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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 



µ

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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مدرمان )  فأسـرع الوالى إلى هناك  ولـم يزل فى محل احلادثـة  واستولى اخلوف على
أهـالى واليــة أطـنـة خـصـوصـاً ; إذ بــد بـجـمع الـرديف من حــلب وأطـنه  وحـالـة أهـالى

tMÞ√ W¹ôË

كُــــتـب إلىَّ مـــــنـــــهـــــا فى أوائل
الشهر اجلارى ما مؤادهُ :

البـدَّ أنكم عـلـمتم خـبر الـثورة
فى واليـة أطـنه وهى صـحـيـحة 
وبـــــيـــــان ذلك أنـهُ حــــدثـت ثــــورة
عـظـيمـة فى مـحل اسـمه  الـزيـتون
من واليــة أطـــنه وفى مــرعش من
واليـة حـلب  فـاجـتمـع أكثـر من
٢٠ ألف أرمنى  وجـرت مذبحة

هــائـلــة دامت نــحـو ٦ ســاعـات 
والقتلى من الفريق  يزيد على
األلف  وقــــد اســــتــــولى األرمن
عـلى الــقـلـعـة  وقـتــلـوا بـكـبـاشى
احلــامـــيــة  وجــرح قــول أغــاسى
الـضـابـطـة  وقـد بـدأ هـذا الـهـياج
فى جــــهــــة بــــايــــاس (بــــلــــدة بـــ

اإلســكـنــدرونــة وأطــنه)  حــيث
يُـــوجــد عـــدد غـــفـــيـــر من األرمن
فاجـتمعوا فى بلـدة اسمها ( شوك
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الواليـة فى خـطر عـظيم  وألقل
شـرارة تشـتـعل ثـورة عـامـة . وقد
كـان األتــراك يــخـشــون الــتـظــاهـر
قـبالً لــوجـود دراعــة أمـيـركــيـة فى
مـيــاه مـرســ  فـلـمــا عـلــمـوا أنه
لـيس عليهـا إالَّ ٥٩٠ من العساكر
تالشى خــوفـهم إالَّ أن احلــكــومـة
يــقـظــانــة  ولـكـن إذا حـصل شئ
من اخلـوف علينا  فـمن العساكر
النظامية وجميعها حتت السالح.
إنــــنـــا فـى خـــطــــر فــــاضح وأوربـــا
تهـملنـا  فهل تـنتظـر إلى أن نفنى

ثم حتاول إنقاذ أجسادنا ?
بـــلــغـــنى الــيـــوم أن الــقـــنــاصل
ســوف يـجــتــمـعــوا لــطـلب دوارع

حتفظ الراحة .
وقــد كـــتب إلـى من حـــلب مــا

مـؤاده : الهياج عظـيم هنا واخلوف مـسئولٍ على اجلمـيع  وقد أرسلت احلكـومة ٢ طوابير
إلى مرعش والزيتـون  حيث جرت موقعة عـظيمة فى هذا األسبـوع  وأمسكت احلكومة
٢٠ صنـدوقاً من األسلحة مرسلة من الـشام إلى األرمن فى مرعش  وحصلت مذبحة فى

بيالن  وهى مدينة تبعد ٣ ساعات عن اإلسكندرونة واحلقيقة مجهولة .
وحدث فى ترسوس أن ٦ من األتراك  دنـوا من كنيسة األرمن ورموهم بالشتائم  ثم
بــالـرصـاص  فـألـقت احلــكـومـة الـقـبض عــلـيـهم  وقـد هـرب بــعض أهـالى تـرسـوس إلى
ُـكاتـب يشـكـو من الـقنـاصل الـذين هم وكالء فـقط  ويـقول مـرسـ فى هذه الـواليـة . وا
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إنـهم فى شغل عن وظائـفهم هذا
بتجـارته  وذاك بخمرته واآلخر
بـالصـيد والـقنص وسـأعرفـكم ما
يجد إذا بـقينـا فى قيد احلـياة . أما
ـوجودة فى الـعـساكـر الـنـظـامـيـة ا
كل الـواليــة  فــقـد أرســلت إلى

الزيتون واستُبدلت بالرديف .
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مــا قـولك فى دولـة تــدَّعى لـهـا
ـشتـراة مـقـام كـيوان  جـرائـدهـا ا
وهى أو أســمى مـنـعــةً واقـتـداراً  
مع ذلك ال يـثــبت وزيـرهــا سـاعـة
فى منصبه  فقد أخجل عن هذه
الـدولــة أن اذكـر سـقــوط وزارتـهـا
التـى ذكرتُ ترقـيهـا منـذ أيام حتى
تخيل لى هذه التقلبات السريعة.

كأنى فى زمن دهرهُ 
كيوم ودولتهُ ساعتان
ــســئــلــة األرمــنــيــة قــد وهــذه ا
أقـلقت الـعـالم بـأسره وخـصـوصاً
ـسـكـ ال الــسـلـطـان  فـأصــبح ا
يـغـمـض لهُ جـفن وال يـقـرَّ لهُ قـرار

يُــــمــــسـى ووزيـــرهُ فـالن بــــاشـــا 
ويُــصـبح ووزيــرهُ سـواهُ ويـغــدو وسـيــاسـتهُ خـرقــاء  ثم يُـمــسى فى نـفس ذلـك الـبالء وهـو
ـملـكة  فاسـتأصل فـيهـا  وقد ورد فى احلـديث الشريف ضعف فى الـسلطـان سرى إلى ا
(إن الـلَّه لـيُـبـغـض الـسـلـطـان الـركـيك )  ولـكن مـا ظـنك بـدولـة يـحـمل مـجـدهـا جـوق من

اخلصيان حتى
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لقد كنتُ أحسب قبل احلصى
بأن الرؤوس * محل النهى

فلما نظرتُ الى حالهم
رأيتُ النهى كلها فى احلصى
كــذلك  كل الــنــهى فى هــذه
الــدولــة الــســاقــطـة  ألن احلــاكم
الـذى ألقـيت إلـيه مقـاليـد الـسلـطة
الهى ترك الـسـيـاسـة  واشتـغل 
نــفـــسه حــتـى عــاجــلـه من نــوائب
الــــدهـــــر مــــا أصــــبـح يــــرزح حتت
أثــقــاله فال يــجــد من يــرفع عــنهُ
ــآثــر فـعل تـلك األثــقــال . فـأى ا
الـسـلطـان فى هـذه األزمـة  حتى
نــعـتــرف لـهُ به وبــأى زادٍ يُــريـد أن

* الصحيح : الرءوس .

يـحـشـر فى الـغـد  وكـيف يـلـقى وجه ربه ? وكـيف يـرجـو أن يـقف بـ يـدى الـعـلـى اجلـبار
ـبراتـهم وعـدلـهم وإنـصـافهـم ومآثـرهم احلـسـنـاء واألنـفس التى وخـلـفـاء العـرب يـقـدمـون 
أنقـذوها واألرامل الـلواتى واسـوهنَّ واأليتـام الـذين أحسـنوا إلـيهم ? أجل  بـأى زاد يأتى
عـاد إالَّ الذنب بـعد الذنب مـلطخـة أيديه بـدماء مخـلوقات الـلَّه ومحنى سلـطان تركـيا إلى ا

ـبـرات واخلـيرات  ا حـشـدوهُ ألنـفـسهم من ا الـظـهر حتـت أثقـال الـذنـوب . يأتى اخلـلـفـاء 
فلس الـذى أشار إليه احلـديث الشريف  فـقد ورد فى صحيح ويجئ سلطـان تركيـا وهو ا
ـفلس فـينـا  قالوا من ال دراهم مسـلم عن أبى هريـرة أن النـبى الكـر قال :(أتدرون من ا
فلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة فيأتى لهُ وال متاع  فقال : إن ا



≤≥

وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل
مــــــال هـــــذا وســــــفـك دم هـــــذا 
وضــرب هـذا  فــيــعـطـى هـذا من
حـسـناتهِ  وهـذا من حـسنـاتهِ فإن
فـنيـت حـسنـاتـهُ قبـل أن يـقضـى ما
عـليه أخذ من خطـاياهم فطرحت
ثم أُلــــــقـى فى الــــــنــــــار) . مـن ثم
فــالـشــرائع مـكـتــوبـة بــدمـاء الـذين
يُــخــالــفــونــهــا  وقــد قــال الــنــبى
الــكـــر : ( أول مـــا يُــقـــضى بــ

الـنـاس يــوم الـقـيـامــة فى الـدمـاء )
ويـقـول اللَّه تـعـالى فى ذلك الـيوم
الرهيب ( أنـا ظالم إن فـاتنى ظلم
ظــالم ) ويـــقــولـــون : إن لــهـــجــة
ـــشـــيــــر شـــديـــدة  لــــكـــنـــهم ال ا
يــذكـرون أن سـفـك دمـاء األلـوف
ــســلــمــ األحــرار واألرمن من ا
ا األبـريـاء أشـد وأنـكى  وإنـنى إ
أصــــوّب إلى الــــدولــــة كـــلــــمـــات
الـنصـح فى عنـوان الـشـدة بـعد أن
صــوَّبت إلى رعـــيــتــهــا ســـيــوفــهــا
واضى  واحلكومـة العثمانية ال ا
تزال حتى اليـوم غير مشـفقة على
اخلــــلـق  وال هى تــــمــــنع ســــيف
اجلـزار عن نــحــر األغـنــام . أيــهـا
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الـناس  إن احلـكومة الـتى نـشكو
مـنـهـا مــسـلـمـة تـدَّعى اخلالفـة عن

صـاحب الــشــريـعــة اإلسالمــيـة 
وفى دعــواهــا هــذه إهــانــة لـلــدين
ـعـروف وينـهى عن الـذى يـأمـر بـا
ـــنـع عن طـــلب ـــاذا  ـــنـــكــــر .  ا
اإلصالح بــأقالمــنــا  وقــد أجــاز
النـبى الكر لألمـة أن تطـلبه على
شـفـار الـسـيـوف ? قـال صـلى الـلَّه
عــلــيه وســلـم : (من رأى مــنــكم
مـنـكراً  فـاسـتطـاع أن يـغيـره بـيدهِ
فليفعـل  فإن لم يستطـع فبلسانهِ
فــإن لم يـــســتــطع فــبـــقــلــبه وذلك
ـــان) . وقــال : (إن أضــعـف اإل
الــــنـــاس إذا رأوا الـــظــــالم  فـــلم
يــأخـــذوا عـــلى يــدهِ عـــمَّــهـم الــلَّه
بـعـقـابهِ) كـذلك أمـر الـنـبى فـكيف
ـا يــنـكـرون عـلـيـنــا الـعـمل بـجـزءٍ 

أجازهُ ألمته .
وإذا نـظــرنــا إلى مـا بــعـد عــهـد
النـبوة جنـد اخللـفـاء قد جـروا على
ســنـة الـلَّه ورســوله  ولم يـسـلك
أحـداً مـنـهم الـطريق الـتى سـلـكـها
األتـراك الــيـوم  فـقــد كـان سـبب
عـتصم بالـلَّه مدينـة عمورية فتح ا
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خــالـفــوهــا  ألن سالطــ هـذه األيــام لــسـوء حظ األنــام غــيـر سـالطـ األمس فــقــد قـال
مـعاويـة: إنى ال أضع سـيـفى حيث يـكـفيـنى سـوطى وال سـوطى حيث يـكـفيـنى لـسانى 

ولو أن بينى وب الناس شعرة ما انقطعت إذا مدوها خليتها  وإذا خلوها مددتها .
نقـول كل هذا دفاعـاً عن األوطان التى نـخشى إن دام هـذا اإلهمال أن يـصير حـالها إلى
ثل أرميـنيا اليـوم وسوريا غـداً  فسوريا ـصير  فـيصدق قولى الـذين جرى مجـرى ا هذا ا

وطنى الذى أهيم به  وأخاف عليه غوائل الزمن .
وقد يؤلف الشئ الذى ليس باحلسن بــالد ألفنــــاها علــــى كل حالـــة
وال ماؤهـــا عــذب ولكنهــا وطـــن وتستعذب األرض التى ال هوا بها

أن امرأة من الثـغر سُبيت فنادت
وامـحـمـداه وامـعـتــصـمـاه  فـبـلغ
ــعــتــصم  فــركب لــوقـته اخلـبــر ا
ديـنة وتبـعه اجلـيش  فـلمـا فتـح ا

ُــنـاديـة  ـرأة ا قــال لـبــيك أيـتــهـا ا
كـــذلـك كــــان خـــلــــفــــاء الــــعـــرب
بـاألمس  فكـيف حال خـليفـتهم

الــيـوم ? تُــبــقـر بــطــون احلـوامل 
وتُـســتـخـرج األجـنـة مـنـهـا وتُـرمى

من حـالق وهـن يـسـتـغــثن بـالـلَّه 
والـــــلَّه أكـــــبــــر مـن الـــــســــلـــــطــــان
وبـالسلطـان  ولكن من يسمع .
وهـــــكـــــذا  فــــقـــــد دام الـــــفـــــتك
ـساك األبـرياء حـتى أصبحت با
تـركيـا عـلى شـفا خـطـر وأوشكت
أوربــا أن تــتـــقــاســمـــهــا  فــإن لم
تفعل حلفظ السالم العام وضعت
الــشــرائع مــكــتــوبـة بــدمــاء الــذين
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جـــــرى شئ كـــــثــــيـــــر فى هــــذا
األسبوع واألسبوع الفائت  فقد
هــاج حــزب األحــرار األتـراك فى
األستانة هياجاً لم يُعهد له مثيل
وظهرت اإلعالنات على جُدران
الــقــصــر والــشــوارع  واشــتــدت
ـالـيـة حتى أمـر الـسـلـطان األزمـة ا
ـدة ٤ أشهر بتـوقيف دفع الـديون 
اليـة قلقاً وقلقت مـحافل العـالم ا
ال مـــــــــزيــــــــد عـــــــــلـــــــــيه ; إذ الح
للـمشتغلـ بها أن احلرب صارت
عـلى األبـواب  ولم يحـصل من
ـا كان ـئة  واليـات آسيـا ٦٠ فى ا

ــاضــيــة  يــحـــصل فى الــســنــ ا
وأخـذ األرمن فى مـضـايقـة الـبنك
العـثمـانى بقبـض السنـدات ذهباً
فـــطـــلـب الـــســـر أدجـــر فـــنـــســـنت

خـمسـمـاية ألف جـنيه من لـندن 
ال  ألنهـا ال تفيه إال من إذ لم يبقَ فى البـنك إال ٢٠٠ ألف . ولكن تـركيا سـوف تستـدين ا
ا تقـررت الغرامـة احلربيـة التى تدفـعها تـركيا لـروسيا نـشرت جرائد أمالكهـا  وهنا أذكـر أنه 
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الية لوزارة دوح باشـا للداخلية وصبرى أفندى محاسبه جى ا مجلس الوكالء بال نظارة و
اليـة وأحمد تـوفيق باشـا سفيـر برل لـلخارجـية وسعـيد باشـا ناظر اخلـارجية سـابقاً لـرئاسة ا
مـجلـس الشـورى  وبـقى سـائـر الوكالء وشـيخ اإلسالم فى مـنـاصـبـهم  ومن الـغرائب أن

الوزارات تـتغـير كل يوم  وشـيخ اإلسالم ثابت فى مـكانه ليس عن فـضيـلة من السـلطان 

سـوريـا قـيـمـة تـلك الـغـرامـة بدون
بـيان نوع نقودهـا  فسأل أحدهم
أحد األجـانب هل الـقـيمـة لـيرات
أو رياالت عثـمانيـة أو إنكلـيزية ?
فــأجـــاب : ( ال فــرق فى نــوعــهــا
فلس شئ واحد ) . فهى على ا
وذكـر الــسـفـراء الــبـاب الـعـالى

بــاحــتـالل ســوريــا عــام ١٨٦٠ 
ـــا أتــــفــــقت الــــدول أن حتـــتل ور
روسـيا أرمـينـيا  ويُـقال إنه إذا لم
تـنجـز الـدولة مـطالب الـدول التى
طلـبتها فى ١٥ اجلـارى فإن فرنسا
حتتل سـوريا ومنـشأ هـذا الظن هو
تـعجـيل فـرنسـا بإرسـال أسـطولـها
إلى مــيـاه ســوريـا  وقـد ســقـطت
الوزارة الـعثـمانـيـة  فعُـيَّن رفعت
بــاشـا لــلــصـدارة وعــبــد الــرحـمن
باشا صدر أسبق للعدلية وعارفى
بـــاشـــا صــــدر أســـبق عــــضـــواً فى
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ا يـخدمونـها بأنـفسهم  وهـو أمل ال أعلم إن كـان يتحـقق  فإن حتقق دولـة األتراك أكثـر 
كـنت أول مـادح لـلـرجل ال من حـيث شـخـصه  قـد قُـلت تـكـراراً إنـنى ال أهـتم بـكـل كـبـير

طلوب . ولكن من حيث النفع ا
ونفى من األسـتـانة شـفـيق بك يـاور السـلـطان  ألنهُ عـرض عـلى موالهُ تـذمـر األمة من
ـاَّب  وأرسل مـحـفوظـاً إلى دمـشق وقال إسـماعـيل بك الـياور إن األمـة مـحتـاجة رجال ا

بل هــــو يــــكـــره شــــيخ االسالم .
ـــســـألـــة ســـرّ كـــشـــفه ولـــكن فى ا
مُـراســلى فى األسـتـانـة فى رسـالـة
مـــاضــيـــة وهــو أن فى يـــد الــشــيخ
فـــتـــوى بــخـــلع الـــســلـــطــان فـــهــو
يــخــافه فال يــعــزلهُ وعـيَّـن كـامل
بـاشـا الـصـدر األعـظم والـيـاً عـلى
حـلب  وأكــره عـلى الــسـفـر إلى
أزمــيــر وهــو مــريـض لــلــتــخــلص
مـنه. وهـكـذا  فإن الـذين خـافوا
على الـسيـد أبى الهـدى أفندى أن
يسـقط بعداوة الـصدر قد اطـمأنوا
اآلن  وظــهـــر أن نــفـــوذ الــســـيــد
الـصـيـادى أصبـح أعظـم من نـفوذ

كل إنــــســـان فـى تـــلك الــــديـــار 
فعـسى أن يـسـتـعمـله لـنـفع الـدولة
ـمـلـكــة حـتى يـحق لـلـعـرب أن وا
يفتخروا بـكبير عظيم منهم يخدم
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يلـهم إلى اجلمعية الـوطنية العـثمانية أنـزلوا ليالً فى سفيـنة حربية إلى تـهم  وغيرهم من ا
شتراة اخلبر إالَّ أمام سراى طوب قبـو حيث أغرقوا واحداً بـعد واحدٍ  فكذبت اجلرائـد ا
أن قبطان أحد البـواخر النمسوية أبلغ قونـصالتو النمسا أنهُ فى اللـيلة التى حدثت فيها هذه
احلـادثـة الـفظـيـعـة كـان يتـمـشى عـلى ظهـر وابـوره  فـرأى سـفيـنـة صـغيـرة جتـرّ ثالثـة قوارب
مـشحونة باألتـراك  وشاهد بنظـارتهِ البحارة عـند وصولهم إلى وسط التـيار يرمون أولئك

األحرار واحداً بعد اآلخر .

إلى اإلصالح  فــنـفى إلى حـلب
وأراد أحــــد أوالد األمـــيــــر عــــبـــد

الـــقـــادر اجلــزائـــرى أن يـــســـافــر 
فـــأرجع مـن الـــبـــاخــــرة  وأُلـــقى
الـقــبض عــلى ابن الــشـيخ حــمـزة
أخى الـــشـــيخ ظـــافـــر وأُبـــعـــد إلى
سالنـيـك  ألنـهم وجــدوا عــنـدهُ
أوراقاً تـدل على أن الـسيـد جمال
الــديـن األفــغـــانى يُــكـــاتب عــرب
طـــرابـــلـس عـــلى عـــدم الـــطـــاعـــة
ويقول لـهم : إن السلطان احلالى
ال جتوز طاعـته . وأنعم السـلطان
بــالــوســام الـعــثــمـانـى األول عـلى
بــحــرى بـــاشــا والى وان الـــســابق
الذى عُزِلَ  بطلب سفير إنكلترا
جـزاء مـعـامـلـته الـسـيـئـة لألرمن .
ومن األخبار األخـيرة أن خمس

ـــدارس األمــــيـــريـــة من تالمــــذة ا
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الــواليـات  وطــلـبــوا من أوربــا أن ال حتـمى أهل الــدين الــواحـد دون أهل الــدين اآلخـر .
اللـهم سدد مـسـاعيـهم إلى النـجاح  وقـد وعـدنى صديق لى فى بـاريـز أن يوافـينى بـصورة
اإلعالن الذى علقوه فى يلديز  واضطرب لهُ السلطان وسأنشرهُ فى القادم إن شاء اللَّه .
رسلـ اإلنكـليز واألخـبار األخـيرة تفـيد أنه فى ١٢ اجلـارى  هجم رعاع الـقوم عـلى ا
رسـل فى مـديـنة نـابلس قـرب الـقدس الـشريـف  فقـتلـوا جـماعـة من خدامـهم  ولـكن ا

جنوا  وإن السفراء ينـتظرون نتيجة مـداولة وزاراتهم قبل أن يعملـوا عملهم النهائى  وإن
األسـطـول الـفـرنـسـاوى سـافر فـى ١٣ اجلارى إلـى ميـاه سـوريـا وأن الـبـاب الـعـالى اسـتدعى

آخرين من الـرديف حتت األلـوية  وسـتحـتل اجلنـود جمـيع النـقط احلربـية فى األنـاضول 
ثم ترسل مـنها صـفوف إلخـماد الـف . أما األرمن الـذين اجتـمع منـهم ٢٦ الفـاً فى زيتون

وقد علمتُ أن هؤالء األحرار
هم مـن جــــــمــــــعــــــيــــــة ( االحتــــــاد
والـتـرقـيـات الـعـثـمـانـية ) الـتى بـلغ
عدد أعضائها سبعة آالف نفس
وقد اجتـمع فى باريس عدد غفير
من هــــــؤالء األحـــــرار ونـــــشـــــروا
ـتـمـدنـة قـالـوا اسـتـغـاثـة إلى األ ا
فـيــهـا : إن حــزب تـركــيــا الــفـتــاة
اليــزال فى عالم احليـاة منذ إذاعة
«الـتـنـظـيـمـات » وأنهُ عـلق اآلمـال
ــبـــعــوثــان ثم بــإنـــشــاء مــجـــلس ا
حبطت آمـالهُ ; إذ خاف السلطان
من اجملـلس  فـحـلهُ ويـقـولـون إن
غايـتهم اإلصالح الـشامل لـعموم
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* الصحيح : سفراءها.

ا كـانت الدول وأما أرمـيـنيـة  فـيشك فى أن الـسـلطـان يجـرى اإلصالح فـيهـا  ولـكن 
كـلها مـتفقة عـلى العمل مـعاً وراغبـة فى حفظ السـلم األوربى  فعدم إجنـاز الدولة الـتركية

ـديـنـة حتى فـقـد ضـايـقوا حـامـيـة ا
سلـمت لهم فى ١٢ اجلـارى بكل
مـا عـنـدهـا من األمـتـعـة  وأصبح

األرمن فـى حـــــصـن حـــــصـــــ 
وقـدم ألــوف من إخـوانــهم الـذين
ـساعـدتهـم  وانتـقلت فى إيـران 

سئلة األرمنية إلى طور جديد  ا
فـبـعد أن اقـتـصـر عـلى الـنظـر فـيـها
إنـكـلـتـرا وروســيـا وفـرنـسـا بـعـثت
انـيا والنمسا وإيـطاليا تطلب من أ
الــبـاب الــعـالى أن يـبــلـغــهـا كل مـا
يـــبـــلغ الـــدول الـــثالث  وأمــرت
ســـفــرائـــهــا * أن يــخـــابــروا جلـــنــة

راقبـة كسفراء الدول األخرى  ا
ــســئــلــة فى يــد الـدول فـدخــلت ا
الست التى أمضت عُهدة برل .
وخــطب الـلــورد سـالــسـبـورى
فى ١٠ اجلارى  فذكـر السامع

بقول اللـورد بيكو نسفلد « إن فى
آسيا أماكن تسع اجلميع » .
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لـوعودها يؤدى بهـا إلى خرابها 
إال أنه يـظن أن الدول تـدرك لزوم
احملـافظـة عـلى سالمة تـركيـا حذراً
من أن يــــــــــحــــــــــصـل فـى أوربـــــــــا
اضــــــطـــــــراب شـــــــديـــــــد وخـــــــيم
الــعــواقب. وقــد اســتــنــد الــلــورد
سـالــسـبــرى كـثــيــراً فى أقـواله إلى
رغــبـة الـدول فـى أن تـعـمل كــلـهـا
باالحتـاد معاً إلشغال بـالها باخلطر
الـهائل الذى يـتأتى عن كل انفراد
فـى الــــعــــمل . وقــــد نــــاقض آراء
وظـف الذين يـطلـبون اسـتبـدال ا
ــوظـفـ ــسـلــمـ فى أرمــيـنــيـة  ا

مــســيـــحــيــ العـــتــقــاده وجــوب
ـســلـمـ اجـتــنـاب احملـابــاة ( بـ ا

سيحي ) . وا
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هـا أنـا أريـد أن أكـتب هـذه الـسـطـور ونفـسى
تُسـائلـنى عن أمور خـطيـرة أتوجس مـن عقـباها
حوادث لم تطـرأ على دولتـنا العـلية فى أصعب
أيام تـواريخـنا  فإن الـدول اتفقت ضـدنا واللَّه

يعلم وحده ماذا تكون النتيجة .
احلــــكـــــومــــة وقــــفـت حــــركـــــة دوالبــــهــــا 
وخصوصاً بعد مـا عزل موالنا السلطان دولتلو
كـامل باشـا بصيـغة لم تـكتب فى إرادة سـنية إال

رحوم مدحت باشا (بكلمة عزل) يوم عزل ا
ثم عــيَّــنـه والــيــاً عــلى واليـــة أزمــيــر كــمــا عــيَّن
رحوم مدحت باشا يوم عزله من الصدارة . ا

قُـلت إن احلـكـومـة وقـفت حـركـة دوالبـها .
وذلك  ألن األوامـر الـتى تـصـدر ال مـنـفـذَ لـهـا
ـوظف عن وقد كـفى إضراب أربـعة من كـبار ا
الـعــمل لــوقـوف دوالب األشــغـال بــالــكـلــيـة ;
وأعـنى بـاألربـعـة كالً من ڤـون درجـولـتس بـاشا
ـانى رئــيس األركــان حـرب  وبــونن بــاشـا األ
الـفرنـساوى مـستـشار نـظارة الـبولـيس ( ضبـطيه
نـظـارتى ) وأرتـ بـاشـا داديـان مـسـتـشـار وزارة
اخلــــارجـــيــــة والـــفـــيـس أمـــيــــرال وودس بـــاشـــا
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اإلنــكــلــيــزى الــقــابض عــلى زمــام مــا بــقى من
الـــدونــنـــمــة الـــعـــثــمـــانــيـــة  وذلك ألن هــؤالء
أصبحـوا يتـمارضـون وإذا تقه مـنهم واحـد يوماً
فــذلك  ألن يــتــوجه إلى الــســفــارة الــتـابـع هـو
لــهــا. وكـــأنه لم يــكن يـــدخل فى ذهن مــوالنــا
السلطان أن حـكومات أوروبا تتفق يوماً عليه
وصــار يـحــشــو دواويـنه من أجــنــاس مـخــتـلــفـة
اعتقاداً منه بأن اتـفاقها مسـتحيل  ليت شعرى
وظـفون من أجـناس مـختـلفة هل يُالم أولـئك ا
إذا أضـربــوا عن الــعــمل وقت اشــتــداد احلــاجـة
إلـــيـــهم  أو إذا كـــانـــوا يـــعـــتـــبـــرون أنـــفـــســـهم
كمأمـورين للسـفارات الـتابعـ لها فى حـكومة

لومون . الدولة ال لها . أو نحن ا
ـاليـة عـنـدنـا فى أزمة ولـقـد وقعـت البـيـوت ا
شـــديــدة  كــان األرمن من زعـــمــاء حــركــتــهــا
يُــجـاهـرون عـلـنـاً بـأن مـقــصـدهم إسـقـاط مـالـيـة
الـدولة حـتى تـخضع إلى مـراقبـة أجـنبـية  وفى
احلـقيـقـة  إن الـدافـع احلـقـيـقيـ لـهـذا الـعمل
هـم من أوروبــا  والــغـــرض األصــلى إيــصــال
احلكـومـة الـسـلطـانـيـة إلى درجـة ال تمـكـنـها من

استعمال درهم واحـد فى مصلحة استقاللها 
فــإذا طـلب فـى الـغــد حتـريـك قـوة عــسـكــريـة أو
شـراء مهـمـات أو نـقـلـهـا بـواسـطـة الـبـحـريـة قال

راقبون ( پارايوقدر ) . ا
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وهـا أنـا  أخــشى أن الـدول تــصل إلى هـذه
ـتـمـنـاة لهـا من قـد الـزمـان  وحـيـنـئذ البـغـيـة ا
تـكون قد أخـضعت الـدولة لهـا وأذلتهـا من غير
ـضاربات حـرب وال قتـالَ . إال أن احملاربـات با

الـيـة صارت أقـوى بـكثـيـر من حشـد اجلـنود  ا
وخـصــوصـاً عـلى دولـة مــثل دولـتـنـا الــعـلـيـة لم
تُـنظم مـيزانـيتـها  ولـيس من بيـنهـا قواد مـاليون
ن ال يعـملـون وأقلهم فمـا أكثر قـوادها حـينـئذٍ 

ن يعملون .
سمعت من بـعض أنصار الشـيخ أبى الهدى
أن جاللة مـوالنا الـسلـطان غاضـب على الـسير
إدجــار ڤـنـسـنت مـديــر عـمـوم الـبـنـك الـعـثـمـانى
وعــلى الــقــومـــنــدان ( لــيــون بــرجى ) الــرئــيس

ـصــلـحـة صــنـدوق الــدين الـعــثـمـانى  احلــالى 
ـا أجرياه أخـيراً  أوصال احلـكومة إلى ألنهـما 
درجـة العجز والـعدم  ومع كل ذلك وبالرغم
ـمـلكـة  جتـد األمة عن تـوقع اخلطـر الـعـظيم بـا
ساكـتة ساكنة ال حـراكَ بها . نعم  إن األهالى
شهور عندنا ثل ا متضجرون قـلقون  ولكن ا
تغيظ ال يفـتح فمه ولو بسك ) ينطبق على ( ا

جميعهم .
 أما اجلـرائد العثمانية  فـهى مضغوط عليها

من جـهـة ومن اجلهـة األخـرى فـأنهـا مـأجورة 
وأظنـها لـو أطـلق لهـا الـسراح مـا راق فى عـينـها
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غير اإلطـراء والثنـاء  لكـون مديريـها يقـبضون
شهريـاً ب ثالث وأربـع ليـرة  وأكثرهم من
األرمن الـــذين ال يـــســرهم شـئ أكــثـــر من تــرك
األمة فى غفـلتـها وسبـاتها الـعمـيق  حتى حت

لـهـا الـفـرصـة الـتى تُـطـالب بـاالسـتـقـالل فـيـها 
وحــتـى جتئ الــيــد األجـــنــبــيــة وتــســـتــولى عــلى
احلـكـومـة واحلــكـام  كـمـا يـؤخــذ الـطـيـر الـذى

أدخل نفسه فى الشرك .
وبـالـرغم عن ذلك الـضـغط وهـذا الـتـقـيـد 
فــإنك جتــد أســرار الــدولــة مُـذاعــة مـن مــصـادر
السفارات وجتد األرمن سماسرة إشاعتها كلما
كـانت غـيـر مـنـطـبـقـة عـلى مـصـلـحـة األمة حـتى
كأن البطريقخانة األرمنية هى احلكومة  ألنك
تــعـلم مــنــهـا كل شئ صــائــر فى الـبــاب الــعـالى
اَّبـ  ولكن احلـقيـقة ال تـكاد تـظهـر من ب وا

الـتـمـويـهـات واألراجـيف واألكـاذيب الـتى تزاد
بكى عـليها وتـخشى وتطـلى بها تلك احلـقيقـة ا

بيننا .
ولذلك  ظهـر البطـريرك ( ماثـيؤوس أزمير
لــيـان ) اآلن عــلى كل رجــال األســتـانــة وأطــفـأ

شهرتهم .
إذن  فـــمــــاذا تُـــريـــدون أن أروى لــــكم من
أخـبارنـا ? وهى لم تـبقَ إال إشاعـات وأراجيف
ـسرات والـقلوب تمـوج ب الـناس  فـتأخـذ با
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كمـا جترف الـسـيول رمـال الـسهـول . فـمنـها أن
الـروسـيا مـسـتـعـدة إلنـزال عسـاكـرهـا فى مـديـنة
(بــورغـاس) ـ وهى مــيـنــاء الـرومـلــلى الـشــرقـيـة
عـلـى الـبــحــر األسـود ـ حــيث مــنــهـا تــركب فى
الـسكـة احلديـد إلى بنى زاجـر وهرمانـلى فأدرنه
وقــولـيــلى بــورغـاس  حــيث تـتــقــابل فى هـذه
احملـطـة األخـيـرة مع الـعـسـاكـر الـفـرنـسـاوية الـتى
ــيـنــاء « ديــديــاغــاتس » بــالــقــرب من ســتــنــزل 
(قولـه) على بحر األرخبـيل  ثم تركب السكة
احلديد من هناك « ديدياغاتس »  ولقد تتبعت
هـذه اإلشاعة إلـى آخر مظـانها  فـما اسـتطعت
ـا أخـبرنـى سعـادة أحـمد لـهـا إثـباتـاً أو نـفـياً وإ
ــانــيـا  أن بك.... وله تــردد عــلى ســفــارة أ
مسـيو جروسـهولتس مـدير شركـة سكك حديد
تــركــيــا أوروبـــا يــطــلب فى كـل حــ إلى تــلك
ـا كان السـفارة  فـاستـنـتجت من ذلك  أنه ر

هناك شئ خطير جار إعداده .
ويــزيـدون عـلـى تـلك اإلشــاعـة أن حــكـومـة
الـبـلغـار مـنحـت قسـمـاً مهـمـاً من مقـدونـيا ( ? )
وعـنـدى أخـبـار خـصـوصــيـة من صـوفـيـا يـؤخـذ
مـنها أن الـبرنس فرديـناند الـبلغـارى قد اصطلح
سـراً مع جاللة الـقيصـر  وأن حكـومته تـشتغل
اآلن بــإعــداد مـعــدات خـطــيـرة بــغـايــة الـســرعـة
والـنــشـاط  وأن مــجــلس نـواب بــلــغـاريــا قـرر
خــمـسـ مـلـيـونــاً من الـفـرنـكـات لــلـتـجـهـيـزات
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احلـــربــيـــة من أجل مـــقــدونــيـــا  ويــغـــالــون فى
اإلشـاعـات فـيــقـولـون إن الــدونـنـمـة اإليــطـالـيـة
ستـتـحـد مع دونـنـمـة اإلنـكـلـيـز فى الـدخول من
الـدردنيـل . وكونـوا مـتـحـققـ أن هـذا لـو أُريد
سـهل جــداً  إذ يـكـفى له أن تــصـدر إشـارة من
بـعض الـسـفـارات لـغـرمـقـوس بـاشـا أو لفـرست
ـتـولـيـان بـاشـا ـ إذ هـمـا الـضـابـطـان الـعـظـيـمـان ا
أعـمال الـطـوبجـية فى اسـتـحكـامات الـدردنيل ـ
لــدخــول الـســفـن بــدون أدنى صــعــوبــة وبـدون

إطالق مدفع واحد .
هــــا نـــحـن  بــــ زوابع هــــذه اإلشــــاعـــات
كالطير تقذف بها إعصاراتها هنا وهناك  ومع
ذلك جنــد جاللــة مــوالنــا الــســلــطــان ال يُــقــابل

خالف أربـعة أشـخـاص هم ( الـشيخ أبـو الـهدى
والـشـيخ أحمـد أسـعد وخـلـيل رفعـت باشـا وزير
ـشـير الـداخلـيـة أمس والـصـدر األعظـم اليـوم وا

حسن حسنى باشا ناظر البحرية ) .
ا الـشئ الذى يـفوق احلـسبـان والتـصور  وإ
هــو كــون الــدول مــصـــمــمــة عــلى الــدخــول فى
أراضــيـنـا بــالـقـوة . ولــسـنـا نــدرى  مـاذا تـكـون
الـنتـيجة وال مـا هو الـسبب األصـلى احلامل على
ذلـك ? نــــعم  إنـه تــــوجــــد حـــــوادث فى خالل
ـمــالك احملـروسـة  ولـكــنه لـيس بـالـشئ بـعض ا
الـعظيـم اخلطر عـلى حيـاة الدولة وسـكان بالدها
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حـتى تــكـون ســبـبـاً فى اتــخـاذ الــدول مـثل هـذه
اخلطة معنا واتفاقها علينا .
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ـر عـلى الـعـالم حــقـبـة من الـدهـر كـانت لم 
ـــدة أكـــثـــر حـــوادث واضـــطـــراب أفـــكـــار من ا
ــسـئــلــة األرمــنــيـة األخــيــرة الـتـى نـبــتت فــيــهــا ا
فــتـــضــاربت وقــائــعــهـــا وأنــواع األفــكــار فــيــهــا
واخـتالف األمـيــال عـنـدهـا إلى حـد كـان شـغالً
شــاغالً جلــرائــد الـعــالم مـن أقـصـى الـصــ إلى
أطــراف الـتــركــسـتــان ونــحـوهــا وتــداخـلت فى
مـاجـريـاتـهــا دول عـظـيـمـة واضـطـرمت نـبـراتـهـا
وتـعالى واحتـد وطيسهـاوارتفع لهـيبهـا وتلبدت
الــقــبــة الـزرقــاء بــدخــانــهــا حــتى ظُن أن كــرتــنـا
األرضـــيــة عــلى شــفـــيــر جــرف هــار . هــذا فى
شرقنا األدنـى ثم برزت اختالفـات جوهرية فى
الـشـرق األقـصى بـ الــيـابـان والـصـ واجنـلت
أخــيـراً عن حــرب تــشـيب لــوقــائـعــهـا األطــفـال
وحتـزب لكل قـسم دول فكـانت روسيـا وفرنـسا
ـانيـا ميـالة لـلصـ ودولة اإلجنـليـز لليـابان ثم وأ
انــتـهـت تـلك احلــرب فى صـالح الــيـابــان ولـوال
ـذكـورة لـلـصـ لـكانت حتـشـد الدول الـثالث ا

العاقبة عليها وخيمة .
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ومـا هــذه الــتــحــريــات من طــرف الـدول إال
نـافع ذاتية فى تلك األطراف الـشاسعة التى لم
تزل بكراً لم تـدسها بكثـرة أرجل جتارة الغريب
كــمـــا وطــئت غــيـــرهــا وهى لم تـــزل مــطــمــحــاً

ذكورة . راغيب الدول ا
ــمــالك الــعــظــمى أرضـاً ثم لــضــيق نــطـاق ا
وجتــــارة وجـــــهت كل مــــنـــــهــــا أفــــكــــارهــــا إلى
االسـتعـمار فى جهـات أفريـقيـا التى لم يزل إلى
اآلن أكـثـرهـا خـالـيـاً من أقـدام األوربـيـ ونـظراً
لهـمـجيـة سكـانـها كـان االستـيالء عـليـهم سهالً
ـمالك عـلى نواح كـثيـرة منـها فـخفـقت رايات ا
واشتـدت الغـيرة بـ الدول عـلى تمـلكـها وهى
التـزال طـامـحـة باألبـصـار إلـيـهـا من كل جـهة
ولن تـزال كــذلك حـتى تــتـغــيـر عــلـيــهـا األيـدى
وتُصـبح يوماً ما عامرة نظيـر بقية القارات تتمتع
ــذكـورة . ــمـالك ا بــاحلـريــة الــشـرعــيـة تــمـتع ا
عمورة غايرات أن ا والذى يظهر من كل هذه ا
ستكون أكثر اتساعاً وأظهر تمدناً وأكثر انتفاعاً
وال يـعــلم واحلـالـة هـذه مـاذا تـكـون الـتـغـيـيـرات
الـسيـاسـيـة والدولـيـة أو تسـتـقر عـلـيه األمور من
سالم وقـناعـة والذى تـدل أوائله عـلى األواخر
ـمالك الغـربية سـتكون الـفائزة عـلى غيرها أن ا
ـمالك الشرقـية سينـجلى أمرها عن من جهة وا
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تـقـدم واضح فى الـتـمـدن واالنـتبـاه من غـفـلـتـها
القتالة إلى حمـاية ذمارها والتشـبه بغيرها فأن
لم تـــفــعـل ذلك من ذاتـــهـــا جــذبـــهــا إلـــيه تـــيَّــار
اإلنسانيـة وقواذف الهمم األهلية إلى االشتراك
فى الـنهـضـة العـامة فـباطالً يـتعب مـلوك الـشرق
بــتـوقــيف هــذه احلـركــة احلـيــويــة فـأن الــنـهــايـة
ســتــكــون فى صــالح الــشــعــوب احملــكــومـة ألن
ـؤسـسـة عـلى االخـتـبـار هى األمـيـال احلـاضـرة ا
لوك ـة وتعـاليمـها بـأن ا ضد دسـاتير األ الـقد
والـسالطـ واألمـراء قــد خـلـقـوا لـلـسـيـادة وأن
الـشعـوب قد خُـلقت لـهم عبـيداً يـستـخدمـونهم
كـيف شــاؤا وعـنـدهـم أن الـعـالم اإلنــسـانى هـو
واحـد فى الفـطـرة يـتـساوى صـعـلـوكه مع أمـيره
وأن الفـرق بينـهم راجع إلى حالتـهم الشـخصية
ما بـ عـالم وجـاهل غـنى وفـقـيـر هـمـام وبـلـيد
ـكـانـات ونـحـو ذلك مـن الـصـفــات الـفـرديــة وا
ـكــتـسـبـة مـن أحـوال الـزمـان وتــقـلـبـاته ـيـة ا األ

واجتهاد البشر وأتعابهم .
ية ـباينـات الشـخصيـة واأل وكثيـر من هذه ا
نـاجتـة فى األصـل عن هـمم حـكـامـهـا وأفـرادهـا
وتمـدنها وقوتـها اجلتمـاعية وبالـعكس وقد طرأ
عــــلى هــــذه األمـــور مـن أول الـــعــــالم إلى اآلن
ــالك تــغــيــيــرات عــلى وجه عــديــدة فــكم من 
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الك وأُ جديدة قامت دثرت ومن أ بادت و
والـعـالم بأجـمـعه سـائـر عـلى خـطـة واحدة وإن
تعـددت فروعها إلى كمـال كان فى عقد اخلالق
ســبــحــانـه وتــعــالى مــقـــصــوداً . وقــد تــنــوعت
حـكـومــات الـعــالم وتـعـددت صــفـاتــهـا فـمــنـهـا
حكـومات فردية مستبـدة أى أن قوتها مُنحصرة
فى واحـد فهـو مـعـتبـر كـأنه مـجمـوع تـلك األمة
وتدعى ملكية ومنـها جمهورية قـوتها منحصرة
فى جــمـهــور من تـلك األمــة يـحــكـمــهـا ويُــديـر
ـلكيـة منهـا متوارثة أمورها وتـدعى مشيـخية وا
ومـنـهـا انـتــخـابـيـة حتت قـانــون ودسـتـور مـعـلـوم
ومنـها لألرشد ومن اجلـمهوريـة ما هى انتـخابية
دمقراتية * وجمهوريـة شرفية دسـتورية وغير
ــا دســـتـــوريـــة ونـــحـــو ذلك مـن األشـــكـــال ور
انحصرت جـميعـها فى نوعـ عظيـمي مـلكية
ومـشـيـخيـة فـالـرومـان مـثالً كـانت حـكـومـتهم
مـلـكيـة ثم انـقلـبت جـمهـوريـة وانتـهت قـيصـرية
ــعـمـورة وخـفــقت جـنــودهـا عـلـى نـحـو ثــلـثى ا
ـلـكـة فـارس كــانت مـلـكـيـة ثم تـقـسـمت إلى و
ــلـكـة الـيــهـود كـانت قــضـائـيـة أوالً طـوائــفـيـة و
يحـكمـها الـقـضاة ثم مـلكـية تـسوسـها مـلوك ثم
انــقـرضت وافــرغت سـلــطـتـهــا إلى الـرومــانـيـ

وهكـذا بقية األ تقلبت حـكوماتها على وجوة

قراطية. * الصحيح : د
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مـتـعددة . أمـا اآلن فـقد أصـبح الـعـالم مـنقـسـماً
إلى دول إسـالمـــيـــة عــــلى رأســـهــــا احلـــكـــومـــة
الـعثـمـانيـة وإلى دول نـصرانـيـة متـعـددة أشهـرها
ـانــيـا وأوســتـريـا إنــكـلــتـرا وفــرنـســا وروسـيــا وأ
ــيــة مــتــعـددة وإيــطــالــيــا وأمــيــركـا وإلـى دول أ
الك ـلـكـة الـصـ والـيـابـان وبعـض  أشـهرهـا 
ـمالك الـهـند . هـذا والذى عـلم بـالتـجـربة أن ا
اإلسالمـية والـنصرانـية وأن تكـن قامت علـيها
دول مـتــعــددة فـأن شــرائـعــهـا الــكـتــابـيــة شـرائع
جــمــهــوريــة مـحــضــة فــاإلسالم مــثالً كــبــارهم
وصــغــارهم إخــوان وال فــرق عــنــدهم فى شئ
بــالـنــظــر إلى احلــقــوق االجــتــمــاعــيــة ومــثـلــهم
ــســيـحــيـة فــأن شـعــارهم الــتـســويـة الـشــعـوب ا
ودســـتــورهم صــغـــيــرهم كــكـــبــيــرهم أمــا األ
األخـرى فـلم تـكن كـلـهـا كـذلك لـكن األكـثـر
عواطفهم ومباديهم * تأمر بالتـسوية فيما بينهم
فإذا كنا نشاهد بعضهم فوق بعض درجات فما
ذلك إال لالنـتـظام اخلـلـقى الـذى أوجـده اخلالق
فى طـــبــيــعـــة اإلنــســـان فى تــقـــســيم الـــوظــائف
واألعـمـال فـمـنـهم من يـصـلح لـلـزراعـة ومـنهم
للصناعة ومـنهم للتجارة ومنهم لإلدارة ومنهم
لألحـكـام تـقــسـيـمـاً جـعـلـوه فـيـمـا بـيـنـهم تـبـادالً

للمنافع ولنظام الكون .

* الصحيح : مبادئهم .



¥µ

ثم الذى عـلم باالختـبار أن أجـمل األحكام
ـتـداولـة بـ الـبــشـر اآلن هى أوالً احلـكـومـات ا
ـلـكـيـة الـدستـوريـة ثم احلـكـومـات اجلـمـهـورية ا
ـعتـدلـة وهذان الـنوعـان مضـادان للـحكـومات ا
ـسـتبـدة باألمـر وأسـاسهـما أن يـكون األفـرادية ا
بادٍ رئيس األمة الساهر على مصاحلها خاضعاً 
قانونـية غايتـها التساوى بـ األفراد فى احلقوق
ـدنـية ـال واحلـريـة ا وصـيـانـة الـدم والـعـرض وا
وهـذا ال يـخـتـلـف فـيه اثـنـان وألجل ذلك أردنـا
فـى هــذه الــنـبــذة أن نُــبــ تــلك األحــكــام الــتى
توافـق مشـارب الـبـشـر عـمـومـاً وال نـسـتثـنى من

مالك العثمانية . ذلك ا
ـــا أنه تــقـــدم لــنـــا فى عـــدد ٢٠ من هــذه ثم 

الـسنـة نـبذة فى الـدولـة العـثـمانـيـة وواجـبات الـرعـية وحـقـوقهـا وذكـرنا اخلالفـة اإلسالمـية
وأنواعها من قرشية وشيعية وأنصارية التى هى اآلن وانتهينا فى ذلك إلى وجوب اشتراك
لمات اخلالفة األنـصارية مع األمـة لتكـون لهاعضـداً وقوة تسـندها وتُـدافع عنهـا فى كل ا
الطـارئة عليهـا من اخلارج وتسوسهـا وتُدبر أمورها فى الـداخل بإقامة التـسوية ب أفرادها
ظلـوم من الظـالم واالنتصـاف للـمعتـدى عليه دنـية والوطـنيـة وحمايـة ا فى كل احلـقوق ا

عتدى . من ا
ـا كان هـذا االشـتراك بـ احلـاكم واحملكـوم يـقوم بـتـشكـيل مـجلس أعـلى يـتألف من و
جميع األهـالى بحسب صبغـتهم واستعدادهم لـذلك وهو غير اجملالـس اإلدارية التى تُنفذ
ذكـور وتأمر به احلـضرة السـلطانـية بعد ؤسسـة على ما يـشترعـه اجمللس ا أوامر السـلطنـة ا
ـا كان هذا مداوالت اجملـلس العـالى األمى والتـصديق علـيه من جانب اخلالفـة العـليا . و
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مـا كـان قـد اسـتـحـسـنهُ وأمـر بـه حـضـرة اخلـلـيـفة
األعظم سـطاننا * الـغازى عبد احلـميد خان من
ــبـعــوثـان أى نـحــو ثـمــان عــشـرة ســنـة ودعــاه ا
مـجـلس الـنـواب ولـسوء احلظ لـم يعـش اجمللس
ــذكــور إال قـلــيالً ثم اقــفــلت أبــوابه وتــفـرقت ا
أعـضــاؤه وبـقـيـت األمـة حتت رحــمـة حـكــامـهـا
اإلداريـ وحتـكــمـهم الـراجع لـنــفع أنـفـسـهم .
ــسـئــلـة األرمــنـيــة الـتى تــعـاظم وقــد ذكـرنــا أن ا
ـمــالك األجــنـبــيـة ال أمـرهــا وتـداخــلت فــيـهــا ا
ذكور ليكون كفيالً يحسمها إال إعادة اجمللس ا
لألمة بـراحتـها داخالً وحـصناً حـصيـناً لـها بإزاء
ـملـكتـنا مـالك اجملاورة فـتعـاملـهن معـاملـتهن  ا
وتنـتـهى كل االخـتالفات الـداخـلـية واخلـارجـية
ــذكــورة وتــقــدمت وقــد تــرجــمـت مــقــالــتــنـــا ا
لألعتـاب السلـطانيـة ولكنـها لبـثت غير مُـثمرة
إلى اآلن لـيـس ألنـهـا مجـحـفـة بـاحلـقـوق ولـكن
لــكـونــهـا لم يــأتِ أوانـهــا نـظـراً لــعـدم اســتـعـداد
ـــثـل ذلك عــــلى رأى الــــبـــعض أو ـــمــــلـــكــــة  ا
باألحـرى لم تتم ألمر فى عـقله تـعالى البد من

اتمامه .
ـا اشـتـدت األزمـة األرمـنـيـة وأحلت بـعض و
سئلة بعقاب الدول النُصرانية على حسم هذه ا
اجملرم من جـهة وأجـراء اإلصالحات الالزمة

* الصحيح : سلطاننا.
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من جــــهـــة أخــــرى ثــــقل ذلك عــــلى احلــــضـــرة
الـسـلطـانـيـة أن يـكون هـذا الـعـمل مـأموراً به من
دول ال اشـتـراك لـهـا مـعه فى مُـلـكه وأعلـن لهن
تخلصـاً من اللجاجة إرادته بإجرأ اإلصالح فى
الـكه وما ب اختالف الـرأي استفحل جميع 
الشر وحصـل ما حصل من احلـركة األخيرة فى
ـملـكة األسـتـانة وامـتدادهـا فى جـميع أطـراف ا
ـسـلـم والـنـصارى فـسـفكت دمـاء كـثـيرة من ا
وكـان عن ذلك فـظـائـع عـديـدة وخـسـائـر مـالـيـة
كـثـيرة وجتـسم األمـر واشتـدت الوطـأة األجـنبـية
وبـتـنا نـخـشى الـعواقب الـرديـة وعـوض تقـدمـنا
فى خـطـة التـمـدن عـدنا نـرى اخلالف والـرجوع

القهقرى واللَّه يعلم ما سيكون بعد ذلك .
فألجـل هـــذه األســـبـــاب أردنـــا أن نـــضـــرب
صــفـحــاً اآلن عــمـا نــشــأ من هــذه احلـوادث من
الكـراهيـة والـبغـضة ومن الـتـعصب والـنُفـرة ب

األهـــالـى وأن نُـــبـــ مــــا جـــد من األفــــكـــار فى
ملكة ونتوسل وجوب اإلصالح الفعلى خلير ا
بـعوثان حـسماً إلى احلضرة الـسلطـانية بـإعادة ا
ـــســـتـــقـــبل لـــكـل خالف يُـــمـــكن حـــدوثـه فى ا

ومداواة احلاضر بالتى هى أحسن .
ــا كــان هــذا فــكــر أكــثــر عــقالء األمــة من و
مسلم ونـصارى وهو على تزايد كل يوم فقد
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خـصصـنا لـه مقـالة خـصوصـية فى الـعدد الـقادم
بعوثان نبحث فيـها فلسفـياً ومادياً على مـنافع ا
وأضــراره لـلـمــمـالك الـعــثـمـانــيـة ونــلـتـمس من
الـذين يـرون عـلـيــنـا فى ذلك عـوجـاً أن يـقـومـوا

إعوجاجنا باسنة أقالمهم .
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حصلت عنـدنا فى هذا األثنـاء حوادث أكثر
أهمـية مـن حوادث أنـطاكـيـة التى أخـبـرتكم بـها
ـاضى  وخصـوصـاً ألن احلـكـومة فى الـشـهـر ا
السنية أمـكنها أن تـتدارك تلك احلوادث قبل أن
تشب نارها بخالف هذه  فإن األشرار أوقدوا
نــيـران الــفـ فــجـأة  وفى جــهـة عــز الـوصـول
إليـها بـسـرعة  فـاسـتفـحل اخلـطب . وتفـصيل

احلوادث هو كما يرى القراء .
ـاضى ; أى فى مـنـسلـخ شـهر ربـيع الـثـانى ا
قبل هـذا التاريخ بعشرين يـوماً أنفق جماعة من
ــتــصــرفــيـة أرمـن نــاحــيــة ( األپــاش ) الــتــابــعــة 
(مـرعش) عـلـى الـنـزوع إلى الـشـر ; إذ تـقـلَّـدوا
بأسلحتهم وخرجوا من البلدة  حيث ال يعلم
أحـد أيـن يـقـصـدون  وحــ مـا بـلـغ احلـكـومـة
هذا األمر أرسلت اثن من الچندرمة السوارى

الكـتشـاف أمر تـلك اجلـماعـة وحتقـيق خبـرها 
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فلم يـرجـعـا  ولـدى التـحـقـيق ظـهر أن األرمن
قتلوهما .

وعـلـى إثـر ذلك بـعـثت مـتـصـرفـيـة مـرعش
احلـاج محـمـد أفنـدى بـكبـاشى الـچنـدرمـة بسـتة
ذكورة  وعند وصولهم من رجاله إلى احملل ا

هـجم عــلـيـهـم أشـقـيــاء األرمن وفـتــكـوا بـهم 
حــيـث أطــلـــقـــوا الــرصـــاص عـــلــيـــهم  فـــخــر
الـبـكـبـاشـى وأربـعـة من أنـفـاره قـتـلى  وتـمـكن
االثـــنـــان اآلخـــران مـن الـــهـــرب حـــيث أخـــبـــرا

احلكومة باحلادثة .
وفى ثـانـى يـوم من هـذه الـواقـعــة بـيـنـمـا كـان
بـعض مُــسـلــمى مــرعش مـاريـن بـالــطـريق ; إذ
أطلق عليـهم بعض األرمن الرصاص  فـقتلوا
ـسـلـمــ وجـرحـوا اثــنـ  ولـكن واحـداً مـن ا

تـأثــرت احلـكـومـة هـؤالء األشـقـيـاء فى احلـال 
فقبضت على الـقاتل وعلى ثمانية من رفقائه 
ولــدى الـتــحـرى عــنـهـم وجـدتــهم من عـصــابـة
عـقـدوا الـنـيـة عـلى إحـداث االضـطـراب وإثـارة
ــقــبـوض الــفــ . ولــذلـك  فـتــشـت مــنــازل ا
عليهم  فعثرت فيها على ثمانية * وأربع آلة

نارية من األسلحة اجلديدة .
وحدث فى ذلك الـيوم أيضـاً له  بينـما كان
بــعض أنــفـار الــعــسـاكــر الــشَّـاهــانــيـة مــارين فى
احــدى طُـــرق مــرعش ; إذ أُطــلق من دار أحــد
األرمن الـسالح الـنـارى علـيـهم  فـقُـبض على

* الصحيح : ثمان.
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الــضـارب  وأُخــرج من داره عــشـرون آلــة بـ
بنادق ومسدسات وخناجر وسيوف  فسُلمت

هذه لدار احلكومة السنية أيضاً .
وفى ذلك اليوم نفسه  أطلق بعض األرمن
ــســلـمــ الــعــيــارات الــنــاريـة عــلى اثــنــ من ا
فـجـرحـهمـا  فـلم يـكن من أحـد اجملـروح إال
أن انقض على األرمـنى  واستلب مـنه خنجراً

كان فى منطقته وطعنه به فقتله .
وبــــــعــــــد يـــــوم مـن ذلك  اتــــــخــــــذ األرمن
مـنازلـهم وصـاروا يطـلقـون من مـنافـذ بيـوتهم
ـارين  ولــكن أكـثـر الـعــيـارات الـنــاريـة عــلى ا
مرامى البنادق الهواء  كأنهم يقصدون إزعاج
ــسـلــمــ إلى االنــقــضـاض اخلـواطــر وإعــداد ا
عـلـيـهـم لـيس إال . وفى أسـرع وقت  وزعت

ــنــاهج  احلــكــومـــة الــعــســاكــر فـى الــطــرق وا
وأمـرتـهم بـالـقـبض عـلى كل مـعـتـد وجتـريد كل
متقـلد سالحاً منـه ليس إال  وبينـما كان بعض
األرمن يـطلـقـون اآلالت النـارية عـلى الـعسـاكر
ــارين قــتـيـالً وهـو الــشَّـاهــانــيــة  إذ خــرَّ أحــد ا
ـشــايخ الـعـلــمـاء  وعـنـد البس عـمــامـة بـزى ا
اقـتـراب الـعسـاكـر مـنه  حـيث كـان يـتخـبط فى
دمـائه ظـهـر أنه من مُـفـسـدى األرمن ومـعـه عدة
ـظــنـون أنه تــزيـا بــأزيـاء مـســدســات نـاريــة  وا
الـعلـماء حـتى يتـمـكن من قتل أحـد كبـار رجال
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احلكومـة السنـية  فـقُتل هو مـن يد أبنـاء ملته 
فـانـظـر إلى الـعـدالـة اإللـهـيـة كـيف تـقـضى عـلى

األشرار .
ثم أخذ األرمن بعـد ذلك عدتـهم  وكونوا
من أنـفــسـهم جــمـاعـات تــسـربــوا إلى ضـواحى
بلـدة الزيـتـون  وقد بـلغـوا فى ظرف ثالثـة أيام
أكـثـر من عـشـرة آالف . وهـنـاك هـاجـمـوا بـلـدة
الــزيـتــون الـتـى جـمــيع سـكــانــهـا من األرمن إال

بضـعة منازل ال تُـعد على األصابع . ولذلك 
تـمــكـنــوا من مــحـاصــرة الـقــشــلـة ( الــقـشالق )
الـهـمـايـونــيـة  وكـان بـهـا طـابــور من الـعـسـاكـر
الـنـظامـيـة ومـدفـعان جـبـلـيـان . ومن سوء احلظ
ــر من ــاء الــذى فى الـــقــشــلــة   كـــان طــريق ا
ـــاء عن داخل الـــبـــلـــدة  فـــقـــطع األشـــقـــيـــاء ا
الـقشلـة كما قـطعوا سـلك التلـغراف الذى ب

الزيتون ومرعش التى هى مركز اللواء . 
وعــلى ذلك  بــقــيت الــعـســاكــر ثالثــة أيـام

تُدافع من داخل القشـلة أولئك العُصاة الشام 
ولـكنـهم قـاربوا ثـالث يـوم أن يقـعـوا فى الهالك

بتأثير الظمأ عليهم .
شؤومة *  أرسل وفى أثناء هذه احملاصرة ا

من مــرعش طـابـور من الـعـســاكـر الـشَّـاهـانـيـة 
ـتــألـبــ عـلى الــعـصــيـان ولـكـن كـثــرة األرمن ا
ـــدد . فـــرأى الـــطـــابــور حـــالـت دون وصــول ا
احملـصـور أن يـستـسـلم لـلـقضـاء  ويُـسـلم نـفسه

شئومة . * الصحيح : ا
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لألشـقـيـاء بـعـد أن أخـذوا مـعهـم ـــــــــــــــ على
أن ال يلحقـوا بأحد العسـاكر ضرراً  وكان من
ـشـير آالى بك جـملـة احملـصـورين فى الـقشـلـة ا
آالى رديـف أفــــــــــنـــــــــــدى قـــــــــــائــــــــــمـــــــــــقــــــــــام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الـقـضـاء وضـبـاط آخـرون  فـوقـعـوا أسـرى فى
أيــــدى األشـــــقــــيــــاء  وإلـى اآلن  لم تـــــعــــلم
احلـكـومـة عـنهـم خـبـراً إن كـانوا اليـزالـون عـلى
قـيــد احلـيــاة أو فـتك بـهـم األشـقـيــاء وبـنــسـائـهم

وأطفالهم .
ـا بـلغ مـسامع دولـتـلـو حـسن حقى هـذا  و
بــاشـا والى واليــة حـلب خــبـر اجـتــمـاع األرمن
ومحاصرة القـشلة  عرض حقيقة الواقع على
الباب العالى  وبعث هو فى احلال فرقة مؤلفة
من ١٦٠ عــسـكـريـاً فـرسـانــاً الكـتـشـاف جـمـوع
الـــعُــصــاة . وقـــد ورد إلــيه اجلـــواب من الــبــاب
الـعـالى بـجـمع ثمـانـيـة طـوابـير مـن رديف حلب
حتـت الـــسالح وإرســــالـــهم لــــتـــنـــكــــيل األرمن
وتخليص الـعساكر احملصورة فى أقرب فرصة
فـصـدع باألمـر  وفى ظـرف يـومـ اجـتمع من
نـفـس حـلـب طـابــوران ونــصف من الــرديف ;
أعـــنـى ٢٥٠٠ نـــفــــر  وصــــدرت األوامـــر إلى
لحقـات بجمع الرديف وسوقه إلى مرعش . ا
وبـعد يـومـ ورد األمر مـن البـاب الـعالـى مُنـبـئاً
بـصـدور اإلرادة الـسـنـيـة بـتـعـيـ سـعـادة الفـريق
مـصــطـفى رمــزى بـاشـا قــومـنــدان رديف عـكـاء
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قـومنـدانـاً مرعش وحـوالـيهـا  وبـجمع طـوابـير
رديف الوالية جميعها  وأخذها حتت السالح
وإرســال كل مــا يــجــمـع إلى مــرعش تــبــاعــاً .
وبـنــاء عــلى ذلك  أرسل أوالً ـ طــابـور رديف

مـحـلة (قـاريق) بـحـلب  وبـعد ذلك بـيـوم 
أرسل طـابـور مــحـلـة ( فـرافــره ) وأرسـلت مـعه
أربعـة مدافع جـبـليـة  وأرسلت كـذلك طوابـير
األقــضــيــة الــتى جـمــعت  وقــد بــلغ مــجــمـوع
الرديف الذى أخـذ حتت السالح إلى يوم كـتابة
هـــذه األســـطـــر من عـــمــوم واليـــتـــنـــا عــشـــرين
طـابـوراً; أعــنى عـشـرين ألـفـاً وجـمـعت كـذلك
ثـمانيـة طوابـير من والية (أطـنة) اجملاورة لـقضاء

الزيتون .
شار اضى حضـر الفريق ا وفى األسـبوع ا

إلـيه ( قـومـنـدان مـرعش ) إلى اإلسـكـنـدرونة 
ومــنـهــا تـوَّجـه إلى مـقــر وظـيــفـته  ويــنـتــظـر أن
يــتـوجـه فى هــذا األســبــوع بـجــيــشه اجلــرار إلى
مـحل الواقـعة  لـيوقع الـنكـال بأولـئك العُـصاة
ويُخلص العـساكر الشَّـاهانية وبـلدة الزيتون من

أيديهم .
ثـم رجع  وفى الــيــوم الــتــالى يــوم ســقـوط
القـشـلة والـعـساكـر فى أيـدى األشقـيـاء  هجم
نـحـو ألف من العـصـاة على بـلـوك من الـعسـاكر
الـشَّـاهانـيـة فى مسـافـة تبـعـد نحـو السـاعـت عن
مــرعش  ودامت احلــرب بــ الــفــريـقــ أربع
سـاعات  فـارتـد األشقـيـاء عـلى أعقـابـهم بـعد
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أن قُــتـل مــنـهـم تــســعــة وجـرح كــثــيــرون  ولم
يستشهد من العساكر غير واحد وجرح اثنان 
ولــكن بـعــد ذلك  أخــذ األرمن فى مــهـاجــمـة
ـسلم التابعة لقـضاء الزيتون  فجعلوا قرى ا
يـفتـكـون بـالـسكـان ويـسـلبـون ويـنـهـبون  ومن
ذلك أنـهم هـاجمـوا مـحلـة صغـيـرة حتتـوى على
نحـو أربـعـ مـنـزالً فـقط وهى عـلى الـقرب من
الـزيـتون  فـقـتلـوا خـمـسة وثالثـ شـخـصاً من
أهــلــهــا بـــ ذكــور وإنــاث وأطــفــال  وكــانــوا
ثـلون بـهم شر تـمثـيل ثم نـهبـوا جمـيع األمتـعة

واشى التى فى القرية ورجعوا على أعقابهم إلى الزيتون . وا
ـقيم الزم بـطـابور الـعسـاكر الـنـظامـية ا وفى هـذا األثنـاء أيضـاً  بيـنـما كـان حسـ أغا ا
ببـلدة (فكه) مـتوجـهاً إلى مـرعش هو وعـائلـته ; إذ هجم عـليـهم نحـو خمـس من أشـقياء
حيث األرمن وذبحوه وثالثة أوالده الصغـار  وبقروا بطن امرأته حية التى كانت حامالً 
وت . فـما أفظع من هـذه القسوة قطعـوا احلمل إرباً  وألـقوه عليـها وهى تنـازع سكرات ا
وما أشد تأثير هذه الوحشية على حواس اإلنسان . ولقد شاع خبر هذه احلادثة التى قصها
ن تمـكنـوا من الهرب  فـهاجت اخلواطـر من أجلـها  وصار الـناس ينـتظرون من عاينـها 

توحش . بصبر نافد  يوم يحل القصاص العادل بأولئك الطُغاة ا
رعش والزيتون  وأما حادثة أورفه فهى كما يأتى : هذا مجمل ما يختص 

منذ عشـرة أيام  تخاصم مسلم وأرمـنى  وكالهما من أهالى ( أورفه ) واشتـد بينهما
اخلــصــام  وقــد جُــرح األرمـنـى وفى احلـال  قُــبض عــلى خــصــيــمه وسُــلم إلى قــره قـول
ـا سـمـع األرمن بـهـذه احلــادثـة « وكـان الــضـابـطــة ألجل إرسـاله إلى دائــرة احلـكـومــة  و
بعـضهم قد أ عـلى اجملروح فقـضى نحبه »  اجـتمع منـهم كثيـرون  وهجمـوا على القره
ـسلم وهددوا العـساكر الذين فى الـقره قول بإطالق الـرصاص عليهم قـول  حيث قتلوا ا
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لو حتركوا.
سـلمـون بهـذه احلادثـة  تأثروا فلـما سـمع ا
جــداً  وجتــمــعــوا حــوالى الــقــره قــول ـ ولــكن
بدون سالح ـ يـطلـبون جـثة الـقتـيل  ويسـألون
الــقـــبض عــلى الـــقــاتــلــ  فــقـــابــلــهم األرمن
بإطالق الـعيـارات النـارية علـيهم . وعـند ذلك
سـلمـون عـلى األرمن  واخـتطـفوا من هجـم ا
كـثــيـر مــنـهـم سالحه  وحــصـلت مــعـركــة بـ
ـسـلـمـ الـفـريـقـ  جُـرح فـيـهـا كـثـيـرون من ا

واألرمن  وقُتل فيها ثالثة من األول وثمانية
من األرمن . وقـد أدركت الـعسـاكـر الـشَّاهـانـية
الفـتنـة  ففـرقت ب الـفريـق  وقبـضت على
كثيرين منهما ــــــــــــــــــــــــــــــ  هجم بعض
األكـــراد  ونـــهـــبــــوا مـــا فـــيـــهـــا من الـــبـــضـــائع
لـلــمـســلـمـ واألرمـن مـعــاً  ولـكن احلــكـومـة
أدركـتـهم  فقـبـضت عـلـيـهم وردت مـا عـثرت

سلوبات للذين تعرفوا عليه . عليه من ا
وهـــكــــذا  انـــتــــهت هـــذه احلــــادثـــة  وقـــد
صـدرت األوامـر أيـضـاً بـجـمع طـوابـيـر الـرديف
التـى فى تلك النواحى  لدوام اسـتقرار الراحة

والطمأنينة اهـ .
( صادق )
ووردت لــــنـــا رســــالـــة أخــــرى من حــــضـــرة
الـكـاتب فى الـبــريـد نـفـسه بـتـاريخ ٢١ جـمـادى
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الثانية هذا نصها :
ـؤيـد  أكتب لـكم هذا إتـمامـاً لـفائـدة قراء ا

لحق لتضيفوه على رسالة األمس وهو : ا
ــوافق ١٢ جــمـادى ـاضى ا يـوم اخلــمـيـس ا
األولى سـنـة ١٣١٣  بـيـنمـا كـان بـعض الـناس
من أهالـى محـلـة ( الـكالسـة ) بحـلب جـالـس

عــلى قـهــوة بـعــد الـغــروب  وإذا بـدواب مـارة
عــلـيــهم  حتـمل صــنـاديق فـاشــتـبـهــوا فى تـلك
كارية ) عما فى الصناديق  وسألوا ساقتها ( ا

داخــلــهــا  فــكـل واحــد مــنــهم ادعى شــيــئــاً 
فزادت الـشُـبـهة  وعـنـد ذلك أنـزلوا الـصـناديق
وفـتـحــوهـا  فــوجـدوا فى داخل كـل صـنـدوق
مـنـها ٥٥ بـارودة  فـأخذوهـا إلى دار احلـكـومة
ـكـاريـة  تـبـ أن لـهم عـدة ولـدى اسـتـنـطـاق ا

رفقـاء وأنهم نازلون عـلى مسافـة ساعت عـن حلب  فأرسلت احلـكومة الـسنية قـوة كافية
ـلوءة كـارية اآلخـرين  والـذى حترى الـصنـاديق الـتى معـهم وجدت  من الـفـرسان عـلى ا
مسدسات نارية ومـقدار ستة آالف وسبعمـائة رصاصة وكسور فضـبطت  ولدى التحقيق

تب أن هذه األسلحة مرسلة من قبيل بعض التجار إلى أرمن أورفه .
ـوافق ٢٤ جـمــادى األولى سـنـة ١٣١٣  بـيـنـمـا كـان ـاضى ا وأيـضـاً فى يـوم الــسـبت ا
سـيحـي  يُطـالب أحد البـاعة فى سـوق (البرسـتان) بـحلب وقد شـدد عليه بعض اجلُـباة ا
فى الـطلب  فتضاربـا وتشاتما  فـتفاقم األمر بيـنهما  وتداخل بـعض الناس  وقد أخذ
سيحيون بنا وصار سلمون يصيحون فـتك ا سلمون علينـا  وا سيحيون يُنـادون هجم ا ا
النـاس يتـهربـون  وأقفل احلـوانيت أصـحابـها  وانـتشـر الفـزع واشتدت الـغوغـاء  ولكن
العسـاكر الشَّـاهانيـة وزعت فى احلال بالـطرق والسـوق  وفرقت اجلمـوع  وأمرت الناس
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بفـتح الـدكاكـ  فـامـتثـلـوا وعادت الـطـمأنـيـنة
لـلقـلوب بعـد بضع سـاعات  ولـوال لطف اللَّه
ويـقـظـة احلكـومـة حلـدث يـومـئـذ مـا لم يـكن فى
احلسبان  ولكن نحمد اللَّه على أن الفتنة التى
سعـى أعداء الدولـة فى إيقـاد نارهـا لم تُشعل .
ولـقـد أمـر دولـة والـيـنـا بـرفت اجلـابى الـذى كان
أصـل احلـــادثــــة  وجــــلب إلـى دار احلـــكــــومـــة
سـلم  وألـقى عليهم ـظاهر من ا أصحاب ا

الـنــصـائح أن يُـرشــدوا الـعـامـة خلــيـر الـسـلـوك 
وكــــذلـك جــــلـب إلــــيـه حــــضـــــرات الــــرؤســــاء
الـــروحــيــ ونــبه عــلــيـــهم بــإجــراء الــوصــايــا

سيحية . قتضاة على الرعية ا ا
ـســألـة وهــكـذا  فــعل كل فــريق وانـتــهت ا

على أحسن ماآل .
الـتــجـارة عــنــدنـا فى كــســاد عـظــيم  وهـذا
نـاشئ من جمع الـرديف ; إذ ال يـخفى أن بـلدة
سـلمـون عن نحو مثل حلب ال يـزيد سـكانـها ا
٨٠ ألف نــسـمـة ذكـوراً وإنـاثـاً  إذا جـمع مـنـهـا
ألـفـان وخـمـسـمـائـة نـفـر من نُـخـبـة شـبـانـهـا عـدا

ن يؤخذون من حـلب سنوياً  وهم اآلن نخرطـ فى سلك النـظام العـسكرى من قـبل  ا
فى مواقع متفرقة  كاليمن وكريد وطرابلس الغرب والرومللى البالغون اآلن نحو ألف
فكيف ال تتعطل جتارتها ويعمها الكساد . نسأل اللَّه أن يُحسن األحوال والعواقب .

( صادق )
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اســـتـــدعى الـــبـــاب الـــعـــالى عـــدداً آخـــر من
الــرديف إلى حـــمل الــسالح وهـــو عــازم عــلى
ــــراكــــز احلــــربـــيــــة فى احـــتـالل كل الــــنــــقط وا
األنـاضـول وتـشـكــيل مـدفـعـيـات جــبـلـيـة لـقـمع

االضطرابات .
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كل يعلم أن احلـالة احلاضـرة محفـوفة باخملـاطر محـتاجة
لالنتباه التام  ال سيما بعد ما صرحت الدول عما يختلج
طـامع حتى فى ضـميـرها ضـدنـا  وظهـرت علـيهـا عال ا
بـاتت تــتـرقب الـفــرصـة لالنــقـضـاض عــلـيـنــا  وسـلب مـا
يُـمكن سـلـبه من أمالكـنـا  ولـوال حكـمـة جاللـة سلـطـانـنا
صاعب لـتُيـسر للـدول الوصول األعظم وثبـاته جتاه هـذه ا
الكنـا وسلبنا ـا زفت نفسهـا إليه  وهو تقـسيم  إلى ما طا
مجدنـا غير أنا قد تمكنا بحـمده تعالى وحسن انتباه أوليا

أمـورنـا من صد هـجـمـات الـعـدو الـذى ضاقت بـه احليل 
ألن تــلك الــتــهــديــدات والــتــهــويالت لم تــكن لــتُــوثــر فى
أفئـيدتـنا *. ومـا كانت الـدول لـتنـال مـتمـنـاها مـنـا بواسـطة

توسط  ظاهرات البحريـة التى اتفقت عليها فى البحر ا ا
سألـة دخلت فى بـرج جديد واإلصالحـات التى أمر ألن ا
بـهـا جاللـة موالنـا اخلـلـيـفـة  قد خـرجت من حـيـز الـفـكرة
إلى حيز الـعمل  وشـرعت الدولـة فى تنفـيذهـا فى جميع
ـمــالك احملــروسـة لــيس إجـابــة القــتـراحــات الـدول  بل ا
امتـثاالً ألوامـر جاللة سـلطـاننـا األعظم الـذى رأى أن هذه
اإلصالحـات مــوافــقـة لــروح الـعــصـر  وإنـه من الـواجب
ـا كان يـحول مـا ب رغـائب الدولـة وب تـنفـيذهـا  لكن 

ـكن إزالـتـهـا إال بـقـوة السالح  بـعض رعـايـاهـا موانع ال 
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* الصحيح : أفئدتنا.
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رأت الــــدولــــة أن جتــــمع فى أول األمــــر قــــوة كــــافـــيــــة من
جـــنــديـــتـــهــا وذلـك ألجل احــتـالل الــنـــقط احلـــربـــيــة فى
الـواليـات احملتـاجـة إلى اإلصالح . ومن ثم تـبـاشـر بتـنـفـيذ
الـعـمـل  ولـذا  قـد أمـرت بـجـمع صـنف الـرديف ودعـته
حلــمل الــسالح  وال تــلــبـث أن تــدعــو أيــضــاً قــســمــاً من
ـسـتـحفظ  إذ بـهـذا يـتـسنـى لهـا جـمع أربـعـمـاية ألف من ا
أحسن اجلنـود وأبسلهـا وال يخفى أن وجود أربـعماية ألف
ا يـجعل تـلك الثعـالب أن تكف عن مُـقاتل حتت الـسالح 
التردد إلى عرين األسـد  وتعلم أن فى السويدا رجاالً إذا

حملوا السيوف فتكوا  إذا هجموا على العدو أبلوا .
ـسـألة األرمـنـية  فـلـقد ظـهر اآلن لـلـعيـان أنـها من أما ا
اختـراعـات اإلنـكـلـيـز  وإن مـا كـانت تـهـزى به جـرايدهم
ـذابح فى تـلك الــبالد لم يـكن إال من األخـبـار من وقـوع ا
ـا هو وقـوع بـعض منـاوشات الكـاذبة  وأن حتـريـر اخلبـر إ
ب األرمن ومواطنـيهم األكراد  أسـفرت عن قتل ونهب
من الـفـريـقـ  وانـتـهت بـشق األرمن عـصـا الـطـاعة عـلى
حـكومـتهم الـشرعـية وبـإشهـارهم السالح فى وجه اجلـنود
ـظَّـفـرة  حـتى صـارت تـعـتـبـرهم من الـعُـصـاة احملـارب . ا

وإلــيكَ شــاهـداً مــا أظــهــروه فى األســتــانــة من اجلــسـارة 
وذلك بــهـجـومـهم عـلى الـبـاب الـعـالى وجتـمـعـهم فى هـذه
ـهـمـة فى تلك األيـام فى جـبل الـزيـتـون وغيـره من الـنـقط ا
ـنـظـمــة ومـحـاولـتـهم اجلـبــال  وهـجـومـهم عـلـى اجلـنـود ا
طردها من تلك البالد . فإذا كانت هذه حالتهم  وهم ما
زالوا فى حالة الـطفوليـة ? فما قولك ما تـرعرعوا وشبوا ?
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تـاللَّه  لـيهـجمون عـليـنا وال هـجوم الـذئيب عـلى الغنم 
ويـسلـبـون مـنا الـسـيف  كمـا سـلبـوا مـنـا القـلم حـتى باتت
ـلكـيـة مألى بشـبـانهم اخلـايـن لـلمـلـة والوطن . دوايرنـا ا
لـكـية ـراتب ا فـإذا كان حـلم حـكـامنـا أوصـلهم إلى هـذه ا
العالية  فهل يلـيق بنا أن نسلمـهم أسلحتنا  ونضع حتت
إدارتـهم مراتـبنـا اجلنديـة حتى يـفعـلوا بـنا مـا فعل أجدادهم
ــســألـــة بــانت اآلن ظــاهــرة بـــالــيــونــان ? كـال ثم كال ألن ا
اً حـقيـقة احلال  فال تـقترن للـعيـان وأمسى العـثمـانى عا
ـا لـديـهــا من األسـاطـيل  ولـتـعـلم أن ال إذن هـذه الـدول 
سـألة موقـوفة على مـقدمة ا ا يهـمنا مـخرها فى بـحارنا طـا

ونتيجة منطقية البد لنا من إنفاذها عند مسيس احلاجة .
أمـا اإلصالحات الـتى تـتبـجح بـوجوب تـنـفيـذهـا رجال

إنـكـلتـرا حـتى جعـلـتهـا وسـيـلة لـلـمداخالت فى أحـوالـنا 
فــإنـهــا تُــعـد مـن خـصــوصــيـاتــنــا  ولــيس لـلــدول من حق
ــتــقــدمــة من ــداخــلــة بــهــا ومــا كــانـت تــلك الاليــحــة ا بــا
ها قد السفراء لتـكون وسيلة لـلمداخالت ألنها منـذ تقد

رفضـت . والذى أمـر جاللـة سـلـطـانـنـا األعـظم بـإنـفاذه 
بات معوالً عليه وصار موضوعاً لإلجراء .

هــذا  ولــسـنــا مع ذلك من الــذين يــدَّعــون أن حـالــتــنـا
مــنـظــمـة غـيــر مـحـتــاجـة لإلصالح . كـال  ألن اخلـلل قـد
سـألة لفى تخلل  السـيمـا فى هذه األيام أكـثر دوايـرنا وا
احـتـياج كـلى إلـى اإلصالح  غـير أنـنـا مـا زلـنـا فى مـقـدمة
ـباد احلـرة  بـحيث ال الـقايـلـ بوجـوب االسـتمـسـاك با
نتـرك لألغـراب سـبيالً لـلـدخول فـى أحوالـنـا  وإذا مسَّت
احلـاجـة إلى مداخـلـة بعـض الدول فى شـؤونـنا *  فـلـيكن

* الصحيح : شئوننا.
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ذلك من قبيل االسـتشارة واالسـتحسـان  وليس من قبيل
السيطرة .

أما األخبـار الواردة أخـيراً عن طـريق األستانـة العـلية 
ـا رجـونـاه  وهـو ثـبـات الـدولـة عـلى فـكـلـهـا تـثـبت مـا طـا
عـزمـها وعـدم اكـثراتـهـا بتـهـويالت الدول واهـتـمامـها اآلن
بــتـنـفــيـذ اليــحـة اإلصالحــات وإتـقـانــهـا تــقـويـة جــنـديــتـهـا
ا يجـعلنـا ويجعل وإصالح ماليـتها . وهـذا  لعمـر احلق 
كل عثـمانى صادق الـوطنيـة أن يستـبشر بـحُسن االستـقبال

وعلى اللَّه االتكال .

وورد فـى اجلـرايــد الــروسـيــة أن مــا أشـيع مـن اسـتــعـداد
نـتحـلة الروسـيا الحـتالل أرمـنيـا لم يكن إال من األخـبـار ا
ة الدولة اخلالية من شبه الصحة  ألن الروسيا يهمها مسا
الــعـلـيـة واحلـرص عــلى الـسالم الـعـام  الســيـمـا فى آسـيـا
الـصـغرى ; ولـذا ال يُـمكن أن تـأتى بـعـمل عداءى * نـظـير

هذا.
وقـالت اجلـرايـد الـنمـسـاويـة أن القـالقل والفـ الـواقـعة
ـا تـدعـوهـا إلـى االنـتـبـاه الـتـام واحلـرص عـلى فى الـشـرق 
طـريق سالنـيك  ألن وجـود واليـتى الـبـوسـنـة والهـرسك
ـذكور بكل ا يـجعلـها أن حتـرص على الـطريق ا فى يدهـا 

قواها .
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ورد فى بعض اإلحصاآت أن عدد األرمن يُعادل
عــدد األكـراد أو يــزيــد قـلــيالً . وبـيــان ذلك أن عـدد
ــعـمــور يـبــلغ ٢٫٥٠٠٠٠٠ نـســمـة األرمن فى كل ا
مـنـهم مـليـون فى تـركـيـة آسيـا و٤٠٠٠٠٠ فى تـركـية
أوروبـــا و ١٠٠٠٠٠ فى بالد فـــارس والــبـــاقــون فى
ـمـالـك األُخـر  أمـا عــدد األكـراد فــيـبـلغ روسـيــا وا
٢٫٣٥٠٫٠٠٠ نــســـمـــة مـــنـــهم ١٫٥٠٠٫٠٠٠ فى
الـــدولــــة الـــعـــلــــيـــة و ٧٥٠٫٠٠٠ فى بـالد الـــفـــرس

تلكات روسيا وأفغانستان وغيرها . والباقون فى 

ثورة األرمن فى جبل الزيتون ثورة األرمن فى جبل الزيتون ـ كتب إلينا مُكاتبنا
فى أطنة أن عصـابات األرمن الثائـرة ما زالت تتوافد
علـى جبل الـزيتـون  وتـتعـاهـد على نُـصـرة إخوانـها
عُصاة ذلك اجلبل . قال الكاتب والثائرون يتوقعون
يـرة يُـرسالن إليـهم بـطريق مـدد إنكـلـترا بـالـسالح وا
السويـدية  ولكنـها إشاعة كـاذبة ; إذ ال نخال دولة
اإلنــكـلــيــز تـأتى أمــثـال هــذه األفـعــال إال أن األحـزم
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بــدولــتــنــا أن تــبــعت بــســفن إلـى ســاحل الــســويــديـة
ـراقـبــة  فـإذا لم يـتـصل بـالـعُـصـاة مـدد لإلشـراف وا

أسلموا نفوسهم للحكومة  وقُضى األمر .
وفـــيه من األســـتـــانــة ـ ســـلَّـــمت حـــامــيـــة زيـــتــون

بأسلحتها وذخائرها (بسبب قلة عددها) .
استدعى البـاب العالى عدداً آخر من الرديف إلى
حـمل السالح  وهـو عازم عـلى احتالل كل الـنقط
ـراكـز احلربـيـة فى األنـاضول وتـشَّـكيـل مدفـعـيات وا

جبلية لقمع االضطرابات .

˝ s —_« a¹—Uð ˚
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شـغل الـنـاس عمـومـاً حـديث األرمن وأخـبار
حركـاتهم الـثورويـة اآلن  بل منـذ سنـ عديدة
لك الطـامح إليه  حتى ذريعـة إلى استقالل ا
لم يــبقَ أحــد فى الــعــالم  إال وعــلم أن األرمن
ـهـيض جـنـاحه وال هـو بـاألمة ليـسـوا بـالـشـعب ا

ـعامـلة  قـهورة تـسأل االنـصاف والـعدل فى ا ا
بل هم القوم الذين اشـرأبت نفوسـهم واستعلت
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ادة «٦١» من مـعاهدة * لم يطـلب األرمن العـثمانـيون استـقالالً أو حكـماً ذاتيـاً  وكل ما ارتضـوه هو ا
برلـ التى نـصَّت على وجـوب اإلصالحات فى الواليـات األرمنـية الست بـاألناضـول الشرقى وحـماية
األرمـن من تـعـديـات األكـراد والـچـراكـسـة وغـيـرهــمـا . وحـتى هـذه اإلصالحـات  لم تُـنـفـذهـا اإلدارة
ـادة « ٦١» آنـفة الـعـثـمـانـيـة  وأخـذت تُـنـكل بـاألرمن وتـضـطـهـدهم . وإزاء مـطـالب األرمن بـتـفـعـيـل ا

ذابح ضد األرمن . الذكر انتهجت السلطات العثمانية دروب االعتقاالت وا

ــطــالب الــعــالـيــة  يــســألـون بــهم آمــالــهم إلى ا
تقلـيص ظل السيادة الـعثمانيـة عليهم ويـتسلقون
جـدران الـسـلطـة ; لـيـقـومـوا عـلى عـرشـهـا سادة
أنــــفــــســــهم كــــراهــــة فى اخلــــضــــوع لـــلــــخـالفـــة
اإلسالمـيـة فـهم فى حـكـم تـاريخ األ ضـعـفاء
يُـريدون االستـقواء وفـى إصطالح قـوان الدول
والـنواميس الـشرعـية والـوضعـية الـعامـة ناشزون
يُــحـاولــون شق عــصـا الــطـاعــة عـلى ســلـطــانـهم

وحكومتهم الشرعية *.
ؤيد ال ولقد يظـهر لنـا أن جل  أو كل قراء ا
يلـمون بتاريخ األرمن القـد  وال يعلمون متى
كـان لـهم اسـتـقالل مُـلك  وهم يُـحـاولون اآلن
إرجـاعـه  ولـذلك رأيــنـا أن نـأتى عــلى خالصـة
تـــاريخ األرمن إلـى غــايـــة مـــا وصل إلـــيه بـــحث
ـوثوق بـاطالعـهم وأبحـاثـهم  حتى ؤرخـ ا ا
يــعــلــمــوا مـن هم األرمن الــذين يُــطــالــبــون اآلن
ـتعـسفـون عنـهم ما ال ُـلك  وحتى ال يـقول ا با

ينطبق على حقيقتهم .
ـؤرخون على أن األرمـن شعب قد أجمع ا
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الـــعـــهــد جـــداً . كــان أمـــة حـــيــة ذات اســـتــقالل
عــظـيم قــبل أن تُـوجــد أعـظم أمــة مـتـمــدنـة فى
الـعـالم  حــتى قـال بـعــضـهم أنـهــا أقـدم من أمـة
ـــؤرخــ أن رأس الـــيـــهـــود  ويـــدَّعى بـــعـض ا
ــلـوكــيــة األولى لألرمن  وهـى الـتى الــعــائـلــة ا
لـك إسكـندر كانت حـاكـمة عـلـيهم إلى عـصـر ا
ـقــدونى رجـل اسـمـه (هـايـج)  كـان مـن ذريـة ا
سيـدنا نوح عـليه الـسالم وفى اجليل اخلامس من

عهده  ولألرمن تمسك شديد بهذه الرواية .
وال يــــخـــــفـى أن جــــبـل ( أرارات ) فى وسط
البالد األرمنيــة  ولـشيوع أن سفيـنة سيدنا نوح
ــ علـيه السالم ــ قـد وقفت عـليه أيام الـطوفان ;
جتد اسم هـذا اجلبـل يُهـيج اإلحسـاسات الـوطنـية
عـند األرمن . وهـو يُـسمـى عنـدهم ( مـاسيس )
أمـا التـرك فـيسـمـونه ( أرغـيداغ ) * ومعـنـاه جبل
السفينة والفرس يُسمونه ( كوهى نوه ) أى جبل
ــون نــوح  وإلى اآلن يـــدَّعى األرمن أنـــهم عــا

حل وقوف السفينة .
ونــحن ال نُــنــكـر أن تــاريخ الــشـعـب األرمـنى
ـة إلى يـدل عـلى أنه كـان فـى كل األعـصـر الـقـد
ــلك مــنـه  يُــحــارب ويُــدافع عــهــد انــقـــراض ا
ويــذود عن اســـتــقالله  فـال يُــســتـــغــرب من أنه
اليـزال يوجـد فى تـلك اجلبـال دمـاء من الـشهـامة

* الصحيح : أغرى داغ.
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ـتـازاً بـها  ـة التـى كـان الـشعـب األرمـنى  الـقـد
حـتـى أنـنــا لــنــفــضل األرمن الــقــاطــنـ فـى قـمم
اجلـــبــال عــلى أولـــئك الــذين تـــركــوا بالدهم من
إخـوانـهم واتـخـذوا الــتـجـارة مـغـنــمـاً والـسـيـاسـة
جتارة واخلـداع شيـمـة  وعلى اخلـصـوص الذين
اتـخـذوا اجلـاسـوسـية مـنـهم حـرفـة ولـعـلـهم أمـهر
جـواسيس العـالم سعايـة ب النـاس كما يـصفهم
أهل األسـتـانـة الـعـلـيـة  وكـمـا اشـتـهر عـنـهم فى

العهد األخير حتى ضد أنفسهم .
والـذى يــسـتـقــرى حـوادث األرمن إلـى عـهـد
دخـولـهـم حتت الـسـلـطـة اإلسـالمـيـة وخـصـوصـاً
الدولـة الـعثـمـانيـة  يـرى أن تاريـخـهم قبل ذلك

عـبــارة عن حـروب وسـفك دمــاء ومـنـاوشـات 
إما دفاعـاً عن حوزة ملكـهم  وإما تسكـيناً لف

داخـلـيـة ال نـهـايـة لـهـا  ولـكن أول حـرب يـسـند
إلـيـهم بـأدلـة تـاريـخـيـة صحـيـحـة هـو حـربـهم مع
أحد مـلوك مصر من الـعائلـة الثامنـة عشر واسمه
ـلك بــعـد أن وضع ( تـاحـوتــمس )  فـإن هــذا ا
يـده عــلى كــثــيـر من أقــطــار آسـيــا ومــنـهــا بــغـداد
لـكة إيـران احلالـية حـارب أرمن اجلبال وحـدود 

وأخضعهم إلى سلطان جبروته *.
ــصــريـــ فى آســيــا ــا تـــقــلص ظل مـــلك ا و

قصود هنا احليثيون الذين أسهموا بعد سقوط دولتهم فى البنية العرقية للشعب األرمنى. * ا
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الوسطـى نزع األرمن إلى االسـتقالل  وصاروا
يُـحـاربـون األ اجملـاورة لـهـم تـارة غـالـبـ وتـارة
مغلوب  حـتى ظهر لألرمن ملك شديد البأس
ة اسمه ( آرا ) وقد ساعدت الظروف قوى العز
ــلك فــدوخ الــبالد  وســاد فى كــثـيــر من هــذا ا
اجلـهات حـتى طـار صـيته فـى اآلفاق  فـسـمعت
لكة ( سمـيراميس ) التى كـانت يومئذ أقوى به ا
وأعظم ملوك األرض  فـعشقته جلالله وجماله
ـحـاسـنه عـلى الــسـمع إلى حـد أنـهـا لم وفُـتـنـت 
تستطع كتمان مـا يُخامر قلبـها من الغرام والهيام
بـه  وصـــارت تـــبـــعث لـه الـــهـــدايـــا مع ســـفـــراء
عــديـديـن  أشـارت عــلى بــعــضــهم اســتــعــمـال
الـلـطف واللـ وعلـى البـعض اآلخر بـاسـتعـمال
القـسوة والـشـدة معه حـتى تُكـرهه على احلـضور
لـكـة  ولكن إلى مـديـنة « نـيـنيـڤـا » مقـر عـرش ا
هــو كــان خــلى الــفــؤاد من الــهــوى  فــلم يــلبِ
طـــلــبــهـــا وأبى اخلــروج مـن بالده لــو صــال ذات
ــلــكــة صــمــمت عــلى شــهــوة تــطــلــبه . إال أن ا
إرســال قــوة عــســـكــريــة لــلــحـــصــول عــلى هــذا
ـؤرخ من ـلـوكى . ويقـول بـعض ا ـعـشوق ا ا
األرمن واسـمه (مـوسى دى خـورين ) إن شغف
لـكة بـحبه كـان إلى حد أنـها لـو سمعـت باسمه ا
تخيـلت ذاته على ما يـصفونه لـها فتـسقط مغـشياً
لـكة بـجنـودها إلى بالد عـليـها  فـلـما وصـلت ا
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أرارات (سـميت بـذلك هى وجـبل أرارات نسـبة
للمـلك آرا ) . أمرت العـسكر بأن يـحترسوا كل
ـلك بأذى  بل أينما االحتـراس من أن يصيبوا ا
ة ولـكن قدرت هز وجدوه أخذوه حيـاً موقراً  
ــوت آرا  فــكـانت وعــظم األمــر عـلى األرمن 
ا ذلك لم وإ لـكة الـتى حزنـت حزنـاً شديـداً   ا
يُـنسهـا نصيب االنتـصار فأقـامت أحد حاشـيتها
حـاكـماً عـلى األرمـن . ومن ذلك الـتـاريخ ضاع
اســـتــقـالل هـــذا الــشـــعـب حــيـث ســـاد عــلـــيـــهم
ــلــكــة بــعــد ذلك أقــامت اآلشــوريـــون . ثم إن ا

سمى (جارتوس) على األرمن ابن معشوقها ا
وال يوجـد فى ملوك األرمن القـدماء من يستحق
الذكر بعـد ( آرا ) سوى (تيـكران) الذى كان من
لك (ڤاهى) نصراء ( كيـروش ) محرر اليهود وا
ـقـدونى . الـذى مـات وهــو يُـحـارب إسـكــنـدر ا
وهـذا األخـيـر كـان نـهـايــة مـلـوك الـعـائـلـة األولى
ــدة األولى الســتـقالل الــتى انـتــهى بــهـا تــاريخ ا
األرمـن  وكـان فى احلــقــيـقــة ســبب انــقـراضــهـا
ـلـكة ( سـميـراميس ) فشل األرمـن فى محـاربة ا

السالفة الذكر .
ـدة الثـانـية السـتـقالل األرمن  فتـبـتد أمـا ا

من تـاريخ وقوع الشقاق بـ وارثى تاج إسكندر
قـدونى . وذلك  ألنه بـعد موته ابن فـيلبـوس ا
ضِ زمن ــمـلـكـة  ثم لم  اقــتـسم قـواد جـيـشه ا
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عــلى هــذه الــقــســمــة حــتى وقـع الــتــحــاســد بـ
ـالـكـة  فـتـرتب عـلى هـذا االنـقـسام الـعـائالت ا
استـقالل األرمن الذين انـتهـزوا فرصة االنـشقاق

قدونى . لك ا ب وارثى ا
ـهمـة سوى ما وجنـد من احلوادث الـتاريخـية ا
ــلك تـيــكـران قـد حــارب الـرومــانـيـ تــقـدم أن ا

والفـرس ووضع يـده عـلى بالد الـشـام نـفـسـها .
وأخيـراً  غلب وأخـذ ابنه ( أراداڤـاست ) أسيراً
حــيث جئ به إلى اإلســكــنــدريــة  وكــان مُــلك

مـصــر يـومـئــذ فى يـد ( كـيــلـوبـتــره ) الـيـونــانـيـة 
فأمرت بـقتل هـذا الشـاب ألسباب ال يـعلـمها إال

الـلَّه . ولــذلك  جُـذَّت عـنــقه عـقب وصـوله 
ـدة الــثــانــيــة الســتـقـالل مُـلك وهــكــذا انــتـهـت ا

األرمن بانقراض العائلة الثانية .
فـيــرى الـقـراء أن الـنــكـبـة األولى الـتـى نـكـبـهـا

األرمن كانت على يد مـلكة «هى سميراميس»
وأن النكبة الثانية كانت على يد ملكة أيضاً «هى
كـــلـــيــوبـــتــرا»  وهـــا هم قـــد قــامـــوا يُـــطــالـــبــون
ـلـكـة فـيـكـتـوريا  ولـكن بـاالسـتـقالل عـلى يـد ا
يُـخشى أن يـكـون تـشـبثـهم هـذا مـشـؤماً *عـلـيهم
فـيـصـيـبـهم من الـويل والـبالء الـعـظـيم مـا يـصـغـر
دونه شـأن خـطـوبـهم الـسـابـقـة  وحـيـنـئـذٍ يـكون
لـهم ثــالــوث من الـنــكـبــات عـلـى يـد ثــالـوث من
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ـلـكـات كـلـهن تُـعــتـبـر ذات أعـظم سـطـوة عـلى ا
العالم فى عصرها .
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وبـــعــد ذلـك الــعـــهــد أخـــذت األرمن تــطـــفــو
وتـرسب مع احلـوادث تارة مـحـكـومة مـقـهورة 
وتـــارة نــازعــة إلى احلـــريــة واالســـتــقالل  وقــد
ـا تـذكره اسـتـطـال عـليـهـا الـرومـان والفـرس  ر
آثــــارهـــا إلى أن احتـــد مـــلـك األرمن كـــان اســـمه
«خـســرو » مع الــرومــان عــلى مــحـاربــة الــفـرس

الـذين كانت لـهم الـسيـادة على األرمن إذ ذاك 
فأرسل مـلك الفرس وقـتئذ رجالً فـتاكاً إلى بالد
األرمن اســمه ( أنــاج ) فـغــدر بــخـســرو  حـيث
ـلـوكـيـة األرمـنـيـة قـتـله وجـمـيع أعـضـاء عـائـلـته ا
(كـمـا حـصل لـبنى أمـيـة) إال طـفالً صـغـيـراً اسمه
(تــيــتــردات) . قــد أُخــفى وبُــعث به إلى رومه .

وبذلك  جنا من يد أناج وجالديه .
وهـــنـــاك أُدخل تـــيـــتـــردات فى الـــعـــســـكـــريــة
الـــرومــانـــيــة وحـــارب مــعـــهم أعـــداءهم كــرجل
مـنـهم وقـد اعـتـنق الـديـانـة الـنـصـرانـيـة  حـيث
لـوكيـة التى أحـرز بذلك كل الـثقـة عنـد العـائلـة ا
سـاعــدته فى إرجــاع مُـلك قــومه إلــيه وأجـلــسـته
عـلى أريـكـة حـكـومـة األرمن تـابـعـاً لإلمـبـراطـور

(ديوكليسيانوس) .
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فــلــمــا اســتـقــر األمــر لــتــيــتــردات  صــار هـو
نـور » يكسرون األصنام ويُقيمون وجريجور « ا

الصلبان .
ـسيح  وتـوفى تيـتردات فى سـنة ٣١٤ بـعد ا
حـــيث كـــان أكـــثـــر األرمـن اعـــتـــنـــقـــوا الـــديـــانــة
ــسـيـحــيـة ولـكن ذريـتـه لم حتـفظ بـعــده بـيـضـة ا
ـلـك فـضــاع من أيــديــهم  ثم لم تــقم لألرمن ا

بعد هذا التاريخ قائمة *.
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ـا ظـهـر اإلسالم فى جـزيـرة الـعـرب وعلت و
كـلـمـته  وأخــذت اجلـيـوش الـعـربــيـة تـنـدلق من
أطـرافـهـا كـمـا يـنــدلق الـسـيف من قـرابه  كـانت
األرمن أســــبق األ إلى اخلــــضـــوع لـــلــــســـلـــطـــة
سلـم ب اإلسالميـة ; إذ دخلت حتت حكـم ا

فــتــوحــات عــمــر وعــثــمـان . ومــؤرخــو األرمن
يــــعـــتـــبـــرون ذلك الـــفـــتـح اإلسالمى أول عـــهـــد

استتاب الراحة واألمن فى البالد األرمنية .
ـتــوكل سـنــة ( ٨٥٦ مـسـيــحـيـة ) وفى عـهــد ا
اعـتـنق الـديـانـة اإلسالمـية أكـثـر أشـراف وعـلـماء
ونـــبالء األرمن  كـــمــا هـــو مــبــســـوط فى دائــرة
ـــعــارف الــكـــبــرى  أمـــا األرمن الــذيـن ظــلــوا ا
متـمـسـك بـديـنهم  فـقـد عُـين علـيـهم أمـير من
طرف اخلالفة اإلسـالمية  حـيث أصبح األرمن

سيحية رسمياً على مستوى العالم. سيحية فى عام ٣٠١ م لتكون أول دولة تعتنق ا * اعتنقت أرمينية ا
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بعد ذلك طائفة بـعد أن كانوا أمة جامـعة للبطون
والعشائـر والقبائل الـعديدة جتمعـهم وحدة اللغة
والــــدين . وكــــان أول أمــــيــــر أقـــــامــــته اخلالفــــة
ــســـيــحــيــ فى ذلك اإلسالمــيـــة عــلى األرمن ا
الــعــهــد هــو ( أشــود ) الــذى اعــتــبــرته طــائــفــة
األرمن رأس الـعـائـلـة الـثـالثـة الـتـى قامـت سـائدة
ـا هـو خـيـر من اسـتـقاللـهـا حتت حـكم اإلسـالم 

السابق الذى كان محشواً باألهوال واخملاطر .
أما األرمن الذين بقوا على دينهم  فأكثرهم
واصـالت إليها سكان اجلـبال التى كـانت طرق ا
صعبـة بخالف أهـالى البـلدان احلـضريـة  فإنهم
أســـلــمــوا وحــسـن إسالمــهم وتـــعــلــمـــوا الــلــغــة
العـربيـة وتنـاسوا تـاريخـهم القـد بالـكلـية كـما
هو الشأن فى كل األ الـتى سادت عليـها سلطة

اإلسالم واتخذت لغة العرب لساناً لها .
ومن وقت الـفــتح اإلسالمـى لـبالد األرمن 
صارت هذه الطائفة تنتقل مع السلطة اإلسالمية
الغالبة حتت العرب تارة وحتت الترك السلچوقية

تارة أخرى وحتت الفرس مرة .
ـسـلـمـ ـوغـول » عـلى ا ـا قـامت « ا ولـكـن 

فى الــشــرق  وكــادت تــمــزقــهم تــمــزيــقــاً . ثم
قــامت مـن اجلــهـــة األخــرى قـــائــمـــة اإلفــرجن من

ـســلـمـ  الـغـرب بــاحلـروب الــصـلـيــبـيــة ضـد ا
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ـسـيـحـية إلـى االستـقالل نـزعت طـائـفـة األرمن ا
وصـارت تُـسـاعد الـصـلـيـبـيـ بـكل مـا يصـل إليه
جــهــد اســتــطــاعــتــهــا  فـحــصـل بـذلـك ارتــبـاط
وعالقات كـثيـرة ب اإلفـرجن واألرمن  وصاهر

ــلــوكــيـة اإلفــرجنــيـة  أمـراء األرمـن الـعــائالت ا
حــيث تــزوجــوا بــاألمــيــرات مــنــهم  ولــكن لم
تـــتــوال األزمـــان حــتـى انــقــطـع نــسل الـــعــائالت
ــلـوكــيــة األرمـنــيـة  فــاجـتــمع سُـراة األرمن إذ ا
ذاك وأجـمعـوا عـلى أن يـأخـذوا رأى بـابا رومه
فيما يعملون إليجاد عائلة ملوكية بينهم فأشار
عليهم أن يتخذوا أميراً فرنساوياً من عائلة ( دى
لـوزيـنـيـان)  وقد كـان ذلك. وأخـذ هـذا األمـير
اســـمـــاً أرمـــنــيـــاً حـــيث سُـــمى نـــفـــسه ( لـــيـــڤــون

السادس).
وفى ذلك الــعــهــد  أجـمـع اإلفـرجن واألرمن
ــسـلـمـ الــوقـيـعـة الــقـاضـيـة عـلى أن يُــوقـعـوا بـا
عليهم  فأشار علـيهم البابا وقتئـذ أن يستجلبوا
وغول العـتناق الـديانـة النصـرانيـة كى يتم لهم ا
مـا أرادوه من تـمزيـق األُ اإلسالميـة أو إبـادتهم
ـوغـول يُـجـاهـرون من الـوجـود  وكـان مـلـوك ا
ــيل لــلـنــصـرانــيـة. ولــذلك  أخـذ الــفـريــقـان بـا
ـتـمــنـاة امـتـثـاالً يـسـعــيـان لـتـحــقـيق هـذه الـبُــغـيـة ا

إلشارة  ـــــــــ ولكن 
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رء يُدركه  ما كل ما يتمنى ا
ا ال تشتهى السفن جترى الرياح 
فـبـينـما كـان اإلفـرجن واألرمن يُمـنـون أنفـسهم
ـوغـولــيـة  لــتـكــون سـاعـدهم بـتــنـصــيـر األمــة ا
ـسـلمـ  وصارت الـقـوى فى العـمل لـتمـزيق ا
الـقـسـوس تنـفـر من كل أرجـاء الـعـالم الـنـصرانى
ـوغـول لــنـشــر الـدعــوة وتـرغـيب قــاصـدة ديــار ا
سيحى ; إذ صاح صائح الناس العتناق الدين ا
ــوغــول قــد فى الــعــالـم أجــمع فــجــأة بــأن أمــة ا
اعـتـنـقت الـدين اإلسالمى وصـارت عـونـاً ألهله

ال عليهم .
وكـان ذلك فى ســنـة ١٣٠٥ مـيـالديـة  فـقـام

ـــســلــمـــ فى مـــصــر عـــلى أثــر ذلك  مـــلــوك ا
وطردوا اإلفرجن من عكة بدون تكبد عناء  كما
طردوهم من سائر القالع واحلصون الالتينية فى

الشام .
ـــصـــريـــون األرمن  وأرغـــمــوا ثـم حــارب ا
أنــوفـــهم وأخـــيـــراً أســروا مـــلـــكــهـم ( لــيـــڤــون
صرى فى سنة السادس) وقد أتوا به إلى القطر ا
١٣٧٥ مـيالديـة*  ثم أطـلـقـوا سـراحه بـوسـاطة
اإلفـرجن  وســافـر بــعــد ذلك إلى بــاريس ومـات
فـيـهـا حـيث دُفن فى مـقـبـرة مـلـوك فـرنـسـا ( فى

سن دنى ) .
ماليك احلاكمة مصر آنذاك. قصود هنا : دولة ا * ا
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صـريون قد حاربوا األرمن فى وبهـذا يكون ا
أول حـيــاتـهم الــتـاريــخـيـة وزمن عــنـفــوان الـقـوة
فيهم. ثم فى آخر أدوار حياتهم السياسية حيث
كـانوا عـلى آخر رمق من بـقيـة استـقاللهم. وفى

صريون وقهروهم . كلتا احلالت قد أذلهم ا
ــلك لــيــڤــون الــســادس  وعــلـى ذكــر اسم ا
ـستعار ألرميـنيا من فرنسا لك ا نقول: إن هذا ا

كان متزوجاً بأميرة فرنساوية اسمها ( مارون )
ـلـك بـدون عــقب فــأخــذت عــائــلـة وقــد مــات ا
(لـوزيـنــان) الـفـرنــسـاويـة اسـم ( مـلك أرمـيــنـيـا )
وجـعلـته لـقبـاً من ضـمن ألـقابـهـا ثم تـوارثت هذا
الــــلــــقب لــــآلن . ولــــذلك  صــــار الـــدوق دى
سـابقـ لنـوبار لـوزينـان الفـرنـساوى من ضـمن ا

باشا و«البرنس» أرت باشا داديان .
هــذا  وســنــأتى غــداً عــلـى مــلــخص تــاريخ
األرمن حتـت حـكم الـدولـة الـعــلـيـة  حـتى يـرى
الــقــراء ســلـســلــة تــاريخ هــذه الــطــائــفــة . ومـاذا
أصابها من النعم  فتكون كافرة بها بطرة أو من
الــنـــقم واالضــطـــهــادات  فـــتــكـــون مــظـــلــومــة

مستنصرة. والسالم على من اتبع الهدى .
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قـــلــنـــا إن األرمن مـــنــذ دخـــلــوا حتـت حــكم
ـغلـوبة ـسلـم صـاروا يـتنـقلـون من السـلـطة ا ا
إلى الـسـلـطـة الـغـالـبـة من الـسـلـطـات اإلسالمـية
العربية والتركية السلچوقية والفرسية . ثم إلى
سلطنة آل عثـمان . فقد استولت هـذه السلطنة
عليهم فى سنة ١٥٥٥ ميالدية فى ضمن البالد
الـتى اسـتـولت عـلـيـهـا من الـفـرس وبـقـيـة الـترك
الـسـلـچـوقـية  وكـان األرمن وقـتـئـذ عـلى غـاية
اخلـضوع والـطـاعـة للـحـكـومة الـقـابضـة عـلـيهم
وحيـنئذٍ بـالدولـة العلـية  من حيث هى لم جتن
عـــلى األرمن بــإضــاعــة اســـتــقاللــهــا ; إذ هــذه
الــطـــائــفـــة لم يـــكن لــهـــا اســتـــقالل مـــنــذ مــات
(تـيـتـريـدات) الـذى كـان يـحـكم بالده بـنـوع من
االســـــتــــــقـالل حتت ســــــيـــــادة اإلمــــــبــــــراطـــــور
«ديوكليسـانو » الرومانى فـى سنة ٣١٤ ميالدية

أى قبل اإلسالم بأكثر من مائتى سنة .
وقـبل أن نأتى عـلى مـا آثـر الدولـة العـلـية مع
األرمن منذ دخـلت هذه الطائـفة حتت حكم آل
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عــثــمـان نــســتـطــرد الــقـول إلى بــيــان الـوجــهـة
التـاريخية التى انحـدر إليها تيار األرمن فى هذا
القرن ليتبيَّن للقراء ماآل هذه الطائفة  هل هى
فى الــواقع ونـفس األمـر تـطـلب عالء وتُـحـاول
استقالالً ? أو أنها صائرة إلى رق العبودية التى

ترى منه فكاكاً إلى األبد ? فنقول :
منذ سـنة ١٨٠٢ ابتدأت الـروسيا تخـطو شيأً
فـــشـــيــأ * إلى مـــا بـــعــد حـــدودهـــا األصــلـــيــة ;
فـاسـتولت عـلى بـعض بالد األرمن وسـاعـدتـها
حوادث كـثـيرة  حـتى صـار الـقسـم الكـبـير من
أرمــيـــنــيــا حتـت حــكــمـــهــا والتــزال مُـــجــدة فى
االستـيالء على ما بـقى منـها  ومن حسن حظ
الروسـيا أن أشـد خـصومـهـا مُنـافـسة فى الـشرق
وأعظم مُناظر لها فى العالم  أال وهى إنكلترا
أصـبحت اآلن بـسـياسـتهـا اجلديـدة مسـاعدة لـها
تمناة  وهى تعميم على الوصول إلى بُغـيتها ا
سلـطتها على جمـيع آسيا الوسطى من حيث ال
سـاعد ; إذ ال يخـفى أن تمك يشعـر اخلصم ا

الروسيا من االسـتيالء على البالد األرمنية التى
حتت حـكم الـدولــة الـعـلــيـة يُـحــدث انـقالبـاً فى
ـوازنـة األوربـيـة ـا أضـاع ا قـوى الـدول  بل ر
بـالكـليـة ; ألنه متـى أمكن الـروسيـا أن تسـتولى
عـلى اجلزائـر اجلـبلـيـة فقـد صـارت مشـرفـة على
أراضى الــدولـة اإليــرانــيــة من جــهـة واألراضى

* الصحيح : فشيئاً .
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* اخلليج العجمى (الفارسى) = العربى حالياً.
** احلرب الروسية األخيرة = احلرب العثمانية الروسية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨.

العثمانـية من جهة أخـرى  حيث تملك طريق
(بــحــر مــرمــره ) من جــانـب وطــريق ( اخلــلــيج
الـعـجمى ) * من جـانب آخـر فـتُهـدد بـذلك قوة
الــدولــتــ وتــكــون األســتــانــة الــعــلـيــة وطــريق

بومباى حتت قبضة يدها .
عــلى أنه يُــمــكــنــنـا أن نــعــد األرمن من اآلن
أجانب عن العثمانية  ألن القسم األكبر منهم
يـدخل فـى حـوزة األمالك الــروسـيــة . وفـضالً
عن ذلك فـإن ( الكاثوليـكوس ) وهو الرئيس
األكـبـر الـديـنى  بل والـسـيـاسى لألرمن قـاطن
فى بالد الــروســيـــا ومن رعــايــا هــذه الــدولــة .
وهـذا الـكـاثـولـيــكـوس هـو الـذى يُـعـيَّن بـطـارقـة
األرمن الـثالث أعـنى بـطــريـرق الـقـسـطـنـطـيـنـيـة
وبـطـريـرق الـقـدس وبـطريـرق مـديـنـة ( سـيس )
من مـدن األنـاضـول  بحـيث ال تـصدر اإلرادة
السنية السلطانية ألحد منهم إال بعد انتخابه له.
وبـــذلك يــرى الـــقــراء أن مـــركــز األرمن قــد
حتول منـذ احلرب الروسية األخيرة ** إلى جهة

الروسيا بعد أن كان جهة الدولة العلية .
سئلة جديرة بالنظر واالعتبار  ألن وهذه ا
الــروســيــا مــتى كــانت صــاحــبــة الــســيـادة عــلى
رؤسـاء األرمن اجتـهت أنـظـار كل هـذه الـطـائـفة
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إلـيـهـا  وهـذا هـو الـسـر فى كـون أكـثـر موظـفى
األرمن فى األستانة الـعليـة وفى جميع واليات
األنـاضـول أقـرب الـنـاس لـلـسـفـارة والـوكـاالت
ــثـــابـــة اجلــواســـيس الـــروســـيــة  بـل هم لـــهـــا 
ـأجـورين فى نـقل األخبـار واخلـدمـة ومـا أشبه ا

ذلك .
نعم إن البـعض منهـم ينحازون إلـى السفارة
والـوكـاالت اإلنـكـلـيزيـة  ولـكن ذلـك يُنـاقض
كـون قـوة التـيار األرمـنى مـتجـهـة إلى الروسـي
وهم إذا صدقوا اإلنكـليز مرة صدقوا الروسي

ألف مرة .
إذا تـــــبــــــيَّـن ذلـك فـــــقــــــد صــــــار مـن أوجب
الواجـبـات على الـدولـة العـلـية أن تـتـخلص من
األرمن بـصـفـتــهم حـكـامـاً ومــأمـورين قـابـضـ

على أزمـة السـياسـة ومهـام األعمال فـى الدولة
ومـا بـ أيـدى دولـتنـا الـعـلـيـة اآلن طـريق سـائغ
الــسـلــوك ال اعــتـراض عــلــيه  أال وهــو طـريق
تنفيـذ الئحة اإلصالحات اجلديدة ; إذ يلزم أن
نـفـرض اآلن أنـنــا نـكـون حـكـومـة جـديـدة عـلى
طبق ما فرضت هذه الالئـحة . وحينـئذ فيكون
لـلـدولــة احلق فى أن تـسـتـرد لـنـفـسـهـا الـوظـائف
الــعـــالــيـــة الـــكــثـــيــرة الـــتى حـــابت بـــهــا األرمن

فاتخذوها سهاماً يضون بها مقاتلها .
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دهش فى هـذا البـاب أن نرى ولكن الـشئ ا
اإلنكـليـز قد تـطـوَّحوا بـسيـاسـتهم إلى حـد أنهم
سـاعـدة ألشـد خـصـومهم فى صـاروا اآلالت ا
الـــعــالم عــلـى تــنــفــيـــذ مــآربــهم  فـــإن جــمــيع
حركـات السـيـاسة اإلنـكـليـزيـة احلاصـلة اآلن ال
سـتـقـبل غـيـر إنالـة الـروسـيـا ما نـراهـا تـنتج فـى ا
كانت تـتمـناه من قد الـزمان فى آسيـا الوسطى
بـرم على نـفوذ إنـكلـترا فـيها إن وفـيهـا القـضاء ا

لم يكن اليوم فغداً .
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إذا كان هذا العصر قائماً على احلرية والعلم
فـيجب أن نعـتبر حـيثيـة كل أمة فى سعـادتها من
هذه الـوجـهـة . وعـليه فـلـنـنـظر . هل األرمن
أدرك شـيأ من هـذه الـسعـادة حتت حـكم الـدولة
الـعـلـية ? فـيـكون فـى ثورته احلـديـثـة بطـراً كـافراً
بـالـنـعـمـة . أو أنه اليــزال كـمـا كـان حتت حـكم

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d³L u½ ≤± fOL)« ¨ ±∑≤∑ œbŽ      
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الفـرس مُقيداً مضطهـداً مُحاالً بينه وب وسائل
ــدنـيـة  فــيـكــون فى قـيـامه مــضـطـراً الـتـرقى وا
ـروءة مــســتــغــيــثــاً حتــمــد نـصــرتـه ويـكــون مـن ا

اإلنسانية اآلخذ بيده .
ـسـيـحـيون نـحن نـرى وكل مُـنـصف يـرى وا
الـذين هم حتت حــكم الـدولـة الـعــلـيـة يـرون أن
ـالكـهـا أ وأعظم مـنـها فى احلـرية الـديـنيـة فى 
ــلــكـة أخــرى  واألرمن إذا زعـمــوا أنـهم كل 
مــضـطـهـدون فى شــعـائـرهم الـديـنــيـة مـضـغـوط
عـلـيـهم فى أدائــهـا كـذَّبـتـهم الـطـوائف األخـرى
الــسـاكــنـة بــ ظـهـرانــيـهم مـن مـسـيــحـيــة وغـيـر
مسيحية . هذا نصيبهم من حيث احلرية الدينية
ـا يربيهـا فى النفوس أما احلـرية الشخـصية  فإ
العلم والتـربية . وهل األرمن مضـغوط عليهم
فى الـتعلـيم ومُحال بيـنهم وب الـتربيـة وتثقيف
الـــــعــــقــــول ?  إن زعـــــمــــوا ذلـك كــــذَّبـــــتــــهم

شاهدات . ا
فإن كـان لألرمن فى األستانة الـعلية وحدها
تـسـعة * وثالثـون كـنـيـســة خـاصـة بـهم يـخـتـلط
نـائر ؤذنـ عـلى ا صـلـيل أجراسـها بـأصـوات ا
فى األوقـات اخلمـسة  فلـهم فيـها أيـضاً احدى
وخـــمـــســـون مـــدرســة ابـــتـــدائـــيـــة حتت رعـــايــة
الــبــطـــريــكــخــانـــة وخــمس مــدارس جتـــهــيــزيــة
ومـدرسـة صـنـائع حتـتـوى هـذه عـلى نـحـو ٤٢٥

تلميذاً .
* الصحيح : تسع.
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وهذا فضالً عن كون كافة مدارس احلكومة
كـتب السلطانى مفتحة األبـواب لهم حتى أن ا
فـى غـــلــطـه ســراى الـــذى هـــو أعـــظم مـــدرســة
ـمـلـكــة كـأنه مـحــتـكـر لـلــمـنـشـأة جتــهـيـزيــة فى ا
األرمـنـيـة  ألن جل تالمـذته مـنـهم واألسـاتـذة
ـــكـــتب يُـــســـاعـــدونـــهم األوربـــيـــون فى هـــذا ا
ــســلــمــ ســواء فى أضــعــاف مــا يُــســاعــدون ا
االنتـظـام فيـهـا أو الـترقى فى فـصـولـها ولألرمن
عـدة مـدارس لـلــبـنـات حتـتـوى عـلى نـحـو ثالثـة

آالف فتاة .
وهــذه والشك نـــشــأة مــرضــيـــة وال تــمــكن
لـطـائـفـة مـظــلـومـة تـزعم أن أمـوالـهـا وأرواحـهـا

وأعراضها معرضة للخطر .
ولألرمن مـسـتـشــفى خـاص بـهم فى ( يـدى
كــولى ) بــاألســتــانـة الــعــلــيــة ولـهـم فى ( هـاس
ــرتــبـات كــوى) دار لأليــتــام جتــرى عــلـيــهــمــا ا
الكـافيـة من إحسـانات جاللـة السـلطـان  حتى
أنه لـيصـرف عـلى األولى كل يـوم ٢٠٠ أقة من
اخلبـز و٣٠ أقة من الـلحم غـير مـرتبـات احلطب
والــفـحم فـى كل فـصـل شـتــاء  ولـدار األيــتـام
رتـبـات وأكثـر . وبـديـهى أن جاللة مـثل تـلك ا
ثل هذه اإلحسانات السلطان لم يغدق عليهم 
إال لــكى تــكــون فى كل لــقــمــة عــيش يــأكــلــهـا
عـثر والـيتـيم الذى ال ـريض البـائس والفـقيـر ا ا
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عائلَ له ذكـرى لإلنسانية التى يـنعطف بها قلب
السلطان الرحيم عليهم .

ولألرمن جملة جمعـيات لنشر التـعليم منها
جـــمـــعـــيـــة ( بـــاريــكـــورد زاجـــان ) وجـــمـــعـــيــة
يان ) . وفوق (ڤارتانيان ) وجمـعية ( سينيكير
كـل هـذه اجلــمــعــيـات اجلــمــعــيـة الــكــبــرى الـتى

عظَّم بإحساناته . غمرها جاللة السلطان ا
ولـهـذه اجلــمـعـيــة وحـدهـا فى جــمـيع أنـحـاء
مـلكـة العثـمانيـة ٤٥ مدرسـة منهـا ٣٥ للفـتيان ا
وعــشــرة لـلــفــتـيــات حتــتـوى األولى عــلى نــحـو
خـمـسـة آالف تـلـمـيــذ والـثـانـيـة عـلى نـحـو ألف

تلميذة .
ولبقية اجلمعيات مدارس أخرى أكثر من أن
تُحـصى وفضالً عما تقـدم فإنه توجد مدارس

علمات . للمعلم وا
وتُـوجـد كـذلك جـمـعـيـات نـسـوة رئـيـسـاتـهـا
مــنـهن . وهـذه  قــد أنـشـأت مـدارس لــلـبـنـات

خاصة .
ومن أهم هاته اجلمعيات

أوالً : جمـعية ( تبرونسـاسر هاهيوهياتس )
ثــانـيـاً : جــمـعــيـة ( إسـكــانـاڤـرهــاهـيــوهـيـاتس )
ولـلـجـمــعـيـة األولى عـدة مــدارس من ضـمـنـهـا
مدرسـة مـشـهـورة فى األستـانـة الـعـليـة لـتـخريج

علمات للواليات خاصة . ا
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ولـــلــبــنــات مــدرســة جتــهــيــزيــة مــعــتــبــرة فى
ـــا يــذكـــر هــنـــا أن جـــمــيـع هــاته بــيـــوغـــلى. و
ــدارس تـتــسـابق عــنـد إنــشـائــهـا اجلـمــعــيـات وا
جلـعـلـها حتـت حمـايـة جاللـة الـسلـطـان ورعـايته
اخلـصوصـية حـتى ينـفحـها جاللـته بنـفحـات بره
وجـوده . وهى تـدرك بُـغـيـتـهـا مـنه دائـمـاً وتـنال
تواليـة  ولكن يا لألسف لم تبث اإلمـدادات ا
هـــذه اجلــمـــعـــيــات كـــلـــهـــا إال مــبـــاد الـــثــورة
والعـصيـان ضـد جاللة الـسلـطان  حـتى كانت
الـنــشـأة األرمــنــيـة أشــد أعــداء الـدولــة وأبـغض

طُغمة للعرش احلميدى .
ولم تـقف نـعم األرمن فى الـنـهضـة الـعلـمـية
حتت رعـايــة جاللـة الـسـلـطــان وبـإمـداداته عـنـد
هذا احلد  بل إن االرساليات العثمانية العلمية
فى جمـيع أوربا محـشوة بـتالمذة األرمن الذين
ـعارف العثـمانية أو يتـعلمون عـلى نفقة وزارة ا

على نفقة اجليب الهمايونى اخلاص .
ولـألرمن جـمــعـيـة كــبـرى فى ڤــيـنـيــسـيــا لـهـا
مـدرسـتـان مـهمـتـان ومـطـبـعة تـطـبع مـا يـأتى لـها
عـلى لـغــات مـخــتـلـفــة  حـتى صـار فــيـهـا اآلن
حـــروف ٣٥ لــغـــة وأكــثــر الـــكــتـب واجلــرائــد
ـنــشـورات الـثـورويــة تُـطـبـع فى مـطـبــعـتـهـا . وا
ولـهـذه اجلـمـعيـة مـكـتبـة كـبـيـرة جامـعـة ألشـتات

الكتب .
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وكلـها قائمـة بنفقـات جترى عليهـا سنوياً من
اجلـيب الــشَّــاهـانى  كــمـا بــســطـنــاه فى احـدى
رسـائل ڤـينـيـسيـا الـتى بـعثـنـا بهـا إلى اجلـريدة فى

دينة . اضى يوم كنا بهذه ا العام ا
ولألرمـن زيــادة عن كـل مــا تـــقــدم مــدارس
كثـيرة جـامعة لـلعـدد العـديد من الـتالمذة جترى
عـلــيــهـا نــفــقــات من جـمــعــيـات أو حــكــومـات
أجـنبيـة وأهمـها مدرسـة ( سانـاساريان ) وهى
قائـمة على نفقة الـروسيا ومركزها فى أرضروم
وجمـيع أساتـذتهـا من األجانب وخـصوصاً من
ـان والــتـعــلـيم فــيـهـا يــعم الـعــلـوم والــفـنـون األ
والــصــنــائع. كـل هــذه وســائط تــقــدم مــتــوفـرة
لـألرمن فى بالدهـم وكــلـــهــا لـــو لم تــكـن مــنح
ــا قــامت لــهـا جـاللـة الــســلــطـان اخلــصــوصــيـة 

قائمة.
فـــهل يُـــقـــال بــعـــد ذلـك إن طــائـــفـــة األرمن
ـاليـة فـاقدة مـهضـومـة اجلـانب ضائـعـة احلقـوق ا
ــدنـيــة مـغـتــصـبــة فى مـبـاد وسـائط الــتـرقى وا

احلرية .
وهل الـطــائـفــة الـتى تـوفــرت لـديــهـا وسـائل
ـقـدار بـعـنـايـة خـصـوصيـة من الـتـرقى إلى هـذا ا
سلـطان آل عثمان تـكون شكورة إذا قابلت كل
إحسـاناته السوابغ بشق عـصا الطاعة فى وجهه
والــــنــــداء فى كـل األرجــــاء بـــســــقــــوط عــــرشه
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الكه. والسعى فى تعميم االضطرابات خالل 
وهل تكون أوروبا مـحسنة عمالً إذ ساعدت
طـــائــفــة تــلك أيــادى الــســلــطــان عــلــيــهــا وهــذه

احلركات الثوروية صبغة طاعتها له ?
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كـثــرت األراجـيف فى بالد الــدولـة الــعـلـيــة عـلى إثـر
ـســألـة األرمــنـيـة وتــسـابق مــزيـفــو األخـبـار فـى مـيـادين ا
االفـــتــراء والـــبُــهــتـــان حــتى ضـــاع الــصــحـــيح فى ســوق
الكذب وأصبح الـناس فى فدافد األحوال تائه وفى
ـا كـان نـور احلـقـيـقـة حـقـائق األخـبــار مـرتـابـ  ولـكن 
سـائـداً عــلى ديـجـور الـبـاطل ظـهـر لـلـعـيـان ذلك الـفـسـاد
الــذى أُلـقى عــلى عـيــون الـنـمــامـ تــلك الـغــشـاوة الـتى
صـورت لـهـم من اخلـيـاالت الـوهـمـيـة مـا قـادهم إلى بث
األراجـيـف ونـشــر األبـاطــيل  وحـســبـنــا شـاهــداً مـا رآه
مُـكـاتب جـريـدة الـسـتـانـدرد فى األسـتـانـة الـعـلـيـة بـعيـنـيه
وسمعه بأذنيه ونقله إلى جريدته الشهيرة فى هذه األثناء

حيث قال :
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ـا حتــيــرت فى كـيــفــيـة أخــذ األخـبــار الـصــادقـة إنــنى 
ـا كنتُ أسـمـعه يومـياً فى واحلـوادث الصـحيـحـة بالـنـظر 
تـباينة والروايات عاصمة الـبالد العثمانـية من األنباآت ا
اخملـتـلفـة تـوجـهت إلى حـيث قابـلت دولـتـلـو سعـيـد بـاشا
وســـألــتـه عن األحــوال احلـــاضــرة فــأخـــبــرنى أن اإلدارة
مـالك احملروسـة  وإن تكن ال تـخلو من العثـمانـية فى ا
اخللل فى بعض األمـاكن  ولكنهـا ليست كمـا قال فيها
بـعض واصـفـيـهـا الـذين انـقـادوا بـقـوة الـغـرض واألهواء
بالـغة والغـلو فى إظهار كـيفياتـها وتعداد السياسـية إلى ا
ُكاتب األديب ما حيثياتهـا  وإننى ال أنكر علـيك أيها ا
ألم بــكل عــثـمــانى مــخـلـص فى مـحــبــة الـدولــة الــعـلــيـة
وعــــبـــوديـــة جـاللـــة الــــســـلــــطـــان األعـــظـم من الــــتـــأثـــر
كـدرة لـدى سمـاعه تـلك التـرهـات التى واالنفـعـاالت ا
ـغرضـون على الـذات العـليـة السلـطانـية مع أن ندد بـها ا
جاللته صارف جل عنـايته فى سبـيل إنفاذ اإلصالحات
رغـمـاً عـمـا يـتـخـلل مـشـروعـهـا من الـعـثـرات والـعـقـبات
الــســيــاســيـة وأعــلم يــا حــمــاك الــلَّه أن جاللــته ووزراءه
الــعـظــام وجـمــيع األمـة الــعـثــمـانـيــة يـودون تــأيـيــد نـظـام
سـاواة والعـدالة فى جـميـع أرجاء الـسلـطنـة  ولكـنهم ا
ة أن تنثنى يؤملـون من شهامة إنكلترة حليـفة تركيا القد
عــزمــاً عن دس مــا يــدفع األرمـن إلى إحــداث الــثـورات

وإلقاء الف فى داخليتنا اآلسيوية .
وإنــنى ال أرتـاب فـى أن اجلـمــعـيــة الــثـوريــة األرمـنــيـة
كــانت الـــســبب الــوحـــيــد فى إثـــارة اخلــواطــر وإحــداث
الـــقـالقل فى طـــرابـــزون وبــتـــلـــيس وأرضـــروم وجـــبــال
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الـزيــتـون وديــار بــكـر  كــمـا إنــنى ال أشكَ أيـضــاً بـأنــهـا
ـهــمـات احلــربـيـة سـاعــدتـهم وواصــلـتــهم بـالــذخـائــر وا

تنشيطاً لهم على تنفيذ مآربها وغاياتها السافلة *.
أمـا األراجـيـف الـتى يـتـفـ بـإرجــافـهـا ونـشـرهـا أولـو
الغـايـات فحـدث عن فـسادهـا وال حـرج  السيـمـا فيـما
قابـلة الدولة العلية لـلمسجون حيث قالوا يتعلق منها 
إن الـدولــة تُـعـامــلـهم بـعــظـيم اخلــشـونـة ومــزيـد الـعـذاب
ـرجـفـون إلى وحــسـبـنــا الـرسـالـة الــبـرقـيـة الــتى طـيـرهــا ا
ـسـلم عـاصـمــة بالدكم (لـونـدن) مُـنـبـئـة بـأن عـزت بك ا
الذى قـبـضت عـليه احلـكـومـة خليـانـة ارتكـبـهـا عُومل فى
ســراى يــلــديـز الــعــامــرة أوالً بــالــضــرب وجــمـيـع أنـواع
التعـذيب . ومن ثم أُعدم فـيهـا شنـقاً مع أنه لم يـزل حياً
يرزق وإن كنت فى ريب من كالمى هذا فاذهب وأسأل
دولـتـلـو نـظـيم بـاشـا نـاظـر الــبـولـيس وهـو يُـنـبـئك بـاخلـبـر
قابلته عياناً ا يسمح لك  اليق عن حالة عزت بك ور
ـنــافـقــون تـأيــيـداً لـتــتـأكــد الــكـذب الــذى يـرتــكـبـه اآلن ا
لــسـيـاسـتــهم الـعـوجـاء وغــايـاتـهم الـعــمـيـاء قـال ذلك ثم
ودعــنى وخــرج من ردهــة االســتــقـبــال . أمــا الــبــولـيس
وضوع فأكد لى فقابلته وتـبادلت معه احلديث فى هـذا ا
مـا قــاله سـعــيـد بـاشــا عن عـزت بك تــمـامـاً  ولــكـنه لم
واجهـته فى السـجن إال بإرادة سـنيـة فودعته يسمح لـى 
حـيـنــئـذٍ وتـوجـهـت إلى سـراى يـلـديــز الـعـامـرة فــقـابـلـنى
ـاَّبــ الـهــمـايــونى مــقـابــلـة لــطـيــفـة الــكـاتب األول فـى ا
قـابلـة عزت واسـتأذن لى من جاللـة السـلـطان األعـظم 

* تنفيذ مآربها وغاياتها السافلة : أى اإلصالحات األرمنية.
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بك فى سـجـنه فـصـرح لى بـأن أذهب مع أحـد الـدكـاتـرة
ـوكول إليه عيـادته ومعاجلـة النزلة الـشعبـية التى أصيب ا

بها وهو مسجون .
ا وصلـنا إلى السـجن رأيت عزت بك ورجالً آخر و
معه أال وهـو شريكه أحمـد نايف أفنـدى وقد كلمـتهما
شفاهاً وسمعت منـهما ما أكد لى رواية سعـيد باشا يقيناً
وأنهـمـا مرتـاحان فـى سجـنهـمـا ومأكـلـهمـا ومـعامـلـتهـما
ولم يصـبهـما شىء من الـتعذيب  وقـد أيَّد قـولهـما هذا
ـرجف من هذه ـؤمأ إليه وأثـبت لى أن غاية ا طـبيبـهما ا
س العـواطف الـعـليـة الـسلـطـانيـة كـما اإلشـاعة مـجـردة 
أشاعـوا عن جاللته أيـضاً بأنه سـينـفى أبهتـلو كـامل باشا
حـالة كـونه عيـنه والـياً عـلى والية أيـدين اجللـيلـة  وبأن
احلـكـومـة قـد قـبـضت عـلى الـسـيـد جـمـال الـدين أفـنـدى
األفـغــانى وعـبـد الـلَّه أفــنـدى نـد وزجَّـتــهـمـا فى سـجن
عمـيق مع أنهـما لم يـزاال كمـا كانـا علـيه سابـقاً مـتمـتع

بـالراحة والـطمـأنيـنة مع جـميع اخلـلصـاء الذين ال خوف
عليهم وال هم يحزنون .

