت أن تدفـعها أقـساطـاً سنويـة كل سنـة ٥٠٠٠٠ ليرا  فـبلغ ما
دفـعته حـتى ١٣ أكـتوبـر سنـة ١٨٨٩ ٩٠٢١٠ ليـرا  فمـجمـوع مـا دفعـته حتى ذلك الـتاريخ

١٦١٤٦١٠ ليرا والباقى عليها ٣٠٨٠٣٥٧٠ ليرا .
وجب وكانت الـسرب والبـلغار واجلـبل األسود قد تـعهدت بـدفع شئ من هذه الغـرامة 
ركـز احلرج معـاهدة بـرلـ  لكـنهـا لم تفـعل ولم تـستـطع تـركيـا أن تُجـبرهـا ومع كل هـذا ا
أمـورين فى الواليات يـجدون فى حتصـيل األموال ويـأكلونـها بدالً من دفـعها النزال نـرى ا
إلى مـرجـعـهـا  يـفـعـلـون ذلك عن حـكـمـة  ألنـهم يـعـلـمـون أنـهم إذا أرسـلـوها إلـى هـناك
يأكـلها غـيرهم  فرأوا  أنـهم أحق بالـطبع من سواهم اتـباعاً لـلحـكمة الـقائلـة «ال تكم ثوراً
ثل هذا يجب الـشكر والتـعلق والثناء وسـد األفواه عن النطق بـاحلق ? إنا للَّه وإنا دارسـاً » أ

إليه راجعون .
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ــهم الـذى ــوضـوع ا هـذا هــو ا
عـزمـنــا أن نـخـوض عُـبــابه ونـنـشـر
آراءنـا فـيه بـ النـاس  العـتـقـادنا
أن الــدولــة ال تـــقــوم إال به  وقــد
كتب حـضرة وطـنينـا خلـيل أفندى
غـا الـكــاتب الـشـهــيـر الـذى كـان
رحوم مبعوثـاً لسوريا فى اجمللس ا
رسالة غراء فـى العدد الثامن عشر
من كـشف النـقاب  نُـورد منـها ما
يـأتى : قـال بـعـد الـثـنـاء علـى خطه
كـــشف الــنـــقــاب  « نــعـم أتــمــنى
إحياء القانون األساسى  ألن فيه
حـياة األمـة الـعـثـمـانـيـة كـمـا أتـمنى
جناح وتقـدُّم األمة العربية  ولكن
ــالك ــؤمـــنــ ا حتـت لــواء أمــيـــر ا
حـــاالً عــــلـى زمــــام الــــســــلــــطــــنـــة
العثمـانية وذلك لسبب وهما أن
الــعـــرب أوالً : ال يـــأمــنـــون عــلى
راحتـهم ومستـقبـلهم إال إذا كانت

األستـانة الـعليـة فى قبـضة يدهم 
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ـا كان الـتُـرك مـتـولـ اآلن على و
تـلك الـنـقـطـة الـوحـيـدة الـبـديـعة 
أصـــــــبـح مـن صـــــــالح الـــــــعـــــــرب
االنــضــمــام إلى الــتُــرك خـوفــاً من
اسـتـيالء األجـانب عـلى األسـتـانـة
ـيلون العـليـة  ثانيـاً : إن العرب 

لألتـــــراك وال يــــــكـــــرهـــــونـــــهم 
كـالــيــونــان واألرمن والــبــلــغـار .

ومع ذلك  نـرى األتراك ال يُعامـلونهم لـسوء احلظ إال بالـقسوة واجلفـاء وعدم اإلنصاف 
ا بـذل العرب دماءهم فى اجلهاد والدفاع عن حقوق الـدولة العثمانية  وكم عانوا من وطا
ـال فى هـذا السـبـيل  وأى مـكـافـأةِ حصـلـوا عـلـيـها ? وأى نـعـمِـة نـالوا ـشـاق وبـذلـوا من ا ا
همـة فى اإلدارات ملكـية كانت أو عـسكرية قـضائيـة أو إجرائية  هى منـها?  فالـوظائف ا

لل  كلها بيد األتراك وبالكاد يـحصل العرب على الفضالت ال بل يفـضلون عليهم بقية ا
ة التى ارتكبـناها والذنب الذى ال يُغفر هـو أننا التمسنا  والنزال كاألرمن وسواهم واجلر
نـلـتــمس من مـراحم وعـدالــة حـضـرة مــلـكـنـا الــسـلـطـان األعــظم إحـيـاء الــقـانـون األسـاسى
ـبعوثـ كل سنـة للنـظر بأحـوال الدولـة اخملتلـة والدفاع ـوجبهِ وتـشكيل مـجلس ا واإلجراء 
لَّـة التى أضـاعـها ظـلم واستـبداد الـبـاشوات واألغـوات والبـكوات وغـيرهم . عن حقـوق ا
وهـذه هى الـواسطـة الـوحيـدة إلنـقاذ األمـة من جـورهم وإصالح أحـوالهـا وإحـياء الـسـلطـنة
الـعثـمانيـة ملـجأنا الـوحيـد فى احلاضر واالسـتقـبال . وأحب إلـينا ظـلم البـاشوات وجورهم
من اسـتـيالء األجــانب عـلى بالدنــا  فال نـطـلـب انـفـصـال الــعـرب عن األتـراك  ألن ذلك
ـلــتـ بل يـؤول إلى اخلــراب والـدثــار  بل نــطـلب ونــتـمــنى من صــمـيم الــفـؤاد انــضـمــام ا
ساواة بينهما فى إدغامهـما الواحدة باألخرى بحيث تكونان أمـة واحدة ولكن على شرط ا
ـعـتـدلـة احلـقـوق والـواجـبـات وال يـتم هـذا إال بـاجـراء الـقـانـون األسـاسى وبـإعـطـاء احلـريـة ا
باد الصحيحة  ولكن هيهات  كيف الوصول إلى هذا وحضرة بنيَّة على احلكمة وا وا
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مــوالنـا اخلــلـيـفــة األعـظـم مُـحـاط
بـــقــوم ديــدن أكــثــرهم الــنــفــاق 
يُـخـفــون عن أنـظـاره الـعــالـيـة نـور
احلـقيقة الـساطع فى اآلفاق دأبهم
ـــكــر والــتــمـــلــيق بل الـــتــفــخــيم ا
والـتعظـيم  بل التـكبـير والتـهليل
والـركوع والـسـجـود أمـام كل من
تـقلد مـنصـباً أو تولَّى وظـيفة كـائناً
من كان وفـاعالً ما فـعل . أصلح
الـــلَّه األحــوال . ونــســـأله تــعــالى
الـــــهـــــدايــــــة إلى سُـــــبـل الـــــرشـــــد
والــشــورى وبه الـــتــوفــيق وعــلــيه

االتكال .
خليل غا   
مبعوث سوريا
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نـشــرت الــصـحف األخــيـرة أن
العساكـر التركيه فى أرمـينيا أسروا
رجــال احــدى الــقُــرى  ولم يــبق
فـيـهـا إال الـنـسـاء  فـحـاصـرن مـدة
ـــــا وجــــدن أن ٢٤ ســـــاعـــــة  ثم 
اجلـنـود سـوف يـسـتـولوا * علـيـهن
بالـقوة الـغالبـة  تسـنمت إحداهن
صخراً وخاطـبت رفيقاتـها قائلة :
«نحن ب شرين الوقوع أحياء ب

أيـدى األتـراك يــهـتـكـون أعـراضـنـا
ويــســتـبــيـحــون دمـائــنـا **  أو أن
تفـعلـن فعـلى  فتـطـرحن ذواتكن

إلى أسـفل هـذا الوادى  ثـم طرحت نـفـسـهـا وتلـتـهـا سائـر الـنـسـاء . وفى تلـغـراف من ڤـيـنا
ا فيه أفادت أخبار األسـتانه بتـاريخ ١٤ اجلارى  أن تقـرير زكى باشا عن مـذبحة سـاسون 
رسالة تُفيد أن عدد القتلى بلغ ١٧٢٠ شخصاً  قد نُقل حديثاً من ب أوراق وزارة احلربية

بإرادة سنية .

* الصحيح : يستولون .
** الصحيح : دماءنا.
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لـقـد كـان من أنـبـاء الــسـائح األسـبـانى الـذى
وفــــد مـن بالد األرمـن عــــلى أوروبـــــا فى هــــذه
بالـغ فى ذكر حوادثها األيام مُـكذباً روايات ا
أن جرائد اإلنـكلـيز عدَّلت لـهجـتها ضـد الدولة
الـعلـية  وبـأن من وجـهة تـعديـلهـا ومن حكـاية
ـهمة كلها ألنباء ذلك السائح اجلرائد األوربية ا
أن احلـقيـقـة كادت تـظـهـر من خلـف السـتـر التى

آرب وضعها عليها ذوو الغايات وا
وجـــاء فى األخــبـــار األخــيــرة أن احلـــكــومــة
الـعثـمـانيـة قـبضت عـلى إنـكلـيـزى كان يُـحرض
األرمــن عــــــــــــــــــــــــــــلـــى الــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـلى اشـتـراك جـمـاعة
من اإلنــكــلــيــز فى لــنــدرة مع جــمــعــيــة األرمن

الثوروية فيها فى العمل .
وقالـت جريـدة الدالـيـنيـوز إن سـفيـر إنـكلـترا
فى األســتـانــة الـعــلـيــة طـلب من الــبـاب الــعـالى
تــقـد الــتـرضـيــة الالزمـة بــسـبب الـقــبض عـلى
ذلك الــشــخص الــذى تــعــده مــبــعــوثــاً ديــنــيــاً

واحلكـومـة تقـول إنه مبـعـوث سيـاسى ثوروى.
فليتأمل القراء .
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أرمـينـيـا ـ ورد إلى باريـز من شـركـة روتر : إن جلـنة
التحـقيق ال تزال . مـواصلة سـيرها وعـملهـا بكل جد
ونشـاط بالـرغم عن قـسوة الـشتـاء وكـثرة الـثلـوج التى
تكـسو واليـة األناضـول  وقد سـافرت إلى موش فى
١٢ اجلارى بـعد أن استراحت خمسة أيـام كاملة لتبلغ

إليها فى ١٧ أو ١٨ اجلارى .
ـســافــة من أرضــروم إلى مـوش هى ويُـقــال : إن ا
١٠٥ أمـيال فـقط . ولـكن البالد هـنالـك جبـليـة كثـيرة
العقبات  وفى زمن الشـتاء يتعذَّر سلوكها جداً . أما
ســـاســون فــتــبــعــد عن مـــوش ١١ مــيالً  وفى هــذين

البلدين يبدأ أعضاء اللجنة بالتحقيق والتنقيب .
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تـبـيَّن من األخـبار األخـيـرة الـواردة عن طـريق األسـتـانة
ــســألــة أن جاللـــة الــســلــطــان األعــظم قـــد أمــر بــفــحص ا
األرمـيـنــيـة عـلى وجه جـلى خــالٍ من كل إيـهـام بـحـيث إذا
حتـقَّق ما تزعـمه اجلرائد اإلنـكليـزية من سوء تـصرُّف بعض
ـقتـضى القـوان ـأمورين فـى أرميـنيـا تصـير مـحاكـمـتهم  ا

ــبـنـيـة عــلى الـعـدالــة وال غـرو  فـإن جاللـة والـنــظـامـات ا
ن أشهـر سالط ومـلوك السـلطـان األعـظم ــ أيده الـلَّه ــ 
هـذا الـعــصـر عـدالً وأضــنـهم عــلى راحـة الـرَّعــيـة وسالمـة
مـلـكـة  وهو أعـز الـلَّه سـريـر ملـكه  سـاهـر عـلى راحة ا
العبـاد سهر األم عـلى ولدهـا  فال يُسمح لـفرقة أن تـسطو
على أخـتـهـا والكل لـدى الـدولـة العـلـيـة متـمـتـع بـالـراحة
حـايزين تـمـام احلريـة  ومـا جاء فى بـعض اجلـرائد اخلـائـنة
قلـقة ال يحفل به ألنهُ مُقرَّر لدى كل عثمانى من األخبار ا
حــر  أنه مُــخــرج من صــدور أهل الــفــســاد الــذين بــاعــوا
حـريـتـهم إلى األغـراب بـأبـخس األثـمـان . فـتـباً لـهم  بل

ويالً لهم فى يوم سيصرخون فيه  ياليتنا كنا تراباً .
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سيو وعلى ذكر األرمن أذكر لـكم باإليجـاز : إن ا
كسيمينـيس الرحالة الشـهير الذى أقام فى بالد األرمن
مــدة غـيـر وجـيـزة قــد قـابل كـثـيـريـن من كُـتـاب اجلـرائـد
اإلنـكـلـيـزية  وأثـبت لـهم مـا شـهـده عـيـانـاً من احلـركة

األرمــنـيـة والـدسـائـس األجـنـبـيـة فى آســيـا الـصـغـرى 
ـا هـو مـتـعلـق بـاحلوادث ـا أشـاعه أرمن لـنـدن  خالفـاً 
ـنـسـوبة إلـى سـاسـون وسيُـلـقـى حضـرتـه فى اجلـمـعـية ا
اجلــغــرافــيــة فى لــنــدن خُــطــبــة عـن آســيــا الــصــغـرى .
ـا يُـنـفى به ــسـألـة  والـغـالب أنه يُـلم فــيـهـا بـذكـر هـذه ا

اإلشاعات الكاذبة ويُثبت احلقيقة .
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روت جــرائـد األسـتــانـة : إن أهل أدرنــة األرمن رفـعـوا
ـابـ الهـمـايونى * مـخـتـومـة بخـتم مـطـرانـها عـريضـة إلى ا
وكهـنتـهـا وثمـانيـة وعشـرين رجالً من أعـيانـهـا وقالـوا فيـها
ـا قرأوا فـى اجلرائـد أن بعض «إنهـم أسفـوا شديـد األسف 
ا تـقتضـيه مصالح األمة فى األرمن سـلكوا مسـلكاً مـغايراً 
بـعض واليـات السـلطـنـة . فإن الـرعـايا األمـناء من األرمن
قــد بــقـوا عــلى ديــنــهم ولـغــتــهم وجــامـعــتــهم األمـيــة مــنـذ
خـمـسـمـائـة سـنـة  وعـاشـوا بـالـرغـد والـنـعـيم فى ظل آبـاء
ــقـدَّس اجلـاللـة الــسـلــطــانـيــة . ولــذلك  فـمن الــواجب ا

عـلـيـهم أن يُقـابـلـوا تلك الـنـعـمة بـالـشـكر لـلـدولـة العـلـية 
ويــكـتــسـبــوا ثـقــتـهــا ومـحـبــتـهــا  وخـصــوصـاً ألن األرمن
حـصلـوا على جـانب عظـيم من النـعم السـلطـانيـة فى ملك
جاللة موالنـا السلـطان الـذى أفرغ جهـده فى ترقيـة رعاياه
جـميـعـهم  وحتـسـ حالـهم من أول يـوم جـلس فـيه على
سريـر السـلطـنة إلى هـذا اليوم . غـير أن مـا يفـعله أفراد من
األرمـن ال يُـضــعف عـواطف الــعـبــوديـة والــوالء فى صـدر
األمة األرمنية كلـها . ثم استرحموا احلـضرة الشَّاهانية فى
اخلــتـــام حـــتى ال تــتـــخـــلَّى عن رعـــايــاهـــا األرمن األمـــنــاء

اخمللص .
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نشرت جريدة الـنيويورك هرالد رسالة وردت إليها من
مُكاتبها فى األستانة العلية وهذا مُعرَّبها :

صادر الوثيـقة أن رجال الثورة لقد علمتُ من بـعض ا
ـقــيـمــ فى اخلـارج  وعـلـى اخلـصـوص فى األرمـنــيـ ا
أمـــيـــريــكـــا  قــد عـــزمــوا عـــلى إثـــارة الــقـالقل وإحــداث
االضطـرابات فى جمـيع أنحاء آسـيا الصـغرى  ومرادهم
فى ذلك أن يجـعلوا األميريـكي يهـتمون بهم  فـيحملوا
ـتـحــدة عـلى إجـراء عـمل يـكـون من حـكـومـة الـواليـات ا
ورائه إظهار العداء للحكومة العثمانية . أما السبيل الذى
سـلـكه أولـئك الثـوريـون لـلوصـول إلى هـذه الـغايـة  فـهو
أنــهم أخــذوا جــوازات أمــيــريــكــيــة  وراحــوا يــتـواردون
أفـواجاً إلـى آسيـا الـصـغـرى  ويـنـتـشـرون فـيـهـا لبـث بذار
ـسـتـر تـيـريل سـفـيـر الـواليـات الـفـسـاد والـدسـائس . أمـا ا
تحدة فى األستانـة  فعندما علم بهذا األمر أنذر أولئك ا
ــهـيــجــ بـأنــهم يــفـرون بــأنــفـســهم بــسـفــرهم إلى آســيـا ا
نع ثل تلك الغاية  وهـو يبذل قصارى جهده  الصـغرى 
ـا أجـاب بـعـضهم انتـشـارهم فى األراضى الـعـثـمـانيـة  و
شـار إليه بأن الراية األميريكية عند سـماع نصائح السفير ا
مُلـزمة بـحمـايتهم قـال : إن حكـومة الواليـات ال تسـتطيع
حـمــايـة أُنــاس نـظــيــرهم وهم يُـؤلــفــون جلـانــاً فى صـوفــيـا
ــراكـز اجملــاورة لألمالك وبــخــارست ووارنه  حــتى فى ا

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d¹«d³  ¥  5MŁô« ¨ µ±≥∑ œbŽ



≤≤¥

الـعثمانيـة . أما اللجـنة الثورية اجلـاعلة مركـزها فى أثينا 
فلها عُمال ووكالء فى األستانة وفى آسيا الصغرى .

ـرسـلـة من مُـكـاتب صادق قلـنـا  وفى هـذه الـرسـالـة ا
إلى أشـهـر اجلـرائد األمـيـريـكـيـة وأصدقـهـا مـا يُـثـبت كل ما
كرَّرناه مراراً  وهو أن احلـادثة األرمنية لم يُرفرف غرابها
ولم يبدُ للـعيان شرها وقبـيح منظرها ومـخبرها إال بعد أن
هـيــأت أسـبــابـهــا جلـان ثــوريـة عـظــيـمــة مـتــألـفـة فـى أشـهـر
الــعـواصـم  وعـلـى اخلـصــوص فى لــنــدن عــاصــمـة بالد
اإلنكـليز الذين لم تـترك جرائدهم مـذمة فى الدولة الـعلية

إال أوردتهـا بكالم يدل على سوء غاياتـها وخبث نياتها 
ـكــرسـكـوب الــغـرض حـتى ـسـألــة  وقــد جـسَّـمت هــذه ا
اء بـحراً خضماً  واللَّه تخيَّلنا ذرة الـرمل جبالً ونضحة ا

ا يسرون وكيل .
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أبنَّا فى رسـائلنا اجلـامعة السيـاسية سياسـة الدول فرنسا
ـانـيـا والـروسـيـة  وكــان مـيـعـاد أبـحـاث الـيـوم سـيـاسـة وأ
أوستريـا إال أن ا لفاضل السـياسى البطـرسبرغى بعث إلى
ـا لـهـذه األخـبـار من من األخـبـار مـا فـضـلـت نشـره الـيـوم 
الــعالقــة مع الــشـرق  وألنــهــا أقـوى األدلــة عــلى صـدق
أقـوالـنـا وتـأيـيـد سـيـاسـتـنـا الـتى ال تـخـرج عن إمـكـان احتاد
ـذكورة آنفـاً  ال ألن الروسـية وفـرنسا ال الـدول الثالث ا
تُــحــبــان االتــفــاق مع إنــكــلــتــرا  ولــكن ألن األخــيــرة ال
تُـخلص فى سـياسـتهـا ألن الـدولتـ تُنـاظرانـها فى أفـريقـيا
وآسيا وأوربـا وإنكلـترا ال تُريـد أن تُشاطـراها فائـدة  كما

عرفنا من تقاليدها وتاريخها . قال السياسى :
سألة األرمنية إال لعرقلة خطواتنا «وإنكلترا ما قالت با
فى آسـيا فإنـها تـعرف أن الـروسيا لن تـرضى مطـلقـاً بإمارة
تـفصل أرمـيـنيـا عن تـركـيا  ولـهـا بحـوادث الـبلـقـان إنذار
ـسـألة األرمـنـية مـع تركـيـا على كـافٍ  ولـهـذا فنـحن فى ا
إنـكـلتـرا الـتى رأت من نـتائج اخملـابـرات . إنـنا وإيـاهـا على

طرفىّ نـقيض  وإنـنـا ال ننـسى كوريـا وحـقوقـنا هـنالك 
وقد وضعنا جيـشاً مؤلَّفاً من ٣٠ ألف عـسكرى  تُعضده
ا عمـارتـنا لـلـمدافـعة عـن حقـوقنـا إذا قـضت به سيـاسـتنـا 
أدركـــتـه إنـــكـــلـــتـــرا فــــقـــالت  بـــأنــــهـــا ال تـــأتى أمـــراً إال 

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ  d¹«d³  µ ¡UŁö¦ « ¨ µ±≥∏œbŽ

≤≤µ



≤≤∂

باالتفاق معنا» .
«وقـد ذاقت إنـكـلـتـرا بـعـد افـتـتـاحـاتـنـا اآلسـيـويـة مـرارة
مــعـارضـتـهـا لــنـا فى أوربـا  وسـتـرى أن كــثـرة الـسـفن فى
البحـار ال تمنـعنا من الـوصول إلى الهـند واليـابان والص

صـر ال يُـقـرب تـلك األبـعاد قـبـلـها بـأيـام  وأن احـتاللـهـا 
عـليـها نـعم . إن جـميع رجـالـنا عـلى رأى موالنـا الـقيـصر
ة اجلـميع ومـجامـلة جـميع الـدول فى تأيـيد بوجـوب مُسـا
السالم  ألن به أكـبر خـدمة لـنا ; إذ تُـصبح الـروسيـة بعد
٢٠ سـنـة أضـعـاف قـوتهـا الـيـوم عـسـكريـة وبـحـريـة  وقد

تشعَّبت خطوطها احلديدية فى جميع أنحائها» .
«وأما عالقاتنا مع السلـطنة العثمانية  فعلى أحسن ما
كـان ويـكـون  وإذا سـاعـدتـنـا احلـوادث احتـدت الـدولـتان
احتـاد فرنـسا والروسـية  ألن الـعثـمانيـة رأت بعـد التـجربة
ـصـر واحـتالل مـن امـتالك إنـكـلـتــرا لـقـبـرص واحـتاللــهـا 
أوسـتــريـا الــهـرسك والــبـوســنـة وتــهـديــدهـا لــغـيــرهـمـا أن
الروسـية أسلم عاقبة من هـات الدولت  ولم نكن نحن
ـسألة األرمـنية  بل إنـكلتـرا باعتـراف الدولة الـعلية علَّة ا
الـتى عرفت أيضاً أنـنا عارضـنا سياسـة إنكلتـرا فيها  وإذا
اتـفقنا مع دولـتكم  وهو غـير مستـحيل  عرفت إنـكلترا

صر الـتى تهـتم بها أوروبـا اليوم  حيـنئـذٍ فساد احـتاللهـا 
سألة البوسفور والشرق األقصى . انتهى» . كما تهتم 
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إن كل من اقـتـفى آثـار أخـبـار حـادثـة األرمن
األخـيرة وما أشـاعته اجلـرائد األوربـية عنـها بأن
األغـراض السيـاسية قـد صبغـتها بألـوان تُناسب
ـصـالح اخلـصـوصـيـة  وأن مـا لـكل فــريق من ا
لإلنـكـلـيـز فى تـلـويـنـهـا أعـظم يـد كـمـا أنـهم هم
الــذين أثـاروا غُـبـار قـيـامــتـهـا فى الـوجـود حـيث
ساعدوا بأقوال خـطبائهم وأقالم كُتابهم طُغمة

ـقــيـمــة بـ ظــهـرانــيـهم فى لــونـدرة  األرمـن ا
إلذاعـة األراجيف واخملـتلـقـات التى بـالغـوا فيـها
حتى أكبرت ذكرهـا األيام وأنكرها عـليهم كما
ـعــتـدلـون فى وردت ذوو األحالم الـرشــيـدة وا
احلــكـم . وقــد أثـــبــتت أخـــبـــار ذلك الــرحـــالــة
األسبـانى الـذى ال غـرض له فيـمـا يروى  وال
ـا يُــعـقل أن يُــحـابى مع الــدولـة الــعـلـيــة بـأكــثـر 
يـحـابى ألبـنـاء مـلَّـته أن كل مـا قـيل من حـوادث
صـاسـون ومـوش مكـذوب وال أصل له . ومع
ذلك  فإن الـدولـة العـليـة لـعلـمهـا بـعدم صـحة
تـلك اإلشاعات ــ كما رُويـت ــ قبلت أن يكون
مع جلـنة الـتحـقيق الـعثـمانـية مـندبـون من الدول
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األوربـية الـثالث الـروسـيـا وإنـكـلـتـرا وفـرنـسا 
وهـؤالء سـألــوا عـدم وجـود حتـســ بـاشـا والى
قاطـعة زمن التحـقيق مخافة الـتأثير على تلك ا
مواقع االستدالل  فأجابت الطلب واستدعته
إلى دار السعادة  ورغـبت اجلرائد الشهيرة فى
أوربـا أن يتـوَّجه مُـكـاتـبوهم إلـى أرميـنـيـة  فلم
حتجـر عليهم الدولة العـلية  كما أشاعت تلك
اجلــرائـد  بـل إنــهـا صــرَّحـت لـهـم  ولــكـنــهم
تــغــالــوا فى الــدولــة  وطــلــبــوا أن يـصــحــبــهم
حُــراس مـخـصـوصـون إلى مــقـصـدهم  فـأبت
ذلك وهى فى شــرع الـعـدالــة غـيــر مـكـلَّــفـة بـأن
تُـزود أُنــاســاً يُـتــاجــرون بـاألخــبـار ـــــــــــــــــــــ
لــصــالح دولــهـم لــيس إال بــاحلُــراس واخلــفــراء
ولـيس جلـريدة من جـرائد الـعـالم احلق فى إلزام
الـدولة الـعـليـة مـثل هـذا اإللزام ـــــــــــــــــــــــــ
اجلرائـد ـــــــــــــــــــ عن جادة احلق بـاعتـراضها
عـلـى الـدولـة الــعـلـيـة تــلـقـاء عــدم قـيـامــهـا بـهـذا
اإللـزام اخلـارج عن دائـرة الـتـكـالـيف الـواجـبة
وعـلى اخلـصــوص إذا كـانت تـعـلـم بـالـتـجـارب
شاهدات أن مُـكاتبى اجلرائد األوربية وعلى وا
ــقــيَّـــدة مــنــهــا بـــســيــاســة أحــزاب اخلـــصــوص ا

ـتــحــيـزة جلــانب احلــكــومـة  مـخــصــوصــة أو ا
ـشــهـورة بــعـداوة الــدولـة الــعـلــيـة كـالــطــان أو ا
وجـمــيع الـعــثـمــانـيــ  كـالـتــيـمـس أو بـعـداوة
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ـســلـمــ كــالـدالــيـنــوز ال يـروون احلــقـائق فى ا
الدولـة العـلية كـما تـقتـضى الذمـة واإلنصاف 
بل كــمــا تــقــتــضى مــصــاحلــهم اخلــصــوصــيـة 
ولـذلك تـظـهـر أخــبـار هـذه اجلـرائـد فى الـغـالب
وَّهـة مـؤولة عن كل مـا يـتعـلَّق بـالدولـة الـعلـيـة 

غير سليمة القصد .
ولــقـد يــســر الـقــراء أن يــقـرؤا * عن الــرعــيـة
الــصــادقــة الـوالء لــلــســلــطــنــة الــعــلــيــة شــعــائـر
اإلخالص  فـــــقــــد كـــــتب جــــمـــــاعــــة األرمن
ـقـيـمـون فى أدرنــة عـريـضـة إخالص رفـعـوهـا ا
إلى سدة احلضـرة الشاهانـية  يُعربـون فيها عن
جـلـيل شـكـرهم للـعـرش الـعـثمـانى اجملـيـد الذى
تــمـتــعــوا فى ظـلـه هم وآبـاؤهـم وأجـدادهم من
قبـل بكمـال احلريـة الديـنية والـرفاهـية والـسعادة
ســواء كـان ذلك فى عـهـد اجلـاللـة احلـمـيـديـة أو
فى األعصر التى كان يـحكمهم فـيها السالط

العـظام آل عثمان  وقد تظـاهروا بإنكار ما أتاه
إخــــوانـــهم األرمن الـــذيـن ســـعـــوا فى اإلخالل
ــفــاسـد فى آســيـا بـالــنـظــام ودس الــدسـائس وا
الصغرى وتبرؤا ** من تبعته . ونشرت جرائد
اضى صورة هذه األستانة العـلية فى ٢٥ يناير ا
الـعـريـضة بـرمـتـها  وتـنـاقـلتـهـا التـلـغـرافات إلى

أوروبا .
وجاء فى اجلرائد اإلنـكليزية الواردة فى هذا

* الصحيح يقرءوا.
** الصحيح تبرأوا.
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ـسـمى األسـبــوع أن زعـيم األرمن فى لـونـدرة ا
هـاغـو بـيـان  بــعث إلى جـنـاب وزيـر خـارجـيـة
ـاضى  يقول له إنـكلتـرا بكـتاب فى ١٢ ينـاير ا
فــيـه إنه صـــدر احلــكـم بــإعـــدام ٢٤ من األرمن
ـسيـحيـ فى أرزجنيـان  وطلب من احلـكومة ا
اإلنــكـلــيـزيــة أن تُــخـبــر ســفـيــرهـا فـى األسـتــانـة
سئلة يُنـقذ أولئك احملكوم عليهم ليـتداخل فى ا

وت . من ا
فكـتب إليه من سكـرتير احلكـومة اإلنكـليزية
بـتـاريخ ٢٦ يـنـاير بـأن وزيـرهـا قـد سـأل الـسـفـير
اإلنـكـلــيـزى فى األسـتـانـة الــعـلـيـة  فـأفـاده بـأن
األحــكــام لم تــصــدر بــاإلعــدام عــلى أحــد من
األرمن  ولـكن احملـكوم عـليـهم ٤٦ أرمنـياً من
خـمـسـ حـوكـمـوا  فـصـدرت األحـكام عـلى
٢٤ بــاألشـغـال الـشــاقـة مـؤبـداً  وعــلى الـبـاقى

دد مختلفة اهـ .
ويُـؤخـذ من هـذا اجلـواب أن جلــنـة الـتـحـقـيق
العالية التى شُكلت من قبل الدولة العلية للنظر
فى احلـوادث األخيرة  لم تُـوقف عمل احملاكم
الـنـظـامـيـة  ولم حتـجـر عـلى رجـال الـقـضاء أن
يُـــصــدروا أحـــكـــامـــهم عـــلى من يُـــؤتَى بـه بــ

أيديهم مـجرماً . وهـذا يرشدنـا من جهة أخرى
إلى أن الدولة العلـية ال تخشى سـوء العاقبة من
هــذه الــفـــتــنــة الـــتى أثــارت قـــيــامــتـــهــا اجلــرائــد

اإلنكليزية بعوامل األحقاد واألضغان .
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ـاضى عقـدت الـلجـنة فى ٢٦ ا
رسـلة لـلنـظـر فى مذابح سـاسون ا

جــــلـــســـتـــهــــا األولى فى مـــوش 
وقــــــرَّرت وجـــــــوب فــــــصـل والى
بـتـلـيس فـاســتُـبـدل بـعـمـر بك أحـد
ــســتـر أعــضــاء الــلــجــنــة  ثم إن ا
هامـبتـون فيس قُـنصل إنـكلـتره فى

صــــوفــــيــــا أُرسل إلـى أرضـــروم 
ـستـر كرافـز قنـصلـها فى لـيُسـاعد ا
كــردســتـان  وروت الــتــيــمس أن
مـجـلس االســتـئـنـاف فى األسـتـانـة
ثــبت حـــكم مــحــكـــمــة أرزجنــيــان

الـصادر فى ١٥ نـوفمـبر الـقاضى بـاحلكم عـلى ٥٨ أرمنى مـنهم ٢٤ بـاإلعدام  فـاستـغاثت
اجلمعيـة األرمنية فى لـندن باللورد كـمبرلى الذى أجـابها أن سفيـر إنكلتـره فى األستانة علم
ـوت  بل بــالـعـقـوبـات الـصـارمــة عـلى أنه ورد حتـريـر من أحـد أنه لم يُـحـكـم عـلى أحـد بـا

نع إعدامهم . احملكوم عليهم يؤُيد الرواية األولى  لكن يظن أن سعى سفير إنكلترا 
ـاضـى  أعـاد دولــتــلــو رضـا بــاشــا وزيــر الـعــدلــيــة واألديـان إلـى الـبــطــريـرك وفى ٢٨ ا
إزميرلـيان الكتاب الذى قـدَّمه مُعلناً فـيه عزمه على إرسال نائب مـخصوص بفحص مذابح
سـاسـون  وطلب الـوزيـر أن يحـذف الـبـطريـرك من كـتابه الـعـبـارة القـائـلة إن مـطـران موش
مسجـون منـذ ٣ سنوات وأنه فى احلـالة احلاضـرة ال يُمكن إرسـال أساقفـة خلدمة األرمن إال
أن الـبـطريـرك أعـاد الكـتـاب إلى دولـة الوزيـر بـدون أقل تغـيـيـر معـلـناً أنه ال يـسـتـطيع كـتـمان
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احلـقــيـقـة مــا دام مـطـران مـوش فى
أعماق السجن .

وكانـت قد أشـاعت اجلـرائد أن
نع ذهـاب كُتاب البـاب العـالى ال 
اجلرائد إلى أرمـينيا  لـكنه يرفض
إعــطــاء حــراس لــبــعض مُــكــاتــبى
جـــرائـــد إنــكـــلــتـــرة الــذين رغـــبــوا
الــــــتــــــوغـل إلى مـــــــحل حــــــدوث
ــذابح لــكن ســفــارة تــركـيــا فى ا
لـندن بـعثت إلى الـتيـمس بتـكذيب
اخلــــبــــر ; أى أن الـــبــــاب الـــعــــالى
اليـــزال مُــصـــراً عــلى مـــنع كُــتــاب
اجلــــرائـــد . وعـــلـى ذلك  قـــالت
التيـمس فى مقـالتـها االفتـتاحـية ما

خالصته :
« يـسـؤنـا * أن نُــعـلن أن جـمـيع
مساعيـنا إلدخال مُكاتـب جريدتنا

ـقاومـة جميع مـعارضـات حكـام أرميـنيا إلى أرميـنيـا ذهبت أدراج الـرياح  وكـنا قد تـأهبـنا 
ـرجع األعلى البـد من وجـود معـرفـة سيـاسيـة ونـور يسـتران األتراك وعـلَّـقنـا األمل أن فى ا
مـعارضـة احلكـومة احملـلـية وقـصر نـظرهـا  لكن خـاب هـذا األمل أيضـاً  فإن تـركيـا التزال
ـسـتقـل وحـده يقـنع الـرأى األوربـى  وال يخـفى أن احلـكم عـمـيـاء عن أن إجـازة الـبـحث ا
ـسـائل خـاص بـجاللـة الـسـلـطـان  وكـنـا نـأمل أن مـعـرفـة جاللـتـه بـطرق الـنـهـائى فى هـذه ا
ـصـلـحـة تـركـيا األفـكـار األوربـيـة حتـمـله عـلى إصـدار قـرار أجـزم من الـذى أصـدره حـفـظـاً 
احلقـيقيـة . وليس لتـركيـا أصحاب كـثيرون حـتى تقدر أن تـكون فى غـنى عن صداقتـنا التى

* الصحيح يسوءنا.
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أظـهـرنـاهـا مــنـذ ظـهـور األخـبـار .
وليـعلم جاللة الـسلـطان أنه ما دام
الــــعـــــالم األوربى مـــــضــــطــــراً إلى
االعــتــمــاد عــلـى أقــوال أصــحـاب
الـغرض  فشـكوى األرمن تكون
أوفـر أهـمـيـة من كل نـكـران تـركـيـا
الرسمى . ولتـركيا احـدى خطت

لـلدفاع . فـإما أن تُـعلن كـون تلك
ــذابح لم حتـدث مــطـلـقـاً  أو أن ا
تــقـول إنــهــا حــدثت عن اضــطـرار
وأن فــيـــهــا مــبــالــغـــة  وفى كــلــتــا
احلـــالـــتـــ مـن صـــالح تـــركـــيـــا أن
تسمح لـلمُكـاتب بـالذهاب . وما
لم تـكن كـل األخـبـار الـتى بـلـغـتـنـا
صــحــيــحـــة  فــإن تــركــيــا تــكــون
الـرابـحة مـن بحث الـكُـتاب . وإذا
كـان كـل ذلك صـحــيـحــاً  فـإنــهـا
تـربح بــاإلقـرار الـشــريف أكـثـر من

اإلنكار الـتام اخلالى من البرهان 
ولذلك فـمنع تـركيا مُـكاتبـنا أعظم
خـــطــاء * ارتــكـــبــتـه إذ أظــهــرت
خـوفـها مـن النـور  وأكـدت أن ما
ــزيــد قــوتــهـا تــرغب فـى كـتــمــانه 
لــيـس إال من أعـــمــال الـــظَّــلـــمــة.
ـيل ضدها وسنـبذل جهـدنا أن ال 

* الصحيح خطأ.
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إال أنــهــا بـتــصــرفــهــا هــذا صــيَّـرت
هـذا* اخلـطـة عــسـرة جـداً  ثم إن
عمـل جاللـة السـلـطـان أزال ثـقـتـنا
ـرســلـة إلى سـاسـون ; بـالـلــجـنـة ا
ــا كــانت تــرغـب الــكــتــمـان فــهى 
يصعب جداً أن نُصدق أنها تسمح
لــلــقــنــاصـل بــالــبــحث الــصــحــيح
خـصـوصـاً أن مـراكـزهم جـعـلـتـهم

حتت رحمة األعضاء األتراك .
والـــذى تــــأكـــدنــــاه بـــعــــد هـــذا
التصرُّف الـسيئ أنهم ال يسمحون
للقنـاصل أن يروا ويسمعوا غير ما
يُــوافق تــركـيــا . ثم إن الــبـطــريـرك
أزميرليان أعلن عزمه على إرسال
نــائب من قــبــله  وال نــعــلم أن له
قـوة تزيـد على الـقوة الـتى لنـا على

أنه إذا رفض طـلبه (وقد رُفض) 
فـإن جميـع األمة األرمـنية وجـميع
الذين يـشعرون مـعهـا يأخذون من

هــذا الـــرفض رأســـمــال جـــديــد 
يُـــلـــقى تـــركــيـــا فـى ورطــة وبـــيـــلــة
وتكـون هى اجلـانيـة عـلى نـفسـها »

انتهى .

* الصحيح هذه.
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أرمـيــنـيــا ـ جــاء من أوديـســا إلى الــتـمس : إن
الـسـيـد ميـكـيـرديش كـاثـولـيـكـوس جمـيع األرمن
ـاضى أو ٣١ مـنه ; بـرح الـقـوقـاس فى يـوم ٢٩ ا
لـيـذهب إلى بــطـرسـبـرج ويُـكـلـم جاللـة الـقـيـصـر

قيم فى تركيا . بخصوص رعاياه األرمن ا
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هل يُوجـد حتى اآلن من يجـسر عـلى اجملاهرة
بأن الدولة اإلنـكليزيـة شعباً وحـكومة هى الدولة
احلـلـيفـة الصـديقـة لـلعـثمـانـية واحلـاميـة لـسلـطانـها
ــالــكــهــا . الشك أنــهــا بــعــد ظـهــور كـل هـذه و
الدالئل احلـاليـة دعوى نـفاق وخـداع ال يقـوم بها
إال مـنـافق خـدَّاع  مـثل بـعض اخلـونـة من بالدنـا
الذيـن كأنـهم خُـلقـوا لـلتـطـفل على جـسم الـعالم
الـشرقى وابـتـزاز مـصاحلـهم الـذاتيـة من دمـاء بـنيه

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ  d¹«d³  π X³ « ¨ µ±¥≤ œbŽ

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d¹«d³  ±± 5MŁù« ¨ ±µ∞µ œbŽ



≤≥∂

ــا يُـصـيب هــيـئـتـهـم اجلـامـعـة من غـيـر مُــكـتـرثـ 
االنحطاط والـتقهقر  وال عجب فأولئك ال همَّ

لـهم إال إشــبـاع بـطـونـهم اجلــائـعـة عـلى الـدوام 
ولكن العجب من أنه قد يُوجد مغرورون جُهالء
ـثـل تـلك الــتـمــويـهـات  كــأن الـلَّه يــنـخــدعـون 
طــمس عــلى قــلــوبــهم وغــشى عــلى بــصـائــرهم
بــالــتـغــفل والــغــبـاوة إلى احلــد الــذى صــاروا فـيه
ـســائل الـتى أصــبـحت من بـعـيــدين عن تــمـيـيــز ا

احملسوسات اجلوهرية .
وهـذه الفـئة األخيـرة هى ـ والعـياذ بـاللَّه ـ أضرَّ
بـاجلـامعـة الـشرقـيـة من تـلك لـبداهـة تـرتُّب وجود

األولى عليها .
ومن أين لـلوطنى الصـادق اخمللص فى خدمته
أن يــتـــمـــكن من ســـوق احلــقـــيـــقــة إلـى الــعـــقــول
ــة اإلدراك  فـيــقـتـنـع بـاحلـجج الــسـخــيـفـة الــعـد
والبراه الساطعة من استولى عليه اجلهل وأدَّاه
ـكـابـرة  وكـلـنـا يـعـرف صـعـوبـة إرشاد ذى إلى ا
اجلـهل مـتى اســتـولى عـلــيه الـغـرور وكــأن جـهـله

مركباً  ومادامت شـياط التغرير توسوس له 
فــتـخــطف كل جــرثـومــة من عـقــله انـصــلـحت 

وكل ذرة قابلة للتحس واالعتدال .
ـظـاهـرات الـثـورية إن اإلنـكـلـيـز لم يـكـتـفـوا بـا
الـتى تـظـاهـروا بهـا بـاألمس أال وهى ـــــــــــــــــــ
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. كان * متشردى والية بتليس ولصوص إقليم ساسون = ثوار هذين ا
** الصحيح : يتجرءون .

ـســئـلـة األرمـنــيـة  وقـد جــسَّـمـتـهــا جـرائـدهم بـا
وجاهدت بتعضـيد قيامتها حـكومتهم حتى نادى
ـســتـر غـالدسـتــون  وهـو ذلك الــشـيخ احملــتـرم ا
ــسـاعــدة عـصــابــة من مــتـشــردى واليـة فــيــهم 
بـتلـيس ولـصـوص إقلـيم سـاسوان * ضـد الـدولة
الـعلية تـلك الدولة احملـبوبة عنـد اإلنكليـز واحملمية
بصداقـتهـا. بخ بخ من هذه الـصداقـة . اإلنكـليز
ا الـذين لم يـكـبـر عـلـيهم تـهـديـد عـرش اخلالفـة 
تتناقله جرائدهم من إصرار حكومة لوندرة على
حتـرير قـنـال البـوسـفور وخـلـيج الدردنـيل مـرضاةً
للروس. اإلنكلـيز هم بأنفسهم قد أضحوا اليوم
يـتـجـرؤن ** عــلى أعـلى سـلــطـة فى دار اخلالفـة
مذيعـ عنهـا أنها أمـرت سراً بإخـفاء أحد تـقارير
دولـتـلـو زكى بـاشـا قـائـد اجلنـود الـشـاهـانـيـة بـتلك

ب فيه عدد القتلى من األهالى . اجلهة ا
ــا كــانت هــذه الــتُــهــمــة الــبــاطــلـة مـن أكــبـر و
ـفـتـريـات الـتى تـعـمـدت اخـتالقـهـا جـرائـد دولـة ا
إنكـلـترا الـصـديقـة الـودودة للـدولـة العـلـية  فـقد
أردتُ أن أُتـرجـم لـكم مـا كــتـبـته جــريـدة ( الـنـاى
فــريه بــريــسه ) الــنـمــســاويــة عن مُــكــاتــبــهــا بـدار
اخلالفة بـقـطع الـنـظر عـن التـكـذيـبات الـرسـمـية
الـتى صـدرت من الـقـسـطـنـطـيـنـيـة فى هـذا الـشـأن
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* الصحيح : ساسون.

على أثـر إشاعة اخلبر  ألن هذه اجلـريدة تُعد هنا
كـرسـمــيـة من حـيث كــونـهـا لــسـان حـال وزيـرين
وحـزب األحــرار فى مـجـلـس الـرشـســتـاغ مـعـاً .
ومن جــهـة أخــرى لــكـون هــاته اجلــريـدة من أهم
ا قـال اإلنكليز جرائد التحـالف الثالثى الذى طا

ينهم  وهذا نص ما قالت بحروفه : إنه طوع 
« نـشـر بـعـض اجلـرائـد اإلنـكــلـيـزيـة مــنـذ عـهـد
قريب خـبـراً أدهش الـعـقـول مؤدَّاه  أن األوراق
الرسـمية اخملتصَّـة بحادثة ساسوان * ومن ضمنها
بالغ زكى بــاشـا احملــتــوى عـلـى عـدد الــقــتـلى من
ـــذكــورة الـــبــالـغ قــدرهم األهـــالى فى احلـــادثــة ا
١٧٢٠ نسـمة علـى زعم تلك اجلرائـد اإلنكلـيزية
قـد نُــقـلـت سـراً من نــظـارة احلــربــيـة إلى الــسـراى

السلطانية حيث أُخفى البالغ هناك .
ويـظهـر لـنـا أن هـذا اخلـبـر الـذى كُـذب رسـمـياً
عـــلى أثـــر إذاعــته  يـــرجع إلى الـــواقــعـــة اآلتــيــة
وهى: إن جاللـة الـسلـطـان عبـد احلـميـد دعـا إليه
ذات يـوم دولــتــلــو كـامـل بـاشــا الــصــدر األعـظم

سابـقاً الـذى كثيـراً ما تـداول معه بـشأن األرمن 
وســأله عن أفــكـــاره وآرائه بــخــصــوص احلــادثــة
األخـيـرة  فـأجـابه إذا كـانـت احلـادثـة كـمـا روتـها
اجلــرائــد اإلنـكــلــيــزيــة  فالشك فى ســوء حــالـة
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أرمــيـــنــيــا خـــصــوصــاً إذا ثــبـت أن حــصــول هــذه
الــفــظــائع مــبـــنى عــلى أوامــر صــادرة من نــظــارة
قيمة بها. حربيتنا إلى والى اجلـهة وقائد اجلنود ا
وبــعـد أن أصــغى جـاللـة اخلــلــيــفــة بــكل ســكـون
ورزانة وحـكمة إلى أقوال دولـة كامل باشا الذى
رغب فى أن يـطَّلع عـلى األوراق  أصدر إرادته
السنـية فى احلـال إلى اثنـ من كبار ضـباط مـعيته
بـالـتـوَّجه إلى نـظـارة احلـربـيـة واسـتـحـضـار جمـيع
ـسـئـلـة بـغـايـة ــتـعـلـقـة بـهـذه ا األوراق الـرسـمـيـة ا
الــســرعــة  وقـد كــان وذهــبــا وأحــضـرا األوراق
بدون مهلة وسـلَّمها جاللة السلطان األعظم إلى
تحن دولتلو كامل باشا  لكى يتفقدها بنفسه و

كل ما بها مباشرة .
وفى الواقع بـعـد أن بحـثهـا دولـته بحـثـاً مُدقَّـقاً
بنية اعترف ب يدىّ جاللة مواله بخطأ أفكاره ا
على الـروايـات اإلنكـليـزيـة  وحقَّق عـدم صدق
تلك الـروايات حـيث اتـضحت مـناقـضة األوراق

الـرسـمــيـة لـكل مــا نـقـلـتـه اجلـرائـد اإلنـكــلـيـزيـة 
وثـبـت له حُـسـن سـيــر نــظـارة الــبــحــريـة فى إدارة
شـؤونـهـا وصـواب أوامـرهـا  وعـلى اخلـصـوص
ـعـطـاة لـزكى ألن جـمـيع األوامـر والـتـعــلـيـمـات ا
بـاشـا كـانت غـايـة فـى الـدقـة والـشـدة . وقـد أنذر
جـمـلـة مـرادة فى مـسائـل طفـيـفـة  وهـدَّد بـأنه لو
كــان فـى أقــواله مـــا يُـــخــالف احلـــقـــيــقـــة ولــو فى
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اجلـزئـيــات الـصـغـيــرة يُـحـاكم عـســكـريـاً  فـكـان
يُــجـيب عــلى كل تـلك اإلنــذارات والـتــهـديـدات
بـأنه لم يُـخـبـر إال بـاحلــقـائق  ولم يـذكـر قط سـر
مسئلة إال مشفوعاً باألدلة البينة ومزوداً باألقسام

قدسة. ا
فوقوع هذه احملادثـة ب جاللة اخلليفة ومشيره
الـتى لم يــعـرف الــغـرض مــنـهـا أحــد  حـتى وال
دولـتلـو وزير احلـربيـة  وكان سـببـاً لوقـوع رجال
السـياسة بدار اخلالفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بل واألوهـــــــــام الــــــــتى
أذاعـتـهــا جـرائــد إنـكـلــتـرا  ونـحـن مع مـعـرفــتـنـا
بـحــادثـة انـتــقـال األوراق من نــظـارة احلــربـيـة إلى
السراى الـسلطـانية  لـم نُسرع كـزمالئنا مُـكاتبى
اجلرائد اإلنكليزية إلى الرجم بالظنون  إذ كانوا
ــا أذاعــوه كــالــعُــمـى يــتــخــبــطــون فى ظــلــمــات

السياسة حتى انـكشف لنا الستار عن احلقيقة 
وتــأكــدنــا أن األوراق لم تُــنــقل من مــكــانـهــا إلى
الــسـدة الــشَّـاهــانـيـة إال لــكى يــطـلع عــلـيــهـا دولـة
الـصــدر الـسـابـق الـذى هـو خــبـيــر مـتـدرب واسع
ـا يُــثــبت اهــتــمـام جـاللـة اخلــلــيــفـة االطـالع . و
سـئـلـة األرمن ومـصـاحلـهم استـدعـاؤه لـدولـتـلو
حتـس بـاشـا والى والية بـتـليس إلـى دار السـعادة
ال عـــلى ســـبـــيل اإلقـــالـــة كــمـــا ذكـــرت اجلـــرائــد
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ـنع الشُـبهـة من أن يُؤثـر بنـفوذه اإلنـكلـيزيـة  بل 
عــلى سـيـر الـتـحــقـيق حـتى إذا  الـتــحـقـيق أُعـيـد
ـأمـوريته  مـا لم يـثـبت عـليـه ما يُـخـالف الـبراءة

وحُسن السلوك اهـ .
عتبرة فى هذا هو نص ما قـالته تلك اجلريـدة ا
مــســئــلــة نــقل األوراق وتــفــنــيــد مــزاعم اجلــرائـد

اإلنكليزية .
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جـــرت مـــحـــادثـــة بـــ أحـــد أربـــاب اجلـــرائــد
األوربـيـة اخلـطيـرة وأحـد كـبـار الـدولـة الـعـلـية فى
حــوادث األرمـن األخـــيــرة وهـى احلــوادث الـــتى
بـالـغت اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزيـة فـيـهـا حتـصـيالً لـغـايـة
أصــبــحت غــيــر خــافــيــة عــلى ألــبــاب الـقــراء من
كائد ا تسـتعمله إنـكلترا من ضـروب ا العـارف 
وأساليب اخلـدعة لـتأيـيد نفـوذها فى أنـحاء البالد

العثمانية .
قــالت تــلك اجلــريــدة : قــال ذلك الــعــثـمــانى
اخلـطـيـر يــظـهـر لــلـمـتـأمل أن الــدول األوربـيـة قـد
أطرحت عن بـالهـا الظـروف التى أدت إلى وقوع
بــعـض احلـــوادث فى واليـــة بــتـــلـــيس  وهى إذا
كانت نـاسـيـة لـها وجـاهـلـة بهـا تـفـرضـها عـلـيـها
ـا شـرعت فى فـتـقـول : إن احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة 
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جـبـايـة األمـوال وحتـصيـل الضـرائب من األرمـنـيـ أبى هـؤالء دفـعهـا وعـارضـوا مـعـارضة
نوطون بذلك الـعمل إلى احلجز عـلى البهائم واألثاث وظفـون ا شديدة إذ ذاك اضـطر ا
ـا عــادوا من فالحــة أرضــهم رأوا فى مــنــازلـهـم أولـئك وحــدث أن جــمـاعــة من األرمـن 
سـتخدمـ يحجـزون أمالكهم فعـارضوا منـهم من ذلك  فما كـان منهـم إال أن هجموا ا
عليهم وأصابوهم بنيران البنادق . وبهذه الكيفية استردوا منهم ما أخذوه وحجزوا عليه.
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ـــا هـــذا اخلــبـــر إلى مـــســـامع احلـــكـــومــة ـــا  و
الـعثـمـانيـة لم تـستـطع الـتغـاضى عن هـذا االدعاء

ـــظــــهـــره  الــــذى الحق لـألرمن فى الــــظـــهــــور
فـــأرســلت  فــريــقـــاً من عــســاكــرهــا ـــــــــــــــــــــ
والــزامـهم الــطـاعــة واخلـضــوع ألوامـر احلــكـومـة
وكـــفــهـم عن الــتـــمــررد ووالـــعــصـــيــان والـــثــورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـعـاقـبــة اجلـنـود الـعـثـمـانـيـة
لألتراك كـانت شديدة الوطأة كـثيرة احليف بهم
ولــعل أولـــئك الــســيــاســيــ يــجــهــلــون أن لــدى
احلـكومـة الـعـثـمـانـيـة مـنـذر من سـويل مـعـلـومات
أكيـدة تكـشف الغـطـاء عن نوايـا األرمن  وأنهم
يـجــدون ويـجـتــهـدون فى إيـجــاد أسـبـاب الــفـتـنـة
والــشــقــاق ودواع لــقـــيــام األرمن عــلى دولــتــهم
نوال من العـلية . فلمـاذا ? واألحوال على هذا ا
الـــقـــلـق واالضـــطـــراب تُـــعــــارض أوربـــا جاللـــة
السلطان األعظم فى وسائل تُمارس ما تستعمله
سـتعمراتها الدول األوربـية إذا قامت ببالدها أو 
فـــتـــنــة أو هـــبت ريـح الــثـــورة وأى دولـــة مـــنــعت
احلـكـومــة اإليـطـالــيـة من كـبح جــمـاح الـثـورة فى

جـزيـرة صـقلـيـة وأى دولـة مـنـعت احلـكومـة اإلنـكـلـيزيـة من إلـقـاء الـرعب واجلـزع فى قـلوب
األرلـنـدي وأى دولـة مـنـعت أخـرى من الضـغط عـلى الـفـوضويـ إذا بـعـثتـهم غُـرة الـطيش

نكرة . ونزعة اجلنون إلى ارتكاب الفظائع ا
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واحلق يُـقال إن احملـرك لعـصـابة اجلـامـح إلى
الثورة وإقـامة معالم الـعصيان فى أرمـينيا هم وال
شك أعـضاء اللـجنة األرمـنية الـتى مركزهـا مدينة
لـوندرة . فـإن هـذه اللـجـنـة صادفت مـن تعـضـيد
ـركــز هـامـاً الــدولـة الــبـريــطـانــيـة لـهــا وتـعــزيـزهــا 
حـرضـتـهـا عـلى اجملـاهـرة والبـد وأن الـدولـة الـتى
استـظلـوا بـظلـهـا الوارف . ومـا تعـضـيد بـريـطانـيا
لهذه اللجنـة واهتمامها بتجسيم احلوادث وجعل
احلــبــة قـبــة إال ســعـيــاً وراء مــصـلــحــتـهــا اخلــاصـة
وفـائـدتـهـا الـذاتـيـة الـتى تـنـظـرهـا من الـتـداخل فى
أحــوال الـــبالد األرمــنــيــة والـــتــقــرب من الــدولــة
الــروسـيــة وإبـعـاد فــرنـســا عن الـتـحــالف مع هـذه
صـرية مفـضلة الـدولة ووضع يدهـا على الـديار ا
بـذلك طـريق الــتـخـويف والـتـهــديـد عـلى طـريـقـة
الطـفـة فى األسـتـانـة الـعـلـية . حـيث احملـاسـبـة وا

ـانـية . ـسمـوعـة صارت لـسـفيـرى الـدولتـ الـفرنـسـوية واأل الـكلـمـة النـافـذة والنـصـيحـة ا
ـسـئـلـة األرمـنـيـة مـجـرى الـدولـة والـدولـة الـعـلـيـة الــثـقـة الـتـامـة فى أن فـرنـسـا ال جتـرى فى ا
البريطانية وإال استعملتها هذه آلة لبلوغ مآربها ثم تتنحى عنها كما هى عادتها فى معاشرة
سئـلة األرمنـية تُشكـلها يد الـدولة والتقـرب منهـا ومن مصلحـة الدول األوربيـة أن ال تدع ا
األهواء وتُـزيد فى ارتبـاكها بـواعث الغايـات السافـلة  فتـصبح مسـئلة شـرقية جـديدة على
حـدتـهـا . عـلى أن عـقالء األرمن وفـضالئـهم ال يـسـتـحـسـنـون مـا يـأتى به سـفـهـاؤهـم ضد
ـقيمـ بهذه الدولـة العلـية  ودليل ذلك أن أحـد أصحابى كـتب لى من أدرنة أن األرمن ا
ـدينـة رفـعـوا إلى جاللة الـسـلـطان األعـظم عـريـضة يـتـبرؤن * فـيهـا من أعـمـال سفـهـائهم ا

* الصحيح : يتبرءون .
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ويــظـهـرون لـعـرشه الــسـامى عن عـواطف الـوالء
وشعائر اإلخالص والصدق ويوضحون ما نالته
ــزايـا واالخـتــصـاصـات فى الــبالد األرمـنــيـة من ا
ـسـلـمـون عـهـد سالطـ آل عـثـمــان ومـنـذ فـتح ا
بالدهم . وختـموا تلك العريضـة باالبتهال لذاته
السنيـة أن يعفوا عن اجملـرم ويشملـهم بتسامحه
اجلـلـيل  وقـد وقَّع عـلى هـذه الـعـريـضـة عـظـماء
ــديـنــة وفى مــقـدمــتــهم رئـيس األرمن فى تــلك ا

أساقفتهم .
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لم تــكـتـب جـريــدة شــرقـيــة فى أحــوال الـبالد
األرمـنـيـة بـاسـتقـالل فـكـر وحـريـة ضمـيـر مـثـل ما
ـؤيد الـغرَّاء فـإنها سـواء فى الـسنة كـتبت جـريدة ا
ـنـاسبـة حـادثـتىّ أنـقرة أو فى هـذه الـسـنة اضـيـة  ا
ــنــاســبــة حــادثــة ســاســون  قــد أظــهــرت اخملــبــأ
وأزاحـت عن وجه احلــقـيــقــة ذلك الـســتــار الـذى
اســـتـــدلــته يـــد األغـــراض والــدســـائس فـى تــلك

الوالية .
ويـظهـر لـنـا من أقـوال اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزية فى
لـــونـــدرة أنـــهـــا تــخـــشى مـن أن تــكـــون نـــتـــيـــجــة
الـتحـقـيـقـات اجلـاريـة اآلن غـيـر مـوافـقـة لـلـمآرب
الـسيـاسـية اإلنـكلـيـزية . ولـهذا فـقـد عول الـلورد
كبمرلى وزير اخلارجية على زيادة عدد القناصل

اإلنكليزية فى والية أرمينيا .
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بقى على احلكومة العثمانية أن
تــــهــــتـــدى إلـى الــــصــــواب  فـــإن
الــســبب فى شــيــوع هــذه األخــبـار
شدة ضغـطها علـى األفكار  ولو
سمحت للجرائد الوطنية أن تُظهر
احلقائق كـانت فى غنى عن انتشار
مــــثل هـــذه األخـــبــــار الـــتى تـــضـــر
بـسـمـعـتـهـا فى أوربـا  وال يُـغـنـيـها
ــأجــورة دفـــاع بــعض الــصـــحف ا

الـتى ال يـقرأهـا إال مـحـررها وعُـمـلـة مطـابـعـها  ويـزيـد عـدم ثقـة أوربـا بصـدق أقـوالـها عن
حُسـن معاملتهـا األرمن  واألهم أن عملهـا هذا يُساعد اجلـمعية السوريـة اجلديدة فى لندن

ـشروعـها . وتـعلم الـدولة الـعلـية مـا جرَّ عـليـها إهـمال أرمـينـيا  عـلى أخذ أهـمـية عـظيـمة 
وكيف كان تأثيـر اجلمعية األرمنـية ? فهى ستُالقى من اجلمعـية السورية مثل ذلك أو أشد .
ستر چـون هارتلون الذى تعرف الـدولة اسمه وأهميته من اجلريدة وقد كتب إلينا صـديقنا ا
ـهـمـة فى ـســاعـدتـنــا فى لـنـدن واســمـهـا ( رجع الـصــدى )  ومن مـقـاالتـه ا الـتى أنــشـأهـا 
الصحف العظيمة أن هذه اجلمـعية تختار أحسن الوسائط  لـنشر مقاصدها احلميدة  وأن
طالب باإلصالح اليوم صوت صلح السوري . فا كاتبات جارية منذ مدة مع بعض ا ا

عروفة بتـحدثها للـمظلوم  ـان إنكلتـرا ا من أوربا برئاسـة رجل له كلمة مـسموعة فى بر
شـيـر وكـشف النـقـاب  فـما هى فـاعـلـة بعـد هـذا يـا ترى ? إن الـدولـة عودت ولـيس فـقط ا



≤¥∏

رعـاياهـا أن ال تسـمع لهم شـكوى
ما داموا فى حُـضنها  فإذا صاروا

فى بالد األجـانب خـافت مـنـهم 
ــمــالك فــهم اآلن يــرحــلــون إلى ا

األجـنبـية لـيرفـعـوا منـها صـوتهم 
فـيـكـون وقـعه عـلى آذان األسـتـانـة
كـجلـمـود صـخـر حـطه الـسـيل من
علٍ  وال يُفيـدها تكـذيب اجلرائد
الــكـاذبـة وســنـكــون أول من يـنـقل
إلى اجلـمعـية اجلـديدة أخبـار بالدنا
ـا عـلـمـنـا إيَّـاه وحـالـتـهـا احلـاضـرة 
االخـتــبـار  حـتى إذا تُـلـيت كـتـبـنـا
فى جـلـسـاتـهـا ونُــقـلت خالصـتـهـا
إلـى الـلــورد كــمــبــرلى فـى مــذكـرة
رسـمـيــة بـإمـضــاء اجلـمـعــيـة وخـتم
الــرئـيـس  كـانت أشــد تـأثــيـراً من

شيـر  وتضطر الدولـة إذ ذاك إلى اإلصغاء  فإن صوت اللـورد كمبرلى القاسى مقاالت ا
ومذكـراته الـصارمـة للـبـاب العـالى ستـكـون أشبه شئ بـالـفونـوغراف بـنـقل صوت الـسورى
ظلوم فيكون صارماً  وال بد من سماعه الضعيف  فيكون قوياً ويبسط شكوى الوطنى ا

وإجابته . فما ضر دولتنا لو سمعت صراخنا قبل أن اقبلت مثل هذه اجلمعية إلى جندتنا .
ـشيـر مـستـعـدة لقـبـول الـشكـوى من أنـحاء سـوريـا كافـةٍ  ونـحن نتـعـهد وإدارة جريـدة ا
مـجـانـاً بنـقـلـها إلـى مركـز اجلـمـعـية فى لـنـدن  وهـنـاك يصـيـر الـصوت الـضـعـيف رعـداً ترُجت

لسماعه اآلذان .
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وكـتب إلـينـا من لـنـدن مع بـريد
أمـس أن اجلـمـعــيـة الــسـوريـة فــيـهـا
كلـفت أحد مـعامل احلـروف هناك
أن يـــصــنع لـــهــا أمـــهــات احلــروف
الــعـــربــيه حــتـى تــتــمـــكن من طــبع

أوراقها ولوائحها ومنشوراتها .
ــا يـؤمـلــنـا بـنــجـاح اجلـمــعـيـة و
ـــان اجلــــديـــده أن أعـــضــــاء الـــبـــار
اإلنــكــلــيــزى يُــسـرعــون إلـى جنـدة
الضعفاء شـأنهم فى مسئلـة أرمينيا
فـإن اجلـلـسـة الـتى عُـقـدت فـى نُزل

وستـمنـستـر فى لندن بـتاريخ ٥ اجلـارى حضرهـا اخلواجـات ستـيفنـسون . ألـيس . سبريل
ان واألسقف دُز. األميرال الـسير كـوميربل . مـورتون . بابـلى . كلهم مـن أعضاء البـار
ـستر ستـانسفيـلد وغيرهـما فيها ماكـول وغيره . وتُلى كـتاب من دوق أوف وستمـنستر وا
االعتـذار لعدم تمـكنهم من احلـضور  ولكنـهم يُعضـدون اجللسة فـى مطالبـها وكتاب من
ان . الـسـير چـورچ سـيتـويل من احملـافظـ قـال بوجـوب نُـصرة األرمن فـى جلـسـات البـار

فهل تعدم اجلمعية السورية جندة مثل هؤالء األعضاء ? .

* نُزل = فندق.
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عــتـبـنــا عـلى الــعالَّمـة الــفـاضل
ــسـتــر هـرمـر والـرحــالـة الــشـهــيـر ا
رســــام صــــاحب االكــــتــــشــــافـــات
ـقيم العـظـيمـة فى بابل ونـيـنوَى وا
فى إنـكــلـتـرا ; إذ نــشـر فى جـريـدة
التـيمس مقاالت مهـمة عن أرمينيا
ظـــنـــاً مـــنــــا أنه يُـــريـــد الـــدفـــاع عن
الـظا فـكتـب إلينـا فى ٣ اجلارى

من مدينة بريطن ما ترجمته :
« أُجــبــرت عــلـى الــكــتــابــة إلى
الــتــيـمـس مُـحــتــجـاً عــلى األخــبـار

سـيحيـات فى تركيا  فـكأن كل إنسـان مضطر أن الـشيطانـية التى ذاعت عن إهـانة للـنساء ا
يسـمح لـلكـردى بإهـانة إمـراته  وال يُـدافع عن عرضه بـدمه  وأظن أن عـلى كل مسـيحى
فى تـركيا أن يُعارض هـذه األخبار اخملتـلقة بتكـذيبها  وأظـنك قرأت رسالتى فى تاريخ ٢٤
اضى رداً عـلى األسـقف مـاكـول وتُهـمـاته الـكـاذبة الـفـاضـحة  أقـولُ إنـهـا فاضـحـة ألنـها ا
ـعـيـبـة كـأنَّ كل مـسـيـحى خـاضع حلـكم تـركـيـا مـضـطـر إلـى اخلـضوع تـتـضـمن أفـظع الـتُـهم ا

ثل هذه اإلهانة الالحقة بحرمه» . صاغراً 



≤µ±

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ  d¹«d³  ≤≤ WFL'« ¨ µ±µ≥ œbŽ

b¹d³ « —U³š√

األرمن والروسيا ـ كـتب من بطرسـبرج إلى جريدة
ورنن بوست اإلنـكليـزية : إن الـقيصـر نيقـوال الثانى ا
أصـدر أوامره بـإبالغ بـطريـرك األرمن (كـاثـوليـكوس)
أنه ال يستـطيع مقـابلـته  وكان هذا الـبطريـرك قد عزم
عـلى الـسـفـر إلى عـاصـمـة الـروسـيـة  فـعـدل عن هـذا

العزم.

© UOÝËd «Ë WOKF « W Ëb « ®

يُـعلم من األخـبار اخلـصـوصيـة الواردة عـلى البـريد
األخيـر من األستـانة الـعلـية  أن الـعالقات الـودية ب

الـدولــتـ الــعـظــيـمــتـ واجلــارتـ الــقـويــتـ تــوركـيـا
وروسيـا آخذة منذ ح بالتـقدُّم حتى ظن بعضهم أنها
ال تـلبث أن تـستـحيل إذا سـلـمت من األصابع الـغريـبة
ؤمن إلى محالـفة  ألن جاللة سيـدنا وموالنا أمـير ا

قـد أفصح عن مـيله اخلصـوصى للـروسية الـتى برهنت
فى هذه األيـام عن حُـسن نوايـاهـا ومصـافاتـهـا للـدولة
الـعـلــيـة رغــمـاً عن مـســاعى إنـكــلـتـرا الــعـدوانــيـة الـتى
أفــرغت جـهـدهـا بــدس سـمـوم الـفـســاد بـ الـدولـتـ
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سـألة تـحـابتـ واغتـنمت لـنـجاح مـساعـيهـا افـتتـاح ا ا
األرمــيـنــيــة الــتى يـهـمُّ الـروســيــا أمـرهــا أكــثــر جـداً من
إنكلترا غير أن قرائن احلال دلت على أن الروسيا لم
واعيد إنـكلترا فالتزمت فى أول األمر رة  تغـتر بهذه ا
احلـيادة وعدم الـدخول فـى هذا البـاب احلرج  وذلك
ـا تـبـ لـها أن حرصـاً عـلى مـواالة تـوركـيـا  غيـر أنه 
البـــــد من إجــــراء بــــعض اإلصـالحــــات فى الــــواليــــة

ـتــاخـمـة ألمالكـهــا تـداخـلت فى األمـر  الـعـثــمـانـيـة ا
ولكن على وجه حبى وأقنـعت الدولة العـلية بوجوب
تأليف احملبـة للبحث فى تـلك احلادثة التى طـنطنت بها
ة اجلرائـد اإلنكـليزيـة وغيـرها من اجلرائـد العـربية الـقا
ــة بــإحـفــاف الــظـلم بــنُــصـرة األرمن أم بــاحلــرى الــقـا
وإمــحــاق احلق  وجــعـلــتــهــا من أهم احلــوادث حـال
كـــونـــهـــا بـــســـيـــطـــة جـــداً ال تـــخـــرج عن كـــونـــهـــا من
خصـوصيات الـدولة العلـية وحدهـا  وال يحق لدولة
داخـلـة بهـا ألن الدولـة ال تُطـيق أن ترى األهـل من ا

فى حـالـة الفـوضى  ومن أخـص واجبـاتـهـا نـشـر راية
األمن فى بالدهــا ومـا أجــراه بـعـض رعـاع األرمن من
الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــى ــــــــــــــــــ
بـعض الــنـقط حـفــظـاً عـلــيـهـا ومــا ظـهـر عــلى أثـر هـذه
احلــادثــة من الــقالقل والــفــ عــلى احلــدود الــروســيـة
والـتخـوم اإليـرانيـة  ألن الـلجـنة الـتى تـعبـت للـبحث
عن هذه احلادثه ستُظهر لنا اخملبأ عن أموال تلك البالد
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ــفــاســد بل الــقــصــد كل الــتى راجت فــيــهــا ســـوق ا
ـا هـو إظـهار مـا لـلـدولـتـ العـظـيـمـت ; أى القـصـد إ
ـيل لربط حمـايل الوفاق الـروسيا والـدولة العـلية من ا
بعـروة وثـقى ال يعـتـريهـا انـفصـام  وال عـجبَ ألن ما
عُـرفـت به الـوزارة الــعــثـمــانــيـة احلــاضــرة من الــنـبــاهـة
ــا يُـسـهـل هـذا الـطــريق الـوعــر ويُـقـرب كل واإلقـدام 

بعيد .
ـشار  فـو احلالـة هـذه  إذا تمـكن رجال الـدولـت ا
ـشروع اجلـلـيل  وقع إلـيـهـمـا من الـوصـول إلى هـذا ا
كن لهم بدون ريب اإلنكـليز فى مُـشكل جديـد  ال 
حله إال بـتقيَّـيد سيـاستهم فى وادى الـنيل  ألن وقوع
الــنُّـفـرة بـ إنـكـلـتـرا والـروســيـا من جـهـة وبـيـنـهـا وبـ

ـا يـجـعل فـرانـسـا أن الــدولـة الـعـلـيـة من جـهــة أخـرى 
ـانــيـا ــسـاعــدة أ تــغـتــنم هــذه  الـفــرصـة  وتــتــصـدى 
ـانيـا بـاتت يـهمـها إلخـراجـهم من وادى النـيل  ألن أ
ـصـريـة   وتـسـعى ـسـألـة ا أن تُـجـازى فـرانـسـا عـلـى ا
بـإخراج اإلنـكلـيز من مـصر وذلك ظـناً عـلى صواحلـها
فى أفريـقيا  وحـسبك عـلى تصريـحهـا أخيراً بـتوسيع
نـطاق مـستعـمراتـها الشـرقيـة ومن سكك حديـدية فـيها

بحيث تكون مجذباً للتجار ومحطاً لالجتار.
ومــا أُشــيـع من صــدور أمــر عــال بــجــمع قــسم من
ـستحفظة ال تخلو من شبه الصحة اجلنود الرديفة وا
ـا رأت أن البـدَ لهـا من االسـتـعـانة ألن الـدولـة الـعـليـة 
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بالـقوة اجلندية إذا جتاوزت إنكـلترا صدورها وأظهرت
ـطـامع ما لم يـكن باحلُـسبـان أمـرت بتـقديـة بعض من ا
الـفـرق وتـعـبئـة بـعض الـطـوابـيـر النـاقـصـة لـتـكـون على

حذر من غدر الزمان وحوادث اجلدثان .
ـسـتـحفظ أمـا األوامر الـصـادرة بـجـميع الـرديف وا
ــؤقت لـم تــكن مــبـــنــيــة إال عـــلى وجــوب الــتـــمــرين ا
ـطـلوب لـالنخـراط فى تـلك اجلـيش الـعامل قـدار ا وا
ال يتجاوز الـعشرين ألـفاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجليش
الــعــثــمــانى الــعـامل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٥ ألفـاً فى آسـيا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن مـايـتى ألف 
ـــكن لـــهــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـى أوربــا 
كل قوة مـهمـا كـانت عظـيمـة  ألن اجلـندى الـعثـمانى
ــقــدار عــشــرة من جــنــود الــدول كــمــا نــوهــنــا مــراراً 
األوربـــيــة  وهـــذا كالم ال يـــحــتـــاج إلى بـــرهــان ألن
شـواهـد الـعـيـان أثـبت من شـواهـد الـبـيـان . واحلـروب
الـغابـرة قـد أثـبـتت لنـا أن اجلـنـدى العـثـمـانى فى سـاحة
نزلة عشرة جنود من جنود هذه الدول النزال يعتبـر 
كن للدولة فإذا وقع فى أوربا حرب عـلى ح غفلة 
الـعـليـة أن تـصـد هـجـمات الـعـدو عن تـخـومـها إلى أن
يـتـسـنى لـهـا جمـع رجالـهـا األبـطـال  وعـلى كل حال
فما من موجب ال يـجاس بعض الدول اآلن من تـعبئة
بعض الفـرق العثـمانيـة ألن الدوله العـلية صـانها بارى
ـمالك اجملـاورة لـها  إال إذا البـريـة ال تتـصـدى لغـدر ا
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تبـ لـها مـنهـا وجه العـدوان فالـلَّه نـسأل أن يـحفظ لـنا
جاللة سلطاننا األعظم رحمة لألنام وركناً لإلسالم
بل لـلـسالم ويـحـرسه بـعـنـايـته ويـحـمـيه ويُـلـهم رجـال
دولـتـنــا الـكـرام إلى مــا به اخلـيــر والـصالح والـرفــاهـيـة
الـكه احملروسـة من طمع الطـامع والـنجاح ويـحمى 

نافق  أم اللهم آم . وتطاول أعناق ا

ÊU Š]ù« ô≈ ÊU Šù« ¡«eł q¼

وردت إلــيـنــا هــذه الــرســالـة مـن أحـد أمــراء لــبــنـان
األفاضل فنشرناها بنصها الشائق :

بأى آالء السلـطان يُكذب قوم تفيأُوا * من مكارمهِ
الوافـرة ظالالً وأُرفة واسـتجـزلـوا من فيض أكـفهِ على
الــرعــيــة نــعــمــاً مــتــواتــرة ومــتـرادفــة وتُــجــدد لــهم من

…d¼UI « ¨± ’ ¨ ±∏πµ ”—U  µ ¡UŁö¦ « ¨ ≤∞∑∑ œbŽ

* الصحيح : تفيئوا .
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مـسـتأنـف صـنائـعـهِ عنـدهـم مالـم يـأن لهـم مـعه نـسـيان
أياديه السالـفة . أم كيف يجـحد فضائل الدولـة العلية
جــاحـد هــو فى جلج أنــعـمــهــا سـابح ومــنــكـر راتع من
مراحـمـها فـى بحـابح يُـنكـر فـضل البالد الـتى أرضـعته
أفاويق دّرها ويُغـمط نعمة احلكـومة التى الردء له جتاه
دول األجــانب سـوى ســتـرهـا ويــصـغــر من حق األمـة

الـتى لــهـا عـلــيه حق الـوالــدين إذ شبَّ فى حــجـرهـا 
ويـجـدُّ فى هـوان الـنزعـة الـتى يُـذل بـذلـها ويُـعـزُّ بـعـزّها
وفـخرها زعـماً بـأن حاالً قد سـآءت فى جهةٍ وحـقاً قد
ضـاع فى أخـرى  ومـسـاواةً قـد عـدمت فى زاويـة من
األرض وإصالحـاً قد فات بـسبب اإلهـمال  وجـبايةً
ــال واهـــتــدت إلـى جــيــوب قـــد ضــلَّـت طــريق بـــيت ا
الــعـمـال ومــنـصـبــاً قـد نِـيـلَ بـاألصـفــر ال بـاألبـيض وال
باألسـمـر إلى آخـر مـا يُنـقح عـلى كل حـكـومةٍ ويُـنْـتـقَدَ
صـلحون من من أحـوال كل دولة ويـسعى فى إزالـتهِ ا
بـنى كل مـلَّةٍ وحـبذا الـعمل  ونـعم الـقصـد لو كـان ما
يتوخىَّ من هذه األمور مأتياً من بابهِ مردوداً إلى أصلهِ
موضوعاً فى نِصـابه دائراً على محـور نصحٍ ال تختفى
كن أن تستعجم على على سامعٍ نغـيتهُ وإخالصٍ ال 
ناظـرٍ لغتهُ صـادراً عن مريـد خيرٍ يـعمل لـبلده مـا يعمل
الــوالـد لــولـدهٍ حــ يــثـقـف من أوده ال يـقــصــد بـذلك
هوان منزلـةٍ وال تلويث سمـعةٍ وال إساءة صاحبٍ وال
شـمـات عدوٍّ وال يـصـدر فـيه عن وسـوسـة أجـنـبىٍ فإن
ـا األعـمـال بــالـنـيـات وإن لـكل ـقـاصــدهـا وإ األمـور 

امرىءٍ مأنوى .
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أمـا جـحــود احلـسـنــات وإسـبـال ذيل اإلنــكـار عـلى
البـارز منهـا لألع والـناتىء فـى وجه اإلحسـاس لقاء
إرادةٍ «سلـطانـيـة» مصـروفـة إلى اخليـر ومـقصـودة على
اللـطف وجتاه مـساعٍ «حمـيديـة» ال نزال شـهودهـا لنيل
كل غايةٍ والـسبـاق إلى كل مَكـرمةٍ وعزائم «عـثمـانية»
مــشــدودةٍ فى سـبــيل اجلــدّ واقــفـة مــوقف «عــرابـة» فى
ا ال يُغتفر فى تلقى رايات اجملـد  فذلك ــ وا اللَّه ــ 
ـروءة فـإن من الكـبـائر شـرع الـوفاء وال يُـبـاح فى دين ا
ـرء لـذى مـودَّتهِ فـكـيف ألهل لِـدتهِ بل لـدولته خـيانـة ا
وملَّـته اللتـ هما أصل نـبعته; إذ ذاك من بـاب الكنود
نُّ إال باالمتنان  وهل والتـكذيب باآلالء وما قـوبل ا

جزاءُ اإلحسان إال اإلحسان .
وكـمــا كـان من الـواجـب عـلى الـتــابع تـعــظـيم قـدر
مـتـبــوعهِ ومن فـروض الـرعـيـة تــمـام االنـقـيـاد لـلـراعى
ومقـابلة حـياطـتهِ بصـدق الطَّويـة وحُسن اخلـدمة عمالً
بـهـذا الـنص الـشــريف  فال شكَ أن الـراعى يـؤثـر من
بـ رعـيتهِ األنـصح فى خـدمـتهِ واأللج فى بـث دعوته
واألصلب فى حماية حوزته وأنه يسترسل إلى من لم
يـعـرف بـضلـعٍ مع العـدوّ وال شـغـر بـرجـله فى الـغريب
لك وتوطيداً ألواخى الدولة  وإال تمكيناً ألسباب ا
فمن اتخـذ أعوانه أعداءه وخـدمته خونـته لم يلبث أن
ذاق مـغـاب اإلهـمـال والـنـوم عن الـعـدوّ ومـا أسـرع مـا

ينكث حبل يُمتُّ به إلى اخلائن  .
كافأة عند جميع الدول اقتَداءً ومن هنا سُنَّ نظام ا
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* الصحيح : كفاءته.
** الصحيح : رءوس.

*** الصحيح : نشوئها.

بــاألحـكـام اإللـهـيـة الـتى مـنــهـا «إن أكـرمـكم عـنـد الـلَّه
أتقاكم» فـكان «إن أكـرمكم عـند السـلطـان أصدقكم»
وذلك دعـوةً ألفراد الـرعـايـا إلى الـتبـارى فى مـضـامـير
صدق اجلهاد واحلب فى فـسحات اجلالدْ  فنال منهم
ـناصب الـرفـيعـة أدأبهم فى خـدمـة احلوزة وأشـهرهم ا
نـاصحة وأقـصى عنـها من وقع اجلدال فى بـالطاعـة وا
راءُ فى كفائتهِ *  فكيف من انتمى صداقتهِ وارتـفع ا
إلى األجنبى على رؤوس** األشهاد وتوارث النسبة
إلـيـهم عن اآلبـاء واألجـداد حـتى ارتـفع لهُ فى اخلـيـانـة
ُ سـنة عـلم فـإن مكـافـأة األول فى جـنب مـكـافـأتهِ . أ
الـلَّه فى األرض  وقــد عـلـمـنـا أنـه إذا قـامت جـمـاعـة
بنشر دعـوةٍ أو حفظ بيضةٍ فـإذا بلغوا النـجاح تشاطروا
ـــكــــافـــأة عـــلـى قـــدر ســــالف مـــســــاعـــيـــهـم وســـابق ا
ــثل بـهـا أشــواطـهم. وهــذه اجلـمـهـوريــة الـفـرنــسـويـة 
لـقــرب عـهـد نـشـوءهـا *** جنــد الـفـائـز من مــنـاصـبـهـا
ـعـلَّـى هـو الـذى كــان فى تـوطــيـدهــا ذا الـيـد بــالـقْــدَح ا
الطولى واحتمل فى سبيلها عذاباً واصباً إلى أن غلب
أمـرهـا فـكان أوفـر رجـالـهـا من الفـالح حظـاً أعـظـمهم

من قبلها نكداً .
«Ëd – «uKNÝ√ U  «–≈ Â«dJ « Ê≈
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كـما ال يـستـوى الـذين يعـلمـون والذين ال يـعلـمون
ـاذقـون  وال يـوجـد أضرُّ فـلـيس سـواء الـصـادقـون وا



≤µπ

بــأخـالق األمــة وأعـمـق جــرحــاً فى مــبــادى اجلــمــاعـة
وأسـيـر بـاألفـراد إلى طرق الـضاللـة وأهـوى بـالـقـلوب
ستـحق ومكافأة ـركز كمغـادرة ا عن االجتـماع على ا

ائن  ـت وتـقـريب اخلـائن ا ـقصّ وإقـصاءِ األمـ ا ا
فقـد دلَّت التواريخ عـلى مضارّ هـذه السيـاسة ووخامة
ـا للـمكـافأة فى مـحلـها عواقـبهـا  ونطـقت الشـواهد 
نـافع فى التنـشيط للـعمل والبـعث على اإلقدام من ا
فإن اإلنسـان وإن كان يـستـميت فى سـبيل دولـتهِ فطرةّ
من األصل إذا حلظ من رجـالـها اإلعـراض عـنه وعدم
باالة بـهِ ولم تُقدر خـدمتهُ قدرهـا خابت آماله وونت ا
ــقــصَّــرين قــد هــمــتـهُ فــإن وجــد مع ذلك اخلــائــنــ وا
تـقــدمـوه عــنـدهــا وكـوفـئــوا عـلـى اإلسـاءة بــاإلحـسـان
ـناصب واألمـوال لـغايـة إسكـاتهم عن الـشرّ أوجُزوا ا
ولهـوهم عن الفـساد بـعثهُ ذلك إلى الـيأس فإن أبت بهِ
الصالبة اخلروج عـما وضعَ عليه وجُبل بهِ لم يُطاوعهُ
ــثــابـرة الــطــبع الــبـشــرى احلــاكم عــلى الــنــفس عــلى ا
ــاضى واتــبــاع خـطــةٍ من الــتـهــالك فى اخلــدمــة قـد كـا
رسـمـهـا لـنــفـسهِ من قـبل فـإن عـامــة الـطـبـاع مـيَّـالـة إلى
ــكـاسـب  ولـيـس كل أحـد ــنــاصب ونــيل ا ارتــقــاء ا
فـيـلسـوفـاً وأمـثـال احلسن الـبـصـرىّ وقـتادة قـلـيـلون فى
الزهـد فى الدنـيا والـقنـاعة لـيست عـند اجلـميع كـنزاً ال
يــفـنى واجلـديــر بـالـدولــة احملـافـظــة عـلى أخالق أمــتـهـا
وإجـزآء اجلزآء مـجراه الـشرعى والـقانـونىّ وإال فقدت
ـقـدسـة قـلـوبـاً بــتـخـلُّف األعـمـال عن تـلك الــقـواعـد ا
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مـتـوقدة مـتـوَّهجـةً بـاحلمـيَّـة الـقومـيـة وصدوراً مـتـدرّعةً
لى ونفوساً كان مذخوراً لها فى تقدم البالد ان ا باإل

جالئل اآلثار وشرائف األعمال .
عـلى أنـنا نـحن ال نـظن أنه فى أيـام مـوالنـا سـلـطان
ـؤيـد الـغـازى األمـة وواسـطـة عـقـد اخلـلـفــاء اخلـلـيـفـة ا
(عـبـد احلــمـيـد الــثـانى) الــسـاهـر الــسـاهــد اجلـفن عـلى
شؤُون الرعية والعـالم اخلبير بالدقائق اخلفية والعارف
ــا انــطــوى حتت أجــنـــحــة مــلــكهِ أنه يُــكــافــأ مــشــوب
ذوق النصح مطوىّ على الغش أو يتقدَّم اإلخالص 
ـهد ويُهمل من متـأخر فى العهـد ويتمـشيخ صبى فى ا
كــان بــعـيــداً عن الــشك مــضـروبــاً عــلى احملك قـد ربَّ
سالـفاً بـحـاضر وقـرن الحقـاً بغـابر قـد امتـحنه األولـياءُ
واخــتـــبــر زكــاءهَ * األكـــفــاء وأنه يُـــخــفـى الــذهب من
الـسـتّـوق وال يـعـرف الـطائـع من الـعقـوق فـإن فى ذلك
من السير على غير مبادىءِ اخلليفة األعظم ــ أيده اللَّه
ـقتـضى عواطـفه الشريـفة ومـداركه العـالية ــ واخملالـفة 
ما يخشى مـنه فساد األخالق وتفـشىّ األدواء وانتشار

ـقـدار اجلـليل من سـوء االقـتـداء  وموالنـا األعـظم ــ أعـز الـلَّه نصـره ــ لم يـصل إلى هـذا ا
ـلـوك فى الـقـرون الـطـوال  ولم يـبـعث هـذه احلـياة اإلصالح الـذى يـعى عـلـى اخلالئف وا
ـعرفـة الـصادقـ من رجـاله عـلى مراتـبـهم وتوصـيـتهم اجلـديـدة فى نفـوس الـعثـمـانيـ إال 

بـانـتـخـاب الـصـادقـ واألكـفاء ومـكـافـأة من يـعـدُّ مـنـهم خـلـيـقـاً وإثـابة احملـسن إن أحـسن 
وكذلك جديـر بخلـيفة الـلَّه فى أرضهِ االئتـمار بأدب مـستخـلفه تعـالى ح يقـول عزَّ اسمهُ

(هل جزاءُ اإلحسان إال اإلحسان) .
* الصحيح : ذكاءه.
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رســـالـــة مـن حـــلب ـ تـــرجـــمـــة
ـنشور أصـلهـا فى القسم الرسـالة ا
اإلنـكــلــيـزى واردة من أحــد كــبـار
ــــــان فـى حــــــلب إلـى صــــــديق األ
انى: إنكليزى مقيم هنا . قال األ
«األرمن هـنـا فى قـلق عـظـيم عـلى
ـذابح فـى بالدهم والـفــظـائع إثــر ا
الــتى ارتــكــبــهــا األتــراك فـى شــهـر
ـاضى . يُـوجـد فى أوغـسـطـوس ا
أعــمــاق الــسـجــون هــنــا نــحـو ٤٠
كــــاهـــنـــاً أرمـــنــــيـــاً وبـــعض رجـــال
الكهنـوت  وجميع اجلـرائد تُفتح
فى إدارة الــبـــريــد عـــنــدنـــا قــبل أن
تُــرسـل إلىَّ  فــإذا وجـــدوا فــيـــهــا
ــذابح فى شــيــئــاً عـن األتــراك أو ا
أرمـيــنـيـا حـجـزوهـا . وكـتـبى الـتى
ـــأمــــور فى اســــتـــولـى عــــلـــيــــهــــا ا
إسكـنـدرونة  لم تـرجع إلىَّ حتى
اآلن . حلــب فـى ١٦ فبـراير سـنة

. «٩٥
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UOMO —√

ظهـر من تـقـريـر قنـصل إيـطـالـيا
وفـيس قـنـصل إنكـلـتـرا فى أرميـنـيا
أن الـــفـــظــــائع الـــتـى شـــاع أمـــرهـــا
صـحـيـحـة  وزاد اخلـبـر تـأكـيـداً ما
كتـبه مُراسل شـركة روتـر ومُراسل
ـا سنأتى جريـدة الدايلى كـرافيك 
عـلى بـيـانه . فـهل يُـرضى الـعقالء
أن نُــصــدق أقــوال أبـواق الــضالل
هــنـا وفى تــركـيـا أو أقــوال قـنـاصل
الـدول وكُـتـاب أعـظم جـرائـدها .
وســنــرى مــا يــكـــون من الــعــقــاب
الذى تُرتبه الـدول على تركـيا لقاء

هذا العمل الفظيع .
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أمـا جـريدة الـنوفـل برس لـيبـر فـتسـأل : إذا كان ال
ـصريـة فى نفس ـسألـة ا يُـمـكن أن «تنـظر الـدول فى ا
ـؤتـمـر الـدولى الـذى تطـلب إنـكـلـتـرا عقـده لـتـسـوية ا

سألـة األرمنية»  وهـو رأى ال يخلـو من األهمية  ا
وقـد حل فى بعض الـدوائر الـسـياسـية مـحل االعتـبار
الالئق به  ولكننا ال نرى إنكلترا بعده إال غير ملحة

فى عقد مؤتمر للنظر فى شئون أرمينيا .