ا أيدَّ له وللعموم ما ؤمأ إليه  هذا ما كان للمُكاتب ا
ـرجفـون من األكاذيب الـدالة فـترون ويُـرجفه ا يـفتـريه ا
عــلى سـوء نــوايـاهـم وخـبث طــوايــاهم وفى مــقـدمــتـهم
جريـدة التـمس التى طـعنـت أخيـراً فى الوزارة الـعثـمانـية
ـؤمـأ إلـيه آنـفـاً قد ُـكـاتب ا اجلديـدة طـعـنـاً عـنـيـفاً مع أن ا
ـشـار إلـيـهـا وأمل اخلـيـر والـفـائـدة مـنـهـا مـدح الـوزارة ا
وأثنى الثنـاء اجلميل على براعـة دولتلو توفـيق باشا ناظر
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اخلارجـية فى الـفنون الـسيـاسيـة التى انـتبسـها حـينـما كان
سفـيـراً لـلـدولـة الـعـليـة فى بـطـرسـبـورج وبـرل ونـبغ فى

أساليبها ودروبها .
وقالت اجلـرائـد األفرنـسـية اخلـطـيرة أن االضـطـرابات
ـرجـفـون كـثـيـراً حتى فى الـبالد الـعـثـمـانـيـة قد بـالغ بـهـا ا
كدنـا نُكذبـها أصالـة وأن ال موجب للـخوف من احلالة
احلاضـرة مـا دامت الدولـة العـلـية قـادرة علـى تأيـيد نـظام
داخلـيـتـهـا; إذ لـديهـا من اجلـنـود والـنـقود مـا يـضـمن لـها
ذلك وحـسبـنـا شاهـداً أن الـبنك الـعـثمـانى مـت الـدعائم
سلـيم من الـغوائـل وأن مصـلحـة الـدين العـثـمانى سـائرة

حتى اآلن بغاية الضبط والسداد .
وقـد كتب مُـكاتب الـستـاندرد بـاألستـانة إلى جـريدته
رسالة ثانية قال فيها بلغنى أمس أنه قُتل هنا تسعة رجال
ـــســــلــــمـــ األحــــرار  ولـــكـن ثـــبـت لـــدى بــــعـــد مـن ا
االستقصـاء والتحقيق أن اخلـبر مكذوب ولزيـادة التأكيد
قـد سـألت نـظـيم بـاشــا وقـومـنـدان الـچـانـدرمـة عن ذلك
فـاسـتغـربـا هـذه الـروايـة غايـة االسـتـغـراب ثم تـوجهت
إلى الـــســجن وزرت جـــمــيع قـــراقــوالت الــبـــولــيس فى

األستانة.
مسـتفهـماً باحـثاً ولم أرَ أثـراً لهذه اإلشـاعة فلـيتق اللَّه
رجفون وليـكفوا عن إلقاء مـثل هذه األباطيل التى من ا

شأنها ازدياد األحوال ارتباكاً واللَّه الهادى .
«uKAH²  «uŽ“UMð ô

ال يخـفى أن الرأى العمـومى فى أوربا ومصر ساخط
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ا تـظـهر فى سـيـاستـها مـن ضروب الـظلم عـلى إنـكلـتـرة 
ودروب االســـتــــبـــداد  وال يُـــخـــال لـــلـــقـــراء أن أعـــداء
اإلنكـلـيـز وخـصـومـهم هم الـذين يـتهـمـونـهـا بـذلك كـما
ـتشـيـعون لـسـيـاستـهـا كال بل أن كثـيـراً من أحرار يـزعم ا
اإلنكـليـز فى لوندن وغـيرهـا يُنادون بـاعوجـاج سياسـتها
ثل هذه الصفة الـتى أجمع الكل على مقتها ويصـفونها 

ورفضها .
ا أمرت ضحك (وشـر البلـية ما يـضحك) أنه  ومن ا
ياه العثمانية قال اإلنكليز الدول بإرسال أساطيلها إلى ا
إن أوربا راضـية عنـا رغمـا عما يـدَّعيه خـصومنـا من إنها
ساخـطة وناقـمة عـليـنا  ألنـها أجـابت نداءنـا وساعـدتنا

على مطالبنا فـيما يختص بالتشديد على الباب العالى 
حيث أرسـلت دوارعـها لـترسـو بـجانب دوارعـنـا إتمـاماً

لـهـذه الغـايـة  فـكأنـهـا احتـدت مـعنـا عـلى الـعـمل حـتى صرنـا كـلـنـا يداً واحـدة ضـد الـدولة
ا العـلية وفضالً عن ذلك فـإنها لو كـانت تود مخاصـمتنا وإظـهار سخطـها على سيـاستنا 

صريـة حالة كونهـا قادرةً على فتحه إذا شاءت  ـسألة ا سكـتت عنا ولم تفتح عـلينا باب ا
ولكنها لم تفعل ذلك حباً باالرتباط واالتفاق معنا .

هذا مـلـخص ما يـدَّعيه اإلنـكلـيـز ويلـهجـون به اآلن علـى أثر إرسـال األساطـيل الدولـية
ـياه الـشرقـيـة  وهو كـما قـلـنا حـديث خرافـة ال ظلَ له من الـصحـة وال نـصيب له من إلى ا
ـياه العـثمانـية إرضاء لإلنـكليـز وإجابة احلقـيقـة ألن أوربا لم تُرسل عـماراتهـا البحـرية إلى ا
ـضادة لـلـباب الـعالى  وهـم يعـرفون ذلك حق ـعاكـسـة سيـاستـهم ا لـطلـبـهم بل أرسلـتـها 
ـعرفـة ولكـنهم يـتظـاهرون بـعكس مـا يعـرفون ويـقولون عـكس مـا يُضمـرون جريـاً على ا
عـادتهم الـتى يقـصدون بـها تـرويج مصـلحـتهم وتـأييـد سيـاستـهم  ولكن عـلى من تنـطلى
زخارفهم هـذه اآلن  وقد عرف الكل مبـادئهم السيـاسية وتقـلَّيداتهم التـظاهرية ولـيعلموا
أن أساطيل الدول لم تتزحزح من مـوانيها إال إلجراء عمل نهـائى تعرف به كل دولة حقها
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ويعـرف حق كل دولـة بحـيث ال تـعود إنـكـلتـرة تـقدر أن
تـتـطاول عـلى حـقوق غـيـرها أو تـتـداخل فـيمـا ال يـعنـيـها

وتمد يدها إلى ما ليس لها .
وال يــظن الــقـراء أن الــقــصــد من هــذا الــعــمل جتــزئـة
رجفون ويتناقله مالك احملروسه العثمـانية كما يشيعه ا ا
صـلحـة العـامة الـدوليـة ال تقضى ـغرضون كال فـإن ا ا
إال ببـقاء الـدولة العـليـة على مـا هى علـيه من االستقالل
واحلـدود وإال فــتـكــون الــعـواقب وخــيـمــة عــلى نـفس
ام الـدول األوربية كـما ال يـخفى ذلك عـلى كل من له إ

قاصد الدولية . بالسياسة وا
ـسـألــة األرمـنـيـة وتــظـاهـر الـدول وقـد قــلـنـا فى بــدء ا
الـــثالث فى طــلـب اإلصالحــات من الـــبــاب الــعــالى أن
الــروسـيــة وإن كـانـت مـتــظـاهــرة مع إنـكــلـتــرة فى هـذه
ــطـالـب  لـكــنـهـا ال تــرضى فى الــبـاطن عــمـا اتــخـذته ا
إنكـلترة فى هذه السبيل من سيـاسة العنف والقسوة ضد
ا الـدولـة الـعلـيـة  وال تـقـبل اسـتـقالل األرمن إداريـاً وإ
دخلت مع إنـكلـتـرة فى هذا الـوفاق لـتـكون عـلى بصـيرة
ـآرب الـبريـطـانيـة. وحـسبـنا من الـسـياسـة اإلنـكلـيـزية وا
شـاهداً انـحـراف الروسـية عـنـها بـعدئـذ انـحرافـاً دل على
اضـية عـنهـا والذى يـؤكد لـنا اسـتنـكاف تـأييـد مرويـاتنـا ا
الـروسيـة واشمئـزازها من احلـركات اإلنـكلـيزية تـكذيـبها
ـعـمورة لـتلـك اإلشاعـة الـتى طيَّـرهـا البـرق إلى جـهات ا

األرمنية عن مصادر إنكليزية وهى أن الـروسية تُريد أرمينية العـثمانية إذا أبت الدولة العلية
طالب الدول الـثالث  وقد قالت اجلرائد  اخلطـيرة على أثر هذه اإلشاعة أن االعتراف 
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يل ـثل هـذه األعـمـال وال  جاللـة القـيـصـر  ال يُـفـكـر 
إلى استـقالل أرمينيـا مُطلقـاً حرصاً على مـا ب حكومته
والـدولـة الــعـلــيـة من الـعـالقـات الـوديــة وتـأيـيــداً لـهـذه
ا يُـقـال من أن الـروسـية مع اإلرادة القـيـصـريـة وتكـذيـبـاً 
ـسألـة األرمـنيـة وكان إنـكـلتـرة تُشـكل احتـاداً قلـبـياً فى ا
ـوسـيـو نـيـلـيـدوف سـفـيـر الـروسـيـة لـدى الـبـاب سـعـادة ا
الــــعــــالى إلى حــــضــــرة الــــرئــــيـس الــــديــــنى لـألرمن فى
أشـمادزين جـوابـاً على رسـالـة أتته مـنه مـفاده أن األرمن
ـصائب والرزايا جرثومـة هذه االضطرابـات وعلة هذه ا
واخلــطــوب فــعـلــيــهم أن يــتـركــوا كل مــا يــؤمـلــونه من
مــداخــلـــة الــدول فى مــســـألــتــهـم ألن هــذه الــدول وفى
مقـدمتـها الـروسـية ال تـوافق على تـغـييـر شىء يدخل فى

نظامات واستقالل السلطنة العثمانية مطلقاً .
هـذا مــا قــاله هــذا الــســفـيــر الــســيــاسى لــذاك الـراعى
األرمـنى الشـهيـر وسطـره على الـقراء تـسطـيراً حـتى شاع
وذاع ومالء * األســمــاع الــنـاس مــنه أن الــدول عــمــومـاً
بـعـيـدة عن الـسـيـاسـة اإلنكـلـيـزيـة وأن الـروسـيـة ال توافق
ا على مـا جـاء منـهـا بل تُخـالـفهـا رأيـاً وفكـراً مـصداقـاً 

اضية من هذا القبيل . ارتأيناه فى أعدادنا ا
فــإذا عــلـمــنــا ذلك وعــلــمــنـا أن الــروســيــة تــنــفـر عن
السياسة اإلنكليزية نفوراً عظيماً علمت أن الفرج قريب
وأن إنكـلـتـرا أحـبت أن تـضغط مـنـا والـضرر بـعـيـد عـنـا 
ـغـبون عـلـيـنـا وتُـنـازع دولـتـنـا الـعلـيـة فـعـادت بـصـفـقـة ا
ولـسـان حالـهـا يـقـول لرجـالـهـا ال تـنـازعوا فـتـفـشـلوا وال

تقاوموا احلق فتخجلوا .
* الصحيح : ملء.
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« إن الــــفــــظـــائـع الــــتى كــــانت
حتدث فى البـلغار قد حتولت اآلن
إلى أرمــيــنــيـا  وبــحــكم الــتــأخـر
تــتــحــول بــعــد قــلــيل إلى ســوريــا

والعياذ باللَّه » .
قالة هذه عـبارات وردت فى ا
االفـتــتـاحـيـة من الــعـدد الـرابع من
شير الصادر فى ٢٢ نوفمبر سنة ا
١٨٩٤ ; أى مــــنـــذ مـــضـى ســـنـــة
كـاملـة وعـنـوانـهـا « أرمـيـنـيـا الـيوم
ـؤيد وسوريـا غـداً »  وأذكر أن ا
ومـــا جـــرى مـــجـــراه من اجلـــرائــد
الـكـاذبة عـنـفـونى عـلى اسـتـعـمال
ذلك العـنوان  وقالت األهرام :
«إن األمن فـى سـوريـا أحـسن مـنه

فى مـصـر » ثم ما مـضى الـعـام حـتى أصـبحت كـلـمـاتى هـذه دائرة عـلى لـسـان كل إنـسان 
ـة وحذرتهـا من عواقب إهمـالها وفى كل صحيـفة حرة  وقـد أنذرت الـدولة التـركية الـظا
وقـلت إن النـتـيجـة تكـون ثـورة فى سوريـا ومـذابح فظـيـعة تـزيـد الدولـة ارتـباكـا  وقد أزف
الـوقت الذى تُـبرهن األحـوال فيه صـدق قولى  وإنـنى كُنـت أصدق قوالً وأخـلص نـصحاً
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سلمون وانى البـحرية . وفى تلغراف روتر من بيروت أن األهالى هـائجون فى لبنان وا وا
سـيحـي  وقـد عـجزت احلـكومـة عن تـسكـ الهـياج . وفى فى دمـشق مـتهـيجـون عـلى ا
ـرسـل اإلنـكـليـز فى مـركزهم بـنـابلس تـلغـراف آخـر من األستـانـة أن الشـعب هـجم على ا

رسلون من الفرار . قرب القدس الشريف فقتل كثيرون من اخلدم وتمكن ا
ثم إذا أحببت أن تعلم مقدرة الدولة العثمانية على تسك الهياج فاعلم أعزك اللَّه أن
ـلـكتـه  بل هـو صـورة يسـمع ُـطـاع فى  ـطـلق وال اآلمـر ا جاللـة الـسـلـطـان لـيس احلـاكم ا
الـنـاس بهـا وال يـرونـهـا وإال فـأى إنـسـان يـقـرأ مـا أجــراهُ الــدروز وال يتـعـجب من ضـعف
احلكومـة . وكيف ال نصـدق بعد هـذا أن احلكومـة العثـمانيـة عاجزة عن تـولى أمور أرميـنيا

تاولة والدروز فى مرجعيون واستعدوا للقتال . بنفسها ? فقد جتمهر ا

ــنـافــقـ أصــحـاب مـن جـمــاعـة ا
الرتب والنياش . وهكذا  فقد
أصـبــحت الــدولــة الــتـركــيــة غــيـر
حــــاكــــمـــة عــــلى بـالدهـــا بـل هـــو
احـتالل عسكرى ألنـها ال همَّ لها
إال إرسـال الطـوابـير  وقـد كانت
فى غـنى عـن ذلك لـو اسـتـعـمـلت

احلـلـم وتـركت الــظـلم الــفـظـيع 
فـقـد شـبت اليـوم نـيـران الفـتـنة فى
أنـــحـــاء تـــركـــيـــا وخـــصــوصـــاً فى
جهات سـوريا . فمن أخبارها أن
أهــالى جـبـل كـســروان فى لــبــنـان
تـــأهــبـــوا بــالـــسالح لـــلـــدفــاع عن
إخــــوانــــهم فى جــــنـــوبـى لـــبــــنـــان
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احلكومة جرى الـصلح وأخذت على الفريقـ التعهدات القـوية خطاً بعدم وقوع شئ من
اخلـصام وإقفال باب الـنزاع وذلك بحضـور كل من خسرو باشا الـقومندان وقـائمقام مرج

ا عـلم الدروز أن ال قوةَ لـكن 
ـتاولة  وعـلموا لهم عـلى قتال ا
تـاولة ال ـسـيحـي إلـى ا أن ميل ا

إلــيــهم خــافـوا عــواقب الــقــتـال 
وكـتـب الـشـيـخ حـمـد قــيس شـيخ
عـقـالـهم كتـابـاً إلى مـحمـد أفـندى
وإبراهيم أفندى عبد اللَّه فى قرية
ــرج عـــيـــون يُــبـــدى فــيهِ اخلــيـــام 
ــا حـصل  ويـخـبـرهـمـا األسف 
أنـهُ فــــرَّق جــــمــــاهــــيــــر الــــدروز
ويــســألـهــمــا أن يــفــرقـا جــمــاهــيـر
ـتـاولـة. وفى أثنـاء ذلك وصل ا
خـســرو بـاشـا قــومـنـدان چــنـدرمـة
سوريـة والبـكـباشى مـصـطفى بك
وخــابــرا درويش بـك ونــعــيم بك
ونـاصيف بك فى تـفريق جـماهـير
الــشـيــعــة والـشــروع فى مــصــاحلـة
الـشــيــعــة والــدروز عــمالً بــأوامـر
والى ســــوريــــة ووالى بــــيـــروت
فـــأجـــاب أمــراء الـــشـــيـــعــة طـــلب
احلــكــومــة وفــرقــوا تـلـك األلـوف
وبــــحـــضـــور الــــزعـــمـــاء ورجـــال
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عـيـون وحــاصـبــيـا ونــعـيم بك مع
نُـــخـــبـــة من أعـــيـــان الـــشـــيـــعـــيــ

ـــســــيـــحـــيـــ والـــدروز وهـــذه وا
ـــــذكــــورة ـــــصـــــاحلـــــة ا صـــــورة ا

قطم . بحروفها ـ نقالً عن ا
ـوقــعــ بــذيــلـهِ وجـوه نــحـن ا
الطائفة الدرزية فى قضاء حاصبيا
واإلقلـيم قد  عـقـد الصـلح فيـما
بـيـننـا وب طـائـفتى قـنـصل أميـركا
الـچـنـرال مـا حـدث وأحضـره إلى
مـكـان الـواقـعـة   ثم إن الـقـنـصل
ـا كان الـچـنرال شـكا إلـى الوالى 
وألحَّ بــالــقـبـض عــلى اجملــرمـ .
وأتى بــجـــنــود يُــخـــفــرون مــنــازل

أولئك التالمذة .
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قـــالت كـــوربــردى نـــابــولى إن
الـلـورد سـالـسـبـورى عـرض عـلى
الـــدول تــــقـــســــيم تـــركــــيـــا وأكـــد
مُُـراسلـهـا اتفـاق إنـكلـتـرا وإيطـالـيا
والـــــنــــمــــســـــا  وفى تـــــلــــغــــراف
خــصــوصى لــلــنــيــويــورك هــرالـد
الـبـاريـســيـة من بـرلـ أن األحـرار
من األتـراك اتفـقـوا مع البـلغـاري

عـلى إسقـاط السـلطـان واستـبداله
ــحــمــد رشــاد وأن الــدول تـهــتم
ــسـيــحـيـ  وأن اآلن بـحــمـايـة ا
ـسـألـة األرمنـيـة أصبـحت ثـانـوية ا

ـسـاعدتـهـا  وقررت ـانيـا بـإحلـاح أن تتـوسط  وأرسـلت احلكـومـة الـعثـمـانـية تـسـأل وزارة أ
ؤلف اآلن من ١٩ دراعـة بـأن تُزيـد عـليـها ٥ ـتـوسط ا إنـكلـتـرا تعـزيـز أسطـولـها فى الـبـحر ا
دوارع وتـقرر لدى أوربـا أن تُغـيير الـوزرات العـثمانـية ال يفـيد مـا لم تتغـير الـسياسـة  فكأن
الـسـلـطان كـلـما اعـتـرضت أوربـا على سـيـاسـته يقـلب وزارة ويُـعـيَّن أخرى  فـكـأنه يـكتب
العبارة الواحـدة على ورق مختلف األلوان  واتـفقت الصحف اخلطيـرة على أن السلطان
ال يـسـتــطـيع تـولى األحـكـام فـيــجب أن تـتـوالهـا أوربـا عـنه . وقــد قـال سـعـيـد بـاشـا رئـيس
كـاتب السـتاندرد إنه يـعترف بـاألزمة احلـاصلة فى تـركيـا  ولكنـها دون ما شوراى الـدولة 
وجه على شـخص السلـطان وأنكـر ما قيل من يتـوَّهمه النـاس وأنهم قد تـأثروا من الطـعن ا
أن عـزت بك عُذب فى يـلديـز وخيـر مُكـاتب الـستـاندرد فى أن يـذهب إلى ناظم بـاشا نـاظر
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ـكـاتب إلـيه الـبـولـيس  فــذهب ا
ولــــكــــنه لـم يــــســــمح لـه أن يـــرى
الـسـجـ الــذى ال يُـمـكن أن يـراه
أحــــــــــد إال بــــــــــإذن خــــــــــاص مـن
ُـكـاتب إلى الـسـلــطـان فـذهـب ا
الـــقــصـــر وبــواســـطــة حتـــســ بك
السكـرتيـر األول حصل على إذن
الـسلـطـان بزيـارة عزت فى سـجنه
فوجد أن الدكـتور دبراستيان كان

قد عاده.
ُــكــاتب مع الـدكــتـور وذهب ا
ــذكــور  وقــابل عــزت أفــنــدى ا
ورفـــيــقه أحــمـــد نــحـــيف أفــنــدى

سـجون معه فى الغـرفة نفسها  ا
فوجـدوا عـزت يشـكو من ألم فى
ـشـورة الطـبيب حنـجرتـه وعمالً 

نقل إلى غرفة فى جهة اجلنوب 

وهو فى غرفـة مرتبة يُرسل إليه طعامه بأوامر الـسلطان . وفى تلغراف للمورنن بوست من
برل أن قـد اضطربت األفكار كـثيراً على إثر أمر أصـدرته قنسالتو إيطـاليا فى األستانة إلى
جمـيع رعاياهـا هنـاك أن ال يخرجـوا من بيوتـهم فى أيام مـحدودة مسـتقـبلة فـراراً من اخلطر
نـتظر . وفى تلغراف لـلهرالد أن السفراء طـالبوا الباب العـالى ثانية بلهجـة عنيفة أن يُسرع ا
فى إفادتهم عـن الوسائط الـتى يتـخذها لـإلصالح  ومع أن احلكومـة التـركية تُـريد تـسك

الـهـيـاج فـقـد ظـهــر أن ال سـلـطـة لـهـا عـلى األكـراد والـبـاب الـعـالى يـنـوى إرسـال ١٥٠ ألف
جندى لكبح جماحـهم  وقالت الكولون كازث عن تلغراف خصوصى إن األرمن ينوون
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ـــظـــاهــــرة جـــديـــدة فى الـــقـــيــــام 
األســتــانــة  وقــد تــقــرر أن الــسـر
ـا ذهب إلى لـنـدن فـيـلـيب كـرى إ
ـسألـة األرمـنـيـة  وأقام خلـطـارة ا
عنـد اللورد سـالسبـورى عدة أيام
ثـم عــــاد إلى األســــتــــانـــة قــــبل أن
ُـعـ لــرجـوعه يـنـتــهى الـوقـت ا
وهـذا دلـيل عـلـى أهـمـيـة احلـال 
وفى تـلغـراف خـصوصى لـلهـرالد
من لـــــنــــــدن أن تـــــرســـــخـــــانـــــات
بــــورتــــســــمــــوث وديــــفن بــــورت
وشاتام منـهمكة كثـيراً ومئات من
الـرجـال يـعـملـون لـيالً نـهـاراً ليس
فـــقط فى تـــهـــيـــئـــة الــدوارع الـــتى
أوشـــــكت أن تـــــنـــــتـــــهـى بل فى
اإلسـراع بإجناز الـدوارع التى كان
فى الـنيـة إجنـازها بـعـد سنـة . وقد

تركت احلكومة اإلنكـليزية تقريرات سبـنسر  وأدخلت العدد الغـفير من العمال فى العمل
بـقطع الـنظـر عن النفـقات  وقـد بلغ من اهـتمـامهم فى األمـر أنهم يدفـعون لـلعُـملة رواتب
ـعدات احلربـية البـحرية ـؤانى البحـرية أنه لم يـحصل اهتـمام با مضـاعفة والـرأى العام فى ا
منذ عـشرين سنـة كاالهتـمام احلالى . وقـالت السنـت جمس كازت إن الـدول ال تُريد هدم
تركـيـا وال خلع الـسـلطـان الـلَّهم إذا أمـكن تـعريـفه بـخطـارة مـركزه  ولـكن إذا قُـضى األمر
وحصل التداخل العسكرى فاللَّه أعلم إلى أى حد تصل األمور  وقد قال سفير تركيا فى
ـانيـا مـحـمـد ند بـاشـا إن تـداخل الـدول الـعسـكـرى ال يُـفيـد األرمن فـإن أسـاطـيل الـعالم أ
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بـأسـره لـو دمـرت مـوانى تـركـيـا ال
يُـفـيـد ذلك شـيـئـاً ألن الـثـورة فى
الــداخـل  وال يُــمــكن الــوصــول
ـوانى إلى ديـار بــكــر من احــدى ا
إال فى أربعـ يـوماً . وقـد أجاب
الــبــاب الــعـــالى عــلى طــلب دول
احملالفة الثالثية أن يُخابر سفراؤها
نـــظــيــر ســـفــراء فــرنـــســا وروســيــا
وإنــكـــلــتــرا أنه ســيـــفــعل ذلك فى
احلـــال  وقــد اضــطـــربت أفــكــار
األمـيـركـان وخـصـوصـاً سـفـيـرهم
ـــســـتـــر تـــرل النـــقـــطـــاع أخـــبــار ا
رسـل فى الداخلـية واستفهم ا
الـــســفـــيــر تـــلــغـــرافــيـــاً من مــرسل
خـربوط عـن سالمـة اإلرسـالـية .
وفى ١١ اجلـــارى كــتب ســـفــيــر
أمـيـركـا كـتـابـاً رسـمـيـاً إلى الـصدر
األعــظـم يــقــول فـــيه إن األحــوال
ـلــكـتــكم حتـمــلـنى احلــاضـرة فـى 
زيد األسـف على عدم زيارتكم
الـــتـى كـــنت أنـــويـــهـــا ألهـــنـــئـــكم
بـالـصـدارة عـلى أنـنى أجـد نـفـسى
مـضطـراً قبل الـقيـام بهـذا الواجب
أن أضع إلى جـــانـب الـــواجـــبــات
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الــسـيــاسـيــة ألطـالــبــكم قـبل ذلك
بحماية األميركان فى آسيا . وقد
ذكرت التلـغرافات هجوم البعض
ـــرســلـــ األمــيـــركــان فى عــلى ا
نـابـلس  وأفـاد سكـرتـيـر جـمـعـية
رسـلـ فى لـنـدن أن الـسبب فى ا
رسل دون خدمهم هو أنه جناة ا
ـا لم يكن منهم أحـد هناك عند ر
ــا كـانـوا فى هـذا الــهـجـوم  إذ ر
الــقـــدس الــشــريف فى ١ اجلــارى
ـرسـل من وهو مـوعـد اجتـماع ا
كل اجلــهـات لالحــتـفــال الـنـصف
ســنـــوى وهم الـــقس ڤــولـــبــشـــيــر
وامـرأته والـدكـتور ريـت واآلنـسة

جـــــارڤس واآلنـــــســـــة أدمـــــسن 
وأعـلـنت نـظارة خـارجـيـة إنكـلـترا
أن اخلــــــدم جـــــرحـــــوا فـــــقـط ولم

وسيو جاك سانسير يقتلوا. وتقول أهالى تركيا : يستقبلون الثورة بثغور باسمة  وكتب ا
ركز القـوى الذى للورد سـالسبورى واتـفاق اجلرائد واألمـة بأسرها فى الفيـغارو فأظهـر ا
عـلى تعـزيز كلـمته  وأنه منـذ وُجدت إنـكلتـرا لم يوجـد فيهـا وزير نظـير سـالسبـورى يقول
بلسـان كل فرد من األمـة  ثم أشار عـلى فرنـسا بـوجوب االقتـداء بإنـكلـترا وأنه فى األزمة
ثل قوة سـالسبورى ألنه قد تؤدى احلاليـة يجب أن حتصل فرنسـا على رجل يتكلم عـنها 
األحوال احلـضرة إلى سـاعة ال يـغنى فـيهـا التـذبذب  فـإن لم يكن لـفرنـسا هـناك من يـقول

القول الفصل ضاع نفوذها
أمـا ما جرى فى األستـانة فمنه أن الـسلطان أمـر بعزل احلاج عـلى بك سر قرنائه وراغب
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بك وأم بك وعارف بك وبكير
بك مـن الـقــرنـاء عــلى إثـر وشــايـة
أحــــمــــد عــــزت بك الــــذى عُــــيَّن

للتحقيق على احلاج على بك .
أما سبب عـزل كامل باشا فهو
أنه أجاب على احلاج السفراء بأن
ــاَّبــ دون ســواه األمــور فى يــد ا
فـقـرر الـسـفراء تـرك الـبـاب الـعالى
ـاَّبــ فــعــزله شـر ُــخــابــرة مع ا وا

عزل.
وفى تـلغـراف روتر فى ١٩ اجلـارى  إن فـزع فزعـاً شديـداً وهو يُـرسل الـرسائل الـبرقـية
ـال . دوامـاً إلى الــوالة بـإخـمـاد الـفــ وقـد أمـر بـحــشـد ٥٠٠ ألف نـفس ولــكن يـعـوزه ا

ولذلك يُخابر الباب العالى اآلن بعقد قرض جديد .
ومـن لـنـدن أن الــلـورد سـالــسـبـرى قــرأ عـلى حــفـلـة فى بــريـطن مــكـتـوبــاً أتـاه من جاللـة
السـلطـان يشكـو فيه من اخلـطبـة التى خـطبهـا اللـورد سالـسبرى فى غـلدهـول ويقـول : إنها
شقت عليه جداً  ألن اللـورد سالسبرى بدى الريب فى إجراء اإلصالحات األرمنية . ثم
ـذكورة  وقال : إنه أن السـلطـان تعـهد بـشرفه فى مـكتـوبه هذا بـأنه يُجـرى اإلصالحات ا
يتولى أمـرها بنفسه وبسط الرجـاء للورد سالسبـرى بأن يقرأ مكتـوبه على قومه اإلنكليز فى

خطبة يخطبها قريباً .
ا فـرغ اللـورد سالـسبرى من قـراءة الكـتاب عاد فـأكد احتـاد أوربا وأبدى األسف من و
عدم وجود الساسة األكـفاء الثابتى اجلنـان قرب السلطان  ألن األوامر الـسلطانية اجلديدة

ال تقيم حكاماً أكفاء .
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يـحسن لـديـنـا أن نـقـابل بـ أقـوال عـظـيـم
من أقطـاب السـياسة األوربـية فى هذا الـعصر .
أحـدهمـا وهو الـلورد سـالـسبـرى يُمـثل شخص
جاللة ملكة إنكلترا وحكومتها فى لندره وأمام
الــعـالم أجــمع ـ والـثــانى وهـو مــسـيـو نــيـلـدوڤ
يُمثل شخص جاللة الـقيصر وحكـومة الروسيا
فى األسـتانـة العـليـة وحدهـا ـ بل يُمـثلـهمـا أيضاً
أمام الـعالم أجـمع بإزاء حـوادث آسيـا الوسطى

والدولة العثمانية .
وحينـئذ فيـكون لقـولهـما من عظـيم الشأن
ـثل ما لدولـتيهـما من األهمـية وعظم االعـتبار
ـــالك الـــدولـــة بـــإزاء األحـــوال احلـــاضــــرة فى 

العلية.
ولقد قـلنا فى عـنوان هذه الـسطور أن األول

تكلم كثيراً فأسكته الثانى بكلمة .
نُريـد بذلك اخلطـبة الطـنانة الـرنانة التى دوى
صــوتــهـا فـى اآلفـاق وهى الــتى ألــقــاهـا الــلـورد
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ســـالـــســـبـــرى يـــوم ٩ اجلـــارى فى جـــلـــدهــال
فـامـتألت بــهـا صـحف إنـكــلـتـرا كـمــا اشـتـغـلت
الحظـة عليها وتـصويب اخلطيـب أو تخطئته با
جرائـد أوربـا بـأسـرهـا أيـاماً مـعـدودة ـ والـكـلـمة
الـوجيـزة الـتى أجاب بـهـا مسـيـو نيـلـدوڤ سفـير
الروسـيا فى القسطنطيـنية جناب الرئيس الدينى
العام لألرمن على مذكـرة كتبها له فيما يختص

باحلوادث األرمنية احلاضرة .
مثل إلنكلترا برمتها فى فإن جناب اللـورد ا
حـفـلـة جـلـدهال ضـمـن خـطـبـته فـقـرات طـويـلة
كان يـرمى بكـل كلـمة مـنـها إلى مـعـنى مجـهول
ـــســتـــقـــبل مع الـــدولـــة الــعـــلـــيــة من حـــوادث ا
سلـم عمـوماً حتى إذا أراد خصوصـاً ومع ا
تـــســكـــ اخلــواطــر األوربـــيــة قــال كـــمــا قــال
تزاحم بيكنسيڤـلد إن فى آسيا متسعـاً يكفى ا

شــر الـشـغـب والـنـزاع ـ ولــكـنه ـــــــ بــقـوله إنـنى
ا يـختـلج به صدرى أخشى إذا نـطقـت بكـلمـة 
ويكاد لسانى ـــــــــــــــــــــ أن ينهار بناء السالم
ويختل نظام الـكون الذى نحب احملـافظة عليه ـ
فكأنه قصد أن يُزيد فى بلبال األفكار من حيث

يتظاهر بتسكينها .
وإذ أراد أن يبـشـر بعـدم توقع اخلـطـر العـظيم
على الدولـة اتقاء ما كـان أسالفه العظـام يتقونه
من الـفـ والشـرور أنذر بـسوء الـعـقبى عـليـها;
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ـا وعـد بل رجح إذ ارتـاب فى قـيــام الـسـلـطـان 
نكـثه لـعـهـده وأنه إذا سكـتت الـدول الـعـظمى
مـلكة حيـنئذ عن إنـزال العـقوبة الـواجبـة على ا
العثـمانية فقانون العدالة اإللـهية سيقضى عليها

برم . القضاء ا
ــــســــلـــمــــ فى وإذا أراد أن يُــــســــكن روع ا
بالدهم ويـؤيـد حـيــثـيـتـهم وشــوكـتـهم قـال ـ قـد
دفــعت عــنــهم مــشــروع وجــوب إقــامــة جـمــيع
ــســيـحــيـ ـ فــكـان فى ـوظــفـ عــلــيـهم من ا ا
ـدافعـة عنـهم كمن يـجر بهم إلى إخباره بـهذه ا
شفـا مهـواة عميـقة حـتى يطلـوا على مـستقـبلهم

من السقوط الذى ال نهاية له .
لـيت شـعـرى ـ ومن نـطق بـهـذه الـكـلـمة قـبل
عول الـلورد سـالسبـرى من رجال احلـكومـات ا

عليهم .
هذا كل مـا تضـمنتـه خطبـته سوى الـرد على
طالب غالدستـون بقوله إن السلـطان قد أذعن 
الدول بحـيث لم يظفـر عليـهن كما يدَّعى ذلك
ــشــهــور بــكــراهــيــته الــشـــيخ زعــيم األحــرار ـ ا
سـلم ـ ولكن اللورد العمياء للـدولة العلية وا
لم يتذكـر أثناء خـطبته أن من أوجـب الواجبات
عـلى من يحـب حفظ الـسالم أن يذكـر الثـائرين
من األرمن بـكـلـمـة نـصح يـثـوبـون بـهـا لإلخالد

إلى السكون .
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وال يُـــنــــكــــر أحــــد مـن الــــقــــراء أن الــــلـــورد
سـالسـبـرى أحـدث بـخـطـبـته تـأثـيـراً مـخـصـوصاً
ضــد جاللــة الــســلــطــان وزاد فى قــلق األفــكـار

واضطرابها على السالم العام .
واآلن يصح أن نـقابل بـ أقوال هـذا اللورد
عانى وب كـلمة وجيزة كتبها بانى وا الكـثيرة ا
مسيو نيـليدوڤ إلى الكاثـيلوكس العام لألرمن
رداً عـلى مذكـرة وردت إليـه منه وإن لم يـنقل
لنـا لـسان الـبرق هـذه الـكلـمة من فـقـرات خطـبة
ألقـاها الـسفـير الـروسى على مـجمع مـن الناس
وال من مـقالـة ضافـية أوحى بـها إلى جـريدة من
اجلـرائــد الـشـهــيـرة كـمـا يــفـعل رجـال الــسـيـاسـة
اإلنـكلـيـزية الـذين يعـتمـدون فى أعـمالـهم على
اإلكـثار من اخلـطب والـكـتـابة ـ وتـلك الـكـلـمة ـ
هى أن األرمن هم احملـدثون لـكل هذه الـثورات
والـقالقل ويـجب علـيـهم أن يُـقـلعـوا عـنـها وأن
يــنــزعـوا من أدمــغــتـهـم األمل بـالــتــداخل الـذى

نون أنفسهم به اهـ . كانوا 
اضى إن كـلمـة مسـيو ولـقد قـلنـا فى العـدد ا
نيلـيدوڤ هـذه أشبه شئ بـإنذار شديـد إلنكـلترا
حـتى تـقلـع عن خـطتـهـا الـتـهـيـجـيـة ضـد الـدولة
ُبرم العـلية والبد أن يقع هذا اإلنـذار كالقضاء ا
عــلى آمـــال األرمن فـــيــخـــلــدوا بـــعــد ذلك إلى

السكون .
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ـا وافتـنـا الـتـلغـرافـات الـعمـومـيـة فى الـيوم و
الـذى نـقـلت لـنـا فـيه قول الـلـورد سـالـسـبرى إن
الـدولـة الـبــريـطـانـيـة يــجب أن تـهـتم بـبــحـريـتـهـا
اهـتـمــامـاً زائـداً لـتـجـعـلـهــا كـفـؤاً لـبـحـريـات كل
الـدول األخـرى وأكـثـر وأن تـسـتـعد لـدفع كل
طار عـلى احـتمـال قـرب حصـول الـتغـيـير فى
حدود الـدولـة العـليـة وسـياسـتهـا  قـلنـا إن هذا
القول يـدل على شـدة حرج مـركز إنـكلـترا أمام

أوربا بالنسبة حلوادث آسيا الوسطى .
ثم جـاءتـنـا تـلغـرافـات األمس تـنـقل لـنـا قول
الـوزيـر األول للـمـجـر من أن كل الـدول مـتـفـقة
على بقاء احلالة احلاضرة فى الدولة العلية فتبينا
من خاللـه أن قول سـفـيـر الروسـيـا فى األسـتـانة

العلية كان القول الفصل الذى يعول عليه .
وحق لــنـــا أن نــقــول بــعـــد ذلك عن الــلــورد
سالـسـبرى ومـسـيو نـيـليـدوڤ « إن األول تـكلم

كثيراً فأسكته الثانى بكلمة » .
وهـكـذا يـجب عـليـنـا مـعـاشـر العـثـمـانـي أن
نحترم السياسة الصريحة وأن نشكر من صميم
أفـئـدتـنـا الـدولـة الــتى إن عـادتـنـا قـالت هـا أنـا ذا
واحلرب وإن صـافـتنـا قـالت ( ال خوف عـلـيكم

اليوم وال أنتم حتزنون ) .
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ال يـوجد مـحب للـدولة الـعثـمانيـة يُمـكنه أن
يتـجاهل أو يـتعـامى عن فظـاعة احلـالة احلـاضرة
ـستقـبل أمرين البد مـنهما التى تـرسم لنا فى ا
إذا تـمادت هـذه احلال أحـدهمـا ازدياد الـضعف
واخلمول فـتُصبح عرضـة للمداخالت األجـنبية
وحتكم جـيـراننـا فيـنـا كمـا هـو جار اآلن ويـكون
ـلـكتـنـا من الـضعف االسـتمـرار عـلة النـحالل 
وصـيــرورتـهــا غـنــيـمــة بـاردة لـغــيـرنــا أمـا بــقـيـام
أمريـات مـختـلـفة تـكـون جمـعـها بـعـضهـا أعداء
بعض وال يعلم من يكون منها الوارث للجميع
كمـا حـدث فى مـلـوك طـوائف الـفـرس من بـعد
اإلســكـنــدر وأمــراء طـوائف األنــدلس من بــعـد
الـعرب وقس عـليـهم والثـانى أن يحـتل بالدنا
األجـنـبى احـتالالً يُـقـال عـنه مـؤقـتـاً ثم يُـصـبح
مع الـــوقت أبــديـــاً . ومــا لم نُــغـــيــر ســيـــاســتــنــا
احلـــاضــرة ال نـــتــمـــكن من مـــنع احـــدى هــاتــ

الـنـتــيـجـتــ والـذى يـجب عـلـى كل مـنـا هـو أن
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ـال يــبــذل كل جــهــده فى مــســاعـدة الــدولــة بــا
ــــمــــالك والــــرجــــال . وال يــــتــــوهم أحــــد أن ا
األوربــيـــة تُــريــد أو يــوافـــقــهــا حتــســـ حــالــتــنــا
غرب ال احلاضرة فأن أعز أصحابنا من دول ا
يـــحب أن يـــرانـــا نـــاشــطـــ مـن عـــقــاالتـــنـــا بل
متهـامل ضـعفاء سـاقطـ فى القوة حـتى تبقى
داخـلـته فأن لـكـتنـا سـوقاً لـتـجـارته ومرسـحـاً 
ـا كـروهـمـا ونـشـروهـمـا وهـمـا هـنـاك أمـرين طـا
قصـارى بـغيـة األجـنبى أحـدهـما جـعـلنـا فاصالً
وحاجـزاً سـيـاسيـاً فـيـما بـ الـدول نـظيـر نـاطور
كــرم مـحــفـوظــة له غــلـنه والــثــانى هـو حــفـظــنـا
ــالـكــنـا سـوقــاً لـتــجـارته ضــعـفــاء حـتى تــكـون 
وأربــاحه فال نــســتــطــيع أن نــوفــر مـنــافع بـالدنـا
وأربـاحــهــا ألنـفــسـنــا وهـذا األمــر قـد ظــهـر كل
الــظـهـور والبــد من تالفـيـه قـبل أن ال يـعــود لـنـا
قـدرة عـلى ذلك . ومُالفـاة هذا األمـر ال تـكون
ـمــلـكـة وانـضـمـامـهم إلى إال بـامـتـزاج سـكـان ا
دولـتــهم امــتـزاجــاً وانـضــمـامــاً قـلــبـ صــادقـ

يسـتميتـون من أجلها ويـبذلون النـفس والنفيس
فى تـقويـتها واسـتقاللـها إال أن هذا االنـضمام
ال يــتــســنـى لــنــا إال بــالــتــفــات احلــكــومــة إلــيــنــا
وانضمامها معـنا انضماماً صحيحاً فنكون نحن
وهى عـبـارة عن جـسـد واحـد له أعـضـاء كـثـيرة
كلـها تـتسـاعد مع بـعـضهـا وتخـضع لرأس يـغار
عـليهـا وينتـفع بها وتـنتفع هى به وهـذا ال يُمكن
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بانـفـراد الرأس عـن بقـيـة اجلسـد واسـتـخدامه له
عن بـعـد كــمـا نـحن اآلن . وقـد أيــد الـفالسـفـة
السيياسيون أن هذا الشئ ال يتسنى إال باشتراك
مــجــمــوع أعـــضــاء اجلــسم الــواحــد مع الــرأس
ليـقوم كل عـضو منـها بـبذل مـا فى وسعه لـلنفع
العام فقد أجمع أجل العلماء السياسي على
أن األحــكـام الـســورويـة هى أفــضل شئ لــبـقـاء
ـلوك الـقـوة فى مجـمـوع اجلسم وحـكـموا بـأن ا
والــــسالطــــ ال يــــجــــوز لــــهم أن يــــخــــاطـــروا
مـالـكهم الـتى أقامـهم عـليـها سـبـحانه وتـعالى
حكـامـاً ومـراقـبـ ولـذلك كـان يجب عـلى كل
ملك وسـلطان أن يـكون له مـجلس أمى مؤلَّف
لـكـته يـلـقى عـلـيـهم تـلك من عـقالء وفـضـالء 
ـــلـك من اخلـــارج ــــســـائـل الـــطــــارئــــة عـــلـى ا ا
ليـفصلوها بحكمـتهم ودرايتهم ويطرح أمامهم
كل مـشروع يـقصـد به مصـلحـة األمة ورفـاهتـها
ـا والــعــدل بــهــا من الــداخل لــكـى يــقـضــوا بـه 
كـان . أما االسـتـئثـار بالـقوة يُـناسـب الزمـان وا
ـنفـذة  فـأنهم يـحـسبـونه من اخلـطاء الـشارعـة وا
ـــمــــالك إلى ـــوصـل ا الــــســــيـــاسـى واإلدارى ا
ـمالك اخلـراب . وعلـى هذا الـرأى قـد سـرت ا
األوربيـة فى حال ضعـفها فأصـبحت قويـة غنية
مــسـتــقــلــة وكل من أفــراد شـعــوبــهـا يــســتــمـيت
ألجلها كـما هو ظاهـر للعيان . وهـذا الفكر قد
ـمـالك الـعـثـمـانـيـة إلـى درجة ال أمـتـد اآلن فى ا
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يُمـكن لنـا زجرهُ أو إبطـاله وال تتم لـنا راحة وال
يستقيم لنـا أمر إال اباتباعه والتـشبه باحلكومات
مـالك النـاجحـة التى بـعد أن كانت الظافـرة واا
تـسـتـمد جنـدتـنـا عـدنـا نـحن اآلن مـحـتـاج إلى
عظم جندتـها . وقد عرف فائدة ذلك سـلطاننا ا
الـسـلـطـان عـبـد احلـمـيـد خـان» فأوجـد مـن ح

ـبــعـوثـان» ـدعــو «ا ــأنـوس اجملــلس ا جــلـوسه ا
لكـنه قد أمـر بأقفـال أبوابه بعـد ذلك ألسباب ال
الكنا فأننا بعد نعلمها وال ننسبها إال لقلة حظ 
الـتـبـصـر وإمـعـان الـنـظــر فى مـا لـلـمـبـعـوثـان من
ــنع ـنــافـع لم جنــد له ضــرراً واحـداً  ــضــار وا ا
وجوده ولكـنه كله مـنافع ظاهـرة وإال فما هى
ـــســلــمــون مــثالً أو األضــرار الــتـى يــخــشــاهــا ا
لَّل من هـذا اجمللس فأن قيل النصارى وبـقية ا
ـاذا ــسـلــمــ يـتــضــررون من ذلك قُــلـنــا و أن ا
ـــمــالك الـــعــثــمـــانــيــة واحلــال أن عـــددهم فى ا
ـذكور يعـطيـهم زيادة فى عـدد أعضـاء اجمللس ا
وإشراكـهم بقيـة األجناس مـعهم يعـطيهم زيادة
قـوة وكثـرة آراء من قـوم ليـسوا هم بـأقل تـهذيـباً
وإدراكـاً مــنـهم . ومــاذا لـعــمـرى يـكــون لـبــقـيـة
األجـنـاس من الـضـرر وإن يكـن عددهـم وعدد
نــوابـــهم أقل وهـم يــعـــلــمـــون أن أعــضـــاء هــذا
اجمللس هم من أفاضل األمة وأخيارها ال يأتون
بـأمـرٍ يـكون فـيه إجـحـاف عـلى أبـنـاء وطـنهم أو
إيقاع مظلمة عليهم ألن العاقل الفاضل مسلماً
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كان أو غـير مسـلم ال يُريـد بأحد شـراً بل يُعامل
كل إنسان باللطف والرقة وال يخشى منه ضرر
ـستـقبل وهـو يعـلم أن ضرره يـتكـسر عـليه فى ا
كــمـــا ال يـــغــرب عن إدراك كـل إنــســـان . فــإذاً
وجود الـضرر من هـذا اجمللس أمر مـستـحيل أما
منـافعه فـظاهرة وهى أوالً الـشعور عـند كل فرد
من أفـراد الشعب أن له وطنـاً يُدافع عنه ووكيالً
فى مجـلس األمة يـنظر فى حـقوقه وبهـذا يكون
االحتاد بـ الشعب والكل يتـنافسون فى العمل
الذى يُـفيد العموم ويكـسب لهم حسن السمعة
والصيت الـصالح ويدرج أسماءهم فى تواريخ
أمـتهم وهـذا كـاف إذا لم يـكن نـفع خالفه لـقوة
ــمـلـكــة وإعـادة اعــتـبـارهــا وصـيــانـة حـقــوقـهـا ا
والـتــمـتع بـخــيـراتـهــا ونـهـايـة هــذه االخـتالفـات
ذابح والـفـظـائع التى هى سـبـبة عـنـهـاا ـدنـيـة ا ا

عار على البشرية .
ونــحن ال نــخــشى أن نــســأل كل إنــســان أن
يـوجد لـنا ضـرراً واحداً من األحـكام الـشوروية
ال يـــــوجــــــد مـن مـــــثــــــلـه آالف فى األحــــــكـــــام
االستـبداديـة أو يوجـد لنـا نفـعاً فى االسـتبداد ال
يـقــوم مـقـامه آالف فى األحـكـام الـدسـتـوريـة .
هـذه مـصـر فـقد أصـبـحت جـنـة وغـرة فى جـب

مالك العـثمانية بأحـكامها الشـوروية ونظامها ا
عظم وكل القضائى حتت ظل سـمو خديويـها ا
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يدعو له بطول البقا حفظه اللَّه .
عظم حتقيق فنسأله تعالى أن يلهم سلطاننا ا
ــذكــور أمــانـى رعــايــاه بــإعــادة اجملــلس األمى ا
والسـهر عـلى راحـة أوالده والغـيرة عـليـهم فأن
اسم الـعـثمـانـية اآلن قـد أصـبح مضـغـة فى أفواه
الـعباد وكـل عثمـانى عاد مـذلوالً ال يرى لـنفسه
ـكـنــاً له أن يـفـتــخـر بـهـذه أنـه عـثـمـانـى وكـان 
الـتـسـمـيـة فـقـد كـفى مـا مـضى ولـنـنس كل ذلك
ونـبتـدى عمـراً جديـداً فيه نـظهـر فضـلنـا وحسن
سلوكـنا فيشتد ساعدنا ويـعلو فخرنا ومجدنا .
ونـسأله تـعالى أن يُـحقق لـنا ذلك فى ظل ظـليل
فـخم «عبد ا حلـميد عظم وخـافانـنا ا سلـطاننـا ا
خــان» الــغــازى مـا اخــتــلف اجلــديــدان وأشـرق

النيران .
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لندن فى ٢٦ نوفـمبر ـ نشـرت جريدة التـمس مقالة جاء
فـيـها : إنه يـتـضح فى كل يـوم وجـوب اإلسـراع فى الـقـيام
ــنع حــدوث مـصــاب عــظـيم فى تــركــيـا  وإن فى بــعـمل 
االتفاق الـواقع اآلن ب الدول أحسن وسـيلة للـقيام بعمل

عام .

Èd –

وقـعـة عـلى عُـهـدة بـرل رفـعـهـا إلى الـدول ا
عـــثــمـــانى مــســـيــحى قـــاطن فى بـــاريس واســمه
(نيـقواليدس ) نـأتى على ترجـمتهـا مع تلخيص

قليل . وهى :
عـــادت أوروبــا مـــنـــذ أشــهُّـــر إلى االهـــتـــمــام
سـألة الشـرقية سـتفتح بأحوال تـركيا حـتى كأن ا
ـتـهـمون ثانـيـة وتـكـدر صـفـاء السالم الـعـام . وا
ـســلــمـون والــبــاب الــعـالى ــســئــلـة هـم ا بــهـذه ا
والـسـلـطان نـفـسه . وأمـا احملـرَّكـون لـهـا فـكـأنهم
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يــدعـون إلى احلــرب الـديــنـيــة . وإن جـمــعـيـات
التوراة منذ زمن بعيد ال تخاف أن حترّثض على
الـفـتـنـة والـثورة ضـد الـسـلـطـة الـشـرعيـة فى بالد

رحبت بتلك اجلمعيات وأحسنت وفادتها .
ال جـرمَ أن احلــكــومـة الــتـركــيــة قـد أخــطـأت
بـعدم عـنايـتهـا بإظـهـار حقـائق تاريـخهـا وتعـميم
نشرها غيـر أنه ال يوجد رجل سياسى غير عالم
مـلكة الـعثمـانية لم تؤسـس إال على حتكيم أن ا

سيحي لها فى اختالفاتهم ومنازعاتهم . ا
ـا ظـهـروا فى ومـعـلـوم أن األتـراك الـفــاحتـ 
لـكة بيزانس قد أصبحت آسيـا الصغرى كانت 
خــلـيـطـاً من جـمـيـع أصـنـاف الـنـاس واألجـنـاس
واألديـــان والــطـــوائف . وكــان االســـتــبــداد فى
رقـاب أولـئـك الـعـبـاد أو عـدمه مـتـعـلـقـ بـنـفس
ــمـلــكـة احلــكـام الــذين كــانـوا يــتـولــون أقــسـام ا
والــذين كـانــوا يـحــكـمــون فـيـهــا كـمــا يـشـاؤن *
كأنهم مستقلون وكانت الواليات اآلسيوية هى
التـى تتحمل معـظم األثقال وصنوف اآلالم من
ـا أحست باألتراك دعتهم هذه احلـالة حتى أنها 

يها البيزانسي . مستجيرة بهم من ظا
وكـان األرمن أول الـنـصــارى الـذين خـدمـوا
فى جـيش صالح الـدين لـصـد الـفـرنـسويـ عن
فـتـح سـلــســلـة جــبــال طـور ســيــنـاء  ولـم يـكن

* الصحيح : يشاءون.
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أولــئـك األرمن شــعــبــاً مـســتــقـالً بل جــمــاعـات
مــتــفــرقـة فـى كل الــواليـات اآلســيــويــة الـتــابــعـة
ــــمـــلـــكـــة الـــبـــيـــزانس عـــلـى أن تـــاريخ األرمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فــيه أمــر جــلى ال يــحــتــمل
الـريب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الـطـائفـة مـنـذ الـقرن
يـالدى قد أخضـعها كل السـادس قبل الـتاريخ ا
الــفـاحتــ الـذيـن مـروا بــتـلك الــبالد. فــفى عـام
ـيـالد كـانوا خـاضـعـ لـلـمـاديـ ثم ٦٠٥ قـبل ا
أدخـــلـــهم الـــفـــرس فى دائـــرة مـــلـــكــهـم  وقــد
أهملهم اإلسكـندر الكبير ولكن الذين خلفوه
افــتـتــحـوا جـمــيع الـبالد الــتى كـان فــيـهـا األرمن
مــخــتــلــطــ بــالــشـعــوب األخــرى ذات األصل
ـيالد قـام الـكـردى . وفى الـقـرن الـثـانى قـبل ا
قائـدان لـلـمـلك أنطـيـوخـوس الـثالث واسـمـهـما
أربــا كـسـيــاس وزريـا طــروس وأنـشــآ من الـبالد
الــتى كــان فــيــهــا األرمن شــبه إمــارتــ  ثم أن
جتران بـن أرتا كـسيـاس اسـتولى عـلى اإلمـارت

جمـيـعـاً ومـد مُـلـكه إلى مـا وراء مـا بـ الـنـهرين
وســــوريــــا وفــــلــــســــطــــ  ويــــزعم األرمن أن
ـلــكـتــهم بـلــغت أوج عـظــمـتــهـا فى عــهـد هـذا
الرجل غـيـر أن هذا الـزعم فـاسد تـاريخـياً ألن
ـؤرخـ األرمن أنـفـسهم جتـران هـذا بـاعـتراف ا
لوكية كان من بالد بارتا من ساللة اآلرساكيد ا
والـبالد التى حـكـمـها لم تـكن قط أرمـنـية أهـلـية
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وطنية  وليس بـ اآلثار الباقية من عهد جتران
شئ واحـــد يــدل عــلى الــوطــنـــيــة األرمــنــيــة فى
الـكه. إذ النـقود مكـتوبـة باليـونانـية والعـاصمة
ُــسـمــاة (جتــرانـوبــولـيس) بُــنـيَّت خــارج حـدود ا
الــبالد الــتى كــان فــيــهــا األرمن الــذين كــانـوا ال
ـــمــلــكــة يــبــلـــغــون عــشـــر الــســكـــان فى تــلك ا

الواسعة.
على أن الـروماني لم يلـبثوا أن مزقوا أجزاء
ــمـلــكـة الــتى أنــشـأهــا جتـران من ضم أصــنـاف ا
ـتشتتـة  ثم إن البارنيـ والروماني الشعوب ا

اخـتلـفوا على األرض الـتى كان يـقطـنها األرمن
يالد فـتقاسـمها وتـنازعوهـا إلى عام ٤٢٨ بـعد ا
إذ ذاك الــرومـانـيــون والـفــرس  ومن أجل هـذا
كـان األرمن مـتشـتـتـ كـمـا ذكرنـاه عـنـدمـا ظـهر
األتـراك فى آسـيـا الـصغـرى وكـانـوا فـقـراء خـلوا
عن كل شعور بـوطنيـة ما . وقد حلـقوا باألتراك
شــــيــــأ فــــشــــيــــأ إلى واليــــاتــــهم. وعــــنــــد فــــتح
الـقـسطـنـطـيـنيـة لم تـكن فـيـهـا طائـفـة أرمـنـية ولم
يـدخلـها األرمن كمـا أنهم لم يـدخلـوا الواليات
األوربـــيــة إال بـــفــضـل األتــراك وبـــعــد تـــأســيس
ملـكة العـثمانـية. أما الـيونان فـهم الذين دعوا ا
األتــراك إلـى أوروبــا لالحـــتــمـــاء بــهم وال ذنبَ
لـهـؤالء الـفـاحتـ سـوى أنـهم لم يـسـتـعـملـوا فى
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زمـان كل حـقـوقـهم الـتـى كـسـبـوهـا بـبـطـشـهم .
سيحي ويُنبـئنا التاريخ أنهم لم يُسيئـوا معاملة ا

سـيحـيون ـا فعـله ا الذين دخـلوا بـالدهم خالفاً 
فى احلروب الصليبية بل هم هم كانوا فى أكثر
األوقـات ذوى حلم ورحـمـة يـعفـون عن الـدماء
دن التى سلمت لهم واألموال والسيمـا ألهل ا
تـسـليـمـاً  وال غرابـة فـهـذا ما يـأمـرهم به الـقرآن
وهم لم يـكـتــفـوا بـذلـك بل مـنـحــوا الـنـصـارى
امـتيازات بـأن يجتـمعوا طـوائف ويُحافـظوا على

أديانهم وألسنتهم وعاداتهم .

rŽe « eOKJ½ù« W−Š

اتـخـذ الـعــقالء حـوادث األيـام أســتـاذاً لـتـعــلـمـهم مـا
يـجهـلـون ودلـيالً إلثـبـات مـا يـتـوقـعـون . وبـرهـاناً عـلى
صحـة ما يقررون . وحـكماً عدالً فـيما فيه يـتنازعون .
ونبـأ صدق فيمـا عنه يتـساءلون وترجـماناً لألعراب عن
خفـايـا الـشـؤن . فـكمـلت لـهم اخلـبـرة وصـدقت لـديهم
الــرويـة ووضح لــهم صـبح احلــقـائق . ونــطـقت بــثـبـات
ـــشـــكــاة هـــداهم جـــنـــانـــهم اإلعـــصـــار . واســتـــضـــاء 
الــبــاحـثــون. وجتــلَّت لــهم غـامــضــات األحــوال  فـلم
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تُـخــطىء لـهـم فـراســة بـعــد تـلـك الـتــجـارب  ولم تــنـدّ
آراؤهـم عن الـــــــصــــــواب . ولم حتـــــــجب الــــــريـب عن
مداركـهم كـنُه مـا فيه يـتـبـاحثـون . ولم تُـفـند الـوقـائع ما
يـتـرقـبــون . فـكـان لـهـم لـدى األُ شـأن جتـله الــضـمـائـر
ومـكان ترمـقه باإلجالل األبـصار . بعـرفانهم يـقتدى .
وعــنـهـم يـؤخــذ وإلــيـهم يــرجع فى اســتــظـهــار احلــقـائق

عضالت . عميات وا وكشف الغوامض وحل ا
ـا كـانت األ الـغـربـيـة وحـكـومـاتـهـا تُـعـظـم ذكرى و
اً بأن تلك رجالـها وتُمجد اسم وزرائها كـلما ذكروا تر
ـناقـب الفـاخـرة من مـحـاسن سـجايـاهم الـفـطـريـة التى ا
منحتهم قوة االقتدار على تبؤ األعمال وأكسبتهم أرفع
كانة الشـهرة ب أعاظم الرجال وكفـلت لهم رُجحان ا
ـــنــزلــة لـــدى أمــتــهم ومـــشــاهــيـــر الــشــعــوب وعــظــيم ا

عاصرين . ا
ــا كـان أبــر األعــمـال وأصــدق الـبــراهــ مـا تــؤيـد و
زايا وأكرمها مـطابقة اخلبر األقوال فيه األفعال وأظهـر ا
للخبـر فيما يروق لـدى األسماع نبأه ويـوقر فى النفوس

وقعهُ .
ـــا كــان أجل احملـــجــة وأوالهــا بــإذعـــان الــنــفــوس و
تمسك بها ألصوبنتها وأجملها ترتيالً آليات وفضل ا
مـا أيَّـدت حوادث االسـتقـبـال فيه حُـسن الـنوايـا وسالمة
ــقـاصـد  وخــصـوصـاً فــيـمـا يُــرام الـتـســربُل به جلـمـال ا
التظاهر بتشبـثات شريفة ووجهة خدمة اإلنسانية احملضة
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بالـكيفية التى دوى صداهـا فى اآلفاق وتعلق بها السادة
اإلنـكـلـيز لـسـتـر مـآربـهم ودرء الـلـوم عن أنـفـسـهم فـيـما
أفـضى إلــيه تــهـافــتـهم وتــظــاهـرهم  بــشـأن األحــدوثـة
األرمـيـنــيـة الـتى أتـخـذ ذكـرهـا خــطـبـاؤهم  فـاجته لـكل
مـقال يـرومـون به تـصـويب سـهـام افتـرائـهم ومـطـاعـنهم
ا فى الصدور أو تـذرعاً لتمـهيد األسباب نحـونا تشفيـاً 
والفـرص لـلمـقاصـد اخلصـوصيـة عـلى وجه ما أسـلفـناه

مراراً .
ــقــال عــلى مــلـخص فــقــد وجب أن تــأتى فى هــذا ا
اخلُــطـبـة الـتى زلق بـهــا لـسـان مـنـطـيـق األمـة اإلنـكـلـيـزيـة
وأكبر وزارء احلكومة الـبريطانية إذا فاض فيها عما لم
قاصد التى حركت يبقَ لـلريب مجاالً فى حقيقـة سوء ا
تلك احلـكومة لـلتـوكأ على هـذه األحدوثـة منذ تـعهدت
ـاء مــنـابــتـهـا الــشـريــرة ونـفـخت ألهــوائـهــا فى نـارهـا بـإ
ـستعرة لـتُصلى بـها من دندنت أعـواماً متـوالية وقضت ا
حـيـنـاً من الـدهـر مـتـظـاهـرة بـالـتـحـابب إلـيـهم والـتـظـاهر
ـيل إلى تعضيـد وخدمة حـقوق سيادتـهم فى العمران با

الوجودى العامّ والهيأة السياسية الدولية فنقول :
ضمَّن حـضرة اللورد خطبته الـتى طنطنت بها جرائد
ـسخـرة خلدمـة أغراضـهم غايـة ما استـطاعه من قومه وا
التدبـيج والتنمـيق واإلطناب فى التـهويل عن األحدوثة
ـراحم األرمــيــنـيــة  وحــنـان الــدولــة الـبــريــطـانــيــة (أم ا
ـسـاعـدة وإعـانـة ذاك الـعـنـصر ومـصـدر الـرأفـة) لـلـرفق 
ــثـل مــا يــتـــوجع مــنه ـــســكــ وتـــأمــيـــنه شــر الـــعــودة  ا
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ـــنـــســـوب إلــيه (صُـــورة).. وال يــخـــفى أن الـــلـــســان ا
االسـتــصـراخ يـنــطق بـلـهــجـة أرمـيــنـيـة (اســمـاً) واجلـسم
ـــتــحـــرك الـــفــعَّـــال هــو من عـــديـــد وغــطـــاريف األُمــة ا
اإلنـكـلـيـزيـة الـذائـعـة الـشُـهـرة فى خـدمـة اإلنـسـانـيـة وفى
احلنان على الضعفاء كما تنطق به أفواه مشاهيرها...
ـقــال إلى تـزيــيف وتــخـطــئـة زعم ثم اســتـرسـل فى ا
سـتر غالدستـون بأن الدولـة العثـمانيـة قد تغـلبت على ا
بـذولة بتقرير صورة اإلصالحات (على ساعى ا تلك ا
ــنــوال الـذى لـم يـبــلغ الــدخالء أربــا) . وأتى فـى هـذا ا
قال بكلـمات (تؤاخذ العـدالة عليها وزيـراً شهيراً مثله ا
ويــأبـاهــا اعــتـدال األذواق وبــراءة األمـيــال والـنــوايـا من
الـغـايـات اخلصـوصـيـة فى احـتـرام إحـسـاسـات وتـأثرات

العالم اإلسالمى أجمع) .
وتنـصل من ذلك إلى التـبرى والـتحـاشى من التـشيُع
لــديــانـة دون أخــرى قــائالً . إن احلــكـومــة اإلنــكـلــيــزيـة
الــفــســيــحــة الــبالد ال تُــفــرق بــ طـوائـف رعــايـاهــا فى
ساواة . ثم وصف واجبات اإلنصـاف ونشر العدالة وا
ـلـكـته سـلـمـ بـكـونـهم أشـد والءً  الـرعـايـا اإلنـكـلـيـز ا
رغـوبة بأنها ال تُنفذ إال مُخـتتماً قوله عن اإلصالحات ا
إذا تعلقت بها اإلرادة السنية السلطانية ليس إال ثم أؤمأ
إلى جتــسم اخلـطـب إن لم تُـنــفــذ  وإلى خــيـفــة ســريـان
اخلطر إلى غير بالد الدولة العلية العثمانية حينئذ  وإن
هـذا هو سـر تعـاقـد الدول من قـبل على سالمـتهـا حفـظاً
لـتوازن الـسلـم العـام  وإنه ال يُمـكن إلحـداها اإلنـفراد
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فى عمل لرغبـتها جميعـاً فى احملافظة علـيه وتسابقها فى
سألة حالً مستـحسناً على أساس تـأييد السلم ب حل ا

سيحية . األ ا
ومن تأمل تالعبه فى هذه األقوال وتزيينها بزخارف
ــقــاصـد الــتــنـصـالت الـكــثــيــرة ال يـرتــاب فى حــقــيــقـة ا
ؤسـسة عليها  والـتى ألجلها أطنب فى اإلطراء على ا
احلـكومة البـريطانيـة ونعتهـا بكونها ال تـفرق ب طوائف

رعاياها فى بالد الفسيحة .
هاد وإذ كان هـذا البحث هو أهم مضامـ خطبته وا
الرحب فيـها لسرد مـزاعمه الكـثيرة فـنستـمنح من القراء

الحظة اآلتية . إنصافنا بسديد الرأى فى ا
هل يوجد فى احلكومة البريطانية الفسيحة البالد من
بـاشـرين لألعمـال احلكـومـية فـيهـا عـدد من كل طائـفة ا
بنسبة تعـدادها فى اإلحصاء العام يـؤيد زعمه عدم حتيز
بــريـطــانـيــا حملــابـاة طــائـفــة دون أخـرى ويــجــعل مـســاغـاً
اللتمـاسه تكثير األرمـن فى اخلدامات بالبـالد التى يكثر

عددهم فيها على تلك النسبة .
وهل يجـهل أو يـتجـاهل حـضرتـه الصـعـوبات اجلـمَّة
الـتـى كـابـدتـهـا أيـرالنـدا حـتى أجـازت لـهـا األيـام وجـود
ــان . وال نـظـن أن قـد غــاب عن نــائب عــنــهــا فى الــبــر
األفـهام تـفاصـيل الـعقـبات الـعديـدة الـتى أوجدتـها هـيأة
تـلك احلــكـومــة (الـعـادلــة) فى هـذا الــصـدد (بــحـيث لـو
سُــمع بــبـــعــضــهــا عـن دولــة أخــرى ألخــرجت األرض

أثقالها) .
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وال نرتـاب فى أن حضرته مُتذكر لـلتلغراف الرسمى
الـسابـق صدوره مـنـذ سنـوات من حـكمـدار الـهنـد الـعام
لـلــحـكــومـة اإلنــكـلــيـزيـة بــاسـتــفـتــائـهـا عــمـا يُــجـريه فى
الـوظـائف الصـغـيـرة احلقـيـرة الـتى يأبـاهـا أفـراد اإلنكـلـيز
لــبُـعــدهـا عن مــواطـنـهـم وقـلــة رواتـبـهــا ولإلجـابــة الـتى
وجبـها وفحواهـا ترتيب الطوائف صدرت إليه للـعمل 
الـوثنـيـة ليـنتـقى من أبنـائهـا لـهذه الـوظائف الـقدر احملـتاج
إلــيه جـــداً  فــإذا لم يـــوجــد بــعـــد تــســلـــسل الــتـــرتــيب
ذكـورة (مُـراعاة لـتـقد أقـربـها فى الـتـقالـيد للـطـوائف ا
ـذهــبـيــة لـلــقـومـيــة اإلنـكــلـيــزيـة) يـلــحق بـهــا أفـراد من ا
ـسـلـمـ وكـفـى بـذلك بـخـسـاً وغُـبـنـاً لـهم فى احلـقـوق ا

لَّية والقومية . ا
نـوحة لـعدد من فلـو كانت حـقـوق تولـية الـوظائـف 
كل طائـفة بنـسبة تـعدادها مـرعية اإلجـراء نفيـاً للمـحاباة
لطائفة دون سواها وتخلصاً من التحيز إلى تعضيد أبناء
مـلـة دون أخـرى كـمـا يـقـول حـضـرة الـلـورد فى امـتـداح
دولـته لـوجب أن نـرى من بـ ماليـ مـسـلـمى الـهـنـد
ـا يُـخـفـف عـنـهم بـعض عـدداً وافـراً مُـتــقـلـداً األعـمــال 
عن كــون الــدولــة الـعــلــيــة قـد األحــزان . هــذا فــضالً 
أغـدقت نــعـمـهــا عـلى الـطــائـفـة األرمــنـيـة (الــتى جـرأهـا
ناصب اإلنكليز على كفرانها) وقلدت الكثيرين منهم ا
والـوظـائف الـعــديـدة ال فى نـفس الـواليــات الـتى يـكـثـر
ــمـالك عــددهم فــيـهــا فــقط بل فى جــمــلـة أنــحــاء من ا
احملروسة  وفى األستانة الـعلية أيضاً  كـما ال يستطيع
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* الصحيح : رءوس.
** الصحيح : غير اإلنكليزية.

نـصفـ كمـا سنـعود لـبيانـه فى فرصة الـزعم احملض ليس سـبيالً لإلقـناع فى حـكم العـقالء ا
أخرى .

لم يـكن شــطط الـلــورد سـالـســبـورى وتــطـرفه فى الــتـمـويــهـات الـتـى فـاه بـهــا أخـيـراً عن
ـواربـة فـيـهـا . فـقـد جـاءتـنا األحـدوثـة األرمـيـنـيـة حـجـابـاً مـنـيـعـاً كـمـا أراد لـسـتـر احلـقـائق وا
اضى بتـصريح جناب سـفير الروسـية فى األستانـة العليـة للرئيس التـلغرافات فى األسـبوع ا
ذابح صادر اإلنكليزية  الدينى العام لألرمن بأنهم أصل احلوادث الـعدوانية (التى سمتها ا

ـــارقــون اخلــونــة ُــكـــابــر إنــكــاره وال يُـــنــكــره األرمن ا ا
أنفسهم.

فإذا كـانت احلكـومة البـريطانـية نـصيرة الـضعفـاء كما
لة دون يزعم حضـرة اللورد مطـهرة ومبرأة من الـتشيع 
أخــرى ومـن تــفــصــيل احــدى طــوائـف رعــايــاهــا عــلى
سـواها كمـا يقـول فلتـنتـشر على رؤس * األشهـاد عديد
ـتـقـلـدين لــلـوظـائف (بـأنـواعــهـا) فى الـهـنـد ـسـلـمــ ا ا
نـكودة احلظ عـنان اإلفـصاح اليـ ا ولتـطلق ألولـئك ا
عن رغائـبها كـما أطلـقت العنـان فى لوندرة لـلمنـتديات
واجلـرائـد لـلـتـقوَّل ونـشـر اآلراجـيـف عن الـدولـة الـعـلـية
وعن اإلحدوثـة األرميـنيـة . وهنـاك يعـلم العـموم هل
يـحتـاج نظـام احلـكومـة اإلنكـليـزية فـى الهـند إلى تـعديل
ـسلمون وتعميم إصالح أوالً ?. وهل يـحتاج أولئك ا
بل وغـالـبـيـة الطـوائف الـغـيـر إنكـلـيـزية ** احملـتـد مثل أو
ــــا يــــتـــطــــلــــبـه الـــدخـالء لألرمـن أوالً? . فـــإن أكــــثــــر 
طالب واالقتصار فى إقامة احلجة على االستشهاد فى ا
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ا يشف عن اختالج احلقائق فى صدره ولكن الغايات تأبى أن ينطق السلطانية حق التنفيذ 
لسانه بغير لهجتها التى اعتادها .

تبـشـر أخبـار األستـانـة العـليـة بـتحـس األحـوال فى الـواليات الـتى أرسلـت إليـها الـدولة
التعزيزات العسكرية وبأن العناية التى تبذلها احلكومة لنشر االطمئنان قد أحبطت كثيراً من
ـابـ وال ــفـســدين . وأنه ال صـحــةَ إلشـاعــات اسـتــبـدال بــعض رجــال ا دسـائـس وآمـال ا
حلـدوث هرج فـى اليـمن . وأن حـقـيـقة اإلحـدوثـة الـتى نـقلـت التـلـغـرافات نـبـأ حـدوثـها فى
نـابـلس أن بـعض أطــفـال كـانـوا يـتـرامـون بـحــجـارة صـغـيـرة بـجـانـب بـعض مـنـازل الـقُـسس
فأصابت بعض أبوابـها على غير عمد وحلـصول القبض عليـهم تهويالً فى األمر من أربابها

ـتــعـ وإن تــظـاهــرهم الــعـدوانى ال يــبــلـغــهم مــنى أن ا
إجتنابهم للهرج واتباعهم خطة السكون التام .

فجنـاب هذا الـسفيـر هو أحد األعـضاء الـثالثة الذين
أثنى جناب اللورد سالسبورى على اهتمامهم منذ شهر
ـاضى واعـتـرف بـأنه من الـواقفـ عـلى حـقـيـقة مايـو ا
تـلك اإلحدوثـة والـسالـكـ فيـهـا سـبيل الـفـطنـة وكـمال
الدقة  فـصار واحلالة هـذه واجب التعـويل على طهارة
ــا اعـتــرف به وإن مــادوى لـآلفــاق من رنـ ضــمـيــره و

تـمويهـات وتهـويالت حضـرة الوزيـر اخلطـير وتـصريحه
باالرتـياب فى تنفيذ اإلصالحات الـتى نوََّه عنها فى غير
محـله أو كأنه توَّهم أن طبـاع دولتنا الـعلية كـطباع دولته
ـصـريـة ـسـألـة ا اعـتـادت عـلى نـكث الـعـهـود وحـسـبـنـا ا
وإن عاد وتـوَّهم سريـان هذا الـروح حلكـومات سـواها 
أخـيراً لتـمنى توفر األمـناء األكفـاء حول العـرش العظيم
الــسـلــطــانى لــتـنــفـيــذ كل مــا تـتــعــلق به اإلرادة اجلــلـيــلـة
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اتخذت التـحريات الـدقيقة عـن الكيفـية وثبت مـنها ما
تـقدم وألـقيت الـتنـبيـهات بـزجر اآلباء ألبـنائـهم عن مثل

هوّل فى تقوالتهم . ذلك منعاً لتوسع ا
لقـد أحسنت جـريدة السالم الفـرنساويـة فى قولها .
إذا صح مـا يــروى عن قــتـلى األرمن فى احلــوادث الـتى
ـصـادر اإلنـكلـيـزية كـان الـقتـل مسـتـغرقـاً لـعدد تذيـعـها ا
الطـائفـة األرميـنية فـى البالد العـثمـانيـة ولم يبقَ أحد من
صادر باالنتصار بنيها الذين يُـنادى رجال وزيادة تلك ا
ُدَمْدِم من أجلها . لهم ومنحهم مزايا اإلصالحات ا
يـتـضـمن البـالغ الذى نـشـرته الـسـفـارة العـثـمـانـية فى
بــاريـس لــنـــفى اإلذاعـــات الــســـيــئـــة عن أحـــوال بــعض
ــلـفـقـون اجلــهـات أن تـلك احلــركـات الـتـى يُـبـالغ فــيـهـا ا
ليست إال مُنازعـات محلية ب بـعض أفراد ال يخلو من
مـثـلـهـا بـلـد فـى حـكـومـات الـعـالم أجـمع  وأن الـدولـة
الـعـلـية مـتـيـقـظة ومـبـادرة لـقـمع كل مـعتـد تـنـفـيذاً إلرادة
اجلناب السلطانى األعظم الذى يفتخر التاريخ والعصر
بـحُـسن نـوايـا عـظـمتـه ومقـاصـد جاللـته اخلـيـريـة لـلـعـباد
والـبالد  وذلك أجل ما يـجـمل أن يقـتدى فـيه بـعظـمته

جميع رجال حكومته السنية .
من أخبـار والية ديـار بـكر أن أشـقيـاء األرمن أوقدوا
نـيــرانـاً فـى احـدى مــدنـهــا (عـرب قــيـر) فــدمـرت مــبـانى
ومساكن عديـدة ومن جملتـها مسجـد ومدرسة  وأنها
قبضت عـلى اجلان وضبطت نحو ست قـنبلة ديناميتية

كانوا استحضروها .
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في ١٩ نــوفــمـبــر من األســتــانــة ـ إن جاللـة الــســلــطـان
مـتــكـدر من احلـوادث اجلـاريـة وهـو يـوالى إرسـال األوامـر
إلى الـوالة بقـمع االضـطرابـات  وقد أصـدر أمـره بحـشد
نـصف مـلـيون مـن اجلنـود وهـذا أمـر يـحـتـاج إلى نـفـقات

كثيرة .
أرمن القاهرة أرمن القاهرة ـ أول أمس األحد رفع جماعة من أرمن
ـلكـة فيـكطـوريا مـلكة هـذه العـاصمـة تلـغرافـاً إلى جاللة ا
ـوسـيـو فـيـلـكس فـور رئيس اإلنـكلـيـز ومـثـله إلى جـنـاب ا
اجلـمـهـوريـة الـفـرنـسـويـة يـسـألـونـهـمـا الـدفع عن إخـوانـهم
أرمن األناضـول  واحلديث مـختلف عـن مقدار الـتواقيع

التى علقت على هذين التلغراف .
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كــثـيــراً مـا تــفــتح اجلـرائــد األبــواب عـلى من
تُـناضل عـنهم وكـثيـراً ما تُـنبه أفـكارهم لـيبـحثوا
عن احلــقــيـقــة فــتـظــهــر لـديــهم عــلى عــكس مـا
يقـولون  ومن هـذا القـبـيل إننى قـرأت فى هذا
األثنـاء باحـدى اجلرائـد كالماً تُـحاول به تـوجيه
اللوم على جاللة قيصر الروسيا بلهجة خارجة
عن كل حــد لـلــكُـتــاب فـاسـتــلـفت هــذا الـكالم
أفــكـارنـا إلى احلـقــيـقـة الـتـى إذا اجنـلت كـمـا هى
كـانت عـلى عـكس مـا يـقـولـون وهـو مـا دعـانى

ألن أكتب هذه السطور انتصاراً للحقيقة .
ــقـرر الــثـابـت أن الـلــوم فى احلـوادث فــمن ا
األرمنيـة يجب أن يوَّجه لـرجال اإلنكـليز الذين
اشتغـلوا بتحـريك األرمن ثم لهاته الطـائفة التى

جعلت نفسها آلة هذه احلركة .
إذ أصل الثورة األرمـنية فى سـاسون إحجام
ـطـلـوبــة مـنـهم  ثم األرمن عن دفع األمــوال ا
ـسببـ لها إذا تتـبعنـا احلوادث جند األرمن هم ا
كـمـا قـال جـنـاب الـســفـيـر الـروسى لـدى الـبـاب
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الـــعـــالى وأظـــهـــر شـــاهـــد عـــلى ذلـك حــوادث
لك . األستانة التى هى مركز السلطنة ومقر ا
ومـعـلـوم أن نـزوعـهم لـلـثـورة كان عـقب أن
بلغهم خـبر وصول العمـارة اإلنكليزيـة البحرية
ـــــنـــــوس بـــــالــــقـــــرب مـن أبــــواب إلى مـــــرسى 
الدردنـيل وثبت أنهم كانوا ينـتظرون وصولها
إلى مـــرسـى بـــشـــكــــطـــاش فـى الـــيـــوم الــــتـــالى

لثورتهم.
ثـم قـــــامـت األرمن فـى ديـــــار بـــــكــــــر عـــــلى
ــسـلـمــ وذبـحــوا كل من تـمــكـنــوا من ذبـحه ا
ــسـاجــد وهم قــائــمــون بـأداء مــنـهـم حـتـى فى ا

شعائرهم الدينية
وفـضالً عن ذلك  فـإن أكثـر احلـوادث التى
ـا كان حـدوثـها عـقب صدور اإلرادة صـارت إ
السنية بـإدخال اإلصالحات التى طلبتها الدول

الــثالث فى الـواليـات الـتى تــسـكـنـهـا األرمن 
ولـو كـانـت لألرمن نـيـة سـلـيـمـة ومـقـاصـد خـيـر
لـوجب عــلـيـهـم اإلخالد لـلـســكـون  حـتى إذا
رأوا الدولة قد أخرت تنفيذ الئحة إصالحاتهم
نـادوا بــالـشــكـوى وجلـؤا إلى االســتـغـاثــة وعـنـد
الــيـأس يــقــومـون لــلـثــورة حـيث يــكـون الــعـالم

نصيرهم واحلاجة شفيعهم .
ــقـــرر أيـــضـــاً أن األرمن لم يـــقـــومــوا ومـن ا
للـثورة والـعـصيـان إال اعتـماداً عـلى أن إنـكلـترا
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ـــا وجـــدوا بـــأن ضــرر تـــأخـــذ بـــنـــاصـــرهم  و
اندفـاعهم سـيسـقط على رؤوسـهم رفعوا أكف
الضراعة جلاللة قيصر الروس طالب حمايته.
ثـم قـام كــبـيــر وزراء اإلنـكــلـيــز يـخــطب بـ
قومه ويـرمى مرة بـصواعق الـتهديـد للـمسـلم

ومـرة أخرى بـلطـيف اجلـمل وعبـارات الـتمـليق
ــتــحــكــكـون وقــد أطــال واســتــطــال  وأخــذ ا
باإلنـكليز من أصحاب اجلـرائد فى مصر خطبته

هذه وبنو عليها العاللى والقصور .
وبـينـمـا الـقـوم فى قيـل وقال  وإذا بـجـهـيزة
تــقــطع قــول كل خــطــيب أال وهى أن جــنـاب
مـسـيـو نـيـلدوڤ سـفـيـر قـيـصـر الـروس قـد كتب
لغـبطة ( جاثليق ) األرمن بـأن أبناء طائفتك هم
ـــذابح ـــســــبـــبــــون لــــكل هـــذه الــــشــــرور وا ا
نون فـأنصحـهم أن ال يغـتروا بـالسراب ألن مـا 

أنفسهم به ليس إال أضغاث أحالم .
ونحن ال نرى مُنصـفاً فى الدنيـا يلوم الدولة
الـعــثـمـانـيـة عـلى مــعـامـلـتـهـا الـثــائـرين بـالـبـطش
والـقـوة ; إذ كل دول أوروبا تـعمـل هذا الـعمل
بـنـفـسه عـنـد مـا تـرى لـزومـاً لـه  وهـذه مـعـامـلة
اإلنـكـلـيـز لإلرلـنــديـ . وإن نـسى الـقـراء ذلك
ـسـلـمـى الـشـتـرول فى فــهـذه مـعــامـلـتـهم أمـس 
الـهـنـد : وهـذه معـامـلـة إيـطـالـيـا ألهل سـيـسـلـيا
حينما ثابوا للـفتنة  وهذه معامـلة أسبانيا اليوم



±≥¥

ـا لم يـزل صـداه ألهـالى كــوبـا . وهـذه وهــذه 
يرن فى آذاننا .

نـــــــــــــعـم إن اإلصــالح الزم وضــــــــــــرورى
لـلــمـمـالك الــعـثـمــانـيـة  ولــكن الـطـريــقـة الـتى
اتُــخــذت لــلــوصــول إلــيـه هى طــريــقــة قــبــيــحـة
ـقـوتـة من كل عـاقل  بل هى طـريـقـة مـؤدية و
للخراب من حـيث هى تُنمى العداوة والبغضاء

ـذهب  ـذهب وا بـ بـنى اجلـنس واجلـنس وا
وكل مـا كان من الـثـائريـن ومُعـضديـهم شـواهد
بـيـنات عـلى أن احلركـة لإلفـساد ال لإلصالح .
وإال فـمن يـقـول أن دروز حـوران قـامـوا لـطلب

اإلصالح وهم أبغض الناس له .
نـتج عن كل ما تـقـدم أن الـدماء الـتى تُـهراق
ــا تُـهـراق بـاآلالت الـتى فى الـبالد الـعـثــمـانـيـة إ
تُـحركـها أيـدى اإلنكـليـز وإن الروسـيا ورجـالها
نع إهراقـها فحـياك اللَّه ـا يسعـون  السيـاسي إ
يا أيـتهـا األمـة ويا أيـهـا الرجـال الـذين يسـعون
حلقن الـدمـاء وحـياك الـلَّه يـا قـيصـر لـو صادق
أخلص الـصـداقة وقـام بواجب الـوفاء ولـو مِتـنا
امتشق احلـسام فيـغضب لغـضبه إذ ذاك أكثر من
ــاذا مــائــة مــلــيــون ? وال يــســـأله واحــد مــنــهم 

غضب?
( سورى أرثذوكسى )
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قامت الروسـيا منـذ عام وصـادرت اليهود
فى حـريــة اإلقــامـة بــأوطـانــهم الــتى درجـوا من
عشها فخرجوا نحو مائة ألف وأكثر يحملون
عــلى أكــتــافـهم أشـالء الـراحــة وأسالب احلــيـاة
الــبــشـريــة وهــامـوا عــلى وجــوهـهم فـى الـقــفـار
والــوديــان يــطــلــبــون ســعــة من األرض وأفــواه
الـبـنــادق فى أدبـارهم وأســنـة الـرمــاح بـ عـقـد
أصالبـهم  واألم حتـمل رضـيـعـهـا واألب آخذ
بــيــد ابـنـه وأصــوات الـضــعــفــاء تــصــعــد بــزفــيـر
الشكوى إلى عنـان السماء  فما أصاخ لها من
أوروبا سمع وال حتركت لها عاطفة وال ناجاها
ا لـسـان إنـسـانيـة يـبـرهـا بـالـرحـمـة واحلـنـو  كـأ
الــقـلـوب قـد أُقـفـل عـلـيـهـا واألفــواه شُـد فـوقـهـا
الوكاء . وكأن جرائد األحرار فقدت أقالمها
وكـأن كُـتـابــهـا عـدمـوا حس الـبـشـريـة . أو كـأن
لـكة مـسيـحيـة واليـهود لـيسوا الدولـة الروسيـة 

من دينهم وال مذهبهم .
نعم كذلك أمـر الدولة الروسية  وكذلك
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أمر طائفـة اليهود وكذلـك قضت شرعة أوربا
ال تـســمع لـهـا عـجـيـجـاً وال ضـجـيـجـاً وال تـرى
مـنـهــا اجلـلــبـة والـصــيـاح انـقــضـاضــاً عـلى دولـة
أخــرى إال إذا كـانت كـالــدولـة الـعــلـيـة مــسـلـمـة
يشكوها قوم مسيحيون كالصربي والبلغاري

أو األرمن أو الـكـرديـ عـند ذلـك جتد الـزعم
الـبـاطل من الـشـكـوى حـقـاً صـراحـاً  والـهـفوة
ـة كـبـرى ال تُــغـتـفـر ــشـكـو جــر الـصــغـيـرة من ا
واحلــقــوق الــدولــيـة الــتـى تــكــون لـكـل ســلــطـة
شـرعـية عـلى شـعـوبـها ضـائـعـة مع إنـنا لـو قـسـنا
ــســـلــمــ فى كـل أدوار تــاريــخــهم مــعـــامــلــة ا
سيحية حتت للطوائف األخرى وفى مـقدمتها ا
ـسـيــحـيـ حـتى فى أعـظم ـعـامـلـة ا حـكـمــهم 
أطوار تـمدنهم احلاضـر للطوائف األخرى وفى
مـقـدمـتـهـا اإلسالمـيـة لوجـدنـا فـرقـاً شـاسـعـاً ب

عـاملت  وكان للـمسلم الفضل األول فى ا
تـاريخ عمـران البـشر وإمـداد الطـوائف األخرى
ــدد احلــيــاة الــطــيــبــة الـــتى تــدين لــســلــطــانــهم 
والـــســعــادة الــبــاهـــرة  ولــيس هــذا ألن الــدين
ـســيــحى يــغــرى أهل ســلـطــته عــلى مــعــامــلـة ا
غـيـرهم بــالـقـسـوة واالضــطـهـاد  بل ألن دول
ـســيـحـيـة خــالـفت كـثــيـراً من تـقــالـيـدهـا أوربـا ا
ذهبيـة وجعلت قاعدة فـتوحاتها واسـتعمارها ا
لأل ومـعامالتـها لـلـممـالك مـبنـيـة على قـواعد
ــال وحتـــصــيل ــصـــالح الــتـــجــاريــة وكـــسب ا ا
ــقــطم ــاديـة كــمــا قــالـت جـريــدة ا الــفــوائــد ا
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ـاضى عقب ذكـرها رواية بعـددها يـوم االثن ا
روتـر من أن األرمن رفـعـوا عـريـضة إلـى جاللة

لكة يسألونها بها الغوث والنجدة ما نصه : ا
ـسـاك أن ذلك الـزمان « وقـد فـات هؤالء ا
روءة والنخوة واحلميَّة كانت فى قد فات وأن ا
أوربـا قبـل أن يصـيـر كل أهلـهـا جتـاراً من أجشع
الـتجـار وقبل أن تـخمـد كل عـاطفـة فى قلـوبهم

غير حب الكسب والدينار » .
ـــا وصــلت إلى هـــذا احلــد صــارت فـــأروبــا 
تـتـخـذ حمـايـة النـصـرانـية فى الـشـرق سـبيالً إلى
ـادية ومن نـول مـطـامعـهـا الـتجـاريـة وفوائـدهـا ا
كـــانت هــــذه مـــقـــاصـــده ال يـــعــــنـــيه أن تـــكـــون
الشكاوى التى تُـمهد له ذلك السبيل مبنية على
احلق ومــوجـــبــة لـــلــتـــداخل فى شـــؤون الــدول

ذوات احلقوق الشرعية الذاتية أم ال .
ويـحـزنـنـا أن هــذا الـبـاب الـذى طـرقـته أوربـا
على الـدولة العلية اآلن بـصفة أزعجت خواطر
أهـليهـا هو بعـينه الـذى طرقته قـبل ذلك التاريخ
عـلى حـكومـات األندلـس اإلسالميـة  وظلت
تلك تُـطارد هذه حتى أضاعتهـا وجعلت أهليها
ـسـلمـ يـخرجـون عـلى وجوهـهم فى اجلـبال ا
والقـفار مُـهاجـرين بعـد ما فـعلت بـهم من أنواع
العـذاب والـفـظـائع مـا كـادت األرض تـمـيد من

هوله وتخُّر له اجلبال هداً .
ـا نذكر ذلك مقابلـة لغوغاء اجلرائد ونحن إ
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اإلنـــكــــلـــيـــزيــــة الـــتى مـألت األرض صـــيـــاحـــاً
سـيـحـيـ فى األرض على وأهـاجت خـواطـر ا
سـلم  وقام زعيم احلـرية فى بالد اإلنكليز ا
بل زعـيم الـفــ عـلى الــدولـة الـعـلــيـة واخلـصم
األلـد لـلـســلـطـة اإلسالمـيـة فـى الـعـالم كـمـا هـو
مــشـهـور عــنه ومـعــروف به يُـنــفث األحـقـاد من
صــدره ويـدعــو بــالـويل والــثــبـور عــلى الــدولـة
مـنــاديـاً بــاألخــذ عـلــيـهــا والـســعى فى تــقـويض
أركـانـها حـتى خيـف من شبـوب حرب صـلـيبـية
فى الــعـالم تـسـيـر رايـتــهـا من لـونـدره ويـقـذف
سكـونة ليـنهار بـشواظ نارهـا إلى أربعة أركـان ا
نظام الكون وتـسقط انقاضه إلى هاويـة سحيقة
قـــد ال تــعــرف عــظــام أحــفــاد غالدســتــون لــهــا

قراراً.
ــقـابـلـة ال نـقـصـد إال زيـادة عـلى أنـنـا بـهـذه ا
بـنية سـلم لـغيـرهم ا إيضاح حـقيـقة مـعاملـة ا
عـلى أحـكـام الـدين حـتى ال يـكـون نـداء أوروبا
ـسـيـحـيـة كـتـهـمة كل وقـت بحـمـايـة الـطـوائف ا
ـعــامــلـة  ألنـه وإن وجـد من لإلسالم بــســوء ا
ـــســـلـــمــ ظـــالم فـــذلـك كــمـــا يـــوجـــد بــ ا

ــسـيــحــيــ وكل طــائــفــة أخـرى ولــيس عــلى ا
اإلسالم تبعة فى ذلك .

أمـــا اإلسالم نـــفـــسه فال يـــأمــر إال بـــالـــعــدل
واإلحــســـان والـــبـــر بـــاإلنـــســـانــيـــة مـن جــمـــيع
وجوهها وكل من يتـتبع أوامر الشـريعة الغرَّاء
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ونواهـيهـا بالنـسبـة لكافـة البشـر يفـهم سر حسن
ــعـامــلــة الـتى امــتـازت بــهــا الـدول اإلسالمــيـة ا
أزمـــان قـــوتـــهـــا ; إذا قــســـنـــاهـــا بـــدول أوروبــا
التجاريـة فى العصر احلاضر . ونحن نأتى اآلن
عـلى بـيـان بـعض أوجه الـفـرق بـ تـلك الـدول
اإلسالميـة فى أعظم أدوارهـا وب دول أوروبا

اآلن .
ـا كــان الـغــرض من الـفــتـوحـات أوالً : إنه 
اإلسالمـــيــة الـــســابـــقـــة هــو إبـالغ األ مــاهـــيــة
اإلسالم بــالـــدعــوة إلــيه إلعالء كـــلــمــة الــلَّه ال
ــاديــة والــتــجــاريــة كــان لـــتــحــصــيل الــفــوائــد ا
سـلـمون يُـعامـلـون كل من دان حلكـمهم وأبى ا
اعــتـنــاق ديـنــهم بـالــرفق كـمــا تـأمـرنــا الـشــريـعـة
الـــغــراء حـــيث لم يـــكن الـــغــرض اســـتــنــزاف
األمـوال وال إيـهان الـغيـر اسـتمـاتـة له أما اجلـزية
الـــتى كــانت تــضــرب عـــلى رقــاب اخلــاضــعــ

فـليست إال عـنواناً عـلى الطاعـة وقبول الـسلطة
اإلسالمية .

سلم فى دينهم بأنه ا كان اعتقاد ا ثانياً : 
احلق راسخاً لم يُريدوا معه أن يؤثروا على بقية
الــطــوائف األخــرى بــالـدســائـس والـضــغط إال
كــرهى عـلــمـاً مـنــهم بـأن تُــرقى تـلـك الـطـوائف
حـســنـاً ومـعــنى يُـقــربـهـم بـأحـسـن كـيـفــيـة إلى
احلـقيـقـة اإلسالميـة بدون اضـطراب وال إخالل
بـحـقـوق حـريـة الـضـمـيـر عـنـد كل إنـسـان . أمـا
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دول أوروبا احلاضـرة فإنهـا تدعو إلى الـتمدن
ظـاهراً ولـكـنهـا قد تـستـحل أفـظع الفـظائع فى
سـبــيل نـوال أغـراضـهـا الــسـيـاسـيـة وفــتـوحـاتـهـا

التجارية .
ـا كــان اإلسالم ال يـخـشـى الـعـلـوم ثـالــثـاً : 
احلقـيقـية فقـد ترك لـكافـة الطوائـف التى تُدين
سابـقة فيـها  علـماً بأنه كـلما تـعلمت حلكـمه ا
هـاته الطـوائف وتـرقت فى األفـكـار تـقربت من
ـسـلـمـ وتـشبـهَّت بـهم فى حب اخلـيـر لـلـنوع ا
الـبشـرى  ولـذلك لم تـعمل الـدول اإلسالمـية
فى عصـر من العصـور إلطفاء نشـأة علمـية عند
ـسيحي أو خالفـهم  بل كان األمر واليزال ا
مـعـهم عـلى الـعـكس من ذلك . سـاعـدوا على
ـدارس لــهم بــنــفـقــاتــهم اخلـصــوصــيـة إيــجــاد ا
سـلمـ نفـسه . وهذا وبنـفقـات من بيت مـال ا
بــخالف خــطـــة فــتــوحــات الـــتــمــدن األوروبى
احلـالى الـذى نرى من أهم مـقـاصد أهـله كسب
ـادية ومغالبة األ فى الثـروة وحتصيل الفوائد ا
ــوهــنــة بل مــزاحــمــتــهــا بـالــوســائـط الــفــعـالــة ا
ـميـتـة. ولـهـذا ال جتد دولـة أوروبـيـة تـقوى وا
عــلـى شــعب ضـــعــيف إال نـــازعــتـه فى وســائل
حـيـاته الـسـيـاسـية لـتـنـزعـهـا مـنه حـتى ال تـخشى
سـتقبل. وكثيراً ما تبذل منـاظرته الضعيفة فى ا
قـصــارى جـهــدهـا لـلــحـيــلـولــة دون تـرقى ذلك
الـشـعب أدبـيـاً ولـعل هـذا هـو الـسـر فى وجـود
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أهم وظيفـة عنـدنا أال وهى وظيـفة تـربية الـنشأة
هارة غريبة إلطفاء صرية فى يد رجل يـعمل  ا

عارف فى مصر . نور ا
وها هـو الـتـاريخ ب أيـديـنـا إذا تدَّبـرنـا غوره
مـالك اإلسالمية الـقوية ال نـعثر فى كل أدوار ا
على ملك من مـلوك اإلسالم تداخل فى تـعي

بـــطــريـق أو رئــيس طـــائــفـــة غــيـــر إسالمـــيــة من
الدخالء عـلى هذه الطـائفة بقـصد اإلفسـاد فيما
بينها واإلخالل بنـظامها  ولكـننا لو أردنا سرد
ــتـمـدنـة أمـثـلـة لــتـداخل احلـكــومـات األوربـيـة ا
احلـاضـرة فى تـعـيـ رؤســاء لـلـطـوائف الـديـنـيـة
اإلسالمـية لـعـدَّدنا كـثـيراً من هـؤالء فى مـشارق

األرض ومغاربها .
ا تقدم يُمـكن لكل إنسـان أن يفهم مقدار و
ــســيــحــيــ حتت حــكم الــفــرق بــ مــعــامــلــة ا
ـسـلـم حتت ـسـلـمـ وبـ مـا حل ويـحل بـا ا
حـكم أوربـا ( وأنصـار الـتـمدن اجلـديـد ) وعلى
اخلـــصـــوص فــيـــمــا يـــأتى أوالً . لـــكل طــائـــفــة
مسـيحية أو إسرائيلـية أو درزية أو مجوسية إلخ
ـسـلـمـ حـيـاة سـيـاسـيـة عـلـمـية . حتت حـكم ا
ـسـلـم مـتـى وقـعوا حتـت حـكم الـغـير ولـكن ا
فـقـدوا حـيـاتــهم الـسـيـاسـيـة والــعـلـمـيـة حـتى أن
احلـكام الـذين يتركـون لهم عـادة ليـكونوا آالت
ـتداخل يـنتـخبـهم األوربيون لـتمـليك الـعنـصر ا
يل لهم مداهنة أو خوفاً تظـاهرين با دائماً من ا

أو غير ذلك .
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ثــانــيـــاً : لم يُــســـمع بــأن مـــلــكـــاً من مــلــوك
ن هم من ـسـيــحـيـ  ـسـلــمـ مـنع ارتــبـاط ا ا
ـلـكـة مــسـيـحـيـة أجـنـبـيـة ولـكن مـذهـبـهم فى 
واصالت ب الدول األوربيـة تغالت فى قطع ا

ـسلمـ فى غير سلـم اخلاضـع لـها وب ا ا
حـوزتهم حـتى أنه خُيل لـبعض الـدول فى كـثير
من الــظــروف أن تــقــتــرح إبــطــال احلج بــحــجـة

خدمة النوع البشرى ...
وهــا نــحن نــرى كل بــطــريق وكل طــائــفـة
سلـم عـلى تمـام احلرية فى ربط حتت حـكم ا

عالقاتهم مع إخوانهم فى اخلارج .
ـا أراد البـابا ونـضرب عـلى ذلك مـثالً بأنه 
جــمع كل الــطــوائف الــنُــصـرانــيــة حتت لــوائه.
كـانت الــطـوائف الــشـرقــيـة الـعــثـمــانـيـة أول من
أجــاب نــداءه وأظــهــر مــوالنــا الــســلــطــان عــبـد
ـســارعـة بل احلــمـيـد خــان كل ارتــيـاحه لــهـذه ا

حضَّ عليها وساعد .
وأول اجتـمـاع دينى عـام حـصل فى الـقدس
الـشـريف كـانت الـدولـة الـعـلـيـة مُـشـرفـة عـلـيه
بــاالنــعــطـــاف والــرعــايــة وكــانـت الــعــســاكــر
الـشَّاهـانيـة تُؤدى الـتعـظيـمات الـعسـكريـة لكـافة
ــســـيـــحــيـــة األجــنـــبـــيــة . وفى قـــســـوس األ ا
االجتماع الـثانى برومه ( وهو الذى أشرنا إليه)
ـــمــلــكــة ــســـيــحى فى ا تــوجه رؤســـاء الــدين ا
العـثمانية قـبل كل رؤساء الدين فى جهة أخرى
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وأكثـرهم راح وغدا عـلى نفقـة جاللة السـلطان
ومن زار األســتــانـــة الــعــلــيــة فى ذهــابه أو إيــابه
وُجهـت إليه الـوسامـات الـعثـمـانيـة عـنوانـاً على

تمام العناية بشأنهم فى مأموريتهم هذه .
وقـد اتـفق أننـا كـنـا فى األسـتـانـة العـلـيـة سـنة
وارنـة فى سوريا فى ٩٣ ورأينـا جناب مـطران ا
مـنـزل أحـد أصــدقـائـنـا بـعـد عـودته من رومـيـة
ـا فـقص عـلـيـنـا أخـبـار رحـلـته  ثم قـال : إنـنـا 
اجــتــمـعــنــا هـنــاك بــرؤســاء الـديــانــة من اإلفـرجن
وســبـرنـا أحـوالـهم ومـا هم عـلــيه خـلـنـا أنـفـسـنـا
مـلـوكاً بـيـنهـم  إذ كنـا نـرى الكـرديـنال الـعـظيم
يقص علينـا حديثه فى قومه وسقوط كلمته ب

عـشيـرته وحتـقيـر احلكـومـات لهم بـجذبـهم أمام
احملــاكم الــنـظــامــيـة مــتى وجــهت عــلى أحـدهم
تهـمة فـنحـمد الـلَّه علـى ما نـحن فيه من الـنعـمة
حتـت حـــكم اإلسـالم  إذ يـــرى الـــواحـــد مـــنـــا
ليون من طـائفته كرعية له وال من لـيون أو ا ا

يقيم علينا دعوى أو يحقرنا بتهمة اهـ .
ويــــا هـل تــــرى مــــاذا يــــكــــون شــــأن الـــدول
األوربية لو أراد بعض علماء اإلسالم فى الهند
أو اجلزائـر االجـتمـاع بعـلـماء اإلسالم فى مـصر
ــثل ذلك الـغـرض . وكم أو األسـتـانــة الـعـلـيـة 
يكـون عدد اجلواسـيس علـيهم وقتـئذ  بل ماذا

تقول اجلرائـد األوربية فى مثل هذا االجتماع 
اليـ كـانت تــذكـر كـلـمـة وكم من األلــوف وا
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(تعصب دينى) .
سلم ثالثاً : ما دخلت أرض حتت حكم ا

إال لقـيت الطوائف األخرى فيها تـربو شيأً فشيأ
وتـنــتـعـش رويـداً رويــدا حـتى حتــيـا وتــقـوى فى
الـعلـوم واحلـرية  ثـم تتـذكـر بعـد ذلك مـجـدها
القد ويعلو تـبعاً لذلك شأن رؤسائـها الديني

وتــعـظم سـطـوتـهم  ولــكن مـتى دخـلت أوربـا
ـتمـدنـة أرضاً إسالمـية تـرى حـياتـها الـسـياسـية ا
ـهــاجـرة يــنـفـتـح بـابـهــا حـتى تــصـيـر تــتالشى وا
األرض بلـقعـاً مـنهم عـلى طول الـعهـد  وهذه
بـالد األنـدلس وإيــطــالـيــا اجلــنـوبــيـة وســيــسـلــيـا
وجـزيـرة سـاردينـيـا ومـالطـة وبـلـغاريـا والـصرب
والقر وملداڤيا أصدق شاهد على ما قدمنا .
وال يــرد عـلـيــنـا أن مـسـلــمى الـهـنــد بـقـوا فى
بالدهم وأن عــددهـم يــربــو عـــلى مــدى األيــام
(وأن لم تــرب لــهم حــيــاة مــدَّنــيـة ) فــإن ســبب
مـخالـفة الـقاعدة الـسابـقة فـيهم هـو أن اإلنكـليز
يــحـــتــاجــون لـــبــقــائـــهم يــنـــاظــرون الــبـــراهــمــة

ويناكوبهم فى احلياة .
رابـعاً : من يـتـتـبع الـتاريـخ يجـد احلـكـومات
اإلسالمـيـة كـلمـا اخـتـلت إدارتـها زاد اعـتـنـاؤها
بالعـناصر األجـنبية حـتى يأتـيها القـضاء من هذا
الـبــاب ألن الـتـداخل األجــنـبى مـتـى تـمـكن من
دولــة عمَّ االخـتـالل فـيــهــا  ثم ال يـكــون بــعـد
اضـطـراب اجلـسم إلى نـهـايـته غـيـر مـوته وأمـثـلة
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ــا صـار فى ذلك كــثــيــرة ولـكــنــنــا نــأتى اآلن 
حـكم التـاريخ الذى ال يُـنازع فـيه  فإن الـعرب
ــا تــسـاهــلــوا فى األنــدلس وصـقــلــيـة فى إدارة
شؤن حكوماتهم وملؤا دواوينهم من األجانب
وتـــركـــوا األديـــرة والــقـــســـوس تـــعــامـل رجــال
الـسـيـاسـة فى أوربـا امـتألت األديـرة والـكنـائس

باألسلحة وكانت بعدها الف اجلسام .
وهــذا هــو بــعــيـنـه مـا نــراه الــيــوم من الــدولـة
الـعـلــيـة مع األجـانب من جـهـة ومع األرمن من
ـا رأوا جــهـة أخــرى  وخـصـوصــاً ألن هـؤالء 
أنــفـســهم فى أعــلى درجـات الــغــنى والـســطـوة
وبلـغوا الغايـة من وقوفهم عـلى أسرار السـلطنة
قــامــوا يــنــادون بــاالســتــقالل * وأدى قــســوس
األرمن بعالقـاتهم مع رجـال السيـاسة فى أوربا
تـلك الـوظــيـفـة الـتى عــرفـهـا الـتــاريخ لـقـسـوس

أسبانيا بالتمام .
والــشئ الـذى يــجب أن تـلــتـفت إلــيه أفـكـار
ـا تـخـتـلط الـعـقالء هـو أن حـكـومــات اإلسالم 
عـليهـا الوجـهة وتـضطـرب أعمـالهـا حتى تؤول
سـلم أضعاف إلى االختالل يلحق الـضرر با
ما يـلحـق بالـطوائف األخـرى وقـبل ما يـلـحقـها
بزمـان مديد كأنها عقوبـة معجلة على ما فرَّطوا

وأضاعوا من حقوقهم .
* لم يـحــدث أن سـعى األرمن الـعــثـمـانـيــون إلى نـيل االسـتـقـالل الـتـام عن الـدولــة الـعـثـمــانـيـة  ولـكن
ـادة «٦١» من انـحـصـرت مـطـالـبـهم فى مـجـمـوعـة إصالحـات بـالـواليـات األرمـنـيـة السـت  بـلـورتهـا ا

معاهدة برل الدولية ١٨٧٨.
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وقد أبلـغت احلكومـة العثـمانيـة هذه التـدابير إلى وكالء
الـدول  وما قـد عـزمت عـلـيه من إجـراء اإلصالحات فى

الواليات األرمنية .
وقد أصـدر فخامة الصدر األعظم أمراً بـاجتماع اللجنة
ـراقـبـة اإلصالح  ثم انـتـدب سـامى أفـندى الـتى شُـكـلت 
ـسـتـشـارين والـفـريـق سـعـد الـدين بـاشـا وعـبـد اللَّه أحد ا
بـاشا الذى كـان رئيس جلنـة حتقـيق مذابح ساسـون وجميل
ـســتـخــدمـ وإبــراهـيم بك أدهم بك أحـد أعــضـاء جلــنـة ا
وحس رشدى أفندى قاضى محكمة التمييز  وأرسلهم
إلى الـواليات األرمنـية بـشأن الـتدابيـر العـسكـرية واإلدارية
لتسـك الهـياج  وقـد قسمـوا إلى قسـم قسم ذهب إلى
طرابزون وكـموشـخانـة وبايرد وأرضـروم وموش وبـتليس
والـقـسم اآلخـر إلى سـاسـون وأمـاسـيـا وتـوقـات وسـيواس

ومالطية ومعمورة العزيز وديار بكر .
ــانـيــة فـخــامـة الــصـدر قـابل أحــد مُــكـاتــبى اجلـرائــد األ
ا انـي  وقـال : إنه  األعـظم  فأظـهر له سـروره من األ
تـولى لألحـكـام رأى صالت الـدولـة الـعـثـمـانـيـة حـسنـة مع
جـمـيع الـدول  وأن له األمل بـهـمـة أصـدقـاء احلـكـومة أن
سـائل احلاضـرة واالضطـرابات عـلى أحسن تنـحسم كـل ا
حـال  ثم شـكـا من األرمن لـهـيـاجـهم وحتـريض بـعـضـهم

الـبـعض علـى نزع الـراحـة العـمـوميـة  وتـهيـيج اخلـواطر 
واسـتــتــبع كالمه بــقــوله ولـكـن كل هـذه االضــطــرابـات ال
تلبث أن تزول باالحتـياطات العسـكرية واإلدارية التى أمر

وجبها . بها جاللة اخلليفة للسير 

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d³L u½ ≤∏ fOL)« ¨ ≥∞ œbŽ  



±¥∑

˝ s —_«Ë WOKF « W Ëb « ˚

Ë√

©Èdš_« nz«uD « ‚u  WO öÝù« WDK «®

© tK³  U  lÐUð ®

ولــقـد أسـلــفـنـا أن كل طــائـفـة غـيــر إسالمـيـة
ــسـلــمــ تـنــتـعـش بـاحلــيـاء دخــلت فى حــوزة ا

رويداً رويداً  حتى تـقوم فى العلوم واحلرية 
ثـم تـتــذكـر بــعــد ذلك مــجـدهــا الـقــد وتُــعـظم
سلم سطوة رؤسائهـا الديني بخالف حال ا

إذا دخلـوا فى حوزة دولة أوربيـة  فإن حياتهم
هـاجـرة ينـفتح بـابهـا حتى السـياسـية تـتالشى وا
تـصيـر األرض بلـقعـاً منـهم على طـول العـهد .
ـسـلمـ من واسـتـدلـلـنـا عـلى ذلك بـانـقـراض ا
بـالد األنـدلس وإيــطــالـيــا اجلــنـوبــيـة وســيــسـلــيـا
وجـزيـرة سـارديـنيـا ومـالـطه وبـلغـاريـا والـصرب

والقر إلخ .
ــســلــمــون فــلـــيت شــعــرى  هل لـــو كــان ا
ينـالون من الـدول األوربيـة الـتى يدخـلون حتت
أحكامها امتيازات طائفية  كما ينال النصارى
ـسـلـمـ فى أكـثـر األدوار ـ أكـانوا حتت واليـة ا
يـــفـــضـــلـــون الـــهـــجــرة والـــتـــشـــرد فـى الـــطــرق
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ـــوت األحـــمـــر فى ويـــخـــتــــارون أن يـــذوقـــوا ا
الغـربـة وأن يتـيـهوا فى األرض يُـقـاتلـهم الـبرد
ـزقهم تشتت العيـال فى أكنافها على واجلوع و
ــقــام فى أوطــانــهم آمــنــ . تــالــلَّه  مــا تـرك ا
الـشركس الـقوقاز مـنذ احـتلت الـروسيا بالدهم
إال كـما تـرك مسـلمـو البـلغـار والصـرب والقر
أوطـانهـم تخـلصـا من معـامـلة الـضيم والـعذاب
هـ  مع أن هؤالء لم يـكونـوا بالـنفـر القـليل ا
فى مــواطـنــهم  بل كل شــعب مــنــهم كـان فى
وطــنه أقـــوى شــوكـــة وأكــثـــر عــدداً من األرمن
الــــذين طــــغـــوا وبــــغـــوا فـى بالدهم  وقــــامـــوا
يُطالبون باستقاللهم عن حكومتهم  ويشقون
عــصــا الــطــاعــة فى وجــهــهــا  فــالــذين تــركـوا
الـقــوقـاز من الـشــركس ال يـقــلـون عن مــلـيـونى
ـسلـم ال نفس والـذين كـانوا فى الـبلـغار من ا
ـلـيــون والـبـقـيـة الـتى يــزيـدون عن ثالثـة أربـاع ا
ـقـام عن فشل اخـتـارت وطنـهـا ورضيت بـذل ا
الـغربة وجـوع التـشرد  ها هم يـتلقـون العذاب
الـــهــــون تُـــحـــرق عـــلــــيـــهم ديـــارهـم وتُـــنـــسف
مــــســـاجـــدهم فـــوق رؤوســـهـم وتُـــشق بـــطـــون
احلــامالت مـنــهم  وتُـهــتك أعـراض اخملـدرات
على غرة منـهن فى الطرقـات  وأمثال هذا من
الـفظـائـع التـى ارتُـكبـت معـهـم منـذ شـهـرين من
أهـالى الــبـلـغــار ومـقـدونــيـا  واتـهـمـت أكـثـريـة
الرأى العام فى أوروبا حـكومة بلغاريا بتشجيع



±¥π

ـنـكـرات ـعـتـديـن الـذين ارتـكـبــوا من ا أولــئك ا
والفظائع فى وسط أوروبا  ما لم يسع جريدة
التـيـمس مع شدة تـعصـبهـا وشـهرتـها بـالتـحامل
ـسلم ) إال على األتراك ( وتـعنى بهـم دائماً ا

االعتراف بها .
وكل هـذا هـ  فى جـنب مـا أثـبـته الـتاريخ
ولم يبق فـيه لإلنكار مجال عـلى األسباني مع
مـسـلـمى األنـدلس  فقـد حـكـمت أوروبـا هذه
ـسلـمـ مـا يـربو عـلى الـسـتة البالد وفـيـهـا من ا
ـلــيـون مــنــهم سـوء ماليــ أخـنى عــلى نــحــو ا
ـعامـلـة والتـنكـيل بـهم جهـاراً  فلـجـأ البـاقون ا
إلى هجرة أوطانهم  يـحملون العباء واخلباء
ويتزود الـكثير منـهم بالطوى والـهوان  بحيث
لم يــــحـــفظ الــــتـــاريـخ فـــظــــائع لــــدور تـــوحش
ثل مـا حـفظ لـتـلك األمة وهـمجـيـة فى الـعـالم 

ـتـمـدنــة الـتى اسـتـولـت عـلى بالد األنـدلس  ا
حــــتـى أقــــيــــمت يـــــومــــئــــذ مــــجــــالس ديــــنــــيــــة

سلم  (انكيزيـسيون) مشـهورة بآثارهـا مع ا
حـيث كانت ُتـعاقب بـأشد الـعقـوبات من يؤدى
شعـيـرة ديـنـيـة وتقـتل من يـتـوضـأ  واعـتـبرت
الـغــسل حـتى لالســتـحــمـام من أنـواع الــطـهـارة
ـشــروعـة فى الــشـريـعــة الـغـراء فــأقـفـلت كل ا
احلـمـامـات التـى كانت يـومـئـذ فى أسـبـانـيا . ثم
انــتــهى األمــر فـى الــصــرامــة إلى صــدور أوامــر
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سلـم على اعتنـاق النصرانية حتميـة  تُكره ا
أو الــهــجــرة فى احلــال  وكل من خــالف ذلك
يُـقتل ال مـحالة  وبـذلك كانت هـجرة اخلـمسة

سلم كما قدمنا . مالي من ا
ـعـاملـة الـقاسـيـة الوحـشـية فـهل كـانت هذه ا
من األسبانيـ للمسـلم عقوبـة عادلة على ما

ارتكبوا معهم من اجلرائم جزاءً وفاقاً ?
إننا إذا اسـتشهـدنا التـاريخ على ذلك  وهو
أصدق شاهـد ? فال نُكلف أنفـسنا غيـر مراجعة

عتبرة فى هذا الباب . الكتب ا
قــال جــوسـتــاف لــوبــون فى كــتــابه « تــمـدن

العرب » بإزاء ما تقدم ما نصه :
« تــمــكــنت الــعــرب فى أزمــنــة قــصــيــرة من
تـمـدين األمة األسـبـانـية وتـرقـيتـهـا حسـاً ومـعنى
حـتى أوصلـوها إلى درجـة فاقت بـها كـافة األ
األوروبـــيـــة  عـــلى أن ذلـك الـــتـــرقى لم يـــكن
ـاديــات والـعـقـلـيـات  بل شـمل قـاصـراً عـلى ا
تـربـيـة األخـالق وتـقـو الـطـبـاع حــتى أثـر فـيـهـا

أحسن تأثير » .
وعــلـــيه  فــإن الــعـــرب هم الــذيـن عــلــمــوا
ـسيـحيـة ( أو حـاولوا أن يـعـلمـوها ) الطـوائف ا
أشــرف وأجـمل خــلق يـتــمـيــز به اإلنـســان عـمـا
ـــضـــر ســــواه  أال وهـــو (طــــرح الـــتــــعـــصـب ا

ظهرياً).
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ـغلوبة وإن رقة عواطـفهم فى معـاملة األ ا
لـهم وصلت إلى درجـة أن أذنـوا لرؤسـاء الدين
ــســيــحى بــعــقــد مــؤتــمــرات ديــنــيــة فى وسط ا
مـــلـــكـــهم. فـــفى ســـنـــة ٧٨٢  عـــقـــد أولـــئك

الـرؤسـاء مـؤتـمـراً دينـيـاً عـمـوميـاً فى أشـبـيـلـية 
وفى ســـنـــة ٧٥٢  عـــقــدوا مـــؤتـــمـــراً آخــر فى
قرطبة وهذا قد أقبلت عليه قسوس النصرانية
ـسكونة وفى مقدمتهم قسوس من كافة أنحاء ا

رومية .
وهـذه الــكـنـائـس الـعـديــدة الـتى شــيـدت فى
تــلك الـبـالد زمن حـكم الــعــرب عـلــيـهــا أعـظم
بــرهــان عــلى احــتــرامــهم الــعــقــائــد اخلــاضــعــة

لسلطاتهم .
سيحـي اعتنقوا الدين نعم  إن كـثيراً من ا
اإلسالمى  ولـكـنــهم لم يـكـونــوا أسـعـد حـاالً

من إخــــوانــــهم الـــذيـن بـــقــــوا عــــلى ديــــنـــهم 
ـسـيـحـيــ اخلـاضـعـ حلـكم وخـصـوصـاً فــإن ا
ــدعـــوين ( مـــســتــعـــربــ ) ـ واالسم الـــعــرب ا
األفــرجنى مــوزاراب ـ كـــانــوا يُــعـــامــلــون أســوة
سـلمـ من كل وجه  وكـذلك نـالت اليـهود ا
وبــقــيـة الــطــوائف حــظــوتــهــا من الــتـمــتع بــكل
احلــقـــوق  وانــخــرط كـــثــيـــر مــنــهـم فى ســلك

وظائف احلكومة .
وحيث كـانت أسبانـيا العـربية أسـعد قطر فى
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أوربـا  والقـطـر الوحـيد الـذى يـجد فـيه اليـهود
حمـايـتـهم وإنـصافـهم  فـقـد ازداد عـددهم فيه
حتت حـكم العـرب زيـادة لم تـكن مـنـتـظـرة لهم

فى أى قطر من أقطار العالم .
ولـقـد كــانت لـلـعــرب فى أسـبـانــيـا سـوى مـا
ضر شُهروا به من التـنزه عن صفات التعصب ا
أخالق عـالـيـة وشـمـائل حـمـيـدة بـالـغـة الـدرجة
الـقـصـوى من الـكـمـال  مـنـهـا احـتـرام الـتنـزيل
وإكـــرام الـــضــيـف والــتـــســـامح مـع الــضـــعـــفــاء
ــغــلــوبــ لـــهم وصــدق الــوعــد وخــصــوصـــاً ا
والـــوفــاء بـــالــعـــهــد  وبـــاجلــمـــلــة كل مـــكــارم
األخالق التى قبلتهـا فيما بعـد األ النُصرانية
ـا هـو أعـظـم من تـأثـيـر فــأثـرت عـلى نــفـوسـهــا 
تعـاليمـها الديـنية نـفسهـا على أخالقهـا  وعليه
ة فى فـالـفـضل فى إدخـال هـذه األخالق الـكـر
أوربـا هـو لـلـعـرب بـواسـطـة مـعـامـلـتـهم احلـسـنـة

سيحي اهـ . واطنيهم من ا
هــذا مــا قــاله جـــوســتــاف لــوبــون فى كــتــابه
نصف يُقابل شـهور  ولو كان هذا الـكاتب ا ا
ـسـلـم أزمـان قـوتـهم لـلـطوائف بـ مـعامـلـة ا
األخـرى وب مـعـاملـة األوربيـ الـفاحتـ على

ــســتـطــيـلــ عــلى األ فـيه اآلن  الــشـرق أو ا
لذكر من األخالق الـتى يبثونـها ب ظهـرانينا ما
يُـنـاقـض تـلك عـلى خط مـسـتـقـيم  حـتى أنـهم
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ـالك لــيـسـتــعـمـلــون أشـرار الـرعــايـا لـتــخـريب 
ــســلــمـ  كــمــا يــســتـعــمل األرمــنــيـون اآلن ا

لتقويض عرش اخلالفة اإلسالمية الكبرى .
ـذكور ثم قـال جـوسـتـاف لوبـون فى كـتـابه ا

بعد ما تقدم ما تعريبه :
وإن تــــواريخ أســـبـــانــــيـــا مـــآلى بـــاحلـــوادث
والوقائع التى تشـهد بعلو أخالق العرب وبلوغ
شـمـائلـهم غـاية الـشـرف والكـمـال  فمن ذلك
ـا حاصر أميـر قرطبـة مدينة ( طـوليطله ) ـ أنهم 
أو طـويـقـاله ـ فى سـنـة ١١٣٩  وهى فى أيدى
ـلـكـة ( بـيـراجنـيرا ) كـانت ـسـيـحـيـ أيـقن أن ا ا
داخلـها  فأرسلت لألميـر العربى رسوالً تقول
له هل يـقول النـاس إن بطالً شـهيـراً من أبطال
الـعرب معـدوداً ب أصـحاب الهـمم العـالية من
الـشـجـعـان  قـد تـنـزل إلى مـحـاربـة امرأة ـ فـلم
يــكن من ذلك األخــيـر إال أن رفع احلــصـار عن
ــلــكــة أن تــزيـد فـى شـرفه ــديـنــة وطــلب من ا ا
باإلذن فى مقابلتها ليُقدم لها شعائر االحترام.
نـعم  إن هـذه اخلــصـال احلـمـيـدة قـد سـرت
سيحي  ولـكنها تمشت فيهم بعـد ذلك ب ا

ببطئ .
ــكـنـنـا أن نـتـصــور أحـوال أمـراء وعـظـمـاء و
الــنُــصـرانــيــة فى اجلــيل احلـادى عــشــر  ( وهـو
الــوقت الــذى كــانت الـعــرب ســائــدة فـيـه عـلى
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أسـبـانـيا ) من ذكـر صـفـات أشهـر واحـد  كان إذ
ذاك  أال وهــو الــقــائـد الــشــهــيـر (رودريج دى
فــيـفــار) الـذى لــقـبه مــؤرخـو أوروبــا ( بـالــسـيـد

عسكر ) . الغازى صاحب ا
شهور الذى تفانى شعراؤنا فإن هذا البطل ا
فى مــدحه  لم يــكن فى احلــقـيــقـة إال كــرئـيس
عصـابـة متـسلـحة مـنظـمـة تضـرب بسالحـها مع
من يـنـقـدهـا أُجـرة أكـثـر  فـتـارةً كـانت تُـحارب
سيحي مقابل مبالغ سلم  وتارةً مع ا مع ا
مـعـلـومة يـأخـذهـا قائـدهـا الذى كـان يـتـبع هوى

الدينار كيفما تقلب .
ـا تـمـكن هـذا األمـيـر ( الـذى تـصـغـو دونه و
شـهـرة عـنــتـرة الـعـبـسى عــنـد الـعـرب ) من أخـذ
مديـنة ( بـلنـسيـا ) بعد أن عـاهد أهـليـها واجليش
دافـع عنـهم عـلى شـروط مـعـلـومـة  كان من ا
أول مآثـره الغراء أن أجـلس الشيخ الـهرم الذى
ديـنة عـلى مقـعد كـان رئيـساً لـلـجيش وحـاكم ا
من شواظ الـنـار  ليُـحـرق رويداً رويـداً  وهو
إذ ذاك يـسـتـنـطـقه عن مـحـال الـكـنـوز الـتى كـان

يظن رودربج أنها مخبوءة فى القصر .
ثم أفـاض مسـيـو جوسـتاف فى الـكالم على
فــظـــائع الــقــائـــد رودربج  وأردفــهـــا بــقــوله :
ونحـن ال نسـتـغـرب صـدور مـثل هـذه األعـمال
الـبـربـريـة  ألنــهـا كـانت مُـطـابـقـة لـتـمـدن أمـراء
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أوربــا فـى ذلك الــوقـت  وقــال عـــقب ذلك :
وإن الـــفـــضـل فى تـــرك أوربــــا لـــهـــذه األخالق
الـوحشـيـة هـو لـلغـرب الـذى عـلـموا الـغـربـي
روءة والشهامة . ماهية اإلنسانية وصفات ا

وضـرب على ذلك أمثاالً عـديدة تُب تاريخ
الفريق نقتصر منها على ذكر احلكاية اآلتية :
دعــا ذات يــوم أحــد مــلــوك األســبــانــيـول 
واسمه ( بـير ) أو بـطرس إلى مـائدته مـلكـاً آخر
من ملوك غرناطة واسمه أبو سعيد وكان هذا
ا اعتاد أتراك العرب الضيف يحمل فى ملبسه 
ـلك البـس الـفـاخـرة  فــأعـطى ا من احلُـلى وا
ـة عـلــيه  وحـدثــته نـفـسه أن بـيــر اجلـوار الـكــر
يـــغــدر بــضــيــفه بــدالً مـن أن يُــقــابــله بــاحلــفــاوة
لك األسـبانـيولى الالئقـة. وهكـذا كان فـإن ا
ـائدة الـتى كـانت مُـعدة اسـتـعاض مـن إحضـار ا
بإحـضار اآلالت اجملـهـزة للـحيـاة  وقتل ضـيفه
بــهــا عـلـى غـرة مــنه . ثـم وصـلـت جـوهــرة من

تـلـك اجلـواهــر إلى أمـيــر من أمـراء اإلنــكـلــيـز 
لكة فيكتوريا اهـ . وهى اآلن فى تاج ا

وقـال مـسـيـو جـوسـتـاف لـوبان بـعـد ذلك إنه
نظـر بـعيـنه تـلك اجلـوهرة فـى محل حـفظ الـتاج
لـوكى  وهى عبـارة عن ياقـوتة ال يـوجد لـها ا

نظير من كل وجه .
ـذكـور وجـاء فى كـتــاب ( تـمـدن الـعـرب ) ا
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ـسلـمـ لـلـمسـيـحـي فى بـخـصـوص مُعـامـلـة ا
صقلية ( جزيرة سيسليا ) ما نصه :

ــا غــادر الـعــرب جــزيــرة صـقــلــيــة  كـانت
أهالـيها تقدمت كيثـراً جداً عن احلالة التى كانوا
عــلــيـهــا قــبل دخــول الـعــرب بالدهـم سـواء من
جهة الـعلـوم واألخالق واآلداب  أو من جهة
الفنون والصـنائع واألحوال االجتماعية بحيث
ال يـسـتطـيع أحد أن يُـنـكر حـسن مـا أفاد الـعرب

أهالى تلك اجلزيرة .
ـسائل ثم قـال  ولـقـد تركـوا هـناك جـمـيع ا
التـى ليس من شؤن * احلكومـة العمـومية الـنظر
فيهـا للمسيحي أنفسـهم  ينظرون فيها بحرية
تامـة واستقالل مطلق  بل تـركوا لهم أكثر من
ذلك فـــإن احلـــكــام األصـــلـــيــ من الـــيـــونــان
ــدعــوين (اســتــراتــيج ) ظــلــوا فى وظــائــفــهم ا
وبــامـــتــيــازاتــهم األصــلــيــة حــتى إن أســمــاءهم
(اسـتـراتـيج ) لم تُـغــيـر . وكـان من اخـتـصـاص
هؤالء احلكام أن يفـصلوا فى كافة القضايا التى
سـيحـيـ وبعـضهم وجـبـاية اجلـزية تكـون بـ ا
التى ضربتـها العرب على كل نفس وهى عبارة
عن ٤٨ ديــنـــاراً عــلى كل غـــنى  و٢٤ ديــنــاراً
عـلى كـل مـتــوسط و١٢ ديـنــاراً عـلى كل رجل

ذى حرفة .

* الصحيح : شئون.
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ـا كان وكـانت هـذه الـضـريـبـة أخف بـكـثـيـر 
اليـونانيون يجبـونها من اجلزيرة قبل ذلك ـ على
اخلــصــوص ـ فــإن الــكـــثــيــر من األهــالى أخــلى
ســـبــيـــلـــهم من كل غـالم وفى مـــقــدمـــة هــؤالء

القسوس والرهبان والنسوة واألطفال .
وكــانت الــعــرب قــد رتــبت كل مــا يــخــتص
ـــواريـث وجــمـــيع بـــالــعـــقـــارات واألراضى وا
دنى اآلن عـامالت التـى يتـكفل بـها الـقانـون ا ا
عــلـى طــريــقــة مـــطــابــقــة من كـل وجه لــعــوائــد
األهـالى ورغــابـتــهم  حـتى أن الــنـورمــانـديـ

الـذين خلـفوا العـرب فى اجلزيـرة أبوا أن يُـغيروا
فى تلك النظامات التى وضعتها العرب شيأ .
ـسـيـحـيـ قـد تُـركـوا حتت ـعـلـوم أن ا ومن ا
حكم الـعرب وشـأنهم فى األحـوال الشـخصـية
وفى عـوائــدهم  وفى كل مـا يــتـعــلق بـشــعـائـر
الـعــبــادة  لـيُــجـروهــا ويـؤدوهــا بـتــمـام احلــريـة
واالســتـــقالل  حــتـى أن الــقس الــدومـــنــيــكى
بـريــور (رئـيـس كـنــيـســة الـقــديــسـة كــاتـريــنـا فى
بــالــرمـا) ذكــر فى كــتــاب له قـد أن الــقــسـوس
البـســهـا الــرسـمــيـة فى الــطـرق كـانـت تـخــرج 

إلعطاء القربان للمرضى فى منازلهم .
وذكـر القس ( ماوروكـولى )  وكان رئيس
ديـر مـشهـور فـى مـس ( مـن مـدن اجلـزيرة ) إن
اإلنسـان كان يرى بيرق  أحدهـما للمسلم
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بـلـون أخـضـر وفى وسـطه رسـم مـنـارة سوداء
والـثانـى بلـون أحـمـر وفى وسـطه رسـم صلـيب
بـالذهب  حـيث كانـا ينـشران جـانب بعـضهـما

فى االحتفاالت الرسمية اهـ بحروفه .
وحسبـنا شـهادة تاريـخية عـلى ما قـدمنا  من
ـــســلــمــ فـى أدوار قــوتــهم حــسن مـــعــامالت ا
للمـسيحيـ حتت حكمـهم ما أتيـنا على تـرجمته
ـعـول عــلى قـضـايـاه عـنـد كل من هــذا الـكـتـاب ا
ـا اشتهر به مـؤلفه من قوة البحث أوروبا اآلن  

واالعتدال فى احلكم والصدق فى الرواية .
وال حــاجـةَ ألن نــذكـر الـقــصص الـغــريـبـة من
سلمـ الذين يقعون أحوال أوربا احلاضـرة مع ا
ـا بـعد تـمـدنـة  فـإن ذلك ر حتت حـكم دولـهـا ا
بحث األصـلى  وهو إثبـات أن الدولة بنـا عن ا
عاملة الهينة اللينة العلية لم تُعامل األرمن تلك ا
تـهـاونـاً منـهـا فى حـقـوق الـسلـطـة الـشـرعـية  بل
ـا جرت طـبـقاً ألحـكـام الـشريـعـة الغـراء واتـباعـاً 
ـمالك اإلسـالميـة عـمـوماً والـعـربـية علـيه كـافـة ا

سيـحي واإلسرائيلي خصـوصاً مع رعاياها ا
وإن كانت الدولة العلية حابت أكثر من الواجب
ــا اتـخـذته هــذه آلـة إليـصـال مع طــائـفـة األرمن 
الضرر بـها وشق العصا عليهـا كما سيظهر للقراء

ا يأتى بعد .
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األرمـن (وعـددهم ٣٠٠٠ نــفس) إال اإلجـابــة بـشــتم الـعــسـاكــر وقـذف األحــجـار وإطالق
الـعـيـارات النـاريـة عـليـهم  فـلم يـسع هـؤالء وقتـئـذ إال احلـمـلة عـلى الـعـصاة الـذين تـفـرقوا
أشـتـاتـاً فـى كل فج  ثم اجـتــمـعـوا فى وادٍ تـمــكـنت اجلـنــود من الـلـحـاق بــهم فـيه  ولـدى

الوصـول بعـث الضـابط العـثـمانى الـقائـد لـلقـوة العـسـكريـة إليـهم  يـطلب مـنـهم التـفرق 
غـرورين ورأفة عليهم من عواقب وكان ذلك بعبارات روعى فـيها التلطف شـفقة بأولئك ا
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تــلك هى تـفــصـيالت حـوادث تــالـورى الـتى
ـشـيـنة خـلـقت اجلـرائـد اإلنـكلـيـزيـة بـاألكـاذيب ا
واالخــتالقــات الــفــاضــحــة حــولــهـا . وإذا أراد
القار الوقوف على تفصيالت أخرى أكثر دقة
ستـر أكزمـنيس الذى ا تـقدم فلـيسـمع ما قـاله ا
كان بـتلك الـناحـية أيـام االضطـراب  وأقام فى
بـلـدة مـوش إلى آخـر شـهـر نـوفـمـبـر سـنة ١٨٩٤
سئلة بحذافيرها  كانت عبارة عن قال: « إن ا
حادثة محـلية  قـامت العسـاكر العـثمانـية بقطع
أسبابها حتـى ال يتمادى الطاغون فى طُغيانهم
وبناء على طـلب حاكم بتليس أصدر زكى باشا
األوامر بـإرسال ألـف ومائـتى جـندى إلى مـكان
احلـادثة لـتـفـريق شـمل الـثـائـرين  فـلـمـا تـقـابـلوا
مــعــهم عــلـى هــضــبــة اجلــبـل فى ٢٨ أغــســطس
دعـوهم إلى اخلــضـوع والـطـاعـة  فـمـا كـان من
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فـقابلت احلكـومة العثـمانية هـذا الطلب بالـقبول لوثـوقها بوضـاحة احلقائق  وتـوفر القرائن
ثبتة إلدانة األرمن . ا

وبـناءً عـلى هذا الـقرار  شُـكلت الـلجـنة وانـتظم ضـمن أعضـائهـا منـدوب روسى وآخر
وافـقة الروسيا فرنسوى وآخر إنـكليزى  وهو تـشكيل يحق لـلقار أن يندهش كـثيرًا منه 
وفرنسا إلنـكلترا عليه واشـتراكهما معهـا فيه  ولكن لو نفث اإلنسـان عن اخلفايا واستطلع

احلقائق الستحـسن هذا االشتراك. هذا لو كانت الـدولة اإلنكليزية اسـتأثرت بالتحقيق 
ـفتـريـات عن الـدولـة الـعـلـيـة بال خـوف من قـيـام أحد تـمـكـنت من نـشـر األكـاذيب وإذاعـة ا
لتـكذيب مـدعيـاتهـا  وبـرهنت عـلى أن تركـية آسـيا  قـد أصبـحت مـرسحـاً لتـمثـيل مذابح
الــنـصـارى صــبـــاح مـســـاء  وأظــهــرت بـذلـك أهــمـيــة تـداخـل « احــدى الـدول األوربـيـة

اغــتــرارهـم  فــرضخ الــبــعـض مــنــهم إلى هــذه
الــنــصـيــحــة  وقـاوم الــكــثــيـرون  فــاضــطـرت
ـوقعـة عن الـعـسـاكـر إلى مـكـافـحتـهـم واجنلـت ا

قــتل ٣٠٠ من الــعـصــاة وأسـر الــكــثـيــر مــنـهم 
ولـــكن صـــدرت األوامـــر فــيـــمـــا بـــعــد بـــإطالق
ســراحــهم . هــذه هى احلــادثــة الـتـى جـســمــتــهـا
األهـواء  وبالـغت فـيهـا مـبالـغـة يحـكم الـعقالء

باستحالتها.
ولــكن هـذه احلــقـائق الــواضـحـة قــد أسـدلت
اجلرائـد اإلنكليزية عليـها الستار  ثم برزتها فى
بـالغـات واألكاذيب  كى تـستـع بـها لفـائف ا
وزارة اخلارجـية اإلنـكلـيزيـة على إصـابة مـا ترنو

إلـيـه عـيـون مــطـامـعــهـا من األغـراض الــذاتـيـة 
وفى الواقع  فـإنه بـعد أن عـمَّت اخلـافقـ تلك
األكاذيب طلبت إنكلـترا من الدولة العلية تعي

ـسـئـلــة األرمـنـيـة  ــزاولـة حتـقـيـق ا جلـنــة دولـيـة 
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العـظمى » لتـأييد دعامـة النظـام واألمن والعدالة
فى تلك األنحاء .

وخـالصـة الـقــول  لـو لم تــشـتـرك الــروسـيـا
وفرنسا مع إنكلـترا  فى مسئلة التحقيق الحتل
اإلنكـليز أراضى األنـاضول  كمـا احتلـوا مصر
بـحـجـة توطـيـد األمـن وكبـح جـمـاح العـصـاة ثم
ـقــام فـيــهـا إلى اآلن  بــالـرغم عن طــاب لـهـم ا
طلبات الدولة العلية وفرنسا وعن العهود العلية
التى قام بـها رجالـهم السيـاسيون مـرات متعـاقبة
ونـقـول اآلن من بـاب االسـتـطراد إن اآلراء فى
فــرنـــســا مـــجــمــعـــة عــلى نـــســبــة عـــدم اشــتــراك
اجلـمـهـوريـة مع اإلنـكـلـيـز فى احـتالل مـصـر إلى
ـسـيـو غـسـيـا ـسـيـو ديـكـاز وا ـسـيـو فـريــسـيـة وا ا
وغـيــرهم من الـوزراء  وهـو خــطـأ عـظـيم ; إذ
مـن تالوة مــحــاضـــر مــجــلس الـــنــواب فى ذلك
الـعهـد  يـتـضح تـمـام الـوضـوح أن غـلـطـة عدم
االشـتــراك جـديــرة بــأن تُـســنـد إلـى ذلك اجملـلس
ــا كـــان مــســتــحـــكــمــاً فــيـه من الــشــقــاق الــذى 
واالنقسام  لم يستطع حل مشكلة من مشاكل

السياسة اخلارجية .
ولـقد أفـضت عواقب هـذه الـهفـوة السـياسـية
فى البالد الشرقيـة إلى انحطاط نـفوذنا وخفوت
ــعــنى إنه جملـرد مــا اقــتـرحت الــدولـة صـوتــنـا . 
سئلة اإلنكليزية علـينا فتح أبواب التـحقيق فى ا
األرمـنـيـة قابـلـنـا هـذا االقـتراح بـالـقـبـول وتـمام
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ـا استـدعيـنا أصـدقاءنـا الروسـي االرتـياح  وإ
إلى االشتراك فيه مـعنا  السيـما وإنه يوجد من
بـ رعـايـاهم نـحـو مـلـيـون من األرمن  مع أنه
كان فى الـوسع مـنع عمل الـتـحقـيق بتـاتـاً لو كـنا

جتنبنا تلك الهفوة الثقيلة .
وقــد  الــتـحــقــيق عــلى قـاعــدة الــتــجـرد من
ر األهواء وتمـام االستقالل ورمى إلى مـا كان 
بــاخلـــاطــر من أن األرمن جــنــحــوا لالضــطــراب
بتـحـريض مـحـرضـ  جـاءوا من اخلـارج لـهذا
الــغـرض  ووزعـوا عـلـيــهم أسـلـحـة إنــكـلـيـزيـة
مـتـكررة الـطـلقـات  وارتـكـبوا مـعـهم بـعد ذلك
أقصى ما يُـرتكب من اجلرائم واآلثام فى أوقات
الــــثـــورة  كـــاحلــــرق والـــقــــتل والـــســــلب  ثم
اعــتـصــمـوا بــاجلــبـال الــشـاهــقــة  لـلــتــمـكن من
نـتظـمة  وقـد أثبتت مقـاومة اجلنـود العـثمـانيـة ا
جلنـة الـتحـقـيق فوق هـذا االعـتراف أن احلـكـومة
الـعـثمـانـيـة بـإرسـالـهـا الـقـوة الـعـسـكـريـة إلخـماد
ـقــتــضى مــا يُـخــوله لــهـا الــثــورة  قـد عــمــلت 

القانون من احلقوق .
وقـد كــان لـظـهــور هـذه الــنـتـيــجـة وقع سئ *
لدى أرباب اجلرائـد اإلنكليـزية  ولذلك تراهم
وقد شدَّدوا الوطـأة على الدولة الـعلية  واتسع
أمــامــهم اجملــال الخــتالق األكــاذيب فــقــالـوا إن
األتراك بـعـد أن ذبـحـوا آالف األرمن فى جـولى
جـوزات حـفـروا آبـاراً عـمـيـقـة ألـقـوا فـيـهـا جـثث

* الصحيح : سيئ.
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وجب شروعـة التى أقرتهـا معاهـدة برل ١٨٧٨ الـدولية  ـعنى أنها تُـطالب بحـقوقهـا ا * الـعاصيـة هنا 
ادة «٦١». ا

الـقـتلى ثـم غطـوهـا بطـبـقة من اجلـيـر  واحلقـيـقة
ـا شقت بالعُصاة  كما هى أن اجلنـود العثمانية 
أســـلــفـــنــا بـــعــد أن اســـتــدعـــتــهم إلـى الــرضــوخ
لــلـطـاعـة فـلم يـقـبـلــوا قـتـلت مـنـهم نـحـو ٣٠٠
وقـعـة جـمع العـسـاكر ـا انـتـهت ا نفس تـقـريـباً و
جـثث القـتلى فى حـفرة وهـالوا عـليـها اجلـير كى
ال تكون منـبعثاً للـعفونة وبؤرة لـلروائح الكريهة
التى تعبث بالصحة  وهى عادة مُرعية وجميع
الـبالد  إذا وقـعت فـيـهـا فـتـنـة داخـلـيـة أدت إلى
قـتل جــمـلــة من الـعُــصـاة  وإذا كــان اإلنـكــلـيـز
يجـهلون مزية اجلير هـنا  فنقول إن الغرض من
وضـعه عـلى اجلـثث هو تـعـجيـل انحاللـهـا ومنع
األذى الذى يـنجم عن تصاعد الـروائح الكريهة
مـنــهـا . والـعــاقل الـذى لـم تـسـتــهـوه األغـراض
الــذاتــيـــة  يــحــكـم مــعــنـــا بــأن هــذه الـــوســيــلــة
الـصـحيـة. ال يـصح اعـتـبارهـا من الـفـظـائع التى
نسب اإلنكليز لألتراك ارتكابها ضد فئة األرمن

العاصية *.
وفى إبـان شروع الـلجـنة فـى التـحقـيق  قلـنا
كـمـا كــان يـقــول كل أروبى مـجــرد عن األهـواء
ـسـئلـة األرمـنـيـة بـنـفـسه  أن نـتـيـجة وتـتـبع أثـر ا

الـتـحقـيق سـتـأتى عـلى نـقـيض آمـال اإلنـكـلـيز 
ـشـير زكى بـاشا وأنهـا ال تثـبت شـيئـاً ضـد دولة ا
قـومـنـدان األوردى الـرابع من اجلـيش الـعـثـمـانى
الـذى أُنـيطَّ به إخـمـاد فتـنـة األرمن  فـإن جـميع
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األروبـي الـذى خـالـطـوا دولته مـجـمـعـون على
امـــتــداح ســيــرته وطــهــارة أخـالقه وكــرم طــبــعه
وصــدق والئه جلاللــة الــســـلــطــان وكــفــاءته فى

سائل احلربية . ا
ويكفى تزكية لدولته قول الكونت دى سوله
القـائمقـام فى بيادة اجلـيش الفرنـسوى ما يأتى :
ـشـيـر مـحـمـد زكـى بـاشـا ٤٠ سـنة « يـبـلغ عـمـر ا
نـظر تلـوح عليه وهو رجل كبـير القـامة جـميل ا

مـخائـل الذكـاء والـفـطـنة  جـهـورى الـصوت 
يخـتال فى مشيـته ميال إلى نـظريات الفـرنسوي

فى العلوم احلربية  وهذا هو داعية اجتهاده فى
ـوضـوعـة فى هـذه الـفـنون إلى تـرجـمـة الكـتب ا
ـقتـضاه غـير مـلتفت إلى الـلغـة التـركية والـعمل 
التعـديالت التى يُـحاول الـچنـرال فون درغـولتز
بـاشـا إجـراءاهـا فى اجلـيش الـشـاهـانى مـنـذ عـشر

سنوات » .
قـام ألضفنا إلى هذه الكلمات ولوال ضيق ا
التى سطرهـا محررها فى سنة ١٨٩٢ ; أى قبل
ـسـتـر حـوادث تـالـورى بــسـنـتـ مـقــالـة كـتـبــهـا ا
ـشـير أكـزمـنيس مـتـضـمنـة  مـدح أعمـال ذلك ا
واجـــتـــهــاده فـى تـــشــكـــيـل فـــرق الــفـــرســـان من
األكـراد وهــو أجل مـأثـرة قـامت بـهـا احلـكـومـة
العثمـانية فى عهـد جاللة السلـطان األعظم عبد

احلميد الثانى *.
ـد الـثورى األرمـنى فى األنـاضول * كان الـهـدف احلقـيـقى من إنشـاء «الـفيـالق احلـميـديـة» هو مـواجـهة ا

الشرقى .
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ولـنرجع إلى الـكالم على اللـجنـة اإلنكلـيزية
األرمــنــيــة  فـــنــقــول إنــهــا لم تــدع وســيــلــة من
الوسـائل إال تذرعت بهـا إليهام الـرأى العام فى
أروبــا بـأن جلـنــة الـتـحــقـيق  قــد تـوفـرت لــديـهـا
الـشـهادات والـقرائن الـدالـة على ارتـكـاب تركـيا
ـا كـان األمـة مـا يُــنـسب إلــيـهـا من الــفـظـائـع  و
الـفــرنـسـويـة فـى ذلك احلـ غـيــر مـهـتــمـة بـأمـور
أرمــيــنـيــا  فــقــد طــاف جـمــاعــة من األرمن فى
ـوضـوع أنـحـاء فـرنـســا إللـقـاء اخلـطب فى هـذا ا
إثارة لـعواطف أهلها وتنشيـطاً لهم على التمثيل
بـــاإلنــكـــلــيـــز فى طـــلب إنــقـــاذهم من مـــخــالب
احلــكـومــة الـعــثــمـانــيـة  وقــد ألـقـى رجل اسـمه
ديـنـة باريس شـراسيـون خـطبـة من هـذا القـبـيل 
فى وسط جمـهـور حافـل من أهلـهـا  وبالغ فى
وصف حوادث مرسيوان ويوزجات وتالورى
وحـــــاول طـــــبع هـــــذه األوصـــــاف فى نـــــفــــوس
الـــســــامـــعـــ بـــأن أبــــرز لـــهم جــــمـــلـــة صـــور
فــوتــوغــرافـــيــة بــعــضــهــا يُـــمــثل األتــراك وهم
يـذبـحـون األرمن أو يـطعـنـون األطـفـال والـنـساء
فى بـطونـهم باخلـناجـر أو يحـرقون الـقرى غـير
أن هـــذه الــرســـومـــات  لم تــفـضِ إلى إحــداث

التأثير الذى كان ينتظره اخلطيب على قلوبهم 
إذ ال يخـفى ما اشـتـهر به أهـالى بـاريس من شدة

الـتــحــرز والــتـصــديق بــعــد اإلمـعــان والــرويـة 
ـجرد إلـقـائـهم الـنـظـر عـلى تـلك الـصور فـإنـهم 
حكـمـوا بـأنهـا افـتـراء وجترد بـاخـتـراع الستـحـالة
وجـود مصـورين فى بالد أغـلب أهـلهـا يـقطـنون
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اجلبـال وأثنـاء فتـنة داخـليـة ال يعلـم أحد تاريخ
صـورون الذين يجب أن وقائـعها حـتى يستـعد ا
يـكـونـوا فى هـذه احلـالــة عـلى جـانب عـظـيم من

ــهـارة واجلـســارة ألخـذ صــور تـلك الــوقـائع  ا
وهــنــاك ســـبـب آخـــر بـث هــــذا االعــتــقـــاد فـى
مــخــيالتــهم (الــبــاريـســيــ )  وهــو اسـتــحــالـة
ذبوحـ والقـتلى عـلى وضع يثـبتون محـافظـة ا

فيه أثـناء ذبح األتراك لـهم إرضاء للـمصورين 
كى يــتـحــصــلـوا عــلى صــور مـتــقــنـة خــالــيـة من
ــراد الـــعــيـــوب الــتى تـــنــشـــأ عن حتـــرك الــذات ا
تــصـويــرهـا  وقــد وضع بــعض أهــالى أمـريــكـا
رسـالة قال فـيها إنـه رأى صورة فتـوغرافيـة تُمثل
ـهاوى الـنـسـاء األرمـنـيـات تـلـقـ أنـفـسـهن فـى ا
العـميقـة فراراً من عـبث اجلنـود العثـمانـية  وقد
ـجـرد النـظـر إليـهـا إنهـا مُـقلَّـدة بالـتـمام من علم 

لوحة رسمها مصور شهير يُسمى آرى سڤر .
ونشرت جـريدة التـيمس رسـالة طويـلة بعـثها
ـكـاتبـ لـشركـة روتـر  وقد جـاء فـيهـا ما أحد ا
ـا يـنـخـفض فيه يـأتى وخـشـيـة من فوات وقت ر
اســــتــــهـــجــــان اجلــــمــــهــــور حلــــوادث ســــاســـون
واستبشاعـهم لها  اتفق زعمـاء الثورة األرمنية
على بـيع كمية وافرة مـن صور ورسومات تُمثل
ـسـلمـ يـذبـحـون النـصـارى من رجـال ونـساء ا
وأطــفـال ومــكــتـوب حتــتـهــا مـذابـح الـبــلـغــاريـ

بواسـطة اجلنود الـعثمـانية ـ ولكن الـشارين لتلك
ـحون لـفظة الـبلـغاري ويـضعون الصـور كانوا 

مكانها لفظة األرمن .
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يموريال دبلوماتيك إن سقوط وزارة قالت ا
نوبار باشا نـتيجة من نتائج احلوادث التى وقعت
أخـيــراً بــبالد الـدولــة الـعــلـيــة  ومـهــمـا تُــحـاول
اجلـرائـد اإلنكـلـيـزيـة الـتغـطـيـة عـلى أسـباب ذلك
الـسـقـوط  فــإن الـرأى الـعـام األروبى قـد وقف
عـــلى الــســر فى تــســمــيــتــهــا إيــاه بــاالنــســحــاب
واالستعفاء  وعـرف حقيقة الرابـطة ب ما يقع
ا فى األسـتـانة الـعـلـيـة وفى مـصـر من احلـوادث 
لنـوبار من األسهم الوافيـة واألقساط الوافرة فى
احلـركـة األرمــنـيـة الـتى ألـقت الـرعب فى قـلـوب
األروبي فإنه هو الذى فى سنة ١٨٧٨ أغرى
اثن من الـقسوس عـلى تقد طـلب إلى مؤتمر
بـرلــ  مـؤداه االلـتــمـاس من أعــضـائه اإلقـرار
على مـنح أرميـنيـا حكـومة مـستـقلـة  يكـون هو
ــديـــر حلــركــتــهــا بــيــديه حــاكــمــهــا وأمــيــرهــا وا
ـاهـرتــ ويـعـلم الــعـمـوم أن هــذا الـطـلب لم ا
يُـــصـــادف قـــبـــوالً بـــالـــرغـم عن أمـــانى الـــدولـــة
ؤتمر على إلزام الباب ا اقتصر ا البريطانية وإ
الــــعــــالـى بــــالـــتــــعــــهــــد بــــإجــــراء اإلصـالحـــات
ـكانية والتـعديالت التى تسـتلزمـها الضرورات ا
ـسـكـونـة باألرمـن والـذود عنـهم فى الـواليـات ا
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ضــد الـچــراكــسـة واألكــراد. ومــنــذ ذلك احلـ
تــداخل نــوبــار فى مــســائل أرمــيــنـيــا تــداخالً لم
يـحــتج فــيه إلى واسـطــة مــا  فـتــرأس فى مـديــنـة
جنيفه ( جنـبره ) سنة ١٨٨٧ على جـمعية التأمت
لـتـشـكـيل الـلـجـان األرمــنـيـة الـتى عُـهـدت إلـيـهـا
العناية بإثـارة غُبار الثورة فى أرميـنيا  ونيط بها
تـــوزيع األســـلــحـــة والــذخـــائــر والـــنــقـــود عــلى
الـثـائــرين ويـظـهـر أنه لم يُـجـاهـر بـعـداء الـدولـة
الـعـلـية لـهـذه الـدرجـة إال لـكـونه قـبل أن يـحـضر
إلى مــديــنــة جــنــيــفه  كــان مــقــيــمــاً فى لــونــدره
عـونة سلخ سـاعدة وا واستوثق من رجـال سيـاستهـا ا
أرميـنـيـا من أمالك الـدولة ( كـمـا سـلخ الـسودان
من مــلــحــقــات مــصـر )  إذا قــضى مــا يــتــمــنـاه
ا هو حصول الهرج اإلنكليز لنجاح سياستهم إ

فى بلد للتمكن من التداخل فى شؤنه.
وحيث كان لنوبار ضلع مهم فى اضطرابات
أرمـينيـا السـابقـة  فلـيس من البـعيـد أن يكون له
مـثـله فى احلـوادث األخيـرة الـتى قـلـقت ألجـلـها
اخلــواطــر فى جــمـيع الــبــلـدان . وهــو مــا يـتــبـ

لـلـقار من غـضب الـدولـة الـعلـيـة عـلـيه ومقت

درسة التقليدية التى تُفضل احلصول * لم يكن نوبار أبداً من دعاة الثورة األرمنية ; إذ كـان ينتمى إلى ا
فاوضات والطرق السلمية والدبلوماسية . على احلقوق با

ـصريـة مـنذ تـربع فى دستـها أمـول أن سقـوطه من مـنصـة الوزارة ا جاللة الـسـلطـان له . وا
ـصريـة ; إذ فى استـطاعة منـعاً لـلجـناب الـعالى اخلـديوى من إظهـار أميـاله الشـريفـة لألمة ا
رجح أن يلـبث نوبار سـموه اآلن اجملاهـرة بها ويُـرد بواسطـتها كـيد احملتـل فى نحـرهم  وا
بـاشـا مـقـيمـاً عـلى الـوالء واإلخالص لـلـدولـة البـريـطـانـيـة عـامالً علـى نُصـرة سـيـاسـتـها فى
الشـرق بدسـاسه ودخائله  وال يـوقفه عن الـسيـر فى هذا الـطريق سوى عـاقبـة الشـيخوخه

وت العاجل *. أال وهى ا
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شى  الـسبعـ والتزال صحته مـتزعزعـة بعد احلـادثة التى مـنعته من اسـتعمال سـاقيه فى ا
وقـد وردت إلى الـتيـمس من الـقـاهرة رسـالـة تلـغـرافيـة ادعى مُـرسـلهـا فـيهـا أن اخلـديوى لم
يـعـهـد بـالـوزارة إلى مـصطـفى بـاشـا فـهـمى إال عـمالً بـنـصـائح نـوبـار وال يـخفـى أن رئيس
الـنـظار اجلـديـد من أصدقـاء اإلنكـلـيز وهـو الـذى حتـمتـه احلكـومة اإلنـكـليـزيـة على اجلـناب

والــفــرنــســويــون عن بــكــرة أبــيــهم يُــهــنــئـون
ـناسبة اعتـزال نوبار األعمال الـسياسية أنفسهم 
صرى ; إذ بـهذا االعـتزال تـنخفض فى الـقطـر ا
درجة خصـومهم ومناظـريهم فيه وتنـحط أهمية
نفوذهم انحطـاطاً عظيماً جداً . ولرُب مندهش
يـقــول  كـيف يـتــأتى أن رجالً مـثل نــوبـار بـاشـا

تـربى فى فـرنسـا وأقـام فى بـاريس مدة طـويـلة 
يُحارب النفـوذ الفرنسوى فى مصر  فللجواب
عـلى سـؤاله  نــقـول إنه أقـدم عـلى هـذا الـعـمل
بـتـحــريض إنـكـلـتـرا الـتى تـأكـدت من مـسـاعـدته

لـهـا واسـتـوثـقت من حــقـيـقـة عالقـاته مـعـهـا 
ـهـمة فى ـصالح ا ا اسـتـأثـر اإلنكـلـيز بـا ولـواله 

الـية واحلـقانـية  مصـر كـاألشغـال العـمومـيـة وا
وأخيراً الداخـلية . وال ننسـى أن نوبار هو الذى
سـلَّم الـسـودان غـنــيـمـة بـاردة لإلنـكــلـيـز ومـهـمـا
كانت سـياسة خلفه مصـطفى باشا فهمى  فهى

والشك أفضل وأحسن فى سياسته .
وقــالت جــريــدة البــيه ( الــسالم ) : اعــتــزل
ـصريـة بعـد أن لبث نـوبار بـاشا أعـمال الـوزارة ا
فــيــهـا من أفــريل ســنــة ١٨٩٤ مـعــتــذراً بــضـعف
قـواه وتـقـدم سـنه  وفى الـواقع فـإنه قـد جتاوز
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اخلديـوى حينـما أراد تعيـ فخرى بـاشا فى سنة
ـــنـــصب اخلـــطـــيـــر . ولـــذلك ١٨٩٣ فى ذلـك ا
السبب أظـهرت اجلـرائد اإلنكـليـزية تمـام ارتياح
من نتيجة هذه التغيُّر الوزارى  واتخذته برهاناً
يل إلى عـلى انتـعاش اجلـناب الـعالى بعـواطف ا
ـقـتـضـيات ـة احملـتلـ ومـسـانـاتهم* عـمالً  مـسـا

السياسة النوبارية .
ــديــنــة أزمـيــر ســنـة ١٨٢٥ من وولــد نــوبـار 
عـائلـة أرمـنيـة  وكـان نبـيـهاً فـارتقـى إلى وظيـفة

كـا أسـرار سـاكن اجلـنــان مـحـمـد عـلى بـاشـا 
ــا رُقىَّ إسـمــاعـيل بــاشـا إلى عـرش اخلــديـويـة و
ظهـر نوبـار فى مـيدان الـسـياسـة  فـعُ فى سـنة
١٨٦٢ نـاظـراً لألشـغـال الـعـمـومـيـة وفى ١٨٦٧
ـســاعـيه أنـال نـاظـرا لــلـخـارجــيـة  وهــو الـذى 
غفور له إسماعيل باشا لقب اخلديو  وحصر ا
ـغــفـور له الـوراثــة فى ذريــته وفى مـبــدأ تــولـيــة ا
تــوفـيق بــاشــا  تـنــاوب الـرئــاسـة عــلى مــجـلس
ـرحوم شريف باشـا الذى كان يُمثل النظار مع ا
الــعــنــصــر الــوطــنى فى مــصــر  وقــد عُــزل عن
الرئـاسة فى سـنة ١٨٨٨ بغـتة  ثم عاد إلـيها فى

أفريل سنة ١٨٩٤ .
وقـالت جـريـدة الچـورنـال  ولـد نـوبـار سـنة
١٨١٧  ودخل فى خـدمــة مـحــمـد عـلـى بـاشـا

شـينة  وب وهو فى ريـعان الشبـاب  واشتهر بـجمعه بـ العيوب الـفاضحة والـنقائص ا
تأمل فيه سوى احلكم بأنه ولد لبث الفضائل الواضحة واخلصائص الثمينة  وكان ال يسع ا
كـر ... وارتقى رئـاسة الـوزارة لثـالث مرة فى سـنة ١٨٨٣** الدسـائس وتدبـير اخلـدع وا

* الصحيح : مساندتهم.
** الصحيح : ١٨٨٤.
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* نشرت مـذكرات نوبار باشا باللـغة الفرنسية ألول مرة فى عـام    . وفى عام ٢٠٠٩  نشرت الترجمة
صرى جارو طبقيان. العربية عن دار الشروق بالقاهرة  وقام بالترجمة األرمنى ا

حــيـنــمـا اعـتــزلت وزارة شــريف بـاشــا األعـمـال
لعـدم إقرارهـا على تـرك السـودان ونبـذ احلروب
ــقــاومـة الــنــفـوذ الــسـبــعــيـنــيــة  تــظـاهــر نــوبـار 
الفرنـسوى فى مصـر واالهتـمام بتـمهيـد مصالح

اإلنكـلـيز بـهـا  ومن األعمـال الـتى قصـد بـها 
التملق لإلنكلـيز تعي موظـف من اإلنكليز فى
ـدة ١٥ سـنة ـرتبـات بـاهـظة  صـريـة  احلـكـومـة ا
ــعــاش ودفــعه خلــزيـنــة احلــكــومـة مع حــســبـان ا
اإلنـكـليـزيـة  ومنـهـا سـلخه الـسـودان عن مـصر
ــســتـــشــارين وكالء الـــنــظــارات من وتـــعــيــيـــنه ا

اإلنكليز . وبالرغم عن مداهنه للورد كرومر 
فـقد قـال هذا السـياسى عـنه ما يـأتى: « إن نوبار
صرية رجل مشوش العـقل  فإذا مُنيت البالد ا
بــعــودتـه رئــيـســـاً عــلى نــظــارهـا جــعل عــالــيــهـا
ســافـلــهــا» ... وقــد كــتب جــمـلــة مــؤلــفـات
وأوصى بـــنـــشـــرهـــا بــعـــد وفـــاته* . أمــا ثـــروته
فـجـسـيـمـة جـداً  ويـعـتنـى بـاكـتـنـازهـا واحلرص
عـليـها ويـسر بزيـادتهـا  ولذلك تـراه يُقـدم على
شـروعـات الـكـثـيـرة األربـاح  ويـروى عنه أن ا

ــقــابـــلــة رســمــاً  أحـــد زائــريه رأى فى قـــاعــة ا
استلفت أنظـاره إلتقانه  وقد أطال النظر فيه 
فـسألـه نوبـار هل أعـجبـك هذا الـرسم فـأجاب
الزائـر : إن األعمى أو اجملـرد من الذوق الـسليم
ا ـنـظر اجلـمـيل . و هو الـذى ال يـنـدهش لهـذا ا
عاد الزائر إلى مـنزله انذهل حيـنما رأى الصورة
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التى كانت موضوع اندهاشه فيه وأطلق لسانه
بـالـشــكـر والـثــنـاء عـلـى كـرم نـوبــار  ولـكـنه لم
يــلــبث طـويـال حـتـى اكـتــشف عــلى أن الــصـورة
ـهـداة إليه غـيـر الصـورة األولى  وأنـها مـقـلدة ا

ـعرفـة قريـنة صـاحب الدولـة نوبـار باشا  مـنها 
ا رأى. وعندئذ سكت وقضى العجب 
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ـسـألـة األرمـنـيــة  وتـنـاقـلـتـهـا كـثُـرت اإلشـاعــات عن ا
فـسـدين  وهـوَّلت بـها تـهـويالً عـظـيمـاً تـهـون معه ألـسن ا
أكـبر فـظـائع أوربا مـع أنهـا مـسألـة لم تـصل إلى احلـد الذى
عـظمـته اجلرائد إال بـعنـاد إنكلـترا وإصـرارها على تـنفـيذ ما

راقبة اخملتلطة مؤلفة من ٧ أعضاء  طلبته من إنشاء جلنـة ا
أربعة منهم عثمانيون واآلخرون إنكليزى وروسى وفرنساوى.

وأمـا الــبـاب الــعـالى فــقـد أصــرَّ أيـضـاً بــعـدم قــبـول هـذا
س بـحــقـوق الـسـلـطـنـة كـثـيـراً وجاللـة الـطـلب  ألنه رآهُ 
موالنـا اخلليفـة قابل إصرار اإلنـكليـز باإلصرار على رفض

سألة . كل طلب يختص بهذه ا
ولقد أصبتم حـ قُلتم فى أحد أعداد جـريدتكم : إننا
أصـبـحـنا ال نُـصـدق الـتـلـغـرافـات ( روتـر وهـاڤاس )  وال
نُــعـول عــلــيـهــا  فــإن هــذا الـقــول جــاء مـطــابــقــاً لـلــحــالـة
احلاضـرة وقد كـذب هاڤاس فى نـبئه الـذى صرح فيه عن
قبول جاللة مـوالنا السلطـان  األعظم فى ما طلبـته إنكتلرا

راقبة . لتأليف جلنة ا
وال يخـفى عـلى كل ناقـد بـصيـر أن خـصومـنـا فى أوربا
يـتـرصـدونـنـا من حـيـث ال نـدرى  ويـتـوقـعـون كل فـرصـة
للـقـيـام عـلـيـنـا  فإذاً نـحن لـم نعـمـد إلى اإلصالح فى كل
ــســألــة األرمــنــيـة رأى بالدنــا احملــروســة  وانــتــهــيــنــا من ا
اخلصـوم سبـيالً إلـينـا من طريق آخـر  وتـكون عـاقبـته أشر
من األولى. فــاالنـتــبـاه إذاً لـرد كــيـدهم فـى نـحـورهم وإال

صائب من حيث ال ندرى . داهمتنا ا
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سـبار التـروى واإلنصاف من سـبر احلوادث الـتاريخـية 
يـرى أن الـعثـمـانـيـ الفـاحتـ لم يـسـتولـوا عـلى األنـاضول
(آسيا الصغرى) إال بـدعوة من سكانها الذين سئموا صبراً
وضـاقــوا ذرعـاً عن احـتـمــال مـرارة االسـتـبــداد الـتى كـانـوا
يتجرعون كؤوسها * امتثاالً ألحكـام حُكامهم البيزانسي

الــذين اشـــتـــهــروا حـــيـــنــئـــذ بـــالــظـــلم واالعـــتـــســاف وهم
صاغرون.

ـا تـبـوأ الـعـثمـانـيـون الـواليات األنـاضـولـيـة رغـماً عن و
حـكـامـهـا السـالـفـ ورأوا من شـعـوبهـا اخملـتـلـفى األجـناس
ــذاهـب غـايــة الــتــرحــاب والــتــأهــيل ومــزيــد الــتــعـظــيم وا
والــتـبـجـيل أخـذوا يـرفـعـون عـنــهم نـيـر االسـتـعـبـاد وأثـقـال
دنية االستبداد شيئاً فشيئاً حتى متعوهم بجميع حقوقهم ا
ـسيـحـيون فى آسـيا مقـرونة بـالـراحة والـطمـأنـينـة  وكان ا
ومـأ إلـيهم الـصـغـرى فى طالئع الذيـن ترحـبـوا بالـفـاحتـ ا
لء الـرغــبـة واالنــدفـاع إلى وأول طـائــفـة مــنـهـم تـقــدمت 
محالفتهم هى طائفة األرمن  ولكن ال عبرةً بهذه احملالفة
األرمــنـــيـــة ألنه عـــلى مـــا ظــهـــر لــنـــا من تـــاريـــخــهـم أنــهم
باد الـذين يقولون أى دولـة قويت فاتـبعوها مـتمسكـون 
وحــســبــنــا شــاهـداً تــاريــخــيــاً مـا فــعــلــوه فى إبــان احلـروب
ـلك صالح الـدين الـصـلـيــبـيـة حـيث انــتـظـمـوا فى جــيش ا
األيوبى لـيـصـدوا اجلـنود اإلفـرنـسـية عـن التـقـدم إلى جـبال
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ـلك صالح طـور ســيـنـاء  وذلك ألنـهم رأوا إذ ذاك قـوة ا
الدين بادية أمـامهم كالشـمس فى رابعة النـهار فأحبوا أن
يـسـتـظـلـوا بـظـل رايـته ويـدخـلـوا حتت طـاعـته ويـكـونـوا من
جــنـديـته ال حـبـاً بــطـالـعـته وسـلــطـته كال بل خـوفـاً من أن
يـتـغـلب عـلـى أعـدائه ويـطـرد الـصـلـيـبـيـ من بالده ويـعـود

سيحي عـموماً تشفـياً وانتقاماً  فيضغط عـلى األرمن وا
مع أنه كـان من أعـظم مـلوك زمـانه حـلمـاً وأوسعـهم عـفواً
وأوفرهم عدالً وإنصافاً  ولكن ما احليلة وقد قضى على
األرمن بــاخلـضـوع واالنـصـيـاع لـكـل دولـة قـويـة ومن تـتـبع
ـسـيح ال يـرى شـعـباً خـطـواتـهم مـنـذ اجليـل السـادس قـبل ا
كـدوني ادي والـفرس وا قويـاً من الشعـوب السالـفة كـا
واألنطـبوخوسيـ واإلرسا كيديـ والرومانيـ والبارني

وغـيرهم حـتى حـكـمـوا علـيـهم واسـتـبدوا بـهم اسـتـبداداً
عـظيـماً ; ولـذا كان األرمن قـوماً فـقيـراً ضعـيفـاً متـشتـتاً فى

آسيـا الصـغرى وغيـرها ال يشـعرون بـجنسـية وال بوطـنية 
ن ال يهمـهم إال اكتساب عيشهم الضرورى من بل كانوا 
فضالت موائـد الكرام. ثم أخـذوا يتـتبعـون أثر الفـتوحات
العـثـمانـية ويـسـتوطـنون الـواليـات التى يـحتـلـونهـا حتى إذا
فتح العثمـانيون القسطـنطينية جـاء األرمن إليها وجلئوا إلى
ـسـيـحـي فـاحتـيـهـا الـذين عـامـلـوهـم كـمـا عامـلـوا جـمـيـع ا

بـالــعـدل والـرأفـة واحلــلم والـرحـمــة ومـنـحـوهـم كـثـيـراً من
االمتيازات التى لم تـزل مرعية حـتى اآلن  كإعفائهم من
ــذهـبــيــة وتـمــتــعـهم اخلـدمــة اجلــنـديــة وحــريـتــهم الــتـامــة ا
بـعـوائدهم وتـقـلـيـداتهـم الزمـنـيـة والـدينـيـة  وقـد قـلَّدوهم
بــعض الــوظــائف الــكـبــرى فى األســتــانــة الـعــلــيــة وبـعض
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الواليـات حتى أصبحوا وخصـوصاً اليونان واألرمن منهم
وجهاء أغنياء ال خوف عليهم وال هم يحزنون .

سيحيـون لغاية اجليل الثانى عشر سلمون وا وما بـرح ا
عائـشـ برغـدٍ تام وصـفـاء عام راتـع بـوفـاق متـ واحتاد
ــا تــداخــلت يـد مــكــ حتت الــرايـة الــعــثــمــانـيــة  ولــكن 
ـسيـحي األجـانب فى بالدنا الـعثـمانـية بدعـوى حمـاية ا

أثرت فى ذلك االحتاد تأثيراً حل عروة ذلك الرغد والهناء
من جسم اجلـامعـة العـثمـانيـة حتى ثـار أهالى جـزيرة مـوريا
أوالً. وثانياً بتحـريض األجانب وترهاتهم ولم ينالوا شيئاً
ا كـانـوا يرجـونه  غـير أن تـلك الـيـد العـامـلة عـلى هـات

ا لـم ترَ مـنـهـما إال الـفـشل واخلـجل عـمدت إلى الـثـورتـ 
وره عن إثـارة اخلواطـر ثالثـة حتى تـمكنـت من سلخ بالد ا
لكـة لليونـان  ولكن قد ترتب الـبالد العثمـانية وأنشـأتها 
على هذا األمر ازدياد النُفـرة ب عنصرين مهم عثماني

سيحى ليس إال . أال وهما العنصر التركى والعنصر ا
وقــد أخـذ هــذا الـتــبــاعـد يــزداد والـنــفــور يـتــفــاقم حـتى
حدثت ثورة السرب األولى فالثانية ومن ثم حرب القرم
الـتى اتـقـدت نـارهـا فى عـام ١٨٥٣ بـ الـروسـيـة والـدولـة
العلية وبعض الدول األوربية . وهذه احلرب وإن تكن قد
أخـمدت عـلى ال شئ إال أنـها كـانت سـببـاً لـوجود اخلـزيـنة
الـعـامرة الـعـثمـانـية مـديـونـة دينـاً جـعل لتـلك الـيـد األجنـبـية
داخـلة واسطـة لزيـادة التـداخل فى شـؤن داخلـيتـنا وهـذه ا
ــاضـيـة فى شـبه ــالـيـة وحـدهـا قــد كـوَّنت االضـطـرابـات ا ا
جـزيـرة الــبـلـقــان  وكـانت الـســبب الـوحـيــد فى اسـتـقالل
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رومانيـا والسرب واجلـبل األسود والـبلغـار وسلخ البـوسنة
والـهــرسك وابـيــره وتـســالـيــا وبـاطــوم والـقــرص وقـبـرص

وغيرها عن بالدنا احملروسة العثمانية .
فإذا علمنا ذلك وعـلمنا أن الغايات األجنبية وإن شئت
فـقل الـدسائس اإلنـكـلـيزيـة هى احملـرك العـامل جلـمـيع هذه
مـلكة احلوادث والـكوارث علـمنـا أن األرمن الذين فى ا
ـمالك األجـنبـية الـعثـمـانيـة وذويهم الـعثـمانـيـ الذين فى ا
هم الـذين سلـمـوا أنفـسـهم لـيكـونـوا ألعـوبـة بيـد غـيرهم أو
كـقـصـبة تـهـزهـا ريـاح األغـراض السـيـاسـيـة كـيف شاءت
وأضرمـوا نيـران االضـطرابـات أوالً فى سـاسون ومـا يـليـها

من البالد األرمنـية  وثانـياً فى عاصـمة البالد الـعثمـانية 
وثـالـثـاً فى جــبـال الـزيـتـون وديـار بـكـر وهـلم إلخ تـوهـمـاً
مـــنــهم أنــهم يــنـــالــون بــواســطــة ذلك مــا نـــاله غــيــرهم من
ـعـرفة أن االسـتقالل اإلدارى حـالـة كـونـهم يعـرفـون حق ا
عــددهم ال يُـــضــاهى عــدد طـــائــفــة واحــدة مـن الــطــوائف
العثمانية فبأى حق يجب أن يستقلوا إدارياً وهم أقل عدداً
وأهـمـيـة من سـواهم  ولــكن قـاتل الـلَّه اخلـنـاس مـا أقـدره
على إيقـاع الوساوس فى صـدور الناس  السـيما اذا كان
الباطل سائداً ب قوم كـفروا بنعم مواليهم ومالوا بكليتهم
إلى نزعـات الـدسائس األجـنـبيـة إيهـاماً وتـغـريراً ومن يُـريد
مالك احملروسة أن يتأكد صدق روايتـنا هذه فليتجول فى ا
ــدن والـبالد الــتى يــتـداخل بــهـا الــعــثـمــانـيــة ويُــقـابل بــ ا
ـدن والبالد اخلـاليـة من تداخـلهم  حيث األجـانب وب ا
يـرى الـبــرهـان ظـاهـراً لــلـعـيــان ويـعـود لـشــهـادة احلق قـائالً
بـاحلقـيـقة أن األجـانب لم يـحتـلـوا بـلدة حـتى يـعمـلـوا على
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ــسـيـحــيـ وتـبــديل صـفــائـهـمـا ـســلـمـ وا الـتـفــريق بـ ا
واحتادهمـا بالعـناء والشـقاق فـينتج من ذلك أن جـميع هذه
الـقالقل احلـاضــرة مـنـبـعـثـة من الــغـرب إلى الـشـرق عن يـد
رجـال مرسـل خـصوصاً لـهذه الـغايـة  ولكن يـلزمـنا قبل
رسل لنعلم ماهية كل شئ أن نبحث عن جنسية هؤالء ا
أمــيـــالــهم وأهـــوائــهم ومـن ثم نــوَّجه ســـهــام الـــلــوم عــلى

مرسليهم فنقول :
إن من يُـراقب مـاجـريـات احلـوادث يرى مـن خاللـهـا ما
ـرسلـ إن لم يكـونوا كـلهم ينـبئـا النـبأ األكـيد بـأن هؤالء ا
ا ظهر بالقرينة من دخائل إنكلترة فمعظمهم من اإلنكلـيز 
ـسألـة  والـذى يـزيدنـا يـقيـنـاً بكـونـهم من رجال فى هـذه ا
اضية مع بريطانـيا العظمى ما نـعلمه من إجراآت إنكـلتره ا
الدولةالـعليـة إذا احتالـت بدهائـها ومكـرها فى عام ١٨٧٨
على الـدولة الـعلـية  وأخـذت منـها جـزيرة قـبرص غـنيـمة
باردة لتساعدهـا على الروسية إذا طـمعت باالستيالء على
بــعض األرجـاء الــعــثـمــانـيــة فى آســيـا الــصـغــرى وكـانت
النـتيجة امـتالك الروسيـة والية القرص وبـاطوم فى هاتيك
ــعــارضــة األرجــاء بــدون أن تُــبــدى إنــكــلــتــرة شــيــئــاً من ا
عـاضدة  بل إنهـا وقفت للـدولة العـلية فى عام ١٨٨٠ وا
مـوقـف اخلـصم فى حـادثــة ديـلـســيـنـيــو حـيث أخـذت حتث
فــرنـســا وتـدفــعــهـا إلى طــلب ســلخ هـذه اجلــهــة من الـبالد
العثمـانية وإعطائـها إلمارة اجلبل األسود وتـتظاهر تارة مع
انيا والنمسا وإيطاليا روسية وأخرى مع فرنسا وحينا مع أ
بقصد جتز بالد الدولة الـعلية وتقسيمها ب الدول قسمة
ـظـاهـرة القـولـيـة فى هذه ضـيـزى . ولم تـكتف إنـكـلـترة بـا
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ــسـألـة كال بـل تـظـاهــرت حـيــنـئـذٍ مــظـاهـرة فــعـلــيـة حـيث ا
ياه أرسلت عـمارتهـا البحـرية بقـيادة اجلنـرال سيمـور إلى ا

العثمانية تهديداً ووعيداً .
ـصـريـة فى عـامى هـذا  وفـضالً عن ذلك فـإجـراآتـهـا ا
ـقــام خـوفــاً من مـلل ٨١ و ٨٢ الـتـى ال نـذكــرهـا فى هــذا ا
الــقــراء ألنـهــا أصــبـحت مــعــلـومــة لــدى اخلـاص والــعـام
ـكر ـصـر بـاالحـتـيـال وا كـواحد وواحـد اثـنـان واحـتاللـهـا 
وســعـيـهــا بـسـلخ الــسـودان عن مـصــر هـو كـفــؤ إلقـنـاع من
يُـبـرئهـا من وصـمة هـذه الـتهـمة الـتى يُـمكـنـنا أن نـنـقلـها من
دائرة االتهام إلى دائـرة التأكيد واإلثبات ; إذ ال نرى أحداً
تـشيـع لـلسـياسة ـكابـرين ا يُـنكـر علـينـا هذه احلـقائق إال ا
اإلنـكـليـزيـة  وحـسـبنـا شـاهـداً مـا فعـلـته إنـكـلـترة اآلن من
سألـة األرميـنية ـظاهـرات العدائـية مع الـدولة العـليـة فى ا ا
األخيـرة حـيث ضغـطت عـلى الـباب الـعـالى ضغـطـاً عنـيـفاً
ــشـاكل الـتى مـن شـأنـهـا أن حـبـاً بــازديـاد وتـوســيع نـطـاق ا

صرية . سألة ا تلهى الدولة العلية ودول أوربا عن ا
وإذا قــيل إن إنــكــلــتــرة لـم تُــجــاهــر بــذلك وحــدهــا بل
أشـركت مـعـهـا روسـيـا وفـرنـسـا فى مـطـالـبـة الـبـاب الـعـالى
ـؤيـدة فى عـهدة بـرلـ . نـقـول إن روسـيا بـاإلصالحـات ا
طالب حقيقة ولكن لم وفرنسـا قد اشتركتا معهـا فى هذه ا
تـتفـقا معـها عـلى إجراء سيـاسة الـعنف والقـوة مطـلقاً  بل
كـانت غايتـهمـا السـعى مع البـاب العـالى حبـياً وراء إدخال
ـطـلــوبـة لـلــواليـات األرمــنـيـة حــسـمـاً هـذه اإلصالحــات ا
ساواة فى للنـزاع والقالقل وتعمـيماً للراحـة والطمأنـينة وا
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هـاتـيك الواليـات ليـس إال ; إذ إن السـياسـة الـروسيـة تأبى
إال عـدم اســتــقالل أرمــيـنــيــا الـعــثــمـانــيــة وال تـرضى عن
مساس امتيازات واسـتقالل كومة جاللة السلطان األعظم
والـذى يـؤيـد لـنـا ذلـك ثالثـة أمـور حـدثت فى هـذه األثـنـاء
ـعـاكـسـة الـنـوايا تـبـاعـاً. أولـهـا مظـاهـرة اجلـرائـد الـروسـيـة 
سـألة  والثانى اإلنكلـيزية والـسياسـة البريـطانيـة فى هذه ا
جواب سـفـير الـروسـية فى األسـتـانة الـعلـيـة لكـاثـوليـكوس
األرمن  والثـالث وهو األهم حتـرير جاللـة القـيصـر الذى
انيا مع الغراندوق والدمبير حبياً أرسله لعظمة إمبراطور أ
وإذاعته جـريدة النيويورك هرالد الشـهيرة نقالً عن مُكاتبها
البطرسبورجى ومُـفاده أن جاللة القيصر يقترح فى كتابه
انـيا وفـرنسـا أن تُعـضداه فى مـعارضـة السـياسة هذا عـلى أ
اإلنكليزية إذا كانت إنكلترة عازمة بها على جتزئية البالد
العـثمـانيـة كما عـضدتـاه فى حتريـر مُعـاهدة الـص والـيابان
ــومـاء إلــيــهــا من إحــبـاط حـتـى تـمــكــنت الــدول الــثالث ا

ملكت الشرقيت . مساعى إنكلترا وفشلها فى تينك ا
كن أن تسير مع فإذا عـلمنا ذلك علمنـا أن الروسية ال 
إنـكـلــتـرة عـلى خُـطـة واحـدة فى ســيـاسـتـهـا ألن مـصـاحلـهـا
وصـواحلـهمـا عـلى طـرفى نقـيض  وعـلمـنـا أيضـاً أن نـوايا
الـروسيـة من جهـة الدولـة العـليـة قد حتـسنت كـثيراً عن ذى
قــبل حــتى أصــبــحت مُـــصــافــيــة جلاللــة الــســلــطــان تــمــام
ُصافاة; ولذا نرى من بـاب الصواب أن نتحد معها قلباً ا
واالتنا وهى وقـالباً ضد الـسياسة اإلنـكليزية الـتى تتظاهـر 
فى الباطن من أعدائنا األلداء كما تتظاهر بعض األحيان
بـاإلخالص فى والئهـا للروسـية  ولـكنـها تـسعى جـهدها
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سـراً بـإحبـاط مـسـاعيـهـا وبخس حـقـوقـها خـوفـاً منـهـا على
هنـدها العـزيزة . فـإذن نحن والروسـية جتـاه إنكلـترة واحد
فــعــلـيــنــا أن نـعــقــد خــنـاصــر االحتــاد عـلى فى الــشــكـوى 
مـناظـرتـهـا دفـعـاً لـهـذه الـبلـوى  وإذا حتـالـفـنـا مـعـهـا كانت
فـرنسـا حـلـيـفـتـنـا طبـعـاً فـأى  ضـمـان لـلـسالم الـعـام وحفظ
وفق إلى ما به ثلث واللَّه ا احلقوق أعظم من هذا االحتاد ا

السداد والسالم .
طبوعة رأينا فى احدى الصحف الـفرنساوية الشـهيرة ا
فى األسـتــانـة الـعــلـيـة فــصالً جـامـعــاً آلراء سـديـدة وأقـوال

مُفيدة فحوى تعريبه ما يأتى .
لقد تفضَّل جاللة موالنا السلطان األعظم قبل حصول
احلـوادث الـوحشـيـة الـتى جـنت آثـامـها األشـرار والـسـفـهاء
بــإصــدار إرادته الـســنــيـة لــرجــال دولـته الــفــخـام فى ســائـر
الـواليـات بـاتـخــاذ اإلصالحـات الـنـافـعـة لـتـرقى الـشـعـوب
وتـنـظـيم سـيـر األعــمـال طـبق مـا تـعـلــقت به أمـيـال جاللـته
ــنــيــفــة واألوامــر الــشــريــفـــة  وبــعــثت بــذلك اخلـــطــوط ا
ـمـالك احملـروسـة وبُـد فـعالً فى الـتـلـغـرافـيـة إلى سـائـر ا
ـوصلة لـسعـادة البالد  والتى إجراء بـعض اإلصالحات ا
تـستدعـيها قـابليـة أهليـها بوجه عـام كافل لتـعميم الـثمرة .
ولـكن ذلك لم يـرقَ فـى أعـ أعـداء الـدولـة فـأوجـدوا من
الــعـقـبـات مــا سـيـردّ إلــيـهم ســهـمه فـإن الــدولـة قـد ذلــلـتـهـا

بثباتها.
ولم يكـتفِ أولئك األعداء بإثارة خـواطر بعض الرعايا
وجتريئـهم على مـا يُنـافى حسن طـاعتـها وشـكر نـعمـتها بل
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عمـدوا أخيـراً لـبث روح التـباغض والـشـحنـاء ب صـنوف
ـتآلـفـ فى ظلـهـا وب بـعض أفراد رجـالـها أيـضاً الـرعـايا ا

ليبلغوا باستحكام العداوة وسريان التفريق أرباً قصياً
كل ذلـك وجاللة الـسـلـطـان األعـظم متـخـلق بـاحلـكـمة
واحلــلم والـتــروى فى غـوامض األمــر ورعـايـاه اخملــلـصـون
ضل متمسكون بـاالعتدال مطرحون أوهام ودسائس ا

يلون جلهر عنهم ظهرياً ال يثيرون هرجاً ضد األعداء وال 
بـبـغضـاء وال لـعـمل عـدوان أو اعـتـداء . ولم يـزد الدخالء
فسدون إال حماقة وتـعمقاً فى أساليبهم الوحشية عكس ا
ــة مــا يـــجب أن يـــقـــابــلـــوا به تـــلك اإلحـــســـاســات الـــقـــو

والتجاوزات الكبرى عن سيآتهم الشنيعة .
ـتـظاهـرين ومن نـظـر إلى ذلك بـحـزم بـداهـة بـأن غـايـة ا
ـــآل مــبــنــيـــة عــلى نـــشــر الــفــ شــريــرة مـــحــضــة ســـيــئــة ا

واالضـطــرابــات ال لـلــمــدافــعـة عن حــقــوق ومـصــالح من
اســتـخـفـوا مــداركـهم وحـبـبــوا إلـيـهم الـعــمى عـلى الـهـدى

فأصبحوا من اخلاسرين .
قاصـدهم هذه التى يحرصون ة  وإذا كانت الـدول عا
ـا فـيه أضـرار سـواهم فـاألولى أن ال تـصـيـر عـلـيــهـا ولـو 
ـنـافـعـهم مـكـانـتــهـا وصـواحلـهـا ألــعـوبـة ألهـوائـهم وهــدراً 
فتُـتـخـذ أمـثـولة فى األفـواه كـمـا اتـخـذت الشـعـوب أشـقـياء
األرمن سـخريـاً لـتفـانيـهم فى خـدمة الـدسائـس اإلنكـليـزية
بـعـامل الــغش والـتــغـريـر مع عــلم األ أجـمع بــأن سـجـيـة
اإلنـكـلــيـز الـفــطـريــة نـقض الـعــهـود وخــلف الـوعـود . بل
يـحـمل أن تـتـخـذ الـدول مـظاهـراتـهـا الـراهـنـة عـظـة لـها فال
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تُـجـارى فى نـداء وال تتـغـاضى لـهـا عن صنـيـعـة حـتى تقف
بذلك مطامعها عند حد تتالشى لديه كبرياؤها فتكف عن
اإلثم والعدوان وتقلع عن التـفاخر بالبغى والبهتان وتعلم
أن اعــتـصـام الـدول بـالــثـبـات وأخـذهـا بـاحلــزم وتـمـسـكـهـا

بخطة العدالة يذيق كل نفس أمارة بالسوء عاقبة أمرها .
وعظة ) وعظة )ة وا ( األعمال مظهر احلمي( األعمال مظهر احلميَّة وا

كـثيـراً مـا خـاضت اجلرائـد فى نـسـبة دولـتـلـو نوبـار بـاشا
إلـى الـتـحـيـز والــتـعـضـيــد لـرهط اإلحـدوثـة األرمــيـنـيـة وإنه
ـبيـنة تـاريخـاً وهمـياً ـائه وآرائه طـبعت بـعض الصـفات ا بإ
جد سالف ( مزعوم ) كانت عليه لألمة األرمينية والتر 
واسـتـقالل مـاض حتنّ إلـيه حتــريـضـاً عـلى الـتـمـرد وتـذرُّعـاً
عـلومة وكـان دولته يجد من بـ انبهام لنـشر األغراض ا
الروايـات ومظاهـر تسربـله بالعـثمانـية ما يـجعل للـمدافع

بنفى ذلك عنه نوع احملجة .
أما اآلن وقد تـواترت األنباء بـأنه لم يُقدم اسـتعفاءه من
صرية عقب عـوده من أوروبا إال ليتفـرغ لتعضيد الوزارة ا
وإمداد اجلمهرة الثائرة من تلك األمة سواء كان متمناه من

ذلك نيل رئاسة األمة األرمنية .
ـبـلغ أربـعمـائـة جـنيـه ( من ربع ثروته لـكن تبـرعه اآلن 
الطائـلة الـتى غنمـها من مصـر وهى احدى البالد الـعثمـانية
الـناشئ هو وإضـرابه فى ظل راية دولـتها الـعليـة ) واإليعاز
ـسـاعـدة أشـقـياء بـجـمع اكـتـتـابـات أخـرى من بـنى جـلـدته 
طائفتهم فـى البالد التى أكثروا فيـها الفساد يجـعله للمعنى
األخـيـر أقـرب وإن عـودتـنـا احلـوادث أن نـرى من مـوالـيد
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عجائبها ما يفوق متمناه األول أضعافاً .
وال نظن حضرات القـراء أن أليق أعمال البر بالشكر ما
قصد فيه بـشواهد األعمال وأن قام الدليل على حُـسن ا
ن أصابهم حـادث زلزال األستـانة ( الذى دولته لم يـتبـرع 
هو من غيـبيات الـقدر وأولى بانـبعاث الـعواطف اإلنسـانية
واحلميـة اخليـرية فى الـقلـوب لكل من مـسهم عارضه ) إال
ـشكور فى بلغ خـمس جـنيهـا فقط مع أن وجهـة البر ا
ذاك أبــعـد عن الـريــبـة وألـيـق بـكـرامــة الـذكـرى من تــظـاهـر
أمـثـاله بـإمــداد الـثـائـرين الـذين عـلــيـهم الـوزر فى كل تـلك
احلوادث الـتى تـنعـتهـا اجلـرائد اإلنـكـليـزية بـنـعوت وألـقاب
عديـدة وفق ما يُالئم رغائب قـوميتـها الذين إلـيهم يُساق
الـلـوم فى جتـسـيـمـهـم األوهـام عـنـهـا جـسـداً وفى أغـرائـهم
سفـهـاء أولئـك األشرار عـلى الـهـرج والعـدوان واتـخاذهم

آرب . طيشهم وحماقتهم سترا للتمويه فى األقاويل وا
يعلم العموم أن الصحف اإلنكليزية ال تروى خبراً عن
ـا ولَّـدتـهـا بــبـعض الـبالد احملـروسـة إالَّ صـبـغـته أى حـادثـة 
الئــمــة أهــوائــهــا وأشــهــاهــا فى خــدمــة بــأقــرب األلــوان ا
األغراض الـذاتـية وأوسـعـها فى إذاعـة اآلراجـيف وترويج

األباطيل .
ـزيـد فـيمـا روته عن حـادثة ومن ذلك تهـويل الـتـيمس ا
ندوب العثمـانى اخلطير فيها أرضروم متجاهلة مـا اتخذه ا
قاصدهم من االحتـياطات التى ال تُبقى للمـفدس سبيالً 
الـسـيـئة  ويـجب أن تـتـجـاهل ذلك; ألن نـشـر احلـقائق ال

يُالئم خطتها العوجاء وال سياسة دولتها اخلرقاء .
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وكان األجـدر فى جـانب وفاء اخلـدمة اإلخـباريـة حقـها
أنـهــا كـمـا اسـتــطـالت فى األقـوال عن هــذه احلـادثـة تـشـرح
بـعض أسبابـها ; إذ ال يتـصور عـقالً وقوع مثل مـا أنبأت به

عنها بال أسباب أدت إليه .
والــذى نـعــلــمه أن أسـاس هــذا الــهـرج هــو تــذمـر ذوى
ـدينـة مـنذ الـغـايات مـن تمـهـيد أسـبـاب السـكـينـة فى تـلك ا
ـنــدوب الـسـامى  فـقـادت وصـلــهـا دولـتـلـو شــاكـر بـاشـا ا
فـسدين إلى حتـريض بعض أشـقياء األرمن حلـماقـة طيش ا
عــلى مـهــاجـمــة سـراى الـواليــة تـوصالً الســتـدامــة الـهـرج
وإذاعــة اآلراجـيـف . فـلــمـا رأى احلــراس ذلك قــاومـوهم
وفى األثــنـاء انــتــشــر أعــوان الــسـوء فى األنــحــاء يــهــولـون
ا ا أدى  ويحـرضون ويغرسون األوهام فى ظـنون العوام 
ال يـؤمن مـثــله عـنـد حـدوث ذلك بــأى الـبالد . فـاشـرأبت
ـتمشدقـ إلى لقلقيـاتهم وأفكيـاتهم استرساالً فى أعناق ا

قاصدهم الشريرة . سوء أهوائهم وتوصالً 
ــرجـفــون فـقـد عــادت الـسـكــيـنـة عــلى أنه مـهــمـا بـالغ ا
أمول بعد وصول التعزيزات واالطمئنان إلى مجـراهما وا
عتدون سبيالً ألفعالهم الدالة على العسكرية أن ال يلـقى ا

ؤدية خلذالنهم . سخافة مداركهم وا
الزالت إدارة الــضــابــطــة الــعــثــمــانــيــة تــوقــفــهــا اخلــبـرة
واالحتياطات عـلى كثير من احملررات الثورية إلمداد رهط
اإلفــسـاد وأشــقـيــاء األرمن ســواء كـان مـن بـعض اجلــهـات

األجـنبيـة أو من رؤساء الدين الـتابعـة لهم هذه الـطائفة 
وقـد عثـرت أخيراً عـلى رقيم من مـطران حـلب إلى مطران
ـسـاعـدات لـفـئـة أورفـا يـحـضَّه فــيه عـلى جـمع األمــوال وا
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لم تعلـم لآلن بوجه قـطعى صحـة الرواية الذائـعة ب الـعموم عن اجـتراء بعض األرمن
فى مـصر عـلى رفع مـلتـمس ( تلـغرافـياً ) لـلدول األوروبـيـة بتـقريـر مؤتـمر دولى لـلنـظر فى
ــصـادر الــتى حل األحــدوثــة األرمــيــنــيــة وأنـهـم أقــدمـوا عــلـى ذلك بــإيـعــاز مـن بـعـض ا

يجلونها.

الهـرج ووقود الفتـنة فى الزيـتون وغيرهـا . وإن السفارات
فى األستانة العـلية ناقمة على تداخل رجال الدين فى هذا
ـآثـمـة الـتــألب أشـد من نـقـمــاتـهـا عـلى األشـرار اجملــتـرمـ 

ُنكرة . ا
ــا رأت الـــصـــحف اإلنــكـــلـــيــزيـــة أن احتـــاد الــدول فى
األحدوثـة األرميـنيـة يصد جـماح دولـتها عن مـطامع خـفية
أخـذت تـتـنـبـأ عن تــوقع انـقـسـام بـيـنـهـم قـبل تـقـريـر تـألـيف
ـؤتـمـر من عــدمه  وتـسـتـنـتج من أوجه االحـتـمـاالت مـا ا
تُـمـثلـه لهـا األحالم حـتى إذا وصلـت إلى سراب آمـالـها لم
جتده شـيئـاً وعـادت من الذهـول والـدهشـة فى حـيرة تُـحتم
عــلـيـهــا بـعـد اإلفـاقــة من عـربــدة أوهـامـهــا سـلـوك الــيـقـظـة

والفطنة بدالً من الطيش واحلماقة .
من ســخــافـة اخملــرفــ تــكـرارهـم األنـبــاء بــاطالً بــوفـود
أشـخاص من األسـتانـة لـلفـتك بدلـتلـو نـوبار بـاشا وسـعادة
تـكـران بـاشـا وسـعـادة يـعـقـوب بـاشا أرتـ وافـتـراؤهم عن
أسـبـاب ذلـك أقـاويل تـسـتــوجب اتـخـاذ أولــئك الـفالسـفـة
أضــحـــوكــة لــدى الـــعــوام وخـــصــوصــاً أن أشـــخــاص من
يذكرونهم ال تـعبأ الـدولة بهم شيـئاً كمـا أنها لو كـانت تعبأ
بهم ال يفعل مثل ما يذيعه اخملرفون  ولكن لعل ترديدهم
هذه اخلرافات عنوان اكـتشاف علمى جديـد تقتبس ثمراته
مـن بـعـدهم أبـنـاء األجــيـال الـقـادمـة وتـقــيم لـتـذكـارهم من

أجله تماثيل اإلجالل الالئق .
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يردعوا سـفهـاء األرمن فى البالد الـقاطنـ بهـا « أدبياً »
ُنكرة التى توجب ازدياد نفور أوربا عنهم عن مقترفاتهم ا
فـإن تــمـاديـهـم فى الـهـرج أفــقـدهم ســالف احلـنـان عــلـيـهم
وأثـبت للـعـموم سـوء تمـردهم واسـترسـالهم فـيـما يـخدش

تظاهرين بنُصرة ضعفهم . وجه اإلنسانية ويخجل ا
لم يــكفَّ أشــقـيــاء األرمن بــعــد اجـتــرائــهم عـلـى أفـظع
الـشـنائـع تمـسـكـاً بـالـتـسويالت واألطـمـاع اإلنـكـلـيـزية عن
استـحضار األسلحة واألدوات ( التى ال يسـتطيعون جلبها
ــعـونـة تـلك الـيـد الـغـيـر مـشـكـورة * ) لـداخـلـيـة الـبالد إال 
لــيــبـادئــوا بـاعــتــدائـهم الــرعــايـا الــعـثــمــانـيــ وبـاألخص
ـعـتـدون فى ـسـلـمـ الـذيـن إذا اسـتـسـلـمـوا لـلـهالك زاد ا ا
الـفـتك بـهم وإيالم نـفـوسـهـم بـتـغـلـبـهم عـلـيـهم وإن قـامـوا

شكورة. * الصحيح : غير ا

ستـصرخـ بنسـبتهم إلى الـتعصب بواجب دفع الشـر عن أنفسـهم قامت ضـدهم صيحـة ا
ـذكورة وتعـمد إحـداث الـقلق . وال أعـدل فى هذه احلـالة مـن عدول أربـاب التـسويالت ا
ُتشيع لهـم باالعتدال والسكون كمـا ألزمت الدولة رعاياها عن إضرام نيرانهـا وإلزام ا

بالتأنى واالصطبار حتى يستطاع .
ترى احدى الصحف اخلطيرة أن منهـاج السياسة الروسية مع الدولة العثمانية العلية فى
األحـدوثـة األرمــنـيـة الـتى ولـدتــهـا طـبق أهـوائـهــا الـدخـائل والـدسـائس اإلنــكـلـيـزيـة .كـان
صادر اإلنكليزية إيهاماً بأن اشتراك أوربا فى لدحض الزعم الذى تهمس به ضمنـا بعض ا
ـظـهـر تُـزلـزل أركان ثـل هذا ا أمـر هـذه األحـدوثـة اشتـراك مـذهـبى ألن الـدول إن جـنـحت 
اضية السلم العام بيدها وهى فى هذا اجليل أحرص على ثباته وتأييده من كل األجيال ا
ولن تقـدم عـلى هـذا الصـنـيع ( الـذى يتـنـصل لإليـهام به اإلنـكـلـيز ) اتـقـاءً لـتألب الـشـعوب
ـمالك تـألبـاً تـتحـاشاه الـسيـاسة واحلـزم وتنـهى احلكـمة واخلـبرة عن اإلسالمـية فى سـائر ا

الوقوع فى مضاره الكبرى .
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ُاليـنة اجلانب تـلح اجلرائـد اإلنكـليـزية عـلى حكـومتـها 
فى مــجـاراة الــدول عــلى اتــبــاع مــنـوال يُــفــيــدهــا فى شـأن
ـرغـوبـة كـمـا األحـدوثــة األرمـيـنـيـة وتـنـفـيـذ اإلصالحـات ا
يُـرام ألن خطة الـتنافر بـينهـما وب الـدول فى هذا الصدد
ال تـنـيـلـهـا حــظـاً مـشـكـوراً فى كل مــا تـظـاهـرت به وقـامت

بإجرائه منذ ظهور هذه األحدوثة لآلن .
تـتــنـاقل الـصــحف األوربـيـة أنــبـاء ارتـيـاح الــدول بـعـقـد
مؤتـمـر عام فى عـاصـمـة النـمـسا حلل األحـدوثـة األرميـنـية
وأن الوزراء إجـابة لـرغبـة وزير الـنمـسا األول « الـذى أثنى
عـلى حُسـن جوار الـدولـة الـعلـيـة لـهـا » يتـبـاحـثون اآلن فى
واضع التى يتداول فيها ووجهة حل كل منها حالً حتديد ا
ــالـكـهـا ســلـمـيـاً يُــطـابق اســتـقالل الـدولــة الـعـلــيـة وحـفظ 
احملــروســة ومن أهـم ذلك حتــديـد الــزمن الــكــافى لــتــنــفــيـذ

اإلصالحات وأن قناصل الدول يجب أن
ــا يــزيــد فى جـلـب الـعــار عــلى اإلنــكـلــيــز الـذيـن لـهم
الــهـيــمـنــة الـكــبـرى فى األحــدوثـة األرمــيـنــيـة تـشــجـيــعـهم
ــقـتـرفى الــفـ ورجـال الــدسـائس عــلى إتـيـان الـتـضــمـنى 
مالك احملروسة الفظائع التى استنكرها العموم فى بعض ا
بعد تعلق اإلرادة السـنية السلطـانية باإلصالحات الواجب
علـى األرمن شكـرهـا لـو كـانـوا مخـلـصـ . ال أن يـكـونوا
الـبـادئـ بـالــشـر فى كل حـادثـة رويـت عـنـهم . إذ لـو كـان
اإلنكـلـيز أطـهار الـنـية أصـفيـاء مـنصـف لـكـفوا عن تـوسيع
شـاغب وقاموا بـواجب التجـلة للـدولة العـلية على نطاق ا
تلبيتها لهم فيما جددت به كر الذكرى خللفائها السالف

وسالطـينـها األخـيار كـما أشـرنا إلـيه فى أعداد قـريبـة وهذا
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ـسألة اهتـماماً خاصاً ما حـمل الدول على االهتـمام بهذه ا
مالك واالبـتعاد عن مـؤسساً عـلى حفظ حـدود وسياسـة ا
كل صــنــيع يُــفــضى إلى أى تــغــيــيـر فـى شئ من مــواقــعــهـا

الراهنة .
جاء فى تلغرافات روتر من األستانة العلية فى األسبوع
ــسـألــة األرمـيــنـيــة قـبل ـاضى أنـه ال يُـعــقـد مــؤتـمــر حلل ا ا
مـداولـة وزارات الـدول فــيـهـا ابـتـدائـيـاً  وأن ال يـوجـد فى
حــالـتـهــا الـراهـنــة مـا يــهـئـهــا لـذلك . وقـد جــاء فى األنـبـاء
الـتــلـغــرافـيـة األخــيـرة مــا يـؤكــد حتـسُن األحــوال فـنـأمل أن
ُـعـاندين ا يُـلـجم أفواه ا يـتقـلص ظل تـلك السـحـابـة كلـيـاً 

ويُرغم أنف احلاسدين .
ـتـوالــيـة إزالـة كل أسـبـاب بــخـلـوّ اجلـوّ من الــغـوغـاآت ا
الـهـرج بـاحلـسـنى . ال أن نـكـون مُطـالـبـ بـتـأيـيـد الـسـكون
سـتعرة الـتى كلما العام وب ظـهرانيـنا من هم نار الـفساد ا
أخمدناها من جهة أوقدها الدخالء من جهة أخرى . ولنا
ؤمن فى حسن إدارة الدولة وحكـمة جاللة موالنا أمـير ا

خير مالذ أعلى وأكرم غياث جلميع الرعايا .
نـوَّهت صـحف األسـتـانـة عن تـوافـد الـشـيع من األرمن
صرية فى هذه األيام مُشيرة إلى أنهم وغيرهم إلى الديار ا
طبوعات فيها . ا اتخذوها ميداناً جـديداً تسترا بحرية ا ر

ثل هذه األعمال . فنستلفت جانب احلكومة السنية 
عـول عليـها ما يؤيـد استبدال صادر ا لم يرد لـآلن من ا
السـفيـر العـثمانـى فى أتينـا وال أسبـاب استـبداله إن صح ما
أخـبر به عـنه هاڤـاس وإننا نـنتـظر مـعرفـة التـفاصـيل احلقـيقة
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ولدى وصولها إلينا ننشرها إفادة للقراء .
قــالـت احــدى صــحف األســـتــانــة الــعـــلــيــة إن صــدور
األوامر اجلـليـلة بـجمع مـاية وعـشرين طابـوراً عالوة على
ــوجـودة اآلن دلــيـل عـلـى فـرط ــظــفــرة ا تــعــداد اجلــنــود ا
االهـتـمـام بـاسـتئـصـال احلـوادث وقـطع أسـبـاب الـتـقوالت

عنها .
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ــقــطم حــتى نـراه مــصــدراً عــلى هـواه صـدر عــدد من ا
ـضلـة واالنبآت ا فـيهـا من احلوادث ا وتـنطبق عـلى نوايـاه 
عـتلة هام بـنشر مـثل هذه اآلراجيف ونـقل األباطيل حتى ا
ـا يـخـتـلـقه ويـقـتـطفـه من أخـبار أخـذ عـلى عـهـدته مـوافـاة 
ـقطم نـفسه مـقام الـبومـة التى ال تـأوى  وال تتـر نعـقاً إال ا
ـصادقة من شـأنها أن تـذكر احلوادث إن بالـدمار  مع أن ا
قطم فسار على هذه حسنة فحسنة وأن سيئة فسيئة . أما ا
الـقــاعـدة وهـام بــانـتـقــاء أخـبـار? أصــبح ولـوعـاً بــهـا كـولع
ـيل بــعــواطـفــهـا إلـى غـيــرهـا من الــشــاب بـالــغــادة? إذا ال 
ــــــــــــــــــــ ال تـنـظـر إال إلى تـدوين مـا عـلـقت اآلراجـيف
فى صـفـحـاتـهـا وحـسـبـنـا مـا نـشرتـه فى الـعـدد الـصادر أول
أمس حتت عنوان مذبحـة ما يحك لها عـلى جربها ويرتاح
إلـيه حــيث قـالت فــيـهــا مـا قـالــته من الـتــرهـات فى تــنـسـيق
وتـنـمـيق الـروايـات. والـغريـب أنـهـا رواية واحـدة مـن هذه
اخملـتــلـفــات إال عن إنــكـلــيـزيــة مـحــضــة كـأنه ال يــوجـد فى
أرضـــروم غـــيـــر هــذه الـــدولـــة. واألغـــرب من هـــذا أنـــهــا
ـــــــــــــــــــــ الــروسـيــة وســفــيـرهــا فى األســتــانــة بـألــســنـة
تهـمتهـما بقـلب احلقـائق لغايـاتهم السـياسـية لم يتـختلـقا ما
اخـتلقتـه رواة اإلنكليـز من التى ما تـزل اللَّه بهـا من سلطان

ضل . إال فى رض وأفئدة ا
فتريات لغرض مرض قطم عـلى بث هذه ا ال نلوم ا

ــكــايــد قــلــيــلــة  ولــكــنــنـا  وال نــحب أن نــرد عــلــيه ألن ا
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ـا لدينا من الروايـات الصحيحة نُريد أن نُزيف خلـنفشارية 
ـصـادر مت عـلـى إثـبـاتــهـا األلـســنـة الـســمـومـيــة وأيـدتـهــا ا
الـرسميـة فى الدوائـر العـليـا األجنـبية والـعثـمانـية والـبقاء .
ثانـياً : إن جاللة السـلطان األعـظم قد تعطَّف حـناناً ورأفة
ــســيـحــيـ بــتــعـيــ رواتب مــخـصــوصــة ألرامل وأيــتـام ا

سلم الذين رزئوا فى االضطرابات اآلسيوية  فضالً وا
البس أكل وا عما أمر بتوزيعه على الفقراء هنالك من ا
فـأى سلـطان عـظيم ومـلك كر أظـهر نـحو اإلنـسانـية مثل
ـعتـبرون ويتق هذه العـواطف اجللـيلة احلـميـدية فلـيعـتبر ا

رجفون . اللَّه ا
ثالـثاً : إن األربعة الـيسوعـي الذين اختـفوا فى مالطية
وأُشـيع أنــهم قُـتـلـوا قــد وُجـدوا واحلـمـد لــلَّه فى بـيت أحـد
أعـاظم األتـراك ال خـوفَ عـلـيـهم وال هم يـحـزنـون  وقد
بــعث الـبــاب الـعــالى إلى سـفــراء الـدولـة الــعـلــيـة فى أوربـا
وأمـيريـكا نـبأ رسـمـياً بـأنه لم يقـتل فى بالد الدولـة أحد من
رسـل ال إجنيلي وال يسـوعي وال غيرهم فأين يضع ا

رجف وجهه بعد هذا كله فاحلكم بذلك للمنصف . ا
رابـعـاً : إن الـبارون أوربـنـهـا اعتـرف عـلنـاً بـأن جـميع
ـملـكة الـعـثمـانيـة ال تخـلو من األخبـار التى نـسمـعـها عن ا
ــولـــعــ بــإرجــاف الــغــلـــو ;ألن مــعــظـــمــهــا صـــادر عن ا
األراجـيف والـشاهـد على ذلـك قولـهم أن ١٢ ألف فارس
ـــســلــمــ ــثــاولــة وا من الــدروز قــد زحـــفــوا لإليــقــاع بـــا

والنصـارى واحلال أنه ال يوجـد فى اللجـاة أو حوران لهذه
الطائفة إال قليل من الفرسان ألن أكثرهم مشاة .

خامساً : إن الباب العالى موجه أنظاره اآلن إلى إجراء
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اإلصالحات  وقد شكَّل جلنـة مخصوصة لـلنظر فى هذه
سـألة ووزع اجلـنود والـفرسـان فى جمـيع أنحـاء السـلطـنة ا
وجـمع الـرديف إلرسـاله أيضـاً إلى بـعض الـواليات تـأيـيداً

لألمن وعمالً بإنفاذ اإلرادة السنية احلميدية .
ســادسـاً : إن أرمـن زيـتــون ومـرعش قــد تـأكــد رسـمــيـاً
وغيـر رسمى بأنهم شقوا عصا الـطاعة وهجموا على قرى
إسالمـيـة كـثـيـرة ونـهـبـوهـا وحـرقـوا بـعض بـيـوتـهـا وذبـحـوا
ـقــطم ذلك كــمـا رآه فى بـعض أهــالـيــهــا فـلــمـاذا لم يــرّ ا

أرضروم فيا للعجب ? .
سابـعاً : إن أرمنـياً حـلبـياً بـينـما كـان متوجـهاً إلى أورفه
وهـو مُـتـخف بـلـبـاس بـدوى ; إذ وقع فى قـبـضـة احلـكـومة
فـــوجــدت مــعه رســـالــة من أســقف األرمـن فى حــلب إلى
زميـله فى أورفه يطلب مـنه فيه مسـاعدة الثـائرين فى جبال
ـدد والـذخـائـر وكـمـيـة من مـلـح الـبارود  وأن الـزيـتـون بـا
األرمن فى زيــتــون يُـشــكـلــون مـنــهم جــيـشــاً جـراراً  وأن
األرمن فى مــرعش عــلى أهُـبــة الــقـيــام وفى غــايــة الـهــيـام

للحرب والطعان .
ثـامــنـاً : ألـم يـجــتـمع األرمن فـى مـارســوڤـان وأمــاسـيـا
سـلـم أيـها ويـطلـقـوا العـيـارات النـارية عـلى مـواطنـيـهم ا
ظـلومـ كمـا زعمت ولم قـطم يا من انـتصـبت لـنُصـرة ا ا
ــغــرورين فـالـق احلق وارجع عن مــبـاديك تـدرِ بــأنك من ا
الـتى ال تُغنـيك فنيـال واتبع الصـدق يا هداك الـلَّه فى جميع
أعمالك وأخبارك ألن حبل الكذب قصير واللَّه الهادى .
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مـن جـمــلـة األفــكـار الــسـامــيـة
الــســلــطــانــيــة الــتى عــلــيــهـا يُــبــنى
اإلصالح ويــزداد األمل بـتــحـسن
األحـوال  أن جاللـتهُ أمـر بـتـرقى
٢٣ رجالً مـن رجـــــال الـــــفـــــرقـــــة
احلـميـدية إلى وظـيفـة قبـطان ذلك
ن عــقــاب سـالطــ آل عــثــمــان 
ســـفك دمــاء األبـــريــاء واســـتــبــاح

األعراض .
ومن األخـــــبــــار األخـــــيــــرة أن
رحـمـة الـسـلـطـان شـمـلت األرمن
بـأسـرهم فى األســتـانـة  فـأصـدر
أمـرهُ الـعـالـى بـالـتـفـتـيش عـلى كل
أرمنى هـنـاك وإلقـاء الـقـبض على

كـل مـن ال عــــــمـل لـهُ مــــــنـــــــهم 
وكذلـك صدر األمـر بـوضع عالمـات مـخصـوصـة من قـبل مـأمـورى الضـابـطـة عـلى أبواب
اضـية أن وضع هذه الـعالمات كان البيـوت التى يسـكنهـا األرمن  وقد برهـنت احلوادث ا

مقدمة لسفك دماء األهالى .
ـشـاهـيـر فى جـريـدة الـفـيـغـارو إن وقـد قـال الـكـونت دى شـوروردى من كُـتَّـاب فـرنـسـا ا
الـسلطـان يُخـطئ فى اعتمـاده على اخـتالف الدول كمـا اختـلفوا فى حـرب القر  وأنهُ ال
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يــســتـــطــيع االعــتـــمــاد عــلى ذلك
اآلن. أما األمـيـركـان فـقـد أخذوا
ــسـائل احلـاضـرة فى االهـتــمـام بـا
فـى تــركــيــا وقـــالت جــرائــدهم ال
نـدرى بـأى حق يـجـوز حلـكـومـتـنا
ــــرســـلـــ أن تـــســــمح بــــإهـــانـــة ا

األميـركـان جملـرد عـدم اتـفاق دول
ـسـتر أوربا عـلى الـعـمل  وقال ا
كــــوربـــرت الــــنــــائب األمــــيــــركى
ذابح «أخـشى أن ال تـنتـهى هـذه ا
ـــدافع ومـــثل تـــقـــد إالَّ بـــدوى ا
االحتـجاج على الـورق للسـلطان
مــــثل إرســــالـك عــــدة ألــــوف من
كــراريـس ديــنــيـــة تــعـــلــيــمـــيــة من
ــرســلــ إلى زنــوج جــمــعــيــات ا

إفريقيا » .
وقـال مكاتب الدايـلى تلغراف
إنهُ مــــــنــــــذ قــــــبل الــــــســــــلــــــطـــــان

باإلصالحات الـتى طلبها الـسفراء قد ذُبح من األرمن ٢٠ ألف نـفس  وال يجهل أحد من
عارفى احلقائق أن السلطان مسؤول رأساً عن هذه الفظائع .

وقـالت الصحف : إن الغـاية من إرسال أساطـيل الدول إلى مياه تـركيا حمـاية النصارى
ظاهرة وليس تقسيم تركيا وهى فلسفة لم نُدرك معناها ففى سنة ١٨٨١ حدثت مثل هذه ا
ا مضى البـحريـة من قبل الـدول  وقيل وقـتئـذٍ أن القـصد مـنهـا غيـر ما نـوهمهُ الـناس لكـن 
الوقت القصير ظهرت نتائجها  فكانت تسليم دولشينو للجبل األسود وتساليا لليونان .
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ـا الـروسـيـة وقــالت الـنـوڤـوفــر
«يـسـرنـا أن اإلنـكـلـيـز أصـبـحـوا ال
يــــنــــفـــرون كــــالــــعـــادة مـن الـــرأى
الصـواب  وهو اإلجـازة لروسـيا
أن حتتـل األستـانـة  ألن هذه هى
الــنــتــيــجــة الــتى ال بــدَّ مــنــهــا حلل

سألة الشرقية » . ا
وقـد أرســلت حـكـومـة روسـيـا
إلى قـنــاصــلـهــا فى األنــاضـول أن
يُسَّكنوا روع النصارى واألرمن
ـنـعــوهم عن كل حـركـة من وأن 
شـأنـهـا مــنح تـركـيــا حق الـدعـوى
بـالـثورة  ثـم إن وزارة اخلـارجـية
الروسية بـعثت إلى قناصلها هناك

الــتـعــلـيــمـات الــسـريــة الـكــافـيـة 
وجـبهـا فـيمـا إذا زحفت ليـجـروا 
جــيـوش روســيــا عـلى أرمــيـنــيـا .
أمـورين رسالة وقد كتب بـعض ا
إلى الـسـلـطـان قـال إن كـامل بـاشا
ــواله ولـدولـته كــان يـنـوى الــشـر 
فــاضـطــرب الــسـلــطــان اضـطــرابـاً

صـالح الدولـة إال ساعة عـظيـماً حـتى أصابـته حمى شـديدة وأصبـح ال يستـطيع االشـتغـال 
واحدة ولديه أحد أجناله يُالزمه مُالزمة الظل  ويوصل إراداته إلى الوزراء .
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وقـالت الـنـوڤــوسـتى أن تـركـيـا
تقدر أن تـرسل ١٨ فرقة كل مـنها
٣٠ ألف عسكرى  فعلى روسيا
إحـــــضــــار ٦٠ ألـف جــــنـــــدى فى

مقابلة ذلك .
وفى الــتـلـغـرافـات األخـيـرة أنه
حــدث مــعــركــة فى كــنــديــا قــرب
خـانــيــا انـهــزم فـيــهـا األتــراك أمـام
الـــثــائـــرين بـــعــد أن ســـقط مـــنــهم
أربـعـون رجـالً بـ قـتــيل وجـريح
وقـــــــــال وزيـــــــــر اجملـــــــــر األول أن
مـظاهـرات الـدول كان لـهـا نتـيـجة
حسنـة ; إذ هى قد أجبـرت الباب
العـالى على الـعزم الـثابت إلعادة
ـسيـحي  وأن الـنظـام وحمـاية ا
الـدول عـلى تـمـام االتفـاق لـتـأيـيد
الـــــــسالم وأن األســــــاطـــــــيل قــــــد
أرسلت إلى الشرق لهذه الغاية .
وقـــــــد طــــــلـــــــبت الـــــــدول من
السـلطان أن يُصدر فـرمانات تبيح
لــكل دولــة أن يـكــون لــهــا دارعـة
تـقـيم فى مـياه األسـتـانـة فـأجاب

هذا الطلب .
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جاء فى جريدة التيمس حتت عنوان (اللورد
سالسبورى والسلطان) ما تعريبه :

أخـطر الـلورد سـالسـبرى الـليـلة الـبارحـة بأن
يـخــرج من الـقـاعــدة احلـكـيــمـة الـقـاضــيـة بـعـدم
ـسائـل الدولـية الـتى يـنبـغى على الـتـصريح فى ا
كـل وزيـر خــارجـيــة أن يـلــزم حـداً مــعـلــومـاً فى

كالمه عنها .
ـــســـائل والـــســـبـب الـــذى حـــداه إلى تـــرك ا
الداخلية للـبحث فى األمور السياسية اخلارجية
ا هـو عدو مـتأمر أمام جمـعيـة االحتاد األهـلى إ
كبـير ال سـابـقة له من قـبل  فـإن سلـطـان تركـيا
أرسل كـــتـــابـــاً يـــقـــول فـــيه إنه تـــكـــدر جـــداً من
الحـظـات الـتى أبـداهـا الـلـورد سـالـسبـرى فى ا
مـأدبـة الـلـورد مـايـور حـيث ذكـر أن عـنـده سـبـبـاً
شديـداً  فيـما إذا كـانت اإلصالحـات تُنـفذ فى
تركـيا  وقد أكَّد جاللته أن تـنفيذ اإلصالحات
أمـر قــد تــقــرر عـنــده وأنه يُــريــد أن يـقــوم به فى
أسرع ما يُمكنـه وعندها يضع أمام عينيه الورقة
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ـكــتـوبـة فــيـهـا تــلك اإلصالحـات  ويــتـحـقق ا
بنفـسه نفـوذ كل بند من بـنودهـا  ويُعاهـد عهد
ــته الـــصــحــيــحــة. وفى الــشـــرف أن تــلك عــز
اخلـتــام أبـدى الــســلـطــان رجــاءه ورغـبــته بـأن

الــلـورد سـالـسـبــرى يـثق بـهـذه الــتـصـريـحـات 
ويــــلــــقى خــــطـــابــــاً آخـــر يــــودع فــــيه عــــواطـــفه
واستعداداته الـودية نحو جاللته ونحو رعيته .

انتهى .
عـلى أن مـثل هذه الـقـضيـة  كـانت تـستـلزم
خطة اسـتثنـائيـة فى إلقاء اخلـطاب  ولسـنا نرى
أن أحـذق سياسـى كان يسـتطيـع أن يجد طـريقة
لـلـتــكـلم عـمــا كـثـبه الــسـلـطــان أفـضل من الـتى
جـرى عـلــيـهـا وزيـــر اخلـارجـيــة  وأن تـصـريح
عبد احلميد نفـسه أنه ينتظر بأعظم تلهف نتيجة
تـأثــيـر كـتـابه الــذى سـأل فـيه إلــقـاء خـطـاب ثـان
لـلـتـكـلُّم فـيه عن أحـوال جاللـتـه  فـهـو حادث
يـضـطر أحـكم الـوزراء فى األمـور اخلـارجـية أن

يُجيبه إلى ما طلب فيه .
وعنـدنـا ريب فى أن الـسـلـطـان يسـر بـنـتـيـجة
دعــوته هــذه ألن الــلـورد ســالــسـبــورى بــعـد أن
تالها  أبى أن يزيـد على ذلك شرحاً من عنده
ال بالـنظر إلى جاللـة السلـطان وحده بل بـالنظر

إلى االحتاد األوربى ...
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ـكـلــفـة بـالـسـيــر جـمـيـعـاً  وإن الـدول اآلن 
ولـيس إلحداهـا أن تخـطو خـطوة واحـدة بدون
تـصـديق ومـوافـقـة اجلـمـيع ( وهـذا مـا ال يـرضى
السـلطـان أن يسـمعه فى األزمـة احلاضرة  ألن
خـطـته الـتى جـرى عـلـيـهـا دائـمـاً  وأبـداً كـانت
االستفادة مـن انقسام الـدول  فال بدع إذا كان
احتادها القـوى يحدث عنده أشد اخلوف  هذا
ومع أن اللورد سالسبورى لم يُعقب بعبارة منه
عــــلى الــــكــــتـــــاب الــــذى أرســــله إلـــــيه جاللــــة
السلطان فقد أسمعه إنذاراً ليس أقل شدة من

إنذاره فى جلد هال .
وقـد أثـنى الـلـورد سـالـسـبـرى الـثـناء اجلـمـيل
عــلى عــظــيم مـزايــا رســتم بــاشـا احملــفـوف اآلن
بـاحلرج واالخـتصـار  وقال : إنه إذا لم يـوجد
رجـال من عـصـابـته وأهـلـيـته لـيـجـروا اإلصالح

فى الواليـات لـتُـظـهر نـوايـا الـسـلطـان احلـسـنة 
فال يـتـيـسـر بـعـد ذلك وضـع حد لـلـخـلـل وسوء
اإلدارة  وقـــد كـــان فى تـــركـــيـــا مـــنـــذ خـــمس
وعــشـريـن سـنــة رجـال أكــفـاء قــادرون عـلى أن

يصـلحوا مـثل ما أصلح رسـتم باشا فـى لبنان 
أمـا اآلن  فـلـيـس لـديـهـا واحـد مـنـهم  وذلك
لسـبب يعلمه العالم بـأسره وال تمنع إال اجملاملة

الواجبة على وزير اخلارجية من ذكره .
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حــكـمت مــحـكــمـة إســكـنــدريـة األهــلـيــة بـبـرأة
األرمـنى احلـامل جـواب جـمـعـيـة احلـركـة األرمـنـيـة
ألحـد مواطـنيـها الـذى شكـاه لتـهديـده إياه بـجواب
ذكور منه. ضى لعدم ثبوت حترير اجلواب ا غير 
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األستانة فى ٢٥ نوفمبر
سـألة ال يُقـتـرح عقـد مـؤتمـر قـبل أن تنـطـر فى ا
وزارات الــدول  ولــيس يــوجــد لــآلن مــوجــبـات

كافية للمؤتمر .
احلالة متحسنة فى آسيا الصغرى

يـعـتـقـد الــسـفـراء هـنـا أنه البــد من عـقـد مـؤتـمـر
لـتـسـويـة مـسـائل تــركـيـا  ومن رأيـهم اآلن تـأخـيـر
ـا عُـدا حــضـور مـراكـب ثـانـيـة الـوسـائل األخــرى 
ولــكن الــبــاب الــعــالى ال يــزال ــيــنــاء األســتــانــة 

يعترض على األمر األخير .
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ـا سـلف حتت هــذا الـعـنـوان  عـلم الـقــراء 
كيف كانت معـامالت الدول اإلسالمية العربية
وقت عـظـمـتـهــا لـلـطـوائف األخـرى الـتى تُـدين
بـغــيـر اإلسالم  وأجـمــلـنـا فى مــقـاالت تـاريخ
األرمن مـا كانت عـليـه أحوالـهم قـبل أن يلـجؤا
إلى حــكـومــات اإلسالم  مـنــذ عـهــد اخلـلــفـاء
الــراشـــدين فى الـــصــدر األول ومـــا نــالـــهم من
الــرعـايــة والــكــرامــة بـعــد ذلك إلى عــهــد قــيـام

السلطنة العثمانية .
ـوضوعـ ببـعضهـما مـا رأينا أن والرتباط ا
نلـخص تـاريخ فتـوح آل عـثمـان لـلقـسـطنـطـينـية
وما ترتب عليه بـعد ذلك لطائفة األرمن لتكون

الفائدة مزدوجة .
والذى حملنا على استطراد الكالم إلى ذكر
الـفـتـوح الـذى نـحن بـصدده  هـو ألنه لـم يكن

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ ± bŠ_« ¨ ±∑≥µ œbŽ
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تــاريخ سـعـادة آل عـثـمـان ومــبـتـدأ أيـام دولـتـهم
القـوية العظيمـة فى أوروبا فقط  بل ألنه يعتبر
مــبــدأ تــاريخ حــيــاة األرمن احلــقــيــقــيــة ومــنــشـأ
ســعـــادتــهم الــتـى نــعم بــهــا بـــالــهم  واطــمــأن
خاطـرهم وتدرجـوا مـنهـا إلى االغتـرار بقـوتهم
الذاتـية حتى قـاموا بالعـصيان عـلى احلكومة فى
تــلك الــعـاصــمـة  كــأنـهم يُــطـالــبـون بــعـرشــهـا
وسريرها  هذا مـا حملنا علـى ذكر قصة فتوح
الـقـسـطـنـطـيـنـيـة فى خالل مـقـاالتـنـا عن الـدولـة

العلية واألرمن. ولهذا نقول :
نـصفـون كل فضل وعظم ـؤرخون ا أثبت ا
شـــأن لـــلـــجـــيـــوش اإلسالمـــيــــة الـــتى فـــتـــحت
الـقـسـطـنـطـيـنـيـة فى سـنـة ٨٥٨ هـجـريـة  فـيرى
الـقـار لـذكـر وقـائعـهـا  أن الـتـرك لم يـدخـلوا
ـديـنـة كأكـثـر الـفاحتـ لـلـتـخريب وإذالل هـذه ا
الـسـكـان  بل لـلــتـعـمـيـر وإقـامـة الـعـدل  وقـد
يـذكـرون هـذا * الـفـتـوح فـى مـصـاف فـتـوحـات

سيدنا عمر وصالح الدين األيوبى .
ـــا دخـــلـت اجلـــنـــود وتـــوضــــيح ذلك  أنـه 
ـظـفـرة الـقــسـطـنـطـيـنـيـة هـرب أكـثـر الــعـثـمـانـيـة ا
سـكانـهـا مع الـكـرديـنال ( أيـزيـدور ) الـذى كان
مـختفـياً ـ وقـتئـذ ـ فى زى عبـد من عبـيد الـيونان
فهـرع بهم إلى كـنيـسة ( أيـا صوفـيا ) ; إذ كـانوا

* الصحيح : هذه.
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يــعــتــقــدون أنه إذا اشــتــد الــكــرب وعــظم ( أى
ـسيـح علـيه السالم ـدينـة ) ظـهر ا اقـتـرب أخذ ا
ــلــتــجـئــ إلى الــكــنــيــسـة فــجــأة لـلــدفــاع عن ا
ـذكـورة  وقـد كـان من الـعـسـاكـر الـتـركـية أن ا
اتـبعـتهم إلـيهـا وقتـلت البـعض وأخذت الـبعض

أسيراً وقد بلغ عدد هؤالء يومئذ ست ألفاً .
ولـــكن مـــحـــمــداً « الـــفـــاحت » قـــد تــداركـــهم
وأوقف حــركــة اجلــنــود ; إذ الــعــســاكــر كــانت
ــديـنـة واحـتـلت الـقالع من الـصـبـاح افـتـتـحت ا
ـا أوتـيه من الـفتح والـسلـطـان محـمـد لم يـعلم 
ُـبـ إال ظــهـر  فــدخل مع وزرائه وحــاشـيـته ا
ــديــنــة مـن بــاب « أدرنه »  وتــوَّجه من فــوره ا
إلى « أيـا صـوفـيـا » حـيث أمـر اخلـطيـب أن يقف
عـلى مـنـبـر اخلـطـابـة ويـنـطق بـكـلـمـة الـشـهـادت

ـعـبد  ثم بـصوت عـال  يـسمـعه كل من فى ا
أقام الـصالة فيـه وأعلن جـعلـها مـسجـداً ونادى
بعـد ذلك بـاسـتـئـمـان الرعـيـة  وبـأن ال يـتـعدى
مهـاجر علـى مقيـم  ولم حتصل وقـتئـذ غوغاء
وال ضجـة من األهـالى بـعـكس مـا حدث وقت
دخول الكـردينال الـكنـيسة  فـإنه لم يكـد يقيم
دينة لك وحاشيـته وأكابر ا شعـائر صالته مع ا
ذهب الكـاثوليكى حتى هاجت األهالى على ا
ومـاجت  وصـارت تُـنـادى من زوايا الـكـنـيـسة

ال ال  إننـا ال نُـريد سـلـطة الـكـاثولـيك عـليـنا 
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إنــنــا نــفــضل الــعــمــامــة عــلى هــذه الــقــلــنــســوة
البابوية.

ا خرج السلـطان محمد الـفاحت من مسجد و
ــلك أيـــا صــوفـــيـــا  وجــد فـى طــريـــقه جـــثـــة ا
(البـيزانتى * األخـير )  فأمـر بدفـنها وتـشييـعها
بغاية االحترام وزاد على ذلك  أن أمر بإعداد
مـقـبـرة له وهى مـوجـودة إلى اآلن عـلى الـقـرب
ـسـمى ( وفـاء )  والتـزال يـوقـد ـسـجــد ا من ا

عتنى بها . قابر ا عليها سراج كا
وعـقب ذلك  أقـام الـســلـطـان الـفـاحت أمـيـراً
ديـنة يونـانيـاً اسـمه ( نوتـاراس ) حـاكمـاً عـلى ا
مـؤقـتـاً  وكـان هذا األمـيـر من حـكـام األسـتـانة
قبالً وأخذ أثناء الـفتح أسيراً  فأطـلق السلطان
عرفته بالناس واألحوال. سراحه وأقامه والياً 
وفى الــيــوم الــرابع من الــفــتح  كــان األمن
ديـنة مسـتـقراً والـسالم عـاماً بـ الـعنـاصـر فى ا
وقــد رتب الـســلـطـان كل لــوازم اإلدارة ومـهـام
شؤن الـنظـام للـمديـنة وللـبالد اليـونانـية اجملاورة
لـهـا  ولم يــخش من تـسـلـيم األحـكـام أليـدى
الـبـطـريرق والـقـسـوس األرثـذوكس حـتى خُيل
ـــلك لـــلـــنـــاس ـ يـــومـــئـــذ ـ أنه لم يـــتـــغـــيـــر إال ا

بالسلطان.
ثم قام السلـطان بجـيشه  وتوجه إلى أدرنه

* الصحيح : البيزنطى.
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ــمـلــكـة ـ إذ ذاك ـ وتـرك الـتى كــانت عـاصــمـة ا
حامـية صغيرة مـؤلَّفة من ١٥٠٠ عسكرى حتت

قيادة سليمان بك ( أحد القواد ) .
وقـبل قـيـامه أعـلن الـسـلـطـان مـحـمـد جمـيع
األروام الــذين هـاجــروا أن الـرجـوع مــبـاح لـهم
وال خــوف عـــلـــيـــهم من شـئ ال فى حـــريــتـــهم
س بكـرامتهم الشخـصية والـدينيـة  وال فيـما 

وعوائدهم .
دينة التى ولكى يزيد السـلطان فى عمـران ا
كـانت ـ يومـئـذ ـ مضـمحـلة جـلب إليـها أقـواماً
ــدن اجملــاورة لــهــا عــلى الــبــحــر عــديــدين من ا
ـسيحـي بيـنهم ألوف األسود  وأكـثرهم من ا
من أدرنـة  ونـحــو أربـعـة آالف من الــصـربـيـ

وألـفـا عــائـلـة من أهــالى ( مـورا ) الـيــونـانـيـ 
وألـــوف عـــديـــدة من اجلـــزائـــر الـــيـــونـــانـــيـــة فى

األرخبيل وألوف عديدة من األرمن .
( وهــذا بــيت قــصــيـدنــا )  ولم يــكن ســبق
ألحــد من هــذه الـطــائــفــة أن يـســتــوطن مــديــنـة
الــقــســطـنــطــيــنــيــة الــتى أخــذت تــزداد من ذلك
الــتــاريخ أهــمــيــة وســعــة ورواجــاً فى الــتــجـارة

وتقـدماً فى الصنائع وعـظم شأن فى السياسة 
حـــــتى صــــارت اآلن مــــطــــمح أنــــظــــار الــــدول
جـمـعـاء وعـلى اخلـصـوص الروسـيـا والـنـمـسا
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ـؤيد ; إذ أن األرمن تـواجدوا فى القـسطـنطـينـية مـنذ تـأسيس اإلمبـراطوريـة الرومـانيـة الشـرقية * أخـطأ ا
(البيزنطية) على نطاق واسع فى اجليش واإلدارة واالقتصاد.

واليونان والبلغار « واألرمن يريدون أن يكونوا
ـتــسـابـقـة عـلى األسـتـانـة من جـمـلـة اإلمـارات ا

يوماً من األيام » .
قـلنـا إن األرمن لم يطـرقوا بـاب األستـانة إال
بعد فـتح العثـمانيـ لها * والـذى يسـبر أغوار
الـتــاريخ يــجـد أن األتــراك كـانــوا يـســتـخــدمـون
األرمن ـ وقـتـئـذ ـ فى كل الـوظـائف الـتى حتـتـاج
لـلـثقـة واألمانـة  ويـرعونـهم كـأوالد فى عائـلة
يـــعـــرهم كـــبـــارهـــا . وفـــضالً عن ذلـك  فــإن
السـلطان محمـد أراد أن يُقيم من طائفة األرمن
سلطة ديـنية مسـيحية كـبرى تكون لألرثذوكس
فى الشـرق مثل السلـطة البـابوية للـكاثوليك فى
الـــغــرب  ولــذلـك عــيََّن األســـقف من األرمن
الذى كان موجوداً فى بورصه ـ وقتئذٍ ـ بطريرقاً
عـــظــيـــمــاً عـــلى جـــمــيـع األرثــذوكـس وبــذلك
ظهرت طـائفة األرمن من ذاك التاريخ على كل

ـمـالـك الـعـثـمـانـيـة  ـسـيــحـيـة فى ا الـطـوائف ا
ت ثـروتهـا فى كل البالد التى وازداد عددها و
يــسـكـنــهـا أبـنــاؤهـا  وخــصـوصـاً فى األســتـانـة
الـعـليـة التى وصل عـددهم فـيهـا بـعد ذلك نـحو
٢٥٠٠٠٠ نفس  بـعـد إن كـانت عـائالت تُـعد
عــلى األصــابع دخــلت فى حــاشـيــة الــسـلــطـان
كرعية خصوصية له . واآلن  يوجد فى تركيا
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أوروبـا من هـذه الـطـائـفـة غـيـر من فى األسـتـانـة
نــحــو ٢٥٠٠٠٠ نــفس أخــرى  يــعــنى نــصف
ساك ملـيون تربى فى نـعمة الـظا لألرمـن ا

ـتـوحـشـ  ودرج من حــجـور عـنـايـة أولـئك ا
فاستحـقوا منهم أن يـقدموا أنفـسهم ضحايا فى
ســــبــــيل الــــعــــمل لــــطــــرد أولــــئك األتــــراك من

القسطنطينية .
البقية بعد
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نـشـرت جــريـدة ( الـفــريه بـريـسه ) الــشـهـيـرة
مـقــالـة عن احلــوادث األرمـنــيـة عــقب اسـتــقـالـة
دولــتـلـو كــامل بـاشــا وتـولـيــة فـخـامــلـتــو خـلـيل
رفــــعت بـــاشـــا مـــكـــانه  فــــرأيت أن آتى عـــلى

ؤيد وهى : ترجمتها إفادة لقراء ا
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لــقــد أثـنـى سـفــراء الــدول الــثالث « فــرنــسـا
وروسـيـا وإنــكـلـتــرا » عـلى حــكـومـة تــركـيـا فى

ذكـرة التى رفعـوها إليـها بتـاريخ ٢٤ أكتوبر  ا
لـكــونـهــا صــدقت عـلـى مـشــروع اإلصالحـات
ـراد إدخـالـها فى الـواليـة األرمـنيـة  وأضـافوا ا
عــلى ذلك قـولــهم : « إنــهم يــعـدون أنــفــسـهم
شروع ساعـدة تركيا على حتـقيق هذا ا سعداء 
ـذكـرة تـظـهـر وتــنـفـيـذه ». ولم تـكن عــبـارات ا
ــودة بـ الــطــرفـ وثــقــة الـســفــراء فى حـسن ا
شـروع فقط  بل صـريـرة العـثمـانـية أمـام هـذا ا
إنه كـان يُـلـوح عـليـهـا مـا يؤخـذ مـنه أن الـسـفراء

كـانـوا معـتـبـرين أنـفسـهم بـأنـهم أدوا واجـبهم 
وأن مــــابــــقـى من الــــعـــــمل بــــعـــــد ذلك يُــــنــــاط
راقبـة الذى اتُفق عـليه ضمن مواد بقـومسيـون ا

. عهدة برل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا  ولـكن 
وجه األحـوال الـشرقـيـة بعـد ذلك  وقـلت ثـقة
الـســفـراء بـالــبـاب الــعـالى حــتى أصـبح اجلــمـيع
يهددونه بأن الـدول عازمة باالتفاق على اتخاذ
نتشرة االحتياطات الالزمـة إلطفاء نار الثـورة ا
فـى آســيـــا الــصـــغــرى  إن لـم تــقـــو احلــكـــومــة
العـثمانية على توطيـد األمر وإعادة السكينة فى
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هـــذه الــواليـــات أثـــنــاء هـــذا الـــفـــصل . وهــذه
التهديـدات هى السبب فـى سقوط وزارة كامل
بـاشا الـتى لم تـكد تـستـقر عـلى منـصة األحـكام

حتى غادرتها .
وقد اسـتدعى فى هذه الـدفعـة الستالم أزمة
الـدولة وزيـر داخـليـتـهـا رفعت بـاشـا وخـلفه فى
ـدوح باشا والى ( أنـقرة ) احلالى أما وظيفته 
سـعـيـد بـاشـا وزيـر اخلـارجـيـة  فـقـد حل مـحـله

انيا  توفيق باشا سفير الدولة لدى إمبراطور أ
وعـلى الـعــمـوم يُـقــال إنه سـيـحــصل تـبـديل فى
عموم الوزراء ماعدا ثالثة منهم . وزيادة على
ذلك  فــقــد أُضــيـف عــلى عــدد أعــضــاء هــذه
الـوزارة وزير بـدون ديـوان  وهـو عـارفى بـاشا

سفير الدولة بڤيينا سابقاً .
فـهل يُـقـال إن هـذه الـتـغـيـيـرات عـنـوان عـلى
شـئ جــديــد أو أنــهــا تُــشــيــر فـــقط إلى مــيل كل
سـقـيم أعـيـاه الـداء إلى الـتـغـيـيـر فـى الدواء  أو

هى ذات أهمية حقيقية ?
ونحن إذا استطعنا اإلجابة على هذا السؤال
استطردنـا منه إلى سؤال آخر  وهو . ما الذى
ينـتـظر بـعد اسـتقـالة كـامل بـاشا وتـعيَّـ الوزراء
اخلـالـفـ ? . وإننـا لـو اعـتبـرنـا أن تعـيَّـ تـوفيق
باشا وزيراً للخـارجية دليل على رغبة السلطان
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فى مـراضـاة الـدول  فـإن رفع خـلـيل بـاشا إلى
منصة الـصدارة يُناقض ذلك حيث ال يخفى أن
الـصــدر فى دار الـســعـادة أهم بــكـثـيــر من وزيـر
اخلارجـية  ومن ذلك يـتضح أن مـذكرة الدول
ـطلـوبـة  بل إنـها التـهـديـدية لم تـأتِ بـالـثمـرة ا
ـطلـوب وال تـتدخل فى أتت بـعكس الـغـرض ا
تسلـطة على السلطان ذلك إذا راعيـنا األفكار ا
ورجـال وحـكومـته . وعـليـه فإن مـوقف الـباب
الـــعـــالى الـــيـــوم أمـــام الـــدول واالضـــطـــرابــات
الـداخلـيـة  قد خـرج عن حـد الغـايـة فى احلرج
ويُــمــاثل من كل وجه حــالــة رجل يــطـلـب عـنه

جـيـرانه أن يُحـدث انقالبـاً كـليـاً فى نـظام بـيته 
فى حـ أن سـقف داره مـشـتـعل بـالـنـيـران فـوق
رأسه  فهذا الرجل يُجاوب جيرانه  والشك
صـبراً حـتى أطفى النـيران الـتى فى بيـتى وأخمد

لـهيـبـهـا  ولكن إذا لم يـصغ اجلـيـران لكالمه 
وقف حـائــراً ال يـدرى فى أى عـمـل يـبـدأ ! هل
يُــطـفئ الــلـهــيب ويـغــيـر نــظـامـات بــيـته كــطـلب

جيرانه ?
هذه هى احلـالة الـتى عليـها البـاب العالى فى
الـقــسـطــنـطـيــنـيــة . إذ بـاألمس  طــلب سـفـراء
الــدول مـنـه أن يُـشــرع فى إدخــال اإلصالحـات
ـتـفق عـلـيـهـا فى احلـال  والـيـوم يرفـعـون إلى ا
احلـكـومــة مـذكـرة تـهـديـديـة يــسـألـونـهـا فـيـهـا أن
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تُعجل بردع العصاة فى األناضول قبل كل شئ
وتوطـد األمن والـسكـينـة فى أسـرع ما يُـمكن 
فـكيف ال تـرتـبك األعمـال ويخـتـبط سيـرها فى
تـركـيـا أمـام هـذه الطـلـبـات ? خـصـوصـاً إذا كان
طــالــبــوهــا هم نــفس الــســفــراء الــذين أوجــدوا
بأعـمـالـهم الـسيـاسـيـة هـذا االضطـراب الـعـظيم
ـسـيـحــيـ من رعـايـا الـذى نـشـأ عــنه هـيـجــان ا
ـسـلـمـ وغـضـبـهم الـسـلـطـنــة وإثـارة خـواطـر ا

عليهم .
نعـم  إننـا ال نُـنـكـر وقـوع حـوادث فى آسـيا
الصغرى تقشعر لها األبدان  كالقتل والسلب
وحـرق كـثـير مـن القـرى  حـيث سـالت الـدماء
فى الطـرقـات وتراكـمت األشالء فـيهـا  ولكن
لم يـتـيـسـر لـلـحـكـومـة وال ألعـضـائـهـا الـوقـوف
على الـباد بـالشـر  وهو األمـر الذى يـصعب

حتقيقه فى مثل هذه األحوال .

ومع ذلك  فيظـهر أن األرمن ينـقضون كـثيراً على األتـراك لكى يسـببوا وقـوع الفظائع
ـسـلـمـ جتـاه ذلك كـثـيـراً مـا الـتى يـؤمـلـون بـسـبــبـهـا تـداخل الـدول ومـسـاعـدتـهـم  وأن ا

يقتصون من األرمن بسبب التداخل األجنبى.
ـا لم يكن فى لى واجلـنـسى بـ الـفريـقـ   وعـلى الـعمـوم  فـقـد تسـلـطن الـبـغض ا
احلـسـبـان لـو لم تـتهـجم الـسـيـاسـة الـدولـيـة عـلى تـركيـا فى دار الـسـعـادة وتـقـهـرهـا عـلى ما

يسمـونه ( اإلصالح )  وهو لـيس بشئ آخر سـوى شد أزر األرمن ضـد حكومـة الترك 
وحتـريــضـهم عـلى الــتـحـرك لـلــثـورة وشق عـصـا الــطـاعـة  ومن يـتــذكـر اآلن أن مـا سُـمى
«بفظائع ساسون» وانبنى عليه أن حملت الدول الثالث على التركيا كان األول واآلخر
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لــوال أن الــتـــداخل األجــنــبـى هــو الــذى شــجع
األرمـن وجـــــــرأهـم عــــــــلـى الـــــــثــــــــورهم * فى
األناضـول حـيث أشـعـلوا نـار احلـرب األهـلـية
التى انـتشـر شـررها تـقريـبـاً فى آسيـا الصـغرى .
ووصل  أو أوشك  أن يصل إلى دمشق الشام
وحـلب  يـأخـذه الـعـجب واالسـتـغراب  وال
يـتـأخـر عن أن يــسـأل الـلـورد ســالـسـبـرى الـذى
صـرح علـناً بـأن قاعـدة السـياسـة اإلنكـليـزية فى
ــا هى احملــافــظــة عــلى مــســألــة إغــاثــة األرمن إ
ـثل هـذه الـسـيـاسـة حتـفظ احلـكـومات تـركـيـا. أ

ــــــــــــــــ
هذا وال يقـوم بفكر عاقل إمكان ــــــــــــــــــ
تفق عليها ـــــــــــــــــــــــــ تنفيذ اإلصالحات ا
كـذلك يعـتـرفون بـه مادامت األحـوال احلـاضرة
مــوجــودة  ولــهـــذا يــطــلب الــدول من الــبــاب
العـالى اآلن إعادة األمن والسكـينة إلى اجلهات
ــــذابـح بــــ األرمن الــــتى تــــكـــــررت فــــيــــهــــا ا
واألتــراك ولـكــنـهـا أى الــدول تـغـض الـطـرف
عـمـداً وتــتـجـاهل ; أنه لــذلك يـلـزم اســتـعـمـال

* الصحيح : الثورة.
** الصحيح : القوة احلربية.

القوى احلربية **.
ويظهر أن الـباب العـالى يرغب استـخدام هذه الـقوى  حيث إنه شـرع فى زيادة الفرق
ستودع عـلى الرديف  ليجعلها ست وجودة بواليات األنـاضول بإضافة ا العسكرية ا

ألف جندى .
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وهـذه الــقـوة تـكــفى لـقــطع دابـر الــثـائـرين 
ولكن إلعادة السالم والـسكيـنة البد من سفك
الــدمــاء خــصــوصـــاً وأن تــوزيــر خــلــيل رفــعت
بــاشـــا يُــشــيــر إلى أن تــركــيـــا مــصــمــمــة عــلى
استعمال القوة احلربية بدون شفقة والمباالة .
فمن ذلك  يرى أن اجلنود التى بعث بها ال
حتـنو على الـثائرين حـنو الشـفوق العـطوف عند
مالقــــاتـــهم  ولـــكــــنـــهم مـن جـــهـــة أخـــرى ال
يـــأخــذون بــحــامـــلى اخلــنـــاجــر فى مــنـــاطــقــهم
ـسدسـات فى أيـديهم حـيث يـربطـونـهم أمام وا
ــدافع ويــنــســفــون أجـســامــهم فـى اجلـو أفــواه ا
بــالــديــنــامـيـت والـبــارود األحــمــر  كــمـا فــعل

ن أسـروهم من الثـائرين فى الـهند  اإلنـكلـيز 
بل إنــهم ســيــقــبـضــون عــلــيــهم ويــســلــمـونــهم
للمحاكم التى حتكم عليهم بكل صرامة اهـ .
شهورة هذا مـا قالته جريدة ( ڤـريه پريسه ) ا
فى الــعـالم الـســيـاسى  وهــذه لـهـجــتـهـا كــلـمـا
تــكــلـمـت عن الــدولـة واحلــوادث احلــاضـرة فى
والياتهـا  وال يُنكر أحـد أن اللهـجة بوجه عام
هى لهـجة دولة النمسا الـتى ال يوافق مصلحتها
أقل تغـيير فى حـالة الدولـة العلـية وأوروبا على

هذا النظام واالنقسام .
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هذا مـا كان من جـزاء معـامـلة الـترك لألرمن
ـقـام األول بـ الطـوائف بـعـد أن جـعـلـوا لـهم ا
ـســيـحـيـة حتـت حـكـمـهـم  فـمـثـلــوا بـثـورتـهم ا
األخـيـرة على الـتـرك احملسـنـ إليـهم  أم عـامر
مـع من أجـــارهــا وأمـــنـــهـــا  ولــكـن فــاتـــهم أن
بـاح حماه  وأن القـسطنـطيـنيـة ليـست بالـبلـد ا
طـرد األتـراك مـنـهـا وراءه الـقـارعـة الـكـبـرى ب
ـسيـحيـ من جهـة وب األوربـي ـسلـم وا ا

بــعــضـــهم مع بـــعض من جـــهــة أخــرى  وهى
حقيقة تعـرفها أوروبا نفسـها  ولذلك اعتبرت
من أهم قواعـد حفظ الـسالم بقاء الـعثمـانية فى

عاصمتها األوربية .
هــذا  ولـكى يــعــرف الـقــراء أهــمـيــة مــركـز
األستـانة الـعلـية احلـربى والسـياسى  نـأتى لهم
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ـوضعـيـة ومـقامـهـا ب عـلى شرح جـغـرافـيتـهـا ا
العالم السياسى .

فمدينة القسطنطينية قائمة على حدود أوربا
من جــهــة الــشــرق حتــيط بــهــا من جــانـب أوربـا
ــنــيــعــة دون جــبـــال شــامــخــة هى حــصـــونــهــا ا
طوارئـهـا مـنهـا  وهى واقـعـة من جهـة اجلـنوب
الشرقى على بحـر مرمرة  وهذ الـبحر له بابان
مُحـكمـان كل اإلحـكام  وهـما الـبوسـفور من
جــهــة الــبــحــر األســود  والـدردنــيـل من جــهـة
ـتـوسط . ولـضـيق الـبـوسـفور الـبـحـر األبـيض ا
ـدافـعـة عـنـهـما ألن والـدردنـيل  يـسـهُل جـداً ا
دافع فوق القالع احلصينة . ضفتيهما مُكللة با
دينـة نفسـها منـقسمـة قسمـ بينـهما  ما وا
يُــســمىّ بــاخلــلــيج األيــوبى  ويُــســمـيـه اإلفـرجن
الـقــرن الـذهـبـى  وال تـوجـد مــيـنــاء عـلى وجه
األرض أحــسن من هــذا اخلــلــيج  ألنه مــهــمـا
هـاج الـبـحر واضـطـرب وتـمـوج  فـال جتده إال
ساكناً هادئـاً تلبس فيه السفن ثياب األمان على

كل حال .
ولـو فــرضـنـا أن مـراكب الـعـدو تـمـكـنت من
دينة مهاجمة القسطنطينية يوماً من األيام إلى ا
ــكـنــهــا أن تـخــتــفى فى اخلــلـيج الــعــثـمــانـيــة  

عدات  األيوبى وتُعـيد لـنفـسها مـا فقـدته من ا
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من غير أن يُهددها عدو مُهاجم .
وفـضالً عـن ذلك  فـلـلـقــسـطـنـطــيـنـيـة جـزر
ـكن أن كـثـيـرة تـابـعـة لـهـا فى األرخـبـيل  وال 
تـعـيش مـنـفـصـلـة عـنـهـا  وهـذه اجلـزر تُـعـد من
ركز احلـربى لألستانة العلية ; متـممات أهمية ا
إذ هى لــــلـــمــــراكب الــــعـــثــــمـــانــــيـــة اآلن تُــــعـــد
كـــالــعــربــخـــانــات لــلــعـــربــات  أو كــاحملــطــات
لـلــوابـورات الـبــريـة  فـهى تـلــتـجئ إلـيــهـا عـنـد

الضـرورة  وتتـقى بأس العـدو فى أحضـانها 
وكـذلك تلوذ بـها إن ثـارت ثائرة الـبحر كـما هو
بـديـهى  وبـعـد ذلك كـله إذا طـرأت صـعـوبات
كبـرى على السـفن العـثمانـية أمـكنهـا أن تُسارع
إلى الـــدردنــــيل بـــدون أن يـــتــــجـــرأ أحـــد عـــلى
اتباعها. ثـم لها بعد ذلك  أن تتربص فى بحر
مـرمرة  وتـنقض عـند الـفرصـة كالـعقـاب على
السـفن الـتى تُهـدد جزائـر األرخـبيل أو كـريد أو

أزمير أو الشام أو مصر .
ـا تــقـدم  تــعـلم أهــمـيـة مــركـز األســتـانـة و
الـبــحـرى  فــإذا تــمـكــنت أوروبـا من زحــزحـة
الـدولـة الـعلـيـة عـنه حـكـمـنـا بـأن اإلسالم وقع ـ

وقتئذٍ ـ فى خطر عظيم .
وال يُمكننا أن نُـقارن مركز األستانـة بالبلغار
أو الـــــصـــــرب مـــــثالً  ألنـه إذا ضـــــاعت مـــــثل



≤±∏

الـصرب استطاع اإلسالم أن يـتوسع فى جهات
أخرى أهم مـنها  كإفريقـية والص مثالً  أما
األسـتانـة الـعـلـية فـإنـهـا إذا سقـطت خـلت مـعـها

الـقوة الـعـظمى لـإلسالم  واضطـرب أهـلوه 
وفـقـدوا ـ وقـتـئـذٍ ـ ملـكـة االصـطـبـار  إذ يـلحق
الـيــأس بـنــفـوســهم والـيــأس كـمــا يـكــون نـذيـراً
لـلــمــوت يــكـون رســوالً حلــيــاة جــديـدة  وفى

كالهما ما يجب أن تتقى شره أوروبا .
ركـز احلربى الثـانى ب البالد األستانـة هى ا
اإلسالميـة  ألنها حصن القـدس الشريف كما

أن مصر حصن احلجاز .
والـــغـــريب  أنـــنـــا جنـــد كـــثـــيـــراً مـن رجــال
الـسـيـاسـة فى أوروبـا يـشـتـغـلـون بـفـكـرة من هـو

الـذى يسـتقل بـالقـسطـنطيـنيـة من دول أوروبا 
سـلم بإزاء ذلك  وهذا ويغـفلون عن شأن ا
خطأ محض فـإن اإلسالم الذى يعـد األستانة
ـت ويـقـبـر الـعـلــيـة دار خالفـته الــعـظـمى  لم 
حتت الـثـرى حـتى يُـنـسى من أذهـان الـسـيـاسـي

عنـد التـفـكر فى أهم شئ يـخـتص به . على أن
سلم لم يهتموا باألستانة العلية من الوجهة ا
الـتى شـرحـنــاهـا فـقط  بل إنـهـم يـعـتـبـرون لـهـا
ــا ورد فى احلـديث الـشـريف من مـعـنى خـاصـاً 
أن الـــلَّه تـــعــالـى يــغـــفــر لـــلــجـــنـــد الــذى يـــفــتح
رابـط فـيها القـسطـنطـينـية ذنـوبه  وقد وعـد ا
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بــدخــول اجلــنــة  وال يــخــفى أن األرض الــتى
يــوصى عـلـى فـتــحـهــا الـنــبى (صـلـى الـلَّه عــلـيه
ــرابـطــ فــيـهــا عن الــلَّه ـ عـز وســلـم) ويـعـــد ا
وجل ـ باجلنة  تكون لـها قيمة خـصوصية عند
ـسـلـمـ ويـكـون مـن الـصـعب عـلـيـهم تـركـهـا ا
لـغـيــرهم  ولـذلك كـانت الـقـسـطـنـطـيـنـيـة عـنـد
ــثـابـة مــصـر والــعـراق وهــذه الـبالد ــسـلــمـ  ا
الــثالث هى احلـــصــون الــطــبـــيــعــيــة لـــلــحــجــاز
والقدس الشريف  وحينئذٍ فال يُمكن التنازل

عنها مهما عظم األمر واشتد عليهم اخلطر .
وعلى كافـة الدول األوروبيـة أن تعرف هذه
سلمـ وإن كانوا اليوم ضعفاء احلقـيقة  فإن ا
فـى أعـــ بــــعض األ  فــــلـــيـس هـــذا إال ألن
سلمـ بعضهم استولى عليه الضعف احلكام ا
ـصاعب وبعـضهم جـاء فى ظـروف محـفوفـة با
الـتى جلـبـتهـا علـيه نظـامات سـالفـيه  والبد أن
ـســلـمــ رجـال حتـول هــذه احلــال ويـأتى بــ ا
يجـعلـون مسـئلـة األستانـة العـليـة ومسـئلـة مصر
ــشــاكـل الــدائــمــيــة الــتى ال تُــعــد مــســئــلــة من ا
األلـزاس والـلـورين فـى جـانـبـهـا  إال كـمـا تـعد

القطرة فى جانب البحر اخلضم .
ـسـلـمـون يعـرفـون كـيف أخـذوا األسـتـانة وا
الـعـلـيـة  وصـارت دار خالفـتهـم  فهـم لذلك
يـعـزونهـا بـقـدر مـا جـاهدوا فى سـبـيل فـتـحـها .
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ـؤيـد مـا يـعـلـمه من ولـكى يـتـضح لـعـامــة قـراء ا
ذلك خاصتهم  نـشرح لهم قصة فتح األستانة

قدسة . العلية وصيرورتها بيت خالفتهم ا
كـانت األروام * قـبل فــتح الــقـســطــنـطــيـنــيـة
ـدينة مـستعـدة كل االستـعداد للـدفاع عن هذه ا
ثم جـــاءهم من اخلـــارج مـــدد من أكــثـــر الــدول
عـلى اخلـصـوص من قبل إيـطـالـيـا والبـابـا نـقوال
ــديــنــة بــذلك أعــظـم دفـاع األول  فــدافــعت ا

حـتى كـاد الـيـأس يُـدرك الـعـسـاكـر الـعـثـمـانـية 
ــشـهــور بــاسم ( آرق ـنـال) ا ولــكن اتــفـق أن (ا
شمس الـدين أفندى )  اكتشـف قبر الصحابى
نال اجلليــل أبى أيـــوب األنصــارى  وكــان ا
اً مـعتـقداً فـما ـ رحـمه اللَّـه ـ مؤرخـاً شهـيراً وعـا
ـكان قـبـر أبى أيوب األنـصارى من علم اجلـند 

الـقـسطـنـطيـنـية  حـتى نـهضـوا نـهضـة واحدة 
قـامـت بـهـا قـيــامـة احلـرب عــلى أعـدائـهم  و
ح البصر  وهكذا  دينة فى أقرب من  فتح ا
قـد يـكون مـن آخر حلـظـة الـيـأس انبـعـاث حـركة

طلوبة . وصل لبلوغ الغاية ا األمل ا
وال يـعــزب عن الــقـراء  أن اإلسالم قــصـد

فـتح القـسـطنـطـينـيـة من أول خطـواته لـلفـتوح 
فلم تكد احلروب األهلية تنتهى ب سيدنا على
ـ رضى الــلَّه عــنه ـ ومُـنــازعـيه فى اخلالفــة حـتى

* األروام = البيزنطيون.
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ـسلمون بقضهم وقـضيضهم  سعياً وراء قام ا
ــديــنـة الــشــهــيــرة  وكــلــهم كــانـوا فــتح هــذه ا
ـــثــوبــة يــتـــســابـــقــون لــذلـك أمالً فى حتـــصــيل ا
العـظـيمـة الـتى بـشر بـهـا الـنبى (صـلى الـلَّه عـليه
وسـلم) فاحتـيهـا  وكان الـكـثيـر منـهم يرون أنه
ـؤمـنـ على بن ـة مـحـاربـة أميـر ا ال يـكـفـر جر
أبى طـالب غـيـر اجلهـاد فى سـبـيل فتح األسـتـانة

وصى على فتحها . ا
ـديـنـة وأول جتـريـدة وجـهت إلـى فـتح هـذه ا
فى سـنـة ٦٦٩ مــيالديـة  وكـانـت لـلـمــسـلـمـ
عساكر برية وسفن يقاتلون بهما براً وبحراً .

ووجهت التجريدة الثانية بعد األولى بثالث
ســـنـــ  وقــد بـــقـــيت هـــذه عـــلى الـــقــرب من
الــقـســطـنــطــيـنــيـة ست ســنــوات  حـيث كــانـوا
يــقـاسـون مـصــاعب الـثـلـوج واألمــطـار الـتى لم
يـألفـوهـا من قـبل  فضالً عـمـا قـاسوا ـ وقـتـئذ ـ
من أهـوال احلروب والقـحط  ومات منهم فى
هــذه الـدفــعــة نـحــو ثالثـ ألــفـاً  وكــان سـبب
ـرتـ نـاشـئاً من اسـتـعـمال ـسـلـم فى ا فـشل ا
اء  قـد حتـرق الـنار ـادة حترق فـى ا الـيونـانـيـ 
ـــادة تُــســمـى بــالــنــار خــارجه  وكـــانت هــذه ا
الـيـونــانـيـة  فـأحـرقــوا بـهـا جـمـيـع الـسـفن الـتى
كـانت للـمـسـلـمـ  حـتى اضـطـروا أن يـتـركوا
ـدينة فى سـنة ٦٧٨  وذلك بعد أن محاصرة ا
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قضوا ست سنوات فى محاصرتها .
ومــــات الــــصــــحــــابـى اجلــــلــــيل أبــــو أيــــوب
األنـصــارى مع من مــات فى الـســنـة األولى من
احملاصرة الثانية  وحضوره مع كبر سنه إذ ذاك
ا كان لسـماعه وصية النبى إلى تلك الـبقاع  إ
(صـلى الـلَّه عـليـه وسلم) بـفـتح الـقـسـطـنـطـيـنـية
وترغـيبه فيه  ولهذا صحب هـات التجريدت

كـثـيـر من الـصـحـابـة (رضـوان الـلَّه عـلـيـهم) مع
أنـــهم كـــانـــوا قـــد فــاقـــوا سـن الــشـــيـــخـــوخــة 

سيهم . وت و يصحبهم نذير ا
ووجهت التجريدة الثالثة لفتح القسطنطينية
فـى ســـنــــة ٧١٧ مـــيـالديـــة  وقــــد حـــاصــــرهـــا
سـلمون من أغسـطس فى ذلك العام إلى مثله ا
من الـعـالم الـتـالى  وفى هـذه الـدفـعـة أُحـرقت
ــســلـــمــ إال قــلـــيالً  وكــانت ٢٦٠٠ ســفـن ا
ـا سـفـيـنـة  فـلم تــنجُ إال خـمـسـة مـنـهـا فـقط  

ذكورة . فعلت فيها النار اليونانية ا
ومـات فى تــلك الـســنـة مـائــة وأربـعـون ألف
مجاهـد  وكان جيشـهم ـ وقتئذٍ ـ مـائة وسبع

ألــفــاً فـــعــادوا ثالثـــ . وحــصـــلت بــنـــيــة فــتح
القسطنطـينية بعد ذلك حروب كثيرة أخرى ب

ـسلـمـ واليـونانـيـ  وب األولـ واألفرجن ا
بوجه عام .
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ديـنة لـلعالم وقد ظهـرت أهمـية لـزوم هذه ا
اإلسالمى بحـدوث احلرب الصليبـية  فإنها لو
ـا سـقطت ـسـلـمـ  كـانت ـ وقـتـئـذ ـ فى أيدى ا
ا استفحل شر القدس فى أيدى محاربيهم  و
هذه احلروب ب الـفريقـ . ولم تكد احلروب
سلم الصليبيـة تنتهى  والقـدس ترجع إلى ا

ودولــة آل عـثــمـان تـظــهـر لــلـوجــود فى آسـيـا 
ـديــنـة عـمالً حــتى قـامت نــاهـضــة لـفـتح تــلك ا
بوصاية النـبى (صلى اللَّه عليه وسلم) وقد كاد
السـلـطان بـايزيـد األول يظـفر بـأمـنيـة هذا الـفتح
ُب حـتى تمكن من بـناء مـسجد فـيها  لـيُقيم ا
ـســلـمـون الـتــجـار شـعــائـر ديـنــهم فـيه لـوال أن ا
تيمور لنك ظهر على السلطنة العثمانية  وكاد
يُقوض بُـنيانهـا فانتهز الـيونانيـون هذه الفرصة

ــســلــمـ  ــســجــد وقــامــوا عــلى ا وهــدمــوا ا
فطردوهم من األستانة .

ولـكـن لم تـكـد تـنـمـحى من الـوجـود زوبـعـة
تيـمـور لـنك  حـتى قـامت سالطـ آل عـثـمان
لـتنفيـذ الوصيـة النبويـة بفتح األسـتانة  ولذلك
ـديـنـة فى سـنـة حـاصـر الــسـلـطـان مـراد الـثــانى ا
١٤٢٢ بـخمسـ ألف جـندى  ولكـن معدات
احملــاصـرة لم تـكن كــافـيـة  فـبــقى هـذا الـشـرف
الـعـظيم لـلـسـلـطـان محـمـد الـثـانى الـذى كان له
ـنــتـظــر فى ٢٩ مــايـو ســنـة ١٤٥٣ هـذا الــفـتـح ا
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ميالدية ( سنة ٨٥٨ ) هجرية .
وهـذا التـاريخ  يُـعتـبر من أهم الـتواريخ فى
العالم  ويعتـبره اإلفرجن مبـدأ األعصر اجلديدة
سلـم بإزاء الـقدس ومصر فال على أنه عنـد ا
يُضـاهـيه تـاريخ بـعـد تـاريخ الهـجـرة الـنـبـوية من

دينة . مكة إلى ا
فـــهل بـــعــد كـل هــذا الـــعـــنــاء الـــذى قـــاســاه
ـســلـمـون فى امــتالك الـقـســطـنـطـيــنـيـة  حـتى ا
ظـــفـــروا به تـــظن أوروبــا أن الـــعـــالم اإلسالمى
دينـة كما نـسى األندلس والصرب ينسى هـذه ا
والــبـلــغــار  أو هل تــظـن طـائــفــة األرمن الــتى
دخـلت أوروبـا كــحـاشـيـة مـخــتـصـة بـخـدمـة آل
ـا حتـدثه من الـفـ  وما عـثـمان  أنـهـا قـادرة 
تــوجــده من الــقالقل عــلى طــرد الــتـرك من دار
اخلالفة العظـمى وتدرك بذلك مثل أم عامر مع
مُـجـيـرهــا . نـعم  إن مـا تــعـمـله هـذه الــطـائـفـة
خـيانـة فـظيـعـة  ولكـنـها غـيـر منـتـجة لـها  وال

ألوروبا نـتيـجة محـمودة األثـر على كل حال 
قال *. وسنأتى بعد على بقية هذا ا

ادة شروعة فى تـنفيذ ا * لم يـدر بخلد األرمن طـرد األتراك من األستانة ; إذ انـحصرت جُل مطالـبهم ا
«٦١» مـن مـعـاهــدة بـرلــ ١٨٧٨ الـدولــيـة الــتى نــصَّت صـراحــة عـلى إجــراء إصالحـات فـى الـواليـات
األرمــنـيــة الــست بــاألنـاضــول الــشــرقى وحـمــايــة األرمن من اعــتــداءات األكـراد والــچــراكــسـة والالظ

. وغيرهم. تلك فقط  هى مطالب األرمن العثماني
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ويـظـهر أن شـيـوع تـلك الـرسـومـات والـصور
نـاشئ عن وجـود كــمـيـة وافـرة مـن الـصـور الـتى
ـســتــر غالدسـتــون إلثـارة كـان أوصى عــلــيـهــا ا
عــواطـف اجلــمــهــور ضــد الــدولــة الــعــلــيــة أيــام
حــوادث بــلــغــاريــا  وأصـــبــحت غــيــر صــاحلــة

االســـتـــعـــمـــال بـــعـــد نـــهـــايـــة هـــاته احلـــوادث 
نظر فاستـبدلت فيـها لفـظة بلغـاريا بأرمـينيـا  وا
أن يتـخذ اإلنكليز تلك الصـور بعينها آلة إليقاظ
الـعـواطف فى كل بـلد تـبث الـفـ واالضـطراب

مثل مقدونيا وكريد .
ــديــنــة وقــد عــقــد بــعض أكــابــر اإلنــكــلــيــز 

لـــونـــدره وفى مـــقــدمـــتـــهم الـــدوق درجــيل 
والـدوق دوستـمـنـسـتـر  والـلـورد حـاكم مـديـنة
لــــيــــفــــربـــول  وبــــعض رجــــال اإلكــــلــــيـــروس
الــبــروتــســتــانــتـى اجــتــمــاعــاً حــافالً فى ٧ مــايــو
ــاضى عــرضـوا فــيه ثالثـة أشــخـاص زعــمـوا ا
أنـهم مـن أرمـنــيى سـاســون  مع أنـهـم كـانـوا ال
يفـهمـون شيـئاً من الـلغـة األرمنـية أو من الـلغـت

الـتركـيـة واليـونـانيـة الـشائـعـتى االسـتعـمـال ببالد
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ـديـنـة الـدولـة الــعـلـيـة  وحـصل اجــتـمـاع آخـر 
ستر اضى  ألـقى فيه ا شسـتر فى ٦ أغسطس ا
غـالدســتـــون خــطـــبـــة جــعل حـــشـــوهــا الـــطــعن
باحلكومة العثمانية وسأل من الرأى العام إعدام
الـــدولــة الـــعــلــيـــة واســتـــئــصـــالــهــا مـن الــوجــود
الـسـيــاسى مـسـتـنـداً فى طـلــبه هـذا عـلى مـقـالـة
نشرتـها جريـدة الديلـى تلغـراف عن مكاتـبها فى
ـستـر ديـلـون  ضـمنـهـا شـهادة آسـيا الـصـغـرى ا
لص كردى اسـمه مـونـتيـجـو  اليـزال مسـجـوناً
بــعـد أن صــدر عــلـيه حــكم مــحــكـمــة أرضـروم
باإلعدام النحصـار التهمة فيه  بأنه قتل ونهب
وهـــتـك وارتـــكـب من الــــفـــظــــائع ضــــد األرمن
سـتر غالدسـتون واألتراك أجـسمـهـا  غيـر أن ا
ا إذا كان تغـافل عن تعـريف السـامعـ خلطـبتـه 
ــســتـر ديــلــون الــســالف الــذكــر يــعــرف الــلــغـة ا
األرمنـية أم ال  وهل جميع مـصادره األخبارية
مشابهة للـشقى مونتيجـو  على أن هذا تفصيل
ـا يـعلـمه الـقراء من دقـيق  التـهم اإلفـاضة فـيه 
وارد صـادر وا تـصديق الـذمة الـبريـطانـية لـكل ا
ـصـاحلهـا بـصرف اإلخبـاريـة  مادامت مـوافـقة 

النظر عما إذا كانت تستحق الثقة أم ال .
وبيـنـما كـانت جلنـة الـتحـقـيق مشـتـغلـة بتـحـقيق احلـوادث األرمـنيـة  كـان سفـراء الدول
الثالث فرنـسا والروسيا وإنـكلترا مهـتم بوضع مشـروع لإلصالحات الالزم إدخالها فى
األقالـيم التى يـسـكنـها األرمن بـآسـيا الـصغـرى . أمـا جمـهور األروبـي * باألسـتانـة على

. * الصحيح : األوربي
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ـسـائل الـسـيـاسـية  الـواضع له أكـبر دول الـعـالم وأضـخـمـهـا قوة مـحل مـسـئـلـة من أكـثر ا
شروع من ماً يستـحق الرثاء . وقالت جريدة إجنلند بعد أن بينت ما فى ا أشكاالً فإن هذا 
ام بأحـوال تركيـا  ولهذا نود مواقع اخلـلل بأنه مشـروع خيالى ال يـستحـسنه أحد لـه أقل إ
أن ال يـذيل بـإمـضــاء سـفـيـر دولــتـنـا الــبـريـطـانــيـة لـدى الـبــاب الـعـالى . أمــا إذا حـتم الـقـدر
ووضـعت هاتـه اإلمضـاء فال نـشك فى أن الذين تـتـوقف مصـاحلـهم فى األستـانـة على دفع
الـدولة البـريطـانية إلى عـمل ضد الـدولة العـلية  قـد استـخفوا ذلك الـسفـير وأدخلـوا عليه

الغش » .

اخلصوص فقد كان يـنتظر بفروغ الصبر ظهور
ـشروع الـذى يعـتـبر  واحلـالـة هذه شـرحاً هـذا ا
نهائـياً للمادة ٦١ مـن عُهدة برل مـؤمل بذلك
ـسـئـلـة األرمـنـيـة حــسـمـاً نـهـائـيـاً  فـلـمـا حــسم ا
بـرزت ســطـورة وبـانت مـعــانـيـة لـهـم  تـعـجـبـوا
عــجــبــاً شـــديــداً من احــتــوائـه عــلى اقــتــراحــات

تنـفـيـذهـا أقـرب لالسـتـحـالـة مـنه إلى اإلمـكان 
وتــضــاعـف هــذا الــعـــجب الشــتـــراك ســفــيــرى
الـروسيـا وفرنـسا فـى وضعـها  غـير أن األفـكار
الــعــمــومــيـة مــا لــبــثت مــرتــابـة فـى حـقــيــقــة هـذا
االشــتــراك مــدة  حــتى عــلــمت فــيــمــا بــعـد أن
ــطـامع اإلنــكـلــيـزيـة الـغــرض مـنه إيــقـاف تــيـار ا
ــشـروع أشـيـاء مـسـتــحـيـلـة . وقـالت بـتـضـمـ ا
ـنـاسـبـة إن هذا جـريـدة الـبـال مـال غازت لـهـذه ا
ـشـروع هـذيــان ولـغـو إلى أن قـالت ولـو كـانت ا
حـكـومـة الـكـونــغـو هى الـتى وضـعـته لـضـحـكـنـا
ضـــحــكــاً عــالــيــاً وســخــرنــا به ولــكن إذا كــان
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ـشروع فـنـورد مـلـخـصه هـنا  نـقالً عن أمـا ا
شـرعات شركـة هاڤـاس الـتى احتـكرت أسـرار ا

ضاد للحكومة العثمانية وهو : ا
ـوجـود عـلى هـذا ( ١١ مـايـو ـشـروع ا « إن ا
سـنة ١٨٩٥ )  يـتـضمـن التـعـديالت الـعمـومـية
الـواجب تـنـفـيذهـا بـالـواليـات األرمـنيـة الـسـالـفة
ـالى الــذكـر فــيـمـا يــخـتص بــالـنــظـام اإلدارى وا
والـــقـــضــائـى  وقـــد ضـــمَّــنـت مـــذكـــرة أخــرى
الـوسائل الـتى يُـعد تـصديق الـباب الـعالى عـليـها

فى أقصى درجات الوسائل هى :
١ ـ تـــنــــقـــيص عــــدد الـــواليـــات تـــنــــقـــيـــصـــاً

والظروف.
٢ ـ ضمانة انتخاب الوالة من ب ذو اجلد.
٣ ـ العفو عن االرمن الـصادر علـيهم أحكام

ألسباب سياسية ) .
. نفي هاجرين أو ا ٤ ـ عودة األرمن ا

ـقـامـة عـلى األرمن الـتى ٥ ـ تـقـيم الـقـضـايـا ا
تتعلق باحلق العمومى .

سجون . ٦ ـ تفقد حالة السجون وا
راقبة تنفيذ وتطبيق اإلصالحات . ٧ ـ تعي جلنة عالية 

راقبة اإلصالحات مقرها األستانة العلية . ة  ٨ ـ إنشاء جلنة مستد
٩ ـ تعويض ما خسره األرمن فى ــــــــــــــــــــــ وتالورى .
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ــسـائـل اخملــتــصــة بـالــتــحــويل ١٠ ـ تــســويــة ا
اجلبرى لدين آخر .

ـمـنـوحة ١١ ـ احملـافـظـة عـلى تطـبق احلـقـوق ا
لألرمن سابقاً .

١٢ ـ الــعــنــايــة بــشـؤن * األرمن فـى واليـات
شرق األناضول .