UOMO —√ sŽ 5IO « d³)«

أول خـبـر مـوثـوق بـصـحـته عن
فظائع األتراك واألكراد فى أرمينيا
رسالة وردت إلى الدايلى تلغراف
من مُـراسلها اخلصـوصى كتبها فى
موش ثم أرسلها من القرص * على
األسالك الـتلغرافيـة الروسية وهذا

مآلها . موش فى ٢٣ شباط**.
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* القرص = كارس .
** شباط = فبراير .
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أبـــعث إلـــيـــكم اآلن تـــقـــريــرى
األول رغمـاً عمَّا لقـيته من مقاومة
األتراك الذين أفرغوا كنانة خبثهم
لستر احلقائق ومنع البحث قبل أن
حـضرت الـلجنـة إلى هنـا . وبيـنما
كــان الــقــنــصل هــالــوارد يــجــتــهـد
لــــيــــصل إلى ســــاســــون  بــــذلت
احلـكومـة وسعهـا وخصـوصاً زكى
ذبحة الهائلة باشا  إلخفاء آثار ا
الـتى أصــفـهـا لــكم والـتى أنــكـرهـا
زكى باشـا واألرمن يُـجبـرون على
الــــرجـــوع إلى أوطـــانــــهم اخلـــربـــة
لـيُعـمروهـا حتى لـقد أمـرت اجلنود
أن تُـــســـاعــــد عـــلى تــــرمـــيم قُـــرى
جــلــيــكــوزان وســـيــمــال وشــجك
فـفــعـلـوا  ثم إنــهم حـاولـوا إفـراغ
احلـــفــرة الـــتى نُــبـــشت وراء مــنــزل
شيخ قرية جليكوزان  وهى التى
وُضـعت فـيـهـا جـثـث مـيـئات * من
األرمن مُـقـطَّـعـة األعـضـاء بـ أيـد
وأرجل ورؤوس  وكــان اجلــنـود

قـد نقـلـوا إلى هذه الـنـاحـية عـدداً من صـناديق الـبـترول  لـيـحـرقوا بـهـا القـريـة فاسـتـعمـلـوها
إلحـراق اجلثث والعـظام  فـلم تنفع احلـيلـة  فعمـدوا إلى نهـر قريب  وحوَّلـوا مجراه إلى
احلفـرة فخـاب سـعيـهم أيـضاً  فـاستـعـملـوا عدة طـرق  ولـكن بقى شئ كـثـير من األجـساد

* الصحيح : مئات .
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الــــبــــالـــــيــــة . وفى أثـــــنــــاء ذلك 
حـضرت الـلـجنـة برئـاسـة عبـد اللَّه
بــاشـا وأعــلــنت أنه بــنـاءً عــلى أمـر
ســـلـــطــانى يُـــطـــلب من األرمن أن
يشـرحـوا ظالمـتـهم مـن األكراد أو
العساكر التركية  ليُعاقب اجملرم.
فــلــمــا انــتــشــر اخلــبـر  خـفَّ عـدد
ــــســـاكــــ وتـــركـــوا غــــفـــيــــر من ا

مخابـيهم وأرادوا بيان شكواهم 
فأُلقى الـقبض عليهم وأُعيدوا إلى
مـــكـــان بــعـــيـــد  ولـــكن الـــبــعض
حـضـروا وشـرحـوا شـكـواهم أمـام
الــنــواب األجــانب الــذين وصــلـوا
إلى قـرية خـنوسـكاله  ونـزلوا فى
مـــنــزل احلـــاكـم الــتـــركـى . وكــان
نزل البوليس الضـابطة يطـوفون با
فـيـمـنـعـون كل من جـاء لـلـشـكـوى
عـــــــــلى أنـه رغـــــــــمــــــــاً عـن هــــــــذه
ــــضـــايـــقــــات وقـــبل أن بـــداء * ا
الـــبــحـث الــرســـمى تـــمــكـن ثالثــة
أشـخـاص من الـدخـول فى نـصف
الـــلـــيـل عـــلى الــــنـــواب األجـــانب

ـقام ضيـا بك الذى كـان من جمـلة أعـماله أنه ألـقى القبض وشـكوا إليـهم سوء تـصرُّف الـقا
على ٣٥ أرمنياً بـدون سبب وال ذنب  وزجهم فى سجن أرزروم الذى انتشرت فيه احلمى

* الصحيح : بدأ.
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القوية فمات منهم ستة أشخاص
كما أنه سـلب أصحـاب الثروة من
األرمن وذلـك أنه ألــــقى الــــقـــبض
عـلـيـهم وامـتصَّ منـهم مـا اسـتـطاع

ـــــال إلطـالق ســـــراحـــــهم  مـن ا
وأكد هؤالء فى شـكواهم لـلنواب
أنه ال أقل من ٢٦٣ عـائلـة أو نـحو
٢٥٠ شـخص من مقاطـعة خنوس
هـــربــوا إلـى الـــقــوقـــاس فـــراراً من
االضطهـاد  لكن النواب لم يكن
فى وســـــعــــهـم الــــنــــظـــــر فى هــــذه
الــشـــكــوى ; إذ هى خـــارجــة عن
وظـــــيــــفـــــتــــهـم ثم إن تـــــاجــــراً من
خوسـابرد يُسـمى كمـليان رفع إلى
النواب عريضة يشكو فيها من ابن
ـذكـور الــذى فـرَّ بـابـنـته ضــيـا بك ا
واغــتــصــبـهــا  وكــان والــدهــا قـد
أزوجها قـبل أن بلغت سن الزواج
فــــــراراً مـن قـــــوعــــــهـــــا فـى أيـــــدى

األتراك فرفض النـواب النظر فى شـكواه أيضاً . ومن جـملة الذين تـقدَّموا لبـيان شكواهم
ابـن الـكــاهن الـذى عــذَّبه األتـراك وقــتـلــوه  فـوصل إلى الــنـواب وال ثــوب عـلـى جـسـده 

ا تيسَّر وأرسلوه إلى موش . فستروا عورته 
وقـضى الـنـواب لـيـلهم فـى قريـة كـارا كـويـرو حيـث بقى الـعـدد الـقـليـل من عائـلـة غـيـركو
اضى ٦١ شخصاً  فأصبحوا اليوم ٩ فقط والباقى الكبيرة وكان عدد أفرادها فى الصيف ا
ذهـب قـتالً فى جـلـيـكـوزان . أمـا الـبـيـان الـذى ســيـعـرضه أصـحـاب الـشـكـوى عـلى الـنـواب

واللجنة فهذا محصله .
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إن سـلــوك األكـراد فى بــاكـرتـلى كــان الـسـبب فـى قالقل سـاسـون  فــإن أولـئك األكـراد
ُـسـمَّى هـجـمـوا فـجـأة علـى مـاشـية قـوم مـن األرمن  واسـتـاقـوهـا ; إذ ذاك شكـا رئـيـسـهم ا
ايـة وعـشرة من الـعسـاكر الـتـركيـة فى سهل ـعـسكـر  جركـوا إلى اتهـو بك الـضابط الـتركى ا
ذكور  وسـخر منـه فعاد وعـمد مع األهالى ميـركيمـواوزان فاسـتهزاء * الضابط بـالزعـيم ا
إلى االسـتـعداد لـلـدفـاع عن حـوزتهم  وهـجـمـوا على األكـراد الـذين كـانـوا على وشك أن
نـاوشـة جُرح كـردى وقُتل كـرديان  فـحمل هـوالء احدى يـدخلـوا قريـة شنك وفى هـذه ا
اجلــثث وعــرضــوهـا جــهــاراً  واتـخــذوا ذلك أعــظم بــرهـان عــلى تــعـدى األرمـن  وأنـهم
عـزول  وبـعث عـلى لسـان الـبرق إلى جـاهروا بـالـثورة  اقـتـنع حتسـ بـاشـا والى بتـلـيس ا

عـاقبة األرمن  فأثاروا احلرب عليهم  ا كان  فوردت األوامر بإرسال اجليش  األستانـة 
وجـعلوها بالـصيغة الـدينية كـأنها جهاد فـى سبيل اللَّه وقراء ** الضابط الـتركى على اجلنود
رقــيـمــاً زعم أنه فــرمـان ســلــطـانى يُــخــول اجلـنــود احلق فى مــحـو األرمن الــعُــصـاة عن وجه

األرض.
ـا صدر هـذا األمـر الـقـاضى بـإلـقـاء الـسيـف فى رقاب ويـقـول أنـسـباء *** جـركـوا : إنه 
ـغـائـر والـكـهوف األرمن هـربـوا إلى جـبل أنـدوك قـرب جـلـيـكـوزان واخـتـبـاوا **** فى ا
ة ثم جـاءت العسـاكر  وأعلنـت للقوم أن وتهيـأوا  للدفـاع عن أنفسـهم ببنـادق صوانيـة قد
عسكر التركى فأجاب العساكر السلطانية حتمى كل من يُسلم سالحه ويلجاء ***** إلى ا
هـذا الطـلب كاهن أرمـنى بالـنيـابة عن ٣٦٠ أرمـنيـاً من رجال ونـساء وأوالد  فـأمر الـضابط
سـاء ساروا بـهم إلى مسـافة عن التـركى أن يُقـدم لهم الـطعـام والشـراب تأمـيـناً لـهم . وفى ا

عسكر فقتلوهم جميعاً وطُرحت أجسادهم فى احلفرة التى تقدم ذكرها . ا
وفى رسـالـة مُـكـاتب الـدايلـى تلـغـراف أنـبـاء كـثـيـرة غـيـر هـذه سـنـأتى عـلى مـلـخـصهـا فى
األعداد القـادمة مع بيان ما يرد فى رسائله التالية  ونـعد القراء أن ال نكتم من أخبار أرمينيا
ـشـير شـيـئاً  واألمـل أن نتـمـكن من الـتـوسُّع فى نـشـر هـذه األخـبـار وسواهـا مـتى أصـدرنـا ا

مرت فى األسبوع عن قريب ــ إن شاء اللَّه ــ .

* الصحيح : فاستهزأ.
** الصحيح : قرأ.

*** أنسباء = أصهار.

**** الصحيح : اختبأوا.

***** الصحيح : يلجأ.
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غالدســـــتــــون واألرمـن ـ هــــذه
صــورة الــعــريــضـــة ـ الــتى كــتــبــهــا
األرمن فـى تـفـلـيـس  وأرسـلـوهـا
إلى بالد الـقوقـاس  ليـوقع علـيها
ـسـتر األهالـى بقـصـد رفـعـهـا إلى ا
غالدســتـون . افــتُـتــحت الـرســالـة
بــذكـــر مــثـل الــســـامــرى الـــصــالح
(إجنـيل لـوقـا ص ١٠ عدد ٢٩ إلى
٣٧ ) وتالهـا ما يأتى / أيهـا السيد
الــكـر قــد ذكــرنـا مــثل الـســامـرى
الـصـالح الـذى ضـربـه لـنـا مـعـلـمـنـا
الــسـمــوى بــعـد أن قــرأنـا خــطـابكَ
الـبـلـيغ الـذى لـفظـته فـى هاواردين
دفــاعـاً عـن األرمن الــذين عــاشـوا
مـدة مـئات مـن السـنـ حتت حكم
األتــراك  وقــاسـوا الــصــعـاب من
األتـراك واألكـراد بــسـبب ديـنـهم.
سيحى الصادق وهو ذا أنتَ أيها ا
واإلنـــكـــلـــيــزى الـــعـــظـــيـم صــرت

ــقـام الـسـامـرى لـذاك اجلـريح  ومـن بالد بـعـيـدة بـسـطـت الـرحـمـة واإلنـسـانـيـة  لألرمن 
فقلـوب جمـيع األرمن فى كل أنحـاء العـالم تُبـارك اسمك  والتزال تُـبارككَ مـا بقى فـيها
ة من اإلجنيل األرمنى الذى هو حراك  وبياناً لشكرنـا الذى ال حدَّ له نُقدم لكَ نسخـة قد

ملوء بهما قلبكَ . انتهى . ينبوع احملبة الفعاَّلة واحلق ا
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روت شـركـة روتـر فى بـيـروت : إنه يُـوجـد فى
سجن عـكا أربـعة وخـمسون مـسجـوناً من األرمن
الـذين حُـكم عـلـيـهـم فى حـادثه كـوم قـبـو من مـدة
ـســجـونـ بــضع سـنــوات . ويُـقــال : إن هـؤالء ا

يُعـاملـون بـصرامـة  ال يُـبيـحهـا الـقانـون الـعثـمانى
فإنه يـسمح لـلمـسجونـ أن يتـنزهـوا ضمن أسوار
الـقـلــعـة . غـيــر أن احلـكـومــة وضـعـتــهم فى مـحل

صـغـيــر يـسع عـشـرين نـفــسـاً فـقط. أمـا الـبـاقـون 
فـيـلـتـزمـون أن يـرشـوا سـجـانـيـهم لـيـحـصـلـوا عـلى

بـعض احلـريـة حـتـى أن خـمـسـة وعـشـرين مـنـهم 
ـاضـيـة خارج كـانـوا يـنـامون مـدة األربع سـنـوات ا
الــغــرفــة  وال شـىء يــقــيــهم بــرد الــلــيل  وذلك
سـجونـ الذين تُـطلق خالف ما يُـعامـل به سايـر ا
لهم احلـرية ويُـعطـون ما يـكفـيهم من الـقوت  فى
حــ ال يُـعـطى لـألرمن أكـثــر من كـيــلـو واحـد من
اخلـــبـــز فى الـــنـــهــــار  وكـــان فى جـــمـــلـــة هـــؤالء
ــســجـــونــ كــاهن يُـــســمى إســرائـــيل من مــوش ا
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حضرته الوفاة  فلم يسمحوا له بكاهن يعرفه وال بطبيب يُداويه . 
ونحن ننـشر هذه احلـوادث وأمثالـها عن مظـالم العُمَّـال فى تركيـا  ال تفكـهاً بغـرابتها 
ا نـنشرهـا بُغية أن وال زيادة علم لـلقراء بـها بعد الـذى ذاع وشاع ومأل منـهم األسماع  وإ

يعيها ... إلخ إلخ
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ــانـيــا إلى حــامالً رســالـة وديــة من جـاللـة إمــبــراطــور أ
شار إليه جاللة السلطان األعـظم الذى يعتبر اإلمبراطور ا
صديـقه احلـميم ويُـفـضله عـلى سـائر مـلـوك أوربا  واحلق
ن أفضل مـلوك أوربا وأعـظمهم ـانيـا  يُقال إن إمـبراطور أ
شهـامة . ومـا ظهـر مـنه فى هذه األثـناء لـعـدم مُداخـلته فى
ـسألـة األرميـنيـة كان له أحـسن وقع فى األسـتانـة العـلية. ا
ـاع عما أجراه ـسألة األرميـنية البد لى من اإل وعلى ذكر ا
كلَّف لفحص تلك احلادثه  فإنه رغماً عن الكومسيـون ا
مداخلة تلك الدولـة التى تُحاول إشعال نيران البغضاء ب

الدولـة العـلية ورعـاياهـا لم يظهـر لآلن مـا يُؤكد مـا أشاعته
اجلـرائد اإلنـكلـيـزية من وقـوع مـذابح مخـيفـة فى أرمـينـيا 
ـا هـو وقوع بـعض منـاوشـات ب اجلـنود بل جُل مـا ظـهر إ
ـظــفَّــرة والــعــصـاة ألن لــفــيــفــاً من األرمن قــد شقَّ عــصـا ا
ـقـاومـة احلــكـومـة  فـأرسـلت شـرذمـة من الــطـاعـة وجتـنَّـد 
اجلـنـود ألجل مـعاقـبـته ومـطـاردته وطرده مـن النـاحـيـة التى
جـعـلـهـا مقـراً لـلـثـورة  وكـان ذلك بـالـطـبع داعـيـاً إلهالك
بعض ميأت * من الفريق . غير أن اجلرائد اإلنكليزية قد
ــســألـة وجــعـلــتــهـا فى أعــ الــنـاس عــبـارة عن عــظَّـمت ا
مــذبــحـــة. ومع هــذا كــلـه فــإن جاللــة ســـيــدنــا ومــوالنــا
عاقبة الذين كانوا سبباً الشتعال السلطان األعظم قد أمـر 
نيـران هذه الـفتـنة وإجـراء اإلصالحات الالزمـة فى أرميـنيا

W¹—bMJÝù« ¨± ’ ¨ ±∏πµ q¹dÐ√ ±± fOL)« ¨ ±∂π œbŽ

* الصحيح : مئات.
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زين الـشـيطـان فى عـقـول الديـدونـي أن جلـنـة التـحـقيق
األرمـنـيـة سـتـنـتـهى بـنـسـبـة الـفـظـائع لـرجـال الـدولـة الـعـلـيـة
نـصـورة  ومن بعـد تـقد الـتـقاريـر عن هذا وعـساكـرهـا ا
الـصـدَّد من طـرف مـندوبى دول روسـيـا وإنـكـلتـره وفـرنـسا
سـيُـعـقـد مـؤتـمـر دولى فى األسـتـانـة الـعـلـيـة إجـبـاراً لـلـبـاب
العالى بـالتـصديق عـلى استـقالل أرميـنيا*  فلـو صح هذا
الـزعم البـاطل  وبـرز من عـالم اخلـيـال إلى عالم احلـقـيـقة
ننصح للديدوني أن ال ينسروا من نتيجة هذا األمر  ألن
ـرة عـلى رؤوســهم  فـالـدولـة اجلـرة ســتـنـكـســر فى هـذه ا
ـرة على إشهار احلرب الدينى العـلية قد صمَّمت فى هذه ا

تحدة  سيحية ا عند أقل عدوانية تـصدر من دول أوربا ا
ــقـــدس  هـــو صـــاحب وأول من يـــحث عـــلـى اجلـــهـــاد ا
السمـاحة والسـيادة أبو الـهدى أفنـدى الصيـادى  سيحثُّ
ـفـروض عـربـان الـديـار الـسـوريـة جـمـيـعـاً ; عـلى اجلـهـاد ا
ـثلى الـرفـاعـيـة  وأما سـمـاحـتـلو ألنـهم تـابعـون طـريـقـته ا
سيادتلو الشيخ أحمد أسعد  سيحث أهل احلجاز عموماً
ومن ثم دولـتلـو الـهُـمام فـضل بـاشا  سـيـحث أهل الـيمن
عمـوماً  وأمـا سماحـتلـو سيادتـلو الشـيخ ظافـر  سيحث
أهل الـديار الـعـراقـيـة بـدويـها وحـضـريـهـا ; ألنـهم تـابـعون
طريقـته اجلليلـة الشاذليـة  كذلك األمير يـحيى الدين باشا
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ادة «٦١» من * لم يحـدث مطلقاً آنذاك أن طـالب األرمن بـ «استقالل»  بل تنفـيذ إصالحات حسب ا
معاهدة برل ١٨٧٨ التى لم تعد تُذكر ; إذ أنها جوهر القضية األرمنية.
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رحوم األمـير عبد القادر اجلزايرى  سيحثُّ الفريق جنل ا
عــربـان اجلــزايـر وتــونس  فــهم أطـوع إلــيه من الــقـلم إلى
الـبـنـان  ومن ثم الـسـيـد جـمـال الـدين احلـسـينـى األفغـانى
طاع  ومن سيحثُّ أهل الهند واألفغان * فهو إمامهم ا
ـهـمـة  سـتُـرفع الـرايـة الـشـريـفة بـعـد اتـخـاذ هـذا التـدابـيـر ا
الـنـبـويـة  وأول مـحل تُـقـدم عـليـه ببـركـتـهـا تـنـكـيل عُـصاة
مـسـيـحـيى الـشـرق من روم وأرمن وديـدونـيـ  ومن بـعد

تـحدة عـلى هذا الـترتيب  سـيحـية ا ذلك نـتجرَّد ألوربـا ا
وهـو أن يــتـجــرد األوردى األول والـثـانى لــصـد هــجـمـات
الـروس مـن جـهــة أوربــا واألوردى الـثــالث يــتــجــرَّد لـدفع
غـارات النـمـسـاويـ واألوردى الرابع يـتـجـرَّد بـاالحتاد مع
عـموم اآلاليات احلـميديـة لصد هـجمات الـروس من جهة
آســـيــا  واألوردى اخلــامس والــســـادس يــتــجــرَّدان لــدفع
غارات الدولة الـقاصدة إلى الديـار السورية والـعراقية مثل
فـرنــسـا أو غـيـرهـا  واألوردى الـسـابع يـتـجـرَّد لـلـذّود عن
قـدسة احلجـازية واألقـطار اليـمانـية  وفرقـة كريد الديـار ا
ســتــنـضم إلـى فـرقــة طـرابــلس الــغـرب ; لــلــذود عن تـلك
اجلــهـــات من الــوقــاحـــة اإليــطــالــيـــة  وعــلى كل حــال ال

وت الواحد منا  نتأسف لو دارت الدائرة علينا حيث ال 
ما لم يُهلك عشرة من الفئة الضالة .

٨ أبريل سنة ١٨٩٥
كاتبه  
محمد مطوش
نورى 

قال لم يذكـر أى شئ عن مصر ; إذ أن أزهرهـا الشريف ونخبـتها الفـكرية وعموم * يُالحظ أن كـاتب ا
شعبها يُدركون جيداً عدالة القضية األرمنية.
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كل هذا وحكوماتـنا ليست آمنة عـلى نفسها من
تـداخل األجنـبى بـيـننـا وتـهـافته عـلـيـنا  فـيـوسوس
عــلى لــســـان ســفــرائه وقــنــاصـــله فى صــدور غــيــر
ــتــديــنـ بــدين الــهــيـئــة احلــاكـمــة  ويُــلـقـى عـلى ا
أفـكــارهم غــطـاء يــسـتــرهـا عن اجلــوالن فى أرجـاء

بالده  لــتـرى مــا ال عـ رأت وال أذن ســمـعت 
وال خـــــطــــر عــــلى قـــــلب بــــشـــــر . ويُــــغــــالــــطــــون
بـخـزعـبالتـهـم الـفـنـيـة وتُرهـاتـهـم الـسـيـاسـيـة هؤالء
الــسُّـذج  فــيـنــقــلـبــون بـالــعـداوة والــبــغـضــاء عـلى

دولـتـهم  ويـتـداخـلـون مع الـسـفـراء والـقـنـاصل 
ويُجاهرون بتظلُّمهم وال ظلم  ويودون التخلُّص
من حـالتـهم  ولـكن من حالـة الـراحة والـطـمأنـيـنة
جرد إظهار إلى حالة التعب واخلـوف  فيكتفـون 
ـظـاهـر اخلـفة الـرضـاء من أى قـنـصل  ويـظهـرون 
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ـادة «٦١» من معاهـدة برل ١٨٧٨ الـناصَّة على * كل ما أراده األرمن من اإلدارة العـثمانـية هو تـنفيذ ا
ـقـال عـمداً  إجـراء إصالحـات فى الواليـات األرمـنـيـة الـست باألنـاضـول الـشـرقى  وهـو ما أسـقـطه ا

ووجَّه القراء إلى قضية غير مثارة أصالً .

والـطـيش  فــيُـوقـعـون أنـفــسـهم فى مـهــاوى غـضب حـكـامــهم عـلـيــهم  وال يـجـدون لـهم
نـصيـراً ومن هذا قـيام األرمن عـلى دولـتهم الـعثـمانـية بـغيـر موجبٍ وال داعٍ * سـوى ظهور

ظـهـر الـشقـيق الـنـاصح فـلقـوا جـزاء تـهورهم  قـنـصل إنـكلـتـرا لـهم واحلكـومـة اإلنـكلـيـزيـة 
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ــثل مــا عــاقــبــوا * ولـم يــظــلــمـوا أو وعــوقــبــوا 
يُـهـانـوا فنـصـبت إنـكلـتـرا احلبـالـة  ولم تـقدر أن
ـا وقع من تُـخــلص نـفـســهـا بـغـيــر إظـهـار أسـفــهـا 
العساكر الشَّاهانية  وتوقَّعوا ميل الدول األوربية
عن جـانـبــنـا  فـمـا تــوقـعـوا إال خـجــلـهم وإظـهـار
اعـــتــذارهم بــعـــدم إمــكــانـــهم بــإجــراء مـــا يُــؤمــله
ستر غالدسـتون بقلة الثائرون من بـعد ما تغـلغل ا
احلـيــاء وأظـهـر مـن صـدر تــعـصـبـه ضـغـائـن احلـقـد
واحلـسـد  فـانــقـلب عـلــيه تـهـوره بـالــعـار وإحـمـر
ا لم تمح دولتـنا التى هى عار على وجهه خـجالً 

التمدُّن كما يزعم.
ويُــمــكن قـــيــاس بــعض الــســوريــ الــذين هم
الـــنــــجالويـــون بــــاألرمن  ولـــكـن هم أخسُّ من
األرمن بـكثيـر  وأصبحـوا البس جـلد التـمساح
ووجه احلــمــيــر  يُــغــررون بـــأنــفــســهم بــاألمــانى
ويُـدبرون فى إغـاظـتنـا  وال يتـدبَّـرون  وحسـبوا
أن فى الــتــجــائــهـم إلى دار الــقــنــاصل والــســفــراء

ومصاحبتهم األجنبى يُفيدهم شيئاً **.

الحـقـات ـقـصــود بـهـذا اجلـزاء وذاك الــعـقـاب  اقـتـراف اإلدارة الــعـثـمـانــيـة واألكـراد سـلـســلـة من ا * ا
ذابح بحق األرمن . واالضطهادات وا

« ـسلـم » فقط ولـكـنه طال الـعرب «ا ـسيـحيـ ـوضوعى عـلى األرمن «ا ** لم يـقتـصـر الهـجوم غـير ا

طالب بحقوق مشروعة شأن األرمن . ا
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ســـقط رجل مـن جــبل فـــغُــشى
عليه . فلما أفاق قال : يا جبل ما
أصـــنع بـكَ أضـــربك ال يُـــوجـــعك
أشــتــمك ال تُــبــالى  ولــكن بــيـنى
وبينكَ يوم يـكون الناس كالفراش
ـبـثــوث وتـكـون اجلـبــال كـالـعـهن ا
ـنـفـوش فــأمـا من ثـقـلت مـوازيـنهُ ا
فـهـو فى عـيـشـة راضـيـة  وأمـا من
خـفَّت مـوازيـنه فـأمهُ هـاويـة . ومـا

أدراك ما هيه نار حامية .
أجل لـلـدولـة الـتركـيـة عـنـد اللَّه
تعـالى يـوم احلسـاب نـار حامـية إذا
دُكت األرض دكــــاً دكــــاً  وجـــاء
ــلك صــفــاً صــفــاً  وجئ ربكَ وا
يـومــئــذٍ بـجــهـنم  يــومـئــذٍ يـتــذكـر

اإلنـسـان وأنى الذكـرى يـقـول يـا ليـتـنى قـدمتُ حليـاتى فـيـومـئذ ال يُـعـذب عـذابه أحد . وال
يُوثق وثاقهُ أحد .

ذلك نصيب عـساكر األتراك وظباتهم *  بل نصيب كل فـرد عن كذبهم جزاء عملهم
شـيـر  ولم جند بـ اجلـرائد الـشـيطـانى الـذى ارتـكبـوه فى أرمـينـيـا  وقد انـقـضت عطـلـة ا

* الصحيح : ضباطهم.
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العربيـة من نشر أخبـار الفظائع فى
ـقـطم الـغـرَّاء أرمـيـنـيـا إال جـريــدة ا

التى نشرت استيائها * العظيم .
أمـا اآلن وقد ثـبـتت أخبـار تلك
الفظائع  فـقد عزمنا على تعريب

جـــمــيع مـــا ورد من الــتـــفــصــيل 
وجنعل مـلحـقات لـلمـشيـر فتـصدر
بـعض أعـداده اآلتيـة كـمـا أصـدرنا
هــذا الـعـــدد فى ١٣ صــفـحــة بـدالً

من ٨ .
ـشـير عن جـمـيع مـا نـنـقـلهُ فى ا
حوادث أرمـيـنـيـا مـأخوذ عن أوثق
ــصـــادر  وأخــصَّـــهـــا الــتـــيــمس ا
والـدايـلى تـلـغـراف والـدايـلى نـيوز
وعـن تــلــغـــرافــات شـــركــة روتــر.

ـبـاد الـسـيـاسـيـة بـ ولـيـعـلم الـقــراء أن هـذه اجلـرائـد تـخـتـلف إحـداهـا عـن األخـرى فى ا
ا يدلَّ على محـافظة وحرَّة  ولكـنها اتفقت على إثـبات هذه الفظـائع واالعتقاد بصحـتها 

أنه ال خالف بينها فى احلقائق .
وقـد ســرَّنى بـوجهٍ خـاص أن رأيتُ الــتـيـمس والـدايــلى تـلـغـراف وشـركــة روتـر مـوافـقـةً
ستر كاريل مُحرر البال مال ا روتهُ الدايلى نيوز احلرَّة  وذلك ألن ا جميعها فى أخبارها 
ـسـئـلـة األرمـنـيـة لم ــاضى من لـنـدن مـا تـعـريـبهُ : « إن ا غـازيت كـتب إلىَّ فى ١٠ مـارس ا
تـأخـذ األهـمـيـة الـواجـبـة حـتى اآلن عـنـدنـا لـسـبب وحـيـدٍ  وهـو أن الـذين اهـتـمـوا بـأمـرهـا

* الصحيح : استياءها.
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وجـاهروا بـالكدر مـنهـا هم جمـيعاً
من حــــزب األحـــرار فى مـــجـــلس
الـــعــــمـــوم . أمـــا احلــــزب احملـــافظ
وجــرائـــدهُ فــقـــد لــزمت الـــصــمت
ا جـعل لـلـمـوضوع الـتـام وهـذا 
أهميـة محدودة » انتهى . أما اآلن
فبعد أن قـامت التيمس والتلغراف
لألخــذ بـــنــاصــر األرمن وبــعــد أن
عــلــمــنــا مـن اجلــرائــد األخــيــرة أن
الوفـد الذى زار إرل أوف كمبرلى
همّ ــ الذى وألقى علـيهم خطابهُ ا
سيـأتى تـعريـبهُ ــ جـمع ب أعـضاء
ـان من احملـافــظـ واألحـرار الـبــار
فـلم يُــبق ريب عـنـدى أن إنــكـلـتـرا
أخـذت تـهتـم اهتـمـامـاً عـظـيـماً فى

مسئلة األرمن.
ـذكورة على اخلطوط التلـغرافية الروسية واألخبار التى ننـشرها وصلت إلى الصحف ا
ـمتـدَّة من الـقرص  وإلـيكَ اآلن بيـان الـفظـائع الـعجـيـبة اجلـهنـمـية الـتى قـام بهـا الـعسـاكر ا

األتراك بأوامر حكامهم من األستانة .
وانع التى تُوضع فى سبيل من يأتى ليُقدم شهادتهُ للمفوَّض أصبحت ال إن العقبات وا
فـوَّض فى دائرة من الـتـضيـيق وسدَّ تُـحـتمل  ولـيس لهـا نـظيـر فى الـقسـاوة : فقـد جعـل ا

ؤدية إلى محل اجتماع اللجنة . رجال الچندرمة جميع الطرق ا
والـذين سلمـوا من أهالى ساسـون يُعامـلون معـاملة اجملـرم والذين يُـعطونـهم القوت
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من األرمن يكون نصيبهم السجن
والضرب حـتى أن أحد الذين جنوا
ـــذبـــحــة بـــعـــد أن أصــابه ٤٠ من ا
جُـرحـاً  كـمـا شـهـد ذلك أعـضـاء
الـلجـنـة  لم يتـمكن من الـوصول
إلى األعـضـاء إال بـواسـطـة الـتـنـكُّر

واحليلة .
وورد من كـنــوسـابــرد أن حـالـة
أرمـيــنــيـا تــزداد صــعـوبــة واألتـراك
يُــــــهــــــيــــــجــــــون اإلسالم * عــــــلى
الــــنـــصـــارى الـــذيـن أصـــبـــحـــوا ال
يـأمنـون على أمـوالهم وأعـراضهم
وحـيــاتـهم تُــهـان الــنـســاء جـهـاراً
ويُـشـتم ديـنـهم . وقـد حـضـر وفـد
من أهـــالى كــنــوســـابــرد وأخــبــروا

مُـكـاتب الـدايلـى تلـغـراف أنـهم عـلى وشك اجلالء عن مـواطـنهم ** إن لم يـحـصـلـوا على
حـمـايـة قـويـة  وحـلـفاء األرمن مـن األكراد يـنـصـحـون لـهم بـاجلالء . أمـا ضـيا بـك حاكم
ـا طـلب من األهـالى الـتوقـيع عـلى عـريضـة شـكـر للـحـكـومة ورفـضـوا إجـابة خـنـوسا فـإنهُ 
ا يـأتى : «إنكم تـستـحقـون العـقاب الـصارم وسـوف تنـالونهُ وأنـتم نظـير طـلبه خـاطبـهم 
ســائـر الـثـائــرين  وال يـصــيـبـكم إال جــزاء مـا فـعــلـتم ومـتى ذُقــتم الـعـذاب األلــيم . هـاتـوا
األجانب حلمـايتكم إن اسـتطاعـوا »  ثم أرسل أحد اجملانـ فى الشوارع  لـيشتم األرمن

ويُه ديـانتهم جهاراً والـضباط األتراك وقوف فى الـشوارع يُصوبون عـملهُ ويضحكون 
سلمون . * الصحيح : ا

** الصحيح : أوطانهم .
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واحلـكـومــة تـبـذل اجلــهـد إلشـعـال
نيران الثورة مثال ذلك أنهم أغروا
امــراة أن تـــطــرح طــفـالً فى طــريق
عـــربـــة أرمـــنـى  ولـــكن األرمـــنى
أوقـف جـــواده حـــاالً  ولــــو قُـــتل

الــــغالم مــــا جنـــا أرمــــنى هــــنـــاك 
واألتـراك يُــحــاولــون طـرد األرمن
ـعـضـلة من أرمـينـيـا قـبل أن تُـحلّ ا
األرمـنيـة . وفى مـقاطـعة األشـفرد
شـرقى كـراكــالـيـسـا يـوجـد ٥ قـرى
(زبـــرد ـ كــــويـــكــــريـــان ـ خــــضـــر ـ
مـانـفـاسـر ـ جـودجـان ) فـيـهـا نـحـو
أربـعـمـايـة بـيت كـان سـكـانـهـا مـنـذ
أشـــهـــر قـــلـــيـــلـــة من األرمن فـــقط
فـحــضــر مــؤخــراً رجــال من فــرقـة
األكراد احلـمـيـدية بـثـيـاب العـسـكر
الــشَّــاهــانى يــرأســهم أوالد أيــوب
بــــاشــــا : رضــــا بـك وخــــالــــد بك
ويـــوسـف بك فـــاســــتـــولــــوا عـــلى
ـــــنـــــازل األمالك  وهـــــدمـــــوا ا

وطـــردوا الــســكـــان إلى روســيــا .
واآلن ال يُــوجـــد أرمـــنى فى تـــلك
الــقـــرى  وبـــقى رجل واحـــد من
ــــقــــاطـــعــــة كـــان األرمـن فى كل ا
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واسع الــثـــروة  فــابــتــزوا ثــروتهُ
ورضــا بك مـــقــيم اآلن فـى مــنــزل

الرجل .
وحـــــدث أن أرمـــــنـــــيـــــاً اســـــمه
أوهـــانـــيــســـان قـــتل كـــرديــاً  ألنهُ
اخـــتــــطـف أخـــتـه من قــــريــــة أمـــاد
واغـتــصـبـهـا  فــسـجن الـرجل فى
بـايـزيد أوالً  ثـم اختُـطـفت امرأته
والتـزال حــتى اآلن فى بــيت أحـد
الـــــعــــســـــاكــــر الــــشَّـــــاهــــانـــــيــــة فى
كــاراكـالــيـسـا. ومــنـذ أيــام احـتـفل

أحـد الــكـهـنــة بـإكـلــيل عـروسـ
ــلــكــة  ــلـك وا فــشـــرب نــخب ا
وهــــــو اصــــــطالح عــــــنــــــد األرمن

للعروس ـ فسجنوا الكاهن .
وحــدث أن أرمــنـيــاً كـان هــاربـاً
ـــــ مـع امـــــرأتـه من وجـه الـــــظــــــا

ـرأة حـامل  فـأدركـهـمـا وكـانت ا
اجلُــــنـــــد الــــشَّـــــاهـــــانى ; وإذ ذلك
ـــــــرأة أن تُـــــــدافـع عن حـــــــاولـت ا
زوجـهـا ظـنَّـاً منـهـا أنـهم يـحـتـرمون
ضعـفهـا  فانـكـبت على أقـدامهم
تـسألـهم  الـرحـمـة لـرجلـهـا بـدموع
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غــزيـرة وهى فى أثــنـاء ذلك تــسـتـر
جـــســـد زوجـــهـــا بـــذيل ثـــوبـــهــا 
ففـصـلهـا اجلُـند عـنهُ وقـطَّعـوا جـثته
قطعاً صغيرة وهى ترى ذلك  ثم
اغــتـصــبـوهــا وهـتـكــوا حُـرمــتـهـا .
ــــرأة مـــــوجــــودة اآلن فى وهــــذه ا
مـوش بـ أيـدى الـلـجـنـة  تـشرح
لـــهم حـــالـــهــا وقـــرَّرت أنـــهــا رأت
النساء احلـوامل يُقتلن بـدون شفقة
( هـنـا قـالت اجلـريـدة إنـهـا تـضـرب
صـفـحـاً عن الـوصف الـذى أورده
مُـكـاتبـهـا ألنهُ أفـظع من أن حتـتـمله
الـــلــغــة اإلنـــكــلــيـــزيــة )  وكــانــوا
يـرفعـون رؤوس النـساء واألطـفال

على أطـراف السـيوف واحلراب 
حــتى لـقــد فــقــدت بـعض الــبــنـات
عـقـولهـنَّ على إثـر هـذه الـفـظائع.
ا رأت أن وامرأة اسمها چاك  

ال ســبـيل إلى اخلالص صـاحـت بـرفـيـقــاتـهـا وهنَّ ٣٠ امــرأة أن يـقـتــفـ أثـرهــا فـإنـهنَّ البـد
هالكـات فموتـهن شريـفات أولى  وطرحت نـفسهـا من مرتـفع إلى أسفل وتلـتها الـنساء.

وهـكذا تـخـلَّـصن من سيـوف الـعـساكـر الـشَّـاهانـيـة . وامـرأة أخرى اسـمـهـا چاكـ أيـضاً 
أخذت سيف أحد اجلنود ودافعت عن نفسها حتى ماتت أشرف ميتة.

ـقتول ما يأتى  : إن العساكـر النظامية حاربوا سمَّى هيـبو شقيق شيخ القرية ا ا قاله ا و
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أوالً مـتــنـكـرين بــثـيـاب األكـراد ثم
ــدافع  وقــد رأيتُ اســتــعــمــلــوا ا
بـعيـنى امـرأة حتمل طـفالً لهـا اسمه
نـيـغـو فى الـثـانـيـة من عـمـره  وقد
هـربت به من وجه اجلنـود حتى إذا
أعياها الـتعب وأجهدها الركض
ســـقط الــغالم مـن يــدهــا فـــتــنــاوله
الـعــسـكـر عــلى أطـراف احلـراب .
وفى الـعدد القادم سـنُورد تفاصيل
مــقـتـل األرمن وطـرح جــثــثـهم فى
حُفـرة نُبـشت لـهذه الـغايـة على أن
ُــكــاتب قــال : إنه رأى مــحــدّث ا
ـذكـورة  وعـرف بـعض احلُـفــرة ا

األشالء التى فيها  ومنهم جسد نسيبه خاتشو وجسد الكاهن أوهانس واحلبل اليزال فى
سلوخ على جانبى عنقه بعد أن اقتلعوا عيـنيه وقطعوا أنفه وأذنيه وشفتـيه  وتدلَّى اجللد ا
ـرأة چـاكـ  وشـهـدتُ مـوتــهـا  فـإنـهـا مع ٣٠ امـرأة من رفـيـقـاتـهـا رأسه . وقـد عـرفت ا
صعدن على مرتفع وقالت جاك : « إذا عـشنا اغتصبونا  وهتكوا أعراضنا فلنمت إذاً »
وطرحت نـفسـها إلى أسـفل  وتبـعتـها الـباقـيات إال بـعضـهن اللـواتى هالـهن الهـجوم على
ـوت  فـما لـبث اجلـند أن أدركـهن وفتـك بهن  وقـتلـهن و ١٥ إمـرأة من اللـواتى فـضَّلن ا
ـوت مع چاكـ كن من قـريـتى « جـنك »  أمـا امرة * أخى فـإن اجلـنـد الـشَّـاهـانى اخـترق ا

جسدها بحرابه .
رأة ( آنـو ) قالت : اختـطفنى ( كـيكيـو أمير ) وأخـذنى إلى مضارب ثم سمـعتُ تقـرير ا
األكـراد  ووهـبـنى البـنه فـهـتـك عـرضى  وأخـذنى إلى سـهل ديـار بـكـر وأُمـرت أن أتـرك

* الصحيح : امرأة.
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ديـانـتى فـتـظاهـرت بـالـقـبول  ألن
ـصـيـر غـيـرى األكـراد حـدَّثـونى 
ورأيتُ بعينى مصير رفيقاتى  بل
شـهدتُ بذاتى مشـهداً أرجتف عند
ذكــره يـوم كــنــا نـحن الــنـســاء أمـام
كــنـيـســة جـلـيـكــوزان  فـإن اجلـنـد

أمسكوا امرأة فى سن الصبا .
ــا رأوا أنـــهــا ال تــقــوى عــلى و
شى بسرعة نـظيرنا  عـلموا أنها ا
حـــامل  فـــضــحـك أحــد اجلـــنــود
وقـــال : إن اجلـــنـــ ذكـــر  وقــال
غـيـره بل هـو أنـثى . أخـيـراً اتـفـقوا
على البـحث بذاتهم  وتـراهنوا.
ــــــرأة حـــــتـى مألت فــــــصـــــاحـت ا
األرض والــــفــــضــــاء وحــــتى بــــلغ
صـوتـهــا عـنـان الـسـمـاء  وهـربت
إلــيــنــا وهـى تــســتــغـــيث وتــمــسك

أطراف ثيابنا وتسـتر جسدها بها أو بأكمامـنا وأيدينا متوسلة طـالبة النجدة والنجاة من هذه
يـتة الشنـعاء  ولكن من منـا يستطـيع إنقاذها  وأخـذها اجلنود وبـقروا بطنـها وهى حية ا
وأخـرجــوا اجلـنـ ( وهـنـا قـالت اجلـريـدة إن مُـكـاتـبـهـا ذكـر تـفـاصـيل هـذه احلـادثـة  ولـكن
اإلدارة وجـدت أن نشر التـفاصيل بـاللغة اإلنـكليزيـة عار على الـلغة فكـتمتهـا)  ثم قطَّعوا
جـسدها وجسد اجلـن  وقطَّعوا رأسـها . هذا هو السـبب الذى حملـنى على إجابة طلب
هم ألذهب سـلمـات  فـأطلـقوا سـراحى مع حـر األكراد وصـرتُ أقوم بـفـروض النـسـاء ا
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إلى احلـقول اللتـقاط اجلوز  وفى
ذات يوم تـنكـرت بأثـواب كردى.
ـا كـنتُ أحـسن الـلـغـة الـكـردية و

تمكنت ُمن الفرار .
شـــهــــادة أغـــوب ـ من جـــمـــلـــة
الــــشـــهـــود الـــذيـن حـــضـــروا أمـــام
الــلــجـــنــة رجل اســـمه أغــوب ابن
كــاهن ديــرعــرقل من قــريــة چــنك
ـا ـكـاتب  فـقـال : «  اسـتـنـطـقه ا

تــعــدَّى األكــراد عـلـى مـواشــيــنـا 
شكـونا أمـرنـا إلى الضـابط الـتركى

عـسكر بـجيشه عـلى مقربـة منا  ا
فــاســـتــهــزأ بـــنــا  ولــذلك تـــبــعــنــا

األكراد  واسترجـعنا ما سـلبوهُ . فتـهيأ اجليش للـهجوم علـينا  فهـربنا إلى جبل أندوك 
وتبعنا األكراد والعساكـر فبقينا ٣ أسابيع نأوى لـيالً إلى األشجار الغضَّة  ونأكل اللحم
النئ  ونتعرَّض نهاراً لرصاص العـساكر  فلما ضجر اجلنـود من االنتظار أرسلوا يُعلنون
الهـدنة  ووعـدونا بـالراحـة والـسالم  فأجـبنـا وذهبـنا إلى چـلـيكـوزان  فلـما رأيـنا اجلـند
يُحـدق بـنا حـاولتُ الـفـرار  ولكن اسـتـحال عـلىَّ ذلك ورأيتُ اجلـنـود ينـبـشون حُـفـراً جتاه

ـا تـبلَّچ الـصـبـاح ضرب الـنـفـير وبـدأ الـعـساكـر فى قـتـلنـا بـاحلراب  منـزل شـيخ الـقريـة  و
فـحــاولتُ الـفـرار وأصـابــنى جُـرح فى كـتــفى فـسـقـطتُ عــلى حـجـر كـســر أسـنـانى  وهـذا
جُـرحى فانـظـره . وهنـاك مـستـنـقع فيه عُـشب غض  فـزحفتُ حـتى خـفيـتُ عن العـيان .
ومن هـذا اخملـبـاء كـنتُ أرى اجلــنـود يُـعـذبـون الـكـاهـن أوهـانس والـكـاهن درارا كل والـدى
فـاقتلـعوا أعيـنهمـا وهما يـصرخان صـراخاً غريـباً  وأجبـروهما أن يـرقصا فـرقصا  ولـهما
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صراخ يُمـزق اآلذان  ثم قطَّعهما
اجلنـد قطـعاً . ورأيتُ امـرأة حامل
قــد فـــتــكـــوا بــهـــا وهم وقــوف من
حـــولـــهـــا يــضـــحـــكـــون ورأيــتـــهم
يُـمسكون األطفـال من نواصيهم
ويـــقـــطـــعــون رؤوســـهم . ورأيتُ
عـــمى ( أوفس ) وهم يُـــقــطـــعــون
جــسـدهُ . وبـعــد أسـابــيع  عـدتُ
ـــذكــــور وجـــمـــعتُ ـــكـــان ا إلـى ا
الـقـطع ودفـنـتـهـا قـرب الـكـنـيـسة .
وفـــيــمـــا كـــنــا نـــهـــرب إلى مـــا بــ

األشـــجـــار  خـــافت الـــنـــســـاء أن
يهـتدى اجلـنود إلى مخـبأنـا بصراخ
األطـــفـــال  فــــجـــعـــلـن فى أفـــواه
ــنـاديل مــنـعــاً لـهن من أطــفـالــهنَّ ا
الصـراخ . وحـصل عـلى إثر ذلك
أن مـات بـعض األطـفال مـن ضيق

النفس .
ومـن أغــــــــرب مـــــــا رواه هـــــــذا
الـشــاهـد أنـهم أخـذوا ابـنـةً حـسـنـاء
ذات جـــمـــال بـــاهـــر فى عـــنـــفــوان
شـبـابـهـا  وتـرتـبوا مـن حـولهـا فى
صف واحــد وأمــروهــا أن تــخــتـار
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من تـهـواه  فتـقـدَّمت الـفتـاة بـعزم
ثـابت ورضى ظـاهـر تـنـظر إلى كل
من اجلــنــود كــأنــهــا تُــمــيــز جــمــال
الــواحـد عـن اآلخـر حــتى وصـلت
إلى أقبح الـرجال وجهاً ودنت منه
كـــأنــهــا تُـــريــد أن تــهـــمس فى أذنه
كـلــمــة سـريــة  وإذ ذاك انـتــشـلت
بـرشـاقـة كـلـيـة خـنـجـرهُ ودفـنـته فى
صدرها . فسقطت ال حراك بها

ولسان حالها ينشد .
يكذب التركى ال يُقربنى

وهى بعض حساسات احليا
ثم إن چيـراكوس ابن بـاكلوس
ا يأتى من قرية دالـوريك  شهـد 
قال : « أنـا متـزوج وامرأتى قُـتلت
ـذبــحـة  فــلـمـا وصـل اجلـنـد فى ا
هـــربـــنـــا إلـى دالـــوريك  والـــذين
أدركـهـم اجلـنــد قـتــلـوهم وهــدمـوا
دافع  أمـا أنا فـاختـبأتُ الـقرى بـا
فى مغارة فيرفيركار  ال قوت لى
إال الـــــعُــــــشب واجلــــــوز . ورأيتُ

الـبنـات األبكـار يُعرضن عـلى الضـابط  فيـأمر بـقتل البـعض ويُبـقى اجلمـيالت منـهنَّ قصد
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توزيـعهنَّ عـلى العـساكر  فـاختار
٥٠ ابـــنــةً * لــذلـك  والــبـــاقــيــات
وُضـــعن فى الـــكـــنــيـــســـة  ولــبث
اجلنـود يتـمـتعـون بجـمالـهن مدة ٣
أيــام  ثـم ذُبـــحن واحـــدة واحــدة
عـلى بــاب الــكـنــيـســة حــتى جـرى

الدم كالسواقى .
ـــــاضى  عُـــــقــــدت وفى ٢٦ ا
جـــلــــســـة فى مــــجـــلس الــــعـــمـــوم
اإلنــكــلــيــزى وصــرَّح الــرئــيس أن
الــلــورد كــمـبــرلى يــقــبل وفــداً من
ـسـئـلـة األرمـنـيـة األعـضـاء بـشـأن ا
ستر بيليز مساء يوم اجلمعة وقال ا
ـــســـتـــر إن الـــذين اجــــتـــمـــعـــوا بــــا
غالدستـون بـعد رجـوعه من أوربا
رأوه وهــو يـكـاد يــتـفــجَّـر قــلـبه من
حـرارة كـدره وغضـبه من الـفـظائع

الـتى ارتكـبـها األتـراك فى أرمنـيا 
ـسـتـر غالدسـتـون وسـيـطـلب من ا
أن يُـــلــــقى خـــطــــابـــاً فى مــــجـــلس
العـموم أو فى جـلـسة عـمومـية فى
ـــوضـــوع يـــكـــون من ورائه هـــذا ا

* الصحيح : بنتاً.
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* الصحيح : صور.

اهتزاز قصور الظا .
وقـد صــدرت إرادة ســلـطــانــيـة
ستر غالدستون نع بيع صدر * ا
ـسـتـر بـيلـيـر فى عـاصـمـة الـظلم وا
ـــنـــحـــوســـة . ـــمـــالك ا وســـائـــر ا
واجـتـمع رئـيس اجلـمعـيـة األرمـنـية
ـســتــر غالدسـتــون عـلى انــفـراد بــا

مدة نصف ساعة .
وقـــد حـــجـــزت الــبـــوســـطه فى
ـسـتر األسـتانـة عـلى بـعض صور ا
غـالدســـتــــون مُـــرســــلــــة إلى أحـــد
الــكـهــنـة بــدعـوى أنــهـا «نــشـريـات
تــخـدش األذهــان »  وبــلــغــنـا أن
سـتر غـالدستـون أثنـاء إقـامته فى ا
ريڤـيريـا كـان يقـرأ كل رسـالة وكل
تـلـغــراف فى اجلـرائـد عن حـوادث
أرمـنـيـا  وكـانـت تـرد إلـيه رسـائل

وضوع . خصوصية بهذا ا
ومن جــــمـــلـــة الـــفـــظـــائع الـــتى
ذكـرتـها اجلـرائـد ما ورد فى شـهادة
ــســمَّى غــازار من قــريـة ســيــمـال ا
قــال: أرســلــنــا مـن قــريــتــنــا رجالً
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اسـمـه (أوسـر ) يــحـمل هــديـة إلى
اجليـش العثـمانى مـؤلَّفـة من الزبدة
والـغنم . وسـألهم بلـسانـنا جمـيعاً
أن يــتــولَّــوا حـمــايــتـنــا دون تــعـدى
األكـراد  فـأخـذوا الـهـديـة وقـتـلوا

الرجل .
ثم تـنـكــروا بـثـيـاب األكــراد وأحـدقـوا بـالــقـريـة صـبــاح الـيـوم الـثــانى  وأطـلـقــوا عـلـيـنـا

ـا عـرفـنـا أنـهم من الـعـسـاكر  ثـل  ظنَّـاً مـنـا أنـهم األكـراد  ثم  الـرصـاص فـقـابـلـنـاهم بـا
استولى عليـنا اخلوف العظيم . وألـقوا القبض على عمى ( هـوسب )  فألقوه على ظهره
ووضعـوا ذراعـيه عـلى صدره  إحـداهـمـا فوق األخـرى وقـطَّـعوهـمـا وقطَّـعـوا أنـفه وأذنيه
إلخ... وكـان عمى الـثـانى (دونـوا) يحـمل ابـنهُ الـصغـيـر  وقد أركـن إلى الفـرار فـأصابه
الـرصاص فى فـخذه  فـسقط عـلى األرض وأدركوه فـصوّبـوا ضربـة إلى الغالم اسـتقـبلـها

والده بذراعه وقايةً لفلـذة كبده  فأخذ اجلنود الغـالم قهراً ورفعوه على أطراف احلراب 
سـمَّى خرشـمـان شفق عـلى أرمنى وحـماه فى ثم قتـلـوا والده  وحـدث أن أحد األكـراد ا

منزله  فأدركه العسكر وأخرجوا األرمنى وقتلوه ثم عاقبوا الكردى على فعله .
وسنأتى فى العدد القادم على وصف فظائع أشنع من هذه .

البقية تأتى
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ثـــارت ثـــورة اإلنــكـــلـــيـــز عــلى
الــدولـة الــعـلـيــة مـنــذ قـامت قــيـامـة
ـناقـشة بـ األولى وب اجلدال وا

سائل األفريقية التى فرنسا بـشأن ا
محور دائرتـها مصر  وقد حرَّكوا
سئلة لـذلك دوالب السياسـة فى ا
األرمنية حـتى يرغموا الدولة على
االنـحـيـاز إلى صـفـهـا  إذ ظـهرت
ـيدان . ومن صـرية فى ا ـسئلـة ا ا
ـاضيـة يـجد راجع تـاريخ السـنـ ا
سـئـلـة األرمنـيـة تـتحـرك دائـماً أن ا
ـصـريـة  فكـلـما ـسـئـلة ا بـحـركة ا
طـرق بـاب هــذه طـار شـرو الــفـتـنـة
من تــــلك  وقــــامت اجلــــمــــعــــيـــة
لـتـجـئة إلى اإلنـكلـيـزيـة األرمنـيـة ا
لـنـدره عـاصـمـة الـبالد اإلنـكـلـيـزية
تُــنـــادى احلـــكــومـــة اإلنـــكــلـــيـــزيــة
وتـسـتـغـيث بـهـا من مـظـالم الـدولة
الــعـلــيــة وحــكـام األتــراك فى بالد
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األرمن .
ــا جــرى وقــد عـــلم الــعـــمــوم 
أخــــــــــيــــــــــراً فـى بـالد األرمـن ومن
ـنـشـورات اخملـتلـفـة الـتى خُالصـة ا
نُـــشــرت فى اجلـــرائــد األوربــيــة أن
عصـابـات من األرمن شقَّت عـصا
الطاعة على احلكومة العثمانية فى
سـاســون وغــيـرهــا وأبت أن تـدفع
ـطلـوب منـها  فقـابلـتهم اخلراج ا
احلــكــومــة بــالــقــوة وأخــضــعــتــهم
وأخـمـدت نـيـران ثـورتـهم فـقـامت
اجلـــرائــد اإلنــكــلــيــزيــة وادعت مــا
ادعت فى هذا الشأن حتى هيَّجت
الــرأى الـعـام األوربى . وكـان من
نتيجـة ذلك أن شُكَّلت جلنة أوربية
لـتحـقـيق ما شـاع عن تـلك احلـادثة
الـتى حـرَّفـوا وجـهـتـهـا واعـتـبـروهـا
إثـمــاً عـظـيــمـاً عـلـى الـدولـة وعـاراً
عـــلى اإلسالم . وهـــذه الـــلــجـــنــة
تـشتـغل اآلن فى مـأمـوريتـهـا بدون
أن تــشــكــو أمـراً ولــكن اإلنــكــلــيـز
واألرمـن الــــــــذيـن فـى لــــــــونـــــــدره
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يــشــكــون من أنـــهــا غــيــر حــرة فى
حتـــقــيــقــهــا وغــيـــر مُــيــسَّــر لــهــا فى
طريقـها. وهى لم تنشر حتى اآلن
نتـيجة  حيث لم تتـم مأموريتها
ولــــكن اإلنــــكــــلــــيــــز واألرمن فى
لــونــدره يــذهــبــون عـصــابــات إلى
اللـورد كمبرلى ويـشكون إليه أليم
الصـبر على ظـهور تلك الـفظائع
وأنه البـد من عــمل عـظـيـم نـكـايـةً
لــتــلـك الــدولــة الــتـى يــغــالــون فى

وصفها بالظلم والغشومة .
واللجنة تسير بالهدو والسكينة
طلـوب منـها  ولكن فى عمـلهـا ا
اإلنــــكـــلــــيــــز واألرمن فى لــــنـــدرة
متـهـيـجـون عـلى الـدوام ويـسـألون
تــــعـــــجــــيــل احلــــكـم وتــــشـــــكــــيل
ــؤتــمــرات . وال عــجب فى كل ا
ـصـريـة موضع ـسـئـلـة ا ذلك ألن ا
احـتــكــاك الــدولـتــ الــعــظـيــمــتـ

ــتـنــاظــرتـ إنــكـلــتــرا وفـرنــسـا  ا
ـسئـلة وذلك كافٍ فى إثـارة فـتنـة ا
األرمـــنـــيـــة وتـــعــظـــيـم حـــادثـــتـــهــا
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وتسجيل نتيجها.
ولـقـد أذاعت اجلـرائـد األوربـية
أنه ســـيُــــعـــقـــد مـــؤتــــمـــر دولى فى
األسـتــانـة الــعـلـيــة اآلن لـلــنـظـر فى
ـســئــلــة األرمـنــيــة ولــكن األنــبـاء ا
الواردة من مـصدر مـوثوق أن هذا
الـطـلب الذى ألح به سـفـير الـدولة
اإلنــكـلــيـزيـة فـى األسـتـانــة الـعــلـيـة
علـى سفـيرى الـروسـيا وفـرنـسا لم
يـجـب بل أن الـروســيـا رفـضت أن
جتعل مـسئـلة األسـتانـة أهمـية تـبنى
عـــلــيـــهـــا حــكـــمـــاً جـــديــداً فـــيـــهــا
وصـرَّحـت بـأنـهـا ال تــبـغى تــفـسـيـر
احلــالــة بـــهــا  كــمــا أن فــرنــســا ال
يـوافقـهـا اآلن أن حتدث شـيئـاً جتنى
إنكلترا ثمرته . وكلتا الدولت قد
صرحت بأنها ال تقول كلمتها عن
ـسـئـلـة حـتى تـنـتـهى الـلـجـنـة هـذه ا
الـدوليـة من مـأموريـتهـا . وحـينـئذٍ
فكل كالم اجلرائد اإلنكليزية اآلن
من قـبـيل الـعـمل لـتـهـيـيج اخلـواطر
عــلى الــدولــة الــعــلـيــة ذريــعــة إلى
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الوصـول لبُغيتـها وقضاء ألغراض
دولتها السياسية .
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بـعـثـنــا بـكـتــاب خـصـوصى إلى
عـظـيم من رجـال الـدوائـر الـعـالـيـة
فى دار الــســـعــادة نــســـأله عن أمــر
جلنـة التحقيق الدولـية فى أرمينية
ومــاذا  عــلـى يــديــهـــا ذاكــرين له
هيـاج اجلرائـد اإلنكـليـزية واهـتمام
ـسئـلة ثـانياً حكـومة لـوندره بـهذه ا
بـعد مـاسكـنتـا فـترة طـويلـة  فورد
لـنا مـنه كتـاب نقـتطف منـه احلقائق

اآلتية :
وإن الــلـجــنــة التـزال فى بــدايـة
عـــمــــلـــهــــا وحـــتى اآلن لـم تـــصل
سـاسـون الـتى هـى مـركـز الـفـظـائع
الكبيرة التى يسندونها لألتراك مع
األرمن . وبـاجلــمــلـة  لـم تـظــهـر
حــجــة جــديــدة عـلـى صـدق تــلك
ـزاعم األولى ونـحـن والـواقـفون ا
عــلى احلـــقــائق مـــعــتـــقــدون أنه ال
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ـا شاع وذاع يظـهر فـيمـا بـعد شئ 
وهـوَّلت بـه اجلـرائـد اإلنـكــلـيـزيـة ــ
أمـا هـيـاج هـاته اجلـرائـد من جـديـد
وكالم احلـكـومــة احلـديث فى هـذا
الشأن فسببهما مصر  حيث يُريد
اإلنـــكـــلــــيـــز أن يُـــلـــجـــئـــوا جاللـــة
الـسلـطـان األعظم إلى إجـراء «أمر
ذى شــأن عــظــيم» فــيــمــا يـخــتص
ـصر من غـيـر أن تشـترك فى ذلك
فرنسـا والروسيـا . وال حاجة ألن
نـقول لـكم إن ذلك األمـر هـو ضد
مــصـلــحــة مـصــر وضــد مـصــلــحـة
السـلطـنـة العـلـية نـفـسهـا . ولذلك
يـأباه جاللـة السـلطـان األعظم كل
اإلبــاء  فـيــشـتــد هـيــاج اإلنـكــلـيـز
على الـسلطنة فى مسـئلة أرمينية .
وأقـول لكم صراحـة إنه لو قضيت
حـاجـة اإلنكـلـيـز فـيمـا بـيـنـهم وب

ـاب الـهمـايونى الـباب الـعالى أو ا
مـن مـــــصـــــر لــــــقـــــامـت اجلـــــرائـــــد
اإلنـكــلــيـزيــة كـلــهـا بــلـســان واحـد
تُكـذب تلك اإلشـاعات والنـتهت
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مأمورية الـلجنة بسالم . وعندكم
مـــوعـــظـــة بـــنــيـــة بـــقـــيـــام اجلـــرائــد
اإلنـكليـزية وهيـاجها عـليكم كـلما
رغب أولو احلول والقوة انفاذ أمر

فيكم ــ» .
ويرى القراء األفاضل من إيراد
هـذه اجلـمل كـنه مـجـرى الـسـيـاسة
التى تـربط مصر بأرميـنية منذ بضع
سـنـوات فقـد ثـبـت باالسـتـقـراء أنه
ـصـرية فى ـسـئـلة ا كـلـمـا حترَّكت ا
أوروبـــا بـــحــــركـــة غـــيــــر مالئـــمـــة
لـالحــــتالل ظــــهـــرت فـى الـــعــــالم
حـوادث أرمـيـنيـة وكـثـرت مـشاغل
الـدولة الـعـليـة بـها وقـامت اجلـرائد
اإلنـكليزية عـلى قدم وساق إلثارة
الـرأى العام األوروبى ضـد الدولة
سـلم . والذى يعـرف حقيقة وا
حرج مـركز إنـكلـترا فى مـصر أمام
أوروبـا اآلن ال يسـتعـظم أمر هـياج
اجلــرائـــد اإلنــكــلــيـــزيــة واشــتــغــال
سائل أرمينية بل حكومة لـندره 
ال يـسـتــغـرب أن جـمـيـع سـمـاسـرة
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اإلنكـلـيز يـهـبُّون فـى ساعـة واحدة
مـن جــــمـــــيع األرجـــــاء ضــــاربــــ

أوتــارهم عـلى نـغــمـة واحـدة وفى
أجورين خطة أولئـك السماسـرة ا
تظهر صـفات الدنـاءة واخلسة التى
تــأبى طــبــائع اإلنــكــلــيــز أنــفـســهم
الــتـــخــلق بــهـــا . فالغــرو إن كــان
ــــأجـــورة عـــلى حتــــامل اجلـــرائـــد ا
الـــدولــــة الـــعـــلــــيـــة فى مــــثل هـــذه
األوقــات أضـعـاف حتــامل اجلـرائـد
اإلنــكــلــيــزيــة عــلــيــهــا  وإن كــان
الـغــرض من اخلــطـتــ واحــداً هـو
إقالق بـال الــدولــة الـعــلــيـة إلى أن

ضرة بها . تنصاع للمطالب ا
ولـقـد بــلغ ذلك الــعـظـيـم غـايـة
الـتذكـيـر بـقـوله فـى ختـام جـوابه .
وعندكم موعظة بينة بقيام اجلرائد
اإلنـكليـزية وهيـاجها عـليكم كـلما
رغب أولو احلول والقوة إنفاذ أمر
فيكم . فهـذه العبارة وحدها أقوم
قـيـاس وأقـسط معـيـار يـعرف بـهـما
صريون حقيقة الغرض من قيامة ا
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جرائد اإلنكلـيز على الدولة العلية
اآلن ومنذ شهرين .

أمــــــا ذلك األمــــــر ذو الـــــشـــــأن
الـعــظـيـم الـذى يُــشـيــر إلـيه جــنـاب
الكاتب  فـلم يرد إال بأنه عنه فى
كتـابة وال الـتلويـح إليه  ولكن ال
عماه يبعد على القراء أن يرجعوا 
إلـى مـــــــا لــــــــوَّحـت به اجلــــــــرائـــــــد
اإلنكليزيـة نفسها بقوله «وقر على
أثـر ذلك قرار ليس على الـلَّه بعسير
أن يـطــويه فى سـجل الـكـتـمـان» .
فـــإن مـــســـاعى جـــنـــاب الـــســـفـــيــر
اإلجنليـزى فى األستانـة العلـية بعد
ذلك الــتى قُــوبــلت بــكـل أعـراض
وجـفاء من جاللة موالنـا السلطان
األعــظم وبـكل حتـرز ومــراقـبـة من
جـانب ســفـارات روســيـا وفــرنـسـا
ـانيـا هنـاك قد كـشفت كـثيراً من وأ
مقاصد اإلنكليز التى يضمرونها.
وقـد عـرف اإلنـكلـيـز أنفـسـهم بـعد
ـساعـى «أنه قد قـر عـلى أثر تـلك ا
ذلك قـــرار جــعل ذلـك الــقــرار فى

خبر كان» .
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نــشـــرت اجلــرائــد األوربــيــة فى
هـذه األيـام صورة مـذكـرة وضعـها
ـيس وطـبـعـها ـسـتـر إكـز الـسـائح ا

عـلى نـفـقـتـهـا فى مـديـنـة لـوندره 
وقد ذكـر فيـهـا مشـاهد أثـناء إقـامته
الـــطــويـــلــة فى الـــكــردســـتــان وفى
شـــمــال آســـيـــا من أمـالك الـــدولــة
الـعـلـيـة من ابـتـداء ديـار بـكـر لـغـايـة

بايزيد .
ذكـرة أهمية وقـد أخذت هذه ا
كـبرى حـيث ذكـر فيـهـا مؤلـفـها أنه
كـان فى تـلك الـبـقـاع أيـام حـدوث
مــا يــسـمُّــونه بــالــفـظــائع األرمــنــيـة

وشاهد بعينيه كل ما جرى .
ومـلخص مـا قـال : إن األتراك
غـيـر متـعـصـبـ عـلى جـيرانـهم بل
هم مـنـصـفـوهم كل اإلنـصـاف فى
ــســـائل الــديـــنــيــة  ولـــكن غــيــر ا
مـبرئـ من بعض اإلهـمال بـحيث
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لم تـكن أحـوال الـنظـام هـنـاك كـما
يــــنــــبــــغـى . وإن مــــا يُــــنــــسب إلى
احلزازات ب األكراد واألرمن فى
تـــــركـــــيــــا لـــــيس لـه دخل فـى أمــــر
اخــــتالف الـــــدين بــــيــــنــــهـم عــــلى
اإلطالق . والدلـيل على مـا أقول
إن األلـــفــة واالحتـــاد ســـائـــدان فى
بالد الـعـجم الـتى يـكـثـر فـيـهـا عدد
األرمن واألكراد عـمـا هو فى بالد
ـا فى تلك الدولـة الـعلـيـة بالـرغم 
الـبالد من عظـيم الـنفـوذ لألكراد.
وكــــذلك األمــــر فى بالد الــــدولـــة
الــعــلــيــة حــيث األكــراد عــائــشـون
بـصفاء الـبال مع األرمن الذين هم
ـذهب الــكـاثـولـيـكى حـيث عـلى ا
لم نُقـر العـوامل الديـنيـة التى بـيَّنـها
اإلنكليـز واألميركان بـقصد إفساد

ذات الب .
وإذا ذهــــــبـت من مـــــــخــــــيالت
ـكن األرمن الــتـصـورات الــتى ال 
حتـقــيـقـهـا وهى اآلن مـخـيـمـة عـلى
عــقــولــهم رأوا أن وجــود األكــراد
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بــيــنــهـم ضــرورى كــمــا أن وجــود
هـؤالء فى جــوارهم مـفــيـد لـهم .
وســــبب ذلك أن األكــــراد قــــبـــائل
رحَّالة يـرعون مواشـيهم فى الكأل
ــرعى ويـــنــتـــقـــلــون مـن مــرعـى 
ـــشــتـــغــلــون بـــالــزراعــة واألرمن ا
والــتـجـارة مـع األكـراد يــبـيـعــونـهم
الـســلع بــأضــعــاف ثـمــنــهــا . فـهم
نــاهـبـوهـم وسـالــبـوهم دائــمـاً وقـد
يُصادف اإلنـسان كثيراً من األرمن

عيشة األكراد . عائش 
وأكــثــر األرمـن راحــة وصــفــاء
بـــال  هـم الـــذين يـــعـــيـــشـــون مع
األكـــراد خــــلف سالسـل اجلـــبـــال
الـشـامـخة ال يـوسـوس فـيـهـم نازع
إلـى الـــتــــفـــريق . عــــلى أنــــنى قـــد
عـلـمت من مـشـاهـداتى الـعـديدة
سيـحيـ فى الشرق وحتقـقت أن ا
ـعيـشة يُالئمـهم أكثـر من غـيرهم ا
مع األتـراك أضــعـاف مـا تُـالئـمـهم
ــــعـــيـــشـــة مـع األكـــراد من أبـــنـــاء ا

جنسهم .
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نازعات الدينية  فليست أما ا
إال حـديــثـة الـعـهـد  وقـد أدخـلـهـا
ـمـالـك الـعـثــمـانـيـة . الـغــرب فى ا
ـسـيـحـيون فى ـسـلـمون وا فكـان ا
بالد الـــدولـــة الـــعـــلـــيـــة عـــائـــشــ

بــالـصــفــاء والـســكــيـنــة واالحتـاد 
وذلك قـبل مـا تنـغـرس فى قلـوبهم
ــحــبـة اجلــنس وظل مـا يــســمــونه 
اضية إلى سيحيون كل األزمنة ا ا
طلقة هذا العهد متـمتع باحلرية ا
فى تـأدية واجـباتـهم الـدينـيـة حيث
كــان األمــر عــلى عــكس ذلك فى
أوربــــــــــــــا ; إذ أتـى زمــن عـــــــــــــلـى
ـسـيـحـيـة فـيـهـا ينـتـهش الـطـوائف ا
بـعــضـهـا بــعـضـاً ويُــقـاتل كل فـريق

اآلخر .
ثـم تـــكــــلَّم هــــذا الـــســــائح عن
إمـــكـــان إنــــشـــاء إمـــارة لألرمن أو
حكومة مستـقلة فيها كما فى لبنان
وكـــريــد وســـيـــمــوس . فـــقــال إن
تــوهم ذلك ضــرب من اجلــنـون ال
ـــكن حتـــقـــيـــقه وبـــاطل ال يـــقـــبل
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اإلظــهـار من اخلـيــال إلى الـفـعل 
ومــــا ذلك إال ألن ســـــكــــان تــــلك
الــبــقــاع من األرمن قــلـيــلــون جـداً
بـالـنسـبـة لـعدد األكـراد واألجـناس
األخــــرى  فـــإن فى تــــلك الـــبالد
الـتى يُـسـمـونـهـا بـأرمـنـسـتان والـتى
نُـسـمـيـها بـحق بالد الـكـردسـتان ال
يــــزيــــد عــــدد األرمن عـن الـــسُــــبع
وهــاك جــدوالً عــلى أكــثـر تــقــديـر

للمسيحي فى تلك البالد .
ــســيــحــيــون أمـام أن يــتالشى ا
تـغــلب إال كـثـيــرين عـلــيـهم حـيث
تـــضـــغـط مـــصـــالح األكـــثـــر عـــلى
مصـالح األقل الـلهم إال إذا طـردنا
األكـــــراد وســــلــــمــــنــــا أراضــــيــــهم

لألرمن.
عـــــــلـى أنى لــــــــست أقـــــــول إن
مـجـاورة األكــراد عـنـوان الـتــعـتـيم
والــسـعــادة والــسـرور جملــاوريـهم
ولــــكـن لــــيـس األرمن هـم الــــذين
يـتــحــمـلــون وحــدهم وصب هـذه
اجلــيــرة بل غــيــرهم من األجــنـاس



≥∞µ

ـسـلـمــ يُـقـاسـمـونــهم هـمـومـهـا ا
التى لم تكن قط من جانب افتراق
الـــديـن ولـــكن إنــــشـــاء حــــكـــومـــة
ن األمانى الباطلة. مستقلة هناك 
ـــكن تـــنـــظــــيم بـــولـــيس وقــــد 
مـخــتـلط  ولـكن إذا لم يـقـبل فـيه
غـيـر مـا تـسـوقه نـسـبـة عدد األرمن
فــمـا تـكـون الــفـائـدة الــكـبـرى لـهم

مــــــنه. أمــــــا الـــــرأى الـــــذى أراه 
فــضـــروب اإلصالح احلــقـــيــقى ال
ــواصالت تـــكــون إال بـــتـــقــريـب ا
وتـخويل احلـكومـة حقـها الـشرعى
فى الـقـيـام بـحـسم كل نـازلـة وقت
حـدوثـها مـع العـنـاية بـقـلع جـراثيم
أمــراض الــفــسـاد من جــسم هــيــئـة
الـسـكان  والـله ولى االصالح .

ا هـ ملخصاً.
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ا كـان لإلنكـلـيز مـقاصـد غيـر مجـهولـة الفتـتاح
سـألـة األرميـنـية  وكـان الـقومـسـيون الـذى تألَّف ا
من قـبل الـدول ألجل فـحص اخلالف الـواقع بـ

األرمن واألكـراد فى تلـك البالد  لم يـتحـقَّق شيـئاً
ـذابح احملزنة التى ا تدَّعـيه اجلرائد اإلنكـليزية من ا
اتهمت بها اجلنود الـعثمانية . عـزمت الدولة العلية
حــسـمـاً لــلـعـلـل عـلى إعـداد مــشـروع إصالحى فى
تــلك الـبالد  وال تــلــبث أن تــعـرضه عــلى ســفـراء
ـفـاسد الـدول ; إذ بـواسطـته ال يـبـقى سبـيل ألهل ا
نتـحلة ودس سـموم الفـساد ب بـاختالق األخبـار ا

الدولة ورعاياها .
شروع فهو أوالً : ضم الواليات التى وقع أما ا
فـيهـا االضطـراب واالختالف بـ األرمن واألكراد
إلى والية واحـدة  يحكـمهـا والٍ واحد من أفضل
رجـال الـدولة وأحـكـمهم وأنـبـلهم أال وهـو تـرخان
باشـا الذى تـمـكن بدرايـته وحُـسن إدارته من إجراء
اإلصالحات فـى جزيـرة كـريـد  وبث روح األلـفة
ب أهاليهـا  بحيث باتت على غاية من االنتظام.
شهود ثانيـاً : يُعيَّن ٢٤ موظـفاً من أفضل الرجـال ا
لـهم بـالفـطانـة واالستـقـامة وحُـسن اإلقدام  مـنهم
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ـسلـم يـستـلمـون مهام ١٤ من األرمن و ١٠ من ا
الـوالية ويُدبـرون أحكامـها على مـقتضى الـعدالة 
نـطـوق القـانـون األساسى الـقـاضى بالـعدل وطبـقـاً 
ـذاهب ــســاواة بـ الــرعــيـة بــقـطـع الـنــظــر عن ا وا
واألديان . ثالثاً : تـنظيم فرقة من الـچندرمة يكون
ـسـلـم نـصـفـهـا من األرمن والـنـصـف اآلخر مـن ا

وقد سيُعهد إلى كـولتنر باشا الـشهير أمر تنـظيمها  
ـشروع عـلى جاللة الـسلـطان األعظم عُـرض هذا ا
وأمـر ــ أيـده اللَّه ــ بـإضـافـة بـعض مـواد عـلـيه تُؤول
لـراحـة األهلـ بـحـيث تـبيت أرمـيـنـا بـهذه الـوسـيـلة
ـتـازة فـى بـعض إدارتـهـا الـداخـلـية واليـة عـثـمـانـية 

تصرفية لبنان . وهى أشبه شئ 
أما اجلـرائـد اإلنكـلـيـزية فـلم يـرقَ لـها ذلك  بل
ـنحة الـتى امتـاز بها األرمن مازالت تـزعم أن هذه ا
عن ســواهم من رعـايــا الـدولـة الــعـلـيــة غـيـر كــافـيـة
لـوصـولـهم إلـى مـحـجـة الـراحـة والـرفـاهـيـة  وهى
تـطــلب بـقــحـة وفـجــور سـلخ أرمـيــنـيـا عن األمالك

العثمانية األمر الذى دونه أهوال .
والــــذى نـــراه أن مـــا تـــســـاهـــلـت به الـــدولـــة من
ـراحم ن ا اإلصالحـات اجلــديـدة فى بـالد األرمن 
اخلــاقــانــيـة الــتى تــدعــو أهـالـى أرمـيــنــيـا لــرفع أكف
الضراعة لـبارى البريـة بحفظ الذات الشَّـاهانية التى
ال تـغـفل حلـظـة عـ عن إجـراء كـلـمـا يـؤول لـراحـة
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الـــبالد ورفــاهــيـــة الــعــبــاد  ولـــكن الــطــمـع يُــنــسى
احلرمات ويدفن احلسـنات ويخلق للـبرى جنايات.
فاللَّه نسأل أن يحـفظ جنابه العالى غوثاً للمظلوم

* بل رحمة لـلعا . ويحرس وعوناً لـلمايوس
ـالكه احملـروسه من طمـع الطـامعـ وتطـاول العُـتاة
الـفــاجـريـن  ويـجــعل سـيــفه مـســلـوالً عــلى رقـاب

القوم الظا .

يئوس . * الصحيح = ا
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أرمـيـنـيا ـ جـاء فى جـريـدة الـريـبوبـلـيك فـرانـسـز أنه متى
أتـمت جلــان الـتـحـقـيـق عـمـلـهــا فى أرمـيـنـيــا يـلـتـئم فى دار
السعادة مؤتـمر دولى للنظر فى اإلصالح الواجب إدخاله
فى الـواليــات األرمـنـيــة  ويـكـون بــرئـاسـة دولــتـلـو وزيـر
اخلارجـيـة العـثمـانـية  ويـتألَّف من سـتـة من سفـراء الدول
ـوجودين فى األسـتـانة الـعلـية  أو الـذين تُعـينـهم الدول ا
ؤتمـر فسيُع همـة . أما موعد التـئام هذا ا خاصة لـهذه ا

ـــقــبـل  وذلك مـــتى عـــاد أعـــضـــاء جلــان فى ١٥ مـــايـــو ا
التحقيق من بالد أرميـنيا حيث التزال الثلوج سادة السُبل
والــطـرق. ويُــقــال فى مــحــافل الــســفــارات : إن أعــمـال
ؤتـمر سـتُبـنى عـلى نتـيجـة التـحقـيق الذى جـرى فى هذه ا
األثـنـاء  ثم عـلى الـتـقـريـر الـذى وضـعه دولـتـلـو عـابـدين
باشا فى عام ١٨٧٩ ; إذ انتـدب مع باكر باشـا اإلنكليزى
ومـنسـى أفنـدى األرمـنى للـذهـاب إلى أرميـنـيا والـنـظر فى
اإلصالحــات الـواجـب إدخـالــهـا فــيـهــا . ومن جــمـلــة مـا
يـتـضمَّـنه هـذا التـقـرير إنـشـاء چنـدرمـة مخـتـلطـة تـتألَّف من
ــســيــحــيــ ويُــعـهــد بــإمــرتــهــا إلـى ضــبـاط ــســلــمــ وا ا
أوروبــيــ وهى نـقــطـة ســتـكــون مـجــاالً لـلــمـعــارضـات

نع إنكلترا من االستئثار بها استئثاراً تاماً . ناقشات  وا
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قال ليس به أيـة إشارة لواليات أرضروم وخربوط (معـمورة العزيز) وسيواس وڤان التى * يُالحظ أن ا
تُشكل مـساحة محوريـة من أرمينيـة العثمانـية (الواليات الست) ويُـشكل فيهـا األرمن األغلبية الـسكانية

الكاسحة .
** الصحيح : إجراؤها.
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يـس ) فى نشرته التى سـترإكز قال الرحَّـالة ( ا
طــبـعـهــا حـديـثــاً فى لـونــدرة  وضـمَّـنــهـا حـوادث
ذابح األرمن أن ما تزعمه اجلرائد اإلنكليزية من ا
ـا هـو مـن قـبـيل اخملـيــفـة الـتـى جـرت فى أرمــيـنـيــا إ
ـبالـغة . نـعم  قـد جرى عـدة مواقع مـحزنـة ب ا

األرمن واألكراد . غيـر أن الفظائع قد حدثت من
ـذكـور حـالة الـفـريقـ  وبـعـد أن شـرح السـائح ا
أرمينيا شرحاً مـستوفياً مبنياً على رؤيا الع قال :
أمـا انـفـصـال األرمن عن غـيـرهم من الـرعـيـة فـمن
ستحيل  ولو كان المتيازات غير اعتيادية ليس ا
من الــعـدل فى شئ ألن نُــقـيـد من فـى واليـة أضـنـا
وحـلب وأنـقــرة وبـتـلـيس وديـار بـكـر* ال يـبـلـغـون
ـكن أن نفـصـلهـم عن مواطـنـيهم اخلمس فـكـيف 

سلم . ا
أمــا اإلصالحـات الــتى يُـمـكن إجــرائـهـا ** فى
ــقــيم فــيــهــا األرمن  فــهى أن يُــنــظم الــواليــات ا
بــــولـــيـس مــــخـــتــــلـط يـــدخـل فى ســــلــــكه األرمن
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سـلـمـون علـى وجه النـسـبـة  وتُسـلَّم إدارته إلى وا
رجـال أوروبـيـ مُـحنَّـكـ عـارفـ فى أصول إدارة
الضبط والربط  ويُعيَّن والٍ على تلك الواليات له
بعض الـسلطـة عن غيره من الـوالة وتكون تـقريراته
مختصَّة رأساً بالباب العالى . وبعبارة أخرى تكون

مخابراته محـصورة مع الذات الشَّاهـانية . وبهذا 
يُـــمــكن تــوقــيف األكـــراد عــلى حــدودهم وإعــطــاء
األرمن راحــتـــهم  غــيــر أن اجلــرائـــد اإلنــكــلــيــزيــة
سـألـة األرميـنـية بـاتت فى احـتيـاج كلى تقـول: إن ا
إلى عــنــايــة الــدول وإن حــكـومــة إنــكــلــتــرا وعـدت
سألة بتأليف مؤتمر فى األستانة ألجل البحث فى ا
ذكورة وحسـمها عـلى وجه جلى يقى األرمن من ا

تعدى األكراد .
انية أيضاً أما اجلـرائد اإلفرنسية والروسـية واأل
فـمن رأيها أن تكـون أرمينيـا والية عثمـانية يحـكمها
حــاكم عـــادل حــاصـل عــلى بـــعض امــتـــيــازات فى
إجرأته * الداخـلـيـة . والـذى نـراه أن الـبـاب الـعالى

مـيَّال لـتسمـية هـذا الوالى ومـنحـه بعض امـتيازات 
وما ذلك إال ليُـبرهن للـدول عن صدق نـوايا الدولة
ـظالم عن الـعـليـة  واهـتمـامـهـا برعـايـاها وكـشف ا

تظلم منهم . ا
وقــد بـــلــغـــنـــا عن ثـــقــةٍ أن أحـــد كـــبــار الـــرجــال
الــعـثــمـانــيــ قـد اعــتـنى بــتــنـظــيم اليــحـة مــخـتــصَّـة
بــاألحــكــام فى أرمــيــنـيــا  وعــرضــهــا عـلـى الـذات
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دار الـشَّاهـانـية . وحـازت لديـها الـقبـول  غيـر أن ا
ذكورة عـلى مُصادقـة الدول واستـحسانـها لاليحـة ا
ألن إنـكـلـتـرا تُـفرغ جـهـدهـا اآلن بـسـلخ أرمـيـنـيـا عن
ـلـكـة مـسـتـقـله حتت ـمـالك احملـروسـة  وجـعـلـهـا  ا
حماية الدول  والـروسيا تود أن تُبقـى أرمينيا والية
عثـمانـية مـستـقلـة استقـالالً إدارياً  وفـرنسـا تُجارى
ــانـيـا لم تُـبــدِ لـآلن رأيـا بـهـذا الـروســيـا عـلى ذلك وأ
الشـأن  أما أوستـريا فلـما كان ال يـهمهـا أمر أرميـنيا
فهى تُسند إنكلـترا فى رغائبها وتود أن تكون أرمينيا
ــمــالك واليـــة مــســتــقــلــة حــاجــزة بــ الــروســيــا وا

العثمانية .

وفى جرائـد األستـانـة أن سيـلتـئم فى األسـتانـة مؤتـمر
ـسئـلـة األرمـيـنـية  ويـكـون مـؤلَّـفاً من دولى لـلـنـظـر فى ا
سـفراء الدول بريـاسة وزير اخلـارجية العـثمانـية  أما يوم

االلتئام فسيكون فى ١٥ مايو القابل .



≥±≥

W¹—bMJÝù« ¨ ≤∞≥ ‡ ≤∞≤ ’ ¨ ±∏πµ q¹dÐ√ ≤∏ bŠ_« ¨ ≤µ œbŽ

© Î«bſ U¹—uÝË ÂuO « UOMO —√ ®

ـهـمـة حتت ـقـالـة ا يـوم كـتـبتُ ا
هـذا الـعــنـوان فى الــعـدد الـرابع لم
أتصـوَّر أن األيـام تُـصـادق عـلى ما
أقول إلى هذا احلـد  فقـد خشيتُ
أن يــبــلغ ظــلم الــدولــة فى ســوريـا
مبلغه فى أرمينيا  وكل من عرف
أحــوال ســـوريــا الــيـــوم يــتــأكــد أن
احلـكومـة التـركيـة بـدت تسـير نـحو
الـــفــتـك بــاألهــالـى هــنـــاك  كــمــا
فـتـكت بـهـم فى أرمـيـنـيـا  وأُوكـد
أنـهـا مــا تـأخـرت عن ذبح األهـالى
دفــعـــة واحــدة  كــمـــا فــعــلت فى

* الصحيح : ألن.
ان. بعوثان = الدستور والبر ** القانون األساسى ومجلس ا

تمـدن من أرميـنيا  وألن الـدوارع األوربية أرميـنيا  إال اآلن * سوريا أقـرب إلى العـالم ا
وكول إليها تصل إلى مينا بيروت ; فى ساعة أو سـاعت كما وصلت الدراعة األمـيركية ا

حماية األجانب والنصارى .
ولـكن عـلـمتُ مـن أخـبـار أوربـا وجـرائــدهـا أن الـدول ضـغـطت عــلى حـكـومـة األتـراك
ضغـطاً عظـيماً  حـتى صرنـا نرجو أن حتـصل أرمينـيا فى وقت قـريب على حكـومة منـظَّمة
ـاضية فى جميع تاريخ تركيا تُشير بأوضح بيان إلى أن هذه وطنية  ومعلوم أن احلوادث ا
مـالك العـثمـانيـة ال ينـالون اإلصالح إال الدولـة ال تفـعل خيـراً إال مضـطَّرة  وأن سـكـان ا
بـعـد سـفك الـدم مــثـال ذلك أن تـركـيـا لم يـخـطـر لـهــا إنـشـاء الـقـانـون األسـاسى و«مـجـلس
بـعوثان» ** إال بعـد حرب عـنيـفة . ومع ذلك  أهـملتـهمـا فكـأنهـما لم يُـوجدا فى عالم ا
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الـــوجـــود  وجاللـــة الـــســـلـــطـــان
احلــالى لم يـــتــأيَّــد عــرشهُ إال بــعــد
ثـورة عــلى الــسـعــادى . وأكـريت
فـلـم حتـصل عـلى بـعض اإلصالح
إال بعـد الثـورة واليـونان لم تـتحرَّر
إال بـــــعــــــــد أن سُـــــفك مـن دمـــــاء
أبـنـاءها * الدم الـغـزيـر  وبلـغـاريا
لم تُدرك حريتها إال بعد أن أجرى
فــيـهــا األتـراك مــثل الــفـظــائع الـتى
أجـروهـا فى أرمـيـنـيـا  ولـبـنـان لم
يحصل على قانونه اجلديد إال بعد

ثورة سنة ٦٠ .

* الصحيح : أبنائها.
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مـعاذ الـلَّه ــ أن تُنـسب دولتـنا اجللـيلـة العـثمـانية
إلى الـظلم واجلـور  كـما نـسبـهـا أطفـال الـسيـاسة
الـنــجالويــون  وال أن تــقـول إنــهــا انــتـقــمت من
األرمـن انــتــقـامــاً شــافــيــاً  وال أن نــنــسب شــعب

األرمن احلى إلى كـفران الـنعم ونـكران اجلـميل 
بل نــقــول : إن الــدولــة ــ أعــزَّهـا الــلَّـه ــ دولــة قـد
رضيت أن حتتمل ثوران شـعوبها ومجاهرتهم لها
دون أن تُــجــرى الــعــدل مــعـهـم وتُـلــحـق الـســيف
بـالسجن  والـسجن بـالسيف لـتأديبـهم  إال أنها
اسـتــعـمـلـت الـشـفــقـة والــرحـمه بـهـم  والـشـعب
األرمــــنى شــــعب حـى الـــعــــواطف إال أنـه جـــاهل
سـريع الــتـأثــر قـريب إلى الــثـورة مــسـتــعـد لــقـبـول
الـــدســـائس األجـــنــبـــيـــة وأن يـــصــيـــر آلـــة صـــمَّــاء
لألغراض اإلنكليـزية تبنى به فى مصر بيتاً وتُثبت

بواسطته لها قدماً .
ولو علم أطفال الـسياسة ذوو األجسام الرطبة
واألظـافـر الــنـاعـمـة عــاقـبـة الـغـدر وســوء مـنـقـلب
اخليانة  أرجعوا باللوم على أنفسهم والندم عما
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فرط مـنهم  فـانبـروا إلى احلق وجروا مـعنـا فى مجـرى التـنديـد على دولـة عظـيمة مـثل دولة
إنكـلتـرا تغـرر شعـباً حى الـقلب جـاهالً بأطـوار تقـلبـات الزمن وتـصرفـات األيام  ألن يُـلقى
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بنفسه إلى التـهلكة ويسعى بقدمه إلى عدمه فى
سبيل االستئـثار بحكم نـفسه . وفى طريق طلب
االسـتــقالل واحلـريــة ورفع نـيـر الــدولـة فى نــظـيـر

اختـالسها لـشعب آخـر حى العـواطف والقلب 
إال أنه مُـتـئـذ صـبور  ولـو نـظـرنا إلى مـن قُتل من
األرمن تـأديـبـاً لـهم وردعـاً لـغـيرهم  فـال جندهم
إال مـقـتــولـ بـسـيف اإلنـكـلــيـز  ولـو نـظـرنـا إلى
مـصـر وكــيف أصـبح بـنـوهــا من مـوت الـعـواطف
وضـعف الـتـأثــر  فال جنـد هـذا إال نـتـيـجـة تـسـلُّط
اإلنــكـلـيــز فـكال الـشــعـبـ مــقـتـول بــسـيف واحـد

منهوك بضغط واحد .
وعلى هـذا يُمـكنـنا إتيـان ضالل النـجالوي

أول وقـوع احلـادثـة  ومــبـدأ تـعـدى األرمن عـلى
ــنــصــورة حـيــنــمــا أظــهـروا اجلــنــود الــشَّــاهــانـيــة ا
شــمــاتــتــهم بــنــا وقت إرســال الــلــجــنــة األوربــيـة
لتحقيق اجلرائم الـتركية على مـا يُقال  وتوهَّموا
بـأن الـتـحقـيق سـوف يُـظـهر بـراءة الـشـعب الـشَّقى
ويـشـفى غـلـيـله بـاالنـتـقـام من مـالـكه  ولـو أنـهم
صبـروا إلى نهـاية التـحقـيق وانتـظروا كـيف تكون
اخلـاتـمـة  لـنـفـوا قـلـيالً عن أنـفـسـهم وصـمـة عار
التشيُّع وأسقطوا عن مناكبهم رداء دنس النفاق.
وقد أظـهرت شـركة روتر اإلنـكليـزية التى هى
من البـديهيات عـدوة لنا على لـسان وكيلـها هناك
أن األرمـن مــتــجــمــهــرون عــلى الــغــدر بــالــدولــة
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وصـدمها صدمـة عنيـفة تُلجـئها هـذه الصدمة إلى
ضربـهم واالنـتقـام منـهم  فـتضـطـر أوربا حـينـئذٍ
عـلى األخــذ بـنـاصـرهم  وذلك بـتــخـلـيـتـهم من
ـؤامـرة بـحض روسـاء* سـلــطـة الـدولـة  وهـذه ا
تـعـلَّمـوا فى إنكـلـترا وروسـيا عـلم أسـماءهم ولم

يُصرَّح بها .
ـعـمى إال والشك أن مـا اكـتـشف هـذا الـسـر ا
بـعد إظـهار نـفـسه من اجلواسـيس احملـرض هـناك
الذين أغلبهم من اجلمعية اإلجنيلية . ومن سياق
هـذا احلديث يُـعلم جيـداً إن الدولـة ما هـبت لقتل
من قُــتل مـــنــهم إال مــدافــعــة ومـــقــاومــةً وســعــيــاً
إلرجـاعـهم إلى سـكـيـنتـهم وخـوفـاً عـلى بالدهم
من اخلـراب وقومـيـتـهم من الـضـياع  وإن األمل
الـــذى يُـــؤمـــله األرمن لـــيس إال من حتـــريـــضــات
أجـنبـيـة تُـوعز إلـيـهم أنهـا سـوف تُسـاعـدهم أوربا

إذا اضطرت الدولة إلى قتل بعض منهم .

وهـنا يجب عـلى الدولـة إذا رأت أن هنـاك حتريـضات من أى دولـة أوربيـة وحتقَّقت من
ذلك  أن تستـعمل الشدة مع رعـاياها األرمن وتُـشدد عليـهم النكيـر وتُؤدبهم تأديـباً يليق
بــهم  وأن تـقــبض عـلى الــزعـمـاء احملــرضـ فــتـقـتــلـهم وتُــطـهـر األرض من مــفـتــريـاتـهم
سلم الهنود  وتسعى فى إغاثتهم وخزعبالتهم . وحق لها حينذاك أن تسمع صراخ ا
ولـو كلـفها ذلـك بيض األنوق  حـتى ولو أجلـئنـا إلى حرب ديـنى . فإذا فعـلت ذلك علم
اإلنكليز كيف تكون حالـتهم وقتئذٍ وأثاروا على أنفسـهم حرباً عواناً تنتهى بهم إلى أرذل

صيبات . احلاالت وأشنع ا
* الصحيح : رؤساء.
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ضلل . * الصحيح : ا
** الصحيح : ويهدأون.

ـنعـها عن والنـزال نُعـيد الـقول بـأن الـدولة ال 
إجـراء العـدل ومقـاومـة الثـائرين األشـقيـاء علـيهم
وعــدلـهـا الــدائم بـخالف دول أوربــا  فـإنـهم إذا
ثار عليهم ثائر دفنوه حتت عثيار خيله ونسفته فى

ثورته نسفاً .
وإلــيكَ مــا جــرى مع األمـراء الــهــنــود حـيــنــمـا
صائبهم حيث نازعوا اإلنكليـز وقتما داهمـوهم 
كانوا يـأخذون أوالدهم وينـيّموهم عـلى القُضب
احلـديـديـة  فـيــمـر الـوابـور عـلـيـهـم فـيـفـنـيـهم عن
آخــرهم وآبــاؤهم واقــفــون يــنــظــرون وأكــبــادهم
تـتقطع وأحـشاؤهم تنـفطر  ثم يـفعلـون بهم كما

فعلوا بأوالدهم .

الـكنا بـرباط الدين وهـذا لعـمرى قلـيل من كثـير لو كـنا نـسمع أو نعـقل الحتدنـا وربطنـا 
واإلخاء اإلسالمى حـتى نأمن من هـذه الغـائالت . وما عـليـنا إال تـنظـيم داخلـيتـنا  وكبح
ـضـلـ * ـتـهـورين فى مـهـاوى الـضالل واحلـائـمـ حـول شـهـواتـهم الـبـهـيـمـيـة وا جـمـاح ا

غررين بأنفسهم. ا
ولــعل األرمن الــثـائــرين يـعــودون عـلى أنــفـســهم بـالالئــمـة ويــنـدمــون وقت نـفـع الـنـدم
ويـهـدؤون **. فــسـيف الـدولــة حـاد  ولـعـل خـفـافـيـش سـوريـا وخُـدام جنـال وأبـنـاء ديـدو

وأنصار االستبداد يتوبون  فالتوبة لدى التُرك مقبولة والذنب عندهم مغفور .
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جاء فى جريدة الديبا الغرَّاء ما تعريبه :
ـا كـانت األخـبـار الـواردة إلى أوروبـا بـشأن
ـــصــدر احلـــوادث األرمـــنــيـــة هى إنـــكــلـــيـــزيــة ا
ـسئـلـة األرمنـية » ـتـكلـمـون عمـا يُـسمُّـونه « ا وا
فـيد أن نسمع هم أعداء الدولـة العليـة  فمن ا
أقوال اخلصم اآلخر ( وهو األتراك )  السيما
وقـد وجدت لـنا جـريدة « الـغـازيت العـمومـية »
الــتـى تُــطــبع فـى مــيــونخ فـــرصــة ذلك  حــيث
نـقلت لنـا كالماً عن الـقائمـقام عثـمان بك « هو
أحد الـضباط الـعثـمانيـ الذين اشـتهروا بـحرية
الفكر والنـزوع إلى االندفاع  فهجـر منذ سن

بالده واسـتوطن أوروبا  وله كتـابات مشهورة
فـى أحـــوال الــــدولـــة »  وكـالمه هـــذا جــــديـــر
ـا هو مـعـروف به من إتمـام الـوقوف بـاالعـتبـار 

على أحوال بالده .
تــكــلَّم عــثـمــان بك عن األمــة األرمــنــيـة فى
سائـر األجيال مـبتدأ بأيـام «أمزينـوفون» فقال :
إن شــأنــهــا كــان عــلى الــدوام ثــانــويـاً فـى دائـرة

…d¼UI « ¨ ≤ ‡ ± ’ ’ ¨ ±∏πµ q¹dÐ√ ≤∏ bŠ_« ¨ ±µ∂∞ œbŽ      



≥≤∞

ـصــادر الـتـاريــخـيـة واآلثـار ـؤيــد» عـكس كل ثـوابـت اجلـغـرافـيــا والـتـاريخ ; إذ إن جــمـيع ا * سـارت «ا
واخلـرائط وتراث الرَّحالـة وغيرها يُؤكـدون ــ بالريب ــ أن األرمن يقطنـون الواليات الست الـتى احتلها

العثمانيون مطلع القرن السادس عشر منذ حوالى ثالثة آالف سنة على األرجح .