ــســائل  ومــجــرد الــنــظـر الــبــســيط فـى هـذه ا
للقار عدم الفائدة من الشرطة القاضى بها فى
عدد الواليـات فى آسيا الـصغرى فى ـــــــــــــــــ
شـاهدة أن النظام احلالى فـيما الواليات كاف وا
لـــتـــأيــيـــد األمن ــــــــــــــــــــــ مـــا إذا قلَّ الـــعــدد
واتــسع نـــطــاق ــــــــــــــ عـــلــيـه اآلن انــتـــقــضت
جدرانه ـــــــــــــــــ لتـيقظ حلركـات األشقياء من
ــــــــــــــــــــ يــخـــفى أنه إذا جـــعــلـت الــواليــات
ــــــــــــــــــــــــ بـهــا أكـثــر مــنه فى غــيـرهــا واليـة
ــــــــــــــــــــ هـذه الـواليـة ٣٩٠٠٠٠ كــيـلـو مـتـر
ـــــــــــــــــــــــ أراضـى فـــرنـــســـا فـــهـل تـــتـــمـــكن
حكومة ـــــــــــــــــــــــــ نـشر سيطرتها فى أنحاء
هذا ــــــــــــ كـانت احلـكـومة الـقـائـمة بـاألمـر فيه
ـــــــــــــــــــــــ واليـة الـنـفــوذ والـشـوكـة كل هـذا

ــــــــــــــــــــــــ كـون األهـالى الـعــائـشـ فى ـــــــــــــــــــــــ مـنــقـسـمـون إلى فـرق مــتـشـعـبـة
قيـمون إلى غير ذلك من ضـيف إليها اجلهل ـعيشة منـها ا تختلـف جلنس والديانة وكـيفية ا

* الصحيح : بشئون.
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واصالت سـتحـكم على عـقول وجـود طرق ا ا
بـ اجلهـات أنها أكـبر عـائق يحـول دون رغبات

وطيد دعائم األمن العمومى .
ـــراد إذاً وضع هــــذا الـــشــــرط فى مـــقــــدمـــة ا
حتــتــيـمــهـا عــلى الــدولــة الـعــلـيــة يــعـود لــلــجـهل
ــثــابــة ـــــــــــــــــــــ والــغــبـــاوة الــلــهم إذا كـــان 

أغراض يراد الوصول إليها بواسطته .
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أبـــشـــركم أن حـــالـــة األمن الـــعـــام فى كـل الـــواليــات
تصرفيات تتحسن حيناً بعد ح . وا

ـبـاحـثـة بــ سـفـرآء الـدول أول أمس فى وقــد دارت ا
ـانى إلـى وجوب األحـوال احلـاضـرة فـأشـار الـسـفـير األ
منح الـدولة العـليـة زمناً كـافيـاً إلنفاذ الئـحة اإلصالحات
ـتفق علـيها فيـما يتـعلق بواليـات األناضول . وهو رأى ا
سـديد فى بـابه إال أن السـفيـر اإلنكـليـزى يرى الفـائدة فى
ا يقتضيه تنفيذ الالئحة سرعة التنفيذ والسرعة مستحيلة 
من حـــكــمـــة الــتـــروّى . والــغـــريب فى احلـــاح الــســـفــيــر
اإلنكـليزى أن إنكلترا ال تأتى أمـراً إالَّ بعد أن تقتلهُ تدبيراً
وتفـكيـراً فكـيف يُسـيئـها سـير غـيرها مـن احلكومـات على

ة ? ـ إن هذا لشئ عُجاب . هذه القاعدة القو
V¹œ√ VðUJ  s  ‡ tMÞ√

ــاضى بــرح الـواليــة أمـيــراالى الـرديف يـوم االثــنـ ا
الـبـاسـل عـزتـلـو عـلى مـحـسـن بك قـاصـداً جـبل الـزيـتـون
ألجل تــدويخ الـعـصـاة وقـد شـيـعه إلى خـارج اجلـسـر كل
من سـعـادتـلـو شـاكـر بـاشـا الـفـريق وسـعـادتـلـو فـايـق بـاشا
ملـجأ الـوالية وسعـادتلـو ثابت باشـا أميـر اللوا ونُـخبة من
ـلكـي فـنـتمـنى لعـزته وجـنوده نـصراً أمراء الـعسـكـرية وا

مبيناً .
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حضـر نـبـأ بـرقى يـوم االثنـ الـفـائت عن عـزتـلـو على
مـحـسن بك مُـفــاده إنه بـلغ مـرعش بـعــسـكـره بـكل راحـة
ُـخابرة وسيـجتـمع بسـعادة الـفريق مصـطفى بـاشا ألجل ا
ـوجـهـة إلى جـبل الـزيـتـون الـبالـغ عـددها بـشـأن احلـمـلـة ا

خمس ألف جندى تقريباً .
بـلـغنـا عن مـصـدر ثقـة أن الـعسـاكـر زحفت نـحـو جبل
الــزيــتــون وهى مُــخـــيــمــة بــالــقــرب مــنه  وقــد أحــاطت
الـعــسـاكـر بــاجلـبل مـن كل جـانب  ويُــقـال إن الـعــصـابـة
األرمنـية الـثائـرة اعتـراها اخلـوف من كثـرة العـساكـر رغماً

عن وجودها بحصن منيع .
فى هــذا األســبــوع حــصــلت مــعــركــة بــ اجلــراكــسـة
واألرمن فـسـكـنت احلكـومـة االضـطـراب وأعادت األمن

إلى نصابه .
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يُـؤخـذ من مرويـات شـركـة هاڤـاس الـتلـغـرافيـة بـتاريخ
أول الــشـهــر اجلـارى أن األمـن الـعــام عـاد إلى نــصـابه فى
جميع الواليـات العثـمانيـة وأن سطوة احلضـرة السلـطانية
ؤيدة بأيدٍ نفت كل شغب ٍواضطراب . فى بالد الدولة ا
من عــنـد الـلَّه . وكـتب إلـيـنـا من دار الـسـعـادة أن دولـتـلـو
فخـامتلـو خليـل باشا رفـعت الصدر األعـظم أسهـد جفنه
ـتـصـرفـ وبـذل وسـعهُ فـى إرسـال األوامـر إلى الـوالة وا

ـفقـود من بعض اجلهـات وتمكـيناً لهُ فى اسـتعادة لألمن ا
اجلــهــات األُخــر  ثم أخــذ يُـراقـب تـنــفــيــذ تــلك األوامـر
ـرغوبـة . وقد تـالحقـة ليـكـون على بـيـنة من نـتـيجـتهـا ا ا
ـــا آتـــاهُ مـن طـــيب أُعـــجب مــــريـــدو الـــصــــدر األعـــظـم 
ا جـرى من اخلـيـر عـلى يـده اخلـضـرآء حتى األعـمـال و
ن أن كثيرين من أعدآئه شهدوا لهُ بعلو الهمة (والفضل 

شهدت له األعدآء) .
أمـا مـا تـرويهِ شـركـة .روتـر. اإلنكـلـيـزيـة كل يـومٍ من
أخـبـار الـسـوء عن الــبالد الـعـثـمـانـيـة فـأكـثـره أراجـيف فى
أراجــيـف واخــتالق فى اخـــتالق . ونــحـن ال نــورد هــذا
القـول مجـرداً عن الدلـيل والبـرهان بل نـورده مُسـنداً إلى
حـقائق راهـنـة حديـثة الـعهـد دفعـاً لـكل شبـهة ومـنعـاً لكل
ـوارنـة والدروز اقـتـتـلوا مـظـنـة ـ قـالت شركـة روتـر : إن ا
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فى لـبـنـان فـكـذبـتـهـا األنـبـاء الـرسـمـيـة ودحـضـتـهـا تـقـارير
قـنـاصل الـدول . وقالـت إن ٤٥٫٠٠٠ من أهـالى الـيمن
تـــألــبـــوا عـــلى الـــدولـــة ونــزعـــوا إلى الـــثـــورة  وكـــلــهم
مـتـدجـجـون بـبـنـادق مـارتـيـنـيـة فـلـمـا انـبـلج وجـه الـصـباح
اتـــضـح فـــســـاد اخلـــبـــر . وقــــالت إن مُـــســـلـــمـى نـــابـــلس
سـيحـي  ونـهبـوا وذبحوا وإسـكنـدرونة انـقضُّوا عـلى ا
كـثـيرين ثم قـامت احلـقائق تُـبدد غـيـاهب األوهام وتـقشع
كـذوبة ـزاعم . وأمثـال هذه الـروايـات ا سـحائب تـلك ا
كــثـيــر ال يـدخل حتت حــصـر وال يـقـف عـنـد حــدّ إذا لـقـد
أصبـحت الثـقة الـعمـومية قـليـلة فى تـصديق كـل مرويات
ـا ظـهـر فى خاللـها من تـلك الـشـركـة عن الـدولة الـعـلـيـة 

الغرض والغرض مرض .
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ومـا اســتـقــر مُــلك آل عـثــمــان فى األسـتــانـة
الـــعـــلـــيـــة  حـــتى أخـــذ األرمن يـــدرجـــون من
أعــشــاش جـبــالــهم وأكــواخــهـا إلـى أوروبـا فى
مقـدمة اخللـيط من األقوام الـذى كان يقـتفى أثر
الــفــاحتــ أيــنــمــا تــوجــهــوا . ولم يــكن فـى يـد
الــدولــة الــعـــلــيــة إذ ذاك إال بــعـض الــبالد الــتى
يسكنهـا األرمن  ولكن السلطان محمد الفاحت
كان يـعـتـنى بـهم كـأمـة عـظـيـمـة ذات شـأن حتى
أقـام منـهم بطـريركـاً عاماً عـلى األرثذوكس فى
الشرق  لـيُقارع به سلـطة البابا فـى الغرب كما
قدمـنـا  ولذلك رغب هـذا الـشعب فـى تسـليم
كل أموره وتـمـام خضـوعه للـسلـطـنة الـعثـمانـية
وشــخـصـت أبـصــار بـقــيـة أرمــيـنــيـة الــتى كـانت
يــومـــئــذ حتت حــكـم الــفــرس  تُـــقــاسى أنــواع
العـذاب إلى الـدولة الـعـليـة  تُـنادى مـسـتنـجدة
بـهـا حـتى جـاء الـسـلطـان سـلـيم األول وأنـقـذها
من حــالــة الــتــعـــاســة الــتى كــانت فــيــهــا إجــابــة
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السـتــغـاثـتــهـا وصـارت أرمـيــنـيـة كــلـهـا فى لـواذ
الـسلـطـنة الـعثـمـانيـة ـ ويـومئـذٍ ـ جـلب الـسلـطان
سـلــيم فـاحت أرمــيـنــيـة ألــوفـاً من نُــبـهــاء الـطــائـفـة

األرمــنــيـة إلـى الـقــســطــنـطــيــنـيــة عــلى نــفــقـته 
ومـنحهـم العطـايا وغمـرهم باإلحـسان  وكان
أكثـرهم من أهل الـصنـاعـة  فنـفحـهم برؤوس

ـصــانع . وهــكـذا  األمــوال لـيــؤســسـوا بــهــا ا
استمر ملوك آل عثمان يوالون الشعب األرمنى
بالـرعايـة اخلصـوصيـة . ولذلك  حتـوَّلت قوته
فى أوروبــا حــتـى صــارت األســتــانـــة عــاصــمــة
ل مـيزان عـنصرهم . ثـانياً مـلتهم بـحيث لم 
إلى ناحـية الـشرق إال بـعد أن اسـتولت الـروسيا
على أكثر بالدهم من جـهة  واستهوت بأميال
كــثـيــر من شـيــاطـيـنــهم بـ حُــكـام وأغــنـيـاء فى
األستانة العلية من جهة أخرى حتى صار مقود
األرمـن فى يــد هــذه الــدولـة إال بــعـض الــسـذج
وفــريـقـاً من اخلـونـة الــذين صـاروا آلـة فى أيـدى
رجـال اإلنـكـلـيـز وجـعـلـوا بـنى جـلـدتـهم  آالت
مــضـــرة ضــد الـــدولــة الـــعــلــيـــة ــــــــــــــــ يــأتى
بــشـهـادة آحـد قــسـوس األرمن الـكــبـار عـلى مـا
صنـعته سالطـ آل عثـمان مع الـطائفـة التى لم
تــنــتــعش بــروح احلــيــاة إال بــعـد أن صــارت إلى
ذلك الـــعــرش الــعـــثــمــانـى  وهى اآلن شــكــراً

للنعمة تعمل لتقويض أركانه .
قــــال الــــقس أنــــطـــون خــــاجنى األرمــــنى فى
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الــصــحـيــفــة ٢٨١ من كـتــابه مــخـتــصــر تـواريخ
ـطـبوع فى أورشـلـيم  سنـة ١٨٦٨ ما األرمن ا

نصه :
« فى شـعب األرمن الـسـاكن بالد الـعـثـمـانى
خـارج أرمـينـيـة »  إن هذا الـشـعب هو مُـنـسلخ
عن أولـئك الذين ذكرناهم الـباق فى أوطانهم

اخلـصـوصيـة  وهم فى الـعـدد مـليـونـان فقط 
ألن هـؤالء ســاكـنــون فى آســيـا الــصــغـرى وفى
جـزء مـن أوروبـا وكـامــونـصـافــيـا ( أى بـغـدان )

والقسطنطينية  وكيلكيا وسوريا  وإفريقية 
وفى واليـة مصـر أيضـاً  فهـؤالء اآلن فى حال
الـراحـة والـعـيش الـعـذب ألن أشـغـالـهم شـريـفة
ـــتــجـــر والــصـــرافــة وضـــروريــة ; أعـــنى بـــهــا ا
وصـنـائع األيـدى الـضـروريـة  ثم تـربـيـة الـغـنم
واخلـيل والبقـر وفالحة األرض  ألن فى دولة
العـثمـانى يوجـد شعب األرمن فى جنـاح وتقدم
أكـثـر من بقـيـة الـرعايـا  السـيمـا فى مـونصـافـيا
والقـسطنطينية  ويُمـكن أن أقول بكل طمأنينة
أن مـــتــجــر آســيــا  وأخص صــنــائــعــهــا فى يــد
األرمن وعـدا الـصــنـائع الـعـلـمـيـة يـوجـد عـدد
ـشــتـهــرة مـتـوغــلـون فى ــدن ا وافـر مــنـهم فى ا
وظـائف شـريـفـة مــلـوكـيـة  وألجل احـتـرافـهم

لك  ـتواصـل على خـيـر ا الـدائم وانـتـباهـهم ا
حصلوا وحـاصلون على شرف سام من الدولة
الـــعــثــمــانــيــة  ثـم وألجل اطالع هــذه الــدولــة
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ـصـونـة علـى أتعـابـهم وصـداقـتهم مـعـهـا  قد ا
أوصلـتـهم وتوصـلـهم دائمـاً إلى أعـلى درجات
الــــشــــرف واإلكــــرام واحلــــريــــة واإلنــــعــــامـــات
لـوكـية. وقـد عرفت هـذه الـدولة وتـعرف كم ا
ـلوك الـعـثمـانـي هـو أميـنـون فى حـقهـا  ألن ا

كانـوا كلهم بـاجتهـاد واحد فى تكـثير األمن فى
بالدهم وبــ رعــايـاهم فــالــسـلــطــان مـحــمـد
الـثانى مـلك الـقسـطـنطـيـنيـة أسـرع حاالً فـجذب
ـديــنـة عــدداً وافـراً من األرمـن وأسـكــنـهـم فى ا
ذكـورة وما يـلـيهـا  وكـذلك السـلـطان سـليم ا
األول حينـما أخذ أرميـنية من يـد الفرس  نقل
مـنـهـا أرباب صـنـائع بـارعـ السيـمـا من مـديـنة
(طافريج ) وجاء بهم إلى القسطنطينية  وكان
عـــددهم يـــنـــيف عن عـــشـــريـن ألف نـــســـمــة .
وهـكـذا  صـنع كـثـيـرون من مـلـوك آل عـثـمـان
يلون الذين أحبوا طائفة األرمن ويحبونها  و

إليها بنوع خصوصى اهـ بحروفه .
هــذا مـا قــاله ذلك الــقس األرمــنى الــذى لـو
بُعث اآلن من قبـره  ورأى كيف قابـلت طائفة
األرمن ? نـعم  دولـة « أوصـلـتـهم وتـوصـلـهم
دائــمـــاً إلى أعـــلى درجـــات الــشـــرف واإلكــرام

ـلــوكـيـة » بــالـكُـفـران  واحلــريـة واإلنـعــامـات ا
وكيف تـعـامل « مـلـوك آل عثـمـان الـذين أحـبوا
ـيلـون إليـها بـنوع طـائفـة األرمن ويحـبونـها ? و
خـصـوصى »  فـهى تـكـافـئـهم عـلى هـذه احملـبة
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ـيل اخلـصوصى بـإثـارة االضـطرابـات وإقـامة وا
الـفـ والـقالقل وقـيـعة بـالـدولـة  وسـعـياً وراء
إسـقاط عـرشـها وتـمزيق مُـلـكهـا . أما كـان هذا
الــقس يُـمـزق أثـوابه ذهــوالً وخـيـاالً  ويـخـرج
من قسـوسيته ويتبـرأ من هذا العالم اخلائن . أو

ــزق كـــتــابه  ويـــكــســـر يــراعه  عــلى األقـل 
ــا تـفــعــله طــغـمــته من ويُــغــطى وجــهه خــجالً 

اآلثام والشرور *.
عـلى أن اخلـطأ الـعظـيم الـذى نسـنـده للـدولة
الــعـلـيـة  وال نــعـذرهـا من أجـلـه  هـو أنـهـا لم
ـعـامـلـة  ولم تـظـلهم تُـجـامل األرمن بـحُسن ا
بــرايـــة الــعــدل واألمـــان فــقط  كـــمــا تـــأمــرهــا
شــريـعـتـهـا الـغـرَّاء وكـمــا كـان شـأنـهـا مع جـمـيع
الـطــوائف األخـرى غــيـر األرمن من مــسـيــحـيـة

وإسرائيـلية وغيـرهما  بل إنهـا حابت معهم 
وبـالـغت فى الـثـقـة بـهم ومـكـنتـهـم من الـوقوف
عـــــلى أســـــرارهـــــا  واتـــــخـــــذتـــــهـم األمـــــنــــاء
اخلــصــوصـيــ مــنـا بــحــيث ال يــسـتــحــقـون من
اإلكــرام والــثــقــة بــأكــثــر مــا تُـتــيـح لـهـم احلـدود
ــــــــــــــــ كغيـرهم  وها قد ظهر أنهم ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ الزهرى القتال
ــسـيــو « كـســ » صـاحب كــتـاب وأوضح ا
ـشــهــور بـعــدواته وكــراهـته (الــداء الــشـرقـى ) ا
الـعمـيـاء لألتـراك وببـغـضه وأحقـاده الـشخـصـية

لة الصادقة» نتـيجة والئهم وعطائهم للـدولة العثمانية . * أطلق األتـراك العثمانية على األرمن لـقب «ا
ذابح احلميدية ضد األرمن ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦. وقد ظل هذا التوصيف قائماً حتى اندالع ا
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لــلــســلــطـان مــوضــوع بــيــان أســبـاب االخــتالل
اإلدارى فى الدولة العثمانية ما نصه:

قـال لى يـوماً من األيـام عـالم من الـدين لهم
وقـــوف تـــام عـــلى أحــــوال األ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة
ودخـائـلــهـا واخــتـبـار صــحـيح لــكـافـة أجــزائـهـا
ـسيـحـي هم الـذين أفـسدوا وعـروقهـا  « إن ا
أخالق األتراك »  ولـئن كـان النص عـلى هذه
احلقيـقة يُحسب كـأنه من اخلرافات  ولـكننا ال
نـسـتـطيـع أن نُنـكـر عـلى التـركى أنه مـادام بـعـيداً
ـــــســـــيـــــحـى  وعـــــلـى اخلـــــصـــــوص فى عـن ا

األناضول فهو يبـقى متحلياً بفـضائل جنسيته 
وأظــهــر هـذه الــفــضــائل فـيـه األمـانــة والــصـدق

ووفاء العهد وسالمة القصد اهـ .
قدمة للدخول وقد مهَّد مسيو كس بتلك ا
عـلى الـكالم عن طـائـفة األرمـن وسوء تـأثـيـرها
ـضــر عـلى احلـكــومـة الـعــثـمـانــيـة  فـوصــفـهـا ا
ــنـاظـر بــأخس األوصـاف وصــورهـا فى أبـشع ا

حتى قال ما نصه :
« ويُـمـكـنـنا أن نـحـكـم حـكم اجلـزم والـيـق

بأن أقبح شئ فى جسم اإلدارة الـعثمانية وجود
األرمن فـيها . وعلة ذلـك واضحة  إذ التركى
ـصلـحة وطنـه  فإنه على األقل إن لم يـشتغل 
يظن ذلك  أمـا األرمنى فـإنه ال يشـتغل قط إال
لصالح نفسه  وبدالً من كونه يسعى فى تقوية
السـلطنة العثـمانية يرى أن ال فائدة له إال فى أن
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تختل األعمال فيها من كافة الوجوه .
واألرمــنى  قــد يــكــون أنــبه من الــتــركى 
ـــا ال يُـــقـــدر فى فـــنــون وهـــو مع ذلك يـــفـــوقه 
اخلـداع وفى الــنــظـر إلى عــواقب األمـور وفى
حركة األشغـال  كما أنه فـاق جميع أقرانه فى
الدسائس وطرائق النفاق . ويعلم حق العلم
كــيف يــكــون فى آن واحــد مــتــواضـعــاً بــحــجـة
ودنـاءة مثـيراً لـلفـ  االضـطرابـات بكل ثـبات
ودخـول مــقـصـدين تـرتــكب كل نـوع من أنـواع
الــتــمـلق واخلــداع كــمــا يُـعــلم من جــهــة أخـرى
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــدى رئـــــــيـــــــسه
الـعثـمـانى ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ يـكـون الـرئيس
ــــــــــــــــــــــــــــ اإلجــالل واالحـــــــــــــــتــــــــــــــرام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ واالســــهـــــزاء بـــــجــــهـــــله

ــــــــــــــــــــــــ .
وأكبر العيـوب الظاهرة فى اجلنـسية األرمنية
ــروءة وفــسـاد هــو ــــــــــــــــــــــــــــــــ وعــدم ا
الذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والعيب ال يكاد
يـــخــــفى عـــلـى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولـــذلك
ـــــــــــــــــــــــــــ عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن الشرف ــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ــقــام بـعض وحــســبـنــا  أن نُــبــين فى هــذا ا
ـــشــــهـــورين صــــفـــات أعــــظم رجـــال األرمـن ا

وذج لهذا اجلنس . كأحسن 
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ـــالـــيـــة فـــأوالً : جنـــد أغـــوب بـــاشـــا وزيـــر ا
الشَّـاهانيـة اخلاصة الـذى يعتـبره السـلطان كـاليد
الـيــمــنى له أو كــالـنــائب الــعــام عـنــده فى كــافـة
الــشــؤون . هـــذا الــرجل هــو مـن أمــهــر رجــال
اإلدارة  وله بـــاع طـــولى فى كـل مـــا يــخـــتص
ـاليـة  ولكن حـوالـيه شرذمـة أرمنـية سـائل ا بـا
من أرباب الدسائس والـف ال تفتر عن مراقبته
وال تـفـيت حلـظة من غـيـر أن تتـحـصل مـنه على
فـوائـد وامـتـيـازات شـخـصـيـة لـهم تـدل عـلى أن
هــذا الـبــاشـا من أضــعف الـضــعـفــاء أمـام تــأثـيـر

هؤالء الناس .
ثم بـعــده  نـذكـر إبـراهــام بـاشـا  رتــشـيـلـد
الـشرق ( يـعـنى أغنى الـشـرقيـ  الـذى حتصَّل
على ماليـينه وهـو يُقـاسم السلـطان عـبد الـعزيز

الهى . فى حظوظه ويُشاركه فى ا
وأخـيــراً  نـذكــر صـهــر إبـراهــام بـاشـا  أال
ـصـرى الـذى طـارت وهـو نـوبـار بـاشـا الـوزيـر ا
ُطيع بسيرته األنبـاء  فهذا جعل نـفسه اخلادم ا

لإلنكليز وآلة االحتالل األجنبى .
هـــؤالء الــثـالثــة  هـم الـــذين اصـــطـــفــتـــهم

الشهرة وفاقوا فى خاللهم األقران .
ولـألرمن مــقــدرة عـــجــيــبــة عـــلى احــتــمــال
اإلهـانــات والـشــتـائـم . ولـيس هــذا فـقط  بل
إنهم يُـقـابلـون اإلهانـات والـتحـقيـرات بـالتـبسم
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ـزدوج  بالـدناءة والـنفاق والقبـول الظـاهرى ا
ولـذا ترى األوروبى لـو أه من الـتركى يـحتج
ـعـاملـة هل تظـننى علـيه بقـوله « مـا معـنى هذه ا
أرمـنـيـاً »  والـذى وجــدنـا أكـثـر من مـائـة امـرأة
أرمني بيـنهم عداوة ال تنتهى إال بسفك الدماء
ـوت يُالطف بــعـضـهم بـعـضـاً  ويـتـقـابـلـون وا
بـكل إمـارات احملـبـة واالشـتـيـاق  بل يـروحـون
نتـزهات وأصابع أيديهم مشتبكة ويغدون فى ا
بـبــعـضــهـا عـالمـة عــلى احملـبــة والـود مع أن كالً
مـنهم يـكون قـد أكد تـقبل ذلك بـبضع دقائق أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـيس إال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الصداقة والشهـامة هى صفات ال تعرفها طبيعة

األرمن وليست معروفة عندهم .
ولـهم مـيل فـطـرى وطـبـيـعـة عريـقـة فى حب
الوصول إلى معـرفة األسرار واستراق السمع.
فـــلـــذلك  جتـــدهم يـــتــســـتـــرون وراء األبــواب
ا يـلـتقـطـونه التـقـارير لالسـتـراق  ثم يرفـعـون 
إلـى الـــرؤســــاء أصــــحـــاب الــــشــــأن . وفى كل
دسـائـسـهم يـضـحـون بال أدنـى تردد مـواطـنـيـهم
مـن األرمن وأخصُّ أحـــــبــــابــــهم  بـل ونــــفس
عـائـالتـهم . ولــذلك  كـان صــغـار الــفالحـ
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ــــزارعـــ من األرمن يــــخـــشـــون اســـتـــبـــداد وا
األقوياء منهم عليهم أضعاف ما يخشون حكم

األتراك .
ومن طـبـيعـة األرمـنى الـشح واحلرص  وله
ـالية مهـارة غريزيـة فى كل ما يخـتص باألمور ا
وشـغف ال يوصف بـاستـعمـال الربـاء  ولذلك
كان هـو السبب الوحيـد فى اتساع دائرة الرشوة
فى اإلدارة الــعــثـــمــانــيــة إلى الــدرجــة الــتى هى
عــلــيـهــا من الــتــفـ الــغــريب الـذى يــفــوق حـد

التمثيل .
وإذا كـــــــانت طــــــرق الــــــغـش واالخــــــتالس
مــجــهــولــة من قــبل  فالشك أن األرمــنـى هـو

الـذى أوجـدهـا من الـعـدم ; إذ هـو ال يـعـد ذلك
عـيـبـاً بـحـال من األحـوال  وال يـرى شـيـأ مـنـهـا
فـضــيـحــة جتــتـنب . ولــذلك  صــار يـتــفـ فى
ـــســـلـــمــ والـــفـــقــر طـــرق اســتـــنـــزاف أمــوال ا
ــتــلـكــونه  وهم ــســاكــ ويـســلــبــهم مــا  وا
راضـــــون كـــــأنـــــهـم ال يـــــدخـــــلـــــون اجلـــــنــــة إال

باستسالمهم لألرمنى أكال السحت .
واألرمنى فى أحـوال كثيـرة يشبه الـيهودى 
ولـكنه يسبـقه فى النبـاهة العقـلية والشـر والثبات
فى طـريق الـكــسب  لم يُـخـطئ الـبـتـة فى قـوله
ـــســـيـــحـــيـــ هم الـــذين أفـــســـدوا أخالق «إن ا

األتراك » .
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ولـذلك  حـكـم بـأن الـدولــة الـعـثــمـانـيـة إذا
كـانـت تـروم حــقــيـقــة وبــسالمــة قــصـد إصالح
حــالــهـا وتــطــهــيــر مــوظــفــيــهــا من أدران فــسـاد
فسدين األخالق  فمـا عليها إال طـرد هؤالء ا

وإنشاء حكومة وطنية محضة اهـ .
هـذا ما يقـوله أكثر الـناس طعـناً فى السـلطان
ــســلـمــ واألتــراك وانــتــصـاراً وحتــامالً عــلى ا
للمسيحي  كما تدل عليه بقية كتابه  وهذه
هى أخالق صفـات تلك الطائفة الـتى اصطفتها
سـلطـنة آل عـثمـان  وحـابت معـها حـتى شبت
عن طـوقهـا  وقلبت لـها ظـهر اجملن بل بـلغ بها
الـغرور إلـى حـد أن تقـيـم ثورة دمـويـة فى نـفس
القـسطـنـطيـنـية دار اخلالفـة العـظـمى للـمـسلـم

الـذين ظلـوا مـجدين فى فـتـحهـا واضـعيـهـا أمام
أعـينهم نـحواً من ثـمانـية قـرون  وقامـوا علـيها
مـالـكـ خــمـسـة أخـرى *. وفى الــنــفس بـقــيـة

تأتى.

ـؤيد» ال يسـتند إلى أى دليل  ويـتنافى تـماماً مع كل حقـائق التاريخ الـثابتة * معظـم ما ورد فى مقال «ا
نظومة العثمانية. بشأن وضعية األرمن فى ا
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ذكرت الـتـيمس الـتدابـير الـوافـرة التى اتـخذتـها الـدولة
العلية لتـسك الهرج واحلـوادث قائلة إن ذلك دليل على
اعـتــراف الـدولــة بـأهــمـيـة احلــالـة احلــاضـرة . ولــعل هـذه
الحـظـات الـواجـبـة عـلى تـظـاهـر اجلـريـدة تُـبـدى  بـعض ا
ان اإلنـكلـيزى ( الذيـن كانـوا يتوارون بـعض أعضـاء البـر
ـا ضـمَّنـوه فى خـطـبهم عن إمـداد األحـدوثة األرمـيـنـية ) 
التى ألقـوها حال انعـقاد جلنة األرمن ( اسـماً ) فى لوندره
وتصـريـحهم عن تـمنـى األمة األرمـينـية اسـتـقاللهـا  فإن

ـا كـانـوا يـجـحدونه  هـذا الـتـصـريح جـاء مـنـهم اعتـرافـاً 
وهو أن تداخـلهم وجتسيـمهم أمر هـذه األحدوثة لم يكن
ردة إلنقـاذ الـضعـفـاء كمـا يـزعمـون بل تسـويالً ألولـئك ا
ـقـاصـد الـتى يــحـول بـيـنـهم وبـيـنـهـا عـلى نـوالــهم بـعض ا
وضـوح خــبث نــوايــاهم . كـمــا صــرَّح به جــنـاب ســفــيـر
روسـيـا فـى األسـتـانه الـعـلـيه ومـرت به إشـارتـنـا فى الـعـدد
ـاضـى ; إذ صـرَّح بـأن اجلـريــرة فى احلـوادث الــعـدوانـيـة ا
عـائـدة عـلـيهـم وتسـتـوجب  حـرمـانـهم من تـداخل الدول

أجمع .
نـشرت احدى صـحف النـمسـا الشـهيـرة فصالً ضـمَّنته
مالحـظات جـديـرة باإلعـتـبـار فيـمـا بادرت الـدولـة العـلـية
ـمـالك احملروسه التخـاذه من أسـبـاب إخـماد الـهـرج فى ا
بتعزيز معسكراتها  ثم وجهت اللوم إلى كل هيئة دولية
تتغاضى عن استـرسال أشقياء األرمن فى العدوان تذرعاً
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ـسألـة قريـباً إلدامـة االضطـراب وأمـلت أن تنـحسم هـذه ا
ــنـاسب بــاالقالع عن هــذا الـتــغـاضى  وحتــديــد الـزمن ا
لـلــبـدء فــيه بـاإلصالحــات الـصــادرة بـهــا اإلرادة اجلـلــيـلـة
ـجرد صدورهـا إنطـفاء تلك السـلطـانيـة التى كان يـحمل 
اجلذوة ال أن تُـشـجع األغـراض الـباطـنه لـنـفـوس األشرار
ـذكورة عـلى مـشاغـب أخرى تـعـوق بـقـاء اإلصالحـات ا

رغوب . على الوجه ا
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تــقـدَّمت إنــكــلـتــرا الــدول فى احلـمــلــة عـلى
ـقـصد غـير إضـعـاف سلـطة الدولـة الـعلـية  ال 
الـدولـة الـعـلـية وجـعـلـهـا فى أوربـا سـلـطـنة  ال

وظيفة لها وال حياة استقالل .
وكـأن أوروبـا تــرى فى بـقـاء الــدولـة الـعــلـيـة
ذات قـوة وقـوام عـلى ضــفـاف الـبـوسـفـور بـقـاء
عـدو لـهـا غـيــر مـأمـون الـعـواقب  وهى أفـكـار

خُــلـدت فى أذهـان األروبــيـ  ويـا لألسف 
من يوم انتـشاب احلروب الصـليبيـة  وال نظنها
الك. تنزع منها مادامت ترى لإلسالم دوالً و
قـصـد  نرى الـدول األروبيـة العـظمى ولهـذا ا
تُــكـافـح وتُـجــاهـد إلدخــال الـعــنــاصـر اخملــتـلــفـة
ــقــاصــد فى احلــكــومــة ــشــارب واألفــكــار وا ا
العثمانيـــة  حتــى تُصيرهــا كالعدم  وتكون
ـ وقتئـذٍ ـ قد أصـابت مقـتلـها من غـير حرب وال

قتال .
ولو كانت نيات الدول األوربية سليمة  ما
كانت جتمع وتـتحد كـلمة عـلى طلب أشياء من
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الـدولة الـعلـيـة ال تسـوغ واحدة مـنهن لـغيـرها 
أن يـطـلـبـهـا مـنـهـا ألنـهـا تُـخـالف حـقـوق الـدول
عــلى خـط مــســتــقـــيم . ولــيس الـــغــريب عــلى
ثل الروسـيا وفـرنسـا والنـمسا أو غـيرهـا القـيام 
ـطــالـب فى وجه الــدولــة الــعــلــيـة  ألن هــذه ا
مــصــاحلــهــا قــد ال تُــمس مــســاســاً كــبــيــراً  إذا
ضـعــفت الـدولـة الـعـلــيـة رويـداً رويـداً  ولـكن
الغريب والعجـيب أن إنكلترا تشترك مع الدول
ـهـاجمـة عـليـهـا  مع أن مصـلـحتـها تـسـتدعى ا
احملافـظة على قـوام السـلطنـة العـثمانـية واخلالفة
اإلسالميـة  كمـا يؤخذ ذلك مـن خطبـة اللورد
سـالــسـبـرى الــتى ألــقـاهـا فـى جـلـد هــال  فـإنه
اجــتـهــد أن يُــبــر حــكـومــته من الــتــحــيــز ضـد
سلمـ  وبالغ فى التملق لهم حتى فهم كل ا
إنــسـان أنه يــتـقى بــذلك خـطــراً عـظـيــمـاً يــتـهـدد
دولته بل األغرب واألعجب من كل ما تقدم
سلم ـصالح ا رتبطة مصـلحتها  أن إنكلتـرا ا

شتبـكة معهـا أعظم اشتباك تـكون فى مقدمة وا
الـدول األروبـيـة احملـافــظـة عـلى الـدولـة واحلـابـة

عـلى الـوقـيـعـة بـها أكـثـر مـن كل دولـة سـواها 
وإن روسـيا والـنـمسـا تُـثبـطـان همـتهـا وتُـعرقالن
مساعيهـا . والشك أن هذا تخبـط فى السياسة
اإلنـكـلـيزيـة أدى إلـيه انـدفاع الـسـيـر كرى سـفـير
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إنـكلتـرا فى األستانة الـعليـة الذى قصـد االنتقام
سائل شخصـية كما أشرنا من جاللة السلطـان 
إلــيه  قـبـل أن تـمــكن هـذا الــســفـيــر من جـذب
وزيـر خـارجيـته الـلـورد روزبرى وراء مـقـاصده

حتى سقطا فى هوة التورط .
ا انـزلقت قدمها فى وقد يُقال : إن إنكـلترا 
االندفـاع  رأت نفـسهـا متـورطة  فلم يكُ من
ضــروب الـســيـاسـة الــعـصــريـة أن تـنــكص عـلى
أعقـابـهـا  حـيث يُـعـد ذلك فشـالً عظـيـمـاً يـؤثر
عـلى تـاريـخـهــا  قـلـنـا : إن صح أنـهـا لم تـكن

تـســعى إال عن خالص شــريف من ورطــتـهـا 
فـقـد كـانت بـ يـديـهـا فـرصـتـان  وأضـاعـهـمـا
ـشـهـور بـالـسـيـاسـة الـلـورد سـالـسـبـرى الـرجل ا
والــدهـــاء واحلــزم فـى بــريـــطــانــيـــا الــعـــظــمى .

األولى: جـلوسه على كـرسى رئاسة الوزارة 
فقد كـان له مندوحـة من أن يصلح خـطأ اللورد
روزبـرى . والثانية : ثـورة األرمن فى األستانة
الــعـلــيـة  فـقــد كـانت مــنـدوحــتـهــا أوسع عـلى
إنـكـلـتـرا من األولـى  ألنه لـو قـيل فى تـلك أن
الـلـورد سـالـسبـرى يُـحـافـظ علـى شـرف الـلورد
روزبـــرى فــمـن احلـــمق أن يُـــقـــال إن الـــلــورد
سـالـسـبـرى يُـحافـظ أيضـاً عـلى شـرف الـشـرذمة
الـثائرة التى أجـرت دماء األبرياء فى شوارع دار



≤µ±

الـسلطنـة العثمـانية  ولكن ظـهر لنا فـيما بعد 
لـكة  أن اللـورد األول لـدى حكـومـة جاللـة ا

لم يرد أن يعتبر حكومته متورطة فى سياستها.
ـقـتهـا قبل ولذلك إطـرد خـطة سـلفـة الـتى كان 

توليه مسند رئاسة احلكومة وزمام اخلارجية .
وقــد وقــفــنــا فـى جــريــدة اإلجــبــشن هــرالــد
اإلنـكـلـيـزيــة عـلى مـقـالـة مــحـررة بـقـلم حـضـرة
الـفـاضل احلـاج عـبـد الـلَّه بـراون : « وهو رجل
ـبـدأ غـيور عـلى مـصـلـحـة قومه إنـكـليـزى حـر ا
ومصـلحـة اإلسالم معـاً نصـيـر لسـياسـة التـوفيق
بيـنهما » حتت عـنوان « خطأ إنـكلترا » جـاء فيها

ما يأتى :
إن األعمـال التى اشـتـركت فيـها إنـكلـترا مع
الــدول لــيـــست من قــبــيل مــا يــوافق مــصــلــحــة

اإلسالم وبريطانيا العظمى معاً .
والـــذى يُــمـــكــنه أن يُـــخــلَّص إنـــكــلـــتــرا من
ورطــتـــهــا هــذه بــاالحــجـــام عن الــضــرر الــذى
اليــــزال فى اإلمــــكـــان عــــمــــله  هـــو الــــلـــورد

سالسبرى واألمة اإلنكليزية .
وســـبب ذلك الـــتـــخـــبط أن إنــكـــلـــتـــرا بــنت
سـيـاسـتـهـا حـتى اآلن عـلى قـاعـدة خـطـأ جسـيم
ــا أدى إلى عــواقب فــظــيـعــة جــداً ووخــيــمـة ر

للغاية القصوى .
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ـؤيد» عـلى تـصـويـر اإلصالحات اإلداريـة فى الـواليـات األرمنـيـة الـست باألنـاضـول الـشرقى * تُـصـر «ا
على أنها «استقالل» أو «حكم ذاتى» .

وليس من غـرضـنا  أن نـطعـن فى فرعـيات
مشـروع اإلصالحـات الـذى  االتفـاق عـليه 
ـشـروع إال ولـكن مــا من أحـد تــمـعن فى هــذا ا
وجــده مـؤســســاً عــلى غـلـط واضح  أال وهـو
ـسـئـلــة األرمـنـيـة يــتـوقف عـلى الـظن بــأن حل ا
عــــمل إصالحـى مـــهــــمـــا كـــان نــــوعه  مع أن
ـسئـلة اإلشـكـال الذى تُـكافح فـيه أوربـا بشـأن ا

األيرلندية .
وهى « كــيـف يــكـــون الــعـــمل مع جـــمــاعــة
يطـلبون استقالالً ليسـوا أهالً وال قابلية عندهم
له ? ومع ذلك  فـإن هــذا االسـتـقـالل لـو مـنح
أضاع حقوقاً عظيمة ومحترمة من كل وجه ».
ولــقـد كـان يُــمـكــنـنى أن أُفــسح اجملـال وأمأل
ـسـيـحـيـ األعـداد الـكـثـيــرة من آراء اإلفـرجن وا

أنــفـــســهـم الــذين يـــعـــرفــون األرمن واجلـــهــات
ـعـرفـة  وقـد الـتـزموا أن الـقـاطـنـ فـيـهـا تمـام ا

يعترفوا باحلقيقة الساطعة التى قلتها * .
وهــنــا  ال تــوجــد إال طـــريــقــة واحــدة حلل
ـسـئلـة األرمـنيـة  وهـذه الطـريـقة هى مـشـكلـة ا
سـئلة الـوحيـدة التى يتـرتب علـيهـا بعيـنهـا حل ا
الـشـرقـيـة بــوجه عـام  أال وهى طـرد الـعـنـاصـر
األرمـنـية والـطـوائف الـتـى عـلى شـاكـلتـهـا « فى
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اإلضرار بـالـدولة » من إدارات الـسـلطـنة  ألن
ـفاسد احلاصلة تلك الـعناصر هى أهم أسباب ا

اآلن .
ولو أن إنـكـلـتـرا اعـتـرفت اعتـرافـاً تـامـاً بـهذه
احلــقـيــقـة  وجـرت عــلى مـقــتـضــاهـا لــكـسـبت
احـتـرام تركـيـا ومـحبـتـها الـصـادقة  بل ومـحـبة
اإلسالم أجــمع  وبـهـذه الــوسـيـلــة كـان مـركـز

إنكلترا يقوى أمام العالم كله .
ويـــظـــهـــر لـــنـــا بـــوضـــوح تـــام  أن الـــلــورد
ســالـســبــرى فى خــطــبـته األخــيــرة نــحـا نــاحــيـة
التقرب من أفـكار األ اإلسالمية أكثر من ميله
إلـى أفـكــار األ األوروبــيــة  ألن هــذه الـدول
كـما أخـبرنا الـلورد سـالسـبرى نـفسه فى خـطابه
سـيحـي فى الـوظائف احلـكومـية مـيالـة جلعـل ا
ـسلـمـ . والشك أن تـلك األمـيال بـدالً عن ا
كانت جتده مندوحـة  لظهورها وتـنفيذها لوال
إحـجام اللـورد سالـسبرى عن قـبول هـذا الظلم

الذى ال جند له اسماً ينطبق عليه .
والريبَ  أن الــلـورد ســالـســبـرى يـســتـحق
الـثـناء عـلى مـا أجـره من إيـقـاف تـيـار الدول فى
ـنـعــنـا من ـذكــورة  ولـكن ذلـك ال  ــسـئـلــة ا ا
اإلحلاح على األمـة اإلنكلـيزية  حـتى نفهم أن
من الـضرورة احملـتمة مـساعدة تـركيـا على جعل
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حكومتها حكومة تركية حقيقية وتطهير إدارتها
من العناصر الغير مالئمة لها .

ــوجـــودة فى هـــذا هـــو الـــدواء لــلـــمـــضـــار ا
ـمـلكـة العـثـمانـية  أرمـيـنيـا بل وكافـة أنـحاء ا
كن السـلطان من حفظ وهذا هو الذى وحـده 
سـلطـته ومن مـسـاعدة إنـكـلـترا وكل دولـة تُـريد

احملافظة على العثمانية فيما نُريد .
إال أن الــعــائــلــة الـــتى تــكــون رؤســهــا عــلى
ـكن أن ــشـارب  ال  اخـتالف فى األمــيـال وا
يُـقربهـا النظـام  ولهذا تـمسكت الـدول جمعاء
بدأ  ولم جتز بحال من األحوال دخول بهذا ا
الـعنـاصر األجـنبـية فى تـرغيب حـكومـتهـا خوفاً
ــركــزيـة  ومع من اضــطــراب وجـهــة اإلدارة ا
ـبـدأ بـديـهـياً والـدول جـمـعـاء جـارية كون هـذا ا
عـلى نسـقه  فـإن احلـكومـة الـعـثمـانـيـة مُخـالـفة
ومــادامـت شـاذة بــالــســيــر عــلــيه فال يُــمــكن أن

تنتظم أحوالها .
ال يـختلف اثـنان فى أن األتراك هم وحدهم
على تـمام االستـعداد واألهـلية لـلحـكم بكيـفية

تــرضى كل الــطــوائف الــقــاطــنــة فى الــشـرق 
ولــهم وحــدهم الـــقــدرة الــبــالــغــة عــلى تــوزيع
ـشـتـبـكـة فى بـعـضـها الـعدالـة بـ أخالط األ ا
ســــواء فى أراضى الــــبـــلــــقـــان واألنــــاضـــول أو
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كـونة لـلدولـة العـلية . وهم األقطار األخـرى ا
وحـدهم الــذين ورثــوا ثـقــة كل الـطــوائف الـتى
نـراها عـلى اخـتالفـهـا مـذعـنة لـهم مـعـتـرفـة لهم

دائماً بالرئاسة .
وال يخـفى أن األمة الـتى لم تُدرك مـثل هذه
الـثـقـة من أجـزاء رعـايـاهـا ال تـكـون قـادرة عـلى
الـقــيــام بـشــؤن احلــكم مــهـمــا كــانت سـطــوتــهـا
ـقـصد الـذى يجب ـادية  وهـذا هو ا وقـوتهـا ا
ـسـئـلة ـسـلـم أن يـعـتـنـوا به  فإن ا عـلى كل ا
ـسـائل ال لـلـدولـة الـعـثـمـانـيـة فـقط بل من أهم ا

لكافة األ اإلسالمية « انتهى كالمه » .
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إن الــتــلــغـرافــات الــواردة فى هــذا األســبـوع
ـسئـلة األرمـنيـة أوجبت الـطمـأنيـنة بخـصوص ا
وسكنت األذهان  فإن الدول التى نوت نيات
الـعـداء لــلـدولـة الــعـلــيـة ولم تـفــلح فى سـعــيـهـا
ضــدهــا  والـــدول الــتى اجــتـــهــدت فى حــفظ
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األمن والــصــلح  قــد اضــطــرت جــمــيــعــاً إلى
إفــشـاء احلـقــيـقـة وأبــلـغت بــواسـطـة ســفـرائـهـا
بــطــريك األرمـن الــوصــايـا الــرســمــيــة الــتى من
مـــقــــتـــضـــاهـــا أن جــــمـــاعـــة األرمـن هم ســـبب
االضــطــرابـــات الــتى حــدثـت وأن األولى لــهم
الـــتـــزام الــســـكــوت والـــســـكــون وعـــدم إجــراء
ضرة بالدولة التى تقع تبعتها عليهم احلركات ا

وتعود مضراتها إليهم .
وبنـاءً على ذلك  بدأت احلـكومة الـعثمـانية
قـررة تدريـجاً  ومن الـطبـيعى باإلصالحـات ا
أن الــدول لن تــتــصــدى بــعـد ذلـك إلزعــاجــهـا

واإلضرار بها بصورة أخرى .
وإن األرمـن الــــذين عــــاشـــــوا حتت جــــنــــاح
الــدولــة الـــعــلــيــة دائــمــاً وأبـــداً فى تــمــام األمن
ــا أصــغــوا إلى اإليــعـازات األجــنــبــيـة واألمـان 
فـأضاعـوا راحتـهم واعتـبارهم وحـيثـيتـهم  قد
رجــعـوا اآلن إلـى عـقــولـهم وأخــذوا يــفـهــمـون
خـطـأهم ودنـاءتـهم  ولـكن االعـتـذار فى مـثل
هـذه احلــال ال يــكــفى  والبــد لـهـم لـتـالفى مـا
فــات من إثــبــات صـــدق والئــهم بــكل وســائل
اإلخالص  عـلى أن الـدولة الـعـلـيـة كانت من
قـبل تـعـرف أعـداءها وأصـدقـاءهـا  ولـكن كل
ريب قـــد زال من فــكـــرهــا فى هـــذه الــســنــوات
األخـيرة  وأصـبـحت الـدولـة الـتى يـنـظـر إلـيـها
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الــعـثـمـانـيـون بـعــ الـصـداقـة ــــــــــ من الـتى ال
ضرر منها .

ولـنـعـرض شـيـأ من تـاريخ الـدول  ونـقابـله
ـاجــريــات احلــاضــرة نـزدد * احلــقــيــقـة جالء بــا

وتنويراً لألذهان .
ـقـابل إنــكـلـتـرا ال تـخـدم الــدولـة خـدمـة إال 
وهذه احلركة التى أجرتـها فيها الـيوم لن ينساها

العثمانيون إلى األبد .
ة  ولكـنها اآلن روسيا  هى الـعدوة القـد
تُـــنــكـــر الــعـــداوة  وتــدَّعى الـــصــداقـــة  وقــد
حـاولت إثبـات ذلك بـخطـتـها األخـيـرة  فالبد
لـلـعـثـمـانـيـ من تـوقـيـر الـروسـيـ دائـماً . وإذا
نـظـرنـا إلى الـتــاريخ  وجـدنـا أن أقـدم صـديـقـة

لـلـدولـة الـعــلـيـة وأصـدق حـلـيــفـة هى فـرنـسـا 
ولـكن نـظـام احلـكـومـة فـيـهـا اآلن وواقـعـة احلال
ـنعاننا أن نعد ـانيا هما اللذان  التى بينها وب أ
سـئلة فرنسـا متفـقة مع الدول إال فـيما يـختص 

مصر .
انـيا  لـيست لـها مـصالح كـليـة فى الشرق أ
وإلثـبـات ذلك تـكـفى مـراجـعـة شـهـادة الـبـرنس

بسمارك .
النمسا  كانت هى احلـليفة الطبـيعية للدولة
الـعـلـيـة  ولـكـنـهـا غــيـرت مـسـلـكـهـا مـنـذ عـهـد

* الصحيح = نزد.
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مُــعـاهـدة بـرلـ  وهى اآلن تــنـظـر فى أهم أمـر
لديها وهو تذليل مشكالتها احلاضرة .

إيـــطــالـــيــا . هى كـــأســـتــريـــا بــالـــنــســـبــة إلى
الـعثـمانـي ولـكن لو اتـفقت الـدولتـان لزادت

أهميتهما .
أمــا الـنـزاع الـواقـع بـ روسـيـا وإنــكـلـتـرا فى
الـــشــرق  فـــهـــو مــهـم إلى درجـــة أن كل نــزاع
للـدول األخرى فيـه يُعـد من الدرجـة الثانـية فى

األهمية .
ـا كانـت مصـالح هاتـ الدولـتـ مخـتلـفة و
كل االخـتالف فى الـشـرق  فـهـمـا مـجـبـورتان
على التخـاصم دائماً  وبناءً على ذلك  فهما
ــضــرات عــلى احلــكــومــة يــجــلــبـــان أصــنــاف ا

الية . العثمانية ويسقطان قيمة سنداتها ا
وتلـقاء هـذا  أى الفريـق يُمـكن أن يُفضل

بالنظر إلى الدولة العلية ?
ذلك ســؤال يُـــحــار فــيه أكــبـــر الــســيــاســيــ

ويتجزعون عن اجلواب عليه .
هذه هى احلالـة التى يسـهل معهـا أن نفهم ما
هى عالقـــــات الــــدولــــة الــــعــــلـــــيــــة مع الــــدول

األوربية?.
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ولـقد نـشرنـا أمس تـرجمـة مقـالة عن جـريدة
اإلچبشن هرالد  ضـمَّنها كاتبها ما يُطابق رأى
مسيو ( كـس ) صاحب كتاب «الداء الشرقى»
من أن الـــدولــة الــعـــثــمـــانــيــة إذا كـــانت تــروم
حـقيقـية وبـسالمة قـصد إصالح حـالهـا وتطـهير
موظـفيها من أدران فساد األخالق  فـما عليها
فسدين وإنشاء حـكومة وطنية إال طرد هـؤالء ا

محضة إلخ .
وال خالف فى أن هـذا هـو الـدواء الـناجع 
ـسـئلـة األرمـنـية إذا كـانت عقـدة اإلشـكـال فى ا
هى كـمـا قـالـته اإلچـبـشن هـرالـد « كـيف يـكـون
الـعـمل مع جمـاعـة يـطلـبـون اسـتقالالً  لـيـسوا
أهالً وال قــابــلــيــة عـــنــدهم له  ومع ذلك فــإن
االســتــقـالل لــو مُــنح أضــاع حــقــوقــاً عــظــيــمــة

ومحترمة من كل وجه » .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ µ fOL)« ¨ ±∑≥π œbŽ
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( وهنا نذكر للـقراء بقية ما قاله مسيو (كس
ـذكـور عـقـب حـكـمه الـصـارم عـلى فى كـتـابه ا

األرمن السالف الذكر وهو :
ـعارف خصـوصية ـسائل الـتى حتتاج  « أما ا
لــيـست مــوجــودة عـنــد األتـراك  فـال مـانعَ من
كون البـاب العالى يـجلب إليه بـعض األوربي

ــعـارف الــذين لــهم درايــة اســتــثـنــائــيــة بــتــلك ا
ن يـسـتـحـقـون أن يـقـتـدى اجملـهــولـة ويـنـتـقـيـهم 
بــآرائـهـم . نـعم  إن فى هــذه الـطــريـقــة بـعض
الـضرر  ولـكن خـطرهـا أقل بـكثـيـر من أضرار
ــــفــــســــدين مـن األرمن فى أولــــئك الــــدخالء ا
مـصالح احلـكومـة مادام هـؤالء ال قصـد لهم إال

اسـتــعـمـال اإلدارة فى شـؤونـهم اخلـصـوصـيـة 
ملكة من كل وجه . بقطع النظر عن صالح ا
عــلى أن صالحــيــة هـذه الــطــريـقــة واضــحـة
لــسـبـب آخـر  وهــو أن األرمن لم يـكــونـوا قط
ـامـاً بـالـعـلـوم من أكـثــر كـفـاءة واسـتـعـداداً وال إ
األتــــراك حـــتـى يـــســــتـــحــــقـــو أن تــــكــــون لـــهم
خـــصــوصـــيــتـــهم وإن كـــانت لألرمـــنى مـــهــارة

ُـحسـنات  مـخصـوصـة فى إمكـانـة التـظـاهر بـا
حـتى يـحمل الـنـاس عـلى الـظن فـيه بـأنه مـتحل
بصفات الـكمال علماً وعمالً . ولذلك  ترى
األرمــنى ال يــكـره شــيـأ أكــثـر من االشــتـراك فى
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الـــعـــمل مع اإلفـــرجن الـــذين فـى مــقـــدرتـــهم أن
هارتهم وكفاءتهم . يظهروا عليه 

ـوظـفـ من ونـحـن  لـنـا احلق فى أن نـعـتـبـر ا
األرمن  هم األعـداء احلـقـيقـيـ واألكـثر ثـبـاتاً
فى مُـــعــــارضـــاتـــهـم الـــســــريـــة لإلفــــرجن الـــذين
تـسـتخـدمـهم احلـكومـة الـعـثمـانـية فـى مصـاحلـها

اهـ.
هذا مـا قـاله مـسيـو كـسـ باحلـرف الـواحد
وليس هـو بالـرجل الوحـيد ب األوربـي الذى
اعتبر وجود األرمن فى جـسم حكومة السلطنة
كــالــداء الــزهــرى فى اإلنــســان . بل إن مــســيـو
«بـــول دى ريـــجال» صـــاحب كـــتــاب « تـــركـــيــا
ـشــهـور بـعـداوتـه وكـرهه لألتـراك الـرسـمــيـة » ا
ذكور وحكومتهم  كما اشتهر عنه من كتابه ا
ومن عـدة كـتب أخـرى ألَّـفـهـا عـلى تـركـيـا حـذا
حـــذو مــســيـــو كــســ صــاحـب كــتــاب « الــداء

الشـرقى »  عنـد ما تـكلم عن طـائفة األرمن 
ا نستـشهد بأقوال أمثال هؤالء الكُتاب ونحن إ
ـسلـمـ  حـتى ال اجملـاهـرين بـعـداوة تـركـيـا وا
تحـيزين لـدولتنا يُؤخذ عـلينـا أننا نـتقبل أقـوال ا

وملتنا .
ُسمى قال مـسيـو بول دى ريـجال فى كتـابه ا
ــواضع ( لـى بــافــون دى أســـتــامـــبــول ) - أى ا
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ـنـظـومـة الـعـثـمــانـيـة  أثـارت ضـدهم أحـقـاد وضـغـائن * الريب أن األرمن شـغـلـوا مـكـانـة ســامـيـة فى ا
اآلخرين.

نخفضة من استمبول ـ ما نصه بحروفه : ا
إنه ال مــقــصـــد لألرمن من احلـــيــاة إال نــهب
الــتــركى واســتــنــزاف أمــواله بــالــغش واخلــيــانـة
ـــاديــة بــكـل الــوســائل واســـتــخــراج الـــفــوائــد ا
ـعيـشـة عـلى نفـقـته بـأداء كل ما ـمـكنـة بل وا ا

تهوى نفس التركى وشهواته .
ولــقــد بــرع أرمن األســتــانــة الـعــلــيــة فى كل
أسالـيب الـتـمـلق والتـجـسس إلى حـد ال يُـمكن
تــكــيـــيــفه  وبــذلك جــعــلــوا الــتــركى فى أشــد
االحـــتـــيـــاج لــهـم  حــتـى صــاروا اآلن وكالءه
وأمـنـاءه بل وأصـدقـاءه األخـصـاء  وال يـوجـد
منـزل لتركى خـالياً من األرمن وال عـائلة تـركية
لم يـتخـلل أعـضـاءها األرمن  كـأنـهم األجزاء
الــضــروريـــة فى تــلك الــعـــائالت بل أصــحــاب

الشأن فيها .
ومع كـون الـتـركى أكــثـر مـنـا درايـةً وشـعـوراً
بـعـدم اسـتـحـقاق أولـئك اخلـدمـة الـدخالء أدنى
ذرة من الثقة واالئتمان فى كل األمور  تراهم
يـفــوضــون إلــيــهم أشــغـالــهم تــمــام الــتــفـويض
هـينة مـقتـنع بـاحتـقارهم وشـتمهـم باأللفـاظ ا
من وقت إلـى آخــر  وال مــنــشــأ لــهــذا كــله إال

إهمال األتراك وكسلهم اهـ* .
قال الكاتب نفسه فى كتابه (تركيا الرسمية)
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ما نصه :
« واخلالصــة أن كل أمـراض الـبالد الـتـركـيـة
ـعــتـبـرة اجلـمـيـلـة مـنـحـصـرة أوالً : فى تـداخل ا
أغراض بعض الكـبراء ودسائسهم الناجحة فى
كل مـا هـو مـرتبط بـاإلدارة . وثـانـيـاً : من كون
هـــذه اإلدارة وصــــلـت إلى نــــهــــايـــة االخــــتالل
بتـسلـيمـها إلى أيـدى األعداء احلـقيـقيـ للـعالم
اإلسـالمـى الــــــــــذيـن هـم األرمـن ومـن عــــــــــلـى

شاكلتهم من األروام .
وهــكــذا  تـظـل حـكــومــة الــتــرك فى فــسـاد
مـــادامـت تـــســـتــــخـــدم هـــؤالء اخلــــواجـــات فى
ــالـيــة واإلداريـة والــقـضــائـيــة وبـقــيـة ـصــالح ا ا
صـالح األخرى  نـعم إنه مادام األمـر كذلك ا
فال يتأتى إجراء أى إصالح بوجه من الوجوه.

اهـ .
ولـقد طابق مسـيو بول دى ريجال فى كالمه
رأى مـسيو ( كـس ) فى أن احلـكومة الـعثمـانية
كنها أن تنتخب بعضاً من األوربي من الذين
يستحقون الثقة واالعتماد على آرائهم  ولهم
تـمـام الـوقوف عـلى دخـائل اإلدارة  لـتسـتـع

بهم عـلى إصالح خـلل إدارتهـا وجعـلهـا تركـية
محضة  ثم قال ما نصه :

ويــجب أن يــكـــون الــقــصــد مـن اســتــخــدام
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ــسـلــمــ إلى طـرق أولـئك األوربــيــ إرشـاد ا
تـقــو اإلدارة وإرسـاخ أصــولـهـا احلــكـيــمـة فى
ـصالح حـتى تـقـوى احلكـومـة بـذلك تدريـجـياً ا
عـلى التخـلص من العنـاصر األرمنـية واليـونانية
ضرة . ولـيس ألحد أن يرتـاب فى أن التركى ا
ـشهـورة واجـبات اإلدارة ـهـارته ا الـذى يؤدى 

الـعـسـكــريـة قـابل ألن يـتـرقى فى أقـرب وقت 
ـرغـوبة وفى اسـتـطـاعـته أن يصل إلـى الدرجـة ا
ــلــكــيــة . وهل فى اإلحــاطـــة بــفــنــون اإلدارة ا
الــتــركى لــيـس أكــثــر صــداقــة وأوفــر أمــانــة من
أولـــئك الــذيـن يــســـتـــخــدمـــهم هـــو فى شــؤون

حكومته ?
والريـبَ عــــنـــدنــــا فى أنـه إذا أجـــريـت هـــذه
التـغيـيرات الـتى أشرنـا إليهـا استـفادت احلـكومة

العثمانية فائدت مهمت :
أوالهـمـا : تـنـقـيص عـدد موظـفـيـهـا بـحذف
الذين ال فـائدةَ من وجودهم الـبتة  وهـذا ينتج

اقتصاداً واضحاً فى النفقات .
وثانيتهـما : تطهير اإلدارة من تلك الشرذمة
الـقـذرة التى جـعـلـتـهـا عنـوان الـكـذب والـسـرقة

واخلسران والكسل واخليانة اهـ .
هذا مـا يقوله كـتاب اإلفرجن وأشـد األوربي

كرهاً فى الدولة العلية عن تمكن طائفة األرمن
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من مصالح احلكومـة العثمانية من جهة  وعن
مقاصدهم وأخالقهم من جهة أخرى .

والشك أن كل قــار يُــقــدر ألقـوال هــذين
الكـاتـبـ بـعـد قـيام احلـوادث األرمـنـيـة األخـيرة
قيمة مـخصوصة  ألن ما قااله عن مقاصدهم
ودسـائــسـهم وعـمـلـهم إلفـسـاد نـظـام احلـكـومـة
واخـتاللـهـا قـد ظـهـر بـشكـل واضح فى قـيـامهم

بالثورة وشق عصا الطاعة على حكومتهم .
عــلى أنـنــا بـعــد تـلك األقـوال  يُــمـكــنـنـا أن
همة سـئلة ا نستنتـج حكماً صريحـاً تلقاء هذه ا
التى تـتوقف عـليـها حـياة احلـكومـة العـثمـانية أو

ا يأتى : موتها  وهذا احلكم يؤخذ 
هل األرمن يُــريـدون أن يــعـيـشــوا بـسالم مع
إخوانـهم العـثمـانيـ من جمـلة الـرعيـة اخمللـصة
لـلـدولـة الــعـلـيـة  أو أنـهم يُـريـدون االسـتـقالل

على كل حال ?
فــــإن كـــان األول  وجب أن يــــعـــدلـــوا عن
خـطـة الـهيـاج الـتـى انـذلـقوا * فى تـيـارهـا بـدافع
الدسائس األجـنبيـة  ألن الشكوى من مـظلمة

ثل هذا احلال . حاصلة ال تكون مطلقاً 
وإن كان الثـانى وجب أن يُعـاملوا بـالصرامة
ويُـــطــردوا مـن مــصــالـح احلــكــومـــة  حــيث ال

* الصحيح = انزلقوا.
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توجد شريعـة فى العالم تُبيح عمل العاصى فى
اإلدارة احلـكـوميـة مع الـثـورة علـيـهـا والعـصـيان
بــحــذافــيــره ضــد احلــكــومــة والــســيــادة من كل

طرف.
وإال  فال يُمـكن أن يُـطـاق بقـاء احلـال على
ـنـوال  حــيث تـقـوض احلـكــومـة بـنـاءهـا هـذا ا
بأيـديها وتظل أسيـرة فى أيدى أناس ال يعرفون
ُـخـادعـة  وال يــقـصـدون غـيـر غـيـر اخملـاتــلـة وا
اإلفــسـاد والـتـدمـيــر  حـتى أن األ اإلسالمـيـة
الــتى تــرى حـيــاتــهـا فـى بـقــاء عـرش الــســلـطــنـة
الـعـثـمـانـيـة مـحــفـوظـاً من الـطـوار والـنـكـبـات
صـارت تتـهم البـاب العـالى بـالضـعف والتـجرد
من صفات الشهـامة والذود عن كرامة السلطنة
ـفسـدين ـصـالح من اخلـونـة ا بـإهـمـاله تـطـهـيـر ا

والبقية  .
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مضى على اإلنكلـيز ح من الدهر يـتسلقون احلوادث
ـهـدون االحــتـيــاالت ويـخــتـرعـون ويـتــرقـبــون الـفــرص و
األسـالـيب إلخفـاء مـا أضمـروه فى نـفـوسهم مـنـذ مكـنـتهم
الظروف مـن احتالل مصـر احتالالً جلت عـليه األحوال
ولـم يـتــحــول من أحــواله شئ إال فى إرتــقــاء أمــانـيــهم من
الـضــعف إلـى الـقــوة . وفى تــفــاوت أعــمــالــهم من صــفـة
احـتالل عسـكرى إلخـماد فـتنة ابـتدعـوها إلى يـد مبـسوطة
لـكل تـداخل وتـصـرف مـطــلق فى الـكـلـيـات واجلـزئـيـات
ه الـوطنى لتجرده ( منذ امـتداد سيطرتهم على توجع من أ
أصول وفـروع احلكـومة ) من أشـرف حقـوقه كمـا تألم من
ازديــاده األجــنـبى الــعــالم بـأن هــذا االحــتالل عــامل عـلى
اإلضرار بـحقوق الـشعوب وصـوالح الدول األخرى حتت
سـتـار وهـمى ( سـمـاه احملـتـلـون إصالحـات ) لـيس وراءه
غـيـر االسـتـئـثـار احملض واالسـتـرسـال الدائـم فى خـصائص
ـا لــو أفـسح ـآرب اخلــصـوصــيــة  حب الـذات وتــنــفـيــذ ا
لـلـتاريـخ فى سـرده مـجـال لـضاقـت بـبيـانـه صدور األوراق
ــصــريـة كــمــا ضــاقت ذرعــاً من تــبــاريــحه نــفــوس األمــة ا
نُّ علـيها األسـيفة الـتى مع انحدارهـا فى حضيض الـدمار 
من قـوم االحـتـالل بـإيـجـاد إصالحـات وهم لـو يـوجـدوا
غيـر الـوظـائف االبـتـكـاريـة ألنفـسـهم بـبـراعـة فى الـعـناوين
تـقلـدين ( ظاهراً ) واأللـقاب الـتى بهـا غلَّت أيـدى البـقيـة ا

ناصب واألعمال. ا
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شتركة فى مصر إلى ما نافع ا وقد فطنت الدول ذات ا
يـنتـجه هذا االسـترسـال  فأخـذت جـهد اسـتطـاعتـها تـقيم
النكـير باخملـابرات الرسـمية عـلى اعتـساف احملتـل وتطاول
أعــنــاقـهم إلـى مـا لــيس من مــا صــدقـات اإلصالح وال من
ـسـتـوطنـة بـشعب ـسـتكـيـنة ا ـصر ا صدقـات الـبر واحلـنـان 
ألف السكينة واخلمول وأخمدت بقايا نشاطه هيمنة الغلبة

القاهرة لهيأته احلكومية .
وللدول فى إقامتـها احلجج واستنـكارها بقاء االحتالل
ا لـلـدولة واحملـتلـ الـتمـسك األقـوى واالعتـصـام األوثق 
العـليـة من حـقوق الـسيـادة األبـدية عـلى مصـر ومُـلحـقاتـها
واالستـدالل األوضح بـالـبالغات الـرسـمـية الـسـابـقة مـنـها
صرية ) ; إذ سـألة ا بخصوص ما سُـمى بعد االحتالل ( ا
الدولة الـعليـة لم تبح دخـول اجلنود اإلجنـليزيـة وادى النيل
تـألب ( بعوامل التغريـرات اإلنكليزية إال إلخماد الفريق ا
وبث الوساوس األجنبية ) ضد إرادة ساكن اجلنان (توفيق
ــــا أذهـــلت مـــصــــر األول ) . وقـــد انـــقــــضى ذاك الـــدور 
ـدهشـة وعادت الـدولة بـالطرق الـناظـرين مرائى مـرسحه ا
الـوديــة تُـطــالب بـاالجنـالء . ولم يـكن من اإلنــكـلــيـز ( مع
اإلذعان واالعتراف بـحقوق السيـادة العثمانـية على الديار
ـصـريـة ) غـيـر اسـتـمـناح الـزمـن لتـتـمـيم إصـالحهـم الذى ا
بــدأوا فـيه . وتـارة يــتـنـصــلـون فى امــتـداد األمـد بــتـحـريك
ـهددة ـهـدوية ا ـا يُـسمـونه احلـركات ا شـرذمة من الـعـربان 
ـوجـبـة خلـيـفـة االضـطـراب فى داخـلـية ألطـراف احلدود وا
قام باإلطناب فى سرده . القطر . إلى آخر ما ال يسمح ا
وكـمـا أن الـدولـة الـعـلـيـة حــريـصـة جـهـدهـا عـلى حـفظ
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واجـبــات سـيـادتــهـا الـشـرعــيـة  فـكــذلك الـدول األوربـيـة
ـصر وعـلى حريـة قنال محـافظة عـلى صواحلـها الـتجـارية 
ــســتــعـــمــرات الــدولــيــة ــمــر الــعــام ألغـــلب ا الــســويـس ا
ولــلـمــواصالت الــبــحــريــة خــيـفــة أن تُــصــبح إنــكــلــتـرا إذا
استـمرت قـابـضة عـلى إقـليـده مُتـالعبـة بالـصـوالح الدولـية
مُـتـســلـطـة عـلى حــريـة اجـتـيـاز الــسـفن فـيه تـســلـطـاً يُـفـضى

القتحام األخطار الكبرى .
وإذ كان تـعاون الدول فى مُجافاة إنكـلترا ومناوائها من
أجل مـصر مُعـضداً ومُؤسـساً بإقـامة النُـذر مراراً من الدولة
الـعلـية عـلى هذا االحـتالل ونتـائجه  فـقد أجلـأت ضرورة
ــطـامع الـدولــة احملـتــلـة إلى الـتــجـرد من شــعـار صـداقــتـهـا ا
(الــظــاهـــرة ) مع الــدولـــة والــتـــعــلق بـــأذيــال احلــوادث فى
دعيات ـعاذير الباطـلة وا التسويف بـاإلجنالء استناداً إلى ا

التى ال يسعنا اآلن اخلوض فيها .
ا أن الـتصريحات الـدولية والوعـود الكثيـرة الرسمية و
ـصـرية ال ـسـألة ا الـتى جتـيب بهـا إنـكلـتـرا كلـمـا فـتح باب ا
عاذير وخصـوصاً بعد أن انتفت تطول لديها طالوة تـلك ا
الثـقـة بـها بـتـكـرار إخالفهـا فـقـد عوَّلت الـدولـة اإلنـكلـيـزية
(الـبـارة فى مـواثـيق صـداقـتـهـا لـنـا من الـقـدم) عـلـى ابـتـكار
طالـبات بـاالجنالء وتصرف إحبـولة تُـخفف عـنها تـشديـد ا

صرية بسواها . سألة ا الوجهة الدولية عن مُسمى ا
فـعمدت إلى جتسـيم األحدوثة األرمـينية وصـيرَّتهـا عيناً
ـا بـعـد خـبــر وهـيَّـجت اإلحـسـاســات وأزعـجت اخلـواطـر 
افـتـرى عن رجال الـدولـة واخـتـلق عن عُمـالـهـا حـتى خُيل
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لـلـسـامـع أن األمـاكن الـتى أنــبـأوا بـحـدوث حــركـات فـيـهـا
أصبـحت بالقع أو رماداً تـخلف عن جـمرات . واشرأبت
ـســيــحـيــة إلى تـلــقف األقـوال وتــنـاقل أعــنـاق الــشـعــوب ا
عـرفة األنـباء الوثـيقـة . واندرج فى األكاذيب تـلهـفاً مـنهـا 
ا كاد يُفضى إلى طى ذلك شذوذ الـبعض ونشوز البـعض 
اسـتحـكام اجلـفـوة وتعـميم الـعداوة والـبـغضـاء ب شـعوب
قـضت طـيب حـياتـهـا فى تـبادل الـتـحابب وحـسن الـتـعامل
فاخر اجلامعة العثمانية وجمال روابط األلفة واالعتصـام 

نيفة . ا
ــقـاصـد بــإقـرار سـفـراء ثـم انـكـشف الــغـطـاء عن سـوء ا
ُـكلـفـ بـتـحـرى ما سُـمى ( فـظـائع سـاسـون ) بأن الـدول ا
ـبــالـغــات والـتــهــويالت الـتــعـمــديـة قــد بــدلت كـثــيـراً من ا

احلقائق.
ن فـانـخـذلت شـيعـة اإلرجـاف مـعنـويـاً ثم قـامت تُـندد 
صـــودق عــلـى جــعـــلــهـم أعــضـــاء لـــقــومـــســيـــون تـــنــفـــيــذ
اإلصالحات ( كـما مـر لنا بـيانه) قـبل أن يبـدوا أى عمل .
وفـاتـها أن هـذا الـطعـن تنـال بـسهـامه أيـضاً الـدول األوربـية
ــعــتـرفــة بـحــسن رغــائب احلــضـرة اجلــلـيــلــة الـســلــطـانــيـة ا
وباعتدال أمال دولته العلية فى قبولها مقترح اإلصالحات

وتلبيتها بتقرير ما أذعنت الدول بأصوبية اإلقرار عليه .
ـنــحـازة إلـيـهـا هـذه الـفـئـة تـتـقـول ـصـادر ا ومـا بـرحت ا
بـالسـوء عن مـقاصـد الـدول فى تـظاهـرهـا معـهـا باالهـتـمام
بـاحلـالـة احلـاضـرة حتى أعـلن رجـال احلـكـومـات بُـطالن ما
أُذيع عنها نـقيض رغائبـها السـلمية مع الـدولة العلـية كما



≤∑±

أشاعوا تأهب الروسـية لبعثة بـعض من جنودها إلى بعض
وقعات على عُهدة واقع وكما تقولوه عن بقية الدول ا ا

انية أيضاً . برل وعن احلكومة األ
وفـوق كل ما تـقدم فقـد نقل الـتلغـراف فى هذه األيام
ـانـيـا خالصـة اخلـطـاب الـذى افـتــتح به جـنـاب إمـبـراطـور أ
وقـر مجلـس الريشـستـاغ فى برل مُـصرحـاً بأن احلوادث ا
الـتى شغـلت أفـكـار دولـته ينـتج عـنه من اإلشـكـاالت ما ال
يُحصى . ومن ب تـلك الصحف جريـدة اإلستاڤيت التى
ـانـيـا وروسـيـا وفـرنـسا عـلى حل جـاهـرت بـوجوب احتـاد أ
ـهتم بـها اآلن مـتفـرعة عن سـألتـ معـاً  ألن أخراهـما ا ا
األول الـتى يجـتهد اإلنـكلـيز فى إرضـاء السـتار علـيهـا زمناً
مديـداً  فإن الـوجـهة الـتى راعـتهـا الـدول حلسم األمـر ب

الـصـ والـيـابـان ( محـافـظـة عـلـى السـالم الـعـام وشـكرت
األ حُسن سـعيـها فـيهـا وحفـظت لهـا التـواريخ من أجلـها
ذكراً مشـكوراً ) هى ذات الوجهـة التى توجب علـيها أيضاً
قصـد وإبراز الرغائب الـسلمـية احملضة فى االهـتمام بهـذا ا
ـكدرة لـلـسـلم الـعام من حـيـز الـقول اسـتئـصـال احلـوادث ا
إلى حـيز الـعـمل ليـدوم لـلوجـود صـفاء الـسالم فى الـشرق

الذى من سنا شمسه تستمد األكوان ضياءها .
أمـا مـنـاقـشات الـغـازيت وإضـرابـهـا من الـصـحف اإلنـكـلـيـزية فـيـمـا سـبـقت لـلـتـذكـير به
ـصادر ـذكورة وتـفـنـيـدات الـصـحف الـفـرنـسـاويـة لـلـمـزاعم الـتى هـمـست بـهـا ا اجلـريـدة ا
ـصـريـة وارتـبـاطـهـا كـحـوادث الـشـرق بـحل األحـدوثـة ـسـألـة ا اإلنـكـلـيـزيـة فى شـأن حل ا
عـول علـيه فى حل تلك الـعقـد هو احتاد األرمـينيـة فال نرىَ فى إيـرادها كـبيـر فائـدة  إذ ا

شكور على وجه مفيد بالصورة النهائية . الدول ذات الشأن فى وجهة حلها ا
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من اطــــلع اآلن عــــلى اجلـــرائــــد الـــروســــيـــة واجلــــرائـــد
ـسـألـة اإلنــكـلـيــزيـة مـعــاً يـراهـمــا عـلى طـرفـى نـقـيض فـى ا
األرمنـية فـاألولى تسـلق األرمن بألـسنـة حداد وتُعـلن على
رؤوس األشـهــاد أن األتـراك لم يـأتـوا أمـراً فــريـاً كـمـا شـاع
وذاع بـ العـباد  وأن كل مـا تُشـيعه الـصحف اإلنـكلـيزية
من هـذا الـقــبـيل لم يـخــرج عن حـد اآلراجـيـف والـتـهـويل
واإلغراء . والـثانـية تـتأوه وتـتحـسر وتـقوم وتـقعـد وترغى
وتزبـد ضد الدولة العلية انتـصاراً لألرمن الذين بزعمها قد

ذابح والفظائع . صائب ونُكبوا با رُزئوا با
ومـن وقف عــلى مــاجــريــات الــســيــاســة احلــاضــرة بــ

سألة يـستغرب كـيفية وزارتى إنـكلترة والـروسية فى هـذه ا
ومأ سير تلك اجلرائد عـلى خطة تُخالف خـطة الوزارت ا
إلــيــهــمــا اخـتـالفـاً عــظــيــمــاً  ولـكـن الـذى يــعــرف قــانـون
سائل طبوعـات فى الروسية وسـير اجلرائد الـروسية فى ا ا
السـيـاسـية اخلـارجـيـة احلاضـرة يـسـتغـرب كـيـفيـة مـخـالفـتـها
الظـاهرية خلـطة وزارة اخلارجيـة فى بطرسـبورج  ويحكم
ـسـألـة بـالـقـريـنـة أن الـروسـيـة وإن تـكن مـتـظـاهـرة بـحـسم ا
األرمنـيـة لـكنـهـا مـيـالة فى الـبـاطن إلى عـدم تـنفـيـذ مـطالب
ـسـألـة فى بـعض إنــكـلـتـرة كـمـا قــلـنـا فى بـدء ظـهـور هــذه ا
ــاضـيـة  إذ لــو كـانت تـود فـصـل اخلـطـاب عـلى أعـدادنـا ا
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ثل هذه ا جاهرت جرائدها  تطرفة  الرغائب اإلنكليزية ا
ــقـاالت اخملــالــفـة لــسـيــاسـتــهـا الــظـاهــرة عـلى اإلطالق  ا

طبوعات الروسية إجحافاً عظيماً . واجملحفة بنظام ا
ا تُريده إنكلترة اآلن ومن البديهى أن الروسية ال تقبل 
ـصـلـحتـهـا الـداخلـيـة وهى وإن تـكن ال تـكره ألنه مُضـر 
مسـاعـدة األرمن بـإصالح والياتـهم  ولـكـنهـا تـخاف من
رغائب إنـكلترة اخلفية على ثغـورها فى البحر األسود فيما
إذا تـوصلت إنكـلتـرة بسـياسـتهـا هذه إلى مـا توده من جعل
ـــرور الــدوارع بـــوغـــازىّ الـــدردنــيـل والــبـــســـفـــورحـــرين 
ـا يُــخـالف مُـعـاهـدة والــبـواخـر الـدولـيــة  ألن هـذا األمـر 
ـعـظم نـفـوذ الـروسـيـة فى الـبـحر بـرلـ من جـهـة ويـذهب 

األسـود ونفـوذ األستـانة الـعلـية من اجلـهة الـثانـية . وهذا 
وحده كاف لتـذبذب الروسيـة فى سياستهـا األرمنية وعدم
ـسألة إلى حـد يتجـاوز ما ترومه رغبتـها فى توسـيع نطاق ا
قــلـــبــيــاً مـن اإلصالحــات الــتـى بــنى احتـــاد الــدول الــثالث
ـسـطـور فى (روسـيــة وإنـكـلـتـرة وفـرنـسـا ) عـلى أسـاسـهـا ا
شتملـة على مواد ال تقبل اإلبـدال والتغيير مُعاهدة بـرل ا
والـتـأويل والـتـفـسـيـر  وال تـسـتـوجب الـتـوسـيع والـتـكـبـير
اذا وإقامـة الـنكـير ضـد البـاب العـالى . كـما أنـنا ال نـدرى 
هـــاجت الـــصــحف اإلنـــكــلـــيـــزيــة ومـــاجت شــركـــة روتــر
ـر بـنا التـلـغرافـيـة بإخـتالق األكـاذيب واآلراجيف ; إذ ال 
يـوم من األيـام حـتى تـوافـيـنـا تـلك الـشـركـة بـنـبـأ جـديـد من
شأنه إحـداث القلق واالضـطرابات وال نـلبث لسـوء حظها
ُــخـتـلق حــتى نـرى فـى الـيـوم الــثـانى تــكـذيــبـاً لـهــذا الـنــبـأ ا
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للتـحامل واالفـتراء وال غرو إذا تـعمَّـدت هذه الشـركة نقل
أخـبار الـسـوء ألن اليـد الـتى حتـرك أسالكهـا الـبرقـيـة هى يد

إنكليزية الريب فيها .
ورُب قـائل يـقـول ال لوم عـلى هـذه الـشركـة وال تـثريب
شـتركيهـا عن مصادر رسمـية فنقول إذ أنـها تنقل أخـبارها 
ـعـتــرض مـا أعـظم حـلـمك عـنـد غـضب له رحـمـاك أيـهـا ا
ـذكـورة لـو كانت غـيـرك واعلـم يا هـداك الـلَّه أن الـشـركة ا
مـخلـصة الـنيـة حـسنـة الطـوية كـما تـزعم لوجب عـليـها من
باب العدل واإلنصـاف أن تنقل كل ما يُقال من هذا القبيل
أن لـهــا وأن عـلــيــهـا عــمالً بـواجــبــات اخملـبــرين الـصــادقـ

ــنــزَّهــ عـن الــغــرض الــذين دأبــهم ذكــر احلــقــائق عــلى ا
عالتها تنويراً لألذهان ومنعاً لألوهام .

وحـسـبنـا شـاهداً عـلى انـحـياز هـذه الـشركـة لـفريق دون
آخر كتـمانهـا أوالً خبر اسـتياء الـروسية من سـياسة إنـكلترة
سـألة األرمـنية. تعـلقـة با وعدم موافـقتـها على إجـراآتهـا ا

وثانياً :عزم الدول على منـاقشة إنكلترة احلساب فى مـؤتمر مخصوص إلى غير ذلك من
األخبار التى ال يـوافق الشركة نشـره; ألنه مُخالف ألهوائـها وسياسـة حكومتـها فهل يوجد
سألة بعد ذلك شـاهد عدل عـلى سوء نوايـا هذه الشـركة وتصـرف احلكومـة البريـطانية فـى ا
األرمنية مع أن ذلك من شأنه توسيع اخلرق وإيغار الصدور وإيجاد الضرر وازدياد اخلطر .
ـتشـيعـة إلنكـلتـرة أن تخـفف لهـجتـها ـا نصـحنـا للـجرائـد اإلنكـليـزية والـصحف ا ويـا طا
وتُحـسن خطتـها  فـأبت إال اإلصرار والتـصمـيم على الضـغط والشـدة حتى ظـهرت نتـيجة
مظاهراتها العدائية وعلمت إنكلترة يقيناً أن كل ما فعلته فى هذا الصدد على قصد أن جتنى
منه النفـع والفائدة قـد عاد علـيها بالـعكس  ألن سيـاستهـا العوجاء قـد زادت الدولة الـعلية
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ثـباتـاً ودول أوربـا اقـتـنـاعا بـأن نـوايـا اإلنـكـلـيز غـيـر سـلـيـمة
وليست بخالصة من شوائب الغرض .

فإذا علمنا ذلك علمنا أن اإلنكليز لم يحسنوا التصرف
ـسـألــة األرمـنـيـة وأنـهم ولم يـســلـكـوا سـبـيل احلــكـمـة فى ا
سألة نادمون على ما فـعلوه وهم يودون اآلن حـسم هذه ا
سـألة بـالتى هى أحـسن خـوفاً مـن أن جتر الـدول إلى فـتح ا
ـسـألــة األرمـنـيـة ـصــريـة فـحــبـذا لـو عــجل الـدول بـحـل ا ا
صرية معاً قبل أن يفتح اإلنكليز أمامهن باباً آخر سألة ا وا
يعـوقـهن عن الـبحث فـيـهـما  وهـذا األمـر ال نـخاله بـعـيداً
مـادامت الـروسيـة بـعيـدة عن إنـكـلتـرة بـسيـاسـتهـا وغـاياتـها
والـلَّه نـسـأل أن يـوفق نـصـراء الـعـدل واإلنـسـانـيـة إلى مـا به
ــصـريــة وصـيــانـة الــسالم الـعــام إنه الـســمـيع خــيـر الــبالد ا

اجمليب.
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عثرت احلكومة العـثمانية على إثر حادثة ديار بكر على
كتاب ثورى وجدته فى بـيت رجل أرمنى اسمه مانتلجيان
مُــرسل إلـى أرمـنـى آخـر اســمه أوهــانس  وبــعــثت به إلى
سـفـراء الدول لـيـكـون لـديهم دلـيالً وبـرهـانـاً على أن أصل
الـــثـــورة فى ديـــار بـــكـــر هم األرمن لـــيس إال  أمـــا مُـــفــاد
الـكـتـاب فـدونك مـا نصـه عزيـزى أوهـانس . اعـلم أن من
لم يـخاطـر ــــــــــــــــــــــ األرمن  فال يـصطـاد النـفيس وإن
طــلب االســتــقالل غــايــة  يـســتــوجب إراقــة الــدمــاء وبـذل
األمـوال ـــــــــــــــــــــــــــ الـعنـاء والـضـنك والـشـدة بـثـبات
ونـشاط ـــــــــــــ فـاذا علـمت ذلك وجب عـليـنا جـميـعاً أن
نـنتـهز هـذه الفـرصة لـنسـتخـدمهـا فى نوال احلـرية مـوحدين
بهـا منذ زمن بعيد مـا دامت الدول األخرى متأثرة اآلن من
ســفك دمــاء إخــوانــنــا الــذين قــتــلــوا فـى ســاســون ومـوش
عـاضدتنـا ومساعـدتنا وغيـرهما بال إثم حـرج ومستـعدة 
فـهـيا إجـعل صـوتك فى مـقدمـة إخـواننـا قـبل أن نـسمع من
أعـدائــنـا الــذين ال بــد من أن يـتــبـعــوا خُـطــة بــنى جـلــدتـهم
ضدنـا ولكن احفظ ذلك فى خزانـة سرَّك ودبر األمر سراً
ولـدى وسـيـلـة لالنـتـقـام وإرعـاب عـواطف أعـدائـنـا تـأثـيـراً
يـحـمـلـهـم عـلى الـهـيــاج واالضـطـراب الـلـذين نــنـال بـهـمـا
ــقــصــودة  وإذا تـســألــنى مــا تــلك ــنــشــودة وا ضــالــتــنــا ا
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ـا يـصـبرون عـلى شئ الـوسـيـلـة فـأقول لك إن أعـداءنـا ر
من أسـبـاب االفـتـراء والـتـعـدى  ولـكـنـهم يـصـبـرون عـلى
ـس ديــانــتــهم بــســوء  فـــعــلــيــنــا أن نــتــرقب أوقــات شئ 
سـاجد واجلـوامع ونهـجم علـيهـم كاألسود دخولـهم إلى ا
الـكواسـر وننال غـرضنـا من إضرام نار الـفتـنة والثـورة بيـننا
ـا كـتـبته وبـيـنـهم  وعـليـنـا عـدم التـأخـر وعـدم االكـتراث 
إليـك إن كنت تـود اسـتـقاللـنـا وحريـتـنـا. نـعم إن الـدائرة
تـدور علـينـا فى هذه احلـركة ألن أعـداءنا أكـثر عـدد وعدداً

 ولكن ستكون النتيجة مُرضية على قول القائل :
ال يسلم الشرف الرفيع من األذى

حتى يُراق على جوانبه الدم
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لقد وضحت اإلنذارات للدولة الروسية من استرسال
الـدخــائل اإلنـكـلــيـزيـة فى األحــدوثـة األرمـيــنـيـة اذ أيـدت
احلوادث ما كانت تُحذر منه بواسطة تلك اليد التى عليها
الـــــوزر األكــــــبـــــر فى ذلـك . فـــــقـــــد رُوى عن مـــــصـــــادر
بطـرسـبـورج أن حـكـومتـهـا اكـتـشفـت أوراقاً وكـتـبـاً ثـورية
بــاإلنــكــلــيــزيــة من أشــرار األرمن إلى بــنى جــلــدتــهم فى
ظاهرات لينضموا جميعاً الروسية باحلض على الهـرج وا
إلى استقالل اإلمارة الوهمية . فقد أنذرتها هذه الصدف
ـا أيـقـظـنـا األفـكـار إلـيه وال نـظـنـهـا إال مـجـدة فـيـمـا ـا طـا
ـا يشفى يسـتلزمه هـذا الشأن كى ال تـمتـد نفثـات اإلفساد 

عاصرتها ومزاحمتها غليالً .
ـالحظـات اجلـمة أخـذت الـصـحف النـمـسـاوية تـنـشر ا
على الـتـبـاين فى إحلـاحـات سفـراء الـدول األخـيرة « ومن
بــيـنـهم ســفـراء الــدول الـثالث » وفـيــمـا تــضـمـنــته مـذكـرة
الـسفراء الـذين تشاركوا فى حتـقيقـات األحدوثة األرمـينية
فى أوائل تعاظم األنباء عـنها ; إذ هم قد ضمَّـنوها عظيم
الـثقـة بـحـسن نـوايا الـدولـة الـعثـمـانـيـة وامتـدحـوا مـحاسن
الـصـدف التى مـكـنتـهم من تـأدية واجب مـشـكور فى رفع
األوهـام الــتى كـادت تــتـلــبـد غـيــومـهــا ثم عـادوا مع بــقـيـة
الـســفــراء يـلــحــون فى ســرعـة تــنــفـيــذ اإلصالحــات الـتى

صودق على قرار اتخاذها بإرادة سلطانية سنية .
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وقــــد قـــالت تــــلك الـــصــــحف أن بـــدأت الــــدولـــة فى
ـذكـورة من لـدنـيـاتـهـا قـبل أن يـتـوالى هـذا اإلصالحـات ا
ـنــتـقـد يـدرأ عـنـهـا كل مالمـة ويـغـلق فى وجـوه اإلحلـاح ا

الدخالء واحملتال ابواب الدسائس والنقوالت .
والريب أن الــدولـة تــرى من أفــضل الــشـؤون لــديــهـا
تالفى مــا يُـقــال بــحـدوثه فـى بـعض األنــحــاء فى مـقــدمـة
أعـمالهـا األوليـة ثم تُثـنى باتـخاذ مـا يُحـقق لها األرب فى
تعمـيم ما فـيه  نفع بالدهـا وسعادة رعـاياهـا  وال تثريب
لـقاة إلـيهـا بهـذا الصدد عـليهـا إذا قابـلت كل التـبلـيغـات ا
زيد فإن ذلك من عزم األمور بالثبات الـشديد والتأنى ا
وخـصـوصـاً إذا الحـظـنـا تـوقف تـنـفـيذ اإلصـالح وإجرائه
ـــشــاغـب وتــمـــهــيــد عـــلى خــلـــو األذهــان مـن شــوائب ا
ـنـاسـبـات وأقـربـهـا وسـيلـة لـإلتـيان الـقـابـلـيـات بـأصـوب ا
قصودة ; إذ التسرع ألى عمل بدون تأسيس بالثمرات ا
هـذه الـقـواعـد عـلى مـا يـضـمن فالحه وجنـاحه قـد يُـفضى
تمنـاة وإضاعة اآلمال سُدى  وذلك أمر زية ا لضـعف ا
ؤمـن األعظم احلريص تأباه حـكمة جاللة مـوالنا أمير ا
أيد الـلَّه صولته عـلى تمتع رعـاياه اخمللـص فى ظل عدل

عظمته الشامل بأجزل النعم .
وجب لـعدم الـتصريح من أخبـار األستـانة العـليـة أن ا
بـدخـول السـفن الـثـانيـة فى مـيـاههـا خلـدمـة السـفـارات هو
خـشـية أن يـحـدث مثـيل مـا حـدث بسـبب وجـود الـبوارج
اإلنكليزية الـذى أعفته حركة أشقياء األرمن فى األستانة
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وتـشـجـيـعـهم بـوجـودهـا عـلى مـا اقـتـرفـوه علـى أن الدول
الـواثــقـة بــحـسن نــوايـا الــدولـة الـكــافـلــة راحـة الــشـعـوب
الكها احملروسة القاطنة فى عاصمتها الكبرى وفى سائر 
ة ال تتـخـذ مـثل هـذه اجلـزئـيـة سبـبـاً إلضـاعـة الـوقت الـعـا
بـأفضـلـيـة صـرفه فى أنـفع مـنـهـا لـفـائـدة الـسالم الـعام وال
تقولون ميداناً إلذاعة وبث ما نظنها ترضى بأن يتخذها ا
ثل ذلك ما يشاؤن بـعد أن أيدت احلـوادث من انتهـازهم 

لم يكن فى حسبان .
ـفسـدين أثـناء هـرجهم األخـير اجـترأ أشـقـياء األرمن ا
فى أرضـروم عـلى إحـراق كـثـيـر من الـقـرى الـقـريـبـة مـنـها
ومع وضـوح هـذه احلـقــيـقـة وثـبـوتـهـا رســمـيـاً فـالـصـحف
كابرة حـتى فى الواضحات اإلنكلـيزية إلصرارها عـلى ا
تُحـاول تبرئتـهم منها ومن كل حـركة عدوانيـة خدموا بها
دسائس دولـتهـا ولها فـى ذلك معذرة االنـتصـار لصـاحلها

السئ ولو بإنكارها الشمس فى رابعة النهار .
قـالت جـريدة الـفـريه بـريـسه فى شـذرات من مبـاحـثـها
الـســديـدة عـن األحـدوثــة األرمـيــنـيــة وجتــسـيم الــسـيــاسـة

اإلنكليزية لها وتهويلها فى األقاويل عنها .
ـظـنون أن مـا تـوالت به صـيـحات اإلنـكـلـيز لقـد كـان ا
وعال بـتـرديده ضـجيـجهم عن حـركـة ساسـون هو مـا إليه
بـالغـات واإلطنـابات ـنتـهى فى إفـراغهم الـوطاب عـن ا ا
شتركة إليضاح الشديدة ; إذ توصلوا بها لتأليف الهيأة ا
ا أتـمت تلك الهـيأة عمـلها حقـيقة تـلك احلركة . ولـكن 
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الـدقيق وأثـبتت جتـاوز اإلنكـليز حـد ما يُـستـطاع فى الـغلو
واإلبداع لم يـهدأ بـال ذوى الـدسائس إال بـإثارة اخلـواطر
ــا جـرأوا عــلـيه أشــقــيـاء األرمن فى واشــتـغــال األلـبــاب 
بعض اجلهات ; إذ لم يـكن ألولئك اجملتـرم إقدام على
مـا اقتـرفوه لـوال اإلمدادات اإلنـكليـزية الـظاهـرة والبـاطنة
ـتـواصـلـة إلـيـهم بـاحلض عـلى الـهـرج ولـوال اإليـعـازات ا
ـفاسـد . وال نظـن جنـاب اللـورد سـالسـبورى وإحـداث ا
يسـتطـيع سبـيالً لتـبرئـة قوميـته من هـذه الوصـمة وال لدرء
الـلـوم عـن حـكـومـته الــتى كـثـيــراً مـا صـرَّح بـلــسـانـهـا بـأن
مـنـهـاجــهـا فى اإلصـغــاء لـشـكـوى األرمن احملــافـظـة عـلى
استقالل الدولة وجتنب أى عمل يُنافى كمال مصافاتها.
ـثل هذه احلبائل تتأيد دعائم احملـافظة التى ينطق بها فهل 
ـصـافـاة والـتـحـابب الـلـذين قـضى زمـنـاً وتـقـوى عـوامل ا
مـديداً فى ذكـر افتـخار دولـته بحيـازتهـا لهـما لـدى الدولة
الـعلـية العـثمـانية . ثم اسـتدلت اجلـريدة باسـتعـداد الدولة
ـالـكـهـا احملـروسـة فى لـتـعـزيـز مـعـسـكـراتـهـا فى كـثـيـر من 
رعــيـتــهــا فى اســتــعـمــال الــقـوة ; إذ دعـت إلـيــهــا أحـوال
االسـتقـبال بال تـردد وال فتـور استـئصاالً جلـراثيـم الشرور
ـفـاسد وصـدهم عن الـبـغى والـعدوان وتـنـكيالً بـأربـاب ا
ـثل حـتى ال يـسـتـطـيع سـواهم خـدمـة األغـراض الـسـيـئة 

سـتنكـرة وال يجد الدخالء أيـضاً وجهـة لتوليـد مثلهـا وجترئة أمـثالهم على شئ حـركاتهم ا
من قبيلها .

ـاضى مـآل اخلـطـاب الـذى وجه الـلـوم به جـنـاب سـفـيـر الـروسيـة فى نـشـرنـا فى الـعـدد ا
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األستانة العلـية على أشقياء األرمن فى احلوادث العدوانية
وإسدائه الـنصح لرئيسهم الـدينى األكبر بوجوب إقالعهم
عن الفـظائع التى نفرت عنـهم األ . وقد رأينا فى جريدة
الـنـيـويــورك هـرالـد أن الـسـفــراء اتـفـقـوا رأيـاً عــلى تـكـلـيف
ـفـاسـد والـهرج بـطـريرك األرمن بـحـضـهم عـلى اجـتـناب ا
وفى ذلك أكـبر اعتراف بأن منـشأ هذه احلوادث هم أولئك
ــفـسـدون  وأن الــتـمــسك بـاحلق الــواضح أنـطق الـرهط ا
ثل هـذا التصـريح الدال على حـسن النوايا الـسفراء جـهراً 

عتدين . فى صد جماح ا
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فى أيـدى األرمن  بل جـمـيـع الـذين كـتـبـوا عن
الـبالد الــعـثـمــانـيــة اعـتـرفــوا بـاحلــقـيـقــتـ الــلـتـ

أثبتـناهـما فى كـتاباتـنا الـسالـفة عن الدولـة العـلية
واألرمـن  وهـمــا أن األرمن انــتــعــشــوا بــاحلــيـاة
الـطـيبـة بـعد دخـول آل عـثمـان فى الـقـسطـنـطيـنـية
وأن احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة صـارت اآلن فى أيـدى
ـقـام عن اسـتقالل ن كـتب فى هـذا ا األرمن ـ و
فـكــر  وبــقــصـد إظــهــار احلـقــائق فى صــورتــهـا
ــمـثـلـة لــهـا  جـنـاب الــكـاتب الـشــهـيـر اجلـوالـة ا
ـسـمـى ( سـيـاحـة فى ـانى فى كـتــابه ا (مـايــر) األ

تركيا وبالد اليونان ) .
وهذا الـرجل  قد وضع كـتابه كـمرآة حلقـيقة
البالد التى كتب عنـها خدمة للسياح  فلم يكن
يُتهم بـالتحيُّـز والغرض  ولـذلك كانت شهادته
وأقـــواله إن لم تـــكن فـى قــوة أقـــوال الـــكــاتـــبــ

ـشـهـوريـن بـخـصـومـة األتـراك الـسـابـقـى الـذكـر ا
وحكومتهـم  فهى أقطع حكـماً وأصدق وجهة
فــحـسـن لـديــنــا أن نــتـرجـم طـرفــاً من أقــواله عن
مُعـاملـة الدولـة لألرمن  قال فى صـحيـفة ١٣٧

ذكور ما نصه : من الكتاب ا
ما دخـلت طائـفة األرمن حتت حـكم دولة آل
عثـمان  حتى أخـذت تدرج فى كل أنحـاء آسيا
الــصـغــرى ـ بـر األنـاضــول ـ وأنـشـأت فـى جـمـيع

أنحائها مستعمرات جتارية وصناعية وزراعية.
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جرد اسـتيالء السـلطـنة العـثمانـية بعث ثم  
السـلطـان محـمد الـفاحت  فـأحضـر كبـير قـسوس
األرمن فى بـورصه وأقـامـه بـطـريـرقــاً عـامـاً عـلى

األرمن فى دار السلطنة اجلديدة .
ومن ذلك الـوقت  أخـذ األرمنـيـون بالـنزول
مـن جـبـالـهم أسـرابـاً إلى الـقــسـطـنـطـيـنـيـة  حـتى
ـدينـة تتـكون من صارت جـملـة أقسـام من هذه ا
األرمن هم أكـثر سكانهـا ومالكها  ومن هاته
اجلـــهــات «بــيــرا» و «پـــانــكــالـــدى» و ( غــلــطــة )
و«پــســـامـــاتــيـــا» و «يـــدى كــوى» و «قـــوم قـــبــو»

و«باالت» و «أيوب».
وفضالً عن ذلك  يوجد عدد كثير منهم فى
إســـكـــدار وفى جـــهـــات الـــبــوســـفـــور  وعـــلى
األخص فـى « رومـــــلـــــلى حـــــصـــــار » و « أورته

كوى» و «قورى حشمه » و « أميرجون » .
واآلن  صـار عـدد األرمن فى تـركـيـا أوروبـا
مـا ينـيف عن أربـعمـائة ألف مـنهم تـقريـباً  نـحو
مــائـتى ألف أو أكــثـر فى األســتـانــة الـعـلــيـة  أمـا
مــجــمــوع األرمن فى بــقــيـة اجلــهــات فــقــد يــبـلغ

مليون اهـ *.
ــقــدمــة  أخــذ الـكــاتـب يــذكـر وبــعــد هــذه ا
صـفــات هـذه الـطـائــفـة وتـقــدمـهم حـســاً ومـعـنى

فقال:
لـيـون * تـنكـر الـسـلطـات الـعثـمـانيـة (ثم الـتـركيـة) أن يـكون عـدد األرمن فى الـدولة الـعـثـمانـيـة يُنـاهـز ا

ؤيد» تسوق هذا الرقم كدليل على النمو األرمنى فى الفضاء العثمانى. ليون رغم أن «ا ونصف ا
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يل للحركة فى األعمال تاز األرمن بقوة ا و
واألشغال اجلالبة للمكاسب واألرباح  ولكنها
تــمـتـاز أيـضـاً بــصـفـات الـتـواضـع الـتى قـد تـكـون
دنـاءة وجـبنـاً  كـمـا تـمتـاز بـصـفـات حب الذات
مقوت القذر  وهذه الطبائع اخلسيسة والشُّح ا
تُـحيط بـالطبـقات الـعالـية منـهم بأكـثر من حلـوقها

للطبقات النازلة .
وانـتـشـار األرمن فى كـافـة بالد الـشـرق  هـو
ـثـابــة انـتـشــار طـائـفــة الـيـهــود فى الـبالد من كل

وجه.
ولقـد تقدمت هذه الـطائفـة تقدماً مـحسوساً;
فـإن لها مـدارس معتـبرة حتى أن الـعُملـة منها فى
ـــام بـــالـــقـــراءة احلـــمـــامـــات واحلـــمـــالـــ لـــهم إ
ـيــلـهم لــتـعـلم والــكـتــابـة. وقـد اشــتـهــر األرمن 
الــلـغـات  ولـذلك كـان وجــودهم فى احلـكـومـة

مفيداً لها .
ـسـيـحـيـة من رعـايـا الـدولة وأكـثر الـطـوائف ا
الـعـلـيـة اسـتـمـسـاكـاً بـالـعـوائـد الـتـركـيـة والـتـحـافـاً
بــتــقــالـيــدهــا األهــلـيــة طــائــفـة األرمـن  ولـذلك
يُــقـربــهم األتــراك أكـثــر من األروام ويــعـتــمـدون

ــالــيـة  عــلــيــهم فى األشــغــال اخلــصــوصــيــة وا
ويُـــفــوضـــون إلـــيــهم اســـتـــيــراد لـــوازم الــبـــيــوت

والسرايات .
ولـلرئيـس الدينـى األكبر عـلى األرمن  وهو
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ـوجـود فى مـديـنة الكـاثـولـيـكـوس ( اجلاثـلـيق ) ا
(اتـشمـادزين ) من أرمـيـنيـا الـروسيـة سـلطـة قـوية
عــلى جــمــيع األرمن  بــســبب كــونه هــو الـذى
ــوجــودين فى يُــعــين بــطـــارقــة األرمن الــثالثـــة ا
مالك العثمانية  وهم بطريرق األستانة العلية ا
وبــطـريــرق الـقــدس الـشـريـف وبـطــريـرق مــديـنـة

سيس فى األناضول .
ولكن بـطريـرق األستـانة العـليـة  هو الـظاهر
فى األمـور الـسـيـاسيـة بـصـفـة كـونه مـديـر أشـغال
لَّة األرمنـية والنائب عن الـكنيسـة األرمنية أمام ا

الباب العالى .
ولهذا الـبطريرق شـأن آخر بصـفة كونه رئيس
مـجــلس األمـة األرمــنـيــة ( الـذى هـو عــبـارة عن
مجـلس نـواب للـطائـفـة )  وهذا اجملـلس مؤلَّف
مـن مـائــة وأربــعـ عــضــواً تــنـتــخــبـهـم الـطــائــفـة
األرمــنــيـة انــتــخــابـاً حــراً . ومن خــصــائص هـذا
اجملـلس الكـبيـر انـتخـاب أعضـاء مجـلسىّ اإلدارة
الـلـذين يُــديـران شـؤن هـذه الـطــائـفـة . أحـدهـمـا
يدير حركة األمـور الدينية  واآلخـر يدير حركة
ــدنــيــة  وهــذان اجملــلــســان يــشــتــغالن األمــور ا

وظيفتيهما برئاسة بطريرق األستانة.
وللـكـنيـسـة األرمـنيـة الـكبـرى عـدد كبـيـر جداً

من األديرة الحقة بها .
وكذلك  لـهـذه الطـائفـة فى األسـتانـة الـعلـية
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وغيرها عدة جرائد ومطابع إلخ اهـ
هـذا هـو تـمثـيل الـطـائـفة األرمـنـيـة الـتى كانت
قـبل الـتـجـائهـا إلى سـلـطـنـة آل عثـمـان كـالـديدان
حتت حـــوافــر حـــوادث الــظـــلـــمــة الـــذين كـــانــوا
يحكـمونهم  فـليتـأمل القراء كـيف أحيتـهم بعد
ذلـك الــدولــة الـــعــلــيــة  وكـــيف مــنــحـــتــهم من
فـيدة من قـبل أن تُطالب التظـلمات األسـياسـية ا
الـــدول األوربــيـــة بـــإصالح أحـــوالــهـم  ولــيت
ــاذا تـضـمـنت مــذكـرة الـدول الـثالث شـعـرى  
اضى من رفوعـة للباب الـعالى فى شهـر مايو ا ا
ـفـيــدة لـطـائـفــة األرمن بـإزاء هـذه ـشـروعــات ا ا
ـمنوحة لـها من قبل بفضل النظامـات اجلوهرية ا
انـعـطــاف سالطـ آل عـثــمـان الـعــظـام الـذين ال
يــؤخــذ عـلــيــهم فى شئ  إال من جــهــة كــونـهم
حـابوا مع طـائفـة األرمن  حتى أعـدُّوا لهـا كوناً
خـاصـاً وجـامـعـة خـاصـة وامـتـيـازات ظـهـروا بـهـا
اآلن أمـــة قـــادرة ذات مـــجـــالس نـــيـــابـــيـــة تُـــديـــر
ـلـية بـكل حـرية  حـتى أفـضى بـهذه شـؤونـها* ا
الطائفـة األمر إلى أن تثور فى قـلب القسطنـطينية
طــالــبــة االســـتــقالل ووصل بــســفــراء الــدول أن
يـخـاطـبـوا بـطـريـرك هـذه الـطـائـفـة ألجل تـسـكـ

خواطر الـشعب األرمنى  كـما يخاطـبون الباب
سـلمـ وقد العـالى فى شأن تـسكـ خواطـر ا
أصبـحنا بعـد ذلك نتسـاءل . هل األستانة الـعلية

* الصحيح : شئونها.
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لَّـة اإلسالميـة ومقـر عرش الـسلـطنة دار خالفة ا
لَّة األرمنـية ومظهر العثمـانية  أو هى عاصـمة ا
ســطــوتــهــا الــتـى تُــحــاول بــهــا طــرد األتــراك من

أكنافها?
هـذا  وقـد جـاء فى كـتـاب ( الـداء الـشـرقى )
ـسـلـم مـن وجه عام الذى كـله مـطـاعن عـلى ا
واألمــة الـعـثــمـانـيـة عــلى اخلـصـوص مـن غـيـر مـا

أسلفنا ما ترجمته :
ولـقــد تــركت احلــكـومــة الــتـركــيــة لـرعــايــاهـا
ــســيــحــيــ حــريــة واســعــة جــداً فى أحــوالــهم ا
ونظـاماتهم السياسيـة  وبالغت فى عدم التحرز
من هـذه الـوجهـة بكـيـفيـة ال مثـيل لـها  وهى لم
تعـمل قط تأثيـر عليـهم  حتى جتعـلهم مع األمة
الــعــثـمــانـيــة شــيـأ واحــداً  فــتـضــيع جــنـســيــتـهم
وجــامــعــتــهـم  بل بــالــعــكس بــذات كل مــا فى
وســعـــهــا الحــتــرام كـل مــا من شــأنـه أن يــحــفظ
روابطـهم اجلـنسـية وعـوائـدهم الوطـنـية  فـلبـثوا

لية . ذاكرين وحدة أصولهم وجامعتهم ا
وهــنـــاك  نــرى لألرمن والــيــونــان مــجــالس
عمومية يجتمع فيها النواب عن األمت  ولهم
كــذلك خــزائن مــالــيـة أشــبه بــخــزيــنـة احلــكــومـة

تازة . وإدارات 
والــبــطــريــرق لـكـل طـائــفــة  هــو عــبـارة عن
رئـيس جـمهـوريـة  وحتت رئاسـته مـجـلس عال
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يُـــراقب اإلدارة  ويُــــديـــر حـــركــــات األعـــمـــال
اخملتصة بالطائفة هذه احلكومة الداخلية فى كل
طـائـفـة هى الـتى تُـرتب كل مـا يـخـتص بـالـتـعلـيم
ـعــارف بــ أبـنــائـهــا  وهى الـتى تــقـود ونـشــر ا
األفـكــار الـقــومــيـة أنى شــاءت وهى الــتى تـرعى
اإلدارات اخلـيـريـة وتُـعـ مـصـارفـهـا  كـمـا ترى

إلخ .
ثـم قـــال الـــكـــاتـب : وإذا نـــظـــرنـــا إلى ســـيـــر
احلكـومة الـتركـية مع تـلك الطـوائف من الـوجهة
الـسـيـاسـيـة احملضـة  جتـد الـتـرك قـد أخـطـؤا خـطأ
فـاضحاً * إلهمـالهم أمـر مراقبـة من يحـكمون ;
إذ ال يجوز لألمـة الغالـبة على كـل حال أن تترك

األ الـتى حتت سلطـتهـا بدون مراقـبة أعمـالها 
وبـدون أن تـعـمل مـا اسـتـطاعـت لـتـقريـب أفـكار
تـلك األ وعــواطـفـهــا من األفـكــار والـعـواطف

السائدة عليها .
دة وكـان يجب عـلى الـعثـمـانيـ ( فى هـذه ا
ـــحــــوا الـــعـــوائــــد اخلـــاصـــة الــــطـــويـــلــــة )  أن 
واإلحــسـاســات والــلــغــات اخملـتــصــة بــرعــايـاهم
ـسيحـي ـ ( ومن هنا تـعلم سر تـعضيـد يعقوب ا
ــعـارف من أرتـ بـاشــا عـلى عــمـله فـى نـظـارة ا
الـوكـالـة الـبـريطـانـيـة فى مـصـر ومـغـزى سـيره فى
ـنـحوا كل وظـيـفـته )  وكـان يلـزمـهم أيـضـاً أن 
ـوذجــاً واحـداً وإجـبـار الـرعـايــا نـظـامــاً واحـداً و

* الصحيح : أخطأوا خطأ فادحاً.
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اجلمـيع عـلى اخلـدمة الـعـسـكريـة وقـبـول التـعـليم
الــــرســـــمـى بــــ أفـــــراد جـــــمــــيـع الــــطـــــوائف 
وباالختصـار كان يجب على احلـكومة العـثمانية
إدراج كل هـذه الــشـظــايـا الـبــاقـيــة من تـلك األ

ة فى جسم األمة العثمانية . القد
ولـكن التـركى لم يـتـمكن أو لم يـرد أن يـفعل
شيـأ من ذلك  وبـسـبب هذه احلـريـة التى تـقرب
من حـــد االســتــقالل الــكــامـل  تــمــكن األرمن
واألروام من االســتـحــواذ عـلى مــوارد الـتــجـارة
والــصــنــاعـة  حــتى أثــروا من أمــوال األتـراك .
وبهـذا الـسـبب  أيـضـاً اسـتطـاعـوا أن يـسـبـقوهم
ــعـــارف ويــتــقــدمـــوهم فى األفــكــار . وأن فى ا
تــســهل عـلــيــهم طــرق الـتــمـدن  حــتى وصــلـوا
لـدرجة سـيتـمـكنـون بهـا غداً من أن يـحلـوا محل

سادتهم األقدم « األتراك » .
وفــضالً عـن كل مــا تــقــدم فـاألرمــنـى صـار
يــــحـــسـب نـــفــــسه اآلن أرقى مـن الـــتــــركى  بل
ويـــزعم أنـه يُـــقـــارن األوروبـى  ولـــذلك صـــار
يشـمئـز من وجـوده حتت حكـم أمة يـعتـبـرها غـير
ــيل بــكــلــيــته إلى وضع نــفــسه حتت مــتــمــدنـة و
حمـاية دولـة كبـيرة مـتمـدنة  وال يـخفى أن هذه
األميال سـتُساعـد الروسيـا كثـيراً على الـتقدم فى

جنوب جبال القوقاز اهـ .
فليتأمل القراء .
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شرح مكاتب التيمس فى جولة الفظائع التى
ادعى أن األكـــراد الـــفــرســـان ارتـــكــبـــوهـــا ضــد
األرمن فى وان  وقـــال إنــهـم دمــروا ٥٠ بــلـداً

ونهبوا الوالية بأسرها . 
من اختالقات اإلنـكليز فـى الشرق ادعاؤهم
سلم فى ملطيا قتلوا أربعة من اليسوعي أن ا
ودمروا فى خـربـوط اثـنى عـشر بـيـتـاً لـلمـبـعـوث

األمـريـكـان. وقـد دلت الـتـحـقـيقـات عـلـى عدم
وجــود يـســوعى واحــد فى مــلـطــيــا  وعـلى أن
ـلكون سوى بيـت فى خربوط . األمريكان ال 
واألغـرب من هـذا مـا جـاء فى رسـالـة تـلـغـرافـيـة
من صـدور األمر لـألسطـول الـروسى فى الـبـحر

األســود إلى االجـتـمــاع فى مـدخل الـدردنل *
ـباد عـلم فـكـأن مُـنـشئ هـذه الـرسـالـة يـجهـل 
اجلـغـرافـيـا  وبـأنه إذا تـوجه أسـطـول مـن الـبـحر
ـر بـالـطــبع عـلى بـوغـاز األسـود إلى الـدرنــديل 
البـسفـور ومديـنة األستـانة الـعليـة  فمـا الغرض

إذن من التجمع عند مدخل الدرنديل .
سيو إسـكندر رئـيس اللجنـة األرمنية تقـابل ا
بـبـاريـز مع احـدى مـحـررى جـريـدة الـلـبـربـارول

* الصحيح : الدردنيل.
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وتـبادل مـعه احلـديث بـشـأن أرميـنـيـا  فـكان من
كـالمه أن األرمن يــدفـــعــون من ٣٠ إلى ٤٠ فى
ــائـة ضــريـبــة عــقـاريــة فى حــ من الــثـابت أن ا
ضروبة على األراضى فى بالد الدولة الرسوم ا
ـــائــة  ومــثــلــهــا ضــرائب ال تــتــجــاوز ١٠ فى ا
ـبـنـيـة  ولـو كـانت احلـقـيـقة ـواشى واألمالك ا ا
داومة على زارعـون من ا ا تـمكن ا كما يـقول 
اســتـــغالل أراضــيـــهم ســنــة واحـــدة وهــو أمــر

واضح ال يحتاج إلى برهان .
ـا يـدل عـلى أن األرمن فى ديـار بـكـر كـانـوا
الـبـادئـ بـالـعدوان أثـنـاء االضـطـرابـات األخـيرة
جــواب عـــثــر عــلـــيه رجــال احلـــفظ مع شــخص
أرمـنى اسـمه مـونـدلـچـيـان  وهـو الـذى بـعد أن
ســكـــنت تــلـك االضــطــرابـــات أهــاج زوابـــعــهــا
ـســلــمـ بال بــإطالقه عــيــاراً نـاريــاً عــلى أحــد ا

باعث وهذا نص ذلك اجلواب :
« عــزيـزى أوهـانـس . إن مـتـابــعـة األغـراض
القصـية واسـتدراك الغـايات الـساميـة  ال يكون
صـاعب واقتحـام اخملاطر وتـضحية إال بتـجشم ا
النـفس وبـذل النـفـيس . نعـم إن هذا الـدم الذى
نـــراه مـــهــدوراً عـــلـى األرض قـــد أذاب قـــلــوب
الدول األروبـية شفـقة وحنـاناً  ولكـنه ال يكفى
تـمـناة . واعـلم بـأننـا صـرنا لبـلـوغ تلك الـغـايـة ا
عاركات نازعات وا على مقربة من ختام هذه ا
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وابــتــداء الـــتــمــتع بــثـــمــار احلــريــة  وأن الــدول
عـونـة واإلسعـاف فالبد األروبـية قـد وعـدتنـا ا
ـســاعـدة من أسـبــاب راقـيـة إذن لـتــحـقــيق هـذه ا
وبــواعـث عــالــيـة ال تــســتــوجـب هــذا اإلغــضـاء
ا يـنقـضان كل مـا شدناه * والسكـوت اللـذين ر
ـاضى . يـهــمـكم واحلــالـة هـذه أن تــرفـعـوا فـى ا
الـصـوت بالـشكـوى  فـإن أعداءنـا كـاحليـوانات
قد قست قلوبهم وغلظت أكبادهم  والبد من
إظـهـار توحـشـهم للـمأل . وحلـد اليـوم لم تُـكلل
مساعـينا وأعمـالنا بنتـيجة مؤكدة  فـلبلوغ هاته
الـغايـة يـنبـغى أن الـبـعض من إخواتـنـا الشـجـعان
ــســاجـد ــسـلــمــ بـا يــتــرقـبــون فــرصـة وجــود ا
مشتغـل بأداء الفروض الـدينية للـهجوم عليهم
واإليـقـاع بهم . حـيـنـئـذ  نـفـوز وال شك بـتلك
رمى البعيد . الغاية القـصوى  ونصيب ذلك ا
شروع يضر واعلموا أن الـتأخير فى تـنفيذ هـذا ا
رمى  وهنا أكرر صاحلنا ويُـعيقنا عن إصـابة ا
القول بـأن متـابعـة األغراض القـصيـة واستدراك
الغـايات اخلطـيرة  ال يكـون إال باقتـحام اخملاطر

وتضحية النفس » .

* الصحيح : شهدناه.
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ولقـد ثبت من أقـوال « كسـ » و « بول دى
ـانى  أن الدولة ريجال » واجلـوالة « مـاير » األ
العـلية أحيت طائفـة األرمن  وأن هاته الطائفة
صــارت صـــاحــبــة الــيــد الــعــلـــيــا فى احلــكــومــة
الـعـثـمـانــيـة  وأنـهـا مع عـظم مـا غُـمـرت به من
ــزايـــا واالمــتــيــازات الــنــعـم ومــا مُــنــحـت من ا
خـفرت الـذمة  ونـكثت الـعهد  وقـامت تشق
عـصـا الـطـاعـة فى وجه تـلك احلـكـومـة صـاحـبة
الـنـعم الـوافـرة عـلـيـهـا  ومع ذلـك وجـدت لـها
من اإلنـكلـيز أقوى عـضد ونـصير  كـأن الوفاء
ذهب من أنـصــار احلـريــة الـذين كــانـوا بـاألمس
تحامل على يُجاهرون باحلق ضد غالدستون ا
ا قامت حرب سـلم  فإنـه  الدولـة العلـية وا
الـروسية وأطـرد غالدستـون خطة تـهيـيجه على
تـركـيـا قـام الـعالمـة ( چل بـورتـر ) بـحق الـدفاع
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عن الــنـــظــامـــات اإلسالمـــيــة بـــوجه عــام وعن
الـدولــة الـعـلــيـة بــوجه خـاص فى خــطـبــته الـتى
ألـقـاهـا فى شـهـر دسـمـبـر سـنـة ١٨٧٦ عـلى مأل
من قـومه فـى جالسـكـو . أمـا اآلن  وإنـكـلـترا
خصـيمة الدولـة العلـية ال الروسيـا  فلم نسمع
إلنكـليـزى ذى صوت صـوتـاً كأن احلق ال يـجد
له من اإلنـكلـيـز مـدافعـاً حـيث تـكون اخلـصـومة

منهم .
وهــا نــحن  نــأتى بــتــرجــمــة خــطــبــة ( چل
ــذكـورة  ألنــهـا تـنــصـر احلــقـيــقـة فى بــورتـر) ا
جــانب الـــســلــطــة اإلسـالمــيــة فـــوق الــطــوائف
األخرى  وتُـب حـقيـقة مـعامـلة الـدولة الـعلـية
لطـائـفـة األرمن التى جتـاوزت بـثـورتهـا األخـيرة

حد كُفران النعم ; إذ قال ما ترجمته :
إن التـاريخ أثبت لنـا « سواء تـاريخ ملوك آل
عــــثــــمـــــان أو تــــاريخ عـــــرب األنــــدلس »  أن
القـواعد األسـاسـية اإلسالمـيـة لو أنـهـا ثابـتة فى
حد ذاتـهـا ال تقـبل الـتبـديل والـتـغيـيـر ليس فـيـها
ـذهبـية لـكافـة الطوائف مانع من مـنح احلرية ا
ــسـلـمـ وغـيـر بـحـيث يــكـون ثـمت فـرق بـ ا
ــســلـمــ ســوى أن هــؤالء يــدفـعــون ضــريــبـة ا
مــخـصــوصــة وفـيــمـا عــدا ذلك  هم أحـرار ال

يُنازعهم فى شعائرهم منازع .
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ـنــاقـضـة  أن ومن احلــقـائق الــتى ال تـقــبل ا
طـوائف نـصـرانـيـة كـثـيـرة عـاشت فى تـركـيـا من
وقت تـأســيس الــسـلــطـنــة  والتــزال مـتــمـتــعـة
بـاحلرية الـدينـية الكـاملـة إلى اآلن  وهناك شئ
آخــر أهم من ذلـك  وهــو أن كل طــائــفــة لــهــا
ـقرر رسـمـيـاً فى كـونـهـا تُـديـر شـؤونـها * احلق ا
الـذاتـيــة بـنـفــسـهــا سـواء كـانت هــذه الـشـؤون *

انع . مدنية أو دينية بدون أدنى 
وفـضالً عن هــذا وذاك  فـإنـنـا نـرى فى كل
مـجلس من مـجـالس احلكـومـة العـثـمانـيـة سواء
ــــدن أو الـــــواليــــات رؤســـــاء الــــطـــــوائف فـى ا
الـنصـرانيـة  ينـوبون عن رعـاياهم وتـابعـيهم .

فهل نستطيع أن نُسمى ذلك تعصباً ?
ومن مــنـا يُــمــكـنـه أن يُـقــارن تــواريخ الـدول
الـنـصـرانـيـة مع تـاريـخ تـركـيـا من هـذا الـقـبـيل .
وماذا تـقول هـذه الدول دفـاعاً عن نـفسـها بإزاء
ما قـاله « چيـبـون » فى تاريـخه ـ وهـو من أعظم
ـنا وحـالة مـؤرخى اإلنـكلـيـز ـ حيث قـابل بـ أ

أحد ملوك آل عثمان بهذه العبارة .
« إن األ الـنــصـرانـيــة األوربـيـة وخــصـوصـاً
الـكاثولـيكيـة منهـا التى دافعت عن االعـتقادات
واألفكار السقيـمة بالقساوة الوحـشية يصح لها
أن تــقف مـــبــهــوتـــة خــجــلــة أمـــام أعــمــال هــذا

* الصحيح : شئونها.
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توحش ـ يعـنى بذلك السلـطان التركى ـ الذى ا
أجــرى قــواعــد الــفــلــســفــة الــعــالــيــة واحلــكــمـة
الصحيحة قبل أن نطالعها نحن فى كتب القرن

التاسع عشر » .
فتركـيا  لم تُدنس تاريـخها بفـظائع وحشية
مــثل أعــمــال ( اإلنــكــيــزســيــون )  وال بــطــرد

سلم فى العقيدة . جماعات يختلفون مع ا
وكل يــعــلم أن تــركـيــا قــبــلت عـلـى الـرحب
والسـعة  وبكل رأفـة وحنان جـماعات الـيهود

ـا طُـردوا من مـسـاكـنهـم  وأُوذوا  ونُـهـبوا 
ـلـكـة ألخـرى  عـلى هـذا الـترتـيب ونُـفـوا من 
انـيا فإنكلترا  ففـرنسا  فأسبانيا ـ وغاب من أ
عن الـعالمـة بـورتر أنـهم سـيـطـردون كذلك من
الروسيا حـيث ال يجدون مـالذ رأفة وحنان فى
مالك العثمانية أيضاً ـ ثم قال اخلطيب : غير ا
ــقـــاالت الــكـــاذبــة ضــد أمـــا مــا تــرونـه من ا
اإلسالم من وقت إلى آخـر  ويـزعم كـاتـبـوهـا
فيها أن أهله متعصبون  فال أحسب إال أن لها
نـــتـــيـــجــــة واحـــدة  وهى أنـــهـــا جتــــعل عـــقالء
ــســلـمــ يــرتـابــون فى صــدقـنــا وإنــصـافــنـا أو ا
يظنون أننـا مجردون من هات الـفضيلت  ثم
ـرسـل اسـتشـهـد الـعالمـة بـروتر * بـرأى أحد ا

األميريكاني حيث قال :
* الصحيح : بورتر.
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أما من جـهـة تسـاهل األتراك مـع مخـالفـيهم
ـذهب واالعـتـقـاد  فـأكـتـفى أن اسـتـشـهد فى ا
عليه بكـالم رجل له من اخلبرة والتجارب فوق
مــا لى  وأعـــنى به الـــدكــتــور ( الـى ســمــيث )
ــشـهـور  وهـو كـمـا ال ــبـعـوث األمـريـكـانى ا ا
يـخـفــاكم عـاش خـمــسـ سـنـة فـى تـلك الـبالد
«يعنى تـركيا » وسافـر فى كل والية منهـا لقصد
واحــــد  أال وهــــو درس أخالق وأحــــوال كل
كونة طائفة وجـنس من الطوائف واألجنـاس ا
ـملـكـة العـثـمانـية . وكـل يعـلم أنه أمام جلسم ا
جـمــيع الــذين أدرجـوا ضــمن عــلـمــاء الـلــغـات
الـشـرقـيـة  بـحــيث ال يُـدانـيه أحـد فى رجـحـان
النـظر وال فـى طهـارة النـفس ـ وهـذا الرجل من
ــذاهـب الــبــروتـســتــانــيــة فى أعــظم مــؤســسى ا
الشرق أجمع ـ وهو قال فى شرح حقيقة احلرية
ـمـنــوحـة من احلـكــومـة الـعـثــمـانـيــة لـلـطـوائف ا

(الغير مسلمة) * ما يأتى :
منـوحة فى تركيا للطوائف من « إن احلرية ا
ــســـلــمــ تــفــوق كل حــد  حــتى أنــهــا غــيــر ا

ـمـالـك األوربـية  لـلـمـسـيـحـيـ أنـفـسـهم فى ا
ـملـكة الـعثـمانـية  بل إن تكـاد ال تُمـاثلـها فى ا
ـا نقـبله بدون طـلقـة ليس  أساس هـذه احلريـة ا
معـارضة خصـوصاً بسبب الـتأثيـرات الناجتة من
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اخلـارج عـلى احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة الـنـاشـئـة عن
مُــداخالت دول أوربــا اجملــاورة لألتــراك  ولـو
أن احلكـومة العثمانـية كانت مع ذلك بعيدة عن
كل تــأثـيـر خــارجى  لـبـقــيـنــا فى غـايـة الــتـمـتع
ــمــنــوحــة لـنــا من قــبل واالرتــيـاح مـن احلـريــة ا
الـشـريـعـة اإلسالمـيـة  بل كـان يجب عـلى كل
إنـسـان مـنـا أن يـعـرف مـقـدار نـعـمـة هـذه احلـريـة
ُـــعــطـــاة لـــنــا من اإلسـالم حــتـى تــؤدى لـــهــذه ا
الــشـريــعـة الـغــراء مـا يــجب لـهــا وتـسـتــحـقه من
شعائـر االحترام  وكـان يجب ـ إذن ـ على من
يـعـرف قدر هـذه الـنعـمـة اجللـيـلة أن يُـقـاوم معـنا
مـداخالت الــدول األوربـيـة الـعــامـلـة لــتـنـقـيص

نفوذ مغزاها ; يعنى الشريعة اإلسالمية...
وال يــرتـاب أحــد فى أنه ال تــوجــد حـكــومـة
نصرانية  تُبيح لنا نحن البروتستانت ما أباحته
لـنــا شــريـعــة تــركــيـا إال حــكــومـة أو اثــنــتـ من
احلـكـومات الـبـروتـسـتانـيـة األكـثـر ميالً إلطالق

احلرية الدينية فى العالم اهـ .
وانـتقل العالَّمـة بروتر* اإلنكـليزى من ذلك
إلى االسـتــشـهـاد بــرأى رجل آخـر من مــبـعـوثى
البروتستانت  وهو القس الدكتور ( جوديل )
الــذى أقـام ثـالثــ ســنـة فـى تــركـيــا  وأمــضى
أكـثـرهـا فى األسـتـانـة الـعـلـية  فـإنه كـتب فى ٦

* الصحيح : بورتر.
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نــوفـمــبـر ســنـة ١٨٦٠ ; أى بــعـد حــرب الـقـر
بنحو أربع سنوات ـ ما يأتى باحلرف الواحد :
ا أتينا إلى تركـيا  بقينا هـناك جملة سن و

حيث ال نسـتطـيع أن نعـيش فى األستانـة نفـسها
ألن تــــــــأثــــــــيــــــــر قــــــــســــــــوس األرمن واألروام
ا والـكـاثـوليك حـال بـيـننـا وبـ نـشر تـعـالـيمـنـا 
استـعـمـلوه مـن الوسـائط الـفـعـالة مع كـون بـقـية
رغوبة الطوائف األفرجنية متمتعة باالمتيازات ا
ولـــكن األتــراك بـــعــد ذلك صــمُّـــوا آذانــهم عن
طـلـبات أعـدائـنا ضـدنـا  رضى هـؤالء األعداء
أو غـضبوا  ولـذلك صرنـا فى حريـة مطلـقة أياً
كـــانت اجلــهــة الــتى تــخـــتــار اإلقــامــة فــيــهــا من
األراضى الـعـثـمـانيـة  وأخـذنـا بـعـد ذلك نـفتح

دارس ونبنى الكنائس فى أى محل شئنا . ا
والـذى يـتعـجب منه مـع كل ذلك  أننـا جند
أناسـاً يزعمون أن اخلط الهمـايونى الكبير ; أى
الذى منحه السلطان عبد اجمليد خان بعد حرب
الـقر ـ لم يُنفذ بـعد صدوره  وأنه لم يكن إال
حـبراً على ورق  ويستـدرجون من هذا الزعم
إلـى احلـــكـم بـــأن األتــــراك غـــيــــر صــــادقـــ فى
يل إلى عـدم الـتعـرض خملالـفـيهم فى دعواهـم ا
ـنـحـون احلـرية الـدين  وأنـهم ـ أى الـتـرك ـ ال 
الدينيـة للطوائف النـصرانية إال خوفـاً من التأثير
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والتداخل الدولى .
ولـكن احلــقـيــقـة الــتى ال تـشـوبــهـا شــائـبـة أن
نحـوا البروتستانت على األقل حرية الترك لم 
ديـنـية بـنـاء عن تـداخل أجنـبى أو بـواسـطة تـأثـير

دولى .
ـداخالت والتأثيرات ولستُ أرتاب فى أن ا
األجـنـبــيـة عــلى احلـكـومــة الـعــثـمـانــيـة  كـانت
ــطــلــقـة لـألديــان عــامـة والتــزال ضــد احلــريــة ا
ـرات مـنـهـا لهـذه احلـريـة الـتى تدعى بـعـشرات ا
دافعة عـنها . وبيان ذلك  أن تلك الطوائف ا
األرمنـية والـيونانـية والـكاثولـيكـية  هى نفـسها
قوية جداً ونفوذها ثقيل على احلكومة  وعلى
الـــدوام تــســـتــعــمـل كل طــائـــفــة نــفـــوذهــا ضــد
األخرى وكـل واحدة مـنـهـا تُـحـاول أن تـتـخذ
احلكومة العثمانية فى زمرة أنصارها ورجالها.
واخلالصــــة  أن كل إنــــســـان واظـب عـــلى
ـرسل اإلجنـيلـي ) فى قراءة جـريدة ( هـرالد ا
مدى هـذه األربـعـ سـنة األخـيـرة  يـتـحقق له
ـا يشتـكى فيه من الـتعصب ـائة  أن واحداً فى ا
ـسلمون مـنشأه أو مزعـوماً عليهم . قد يكون ا
أما التسعة والتسعون الباقية  فال يكون أصلها
غــيـر الــكـنـائـس الـعـدوة لــنـا  بـل هى احلـقــيـقـة
نقولها  إن الترك لم يُظهروا  وال مرة واحدة
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* الصحيح : بورتر.

عارضتنا أو تعذيبنا اهـ . يل  ا
وبـعـد أن اسـتـشـهـد الـعالمـة بـروتر * بـأقـوال

بعوث الشهيرين قال ما نصه : هذين ا
وقــــد رأيــــتم أن أقـــــوال هــــذين الــــرجــــلــــ

الـفـاضلـ الـعمـدتـ  قد مـثـلت مسـئـلة حـرية
ـسـلمـ فى تـركـيا األديـان لـلطـوائف من غـيـر ا
ـثالـهـا احلقـيقى ووضـعـتهـا تلـقـاء نورهـا الذاتى
الباهر  فإن الدكتور سيمث والدكتور جوديل
ن يعوَّل على آرائهم فى شرح هذه احلقائق .
وازنـة والتـمويه وليس لـهمـا أقل فائـدة فى ا

وال يُـتـهمـان مـطـلـقـاً بالـتـحـيـز جلـانب األتراك 
كـمــا أنـهـمــا لم يـكـونــا حتت تـأثــيـر الـتــعـصـبـات
ـذهبـية الـتى وصـلت اآلن ( ويا لألسف ) إلى ا
أعـلى طـبقـاتـها  حـتى شـوشت أفـكار وعـقول
أعظم وأفـخم رجالـنا فى هـذا العـصر ـ يـعنى به
ـسـتر غـالدستـون ـ بل إنـهـمـا كتـبـا مـا رأياه فى ا
وقت أداء وظيفتيـهما انتصاراً للحق والصدق

ليس إال .
وأكبـر بـرهـان على صـدقـهـما وأمـانـتـهمـا نـبأ
قــااله  هـو أنـهــمـا مـا ذهــبـا لـتــركـيـا إال لــفـائـدة
الـنـصـرانـيـة  وأنـهـما هـنـاك عـلـومـهـمـا الـغـزيرة
وبـذال كـل مـا لـهـمـا من الـهـمم الـعـالـيـة واحلـيـاة
الــعــزيــزة أمالً فى إحــيـاء الــعــقــائــد الـنــصــرانــيـة
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ـسيـحـية اخلـاضـعة الـصحـيـحة فى أذهـان األ ا
لألتراك اهـ .