الـبالد الــتى تـقـطــعـهـا والـتـى تُـطـالب بــهـا الـيـوم
زاعـمـة أنــهـا بالدهـا *. واحلـقــيـقـة أن الــعـنـصـر
األقــوى فى تــلك الـــبالد هم األكــراد  ولــيس
لألرمن حق فـى مـطـالـبــهم  ولم يـكن األرمن
ـتــهـنى احلـقـوق ومـضـطـهـدين فى بالد الـدولـة 
كما يـزعمون  بل هم بـالعكس قـابضون على
ـنـاصب الـعـالـيـة فى األدوات الـعـمـومـيـة أزمـة ا

واخلصوصية .
وهــنـاك أيــضــاً نـوبــار بـاشــا قــائم عـلى رأس
وما لم يكن صـرية يُديـر سياسـتهـا   احلكومـة ا
لألرمن ما يُـعزز شـكواهم ضـد حكـومة الـدولة
الـعـلـيـة وضــد جاللـة الـسـلـطــان  فـقـد جـعـلـوا
عداءهم نحو األكراد الذين يعتبرونهم خصوماً

أشداء . فهل تُقبل شكواهم ضدهم ....?
عــلى أن عــثـمــان بك ال يُـنــكـر وقــوع بـعض
ـشـاكل بـ الـفـريـقـ  ولـكـنه اخلـصـومـات وا
يُوضح سبب ذلك بأن األرمن يـستعمـلون الربا
الـفـاحش فى مـعـامالتـهم الـتـجـاريـة حـتى أنـهم
سـلـبـوا كل أمـوال األكـراد الـذين عـنـدمـا تضـيق
ن سلـبوهم علـيهم احلـال  يقـومون لالنـتقـام 
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نعمتهم .
ويــقـول أيـضـاً فـيــمـا يـتـعـلَّـق بـشـأن اسـتـغالل
ـسـيــحـيـة الـتــابـعـة لـلـدولــة الـعـلـيـة : إن الـبالد ا
األرمن بــصــفـــتــهم مــســـيــحــيـــ لــهم احلق فى
ــسـيـحـيـة ــطـالـبـة بــحـريـتـهم مــثل سـائـر األ ا ا

التـابعـة لـلدولـة : كالـيونـانيـ  والبـلغـاري 
والرومـانيـ والصرب . ولـكنه يـقول : إن ب

بالد األرمن وبـ بالد هـذه األ التى اسـتـقلت
فروقاً مبنية على األسباب اآلتية :

ــسـيـحــيـة الــتى كـانت حتت أوالً . إن األ ا
حـكم الـتُـرك واسـتـقـلت قـد نـالت اسـتـقاللـها 
ألنـها لم تُـحـكم بأجـنبى عـنهـا غيـر التُـرك . أما
األرمـن فـــقــــد حـــكــــمـــهم مـن قـــبـل األعـــجـــام
والـتـركـمــان  ومن هـؤالء أخـذ األتـراك الـبالد

التى يسكنونها .
ثـانيـاً .إن الـيونـانـي والـرومـانيـ والـصرب
والـبـلغـاريـ عـاشوا فى بالدهـم األصلـيـة حتى
اســتـيـالء  الـتُــرك عــلــيــهم . أمــا األرمن فــإنـهم
بالعكس تركـوا بالدهم التى كانـوا فيها من قبل
قـلــيـلى الــعـدد  فــفـقــدوا بـذلـك كل حق عـلى

األرض التى صاروا أقل من القليل فيها .
وإذا فـرضنـا إمـكان إجـابة مـطالب األرمن .
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* الـثـابت تاريـخـياً أن «أرمـيـنـية» قـد تـنازع عـلـيهـا الـفـرس الصـفـويون واألتـراك الـعثـمـانـيون طـيـلة سـبـعة
حــروب حـتى تـقـاســمـوهـا بـيــنـهم فـيـمــا سُـمى بـ «أرمـيـنــيـة الـشـرقــيـة» (الـفـارسـيــة) و«أرمـيـنـيــة الـغـربـيـة»
(الـعـثـمـانـيـة). وفى عـام ١٨٢٨  اسـتـولى الـروس عـلى أرمـيـنـيـة الـفـارسـيـة وصـارت تُـسـمى «أرمـيـنـيـة
الروسـية» . وظـلت أرمـينـيـة العـثمـانـية خـاضـعة لـلدولـة الـعثـمـانيـة  وهى التـى شهـدت مسـرح الـقضـية

األرمنية وما تمخض عنها من مذابح .

لكـة أرمنيـة ? يُجيب ـمكن تأسـيس  فهل من ا
عــلـى ذلك عــثــمــان بك بــالـــســلب مــعــلالً بــأن
األرمـن يــكــونـــون قــلـــيــلــ جـــداً فى أرمــيـــنــيــا
اجلــديـــدة حــيـث إن أكــثـــرهم تــركـــوا بالدهم
واآلخرون يُهاجرونها فى أشهر كثيرة من العام
حـتى قد ال يـبـقى فى أكـثر الـقـرى غـير الـكـهول

والنساء واألطفال .
ومـاذا يــكـون شـأن األكــراد الـذين هم األمـة
احلـقيـقـيـة فى الـبالد? . إذن يـجب عـلى جـاللة
الــســلــطــان إذا ســمح لـألرمن بــاالســتــقالل أن
يُـرسل جـيوشـه لـلدفـاع عن األكـراد الـذين لـهم
احلق فى أن يقـولوا إنهم مـضطـهدون . وفضالً
عن ذلك  فـإن لــفـظـة أرمــيـنـيــا لـيـست بــنـقـطـة
جغرافيـة وال مُسمَّى لـها وال حدود على أنه إذا

ــلــكـــة أرمــنــيــة  ُأُريــد مع كـل ذلك تــأســـيس 
وجب أن يُـؤخـذ من الـروسـيـا والعـجم األرض

التى يسكنها األرمن كذلك *.
وبـــعــد أن أفـــاض عــثـــمـــان بك الـــقــول عن
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* الصحيح : ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨.
** الصحيح : بقائه.

ـــلــكــة أرمـــنــيـــة  شــرح حــقـــيــقــة اســتـــحــالــة 
االضطرابات التى تـقوم بها اجلمـعيات األرمنية
فى الـعالم  والـتى لـيس من غـرضـهـا احلـقـيقى
وقـاية األرمن من الـفـظائـع التى ال تُـوجـد بوجه
عــــام  بل إخــــراجــــهم من حتـت نـــيــــر الــــتُـــرك

واستقاللهم .
دبرون احلقيقيون لهذه االضطرابات بعد وا
احلـرب الــروسـيـة الــتـركـيــة سـنـة ١٨٨٦ * هم
ثالثــة أشــخــاص « هم نــوبــار بــاشــا والزاريڤ
ولوريس ملـيكوڤ» . أما مـا يتعلَّق بـنوبار باشا
فـجـمـيــعـهم بـفــضل بـقـاءه ** فى مــصـر خـادمـاً
ـصالح اإلنـكلـيز كـى تُسـاعد إنـكلـترا األرمن
عـلى اسـتـقاللــهم . وأمـا لـوريس فـقـد فـضَّـلـوه
عــلى الزاريڤ  وبــذلك تـولَّـى قـيــادة احلــركـة
األرمنية بكل مهارة ولو كانت صحته سقيمة .
وقــد جـمع فى سـنــة ١٨٨٧ ; أى قـبل مـوته
بقـلـيل جمـعيـة فى منـتـرو (بسـويسـرا ) حضـرها
أشـراف األرمن  وكـان من بـيـنـهم نـوبـار بـاشـا
وباغوص . وكان األول عائداً وقتئذٍ من لندرة
ــنــتـرو خــمــسـة أيــام  وتــقـرَّر فـى تـلك فـأقــام 
اجلـمـعـيـة إرسـال مـهـيـجـ إلى أرمـيـنـيـا يُـثـيرون
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االضطرابات فى وجه السلطة العثمانية .
ويُـضـمن عـثـمـان بك صـدق قـوله فـيـمـا قـاله
عن جـمـعـيــة مـونـتـرو  حـيث كـان ذهب إلـيـهـا
سئـلة شـخصيـة كانت له مع لـوريس ملـيكوڤ
وقت عقـد تـلك اجلـمـعيـة . وفى تـلك الـفـرصة
علم بـسـر هـذا اجملـتمع الـذى يـعـمل ضـد جاللة

السلطان .
وفى اخلـــتـــام  يـــقــول عـــثـــمـــان بك إن كل
االضطرابات التى تقع فى أرمينيا من وقت إلى
آخـر  وخـصـوصـاً فى سـاسـون مـنـسـوبـة لـهـذه

اجلمعيات األرمنية .
ـسـئـلــة األرمـنـيـة عـلى مـا هـذه هى حــقـيـقـة ا
نقـلـته (الـغازيت الـعـمومـيـة ) عن ذلك الـضابط
الـعثـمـانى . ولقـد اخـتصـرنـا مقـاله رغـبة فى أن
ــوضـوع نُـطــلع الــقـراء عــلى كل رأى فى هـذا ا

والسالم .
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تُوشك التحقيـقات الرسمية أن تـظهر بنتائج
تُـلقى مسـؤلية * احلـوادث األرمنيـة على كواهل
زعــمـاء الــثـورات مــنـهم  فــإنـهــا وإن أظـهـرت
ن كــانـوا حــتى اآلن بـراءة نــحــو ١٨ شــخـصــاً 
متهـم بـإثارة الفـتنة  فـقد أدانت ٥٧ شـخصاً
آخـرين قـبـضت احلـكـومـة عـلى بـعـضـهم عـقب
سـمـاع الـلـجـنـة الـدولـيـة شـهـادات بـعض كـبـراء
األرمن أنـفـسـهم  كـمـا ورد إلـيـنـا من مُـكـاتـبـنـا
اخلـــصــوصى بـــدار الـــســعـــادة . وقــد ثـــبت من
الــتــحــقــيــقــات الــتـى أُجــريت أنه يــوجــد أنــاس
كــثـــيـــرون من مُـــدبــرى الـــثـــورات والــفـــ بــ

األرمن وغرضـهم الوحـيـد شق عصـا الطـاعة
على احلكومة  وإيجاد االضطرابات الداخلية
ـا كـان ثــبـوت هـذه ذريـعــة إلى االسـتـقـالل  و
احلقـائق علـيهم يـعكس عـليـهم نتـيجـة الغـوغاء
الــتى أقـامـوهــا فى أوروبـا وســاعـدهم فى إثـارة
اخلواطر بـها على الـدولة الـعليـة بعض اإلنكـليز
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* الصحيح : مسئولية.
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ـؤيـد» بـشـدة مع نـفـسـهـا ; فرغـم أنهـا جتـتـهـد بـشـدة فى إثـبـات عـدم وجـود مـكـان يُسـمى * تـنـاقـضت «ا
«أرمينية» على نحو مقالها اآلنف  إال أنها فى مقاالت سالفة وأخرى الحقة ال تستطيع أن تُنكر وجود

«البالد األرمنية» .

فى لـوندرة  بل واحلـكـومة اإلنـكـليـزيـة نفـسـها
ظهر اخلـصم األلد للـدولة بسبب التى ظهـرت 
احلوادث األرمنـية  فقد عـزم زعماء الـفتنة من
األرمن عـلى أن يُثـيـروا فى داخلـيـة البالد نـيران
ـن أنـفـسـهم بـأن الدول العـصـيـان والـهيَّـجـان 
األوربــيــة ال تـــتــركــهم فـى مــثل هــذه احلــوادث
فـريـسـة جلـنـود األتـراك بـسـبب الـروابط الـديـنـيـة

التى بينهم وب تلك الدول .
وقد نشرت شركة روتر التلغرافية رسالة من
مُــكــاتــبــهــا فى الــبالد األرمــنــيـة* قـال فــيــهــا مـا
ملـخصه: قـضـيتُ بضـعة أشـهر مـتـنقالً من بـلد
ألخـرى فى أرميـنيا  حـتى طفـتهـا عن آخرها.
ـسـئـلـة األرمـنـية ال وكـانت نـتـيـجـة أبـحـاثى أن ا
تنتهى قريباً ; فإن األرمن فى حالة هياج وحنق
عـلى الدولـة العـثمـانيـة  وهم يُهـيئـون أنفـسهم
ـــوتـــوا عـن آخـــرهم  وبـــيـــنـــهم زعـــمـــاء ألن 
ـال ويـشـتـرون األسـلـحة األحـزاب يـجـمـعـون ا
والــذخـــائــر لـــيُــوزعـــوهــا عـــلى األرمن فى كل
الواليـات استـعـداداً إلقامـة فتـنـة عظـيمـة . وقد
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ــال يـنـهـال عـلى هـؤالء مـضت عـدة أسـابـيع وا
الــزعــمــاء من أرمن روســيــا وطــهــران وبــاطـوم
وتـفـلــيس وأنـحــاء أخـرى كـثــيـرة . أمـا وظــيـفـة
أولــئك الــزعـمــاء  فـقــد صــارت االنـتــقـال من
جـــهـــة ألخـــرى يـــبـــثُّــــون روح الـــعـــصـــيـــان فى

النفوس ويُوقـدون نيران الفتنة ضد األتراك 
ولم يتركوا جهة إال واصلوها .

وقــد بــلــغــنى أنـــهم قــرَّروا أن يــقــوم األرمن
الك الـدولة الـعليـة حتى قيـامة واحدة فـى كل 
الــذين فى األســتــانــة  وهم يُــمــنــون أنــفـســهم
بـالـهـجـوم عـلى سـراى الـسـلـطـان األعـظم وفى
عـزمـهم أن ال ينـكـصوا فى نـهـضتـهم هـذه حتى
وتـوا  والذى ـرام من االستـقالل أو  يـبلـغوا ا
يُــشــجــعــهم عــلى ذلك هــو ظــنــهم بــأن الــدول

األوربيـة ال تـتـركـهم حـتى يـفـنوا عـن آخرهم 
وقــــد وصل إلـىّ كــــثـــــيــــر من أســـــمــــاء هــــؤالء
الــزعـــمـــاء ولـــكـــنى ال أذكـــرهم  ورأيتُ أن
أكـثـرهم من الــشـبـان الـذين تـعـلَّـمـوا فى روسـيـا
وفرنسـا وإنكـلتـرا  ومن تغريـر هؤالء الـزعماء
باجلهلـة من أبناء جلـدتهم  وما يشيـعون بينهم
هاجـمتهم أن جـنود احلكـومة واألتراك تـستعـد 
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فى شــهـر مــايــو  فـصــار من الــواجب عــلــيـهم
االسـتــعـداد ويُـزيــنـون لــهم من جــهـة أخـرى أن
روســيـا وإنـكــلـتـرا تــنـتـظــران هـفـوة صــغـيـرة من
احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة لإليـقـاع بـهـا شـر وقـيـعـة .
ولـذلك  صار األرمن فى تـفلـيس يهـيمون فى
أسواقهـا يلتـمسون ملـكاً لهم  فـيقبض عـليهم

البوليس ويُودعهم السجن اهـ .
ــا أحسَّ األرمن فــيـرى الــقــراء من ذلك أنه 
بـفـشــلـهم وخـيـبــتـهم فـيــمـا زعـمــوا وهـيَّـجـوا به
اخلـواطـر على الـدولـة العـلـية  وأوشـكت جلـنة
الــتــحــقــيق أن تــفــرغ من مــأمــوريــتــهــا  قــامـوا
يتحـفَّزون للوثـبة والثورة  ويـجمعون األموال
لشـراء األسلـحة ويُـحرضـون جهـاراً على إتـيان

نكرات . ا
ـنصـف ماذا كـانت تفـعل روسيا أو فـنسأل ا
انيـا أو إيطاليا أو أى دولة إنكلترا أو فـرنسا أو أ
فى األرض مع شــعب لــهــا يُــجـاهــر بــالــعـدوان
ثل مـا يفعل الشعب وشق عصا الطاعـة عليها 
األرمـنى مع حـكومـته الـعثـمـانيـة ? ومـاذا كانت
تــعــتــبــر شــكــاويه لــلــعـالـم إذا زعم أنه مــظــلـوم
مـــهــضـــوم احلـــقـــوق  مــهـــتـــوك احلـــرمــات إذا
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قاصد العدوانية انكشف الستـار عن مثل هذه ا
التى تـعـتبـرهـا الدول من أكـبـر جرائم الـشـعوب

على حكوماتها ?
وهل كان لـدولـة من الـدول أن تـتـداخل ب

حـكـومـة وشـعب هـذه أمـانـيه وهـذه مـقـاصده ?
ويــكـون مـن حق تـلك الــدول األخــذ عن يـدىّ
حـكومـة ذلك الـشـعب وإيـغـار الـصـدور عـلـيـها
كـمـا تُـحاول إنـكـلـتـرا أن تـفـعل ذلك مع الـدولة
الــعـلــيــة جتـاه حــوادث األرمن الــذين ال تُــخـفى
مـقــاصـدهـم الـعــدوانـيــة ومـســاعـيــهم الـشــريـرة
ــضــرة بــاألمن الــعــام وبــنــظــامــات احلــكــومــة ا
وبـسـيـاج الـدولــة . ألـيس أولـئك الـقـوم عُـصـاة
عـلى حـكـومـتـهم ? ألم يـكن جـزاء الـعُـصـاة فى
كل شــــريـــعــــة وبــــ يـــدىّ كـل عـــدالــــة الـــردع

ا يقمع ثورتهم ويكسر شوكتهم . والتأديب 
وهـذا هـو ع مـا فـعـلته احلـكـومة الـعـثمـانـية
مـع أشـرار األرمن الــذين شـقــوا عـصــا الـطــاعـة
عـلــيـهــا  وأوجـدوا الـفــ واالضـطــرابـات فى
داخـليـة بالدهـا . طـالـبـتـهم احلـكـومـة بـاألموال
ـقـرَّرة عـلـيـهم  فـرفضـوا أوامـرهـا وتـدجَّـجوا ا
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* الصحيح : رءوس.
** بتأثر = بتتبع.

شئومة. *** الصحيح : ا

بـــالـــسالح ولـــزمــوا رؤس * اجلــبـــال يـــقــتـــلــون
ـــــســـــلـــــمـــــ بل ويـــــســــلـــــبـــــون مـن رأوه من ا
سـيحـي لـيُهـيـجوا عـواطف الفـريقـ ضد وا
بعـضهمـا  فلم يكن عـلى احلكومـة إال أن تأمر
فــرقــة من اجلــنــود بــتــأثـر** الــعُــصــاة والـقــبض
عــلـــيــهم فـــكــان ذلك وقُـــتل بــعض الـــعُــصــاة
وقُــــبـض عـــــلى الـــــبــــعـض اآلخــــر وزُجـــــوا فى
الــسـجـون . وحـيث كــانت اضـطـرابـات هـؤالء
فـسـدين ناشـئة من إيـعـاز بعض األجـانب لهم ا
بــتـغـريـرهم بـهـم وإيـهـامـهم أن اإلنــكـلـيـز تـأخـذ
ــ أو مـظــلـومــ  فـقــد قـامـوا بــنـاصــرهم ظـا
بـغـوغـاء الشـكـوى فى اجلـرائـد اإلنكـلـيـزيـة التى
أفـــــســـــحت لـــــهـم فى مـــــكـــــان االخـــــتـالفــــات
بـالغات وهبَّت احلـكومة اإلنكـليزية نـفسها وا
تُـطـالب الـدولــة الـعـلـيـة بـثـأرهـم وتُـهـيج عـلـيـهـا
عــواطف الــدول حــتى كــان تــشــكــيل الــلــجــنـة
الدولـية للتحقيق  ولو سـاعدتها الروسيا على
مـطـالـبـهـا األخـرى فى ذلك لـكـنـا رأيـنـا اخلـطب
ــشــؤومـة *** حتطُّ بــكال الــعـظــيم واحلــوادث ا
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ـمالك احملـروسة وبـسبب كـلهـا اآلن فى بعض ا
الــعـــدالــة األوربــيـــة لن يــنــشـــر روتــر مــثل هــذه
األخــبـــار الــتـى رواهــا  فـــمــزَّق بـــهـــا غــواشى
األوهــام  وأفـهم الــعـالم طــراً مـا هى مــقـاصـد

ارقـ من والء حكـومتهم  نـشقـ ا أولـئك ا
بل حسب األرمن أنفـسهم أن تُروى عنهم هذه
األخــبـــار فـى أوروبــا  وهـى ال تُــفـــيـــدهم أقل
ـسـاعدة فـائـدة  ألن دستـور الـدول ال يسـمح 
قوم يُـجاهـرون بالعـدوان على دولـتهم إلى هذا

احلـــد  ولــعـــلــهم يـــعــرفـــون هــذه احلــقـــيــقــة 
فـيـرجـعـوا إلى مــحـاسـبـة أنـفــسـهم ويـعـلـمـوا أن
الدولـة التـى عاشـوا فى كنـفـها الـقـرون العـديدة
متـفـيـئـ ظالل نـعـمتـهـا  ال يُـمـكن أن تُـعوَّض
بــدولـة أخـرى يــجـدون مـنــهـا اجملـامــلـة الـكــبـيـرة
بــســبب كــونــهم لــيـســوا من ديــنــهــا . فـذلك ال

يُوجد إال فى الدولة العلية دون غيرها .
سلم فى ويذكر اآلن جمـاعة من الهنـود ا
الـــقـــاهـــرة أنـه إذا  لألرمن مـــا يــــطـــلـــبـــون من
مساعـدة الدول األوربية مع تـعديَّاتهم الـعظيمة
ـجرد كـون الروابط الديـنية بـينهم ضـد دولتهم 
ـسـاعـدة  فال وبـ تـلك الـدول كـافـلـة لـهـذه ا
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سـلـمـ فى الـهـنـد يـنـزعون إلـى مثل يـبـعـد أن ا
ـقـاصد طـالـبـ خالصهـم من نيـر الـدولة هذه ا
اإلنـكـلـيــزيـة الـتى ال يـعـتـبــرونـهـا أرحم بـهم من
الـدولـة العـلـية مع األرمن . وحـيـنئـذ يـكون من
الواجب على الدولة العلية أن تُساعدهم لنوال
مُبتغـاهم  وال يسع الدول األوربيـة العادلة إال
أن تُعـضـد الـدولـة الـعـثـمانـيـة فى مـطـالـبـهـا على
ـنــهج الـذى تُــعـضـد بـه إنـكـلــتـرا فى مــسـاعـدة ا
األرمن الــعُـصـاة عــلى دولـتـهـم . بل هـكـذا قل
ـمالك التى لـيست على فى بقـية الشـعوب مع ا

دينها ومذهبها .
الــلَّــهم قــد وضح احلق وبــان من فى الــعـالم
تعصب الـقاسى الشكيمة فى تعصبه الذى هو ا
ال يبُالى أن يتطـاير شرر الفتنة الكبرى من جرَّاء

تعصبه .
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ــعــارضـة ثــانــيــاً : إن اجلـرائــد ا
ـــؤيـــد وســــواهـــمـــا كـــاألهــــرام وا
وجمـيع الذين كتـبوا فيـها مثَّـلوا لنا
صرى بامـرأة ضعيفة جبانة  بل ا
صــوَّروه خـائـر الــقـوى فى مــنـتـهى
الذُّل والـضعف واخلـوف ال يُحب

أن يـحــمل ســيــفــاً لــئال يــجـرحهُ 
ـصـرى عـنـها . وهى تـهـمـة نُجل ا
أقول هـذا قيـاساً على أنـفسـنا نحن

نصارى سـوريا ووصفاً حلاساتنا من هذا القبيـل  فإننا نذوب شوقاً إلى يوم نتمكن فيه من
القيام بـخدمة عسكرية لوطننا  وكنا نتـمنَّى أن تفى دولتنا بوعودها ألوربا يوم تعهدت أن
تُدخلـنا فى مـصاف اجلنـود  ثم أخلـفت وعدهـا كما أخـلفت جـميع مـا تاله من الوعود .
لـكن إذا كانـت تبـقى فى حـالـتـهـا احلـاضرة الـسـيـئـة  نـسـأل اللَّه أن ال تـفى بـالـوعـد  فـإنـنا
وت عـلى التـجنُّد فى الـعسكـر التـركى . إن كان جُل مـا يُطلب مـنا الـفتك بالـنساء نُفـضل ا
سـك الذى ال يرى واألطـفال كمـا فعلوا فى أرمـينيـا  أو أن نعيش مـعيشة جـندى تركـيا ا
الـبـارة إال بــالـنـظـارة  لـكن إذا أصـلـحـت حـال جـنـودهـا وأسـبـلت عــلـيـهم سـيـول اإلنـعـام
سلـوبة  ال نتأخر عن مـطالبتـها باخلدمة الـعسكرية وعـاملتنا بـاإلنصاف وأعطـتنا حقوقـنا ا
وبيد مـن احلديد  فليس أشـرف عندنا من حـمل السالح للذَب عن الـوطن . ولكن تركيا
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ال تُريـد أن يـكون شـبابـنـا فى عداد
جنـودها  ألنـها تعـلم علم الـيق

أنـــنــا ال نـــصــبــر عـــلى الــذُّل  وال
عـامـلة الـسـيـئة  بل هى نـحـتمـل ا
تـــعــلم أنـــنــا إذا كـــثــر اجلـــنــود مـــنــا
وارتــــــقى األنــــــفـــــار إلـى مـــــراكـــــز
الــضـبــاط نــشــرنــا رايـة اإلصالح
وأفـــشـــيـــنـــا فى الـــصـــفـــوف اآلراء
الـالئـقــة بــاجلــنــديـة  وطــالــبــنــاهـا
بـــإصالح كل األحـــوال أو نُــريـــهــا

األهوال .
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ـسألـة األرمـنيـة لـيست حـديـثة الـعـهد  وكل يـعـلم أن ا
ـاً  وأن لها من وأن لها فى عُـهدة بـرل وغـيرها ذكـراً قد
بــــعض الـــدول دافــــعـــاً إلى الــــســـعى والــــطـــلب  وأن من
الـقائـم بـالفـتنـة األخيـرة قومـاً لم يكـتمـوا عن رجال جلـنة

الـتحـقـيق األوربـية أنـهم أغـاروا عـلى اجلنـود الـسـلطـانـية 
وقـاتلـوهم بالـسيف والـنار بـحجة دفـع االعتداء عـلى ح

زاحـمـات الدولـية ال يُـعقل أن الـدولـة تأمـر جـنودهـا إبَّـان ا
ـ ورعـيـةٍ ـطــامع األوربـيـة بــاعـتـدآء * عـلى قـوم مـســا وا
مصـافيـة إال أن يكـون ذلك ذريعـة للتـخلى عن تـلك البالد
ويـا لــلـعـجب الــعـجـاب  كـيـف يـخـطـر لــعـاقلٍ أن الـدولـة
الـعلـية بـعد أن خسـرت بعـض والياتهـا فى احلـرب األخيرة
ـشـؤُمة ** يـهـون عـلـيـها أن تـفـقـد جـزءاً آخـر من أمالكـها ا
الباقية ? وعلم اللَّه أننا ال نذكر تلك اخلسارة إال بقلب دامٍ
ٍ دامعـة  وإن لم تكن فى بـابهـا خزيـاً وعاراً فهى من وعـ
ـثلنا من قبل بالقدر نكـد الطالع وباليا احلروب كما جرى 

احملتوم .
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* الصحيح : باعتداء.
قصود بها : احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ . شئومة وا ** الصحيح : ا
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كل من راجع الـتـاريخ احلديث  يـعـلم أن البالد
الـتى تــتــألَّف مـنــهـا دولــة الـيــونــان اآلن  كـانت من
جـمـلـة الـواليـات العـثـمـانـيـة  ولم تـنـزع إلى الـثورة
والعـصيان إال بدسائس الدول األجنـبية ومساعدتها
ــاديـة واألدبــيـة  جــريــاً عـلى الــقـاعــدة الــتى بـنت ا
عليهـا سياستها  إلضـعاف الدولة العـلية وجتريدها
من أمالكـهـا شـيـئـاً فشـيـئـاً عـلى مـا تـسـنح به الـفرص
وتـهــيـئــة سـيـاســة الـعــدوان من األسـبــاب  فـكـانت
اجلـمـعـيـات الـيــونـانـيـة الـسـيـاسـيـة تُـعـقـد فى عـواصم
أوروبـا  وكـانت الدسـائس تـنـتـشر مـنـهـا فى جـميع
ـا أفـضى إلى انــتـشـاب احلـرب الـبـقـاع الــيـونـانـيــة  
ـعـروفـة بـحــرب (مـورة)  وبـعـد أن القى الـيـونـان ا
جـزأ * الــغـدر وكُــفـران الــنـعـمــة  تـداخــلت الـدول
بــصـفــة رســمـيــة وفى مــقــدمـتــهــا إنـكــلــتـرا وفــرنــسـا
ـوافقة عـلى استقالل والـروسيا  وألـزموا الدولـة با

اليونان .
ومن راجع حــوادث الــبـلــغــار والــســرب واجلـبل
األسود وبـوسنة وهـرسك  يـعلم أن تـلك السـياسة
هى التى أوجدت مشاكـلها  وهيَّأت أسـبابها حتى 

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨  ±∏πµ u¹U  ∂ 5MŁù« ¨ ±∂ œbŽ

* الصحيح : جزاء.
≥≥∂



تيسَّر سلخها من األمالك العثمانية .
سـتغربـة أن إنكلـترا الـتى هى قائدة ومن األمـور ا
زمـام تـلـك الـسـيــاسـة  ال تـتــظـاهـر دائــمـاً إال بـوالء
الــدولـة الــعـلــيــة واحملـافــظـة عــلى مــصـاحلــهـا  ومن
ــعــلــوم أنــهـا لـم حتـتـل جـزيــرة قــبــرص إال بــعـد أن ا
عـقدت مـحـالفـة بـينـهـا وب الـدولة مـن شروطـها أن
تــتــحــد مــعــهــا فـى الـدفــاع والــهــجــوم إذا هــاجــمت
الـروسيـا بالد الدولـة العـليـة فى آسيـا  وقد شـاهدنا
ـا عـلـمنـاه من سـعـيـها فى اآلن نـتـيجـة تـلك احملـالـفة 
بث الـدسـائس وإثـارة الـفـ فى بالد األرمـن تـذرُّعاً
إلى نــزع بـعض الــواليـات فى آســيـا من يــد مـالــكـهـا

ا قيل : الشرعى ; ليكون ذلك مصداقاً 
سلمت من العدو فما دهانى

سوى من كان مُعتمدى عليه
ا رأت أن خـروجها من ولعل الـدولة اإلجنـليزيـة 
مصر البد مـنه  وأن قد حان الوقت الذى تقوم فيه
بــوفــاء وعــودهــا لم تــشــاء * أن تــخــرج راضــيــة من
الغـنيمـة باإلياب  فسـعت فى إحداث هذه الـفتنة ;
لـيـكـون لـهـا من ورائـهـا ما تـعـتـاض به عـن مصـر من
بالد الدولـة الـعلـيـة  وشاهـدنـا على ذلك مـا قـرأناه
فى احـــدى الـــصــحـف من أن الــدول عـــازمـــة عــلى
تـكلـيف الـدولة بـالـتنـازل عن بـعض أمالكهـا لـدولة 

* الصحيح : تشأ.
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ـا أن اإلجنـلـيــز فى نـظـيــر خـروجـهــا من مـصـر  
مصـالح رعايـاها قـد أصبـحت فيـها بـأعمـال احملتـل

عُـرضة لـلضـياع وهى (أى الـدول) ال ترى أوفق من
تنازل الدولة عن البالد األرمنية.

فــإذا كـان مــا روته هـذه الــصـحــيـفــة صـحــيـحـاً 
عــلـمــنـا مــقـدار مــحـبـة بــريـطــانـيــا الـعــظـمى لــلـدولـة
العـثمـانية وحـرصهـا على صـيانـة أمالكها  ووضح

سئلة األرمنية . لنا السر الذى بنيت عليه ا
وال ندرى مـاذا يكـون جواب الدولـة العلـية على
مــا تـقـتــرحه الــدول من هـذا الــقـبـيـل غـيـر أن لــنـا فى
ـؤمـن ــ أيـد الـلَّه شـوكـته ــ ما حكـمـة مـوالنـا أميـر ا
ـبـنـيـة عـلى الـعدوان يكـفل مـقـاومـة تـلك الـسـيـاسة ا

والـــتـــعـــصـب  ويـــوقف كل طــــامع عـــنـــد حـــده 
ويُبرهن للدول قاطبة أن اخلالفة اإلسالمية العظمى
أصـبـحت ال تـنـطـلى عـلـيـهـا احلـيل  وال تُـؤثـر فـيـهـا
الدسائس وأنها سـتُقاوم الشر بالشر  وتبذل كل ما
يـقـتـضـيه مـجـدهـا الــبـاذخ وبـأسـهـا الـشـديـد ; حلـفظ
بالدها وتـأييـد شوكتـها  لـيكف الطـامعـون ويرتدع

عتدون . ا
ويعلم كل ذى طمعٍ وغى

بأن الغدر مرتعه وخيم
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نــقــلـت جــريــدة الــوطن الــغــرَّاء عن جــرائــد
لـونـدرة أن ســفـراء إنـكـلـتـرا وفــرنـسـا والـروسـيـا
رفعـوا مشروعـاً إلى الـباب العـالى سألـوا فيه أن
يكـون إجراء اإلصالح فى الـبالد األرمنـية على
قــاعـدة نـظــام احلـكــومـة الـعــثـمـانــيـة نـفــسـهـا فى
الـواليـات األخرى  ومـعـنى ذلك أنـهم طـلـبوا
من الباب الـعالى إنفـاذ نفس الـقوان الـعثمـانية
مع كــمــال الـدقــة فى مــراقــبــة تـنــفــيــذهـا  ولم
يُــــشـــيــــروا إلى شئ مـن الـــفــــظــــائع الــــتى شـــاع
حـصــولـهـا فى سـاســون  ولم يـبـنـوا طــلـبـاتـهم
علـيـهـا . وغـاية مـا قـالـوه فى هـذا التـقـريـر أنهم
عــلــمــوا من تــقــاريــر مــنــدوبــيــهم أن نــظــامــات
ـرعـية فـى بقـيـة الـواليات احلـكومـة وقـوانـيـنهـا ا

العـثمانية لم يكن مُعـتنى بها فى تلك اجلهات 
ولم يُـنفَّـذ شئ من بعـضهـا إن لم تكـن  وأملوا
أن تُـجـرى الـدولـة تـنـفـيـذ قــوانـيـنـهـا فـيـهـا بـغـايـة

الضبط اهـ .
قـالت الـوطن بـعـد مـا نـقـلت هـذه الـعـبـارة .
وسبب هذا هو أنهم ال يـنتظرون حصول نتيجة
نهائية من جلنة ساسون  كما قال كُتاب جرائد
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لـونــدرة  فـإن حتــقــيـقــات هـذه الــلــجـنــة قـابــلـة
لــلــطــعن والــرد . أمــا الــطـريــقــة الــتى ســلــكــهـا
الـسفـراء فال يُنـازع فيـها  ولم يـعبؤا * بـاللـجنة
التى عيـنتها الدول إلجراء اإلصالحات  ومع
ذلك فهى مستـمرة على أعمـالها . ويتضح من
كل هذا أنه كان األولى للكُتاب اإلنكليز الذين
هـــوَّلــــوا فى مـــســـألــــة األرمن أن يـــعــــتـــصـــمـــوا
باالعتدال ال أن يُغضبوا الدولة العلية التى البد
أن تـنقم عـليهم أعـمالـهم  وتُقـلل نفوذهم فى
لـكتـهـا . ولو اتـبـعت طريـقـة السـياسـة الـنافـعة
وهـو الـلــ والـرفق واحملـبــة  لـتـيــسـر احلـصـول
رام وزيـادة  بل أوغروا صدور الـرعايا على ا
عـــلى مـــلــكـــهم بال ثـــمــرة . وقـــد قــال األمـــيــر
فـرديـنـانـد أمـيـر الـبـلـغـار : من سـعى فى تـوغـيـر
صــدور الــبــلــغــاريــ فى مــقــدونــيــة عــلى والة
أمـورهم  أضـر بـهم ضــرراً بـلـيـغـاً  وأنـا بـر

فسدين اهـ . من أمثال أولئك ا
ـعتدلة اآلن عن نتائج هذا مـا تقوله اجلرائد ا
ذلك الـتــهـيــيج الـذى أثــار نـاره اإلنــكـلـيــز عـلى
ـؤيـد حقـيـقة الدولـة الـعـليـة  ومـنه يـعلم قـراء ا
بالغـات التى يقوم بنشرها ب ظهرانينا الغلو وا
سلم األغرار . أعداء الدولة العلية وأعداء ا
حتى وصل احلد مع بعضهم أنه إذا لم يجد من

* الصحيح : يُعبأوا.
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مــنـشـورات جــرائـد اإلنـكــلـيــز مـا يُـســاعـد عـلى
تــهــيــيج اخلــواطـر ويــســوء ســمــاعه عن الــدولـة
العلـية  اخـتلق مـا شاء أن يـختـلق من أسطورة
وقصـة وحكـايـة فظـائع وآلى على أنـها مـأخوذة
ـوثوق ـصـدر ا ـصـادر . ومـا ذلك ا عن أوثق ا
ملوءة ضغائن وأحقاد وكرهاً به غير الصدور ا
ـــلَّـــة . وإن الـــلَّه ال يـــهـــدى كـــيـــد لـــلـــدولــــة وا

. اخلائن
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ال أعـتـقـد أن الــدولـة عـمـيـاء ال
يُـــصـــدقــنـى أحــد إذا قـــلتُ ذلك 
ولـكــنى أُوكـد أنـهـا قـصــيـرة الـنـظـر

ا يُسمَّى (ميوبيا) مصابة سيـاسياً 
ــرض يـســتـعـمل ـصــاب بـهـذا ا وا
ـنـاظــر )  فال أقل من أن يـقـوم (ا
ــشـيـر بــهـذه الـوظـيــفـة . فـإذا قـرأ ا

رجـــال الـــدولــــة فى صـــفـــحـــاته 
عـــلــمـــوا مــا يـــجــرى فـى األقــطــار

البعيدة .
من ذلك أن رجالً متوالياً اسمه
مـحـمـود حــد أنـنـا  من بالد بـشـارة
فى جـبل الـشـقـيف من قـائـمـقـامـيـة
مـرجعـيـون الـتـابعـة لـواليـة بـيروت
نـــظَّم قــصــيـــدة من نــوع الـــقــراديــة
(الزجل ) شتم فـيها دين النصارى
ونـشـرها بـ النـاس  فـنظَّم رجل
نـصــرانى من قــريـة شــيــلـبــعل ضـد
ـتوالـى جعـلهـا من الوزن قصـيدة ا
ــعـنى ; أى أنه طـعن  والـقـافـيـة وا

≥¥≤



فى جـبل الـشـقـيف من قـائمـقـامـيـة مرجـعـيـون الـتابـعـة لـواليـة بيـروت نـظَّم قـصـيـدة من نوع
القراديـة (الزجل ) شـتم فيـها دين النـصارى ونـشرها بـ النـاس  فنـظَّم رجل نصرانى من
عنـى ; أى أنه طعن على تـوالى جعـلها من الـوزن والقـافيـة وا قـرية شـيلـبعل ضد قـصيـدة ا
ـتوالى من النـبطيـة  وسألوه تاولـة وقصدوا نـعيم بك الصـعيبى ا تـاولة  فتـجمهـر ا دين ا
أن يتـولى ريـاسـتـهم لـقتل الـنـصـارى  فـردعهم عن ذلـك قائالً : ال يـوآخـذ اجلـمـيع بذنب
واحـد  فـذهـبـوا إلى خـلـيل بـك األسـعـد من قـريـة الـطـيبـة وعـرضـوا عـلـيه ذلـك  فـأجاب
وحرَّض أهالى الـدوير على مـساعدتـهم . ففى مـنتصف الـليل هجـموا على قـرية شيـلبعل
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ال أعـتـقـد أن الــدولـة عـمـيـاء ال
يُـــصـــدقــنـى أحــد إذا قـــلتُ ذلك 
ولـكــنى أُوكـد أنـهـا قـصــيـرة الـنـظـر

ا يُسمَّى (ميوبيا) مصابة سيـاسياً 
ــرض يـســتـعـمل ـصــاب بـهـذا ا وا
ـنـاظــر )  فال أقل من أن يـقـوم (ا
ــشـيـر بــهـذه الـوظـيــفـة . فـإذا قـرأ ا

رجـــال الـــدولــــة فى صـــفـــحـــاته 
عـــلــمـــوا مــا يـــجــرى فـى األقــطــار

البعيدة .
من ذلك أن رجالً متوالياً اسمه
مـحـمـود حــد أنـنـا  من بالد بـشـارة
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ان العثمانى. بعوثان = البر * مجلس ا
** الصحيح : الصالح.
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ـاذا صرفت الـدولة يقـول قوم ومـا هم بـكثـير : 
ـبعـوثان» * ولم تُـجدَّد اجـتـماع مـندوبى «مجـلس ا
الــواليــات لـلــنــظـر فى احــتــيـاجــات الـبـالد وتـقــريـر
مالك األوربـية على كـونها الصاع** منـها أسوةً بـا
ـاذا لم تُـنـفذ مـعدودةً فى جـمـلـة الدول الـعـظام ? و
أحــكــام الـقــانــون األســاسى الــذى وضـعـه مـدحت
بــاشـا وأراد أن يــجــعـلهُ دســتـوراً تــسـيــر احلـكــومـة
قـتـضـاه فى إصالح الـواليـات وإنـالـتـها الـعـثـمـانـيـة 
ـضى حـ يـسيـر حـتى تُـضارع مطـالـبـها بـحـيث ال 
ـدنـيـة ــالك أوربـا الـبــالـغـة مـن ا الـبالد الــعـثـمــانـيـة 
والعمران شأواً بعيداً ? وإذا لم يكن فى نيتها جتديد
عــقــد هــذا اجملــلس  فــلــمــاذا هى واضــعــة قــوانـ

ــــرافـــعـــات وتـــشــــكـــيل اجملــــالس مـــوضع أصـــول ا
اإلجـراء وهى القوانـ التى سـنتهـا بعد انـفضاض
اجملـلس وجــعــلـتــهـا مــؤقـتــة إلى أن يــتـجــدَّد الـتــئـامه
فيُصـادق عليـها ? فجـوابنـا على هذا الـقول أو على
هــذه األســئـــلــة االعــتــراضــيــة . إن صــدور اإلرادة
ـبــعـوثـان» وتــأجـيل الــسـلــطـانـيــة بـفـض «مـجـلـس ا
انـعـقـاده إلـى زمنٍ غـيـر مـحـدود  كــان مـبـنـيـاً عـلى
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* الصحيح : الهيئات.
** الصحيح : هيئة.

*** الصحيح : ثالثة.

احلــكــمــة الــتى تــقــضى بــوضع الــشئ فى مــحــله 
ــشـروعــات الــســابـقــة أو أنــهـا إلى أن وبــتــأخـيــر ا

تـكتـمل مـعـداتـها وتُـصـبح الـبالد ذات قـابلـيـةٍ لـها 
فــإذا كـانت الــدولــة الـروســيـة ( وهى الــتى يــخـضع
لقيصرها أكـثر من مائة ملـيون من السكَّان بدون أن
تـرى فـيـهـا أثــراً الخـتالف الـقـلــوب )  لم تـتـمـكن
حـتى اآلن مـن جـعل حــكـومــتــهـا شــورويـة  وهى
أشـد منَّـا احـتـيـاجـاً إلـيـهـا بالـنـظـر إلى كـثـرة سـكـانـها
واتــســاع أمالكــهــا فـى أواسط آســيــا  فــكــيف بــنــا
ونـــحن عــلى غـــيــر احتــاد يُــخـــاصم مــنــا األخ أخــاه
واالبن أباه ; أترانا نـصلح للشورى قبل أوانها وقد
رأيـنا مـبعـوثى الواليـات فى قلب األسـتانـة يقـومون
ويقـعـدون تنـاقـضاً واخـتالفـاً ودخول الـبـيوت من
ـنـاقضـون وقـالوا : إن ـا اعـترض ا غـير أبـوابـها ور
بـ الـبالد الروسـيـة والبالد الـعـثمـانـية بُـعـداً شاسـعاً
من حــيث قـابــلـيــة الـتــنـوُّر وارتــقـاء األخالق  ألن
أكـثـر أهالى روسـيـا من الشـعـوب اآلسيـويـة التى لم

تبـلغ بعد درجـة الدخول فى الـهيآت * الشوروية 
ا يـعلم اخملـالفـون أنفـسهم من فزد هـذا االعتـراض 
ـوجـودة بـ أهالى أن الـتحـزُّبـات وأنـواع الـشقـاق ا
الـواليـات الـعـثـمـانــيـة  هى الـبـاعث الـوحـيـد عـلى
ابـتـعـادهـا عن كل هـيأةٍ** جـامعـة  فـلـو فـرضـنا أن
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لــلـواليـة الـســوريـة ثـلـثـة *** مـبـعـوثـ فى مـجـلس
الـنواب أحـدهم مـسـلم والـثانى إسـرائـيـلى والـثالث
مـسـيحى  وكـانت احلـاجـة واحـدة مـقـام كل مـنهم
دّعاه مع يُناقض اآلخـر فى وجوبهـا وعدمه تأيـيداً 
صـلحة واحـدة  فما ذنب الـدولة وكيف تُالم أن ا
إذا رأت قــبل إنـشــاء الـشــورى لـزومـاً لــلـتــوفـيق بـ

ـعتـرضون أن ـتنـافرة? ويـقول أصـحابـنا ا القـلوب ا
احلـكــومــة الـعــثــمـانــيــة هى الــسـبب فـى إيـجــاد هـذا
الشقـاق  لتتـمكن من امتالك الـرقاب فى كل حال
 فتـدفع أسـبـاب الـنهـوض عـلـيـها بـاحتـاد الـطوائف
واألجـنــاس  وهــذا الــقـول هــو بــعــيـنهِ الــرافع إلى
الشقـاق  فاجـتنـابه أصلح وأنـفع كى ال يُولـد فكراً
لم يخطـر على بال. وعلـى افتراض احملال أن ذلك
اذا قـريب من الـواقع  فـلـمـاذا تعـمـل بهِ األمـة ? و

تلـتفت إليه ? فهى إذاً فى احلال مـستوجبة اللوم 
وما على الدولة من جناح .
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نــقـلــنــا مــنـذ أيــام عــبــارة أســنـدتــهــا اجلــرائـد
الـفـرنسـاويـة حلديـث جرى بـ جاللـة سـلطـانـنا
األعــظم وبـــ مُــكــاتب جــريــدة « الــتــاى فــريه
پــريــسه » الــتى تــصــدر فى ڤــيــيــنــا عـن مــســئــلـة
األرمن ولــكـنـنــا كـنـا مــرتـابـ فى صــحـة هـذا
ـا هـو مــعـلــوم من عـدم حــدوث مـثل اإلسـنــاد 
هذه احملادثـة ب جاللة موالنـا اخلليفـة ومُكاتبى
اجلــرائـــد من قـــبل. أمـــا اآلن وقــد ورد لـــنــا من
حضرة الفاضل مُكـاتبنا فى ڤييـنا ما يُبرهن على
ا ذكـرته اجلريدة صحـة إسنـاد احلديث جلاللـته 
النـمساوية التى هى أشهر جرائـد ڤيينا وأعظمها
ـا عـرفت به من مـقـامـاً فى اعـتـبـار الــسـيـاسـيـ 

الــتــثــبُّت فى نــقل األخــبــار وروايــة احلـوادث 
ـكـاتب هــو الـدكـتـور « بـاخـر » من وألن ذلك ا
أكــبــر مُــحـــررى تــلك اجلــريــدة ومن أصــحــاب
قابلة احليثيات واالعتبار الذى يُؤهله للحظوة 
جاللة موالنا اخللـيفة  ويُبـعد عنه كل ريبة فى
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صحـة ما يـقول . فـقد حقَّ عـليـنا أن نـنقل ذلك
احلـديث عن نـفس اجلريـدة الـنمـساويـة بـترجـمة
قلم حـضرة الـفاضل مُـكاتبـنا الـڤيـناوى  وهذا

نص ما كتب بعد اإليضاحات اخلصوصية :
قـد رغـبتُ أن أُوافـيـكم بـنص احلـديث الذى
حصل ب جاللـة موالنـا السـلطان عـبد احلـميد
وبـ رئـيس حتـريـر الـقــسم الـسـيـاسى اخلـارجى
مـن جــريـــدة «الــتـــايه فــريه بـــريــسـه » الــذى هــو
ـشهـور ــ  أثـناء الـدكتـور ( بـاخـر ) ــ السـيـاسى ا
ـمالك سـياحـته قبل الـيوم بـنحـو أسبـوع فى ا

احملروسة .
ــذكــور بـــعــد أن أثــنى عــلى ُــكــاتب ا قـــال ا
صاحب الدولـة جواد باشا الـصدر األعظم كل
الثناء  وعلى عـطوفتلـو حتس بك كا أسرار
جاللة اخلـليـفة  وعـلى دولتـلو نورى بـاشا من
اب الهمايونى*  وبعد أن شرح كبار رجـال ا
حـفـلـة الــسالمـلق وامـتـدح كــثـيـراً نـظـام اجلـيش
الـشّـاهـانى وخـصـوصـاً الـقـسم الـعـربى والـقسم
األنــاضــولى الـــلــذين أدهــشه فـــائق نــظــامــهــمــا

وحُسن تدريبهما ما يأتى :
ـا حـظـيـتُ بـشـرف مـقـابـلـة اخلـلـيـفة « وإنـنى 
األعظم وسـعدتُ بـوجودى فى حضـرته العـلية

اب الهمايونى = الباب العالى. * ا
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تــكــرَّم جاللــتـه عــلىّ ونــاولــنـى ســيــكــارة  ثم
تفضَّل فـابتدأ احلـديث معى كمـا جترى به العادة
ـسـائل الـشخـصـيـة فـسـألنى . كـم يوم لكَ فى ا
فى الـقسـطـنـطيـنـية?* وهل سـبقت لكَ زيـارتـها
من قـبل ? هل سرَّتك زيارتـها ? ومثل ذلك من
األسئلة . وبعد هذا جتاسرتُ أنا بفتح  احلديث
ـسـائل الـسـيـاسـيـة  حـيث عـرضتُ بـذكـر فى ا
سـئلة األرمنية . فـكان من عظمته أن جاوبنى ا
بعد أناة وتأمُّل  تـبينتُ منـهما أن جاللته أمعن
ا كان قد تردَّد فى الفكر فى سؤالى كثيراً  ور
أن يُجاوبنى على سؤالى . إال أنه قال بعد فترة
الـتـأمل ما يـأتى : إن الـتـقالـيـد التـى جريـنـا على
منـهاجها فى السـياسة العـامة  وقيَّدنـا بها أيضاً
جمـيع ما يتعـلَّق بأمور اإلدارة الـداخلية لـدولتنا
هى االعــتــدال فى الــعــمل والــعــنــايــة بــحــقـوق
الـــرعـــيـــة عـــلى الـــســواء مـع االبــتـــعـــاد عن كل
ضـروب الــقــسـوة واإلجــحـاف . ولــهــذا فـإنــنـا
نُــؤمل من رعــيــتـنــا األرمن الــتى ســلـكـت سُـبل
الــغــوايــة ** فى األيــام األخــيـــرة أن تــعــود إلى
رشدها وتُبرهـن على أنها ندمت على ما فعلت

وتصدق فى الندم .

* لن يذكر السلطان اسم عاصمة دولته بـ «القسطنطينية» ; بل سيذكرها «إسطنبول» (األستانة) .
ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨. طالبة بحقوق األرمن وتنفيذ ا ** سُبل الغواية = ا
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ـلــكـتـنـا كـانـوا عـلى الـدوام وإن األرمن فى 
وال يزالـون متـمـتعـ بحُـسن رعايـتنـا وحمـايتـنا
وهــؤالء كـبــراؤهم وسُــراتـهـم لم يُـدركــوا هـذه
احلـظوظ التى هم مـتمـتعون بـها  ولم ينـالوا ما
لـديهـم من الثـروة الـطائـلـة إال بالـتـعطـفـات التى
سدلتها علـيهم دولتنا واإلنعامات التى غمرهم
فيـها أسالفـنـا والتى اليـزالون عـلـيهـا فى عهـدنا
هذا . وعـلى ذلك  فإننا نعـتبر الذين نسوا من
األرمن واجــبـات الـرعــيـة لـراعـيــهـا ضـالـ عن

ستقـيم بتأثيرات الدسائس األجنبية  الطريق ا
وأنـا عـلى يـقـ تـام مـن أنـهم البـد وأن يـهـتـدوا
إلى ســبـيـل احلق  ويُـحــسـنــوا اإلنــابـة بــالـتــوبـة
والــنــدم مــتى تــبـيَّـن لـهـم نـور احلــقــيــقــة من بـ

ظلمات تلك الدسائس األجنبية اهـ .
انتهى قول جاللة اخلليفة فى مسئلة األرمن
ثم استـأذن جناب الـدكتور بـاخرجاللته عن
نـشـر هذه الـعـبـارة  فـأذن له بـعـد تـرو وتأمل .
وختم الكاتب مقـالته بالعـبارة اآلتية : « وعلى
ذلك بـارحتُ حـضـرتـه الـعـلـيـة مـكـرراً عـبـارات
الثـنـاء وآيات الـشـكر عـلى ذاته الـشريـفـة  وقد
تـغـيَّـرت أفـكـارى وآرائـى بـالـكـلـيـة عن شـخص
جاللـته بــعـد خـروجـى  حـيث كـان يُــخـيَّل لى
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قبل هذه احلظوة أنـنى سأُالقى سلطانـاً متعاظماً
مُـــحــاطــاً بــالــكــبــريــاء  فــلم أشــاهــد إال رجالً
ـاً بـأحوال رعـيـته محـيطـاً بـها عـارفاً حـكـيمـاً عا
بـكل واجبـات راعيـها  وإن كـان عظـيم الشأن
قــد اخــتــصت ذاته بــصـــفــات كل رجل عــظــيم

الهيبة واجلالل .
ـترجم وكـان احلديث بـاللـغـة الفـرنسـاوية وا
فـيه بـ جاللة اخلـلـيفـة والـدكتـور بـاخر دولـتـلو

قابلة فى سراى يلديز العامرة. نورى باشا وا
ـا كان هذا قال حـضرة مُكـاتبنـا الفاضل : و

احلـديث بـاعـتـبـار مـصـدره غـايـة فى األهـمـيـة 
ا وقد أحدث أعظم تأثـير فى الدوائر السياسية 
فـيـه من تـصــريح جاللــة اخلــلــيـفــة األعــظم بـأن
األرمن ال يـعـتـبـرون فى قـيـامـهم هـذا إال عُـصاة
متـمردين عـلى دولتهـم  وأن هذا العـصيان لم
يـكن إال بـتـأثيـر الـدسـائس األجـنـبـيـة الـتى يـعلم
كل قـار أين مـصـدرهـا ومـا يقـصـد بـهـا ? فـقد
وافيتكم به مترجماً باحلرف الواحد حتى يكون

قراؤكم على بصيرة تامة به .
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ــسـلــمـ ـ الـتــبـصُّـر فى لـقـد حـقَّ لـنـا ـ مــعـشـر ا
شـؤونـنا * االستـقـبالـيـة تـبصـر الـناقـد اخلـبيـر وقـوفاً

على الداء  وحصوالً على الدواء .
أجل قد شاهدنا  ونُـشاهد وسنُشاهد من مآثر
جاللـة موالنـا الـسلـطـان األعظم مـا يُـطمـئـننـا على
حُسن نتائج مستقبلنا اجمليد  فبينما نراه ـ أيده اللَّه
ـ ورجـاله الـصـادقـ عـامـلــ عـلى تـشـيـيـد دعـائم
ــمــلــكه مـن مـد الــســكك الــعــمـران فـى داخــلـيــة ا
احلـديــديـة الـعـائـدة مـنــفـعـتـهـا عـلى الــدولـة الـعـلـيـة

عـســكــريــاً  وجتـاريــاً  وســيــاسـيــاً  وزراعــيـاً 
ـدن والـقـرى  من ـدارس فى ا وتـأسـيـس آالف ا
ابـتدائـيـة  واعـداديـة  وكلـيـة  وإسـكـان مالي

سلم  وتأم راحتهم ورفاهية هاجرين من ا ا
معيشتـهم  وتوسيع نطاق الزراعة فى الصحارى
والبرارى اخلالية من مواد العمران من منذ قرون
وتـشـكـيل أبـطـال اآلاليـات احلـمـيـديـة مـن عرب 
وأكـراد  وتـنظـيم مـلـيون ومـائـتى ألف من اجلـنود

الــبــواسـل وتــســلــيـــحــهم بــاألســـلــحه اجلــديــدة 
ــعـامل احلــربــيـة لــعــمل مــدافع كـروب وأنـشـأ** ا
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* الصحيح : شئوننا.
** الصحيح : إنشاء.
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وتورفـيـلد  وبـنـادق ماوزر  والـبـارود العـثـمانى
ــعـامل الــصـنــاعـيـة : الــعـد الــدخـان وتـأســيس ا

كــمـعــامل الـطــرابـيش واألقـمــشـة  اجلــوخـيـة 
واحلـــريــريــة  ومــعــامل األبــســطــة . واالهــتــمــام
بــشـؤون * الــبـحــريــة من إنــشـاء دوارع  وجتــهــيـز
أربع وكسـور من بوارج الطوربـيد . كذلك نراه
ـ أيده الـلَّه ـ من فـضـله ورجاله الـصـادقـ مهـتـم

ـمـلكه بدفـع الغـوائل الـتى أوجـدتـهـا فى داخـلـيـة ا
سئلة سيحى فى ا اليد األجنبية وأهواء التعصب ا
األرمنـية وخالفـها  فـحسـمـوها بـحزم ال يـتخـلله
الفـتـور وثبـات أسـاسه من الـبالتـ بدون أن يـفـقد
تاز األرمـن بشئ زيادة شبراً مـن األرض  أو أن 
عن ســائـر إخــوانــهم الـعــثــمـانــيـ : كــالـســوريـ

والعـراقي  واألتـراك . وغايـة ما فى األمر  أن
سـفــيـرىّ روسـيــا وفـرنـسـا قــد عـرضـا عــلى الـبـاب
العالى يلتمسـان منه تنفيذ مفاعيل القوان العادلة
العثمـانية فى واليات بـتليس ووان وأضروم أُسوةً
بــبـقــيـة الــواليــات الـعــثــمـانــيـة : كــواليــات إيـدين
وخــداونــد كـــار  وأدرنه  وسالنــيك  وحــلب

إلخ . كما قطعوا من قبل دابر مفسدى مقدونية 
وعُـصـاة كريـد وأشـقيـاء الـيمن رعـاً عن الـدسائس
ــــســـتـــر وإثـــارة اخلــــواطـــر الــــنـــاجتــــة من خــــطب ا
ــشـهـور غالدسـتــون  وتـآلـيـف الـدوق دارجـيل ا

* الصحيح : بشئون.
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. وقـد برهن على سلـم بـعدواته الـشديدة ضـد ا
ـؤلَّــفــة حــديـثــاً حتت عــنـوان ذلك فى كــريـريــســة ا
(الفـظائع األرمـنيـة) أورد فيـها بـراهينـاً  أمالها له
ــســيــحى  إذ يــدّعى أن ال راحــةَ ألمــة تــعــصــبـه ا
حكامها مسلمون ودستورها الشريعة اإلسالمية.
عنونة ستر غالدسـتون ا فلو قابلـنا ب كريريـنسة ا
(مـذبحة الـبلـغار)  وبـ هذه الكـريربـسة  لـتب

لــنـا أنــهــا قـطــرة من بـحــر هـذا وقــد عـلــمـنــا حُـسن
اهـتـمـام جاللـة مـوالنـا الـسـلـطـان األعظـم ورجاله

الـصـادقـ فى شـؤونـنا * احلـالـيـة واالسـتـقـبـالـيـة 
فيـنبغى لنا أن نقتدى بـهم مقتف آثارهم على قدر
إمـكـانـنا مـؤازريـنـهم فى اهـتـمامـهم اجلـلـيل حـفـظاً

حلياتنا الدينية الوطنية .
ولـو أمــعـنَّـا الــنـظــر إلى سـبب تــألُّب دول أوربـا
ـسـيـحـيـة ضـدنـا فى كل زمـان ومـكـان  وسـبـرنـا ا
سـبار غور حـقيـقة الـرزايـا الطـارئة لـنا من تـألبـهم 
البـحث والتـدقيق ; لـتأكـد لنا أنـها نـتيـجة دعواهم

سـلم  فى حـماية مـسيحـيى الشرق من قـسوة ا
ــا هــاجـمــتـنــا قـيــاصـرة فــلـوال مــســيـحــيـو الــشـرق 

القسطنطينية مراراً فى عهد األموي والعباسي
ودمـرت الـديـار الـسوريـة تـدمـيـراً فى عـهـد ضـعف
ـا اُشـهـرت عــلـيـنـا الـدولــة الـعـبــاسـيـة  ولـوالهـم 

ئتى سنة  احلروب الصليبـيه التى استمرت نحو ا
* الصحيح : شئوننا.
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ـسلم فـكانت أقل سيـئاتهـا ذبح سبعـ ألفاً من ا
ــقـدس  عــنــد دخــول أهل الــصــلــيب فى بــيـت ا
ـا تــشـكَّـلت ضـدنــا اجلـمـعـيــات الـقـتـالـة ولـوالهم 

ارى يوحـنا األورشليمى  الصليـبية : كجمـعية ا
وجــمــعــيــة الــتــامــيــلــيه  وجــمــعــيــة الــتــونــولــيك

بــتـــحــريـــضــات الـــبــابــوات أوربـــانــوس الـــثــانى 
وأيـــنــوســـنــتـــوس الــثـــالث  وبــيـــوس اخلــامس 
ا تـشكَّلت ويوليـوس الرابع وغيـرهم . ولوالهم 
شهورة فى عموم ضدنا جمعيه الرهبان احملارب ا
الـتواريخ األفـرجنـيـة بجـمـعـية اإلنـكـبزيـسـيـون التى
سـلم كـان السيف واحلـبل والنـار شعارهـا ضد ا

ـلك فرديـنـاند مـلك قـشتـالة فى أسـبانـيـا من عهـد ا
لـك فيـلبـوس الـثانى ; وزوجـته إيزابال فـى عهـد ا
ــائــة ســنــة  ســحـقــوا فى أى فى مــدة تــزيــد عن ا
أثـــنــاهــا بــســـيف الــبــغـى والــعــدوان من مـــســلــمى
األنـــدلس  ودمَّــروا آثـــارهم وحــرقـــوا اجملــلــدات

سيحـية ضدنا فى عهـد السلطنة تآليفهم الـضخمة النـفيسه  ولوالهم ما قـامت دول أوربا ا
ما يـزيد عن العـشرين مرة من عـهد وقـفة احلروب الـصليـبية الـتى حصـلت من طرف ستـمائة
فـارس حتت قـيـادة الـغـازى سـلـيـمـان بـاشـا جنل مـوالنـا الـسـلـطـان أورخـان الـغازى إلـى عـهد
مـؤتمـر بـرل . ولـوال رُزئـنا بـغـوائل وصايـا بـطرس األكـبـر وقوائب الـشـرقيـة  فـهم داءنا *
الوحيـد العضال من منذ عـشر قرناً  والضربـة القاضية على الـشرق فى احلالى ال كما يزعم
ـبنى ـسـلـم ودسـتـوره ا الـدوقى وأرجـيل فى كـرير من أن تـقـهـقر الـشـرق نـاجت من حُـكامه ا
على الشـريعة اإلسالمـية  وقـد عرف الداء فـسهل علـينـا الدواء أال وهو تـوحيدنـا  الشريف

* الصحيح : داؤنا.
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فى شـرقــنـا احملـبـوب  وال نُـالم فى ذلك جـاهـر به
ـلك يـوحـنا فم ـسيـحى كـا من قـبـلنـا أئـمـة الـدين ا
الــذهب والــقـديـس بــاسـيـل والـقــديـس األكـويــنى
والـقـديس جـوسـ والـقـديس وأوريـجن الـشـهـيـر
والــقــديس أغــوســطــيــنــوس والــكــردنــيـال غــوسه
اإلســكــنــدريــة كــبــريـلــلــوس الــشــهــيـر واألســقف
والكـردينـال غوسه والـكرديـنال الفيـجرى . ومن
راجـع مـحــاورة فـيــلـوبــاتـره الــشـهــيـرة أو مــحـاورة
جيـروم مع القـديس أغوسـطيـنوس  يـعلم صـحة

وحـقـيقـة مـدعـانـا فهـؤالء األئـمـة أيـدوا دعواهم 
ولـكن مـلـوك الـنـصــارى أيـدوه بـسـيـوف بـغـيـهم 
ـســيــحى دمـاء وغــيـرهم وســفــكـوا بــاسم الــدين ا

ـسلـمـ واليـهـود واجملوس  عـشـرات من أبريـاء ا
ـلك جــوسـتـ  كـمــا فـعل قــسـطـنــطـ األول وا

ــلك كـلـوفــيس الـشــهـيـر ــلك هـرقل  وا ـلك تــيـودوس  وا ــلك ـــــــــــــــــــــــــــ وا وا
ـلك لويس التاسع ـان الشهير  وا ـلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ لوبرف شار شارل مارتل  وا
ــلك فــرديـنــانــد وزوجـته ـلك لــويس احلــادى عــشـر  وا ــلـقـب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وا ا
لك سيحية  وا لك فيليبوس الثانى باسم الديانة ا لك ــــــــــــــــــــــــــــ  وا إيزابال  وا
ـذهب ـلك لــويس الـرابع عـشــر بـاسم ا ـلـك كـارلـوس الـتــاسع  وا زيـكــوس الـثـالث  وا
ـلكـة اليصـابات بـاسم البروتـستـانتى والقـيصر ـلك زيكـوس الثامن  وا الـكاثـوليكى  وا
ذهب ـشهور بـاألكبـر  والقيـصر بـاولوس األول  والقـيصـر األول باسم ا بـطرس األول ا
األرثوذكسى  وال يذهب أحد أن طغاة القوزاق كبسوا بحوافر خيولهم كنائس الكاثوليك
فى بولونيا فى عهد القـيصر األول  فكانت النتيجه وقوعه حتت طائلة حرب القر . وكل
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ـعـروفـة الـشـهـيـرة كـتـواريخ من يـراجع الـتــواريخ ا
(كبـ وبـرتـسـون وڤـولـتيـر وبـانى وسـزارفـانـتو) 
سـيحـية كـانت الضـربة الـقاضـية يعـلم أن الديـانـة ا
علـى اإلنسانـية وذلك فى مـدة ال تقل عن اخلـمسة
لك قـسطنط األول عشر قرناً ; أى بـعد ظهور ا
فى حــلــيــة ــــــــــــــــــــــــــــــــ والــتــنــكــيل لــغــايـة
الــثـورة الــفــرنـســويـة الــشــهـيــرة فى ســنـة ١٧٨٩ .
وتُرجمت هـذه التواريخ كـلهـا إلى اللغـة العثـمانيه
بــــــــقــــــــلـم حــــــــضـــــــــرة األســــــــتــــــــاذ الــــــــفـــــــــاضل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـتـحـريـر عــطـوفـتـلـو أحـمـد
مــدحت أفــنــدى الــذى دل مــنـــهــا عــلى الــفــظــائع
ؤلَّفة سـيحيـة  وأوردها باإلسـهاب وتواريـخه ا ا
مـــنـه كـــتــــواريخ (فــــرق أنــــبــــار) و(الـــكــــائــــنـــات)
ـــدافــعـــة)  خـــصـــوصــاً فـــصل ـــفـــصل) و (ا و(ا
اخلــطـاب وأمــضـى عـلـى رقــاب الـكــافــرين ســيف
سيـدنا خـالد بن الـوليـد ـ رضى اللَّه عـنه ـ قال فـيها
سيحى لم يقم ولم يتأيَّد إال صاحبها إنَّ الدين ا
بــالـسـيـف وهـتك األعـراض وخــراب الـديـار . إن
التـمدن لم يـنبـلج فى أوربا إال بـعد تـقلص سـيطرة
الـدين مــنـهـا ســيـمــا بـواسـطــة الـثـــورة الـفـرنــسـويـة
الـشهيـرة احلاصلـة فى سنة ١٧٨٩  ولـعلمـنا علم

اليـق بأن ال جناحَ لـنا إال بتـوحيد دينـنا الشريف 
وقـد خــطـر تــشـكــيل جــمـعــيـة إسالمــيـة حتت اسم
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(جمـعيه األنتى ديدوتـزم) أسوة باجلـمعية الـشهيرة
فى أوروبـا حتت اسم (جمـعـية األنـتى سـميـتزم) 
ـعـاديـة ظـلـمـاً وعـدوانـاً لـلـيـهـود الـذين مـهـما بـلغ ا

أضـرارهم  فهـو ال يتجـاوز التـعرض للـجيوب 
ولـكـن الـديـدونـيــ تـعـرضــوا جلـيـوبـنــا وأعـراضـنـا
ومـصـاحلـنـا وخـديــونـيـا ودولـتـنـا الــعـلـيـة ورجـالـهـا

ـقدس  الـصـادق وشـريـعـتنـا الـغـراء وخلـيـفـتنـا ا
حـتى لــقـرآنـنــا الـشـريـف مع ثـقـتــنـا الــتـامـة بــنـجـاح
مـشــروعـنــا  نـنـصـح لـلــديـدونـيــ بـالــعـدول عن
بغييهـم  وإال ال مناصَ من يوم تصهل فيه خيول
فـــوارس الــعــرب  وتــلــمع فــيه ســيــوف جــبــابــرة
األكــــراد . ويــــا له من يــــوم يــــصــــيـح فــــيه بــــاطالً
الديدونـيون والنـجالويون . يـاليتـنا كنـا تراباً حتت

سلم . أقدام ا
محمد مطوش
نورى        
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األســتـانـة فى ١٠مــنه ـ يـشـتــغل سـفـراء إنــكـلـتـرا
روسيـا وفرنـسا مـعـاً فى كتـابة رقـيم يـعرضـونهُ على
البـاب العـالى مع مشروع فـى اإلصالحات الالزمة

ألرمينية .

(األسـتـانـة فى ١٥ مـنه) تــتـضـمَّن الئـحـة الـدول
لــلـبـاب الـعـالى بـشـأن أرمــيـنـيـا تـعـيـ الـوالة  وأن
ـسـيحـيـ  وأن الـباب وظـفـ من ا يـكـون ثُلـث ا

الـعالى يُـعـين مـندوبـاً سـامـياً إلنـفـاذ اإلصالحات 
ـسيحي يُـعهد إليها سلم وا وأن تُعين جلنـة من ا
مراقبة األقاليم األرمنية  وأن ينشأ محاكم قضائية
ومـــراقـــبـــة لـــلـــســــجـــون  وأن تُـــنـــزع من األكـــراد

األسلحة.
وقــد اكـتـشـفت جلـنـة الـتــحـقـيق بـعض اآلبـار فى

ساسون فيها جُثث أرمنية .
بــــلــــغـــنــــا أن األرمن فـى بـــالــــكــــســـر مـن واليـــة
خداونـدكـار قد كـتبـوا عـريضـة وقَّع علـيـها مـيآت *
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من كهـنتهم وأساقفتهم وزعمـاء طائفتهم ورفعوها
للسُّدة الهمايونية يلتمسون فيها معاقبة الذين وشوا
عـلـيـهم بـارتــكـاب اجلـرائم والـدسـائس  وأعـربـوا
فيها أنهم منذ ٥٠٠ عام راتعـون بظل ظليل الدولة
الــعـلــيــة األبــديــة الـقــرار بــأرغــد عــيش وأنــعم بـال
ن قــابل هــذا اإلحــسـان وأظــهــروا مـزيــد كــدرهم 
بـالـكـفـران ودعـوا جلاللـة الـسـلـطـان األعـظـم بـالـعز
والنـصر أبـد الدهـر  وقد عـلـمنـا من أخبـار أماسـيا
فى والية سـيـواس أن اثنـ من األشـقيـاء قد سـطوا
عـلى بعض عـائالت أرمـنـية كـانت مـتـوجهـة ركـوباً
عــلى الــعـــربــات إلى قــريــتــهـم  وأطــلــقــا عــلــيــهــا
الـرصــاص فـجــرحــا حـصــانـاً من حــصــانىّ الـعــربـة
والــســائق مــعــاً . وأنه لــو لم يــتــداركــهــا فــريق من
ـقاتـلة ذينك سـتوطـن هـنالك  مـهاجرى شـروان ا
الشـقـيـ مقـاتـلة أسـفـرت عن قـتل أحـدهمـا وإلـقاء
ا جنت تـلك العـائلـة من غـائلة القـبض على اآلخـر 
شــرهــمــا . وقـد وُجــد بــعــد الــبــحث أن الــشــقــيَّـ

ــتـزيـ بــزى األكـراد هــمـا من األرمن ــذكـورين ا ا
الــــذين اعــــتــــادوا االحــــتـــيــــال وارتــــكــــاب احملـــارم
واجلنـايات والفـظائع حتت أذيال الـتنكـر والتحجب
فـــلــيـــتقِ الـــلَّه أولـــئك األقـــوام الــذيـن يــوســـوســون
كاخلـناس فى صدور الناس حـباً برواج اختالقاتهم

وأراجيفهم وتوصُّالً لغاياتهم السافلة فياللَّه .
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فى ســابع الــشــهــر احلــاضــر  انـعــقــدت فى
لونـدرة جمـعـية حـافـلة من نـبالء اإلنـكلـيز حتت
رئــاســة دوق أرجـيـل لالحــتـجــاج ضــد الــدولـة
الــعـلــيـة بــســبب مــسـئــلـة األرمـن  وكـان أكــثـر
أعضاء هذه اجلمـعية من رؤساء الدين يخطبون
بلهجة حادة ضد الدولة العلية  وكانت تُوجد
عـــلى جــدران قــاعــة اجلــلــســة أوراق مــكــتــوبــة
بـأحـرف كـبـيـرة تـتـضـمَّن الـبـنـد ٦١ من مـعـاهدة

برل الذى نصه :
« الـبــاب الــعـالى يــتـعــهَّـد بــأن يُـجــرى بـدون
إمـهال فى الـواليات التى يـسكـنهـا األرمن سائر
اإلصالحـات والـتـحـسـيــنـات الـتى حتـتـاج إلـيـهـا
أمـورهـا الـداخـلـيـة  وأن يـتـعـهَّـد بـتـأمـيـنـهم من
تـعديات الـچراكـسة واألكراد عـليـهم  ويُحيط
ـرة بــعـد األخـرى عـلــمـاً بـاالجـراآت * الـدول ا
الـتى اتـخـذهـا لـهـذه الـغـايـة وهى تُـراقب كـيـفـيـة

إجرائها اهـ » .
فياليت شعـرى  إذا كان للدولة اإلنـكليزية
حق أن تُطالب الدولة الـعلية بوفـاء وعدها فيما
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يـخـتص بـفريق من رعـيـتـها نـفـسـها  فـلـماذا ال
ا تذكـر الدولـة البـريطـانيـة العـظيـمة الـشأن أنـها 
ـصرى وهـو لـغيـرهـا  وعدت احتـلت الـقطـر ا
الـعـالم أجـمع وكـرَّرت هـذا الـوعـد عـلى لـسـان
كل وزارة قـامـت فى إنـكــلــتـرا من ســنـة ١٨٨٢
ـصرى متى إلى اآلن  بـأن تنجـلى عن القـطر ا
استتب األمن العـام وتأيَّدت سلطة اخلديو فيه.
وهـا هـو األمن الـعام مـوطَّـد الدعـائم مـنـذ ثالثة
عشر سنة وسلـطة اخلديو ال يُهـددها شئ مطلقاً
نازعات التى يُقـيمها فى وجهه االحتالل غيـر ا

من ح إلى آخر .
ألم يــكن األولى بـــهــذه الــدولــة الــتى تــكــاد
ـربـيـة العـام فى الـعـالم أن تـكون جتـعل نـفـسـها ا
قدوة حسنة للـدولة العليـة فى الوفاء بالوعد ثم

تُطالبها به .
ال تنهِ عن خلقٍ وتأتى مثله

عار عليكَ إذا فعلتَ عظيم .
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عـروفـة بأنـها يـا الـروسيـة ا قـرأنـا فى جريـدة نيـوفـر
لسـان حـال وزارة اخلـارجـية فى روسـيـا والـرأى الـعام

الـروسى ما يُـؤيـد نظـرتنـا فى اإلصالحـات األرمنـية 
وأن أخبار روتر مصـبوغة بصبغة الغايات واألغراض
ـتـعـلـقـة بـالـدولـة ـسـائل ا اإلنـكـلـيـزيـة شـأنـهـا فى كل ا
الــعـلــيــة  فــلـقــد قــالت اجلــريـدة الــروســيـة فـى قـالب
تـــلــغـــراف من لــونـــدرة بــتـــاريخ ٩ مـــايــو أن الـــبــرنس
لـوبانـوڤ وزيـر اخلـارجـيـة اسـتـقـدم إلـيه سـفـيـر الـدولة
الـعــلـيـة فى بـطـرســبـرج وقـال له : إن مـا اتـفــقـنـا عـلـيه
إلصالح بالد أرميـنيـا  هو أن تـكون واليـات بتـليس
ووان وأرضـروم واحــدة حتت واليــة أرضـروم  وأن
يـكـون الـوالى مـسـلـمـاً  ألن عـدد الـنـصـارى ال يـزيـد
عـلى الـربع فى تلك اجلـهـات  وأن يـرأس الچـنـدرمة

أوربى من الــذين هم فى خـدمــة اجلـيـش الـعـثــمـانى 
وأن تكون الچندرمة مختلطة من مسلم ونصارى.
وأمـا اآليــات األكـراد فـتــكـون فى ثــكـنــاتـهـا وال دخل
لإلصالح فى أمرها  ألنهـا هيئة عسكرية من اجليش

العثمانى  ولكن ال تتداخل فى أحوال البالد .
تــلك خالصــة مـــا قــرَّره ســفــراء فــرنــســا وروســيــا
وإنـكــلــتـرا بــاتــفــاق حـكــومــاتـهم  وهـى إصالحـات
تختلف جـداً عما نقله إلـينا روتر  وال تخـتلف كثيراً
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عن اجلارى فى أكثر واليات السلطنة  ونحن بلسان
الـوطــنـيــة والــعـثــمـانــيـة نــسـأل رجــال دولــتـنــا تـعــمـيم
ـنـويـة من اجلنـاب الـسـلـطانى  وأن ال اإلصالحـات ا

تُميز والية عن أخرى  واللَّه ولى التوفيق .
وقد نُشر فى نيويورك فى هذه األثناء كتاب بتوقيع
«شــــاهـــد أمــــيــــريــــكى» تــــكـــلَّـم فـــيـه صـــاحــــبه عــــلى
اإلصالحـات التى تـمت فى تـركيـا فى عـهد الـسلـطان
عـبــد احلـمـيـد  فــأثـبت هــذا الـشـاهـد األجــنـبى الـذى
الريب فى نــزاهــتـه وخــلــوه عن كل غــرض  لــعــدم
وجود مـصلـحة له أو لـبالده فى الـعثـمانـية أمـر التـقدُّم
الــعــظــيم الــذى وصـلـت إلـيـه الـبـالد فى عــهـد جـاللـة
الــــســـلـــطــــان احلـــالى  وبــــرهن عـــلـى ذلك بـــاألدلـــة
ـســألـة األرمـنـيـة فـأوضح واألرقـام. ثم تــكـلَّم عـلى ا
بُعـد مـا يُقـال عـنهـا فى اجلـرائد األوروبـيـة عن الصـحة
واحلـقيـقة مـبـينـاً أن هذه اجلـرائد لم تـفعل إال عن غـاية

وقصد ال تعسر معرفتهما .
ــسـألـة فــيـقـول أمـا األهـمــيـة الــتى أُعـطـيـت لـهـذه ا
«الشـاهـد األمـيـريـكى» : إنـها فى غـيـر مـحـلـها وأن ال

موجب لها .
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ـسـألــة األرمـنـيـة تــقـريـرهـا قـدَّمـت جلـنـة حتـقــيق ا
الـنـهـائى إلى الـبـاب الـعـالى وسـفـراء الـدول الـثالث
روسيـا وإنكلتـرا وفرنسا  وقـد اجتمعت لـلنظر فى
الـبـحث بـهـذا الـتـقـريـر وتـقـد مـلـحـوظاتـهـم  وما
يـــلــزم إدخـــاله من اإلصالحـــات الالزمـــة فى تــلك
الـبالد حـتى إذا أتــمُّـوهـا رفـعـوهـا لـلـمـرجع األعـلى
للـنظر فيها وصدور اإلرادة الـسنية إلجراء ما يُوافق

وجبها .
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ـــ  وظـــهــر لـــقـــد اتــضـح اآلن الــصـــدق من ا
أل أن تــــلك الـــصُــــبح لــــذى عــــيــــنـــ  وتــــأكــــد ا
اإلشـاعات الـتى أشـاعتـهـا اجلرائـد اإلنـكلـيـزية ومن
ا كانت من على شاكلتها واحلوادث التى أذاعتها إ
بالغـات  التى يُقصد بـها إثارة اخلواطر ضد قبيل ا
رجـال الـدولـة  بل االخـتالقـات الـتى مـا أنـزل اللَّه

بها من سلطان .
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ُـخبـأ  وكُـشف اللـثام عن أمـا اآلن فـلقـد ظهـر ا
ـلــفـقـة وتــبـيَّن أن مــا جـرى من وجه تــلك الـروايــة ا
الــوحـشــة والــنــفــور بــ األرمن واألكــراد لم يــكن
بــدسـائس مـأمـورى الـدولـة وال بــإشـارة مـنـهم كـمـا
زعــــمت تـــلك اجلــــرائـــد  وأن مُـــداخـــلـــة اجلـــنـــود
ا كـان إلطفـاء نيران تـلك الفتـنة وإعادة العـثمانـية إ
ا كانوا الراحة واألمن فى أرمينيا . غير أن األرمن 
يُــحـــاولــون مــنــذ حــ االنــسالخ عن حــكــومــتــهم
الشرعيـة والوصول إلى حكومـة مستقلـة  اغتنموا
هذه الـفرصـة  وأخذوا يكـذبون على الـلَّه والناس
ا كانت ويجعـلون احلـبة قُبـة والبـرغوث جـمالً . و
عاكسة تشكياتهم هذه موافقة للسياسة اإلنكليزية ا
لـلـسيـاسـة الـعـثمـانـيـة عـلى خط مـستـقـيم . ظـهـر ما
ظهـر فى إنكـلتـرا من التـحامل عـلى رجـال الدولة
هـيجة التى تـفنَّن بها بعض وكل من طالع اخلطب ا
نـبالء اإلنكـليز فى االجـتمـاع األخير الـذى التأم فى

قـاصد الـعدوانـية  لنـدن تأكـد لديه مـا للـقـوم من ا
ألن األلـفاظ الـبـذيئـة التى وجَّـهـها خـطبـاء اإلنـكلـيز
ـا يــخـجل ــ والـلَّه ــ أن ضـد احلـضــرة الـسـلــطـانـيــة 
يـتـلـفظ بـهـا سـوقـة الـنـاس وأسـافـلـهم . وعـندى أن
هـذه الــنـقـطـة الــسـوداء قـد شـوهت وجـه اإلنـسـانـيـة

دنـية  ا يـدَّعـيه اإلنكـليـز من ا وجعـلتـنا أن نـشك 
وتـؤكـد أنهم مـازالـوا مـتشـحـ بوشـاح الـهمـجـية 
ومن الغريب أن احلـكومة اإلنـكلـيزية نـفسهـا تسعى
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فى بث هذا الروح الشريـر حتى يتسنَّى لها التداخل
فى أحوال توركيا .

ـسـألـة أمــا الـلـجـنـة الـتى تـشـكــلت لـلـبـحث فى ا
األرمنية  فلـقد أتمت أعمـالها   وقرَّرت وجوب
إدخـال بـعـض إصالحـات فى بالد أرمــيـنـيـا وهى :
أوالً: ضم واليــات بــتـــلــيس ووان وأرضــروم إلى
والية واحـدة . ثانـياً : أن يـكون والى تـلك الوالية
مـسـلمـاً لـيس مسـيـحيـاً  ألن عـدد األرمن فى تلك
الــواليـــات ال يــزيــد عـن الــربع والــثـالثــة أربــاع من
ـســلـمــ . ثـالــثــاً : تـشــكـيل فــرقــة من الـبــولـيس ا
ــســلــمــون حتت رئــاسـة رجل يــدخــلـهــا األ رمن وا
ــقــيــمــ فى خــدمــة اجلــيش أوربى من الــضــبـــاط ا
ـشكـلَّة من العـثمـانى . رابـعاً : الـهـيئـة العـسـكريـة ا
جمـاعة األكراد تبقى فى قشالقـاتها  وال يحق لها
ـداخلـة فى أحـوال الـواليـة وال يُـسـتـعـان بـهـا على ا
األعمـال اخلـطـيرة  بل يـكـون أمـر الراحـة مـوكوالً
إلى الـبولـيس . هذا مـا ارتآه سـفراء الـدول وقدَّموه
لـلـبـاب الـعـالى  ألجـل الـتـأمُّل فـيهِ وصـدور األمـر
ــؤكــد أن هــذا ــوجــبه . ومن ا الــعــالـى بــاإلجــراء 
الطـلب ال يُـصـادف من طـرف الـبـاب الـعالـى موانع
السيـما فإنه مطابق إلرادة الـسلطان األعظم من لم

يكن من همه إال راحة البالد ورفاهية العباد .
ومـا أُشـيع أخـيـراً من سلخ الـواليـة األرمـنـية عن
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مالك احملروسة وضمها إلى والية واحدة يتوالها ا
أمـيـر أوربى  لم يـكن إال من األخـبـار الـعـارية عن
ـسألة األرمـنية شُـبه الصحـة . هذا ما اتـصلت إليه ا
من األهـمـية  قـد نقـلنـاه عن اجلـرائد الـروسيـة التى
ـسـألـة األرمـنـيـة أكـثـر من إنـكـلـتـرا  والـلَّه يـهـمـهـا ا

أعلم.

W ـ يـظهـر لى وكل إنـسـان يُوافـقـنى على d?H «

ذلك  أنَّ حـوادث أرميـنـيـا ومـا جـرى مـجـراها من
لـقلـقـة بعض أطـفـال السـيـاسة ووسـوسـة شيـاطـينـها
هى أعـمــال ودسـائس إجنــلـيــزيـة يُــقـصـد بــهـا دفع
طالبة بحقها األقدس وإشغالها بترقيع الدولة عن ا
ما انـفتق فى ثوب جامعتـها  وقد دارفى وهمها إن
مـثل هـذه الــدسـائس تـدهم الــدولـة بـاإلحـجـام عن
ـطالـبة بـحق تر إنـكلـترة ابـتالعه  وكلـما تـباطأت ا
دولـتنـا عن مطـالـبة اإلنـكلـيز بـتحـديد أجل لإلجنالء
كــلـمــا كــانت ريـاح هــذه الـدســائس هـادئــة وكـلــمـا
أحسـت منهـا التـنبُّه والـتيقُّظ  ربـضوا لـها وانـتهزوا
سيحى التابع لها خلسة أهاجوا بها أفكار الشعب ا
* . وهـنـاك يـســألـون قـبل أن يـســألـوا ويُـنـادون هـيَّـا
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ـسـيح هـيَّا أدركـوا إخـوانـكم  فإن للـدين  ويـا أهل ا
ــقـتل  ـســلـمــ نـالـوا مــنـهـم الـغـرض  وأصــابـوا ا ا
فـتـتـهـيَّج حـيـنـذاك األفـكار وتـشـتـعل الـضـغـائن الـديـنـية

ا لم يكن فى احلسبان  وتُزيله باحلزم واإلمكان . فتسأل الدولة 

* جتدر اإلشارة إلى أن أغلبية األرمن العظمى مسيـحيون أرثوذكس ال عالقة لهم بالكنيسة اإلجنليكانية
(بروتستانت).
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نــشــرت جــريـدة الــبــال مــال غــازيت اإلنــكــلــيــزيـة
خالصــة حــديث دار بــ جاللــة الــســلــطــان األعــظم
وأحـد مُـراسلـيـهـا الذى أذن له جاللـته فى هـذه األثـناء
بـالذهـاب إلى أرمـينـية وإجـراء حتقـيق شخـصى فيـها .
ـا هـو نــفس مـديـر هـذه ُـراسل إ والشك فى أن هــذا ا
ـستر كـوست  أحد أعضاء اجلريدة اخلـطيرة  وهو ا
حـزب احملـافـظـ فى مـجـلس الـعـمـوم . وهذا أهـم ما

ورد فى ذلك احلديث :
«قــــال الــــكــــاتب اإلنــــكـــلــــيــــزى : إن كل عــــقالء
اإلنـكـلـيز والسـيـمـا رجـال الـبـال مـال غـازيت مـنهم

يـعتـرفـون بـأن بالداً متـوحـشـة يعـسـر الـوصول إلـيـها 
كن أن ويـقطنـها أُنـاس هم شبه الـقبائل الـرحَّالة * ال 
تـكون حـكومـتهـا احمللـية شـبيـهة بـحكـومة لـندن . وقد
اضـطـررنـا نـحن أيـضاً ألن نـتَّـبع فى بـيـرمـانيـا وأفـريـقـيا
وغــيـرهــمـا من الــبالد أيـضــاً أنـواع حــكـومـات تُــطـابق
عادات الـذين نـحـكـمهم  وهـو حق مـعـتـرف به لكل
اذا ال دولـة ذات سـلطـة . فـقال جاللـة الـسلـطـان : و
يكـون هـذا احلق لى ? فـأجـاب الكـاتب اإلنـكـلـيزى :
بل هو حق جاللتكم وإننى لم أمل من الدفاع عنه.
والشك فى أن االسـتيـاء والـتغـيُّظ يـبلـغـان فى إنكـلـترا
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* يقصد بهذه القبائل «األكراد» .
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حــداً بـــعــيــداً إذا مــدت جـاللــتــكم يــداً لـــلــتــداخل فى
شــؤونــنــا* اإلداريـــة الــداخــلــيـــة  كــمــا نـــفــعل نــحن
ببالدكم فقال جاللة السلطان : ولكن ما الفرق ب

األمرين قـال : أُبدى جلاللتكم باحتـرام وحرية ضمير
ظالم بإنـكلتـرا تُشهر أن الفـرق ب األمرين  هـو أن ا
ويُجرى فى أمـرها اجلدال  وتُحـاول احلكومة قـمعها
واسـتـئـصـال أثـرها . أمـا تـركـيـا فـيـقـول أعـداؤها : إن
ا فى سواها  وإنها تستر وتخفى ظالم فيها أكثر  ا
وإن حـــكـــومــــتـــهـــا ال تُـــحــــاول إجـــراء اإلصالحـــات
الالزمــة. وأمـا أصـدقـاؤهــا فال يُـصـدقــون هـذه الـتـهم
الـشـنـيـعــة  ولـكـنـهم يــودون أن تـمـنع عـنــهـا الـنـمـائم
غاالة بإجـراء حتقيق عام وإصالحات عامة  فقال وا
جاللـة الــســلـطــان : وإلى أى حــد تُـريــد أن تُـســافـر ?
قـال: إن ذلك متوقف على إرادة جاللـتكم على أننى

أُريد أن أرى كل شئ بعيـنى  وأحكم حكماً نظرياً 
ولـكـنـه قـد قـيل لى : إن بـعض الــسـيـاح قـبـلى وجـدوا
الطـرق غـيـر مسـلـوكـة . فقـال الـسلـطـان : إن الـسبب
الوحـيد الـذى من أجـله أُقيـمت بعض الـصعـوبات فى
ــســافـرين  هــو أنــنى كــنتُ عــارفـاً حق وجه بــعض ا
ــعــرفــة بـأن ال غــايــة لــهم من الــســفــر إال الـطــعن بى ا
والــتـنـديـد بــحـكـومـتى لــضـغـائن شــخـصـيـة وأغـراض

ذاتية.
ـستر كـوست : فأجـبتُ حيـنئـذ جاللته أن ال قال ا
ـسائل غايـة لى إال االكـتـشاف عـلى احلـقيـقـة فى كل ا

* الصحيح : شئوننا.
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تعلقة بأرمـينيا وتركيا وإنكـلترا وأوروبا معاً  وإننى ا
ـغاالة فى أمـر من األمور ال أقـصد إخـفاء شئ  وال ا
فأجابنى عـلى ذلك بقوله : إذن فاذهب  وسافر إلى
حـيثـما تُـريـد  وكمـا تُريـد وقُل ما يـعوزك فـإننى واثق
بـأنك سـتـقـول احلـقـيـقـة  وهـذا كل مـا أُريـده وألح به
وادفع تقريـركَ إلىّ  وإذا احتجتَ إلى مساعد أو إلى
تــســهــيل مــا  فــكـل ذلك يُــعــطى لك  وكن مُــطــلق
دقق فإننى ال أُريد إال كل الـيدين  وابحث البحـث ا
مـا من شـأنه أن يُـقـرر احلقـيـقـة والـسالم والـصـداقة مع

فترين» . إنكلترا ويرغم أنوف الكذبة ا
يا الروسية فى عددها ٦٨٨٩ نشرت جريدة نيوفر
الـصـادر فى ٥ مــايـو تـلـغـرافــاً ورد إلـيـهـا من مُــكـاتـبـهـا

بلوندرا وهذا تعريبه :
قد بلغ إليـكم بالشك أن اللـورد درجيل رأس منذ

ــذابح األرمــنــيـة  أيــام جــمــعـيــة  االحــتــجـاج عــلى ا
وخـطب فـيهـا ضـد الدولـة الـعلـيـة  وغالى فى تـقـبيح
سلمون بلوندرا مع إدارتها . أما اآلن  فقد اجتمع ا
كثيـر من وجوه اإلنكـليز الـذين يُقدرون الـدولة العـلية
حق قدرها  وعـقدوا اجتمـاعاً حافالً ألقـوا فيه خُطباً
عــــديـــــدة عن األرمـن خــــلــــيــــة * من روح الــــغــــرض
والـتشـيُّع. ومن جـملـة تلك اخلـطب خطـابان ألـقاهـما
األمـيــرال كـومـيــرل والـسـيـر أشــمـيت بـارئــلت فـكـذَّبـا
فيـهمـا ما أُشـيع من أن األتراك ظـلمـوا األرمن وفتـكوا

بــهم  وأقـامــا األدلــة الـكــافـيــة عـلـى قـولــهـمــا هـذا 
* الصحيح : خالية.
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واعـتـرضـا عـلى ســيـاسـة اإلنـكـلــيـز احلـاضـرة  وزيَّـنـا
ـتعصـبة لألرمن  وقاال : لـقد مضت أفكـار اجلرائد ا
سـألة سنـ عديـدة وإنـكلـترا تـبذل غـاية جـهدهـا فى ا

ـيل قلوب الـشرقـي إلـيها  الشـرقيـة  حتى ظـفرت 
وصرف أنظارهم عن الروسية عدوتها  وهى ساعية
اآلن بهذه السياسـة اخملتلة فى هدم مـا بنته على أساس
ـمـالك ـودة فى ا احملـبـة وقـطع مـا وصــلـته من عالئق ا

الشرقية  وهذا من حُسن حظ رقيبتها الروسية .
ثم قــــاال : ال نـــــرى ألوربــــا أدنى وجـهِ فى طــــلب
إجــــراء مــــعــــاهــــدة بــــرلــــ ; إذ هـى أول من خــــالف
أحـكامـهـا فى عـدة مـواضع . وتـركـهـا نـسـيـاً مـنـسـياً .
فـكــيف تُـطـالـب بـإجـرائـهــا الـدولـة الـعــلـيـة هـذا ? وأن
ذكـورة هى من أشـأم ما عُـقـد فى هذا الـباب الـعهـدة ا

ومن أقبح ما خُط فى هذا العصر .
وقُصـارى الـكالم  أن قـد بـلغ تـأثـيـر اخلطـب التى
لفـظت إلى أن قامت اجلـمعيـة  وأرسلت تلـغرافاً إلى
البـاب العـالى حترضه فـيه على رفض مـا قدَّمـته الدول
سـألـة األرمـنيـة  ثم اتـفقت الـثالث من الـلـوائح فى ا

على عقد حفلة ثانية أهم من األولى .
وقـد ورد فى موضع آخـر من العـدد نفـسه فى تلك
اجلــريــدة أن احلــضــور كــادوا من شــدة غـيــظــهم عــلى

اللورد درچيل أن يرموا منزله باحلجارة .
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رفع سفـراء فرنسا وروسيا وإنكلـترا تقريراً للباب
ــنــوى إدخـــالــهــا فى الــعــالـى بــشــأن اإلصالحـــات ا
أرميـنيـا وأهمـها أن يُـلقى مـنصب احلـكم إلى أُناس
ـــأمــــورين من ذوى أهــــلـــيــــة  وأن يـــكــــون ثُـــلـث ا
ـراقـبة إنـفاذ اإلصالح ـسـيحـي وأن تُـؤلَّف جلـنة  ا
وأخـرى من مـسـلـم ومـسـيـحيـ من رعـايـا الـدولة
تـرقب سـيـر احلـكـومـة فـى الـواليـات األرمـنـية  وأن
يُـضـاف إلى هـيـئـة الـقـضــاء مـجـلس اسـتـئـنـاف تـرقـبه
ـذكورة  وسـوف يُـشـكل مجـلس بـرئـاسة الـلـجنـة ا

طرخان باشا للنظر فى ذلك .
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أرمـيـنـيـة ـ يُــؤخـذ من مـقـاالت اجلـرائـد الـروسـيـة بـشـأن
ـتـضمـن مشـروع اإلصالحـات األرمـنـيـة أن هذه التـقـريـر ا
ــشــروع  وأنـهــا تــرى هـذه اجلــرائـد مــســتــحـســنــة لـهــذا ا

اإلصالحات وافية تماماً بحاجة هذه البالد .
وهـى تــرى مـن وجه آخـــر أن من اخلـــطــأ إعـــطـــاء هــذه
ـا فــيـه ضـرر عــظــيم اإلصـالحــات مـعــنـى االسـتــقـالل  
ـصــلـحـتىّ الـعــثـمـانـيــة وروسـيـا مـعـاً  ألن مـن مـصـلـحـة
األخـيـرة أن تـكون أرمـيـنـية تـابـعـة للـدولـة الـعلـيـة مـستـكـنة
هادئة  ال أن تكـون مستـقلة قائـمة بنفـسها بـحيث يخشى
أن تُحدث من الـقالقل واالضطـرابات للـعثـمانيـة وروسيا
معـاً مـا أحـدثته لـهـمـا بلـغـاريا  وهـو أمـر البـد من حدوثه
بــالــنــظــر إلى دســائـس إنــكــلــتــرا الــتى ال تــلــبث أن تــدسَّ

الـدســائس  وتــخــتـلق االضــطــرابــات فى تـلـك الـبالد 
لـتـصـوب إلـيـهــا أنـظـار روسـيـا وتـغلَّ يـدهـا عن الـعـمل فى
الــبالد األخـرى . ثم تـرجـو اجلـرائــد الـروسـيـة أن تُـسـاعـد
ـصـلحـتـها ـشروع صـيـانةً  الـدولـة العـلـية عـلى إنـفاذ هـذا ا

التى ال تقوم باجلرى فى مجرى الدسائس اإلنكليزية .
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ظــــهــــر اآلن ألوربــــا عــــمــــومـــاً
ولـلدول خـصوصـاً  أن ما نـشرته
الـــــصــــحـف وذكــــره األرمـن كــــله
صـحيـح  واكتـشف نـواب الدول
فى أرمــيـنـيـا احلــفـر الـتى دُفـن فـيـهـا
قــــــتــــــلى األرمـن  ورأوا اجلــــــثث
بــــأعـــيـــنـــهـم  وروت الـــتـــقـــاريـــر
الـرســمـيـة أن الـفُـعــلـة الـذين تـولُّـوا
ــذكــورة نــفــروا من نــبش احلــفـــر ا
إتــمــام الــعـمـل ; لــشــدَّة الــرائــحـة
الــكــريـهــة الــتى بــرزت عــنــد نـبش
احلـــفــر  ولــوال تــشــديــد الــنــواب

األجانـب ما أتموا العمل.
وقـد تـألَّـفـت فى لـنـدن جـمـعـيـة
جـــديـــدة بـــريـــاســـة حـــضــرة دوق 

طالـبة بحقوق األرمن . وكتب الكـاهن ماكول إلى التيمس يُكذب وستمنتسـتر غايتها ا
سـلم  الذين زعـموا أن الـغاية الـتى يسعى إلـيها اإلنـكليـز هى القـيام بحـرب دينيـة على ا
فقال : إنـنا ال نعترض األمة اإلسالمية فى شئ من حقوقهـا الدينية  ولكننا نطلب لألرمن

هضومة . حقوقهم ا
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واألعـداء يـتهـمون الـدولـة بالـتغـاضى عن مـنافع
األمة واالبـتعـاد عنـها  ويـرمونـها بـإلقـاء النـفرة ب

الـعـنـاصـر واألجــنـاس  وأى بـرهـان يُـريـدون عـلى
خالف مــا يــقــولـــون أشــد من بــرهــان االمــتــيــازات
ــرافئ ومــد اخلــطـوط الــعـديــدة الــصــادرة بــإنـشــاء ا
ـاذا ال نرى احلـديـديـة فى أكـثر أنـحـاء الـسـلطـنـة  و
قيامة اخلِصام قـائمة ب بعض األفراد فى غير مدينة
بيـروت ? هل تُؤخـذ مديـنة واحـدة انحـصر اخلـصام
دن فى رعاعـها دليالً عـلى عموم الـنفرة فـى سائر ا
والـواليـات ? هـذه واليـة سـوريـا وقـاعـدتـهـا دمـشق
الشـام  وهـذه والية حـلب  وهـذه واليات أزمـير
وأدرنـة وديار بـكـر  وبغـداد وغـيرهـا من الـواليات
الـعـامـرة  نـرى فـيـهـا الـراحـة سائـدة واألمن شـامالً
والــوفـاق مــخــيــمــاً . أمـا حــادثــة صــور فــمن قــبـيل
احلـوادث الـنادرة الـتى ال يُـبـنى عـلـيهـا قـيـاس  وقد
كـان منـشأهـا جهـل الرعـاع  وال دخل فيـها لـلوالة

وأربـاب األحـكـام  وال عـلم للـدولـة بـدخـائـلـها 
وقـد أســفــرت عن مــشـاجــرة بــســيـطــة تــولَّـدت عن
عـارضون ضـغـائن فئـت مـتـحاقـدتـ  وإذا رجع ا
إلى مــســـألــة األرمن قُـــلــنــا إنـــهــا خـــارجــة عن هــذا
الـنـطـاق فـهى مـسـألـة يصـعـد تـاريـخـهـا إلى مـا قبل
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عُهدة برل ومـنشأها الدسـائس الغريبة  وتالعب
األغـراض بــهـا حــتى صــيـرَّتــهـا مــســألـة اســتـثــنـائــيـة
ا ينسبهُ إليها األعداء . والدولة فيها مظلومة بريئة 
ويــتـهــمــون الـدولــة بــشـراء اجلــرائــد  وهـذا من
أغرب مـدعيَّاتهم  فمـتى ? وأين ? وكيف أمكنهم
الـوقوف عـلى حـسابـات الدولـة ? ومن هـو الشـاهد
على هذه التهـمة ? وأين البرهان عـليها ? وأىُّ ع

ــــال إلى أربــــاب اجلــــرائــــد واألكف رأت صــــرف ا
نـبسطة إلـى تناولهـا ? أليس هذا من بـاب التحامل ا
والـعـدوان ? ألـيس ذلك ألن األخـصـام يقـرأون فى
اجلـرائد احلـرَّة بـ أوربيـة وعثـمـانيـة ? وهذه مـناقب
جاللـة السـلـطان  وكـان الواجب عـلـينـا اإلضراب
عن ذكـر هـذه الــتـهـمـة خـاصــةً وعـدم االعـتـداد بـهـا
لسفالتـها  ولكن ال بأس من مخـالفة هذا الواجب
ـعـتـدى ـعـتــدين  فـإنكَ إن سـكتَّ عن ا ردّاً عـلى ا
ظنَّ نـفـسه مـصـيـبـاً حـكـيـماً . الـلَّـهم اجـعل لـهم من

أمرهم رشداً واهدهم صراطاً مستقيماً .
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يُــفــهم من األخــبــار األخــيـرة الــواردة عن طــريق
األسـتــانـة الــعــلـيــة أن جاللـة الــسـلــطـان األعــظم قـد
ـتـضـمن وجوب اسـتـحسـن تقـريـر سـفراء الـدول  ا
اإلصالحات فى الواليات القاطن فيها األرمن وأمر

وجبها . صادقة عليها واإلجراء  ــ أيده اللَّه ــ با
ذكـورة فهـى مطـابقـة لـلقـانون أمـا اإلصالحـات ا
األســاسى الـذى يُـعـتــبـر أسـاسـاً لـنــظـامـات الـدولـة .
دقـقون العـارفون أن الدول لم تـقترح شـيئاً ويعتـبر ا
جديداً من عـندهـا  ولذا لم يُـصادف طـلبـهم رفضاً
مـن قـــبل الـــدولـــة الـــعـــلـــيـــة ولم يـــزد الـــســـفـــراء فى
اقــتــراحــاتــهم إال طــلــبــاً واحــداً  وهــو تــعــيــ والٍ
مـسـيـحى فى الـواليــة الـتى يـكـون أكـثـريـة أهـلـهـا من
سيحي  ومـسلم فى الوالية التى أكثـرية سكانها ا
ــســلــمـ . وأن يــكــون وكــيل الــوالى إذا كـان من ا
ــســلــمــ  وإذا كــان مــســلــمــاً من مــســيــحــيــاً من ا
.  أما سـائـر االقتـراحات فـإنـها لم تـخرج سـيـحيـ ا

عن النظامات التى سنتها الدولة فى قوانينها .
ــنـقــبـ أن ســفـيــرىّ فـرنــسـا والـذى تــبــيَّن لـدى ا
وروسـيا لم يجـاوبا سـفيـر إنكـلتـرا على االقـتراحات
ـسَّـهـا حلـريـة الـتى كـان يـود طـلـبـهـا  وذلك بـالـنـظـر 
ــقـدســة ألن الــسـفــيـر الــدولــة وعـبــثــهـا بــحـقــوقــهـا ا
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ـمالك اإلنـكـليـزى كـان يـود سـلخ بالد أرميـنـيـا عن ا
احملــروســة ســلـخــاً إداريــاً  بــحــيث تــبــيت حــكــومـة
مـسـتـقـلة فـى أحوالـهـا الـداخـلـيـة كالـبـلـغـار  غـير أن

سفـيرىّ فـرنسا والـروسيـا قد عـارضا هـذا االقتراح 
ـا رأى ســفـيـر إنـكــلـتـرا أن ال سـبــيل لـلـوصـول إلى و
مــتـــمــنـــاه  قــد انـــثــنى عـن عــزمه وجـــارى زمــيـــلــيه
ووافقهما بـالطلب  وذلك اتكـاالً على قولهم ما ال
يــحـــصل كــله ال يُـــعــدم كـــله  وعــلـى هــذا يــعـــتــبــر
ـسألة األرمـنية قـد انتهت السيـاسيون احملـنكون أن ا
وال تـلـبث األوامـر الــسـلـطـانـيـة أن تـخـرج من جـانب

الباب العالى ألجل تنفيذ اقتراحات الدول .
وقـد كـان اإلنـكـلـيـز سـعـيـاً بـإدخـال أصـابـعـهم فى
ــفــاســد وإقــنـاع دوائــر الــبــاب الــعـالـى ألجل إلــقـاء ا
الذات الشَّاهانـية برفض اقتـراحات الدول  لكن قد
ذهبـت مسـاعـيـهم أدراج الـريـاح  ألن رجـال الـباب
العالى قد انـتبهوا للحـفرة التى هيأهـا لهم اإلنكليز .
ومـن ثم فــإن ســفـــيــر أوســتــريـــا احملــبــوب من الــذات
الـشَّـاهـانـيـة قـد أشـار عـلى جاللـة الـسـلـطـان األعـظم
بقبول اقتراحات الدول بدون حتوير وال تنقيح فأعار
ــ أيــده الــلَّه ــ رأى الــسـفــيــر آذان واعـيــة وأظــهـر عن

رضاه بقبولها.
هـــذا وقــد أمـــر ــ أيـــد الـــلَّه ــ مُـــلـــكه عالوة عـــلى
اقـتــراحـات الـدول بـإصـدار أمـره الـعـالى بـالـعـفـو عن

ـسـجـونــ ألسـبـاب سـيــاسـيـة وإطالق ســبـيـلـهم  ا
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وبـتـعـيـ شــاكـر بـاشـا مُـعـتـمـداً عـالـيـاً لـتـنـفـيـذ األوامـر
الشَّاهانية فى الواليات األرمنية .

وقـد اعـتـبــر رجـال أوربـا أن قــبـول الـدولـة الــعـلـيـة
بـاقتراحـات الدول ألعـظم برهان عـلى حُسن نـواياها
ـسـيـحـيـ العـائـشـ فى ظل اخلـيـريـة نـحـو رعـايـاهـا ا
ظــلـــيل الــذات الــشَّـــاهــانــيـــة عــلى الــرُّحـب والــســعــة
والرفاهية  ودحض مـا تنشره اجلرائـد اإلنكليزية من
ــنــتــحــلــة بـحـق رجـال الــدولــة . فالزالت األخــبـار ا
اإلحـسانات الـسلـطانـية مـورداً لكل ظـمآن وتـوجهاته
مــلــجــأ لــكل قــاص ودان  والزالـت األلــسن عــلــيه
بالـثناء ناطـقة  والقلوب عـلى مودته متـطابقة وأطال
الـلَّه لـلـمـكـارم بـقـأه * وجـعـلـنـا فـداه وال سـلـبـنـا ثـوب

األمن ببقائه وال نزع عنا ثوب اجلمال ببهائه .

* الصحيح : بقاءه .
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اغتنم اجلـاحدون فرصـة حادثة جـدَّة التى جاءنا
بـهــا لـسـان الـبـرق  وقـامـوا يـبـنـون عـلـيـهـا الـعاللى
والـقـصـور فــهـوَّلـوا وعـظَّـمـوا احلـادث  وقـالـوا إنهُ
سـيـكـون سـبـبـاً لـتــداخلٍ جـديـد وضـغطٍ شـديـد من

جانب الـدول الـتى وقع االعتـداءُ عـلى قنـاصلـها 
وبـنوا تـهـويالتـهم عـلى سـفـر مدرعـةٍ إنـكـلـيـزية من
الـسـويس إلى جـدة وصدور األمـر لـغـيـرها بـالـسـفر
إلــيـهــا من عــدن مع أن احلــادثـة لم تــخــرج فى حـد
ذاتـهـا عن كـونهـا من قـبيـل احلوادث اإلفـراديـة التى
تـعددت أمـثـالهـا فى كل جهـةٍ انـتشـر فيـهـا األشقـياء
والـلــصــوص وقـطَّــاع الـطــرق  وبـيــان احلـادث أنَّ
قنـصل إنكلتـرا ونائبه وسكـرتيرة وقونـسالتو فرنسا
وقـــنـــصل روســـيـــا فى جـــدة  خـــرجـــوا مـــعـــاً إلى
الصيد وأوغلوا فى الصحرآء  فلقيهم العربان
وسطوا عليهم سطو اللصوص فأوقعوا بهم  ولو
كـان الصـيَّـادون غيـر أولئك الـقنـاصل لـنالـهم نفس
ذلك االعـتداء  ألن احلـادث لم يُقـصد بهِ الـوقيـعة
فى رجـال الـدول  بل أن الـغـايـة مـنه الـسلب  أو
ا يـكون قد تصوره العربان  وقد رأوا سبب آخر 

عتدى عليهم سالحاً . مع ا
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ا انـصـرفت عـنـايـة الـدولـة الـعـلـية إلى ردع وطـا
ا ألـقت الـقبض أولـئك األشـقيـاء وتـأديبـهم  وطـا
عـلى كـثـير من جـمـوعهم ; ألنـهم عـثـرة فى طريق
نزَّهون عن األغراض نصفون ا البيت احلرام  وا
يـذكـرون اعـتـداء هــؤالء الـقـوم مـراراً عـلى عـابـرى
السـبيل من احلـجَّاج  حتى أنـهم اعتدوا فى الـسنة
الــسـالــفـة عــلى احملــمل الــشـريف وبــعض احلــجَّـاج
ـرُّ مـوسم من مواسم ـصريـ والـسوريـ . وال  ا
احلج بـــدون أن نـــســـمع أخـــبـــار اعـــتـــدائـــهم عـــلى
قـاصـدى الـبـيت الــكـر  والـدول األوربـيـة تـعـلم
ون من ـسلـم أنـفسـهم متـأ ذلك وال جتهل أن ا
تــلك الــزُمــر  فــبـعــيــد إذاً أن تُــعــتـبــر هــذه احلــادثـة
مــوجَّــهــة إلى الــقــنــاصل بــروح الــتــعــصب  ونــيَّـة
اإليـقـاع فى رجـالـها كـمـا يـدَّعى اخملـالـفـون . وهذه
بـليـتـنا فـيـمن يتـربص الـفرُص لـلـتهـويل واإلرجاف
كــــأن هــــذه احلــــوادث وأمــــثـــالــــهــــا ال تــــقع إال فى
مالـك األخرى طاهرة األراضى العثـمانيـة  وأن ا
ـة خالـية مـنـها  فـهى فى رأيـهم جنَّـات وأهلـها سا

من احلور ـ أستغفر اللَّه .
نـعم  ال نُنـكـر أن مـثل هـذا االعـتـداء مـسـتـنـكر
ن اعـتـدوا ويـجب تـأديب فـاعـلهِ واالنـتـقـام مـنـهم 
عـلـيـه أيَّـاً كـان  كـمـا سـنـراه مـن اهـتـمـام احلـكـومـة
الـعـثمـانـية فى مـحـاكمـة أولـئك الـطغـاة ومـعاقـبـتهم
بـالــصـرامـة الالزمـة  ولـكـنـا ال نـرى لـهـذه احلـادثـة
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أهــمــيــةً تــســتــوجـب قــيــام الــدول ألجــلــهــا  وقـد
أصــابت جــريــدة الــفـارد الــكــســنــدرى  وهى من
ــعـروفــة بـالــنـزاهـة ـعــتـدلـة ا جـرائــد الـقُــطـر احلــرة ا
والـرصـانـة فى قـولـهـا  إن هـذا احلـادث ليـس بذى
كن أن يترتب أهميـة فى السيـاسة احلاضـرة  وال 
عليه نـظر سيـاسى لدى الدول ; ألنـه حادث سطوٍ
ـا أقلـقوا الـراحة فى واعتـداء من العُـربان الـذين طا
تـلك اجلـهـات . وهــذا صـواب ال مـراءَ فـيه  وكل
ـذهب  ويـنـطق بـهذا منـصفٍ عـاقل يـذهب هـذا ا
الــقـول إال الـذين يُــريـدون بـنـا شــرّاً  ويـقـولـون إن
هـذه احلــادثـة جـاءت ضـغـثـاً عـلى إبـالـة * وبـئس مـا

يقولون .
ومن غـرائب الصـدُّف التى يـستـخدمـها األعداء
فى مدعـياتهم وأقـوالهم  إن القـناصل الذين وقع
عـلـيـهم االعـتـداء فى جـدة  هم مـن رجـال الدول
سألة األرمنية  وهذه الشكَ تحـدة فى ا الثالث ا
صدفة غريبـة فى بابها كأن الـزمان مساعد لألعداء
عــلى نــكـايــتـنــا  ولـكن ذلك ال يُــعـتــد به والــعـبـرة
قاصـد واحلقـائق  ال بالصـدفة واالتفـاق  ولنا بـا
فى حـكمـة جاللـة مـوالنـا اخلـليـفـة األعـظم ونـبـاهة
رجــالـه مـــا يــدفـع األوهــام ويُـــزيـل كلَّ إشـــكــال .
وعـــلى كـل عــثـــمـــانـى صـــادق أن ال يـــتـــخـــذ هــذه
ـرَّة ـصـادفـات  ومــا يُـنـبـنى عـلــيـهـا من األقـوال ا ا

* بلية على بلية.
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موضـعاً لـليـأس والقـنوط  بل يـجب بعـد االتكال
ؤمـن عـلى اللَّه أن يـتكل عـلى حـزم موالنـا أميـر ا

وعلى ما للدولة من الصَّولة والبأس والقوة الهائلة
الـــتى إذا جُـــمـــعت من أطـــراف األرض حتـت رايــة
الهالل ارجتت لهـا البسيطـة وقلبت كيـانها  فكفى
أعـداءنـا * تـخـويـفـاً وتـهـويالً أن الــلَّه مـؤيـد بـيـمـيـنه

نيع . القوية جانب اخلالفة وعزها ا
ــقـالــة بــعـد وُرود األخــبـار وقـد سُــطّــرت هـذه ا
نبـئة باحتاد سفـراء فرنسا وإنكـلترا وروسيا البرقـية ا
على طلب اجلواب من البـاب العالى سريعاً  فيما

نوى إجـراؤها فى أرميـنيا  يتـعلق باإلصالحـات ا
ـقـالـة من وقـضت عـلـيـنـا الـضـرورة بـأن تُـعـدّ هـذه ا
مواد اجلـريدة قبل ورود اخلبر  عـما إذا كان الباب
العـالى أجاب الـسفـراء إلى طلـبهم أوالً . وعـليه
فمـا يكون قد ورد بعد ذلك ننشره بـالصفحة الثالثة
الحظة والنقد  أما ا يقتضيه اخلبر من ا مشفوعاً 
اآلن فإنـنا مـقتـصـرون على الـكالم فيـما نـقلـته إليـنا
األخبار األخيـرة  فال يخفى على القُراء أن شركة
ـصــادر قـد ــنـابـع وا ـعــلــومـة ا روتــر الــتـلــغــرافـيــة ا
اعتادت التهـويل واإلرجاف فيما تنقله من األخبار
الـتى لـدولـتــهـا شـأن مـهم فـيــهـا  حـتى أن الـبـعض
ــاضـى أن الـــعالقـــات قــد تـــوهَّـــمـــوا يـــوم األحـــد ا
انقـطعـت ب إنـكلـتـرا والبـاب الـعالى  وأن احلـالة
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بـاتـت فى سـوء الــدرجـات . واألمـر وإن يــكن فـيه
بـعض الـشـدة من جـانب بـعض الـدول بـخـصـوص
سـألة األرمـنيـة  إال أن احلالـة ليـست كمـا توهمه ا
اخلائـفون والدولة العلـية أشد من تلك الدول رغبةً
ـطلوبـة  ورجال الدولة فى إدخال اإلصالحات ا
هم الـــذين اقــتـــرحــوا أكــثــرهـــا فى اجــتــمـــاعــاتــهم
ومـفـاوضـاتـهم عـلى الـسـفـراء  كـمـا تـثـبـتهُ جـرائـد
األسـتانـة ; ولذلـك لم يعـترضـوا عـلى الئحـة تلك
طالب اإلصالحات اعتراضاً جوهرياً ; ألن أكثر ا
ــسـتـقـيـمـة صــادرة عن آرائـهم الـسَّـديــدة ونـيَّـاتـهم ا
وهى الـتى كان فى الـعـزم تـنفـيـذهـا قبل شـبـوب نار
الــثــورة األرمـنــيــة األخــيــرة الــتى لــو لم تــســتـعــمل
احلــكـومـة الـعـثـمـانـيـة صـرامــتـهـا فى إطـفـائـهـا ومـنع
اسـتفـحالهـا  لتـفاقـمت تفـاقمـاً عظـيمـاً واستـعمال

ذابح  هذه الـصـرامة هـو الـذى يُسـمـيه البـعض بـا

* الصحيح : يقرءوا.
** الصحيح : اإلجراءات.

وبـعـضـهم اآلخـر بـالـفـظـائع وهـو فى الـواقع ردع وتـأديب لـلـبـاغـ كأنـهـم لم يـقرأوا * فى
قـوانـ الـدولـة ومـنـهـا قـانـون اجلـزاء الـهـمـايـونى أنَّ من يُـحـرّض عـلى الـثـورة والـعـصـيان
واخلروج عن طـاعة الـدولة  يُـجازى بـاإلعدام  ونـظن أنهم يـعلـمون أن جـميع الـقوان

تـنص على ذلك نصاً صريـحاً . فممـا قدمناه نقالً عن جـرائد األستانـة من أن الباب العالى
كان لهُ الرأى الـراجح فى جتهيز مـواد اإلصالحات اآلنفة الذكـر  يُستنتج أن الـدولة بعيدة
عن رفض هذه اإلصالحات واالعتـراف بها  والبدَّ أن تـأتينا الـتلغرافـات التاليـة لتلغراف

رغوبة . روتر ناقلةً لنا أن الباب العالى قد وافق قطعياً على اإلجراآت ** ا
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ووجه اجلزم بـإمكان موافقـة الباب العالى  هو
ـصـلـحـة الـدولـة فى أرمـيـنـيـا  ـشـروع مـوافق  أن ا
الـــلـــهـمَّ إذا لم يـــكن قـــد تـــغـــيَّـــر أو حتـــوَّر زيـــادةً أو
نقصاناً ففى هذه احلالة البدَّ أن يكون للدولة نظر

آخر حلفظ مـصلـحتـها وعدم الـغض من كرامـتها 
فإن روح الـشرف والـغيـرة مـادامت تنـفخ فى صدر
ـوافـقـة عـلى ما كل عـثـمـانى  فـليس مـن السـهل ا
قدسة يخالف مصـاحلنا فـإن مصاحلـنا العثـمانيـة ا
تُفـدى فى سـبيـلـها أرواح ماليـ من اخلـلق قبل أن
يـتــمـكن األرمن بـدسـائــسـهم من جـرّ الــضـرر إلـيـنـا
ـشـروع على واخلـروج عن طـاعـتـنا . أمـا إذا بـقى ا

حـاله وكــان جاللـة اخلــلـيـفــة آمـراً به راضــيـاً عـنه 
فـخروجـه إلى دائرة الـعـمل به وتـنـفـيـذ أحكـامه من

أسهل األشياء.
ـا يـهم اإلخـالص إبداؤُه فـى فـاحتة هـذه كلـمـة 

دَّعـ كـما يُـريد . هـذا العـدد بـشأن أحـوالنـا الـعثـمـانيـة احلـاضرة الـتى يـفيض فـيـها كـلّ من ا
راد بـهم هنـا هم الذين يدَّعـون حب الدولـة وراء ستارة الـطعن بـها  ويتـوقعون ـدَّعون ا وا
لـهـا الـسوء  وال يـتـمـنون لـهـا خيـراً  وإذا قـالـوا إنهم يـطـلـبون مـنـهـا اإلصالح أرادوا بذلك
تداخـل األجانب واسـتـطـالـتـهم علـى البالد  ولـكن لـو تـعـقَّـلوا األمـر لـتـيـقـنوا أن دون ذلك
ـغرورين يـظنـون ابتالع أهـوال وقد أعـجبـنـا قول رجلٍ من الـعثـمـانيـ الصـادق أنَّ هـؤُالء ا
بالدنا سهالً  وال يـعلمـون أن البالد التى افـتتـحناهـا بالسـيف  وأهرقنـا فى سبيل امـتالكها
الـدماء  وتوالت عـليـها الـسالط واخللـفاء ال تـذهب من أيديـنا وفيـنا بـقيـة من القوَّة أو فى
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* الصحيح : تزل .

عــروقــنــا نــقـــطــة من الــدم . هــذا  فــلـــيــتــعــقَّــلــوه
وليـتدبَّروه قبل أن تذل * أقـدامهم بكلمـةٍ يعلم اللَّه
مـــا يــكــون من عــواقــبــهــا . أمــا ذهــاب األســطــول
اإلنكلـيزى من ميـاه اإلسكنـدرية إلى بيروت  فال
يُــخـشـى مـنه ســوء أو مـكــروه فـهــو من قـبــيل زيـارة
األساطيل األجنبية لإلسكندرية وبيروت وغيرهما
وقــد كــانت بـــيــروت وجــهـــته قــبل تـــهــويل بــعض
ـهوّلـون صحـة هذا اجلـرائد وتـقوّالتـها  وسـيرى ا

ـياه  الـقـول عـنـد مـا ينـقـلب األسـطـول عن تـلك ا
ـا قيل من أن ذهـابه إلـيهـا ناشئ من ولم يـكن شئ 
ـسألـة األرمـنـيـة كـأنهم صـاعب الـطـارئـة عـلى ا ا
يقولون إن الـباب العالى إذا لم يوافق أو لم يُصدّق
على الئـحة اإلصـالحات األرمـنيـة احتل اإلنـكلـيز
بــيــروت  كــمــا احــتــلُّــوا مــصــر . ألــيس ذلك من
األفكـار الصبيانيـة ? فإذا كان األمر كذلك ال تلبث
الـــدول أن تــنـــتــحل غـــداً ســبـــبــاً آخـــر  وتــضع لهُ
مشروعاً وتدعـو الباب العالى إلى التصديق عليه
فإذا أبـى احتـلت أزمـيـر مـثالً . وهـكـذا إلى مـا شاء

ــا نـحن آل عــثـمــان أُلـعــوبـة فى أيــديـهم  الـلَّـه كـأ
عـدمـنـا النـخـوة واحلـمـاسـة  وعـدمـنـا الـقوّة ولم
يـبقَ فـينـا بـطل يسـتلُّ سـيفـاً عـلى ح أن الـدولـة لو
رفــعت الـرايــة الــشــريــفــة  ودعت إلـيــهــا أبــنــاءهـا

خلــضـعـت أمـامــهـا قــوات األرض رهــبـةً وخــوفـاً 
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شهـد الذى تـهتز له كلّ ولكن ال أراهم الـلَّه ذلك ا
نسمةٍ حية .

ـقــالـة أن حــادثـة جـدّة وزبــدة الـكالم فى هــذه ا
لـيـست لــهـا أهـمـيـة تــدعـو إلى الـقـلـق  وسـتـنـتـهى
عتدين واحلكم عـليهم بالعقاب حاكمة العُـربان ا
الـصـارم وأن مسـألـة أرمـينـيـا ال خوف مـنـهـا  فهى
البد أن تنتـهى على ما يوافق إذا لم تـكن قد انتهت
حــتـى اآلن  وحـصـل الــتــصـديـق عــلى الئــحــتــهـا
مـادامت اإلصالحـات الـتى وقـفــنـا عـلى مـآلـهـا فى
بعض اجلـرائـد من مـرغـوب الدولـة الـعـلـية  وجلَّ

أمانى احلضرة العلية السلطانية .
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يقـول قوم إن حالة الدولة الـعلية قد وصلت
مع نــصـيـرات األرمن وهى الــروسـيـا وإنــكـلـتـرا
وفرنسـا إلى درجة األزمة الـشديدة الـتى يُخشى
مـعـهـا سـوء الـعُـقـبى  كـمـا يُـؤخذ مـن مـرويات
شركـة روتر الـتـلغـرافيـة بدلـيل أن الـباب الـعالى
قـد سأل سـفـراء الدول الـثالث الـصبـر عـليه فى
ــســئــلـة إرجــاء اجلــواب عــلى مــذكــرتــهـم عن ا
األرمـنـيـة حـتـى تـنـقـضى أيـام الـعـيـد فـأبـوا عـلـيه
ذلك  واضـطر الباب الـعالى أن يُؤدى اجلواب
ظنون ليـلة العيد ثم روت هذه الـشركة أنه من ا
أن يكـون اجلواب الذى أُعطى غـير مرضى عند
هاته الـدول الـثالث  وبُـنى عـلى هـذا الظن أن
سئلة تعـتبر خطيرة وأنه يُـمكن أن يكون هناك ا
ذكـورة على مظاهرة اتفـاق من الدول الثالث ا
فعـلـية  وأن إرسـال األسطـول اإلنـكلـيزى إلى
ميناء بيروت يُعد أول خطوة فى هذا السبيل .
ومن ســوء احلظ أن حــدث فى جــدة حـادث
هـو فى نـفسـه من احلوادث الـتى ال تُـبـنى عـلـيـها
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ـشكل أحـكام سـياسـيـة  ولكـنه لـوجود ذلك ا
سئلة األرمـنية . ولكون ذلك السياسى بشـأن ا
احلادث متـعلـقاً بقـنصلـيات تـلك الدول الثالث
ـطالب األرمنيـة  أخذ أهمية فى شتركة فى ا ا
ذاتـه  فـوجــدت شـركــة روتـر من هــذا احلـادث
(الـغـريب فى بـابـه) ذريـعـة إلى زيـادة اإلرجـاف
والــــتــــهــــويل . ثم وافـق ورود هــــذه األخــــبـــار

ــبـارك  ــوهـمــة كــلـهــا أيـام عــيــد األضـحى ا ا
حــيـث ال صــحف تُـــنــشــر فـــتــضــبـط الــروايــات
وتُـحددهـا  وحـيث الـنـاس يتـزاورون فـتـتـناقل
مـعهم األخـبـار أخذاً ورداً  زيـادةً ونـقصـاً كـما
تــخــتــلف بــهـــا الــروايــات  وزد عــلى ذلك أن
ـلـة قـد اتــخـذوا هـذه الـفـرصـة أعــداء الـدولـة وا
لـــتــرويـج ســـوق أراجــيـــفـــهم وتـــهـــويالتـــهم .
وبعـضـهم قد أصـدر نـشرات مـخـصوصـة أظـهر
ـا خُيل له أنه أصـاب الدولة من بهـا كل شمـاتة 
صـائب حتى مـثَّلـها فى األعـ شر النـكبـات وا
تـمثـيـل . وما نـقـصه فـى تـأويل روايـات روتر
اضـية ليـقول بـالقـياس ما استـدركه باحلـوادث ا

شاء أن يقول .
سـئلة األرمنية ونحن تلقاء هـذا ال نُنكر أن ا
عظَّم قد شغلت أفكـار جاللة موالنا السلطان ا
ـا يـسرُّ ورجـال الـبـاب الـعالـى  وأنـهـا لـيسـت 
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الـعــثـمـانــيـ عــلى اإلطالق  ال ألنـهــا سـتـأتى
بـالـويل الـوبـيل عـلى الـدولـة الـعـلـيـة كـمـا يـقول
أعــداؤهـــا  ولـــكن ألنــهـــا جــرَّت إلـى تــداخل
أجنـبى فى شؤن* الدولة لـيس من حـقوق تلك
ـتداخـلـة  ولوال قـوة الـتنـاصـر الدولى الـدول ا
ـسـيـحـيـة بال تـمـويه وال الـذى جتـمـعه الــدعـوة ا
مُــكـابـرة لم يـكن. هــذا من جـهـة  ومن اجلـهـة
األخــرى فــإن أعــداء الــدولــة قــد اتــخــذوا هـذه
ـسـئـلـة فـرصــة إلثـارة اخلـواطـر عـلـيـهـا  وقـام ا
مــــنـــــهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ فى
إجنـلـتـرة وبـعض جـهـات أوربا ومـصـر يُـشـيـعون
عن الـدولـة الـعـلـيـة من الـفـظـائع واألسـاطـيـر ما

يستفزون به األحقاد والضغائن عليها .
ـنتظر أنه البد للدول الثالث ولقد كان من ا
بـعــد كل تـلـك الـغــوغـاء الــتى أقــامت قـيــامـتــهـا
جـرائــد إنـكــلـتـرا وخــطـبــاؤهـا حـتـى أثـروا عـلى
ــطـالــبـة عـواطـف كل الـشــعـوب األوربــيـة من ا
بشئ تسكينـاً لثورة تلك اخلواطر وإقناعاً للرأى
العـام الذى تـستفـزه دعوة الدين  فـكانت هذه
ـذكـرة الـتى شـاع خـبـرهـا مـنذ أيـام وطُـلب من ا

الباب العالى اجلواب عنها .
وبديـهى أن إنكلترا كـانت تُلح على الروسيا

* الصحيح : شئون.
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* الصحيح : شيئاً.

أول األمـر بــقـبـول االشـتـراك مـعـهـا فى إحـداث
سئلـة األرمنية من دائرة انقالب كلى تنتـقل به ا

ــطــالـــبــة بــاإلصالح إلـى دائــرة االســتــقالل  ا
فـأبـت عـلـيــهـا الـروســيـا ذلك كـمــا روته جـرائـد
الـروسـيـا وإنـكـلـتـرا نـفـسـهـا مـنـذ أشـهـر  وكـمـا
يُـؤخذ من حـنق اجلـمعـيـات اإلنكـلـيزيـة الـقائـمة
ضمون ضد الدولة العلية اآلن وعدم اقتناعها 
ـذكـرة الـتى كان حتـريـرهـا بـقلم سـكـرتـير تـلك ا
الـسـفـارة الـفرنـسـاويـة فى األسـتـانـة الـعـلـيـة كـما
أشارت سفارة الروسيا ولم يسعَ سفارة إنكلترا

وافقة عليها . إال ا
والــذى يُــؤخــذ من مــرويــات الــتــلــغــرافــات
ذكرة واجلرائد اإلنـكلـيزيـة والفرنـساويـة  أن ا
لم تتـضمَّن شيأ * أكثـر من مطالبـة الباب العالى
ــادة (٦١) من عُـهـدة بــرلـ  ولـكن بـتـنــفـيـذ ا
بـتـفـصــيل وفـرق بـ هـذا وبـ مـا كـانت تُـريـده
إنكلترا ألرميـنيا وهو االستـقالل  فلم تُوافقها
عـلــيه الــدولـتــان . وقـد عــلـمــنــا اآلن حـتى من
روايـات روتر أن الـدولـة العـليـة قـد أجابت بـعد
ـذكــرة . وكـان نـحــو الـشــهــر من تـقــد هــذه ا
ـزيد فى إفساح األجل له الباب العـالى يطلب ا
لـزيادة الـتـروى فـلم يُـجب لـذلك . ويُـفـهم من
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* الصحيح : إذا .
** األقذاء : األدران واألوساخ .

أخبـار شركة روتر نفـسها أن فى اجلواب تعديالً
ظـنت هــذه الـشـركــة أنه ال يُـوافق أمــيـال الـدول
سئلة الثالث وبنت على هذا الظن حُسبان أن ا
آلت إلى درجــة اخلـطــر أو اخلـطــارة . ثم قـالت
وقد شـاع أنه حصل االتـفاق بـ الدول الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على ـــــ
اإلنـــكـــلـــيـــزى إلى مــــيـــنـــاء بـــيـــروت بـــادرة من

بوادرها.
والذى يـقرأ أخـبار روتـر ويُقـابل ب الـصدر
والعجز منها ويُطبق ب حسيَّاتها وظنونها وب

اسـتــنـتـاجـاتـهـا  يـحـكم حُـكـمـاً قـاطـعـاً بـأن فى
رواياتـها غلـوا يخـرج بهـا عن مطـابقـتهـا حلقـيقة
الواقع  ونفس األمر إذ ال رابطة تربط مظاهرة
ـطالب األسـطـول اإلنكـلـيزى فى مـيـاه بيـروت 
تـــشــتــرك فـــيــهــا الـــدول الــثالث إال إذ * كــانت
أســـاطــيل الـــدولــتـــ األخــريـــ بــجـــانب هــذا
األسطـول. وجريدة التيمس نـفسها قد حسبت
مـــــجئ األســــطـــــول الــــبــــريـــــطــــانى إلـى مــــيــــاه
اإلســكـــنــدريــة كــاألقــذاء ** فى أعـ األعـداء

.« «يُعنى الفرنساوي
ذكــرت ذلك صــراحــة . وقــالت فى مــكــان
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آخر أنه سـيتجوَّل فى بعض مياه الـثغور الشرقية
لـــيُــــؤدى وظـــيـــفـــتـه الـــتى أدَّاهـــا عــــنـــد مـــيـــنـــاء
اإلســـكـــنـــدريـــة  وهى اإلرهـــاب واإلرهــاص
بالقـوة البريـطانيـة الفائقـة . فكيـف يُصدق قول
روتــر مع هــذا الــقــول وكــيف يــصـح أن يــكـون
األسـطــول فى ثـغــور الـبالد الــشـرقـيــة قـذى فى
أعـــ األعـــداء الـــفـــرنــســـويـــ ( والـــروســـيــ

بـالـقـيــاس )  ثم يـكـون فى الــوقت ذاته مـؤديـاً
ــظـاهــرة من تــلك الــدول الـثالث فى وظــيـفــة ا

ميناء بيروت .
ــنع شــركــة هــاڤــاس أن عــلـى أنه مــا الــذى 
سـئلة تأتـينـا بأخبـار شركة روتـر فيـما يخـتص با
األرمنية . ثم قـد يُقال إن شركـة روتر قد تسبق
ــعــهــود أنــهــا إذا هــذه فى أخــبــارهـــا . ولــكن ا
سـبـقت هـاڤـاس بـشـئ  فال يـكـون ذلك بـأكـثـر
ـهـمة . وهل ـسـائل ا من يـوم وخـصـوصـاً فى ا
يُـــــوجـــــد شـئ أهم مـن كـــــون الـــــدول الـــــثالث
العظـمى وهى فرنسـا وإنكـلترا والـروسيا تـتهدَّد

الــدولـة الــعـلــيـة وتُــنـذرهــا بـانــقـضــاء احلـسـام 
وتُـرسل قـواتـها الـبـحـريـة إلى مـوانـيـهـا من قـبيل
الـتـهديـد ومـقـدمـة لـفـصم عُرىّ الـسالم  وهى
الـعالمات الـتى ال تـكـون غالـبـاً إال بعـد قرارات
الدول الرسمية وتقرير قطع العالقات الدولية.
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الشك أن شـركـة روتـر إن لم تـكن مـخـتـلـقة
لهذه األخـبار التى روتهـا لنا أيام العـيد من أنباء
اإلنذارات والتـهديد والوعيد ــــــــــــــــــــــــــــ
ــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــالــكـــلـــيــة . فـــر
ــنــاقــشـة وعــنــاد فـى األخـذ وجــدت حــدة فى ا
والـرد . ولـكن ال يُـتـصــوَّر أن تـكـون احلـالـة قـد
وصــلـت إلى درجـــة إعالن احلـــرب كــمـــا روته
شـركـة روتــر  بـالغ فى تـأويـله وتـهـويـله أعـداء
ـسلم لينتهزوا لَّة هنا فى أيام عيد ا الدولـة وا
الـــفــرصـــة فى تــكـــديــر خـــواطــرهم وتـــشــويش

أفكارهم .
ــســـئــلـــة األرمــنـــيــة لم تُـــخــلق وإذا كـــانت ا
حوادثها األخيـرة إال إلشغال بال الدولـة العلية
على اخلصوص والدول األوربية وفى مقدمتها

ــصـريـة  ــسـئــلـة ا فـرنــسـا عــلى الـعــمـوم عن ا
فـيــكـون من مـصـلـحـة الـسـيـاسـة اإلنـكـلـيـزيـة أن
تـأخـذ أخـبـار احلـوادث األرمــنـيـة عـنـدنـا صـبـغـة
مــخـصـوصـة  وهـو مـا فـعــلـته شـركـة روتـر فى

رواياتها األخيرة .
وغــــايــــة مــــا يُــــقــــال عن حتــــول األســــطـــول
ا اإلنكليـزى فى مياه الدول اآلتى وأن إنـكلترا 
فقدت شيأ * من نفوذها العظيم فى مياه الشرق

* الصحيح : شيئاً.
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األقـصى بـانـتـصـار الـسـياسـة الـروسـيـة عـلـيـها 
وكـان خلـفـقـان الـرايـات الـروسـيـة والـفـرنـسـاوية
ـوانى ـانــيـة فـى مـيــاه أرثـور وغــيـرهــا من ا واأل
الـــصــيـــنـــيــة الـــشـــأن األول والـــعــالى أرادت أن
تُــعــوض ذلك بــتــمـويـج أسـطــولــهــا فى الــبــحـر
توسط على موانىء الشرق األدنى . األبيض ا
وحـيث لم تـوجـد فى اإلسـكـنـدريـة وال بـيروت
وال غيـرهما من احلوادث ما يُعتـبر ميداناً صاحلاً
ـظاهرة الـتى تُجريـها إنكـلترا عـلى انفراد بهذه ا
ـسئلة األرمنية شيأً * موهوماً فقد اجتزأت من ا
اعتبرته روتر مـظاهرة ثالثية وكانت بها كالبوق
الـذى يصـوت مع هـذا الـذى يُعـادل ذلك الـفوز
ـتـفق علـيهـا ب دول ظـاهرة ا الـعظـيم  وال بـا
ــظــاهــرة بـالــشــرق األقــصى فى ثالث كــتــلك ا

احلقيقة ونفس األمر .

* الصحيح : شيئاً.
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داوالت فى الشك فى أن الـبرق قـد نـقل إليـكم خبـر ا
ــســألـــة األرمــنــيــة  وأُزيـــدكم بــيــانـــاً أن رجــال الــدولــة ا
ـــســألـــة حـــزمـــاً تــامـــاً  وقـــد عــلـــمت أن حـــازمـــون فى ا
طـلوبـة من الـدول لبالد أرمـينـية ال يُـصدَّق اإلصالحـات ا
عليـها إال بعـد حتويرهـا حتويراً تـاماً . أما اآلراء هـنا فمـيالة
إلى تعميم اإلصالح  ويـرجو اجلميع أن يتناول أمره كل
بالد السـلطنة الـسنية  بحـيث ترتفع كل شـكوى  وفيما
سألـة أن سفير إنـكلترا هو وقّفت عليـه من دخائل هذه ا
ـصـر فى أمــر اإلصالحـات األرمـنــيـة  بـخالف زمــيـلـيه ا
الروسى والـفـرنسـوى  فإن روسـيـا ال تُريـد أن يـكون لـها
ا أضر بها فى أرميـنية الشـأن الذى كان لهـا فى بلغاريـا  

أكثر من إضراره بالعثمانية .

W¹—bMJÝù« ¨≤ ’ ¨ ±∏πµ  WO½u¹ ∏ X³ «



≥ππ

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ WO½u¹ ±∞ 5MŁù« ¨±∏∏∑ œbŽ

* الصحيح : الثالثة.

˝ Àö¦ « ‰Ëb « V UD  ˚

© UOMO —√ Õö ù ®

ـؤيـد أن تلك الـغـوغـاء الصـائـحة علم قـراء ا
التى أثـارتهـا سيـاسة إنـكلتـرا بكُـتَّابـها وخُـطبـائها
على الـدولة العـلية «صـديقـتها احلـميمـة» بسبب
أرمـيــنـيـا قـد أفـضت إلى اشـتـراك الـدول الـثالث
ـطالـبـة بـتنـفـيذ «روسـيـا وفرنـسـا وإنـكلـتـرا» فى ا
ـادة ٦١ من عُـهــدة بـرلـ مع بـعض مــضـمـون ا

تفصيل لها .
ـــذكــورة أن ــادة ا ــا كـــان من مـــقــتـــضى ا و
وقعة على الدولـة العلية تُخبـر الدول األوربية ا
هـذه الـعُــهـدة بـنــتـائج مـا أجــرته فى أرمـيــنـيـا من
وجوه اإلصالح  فـقد اخـتارت الـدول الثالث
أن تـسـتـبـدل ذلك بـتـشـكـيل جلـنـة مـراقـبـة يـكـون
بـعـض أعـضــائــهـا مـن رجـال الــدولــة والــبـعض
اآلخـــر من مــنـــدوبى الــدول الـــثالث  وتــبــذل
إنــكـــلــتـــرا كل جــهـــدهــا اآلن فى أن الـــدولــتــ

الروسية والفـرنساوية ال تتساهالن فى التمسُّك
ــذكــرة ــا عــرضت ا بـــهــذا االقــتــراح . ولــكـن 
ـوقَّع عـلــيـهـا من الـسـفـراء الـثالث * بـصـفـتـهم ا



¥∞∞

مــنــدوبــ عـن دولــهم عــلى الـــبــاب الــعــالى 
استـنكر هذا االقتراح واعـتبره تداخالً شاذاً غير
جائـز ألنه مع كونه مُـهيـناً ومُـحقـراً للـدولة  ال
ينـتج أى نتـيجـة حسـنة لـلبالد األرمنـية  بل إنه
يـزيـد فى االرتبـاكـات ويزيـد فى تـفريـق اجلامـعة
الــعــثــمــانــيــة ويــفــتح أبــوابــاً جــديــدة لـلــتــداخل

بالدسائس والوشايات .
ولـقـد وافـتــنـا تـلـغـرافــات األمس بـأن الـبـاب
ـذكـرة  قائل الـعـالى مـوافق عـلى مـا جـاء فى ا
بتعـميـمهـا فى جمـيع الواليـات  ولكنه رافض
راقبة األجنبية على أى ما يـختص منها بتقريـر ا

ملكة . قسم من أقسام ا
وال يـسـع عـثــمـانــيـاً عــنـده ذرة من الــوطـنــيـة
وحـريـة ضـمــيـر أن يُـنـكـر مـا فى هـذه اخلـطـة من
احلـكـمـة فـى الـسـيـاسـة واحلـزم فى الـرأى  ألن
ـقـتــرحـات اإلصالح فى قـبــول الـبــاب الـعـالـى 
دلـيالً واضحـاً على طـهارة أمـيال الـدولة الـعلـية
نـحـو رعـايـاهـا  وفى الـقـول بـتـعـمـيـمـها أعـظم
بـــرهـــان عـــلى شـــرف مـــبـــاد جـاللـــة مـــوالنــا
الـســلـطــان األعــظم وصـدق رجــاله فى خــدمـة
ـلـة فــضالً عن كـونه يـذهـب بـأهـمـيـة الــدولـة وا
التداخل األجنبى  ويضيع من قيمته فى أنظار
الـرعـيـة الـتى تـرى فـيـمـا بـعـد أنـهـا وُهـبت نـعـمـة



¥∞±

اإلصالح ووســائل الـسـعــادة من مـحض فـضل
الـسـلـطـنـة الـسـنـيـة ورغـبـتـهـا فى إصالح شـؤون
الـكها ال بـشفاعة شـفيع وال بالـتماس ذى قوة
يــتــذرَّع لــلــتــداخل بــأى وســيــلــة كــانت . وفى
راقـبـة األجنـبـية  قـام بـأحسن ـشـروع ا رفضه 
دفاع عن حـقـوق السـلطـنـة التى تـضيع  إذا لم
تــكن حــائــزة عــلى تــمــام االســتــقالل فى إدارة

شؤونها  الداخلية .
وأعــداء الـدولـة الــعـلـيــة يُـنـادون جــهـاراً بـأن
الدول الـثالث سـتُـكـرههـا بـالـقـوة الفـعَّـالـة على
قـبول كل حـرف من مضـام هـذه االقتـراحات

ــــعــــارضــــة فـى شئ مــــنــــهــــا  إن هى أبــــدت ا
ولـكــونـهم جـبــنـاء مـنــافـقـ ال يــسـتـطــيـعـون أن
يتظاهروا بـهذه العداوة التى عرفت عند اجلميع
انهم يتسترون شعارهم ودثارهم ومذهبهم وإ
ــوعـظــة احلـسـنــة ويـقــولـون : إذا كـانت بـرداء ا
الــدولـة الــعــلــيـة ال تــســتــطـيـع مـصــادمــة الـدول
الـثالث بـالــقـوة أو لـيس األلـيـق بـهـا أن تـخـضع
قـدور وتُجيب عل كـل مطلب بـالقبول حلكم ا
مـن أول وهـلــة حــتى ال يُــقــال أبت ثـم انــقـادت

صاغرة .
ولـعـمر احلق  إنـهـا لـفظـة الـغـاش ونصـيـحة
دلس التى تنقلب شماتة ومالماً بعد قبولها . ا
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إذ لو فُرض أن الـدولة الـعلـية قـبلت كل مـقترح
من أول وهــلـة  وســلَّــمت لــلــدول الـثالث أن
تتـداخل فى شؤونها الداخليـة كما تشاء  لقال
أولـئك األعداء مـا لهـذه الدولـة ال تُبـدى حراكاً
ـثل ما يُناضل به وال تُناضل عن نفـسها  ولو 
عن حــقـوقه الـضـعـيف حـتى إذا عـدمت احلـيـلـة
وغـلـبـتـهــا الـقـوة كـان لـهـا الــعـذر الـواضح عـنـد

رعاياها وفى حكم التاريخ .
علـى أننا ال نُـطيل الـكالم على أمـثال هؤالء
ـارقــ  ولــنـعــد إلى حــديث الــدولـة اخلــونــة ا
العـلية مع الدول الثالث فـنقول : إن الدولة قد
أحــسـنـت كل اإلحــسـان فى ســيــاســتـهــا تــلــقـاء
مطالب السفراء الثالث *  وال نخال أن األمر
راقبة يُفضى إلى نتيجـة سيئة بعد رفض تـقرير ا
كمـا يزعم الـبعض  إال إذا فـرضنـا تلك الدول
الثالث أعـداء الدولـة العـليـة قد تـضافـرت على
الوقيعة بها  وليس ثم من يزعم هذا الزعم .
فإذا كـان اليزل مقام البـاب العالى عند دول
أوروبا محـترمـاً وحلقـوقه الذاتـية شـأن ال يُمكن
غض النظر عنهـا وإغفالها بالـكلية  فال يُتوقَّع

أن حتـصل أزمــة دولــيـة بــسـبـب ذلك الـرفض 
حـيـث يُـمــكن تــذلـيـل الـصــعــوبـات بــاخملــابـرات
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الـوديـة الـتى البـد وأن تـنـتـهى بـتـسـويـة حـاسـمـة
شكلة . لهذه ا

وعنـدنا إنه إذا لم تُذلَّل الصـعوبات احلاضرة
بـ الـدولـة الــعـلـيـة والـدول الـثالث بـاخملـابـرات
الـوديــة احلـالــيـة  فال يــبـعـد أن يُــشـكَّل مــؤتـمـر
سائل سـئلة وغيـرها من ا دولى ينظـر فى هذه ا
ـتــعـلـقــة بـالـدولــة الـعـلــيـة وأوروبـا  وأهــمـهـا ا
مـسـئـلـة مـصـر  كـمـا أشارت إلـى ذلك اجلـرائد

الروسية .
وحيـنئذ  فتكون النتيـجة خيراً للدولة ألنها
يُـمــكـنــهـا أن تُــطـالب إنــكـلــتـرا ـ وقــتـئــذ ـ بـوفـاء
وعودها بشـأن مصر كـما تُطـالبهـا إنكلـترا بوفاء
وعودهـا بشـأن أرمـينـيـا  وللـدولـة أنصـار على
إنكلـترا فى ذلك أضعـاف أنصار هذه عـليها فى
ـــســئــلـــة . إال أن اخلــبــيـــرين بــاألحــوال تــلك ا
سئلة تصل إلى حد يقولون إن إنكـلترا ال تدع ا
ـؤتمـر الدولى  فهى تـتساهل دون ذلك عقد ا

بـكل أمـر وتـرضى أن تـتـنـازل عن كل اقـتراح 
حـيث ال تـســتـطـيع أن تـقـف أمـام مـؤتـمـر دولى
ـسـئـلة يُـنـاقـشـهـا احلـسـاب عن وعـودهـا بـشـأن ا

صرية . ا
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رأينـا ثورة الـغضب والـسخط قـامت قيـامتـها
أمس فى احـدى جـرائد الـعـاصـمة عـلى حـضرة
الــكــاتب الـــشــهــيــر الــقس لـــويس الــصــابــوجنى
صـاحب جـريـدة الـنـحـلـة الـتى كـان يـطـبـعـهـا فى
لنـدره  ألنه كتب مـقالـت فى جـريدة الـنبراس
ــاضى تـعـرض الــصـادرة بـتــاريخ يـوم الــسـبت ا
فيهما إلى الـكالم عن الدولة اإلنكليزية وشأنها
اليـوم مع الـدولـة الـعلـيـة  فـاستـلـفـتـنا ذلك إلى
قالت قراءة ما كتب  ثم رأينـا أن ننقل هات ا

بـحروفـهمـا من تـلك الـصحـيـفة لـيـطلع عـلـيهـما
ــؤيـد  ولــكـنـنــا نـسـأل حــضـراتـهم أن ال قـراء ا
ــا كُـــتب حــتى يــأتـــوا عــلى قـــراءة آخــر ســطـــر 
ـقـطم  فيُـرسلـوا صـواعق غضـبهم يتـشـبهـوا با
وشـــتــمــهـم وســبــابـــهم ومـــطــاعــنـــهم إلى ذلك
الكـاتب عمالً باخلـطة التى رسـمها فـالسفة هذا
ـنعنـا من توجـيه أفحش العـصر . أما نـحن فال 
ـطاعن إلـى هذا الـكاتب ال اخلـوف بأن نُـسمىّ ا
مــتــعــصــبــ حــيث ال يــخــفى أن حــضــرته قس
ـــؤيــد ومـــســـيـــحى فى آن واحـــد  وتـــعـــرض ا
سيـحي  يُنذر للقسـوس يعتبر طـعناً فى دين ا
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عـلــيه كـمــا نـصت عــلى ذلك نـظــارة الـداخــلـيـة
ا اجلـليلـة من قبل عـلى أنه ال يسعـنا إال التـبرى 
يـسـنـده إلى اإلنـكـلـيـز من الـفـظـائع  كـما أنه ال
يــســعــنــا الــرد عــلــيه فــيــمــا يــروى من عــاداتــهم
وأخالقـهـم ; إذ هـو كــمـا قــال فى آخــر مـقــالـته
األولى قد عجن اإلنكـليز وخـبزهم ١٤سنة فى
قلب بالدهم  وهذا نص مـا قال حتت الـعنوان

السابق احلرف الواحد :
أوالً : ادَّعت إنـكـلــتـرا بـأنـهــا أمـة ال تـكـذب

وأنها تُبغض الكاذب .
ـنصف الذين : ادَّعت بأنـها من القوم ا ثانياً

يُبغضون اجلائرين .
ثـــالـــثـــا ً: ادَّعت بـــأنـــهـــا شـــعـب حـــر يـــكــره

ستبدين . ا
رابـعاً : ادَّعت بـأنهـا طائـفة من الـناس الذين
قــد ارتــقـوا إلـى أوج احلـضــارة والــتـمــدن وبــنـاءً
عـلى هذا اإلدعـاء يـسيـرون العـثمـانيـ بكـونهم
فرعاً مـتوحش بـرابرة وإستناداً لـهذا الزعم قام
ـستـر غالدستـون إلى وصف التـرك بأنـهم قوم ا
ال يسـتحقون أن يُذكـر اسمهم بالقسم  وال أن

يَسمع لهم خبر .
وفى عـ احلـقـيقـة نـرى رجـال الـسـيـاسة من
اإلنـكـلـيــز أكـثـر الــنـاس كـذبـاً  ويُــبـغـضـون من
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يـعــتــصم بــالـصــدق  والــشـاهــد عــلى كــذبـهم
بسـلوك قنـاصلهم ومـعتـمديهم الـذين يختـلقون
أخبار مذابح وهـمية  ويدَّعـون بأن األتراك قد
تــعـدوا عــلى األرمن وهــتـكــوا حُــرمـة نــســائـهم
وبـناتـهم وقـتـلـوا أطـفـالهم حـتى يُـهـيـجـوا بذلك
أفـكـار أهــالى أوروبـا  ويُـقــلـقـوا راحــة الـدولـة
الـعـليـة  ويـشـغـلوا بـالـهـا  ويـصرفـوا أفـكـارها
صـرية  وعنـدنا رسائل واردة من سـألة ا عن ا
لنـدن تشهـد على كذب قـناصل دولتـهم وخباثة
نواياهم وسوء مقـاصدهم . ثانياً . إن اإلنكليز
ـنـصـفـ  والـشـاهـد قـوم جـائـرون يـبـغـضـون ا
عــلى جـــورهم جــرائـــدهم وكُــتــابـــهــا الــذين ال
يـخجـلون مـن نشـر مقـاالت مزورة يـتهـمون بـها
ـذابح وهــمـيـة  ويـتــهـددونـهـا الـدولــة الـعـلــيـة 
ــالـــكــهــا احملـــروســة  ثم بــإيـــقــاع الـــباليــا فـى 
يـسـوقون سـفـيرهـم باألسـتـانة الـعـليـة إلى إجـبار
الدولـة العلـية عـلى إرسال معـتمـدين ليفـحصوا
تفاصـيل مذبـحة ال وجـود لها سـوى فى مخـيلة
ـسـكـرات  وأمر قـنـصلـهم اخملـمـرة بـاخلـمور وا
هذا السفير أشـد غرابة من قنصله السكير  فال
نعلم إذا كان ذلك تـغفالً منه أو خوفاً من كُتاب
اجلــرائـد األفــاكــة جتــاســر عـلـى دولـة مــســتــقــلـة
عظيمة الشأن باقتراحات ال تتجاسر دولته على
رفعها إلى مـلك الزولو  ثم أصَّـر فى طلبه إلى
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الــدولـة الــعـلـيــة أن تُـرسل مــعـتــمـدين إلـى بـلـدة
ـذبحة موش ألجـل إجراء التـحريـات فى تلك ا
زعومـة . أما الدولة الـعلية  فتـنازلت مُراعاة ا
خلـــاطـــر دولـــة ادعـت إلى اآلن بـــأنـــهـــا مُـــحـــبـــة
ــعــتــمــدين لــلــعــثــمــانـيــ وأرســلـت رجــالــهـا ا
ـومأ إلـيه فـما اكـتفى قـصـودين . أما الـسـفيـر ا ا
بـــهــذا الـــعـــطف  بل لجَّ بـــإعـــادة الــطـــلب إلى
الدولة العلية بأن تسمح لقنصل دولته أن يُرافق
ـعـتـمـدين إلى بـلـدة مـوش لـيـشـهـد الـتـحـريـات ا
بدعـوى أن دول أوروبا ال تعتـمد أقوال الرجال
الــعـثــمـانــيـ  فـالــدولـة الــعـلــيـة ـ أعـزهــا الـلَّه ـ
ـعهـود ثـانـيـة وأجـابت طـلب تـنـازلت بـلـطـفـهـا ا
السفير اإلنـكليزى  فجنابه ازداد طمعاً وطلب
من الدولـة العلـية أن تخول الـقنصل اإلنـكليزى
حقـاً شرعياً بأن يُقيم الـفحص بنفسه  ويُجرى
ـعـتـمد الـتـحـريات بـذاته عـلى حـدة عن رجـال ا
الـعــثـمــانى  ومـا اكــتـفى بــهـذه اإلفــتـراء كـان
صاحـب جريـدة الـتـيـمس قـد عيـنه مـخـبـراً يُـريد
إرســاله إلى بــلـدة مــوش  وسـار به إلى الــبـاب
العالى ولجَّ فى الـطلب من الصـدر األعظم بأن
كاتب يُعـطيه أمراً مـكتوبـاً  ليُسلـمه إلى ذلك ا
ـقـتـضى ذلك الـفـرمـان تـلـتزم* اإلنـكلـيـزى . و
ـر بـهـا مـخـبـر الـتيـمس فى والة الـواليـات الـتى 

* الصحيح : يلتزم.
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سـفـره إلى بــلـدة مـوش أن يُــرسـلـوا مــعه حـرسـاً
وخـيــالـة لـكـى يُـحـافــظـوا عـلى حــيـاته فـمن ذا
الــذى رأى ســلــوك ســفـيــر مــثل ســلــوك ســفــيـر
إنـكـلـتـرا بـاألسـتـانـة ? بأى حـقٍ من حـقوق األ
يتـجـاسر سـفـير عـلى إجـبـار دولة مـسـتقـلـة على
إرسال ضبـاطاً وخـيالة وجـند إلى مـرافقة مـخبر
جريدة ألجل احملـافظة عـلى حياته  حـتى يسير
فى أمان حتت ظل ظليل الدولة العلية ويُمارس

وظيفة جاسوس على الدولة نفسها ?
ـا جــرى بـيـنـنـا وبـ أحـد رجـال اإلنـكـلـيـز و
كالم فى أمـر الـسفـيـر اإلنـكلـيـزى ووزراء دولته
قـلت له : نـاشـدتك اللَّـه إال قلـت لى هل تـفعل
دولـتكم مـثل هـذا الفـعل وتـرضى بـإرسال جـند
وضــبـاط مع أحـد مــخـبـرى جـرائــد أمـريـكـا إلى
أيرلـندا لكى يُحافظوا عليه بـينما يُمارس وظيفة
جــاســوس عــلـى دولــة إنــكــلـــتــرا ? قــال لى فى
جوابه : كـال إن دولة إنـكلـترا لـيـست ذليـلة إلى
هــذه الـدرجــة حـتـى تـرضى بــهـذا . فــقـلت له:
ــاذا دولــتــكم وســـيــفــركم وكُــتَّــاب جــرائــدكم
يـقـتـرحـون مثـل هـذه االقـتـراحات اجلـائـرة عـلى
الدولة الـعليـة ? فقال : لـكونهم يـعتقـدون منها
الـضــعف وتـعـرف أن الـعــثـمـانـيــ يـخـافـون من
تهديـدات اإلنكلـيز فقلـت له : إذا أثبت بقولك
هــــذا مـــا ســـبـــقت إلـــيـه فى صـــدر اخلـــطـــاب أن
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اإلنكليز قوم جائرون .
ثــالــثــاً : إن اإلنــكــلــيــز قــوم مــســتــبـدون وال
يرعون للـحرية احلقـيقية ذمامـاً  والشاهد على
اسـتـبدادهم فـظـاظـة أعمـالـهم وسـوء سيـاسـتهم
بــالـهــنـد وظــلـمــهم فى حق الــهـنــود اخلـاضــعـ

ــلـكــتــهم  فـإن عــمـوم اإلنــكـلــيـز بــالـهــنـد من
حـكـمـدارهم إلى أحـقـرهـم وأفـقرهـم يـعـامـلون
عـــمــوم األهـــانــد مـن أمــيـــرهم إلى صـــغـــيــرهم

بخالف ما يعامـلون اإلنكليز من بنى جنسهم 
فـاإلنـكــلـيـزى ولــو كـان بــيـاع حلم اخلـنــزيـر تـراه
يـتـعـدى عـلى الـهـنـدى ويـضـربه  كـمـا يـضـرب
الــكـلب وال يــتــعـرض له أحــد مع أنه يــتـجــاسـر
عــلـى ضــرب إنــكـــلــيــزى آخـــر  ولــو كــان من
أسـافل الــقـوم . إن أحــقـر اإلنـكــلـيــز وأخـسَّـهم
منزلـة يأنف من اجللـوس على مائـدة الطعام فى
سـافرين مع هندى وإن كان من األمراء منازل ا
والـشُّـرفـاء . إن اإلنـكـلـيـزى يُـخـدم الـهنـدى فى
أحــقـر اخلــدم وال يـتـجــاسـر عــلى تـخــد أحـقـر
بنات اإلنكليز . أفهذه حرية حقيقية أم استبداد
فــــظـــيـع ? وإنى ألعــــجب من الــــهــــنـــود كــــيف
ـظــالم من أمـة تــدَّعى احلـريـة يـتــحـمـلــون هـذه ا
ظاهـراً وفى قلـوب بنيـها ما ال يـعلمه إال كل من

اختبر أفعالها وال يُنبئك مثل خبير ? .
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أمـا أنـتم يـا مـعـاشـر اإلسالم بالـهـنـد وغـيـرها
ذلـة وتسكـتون ? وكيف كـيف تتحـملـون هذه ا
يهـون عليكم أن تشاهدوا خـليفة نبيكم ورئيس
دينـكم يُـحـقَّـر ويُهـان ظـلـمـاً وعدوانـاً من الـبـغاة
ويُــتــهم ويُــوصف عــلــنــاً فى جــرائــد اإلنــكــلــيـز
ــؤمــنــ عن ــتــوحش وبــربــرى «تــرفع أمــيــر ا

ذلك» ? .
ـسلـم والـنصـارى الذين وأنـتم يا مـعاشـر ا
صـر إليـكم أسـوق هذا الـكالم . أتزعـمون أن
احلـريـة والـرفاهـيـة تـكـتنـفـانـكم من كل جـهة فى
ـتـلـون ظل ظـلـيل اإلنــكـلـيـز وظل نـوبــار بـاشـا ا
بـلون أرمـنى وإنكـليـزى  فـو اللَّه مـا مثـلكم إال
ــبـرد  فـاهـتـرى لـسـانه مـثل الـقط الـذى حلس ا
وسـال دمه وصار يلعق دم لـسانه وهو يزعم أنه
ـبـرد  وأنـتم كـذلك ال يـلـعق دمــاً خـارجـاً من ا
تـفـيــقـون من غــفـلـتــكم حـتى تــفـقـدوا لــسـانـكم
ـــذلـــة وحـــريــــتـــكم وبالدكـم وتـــصـــيــــروا إلى ا
ــا صــر أحــقـر والــهــوان مـثـل الـهــنــود  بل ر

منهم.
رابـعـاً : إن اإلنـكـلـيــز قـوم من الـنـاس الـذين
يـتــخـذون احلـضــارة والـتـمـدن وســيـلـة لــيـغـشُّـوا

بــــذلك من يــــجـــهل دســــائـــســـهـم ودهـــاءهم 
ناشدتكم اللَّه أيـها القراء الكرام أال أنصفتم ب
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ـسـئـلـة  لـقد اإلنـكـلـيـز والـعـثـمـانـيـ فى هـذه ا
ادَّعت اإلنــكـلـيــز بـأن األتـراك قـوم مــتـوحـشـون
يـهـتـكـون حـرمـة نـسـاء األرمن ويـسـفـكـون دمـاء
أطـــفــالـــهم  ولـــكن أتـــدرون مــاذا تـــفـــعل أمــة
ـتـمـدنـة ? اسمـعـوا وغـطـوا وجـهكم اإلنـكـليـز ا
ـدعـ احلــضـارة يـطـلـقـون حـيـاءً أن اإلنــكـلـيـز ا
بــــنـــاتـــهـم أســـرابـــاً أســــرابـــاً وألـــوفــــاً فى ألـــوف
ويـسـمحـون لـهن أن يسـعـ أفواجـاً أفـواجاً إلى
ما بعد نصف الـليل بساعة وساعت فى شوارع
بـيـكــاديـلـلى وهـاى مـاركـت وريـچـنت سـتـريت
وأكــــســـفــــورد رود وغـــيـــرهــــا من أزقــــة لـــنـــدن
ومانـشسـتر ولـيفـرپول وكل مـدن اإلنكـليز وهن
مــلــوثــات بــأطــيــان األزقــة وقــد لــعـبـت اخلــمـرة
واجلعـة برؤوسهن  *  وال يـخجـلن من عرض
ـارين فى الـشـوارع وهن يُـدللن أنـفـسهن عـلى ا
بوقـاحة فـظيـعة عـلى عرضـهن وملـكة اإلنـكلـيز
تـكـتفى بـالـنظـر إلى ذلك الـفـسـاد العـام من عـلو
قصـرها  وترضى بـذل بنات رعـاياها وجـنسها
كـذلك أمـة اإلنـكـليـز تـدَّعى الـتـمـدن واحلـضارة
وتشـفق على األرمن البـعيـدين عن بالدها آالفاً
من األميـال والفـراسخ  وال تشـفق على أوالد
اإلنــكــلـــيــز وبــنــاتــهم وأطــفـــالــهم وشــيــوخــهم
وعـجـائـزهم الـذين يـرقـدون مـيـئـات فى مـيـئات

* الصحيح : برءوسهن.
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عـلى حــجـارة األرض بال غـطـاء وال فـراش فى
ـطر ـنت والـثلج وا ساحـة ترافـلغـر بـجانب الـپر
يـــتــســاقط عـــلى أولــئـك الــصــعــالـــيك إلى وجه
ـر بـهم ويـرى عـوراتـهم الـصـبح  والـبـولـيـس 
كـشوفة عُرضة للـرياح واألنواء وال يعنيه شئ ا
من ذلك  وصـاحب جريـدة الـتيـمس ال يُرسل
مـخـبره إلى سـاحة تـرافـلغـر الـتى تبـعد عن إدارة
جريـدته ومطبعتها مـسافة ربع ساعة  ليفحص
ظـالم اإلنكـليـزية واألفـعال الـوحشـية فى هـذه ا
اجلــــاريـــة حتت أنـــفه  بـل يُـــرسل مـــخـــبـــره إلى
ـمالك الـعـثمـانيـة لـيتـجسس أخـبـارها ثم يـلوم ا
الدولـة الـعـلـيـة عـلى أنـهـا لم تـشـأ أن تُرسـل معه
حـراساً يُـحافـظـون على حـياته الـتى يعـدها أكـثر
ثـمنـاً وقـيمـة من حيـاة ألـوف من اإلنكـليـز الذين
وتـون جوعاً وبـرداً فى ساحة تـرافلغـر  هكذا

يكون التمدن وإال فال ال .
خامسـاً : تدَّعى اإلنكـليز احلضـارة والتمدن
ـعـارف  وهـاكم دلــيالً واضـحـاً عـلى جـهل وا
كُــتَّـاب جــرائـدهـا نــظـروا إلى مــا نـشــرته جـريـدة
الـــتـــيــــمس فى ٢٦ كـــانـــون األول * من الـــعـــام
ـنـصـرم هـاكـمـوه بـحـروفه اإلنـكـلـيـزيـة « وذكر ا

العبارة باألصل اإلنكليزى » .
إن هذا اإلنـكلـيزى صـاحب جريـدة التـيمس

* ديسمبر.



¥±≥

عارف يقول ما نصه : دَّعى ا ا
إن دولـــة أمــريــكــا قـــد أرســلت من ســـفــنــهــا
احلربـيـة سفـيـنة خـفيـفـة اسمـهـا ماريل هـيـد لكى
تمخر فى الـسواحل  وتعضـد الدكتور چويت
ـعـتــمـد األمـركى  لـكى يــفـحص فى مـذبـحـة ا

األرمن .
فـلـو كـان لـصـاحب نـشـرة الـتـيـمس ولـكاتب
ـديرها الـعام بشئ صـحح خطـئها و مقاالتـها و
ـا نشروا كالمـا من باب هذا من علم اجلغـرافية 
الـهـذيـان  ألن بــلـدتى مـوش وسـاسـون لـيـسـتـا
عـلى سـواحل بـحر أو نـهـر وسـفـينـة مـاريل هـيد
مهـما كانت خـفيفة ال تـستطـيع أن تمخر وال أن
تصعد كسفينة نوح عليه السالم إلى رأس جبل
اجلــودى حـتى تــســعف الــدكـتــور چــويت عـلى
وهـومة  فحدث التحـرى فى مذبحـة األرمن ا

عن تمدن اإلنكليز وال حرج .
ســـادســـاً : إن قـــســـوس اإلنـــكـــلـــيـــز الـــذين
يُـهيـجـون أفكـار الـنسـاء والـعجـائز فـى الكـنائس
واعظ يطعنون بها على الدولة العلية ويغشون
ـسكـيـنـات  ويجـمـعون بـذلك تـلك الـعجـائـز ا
مــنـــهن الـــنــقـــود بــحـــجــة إصـالح حــال األرمن
ذهب الـبـروتـستـنـتى دعهم واسـتـجالبـهم إلى ا
يصلحوا أوالً حال مومسات مدنهم  وقد فاق
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ــنــكـودات احلـظ عــلى عــدد نــسـاء عــدد تـلـك ا
اإلنـكـلـيـز األحـرار وعـدد األرمن قـاطـبـةً  وأن
ـصـانع وأمـثـالـهم يُـصــلـحـوا ثـانـيـاً حـال عـمـلـة ا
ـعـاصى إن ـنـهــمـكـ فى الــسـكـر وارتــكـاب ا ا
ـنـصـفـ  وإال إذا كـانـوا مـثل كـانـوا حـقـاً من ا
قـنــاصل دولــتـهم وســفـرائــهـا كــاذبـ مــنـافــقـ

واعظ النفاق . فليخشوا من تدنيس معبد اللَّه 
أخـيـراً  فـلــيـعـلم قـوم اإلنــكـلـيـز إن كـانت*
كُتَّـاب صـحف أخـبارهـا يـطـلقـون عـنان األقالم
فى الدولـة العلية ظلمـاً وعدواناً وكذباً . فنحن
ا أيضاً نُطلق عنان أقالمنا إلى وصف اإلنكليز 
ا يـتظاهرون به هم عليه فى حـقيقـة احلال  ال 

من احلرية الكاذبة والتمدن اخلادع .
وكـلمـا عـادت الـعقـرب إلى الـدُّب هـيأنـا لـها
نـعال الـذب  وإن شاء الـلَّه األيـام بيـننـا وبيـنهم

وموعدنا العدد اآلتى .
بـقلم صـاحب النـحـلة الـذى عجن اإلنـكلـيز

وخبزهم ١٤ سنة فى قلب بالدهم
قالة الثانية) . (وسنأتى فى عدد الغد با

* الصحيح : كان.
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ـسـألة األرمـنـية مـن السـيـاسة الـدولـيـة فى أعلى حـلَّت ا
مراتـبها  ولـيس اليـوم غيـرها مـسألـة مأل حديـثهـا النوادى
والـبــوادى  إال أنـهـا عــلى عـظـم شـأنـهــا أقل خـطــراً عـلى
السلم من كل أمـر  وذاك ألن الدول راحت فيها شطرين
انيا والنمسا وإيطاليا تباعد كأ عتزل ا متسا  فمنها ا
ومنها الفاعل العـامل كإنكلترا وفـرنسا والروسية  وليس

بـ الذى فـعل وبـ الذى اعـتـزل وحشـيـة ونُفـرة عـليـها 
سـألة األرمـنية ا تخـير كل مـا حسن فى عـينهِ . إذاً أن ا وإ
مـخـتـومـة بـسالم إن شـاء الـلَّـه  السـيـمـا أن دولـتـنـا الـعـلـية
قـطعت والشك بإصالح حـال األرمن  واجلرى ما أمكن
عـلى رغـائب الـدول وأن كل مـا تـشــاؤه* دولـتــنـا ـ أعـزهـا
اللَّه ـ أن تـبلعها الـدول ريقها وال تـكلّفها إال طـاقتها . وقد
دلــنـا االنــقالب الــوزرى الـواقع فـى عـاصــمــة الـدولــة يـوم
ـوادعـة ظـفرت ـاضى عـلى أن سـيـاسـة اجملامـلـة وا األحـد ا
هـنالـك  وأن إقالـة حـضـرة ابـهـتـلـو جـواد بـاشـا من مـسـند
الـصـدارة واسـتخـالفه بدولـتـلـو سـعـيد بـاشـا أحـد الـصدور
السـابق ثم إسنـاد منصب اخلارجـية إلى حضرة عـطوفتلو
طرخـان باشـا ألظهـر دليل عـلى أن دولتـنا الـعلـية ال تـهوى
غـيـر الـسـلم وال همَّ لـهـا إال اإلصالح  فال مـسـاغ لـلدول
بعـد ذلك أن تبـرق علـيها وتـرعد . وقـد اشتهـر أن البهـتلو
ـسألـة األرمنـية جاء جـواد باشـا الصـدر السـابق مذهـباً فى ا

* تشاءه.
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مـنـافيـاً ومـنافـراً لـسيـاسة الـدول الـثالث وأن نفـسهُ األبـيَّة ال
تــرضى أن يُــعـطـى األرمن شــيــئـاً مـن ضــروب االسـتــقالل

ا وراءهُ من االستقالل السياسى : مهد  اإلدارى ا
ومن غرائب السياسة التى ال تثبت على عهد أن الدول
الالتى اخــتـصــمت بــاألمس فى مــسـائل الــيــابـان والــصـ

وأعــلت ســلم الــدنـــيــا  حــتى خــفــنــا احلــروب وأوزارهــا
ا لم يكن بـينها خصومة على تناصرت الساعة عـلينا  كأ
شـئ مع أن مـصـلــحـة الـروســيـة وفـرنــسـا مـعــارضـة مـبــايـنـة
ـعـمـور واألمـر ـصـلــحـة إنـكـلـتـرا فى كل قـطـر من أقـطـار ا
واضح . فأين إنـكلترا الـبارحة من إنكـلترا اليـوم . رأيناها
األمس تــشـدُّ ســاعــد الـيــابــان عـلى كـل ضـد وال تُــؤيـد إال
الــروســيـــة وفــرنـــســا  وإذا هى الـــيــوم تُـــمــالئُ الـــروســيــة
وتُـخالص فـرنـسا وتُألم مـعهـمـا كل مصـدوع  وترتق كل
مفـتوق كأن مخاصمتنـا أمست عندها من الضرورات التى
ـصـريـة ومـا فـعـلت فى تُـبـيح احملـظـورات  فـيـا لــلـمـسـألـة ا
سياسـة إنكلترا  وكيف قلبتها من ركـنها وعكستها عكساً
غـريـبـاً وال عـجب فـلـيس لـلـسيـاسـة ذمـة وال لـلـمـصـلـحة

ميثاق وحلف .
ــســألـة األرمــنـيــة هـيَّــأت لإلنــكـلــيـز وال خالف فى أن ا
فـرصة عـلـينـا  فـأخذوا بـهـا أخذ كل حـاقـد واجد وحـكُّوا
ا اللوم على من بهـا حزازة قلوبهم . فال لومَ عـليهم  وإ

يُهيىءُ لهم وسيلة التشفى واالنتقام .



¥±∑

WO «dGK² « —U³š_« r¼√

األستانة فى ١ يونيو (حزيران)
نـدوب األجانب فى جلنة أهان رجـال البوليس ا
الـتحقيق األرمـنية إهـانة عظيـمة بدخـولهم إلى منزل
اللـجنـة فى مـوش غصـبـاً عنـهم  ولم يـخرجـوا منه

إال بصعوبة .
األســتـانــة فى ٢ مــنه ـ تـداول ســعــيـد بــاشـا نــاظـر
اخلارجية مع احلضرة الـسلطانيـة وجواد باشا الصدر
األعـظم ثم ذهب إلى الـسـفارة اإلنـكـلـيزيـة  فـقابل
جنـاب السرفيليب كرى سفـير إنكلترا  وطلب إليه
سـألة األرمنـية إلى ما أن يُمـهلهم فى اجلـواب على ا
بــعــد الــعــيــد  فــأبى أن يُــجــيـــبهُ إلى طــلــبه . ثم أن
ـسيو كمـبون سفير وسيـو نليدوڤ سـفير روسيا وا ا

فـرنـسـا أظـهـرا اتـفـاقـهـمـا وسـفـيـر إنـكـلـتـرا جـمـيـعاً 
وأصروا على طلب اجلواب عاجالً .
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قالـة الثـانيـة التى نشـرتهـا صحـيفة هذه هـى ا
ـشـهـور القس النـبـراس بـقـلم حـضـرة الـكـاتب ا
لـويس الصـابوجنى صاحـب جريدة الـنحـلة التى
كــانت تُـــطــبع فى لــونـــدرة وهى حتت الــعــنــوان

السابق .
كان منطق الصالت الـودية ب الدولة العلية
وإنكلتـرا قد أخذ فى التـقلُّص من زمان قريب
ـكن من قـلـوب رجـال وكـأن الـضـمـيـر قـد كـاد 
الدولت لغايات كـثيرة منها مصر إلنكلترا على
ـــصــريــة  ومـــنــهــا عــدم االجنـالء عن الــديــار ا
إغـراؤهم عـرب الـيـمن وسوقـهم إلى الـعـصـيان
عـلى الدولة الـعثمانـية  ومنـها إرسال اإلنـكليز
أســلــحــة وذخــيــرة إلى عــرب الــيــمن  ومــنــهـا
استيالء اإلنـكلـيز على مـواقع مهـمة فى أفريـقية
حتسبها الدولة من أمالكها  ومنها طلب بعض
قــسـوس اإلنــكــلــيــز من حــكــومـتــهم أن تُــرسل
أســطـوالً إلى الــبــحـر األحــمـر لالســتــيالء عـلى
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ــكــرمــة  كــمــا ذكــرت اجلــريـدة جــدة ومــكــة ا
ــسـمــاة إنـكــلـنـدانــدبـونــيـون بــتـاريخ ١١ آيـار* ا
ـاضى. أمـا نـفـور اإلنكـلـيـز من الـدولـة الـعـلـية ا
فكان مبنـياً على كون الدولـة قد اتفقت سراً مع
الــفـرنـســيس عـلى إخـراج اإلنــكـلـيــز من الـقـطـر
صرى  وعـلى كون الدولـة العلـية قد أعطت ا
ـان وغيـرهم امـتـيـازات سكك الفـرنـسـيس واأل
حــديـديــة وفــتح أشـغــال صـنــاعــيـة وجتــاريـة فى
مـالك العـثمـانيـة  وحرمت اإلنـكلـيز من كل ا
ـنافع  وعـلى كـون الـدولة الـعـلـية تُـظـهر هـذه ا
يـل إلى روسيا وفرنسـا  وتقرب إليها احلب وا
سـفـيريـهـما أكـثـر من سفـيـر إنـكلـتـرا وتتـبـاطأ فى
قـــضـــاء أشـــغــالـه . وبــنـــاءً عـــلى ذلك  أرادت
ـسألـة األرمنـيـة سبـباً إلقالق إنكـلـترا أن تـتخـذ ا
راحــة الـدولـة واالنــتـقـام مــنـهـا وإجـبــارهـا عـلى
مـعــاداة روسـيـا وفــرنـسـا والــكف عن إصـرارهـا

عــلى إخـراجـهـا من مــصـر. وبـنـاءً عـلى ذلك 
قـــام اإلنـــكـــلـــيـــز قـــومـــة رجل واحـــد وهـــاجــوا
ومــاجـوا وعـقـد رجـال سـيـاســتـهم ورهـبـانـهم
وقــسـيـسـوهم اجـتـمـاعــات سـيـاسـيـة وديـنـيـة فى
لــنــدرة  وقــام اخلــطـبــاء يــخــطــبـون فـى احملـافل
والــكـنــائس  ويُــثـيــرون الـبــغــضـاء واحلــقـد فى

* آيار = مايو.
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قـلـوب األمة عـلى األتـراك واحلضـرة الـشَّاهـانـية
ـسـلـمـ  حـتى كـادت نـفـوس وعـلى عـمـوم ا
ـــســلــمــ تـــنــدفع إلى الـــرجــال والــنـــســاء من ا
الــهــيــجـــاء انــدفــاع حــرب اجلــهــاد عــلى الــعــلم
اإلسالمـى وعــلى طـــرد األتـــراك من األســتـــانــة
ونـادى الـقـسـيسـون فـى احملـافل عـلـنـاً ( اطـرحوا
العـلم اإلسالمى عن اجلوامع  وارفـعوا مـكانه
الصلبان ) طالع جريدة إنكلندانديونيون بتاريخ
ـاضى  فـتجـد فـيـهـا مـا قالـه فى هذا ١١ مـايـو ا
ــنـســوب إلى كـنــيـسـة ـعــنى أسـقف هــرڤـورد ا ا
إسكتـلندا وقد زادت فى الـطنبور نـغمة جرائد
اإلنكليز بنشرها مقاالت شديدة القدح والطعن
سلم عموماً  وكانت النتيجة فى األتراك وا
من ذلك اتـــفـــاق اإلنـــكـــلـــيــز مـع الـــفــرنـــســـيس
والـروس عـلى تـقـد الئحـة إلى الـدولـة الـعـلـية
تـتضـمَّن اإلصـالحـات التـى يجـب عـلى الـدولة
ـالــكـهـا  وكــان مـقـصـد الـعــلـيـة إجــراؤهـا فى 
إنـكـلـتـرا أن تـسـتـخـدم سـفـيـرىّ روسـيـا وفـرنـسـا
بـاألستانـة كواسطة إلجـراء مقاصـدها السـياسية
ونــيل الــفــوز عــلـى نــفــوذ روســيــا وفــرنــســا فى
األســتــانــة  ولــكن أدركت الــروســيــا دســيــسـة
ـثل  واتفـقت مع فـرنـسا اإلنـكلـيـز فـقابـلـتهـا بـا
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عــلى مــصــادرة مــقــاصـد اإلنــكــلــيــز وإضــعـاف
نفوذهـا باألستانـة وأخذتا تُقـاومان كل حركات
ـسـألـة اإلنـكــلـيـز خـفـيـة وجتـاريـانـهـا ظـاهـراً فى ا

األرمنية .
ــا اجــتــمع ســفــراء إنــكــلــتــرا وروســيــا مع و
الـســفـيــر الـفـرنــسـاوى فى حـجــرة فـراشه ( كـان
ـسـيـو كـامـبـون طـريح الـفـراش مـنـذ انـكـسـرت ا
ساقه ) لـكى يُـرتبـوا الئـحة اإلصالحـات  كان
سفيـر روسيا قـد اختلـى بسفـير فرنـسا قبل وقت
ـوعـود  واتـفـقـا سـراً عـلى مـا كـانا االجـتمـاع ا
يُـريدانه قبل حـضور سفـير إنكـلترا  ورتـبا بنود
الـالئـحـة بــطـريـقــة تـعـود مــنـافـعــهـا عـلى فــرنـسـا
وروسيـا  ويعـود ضررهـا على إنـكلـترا . فـلما

جـاء سـفـير إنـكـلـتـرا إلى حـجـرة سفـيـر فـرنـسا 
ـذاكرة وجـد سـفـيـر روسـيـا قـد سـبـقه  وعـنـد ا
اضطر إلى االتفاق مع روسيا وفرنسا على بنود
ــا ـــــــــــــــ إلى الــدولـة الـالئـحــة رغــمـاً عــنه و
الـعـلـيـة وشـاع أمـرهـا ونـشـرت جـرائـد اإلنـكـلـيز
بـنـودهـا  وجـدوا أن الـبـنـد الـذى كـانت روسـيا
قد وضعـته فى الالئحـة بخـصوص عـقد مـؤتمر
فى األستانة يبـقى فيها إلى ما شـاء القدير يُوافق
مــصـالح اإلنــكـلـيــز  أخـذت تُــقـبـحـه وتُـنـدد به
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وقـالـت جـريــدة ســنت جس غــازت إن انــعــقـاد
مـؤتــمــر بـاألســتـانــة يـكــون أعـضــاؤه من رجـال
الدول األوروبـية ال يُوافق مصالـح دولة إنكلترا
ـؤتـمـر سوف يـبـقى بـاألسـتـانـة إلى ما ألن هـذا ا
شـاء الـلَّه  ويـصـيـر ألعـضائـه حق التـداخل فى
سـياسة الـدولة وأمـورها الداخـلية  وهـذا يفتح
بابـاً واسـعـاً لـنفـوذ روسـيـا  ألنـها سـوف تـتَّـخذ
ــؤتــمـــر الــدائم وســيــلــة إلجــبــار الــدولــة هــذا ا
ــرور مـراكـبـهـا الـعـثـمــانـيـة عـلى إعــطـائـهـا إذنـاً 

احلــربـيـة فى بــوغـازىّ الـدردنـيل والــبـوسـفـور 
نافعها صالح إنكلترا ويضر  ا يُجحف  وهذا 

فى البحر األبيض .
ـا رأت الدولة وقـوع االختالف ب هؤالء و
الــدول أخـرَّت رد اجلــواب عــلى قــبــول شـروط

الالئحة ورفضها إلى اآلن .
من قلم      
صاحب النحلة
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اطَّلـعنا فى جـرائد الـبريد األخـير عـلى التقـرير الذى
رفعهُ سـفراء إنكلـترا وفرنـسا وروسيا إلى الـباب العالى
مـتـضـمـنـاً جـمـيع اإلصالحـات الـتى تـسـأل هـذه الـدول
الــثـالث إدخــالـــهــا فـى الــواليـــات األرمـــنــيـــة . وهــاك

ملخصها:
أوالً : إنقاص عدد الواليات بقدر اإلمكان .

ثانياً : إعطاء ضمانات النتقاء الوالة .
ثـــالـــثـــاً : إصـــدار عـــفــو عـــام عـن األرمن احملـــكــوم
( ـسجـون نـفـي (وفى روايـة الـتيـمس ا علـيـهم أو ا

جلرائم سياسية .
ـنـفـيـ ـهــاجـرين  أو ا رابــعـاً : الـسـمـاح لألرمن ا

بالعودة إلى أوطانهم .
خــامـســاً : تــســويــة دعــاوى اجلــنح واجلــنـايــات فى

قامة اآلن تسوية نهائية . مسائل احلق العام ا
ســــادســــاً : فــــحص حــــالــــة الــــســــجــــون وأحـــوال

. سجون ا
سـابـعاً : تـعيـ معـتـمد سـام يتـولَّى الـسيـطرة إلنـفاذ

اإلصالحات فى الواليات .
راقبة فى األستانة. ثامناً : إقامة جلنة دائمة تتولَّى ا
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تاسـعاً : التعويض عن اخلسـائر التى حتمَّلها األرمن
فى حوادث ساسون وتالورى الخ .