هذا ما خطب به على مأل من قومه اإلنكليز
رجل إنكليـزى شهير  ال يتهم فى حبه لصالح

دولـته  وال يُـسـتـراب فى صـدقه لـوالء مـلَّـته 
وال يــظن أنه قـال ذلك مـأجـوراً وتــمـويـهـا عـلى
احلقـائق يوم كـانت الدولـة اإلنكلـيزيـة متـظاهرة
بــصــداقـة الــدولـة الــعـلــيـة  مــجـاهــرة بـالــدفـاع
حـقـوقـها واسـتـقاللـهـا  وهـذه أقـوال مـبـعـوث

عـظـيـمـ مـن أكـبـر مـبـعـوثى الــبـروتـسـتـانـيـة فى
الـشرق . وكـلـها دالئل واضـحـة وبراهـ قـوية
سـلمـة حتت السـلطة تُـبين حالـة الطـوائف غيـر ا
اإلسالمــيــة احلـاضــرة  وخــصــوصــاً الــطــائــفـة
األرمـنـيـة الــقـويـة الـنـفــوذ الـثـقـيــلـة الـوطـأة عـلى
احلكـومة العثمانيـة. فليت شعرى  ماذا كانت
طالـبها التى استـمنحتها تبتغى الـدول األروبية 
لــــلـــبــــاب الــــعــــالى لـألرمن وهـم من الــــنــــفـــوذ
والـسـطـوة وتـمـام احلـريـة فى أمـورهم الـديـنـية
ـدنـيــة عـلى مـا شـرحـنــاه بـنـشـر أقـوال كـسـ وا

ـانى وبـسـرد خـطـبة وبول دى ريـجال ومـايـر األ
بورتـر اإلنـكـلـيـزى التـى تضـمـنت أبـهـر احلـقائق
مـن أقــوال الـــدكــتـــور الى ســمـــيث والـــدكــتــور
ـبـعـوثـ األمـيـريـكـانـيـ الـشـهيـرين ? جـوديل ا
وأيـن أنــصــار احلـــريــة واحلق من أمـــثــال هــؤالء
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األشـخـاص اليـوم بـ اإلنـكلـيـز ليـقـتـدوا بذلك
اخلــطـيب الــذى قـام فى جالسـكــو سـنـة ١٨٧٦
وجـاهـر ضــد غالدسـتـون وشــيـعـة الــتـعـصب ?
فيـنتقـدوا خطة  الـلورد سـالسبـرى السيـاسية مع
ثل هذه اآليات البينات  فإنها ـ الدولة العليـة 
ولـعمر احلـق ـ خطة بـعيدة عـن اإلنصاف بـعدها
عـن الـــصـــواب  مـــادامـت أحـــوال الـــطـــوائف
سـيـحيـة حتت حكـم الدولـة العـليـة كـما مـثلت ا
من أقوال أولئك الـصادق وكـما يتـضح للقراء

قام . ا يأتى بعد فى هذا ا زيادة عما تقدم 

˝ s —_«Ë WOKF « W Ëb « ˚

Ë√

nz«uD « ‚u  WO öÝù« WMDK « ®

© Èdš_«

åWOMODMD I « ÊUL¦Ž ‰¬ ‰ušœ lÐUðò

ولـنـقـتــطف لـلـقــراء شـيـأ من أقـوال مــشـاهـيـر
كُتاب اإلنـكلـيز الـسياسـي  وعـلى اخلصوص

الذين كتبوا فى مسائل أرمينيا .
ـستر « تشالس ويلـيام » فيما كتب عن  قال ا
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 هذه البالد وأهليها ما نصه :
إن نــتــيــجــة أبــحــاثى الــشــخــصــيــة فى آســيــا
الصغرى تنـطبق تمام االنطـباق على ما جاء فى
ـرفـوع مـن جـنـاب الـقـنـصل الـتـقـريــر الـرسـمى ا
الـچنـرال ( نـيكـسن ) فى ١٥ يـونـيو سـنة ١٨٧٧
لكة  فلم يكن لدى اآلن أحسن إلى حكومة ا
من أن أذكر نفس ما جاء فى ذلك التقرير بصفة

نتيجة ألبحاثى .
قال القنصل الچنرال :

« ويُــمــكــنــنى أن أوكــد تــأكــيــداً قــاطــعــاً بـأن
ـسـيـحـي احلـكـام األتـراك يُعـامـلـون رعـايـاهم ا

ــمــلــكـة واإلســرائــيــلــيــ فى هــذا الــقــسم من ا
الـعـثـمـانــيـة عـلى األقل بـأحـسن ضـروب الـرأفـة
وسالمة النيـة  ألنى ال أسمع قط أنـهم عاملوا
أحداً منهم « وال مرة واحدة » معاملة تدل على

خبث الطوية وسوء النية أو بقصد اإلجحاف 
بل احلـقيـقة ـ كـما أعلـمه من أبـحاثى الـشخـصية
ـسـلـمـ يـحـتـمـلـون وجتـاربـى الـذاتـيـة ـ هى أن ا
ـسـيـحــيـ ويـغـضــون الـطـرف عـمـا كـثـيــراً من ا
سيحيون من يحصل منهم أضعاف ما يحتمل ا

سلم . قبل ا
هـــذا  ولـــلــــمـــســـيـــحـــيـــ نـــفس احلـــقـــوق
سـلم  ويظهر واالمتـيازات التى إلخوانهم ا
لى أن اإلدارة جارية على سُ العدل  ولو أن
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فيها شيأ من البطء اهـ .
وبـــعـــد أن ذكـــر هـــذه اخلالصـــة مـن تـــقـــريــر
ستر تطالس ويليام ما القنصل الچنـرال  قال ا

يأتى :
أما أنـا  فأقـولٍ : إن احلـقيـقة الـصريـحة هى
أن الـنصارى فى كل األناضـول وفى أرمينيا هم
عـلى أحـسن حـالـة ; إذ هم أكـثـر من احملـمـدي

أنفسهم فيـما يختص بـاالمتيازات اإلدارية وفى
تعلقة بأموالهم وأرواحهم احلرية الشخصية ا
وإنى أعلم من مـكاتب أوروبى أثق بكالمه كل
الوثوق أنه حصـلت مرة جناية فـى بالد البوسنة
والهـرسك سـنة ١٨٧٦ وثـبت ثـبوتـاً ال يـشوبه
ريب أن تـــلك اجلـــنـــايـــة الـــفـــظـــيـــعــة حـــصـــلت
بــاالشـتـراك بـ مــسـلم ومـسـيــحى  فـكـان من
ـسلم شـنقـاً على البـاشا احلـاكم أن أمر بـإعدام ا
أقـرب شـجـرة من مـحل الـواقـعـة .أمـا الـيـونـانى
النصرانى فـلم يُعاقبه بـغير احلبس بـضعة أسابيع

واجلناية ثابتة على االثن بدرجة واحدة .
فلما سُئل الباشا عن سبب هذا الفرق  قال
ـسؤلية * ال أعلم لهـذا الفرق موجـباً من نفس ا
وال يتـفـاوت أحدهـما عن اآلخـر فى اسـتحـقاق
الــعــقـــاب  ولــكـــنــنى لـــو كــنت أمـــرت بــشــنق
ـسـيـحى لـظـلـلت طـول حـيـاتى مـعـذبـاً مـهـاناً ا

وكـانت تـقـوم والبد نـصف دوزيـنـة « أى سـتة »
سئولية. * الصحيح : ا
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قـنـاصل حملـاربـتى ومـحـاربـة احلـكـومـة بـسبـبى 
حيث ال مـنـاص علىّ من هـذا االضـطهـاد طول
ــاتى مـضــغـة فى ــا بـقــيت بـعــد  حـيــاتى بل ور
أفواه العالم األوروبى  فضالً عن كونى أصير
هــدفـاً لـسـهــام أكـثـر من مــائـة جـريـدة إنــكـلـيـزيـة

كأننى خالفت أثبت قواعد اإلنسانية .
ـثال  أرى حكام الواليات فى وعلى هذا ا
تــركـيــا اآلسـيـويــة  بل هم ألــ عـريــكـة وألـ

جــــانــــبـــــاً من مــــعــــامــــلــــتــــهـم لألروام واألرمن
والبروتـستـانت والنـسطـورية وخالفـهم بأحسن
من معـاملتهم ألولئـك احملمدي  ولذلك يرى
ـسيـحـيـون أامن عـلى أمالكهـم وأرواحهم فى ا
ـسلمـ أنفسـهم  وليست هذه الـواليات من ا
هــذه احلــالــة حــادثــة من زمن قــريب  بـل إنــهـا
الـتـقـالـيد الـراسـخـة الـتى جـرت عـلـيـهـا حـكـومة

تركيا من قد الزمان .
وفضالً عـما تـقدم  جند كـافة مـقادم اجليش
من رجــال وأحـمـال ومــهـمـات عـســكـريـة عـلى
سلـم وحدهم ـ إال ما ال يُـذكر فيمـا يسمونه ا

البدل العسكرى .
وإننى كذلك أُحقق مـا قاله القنصل الچنرال
« نـــيــكـــسن » فى تـــقــريـــره من جـــهــة مـــعــامـــلــة
ـسيحـي من رعايا الـدولة للـمسلـم  فإننى ا
كثيراً ما شـاهدت األرمنيـ سواء كانوا جتاراً أو
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ـسـيحـي * أجمـعت الـوثائق والـدراسـات على أن الـتـركى هـو الذى كـان يُـعامل غـيـر األتراك السـيـما ا
باعتبارهم مواطن من الدرجة الثانية.

ــسـلــمـ  كــمـا يُــعـامل غــيــر جتـار يُــعـامــلـون ا
األعلى األدنى مـع أن هذه الـكبـرياء من األرمن
لــيس لـهــا طـعم  بل وال مــسـوغ لـهــا من جـهـة

نباهـتهم الـعقـلية  وال من جـهة طـهارة الذ 
وال من جـــانـب عـــلـــو الـــهـــمم وال لـــســـبب من

األسباب *.
ولـهـذا ال أجحـم عن الـقـول بـرأى الـقـبودان
«بـرنـابى » فـيـمـا يـخـتص بـهـؤالء الـذين يـتـبـعون
الديـانة النصرانـية ادعاء  بل أضيف إلى أقواله
أنـهم ال يــســتـحــقـون االســتـقـالل الـذى تــسـعى
الدول فى احلصول عليه ألجلهم  وإذا  لهم
هذا االسـتقالل بصفة من الـصفات  فال تكون
له إال نـتيـجـة واحـدة  وهى صـيـرورة فـقـرائهم

إلى حالة تعيسة ال تُطاق .
سيـحي متمتعون ماذا يـبتغون ? إن هؤالء ا
ـطــلــقـة بـكـل مـا يــتــصـور مـن ضـروب احلــريــة ا
وكـنـائــسـهم رافـعــة عالمـة الـصــلـيب إلى أعـلى
انع لهم ليمنعهم عن علي  ولم يحدث أى 

لية اهـ . أداء شعائر عبادتهم أو احتفاالتهم ا
ثم اســتـــطــرد الــكــاتب إلـى ســرد عــبــارة من
ـولوى أقوال أحـد الكـتاب الـهنـدي ـ يـعنى به ا
لـكة حـيدر ـاليـة  سراج عـلى الذى كـان وزيراً 
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أبــاد  وتــوفى فـى هــذا الــعــام وكــان من نــوابغ
ــسـلــمـ فى الــهـنـد ومــشـهــوراً عـنـد الـكــتـاب ا

اإلنكليز ـ فنقل عنه ما يأتى :
« إن األمــة الـتــركـيـة ال تــتـبــرأ من الـنــظـر إلى
األرمن بـبــعض االمـتــهـان واالحـتــقـار  ولـكن
هـذا لم يــكن مـنـشــؤه من مـعـامـلــة الـسـلـطـان أو
الـبـاب الـعالـى أو احلكـومـة الـعثـمـانـيـة من حيث
هـى أو اإلسالم نــفــسه  بل إن ســبــبه الــوحــيـد
ظـهور فـسـاد األخالق فى األرمن وسـوء نـيـتهم

نحو األتراك وكُفرانهم للنعم ».
وانتقل من ذلك إلى االستشهاد بأقوال اثن

من مـشـاهـيـر كُـتـاب اإلنـكلـيـز  وقـد ألَّـفـا كـتـاباً
ــسـئـلــة الـشـرقــيـة فى مـدى ١٢ سـمــيـاه «درس ا
سـنـة»  وهـما الـقـبـودان «سـنت كـلـيـر» ومـسـتر

«تشالس بروفى»  وقد قاال عليه ما نصه :
« إذا كـان التركـى يُحتـقر فى بـعض األوقات
ـسـيـحــيـ  فـلـيس هــذا لـكـونـهم من رعـايــاه ا
مـخـالـفيـهم فى الـدين  حـيث يـعـتـقـد أن الدين
ـســيــحى هــو أقــوم دين بــعـد اإلسـالم ـ ولـكن ا
مـنـشأ هـذا االحـتقـار كـون أخالق بـعض أولئك
ـعـامـلـة غـيـر مالئـمة ـسـيـحـيـ وخـطتـهم فى ا ا
لــديه . والـتــركى فى هــذا الــنـظــر مــصـيب وفى
جــانــبه احلق والــصــواب ; إذ األفــرجنى األكــثـر
ميالً للطوائف النـصرانية الشرقية ال يستطيع إال
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االعتـراف واإلذعـان بعـد إقـامة سـنـة واحدة فى
الشرق . إن هـؤالء النصارى هم فى كل أطوار
أخالقـــهم حــتـى من حــيـث نــصـــرانــيـــتــهم دون

احملمدي أنفسهم فيها » اهـ بحروفه .
ـا اسـتـتـبعـنـا كل هـذه الـنقـود لـنـثبت ونحن إ
احلـقـائق الـتى قـررنـاهـا فى مـقـدمـة أبـحـاثـنـا هذه
وهى أن األرمن فى مــقـدمـة الـطـوائف األخـرى
اخلـاضـعــة لـلـســلـطـة اإلسالمـيــة  قـد نـالت فى
عـهد الـسلطـنة الـعثمـانيـة أضعاف مـا ناله غـيرها
سـلم أنـفسـهم  وأنهم نـفحوا من حـتى من ا
امـتيـازاتهـا ورعايـتهـا اخلصـوصيـة ما انتـعشت به
حـيـاتــهم واسـتـقـوى به ضــعـفـهم . وإن الـدولـة
ـعاملـة احلسـنة آثار العـلية الـتى اقتـفت فى هذه ا
ـسلـم الـشريـعة اإلسالمـيـة  واقتـدت بدول ا

من العرب قبلها قد حابت مع األرمن بأكثر من
الــــشئ الــــواجب . وإن األرمن مـع كل ذلك 
لم يرعـوا نعـمـة الدولـة علـيهـم  ولم يُقـابلـوها
ــا بـــالـــشـــكـــران الالزم  بل إنـــهم فـــوق ذلـك 
تـــمـــكــنـــوا من أزمـــة الــدولـــة واســتـــقـــووا عــلى
ــســلــمــ فـيــهــا أخــذوا يــثــيــرون االضــطـراب ا
ويـشـقون عـصا الـطـاعة فى وجـهـها  فـلم يكن
من حسن الصنيع مع ذلك أن دول أوروبا تقوم
ـنكرة على بأخذ نـاصرهم وحتمل هـذه احلملة ا
جـاللـة الــسـلــطـان وحــكـومــته بـقــصـد احلط من
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ـدن الـكبـرى بـالـدولـة العـثـمـانـية  وأضـحت األسـتـانـة مركـزاً اقـتـصـادياً * نـعم أرمن األسـتانـة وبـعض ا
وثـقـافـيـاً وسـيـاسـيـاً لألرمن حـتى عـهـد الـسلـطـان عـبـد احلـمـيـد الـثـانى ١٨٧٦ ـ ١٩٠٩ . بـيـد أن وضـعـية
أقرانهم فى الـواليات الـست وقيلـيقيـة كانت عـلى النقـيض تمـاماً ; إذ كانـوا مطـوَّق وسط عالم مـتنوع
الـقومـيات واألديـان  وفُرض عـليـهم التـميـيز رسـميـاً  وعُومـلوا مواطـن مـن الدرجة الـثانـية . ورغم
سيـحية فى الدولة العثـمانية إخالصاً فى خدمتـها وآخرها فى التحوُّل هذا كـان األرمن أشد الشعوب ا

لة الصادقة» . عن الوالء لها . ولذا  فال غرو أن أطلق العثمانيون عليهم لقب «ا

كــرامــته واخلـفـض من سـلــطــته والـلَّه بــالــعـاقــبـة
عليم*.
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يقـولون إن الـتـاريخ يثـبت لكل من يـستـقر
حوادثه حقيقـت ال شُبهـة فيهما . األولى : إن
الـروسيـا هى العـدوة الـطبـيعـية لـلـدولة الـعلـية .
ـــا قـــضـــاه حـــكـم الـــتـــنـــازع فى احلـــيـــاة وذلـك 
الـســيــاسـيــة بــ كل دولــتـ عــظــيـمــتــ جتـاور
إحداهـما األخـرى  وتـمتـاز واحدة عن الـثانـية
ـنـافع ومرافق مـحـرومـة هذه مـنـهـا . واحلقـيـقة
الثـانية : إن إنكلتـرا كانت فى كثير من الظروف
صديـقة للـدولة العـلية  وقد حـاربت فى سبيل
الـذود عـنـها بـل وحـمـلت غـيـرهـا علـى مـطاردة
الـروســيــا عن حــمى الــدولـة كــمــا فـعــلت ذلك
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بجـذبهـا فـرنسـا إلى الـقر حملـاربـة الروسـيا ذوداً
عن الـدولـة العـلـية  وكـثـيراً مـا طـرأت حوادث
شــديـدة كـانت فـيـهــا إنـكـلـتـرا الـصــديـقـة الـوفـيـة
لـسلطـنة آل عثمـان حيث الروسـيا تعـتبر اخلصم

اللدود .
ونـحن ال نُــنـكـر هـذه احلــقـائق الـتــاريـخـيـة 
ولكنا نـشاهد األحوال اآلن قد حتولت  وظهر
الـعـدو الـدهـرى فى مـظـهـر اإلخالص واحملـالـفة
لـلـدولـة الـعـلـيـة  والـصـديق احلـمـيم فى مـظـهر
ـنـتـقم وال نـظن أحـداً يُـنـكـر عـلـيـنـا هذه الـعـدو ا
ـســئــلـة االســتــنـتــاجــات بـعــد الــذى جــرى فى ا
األرمـــنــيـــة  فــإن إنـــكــلـــتــرا هى الـــتى خـــلــقت
بجرائـدها الغـوغاء فيهـا  وهى التى هوَّلت فى
احلـــكم عـــلى احلـــوادث الـــتى جـــرت بـــ ثــوار
األرمن وبـــ احلــكـــومــة كـــأنــهـــا جـــاءت عــلى
حـــزازات فى الـــصــدور وأحـــقـــاد بـــ اجلــوانح
وجـرائـدهــا  هى الـتى جـعـلت احلـبـة مـنـهـا قـبـة
حــتـى هــيـــجت خــواطـــر أوروبـــا عــلى الـــدولــة
ووزراؤهــا * وخــطــبـــاؤهــا  كــانــوا بــأقــوالــهم
الشـديدة فى احملافل من أقوى الدافـع لكُتابهم
ــبـــالــغــات وتــكـــبــيــر الــصـــغــائــر وخــلق عــلى ا
ـــفــــتـــريــــات ومــــغـــامــــزهم  بل األكـــاذيـب وا

* الصحيح : ووزرائها.
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ـسـاعـدات لألرمن من غـير أن ومـجـاهـراتهـم با
يــبـثـوا لـهم نـصـيـحــة اعـتـدال  هى الـتى دفـعت
طُـغام هـذه الـطائـفة عـلى إحـداث االضطـرابات
فى األستـانة الـعليـة مقـر سلطـنة آل عـثمان ودار
خـالفــة اإلسالم . وكل هــذه شــواهــد عــلى أن
إنـكلترا لـم تبقَ صديقـة للدولـة العلـية  بل إنها

صارت اخلصم اللدود لها .
ثم نُشـاهـد من جـهة أخـرى أن الـوزير األول
اإلنــكـلــيـزى يــقــوم خـطــيـبــاً عـلى مـأل من قـومه
ـمـالك الـعـثـمـانـيـة عـلى ويـجـرى ذكـر تـقـســيم ا
لــســـانه  ويــوهم بـــأن هــنــاك أشـــيــاء جتــول فى
خاطره لو فاه بها مقولة ال نقض بناء السالم.
وإذا قابلنا كل ذلك مع ما تتظاهر به الروسيا
فى األحـوال احلـاضـرة  نرى فـرقـاً عـظـيـمـاً ب

الــدولـــتــ وحتــوالً غــريــبــاً يُـــوجــبــان الــدهــشــة
واالستغراب .

فـقـد نـقل ـ والـشــواهـد دالـة ـ أن الـروسـيـا لم
ـطـالب الـتى تـشـتـرك مع إنـكـلـتــرا وفـرنـسـا فى ا
رفـعـتـهـا الـدول الـثالث  وسـمـتـهـا إصالحـات
األرمن إال لـتــغل هى وفـرنــسـا يــد إنـكـلــتـرا عن
العمل وحدها  ولـذلك تركتاها تعمل باسمها
وأوعـــزتــا إلـى الـــبــاب الـــعـــالى بـــالـــتـــوقف عن
اإلجـــابـــة وكــــان هـــذا ســـبـب إرجـــاء صـــدور
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ـطـالب نـحـواً من سـتـة اإلرادة الـســنـيـة بـإجـابـة ا
أشـهر وجـرائـد إنكـلتـرا نـفسـها اتـهـمت الروسـيا
ا دل وفرنسا بهذه الضلعية مع الدولة العلية  
على أن لإلشاعـات فيهـا أصالً  ثم مع اشتداد
إنكلترا فى حمالتها على الباب العالى لم جتب
ا سُـئلت  بل ـطالب كمـا سُئـلت . وال أقل  ا
صـدرت إرادة شـاهـانـيـة تُــكـرر ذكـر فـقـرات من
خــطـوط شـريــفـة سـابـقــة  لم يـكن الــعـمل بـهـا
وافياً  فختمت الـعمل والتنفيذ وخللتها بعض

مـسـتـحـدثـات مـنـهـا ما ال يُـفـيـد األرمـن كـثـيراً 
سيحي بنسبة سلم وا وظف من ا كاتخاذ ا
عــــدد الـــفــــريـــقـــ وكــــانـــدراج األرمـن ضـــمن
الـبولـيس  ومنـها مـا يسـتـحيل تـنفـيذه كـتجـريد
األكـراد من الــسالح إلخ . وبــاجلـمــلــة لم تـكن
ــطــالب الــتى أجــيــبت شــيــأ يُــذكــر فى جــانب ا
ـــطـــالب الـــتـى لم جتب  فـــدل هـــذا عـــلى أن ا
الروسـيا جـنحت بـالتودد لـلدولـة العلـية جـنوحاً

ظاهراً .
ثـم قــرأنـــا بــعـــد ذلك أن اجلــرائـــد الــروســـيــة
صـارت تـتـهم إنـكلـتـرا بـسـوء القـصـد  وتُـنادى
ـملـكـة العـثـمانـية بـوجـوب احملافـظـة على قـوام ا
وهى اخلـطـة الــتى كـانت جتــرى عـلـيــهـا اجلـرائـد
ــضــادة اإلنـــكــلــيـــزيــة فى الـــدفــاع عن الـــدولــة 
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* احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ .
** الصحيح : احلميمة.

الروسـيا أيام احلرب الـروسية الـعثمانـية األخيرة
ولم يـبقَ أثر مـنهـا لديـها اآلن * ثم تلـونا بـغاية
االنــدهــاش كـــتــاب الــســفــيـــر الــروسى جلــنــاب
(جـاثــلـيق ) األرمن فى الــروسـيـا الــذى تـضـمن
إلـقاء تـبـعـة احلوادث األخـيـرة كلـهـا على طـائـفة
األرمـن بـعـكس مــا قـال الــلـورد سـالــسـبـرى فى
خـطابه  ثم أعلن إعالناً صـريحاً بأنه ال خوف

على حالة الدولة احلاضرة إلخ .
فثبت من هـذا أيضاً  أن الروسيا لم تبق فى
مـظهـر اخلـصم الـلدود لـلـدولة الـعـليـة  بل إنـها
تبدت لألفكار واألنظار جارة حتفظ حق اجلوار

وترعى العهد متى أخلصت .
اذا صارت العدوة صديقة? وقبل أن نعرف 
ــاذا ظــهــرت الــصــديــقــة يــجب أن نــتــســاءل  
احلـمـية** فى مـظهـر الـعدو الـذى يـبنـى االنتـقام

قتدر ? ببطش القوى وأخذ العزيز ا
ولــقـد حتـدثـنــا مع كـثـيـر مـن الـعـقالء فى هـذا

الــشـأن  وسـمـعــنـا أقـواالً كــثـيـرة وآراء شـتى 
حص مـنها مـا استنتـجناه رأيـاً مقبوالً فـرأينا أن 

وحكماً معقوالً وهو :
يـرى الـعــقالء أن اإلنـكـلــيـز كـانــوا آمـنـ فى
الـهنـد قـبل احلرب الـروسيـة األخـيرة  يُـقدرون
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ألنـفسـهم فى الـبالد الهـنديـة ربـوات من السـن
ــا انـــتـــبــهـت فى األيــام بل األجـــيـــال  ولــكـن 
األخـيـرة ورأت الروسـيـا علـى حدود الـهـند وال

يعـوزها إال أن تأتى فرصة منـاسبة لقرع أبوابه 
ـــســـتـــقـــبل  ورأت مـن احلــزم أن فـــزعت من ا
تُــعـــجل مــا كــان يـــجــول فى خــواطـــر رجــالــهــا
األقدم بشـأن أفريقـية  وقد رأت فى غردون
باشـا وصامويل بـيكر باشـا وأمثالـهما من رجال
اإلنـكـلـيـز  بل فى مصـر ورجـال مـصـر وأموال
مــصــر خــيـر أدالء تــبــيــنت بــهم حــقـيــقــة فــوائـد
الــسـودان وخـيـراته حــتى اشـتـاقت إنــكـلـتـرا إلى

إنشاء ( الهند األفريقية ) فى أقرب فرصة .
ولكن لم يـكن يتـيسر إلنـكلتـرا الوصول إلى
ـعاهـدات الدولـية هـذا الغـرض إال بـامتـهانـات ا
فيما يختص باألراضى العثمانية  ولو نشأ عن
ذلك أن الـــدولـــة الـــعـــلـــيـــة تـــســـقط فـى هـــاويــة
االضـمـحالل والـدمـار  وتمـهـيـداً لـذلك أوعز
ـنـطـيـق احلـر أن يـسـتـعـمل كل إلى غالدسـتـون ا
ذالقـيـة لــسـانه وقـوة مــنـطـقه فـى إقـامـة احلـروب
القلمية واللـسانية ضد الدولة العثمانية . أوالً:
ـا يُـسـمى زوراً وبـهـتـانـاً « الـفـظـائع الـبـلـغـارية »
ــا يُــســمـى كـذبــاً وإفــكــاً « الــفــظــائع وثــانــيــاً : 
األرمـنـيـة ». ولـكن تـلـقاء حـمـالت غالدسـتون
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األولـى كــانـت إنــكـــلــتـــرا جتـــد طــريـــقــاً واســـعــاً
ـروءة لــلـمــدافـعــة عن نـفــسـهــا أمـام مــحـكــمـة ا
والـوفـاء واإلنـسـانـيــة  وبـقـيت زمـنـاً طـويالً فى
وشـــاح تــلك الـــصــداقــة أقــرب الـــدول لــلــبــاب
الـعـالى  حـتى أنـهـا أخـذت قـبـرص عـربـونـاً أو
مهراً عـلى جتديـد عقـد القران الـودى فى مقـابلة

احملــافـظــة عـلـى أمالك الـســلــطـنــة الـعــثــمـانــيـة 
وكــتـبت بــذلك صـكــاً اليـزال يــشـهــد عـلــيـهـا .
ولـكن من هـو احلــكـيم إذا كـان أخـذ قـبـرص لم
ثل هذا الـعنوان; إذ احلقيقة يعـرف عند الدول 
أن إنــكـــلــتــرا اتـــفــقت ـ يـــومــئــذٍ ـ عـــلى شئ من
التقسيم مع الدول األخرى  فهى أخذت تلك
ـــصـــر من قــبـل شــيـــطــان اجلــزيـــرة « ووعــدت 
بسـمارك »  وأخذت فـرنسـا تونس  وأخذت
الـروسيـا مـا أخذت فى أرمـيـنيـا والـنمـسـا بوسـنة

ساعدة بسمارك أيضاً » . وهرسك « 
ـــا قــام غالدســـتـــون اآلن يُــهـــيج خـــواطــر و
أوروبـا ضـد الـدولـة الـعـلـيـة  ويـدعـو بـعـصـبـيـة
قـومه وجــامـعــة ديـنـه الـعــالم األوروبى  لم تـرَ

ـعـتذر  إنـكـلـتـرا من حـاجـة ألن تـقف مـوقف ا
كـمـا كـانت تــقف أيـام تـهـيــيـجه خـواطـر أوروبـا
بذكر ما يُسمـونه الفظائع األرمنية  ألنها ألقت

ـودة والصداقة  طـرز بخيوط ا ذلك الوشاح ا
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وانتهـكت بحركاتـها فى مصر والـسودان حرفية
ـعـاهـدات الـدولـيــة فـيـمـا يـخـتص بــالـعـثـمـانـيـة ا
جـهاراً . بل إنـهـا كـادت أن تـنهـج رسمـيـاً خـطة
غالدستون فى لهجته الشديدة ضد الدولة لوال
بــعـض ألــفــاظ تــنـــاهت فى الــعـــداء قــد خــطــهــا

غالدستون فى كتاب نُشر عنه .
ـقــدمـات فى وسـيــرى الــقـراء نــتـيــجـة هــذه ا
ــاذا تــغــيـرت الــعــدد اآلتى  لــيــعــرفـوا جــواب 

إنكلترا مع الدولة العلية ?

©„dHþ q¦  „bKł pŠ U ®

أما الـدولة الـعـليـة فـهى باذلـة قـصارى اجلـهد
لراحـة الرعية وأمنها وخـيرها  وال تدخر سعيا
إلصالح الـشـؤون وتـثـقـيف األود . فـإذا القت
نعـماؤها من الـرعايا إقـباالً وكلـمتهـا قبوالً طـيباً

زادتــنـا مـبــرة وإشـفـاقــاً وهـبـات آالؤهــا تـبـاعـاً 
ـســألـة ويــجـدر بــنــا أن نـذكــر طـرف آخــريــات ا
األرمنية التى أمست على وشك النهاية  وهى
ــسـألــة الــكــبــرى فـإن إن لم تــكن فـى نـفــســهــا ا

…d¼UI « ¨± ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ ±∞ ¡UŁö¦ « ¨ ±∞ œbŽ
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األيـــدى تــــداولـــتـــهـــا واألقــــاويل جـــســــمـــتـــهـــا
والدسائس كونـتها وكبـرتها حتى ظـهرت مظهر
ــعــارضــة شــغـــلت به الــصــحـف  والســيــمــا ا

للدولة العلية .
ومــــهـــمــــا يـــكن مـن األمـــر فــــإن احلـــضـــرة
الشاهانية قـد حلت معقدها وذهب عظيم رأيها
بغـياهب سـحابـتهـا حتى لم نـعد نـسمع أصوات
مـغرديـهـا إال هـمـساً وصـريـراً . ولـعـمر احلق إن
سألة الشريرة لو األطوار التى دخلت بهـا هذه ا
ــتـــبــوع األعــظـم وحــكــمــة لم تـالق من حــزم ا
وزرائه يـداً قــد تـمـرست الـسـيــاسـة وبـصـيـرة فى
ا تـداولتها من األكف العواقب ألعضل أمـرها 
وتـعـاودهـا من األمـيـال واألهـواء . ولـكن حزم
ـتبـوع وحكـمته فـوق ما يُـدبرون ويُـمثـلون وال ا

لوك . ملوك الفعال . غرو ففعال ا

s —_« „d¹dDÐ

جـاء فى جـريـدة نـيــويـورك هـرالـد أن سـفـراء
الدول الـعظام أشاروا عـلى بطريرك األرمن بأن

يوعز إلى أبناء طائفته فى لزوم السكون .
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جــاء فى جــريــدة قــبــرص الــتــركــيــة الــغـراء مــا تــعــريــبه
ملخصاً:

ــسـألـة األرمــنـيـة إن تــلـغـرافــات األسـبـوع بــخـصـوص ا
تـوجب الطـمأنـينة فـإن اجلرائـم التى رامت اإليـقاع بـالدولة
فـشــلت سـيــاسـتــهـا بـعــد مـا أوضـح الـسـفــراء عـلى رؤوس
األشهاد أن األرمن هم أصل الشر والدماء التى هُدرت .
وبعـد أن نصحت األرمن بـالتزام الـسكون وتـعويض ما

فات أوضـحت بـأجـلى عالئق الـدول مع الـدولة الـعـلـية 
حيث تب أن العثـماني ال يضربـون أبد الدهر صفحاً عن
مـا أبـدتـه إنـكـلـتـرا من الـعـداء لـلــدولـة الـعـلـيـة  وقـد حتـقق
ـة روسيـا أصـبحـت صديـقة لـلعـثمـانـي أن عـدوتـهم الـقد
لـهم مـدافـعـة عن صـواحلـهم . وأما فـرنـسـا فـهى الـصـديـقة
احلميـمة للدولـة العلية . والـتاريخ يشهـد لها بذلك  وأما
انيا فلـيس لها صالح بالـشرق البتة . وأما الـنمسا فكانت أ
حـلـيفـة للـدولـة  ولكن مُـعـاهدة بـرل * غـيـرت مـسلـكـها

نوعا. وأما إيطاليا فهى كأوستراليا بالنسبة للعثماني .
ا كـانت مصـالح الدولة الـروسيـة والدولة اإلنـكلـيزية و
على طرفىّ نقيض فى الـشرق فتكونان أصل البالء للدولة

العثمانية .
وأمــا إذا ســئــلــنــا نــحن مــعــشــر الــعــثــمــانــيــ أى دولــة

يفضلون!

…d¼UI « ¨≥ ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ ±∞ ¡UŁö¦ « ¨ ±∞ œbŽ
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فــــهــــذا ســــؤال يــــصـــعُّـب حــــله حــــتى عــــلى فــــطــــاحل
. السياسي

قـال رئـيس جـمـهـوريـة أمــيـركـا فى خـطـبـته عـلى
مــجـــلس األمــة إن إنــكــلــتــرا لم جتــاوب بــعــد عــلى
تحدة فى شهر الكـتاب الذى كتبته إليهـا الواليات ا
يوليو تـعترض فيه على توسـيع بالد كينيا الـبريطانية

ضـد مقـتضى حـقوق فـنـزويال وعلى غـير إرادتـها 
سألة بالتحكيم . ونطلب فيه حل ا

ثم أشار إلى أرميـنية فقـال أنه يُؤمل أن الدول ال
تــتـأخـر عن عـمـل عـاجل فـعّـال وأن الــبالد مـريـضـة

مالياً وتقتضى عالجاً ناجعاً .
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ورد من أنحـاء زيـتون أن ١٣٠٠٠ أرمـنى من الـثـائرين
انقضَّوا على حامـية القلعة التى ال تربو على ٥٠٠ جندى
ـارتـينـية  فـلـما شـاهدت وكلُّـهم مـدججـون باألسـلـحة ا
احلـامـيـة هـذا الـعـدد الـعـظــيم اضـطـربت اضـطـرابـاً شـديـداً
وهـرعت إلـى داخل الـقــلـعــة . أمـا األرمـن فـلم يــطـلــقـوا
اء عنها فبعد أن قاومت ـا اكتفوا بقطع ا عليها النار  وإ
ـقــاومـة ورأت أن الــدفــاع مـتــعـذر لم آفــة الـعــطش أشــد ا
ـؤونـة يــسـعـهـا إال الـتـســلـيم فـاسـتـولـى األرمن عـلى كل ا
واألسلحـة وعلى ثالثة مـدافع كروب  إال أنهـم أجملوا

معاملة اجلنود وأخلوا كثيراً من بيوتهم لنساء الضباط .
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نشرت جريدة الهالل التى تُطبع باإلنكليزية
فى إنكلترا اقـتراحاً ألعضاء اجلـمعية اإلسالمية

عروفة « باجنمن إسالم » . فى لندن ا
ومحـصله أن هذه اجلمعيـة التى لم تبرح منذ
بـضعـة أشـهر تُـلح على الـرأى الـعام اإلنـكلـيزى
ــلـــكــة بـــوجــوب مـــراعــاة وحـــكــومـــة جاللـــة ا
إحسـاسات مسـلمى الهـند فى مـعاملـتها لـلدولة
ــركــيـز الــعــلــيــة  قــد قــرأت بــســرور مــا قــالـه ا
نسن هوس سالـسبورى فى خطابه الـذى ألقاه 
سـلمـ من رعايا حيث ذكر شـهامـة وصداقـة ا
ــلـكــة فـيــكـتــوريـا وعــددهم خـمــسـون جـاللـة ا
ملـيونـاً  ثم قـال بضـرورة مراعـاة عواطـفهم .
ولــذلك قـــررت اجلــمــعـــيــة أن تُــقـــدم حلــضــرته
شـكــرهـا اخلــالص مع إبــداء األمل بـأن مــسـئــلـة
تـركــيــا مـهــمـا جتــسَّـمت وكــبـرت  فــاحلـكــومـة
ة اإلنكليزية ال حتيد فيها عن خطة إنكلترا القد
القاضيـة بحفظ سالمـة واستقالل أمالك جاللة
ؤمـن وحارس الكعبة السـلطان األعظم أمير ا

الشريفة اهـ .
وقـد نــشـرت جــريـدة اإلجـبــشن هــرالـد هـذا
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االقتـراح  وقـالت : إن له أهـميـة عُـظمى ; إذ
يُـســتـبــان مـنـه أن مـســلـمى الــهــنـد وغــيـرهم من
مــسـلــمى اإلنـكــلـيــز ذوو ثـقـة كــبـيــرة بـإخالص
حكـومة إنـكلـتـرا فى مطـالبـها من الـدولة الـعلـية
وهم بعـيدون عـن إلقـاء بذور الـشقـاق كغـيرهم

من الشعوب اإلسالمية اهـ .
ونـحن نقـول  وإن هذا االقـتراح أيـضاً كـما
ـسـلـم عن يـدل عـلى هـذه الـثـقة وعـلى بـعـد ا
إلــقـاء بـذور الــشـقــاق من جـهـة  فــإنه يـدل من
اجلهـة األخـرى على أن إنـكلـتـرا يجب أن تـتقى
منـهم انتـزاع هـذه الثـقة بـأعـمالـها  فـإنه يوم ال
تــكـون هـذه الــثـقـة مــنـهم فى حــكـومـة إنــكـلـتـرا
تخسر هذه احلكومة أعظم خسارة فى العالم .
ومن األسف  إن إنـــكــلـــتــرا لم تـــعــمل فى
األيـام األخيـرة مع الـدولة الـعـليـة إال مـا يوجب
سـلمـ فيـها بـالرغم عن مـغالـطة زعزعـة ثقـة ا

جـمـعـيـة ( اجنــمن إسالم فى لـنـدن ) لـنـفـسـهـا 
ولكن التزال لـدينا بـقية أمل فـى أن هذه الدولة
العظـيمة تتدارك األمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ الـتــورط فى خـطـأ الــسـيـاسـة
مـع الــــــــــــــــدولـــــــــــــــــة الــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلــــى ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــذى ال يــــــــرجـى بـــــــعـــــــده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بـطــرســبـوغ فى ٤ اجلــارى يُـحــرض دُعـاة اجلــمـعــيـة
األرمـــنـــيـــة فى جـــنـــوب روســـيــــا األرمن هـــنـــاك عـــلى
االشـتــراك فى احلــركـة األرمــنـيــة ضـد الــتـرك غــيـر أن

احلكومة الروسية تبطل مساعيهم .

WOKF « W½U²Ý_«

‰Ëb «Ë

كُشف النـقاب عن وجه احلقـيقـة بعد انـسداله علـيها
زمناً  وظهرت السياسة بعد أن كلَّت يد الدسائس من
الـتــحــريك فى ســبــيل إثــارة نــار الـفــ وإخــفــائــهـا عن
الـعـيـان ولم يـعـد فى األمـر ما يـتـنـاقض فـيه اثـنـان غـير

مـيــدان أحـدثــته تــقـلــبـات األيــام من حــيث ال نـدرى 
لـتـجـرى فى رحــبـاته أسـنـة األقالم  فــسـبـحـان مـقـلب

األحوال من حالٍ الى حال .
كل يـــعـــلم ثـــورة األرمن األخـــيـــرة فى دار اخلـالفــة
الــعــظــمـى الــتى لم يُــســمع بــهــا من قــبل  وال تــخــفى
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* الصحيح : يُدحض.
.١٨٦٠ **

أمـورها عـلى الـنـاقـد الـبـصـيـر  وطـلـبـها احلـديث لـيس
بجديد  فهـو أشهر من نار على عـلم  ولنا فى عُهدة
برلـ مـا يذكـرنا من قـرار مـؤتمـرها بـهـذا الصـدد  وما
تناقلته حـ ذاك عموم اجلرائد يُؤيد الفصل ويضحط*

الباطل .
أجل إن األرمن رجـال أشداء ال يُـنكـر بأسهـم غير

أنـهم شـعب فـتى قـاصـر ال يـستـطـيع أن يـحـكم نـفسه 
ـنزلة قـيم  لتُصـلح أحواله ولو والـدولة العـلية هى له 
ـا تأخرت طرفة ع كانت الدول تعهـدن فيه الكفؤ  

عن مساعدته فى االستقالل قبل أن أقررن جميعهن 
ـقــدمــتــهن دولـة روســيــا كــمـا بــأن ال حـريــة لألرمـن و
ـوضـوع عـن لـسـان قــيـصـرهـا سـبق وتــكـلـمــنـا بـهــذا ا

العظيم .
فليس إذاً لألرمن غير أن يكفوا عن فعالهم الذميمة
ويــبـقـوا فى قـلـوبــهم جـزء مـحـبـة عــلى األقل لـدولـتـهم
تنـعم بخيـراتها  فيـكون ذلك أبقى لهم وأولى من ا
إثـارة نـار الـفـ الـتى تُـهـيَّج عـلـيـهم اخلـواطـر  وتُـعـكـر
كــأس الـصـفـو وال يـغــرنـهم تـظـهـرنـه الـدول من الـغـيـرة
عـليـهم بـتهـديداتـهن للـدولة الـعـليـة فإنـهن تعـملن ذلك
ـسـيحى أو لـصـاحلهـن الذاتى  وال يـهـمهـن أنه عاش ا
ا احـتلت سـوريا مـات . وهاكم الـبرهـان فإن فـرنسـا 
سـيـحـيـ كان ذلك ُـحـامـاة عن ا سـنة ٦٠ ** بـحجـة ا
ألجل صــاحلـــهــا  وهــو أن ٍتُــحـــبب الــشــعـب بــهــا فى

ستقبل  وليس حلقن الدماء كما تزعم. ا
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وأما مداخلة إنكلترا فى مذابح األناطول األخيرة 
لم تكـن منـهـا عـلى ما ظـهـر سـوى شـفقـة ورحـمـة فقط
ـسيـحـي بـتـلك اجلـهة  كـمـا أكدته لـنـا الدالئل عـلى ا
والـبــراهـ نـقــول هـذا ال مـحـامــاة عـنـهــا  بل اعـتـرافـاً
بـــفــضـــلــهـــا كــمـــا شـــأن اإلخالص مع كل مـن أحــسن

عمالً.
وأمـا مـا قيـل من أن فـرنـسـا مـتحـدة مـع روسيـا عـلى
القيـام بكلما يؤول * لصـالح دولتنا العـلية  فهو كذب
مـحض; إذ لـو كــان ذلك أكـيـداً لم تــركـتـا الـبــريـطـانـيـة
تـتهدد تركـيا وتنحـتا عن مركزهـما األول ولبثـتا تنظران
ـطـمــئن الـبـال مع إصـرار ـتــفـرج ا إلى االثـنـتــ نـظـرة ا
البـريـطـانيـة عـلى طـلب تـنفـيـذ اإلصالحـات من الـدولة
مـالك احملروسة العـليـة  وإرسال أساطـيلـها إلى مـ ا
ـعاهدات لكانت دخلت ودار السـعادة  ولوال حرمة ا
العاصمـة العثمانيـة آمنة  فهذا مـا يُسمى بعد ذلك كله

من هات الدولت غيرة على تركيا .
وال نذهب بـك إلى البعـيد أيـها القـار الكر  بل
نبـقى فى مصر  ونتحدث ملـياً عن عام ٨٢ الغابر يوم

صرية لإلنكليز  وكان ما كان من تدمير احلصون ودك القالع . تركت فرنسا البالد ا
فـلو قـيل لـنـا أن غـمـبـتـا غـلط فى ذلك الـوقت  فـنُـجـيب إن كـان قـد غـلط  فـكان من
الواجـب على سلفه أن يسـتر ذلك الغلط  ويظـهر لنا ما يـستحق الذكر حـتى نتناسى تلك
الهفوة التى مـضى عليهـا ثالثة عشر عـاماً  ولم نسمع فى خاللهـا غير جعـجعة الصحف
األوربـيـة بـأن روسـيـا وفـرنـسـا هـمـا روح واحـدة يـضـمـهـا جـسـمـان مُـتـحدتـان مـع دولـتـنا
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الـعــلـيـة ولم تـدرى بـأن فـرنـسـا أسـيـرة روسـيـا لـوطـيـد
أملها أال وهى من بيت العنكبوت بأنها ستُساعدها يوم
ـان  فـإن ذلك لـو تـأمـلـنـا فـيه تـنـوى عـلى مـحـاربــة األ
لـرأينـاه منـها أضـغاث أحالم  إذ ال يُـعقل بـأن الروسـيا
ـانـيـا مراعـاة خلـاطر فـرنـسا وسـر األمـر هو أن تُـحارب أ
ــصــافــاة لــفـــرنــســا عــلى قــدر الــروســيــة اآلن تُــظـــهــر ا
استطاعـتها  وتنفخ من بـعيد على نار الـف  كما هو
دأبـهـا حتى تُـثيـر ضـرامهـا فى األسـتانـة العـلـية  وتُـهيج
خـاطر الـشـعب برمـته لـيقـوم من نـفسه مـرة واحـدة ضد
دولــته  ويــكــون إذ ذاك انــتــشـبـت احلـرب بــ فــرنــسـا
ذابح فى تركيا انيا  فتنتـهز عندئذ الروسية فرصة ا وأ
ـــمـــالك احملـــروســـة من غـــيــر إلتــمـــام رغـــائـــبـــهـــا فى ا

مـعارض. إذ ال تـعـود تالقى من يـصدهـا عن فـعالـها 
حـيـث تـكــون الـبالد قــد اقـفــرت من سـكــانـهــا (ال قـدر
سـتقبل عـلى ما أوردنـاه ويعلم اللَّه) ولـسوف يُنـبئـنا ا

عندئذ الصديق من العدو .
هذى احلقيقة لم تـعد تخفى ظواهرها بعد أن كشفنا
عن وجهها النقاب  ولم يعد لنا غير أن نعتصم بحبل

األلفـة واالحتاد لـندراء * بهـمـا عنـا مهـاجـمة األغـيار 
ونـحافظ على اجلـامعة العـثمانـية بقـلب واحد مع وطيد

االعـتـقـاد بأنه ال فـرق بـ مـسلم ومـسـيـحى ويهـودى ودورزى ; إذ كـلـنا جتـمـعـنا اجلـامـعة
ظفر بهالله اجمليـد وجنمه السعيد اخلافق بالـنصر فوق رؤوسنا  ولنطلب حتت ظل العلم ا

بـلسان اإلخالص من أوليـاء األمور اإلصالح العائد عـلى وطننا الـعزيز باخلـير والنجاح 

* الصحيح : لندرأ.
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ـسؤول عـنا يوم ونعـمد إلى معـاونة راعـينـا وسلـطانـنا ا
الـدين  ونـسـأل الـلَّه أن يـقى خالفـة مـطـهرة مـن أعداء
يطوون أرضها  وأن يُبقيها لسيدها إنه سميع قريب .

إبراهيم

˝ «d²KJ½≈  dOGð «–U* ˚

© WOKF « W Ëb « l  ®

ـا قدمناه أول أمس حتت هذا وقد بـان للقراء 
العنوان أن خوف إنـكلترا على مـركزها فى الهند
ـصـرى الـذى وطـمـعـهـا فى اسـتـعـمـار الـسـودان ا

كـانت مصـر وأمـوالـهـا ورجالـهـا أدالءهـا عـليه 
همـا فى آن واحد سبب التغيير فى تـقاليد إنكلترا
ـة التـى كان من مـقـتـضـاهـا محـالـفـة الـدولة الـقـد

العلية ضد الروسيا .
سـتـر غالدستـون  كمـا أوضـحنـا هو وكـان ا
اآللة الفعـالة لذلك التـغيير فإنه بـقوة ما وهبه اللَّه

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ ±≤ fOL)« ¨ ±∑¥µ œbŽ        
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من فـصاحـة الـلسـان وبـشعـار احلـرية الـذى ظـهر
ـعـوان لـلــعـالم مــدثـراً به  اسـتــطـاع أن يـكــون ا
الـقوى للحـكومة عـلى تغييـر خطتـها من غير أن
تُؤاخذ عـلى هذا الـتحول  حـيث تقول فى كل
وقت إنها ال تستطيع أن ترد جماح الرى* العام
الذى يُهيجه غالدستون  ويجره إلى تيار قوى
ا يُـخالف خـطة احملـالفـة مع الدولـة العـليـة  ور
ا منت حكومة إنكلترا على الدولة العلية كثيراً 
تُجـاهد فى تـخفيـف وطأة غالدسـتون وتلـطيف
عـواطف الرأى العـام عندمـا يشتـد هياجـها على

األتراك .
وكـانت نتـيـجة هـذا الـتحـول رويـداً رويداً أن
ظـهـرت إنـكلـتـرا اآلن فى مـظـهـر اخلـصم الـعـنـيد
للدولة الـعلية  فضـحت احلقيقة الـتاريخية « ال

صداقةَ للسياسة وال تقاليد للدول » .
ولـعـله إن لـم تـصـدق احلـقيـقـة بـشـقـيـهـا عـلى
تاريخ دولـة  فها هى تنطـبق كل االنطباق على
مـا يُسـند إلنـكلتـرا اآلن مع الـدولة العـليـة  فإنه
ــعــروفـة مـن قــد الــزمـان نــقــيض صــداقــتــهــا ا
جـمـيـعــهـا  ونـقـيض الــتـقـالـيـد الـســيـاسـيـة الـتى
للـشعـوب بهـا بريـطانـيـا العـظمى تـلقـاء السـلطـنة

العثمانية .
* الصحيح : الرأى.
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وإال فـكـيف يـتـصـور أن إنـكلـتـرا الـتى تُـسـاند
الـدولة الـعـلـية كـتـفاً بـكـتف ضد الـروسـيا وذلك
للـمحـافظـة على األمالك الـعثـمانـية نـراها الـيوم
تـعرض مع اإلحلـاح والـترغـيب واليـات أرمـينـيا
ثل ما هى على الروسـيا  وتبيح لـها احتاللـها 
مـقـيـمـة فى مـصـر  ويـكـون من الـروسـيـا اإلبـاء
واالمـتــنـاع  ونــحن ال نـقــول إن هـذا االمــتـنـاع
ـا كـان حلاجـة تُـريد قـضـاءها كـان تعـفـفاً  بل ر
ا ا قُدم لها  وإ من أمالك الدولة العلية بأكثر 
ــعــامــلــة مــقــدار قـــد ظــهــر لــلــعــمــوم من هــذه ا
االنــقالب الــســيـاسـى الـذى صــارت إلــيه خــطـة
إنكلترا حليـفة الدولة فى حرب القـر وحبيبتها

ة * . القد
ومن عــــظـــيم الــــتـــأثـــيـــر الــــذى أحـــدثه هـــذا
االنـــقالب فـى الــنـــفـــوس  كـــتـب إلـــيـــنـــا أحــد
أصـحاب األفكـار العـالية مـن رجال مصـر يقول
مـــا نــذكـــره بــحـــروفه : « ال تـــغــتـــروا بــظـــواهــر
وهـوم ب الـروسيـا واإلنكلـيز فـيما االختالف ا
يختص بالدولـة العليـة  فإن دقائق األمور تدل
عـلى أن هـنـاك اتـفـاقـاً خـفـيـاً بـ الـدولـتـ  بل

والـدول األخــرى عـلى تـمـزيق أمالك الـدولـة 
ـو فــإن إنـكــلـتـرا شــعـرت من قــد الـزمــان بـأن 

* حرب القرم ١٨٥٣ ــ ١٨٥٦.
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الـروسـيا الـطـبيـعى سـيـفضى بـامـتدادهـا فى آسـيا
الصغرى واستحواذها على أمالك الدولة العلية
فـيـهـا  وال مـنــاص إلنـكـلـتـرا من الـرضـوخ إلى
قدور فـعلى م تـبقى عدوتـها احملاربـة لها هـذا ا
احلــافــظــة لــتـلك األمـالك عـبــثــاً  واخلــائــبـة فى
مسـاعيها قسراً . فـرأت أن تكون الصديقة رغم
ــرغــمـة . أنـفــهــا خــيـراً من أن تــكــون الــعـدوة ا
ومـالت مـتطـلـعـة إلى أفـريـقيـة  فـاحـتـلت مـصر
صرى وطريق الهند  وتمكنت باب السودان ا
بـواســطـة نــوبــار بـاشــا من فـصل الــسـودان ( أى
تسليمه إلنكلترا )  كما يعمل أرت داديان فى
األستـانة العليـة لفصل أرميـنيا عن الدولـة العلية

( أى تسليمها للروسية ) .
تـبـادلـة  هى التى ـشتـبـكـة ا وهـذه الـفوائـد ا
تـربط الــروســيـ بــاإلنـكــلــيـز فى اخلــفـاء  وإن
ـنـاظـرة حتـول من ظـهـور ذلك كـانت خـصـومـة ا

للعالم .
دقـق فى النـظـر يجـد أن الـروسيـا قد ولـكن ا
اتـخذت فى احلـوادث األخـيرة * خـطـة سيـاسـية
أجـدى وأدق وأحـكم من خـطـة إنـكـلـتـرا  فـإن
األولى غادرت الثـانيـة تُجـاهر باضـطهـاد الدولة

ـذابح التى اقـترفـتهـا السـلطـات العـثمـانية ضـد األرمن ابتـداء من عام ١٨٩٤ * احلوادث األخـيرة : أى ا
ذابح احلميدية»  والتى تواصلت حتى عام ١٨٩٦. فيما يُسمى بـ «ا
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الـعـلـية  وحتـمـل عـليـهـا شـر احلـمالت وتـركت
ـقـاصد عـداونـية وزراءهـا وأعـيانـهـا يُـجاهـرون 
ضــد تـركــيـا  ووقــفت الــثــانـيــة تـلــقــاء كل هـذا
ـدافع عن ـتـظـاهـر بـالـصـداقـة للـدولـة ا مـوقف ا
ــتــعــفف عن اغــتـنــام هــذه الــفــرصـة حــوزتـهــا ا
للـوقيـعة بهـا حتى تـكون لـها فـائدة ثمـينـة القـيمة
ــيـــزان  أال وهى أن يـــعـــلم الـــعــالم راجـــحـــة ا
ــضــطــهـد اإلسـالمى أجــمع من هــو خــصـيــمه ا
ملكة اخللـيفة األكبر الـعامل لتقويض عرشه .
ومن األسف أن إنــكـلــتـرا الــتى اشـتــهـرت بــدقـة
السـياسـة وبعد الـنظـر مكنت بـحركـاتها الـروسيا
أن تـكـسب هـذه الـفـوائـد الـثـمـيـنـة  ولـعـلـهـا إذا
أحــكـمـت الـســيـاســة تـســتــمـر هــكـذا مــتـظــاهـرة
بالـصـداقة مع الـدولـة الـعلـيـة مجـاهـرة باحملـافـظة
عــلى أمالكــهـا من هــجـمــات إنـكــلـتــرا  فـإنــهـا
بـذلك تسـتـأصل كل الـثقـة الـتى كـانت إلنكـلـترا
سـلمـ فى الـشرق وتـستـأثر بـهـا لنـفسـها لـدى ا

ويا لها من فائدة كبرى وربح ال يوازيه ربح .
ثم قال أمـا فـرنسـا تلـقـاء كل هذه احلـركات
فـهى تابـعة لـلروسـيا عـربونـاً على الـصداقـة التى
انيا فترى ما تراه دعتها إليها مـصلحتها . وأما أ
الـنمسـا حلـيفـتهـا التى قـامت تتـخوف اآلن على
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مـركز األسـتانـة العـليـة  وتتـقدم بـعد تـأخر أمام
الـدول كــسـفـيـر اخملـابـرات فـيـمـا يـخـتص بـتـركـيـا
واألحوال احلـاضرة . ولـكن ماذا تكـون العـاقبة
ستأثر بعلم ذلك! يا هل ترى ? اللَّه وحده هو ا

اهـ ) .
هذا مـا كتبه لنا بـاحلرف ذلك العظيم الواقف

ـسـتـقرىء حلـوادثـها  عـلى دخائل الـسـيـاسة وا
وهـــو وإن يــكن يُــخــالف اجلـــمــهــور فى الــقــول
بــاالحتـاد بــ إنـكــلـتـرا والــروسـيــا سـراً  إال أنه
يُـوافـقـهم فى الـنتـائج  ألن الـدول قـد أجـمعت
اآلن عـلى أن ال تـتخـطى واحـدة مـنهـا خـطوة ال

يُوافق عليها اجلميع .
ـقـصـودة بــالـذات  أن إنـكـلـتـرا واخلالصـة ا
خـالفت تقـاليدهـا مع الدولة الـعليـة  وانتهكت
ة معها  وأخذت تسعى عاهدات القد حرمة ا
فى تـــمــزيـق أمالكـــهــا وتُـــســـاعــد بـــحـــركــاتـــهــا
االضـطـرابـات احلاصـلـة فى الـواليات اآلسـيـوية
وتُــجـاهـر بـأقـوال وآراء ال تـنـطــبق عـلى سـيـاسـة
حـفظ الـسـالم  وقـد عـرضه الــعـالم اإلسالمى
ستحيل أن ينساه إال بعد أجيال كل ذلك ومن ا

ودهور .
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ـكان األول كُل يـعـلم أن لألرمن فى األسـتـانة الـعـلـيـة ا
ــقـام األفـضل  وأن الــدولـة الـعــلـيـة تــمـيل إلــيـهم مـيالً وا
غريـزيـاً وتُقـدر قـدرهم وتـركن إليـهم حـتى يُمـكن أن يُـقال
الـية مُسـلَّمة إلى إداراتـهم وكيفـما التفت فى بـأن دوائرها ا
الـنظـارات الـعـثمـانـية تـرى مـنـهم رجاالً قـابـضـ على أهم
ـالـية واخلـارجـية . ـراكز الـعـالـية  السـيـما فـى نظـارتىّ ا ا
ـابـ الــهـمـايـونى وفـضـالً عن ذلك فـإن لـهم فـى دوائـر ا
نـــفـــوذاً عـــظـــيـــمـــاً ال يُـــدركه إال كل مـن اطـــلع عـــلى كـــنه
مداخالتهم واحلق يُقال : إن ميل الدولة لهم لم يكن عبثاً
بل عـن حكـمـة ألنـهم أخـلـص شعـب مـسـيحـى خـدم دولة
األتـراك بأمـانة وشهـامة وكـرامة أخالق حـتى بات األرمنى
والـتـركـى فى األسـتـانـة شــقـيـقـ يــسـعـيـان فى ســبـيل خـيـر
الـدولـة ويُدافـعـون عن حـقوقـهـا بخـالف سائـر الـطوائف
ــسـيـحـيـة الـتى لم تـزل رغـمــاً عن صـدق وطـنـيـتـهـا مـظـنَّـة ا
التهم. وعلى هـذا فما من وجه يدعو األرمن للتشكى من
تــصـرفــات الـدولــة الـعــلـيــة حـاصــلـون ألنــهم مـتــمـتــعـ

هـمة فى دوائـرها بخـيراتـها حـاصلـ علـى أفضل الـرتب ا
الــعـلـيـة غـيـر أن دخــول األغـراب مـنـذ حـ إلى واليـة وان
وجــهـات صـاصــون وغـيـرهــا من بالد أرمـيــنـيـا كــان داعـيـاً
لدس سـمـوم الفـسـاد فى عروق بـعض الـشبـان حـتى سوَّل
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لـهم اخلــنـاس وجـوب الـقــيـام وشق عـصـا الــطـاعـة وطـلب
االسـتـقالل إلعـادة مـجـد أجـدادهم األقـدمـ  فلـحظ إذ
ذاك رجـال الـدولـة عـلى هـذه الـدسـائس وأخـذوا يُـراقـبـون
حركات وسـكنات أولـئك الشبـان الذين حـدَّثتهم أنـفسهم
الـوصـول إلى متـمـناهم فـشـددوا علـيـهم النـكـير فـضاقت
حلقة أعـمالهم حتى الـتجأوا فى آخر الـنهار إلى الفرار من
بالدهم هـرباً من الـقصـاص فـسار مـنهم فـريق إلى فرنـسا
وفــريـق آخـر إلـى إنـكــلــتــرا وغــيــره إلى أمــيــركــا وأخـذوا
ـهيـجـة ضـد الدولـة الـعـليـة ويـسردون يـنـشرون الـصـحف ا
تـاريخ أرمــنـيـا الـقــد واحلـديث ويـذكـرون الــشـعب بـتـلك
مـلكـة العظـيمة حـتى امتألت بالد أرمـينـيا من كتـاباتهم ا
وصارت أمـثولة فى أيـدى الصـبيان الـذين لم يكن لهم من
حديث إال ذكر ما فعله أبـطال أرمينيا فتاقت أنفسهم إلى
حب االسـتقالل وصـاروا يشعـرون بثقل تـلك الوطـئة التى
ا حتملـوها من األكراد وبعض مأمـورى احلكومة الذين طا
لم يكن لهم من هم إال جتريـد سيف االستبداد لهم فغيروا

ستبدين باالعتدال   من لهجتهم وأخذ يطالبون أولئك ا
وإن كل هــذا لم يــكن لـيُــغـيــر من حــالـهم ; بل كــثـيــر دعـا
بالـتضـيـيق علـيهم ومـعامـلتـهم بـالقـوة وأن كثـرة معـاملـتهم
الــوطـنــيـة فى جـانـب من الـقـوة والــنـفـوذ فـى الـوصـول إلى
إقنـاع رجـال إنكـلـترا بـاإلصالحـات وااللتـفـات على حـالة
أرمـيـنـيـا فوعـدهـا وزيـر إنـكـلـترا بـذلك وتـقـرر حـيـنـئذٍ فى
مؤتـمر بـرلـ وجوب اإلصالحـات فى أحـكام وان ومن
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بعد ذلك أخـذ األرمن يسعـون فى توسيع هـذا الباب الذى
 لهم افتتاحه بواسطة مؤتمر برل وصاروا يختلقون كل
يـوم حـادثـاً ويـتـظـلــمـون من احلـكـام واألحـكـام حـتى عُـيل
ُـخــلــة فـأمــرت مــأمـوريــهـا صــبــر الـدولــة من إجــراءاتـهـم ا
ـقاطـعـات األرمـنيـة اخلـاضـعة بـتـضـييـق نطـاق احلـلم عـلى ا
لـهم وعـلى العـقـوق ومـعامـلـة األرمن بـالشـدة لـتـنفـيـذ هذه
قـيمون هم ألن األغـراب ا السـياسـة . وهذا يـقوى عـزا
عـلى ظـهـرانـيـهم مـازالـوا يـقـوونـهم عـلى الـعـصـيـان وذلك
ا كـانت من مقـتضـيـات السـياسـة حتى آل ـقاصـد خفـيـة ر

احلال إلى تمنعهم عن دفع األموال األميرية .
ـا رأى الـباب الـعـالى أن ال سـبيلَ لـلـحـكومـة بـإرجاع و
العُصاة إلى طاعتـها إال باستخدام القسوة أمرت ذكى باشا
ـظـفـرة بتـحـصـيـل األمـوال األميـريـة مـنـهم قـايـد * اجلـنـود ا
قسـراً وجبراً فسار الرجل إلـيهم على رأس فرقة من اجلنود
ـهم وتـدفـعـوا إلى اجلـبال فـتـركـوا قـراهم وبـيـوتـهم وحـر
الـعالـية فـتبـعت كتـيبـة من اجلـنود أثـرهم وضيَّـقت علـيهم
احلــلـقـة حــتى لم تـتــرك لـهم سـبــيالً لـلــفـرار فـالــتـزمـوا أن
يشهـروا فى وجهها الـسالح  فقامت احلرب بـ الفريق

وأســـفــرت تــلـك الــواقــعـــة عن إهالك بـــعض مــيـــئــات من
ــا درى زكى بـاشـا بــذلك ثـارت فى رأسه الـفــريـقـ . و

زوجة بالغضب والعجلة وعدم التروى ) فأمر اجلنود أن تعيث فى احلميَّه العثمانية (لكن 
تلك القرى فسبق األكراد اجلنود إلى هذه الفعلة الشنعاء وطفقوا يعيثون فى البالد .

* الصحيح : قائد.
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ــعـاقـبـة ـا بـلغ الــبـاب الـعــالى هـذا اخلـبــر أمـر بـاحلـال  و
األكـراد وبــإطـفـاء نـيـران تـلك الـثـورة فـعـاد األمن بـاحلـال
ورجع الـفــارون من األرمن إلى بــيـوتــهم وبـاتــوا فى راحـة
ا كان أصحاب ياه إلى مجاريها  ولكن  وأمان وعادت ا
الغـايـات يـتـرصدون وقـوع حـادث كـهـذا أخذوا يـكـتـبون
لـونـة األشـكـال ويـعـظـمـون احلـادثة الـتـقـريـرات الـضـافـيـة ا
حـتى جــعـلـوهـا من أفـظع احلـوادث وأشــنـعـهـا وحـتى تـبـ

اء حال للمـطامع أن الدماء فـى جبال األرمن قد جـرت كا
كــون احلـادثــة كـانـت بـســيـطــة جـداً مــقـصــورة عـلى إهالك

. بعض عشرات من اجلنود واألهل
ـسـيـو هـاجوبـيـان رئـيس اجلـمـعيـة الـوطـنـية فى غيـر أن ا
ـا انـتـظـر وقـوعـها لـونـدره قد اغـتـنم هـذه الـفـرصـة الـتى طا
وشـمَّر عن سـاعـد اجلد فـأخذ يـطـوف فى شوارع لـوندره
ويُــهــيج األهـلــ يــســتــلـفــتــهم إلى الــشــفــقـة عــلى األرمن
ـنكـودى احلظ  ومازال حـتى استـمال الـقوم فـطلـبوا من ا
داخلة فى هذا الشأن فسأل سفير إنكلترا الباب الوزارة ا
العالى عن احلقيقـة فأعلمه بكلما جرى لكن قراين* احلال
تـدل عـلى أن إلنـكـلـتـرا مـآرب سـيـاسـيـة تُـحـاول اغـتـنـامـها
ا ال يـلبث أن يظهر للعيان فاتـفقت مع الروسيا على أمر ر
وأخـذت أن تـفـتح لـلـمـسـألـة أبـوابـاً فـرعـيـة وأسـاسـيـة حـتى
صـــورتــهــا فى قـــالب خــول لــلـــروســيــة أن تُـــجــرى بــعض
احلـركات اجلـنـدية عـلى احلـدود األرمنـيـة وذلك تعـضـيداً
اً بدسائس ا كان الباب العالى عا للسياسة اإلنكليزية  و

* الصحيح : قرائن.
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إنكـلترا من جهة ومؤكـداً من جهة أخرى أن ما جرى فى
ا كـان منـشأه تـعدياتـهم وإشهـارهم السالح بالد األرمن إ
ـظَّـفـرة أمـر بـتـشـكــيل جلـنـة لـفـحص احلـادثـة عـلى اجلــنـود ا
ــأمــورين قــد قــبل بــإرسـال وتــأكـيــداً لــصــدق تــقــريــرات ا
مــنـدوبـ من قـبل إنــكـلـتـرا وأمـيــركـا ألجل الـوقـوف عـلى
احلــقـيـقــة  وهـذا لـعـمــر احلق ألعـظم بــرهـان عـلى صـدق
أقـوال رجال الـدولـة وكـذب مـزاعم اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزية.
وقـد بارحت تـلك اللـجنـة األستـانة الـعلـية  وعـلى هذا ال
ضى عـليـنـا قلـيل من الزمن حـتى تـرد علـينـا حـقيـقة اخلـبر
فـنــعـلم بــكـلـمـا صــار وجـرى وفى الـصــبـاح يـحــمـد الـقـوم

السرى .
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إذا قــلــنــا مع الــقــائــلــ أن نـظــام الــســلــطــنـة
العثـمانـية مـنتـقد  والبد لـه من تقو وإصالح
وأن جاللة الـسـلـطان يـسـتـأثر بـسـلطـة حـكـومته
حــــتى يُــــعــــطـل وظــــائف رجــــالـه بــــخالف كل
حـكومـات الـعالم أمـام مـلـوكهم  ومن الالزم
تـعـديـل هـذه اخلـطـة  فال مـنــدوحـة عـنـدنـا عن
الــقـول بــأن احلــوادث األخـيــرة جـمــعت كـلــمـة
الــعــثــمـــانــيــ أكــثـــر حــول جاللــة مـــتــبــوعــهم
ن كــانـوا ال يـرتـاحـون األعـظم وصـار كــثـيـر 
حلكمه يدافـعون عن كرامته  ويقولون برأيه .
وعــنـدنــا أخـبــار خـصــوصـيــة كـثــيـرة تــؤيـد هـذه
احلقيقة  فاجلموع الكثيرة من العثماني الذين
ـسئلة األرمنـية ال يبالون كانوا فى أول غوغاء ا
ــا يــوَّجه من احلــمـالت ضــد الــســلــطــان  بل
ــا يـتــعـلق به ويــتـوقـعــون حـدوث طــار مـهم 
شـــأنـه بال انــــفــــعـــال وال تــــأثــــر  صـــاروا اآلن
يــتـسـاءلـون  مـاذا تـبـغى الــدول بـسـلـطـنـتـنـا من
اتــفـــاقــهن ضـــد جاللــة الـــســلـــطــان ? وصــاروا
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يـنـفــعـلـون بـاآلالم ويــتـأثـرون بـقـلـق زائـد كـلـمـا
شعـروا بـأن السـفـراء مجـمـعون عـلى مـطلب أو
حـامــلـون عـلى الــدولـة بــضـغط  ومـا ذلك إال
ألنـهم اسـتـيـقـظـوا من غـفلـتـهم  فـتـبـيـنـوا أن ما
يـــســـعـى وراءه الـــدول غـــيـــر مـــا يـــســـعى وراءه
الـعثـمانـيون الـراغـبون فى اإلصالح والـطالـبون
ن كـانوا ال يُـبـالـون أن ينـتـقـدوا عـلى جاللة له 
الـسلـطـان نـفـسه  تـبـيـنـوا من مـجـرى احلوادث
األخـــيـــرة أن الـــدول األوربـــيـــة ال تـــبــغـى غـــيــر
ضعـضعة أحـوال السـلطـنة العـثمـانية واحلط من
كرامـتـهـا  وال يـعـوقـهم عن الـشروع فـى عمل
شديد اخلطر عـلى الدولة إال عدم اتفاقهم على
ـثـابــة جـمــاعـة اتـفــقـوا عـلى ـصـلــحـة  فــهم  ا
ـنـزل آمن أهله  ولـكـنـهم اختـلـفوا فى الفـتك 
قـسـمة األسـلـوب  فهـذا االخـتالف وحـده هو
الــذى يـــؤخــر الــشــروع فى عـــمل مــا أجــمــعــوا
ـثل حـقـيق بـأن يـنـطـبق عـلى مأل عـلـيه وهـذا ا
أوطـانـهم الـواصـفـون بـأنـهم جتـار أطـماع مـاتت

لديهم كل عاطفة شريفة غير عاطفة حب .
نــعم  قـد اسـتــيـقظ الــرأى الـعـام اإلسالمى

وأخــذ يـــسئ الـــظــنـــون فى الــدول األوربـــيــة 
ويكـاد يوجه إلـيهـا التـهم اجلسـام التى ال تـنطبق
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عـلى صـفـات أنـصار احلـريـة والـتـمـدن تـلـقـاء ما
ـسـئـلـة األرمـنـية الـتى ال شك يـراه مـنـهن بـإزاء ا
فى أن الـدول قد أخـطـأت خطـأ جـماً بـالـدخول
فى غـمـارهـا واالنـدفـاع فى تـيـارهـا كـمـا أرادت

إنكلترا .
ولـقـد أصـاب حـضرة احلـاج عـبـد الـلَّه براون
محجـة الصواب  حـيث قال فى الـعدد األخير

من جريدة الهرالد ما نصه :
شؤومة* قد « يظهر أن مسـئلة أرمينـية هذه ا
دخلت فى دور السكون أو على األقل فى دور
الــهــدنــة  واآلن عــنــدمــا نُــلــقى بــنــظـرنــا عــلى
ـســئــلـة من مـجــمــوع مــا مـر خالل قــيــام هــذه ا
االضــطــرابــات وحــركــات األحــقــاد والــنــتــائج
ـسئلة ُـكدرة  يخطـر ببالـنا أن ستكـون لهذه ا ا
بحـذافـيـرهـا فائـدة كـبـرى ذات تأثـيـر ال يـنـمحى
طول الـدهر . ونـعنى بـهذه الـفائدة عـلم الدول
سـلم فى العـالم ليسوا عـلماً يقـينياً بـأن كافة ا
كما كانوا قبـل منفك عن بعـضهم فى الشعور
واإلحــســاس بـــســبب االخـــتالفــات اجلـــنــســيــة
والـفــروق األخــرى وأنــهم صــاروا يـشــتــغــلـون

بأحوال كل جهة يقطنها فريق منهم .
وهـــــا قــــد حتــــقــــقت الــــدول أن كــــافــــة األ

شئومة. * الصحيح : ا
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اإلسـالمـيــة بال اسـتــثـنــاء سـواء فى مــصـر أو فى
الـهـنــد أو فى األقـطـار األخـرى مـشــتـغـلـةً بـسـيـر
ـسـئـلة األرمـنـيـة تـرقب حـوادثـهـا آنـاً فـآناً  بل ا
رأت أن هذا االشتغـال كان بعناية وقلق زائدين
وبـحمـية لم ترَ مـنهـا الدول لـآلن إال ظالً يخفى
مــا وراءه  وقــد حتـقــقت مــنه األبــصــار حتــقــقـاً
ـراكز من كـافـياً. وإن إنـكـلـتـرا لـهى فى أقـرب ا
ـسـلـمـ  وفى اسـتـطـاعـتـهـا أن تـعـلم شـعـور ا
حـقـيـقـة مـا كــان يـخـتـلج بـأفــئـدتـهم  ولـهـا من
بـيـنـهم نـحـو سـتـ مـلـيـونـاً من رعـايـاهـا خالف
الذين حتت حـمـايتـهـا منـهم  وال يـقلـون أيـضاً
عن نـحـو ثالثـ مـلـيـونـاً . فـهـذا اجملـمـوع الذى
يقرب من مائة مليون اضطر إنكلترا ألن تفتح
عــيــنـــهــا لــتـــبــصــر درجـــة تــقــرب الـــرأى الــعــام
اإلسالمى من جهتهـا . وحسبنا فى ذلك ما فاه
ـسـلـم فـى خـطبـته به الـلـورد سـالـسـبـرى من ا

األخيرة إلخ .
وضوع ثم استطرد الكاتب الكالم فى هذا ا

إلى أن قال فى استنتاجه ترجمته بحروفه .
أوالً :ثـبت فى الــوقت احلـاضـر أن اإلسالم

قام كله بصوت واحد ضد إنكلترا .
ثـانــيـاً : وفـى مـصــر قـد اخــتـفت كل أحــقـاد
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ـسـلـمـ فـيـمـا يـخص االحـتالل بـإزاء اإلهـانة ا
ركـز اخلالفة اإلسالمـية العـظمى الـتى وجهـت 
ـسـكــ رأى نـفــسه قـد ثــالـثــاً : إن الـعـثــمـانـى ا
أصــبح فى أشــد احلــيــرة  إذ رأى الــدولـة الــتى
ـهاجمة ضده كان يعتـقدها أصدق حـليفة هى ا

والداعية غيرها للهجوم عليه .
ـسلم الدول الـنصـرانيـة واقفة رابـعاً : رأى ا
فى صف واحــد ضـاربــة احلـصــار عـلى حــصـنه

السياسى األخير « يعنى األستانة » اهـ .
هـذا كـالم رجل إنـكــلـيــزى أقـام نــفـسه مــنـذ
تـصدر لـلـتـحـرير فى مـقـام الـعامـل للـتـوفـيق ب

إنــكـــلــتــرا واإلسالم والــداعى إلــيه  وال يــألــو
جهـداً فى مدافعته عن اإلنـكليز  وهو إذا اتُهم
صـلـحة بـالده أكثـر فال يُـمكن مرة بـأنه يـجـنح  
أن يُـتـهم بـأنـه يـقـول غـيـر احلـقــيـقـة فى مـثل هـذا
ا ال يـرضيه شـيوعه  ويـحزن االستـنتـاج ألنه 
إذا رآه حـقـيـقـة واقـعـيـة  ولـوال غـلـبة قـوة احلق

عنده على إحساسه ما فاه بقوله السابق .
صـريون بكـنه انقالب الرأى ا ال يـعلم ا ور
اإلسالمى الــعــام الـذى حــدث فى الــهــنــد ضـد
إنـكـلـتـرا كـمـا هـو  ولــكن اإلنـكـلـيـز الـقـائـمـ
تيقـظ لكل حركات أفكار األ علـيهم فيه وا
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التى يحكمونها يقدرون ذلك االنقالب قدره
وهـو مـا حــمل الـلـورد سـالــسـبـرى أن يُـبـالغ فى
ـسـلـمـ فـى خطـبـتـه األخـيرة إظـهـار مُـجـامـلة ا
وغـــايــة مـــا قـــصــده أن يـــلــطـف من ثـــورة تــلك
األفكـار التى ظهرت ظهوراً بـيناً على صفحات
ــعـتـدلـة مــنـهـا  وهـذا اجلـرائــد الـهـنــديـة حـتى ا
خالف الـفلـتات الـشديـدة التى كانـت تفرط من
بعضها كتهـديدها إنكلترا  بـأنه لو حصل بينها
وبــ الـسـلــطـنـة الـعــثـمـانـيــة مـا يـســيل نـقـطـة دم
لسـالت دماء اإلنكليز فى بـطحان الهند ووديانه
أضـعــاف مــا يــجـرى مـن الـدمــاء عــلى ضــفـاف

البوسفور والدردنيل .
ـشهـورة فى الهـند ومن اجلرائـد اإلنكـليـزية ا
ة اإلنكـليز جلريـدة ( ذى مسلم كرونكل ) سا
التى تصُّدر فى كلكتا وجريدة « ذى محمدان »
الـــتـى تـــصـــدر فى مـــدراس و « ذى پـــونـــچـــاب
أبــزرفـر » الــتى تــصـدُّر فـى الهـور و « أخــبـارى
إسالم » الـــتـى تـــصـــدُّر فى أجـــرا . فـــكل هـــذه
اجلرائد تأتـينا ونراها اليـوم قد تغيرت تـغيراً كلياً
فى لـــهــجـــتــهــا ضـــد اإلنــكـــلــيـــز  وهى مع مــا
ـصـالح اشـتـهـرت به مـن الـسـعى لـلـتـوفـيق بـ ا
صالح اإلنكليزية  صارت تُذكر اإلسالمية وا
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ـسـئـلــة األرمـنـيـة إنـكـلــتـرا بـالـتــهم اجلـسـام فـى ا
ا قاالت الشديدة اللهجة فى ذلك   وتوالى ا
يظـهـر منه كـنه الـشعـور بـاآلالم التى يـتـألم منـها
الـعـثـمانـيـون عـلى ضـفـاف الـبوسـفـور . وكـلـها
مُـــجــــمـــعــــة عــــلى جـــنــــون وطــــيش األحـــزاب
اإلنـكـلـيـزيـة التى قـامت فى إنـكـلـتـرا هـذه األيام

تـتـظـاهـر بـاألحـقـاد ضـد الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـية 
وتُحذر بريطانيا العظمى من نتائج ذلك .

ولــقــد ظــهـرت فـى األيــام األخــيــرة جــريـدة
جـديدة تُـطبع فى مـديـنة ( أمـر ستـار ) من الهـند
اسمها الوكـيل  قد أحاطت دائرة عنـوانها بآية
« حـسـبـنـا الـلَّه ونـعم الـوكـيل »  وكـأنـهـا توجه
نفثـاتهـا فى هذا العـنوان ضـد اإلنكلـيز أخذاً من
مقاالتـها التى تـنشـرها وليس فـيها إال الـشكوى
ـرة من مــعـامـلـة الـدولــة الـبـريـطـانــيـة لـلـخالفـة ا

سئلة األرمنية . اإلسالمية تلقاء ا
غرب عرفة آراء األ اإلسالمية فى بالد ا و
ـا تـكـتـبه يـكـفى أن تـقـتـطف بـعض الـشـعـارات 
نـتـشـرة فى أنـحـاء تـونس وطـرابلس جـرائـدهـا ا
الغرب واجلزائر ومراكش  ولعلها تنحصر فى
جريـدت محرزت لثـقة العالم اإلسالمى هناك

وهما : « احلاضرة » و « الزهرة » الغراوتان .
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فـــقــد جـــاء فى األولـى عــقب نـــشـــرهــا نص
خطاب اللورد سالسبرى األخير ما يأتى :

ـذكور والذى فات « هـذا خالصة اخلطاب ا
الــوزيـر اإلنـكـلـيـزى  وتـغـافـل عـنه فى خـطـبـته
ذابـح وقعت بـأيدى األولى  والثـانـية هـو أن ا
ــا األرمن وبـــإرادة اإلنـــكـــلـــيـــز  ولـــوال ذلـك 
يحـصل أدنى هرج بـ عنـصرين عـائشـ على
األمن والـوالء مـنـذ مـئات مـن الـسنـ . ولـكن
ــراوغــة والــنــفــاق أعــظم ركن أقــيــمت عــلــيه ا
دعـائم السـيـاسـة الـبريـطـانـية فـمن الـعـبث الـلوم

والعتاب .
وخالصـــة الــقـــول أن إنــكــلـــتــرا تـــســعى فى
تدعيم أركـان السلم العـام بإثارة حرب صـليبية
وتبـرهن عن شغفـها بالـرأفة واحلنـان على النوع
الـبشـرى بتحـريض األرمن على الـعصـيان حتى
ـســلـمـ من الـتـرك والالز يـسـتـأصــلـهم فُـتـاك ا

واألكراد  فهكذا هكذا وإال فال .
ولكن ليـعلم الـلورد سـالسبـرى الذى يـتهدد
الدولة الـعثمـانية بـأحكام الـنواميـس الطبـيعية .
ـكـر الــسـيئ  وأن إن سـيــاسـته هــذه تُـعـد مـن ا
هنـاك حاكـماً أقـوى من كل نامـوس يقـضى بأن
كر السيئ ال يـحيق إال بأهله  فلـننتظر حكم ا



≥¥∏

اللَّه فى األمـة اإلنكلـيزية وحكـومتهـا واللَّه خير
احلاكم اهـ بحروفه .

وجـاء فى جـريـدة الـزهـرة بـتـاريخ ٤ نـوفـمـبر
اضى ما نصه : ا

« لـم يــــبقَ ريب فـى أن احتــــاد أوروبـــا عــــلى
إجـبار احلضرة الـسلطـانية بقـبول شروطـها اخمللة
بـنـاموس الـسـلطـنـة العـثـمانـية كـان حملض خـدمة
ديـنــيـة  ولـيس انــتـصـاراً لــلـنـوع الـبــشـرى كـمـا
وبـقات يـزعمـون. وهـذه حتقـيقـات الـفظـائع وا
الــتى أجـراهــا األرمن فى دار اخلالفــة الـعــظـمى
والبالد األخرى بـإغراء من إنكـلترا وعصـاباتها
الــــدولـــــيــــة تـــــشــــهـــــد بــــأن جـــــمـــــيع الـــــقالقل
ـا تـلقى مـسـئولـيـتهـا أمام احلق واالضطـرابات إ
ـــتـــعـــصـــبـــ وأشـــقــيـــاء األرمن عـــلـى هــؤالء ا

تمردين . ا
وقـد أظـهـرت الـوقـائـع واحلـقـائق سـوء نـوايـا
ـتحـدة نـحو األمـة الـعثـمـانيـة وتـواطئـها الـدول ا
على تمزيق شمل جامعتها وجتزئة أمالكها ضد
كل فرصة وجدتها لذلك على أنها ال جتتهد إال
كـل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضــــــــــرر عــــــــــلـى
الــدولــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــعــاهــدة
بــــــرلـــــــ مــــــاله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الـــــــــــــدولـــــــــــــة الــــــــــــعـــــــــــــثـــــــــــــمــــــــــــانـــــــــــــيــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حـــقــوقـــهــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدول الصغيرة التى
اســـتـــقــلت وخـــرجت مـن ســلـــطـــتــهـــا عن دفع
حـصصـها من دين الـدولـة كمـا تقـرر فى مؤتـمر
ــكن لـهــذه الـدول أن تــنـسب بــرلـ  وكــيف 
صــرامـتـهـا األخـيـرة الـتى اســتـعـمـلـهـا مع الـبـاب
ــظــالـم ومــجــرد حتـــريــر رقــاب الــعـــالى لــرفـع ا
عـاهدات من األرمن استـناداً عـلى مـا خوَّلـتهـا ا
التداخل احلماية النصارى  وهى ترى وتسمع
ظالم القائمة برفعها لم تصدر إال من ذلك أن ا
النـوع الـبـشـرى الذى فـرضت عـلـيـها اإلنـسـانـية
حمايته  وهو الذى أثار الف وأحدث ثورات
عظيمة كـادت أن تكدر صفاء السلم العام  لو

لم تتـداركها العناية اإللهيـة والهمة السلطانية 
ـــنـــزَّه عن ـــتـــمــدن ا ولـــقـــد تــعـــجـب الـــعــالـم ا
األغـــراض من إســعـــاف الــدول لـــلــمــفـــســدين
األرمن بـــــعــــد مــــا جتــــاهــــروا بـه من الــــعــــدوان
ـــنـــكـــرات داخـل األســـتـــانـــة وارتـــكـــبـــوه مـن ا

وخارجها إلخ اهـ .
فـــيــرى الــقــار مـن كل هــاته األقــوال  أن
الــــصـــوت الــــعـــام اإلسالمـى صـــار كــــمـــا قـــال



≥µ∞

اإلجــبــشن هــرالـد ضــد إنــكـلــتــرا عــلى أن هـذه
ـشهورة بالـدهاء والسـياسة  لم جتلب الدولة ا
على نفسها هـذه النتيجة فقـط  بل إنها بدفعها
الـدول الـعظـمى بـ يديـهـا فى تيـار االحتـاد ضد
الـدولـة الـعـلـيـة  قـد جـعـلت الـعـالم اإلسالمى

يتأثر بسوء الظن فى الدول األوروبية بأسرها 
وليس أشـد من هـذا فى الـعالم جـنـاية ألن وراء
ـسـلــمـ ضــد األوروبـيـ تـولــد األحـقــاد فى ا

داهــيـة ال تـطـلق عــلى الـسالم الـعــام والـعـمـران
البـشرى ولـذلك وجب عـلى الـدول العـظمى
شؤم *  كما أن تتـالفى عاقبـة هذا االنـقسـام ا
يــجب عــلى أربـــاب األقالم فى جــمــيع أنــحــاء
العـالم أن يبينوا هذا اخلـطأ اجلسيم الذى وقعت
فيه الـدول العظمى بإغراء إنـكلترا  وأن يحثُّوا
أصــحــاب الــتــأثــيــر والـــنــفــوذ فى أوروبــا عــلى

إصالح هذا اخلطأ اجلسيم فى أقرب فرصة .

شئوم. * الصحيح : ا
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وقــد ورد فى تــلــغـرافــات هــاڤـاس أن أحــوال الــدولـة
أقبـلت إلى الـصالح واألمن كاد يـعم األماكن الـثائرة فى
شـمـالى األنـاضـول وفى شـرقـيـة إال أن الـعـسـر شـديد فى
ــعــنــاهــا الــصــحــيح أوشــكت أن بالد األرمن واجملــاعــة 
تـصيب هـاتيك األقـطـار التى أراهـا الدهـر كل بلـية . وال
غــروَ فــإن الـفــ الــتى اجـتــاحت اخلــيـر وانــتــزفت مـوارد
ـــزارعـــ عن مـــزارعـــهم الـــرزق. هـــنـــالـك أذهـــلت ا
وتـركت األرض مـواتاً وأورثت النـفوس سـباتاً فـاجملاعة

واقعة وال شك واللَّه بعباده رحيم.
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ـنــاسـبـة الــسـفــيـنـة وقــعت حـادثــة بـاألسـتــانـة الــعـلـيــة 
اإلنـكـليـزيـة الـسابـعـة لسـفـارة الـدولة الـبـريطـانـية وهى أن
الـسر فيـليب كورى السـفير نـال من احلكومـة وعداً بشأن
إدخــال سـفــيـنـة ثــانـيــة حتل مـحل األولى فــبـعث بــرسـالـة
تلـغرافـية إلى األسـطول اإلنـكليـزى باسـتحـضار الـسفـينة
درياد الـتى كانت موجودة فى صبـاح األحد أول ديسمبر
دخـل الدردنـيل وأخـبـر بـذلك الـباب الـعـالى طـالـبـاً منه
الـتـصــريح بـدخـول هـاته الـسـفـيـنـة فـيه. عـنـدئـذ صـدرت
اإلرادة السـلـطانـية بـعدم دخـولـها ولـو لتـقوم مـقام األو.
شرح مُكـاتب التـيمس فى جـولفـا الفظـائع التى ادعى أن
األكراد الـفـرسان ارتـكـبوهـا ضـد األرمن فى وان وقال
إنـهم دمــروا ٥٠ بــلـداً ونــهـبــوا الــواليـة بــأسـرهــا . بـارح
األسـطـول اإليـطالى فـى ٣٠ نوفـمـبـر مـيـاه أزمـيـر . تـهتم
حــكـومــة الـيــونـان بــعـمل الــتـجــهـيــزات احلـربــيـة وإعـداد
ــدرعـــات كى تــكــون مـــســتــعـــدة وقت احلــاجــة . يــوم ا
وافق ٢٨ نوفـمبر زار دولتلـو توفيق باشا وزير اخلميس ا
اخلـارجـيـة اجلديـد ودولـتـلـو سـعيـد بـاشـا الـصـدر األعظم
األسبق سفراد الدول لـيبينوا لهـم عدم ضرورة التصريح
بإدخال سفـن ثانية لـلسفـارات فى مياه األسـتانة الـعلية .
وقد رفض السفراء التنازل عن طلبهم ولهذا يؤمل قبول

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨±∏πµ d³L ¹œ ±∑ ¡UŁö¦ « ¨ ∂∑  œbŽ        



≥µ≥

تواردة من الواليات تُفيد أن الباب العالى له . األخبار ا
األمن مستتب فيها وأن رجال احلكومة باذلون اجلهد فى
قمع الـعصيان. وردت رسالـة تلغرافيـة من مرسيلـيا تُفيد
سـاجرى مـريتـيم قد أن الـباخـرة نرت مـن بواخـر شركـة ا
ظروف سـافرت إلى األستـانة العـلية وأن مع قـومندانـها ا
مخـتوم بـرسم األسـطول الـفـرنسـوى فى الـشرق احملـتوى
على جـملـة تعـليـمات سـرية ويُـقال إن هـذه التـعلـيمات
فى غايـة األهمـية . جـاء من أودسا أن قـومنـدان البـواخر
التـجارية اإلنـكليـزية التى تـصل إليهـا يشكـون من سلوك
رجـال احلـكــومـة الـعـثـمـانـيـة مـعـهم فى مـضـيق الـدردنـيل
ألنهم أطـلـقـوا على احـدى هـاته الـبواخـر ثالث قـنابل .
اضى فجروا توربيداً ويقولون إنهم فى منـتصف الشهر ا
فـى ذلك الـبـوغــاز وكـان االنـفـجــار بـالـقــرب من مـقـدمـة
سفينة فرنسويـة كانت تقصد األستانة الـعلية . أما مسئلة
السفيـنت فالتزال كمـا هى وقد كان لتمـنع الباب العالى
ــرورهــمـا مـن الـدردنــيل وقع ردىء فى عن الــتـصــريح 
بــطـرســبـورغ حــتى أن اجلــرائـد الــروسـيــة اجـمــعت عـلى
الـتـنـديـد بــاحلـكـومـة الـعـثــمـانـيـة فـقـالـت الـنـفـوسـتى من
ـعارضة إذا الـضرورى للـباب الـعالى أن يعـدل عن هذه ا
شـاكل . وجـاء من روميـة ما يُـستـفاد كان يـرغب زوال ا
منه حصول خالف بـ الدول بشأن الضـغط على الباب
الـعـالى. فأن إنـكـلـتـرا وإيطـالـيـا والـنـمسـا الـتى تـظـاهرت
باستحسان سياسة الروسيا وفرنسا فى الشرق ويؤكدون
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بأنه  ذا كـان هـذا اخلبـر حقـيقـاً فالبـد من انضـمام إنـكلـترا
إلـى الـتــحــالف الــثالثى بــحـيث يــصــيــر ربـاعــيــاً . قـالت
ليون جنيه عثمانى الذى يُريد الديلى كرونكل أن مبلغ ا
جاللة الـسلطـان األعظم استـقراضه لـلتجـهيزات احلـربية
ـاب النـمسويـ فى أرمينـيا إقراضه قد قرر جـماعة من ا
جلاللته . وجـاء من األستـانة الـعلـية من احملـتمـل حصول
أزمــــةوزاريــــة فـى األســــتــــانــــة عن قـــــريب . وجــــاء إلى
الـسـتنـدرد أن الوزراء رفـعـوا لألعتـاب الـسلـطانـيـة تقـريراً
يُـشـيـرون فـيه بـضرورة الـتـصـريح لـلـدول بإدخـال سـفـيـنة
ثـانيـة لـلسـفارات غـير أن جـاللته الزال يُـفضل مـشورات
ـقاومـة ويـقول له عـزت بك الـذى يُـشجع جاللـته عـلى ا
إن الدول غيـر متفـقة مع بعـضها وال يـتيسـر لها اسـتعمال

القوة للحصول على هذا التصريح .
سائل الشرقية من أغالط اجلرائد األروبيـة فى شرح ا
وجهلهـا بحقيقـة اسماء الداخلـ فى حوادثها أن جريدة
لبـتى بارزيان قالت أخيراً أن جاللـة السلطان تخلص من
وزارة كسـمل باشـا فى سنـة ١٨٩١ وها هـو اليـوم أسقط
بها تـلك فكـأنه اعتـبر أن الـصدر األعظـم الذى سقط فى
سـنـة ١٨٩١ هو غـيـر الـذى سـقط أخيـراً مع أنـهـمـا واحد
غــيــرأن االخــتالف مــنــحــصــر فى اســتــبــدال ألف كــامل
ا الذى بحرف س . على أن هـذه األغالط قد تُغتـفر وإ
ال يُـغـتـفـر قـول تـلك اجلـريـدة عـيـنـهـا أن جاللـة الـسـلـطان
األعظـم يتـنـاول طـعـام الـغداء بـالـقـرب من احـدى نـوافذ
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* الصحيح : الدردنيل.
** الصحيح : الدردنيل.

ـطل على الـبسـفور وال بـجهل أن سـراى طلـمة بـغجه ا
جاللـته ال يسـكن غيـر سراى يـلدز وال يذهـب إلى طلمه
إال مرت أو ثالث مرات فى السنة حلضور احتفال معتاد
فى األستانة . وقالت أيـضاً إنه يدخن الشـبك بعد تناول
الغذاء وهو ادعاء باطل ; إذ أنه فضالً عن كون التدخ

ـؤمـنـ فـأنه قـد بطل فى الـشـبك لـيس من عـادات أمـيـر ا
استعماله من األستانة العلية منذ أكثر من ٣٠ سنة .

من اخــتالقـــات اإلنــكــلــيــز فـى الــشــرق ادعــاؤهم أن
سلم فى ملطيا قتلوا أربعة من اليسوعي ودمروا فى ا
خربـوط اثنى عـشر بـيتـاً للـمبـعوث األمـريكـان وقد دلت
الـتـحقـيـقات عـلى عـدم وجـود يسـوعى واحـد فى ملـطـيا
لكون سوى بيت فى خربوط. وعلى أن األمريكان ال 
واألغرب من هذا ما جـاء فى رسالة تلـغرافية من صدور
األمــــر لألســــطــــول الــــروسى فى الــــبــــحـــر األســــود إلى
االجــتـــمــاع فى مـــدخل الــدردنل * فــكــأن مـــنــشئ هــذه
ـبـاد عــلم اجلـغـرافــيـا وبـأنه إذا تـوجه الـرسـالـة يــجـهل 
ر بـالـطبع أسطـول من الـبحـر األسـود إلى الـدرنديل ** 
على بوغاز الـبسفور ومدينـة األستانة العلـية فما الغرض

إذن من التجمع عند مدخل الدرنديل.
سيو إسكندر رئيس اللجنة األرمنية بباريز مع تقابل ا
احدى مـحررى جـريدة الـلبـربارول وتـبادل مـعه احلديث
بشأن أرميـنيا فكان من كالمه أن األرمن يدفعون من ٣٠
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ـائـة ضـريبـة عـقاريـة فى حـ من الـثابت أن إلى ٤٠ فى ا
ــضــروبـــة عــلى األراضى فـى بالد الــدولــة ال الــرســـوم ا
واشى واألمالك ـائة ومـثلـها ضـرائب ا تتـجاوز ١٠ فى ا
ـزارعون ا تـمكن ا بـنيـة ولو كـانت احلقـيقـة كمـا يقـول  ا
ـداومـة عـلى اسـتـغـالل أراضـيهـم سـنـة واحـدة وهو من ا

أمر واضح ال يحتاج إلى برهان .
ـا يـدل عـلى أن األرمن فى ديـار بـكـر كـانـوا الـبـادئ

بـالعـدوان أثـنـاء االضطـرابـات األخيـرة جـواب عثـر عـليه
رجال احلـفظ مع شـخص أرمنى اسـمه مـوندلـچيـان وهو
الـذى بعـد أن سـكنـت تلك االضـطـرابـات أهاج زوابـعـها
ـسلـم بال بـاعث وهذا بـاطالقه عيـاراً ناريـاً علـى أحد ا

نص ذلك اجلواب :
«عــزيــزى أوهــانس إن مــتــابــعــة األغــراض الــقــصــبـة
واســـتــدراك الــغــايــات الــســامــيــة ال يــكــون إال بــتــجــشم
ــصــاعب واقــتــحـام اخملــاطــر وتــضـحــيــة الــنــفس وبـذل ا
الــنــفـيس . نــعم إن هــذا الــدم الـذى نــراه مــهــدوراً عـلى
األرض قـد أذاب قـلـوب الـدول األروبـيـة شـفـقـة وحـنـاناً
ـتمنـاه . وأعلم بـأننا ولـكنه ال يـكفى لـبلوغ تـلك الغـاية ا
مـاركات ـنازعـات وا صـرنا عـلى مـقربـة من ختـام هذه ا
وابـتــداء الـتــمـتع بــثـمــار احلـريــة وأن الـدول األروبــيـة قـد
ــعـونـة واإلسـعــاف فالبـد إذن لـتــحـقـيق هـذه وعـدتـنـا ا
ـساعـدة من أسـباب راقـية وبـواعث عـاليـة ال تسـتوجب ا
ـا يــنـقـضـان كل مـا هــذا اإلغـضـاء والـسـكــوت الـلـذين ر
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ــاضى . يـهــمـكم واحلـالــة هـذه أن تــرفـعـوا الــصـوت بـالــشـكـوى فــإن أعـداءنـا شــدنـاه فى ا
كاحلـيوانات قـد قست قلـوبهم وغلـظت أكبادهم والبـد من إظهار تـوحشهم لـلمأل . وحلد
الـيوم لم تُـكلل مـساعيـنا وأعـمالـنا بنـتيـجة مؤكـدة فلـبلـوغ هاته الغـاية يـنبـغى أن البعض من
ساجد مشتـغل بأداء الفروض الدينية سـلم با إخواتنا الشجعـان يترقبون فرصة وجود ا
للهـجوم علـيهم واإليقـاع بهم . حيـنئذٍ نـفوز والشك بتـلك الغايـة القصـوى ونصيب ذلك
صاحلنا ويعيقنا عن إصابة شروع يضر  رمى البعيد . واعلموا أن التأخـير فى تنفيذ هذا ا ا
رمى وهنـا كرر القول بـإن متابعـة األغراض القصـبة واستدراك الـغايات اخلطـيرة ال يكون ا

إال باقتحام اخملاطر وتضحية النفس» .
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ـا أرادت أن تُغـير ولـقد أسـلـفنـا أن إنكـلـترا 
ة مع الدولـة العليـة صاحبة تاج تقـاليدها الـقد
اخلـالفـة اإلسالمــيـة الــكـبــرى اسـتــعـمــلت شـر
ـــســـتــر آالت الـــعـــداء لــذلـك  وهى خـــطـــة ا
غالدسـتـون لـذى أثـار احلـروب الـقـلـمـيـة عـلى
سلـطـنة آل عـثـمان مـرتـ ووحد أوربـا ضـدها
ـمـهـد الـوحـيـد لـدخول جـمـلـة مـرار  وكـان ا
مـصـر . ومع كـون بـريــطـانـيـا تـظـاهـرت كـثـيـراً
بـاالشـمـئـزاز من خـطـته  كـمـا تـظـاهـر الـلـورد
المه عـلى مـا فرط مـنه فى سالـسـبـرى أخـيـراً 
كــتـــابـه إلى صـــديــقـــة له روســـيـــة  إال أنه فى
احلـقيقـة كان رايتـها فى هذا الـتحول وقـد تبعته
حــتـى  انـقـالبــهــا الـســيــاسـى وعـدوانــهــا عن
ة بالكلية  كما يدل على ذلك تقاليدها الـقد
ـسئلة مـظهرهـا احلالى مع الدولـة العلـية بإزاء ا
األرمـنـية . فـإن إنـكـلـتـرا هى الـتى أقـامت هذه
احلـرب الــعـوان ضــدهــا  وهى الــتى أكـرهت

الدول على الدخول فى غمارها .
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وإذا شـاء الـقـار أن يـعـرف مـقـدار جـنـاية
مثيرى هذه الفتنة الشعواء ; فليراجع نص ما
كتـبه غالدستـون من خالل هذه الـشذرة التى
كـتبتـها جـريدة «ذى كريـشنت» الـتى تُطبع فى

ليفربول وهى باحلرف الواحد :
حظى أحد مُـكاتبى جـريدة « ذى أبزوفر »
ـقابـلـة حضـرة مدام دى نـوفـيكـوڤ الروسـية
«صديـقـة مسـيو غالدسـتـون »  وكان قـصده
ـسـائل أن يـسـتــطـلع أفـكـارهـا فـيــمـا يـخـتص 
الــشـــرق األدنى والـــشــرق األقـــصى فـــاجنــر
ـسئلـة األرمنـية وموقف احلديث بيـنهـما إلى ا
مـستـر غالدستـون احلرج تـلقـاء حسـمهـا على
ـا لم يكن فى الصـورة الـتى انتـهت علـيـها  
حسبانه . فذكرت مدام نوفكوڤ وقتئذٍ بأنها
كـتـبت لــوزيـرنـا األسـبق (يــعـنى غالدسـتـون)
كتاباً مضمونه إن كانت دولة إنكلترا العظيمة
تُـريـد حــقـيـقــة أن تـعـمـل الـواجب عـلــيـهـا فى
سـيحـي  فـما صـالح رعايـا الدولـة العـليـة ا
عـلــيـهـا إال إعـالن احلـرب فـجــأة كـمــا فـعـلت
الـروســيـا فى سـنـة ١٨٧٦  ألن هـذه سـارت
فى طـريقـهـا يـومـئذ بـالد تردد وجـادت بـحـياة
كـثـيـر من رجالـهـا وإنـفاق الـكـثيـر من أمـوالـها
حـــتى شـــهـــد لـــهـــا الـــتـــاريخ اآلن بـــالـــفـــضل

والفخر.
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فـأجـابـهـا مـستـر غالدسـتـون عـلى نـفـثـاتـها
هذه باخلطاب اآلتى :

من هواردن كاسل . نوفمبر سنة ٩٥
عزيزتى مدام نوفيكون *

قـد صـمـمت عـلى عـدم الـتـداخل فى مـثل
واضـيع ألسبـاب خصـوصيـة  ولكنى هـذه ا
فى غـاية الكدر من أن أرى دائمـاً فى مُخيلتى
هــذا الــســلــطــان ... الــذى أرســله الــلَّه آفــة
لـلـجــنس الـبـشـرى رافـعـاً عـلم انـتـصـاره عـلى
خـصومه السـاجدين حتـت قدميـه وهم روسيا

وفرنسا وإنكلترا .
أمـا تقسيم اخلجـل والعار ب الثالث دول
ـعرفـة من منهن يـستـحق النـصيب األوفر من

هذا العار فذلك ال يهمنى كثيراً .
ولـكن يــغـريـنـى األمل بـأن وطـنى ســيـنـدم
عـلى ما فـعل فـيمـا بـعد بـإهـماله  وإن يـظـهر
أمــام الــعــالم كــله بــالــقــسم الــذى يـكــون من
حــصـته فى الــعـار مــهـمــا كـان مـقــداره ـ فـإنى

أعلم أن هذا النـدم سيعقـبه كل خير وجناح 
أمــا اآلن فال أطــلب من الــلَّـه إال شــيــأ واحـداً
وهــو أنه بــفــضــله وكــرمه يــعــجل هالك ذلك

التركى احلاكم ومحو كافة أعماله .
وهــكــذا ال أزال أقــول فى آخــر عــمــرى

* الصحيح : نوڤيكوڤ.
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ووقت عــجــزى مــا كــنت أقــول إبــان فــتــوتى
ويوم كنت قادراً على تنفيذ رأيى .

واقبلى يا عزيزتى إلخ « اإلمضاء »
وبعد أن نشـرت جريدة ذى كـريشنت هذا

اخلطاب ذيلته بهذه العبارة :
ــرســتــون من قــبل « لــقــد كــان الــلــورد بــا
أربـع سـنة يـقول : إن غالدسـتون سـيخرب
ـوت فى مـارسـتـان اجملـانـ ـمـلـكـة ثم  هـذه ا

اهـ.
ستـر غالدستون أما نحن فـنقول لـو إن ا
رستون ذلك الذى كان يقـول عنه اللورد با
كـان متروكـاً عنـد اإلنكلـيز فى زوايـا اإلهمال
أو لم يـكن الــوزيـر األول لــبـريــطـانــيـا جــمـلـة
مـرات  حـيـث كـان هـو الــقـابض عــلى أزمـة
الــسـيــاسـة فــيـهــا ألغــفـلــنـا كالمه كــمـا يــغـفل
الــعـقالء كل كالم اجملــانـ  ولــكن إنـكــلـتـرا
اتـبـعت خـطـة هذا اجملـنـون ضـد الـدولة الـعـلـية
كزعـيم أمه يحول تـيار الرأى الـعام كمـا يشاء
فـتــبـعــة كل مـا يــصـدُّر عـنه الحــقـة بــهـا مـادام
الـرجل قــادراً عـلى حتــويل دفـة ســيـاســتـهـا أو
مـادامت هى راضـيـة بـأن يـحـول دفـتُـهـا بـيـديه

سواء كان على منصة الوزارة أو خارجها .
عــلى أنه لــو فُـرض أن ســيــاسـة احلــكــومـة
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اإلنــــكـــلـــيــــزيـــة أجل مـن أن يـــؤثـــر عــــلـــيـــهـــا
غالدســـتـــون بـــكـالمه وهـــو عـــلى مـــثـل هــذا
اخلرف واخلرق فى الـرأى والقول فما الذى
نحكم به عليـها وهى صاحبـة اخلطة احلاضرة
الـتى أكرهت الـعالـم اإلسالمى فى كل الدنـيا
على أن يعتقد  بأن إنكلترا خصيمته العاملة
لـتـقــويض عـرش خالفـته والــداعـيـة الـروسـيـا
بإحلـاح  ألن حتتـل بر األنـاضول وسـيـلة إلى
مالك العثمانية وجعلها شذر مذر . تمزيق ا
وقد نشـرنا فى عدد أمس خالصة من آراء
جـرائد العالم اإلسالمى رأى مـنها القار أن
هـــذا االعـــتـــقـــاد ويــا لـألسف  قـــد عم بالد
ـغرب عـلى حـد سواء  وال الهـنـد ومصـر وا
خالف فى أنه لـو كانت اجلـرائد الـتركـية على
اخلصوص وجـرائد الـواليات الـعثـمانـية على
الــعــمـــوم واجــدة طــريــقـــاً تــســلــكـه بــإظــهــار
إحـسـاسـات األمة عـلى صـفـحاتـهـا أللـفيـنـاها
اآلن صــورة مـكـفـهـرة مـقــطـبـة الـغـضـون  ال
تـلفظ غـيـر نـفـثـات الـغـيظ وزفـرات الـشـكوى
ــرة من مــعــامـلــة إنــكــلـتــرا لــلــدولـة الــعــلــيـة ا
ة وحلـيفتها الـتى نقدتها أثمن صديقتـها القد

ودة منافع فى الشرق بال خالف . قيم ا
وبيـنـمـا نـحن نـسـطـر هـذه األحرف ; وإذا



≥∂≥

تـرجم اجلريـدة قد قـدم لنـا شذرة عرَّبـها عن
جــريـدة ( ذى مــســلم ورلـد ) األمــيــريـكــانــيـة
اإلسـالمــيــة  وبــديـــهى أنــهــا أبـــعــد اجلــرائــد
ـا تتهم اإلسالميـة عن تأثيـر اإلنكلـيز الذى ر
ــســلــمــ فـى الــشــرق ; بــســبب به جـــرائــد ا
كـراهــيـة الـنـفــوذ الـتـجـارى والــسـيـاسى الـذى
ألبنـاء بريـطانـيا فـيه أو مشـاكل ذلك  فرغـبنا
أن جنـــــــعل مـــــــا جــــــاء فـى تــــــلـك اجلــــــريــــــدة
ا أسـلـفـنا من آراء ـثابـة مـتـمم  األميـريـكـانيـة 
اجلـــرائــــد اإلسـالمـــيــــة األخــــرى عن مــــركـــز
ــسـئــلـة اإلنـكــلـيــز مع الــدولـة الــعـلــيــة بـإزاء ا

األرمنية . وهو بنصه وفصه .
ــثـل أمــامــهــا اآلن أقــبح نــرى أ الــعــالم 

ـضـر  ـوذج من أمـثــلـة الـتــعـصب الـديــنى ا
ولم تـرشدنـا التـواريخ كـلهـا إلى أحـقر وأدنى

من األلعوبة احلاضرة اآلن .
مــاذا نـرى أمــامــنـا ? نــرى إنـكــلــتـرا وحتت
رئـاسـتـهــا عـصـبـة من الـدول بـنـاء عـلى إغـراء
ـتـعـصبـ الـعـطـاش من الـدمـاء آخذة أجـهل ا
الـــشــــروع فى تــــعــــذيب وإهالك احلــــكــــومـــة
الـعـثـمـانــيـة بال عـلـة غـيـر كـون هـذه احلـكـومـة

إسالمية .
واحلــجـة الــتى أتُــخـذت لــذلك هى حــجـة
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أصـحـاب اجلــ والـنـفـاق ; مـع أن الـشـواهـد
اليـقـيـنيـة واألدلـة الـدامـغة أثـبـتت بُـطالنـها من

كل الوجوه .
نـرى إنــكـلـتــرا وبـقـيــة عـصـابــتـهـا الــدولـيـة
ــدعـيــة احلــمـايــة لـلــكـنــائس الـنــصـرانــيـة فى ا
الـشرق تـتـظاهـر اآلن بـأنهـا احلـاميـة لإلنـسانـية
ـزاعم ـدافـعـة عن احلـريـة فـمـا أكـثـر هـذه ا ا
الــبــاطــلــة ومــا أكــثــر ضــروب هــذا الــتــظــاهـر

الكاذب .
ألم يـــكن األولى واألحـق بــإنـــكـــلـــتــرا أن
تـتذكـر وظيـفـتهـا احلقـيقـة وهى وظيـفة سالب

ها الغشوم . األ الضعيفة وظا
ألـم يــكـن األجــدر بـــاأل األوربـــيـــة الــتى
تــزعم الـدفــاع عن الــنـصــرانــيـة  أنــهــا بـاسم
ـعـامـلـة الـدين عـامـلت غـيـرهــا بـأسـوأ طـرق ا

على قاعدة حب الذات اجلشع .
فــعـلـى م تـقــوم تـلك الــدول بـاسم الــعـدل
والـدين  وهى لم تــتـخــذ فى خـطــائـهــا غـيـر

طرق اجلور الفاضح والنفاق .
سئلة التى سموها (بالفظائع فاحلقيقة أن ا
األرمنية) ليـست إال عبارة عن حجـة تتخذها
الـدول ذريـعــة لـلـحــصـول عـلى فــوائـد مـاديـة
لـــيس إال . وقـــد انـــتــهـــز بـــعض مـــتـــعــصـــبى
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الـنــصـارى فى أوربــا وأمـريـكــا هـذه الــفـرصـة
ـســلـمـ  وهى لـيــبَّـردوا غـلــتـهم من دمــاء ا
ـــرغـــوبـــة لــهـم من زمـــان مـــديــد . الـــدمـــاء ا
ــتــعــصــبــون قــد جتــرَّدوا مـن حــشـو وهــؤالء ا
ادى قد محا كل صبغة احلياء فإن تمدنهم ا
أخـالقـــهم  ولـــهــــذا ال يـــرون من الـــعـــار أن
سلم على وجه يُنادوا علناً بقطع دابر كل ا

األرض .
كل يــعـلم عــلــمـاً يــقــيـنــاً أن مــا يُـعــبــر عـنه
بالـفظـائع األرمنيـة ; هو نـتيـجة أعـمال بعض
اخلـائـنـ مـن األرمن الـذين صـاروا يــعـمـلـون
باد اإلعدامي والفوضوي حملو احلكومة

التركية.
ـــا ال شُــبـــهَّــة فـــيه أن جاللــة وكل يــعـــلم 
الـسـلـطـان عـبـد احلــمـيـد ال يُـعـامل رعـايـاه إال
بكل عـدل وشفقة وحنـان ورفق فيما يختص
ـذاهب واعـتـقادات اجلـمـيع إلى درجـة يـلزم
أن تــدع دول أوروبــا وأمــيــريــكـا الــنــصــرانــيـة
خجلة . ولـكن مع كل هذا  جند االضطهاد

موجهاً بقوة ضد جاللة السلطان .
وفى ذلك الــوقت الــذى نــرى فــيـه الــبـاب

الــعــالى يُــجـاهــد فى تــوطــيــد أركـان األمن 
وإيــقـاف احلــركــات الـثــورويـة الــتى تُــجـريــهـا
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شــرذمــة إعـدامــيــة من األرمن  وجتــتــهـد فى
الـدفــاع عن حـقــوق ومـصـالـح كـافـة الــرعـايـا
بدون فرق وال استـثناء  نُـشاهد دول أوروبا
ومـتعصـبى األفرجن مشـتغلـة بتعـذيب احلكومة
العـثمانية ومهددة إيـاها بالتداخل فى أسلوب
كله قحة وخـسة  كأنهـا ال تُريد إال أن جتعل
مساعى تركيا إلرجاع السكينة ذاهبة سدى.
لــيت شــعـرى  هل إنــكـلــتـرا أو أيــة دولـة
أخرى اجـترأت أن تُقـدم أقل طلب ولو بـغاية
التلطف للروسيا التى عذبت وظلمت اليهود

بال خوف ? كال ثم كال .
ـاذا ? ألـيس ألن روســيـا دولـة نـصـرانـيـة و

من جهة وقوية من جهة أخرى .
لكـة إسالمية ولكن أذكـر تلقـاء ذلك أى 
ضعـيفة تـستـحوذ على شئ يُـريد أى شئ كان
سـلـبـة مـنـهـا جتــد وقـتـئـذ أو هى احلـجج كـافـيـاً
لتهجيز حملة االنقضاض عليها والوقيعة بها

اهـ . بحروفه .
ونــحن نـأتى بــهـذه الــشـذرة الـصــغـيـرة من
كالم كثير كله أشد من وقع الصواعق ليسلم
ـؤيــد  أن مـا قـالــته جـريــدة األجـبـشن قــراء ا
هـرالـد من أن الـصـوت اإلسالمى الـعـام صار
ضــد إنــكـلــتــرا دفـعــة واحــدة حـقــيــقـة الريب
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فـيـهـا وأنــا أول من بـأست لـهـذه الـنـتـيـجـة 
وأتــمـنـى أن إنـكــلــتــرا ال يــفـوتــهــا أن تــتـدارك
حـقيـقة هذا االخـتالف لتُـصلح مـا أخطأت به

ــــــــــــــــــــ والسالم .

اضى األستانة فى ١٤ منه ـ حصلت يوم اخلميس ا
مـنـازعــة فـأطـلق بـعــضـهم مـســدسـاً نـاريــاً  فـاسـتـولى
ـسيحيـ واألرمن  وصار كل يركض الرعب على ا
على وجهه طـلباً لـلنـجاة مدة سـاعت وال يـزال الناس

فى قلق .
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إذا صـممـنـا اآلذان حـتى ال نـسـمع إال أقوال
أعـدائـنـا وأغـمـضـنـا الـعـيـون ; حـتى ال نـرى إال
كــتـابــاتـهـم عن دولـتــنـا الــعـلــيـة وحــجـرنــا عـلى
األذهان ; حتى ال يكـون فيها إال رأى اإلنكليز
ـذابح والــدمـار فـهـذه احلـالــة الـتى صـرنـا فى ا
إلــيـهـا بــسـبب الــتـداخل األوربى ألــيس لـهـا من

دواء ?
ـــســئــلـــة األرمــنــيـــة كــمــا جـــاءتــنــا به أصل ا
الــرســـائل الــبـــرقــيـــة اإلنــكـــلــيـــزيــة ثـم اجلــرائــد
ـسـلـمــ فى مـوش وسـاسـون اإلنـكـلـيــزيـة أن ا
وبعض تلك البالد نهضوا على األرمن  وهم
كــالــشــيــاه ال ذنب لــهم إال أن يُــشــاركــوهم فى
رؤية نـور الشـمس وشرب ميـاه األنهار فـذبحوا

منهم ستة آالف أو يزيدون .
ـســيـحـيـ فى وكــانت إنـكـلــتـرا آمـنــة عـلى ا
الـشـرق بـفـضل نـفـوذهـا نـاشـرة عـليـهـم أجـنـحة
أمـانـهـا  فـلـمـا درت بـتـلك احلـادثـة ضـاع مـعـها
شـهـورةونـهضت رشـدهـا وفـارقتـهـا رصـانتـهـا ا
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عـامـلـة سيـفـ بـالـيدين لـتـضـرب بـهمـا تـركـيا 
وأبـــــرقت وأرعـــــدت وأرغت وأزبـــــدت حــــتى
حرَّكت الـدول بأسـرهـا ; فخـفن من حمـاستـها
ـــا كـن مـــشـــفـــقـــات مـن األتـــراك عـــلى أكـــثـــر 
األرمن وذكــــرن أالعــــيــــبـــهــــا فـى مـــثـل هـــذه
الــظــروف وتــلك الــتــهــويالت  والســيـمــا مع
تركيـا وخصوصاً حـ احتالل مصـر فتوهمن
أنهن إن تـركـتهـا منـفـردة لم تلـبث أن تـمد يـدها
إلى ثغر عثمانى فتحتله أيضاً  ثم قالت لتركيا
ــة وحــيث ال أريــد أن « أنــتى صـــديــقــتى الــقــد
تـتكـافئ مـاالً ورجاالً إلخـماد الـفـ فأنـا فاعـلة
بـالنـيابـة عنك أو مـسـاعدة لك  وبـذلك تنـتهى
ــا رأت أن فــرنــسـا ــشــكــلــة ولــكـن إنــكــلــتــرا  ا
وروســيــا انــضـــمــتــا إلــيــهـــا زادت فى أعــوالــهــا
وارتابـها حـتى قضت عـليـهمـا أن تشـتركـا معـها
ـعـقـول الـذى كـانت تـقـضى به إال فى الـطـلب ا
الــظـــروف الــواقـــعـــة  أال وهــو اإلحلـــاح عــلى
مـوالنــا الـسـلــطـان بـإخــمـاد الـفــتـنـة فى مــحـلـهـا
ـــــا يـــــكــــون واعـــــظــــاً ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
لسـواهم ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ على اقتراح
إصــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ذات ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الدولة
وكــانت تــعــلم حق الــعــلم أن وراء إنــفــاذ ذلك
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االقــتــراح ثــورة داخــلــيــة ووراء رفــضـه حــمــلـة
أوربـيـة عـلى تـركـيا . وفـى كلـتـا احلـالـتـ ظنت
ـة ألنـهـا لو حـدثت ثـورة الحـتلت نـفسـهـا غا
بالداً تــركـيـة تـطــمع فـيـهــا  ولـو أكـرهت أوربـا
عـلى تـقـسيـم تركـيـا لـقـضت عـلى مسـئـلـة مـصر

ا فازت بقطر آخر معه . ور
إال أن الــــريـــاح لم جتــــر عـــلـى مـــا اشـــتــــهـــته
سفـينـتها فـأبى جاللة الـسلـطان حـتى انضمت
ـوقــعـة عـلـى عُـهـدة بــرلـ إلجـبـار كل الـدول ا
جاللته على اإلذعان  ولكنه استمر على إبائه
ــشـــروع تــلــطـــيــفــاً لـم يــكن فى إلى أن لـــطف ا
حسبان أحد أن أوروبا تقبله فرضيت به مرغمة
خوف الشر األدهى والطامة الكبرى . ثم تلت
ذلك خــطـب ســلــســبـــورى وإنــذاره اجلــهــورى
بـالتـقسـيم ليـجس به نبض أوروبـا فأجـابه سفـير

روسيا أن احلالة احلاضرة البد من بقائها .
ولـيـنـتـبه الـقــار إلى أنـهـا لم تـصـدر اإلرادة

السنـية بالـتصديق عـلى مشروع اإلصالحات 
حـتى أخـذت الــفـ تـمـتــد من بـلـدة إلى أخـرى
ومـن واليــة إلى الــثـــانــيــة  وكـل ذلك بــعــد أن
حـدث مـا حـدث فى األسـتانـة  فـكـأن مـشروع

اإلصالح لم يـكن إال لـيـزداد من أجـله اخللل 
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ثم أعاد الـسـفراء الـكرة وطـلـبوا إدخـال مراكب
ثانـية لهم بقصد أن يـحموا الرعايا األجانب فى

األستانة إذا اشتدت اخلطوب .
ومـا كـان هـذا االقـتـراح اجلـديد إال أن زادت
االضــطــرابــات حــتـى تــوهم الــذين يُــطــالــعــون
األنــبــاء اإلنــكــلـيــزيــة الــواردة عــنــهـا أن األرمن

يكادون يفنون من وجه األرض .
فـلـو حــصـر الـطـلب فى تــسـكـ الـبالد الـتى
حــدثت فــيــهــا. أول واقــعـة ومــعــاقــبــة احلــكـام
ـقـصـرين فـيـهـا ألـم تـكن احلـوادث الـتى تـلـتـهـا ا
منـعت قبل أن تُـولد وحقـنت بذلك الـدماء التى

جرت أنهاراً .
ولـو تـنـبـهت الـدول لــنـيـات إنـكـلـتـرا قـبل أن
تـخدعـهن أكـانت مسـاعدتـهن إلنـكلـترا تـنهض

سـلمون  ـسلـم فـيُنـاهضـهم ا األرمن على ا
ـقصـود من االقتـراح الذى قـدم خيراً ولـو كان ا
لتـركـيا أمـا كان يـطلب تـعمـيـمه جلمـيع والياتـها
بال اســـتــثـــنــاء . هـــذا  بــالــنـــظــر إلـى مــشــروع
اإلصالح وأمـا بــالــنـظــر إلى االقــتـراح الــثـانى

فنقول :
هل قُـتل أجـنـبى واحـد فى األسـتـانـة ? حـتى

تضاعف بوارج السفراء حلماية األجانب .
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شئومة. * الصحيح : ا

أليس لـلدول رعايـا فى الواليات أكـثر عدداً
من الــذين فى األسـتــانـة ! فــلـمــاذا هى أحـرص
عـلى حــيـاة بـعـضــهم مـنـهــا عـلى حـيــاة الـبـعض

اآلخر ?
ـراكب قـد دخلت الـبـسفـور ويـبلـغـنا وهذه ا
روتـــر أن مـــئـــات قــرى تُـــدمـــر مع ذلك . فـــهل
ضاعفـة البوارج نفوذ جاللة السلطان ? نقص 
وهل زاد نــفـوذ الـدول ? وهل عمَّ األمن الـبالد

العثمانية ? .
عـلى إنـنـا قـد الـتزمـنـا فى ذكـر كل مـا قـدمـناه
ــشـــؤومــة * تـــصــديق اجلـــرائــد عن احلـــوادث ا
ـكــابـر عــلـيــنـا اإلنـكــلــيـزيــة  بـحــيث ال تُـبــقى 
حـجـة. ومع ذلك فـمن هـذه احلـوادث عـيـنـها
ا يُـناقـضها أو يُـلطـفها أن يستـنتج كـما يـستنـتج 
أصل كـل الـبالء الــتـداخل األوروبى فى أخص
شــؤون الــدولــة  وكــان كل الــنـــفع فى جــعــله
مقـصوراً عـلى السعى إلطـفاء شـرارة السوء فى
مـحلهـا منـذ ظهرت . ال أن نـترك الـشرارة حتى
حتـــرق الــبـــيت ونـــراه يــحـــتــرق بـــهــا  ونـــقــول
لـصاحب الـبـيت هات حـجارة جـديـدة لنـبنى به
جناحاً واحداً من بيتك . هذا  ألنه قد منذر
بـالدمار  ومـا كان أعـقل الرجل ; إذ قـال لهم
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دعونى أطـفئ النار أوالً رحـمة بـاحملصورين فى
الـبـيت  ثم أجــدد بـعـد ذلك فــمـا صـدقـوه وال
أطـلـقــوه وهـوذا الـبــنـاء أطالل عـلـى مـا تـقـول
اجلرائـد اإلنـكـلـيـزيـة  فـإن صح ذلك فـأى عار

على دُهاة السياسة .
ولـيـس من أعـمى فـضالً عـن الـبـصـيــر يـنـظـر
إلى عــمـل الــدول . هــذا  فال يـــجــده خــلــطــاً
وخـــطــأ مـــركــبـــاً  وال يــحـــتــقـــر من أجل ذلك
داوالت الـكبـيرة التى لم السيـاسات الـعاليـة وا
نـتـدارك أمـراً عظـيـمـاً كـهذا مـنـذ وقـوعه بـأحكم

الطرق وأبعدها عن جتسيمه .
ـصير من أجل أما اآلن وقد صـرنا إلى هذا ا
الــتـداخل األوروبـى فـمــا الــدواء الــشـافى . أال
يـتـبــصـر الـســفـراء فى ذلك قـلــيالً  ولـو رحـمـة
ـسـيـحـيـ واألجـانب الـذين يـذكـر روتـر كل بـا

يوم أنهم يُذبحون ويُنهبون .
نـعم إن لـلعـلـة دواء فلـيعـلـموه وهـو الدواء

الوحيد الـذى أشرنا به مـن بدء هذه احلوادث 
أال وهــو امـــتـــنــاع أوروبـــا عن الــتـــداخل وكف

يديها ولو مؤقتاً .
ـواثيق عـلى جاللـة السـلـطان إلى ولـتُؤخـذ ا
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أمـــد وتـــنــــتـــظــــر أوروبـــا  فــــإن لم يُــــشـــرع فى
اإلصالح  وإن لـم يـــعـــد األمن الـــتـــام إلى كل
ا كان لها حق الواليات  فلـتتداخل إذ ذاك ور
فى الـتـداخل  أمـا عـمـلـهـا اآلن فـليـس فيـه شبه
ـسـلــمـ أين حق وال بـدع أن يــكـدر عـواطـف ا
كـانت أوطــانـهم وكـيـف كـانت مـذاهــبـهم والـلَّه

بالعاقبة بصير .
« عثمانى مصرى »

© s —_« WOMÞË ®

الشك أن الـبالد بأهـلها وقـيمـة كل امرءى مـا يحسن
فـقد سـمـعـنا فى هـذه األيـام أخبـاراً تـزعزعت لـهـا عروش
أوربا وقـامت من أجلهـا قيامـة اجلرائد وارجتـفت شراي

صري ما يرد علينا من صنيع األرمن البرق وهالنا نحن ا
ـنـظـار مـعظَّـم فتـحـيـلـهم جـباالً حتـى كأنـنـا نـنـظـر إليـهم 
مـلكة وج فى قـلب ا راسيـة وأطواراً هائـلة وعـدداً كثـيراً 
الـعـثـمـانـيه كـأنه عـرمـرم مـلك الـبـالد وقهـر األمـة  ولـيت
شـعـرى مـا الـذى عـظَّم هـذا الـشـعب الـثـائـر الـذى ال يـبـلغ
األلف ألف هى الوطـنيـة والغـيـرة واحلمـية الـشعـبيـة وعدم
الرضوخ ليـد غريبة تُـدير حاله وتقـبض باله وحتكمه عدالً
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أو ظــلـمـاً وتـسـيـره خـيــرة أو قـهـراً غـريب فى أرضه مـا دام
الغـريب عـليـه قيم . ولـسـنا اآلن فـى معـرض الـبحث عن
ـــتــشـــرد. هل أســبـــاب ثـــورة هـــذا الـــشـــعب الـــشــاحـب ا
بـتـحـريـضـات أجـنـبـيـة أم بـعـواطف وطـنـيـة ثـأر وقـام قـيـاماً
يــحــمــده عـلــيه الــتــاريخ إن مــات ( وهــو الــقــريب ) مـات
دوحـاً . وإن نال أمـنيـة نالـها منـصوراً بـصرف الـنظر عن

األسباب .
أقـول هـذا قـوالً حـقاً صـحـيـحـاً بـألسـنـة الـغـيـورين على
ا نالنى من ألم أوطانهم وأنا ناقم على السبب األرمنى 
ـسـلـمـ ومـا حلـقـنا مـن إهـانـة جـرائد مـا أصـاب إخـوانى ا
أوربـا ولغط غالدسـتون  ولـكنه احلق مـا أمر مـطعمه وال
نئـتيـكم بنـتيـجة محـدودة حصـلت بيـنى وب شـاب أرمنى
عرفـته « خـياط إفـرنـكى » ضمـنى وإيـاه مجـلس أصـحاب
ة مـا كـنت أعـهـد فيه وقـد كـان لى به من زمـان معـرفـة قـد
إال سـكـونـاً وخـفــراً فـسـألـنـا عن أحـوال الــسـيـاسـة فـأجـابه
أحـدنــا بـأن الــتـلـغــرافـات األخـيــرة أثـبــتت بـأن األرمن من
رواق الــسـكـيـنـة شـمـلت الـعــمـوم فـتـأفف من هـذا اخلـبـر
قــائالً ال أظن ذلك شــعــبــنـا الــذى صــار له ســنــ عــديـدة
يُـحاول أن يـنـال هـذا الـيـوم الـذى أصـبح فـيه اآلن ويـخـلد
إلى الـسـكــون والـسـكـوت وفـيه شـبـان ورجـال ومـثـرون
وت أو االسـتـقالل فـدهـشنى وكـلـهم تهـتف ضـمـائـرهم ا
مــنه جــوابه هـــذا  ولم أكن من قــبـل هــذا الــيــوم أعــهــده
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يُـجـيب هـكـذا جنـمـيـة يُـزيَّـنـهـا شـرخ شـبـابه وسـلس بـيـانه
زح مـعه قائالً : إنكم تُعلقون مستقبلكم فأراد بعضنا أن 
فى يوم نـنال فيه خالصـنا من ربقـة االحتالل فأجـابه إننا
ـمـاطلـة األيـام وننـقاد لـعـوامل اجل لـسنـا مثـلـكم نـصغى 

وترك حريتنا تلـعب بها الغاية وتقـلبها األهواء  ولعمرى
ـتـلئ حـكــمـة وفـصـاحــة جـعـلـنـى كـقـطـرة فى إنه جلــواب 
ـليـون لسان جانب بـحر زاخـر  وال غرابة فـإنه يتـكلم 
ويتـرجم عن مـلـيـون جنـان وهـذه الـفـصاحـة مـا نـشأت إال
ـتـلـهـبـة بــ جـنـبـيه. وهـذا الـذكـاء وسـرعـة مـن الـوطـنـيـة ا
اخلاطـر ما كانا إال من منذ مـا عرف أن له وطناً يحسن إليه
وريـعاً يـسأله عـوناً من شـبابه وحـيات من حـياته  ولـكنى
ـاذا أنـتم تـسـألـون االسـتقالل لم أصـبر دون أن أقـول له و
واحلـريــة مع إنــكم جـزء من ثالثــة ? فـقــال إذ حتـررنــا كـان
للـروس مع جزئنا اآلخر يوم يـشيب منه الغراب ولنا مع
الفـرس فصل اخلطـاب . قلت له ولكـنكم تُقـتلون قبل أن
. ثم تـسـتـقلـوا  فـأجـاب وافـرحتـاه فـالـقـبر أحـد األطـيـب
أخــذ يــرد من احلــوادث الــتــاريــخــيــة وال أقــوال الــســالــفـة
والعـصرية على اخـتالف اللغة مـا جعلنا بـاهت فى حسن
تعـبيـره شاخـصـ فى حركـاته احلمـاسيـة وحنـينه الـشريف
إلى وطـنه ثم خـتم كالمه مـعـتـذراً عن قـصـر فـهمـه قائالً
إننـى لو كـنت أعـرف الـلـغة الـعـربـيـة أو الـفرنـسـويـة لـكنت
أقص علـيكم من أنـبائـهـا ما قـد سلف فـأبكـيكم عـلى أيام
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اضية . أمضاها شعبنا فى عزة السالف وقوته ا
سألته مـا أحب إليك من األخبـار ? قال ما جأت * بأن
األرمن قُتل مـنهم كثيرون فقـلت ولكن هذا ال يسر . قال
وت بل يسر  ألنه يـشعر بأنـنا لم نزل نُطـالب باحلرية أو 
فــمـا أحاله من كالم مــا سـمــعت مـثـله طــول عـمـرى ; إذ
صري باستسالمهم هذا االستسالم جعلنى أتذمر على ا
ن األعـمى من غـيـر أن يـبدوا حـركـة أو يـشـكـو حـلـمتـهم 
يــسـمع . وزاد فـى الـتــذمـر حــتى رأيت أن هـذا الــشـعب
أحق أن يـنـزع مــصـر من يـد أهـلــيـهـا ال لـيــنـازع الـدولـة فى
أراضـيهـا فـقلت األولى لـكم أن تأتـوا إلى مـصر فـتحـاربوا
اإلنـكـلـيـز عـلـيـهـا وتـتـركـوا تـلك اجلـهـات الـفـقـيـرة . فـقال
مـــبــتــســمــاً والــلَّه ال يــرضــيـــنــا عن بالدنــا امــتالك األرض
بحـذافـيرهـا فـهى بالدكم وأنـتم أحق بهـا فـخلـصـوها إذا
استطعتم فـندمت على قولى واسـتغفرت ربى  وقُلت له
إذا كنت تتوقد غـيرة على بالدك فهال تذهب إلـيها لتدافع
عـنهـا فأجـاب . إن اجلمعـية الـكبـرى التى مـركزهـا لوندره
عندهـا أسماء شـبان األرمن اسـماً اسمـاً وهى تطـلبهم من
محالتـهم ولو عـرجوا إلى الـسمـاء أو سلـكوا من األرض

نـفـقـاً ولآلن لـم يـأتِ دورى وهـا أنا فـى انـتـظار طـلـبى 
وقـد ذهب صبرى وقل احـتمـالى االنتظـار حتى يتـهياء لى
أن اذهب بال طلـب وال انظروا وتـبصروا ويـا سكان الـهند
حلـقوا وتمـعنوا ويـا دولتـنا العـلية خـذى احلذر فإن حتت

* الصحيح : جاءت.
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الرماد ناراً واعلمـى أن بينك وب  السقوط قيد شبرين إذا
لم تُــصـادرى اخلـائـنــ الـذين يـنــهـبـون األمـوال حتت اسم
دوا إخوانهم فى الدين التصرف واألوليـاء ويبخلـون أن 
ـسـاواة وهـو أساس بـعـشـر ما هـم مالـكـوه هـو العـدل فى ا

لك . ا
كاتب موفق
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ــســئــلــة األرمــنــيــة الــتى لــهــا أوقـف الــكــتــبـة إن ا
أقالمـهم وشـحـذوا قـرائـحــهم بـ مـتـطـرف بـالـقـول
ومــعــتــدل  بـالــلــهــجـة  قــد كــانت شــغل الــصـحف
الـشـاغل. فـمـنـهم من يـرمى الـدولـة العـلـيـة بـتـبـعـتـها
ظلماً وعدواناً  ومنهم من يعدل فى لهجته فيوَّفيها
حقهـا من العبـرة  ويرمى تبـعتهـا على مضـرمى نارها
ــا كــانت خــدمــة احلــقــيــقـة ومــطــيــرى شــرارهــا  و
والــوطن ضـالـتــنـا رأيـنــا من إلـزم مـواجــبـنـا رد أقـوال
نـاسـبـيـهـا إلى الـدولـة الـعـلـيـة ودحض مـفـتريـاتـهم ال
بــالـسـبــاب والـشـتم بـل بـاحلـجــة  الـدامـغــة والـبـرهـان
ـهولون إذا سـئلـة التى يهـول بها ا الصائب . فـهذه ا
سـبــر غـورهــا من حـيث إضــرام شُـعــلـتــهـا وتــولـدهـا
سـائل الـتى حتدث فى كل بالد ظهـرت لـلعـيـان من ا
ــفــتــنــون بــاإلغـراء وفى كل آن ولــو لم يــتــعــدهـا ا
ـا بلـغت شأوا أشـغل الدول وعـده الناس والتـمهـيد 
أمــراً عـصــيَّـاً . فــالــدولـة الــعــلـيــة من حــيث هى ربـة
الـسلـطة واألمـر وذات الكـلمـة العـاليـة فى بالدها لم
تـزدخـر ما بـوسـعـهـا إلخـماد الـفـتـنـة  ولـكن بدا من
وراء جـهــدهـا وجــدهـا قـيــام الـدول األوروبــيـة وفى
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مـقـدمــتـهم اإلنـكــلـيـز لالعــتـراض وطـلب اإلصالح
ـعاديـة تـوسع اخلرق وتُـوهى الـفتق وقـامت اجلرائـد ا
ــواعـيـد بـاخـتـالقـهـا وحتــريـضـهــا فـاغــتـر األرمن بـا
وتـمـادوا فى الـضالل وألـقوا بـأنـفـسهـم إلى التـهـلـكة
ـا رأوا السـفن احلربـية حـباً بـاالستـقالل والنـفوذ . و
تطـوف سواحل الـبالد فزادهم األمـر عتواً وتـمادياً
فى ضاللـهم وهيـاجـهم وظـنوا أن الـدولـة الـعلـيـة قد
سـخــطت عـلــيـهم  وأنــهـا ال تـغــفـر لـهـم زلـتـهم إذا
ارعـــووا وســـكـــنـــوا بل تـــذكــرهـم إلى مـــا شــاء الـــلَّه
بعـقوقـهم وكفـرانهم فـاختـاروا التمـادى فى الضالل
إلى أن يــأتى الــلَّه أمــراً كــان مــفــعــوالً . أمــا غــضب
الدولة مع زعمهم فقـد اكتسبوه بنـفسهم فهو هو لن
يــزول عن رؤسـهم . أمــا جنـاح مـآربـهـم فـلم تـكن
ا كانـوا يتوقعونه فـظلوا فى طغيـانهم يعمهون بشئ 
وراحوا يدسون فى صـدور إخوانهم ما دس شيطان
الطمع فى صدورهم فـقامت قيامتهم فى البالد التى
يسكـنونها وحـدث ما ال بد من حدوثه بـ الشعوب
ـذهب والـدين ولم يعـد بـإمـكان أعـدائـنا اخملـتـلفـة ا
إنكار ابتدآء األرمن بهـذه الفتنة الشـريرة بعد ما ظهر
للعيان أنهم هم الذين هاجموا األكراد بداءة بدء فى
وادى ساسـون وذبحـوهم ذبح األنعـام بعـد أن كانوا
مـعهم عـلى صفـاء ووئام وهذه أول شـرارة أضرمت
نـار الــفـتــنــة وذاك ألن بـعض شــبــان األرمن الـذين
تـربوا فى مـدارس اإلنـكلـيز واألمـيـركان رضـعوا من
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أفواه مـعلميهم بـغض دولتهم  بل حب االستقالل
ـو الشوك ـزعومـة فنـمت فى صدورهم  واحلـرية ا
فى األوغال وتـأصلت فى قلـوبهم فـانتهـزوها فرصة
لــلــهــيــاج والـــقــيــام عــلى دولــتـــهم وأمــدهم أولــئك
بعـوثون بآرائـهم وحتريضـاتهم  وجائـتهم جمـعية ا
ساعده; فطوحوا بنفوسهم إلى ما لندن بالوعود وا
فـوق ذرعــهم وهم يــجـهــلـون مــا يـصــنـعــون فـزادت
ـسـلـمـ فـلم بـلـبـلـتـهم وقالقـلـهم واعـتـدوا عـلى ا
يــطق هـؤالء عـلى االعـتــداء صـبـراً . وهـذا من طـبع
كل إنـسان دفع الـظـلم بالـظلـم ورد القـوة بالـقوَّة وال
شئ ألن أصل االعــتـداء والــفـتـنــة كـان من األرمن
ـسلم يـتمتعون الذين عـاشوا القرون الـطويلة مع ا
بــنـعــمـائــهم ويــشـاركــونـهـم فى سـرائــهم وضــرائـهم
فـالعـداء الذى وقع بـينـهم كـان أشد عـاقبـة. كل هذا
والـدولـة العـليـة تـروم تسـكـ االضطـراب والقالقل
والـبـواعث اخلـارجـيـة تـمـديـد الـسـحـابـة لـزيـادة الـنار
شـعـلـة والـسـعـيـر إضـطرامـاً إجنـاحـاً لـلـمـآرب اخلـبـيـثة
حتى اتصلت الفتنة بأرمن األستانة فقالت أوروبا ال
ـسئـلة باسم ل فى األمر بـعد الـيوم وتـداخلت فى ا
ـسـيـحـيـ وسـيـاسـتـهـا الـتى تـتـذرع بـهـا فى كل أمـر ا
تـريـده مـنا. ولـو أنـصـفت فى حـكـمـهـا لـعـلمت أن
الدولة ال تروم البطش بطائفة من رعاياها أو تغليب
طائـفة على أخرى. وعنـد اخلالفة اإلسالمية مباد

ـسيحـي وسواهم الـسنة والـشرع تنـهاهم عن أذى ا
بل لـهم ما للـمسلمـ وعليـهم ما علـيهم  وما كان
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أجدر بأوروبا بإسعاد الدولة إلخماد الفتنة وإسكان
جـمـعــيـة لـنـدن اخلـبــيـثـة وانـتـهــار األرمن لـلـكف عن
الشغب واخللود إلى السكينة ليتسنى للدولة العلية
تعـميم اإلصالح ولكنـها تتكـلم بلسان الـقوة وحجة

القوى ذراعاه .
أمـا الــدولـة الـعـلــيـة فـإنــهـا بـذلت أقــصى اجلـهـد
إلنــفـاذ اإلصـالحـات وتــسـكــ اخلـواطــر فـتم لــهـا
األمـر وســكن الـقــوم عن الـفـتــنـة الـتى تــركت عـيـاالً
تتـضـور جـوعاً فـبـادرت احلـضرة الـشَّـاهـانيـة بـإرسال
نكوب ؤن وجادت ــ أيدها اللَّه ــ باألموال على ا ا

إلى أن نقـتنص الـعدالـة من البـاغى. وألفت الـلجان
ـسـلـمـ ـدن والــقـرى من كـبــار ا واجلـمــعـيـات فى ا

سـيحي واإلسرائيلـي جلمع األموال واحلسنات وا
لــكل من أصــابـته فــاقـة وألم به ضــيم وســأل سـفـراء
الدول بطـريرك األرمن أن يـنصح أصحـابه ويأمرهم
بـالــســكــون حـتى يــتــســنى لــلـدولــة الــعــلـيــة تــعــمـيم
اإلصالح وتـطــلق يـد مــنـدوبــيـهـا فـى إجـراء األوامـر
وتنفـيذها إال أن الف قـد سكنت والراحـة استتبت
وعاد األمـر إلى نـصابه واحلـمد لـلَّه. فـليـقل األعداء
مــا شــاؤا * فــقــد أكــثــروا مـن األكــاذيب والــتــشــدق
باآلراجـيف وتمـادوا فى غيـهم ومن يضـلل اللَّه فـما

له من هاد .