ذهب . سائل تغيير ا عاشراً : وضع نظام 
حـادى عـشر : احملـافـظة عـلى احلـقوق واالمـتـيازات

منوحة لألرمن والسهر على تنفيذها تنفيذاً مدققاً . ا
قيم فى ثانى عشر : وضع نظام حلالة األرمني ا

الواليات األُخر العثمانية .
هذا هـو ملخص الـتقرير الـذى رفعه السـفراء الثالثة

اضى إلى الباب العالى . فى ١١ مايو ا
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تـبـيَّن من مآل الـتـلغـرافـات الواردة أخـيـراً عن طريق
األسـتــانــة الــعــلـيــة . أن الــبــاب الـعــالى يــطــلب حتــويـر
تـضمنة االقتـراحات التى عرضـها عليه سـفراء الدول ا
اإلصالحــات الالزمــة فى أرمــيــنـيــا خــصـوصــاً وســائـر
ـمـالك احملروسـة عـمومـاً . وأن سـفراء الـدول لم تـعر ا
هذا الـطـلب جانـب اإلصغـاء بحـيث أوقع هـذا احلادث
بعـض االرتبـاكـات الـسـيـاسـيـة الـتى اجنـلت عن سـقوط
الوزارة العثمانية  وتعي سعيد باشا خلفاً جلواد باشا
الصـدر األعظـم وطرخـان باشـا وزيـراً للـخـارجيـة بدالً

عن سعيد باشا .
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ولــكن هل تُــرى يُــمــكن لــلــدولــة بــواســطـة تــبــديل
الــوزارة الـوصــول إلى مـتــمـنـاهــا ورفع سـيــطـرة الـدول
عـنــهـا ? وهـل من قـبل لــلــوزارة اجلـديــدة الـقــيـام بــهـذا
ـنــصــوب لـلــدولـة ــشـروع والــتـخــلُّص من الــشــراك ا ا
والوصول إلى نـقطة مرضـية ? حال كـوننا نرى فى كل
يوم من احلـوادث ما يجـعلنـا أن نشك بإمـكان الوصول

إلى ذلك .
والـذى يلـوح أن الـدول متـفـقة ولـيس مـختـلـفة كـما
تـزعم بـعض اجلـرائــد وأن إنـكـلـتــرا حـامـلـة إعالم هـذه
ـا كانت االقتـراحات قـد فـازت برغـائبـها ونـالت مـا طا
تتـمـنَّاه من انـضـمام فـرنسـا والـروسيـا إليـهـا وتعـزيزهـما
مطالـبها . وال نـدرى ما الذى يـجعلـنا أن نشك بـاتفاق
الــدول عـلـيـنـا حـال كـون قــرائن احلـال تـدل عـلى أنـهن
حـــزمـــة واحـــدة . فـــإذا كـــان ذلك  يـــكـــون رفـــضـــنــا
اقتـراحات الدول ضرباً من احلمـاقة ; إذ أنا نكون بهذه
الوسيلة فتحنا باباً جديداً يعزُّ علينا سده  فاألجدر بنا
إذن أن نقـبل من جـهة  ونـسعى بـإصالح اخلـلل الذى
يـتخـلَّل إدارتـنا من جـهـة ثانـيـة . وعنـد بلـوغـنا مـتـمنـانا
ناجزة ثلى  ننـبرى حينئذ  ووصولـنا إلى تلك الغاية ا

داخلة فى أمورنا  كل من شاء الـتصدى لنا وحـاول ا
وما عـلينا بهذا إال أن نقتدى بـدولة اليابان التى نهضت
دنـية بأقل من من خمـول الهمـجية وتـربَّعت فى ذُرى ا
قام األول ربع جـيل  حتى صار لهـا اآلن ب الدول ا
ـكـان األفضـل  وحتى صـارت كـلـمـة منـهـا تُـخيف وا
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أعـظم دولــة مع أن الـفـرق مـا بـيـنــنـا وبـ الـيـابـان جـلى
ظاهـر ألنَّ مـوقـعـنـا اجلغـرافى يُـخـولـنـا من اسـتالم زمام
السـيـاسة فى الـغـرب والشـرق  ولـكن تخـالـفنـا وعدم
حتالـفـنا ونـشـر روح الـتعـصب فـيمـا بـيـننـا قـد جعـلـنا فى

مؤخرة األ .
والـذى نـراه أن حــالـتـنــا ال تـخـلــو من اخلـطـر  وأن
ـا هـو االحتاد والـتـآلف والـتـكاتف الـدواء الـشافـى لنـا إ
ونـبذ كلـما يعـود علـينا بـاالنفصـال والتنـافر والتـباعد .
ولـــعـــمـــرى  فــإن الـــوصـــول إلـى هــذه اخلـــطـــة لـــيس
بـالـصــعب إذا كـنـا حـقـيـقـة نـحب كـرامـتـنـا ونـضن عـلى
حـريــتـنــا  بل من أهــون مـا ســعى به اإلنــسـان الــعـاقل

وهو:
أوالً : تــعــمــيم لــفــظـة عــثــمــانى بــقــطع الــنــظـر عن
اجلــنــســيـة . ثــانــيــاً : إدخـال كل عــثــمــانى فى اخلــدمـة
اجلنـديـة . ثـالـثاً : جـعل حـد لـلسـلـطـة الـدينـيـة وتـبديل
ـدارس بـحـيث هـيـئـة وكـيـفــيـة الـتـعـلـيم لألحـداث فى ا
يُـرَّبـون عـلى مـبـاد األلـفـة  ويـتـرعـرعـون عـلى حب
الـوطن . فإذا انـتبـهت الدولـة إلى هذه الـثالث وسعت
ـضى عـلـيـنـا فـتـرة من الـزمـان إال بـإصالح اخلـلل  ال 
ونُصبح اآلمرين الناه وإال فقل على الدنيا السالم.
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ذُكر فى اجلرائد اإلنكليزية أن الشعب اإلنكليزى
تضمن مشروع غير راضٍ عن تقريـر سفراء الدول ا
اإلصالحات فى الـواليات األرمـنيـة  وكان يود أن
تـبـيت أرمـنـيـا نـظـيــر بـلـغـاريـا ; إذ بـهـذا تـكـون نـظـيـر

مالك احملروسة والروسيا . حاجز ما ب ا
وقـالت اجلـرائــد الـروسـيــا  إن تـطـرُّف الــروسـيـا
تاعب بتوسـيع نطاق احلـرية لألرمن سـيعود عـليهـا 
جــمّـة ويُــصـيــبـهــا من عــقـوقــهم بـعــد تـوصُّــلـهم إلى
االســتــقالل الــداخــلى مـا أصــابــهــا من الــبـلــغــاريـ

وتكون النتيجة نُكران اجلميل .
وقـالت اجلـرائــد الـنـمـسـاويـة  لم يـبقَ شك اآلن
بــاهـتــمــام اإلنــكــلــيــز فى إشــعــال نــيــران الـثــورة فى
أرمـينـيا ألن احلـكـومة الـعـثمـانيـة فى حـلب انتـبهت
حلـركات وسكـنات جاسـوس من اإلنكـليز مـقيم

فـى حـــلب ولـــديـــهم مـــبـــالغ عـــظـــيـــمـــة من اجلـــنـــيه
اإلنـكـلـيـزى يـسـتـخـدمـونـهـا فى سـبـيل تـرويج سـوق
ـفـاسد فى أرمـيـنيـا  ومـساعـدة اجلـمعـيـات السـرية ا

التى أُنشئت لهذه الغاية .
ستر قسط مدير وذُكر فى اجلرائد اإلنكليزية أن ا
الـــبــال مــال غـــازت  صــمَّم بــعـــد مــقــابـــلــة جاللــة

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏πµ WO½u¹ ±≥ fOL)« ¨ ±∑∑ œbŽ



¥≤∏

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ WO½u¹ ±≥ fOL)« ¨ ±µπ∞ œbŽ

الـسـلطـان األعـظم علـى الذهـاب إلى وادى سـاسون
ألجل فـحص الـوقـائع الـتى حـصـلت بـنـفـسه فـحـصـاً
مدقَّقاً  وأن احلضرة السلطانية قد أمرت بإجراء كل

ساعـدات اآليلة إلى راحـته ألجل ظهور احلـقيقة  ا
وكشف اخملبأ عن أحوال تلك البالد .

Àö¦ « ‰Ëb « V UD
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أسلفـنا أن الدول الثالث روسـيا وفرنسـا وإنكلترا
قــد رفـعت بــواسـطــة سـفــرائـهـا فـى األسـتـانــة الـعــلـيـة
مذكـرة إلى الـباب الـعالى تـتـضمن مـطالب اإلصالح
ــرغـوب إدخـالــهـا فى واليـات أرمــيـنـيــة . وأفـادتـنـا ا
الــتـلـغـرافـات مـنـذ أيـام أن الــدولـة الـعـلـيـة رفـضت أن
تخص واليات األرمن بـإصالحات تُـميزها عـن بقية
الواليات الـعثمانـية بل أنها تُـجرى مطالب اإلصالح
فى جـمـيع واليـاتـهـا عـلى السـواء ولـكـنـهـا ترفض أن
يـكــون لـلـدول األوربــيـة أدنى مــراقـبــة أو تـداخل فى

شؤن هذه الواليات .
وقــد وردت إلــيـنــا جـرائــد الـبــريـد األخــيـر نــاشـرة
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ذكرة محتوية على ما يأتى : نصوص هذه ا
أوالً . تـقـلـيل عــدد الـواليـات فى تـلك األراضى
التى يـسكنـها األرمن حـتى يسـهُل تقو أمـورها بـقلة

ما يلزمها من النفقات والعمال األكفاء وقتئذ .
ثـانـيـاً . حـسن انـتــقـاء الـوالة وكـفـالـة ذلك تـكـون
ـراجـعــة الـبـاب الـعــالى عـنـد تــعـيـيـنه غــيـرمـوصـوف
بـالكفـاءة ويستـلزم ذلك أن تُبـلغ الدول بصـورة تشبه
الـرسـمى اسم مـن يُـعـرض لـلـتـعـيـ حـتى ال يـحـدث

ستقبل . اخلالف فى ا
ـتهـمـ بـذنـوب سـيـاسـية من ثـالـثـاً . الـعـفـو عن ا

األرمن وكذلك احملكوم عليهم بسبب ذلك .
نفي من هاجـرين وا رابعاً . التصـريح إلى كل ا
األرمـن بـــالـــرجــــوع إلى بـالدهم ورد مـــا انــــتُـــزع من

أمالكهم إليهم .
خامسـاً . أن تُشكَّل جلان مـخصوصـة للفصل فى
تأخـرة يكون نصف أعضائها من شكلة وا القـضايا ا

سيحي . سلم والنصف من ا ا
ـسلـم سـادساً . تـعـي مـفتـشـ للـسجـون من ا

سيحي معاً لتفتيشها ورفع التقرير عنها . وا
سابعاً . تعي معتمد يستلزم تصادق الدول على
ـراقـبـة تـنـفـيـذ اإلصالحـات اجلـديـدة وتـعـهـد انـتـدابه 
رغوب تـشكـيلـها على أعمـال إنشـاء هذه احلـكومـة ا
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ـعتمد مـعاون مسيحى النمط اجلديـد ويصحب هذا ا
إن كان هو مسلماً أو مسلم إن كان مسيحياً.

ثـامنـاً . تـشـكـيل جلـنـة مـراقـبـة دائـمـة فى األسـتـانة
تـكون حتت رئـاسـة مـوظف عـام من رجـال السـلـطـنة
ـشــهـود لـهم وبـعــضـويــة سـتــة من كـبــار مـوظـفــيـهــا ا
بــالـــكــفـــاءة واالســتـــقــامـــة وطــول الـــبــاع فى اإلدارة
سلم ونصفهم الية نصف هؤالء من ا والقضاء وا
ـسيحـي ويـكون اجتـماعـها بالـباب الـعالى مرة من ا
نزلة السلطة على األقل فى كل شهر . وهى تكون 
الــعــالـــيــة الــتى لـــهــا الــقـــول الــفــصل فـى تــصــرفــات

حكومات الواليات األرمنية .
تـاسـعاً . الـتـعويض عـلى األرمن الـذين يـشتـكون
بـحـصـول أضــرار لـهم فى أمالكـهـم بـسـبب حـوادث
سـاسـون وتـالـورى وغـيـرهـمـا  ويـوكل الـفـصل فى
ذكور فى ـعتمـد العـثمـانى ا ـسئـلة إلى عُـهدة ا هذه ا

االقتراح السابع .
عــاشــراً . أن ال يـكــون احلــكم بــإسالم من يُــغــيـر
عـقـيـدته من الـنـصـارى قـبل مـضى أسـبـوع من تـاريخ
ـعـطى لألرمن فى ذلك طـلـبه وأن يُالحظ الـضمـان ا

باخلط الهمايونى الصادر سنة ١٨٥٦ .
حادى عشر . يتكفل الباب العالى باحملافظة على
ـمـنـوحـة لـكـهـنـة األرمن كل احلــقـوق واالمـتـيـازات ا
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ــا فى الــقــانــون األســاسى الــصــادر فـى ســنـة طــبــقــاً 
. ١٨٦٣

ثــانى عــشــر . الـواليــات الــتى يـكــون األرمن فى
بــعض فـصــيــلـتــهـا عــدداً وافـراً مـن األهـالى يــلـزم أن
يـصحب الـوالى مـوظف مـسـيحـى ينـظـر فى الـشؤون
الـتى تـخص مـصـالح األرمن هـنـاك حـيـث يـكـون هو
مالذ شــكـايــاتـهم وهــو يـبــلـغــهـا لــلـوالى ويــنـظــرانـهـا
باالتفاق بيـنهما  وإن كان فى تلك الواليات أماكن
أكثـر أهليها من األرمن يُغـير التقسيم اإلدارى احلالى
فيـها وتُـعامل كمـا تُعـامل البلـدان التى عـلى شاكلـتها
فى تـــلـك الـــواليــات األرمـــنـــيـــة بـــحـــسـب مـــشــروع

اإلصالح اجلديد اهـ .
هذا مـا تضمـنتـه مذكرة الـدول الثالث  وبـديهى
أن قـبـولــهـا كـمـا جـاءت ال يُـعــتـبـر إصالحـاً لـواليـات
األرمن ولكن يعتبر تـنازالً مهيناً عن حـقوق السلطنة
الـعلـية عـلـيهـا . ولم يـكن ينـتظـر من الـدولة أن تـقبل
عـلى نفـسهـا مثل هـذا العـار العـظيم وقـد جاء جواب
الــبـاب الـعـالى عـلـيـهــا ال يـتـجـاوزه عـدل وال يـتـعـداه
إنـصـاف فــإذا كـانت الـدول الــثالث تـطـلـب احملـافـظـة
على حقوق األرمن لكونـهم مسيحي فال ينبغى لها
أن تـغفل حـقـوق الـسلـطـة الـشرعـيـة علـيـهم وأنـها إن
فعـلت ذلك فقـد اختـصمت الـعالم اإلسالمى بـأسره
ألنـهــا تـكــون قـد اســتـخــفت بــحـقــوقه وصـادرته فى
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حياته السياسية القائمة بوجود خالفة إسالمية كبرى
وجودها ضرورى الطـمئنان خواطر شعب عظيم ال
يقل عن نـحو ثالثمائة ملـيون من البشر . وال يخفى
أن الدول الثالث ال تـستطـيع أن تستـغنى عن مرضاة
سـلم الـذين تُؤلف مـنهم عـماالت كـثيرة خواطـر ا
حتت راياتهم لم يُعهد عليهم يوماً ما أنهم نزعوا إلى
شق عــصـا الـطــاعـة ونــبـذ واجـبــات الـسـلــطـان الـذى
علـيهم بسبب اختالف الدين بيـنهم وب حكوماتهم
كــمـا فـعل األرمن مع الــدولـة الـعـلــيـة فى هـذه األيـام
األخـــيــرة . وإذا كــانت الـــظــروف احلــالــيـــة تــخــضع
اخلالفـة اإلسالميـة الـكبـرى إلى قـبول تـداخل الدول
فـــيــمــا هــو من قــبــيل عــصــيــان شــعب مــتــمــرد عــلى
حكومته الشرعية فليس من احملتمل أن تخضعها إلى
ــذكـرة قــبـول هــوان عـظــيم مــثل مـا تــضــمـنــته هـذه ا
ـــســـاعـــدة الــشـــاذة تُـــعـــلم األ ويـــخـــشى أن هـــذه ا
اإلسالمـــيــة اخلـــاضــعـــة فى كــثـــيــر من الـــقــارات إلى
حـكــومـات لـيــست عـلـى ديـنـهــا أن تـتـمــسك بـذرائع
جـديدة ال يـحـمد الـتـمسك بـهـاعنـد تـلك احلكـومات
ـا تفـضى إلـيه من دواعى الـقلق واالضـطراب . ولر
ــوضـوع مـرة وســنـعــود إلى إفـاضــة الـقــول فى هـذا ا

أخرى .
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لـقـد أخــذت اجلـرائـد لــهـا مـجـاالً واســعـاً فى هـذه
األيام استغـرقت بتأثيـر الصحف واستنـفدت كلمات
الـكُــتَّــاب لـلــتــوصُّل إلى تــقـريــر حــقـيــقــة واحـدة هى
خوافى الـدسـائس األوربـيـة فى الـشرق  وقـد فـاتـها
أن احلــوادث صــورت لــهــا ذلك عــلى صــورة جــلــيـة

يستوى فى رؤيتها احلكماء واجلهال .
ـحركـاتهم فهـذه احلرب الـصيـنية الـيابـانيـة قامت 
واستـمرت فى اشتـعالـها حتى كـاد يتـفانى الفـريقان
وما سـارت بيـنهـما سـارية الـهدنـة إال وترامت عـليـها
دول أوربا ترامى الفراش على الشهاب بلسان واحد
وقــلب مــتــحــد يُــقــررون من أشــراطــهــا مــا يُــقـررون
ويُـحـرفـون مـنـهـا مـا يُـحـرفـون إال دولـة إنـكـلـتـرا الـتى
أدركت أن فى تداخـلهـا ما يـلزمـها بـبعض األعـباء أو
ا اتصفت به من احليادة فى كل ح وزمان . يُخلُّ 
ـسـألـة األرمـنـيـة  وكـان ما ثم حلـقت بـأعـقـابـهـا ا
ساك بتعدى األكراد عليهم كان من إدعاء هؤالء ا
واالستصـراخ بذى بـأس يسـتنـجدونه حلـفظ أموالهم
وأرواحـهـم  فـمـهَّـد ذلـك أيـضـاً لـدول أوربــا سـبـيالً
سيحي فى الشرق للتداخُّل باسم حمـاية حقوق ا
ومــا بــرحت جــرائــدهم تــرعـد وتــزبــد وتُــثـيــر كــمـ
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األحـــقــاد مـن الــصـــدور إلثـــارة رجــال أوروبـــا ضــد
ب . ا يختلقون من الكذب ا الدولة العلية 

ا يُوافق فقـامت إنكـلتـرا وفرنـسا تُطـالبـان الدولـة 
ــطـالب  هـذه تُــهـدد بـأسـاطــيـلـهـا مـصـاحلــهـمـا من ا
وشـقـاشق * خـطــبـائــهــا  وتـلك تــصـرخ حتت ســتـر
خـداعهـا فى وجوه الـعـثمـانيـ . وقدمـتـا مذكـرتهـما
وطلـبتـا اجلواب علـيها طـوعاً أو قـهراً حسـبما نـسمعه
كل يوم من مزامير الضالل حتى خال بعض اجلهالء
ـطـالب أن الـروســيـة مــسـاعـدة لــهـمـا فـى مـثل هــذه ا
الواهـيـة  ولكـن فاتـهم أن تـلك الـدولة الـتى لـها من
األرمـن جـزء مـثل الــذى لـنــا هى دولـة اسـتــبـداديـة ال
ـلـكة شـورويـة فى تـخـومـهـا تـزعـزع ما تـقـبل وجـود 

وطَّدته كل هذه السن الطوال .
ثم تـــلت كل هـــذه احلـــوادث حـــادثـــة جــدة الـــتى
ـغـرضة وهـوَّلت بـها أصـحاب طنـطـنت بهـا اجلـرائد ا
الـغـايـات  ولـيس من أمـرهـا مـا يـسـتـوجب كل هـذه

شاحنة والتوعدات . ا
فـهب أن لـلدولـة الروسـيـة بعض احلق فى أراضى
كورية يُخول لها التداخل باسمها  فما حقوق تلك
الـدول الـتى هى فى مـأمن من اعـتدآت ** الـيـابان أو
الص على أصغـر نقطة من أمالكـها أأصبحت حتى

اء ملكاً لهؤالء الدول العظام . صفحة ا
* شقاشق = هياج .

** الصحيح : اعتداءات.
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ـصـرية والـسـريـانـية ـونـوفـيـزية» شـأن الـكـنـائس ا * الثـابت أن األرمن يـنـتـمـون إلى الـكنـيـسـة الـشـرقيـة «ا
واحلبـشـيـة والهـنـديـة  وهم أرثـوذكس على خـالف أوربا . وآنـذاك  تـعـرَّض األرمن األرثوذكس إلى

حمالت أوربية كاثوليكية وبروتستانتية لتحويلهم إلى عقيدتيهما .
** الصحيح = للحجيج.

وسـلم أن األرمن مـسـيـحـيـون وأن دول أوربـا لـها
ـدافـعـة عـنـهم * فـمــا هى حـجـة مـطـالـبـهـا الـتى حق ا
تُـصــدَّع الـدولــة الـعــلـيـة حــيـنــاً بـعــد حـ . وإذا كـان
ـالكـنـا باسم لـلـمـسيـحـي حق الـتـداخل فى شـؤون 
حـمــايـة أبـنـاء ديـنـهــا  فـمـا يـحـول بـيــنـنـا وبـ إغـاثـة
ـسلـمـ وهم يـتـقـلبـون عـلى قـتـاد الـعذاب إخـوانـنـا ا
ويـعلـنون بالـويل والثـبور . وحـسبـنا ألف دلـيل على
سلم هاجـرين من ا صدق ما نقول تـوارد مالي ا

الذين يـتجـرَّدون من أمـوالهم ويُـحرمـون من عيـالهم
ــا هم فــيه يــتـظــلَّــمــون وبـقــبــلــة اخلالفـة لــلــخالص 
سيـحي فى أرض مثل جدة يستغيـثون . وما شأن ا
هى أهم ميـناء لـلحجج** ال عالقة بـينـها وبـ أتباع
سيح  وكـيف ساغ للـقناصل أن تـتجاوز ضواحى ا

بلدة حضرها أشد توحشاً من الوحوش .
ولم ــ ال نـقـول أن لـهم هـنــاك دسـائس يُـدبـرونـهـا
قـضت عـلى رجـالـهم بـهـذا الـهـتك حـتى شـبـعت من
حلــومــهم أسـيــاف الــهــمج  وال عـاصـم لـهم غــيــر مـا

أزرفوه هناك من العبرات ونحن عنهم غافلون .
هذه دالئل قاطعـة وبراه ساطعة جتدع أنف كل
مُـكابر يُـخالـفنا فى صـدق ما كـشفنـا ستـره فى مقالـتنا
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هـذه  وألهل الـبـصـائـر احلـكم فى اجلـنـوح ألصـدق
الطرف .

ــا ــوضــوع  وإن شــاء الــلَّـه  ســنــعــود إلى هــذا ا
يُشفى الـغليل فنُـقرره فى أعدادنا اآلتـية إذا سهَّل اللَّه

استطالع احلقائق . وكل آت قريب .
يوسف فتحى
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إلى جـاللـــة الـــســـلـــطـــان عـــبــد
احلميد خان .

( مــــوالى صـــاحب الــــشـــوكـــة
واالقتدار ) .

أرى خلل الرماد وميض نارٍ
وأخشى أن يكون لها ضرام

فإن لم يطفها عقالء قوم
يكون وقودها جثث وهام
قـد ســمـعتَ يـا مــوالى مـا كـان
ـــابــ إلى من فـــرار أحـــد رجــال ا
أوربـا  وكــيف أذاع هــنـاك أن فى
ـلـكـتـكم سـتـمـائـة أرمـنى سـجـون 
يـــذوقــــون الــــعـــذاب ألــــوانـــاً  ثم
علمتَ كيف دخل على جاللتكم

ســفـراء الـدول الـعــظـام بـلـهــجـتـهم الــشـديـدة  وعـرفـت كـيف اسـتــولى عـلـيـكـم الـهم بـعـد
ـرآى وتـرمـون باحملـابـر واألوراق من نافـذة قـصركم  خـروجهم  حـتى صـر تُحـطـمون ا
وكـيف أجـفل احلـجاب واألعـوان وأصـبـحوا كـأن عـلى رؤوسـهم الطـيـر? ثم عـلـمتَ كيف
اعتدى أهـالى جدة على القـناصل  فقتـلوا فيس قنـصل إنكلتـرا  وجرحوا قنـصلىّ روسيا
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وفرنـسـا فسـيَّرت إنـكـلتـرا ثالثاً من
دوارعــهــا إلى هــنــاك والـبــاقى إلى
بــيــروت  وعــلــمتَ أيــضــاً كــيف
اعــتــدى رجـــالــكم يـــا مــوالى فى
أرمــيــنــيــا عــلى جلــنــة الــتـحــقــيق ?
وعـلمتَ أيـضاً كـيف أرسلـتم أحد
شـايخ برسـالة شفـاهية إلى سـفير ا
إنـكـلتـرا? فـعـاد ولم يـقض احلـاجة
وال بــلَّغ الـــرســالــة مـــعــتــذراً لــدى
الـسفـير بزكـام وسعـال قوى . كل
هـــذا وغـــيـــره شئ كـــثـــيـــر عـــرفـــتهُ
ونــشـــرته لألمــة عـــلى صـــفــحــات
جــــريـــدتـىّ . فــــهل تــــذكــــرون يـــا
مــوالى قـول الــلَّه تــعــالى : « وَلَـو
كُـنتَ فـظـاً غَـليظَ الـقـلب النْـفـضُوا
مِن حَولَكَ فاعفُ عَـنْهم واستـغفِر
لـــــهُـمْ وَشَـــــاوِرْهُم فِـى األمــــر» ?*
أتـذكرون يا موالى قول ابـن عُيينة

زاورة إن الـرسول كـان إذا أراد أمـراً شاور فـيه الـرجال  وقـول احلـديث الشـريف : «نـعم ا
ا سأل عن أخيه األم أمون  شاورة وبئس االستعبـاد االستبداد»  أتعلم يا مـوالى أن ا ا

اخملـلـوع فـوصـفـوه له قـال : أمـا والــلَّه لـو ذاق لـذاذة الـنـصـائح  فـاخـتـار مـشـورات الـرجـال
وملك نفسه عند شهواتـها ما ظفر به إنسان . أال تذكـرون يا موالى قول احلكماء ال تشاور

* قرآن كر : سورة آل عمران : اآلية ١٥٩.
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مــعـــهــا  وال كــثــيـــر الــقــعــود بــ
الـنسـاء. أتعـلم جاللتـكم أن األمة
تـتـوَّسل إلـيــكم بـصـوت واحـد فى
هذه النهضـة العصريـة أن تسمحوا
ـسـؤولـيـة ? * لـهـا أن تُـقـاسـمــكم ا
بل أن حتـتــمل عـنــكم كل أثـقــالـهـا
وذلـك ســهـل يــســـيـــر  بل فــرض
واجب  وهــــو أن تُـــعـــيـــدوا لـــهـــا
ـــبـــعـــوثـــان والـــقـــانــون مـــجـــلس ا
األســــــاسى . إنـــــكـم يـــــا مـــــوالى
تلـعـبـون اآلن دور فـريـدريك وليم
الـرابـع  ونـحن نُـمــثل دور أهـالى
بــروســـيــا ; إذ كـــانـــوا حــتى ســـنــة
١٨٤٧ يـطلـبـون القـانون ومـجلس
الــــنــــواب وهــــو يــــعــــدهـم الــــيـــوم
ويـخـلـف فى الـغـد إلـى أن اجـتـمع
اجملـــــــلـس فـى ١١ أبــــــريـل ســـــــنــــــة
١٨٤٧ ومـا لـبث أن أقــسم بـالـلَّه
أن ال يـسـمح لـورقـة مـخـطـوطة أن

ـملكة . وهـكذا  فُضَّ اجمللس وعـاد إلى االستبـداد  وعاد شعبه إلى حتول ب مشـيئته وا
الـشـكوى حـتى قـام بـسمـرك وأدرك مـطالب األمـة بـيد من حـديـد . أال تـخشى جاللـتـكم يا
موالى أن يعقب تمثيل هذا الدور دور آخر ننتقل فيه من تمثيل دور بروسيا إلى تمثيل دور
طالـبة بحـقوقنا فرنسـا  فتكـون جاللتكم مـكماهـون ونكون نحـن غمبتـا ; فنقف مـوقف ا

سئولية. * الصحيح : ا
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ـــصــلح ونــقـــول كــمـــا قــال ذلك ا
الــعـظــيم لــذلك الــرئـيس الــعــظـيم
(االعـتـزال أو االمـتـثـال) . أجل
ـا أنــا أُحــدث جاللــتـكم مــوالى إ
بـــآمــال األمـــة وأُذكــر عـــظــمـــتــكم
بـواجــبـاتـكم لــلـشـعب . أال تـرون
صـاعب قد أحـدقت بالـدولة من ا
كل جـانـب والـدول تــنـتــاشــهـا من
كل جـــهـــة ومــدرعـــات إنـــكــلـــتــرا
تنـقسـم على مـوانيـنـا  وهى بحق
سؤولية تطلب وعليكم وحدكم ا
فى كل مـا يـنــتج عن هـذا اخلـلل .
هال رحـمــتم يــا مـوالى وجــعــلـتم
آذانـكم حــاكـمــاً واألمـة مــسـؤلـة *
إنـكـم إذا فـعــلـتم تــرون من الـدول

ـوقف إحـجـامـاً عن هـذا اإلقـدام  فـإذا جـاء الـيـوم األخـيـر ونـاقـشنـاكم احلـسـاب فى ذلك ا
سـؤوليـة ما الـرهيب  وجـد لنـفـسكم عـذراً وقلـتم إنَّا شـاورنـاكم فى األمر فـعلـيـكم من ا
عـليـنا . ذلك أفـضل من أن تقف جاللـتكم وحـدكم جتاه أوربـا فتـسألون عـن أرواحنا وعن
أموالـنا وعن أعراضـنا التى هَُـتكت ودمائـنا التى سُـفكت وأمالكنـا التى خُربت وديـارنا التى
أصبحت قاعاً صفصفاً بعد أن كانت جنة جترى من حتتها األنهار  فإرحم موالى يرحمكَ
اللَّه وانصف يُنصفكَ الـلَّه واسمع نداء األمة  فصـوت اللَّه صوت الشعب  وأقالم اخللق
ألـسـنـة احلق  فـإن لم تـفـعل ومـا أظـنكَ إال فـاعل. أخـاف عـلى الـدولـة من يـوم تـقـشعـر له

* الصحيح : مسئولة.
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اجلـلــود وتـعـمى عــنـده األبـصـار 
ذلـك الـــــيــــــوم الــــــذى مــــــرَّ عــــــلى
أسالفكم من قـبل يوم رأوا قوتهم
قـــــد أصـــــبـــــحت فى خـــــبـــــر كــــان
وجندهـم قد تخـلَّى عنهم لـغيرهم
مـن ذوى الــشـــأن  فـــلـــكل زمــان
دولـة ورجـال . حـقَّق الــلَّه بـسـمـو

مدارككم هذه اآلمال.
القاهرة فى ١٧ يونيو سنة ٩٥
شير إدارة ا

WOM —_« WK¾ *«

قامت قيـامة احلكـومة العثـمانية
فى هـــذه األيــــام  وكـــفى بــــيـــانـــاً
حلالتهـا السيئة أن أذكـر ملخص ما
شـير . فقد جرى فى أثناء عـطلة ا
أصـابت جاللـة الـسـلـطـان سـويداء
جـعـلت الـعـرش فى خـطـر  حـتى
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ــا خــرج بــاألمس إلـى مــرصـد أنه 
حــديــقـتـه لـرصــد األفالك تــنــزيــهـاً

للنفـس وضع عينه على النظارة 
ثم صاح صيحة جمعت من حوله
الـرجال  وفـيهم لـطفى أغـا الذى
ذكرناه قـبالً  فاستـفهم عن سبب
االضطراب . قـال جاللتـهُ : انظر
تـــرى الـــســـلـــطـــان مـــراد قــد أقـــبل
بــعـشــرين ألف جــنــدى وحــرابـهم
تلـمع فى ضوء الـقمـر فنـظر لـطفى
أغــــا  وإذا بـــــاألشــــجــــار تــــلــــمع
أوراقـــهــــا فى نــــور الــــبـــدر  ومن
أحـوال تـركـيــا أن الـصـدر األعـظم
ونـاظر الـعدليـة اختـلفـا فى مجلس
الوكالء وتـشاجـرا  ولو لم يـفرق
بينهما النظار تضاربا  وأن جاللة
الـســلـطـان عــرض الـصــدارة عـلى

كامل باشا فأبى قبولها  وأصبحت الدولة اإلسالمية مهملة محتقرة . وأصبح طريق احلج
الشريف ومينا جدة وباب الـبيت احلرام مرسى لدوارع الدول واقفة هناك تتهدَّد أشرف بقاع
األرض  وال ذنب لإلسالم  لكن الـذنب على حـكومة تـتمنَّى بـاالنتـساب إلى النـبى عليه

الصالة والسالم .
ثم إن جلـنة الـتحـقيق األروبـية انـتهت من الـفحص فـى أرميـنيـا  وقرَّرت صحـة جمـيع ما
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شــــــــــاع وزيـــــــــــادة . وخـالصــــــــــة
الــتـلــغــرافــات األخـيــرة أن ســفـراء
إنــكـلـتـرا وفـرنـســا وروسـيـا اتـفـقـوا
وعـرضــوا عـلى جاللــة الـســلـطـان
الئــحـة إلصالح أرمـيـنــيـا  فـأبـطـأ
اجلـواب ثم أرسل الـسـلـطـان جواد
بـاشـا وسـعـيـد بـاشـا يـسـأالن سـفـير
إنكلتـرا أن يُمهل الـباب العالى فى
اجلواب إلى ما بعد عيد األضحى
فـرفض وأبى إال أخذ اجلـواب قبل
الـعـيـد  ووردت األوامــر الـبـرقـيـة
مـن لــــــــنـــــــــدن إلـى األســــــــطــــــــول
اإلنـــــكـــــلـــــيـــــزى الـــــذى كـــــان فى
اإلسـكـنــدريـة أن يُـسـرع بـالـذهـاب
إلـى بــيــروت تــهــديـــداً لــتــركــيــا إن
تــأخــرت عن اجلـواب . وإذ ذاك
ورد تـلغراف أن بـعض أهالى جدة

هـجمـوا عـلى قنـاصل إنكـلـترا وروسـيا وفـرنـسا  وقـتلـوا فـيس قنـصل اإلنـكلـيز  وجـرحوا
الـباقـ . وقـد وصل قنـصل فـرنسـا وقـنصل روسـيـا إلى السـويس لـلـمعـاجلـة والرصـاص قد

اخـتـرق وجه أحـدهــمـا  فـأرسل األمـيـرال سـيـمــون ٣ دوارع من أسـطـوله إلى مـيـاه جـدة 
ا لم وسافر بالبـاقى إلى بيروت ثم أفادت التلـغرافات أن الباب العـالى أجاب على الالئحة 
يـرض السفراء  فعـزموا على استـعمال العنف . وفى تـلغراف أخيـر أن الباب العالى رضى
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ويـسـرنى أن اجلـرائـد الـروسـيـة ــ كـمـا أفـاد الـبـرق أمس ــ قـد اتـفـقت عـلـى مـعـامـلـة الـباب
ـا يـسـتـحق وهـو مـؤتـمـر أوربى وقـد أظـهـرت إنـكـلـتـرا وسـائـر الـدول أنـهـا ال تُـريد الـعـالى 
ـرة  بل تُريد كسر أنـفها الشـامخ ودفن ظلمها إلى مـداعبة تركيـا (على رأى األهرام) هذه ا
األبـد . وقـد خـطب الـدكـتـور بـاركـر من مـنـبـره الـشـهـيـر فى لـنـدن فـقـال : « قد أزف الـوقت

* عرقوبية الوعود = تنكث الوعود وال تفى بها .

بـالالئـحـة  ولـكـنهُ اعـتـرض عـلى
تـعـيَّ مـراقـبـة أوربـيـة  فـظـهر من
هذا أن الـسفراء ال يثقـون بحكومة
تـركيـا  وأنـهم طـلـبـوا تعـيـ جلـنة

ـراقــبـة سـيـاســة أرمـيـنـيـا  أوربـيـة 
ويـكون مركزها األسـتانة . ويحق
للـسـلـطان أن يـخـشى هـذه اللـجـنة
ألنـــهـــا ال تـــلـــبـث أن تـــتـــوسَّع إلى
مـلكـة الـعثـمانـية مراقـبة جـمـيع ا
فيكون الباب العالى حتت رحمتها
ووصـايتـهـا . ولـكن ال يحق له أن
يرفـضهـا ألن تركيـا برهنت لـلعالم

قــاطــبـة أنــهـا عــرقـوبــيـة الــوعـود 
وإنها ال تُريـد خير رعاياها  فكل
بــــقـــعـــة من أمـالكـــهـــا تـــنـــجـــو من
ـثــابـة تـنـزيل من سـلـطـتــهـا تـكـون 

قيمة الشر الذى مأل األرض .
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قـدَّس خـدمـة لإلنـسـانـية لـلـعمـل ا
بإعالن حرب لم يسبق لها نظير 
وعلـى إنكـلتـرا أن تـقطع عـالقاتـها
مع تـركـيـا  ألن تـركـيـا لـيـست إال
نــاقـضــة الــعـهــود كــاذبـة بــالــوعـود
مــخـالــفــة مـحــتــالـة  وهـى أشـقى
مـــجــرم فـى األرض . إنــنى آسف
قــلـــبــيــاً لــكـل هــذا  ولــكن إذا لم
يــكن إال األسـنــة مــركــبـاً فـال يـسع

ضطر إال ركوبها . ا
فــإذا كـــان جتــريــد احلـــســام هــو
اجلواب الـوحـيـد والـعالج الـشافى
لــلــقــسـوة والــظــلـم  فــأنــا أُجـرده
بــاسم الــلَّـه  وإذا رفـضـت الـدول

موافقة إنكلترا فعليها أن تهب للحرب وحدها متكلة على اللَّه انتهى .
وعلـمت بأن دولـتلـو رستم بـاشا يـنصـح للـباب الـعالى أن يُـسرع بـدفع الغـرامة لألرمن 
ا أرضى لـندن وجـمـعيـاتهـا  إال أن الـسلـطان األمـر الـذى ر ويُـفـصل حُكـام بتـلـيس وڤان 
رسلة لساسون وهى حيلة منه  ألن التلغرافات حاول رفض ذاك إلى أن يرد تقرير اللجنة ا

أفادتنـا موخـرا أن حُكـام األتراك فى أرمـينيـا هجـموا عـلى منـزل نواب اإلفرجن * فى موش 
ودخـلـوا عـنوة وأهـانـوهم ولـيس لـهم غايـة إال أن يـسـلبـوهم أوراق الـتـحـقيق حـتى ال تـظـهر
احلـقائـق  ولكن مـدرعات األسـطول اإلنـكـليـزى ضمَّت كل الـعلـل من هذا الـقبـيل . حتى

ا خسرتُ بارجة واحدة . لقد قال األميرال سيمون : إننى أستطيع عبور الدردنيل  ور
* نواب اإلفرجن = جلنة التحقيق األوربية.
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ثم إن السلـطان بدأ يـتقرَّب إلى
الـبــطــريــرك أزمــرلــيـان األرمــنى 
لــعــله يــتـــمــكَّن من فــصل اخلالف
بــاالتـفــاق مــعه  وبــدون تــداخُّل
أوربا . ولكن فى الصيف ضيعتِ

الل .
وقد اقترحت اجلـمعيـة األرمنية
فى لـندن فى اجـتمـاعهـا األخير أن
ـــســـتــر يـــذهب وفـــد مـــنـــهـــا إلـى ا
غالدســـتــــون  ويـــطـــلـب مـــنهُ أن

يُلقى خطبة موضوعها أرمينيا .
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قال مُكـاتب الستندر فى ويانه . أنه وإن لم
ـشــجع لـلـدولـة ـظـهـر ا تـظـهــر دولـة أوسـتـريــا 
العـلية عـلى مـقاومة مـطالب الـدول الثالث إال
أن وزراءهــا لـم يـســتــحــســنــوا الــســيــاسـة الــتى
نهـجتهـا هذه الدول مع الـباب العـالى ويقولون
طالب على إن الزام الدولة العلـية بتنفيذ هذه ا
الفور مـنافٍ لـسالمتـها ويُـخشى منـه على سلم
ُـــــكــــاتـب وإن جــــمـــــيع أوروبـــــا . ويــــقـــــول ا
النـمسـاوي وإن كانـوا يتـمنـون إصالح أرميـنيا
لكنهم مـستقبـحون تلك الشدة ولـهجة اجلرائد
اإلنـكـلـيـزيـة ويـؤمـلـون أن جتـد إنـكـلـتـرا طـريـقة
ـقــام جاللـة لــدرك غـرضــهـا مـن غـيــر أن حتط 
ــعـــظَّم حـــتى ال تـــنــفـــصم عُــرى الـــســـلــطـــان ا

السالم.
ــســتــر لــويــد) عــلى وتــكــلــمت جــريـــدة (ا
وجـوب احملافـظة على سالمـة الدولـة العـلية ثم
قـالت وإن تـصـرف الـلـورد روزبـرى أثـر تـأثـيـراً
عـظيـمـاً فى هـنكـاريـا ألن ما أظـهـره من الـعنف
فى سياسته شـغل بال كل دولة كبرى والسيما
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الـدولة الـنـمـسـاوية الـتى ال جتـزع قط من الـنـتائج
ـة للدولة الـعليـة بل تخشى من تكـدير صفاء ؤ ا

السالم فى البلقان .
ــتــعـ عــلـى الـدول الــثالث وقــد صــار من ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــعـالقــات
الـوديـة بـ الـبـاب الـعـالى وهـاته الـدول ـ إلى أن

قالت :
وإذا كــانـت هـذه هـى ســيــاســة الــوزارة احلـرة
اإلنكـليزية التى اقتـرفت أغالطاً كثيرة فال ندرى
كـيف تـرتــاح األمـة اإلنـكـلـيـزيــة من اضـطـهـادهـا
لتـركيـا وتعـنـيفـها ضـميـرها ومن الـغريب إنـنا فى
ـســئـلـة الـوقت ذاتـه نـرى الـروســيـا تـتــوسط فى ا
كـتـوسط احملسن فـعـلى وزارة خـارجيـة إنـكلـترا
أن تـــتــروى فى األمــر وتــنـــظــر هل يــجــوز إلــزام
الــدولـة الــعــلــيــة فى ظـروفــهــا احلــرجــة كل هـذه
طـالب والـتـحـكم فيـهـا إلى هـذا احلـد . نعم ال ا

نُـنـكـر أن واليــات أرمـيـنـيـا حتــتـاج إلى الـتـقـو 
عـتـلـة اخملتـلـفة أو ولكن هل هـى وحدهـا الـبالد ا
كن ليـست أرلـنده مـثـلهـا تـعيـسـة احلظ . إنه ال 

نصف أن يقول أنها أحسن منها حاالً اهـ .
وكـتبت جمـلة من اجلـرائد النـمساويـة فصوالً
شـديـدة الـلهـجـة ضـد إنـكـلتـرا والـروسـيـا مُـذكرة
ا قاساه األولى بأحوال إيرلنده الـتعيسة والثانية 
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اليـهود فى بالدهـا حيـنمـا طردتـهم منـها فـتشـتتوا
فى األقطـار والقـفار مـشرَّدين مـدحورين تُـسلب
أمـوالــهم ويُـصـادرون فى كـل حـقـوقــهم بـحـيث
يُعـد مانـزل بهم مـن الضـيم واجلف عاراً وشـتاراً
ـتـمدنـة الـتى لـم تـستـطع عـلى الـدولـة األوربـيـة ا

وقتئذ أن تفوه ببنت شفة .
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األسـاطيـل األجنـبـية  فـوقع فى خـطر داخـلى من كـدر احلـزب العـسـكرى  ولـكن سـقوط
مـلكة تصـير إلى صالح حالـها  فالـدولة العـثمانـية غير دول الوزارة العـثمانـية ال يُفـيد أن ا
أوربـا  فإن سقـوط وزارة إنكـلتـرا احلرة مـثالً  يُغيـر سيـاسة الـبالد الداخـليـة  ولكن ليس
األمـر كــذلك فى تـركـيـا  فـاخلـلل لـيس فـى الـوزارة وال من الـوزارة وهم عـلـيـهم واجـبـات

وليس لهم حقوق  ولهذا رفض كامل باشا قبول الصدارة .
وكيف كان احلال  فإننى أخاف على هـذه الدولة من عاقبة خلـلها  وأراها ال تستطيع

©qÐUÐ XDIÝ ®

كيف جناتى من عدوى إذا
كان عدوى ب أضالعى

ســقـطت الـوزارة الــعـثـمــانـيـة غــيـر مـأسـوفٍ
عــلـيــهــا  وتـولَّى ســعـيــد بـاشــا أحـد الــصـدور
الـسـابـقـ مـسـنـد الـصـدارة الـعظـمـى  ومعـنى
هـذا الـسـقـوط أن جاللـة الـسـلـطـان انـصـاع إلى
مطـالب الدولة  ورضى بـتعيـ مراقبـة أوربية
على أرمينيا . ويلوح لى أن سقوط جواد باشا
ســيُـــؤدى إلى قالقـل عــظــيـــمــة تـــتــهـــدَّد حــيــاة
الـسـلـطـان  ألن احلــزب الـعـسـكـرى مـعـارض
لالئــحــة الـــدول . والــصــدر الــســـابق كــمــا ال
يـخفى مـن احلزب الـعـسكـرى  وهـكذا يـكون
جاللـــة الـــســـلـــطـــان قـــد تـــخـــلَّـص من قـــنـــابل
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إصالح حــالـهــا . أال تــرى كــيف أن أحــد كــبـار
ـابـ قد اسـتـخدم صـحـيفـة الـبصـيرة فى رجال ا

تونس لـلطـعن عـلى الشـيخ أبو الـهدى أفـندى 
حتى ورد فى الـعدد األخير منـها رسالة يلوح لى
أنها من قـلم فضل باشـا تضـمَّنت طعـناً بسـماحة
سليل العائلة الرفاعية ال يُقال فى أحقر الناس .
قـرَّب قد انقسموا فإذا كـان رجال السلطان ا
ابـ  فأى خـير يُرجى عـلى ذواتهم فى نـفس ا
لـكة تـنـقسم عـلى ذاتـها مـنهم ? الريبَ أن كـل 

تخرب .
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اشتـغلت اجلرائد الـشرقية والـغربية مـنذ أشهر
ــســـألـــة األرمــنـــيـــة من مـــبــدأ واقـــعــة عن هـــذه ا

سـاســون وهى تــبـدو تــارة وتـخــتــفى أخـرى 
فـتشـتغل بـها األنـدية الـعلـيا فى كل دولـة السيـما

فـى لـــونـــدرة  ثـم أعـــقــــبـــتــــهـــا أدوار أخـــرى 
فـاشتركت فـيها فـرنسا وروسـيا على غـير ما كان
ا هو معلـوم من معاكسة كـلتا الدولت يُنتظـر  

ــــــقــــــاصــــــد واألغــــــراض لألولـى فـى بــــــعض ا
الـسيـاسـيـة ومـا زلـنـا مـتـوقـف عـن اخلوض فى
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* الصحيح : مرض.
** الصحيح : الشئون.

آب ; هذه األحوال منتـظرين حُسن نـتيجة فى ا
لـــكن ســـاء الـــظن  وكـــذبـت الـــنــتـــيـــجـــة تـــلك
ـقـدمـات  واتـفـقت الـدول الـثالث عـلى إلزام ا
الدولة الـعلية بـإجراء إصالحات قـد ال تنطبق ال
عـلى مـصـالح الــدولـة وال عـلى صـوالح األرمن
وتـشـدَّدن فى احلــجـة حـتى طــلـ جـواب الـبـاب
ـوافـقـة فى مـدة ٢٤ سـاعـة  فـظ أن الـعـالى بـا
الـدولـة ال جتـد بُـداً من اإلجـابـة ; إذ ال يُفـهم من
هـذا الــتـحــديـد إال الـعــزم عـلى شن الـغــارة عـنـد
ـوافـقــة  ثم جـاءت األخــبـار بـأن فـرض عــدم ا

الــبــاب الـعــالى أعــطى جــوابــاً غــيــر مـرضى * 
ـراقـبة واعـتـرض فـيه عـلى ما رغـبـته من إيـجـاد ا
بـغـيـر ذلك من الـشؤن ** الـتى ال تُـوافق سـيـاسة
الـدولـة . وقـد نـادت بـعـض الـصـحف الـروسـيـة
بـــلــزوم عـــقــد مــؤتـــمــر دولـى . والــذى نــراه أن
األرمن أمـة قــسَّـمــتـهـا األيــام  وأزالت حـيــاتـهـا

السـيـاسـيـة قـبل استـيالء الـدولـة الـعـليـة عـلـيـها 
فبقيت مثـلثة األقسام بـ روسيا وإيران والدولة
الــعـلــيــة  وال نـبــحث عن حــال الــقـســمـ ألن

الدول لـم ترد أن تسـتنـقذ أرمن إيـران وروسيا 
لم تـرد أن تــضع اســمـاً لإلصـالحـات األجــنـبــيـة
عـــلى أرمـن بالدهـــا . ولـــكل أســـبـــاب والشك
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* الصحيح : أرمنياً .

قام ـا ال يسع ا معلـومة عنـد رجال الدول  ور
الــكـالم عــلــيـــهــا . أمــا األرمن فـى بالد الــدولــة
ـة عـائـشـ فى ظل فـكـانــوا مـنـذ الـعـصـور الــقـد
الدولة الـعيـشة الراضـية بدون احـتيـاج إلى اتفاق
مع دولة أجنبـية  وال إلى عقد شـركات ثوروية
تـفـتـح دكـاكـيـنــهـا فى عـواصم أوروبــا . فـكـانـوا
ـقرَّبـ لدى أبـواب الدولـة فى تلك األيـام التى ا
ظـلمـة  ثم ازدادت تلك يُـعبَّـر عنـها بالـعصـور ا
احلظـوة والقربى بازدياد الـتمدُّن والترقى  حتى
صـار مسـتشـار اخلارجـية أرمـنيـاً ومتـرجمـة احلرم
الــهـمـايـون بـنت أرمـنـيــة ونـاظـر اخلـزيـنـة اخلـاصـة

ـاليـة أغـوب بـاشا أرمـنـياء  الـسلـطـانـية ونـاظـر ا
ــقــربـ من وأكـثــر الــســفـراء مـن األرمن وأهم ا
احلــــضــــرة الـــســــلــــطــــانـــيــــة من األرمـن ورجـــال
ـاب ـطبـوعـات اخلاصـ بـالتـكـلُّم عن أفكـار ا ا

من األرمن  وهــــكـــذا جـــمـــيـع دوائـــر الـــدولـــة
ومـصالح الـسـلطـنـة قد بـلغ فـيهـا األرمن فـوق ما
ا لـو قـدَّرنا ـسلـمـة . ور يـبلـغه أكـثـر األجنـاس ا
الـــعـــرب الـــذيـن هم أســـاس اإلسـالم والـــقـــسم
ــصـالح ــالك الـدولــة وأحـصــيـنـا ا األعـظم من 
سلم والتى فى يد األرمن التى فى يد العرب ا

ـسـيـحيـ ; لـوجدنـا هـنـا لك الفـرق الـعـظيم  ا
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واحلــــاصل أن الــــواجـب كــــان عــــلى األرمن أن
ــركـــز الــعـــظـــيم الــذى يُــحـــافــظـــوا عـــلى هـــذا ا
يحـسدهم عـليه نـفس األتراك  وأن ال يـجعـلوا
بينهم وب دولـتهم يداً أجنبية  حتى ال تفوتهم
ثـقـة الـدولـة ومـودة األمـة . وكـنـا نُـريـد أن نـوجه
اللوم على اجلنس األرمنى لو وجدنا فى عصب
األشـقـياء * ولو رجـالً واحـداً من أهل احلـيـثـية
وأربـاب العـلم والفـضيـلـة  فعـلمـنا من ذلك أن
أفـاضل األرمن وكـبراءهم وأصـحـاب الـنـاموس
ـــا هى شــراذم مـــنــهـم بــراء من هـــذا الــعــار  وإ
ســـافـــلــة مـن أخس الـــنـــاس مـــوقـــعـــاً لــدى ذات
أمـتهم طـلبـوا أن يـستـفيـدوا عوض ذمـتهم وأن
يُــسـتــخــدمـوا بــاسم الـوطــنـيــة ألفـكــار األجـانب
عنهم فلـهذا قصدوا أبواب أوربا أو استُؤجروا
عـلـيــهـا  فـتـشـكـلـت اجلـمـعـيـات الــفـسـاديـة بـيـد
أربـاب األغـراض  حــتى أنـهـم أوغـروا صـدور
سلمـ  وكدَّروا خاطر الدولة مواطـنيهم من ا
عنـهم بـأمور قـد ال يصـلـون إليـهـا  ولو وصـلوا
ـا يـستـفيـد بهـا غيـرهم وأقل سـوء نتـيجـة البد فإ
من حصـولهـا هى التـقاطع بـينـهم وب الـشعوب
األخرى وسقـوطهم من نـظر الهـيئـة االجتمـاعية
العـثمانية . فنـحن بغاية األسف  ال نتمالك أن
نُـــظــهـــر تـــعــجـــبــنـــا من ســـكــوت كـــبــراء األرمن

* األشقياء = الثوار .
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وأعـــاظــمـــهم وعـــلى األخص بـــعض الـــرؤســاء
ـسـتـقـبالت األحـوال مع الـروحـانـي اخلـبـيـرين 

أنـهم هـم األحق بـالــنُـصح واألولـى بـالــطـاعـة 
وكيـفـما كـان من األمـر فنـحن ال نـظن أن أحوال
ـداخـلـة الـواليـات الـسـتـة * الـتى أرادت الـدول ا
فيها تـنتهى على مـا يُريد األجانب  بل لـنا الثقة
ؤمن أن الكـافية فى حكمة جاللة مـوالنا أمير ا
تتالفى هـذه النازلـة كمـا تالفت أضعـافهـا بسداد
الـرأى واحلـزامــة  وأن تـشــمل مـراحــمه أولـئك
الذين مـا جرَّأهم عـلى خدمـة هذه األغراض إال
جـهـلــهم لـلـنــتـائج خــصـوصـاً وأنــهم مـأجـورون
مــسـخَّــرون . والـذى دلـنــا عـلى اهــتـمــام الـبـاب
سألـة  انتقال مركـز الصدارة العظمى العالى با
إلى عُـهدة حـضـرة دولتـلو فـخـامتـلو سـعـيد بـاشا
الــذى أسـبــر غــور الــســيــاســة  ومــارس أفــكـار
الدول أكـثـر من ٢٠ إلى ٢٥ سـنـة كـلهـا أمـضـاها
بـالــتـجـارب ومــكـابـدة األعـمــال الـرئـيــسـيـة وفى

سائل السياسية . أعماق ا

قاطعات التى احتلها العثمانيون من «أرمينية». * الواليات الست = أرمينية الغربية  ا
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األستانة فى ١٧يونيو ـ لم يبعث الباب العالى لليوم
جواباً بخصوص أرمينيا ألنه أُمهل مدة قصيرة .

عارضة فى إعطاء احلزب العسكرى مُعارض أشد ا
األرمن امتيازات .

© W×½UÝ dÞ«uš ®
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نقل إليـنا روتـر أمس خبـراً كان له دوى وتأثـير كـبير
عـــلى رجـــال الــســـيـــاســة وهـــو رفض الـــبـــاب الـــعــالى
طـلوبة من الـدول األوربيـة? فيهـا أشياء اإلصالحـات ا
وأبعـدت كل دولة أجـنبيـة فيـها منـها وهـو جواب حفظ
لـلـدولـة كرامـتـهـا ودل بـأجل بـرهـان عـلى رغـبـة جاللة
الــســلـطــان إلى تــعـمــيم اإلصالح فى واليــاته من غــيـر
ا ال تكـون نتائجه إال دوام تميـيز ب فريق عـلى فريق 
الــفــ وحتـــقــيق مــطــامع األعـــداء  وهى حــكــمــة من
اخلليفة ـ أعزه الـلَّه ـ تُؤيد ما اشتـهر عن عالى مقامه من

بعد النظر بعواقب األمور وفرط احلنو على رعاياه.
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وإنا ال نـورد شاهداً على ذلك  إال قبـوله استقالة
الـصدر الـسـابق بعـد أن أكثـر الـقول بـالرفض الـبات 
وأال يُبدل شئ فى نظام الواليات  ولكن جاللته لم
يــســتــحــسـن ذلك بل رأى اإلصالح ضــروريــاً  وأن

ـنافعه  البـدَ من إنفاذه فى أيـامه حتى تـتمتع الـرعية 
ويــظــهــر فــضـل أحــكــامه وخــالف بــذلك آراء بــعض
ــقــربــ غــيــر أنه اشـــتــرط قــبل كل شئ األحـــزاب وا
ـداخـلـة األجــنـبـيـة فى األحـكـام حـرصـاً عـلى رفض ا
سـالمـة الــدولـة مـن عـواقب مــضــراتـهــا فى مــسـتــقـبل

األيام .
ونـــحـن أبـــعــــد من أن نُــــصــــدق أقـــوال اخلــــصـــوم
رجـف من أن الـدول ستـناقـشه فى هذا االمر  إذ وا
عاهـدات والقوان لم يُطـلب إال حقاً شرعـياً نتيـجة ا

ويُؤيد جانبه فيه أنصار العدالة واإلنصاف  وما برح
احلق متصدراً على الباطل فى كل ح .

ومهـمـا أبرق اإلنـكـليـز وأوعـدوا فلن يـخـوفنـا هذا
اإلبراق واإلرعاد  إذ هم فى واد واحلقيقة فى واد .
سألة عند واللَّه قادر على أن يحقق األمل  فتنتهى ا
هـذا احلــد  وتـدخل احلــكـومــة الـعــثـمـانــيـة فـى عـهـد
موالنـا عبد احلميد فى عصر من الـتقدم والنور يحمد
عـلـيه األواخـر األوائل وتــتـوفـر فـيه أســبـاب الـسـعـادة

والسرور .
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ـشـروع أمـا مــسـألـة اإلصالحـات الــتى تـضـمــنـهـا ا
الدولى فإن أغلبها هو حاصل بالفعل  وإال لم يكن
ــا كـانـت ال تُــريـد أن من قــبــيل احملــدد إال أن الــدولــة 
ــذاهب ــيــزة بــ رعــايـاهــا بــحــسب ا تــعــرف فــرقــاً 
واألديان واألجـناس  فـإنـها كـانت وال تـزال توظف
كل مأمور فى أية مأمورية بحسب لياقته واستعداده
ال بحسب جنسيـة وقومية فيطلب التحديد من الدول
ضرب من إيغـار الصدور وإحيـاء شعائر فـرقة وفصام
بـ األرمـن وبـ غــيــرهم أن يــوجـد فـى تـلـك الـبالد
أيــضـــاً أقــوام مـــســيـــحــيـــون من غــيـــر األرمن وأقــوام
مـوسويـة وهلم جـراً ما بـ وطـنى ومسـتوطن . فـهذا
الــتــحــديــد من غــيــر األرمـن من جــهــة ; فــإنه يــســوء
غــيــرهم مـن جــهــة أخـرى  ونــرد عــلــيه أن يــصــعب
التـمييز بحسب األديان  ال يـلبث أن يقوى التعصب
ذهـبى ب أبناء الدين الواحد  فليس فى الدينى أو ا
الـصواب عـلى مـا يـظن الـسعـى فى هذا الـعـصـر الذى
ـا يجعل اشتهـر باحتـاد الشعـوب وانضمـام األقوام  
الفرقة والفـشل فيه من األعمال القومية من قبل دُعاة
الـتـمـدن واإلصالح . وإذا أردنـا التـوظف والـسـيـطرة
عـلى األرمن فى الـبالد الـتى يـدعى أنـهـا جـزء به كـان
مـن الــعـــدل أن ال يــوظف أرمـــنى أيــضـــاً فى وظـــيــفــة
خــارجــة عن تـــلك الــبالد  لــيـــتــســنى لــلـــمــســيــحى
وللـمسـلم الذين هم من األجـناس األخرى أن يـتمتع

كل فـى بالده كـمـا يـتـمـتع األرمن فى بالدهم عـلـيه 
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فال يـــلـــزم وجـــود أرمـــنى يـــســـتـــنـــشـــقه الـــنـــســـيم فى
إســتــانــبـول ألن أبــنــاء الــوطن األصــلـيــ فــيــهـا هم
الـروم; وألن يقـبل أرمنى فى أى وظـيفـة من وظائف
سورياوى بسـتان ألن أبنا الـوطن فيها هم من األرمن
وهم أحق بـبالدهم . وزد عـلى ذلك فى بالد الـدولة
الـتى ال تخـلو بلـدة منـها من وجـود أرمنى موظف فى
وظائف خيـر أطلقنـا العنـان هذا جريـاً على تنـفيذ هذا
اإلصـالح  فـقـد قـضــيـنـا بــهـا حـزب واالنــقـسـام ومـا
ــؤدى إلى الـنـفـرة نـدرى كـيـف يـعـنـون هــذا الـطـريق ا

والشقان طريق فالح وإصالح .
ـراقـبـة الـدولـيـة  فـإنـهـا قد جـربت فـى بعض أما ا
البالد وشاهد الـعثمانيـون سوء نتائجـها  وال نستدل
بـأكثـر من أحوال الـتداخل األجـنبى فى مـصر  وهذا
سـألة اليـزال يقـيم الـبراهـ يومـاً فـيومـاً . أما مـركـز ا
من حيث السياسيـة العامة  فالظـاهر أن ثناء الطرف

ب الـدولة العـليـة والدول الـثالث  ولكن لم نـسمع
عن االحتاد الثالثى  وال عن الـدول الصـغرى كالماً
فى هـذا الـبـاب  فـإذا فـرض كـونـهن عـلى اجلـادة من
كل الـوجوه انـحـصـر الـنـظـر فى الوجـه األول ; أعنى
بــ الـدولـة والــدول الـثالث وهــنـالك الــتـأمل بـ أن
ـطـالــيب الـتى يــسـتــبـعـد كل جتـيب الــدولـة إلى هــذه ا
الـعــثـمــانـيـ قــبـولــهـا  وفــيه مع ذلك خــوف الـفــتـنـة
الـداخلية من أهل الـواليات الستة *  وليس يبعد أن
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يـسـرى روح الـثـروة إلى جـمـيع أسـيـا الـعـثـمـانيـة  بل
إلى تـركـيـة أوربـا أيـضـاً وبـ أن ال جتـيب الـدولـة كـما
فـعـلت  وال يتـسـامح الـدول الـثالث فـيـصّـرون على
تنفيذ غايـتهن بالقوة  وكال الوجه ذو خطر عظيم

على السالم العام .
وعـلى كل حـال  فــنـحن نـتـربـص عـمـا عـسى أن

يـكون من جـواب الدول عـلى الئحـة البـاب العالى 
ــسـألــة  فـثـبت ومـا حتــدثه ظـروف الــزمـان فى هـذه ا

رأينا عنها فى فرصة أخرى .
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نـــشـــرتُ مع عـــدد ٣٦ بـــصـــفــة
ـسـئـلـة مـلـحق مـذكـرة الـدول فى ا
األرمـنـيـة  وأنــشـر فى هـذا الـعـدد
مـشروع الـدول أيضاً لـيُحـفظ لدى

شير . قراء ا
وأخـاف أن يـكون نـصـيـب هذا
ـعـاهدات ـشـروع نـصـيب سـائـر ا ا
سـيحـي فى التى أُنـشئت لـراحـة ا
تـــركــيــا  فـــإن اإلرادات الــســـنــيــة
واخلطوط الهمايونية التى تصحب
عـاهـدات والقـوان  تـأمر تـلك ا
بتـعميم نشرهـا ب الرعية  ولكن
مــتى غـضَّت أوربــا نـظــرهـا دقــيـقـة
واحده تعود تركيا إلى االستبداد

* معادة برل ١٨٧٨ .
** معاهدة باريس ١٨٥٦.

* وبرهان ذلك قريب  فأية جريدة فى كل تـركيا تقدر أن تنشر اآلن شـيئاً من معاهدة برل
أو من مـعاهـدة باريز ** أو سـواهمـا  بل أُؤكد أنه ال يـوجد ١٠٠ فى الـعشـرين ألف إنسان
ـعاهدات أو لديهم نـسخها . إذاً ما الفـائدة منها واألهالى ال من تركيـا يعرفون ما فى مواد ا
ـا كـنتُ فى بـيـروت قـرأتُ فى أول يـعـرفـون وال يُـسـمح جلـرائـد تـركـيـا أن تـنـشـرهـا ? فـإنـنى 
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صـفــحـة من الـدسـتـور الـهـمـايـونى
صورة اخلط الهمايونى الذى قُر

فى كلـخانة*  فـأحبـبتُ أن أنشرهُ
فـى لـــــــســــــــان احلــــــــال  ولــــــــكن
ـــــكــــتــــوبـــــجى مــــنـع ذلك مع أن ا
ـذكور مطبوع فى بيروت الفصل ا
بـــالــلـــغـــة الــعـــربـــيـــة  وفى صــدر
الـدســتـور الـهــمـايـونى  وأظن أن
نعون نشر السبب الذى من أجله 
تــلك اخلــطــوط الــهــمــايــونــيــة هــو
خــوفـــهم من أن يـــعــرف الـــشــعب

حقه .

b¹d³ « —U³š√

وفــيه من بــطـرســبــرج  ــ  قـالت
جــريــدة الــنــوفــوطــان : إنه يــجب
عـلى إنـكـلـتـرا أن تـبـدأ بـاجلالء عن
مـــــصــــر قـــــبل أن تُـــــطــــالـب بــــشئ
ألرمـيـنـيـة وأن خـطـة هـذه الـدولة
فى الشرق األقصى تسمح لروسيا

صرية . سألة ا داخلة فى ا با
* خط كلخانة ١٨٣٩.



¥∂≥

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ WO½u¹ ≤∞ fOL)« ¨ ±µπ∏ œbŽ

* الصحيح : يومئ.
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ـــا صــــدرت اإلرادة الـــســـنـــيـــة
بتـعي فخامتلو دولـتلو سعيد باشا
صـــدراً أعــظـم بـــدالً من دولـــتـــلــو
أبهتلـو جواد باشا الصدر السابق
ــلَّــة إن هـذا قـال أعــداء الــدولـة وا
الــتــغـــيــيــر الـــوزارى فى مــثل هــذه
الـــظـــروف يـــومى* إلى أن جاللـــة
ـــعــــظَّم عـــزم عـــلى الــــســـلـــطـــان ا
ـــنــــاقـــشـــة الـــرجــــوع عن خــــطـــة ا
ــعــارضـة إلـى مـنــهج الــتــسـاهل وا
واالستسالم وأنه يوشك أن يبعث
بـجـواب جـديـد إلى سـفـراء الدول
الثـالث يُنبئهم فـيه بأنه قبل أحكام
ـــذكــرة الـــدولــيـــة عـــلى عالتـــهــا ا
واسـتـطـرد أولـئك اخلـونـة من ذلك
الكـالم إلى عظة الدولة الـعلية بأن
ــــقـــدور األولـى لـــهــــا الـــرضـى بـــا
ــطـالـب قـبل واإلذعـان إلى هــذه ا

أن تُكره على قبولها صاغرة .
وقد قـلـنا فـيـما سـبق أنـها لـعـظة
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ــدلس الــتى الــغــاش ونــصــيـــحــة ا
تنـقلب شـماتـة ومالماً بـعد قـبولـها
كـمـا أنــنـا دحـضـنـا تـلك األوهـام
وأثـبـتـنــا أن تـعـيـ فــخـامـة الـصـدر
اجلــــديـــــد دلــــيل عــــلـى أن جاللــــة
الـسـلطـان األعـظـم توخـى سـيـاسة
ـا كـان أشـد حـزمـاً وأقـوى مـضـاء 
ـا عـلـيه مـنـهج الـسـيـاسـة الـسـالـفـة 
عرف به فخـامة الصدر اجلديد من
ـة صــفـات اإلقــدام ومــضـاء الــعــز
واحملــافــظــة عــلـى حــقــوق الــدولــة

لَّة . وا
وهى الـصــفـات الـتـى أجـمـعت
ــهــمــة فى أوروبــا عــلى اجلــرائــد ا
اخـــتــصــاصه بـــهــا . ومن ذلك مــا
قـالـته جـريدة الـفـيـجارو فـيـمـا نـقله

إلينا بريد اليوم األوروبى وهو :
«إن اخـتــيـار سـعــيـد بـاشــا لـهـذا
نصب ذو أهميـة عظيمة فهو يُعد ا
ثـابـة إعالن رجـوع البـاب الـعالى
إلى ســلــطـــته الــتى كـــانت قــبل أن
يـحـصر جـاللـة الـسلـطـان األعـظم
الــنـفــوذ فى شــخـصه  وذلك ألن
سعيد بـاشا الصدر اجلـديد مشهور
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بخـطـة سـيـاسـيـة خـاصـة به وهو ال
يـرضى أن يكون شيـخاً كسوالً فى
ـابـ الـهـمايـونى ; إذ أحـد زوايـا ا
ــعــارضـة هــو رجـل عُــرَّف بــقــوة ا
وصـــدق الـــرويــة والـــذكـــاء قــضى
الـثــمـان ســنـوات الـتـى كـان قــصـيـاً
فيهـا بالـدرس فى الفـلسفـة الغـربية
ومدارسة اللغة الفرنساوية وهو ال
يــحـــتــمل أن يـــشــيـــر عــلـى جاللــة
الـسـلـطان بـقـبـول مـشـروع إصالح
أرميـنيـا بل أنه إذا أصغى إلـيه أشار
عـلـيه بـالثـبـات إلى الـنـهـايـة  وهو
البد أن يجد بدهائه وذكائه طريقة
ُـشـكل فـيُـرضى أوروبا يـحل بـهـا ا
ويُحافظ على حقوق دولته فى آن
واحـد وله فى طـرخـان بـاشـا وزيـر
اخلـارجـيـة اجلـديد خـيـر عـضـد فإنه
عرفة وقد أقام يعرف أوروبا حق ا
فى أشـهـرعـواصـمـهـا أزمـانـاً وكان
سـفـيـراً لـلـدولـة الـعـلـيـة فى مـدريـد

اهـ.
ولعة بنشر ولكن شركة روتـر ا
األراجيف لم تنتبه إلى حكمة هذا
التـغيير واستـطردت فى اختالفاتها



¥∂∂

ـاضى أن فـروت لــنــا يـوم األحــد ا
الباب العـالى قد بعـث يوم السبت
الفائت بجواب جديد إلى السفراء
ــراقـبــة األوربـيـة قــبل فـيه مــبـدأ ا
ولـكن عـلى شــرط حتـديـدهـا بـأمـد
ثـالث ســنــوات فــقــلــنــا وقــتــئــذ مـا
نـصه. وأن هذه الروايـة ال يحتمل
أن تكـون صحيـحة حـيث لم يعلم
حـــتى اآلن أن الـــســـفـــراء أبـــلـــغــوا
مـعــارضـاتـهم عــلى جـواب الـبـاب
الــعـــالى إلــيـه فــكــيـف يــتــصــور أن
يــنـــقض هــو جــوابه األول قــبل أن
يـعـلم إن كـان مـقـبـوالً أو مُـعـارضاً
فــيـه . وقـد أراد الــلَّـه أن تُــصــدقــنـا
شركـة روتر وتُـكذب نـفسـها فـأنها
وافتـنا ثانى يوم بتـلغراف قالت فيه
إن روايــتــهــا تــلك جــاءت ســابــقــة
وقـتـهـا ـ يعـنى أنـهـا مـخـتـلـفـة وغـير
صـحـيـحــة ــ ولم يـقف األمـر عـنـد
هـذا احلــد بل أن الــشـركــة نــفـســهـا
جــاءتــنــا بــعـــد بــضع ســاعــات من
ورود هذا التصـحيح بخـبر تُكذب
فــيه نــفــســهـا قــطــعــيـاً وهــو قــولــهـا
بـــــــتــــــــاريخ ١٨ اجلــــــــارى : «رُفع
جـواب الـباب الـعالـى إلى السـفراء
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ــــبـــدأ أمـس وهـــو يــــعـــتــــرف فـــيه 
ناقشة فى اإلصالح ولكنه يـسأل ا
ذكرة ويُـنكر على أمـور شتى من ا
الدول تـشـبـثهـا بـطلـب الضـمـانات
الــتى طــلــبــتــهــا ويــرجــو أن حتــتـرم
ــالـيــة جلاللـة احلـقــوق الــشـرعــيـة ا
الــســلـطــان فى مُــلــكــة ــ وخــتـمت
شركـة روتـر اخلـبـر بـهـذا الـتـذييل ــ
ــنــزلــة وأن هـــذا اجلــواب يُــعــتـــبــر 

ا طلبه السفراء» . الرفض 
ولــــيـس بــــعــــد هــــذا تــــفــــنــــيــــد
زاعم الخـتالقـات روتر األولـى و
أولئك اخلـوارج الـذين زعمـوا بأن
التـغيير الـوزارى اجلديد دليل على
انــتــهــاج جـاللــة الــســلــطــان خــطـة
الــتـــســاهل واالســـتــسالم . إذ فى
هذا اجلـواب األخير إعالن صريح
بــأن خـــطـــة الــوزارة الـــعـــثــمـــانـــيــة
اجلــديــدة جتــاه مــطـالـب الـدول فى
سئلة األرمـنية هى خطة سـالفتها ا
وتــزيـد هــذه عـن تـلـك شــدة حـزم
فـسـرتـهـا شـركـة روتـر بـأنـهـا عـبارة

طالب . عن رفض تلك ا
ولـقــد قـلـنــا فى الـعــدد الـصـادر
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بتاريخ ١٠ يونيو اجلارى ما نصه:
«وال نــخــال أن األمــر يــفــضى إلى
نـتــيــجــة سـيــئــة بـعــد رفض تــقــريـر
ـراقـبـة كـمـا يـزعم الـبـعض إال إذا ا
فـرضـنا تـلك الـدول الـثالث أعداء
لـلدولـة الـعـلـية قـد تـضـافـرت على
الـوقـيــعـة بــهـا ولــيس ثم من يـزعم

هذا الزعم ا هـ .
ـكن أن ومــرادنــا بـذلك أنـه ال 
طالب يـنشأ عن االتفـاق فى هذه ا
إكـراه الـدولـة الـعـلـية عـلـى قـبـولـها
ألن هــــذا االتــــفـــاق لـم يـــدع إلــــيه
ـصالح بـ الـدول الثالث تـوافق ا
بل هــــنـــاك تــــبــــاين فى الــــوجــــهـــة
ـقــاصـد فـإنــكـلـتـرا واخـتالف فى ا
تُريد الوقيعة والسوء للدولة العلية
كـمـا يــؤخـذ من خـطــة حـكـومــتـهـا
ومـــظـــاهــرات شـــعـــبـــهــا  ولـــكن
الــروسـيــا وفـرنـســا لم يـبــد مـنــهـمـا
حــــتـى اآلن شئ يُــــنــــبئ عـن ســـوء
الـقصـد سـوى التـوقـيع مع إنـكلـترا
سئول ذكرة بعد اقتناعها با على ا
عـن خــطــتــهــا األولـى الــتى كــانت
تُـريـد بـهـا سـلخ أرمـينـيـا عن حـكم
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الدولة الـعليـة بالكـلية  ومع ذلك
فـأن لـهـجـة جـرائـد الـدولـتـ تُـنـبئ
الـــــعـــــمـــــوم عــــــلى أن مـــــوافـــــقـــــة
حـكــومـتــيـهــمـا حلــكـومــة إنـكــلـتـرا
لـيــست إال إلى حــد مـحـدود  بل
أن تـصـريــحـات اجلـرائــد الـروسـيـة
الـشـبـيـهـة بـالـرسـمـيـة تـدل عـلى أن
هـنـاك انــقـاسـمــاً خـفـيــاً بـ الـدول
الثالث قد هددت إنـكلترا بظهوره
جـريـدة الـنــوفـوطـان بـقـولــهـا فـيـمـا

روته لنا شركة هافاس أمس :
«إنه يجب على إنـكلترا قبل أن
ـسـئـلة تـثـير اعـتـراضـاتـهـا اخملتـصـة 
أرمـيـنـيـا أن تـبـدأ بـاجلالء عن مـصر
فــأن خــطـــة إنــكــلــتـــرا فى الــشــرق
األقـــصى تــفـــضى بــالـــروســيــا إلى
ـصـريـة» . ـسـئــلـة ا الــتـداخل فى ا
وفـى هـــذا الـــقـــدر كـــفـــايـــة لـــقـــوم

قارن.
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لـقد كـان لـهذه احلـادثة طـنَّة دوى فى
مالك وحتدَّثت بها صداها فى منزوى ا
الـركـبـان حـيث كان . وقـام لـهـا أحـشاد
من كل نـوع مـنــهم يُـعــظـمـونـهــا ومـنـهم
يُـــحــقــرونــهــا وانــشــعــبت فى أخــبــارهــا
اجلـــرائـــد وأُقـــيـــمت جلـن خـــصـــوصـــيــة
لـــفـــحـــصـــهـــا وحتـــقـــيق أمـــرهـــا . وهى
مالك باحلـقيـقة ليـست من النـوادر فى ا
الـعـثـمـانــيـة  فـقـد رأيـنـا قــبـلـهـا فى هـذا
ــــمـــالك الـــقـــرن حــــوادث أخـــرى فى ا
ذكورة منـها أخفُّ ومنها أعظم  فلم ا
يـنس الــنـاس حــادثـة سـوريــا وال غـابت
عن ذاكـرتهـم فظـائع البـلغـار  وال برح
من بالـهم الثـورة الـعرابـية  ومـا حصل
فـيـهــا من احملـزنــات . لـكن كل ذلك لم
مالك يكن من الغريب فى مثل هذه ا
فـإنـها بـالد تألَّـفت من عـنـاصـر مخـتـلـفة
وأ مـتـعــددة يـتـنــازعـهـا الـديـن والـدنـيـا
وفـيـها من الـشـعوب الـهـمجـيـة حلد اآلن
عدد عديد  ويـتحدث فيهـا بنحو ست
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عشرة لـغة تُـمثل سـتة عـشر شـعباً  كل
مـنـهم يدَّعى الـشـرف الـقد  ويـحـسد
غـيرهُ حـسداً يـتـمنى به له الـهالك  ففى
مــجـمــوع مــثل هـذا من أذواق مــتـنــوعـة
وعــصـبــيـات مـخــتـلــفـة ال يُـمــكن حـفظ
السالم التـام إال بالرغم وبقوَّة السيف.
وال يحق لنـا أن ننـسب ذلك إلى الدولة
العـثمانـية ومـا لومنـا هذه الـدولة اجللـيلة
ة فإنهـا باحلقيقة من أرأف من كونـها ظا
ـا نـلـومـهـا فـقط لـشدة دول العـالم  وإ
حلـمها وتـسامـحهـا ومعـاملـتهـا شعـوبها
بــاحلـــســنى إلـى درجــة غــيـــر جــائــرة مع
مـثـلـهم  فـالذى تُالم فـيه بـاحلـقـيـقـة هو
رخاوة األحـكام التى يـحدث عنـها مثل
هـذه احلـوادث األلـيق بـاأل الـفـوضـوية
واالزدراء بــالـعــدل الــصــارم والــتـأديب
ــــبـــــرح  لــــكــــبـح ذلك فـى أوقــــاته . ا
ـمـالك الـعـثمـانـيـة يـتنـازعـهـا من سوء فا
احلظ عـنـصـران قـويــان  عـنـصـر الـقـوة
ـعــنـوى فـى احلـاكم وعــنـصـر ــطـلــقـة ا ا

الــــفــــوضـى الــــفــــعــــلـى فى احملــــكــــوم 
وكالهـما عـثرة وعـقبـة فى سبـيل العدل

والعمران .
ـــا يــســـوء كـل عـــثــمـــانـى أن هــذه و
احلوادث احملزنـة تستجـلب عليـنا وصمة
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الــتـداخل األجــنــبى  فـتُــعــظم الـبــلـوى
وتـشـمأز * الـنـفـوس وعوض اإلصالح

وتـأديب اجملرم تـمـتلئ األواصـر غيـظاً 
ويـكــون ذلك عـلـة حلــوادث أخـرى شـر
من األولـى  فـــنـــحـن بـــ شــــرين شـــر
ـداخــلـة  وال يـحـسم الـفــوضى وشـر ا
فـخَّمة هـذين األمرين إال انـتبـاه دولتنـا ا
حفظاً لشـرفها وراحة رعايـاها  فتُجرد
ســيف الــنــقــمــة عـلـى من يــرتـكـب هـذه
الفظائع تـربيةً له بدون واسطة  وتتخذ

* الصحيح : تشمئز .
. باد ** الصحيح : ا

*** الصحيح : مساو .

تمدنة بإبدال مالك ا الكها على القواعد العادلة اجلارية فى ا الوسائل الالزمة إلصالح 
طلقة التى لم تعد صاحلة فى العهد احلـاضر بالسلطة الدستورية وإجراء الشرائع السلطـة ا
ـا يُوافق العصر ـبعوثان بحـيث تتعدل القـوان السابقة  العادلة  وهذا يـتم لها بإعادة ا
وتـتعمَّم الـعلوم فى أرجـائها ويُـعاقب اجملـرم بحسب مـا يستـحق بال رحمة دون انـتظام من
يجبرهـا على ذلك  ويُـكافأ اجملتـهدون فى صالح الـوطن من كل جنس ومـلة  فإذا أنعم
بادى ** بصرامـة راهنة وحذا ـ أيـده اللَّه ـ حذو الـسلطان اجلناب السـلطانى بإجـراء هذه ا
ـضى عـليـنـا سنـوات قـليـلـة حتى تـصـير مـحـمود جـده اجملـيـد فى كبح الـفـئة الـبـاغيـة  فال 

مالك العثمانية قدوة لـلعا  ويُشرق فيها نور التمدُّن  وتضمحل غياهب الظالم  ا
وتـبـذل رعـايـاهـا من أجـلهـا الـنـفس والـنـفـيس  وال نـعـود نـسـمع بـاحـتالل إنـكـلـيزى وال
بـلوائـح دوليـة وال بـتـوسـيط تـلك الـدولـة أو هـذه لـتـكف عـنـا نـتـائج مـساوى *** أشـرارنا
ونـتـخـلَّص من كل هـذا الـذل  وال يعـود يـلـزمـنا رفع عـرائض إلى دولـة من الـدول مـهـما

نافعها  فال تقدر أوال تُريد أن تُساعدنا . يل إلينا فهى مرتبطة  كان لها من ا
من ال يُعول فى الدنيا على رجل فإنَّما رجل الدنيا وواحدها
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ومن الــعــار أن تــكــون الــدولــة الــتى
ـغـرب  كـانت تـرجتـف مـنـهـا شـعـوب ا
تُـــــصــــبـح اآلن تــــرجتـف أمــــام الـــــدولــــة
الــواحــدة مـــنــهنَّ  كل ذلك من إفــراط
ــا كــان احلــلـم والــتــفـــريط بــالــقـــوة . و

الــتــاريخ مــدرسـة تُــمــثل لــنــا الــسـابق 
فـسوف نـدرج قـطـعـة تاريـخـيـة من عـهد
سـاكن اجلـنـان الــسـلـطـان مـحـمـود خـان
إلى الـــصـــلـح الـــذى جـــرى بـــ مـــصــر
والـسلـطنـة العـثمـانيـة فى عهـد السـلطان
عـبد اجمليـد خان ومـحمد عـلى باشـا بعد
اسـترداد سوريـا منه  فـيها يـظهر لـلقراء
كـيف كــانت نـتـيــجـة االعـتـمــاد ـ وقـتـئـذٍ
عـلى مـسـاعـدة الـدول  فـإن فـرنـسا مع
ـتـكـررة فى مـسـاعـدة مـحـمد وعـودهـا ا
عــلـى لم يـــكن نـــافـــعــة لـه بــشـئٍ  ومــا
الــــتـــاريخ إال صـــفــــحـــات تـــقـــلب دوراً
. فــــــإن مـــــــا هـــــــو كـــــــائـن كــــــان ودوالً

وسيكون. واللَّه أعلم .
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ـاضى أن نتوسَّع لهم كنا وعدنا الـقراء فى عددنا ا
ـسـألـة األرمـنـيـة الـتى ال شـاغلَ الـيـوم قـلـيـالً فى ذكـر ا
سـواها لـبـطـون الـصـحف  وال تـلـهج بـغـيـرهـا ألـسـنة

األقالم وعلى ذلك نقول :
علم أرباب الدراية أن األرمن قوم أمضوا األعوام
الطوال حتت سلطة الدولـة العلية العثمانية  مزجتهم
ـاء بالـشراب فتـرى إلى اليـوم أنهم أميل بـبعض مزج ا
الـنـاس إلى األتراك  وأحـبـهم السـتـعـمـال عـوائدهم
تشبه به تشبه وا وأخالقهم لـدرجة ال تكاد تُميز بـ ا

فى شئ من األشياء .
واألرمـن قــــوم عُــــرفــــوا بــــوداعــــة األخالق ولــــ

العاطفة وخفـة األحالم معاً بحيث ال يُمكن أن يتعدَّد
من األجـنـاس اثنـان أو ثالثـة مثـلهم  وهـذه الـبسـاطة
كانت من بـواعث ميل األتـراك إلـيهم  فال يـستـخدم
الــتــركى إال أرمــنــيــاً  وال يــأتــمن غــيــره عــلى روحه

وماله.
فـلـو ذهـبتَ إلى األسـتـانـة الـعـلـيـة أو مـا سـواهـا من
ـصالح والـدوائـر العـالـية ـمالـك التـركـية  وطـفتَ ا ا
لرأيتَ األرمن من ب موظـفيها ال يقلون عنهم إذا لم

يُساووهم فى التعداد .
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طـالبـة باإلصالحـات األرمنيـة  ولكن * لم تنـدلع احلرب الـروسيـة العـثمـانيـة ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ بسـبب ا
بسبب شكاوى مسيحيى البلقان واستمرار الفظائع البلغارية .

وإذ كانت هذه األمة على ما قدَّمنا كانت وال شك
أســرع من غــيـرهــا إلى حتـول الــفـكــر والـضــمـيــر بـأقل
تــغــريـر وخــصــوصــاً مع وجــود دسـائـس أوروبـا فى
الـشــرق الـتى التـزال تــتـأصَّل الـيـــوم بـعــد الــيـوم كـمـا

تكشفه لنا حكمة احلوادث .
فـــفى خالل ســـنـــة ١٨٧٧  قــامـت دولــة روســـيــا
جـارتـنـا الـعـظـيـمـة تُـطالـب الـباب الـعـالى بـإصـالحات
أرمنـيـة  وسـاعدتـهـا بعـض الدول عـلى هـذا اإلحلاح
ــســألــة إبــطــال الـــفــريــقــ إلى حــومــة حــتـى جــرَّت ا
الـقتال* أُهرقت الـدماء وعمَّت اخلـسائر اجلـهت مع
ـزايـدة ال يُـقـدَّر ثـمـنـهـا بـهذه أرمـيـنـيـة إذا طُـرحت فى ا

اإلتالفات.
وفى سـنـة ١٨٩٤  بيـنمـا كـان واعظـهم قـائمـاً ب

جــمــوعــهم فى الــكــنــيــســة األرمــنــيــة أطــلــقــوا عــلــيه
الـرصاص  فـقُبض عـلى اجلنـاة وذاقوا وبيـل عذابهم

وعلموا عُقبى الطيش والغرور .
عاكسة بعض وفى هذه األيام  قام جماعة منهم 
ـــزاج وعـــدم األكــــراد  وهم قـــوم عُـــرفــــوا بـــحـــدة ا
وت ـباالت باجلـرائر  فتـجاول كالهمـا حينـاً ختم  ا
وجـراح بـعض األرمـن والـقـلـيل من األكــراد حـسـبـمـا

أنبأتنا األخبار .
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فنهض بعض أوباشهم * يستصرخ إخوانه بالدول
ويشـكو سوء حال بنى جلـدته  فصادفت من بعضها
إصـغـاء لشـكـواهـا واهـتـمامـاً بـأمـرهـا إلى درجـة طلب
تــشــكــيـل الــلــجــان األجـــنــبــيــة ومــبـــادلــة اخلــطــابــات
داوالت  وتـأسيس اجلمـعيات فى لـندن وباريس وا

إلنقاذها من شباة حكم الدولة العثمانية .
وكـما مـا كـان من التـحقـيـقات الـتى ال ضرورة وال
ـطــالب عــدة أودعــتــهـا لــزوم لــهــا  وخــتـمت ذلـك 

بـطون لـوائحـها وأحلت عـلى البـاب العـالى بقـبولـها 
صلحة دولته طالب  ا رأى عدم موافـقة هذه ا وهذا 
رفضها الرفـض البات  وانقلـبت الوزارة فى غضون

ذلك ولم يؤل األمر إال إلى ما رأينا .
طالب  أما إجبـار الدولة العلـية على قبـول هذه ا
فيبعد جداً عن التصديق  ويحتاج إلى بعض التأكيد
ـا سيظهر جلياً فى أقرب من سأ ** ما فيها  وإن فى ا

أسـبـوع أو اثـنـ  وهـناك يُـمـكـن احلـكم بـالـنـتـيـجة 
وللَّه عواقب األمور .