* الصحيح : شاءوا.
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غـيـر صـحـيح مـا أُشـيع من أن احلـامـيـة الـعـثـمـانـيـة
احملاصـرة لزيتون قد ذُبـحت عن آخرها ; إذ لم يُقتل
من رجـــالـــهـــا ســوى قـــومـــنـــدان واحــد وبـــعض من
عـسـاكره وذلك أثـنـاء مـوقعـة حـصلـت بيـنـهم وب

الثائرين .
جــاء فى بالغ رســـمى من األســتــانـــة الــعــلــيــة أن
األحوال فى األناضـول قد حتسنت عن ذى قبل وأن
ما يُـقال من بـلوغ عـدد قتـلى األرمن ٦٠٠٠٠ نسـمة

ليس من الصدق فى شئ .
fOK²Ð

جاء من بـتـلـيس أن هـمـجسب * األرمنـى القـاتل
لــكـــاورك األرمــنى قـــد اعــتــرف هـــو وخــادم الــقس
البـرتسـتانـتى جورج بـارتكابـهمـا هذا اإلثم الـفظيع
واتضح من إقـرارهما أن اللجـنة األرمنية أحلت على
ـــشـــار إلــيـه بـــاالشـــتــراك فـى الـــثــورة أو كــاوك ** ا
تعـضـيدهـا بالـنقـود  فلـمـا رفض طلـبهـا وعدت من
بـلغ وافر فتـعهد األول منـها بقـتله  وقد كان يـقتله 
أما اخلـادم فـقد قـال إن سـيده كـانت تـرد إليه أسـلـحة
كــثــيــرة من إنــكــلــتـــرا فــكــان يــفــرقــهــا عــلى األرمن
ويحضَّـهم على الـثورة وارتكـاب اآلثام  وأنه اتفق
مـعهم عـلى اعـتبـار دق الـناقـوس إشـارة إلى ضرورة
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* الصحيح : هامازاسب .
** كاورك = كيڤورك.
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ن فـيها ـساجد لإليـقاع  الشروع فى الـهجـوم على ا
ن بها من وقـد جاء أحد األسـاقفـة إلى بتلـيس فقـال 
الــثـــائــرين: «هـــكــذا يـــجب أن تــكـــونــوا مــتـــحــدين
فاستمروا إذن على الثورة كى نغنم الست واليات».

ذكــرت جـــريـــدة « صــبـــاح » الــتـــركـــيــة أن األمن
والـراحـة مــسـتـتـبــان فى األسـتـانــة الـعـلــيـة وفى كـافـة
رجفون من أن الواليات احملروسـة  وأن ما يُشيعه ا
أســاطــيـل الــدول األجــنــبــيــة ســتـــدخل قــريــبــاً مــيــاه
األسـتـانـة فال يـجـب اإلصـغـاء إلى تـلك األكـاذيب
ا كان مـصدرهـا ما طلـبه سفراء الـدول أخيراً الـتى ر
بوجوب وجـود باخرت لـكل سفارة مـنهما. كى ال
حتـرم الـسـفــارة من اخلـدمـة عــنـد سـفـر بــاخـرتـهـا إلى

الطونا فى كل سنة بأمر جلنة الطونا األوروبية .
اتـصل بـنـا من أنـبـاء دار الـسـعـادة أنه بـنـاءً عـلى ما
سـامع السـلطـانيـة أيدها الـلَّه من أن موسى بك بلغ ا
نورة منذ هرب منها مع واحد من دينة ا نفى عن ا ا
رفـاقه وهو كـرد مصطـفى قد صـدرت اإلرادة السـنية
عــلــيــهـــمــا وأرســلـت الــتــلــغـــرافــات بــذلـك لــكــافــة

الواليات.
وإذا بـتلـغـراف ورد من بغـداد يُـفيـد أن حـكومـتـها
أجـرت الـقبض عـليـهـما بـعـنايـة سعـادتـلو أدهم بـاشا
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ـوجود اآلن فى كربال  فصدرت قومـندان الوالية ا
اإلرادة السنية بإرسـال هدية نفيسة إليه جزاء له على

إقدامه وثباته فى تأدية وظيفته بصدق وإخالص .
ؤمـن هـدايا أرسل جاللـة سيـدنا ومـوالنـا أميـر ا
ا يـدل على نـفيـسة إلى جاللـة قـيصـر الروس وهـذا 

حتسن العالئق ب دولتنا العلية والروسية .
ورد هـذان التـلـغـرافـان جلانب الـصـدارة الـعـظمى
مع عـدة تـلــغـرافـات  فــاكـتـفــيـنـا بــنـشـرهــا إيـضـاحـاً

للحقيقة وتذكرة لقوم يعقلون .
å ‰Ëô« ·«dGK² « ò

fOK²Ð s —√  «Ë– s  ÎUFO uð π≥ tO Ë

إنـنا مـنـذ ٦٠٠ سنـة عـشنـا مع مـواطنـيـنا كـاألخوة
ولكن بعض اجلهـلة من ملـتنا جاؤا * بـخيانـة عظمى
سلـم وعصـوا احلكومة الـسلطـانية  وقد فـعادوا ا
ـا كدَّر صـفاء الـراحة أتت عـصـابة مـنهم فى بـتلـيس 
ومن جانب طـائفتنا وبنـاءً على ذلك نُعلن ونُصرح
أننـا لم نُـشـاركهم قط  بل شـجـبنـا أعـمالـهم ألنـنا
فـسـدين سـقـطوا من عـبـيـد الـدولة األمـنـاء وهـؤالء ا
من عــ اعـتـبــارنـا لـهم ونــحن نـسـتــرحم أن تـبـقى
راحم الشَّاهانية شاملة لنا كما كانت فى السابق . ا

{ v½U¦ « ·«dGK² « }
v  u d−MÝ s —√ ÊUOŽ√ s  W²Ý tO Ë }

{ ÂË—uý ¡UC

إن الراحة متمكنة هنا بظل حضرة سيدنا وموالنا
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الـسـلـطان األعـظم  ونـحن عـائـشـون مع مـواطـنـيـنا
ـسلـم بـغايـة احملبـة بدون دخل احلـكومـة السـنية  ا
ولم تــمس أمالكـنــا وحـقــوقـنــا بـشئ واألمـن مـوَّطـد
حتى أننا ننام وأبـواب بيوتنا مفتوحة ولم يلحق أذى
بـأحـد مــنـا ونـحن مـثـابـرون عــلى الـدعـوات اخلـيـريـة

حلضرة موالنا وسيدنا السلطان األعظم .
{ أيد اللَّه شوكته }

{ واقتداره }
{ آم }

UOMO —√

اليــــزال عـــــســـــاكـــــر األتــــراك
واألكــراد يــهــجــمــون عـلـى قـرى
األرمن ويـــذبــحـــون األهــالى بال
شـفـقـة مـع أن الـسـلـطـان أصـدر
ُــعـــاقــبـــة كل جــانٍ فـــكــأنه أمـــره 

أمرهم بقتل كل بر .

W¹—bMJÝù« ¨µ±∑  ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ ≤± X³ «
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أدهـش الــــــنـــــــاس فى هـــــــذين
الــيــومــ خـبــر اســتـحــكــام عُـرى
اخلالف بـ إنكلتـرا وأميركا على
ـستر أراضى فـنزويال  وخطب ا
كـــلــيـــفالنـــد رئـــيس جــمـــهـــوريــة
ـتحدة خـطبـة أدهشت الـواليات ا
جــــرائــــد أوربــــا إجــــمــــاالً . وفى
األخــــبـــار األخـــيــــرة أن مـــجـــلس
النواب األمـيركى صادق بـإجماع
اآلراء عـــلى تـــخـــويـل الـــســـلـــطــة
للرئيس ليُعين جلنة لتحديد تخوم
فنزويال ومـاية ألف ريـال لنفـقاتها
ويــنــظــرون اآلن فى تــعــيــ مــايـة
مــلــيــون ريــال لــزيــادة األســلــحــة
مقـدار ملـيون بـندقـية وألف مدفع

ــيـدان وخــمـســة آالف مـدفع من مــدافع الــقالع  وقـد كــانت لـهــجـة الــرئـيس من مــدافع ا
كذلك األمـيـركى عـنيـفـة جـداً  حـتى هـاجت جـرائـد اإلنكـلـيـز وقـامت تُـدافع عن حـقـهـا 
صُحف أمـيركـا نصرت حـكومـتها فـاستـحسنت رقـيم الرئـيس  ولكنـها جـميعـاً استـهجنت

غلطه فى لهجته  وعدم اعتباره حقوق إنكتلرا .
ا حوَّلت اهتمام األمة اإلنكـليزية وحكومتها عن سئلة أنـها ر والذى يسوءنى فى هذه ا
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ـسئـلـة األرمنـيـة  فـإذا صح هذا ا
الــظـن ــ ال ســمح الـــلَّه ــ كــان من
احـــدى تـــوفـــيــقـــات تـــركـــيـــا ألنه
بارتفاع الـضغط من انكلترا يرتفع
بـالـطـبع الـضـغط مـن سـائـر الدول
ولكن يُـؤمل فى وشنطون أن حتل
مـسـئلـة فـنـزويال حالً سـلمـيـاً على

وجه يــحــفظ كـرامــة الــفـريــقـ 
يـاه الى مـجاريـها ونـنتـظر فـتعـود ا

سئلة األرمنية . نهاية ا

قبضت احلـكومة الـعثمـانية فى
أرمـيـنــيـا عـلى راهــبـ يـســوعـيـ

وظــــهـــر أن أحـــدهــــمـــا هـــو األب
لــويـس شــيــخـو الــعــالـم الــشــهــيـر
صاحب التآليف العظيمة األهمية
الـتى تــصـدر بــالـلـغــة الـعــربـيـة من
ـطبعـة الكـاثوليـكيـة فى بيروت ا
وقـد عـرفت حـضـرته زمـناً طـويالً

W¹—bMJÝù« ¨ µ≤∞  ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ ≤± X³ «
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وهو من أصـلح النـاس وأسكـنهم
حـــاالً وأشــدهم تــعــلـــقــاً بــالــعــلم
يـكــره الـســيـاســة كـرهـاً واألدب 
عجـيـبـاً  حـتى لـقـد عـرض عـليه
مــــراراً أن يــــتــــولى إدارة جــــريـــدة
الـبــشــيـر الــذى يـصــدره اآلبـاء فى
بــــــيـــــروت بــــــدالً من األب غـــــا
الـفاضل فأبى مفـضالً االشتغال

بالعلم واألدب .

WOM —_« W Q *«Ë ‰Ëb «

جاء فى الـدالى نيوز أن اللورد سالـسبورى كبير وزراء
إنكلترا أبى على الدوك دى وستمنستر .

أن يستقبل الـوفد األرمنى  فاستخـلصت الدالى نيوز
ـسـألـة األرمــنـيـة بـات من ذلك أن االحتـاد األوربى عــلى ا

اسماً على غير مُسمى أو لفظاً بال معنى .

…d¼UI « ¨≤  ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ ≤¥ ¡UŁö¦ « ¨ ≤±±∏ œbŽ      
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وفـيه مـن األسـتـانــة قـهـر الــعـسـاكــر الـعـثــمـانـيـة
الدروز فى ١٩ اجلارى .

عُـــين وكالء والة مـــســـيــحـــيـــون فى ســـيــواس
وبتليس وأرضروم .

وفيه من األسـتـانة ـ اسـتولـت اجلنـود العـثـمانـية
على زيتون ولم ترد التفاصيل بعد .

األسـتانة فى ٢٦ منه ـ أُلقـى القبض على عزت
باشا ميرياخور القصر السلطانى .

استولت العساكر العثمانية على زيتون .
ـدد إلى ثـوار األرمن فى الـزيـتـون وقد جـاء ا

استحوذوا على موقع جديد .

األســتـــانــة فى ١٩ مـــنه ـ يُــشـــاع أن عــســـاكــر األتــراك
انتصروا على الثائرين فى زيتون .

ـديـنة ومنـهـا فى ٢٠ مـنه ـ انـتـصـر أرمن زيـتـون قـرب ا
ودخــلـوهـا  وذبـحـوا الـقـوَّة الــتـركـيـة والـسـكـان األتـراك

فيها.

W¹—bMJÝù« ¨≤  ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ ≤¥ ¡UŁö¦ « ¨ ≥¥ œbŽ          
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نـاسبـة صدور ورنن بـوست  قـالت جريـدة ا
رور الـسفيـنة الثـانية اإلرادة الشَّـاهانيـة القاضـية 
من مضـيق الدردنـيل « حيث إن الـدول قد نالت
اآلن بُـغيـتهـا  فال يـبقى عـليـها إال أن تـظهـر جتاه
الدولة العلية فى مظهر االعتدال ول الطبع ».
ُشـار إليها لم تصدر إال ثم الحظتُ أن اإلرادة ا
ـسـيــو نـيـلــيـدوڤ سـفـيــر الـروسـيـا عـقـب زيـارة ا
جلاللة الـسلـطان األعـظم . نشـرت الديلـى نيوز
رسالـة تـلـغرافـيـة من األسـتانـة الـعـليـة مـؤداها أن
الصدر األسـبق سعيـد باشا الـذى جلأ إلى سفارة
إنـكـلـتـرا كـان يـحـمل أوراقـا ومـسـتـنـدات تلـصق
تهـماً فاضحة برجال البـطانة الشَّاهانية . وقالت
التيمس إن بطـريق األرمن أكد لسفير إيطاليا فى

* الـواليات الست ; أى أرمـينية الـتى احتلـها العـثمانـيون مطـلع القرن الـسادس عشـر  وصارت تسمى
«إرمنستـان» (أرمينيـة الغربيـة أو العثمانـية)  وتشمل واليـات : بيتلـيس  أرضروم  ڤان  خربوط 

سيواس  جزء من ديار بكر.

مُــحـادثـة جـرت بـيـنــهـمـا بـأنه يـوجــد اآلن أكـثـر من نـصف مــلـيـون من األرمن بال مـأوى فى
الواليات الست *. 
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كـتـبت جـريـدة ( الـكوريـه دى فرانـس ) التى
ـمالك تُـطبع فى بـاريس حتت عنـوان ( تقـسيم ا

التركية ) ما ترجمته :
تُوجد بـ دول أوروبا العظمى ثالث  هن
ـمـالك الـعـثـمـانـيـة الـلـواتى تـرغـ فى تـقـسـيم ا
بالريب . وهن دولــة إنـكـلــتـرا ودولــة الـنــمـسـا
واجملر ودولة إيطاليا كما يعلم ذلك كل واقف
عـلى ماجـريـات احلوادث الـشـرقيـة مـنذ خـمـسة
علوم عشر * سنة إلى اآلن  أما الـنمسا فـمن ا
أنــهــا طــامـــعــة مــنــذ وضــعت عُــهــدة بــرلــ فى
االسـتيالء علـى سالنيك وكل مـقدونـيا أو جزء

منها على األقل .
ويــتـسـاءل اإلنــسـان ـ ومــا من مـجــيب ـ بـأى
حق تطمع النمسا فى امتالك هذه البالد  التى
ة  والتى ملكة اليونـانية القد كانت جـزأً من ا
كـان فيـهـا ملك أشـهر فـاحت فى األزمـان احلالـية ـ
ـقدونى ـ ولـو أن الفونـت حى يعـنى إسكـندر ا
اآلن وســمع ذلك الــسـؤال ألجــاب عــنه  بـأن

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏πµ d³L ¹œ ≤µ ¡UFÐ—_« ¨ ±∑µ∂ œbŽ  
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القوة وحدها حجة القوى على الضعيف .
وذلك ألن مؤتـمـر برلـ أعطـى هذه الـدولة
بالد الـــبــوســـنــة والـــهــرسك بـــنــاء عـــلى إشــارة
بـســمــارك لــيــعـزيــهــا عــمــا فُــعـل بــهـا فى ســنـة
ـاذا اسـتحـقت هذه الـعطـية ١٨٦٦  ولعـمرك 
وهى لم تنفق للحصول عليها كثيراً وال قليالً
ولكى يـعـوض بـسمـارك عـلى جاللـة السـلـطان
هذه اخلسائـر التى جنمت عن الـتنازل إالكراهى
ــؤتـمـر أهـم شـروط مُـعــاهـدة ( سـان قــد ألـغى ا

استيفانو ) بإشارة بسمارك أيضاً .
أما الـروسيا التى كانت قـد أنفقت فى حربها
لـيار من الفـرنكات  وأهرقت مع تركيـا نحو ا
فى ســبــيل ذلـك احلــرب دمــاء نــحــو مــائــة ألف
رجل من بـيـنـهـا فقـد وجـدت نـفـسـهـا خرجت
ــؤتــمــر مــضــيــعــة ثــمــرة انــتـصــارهــا عــلى من ا

الدولة.
وأمـا إيطالـيا فـمن ذا الذى ال يعـلم أطمـاعها
نــحـو طـرابـلس الـغـرب وألــبـانـيـا ـ ويـكـفى ذلك
لـلــعـلـم بــأنـهـا أول الــدول الـراغــبـة فى تــقـسـيم
تركـيا ـ وأما إنكلترا فـإنها تظن أن لو  تقسيم
ـمالك العـثمانيـة يُصيـبها أوفـر نصيب  حيث ا
تُصبح مصر واليـة بريطانـية وتُصبح كذلك كل
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أقالـيم الـنيل األعـلى . ومـقدمـة لـذلك أكرهت
ـغـفور له تـوفـيق باشـا عـلى ترك تـلك األقـاليم ا
صر . كى تُعـيد افتـتاحـها فـيمـا بعد لـنفـسهـا ال 
وكل الـنــاس يـعـلـمــون أن بـريـطـانــيـا حتـلم عـلى
الدوام بجعل أفريقية مستعمرة بريطانية تُضارع
مستعـمرتها الـهندية . وهى ـ أى إنكـلترا ـ تعلم
أنه ال يـــتـم لـــهـــا ذلـك إال بـــامــــتالكـــهــــا مـــصـــر
هديون صرى الذى يشغله اآلن ا والسودان ا
ــصــريــة وحتت وال يــزال فـى مُــلك احلــكــومــة ا

سيادة جاللة السلطان األعظم .
أمـــا أفــكـــار الـــدول الـــثالث األخـــرى وهى

ـانيا بالنسبـة للدولة العلية  الروسيا وفرنسا وأ
فــعـلى خـطـة الــتـبـاين من أفــكـار الـدول الـثالث
ــانـيــا لم تـضـن بـضــبـاطــهـا ــتـقــدمـة  وهــذه أ ا
العـظام عـلى الدولـة العـلية  بل بـعثت بـالكـثير
مـنـهم إلى تـركــيـا  حـيث يُـدبـرون اآلن تـنـظـيم
جيـشها  وكم مـرة أظهر فـيها جاللـة إمبراطور
هذه الـدولة أمـياله الـودية نـحو جاللـة السـلطان
ـانيا ـ أن عـظَّم ; فهى لـذلك ال يُمـكنـها ـ أى أ ا
تشترك مـع الدول الثالث األولى فى مشروعها
الذى ترغب به سلب أمالك الدولة وانتهابها .
وأما فرنـسا فـيعلم الـكل أنهـا صديقـة الدولة
ـة والتى جـاهرت وال تـزال تُجـاهر الـعلـية الـقد
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بلـزوم حفظ وصـيانـة أمالك جاللة الـسلـطان 
وقـد عـضــدت أمـيـاله فى مـطـالـبه احلـقـة . وهى
وإن اشـــتـــركت مع الـــدول األخــرى فـى طــلب
اإلصـالحـــات ألرمــــيــــنـــيــــا  فـــلــــيس ذلك إال
لـلـمــحـافـظــة عـلى مـا ورد فى عُــهـدة بـرلـ من
جـهــة  وألن تـنـفــيـذ هـذه اإلصـالحـات يـوطـد
مُــلـك جاللــة الـــســلـــطــان وســلـــطــته مـن جــهــة

أخرى.
وأمـا الـروســيـا فـإن إنـكــلـتـرا تــتـهـمــهـا دائـمـاً
برغبتها فى االستيالء على القسطنطينية مع أننا
نراهـا فى مقـدمة الـدول التى تُـعارض بـكل قوة
ـمـالك الـعـثـمـانـيـة  وهو وشـدة مـبـدأ تـقـسـيم ا
ـبــدأ الـذى تُــحـتم به اجلــمـعــيـات اإلنــكـلــيـزيـة ا
األرمــنـــيــة فـى لــونـــدرة وتُـــعــضـــده الـــســيـــاســة

البريطانية الرسمية اهـ .
ــذكــورة عـــلى إثــر هــذا وكــتــبت اجلـــريــدة ا
الــفـــصل حتـت عــنـــوان « أضــغـــاث أحالم » مــا

تعريبه بحروفه .
تفـكـهة لـلـقراء نـطـلعـهم اآلن عـلى مضـمون
مـالك الـعثـمـانيـة حسب رأى مشـروع تقـسـيم ا
مـســيــو ( اسـتــيــڤــسن ) رئـيـس جـمــعــيـة األرمن
اإلنـكـليـزيـة  وكـمـا تسـتـحـسـنه سيـاسـة الـلورد
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سـالـسـبـرى إذا صـدقنـا مـا روته لـنـا الـتـلـغـرافات
الصادرة عن بطرسبرج وهو .

« تـصــيـر الـقــسـطــنـطـيــنـيـة مــديـنـة حــرة يُـديـر
أمورهـا سبـعة مـأمورين سـتة نـائبـون عن الدول
ــوقـــعــة عــلى عُــهــدة بــرلــ األوربــيــة الــست ا

وواحـد عن سـويـسـره  وتـأخـذ إنـكـلـتـرا مـصر
وبالد العرب  وتأخـذ فرنسا سـوريا بأسرها .
وتأخذ النمسا األمالك العثمانية بآسيا الصغرى
الواقـعـة غـرب نُهـيـرة ( كيـزيت أرمـاك ) وتـأخذ
الـروسيـا أمالكهـا اآلسـيويـة الواقـعة شـرقى هذه
الــنُــهـيــرة . وتــأخـذ إيــطــالـيــا طـرابــلس الــغـرب
وألـبـانـيـا . وتـأخذ الـيـونـان بالد كـريـد وقـبرص

وأزمير وما يليها من اجلزر .
وتأخـذ بلـغاريا بالد « تـراس ». أما مقـدونيا
فـتقسـم ب اليـونان والصـرب والبـلغار . وبالد

سيلسيا تصير والية أرمنية مستقلة » .
ـشروع الذى ولـدته أفكار اجلـمعية هذا هو ا
اإلنكليزية األرمنية وتُعضده السياسة البريطانية
الـرسـمـيـة عـلى مـا روى  ومـنه يـرى الـقـراء أن
هـؤالء اللـصـوص الـذين وضـعوا هـذا الـتـقـسيم

ــانــيـا  لم يــجــدوا قــطــعــة أرض يــهــبــونــهــا أل
ـا ادخـروا لـهـا جـهة أخـرى فى مـثل ولـكـنـهم ر
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ثل مراكش ; إذ يـحكمون بأنها مـقضى عليها 
هذا التقسيم قريباً .

ويرى من جهـة أخرى أن الذين وضعوا هذا
التقـسيم نسـوا اسم نوبار بـاشا  من حيث كان
الــواجب أن ال يــنــسـوه مــكــافـأةً له  والــظــاهـر
أنـهـم أفـردوا بالد ســيـلــسـيــا بـاالســتـقالل لــهـذا
ـنونه به من الغـرض ; إذ هـو ما كـان اإلنكـلـيز 
ـــصــاحلـــهم بــكل قــد الـــزمــان بــإزاء خـــدمــته 

إخالص فى مصر .
هذا وهال نفتكر فرنسا بأنها أُهينت بحشرها
فـى هـــذه الـــزُمــــرة الـــسالبــــة  ولـــكن مــــا لـــنـــا
ـوضوع والـبـحث فى مثل وللـخوض فـى هذا ا
ـشـروع الـذى لم يـخـرج عن كـونـه هوس هـذا ا

جنون أو أضغاث أحالم اهـ .
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ــســئــلـة األرمــنــيــة الـتـى أقـامت لم يــبق فى ا
قيامتها منـذ ثمانية أشهـر إلى اآلن دولة بريطانيا
العـظمـى  إال أن يجـهز الـسيف الـزاجر بـأيدى

الـعسـاكر الـشَّاهانـية عـلى بقـية عُـصاة األرمن 
أو يـظهـروا االزدجـار ويـقـدمـوا شـعـائـر الـطـاعة
واإلنـابــة  فـتــخـمـد بــذلك نــيـران الـفــتـنــة الـتى
أوقــدتـهـا غــوغـاء اإلنـكــلـيــز وكـأنـهــا بـإرجـاع

الزيتون قد خمدت .
وبعـيد أن تُـعـيد إنـكلـترا أو الـدول الثالث أو
ــثل هـذه الــست الــكـرة عــلى الــدولــة الــعـلــيــة 
ــظـــاهــرات إذا جــاء فـــصل الــصـــيف وســالت ا
الـثـلـوج عن قـمم اجلـبـال األرمـنـيـة إلى وديـانـهـا
كــمـا يـظن بـعض كــتـاب الـصـحف  ألن أوربـا

ـسـئلـة الـشرقـية  حتقـقت من خـشونـة مـلمس ا
ـهدد وأن االحتـكـاك فيـهـا ال يخـلـو من اخلطـر ا

للسالم العام . 
بـــقى عــلـــيــنـــا أن نُــعـــيــد الـــنــظـــر إلى نـــتــائج
ـاضيـة بسـبب مسـئلـة أرميـنيـا لترى ظـاهرات ا ا
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* الصحيح : مسئولة.

مـــاذا رُسم مـــنـــهـــا عــلـى صــفـــحـــات اخلـــواطــر
رسوم واألفكار  حتى يـستفيد من قراءة هذا ا

بعض الفائدة .
(١) رأينا أن جاللة موالنا السلطان األعظم

تنـازل إلى مكـافحـة السـفراء والـوزراء بنـفسه 
حـتى نـاله مـن ذلك أن تـنـاولــته ألـسـنــة اخلـطـبـاء
وأقالم الــكـتــاب . وهـو وإن كــان قـحــة وسـوء
ـتـهـافـتـ عـلى مـقامـه الشـريف  إال أدب من ا
أن احلكـمة تـقـتضى أن نـتفـكـر فيـما يـحول دون
ـــلـــوكـــيـــة ذلـك إن لم يـــكـن رعـــايـــة حلـــقـــوق ا
ــعـظَّــمــة فــمــحـافــظــة عــلى حــقــوق اخلالفـة ا
قدسة . واالحتياط لذلك اإلسالمية الكـبرى ا
ال يـقـتضى أكـثـر من إقـامة وزارة مـسـؤلة * أمام
ؤمـن تـكون هى الـوسيط جاللة مـوالنا أمـيـر ا
بـ جـاللـته وبــ رعـيــته من جـهــة وبـيــنه وبـ

خـارجـيـات الدول األوربـيـة مـن جـهـة أخرى 
حـتى إن دعـا احلـال ينـوط إلى مـنـاظـرة مع دولة
ـصـادمـة بـ النـظـيـر والنـظـيـر فال تـأخذ تـكون ا
الـلورد سـالـسبـرى بـعد ذلك اخلـيالء بـأن جاللة
الـسـلـطـان األعـظم بعـث له برسـالـة خـصـوصـية

وهو يتلوها على رؤس األشهاد .
« ٢ » رأيـنـا أن الــدول األوربـيـة عـلى مـا لـهـا
من العـظمـة واالقتـدار لم جتسـر واحدة مـنها أن
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تُـهـاجم الـدولـة الـعلـيـة وحـيـدة  حـتى إنـكـلـترا
الـتى كانـت تُحـاول إشعـال نار احلـرب على أى
مـلـكـة الـعـثـمـانـيـة  وال تزال جـزء من أجـزاء ا
بُغـيتها ذلك على مـا يظهر كانت أول داع وساع

جلمع كـلمة الدول العظـام على الباب العالى 
ــ الـــشــرقى ومـــا ذلك إال ألن مـــصــالح الـــعــا
والـغربى قـد اشتـبكـت ببـعضـها إلى درجـة صار
معها الذى يُريد االنفراد بعمل خطير فيهما يعد
نـفسه كـآت خـطـيئـة وإثـمـاً عظـيـماً . فـحـقق لـنا
ذلك أنه البــد لـلــدولـة الــعـلــيـة مـن حـلــيف بـ

الدول األوربـيـة تـكـون فى جـانـبه احـدى كـفتىّ
مـثلت اآلن بـالروسيا وفـرنسا من جهة يزان ا ا
وإنكـلـترا وحـليـفـاتهـا « إن صح أن لهـا حـليـفاً »

من جهة أخرى .
أمـا اخــتـيــار احـدى الــكـفــتـ دون األخـرى
فذلـك ما يُتـرك إلرادة جاللة الـسلـطان األعظم
ومشيريه األمناء اخمللص  وإن كانت فى هذه
احملنة التى طرأت على كرامة الدولة العلية عبرة
ظـــاهـــرة وجتـــربــة ال يـــنـــسى الـــعـــالم اإلسالمى
ــسـتـقـبل قـد ـسـيئ  عـلى أن ا احملـسن فـيـهــا وا
يــكــون الـكــفــيل بـانــتــخـاب مـن يـكــون حــلـيف
الــدولـة الـعـلـيـة  بل من يــكـون حـلـيف الـعـالم

اإلسالمى .
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( ٣ ) رأيـنـا أن أهـم األسـبـاب الـتى أوصـلت
مـسئـلـة أرميـنـيـا إلى هذا احلـد من اخلـطـر وعظم
الشأن هو صوت اجلرائد اإلنكليزية التى مألت
األرض بــصــيــاحـــهــا وتــهــويــلــهــا وبــالــغت فى
حــوادث أرمـيــنـيــا إلى حــد أنــهـا كــانت تُــنـافس
بـعـضـها فـى بث االختالقـات والـوشـايـات على
ـة أنــهــا تُـســيئ إلى الـدولــة الــعـلــيــة  وهى عــا
احلقيقة واحلق وغلبت هذه الصيحة الكاذبة فى
أوربـا  حـتى تـشـبع الـرأى الـعـام األوروبى بـها
وكـاد الــشـرق الـعـالـم بـاحلـقـائـق يُـسئ الـظن فى

الغرب الذى يعتبره مهد التمدن واحلرية .
وهــذه الـقـوة مـن الـبــاطل قـد اســتـعـانـت بـهـا
إنكلـترا الـتى تخـشى الرأى العـام اإلنكـليزى أو
ـا رامت حتــتج دائــمــاً به عــلى الــدولــة الـعــلــيــة 
إهــانــتـهــا ومس كــرامــتـهــا . فــلـو كــانت حــريـة
اجلـرائد فى تـركـيـا مـتـوفـرة السـتـطـاعت الـدولة
الــعــلــيـــة أن تُــغــالب األكـــاذيب واالخــتالقــات
بــاحلــقــائـق وتُــحــارب األقــوال بــاألقــوال حــتى
تـتكـسـر األقالم على األقـالم ويعـلـو احلق على
الـــبــاطل  فال يــحــتـــاج احلــال ألن ســفــيــراً من
ـلكـة أجنـبية سفـراء الدولـة العـليـة فى عاصـمة 
يُــنـازل ألف جــريــدة تـقــول مـا تــشــاء فى كل مـا
تـزعم بــكـلــمـات مــحـصــورة  يُـريــد بـهــا بـيـان
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حـقـيـقة كـمن يـزج سـراجـاً ضعـيـفـاً من الـنور فى
وسط ضـباب كثيف فال يـكون إال أن يطفأ ذلك
الـسـراج ويُزيـد دخـانه فى الضـبـاب حيـث تصـير

راد . النتيجة عكس ا
إذن فالبـد لـلــدولـة الـعـلـيـة من إطالق سـراح
احلـرية جلرائـدها حتـى تستـفيد من قـوة الصحف
الـتى هى أعظم قوى األ فى هذا الـعصر عصر

القلم والقرطاس .
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ـصادر* اإلنـكـلـيـزية من يتـذكـر الـعـمـوم مـا قـامت به 
االجـــتــراء الـــغــريـب عــلى اخـــتالق األكــاذيـب وابــتــداع
األسـالـيب وبـراعـة األعـاجـيب فى إذاعـة كل أمـر مُـريب
ـا يُـبـهـر نـهى األريب . جتـسـيـماً لـألوهام . واإلرجـاف 
وتــغــريـراً بــاألفــهـام . وتــخــديـشــاً لألذهــان . وتـكــديـراً
ــزيــدة . ــقـــوه عن فــريــتــهم ا ــا لــفــقــوه و لــلــخــواطــر 
وأحــدوثــتــهم الــشــديــدة . الــتى ارتــفــعت بــهــا أصـوات
رنـاتـهم الـعـديـدة . ووجـهـوا إلــيـهـا عـنـايـتـهم األكـيـدة .
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ـــســـامع عن ـــكـــيــدة . وتـــصـــديع ا قـــصـــد األضـــرار وا
سألة األرمينية ) مسـتولدة آمالهم . وخريدة خيـالهم ( ا
ـا تُـمـلـيه ـ  مـنـذ أخـذ الـرواة يُـرددون أقـاصـيـصـهـا مـتـر
عليـهم األفان البريطانية التى عـلى مقتضى مستلزماتها
ـطامع ـنـكـرة الشـريـرة وأحـلت ا تـأسـست تـلك احلـركة ا
ــضــار ـن اســتــهــوتــهم لــهــا أنــواع الــنــكــال وصــنــوف ا
واعــتـبــرت أعــظم مــوعــظـة زاجــرة لــكل الــشــعـوب عن

الوقوع فى مثل ما آلت بهم إليه .
تـشبعة ظـاهر اإلنكلـيزية والـصحف ا وال يـخفى أن ا
لـهـا قــد بـذال كل مـجــهـود فى اإليـهــامـات واإلرجـافـات
الـبـاطـلـة; بــحـيث كـان يـتـوَّهم كل مـن يـطـلع عـلى تـلك
قـطم بينـها بال أجر ) أنه ال يـفرغ من قراءة الصـحف (وا
مــا فـيــهـا حـتـى تـأخـذ الــوجـود صــيـحــة واحـدة وتـرجف
الـراجـفـة تـتـبـعهـا الـرادفـة حـسب اقـتـضـاء الـتـراتـيب الـتى
ـتمـشـدق وتـنـاقل أضالـيـلـها عـنـهم فريق رتـبـتهـا أفـواه ا
الـطـيش واجلهـالـة الذين عـوضـا عن التـأمل فى الـعواقب
وإرشاد العامة للحقائق صاروا يسابقون اآلحاد السفهاء

فى ترويج األكاذيب وتبويب أساليبها .
زاعمها وكثيراً ما بنت الصـحف اإلنكليزية والتـابعة 
ومـــدّعــيــاتـــهــا الـــعاللى والـــقــصــور عـــلى إرهــاصـــاتــهــا
ا سترفع وإيـهاماتهـا كما أنـها كثيـراً مادمدمت ودنـدنت 
لــنــا احلــوادث عــنه الــســتــار عــقب خــطــوات األســطـول
يـاه الـشرقـيـة ظانـة أن إنـكلـترا اإلنـكـليـزى وجتـوالته فى ا
ستبلغ من خطواته هذه غنماً وافراً وخيراً وفتحاً مزيدين
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وأنه عـنـد وصـوله إلى ميـاه الـبـوسفـور يـهنـئ الظـفـر تلك
ا تـأملـه منـا فتـحمـد طول سـراها الدولـة ( ال قدر الـلَّه ) 
وتـــفــــاخـــر الـــدول بـــنـــيـل مـــنـــاهـــا . كـل ذلك وشـــركـــة
الـتـلـغـرافــات اإلنـكـلـيـزيـة تـتــلـقف من األنـبـاء وتـذيع من
اآلراجـيف مــا يُــخـيَّل لــلــقـار أن قــد أخـرجت األرض
أثقالـها وأفـاضت الدنـيا على األ أهـوالهـا  فصاروا ال
يـــجــدون إلى الــنـــجــاة من الــشـــرور واخملــاوف ســبــيالً .
وتبعهـا فى ذلك رهط اخليانة واإلفساد . وصاروا خلبث
مقاصـدهم وفحش مفاسـدهم ال يقتـصرون على تراجم
السوء ونشر أقوال الـبهتان . بل حتَّمت عليهم شقوتهم
أن يـضيـفـوا لتـلك األقـاويل الـسـافلـة كل مـا يـتخـيـلون به
زيادة إرجاف وإطـناب ومن أجل ذلك تفـننوا فى اإلفك
ا ـدعيـات تشـفيـاً  ـزاعم وا والبـهتـان واالستـرسال فى ا
فى صــدورهم وإعـرابــاً عن كُــنه لــؤم نــفـوســهم وخــسـة
طـباعـهم وخـيانـتهم بـاألقـوال واألفعـال والنـوايـا للـدولة
ــروق عن الــصــواب واألمــة والــديـن  وجتــاوزهم فى ا
حدود التـصورات العـقليـة وانتهـاجهم فى التـقول وسوء
ـتـظـاهـرون بـالـتـشـيع الــتـآويل مـنـهـاجـاً تـتـحـاشـاه الــفـئـة ا

لغاياتها .
حـتى إذا مـر هـذا األسـطـول مـتـمـايـسـاً بـبـعض الـثـغور
تـتـغزل فى أوصـافه أبـواق الـنفـاق ( وتـتوقـع الشـر لـنا من
تـنقالته بالبالد وتـعدها تهـديداً الستقاللـنا وسلبـاً حلريتنا
ـنـقـلب إن لـم نـزف إلى إنـكـلـترا ـا يُـفـضى إلـيه ا ونـذيـراً 
عـرائس األمـانى خاضـعـ ) لم يُجـد مروره بـالـبوسـفور
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غيـر أن استفز الـطيش واحلمـاقة واجلهل والغـرور سفهاء
األشرار األشـقيـاء السـفلـة األدنيـاء من رعاع األرمن إلى
حــركـة عــدوانــيـة أراد اإلنــكــلــيـز بــتــولـيــدهــا إرهـابــاً لــنـا

واستمالة من يذيعون مدعياتهم لتصديق مروياتها .
وعــلى الــرغـم من حــزامــتــهــا وحــذاقــتــهــا ودهــائــهــا
ـظاهـرة الـعدوانـية واختـبـارها  قـد جـاءت نتـيـجة هـذه ا
ـتـدبـرون فى األحوال هـادمـة لـكل مـا بنت . واسـتـنـتج ا
بــفــظــاعــة اعــتــدائــهـم هــذا ارتــكــانــاً عــلى وصــول هــذه
الــبــوارج) شـــنــائع جـــرمــهم  وفــظـــائع اعــتـــدائــهم فى
ـقـول بـحـصـولـهـا بـجـهـات أخـرى ال تـتـمـكن احلـوادث ا
نواب الـدول من اسـتكـشاف حـالـة حوادثـها تـمـكنـها من
الـــوقــوف الــتـــام عــلى درجـــة وأســبــاب اعـــتــداء أولــئك
األشـقيـاء فى األسـتـانة الـعـلـية . وهـذا فـضالً عـما أثـبـتته
دقة التـحريات الـتى أجرتـها اللـجنة الـدولية السـتكشاف
غـوامض مـا سمـاه اإلنكـليـز حـوادث ساسـون وإضرابـها
ردة وتصريح السفـراء ( أعضاء هذه اللـجنة ) بأن على ا

األشرار وزر ما جنت أيديهم .
ـقـاصـد قـد ألــبس الـسـيـاسـة ـا كـان افـتـضــاح هـذه ا و
اإلنـكلـيـزيـة عـاراً تتـحـاشـاه شهـرة رجـالـهـا بسـعـة  اخلـبرة
ـرمى فـقـد عـوَّلت إنـكـلـترا عـلى اسـتـئـنـاف الـكرة وبعـد ا
بــإقـامــة الــنُـذر والــبالغـات والــتـهــويالت واالسـتــصـراخ
بالـدول علـينـا من جهـة وتُجـر السـفهاء األشـقيـاء على
الـعـدوان وجتــديـد احلـركــات الـشـريـرة بــبـعض الـبالد من
بـالـغات فى جهـة أخـرى وتـرقبـهـا لتـجـسـيم األقاويـل وا
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األنباء كل فرصة وسعها لسكانها .
سعى وأيقـنت بنفور الدول عن ومذ أحست بفـشل ا
جانبها « بعـد أن كانت لها اآلمال الكبرى فى معاضدتها
وجـبة لـسـلب الثـقة بـحسن ألمـيالـها » لـتُـكرر احلـوادث ا
نـوايـاهـا واالرتــيـاب فى مـرويـاتـهــا الـصـادرة عن مـطـامع
وغايات خصوصية ال فـائدة منها للسلم العام وال للنوع
ـا ال يُقبل وتتمسك اإلنسـانى كما تزعم أخذت ترجف 
ـسـخرة ـا ال يـعـقل وتُـوعـز إلى الـشـركـات الـتـلـغـرافـيـة ا
ألهـوائـهـا بـنـشـر حـوادث القـلق واالضـطـراب حـيـنـاً بـعد
ـمـالك احملروسـة لـتـتـشاغل بـهـا األفـكار آخـر فى بـعض ا
عن الـنـظـر إلى االنـحـطـاط األدبى الـسـيـاسى الـذى حاق
بهـا حـتى خُيل بـأن أزعـجتـهم هـذه اإلفكـيـات الواضـحة
الــبــطالن أن االضــطـــراب واالرتــبــاك أوشك أن يــكــون

ذكورة . صادر ا عمومياً كما تقوله ا
غـيــر أن احلــوادث قــد جـاءت مــكــذبـة لــتــلك األنــبـاء
ـذابح الـتى غـدت تـلـهج بـذكـرهـا األنـدية وألقـاصـيص ا
اإلنكليـزية رجاء أن تُشـفى بها غلـيالً أو تُوارى بها سوأة
ا تنتـحله من اآلراجيف لدرء اللوم سياستها أو تـتوسل 
والــوزر عـنــهـا فـى حض أوغـاد الــســفـهــاء عـلـى الـتــمـرد
والـطـغـيـان الـلـذين أنـتـجـا لـشقـاوتـهـم سـفك دمـاء كـثـيرة
وجعلهم مـصداق القول بـأنهم قُتلوا بـنصالهم حتت راية
التحريض البـريطانى وقتلوا بـاألسلحة البريـطانية الثابت
إمدادهـم بها كـثيـراً من الرعايـا العـثمانـي األبـرياء الذين
عاملة فـى دار استئمانهم ( ولو أحسنوا معهم اجملـاملة وا
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كـانت إنــكـلـتــرا كـمـا تـزعـم غـيـورة عـلـى سـعـادة وراحـة
الـنـوع اإلنـسانى لـكـان أولـئك األبريـاء الـعـثمـانـيون أولى
ـا يخلـد لها فـخراً أبديـاً ). وقام شاهـد العيان الشعوب 
نـاطقـاً بـأن أشـقـياء الـبـاغـ من أشرار األرمـن هم أتعس
اجلهالء حظـاً ; إذ أدتهم احلمـاقة والسفـاهة إلى تعريض
أنــفـسـهم لــلـنــكـال فى خـدمــة األهـواء لــدولـة ال يـهــمـهـا
ـسـاعـدة لهم ـظـاهـر ا ا تـوسـلت  أمرهـم فى الـباطـن وإ
لبعض مآربها فـذاقوا الوبال مسهـيم فى ازدياد البأساء
عـلـيـهم ( بـحـيث لو قـدر أن الـدولـة اسـتعـمـلـتـهم لـبعض
شروعة واعترى فريقاً منهم بعض ما أصابهم الوسائل ا
ـا ــنـكــرة  اآلن من الــوسـاوس والــدســائس الـعــدوانــيـة ا
أغـضت الـدول وفى مـقـدمـتهـا إنـكـلـتـرا عن طـلب الرفق

والرأفة بهم واحلنان عليهم إلخ ) .
ـا تـقـادم الـعـهـد بـاخلـدائع اإلنـكـلـيـزيـة وطـال األمـد و
بالـوساوس والدسائس البريـطانية وتوالى الفشل األدبى
عـلى أالعــيـبـهــا الـسـيــاسـيـة وأجل الــتـاريخ فــضل ثـبـات
وسداد وحـكمـة الـدولة الـعـليـة فى رد سـهم البـاغ إلى
نـحــورهم وتـكــررت االعـتــرافـات الــرسـمـيــة من الـدول
اخلــالــيـة الــغــرض بـأن جُــنـاة األرمـن هم يـنــبــوع الـفــسـاد
مـصـدر الـشرور فـى كل احلوادث ( الـتى اتـبـعت إنـكـلـترا
ـبـالـغــة فـضالً عن سـابـقــة وزار الـتـحـريض فــيـهـا خـطــة ا
عـلـيـها) وأشـفـقت إنـكلـتـرا من سـوء منـقـلـبهـا إذا تـمادت
األيــام عـلى نــفـور الــدول عن جـانــبـهـا بــسـبب افــتـضـاح
رغـائـبـهـا السـيـئـة من هـذه األحـدوثـة فـتـحت بـابـاً جـديداً
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للـتخـلص من عنـائها حـتى تخـرج من ميدان مـا اقتـحمته
بسالم ( وخصـوصاً بعد جـزمها بعـدم ارتياح الدول ألن
ـسـألـة قـتـاالً أو نـزاالً بـأى الـبالد خـيـفة أن تُـحـدث هـذه ا
تـد لهيب احلـروب إلى سواها ) وهو مـا اقترحـته بلسان
الــدوق درجـيل من اسـتـدعــاء الـروسـيـة وحـدهــا لـتـقـريـر
الــســكـيــنـة فـى أرمـيــنـيــا كــمـا نــشـرنــاه مــوجـزاً فى الــعـدد

اضى. ا
وال يـــخــفى أن إنــكـــلــتــرا لم تــدع بـــابــاً لــلــمـــغــالــطــة
واالستنجـاد بالدول فى هذه األحـدوثة إال طرقته  وأن
مـصـادرها كـثـيـراً مـا أذاعت تـأهب الروسـيـة لـلـتـقدم إلى
احلدود بخـصوص أرمينـية . وهى اآلن تطـلب قيام هذه

الدولة وحدها بتقرير السكينة .
وإنــا وإن كــنــا ال نـرى ألى الــدول حق الــتــداخل فى
شأن أى حالة داخلـية ببالد األخرى وخـصوصاً فى مثل
علوم لألحدوثة األرمينية طبق ما يقتضيه العدل الشأن ا
الــعـام (مـن وجـوب عــدم الـتــداخل لـغــايـة مــا بـ رعــيـة
وولى أمـرهـا الــشـرعى ) ال تـرى اقـتـراح إنــكـلـتـرا يـسـوغ
للـروسـيـة تـولى أو مـبـاشرة أى عـمل بـأرمـيـنـية وأن احلق
ـطلق فى إجـراء واتخاذ مـا قد تسـتلزمه الـسائغ واحلكم ا

ذكورة هو من الصفـات احملضة للدولة الـعلية ليس إال ونرى ناسـبات الزمانية فى الـبالد ا ا
ـنصـفـون أن حتـول الـلهـجـة اإلنـكلـيـزيـة من الشـدة إلى اخلـمـول ومن األنـفة إلى كمـا يـرى ا
الدعة ومن حب االسـتئثار والتفـرد إلى تفويض الروسيـة أو انتدابها فيـما يُرام دليل ال مرية
ـنـحهـا من ـنوال الـسـالف لم يـشف لـهـا غـلـيالً ولم يـنـلـهـا أربـاً يـذكـر  ولم  فـيه عـلى أن ا
اآلمــال واألمـانى مـا كـانت تُــحـاول وتـتـوهم . وخـصــوصـاً أنه بـعـد صــدور الـتـصـريـحـات
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الساميـة بالسفن الـثانية الـتى تطلبـتها الدول لسـفرائها فى
صادر اإلنـكليزية بأن وراء ذلك األستانة العلـية وإيهام ا
مــا وراءه قــد أخـــذ بــعض الــدول فـى اســتــرجـــاع ســفــنه
والـــبــعض اآلخــر فى الــتــفــرد والـــتــبــاعــد عن مــثل هــذه
ظاهـرات فعُـدّ ذلك برهـاناً عـلى أن ليس فى نـية الدول ا
ـعـاهـدات الـسـلـمـيـة مع دولـتـنـا الـعـلـيـة غـيـر الـتـمـسك بـا
وإطـراح الـتشـبثـات اإلنـكلـيـزية ظـهريـاً اجـتنـاباً لـلـتعـاضد
على اعتسـاف وعدوان وحذراً من تطـاير شرر احلوادث
الشريرة إلى غير منابتها كما أسلفناه فى أعداد ماضية .
وإنـنا لـيـغنـيـنا عن إقـامـة الدلـيل لإلنـكـليـز عـلى طيش
سـهمـتـهم وخـطأ مـسـعاهـم وفشل تـدبـيـرهم االستـشـهاد
(فـوق حوادث الـعيـان يقـول زعيـمهم األكـبر ومـنطـيقهم
الـذائع الـشـهـرة الـشـديد الـعـداوة والـبـغـضـاء للـعـثـمـانـي

ــســلـمــ فى رســالــته إلى زعــيم اجلـمــعــيـة واإلسالم وا
ــا فــحــواه األرمــنـــيــة (اســمـــاً) فى لــونــدرة إذ صـــرَّح له 
(مـأخـوذاً عن الـصـحف اإلنـكـلـيـزيـة) رداً عـلى الـتـمـاس
ـســاعــدة واالغـاثــة . إنى لــيــأخـذنى ذاك الــرئــيس مـنـه ا
الــعـجب الـشـديــد من أن أرى الـدول األوربـيــة الـعـظـمى

كأنـهـا واقفـة صـاغرة أمـام السـلـطان األعـظم مع مـا تنـفقـه سنـوياً فى الـشـؤن احلربـية . وأن
إنكلترا بهـذا االعتبار ال تستطيع مـقاومة الدول بأسرها . ثم ختم مـقاله بتمنيه أن ال يلحق

دولته أثر من عار الفظائع األرمينية .
سـتر الـسالـفة وتـهكـماته وحتريـضاته وإمـداده للـقائـم بـأمر هذه ومن قارن بـ أقوال ا
األحـدوثة العـدوانية إمـداداً ال جتيزه عدالـة دولية وال تـستر شـناعته احلـجب التاريـخية وب

نفثـاته الشريرة التى كان يبث بها روح التمـرد والكبرياء فى نفوس أولئك اخلونة اجلهالء ال
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ن استفـزتهم الـدخائل األجنـبية لـلشرور وأيـقنت الدول واأل صيـر  شعوبـها كيف سـاء ا
ـبرات لم تـسـلك فى تأديب بـأنهـا كمـا تـأخذ بـاحلـزم والعـزم وتُـعامل رعـايـاها بـاحلنـان وا
ارق غير أقـوم السبل . وإن اشتـغالها بـإحباط ما نوى األعـداء كيدها به لم يـشغلها عن ا
ـأثورة ـ وأنواع الـتـعـطفـات ا الـقـيام بـأعـبـاء الشـؤن  كـما يُـرام  وال عن إيـصـال جالئل ا

يــرتـاب فى أن جاللـة مـوالنـا الـســلـطـان األعـظم قـد بـدد
تـمـييـز الـفكـر وصـائب الـتدبـيـر جنح تـلك احلـوادث التى
ــقــاصــدهم وال أراد أعــداء الــدولــة اتــخــاذهــا أحـبــولــة 
شريف احلزم وجميل الثـبات اللذين تغلـبت بهما الدولة
( فـى ظل عــظـــمــته الــشَّـــاهــانــيـــة ) عــلى إخـــفــاق ســعى
ـفـسـدين وإذعـان الـدول لــهـا بـسـداد الـصـنـيع ومـحـكم ا

التدبير .
ـؤمــنـ كــمـا صـدرت عــلى أن جاللـة مــوالنـا أمــيـر ا
إرادة عظمته باتخاذ كل ما يرد  الباغ على أعقابهم قد
ن عــرض عـلى ــراحم جاللــته الــســنـيــة كــثـيــراً  شـمل 
سـمعه الـعـالى اعتـصامـهم بـاإلنابـة وافتـقـارهم للـمراحم
اجلــلــيـلــة ســواء فى ذلك من قــبض عــلـيــهم بــاد األمـر
لـبعض التـهم أو من جلأوا بـعد حادثـة الزيتـون إلى الفرار
ولم يـثـبت اشـتـراكـهم فـى قـتـال كمـا صـدرت بـه األوامر
ة إلى قومندان اجلنود العثمانية فى تلك اجلهات . الكر
وغنى عن اإليضاح أن الدولـة العلية باتخاذها كل ما
استوجبته األحوال فى هذه األحدوثة من محكم التدبير
وسـداد الـرأى وكل مـا به صـد اجلـنـاة وزجـرهم وعـقـاب
ــا تـوجــته الـعــدالـة قــد نـالت مـن الـفــائـدة مـا ــفـســدين  ا
يُـضـاعف كـمـد حُـســادهـا وأضـدادهـا; إذ عـلـمت سـائـر
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لــلـرعـايـا اخملـلــصـ فى والئـهـا وفى فــروض عـبـوديـتـهم
ألعتاب ملجأ اخلالفة العظمى  بل وال عن صغيرة وال
كـبـيـرة من شـؤن  الـعـبـاد والبـالد الضـروريـة أو الـكـمـالـية
وتُب هذه األحدوثة فى جـانب مهامها واهتمامها بأمور

الكها احملروسة شيئاً مذكوراً .
أمـا اإلصالحات الـتى صـدرت باتـخاذهـا وبتـعمـيمـها
مـالك احملروسة اإلرادة اجلليلة السـلطانية فليست فى ا

بطلون  ـقترحات األجنـبية كمـا يتمشـدق به ا حض ا
ــا ســبــقت به إرادة سـالطـ آل بـل هى كــمــا أســلـفــنــاه 
ـنـيــرة تـتـمــيـمـاً لــلـمـنح عـثــمـان األخـيــار فى أعـصـرهـم ا
تـوالـيـة عـلى صـنـوف الـرعايـا . فـتـعـلق اإلرادة الـسـنـية ا
ـفـاخـر لـتـخـلـيد وإعـالء ذكر بـاتخـاذهـا يُـعـد من أجـمل ا

آثر الغراء التى ال جتحد فضلها األ . وتمجيد هذه ا
ــؤمـنـ شــمس عـدل أدام الــلَّه جاللـة مــوالنـا أمــيـر ا
تسـتـنـيـر بـسـنـائهـا األكـوان وخـلَّـد لـلـوجود فى ظـل لوائه
عصراً سعيداً وأعلى بـتأييده ونصره للملك والعباد شأناً

حميداً .
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ــســألـة األرمــنـيــة قـد ـا رأت اجلــرائـد اإلنــكــلـيــزيـة أن ا
فضـحت ستـر قومـها الـذين أيقـظوا تـلك الفـتنـة وأن صياح
الــلـورد سـالـســبـورى كـبـيــر وزراء إنـكـلـتــرة ومـقـاالته الـتى
ـقصودة حاول أن يـستـر بهـا هذا اخملـازى لم تأتـها بـالغـاية ا
سألة ـنشودة أرادت أن تدخل فى ا وتوصـلها إلى الضالة ا
من باب آخـر تـمـوه به على األفـكـار الـعمـومـية  و هى أن
إنـكـلتـرا لم يدفـعهـا إلى الـتظـاهر بـحـمايـة األرمن ال الغـيرة
سـيـحـية وأنـهـا أسـطـولهـا إلى األسـتـانة الـديـنيـة واجلـامـعـة ا
ــســيـحــيــ وتـأيــيــداً لألمن والــراحـة ثم طـوعــاً أو كــرهـاً ا
ـا يـصدر كـل يوم من تـلـغـرافـات روتـر تؤيـد هـذه األقـوال 
سـألة انتقلت من سـلم أن ا األراجيف حتى ظن بعض ا
فـتـنـة إنـكـلـيـزيـة أرمـنـيـة إلى حـرب ديـنـيـة فـتـأهـبـوا بـإهداء
قدسة النـفس والنفيس فى سبيل الـذود عن مقام اخلالفة ا
س ومـسـتــقـبل األمـانـة اإلسـالمـيـة مـتى آنــسـوا أقل عـمل 

ديباجة هذا الشرف الرفيع .
وال غـرابــة فى ذلك فــإنه يـوجــد فـرق عــظــيم بـ من
يُدافع عن شـرف ديـنه ومـجـد خالفتـه وهو يـعـتـقد أنه إذا
مات مات شهيـداً وإذا عاش عاش غازياً سعيداً وب من
ينـشـأ فى أخـلـيـلة ثم يـتـسـلق جـدار بـيت ال يبـتـغى إال بـلـغة
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يُصيبها وهو فى اخلصام غير مليم .
سـلـم وخـصـوصاً طـلـبة الـعلم وقـد رأيت كثـيـراً من ا
منهم يبيعون بعض ثـيابهم ويشترون بأثمـانها أسلحة نارية
وجارحـة وسـمـعتـهم بـأذنى يـقولـون نـحن ال نـحتـاجـها إال

لــردع قـوم دخــلـوا عـلــيـنــا كـالــذئـاب فى ثــيـاب احلـمالن 
ولكن شكـراً لألرمن الذين كشـفوا لنـا بحركـاتهم العـدائية
األخـيـرة مـا كـنـا فى ريب مـنه  حـيث اتـضح لـنـا أن أعداء
ــســلـمــ األلــداء هم هـؤالء الــذين طــال تــظـاهــرهم لــنـا ا
ـودة وال نـظـن أن سـفـيـر إنــكـلـتــرة عـنـدنـا بــاإلخالص وا
يــسـتــطـيـع أن يُـنــكـر مــا رآه وقــتـئــذ من هــذه اإلحـســاسـات
ا ـا حصل بـيـنه وب جتـار اإلنـكلـيـز  الـدينـيـة ألنه أدرى 
كـان أهم شىء دعاه إلى اإلسراع بطـلب اإلذن بالسفر إلى

لوندن .
ــا انــطـوت عــلــيه أفــكـار ــا كـانـت دول أوربـا تــعــلم  و
ـا تـبـثه إنـكـلـتـرة من الـدسـائس  وأن ـسـلـمـ كـعـلمـهـا  ا
عواقب هـذه السـيـاسة البـد من أن تنـتهى إلى وقـوع حرب
تبذل الدول قـصارى جهدها فى سـبيل منعهـا واتقاء شرها
اضطرت إلى مـشاركـة إنكلـترة لتـضرب عـلى يدها فى كل
عــمل تـقــتــرحه ولـتــكــون مـيــزان عـدل بــ الــفـريــقـ .
وطـلــبت من الـدولــة الـعــلـيــة أن تـأذن بــدخـول الــعـمـارات
األوربية إلى مياه األستانة فأجاب الباب العالى بأن الدولة
العـليـة قائمـة بحـفظ األمن والراحة فى عـاصمـتها وسـاعية
فـى إجــــراء اإلصالحـــــات فى واليــــاتــــهــــا   وإن دخــــول
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ـا يُعـ أشـرار األرمن على الـعـناد ـومـأ إليـهـا  الـعـمارات ا
ـرغـوبـة ويخـل باألمن ويـحـول دون إجـراء اإلصالحـات ا
والـراحـة فى مـقـر الـسـلـطـنـة وأن الـدول إذا أصـرت عـلى
طـلبهـا هذا فـالدولة الـعليـة بريئـة من تبـعة ما يـنشأ عن ذلك
ُحكم أن احلكمة تدعو وقد رأت الدول بعد هذا اجلواب ا
إلى غـض الــنـــظـــر عن اقـــتــراحـــهـــا هــذا  وقـــال حـــضــرة
انيـا القـيم على االحتـاد الثالثى لـسفيـر إنكـلترة إمـبراطـور أ
فـى بــرلــ أن جاللــة الــســلـــطــان األعــظم ذو حق شــرعى
ـلكـته واسـتقاللـها نـاسـبة ألحـوال  بإجـراء اإلصالحـات ا
وال يـجـوز أليـة دولــة كـانت أن تـمـد لـلــمـداخـلـة فى شـؤن
داخـلـيـة بالده يـداً . وقـال حـضـرة إمـبـراطـور الـروسـيـة من
العـبث أن تشـرئب مطامع دولـة من الدول لالسـتيالء على
شـبـر واحـد من األراضى الـعـثـمـانـيـة ألنـنـا ال جنـعل الـسـلم
الــعـام ضــحــيــة لألغــراض  فــكــان كالم اإلمــبـراطــورين
خـذالنـاً . ثــالـثـاً لـيس لإلنــكـلـيـز فـقـط بل وجلـنـاب الـلـورد

سالسبورى كبير وزرائهم أيضاً .
ومـعلـوم أن مـعاهـدة آيـا استـفـانو تُـجيـز لـكل من الدول
الـعــظـام أن تــضـيف إلى ســفـارتــهـا سـفــيـنــة ثـانــيـة حـتى إذا
ــراقـبـة الــطـونه والــبـقــاء مـدة حتت أمـر أرســلت إحـداهــمـا 
مندوب دولـتهـا فى قومسـيون إصالحـات الطـونه واقتضى
إرسالـها إلـى جهـة ثانـية أو أصـيبت إحـداهـما بـخلل بـقيت
الثانيـة لدى السفارة حتت االحـتياط  ولذا طلـبت إنكلترة
أخــيــراً تــنــفــيــذ هــذا الــقــرار فــأبى الــبــاب الـعــالـى إال عـدم

ـانـيـا وفرنـسـا وأوسـتـريا  اإليـجـاب فـتوسـطت روسـيـة وأ
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حـتى قبل البـاب العالى وأذن بـإدخال السـفن الثانـية إكراماً
ـعــظَّـمـة الـتى تــعـرف شـرف الـوفـاء لـوسـاطــة هـذه الـدول ا

بحفظ العهد ومزية وجودها فى العالم الدولى .
وقــد نــشــرت جـرائــد األســتــانـة ذلـك فـتــلــقــنه األفــكـار
العـموميه بغاية البساطـة والسكون وعدم االهتمام حيث
علم الـناس أن األمـر لم يـحصُل إجـابـة لطـلب إنـكلـترة بل
ُــشـار إلـيــهـا آنـفـاً بـاتــفـاق بـ الــبـاب الـعــالى وبـ الـدول ا
وكـنـت عـنـد دخـول بـعض هـذه الـسـفن أمـر عـلى الـكـبـرى
ألسـتطـلع أفكـار النـاس فـلم أرَ ب األلـوف من العـابرين
إنسـاناً مـهتمـا لذلك  بـل كنت أسـمعـهم يلـهجون بـبغض
اإلنكـليـز وغـدرهم وسوء سـلـوكهم وسـياسـتـهم حتى أنى

سمعت رجالً تركـياً ناهز عـمره الستـ يقول علـناً لصـاحب له أعلم إننى إذا مت من قبل
أن أشفى غليلى فى حرب من اإلنكليز فتبقى روحى مضطربة إلى يوم القيامة .

هـذا  وأمـا األرمن فقـد بارت جتـارتـهم وكسـدت بضـاعـتهم وعـطـلت أشغـالهم ألن
سـلمـ امتـنعـوا عن مُعـاملـتهم وطـردوهم من خدمـتهم حـتى أن جتار األروام قـد علَّـقوا ا
على حـوانيتهم ألـواحاً مكـتوبة علـيها أسمـاؤهم ليعـلم الناس أنهم لـيسوا من األرمن وقد

سمعت كثيراً من خدامهم يُنادون جتاه حوانيتهم نحن أروام ال حتسبونا كغيرنا .
هذه مـرآة أحوال األرمن عـندنـا وما آل إليـه أمرهم بـسبب الـدسائس اإلنـكلـيزية  وال
عاكسـة الدولة العلـية تعود إليهم بـخير وسنتوسع فى أظن أن أعمـال اإلنكليز وتـعرضهم 

وضوع فى فرصة أخرى إن شاء اللَّه . هذا ا
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ــضــلــون . فــقـد دوى صــوتــكم عــلى رســلــكم أيــهــا ا
بـاآلفـاق وحـلق عـويـلـكم حـتى عـنـان الـسـمـاء . واكتـظت
ـسمع واشمأزت  النفوس الصدور وحترَّجت . وصك ا
ا تكيدون ومضت األرواح وامتعضت الوجوه وامتقعت 
وتنصـبون  تخيالً وتـوهماً أن حبالـتكم تنشب بـ خيوطها
الـعنكبـوتية أسـد ما عرفت سوى مـقام السـداد عرينا  وال
صـمـدت إال إلـى وجـهـة الـرشـاد والـهــدى فـهى حتـنق عـلى
خبـاستـكم وتزدرى بـسفـالـتكم وتـدعكم وشـأنكم ضـال

ومضل . ومن لم يهد اللَّه فما له من هاد .
أى أصــحـــاب الــفـــ . عــلـــمـــتم . والــطـــبع غالب .
والهـوى قواد . إنـكم تـأتون أمـراً إداً . وتُحـاولون نـكراً .
ـا تـلــقـونه أمــامـهـا من ـا تـثــيـرون فى الــدولـة الـعــلـيــة . و
الــعــثــرات. تــذرعــاً بــالــشــر إلى مــآرب خــبــيــثــة ولــبــانـات
تـقضـونهـا. وحاج تـرمونـها . وتـدعون بـاإلصالح . وهو
منكم دعى . وما ديدنكم سوى إضرام نار الف . وإثارة
الشـحنـا واإلحن . وإيـغار الـصـدور . وتنـمـيق السـطور .
ـكـائــد . بـإلـقـاء الــدسـائس بـ اجلــهـلـة األمـرار . وكـيــد ا
ونــفث الــسم بـالــدسم . وتــألــيف اجلــمــعـيــات . وعــضـد
األشـــــرار . ومـــــؤازرة اجلُــــهـــــال . وإذاعــــة األكـــــاذيب .
والتمويه والتضـليل إلى ما هنالك من ضروب الفساد التى
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شئومة. * الصحيح : ا
ز. ** الصحيح : التا

بها أنتم أعرف . وهى بكم تعرف وعنكم موردها ومنكم
ـضـلون قـد هـتك حـجاب مـصـدرها . مـهالً أيـهـا األقوام ا
الـتـدليـس عن جـلى مـفـاسـدكم  وأبـان اخلـبـر واخلبـر سئ
مـقـاصـدكم  ومـرامى سـهـامكم . ومـطـارح مـطـامـعكم
ـا حتولـون مـنـاال ولن تصـمى سـهـامـكم سوى ولن تـنـالـوا 
ن بكم أئتم وعلى أثركم يسير فهو إلى نحوركم  وويل 
مـهـاوى الضالل والـبـوار ولن يـشـوى سـهم ظـلـمه سوى
شواه ولن يـصـيب سوى مـقـاتله ولن يـعـدم احلق من اللَّه

نصيراً .
مـنذ ثمان سـنوات واجلرائد اإلنـكليـزية والقائـمة بدعوة

ـشـؤومة * عن البالد األرمـنـية  اإلنـكـليـز تـذيع األخـبار ا
وتُــمــهــد وتـوطـئ وتـذهـب فى طــرق الـغــلــو والــتــهـور كل
مـذهب وترمى الدولـة بالصـرامة كذبـاً وبُهتـاناً وتزف إلى
الـعــالم من بـنــات أفـكـارهــا مـا تــأبى والـلَّه عــزة الـنـفس أن
تـخــطه وشـرف اإلنــسـانـيــة أن يـحــتـمــله . وألَّـفت هــنـالك
اجلـمـعيـات إلغـاثـة األرمن . وما هى إال دائـبـة فى مـا تشق
قلوبنا قبل أن نسميه وتخرس أقالمنا وتصم عن تسطيره.
أمـا األرمن فكـانوا وقـتئـذ فى دعـة وسكـون ورخاء الـعيش
يـتــفـيــئـون بــظل دولــتـهم نــاعـمـى الـبــال كـســائـر الــطـوائف
ــسـيـحــيـة  والـدولــة تـعــدهم من أصـدق رعــايـاهـا تــبـعـة ا
وأنصـحهم خدمـة فطـفحت اجملـالس بعلـمائـهم وأدبائهم
نـاصب العـاليـة وأسندت وألقـيت إلى كبـارهم وأعيـانهم ا
ـراتب الـسامـيـة . حـتى إذا مـا بلـبل شـيـطان إلى حـذاقـهم ا
جمـعية لندرا أفكار جُهـالهم  ووسوس خناس التاميز **
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فى صدور أغـرارهم على يد أنـاس دخلوا الـبالد العثـمانية
لــلـتـهـذيب والــتـثـقـيف  انــقـلـبـوا وهم جــاهـلـون  وخـيَّم

ـواعيد إلى الـف والشغب  العـاقبة ومـخدوعون بألألة ا
وأصـبــحـو آلـة تُـديـرهــا يـد األغـراض واألهـواء  وقـدمت
حكـومة اإلنكليـز تقول : أين اإلصالح ? أين الرأفة ? أين
الـشــفـقـة ? أيـن احلـنـان ? وهــبت لـنُــصـرة األرمن تــلـتـحف
بشـعار اإلنـسـانيـة وهى عـنهـا مُنـاط الـثريـا . إذا أنـها تـسعى
ا عـلمت أن ـغـنم  و لغـرض هو خـيـرها وغـايـة هى جر ا

الدولـة العليـة عاقدة الـنية عـلى تعميم اإلصالح وإنه إذا 
ما تنويه تقـصر يد إنكلـترا عن منال مبتـغاها عاجلت البالد
بـإلــقـاء الـفـ الــتى من ورائـهــا دون شك مـعـاقــبـة اجملـرمـ

ــذنـــبــ إذ ال يُــعــقل أن دولــة عــزيــزة واالقــتــصــاص من ا
اجلـانب تُــغـضى عـلى الـقـذى وحتـتــمل الـضـيم هـنـا وهـنـاك
وقفة وانحباس عن الـتقدم ووسيلة للتداخل ; إذ أنها تلح
باإلصالح والدولة مـغلولة اليدين من جرأ * الف فتدخل
إنكـلتـرا محبـة اإلنسانـية وعضـيدتـها فى غيـر بالدها وتزف
إلى بالد الدولة إصـالحها  بل تـلقى أشراكـها على هدى

رصاد . وبصيرة . ولم تدرِ أن القوم لها با
تاللَّه فـليقل لنا القائمون بالـدعوة اإلنكليزية والواقفون
إلطـرائـهـا قـواهم وحـيـاتـهم . كـيف سـاغ لـهـذه الـدولـة أن
تـأتى مــا أتت ? . أو كــيف حل لــهـا إلــقـاء الــفـ بــ قـوم
راتــعــ فى بـحــبــوبــة الـعــيش وطــيب األمن والــراحـة ? .
أهـكـذا تـكـون مـحـبــة اإلنـسـانـيـة ? . أهـكـذا تـكـون الـشـيم
احلسنة ? . أهكـذا تكون اخلالل احلميـدة? . أهكذا تكون

* الصحيح : جراء .
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الوعـود التى وعـدتهـا أيام أخذت قـبرص عـفواً مـجاناً ? .
فـإن كان أصـحابـنا القـائمـون بالـدعوة اإلنـكلـيزية فى ريب
ا قدمـنا فنحن نُزيـدهم بياناً ولكـنهم يعلمـون ويتجاهلون

ويرون ويتعامون .
أيُـخال اإلنـكـلـيـز أن الـدولـة الـعـلـيـة أضـحت عـلى شـفا
اإلضــمــحالل حـــتى أرســلــوا أســطــولــهم قــريــبــاً من بــاب
ـدرعات ـ ال األسـتانـة لـيـرهـبـونـا به اال وأ والـلَّه إن كـثـر ا
يـوقع فى قـلب الـدولـة رعـبــاً وال يـذعـر عـثـمـانـيـاً عـلم أنـنـا
منـيعـون النطـال وأشداء ال تخـتلج قـلوبنـا من لبـاس أحمر
ـراكب . وعـ زرقــاء ولـو وقـفت وتـربـعت لـسـحـاب ال ا
ـتـفائـلـ فـاإلنكـلـيز لـكن الغـايـة لـيست كـمـا يـراها بـعض ا
ــنـوس ال لــيـهــاجـمــوا الـدولـة سـاروا بــأسـطــولـهم نــحـو 
الــعــلـيــة إذا نــبـذت مــشـوراتــهم نــبـذ الــنــواة وصـمت عن
أقــوالــهم ونــصــائـحــهم ; بـل لــيـروا األرمـن أنـهـم هـنــالك

يـتـربـصـون فـرصـة للـوثـوب فـيـيـقن * غالة األرمن بـذاك 
ويـضـرمـون الفـتـنـة الـعـظـمى الـتى يـتمـنـاهـا اإلنـكـلـيـز وتعم
الـثورة بالد الدولـة وهم على بـاب البالد فيـدخلون بـحجة
إخــمــادهـا حــتى إذا مــا وضــعت أوزارهـا تــقــابل الــدولـة
فعـلتهم بـالشكـر وتترك لـهم مصر غـنيمـة باردة أو تُعـطيهم

مرفأ فى آسيا الوسطى أو غير ذلك .
نــعم الــفـــعــلــة وهى ونــعم اخلــلـــة أيــهــلك اإلنــكــلــيــز
الـنـفوس? ويـبـددون شـمل الـعـائالت حبـاً بـقـضـاء مـآربهم
وإتمـاماً لـنـواياهم  ولـكن قـد طفح كـيل أمـانيـهم وجرت
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الفتنة فى قـلب البالد واتبع اجلُهال إشارتهم أرأوا منا وهناً
أو ضــعــفــاً حـتى ظــلــوا مــتـربــصــ بـأســطــولـهـم فى جـوار
األسـتـانة . هـا إن األرمن هـاجوا ومـاجـوا وثارت ثـائـرتهم
سيحيـة األخر كما يتوقع أأتبعتهم فى ضاللهم الـطوائف ا

اإلنكليز حتى تعم الفتنة أرض السلطنة ? .
إن جُـلَّ مــا أتـــاه األرمـن أنـــهم جـــلـــبـــوا عـــلى رؤســـهم
السخط وغضب ملـيكهم  بل سخط البالد العثمانية عن
ـصـاعب والنـكـبات وفـرق شمل بكـرة أبـيهـا وحـلت بهم ا
العـائالت ببعض مـا كان حبـا بأصحـابنا اإلنـكليـز فليـنعموا
ـغـتـربـ الـذيـن ضـلوا ـا حلق بـهـؤالء ا بـاالً ولـيـقـروا عـيـنـاً 

سبيالً وفقدوا لهداى *و. و.
تـطـلب إنـكـلـترا مـن الدولـة إصالح األحـوال فى الـبالد
األرمـنيـة . فـالدولـة جتـيبـهـا إنى أروم اإلصالح معـمـماً فى
الكى جميعهـا  تسألها النظر إلى األرمن فتُجيبها إنى ال
أغـفل بطـرفة عـ عن رعـاياى كـيفـما ومـهـما كـانوا  فـما
بالهـا لن تسكن عن أرمـينيـا وال تُطالب إن كانت ذات حق
بـسواهـا . فإن كـان الظـلم سائـداً كمـا تزعُّم فـهو سـائد فى
ــمـــالك احملــروســـة وإال فــلـم خــصت أرمـــيــنـــيــا دون كـل ا
سواها واجلـواب ألن األرمن فى يدهـا وتتوقع مـنهم أمراً
عظيـماً خدمة لـها  فهى تتذرع بـهذه الوسيلـة إللقاء الف

والـشـرور وإال فـمـا هـمـهـا بـأرمـنى أو سـورى وال تـأخـذهـا
رأفــة بـحـجــازى أو عـراقى ولــو رأفت لـفــرجت من خـنـاق
الـــبالد اإليــرلــنـــديــة ولم تــمـت اإلرلــنــديــ فـى ظــلــمــات

السجون.

* الصحيح : الهدى.
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وهب أن الدولـة كـما يـزعم اإلنكـلـيز ورامت أن تـتبع
مشـورتهم  فكيف بها ? وجمـعيات لندرا تُحرض وحتث
وتُهـيَّج البالد وتـرمى الف وتـلقى الـشقاق  أبـعد مـا رأينا
وسـمـعـنـا أمـر خفى * تـالـلَّه . ال . فـبالد اإلنكـلـيـز جـرثوم
الــفــســاد ومــقــلــقــة الــبالبل فى بـالدنــا فــإن رام جــمــاعـة
اإلنـكـلــيـز بـاألرمن خـيـراً فـلـيـســكـتـوا اجلـمـعـيـات الـشـريـرة
الـقـائـمـة بـبالدهم ومـؤلَّـفـة من رجـالـهم الـتـى زاد طـغـيـانـها
وعم فسـادها . (ولن تـسكـتهـا عن الفـجور; ألنـها رسول
أمانيـها) فإن تبـرأت إنكلترا من أعـمال جمعـياتها فهى ال
تتـبـرأ من مـؤلـفى تـلك اجلـمعـيـات الـذين جُـلـهم من رجال
حـكــومــتــهـا ومــأمــوريـهــا وســادات بالدهــا . وهـؤالء هم
احلكومـة اإلنكـليزيـة ألن احلكومـة ليـست قصوراً ودوراً .
فــإذاً  إن عــامـل الــهــيــاج فى بـالد الــدولــة هى احلــكــومــة
طـالب بإخمـاد الف هى هى . فـتحمى عن اإلنـكليـزية وا

النكر وال تتحاماه وتأمر بالعرف وتنتهك حماه .

* الصحيح : أمراً خفياً.
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 يُـستفـاد من رسالـة واردة من األستـانة العـلية
أن ٧٨٥ مـــنـــزالً من مـــنـــازل األرمن قـــد أصــبح
عالـيـها سـافلـهـا فى بلـدة باسـ . تـقول اجلـرائد
الـــروســيـه إن فى صــدور الـــفــرمـــان الــشَّـــاهــانى
ـرور سـفن ثـانيـة فى مـضـيق الـدردنيل القـاضى 
برسم السفـارات فوزاً ساطعـاً للسيـاسة الروسية
عـــلى الــســـيــاســـة اإلنــكــلـــيــزيـــة . ذكــر مــراسل
الــسـتــنـدرد فـى األسـتــانـة أنه الحظ فى الــسـراى
الــشَّــاهــانــيــة اهــتــمــامــاً زائــداً بــتــنــفــيــذ مــشـروع
اإلصالحـات الذى اقـتـرحتـه الدول عـلى الـباب
الـعـالى وقـال : إن الـدولـة تُـظـهـر هـذا االهـتـمام
ـسـتقـبل من االرتـكـان على لـتـمنع إنـكـلتـرا فى ا
معاهدة برل فى تـنفيذ مآربها الذاتية . جاء من
األستـانة الـعلـية أن سـفراء الـدول فيـها اجـتمـعوا
فى ١٢ اجلـارى للبحث فى إعـدام الوسائل التى
ـا تؤدى إلى سـقـوط الـدولة الـعـثـمانـيـة  وقد ر

قــرروا فــيـــمــا بــيــنــهـم مــراقــبــة احلــوادث اآلن 
ووضع إحــصـاء يــتـضــمن عـدد الــذين قُـتــلـوا أو
اضـية * ومـقدار مـا ناب جـرحوا فى الـوقـائع ا

ذابح األرمنية. اضية : ا * الوقائع ا
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األهــــالى مـن اخلـــســــائــــر واإلتالف يــــظــــهـــر أن
األحـوال فى آسيـا الصـغرى لـيست عـلى ما يُرام
ضى بالرغم عن التحقيقات الرسمية  فإنه ال 
ــذابح يـــوم إال وتــرد أخـــبــار تـــدل عــلى جتـــدد ا
ووقـوع األهــالى فى الــفـقــر والـفــاقـة  وهم فى
ـلـكون فـتـيالً وال نـقـيـراً واجلـمـعـية ديـار بـكـر ال 
األرمنية فيـها تواسى أكثـر من ٤٠٠ عائلة وقد
ورد من أسـقف هـاته اجلهـة رسـالة يـقـول فيـها :
ا يـلزم من إنه ال يـدرى كيـف يوافى هـذا العـدد 
رتبات النقدية ؤن  السيما بعد أن انقطعت ا ا
الـتى كانت تُـصـرف له من البـاب العـالى. وجاء
ذابح استمـرت فى ملطيا من والية خربوط أن ا
مـدة سـتـة أيـام  وإن قـد بـلغ عـدد الـقـتـلى ثـالثة
آالف نـــفس من بـــيــنـــهم تــرجـــمــان اإلرســـالــيــة
دينة ذابح من تلك ا الفرنسويـة  وقد امتدت ا
إلى أورفه وهاچـ وعـيـنتـاب ومـرعش  وقُتل
فى عينـتاب وحدها ألـفا شخص . غـير صحيح
مــا أُشـيع مـن أن احلـامــيــة الــعــثـمــانــيــة احملــاصـرة

الـزيتـون قد ذُبـحت عن آخرها ; إذ لـم يُقتل من رجـالهـا سوى قـومنـدان واحد وبعض من
عسـاكره  وذلك أثنـاء موقعـة حصلت بـينهم وبـ الثائـرين . األحوال فى اليـمن وسوريا
التـزال فى غايـة اخلطـر  أمـا فى مقـدونيـا فقـد يـقظت الـفتـنـة بعـد أن نامت طـويالً  ولوال
تهـاطل األمـطـار فى هـذه األيام واكـتـسـاء األراضى بالـثـلـوج لـسُفـكت دمـاء وقُـتلت أرواح
كـثيرة . هـذه هى الشـروط التى اقـترحـها سـعيـد باشـا لدى مُبـارحته لـلسـفارة اإلنـكلـيزية .
ضـمـانـة حـيـاته وحـيـاة عـائـلـته مـن اخلـطـر وإطالق احلـريـة له فى انـتـخـاب اجلـهـة الـتى يُـريـد
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اإلقـــامــة بــهــا  وعــدم إكـــراهه عــلى قــبــول أى
مــنــصب فـى مــنــاصب احلــكــومــة ودفع مــعــاش
كـامل إلـيه بــاالنـتـظــام فى كل شـهــر . يـكـذبـون
خبر قرار الصـدر السابق كامل بـاشا  ويقولون
إن جاللة السلطان بعث إليه بجملة هدايا نفيسة

داللة على امتنانه وارتياحه منه .
جـاء من بـاريس : إنه لـدى مـنـاقـشـة مجـلس
النواب فى مـيزانيـة اخلارجية سـأل بعض النواب
ــســـيــو دوتـــلــو وزيـــر اخلــارجــيـــة فى األحــوال ا

احلاضرة فى الشرق ومركز فرنسا فيها.
جاء مـن بتليس أن همـجسب األرمنى القاتل
إنكـاورك األرمنـى قد اعـترف هـو وخـادم القس
الـبــرتــسـتــانــتى چــورچ بـارتــكــابـهــمــا هـذا اإلثم
الــفــظــيع  واتــضح مـن إقــرارهــمــا أن الــلــجــنـة
ُــــشــــار إلــــيه األرمــــنــــيــــة أحلت عــــلى كــــاورك ا

بـاالشـتـراك فى الـثـورة أو تـعـضـيـدهـا بـالـنـقـود 
بلغ وافر فتعهد فلما رفض طلبها وعدت بقتله 
األول منـهمـا بقـتله  وقـد كان. أمـا اخلادم فـقد

قــال : إن سـيـده كــانت تـرد إلـيـه أسـلـحـة كــثـيـرة مـن إنـكـلــتـرا فـكــان يُـفـرقــهـا عـلى األرمن
ويحضـهم على الثورة وارتـكاب اآلثام  وإنه اتفق مـعهم على اعتبـار دق الناقوس إشارة
ن فـيها  وقد جـاء أخذ األساقفة سـاجد لإليقاع  إلى ضـرورة الشروع فى الهـجوم على ا
ن بها من الـثائرين : « هكـذا يجب أن تكونـوا متحدين  فـاستمروا إذن إلى بتليس فـقال 

على الثورة كى نغنم الست واليات » .
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قـالت الـديــلى نـيــوز : إن الـلـورد ســلـسـبـرى
أجــــــاب عــــــلى ســــــؤال وجــــــهـه إلــــــيه الــــــدوق
ـصــلـحـة الـعـمـومـيـة دوسـتـمــنـسـتـر فـقـال : إن  ا
ندوب من تـقضى علـيه برفض اسـتقـبال الوفـد ا
قبل مسـيحيى أرمـينيا . وهـذا الرفض يدل على
ـسئلـة الشرقـية ال يوجد أن االجتاه األروبى فى ا
إال ظــــاهـــراً فــــقط  وأن الــــدول ال تــــرغب فى
إسـقـاط جاللـة الـســلـطـان  وال فى زيـادة نـفـوذ
ـراقــبـة األروبـيــة . األخـبـار الــواردة من أنـحـاء ا
الـــواليــــات تـــدل عـــلـى أن األهـــالى فـى ضـــنك
شـديـد فـفى واليـة وان اليـزال الـهـيـاج مُـخـيـماً
لـهذا الـسبب  ويُقـال إن األكراد فـيهـا قد دمروا
١٦ قرية  وقتلـوا جملة مـئات من النفوس وأن
عـــدداً كــثـــيـــراً من األرمن يـــعــتـــنــقـــون الــديـــانــة
اإلسالمـيـة إلنـقـاذ حـيـاتـهم وأمـوالـهم . حـيـنـما
دخــلت الـسـفـيـنــة اإلنـكـلـيـزيــة دزيـاد فى مـضـيق

الـدردنــيل مــرت بــالــقــرب من احــدى الـقالع 
فــوقف رجـال الــطــوبـجــيـة الــعــثـمــانـيــة بــجـانب
ح مــدافـــعــهـم وتــأهـــبــوا لـــلــقـــتــال فـى أقل من 
ـوقع حـقـيـقة ـا عـلم قـومنـدان ا البـصـر ولـكن 
الـسـفيـنـة لم يـقع حـادث مـا . اإلرادة الشَّـاهـانـية
الــتى صـدرت أخــيـرا تـقــضى بـتــطـبــيق نـصـوص
الــقــانــون الــعــســكــرى عــلى من يــضــبـط وبــيـده
السالح من األهـالى . يُـقال إن سـفـينـة عـثمـانـية
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بارحت األسـتانـة جلهـة غيـر معـلومـة وفيـها نـحو
٣٠٠ أرمـنـى . يُـقــال إن مـقــام الـصــدر األعـظم
أصـبح اليوم مُـهدداً تـلقاء الـدسائس التى يـدسها
لدى السلطان ضده عزت باشا أحد أخصائه .
جـاء فى بالغ رسـمى من األسـتـانة الـعـلـية أن
األحـــوال فى األنـــاضـــول قـــد حتــســـنت عن ذى
قـبل وإن مـا يُـقـال من بـلـوغ عـدد قتـلى األرمن

٦٠٠٠٠ نسمة ليس من الصدق فى شئ .
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قُل للعواذل ال تُعاتب
فالنَّوح ليس على احلبائب

لم أبكِ من بُعد احلبـ
يب وال انتحبت لكى يُقارب

تذرف دموعك ال تخف
لوماً فدمع احلزن صائب

وأطع جواك لنكبة
فيها وجيب القلب واجب

واندب معى شعباً قوَّته
صائب النَّوائب وا

وهـــو عـــدل احلكـم طالــب طلبته أحكام الظالـم
غـــارم والضرائـــب بـــاب ا وقضى عليه الترك أو
خطــــــــاء فهــــــــو تائــــــب ستقيم قوم يعدُّ للَّه ا
مـــــألوا بقتـــالها السباسب للَّه أيـــــة نكيــــــــــة
دهــا ألعيـت ألـف حاســــب خمسون ألفاً لو تعّـــ
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(١) هو حـذيقة بـن بدر غزا مع بـنى ذبيـان عبـساً فـهزمـها فى يـوم ذى حسى من أيـام حرب داحس والـغبراء
فدفعت عبس إلى ذبيان رهائن من صـبيتها حتى تكفُّ عن احلرب ويحكـموا فيما بينهم باألمر ووضع هؤالء
الصـبية عـند سـبيع بن عـمرو التـغلـبى  واتفق إن مـات سبُيع فـاحتـال حذيقـة على أخـذهم من عنـده وجاء بهم
ـزقه . إلى الـيـعـمـريـة وجـعل يـنـصب الـصـبى مـنـهم  ويـقـول له نــادى أبـاك فـيُـنـادى أبـاه فاليـزال يـرمـيه حـتى 
وعرفت بذلك عـبس فثار منها قـيس وحلق حذيقة إلى جفر الـهبات فلما رآه قال لـبيكم لبيكم يـعنى الصبية وما
زال به حتى قتلـه  وذلـك فـى حديـث طويل ال محل له اآلن . والنـاظم يُشير هنا إلى أن أطفال األرمن كانوا
فى تـلك الـنـكـبـات أشـبهُ بأطـفـال عـبس يـدعـو الـواحـد  مـنهـم أباه فال يـجـد أمـامه إالَّ أمـثـال حـذيـقـة فى قـساوته
وتوحـشه . ولكن فـات النـاظم أن الفـرق بعـيد بـ عبس واألرمن فـقد وجـد صبـية عبـس من يقـول لهم لـبيكم

لبيكم. وأما األرمن فقد ذهبت دماؤهم هدراً وال يجدون غير كثرة الكالم لهم ثأراً .
شير محرر ا

أرواح أجسام لو
اجتمعت لهبت كاجلنائب

وجوم أروح لو
التفّت لكانت كاألهاضب

ودس أكباد لو
احتبست لفاضت كالسحائب

ذهبت وقوداً للحرو
ب وليس غير الظلم حاطب

لو كنت شاهد ما جري
فيها نقلت اللَّه غائب
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تلقى بها األطفال صر
عى ب سترك السالهب

تعدو فتتبعها منـا
ياهم كما استبقت جنائب

ندبوا الرجال فرأوا
إالَّ صليل السيف نادب

فبكوا وقد سالت مدا
معهم على هدب القواضب

من كل وضاح اجلب
ناكب غضيض ما ب ا

نـــــادى أيــــاد فــــى رأى
إالَّ حُذيقة (١) من مُخاطب

فدعوا وليس سوى الذوا
بل وهى صم ال جتاوب

ودعوا فقيل اللَّه ينظر

شـهودة يقول الناظم إن هؤالء األطـفال دعوا اللَّه إلنقاذهم من (٢) الذنائب يوم من أيـام حرب البسوس ا
شـؤمة * ومحـصل قوله إن وت  فـلم يُـنقـذوا فكـأنه قيل لـهم إن الـلَّه ينـظر فى ذنـوب رجـال تلك احلـرب ا ا
ة فيتـفرغ اآلن لرحمة عبـاده احلاضرين . وفى هذا البيت وما اللَّه لم ينته بـعد من النظر فى ذنوب خالئـقه القد
قبله فى البيت الثامن واخلامس عشر كُفر صريح تنقله نقال فقط وناقل الكُفر ليس بكافر  ولوال أن الناظم قد

شار إليها . استأمنا على نشر قصيدته بجملتها حلذفنا منها األبيات ا
شير محرر ا

شئومة. * الصحيح : ا
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ثلهــن مــن الكواعـــب ب  تنــدق منهــن الكعــــو
تسقى من طالها كل شارب فترى الزجاج (٣) بهن
مـــن كـــل بيضـــاء الترائــب والسحر تكسى حمرة
صى ثم تشرق فى الغـوارب والبيض تكرع فى النوا
ضارب لــع وهــى عوجــاء ا كادت نفوسهــا األضا
ذاهـب نـــدرى وقـــد ســـدَّ ا وترى الرجال ترود ال
ردت صحائفهم صفا ح الهنـــد والكتـــب الكتائب
ح وكلهــم شمــس مصاعـب منعوا السالح فال سال

فى ذنوب أولى الذنائب (٢)
وترى الرماح شواجرا

ما ب مشتجر األقارب
وترى النساء حواسراً

ومن الرماح لها عصائب
وتظل حتى تغتدى

عذباتهن من الذوائب
فترى الرماح على الرما

ح كأنها نشأت ربائب

ـا اندقت أى اتكسرت فـلم تُعد تغنى (٣) جمع زُج وهو حـديدة تكون فى أسفل الـرمح  يعنى أن الرماح 
شيئاً قام أسفل الرمح مقام أعاله فصار يعمل عمله .

شير محرر ا
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ـسيـحـي َّ مـعاونـو الـوالة من ا فى ١٩ مـنه ـ عُـ
فى ســـيــواس وبـــتـــلــيس وأرضـــروم من الـــواليــات

الست األرمنية.
ومـنها فيه ـ حـصلت موقـعة هائلـة كانت عاقـبتها
االسـتيالء عـلى الـزيتـون قُـتل فيـهـا ٢٥٠٠ نفس من

األرمن و ٣٥٠ من األتراك .
األســتـانــة فى ٣١ مــنه ـ وصــلت اإلمـدادات إلى
ثوار األرمـن فى الزيـتـون وقـد اسـتـحـوذ علـى موقع

جديد .

ÁdDš
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ـسـتـظـل لم يـكن فى عـالم احلـسـبـان أن األرمن ا

بنـعم الدولـة الـعثـمـانيـة من ذى أمـد طويل من الـزمان
يــسـتــفـزهم شــيـطــان الـغـوايــة إلى الـكُــفـران بــالـنــعـمـة
ُـجـاهـرة بـالـعـداء حـتى كـانت نـتـيـجـة تـمـاديـهم فى وا
الـبغى والطغـيان سيـئة عليـهم فإن أيديـهم قد نبشت
ـهالك فـوقـعوا فى حـبائـلـها وأورثـوا أعقـابهم لهم ا
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خـسـفـاً وعـاراً هــيـهـات أن تـمـحـوه عـنـهم الـسـنـون
ن ـا اقــتـرفت أيـديـهم ارتــدوا ثـوب اخلـيـانـة  فـإنـهم 
أحسن إليهم ولذلك هم إلى يوم القيامة سيُخذلون.
فأى مـظلمة حلت بهم من دولـة بنى عثمان حتى
جتاهـروا بهـذا العـصيـان أليس أنـهم أحرار فى ديـنهم
ومـعــتـقــداتـهـم تـطن أجــراس كـنــائـســهم فى جــمـيع
مـالك احملروسة وتُقام شـعائر دينهم فى ظل جاللة ا
ـشيـر والوزيـر والعـليم ـؤمنـ . أليس مـنهم ا أمـير ا
واجللـيل فى مـناصب الـدولـة ومصـاحلهـا . أليس أن
العدالة مـظللـة إياهم فى كل بقـعة يسـكنونـها ومنهم
الـقضـاة والـنواب والـقـابضـون عـلى زمام الـقـانون .
ــعــظَّم خــول ألــيس أن جاللــة مــوالنـــا الــســلــطــان ا
نوحة لعلماء قُسـسهم ورجال دينهم امتيازات غـير 

اإلسالم فلماذا هذا الكُفران والعصيان *.
ــدارس مــفــتــوحــة األبـواب فـى وجـوه ألــيــست ا
األرمـن كـمـا هـى مـفتـوحــة فى وجوه الـعثـمانـي .
أيوجـد أقل امتيـاز فى احلقوق بـ األرمنى وسواه .
ومن من رعايا الـدولة احتكـر خيرات البالد ونـعمها
من صــنــاعــة وصـرافــة وجتــارة وزراعــة واســتــخـدام
ورتب ومـــنــاصب مــثل األرمـن . قــتل اإلنــســان مــا
الك أكـفره  ومـاذا يـستـطـيع األرمن أن ينـالـوه فى 
أخرى فلينظروا إلى األرمن الذى **يقطنون بالدىّ

دن الكبرى بالدولة العثمانية أما أرمن زايا تقتصر فقط على أرمن األستـانة وبعض ا * الريب أن هذه ا
صادر على تردى أوضاعها وسوء أحوالها. الواليات الست باألناضول الشرقى  فتتفق كافة ا

** الصحيح : الذين.
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ـن يـفـهـمـون فـارس والــروس ولـيـتـعــظـوا إذا كـانـوا 
فـاحلـمـد لـلَّه عـلى أن الـتـجـارب مـحك االمـتـحـانات
واحلمـد للَّه على مـا تولى موالنا اخلـليفـة من احلكمة
والسداد  وأن دولـة خالف الدولة الـعليـة جتمهرت
عليـها دول الدنيا هـل كان فى استطـاعتها أن تدفع
شـرهـم وحتـيل دون مـطــامـعـهم وتــوقـفـهـم عـنـد حـد
مـعـلـوم كـمـا أتـاح الـلَّه ذلك لـلـذات األقـدس مـوالنا
عظَّم . ولقـد عرفت دول أوروبا بأسرها السـلطان ا
فى هـذه األوقات األخيرة شدة دهـاء رجال األستانة
العـلـية وحتـقَّـقت عظـيم اقـتدارهم عـلى دفع كل مـلة
ــا ال تـســتـطـيـع دولـة عـلـى اإلتـيــان به عـنــد اشـتـداد

األزمة .
ـلـكه فـى أوروبـا مـأهـولــة بـسـكـان فـلـو وجــدت 
ــلل مــخــتــلــفى األجــنــاس واألديــان والــطــوائف وا
ذاهـب والسجن واأللـوان وكل طائفة شارب وا وا
منـها تدين بدين كل دولة أخـرى كما هو حاصل فى
تــركـيـا  وكــانت كل طــائـفـة تــتـدين بــدين دولـة من
دول الـدنيـا وتـستـنـجـدها عـنـد أقل وهم كـيـف كـان
مركـز تلك الدولة تلقاء سائر الدول . ومن يستطيع
أن يـحـكـمـهـا ويـرضى سـائـر شـعـوبـهـا . وأى قـانون
يصلح لـهم وماذا يُـمكن أن يـرضيهم ويـوقفـهم عند
ـمـكن ألى حـد من الـهــدو والـسـكـون . أكــان من ا
ملك من مـلوك أوروبـا أن يقف موقف الـثبات تـلقاء
الــفـــ والــدســائس أم كــان فى اســـتــطــاعــته أن يــرد
العـواصف التى هـبت على تـركيا بـأسباب األرمن .
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من كـان يستـطيع دفعهـا وإزالة عواصـفها كـما أزالها
ـعظَّم ومـحـقهـا سـيدنـا ومـوالنـا سلـطـان السالطـ ا
أيــد الـلَّه شــوكــته واقـتــداره  فـإن جـاللـته أيــده الـلَّه
ونـصـره أظــهـر من سـداد الــرأى ومـزيـد احلــكـمـة فى
هذه األزمة ما عزز شأن الدولة وعظَّم سطوتها ورد
كيد أعدائهـا فى نحرهم . ومن كان يقدر على فعل

ذلك .
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اكــتـتـابـات األرمن فـى الـعـاصـمــة ـ افـتـتح األرمن نُـزالء
الـقـاهـرة اكـتـتـابـاً لـفـائـدة إخوانـهم فـى مرعـش وسواهـا من
واليـة حـلب . وقـد قـال فى الدعـوة لـلـصـدقة إن جـمـاهـير
من بـنى مـلـتـهم بـاتوا عـلى جـمـر الـغـضا يـتـضـورون جـوعاً
وأن ألوفاً من النساء واألحداث أصبحوا وال مأوى لهم .
جعـلت البطركخـانة األرمنيـة وبنك اإلنكلـوإچبسيان

موعداً جلمع الصدقات .

الـوفــد األرمـنى فى بــطـرســبـرج ـ تــقـول بـعـض اجلـرائـد
األفــرجنـــيــة إن الــوفـــد األرمــنى الـــذى وفــد عــلـى حــضــرة
اإلمبراطور نـيقوال إمبراطـور الروسية لم يظـفر بحاجتهِ بل
إن سـعيهُ خـاب وانقلب غـير مـشكـور . ومن كان يظن فى
الـروسـيـة أنـهـا تـخـذل األرمن فى رضى دولـتـنـا لو لـم تكن
حــكـمـة احلـضــرة الـسـلــطـانـيــة غالبـة كل مــصـعب فـبــيـنـمـا
العقـبات قائمـة فى وجه السياسة الـعثمانـية كاجلبال إذا هى

هودة بفضل عناية تلك احلضرة العلية . ذلول 
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ــالـــيـــة أن تـــضــرب عـــزمت نـــظـــارة ا
الــتــمــغــة عــلـى الــصــحف الــتى تــرد إلى

مالك احملروسة من الديار األجنبية . ا
صدرت اإلرادة السـنية بإرسال أربعة
مـأمـورين من األستـانـة إلجـراء التـفـتيش
ــــتـــعـــلق بــــأمالك وعـــقـــارات واليـــات ا

األناضول .
تـعـ سـعـادتلـو مـوسى أفـنـدى كاظم
رئـيس محـكمـة اجلزايـة فى حلب مُـدعياً
عمـوميـاً لـوالية بـيـروت   بنـاء الـثكـنة
الـــشَّــاهـــانـــيــة ودار احلـــكـــومــة فـى جــبل
الـزيـتـون فـاحـتـفل بـافـتـتـاحـهـا احـتـفاالً
ــابــ بــحــضـور شــائــقــاً ومــنــهــا قــبل ا
سـفيـرى فرنـسا وإيـطالـيا مـحاكـمة مـظهر

ـــتـــهم بـــقـــتل األب ســـلـــفـــاتـــور  بـك ا
وأبــلــغــهــمــا أن الــعــفـو الــذى صــدر عن
األرمن يــشـمــله فــاحـتـج الـســفـيــران بـأن
تـهـمـة مـظـهـر بك مـخـتـلـفـة عـمـا اتُـهم به
األرمـن وكـان احــتــجــاجــهــمــا شــديـداً
ــابــ عن الــعـفــو عــنه ـ ومــنــهـا فــعــدل ا
يـــقـــولـــون إن الــــعـــفـــو عن األرمن كـــان
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سـيـو نـيلـيـدوڤ سـفيـر روسـيا بـوسـاطـة ا
فى األســــتـــانـــة  وقـــد صـــدرت اإلرادة
ـسـجـونـ فـبلغ الـسـنـيـة بإطالق سـراح ا
سجونون عددهم عشرة آالف وكان ا
مــنـهم فـى األسـتــانـة نــحــو ألـفىّ رجل 
ومـنــهــا صــدر أمـر جـاللـة الــســلــطـان أن
يـقسم كل من حيى إسالمـبول وبيرا إلى
١٤ قسـماً وأن يُعين فى كل قـسم معتمد

لـلــبـولـيـس يـكـون مــسـئـوالً فـى قـسـمه 
ـعـتـمـد ومـنـهـا اسـتــقـال سـيف الـلَّـه بك ا
العسكرى العثمانى فى أثينا من منصبه
ومـنـها رفـع اجمللس الـبـطـريـركى األرمنى
عريـضة إلى جاللـة السلـطان التـمس بها
الــعـــفــو عن األرمن ووعــد بـــأنه يــســعى
ا بـإقنـاع جلان الـثورة عـلى تـرك مبـادئهـا 
له بينها من النفوذ  وأنه إذا شمل العفو
جـــمــــيع األرمن يُــــحـــبـس فى األديـــرة
جــمـيع زعــمـاء الـثــورة ويـعــمل عـلى أن
ـان الطـاعة ـعفـو عنـهم إ يـقـسم جمـيع ا

واخلضوع للعرش احلميدى األنور .
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جاء فى جريدة الطاز ما معربه :
ـــــســـــتــــر أبـى الــــلـــــورد روزبـــــرى أن يــــدع ا
غالدســتـــون وحــده يــتـــكــلم بـــلــســان األحــرار
اإلنكليز فيـما يختص بتركيا فكتب إلى مكاتب

له الرسالة اآلتية :
ـسـئـلـة األرمـنـية? ـاذا سـكت عن ا تـسـألـنى 
فاعـلم أن سـكوتى لـيس عن رضى بـاحلـالة وال
عن عدم اكتراث لـها وإن فظائع آسـيا الصغرى
ذبوح لتـصرخ باالنتقام بـأعلى من أصوات ا

الذين وصـفـهم ملـ غـير أنـنى ال أسـتطـيع شـيأ
ـسـؤلـة وهى ـلـكـة هى ا ـا حـكـومـة جاللــة ا وإ

ا يجرى من احلوادث. العارفة 
ـتحـدة « أى إنـكـلـتـرا » مـنحت ـمـلـكـة ا إن ا
ــطــلــقـة الــوزارة احلــاضــرة سـلــطــة قــريــبــة من ا
وأسطـوالً كبـيـراً لتـعـضيـدها بـه وقد أخـذ رئيس
هـذه الــوزارة عــلى عــاتـقه مــســئـولــيــة عـظــيــمـة
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وفـريدة فى بـابها  فـهو ألقـى تهديـدات شديدة
رنـانـة مـألت من اآلمـال قــلـوب الـشــعب الـذى
ألقـاها بالنـيابة عنه بـل قال ما لم يقـلهُ وزير قبله
فى مـثل هـذا الــشـأن ولـكن مـاذا نــشـأ عن تـلك

األلفاظ الكبيرة.
الـــــــذى يـــــــرى مـن ظــــــــواهـــــــر األمـــــــور أن
احــتــجــاجــاتــنـا ذهــبـت عـبــثــاً وأفــعــالــنــا سُـدى

وتهديداتنا هباءً منثوراً .
وقد استنفدت سـياستنا جهدها للعمل على
إدخــال مــركب ثــان إلى األســتــانـة  وفـى هـذا
األثــنــاء مـضـت أشـهــرُّ طــويــلـة واألرمـن الـذين
نــحــمــيــهـم نــهــبــوا وذبـحــوا وفــضــحــوا مــئـات

وألوفاً.
وال أقـول إن هـذا دلـيل تـغـيـيـر من احلـكـومـة
وعــدم إخالص فــلــعـلــهــا صـادفت صــعــوبـات
جتـعـلـهـا حـتى اضـطـرت إمـا أن تتـرك األرمن أو
أن حتـــدث حـــربـــاً أوروبــيـــة  فـــإن كـــان األمــر
كـذلك فـقــد خـدعـتـنـا الـوزارة إذ أوهـمـتـنـا أن
االتـفـاق تـام بـ الـدول السـت . ولكـن يـنبـغى
ـعـنى أن أنــتـظـر قــبل إصـدار حــكـمى فى هــذا ا

ان ا هـ . فلننتظر افتتاح البر
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نـاسبة هـذا الكتاب ـورنن بوست  ونقلت ا
ا حـدث فى أرمينـية كمـا يأسف منه بل يأسف 
الــــلـــورد روزبـــرى ولـــكن كـل أوروبـــا مـــهـــمـــا
اعـتصـبت ال تسـتطـيع أن تعـمل تغـييـرات كبـيرة

فى إدارة واليات ثائرة .
فــيــنــبــغـى أن تــؤيــد أوالً ســلــطــة الــســلــطـان

واإلصالحات تعم بعد ذلك اهـ .
ـسـتر هـذا مـا كتـبه الـلـورد روزبرى خـلـيـفة ا
غالدسـتــون فى زعـامـة حـزب األحـرار إلى من
سـأله عن مـسـائل تـركـيا احلـاضـرة . وهـذا  ما
قالته جريدة مـورنن بوست اإلنكليـزية الشهيرة
فى تـعليـقاتـها عـلى كتابـته فلـيتـأمل القراء إلى
مقـدار مـا حلق اإلنـكـليـز من الـفـشل فى مـسائل
تــركـيــا الــتى أثـارت إنــكـلــتــرا وحـدهــا غـبــارهـا
ــمـالك لــتـعــمى األبــصـار عن مــقـاصــدهـا فى ا
العـثمانـية فـساءت نـتيـجتـها عـليـها إلى حد أن
اللورد روزبرى الـذى كان قابضاً باألمس على
زمـام الـوزارة اإلنـكـلـيـزيـة  وفى عـهـده قـامت
صـيحة اإلنـكلـيز عـلى العـثمـانيـة وبيده أرسل
سفـيـنـة الـسيـاسـة الـبريـطـانـيـة مخـاطـراً إلى لُـجة
ــســائل صــار يــتــهم خــلــيــفه اخلــطــر من تــلك ا
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ــثل مـا أتــهم اإليـطــالـيـون الـلــورد سـالــسـبـرى 
وزيرهم كريسبى عند ما خذلها فى ـــــــــــ بأنه
ــا الـتــهــمـة بــالـغش يـخــدع األمـة ويــغــشـهــا كـأ
واخلــديـعــة سُـنــة كل قــوم يــفـشــلـون فـى تـدبــيـر
أمـورهم ويـخـسـرون الـصـفـقـة فى عـمـلـهم وال
يـبـعـد أن يأتـى يوم يـقـوم فـيه الـلورد سـالـسـبرى
مُـدافــعـاً عن نــفـسه بــإلـقـاء تــبـعـة كـل مـا حـصل
ونتـائج هذا الـفشل عـلى عاتق الـلورد روزبرى
قائالً أنـه هو الذى غش األمة وخدعـها بسياسة
سائل اخملاطرة التى جرى عليها من أول قيامة ا
األرمـنيـة إلى سـاعة انـفـصاله أمـا هـو فال يكن
مـنه بـعـده غـيـر احملــافـظـة عـلى شـرف إنـكـلـتـرا
وزاد عــلى ذلك أن بــذل كـل مــا فى وســعه من
إال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والـتهـديدات حتى لم
يـبق إال إعالن احلــرب عـلى تــركـيــا وهـو مـا لم
يـره صــوابـاً فـمــا حـيـلــته إذا ذهب كل مـا أجـراه

هباء منثوراً كما قال اللورد روزبرى.
ولقد رأينا بعد كل تلك الغوغاء من اجلرائد
ورنن بوست تقول ـ إنه اإلنكـليزية أن جريـدة ا
مهمـا اعتـصبت أوروبـا عن الدولـة العـلية فال
تـسـتـطـيع أن تُـحـدث ضـرراً كـبـيـراً فى واليـاتـها
وفى اإلدارة ــــــــــــــــــــــــــــ فـيـجب عـلـيـها



¥¥≤

أن تـــــؤيـــــد جـاللـــــة الــــســـــلـــــطـــــان إن  تـــــلك
اإلصــــــــــالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات?
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ألم يـكن األولى بـالـلـورد سـالـسـبـرى الذى مأل
اآلفاق بـصـيحـات تهـديـداته وإنذاراته أن يـقول
ـرة حكـمة وتـعقالً ـورنن بوست هـذا ا قول ا
ولـكن ال يــبـعـد أن تـســمـعه من فـمه قــريـبـاً فـقـد
تـعـودنـا أن يـسـمع مـثل هـذه احلـكم اجلـلـيـلة من
ســاســة وكــتــاب اإلنــكــلــيــز بــعــد أن ال يــجـدوا

حكماً من الرجوع إليها .
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وثــالث جــهــد بُــذل لـم يُــفضِ إلى اســتــقالل
ساعدة الدول األجنبية  احلكومة اليونانية إال 
فـكـان ذلك إشـارة لطـمـوحهـا إلى مس مـجـموع
كملة الدولة العلية  وإحلـاق التبديد بأجزائها ا
لـهـا  ولـو نظـرنـا إلى األمـة الـيـونـانيـة  وبـحـثـنا
فيمـا استفـادته من هذا التـغييـر السياسـى لوجدنا
أن أحـوالـهـا تــقـهـقـرت  وأنـهــا كـانت سـبـبـاً فى
ضـــعـف الـــقـــوة الـــشـــرقـــيـــة الـــتى كـــانت إذ ذاك
مـنـحصـرة فى الـعـنـصر الـتـركى  وهـو الـضعف
الذى لم تلبث نتائجه أن ظهرت للعيان  فترى
الـيـونـانـيـ الـيـوم أول من يـطـلـبـون بـقـاء الـدولـة
ــا طــرأ فى الــســنــوات الــعــلــيــة  ويــصــخــبــون 
األخــــيـــرة من احلـــوادث الـــتـى أدت إلى ضـــيـــاع

أغلب األقـالـيم األروبيـة من أيـدى آل عثـمان 
ويُحـاولـون فى الـظـروف الراهـنـة تـوطـيد روابط
ـودة الـصادقـة بـينـهم وبـ األتـراك  وما ذلك ا
إال لكونهم يعلمون أن ما يقع فى تركيا من خير

أو شـر يـتـردد صـداه فى آفـاق الـبـالد الـيـونـانـية 
ويكـون نـصـيب الـيـونـانيـ مـنه هـو عـ نـصيب
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األتـراك ; إذ قـد بـرهـنت احلـوادث الـغـابـرة على
أن حـيــاة الـيـونـان وتـقـدمـهـا يـتـوفـقـان عـلى بـقـاء
الــدولـة الــعـلــيـة مُــسـتــجـمــعـة لــشـروط الــشـوكـة
ـسـيـو تـيوردور واالقـتـدار  ويـثـبت ذلك قـول ا
دلـيـانى كـبـيـر وزراء الـيـونـانـيـ من أن حـكـومـته
تــرغب احملـافـظـة عــلى بـقـاء احلــالـة احلـاضـرة فى
مقـدونـيا وفـى سائـر أمالك الـدولـة على الـعـموم
ورفض اإلصالحـات الــتى يـقـتـرح الــبـلـغـاريـون
ُــجــاهـرة بــتــوفـر إدخــالــهـا فى بـالد مـقــدونــيـا وا
الـتـمـاثل بـ مـصـالح الـدولـة الـعـلـيـة واحلـكـومة
الـيـونـانـيـة  وتــوجه رغـائب هـذه احلـكـومـة إلى
االحتــاد مـع الـعــثــمــانــيــ فى تــســكــ اخلــواطـر
بـــجــزيــرة كــريــد . كل هــذا عــدا حتــسن لــهــجــة
اجلـــرائــد الـــيـــونــانـــيــة فـى حق الـــدولــة الـــعــلـــيــة

ومراعاتها احلشمة والوقار الالزم .
ومـنذ استقلت بـالد اليونان إلى اآلن  لم ترَ
يونـانـيـاً واحـداً هـاجـر إلى مـوطنه األصـلى  بل
رأينا الكـثير من اليـوناني هـاجروا إلى تركيا فى
طـلب الرزق  وفـيها أصـبحوا فـى حالة مـرضية
ورغد عـيش هنـاء  حتـى أنه يوجـد اآلن جمـلة
آالف من اليونانيـ سالف آسيا وأروبـا يعيشون
مع األتــراك فى أحــكم ارتــبـاط  وأوثـق عالقـة
على أن حوادث اليونـان قد أعقبت سكوناً عاماً
أمـضــته الــدولــة فى إهــداء بــال  واسـتــمــر هـذا
الــســكــون إلى ســنــة ١٨٥٣ الـــتى فــيــهــا نــبــهت



¥¥µ

الـروسيـا خـواطـر الـدول النـصـرانـيـة إلى ضرورة
قدس  وهذه هى احلركة استيالئها على بيت ا
التى نشـأ عنهـا حرب القـرم التى كانت من أشأم
الـــعـــواقب وأنــــحس الـــنـــتـــائـج عـــلى األحـــوال
االقـتـصــاديـة فى بـالد الـدولـة ; إذ ال يــخـفى أنه
قبل قيام هاته احلـرب لم تكن احلكومة العثمانية
مـبـهظـة الـعـاتق بـالـديـون الـعمـومـيـة كـغـيـرها من
ـــســــلـــمـــون احلــــكـــومــــات األخـــرى  وكــــان ا
والنصارى العـائشون فى ظاللـها ال يدفعون من
ـكوس مـا ال يعـتبـر شيـئاً فى جانب الضرائب وا
سلمون ما يدفعه األروبى حلكومته واختص ا
بتـعاطى الـفالحة واالنتـظام فى سلك اجلـندية .
سيحـيون فقد أباحت لـهم االمتيازات التى أما ا
تـعــفـيــهم عن هــذه اخلـدمــة الـقــاسـيــة والـواجب
الـصـارم التـفـرغ إلى مـزاولة الـتـجـارة والصـنـاعة
حـتى أصـبـحـوا فى درجه من الـثـروة ال تـتـطـاول

سلم . إليها أعناق غيرهم من ا
وبــعـد أن تــخــلَّـصت الــيــونـان والــصـرب من
حــكم الــدولــة الــعـلــيــة  وتــنــصـلـت من فـرض
اخلـضوع جلـبروتـها  سـاعدت أوربـا البـلغـاري

عـلى اخلــروج من طـاعــة تـلك الــدولـة والـتــمـتع
ــعــمــول بـه اآلن  وقـد بــاالســتــقالل اإلدارى ا
كــان ذلك بــحــجــة أنــهـم صــاروا إلى حــالــة من
الـفــقـر يــرثى إلـيـهــا الـشــامت  ويـرق لــهـا قـلب
اجلـاحـد فى حــ أن الـضـبــاط الـروسـيــ كـانـوا
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ال يـقل عـن أربـعــة أمـثــال أؤلـئك  وبــأى حق تُــريـد أن تُــحـتم عــلى هـذه األغــلـبــيـة قــبـول
تـعديالت ال تُالئم مـصلـحتـها الـعمـوميـة وجتحف بـها أكـبر اإلجـحاف وتـولى األقلـية مـزايا
خاصة  كـان ال يصح فى شرعة الـعدل واحلق أن تخرج عن طـور اإلصالحات التى شرع

فى إنفاذها جاللة السلطان األعظم .
ــشــرق وســبــروا غـــوره  البــد وأن يــكــونــوا من أول عـــلى أن الــذين درســوا أحـــوال ا

ـسلـم أو بـ النـصارى  ـعتـرف بـعدم وجـود أثر لـلتـعصب الـدينى الـذميم سـواء ب ا ا
وبأن كال من الطرف يحترم شعـائر ديانة اآلخر احتراماً يفوق حد التصور ; إذ بالديانة فى

يــعـتــرفـون أنـهـم أيـســر مـنـهـم حـاالً وأكــثـر ثـروة
ـا أن انتـهت الدول األوروبـية وأرغـد عيـشاً  و
من تـــغـــريــر هـــاته األ وألـــقـــتــهـــا فى أحـــبـــولــة
وهوم التفتت إلى إيقاع األرمن فى االستقالل ا
ـبعـوث الـدينـي نـفس هذه األُحـبولـة بواسـطة ا

الــذين كـان فـى سـعــة احلــكــومــة الـعــثــمــانــيـة أن
تـمـنــعـهم عن الـولـوج فـى بالدهـا أسـوة بـالـدول
األروبــيـة الـتى هـى أحـرى بـقــبـولــهم فى بالدهـا
ومساعـدتهم على الـبقـاء بها ولـكنهـا لم تفعل
ــظـنــة الـتــعـصب  بل آوتــهم إلــيـهـا ذلك دفــعـاً 
وبـالـغت فى إكـرام مـثـواهم إلى حـد أنـهـا كـانت
ادية ساعـدات ا تقـطعهم األراضى وتـواليهم بـا

واألدبية .
فأين واحلالة هذه السبب الذى دفع بالدول
األروبـيــة إلى الـرغــبـة فى إظـهــار كـلـمــة فـئـة من
سلم عددهم األرمن على شرذمة كـثيفة من ا
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ـدنى ـمـالك احملـروسـة تـقــوم قـائـمـة الـنـظـام ا ا
تينـة  ثم إذا أمعنا النظر وعليها ترسـو دعائمه ا
سـيـحيـ الـعائـش حتت ظالل ـسـلمـ وا فى ا
الدولة الـعثمـانيـة جتد أن األتراك يُـمثلـون الفريق
ـكن تـسمـيـة هـذا الفـريق بـاحلزب األول  وقـد 
احملــافظ ; ألنه شــديــد احملـافــظــة عـلى الــتــقـالــيـد
الــســالـــفــة  وأن الــطـــوائف الــنــصـــرانــيــة عــلى
اختالف أنـواعـها يُـمـثلـون الـفريق الـثـانى  وقد
يُمكن تسـمية هذا الـفريق بحزب اإلصالح ; إذ
كـــان غـــرض زعــــمـــائه وأنــــصـــاره هـــو إدخـــال
التـحسينات واإلصالحات اجلـديدة ومهما كان

االختالف ب الـفريـق بـينـا من جمـلة وجوه 
فإنـهما يـكونان دائمـاً على وئام تـام ووفاق مت

مادام التداخل األجنبى بعيداً عنهما .
ا تقدم أننا قد أثبتنا تاريخياً : يُؤخذ 

ــســيــحـــيــ هم الــذين اســتــدعــوا أوالً ـ إن ا
األتــراك فـى أروبــا وآســيــا إلى االســـتــيالء عــلى

بالدهم إلنـــقــاذهم مـن اســتــبـــداد حــكـــامــهم 
ا غيرين وإ وإنهم لم يسلكوا سلوك الفاحت وا
ـدفوع ـنـحون ا دافـعـ الذين  انتـهـجوا خـطـة ا
عــــنـــهم حــــريـــة الـــديـن والـــعـــادات والــــلـــغـــات

دنية . والنظامات ا
ثانـيـاً ـ إن مسـيحـيىّ الـدولة الـعلـيـة قد عـاشوا
قـروناً متـعاقـبة فى أمن وسالم  وتـقدموا تـقدماً
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ـسلمـ  فما ذلك إال السـتمرار الـدول على التداخل سيـحي وا صـالح ا إلى اإلضرار 
ـسلك فى أمـورهـا الـداخلـيـة ويـاليت هـذه الـدول تـفقه حـقـيـقة مـا يـنـشأ عن سـلـوكـها هـذا ا
سيحي الذين تزعم الذود عنهم حتى تنمحى آثار الضير والضرر . الوخيم فى األذى با
وباجلملة فإن نتيـجة ما أردنا إثباته من أحوال الدولة فى الظروف احلاضرة ينحصر فى
قـول أحد الـسواحـ األروبـي الـذين طـافوا أخـيــراً فـى األقالـيم اآلسـيويـة الـتابـعـة للـدولة
وهو : «ولـقد شـاهدت فى كـل جهـة مررت بـها سـواء كانت مـدينـة أو قريـة أن األهالى من
مسلم ونصـارى يعيشون مع بعضـهم على وفاق تام مادام األجنبى بـعيداً عن مخالطتهم
ــبـعـوثـ وغـيـرهم  فـإن الـشـقـاق فـيـهـا بـخالف اجلـهــات الـتى انـبث فـيـهـا األجـانب مـثل ا

سلم والنصارى » . اهـ . مستحكماً ب ا

الحة محسوساً قـد قبضوا على أزمة التجارة وا
ناصب العالية فى احلكومة . واحتلوا ا

ـسـيـحـيـ ثـالـثـاً ـ إن الـهـيـاج الـذى نـشـأ بـ ا
ـشـار إلــيـهم ظــهـر فى وقت الح فــيه أن بـعض ا
ــطــامــعــهــا الـــدول األروبــيــة قــد أثــارته إرضــاء 

الذاتية.
ومن الـتـأمل فى هـذه الـنتـائج الـثالثـة  يُـعلم
ـسـيـحـيون الـعـائـشـون فى أن أقـصى مـا يـتـمـنـاه ا
ظالل الــدولــة الـعــلـيــة مــا هـو تــرك هـذه الــدولـة
سـاكنـة الـبـال مـرتاحـة اخلـاطـر  وأن ال تـتداخل
دولـــة أخــرى فى شـــؤنــهـــا وأحــوالـــهــا ألن هــذا
ـا يـزيــد الـنـفـوس اضـطــرامـاً وهـيـاجـاً الــتـداخل 
يستحيل معهما على احلكومة احمللية التمكن من
تــنــفــيــذ نــوايــاهــا احلــســنــة والــســيـر عــلـى خــطـة
اإلصالحـــات  وإذا كــان الـــهــيـــاج اليــزال إلى
الـيـوم مخـيـماً عـلى أنـحـاء الدولـة بـحـيث أفضى
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ثـبت حدوث اضطرابات فـى أورفه وعينتاب
ــاضى  ويُــقــال إن يــومىّ ٢٨ و ٢٩ دســمـــبــر ا
احلـــكـــومـــة هى الـــتى حـــرَّضت األهـــلـــ عـــلى
الـثـورة: عـ شفـيق بك أحـد مـتـرجـمى الـقـصر
الـهمـايـونى قـومـسـيـراً شـاهـانـيـاً لـصـندوق الـدين
الـــعــمــومى بــدالً عن مـــحــمــد بك مــراد ( نــزيل
القاهرة اآلن وصاحب جريدة ميزان التى ستعاد
ـقـبل بـالـلـغـة الـتـركـيـة . جـاء فى يـوم اخلـمـيس ا
رسـالة من أودسـا إنه يوجـد اتفـاق ب سـرى ب

الــروسـيــا والـدولـة الــعـلــيـة يـقــضى عـلى األولى
ـسـألــة األرمـنـيـة  بـعـدم الـتــداخل مـطـلــقـاً فى ا
ـرور من وادى وعـلى الـثـانــيـة أن تـأذن لألولى ا
الـفـرات كى تــصل إلى الـهـنــد . قـال زكى بـاشـا
أحــد أعــضـاء الــوزارة الــعـثــمــانـيــة احلــاضـرة فى
قـتضى ما محـادثة : إن تـركيـا مسـتعدة لـلعـمل 
يــتـعـلـق بـهـا مـن عـهـد بــرلـ  ولــكن مـحل من
ـا يتعـلق بهـا أنها يضمن قـيام الـدول األخرى 
وإذا أردات هذه أن تراعى تلك العهدة هل تلزم
الروسـيا بـهدم احلـصون الـتى شيـدتهـا فى باطوم
ــا جــاء فــيــهــا  وهل تُــلــزم الــيــونـان مــخــالـفــة 
وحكـومات البلقان بـدفع ما يخص كل منها من
الــدين الــعـثــمــانى . ثم قــال إن مــذابح أرمـيــنــيـا

مُبالغ فيها وإن مسئوليتها تقع على األرمن .
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{ WOM —_« WÐUBF « }
ــســئــلـة ظــهــر من الــكــتــابــات الـســابــقــة فى ا
األرمـنـيه أن احلــوادث األخـيـرة كـانـت مـحـضـرة
من زمن بــعـــيــد  وقــد كــثــرت الــبــراهــ عــلى
ـا لم يقف علـيه حديثـاً فى فييـنا بالـلغة ذلك و
األرمــــنـــيــــة حتت عــــنـــوان « بـــروجـــرام الـــثـــورة
األرمـنـيــة» ومـجـرد اطالع الــقـار عـلــيه يـكـفى

سئلة . إلظهار صحة ما ظهر من أسرار تلك ا
جاء فى تلك الرسالة ما يأتى :

قـرارات الـلـجـنـة فى اجـتـمـاعـاتـهـا أثـنـاء سـنـة
١٨٩٢ ـ مـنـذ دخـلت اإلنسـانـيـة فى طور الـتـقدم
واالرتــقــاء وُضــعت الــتـواريـخ ودُونت حـوادث
الــعـالـم ووقـائــعه  فــيــكــون مــوضــوع الـتــاريخ
ــلـوك واحلــالــة هــذه شــرح سـيــر الــغــابــرين من ا
والـرجـال ذوى الـسـطـوة والـسـيـطـرة  والـرعـايا
فى حالتىّ السعـادة والشقاء أو العدالة والظلم
ـظـلـومـ وتـنـهـدات الـبـاكـ فى واليـزال أنـ ا
تــلـك األزمـان تــقــرع مــنــا اآلذان كــمــا قــرعــتــهـا
ـلـوك واآلمراء  وهـم فى حـبورهم صـيـحـات ا
الهون عن أحـوال الرعـية غافـل عن الـنظر فى
شؤنها . ومن رأينـا أن هذه احلالة السيئة التى ال
تـزال نـراهـا إلى الــيـوم  والبـد أن نـنـظـرهـا غـدا
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وبـعــد الـغــد تــسـتــمـر طــويالً ; إذ قــد حتـقــقـا من
انــخــفــاض ســطــوة الــقـابــضــ عــلـى صــوجلـان
ــلك بـيــنــمـا تــسـعى األمــة فى احملــافـظــة عـلى ا

حـقوقـهـا وحـيـاطتـهـا بـسـياج احلـرص الـشـديد 
فلكى تتـوفر هذه الشروط لسعادة األمة فى بالد

الدولـة العلـية ينبـغى حذف القـوان واللوائح 
ـتــاز بـعـضــهـا عن الــبـعض وإنـشــاء حـكـومـه ال 
اآلخــــر بـــأى صـــنف مـن أصـــنـــاف اخلـــصـــائص
واالمتيـازات  وال يخفى أنه قد مضى زمن قام
ـتــراكم عـلى ــصـائـب ا أنــاس بـتــنـفــيض غــبـار ا
ـصائب اجلنس الـبـشرى فـاقـتحـمـوا األخطـار وا
ـسـاواة لـذلك حـتى أنـالــوه مـا كـان يـتــمـنـاه من ا

واالستقالل .
ويــظن هــؤالء األشـخــاص أن الالزم لـبــلـوغ
مقاصدهم يـتوقف فقط على نقش أفكارهم فى
أفــئــدة الــغــيــر وأن نــوايــاهم تُــســابـق احلــقــيــقـة
والصـواب  ولكن هذا الظن قـد تغير مع الزمن
بحيث صرنا نرى اآلن جزءاً من اجلنس البشرى
بــدالً عن الـوثـوق فى نـفــسه  يـرفض االعـتـقـاد

بـأى أمر كـيال يـكون سـببـاً فى ضـياع مـصاحله الـذاتيـة  ولـوال ذلك  ألصبح فى اإلمـكان
مـثال إقـنـاع نـبالء اإلنـكـلـيز وأشـرافـهم بـضـرورة الـنـكـوص عن مـعـامـلـة الـشـعب اإلرلـندى
ـصـانع بـإنـكار مـا لـلـعـمـال من احلـقـوق الـثـابـتـة  وإكراه بـالـقـسـوة والـشـدة وإلـزام أربـاب ا
الـبيـكـوات واألغـاوات من الـعـثمـانـيـ علـى ترك الـظـلم واجلـور ومـعامـلـة األهـالى بـالرفق
ستحـيل على الذين أبهظ عـاتقهم الظـلم واالستعبـاد وقت انتقال ا كـان من ا والعدل . و
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ـرتـبة الـقـصوى أفـكـارهم وتـغيـيـر آرائـهم بلـوغ ا
ادية من االستقالل فالبد من استعمال القوة ا
إلبالغهم إليـها ولكن هـذه القوة ال تـنال عفواً
أو يتيـسر احلصـول علـيها جـزافاً ; إذ إنهـا ترتبط
ــصــطــلح عــلــيــهـــا بــتــعــديل بــعض الـــقــواعــد ا
ــعـمـول بـهـا . ـرعــيــة والـقـوانــ ا والـعــادات ا
وغـايـة مـا نُـريـده اآلن هـو إيـقـاف اجلـمـهور عـلى
ـظـالم الـشــنـيـعـة الـتى يـتـكـبـدهـا اآلن  وإلـغـاء ا

القوان والنظامـات احلالية الستبدالها بغيرها 
ــسـلــمـ * حـيــنــمـا ولــنـقـل بـعــبـارة أوضح إن ا
فتحوا بالدنا اعتبرونا أرقاء لهم  وأخمدوا فينا
ــيـل إلى الــقــتــال والــذود عن الــوطن عــاطــفــة ا
وســـلــبــوا مـــنــا األســلـــحــة ; حــتـى ال نــقــوم فى
ـسـلوب  ولم وجـهـهم لـنُطـالـبهـم باسـتـقاللـنا ا
يـكـتــفـوا بـتــجـريـدنــا عن هـذه االمــتـيـازات  بل
تـطاولـوا إلى حـرمانـنا من اخلـدمـة العـسكـرية فى
مـقابل دفـع جزءٍ من الـنـقـود وكـثيـراً مـا اضـطروا
إلى تـكــثــيـر اجلــيش  فـكــانــوا ال يـلــتـفــتـون إلى
تـنـظيـمـنـا فى سـلك الـعسـكـريـة مع أن هـذا أيـسر
األمـور عندهـم  وتلقـاء هذا اإلخالل الـصريح
ـساواة بـينـنا وبـ غيـرنا جـنسـية بـحقـوقنـا على ا
وديــنـــا إزالــة لــلــعــداوة الــتـى جتــتــهــد احلــكــومــة

العثمانية فى تعمير القلوب بها.
( البقية تأتى )

ـقـصود هـنا االحـتالل الـتركى الـعـثمـانى  وليـس الوجـود العـربى اإلسالمى فى أرمـينـيـة الذى شـهد * ا
فترات ازدهار وقوة حتت كنف اخلالفت األموية والعباسية.
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من أمـعن الــنـظـر فى مُــاجـريـات احلـوادث وتــقـلـبـات
السياسة اإلنكليزية  ال يستغرب إذا رأى إنكلترة اليوم
بــعـيــدة عن األرمن بــعـد أن كــانت بــاألمس نـصــيــرتـهم
إيهاماً وتـغريراً ألن سياسة الـتذبذب والتلـون والتغير قد

اتخذتها .

WOKF « t½U²Ý_«

© q{UH « UM³ðUJ* ®

لـقـد أخـذت األحـوال بـالتـحـسن والـهـدو شـيئـاً فـشـيـئاً
واســتـقـر األمن بـاألســتـانـة وسـادت الــراحـة ولم يـبق من
مخل وال مكدراً أخالق. وُيستفاد من التلغرافات الواردة
بالتـتابع إلى مقـام الصدارة الـعظمى والـرؤساء الروحـاني

ــســيــحــيـ عــلى اخــتالف مــذاهــبــهم من أرمن وأعــيــان ا
كاثوليك وأرثوذكس وغيـرهم . إن الراحة مستـتبة بعموم
الــواليــات وأن جــمــيــعــهم يــشــعــر بــاخلــضــوع لــلــحــضـرة

ئـاثرها اجلـليـلة ونوايـاها احلـسنة  السلـطانـية واالعتـراف 
ــــا هــــو من ــــشـــــاغب والــــقالقـل إ وأن كل مـــــا وقع من ا

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨  ±∏π∂  d¹UM¹ ±∞ WFL'« ¨ µπ≥ œbŽ 
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* األوباش : أى الثوار.
. ** الصحيح : السارق

*** الصحيح : هدأت.

قصود باإلسالم هنا األتراك  وليس الدين احلنيف . **** ا

األوباش * وعن غير رضى مـنهم وبتـلك التلغـرافات نحو
ــائـة إمــضـاء من أرمـن بـتــلـيـس ومن سـنــفــاو ومن نـاحــيـة ا
تــاشــروم ومـن كــلــيس ومن مــلـــحــقــات حــلب ومن قــارة
حصار شـاكر وكـلهـا تُنـبئ باخلـضوع وبالـطاعـة للـحضرة
السـلطانـية واإلقرار بـحسن نواهـا احلميـدية والدعـاء بطول

حياتها وتأييد مهابتها .
زعم بـعـض أرمن قـريـة حـلب من واليــة بـتـلـيس أن فى
أثناء االضطرابات سرقت لهم أمتعة وأن السارقون ** من
ـسـلـمـ وبـعـد أن أجـرت احلـكومـه الـتحـقـيق ألـقت ذلك ا
زعماً باطالً وإشاعـة محضة وأن األمر على عكس ما ذكر
سـلم على أمتـعتهم فقامـوا بحفظها إذ أن األرمن أمَّنوا ا
ــا هـــدئت *** األحـــوال وســـادت الـــراحه عـــادت لــهم و
أمــتــعـتــهم بــكل أمـانـه من دون أن يـفــقــد مـنــهـا شئ  وأن
األرمن والروم الـكاثوليـكي لم تـقع منهمـا شكاية قط من
اإلسالم ****كـمـا أن اإلسالم لـم يـقـومــوا يـومـاً بــشـكـايـة
مـنـهم وال ادعـوا أذايـتهـم ومـا يـحدث نـادراً فـجـاة لم يـكن
ا هو من بعض أفراد األشقياء وتقع إذ مقصوداً بالذات وإ

فترين . ذاك احملاماة عن األرواح اضطرارا من غوائل ا
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ــا انــهـــزم الــطــلــيــان فـى بالد احلــبــشــة وقــام
األمـريــكـانــيـون ضــد اإلنـكــلـيــز هـدأت كــثـيـراً
حـوادث الـشرق وبـات النـاس كـافة يـقـولون هـنا
«عـحب عجـاب ال تـلغـرافـات مزعـجـة تأتى من
األستانة وال أخبار مكدرة . السر كل السر عند
ـبـالـغ  إذا الـنـجـاشى وكـلڤـلـنـد » . ولـسـنا بـا
قُلـنـا إن النـجـاشى وكـلڤـلـند خـدمـا احلقـيـقة أوالً
خدمة جلـيلة  واحلـضرة السـلطانـية ثانـياً خدمة
ال تُـقـدر. أمـا خـدمـتـهـمـا لـلـحـقـيـقـة فـهى أنـهـمـا
أظهـرا للعـيان أن إيطـاليا وإنـكلتـرا هما الـدولتان
العاملـتان لتـجزئة الـدولة والسـاعيتـان إليقاد نار
احلرب بـ دول أوربـا . أمـا إيطـالـيا فـسـتـنسى
إلـى أمـــد طــــويـل مـــســــائـل الـــشــــرق وشــــواطئ
الـبـوسـفـور  حيـث جتـتـهـد فى رد شـرفـهـا الذى
سلبه منها احلبشان  وأما إنكلترا فقد هاجها أن
ــانــيـــا عــضـــدت جاللــة فــرنـــســا والـــروســيـــا وأ
الــسـلــطـان وأن أمــريـكـا قــامت تــهـزأ بــهـا أمـام
الدول وتُخـاطبها بصـوت ما سمعت فـى حياتها

صوتاً أعلى منه .
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سئلة وها قد أصبحت سـياسة اإلنكلـيز فى ا
ضحـكة بـعدما فـشلوا األرمنـية من السـياسـات ا
فيـها فـقـد أوعزوا إلى أرمـنى حقـير من صـنائع
دولـته أن يــحـضـر إلـى بـاريس  ويُــلـقى خــطـبـة
لعل الـفرنـساويـ يتـحركـون ضد الـدولة الـعلـية
فجاء هـذا الصـعلـوك  وخطب خـطبـة تُضحك
شـهور بـحبه الثـكلى حتـت رئاسـة ( روشفـور ) ا
لـإلنــكــلـــيــز وبــطـــيــشه الــشـــديــد . ومن األمــور
ـلـوءة اجلـديـرة بـالـذكـر أن الــقـاعـة كـلـهـا كـانت 
بــاألرمن ولــيس فــيـهــا إال عــشـرون أجــنــبــيـاً من
فـرنسـاوى وغـير فـرنسـاوى  ولم تـذكر جـريدة
واحـدة خـبـرها إال جـريـدة ( روشـفـور ) وصدق
ــصـــريــ ; حــيث قـــال وهــو خــارج من أحــد ا
احلـفـلــة « إن األرمن جـاؤا * بــاريس لـيـنــتـصـروا
عـلـى الـتــرك بـأنــفـســهم !!!! »  وال تـسل عن
وقاحتهم اخلارجة عن احلد  وكيف أنهم سبوا
احلـضـرة السـلـطـانيـة أشـد السـبـاب وطعـنـوا على
سـعـادة الـسفـيـر اجلـديـد ( مـنـيـر بك ) فـسل بـاللَّه
عـلـيك اإلنـكـليـز مـاذا يـقـولـون إذا قـام واحد من
ـــصــــريــــ وخــــطب فى أوربــــا وسب جـاللـــة ا

لكة?? ا
ـا كـانت األنـظـار كـلـهـا مـوجَّـهـة اآلن جـهة و
احلــبــشــة وأمـريــكــا أراد الــلــورد ( روزبـرى ) أن



¥µ∑
* الصحيح : جاءوا.

يحـولها ثـانية إلى الـشرق وشواطئ الـبوسفور 
فأرسل كتاباً إلى اجلـرائد يطعن فـيه على سياسة
خلـفه اللورد سالسبورى  ويـقول فيه ما تعريبه
بـاحلـرف الـواحد : « وإذا حـكـمنـا عـلى األشـياء
بـظواهـرهـا رأينـا أن مـعارضـتـنا لم تـكن إال هـباء
مـنــثـوراً  وأعـمــالـنـا لم جتــد نـفـعــاً وتـهـديــداتـنـا
مــحـتـقـرة وسـيـاســتـنـا عـلى قـدر مــا نـعـلم مـنـهـا ـ
انــحـصــرت فى مــعـارضــات وإنـذارات جــهـلــهـا
البـاب العالى وكل مـا نلناه سـفينـة ثانية  « ومع
ذلك فــالــفـــضل فى رضى الــســـلــطــان بــدخــول
الــسـفــيـنــة الـثـانــيـة عــائـد عــلى الـروســيـا ال عـلى

إنكلترا كما يقول اللورد روزبرى .
وبـديهى أن غرض اللـورد روزبرى من كتابة
مـــثل هــذا الـــكــتـــاب هــو تـــهــيـــيج الـــرأى الــعــام
اإلنـكـلـيـزى ضــد احلـكـومـة الـبـريــطـانـيـة  حـتى
يـضطرهـا إلى معاكـسة التـركية أكـثر من ذى قبل
وهى سياسة إنـكليزيـة علمهـا الناس كافة اآلن;
إذ يقـول السـياسيـون اإلنكـليـز كغالدسـتون مثالً
«إن السلطان انتصر على إنكلترا » حتى إذا هاج
الرأى الـعام اضطـر اللورد سـالسبـورى أن يُقابل
جاللة السلطـان بقسوة  ويكون له وقتئذ حجة
أمام الـدول وهى أنه مضطـر لذلك إجابـة للرأى
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ـا يُـثـبت هـذا الـقـول مـا كـتبـه باألمس الـعـام . و
ثــانــيــة الــلـورد روزبــرى إلى رئــيس الــلــريــفـورم

سـائل أرمـينـيا  كلـوب بلـيـفربـول فـيمـا يتـعـلق 
حـتى قـال به « إنه البـد من تـأسـيـس مـجـتـمـعات
عمومـية يتـظاهر فـيها ضـد السلـطان وفى صالح
األرمـن ; إذ فى هــذه اجملـتــمــعــات تــظــهــر األمـة
سـاعـدة والعـضد رغـبـتهـا وجتـد احلكـومـة منـهـا ا
ــا يـدعـو إلى الالزمـ  ثم قــال فى اخلـتـام « و
قيام كل رجال البالد هو أن لنا بحرية هى أقوى
كل بــحـريــة ووزارتـنــا لـهــا سـلــطـة تــكـاد تــكـون
شتغلون مطلقة ثم نرى الـسلطان يهزأ بـنا » وا
بـالـسيـاسـة هنـا مـتـفقـون كـافة عـلى أنه ال الـلورد
روزبـرى وال أى إنــسـان كـان يــقـدر الــيـوم عـلى
نوال مأربه من الدولة العلية بعد أن ثبت تعضيد
الــروســيـا وفــرنــســا لــهـا ورفـض الـدولــة األولى

احـتالل آسـيـا الـصـغـرى كـمـا طـلـبت إنـكـلـتـرا 
حـيث علـمت أنـهـا شراك لـهـا ( أى الروسـيا ) .
ـانيا ـ ويحقق كل ذلك فـضالً عن أن إمبراطور أ
ذلك الكـثيـرون من رجال السـياسة ـ قـال بعد أن
انتـقدت جمـعية األرمن فى لـوندره على خـطبته
ـلـوكـيــة الـتى قـال فـيـهـا إنـه يُـؤمل انـحـسـام كل ا
شـكالت فى تركيا بفـضل جاللة السلطان «أنه ا
ـلـوك فـخـيـر إذا كـان األرمـن يُـريـدون أن يـربـوا ا
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«للملوك أن يربوهم بتعضيد جاللة السلطان».
لوكانى العالى وال تخفى أهمية هذا النطق ا
ـانـيـا مشـهـور بـعـظيم خصـوصـاً وأن إمـبـراطور أ
فــخــاره وتــغــيــظه مـن أى انــتــقــاد عــلى أعــمــاله
خـــــصــــوصـــــاً إذا كـــــان االنــــتـــــقــــاد صـــــادراً من

األرمن!!!!! .
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ظَّفرة حدثت فى هذه األثناء موقعة عظيمة ب اجلنود ا
وعُـصـاة األرمن * احملـاصــرين فى جـبل زيـتــون فـمـا جتـلت
عـن تـقـهـقـر الـعُـصـاة تـقـهـقـراً عـظـيـمـاً وانـهـزامـهم من تـلك
النـقطة بعد تركـهم فى ساحة النزال زُهاء الثالث اآلف من
اجلــرحى والــقـــتــلى فــتـــبــعت اجلــنـــود الــشَّــاهــانـــيــة أثــرهم
وطاردتـهم إلى أن أجبرتـهم على إلقاء أسـلحتـهم وطلبهم
األمـــان فــأمــنــتــهم عــلى أرواحــهـم عــلى شــرط جــمــعــهم
األسـلــحــة وتــســلــيــمــهــا لــلــحــكــومـة فــفــعــلــوا ذلك وهم
صــاغـرون. أمـا ســائـر الـواليــات الـتى يــوجـد فـيــهـا بـعض
الـعُـصـاة من األرمن  فـإنـهـا فى راحـة وسالم ألن األوامر
ذكـورة من األستـانة شـددة التى أرسـلت إلى الواليـات ا ا
العلية قد أثـرت تأثيراً عظيماً حتى يُمكن أن يُقال إن األمن
نـشـر لـواء فى جـمـيع الـبالد األنـاضـولـيـة * ولـلَّه احلـمد *
نعم إن عُـصـاة األرمن مازالـوا يـسعـون جـهدهم بـتـخديش
محـيا الـراحة الـعمـوميـة وإشعـال نيـران الثـورة  لكن هـمة
ظـفـرت قد أثـرت فى أفـئـيدتـهم بـحيث اجلـنـود العـثـمانـيـة ا
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* عصاة األرمن = أى ثوار األرمن.

ـنـظمـة فـضالً عن رويتـهـا  وعنـدنا أن بـاتـوا يرجـفـون خوفـاً عنـد سـماعـهم بـقدوم اجلـنود ا
ثـلى لكـبح جمـاح عُصاة األرمن الشـدة التى اسـتخدمـتهـا اجلنود الـعثـمانـية كانت الـوسيـلة ا
الـذين كانت حتـدثهم أنـفسـهم الوصـول إلى تلك الـغايـة اخلبـيثـة التى سـولهـا لهـم اإلنكـليز
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وهـى اخلـروج عـن طـاعــة الــدولــة الـعــلــيــة واالســتـقالل 
ولـكن قد نالـوا جزاء ما جـنته أيـديهم وباتـوا فى أسوأ حال
وال جرمَ فإن هذه مصير االنزال اخلونه الذين يشهدون فى
وجه جنود دولتهم الشرعيه السالح ويُحاولون إذاللها .
أمـا اإلصالحـات الــتى تـكـرمت بـهـا الــذات الـشَّـاهـانـيـة
ـراد ومن الـشـايع أن جاللـة مـوالنا فـإنـهـا جـاريـة عـلى أ ا
الـسلـطان األعـظم يُفـكر * أيـده اللَّه * بـإبدال شـاكر بـاشا
بغيره من الوالء ولعـله يصمم على تسـمية صاحب الدولة
الغازى . أحـمد مخـتار باشـا . ألجل إجراء اإلصالحات
الـشــريـفـة  وذلك لــعـلـمه مـا لــدولـته من الـدرايــة والـهـمـة
ـدارك وبــهـذا ال يـبــقى لإلنـكــلـيــز أو لـغــيـرهـا من وسـمــو ا
سألة األرمنية من سبيل الدول الناقمة على الدولة ألجل ا
التشـكى ألن حضـرة صاحب الدولـة . أحمـد مختـار باشا
الغازى يُعتبـر الرجل الوحيد ب رجـال الدولة القادر على
إصالح كل حـال وفى خبر آخر أن دولـته ال يلبث أن يعود
إلى األستانة الـعلية ألجل الـتربع فى دست الوزارة وكيف
كان احلال فإن وجـود دولته فى هذه األيام فى دار السعادة
أنـفع لــلــمـلــة والـدولــة من وجـوده فـى وادى الـنــيل  فـإذا
قـيم تشـكَّـلت الوزارة الـعثـمـانيـة من هوالى * الرجـال ا

خارج األسـتانـة كالـغازى أحـمد مـختـار باشـا وكامل بـاشا
وأحـمـد عزت بك ورقـيق بك وغـيـرهم من نُـخـبـة الـرجال
ـقـصـود وعـلى الـلَّه ـشـهـورين بـالـهـمـة والـتـدبـيـر حـصل ا ا

حُسن التوكيل .

* الصحيح : هؤالء .
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وكـثـيـراً ما قـال األرمن فى اجـتـمـاعـاتـهم ـ لـيعش
ا يصـيحون به معنى النظام الـنيابى بدون أن يفـقهوا 
أو يـعلـموا أنه ما من وزيـر أو رجل حنـكته الـتجارب
الـسـياسـيـة فى أروبـا إال ويـعلـم ما وراء إبـراز الـنـظام
النيابى فى بالد الدولة من العواقب اخلطيرة الشأن
سلمون إعادة ذلك النظام ولسنا نعلم كيف يتمنى ا
سيحـي يبغـضونه بشدة فى ح مع أن مواطنيـهم ا

ــصـاحلـهم ـ الســيـمـا ـ وأن يـتــبـادر لـلــذهن أنه أوفق 
أغلبهم من ذوى الـشمم الذين يودون االرتقاء على

غيرهم .
تـكلمـ باللـغة العـربية فـينقل ـسلمـون من ا أما ا
ـزايـا عـنــهم أنـهم من أشـد الـنـاس مــيالً إلى الـتـمـتع 
الـنـظـام الـنـيـابـى وهـو مـا ال يـسـتـغـرب مـنه ; إذ أنـهم
األكـثـر عـدداً من رعـايـا الـدولـة فـإذا أنـشـئ مـجـلـس
نواب خصوصاً إذا كان أحادياً ( أى ال مجلس فوقه
مـثـل الـســنــاتـو فى فــرنــسـا ومــجــلس الــلـوردات فى
إنــكـلـتــرا ) أصـبـحـوا والشـك الـقـابـضــ عـلى أزمـة
األمر والـنهى فيه وال تتـيسر مـعارضتهم ومـقاومتهم
ـلل ـسـيـحـيـ من جـمـيع ا إال إذا احتـد األتـراك مـع ا
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والــنـحل وفـى هـذا االنــفـصــام عــ الـبالء ومــصـدر
الشقاء ; إذ تنجم عنه احلروب األهلية الهائلة .
ـــاذا يـــواجه حـــضـــرة الـــكــاتـب هـــذه الـــطــوار

ا يُهدد وجود الدولة وحياتها ولم يلتفت شحونة  ا
ـأمـوريـة الـتى عـاهـدت احلكـومـة الـعـثـمـانـية إلى أن ا
نــفـسـهــا عـلى الــقـيـام بــهـا هى الــتـوفـيق بــ شـعـوب
مـخـتـلـفـة عن بـعــضـهـا فى األصل والـدين والـلـسـان
والعـادات مـا ب تـرك وعـرب ويـونان وأرمن إلخ .
ـوجـودون فى مقـدونـيا لـيـعلم هـذا  عـدا السالف ا
ــأمــوريــة عـلى مــكــان من اخلــطـارة جــنــابه أن هـذه ا
واألهمـيـة اضطـر مـعه جاللـة السـلـطـان األعظم إلى
طبوعات تعطيل النظـام النيابى واحلجر على حرية ا
وهـو إذا لم يُـحافـظ على هـذه الـتـدابـيـر ال بـد أن يلم

ببالده كل ضرر وضير .



¥∂¥

W¹—bMJÝù« ¨ µ∂∏ ‡ µ∂∑ ’ ’ ¨ ±∏π∂ d¹UM¹ ±∏ X³ «     

صغار األمـور وكبارهـا يُمـكن أن يتم فى الـسلطـنة دون أن يكـون للـسلطـان فيه إرادة  فإن
عُمران بالده وخرابها وحياه شـعبه وموته وراحة جنوده أو تعـبهم وضنكهم وجوعهم كله
ذابح وهـو الذى يقـدر أن يوقفهـا  وعندى بالـبراه على منوط بـأمره  فهو الـذى أمر با
أنه السبب الـوحيد لـلمظالم األرمـنية ; إذ قـد تنبعث كل احلـوادث التى جرت مـنذ سنة ٧٨
ا شقّ قوظان باشا عصا الطـاعة على الدولة فى والية أطنة مـبتدئياً من حاج  فأرسلت
دافع فـأخضـعـته  ثم حركـة  جبل الـزيتـون من والية علـيه احلـكومـة ألوفـاً من العـساكـر وا
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أُرســلـت لــيــرا إنــكــلــيــزيــة إلى
حضرة الكـاتب الفاضل كليانتس
أفــنــدى فـــيــلــبــيــدس الــذى نــالت
شير وهذا نصها : مقالته جائزة ا
جـوابـاً عـلى اقـتـراحـكـم مـا هو
ــكن أن يــعــاقب به أشـد عــقــاب 
احلـاكم الظـالم أقول : إنه بـالنـظر
إلى احلـوادث احملــزنــة اجلــاريـة فى
مالك التركية يُرجح أكثر أقسام ا
فـى ذهـــنى أنـــكـم تـــقـــصـــدون فى
احلــاكم الــظــالم الــســلــطــان عــبـد
احلـمـيد الـثـانى  والـذى يـحـمـلـنا
عـــلـى هـــذا الـــظن هـــو مـــا أعـــرفه
بـاالخـتـيـار الـطـويل أن ال شئ من
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بـسـلـطـان األنبـيـاء  وهـو الـلـقب اخملـتص بـخـالق الـبـرايـا والـكائـنـات ومـعـلـوم أن الـسـلـطان
مـخـلوق ال خـالق .فأعـظم عـذاب وأشد عـقاب يُـمـكن أن يُعـاقب به هـو إبعـاده عن عرشه
راجـعة ماضـيهِ  فيعذبـه ضميره وهـو أشد العـقاب ثم إن اخللع يرفع حيـاً فتكـون له فرصة 
طلق  فيرى بنفـسه الضعف بعد االقتدار والشوكة . وهذا العقاب يستمر من يده احلكم ا
كل باقى احلـيـاة  فيـكون مـراً وثـقيالً عـلى الـنفس ومـعلـوم أن احلـقوق الـدوليـة تـسوغ عـند
مالك واخلـوف من تعاظم الـشر بامـتداد احلرب ب لكـة من ا وقوع اضطـراب فى داخليـة 

بــعض الـدول اجملــاورة أن تــتــداخل بــاقى الــدول فى شــؤون تـلـك الـدولــة الــســائـد عــلــيــهـا

حـلب سنـة ٦٩ وهى بـداية حـركة
قام ال األفـكار األرمـنيـة غيـر أن ا
يــســمح لــلــتــطــويل وأكــتــفـى بـأن
أقـول : إن أشـد عقـاب هـو خـلعه
وإذ كــنت عــلى يـقــ أن كـثــيـرين
من مــــطــــالــــعى صــــحــــيــــفــــتــــكم
سيـعتـرضون عـلى جوابى ; إذ ال
ينطبق ظاهره على باطنه من شدة
ـطـلـوب فى اقـتـراحـكم الـعـقاب ا
فـأرجـوكم أن تـفسـحـوا لى مـكـاناً
لـيس فـيه صــحـة الـرأى . مـعـلـوم
الـــيــوم لــدى اخلـــاص والــعــام من
غرب أن السلطان شرق وا أبناء ا
حــــمـــيــــد مـــولـع بـــحب الــــعـــرش
والـســلـطــة  ومــا اتـصـل إلـيه من
الـعـظـمـة واجملـد حـتى صـار رجاله
وكتـاب جـرائد عـاصـمته يُـسـمونه
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يسوقون العذارى عـشرات عشرات ويدخلون الـبيوت ويتسلطـوا على النساء والرجال 
مـلكة الـتركـية فى هذا ـملكـة أتعس حـال وال أزيد أنهـا كانت صـورة ا وأصبح حـال تلك ا
روءة من عاش فقيراً ومات شريـفاً وهو القائد الشهير غاريبا العهـد  فقام رجل الفضل وا
تـطوع فـحارب بـبضـع مئات لـدى وانتـصر لإلنـسانـية واجـتمع حتت لـوائه األلوف مـن ا
ـالى فى بــاد األمـر ألــوفـاً من جــيـوش مــلك نـابــولى وسـاعــدتهُ بـعض الــدول بـإمــدادهـا ا
نع ـلك فـرانـسـوا أن يتـرك كـرسـيه  ـيرة ونـصـحـوا بل شددوا بـواسـطـة وكالئـهم على ا وا
سـفك الدم  فـأذعن وكان ذلك فى الـسادس من سـبتـمبـر سنـة ١٨٦٠ وقد قـدروا ما أخذه

االضـطــراب واالخــتالل فــإمـا أن
تُـســاعـدهـا عـلـى إرجـاع مـا اخـتل
منهـا إلى السكينة واألمن  أو أن
تــضــغـط عــلــيــهــا حـــتى تــأتى هى
ــطــلــوب بــنــفـــســهــا بــاإلصـالح ا
ـتـظـلم أو جتـبر وتُـرضى الـشـعب ا
ـلك عـلى تـرك عـرشه إذا كـانت ا
ســـيـــاســـته الـــقـــاصـــرة هى ســـبب
الـشـرور  وعـنــدنـا شـاهـد قـريب
لـكـة نـابولى الـعـهد وهـو أحـوال 
ســنــة ١٨٦٠  فــلــمــا كــثــر فــيــهـا
الـفـساد واخـتـلت إدارتـهـا والـتهى
لذاته ولم ملكـها فرانـسوا الثـانى 
زمام العـمل ووضع كل القوة بيد
اجلـواسيس حـتى أن مـا تسـكاتـكو
رئـيس البـوليس وكـبير اجلـوسيس
فى مــديـنــة بــالــرمــو كــان ورجـاله
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والسياسة فأحب الشعب وأحب اللغة التركية العذبة ولكنى عدو لدود للظا .
كليانتس فيليبدس

حلوان فى ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٥

مـعه من الـذهب والـفـضـة بـسـبـعـة
مـاليـــــــــ مـن الـــــــــذهب أو ١٤٠
مليوناً من الفرنكات  فإن كانت
هــــذه ثــــروة أحــــد مــــلــــوك أوربـــا
لصـغارفـكم تكون ثـروة السـلطان
حميداً  فـأبالغ لو قلت إنها تزيد
يـئة غنى وانـدر بـيلـد ; أى فـوق ا
مــلــيـون فــمن لــنــا بـقــائــد يـنــتــصـر
لـلــمـظــلـومــ فى تـركــيـا انــتـصـار
ـــــواطــــنـــــيه من غــــاريــــبـــــا لــــدى 
الـنـابـولــيـتـان  وهل يـنــتـظـر أبـنـاء
عونة من روسيا تركيا أن تـأتيهم ا
وهى مسـتبدة السلطـة ومطلقتها.
فـاألفضل عنـدى أن يقوم األتراك
أنـفسـهم إلصالح شـأنهم  وهـنا
أنـتهز الفرصـة ألصرح تكرارا أنى

صــديق حـمـيم ألفــاضل الـتـرك 
فـإن فى هـذا الـشـعب من الـرجـال
من يـندر وجـود أمثـالهم بـ باقى
روءة الـشعـوب فى علـو الهـمة وا
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* معمورة العزيـز هو االسم الذى أطلقه العثمانيوين عـلى والية خربوط (خربرت) األرمنية باألناضول
الشرقى.
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ـــفـــوض أرسـل عـــطـــوفــــتـــلــــو ســـامى بـك ا
ـــــقــــيم اآلن بــــإصـالح واليــــات األنـــــاضــــول ا
نشور اآلتى : « إن بحاضرة معمورة العزيز * ا
حضـرة سيدنا وموالنا الـسلطان األعظم أوفدنا
إلى هـذه الواليـة لـتوطـيـد األمن واحملافـظـة على

النظام» .
ا عشـتم فى حمى احلـكومـة السنـية على طـا
ــسـيــحى شــرعـاً ــســلم وا حـد الــتــســاوى بـ ا
ــســلم ديــنـاً ــفــروض عــلى ا ونــظـامــاً  فــمن ا
ـزايـا الـعـثـمـانــيـة الـتى اتـصف بـهـا أن وبـحـكـم ا
يــعــيش كــمــا عــاش من قــبل فى اتــفــاق تـام مع

مواطنيه .
ـسلـم الـذين أتاح لهم احلظ أن وأما غـير ا
يكونوا من رعايا السلطان األعظم فهؤالء قد
حتـققوا صيـانة حرمـة دينهم ولغـتهم واستـجلبوا
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* شرذمة من السفلة : أى الثوار.

سـلم وحتققـوا دون استثناء محبة مـواطنيهم ا
بـاإلنـعامـات الـسنـيـة . غـير أنه لـنـكد الـطـالع قد
ـمــالك احملــروســـة نـشـب فى بعـض أنحـــاء ا
ـ والسـيـمـا ـ هـنـا اضـطـراب كـان الريب نـاجـمـاً
عن شــرذمــة من الـســفــلـة * الـذيـن يـنــزلـون من
اجملـــتــمـع اإلنــســـانى مــنـــزلــة اجلـــرح من اجلــسم
ـفـاسـد الـتى أخـلت بـراحة الـصـحـيح . فـتـلك ا
قيم مـنذ القـد  قد أثرت األهلـ واتفاقـهم ا
على فؤاد موالنـا ومتبوعـنا األعظم  فكل من
حــاد فى سـيــرته عن الــرضى الــعــالى وشـذ عن
حـد رغـائب عـظـمـته جـلب لـنـفـسه الـعـقاب فى

هذه الدنيا وفى اآلخرة .
سـيحي أن يعـيشوا اليوم سـلم وا فعلى ا
كما كانوا قـبالً على وفاق تام كما تقتضى ذلك
طهـرة واإلجنيل الشريف . فال منهم الشـريعة ا
يذهـلـوا عن أنهـم من وطن واحد ومـتـجاورون
وال يــنـســوا اخلــطـة الــتى جـرى عــلــيـهــا آبـاؤهم
تـوصالً إلى االحتــاد والـوئـام  وكــفـاهم بـذلك
سـببـاً يؤهلـهم إلى نـيل اإلنعـامات الـساميـة التى
كـارم السلطانـية وجتيزها تدرها علـيها أفاويق ا
لهم التظـلمات فى ظل سلطان يبذل الوسع فى

صيانة بالده من آفة القلق واالضطراب .
ـا قدمـنا وأبى إال حـرمان ومن أنـكر الـعمل 
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ـــكــارم لــقى من الـــنــظــام عــقــابــاً نــفــسه نــدى ا
شديداً اهـ .

احتـفلت الطائفة األرثوذكسـية بافتتاح السنة
اجلـديـدة فـنـهـنــئـهم بـذلك  ونـتـمـنى لـهم فـيـهـا

مزيد الرغد والبركة .
قالت شركة هاڤاس عن تلغراف واردها من
ـنــصـرم حـدثت األســتـانـة الــعـلـيـة بــتـاريخ ٣١ ا
مـذابح جديـدة فى أوروفا  وحـقيقـة اخلبـر كما
طـلعت من حتريـر وارد ألحد األرمن  وهو أن
قـسـمـاً من عـصـاة أرمن جـبـل الـزيـتـون حـضروا
ودخــلــوا الــكــنــيــســة واحــتــمـوا بــهــا ; فــألــقت
احلـكومـة احمللـيـة علـيهم الـنصـائح فلم تـفدهم
شيأ وأخـيراً هجمـوا دفعة واحدة علـى العساكر
ثل  وحـصلت ـسلـمـ هنـاك فقـابلـوهم بـا وا

معركة شديدة ولم تعلم لآلن كمية القتلى .
ُكاتب: ومنها فى ١٤ منه 

إن كــون احلــوادث الــتى وقــعت فـى حـوران
مـنــشـؤهـا من عـصـائب الـزغـابـة والـكـسـارة أمـر
مـقــدور  لــو شـاءت احلــكـومــة الـســنـيــة إجـراء
التحقيق عن تـلك احلوادث لظهـر لها ذلك كما
ظهر لها وجود اعتداآت كثيرة على الدروز من
نـفس احلـورانـة والسـيـئـة فى نـفـسـهـا سـيـئة وهى

ن ليس عندهم زغابة وال كسارة أسوأ .
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وإن كــون عــقـالء الــدروز فى حــوران غــيــر
راضــــ عـن أعـــمــــال األشــــقــــيــــاء  هــــو أمـــر
محـسوس واحلـكومة الـسنـية الـتى ال تنـكر أنهم
ــا طــالـبــوهــا بـتــربــيـتــهم وشــكـوا إلــيــهـا ألم طـا

مجاورتهم .
وأما مقاومتهم اآلن جميعاً فالشكَ أنها عن
تـوحش فيـهم  ولـكن ليـست بـسبـب األشقـياء
وال بدليل على رضاهم من أعمالهم  ولكنها
بسـبب الـشروط الـثقـيـلة الـعديـدة الـتى اختـصوا
بـها  وطُـلـبت منـهم دفـعة واحـدة فـأبوهـا نـظراً
خلـشـونـتــهم وهى عـمـومـيـة شــامـلـة لم تـخـتص

منهم األشقياء دون األبرياء .
فـأمــا إنــهم إن كــانــوا يـحــبــون إراحــة الـبالد
مـنهم . فلمـاذا ال ينضـمون للعـساكر الشَّـاهانية
ويــســهــلــون طــرق الــقـــبض عــلى األشــقــيــاء ?
ــاضى وهم اآلن فــجـــوابه أنــهـم عــرضــوا فـى ا

يـعرضـون عـلى الدولـة تسـهـيل أمر مـسكـنهم 
ولـكن ال يـكـفـلـون تــسـلـيـمـهم بـأنـفـسـهم ألن
ذلك صـعب جداً عـلـيـهم ومـوجب السـتـلـحام
بـعـضـهـم بـعـضـاً ; إذ كل واحــد من أولـئك هـو
من قـوم وله عـصـبـيـة والـعـصـبـيـة فـيـهم تـأبى أن
يربى بـعـضـهم بـعضـاً  واحلـكـومـة غيـر جـاهـلة
بـأحـوال الـعشـائـر والـعـصبـيـات  فال يـنـبغى أن
حتـملـهم طاقـتهم. وأمـا انضـمامـهم للـعسـاكر
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ــكـنــاً  لـو لـم يُـطــلب مـنــهم الـسالح فـقــد كـان 
وغيـره من الشـروط بدون استـثنـاء  ولو كانت
الـتـربيـة خاصـة باألشـقـياء لـكانـوا انـضمـوا إليـها
كما انضمـوا فى حادثة السويـد التى وقعت منذ
خـمس سن  وكان إبـراهيم األطرش وأقاربه
وغـيرهم من الـشيـوخ فى مـقدمـة العـساكـر التى

دوح باشا . قاوم حتت أمرة  ضربت ا
وأمـا كـون احلـكـومـة ال تــطـلب مـنـهم سـوى
ارت من السالح فعظيم جداً  وكان عليهم ا

لــوال تـوحــشـهـم وجـهــالـتــهم أن يــسـلــمـوا به 
ولـكن يـقـولـون إن الـعـرب واجلـركـس واألكراد
ارتـ وغيـره  فيـاحبذا هم أيـضاً مـسلـحون بـا
مـنوع لو كـان جتريـد هـذه القـبائل من الـسالح ا
عموميـاًومبدأ به فى جميع األماكن  ومع هذا
فـنـظن أنـهم يـسـلـمـون هـذا الـسالح جملـرد طـاعة
الدولـة  وإن حتقـقت األخبـار األخيـرة يكـونوا
قـد فضـلوا طـاعة احلـكـومة عـلى تلك األسـباب

كلها اهـ .
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سـعاة األرمنـية ـ بـلغ مجـموع ما وصل إلى يـد اللـجنة ا
اخلـيريـة اإلسكـندرية الـساعـية فى خـير فـقراء األرمن ٧٤٢
بلغ ٥٠٠ جنيه جنيهاً (ليـرا إنكليزية) وقـد أرسل من هذا ا
إلى سفارة إنـكلتـرا فى األستـانة العـلية لـيوزع على األرمن

بواسطة البطركخانة األرمنية .
كُــتب إلـيـنـا من األسـتــانـة الـعـلـيـة أن الــسـفـارة الـروسـيـة
سـألـة األرمنـية وأول مـا طـلبه تـسـعى وسعـهـا رأباً لـصـدع ا
الـبـاب الـعـالى هـو اسـتــقـالـة بـطـريـرك األرمن . وقـد ذهب
أحــد خـيــار األرمن إلى الــسـفــارات فى هـذا الــصـدد ; أى

ليحملها على استقالة البطريرك فلم ينجح .
ثم إن الـبـطريـرك أجـاب عـلى هـذا االقـتـراح أنه انـتُخب

من قبل األمة األرمنية وأن أمره راجع إلى ملته .
عـلـمنـا أن اخملابـرات جـارية اآلن بـ قـناصل الـدولة فى
حلب وكـبار الـثائـرين فى جبل الـزيتـون  أما أهمُّ مـطالب
الـثـائـرين فـتعـيـ حـاكم أرمـنى عـلـيـهم وإبـقآء الـسالح فى

أيديهم .
ـبـالـغ غـير يـقـبل أهـل الـبر واإلحـسـان عـلـى االكـتتـاب 
ــســاعــدة من أصــابـتــهم الــدواهى بــســبب الــثـورة يــســيـرة 
األرمنية من أى جنس كانوا . وقد كثرت األدعية إلى اللَّه
الكر بـطول بقاء اجلنـاب السلطـانى األعظم الذى قبل أن
تكـون جلنة اإلعانة حتت رياسته السـنية . وقد أنشاء أغنياءُ
األرمن عــدة جلـان جلــمع مــا يـتــبـرع به أبــنــاء جـلــدتـهم من

نكوب . األموال واألقمشة وغيرها إلعانة إخوانهم ا
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ومــا الــتــحـمـت عــصـبــيــة أفــكــار الــشــعـوب
األوربـيـة بـتـلـك الـغـوغـاء الـتى خـلـقـتـهـا جـرائـد
ـفتـريات  حتى رأى اهـرة فى خلق ا إنـكلـترا ا
الناس أن حركة السياسة الدولية قد انتقلت من
الــشــرق األقــصـى إلى الــشــرق األدنى ; حــيث

مـرمى تلك األراجـيف وأعادت إنـكلـترا مثل 
دعـــوتــهـــا األولى دعــوة أخـــرى لــلـــتــداخل فى
ـسـئلـة األرمـنـيـة  وكـان الـبـند ٦١ من شؤن* ا
عُهـدة برلـ يُتـلى فى الـكنـائس الـتى جتهـر فيـها
ـهـيـجـون من ـسـيـحـيـة وأخـذ ا أصـوات حُـمـاة ا
متعـصبى كل دولة وأمة يـنفثون سـموم األحقاد
ـة . وبـذلك كـله اسـتـطـاعت والـضـغـائن الـقــد
إنـكلـترا أن تقـنع فرنـسا والـروسيـا بإجابـة طلـبها
واالشـتراك مـعهـا فى التـداخل  وسؤال الـباب
الـعالى مـا أرادت بريـطـانيـا االحتـكاك فـيه رجاء
أن تُـعـوض من النـفوذ فـى الشـرق األدنى بعض
مــا فـقـدته مـنه فى الــشـرق األقـصى  وألمـر مـا
تـهـور الــسـيـر فـيــلـيب كـرى ســفـيـر إنــكـلـتـرا فى
األسـتـانة وألـزم الـلـورد روزبـرى أن يـنـدفع مـعاً

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ d¹UM¹ ≤± ¡UŁö¦ « ¨ ±∑∑π œbŽ

* الصحيح : شئون .
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فى تـشــديـد الـوطـأة عـلى الــبـاب الـعـالى  وقـد
كـان ذلـك وقــدمت من الــدول الــثالث مــذكـرة
طالب مـآلها فى احلقـيقة وضع السـلطنة كثـيرة ا
الـعـثـمـانــيـة حتت مـراقـبـة الـدول الـثالث  وتـبع
ذلـك إحلــاح الــســفــيــر اإلنــكــلــيــزى الــذى كــان
يــســتــعــ عــلـى خــطــة االعــتــدال بــاإلنــذارات
ــشـئـيـته من وزارة الـشــديـدة الـلـهـجــة يـجـلـبـهـا 

اخلارجية البريطانية .
ـا تـمـادى األمـر وظـهـر انـحـراف الـسـيـاسة و
الـبــريـطــانــيـة عن جــادة االعــتـدال والــرزانـة مع
الـدولـة العـلـيـة لم يجـد الـلـورد روزبرى مـنـاصاً
من االسـتقـالة  وجـاء اللـورد سالـسبـرى خلـفاً
ـسئـلة مع كونه له بعـزم جديـد ووطأة أشد فى ا
عاب سلـفه قبل تولـيه مسنـد الوزارة فى تورطه
الــســابق وبـاســتــنـهــاض اجلــمـعــيـة اإلنــكــلـيــزيـة
األرمـنـيـة وإغـراء جـرائـد لــونـدره وتـشـجـيـعـات
هيـج من اإلنـكلـيز وغيـرهم  قامت طـائفة ا
األرمن فى قــلـب األســتــانــة الــعــلــيــة بــالــسالح
ـــعـــمـى من تـــعـــصب فـــحـــلَّت ألوروبــــا ذلك ا
ـســلـمـ فى سـاســون  وانـكـشـفـت احلـقـيـقـة ا
وظـهـر الـسـر من دعـوى أولـئك الـزعـماء الـذين
تـولـوا زمـام الـرأى الــعـام الـبـريـطـانى لـيـحـمـلـوه
عـلى إشـعـال نـيـران حـرب صـلـيـبـيـة فى الـشـرق

األدنى .
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وعنـد ذلك القى الـباب الـعالـى بوادر الـفتـنة
بــالــقــوة الــرادعــة  وتــغــيــرت وزارات الــدولـة
الـعــلـيـة  ولـكـن خـطـتـهــا لم تـتـغــيـر عن مـكـان
ـثـلث رافضـة أمر وقوفـهـا أمام االحتـاد الدولى ا
الـتداخـل فى شؤونـهـا الداخـلـية بـالـكلـيـة . وما
ذلك إال ألن جاللـة مـوالنــا الـسـلـطـان األعـظم
عـبـد احلـمــيـد أيـده الـلَّه حـصـنــاً مـنـيـعـاً وحـاجـزاً
ـطامع الـدوليـة  وكان من آيات حـصيـناً دون ا
مهارته الفائقـة فى السياسة أن اسـتخرج منشور
اإلصالح الــذى أجــاب به الـدول الــثالث عـلى

ة  مـطـالـبـهـا من الـفـرمانـات الـسـلـطـانـيـة الـقـد
ـقـدسـة من هـذه حــتى ال يـصـيب تـاج اخلالفــة ا

احلملة العدوانية اجلديدة أدنى مساس *.

ـؤيد» ; تـلـجـأ إلى إبـراز أهـمـيـة مـعـاهـدة بـرلـ ١٨٧٨ كـلـمـا كانـت فى صـالح الـدولة * عـجـيب أمـر «ا
ادة «٦١» نـفـسهـا اخلـاصة الـعثـمـانيـة  وتـنـتقـدهـا بشـدة وتـسـتخف بـهـا بحـدة إذا نـادى األرمن بـتنـفـيـذ ا

بإصالح واليتهم الست باألناضول الشرقى .
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ـــا قـــدمــنـــاه أمس أن جاللـــة مـــوالنــا ثـــبت 
السـلطـان عبد احلـميـد خان الـثانى وقف حـصناً
منـيعاً أمام الـسياسـة األوربية التى كـانت جامعة
ـاضى فى األســتـانـة قــواهـا خالل أكــثـر الـعــام ا

العـليـة بـحمـلة شـديـدة على الـسلـطـنة الـسنـية 
حتى قال أكـثر الناس إنـها ستذل ال مـحالة أمام
هـذه احلـمـلـة  ولـكـنـهــا لـقـيت من جاللـة أمـيـر

ـؤمنـ قـلبـاً ثابـتاً وجـنانـاً قـوياً وحـزماً مـنيـعاً  ا
فــعـادت احلــمـلــة بـحـمــلـتــهـا كــمـا انــسـاقت إلى
ــســـتـــر غـالدســتـــون صـــاحب الـــوراء. وقـــام ا
الـصــوت الــعــالى فى الــثـورة األرمــنــيــة وزعـيم
سلم بل الـعدو األلد لهم فى التعصب ضـد ا
أوربـا يدعـو بالـويل والـثبـور عـلى وزارته مُعـيراً
إياها بعار الفـشل الذى حلقها  ولقد أثَّر تعييره
هذا فـى الشعب البريـطانى  كما أراد وصارت
اجلرائد كلها تُردد مغزى قوله واللورد روزبرى
الــوزيـر الــســابق يــرمى خــلــفه بــأنه خــدع األمـة
وغش الـــشـــعـب  وكل هـــذا يُـــثـــبت أن فـــشل
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إنــكـلـتـرا فى هـذه احلــمـلـة الـتى أكــرهت عـلـيـهـا
الدول لالحتاد معهـا فيها حقيـقى ال شبهة فيه 
وبـقدر ذلك تـكون قـيمـة جناح مـوالنا الـسلـطان
األعـظم فى مقـاومـته طالب التـداخل فى شؤن
سلطـنته الداخـلية ; وإذا زعم غـامط لفضله أن
مــنـشــأ هــذه اخلـيــبــة كـان عــدم احتــاد الـدول فى
احلقـيقة على مقصـد واحد . قلنا حسب جاللة
ــؤمــنـــ فــخــراً يــخــلــده لـه الــتــاريخ أنه أمــيــر ا
ــهـــارة أعــظم اســـتــخـــدم ذلك اخلــلف اخلـــفى 
أبطـال الـسيـاسـة فى العـالم  وإن إنـكلـتـرا التى
انـفـردت فى هـذا الـعصـر بـالـدهـاء والـنـجاح فى
أكـثر مـشـروعـاتهـا الـعظـيـمة بـ الـدول لم يكن
من رجالها القـادرين بأكثر من عرفان استخدام
مــثل هــذه الــفــرص من اخــتـالف الــدول فــيــمـا
بينـها وإال فـما الـذى أفادها دهـاؤها الـسياسى
ــا احتــدت الـدول الــثالث ضــدهــا فى مــســئــلـة
انـيا أوالً الشـرق األقـصى  واحتـدت فرنـسـا وأ
فى جــــهــــة الـــكــــونــــغــــو  وثـــانــــيــــاً فى جــــهـــة
تـحدة الـترانـسـفال. واحتـدت كلـمـة الواليـات ا
ضـدهـا فى مـسـئـلـة فـنـزويال ?? ألم تـظـهـر أمـام

كل ذلك ضعيفة اجلانب قليلة احليلة ? .
نــعـم إن إنـكــلــتــرا لم تــفــقــد من مــهــارتــهـا
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ـعـروفة بـهـا مثـقـال ذرة . ولذلك  رأيـنـا بدل ا
جناحـها فى األستانـة العلـية شبوب نـيران الثورة
فى الزيـتون وديـار بكـر وجهات كـثيـرة قام فـيها
األرمن بــالـسـالح اإلنـكــلــيــزى من طــرز واحـد
ـسلـم بـادئ فى كل مـكان مـتحـرش لـقتل ا
بــالـعـدوان  ورأيـنـا حــركـة الـدروز فى حـوران
عــلى مــثل حــركــة األرمن مــبــدأ  واخلــبــيـرون
ـهـارة اإلنكـلـيزيـة من أشـهر الـكـتاب بـضروب ا
ا نفـدت حيلتها فى أوربا يجهرون بأن إنـكلترا 
فى األستانة وعـادت خجلة من حـملتها أرادت
أن تُـوجـد من هــذه احلـركـات الـثــورويـة شـاغالً
لــذلك اخلــصم الــشــديــد الــبـأس اجلــالس عــلى
عــرش اخلالفـة فـى يـلــديــز  حـافــظــاً لـصــفـات
الـقـدرة والـكــيـاسـة واحلـزم والـعـزم الـتى ورثـهـا
عن أسالفه سالط آل عثمان العظام  ولكن
ـقـدرة البـالغـة كفـلت إخـماد نـيران الـفتـنة هذه ا
فى جـميع الـبـقاع الـتى أوقـدتهـا فـيهـا الـدسائس
األجنبيـة  ولم يبق اآلن منهـا إال دخانها الذى
أخـذ فى اخلمود  وقـام العقالء من األرمن فى
جميع اجلـهات يُحاسـبون أنفسـهم على ما فرط
من سفهائهم ; حتى رأى أكابرهم فى األستانة
ضـرورة اسـتـقالـة بـطريـكـهم أزمـيرلـيـان عـلى ما
روته لــنــا اجلـرائــد اإلنــكــلـيــزيــة . وحـســبــنـا أن
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مُكـاتب الـتيـمس فى األسـتانـة الـعلـيـة كتب إلى
جريدته فى األيام األخيرة ما يأتى :

ـا رأى األرمن أن سـيـاسـة الـنـزق والـعنف  »
لم تــأتِ إال بــالـذبـح والـقــتل والــنــهب والــفــقـر
واجلوع والـضـنك  وأنه لم يـتـرتب عـلـيـهـا أمر
يُــشــكــر رأوا أن الـــســكــون أولى والــهــدو أنــفع
وأجدى  ونزعوا إلى استجالب رضى جاللة
الـسلـطان فـحرروا عـريضة طـلبـوا فيـها أن يـعفو
عمـا جنوه وأن يـرمقـهم بعـ عنايـته ويحـميهم
بحـمـايتـه وصمـمـوا من جـهة أخـرى عـلى عزل
بطـريركـهم أزميـرليـان الذى كـان يُحـرض قومه
دائــمــاً عـلـى سـيــاسـة الــعــنف ويُــوغـر الــصـدور
ـقاالت الـشـديـدة . وكـان ذلك سـبـباً بـتـحـريـر ا
فى تـعريض قـومه لـلـبالء بل لـلـدمـار والـبوار .
ولــــــذلـك  رأى أرمن األســــــتــــــانــــــة وجــــــوب
الـتـخـلـص مـنه بـعـد أن كـانــوا مـتـعـلـقـ به أهـ »

ملخصاً .
وفى هـذا اعــتــراف صـريح بــأن نــزعـة الــشـر
الـتى ظهـرت فى األيـام األخيـرة شاغـلـة للـدولة
ـــا كـــانت من األرمـن وبـــتــحـــريض الـــعــلـــيـــة إ
تحرك بعوامل الدسائس األجنبية رؤسائهم ا

كما نُبينه فى فرصة أخرى .
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ضى شـهر أو مـا يقرب نـتظـر اآلن أنه ال  وا
مـن ذلـك حـــــــــتـى نـــــــــرى عـــــــــوامـل الـــــــــفــــــــ

الك الـدولة العلية ساكنة; واالضطرابات فى 
تـحرشة بالعداء كيال جتد إنكلتـرا وبقية الدول ا
ضـد الـسـلـطـنـة الـسـنــيـة فـرجـة تـدخل مـنـهـا إلى

ماحكة مع الباب العالى . ا
وإذا صـح أن الــعــامـل الــوحــيـــد فى الــدولــة
الــعــلــيــة والـــقــابض عــلى كـل شئ من أعــمــال
احلـكــومـة جــلــيـلــة كـانت أو دقــيــقـة هــو جاللـة
موالنا السلطان األعظم ; بحيث ال يصدر أمر
لـوال وال سطـر واحـد لسـفـير وال وصـيـة حلاكم
وال نــصـــيــحــة حملــكــوم إال كــانت بــإرادته وعن
إشـارتـه  فـيـكـون من ذلك عـنـوان قـدرة فـائـقـة

ـلــوك الـعـظـام  خص بــهـا جاللـته دون بــقـيـة ا
خـصـوصاً فى هـذه األيـام الـتى نرى قـوة الـدولة
الـعـلـيـة فـيـها تـالقى هجـمـات الـسـفـراء الـطـالبى
التـداخل فى شـؤون الدولـة عنـد كل فـرصة من
جـهــة  وتـعــمل لـتــسـكــ االضـطـرابــات الـتى
غـرورون فى بالدها من جهة أحـدثها األشرار ا
أخرى  وتـشتـغل بتـطبـيق الئحـة اإلصالحات

األخيرة كما وضعتها من جهة ثالثة .
أو لم يــكن األلـيق بــجـمـاعــة األتـراك الـذين
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يلقبون أنفـسهم تارة بحزب تركـيا الفتاة وطوراً
ـحـبى اإلصالح وطـالب الـدسـتـور أن يـسـعـوا
اآلن لـلـعــمل فـيـمـا يـقـلل من ارتـبـاكـات الـدولـة
العـلية  ويوجـهوا أسنـة أقالمهم للـطامع فى
ـساس باسـتقالل سلـطنتـهم وحكومـتهم حتى ا
إذا انـطـفأت نـيـران الـثـورة من الـداخـل وصدت
هــجــمــات األعـداء األشــداء من اخلــارج قــامـوا
ـمكنة  ويدأبون يطـلبون اإلصالح من أبوابه ا
طـلوب بكل الوسائل التى لتـحصيل غرضهم ا

يشتغلون بها اآلن حيث ال فائدة منها .
وهـل يــرى عــاقل وجاللــة الــســلــطــان قــائم
بـحق اجلــهـاد فى سـبـيـل الـذود عن تـاج اخلالفـة
لـكته ـقدسـة  والدفـاع عن سـياج اسـتـقالل  ا
سـاسهـا بسوء أن وبالده من تـصدى الـطامـع 
ـلـة والـدولـة الـهـجـوم يـكـون من قـبـيل خـدمــة ا
عـلى شـخص جاللـة السـلـطـان األعظم بـحـجة

أنه مستأثر بعمل كل شئ .
على أنه لـو فُرض أن جاللة الـسلـطان أطلق
ــسـائل عــنـان الـســلـطــة واحلـكم والــفـصل فى ا
اجلوهـرية التى كـان كفـاح الدولة الـعلـية بشـأنها
فى األيــام األخــيــرة  فــمــا الــذى كــان يــعـمــله
الصـدر وبقية الوكالء عندمـا تشتد عليهم وطأة
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السـفراء سوى التـسليم كمـا نُشاهده بأعـيننا فى
ـصـري عـنـدمـا يشـيـمـون برق تـهـديد وزرائنـا ا
الـوكـالـة الـبـريـطـانـيـة  ولـو من بـ شـفتـى أحد
سـتشارين اإلنكلـيز فى إحدى النظارات  ثم ا
اذا كـانت السلـطنة الـسنـية تسـترد استـقاللها ?
عـــنــد مـــا يـــفــقـــدهــا إيـــاه وزراء ال هم لـــهم فى
الــغـالب غــيــر نـوال مــرتــبـاتــهم الــشـهــريـة ; إذا
قـسـنـاهم بـنـظـارنـا فى مـصـر أو لـيـست الـنـتـيـجة
تُـســفـر إذ ذاك عن ضـيـاع الـسـلـطـنـة وإهـانـة تـاج
ـقـدسة أو لـيس من أوجب الـواجـبات اخلالفة ا
ــســائل اجلـوهــريـة أن يـكــون مـرجـع األمـر فى ا
ــلك عــائــداً فى مــثل هـذه ــتــعــلـقــة بــجــوهـر ا ا
الـــظـــروف احلـــرجـــة إلى صـــاحب ذلـك الـــتــاج
الرفـيع الذى يـغار عـليه غـيرة اإلنسـان احلريص
عــلـى حــيـــاته . ومن أشـــد غــيـــرة من صــاحب

لك كما قيل عقيم . السلطان على ملكه وا
ملـكة الداخـلية نـعم إن كثيـراً من أعمـال ا
يـجب أن يـكـون مـرجـعه الـوزراء كـمـا أن كـثـيراً
مـنــهـا يـجـب أن يـكــون مـرجـعـه الـعـمــال الـذين
دونـهم وهـلم جـراً  لـكن إذا صح أن فى نـظام
هـذا الـتــقـسـيم الــذى تـقـضى بـه طـبـيـعــة تـرتـيب
أعـمـال احلكـومـة خـارجـاً عن قاعـدته احلـكـيـمة
وكـان فى السـراى الـعامـرة شئ يجب أن يـكون
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فى الـبـاب الـعـالى وحـده  وفى هـذا أيـضاً شئ
يــجـب أن يـكــون بــ أيــدى الــوالة وحــدهم .
فـنـحن ال نُـنـكـر أحـقــيـة طـلب تـعـديـله  ولـكن
ذلك يـجب حـيث ال تـكـون حـكـومـة الـسـلـطـنـة
العـليـة فى مثل هذه الـظروف احلـرجة  وحيث
ال يـكون الـطلـب نفـسه مسـعـدة وعونـاً لألعداء
الـذين يـشـهـرون أعـمـال الـدولـة مـخـتـلـة مـعـتـلـة

إرادة الوقيعة بها ال عن قصد حسن .
وإن كثيراً من األعمال واألقوال ما يتفق فى
إجــرائه والـنــطق به الــعـدو والــصــديق  ولـكن
وجهته تختلف بـ الفريق  فالعدو قد ينطق
بالكلمة فتُـثير األحقاد الكامنة وتُولد الشحناء

بــ الـــفــريــقـــ وتُــحـــدث الــدمــار الـــعــاجل 
والـصـديق قد يـقـولـها بـحـروفهـا ولـكن مـخارج
هــذه احلـــروف مــنه سالمـــة الــضــمـــيــر وصــدق
الـنـصـيـحـة وحب اخليـر الـعـام فـتـحـدث الـنـتائج

احلسنة على الضد من تلك .
وهـذا الــفـرق هـو الــذى نُـطــالب به جــمـاعـة
األتـراك األحـرار الـذين يـضـربون بـأقالمـهم فى
الصـحف ويـسـمـون أنـفـسـهم بـحزب اإلصالح
ـــطــالب الـــتـــركى . فـــاقــتـــران أصـــواتــهـم فى ا
بــأصـوات أعــدائـهـم وأعـداء دولــتـهـم ومـلــتـهم
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اآلن يرشدنا إلى أن طالع ميالد حزبهم فى هذه
األيـــام نــحس لـــيس من ورائـه فــائـــدة لــلـــدولــة
لة فاألجـدر بهم أن يعـودوا إلى السكون; وا
حتى إذا كان فى األفق لهم طالع سعد ظهروا
ويومئـذ تكون كلـمة الصديق صـادرة عن حمية
خالصة ونية صادقة وقلب سليم وتنتج نتيجتها

قصودة . واللَّه ولى التوفيق . ا
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يـلــوم بـعـضـهم دولــتـنـا الـعــلـيـة عـلى انــبـراء جـنـودهـا
ــقــاومــة عــصــاة األرمن ومُــعــاقــبــتــهم وكــبح ُـــظــفــرة  ا
جماحهم وال ندرى واللَّه على أى استناد يحملون هذا
سألة بسيطة ال حتتاج إلى إجهاد فكرة اللوم حال كون ا
عاقبة عُصاة وتفـسير أحالم إذ أن نهوض الدولة العـلية 
األرمن لـم يـكـن إال من قــبــيل مــعــاقــبـة األب البــنه ألن
ــــا كـــانــــوا من رعــــايـــا الــــدولـــة وصــــار لـــهم األرمن 
نــحــوخــمــســمـايــة عــام عــايــشــ حتت ظــلــهــا كــان من
ــتــوجب عــلــيــهم تــأديــة الــطــاعــة لــرجــالــهــا والــقــيـام ا
بـواجـبـاتـهم بـأمانـة خـالـيـة من اخلـباثـة والـغـدر  غـير أن
بـعض رعــاع األرمن لم تـرق لـهم مـن هـذه احلـالـة حـتى
حـدثتهم نـفسهم والـنفس أمارة بـالسوء أن قـيامهم حتت
ظل رايــة الــهالل احلـــمــراء  لم يــكن لـــيــوصــلــهم إلى
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* الصحيح : تأباه.

مـتـمــنـاهم ويـخــولـهم من الــوصـول إلى حـريــتـهم حـال
كـونـهم أنـعم بـاالً وأحـسـن حـاالً وأوفر جـاهـاً مـن سـائر
الشـعوب الـعثـمانيـة  وإذا أطلـقنـا نظـرة على الـوظائف
العظـيمة الـتى نالوهـا فى باب احلكـومة رأيناهـم قابض

عـلى زمام األحـكام الـعثمـانيـة وكفـاهم فوزاً اسـتالمهم
الية حتى احـتكروها احتكاراً . نعم إن ما ظهر زمام ا
من األكراد مـواطـنيـهم من الـغالظة والـفـظاظـة والـعنف
ــا تـمــجه الـطــبـاع وتــئـبـاه * اإلنـســانـيــة غـيــر أن أفـعـاالً
مستـقبحـة كهذه لم تـكن برضى مـأمورى احلكـومة التى
لم تأمر إال بـتأديب الـعُصـاة تاديـباً قانـونيـاً مطـابقـاً للحق
موافـقاً لـلـعدل . ومن ثم فـهل يلـيق بـحكـومة قـانونـية
أن تتغاضى عن معاقبة الرعية الناشذة عن جادة الطاعة
وتترك العصاة يعيشون فى البالد ويستبدون فى العباد.
تـالــلَّه لـو تــظـاهــر األهـلــون الـعــايـشـون بــحـمـى الـرايـة
اإلنـكـلـيـزيـة بـالعـصـيـان وشـقـوا عصـا الـطـاعـة كـمـا فعل
رعــاع األرمـن لــقــطــعت حـــكــومــة إنــكــلـــتــرا شــأفــتــهم
وجـعـلــتـهم مـثـاالً لــغـيـرهم كــمـا فـعـلت غــيـر مـرة بـأهل
إيـــرالنـــدا. ووضـــعت فى أعـــنـــاقـــهم حـــبالً مـن مـــســد

وتركـتـهم فى هـذه الـدنيـا مـكـتوفـى اليـدين والـرجـل 
فلـمـاذا يـسـتـغـرب بعـضـهم تـصـدى احلـكـومة الـعـثـمـانـية
ـقدسـة إال إذا توهـموا أن لألرمن للـدفاع عن حـقوقـها ا
حقوقـاً شرعية يـحق لهم مـطالبة حـكومتـهم بها  وهى
لكـة أرمنية مـستقلة  وإذا االنسالخ عنهـم وإنشاءهم 
سئلـنا نبالء األرمن وعقـالئهم عن أفعال أولـئك الطغاة
هل نـرى يـسـتـحـسـنـوهـا حـاشـا  فـإنـهم يـتـبـراءون مـنـها
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ويـلـعـنون مـحـركـوهـا وإلـيك شاهـداً الـعـرائض الـعـديدة
ــعـــربــة عن ــتـــقــدمــة مـن كــبــراء األرمـن وأعــيــانـــهم ا ا

استقباحهم خطة أواليك اجلهالء .
نعـم إن أرميـنـا فى حـاجـة لإلصالح ألن أحـكـامـها
نزهة من العيوب وهذا اخللل قد لم تبلغ لآلن الدرجة ا
انــتــبه إلــيـه رجــال الــدولــة  ولــذا قــد شــرعــوا بــإتــمــام
اإلصالحات الالزمـة وأرسـلوا الـرجال األكـفاء لـتنـظيم
األحــوال  ونــشــر رايــة الــعــدل فى تــلك الــبـالد طــبــقـاً
ؤمـن الذى لـيس من همة إلرادة سـيدنا ومـوالنا أميـر ا

إال راحة الرعية وتنظيم الهيئة االجتماعية .
فـعندنـا لو تركت الـساعيـة فى إشعال نـيران الف فى
مالك احملروسة األرمن وشـأنهم النتبهو من غفلتهم ا
وضـربــوا عن هـذه اخلـطــة الـعـدوانــيـة ضـد الــدولـة ولـيـة
نـعـمــتـهم وتــنـعـمــوا بـاالمــتـيـازات الــتى تـوافق حــالـتـهم
وعـاشـوا مع جـيرانـهم بـحب وسالم  ولـكن لإلنكـلـيز
ـمــالك الـعـثـمـانـيـة مــقـاصـد خـفـيـة يـحــاولـون بـثـهـا فى ا
تـرويجاً لسيـاستهم العـدوانية وطمعـاً ببلوغـهم متمناهم
ــمـالك احملـرسـة ـ الســيـمـا ـ فى وادى الــنـيل ولـكن فى ا
اللَّه سـبحانه وتعالى قد قـيض لهم من يقوم فى وجههم
ويُـقــاوم مـا يُـضـمـرونـه لـنـا من الـعــدوان فـألـهم جاللـة
قــيـصـر الـروس لـلـقــيـام بـنـصـرتــنـا ومـد يـد اإلخـاء لـولى
نـــعــمـــتــنـــا فــأدهش عـــمــلـه هــذا أهل الـــســيـــاســة وذلك
العتقادهم أن الروسيـا هى العدو األلد للعثماني حتى
اسـتـعـظـمت الـدول هـذا االنــقالب الـعـظـيم الـذى ظـهـر
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ـا كـان ـســألـة الـشـرقــيـة. و عـلى إثـره تــغـيـيـر مــهم فى ا
ـيل جلارتـها يعـد من احلوادث الغـريبة تظـاهر الروسـيا با
قـد أمـر جاللـة سـلـطـانـنـا األعـظم تـأكـيـداً النـشـراحه من
هـذه الثـقوب والـتـودد ب الـدولتـ العـظـيمـت بـإرسال
هدايـا نـفيـسـة إلى جاللة صـديـقه القـيـصر مع أحـد أمراء
الــعـسـكـريـة  فـكـان لـهـذا اخلــبـر وقع عـظـيم فى جـمـيع
ـمـالك احملــروسـة ; إذ تـرصــد مـنه الــيـأس قـرب وقـوع ا
مخـالفـة ب الروسـيا والـدولة العـليـة وفرنسـا وال يخفى
ــنـافع الـتى يـعـود مــعـظـمـهـا عـلى مــا لـهـذه احملـالـفـة من ا
مـالك احملـروسـة بـهـذه الوسـيـلـة يـقـتصـر اإلنـكـلـيز عن ا
ذيــاك الــتــعــدى الـفــظــيع ويــضــربــون عــمــا يـخــتــلج فى
أفيـئدتـهم من النـوايا الـعدوانـية ثم يـرجعـون عنـا بصـفقة
غبون. أمـا فرانسا فإنهـا متفقة مع الـروسيا على عضد ا
طـامع اإلنكليزية قاومة ا الدولة العلـية وتعزيز أركانـها 
انيـا وأوستريـا وإيطـاليا ومـا تُظهـره هذه الدول ومثـلهـا أ
ـجارتـها بـعض االقتـراحات اإلنـكليـزية لم ـدارية  من ا
يكـن إال ضرب من ضـروب الـسيـاسة وإلـيك شـاهداً أن
أهم اقـتـراحـات إنكـلـترا عـلى الـدولـة لم تـنل منـهـا لآلن
شـــيـــاء  ومــــا كـــان دخـــول دوارع الـــدولـــة إلى بـــحـــار
ـسـاعى قيـصـر الـروسـيـا الذى مـن حرصه األسـتـانـة إال 
ـعـاديـة لـنـا عـلى الـسالم أفـرغ جـهـده فى إقـنـاع الـدولـة ا
ـداخـلـة االستـبـداديـة حتت حـجـة الـقـيام بـاالمـتـنـاع من ا
بـنـصــرة األرمن . نـعم إن لـلــروسـيـا مــقـاصـد فى بالد
ـا كـانت نـتـائجـهـا غـيـر مـوافقـة لـنـا لـكن هذه أرمـيـنا ر
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ا مـسـألة ال يـوافق الـروسـيا فـتـحهـا فى هـذه األيـام ور
غـضَّت عـنهـا الـطـرف فى سـالف األزمـان ووجهت كل
أفــكــارهــا إلى جــهــة الــشــرق األقــصى ألن لــلــروســيـا
مــطــامع فى الــصــ والــهــنــد والــيــابــان تــنــســبــهــا تــلك
ا تاقت لـفتـحها فـعسى يُـعير ـة التى طـا التقـليـدات القد
ـســألـة جـانب االعـتـبـار فـيـسـتـعـدن رجـال دولـتـنـا هـذه ا
بـالــتـقـرب لـلـروســيـا ويـعـقـدون مــعـهـا مـحـالــفـة دفـاعـيـة
هـجومـيـة محـكمـة العـرى ال يعـتـريهـا انفـصام ; إذ بـهذا
تـبيت فى أمن من غـدر الـزمـان وحوادث احلـدثـان واللَّه

ستعان . ا
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ـسائل قـد تـراكـمت عـلى أوروبا ـشـاكل وا قُـلنـا إن ا
ــصــريـــة من أمــات ــســألـــة ا وتــراصـت . وقــد كــانـت ا
سـائل  فـإن احلكـومـة اإلنكـلـيزيـة أدارت بـنظـرها إلى ا
الــعــالم األوربى فــوجــدت نــفــســهــا وحــيــدة مــنــفـردة
ومـنصوبة هـدف سهام الـسياسة فـرأت احملالفـة الثالثية
من جهـة تـعارضـها واحملـالفـة الـثنـائيـة من اجلهـة األخرى
تنظر إليها شزراً أو أميركا تبرق عليها وترعد  والدولة
سـألة األرمـنية . العـليـة ال تتـناسى تـطاولهـا علـيهـا فى ا
نظر فـرأت تقربها رأى وذعرت من جهـومة ا فهالهـا ا
من فـرنسا خـير وأولى فـأخذت تتـساهل معـها فى بعض
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سائل  واجلرائد الـفرنساوية تقـول كل تسامح مُضاع ا
صـرية فـأجابتـها اجلـرائد اإلنـكلـيزية ـسألـة ا إن لم حتل ا
ـا يـشـف عن االرتـيـاح إلى الـتـى تـمـد لــسـان احلـكــومـة 
مــرضـاة فــرنـسـا  وعــقب هـذا اخــتالء وزيـر اخلــارجـيـة
وحادثـهم الـفـرنـسـاويـة بـأربـاب احلـزب االسـتـعـمـارى 
ــســألـة مــلــيــاً  فال شكَ أن مــحــادثــتــهم قــرعت بــاب ا
ــصــريــة  ولــو لم يــكن وزيــر اخلــارجـيــة عــلى وشك ا
ـشــتـغــلـ بـهــا طـويال ـا حــادث ا ـســألـة  افـتــتـاح هــذه ا

وداولهم فى األمر كثيراً .

لم يــتــمــكن قــنــاصل الــدول فى حــلب من مــخــابـرة
رؤسـاء الــثـائـريـن فى جـبل الــزيـتـون بــشـأن إخــضـاعـهم
وإرجـاعـهم فى أمـان الدولـة  وذاك ألن رداءة الـطقس
واشتداد البـرد وهطول األمطار حالت دون سفرهم من
حـلب إلى حـيث يـجتـمـعـون مع أولئك الـرؤسـاء . وقد
أمــرت الــدولــة عـــســاكــرهــا بـــالــتــربص إلـى أن تــنــتــهى
ـروم الشروع فـيها ألن أودَّ شئ عـند احلضرة اخملابرات ا
الـسـلــطـانـيـة حـقن دمـاء رعــايـاهـا . أمـا إذا أصـرُّوا عـلى
عدم اخلضوع فالقوة العسكرية تخضعهم قسراً وينالهم

العذاب أشكاالً وألواناً نكاالً لهم .
لم يـــزل دولـــتـــلـــو شــاكـــر بـــاشـــا مـــهــتـــمـــاً بـــإدخــال
تـفق علـيهـا فى واليات األنـاضول  أما اإلصالحـات ا
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صالت دولته مع قناصل الـدول هناك فـعلى ما يرام من
الــود والــوالء . وقــد أمــر دولــتـهِ بــتــشــكــيل عــدة جلــان
لالهــتــمـام بــاتــخـاذ أحــسن الــوسـائـل لـتــرقــيـة الــشـؤُون

الزراعية والصناعية فى تلك الواليات .

ـسألـة األرمـنيـة والـدول ـ لم يـبقَ فى األمر ريب أن ا
ــسـألــة األرمــنــيـة الــدول األوربــيــة مـنــشــقــة الــرأى فى ا
ــسـتــعــمـرات ـســتــر شــمـبــرلــ نـاظــر ا بــصــريح إقــرار ا
اإلنـكـلـيزيـة فى خـطـابه الذى أشـار إلـيه تـلغـراف لـوندرا
ــسـتـر شــمـبـرلــ إن مـسـاعى الـوارد أمس . فـقــد قـال ا
حـكـومـته لم جتـد شـيـئـاً وال أثـمـرت نـفـعاً ألن الـدول لم
تــضــافــرهــا عـــلى ذلك بل أرفــضـت عــنــهــا فــثــبت أن
ـرافـىء العـثـمـانـيـة لم جـمـهـرة األسـاطـيل األوربـيـة فى ا
زقة الـباطن ولو أصرت إنكلترا تكن إال مـزوقة الظاهر 
عـلى رأيـهــا الـشـديـد لـوقـعت احلـرب بـ الـدول . وقـد
قـال وزيـر إنـكـلـيـزى أيـضـاً إنـنـا (أى اإلنـكـلـيـز) كـنـا بـ

ا ـسألة األرمـنية فـإما االحتـمال والرضى  أمرين فى ا
يـــكـــون وهـــذا أصـــغــر الـــشـــريـن وإمـــا احلـــرب وهــذه

أكبرهما.
ـسـألة أبـعـد ذلك دلـيل المع عـلى تـدابـر الـدول فى ا
األرمــنــيــة وتـخــاذلــهــا وأن مـعــظــمـهــا اخــتــار أن يـكل

بإصالح البالد إلى دولة البالد .
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قابـلة احلضـرة السلـطانية ورفع تشرَّف سـفير إنـكلتـرا 
ـلــكـة فـكـتـوريـا . إلى جاللــتـهـا رقـيـمـاً بــخط يـد جاللـة ا
وعــلـــمــنـــا من بــعـض فــقــرات ذلـك الــرقــيـم أن األفــكــار
الـعــمـومـيــة اإلنـكــلـيـزيــة قـد هــدأت عـلى إثـر الــتـشــبـثـات
اإلصالحــيـة الــتى أمــر بــاتــخـاذهــا جاللــة الــســلــطـان فى
واليــات األنـاضــول بــعـد احلــوادث األرمــنـيــة . وتــمـنت
تفق لكة فى ختـام رقيمها سرعـة إدخال اإلصالحات ا ا
عليها لتـمام االطمئنان الـعمومى ـ وذهب الناس مذاهب
مـخــتـلـفــة فى تـأويـل سـبب إرســال هـذا الـرقــيم فـنــسـبه
بـــعـــضــــهم إلى فـــشـل الـــوفـــد األرمـــنـى الـــذى ذهب إلى
روسيا ونسبه آخرون إلى احـتياطات وقتـية نزعت إليها
إنـكـلـتــرا بـسـبب اخلــلف الـواقع الـيــوم بـيـنــهـا وبـ بـعض
ـسألـة الترنـسفـالية وأمـيركـا بسبب ـانيـا بسبب ا الدول كأ
سـئلـة الفـنـزويلـية . واألصح عـند بـعض السـياسـي أن ا
ظـروف الـسـياسـة احلـاضـرة قـضت عـلى إنـكـلـتـرا بـتـقـليل
مشـاكلها مع الـدولة العلـية وذلك نتيـجة انحراف الرأى
األوروبـى الـعـمـومى عن مـوافــقـتـهـا عـلى الــتـشـديـد الـتى

جنحت إليه فى أُخريات هذه األيام على غير طائل .
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ــا ولــدت ــصــادر اإلنــكــلــيــزيــة  يــتــذكـــر الــعــمــوم أن ا
مشتهياتها فى مهاد دخائلها األحدوثة األرمنية على النمط
بـالغات فى مـروياتها الذى عمَّ البـقاع استـنكاره اتـخذت ا
عــنـهـا أســاسـاً لــتـجـســيـمـهــا األوهـام جــسـداً له خـوار . ال
إشفـاقاً على تـلك الطـائفة الـتى لم جتد احلـيل السيـئة سوى
جهالئها آلـة لتنـفيذ أغـراضها الذمـيمة . وال حـناناً أو رأفةً
عـلـى نـوع مـسـتـضـعف من بـنى اإلنـسـان كـمـا تـقـول . وال
حـمـيــة وغـيـرة عــلى أولـئك الـســفـهـاء فى طـى مـنـدرجـات
) عن حقوق وصوالح أبناء طائفة مذهبه من الدفاع (باطالً
ا ـسـاسـهـا بأى أسـلـوب كـمـا تـزعم . وإ تعـرض سـواهم 
ـاضـيـة أرادت الـتـوصل والـتـوسل بـعـبــاراتـهـا وغـوغـائـهـا ا
لغـرض ذاتى محصـور كشفت احلـوادث عن معمـاه الستار
كـمــا أوضـحـنـاه فى مـواطـن كـثـيـرة نـفـيــاً لألوهـام وتـقـريـراً
لــلـحــقــائق وتــزيـيــفــاً الخـتالفــات األفــاكـ الــذين هم فى

سكرات غيهم يعمهون
ـلَّـفـق وتـلـفـيـقـاتـهم بأن وكـثـيـرا مـا دحضـنـا أراجـيف ا
نـوه بـها عن عـديد من يُسـمونـهم قتلى فى إحصـاآتهم ا
احلوادث التى يتـقولون عنـها ويُذيعون حـصولها فى بعض
ن تـسترحم اجلهـات لو صدقت لم يـكن فى الوجود بـقية 
األفـئـدة عـلـيـهـم; إذ هم مـهـمـا بـلـغـوا من الـكـثـرة فى تـلك
البالد ال يـبـلغـون مـعـشار األرقـام الـتى تكـررت تـوجعـاتـها
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بذهـابـها فـريـسة فـيـما تـسـميـه معـارك أو وقـائع . ولم يكن
خذالن األفاك ببـطالن مزاعمهم رادعـاً لهم عن التخلق
بــاالخـتالقــات واالسـتــنــاد فى مـدعــيــاتـهم الــبــاطـلــة عـلى
األكاذيب الـسافـلـة بل كلـما بـرح اخلفـاء وقـام الدلـيل على
بـطالن بهتـانهم عن أى حادثـة دمدموا بـذكرها وبـالغوا فى
بــنــائـهــا عــمـدوا إلى اخــتالق وإذاعــة أقــاويل عن حـدوث
سـواهـا فى بـلــدة أو قـريـة غـيـر الــتى لم تُـرحب أرجـاؤهـا
ـا أدمــجـوه ودبــجـوه عن مــزعـوم ولـم تـنــفـسح ســمـاؤهــا 

حدوث اضطراب أو حصول حركات فيها الخ .
ولم يـكن تـفـنـيـد جلـنـة الـسـفـراء الـدولـيـة الـتى احـتـاطت
الدولـة العـليـة بتـشكـيلـها فى اظـهار احلقـائق وتكـذيب هذه
ـبـالـغات الـهـيـمـنـة الـقائـمـة عـلى يـديـهـا األحـدوثة الـلـجـنـة 
األرمـنـيـة مـنـذ أعـوام إلى يـومنـا هـذا أقل إيـالمـاً فى نـفوس
هذه الهيمنـة من إيالم اخلجل واالفتضاح اللذين حاقا بهم
لـدى ضـبط كـثـيـر من احملـررات الـصـادرة عـن ذوى مـظـاهر
ســامـيــة لـديـهـم لـبـعـض الـزعـمــاء بـاحلض عــلى الـعــصـيـان
والشـقـاق والهـرج والفـساد فى الـوقت الـذى ينـسبـون إليـنا
فـــيه أوزار ذلك كـــله . وال أقـل إيالمـــاً أيـــضـــاً من ثـــبــوت
اسـتـهـوائهـم لبـعض ذوى احلـيـثـيـات الـديـنـيـة إلى مـا يُـطابق
رغـائبـهم الـعدوانـية الـتى لو ثـبت عـلى سواهم إتـيان أقل
ن تضـيق عـلـيهم منـهـا مـساسـاً أو تـداخالً أو خداعـاً لـعـد 

ا رحبت كما ال حاجة لنا اآلن بإعادة ذكره . األرض 
ارقون اخلتالون اخلائنون خطة ا التزم اجلاحدون ا وطا
ــكـابـرة فى احلـقـائق بـنــاء عـلى اعـتـصـامـهم من اإلنـكـار وا
مـصــادر تــقــريـرهـم وعـبــدة أضــالــيـلــهم بــأنه ال انــكــشـاف
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خملتلقاتهم مهمـا استوفز إلظهار اخلفـايا الباحثون . وكانوا
كلـما ألـزموا حجـة وأجلمـوا بالـبرهـان جلأوا  إلى احملاوالت
ـعـول فى اعـتـقـادهم والـتـسـتـر بـتـرقب صــدور الـبالغـات ا

عليها
وها قد جـاءت التلغـرافات األخيرة عن مـصادر لوندره
(التى إليهـا منتهى تـصديقاتهم) بـأن الكتاب األزرق صرح
فـيـمـا يـخـتص بـلـجـنـة سـاسـون أن تـقـديـرات اجلـرائـد فـيـمـا
يختـص بحوادثها اشـتملت على مـبالغات كـلية إذ لم يقتل
ت غـيـر تـسـعـمـائة فـيـها غـيـر أربـعـ شـخـصـاً كـمـا أنه لم 
نفس من اإلقليم الذى دمرت منه ٢٢ قرية . فهل بعد هذا
الـتصـريح من إقنـاع للـمكابـرين واجلاحـدين بأن مـبالـغاتهم
لم تــبـلـغـهم إربـاً وأن أكـاذيـبـهم لم تُـؤيـد لـهم حـجـة بل لم
ــســخـرين ألغــراضــهـا غــيــر اخلـذالن حتــفظ لــهـيــمــنـتــهم ا
واالفـتضـاح الـلذيـن توالت بـهـما رنـات اخلـطبـاء من نـابغى
مشاهـير األمة اإلنـكليـزية أسفـاً على فشل سـعى حكـومتها
فى هذه األحدوثة وذهاب دهـائها سُدى بل لعـودها عليها
بــعـكس مــا كــانت تـأمل . وفـى تـصــريـحــات غالدســتـون
وأمثـاله بـهـذا الصـدد أصـرح بـيان  ومـهـما الـتـمس أشـياع
ا الغـايـات لـهم مـعـاذيـر السـتنـهـاض واسـتـفـزاز الـرغـائب 
يـشـاؤن فــبـراهـ األحـوال أصـدق مـا يـنـتـحـلـونه عن رجم

الظنون .
ُبـطل فـى األحدوثة األرمـنية واخلالصـة أن مُدعـيات ا
ُــنـحـازين إلى كـمـا زيــفـتـهــا احلـوادث قـد كـذبــتـهـا ألــسـنـة ا
أهــوائـهم فـى جتـســيم أوهـامــهـا فــضالً عن خـذالنــهم أمـام
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سـتهمي فى االستنـجاد بها وكفى بالدولة الهيأة الدولية ا
الـعلية ثبـاتاً وفخراً واقـتداراً تغلـبها على كل ذلك وتـذليلها

عقبات تتعذر على سواها .
أهم مــا تـــبــحث فـــيه اآلن جــرائـــد اإلنــكــلـــيــز حتــريض
ـلم بـهـا بـعـد حـكـومــتـهم عـلى الـتـخـلص من االنـحـطـاط ا
فـشــلـهــا فى األحـدوثــة األرمـنـيــة وإيـقــاظ ذوى الـشـأن فى
ُهـددة بهـا منذ دوائرهـا السيـاسيـة للـتخـلص من األخطـار ا
ابتداء احلوادث األخيـرة بخصوص فنزويال والترانسفال .
نتديات واحملافل سارية على وأقوال مشاهير رجالهم فى ا
نوال أيـضاً  وقد تضمـنت تلغرافات األسـبوع كثيراً هذا ا
منها  وهـذا دليل على توجـسهم خيفة من شـر االستقبال
وأن حكومتهم تؤثر التسامح لتالفى األمور باحلسنى على

التمسك بالكبرياء التى وهنت مظاهرها .
فاخر التى تطمئن ـزايا وا امتـازت الدولة العلية بأجل ا
الكها إليها الشعوب وتـغبط األ عليها رعاياها فى سائر 
ــذاهب لــكل الــطـوائف احملــروســة وهى حــريـة األديــان وا

ا تستلزمه محافظته على شعائره مساعدة ال ستظلة بلواء عدلها ومـساعدتها لكل فريق  ا
تـنالـهـا الـطوائف األخـرى من أى دولـة مـسيـحـيـة وهذه احلـقـيـقة الـبـاهرة ال يـحـجب نـورها
كابـر وهى فى تأديب من يـقتـرف أى اعتداء مـحافـظة على مـقتـضيات وسـيطرت جحـود ا
دستـورهـا النـظـامى الـعام فال تُـبـيح ألى فريق مـن الطـوائف مـساس شـعـائر اآلخـر وبـهذا
ساواة ولم سادت سـلطتـها علـيهم أجـياالً مديـدة ذاق الكل فيـها ثمـرات التـآلف وتعمـيم ا
ـأثـورة ـنـقـبـة ا ـاضـيـة واحلـاضـرة غـيــر مـا يـخـلـد لـهـا هـذه ا يـعـهـد فـى أدوارهـا الـتـاريـخـيـة ا
ائها شكورة بكل لسان . ولذا قد اسـتنكر العموم طيش بعض الصحف اإلنكليزية فى إ ا
إلى أن من أســلم من األرمن فى األحــدوثـة األخــيـرة كــان مـكــرهـاً وزعــمـهــا أن بـطــريـرك
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األرمن فى األستـانـة اسـترحم من الـبـاب الـعالى االلـتـفات
إلى ذلك . إذ ال يـخـفى أن أعـمـال الـشـقـاء الـتى جـنى بـهـا
جهالء األرمن عـلى أنفـسهم لـيست بـصورة مـذهبـية . بل
ُـفـسـدون . والـدولـة لم حــركـة شـريـرة حـرضـهم عـلــيـهـا ا
تــقــصـــد فى تــأديب اجلُــنــاة مــنـــهم غــيــر إعــادة الــســكــيــنــة
وإخــضـــاعــهم لــواجب طـــاعــتــهــا بــاألســـلــوب الــنــظــامى
احلـكومى احملض وال حـاجـة بهـا اآلن فى مـسألـة كـهذه الى
ـذكـورة باخـتالق مثل اسـتـعمـال سواه . وكـأن الـصحف ا
هــذه األفـانـ تُــشـيـر إلى نــفـاد مــا كـان لـديــهـا من ضـروب
ـفـتـريـات أن ــثل هـذه ا االفـتـراء واألبـاطــيل أو أنـهـا تـأمل 
تـسـتــرد لـتـلـك األحـدوثـة شــأنـاً من الــذكـر بـعــد أن طـفـئت

اكرين إلى نحورهم . جذوتها وردَّ سهم كيد ا
روت التـمس عن مُكاتبها فى األسـتانة أن الباب العالى
ـثبـتة ـرفوعـة إلـيه ا أبـلغ سـفراء الـدول فيـهـا مآل الـتـقاريـر ا
ـــقـــول ابـــتـــداء األرمن بـــالـــعــــدوان فى ســـائـــر احلـــوادث ا
ـا اعـتـادته من إلـبـاس احلق بـحـصـولـهـا . ثم أردفت ذلك 

بالباطل .
ال صحـةَ ألرجـاف بعض الـصـحف األجنـبـية بـحـصول
ام بـعض حـوادث فى واليـة (وان) أو حـدوث مـا يـؤذن بـإ
أمـور بـهـا فـإن الـبـاعـث عـلى إرسـال بـعض اجلـنـود إلـيـهـا
(الـذى استـنـبطت مـنه زعـمـها الـفاسـد) هـو تنـفـيذ مـقـتضى
عسكرات الشَّاهانية اإلرادة السنية الصادرة بتعميم تعزيز ا

ظفرة فى الواليات ليس إال . ا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذا ســألـنــا بــعـضــهم بــيــان مـوقع
ـذكـور وذلك جـبل زيـتـون وعــدد األرمن سـاكـنى اجلــبل ا
لطلبـهم وتعمـيما لـلفائده نـقول إن جبل زيـتون فى اجلهة
الشـرقيه من مدينة سـيواس وهو بعـيد عنهـا نحو ١٢ ساعة
ـر خالل ووديان وقـمم عـالـيه بـحيـث ينـقـضى مـدة فصل
الـشـتا مـكـلالً بالـثـلج وهوالء فى اجلـبـهة اجلـنوبـيـة من جبل
لــبـنــان وفى جـمــلـة قــرى زهـاء الــعـشــرين ألف من األرمن
ـذكـور أكــثـرهم من الــرُعـاة والــفالحـ وقــد كـان اجلـبـل ا
حــصـيـنــاً جـداً كـالــوسـواس اخلــنـاس لـقــاطـنـيه بــشق عـصـا
الطـاعـة عـلى  احلـكـومـة ونـبذ أوامـرهـا جـانـبـاً حـتى هـاجوا
عــــلـــيــــهــــا بـــالــــقــــحـــة وهــــجــــمـــوا مــــنــــذ شـــهــــرين عــــلى
قيمة فيه اجلنود الشَّاهانية التى يزيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
عـديـدهـا عن اخلـمـسـمـايـة فحـصـروهـا من تـلـك اجلـهات
والتـزمت فى أخر النـهار أن قاموا فـقتلـوا من رجال احلاميه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــعـض أنـــــــفــــــار ــ
ـا بـلـغ الـبــاب أفـعـال أواليـك االشـقــيـاء أمـر وزخــايـرهــا و
ُــعــاقـبــة الــعُــصــاه وكـبح ُـظــفــرة  بــإرســال بــعض اجلــنــود ا
ـا جـمــاحـهم  فـسـار أحـد الـقـواد بـرفـقـة هـذه احلـامـيـة. و
ـــذكــور وواجــهت الــعُــصــاة وصــلـت اجلــنــود إلى اجلــبل ا
وألـقت عـلى لــفـيف مـنـهم الـقـبـض والـتـجـاء سـايـرهم إلى
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اجلبال العالـية التى تمكنـوا فيها من تليف عـصبة مؤلفة من
ا كان من دأب دولـتنا العلية الشفقة على خمسة آالف. و
رعاياها  بعثت إلـيهم بالرسل ألجل التسليم فأبوا وذلك
ا اقـتـرفـوه من الـذنـوب واألفـعـال الغـيـر مـغـتـفرة لـعـلـمـهم 
فأشـار بـعض السـفـراء على الـبـاب العـالى بـإرسال قـناصل
ـذكور ألجل تـأم الـعُصـاة وتسـليـمهم حـلب إلى اجلبل ا
ـعـرفـة الـقــنـاصل وأخـذ أسـلـحـتـهم ُـظـفـرة  لـقـيـد اجلـنــود ا
ا ـداخله األجنبية لكن  منـهم فرفض الباب العالى هذه ا
كانت الذات الشَّاهانية ( أيدها اللَّه ) مطبوعة على الشففة
ذكور واحلنو لم ترا مانعاً من توجه القناصل إلى اجلبل ا
فـصرحت لـلـسفـراء بـعدم وجـود مـوانع بإرسـال قـناصـلهم
وهذا ألعـظم برهان عـلى صدق نوايـا الدولة وضـنها على
راحة الـرعية فصدرت األوامر من الـسفراء إلى قناصلهم
فى حـلـب بـالـنـزوع مع والى حـلـب إلى تـلك اجلـهـة ألجل
تأم العُـصاة وعلى هذا ال نـلبث أن نسمع بـإطفاء نيران
ذكـور; ألن الـعُصـاة وإن كـانوا كـثـيرى الثـورة فى اجلـبل ا
الـعـدد إال أنـهم فـى حـالـة يُـرثى لـهـا يـعـوزهم أشـيـاء كـثـيـرة
أهـمهـا الزاد وإذا تـدركوا وشـأنهم مـاتوا ال مـحالـة جوعاً
فـهل من بُرهـان أوضح من هذا عـلى مـا للـدولة الـعلـية من
الــشـفــقـة عـلـى رعـايـاهــا. فـعــلى عـقالء األرمن بــعـد هـذه
اإلحسـانات الشَّـاهانـية إذاً أن يـنصـحوا الـعصـيان بـالرجوع
عن هذه اخلـطة الـعدوانيـة ويسلـموا زمـامهم للـدولة العـلية
الـتى تـضن عـلى سـعـادتـهم وال ضـنـ األم عـلى ولـدها .
أمـــا اإلصالحـــات الــتى أمـــر جاللـــة الـــســلـــطـــان األعــظم
يتـنفيذها فى الواليات األناضـولية. فلقد خرجت من حيَّز
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الفكـرة إلى حيَّـز العمل وشـرع صاحب الـدولة شاكـر باشا
فى بــاكــورة أعـمــاله فـى واليـة أرضــروم الــتى ظــهـرت فى
دوايـر أحـكـامـهـا الـتـنـظـيـمـات اجلـديـدة ظهـور الـشـمس فى
رابـعة الـنـهار. أمـا إنـكلـترا فـلم تـزل تسـعى فى إفـساد ذات
الـبـ ب احلـكـومـة العـثـمانـيـة ورعـاياهـا األرمن لـكنـهـا قد
أشـعرت اآلن إن سـوق مفـاسدهـا غيـر رايجـة وأن الروسـيا
مـالك احملـروسة. ال جتـاريهـا عـلى مس شـرف واحد مـن ا
هذا من جـهة ومن جهـة ثانية فـإن هذه الدولـة قد حولة *
أفـكـرهـا الـعـدوانـيـة عـنـا اآلن ووجـهـتـهـا نـحـو أميـركـا الـتى
حاربتـها والدفاع عن فنزويال التى تستعد بشهـامة وإقدام 
حتــاول إنـكـلـتـرا ابــتالعـهـا. أمـا فــرنـسـا فـإنـهــا واقـفـة وقـفـة
تـفـرج منـتـظرة سـنـوح الـفرص ووقـوع إنـكلـتـرا فى وهدة ا
االرتبـاك لكى تـنقض عـليـها وتـطالـبهـا باجلالء عن مـصر
ـا يجـعل أمالك فرنـسا ألن قـيام اإلنـكـليـز فى وادى النـيل 
فى آسيا وأفريقيا عُرضة لألخطار واللَّه يهدى من يشاء .

* الصحيح : حوَّلت .
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أقـامت إنكـلتـرا الدنـيا وأقـعدتـها ضـد الدولة
الـعلـية بـحجـة أن احلكـومة الـعثـمانـية مـضطـهدة
ـسـيـحـيـ وأن الـعـسـاكـر الـتـركـيـة لـرعـايـاهـا ا
انــقــضت عــلى األرمن فى ســاســون عــلى غـرة
مـنـهم فـقـتـلت مـنـهم بـ ثـمـانـيـة وعـشـرة آالف
ــئـات واأللـوف نــسـمــة دفـعـة واحــدة بـخالف ا
الـــذين قـــتـــلـــوا فى اجلـــهــات األخـــرى وخالف
الـقــرى الـتـى هُـدمت واألعــراض الـتى هُــتـكت
واألمــوال الــتى نُــهــبت لـم يـبـق إال أن يُــشــهـر
الصليب مـلوثاً بالـدماء مكسواً بـالسواد على ما
ـسـلـمـ واضـطـهـادهم أصـاب أهـلـه من ظـلم ا

وتعصبهم .
لقد حمـلت الدول األوربية بـعد ذلك حملة
مبـكرة بـزعامـة إنكـلـترا عـلى البـاب العـالى وقد
اضطـرته لقـبول تـعيـ جلنـة دوليـة للـتحـقيق فى
ـذابح الــسـاســونـيـة فــذهـبت وحــقـقت تــلك ا
وعادت ولـكن الدول لم تـنتظـرها حتى تـظهر
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نتـيجة الـتحقـيق وتوالت طـلباتـها بوطـأة شديدة
عـلـى الـبــاب الــعـالـى وألـزمــته بــوضع الئــحـة
تــــمــــنـح امــــتـــيــــازات جــــديــــدة مـن نــــظــــامـــات
ورأت إنكلـترا فى ذلك فـرصة أحسن حكـمهـا
من اإلنذارات التى كانت تُـرسلهـا على التوالى
للدولة العلـية بُغية أن تُظهـرها للعالم أجمع فى
ُـهـدد بالـقـول بل وشـجـعت هذه ُـهـ ا مـظـهر ا
الـصـيـحة اخلـالـيـة من كل رشـد وسـياسـة طُـغـمة
األرمن على الـعصيـان فى قلب األسـتانة الـعلية
فـخـرجت مئـات وألوفـاً مـتقـلـدين األسلـحة من
ـعــامل الـبــريـطــانـيـة وعــلـقت طـراز واحــد من ا
الـصـليـب على بـاب الـكـنيـسـة مُـخـضَّبـاً بـالـدماء
سيـحي موشحـاً بالسـواد حتى تُـهيج خواطـر ا

ـسلـم فى قـلب دار اخلالفـة وينـشأ عن على ا
ذلـك حــرب ديــنــيــة عــمــومــيــة وهى ســتــجــلب

اخلراب العام ال محالة .
وُضـعت نـتـيـجة الـتـحـقـيقـات الـرسـمـيـة التى
أجـــرتــهـــا الــلـــجــنــة الـــدولــيـــة بــ أيــدى وزارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عــــلـى زعــــامـــــة هــــذه
الـفـتـنـة الـكـبـرى  ولم يـحـسن لـديـهـا أن تُـعـلن
ذكورة حتى تكسر من حدة نتيجة التحقيقات ا
ُــتـهـيج ضــد الـدولـة الـرأى الـعــام اإلنـكـلــيـزى ا
الـعليـة إلى أن أيست من حتـقيق بُغـيتهـا بإحداث

انقالب مشؤوم * .
* الصحيح : مشئوم.
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ولقد كان اللورد سالسبرى باألمس يخطب
على قومه بـأن أوروبا متـحدة قلبـاً وقالباً  وأن
بـ شفـتيه كالمـاً لو فـاه به لقـامت القـيامـة على
الدولة العلـية ومزَّق ملكـها شذر مذر ـ قال هذا
ونتيـجة التـحقـيق ب يديه لـو نلق بـها النفض
الناس عن سـماع خطـبته ألنهـا فى واد واحلركة
السياسية التى يتولى إدارة دالبها فى واد آخر.
فـمـا كــان غـنى الـدولــة اإلنـكـلــيـزيـة عن كل
هذه الـغوغـاء التى شجَّـعت طُغـمة األرمن على
إراقـة الــدمـاء فى قـلب األسـتـانـة  وحـرضـتـهم
عـلى شـق عـصــا الـطــاعـة فـى جـهــات الـزيــتـون
وأزعـــجت الـــعــالـم اإلسالمى ; حـــتى كــاد أن

ضطهد الظالم . يتحفز للوثبة انتقاماً من ا
ولـوال أن جـاللـة قـيـصــر الـروسـيـا أراد أن ال
يـســتـطــيـر الــشـر وأن اليــنـهــاض جـنــاح الـدولـة
الـعـليـة فكـتب سـفيـره إلى ( اجلـاثلـيق األرمنى
ألنهم األكبـر ) بأن يـنصح قـومه إلى السـكون 
أقـلقـوا اخلواطـر واعتـدوا  وأنه مُحـال أن يطرأ
ـالك الـدولـة الـعـلـية عـلى احلـالـة احلـاضـرة فى 
تـغـيــيـر مـا ومـا خـفت ذلـك الـصـوت الـنـافخ فى
ـا اســتـرددت إيـطـالـيـا بــوق الـشـرور والـفـ و
أوالً وإنـكــلـتــرا ثـانــيـاً أسـطــولـيــهـمــا عن أبـواب
ـــا أبـــدلت تـــلك الـــتـــهـــديـــدات الـــدردنـــيـل. و
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واإلنذارات الشـديدة الـلهـجة بكـتاب اسـترحام
ــلـكــة فـيــكـتــوريــا إلى جاللـة أمــيـر من جاللــة ا

ؤمن السلطان عبد احلميد . ا
وها هـو الكـتاب األزرق قد جـاء يُعلـننا اآلن
بأن قتـلى ساسـون من األرمن لم يكونـوا عشرة
آالف كما أجمعت عليه اجلرائد اإلنكليزية منذ
عــــشـــرة أشـــهـــر إلى اآلن  بـل لم يـــتـــجـــاوزوا
األربـع نـسمـة فقـط  وقام الـلورد سـالسـبرى
بــعــد ذلك نــادى بــأن إنــكـلــتــرا ال تــســتـطــيع أن
تُــحـارب جـاللـة الــسـلــطـان من أجل أرمــيـنــيـا
فـيــنـبــغى إذن أن يـتــرك جلاللــته الـوقت الــكـافى
لتنـفيذ اإلصالحـات التى أمر بـها . وفضالً عن
ذلك فإنه قام يُنـادى بأن جاللة السـلطان بر
من تهمة األمـر باستعمـال القسوة مع األرمن 

وإن كان فى حكومته ضعف .
فليت شعرى إذا كـانت إنكلتـرا ال تستطيع
أن حتــارب جاللـة الــســلـطــان من أجل أرمــيـنــيـا
فـــعــلـى م كــان أســـطـــولـــهــا واقـــفـــاً فى وصـــيــد
ـدى ألــيس من الــفـشل الــدردنـيل  كـل ذلك ا
الــواضح فى الـسـيــاسـة أن يـكـون مــقـال الـلـورد
سالـسبرى الـيوم هو بـعيـنه مقال مـسيو نـيلدوڤ
ـا قـال بوجـوب إعـطاء الـباب باألمـس  الذى 
الــعـــالى الـــوقـت الــكـــافى لـــتـــنـــفـــيـــذ الالئـــحــة
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اإلصالحية قامت اجلرائد اإلنكليزية كلها تتهم
ـشاركـة األتراك فى جاللـة القـيـصر وحـكومـته 
ــسـيـحــيـ  وإراقــة دمـائـهم غــيـلـة اضــطـهـاد ا

وصبراً .
ألـيس هـذا كله نـتـيجـة عدم الـتـدبر والـتروى
فـى الـسـيــاسـة أوالً وآخــراً . ولـقـد كــان الـنـاس
يظنون أن الفشل ال يكون من نصيب وزيرين.
ـرمى وأنه إذا كـان الـلـورد روزبــرى قـد أخـطـأ ا
بانـدفاعه وراء انزالق الـسير فـيليب كـرى سفير
دولــته فى األســتــانــة الــعــلــيــة فالبــد أن الــلـورد

ســالـسـبـرى احلــازم احلـكـيم يـرتـق هـذا الـفـتق 
ويُعيد الـسياسة اإلنـكليزية إلى رشـدها ودهائها
البالـغ . ولكـنه استلم أزمـة احلكم وكانت له
سئلة فرصة سائغة أن يُعدل خطة السياسة فى ا
خـالفة األرمنـية  خـصوصـاً وأنه كان يُـجاهـر 

سلفه فى الرأى قبل ذلك ـ فلم يفعل .
ثم جاءت فرصة أخرى أكثر تسويفاً لتعديل
اخلـطة السياسـية أال وهى ثورة األرمن فى قلب
سـكون طـمـئن ا األسـتانـة الـعلـيـة البـلـد اآلمن ا
من الـعـنـاصـر واألجـنـاس . ولم يـكن ثـم حرج
عــلى إنـكــلــتـرا أن تــتـذرع مـن هـذه احلــادثـة إلى
اخلـالص من تـــلك الـــورطــة ألن الـــرأى الـــعــام
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األوروبى كــــان وقـــتــــئــــذ أول حـــاكـم بـــطــــيش
األرمن وأن مـثل هـذا الـشـعب عـلى مـثل هذه
األخالق العـدوانيـة ال يسـتحق مـساعـدة الدول
له . ولــكن الـــلــورد ســالــســـبــرى الــذى أضــاع
الـفرصـة األولى ولم يُـدرك خـطـأ سيـاسـته فـيـها
انـدفع فى تـيـار سـلفـه وسفـيـره وأضـاع الـفـرصة
الثانية  فـلم يبق عليه إال أن يسجل على نفسه
السياسة التـى كانت نهايتها إعالنه اليوم ما قاله
نـيـلـيـدوڤ عــقب خـطـبـة ذلـك الـوزيـر فى جـلـد

هول رداً عليها .
فــهــكــذا  يــكــون حــزم قــوم فى الــســيــاسـة

وفشل آخرين .
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وردت لنا هذه الـرسالة من نفثات يراع ذلك
الـفاضل الـعثـمانى صـاحب اإلمضـاء بعـد كتـابة
مقالتنا الـسابقة  فأتبعـناها بها كتتـمة حسنة لها

وهى بحروفها .
ســـبــــحـــان الـــلَّه كــــيف يـــنـــقــــلب الـــزمـــان

يزان . وينخفض ما ارتفع حيناً فى كفة ا
من كان يقـول إن شركة روتـر التى كان أول
ذابح األرمنية فهى ثمانية ما أتتنا به من أخـبار ا
آالف  وآخر مـا أوردته لنـا منـها فـهى عشرات
األلـوف من الـنـفـوس تـضـطـر أن تـعـود الـيـوم ;
ـؤلَّف من تقرير فتنقل لـنا عن الكتاب األزرق ا
جلـنـة الــتـحـقــيق األوروبـيــة الـرسـمــيـة أن الـذين
ذُبــــحــــوا فى نــــفس ســــاســــون لم يــــتــــجـــاوزوا
األربــعـ وفى جــمـيع الـواليــات ال يـربـو عن

بضع مئات .
ثم من كـان يقول إن الـلورد سـلسبـورى بعد
أن كــان ال يُــريـد إمــهــال جاللــة الـســلــطـان أقل
إمـهـال لـتـنـفيـذ اإلصالحـات الـتى أصـدر إرادته
الـسـنـيـة بـهـا  وبـعـد أن كـان ( عـلى مـا زعـمه )
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يـرده الكـتاب من جاللة الـسلـطان مـؤكداً له فيه
أنه عــــــنـــــد قــــــوله وأنـه فـــــاعـل مـــــا أمـــــر بـه من
ـــــنـــــحـه بـــــعض شـئ من اإلصـالحـــــات  فال 
ــلــوك  بل يــزيــد فى تــشــديـد احــتــرام أقـوال ا
الـنـكـيـر عـلى اخلـلـيفـة وحـكـومـته . يـعـود الـيوم
فــيـقـول إنـنـا ال نــسـتـطـيع أن نُــحـارب تـركـيـا من
ـهـل جاللـة أجل أرمــيــنــيـا وغــايــة مــا نــوده أن 
السـلطان فى تـنفيذ اإلصالحـات التى ستـراقبها

أوربا مراقبة من بعيد .
وهال قــال هـذا حــضــرة الــلـورد جلــمــعــيـات
ـهيجـ قبل أن حتدث الـثورة األرمنـية ولـسائر ا
كل احلــوادث الـتـى جـرت حــقــنــاً لـلــدمــاء وبـراً
باإلنسانيـة وإشفاقاً على قوم وقع إغراء إنكلترا

على رؤوسهم قتالًودماراً وذالً وعاراً .
ــلـكــة تـكـتب بل من كــان يـقــول إن جاللـة ا
بـنفسـها إلى جاللة الـسلطـان  وتسأله بـاجملاملة
الـواجـبـة بعض مـا كـانت تـسـأله إيَّـاه حـكـومـتـها
بــاجملــافـاة والــتــهـديــد الــذى رن صـداهــا فى كل

مكان.
ألـيـست هذه األشـيـاء كـلهـا دالئل جـديدة 
وبــراهـــ ســـاطــعـــة قـــاطـــعــة عـــلى أن الـــدولــة

اإلنـكـلــيـزيـة قـد شــعـرت بـانــحـطـاط مــقـامـهـا 
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وبسقوط نفوذها عما كانا عليه قبالً .
وهـذه الـدولـة الـتى كـانت تُـلـقب بـأم الـدهاء
ــا ســيـأتـى . كـانت ال فـى الـســيــاسـة واإلدارك 
ــانــيــا عــدوة فـى ثـوب تــفــطن إلى أن لــهــا من أ
صديقة فاستمـرت متمادية فى ظلمها لتركيا
ـانـيـا من تـلك الـسـيـاسـة حـتى شـعـرت بـتـكـدر أ
الـعنـيـفة  فـكـفت يدهـا راجـعة مـتبـرئـة إلى اللَّه
من تـبـعـة دماء األرمـن ملـقـيـة تـلك الـتـبـعـة على
ـانــيـا إلى أن جـاءت مـسـئـلـة روسـيـا وفـرنـسـا وأ
الـتــرانـســفــال فـأحــنت من رأســهـا وأدنت من

شمم معاطسها .
ولـم جنـد قـط اجلـرائــد اإلنــكــلــيـزيــة هــائــجـة
ــانـيــا  فـهى كـهــيـاجــهـا فـى هـذه األيــام عـلى أ
ــبـاحث إلى الـسـبــاب وتُـنـذر وتُـرعـد تـتـجـاوز ا

ـانـيـا  وتُـبــرق ظـنـاً مــنـهـا أنـهــا تـخـيف بــذلك أ
ولـكــنـهــا ال تـسـمـع من اجلـرائـد الــچـرمــانـيـة إال
صـدى لهجـتها أو أشـد منهـا . فكأن اللَّـه منتقم
ـا سـلـطه عـلـيـهـا من بأس لتـركـيـا من بـريـطـانـيا 

انيا وعدائها . أ
فمن يُكـابر بـعد هـذه البالغـات الرسـمية فى
ـؤيـد صدق ; إذ قـال إن احلـوادث األرمنـية أن ا
ــأجــورة ـــرويــة فى اجلـــرائــد اإلنــكـــلــيــزيـــة وا ا
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لإلنكليز مُبالغ فيها مُبالغة عظيمة .
ؤيـد أن الدولـة الـعلـية ومن يُـكابـر فى قـول ا
ـة من هــذه األزمـة  ألن فــرنـسـا سـتــخـرج ســا
وروسـيـا تـعـضـدانـهـا  وأن الـدولـة اإلنـكـلـيـزية

ستعود من سياستها هذه بالفشل .
ؤيـد أن الدولـة الـعلـية ومن يُـكابـر فى قـول ا

البد لها من تقرب إلى روسيا أو حتالف معها 
لـتــمــتــلك بــذلك الــوقت الــكــافى كى تــلم بــهـا
شـعثهـا وتضم أشـتاتـها وتُـصلح مـواضع خلـلها

وضعفها لتستعيد مركزها األول .
ـــؤيـــد وعـــززه بـــالـــبـــراهــ كل ذلك قـــاله ا

واحلــــجج الـــداحـــضــــة  ثم جـــاءت احلـــوادث
مـصــداقـاً له واحلـمـد لـلَّه عـلى انـفـراج األزمـة .
فـلـيـقرأ األرمن بـالـتـأمل الـدقـيق سـطـور اخلـطـبة
الــتى ألــقـــاهــا الــلــورد ســلـــســبــورى فى فــنــدق

متـروبول  وليـعلمـوا كيف كانـوا مخدوع 
ومـا يـجـب عـلـيـهم بـعــد اآلن اتـبـاعه من اخلـطـة
ستقيمة التى تُعيد إليهم ما فقدوه من احلكيمة ا
سلم . وليستفد ثقة حكومتهم ومـواطنيهم ا
الــشــرق إن كــان مــســتــبــصــراً مــا أودع الــلَّه من
احلـكمـة العـظيـمة له فى دخـول إنكـلتـرا فى هذا
ــســئــلـة الــعــراك مع الــدولــة الــعــلــيـة بــدعــوى ا
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األرمنية  ثم فى خروجها منه خروجاً ال يبقى
مـعه أمل ألى شعب أو فـريق يرجـو منـها نـصرة

حقيقة فى الشدة أو فرجاً حقيقياً فى الضيق .
شؤومة * خاتمة وليجعل اللَّه هذه احلادثة ا
الــكـوارث الــتى يُــبــتــلى بــهـا الــشــرق  وفــاحتـة
ـصــر الـلـهم األبـواب الــتى تـأتى مــنـهــا الـنـجــاة 

. آم
« خالد »

شئومة. * الصحيح : ا
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ـا اشــتـد الـنــزاع كـان اإلنــكـلـيــز الـذين هم و
مرمى سهـام حقد الـبوير من جـهة  وأصحاب
الــطــمـوح اخلــفى من جــهــة أخــرى فى مــقــدمـة
الـنُزالء طـلبـاً لـتلك االمـتـيازات ; فـلم يكن من
حــكـومــة الــبــويــر إال أن تُــصــدر أوامــر شــديـدة
الــوطــأة عــلى األجــانب  حــتى تُــلــجـئــهم إلى
الــرحــيل  ولــكــنــهــا شـرعـت فى تــنــفــيــذ هـذه
األوامــر مع ضــعــاف الــنــزالء حــتى إذا رأتــهـا
ســـرت عــلـــيـــهم تـــخـــطـــتـــهم إلى غـــيـــرهم من
األقـوياء وقـد اخـتـار الـبـويـر لـلـسـلـوك فى هذا
سئلة * السبيل الوعر وقت اشـتغال اإلنكليـز با

األرمنية .
ـسـلـمـ وحـيث يـوجـد هـنـاك جـمـاعـة من ا

ــشـتـغـلـ بــالـتـجـارة والـصـنــاعـة وغـيـرهـمـا  ا
وأصــلـــهم من ( اجلـــاوه ) الــذيـن دخــلـــوا تــلك
البـقـاع عسـاكر وجتـاراً من الـهوالنـدي فى أول
ــا عــددهم وتــكـــاثــر بــالــتــنــاسل أمــرهـم  ثم 

واشتغلـوا بأصناف الـتجارة والصـناعة فأثروا 
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سلم وجاءهم عدد غير قليل من جتار الهند ا
الــذين رافــقـوا اإلنــكــلــيـز مــنــذ اسـتــعــمـارهم 
والذين كثرت مهـاجراتهم من الهـند فى السن

األخيـرة  فقد أصابهم أول سـهم وجهه البوير
لـلـنـزالء األجـانب ; ألنـهم مـهـمـا كـثـر عـددهم
ــانـيـة بــ الـعــنـاصــر األخـرى من إنــكـلـيــزيـة وأ
وأميريـكانيـة فهم أضـعف تلك الـعناصـر بسبب
كـونهم يـديـنـون بغـيـر دين الـبويـر الـذى هو دين

سلم . أولئك النزالء سوى ا
وقد أسلفـنا أن البويـر انتهزوا فـرصة اشتغال
سـئـلـة األرمنـيـة الـتى تـعتـبـر عـلة كل إنكـلـتـرا بـا
ـصـائب الـتـى حـاقت بـاإلنـكـلـيـز الـدواهى  وا

فى األيام األخيرة .
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تبلج الرشدُ فليفقهه جافيه

وحصحص احلق فلتخسأ أعاديه
والح صبحُ الهدى فاجناب غيهب ما

إليه هيمت الباغى أمانيه
ورد سهم الردى فى جيد من فتحت

سعاه مراميه لدى اخلبير 
تعساً لكل عتلٍ رام فى شطط اا

أهواء إخفاء ما أبدت مساويه
تعساً لذى الغش ما أشقى ضمائره

وويل ذى احلقد ما أردى مرائيه
كم خائن ماكر بالسوء يقصدنا

عن رغمه سفعت منه نواصيه
إنَّ احلوادث مصداق لنصرة ما

على أساس الهدى شيدت مبانيه
فمن رعى احلق كان اللَّه ناصره

ومن بغى البغى كم دكت رواسيه
ال تثريبَ عـلى أرباب الصحف إذا عادوا فى هذا احل

إلـى اســتـمــرار الــبــحث والــشــرح والــبــيــان عن األحــدوثـة
األرمــنـيــة الـتى ولَّــدتـهــا وأوجـدتــهـا وجـسَّــمـتــهـا الــغـايـات

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ d¹«d³  ¥ ¡UŁö¦ « ¨ ∂∞∞ œbŽ      
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طـامع واحليل اإلنـكلـيـزية بـعد أن خـبا ذكـرها وخـمدت وا
لـهـجـتـهـا عــنـهـا حـيـنـاً من الـدهـر. فـإن تـلك األحـدوثـة قـد
ميَّزتـها غرابة صـيغتهـا واختراعـات الهيمـنة القائـمة بها عن
احلـوادث العـصريـة التى تـأتى بهـا الصـدف على غـير تـعمد

آلها . من أى احلكومات أو أوالها اهتماماً 
ـسـامع بصـيـحـاتهم عـنـها فـبـعد أن أزعـجت اإلنـكـليـز ا
ومـبالغـاتهم فـيهـا وحتريـكهم عـواطف وإحسـاسات الدول
ــا تــنــســبه إلــيــنــا من الــفــتك والــبــطش األجــنــبــيــة ضــدنــا 
ـــاكــرون أن ـــســـاعــدتـــهم وظن أولـــئك ا ـــتـــظــاهـــرين  بــا
ظاهـراتهم هذه ينالون علينـا بعض الظهور قد سنحت لنا
من خالل األحوال فرصة أكسبـتنا مصافـاة الدولة الروسية
ـتجـمـهرة مـعنـا وحتـابـيهـا إلـيـنا بـأن نـهـضت إلقنـاع الـدول ا
جملاراة الـرغائب اإلنكليزية جمـهرة ال باعثَ لها غير عامل
ـصادر البـريطـانية لفـقة من ا التـصديق لألقـاويل واألنبـاء ا

عما سمى حوادث ساسون ونحوها .
ــا أبـدتـه الـدولــة الـعــلـيــة من الـثــبـات وحُــسن الـتــدبـر و
واالحتيـاط فى إظهار احلقـائق واالجتهاد فى حـصر الهرج
عـلى منـابت ظـهـوره الـتى سـرت إليـهـا وسـاوس ودسائس
ُــفــســدين تــيــقـظـت الــدول إلى خــفــايــا األمـر احملــتــالــ وا
ـستـترة . فأبت وأدركت كُـنه الدخـائل الشـريرة واألمانى ا
أن تتخـذ آلة لتـنفيـذ األهواء وخدمـة هذه األغراض الـسيئة
نتهى . وذلك بعد أن توالت من الوزارة بتدأ وا علومة ا ا
البـريطانـية اإلرهـاصات والـتهـديدات الـكبـرى مع ما أثـبتته
بـالغـات فى اإلبالغات جلـنة الـتحقـيق الدولـية مـن وجود ا
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وتـتـجـاوز حـدود اآلداب الـتـحـريـريـة فى مـبـالغـاتـهـا وتـخـتـلق الـصـحف اجملـاريـة لـهـا أنواع
ـصادر الـرسميـة فى لونـدره ( منبع كل تـلك اإلرجافـات واألضاليل ) التلـفيـقات عادت ا
نـاطـقـة كـمـا فى الـكـتـاب األزرق بـأن أنـبـاء الفـتك والـقـتل ومـا جـرى مـجـراهـمـا مـبـالـغات

اضى محضه كما بسطناه فى العدد ا
وبـعـد أن كـان الوزراء واخلـطـبـاء من كـبار اإلنـكـلـيـز ومشـاهـيـرهم يـعيـرون حـكـومـتهم
ـسألة وضـياع مـا عانـوه فى سبـيلـها سُدى والدول األوربـية على إخـفاقـها سـعيـاً فى هذه ا
واحتـسـاب الـفشـل البـالغ أقـضى الـغـايات عـاراً ال يُـمـحى قام جـنـاب الـلورد سـالـسـبورى
عظَّم فى ـآدب بأن دولته ال تستطـيع غير التفويض جلاللـة السلطان ا مصرحاً فى احدى ا

ظاهرات السالفة . التى أسست على تصديقها ا
ــصــادر اإلنــكــلــيــزيــة من احلــيل وفــوق كل مــا بــذلــته ا
واراة افـتضـاحهـا وستـر سوآتهـا لم تـفلح سـعياً والوسـائل 
ولم تـصب عـمالً فى اسـتـرداد مـا فـقـدته من كـرامـة الـنـفوذ
ُـتنـافرة عـنها وتعـزيز اجلـانب وحُسن الـصالت ب الدول ا
لثبـوت سوء قصـدها فى تعـضيـد رهط اإلفساد عـلى البغى
ـذكــورة من تــولـد مــثل هـذه والــفـســاد ومــحـاذرة الــدول ا
اجلـرأة الــشـريــرة ومُــنـكــرات الـتــمـرد والــشــقـاء فى نــفـوس
األسافل من رعاياهـا التى قد يحببـها إليهم انتـصار إنكلترا
ألشـقـياء اخلـونـة من األرمن وانـحدار الـهـيـأة الدولـيـة باد

األمر لتلبية هذا االنتصار الباطل .
بل بـلـغت الـسيـاسـة البـريـطانـيـة بـفشل لم يـعـتد رجـالـها
تقريع أسـماعهم بـإنبائه . وذلك مـصداق أن لصوت احلق
صـدى يـخـتـرق أى سمـع أصـمتـه األغراض عـن إجابـته .
وبـعد أن كانت الصـحف اإلنكلـيزية تسـتطيل فى غـوغائها
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اتـخـاذ اإلصالحـات الـتى يــرى جاللـته صالحـيـة إجـرائـهـا
ـا تقـتضيه وأن الـدول ال تتـجاوز عـمالً غير تـرقب التـنفـيذ 
إرادة عـظـمـته الـشَّـاهـانـيـة فى الـوقت الـكـافـى لـهـا ( حـبـياً )
ـكابرة فى أمر وانطـلقت احلقائق جـناب اللـورد بعد طول ا
هـو أعلم الـنـاس بعـدم صحـة مـا يقـوله عنه فـصـرح « بقـهر
ــا مــعـنــاه أنه ال جــنــايــةَ لــلـدولــة فى كـل تـلك احلــقــيـقــة » 

احلوادث وبأنها لم تأمر باستعمال القسوة مع مقترفيها .
وقـد جـاء فى الـتـلـغرافـات األخـيـرة مـا يُـفيـد اسـتـحـسان
اجلرائد إلذعان حضرتـه بهذه احلقائق وباعتدال لهجته فى
هذا الـنطق وتصريحه فيه بالـصواب األولى باالتباع مُشيرة
ـطاعن الـتى كـانت تـوَّجه للـدولـة بـهذا الـصـدد قد إلى أن ا

انقطعت أى زالت أسبابها وبرح اخلفاء عن معماها .
فـعـسى أن تـكـون األحدوثـة األرمـنـية الـتى آل مـصـيـرها
باإلنكليز لهذا احلد الباهر موعظة كبرى لرجال دهائهم ال
يُقـدمون بـعدهـا على مـثل ما فـرط منـهم فيـها فـاحلزم كل
احلـزم فى اإليـقـان بـعــظـة الـدهـر وحـوادثه الــقـائـمـة بـرهـان

عدل بأن على الباغى تدور الدوائر .
ــاضى عن نــقــلت تــلــغــرافــات لــونــدره فى األســبــوع ا
وجبه محالفة الروسـية والدولة العلية مضام ما ستعقـد 
ـكان األقصى مؤداه أن نبـأ هو من إرجافـاتها الشـهيرة فى ا
الـروسيـة تُـبـاشـر مـا تُـسـميـه إصالح أرمـينـيـة وتـتـعـهَّـد بـصد
ا سـتـقبل الخ . وبـديهى أن الـدولـة العـليـة  الطـوار فى ا
عـرضت عـلـيـها إنـكـلـترا « قـبل إقـرارهـا بـالفـشل » مـبـاشرة
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ذاك اإلصالح « األسـمى » قـابـلت اقـتـراحه بالـتـمـنع عـلـماً
بأنه ال يحق ألى الدول التداخل ب رعية ووليها وهى قد
ـكان أجـابت بـذلك قـبل صيـرورة حتـابـيهـا مع الـدولـة فى ا
الكـر احلاضـر فكيـف يتضـمن حتالـفها مـعنـا أمر أبته وقت
ـطــامع اإلنـكـلــيـزيـة وفـشل انـفــرادهـا عـنـا ولــكن طـيش ا
ســيــاسـتــهــا يـذهل مــدارك قــومـهــا عن الــصــواب فى أمـور

شتى.
صـادر اإلنكليـزية أن يكون الرقـيم الذى يجيب تؤمل ا
لكة عن كتابها به جاللة موالنا السلطان األعظم حلضرة ا
لـعـظـمـته الـشَّـاهـانـيـة رقـيـمـاً وديـاً فـتـصـبح بـعـده األحـدوثـة
األرمنـيـة خبـراً بعـد عـ . ويرى اخلـبيـرون أن تـصريـحات
ـثـابة إقالع من اللـورد سـالـسبـورى األخـيرة بـخـصـوصهـا 

حكومته عما لم يبلغها االحتيال فيه أرباً .
يــروى أن بـطــريــرك األرمن فى األســتـانــة نــوى عـرض
ـا نُـسب إليه فـرائض إخالصه لألعـتاب الـسـلطـانـية تـبـرئة 
حـال هـيـاج بـعض األشـرار من جـهالء طـائفـته . وال ريبَ
نة أن حضرته بذلك يـحسن صنعاً ويـستعيد لـذاته شموله 

الرضا العالى السلطانى اجلليل .



µ±π

WOKF « W½U²Ý_«

كــتب مُـكــاتب الــفـار فــيــهـا إلى جــريــدته مـا
تعريبه :

يس كالرا بـارتون مندوبة وصـلت إلى هنا ا
من قــبل جـــمــعــيــة الــصــلـــيب األحــمــر لــتــوزع

اإلحسانات بيدها فى أرمينيا .
وقد أذن لـها الـبـاب العـالى أن تـقوم بـعـملـها
هـــذا  ولــكن ال بـــصــفـــة نــائــبـــة عن اجلــمـــعــيــة
ـذكـورة. وقـد اشـترط عـلـيـهـا أيـضـاً أن توقف ا
احلــكــومــة الــتــركــيــة عــلـى كل مــا تــقــوم به من

األعمال .
فــأين هـذا اخلــبـر من قـول الــذين أرجـفـوا أن
رأة من الذهاب إلى الباب العالى قد منع هذه ا
أرمــيـــنــيــا  أو بـــعــبــارة قــد مـــنــعــهـــا عن عــمل
اإلحسان . وكيف يُعـقل أن احلكومة العـثمانية
حتــــول دون الــــبـــر بــــرعــــايــــاهـــا فـى مـــثـل هـــذه
الظروف وهى ترى أن جلـنة عظيمة قد تألَّفت
فى األسـتانـة حتت رئاسة جـاللة السـلطـان نفسه
ـنـكـوب فى جلـمع اإلعـانـات وتـوزيعـهـا عـلى ا
بالد األناضـول  وأن جاللـته قد دفع من أجل
ذلك أربـعـمائـة جـنيه عـثـمانى من جـيـبه اخلاص

اهـ .
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الريبَ فـى أن إيـــقـــان أوربــــا بـــكــــون األحـــدوثـــة
األرمـنيـة ليـست إال من الدخـائل التى شـوهت تاريخ
إنكلـترا فى هذا الـعصـر كاف لدوام نـفورها عـنها من
ـثلها فى قـبيلـها وعدم ارتيـاحها إلتـيان أى احلوادث 
ـمــالك . ومن هـذا يــعـلم اخلــبـيـر فــسـاد مـزاعم أى ا
وطـــيش الــصــحـف اإلنــكــلـــيــزيــة فى كل مـــا تــتــأوله
وتتـقوله من هذا القـبيل وخصوصـاً عندما يـأخذ منها
احلـقــد والـذهــول مـأخـذهــمـا األقــصى بـذكــر حتـالف
الـروســيـة والـدولــة الـعـلـيــة وأن حتـالـفــهـمـا فى رأى
ــفــاسـد اخلــبــيـريـن كــاف حملـو جــراثــيم أمــثــال تــلك ا

اإلنكليزية مهدا اخملتلفة مظهراً.
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لـنـدره فى ٢٩ مـنـه  ـ أهم مـا جـاء فى الـكـتـاب األزرق
عن أرمـينـيا الـكالم عن تـقريـر جلـنة سـاسـون  وهو يُـبين
ـذابح كـان مُـبـالـغـاً فيـهـا  ولم أن بالغـات اجلـرائـد عن ا
يُـقــتل فى مـذابـح سـاسـون إال أربــعـون شــخـصـاً وجــمـلـة
القتلى فى كل الـوالية بلغت ٩٠٠ شخص  وقد دمرت

٢٣ قرية فيها .
لندره فى ٣٠ مـنه ـ رغماً عن كـون الباب العـالى ينكر
ظـنـون أن بـ الـدولتـ اتـفـاقاً الـتحـالف مع روسـيـا  فـا

سـرياً عـلى أن يُـعاد األمن إلى أرمـيـنيـا بـاحتالل روسى 
وأن تُـعضـد روسيـا تركـيـا فى بعض احلـوادث التى يُـمكن

طرؤها نظير دخول األسطول اإلنكليز فى الدردانيل .
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وافــتــنــا الـتــلــغــرافـات الــعــمــومـيــة مــنــذ أيـام
ـلـخص اخلطـاب الـسيـاسى الـذى ألقـاه الـلورد
سـلــسـبــورى فى لـنــدرة يـوم اجلـمــعـة ٣١ يــنـايـر
ـسـئــلـة األرمـنـيـة . ــاضى  وتـكـلم فــيه عن ا ا
وقــد جـاءنـا بــاألمس بـريــد أوروبـا يــحـمل نص
ا له من األهمـية وما فيه هذا اخلطاب  ونـظراً 
ـا احــتــوى عـلــيه من من الــغــرابـة وخــصــوصــاً 
ـنـاقـضـة بـيـنـه وبـ اخلـطـاب الـذى ألـقـاه وزيـر ا
إنـكـلـترا األول نـفـسه فى « جـيـلـد هال » أحـبـبـنا

تعريبه لقرائنا الكرام .
قــال جـنــاب الــلـورد بــعــد كالم عن مــسـائل

سياسية أخرى ما تعريبه :
ـعـاهدات ومن اجلـلى اآلن أنـكم تُـفـسـرون ا
ـعـاهـدات ـعـقـودة بـ الـدول كـمـا تُـفـسـرون ا ا
ـعقـودة ب األفـراد . ولكـن التـفسـير الـصادق ا
ـعـاهـدة بـرلـ ال يُـفـيـد أبـداً مـحـاربـة الـسـلـطان
إلجـبــاره عـلى حــكم بالده حــكـمــاً أحـسن من
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حكمه احلالى .
ولـقــد تـكــلم الـنـاس عن اتــفـاقـيــة قـبـرص 
ولـكن ال شئ فى هـذه االتـفـاقـيـة يُجـبـر إنـكـلـترا
على الـتـداخل فى تركـيـا باسـم رعايـا الـسلـطان
ـادة ــقـهــورين . ولــقـد اشــتـركـت فى حتـريــر ا ا
«٦١» من مــــعــــاهـــدة بــــرلــــ  ولــــكن ال شئ
يـحملـنى على أن أسـير بالـبالد فى سبـيل خطرة
كـخطر سـبيل إجـبار السـلطـان على حكم بالده
حــكـمــاً حــســنــاً ; إذا كـان ال يــرغب حــكــمــهـا

حكماً حسناً .
ـاذا لم نـتداخـل فى تركـيا وإذا سألـتـمونى 
بـالقـوة ? فـيُـمـكـنـنى أن أُجـيـبـكم بـاسم إنـكـلـترا
فقط  فأقول نعم كان فى استطاعتنا أن نُسبب
بعض أضرار لـتركيا بـأن نضع يدنـا على حقوق
الـديـوان « اجلـمـارك »  ولــكـنى عـنـدمـا يـكـون
األمر متعلقاً بـهيجان أمة متعصبة ضد من كانوا
ا تـكون هذه من قرون عـديدة ألـد أعدائهـا  و
األمــة ســاكــنــة اجلــبــال بـــعــيــداً عن الــشــاطئ .
تفهـمون أن إنكلـترا  وإن كانت طـويلة الذراع

ال تستطيع فى األمر شيأ .
وال شئ هــنـاك غــيــر االحــتالل الـعــســكـرى
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يُــســـكن آالم األرمن . ولـــيس فى اســـتــطـــاعــة
إنكلترا أن حتتل أرمينيا احتالالً عسكرياً .

ـسـتــر غالدسـتـون فى كـتـاب إن ولـقـد قـال ا
إنكلترا تـقدر مقاومـة خمس أو ست حكومات
تركية وهى مالحظة لم يفتكر فيها ولو توهما.
ـكنـنا حقـيقـة أن نقـهر عـلى البـحر خمس ألنـنا 
ــكــنــنــا احــتالل أو ست سالطــ  ولــكن ال 

مقاطعات أرمينيا الصعب الوصول إليها .
وإنى أعلم من أسرار الـسيـاسة وأقول إنه ال

تـوجـد دولة واحـدة تـريـد الـتـداخل فى تـركـيا 
وأظن أن رأى الــــــدول هــــــو أنه مـع الـــــصــــــبـــــر
ــقــامه إلى إعـادة واالنــتـظــار يـصـل الـســلــطـان 
النظام  وحتـقيق مستـقبل الصنـاعة والتجارة .

فمن واجبنا إذن أن نعطيه الزمن الضرورى .
ا يـشـجـعـنـا مـا نراه وفضـالً عن ذلك فـإن 
اآلن من إعادة الـنظام شيأ فشـيأ  ويجب علينا
أن نــعـتــبـر أيــضــاً أنـنــا إذا لم نــعـمل بــاتــفـاق مع
الــدول الــعــظــام فــإنــنــا نــعــمل ضــدهــا  وهـذا
يجلب والشك مـصائب أشد خـطراً وهوالً من

الفظائع األرمنية اهـ .
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قـالت الـتـيــمس : إن تـصـريح الـوزيـر األول
فيما يتعلق بأرمـينيا يبر إنكـلترا من تبعة اخلطأ
فى عـــدم نــوال األرمن بُـــغــيـــتــهم من احلـــمــايــة

واإلصالحات اهـ .
تُــريــد بــذلك أن اخلــطــأ كل اخلــطــأ واقع من
الـدول األخرى الـتى لم تـتـفق مع إنـكلـتـرا على
الكه اهـ. عمل عدائى ضد جاللة السلطان و

وقالت جريدة الدالينوز :
تعلق بأرمينيا إن تصريح اللورد سالـسبرى ا
ناقضة لـلخطة احلقة . والبد أن مُنـاقض تمام ا
ثابـة استـرداد لإلنذارات التى السلـطان يـعتبـره 

أنذر بها قبل من وزير إنكلترا األول اهـ .
وقالت الدالى كرونكل :

إن خطاب اللورد سالسبرى سيزيد فى عدم
ــسـائل الــثـقــة به الــذى دعــا ســوء تــصـرفـه فى ا
اخلـارجــيـة  بـحــيث لم يـكـن فـقـدان الــثـقـة من
حـظه فى إنـكـلـترا وحـدهـا بل فى الـعـالم أجمع

اهـ .
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ـــورنن بــوسـت وغــيـــرهــا من أمــا جـــريــدة ا
اجلـرائــد كـثـيــر  فـقـد امـتــدحت لـهــجـة الـلـورد

سالسبرى اجلانحة للسلم إلخ .
فـعــلى اإلنــكـلــيـز الــعـقالء أن يــحـمــدوا الـلَّه
الـــذى هــدى وزيـــرهم األول إلى الــرشـــد بــعــد

الشطط .

©  U «dGK² « r¼√ ®

لندن فى ٢٢ يناير = تضمَّن الكتاب األزرق
تضـمن احملررات الرسمية الذى صـدر أخيراً ( ا
اإلنــكـلــيــزيـة ) عن أرمــيـنــيـة الــذى كـان مــعـظم
أبـحــاثه فى تـقــريـر الـلــجـنـة الــتى عـيــنت حتـقـيق
مسـألة سـاسون كان مـبالـغاً فـيه جداً  فـقد قُتل
٤٠ نـفـسـاً فـقط فى مـذابح سـاسـون وقـتل ٩٠٠

نفس فى القضاء الذين أخربوا فيه ٢٣ قرية .
لـندن فى ١٢ = صدَّق جاللة الـسلطان على
طلوبه من بـريتانيا وفرنسا وروسيا أهم اإلصالحات ا

ألرمينيا.