يوسف فتحى         

* أوباشهم = ثوارهم.
سألة . ** الصحيح : ا
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كــتب أحـد كــبــار الـســيـاســيــ فى احـدى اجلــرائـد
األوربــيــة الــشـهــيــرة مــقـالــة ضــافــيــة الـذيـل حتت هـذا

ا يأتى : العنوان اختتمها 
ـكنـهم أن يـطـيـلوا زمن من احملـقق أن اإلنـكلـيـز ال 
شاكل والعراقـيل العظيمة صر إال بخـلق ا احتاللهم 
فى طريق الـدولة الـعلـية وكـذلك ال تسـتطـيع أن حتول
اجتاه أفـكار فرنـسا عن مصـر إال بإيجـاد مسائل أخرى
تــشـغل بــهـا الـرأى الــعـام األوروبى . ولــكن هل جتـد
إجنـلـتـرا من فـرنــسـا مـا يُـسـاعـدهــا عـلى هـذا الـعـمل .
ساعدة لكانت هى الشك أن فرنـسا لو مدت لها يـد ا
اخلـاسرة لـلصفـقة فـضالً عما تـفقـده من ثقة صـديقـتها
الـدولـة الـعـلـيـة . نـعـم أن فـرنـسـا قـبـلت أن تـدخل فى

ـسـئـلـة األرمـنـية  الـتـحـقـيق الـذى صـار إجـراؤه فـى ا
ولـــكن هـل يـــدل ذلك عـــلى احتـــاد تـــلك الـــدولـــة مع
ـعـاكـسـة الدولـة الـعـلـيـة . كال . فـإن قـصد اإلنكـلـيـز 
ــيــدان هــو أن ال تـدع فــرنــســا من الــدخــول فى هــذا ا
ـسئـلـة من وراء سـتار وهى إنـكـلتـرا تـشتـغل فى هـذه ا
ـراقـبـتـهـا أعـمـال اإلنـكـلـيـز فى تـلك األصـقـاع وعدم
تركهم يفعلون ما يشاؤن خدمة عظيمة للدولة العلية.
سئلة وأنى أرى أن اإلنكليز يحاولون أن يعظموا ا
األرمنية بعدما خلقوها ذريعة إلى الضغط على الباب
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العالى إذ أنه مع عـدم وصول جلنـة التحقـيق إلى نقطة
يتـضح منها بعض الشئ التـزال جرائد اإلنكليز تُالزم
العويل والصياح وتُنادى بالويل والثبور على األتراك
وتــدعى أنــهـــا مــدفــوعــة إلى ذلـك بــحب اإلنــســانــيــة
والشـفـقـة على الـضـعـفاء . وأهم اجلـرائـد اإلنـكلـيـزية
عنـدمـا تروى اإلشـاعات الـغـير ثـابتـة ال تـستـنكف من
روايتـها على سبيل احلقائق كـأنها الريب فيها . وبعد
أن حتـركت األمة اإلنـكـليـزية بـهـذه األقوال قـام رجال
الـسـيـاسـة فى الـبالد الـبـريـطـانـيـة بـحـمـلـة مُـنـكـرة عـلى
الــدولـة الــعـلــيــة وأعـجب من ذلـك أنـهم يــتـظــاهـرون
باألسف على مـا حاق ببـنى البشـر مع علمـهم بكيـفية
سـتر غالدستـون الشـيخ الهَّرم تولد احلـركة حـتى أن ا
قـام وقـعـد بـعـدما قـعـد به الـدهـر وفـاه بـالـفـاظ اندهش
الـعـام الـسـيـاسى من شـدة عـبـاراتـهـا وجـفـائـها ولـست
أعـلم مـا سبب الـعداوة الـتى يـكنـهـا صدر هـذا الرجل
السياسى للـدولة العلية من سنة ١٨٧٣ . وكذلك فاه
ـا ال نرى حاجة ا فى عـلم اجلمهور  وزير اخلارجـية 
لـتـكـراره وبـعث من الـتـهديـدات إلى الـبـاب الـعـالى ما

مالك الشرقية . تعود اإلنكليز عمله مع ا
وكأن إنكـلترا تـقول للدولـة العلـية إذا ثبـتت فظائع
أرميـنيا فـستُـناقـشك أوربا احلسـاب فاألحـسن أن نتفق
سئلة قبل نهاية التحقيق ثم مع بعضنا سراً على هذه ا
خرج سـفير اإلنكليـز عن دائرة القول إلى دائرة الفعل
ودفع كالً من سفير فرنسا وسفير الروسيا إلى الطلب
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ـسـئـلة إلـى نقـطـة قـريـبة من الـبـاب العـالى أن يـوصل ا
بحيث يسهل حتويلـها إلى مسئلة بلقانية  وإذا فقدت
الدولـة الـعلـيـة الرومـيـللـى الشـرقـية فـالـفضل فى ذلك
ـة لــتــركـيــا وهى الــدولـة لــلـصــديــقـة احلــمــيـمــة الــقــد
اإلنـكلـيزيـة . وإذا وصلت كـريـد إلى حالـة صعـبة من
وقف حلكومـتها فالفـضل فى ذلك أيضاً لتلك حرج ا
الدولـة الصديقة احلميـمة . ولقد أرادت أن تلقى هذه
الــبـذور فى أرض أرمــيـنــيـة لـتــحـصــد مـا حــصـدته فى
الــــبالد األخــــرى . ومن رأيـى أنه ال تــــمــــضى ثـالثـــة
شـهـور حـتى يحـدث اإلنـكـليـز فى الـبالد تُـريد ضـمـها
لـكة أرمـنـية فـظائـع لتُـساعـدها إلى بـعضـها وجـعلـهـا 
على الوصـول إلى قصدها وكـيف تفعل* اإلنكـليز يا
تــرى السـتـقـالل األرمن أتُـجــبـر األكـراد وهـم األكـثـر
عدداً مـن غيرهم عـلى أن يكـونوا حتت سـلطة األرمن
القـليقى العدد . بأى عـدل أم بأى حق يسوغ اخضاع
الــكـثــيـرة إلى الــقـلـة أو يُــسـتــطـاع وقــتـئـذ أن يــقـتل من
األكــراد مـا يــزيـد عن نـســبـة الــنـصف فى الــعـدد حـتى
يتساوى الفـريقان . وهل إذا تساويـا يكون من العدل
تـمـيـيـز أحـدهـمـا عن اآلخـر . كال . ثم . كال . وإذا
كـان األمــر كـذلك فـمــاذا يـقـصـد اإلنــكـلـيــز بـتـحـريك

األرمن .
ــعــرفــة مــا يــقــصــده إنه ال يــلــزمــنــا بـــحث طــويل 
ـسئـلة فـهم ال يقـصدون إال إيـجاد اإلنـكلـيز مـن هذه ا
الــدولـــة الـــعـــلـــيـــة فى مـــركـــز قــلـق بل ال يـــقـــصــدون

* الصحيح : يفعل.
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األحدوث القلق على أبـواب الروسيا ليـوجد الشقاق
ــقـوتـاً من بــ الـدولـتــ ولـيـكــون جاللـة الـســلـطـان 
رعيته باكراهه على إخماد الف التى يسببونها بسفك
ـسلـم . ولـكن جاللـة السـلطـان عبـد احلمـيد دماء ا
رجـل حـازم ال يـجـهـل دخـائل الـسـيــاسـة اإلنـكــلـيـزيـة

احلاضرة معه .
وإذا كـانـت األحـوال كــمـا تــقـول أفال يــجب عـلى
ـداخـلــة فى هـذا الـشـأن ألن أفــكـار الـروسـيـا فــرنـسـا ا
معـلومـة لدى اجلمـيع كمـا أنه صار من احلـقائق اجلـلية
أن مـا حــدثـته إنـكــلـتـرا فى جــهـات سـاســون بـواسـطـة
اإلرسـالـيــات الـبـروتـســتـانـيـة ال يـقــصـد مـنه إال إجـراء
أعــمــال فى مــصــر أكــثــر أهــمــيــة من إنــشــاء احملــكــمـة
اخملصـوصة كما هى عـادة اإلنكلـيز من تهيـئة األسباب
قــبل إجــراء األعــمــال . وإذا غـامــر أحــدكم شك فى
ذلك فلـيوجه نظره إلى جـهات البلـقان ليرى اإلنـكليز
دائـــبـــ بـــكـل الـــوســـائل لـــلـــوصــــول إلى غـــرضـــهم
ـقصـود. فـهم يـطـلبـون بـواسـطـة االجتـمـاعـات التى ا
يعقدونها هناك تكوين واليات أخرى فى بالد الدولة
العـليـة على شاكـله الروملـلى الشـرقية فـكأن اإلنكـليز
يقولون للدولـة العلية إذا لم تكفك مسئلة األرمن فها
هـى مــســئـلــة أخــرى عــلـى أبـواب عــاصــمــتك . وإذا
تفـوهت مرة أخـرى بكـلمـة (مصر) اجـتهـدت بتـقسيم

كل ما تمتلك وأخرجتك من األستانة .
كن أن حكومة هذا ما تكنه صـدور اإلنكليـز وال 
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فـرنـسـا تُــوافق عـلـيه . والـوزيـر الـذى بـيـده اآلن زمـام
خارجـية هذه الـدولة رجل دقيق النـظر سديـد الفكرال
تغره ظواهر أقـوال اإلنكليز . بل أنه مع وجود مسئلة
أرمنيـة لم تُله فرنـسا عن مسـئلة مـصر ; إذ ال يُرضـيها
وجود اإلجنـلـيـز فـيـهـا . والذى جـر الـفـرنـسـاوي إلى
مُـعـاداة اإلنـكـلـيز هـو مـا اتـصف به رجـال هـذه الـدولة
من محاربـة النفـوذ الفـرنساوى فى بالد الـدولة العـلية
ـسـتـحيـل اتفـاق الـدولـتـ على وحـيـنـئـذ فيـكـون من ا
مبـدأ مُعـاداة تركـيا واضـطهـادها بل ال يـتصور اآلن أن
ـاضـية فـرنـسـا تـلك الـدولـة الـتى عـلـمـتـهـا الـتـجـارب ا
نـتـيجـة صـداقـة إنكـلـترا أن تـتـحـد معـهـا فى عـمل ضد
الـدولة الـعـلـية . وإذا كـانت تـوجـد اآلن دولة مـنـفردة
عـن الـدول فـهى إنــكـلــتـرا ولـكن خــلـفــاء غالدسـتـون
الذين من دأبـهم التـهويل عـلى رجال األسـتانـة العـلية
يـوهـمـون بـأن فى إمـكـانـهم إيـجـاد احتاد مـؤلـف منـهم
ومن الـروســيـا وفـرنــسـا  ولــكن قـصـدهـم ظـاهـر من
ذلك وال يــخـــفى اآلن عــلـى أحــد أال وهـــو إســكــات
صـرية وقـد قدر اللَّه وأراد ـسئـلة ا الباب الـعالى عن ا
أن حزب فـرنسـا فى مـسئـلة الـصـ يكـون هو الـغالب
ففـشلت سـيـاسة اإلنـكـليـز أمامـه . فال يبـعد وكل آت
انيا وتـنضم إليهم قريب أن تتـفق فرنسا مع روسـيا وأ
أسـبـانـيـا وهـوالنـده والـبـرتـغـال فـأن تـقـرب فـرنـسـا من
الـروســيـا أفـادهـا كـثـيـراً وسـيـفـيـدهـا إن شـاء الـلَّه حـتى
ضحك الـذى تقـوم بدوره شـيعة ينـتهى هـذا الفصـل ا

صرية . االحتالل على مرسح الديار ا
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وسـيأتى ذلك الـيوم الذى يـقول فـيه وزير خـارجية
فرنسا إلى إنكلترا :

هـذه تـركـيـا وأوروبا أصـبـحت هـادئـة مطـمـئـنة وإن
الــيــونــان والــتــرك عــائــشــون فى الــصــفــاء واحملــبــة فى
سالنـيـك فـلـنـجـتـهــد فى إعـدام ذرائع الـشـقـاق  وإذا
كـان حـصل فى أرمـيـنــيـة شئ فـجاللـة الـسـلـطـان يـرفـأ
بـحـكمـته فـلنـتـكـلم اآلن عن مصـر الـتى أصـبحت
غــيــر مــحـبــوبــة فــيـهــا أكــثــر من األكــراد عــنـد األرمن
ويـلـزمك حـيـنـئـذ اإلسـراع بـتـحـديـد الـوقت الـذى فـيه

تخرج له ملخصاً .
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تظاهرة كنا أول من قال ـ إن الدول الثالث ا
بـنُـصــرة األرمن لـيـست عـلـى تـمـام االتـفـاق فى
الوجهة  وال يُـمكن أن يسرى حـكم اشتراكها
ـرفـوعة من الـسـفراء ذكـرة ا فى التـوقـيع عـلى ا
لـلـبـاب العـالى إلى الـنـتائج الـتى يـتـوقَّعـهـا أعداء
ـارقـ ـلَّـة  فـقـامت قــيـامـة أولـئك ا الــدولـة وا

وقـــالــوا إنــهـــا أوهــام فى أوهـــام  وزعــمــوا أن
الـدول الثالث مـتحـدة قلـباً وقـالبـاً على الـوقيـعة
بالدولة إن لم تُـظهر تمام االستسالم والرضوخ
ـــــطــــالـب اإلصالحـــــيـــــة  وأن هــــذه لـــــهـــــذه ا
األسـاطيل اإلنـكـليـزية الـتى تـرفع أعالمهـا على
الثغور الـعثمـانية لـيست إال نذيـر السوء وطـليعة
الشـر  ألنـها ال تـنـتظـر اآلن إال صـدور األوامر
لهـا لتُـرسل صـواعقـها اجلـهنـمـية إلى كل وجـهة
أقبـلت علـيها من ثـغور تـركيـا حتى تـنقض على
الدردنـيل وتخـترقه إلى دار السـعادة  فتُـدمرها
تدمـيراً أو نقـلوا عن األميـرال سيمـور أثناء ذلك
بـأنه قال : إنه يـستـطـيع اجتـياز بـوغاز الـدردنيل
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من غـير أن يخسر بـارجة واحدة . وأمثال ذلك
ـتنـاهـية فى من نـفثـات احلـقد وآيـات الـضغـائن ا
ـلَّـة  حـتى كادوا أن مـقاصـد الـسـوء لـلدولـة وا
يُشـوشوا األفـكار ويقـلقـوا اخلواطـر  ولكن لم
تـلبث األيـام أن كذَّبت فـالهم وخـيَّبت آمـالهم
فـإن الـدولة الـعـليـة قـد استـعـملت تـمـام احلكـمة

وغاية احلزم فى جوابها على مطالب السفراء 
فأظهرت اسـتعدادهـا لتعـميم مبـدأ التغـيير الذى
يُسـمُّونه إصالحـا ً داللـة على أنـها ذات أمـيال
طـاهرة شريـفة ال تقـصر فـضلهـا على فريق دون
فــريق من رعــيــتــهــا  وأبت قــبــول كل تــداخل
أجـنـبى وأى مـراقبـة لـدولـة من الـدول  وقالت
لــلــدول الــثالث إن جلاللــة الــســلــطــان حــقــوقـاً
كن أن يـقبل الباب العالى مقـدَّسة فى مُلكه ال ُ
انـتهاك حُـرمتهـا أو هضـمها بـوجه من الوجوه .
ـنزلة وقالت شـركة روتر إن هـذا اجلواب يُعـتبر 
الــرفض  ثم مـضت األيـام الـســديـدة وتـنـقـلت
سفن األسطول اإلنكـليزى من ثغـر لثغر  وهو
ـياه يـاه والـثـغـور الـعثـمـانـيـة إلى ا اآلن مـفـارق ا
والثـغور اليونانـية  ولم يرَ قراء تلك اإلنذارات
أن الـدول الـثالث فاجـأت الـدولـة على جـوابـها
بالـقـنابل والـصوارم * كـما كـانـوا يُذيـعون . بل

* الصحيح : الصواريخ .
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إن شركـة روتـر اإلنـكـلـيـزية جـاءتـنـا أمس بـخـبر
يدل بفحواه على ما هنالك من تمام االختالف

والتـنـاقض بـ الـدول الـثالث فى مـقـاصـدها 
وهــــو « إن الــــســــفــــراء الــــثالث * حــــاولــــوا أن
ـواضع التى يسـتـفهـمـوا من الـباب الـعـالى عن ا
ـطلوب نـاقشة فـيهـا من مشروع الـتغـيير ا يُريـد ا
فــــلم يــــفــــلــــحـــوا  . وإن اجلــــرائــــد الــــروســــيـــة
والفـرنـساويـة تُعـارض مبـدأ استـعـمال الـتضـييق
عــلى الــوزارة الــعـثــمــانــيـة  وتــتــهم بــريـطــانــيـا
العظمى بأنها ال تعمل إال لغايات شخصية » .
هــذا مــا أورده لـنــا روتـر بــاحلـرف الــواحـد 
ـا يــزعـمه اخلــوارج أعـداء وفـيـه أوضح تـفــنـيــد 
ـلَّــة بـأن الـدول الــثالث مـتــضـافـرات الـدولــة وا
عـلى إيــصـال الـسـوء واألذى لــلـدولـة الــعـلـيـة ــ

حرسها اللَّه ــ .
ثم نحن ال نُـنكـر أن إنكـلتـرا تقـصد اآلن كل
شر بـالدولة  ولو تـمكنت من عمل أى شئ ما
تـأخــرت طُـرفـة عــ  كـمـا يــدل عـلى ذلك مـا
أظـهـرتـه أخـيـراً من األحـقـاد والـضـغـائن الـتى ال
نـهايـة لهـا  ولـكن اختالف الـوجهـة بيـنهـا وب

الـدولـتـ األخـريـ هـو اآلخـذ عـلى أيـديـهـا أن
تفعل ما تشاء .

* الصحيح : الثالثة .
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ـؤيـد يـقـولـون . ولـعل الــكـثـيـرين من قــراء ا
كـــيـف تـــخـــتـــلف الـــدول الـــثالث وهى اآلمـــرة
رفوعة للباب العالى ذكرة ا لسفرائها أن ُعلى ا
طـالب التغـيير اجلديـدة  فاتفـاقهم على طلب
ـــطــالـب يــدل عـــلـى أنــهـم مــتـــفـــقــون ال هـــذه ا

مختلفون ? .
فـاجلـواب . إن اخـتالف الـصــوالح بـالـنـسـبـة
قاصد الـسياسيـة نحوها سـئلة األرمن وتبـاين ا
ـشــاركـة فى الـتــوقـيع عـلى هـو الــذى أجلـأ إلى ا
ـذكـرة من جـهـة  وهـو الـذى يـجـعل االتـفاق ا
بـ الدول الثالث أشبه بـالشئ الصورى  ألنه

ال يتعدَّى حدوداً محدودة من جهة أخرى .
وبـيـان ذلك أنه لم يـكن يـتـسـنـى لـلـروسـيا أو
فرنسـا رفض طلب التـداخل الذى سألتـهما إياه
سئلة األرمنية إلى إنكلترا بعد ما أثارت دخان ا
اجلو حـتى توهَّـمت الشعـوب األوربية قـاطبة أن
ـســلـمــ ضـد هــنـاك فــظــائع جـمَّــة جـرت مـن ا
ـسـيــحـيـ  وال يـخـفـى أن عـوامل الـتـعـصب ا
الدينى فى أوروبا أشد منها حياة وتأثيراً وعمالً
فى الــشـرق . فــلــو رفـضـت حـكــومــة الـروســيـا
الـــتــداخل فـى مــســئـــلــة األرمـن إجــابــة لـــطــلب
اإلنـــكـــلـــيــز بـــعـــد تـــلك الـــغــوغـــاء الـــتى وصل
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ـســألـة األرمـنـيـة فى قـالب ديـنـى عـام وعـائم عـلى عـكس الـواقع ـؤيـد» فى وضع ا * أفــرطت جـريـدة «ا
تمـاماً كمـا أن اجلريدة ال تـعى مطلـقاً اخلـصوصيـة الدينـية لكل من أرمـينـية وروسيـا وفرنسـا وبريطـانيا.
ـسيـحـية ديـنـاً رسمـيـاً فى العـالم . وتـنتـمى كـنيـسـتهـا الـوطنـية إلى فـالثـابت أن أرمـينـية أول دولـة تـعتـنق ا
سيح عـليه السالم . أما روسيا  فقد اعتنقت كنيسة الكنيسة الشرقيـة التى تُؤمن بطبيعة واحدة للسيد ا
ـسـيح . وعـلى مدار الـتـاريخ  سـعت الكـنـيـسة ـسـيحـيـة األرثـوذكسـيـة الـتى تُـؤمن بطـبـيـعتـ لـلـسيـد ا ا
الروسية إلخضاع مثيلتها األرمنية حتت سيطرتها . وأما فرنسا فهى كاثوليكية  وبريطانيا بروتستانتية

وبينهما عداء شديد .

ضـجيـجـها إلى عـنـان السـمـاء  ومأل عجـاجـها
اآلفــاق لـهـاجت عـلـيـهــا خـواطـر الـشـعب الـذى
يـتــهـمــهـا وقــتـئــذ بـالــتـقـصــيـر وإهــمـال مــصـالح
إخــوانـهم فـى الـدين ; إذ األرمن من الــطـوائف
األرثـــذوكـــســـيــة إال الـــذيـن مـــرقــوا مـــنـــهـــا إلى
البـروتـستـانـتـية حـديـثاً . واحلـكـومة الـروسـية ال
ـوقف احلرج أمـام شـعبـها ترضى لـنـفسـها هـذا ا
وإن تــكـن هى حـــكــومـــة مُـــطــلـــقـــة دســتـــورهــا
مشيئـتها. وكذلك حكـومة فرنسا ال يُـمكنها أن
تنكص عن إجابة آنـداء اإلنكليز لـلتداخل معها
سئلة بعـد تلك الغوغاء للعلة نفسها فى هذه ا
سـيـحـية وعـلى اخلـصـوص ألن فـرنسـا حـامـيـة ا
فى الشرق  وألن شعبها قادر على الوقيعة بها

متى رآها غير محترمة لشعائره وعواطفه .
وعـليه  فـقـد كان من الالزم عـلى الدولـت

سئلة  وأن تتـفقا مع اإلنكليز أن تتـداخال فى ا
عــلى مـطـالب إلى حــد مـحـدود . وهـو مـا كـان
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إلى اآلن  فـإن احلــكــومـتــ بـاشــتــراكـهــمـا مع
احلـكومـة اإلنـكـلـيزيـة فى مـطـالـبة الـبـاب الـعالى
بإحداث تغيير ما فى البالد التى يسكنها األرمن
قد احترمـتا شعائـر وعواطف شعبيـهما من جهة
وغلتَّـا أيدى إنـكلـترا عن أن تـصل عمالً مـنفرداً

من جهة أخرى .
عـــلـى أنه قـــد ظــهـــر لـــنـــا من أقـــوال جـــرائــد
الــدولـتـ الــروسـيـة والــفـرنـســاويـة الــتى نـقـلت
مـضـمـونـهـا شــركـة روتـر أمس أن االشـتـراك لم
يُـوصل إلى تلك الـنتيـجة الـسابـقة فقط  بل إنه
صار يُمـكن اتخـاذه فريـسة إلى مـساعـدة الدولة
الـعـلـيـة جتاه عـنـفـوان اإلنكـلـيـز  وال يـعوزه من
وســـائـل الـــوصـــول إلـى ذلك ســـوى أن يــــعـــلم
الـشعبـان الروسى والـفرنـساوى  أن إنكـلترا ال
ــسـئــلـة األرمن إال لــغـايــات سـيــاسـيـة تـشــتـغل 
خصوصية لهـا  ال حلماية الضعفاء وال لصيانة
احلـقـوق اإلنـسـانـية  وهـا هى جـرائـد الـفـريـق

قامت تُنادى بـهذه احلقيـقة . ومتى رسخت فى
أفـكـار الـشــعـوب  اسـتـطـاعـت احلـكـومـتـان أن
تخـذل إنكلترا فى سياستـها العدائية ضد الدولة

العلية بال مباالة وال أقل اكتراث .
وقــــد كـــان فـى إمــــكـــان إنــــكــــلـــتــــرا أن حتجَّ
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الدولـت لـو أن جلـنة الـتـحقـيق الـدوليـة رفعت
ـفـتـريـات الـتى أذاعـتـهـا اجلـرائد نـتـيـجـة تُـطـابق ا
اإلنـكلـيـزيـة وسـمتـهـا فـظـائع األرمن  والتزال
مـتـمـسـكـة بـهـا بــغـيـاً وعـدوانـاً  ولـكن ذلك لم
يكن  فإن اللجنة لم تقف حتى اآلن على أدلة
تُـثبـت أن اجلنـود التـركيـة ارتكـبت تـلك الفـظائع
التى اتهموها بها أو أن احلكومة العثمانية أمرت
بـارتـكـابــهـا  وهى خـجـلـة مـن أن تـرفع نـتـيـجـة
ـؤيــدة لـتـلك خـالـيــة من األسـانــيـد والـبــراهـ ا
الـتـهم وخـجـلـة من أن تـقـول احلـقـيـقـة  فـتـتـهم
بالـضـلـعيـة لـلـدولة وتـكـون شريـكـة اآلثـم فى
عُرف اجلـرائد اإلنـكلـيزيـة  ولذلك فـضَّلت أن
تتـباطـأ فى عمـلهـا حتى تـنتـهى مطـالب السـفراء
إلى فــصل اخلـطـاب مــنـهـا . وعـلـى هـذا الـنـمط
تقوم قائـمة األكاذيب واالختالقات من مصانع
اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزيـة  ثم يـنـتـهى األمـر بـإرخـاء
الـسـتـار عـلى آخـر فـصل من الـروايـة  والـنـاس
ـا يسـمعون . ومـا اللَّه ـا يرون و فى دهشـتهم 

ون . بغافل عما يعمل الظا
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أصدرت الداخلية قراراً من مقتضاه  أن الرعايا
ـصـرى بـدون الـعـثـمــانـيـ الـذين يـدخـلــون الـقـطـر ا

جـوازات يُـكـلَّـفون بـدفع غـرامـة قـدرهـا ٢٠ قـرشاً 
وال يــسـألـون ضــمـانـةً وال رســومـاً أخـرى كــمـا كـان

يجرى فى السابق .

WK¾ *«Ë b «d¼ sA³łù« …b¹dł®
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وقفـنا على العدد األخـير من جريدة اإلجبشن
قالـة ضافية عن أرمـينيا هرالـد  فإذا هو مُصَّـدر 

وخالصة ما جاء فيها :
أوالً : إن الشـركات التلغرافـية التى هوَّلت لنا
ـسألة قـد حتاشت أن تأتـينا بـنبأ أعـظم تهويل فى ا
ا يُسكن الروع ويُجلى احلقيقة عما جرى واحد 
ــســألـــة اآلن عــلى فـى الــبــاب الـــعــالى  مـع أن ا
وشك االنـتـهـاء دون نـتـيـجـة جـسـيـمـة من الـنتـائج
التى عـظَّمـتـها مـقدمـات األخـبار الـواردة إليـنا فى
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صـادر شرقاً وغرباً على ـؤيد» عكس كل الوقائع واحلـقائق التاريخيـة ; إذ أجمعت جميع ا * سارت «ا
. أن األرمن من أقدم الشعوب  ولهم لغة وأبجدية وثقافة وعمارة وهوية راسخة منذ آالف السن

رسائل تلك الشركات .
وثانـياً : إن اجلـرائد اإلنـكليـزية قـد زعمت أن
أول منشـأ اخلالف ب األكراد واألتراك واألرمن
ـا يُــرد إلى أول زمــان جُـمــعـوا فــيه حتت ســمـاء إ
واحـدة  ولــكن الـروايــة الـصــحـيـحــة هى روايـة
ـرسَـلـ األمـيـركـيـ الـلـذين سـكـنـا فى أرمـيـنـيـا ا
ليـدرسا أحـوالها عـام ١٨٣٤  ثم نشرا كـتاباً فى
ــســاعــدة إلرســال لـــنــدرة يُــريــدان به الــتــمــاس ا
اإلرسـاليـات إلى تـلك الـبالد  ولـذلك لم يكـتـبا
عـنهمـا إال ما يُحـسن اإلقبـال عليـها  ومع هذا
ذكـر أن التـركـى أعلـى ذكـاءً ومدنـيـة من األرمـنى

وأنه أكثر احتماالً أو تسامحاً دينياً من األرمنى 
سـئـلـة األرمـنـيـة بـكـلـمات وقـد أشارا إلى أصـل ا
حقيقية  فقاال إن األرمن كانوا متمتع بأحسن

مـا تـتـمـتَّع بـه الـشـعـوب حتت الـرايــة الـعـثـمـانـيـة 
ـــا وصـــلت روســـيـــا إلى أرضـــروم هــاج ولـــكن 
األرمن وأطـمـعــوهم  فـوقع الـتــنـافـر بـ هـؤالء
واألتراك ومن ذلك العهد أصابهم االضطهاد .
ــســـيــحــيــ ــا ورد فى ذلك الـــكــتــاب أن ا و

ــمــالك الـــعــثــمـــانــيــة يُــمـــكــنــهـم الــدخــول إلـى ا
واالكـتـسـاب مـنـهـا من غـيـر أن يُـخـيـفـهم شئ من
ــسـلـمـون الـقــانـون الـعـثــمـانى  وحــيث يُـوجـد ا
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يُمكن للمسيحي أن يرفعوا راية الصليب  وال
يــلـتــفت أولــئك إلى مـا يــفــعـلــون  بل ال حتـدث

معارضة إال من النصارى أنفسهم .
وإن اجلـريـدة اإلنـكــلـيـزيـة بل عـدوة اإلنـكـلـيـز
ـتـعـصـبـ الذين سـمَّـاة الـدالى نـيـوز والـرجال ا ا
يـــرأســهم كــانــون وكــول فى إنــكــلــتــرا يــذكــرون

األرمن دائـمـاً كـأنـهم شـعب ذو أهـلـيـة وشـرف 
ولـو أنـصفـوا لـقالـوا إنـهم شعب مُـخـادع خائن ال
يـسـتحـقـون الـعـنـايـة بـهم  ولـكن مع ذلك أعـلم

حذق األرمني .
كــمـا أن احلــالــة احلــاضــرة لـيــست إال نــتــيــجـة
دســائس ســـيــاســيـــة عــلى مـــا أثــبـــته أحــد رجــال

ن ال يُتهمون بالـتعصب للمسلم  الكـهنوت 
وقد نـشرت كـتابـاً لهـذا الرجل كـتبه فى دسـمبر *
ـزيد الـبـيان . من عـام ١٨٩٣  وال حاجـة مـعه 
ولـذلك  أقول إن احلركـة القائـمة بنـاصر أرميـنيا
ــلـكــة تـدَّعى أنــهـا ـا هى عــار عـلى  فـى لـنــدره إ
ــتــعــارف عــنــد الـدول ـقــتــضى الــعــدل ا حتــكـم 

واإلنصاف.
وإن إنــكــلــتــرا الــتـى تُــظل وتُــنــشط أصــحــاب
الدسـائس ضد الدولة العـلية سواء كانت فى أيام
مصـافاتـهـا معـها أو فى أيـام منـاصبـتهـا لهـا  ماذا
سـلم فى كـانت تقول لـو أقامت تـركيـا علـيهـا ا

* ديسمبر.
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الـهـنــد بـدسـائس مــثل الـدسـائـس الـتى تُـقــيم بـهـا
إنكلترا األرمن على الدولة ? .

خامساً : إنـا لنجد ذوى األغـراض يُجسمون
احلـوادث الــتى حـدثت فـى سـاسـون  ومع ذلك
ففى إنـكلـترا أم التـمدُّن جنـد حتت حمـاية الـقانون
ــدنــيـــة . وأعــنى بــهــا ســجــون فــظـــائع تــأبــاهــا ا

اجلنايات التى القبور أرحم وآنس منها .
فلتُصلح إنكلترا إدارتها الداخلية قبل أن تنظر
إلى سـواهـا  وال إنكـار أن أرمـينـيـا محـتـاجة إلى
اإلصالح والــبـاب الـعـالى قـد وعـد به وإن كـانت
ـا تُريـد اإلصالح ألرمـينـيـا ال أن جتعـلـها الـدول إ
ا بدسـائسـهـا وسيـلـة لتـمزيق تـركـيا  فـلـتتـوسل 
يــجب ويُــقـــبل من اإلصالح  ولــكـن فــلــتُــفــهم
األرمن قــطـعــيــاً أنـهــا تــخــذل وال تـنــصــر احلـزب

ضاد لتركيا من قومها اهـ . ا
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ــســئــولــيــة شئ مــخل بــذلـك  فــا
واقـــعـــة عـــلـــيـــهم  ولـــيـس الــذى

يـنقص الـعثـمـانيـة مثل هـذه األوامر  فـقـد يُوجـد األلوف من أمـثـالهـا حتت التـراب  ولكن
الذى يعوزها هو العمل بها. وقليل من العمل خير من كثير من القول .

b¹d³ « —U³š√

ورد فى رســالــة من األســتــانــة
قطم الغرَّاء ما نصه : إن جلريدة ا
آب يـظنون أن أهل احلاشيـة فى ا
ـســألـة األرمـنــيـة ســتـنـتــهى عـلى ا
أحـسن حــال  بـإجـراء اإلصالح

فــيــهــا حــسب مــعــاهــدة بــرلــ 
ويـكــون تـمـام هــذه اإلصالحـات
فى مـدى ثالث سنـوات  ويُشاع
حـصول تـغيُّـر وتبـديل فى الوزراء

قريباً .
وقــــــد أصــــــدرت الــــــصــــــدارة
اجلــــديــــدة أوامـــــرهــــا إلى الــــوالة
ـتــصـرفــ والـقـائــمـقــامـ بـأن وا
يتخذوا الوسائل الكافية والتدابير
الضرورية لـلمحـافظة على األمن
وتعـمـيم الراحـة  وأنه إذا حصل

ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨. * ا
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نشرت جريدة النوڤوستى الروسية اخلطيرة مقالة
أكدت فـيها أن مصـلحة روسيـا فى أرمينيـا ال تتعدَّى
حدود الـقانون والنظام  وهى مبـنية على اعتبارات
وشـكوك فى مـقاصـد السـياسـة اإلنكـليـزية  ورغـبة
منهـا بأن تمنع إنكـلترا من أن تُمـثل دوراً مستقالً فى
يُــؤدى إلى فــصــلــهــا عن أمالك الــدولــة أرمــيـــنــيــا  
ـاضـية الـعـليـة ألن روسـيا قـد تـابت من سـياسـتـها ا
فى أن تشـتغل لتحرير البلـدان متبعة فى ذلك سياسة
العواطف والوجدانـات الشعبيـة  وهى ملزمة على
أن ال تُـسعف اإلنـكـليـز عـلى بث الـهيـاج وزرع بذار
الـفـتـنـة فى أرمـينـيـا مـراعـيـة فى ذلك قـرارات مـؤتـمر
بـرلـ وأحـكـام الـســيـاسـة الـعـامـة الـتى تـقـضى عـلى
ـسـألة األرمـنـية روسـيـا بـأن تسـتـمـر على حـسـبـانهـا ا
مـسألـة تـتـعـلَّق بـهـا وبـالـعـثمـانـيـة  إذ هـمـا الـدولـتان
اللتـان تنقـسم أرمينـيا بينـهما  فال شـريك لهمـا فيها
وال دخيل . أمـا مشاركتها لفـرنسا وإنكلترا فى هذه
سـألـة فـلـيـست إال مـشـاركة مـبـنـيـة عـلى اعـتـبارات ا
سـيـاسـيـة عـالـيـة  ولـيس عـلى عـاطـفـة حـنـان ورفق
بــجـمــاعــة األرمن . وبـاجلــمـلــة  فـقــد أصـبح اآلن
مــعــلــومــاً عــنــدنــا أن روســيــا ال تــســتــصــوب تــمـام 
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ـرفوعـة إلى الباب االستـصواب خـطة اإلصالحات ا
الــعـالى  وقــد شـاع أن تـركــيـا عــلـمت بـذلـك الـعـلم
الـيق . قـال مُكاتب الـتمس فى بـطرسبـرج : فليس
من الغـريب بعد ذلك أن نرى النـوڤوستى تُصرح بأنه
لــيس ثـمت من قــصـد فى إجــراء ضـغط شــديـد عـلى
الباب العالى  ألن هذا األمر يؤدى إلى ترك إنكلترا
تـفـعل مـا تـشــاء فى كل مـسـألـة فـيـهـا مـصـلـحـة كـبـيـرة
ـاضى  وألن لـروسـيـا  كـمـا كـانت تـفعـل بالـزمن ا
تـركـيا أصـبـحت فى الـسـنـ األخـيرة صـديـقـة روسـيا
احلـمـيـمـة  فـإذا تُـعـكــر صـفـو هـذه الـصـداقـة غـنـمت

إنكلترا وحدها كل مصلحة وفائدة .
يا مقالة أخرى بهذا وقد نشرت جريدة النوڤى فر
الصدد  جهرت فيـها أن إنكلترا عاملة وراء حجاب
سألـة األرمنـية على مـد يدهـا إلى «مغا ثـانية» وأن ا
روسيـا وفـرنسـا سـوف ال تـشتـركـان فى عـمل عدائى
ضد الـباب العالى فقط  بل إنهمـا ستُعارضان بحزم
وثــبـات كل عــمل من هـذا الــقـبــيل تُـحــدث إنـكــلـتـرا
نــفـســهـا بــإجــرائه وإنــفـاذه . وقــد أكـد مُــكــاتب هـذه
اجلـريــدة فى لـونــدرا أن آمـال اإلنــكـلــيـز فى االنــتـقـام

سألة األرمنية . السياسى منحصرة كلها فى ا
ـقـالـتـ عـبـرة وذكـرى لـقـوم قـلـنـا : وفى هـاتـ ا
يـعـقــلـون ولــقـوم يـظــنـون أن فــرنـسـا وروســيـا سـوف
تُــجـاريــان إنـكـلــتـرا فى كل عــمل تُـريــد عـمــله بـشـأن
ـســتــقـبل ــسـألــة األرمـنــيــة . وعـلى كـل حـال  فــا ا

كشاف الغوامض ووالَّد العجائب .
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ال قدرةَ لـى على أن أصف لـكم سـرور األهالى
عـمومـاً بتـقليـد صاحب الـدولة سـعيـد باشـا منصب
ـا الـصــدارة الـعــظـمى  واســتـبــشـارهم بــالـنــجـاح 
يــعــلــمــونه فى هـــذا الــرجل الــفــاضل الــســاعى فى
والنا أمير صالح األمة العـثمانية وعـبودية ضميـره 
ـؤمــنــ واحلب لــلــسالم  ومـا عــوَّدهُ الــلَّه بهِ من ا
تــزلــيل * الــصــعــاب وإزالــة الـــعــقــبــات عــلى يــديهِ

ت البيضاوين والدول يشهدون ذلك . الكر
( اإلخـالص ) يــقـــول عن نـــفــسه وعـن إخــوانه
عـتقدون لذلك جـميعه ـ أيد اللَّه صري  وهم ا ا
ـ مـوالنا السـلطان األعـظم وأدام كلمـته العلـيا على
لــســان صـــدرهِ األفــخم ورجـــاله اخملــلـــصــ بــجــاه

احلبيب ومنه فى تاريخه .
إن مـسـئلـة األرمن قـد دارت عـلى مـحـور حسن
بــعــد أن أكــثــرت فــيــهــا اجلــرائــد الـقــول  وذهــبت
ـتـشيـعـة منـهـا للـمـ وقد مذاهب شـتى خـصـوصاً ا
أبـنــا لــلـقــراء غـيــر مـرَّة حــقـيــقـة هــؤُالء األعـداء من
أنفسـنا ومن إخـواننا الـذين تنزهـت ألسنـتهم عن ما
تــيـقَّن من الــقــول  فـنــحن اآلن عــلى يــقـ من أن

كالمهم ال يُؤثر فى نفوس العقالء شيئاً .
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واحلــمـد لــلَّه  قـد ظــهـر بــعـنـايــة جاللــة مـوالنـا
ـؤمــنـ ورجــالهِ اخملـلــصـ  أنــهـا لــســيـدنــا أمـيــر ا
سـتــنــحل حالًّ نــهــائــيــاً قــريب احلــصـول عــلى وفق
ـا يـتم إرادت * سـلـطـانـنـا األعـظم  وسـنُـوافـيـكم 
بـــعـــد الـــوقـــوف عـــلى احلـــقـــائق  إذ أنـــتـم أربــاب
نزَّه عن ا اإلخالص وأصـحاب شريف القـول ا

وكلنا نعلم ذلك .
أُقــدم لــكم طـرفــاً من هــذا احلــديث  لـتــطــمـئن
خــــواطـــركم والــــقــــراء  وتـــســــتـــريـح أفـــئــــدتـــكم
واألصــدقـاء فــأقـول : إن الـنــهـايــة عـلى حــسب مـا
يـظــهـر من طــوالع اخملـاطـبــات ولـوامح الـغــيب أنـهـا
ستكون على رغبـة موالنا اخلليفة بحيث ال مساس
رعى ـقتـضى الـقانـون ا ـصـونة  قـدَّسة ا بحـقـوقه ا
لــدى الــدول ال تــعـتــريــهــا مــراقـبــة  وال تــشــوبــهـا
مالحــظــة وثــوقـاً بــهــذا اجلـانـب األعـظـم ـ أدام الـلَّه

سلطانه وأعلى فى اخلافق مكانه .
عــلـمــنـا أن دولــتىّ روسـيــا وفـرنـســا مـعــضـدتـان
ومـسـاعـدتان لـلـبـاب الـعـالى فى جـميـع طالباته **

ستقبـلهِ  وإليكم حادثاً أُنبئكم بهِ  احلقَّـة الكافلة 
ا أقررت : لتعلموا ما علمت وتقرُّوا 

ــقــابــلــة قــيــصــر ــا حــظى مــطــران األرمن ***
الـروس  وبـعـد أن قـدَّم واجـبـاته بـكـمـال اخلـضوع
جلاللة القيصر شاكراً مستميالً ألغراضهِ  يظن أنه
لوك فأجـابه جاللة القيصر يصيد بظواهـره قلوب ا
ا دل على كمـال االرتباط واحملافظة على احلقوق 

* الصحيح : إرادة.
** الصحيح : طلباته.

*** الصحيح : بطريرك األرمن.
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الـدولـيـة  وفى مـقـدمـتـهـا حـقـوق تـركـيـا جـارته
صـــاحـــبـــة الـــسـالم مع من واالهـــا فــــقـــال جاللـــتهُ
لــلـمــطـران : يــجب عــلـيكَ أن تــســتـدعى الــشـعب
وتـسـتـمـيـله إلـى الـسـكـيـنـة والـهـدوء واخلـضـوع إلى
أولــيـاء األمـر  وتُــذعن أمـامــهم وهم لكَ تــابـعـون
بـالطاعـة جلاللة السلـطان عبـد احلميـد  فإن احلرية
الــتى تـطــلـبـهــا األرمن واالشـتــراطـات الـتـى تـسـعى
وراءها مستعينة فى نوالها بدولٍ ال تُجديهم نفعاً ;
بل تُزيـدكم مـقـتـاً لدى مـتـبـوعتـكم تـركـيـا مع اجلزم
بـأن جاللـة الــسـلـطـان ال يــتـأتى مـنه قــبـولـهـا  وأنـا
أقـول إن األرمن قـوم ال يــصح إعـطـاءهم * احلـريـة
اآلن  وأرى أن تــــــظـــــــاهــــــراتـــــــكم ال تُـــــــنــــــاسب
صـواحلـكم وال تُال مـسـتقـبـلـكم  واأللـيق بكم
ـتــمـتــعـون فى ــكـرَّمــون ا ــعـززون ا أن تـرو أنــكم ا
حـكومة الـسلـطان  فـتشـكروا الـلَّه على نـعمهِ التى
مـنـحكم إيـاهـا  وأنـتم فيـهـا تـرفلـون  وعـليك أن
تُـصـمم عـلى خدمـة الـدولـة  لـتكـون مـؤديـاً بعض
الــواجـبــات وأوصــاهُ بــزيــادة الــتـنــبــيه وحض بــاقى

الرعية على احملافظة بكمال الطاعة اهـ .
لـوك ملـوك الكالم  فـها ( اإلخالص ) كالم ا
هى أمام عـينيكَ جُمَل قد نطق بـها ملك ال يستطيع
ا فـيه من التجـر على جانب من أحد أن يُـنكرهـا 
س حــرف مـن مــقــالهِ بــطــمس أو ال يــجــوز أن ال 
محوٍ أو ما يـخل باآلداب  فأين مع هذا ما شنَّع بهِ
وتــشــفى بــنــشــره هـؤالء الــقــوم الــذين ال يــكـادون 

* الصحيح : إعطاؤهم.
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يــفـقـهــون حـديـثــاً  وال يـعـلــمـون مـقــامـات الـدول
ن الواجب الذى وحفظهـا ب ملوكهـا  وأن هذا 
يجب اعتقاده لتركـيا  كما يجب علينا لغيرها أدباً
وشـرعة  ومن عـاد إلى غيـره من أرباب الـصحف

فينتقم اللَّه منه .
رجع

أما دولـة إنـكـلـتـرا  فال نـلومـهـا وال نـراهـا بـع
ا نقول : إنهـا دولة قد مُلئت خداعاً العـداوة لنا وإ
ـا نـلوم أنـفـسـنا حـيث نـتـهافت ودهـاءً ومـكـراً فإذا إ
عليها  ونترامى إلى جانبها فنبث شكوانا أمامها
ونزعجها بأنيننا من أقل حادث تقوم دولتنا لراحتنا

منه  لـكن مـا تـصنع حـ تـرانـا بغـيـرهـا نسـتـع 
ـا االمتـيازات سـاعدت الـقـدر احملتـوم فى نوالـنا ور
ـثل هذه الـدولة  وللـغيب أقـضية هى أن نستـع 
ـــشــاكل  فـــنـــحن ـ حـــيــنـــئــذٍ ـ فــوق مـــا نـــراهُ من ا
الـساعـون فى قالقل أنفـسنـا  والولـوج فى احملارج
واإللقاء فى الصـعوبات  ثم نعـود نادم على ما 

فرَّطنا فى جانب سيدتنا تركيا  فلها احلق تلك الدولة التى ذهبت لها فريستها  وهى
نـاظرة لها بـع اخملمـصة  فما عـليهـا إال أن تعمل دسائس تـمكنـها من هضمـها  وهكذا
غايـة البـطر وكفـران النـعم  ومع كلٍ فنـرجو كـما يلـوح لنـا حل هذا احلـادث على حسب
ـؤمـنـ  فـإنـهُ بـالـعـقل لـو وضع جــانب مـوالنـا بـإزاء صـوالح إرادة جاللـة مـوالنــا أمـيـر ا
ـلـوك ومـلـوك الـعمـوم  الشك فى األرمن حلـكم الـعـقل يُـرجـحان أولـهـمـا لـدى عـموم ا

ذلك والريب إال عند من ليس لهُ أدنى مسكةٍ من فهم أو حملةٍ من العقل .
( اإلخالص ) قُتل اإلنسان ما أكفره إن أنالتـنا احلكومة حرية القول تـزلفنا  وتسافهنا

قدَّسة وإن حجرت علينا توجعنا قتل اإلنسان ومنها فى تاريخه . على اجلوانب ا
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ـــســـألــة ـــاضـى بـــشـــأن ا قـــال اإلخالص فـى الــعـــدد ا
األرمنية ومطالب السفراء فى األستانة العلية  إن الدولة
العـلـية ـ أيـدها الـلَّه وأعـز لواءهـا ـ ال تتـأخـر عن التـصديق
على الئحـة إصالحات أرميـنيـا والتوقـيع عليـها إذا كانت
مــنـطـبــقـةً عــلى رغـائب احلــضـرة الـســلـطــانـيـة ومــقـاصـده
احلـميـدة  ومـادامت غيـر مُـجحـفـة بحـقـوق الدولـة . أما
إذا كانت مـتجاوزة احلد وفيـها مسيس لـلحقوق العـثمانية
ـقـدَّسـة فال يُـوافق الـبـاب على بـنـودهـا  وقـد نـقـلت لـنا ا
األخـبـار الــتـلـغـرافـيــة أن الـدولـة قـد اعــتـرضت عـلى هـذه
الالئـحة وبـلَّغـت اعتـراضهـا للـسفـراء  فلم يُـصدق كالم
ــرجـفـ الـذين ذهـبـوا أن الــدولـة البـدَّ أن تُـصـادق عـلى ا
ا ال يُمكن أن هذه الالئحة مهـما يكن من أمرها  وهذا 
يتصوَّره عاقل من خـلق اللَّه  فإن للدولـة حقوقاً تُحافظ
عـلــيـهــا بـكل قــوتـهــا  وال تـتــخـلَّى عــنـهــا وشـرف األمـة
العثـمانيـة يُطالـبهـا بها . وقـد صح ما أبداه اإلخالص من
أن الـدولـة سـلـكت مـسـلك احلـزم والـشـهـامـة  ولم تُـبالِ
باحتاد ثالث دول أمامهـا اجتمعت لتُنيل األرمن امتيازات

ال حقَّ لــهم بـهــا  فـاعــتـرضت عــلى أحـكــام الالئـحـة 
والسـيـمـا ما تـعـلَّق مـنـهـا بحـصـر الـقـوة اإلداريـة فى أيدى

وظف من أهالى تـلك الوالية الثائرين على احلكومة  ا
وال يخفى ما فى هذا االمتياز من اإلخالل بحقوق الباب
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* جتاوزت جريدة «اإلخالص» احلـقيقة ; إذ إن مـعاهدة برلـ ١٨٧٨ الدولية الـتى وقَّعت عليـها الدولة
ادة «٦١». العثمانية بكامل إرادتها قد أقرَّت إجراء «إصالحات» فى الواليات األرمنية الست حسب ا
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العالى وسلطته الرفيعة .
وقد صـمت الـتلـغـراف بعـد ذلك  فـلم ينـقل لـنا خـبراً
جــديــداً بــعـد مــا كــان من اعــتــراض الـدولــة عــلى الئــحـة
السـفراء  ولعلَّ هذا السكوت نـاشئ عن انصياع السفراء
وأخـذهم األمـر بـأسـبـاب الـتُّـؤدة والـتـأنى  وسـيـر اخملـابرة
بينهم وب الـباب العالى تـوصالً إلى حلٍ مرضى وتعديل
عـادل فى بـنـود تـلك الالئـحـة  وهذا مـا نـأمـله ونـتـوخَّاه ـ

ا ادَّعت بـصداقة الدولـة العلية  فإن تلك الـدول التى طا
واليـزال بـعـضـهـا يُـعـلن هـذه الـدعوى  يـجـب أن تُبـرهن
على صداقـتهـا بإخالص الـنيَّة  وعـدم االنحـياز إلى قومٍ
ــسـون وهــمـهـم إثـارة الــفـ وقــتل الــراحـة يُــصــبـحــون و
ـشــاكل كــمـا ثــبت ذلك جلـمــاعـةٍ مـن اإلنـكــلـيـز وإحـيــاء ا
أنـفـسـهم  فـقـامـوا يُـنددون بـاخلـطـاب األخـيـر الـذى ألـقاه
اللـورد سـالسـبـورى ويعـتـرضون عـلى أقـواله  ويعـقدون

االجـتماعـات لبيـان افتراء األعـداء وتبرئـة رجال الدولة 
ا اتُهموا بهِ ظلماً وعدواناً .

والــرأى الــغــالب أنهُ البــدَّ أن يــتــوصَّل الــبــاب الــعــالى
وســفـراء الــدول الـثالث إلى نــتـيـجــة يـتــحـد اجلـمــيع عـلى

اعتدالهـا  بحيث ال يكـون فيها إخالل بـحقوق الدولة 
ـأمــول أن تـكـون فـرنـسـا وروسـيـا خـصـوصـاً أقـرب إلى وا
هـذه الـنـتــيـجـة من الـدولـة الــثـالـثـة  فــإن جـرائـد بالدهـمـا
التزال تُـنـادى أنهـما سـاعيـتـان فيـما يـحفظ لـلـدولة الـعلـية
حـقوقـهـا  وأنهـما كـفـيلـتان دون غـيـرهمـا بإكـراه إنـكلـترا
عـلى اجلالء عـن وادى النـيـل  فمـن يغـار عـلى هـذا احلق

ال يتغاضى عن تلك احلقوق .
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اضى أن أهم مـا وردت األنباء أسلـفنـا فى العـدد ا
الـتـلغـرافـيـة األخيـرة عن أحـدوثـة أرميـنـيـا تبـ سـفراء
واضع شتركة فى حتـقيقات حوادثـها معرفة ا الدول ا
ـنـاقـشـة) فـيـهـا بـعد أن عـلم الـتى رأى الـبـاب الـعـالى ا
ـفـيدة ـشـروعات ا حُـسن مـقاصـد الـدولة فى تـنـظيم ا
ـمالك لـرفاهـية الـرعـايا الـعثـمانـي جـميـعاً فى سـائر ا
احملـروسة)  ومـا كـان اسـتـهـجـان واسـتـنـكـار صحف
روسيـا وفرنـسا ــــــــــــــ إنـكلتـرا وتفـانيهـا فى غايـاتها
اخلـصـوصيـة الـتى ــــــــــــــــ الـوقائع الـزمـانـية أحـبـولة
لـهـا فـتـتــقـوَّل وتُـهـول الـتـظـاهـر فى مـيـادين األغـراض

عدواً فى ثياب الصديقة إلخ .
ولقـد جاءت الـصحف اإلنـكليـزية الـواردة بالـبريد
األخير مـلتهـبة غيـظاً ومحـتدمة كـيداً منـتفخة األوداج
قصد عـلى التخبط مـستعرة بـاحلقد . فحـملها سـوء ا
والـطيش فيـما تراه وتـتنبـأ به ــــــــــــــــ منهـاج احلكمة
والسداد الـذى أبدته الدولـة العلـية قد أغلق فى أوجه
ـــفــــســــدين أبــــواب ــــــــــــــــــ وإضاللــــهم . فــــلم ا
تــتـمـالك تـلك الـصــحف ــــــــــــــ حب الـغـايـات عن
الــزمــجــرة واخلــطــرفــة ــــــــــــــــــ تُـشــيــر إلى أن نص
ثل ادة ٦١ من معاهدة برل ُيبيح للدول التمسك  ا
طالب التى اقترحت بخصوص أرمينيا تمسكاً تعلم ا
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الدولة ـــــــــ من الصواب ومالءمة مقابلته بالقبول .
ــنــاقــشـة ـــــــــــــــ تــقــول إن الــقــصـد مـن اإلجـابــة بــا
واد الـتوسل حلفظ حقـوق السيادة السـلطانية لبعض ا
ـمالك الـعـثـمـانـية  وأن دولـتـلـو فـخامـتـلـو بـاشا فى ا
الـصـدر األعـظم يـتـطلب الـتـمـاهل عـامـاً لـيـتمـكن من
اسـتــقــراء مـا يُــقــال بـلــزوم إصالحه مـع تـقــريــر كـافل
حض لتعـميم ما تـود الدولة شـمول ـــــــــــــــــــ به (
انـيا أعرب عن منـتهـا)  وتارة تقـول بأن إمـبراطـور أ
ـقترحـات . وأخرى تـتهـددنا بأن استـصوابه إلجـابة ا
دولتها تعمل مـنوال العنف  كأن تلك الدولة سالكة

منهاجه .
ـا يشف والريب أن غلَّ الـصـدور قـد أنـطق تـلك 
ـتـعـبـدة بـخـدمـة عن سـوء مــا خـاجلـهـا وخـبث نـيـتــهـا ا
ناقشة فى مواد منطوياتها. فإن إجابة الباب العالى با
كثـيرة ورغبة مـنه فى تعمـيم ما تود شمـول رعاياها به
ـة والعـقول الـسلـيمة من مـحض تقـابله األذواق الـقو
واالرتــيـاح ألصـوبـتـيه واالطــمـئـنـان حلـسـن مـا تـفـعـله
الدولة العلـية لسعادة العـباد والبالد . كما ـــــــــــــــــ
واألرجــاف بــأن جـــنــاب إمــبـــراطــور ـــــــــــــ جلاللــة
ـعـظَّم عـمـا يـقـول واضح الـبطالن مـوالنـا الـسلـطـان ا
ألن جناب اإلمـبراطور اجلـليل ال يعـزب عن علمه ما
ـبالـغات تخـلل األحدوثـة األرمـينـية مـنذ نـشأتـها من ا
نـتهى  ولو بـدأ وا ـعلومـة ا ـفتـريات اإلنكـليـزية ا وا
بالغات كانت حقيقـتها على وجه ما وردت به تـلك ا
ـا يـرمـز إلـيه فى تـقـريـر الـسـفـراء ـا اكـتـفى فى أمـرهـا 
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ا توانت بـالغات والـتوسعـات  و مـهما عـدَّ فيه من ا
بـقــيـة الــدول عن االهــتـمــام بـاألمــر اهــتـمــامـاً يُــعـادل
ـضـمـون تـلـك الـتـلـفـيــقـات  لـو كـان لـهـا ارتـيـاعــهـا 
نصيب من الصحـة . فانقشاع تلـك السحابة (التى ال
تــلــبث أن تـزول) عـن مُـســمَّى تــقـريــر الــسـفــراء كـافٍ
عـلومـة . كمـا أن السـكيـنة لتـزييف هـذه الـتهـويالت ا
العـامة بعد الـعلم بإجابـة الباب العـالى برهان على أن
الدول وخصـوصاً الروسيـة األكثر حرصاً مـن إنكلترا
عـلـى اإلنـصــاف ونُــصـرة الــضــعـفــاء وحــمـايــة حــريـة
األديـان وامـتـيـازات الـشـعـوب وحتـريـرهـا  قـد زادت
وقوفاً وإطالعاً على كثير من خفايا احلقائق التى كان
يُـخــيَّل لإلنــكـلــيـز أنــهم يـســتــرونـهــا عن الـغــيـر أبــديـاً

بالغة . بحجب التمويه واإلبداع فى ا
أمـا القول بـأن الروسـية تـتعـمد الـتسامـح مع الباب
ـسألـة إلرغـام إنكـلـترا ومـنـعهـا عـما العـالى فى هـذه ا
تـكون تضـمره حتت ستـار التشـبث بها  فـمدفوع بأن
الــدولــة الــروســـيــة أشــد الــدول غــيـــرةً عــلى حــقــوق
ــا أُشـيع عـن جـرم الـفــظـائع ــسـيــحـيـ  ولــو كـان  ا

ـقــول بـحـدوثـهــا فى أرمـيـنــيـا جـانب مـن الـصـحـة  ا
ــطـــالــبــة بـــاحلــقــوق لـــكــانت أســـبق من ســـواهــا فى ا
لتمسات الكافية لطمأنينة األحوال وصد األذى . وا
وخصوصـاً أن الروسـية حتت سيـادتهـا عديد كـبير من
األمــة األرمــيـنــيــة ولـو وثــقت بــصـحــة مـا أُشــيع عــمـا
ـمـالك الـعـثـمـانـيـة آلثرت أصاب بـعض أفـرادهـا فى ا
األخذ بـنـصرتـهم  لـتغـنم اكـتسـاب ميـل القـلوب من
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هذه األمـة أجمعها إلـيها ال أنهـا تتحابى لـلباب العالى
بالتسامح فى ذلك كما ال يخفى على متأمل .

ال يـخــفى أن الـدولــة الـبــريـطـانــيـة اســتـعــمـلت من
أسالـيب الدهاء واإليـهام أغربهـا وأبدعهـا عندما رفع
سفراء الـدول الثالث فى األستانـة العليـة تقريرها إلى
البـاب العالى عـن أُحدوثة أرمـينـية التى بـالغ اإلنكـليز
فى ابــتـكــار الــتـهم مـن أجـلــهــا عـلى بــعض مــأمـورى
الـدولة  واسـتـرسلـوا فى إذاعـة األراجيف عـنـها إلى
حــــدٍ لم يــــكن فـى احلـــســــبـــان تــــعـــمــــدهم االفــــتـــراء
ثابـته . وفى ذاك الوقت أمرت أسطولها واالختالق 

ياه الشرقية . بالتجول فى ا
واتخذت الصحف اإلنكليزية جتوُّله هذا إرهاباً لنا
وحتـذيـراً من سـوء االسـتـقــبـال (فى زعـمـهـا)  إذا لم
طـالبها مناديـة بأن من أسرار هذا التجول تفز دولتها 
أن يـــغـــرس فـى أذهـــان الـــشـــرقـــيــــ قـــدر الـــســـطـــوة
الـبـريـطانـيـة وذلك عـقب أن تعـددت لـهـجة اخلـطـباء
فى لــونـدره بــأن ال يــكـتــفى فى الــدفــاع عن أرمـيــنــيـة
بـاألقــوال فـقط ... إلخ . وقـد كـان السـتـقـبـال هـذا
األســطــول فى اإلســكـنــدريــة وبـيــروت مــا كـان . ثم
ـياه الـيـونـانـية بـارح بـعض الـثغـور الـعـثـمـانيـة قـاصـداً ا
ــواراة لـــســوآت* وبُــطـالن تــلك يـــتــلـــعـــثم فى ذيـل ا
الـتهديـدات واإليهـامات السـاقطـة  عقب أن أعربت
الدولة العـلية بحكمـة رأيها الصائب وحـزمها السديد
ـزاعم اإلنكـليـزية  وأن عن افتـضـاح وبُطالن تـلك ا

* لسوءات.
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الـدولـة فـى ظل جاللـة مــوالنـا الــسـلـطــان األعـظم ال
تقصر منها على شعب من رعاياها دون آخرين  بل
عـوَّلت عــلى تــعـمــيم كل مــشـروع فــيه مـظــنَّـة لــراحـة
وسكيـنة صنـوف اجلامعـة العثـمانيـة . وقد أثبت ذلك
مالـكها حُسن نـوايا الدولـة فى تمـهيد سُـبل االرتقـاء 
احملروسة ورعـاياها الـسعداء . كـما أن حوادث األيام
الـــتى هى أقـــوى بـــرهــان وأعـــدل فـــيــصـل أوضــحت
شتركة فى حتقيقات أرمينية بل للكون أجمع للدول ا
أن إنـكـلـتـرا بـكل مـداخـالتـهـا ال تـقـصـد غـيـر غـايـاتـها
اخلصوصيـة  ال لُنصرة الـضعيف أو خدمـة اإلنسانية
كـما تـتردى به فى كل مـظـاهراتـها وصـحف الدولـت

ن ســـيــنــطــقـــون عــنــهــا بـــهــذه احلــقــيـــقــة كــمــا روته
الــتـلــغـرافـات األخــيـرة . ولم يــكن خــجل اإلنـكــلـيـز
وافتضاح أفكـياتهم فى هذه األحدوثة رادعاً لهم عن
ابـتـكـار سـواها بـل قـد أخـذوا يُـذيعـون فـى هـذه األيام
أنـباء االضـطـراب فى مقـدونيـا  وقـريبـاً ينـكشف عن
هــذه األفــيــكــة ســتــار اإليـــهــام  ويــبــدو صــبح احلق

ستنير . ا
ترى الصحف اإلنكليزية أن حزب احملافظ الذى
تألـفت مـنه وزارة إنـكـلـتـرا األخيـرة ال يـسـلك غـيـر ما
شـوهد علـيه منذ تـألفت من رجـاله الوزارات السـالفة
مـصـرحــةً  بـأنه سـتـتـبع فى مـسـألـتى مـصـر وأرمـيـنـيـة

اضية . حزماً أكثر من الوزارة ا
ـسألـت مـعاً دون بـقية والشكَ أن ذكرهـا لهـات ا
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ـساس بـإنـكلـتـرا برهـان جلى سـائل احلـاضرة ذات ا ا
علـى ما قلـناه سـابقـاً من أن األحدوثة األرمـينـية مـهما
بُولغ بـشأنهـا ليست إال أحبـولة للـظفر فى تلك  ألن
حـبل الـتـسـويف الـذى تـمـسـكت به إنـكـلـتـرا كـل هذه
الــسـنـ  قــد اليُـدلى بـهــا إلى الـقـرار الــذى تـضـمـره
فـابتكـرت األُحدوثـة األرميـنيـة وولدت عـنهـا أحدوثة
(مــقـدونـيـة) اجلــديـدة تـوصالً لـذلـك . ولـكن الـدولـة
البـريطـانيـة مهـما تـمادى بـها األمل  فـلم تأخـذ على
الدهـر موثقـا ًبأن يـدوم عبداً ألمـانيـها ساتـر السوآت*
أغــراضــهــا . وهـــا قــد ظــهــر من نــوايــاهــا مــا أخــفت
فــأوقـظت الـعــيـون  وشـخـصت األبــصـار وأسـفـرت
الغيـوب عن اجتاه قوة التـحالف (ب الروسـيا وفرنسا
ـصرية كغيرها  فـلتُنجز وعدها سألة ا انيا) إلى ا وأ
باجلالء الـذى بـدونه ال تـركن الدول إلى وعـود تـكرر
أخالفـها فـى عهـد وزارتى احملـافظـ واألحـرار اللـت

كـتنـفة بـاحتـضان ـصريـة ا ـسـألة ا تقـلبـتا مـراراً على ا
ـصالح فى وادى الـنيل احتـيـالهـما . والـدول ذوات ا
والـدولـة الـعـلـيـة صـاحـبـة الـسـيـادة األبـديـة عـلـيه أجلُّ
قدراً من أن تعـبأ بـعدمـا مضى بـشىء من أسالـيبه التى
كـلـها دالئـل واضحـة عـلى اإلحـجاف بـاحلـقوق حتت
ـعـاذيـر بـإتـمـام اإلصالحـات ـــــــــــــــــــ كى ال طى ا
يُعـرّضها للتالشى والـزوال تقلص ظل االحتالل كما
يتمشـدق به أشياعه اخلائـنون  ولنا فى مـستقبل تلك

الوزارة كالم نشرحه قريباً .
* السوءات.
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نشرت جـريدة اإلجبـسان هـرالد مقـالة عن أرميـنيا
ودسائس اإلنكليز فـيها ضمَّنتها إخالص النصح لهم
بـإصالح كـثـيـر من أمـورهم الـداخـلـيـة الـتى تـمـاثـل ما
يفترونه عن أرميـنية فى لوندره وغـيرها  وخصوصاً
حالة سجون اجلـنايات ونحوها قائلةً إن اإلصالحات
ـقـول بـلـزومـهـا  قـد وعـد الـبـاب الـعـالى بـإجـراء ما ا
حتــقق مــنه الــثــمــرة . فال وجــهـةَ ـ حــيــنــئــذٍ لـصــنــيــعـة
الـدســائس والـفــ الـتى تــتـمــسك بـهــا إنـكـلــتـرا . ثم
ـرسالن األمـيريـكـانيـان الـلذان ـا ذكره ا اسـتشـهـدت 
ـسـيـحـيـ أقـامـا فى تـلك الــبالد عـلى تـمـتع األرمـن ا

بأعظم التمـنى أسعد الشعـوب فى ظل أعدل حكومة
مـع حـريـة الـتــمـتع بـاألديــان وسـهـولــة احلـصـول عـلى
ـــنــافع مـــوارد الــرزق ومـــتـــابع الـــثـــروة واكــتـــســـاب ا
والـفـوائــد ولم يـحـمل أشـرارهم عـلى جـحـود تـلك
النـعم الوافـرة إال انهـمار الدسـائس البـريطانـية عـليهم
ـــدارك مـن جـــهـالئـــهم واســــتــــهـــواؤهــــا ســـخــــفــــاء ا
وأشــقـيــائـهـم. وهـذا من أفــظع الــعـار عــلى حـكــومـة
ـساواة والـتحـابب ب تتـظـاهر بـكونـها مـثل الـعدل وا

الشـعـوب واحلكـومـات والدول  وقـد اكـتفـيـنا بـإيراد
آل من أقوالـها الـسديـدة برهـاناً عـلى أن فضـيلة هـذا ا
اإلذعــان لــلــحق واالعــتـراف بــاحلــقــائق الــراهــنـة من
أفـضـل مـا يـتــخـلق به أربـاب األقـالم مـهـمـا اخــتـلـفت

القوميات والتابعية .
نــرى أكــثــر الـصــحف األوروبــيــة تــتـيــمن بــتــولــيـة
ا تصف به فخامتـلو دولتلـو سعيد باشـا صدراً أعظم 
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ــقــاصــد فى دولــتـه من اإلخالص لــلــدولــة وشــرف ا
اكتـساب رضا جاللة موالنا اخلـليفة األعظم فى سائر
اخلـدامات الـتى توالهـا وخلـدت له أعـماله فـيهـا ذكراً
عاطراً . ولـهذا سـيكـون حل األحدوثـة األرميـنية فى
وزارة فخامـته بحسن شهـامته ويقظـنه وإقدامه وأمانة
واجــتــهــاد وتــدبــر رفــقــائـه األجالء من أجلَّ احملــاسن
الــتـــاريــخـــيــة  لـــكـــفــاءتـــهم واقـــتــدارهم عـــلى حل
ـعـضالت. فال تُـرهبـهم اإليـهـامـات اإلنكـلـيـزية وال ا
ـفـتريـات األرمـينـيـة وال تـؤثر عـلى حـرية ضـمـائرهم ا
ــتــقــولــ . إذ إن جاللــة مــوالنــا اخلــلــيــفـة تــرهــات ا
األعـظم لــو لم يـثق بـأن دولـتـلـو ســعـيـد بـاشـا الـصـدر
ا اجلديـد ورفقـاءه الـفخـام أقوى جـأشاً وأعـظم ثـباتـاً 
ارتــضــاهم بــديالً عن أسـالفـهـم  وأحـلــهـم من ثــقـة
كـان األرفع فى وقت يرى الـغيـر أنه أصدق عـظمـته ا
ـشاهـير األزمـان قوالً وأعـدلهـا حكـماً فى االعـتراف 

الرجال بفضائل األعمال وسديد األفعال .
روت احدى الـصـحف األجنـبيـة عن مـراسلـها فى
األســتـانـة أن سـفــيـرى الـروســيـة وإنـكــلـتـرا بــهـا أكـثـرا
ـة فيـمـا أبـلـغـته إلـيـهـما ـقـابـلـة بـسـفـيـر فرنـسـا لـلـمـكـا ا
حـكـومـتـاهـمـا بـعـد صـدور اجلـواب من الـبـاب العـالى
ـواد مـن قـرارهم بــخــصـوص ــنـاقــشــة فى بــعض ا بــا
ـنـتـظـر أن يُـعـين الـبـاب الـعـالى أرمـيـنـيـا . ثم قـالت وا
واد حـتى بعـد االقنـاع بأصوبـية مـا يسـتقـر عليه تـلك ا

سألة بأحسن ما يُرجى   . الرأى ينقضى ذكر تلك ا
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تـناهية فى قفـوا بنا مـوقف التأمل فى حـالة األ ا
الـتمـدُّن واحلـضارة  فـقـد آن لكـمـ الدهـر أن يُـبرز
احلـــوادث من كـــتـــمـــانــهـــا حـــتى اســـتـــجــلـب أطــراد
توسط االنقالبات والشـواغل  فاحتضن األبيض ا
بنات سبحه جزعاً عليها من فوهة خطر تقذفها إليها
األمـواج  والـتفت الـزمـام نـحو ربـوع غـادرها حتت
رحـمـة حُــمـر الـثـيـاب يُـعـيــد نـظـره فى رمـيم طـوَّح به
غاربه  فاستلهاه منظرها الدهَّاش وأخذ على نفسه
مــــا أتــــاه وهــــدأ روع قـــلـــــوب أشــــرفــت أن تـــذوب

ونفوس كادت تثوب .
فقـضى عـلى الوزارة اإلنـكـليـزيـة أن تولى الـظـهر
بعـد أن كانت بـاألمس ذات القـول النـافذ والـسيـطرة
ــشـروعــة تـتـلــدد حـيث ال مُــسـائل وال مُــدافع غـيـر ا
ضـعاف أمـضـهم عسـفـها  وهى الـوزارة احلـرة التى
ـسـتر غالدسـتـون  وأعـقبـتـها كان رئـيـسـها صـدى ا
الوزارة السـالسبـورية التـى كانت منـذ العهـد القريب
ـالـكه  وهى الوزارة تسـتـولد الـدسـائس لـلشـرق و
احملافـظة التى هـزَّ منـابر اخلـطابـة زعيـمهـا انتـقاداً على
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أعمال الوزارة السابقة قبل رجوعه إلى معهد منصته
القد .

على أنه ال ينتظر أحد من الوزارة اجلديدة خالف
ـاضـية  فـإن الـرئيـسـ متـفـقان مـا كان يـنـتظـره من ا
مــبـــدءًا وغــايــةَ عـــدا بــعض أمــور صـــغــيــرة تـــتــخــلل
الــطـرفــ وهى ال تـكــاد تـظـهــر كـمــا تـشــهـد بـذلك

تتال . أعمال الوزيرين فى دوريهما ا
واحلق يُـقــال  إن وزارة الـلـورد روز بــرى كـانت
من أكبر مجالب االنخذال للدولة البريطانيه التى لم
يُسمع عنهـا إلى اآلن ما يُماثل مثل هذه الهفوات مع
اشـتهـارها بإيـثار الـفائـدة الذاتـية عـلى العـمومـية بـغير
شـــرعـــة ســوى مـــا امـــتـــازت به من اخلـــدعـــة وأنــواع

االحتيال.
فـإننـا لو أحـببـنا أن نـستـقرى دخـائل ما عـرفناه من
سياستها اخلارجيـة  لوجدنا النتيجـة تفرق معنا فرقاً
عظيماً عن أعمال أسالفها  وهذه هى سياستها مع
اإلمـبراطـوريـت الـقـغفـوريـة واليـابانـيـة خالل احلرب
الــقـــريــبــة الـــعــهــد كـــانت عــلـى عــكس مـــا يُــوهم به
ــدلـسـون الــذين مـســهم من االحـتالل فــوائـد جـزاء ا
ـسـاعــدة فى االشـتـراك فى خــدمـاتـهم الــدنـيـئــة  كـا
جـرائدهم  وغـايـة مـا تظـاهـرت به من حـكمـتـها فى
داخـلة مع أنـها فى احلـقيـقة التـزام احليـادة ومجـانبـة ا

منشأ هذه الدسيسة الوخيمة .
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ـســألـة األرمـنـيـة فـمـا وكــذلك  كـان أمـرهـا فى ا
ــال شـــرورهـــا فى بـالد أرمــنـــســـتــان  إال ســـيَّـــرت 
وأعقبتها بـالتداخل فى شؤون دولة حرة فى أعمالها
قـادرة عــلى رأب صـدوعـهـا مــثل دولـتـنـا الــعـلـيـة بال
ـبطلـة  حتى انتهى مـندوحة تُتـيح لها هـذه احلقوق ا
اخلالف أو كــاد بـإحــبـاط مــسـعــاهـا وانــتـصــار الـبـاب
الـعـالى  ومن سـمع بـتـهـديـداتـهـا وتـواعـداتـهـا الـتى
أبرقت بهما أبواقها  وأرعدت ونظر إلى عدم نوال
متـمـنـياتـهـا فى آخـر األمر عـلم مـا انـطوت عـلـيه هذه

اضية من السياسة احلمقاء . الوزارة ا
وليتـها قـام لها واعـظ من أعمالـها ونـذير من لدن
رقيب األيام  ولم تـتظاهر بـأسطولهـا اجلسيم الذى
ما قضى سواد لـيله باإلسكـندرية إال وبددته وهى ال
تـشـعـر  فأرسـلت قـسـمـاً مـنه إلى جـدة وقـسـمـاً آخر
إلى بــيــروت  ولم يـــؤب من ســفــريــته إال وســوابق
تـسع هـذه أقـامت تـنعى اخلذالن جتـمـز أمـام شوطـه ا
أجـداث مـن ابـتـلـعـهم احملـيط فـى سـفـيـنـتـهم  وتـلك
ـسألـة فى تـعـليـقـها اسـتمـرت فى نـهج تـطوافـهـا  وا

هذا إلى اآلن .
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وسيو كمبون اجتمع سفيرا إنـكلترا وروسيا مع ا
السفير الـفرنساوى فى سفارته وتداولوا طويالً فى
اجلواب الـذى أجابه الـباب الـعالى  ولـكن لم تُعلم

النتيجة إلى اآلن .
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ورد إلـيـنـا كـتـاب خـصوصـى من أحـد فضالء
دار السعادة يقول فيه ما نصه :

« ولقـد كنتُ كـتبتُ لكم مـنذ ثالثة أشـهر بأن
سئـلة األرمـنيـة تنـمحى من الـوجود  لو أدرك ا
اإلنـكـلـيـز بـغـيَّـتـهم من مـصـر عـلى الـشكـل الذى
عـرضه الـسفـيـر اإلنـكـليـزى عـلى مـسـامع جاللة

عظَّم  فرفضه ـ حفظه اللَّه ـ قطعياً  السلطان ا
ثم ذاع أمــره لــدى ســفــيــرىّ الــروســيــا وفــرنــســا
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فاستـشاطت إنكلـترا غضبـاً من إذاعة أمر كانت
تـــرغب أن يــكــون حتت طـى اخلــفــاء  وقــامت
قـيـامـتـهـا بـعـد ذلك عـلى الـدولـة الـعـلـيـة انـتـقـاماً
مــنــهــا ولـــكن هــذه الــزعـــازع لم تُــحــدث من
التـأثـيـرات ما كـان يُـؤملـه أعداؤنـا  فـإن جاللة
السـلطـان األعظم ثبت عـلى حزمه األول  ثم
اسـتــبـدل جــواد بـاشـا الــصـدر األعــظم بـســعـيـد

بــاشـا وهــو رجل أشــهـر من نــار عــلى عـلم 
تعرف له أوربا فضالً وقدرةً وسياسة حكيمة 
وهـذا مـا جلس عـلى أريـكـة الـصـدارة الـعـظمى
حـتى سـكنـت زعازع الـدسـائس األجـنـبـيـة التى

كان يُروجـها سـماسـرة اإلنكلـيز فى األسـتانة 
ــة الـسـفـيـر كـرى الـذى كـان وحـتى خـارت عـز

يــشــتـغـل عـلى الــدوام لــزيـادة بــلــبـال الــدولـة 
ذكرة ويُقال إن فخامة الصدر اجلديد قد كتب 
خصـوصـيـة لسـفـيره الـعـثـمانى فـى لونـدرة يُـبين
فــيـهــا أعـمــال الــشـطط الــتى ارتــكـبــهـا الــسـفــيـر
اإلنـكـلـيـزى فى األسـتـانـة والـنـزعـات الـتى كـان
يـسـتـفـز بـهـا بـعض األقـوام ضـد شـخص جـاللة
ـا ثـبت لـدى فـخـامـته ثـبـوتـاً ـعــظَّم  الـسـلـطـان ا
ذكرة نـتيجة ال قطـعياً  والبـد أن تكون لهـذه ا

يحمدها جناب السفير اإلنكليزى .
وقـد قـوى االعـتـقـاد بـتـحـسـ األحـوال مـنذ
وافــتــنــا الــتــلــغــرافــات بــســقــوط وزارة الــلــورد
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روزبرى الذى كان يعمل ــ دولتنا العلية ــ على
ــشــهــور بــالــعــداوة ــســتــر جالدســتــون ا قــدم ا

صر خصوصاً والعالم اإلسالمى . العظمى 
وأمـا فخـامـة الصـدر األعظم  فـهـو يشـتغل
ـساعدة دولـتلـو طرخان بـاشا وبـشورى جاللة
مـوالنـا اخلـلـيـفـة األعـظم بـوضع مـشـروع مـفـيـد
جلمـيع الـواليات الـعـثمـانـية عـلى الـسواء  وال
نخاله إال مقنـعاً الدول العظام بصالحيته  وال
سئلة نخال هذه الدول إال مـتساهلة فى حل ا
وعـلى اخلصـوص بـعدمـا علـمن أن الـتشـبث قد
ال يـأتى بـنــتـيــجـة صـاحلــة لـلـسالم الــعـام  فـإن
الــبـاب الـعــالى ال يـقــبل بـحــال من األحـوال أن
تُوضع خصائص جاللـة موالنا اخلليفة األعظم
فى سـلـطـاته وحـقـوقه عـلى عـرشه حتت مـراقـبة
أجــنـبــيـة  ال يُــؤمل مــنــهـا إال تــمـزيـق اجلـامــعـة

وتمك التفريق ب عموم العثماني .
قـلتُ لـكم وال أزال أُكـرر الــقـول بـأنه لـو لم

سئلة األرمنية  صرية ما كانت ا سئلة ا تكن ا
صر وأنه لو نـال اإلنكلـيز بغـبيتـهم فيمـا يتعـلَّق 

سئلة الثانية فى خبر كان . ألصبحت ا
سئلة األرمنية لم وأستشهد عـلى ذلك بأن ا
ـثل هــذه األيـام الـتى تـأخــذ دورهـا من الـشــدة 
اشــتــدت فـيــهــا حــركــة خـواطــر أوربــا من أجل
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ـا لم يكن له مثال قبل . ولعل صرية  سـئلة ا ا
ـسـئـلـة ــا يـتـحـقَّـقـون من أن حتـريك ا اإلنـكـلـيـز 
األرمنية ال يُفـيد فى شغل أنظار أوربا عن مصر
يرجـعون إلى تـنازلـهم فى موضـوعهـا الذى هو
ـــواضــيع لـــديــهم  وعـــلــة الــعـــلل لــكل أهم ا
احلــوادث عـنـدهم  وهــو الـيـوم الـذى يــنـتـظـره
سئـلة األرمنية كثير من رجـال السياسـة إلنهاء ا
وحـسـمـها عـلى أى وسـيـلـة كـانت . ولـيـكن ما

أراده اللَّه ال اإلنكليز  وال غيرهم اهـ .
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ــسـئـلـة أمـا إنــكـلـتــرا  فـلم تُـلــهـهـا تــسـويـة ا
صرية عن أن تأخـذ حذرها  وحتتاط لـنفسها ا
فى العمل فحفـظت لنفسـها حق بقاء االحتالل

ــدنى مـــدة طــويــلــة بــعـــد خــروج جــنــودهــا  ا
ولـذلك أخــذت حتـمل كل يــوم حـمـلــة جـديـدة

ـصالح  هـمة فى ا ـنـاصب ا لالستـيالء على ا
ومن ذلك القـبض عـلى أزمَّة الـداخلـية والـنيـابة
ـصر العـمومـية . وقـد أنشـأت محـكمـة عرفـية 
فـرنـسـا وبـكـلـمـة مـا  ومـا ذلك إال لـعـلـمـهـا أن
هــذه احملـكـمــة سـتُـصـبـح اسـمـاً بال مُــسـمَّى عـنـد
خروج اجلنود اإلنـكليزية  وكل هذا يدل على
أن إنـكـلـترا تُـريـد أن يـنـجح سـعيـهـا بـحـكـمة فى

الــصــ مــهــمــا كــلَّـــفــهــا ذلك من الــنــفــقــات 
وضـحَّت فى ســبـيـله من أعـز األشــيـاء لـديـهـا 
ولـهــذا تـسـاهــلت فى مـسـئــلـة مـصـر  ولــكـنـهـا
التمـست وسيلة أخـرى تُطفئ بهـا ما يُحتمل أن

يـبدو من جمـرات الكـدر والغيظ عـند شعـبها 
ـسئلـة األرمنيـة كأنهـا اعتبـرتها ففـتحت أبواب ا
ـسـئـلـة مـكـافــأة أدبـيـة  ووضـعــتـهـا فى كـفــة وا
ـصـرية فـى كـفـة أخرى  ولـم تـأب روسـيا أن ا

تُـجـاريـهـا فى هـذا الطـريق  وتـبـعـتـهـا فـرنـسا 
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وكلتاهما قد رأتا من مصلحتها الدخول فيها .
أما مصـلحة الروسـيا فألنها بالد مـجاورة لها 
وكلـما زاد االضطراب فيهـا وزادت مشاكلها 
أملت فيها ودنت مـنها . وأما مصلحة فرنسا 
فألن مـســاعـفـة اإلنــكـلـيــز فـيـهـا تُــحـسب إجنـازاً

صرية . وقصارى القول  سـئلة ا للعمل فى ا
سئلة األرمنية ستُتخذ ذريعة لتأليف مؤتمر إن ا
دولى  يُــقــرر اإلصـالحــات فــيــهــا  وهــو فى
الوقت نـفـسه يُشـهر شـروط جالء اإلنـكلـيز عن
مـصـر  ويُـقـرر مـكـافـأة إيـطـالـيـا عـلى خـدمـتـهـا
سـئلـة الصـينـية الـيابـانية الـعظـيمـة إلنكـلتـرا فى ا
بإقرار أوروبا على اسـتحقاقها كل ما تدَّعيه فى
مصـوع وحدود احلبـشة  بشـرط أن ترى كسال

صر .
هــذه هى احلــقــائـق الـتـى رمــز إلــيــهــا مــســيـو
فرنسوا دلونكل فى رسالته التلغرافية التى بعث
بــهـا فى يـوم عـيـد رأس الـســنـة اجلـديـد بـقـوله :
(عـام سعـيـد على مـصـر) وقد أعـاد الـرمز إلـيـها
بآخر كلمة قالـها عند مبارحـته ثغر اإلسكندرية

منذ بضعة أسابيع  اهـ فليتأمل القراء .
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جـاء فى جريـدة الـبـستـر لـويـد النـمـسويـة اخلـطـيرة حتت
هذا العنوان ما تعريبه :

إن اجملالس فى بالدنـا ال تُـبدى أقل اضـطـراب من تغـيُّر
احلـكومة الـنمـسوية الـذى كان له دوى ورن  وال تُـظهر
أقل اكـتـراث بـالتـهـديـد والـوعـيـد اللـذين تـصـوب إنـكـلـترا
سـهــامـهـا نـحـو الـبـاب الـعـالى بـضـجـة وجـلـبـة  ذلك ألن
روح السالم يُـرفرف فـوق أوروبا  وقـد ـــــــــــــــ احتفل
الوكـيل البحرى كراتر األسـطول اإلنكليزى  ولكن وإن
يكن التوكيد بـأن الدول العظمى تبذل وسعها فى اجتناب
شـاغل الـكـثـيرة  قـد أصـبح راسـخاً شـاكل اخلـطـيـرة وا ا
على أسـاس مت فـإن هذا التـأكيـد ال يُقنـعنا بـوجوب ترك
احلــوادث الــصــغـيــرة تــكـبــر وتــتـجــسَّم ومــعــظم الــنـار من
مـسـتصـغـر الـشرر  ولـسـنا مـن الذين يـعـتـقدون أيـضـاً بأن
شـرق قد هدأ وسكن  ولم يعد أرضـاً بركانية تُهدَّد كل ا
يوم بـاالنفجار والدمار  ألن حادثـة واحدة فجائية تقوى

ـساعى الـطائـلة  على هـدم السـد السـلمى الـذى أقـامته ا
وجتــر مــشــاكل ومــتــاعب ال عــداد لــهــا . ولـذلـك  كـان
ـسـألـة األرمـنـيـة سـلـوكـاً أشـبه بـسـلوك سـلوك الـدول فى ا
وزارة إنـكـلــتـرا فى غــمـوضه وخــفـاء وجــهه . ولـيس من
ـسألة ـشكـوك فيـها أن دخـول إنكلـترا فى غـمار ا األمور ا

صالح هذه الدولة على خط مستقيم  األرمنية مخالـف 
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ألنه إذا جــرَّت سـيــاســتـهــا الــعـنــيـفــة أزمــة من األزمـات 
وكـانت سـبـبـاً فى إقـاد جمـرة الـهـيـاج والـفـتـنـة فى الـبـلدان
مـلكة العثمـانية  رأت إنكلترا العديدة التى تـتألَّف منها ا
نفسهـا مكرهة علـى إصالح خطأ عملـها العنيف . وذلك
عـلى فـرض أنـها تـسـتطـيع مالقـاة الـشـر ودفع الضـرر عـند
وصوله إلـى احلد الذى يُخشى مـنه ولتقى عواقبه  ألنه
نـهج ـسـألـة سـوف ال يـكـون من الـسـهل اتـبـاع ا فى هـذه ا
ـستر غالدسـتون فى مصـر . وبيان الـوحشى الذى اتـبعه ا
ذلك أن إنكلترا استطاعت أن حتتل مصر بسهولة على أثر
ضـرب اإلســكــنــدريـة  ولــكن ذلك احلــلــول كــان سـهالً
بـسـبب وحـيـد وهـو أن فـرنـســا كـانت مـشـغـولـة فى نـاحـيـة
ـكنهـا أن تبـقى فى مصر أخـرى . أما اآلن  فإنه لـم يعد 
ألن فـى أوروبـــــا دوالً ال تُـــــوافـق عـــــلـى هـــــذا االحـــــتالل
وجـودة بوارجـها اآلن فى كيل والبقـاء كالـروسية مـثالً ا
على مـقربـة من البـوارج اإلنكـلـيزيـة  والتى تـتبع بـالرغم

عن ذلك السياسة مخالفة بالتمام للسياسة اإلنكليزية .
قـاومة والرفض قابـلت الدولة الـعليـة إحلاح إنـكلتـرا با
وجــعــلــتــهــا فى مــوقف تــضـــطــر مــعه لــتــنــفــيــذ وعــيــدهــا
وتهديدها كان من حُسن الرأى والصواب فى العمل أن
يُـكـثـر رجـال لـنـدن من الـفكـر والـتـبـصُّـر قـبل اإلقـدام على

ثل هذه القحة . إتمام العمل الذى بدأوا فيه 
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ـستـقلـة الـتى تُطـبع بالـلـغة الـعربـية والـتـركيـة واألرمنـيـة والفـرنسـويـة واإلنكـليـزية فى احلـرة ا
باريس ولندن وجنيفـاوبول وأثينا ومصر . إن ما نـراه من هجوم التداخل األوربى وتقاذف
أمواجه عـلى الدولة  يـنذر بتـغريق ما بـقى لدينـا من االستقالل الـوطنى . وما نُـشاهده من
ـسألة األرمنيـة التى أقلقت خـاطر جاللتكم بـعد أن أُهملت زمانـاً طويالً يدعونا استفحال ا
أن نلتمس التفضل من جاللتكم والسماح لنا بأن نُبين ألعتابكم سوء األحوال التى وقعت

ÊUŁuF³*«

اتـصـلت بى نـسـخـة فـرنـسـاوية
ـها إلى نـوى تـقـد من الـعـريـضـة ا
جاللـة الـسلـطـان عـبد احلـمـيد من
شـــبـــان تــركـــيـــا األحـــرار بــطـــلب
اإلصالح  وأظن أن جــــمـــعــــيـــة

ـنـشور  مـهـمـة قـامت بأمـر هـذا ا
وعــــهـــدت إلـى صـــاحـب كـــشف
الـــنــــقـــاب األمـــيــــر أمـــ أرسالن
بـــتـــولـى نـــشـــر الــــرســـالـــة حلـــزب

األحرار وهذا نص العريضة :
جاللـة السـلـطـان عـبـد احلـمـيد

الثانى األعظم موالى :
ــوقــعــون عــلى هـذه يــعـرض ا
الــعــريـضــة من مــعــاشــر الــكــتـاب
وأصـحــاب الـصـحـف الـعـثــمـانـيـة
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ا يذهب بحقوق رعيتكم  ويُقلق سلم أورربا ويشغل خاطر جاللتكم ويُخلُّ فى والبحر 
ـطـبوعـات احلرة غـرض فى عرض ـستـقبل بـاسـتقالل الـبالد العـثـمانـية . ولـيس ألرباب ا ا
ـنكوب نفـعة العـامة  وترديـد صدى األهالى ا هذه الشـكاية عـلى مقامـكم العالى سـوى ا

احملـزونـ الـذين يـتـحـمـلـون أثـقـال الـفـاقـة ومـظـالم احلـكـام بـغـيـر أنـ وال عـويل واليـزالون
ـا انـطوت يـدعـون اخلالق حلـراسـتـكم  ويسـألـونه تـعالى جلاللـتـكم سـعود الـلـيـالى واأليام 

لوكية. عليه ضمائرهم صدق الوالء وقد اإلخالص لساللة آل عثمان ا
وأصبح هـؤالء األهالـى الضـعفـاء الذين تـوفرت فـيهم الـنبـاهة والـفطـانة واجلـد والنـشاط

ملكة العثمـانية بعبارة كلها فيـها ا
ـــقـــام اخلالفـــة احـــتـــرام وإجـالل 
اإلسالمـــيــــة . فـــلـــقــــد ضـــعـــفت
ـمـالك احملـروسـة وانـحـط شـأنـها ا
وفـســدت فـيـهــا اإلدارة وتـخـربت
الــــذ  وســــقــــطـت احملــــاكم فى
هــــاويــــة اخلـــســــران  فـــضــــاعت

احلــقــوق ومــات فـــيــهــا الــعــدل 
وزال األمن من الــبالد واســتـولى
االضـطراب٠ والفـزع على جميع
الـواليات واستعـمل احلكام أنواع
العـسف واجلـور فيـمـا عُهـد إلـيهم
من حـــكــومـــتــنــا وقـــامت بــيـــنــهم
الــــرشــــوة ســــوق تــــضــــرب بــــهــــا
األمـــثـــال وعـمَّ الـــظـــلـم فى كل
األنـحاء  وظـهـر الفـسـاد فى الـبر



µ≤¥

مـلكة نقـوم بالدفـاع عن أهالى بالدنـا واالشتغـال بهـمة ال يعـتريـها الكالل فى إعـالء شأن ا
العثمانية وراحة أهل أوطاننا وحتسن أحوالهم .

فـلـيـسـمح لـنـا إذاً أن نـعـرض علـى جاللـتـكم فى هـذه األحـوال الـتى نـحن فى كـدر مـنـها
وعناء بـأننا مـنذ صدور إرادتكـم الشاهانـية بتـعطيل الـقانون األسـاسى الذى أنعـمتم به على
األمة فى أول تولـيتكم  قد فقـدنا جميع حـريتنا بكل مـزاياها حتى تـلك التى كنا نـتمتع بها
أيـام أسالفكم  فـضـاعف ذلك أسـباب االخـتالل وتـرك احلكـام ألنـفسـهم  فـنسـوا مـا هو

وحُــــسن الــــطـــاعــــة مـــهــــجـــورين
مــخــذولــ ال يــســتــطــيـعــون رفع
الـصوت للـتصـريح بشـكواهم من
ــ اجلــائـرين  ألن أفــعـال الــظــا
احلــكــام وأعـــوانــهم مـــتــحــفــزون
لــلـوثــبـة عــلى كل من لم يــخـضع
لـظـلــمـهم  ولـم يـسـكـن سـكـون

الرضا لفظائعهم .
ولـقـد رأيــنـا أن اجلـرائـد احملـلـيـة
فى البالد الـعثمانية مُـلجمة بلجام

من نارٍ ال تستطيع اخلالص منه 
فــهى ســاكــتـة خــرســاء  فــلـذلك
الـــتــزمــنــا نــحن مـــعــاشــر الــعــبــيــد

اخمللصـ أن نُهاجر مـن أوطاننا 
ونـــتــغـــرب فـى أنـــحــاء األرض 
فنـتدرع بـدروع احلريـة التى نـتمتع
بـهـا فى الـبالد األجـنـبيـة ألجل أن
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ـا يجـعل القـانون الـعادل راقـبة عـلى إدارة العـمال  كان الـقانـون مفـعوالً بـه  ولكن عـدم ا
احملكم لغواً ال أثر له كما هو ب جلى لدى جاللتكم .

وإن أجنح عالج لـهـذا اخلــطب الـفـادح عـلى حـسب رأيـنـا الـقـاصـر  هـو إحـيـاء الـقـانـون
ـبـعــوثـان» الـذى هـو الـكـافل الــوحـيـد لـنـظـام اإلدارة وسـعـادة األســاسى وإعـادة «مـجـلس ا
األهــالى وقـوة احلـكــومـة . فـإذا اجـتــمع نـواب األمـة حــول الـعـرش الــسـلـطــانى أمـكن لـهم
إصالح األحوال وإعزاز شأن الدولة حتت نـظركم العالى ومسـاعدة وزرائكم . وبناءً على

كــامن فـى نــيــتــكم الـــشــريــفــة من
حُــسن الـرعــايـة وجـمــيل الـعــنـايـة
نـحـو رعـايـاكم  وازدادوا إقـداماً
فـى اجلــــــور وعـــــــتـــــــوَّاً فى ظـــــــلم
ـسـاكـ  وقـد كانت الـضـعـفـاء ا
قـوة الـقـانـون األسـاسى تُـسـاعـدنـا
عـــلى كــشف الــســـتــر عن أولــئك
احلـــــكــــام الــــذين خــــانــــوا عــــهــــد
جاللــتــكم  فــنــدفع بـواســتــطــهـا
ســـــوء أعـــــمـــــالـــــهم وفـــــظـــــاعـــــة

أحكامهم.
ومــادامـت اجلــرائــد احملــلــيــة ال
جتـــســر عــلى نـــشــر احلـــقــائق فــإن
األهـالى يبـقون فى قـبضـة جمـاعة
من احلـكام اجلـائرين يـفعلـون بهم
األفاعـيل واجلـرائم الـتى يُعـاقـبهم
عـليهـا القـانون عقـاباً شـديداً  لو



µ≤∂

ـكن بـغيـر هذا الـنـظام  أن نـدفع الـتداخل األجـنـبى الذى سـيـقضى عـلى مـا بقى فى أنه ال 
ومعـلوم أن أوربـا لم تصل إلـى عزهـا وقوتـها إالَّ بـفضل هـذا النـظام  والريب أن أيـدينـا  
اجدين بـالبقاء على لك عن آبـائكم ا جاللـتكم ال تسمحـون أن يضمحل مـا ورثتموه من ا
ـســئـول أن يُـلـهم ـصــائب  والـلَّه ا هـذه احلـال الــسـيـئـة الــتى تـولَّـد عـنــهـا مـا نـحـن فـيه من ا

ملكة . جاللتكم األخذ بيد احلرية  وأن يوفقكم إلى ما فيه صالح ا

ـت فى نـفوسـنا  هـذا االعتـقاد ا
قد جتاسرنـا مباشرة أن نلتمس من
بـاشرة هذا جاللتـكم أن تتنـازلوا 
العمل اجللـيل الذى أوقفنـا حياتنا
عــلى إدراكه  ولــسـنــا نــبـرح عن

الـسـعى وراءه بـكل جـد وإقدام 
لـعـلـمــنـا أنه يـؤول إلى رفع شـأنـنـا
وإعـزاز أوطانـنـا . ونحن واثـقون
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أرجيل تلغرافاً إلى سفير إنكلترا فى األستانة يسأله عن أحسن طريقة لتوزيع هذه اإلعانات
على األرمن  فأجاب السفير أنه عقد جمعية من العارف يُعهد إليها أمر التوزيع .

WOM —_« W Q *«

سـئلـة األرميـنيـة اليوم وقـفت ا
عـنــد حـدٍ مــعــلـوم إلى أن تــتـرتَّب
الوزارة اإلنكـليزيـة إال أن الشعب
اإلنكـليـزى لم يقف عن مـساعدة
األرمن  فــقـد اشـتـهـر مـؤخـراً أن
األهـالى فى أرمـيـنـيـا أصـبـحوا فى
حالة يُرثـى لها من اجلوع والفقر.
ولذلـك  عقدت جـمعـية بـرياسة
دوق أوف أرجـــيل ونـــيـــابـــة دوق
أوف وسـتـمـنـستـر وعـضـويـة عدد

ــان  غـــفــيـــر من أعـــضــاء الـــبــار
ـسـاعـدة وقـرووا * فـتح اكـتـتــاب 
األرمن  فــاكـــتــتب الــدوق أوف
ـاية ** جـنيه وإدارة وستـمـنـستـر 

ـبـلغ  ـثـل ذلك ا الـدايـلـى نـيـوز 
ــالـــيــة تــرد وأخـــذت اإلعــانـــات ا

بـكـثرة عـلى إدارة الـدايلى نـيوز 
وهى تــــنـــــشــــر كل يــــوم جــــداول
ــتــبــرعـ وقــيــمــة الـذى أسـمــاء ا
قـدَّموه  فـجـمعت فى يـوم واحد
ألـف لـــــيـــــرا  وأرسل دوق أوف

* الصحيح : قرَّروا.
** ماية = مائة.
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كُتب من األسـتانة العليـة  بتاريخ ١٣ يونية
ـاضى إلى جـريدة « ريـڤى دريـان » الـتى تُـطبع ا
فى بـودابـست وشـهـرتـهـا تُـغـنى عن وصـفـهـا مـا

يأتى :
تــكـلــمت اجلــرائــد اإلنــكــلــيــزيــة  والتـزال
ـصـائـب واآلالم الـتى تــزعم أنـهـا تــتـكـلم عـن ا
أصـابت طائفـة األرمن من أيدى األكراد  كأن
ـذابح هـائـلـة  وهى فى األمـة الكـرديـة قـامت 
احلــقـيــقـة بــريـئـة مــنـهــا  وأمـا الــذى حـدث من
ـا ال يــخـلـو مــنه أعـظم الــبـقـاع بــعض الـوقــائع 
ـتـمــدنـة فـضالً عن أنه لم تـذكـر لـنـا حـتى اآلن ا
إحـدى اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزيـة شـيـأ عن الـقـتل من
رجـال ونـسـاء وأطـفال األكـراد الـذين قُـتـلوا من
أيـدى األرمن  كـأنـهم لـيـسـوا من الـبـشر  فال
حتــسب مـصــائـبـهـم ولـوحل بـهـم مـا تـقــشـعـر له

األبدان .
عـــلى أنه ال يـــفـــوتـــنـــا أن أســبـــاب كـل هــذه
ـشاغب نـاشئـة من أعـداء الدولـة العـليـة الذين ا
يُــهــيــجــون األرمن  ويُــشــجــعــون مــطــامـعــهم
فـينـدفع هـؤالء وراء أحالمهـم البـاطلـة الـطيش 
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ـسـئلـة التى تـهمـنا ليـثـيروا كل يـوم فتـنة  وا
أكثر من كل شئ هى معرفة نتائج سياسة الباب
العالى فى مثل هذه الظروف الصعبة والعراقيل
احملــفــوفـة بـه ; إذ لـو كــان حــقـاً مــا يُــقـال من أن
اإلدارة فى بالد األرمن مـــحـــتـــاجــة إلـى بــعض
إصالحـات  فـعالقة هـذه اإلصالحـات بـعـيدة
بــالـكــلـيَّــة عــمـا حــدث فى آســيـا الــصــغـرى من
ر شـاغب واحلوادث . وحـسبـنا فى ذلك أن  ا
اضية منذ عشرين سنة على حوادث السيـاسة ا
وأكثر  إلثبـات وإقناع القـراء أن ما يحدث فى
بالد الـدولــة الـعـلـيـة ال مـنــشـأ له فى الـغـالب إال
الـدســائس األجـنـبــيـة . فـالــسـيـاســة الـعـمــومـيـة
تــرغب أن تُـــعــمم اإلصـالح وتُــثــبـت الــدعــائم
ـمـلـكـة الــعـثـمـانـيـة ثـابـتـة قـويـة  ولـكن جلـعل ا
األرمن ال يـقصدون من ثوراتـهم وطلب معونة
اإلنـكــلـيـز إال رفض كل إصالح سـلـمى  وقـد
قـــالـت « الــريـــڤى دريـــان فى عـــددهـــا الـــصــادر
ــاضى من مـقــالـة مـا يـأتى : بـتــاريخ ٢٨ مـايـو ا
هيج «وال يستنـتج من أعمال بعض األرمن ا

الـذين اخـتـزلـوا مـن مـدارس سـويـسـرة وفـرنـسـا
وإنـكلـتـرا  كـالـثـمـار الـتى تُـقـطع قـبل نـضـجـها
ــا عــجــزوا عن بــلــوغ مـا وجتف  وهم الــذين 
تُــزيــنه لــهم أحـالمــهم ومــطــامـعــهـم بـ الــبالد
والـــقــرى الـــتى درجــوا مـن أعــشـــاشــهـــا لــعــدم
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رغبـتهم فى الـقيـام بصـنائع آبـائهم  ذهـبوا إلى
بــتــلـيـس ووان  وانـضــمــوا إلى بــعض زعــمـاء

احلركات الثوروية .
« وال يُـــســـتــنـــتج أيـــضـــاً من أعـــمـــال بــعض
ـبـشـرين اإلنـكـلـيـز واألمـريـكـيـ جلـذب أفـئدة ا
ـذهب بـعـض مـئـات مـن سُـذج الـفالحــ إلى ا
الـــبـــروتـــســـتــانـــتـى  مــقـــابل وعـــدهم لـــهم أن
نحوهم األراضى الفسـيحة بالضـرائب القليلة
ـنــحـوهم الــغـلــمـان اجلــمـيـلــة من األكـراد وأن 

وبناتهم البارعات فى احلسن واجلمال.
« وال يُـــســتـــنــتـج من كل مـــقــاالت اجلـــرائــد
اإلنـكلـيزيـة التى تـنشـرها فى هـذا الصـدد مؤلَّـفة

من أجزاء النفاق واخلديعة واحليل والكذب .
« ال يُـسـتــنـتج من كل مــا تـقـدم  أن األرمن
مـــضـــطـــهـــدون فى كل مـــكـــان . يـــجب عـــلى
األرمن أن يـفـهمـوا «ويـجب علـيـهم أن يـفهـموا
ذلك اآلن» أن كـل من يــدَّعـى مــســاعـــدتــهم ال
يفـعل ذلك شفقـة عليـهم ومحبـة فيهم  ولكن
لــفــوائــده ومــصــلــحــته اخلــصــوصــيـة  فــهم ال
يــتــمـلــقــون إلـيــهم اآلن إال لــكى يــتـمــكــنـوا من

وضعهم فى دائرة ضيقة من احلديد .
ولقد تكلم بعض رجال السياسة وأصحاب
الـصـحف بـسـخـافة زائـدة عن اإلصـالحات فى
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آسـيــا الـصـغــرى الـتى طـلــبـتـهــا سـفـراء إنــكـلـتـرا
مزوجة طالب ا والروسيا وفرنـسا ; فإن هذه ا
ـزاعم الـفـاســدة واخملـالـفـة لألصـول هى غـيـر بـا
الئـقة  ولـيـست بـصـواب أصالً . وإال فـكيف
يُمـكن تـعـيـ والة ووكالء والة مـسـيـحـي فى
بالد أكـثر سـكـانـها مـسـلمـون  وهـؤالء لـديهم
يقـوم الدين مـقام الـوطن ويُـضحـون ألجله كل

رخيص وغال .
ومـا هــو الــغــرض والـفــوائــد الــتى تـنــتج من
إيـقـاظ عواطف األمـة احملـمـديـة فى تـلك الـبـقاع
ـناصـبتـهـا ? وهل تنـسى الدول وإيـقاظ أوروبـا 
الــثالث الــتى تــداخــلت فى هــذا األمــر أنه كـان
ـسـعى  ألنه يـجب عـلــيـهـا أن ال تـسـعـى هـذا ا
ـسلـم كـمـا ال يخـفى يُوجـد قـسم عظـيم من ا

حتت واليـة كل دولة من هـاته الـدول الثالث 
سـلـم فـالـروسيـا لـديهـا عـشـرات مالي مـن ا

فى القوقـاز وآسيا  وإنكـلترا لديـها أضعاف ما
لـدى الروسيـا فى الهـند وغيـره  وفرنـسا حتكم

عدة مالي مسلم فى إفريقية .
ونـحن إذا تــكـلَّـمــنـا عن الـعالئـق الـتى تـربط
ــســيـحــيــة بـالــوداد فى أوروبــا  فــيـجب األ ا
عــلــيــنــا إذا تــكــلَّــمــنــا عن الــشــرق أن ال نــنــسى
ــسـلــمـ الــروابط الـقــويــة الـتى جتــذب أفــئـدة ا
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بعضهم إلى بعض .
ونـرى أن رجال الـسـياسـة وأرباب الـصحف
يـهمـلـون أمراً مـهمـاً  وهـو أن جاللة الـسلـطان
األعــظم هـو احلــلــيف الـطــبـيــعى لإلنــكـلــيـز فى
الـهـنـد ويـجب عــلى هـؤالء أن يـتـدَّبـروا جـيـداً
قـبل أن يُـحـولـوا هـذا الـصـديق إلى عـدو  فـإنه
اخلليفة الديـنى على نحو ست مليوناً من رعايا
لكة ڤكتوريا . وعلى السياسة حكومة جاللة ا
األوربـيـة أن ال تــغـفل وحـدة الــعـالم اإلسالمى
فى الروابط  فـإنه أحـد الـعلل واألسـبـاب التى
يجب علـيها االلـتفات إليـها  وأن الدخول فى

مـيدان الـقـتال مع هـذا الـعالم لـيس من الـهين 
وال باألمـر السـهل . والبد من وجـوده لسالمة

عمران العالم أجمع .
ومن يُنكر ذلك  فعليه أن يُطالع ما قاله فى
شــهـر فــبــرايــر ســنــة ١٨٧٤ الــكــونت دربى فى
مـجلس الـنبالء (إن حـربـاً مهـما كـانت مقـدماته
سـلم والنصارى تنتهى إلى حرب ديـنية ب ا
ـ حـــرب حتــيــا به عـــواطف األحــقـــاد والــعــداوة
وتـــنــشـــر به روح الـــتــعـــصب الــديـــنى ـ ال حتــده
تد إلى أقسام العالم األخرى) . أوروبا  بل 
فليـتأمل الـعقالء فى هذه األقـوال التى قد ال
ــا يُــدركه من فى يُــدرك مـعــنــاهــا أحــد بــأكـثــر 
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لـونــدرة وسـان بـطـرسـبـورج  فـعـلى هـؤالء أن
يـجـعلـوا مـطـمح أنـظـارهم حفـظ الدولـة الـعـلـية

مستقلة .
ثل الالتينى «احزم أمرك فى وعلى حكمة ا
ســرورك»  كـــان يــجب عـــلى ســـفــراء الــدول
الـــثالث أن يــفـــتــكــروا قـــبل حتــريــر مـــذكــرتــهم
طـالب اإلصالح فى أرمـيـنـيـا  وليـتـركـوا قبل
كل شئ الـدولة الـعـليـة سـيدة فى بـالدها  كـما
هـــو حق كـل شـــخص فى بـــيـــته  فـــإن جـاللــة
ثل السـلطان عـبد احلميـد الثانى الـذى يضرب ا

بحلمه وحكـمته  ليس محـتاجاً إلى نصائح 
ألن الــقـــلب الــرحــيـم الــشــفـــوق الــذى وضــعه
الــبــارى فى هــيـــولى هــذا الــســلـــطــان الــعــظــيم
ـسلمـ والنصارى الـبصيـر ينظـر إلى رعاياه ا
على الـسـواء ويعـمل أعمـاالً ال ترى فـيهـا أوربا
إال الـسرور  وال تـسـتطـيع تلـقـاءها أن تـتأسَّف

زعوم بأنها سيئة اهـ . على معاملة األرمن ا
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كــان الســـتــقـــالــة جــواد بـــاشــا من الـــصــدارة وقع
وإراحة لألفـكـار  حـيث اضـطربـت  وكان لـتـعـي

كانة لديهم شأن يغنيه خلفه السامى سعيد باشا من ا
أل الصحف بالثناء عليه وعلى معهود خطته عن أن 
ـنـصـة  حـيث وحـزمه  وهـو الـرجـل اخلـبـيـر بـهـذه ا
توالهـا غير مرة وخـبر حقيقـتها  ووقف علـى كُنهها
لهجت بذلك ألـسن الدول وأقالم محبريها حتى قال
بـعـضـهم : إنـه رب اإلصالح  ولـذا أعـقـبت تـولـيـته
بزوال الهياج وصـفاء اجلو من العـراقيل  لعلم أوربا

بكمال قوته وتدبيره وجناح سعيه وإخالصه لسيده 
فـتالشت آراجـيف اجلـرائد وأصـبـحـوا ال ينـطـقون إال
بـاألدب بـعـد الـبـذاء  ومـا ال يـلـيق حـكـمـة مـن خـبـير
ووقت أن قــلَّـد مـنـصـبه الـرفـيع به أخـذ يُـنـظم داخـلـيـة
ـا يـنـبغى أن الـبالد  ويُصـدر الـفـرمـانات إلى الـوالة 

يُتخذ محوراً للعدل كدستور عام إلصالح مألوف 
ال يـعــتـريه ظـلم  وال يــشـوبه كـدر مع مــشـاركـته فى
الـرأى لـرجـال الــوزارة بـاحلـكـمـة والـسـكـيـنـة والـوقـار
سئـلة األرمينـية ساعـياً بالـهوينة مبتـدأ فى اخملابرات بـا
فـيدان فـى نظـر من ساس األمـور وجرَّب واخلشـوع ا
سئـلة كأنها لم تكن احلوادث  حـتى أصبحت هذه ا
شيـئـاً مذكـوراً  وقـد كـانت من بـعض الدول حـجـاباً

…d¼UI « ¨≤ ’ ¨ ±∏πµ WO u¹ ¥ fOL)« ¨ π œbŽ



µ≥µ

ـصرى ومن يـبـتغـيه  فـفى هذا مـسدوالً بـ اجلالء ا
ـكـنـة من ـسـعى فـائـدتــان حلُّ احلـادث األرمـيـنى وا ا
ـتـأخـرة ـسـائل ا فـتح بــاب اجلالء مع حتـضـيـره مـهـم ا
ـشـغـلة لأللـبـاب إذ ذاك  وإعـارته إيـاها مـدة سلـفهِ ا
اآلن هو ورجـال الوزارة شـذرة من التـروى وحملة من
الـتــبــصــر والــنــتــائج بــأعــمـالــهــا والــبــدايــات عــنـوان
أمول أن سيكون حل الصعاب وزوال النهايات فـا
الــعـــراقــيل وجــلـب الــراحــة عــلـى يــد هــؤالء الــقــوم
ـثـابـرين فى نـظــرهم شـؤون مـتـبـوعـيـتـهم اخملــلـصـ ا
ـؤدين واجـبـات الـذات الــسـلـطـانـيـة الـلـيل والـنـهــار ا

باألمن والسالم .
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هى دولـة إنكـلتـرا التى غـرَّرت األفهـام طول هذه
دلسـاتها  وأرادت أن تـنال بذلك شـباباً األحقـاب 
ــنـحـنى كــبـراً  ولـيس كل مـا يُـورد وجـنـة عــمـلـهـا ا
ــدروك . فـإلـيـكم  مـعــشـر الـقـراء مـا ـرء  يــتـمـنى ا
ـسـئـلة األرمـنـية اقـترحـته عـلى الـباب الـعـالى بـشأن ا
ـرة  ولـعل الــعـجب يـســتـجـلب تـبــسـمـاتـكم هـذه ا
ـتــتـابـعــة  لـتـعـرفــوا أن هـذه الـدولــة مـا خُـلـقت إال ا
إلقالق الـعـباد بـطـلب مـا يسـتـحيـل وهذه هى الـبـنود
الـتى اقــتـرحــتـهــا  نـقالً عن جــريـدة صــدى الـشـرق

الغراء :
أوالً : تقليل عدد الواليات .

ثانياً : تقد كفالة الختيار الوالى .
ثـالـثـاً : الـعـفو الـعـام عن األرمن احملـكـوم عـلـيهم

نفي ألسباب سياسية . وا
نفي . هاجرين وا رابعاً : رجوع األرمن ا

خـامــســاً : تــنــظـيم قــطــعى لــلــدعـاوى اجلــنــائــيـة
واحلقوقية اجلارية اآلن .

ســادسـاً : الــنــظــر فى حــالــة الــســجــون وأحـوال
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سجون . ا
راقبة إجراء اإلصالح سابعاً : تعي مأمور سام 

فى الواليات واألقضية .
ثامناً : تشكيل جلنة مراقبة تُقيم فى األستانة .

تاسـعاً : تـعويض اخلسـائر واألضـرار التى حلقت
باألرمن فى مواقع ساسون وثالورى وغيرهما .

ذاهب ـتعـلقـة بتـغييـر ا ـسائل ا عاشـراً : تنـظيم ا
الدينية .

حــــادى عـــــشـــــر : احملــــافـــــظــــة عـــــلى احلـــــقــــوق
منوحة لألرمن وإجراؤها بتدقيق . واالمتيازات ا
ثــانى عــشــر : تــنــظــيم أحــوال األرمن فـى ســائـر

واليات الدولة .
هذه هى اقـتراحات اإلنكليز عـلى دولتنا العلية 
وإذا رفع الـلَّه الـغـشـاوة عن بـعض األبـصـار وتـأمـلوا

تـأمـل احلـكـيـم  رأوا أنـهــا مـطــالب حـمق مــطـلق 
وذلك جلملة وجوه :

أوالً : ألن الدولـة العـلـية دولـة مـطلـقـة التـصرُّف
حرة فى أعمـالهـا  وليـست ملزومـة باخلـضوع ألمر
ـالـكـهــا الـتى ال دخل لـدولــة أجـنـبـيـة آمـر فى نــفس 

فيها.
ـذاهب واألديان ال يُـمكن ثانـياً : إن ما يـتعـلَّق با
أن يكون حتت قيـد تشترط به اإلنكليز  إذ ليس كل
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مـذهب هناك بـروتستـانيـاً وال كل دين مسيـحياً  بل
أن هـناك مـذاهب وأديانـاً كثـيرة ال تـقدر اإلنـكلـيز أن
تــتـداخل فـيـهـا بـاسم حـمــايـة ديـنـيـة أو غـيـرهـا إال إذا
ـا يـدحـضه كل ذى عـقل  فال تُـقـابل إال احـتـجت 

بالصفع وال جتد غير الدفع .
ثـــالــثـــاً : إن مــســألـــة افــتـــقــاد الــســـجــون هى من
مـتـعـلقـات داخـلـية الـدولـة  وال قـانون وال مـعـاهدة
تُبيح لبريطانيا التداخل إال إذا رضيت به على نفسها

وفى نفس جزيرتها .
ـراقـبــة الـتى تُـريـد إنـشـاءهـا فى رابـعـاً : إن جلـنـة ا
نـفس دار الـســعـادة ال حـاجـة لــهـا مع وجـود احملـاكم
الـنــظــامـيــة والــعـدلــيــة وغـيــرهــا من مـوانـع كل ظـلم
وإجـحـاف  وهى لـيــست بـأشـفق مـن الـدولـة عـلى

رعاياها .
فـما حـجـتـهـا وما بـرهـانـها إذا سُـئـلت عن حـكـمة
ـطالب أشـرعـة جديـدة تُريـد أن تـسبق إنـكلـترا هذه ا
فى وضعهـا كل األ أم تصاغـرت الدولة إلى درجة
أن حتتقـرها مثل دولـة إنكلـترا  وتقـترح علـيها ما ال
يـــنــال ذلك رجـع بــعــيـــد  وهى إن كــانـت عــلى مــا
عـهدنـاهـا به من بـعض احلـكمـة الـقـلـيلـة ال نـظن أنـها
جتـهل مـا هـنـالك من األخـطـار  وإال فـسـتـعـلم غـداً

أى الفريق أقوى ساعداً وأشد مراساً .
يوسف فتحى
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صـرية لم تـنس أن تأخذ سـألة ا إن إنكـلتـرا بتسـويتـها ا
حــذرهــا وحتـتــاط لــنـفــسـهــا  فــبـدأت فى احلــصــول عـلى
ـــدنى مـــدة طــويـــلـــة بــعـــد إخــراج اســتـــمــرار االحـــتالل ا
جـنـودهــا. وعـلـيه  نــراهـا اآلن تـسـعى فـى الـقـبض عـلى
بــعض مــنـاصـب مـهــمــة كــمـنــصب مــســتــشـار الــداخــلــيـة

«والنائب العمومى» (الذى لم تقبض عليه بعد) .
وقد أسَّست محكمـة مخصوصة  فلم تعترض عليها
فــرنـســا أدنى اعــتـراض  ألنــهـا تــعـلـم بـأن هــذه احملـكــمـة
ستُـصـبح اسمـاً بال مُسـمَّى عنـد خـروج اجلنـود اإلنكـليـزية
كل هـذا يُـبرهن عـلى أن إنكـلتـرا تُـريد أن تـفلح فى الـص

مـهمـا كـلـفهـا ذلك من الـنـفـقات والـنـفـائس . ولـهذا  لم
تعـترض على إخالء مصر  ولكنها تـطلبت وسيلة تخمد
بهـا جـمـرة االسـتـياء فى بـالدها ; أعـنى أنـهـا سـألت نـوعاً
كافـأة األدبية عن هـذا الفـشل الظاهـر  ففتـحت لها من ا
سـألـة فى كـفة ـسألـة األرمـنيـة  ووضـعت هـذه ا أبـواب ا
ـصــريـة فى كـفـة أخــرى  ودخـلت روسـيـا فى ـسـألـة ا وا
غـمــار احلـادثـة وتـبـعـتــهـا فـرنـسـا  وكـلــتـاهـمـا وجـدتـا من
مصلحتهـما الدخول فيها  األولى بـسبب أن أرمينيا بالد
مـــجــاورة لــهــا  وكــلــمـــا زاد االضــطــراب فــيــهــا وزادت
عراقـيلها  رقصت طرباً وسروراً  والـثانية بسبب مسألة
مـصر ومـساعـفـة اإلنكـليـز على اجلالء . وقـصارى الـقول

W¹—bMJÝù« ¨ ≤  ’ ¨ ±∏πµ WO u¹ ∏ 5MŁô« ¨µ≤µπ œbŽ 



µ¥∞

سألة األرمنية حجة يُؤلف إن االتفاق األوروبى سيتـخذ ا
بهـا مؤتمراً إلدخال اإلصالحات فى أرمـينيا  وبعد ذلك
يُشهر شـروط جالء اإلنكليـز عن مصر وتُكافـأ إيطاليا عن
سـألـة الصـيـنيـة الـيابـانـية خدمـتـها الـعـظيـمـة إلنكـلـتـرا فى ا
بـإقـرار أوروبـا عــلى حـقـوقــهـا فى مـصـوع واحلــبـشـة عـلى

شرط أن ترد كسال إلى مصر .
ـسـيـو هـذه هى احلـوادث الــتى تـنـبـأ لــكم بـهـا حــضـرة ا
ديـلونـكل  واختـصـرها بـتلك الـرسالـة الـبرقـية الـتى بعث
آل ألهل بهـا فى أول يـنايـر  يتـمنى سـنـة سعـيدة حـسنـة ا
مصـر قـاطبـة  وقد أثـبت هـذه النـبؤات* ثـانـية مـنـذ بضـعة

أسابيع عندما برح اإلسكندرية .
ستُبدى لك األيام ما كُنتَ جاهالً

    ويأتيكَ باألخبار من لم تزودِ .

* الصحيح : النبوءات.
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أطـلــعـنــا أحــد األصـدقــاء أمس عـلى كــتـاب
خـــصـــوصى وارد له مـن كـــبـــيــر فـى األســـتـــانــة
الـعـلـية مُـطَّـلع عـلى دخـائل األمـور واألحوال

احلاضرة هناك  وقد قال فيه :
« إن تـولـيــة فـخـامـتــلـو دولـتــلـو سـعــيـد بـاشـا
صــدراً أعــظم  حل كــثــيــراً من عــزائم الــســيـر
كرى سفير بريطانيا العظمى  الذى يُروى عنه
ـا قابل فـخامـة الـصدر عـقب اسـتالمه زمام أنه 
األعمال  قال له : قـد جرى يا حـضرة الوزير
ــــكـــدرة فى عـــهـــد شئ كـــثــــيـــر من احلـــوادث ا
سلـفكم  ونتـجت عن ذلك مخـابرات لم تزل
لكة تُؤمل أن مشكلة احلـل  وحكومة جاللة ا
حتلُّـوهـا بـحـكـمـتـكم السـامـيـة . فـأجـابه فـخـامة
الصدر : إن هذه احلوادث قد بُولغ فيها كثيراً
إن لم تـقل أن حقـيـقتـها قـد قُـلبت  ولم يُـوجد
حـتى اآلن برهـان عـلى أن اجلـنود الـعـثـمانـيـة قد
ارتكبت آثاماً كـما يقولـون . ولكن هل حقَّقتم
جيـداً ما نُسـب لقنـصلـكم فى ساسـون ? وعلى
ـسـئـلـة كل حــال ـ فـالـبـاب الـعـالى يـشـتـغل فى ا
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ـقــبـول  ـرضـى ا مــؤمالً حــلـهــا عــلى الــوجه ا
احلافظ حلقـوق جاللة موالنـا السلـطان األعظم

وشرف الدولة العلية » .
ـا شــاع أمـر هــذه احملـادثـة الــتى أنـكـر فــيـهـا و
فخامـة الصـدر األعظم اجلديـد مسـئوليـة اجلنود
الـعـثــمـانـيـة فــيـمـا يـلــقـونه عـلى قــواتـنـا وعـرض
بــالـدســائس الـتى فــعـلـهــا قـنــصل اإلنـكــلـيـز فى
ساء حتى سـى ا ساسون  توقَّـع الناس أنه ال 
يـعـود جــنـاب الــسـفـيــر بـتـلــغـراف تــهـديـدى من
خـارجـيــة دولـته  كـمــا كـان يـفــعل مع الـصـدر
الـــســـابق  ولـــكن مــضـت األيــام  وفـــخـــامــة
سئلة األرمنية الصدر اجلديد يُوالى اشتغاله با
ويدخل هـو ودولـة وزير اخلـارجـيـة كل يوم من
ـسـئلـة  ووقر بـاب جـديد تـوصالً إلى تـمهـيد ا
فى أذهـان النـاس كـافـة اآلن  أنه بـالـسـيـر على
مــنــهج اإلصالح الــذى رســـمه الــبــاب الــعــالى
ـسـئـلة لـلـواليـات الـعـثـمـانـيـة حـديثـاً  تُـصـبـح ا

األرمنية فى خبر كان» .
وهذا مـضمون ما اشتـمل عليه ذلك الكتاب
اخلـصــوصى الـوارد لـذلك الـصـديق  وهـو من
بـــعض الـــوجــــوه  يـــنـــطـــبق عــــلى مـــضـــامـــ

التلـغرافـات العمـوميـة التى وردت من األسـتانة
الـعلـيـة اخملـتـصـة بـهـذا الـشـأن بـعـد تـولى الـصدر
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* الواليات اآلسيوية = الواليات األرمنية الست.
** األشرار األرمن = الثوار األرمن .

اجلـديــد  فـقـد جــاء فى بـعـض مـنـهــا أن الـبـاب
الـعالى يـسأل الـدول اإلنصـاف واحتـرام حقوق
جاللـة السـلـطان األعـظم فى مُلـكه  وجاء فى
بـعـضـهـا أن فـخـامـة الـصـدر سـأل الدول إمـهـاله
مـدة سـنـة  حـتى يـضع مـشروعـاً كـافالً تـنـفـيذه
لإلصالح  وجـــاء فى بـــعـــضـــهــا أنـه قــد عـــيَّن
دولـتـلــو شـاكـر بـاشــا سـفـيــر الـدولـة الـعــلـيـة فى
بــطـرســبــرج ســابــقــاً مــفـتــشــاً عــامــاً لــلــواليـات
ـثابـة تـمهـيد اآلسـيـوية * ويعـتـبر هـذا التـعـي 
لـلتـخـلُّص مـن مـطالـب الـدول . وال يخـفى أن
دولتلو شاكـر باشا هذا  هو من صناديد رجال
ــشــهـــورين بــاالقـــتــدار والــعــزم الــدولــة ومـن ا

واحلزم ب العثماني .
سئلة األرمنية سائرة فمما تقدَّم  يُعلم أن ا
فى طريـق غير الطريق الـذى سارت فيه  لغاية
سقـوط وزارة دولتلو جواد باشـا  وإن نتيجتها

ــلَّـة  ال تــكـون كــمــا يـتــمـنـى أعـداء الــدولـة وا
ـارقون الـذين يُجـاهرون بـالسـوء لها  أولئك ا
ـقـدَّسـة لـلـذات ويـنـتـهـكـون حــرمـات احلـقـوق ا
السـلطـانيـة  ويزعـمون مع ذلك أنـهم األحرار

الصادقون .
ا مثـلهم فى احلـرية والصـدق مثل أولئك وإ
األشــرار األرمن ** الـذيـن يـقــطــعــون الــســبـيل
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ويــــشـــقــــون عـــصــــا الـــطــــاعـــة عــــلى دولــــتـــهم
وحكومتهـم  ويُبررون أعمالـهم باألزياء التى
يتخـذونهـا وقت ارتكـاب اجلرائم الـفظـيعة ثم
ينزعـون إلى مسارب أوروبـا  ليُشـهروا الدولة
ـعـايـبـهم تـشـهـيـراً  ويـسـألـون إنـكـلـترا الـعـليـة 
وغــيـرهــا إنـصــافـاً مــنـهــا حـمــايـة لــلـعــدالـة وبـراً
لإلنسانية  ويُسمون أنفسهم فى ذلك األحرار

الصادق .

© WOM —_« W Q *« ®

لـقـد وضح اآلن وضـوح الـشـمس فى رائـعـة
ـسألة األرمـنية الضحى أن اهـتمـام إنكلـترا فى ا
قـاصـد سيـاسـية لم يـكن حـباً بـاإلنـسانـيـة  بل 
ا كـان الغـرض منـها وقوع دواعـى النُـفرة ب ر

حـكومـة السـلطـان األعظم واحلـكومـة الروسـية
ألن ما جـاء فى اجلرايـد اإلنكـليـزية من األخـبار
ــظـالم الـتى اقــتـرفـهـا األتــراك فى أرمـنـيـا عـلى ا
ـأل أنه لم يــكن إال من قــبــيل تــبــين اآلن لــدى ا
بالـغة. نـعم  إن القالقل والفـ التى وقعت ا
فى بعض جهات يـسكنهـا األرمن واألكراد معاً
تـمج مـن سـمـعـهـا اآلذن  وتـنــفـر من رويـتـهـا*

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ WO u¹ ±± fOL)« ¨ ±∑π œbŽ

* الصحيح : رؤيتها.
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* الصحيح : نزالء.
** الصحيح : دأبهم.

*** الصحيح : الناشزين.

الـــعــ إال أن مــا جـــرى لم يــكـن إال بــدســائس
حــرَّكـتــهــا أصـابع األغــراب نـزالً * تـلـك الـبالد
الــذين لــيس من دائــبــهم ** إال إشــعــال نــيــران
الـــفــســـاد وإحـــيــاء روع الـــوحـــشـــة بــ األرمن
فسودة ما توَّلد ـساعيهم ا واألكراد حتى تولَّد 
من احلــوادث اخملــيــفـة ومــا من أحــد يُــنــكـر أن
سوء تصرفات بعض رجال احلكومة  كان من
جـمـلـة األسـبـاب الـتى عـظَّـمت األمـر وجـعـلت
تــلك الـشــرارة أن تـسـتــحـيل إلـى أتـون نـارى ال

تقوى أكبر مطافى السالم على إطفائه .
ولعل مـا أجراه بعض مـأمورى احلـكومة من
الـتغاضى عن احلرص  عـلى األمن ال يخلو من
احلـكمة  غيـر أنه من احملقَّق أن األصل فى هذا
الـــتــغـــاضى لم يُـــقـــصــد به الـــوصـــول إلى هــذه
راد مـنه تـأديب األرمن الـنـقـطـة بل كـان جلُّ ا
ـايـلـ إلى الـنــاشـذين *** عن جـادة الـطـاعــة ا
جانب العصيان  ألن ما أظهره رؤساء األرمن
ـا يُـلــجئ الـدولــة إلى مـعـاقــبـتـهم من الـعـقــوق 
ا وكبـح جمـاحـهم  وإال فـتـركـهم وشـأنـهم ر
كــان ســبــبــاً النــتــشــار رايـــة الــفــوضى فى تــلك
البالد وتـشَّـبه سايـر الواليـات بـها  بـحيث ال
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يــعـود مـن سـبــيل لـضــبط الـرعــيـة  وال تــنـفــيـذ
ـعاقـبـة كـل فـئة ـرعـيـة وتلـبـيـة احلـق  األحـكـام ا
ــلـل الــعــائــشه حتت وقـــبــيــلــة بل كـل مــلَّــة من ا
ظــلــهــا إذا ظـهــر مــنــهـا مــا يُــشم مــنه رايــحـة *
الـــثــورة فـــكــيـف وقــدحتـــقَّق لــدى الـــدولــة أن
األرمن سـاعـون مـنـذ حــ بـشق عـصـا الـطـاعـة
ونشر رايـة العصيـان  حتى أنهم أحـرزوا كثيراً
من الـبـنـادق اسـتعـداداً لـلـثـورة  وإلـيكَ شـاهداً
ــظـفــرة وانــبـراهم ــنــاجــزة اجلـنــود ا تــصــديـهم 
حملــاربــتـهــا والــهـجــوم عـلـى بـعض الــفــرق الـتى

نزعت حلمايتهم من هجمات األكراد عليهم 
األمر الذى بات مـعلوماً لـدى اخلاص والعام 
فــو احلـالـة هـذه ال نــدرى كـيف يـحق إلنــكـلـتـرا
مـــــعـــــارضــــة الـــــدولــــة فـى أمــــور لـم تـــــكن من
خصوصـياتها ?  السـيما فإن مـا أجرته الدولة
لم يـكن إال من قـبيل تـأديب األب البـنه ليـقوى
ــا كـان وردعه عـن اجلـهل والــفـجــور  ولـكن 
اإلنكـليز غـير راضـ عن سيـاسة الدولـة العـلية
ـالـكـهـا احملـروسة . ـبنـيَّـة عـلى احلـرص عـلى  ا
وكان لإلنـكليـز مقاصـد فى مصر ال يُـمكن لهم
ساعدة الدولة العلية  رأوا الوصول إليهـا إال 
أن يخـتـلقـوا لـها مـا يـشغـلهـا عن مـصر ويُـلـهيـها
عن إجـرامهم فى الـسودان  فـأفرغـوا جهدهم

* الصحيح : رائحة.
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ـســألـة األرمـنــيـة  وجـعــلـهـا أمـام فى تـعــظـيم ا
ـؤثرة التى تـستحق التـفاتها أوربا من احلوادث ا

وأخــذت حــكـومــتــهم تــتـزلَّف إلـى الـروســيـة 
وماذالت * حتى أقنعتها بالدخول معها فى هذا
ـا كــانت فــرانـســا مـتــفـقه مع الــبـاب احلــرج  و
الــروســيـــا لم تــأنـف من مــشـــاركــتــهـــا مع أنــهــا
أحـرص الـدول عــلى صـداقـة الــدولـة الـعــلـيـة
ولـكن بعـدما ظـهـر للـروسيـا أن ورى األكمـة ما
وراهـا وأن إنــكـلـتـرا لم تـزين لـهـا هـذا األمـر إال
قـاصـد فى نـفـسـهـا تـوقـفت وبـاتت كـمن يُـقدم
رجالً ويــؤخـر أخـرى  فــدرت الـدولـة الــعـلـيـة
بـــذلـك ورفـــضـت بـــحــــزم وعـــزم عــــظـــيــــمـــ

اقتراحات الـدول وتركت األسطول اإلنكليزى
ــخـر فى بــحــارهــاغــيـر حــافــلــة بـالــتــهــديـد أن 
ا فـعلت ألن إنكـلترا والـوعيد ولـعلهـا أصابت 
وحــدهــا ال تـقــوى إال عــلى إجــرا الـتــظــاهـرات
التـهويليه والدول ال تسمح لـها بأن تتعدى هذه
ـا يـدعو الـدولـة إلى االنتـباه اخلـطـة غيـرأن هذا 
الــتـام ويـجـعــلـهـا أن تـلــتـفت إلى إصالح اخلـلل
الذى تخلل بعض والياتها فتغتنم هذه الفرصة
وجتـرى اإلصالحـات الالزمـة وتـنـصب احلُـكام
الاليق ** لـلخـدمة وتـطرد كل مـأمور مـخاتل
مازق من دوائـر فتبيت بهذا مرتـاحة البال خالية

* الصحيح : ومازالت .

. ** الصحيح : الالئق
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من كل بــلــبـال ال مــراقب يُـراقــبــهـا وال مُالحظ
ـسـألـة أمـست دقـيـقـة جـداً ال يُالحـظـهـا  ألن ا
حتتمل التسويف والطويل وقد سرنا واللَّه وسر
كل عـثـمـانى صـادق الوطـنـيـة مـا شـرع به الـباب
الــعــالى من اإلصـالحــات الــعــظــيــمــة  وذلك
بــتـشـكـيــله جلـنـة لـلــبـحث فى الـوسـائـل الـفـعـالـة
ـوصـلة إلى مـحـطـة الـرفـاهيـة فـيـبـيت األهـلون ا
راتـعـ فى ريـاض األمن والــسالم بـظل ظـلـيل
سلطـاننا األعظم الـلَّهم احفظ مُلـكه إلى منتهى

الدوران .

* الصحيح : التطويل.
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يُقال إن السفراء فى دار السعادة اليزالون ملح
سألـة األرمنية  على الـباب العـالى للجواب عـلى ا
اضى تراجمة سفارات حتى اجتمع فى ٢٩ الـشهر ا
فرنسا وروسيا وإنـكلترا مع دولتلو ترخان باشا ناظر
اخلـارجـيـة  وطـلـبـوا مـنه تـرغـيب الـبـاب الـعـالى فى
ــسـئـلــة  فـوعــدهم بـإمـكــان ذلك إذا فـرغت نــظـر ا
ـعيَّـنة من قبل الـدولة بـهذا الصـدد من حترير اللـجنة ا

تقريراتها .

…d¼UI « ¨≤ ’ ¨  ±∏πµ WO u¹ ±¥ bŠ_«  ¨µ œbŽ
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˝ UÐ—Ë√Ë «d²KJ½≈Ë UO dð ˚

انتـقدت جريـدة « البستـر لويد » الـشهيرة فى
ـاضى  عــددهـا الــصــادر بـتــاريخ ٢٢ يــونـيــو ا
اخلطة الغريبة التى سلكتها وزارة روزبرى بإزاء
ـســئــلـة ــنــاســبـة مــا يُــســمـونـه ا الــبــاب الـعــالى 
األرمـنـية وأظـهـرت غـايـة استـغـرابـهـا من عدم
اهـتمـام دول أوربـا بذلك  وجـرت فى أقوالـها
عـلى مـذهب احلزم واالعـتـدال والضـبط  وها
ــهـمـة الـتى اشــتـمـلت عـلــيـهـا تـلك هى الـنـقط ا

قالة : ا
« مهـما بلـغت وساطة إنكـلترا وتـداخلها فى
ـصالح بريـطانيا ـسئلـة  فإن ذلك مضاد  هذه ا
األصـلـيـة بال أدنى ريب  ولـو فُـرض أن عـنف
اإلنــكــلـيــز أفــضى إلى ظــهـور أزمــة فى الــشـرق
ووصلت أجزاء الدولـة العلية إلـى تهيُّج خطر;
فيكون حينئذ من الضرورى إلنكلترا أن تُصلح
خطـئـهـا وتُـغيـر سـلـوكهـا  وهـذا إذا فـرضـنا أنه
يكـون فى إمـكـانـها بـعـد ذلك دفع ضـرر وإبـعاد
خـطر  وحـينئـذ فال ينـبغى عـليهـا تقـليـد العمل

الـوحـشى الـذى قـام به غالدسـتـون فى مـصـر 
فــبـعـد مـا قــذف اإلنـكـلـيــز قـنـابـلــهم عـلى مـصـر
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أمــكـنـهم بــكل سـهـولــة أن يـحـتــلـوهـا فى احلـ
الـذى كـانت فـرنـسـا به غـريـقـة فـى فـكـرة األخذ
بـالـثــأر  ولم يـكن لــهـا حـزم يــحـفظ حـقــوقـهـا
ـصــريــة . نـعم  وإن وصـواحلــهـا فـى الـديــار ا
تــكن فـرنــســا التــزال مــنــغـمــســة فى بــحــر هـذه
الفـكـرة  لـكـنـها مـهـتـمـة دائـماً وراء حتـالف مع
روسـيـا بـواسـطــته أمـكـنـهـا أن تــشـتـرك فى بـعـثـة
(أجــرونت) وإذا كــانت إنـكــلــتـرا ال تــقـدر أن
حتتل بلداً من البالد التركية  فذلك ألنه يُوجد

فى أوروبـا دول أخـرى ال تُـشـاركـها فى ذلك 
وأخصّها الروسيا التى تُخالف مقاصد اإلنكليز

من كل وجه .
قـاومة إلنكـلترا ولـو دامت تركـيا فى خطـة ا
وجـارتها هـذه للدرجـة النـهائيـة  حتى لم يكن
إال اتــخـاذ الــوســائـط الـقــهــريــة  فالبــد من أن
يتساءل الناس فى لندرة  هل يُسوَّغ للحكومة

أن تُوغل فى طريق سياسة الطيش ?
أما دول أوروبـا  فال خالف فى أنهـا تنـتظر
مـنهـا تـغيـير خـطـتهـا حتى ال يُـهـدد السالم الـعام
عـــلى أنه يـــلـــزم الـــدول األوربـــيـــة أن ال جتـــعل
األمور تـصل إلى هذا احلـد  ولو أفـضى منـعها
إلى الــوسـائط الــقـهــريـة  حــتى ال جتـســر دولـة
أخرى على حاجة مثل هذه  يكون من ورائها
ا وازنـة األوربـيـة  وهـذا  ـسـاس بـا والشك ا
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يـحـدو بــنـا إلى الـقـول بــأن عـدم تـداخل الـدول
احملافظة على الـسالم  وفى مقدمتهـا النمسا 
فى هــذا األمـــر خــطــأ مــحـض حــيث ال ُيــســوَّغ
الحدى الدول التى أمضت على معاهدة برل

أن تــنــسـلـخ مـنــهن  وتــدخل فى أى عــمل مع
الدولـة العلية  يكـون من نتيجته إدخال الدول
األخرى فـيه بدون رغبتـها . وبديهى أن أوروبا
بأجمعها لها فائدة  وصالح من أكبر الصوالح
ـمــلـكــة الـعــثـمــانـيــة مـصــونـة من فـى أن تُـبــقى ا
األخطار والـتجزئة  وأن داخـليتهـا تقوى على
دفع احلــوادث الـتى تــطـرأ عــلـيــهـا دائــمـاً  وأن
يُتـرك لها الـوقت الكـافى واحلرية الالزمـة لعمل
إصـالحــات مــعـقــولــة ; أعــنـى تـكــون مـالئــمـة
ألخالق وعــوائـــد الــســـكــان  وأن ال تُـــشــجع
بـعـض الـعــنـاصــر فـيــهـا إلحــداث الـغــوغـاء كل
حـــ وأن ال يـــغــيـب عن أعـــيــنـــنـــا أن الــدول
تـكلـفة اآلن بـحـفظ السالم فى قـارة أوروبا ال ا
ـسـئلـة الـشرقـية إلى ترغب الـبـتة فى أن تُـحول ا

مسألة حالية .
وقـد ختـمت هـذه اجلريـدة مقـالتـها بـقولـها 
وإن دول أوروبـــا تــــرى اخلــــطـــر فى إغــــضـــاب
إنـكلـترا صـغـيراً بـجانب اخلـطر الـذى جتلـبه هذه
الــدولــة فى الـشــرق ال ــــــــــــــــــــــــــــ أركـان

وازنة األوربية احلالية . ا
* معاهدة برل ١٨٧٨.
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وردت إلـيـنـا رسالـة من أحـد كـبراء األسـتـانة
رأينا أن نقتطف منها ما يأتى :

قال : اطلعـتُ فى جرائد أوروبا  والسيما
صادر جرائـد إنكـلتـرا على أراجـيف أشاعـتهـا ا
اإلنكليزيـة  لترويج أغراض معـلومة وتضليل
الــرأى الـعـام األوربـى وإدعـاءهـا إلى الــتـعـجب
اإلشـاعـة الـتى جـاء فـيـهـا أن األسـتـانـة فى هـرج
ومرج  وأن حزب اإلصالح يتوعَّد بفتنة ذات
ــا تــقــتــرحه بــال إذا لم يــنــصع الــبـــاب الــعــالى 
الـدول والسـيـمـا بـريــطـانـيـا عن اإلصالحـات

ألرمينيا .
ـســألـة ــرج من جـراء هــذه ا فـأمــا الــهـرج وا
األرمنـية  فلم يكن إال فى إنـكلترا دون سواها

من أقطار الدنيـا والشعور الذى كان عاماً هنا 
ا هـو قـلق اسـتـحوذ عـلى الـقـلـوب  حتى أن إ
اجلميع كانوا يـتساءلون فى سكينة اجلزع  ماذا
حدث ? وما النـتيجة ? وال أكتم عنكم أن شدة
هـذا اجلـزع كـانت نـاشـئـة عـنـد الـقوم مـن خوف
انقياد احلـكومة السنـية ال من سواه  وكان أقل
ــعـمـعــة األخـيــرة خـطـوة إلى تــسـلــيم فى هـذه ا
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ـا ــلك  ولـكـنه  ضـيـاع الـسـطــوة وتـضـعـضع ا
ارتـــقى مــنـــصب الــصــدارة الـــعــظــمـى دولــتــلــو

فــخـامــتـلــو ســعـيــد بـاشــا انـتــعــشت الـنــفـوس 
وتـــبــدَّلـت غــيـــاهب الـــريب  وقـــد حــقَّـق الــلَّه
بـــفـــخــامـــته اآلمـــال  ويُـــمـــكــنـــنى من اآلن أن
ــســألــة قـد خــرجت نــهــائــيـاً من أُبــشـركـم بـأن ا
ـنـع أن تُـعـمَّم طـورهـا اخلــطـر ولــكن ذلك ال 

نوية فى جميع الواليات . اإلصالحات ا
 أمـا اآلن  فــقـد اطـمــأنت األفــكـار  وسُـرَّ
ـــا أبــــدته من قــــوة احلـــيـــاة احملــــبـــون لـــلــــدولـــة 
عارضتها وعدم انصياعها  بعد أن كان نفس
العـارف بـحقـيقـة أحوالـها ال يظـنون مـنهـا تلك
الــقــوة  وأن الــرسـائـل الـتـى تـردنـى من خـارج
األســتــانـة والــتى تــرد إلى بــعض أصــدقـائى من

نتمية لنا  البالد اإلسالمية الدانيـة والقصية وا
أو لبعض الـدول األجنبيـة ُجميعـها بأن كل هذا

ــســلــمــ احلــزم من الــدولــة قــد أقــرَّ عــيــون ا
رجفون وعظم رجاءهم بعـد أن كان يعبث به ا
أعــداء كل جـامـعــة تـبـقى لـإلسالم وكل صـولـة

تستمر للعثمانية .
ا تقدَّم تعـلمون أن الشر العظيم الذى كنا و
نخشـاه يكـاد يُحوله الـلَّه إلى خيـر ويُزيـد به كيد

اخلائن . وأما ما يُسمونه بحزب اإلصالح *
* حزب اإلصالح = حركة تركيا الفتاة.
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فـشـئ غـيــر مــوجـود بــحــمـد الــلَّه فى األســتــانـة
فسدين الذين يترددون ولكن زُمرة من اجلياع ا
بــــفـــنــــون األكــــاذيب عــــلى أبــــواب الـــســــفـــارة
اإلنكـليزيـة هى التى تـنتحل لـنفـسها هـذا اللقب
لــتـطـلى بـطالئـه احلـسن مـا حتـته مـن قـبـيح الـعـار

عليها .
وإن هـذه الـشـرذمــة مع قـلـة نـفــرهـا لـشـديـدة
األضـرار بـالـوطن  ألنـهــا تـعـرف كـيف يـكـون
ـؤذى بالـدولـة ? فـتـتـفـنَّن به فى كل االخـتالق ا
يـوم ويُـصدقـه اإلنكـلـيز فـوراً وبـدون تـثبت ألنَّه
ـصـاحلـهم ـــــــــــــــــ به أوروبـا فـضـائح مـروج 
ال أصل لــهـا من تـهــويالت كـاذبـة كــالـتـهـويل
بــثـــورة مــزعـــومــة حـــركــة خـــواطــر لـــيــست إال

موهومة اهـ .
ــؤيـد . إن مــا كــتـبه إلــيــنـا هــذا الــفـاضل  ا
يُــطـابق مـا أشـرنـا إلـيه فى مــواضع مـخـتـلـفـة من
ـسألـة  وإنـنا لـنـسـأل اللَّه أن أبـحـاثنـا فى هـذه ا
يُـــمــكـــنــنـــا فى زمـن قــريب مـن حــمـــده  وهــو
ــا يــكــون قـد ذلَّــله من احملــمــود عـلـى كل حـال 
ـا يُقـر به الـعقـبـات فى سـبـيل دولـتـنـا الـعـلـيـة  
سـطـوتــهـا عـلى أســاس مـتـ ويــخـذل األعـداء
األلــداء  ونــســأله عــز وجل أن يُــبــر الــدولـة
وهذا الـوطن الـعزيـز من األفـراد اخلائـنـ الذين
كانوا أشـد شؤماً علـيهما وإضـراراً بهما من كل

عدو مب .
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يُـقـال إن فخـامـة الصـدر األعـظم اجلديـد مـتفق مع
جاللة السلطان عـلى اتخاذ وسيلة مُثلى حلسم مسألة
أرميـنيا بالـتى هى أحسن  وقد بـلغنا أن فـخامته ساعٍ
جهـده في وضع مشـروع قانـون جديـد يضـمن للـباب
العالـى حقوقه من جـهة ويُرضى دول أوربـا من اجلهة
الثـانية عمـالً بإرادة جاللة متـبوعه األعظم  وفـقهما
الــلَّه إلى إصالح األحــوال وجنــاح األعـمــال وارتــقـاء

السلطنة السنية إلى معارج الفالح والكمال .
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اضى اجتمعت جمعية اليهود فى األسبوع ا
ـديـنـة لـنـدرة لـقـراءة الـتـقـريـر الـرابع والـعشـرين
ـمــالك عــلـى أحـوال الــيــهــود الــعــمــومــيـة فـى ا
األوربـيـة والـشـرق  فـأعـرب فـيه مـجلس إدارة
اجلــمـعــيــة عن األسف الــشـديــد من عــدم جنـاح
ساعى التى اتُخذت لدى جاللة القيصر نقوال ا
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الــثـانى ومـع ذلك فـقــد شُـكــلت جــمـعــيـة فى
بـطـرسـبــورج لـلـنــظـر فى أحـوال هـذه الــطـائـفـة
وسيلـة إلى إصالح شؤونهـا  ويُنتـظر أن ترفع

هذه اجلمعية تقريرها إلى  مجلس الوزراء .
ويـقــول مـجـلـس إدارة جـمـعــيـة الــيـهـود فى
تقـريره أيـضاً إن حـالة الـطـائفـة فى رومانـيا آيـلة
ـصـير . وأمـا حـالـتـها فى إلى الـتـعـاسة وسـوء ا
حكومتىّ بلـغاريا والصرب  فهى أحسن منها
فى رومــانـيــا  واُخــتَّــتم الــتــقـريــر كــمــا اُفــتَّـتح
بــإظـــهــار عـــظــيم األسـف من أن احلــكـــومــات

األوربــيــة وخـصــوصــاً فى أســتــريـا وفــرنــسـا 
تُعـامل الـيهـود معـاملـة اإلهـانة والـتحـقيـر . أما
ـسـلـمـ فى جـميع مـعامـلـة األمـراء واحلـكـام ا
الـبالد الـشـرقـيـة لـرعـايـاهم من الـيـهـود  فـإنـها
مبـنية على الرفق واإلنسانـية  وهم يستحقون

جزيل الشكر من هذه الطائفة اهـ ملخصاً .
هـذه أقــوال جـمــيــعـة الــيـهــود فى تــقـريــرهـا
الـرسـمى  وهى أعدل شـاهـد على أن احلـكام
ـسـلــمـ فى جـمـيع أقـطــار الـشـرق يُـعـامـلـون ا
رعـيـتـهم من الـيـهـود ( مع شـهـرة هـذه الـطـائـفـة
بـالـتحـيُّل البتـزاز األمـوال ) بالـرفق واإلنـسانـية
بخالف مـلـوك أوروبـا  فـإنهـم يُعـامـلـون هذه
الــطـائــفـة بــالــقـســوة واالمــتـهــان بال عــلـة غــيـر
التـعـصب الـديـنى  ألنه ال فـرق بـ الـيـهودى
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الــــروسى الــــذى لم يــــعـــرف لـه وطـــنــــاً ســـوى
الروسيا واليهودى الرومانى الذى لم يعرف له
ملـكت سيـحى فى ا بالداً غـير رومانـيا وبـ ا

سوى أن هذا يهـودى وذاك مسيحى  والظلم
لم يـقع على طائـفة الـيهود إال لـكونهـا يهوداً .
سلمون  فلم يُميزوا فى لوك واألمـراء ا أما ا
مــعـامـلــتـهـم الـيـهــود لـكــونـهم يــهـوداً قط  بل
ـسـلـمـ والـنـصـارى وبـقـيـة عـامـلـوهم أسـوة ا
الطوائف األخرى بال فرق  ولكن ال ندرى
ـسـلــمـ بـالــتـعـصب ـســيـحـيــون ا ـاذا يــتـهم ا
ضـــدهم  ويــشـــكــون فـى ســوريـــا وأرمــيـــنــيــا
وسالنيك ومقـدونيا وكـريد بأنهم مـضطهدون
مـهتـضمـة حقـوقهم فى احلـ الذى يُـجاهـر فيه
ـمـالك اإلسالمـية اليـهـود بـأن مـعـامـلـتـهم فى ا
أحـسن مـعـامـلة  لـيت شـعـرى مـا هـو الـباعث
ــسـيــحــيــ دون الــيـهــود فى عــلى اضــطــهــاد ا
سلم يبغضون مالك اإلسالمية ? ألـكون ا ا
ـسـيـحـيـ أكـثـر من الـيـهـود لـعلـة فى الـدين ? ا
كال . بل الـقرآن الشريف نفـسه شهيد على أن
ــســـلـــمـــ من الـــنـــصــارى أقـــرب مـــودة إلـى ا
الـيهـود. «ولـتجـدنَّ أقـربـهم مودةً لـلـذين آمـنوا

الذين قالوا إنا نصارى» *.
أو لـكـون الـنـصارى أكـثـر إيـذاءً لـلمـسـلـم
ـسـلـم فى بالدهم من الـيـهـود . كال . فـإن ا

ائدة  اآلية ٨٢ . * قرآن كر : سورةا



µµπ

سـيحي لهم  وكثيراً ال يشـكون من معاملة ا
ما يشكون من معـاملة اليهود التى تُفضى غالباً
إلى اسـتنـزاف األمـوال وابتـزازهـا بعـوامل الـربا

الفاحش .
أو لـكون الـيهـود أكثـر براً وحـباً بـخيـر النوع
ـسـيـحـيـ  فــاسـتـحـقـوا لـذلك الـبـشــرى من ا
ـــا يُـــعـــامل ـــســـلــــمـــ أكـــثـــر  الـــتـــكـــر من ا
ــسـيــحـيـون فــكـانـت بـذلك شــكـوى هـؤالء ا
ـا تُـعامل به بـأنـهم مهـضـومـو احلقـوق بـالنـسـبة 
سـلم . كال بل الطـائفـة األخرى حتت رايـة ا
ـسيـحـيـ يُفـضـلون ـعـروف  أن ا ـشـاهد وا ا

اليهود فى خدمـتهم للنـوع اإلنسانى والبر به 
ستـفيضـة بأعمال وكثيراً مـا يقوم جـماعاتـهم ا
بارة نـافعة للـعموم ال يقـوم بها إال النـزر اليسير

من طائفة اليهود .
أو لــكـــون الــنـــصــارى أقل حـــوالًوقــوة من
ـمالك اإلسالميـة  وكثيـراً ما يقع اليـهود فى ا
احلـيف والـظلم عـلى الـضعـفاء بال عـلـة غيـر ما
فُـطــر عـلــيه اإلنــسـان من االســتــهـانــة بـحــقـوق
ـسـيــحـيـ فى كل بالد الـضـعـيف كـال  فـإن ا
سلم أكـثر عدداً من اليهود  وأعظم جاهاً ا
ـا نـالـوا من االمـتـيـازات  ومـا وراءهم مـنـهم 
من الُـــحـــمـــاة واألنـــصـــار الـــذين يـــنـــتـــصــرون
للمسيحى فى الغالب بحق وبغير حق  حيث
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ال يُـوجد للـيهـودى من ينتـصر له إذا اهـتضمت
حـقـوقه أو اشـتـكى من مـظلـمـة سـوى حـكـومة

ـســلـمـ فـى كل الـبالد الــتى يـحــكـمــونـهـا  ا
ـسلم واليهودى وكل وهى التى يلتـجئ إليها ا
تـازة  ولـو فُرض أن هـنـاك حيـفاً طائـفة غـيـر 
ن ال امـتياز لهم وال حُماة سلم  على غـير ا
وال أنــصــار  فال مــلــجــأ وال مــنــجـاة مـن هـذا

احليف .
سـيـحـي فـأى الـبواعـث قُضى بـاضـطـهـاد ا

ـمــالك اإلسـالمـيــة دون بــقــيــة الـطــوائف فـى ا
األخـرى ? وعــلى اخلــصـوص طــائـفــة الـيــهـود
الــتى تُـــجــاهــر اآلن بــشــكــرهــا جلــمــيع حــكــام
دن حـرية حـيث ال تنطق سـلمـ فى أعظم ا ا
ا ـلل  ولـكـنَّه جـهـر  ـلَّـة من ا بـذلك مُـحـابـاة 
تكـنَّه الصـدور  وما تُحـاسبـهم علـيه الضـمائر

والقلوب .
ت فى وأى عـوامـل الـتــعــصب هــذه الــتى 
ــسـيــحـيـ ـســلـمــ ضـد طـوائف ا عــواطف ا

وهم أقــرب إلـيـهم مــودة من طـوائف أخـرى .
أليس هـذا من الـظلـم الفـاحش الـذى ال باعث
سيحي فى جميع عليه أن صدَّقت شكايات ا

الواليات العثمانية ? .
ولـكن احلــقـيـقـة أنـه ال ظـلم وال ظالمـة وال
تعصب وال اضطـهاد  بل غايات سياسية نزع
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بــهــا من كل قــبــيـل جــمــاعـة ال يــحــســبــون فى
الغالب إال مسـتعملـ كآالت صمَّاء فى أيدى
جــمـلــة من الــدول األوربـيــة الـتـى بـيــنـهــا وبـ

ـالك الــشــرق حـزازات الــتـنــازع فى احلــيـاة 
ت فـيـهـا عــواطف حب االسـتـعـمـار  والــتى 
فــاتــخـذ كـل قــبـيـل مـنــهــا فــريــقــاً من الــنـاس 
وجدوا فى تهـمة التعـصب خير ذريعـة للتفريق

ـمالك الشرقية  الذى يُـعمم الفساد فى هذه ا
وساعد عـلى ذلك وجود االمـتيازات األجـنبية
فــيـهــا  ألنـهـا كــثـيــراً مـا حتـمـى األشـرار الـذين

يلتجؤن * إليها من نوال اجلزاء احلق .
ولهـذه الـفـئـات الـتى نـزعت فى أكـثـر البالد
الـعـثـمـانيـة لـلـشـكـوى من حـكـومـاتـهـا وإهـاجة
اخلـواطـر ضــدهـا آمـال قــد تُـزيـدهــا جـرأة عـلى
الـغلـو فى الـشكـوى واالخـتالق  ومـنشـأ هذه
ـالك قوية اآلمال أن لـلمـسيحـي فى األرض 
ذات ســـطـــوة ســــاعـــدت فى ظــــروف كـــثـــيـــرة

الالجـئـ إلـيـها بـالـشـكوى  حـتى اسـتـقـلوا 
وكــانت تُـــهــمــة الـــتــعــصـب الــديــنـى من أكــبــر
الـعـوامل الـتى اضـطـرت األقـوام الـكـبـيرة عـلى
مــســـاعـــدة تــلك األقـــوام حــتـى أحــرزت ذلك
االســتــقالل  واحلــوادث األرمـــنــيــة األخــيــرة
أصـدق شاهـد على أن الـذى أثار الـفتـنة وقلب
احلقـائق مـنـهـا حتى هـاجت خـواطـر أوربـا ضد

* الصحيح : يلتجئون .
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* قد يكون بـعض الثوار األرمن قد رفعوا سقف مطـالبهم للمطالبـة بحكم ذاتى أو استقالل فى مواجهة
تعنت اإلدارة العثمانية . ولكن لم تُطالب أغلبية األرمن ال بحكم ذاتى وال باستقالل حتى قيام احلرب

ية األولى التى استغلتها اإلدارة العثمانية للتخلص من القضية األرمنية . العا

ـا هـو رغبـة االسـتقالل عـند الدولـة العـلـية  إ
ـســيـحـيـة الـثــائـرين من األرمن * أسـوة بـاأل ا
الـــتـى اســـتـــقـــلت من جـــهـــة  وحتـــريك الـــيـــد
األجنبية التى تُـريد أن تقضى لبانتها فى الشرق
بـهـذه احلوادث من جـهة أخـرى  ولـو لم يكن
ـا سمـعـنا لهـذين الـباعـثـ وجود وال عـمل  
صــــيـــحـــة الــــشـــكــــوى من األرمن بــــحـــال من
األحـوال وال هـجس خـاطـر فى مـقـدونـيـا عـند
ـسلـم أحد . عـلى أنه لـو فُـرض أن احلكـام ا

فى األرمن ارتـكـبـوا إثـمـاً من اآلثـام  وفـعـلـوا
ــسـيـحـيــ فى األرمن فـظـائـع اضـطـرتـهم مع ا
لرفع صوت الـشكوى إلى عـنان السـماء  فما
ـسيـحيـ إلى مـقدونـيا أن يـدرجوا الـذى أجلأ ا
بالـفـتـنـة وينـزعـوا إلى الـثـورة والعـصـيـان ? وما
الـذى دعـا قـومـاً من الــيـونـان أن يـنـزلـوا شـاكى
األسـلــحـة فى جـزيــرة كـريــد ? ألـيس هـو ذلك
ـطمع الـذى يـغشى الـقلـوب  فـيطـمس على ا
نـور احلـق فـيــهــا وذلك احملــرك األجــنــبى الـذى
يُـريـد أن يــقـضى لـبـانـته بــإثـارة الـفـتـنـة عـلى أى

وجه كانت ?
تـلك  هـى احلـقـيــقـة الـتـى ال مـريـة فــيـهـا 
مالك حتى لو فرضـنا أن لطوائف اليـهود فى ا
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ـسـيـحـيـ الـشـرقـيـة اآلن أنـصـاراً مـثل أنـصـار ا
فــيـــهــا ووراءهم دوالً قـــويــة مـــثل دول هــؤالء
ـا كان ـساعـدة كـلـمـا نـزعوا إلـيـهـا   تُـنـيـلـهم ا
ســوى هـذا احلــال الــذى نـراه من بــعض فــئـات
ـسـيـحـيـ فى الـشـرق  وال تـقـلَّـبت * كـلـمـة ا
الـشـكـر الـتى أعـلـنـتهـا اآلن جـمـعـيـة الـيـهود فى
أكـثــر مـدن األرض حـريــة عـلى طــبق مـا تــكـنَّه
الـضـمـائـر  وتُـبـطـنه الـسـرائـر صـيـحـة شـكـوى
تصـعق لـها قـلـوب البـشـر شفـقـة وحنـاناً . وإال
فـــهل يُـــوجـــد أى فـــرق فى مـــعــامـــلـــة احلـــكــام
ـسلـمـ ب طـائفـة الـيهـود وطائـفـة النـصارى ا
فى جـــهــة من اجلـــهــات ? بل هل يُـــوجــد أدنى
ـسـلمـ والـنـصارى ? ـعـاملـة بـ ا فـارق فى ا
وهل يُوجد باعث مـا لشكوى هؤالء ? غير أن
آمال بعض فئات منهم قد نزعت إلى ما يُطوح
بنـفوسهم خلف دائرة الـنظام بحب االستقالل
ـة فى كل ـة الـتـى لـيس بـعـدهـا جـر وهى اجلـر

الك األرض .
ـسـلمـون الـذين فى الـهـند أو وهل لـو نـزع ا
الـقـوقـاز أو اجلـزائـر إلى الـتـشـبث بـالـدعـوة إلى
االسـتقالل مـن حكـوماتـهم ? أيكـون جزاؤهم
من إنكلترا والروسـيا وفرنسا غيـر التنكيل بهم
وإنــزال صـواعق الــعـذاب عن سـمــاء جـبـروت
حكامهم عـلى هاماتهم ? ومـاذا كان يُقال عن

* الصحيح : تقبلَّت .



µ∂¥

لتـجئ إلـيها الدولـة العلـية لو أخـذت بناصـر ا
بـعد ذلك من أولـئك الثـائرين ? هل يُـسمـع لها
قول أو تُـقبل منـها شفـاعة أو يُصـاخ السمع فى
بـقـعـة من بـقـاع العـالم لـلـذين يـتـهـمـون احلـكام
ـــســـيــــحـــيــــ فى احــــدى اجلـــهــــات الـــثالث ا

بالتعصب الدينى ?
لـيت شعـرى  ما لـلعـدالة ال تُـجيب  وقد
سُـئلت بـعـدمـا وُلـدت فى هـذا العـصـر  عـصر

التمدُّن واحلرية بأى ذنب قُتلت ???
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ـا كــانـت عـادت * الــدول ولــو مــتــحــابــة أن تُــقـدم
صواحلـهـا على صـوالح غـيرهـا  سـرى ذلك إلى دولة
اً التى كان منـها مساعدتها فى بريتانيـا حليفة تركيـا قد
ســـوالـف احلـــوادث وإن انـــفـــضت عـــنـــهـــا فى احلـــرب
األخــيــرة عن شــد أذرهــا إال تــبــحث فى ذلـك ; إذ قـد
مضى فـالتـكـلُّم فيه اآلن ال يُـجدى ولـعل لهـا عذراً فال

نلوم .
أعـمـلت الـفـكـرة بـريـتـانـيـا فـيـمـا يُـكـسبـهـا األمن إلى
زاحـمة من غيرهـا  لو أرادت روسيا ذلك فى تخوم ا
تخـوم لهـا فـيهـا حق  أال وهى تـخوم الـچـراكسـة التى
إن كـان لإلنـكلـيـز إراحة بـال بـقـبض تركـيـا عـلى طريق
الـبــسـفــور والـدردنـيل  فــأرادت الـيـوم أن تــقـوى هـذا
األمن من نـفسـهـا بإيـجاد حـصن آخـر ماراً عـلى حصن
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ارين  وحصنان أقـوى من حصنٍ واحد  فقدَّمت منفعتـها الذاتية على منفعة الطريق ا
ـلكة مـستقـلة لتكـون عثرةً فى حـليفـتها تـركيا  حـيث سعت فى حتريـر أرمينـيا  وجعـلها 
ذكورة التى بها مزاحمة بريتانيا منها  وإن طريق روسيا حينما تُريد اجملـاوزة إلى التخوم ا
كان فى ذلك ضـرر عـلى حـليـفـتهـا وصـاحبـة ودّهـا القـد ( تـركيـا ) بـإخراج جـهـة عظـيـمة

قدار واسعة األراضى كثيرة الفوائد من يديها . ا
ابـتـدأت بـريتـانـيـا حـديث أرميـنـيـا جوهـريـاً  حـتى يـكون يـطـول الـكالم فيه روح اآلراء

* الصحيح : عادة.
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فتنـبث فيه قوة دولـية تُمـكنـها من طلب اسـتقالل تلك
لـكة حتسب روسـيا ح عـزمها اجلـهة  حتى تـكون 
ــلـــكــتـــ تــركـــيــا عــلى الـــزحف أنـــهــا تُـالقى قــوتـىّ 
ــا أن رأت من سـيـدة الـبـالد الـتـيَّـقظ وأرمـيـنــيـا لـكن 
حــاولت مــغــررةً عــلى مـا بــعـدم الــرضــا بــاسـتــقالل 
ـلحـة سـفراؤهـا ح شـاركـة لهـا ا عداهـا من الـدول ا

ذاك بطـلب مـراقبـةٍ دوليـة  وال شك أن فى هـذا لو 
ن تـخــشــاهـا لــهــا نــوعـاً من الــعــراقـيـل الـتـى تُـريــدهــا 
بالتـخوم  فأكـثرت اإلحلـاح واستجـرت دولت مـعها
فى ذلك مـستتـرة فى دعوى حب اإلصالح وإنقاذ من
عـتقـد  كل هذا يشـكو الـظالمة بـدعوى االحتـاد فى ا
وتـركـيا تـنـظـر بـعـ احلكـمـة  وتـتـربَّص فـرصة إدراك
ا دولـة غيـر بريـتانـيا من هـات الـدولتـ علـها لـتفـطن 
ـا نــتـيـجـتهُ إضـرار تــسـعى وراءهُ الـداهـيــة الـدهـمـاء  
ـلـكــتـهـا وإحـداث تـركـيــا بـاسـتالب ركـنٍ عـظـيم مـن 
مـصاعب لغـيرها حـباً فى راحة الـساعيـة ال غير . فإن
ـركـز الـذى به قد تـركـيـا مطـمـئـنـة عـلى مـا بـيـدهـا من ا
حفظت قوتها وطغيان غيرها على غيره  كما أسلفنا

فى أحد أعدادنا باإلبانة واإليضاح .
فأظهر الـلَّه غيب تلك الضمائـر البريتانـية للدولت

ـتـداخـلـتـ مـعــهـا فى احلـديث األرمـيـنى  فـمـا كـان ا
ـــقـــام  حــتـى قــد مـــنـــهـــا إالَّ أن انـــســحـــبـــا من هـــذا ا
ونقلنا عـن خبر البرد * أن بعضـهما قد صرّح سمعنـا

* الصحيح : خبر البرق.
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بـاتهـامه بريـتانـيا فى هـذا األمر لـشخـصىٍ من نفـسها 
يـعـود عـلى ذاتـها وإلى الـيـوم ال نـسـمع وال نـرى لـهذا
احلــادث مـن أثــرٍ يُــتـــلى أو خــبـــرٍ يُــرد  وهـــو عــنــوان

انـصـراف الــفـكـر عـن أمـرٍ يـخص اجلــهـة األرمـيــنـيـة 
وأنهـا تكون عـلى ما كانت ال يـعتريـها استقالل  وال
ـنافع تـعـتـورهـا مـراقبـة  كل هـذا من بـواعث تـقـد ا
ـصادق . هذا الـذاتيـة  وإن مسَّت بحـقوق احلـليف ا
رائـينا * قد وضـعنـاه أمام أنـظار الـعارفـ وجتاه أفـكار

الناقدين والسالم .

WOKF « W Ëb «

من يـتــأمَّل الـيـوم فى حــالـة الـدولــة الـعـلــيـة يـأخـذه
االنــدهــاش واالســتــغــراب  وال يــلــبث أن يــعــتــرف
بالـفضل جلاللة موالنا السـلطان األعظم وكبار رجال
الـسلـطـنـة الكـرام ; إذ لـو أصـابت العـثـرات الـسيـاسـية
الـتى أحدقت بـالـدولـة العـلـيـة فى هذه األيـام األخـيرة
غيـرها من الدول لـقضت على تـلك الدولـة باالرتباك

واالضطراب واالنقالب .
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* الصحيح : رأينا.
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أمـا الدولـة العـلية األبـدية الـقرار  فـقد قـابلت كل
ـصاعب بـثـبـات جأش وكـانت جـمـيع أعمـالـها هـذه ا
مـستـمرة وأشـغالـها مـتواصـلة  وكـان كل من أهالـيها
مـنـكـبـاً عـلى مـهـنـته وحـرفـته وعـمـله ال يـكـتـرث بـهذه
ــظـاهــر  حــتى انـطــفــأ اآلن (ولـلَّه الــظــواهـر وتــلك ا
احلـــمــد) ذكـــر احلــادثـــة األرمــيـــنــيـــة الــتـى أخــذت من
اإلرجـاف والتـهـويل دوراً مهـمـاً  ولكن قـد أعـقبـتـها
أخـيـراً مـسألـة أخـرى جـديدة  وهى مـسـألـة مقـدونـية
سائل التى التى ال تزيد فى موضـوعها وشكلـها عن ا
ــهـــولـــون  وأرجف فى حـــيـــثــيـــاتـــهــا هـــوَّل فــيـــهـــا ا

رجفون. ا
وقـد اتــضح بـعـد الـتــحـرى والـتـنــقـيب أن سـر هـذه
ـسـألـة هـو الـشـعب الــبـلـغـارى  شـئت فـقُل اإلمـارة ا

تـمـردة دائمـاً ضـد البـاب الـعالى  الـبلـغـارية نـفسـهـا ا
فهـى التى حـركت أهل مـقـدونـيـة  وبـثت فـيهم روح

التعصب والهياج .
وأمـا احملرك األصلى لـبلـغاريا  فـيُحتـمل أن يكون
ـا عُـودنــا عـلى مـثـلـهـا آتــيـاً من إنـكـلـتــره بـدسـائس طـا
رجـال السياسـة اإلنكليـزية وحسـبنا شاهـداً يقوم على
ذلك دلـيالً عــادالً مـا جـاهــرت به جـريــدة الـتـمس من
ــسـألـة والـتــهـويل فى مـقــدمـاتـهـا االهـتــمـام فى هـذه ا
ونــتــائــجــهــا   حــتـى أصــبح كل عــدد يــصــدر مــنــهــا
مشـحـونـاً بـاالخـتالقـات واألراجيف والـتُـهم الـبـاطـلة
ضد الدولة العلـية رغبةً منها فـى تهييج األ اخلاضعة
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نفية . للراية العثمانية ا
وال نــدرى  والـلَّه مــا ذنب الــدولـة الــعــلـيــة حـتى
عـامـلة الـلخـناء  مع أن ثل هـذه ا عـامـلتـها إنـكلـتـره 
إنـكــلـتــره  كــانت ومـا بــرحت تُــظـهــر احلب والـوالء
للبـاب العالـى  وتُوهمه بـأنها مـن أصدقائه اخملـلص

وحلفائه الصادق .
ومن ضـــمن مــا قــالــته جـــريــدة الــتــمس أخــيــراً أن
األمـيـرال سـيـمور سـيـتـوجَّه بـالـعمـارة اإلنـكـلـيـزية إلى
راقـبة االرتـباكات احلـاصلـة اآلن فى البالد الدردنـيل 
الـعثـمـانيـة  مع أنـنـا ال نعـلم وال أحـداً يعـلم أيـضاً أن
فى بالدنا العثمانية ارتباكات أو قالقل  بل بالعكس
فـإننـا نعـلم يقـينـاً أن الراحـة فيـها مـستَّتـبة واألمـن العام
مــوطَّــد األركـان فـى جـمــيع أرجــاء الـســلــطـنــة  ولـو
ــســتـحــيل  وقــلــنــا إن فى بــعض األقــالـيم فـرضــنــا ا
العثمانيـة بعضاً من االرتبـاكات فما الداعى إلى قدوم
الــعـمــارة اإلنـكـلــيـزيـة إلى بـالد غـيـر بالدهــا هل تـظن
إنكـلتـره أنهـا مسيـطرة عـلى العـالم بـأسره حتـى يجوز
لها الـتداخل فى شئـون غيرها بـالوقت الذى ال حرب
وال عـداء بـيـنــنـا وبـيــنـهـا ? فـبــأى شـرع دولى ومـسـوغ
قـانونى يـحق لهـا التـداخل فى أمور داخـليـتنـا إلى هذا

احلد الـذى يعـتـبر فى شـرعـة العـدل واإلنصـاف تـطاوالً مـذمـوماً وجتـاوزاً ال يُغـتـفر ? فـنحن
نـسـأل الـدول عـمـوماً وروسـيـا وفـرنـسـا خصـوصـاً هل من الـعـدل أن تـتـرك إلنكـلـتـره حـرية

العمل فى بالد غيرها وتغضُّ النظر عنها لتفعل مثل هذه األفعال االستبدادية .
وقد خصـصنا الـروسية وفـرنسا فى سـؤالنا هـذا  لعلـمنا األكـيد بأنـهما كـانتا مـعها فـيما
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ـســألـة األرمـنـيــة ضـد الـبــاب الـعـالى  ثم يـخــتص بـا
تـركتـاها عـندمـا اتضح لـهـما أنـها ال تـنوى من صـنعـها
هـذا بـراً بـاإلنـسـانــيـة  بل لـهـا فى ذلك مـآرب أخـرى
شخـصيـة  فـحبـذا لـو ناقـشتـاهـا احلسـاب واعـتراضـنا
نـعها على سيـاستـها هـذه العوجـاء اعتـراضاً فـعليـاً  
عن الــتـوغل فى فـيــافى مـطـامـعــهـا ألن كل ضـرر يـلم
بـالــدولــة الـعــلــيـة (ال ســمح الــلَّه) من جــراء مــسـاعى
ـصالح إنـكـلتـره البـدَ من أن يُصـيب دول أوربـا ذات ا
والصـوالح فى الشـرق جزء مـنه ـ حمـانا الـلَّه من جور
ـ ومطـامع الـطـامـعـ  وأيـد لـنـا حامـى حمى الـظـا
الــدولـة والـوطن واألمــة الـعــثـمـانــيـة جاللــة مـتـبــوعـنـا

األعظم ظافراً منصوراً ما كان النور نوراً .

WOKF « W½U²Ý_«
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اليـزال األمــر فى مــســائل اإلصالحــات األرمــنــيـة
واقفـاً عنـد احلد الـذى ذكرته لـكم فى إحدى رسـائلى

الـسابـقـة  والذى أراه أن مـشروع الـدول غـير نـافذ 
ولـن يُــعــمـل إال بــالالئــحـــة الــتى تـــشــتــغـل احلــكــومــة
الشَّاهـانية فى إعدادها إلدخال اإلصالح فى كل بالد
الـسـلطـنـة الـسـنـيـة ونواحـيـهـا دون تـخـصـيص بالد بـها

دون غيرها .



µ∑±

وهذا ما كـنتُ فى كل رسائـلى أدفع إليه  وأحثُّ
علـيه  ألن تخـصـيص بعض الـواليات بـامتـيازات ال
يـتـمـتع بـهـا غـيـرها من واليـات الـسـلـطـنـة ال يُـمكن أن
يـعـود إال بــالـضـرر الــعـظـيـم  والسـيـمــا إذا تـقـرَّر من
ـراقـبـة جـمـلـة هــذه االمـتـيـازات أن يُـجـرى اإلصالح 
أوروبـيــة  وخـيــر لـنـا أن نُــجـرى اإلصالح مـضــاعـفـاً

راقبة غيرنا علينا. راقبتنا من أن يكون مفرداً 
وقـد أبــنتُ فــيـمــا مـضى أن اخلــطـوط الــهـمــايـونــيـة
تـقـضى مـنـذ زمن بـعـيـد بـكل إصالح حـمـيـد  فلـيس
إذن عـلـى رجـال الـســلـطـنــة إال اجلـرى عـلى مــقـتـضى
مـنطوق هـذه اخلطوط والـعمل بـإرادة جاللة السـلطان
عـبـد احلـمـيـد الـثـانى الـذى ال هم َّلهُ إال إسـعـاد رعـاياه
وتـعمـيم الـعـدل واإلصالح فى كل مـكـان  وال أرانا
راقبة أنفسنا بأنفسنا  وحُسن بالغ هذه األمنية إال 
اختيار عُمـالنا والضرب عـلى يد كل من خالف منهم
لــلــخــلـــيــفــة أمــراً  وحــاد عن طــريق الــعــدل وجــادة
اإلنـصاف  فـإننـا قـد أصبـحنـا بفـضل إنـكلـترا عُـرضة

ــا تُـوغــر به صـدور األرمن  لــلـدســائس الــداخـلــيـة 
ــقـدونـيــ عـلــيه  وصـرنــا من وجه آخـر فى وحتثُّ ا
مـــوقـف اجتــهـت فــيـه إلــيـــنـــا أنـــظــار أوروبـــا  ووقف
رصاد . وغـنى عن البيان  أننا ال خصومنا لنـا فيه با
نستـطيع رد كيدهم وإحـباط دسائسـهم ومقاومة سوء
مـقـاصــدهم إال بـإصالح شـؤونـنـا إصالحـاً يـدفع لـهم

كل يد تمتد إلينا بأية حجة كانت .
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والشك فى أننا بالغـ هذه األمنية بـحكمة جاللة
السلطان األعـظم الذى ألقى مقاليد األمور إلى رجل

مـثل دولـتلـو فـخامـتـلو سـعـيد بـاشا الـصـدر األعظم 
وسلَّم زمام الصالت اخلـارجية إلى ذى وطنية صادقة
وســيــاســة عــصــريــة كــدولــتــلــو طــرخــان بــاشــا وزيـر
اخلــارجـيــة احلـالـى  وهى خـطــوة عـظــمى فى ســبـيل
وظـفـ والعُـمـال  ألن كال الرجـل حُـسن اخـتيـار ا

من أعاظم الدولة وأعرفهم برجالها .
عادية أما اإلشاعات اخملتلفـة التى تتناقلها اجلرائد ا
لـنا عن أحـوال بالد الـسـلـطنـة  والسـيـمـا عن شؤون

مـقدونـية فـإشاعـات مبـالغ فيـها إلى حـد غيـر عادى 
فإذا اختـصم اثنان فى الـسوق  قالـوا بدأ االضطراب
والـهيـاج  وإذا سـطا قـاطع طـريق عـلى أحـد السـابـلة
ـوعـودة  فلـذلك أصـبح الـناس ال قـالـوا هى الـثورة ا
يُمـيزون بـ خبـر صحـيح ونبأ مـختـلق  واحلقـيقة أن
بـلـغـاريـا هـذه اإلمـارة الـتى اليـزال ظـل الـدولـة الـعـلـية

يُــظـلــلــهـا انــصـاعت إلـى وسـاوس خــصـوم الــدولـة 
فـأحـبـت أن تُـهـيج الـسـواكن فى بـالد مـقـدونـيـا  فـلم
تــنــجح ولم يــفــلح لــهــا ســعى ويــحــبط الــلَّه مــسـاعى

فسدين . ا
ــسـألـة وقـد ثــبت لى أن إنـكــلـتــرا لم تـثــر هـواد ا

ـقـدونـيـة  األرمـنـيـة  ولم تـسع إلى إثـارة اخلـواطـر ا
وال تتـوَّعد بـالثـورة الكـريتـية  وتـتهـدَّد بشـبح العُـهدة
صرية ; إذ إنها سـألة ا البرلينية إال خلـدمة نفسها فى ا
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تقصد بكل ذلك أن تشغل بال الدولة العلية  وحتول
عن وادى النيل أنظار الـدول األوروبية  ولكنَّها غير
بـالـغة هـذه األمـنـيـة  وال نائـلـة إربـاً من مـصر  وهى
قلب الـسلطنة الـسنية ومفـتاح القارة األفـريقية وطريق
الـشـرق األقـصى والـبالد اآلسـيـويـة  وسـوف يتـضح
لكم أن الشـرك الذى أحبت إنكـلترا أن تنـصبه للدولة
سألة ا هى الواقعة فيه  ألن فتحها لباب ا العلية  إ
صـرية وذكـرها لـلعُـهدة الـبرليـنيـة  حرَّك كـل خاطر ا
ـطالـبـتـها بـاجلالء عن مـصـر  فـإنه ال يـحق لذى دين

أن يُطالب سواه قبل أن يفى دينه والسالم . 

أصــدرت نـظـارة احلـربـيـة الـتـعــلـيـمـات الـوافـيـة إلى
ـسـيـحـيـ مـجـالس الـقـرعـة فى شـأن االقـتـراع عـلى ا

صرى  قيم فى القطر ا واإلسرائيلي العثماني ا
ـصـريـ وقـد ذُكـر فى هـذه الـتــعـلـيـمـات أن األقـبـاط ا
ــصـريــ أيـضــاً واإلسـرائــيـلــيـ ـســيـحــيـ ا وبـاقـى ا

ـصـريـ يُـعـامـلـون جــمـيـعـاً فى الـقـرعـة أسـوة بـبـاقى ا
ـسـيـحـي صـريـة  ثم ورد فـيـهـا عن ا أهالـى البـالد ا

ـقيـم فى الـسـوري واألرمن واألروام الـعثـمـانيـ ا
صـرى أن مجـالس القـرعة تـأخذ إقـرار الذين الـقطـر ا
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تُـدرج أسـمـاؤهم مـنـهم فى األسـنـان الـعـسـكـرية عن
بـالدهم األصـــلــيـــة  وعـــمَّـــا إذا كــانـــوا قـــد أقـــامــوا
بـــالــشـــروط الالزمــة فـــيــهــا إلعـــفــائــهـم من اخلــدمــة
العسكرية أو ال وتكتب أسماءهم وإقرارهم بذلك
فى كـــشف مـــخــصـــوص وتــعـــرضــهـــا عــلى نـــظــارة
احلـربـيـة. ثم أشـارت نـظارة احلـربـيـة فى الـتـعـلـيـمات
قيم فى القطر سيحيـ العثماني ا ذكورة إلى ا ا
ــصـــرى من الــذيـن انــقــطــعـت عالقــتـــهم بــبالدهم ا

األصلية فقالت عنهم ما يأتى :
سـيحيـ العثـماني  وإذا كان أحـد من هؤالء ا
وقـد انـقطـعت عالقته هـو أو عـائلـته من قـبلهِ بـواليتهِ
الــتى كـان تــابـعــاً لــهـا بــسـبـب تـوطــنه مــصـر من زمن
طويل  ورغب فى دفع البديل العسكرى عن نفسه
ـصـرية  أو طـلب مـعـامـلتهُ بـالـقـرعة إلى احلكـومـة ا
ـصـريـ فإنـه يُعـامل الـعـسـكـريـة أسـوةً بـسـواهُ من ا

فيها معهم أسوةً بهم .
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وال يـخـفى أن مـقدونـيـة واقـعـة فى أوروبا 
سئـلة األرمنية  ولهذا السـبب تهمنـا أكثر من ا
فهل الشـكاوى الصادرة مـنها مبنـية على دعائم

احلق أكثر من شكاوى األرمن ?

W¹—bMJÝù«

UM³ðUJ* tM  ≤≤ v

ورد مــسـاء الـيــوم تـلـغــراف روتـر يُـخــبـر بـأن
اللـورد سالـسـبورى رئـيس وزارة إنكـلتـرا أعلن
دولـتلـو رسـتم بـاشـا سـفـيـر الـدولـة الـعـلـيـة لدى
ــلــكـة فى حــكــومـته  بــأن ســيــاسـة حــكــومـة ا

ـسـألـة األرمنـيـة تبـقى كـمـا هى بـدون تغـيـير   ا
ونحن ال نـحفل بـهذا اإلعالن الـغير * الواضح
تـــمـــام الـــوضــوح عـن مـــقـــاصـــد هـــذه الــوزارة
اجلــــديـــــدة; إذ إنه فى الـــــغــــالب شـــــبه جــــواب
تـهديـدى لـدولـتـنـا الـعـلـيـة عـلى إعالنـهـا سـفراء
الدول بقرب إجناز مشروع تعميم اإلصالحات
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* الصحيح : غير.
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فى والياتهـا الشَّـاهانـية  ألنه ال يُـوافق إنكـلترا
أن تـرى ســيـاسـتـهــا فى خـفـوق وتـدبــيـراتـهـا فى
سـقـوط مع وزارة دولتـنـا اجلـديدة الـتى اتـخذت
احلــزم شــعــاراً لــهــا  والــثــبــات رائــداً لــنــجــاح
أعـمــالــهـا جتــاه مــطــامع غـيــرهــا  سـيــمــا دولـة

بــريـطـانـيـا الـتى أضــاعت نـفـوذهـا فى الـشـرق 
تـفاخرة بهذه وأىّ ضياع بعد أن كـانت الدولة ا
ـعـزة . ومن هذا الـتـلغـراف يـستـنتج الصَّـولة وا
الــقـار مـهـارة اإلنـكـلـيــز فى سـيـاسـتـهم  ألن
ســالـســبــورى أبى أن يُـوضح شــيـأ * من أغالط
سـلفـه السـاقط عن مـنـصـته فـشالً بل أخـذ يُـبهم

خــطــته  سـتــراً لــشــرف حـكــومــته إجـمــالــيـاً 
فـأعلن أنه سيـسيـر على طريـقة السـياسة األولى
بـشــأن أرمـيــنــيـا  ومــعـلــوم أنه كــان يُـنــاقـضــهـا
وينتـقدها  ثم هو غـير قادر على إعـادة تشديد
الـنـكـيـر والـتـهـويل الــذى أظـهـره الـسـيـر فـيـلـيب
كــرى سـفــيـره فى األســتـانــة حـسب تــعـلــيـمـات
اللورد روزبرى  وإال فـلو كان فى نية حكومة
لكة اآلن أن تخطوا ** فى هذا السبيل جاللة ا
نــفـسه  لـكـنـا وجـدنـا بــالـفـعل شـاهـداً يُـؤيـد مـا
ستـحيل وقـلنا إنه يلفـظه اللـسان  وإذا قدَّرنـا ا
سيـتبع خـطة سـلفه فى الـتشـديد  فـإنه سيُالقى

* الصحيح : شيئاً.
** الصحيح : تخطو.
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من باقى الـدول ما يُـوقفه عنـد حد التـهوُّر الذى
كــانت عـاقـبـته غـيـر حـمــيـدة لـبـريـطـانـيـا  إذ أن
مـصــاحلـهــا فى الــشـرق وفى آســيـا خــاصـة غــيـر

مـصالح إنـكـلـترا الـعـامـلة لـلـتفـريق والـتـمزيق 
وسالسبرى أعقل من أن يُطوح بنفوذه إلى هذه
ــهــاوى الــتى عــلـمت أمــثــاله عــاقــبـة الــتــسـرُّع ا
والعجلة . والعاقل يدرى أن ال سبيل إلنكلترا
تسلكه إال فى إقـناع الدول للضـغط على الباب
الـعالى  وهـذا ال يُـمكن الـوصول إلـيه فى مثل
هـذه الــظـروف  أو الـسـكــوت وتالفى مـا كـان
منـهـا ب اشـتداد وتـراخ  حـتى تنـدرس به آثار
تـلـك احلـوادث بــتـداول األيــام عـلــيـهــا  وهـذا

الذى نُرجحه .
ــسـتــحـسن هــنـا  أن دولــتـنـا الــعـلــيـة قـد  وا
ـا بدأت به من أول األمـر  وها هى تـمسَّـكت 
أعـلـنت تـعـيـ دولـتـلــو شـاكـر بـاشـا مـفـتـشـاً فى
الـــواليــات األرمــنـــيــة  وقـــال روتــر : إن هــذا
ـثـابــة إسـكـات لـلــدول  مـعـنـاه عـدم الـتـعــيـ 
ـطــلـوب  وجـاء اسـتــعـداد الـدولــة لإلصالح ا
الـيـوم روتر نـفسه بـخـبر هـذا تـرجمـته : ( كلَّف
راقـبـة اإلصالحات البـاب الـعـالى شاكـر بـاشـا 
ـراد إدخـالـهـا فى أرمـيـنـيـا ) وهـو أوضح مـثـال ا
يُفـيد أن بقية الـدول لم تُعارض  ولن تُعارض
الدولـة العلـية فى سـيرها الـداخلى فى أمور هى

لزمة بها شرعاً وعرفاً . ا
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لـكن هذا الـتصـميم احلـازم تنُـكره إنـكلـترا ;
ــســألــة األرمـيــنــيــة وتـقــصــدهـا ألنــهـا لـم تـقم ا
ـكدرة الـتى خيَّبت للوصـول إلى هذه الـنتـيجة ا
مـنـهـا كل أمل  والـدلـيل عـلى ذلك أن جـريدة
الـتـيـمس الـتى صـاحت بـالـبـكـاء والـعـويل عـلى
أرمــنـيــا  واتــهـمت الــدولـة بــأنــهـا احملــركـة لــهـا
بـإطالق حـرية االسـتبـداد لعـسـاكر الـباشـبوزق*
واألكــراد من األهــالى  عـادت فــقــالت ( وقـد
قـطم مقـالها ) : إن الـدولة العـلية ال تـرجمت ا
ــنـظَّـمــة لـتــعـزيـز تـقــدر عـلى ســحب جـنــودهـا ا
حـدود مقـدونيـا من أرميـنيـا ; لتُـحفـز األرمنـي

لـلثـورة  وهـو إقـرار واضح على أن األرمن ال
يــنــتــهــون عن إيــجـاد الــفــرص لــعــودة الـشــغب
والــعــصـــيــان  فــأيـن قــولــهـــا األول وإقــرارهــا

الثانى?
واخلالصـة  أن إعالن الـلـورد سـالـسـبورى
لـدولتـلو رستم بـاشا ال يُـعتـد به إال من حيث ما
يُـفهـم من ظاهـره أن إنكـلتـرا جتـتهـد فى محـو ما
مـــضى بــشـــكل حتـــفظ به كـــرامـــتــهـــا أمــام دول
ــســـألــة ـــتــطـــلـــعــة إلى نـــهـــايــة هـــذه ا األرض ا
العـظـمى أو بـعبـارة أخـرى  لـيسـكت الـلورد
روزبـرى وأشـيـاعه عـنه  وغداً يـثـبت مـا نـقوله

بإذن اللَّه .
رتزقة). * الباشبوزق = اجلنود غير النظامية (ا
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من جنـسيتـنا  ونُـنكـر وطنيـتنـا بالـنظر إلى مـا حلق بهـذه الدولـة من اخلزى والـعار مع ما هى
علـيه قـبالً من وصـمـة الـهمـجـيـة وشـهرة الـبـربـرة . هـؤالء هم جمـاعـة األمـيـركان يـسـلـقون
ـا سمعناهم يُعربون بـأفصح لسان بوجوب تخلص األرمن من األتراك بألسنة حداد  وطا
رق هـذا الـظـلم واالسـتعـبـاد . كل ذلك نـسـمـعه ويـسـتـصـعب عـلـينـا تـكـذيـبه لـئال يـسـلـقـونا

بألسنتهم احلادة ويصفونا معهم باخلشونة .

UNFzUE Ë UOMO —√ `Ð«c
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لقـد عـظمـت واللَّه الـبـلوى
ــصـائب وتـفــاقــمت الـشــرور وا
عــلى أرمـــيــنــيـــا  وعــمَّت احملن
والــبـاليــا عـــلى تــلـك األصــقــاع
والــــربــــوع  وأمس تــــاريخ ٢١
اجلــارى وفــدت عــلــيــنــا جــرائــد
أميركـا  وأخصَّهـا جرائد والية
تـكسـاس تـنـقل لـنـا من احلوادث
واألخبار عن مظالم األتراك فى
أرمـيـنـيـا مـا تـرجتف مـنه الـقـلـوب
وتقشـعر األبدان حتى أنه بسبب
نقوالت صرنا نتبرأ يا قوم هذه ا
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اآلخر من العـسكر الـعثمـانى الظافـر ( زه زه )  وهنا أظـهرت اجلريـدة هزءها بـهذا العـسكر
ـوت بـالسـيف أو بنـوع من أنواع الظـافـر  فهـؤالء اجلمـاعة انـقـضُّوا عـليـنا  فـخـيَّرونـا ب ا
ـوت أهون عـلىَّ ألن موتى اإلعدام  وإمـا اإلسالم . أما والـدى فـأبى  وقال اقـتـلونى فـا
بـأيديـكم سـيـكون الـكـفـارة عن كل خطـايـاى  وهـا أنا مـنـذ اآلن أمـوت على رجـاء األمـانة
ـســيـحـيــة  ومـا كـاد يــنـتـهـى من هـذا اجلـواب حــتى بـادروه بــثالث ضـربـات من ســنـكـات ا

بواريدهم * السـامة  فـأعدمـوه احليـاة ثم قـتلـوا زوجى وأخى . أما أخى فـطُعن بـخنـجر 

ــــا ورد أخـــيـــراً مــــا قـــالـــته و
ـدينـة ننـقله إحـدى جرائـد هذه ا

إلى قراء مشيركم بحروفه :
عـــنـــد مــا اســـتـــنــطـق اجملــلس
ـــذابح ـــنـــكـــوبـــ بـــا األوربى ا
ذابح الـتى كان األخيـرة « غيـر ا
نــشـرهــا مــشـيــركم األغـر أوالً »
أرسـل الــكُــتَّــاب إلى جــرائــدهم

بلندن وباريس ما يأتى :
 حــضــرت امـرأة إلـى اجملـلس
ــــذابح ــــتــــشــــكـل لــــفــــحص ا ا
فقرَّرت مـا يأتى : كـنتُ مالزمة
مــــــنــــــزلى مـع والــــــدى وزوجى
وأخى  وب أنا منهمكة بتدبير
شـؤونى وإذا بــأحــد عـشــر نــفـراً
مـــدجَّــجـــ بـــالـــسالح  قـــسم
مـــنــهم مـن األكــراد  والـــقــسم

* سنكات بواريدهم = سناكى بنادقهم.
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ذكور  فسألوه إما اإلسالم  وإما ا فرغوا من أعمالهم الوحشية تقدَّموا إلى األب ا و
وت  فـأجروا االحـتفال اإلعـدام  ففـضل احليـاة واعتـنق الديـانة اإلسالمـية تـخلُّـصاً مـن ا
زين فـحـلق حليـته وشـعر رأسه  وعـلـموه من ثم أن الالئق واالحـتـفاء الـشـائق وأعدوا لـه ا
يقـول ما يقـولونه بصـلواتهم « هنـا ال تسأل عن الـكدر الذى أظـهرته أصحـاب جرائد هذه
الم الـبـالد لـدى اطـالعــهم عــلى هــذه اإلجــبـارات الــديــنــيــة  فــقــد كــتـبــوا وأكــثــروا من ا
والتعـنيف» . وبعد إجراء ما ذُكر  عاودوا علىَّ الـكرة مرة أخرى  فطفقتُ أبكى وأصيح
وأتضرع وأسـتجير حـتى أن قضوا وطـرهم  وذلك أن اثن أمـسكانى مـن يداى واثنان من
رجالى وواحــداً غـيـر هــؤالء كـان يـأتى بـى الـفـحــشـاء . هـنـا قــالت اجلـريــدة الـنـاقــلـة لـهـذه

وطــــفـــقـــوا يـــخــــرقـــون جـــســـده
تــخـريــقــاً حـتـى فـارق احلــيـاة
وبـعد أن أنـهـوا فظـائعـهم  هذه
فـصلوا عن األجـساد الرؤوس
ورفـعـوهـا عـلى الـرمـاح وذهـبـوا
بـــهـــا إلى حـــيث ال أدرى . أمـــا
الــذين تــبــقَّـوا فى الــبــيت فــإنـهم
جرُّونى بـشـعر رأ سى  وبـقيتُ
أصـــرخ وأســـتـــغـــيـثُ بـــالـــلَّه من
جـــــــورهـم وشـــــــرهـم  حـــــــتى
وصـــلــوا بى إلـى بــيت الـــكــاهن
«حومانس»  وهناك ظلوا بقوة
غالظتهم ووحـشيتهم يأتون بى
ـــرأى من الـــفـــحـــشـــاء واآلثــام 
ذكـور بشـكل يُغضب الكـاهن ا

اللَّه وتُنفر منه الطباع األبية .
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تشكل الفظائع: إن القومسيون ا
لــــفـــحـص هـــذه احلــــوادث  قـــد

ـرأة» جتـرَّح فــؤاده لـبـكــاء هـذه ا
وهــكــذا خــتـمت قــرارهــا بــطـلب
اإلعــانـة واالسـتــغـاثــة من اجملـلس
ـتشـكل بـنقل قـرارها عـلى أوربا ا

ظالم أرمـينيا   عساها تـسمع 
فتُـسرع لتـحريرهـا من ربق مظالم

األتراك ومفاسدهم .
ستأتى البقية

© «d²KJ½≈Ë U ½d Ë WOKF « W Ëb « ®

ـملكـة اإلسالمية الـقائمة الـدولة العـلية هى ا
بـحـمـايـة الديـن اإلسالمى وأهـله مـنـذ مئـات من
السـن  بل هى الدولة الـتى كانت وحيدة أمام
دول أوربا بأسـرها  بحيـث كان ال يُستـطاع لها
ا لها من العدد الوافر رد قول أو معانـدة فعل  
ـلـوك األروبـاويـة والـشـوكـة الـقـويَّـة بـ هـؤالء ا
ــرصــاد الـــســابــقـــ  وكــانـــوا واقــفــ لـــهــا بـــا
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يجتهدون فى إضـعاف قوتها شـيأً فشيأ * حتى
ـقـصود بـنـهـبهـم بالدها ورفع كـادوا أن يـبلـغـوا ا
ســلـطـتـهـا مـنـهـا وإعالن احلــمـايـة عـلى كـثـيـر من
والياتها . كل ذلك والـدولة العلية ناظرة لهم
ـفـردهـا  وال أن تـغضَّ ولم تـسـتـطع أن تُـدافع 
طـرفهـا عما يُـنهـب إلى أن احتـلت إنكـلتـرا مصر
مــنــذ ثالثــة عــشــر ســنـة مــضـت  ولم جتــد لــهـا
مدافـعاً قويـاً سوى فـرنسـا  فإنهـا لم تزل جتـتهد
ـدافـعة عن مـصـر وبـنـيهـا وخـصـوصاً وجتـد فى ا
فى هـذه األيام الـتى ظهر فـيهـا حزب االستـعمار
مـدافـعـاً عن مـصـر  وجـاء أحـد أعـضائـه مـسـيو
دلونـكل إلى هنا مـشيعـاً باآلراء القـوية من دولته
ومـزوَّداً بـاألصـوات الـكــثـيـرة عن مـصـر  فـهـذا
ـصــريـ حــمـيــة طـلب اجلالء بــقـلب أودع فـى ا
ـا رأت إنكلترا أنه ال قـوى وعزم ثابت ; ولكن 
قــرار لــهـــا من اجلالء خــصـــوصــاً  وأن جــمــيع
الدول تُـساعـد فرنـسا عـلى طلـبهـا هذا لم ترض
أن تـخـرج صـاغــرة من مـصـر دون أن تـنـتـقم من
الدولة العلية التى كان يُمكنها أن تُعارض طلب
فـرنـسـا وبــاقى الـدول بـطـلب اجلالء  فـحـرَّكت
مــسـألــة أرمـيـنــيـة وسـاعــدتـهـا فــرنـسـا والــروسـيـا
مـحـتـجــة فى ذلك بـإحـدى مـواد مـعـاهـدة بـرلـ

احملتـمـة عـلى الـدولة الـعـلـيـة إجراء اإلصالح فى

* الصحيح : شيئاً فشيئاً.
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أرمــيـنــيــة . وبـعــبـارة أخــرى  مــسـاعــدة الـدين
ـسـيـحى  وقـام سفـراء هـذه الـدول الـثالثة فى ا
األسـتـانـة  وقـعـدوا وشـنُّـوا الـغـارة عـلى عُـمـال

الـــــدولــــة ورمــــوهـم بــــاجلــــور فـى األعــــمــــال 
وسـقـطت الـوزارة عـلى أثر ذلك بـحـجـة أنـها لم
الحظـة  وقامت وزارة تُالحظ الـعُـمال تـمـام ا
أخـرى بــدلـهــا  ثم ســنُّـوا الئــحــة ألـزمــوا فـيــهـا
ا جاء على رغبتهم  وكادت أن الدولة العلـية 
ــطـالب  ولـيس تُـذعـن الـدولـة تــقـريـبــاً لـتـلك ا
الــعـجب مـن اجـتــمـاعــهم ضــد الـدولــة فى هـذه
ـسـألة الـتى كـان يُـمـكن أن تـتالقى بـدون هـياج ا
ا الـعجب من فـرنسا حـيث تُطالب وتنـديد  وإ
باجلالء عن مـصـر ضد إنـكلـترا ثم تُـساعـدها فى
أرمـيـنيـة ضـد الـدولـة العـلـيـة . وإذا تـأملـنـا قـليالً
ـا تُــطــالب ســهُل عــلــيــنــا احلل  فــإن فــرنــســا إ
بـاجلالء عن مـصـر ال حـبـاً فى مـصـر وال حبـاً فى
ــا جــريــاً وراء مــنــافــعــهــا الـــدولــة الــعــلــيــة  وإ
اخلــصــوصــيـــة فى مــصــر ســـواء عــاد ذلك عــلى
ـقـتـضى اتـفـاق الـدولـة الـعـلـيـة بـفـائـدة أم ال  و
ـسـألـة الـشـرقـيـة انـضـمت الـدول جـمـيـعــاً عـلى ا
هؤالء الـدول الـثالث ضـد الدولـة الـعلـية  وإن
كـان لـهـم صـالح خـصـوصى فى مـسـائل جـزئـيـة
ـصري خصـوصاً وسكان فالواجب إذن على ا
مالك العثمـانية عموماً أن يكونوا يداً واحدة ا
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يـعـمـلـون علـى ما يُـقـدمـهم وال يـجـعل لألجـنبى
الكهـم بحجة اإلصالح أو يداً فى التدخـل فى 
غيره . فإنا لو نـصحنا فى العـمل وأخذنا نُنتشل
ــا عـز من وهــدة الـتــأخـر إلى شــاطئ الـتــقـدم  
عـلـينـا أن نـكـون مثل هـؤالء الـواليـات الصـغـيرة
الـتى لم يـكن لـدول أوربـا عـلـيـهـا كـلـمـة بـحـجـة
ـسـؤل أن يـبـقى إصالح أو غـيـره  ومع ذلك فـا
جاللة اخلليفة األعظم عضداً قوياً للمسلم .

( شكرى )
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تـبـيَّن من مــآل الـتـلـغــراف الـوارد فى أوائل هـذا
األســبــوع من لــونــدرة . أن الــلــورد ســالــســبـورى
رئيس الـوزارة اجلديـدة قد كـلَّف رستم بـاشا سـفير
الــدولـة الــعـلــيـة لــدى إنـكــلـتــرا أن يُـخــبـر حــكـومـة
الـــســلــطــان األعــظم  بـــأن الــوزارة اإلنــكــلــيــزيــة
احلـاضـرة لم تـكن لـتُـغـيـر شـيـئـاً من سـيـاسـة الوزارة

سألة األرمنية . السالفة فيما يختص با
فمن هـنا يُـعلـم أن إنكـلتـرا ماذالت * تـسعى فى
ـسألـة األرمـنيـة طبـقاً تُنـفـيذ مـآربهـا وتـهتم بـإتـمام ا
لغايتهـا  والذى يلوح أن الوزارة السـالسبورية لم
تـخطُ هـذه اخلـطـوة إال بـعـد مـخـابـرة وزارتـىّ بـاريز
وبطـرسبـرج . وذلك  لـعلـمهـا أن اقـتحـامهـا هذه
ا يعود عليها اخلطـة بدون رضى فرانسا والروسيـا 
بالـفشل . األمر الـذى يحطُّ من شأنـها ويُلـقيها فى
وهدة االرتباكات السياسية . وعلى هذا  نترقَّب
صــــدور انـــقالبـــات مـــهــــمـــة فى دوايـــر األحـــكـــام
العـثمانية  ألن جاللة السـلطان األعظم مع تشبثه
قدَّسة ال يسمح أن تـكون حكومته هدفاً بحـقوقه ا

* الصحيح : مازالت.
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لسـهام الـتُهم  ولـذا  تراه ـ أيـده اللَّه ـ مـهتـماً آناء
اللـيل وأطراف الـنهـار بإصالح اخلـلل الذى تـخلَّل
دواير احلـكـومة فى الـواليات األرمـنـية  حـتى أمر
شــاكـر بــاشـا الــوزيــر الـشــهــيـر واجلــهـبــذ الــنـحــريـر
بــالـذهــاب عـلـى الـفــور إلى أرمــيـنــيــا ألجل إجـراء
اإلصالحـات الالزمـة اآليـلـة لراحـة األهـلـ فـسار
يـمـون إلى تـلـك البـالد ألجل تـفـقُّد عـلى الـطـايـر ا
أحــوالـــهــا وبث روح األلــفــة والــوأم * ب األرمن
ــشـرب واألكــراد  وسن قــوانـ عــادلـة مــوافــقـة 
ــعــروف الــبالد وراحـه الــعــبـــاد . ولــعل الـــوزيــر ا
بالـسداد وعلو الـهمة  ال يـلبث أن يقوم بـإتمام ما
انتُـدب إليه ; إذ بهذا ال يبقى لإلنـكليز وال لغيرهم
مـن يـد وال لـسـان يـتــطـاولـون بـهـمــا عـلى حـكـومـة
ادية السلـطان  وال من سبيل لـلسيطـرة األدبية وا

على األحكام العثمانية .
ـسـألـة األرمـنـية البـد من تـسـويـتـها وعـنـدنا أن ا

عــلى وجـه مــطــابق الــعــدالــة مــوافق لإلنــصــاف 
وذلك بهمة الرجل العظيم الذى كُلف بحسمها 
غــــيـــر أنـــنــــا نـــخـــشـى من وقـــوع أمــــر أهم  وهـــو
اسـتفحـال األمر فى مكدونـيا واحتـدام نيران الـفتنة
على احلـدود الـبـلـغاريـة  ألن الـبـلـغاريـ يـسـعون
شاكل وإيجـاد القالقل والف جهدهم باخـتالق ا

فى مــكـدونـيـا  وذلـك لـعـلـمـهـم أن الـذين يـسـمح
* الصحيح : الوئام .
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لــهم فى هــذه األيـام بــالــصـول * إلى مــتــمــنـاهم 
فـعــلى الـدولـة الـعــلـيـة أن تـهــتم من اآلن بـإطـفـأ **
نـيران الـثورة فى مـكدونـيا  وحتـشد قـوة كافـية من
ـظــفـرة ألجل اسـتـتـاب الـراحـة فى تـلك جـنـودهـا ا
الـــبالد  وتـــأمـــر بـــالــوقـت ذاته بـــإخـــراج اجلـــنــود
الـغـير*** منـظـمـة منـهـا بحـيث ال يـكـون لألغراب
حجة يـحتجـون بها عـليهـا  كما احـتجوا بـاحلادثة
الـبـلـغـاريـة الـتى انتـهت بـسـلخ تـلك الـواليـة سـلـخاً
مالك احملروسة . أما الوزارة العثمانية إدارياً عن ا
ـعاكـسات الـتى انتـباتـها لم تـزل قادرة فـرغمـاً عن ا
عـاكسات ـفاسـد الداخلـية وا على صد هـجمات ا
ا يؤكـد لنا نبالـة الصدر األعظم اخلارجيـة وهذا 
ـصاعـب . فالـلَّه  نـسأل واقتـداره عـلى مـقاومـة ا
ن عـلـيــنـا بـبـزوغ أن يُـزيل عــنـا هـذه الــضـبـابــة  و

نه وكرمه . شموس الراحة والسالم 

* الصحيح : بالوصول .
** الصحيح : بإطفاء.

*** الصحيح : غير .
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ــؤيـد بـأفــكـاره من شــهـور  وحـتَّم جــاهـر ا
بـوجـود حتـالف ثالثى سـرى بـ دولـتـنـا الـعـلـيـة
ودولـتىّ فرنـسـا والـروسـيا . وقـد أنـكـرت عـليه
ــا اعــتـادت ذلـك جـرائــد اخلــوارج  ورشـقــته 
عليه من الشـتائم والتنديـد  كأنه أتى من عنده

أمــراً فـريَّــاً  قــال ذلك  وهــو ثـابت الــفــكـر 
قـــوى احلــجـــة  أمـــ عــلـى صــدق مـــا يـــقــول
وإصابة ما يظن . ولقد أخذت األنباء تترى فى
ا قاله  ففاز بارك وكُلَّها مصداق  هذا الشهر ا
فـوزاً مـبـيـنـاً ال يُـنـكــره عـلـيه إال كل أعـمى فـاقـد
ــؤيــد عن كــيــفــيــة الــبــصــيـــرة . وإذا مــا سُــئل ا
اسـتـطالعه كل مـا حتقَّـق وجرى  فـلـيس عـنده
جـواب إال أن يــقــول إن عـنــدى من مـاجــريـات

ــا ســيـأتى  األحــوال وســيــر احلـوادث إعالنــاً 
يـقـرأه كل عـاقل ذى فـطـانـة وإدراك  ال تـعمى
األغراض بـصيرته  وال يُـطوحه الـتعصب إلى
اخلــطل والــبُــعـــد عن مــحــجــة اإلصــابــة  فــإن

ـسئـلـة األرمنـيـة التـى أقام اإلنـكـليـز قـيامـتـها  ا
وكان يخـيَّل تداخل الـروسيـا وفرنسـا وغيـرهما
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من الـدول فى أمـرهـا مداخـلـة عـدائيـة  انـتهت
بحكمة دولتنـا العلية وتلطف الروسيا وفرنسا
فــكـان بـذلك فـشل إنـكـلــتـرا  واتـخـذ مـنه مـيل
هات الدولت خلدمة عرش آل عثمان  فختم
ؤيـد أن فى الباطن سراً  وال يـكون هذا السر ا
إال محـالفة ضـد مساعى إنـكلتـرا التى أصبحت
غــيـر خــفــيّـة . وقــد تـلت حــادثــة أرمـيــنـيــا عـدة
حـوادث فى شـبه جـزيـرة الـبــلـقـان  فـصـرفـتـهـا
الروسـيا بـحكمـة وتُؤدة  حـتى رفضـت باحلال
قبول حمايتها على بلغاريا  وذلك كيال تمس
إحساسات دولتنـا العلية  فقلنا : إن هذا دليل
آخـر عـلـى الـتـحـالف والـتــوافق  وكـذا مـسـألـة
ـسـبـبـهـا وعـلـة مـقـدونــيـا الـتى لم تـكن إال تـعـبـاً 

صافاة . أخرى لزيادة التحبُّب وا
هـــذا  فــضـالً عن دقــائـق األمــور  وســـيــر
احلــــوادث واجملـــامـالت فى دار الــــســـعــــادة بـــ

ا سـفـيرىّ الـروسـيـا وفرنـسـا والبـاب الـعـالى  
كان لـلـمؤيـد مـنه إعالن رجَّح به هـذا التـحالف
والـفـوز  فـقـال مـا قـاله غـيـر هـيَّـاب بـأس أقالم

النفاق والتلفيق .
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إنه يـسـر كـل عـثـمـانى مـا قــد أعـلن به الـبـرق
ـعـظَّم قـد أمـر بـإجـرا* بـأن اجلـنـاب الـسـلـطـانى ا
مالك العـثمانية طلوب فى جمـيع ا اإلصالح ا
دون تخـصيص وأن هـذه اإلصالحات مـنظورة
أمام جلنة خصـوصية  وقريباً تظهرإلى الوجود
ويُــعـمـل بـهــا وأنه قـد صــدر األمـر الــسـامى إلى
الحظة ومراقبة إجرائها فى دولتلو شاكر باشا 
أرمينيـا . وفى احلقيقـة أن صدور هذا األمر من
طرف احلضرة الـسلطانية رأساً هو أولى وأحب
لـكـل إنـســان من تــوسط دولــة أجـنــبــيــة  لـكن
ـأمـور بهـا فال مـهـمـا كـانت هـذه اإلصالحـات ا
ــكـن إجــراؤهــا مـن دون مــراقــبـــة صــارمــة من
طـرف الــسـلــطـة الـشــرعـيــة وعـلــيه فـمـن يـكـون
ـراقــبـة ــراقـبــة ذلك ألنه عـلى هــذه ا ــنـتــخب  ا
تـتـرتب حـقـيـقـة اإلجـراء وراحـة الـرعـايـا . فـإذا
ـراقـبـة سـتـكـون من طـرف الـوزارة قـيل لـنـا أن ا
الـعــثـمـانـيـة ووالة الــواليـات فـنـقـول إن ذلك ال
يُـجــدى نـفـعـاً أوالً : إلنـهـمـاك الـوزارة والـوالة
ـــا صــدرت بـــأمــور أخـــرى . ثـــانــيـــاً :ألنه طـــا
فـرمانـات سـلـطـانـيـة بـإجـراء إصالحـات عـديدة

* الصحيح : بإجراء .
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ـراقبـون عـلـيـها الـوزرا لم يـتم مـنـها إلى وكـان ا
اآلن ما تقوم به راحـة العباد الـتامة فالبد من أن
ـراقــبــة وسُـ اإلصـالح مـســتــمـرة من تــكــون ا
وكالء الشعب أيضاً ال من وكالء الدولة فقط
ألنه حلـد اآلن لم تكن مراقـبة احلـكام كـافية وال
نظـنها تـكون ما لم يـكن هناك سـلطة أخرى من
وكالء الــشـعب تُـراقب سـيـر هـذه اإلصالحـات
ــا أمـــر اجلــنــاب ـــأمــور بـــهــا ونــحـن نــظن أنـه  ا
ـبـعوثـان لم يكن ذلك إال الـسـلطـانى بتـشـكيل ا
عن إرادة عـاليـة مـقرونـة . والريب إذا لم يكن
بالـهام. فبحـكمة عـظيمة وقـد أُريد به أن يكون
رقـيــبــاً عـلى أعــمـال الــوزارة والـوالة ومــنـقــحـاً
لـلـقـوانـ اجلديـدة والـسُـ الـعـادلة فـى الداخل
وفــحص كـلــمـا يـطــرأ عـلى الــدولـة والـبالد من
سائل الـسيـاسيـة اخلارجة وأمـلنـا أن احلضرة ا
ـعظَّمة التزال أفكـارها مصوبة لهذا السلطانية ا
ــشـروع الــنـافع ومــؤكـدة بــأنه ال تـكــون هـنـاك ا
راحــة وال إجــراء إال بـإقــامــة مــراقــبــة مــزدوجـة
شــعـــبــيــة ووزاريــة  وأن إيـــقــاف أعــمــال هــذا
ـعظَّـمة. اجملـلس لم تـكن إال عن رؤية جاللـته ا
إن الــبـالد لم تــكن مــســتــعــدة جــيــداً وحــاضـرة
ألجل إتـــمـــام ذلـك ولـــكن ال نــــظن أن جاللـــة
عظَّم مـستمرة * عـلى هذا الفـكر بعد سلطانـنا ا
أن نـظرت تقـدماً محسـوساً فى النـهضة الـشرقية
ـــمــلـــكــة وأنه قـــد آن الــوقت فى كل جـــهــات ا

* الصحيح : مستمر.
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إلعادة هـذا اجمللس إلى الوجـود أوالً ليكـون لنا
حـجة ضـد من يـتعـرض لألحكـام الـداخلـية من
األجــانب ويُـريــد أن يُـشـاركــنـا فى األمــور الـتى
تـعنـيـنا فـقط. ثانـيـاً : إرضاء لـلشـعب واكـتسـاباً
ملكة . لثـقته واجتهاده لتحسـ حاله وعمار ا
ثــالـثـاً : لـتـحــقـيق مـا قـد سـنــته وارتـأته احلـضـرة
ــعــظَّــمــة من إقــامــة هـذا اجملــلس الــسـلــطــانــيــة ا

الكلى.
ــا كـــانت األحــكــام الــشــوريــة من أحــكم و
ـشـاريع اإلنـسانـيـة وهى الـتى قـد كانت وأقـدم ا
وستكون الـقاعدة الصـحيحة لألحـكام ولوقاية
مالك من الـدمار والضعف فال نظن أن إحياء ا
هـذا اجمللـس يكـون مـخـالـفـاً إلرادة بـاديـشـاهـنا*
ـعـظَّم الـذى قــد أقـامه الـلَّه سـلـطـانـاً عـلى هـذه ا
صـلحتـهم وتقـدمهم ـتنـوعة لكـى يهتـم  األ ا
وامتـيـازهم بكل مـا يجـعل الـبالد غنـيـة مسـتقـلة
ـمالك مـحـترمـة فى عـ نـفسـهـا وع جـمـيع ا
تمدنـة . ولذلك نستـعطف احلضرة الـشاهانية ا
ـعــظَّـمـة بـأن تـسـتـجـيب تـمـنـيـات رعـايـاهـا وال ا
تــقـتــصـر عــلى الــرضـا بــسن إصالحــات وقـتــيـة
وإيــكــالـهــا إلى مــراقـبــة مــنـفــردة قــاصـرة وغــيـر
ـراقـبة وكالء الـشـعب من كل جنس مضـمـونة 
وديـن ولــســـان . ونــســـأله تــعـــالى أن يُـــد لــنــا
احلـضـرة الـسـلـطانـيـة ويُـطـيل فى عـمـرهـا ويـؤيد

هذه الدولة وليس على اللَّه أمر عسير .
قصود هنا : السلطان . * ا
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ـسـألـة األرمــنـيـة تــتـغـيـر أشــكـالـهـا مـازالـت ا
وتـتحـول أحـوالـهـا حتى جـاءتـنـا األنـباء الـبـرقـية
منـذ أيام بأن الدولـة العثـمانية اتـفقت مع سفراء
الـدول عـلى الئـحـة اإلصالح وصـدرت بـذلك
شار اإلدارة * السـنية . ولكن مـنطوق اإلرادة ا
إلـيـهـا وبنـود اإلصالحـات لم يـصل إلـيـنـا بـعد.
واألمل أن يـــكــــون قـــد زال بـــذلـك كل خالف

واطمأن كل خاطر .
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كـانت مـسـألـة أرمـنـيا شـاغـالً عـظيـمـاً لـكل مـهـتم
بــاألمـور الــســيـاســيـة  خــصــوصـاً عــقب تــوعُّـدات
إنكلترا وتهويل جرائدها ومستأجريها ونهوضها فى
مـطـالـبـة البـاب الـعـالى بـاإلصالحـات الـوهـمـيـة التى
قــدَّمـت بــهــا الــلـــوائح مع مــشــاركـــة دولــتىّ روســيــا
وفرنـسا العظيمت ; إذ أخذ أسـطولها اجلسيم يتنقل

فى مـوانى الـبـحار مُـظـهـراً قدرة دولـته أمـام الدول 
وقـال ربانـهـا قـوالً مـا أسرع ظـهـور كـذبه فـيه  حتى
تـوَّهـمت النـاس أن اإلنكـليـز سـتُرصع بـقنـابـلهـا قبـعة
الكيان  أو تتخذ أحد يداب السماء لها قوساً تفوق

به سهام أشعة الشمس حملاربة سائرات النجوم .
حــتى إذا تـركــهــا الـدولــتــان  وخـرجــتــا من هـذا
ـا ظهـر لهـما من حتـامل اإلنكـليـز على دولـتنا الـباب 
الـعلـية  أصـبحت هـذه وال نصـير لـها إال مـا سمـعته
من تــخــاذل األحــزاب وانــشــقــاقــهــا وتـداعـى إيـوان
الوزارة مـن أعاله إلى أسفله  فـعلـمت أنهـا أنشبت
الظفر فـى حلم مر  ووجلت فى دم حر وأن أعمالها

جرَّت إليها خسارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـورنن فــأصـبــحت جــرائـدهــا وفى مـقــدمــتـهــا ( ا
بـوست ) تُداوى مـا أسقمـته فى أجسـام دولتـها حتى
نشرت خبر تـنحى دولتىّ روسيا وفـرنسا  وأعقبت
سـألة بوجه مُرضى ذلك بأن الـناس يأمـلون تسـوية ا
عـلى يـد وزيــرهـا الـلــورد سـالـســبـورى  وقـالت إن

امـتـناع الـدولـة الـروسيـة عن مـعاضـدة إنـكلـتـرا هو 
ــشـروع يــخل بــصـاحلــهـا ويُــهــيج مـا حتت ألن هـذا ا
لـكة األرمن  وهـو كالم ذكرناه حكـمهـا من قسم 
ــسـألـة ــقـيــاس فى عـدده االول قــبل أن تـصل ا فى ا
إلى هذه الـدرجـة  وأمـا دولـة فرنـسـا فـبـديهى أن ال

شروع . صالح لها فى تعضيد مثل هذا ا
ـسـتـقـبل عـلى  وأنّـا نـقـول الـيـوم قـوالً سـيُـبـرهن ا
صدقه  كما برهن احلال على صدق ما قبله  وهو
ـسألـة األرمنـية الـتى أوشكت أن دولـة إنكـلتـرا بـعد ا
أن تُسـوى بكل بسـاطة ستدخل فى دور يـكتنـفها فيه
خـطران يـكـونان الـقاضـيـ على قـوتهـا الـوهمـية فى
عـالم احليـثـية  أولـهمـا : انـكسـار شوكـتـها فى بـحر
الـقلزم وقـنال الـسويس  وثـانيـهمـا : باتـفاق دولتىّ
روسـيــا وفـرنـســا عـلى اقــتالع جـرثـومــتـهـا من أرض
(أوزريس) خــصـوصــاً إذا انـضــمت إلـيــهـمــا الـدولـة
العـليـة فى هذا الـصدد  فـتُمـسى وال منـاص لها من
سـتـوداع * أعـمـالـهـا دفـتـر اخلــتـام  لـيـكـون وزيـرهـا

قتدين (بتميستو كل) وكل آت قريب . ثالث ا
ولى الدين يكن

* الصحيح : استوداع.
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( وال نـدرى  متى تـدول دول دولـة النـفاق
والتدلـيس  ويُجاهـر اجلميع بـاحلق الصريح 
ولـو عـلى أنـفـسـهم ?  فـإنه إن لم يـقم زعـمـاء

ـهـضـومة  األمـة كـلـهم ويُـطـالبـوا بـحـقـوقـهم ا
ويصفوا الداء كما هو  ويطلبوا قطع األعضاء
النخرة ( وفى عُـرفهم أنها كلها نخرة ) فال أمل

بالشفاء وال باحلياة .
ويـقول أنـصارهم الـذين يُـزينـون صحـيفـتهم
بــأقـالمــهم : « نــحن مع الــهــادم حــتى نُــقــلص

ظـالل هـذه الــدولــة وتـتـالشى من الــوجـود » 
وفى كل كالمــهم عن هـذه الــدولـة الـتى الحظ
لـــهـــا مــعـــهم « ألنـــهم لم يـــروا فــيـــهــا حـــظــوظ
أنفسهم»  حتـريض على الثورة ودعـوة للجهر
بـالــعـصـيــان  وهم مع ذلك يُـلــقـبـون أنــفـسـهم
ـة . وإذا أخذ بـاألحرار وأصـحاب اخلـطة الـقو
ــؤيـد شــيـأً * قــلـيـالً من تـهــيــيـجــاتـهم عــلـيــهم ا
الكثير قالوا : إنه حرَّف الكلم عن مواضعه
ونـسب إلـيـنـا مـا لم نـقـله  فـكـانـوا بـذلك دعـاة
لــلــثـورة جــبــنـاء ال يــثــبـتــون إذا أوخــذوا عـلى
قــول وال نــدرى كــيف يـعــدون أنــفــسـهم ألن
يـكـونـوا غـداً زعـمـاء الـعـصـابة ** الـتى جـمـعوا
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اآلن لـفـيفـهـا من طُـغـمة مـتـشـردين حتت رايـتهم
حـتـى يـطــلـبــوا بـهم حتــريـر ســوريـا عــنـد مــا يـتم

استقالل أرمينيا  كما يُمنون أنفسهم .
ــبـاد ـة وا فــبــالـلَّـه  أين هى اخلــطـة الــقــو

ـــقـــطم ? هل هى احلـــكــيـــمـــة  يــا أصـــحــاب ا
مــظــاهــراتــكم الــعــدوانــيــة الــتى أســأ بـهــا إلى
جامـعتكم وبالدكم وسـلطانـكم الذى تـعيشون
فـى ظل نـعـمــائه مـنــذ قـرون من الـســنـ  وقـد
ـسـئـلـة األرمـنـية جـاهـرتـهم بهـا من يـوم قـامت ا
حتى تـبرأ منـكم أصدقاؤكم  حـتى نهاكم عن
خــطــتـكم ســعــادة خــلـيل عــفت بــاشــا الـذى ال
تـنـكــرون والءه عـلـيــكم  يـوم كـنــتم تـنـشـرون
الــرقــاع اخملـــصــوصــة إلثــارة اخلــواطــر وبــلــبــلــة
الــنــفــوس أيــام عــيــد األضــحى  فــلم تــنــتــهـوا

واعتبر نصيحته لغواً وكالمه ذاهبا سُدى .
هل هى تـصـديـقكم لـكل مـا تُـشـيـعه اجلـرائد
اإلنــكــلــيــزيــة عـن فــظــائع األرمن ? وهى كــمــا
تـعـلـمـون صـاحـبة غـرض سـيـاسـى  والـغرض

كما يُقال مرض .
طالب الدول الثالث هل هى اسـتحسانكـم 
ـسـئـلـة األرمنـيـة ? وقـد قلـتم إنـهـا مـطالب عن ا
شـريـفـة نـبـيـلـة  وأولى لـلـدولـة الـعـلـيـة قـبـولـهـا
والــرضــوخ أمــام الــدول دونـــهــا  مع أنــهــا إذا
قبلت كما استـحسنتموها كانت شر قضاء على
الـدولة والـسلـطنـة  يـذهب معـها كل اسـتقالل
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لها وتُصبح السلطنة بعدها .
كأن لم يكن ب احلجون إلى الصفا

كة سامر أنيس ولم يسمر 
هـل هى تـلــقـيــبـكم لــدولـتــكم الـتـى تـدَّعـون
صـدق خـدمتـهـا واإلخـالص فى والئـهـا بـدولة
اخلصيان والغـلمان  وبدولـة الظلم والتوحُّش
وبدولة الـتمـليق والـنفـاق  وإال فمـا هى اخلطة
ـبـاد احلــكـيــمـة  يـا فالســفـة آخـر ــة وا الـقـو

الزمان ?
كـتـبـتـم فى الـعـدد ( ١٩٢٥ ) من مــقـطـمـكم
الـصـادر فى ٢٤ يـولـيو اجلـارى  مـقـالـة طـويـلة
ــ ) عـــريــضـــة حتت عـــنـــوان ( تــوحش الـــظـــا
قدمـة  يُخيَّل لـقارئهـا أن السماء صـدَّرتموهـا 
انـكــفـأت عــلى األرض  وأن فــظـائع أرمــيـنــيـا
وبـلـغـاريــا وكـريـد والـيـونــان  قـد حـصـلت فى
جـزيرة العـرب من حكام الـدولة العـلية الـظا

تـوحـشـ الـضـاربـ بـخـيـامهـم علـى شواطئ ا
الــبـحـر األحــمـر بــ جـدة ويـنــبع والـوجه  ثم
انطوت الصحـيفة على ذكر قصة وابور عثمانى
يُــســمى ( نــعـمت )  أقـل نـحــو ٨٠ حــاجـاً من

مـيـنـاء يــنـبع  وقـام بـهم مــنـهـا فى ٣٠ يـولـيـو 
ـسـيـر وبــعـد أن قـطع ٣١٥ مــيالً  تـوقف عـن ا
عـنــد جـبل «اجلــوبل»  وقـد مــر عـلـيـه الـوابـور
الــعـثــمــانى (عــســيــر)  وخـلَّــصه وســار به إلى

الطور .
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ـيمـوريال ديـبـلومـاتيك ) جـاء فى جريـدة ( ا
ما يأتى :

ـسـئـلـة األرمـنـية بـاخـتالف تـخـتـلف وجـوه ا
الوجـهة لـكل ناظـر فيـها  فـآراء البـروتسانت *
ـكـان عـظيم ـسـئـلـة هى من احلـمـاقـة  فى هـذه ا
ولـهـجـة الـقس مـآل كـول فى مـطـاعـنـه خـرقاء
وتـطرُّف احلـزب الـغـالدستـونـى الذى ال يـسـعى
إال إلهـــاجــة الــرأى الـــعــام ضـــد األتــراك  قــد
وصل حـده ألنه لم يـرد أن يـنـتـظـر تـقـاريـر جلـنـة
مـوش الدولـيـة  ومنـهـا آراء احلكـومـات األُخر
الـتى وقــفت عــنـد حــد الــتـحــرُّص والـتــحـرُّز .
ومـنـهـا أيـضـاً أضـاحـيـك أهل الـسـفـسـطـة الـذين
يـعـتبـرون مـا يـرويه مُـكاتـبـو اجلـرائـد اإلنكـلـيـزية
كـأحـاديـث ذات شـأن  وكـذلك آراء الــتـيـمس
الـــتى أخـــذت تـــنـــفخ فـى بـــوق االضـــطـــرابــات
األرمـنـية  وقـد خرج بـعض األحـزاب عن حد
التعقُّل والرزانـة بإهاجة اخلواطر الدينية  حتى
كـــأنه ال تُـــوجــد فى إنـــكــلـــتــرا آراء لـــلــذود عن
االستقالل والعدالة  ألن هؤالء بصرف النظر
عن حالـتهم االجتماعيـة يتفوَّهون بكل شئ إال
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احلقيقة  فإنهم يكتمونها . ولكن هذه احلقيقة
أوضحـهـا باالخـتصـار  فـإن احملور الـذى تدور

سئلة األرمنية هو مصر . عليه ا
فــــاألربـــعـــون ألف أرمـــنـى الـــقـــاطـــنـــون فى
األناضول والكردستان  ال يفلحون إذا اكتفوا
بــأنـفـسـهم رغم أنــوف أرمن لـنـدرة  وبـالـرغم
ـــســئـــلــة ذات أهـــمــيــة عن الـــســعـى فى جــعل ا
ـسئـلة آخذة فى كبـرى. ومع ذلك  فإن هذه ا
ـا يظهر فى كائـد بأكثر  التـعاظم بالدسـائس وا
أطوارهـا الـراهنـة  والبـاب الـعالى قـد صار فى
مركز دقيق جـداً  وإن تكن الروسيا وفرنسا ال
تُـظـهــران له الـسـوء  ولـكن يـنــتـظـر فى مـقـابـلـة
ذلـك أن احلـكـومـة الـعـثـمـانــيـة تـظـهـر فى مـظـهـر
الــثـبــات والــنــشــاط واالهـتــمــام الــعــظـيـم عـلى

مصاحلها فى بالد الفراعنة ( مصر ) .
وأما إنكلتـرا  فإنه بالرغم عما يقوله أعداء
الدولة العـلية عنـها فى خطابـاتهم تود أن تكون
متسـاهلة عـلى شرط أن تُتـرك وشأنها فى وادى
الـنـيل  ويـظـهـر من ذلك أن الـدولـة الـعـلـيـة إذا
ــسـئــلـة أغــضـبت أحــد الــطـرفــ انــفـرج بــاب ا
األرمـــنـــيـــة  وكــــانت من اخلــــطـــر عـــلى قـــاب

. قوس
ـا كان من الـصعب أن تـقوم الدولـة العـلية و
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* الصحيح : األرثوذكسية.

فى مـثل هذه الظروف احلـرجة برضى اجلميع 
ـيل واالنـعــطـاف نـحـو قـد ظـهــرت فى مـظـهــر ا
فــرنـسـا والــروسـيـا لــعـدة أسـبــاب . أولـهـا : إن
تـــركــيــا ال يــرضـــيــهــا أن تــخــضـع أمــام طُــغــمــة
ــهـدون األطــمـاع ـأمــورين اإلنــكـلــيـز الــذين  ا
صـبوغـة بصـبغـة الدين . البـريطـانيـة بالـذرائع ا
وثـانــيـهـا : إنــهـا تـعــتـقـد أن احلــكـومـة الــروسـيـة
ـأمورين البـروتستانت األرثذوكسية * تُساعد ا
مهما كانت جـنسيتهم  ولم يكن يُنتظر لوزارة
ـنحـرفـة عن جادة احلق إال روزبـرى الضـعـيفـة ا
أن تـقـع فى االرتــبـاك الــذى ســقــطت به إلى أن

ذكورة : قالت اجلريدة ا
ـا كان مـشـروع اإلصالحـات األرمنـيـة هو و

عـمل مشـتـرك ب الـروسيـا وفرنـسا وإنـكلـترا 
فـيـنبـغى عـلى الدول سـبـر غوره  وهـى مخـيَّرة

فى قـبـوله بـرمـته  إذا كـان قـبـوله مـوافـقـاً لـها 
ـعتمد العالى وأرفض ما جـاء فيه  مثل تعي ا
بـــتــــصــــديق الــــدول  وقــــد أشــــار كــــثـــيــــر من
شروع السـياسيـ على البـاب العالى أن يـقبل ا
بـرمته من غـير تـعلُّل . ورأى آخـرون أن الدولة
العـلية لم تُـماطل إال لتـعلم عاقـبة عمل الوزارة

الروزبريـة  وما ستلـقاه من النـجاح والفشل 
ونـصح كـثيـر من مـحبى الـدولـة العـلـية أن تـبـعد
ـسئـلـة األرمـنـيـة مسـئـلـة مـصـر  وآخرون عن ا
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أقل وفـاءً معـهـا يقـولـون إن األولى لهـا أن تـتفق
صرية  مع إنكلتـرا على حل نهائى لـلمسئـلة ا
وال يـخــفى أن الـرأى الـعـام اإلنـكــلـيـزى يـغـلب
ـا كان علـيه حب اخلـلـود فى وادى النـيل  ور
ذلك هو الـسـبب الـذى يُـلجـئ جاللة الـسـلـطان
عـظَّم ألن يطلب من جـهته الـضمانـات الواقية ا
صـاحله . عـلى أنه إذا قبل مـشـروع التـغيـير فى

أرمينيا  فماذا عسى يكون األمر فى مصر ?
إن اإلنــكــلــيــز لــيــعــلــمــون سـراً  وهـم يــعـزُّ
ـشـاكل عـلـيـهم أن يُـجـاهـروا بـصـوت عـال أن ا
أكــثـر خـطــراً عـلى إنـكــلـتـرا فـى مـصـر مــنـهـا فى
أرضـــرورم * وبــــتـــلــــيس . ولــــذلك  تــــراهم
يُطالبون بتـصديق جاللة السلطان على مشروع
اإلصالحـات األرمنيـة بأسـرع ما يُـمكن  حتى
ال يـكـون لــديه الـوقـت الـكـافـى ألن يـتـروَّى فى

األمر اهـ .

* الصحيح : أرضروم.
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وهـذه دولـتـنـا الـعـلـيـة  قـد نُكـبت فـى األيام
ـكـائـد عـلـيـهـا من اإلنـكـلـيز  األخـيـرة بـثـائـرة ا
فـقـامـوا فى مـشارق األرض ومـغـاربـهـا يـسـعون
فى إثـارة نار الـفـ ضـدها  واتـخـذوا حوادث
األرمن الـتى سـمُّــوهـا فـظـائع األتـراك واألكـراد
ذريــعـة  ولــكن شــهـد الــعــالم طـراً أن اجلــرائـد
اإلنـكـلـيـزيـة قد بـالـغت فى روايـاتـهـا  وتـغالت
فى وصـفـها  وروى الـكـثـير من سُـيَّـاح اإلفرجن

ــبـرئــ من تُـهــمـة الــتـحــيُّـز لــلـدولــة الـعــلـيـة  ا
وخــصــوصــاً فى مــثـل مــا يُــســمــونه اضــطــهــاداً
للـمـسيـحـي مـا نـقض أساطـيـر كُتَّـاب اإلنـكلـيز
وزيـفـهــا تـزيـيــفـاً . ثم عـلـى فـرض أن مـرويـات
اجلرائـد اإلنكليزية التى تـلقى تبعة ما حصل فى
بالد األرمن على احلكومـة العثمـانية  لم تكن
مــخـتــلـقــة من عــنـديــاتــهـا ومــحـتــمــلـة الــصـدق
والـكذب  فـإنه لم يـقم حـتى اآلن دلـيل يـقطع
بـصـحـتهـا  بل إن الـلـجـنـة الـدولـيـة التـى مضى
عـلـيـها مـنـذ بـاشـرت حتـقـيق تلـك احلوادث زمن
مـديـد لم تـتـحـصَّل إلى اآلن عـلى نـتـيـجـة تُـثبت
ـرويات  وهى ال يُـمـكن ألحد شيـأ من تـلك ا
أن يتـهمـها بـالـتحـيُّز جلـانب الدولـة العـليـة بوجه
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من الوجوه .
ثم انتهـزت إنكلـترا فرصـة امتالء جو أوروبا
بـتـلك الـغـوغـاء الـشنـعـاء  وأشـركت الـدولـت

الـروسـيـة والـفرنـسـاويـة مـعـهـا فى الـتـوقيـع على
مطالب رفـعتـها الـدول الثالث لـلبـاب العالى 
لم يـكن يـتـوهَّم أن تـرفـع دولـة مـثـلـهـا إلى دولـة
أخـرى إال إذا كـانت الـدولـتــان قـد تـقـارعـتـا فى
مـــيــدان حــرب  وخــرجت إحـــداهــمــا قــاهــرة
عــزيــزة واألخـــرى مــقــهــورة ذلــيـــلــة  فــيــصح
واحلــالـة هــذه أن تـقـتــرح الـدولــة الـقــاهـرة عـلى

أســيـرتــهـا مــا يـزيـدهــا ذالً وانـكــسـاراً أمــامـهـا 
ودولة بريطـانيا قد فـرضت الدولة العلـية أمامها
كذلك فاقترحت عليها ما شاءت أن تقترح .
ثم حـصـلت أثـناء تـلك الـغـوغـاء التى مألت
بـهــا اجلــرائـد اإلنــكـلــيـزيــة جـو أوروبــا حـوادث

طـفـيـفـة فى جـدة وصـور وبـتـلـيس ومـقـدونـيـا 
وشاعت سمـاسرة السوء إشـاعات كثيـرة باطلة
ا يـصح لدولة عن سوريا وحـلب وغيرهـما  
كدولة إنكلـترا قامت تُجاهر بالعداوة واألحقاد
ضــد الـــدولــة الــعـــلــيـــة أن تــتــشـــبث به ; إذ من
صاحلـها فى هذه احلالة أن تُـظهر هذه الدولة فى
مـظـهـر يضـر بـسـمـعـتهـا عـنـد الـدول األخـرى ما

استطاعت .
ـقـطم الذى فـلـيتَ شـعـرى  مـاذا كـان من ا
لَّة عاهد اللَّه على أن يـصدق اخلدمة لـلدولة وا
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هـينة فى السـرَّاء والضرَّاء تـلقـاء هذه احلـوادث ا
الـتى تُـعــتـبـر كـإغــارة الـعـدو الـذى يُــريـد الـسـوء
والـشر بالدولـة واألمة  بل أشد من ذلك حاالً

وشر منه مآالً ?
هل دافع عن شـرف حـكـومـته الـتى أهـانـتـهـا
اجلـرائد اإلنـكـليـزية ? وألـقت تـبعـة الثـائرين من
األرمن الـــذيـن شـــقـــوا عـــصـــا الــــطـــاعـــة عـــلى

حــكــومــتـــهم  أو أنه لم يـــســتــطع أن يُــدافع 
ورأى من صـدق اخلـدمـة والـذمـة أن يـقف عـنـد
تردد فـى الرواية قـائالً : إننـا ال نرضى أن حـد ا
ـه تـوصف حكـومـاتنـا وجنـودها بـهذا الـعار ا

الذى تتهجَّم به اجلرائـد اإلنكليزية على حرمتنا
وناموسـنا  حتـى يثبت عـلى حكـامنا وجـنودنا

ما تـسنده إليهم تلك اجلـرائد ثبوتاً الريب فيه 
ومادام التحقيق الرسمى لم يأتنا بنتيجة بينة فى
قام  فلـنتربص حتى يـتم وظيفته  وفى هذا ا
هــذه احلــالـة يــكــون الــدفــاع عن شــرف اجلــنـود
الــعـثـمــانـيـة إلى أن يُــثـبت أنــهم مـجـرمــون حـقـاً

وواجباً .
ـقــطم لم يــفــعل هـذا وال ذاك  بل ولــكن ا

تابع اجلرائد اإلنكليزية فى إلقاء التُهم والعار 
وزاد عليهـا فى تتبع الهـفوات الصغيـرة للحكام
العثماني مـعتبراً الصغائر منها كبائر  ثم سبق
اجلـرائد اإلنكـليزيـة كلـها فى جتاوز حـد التُهم .
فإن تلك اجلرائد أمـكنها أن تتهم زكى باشا بأنه
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حــرَّض الــعــســاكـر فـى واليـة ــــــــــــــــــــ وفى
صاصون على ارتكاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثيماً . أمَّا ا
دولتـه وملته فإنه قلب ــــــــــــــــــــــــــــ الـعتيقة
وتــــوسَّع فى الـــتــــهـــمـــة وأدخـــر ــــــــــــــــــ كل
طبقات احلكومـة العثمانية وعناصرها وسمَّاهم

كلهم ظلمة متوحش .
وقـد أمــكن اجلــرائـد اإلنــكـلــيـزيــة واخلـطــبـاء
اإلنـكليز أن يـتجاسـروا  ويُلقبـوا الدولة الـعلية
ـقـطم الـذى بــدولـة االسـتـبــداد والـظـلم . أمــا ا
عــاهـد الــلَّه عــلى خــدمــة دولــته ومــلــته  فــقـد
وسمها بدولة اخلصيان والغلمان وبدولة الظلم

والتوحُّش وبدولة النفاق والتمليق .
ولم يـعهد أن جـريدة إنـكليـزية أو خطـيباً من
خطـباء هـذه األمة استـطال إلى التـعرُّض جلاللة
ـقطم الذى عاهد ـعظَّم نفسه . أما ا السلطان ا
اللَّه عـلى أن يخـدم دولته وملـته  فقد اسـتطاع

أن يصف جاللة السـلطان األعظم بالتعصب 
وأن يـحـكم عـلى سـيـاسـته الـذاتـيـة بـأنـهـا مـؤدية

ملكة . إلى احلرب ودمار ا
ذكرة قطم أمام تلك ا ثم ماذا كان من أمر ا
الـشـوهـاء الـتى رفعـتـهـا الـدول الـثالث بـإحلاح
إحـداها وهى الـدولـة اإلنـكـليـزيـة الـتى اتـخذت
لــنــفــســـهــا لــقب الــوصـى واحملــامى عن األرمن
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وجـــرَّأتـــهـم عـــلى شـق عـــصـــا الـــطــــاعـــة عـــلى
احلـكـومـة كــان مـنه ( ألنه عـاهـد الـلَّه عـلى أن
يـــصـــدق اخلــدمـــة لـــدولـــته وأمـــتـه ) أن يُـــنــادى
بـاسـتــحـسـانـهـا ويـتـطـفل بـرفع نـصـيـحـته جلاللـة
موالنـا السـلـطان األعـظم أن يقـبـلهـا طوعـاً قبل
أن يقـبـلهـا كرهـاً . ومـا أكثـر ما كـان يـختـلق هو
وأعــوانه ومُــكــاتــبــوه أثــنــاء تــلك الــغــوغــاء من

ـعــضـلــة تـارة  إصـابــات جاللــته بـاألمــراض ا
وبــأنه عـازم عــلى الــتـنــازل عن كــرسى اخلالفـة
الـعظمى تـارة  وبأنه يـشكـو سراً لـسفـير فـرنسا
ـآل إلـى غـيـر ذلك من اعـوجـاج احلــال وسـوء ا
ا شـعـائـر صـدق اخلـدمـة لـلـدولـة واألمـة قـيـامـاً 
قطم عن مذكرة عاهد اللَّه عـليه . ومن كالم ا

الدول الثالث فى عدده (١٩٠١) ما نصه :
« ويــــبــــعـــــد عن الــــتـــــصــــديق أن الـــــشــــعب
ـقــاصـد الـنــبـيــلـة الـتى اإلنــكـلــيـزى يـرجـع عن ا
قــصـــدهـــا ألرمــيـــنـــيــا  الســـيـــمــا وأن الئـــحــة
اإلصالحـات الـتى قُــدمت لـلـبـاب الـعـالى لـيس
فيها إال ما تتمناه واليات السلطنة كلها » اهـ .
وفى هذا من مـغـاميـز الكالم مـا يُفـسر مـعنى
قـول هـذه الـفـئـة احلـرة ( أرمـيـنـيـا الـيـوم وسـوريا

ا لم يـبقَ معه لـلغرض احلـقيـقى إبهام  غـدا ) 
وغـداً نـأتى عـلى بـقـيـة هـذا الـبـيـان ـ إن شـاء اللَّه

تعالى .
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( وال نـدرى  متى تـدول دول دولـة النـفاق
والتدلـيس  ويُجاهـر اجلميع بـاحلق الصريح 
ولـو عـلى أنـفـسـهم ?  فـإنه إن لم يـقم زعـمـاء

ـهـضـومة  األمـة كـلـهم ويُـطـالبـوا بـحـقـوقـهم ا
ويصفوا الداء كما هو  ويطلبوا قطع األعضاء
النخرة ( وفى عُـرفهم أنها كلها نخرة ) فال أمل

بالشفاء وال باحلياة .
ويـقول أنـصارهم الـذين يُـزينـون صحـيفـتهم
بــأقـالمــهم : « نــحن مع الــهــادم حــتى نُــقــلص

ظـالل هـذه الــدولــة وتـتـالشى من الــوجـود » 
وفى كل كالمــهم عن هـذه الــدولـة الـتى الحظ
لـــهـــا مــعـــهم « ألنـــهم لم يـــروا فــيـــهــا حـــظــوظ
أنفسهم»  حتـريض على الثورة ودعـوة للجهر
بـالــعـصـيــان  وهم مع ذلك يُـلــقـبـون أنــفـسـهم
ـة . وإذا أخذ بـاألحرار وأصـحاب اخلـطة الـقو
ــؤيـد شــيـأً * قــلـيـالً من تـهــيــيـجــاتـهم عــلـيــهم ا
الكثير قالوا : إنه حرَّف الكلم عن مواضعه
ونـسب إلـيـنـا مـا لم نـقـله  فـكـانـوا بـذلك دعـاة
لــلــثـورة جــبــنـاء ال يــثــبـتــون إذا أوخــذوا عـلى
قــول وال نــدرى كــيف يـعــدون أنــفــسـهم ألن
يـكـونـوا غـداً زعـمـاء الـعـصـابة ** الـتى جـمـعوا
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اآلن لـفـيفـهـا من طُـغـمة مـتـشـردين حتت رايـتهم
حـتـى يـطــلـبــوا بـهم حتــريـر ســوريـا عــنـد مــا يـتم

استقالل أرمينيا  كما يُمنون أنفسهم .
ــبـاد ـة وا فــبــالـلَّـه  أين هى اخلــطـة الــقــو

ـــقـــطم ? هل هى احلـــكــيـــمـــة  يــا أصـــحــاب ا
مــظــاهــراتــكم الــعــدوانــيــة الــتى أســأ بـهــا إلى
جامـعتكم وبالدكم وسـلطانـكم الذى تـعيشون
فـى ظل نـعـمــائه مـنــذ قـرون من الـســنـ  وقـد
ـسـئـلـة األرمـنـية جـاهـرتـهم بهـا من يـوم قـامت ا
حتى تـبرأ منـكم أصدقاؤكم  حـتى نهاكم عن
خــطــتـكم ســعــادة خــلـيل عــفت بــاشــا الـذى ال
تـنـكــرون والءه عـلـيــكم  يـوم كـنــتم تـنـشـرون
الــرقــاع اخملـــصــوصــة إلثــارة اخلــواطــر وبــلــبــلــة
الــنــفــوس أيــام عــيــد األضــحى  فــلم تــنــتــهـوا

واعتبر نصيحته لغواً وكالمه ذاهبا سُدى .
هل هى تـصـديـقكم لـكل مـا تُـشـيـعه اجلـرائد
اإلنــكــلــيــزيــة عـن فــظــائع األرمن ? وهى كــمــا
تـعـلـمـون صـاحـبة غـرض سـيـاسـى  والـغرض

كما يُقال مرض .
طالب الدول الثالث هل هى اسـتحسانكـم 
ـسـئـلـة األرمنـيـة ? وقـد قلـتم إنـهـا مـطالب عن ا
شـريـفـة نـبـيـلـة  وأولى لـلـدولـة الـعـلـيـة قـبـولـهـا
والــرضــوخ أمــام الــدول دونـــهــا  مع أنــهــا إذا
قبلت كما استـحسنتموها كانت شر قضاء على
الـدولة والـسلـطنـة  يـذهب معـها كل اسـتقالل
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لها وتُصبح السلطنة بعدها .
كأن لم يكن ب احلجون إلى الصفا

كة سامر أنيس ولم يسمر 
هـل هى تـلــقـيــبـكم لــدولـتــكم الـتـى تـدَّعـون
صـدق خـدمتـهـا واإلخـالص فى والئـهـا بـدولة
اخلصيان والغـلمان  وبدولـة الظلم والتوحُّش
وبدولة الـتمـليق والـنفـاق  وإال فمـا هى اخلطة
ـبـاد احلــكـيــمـة  يـا فالســفـة آخـر ــة وا الـقـو

الزمان ?
كـتـبـتـم فى الـعـدد ( ١٩٢٥ ) من مــقـطـمـكم
الـصـادر فى ٢٤ يـولـيو اجلـارى  مـقـالـة طـويـلة
ــ ) عـــريــضـــة حتت عـــنـــوان ( تــوحش الـــظـــا
قدمـة  يُخيَّل لـقارئهـا أن السماء صـدَّرتموهـا 
انـكــفـأت عــلى األرض  وأن فــظـائع أرمــيـنــيـا
وبـلـغـاريــا وكـريـد والـيـونــان  قـد حـصـلت فى
جـزيرة العـرب من حكام الـدولة العـلية الـظا

تـوحـشـ الـضـاربـ بـخـيـامهـم علـى شواطئ ا
الــبـحـر األحــمـر بــ جـدة ويـنــبع والـوجه  ثم
انطوت الصحـيفة على ذكر قصة وابور عثمانى
يُــســمى ( نــعـمت )  أقـل نـحــو ٨٠ حــاجـاً من

مـيـنـاء يــنـبع  وقـام بـهم مــنـهـا فى ٣٠ يـولـيـو 
ـسـيـر وبــعـد أن قـطع ٣١٥ مــيالً  تـوقف عـن ا
عـنــد جـبل «اجلــوبل»  وقـد مــر عـلـيـه الـوابـور
الــعـثــمــانى (عــســيــر)  وخـلَّــصه وســار به إلى

الطور .
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* الصحيح : البروتستانت.
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ـيمـوريال ديـبـلومـاتيك ) جـاء فى جريـدة ( ا
ما يأتى :

ـسـئـلـة األرمـنـية بـاخـتالف تـخـتـلف وجـوه ا
الوجـهة لـكل ناظـر فيـها  فـآراء البـروتسانت *
ـكـان عـظيم ـسـئـلـة هى من احلـمـاقـة  فى هـذه ا
ولـهـجـة الـقس مـآل كـول فى مـطـاعـنـه خـرقاء
وتـطرُّف احلـزب الـغـالدستـونـى الذى ال يـسـعى
إال إلهـــاجــة الــرأى الـــعــام ضـــد األتــراك  قــد
وصل حـده ألنه لم يـرد أن يـنـتـظـر تـقـاريـر جلـنـة
مـوش الدولـيـة  ومنـهـا آراء احلكـومـات األُخر
الـتى وقــفت عــنـد حــد الــتـحــرُّص والـتــحـرُّز .
ومـنـهـا أيـضـاً أضـاحـيـك أهل الـسـفـسـطـة الـذين
يـعـتبـرون مـا يـرويه مُـكاتـبـو اجلـرائـد اإلنكـلـيـزية
كـأحـاديـث ذات شـأن  وكـذلك آراء الــتـيـمس
الـــتى أخـــذت تـــنـــفخ فـى بـــوق االضـــطـــرابــات
األرمـنـية  وقـد خرج بـعض األحـزاب عن حد
التعقُّل والرزانـة بإهاجة اخلواطر الدينية  حتى
كـــأنه ال تُـــوجــد فى إنـــكــلـــتــرا آراء لـــلــذود عن
االستقالل والعدالة  ألن هؤالء بصرف النظر
عن حالـتهم االجتماعيـة يتفوَّهون بكل شئ إال
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احلقيقة  فإنهم يكتمونها . ولكن هذه احلقيقة
أوضحـهـا باالخـتصـار  فـإن احملور الـذى تدور

سئلة األرمنية هو مصر . عليه ا
فــــاألربـــعـــون ألف أرمـــنـى الـــقـــاطـــنـــون فى
األناضول والكردستان  ال يفلحون إذا اكتفوا
بــأنـفـسـهم رغم أنــوف أرمن لـنـدرة  وبـالـرغم
ـــســئـــلــة ذات أهـــمــيــة عن الـــســعـى فى جــعل ا
ـسئـلة آخذة فى كبـرى. ومع ذلك  فإن هذه ا
ـا يظهر فى كائـد بأكثر  التـعاظم بالدسـائس وا
أطوارهـا الـراهنـة  والبـاب الـعالى قـد صار فى
مركز دقيق جـداً  وإن تكن الروسيا وفرنسا ال
تُـظـهــران له الـسـوء  ولـكن يـنــتـظـر فى مـقـابـلـة
ذلـك أن احلـكـومـة الـعـثـمـانــيـة تـظـهـر فى مـظـهـر
الــثـبــات والــنــشــاط واالهـتــمــام الــعــظـيـم عـلى

مصاحلها فى بالد الفراعنة ( مصر ) .
وأما إنكلتـرا  فإنه بالرغم عما يقوله أعداء
الدولة العـلية عنـها فى خطابـاتهم تود أن تكون
متسـاهلة عـلى شرط أن تُتـرك وشأنها فى وادى
الـنـيل  ويـظـهـر من ذلك أن الـدولـة الـعـلـيـة إذا
ــسـئــلـة أغــضـبت أحــد الــطـرفــ انــفـرج بــاب ا
األرمـــنـــيـــة  وكــــانت من اخلــــطـــر عـــلى قـــاب

. قوس
ـا كان من الـصعب أن تـقوم الدولـة العـلية و
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* الصحيح : األرثوذكسية.

فى مـثل هذه الظروف احلـرجة برضى اجلميع 
ـيل واالنـعــطـاف نـحـو قـد ظـهــرت فى مـظـهــر ا
فــرنـسـا والــروسـيـا لــعـدة أسـبــاب . أولـهـا : إن
تـــركــيــا ال يــرضـــيــهــا أن تــخــضـع أمــام طُــغــمــة
ــهـدون األطــمـاع ـأمــورين اإلنــكـلــيـز الــذين  ا
صـبوغـة بصـبغـة الدين . البـريطـانيـة بالـذرائع ا
وثـانــيـهـا : إنــهـا تـعــتـقـد أن احلــكـومـة الــروسـيـة
ـأمورين البـروتستانت األرثذوكسية * تُساعد ا
مهما كانت جـنسيتهم  ولم يكن يُنتظر لوزارة
ـنحـرفـة عن جادة احلق إال روزبـرى الضـعـيفـة ا
أن تـقـع فى االرتــبـاك الــذى ســقــطت به إلى أن

ذكورة : قالت اجلريدة ا
ـا كان مـشـروع اإلصالحـات األرمنـيـة هو و

عـمل مشـتـرك ب الـروسيـا وفرنـسا وإنـكلـترا 
فـيـنبـغى عـلى الدول سـبـر غوره  وهـى مخـيَّرة

فى قـبـوله بـرمـته  إذا كـان قـبـوله مـوافـقـاً لـها 
ـعتمد العالى وأرفض ما جـاء فيه  مثل تعي ا
بـــتــــصــــديق الــــدول  وقــــد أشــــار كــــثـــيــــر من
شروع السـياسيـ على البـاب العالى أن يـقبل ا
بـرمته من غـير تـعلُّل . ورأى آخـرون أن الدولة
العـلية لم تُـماطل إال لتـعلم عاقـبة عمل الوزارة

الروزبريـة  وما ستلـقاه من النـجاح والفشل 
ونـصح كـثيـر من مـحبى الـدولـة العـلـية أن تـبـعد
ـسئـلـة األرمـنـيـة مسـئـلـة مـصـر  وآخرون عن ا
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أقل وفـاءً معـهـا يقـولـون إن األولى لهـا أن تـتفق
صرية  مع إنكلتـرا على حل نهائى لـلمسئـلة ا
وال يـخــفى أن الـرأى الـعـام اإلنـكــلـيـزى يـغـلب
ـا كان علـيه حب اخلـلـود فى وادى النـيل  ور
ذلك هو الـسـبب الـذى يُـلجـئ جاللة الـسـلـطان
عـظَّم ألن يطلب من جـهته الـضمانـات الواقية ا
صـاحله . عـلى أنه إذا قبل مـشـروع التـغيـير فى

أرمينيا  فماذا عسى يكون األمر فى مصر ?
إن اإلنــكــلــيــز لــيــعــلــمــون سـراً  وهـم يــعـزُّ
ـشـاكل عـلـيـهم أن يُـجـاهـروا بـصـوت عـال أن ا
أكــثـر خـطــراً عـلى إنـكــلـتـرا فـى مـصـر مــنـهـا فى
أرضـــرورم * وبــــتـــلــــيس . ولــــذلك  تــــراهم
يُطالبون بتـصديق جاللة السلطان على مشروع
اإلصالحـات األرمنيـة بأسـرع ما يُـمكن  حتى
ال يـكـون لــديه الـوقـت الـكـافـى ألن يـتـروَّى فى

األمر اهـ .

* الصحيح : أرضروم.
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وهـذه دولـتـنـا الـعـلـيـة  قـد نُكـبت فـى األيام
ـكـائـد عـلـيـهـا من اإلنـكـلـيز  األخـيـرة بـثـائـرة ا
فـقـامـوا فى مـشارق األرض ومـغـاربـهـا يـسـعون
فى إثـارة نار الـفـ ضـدها  واتـخـذوا حوادث
األرمن الـتى سـمُّــوهـا فـظـائع األتـراك واألكـراد
ذريــعـة  ولــكن شــهـد الــعــالم طـراً أن اجلــرائـد
اإلنـكـلـيـزيـة قد بـالـغت فى روايـاتـهـا  وتـغالت
فى وصـفـها  وروى الـكـثـير من سُـيَّـاح اإلفرجن

ــبـرئــ من تُـهــمـة الــتـحــيُّـز لــلـدولــة الـعــلـيـة  ا
وخــصــوصــاً فى مــثـل مــا يُــســمــونه اضــطــهــاداً
للـمـسيـحـي مـا نـقض أساطـيـر كُتَّـاب اإلنـكلـيز
وزيـفـهــا تـزيـيــفـاً . ثم عـلـى فـرض أن مـرويـات
اجلرائـد اإلنكليزية التى تـلقى تبعة ما حصل فى
بالد األرمن على احلكومـة العثمـانية  لم تكن
مــخـتــلـقــة من عــنـديــاتــهـا ومــحـتــمــلـة الــصـدق
والـكذب  فـإنه لم يـقم حـتى اآلن دلـيل يـقطع
بـصـحـتهـا  بل إن الـلـجـنـة الـدولـيـة التـى مضى
عـلـيـها مـنـذ بـاشـرت حتـقـيق تلـك احلوادث زمن
مـديـد لم تـتـحـصَّل إلى اآلن عـلى نـتـيـجـة تُـثبت
ـرويات  وهى ال يُـمـكن ألحد شيـأ من تـلك ا
أن يتـهمـها بـالـتحـيُّز جلـانب الدولـة العـليـة بوجه
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من الوجوه .
ثم انتهـزت إنكلـترا فرصـة امتالء جو أوروبا
بـتـلك الـغـوغـاء الـشنـعـاء  وأشـركت الـدولـت

الـروسـيـة والـفرنـسـاويـة مـعـهـا فى الـتـوقيـع على
مطالب رفـعتـها الـدول الثالث لـلبـاب العالى 
لم يـكن يـتـوهَّم أن تـرفـع دولـة مـثـلـهـا إلى دولـة
أخـرى إال إذا كـانت الـدولـتــان قـد تـقـارعـتـا فى
مـــيــدان حــرب  وخــرجت إحـــداهــمــا قــاهــرة
عــزيــزة واألخـــرى مــقــهــورة ذلــيـــلــة  فــيــصح
واحلــالـة هــذه أن تـقـتــرح الـدولــة الـقــاهـرة عـلى

أســيـرتــهـا مــا يـزيـدهــا ذالً وانـكــسـاراً أمــامـهـا 
ودولة بريطـانيا قد فـرضت الدولة العلـية أمامها
كذلك فاقترحت عليها ما شاءت أن تقترح .
ثم حـصـلت أثـناء تـلك الـغـوغـاء التى مألت
بـهــا اجلــرائـد اإلنــكـلــيـزيــة جـو أوروبــا حـوادث

طـفـيـفـة فى جـدة وصـور وبـتـلـيس ومـقـدونـيـا 
وشاعت سمـاسرة السوء إشـاعات كثيـرة باطلة
ا يـصح لدولة عن سوريا وحـلب وغيرهـما  
كدولة إنكلـترا قامت تُجاهر بالعداوة واألحقاد
ضــد الـــدولــة الــعـــلــيـــة أن تــتــشـــبث به ; إذ من
صاحلـها فى هذه احلالة أن تُـظهر هذه الدولة فى
مـظـهـر يضـر بـسـمـعـتهـا عـنـد الـدول األخـرى ما

استطاعت .
ـقـطم الذى فـلـيتَ شـعـرى  مـاذا كـان من ا
لَّة عاهد اللَّه على أن يـصدق اخلدمة لـلدولة وا
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هـينة فى السـرَّاء والضرَّاء تـلقـاء هذه احلـوادث ا
الـتى تُـعــتـبـر كـإغــارة الـعـدو الـذى يُــريـد الـسـوء
والـشر بالدولـة واألمة  بل أشد من ذلك حاالً

وشر منه مآالً ?
هل دافع عن شـرف حـكـومـته الـتى أهـانـتـهـا
اجلـرائد اإلنـكـليـزية ? وألـقت تـبعـة الثـائرين من
األرمن الـــذيـن شـــقـــوا عـــصـــا الــــطـــاعـــة عـــلى

حــكــومــتـــهم  أو أنه لم يـــســتــطع أن يُــدافع 
ورأى من صـدق اخلـدمـة والـذمـة أن يـقف عـنـد
تردد فـى الرواية قـائالً : إننـا ال نرضى أن حـد ا
ـه تـوصف حكـومـاتنـا وجنـودها بـهذا الـعار ا

الذى تتهجَّم به اجلرائـد اإلنكليزية على حرمتنا
وناموسـنا  حتـى يثبت عـلى حكـامنا وجـنودنا

ما تـسنده إليهم تلك اجلـرائد ثبوتاً الريب فيه 
ومادام التحقيق الرسمى لم يأتنا بنتيجة بينة فى
قام  فلـنتربص حتى يـتم وظيفته  وفى هذا ا
هــذه احلــالـة يــكــون الــدفــاع عن شــرف اجلــنـود
الــعـثـمــانـيـة إلى أن يُــثـبت أنــهم مـجـرمــون حـقـاً

وواجباً .
ـقــطم لم يــفــعل هـذا وال ذاك  بل ولــكن ا

تابع اجلرائد اإلنكليزية فى إلقاء التُهم والعار 
وزاد عليهـا فى تتبع الهـفوات الصغيـرة للحكام
العثماني مـعتبراً الصغائر منها كبائر  ثم سبق
اجلـرائد اإلنكـليزيـة كلـها فى جتاوز حـد التُهم .
فإن تلك اجلرائد أمـكنها أن تتهم زكى باشا بأنه
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حــرَّض الــعــســاكـر فـى واليـة ــــــــــــــــــــ وفى
صاصون على ارتكاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثيماً . أمَّا ا
دولتـه وملته فإنه قلب ــــــــــــــــــــــــــــ الـعتيقة
وتــــوسَّع فى الـــتــــهـــمـــة وأدخـــر ــــــــــــــــــ كل
طبقات احلكومـة العثمانية وعناصرها وسمَّاهم

كلهم ظلمة متوحش .
وقـد أمــكن اجلــرائـد اإلنــكـلــيـزيــة واخلـطــبـاء
اإلنـكليز أن يـتجاسـروا  ويُلقبـوا الدولة الـعلية
ـقـطم الـذى بــدولـة االسـتـبــداد والـظـلم . أمــا ا
عــاهـد الــلَّه عــلى خــدمــة دولــته ومــلــته  فــقـد
وسمها بدولة اخلصيان والغلمان وبدولة الظلم

والتوحُّش وبدولة النفاق والتمليق .
ولم يـعهد أن جـريدة إنـكليـزية أو خطـيباً من
خطـباء هـذه األمة استـطال إلى التـعرُّض جلاللة
ـقطم الذى عاهد ـعظَّم نفسه . أما ا السلطان ا
اللَّه عـلى أن يخـدم دولته وملـته  فقد اسـتطاع

أن يصف جاللة السـلطان األعظم بالتعصب 
وأن يـحـكم عـلى سـيـاسـته الـذاتـيـة بـأنـهـا مـؤدية

ملكة . إلى احلرب ودمار ا
ذكرة قطم أمام تلك ا ثم ماذا كان من أمر ا
الـشـوهـاء الـتى رفعـتـهـا الـدول الـثالث بـإحلاح
إحـداها وهى الـدولـة اإلنـكـليـزيـة الـتى اتـخذت
لــنــفــســـهــا لــقب الــوصـى واحملــامى عن األرمن
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وجـــرَّأتـــهـم عـــلى شـق عـــصـــا الـــطــــاعـــة عـــلى
احلـكـومـة كــان مـنه ( ألنه عـاهـد الـلَّه عـلى أن
يـــصـــدق اخلــدمـــة لـــدولـــته وأمـــتـه ) أن يُـــنــادى
بـاسـتــحـسـانـهـا ويـتـطـفل بـرفع نـصـيـحـته جلاللـة
موالنـا السـلـطان األعـظم أن يقـبـلهـا طوعـاً قبل
أن يقـبـلهـا كرهـاً . ومـا أكثـر ما كـان يـختـلق هو
وأعــوانه ومُــكــاتــبــوه أثــنــاء تــلك الــغــوغــاء من

ـعــضـلــة تـارة  إصـابــات جاللــته بـاألمــراض ا
وبــأنه عـازم عــلى الــتـنــازل عن كــرسى اخلالفـة
الـعظمى تـارة  وبأنه يـشكـو سراً لـسفـير فـرنسا
ـآل إلـى غـيـر ذلك من اعـوجـاج احلــال وسـوء ا
ا شـعـائـر صـدق اخلـدمـة لـلـدولـة واألمـة قـيـامـاً 
قطم عن مذكرة عاهد اللَّه عـليه . ومن كالم ا

الدول الثالث فى عدده (١٩٠١) ما نصه :
« ويــــبــــعـــــد عن الــــتـــــصــــديق أن الـــــشــــعب
ـقــاصـد الـنــبـيــلـة الـتى اإلنــكـلــيـزى يـرجـع عن ا
قــصـــدهـــا ألرمــيـــنـــيــا  الســـيـــمــا وأن الئـــحــة
اإلصالحـات الـتى قُــدمت لـلـبـاب الـعـالى لـيس
فيها إال ما تتمناه واليات السلطنة كلها » اهـ .
وفى هذا من مـغـاميـز الكالم مـا يُفـسر مـعنى
قـول هـذه الـفـئـة احلـرة ( أرمـيـنـيـا الـيـوم وسـوريا

ا لم يـبقَ معه لـلغرض احلـقيـقى إبهام  غـدا ) 
وغـداً نـأتى عـلى بـقـيـة هـذا الـبـيـان ـ إن شـاء اللَّه

تعالى .
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بقلم : د. محمد رفعت اإلمام
األرمن فى يوزغات

قطم  اخلميس ٤ يناير ١٨٩٤ ا
األستانة فى ٣ يناير

قطم  اجلمعة ١٢ يناير ١٨٩٤ ا
األستانة

رصد  اجلمعة ١٢ يناير ١٨٩٤ ا
األستانة فى ٩ يناير

قطم  االثن ١٥ يناير ١٨٩٤ ا
الدولة العلية

احملروسة  اجلمعة ١٩ يناير ١٨٩٤
مراسالت األستانة العلية 

رصد  اجلمعة ١٩ يناير ١٨٩٤ ا
األستانة

قطم  االثن ٢٩ يناير ١٨٩٤ ا
األستانة

قطم  األربعاء ٣١ يناير ١٨٩٤ ا
األستانة

قطم  االثن ٥ فبراير ١٨٩٤ ا
األستانة

قطم  اجلمعة ٩ فبراير ١٨٩٤ ا
األستانة

قطم  االثن ١٢ فبراير ١٨٩٤ ا
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١٨
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٢٤
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٢٦

أرمينيا
األهرام  ١٩ فبراير ١٨٩٤

األستانة العلية
األهرام ٢٧ فبراير ١٨٩٤

سيحية فى تركيا دارس ا ا
قطم األربعاء ٢٨ فبراير ١٨٩٤ ا

الهياج فى أرمينية
قطم اخلميس ١ مارس ١٨٩٤ ا

األستانة
قطم االثن ١٢ مارس ١٨٩٤ ا

الدولة العلية واألرمن
ؤيد االثن ١٢ مارس ١٨٩٤ ا

األستانة العلية
احملروسة الثالثاء ١٣ مارس ١٨٩٤

األستانة
قطم االثن ١٩ مارس ١٨٩٤ ا

األستانة العلية
األهرام االثن ١٩ مارس ١٨٩٤

بطريق األرمن
ؤيد اخلميس ٥ أبريل ١٨٩٤ ا

دسائس الدول ضد الدولة العلية
ؤيد األحد ٢٩ أبريل ١٨٩٤ ا

األستانة
قطم األربعاء ٣ مايو ١٨٩٤ ا

األستانة العلية
ؤيد األحد ٦ مايو ١٨٩٤ ا
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٢٧
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٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

األرمن واألتراك
قطم الثالثاء ٢٢ مايو ١٨٩٤ ا

أخبار األستانة
احملروسة ٣ يولية ١٨٩٤

األستانة
قطم االثن ٢٤ ديسمبر ١٨٩٤ ا

األستانة
قطم الثالثاء ٣٠ أكتوبر ١٨٩٤ ا

الدولة واألرمن ـ جريدة التيمس
قطم األربعاء ٢٨ نوفمبر ١٨٩٤ ا

أخبار بريد أوربا ـ الفظائع في بالد األرمن
قطم السبت ١ ديسمبر ١٨٩٤ ا

أرمينيا
الهالل  السبت ١ ديسمبر ١٨٩٤

خواطر سائحة
قطم االثن ٣ ديسمبر ١٨٩٤ ا

بدون عنوان
الفالح الثالثاء ٤ ديسمبر ١٨٩٤

أخبار بريد أوربا : الدولة العلية واإلنكليز واألرمن
قطم  اخلميس ٦ ديسمبر ١٨٩٤ ا

مسألة أرمينيا
الفالح  اجلمعة ٧ ديسمبر ١٨٩٤

األستانة العلية
ؤيد االثن ١٠ ديسمبر ١٨٩٤ ا

مسألة األرمن
احملروسة الثالثاء ١١ ديسمبر ١٨٩٤
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جريدة التيمس وحادثة األرمن
قطم األربعاء ١٢ ديسمبر ١٨٩٤ ا

الروسيا وإنكلترا احلاضرة فى أوربا
ؤيد األربعاء ١٢ ديسمبر ١٨٩٤ ا

سئلة األرمنية ا
ؤيد اخلميس ١٣ ديسمبر ١٨٩٤ ا

أخبار بريد أوربا : الدولة العلية وإنكلترا واألرمن
قطم السبت ١٥ ديسمبر ١٨٩٤ ا

مسئلة األرمن والدول الثالث العظمى
ؤيد األحد ١٦ ديسمبر ١٨٩٤ ا

سئلة األرمنية األستانة العلية: ا
ؤيد األحد ١٧ ديسمبر ١٨٩٤ ا

مسئلة األرمن والدول الثالث العظمى 
ؤيد  االثن ١٧ ديسمبر ١٨٩٤ ا

الدول الثالث العظمى ومسئلة األرمن 
ؤيد  االثن ١٧ ديسمبر ١٨٩٤ ا

أخبار بريد أوربا : مسألة األرمن
قطم  الثالثاء ١٨ ديسمبر ١٨٩٤ ا

أخبار بريد أوربا : مسألة األرمن
قطم األربعاء ١٩ ديسمبر ١٨٩٤ ا

سئلة األرمنية ڤينيا : أقوال اجلرائد النمساوية فى ا
ؤيد األربعاء ١٩ ديسمبر ١٨٩٤ ا

أخبار بريد أوربا : مسألة األرمن
قطم اجلمعة ٢١ ديسمبر ١٨٩٤ ا

ويل لكل أفاكٍ أثيم
الفالح اجلمعة ٢١ ديسمبر ١٨٩٤

٨٢

٨٨

٩٤

١٠٢

١٠٤

١٠٨

١١٤

١١٧

١٢١

١٢٤

١٢٦

١٣٩

١٤١
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٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

حقيقة أصل االضطرابات فى أرمينيا
ؤيد السبت ٢٢ ديسمبر ١٨٩٤ ا

سئلة األرمنية ا
ؤيد السبت ٢٢ ديسمبر ١٨٩٤ ا

أخبار بريد أوربا مسألة األرمن
قطم اخلميس ٢٧ ديسمبر ١٨٩٤ ا

مسألة األرمن
قطم اجلمعة ٢٨ ديسمبر ١٨٩٤ ا

األستانة
الفالح اجلمعة ٢٨ ديسمبر ١٨٩٤

أرمينيا
األهرام السبت ٢٩ ديسمبر ١٨٩٤

أخبار البريد 
األهرام  السبت ٢٩ ديسمبر ١٨٩٤

أخبار بريد أوربا مسألة األرمن
قطم االثن ٣١ ديسمبر ١٨٩٤ ا

خفايا األنباء ألحد الفضالء
الفالح الثالثاء ١ يناير ١٨٩٥

األستانة العلية أهم أخبارها اخلصوصية
ؤيد السبت ٥ يناير ١٨٩٥ ا

تسليم األمر إلى غير ربه دمار
األخالص األربعاء ٩ يناير ١٨٩٥

أرمينيا
شير  اخلميس ١٠ يناير ١٨٩٥ ا

الدولة العلية وغالدستون
ؤيد اخلميس ١٠ يناير ١٨٩٥ ا

١٥٢

١٥٤

١٥٧

١٥٩

١٥٩

١٦٢

١٦٤

١٦٦

١٦٧

١٧٤

١٧٦

١٧٨

١٨٠
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٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

أخبار أوربا الدولة العلية واألرمن
ؤيد اخلميس ١٠ يناير ١٨٩٥ ا

األنباء عن أحدوثة أرمينية
الفالح اجلمعة ١١ يناير ١٨٩٥

األستانة العلية
األهرام السبت ١٢ يناير ١٨٩٥

فذلكة األسبوع
احملروسة الثالثاء ١٤ يناير ١٨٩٥

جملة سياسية
احملروسة  الثالثاء ١٤ يناير ١٨٩٥

األستانة العلية نقالً عن اجلرائد األجنبية
احملروسة  الثالثاء ١٤ يناير ١٨٩٥

بدون عنوان
احملروسة الثالثاء ١٤ يناير ١٨٩٥

بدون عنوان
الفالح األربعاء ١٥ يناير ١٨٩٥

فظائع جديدة فى أرمينيا
شير اخلميس ١٧ يناير ١٨٩٥ ا

أرمينيا
األهرام السبت ١٩ يناير ١٨٩٥

سئلة األرمنية ڤينا ا
ؤيد االثن ٢١ يناير ١٨٩٥ ا

أخبار بريد
األهرام اخلميس ٢٤ يناير ١٨٩٥

ملكة العثمانية كم نقصت ا
شير اجلمعة ٢٥ يناير ١٨٩٥ ا

١٨١

١٨٢

١٨٧

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٥

٢٠١

٢٠٤

٢٠٦
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٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

بعوثان القانون األساسى ومجلس ا
شير اجلمعة ٢٥ يناير ١٨٩٥ ا

أرمينيا
شير اجلمعة ٢٥ يناير ١٨٩٥ ا

حوادث أرمينية
ؤيد االثن ٢٨ يناير ١٨٩٥ ا

أخبار بريد أوربا
األهرام األربعاء ٣٠ يناير ١٨٩٥

الدولة العلية
السرور اخلميس ٣١ يناير ١٨٩٥

األستانة العلية
األهرام السبت ٢ فبراير ١٨٩٥

أهم األنباء
احملاكم األحد ٣ فبراير ١٨٩٥

أرمينيا
األهرام االثن ٤ فبراير ١٨٩٥

العاصمة
األهرام  الثالثاء ٥ فبراير ١٨٩٥

الدولة العلية ورعاياها األرمن
ؤيد  األربعاء ٦ فبراير ١٨٩٥ ا

أحوال أرمينيا
شير اخلميس ٧ فبراير ١٨٩٥ ا

أخبار بريد
األهرام السبت ٩ فبراير ١٨٩٥

سئلة األرمنية ڤينا ا
ؤيد االثن ١١ فبراير ١٨٩٥ ا

٢١٤

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

٢٢٢

٢٢٣

٢٢٥

٢٢٧

٢٣١

٢٣٥

٢٣٥

Èu‡‡²;«W×HB « Â



∂±∂

٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

مسئلة أرمينيا
ؤيد الثالثاء ١٢ فبراير ١٨٩٥ ا

لوندرة
ؤيد الثالثاء ١٢ فبراير ١٨٩٥ ا

اجلمعية السورية اإلنكليزية فى لندن
شير  اخلميس ١٤ فبراير ١٨٩٥ ا

تنصل فاضل
شير اخلميس ١٤ فبراير ١٨٩٥ ا

أخبار البريد
األهرام اجلمعة ٢٢ فبراير ١٨٩٥

الدولة العلية والروسيا
السرور اخلميس ٢٨ فبراير ١٨٩٥

هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
احملروسة الثالثاء ٥ مارس ١٨٩٥

بدون عنوان
شير  اخلميس ٧ مارس ١٨٩٥ ا

أرمينيا
شير اخلميس ٧ مارس ١٨٩٥ ا

بدون عنوان
األهرام اخلميس ٧ مارس ١٨٩٥

اخلبر اليق عن أرمينيا
شير ١٤ مارس ١٨٩٥ ا

غالدستون واألرمن
شير اخلميس ٢١ مارس ١٨٩٥ ا

رأينا فى جريدة لسان العطب العره ما يأتى
فرصة األوقاف األحد ٣١ مارس ١٨٩٥

٢٤٢

٢٤٦

٢٤٧

٢٥٠

٢٥١

٢٥١

٢٥٥

٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٣

٢٦٨

٢٦٩
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١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

سئلة األرمنية ا
ؤيد الثالثاء ٩ أبريل ١٨٩٥ ا

األستانة العلية
السرور اخلميس ١١ أبريل ١٨٩٥

آمال ديدونيه
فرصة األوقاف األحد ١٤ أبريل ١٨٩٥

التداخل مضر
فرصة األوقاف  األحد ١٤ أبريل ١٨٩٥

أبالسة تركيا عساكرها
شير األربعاء ١٧ أبريل ١٨٩٥ ا

مصر وأرمينية
ؤيد السبت ٢٠ أبريل ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية ا
ؤيد السبت ٢٠ أبريل ١٨٩٥ ا

أرمينيا
السرور السبت ٢٠ أبريل ١٨٩٥

أخبار البريد
األهرام االثن ٢٢ أبريل ١٨٩٥

سئلة األرمينية ا
السرور اخلميس ٢٥ أبريل ١٨٩٥

بدون عنوان
السرور اخلميس ٢٥ أبريل ١٨٩٥

أرمينيا اليوم وسوريا غداً
شير  األحد ٢٨ أبريل ١٨٩٥ ا

األرمن حتت نير الدولة
فرصة األوقات  األحد ٢٨ أبريل ١٨٩٥

٢٧٠

٢٧٥

٢٧٦

٢٧٨

٢٨٠

٢٩٥

٣٠٠

٣٠٦

٣٠٩

٣١٠

٣١٢

٣١٣

٣١٥
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١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

سلة األرمنية ا
ؤيد األحد ٢٨ أبريل ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية نزوع األرمن إلى الشر والفتنة ا
ؤيد  الثالثاء ٣٠ أبريل ١٨٩٥ ا

صرى القرعة العسكرية والوطن ا
شير األربعاء ١ مايو ١٨٩٥ ا

فاحتة اإلخالص
اإلخالص اخلميس ٢ مايو ١٨٩٥

سئلة األرمنية ا
البريد االثن ٦ مايو ١٨٩٥

سئلة األرمنية ا
ؤيد الثالثاء ٧ مايو ١٨٩٥ ا

عوينات للدولة العلية
شير األربعاء ٨ مايو ١٨٩٥ ا

الشورى العثمانية
اإلخالص اخلميس ٩ مايو ١٨٩٥
سئلة األرمنية حديث جاللة السلطان األعظم مع الدكتور باخر النمساوى وا
ؤيد  السبت ١١ مايو ١٨٩٥ ا

مسيحيو الشرق وجمعية األنتى دبدوترم
فرصة األوقات  األحد ١٢ مايو ١٨٩٥

أهم األخبار التلغرافية
احملروسة الثالثاء ١٤ مايو ١٨٩٥

بدون عنوان
الفالح  اجلمعة ١٧ مايو ١٨٩٥

الوفاء بالوعد (الدولة العليةواإلنكليز)
ؤيد السبت ١٨ مايو ١٨٩٥ ا

٣١٩

٣٢٥

٣٣٣

٣٣٥

٣٣٦

٣٣٩

٣٤٢

٣٤٤

٣٤٧

٣٥٢

٣٥٩

٣٥٩

٣٦١
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١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

أرمينيا
األهرام  الثالثاء ٢١ مايو ١٨٩٥

األستانة العلية
اإلخالص اخلميس ٢٣ مايو ١٨٩٥

سألة األرمنية ا
السرور اخلميس ٢٣ مايو ١٨٩٥

بدون عنوان
فرصة األوقات اخلميس ٢٣ مايو ١٨٩٥

أرمينيا
األهرام االثن ٢٧ مايو ١٨٩٥

أرمينيا
احملروسة  الثالثاء ٢٨ مايو ١٨٩٥

أخبار البريد
األهرام األربعاء ٢٩ مايو ١٨٩٥

أرمينيا
شير األربعاء ٢٩ مايو ١٨٩٥ ا

تهمات األعداء 
اإلخالص  اخلميس ٣٠ مايو ١٨٩٥

سألة األرمنية ا
السرور اخلميس ٣٠ مايو ١٨٩٥

األحوال احلاضرة
اإلخالص  اخلميس ٦ يونية ١٨٩٥

احلالة احلاضرة الدولة العلية ونصرات أرمنيا
ؤيد السبت ٨ يونية ١٨٩٥ ا

بدون عنوان
األهرام السبت ٨ يونية ١٨٩٥

٣٦٣

٣٦٥

٣٦٥

٣٦٨

٣٧٠

٣٧٤

٣٧٥

٣٧٦

٣٧٧

٣٧٩

٣٨٢

٣٩٠

٣٩٨
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١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

مطالب الدول الثالث إلصالح أرمينيا
ؤيد االثن ١٠ يونية ١٨٩٥ ا

نقد اإلنكليز بأعمالهم
ؤيد الثالثاء ١١ يونية ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
احملروسة الثالثاء ١١ يونية ١٨٩٥

أهم األخبار التلغرافية
احملروسة الثالثاء ١١ يونية ١٨٩٥

مقاصد اإلنكليز فى إغاثة األرمن
ؤيد األربعاء ١٢ يونية ١٨٩٥ ا

أرمينيا
األهرام األربعاء ١٢ يونية ١٨٩٥

الدولة العلية ودول أوربا
السرور اخلميس ١٣ يونية ١٨٩٥

أخبار شتى
السرور اخلميس ١٣ يونية ١٨٩٥

مطالب الدول الثالث إلصالح أرمينيا
ؤيد اخلميس ١٣ يوينة ١٨٩٥ ا

دسائس أوريا فى الشرق
قياس  األحد ١٦ يونية ١٨٩٥ ا

كتاب مفتوح
شير االثن ١٧ يونية ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية ا
شير  االثن ١٧ يونية ١٨٩٥ ا

سقطت بابل
شير االثن ١٧ يوينية ١٨٩٥ ا

٣٩٩

٤٠٤

٤١٥

٤١٧

٤١٨

٤٢٣

٤٢٤

٤٢٧

٤٢٨

٤٣٣

٤٣٧

٤٤١
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١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

سألة األرمنية ا
البريد  الثالثاء ١٨ يونية ١٨٩٥

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ١٨ يونية ١٨٩٥

خواطر سائحة : مسألة األرمن
البريد األربعاء ١٩ يونية ١٨٩٥

سألة األرمنية الباب العالى والدول الثالث ا
ؤيد األربعاء ١٩ يوينة ١٨٩٥ ا

اإلصالح فى أرمينيا
شير األربعاء ١٩ يونية ١٨٩٥ ا

أخبار البريد
البريد  اخلميس ٢٠ يونية ١٨٩٥

الباب العالى والدول الثالث
ؤيد اخلميس ٢٠ يونية ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
احلقوق السبت ٢٢ يونية ١٨٩٥

احلر يُنجز ما وعد
قياس السبت ٢٢ يونية ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية واإلنكليز ا
ؤيد السبت ٢٢ يونية ١٨٩٥ ا

الدولة العلية والدول الثالث واألرمن
ؤيد األحد ٢٣ يونية ١٨٩٥ ا

أنباء شتى
احملاكم األحد ٢٣ يونية ١٨٩٥

سئلة األرمنية جريدة اإلجبشن هرالد وا
ؤيد األربعاء ٢٦ يونية ١٨٩٥ ا

٤٤٨

٤٥٣

٤٥٣

٤٥٨

٤٦١

٤٦٢

٤٦٣

٤٧٠

٤٧٤

٤٧٧

٤٨٣

٤٩٠

٤٩٠
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١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

أخبار البريد
شير األربعاء ٢٦ يونية ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية روسيا وا
األهرام اخلميس ٢٧ يونية ١٨٩٥

األستانة العلية
اإلخالص اخلميس ٢٧ يونية ١٨٩٥

اعتراض الباب العالى
اإلخالص  اخلميس ٢٧ يونية ١٨٩٥

األقوال عن أرمينيا
الفالح اجلمعة ٢٨ يونية ١٨٩٥

سياسة
قياس األحد ٣٠ يونية ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
قياس  األحد ٣٠ يونية ١٨٩٥ ا

صرية سألة ا سئلة األرمنية وا ا
ؤيد األحد ٣٠ يونية ١٨٩٥ ا

مصر وأرمينيا
ؤيد الثالثاء ١ يولية ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
األهرام األربعاء ٢ يولية ١٨٩٥

بعوثان ا
شير األربعاء ٣ يولية ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
شير  األربعاء ٣ يولية ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية ا
ؤيد األربعاء ٣ يولية ١٨٩٥ ا

٤٩٤

٤٩٥

٤٩٧

٥٠١

٥٠٣

٥١١

٥١٤

٥١٤

٥١٨

٥٢٠

٥٢٢

٥٢٧

٥٢٨
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١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

الصدارة العظمى
اإلخالص اخلميس ٤ يولية ١٨٩٥

عجوز تمنت أن تكون صبية
قياس األحد ٧ يولية ١٨٩٥ ا

مصر وأرمينيا
األهرام االثن ٨ يولية ١٨٩٥

الدولة العلية والدول الثالث
ؤيد االثن ٨ يولية ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية ا
السرور اخلميس ١١ يولية ١٨٩٥

خارجية : األستانة العلية
قياس األحد ١٤ يولية ١٨٩٥ ا

تركيا وإنكلترا وأوربا
ؤيد االثن ١٥ يولية ١٨٩٥ ا

األستانة العلية
ؤيد االثن ١٥ يولية ١٨٩٥ ا

الدولة العلية
الفالح الثالثاء ١٦ يولية ١٨٩٥

مالك اإلسالمية اليهود والنصارى فى ا
ؤيد األربعاء ١٧ يولية ١٨٩٥ ا

بواعث أرمنية
اإلخالص اخلميس ١٨ يولية ١٨٩٥

الدولة العلية
الفالح  اجلمعة ١٩ يولية ١٨٩٥

األستانة العلية
األهرام السبت ٢٠ يولية ١٨٩٥

٥٣٤

٥٣٦

٥٣٩

٥٤١

٥٤٤

٥٤٩

٥٥٠

٥٥٣

٥٥٦

٥٥٦

٥٦٥

٥٦٧

٥٧٠
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١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

بدون عنوان
احملاكم األحد ٢١ يولية ١٨٩٥

بدون عنوان
ؤيد الثالثاء ٢٣ يولية ١٨٩٥ ا

كاتبنا اإلسكندرية فى ٢٢ منه 
ؤيد الثالثاء ٢٣ يولية ١٨٩٥ ا

مذابح أرمينيا وفظائعها األخيرة
شير األربعاء ٢٤ يولية ١٨٩٥ ا

الدولة العلية وفرنسا وإنكلترا
البريد  ا لسبت ٢٧ يولية ١٨٩٥

سألة األرمنية والوزارة اإلنكليزية ا
السرور السبت ٢٧ يولية ١٨٩٥

كاتبنا اإلسكندرية فى ٢٦ منه 
ؤيد السبت ٢٧ يولية ١٨٩٥ ا

بعوثان اإلصالحات العثمانية وا
احلقوق السبت ٢٧ يولية ١٨٩٥

احلوادث األرمنية واإلصالحات
احلقوق السبت ٢٧ يولية ١٨٩٥

سياسة (قول) عقى البناة ذل ورجاء
قياس األحد ٢٨ يولية ١٨٩٥ ا

ة اخلطة القو
ؤيد األحد ٢٨ يولية ١٨٩٥ ا

سئلة األرمنية ومصر ا
ؤيد الثالثاء ٣٠ يولية ١٨٩٥ ا

قطم مع الله معاهدة ا
ؤيد األربعاء ٣١ يولية ١٨٩٥ ا

٥٧٣

٥٧٥

٥٧٥

٥٧٩

٥٨٢

٥٨٦

٥٨٩

٥٩١

٥٩٤

٥٩٥

٥٩٧

٦٠٠

٦٠٤
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