…d¼UI « ¨  ’ ¨ ±∏π∂ d¹«d³  ±≤ ¡UFÐ—_« ¨ ≥π œbŽ
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كانت الدولـة العليـة لسالمة نيتـها وحسن طويـتها واثقة
كل الـثقة بـوالء إنكلـترا لهـا وإخالص اإلنكلـيز فى ودادها
يـلون وكان أفـراد اجلامـعة الـعثـمانـية وكـبار رجـال الدولـة 
إلى سـيـاستـهـا ومـواالتهـا كـمـا كانـوا بـعيـدين عن الـروسـية
كرها ودهائها تستخدم هذه ومصافاتها. وكانت إنكلترة 
األمـيال وتـلك الـثقـة فى سـبـيل إنقـاذ رغـائبـهـا اخلصـوصـية
وإجنــاز مـآربـهـا الـسـيـاسـيـة وعـلـى اخلـصـوص فـيـمـا يـتـعـلق
بـالـعالقـات الـروسـيـة الـعـثـمـانيـة حـيث كـانـت علـى الدوام
تضرم نار الشحناء والبغضاء ب الفريق وتُهيئ األسباب
ـشاكل الداعـية لـلحـرب والنـزال بُغـية مـنهـا فى استـفحال ا

وتوسيع دوائر النفور ب الروسي والعثماني .
ولو أمـعنا الـنظر فى سـجالت التاريخ وقـلبنـا صفحـاتها
ـكـدرة وسبـرنـاها واطلـعـنا عـلى مـا مـر فيـهـا من احلوادث ا
ـسبار البـحث الدقيق واالستـقصاء التـام لظهر لـنا جلياً أن
كل فتـنة وكل حرب كانت ب الروسية والـعثمانية لم تتقد
ـا كــانت جتـريـه إنـكـلــتـرة من نــارهـا ويــتـطـايــر شـررهــا إال 
سـيـاسـة اإلغـراء واإليـهـام وتــلـقـيه بـ الـدولـتـ من أنـواع
وإلى ما شـاء اللَّه خـائفـة من الروسـية خـوف الفـأر من الهر
وغنى عن البـيان أن إنكـلترة ال تـخاف دولة من دول أوربا
بـحـريــة كـانت أو بـريــة إال الـدولـة الـروســيـة الـتى يُـمــكـنـهـا

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ‡ ± ’ ’ ¨ ±∏π∂ d¹«d³  ±¥ WFL'« ¨ ∂∞≤ œbŽ               
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مقـاومتهـا ومنـاظرتـها فى آسـيا الـكبـرى بشرط أن تـتفق مع
ـا جلاللــة الــسـلــطـان األعــظم بــ الـدول الــدولـة الــعـلــيــة 
نزلـة الديـنية الـرفيعـة; ولذا قد واإلمارات اإلسالميـة من ا
عـمـلت إنكـلـترة عـلى إبـعاد هـاتـ الـدولتـ عن بـعضـهـما
لـتكـون أمينـة من تقـدم الروسـية فى آسـيا الكـبرى وجنـاحها
فى اسـتجالب إمـاراتهـا اإلسالميـة والوثـنيـة إليـها وزرعت
فى قـلــوب رجـال الـدولـة ســابـقـاً مـا زرعــته من الـفـ ضـد
الـروسـيـة حــتى جـعـلت كل عـثــمـانى ال يـرى الـروسـيـة إال

قت والنفور كأنها عدوه األلد وخصمه األوحد . بع ا
ـغـفــور له الـسـلـطـان مـحـمـود الـثـانى ومن الـغـريب أن ا
أحـب أن يـزيل هــذا الـوهم اإلنــكـلــيـزى من أمــام اجلـامــعـة
ـرحوم الـقـيصـر نـقـوال األول فى عام الـعـثمـانـيـة فخـابـر ا
١٨٣١ بـإبـرام محـالفـة دفاعـيـة ب الـدولتـ فـقبل الـقيـصر
لء الـرغـبـة العـتـقــاده بـنـجـاح مـصـلـحـة ُـشـار إلـيه ذلـك  ا
الفـريق فى هـذا االحتاد الـذى  حيـنئـذٍ بيـنهـما فعـالً لكنه
لم يـكن من طـويـلى األعـمـار بـسـبب تـداخـل إنـكـلـتـرة ب

رجـال الدولـة الذين كـانوا حـ ذاك من حزبـها وسـياسـتها
رغماً عن معرفتهم األكيدة بلزوم هذا التحالف الذى يقى
األسـتانـة الـعلـيـة وسـواحل الروسـيـة فى البـحـر األسود من
طـامع الدولـيـة وما بـرحت إنكـلـترة نـافذة الـكـلمـة مرعـية ا
اجلانب فى الدوائـر العلـيا العثـمانيـة حتى نالت مـا نالته من
ـصرى ـنـافع الـسيـاسـيـة كـاحـتاللـهـا لـقـبـرص والـقـطـر ا ا
الية فيها فى ادية كـمداخلة البيوتـات ا فضالً عن الفوائد ا
اليـة وأخذ الضمانات معاملة الـدولة العلية بـاالعتمادات ا
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مـنــهـا عـلـيـهـا مـثل إيـرادات الـكـمـارك والـرسـومـات الـست
صـرية وغـيـر ذلك من الفـوائـد العـظيـمة وويركـو الـبالد ا
الـتى استـحـوذت علـيـها إنـكلـتـرة بسـبب سالمـة نـية الـدولة

العلية وإخالص طوية رجالها األعاظم .
أمـا جاللـة مـوالنـا السـلـطـان الـغـازى عبـد احلـمـيـد خان
(أيده الـلَّه ) فقـد أدرك بحكـمته الـساميـة مقـاصد إنكـلترة
ومـطامـعـهـا من أول سـنة من تـاريخ تـبـوئه عـرش السـلـطـنة
ا الـرفـيع الـعمـاد الـثـابت األركـان األبـدى الـقـرار ولـكـنه 
رأى أن ميـل بعض اجلامـعة الـعثمـانيـة إلنكلـترة كـان يكون
غـريزياً أحب أن يسـير معهـا بالتـأنى والصبر تـاركاً لظروف
احلـوادث أن تُـبـرهن ألمـته ورجــاله عـمـا تـضـمـره إنـكـلـتـرة
واالة لـلدولـة العـليـة من أسواء الـنوايـا حتت ستـار سيـاسة ا

ُصافاة التى تتظاهر بها تظاهراً ال ينطبق على . وا
وكــان جاللــته يــرى أن الـدولــة الــعــلــيــة لـو احتــدت مع
جارتهـا الروسيـة لكـان أولى لها من احتـادها مع غـيرها من

الدول العظام .
ولـكن تيـار تـلك االميـال كـان احلائل الـوحـيد بـ إنـفاذ
سألة جترى فى نـيفة وآرائه السديدة .فـترك هذه اا إرادته ا
أعنـتها حـتى جاءت احلـوادث األرمنيـة مُبـرهنةً عـلى أصالة
آراء جـاللــته وأصــابــتــهــا حــيث انــفــجــر مــنــجم الــغــايــات
الــبـريـطــانـيــة عـمـا يــتـخـلــله من مـعــادن الـدســائس والـريـاء
ـكـر واالحـتـيـال وحـدث مـا حـدث بـسـبـبه من واإليـهـام وا

االضطرابات السياسية واإلدارية .
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ـا اشــتـدت وطـأة مــداخالت إنـكــلـتــرة فى األحـدوثـة و
األرمنيـة واستحـكمت حلـقات مظـاهراتهـا بالقـوة والعنف
ضد الـبـاب الـعالى وكـان مـا كـان من رجالـهـا وخـطبـائـها
ياه العـثمانية نـفر عنها وجرائدهـا وحركات أسطولـها فى ا
العثمـانيون أو عـرفوا ما كـانت تكنه لـدولتهم من الـضمائر
الـوخيـمـة والـسـرائر الـسـيـئة ومـالـوا بـكلـيـتـهم إلى الـدولة
سألة الروسية التى أظهرت من الشمم والشهامة فى هذه ا
اضية حتى ما أيَّد لهم غلطـهم بانحرافهم عنها فى األيام ا
أصـبح كل عـثـمـانى يود الـروسـيـة من صـميم فـواده يـشـكر
جلاللـة القـيـصر نـقوال الـثانى أمـيالـه السـلمـية وحـبه للـدولة
الـعـليـة ورغـبـته فى تـأيـيـد اسـتـقاللـهـا وصـيـانـة االمـتـيازات

السامية السلطانية .
وعـلى إثـر هـذا االنـقـالب الـسـيـاسى الـعـظـيم والـتـغـيـيـر
الــودى الـعــمـيم ظن الــسـيــاسـيــون أن الـدولـة الــعـلــيـة قـد
أبــرمت مع الـروســيـة مـعــاهـدة دفـاعــيـة هـجــومـيـة وأخـذوا
يـسـتـشهـدون بـاحلـوادث الـظاهـرة لـلـعـيان عـلى صـحـة هذه
الـظنون التى كـادت تكون لديـهم حقيقـة ال سيما بـعد سفر
دولـتـلـو عارف بـاشـا من األسـتـانـة إلى بـطـرسـبـورج حامالً
جــوابـاً مـخــطـوطـاً بـيــد جاللـة الـســلـطـان األعـظم لــعـظـمـة
القيصر مع الهدايا الثمينة لعظمته اإلمبراطورية ومصحوباً
بأحـد تراجمة السفارة الروسـية فى دار السعادة. وقد فسر
بـعـضـهم هـذه اإلرسـالـيـة وشـرحـوا مـتـونـهـا بـبـراهـ الـظن
ا أنف من والتـخمـ قـائلـ إن جاللـة السـلطـان األعـظم 
اقـتراحـات الـدول ومـظـاهـرات إنـكـلـتـرة الـعـدائـية مـال إلى
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ـطامع الـبريـطانـية وسوء الـروسيـة لالحتاد مـعها عـلى صد ا
ـا ال ظل له مـن احلـقـيـقـة ألنه مــقـاصـدهـا إلى غــيـر ذلك 
مـجرد رجم بـالظـنون والـتـخمـينـات بل إن ذلك صادر عن
ا أظـهره عـظمـة القـيصـر نحو عـواطف منـيفة وديـة مقـابلـة 

ة احلبية ليس إال . الدولة العلية من األميال الكر
ـعـاهـدة ونــحن نـود من صـمـيم الـفــؤاد أن تـكـون هـذه ا
حقـيقيـة وأن تكـون مؤسسـة على حسن الـنية ال تـتخلـلها
أغـراض ذاتـيـة وأهـواء سـيـاسـيـة خـصـوصـيـة ألن الـروسـيـة
أقــرب إلـيــنـا مـن غـيــرهـا ومــصـاحلــهــا ومـصــاحلـنــا مـتــحـدة
وحدودنـا وحدودها فى آسـيا وأوربا مـتالصقة ومـعامالتنا
مع شعـوبهـا وبالدها كـثيـرة . فإذا احتـدت معـنا قـلبـاً وقالـباً
كان لـناولـها من وراء هـذا االحتاد خـير عـميم ومنـافع شتى
أهـمـهـا صـيانـة بـعض ثـغـورنـا والـثغـور الـروسـيـة فى الـبـحر
ــطـامع الـدولـيـة والـشــره الـبـريـطـانى وإغـاظـة األسـود من ا
إنكلترة فى آسيا الكبرى ألن الروسية متى كانت مرتاحة
ا كان مشروعـها وهو مد اخلـطوط احلديدية البال من قبـل 
التـى أجنزت معـظمـها اآلن فى آسيـا لتـتمكن بـواسطـتها من
االسـتــيالء عـلى الـبـالد الـهـنـديــة الـتى هى الـعــلـة الـوحـيـدة
لـسـعـادة إنـكـلـتـره وضـخـامـة ملـكـهـا وكـبـريـائـهـا وخـيالئـها
احلــالى وتــريح الــعــالم من الــتــداخل اإلنــكــلــيــزى فى من
الدسـائس والف واالضطرابات وهـذا أمر البد للروسية
من إنــفــاذه إن لـم يــكن عــاجالً فــآجـالً وحــســبــنــا شــاهــداً
إجـراآتهـا الـسيـاسـية وتـقـلـيداتـهـا اإلدارية ضـد كل مـشروع
تـتـداخل فيـه إنكـلـتـرة وأقرب شئ يـدلـنـا عـلى ذلك احلرب
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اليابـانية الصيـنية وما نتج منـها بواسطة الـروسية من النتائج
الــتى ألــبـست إنــكــلـتــرة ثــوب الـفــشل واخلــجل . ومن ثم
األحـدوثة األرمـنـيـة وما عـقـبـها من الـذل والـعـار إلنكـلـترة
الـــتى أرعـــدت وأبــــرقت وأرغت وأزبــــدت وجـــعـــجـــعت
وطـنطـنت فى مظـاهـراتهـا السـياسـيـة والبـحريـة ثم عادت
بــخُـفى حــنـ حتت رايــة االنـخــذال بـدون أن تــسـتــفـيـد إال
انحطاط نـفوذها واندثـاره فى الشرق عمـوماً وفى األستانة
الـعلـيـة خصـوصـاً خالفاً لـلـروسيـة فإنـهـا ظفـرت بـسيـاسة
االعتدال والـسلم واحلكـمة علـيهـا حتى أصبح نـفوذها فى
أوربـا مـسيـطـراً علـى كل نفـوذ وبـات سفـيـرها فى األسـتـانة

ـاب الـهمـايونى حـالة كون الـعلـية مـعززا مـكرمـاً مسـموع الكـلمـة لدى الـباب الـعالى وفى ا
سـفـيـر إنـكـلتـرة فـيـهـا ال يقـدر اآلن أن يـأتى بـأقل عـمل خـارج عن حـدود وظـيفـته الـرسـمـية
تعـلقة مع وزارة خـارجيته والـسفارة كـإرسال التـقارير الـرابورط ) ونتـائج إشغال الـسفارة ا

مع رعاياها وقناصلها فى بالد الدولة العلية .
ومأ ومن يـرتاب فى صحـة هذا األمر فـما عـليه إال أن يُقـابل اآلن ب مقـابلة الـسفيـرين ا
إليهما جلاللة مـتبوعنا األعظم فيتـضح له الفرق العظيم ب هـذه وتلك وحسبنا أن جناب
قابلة جاللـة السلطان األعظم اب الـهمايونى ويتـشرف  السـفير الروسى يتـردد كثيراً إلى ا
ـثول ب يديه يالد با فى أى وقت أراد بـغاية التـرحاب واإلكرام حتى أنـه تشرف يوم عـيد ا
ـابـ وهذه عـادة لم يـنلـها وقـابل جاللته مـقـابلـة خـصوصـية لم يـحـضرهـا أحـد من رجال ا
غيره من سفراء الدول العظام فى األستانة العلية أما جناب سفير إنكلترة فقد أحب يوماً ما
ـابـ ولم يُـصـادف من رجـاله مـا كـان أن ويـقـابل جاللـة الـسـلـطـان األعـظـم فـتـوجه إلى ا
يُصادفه منهم من ذى قبل حيث قابلوه بفتور وتركوه منتظراً فى احدى رحبات القصر أكثر
ـثول ب من ساعة فى وقـت اشتد بـرده حتى إذا أعـياه االنتـظار وقـرصه البـرد سمحـوا له با
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يــدى جاللــة الـســلــطـان الــذى قـابــله بــفـتــور تــام حـيث لم
ا خاطـبه به ب كـثيرين من كـبار رجال يـجاوبه علـى شئ 
. وقـد خرج الـسـفـيـر من لدنه مـغـتـاظـا وتوجه إلى ـابـ ا
سـفـارته مـصـابـاً بـالـزكـام الـذى أصـابه من الـبـرد وألـقـاه فى
زاج فسـبحان من يُغير سريره أكثر من ثالثة أيـام متوعك ا

وال يتغير.
قـابلة لسـفيرها وقـد اغتاظت إنكـلترة من نـتائج هذه ا
ولكن مـاذا تعـمل وهى الـتى كانت سـببـاً النـحطـاط شأنـها
فى دار السعادة وجميع األرجـاء العثمانيـة فلم يكن منها
ـكر والـدهاء وجعـلت نفـسها إال أنهـا استـخدمت سـياسة ا
ومأ إليه ثم ا كان جلناب سفيرها ا ـة بشئ  كأنها غير عا
أخـذت جرائـدهـا بعـدئذٍ تُـلـطف لهـجتـهـا شيـئاً فـشـيئـاً حتى
أصـبـحت اآلن من اجلـرائد الـتى تـعـذر الدولـة الـعـليـة مـا قر
سـألة لـها بـالـفوز والـغـلبـة على سـيـاسة الـدول تـقريـبـاً فى ا
األرمــــنـــيــــة. وفــــضـالً عن ذلك فــــإن جــــنــــاب الــــلـــورد
سـالسـبورى رئـيس الوزراة الـبريـطانـية نـفسه قـد خطب فى
ـآدب خطـبـة طويـلـة الـذيول أبـان فـيهـا مـا أبانه من احـدى ا

ـظاهرات بتحـرير خصوصى كتـبته بخط يدها العبارات التى ال تـنطبق على ما تـقدمها من ا
ذكور جلاللة السـلطان األعـظم ترجوه فـيه إصالح ذات الب ... وقـد بلغنـا أن التحـرير ا
قد قُـوبل فى األسـتانـة العـليـة بالـفتـور وعدم االهـتـمام ودل الـعثـمانـي عـلى دهاء اإلنـكلـيز
ومكـرهم من جهـة وعـلى تزلـفهم واحـتيـالهم لـدى مسـاس احلاجـة من اجلهـة الثـانيـة وعلى
ـبـاالة بـفـشـلـهم وانـخـذالـهم عـنـدمـا يُـريـدون أن يُـجـبـروا مـا كـسـروه اقـتـدارهم عـلى عـدم ا
بخطائهم وغلطهم ولكن عبثا يسعون وباطالً يعملون ألن العثماني وفى مقدمتهم جاللة
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عـرفة وعـلموا متـبوعـهم األعظم قـد عرفـوا إنكـلتـرة حق ا
عـدوهم من صــديـقــهم وشـكــروا صـروف الـظــروف الـتى
أزاحت عـن مـحـيا إنـكـلـتـرة مـا كـانت تـتـبـرقع بـه وأظـهرت
لهم مكنونات ضمائرها السيئة وما ربك بغافل عما يقصد

بطلون . ا
ــبـاحث جـاءت صــحف الــبـريــد األخـيــر مـســتــفـيــضـة ا
ــصـــداق مــا أســلــفــنــاه فى أعـــداد قــريــبــة من أن الــتــوازن
نـحاز للمسـألة ومصافاة السيـاسى يجعل للـفريق الدولى ا
دولـتــنـا الـعــلـيـة فــضل الـرجـحــان . وأن لـلـدولــة الـروسـيـة
بــتــحــابــبــهـا إلـى الــدولـة أفــضـل مـا تــقــوى به عــلـى إرغـام
وإحـباط الـدولـة البـريـطانـيـة التـى نفـرت غـالبـيـة الدول عن
طامع الـذميمـة وتسلـقها احلوادث جانـبها بـالتزامـها خطـة ا
ـا فيـه اإلضرار والـعبث حـرصاً عـلى غـاياتـهـا الذاتـيـة ولو 
بـحـقـوق ومـصالـح الغـيـر كـمـا شرحـنـا تـفـصيـله مـراراً بـيـاناً

للحقائق .
وقد اسـتـرسلت الـصحـف اإلنكـليـزية ( الـتى أخـذ منـها
الغيظ كل مأخذ لثبوت حتابب هات الدولت وقرب إبرام
ـعاهـدة الـدفاعـيـة الهـجـوميـة بـينـهـما ) فى نـشـر أراجيـفـها ا
ـا تأملـه منهـا عمـا فقدته قصد تـكديـر األذهان لـتستـعيض 
بــفـشل الــدخــائل والـدســائس اإلنــكـلــيــزيـة فى األحــدوثـة

عاهدة األرمنية ولـوضوح بطالن مزاعمها وتلفيقاتها الـساقطة عما أرجفت باشتمال تلك ا
عـلـيه تـكـتـفى بـتـلـميـح الصـحف اخلـطـيـرة بـأن إنـكـلـتـرا بذاتـهـا جـلـبت عـلى سـيـاسـتـهـا عاراً
وخذالنـاً كانت فى مـأمن منـهما لـو لم تطـرد طريق االعـتسـاف واالستـئثـار وتتـعمـد غوغاء
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الـهرج فـى احلوادث الـشرقـية األخـيرة الـتى أعـربت للـعالم
أجـمع عن خبـث سرائـرها وسـوء مقـاصدهـا وأن انتـحالـها
مـظـاهـر احلـنـان والـرفـق بـاإلنـسـانـيـة والـضـعـفـاء لـيـست إال
صيغـاً لفظـية لم تؤيـد دعواها بـها حوادث األيـام ببرهان .
ـا تتـقوله يقـبل بل قـامت وقائع األحـوال داحـضة ومـفنـدة 
وتــتـمـشــدق به من هـذا الـقــبـيل وخـصــوصـاً فى األحـدوثـة
األرمـنيـة الـتى كان حـظهـا منـها دائـرة الـسوء عـليـها كـما لم
يــكن حظ األشــقــيــاء من جُــهالء هــذه الــطــائــفــة سـوى أن
أُريـقت دمـاؤهم بـسالح خدائـعـهـا وتغـريـراتـها أمـام هـيكل

مطامعها وأمانيها .
تـقول الصـحف الروسية . لـقد كان يـأمل اإلنكلـيز بعد
كل ما ابتدعوه وافتروا به عن الدولة العثمانية وما تعمدوه
من إيـقـاع الـشـقـاق والــفـ فى بـعض واليـاتـهـا أن ال تـغـيـر
ا ميَّزت احلوادث شيـئاً من مكانـة دولتهم فى األستـانة . و
األحوال للـدولة العـلية خـبث النوايـا البريـطانيـة نحوها فى
ظاهـر األمـور وخـافـيـهـا وأكدت لـهـا صـدق الـروسـية فى
مواالتهـا ومصافاتهـا أحكمت ب الـدولت روابط إيتالف
صـلحة وثيقـة أتت الدولـة العلـية بهـا أحسن صنع تـوجبه ا

العامة ألميتهما.
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يُـقاسيه أبـناء طوائـفكم وسمـعتم وشاهـد كيف تعـامل الدولة أبـناء كنائـسكم ثم لم أجد
ـقامكم الـروحى الذى نعـتبره وضوع اعـتباراً  من أحـد الناس مـيالً إلى مفاحتـتكم فى هـذا ا
ونُـكرمه كـثـيراً واعـتـبره أنـا بـوجه خاص العـتـقادى الـيـقيـنى بـالـدين وسلـطـته على الـعـقول
ـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة ووجـوب االنـقـيـاد إلـيه وإلى روسـائه األجالء . إال أنــنى رأيت حُـكـام ا
يُكـلفونكم رفع العرائض الـبرقية والكتـابية إلى السلطان فـتفعلون غيـر ما تعتقدون ألنكم
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إلـى حـــــــــضـــــــــرات رؤســــــــاء
األســاقـــفــة واألســاقــفــة األجالء
ــســـيــحى فى وعـــمــوم الــروس ا

ملكة العثمانية . ا
ـطــارنـة سـادتـى الـبــطـارقــة وا
والــــــقـــــــسس وكـل رئــــــيـس دين

مسيحى االحترام .
بـعـد تـقـبـيل األيـادى الـطـاهرة
ـــســـتـــجـــاب وطــــلب الـــدعــــا ا
أعـرض أنـكـم فى طـلـيــعـة الـذين
عــرفــوا احلـــالــة الــتـــعــيـــســة الــتى
وصـلت إلـيـهـا الـدولـة الـعـثـمـانـية
فى أيـام الـسلـطـان عـبد احلـمـيد
واالضـــطـــهــــاد الـــعـــنـــيف الـــذى
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سيـحى ولها غـيرة خصوصـية علـيكم; فإذا وصل صوت ألن أوربا تعـتبر روسـاء الدين ا
الـصحف احلـرة إلى الـسفـراء وعرضـوا شكـوانا عـلى السـلـطان قـابلـهم بعـريضـة بطـريرك أو
كـتـاب مـطـران ويـقـول هـذه شـهـادة مـن رؤسـاء ديـنـكم وديـنـهم . وأوربـا تـعـتـقـد أن لـيس
للسلطـان قوة يجبركم بها عـلى ما تفعلون ونـحن نعذر روساء الدين اإلسالمى إذا رفعوا
أمثـال تـلك العـرائض وتـكـلمـوا ضـد الواقع  ألنـهم يـعـلمـون أن عـقاب من يُـخـالف األمر

الـسلـطـانى القـتل أو الـنفـى واالضطـهاد. أمـا أنـتم فأى عـدو لـكم ودول أوربا حتـمـيكم 
ـعاهدات التى ومن ورا قلنسـوة الواحد مـنكم ألف سيف ومـيئة مدفع وعـشرات من مواد ا

ا تـكـرهون  جـعلـتـكم فى مـكان أمـنع من عـقاب اجلـو . إن احلـكومـة الـفاسـدة تُـطالـبـكم 

أظـهـر فى عـرائـضكـم أنكم مع
رعــايــاكـم فى ســعــة من الــعــيش
الهنى بظل الـراية العثمانية وأن
األرض قاطبـة حاسدة لكم على
هـذه الــنــعــمــة. وحـقــيــقــة األمـر
أنكم ورعـايـاكم فى أتعس حـالة
ـوت  فـلـماذا لـيس بـعـدهـا إال ا
اذا تـقـدمـون هـذه الـعرائـض ? و
تـكـذبـون عـلى الـروح الـقـدس ?
إن الـســلـطـان يــأخـذ عــرائـضـكم
الــتـى لــيـس فــيـــهـــا شئ من احلق
اخملـــالــفـــة عـــلى خـط مـــســتـــقـــيم
لـلوصـية اإللـهيـة ويبـكم بها دول

أوربـا الـتى تُـحاول مـسـاعـدتـنا 
فـمــاذا تـنـفع بــعـد ذلك مُــجـاهـرة
األحرار وسعى الصحف احلرة
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ولـكن أنىَّ لهـا أن تُـجبـركم على
اخلـضـوع لـهــا فى غـيـر احلق هـذا
الـــــبـــــطـــــريــــرك األرمـــــنى ســـــأله
الـسـلـطـان أن يـسـتقـيـل  فأجـابه
أن أمر استقـالتى خاص بطائفتى
ــا ال يــعــنــيك هل فال تــتـــداخل 
شنـقه الـسـلـطـان أم هل كدره بل
اسـتــرضـاه بـالـهـدايـا والـنـعم هـذا
شـــأن الـــبــــطـــريـــرك مع شـــخص
السـلطـان ? فمـا هو شـأنكم أيـها
الـسادة األجالء مع الـوالة الذين
لـيس ألعظم واحد مـنهم ربع ما
لـكم من الــسـلــطـة والــنـفـوذ ? .
هالَّ شفقتم على أبناء اللَّه  هال
ذكـر نـفوذكـم القـد عـلى هذه
الـدولة وقـد فقـدتمـوه بإهـمالكم
حــتى مـاتت امـتــيـازاتـكم  وفى
ــقــابـر أحــشــاء تــركــيــا غــدت ا

أتقربون له قرابينا 
لكوت ناظر . وذو ا

وحتى سقط اعتباركم 
وبعد أن كنتم سادة صر عبيداً 
 ولـكن لغـير الـلَّه . نسـيتم أن
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ا كان عـاجزاً اليوم إعالن كـدره منكم  فهـو يبقيه يتقلص كل يـوم من بينهم ألن الـشعب 
كـامـنـاً كُـمـون الـنـار فى الـهـشـيـم إلى يـوم ال سـلـطـانَ فـيه يـحـمـيـكم وال شـعبَ يُـحـبـكم وال
يُـكرمكـم وليس من يذكـر لكم فـضال ًعليه فـى أوقات هذه واليـة بيروت تُـع لـها مُدعى
عمومى مسيحى أرمنى باإلصالح الذى أفنت أوربا قواها إلدراكه فهبَّ ورفع عريضة إلى
الـسلـطان يـطلب بـقاء القـد على قـدمه. كيف سـمح له ضمـيره أن يـكتب تـلك العـريضة?
هل نـسى أنه مـسجـون فى بيـروت أراد اخلروج مـنهـا  فلم يـسـتطع هل نـسى أبنـاء طائـفته.
سيح وأغرب من كل ذلك اهتمام بعضـكم بالرتب والوسامات أكان هـذا مثال االقتداء ا

الــلَّه فى الـوجـود وحــسـبـتم أن
الــســلــطــان هــو الــكل فى الــكل
فـــأنـــتم ال تـــفـــتـــرون عن تـــقــد
الدعـوات اخليريـة بحـفظ أريكته
وهـذه األريـكـة تــزداد انـحـطـاطـاً
كـلما زدتمـوها دعاء ألن اللَّه لم
يـــكـــتـب مـــعـــكم كــــنـــتـــراتـــو أن
يــســتــجـيـب كل دعــاء تــسـألــونه
حــتى يـســتـجـيب دعــوتـكم هـذه
وهى تـأييـد لألريـكـة الـتى تـفتك
ـــخـــلــــوقـــاته  وتــــهـــ اســـمه
األقــــــدس أن الــــــنـــــصــــــارى فى
الشـرق ال يسـتطـيعـون التـصريح
بـــــهـــــذا الــــكـالم  ألنـــــهم حتت
ــة ولـكن ســلـطــة حـكـومــة ظـا
قلـوبهم تـوغر عـليـكم ونفوذكم
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الذى لم يـجـد أين يسـند رأسه 
ــا ـــا ذكــره فـى مـــنــشـــوره أنـه  و
ــقــابـلــة الـســلــطـان رفع تــشـرف 
أعـتــابه الـشَّــاهـانـيــة كـتــاب احلـبـر
األعظم من فـوَّض إليه أن يطرح
الــكــتــاب عـلـى تـلـك األقـدام بل
من قال له إن قـداسة الـبـابا يـعتـبر
سيح على األرض نفسـه وكيل ا
وهــــو الــــرجل الــــذى له األرض
ومن عـلـيهـا والـذى يلـجاء * إليه
ـلـوك والـوزراء حلل مـشـاكلـهم ا
وفـتح أبواب السـعادة األبدية فى
وجـوهـهم من قــال له إنه يـرضى
أن يـــــرفع كـــــتــــابـه إلى أعـــــتــــاب
سـلــطـان تـركـيـا الــسـاقـطـة . هـذا
قــلـيل من كــثـيــر اكـتـفـى به الـيـوم
ومـــوعــــدى الـــغـــد إن شـــاء الـــلَّه

تقبيل األيادى الطاهرة .
ولدكم .
شير         محرر ا

* الصحيح : يلجأ.
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أصـيبوا باخلـسائر فى مذابـح أرمينيـا عرفت روسيا وإنـكلتـرا بعزمهـا  فصادقت الثـانية. أما
سـفـير روسـيـا فى واشـنـطـون فـقد صـرح حلـكـومـة أمـيركـا شـفـاهـيـاً أن الـقيـصـر ال يـسـتـنسب
ظاهره وال يرضى عن مـعاملة تركـيا بهذه الكـيفية وأنه يضـمن أن تركيا تدفع الـتعويضات ا

وهكذا عدلت أميركا عن عزمها .
ولكن استـسالم تركيـا للروس إلى هـذا احلد  يُشيـر إلى أنها أصـبحت خاضـعة لها وأن

UO dðË UOÝË—

ـزيـد احلــزن واألسف أقـول
إن ظـواهــر األحـوال الـســيـاسـيـة
تُشير إلـى عقد حتالـف مك ب

روســـيـــا وتــركـــيـــا يـــؤيــد ذلك
اعــتــراف الـــســلــطــان بــالــبــرنس
فـردينـانـد أمـيـر بلـغـاريـا عـلى إثر
اعــــتـــراف روســـيــــا به. وســـبب
ذلـك كــلـه تــعـــمـــيـــد ولى عـــهــد
الـــــبـــــلـــــغــــــار عـــــلى الــــــطـــــقس
ا حـسـبته روسـيا األرثـوذكـسى 
ـا تـرضـيــة لـهـا  ثم إن أمــيـركـا 
ظـاهـرة بحـرية أرادت أن تـقـوم 
فى مـيـاه تـركـيـا لـلـحـصول عـلى
تــعــويــضـات لألمــيــركــان الـذين
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قـــيــصــر الــروس صــار ســلــطــان
تـركيـا األعـظم  وأن الـسـلـطان
عــبـــد احلــمــيــد لــيس إالَّ وكــيــله
ــــســــتــــمــــد اخلــــاضع ألوامــــره ا

اإلرشـاد من الـسـفـيـر الروسى 
وســتــنــدم تــركــيــا والت ســاعــة
مـــــنـــــدم; ألن الــــدب األبـــــيض
ســـــــوف يــــــــغـــــــوص عـــــــبـــــــاب
ـخــالـبه الـبــاسـفــور فـيـضــرب 
الـشديـدة على عـرش آل عثـمان
ضربـةً يـكون لـهـا فى تـاريخ هذا
الـسـلـطـان أعـظم شـأن ويـصـدق
ـسـيح لـيـهـوذا فـيه قـول الـسـيــد ا
اإلسخـربوطـى فى القـبـلة تـسلم

لك . هذا اإلرث وهذا ا
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جـاء فى الـدالى كـرونـيـكل أن احلـكـومـة الـروسـية
قـبضت عـلى ٣٠٠ أرمنى فى تـفلـيس  ألنهـم كانوا
ـكـايـد وحتـريض إخـوانـهم فى بالد الـدولة يُدبـرون ا
عـــلى مــواصـــلــة الــفـــ . وبــعــد أن أثــبـت تــصــريح

بعضهم البرآة أطلقت احلكومة سراحهم .
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قـالت احلضـرة السلـطانـية لسـفراء الدول : إذا دان
العُصاة * ورضخوا جعلت قضاء زيتون لبناناً ثانياً .
ورد من األسـتـانـة الـعـلـيـة أن قـناصـل الـدول أمـنوا
العُصاة على شريطة أن يسلموا سالحهم ورؤساءهم
فـأجـاب الـعُـصـاة أنـهم جـمـيـعـاً إخـوان ولـيس عـليـهم
رؤسـاء. أمـا األسـلـحة فال يُـسـلـمـونـهـا إال إذا أسلم
ـــلــكــون من ـــســلــمــون فـى أنــحــاء زيـــتــون كل مــا  ا

األسلحة .
وجــآء عن مــصــادر رســمــيــة أنـه حــرق ديــر كــبــيـر
رسـلون فلم للمـرسلـ األميركـان فى مرعش. أمـا ا

ينلهم أقل ضرر بعناية اجلنود العثمانية.
قالت احلضرة السـلطانية فى كتـاب بعثت به جواباً
ـذابح األخـيرة ـلكـة فـكـتوريـا إن سـبب ا إلى جاللـة ا
ا هـو غايات قوم مرجف مبـتدع على أننا اتخذنا إ
ــمــلــكــة إال الــوســائل الالزمــة. فــعم األمن أنــحــاء ا
ـأمــول أن تـسـفـر مـفــاوضـات الـقـنـاصل مع زيـتـون وا

العُصاة عن نتائج حسنة فيعود كل إلى أشغاله .

شروعة فى الدولة العثمانية وفقاً للمادة «٦١» من * العُصاة : الثوار األرمن الذين يُطالبون بحقـوقهم ا
معاهدة برل ١٨٧٨.
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ال حاجة إلى مقابلـة خطاب اللورد سالسبورى األخير
سـألة األرمـنيـة بُغـية يخـطبه األولى عـلى الدولـة العـليـة وا
الوقوف على مغالطـته نفسه بنفسه  وتـكذيبه أبناء جنسه
ـتـزلـفـة إلـيه . فـقـد أجـمع الـكل وأخـبـار جـريـدة الـتـمس ا
على االعـتراف بـهـذه احلقـائق  حتى اجلـرائـد االنكـليـزية
نفـسهـا . أما احلـرة مـنهـا  فلـلتـشفى من احملـافظـ  وأما
احملـافظـة فالنتـحال عـذر لسالـسبـورى ومالمة غـالدستون

وروزبرى .
وأمــا احلـقــيــقــة فـهـى أن رجـال إنــكــلــتـرا مــحــافــظـ

وأحراراً عـمدوا إلى مـناصـبة الـدولة الـعثـمانـية انـتقـاماً من
اجلنـاب السـلطـانى بسـبب إباء جاللـته االعتـراف باحتالل
اإلنـكـلـيـز فى مـصـر  وقـد جـهـر هـؤالء بـهـذا الـعـداء مـنـذ
الـيـوم الـذى حـبط فـيه وقـلق الـسـيـر وولف  ولـكـنـهم لم
يــزدادوا وقـاحــة ضـد الـدولــة الـعـلــيـة واهـتــمـامـاً بــزعـزعـة

أركـانهـا ال بـعد فـشل السـيـاسة اإلنـكلـيـزية فى الـسودان 
ـانــيــا وفـرنــســا فى وجــهـهــا . ويــعـتــقــد أعـاظم وقــيــامــة أ

الـسيـاسيـ أنه لـو أفـلحت إنـكـلتـرا فى مـسالـة الـكونـغو 
ووصلت رأس الرجاء الصالح برشيد وبورسعيد كما هى
ــا اقـتـحــمت الـدولــة الـعــلـيـة االقــتـحـام غــايـتـهــا اجلـلى  
انيـا وفرنـسا لهـا اضطـرتها إلى األخيـر ولكن مُـعارضـة أ
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ســيـاســة الــعــنف أمالً بــأن تــنــال من اجلــنــاب الــســلـطــانى
تـصديقه أحـوال السودان تـصديقـاً حبيـاً  ولو قضت هذه

الليانة لتركت األرمن وشأنهم .
ولكن اجلناب السـلطانى أدرك هذه الـسياسة  فرفض
مقدمـات اإلنكلـيز رفضـاً باتاً  كـما رفض فواحت بـسمارك
فى الـزمن الـسابق وتـخـيـر فى األمـرين الـبـقـاء عـلى احلـياد
غير أن الـسياسة اإلنـكليزيـة لم تُمهله  بل أقـامت القيامة
األرمنيـة  وقامت جرائـدها فى لـندن وفى غيـرها بتـمثيل
مـظاهرهـا اخملتـلفـة الكـاذبة  حـتى ظنت أوروبـا أن الدولة
الـعلية أصـبحت على شـفير هار وأن مـا قيل عنـها  ونشر
فى اجلرائد اإلنـكليـزية حلقـائق تقشـعر منـها األبدان  ألن

صادر اإلنكليزية . أوروبا لم تعرف األخبار إال من ا
ولـكـن أبى احلق إال أن يــعـلــو ويــسـود  فــانــفــضـحت
أعـمال اإلنـكلـيز  وفـشلـوا فى الشـرق األقصى شـر فشل
وأمره فأضاعوا رشدهم  وبالغوا فى مُعاداة العثماني

ومُـجافـاتـهم  فـأوقـفـتـهم الـسـيـاسة الـروسـيـة الـفـرنـسـوية
فــتــضـــاعف فــشــلـــهم  وأصــبح عــامـــاً فى قــارات آســيــا
وأوروبا وأفـريقيا وأميريكا بـ الص والبسفور وفنزويال
والـتـرنــسـفـال  وهــو مـشـهــد جـديـد لم تــشـهـده إنــكـلـتـرا
فــاعـتــرفت بـانــفـرادهــا وحتـمـلـت بـســبـبه اخلــضـوع ألوامـر

الي الذاهبة فى زيادة نفقاتهم . أوروبا وا
وإذا أمعنا النظـر وجدنا أن غرض بريطانيا من مناهضة
الـدولــة الـعـلـيـة أحـد أمــرين  إمـا اسـتـخــدامـهـا فى سـبـيل
ــا رأت أن األمــر األول أغـــراضــهــا أو ضــعـــطــعــتـــهــا  و
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مـسـتـحـيل عـمـدت إلـى الـثـانى  وفـاحتت بـشـأنه فـرنـسـا
ة من وروسيـا فرفضـتا طـلبـها  فـعادت إلى خـطتـها الـقد
ُـجامـلة  وهـو ما يـتب مـن خطاب ُـحاسـنة وا ُـماألة وا ا

سالسبورى األخير ويتمثل فيه قوياً .
وقـد اعترف الـلورد سـاليسـبورى بـضعف دولته  وأن
ـنوية فى اسـتطاعـة السـلطـان وحده تـعمـيم اإلصالحات ا
الــتى وعـــد بــهــا  وغــرضه من هــذا االعــتــراف  إمــا أن
ــسـلــمـ قــلـيـالً لـعــلـهم يــنـســون إسـاءاته يــسـتــمـيـل إلـيه ا

ـسـلـمـون بـضـعف إنـكـلـتـرا  ـاضـيـة وإمـا أن يـنـخـدع ا ا
فـينـقضـوا عـلى العـناصـر الثـانيـة األرمنـية وغـيرهـا  وتعم
ا يـضـطر الـفـوضى وتـتقـوض أركـان األمن والـسكـيـنـة  
ُـداخـلـة الــعـسـكـريــة  وعـنـدهـا يـتم أوروبـا حـيـنــئـذٍ إلى ا
إلنــكـلــتـرا امــتالك مــصـر وتــسـتــولى الــدول الـثــانـيــة عـلى

غيرها.
ولـكن األمـة العـثـمانـيـة عن بـكرة أبـيـها هى الـيـوم على

وهون عـليهـا وعبثاً ؤمـن  فال تثق بـإخالص اإلنكلـيز فبـاطالً إذن  رأى سلطـانها أمـير ا
يُحاولون خـديعتها فـإن الشعب اإلسالمى يـعرف أنه ال يستطـيع أن يحفظ استـقالله بغير
اإلصالح األفــيـد له من سـواء  وأنه هــو أحـوج إلـيه من الــعـنـاصـر الــثـانـيـة الــتى ال يـجـهل
وجـوب االتـفاق مـعـهـا  ومـزج مصـلـحـة اجلـميع  لـتـكـون واحـدة وحاجـزاً حـصـيـناً دون
ـا تُـريـده أغـراض اإلنـكـلـيــز وأن تُـقـلص ظالل األمن وعــمـوم الـفـوضى ودوش الــقـانـون 
ُـصافـيـة لنـا من مسـاعـفتـنا  ألنه إذا كـنـا موقـن (وهى إنـكلـتـرا لنـا هى أمور تـمـنع الدول ا
ـا أن روسيا وفـرنسا وغيـرهما مـعنا  فال يجب أن احلقيقـة) بأننـا لسنا فى األيـام الصلـيبية 
يـحمـلنـا هذا الـتيـقن على جـهل مصـلحـتنـا غروراً مـنا وإهـماالً لـواجبـاتنا  ألن هـذا اجلهل

دنيـة للهـمجية  يـوفق ب مصـالح تلك الدول  فال تـكون غايـتها بعـد ذلك إال محاربـة ا
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سيحية لإلسالم . وليس محاربة ا
ولـنعـلـمن أن أوروبا الـتى تُنـاظر بـعـضهـا بعـضاً لـصيـانة
شـتركـة فى كل صوب  والسـيمـا فى أصقاع مصـاحلهـا ا
أفـريـقـيـا اجلديـبـة الـبـعـيـدة  ال تـأنف من وضع يـدهـا على
األمـاكن اخلــصـيـبـة الــقـريـبــة من أمالكـنـا  وإذا كــنـا نـحن
العاملـ على حتقيق أمانى اإلنكـليز كانت ذنوبـنا ال تغتفر

لة والسياسة . فى جانبى ا
ولـهـذا حتـقـقـنـا (كـمـا أبـدت ذلك أخـبـارنـا اخلـصـوصـية
أيـضــاً) أن رجـال الـدولــة الـعـلـيــة امـتـثــاالً ألوامـر احلـضـرة
الــســلــطــانــيــة الــعــلــيــة  وجــهــوا عــنــايــتــهم إلى تــعــمــيم
اإلصالحـات فى أنــحـاء الـسـلـطـنـة  وأن خـطـاب الـلـورد
سالـسـبورى لم يـزدهم جمـيعـاً إال تـنبـهاً وتـيقـظاً وأنه إذا
ــرة األخـــيــرة عـــلى أن حتــول دون أغــراض كــنــا قـــدرنــا ا
يل أكثر أوروبا إلـينا ضدهم  فقد ال نوفق إلى اإلنكـليز 
ـسـتقـبل وال عـذرَ لـنا بـعـد صـبر أوروبـا األشـهر ذلك فى ا
الطوال وعدم تـداخلها فى شؤونـنا . فلنعـمل إذن بوطنية
صـادقة وعـثـمانـيـة خـالصـة وغـيرة شـعـبيـة مـتـخذين انـتـقاء
الرجال األكفاء قاعـدة ألعمالنا  ألنـنا وقد تمكن جاللة
الــســلـطــان بــحــزمه وثــبـاتـه ودهـائه مـن إيـجــاد الــتــحـالف
اخلارجى ال نيـأس من أن يحقق جـاللته أمانـينا باإلصالح
الداخلى وحينئذٍ يُصان استقاللنا  وحتفظ حياتنا القومية
ليـة ويكـون قد  األمـران اللذان هـما ضـالة األهرام ; وا

أى حتالف خارجى وإصالح داخلى .
«بشاره تقال»
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لـنـدن فـى ١٣ ـ جـاء فى الـكــتـاب األزرق عن احلـوادث
األرمـينـيـة بأن الـسـير ف . س . السـيل سـفيـر إنـكلـترا فى
ــاضى إلى بــرلــ أرسل رســالــة بــرقــيــة فى ٩ أغــســطس ا
الــلـورد سـالـسـبـورى يـقـول بــأن الـبـرنس لـو بـانـوف أجـاب
عـلى طـلب بـعث الـسـفـير إلـيه فـقـال : إن اسـتـخـدام الـقوة
ضـد تــركـيـا من الــروسـيــة أو من دولـة أخـرى يُــسئ جاللـة

القيصر .
األسـتـانـة بـتـاريـخه ـ قـدمت الـعُـصـاة فى زيـتـون الـطـاعة
لـلــحـكـومـة فـأصـبـحت الـسـكـيـنـة سـائـدة فى جـمـيع أنـحـاء

السلطنة العثمانية .

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±∏π∂ d¹«d³  ≤± WFL'« ¨ ¥∞ œbŽ



µµ∞

ويدَّعون الـغيرة عـليه وبحـرمة الكـتاب الذى يعـتبرونه أن يـجعلـوا هذا الدين بـيننـا وبينهم
فـإن قضى باألحكام الـتى تسرى علـينا عذرناهم  ولـزمنا الصـمت إلى أن يقضى اللَّه أمراً
نـكرات وكـان كمـا نعـرف يأمرهم نـعهم عن كل هـذه ا كـان مفعـوالً وإال فإن كـان دينـهم 
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حـيَّـرتـنـى حـكـومـة تـركـيـا فال
أدرى كــــيف أخـــاطــــبـــهـــا  وال
اذا أليّن قلبها القاسى . أعرف 
فـإن الـشـرف الـذى كـان لألقـيال
الـعظام أسالف السـلطان احلالى
لـم يـــبـق مـــنـه شئ اآلن كــــأنـــهم
احـــتـــكــــروه بـــأســـره أو كـــأنـــهم
أخــــذوه مـــــعـــــهم . وقـــــد كــــان

الشـرف أعـظم وازع لـلـمـلوك 
ـــنـــعـــهم عن الـــفـــتك وأهم مـــا 
بـرعـيـتــهم . أمـا اآلن وقـد تـقـرر
أن الـــشـــرف مــــعـــدوم من تـــلك
األجـــســـاد الـــتى تُـــديـــر أعـــمــال
السلطـنة  فلم يبقَ لنا إال الدين
نـــلـــجـــأ إلــــيه ونـــســـألــــهم بـــحق
اإلسالم الـــذى يـــتــظـــاهـــرون به
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اضية أيـام كان الشعب خامالً لـنكون عبيـدكم وانتم السادة ونرجع بـذواتنا إلى العـصور ا
وقوته سـاقطـة وإرادته غيـر مرعـية يـوم كان الـناس عـبيـداً للـسالط والـرؤساء . لـنفرض
اليـ من الـنـاس يأمـركم أن ال كل ذلـك فـالديـن اإلسالمى الـذى بـقـوته حتـكـمون عـلـى ا
تعذبـونا قال النـبى الكر : « اتـقوا اللَّه فى خـولكم فإنهم أشـقاوكم لم ينـحتوا من جبل
ا تلبسون  واستعينوا بهم فى  ولم ينشروا من خشب أطعموهم ما تأكلون واكسوهم 
أعـمالـكم فإن عـجزوا فـأعينـوهم فإن كـرهتـموهم  فـبيـعوهم خـلق اللَّه » كـذلك يأمركم
النبى الذى تـوليتم اخلالفـة بعده أن تكـون معامـلتكم للـعبيـد  وأنتم تعلـمون أننـا نظيركم
منكم ألننا الشعب الذى به عـزت سلطتكم وقامت ذلك ال تعاملوننا على األقل مثل ما

نكر  عروف ويـنهاهم عـن ا با
وكانـوا ال يـأتـمـرون بـأوامره وال
ينتهون بنهيه. فهم إذاً قد كفروا
بـربـهم ومـرقـوا من ديـنهـم وجاز
إسـقـاطــهم عن عـرش األحـكـام
اإلسالمــــــــيـــــــة ألن احلــــــــديث
الــشـريـف يـقــول « من مــشى مع
ظالم ليعـينهُ وهو يعلم أنه ظالـم
خـــــــــــــــــرج مـن اإلســالم » أجـل
حكـامـنـا العـظـام . لـنفـرض أنـنا
لسنا من مـخلوقات اللَّه التى لها
حـقـوق اإل نـسـان والـرعـيـة عـلى
احلـــاكم الــراعـى فــنـــحن عــلى
األقـل فى رتـــبــة اخلـــول واخلــدم

الـعـبـيـد . نـفـرض أنـنـا خـلـقـنـا 
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يـأمــركم الــنـبى تــأمـرون الــفـريق
الـواحــد مـن رعـيــتــكم أن يــذبح
وال تـرهـبـون الـلَّه فويـل لكم من
عــقــاب يـــوم الــدين تــنــتــهــكــون
وتـسـتــحـلـون احملــرمـات وتـأتـون
ـوبـقات وتـقـولـون إن لكن هال ا
ذكــر أيـهـا احلـكــام الـتـعـسـاء أن
اللَّه لـكم بأنـفس الشـهداء الذين
ـسـلـمـ األحد قـتـلـتـموهم من ا
تــتـــراحم عــلى أبـــواب الــســمــاء
شاكية يد احلكومة فإن اقتنعتم
ـا يــظـهـرهُ لـكم الـذين يـنـطـقـون
عن فـسـيـطــول عـذابـكم إن شـاء
اللَّه إال أن ترجعوا عن ما اللَّه ما
يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
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سـألة من يُـحب أن يطـلع على سـيـاسة الـروسيـة فى ا
ـسـألـة لـعـالم الـوجود حـتى األرمـنيـة مـنـذ ظـهـرت هـذه ا
نـهــايـتــهـا مـا عــلـيـه إال أن يُـطـالـع الـكــتـاب األزرق الـذى
أظـهــرته إنـكـلـتـرة فى هـذه األثـنــاء مـشـتـمالً عـلى جـمـيع
احملررات الرسمية فـيعلم منه ما دار ب البرنس لوبانوڤ
وزير خـارجيـة الروسـية وسـفيـر إنكلـترة فـى بطـرسبورج
من جهة وب الـلورد سالسـبورى وزير خارجيـة انكلترة
وسفـير الروسية فى لوندن من اجلـهة الثانية من اخملابرات
ـا كـان مـعظم ـبـاحـثات األرمـنـيـة. ولـكن  السـيـاسـيـة وا
قراء جـريـدتـنا ال يـعـرفـون اللـغـة اإلنـكلـيـزية حـتى يـقـفوا
على مـحتويات هذا الـكتاب األزرق رأينا من الواجب
أن ننقل إليهم مُلخص ما جاء فيه من هذا القبيل تعميما

للفائدة فنقول:
كـانت إنـكـلـتـرة عــازمـةً عـلى مـقـاومـة الـدولـة الـعـلـيـة
بـالـطـرق الـقـهـرية بـعـد أن أصـر الـبـاب الـعـالى عـلى عدم
قـترحات اإلنـكلـيزيـة لكـونها مـجحـفة بـاستقالل قبـول ا
ا رأت عدم اتفاق الدول معها السلطنة السـنية ولكنها 
ـقـتـرحـات بالـعـنف والـقـوة طـلبت من عـلى إنـفاذ تـلك ا
الــروســيــة وفــرنــســا تــعـــديــلــهــا فــأجــابــتــاهــا إلى ذلك
بـاإليجـاب ونـقحت الـروسـية مـقـترحـاتـها تـنـقيـحـاً قضى
عــلى أكـــثــر مــوادهـــا بــاإللــغــاء; إذ جـــعــلــتـه مــشــروعــاً
إلصالحــات بـســيــطـة فــكـتـب وزيـر خــارجـيــة إنــكـلــتـرة

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨  ±∏π∂ d¹«d³  ≤µ ¡UŁö¦ « ¨ ∂∞∂ œbŽ



µµ¥

لــلـبـرنس لــوبـانـوڤ رسـالــة بـتـاريخ ٢٨ أبــريل من الـعـام
ـشروع حـسن ولـكن إنـكـلـترة ال ـاضى قـائالً فـيـهـا إن ا ا
تـقـبل به ولـها عـلـيه اعـتراضـات عـديدة فـجـاوبه الـبرنس
ومأ إلـيه أنه مسـتعد لـسمـاع هذه االعتـراضات ولكن ا
شروع أو لم ترض. ال يهم الروسية رضـيت إنكلتـره با
وإذا أحـــبت إنـــكـــلــتـــرة أو احـــدى الـــدول أو كــلـــهن أن
يــتـداخـلن فى شـؤن * الـدولـة الــعـلـيــة الـداخـلــيـة إلنـفـاذ
اإلصالحات بالعنف أو بالـقوة فتكون إنكلترة مسئولة
سـئوليـات عديدة مـادامت الروسيـة ال حتب أن تتداخل
هى أو غيرها من الدول فى أحوال السلطنة العثمانية

ـاضى إلى ثم كـتب الـبـرنس لـوبـانـوڤ فى ٢٧ مـايو ا
سـفــيـر الــروسـيــة فى لـونــدن رسـالـة لــيُـبــلـغــهـا إلى وزيـر
خارجية إنكلتره رسمياً ومفادها أن الروسية قد بلغها أن
لألرمن مـداخالت وعالقـات مع اجلـمـعـيـة األرمـنـيـة فى
لـوندن وأنهم شـارعون فى ابـتيـاع األسلـحة بـواسطـتها
أو بــواسـطـة غــيـرهــا من أصـحــاب الـقالقل والــدسـائس
. ولكن فـلتعلم إنكـلترة وكل جمعـية أرمنية أن والف
الـروسيـة سـهـرانـة عـلى مـصـالح داخـلـيـتـهـا وقادرة عـلى
قــطع جــراثــيـم كل دســيــســة فى بالدهــا ومــنع كـل ثـورة
ــفــســدون فى واليــاتــهــا األرمــنــيــة أو فــيــمـا يــرجــوهــا ا

يجاورها من البالد .
وفى ٣٠ مايـو قال البرنس لـوبانوف لـسفير إنـكلترة
فى بـطـرسبـورج إنـنى عـلمت أن إنـكـلتـرة مـصمـمـة على
اتخاذ الـقوة نصـيراً لهـا فى إنفاذ رغـائبهـا فى بالد الدولة
العـلية . ولكن يلزمها قـبل التورط أن تعلم بأن الروسية
ال تـشــتـرك مــعــهـا فى هــذه األعـمــال والــنـوايــا فـاخــبـر

* الصحيح : شئون.
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مـلكة أرمـنية مـستـقبلـة وأن عظمـة القيـصر يخـاف على إنكـلترة إذا آسيـا الصغـرى تأسيـساً 
سلمت قـيادها لـبعض آراء جمعـيات األرمن أن تسـوقها تلك اآلراء إلى مـا ال توافقـها عليه

الروسية مطلقاً .
ا جاوب جاللـة السلطان األعظم سفراء الدول على الئـحتهم بعدم قبول مشروعهم و
ـومأ إلـيه إننى ال أسـتغـرب هذا اجلـواب لكونى اإلصالحى قـال البـرنس لوبـانوڤ للـسفـير ا
ـشـروع قابل العـتـراضـات وأهمـهـا أن حكـومـتـكم لكـونـها بـعـيـدة جغـرافـيا عن واثـقـاً بأن ا
لـكة أرمـنية تـستـوعب نصف آسيـا الصـغرى. أما أرميـنيا بُـعداً شـاسعاً فـال تكتـرث بإنـشاء 
الروسيـة فال تود أن ترى بلـغارية ثانـية قائـمة على حدودهـا اآلسيوية ثم قـال له فى ٣ يوليو

حكومتك بذلك .
وفى ٤ يونـيو قابـل البرنس لـوبانـوڤ سفيـر إنكـلترة
وقـال له إن الـروسـيـة ال تــعـتـبـر مـا قــدمـته الـدول لـلـبـاب
الـعـالى أخـيــراً من مـشـروع اإلصالحـات بالغـاً نـهـائـيـاً
وإن جاللة القيصـر ال يرى موجباً إلرهاب الباب العالى
وتــهـديــده من ســفــراء الــدول إذا أبى جاللــة الــســلــطـان
ــشـروع وال يـجــوز لـلـدول أن األعــظم إالَّ عـدم قــبـول ا
تـــتــعــرض جلاللـــته إذا أحب أن يــسـن قــانــونــاً مـــخــالــفــاً
لطـلـبـاتـهـا ألنه حـر فى بالده ومـسـتـقل فى شـؤنـها وإن
الروسـية ال تـشتـرك أبـداً فى أقل عمل عـدائى مع الدول
ـالـكه العـثمـانيـة . وقد أمـرنى عظـمته أن ضـد جاللته و
ـوسـيـو نـيـلـدوف فى أبـعث بـرسـالـة بـرقـيـة إلى سـفـيـرنـا ا
األسـتـانـة الـعـلــيـة لـيُـرسل إلـيـنـا جـواب جاللـة الـسـلـطـان
األعــظم وال يـــجــرى أمــراً إال بــرأيـــنــا فــنـــأمل من وزيــر
خـارجـيتـكم أن يـقتـدى بـنا ويـتـرك سيـاسـة النـزق واحلدة
ويـنـتـظـر جـواب جاللـة الــسـلـطـان فـبـلـغه ذلك إذا شـئت
وقل له أيـضـاً إن الروسـيـة ال يُـمكـن أن ترضى بـإنـفـاذ ما
تؤمـله اجلمـعيـات األرمنـية من إنـشاء حـكومـة أرمنـية فى
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سـتـر غالدسـتون إلى إننى اطـلـعت عـلى رسـالة بـعـثـهـا ا
أحــد مُـكـاتــبـيه هــنـا يـقــول له فـيــهـا إنه آسف من اخلالف
سـألة األرمنية. وقد قلت الواقع بيننا وبـ إنكلترة فى ا
ذكـور إننى أعـترف بوجـود هذا اخلالف ب لـلمكـاتب ا

ملكت ولكن احلق على إنكلترة ال علينا ألن الروسية ا
مـعـذورة إذا أبت إالَّ عـدم مسـاعـدة إنـكلـتـرة عـلى إنـشاء
لكة مستقلة فى آسيا الصغرى وذلك بالنظر أوالً إلى
مركزها اجلغرافى وثانياً إلى كثرة عدد رعاياها األرمن.
أمـا إنكـلـتـرة فال عـذرَ لهـا يـسـتـوجب هذا اخلالف إال إذا
كـان فى نـيـتهـا إغـاظـة الروسـيـة وهـذا ما ال نـرضـاه أبداً.
نـعـم إن الـروسـيـة تـعـتـبـر نـفـسـهـا كـمـا يـعـتـبـرهـا غـيـرهـا
ـسيحـي وتود من محـاميـة عن رعاياهـا الدولـة العلـية  ا
ـسـيحـيـون الـعثـمـانـيون بـغـاية صمـيم فـؤادهـا أن يكـون ا
الـراحــة والـرفــاهـيــة دوامـاً ولــكن صـواحلــهـا الــسـيــاسـيـة
ومـصـاحلـهـا اإلداريـة ال تـسـمـحـان لـهـا بـإنـفـاذ مـا تـعـتـبره
تـخيُالت أوهام وإضـغاث أحالم وقـد بنتـه إنكلـترة على
خـدمـة اإلنـسانـيـة واحلـقـيقـة غـيـر ذلك فـقال له الـسـفـير
اإلنــكـلــيـزى قـد فــهـمت كل ذلك وســأنـقـلـه إلى الـلـورد
سـالـسـبـورى بــحـروفه ولـكـنى أرجـو أن يــسـتـمـر سـفـراء
الدول الـثالث ( روسية وفـرنسا وإنـكلتـرة ) فى األستانة
الـعــلـيـة عــلى االحتـاد تــوصالً إلى ذلك بــحـكــمـة جاللـة

السلطان األعظم وصاحب البيت أدرى بالذى فيه .
هـذا مُـلـخص مـا اقـتـطـفـنـاه اآلن من الـكـتـاب األزرق
وسـنعـود إلى تتـمة احلـديث فـيمـا بعـد وكل آتٍ بريب إن

شاء اللَّه
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تـخــالــفت آراء الــصـحف اإلنــكــلـيــزيــة فى مــنـاقــشـات
مجلس نوابها . فمن متفائل بها فى جناح سياسة احلكومة
استدالالً كزعمها بـضعف أدلة مُعارضيها فى إقامة النكير
لكة فى خطبتها عليـها . ومن مستنتج  من أقوال جنـاب ا
قلة ثـقتهـا بالتوادد الـسياسى . ومـن مصوب االنتـقاد على

منوالها السياسى فى األحدوثة األرمنية .
وأربـاب الـرأى األخـيـر يـشـيـرون إلى مـا حـاق بـسـيـاسة
الـدولـة الـبـريـطـانـيـة من الـتـأثـرات الـغـيـر مـنـتـظـرة * بنـتـائج
مـنهاجـها فى هـذه األحدوثـة مهـما ألـبست صـيغ اخملابرات

واربة ستراً لذلك . الرسمية عنها صبغة التمويه وا
تُحاول الصحف اإلنكليـزية الشريرة بنشرها التلفيقات
ضامـ الكتاب األزرق ( الذى الواضحة الـبطالن تعمـية 
صرح فـيه بأن ما قيل عن حوادث أرميـنة بالتهويالت التى
أرجفت بها األهواء اشـتمل على مبالـغات كبرى ) مواراة
ـتشـيعـة خلدمة ـصادر ا بـعض افتـضاحـاتهـا السـيئـة . فإن ا
أغـراضــهـا جتـهـر بــوجـود مـبــالـغـات فى تــلك األنـبـاء وهى
الزالت مـسـتـرسـلــة فى عـنـادهـا ومـكـابـراتــهـا ظـانـة أنـهـمـا
يُـؤيــدان لـهـا زعـمـاً أو يـقـويـان ألراجـيـفـهـا حـجـة . وكـفى
بـخـبـالـهـا وتـخـبـطـهـا فى هـذا الـصـدد بـرهـانـاً عـلى طـيـشـها

وتفنيد مزاعمها الباطلة
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انتهت مسألة الزيتون بوساطة سفراء الدول وقناصلهم
لدى الـدولة الـعـليـة حيث من جاللـة الـسلـطان بـالعـفو عن

أهالى الزيتون حتت هذه الشروط اآلتية :
( أوالً ) أن يطـرد األهالى نُزالءهم العـصاة الذين عاثوا

فى بالدهم فساداً .
( ثــانـــيــاً ) أن يُــســـلــمــوا احلـــكــومــة جـــمــيع األســـلــحــة

وجودة عندهم . وخصوصاً البنادق العسكرية ا
( ثـالـثـاً ) أن يُـعـيـدوا الــسـتـة آالف شـخص الـذين كـانـوا
هاجروا إلى جبل الزيـتون إلى أوطانهم بـسالحهم البسيط
الحــظــة األهــلى وأن يــكـــون رجــوعــهم وتــســفـــيــرهم 

قناصل الدول .
( رابعـاً ) أن يُـسلم األهـالى عـمومـاً مـسيـحـي كـانوا أو
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أمورى احلكومة ما عدا أسلحة الصيد; إذ ال مانع من إبقائها معهم . مسلم سالحهم 
( خامساً ) أن العفو ال يشمل اجلنايات التى ارتكبتها األهالى ضد القانون .
( سادساً ) أن األهالى مجبورون على دفع متأخرات الضرائب شيئاً فشيئاً .

( سابـعاً ) أن ما يطـلبه ويقترحه األهـالى كعدم إنشاء الـثكنات التى أحـرقوها وغير ذلك
ثابة إنعام مخصوص من جاللة السلطان األعظم . يعتبر العفو عنه 

( ثامناً ) أن حامية زيتون تبقى مقيمة عندهم كما هى اآلن .
الحظـة قناصل ( تاسـعاً ) أن احلكـومة ستـسن مشروطـاً نظامـياً لوقـاية من يلـتجئ إليـها 

الدول .
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أمـا تعـي وال مـسـيحى لـلزيـتـون فال دخلَ له فى مثل
هذا الباب ما دام مـقرراً فى مشروع اإلصالحات العمومية
ــابــ وقــد قــبـل األهــالى بــذلك ورفــعـــوا الــعــرائض إلى ا

الهـمـايـونى وسفـراء الـدول يُـعلـنـون لـها فـيـها قـبـولـهم هذه
الشروط بشكـر وامتنان وإنهم خاضعون من اآلن فصاعداً
لـلـدولــة الـعـلـيـة األبـديـة الـقــرار وداعـون جلاللـة الـسـلـطـان
األعــظم بــاسـتــمــرار الــشـوكــة واالقــتــدار ودوام الـعــظــمـة

والبقاء.
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يُـــشـــاع أن غـــبـــطـــة بــطـــريـــرك األرمن األرثـــوذكس
أذمـرلـيـان*  أفــنـدى عـزم عـلـى االسـتـقـالــة نـظـراً حلـرج
ـنـشور مـركـزه وذلك لـعـدم رغـبـته فى تـقـدم إعـطـاء ا
ـطـلوب مـنه إجـباريـا ًلالعـتراف بـراحـة األرمن  فإذا ا
كــان هــذا حــقــيــقــيــاً فــنــشـكــره عــلى إخـالصه لــلــسُّـدة
الشَّاهانـية  إذ أن اإلخالص ال يكون إال للَّه وللراعى
األمـ ال ألولـى األغـراض الـذين ال يـحـسـبـون لـلـيـوم

األخير حساباً .
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* الصحيح : أزمير ليان.
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وقــد قــالت بــعض اجلــرائــد الــروســيــة إن إنــكــلــتـرة
يُــحـتــمل أن تـنــعـزل عن الــدول وال تـعــتـرف بـالــبـرنس
فرديننـد فجاوبتها بـعض اجلرائد اإلنكلـيزية بنفى هذا
االحـتـمال الـذى ال يُـفيـد اإلنـكلـيـز شيـئـاً وهذا هـو ع

احلقـيقة مـادامت الروسـية كـفة مـيزان الـسيـاسة الـدولية
ودفـة سـفـيـنتـهـا فى وقـتـنـا احلاضـر السـيـمـا فيـمـا يـتـعلق
سائل الشرقية وبرهاناً على ذلك نأتى على ما نعلمه با
من سيـاستها فى بالد الـدولة العلـية فضالً عمـا أثبتناه

اضى نقالً عن الكتاب األزرق فنقول . فى العدد ا
طلب وزير خارجية إنكلترا يوم أن كان يُهدد الباب
العالى من الروسية أن تشترك معها بإلزام الدولة العلية
قوة واقتـدار بإجـابة مـطالب الـدول وإال سقط مـقامهن
إلى احلضيض فـأجابه البـرنس لوبانـوڤ أوالً إن عظمة
الـقـيصـر ال يـود وال يُـريـد أن يُجـبـر الـدولـة العـلـيـة على
شئ هـو من اخـتـصـاص داخـلـيـتـهـا وإدارتـهـا وصاحب

البيت أدرى بالذى فيه .
وثــانـيـاً إن الـبـعض يــظن بل يـتـوهم أن عـدد األرمن
العثمانيـ عظيم مع أن التقرير الذى رفعه أحد رجالنا
ـستندين على شهادة الروسي اجلغرافيـ السياسي ا
اإلنـكــلـيـز فــضالً عن مــعـرفـته اخلــصـوصــيـة أثـبت أن
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عــددهم لـيـس كـمــا تـخــيل ألولـئك الــبــعض فى عـالم
الظن والتخم .

وثالثـاً : ال حتب الروسية أن تـقف مع الدولة الـعلية
فى ميدان نزال وحـرب وقتال وال تريد أن حتاربها أية

دولة كانت .
وقــال الـــبــرنـس لــوبـــانــوڤ لـــســفـــيــر إنـــكــلـــتــرا فى
ـستـحـيل أن تـأخـذ على بـطـرسـبورج أن الـروسـيـة من ا
نـفسها مـسئولـية إدارة البالد األرمنـية كمـا يتوهم بعض
كبـار الـسيـاسـي فى إنـكـلتـرا ألن ذلك تـعتـبـره إجحـافاً
بــامــتــيــازات جاللــة الــســلــطـان األعــظـم وأن مــشـروع
اإلصالحات الـذى رفعه الـسـفراء إلى الـباب الـعالى ال
رمى وشذوا يُجدى نفعـاً ; إذ أن السفراء قـد أخطأوا ا
ــراقـبـة الــدولـيـة عــلى إنـفـاذ عن الـواجب فى طــلـبـهم ا
اإلصالحـات الـتـى سـأرجـو جاللـة الــسـلـطـان األعـظم
عرفة مأمورين عثماني مُخلص فى قبولها وإنفاذها 

خدمة سلطنتهم ومصاحلها وصواحلها .
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كثـيراً مـا أذاعت الصحـف اإلنكلـيزيـة من أراجيـفها
أقــواالً تــومئ إلـى رغــبــة الــروســيــة فى احــتالل بــعض
تـقوَّل بـحدوث وقـائع فـيهـا إلخ وقد جهـات أرمنـيـة ا
سـرت مـزاعـمـهـا إلى أذهـان بـعض الـنـواب فـى لـوندره
فاسـتـفـهم أحـد أعـضائـه من الهـيـأة عن حـقـيـقة ذلك .
سـتـر بالـفـور بأنه عـار عن الـصحـة . فهل لم فأجـاب ا

يـأن بـعــد هـذا الـتــصـريح وأمــثـاله لــصـحف الـبــهـتـان 
االقتناع ببُطالن أراجيفها والكف عنها

مـا بـرحت الــصـحف اإلنـكـلــيـزيـة فـيــمـا تـنـشـره عن
مـضـامـ كـتـاب حــكـومـتـهـا األزرق اخملـتص بـأحـدوثـة
أرمـنية تسـلك سبيل األوهاج والـتغرير تـعمية لـلحقائق
مُتجاهلة أن سـبب الزلفى للروسية وفرنسا لدى جاللة
السـلطان األعـظم إخالص حكومـتيـهما لـدولته العـلية
ـساعى الـبريـطانـية التى فى تـفنيـد وإخفـاق األقاويل وا
حـاولت اتـخـاذ تـلك األحـدوثـة أحـبـولـة صـيـد . وكان
ن يـخـدمـون حـرية األجـدر بـهذه الـصـحف إن كـانت 
ـتـشـيـعة ـصادر ا االنـكـلـيز بـنـشـر احلـقائـق إن تقـتـدى بـا
ـا حلـق حـكــومــتــهـا من خلــدمـة أهــوائــهــا فى اإلذعــان 
الفشل الناجت عن اعتساف سياستها وأن تستدعى ذوى
السيطرة فيـها إلى ما يكفرون به عما فرط منهم ال أن
ـا يــعـوَّل عــلى تـأويل مــا تـسـتــطـيع من تــلك احملـررات 
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سيـاستـها الـشرقيـة إال لكـونها دافـعت عن شعب مـجرم وسـاعدت حركـة فوضـوية وقالت
ـاذا رجحـت كفـة ميـزان السـياسـة الروسـية الـفيـغارو إن اجلـرائد اإلنـكلـيـزية تـسأل بـعضـها 
الفرنساوية على السياسة اإلنكليزية فى األستانة والشرق األقصى كأنها تتجاهل األسباب
الداعية إلى هذه األرجحية التى يعرفها اخلاص والعام وهى أن روسيه وفرنسا لم تتداخال
سـألة األرمـنيـة وال مع الصـ فى حربـها مع الـيابـان إال بالـسيـاسة مع البـاب العـالى فى ا

يالئم مـزاعـمـهـا أو مـهـمـا كـان فى تـأويـلـهـا من حتـريف
كـابرون القـول عن مواضـعه فـذلك منـوال ال يجـدى ا
ــعـانــدويـن من احلق شــيــئــاً عـلـى أن مــا تُـخــفــيه تــلك ا
الصـحف بتـأويلـها يـظهره سـواها وال يـكون حـظها من
هـذا الـتـخبـط غيـر االفـتـضاح الـذمـيم واالسـتـرسال فى
ـوجب لـنـبـذ تـرهـاتـهـا ظـهـريـاً ; إذ ال يـنـكـر اإلضالل ا
ـورنن بـوست أن إنـكــلـتـرا بـإغـرائـهـا أحـد كـمــا قـالت ا
أشـقــيــاء األرمن عــلى الـفــســاد ســاعـدت عــلى حــركـة
ـفـســدين عـلى الـعــدوان فـحـمـلت شـريـرة وأعــانت ا
بذلك أثقـاالً مع أثقالـها وأخـفقت سيـاستهـا فى الشرق
ونقـضت بيـدها دعـائم كبـريائـها بـعد أن بـاءت بالـفشل

تتابع . واالرتباك ا
طلـبت اجلرائد اإلنكـليزية بـلسان الشعـب البريطانى
عـمـومـاً نـقل سـفـيـر إنـكـلـترة فـى دار السـعـادة; ألنه لم
يُحسن التصرف فى مـسألة أرمنية حـتى جلب إلنكلترا
فشالً وعـاراً ولم يكسبهـا إال أبعادها عن مواالة جاللة
ــورنـن بــوست جــريــدة الـــســلــطــان األعـــظم وقــالت ا
احملافـظ أن إنكلـترة لم تنـخذل وتخسـر ما خسرته فى
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ـنـزَّهـة عن كل دســيـسـة وفـتـنـة خالفــاً إلنـكـلـتـرة الـتى ا
سارت فـيهمـا على غـير هذه اخلـطة وعـضدت اجلمـعية
األرمــنــيــة أدبـيــاً ومــاديــاً  وكـان بــســبـبــهــا مــا كـان من
االضطرابـات والقالقل التـى ال يقدر اإلنـسان أن يبر

إنـكـلتـرة من تبـعـتهـا واجلـمعـية األرمـنـية من مـسئـولـيتـها
أمام اللَّه والناس .



µ∂∂

˝ dB  s  »U²  ˚

© ÊU  v  Êu²Ýœöſ d² *« v ≈ ®

بــعث حــضــرة الــفــاضل مــصــطــفى  أفــنـدى
ـــســـتـــر كـــامـل أول أمس كـــتـــابـــاً إلى جـــنـــاب ا
ـقـيم اآلن فى « كـان » من أعـمال غالدسـتـون ا
فــرنــســـا  وقــد بــعث بــنــسـخ مــنه إلى اجلــرائــد
ــسـتـر الـشـهــيـرة فى أورويــا . وهـو يـنــتـظـر أن ا
غالدستـون يُـحقق مـلـتمـسه مـنه  ونحـن ننـشر
ـا هــذا الــكــتــاب مع االنــتــظـار وعــظــيم األمـل 

يكون من تأثيره احلسن غداً . وهو :
مصر فى ٢٧ فبراير سنة ١٨٩٦

بجل أيها السيد ا
اعــذرنى إذا كـنـت أكـتب إلــيك مــرة ثـانــيـة
ـا رأوا أن فــإن عـدداً عــظــيـمــاً من أبــنـاء وطــنى 
زمن اجلالء عــلى مـا تــرى قـد حــان مـنــذ أعـوام
كلفونى أن أرجـوك التكرم عـلى مصر بإحداث
حــركــة فى الــرأى الــعــام اإلنــكــلــيـزى لــصــالح

اجلالء .
ــثــال الـتى ــة ا وإن احلــركــة اخلــطــيـرة الــعــد
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أحــدثــتـهــا فى إنــكــلـتــرا لــصـالح األرمـن بـعض
جــمل نـطــقت بـهــا فى شــأنـهم ـ حــيث لم تـكن
وقـتـئـذ إال أحـد أبـنـاء بالدك اخلـصـوصـيـ كـمـا
صر يكون تقول ـ هى كفيل لـنا بأن مساعدتك 

لها أعظم فائدة .
وإال فــهل مــســلــمــو مـصــر أقل اســتــحــقــاقـاً
لرعـايـتك العـاليـة من مـسيـحيى األرمن ??? أو
هل أنت كمـا أشـاعوا ذلك فى كل بالد الـشرق
عـدو ألـد لـإلسالم ??? . ذلك مـا ال نــتـجـاسـر

على ظنه .
ولقد قلت فى خطـبتك التى ألقيتها فى شهر
ــسـلــمـ ـاضى « إنك ال تــبـغض ا أغــسـطـس ا

سلـمون يأتـونك اليوم حيث البـتة »  فهـا هم ا
جاءهم الدور يسألونك أن تدافع عن مصر .
ومع ذلـك . أفــــلـــــيس مـن الــــواجـب عــــلى
إنـكـلـتـرا أن حتـتـرم هى نـفـسـهـا الـعـهـود الـعـلـنـيـة
ـصر حريـتها قبل ُـعاهدات الـدولية الضـامنة  وا
أن توصى تركـيا ـ التى تـعتبـرها أقل بالد أوروبا
مدنية ـ باحتـرام فقرة من معاهدة بـرل مختصة

باألرمن ???
ـبجل أن هـذا  وإنـنى أرجوك أيـهـا الـسيـد ا

تتفضل بقبول عظيم احترامى .
مصطفى كامل
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ــــــؤيــــــد » ولــــــقــــــد نــــــشــــــرت جــــــريـــــدة « ا
«األيـكـودوريـان » أمس هـذا اخلـطـاب وعـلـقت

عليه ما تعريبه :
ـشتـمل عـلـيـهـا هذا « وإن البـراهـ الـقـويـة ا
الــكــتـاب البــد وأن حتــدث تـأثــيــرهـا عــلى ذلك
الـشـيخ الـكـثـيـر ـ تـعـنى غالدسـتـون ـ فـلـقـد كـان
حـقـيقـة نصـيـراً لألرمن مُدافـعـاً عنـهم  وهو ال
يأنـف أن يكـون نصـيـراً للـمـصريـ فـيُسـاعدهم
سـاعـدة الـتى يـطـلـبونـهـا مـنه  خـصـوصاً وأن ا
عمله فى هذا الـشأن سيـكون سهالً جداً  ألنه
فى هذه احلـالـة ال يتـكـلف أن يُسـاعـد اإلنسـانـية

فى مصر على غير أبناء جلدته .
وفضالً عن ذلك  فإن الفرصة مناسبة جداً
وحـضرة مـصطـفى أفـندى كـامل قـد برهن بـهذا
الكـتاب على أن له ذوقـاً عظيـماً جداً فى مـعرفة
ـناسـبات  حـيث جـاء اليـوم الـذى يطـلب فيه ا
ـســتـر غالدسـتـون أن يـتــداخل فى مـسـئـلـة من ا
مـصـر ذلك الــتـداخل الـذى يــكـون مـفـيـداً ; إذا
وافق الـكفـاح العـظيم الـذى يبذلـه بعض الدول
صرية اهـ . سئلة ا شتغلة اآلن بحل ا العظام ا
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من يـدرك مـا عـنـد الـلَّه سـبحـانه وتـعـالى من
ـدبرة لـشؤن هذه الـدنيـا احملركة أسرار احلكـمة ا
لــلــدول  كــمـا يــحــرك الــرجل رمــاالً يـقــلــبــهـا

ليرسم بها على األرض أشكاالً .
فـلـقـد كانـت مـنـذ عام مـضـى أنـفاس الـعـالم
اإلسالمى بـأسـره مـحـتـبــسـة وقـلـوبـهم مـرتـعـدة
واجفة خوفاً عـلى الدولة العلـية ومركز اخلالفة
اإلسالميـة من الصـدمة الـهائلـة اإلنكـليـزية التى
لم تـلبث أن أصـبـحت صـدمة أوروبـيـة  وكان
كل عـثمانى صادق وكل مصـرى مُحب للدولة
ـآل ? وهل هذا الـعـلـيـة يتـسـاءل . مـاذا يـكـون ا
قضاء مبرم من الـلَّه أم محنة أرانا بها ضعفنا فى
احلـــال لـــيـــخـــرجـــنـــا مـــنـــهـــا أحـــزم وأقـــوى فى

االستقبال ?
وفى تـلك األيام كان مـركز جاللـة السـلطان

عـبد احلمـيد أحـرج مركز وجـد فيه مـلك قبله 
دودة إلى عرشه وإلى ال ألن يـد العداء كـانت 
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ــدودة إلـى مــا هــو مــلـــكه  بل ألنـــهــا كـــانت 
سـلم إلى الـقلب الذى أعظم من ذلك عـند ا
هـو مـركـز حـيـاة اإلسالم الـسـيـاسـيـة  فـالـتـبـعـة
عــلى جـاللــته كــانـت جــســيـــمــة فــوق الـــطــاقــة
الــبـشـريــة. وكـان جاللــته إذ ذاك بـ أن يُــسـلم
ــقـتــرحـات عُـرضـت له  فـيــفـقــد نـفـوذه فـوراً 
ملـكة لثـورة داخليـة أشأم من حرب ويُعـرض ا
خـارجيـة وب أن ال يُـسلـم البـتة فـيُعـرض دولته
حلرب أوروبية ال يضـمن لنفسه الـفوز فيها ولم

تقصر همـوم جاللته على محاورات السفراء 
ومالفـاة اخلـرق الـذى كان كـل يـوم يتـسـع علـيه
من األجـانـب  حـتى زاد إشـكـاالتـه الـضـخـمـة

جـهل اجلـهـلـة ونــهـوض اخلـائـنـ من رعـايـاه 
وكـانت إنكـلـتـرا على مـا يـذكـره اجلمـيع تـصول
صولـة األسد الـذى يلـقى فريـسته ويُـبربـر دونها
ـكــايــد  ثم هـولت بــعـد أن هــيَّــأت كل تـلـك ا

أعظم الـتهويل طـامعة فى نتـيجة واحـدة منها 
صـر سواء بإقرار وهى أن تؤمن على امتالكـها 
من الـدولـة صـاحـبـة الـسـيادة عـلـيـهـا أو بـانـفـتاح
ــمـالك ــســئــلـة الــشــرقـيــة كــلــهـا  وتــمــزيق ا ا

احملروسة وتقسيمها إلى آخر ذرة منها .
أمـــا جـاللــة الـــســـلـــطـــان فـــأبــدى مـن احلــزم
ـلـمة واحلكـمـة والـذكـاء والدهـاء فى كل هـذه ا
من أولــهــا إلى آخــرهـا مــا جــعل خــصـومـه قـبل
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ـــقـــام األول بـــ أصـــدقـــائه يـــعـــتــــرفـــون له بـــا
السياسـي فى عصره . وكـأن الدهر نفسه أراد
أن يــشــرف فــضــائــله هــذه ويــظــهــرهــا بــأعــظم
مظاهـرها للدنيـا  فأعانه علـى عدوته الشديدة
ــواالة إنـــكــلـــتــرا الـــتى كـــانت تُــداهـــنه وتُـــريه ا
شاكل واإلخالص . وذلك  بأن أوقعها فى ا
الــعـظــيـمــة األخـيـرة الــتى نــبـهـتــهـا مـن غـرورهـا
فنـظـرت . فـإذا هى مُنـفـردة فى أوربـا ال حلـيـفة

لها وال صديقةَ ترتكن عليها من الدول .
ـوقف احلـرج الذى لم وبـينـمـا هى فى هـذا ا
توجد فى مـثله منـذ أزمان طويـلة ; أراد اللَّه أن
يُرى الناس عـبرة من أعظم عبـر األيام  فألهم
قـابـلة ـؤمـن أن يـأمـر سـفيـره فى لـنـدره  أميـر ا
الــلــورد ســـلــســبــورى . ذلـك  الــوزيــر الــذى
صرح على رؤس األشـهاد « أن السلـطان كتب
إلـــــيه وأنـه وعـــــده وعـــــد الــــــشـــــرف بـــــإجـــــراء
ــواعــيـد اإلصالحــات  وأنه مـع ذلك ال يــثق 
الـسـلـطان »  وبـتـذكـيـره مـواعيـد إنـكـلـتـرا التى
«يــثق بــهــا الــسـلــطــان » وبــتــعــهــدات  رجــالــهـا
الـرسميـ وغير الـرسمـي باالجنالء عن الـقطر

صرى . ا
وقـد كـان فى وسع تـركـيـا لو شـاءت  وهى
ــتـهــمـة بـتــوزيع أمـوال خــزائـنــهـا عــلى جـرائـد ا
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أوروبـــا  أن تُـــحـــرك تـــلك اجلـــرائـــد إلـى هــذه
سـئـلة الـتى تـهم أوروبا جـمـيعـهـا  وأن جتعل ا
الـدنـيـا بـأسـرهـا تـدوى بـصـدى اقـتـراحـات عـبـد
احلـمـيـد عـلى دولـة بـريـطـانـيـا الـعظـمى فـى شأن
االجنالء عن وادى الــنـيل  ولــكـنــهـا لم تــفـعل
شـيـأ من ذلك بل بـادرت إلى تـكـذيـب اإلشـاعة
ح كـانت التـيمس أول ناشـرة لها جـرياً بذلك
على مـباد اجملاملة الدولية التى نـسيتها إنكلترا
 بل تناسـتها كل الـتناسى حـ كانت تُخاطب
ـة تركـيا الـتى وهبـتها منذ أشـهر صـديقـتهـا القد
قـبـرص لـتـعـيـنـهـا عـلى مُـدافـعـة روسـيـا عـدوتـها

عنها .
فــيـا النـقالب األيـام ويــا لـعـجـائب األمـور

تناقضة التى تلدها الليالى . ا
كــانت تــركـيــا مــقــتـرحــاً عــلـيــهــا مع اإلنـذار
والوعيد فأصبحت مقترحة فى أقل من عام .
وكانت صـديـقـة إلنكـلـتـرا ولو فى الـظـاهر

فأصبحت عدوة فى أقل من عام .
وكـانت عدوة لـروسـيا فـأصـبحـت صديـقة
لــهــا بل حـلــيــفـة بــسـبـب إنـكــلـتــرا فى أقل من

عام.
وكـانت مُهـددة بفـقـدان مجـموع حـياتـها من
أجل جزء مـنها يُسمى مـصر  مع أنها كانت ال
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تـكـاد تذكـر حـقهـا عـلـيه بلـفـظة فـأصـبحت اآلن
قوية جريئة ال تُطالب إال به .

سئلة األرمنية لم تُدبر ولم تُهيأ إال وكانت ا
صـريـة عـلى الـوجه الذى ـسـئـلـة ا إلنـهـاء هذه ا
تُحـبه إنكلترا أو عـلى األقل إلبعادها عن مظان
ـطـالـبـة بـهـا إلى أجل طـويل  فـأصـبـحت هى ا
ـصـريــة وقـربت مـواعـيـد ــسـئـلـة ا الـتى ولـدت ا

حلها  على الوجه التى تُريده تركيا .
وكم فى ذلك من عـبرة للمـستبصر وكم من
ــتـدبـر وكم مـن عـار وخـجل فـائــدة لـلـحــكـيم ا
على الذين شمتوا تلك الـشماتة العظيمة بتركيا
ومـصـر فمـدوا الـيد ألعـدائـهمـا بل تـمادوا فى
اخلـصــومـة لــهـمـا أكــثـر من األعـداء أنــفـسـهم .
ـصـرى وكم من سـرور لــلـعـثـمـانـى الـصـادق وا
ـبـ احملب لـدولـتـه الـعـلـيـة أن يـرى هـذا الـفـوز ا

والـعـجب الـذى ولَّـده انـقالب األيـام من حـيث
سئلة صرية حياتها من وفاة ا سئلـة ا استمداد ا
األرمـنـيــة. ألـيس ذلك سـراً عـظــيـمـاً من أسـرار

حكمة اللَّه .
( خالد )



µ∑¥

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ ”—U  ±∞ ¡UŁö¦ « ¨ ∑∏ œbŽ

{ WOł—U)« WÝUO « }
( الـدولـة الــعـلـيـة وإنـكـلــتـرا ) صـدر الـكـتـاب
األزرق مـتضـمنا مـا دار من اخملاطـبات بـ هات

ـطـلع عـليـها يـقـتنع الدولـتـ بشـأن أرمـينـيا  وا
بـأن الروسـيـا أبت صـراحة اسـتـعـمال الـقـوة ضد
جـاللـــة الـــســـلـــطـــان األعــــظم  وأن الـــكـــونت
جـــالــوكــوســـكى كــبــيـــر وزراء الــنــمـــســا قــال :
بــضـرورة مــنح الــدولـة الــوقت الــكــافى إلجـراء
اإلصالحات  وذلك بخالف السر فليب كرى
ـظهـر اخلصـومة السـفيـر اإلنكـليـزى فإنه ظـهر 

والعدوان للدولة .
ويُــعــلم من مــطـالــعــة ذلك الــكــتــاب أن هـذا
اضى رسـالة إلى السـفـير بـعث فى ١٣ دسمـبـر ا
حكـومته يـزعم فيـها أن عـدد القـتلى من األرمن
فى احلـــوادث األخـــيـــرة بـــلغ ٣٠٠٠٠ فـى حــ

يـؤخـذ من رسـالـة أخـرى بـتـاريخ ٣٠ يـنـايـر سـنه
١٨٩٦ مـــلــخــصــة مـن تــقــريــر مـــنــدوبى الــدول
الــعـظـمـى عن حـوادث ســنـة ١٨٩٥ أن عـددهم
أقل من ذلك بـــكــثــيــر  وفى غُـــرّة يــنــايــر بــعث
اللـورد سلبرى* رسالـة إلى السر فـليب تـتضمن
مُحـادثـة جرت بـيـنه وب كـوسـتاكى بـاشـا سفـير

* الصحيح : سالسبيورى.
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ـكن أن يُـقال اآلن إن ُالفـاة اخلطب  وحـسم الـداء بـحيث  األعـظم قـد بذل مـا فى وسـعه 
تلك الـفـظائع الـتى أثرت كـثيـراً فى قـلوب األوربـ قد انـكفت تـمـاماً  ولم يـعدُ سـبيل إلى

الدولة العـلية فى لوندره يـظهر للقـار منها أنها
تُمثل حقيـقة الواقع  ولذا رغبنا فى إيرادها هنا
إتمـاماً لـلفـائدة : « زارنى الـيوم كـوستـاكى باشا
سفـير تركـيا  وكـانت محادثـتنـا جارية بـشأن ما

ـاضـيـة  وقع مـن احلـوادث بـتـركــيـا فى الـسـنــة ا
وهــو لم يُـنـكـر أثـنــاء كالمه مـعى حـدوث وقـائع
تستوجب األسف والـكدر غيـر أنه أكد بأن هذه
احلــوادث مُــبـالـغ فـيــهــا  ورفض تـوجــيه الــلـوم
بـشـأنـهــا إلى حـكـومـة جاللــة الـسـلـطـان . وقـال
بوجـود مؤامرة خطرة وعصابـة شريرة ب طائفة

األرمـن  وأكـــد بــــأن لــــديه بــــراهـــ مــــاديـــة 
ومستـندات كـتابـية تـدل على صـحة قوله  وأن
ـؤامـرة لم يـكن حتـسـ شؤن الـغـرض من هـذه ا
لكة أرمنية احلكـومه العثمانية  ولكن تـشكيل 
مـســتـقــلـة يـســتـحــيل إبـرازهــا إلى حـيــز الـوجـود
سـلمـ وعدد بـالنـظر جلـسامـة الفـرق ب عـدد ا
ـؤامرة وقع الـنصـارى  وقـد كان لـظـهور هـذه ا
شـديـد أدى إلى غـضب األ اإلسـالمـيـة فـنـشأ
ُــعــتـاد عــنه  مــا نــشــأ من الـفــضــائح والــفـظــائع ا
حصولها فى كل زمان ومكان ; إذا شبت نيران
احلــروب األهــلـــيــة عــلـى أن جاللــة الـــســلــطــان
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حــصـــولــهـــا ثم طـــلب الــســـفــيـــر من احلـــكــومــة
ُــلـفــقـة اإلنــكــلـيــزيــة أن تـمــنع تــوارد الـتــقـاريــر ا
ـبــالغ فـيــهـا بــشـأن حــوادث الـدولـة واألقــاويل ا

العلية .
وقــد أجـبــته بــأن احلـاجــة إلى تــوطـيــد دعـائم
ـــمـــالك احملـــروســـة حـــفـــظــاً األمن فى أنـــحـــاء ا
للـرقـاب واألمـوال أكـثر مـنـهـا إلى الـشروع فى
تـنـفـيـذ اإلصـالحـات الـتى صـدق عــلـيـهـا جاللـة
الـسـلـطان . وقُـلـت أيـضاً إن إنـكـلـتـرا كـانت فى
الزمن الـسالف الـصديـقة احلمـيمـة لتـركيا  وأن
ودة ( أهطل نعهـا من جتديد عهد هذه ا ال شئ 

الـلَّه عـلى حـدثـها صـيب الـرحـمـة والـغـفران ) 
ولكن مـازال الدم مهراقاً والـظلم سائداً وسطوة
الـقـوى عـلى الـضـعـيف ... ثـقـيـلـة فـإن سـخط
األمة اإلنـكلـيزية يـكون حـائالً منـيعـاً دون حتقيق

أية مودة من أى قبيل ب الدولت ...
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بلغت إيرادات مصـلحة الدين العـثمانى أثناء
شـهر يـنايـر األخيـر ٦٩٧١٠ جنـيهـات عثـمانـية
ـاضـية يُـقابـلـهـا فى مـثل هـذا الـشـهـر من الـسـنـة ا

٧٢٥٧٦ جنيهاً .
اجـتــاز نـحـو ٣٠٠ أرمـنى روسى مـنـذ بـضـعـة
أســابــيع احلـدود الــعــثــمـانــيــة  وحـرَّضــوا أبــنـاء
جــلـدتــهم الــعـثــمـانــيـ عــلى االنـضــمـام إلــيـهم
لـلعـبث فى الـبالد  ويُـقال إن خـمـسة آالف من
هؤالء توجهوا معهم إلى والية وان وأخذوا فى
ُرجح اقـتـراف الـفـظـائع ضـد األهالـى  ولكـن ا
أن عـســاكـر الـدولـة تُـلـزمــهم اخلـضـوع ومالزمـة

السكينة .
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ُستفاد من األخـباراألخيرة أن زيتـون وسائر األنحاء ا
بـسط علـيـها جـنـاح األمن وصفـا جـوها . وقـالت جـرائد
العـاصـمة إن مـسألـة زيـتون تَّـمت علـى ما تـروم احلكـومة
السنية وأن العُصاة ثابوا إلى اخلضوع والطاعة للدولة .
نكودى إال أنه يوجد فى مقاطعـات أرمينية كـثير من ا
احلظ يـتضـورون جـوعـاً وهم حـفـاة عراة مـعـرّضـون آلفة
البرد وقد وزع علـيهم قناصل الدول فى حلب اإلعانات
الـتى جـاد بهـا أهل الـبـر واإلحـسـان ولكـنـهـا لم تـكـفهم;
بـرح  ولـكثـرة عددهم فى ا هم عـلـيه من الفـقـر ا نظـراً 
تـلك األنـحاء ونـخص بـالـذكر بـ ذوى األريـحـية سـفـير
ـدرسة دولـة فـرنـسـا فـإنه تبـرع بـعـشـرة آالف فـرنك ثم ا
الـشـرقيـة فـى باريـس فـإنهـا أرسـلت إلـى بـطريـرك األرمن
خــمـسـة آالف فــرنك جـزى الـلـه مُـحـبى اإلنــسـانـيــة خـيـر

اجلزاء وجزاء اخلير.
أذنـت احلــضــرة الــسـلــطــانــيــة ــ أيــدهــا الــله ــ لــرئــيس
أصحـاب الـصـلـيب األحـمـر وأشـيـاعه بـتـوزيع اإلعـانات

على فقراء األرمن .
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ـــنــحــازين نـــشــرت الــتــمـس أقــواالً لــبــعـض الــقــسس ا
سـتوطنـة في لوندره مـآلها نفى لعـصابة* األرمن الشـريرة ا
ـعارف نـسـبتـهـا لـلثـورة والـف وأن غـايـتـها الـتـعاون عـلى ا

وتنوير أذهان شعبهم .
والريب أن هذه األقوال التلفيقية اليصغى العاقل إليها
بـعـد أن تـوالت الـتـصـريـحـات من غالدسـتـون وخالفـه بأن
ـبـذولة لـتـعـضيـدهـا وأمثـالـهـا على مـا يـسـمونه مـسـاعيـهم ا
إصالحـاً ونحوه ذهـبت هباء مـنثوراً . فـمهمـا أفرغت هذه
الـصـحف وأحــزابـهـا جـهــدهـا في إلـبـاس احلــقـائق وإنـكـار
احملــســوســـات فــلن تـــســتـــطــيع ســـتــر مــا بـــدا من ســوآت
حكـومتهـا وبعض مشـاهيـر رجالهـا فى هذه األحدوثـة منذ
بـادىء تـولـيـدهـا إلى أن جـنت جـذوتـهـا ورد سـهم كـيدهم

فى نحورهم .
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تكونة من صفوة اجملتمع األمنى واإلجنليزى. قصود اجلمعية األرمنية اإلجنليزية ا * ا
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تصوَّرت تركيا تُرسل التـلغرافات فى وقت واحد إلى جهت فـباليد الواحد تكتب إلى
سالسبورى وتـعده باإلصالح وباليد الـثانية تُرسل األوامر إلى الـواليات بقتل األهالى وهو

منتهى الظلم .
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* الفتنة األرمنية = الثورة األرمنية.

{ s —ô« ÊUOBŽ }
ال يُخفى أن الفتنة األرمنية* قد خمدت اآلن
بـعنـايـة احلـكومـة الـعـثمـانـية  وحُـسن تـوجـهات
ـا كـانت حـوادث احلـضـرة الـشَّـاهــانـيـة  ولـكن 
هــذه الــفـــتــنــة مُــتــفــرقــة ال يُــمـــكن لــلــراغب فى
االستطالع عـليـها أن يضم شـتاتـها إال بعـد عناء
ـفيد إيـرادها متـعاقبة فى شـديد  فقـد رأينا من ا

هذا الفصل إفادة للقراء فنقول :
واليــة طــرابــزون ـ كــان زعـــمــاء الــفــتــنــة من
األرمن فــيــهــا يــســتــحــضــرون مــنــذ زمن طــويل
كــــمــــيــــات وافـــرة مـن الـــغــــدارات واخلــــنــــاجـــر
واخلــراطــيش والــقــنــابل الــديــنـامــيــتــيــة  فــلــمـا
استـفزهم الطيش إلى مناواه بـحرى باشا واليهم
الـسـابق  وحـمـدى بـاشـا قـائـد اجلـيش بـالـوالية
هـجـمــوا فى شـهـر أكــتـوبـر عـنــدمـا بـلــغـهم خـبـر
عــصـــيــان األرمـن فى األســتـــانــة الـــعــلــيـــة عــلى
ـسـلمـ  وفـتـكـوا بهم وتـعـاظـمت الـثورة فى ا
ـذكــور  فـاضــطـر األرمن الـثــامن من الــشـهــر ا
ـنطـوون عـلى الوالء لـلحـكـومة إلى االسـتغـاثة ا
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بـالـوالى الـذى أجنـدهم وآواهم عـنده. وفى ٢٦
أكتـوبر الـتجـأ األرمن إلى اخلانـات والكـنائس 
وأطـلـقـوا الـرصـاص عـلـى جـمـيع من مـروا بـهم
سلم  وتكرر هذا احلادث فى ٢٥ منه. من ا
وقـد تمـكنت احلـكومـة من كـبح جمـاح الثـائرين
واتـضح أن طـبـاخـاً أرمـنــيـاً دسَّ الـسم فى طـعـام
ـسـلـمـ تـوفـيـا بـسبـب هذه بـاعه إلى اثـنـ من ا

اخليانة .
والية خـدا وندكار ـ لم تـقع بها سـوى حادثة
واحدة بـجهـة يـكى كيـنى  حـيث هجم األرمن
سلم  فتمكنت احلكومة فى ٢ أكتوبر على ا

فى احلال من رد هجماتهم .
سـنـجق أزمـد ـ فى ١٨ أكـتـوبـر أطـلق األرمن
قـيمـون فى سوق ( آق حـصار ) بـنادقـهم على ا
ـســلـمــ  فـنـشــأت عن ذلك مــعـركــة اضـطـر ا
سـلمون إلى الـدفاع عن أنفسـهم فيهـا بالعصى ا

واألحجار .
والية أرضروم ـ ال يخفى أن األرمن هجموا
فـى شــهـــر أغـــســـطـس عـــلى رشـــيـــد بك وكـــيل

األمالك الهمـايونـية فجـرحوه وقـتلوا رفـيقاً له 
ُــسـمى وقــد ظــهـر من الــتــحـقــيق أن زعــيـمــهم ا
ســـيــــروبه كــــان يـــأمـل بـــهــــذه احلـــركــــة تـــداخل
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بريـطانيا وعثر رجال احلكـومة على مغارة فيها
كـميـة وافـرة من األسـلـحـة والـذخـائـر احلـربـية .
وقد اجـتهـد وكالء اجلـمعـية الـهنـتـشاكـية فى بث
الـــفــتـــنــة وأخـــذوا يُــهـــددون إخــوانـــهم الــذين
تـوسموا فـيهم الطـاعة للـحكومـة  ودفعت بهم
الوحشية إلى قتل اثن منهم  كما قتلوا الشيخ
حـيـدر أفـنـدى وسـبوا ابـنـة الـيـوزبـاشى هـابى أغا
ــسـلـمـ . ومـا كـادت تـفـشـو حتـريـكـاً خلـواطـر ا
أخـــبـــار ثـــورة األســــتـــانـــة حـــتـى اعـــتـــدى أرمن
سـجد ـسلـم  وقـتـلوا إمـام ا أرزجنـيان عـلى ا

وكــثـــيـــراً من األعـــيــان والـــنـــســاء واألطـــفــال 
وهجمـوا على دير يونـانى وسلبوا أمـتعته  وقد
شير زكى تمكنت اجلنـود الشَّاهانية حتـت قيادة ا
بــاشــا من إطــفـاء نــار الــثـورة. وفى ٢٣ أكــتــوبـر
حـصـلت مـوقـعـة فى طـرخـان ورفـاشـيه وأخـرى

فى كـرزجان وغيـرها فى جـملـة مواقع أخرى 
ـســلـمـ وفى ٣٠ مـنه اعــتـدى األرمن عــلى ا

مــرة أخـرى  وفى ١٨ نــوفــمــبـر تــوجه وجــهـاء
األرمن ورؤسـاء ديــانـتـهم إلى الــوالى وتـبـرأوا
لديه من سلوك الثأيرين . وفى ٢٧ نوفمبر ألقى

ــسـلـمـ  الـقـبض عــلى أرمـنى بــزى مـشـائخ ا
واتضح أنه من أكبر وكالء اجلمعية الهنتشاكية.
وفى ٢٨ دسـمـبـر وجــد أحـد قـسـوس الــكـنـيـسـة
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األرمـنـيـة مشـنـوقـاً فى قـاعـة  فـثـبت أن الـعـصاة
ة الشنعاء. هم الذين ارتكبوا هذه اجلر

واليــة بــتــلــيس ـ كـــان مــبــدأ الــثــورة بــهــا فى
أغـــســـطـس ســـنـــة ١٨٩٤  وهى الـــثـــورة الـــتى
ـا شاع تـمـكـنت احلـكومـة من إخـمـاد نـارهـا  و
خبـر ثـورة األرمن باألسـتانـة هـجم أرمن بتـليس
سلـم أثنـاء قيامـهم بفريـضة الصالة فى عـلى ا

ـساجـد  وحـاولوا تـدمـير األسـواق بـاحلرق  ا
وقـد أثـبت الــتـحـقـيق أن الـثــائـرين ارتـكـبـوا هـذه
الــفـظــائع بــإيـعـاز مـن قس بـروتــسـتــانـتى يــسـمى
جـــــورج  وأن هـــــذا الـــــفــــوضـــــوى كـــــتب إلى
األسـقف األرمنى رسـالة يُؤكـد له فيـها بـتصديق

الدول على اسـتقالل الست واليـات األرمنية 
وقــتل الـثــائــرون يـونــانـيــ ومــسـلــمـا لــتــحـريك
اخلــواطــر . وفى ١٦ نـــوفــمــبـــر أحــرقــوا عــدة
مـنــازل بـجـهـة غـاردجـان  وفى ١٨ مـنه ذبـحـوا
أغـاجـان أغـا ووالده  وهـم من األرمن الـبـاق

على الوالء لـلحكـومة . وفى ٢٦ منـه هجموا
على قـرية جولب وأتـوا بأكبـر الفظـائع  وكانوا

سلم . مُعمم فى هذه الواقعة للتشبه با
واليــة سـواس ـ تــمــكــنت الــلــجــان الــثــوريـة
بــواسـطــة الــتــهــديـد والــوعــيــد من إلــزام أعــيـان
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األرمن وكبرائهم بدفع مـبالغ جسيمة من النقود
ـسـاعـدة . وفى شـهـر يـونـيو لـهـا عـلى سـبـيل ا
قتـلوا بعض الـثائرين من قـتل أرمنى بروتـستانتى
من مـرســيـوان يـسـمى كــرابت . وفى أغـسـطس
ــدافن وقــتـلــوا جنـيب اجــتـمع األرمـن فى أحـد ا
ــــدعى الــــعــــمـــومـى عـــقـب حـــوادث أفــــنـــدى ا
األســتـــانــة. تــنــكــر بـــعض أرمن ســيــواس بــزى
ــديـنه يـحـرضـون ـسـلـمــ وأخـذوا يـطـوفـون ا ا
أهلها على العصيان  وشق عصا الطاعة وقد
اعــتـرف أحــدهم بــأنه من أعــضـاء جلــنــة أرمـنــيـة
«يديـرها شخص اسمه دانـيال » ووجدت رسالة
مع آخر جاء فـيها : «إن الفـضل فى إنشا الـلجنة
قيـم فى إنكـلترا » . عـائد على أحـد الكبـراء ا
وهجم ٥٠٠ أرمـنى على الـسجن إلنـقاذ أولئك
ديـنة والـراية تـخفق األسـرى  ثم خرجـوا من ا
فوق روسهم . وبينما احلكومة مجدة فى إطفاء
نـار الــثـورة  وإذا بـأرمـن قـر احـصــار قـد نـزعـوا
دارس إلى الـثـورة  فالـتـجأوا إلـى الكـنـائس وا

ـســلـمـ  واخلـانـات وأطــلـقـوا الــنـيــران عـلى ا
وحدث مـثل ذلك فى جـمـلة مـدائن أخـرى مثل
طـــوز حـــصــار وســـيــواس ( فى ١٤ نـــوفــمـــبــر )
وغــوروم ومـرســيــوان ( فى ١٥ مـنه ) واعــتـرف

ـقـبــوض عـلــيـهم بـأســرار الـهــيـجـان  األرمـن ا
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وطلب قسوس الكـنيسة األرمنـية فى نكسار من
احلكـومـة القـبض على عـشـرة أنفس من أعـضاء
اللجـنة الـهنتـشاكـية ذكـروا اسماءهم  وفى ١٤

ـسـاجد  نـوفـمـبر هـجم أرمن مـرسـيـوان عـلى ا
وفـى ٢٩ مـــنـه اشـــعــــلــــوا الــــنـــار فـى الـــقــــشالق
الـعسـكـرى وجـرحـوا طفالً عـمـره سـبع سـنوات
ـا استتب وقـتلوا عـسكـرياً وجـملـة موظـف . و
ـــســلـــمــون فى مـــنــازلــهـم فــقــراء األمن آوى ا
األرمن واعتـنـوا عنـاية خـاصـة بأوالدهم . وفى
١٤ دسمبر أطـلق الثائرون رصـاصة على أحد
ـسلـمـ  ولم تـقع مـنـذ هـذه احلـادثة الـطالب ا

واقعة تُذكر .
واليـة ـ ديـار بـكـر ـ كـان الـثـائـرون يـلـقـون فى
اعـتقاد اجلـمهور أن هـذه الوالية وخـمسة غـيرها
ســتــفــصل من األمـالك الــشَّــاهــانـيــة  وتــتــمــتع
بـاالسـتـقالل  فـلـمــا كـان أول أكـتـوبـر هـجـمـوا
ــسـلــمــ أثــنـاء أدائــهم فــريــضــة الـصالة عــلى ا
ـســجـد وأحــرقـوا الـســوق وجـمــلـة حـارات بــا
وامتد اللهب بواسطة القنابل الديناميتية واخلرق

ـشبـعـة بزيت الـبتـرول وبواسـطـة إطالقهم الـرصاص عـلى العـسـاكر الـذين كانـوا يُحـاولون ا
ـوقـعـة هـجم عـشـرون مـنـهم عـلى قـريـة سـويـر إطـفـاء الـنـيـران . وفى الــيـوم الـتـالى لـهـذه ا
ـدينـة ديار ـسلـم  ثم فـروا هاربـ وفيه ابـتدت الـثورة  وأحـرقوا الـسوق وقـتلـوا التـجار ا
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بــكــر قـاعــدة الــواليـة فــقُـتـل سـتــة من الــعـســاكـر
ــؤذنــ . وفى ٤ نـوفــمــبـر وجُــرح كــثـيــر من ا
ـسلـم بـبلـدة لدوره من ٧ هـجم األرمن على ا
إلى ١٥ نوفمبر وقعت جملة حوادث بجهة بالو
 ووجد مـع الثائـرين فيـها خـطاب مؤداه أن من
الضـرورى لألرمن استلفات أوربـا إليهم بسفك
ـــســاجـــد تـــكـــديــرا الـــدمـــاء والــهـــجـــوم عـــلى ا
لــلـمــســلـمــ  وإثـارة خلــواطــرهم  ووجـدت
رسـائل من هـذا الـقـبـيل مع شـخص من مـاردين
ــدرسـة يُـســمى هــامـوك إبــراهـام أحــد أســاتـذة ا
البروتستانتـية بها ويفهم منها القار أن كاتبها
قـد بــالغ فى شـرح حــوادث األسـتـانــة  وتـكـلم

ـنـح االسـتــقالل لألرمن  عــلى تــداخل أوربــا 
وقـد وجـدت قــنـابل ومـواد تــدمـيـريــة فى مـنـازل

الثائرين .
واليـة مـعـمـورة الـعـزيــز ـ تـواتـر وقـوع جـمـلـة
حـوادث ال أهـمـيـة لهـا بـخـربـوط فى ٢٣ أكـتـوبر
لطيا فى ٥ نوفمبر  أما فى عربكير فقد قطع و

سلم بـإلقاء القنابل على منازلهم  وقد دمر األرمن األسالك البرقـية  وأخذوا يقتلون ا
ـدينـة بـهـذا السـبب  ولم يـقف الـثائـرون عـند هـذا احلـد بل إنـهم أذكوا اجلـزء األعـظم من ا
النـار حـتى أصبـحت الـبلـدة قاعـاً صـفصـفاً . عـنـدئذ هـجمـوا علـى القـرى اجملاورة وحـاولوا
نـسف أمـاكـن احلـكـومة ومـخـازن الـبـارود ; إذ عـثـر أولـيـاء األمـر عـلى ست قـنـابل يـخـتـلف
وزنـــهــا من ٣ إلى ٥ كــيــلـــو غــرام وبــرمــيل من الـــبــارود مــدفــونــة حتت األرض . وفى ١١



µ∏∏

االوراق التى كانت معه .
والية أنـقره ـ فى ٢٧ أكـتوبـر و ١٨ نوفمـبر حـصل اضطراب فى شـورن بسـبب ما أُشيع
أطلق أرمنى عـياراً نارياً فى قـيصرية فيها من زحف الـثائرين األرمن عـليها . وفى ٣٠ مـنه 
فثار األهـالى  وعقب ذلك بـيومـ حدث اضـطراب آخـر مصدره تـهديـد األرمن بالـهجوم

ـصل  وفى ٤ و ٥ دسـمبـر وقعت جمـلة حـوادث فى يوزجات  ساجـد  وقتل ا علـى ا
وفى ٣٠ منه بخالجبك .

دينة طرسوس وجهات أخرى  ولكن احلكومة والية أدنَّه ـ حدثت فيها معارك طـفيفة 
تمكنت من إيقاف الثائرين عند حدهم .

نوفـمبر اعـتدى األرمـن فى حسـينك وقـصيرك
سـلـمـ  وهـجـمـوا عـلى بـلـدة خـربوط عـلى ا
وأتــوا من الــفــظـائع مــا يــقـشــعــر لـذكــره األبـدان

ـدارس  ــسـاجـد وا فــإنـهم أشـعــلـوا الـنـار فى ا
وقــد أرسل رجـــال احلــكــومــة إلى األســتــانــة مــا
عثروا عليه من القـنابل الذى يستعملها الثائرون

نازل . فى هدم ا
واليـة وان ـ كـانـت أضـرار الـثــائـرين فى هـذه
الوالية أقل مـنهـا بكـثيـر فى غيـرها  ألن أرباب
جرد احلل والعقد جعلوا همهم تفريق شملهم 
اجـتـيازهـم احلدود الـفـارسـية غـيـر أنه فى لـيـلة ٣
دسـمــبــر هــجم األرمن بــقـيــادة شــخص يــسـمى
همـبرسوم على القشالق الـعسكرى  فقاومهم
اجلــنـــود وأســروا زعــمـــيــهم وضـــبــطــوا جـــمــيع
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واليـتــا قـونـيــا وحـلب ـ لـم يـحـدث بــالـواليـة
األولى شئ يـذكر . أمـا الثـانـية فـهى الـتى كانت

مـرسـحاً لـلمـذابح الـفظـيـعة والـوقائع الـشـنيـعة 
فـإن جلــان الــثــائـرين بــبــلــدة زيـتــون رفــعت لـواء
الـعـصـيـان فـانـضم إلـيـهـا أكـثـر مـن ٤٠٠ عـائـلة
أرمـنــيـة وقـد هــجم الـبــعض مـنــهم عـلـى بـلـدة
كتشرلة  فلـما عاتبهم اجلند حاصره ألفاً أرمنى
قتـلوا الضابـط وبعض العسـاكر وأحرقـوا جثثهم
بــعــد أن قـطــعــوهــا إربـا . وعــقب ذلك قــطــعـوا

األسالك الــبــرقــيــة اجملــاورة لــبــلــدة الــبــســتــان 
وهــجـمــوا عــلى قـريــة كــرازد  وكـان قــد يــبـلغ
عـددهم وقــتـئـذ ٨٠٠٠ نـفس فــهـاجـمـوا اجلـنـود
العـثمـانيـة بعـد أن دمروا القـرى التى مـروا علـيها
سلمـ أحياء وقطعوا أثداء وأحرقـوا كثيراً من ا
الـــنـــســاء ونـــحـــروا األطــفـــال واســتـــرســـلــوا فى
فظائعهم ببلدة شكر حصار . وفى ١٧نوفمبر
حتـركت الفـتـنـة فى عيـنـتاب ومـرعش وافـتُـتحت

سمى أغوب بابكيان . وقد بقتل شاب مسلم عمره ١٥ بعـيار نارى أطلقه زعيم الثائـرين ا
ـنـازل فـانــزعج الـسـكــان وخـرجـوا هــائـمـ عـلى ألــقى هـذا الـرجـل جـمـلـة قــنـابل عـلـى ا
وجــوهـهم . وحــدث مـثل ذلك فى مــرعش فـإن الـثــائـرين بـهــا دمـروا بـواســطـة الـنـار ٧٠٠
منـزل ثم أوعزوا إلى إخـوانهم بـأورفه أن يقـتدوا بـهم فقـامت بهـا الفـتنة وأصـيب األهالى

بأضرار جسيمة .
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وفى « نوفمبر نشأ عن تردد زعماء الثائرين
عــلى قــنـصــلـيه إنــكـلــتـرا فى إســكـنــدرونـة وعن
مــبـالــغــات قــواس هـذه الــقــنــصـلــيــة فى جتــسـيم
احلـــوادث أن األهـــالـى هـــبـــوا إلى االضـــطـــراب
ـظـاهـرات والـهـيـاج فـمـنـعــتـهم احلـكـومـة عن ا
وطـابق ذلك ورود اجلـنـود الـشَّــاهـانـيـة إلى بـلـدة
كــيـبــان  فــقــابــلـهــا األرمن بــإطالق الــعــيـارات
النارية  ثم انثـنوا على أعقابـهم إلى زيتون بعد
أن أحرقـوا مـنـازلهم . وفى ٣٠ نـوفـمـبر قـتـلوا
الــقــائــمــقـــام حــسن أغــا وأســروا آخــر مع فالح
مسلم  ثم أحرقـوهما أحيـاء. وفى ٢ دسمبر
حــاول األرمــنى الــبــروتــســتـانــتى ( لـى ) إحـراق

منـزله مرت متـوالت ليُـطالب بالتـعويض بعد 
ولــكـنـه لم يــبـلغ هــذه األمـنــيـة اللــتـفــات أولـيـاء
األمــر. وفى هــذه األثـنــاء هـجـم األرمن عـلى

قـرية ( مـحل اإلسالم ) الـقريـبـة من زيـتون  وذبـحـوا جمـيع سـكـانهـا وأحـرقوا مـنـازلهم 
سلم ٢٦٦ وارتكبـوا مثل هذه الفظائع بقريتى دمير وسـارى وبلغ عدد من قُتل بهما من ا
نـسـمـة منـهـا ١٦ امرأة قـطـعت جـثثـهن وأُحـرقت أعـينـهن بـالـبارود  وفـى ١٠ دسمـبـر أُلقى
الـقبض فى جـهة كـيش عـلى خمـس من عـصاة الـزيـتون بـينـما كـانوا يـحـملـون قنـابل قابـلة
قـبوض علـيهم أن ألسـقف مرعش ضلـعاً فى هذه للفـرقعة  وقـد اعتـرف أحد القـسوس ا
ـا حتصن األرمن فى زيـتـون حـاصرهـا الـفريـق مصـطـفى باشـا وطـلب مـنهم احلـوادث . و
اخلضوع فقـالوا إنهم يقاومون حـتى آخر حلظة من حيـاتهم  ثم ذهب بهم التوحش وحب
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اإلنـتـقــام إلى قـتل األربـعــمـائـة عــسـكـرى الـذين
كانوا أسروهم وأحرقوا النساء واألطفال. وفى
مرعش أسر الثائرون اثن من عساكر الچندرمة
وقـتـلـوهـمـا بـعـد أن أذاقـوهـمـا الـعـذاب والـنـكال
وسـمـلــوا أعـيـنـهـمـا  ولم يــقـتـصـروا عـلى هـذه
ـشيـنـة  بل فـضـحـوا النـسـاء وهـتـكوا الـفـظـائع ا
األبكـار وقتـلوهن بـعد ذلك أشـر قتـلة وفى بـلدة
أندريـن أحرقـوا منـزل حـاكم الـبلـدة  ودمروا
احـدى عـشـر قـريـة مـجــاورة لـهـا بـعـد أن ذبـحـوا
أهـلـهـا وسـبــوا ١٥٠ من نـسـائـهـا  وعـادوا بـهن
إلى زيـتـون حيـث فـضحـوهن وقـتـلـوهن مع ٦٠
من العـسـاكر األسـرى  وألقـوا بـاجلثث فى نـهر
سـلـمون شـار إلـيهـا . أمـا ا مجـاور لـلمـديـنـة ا
فقـد الـتزمـوا اجتاه هـذه الـفظـائع جانـب السـكيـنة
والــرضـوخ ألحــكـام الـقــدر  وكـانــوا بـدالً عن
ــثل مـا عــامل هـؤالء به مُـعــامـلــة نـســاء األرمن 
نــســـاءهم يُـــحــافـــظــون عـــلــيـــهن فـى مــنـــازلــهم
ويـحيطـونهن بـالعنـاية والـرأفة . وفى أورفه قتل
أرمنـى مسلماً  فـقبض على القاتل وأرسل إلى
الـضـابـطـة فـلـمـا رأى الـعُصـاة ذلـك شـنـوا حـمـلة
مُنـكرة وأطـلقـوا علـيهم فى الـطرقـات الرصاص
فـليقـابل العُـصاة وفظـاظتـهم وب رأفة فى وسع
ح الـبـصر اجلـنـود احملـاصـرة لزيـتـون فى أقـل من 
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بـواسـطة أوامـر جاللـة الـسلـطـان األعـظم قضت
الـوسيـلة احلـربـية اجلـائزة فى شـرعهـا ما لم نـقرأه

فى تواريخ األ منذ أمد .

شـروعة واحملدودة بـأنها * صوَّرت جـريدة «مـنفيس» ذات الـتوجه اإلسالمى الـعثمـانى مطـالب األرمن ا
رغـبة فى االسـتقالل أو االنـفصال عن الـدولة الـعثمـانيـة دون تقـد أى دليل قاطع غـير االفـتراض الذى
ـثابـة واقع . ولم يـكن فى مقـدرة أرمن الـواليات شـراء أسـلحـة مـتطـورة حملـاربة اجلـيش الـعثـمانى صـار 
الـنـظامـى وال حتـى محـاربـة فـرق اخلـيـالـة احلـمـيديـة والـعـصـابـات الـكـرديـة . واألدهى  صـبَّت اجلـريدة
ـسـلم ضـد ــسـيـحـيـة بـغـيـة إثــارة الـرأى الـعـام ا ـطـالب األرمـنـيـة فـى قـالب صـراع ديـنى بـ اإلسالم وا ا
ـسـلـمـ هم األقـلـية  وأن األرمن. ومن يـقـرأ مـا كـتـبـته «مـنـفيـس»  يخـرج بـأن األرمن هم الـدولـة وا
ـسلمون ــ وهـم األتراك واألكراد والچـراكسة والالظ تـلكون «السـالح» فقط  بيـنما ا األرمن هم من 
تلكون أى سـالح . هنا  قدَّمت اجلريـدة الصورة مقـلوبة واحلقـائق معكوسة ; والعرب وغيـرهم ــ ال 
إذ بــعـد أن كـانت اجلـريـدة تـنــظـر إلى األرمن كـمـجــرد «شـرذمـة»  فـجـأة صـاروا أكــثـريـة تـقـتل وحتـارب

سلمة. األقليات ا
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وأرسلوها سراً إلى عينتاب ومنها وصلت إلينا وهذا تعريبها باحلرف الواحد .
ـدينـة يسمع أن ـوت وانصـرم األجل . فحـيثـما سـار اإلنسـان فى هذه ا قُـضى علـينا أن 
ا نـكون أرمن أورفا بـ أمـرين اإلسالم أو السـيف  وقبل أن تـصل رسـالتـنا هـذه إليـكم ر
سلم ضدنا لم تزل قد صرنا فى عالم األموات. فإن عداوة السلطان لنا وأميال جيراننا ا
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علم األرمـن فى أورفـا بوشك
حـصـول مـذبـحـة هــائـلـة قـبل يـوم
حــــصـــولــــهــــا . أنــــذرهم بــــذلك
صـــدور األوامـــر إلى الـــعـــســـاكــر
ــنــعـهـم عن اخلـروج من قـاضــيـة 
دينـة . ففى غضـون تلك األيام ا
الــقــلــيــلــة لــبث األرمن فى قــلق
عـظـيم واضـطـراب ال مـزيـد عـلـيه
يــنــتــظــرون ســيف اجلــرار وهم ال
ـا بـدأت يـســتـطــيـعـون الــفـرار ثـم 
ـــذبــحـــة ذُبح رئــيس األســـاقــفــة ا
إسـتـفـانــوس وأربـعـة من أسـاقـفـته
أمام مذبح الـكنيـسة  بينـما كانوا
ـقـدس ـنـاولـة ا يــحـتـفـلـون بـســر ا
وقـــبل أن جــــرى دمـــهم اجــــتـــمع
بـعـضـهم فــكـتـبـوا الــرسـالـة اآلتـيـة
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أن نعـصى . ثم نـتوسل إلـيك أن تـذكر أن الـلَّه خـير حـكم بـينـنـا وبيـنك  وسـيتـولى عـقاب
ا أصـابنـا منـهم من سـفك دمنـا وتعـذيبـنا . ويـحتـمل أنك تكـون قد أسـتأت مـنا  ـ  الـظا
باد احلرة وأمـيال التقـدم . فال نندم وال ننـكر ألننا ال نـعتقد أنـنا أخطأنا فى ألننـا اعتنقنـا ا
شئ من ذلك . نــحن نـعــلم أن جاللــتك قـادر إال أنــنـا نـعــلم أيـضــاً أن الـلَّه أقــدر مـنك وأن
سـلم فهو أن الـعواطف الشريفة واطـنينا ا التـقدم من اللَّه وبإرادته . أمـا كالمنا الوداعى 
ُنكر  فمدد لنا يد اإلنسانية قد تغلَّبت فى البـعض منكم على األميال الردية والتـعصب ا
ـسفـوكة فـنحن نـشكركم ُلـطخة بـدمائـنا ا عـونة وشعـر معـنا فى نـكبـاتنـا فى هذه األيـام ا ا
ونحـترمكم بـسبب كل هـذا الفضل . أمـا أولئك الـذين سرقـوا منازلـنا وذبحـونا فـنرثى لهم

عـلـى حـالـهــا من الـعــنف ونـحن
كــالــغــنم نــنــتــظــر أن نُــســاق إلى
الــذبح . فــفــيــمــا نــحن فى هــذا
االنـــتـــظــــار اخملـــيف نُـــرسل هـــذا
الــكـتــاب الــوداعى إلى إخـوانــنـا
فى اإلنــســانـيــة . فـإلى مــلــيـكــنـا
الــسـلــطــان عـبــد احلــمـيــد نــقـول
الظـاهر أن قد أقنـعوك أننا شعب
عــاص ال نـــســتـــحق إال الــفـــنــاء
العاجل . وإن اسـتئـصال شعب
بـأسـره ليـس باألمـر الـعـسـر على
عــــلى رجل نـــظــــيـــرك. فـــنـــحن
نـعــتـرض فى ســاعـاتـنــا األخـيـرة
عـلى عـلى هذا الـوهم  ونـؤكد
أننـا لسـنا عُصـاة ولم يخطـر لنا
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تحـدة نقول وداعاً األمور الصـغيرة فـلينـصفنـا اللَّه فى يـوم العدل وإلى مـسيحـيى أميركـا ا
أيهـا اإلخوان أننا عارضـنا بشدة أعمـال مرسليكم بيـننا  ولكن هذه األيـام الدموية برهنت
لنـا أن بعض إخـواننـا البـروتسـتانت دافـعوا بـغيـرة ناريـة عن شرفـنا وديـننـا وأنتم تـعلـمون أن
دنية التى أدخـلتموها بيننا. فانظروا تنا الوحيدة فى اعتبار األتـراك هى اتباعنا مبادى ا جر
اآلن إلى إرسـالياتكم ومدارسـكم التى غرستمـوها بينـنا وتكلفـتم عدة مالي من الرياالت
ومئـات من األنـفس الـثـميـنـة علـيـهـا هوذا هى خـراب واألتـراك يـستـعـمـلون طـريـقـة مبـتـكرة
ـعلـم وهـى استـئصـال األمة األرمـنيـة حتى ال يـبقى من األرمن رسـل وا للـتخـلص من ا

ألنـــهـم فـــعـــلـــوا كل ذلك بـــأمـــر
ســـلــطــانـــهم  فــنـــســأل الــلَّه أن
يـهديـهم إلى مـعـرفـة اخلـطاء وأن
ينـدموا عـلى مـا فعـلوا ألنـنا لم
نُـحــاول إثــارة الـفــ وقـد بــنـيــنـا
شـكوانا على عـواطف اإلنسانية
ـا هى بـريطـانـيـا الـتى شرعت وإ
فــى اإلصـالح واحلـث عــــــــــــــلـى
السلطـان بإجرائه حـتى استشاط
غـيـظاً فـاآلن بـينـمـا هـو يواصل
استـئـصـال أمـتنـا. هـوذا إخـوانـنا
فى أوربـا يـنـظـرون من بـعيـد إلى
هذا العـمل الفظـيع  حتى خُيل
لـنـا أن عـصر الـشـرف والـعـزة قد
مــــــضى أو لــــــعـل األنــــــانــــــيـــــة
صـالح الـسـيـاسـيـة قـويـة حتى وا
أصـــبـح ذبح أمــــة بـــأســــرهـــا من
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علم وكرازة من يصغى لـتعليم ا
ــــــــــرسـل إال اجلــــــــــثـث . وإلى ا
إخـــوانـــنـــا األرمن فـى الـــبـــلــدان
احلــرة نُـــقــدم شـــكـــرنــا عـــلى مــا
فعلوه ألجـلنا ونـتوسل إليهم أن
ان كنيستنا الوطنية يثبتوا فى إ
ـسـيح وأن يـقـتـفـوا آثـار الــسـيـد ا
والقديس غـريغـورى . اجملد للَّه

والبنه الذى فدانا بدمه.
اإلمضاآت
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( مـقـالة خـصـوصـيـة للـخـارطـة الـواردة على
صفحة ٦٣٨ )

بعد أن كانت الـدول تُحارب تركيا أصبحت
الـيـوم تُـدافع عـنـهـا  وتـفنـى رجـالهـا فـى سبـيل
احلرص عليها فأوربا اليوم تُدافع عن تركيا ال
بل حـبـاً بـصـالح ذاتـها ألن غـيـرةً مـنـهـا علـيـهـا  
األســتـانـة غــرض تـوجــهت إلـيه مــطـامع الـدول
فـكل واحـدة تُـريــد االسـتـيالء عـلــيـهـا  وسـائـر
الدول يُـقاومـنها  فـانتـهى األمر إلى أن صارت
األستـانـة مـحـميـة من سـائـر الـدول التى حتـمـيـها
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بـنـفـسـهـا من نفـسـهـا . وقـررت أوربـا أن تـركـيا لـيـست غـيـر (شـرّ ضـرورى) واجب بـقاؤُه 
حـيث هو فهى ال تستـطيع النهوض من سـقطتهـا  وتناظر الدول ال يُـساعدها على شئٍ من

ذلك .
عـنى أنها سـقطت من كبـريائهـا ومكانـها الرفيع وانقلـبت أحوال تركـيا انقالبـاً عظيـماً  
حتى أن من يزور األستانة اليوم  ال يقدر أن يتصوَّر حالتها السابقة  وال يصدق أن قد مرَّ

على تركيا يوم كان سلطـانها يزج سفير روسيا فى السـجن . يوم لم يتنازل وزير عثمانى 
س السـلطان وت أقـرب من أن  فيـقف لسفـير أجـنبى مـهمـا كان عـظيمـاً  يوم كـان خطـر ا
العـثمـانى بيـده  يد كـافر من أهـالى أوربا . أمـا اآلن فقـد تغـيرت األحـوال وأصبح الـسلـطان
وســائـر رجـالـه الـكـبــار نـظــيـر سـائــر اآلدمـيــ يـزورون ويــزارون  ويـتـنــاولـون الــطـعـام مع
دام ويـرقصون مع النـساء  ويقدمون لـهنَّ أيديهم وصـار السلطان النصارى  ويـشربون ا

ـانيـا وطوراً يعـطى ذراعه لزوجـة سفيـر إنكـلترا  ـينه إمبـراطورة أ تارة يـركب العـربة وعن 
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فــيـسـيـر بــهـا إلى مـائـدة ال تــخـتـلف فى شئ عن
موائد ملوك أوربا .

وقــد بـدأ إصـالح تـركــيـا من أيــام الــسـلــطـان
مـحمـود الـذى فتك بـاإلنكـشـارية  وذلك سـنة
١٨٢٦  فــجــعل جــيـشـه عـلى نــظــام اجلــيـوش
األوربــيــة  وكــان يــقــرأ الــكــتب الــفــرنــســاويـة
ويــتـــولى تــدريـب اجلــيش بـــنــفـــسه . إال أنه فى
غـضون اهتـمامه بـإنشاء جـيش جديـد  ظهرت

ثـورة الـيـونـان ومـالت أوربـا إلى نـصـرة الـقوم 
وانضـم إليـهم عدد غـفـير من األجـانب  مـنهم
بيرون شاعر اإلنكليز وشودس البطل العظيم.
وكانت فرنسا مـيَّالة إلى وضع أحد أبـنائها على
عرش أثـينـا . أمـا إنكـلـترا فـسلـمت أمـورها إلى
جـورج كـان وزيـر خـارجـيـتهـا  فـنـجح كـان

هذا فى إقـناع روسيـا أوالً ثم فرنسـا باالحتاد مع
ُعـاهدة إنكـلـترا وإكـراه السـلـطان عـلى القـبـول 
ــا أصــرّ مـحــمــود عـلى لــنــدن سـنــة ١٨٢٧  و
االمـتـنـاع نــشـبت احلـرب الـبــحـريـة بـ أسـطـول
تــركـيــا وأســاطـيل الــدول الــثالث فـانــدحـرت

تـركـيـا وعقب ذلك احلـرب الـروسـية ١٨٢٨ ـ ١٨٢٩ وكـانت مُـعـاهدة ١٨٢٧ تـمـنع احدى
الدول الـثالث مـن االنفـراد فى الـعـمل  إال أن لـو رد بـردين خـلف  جـورج كـانـ وسمح
لـلروسـية أن تنـفرد فـزحف ديبيـتش على الـبلـقان  وأخضع الـسلـطان محـمود فى مُـعاهدة
أدريـانـوبل سنـة ١٨٢٩  وهكـذا حتـررت اليـونان . وفى غـضـون ذلك اغتـنم مـحمـد على
فرصة ضعف محمود وزحف على سوريا  حتى لقد تهدد بجيشه البوسفور  فتداخلت
روســيـا وأنـقــذت األسـتـانــة من يـد هــذا الـفـاحت  ووضـعـت مُـعـاهــدة ١٨٣٣ الـتى أدهـشت
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ــوجـبــهـا حــصــلت عـلى أوروبــا ألن روسـيــا 
مطلـق احلق فى عبور الـدردنيل . لكن مـا لبثت
األسـاطـيل اإلنـكـلـيـزيـة أن زحـفت عـلـى عـكا
فـاسـتــولت عـلـيــهـا وأرجـعت مـحــمـد عـلى إلى
ـــوجب مُـــعـــاهــدة ١٨٤١ . ـــصــريـــة  أمـالكه ا
ووضـعت تـركـيـا ألول مـرة حتت حـمـايـة الدول
األوربـية . فـفـى غـضون ذلـك تـوفى مـحـمود
وخلـفه ابنه عبـد اجمليد الـذى كان ضعـيفاً . وقد
حصل بـعض اخلـير لـتركـيـا فى ذلك احل  إال
أنها مـديونة بجمـيع ذلك إلى اجتهـاد السر سترا
تفـورد كـانـ سـفيـر إنـكـلتـرا فى األسـتـانـة الذى
حـضـر إلـيـهـا سنـة ١٨٤٢ لـلـمـرة الـثـانـيـة  وقام
بـاإلصـالحـات الــعــظــيـمــة الــتى أذاعت فى كل
األنـحـاء االسم الشـهيـر الـذى عرف به فى ذلك
احلـ  وهـو « إال لشى الـعـظـيم » أو السـفـير .
ا سـاعـده عـلى الـنـجـاح امـتزاجـه مع األتراك و

وصداقته مع الـسلطان ومـيل تركيا الـفتاة إليه 
إال أن صفاته الذاتية كانت أهم أسباب جناحه
فــقــد كــانــ  وكــان يُــريــد إصالح تــركــيــا من
داخــلـيـتـهـا ال من اخلـارج العــتـقـاده أن مـرضـهـا
داخـلى . وهـكـذا فـبـعـد جـهـاد عـظـيم حـصل
من الـسـلـطـان على وعـده الـذى أصـدره له سـنة
ـسـلم الـذى يـتـدين بـالدين ١٨٤٤  ومـآله أن ا

سيـحى ال يقتل كما كـان يجرى من قبل  وأن تطـلق احلرية للنـصارى وال يُعارضون فى ا
القـيام بطـقوس دينـهم  ثم عقب ذلك حصـوله على إلغـاء الضرائـب والتعذيـب وبواسطة
سلم سيـحى فى احملاكم كما تقبل شهادة ا هذا السفير أصدر السلطـان أمره بقبول شهادة ا



∂∞∞

األمـر الـذى كان مُـستـحـيالً فيـمـا مضى  وغـير
ذلك من اإلصالحـات الـعــصـريـة الـتى جـمـعت
بــأســرهــا فـى اخلط الــهــمــايـــونى الــصــادر ســنــة
١٨٥٦ وهو جـزء من مُعاهدة باريـز وكان السير
كـانـ يُراقـب إجراء هـذه اإلصالحـات كل مدة
مـلـكة وجـوده بـع ال تـنـام  فـأحاط نـفـوذه بـا
العـثمانية بأسرهـا  حتى أصبح رجال احلكومة
حتى حدود بغداد ال يجسرون على ارتكاب ما
يـرتــكـبــونه اآلن عـلــمـاً مــنـهم أن اخلــبـر البـد أن

يصل إلى ( االلشى العظيم ) .
وكما أن األمة العثـمانية بأسرها مديونة لهذا
الــسـفــيــر الــعــظـيـم بـتــلك اإلصـالحـات كــذلك
وصل فـضله إلى الـدولة الـعـثمـانيـة ذاتهـا  فإنه
أنــقـذهــا من الــســقـوط مــراراً  وأول مــرة فـعل
ذلك عـنـد مـا حاولت الـنـمـسـا وروسيـا مـحـاربة
الدولـة ألخـذ كوسـوث ورجـاله األحـرار الذين
رة الثانية كان قد ترقى جلأوا إلى تركيـا . وفى ا
إلى رتــبــة األمــراء فــأصـــبح اســمه الــفــيــكــونت
ســتـــرانــفــورد مــراد إذ ذاك تــخـــلص تــركــيــا من
احلــرب ســـنـــة ١٨٥٣  إال أن روســيـــا أصــرَّت
عـلى أن تـتـولى حمـايـة الذيـن كانـوا عـلى الدين
األرثــوذكـسـى من رعــايــا الــســلـطــان وعــددهم
١٢٫٠٠٠٫٠٠٠  فـــــــــزحف الــــــــروس إال أن

إنكلترا بُمساعدة فرنسا صدتها عن مرادها  وحصلت حرب القر سنة ١٨٥٤ .
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كــنـا ذكـرنــا من قـبل أن احلــكـومـة الــعـثـمــانـيـة قـد
ـرسـلـ فى أرمـيـنـيـا من تـوزيع الـصـدقـات مـنـعـت ا
ـنكـوب وقـد علـمنـا اآلن أن سفـير إنـكلـترا على ا
فـى األســـتـــانـــة قـــد أســـرع إلى هـــذا األمـــر وتالفـــاه
واسـتــوثق جــداً من احلـكــومـة الــعــثـمــانـيــة فى عـدم

إخاللها بهذا العهد .
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إن الـدولة اليـوم فى شغل شـاغل وهم نـاصب كثرة
مـــا يــعـــتــرضــهـــا من احلــوادث ومــا يـــتــخــلـل بالدهــا من
ــصـائـب طـارئــة والـدول الــكــوارث فـاخلــزانــة فـارغــة وا
طــامــحـة البــتالعــهــا كل ذلك ورجــالـهــا الهــون وعـلى
سلب عباد اللَّه يـحتالون ال يدرون ما تنويه لنا األعداء
ومـا يـدبـره لنـا رجـال الـدول احملنـكـون وجاللـة السـلـطان
فى هموم وأحزان وغموم وظنون من كثرة ما يرفعه إليه
اجلـواسـيس من الـتـقـاريـر الـرسـمـيـة الـتى تُـشـيـر تـارةً عـما
تـنوى له الـسـفطـاء من الشـر وطـوراً عمـا يروم له األرمن
مـن الــضُّــر حــتـى أنه فى عــيـــد الــفــطــر وقـت االحــتــفــال
الــرســمى لم يــجـســر جاللــته عـلى ركــوب احلــصـان فى
موكبه كما كـانت عوائد سالط آل عثمان فى مثل هذا
ـركبـة واحـتاط جـداً لـلمـحـافظـة على الـعيـد بل ركب ا
نفسه  وكـنت ترى احلرس واليـاوران يحتاطـون مركبته
من كل جـانب والعيـون واألرصاد على كل آت وذاهب
حـتى إن أحـد أولـئك اجلـواسـيس رفـع إلـيه تـقـريـراً يـقول
ا فـيه إن األرمن يُريـدون اغتـياله وقـتله فى ذلك الـيوم و
زاده فى هـذه األيـام شـغل بال واضـطـراب حـال مـا رفعه
ـقـيـمــ فى بك أوغـلى ومـا إلــيه أحـد رعـايـا األجــانب ا
قـدمه إلـيه أحـد اجلـواسـيس من الـتـقـاريـر. فـاألول يـقول
فى تـقـريـره إن الـدول الـست عـدا الـروسـيـا اتـفـقت عـلى
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ســيـاســة واحــدة جتـرى عــلـيــهـا ضــد الــدولـة الــعـثــمـانــيـة
ويُـحـذره مـن وخـامـة الـعــاقـبـة والـثــانى يـقـول إن األرمن
ـقــيـمــ من األســتـانــة عـازمــون عـلـى عـمل ثــورة يـوم ا
عـيـدهم إلى حـد أوجـب ارتـبـاك بـعـيـد ( يـاسـقـال ) وهم
اضية وقد سر على بلغاريا لك اليوم الذى تشيب زمن ا

طويل لم تدفع فيه شيئاً من .
ا وقف جاللته عـلى ما تـضمـنته هذه الـتقـارير أخذ و
يعـمل الفـكـرة طول لـيـلته وجـمع لـديه ثانى يـوم الوزراء
والـوكالء وتـبـادلت بـيـنـهم األراء وأخـيـراً عـزمـوا عـلى
عقد قـرض جديد وقدره ثـالثة مالي ليـرة ألخذ األهبة

لمات واتقاء النوازل . واالستعداد لدفع ا
ويرى اخلـبـيـرون فى احلـوادث وغـوامض األسرار أنه
مـادامت الـدولـة عـلى هـذه احلـال ال تُـصـلح الـفـاسـد وال
ـعوّج وجاللة السـلطان يُماطـل الدول ويُحاولهم تقوم ا
فى إجـــراء اإلصالحـــات وكــلـه كالم فى كـالم فال بــد
للدول من عـمل جديد تأتـيه إن لم يكن اليـوم فغداً وهو

لناظره قريب .
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جـرى فى مـجــلس الـعـمـوم اإلنـكــلـيـزى أخـيـراً حـديث
طـويل بـشان عـهـود إنـكلـتـرا مع الـدولة الـعـثـمانـيـة  وكان
لذلك جدال طويل وجلـاج شديد  خرج به أكثر األعضاء
ـألــوفـة وقــد آثـرنـا أن نــنـقل لــلـقــراء مـجـمل عن عـادتــهم ا
أقوالهم فكاهة وفائدة  والسيما وأن أكثره يتعلق بدولتنا
ستر ويـدل على نيَّات اإلنـكليز وأقـوالهم فيـها  فقد قـام ا
يـويـاس أحـد أعـضـاء ذلك اجملـلس  وقـال إنه يـجب عـلى
عاهدات التى عقدت بينها احلكومة اإلنكليـزية أن تُراعى ا
وب الدول فيمـا يتعلق بالدولـة العثمانيـة ألنهن قد تعهدن
ســنـة ٥٦ بـحــفظ هـذه الــدولـة وأنه ال يــجـوز إلحـداهن أن
تـتـداخل فى شـؤُونـهـا بـغــيـر رضى اخلـمس الـبـاقـيـات  ثم
عقـدت مُـحالـفـة بـ فرنـسـا وإنكـلـترا والـنـمـسا بـنـفس هذا
ـعــنى  وأقــر مـؤتــمـر لــنـدن ســنـة ٧١ عــلى أنه ال يــجـوز ا
ـعـاهــدت بـغـيـر الحــدى هـذه الـدول أن تــنـطـلق من هــذه ا
رضى زمـيالتـها  وجـاء أيـضـاً فى مُـعاهـدة بـرلـ أن تدفع
بـلــغـاريـا جــزيـة إلى الــبـاب الـعــالى وأن تـتـحــمل مع اجلـبل
األسود قـسمـاً من الدين  وأن تـهـدم كل القالع فى تـينك
الـواليـتـ  وتـعـهـدت إنـكـلـتـرا عـنـد احـتاللـهـا قـبـرص أن
تــدافع عـن أمالك جاللــة الــســلـطــان اآلســيــويــة فى نــظــيـر
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* الصحيح : أردهان هوكارس.

احـتالل روسـيـا لـبـاطـوم وأدرهـان والـقرص * وكل هذه
عاهدات تقضى عـلى إنكلترا بالدفـاع عن استقالل تركيا ا
دة . خالفاً للسياسـة التى جرت عليهـا احلكومة فى هذه ا
فقد تداخلت بـ السلطان ورعاياه إلى حد أوجب روسيا
اضية  وقد مر عـلى بلغاريا وسربيا أن تذكرنا بتعهداتـنا ا
ـال واجلــبل األســود زمن طــويل لم تــدفع فــيه شــيــئــاً من ا
ــفـروض. وأمــا أمـر بــاطـوم فـإن روســيـا أعــلـنـت فـجـاءة ا
انطالقـهـا من عُـهـدة برلـ وذكـر ذلك الـلـورد روزبرى فى
سـنــة ٨٦ ووصـفه بـأنه إجـحـاف بـحـقـوق الـعـهـود  وكـان
قوله هـذا نـهايـة االحـتجـاج عـليـهـا  ثم قام وزيـر الـبحـرية
ـاضى وقــال إن مـعــاهــدة قـبــرص قـد ألــغـيت فى الـشــهــر ا

بـسبب أن السـلطـان لم يقم باإلصـالحات التى وعـد بها 
ـا يــدل عـلـى أن تـلك الــعـهــدة كـانـت مـبــنـيــة عـلى وذلك 
شـروط تــفــســد بــفـســادهــا ولم يــكن الــدافع بــنـا الـى تـلك
نـفعـة لتـركيـا والسالمـة لألرمن بل حفظ ُـعاهـدة حب ا ا
أمالكـــنــا فى الـــشــرق والــهــنـــد ( وهــنــا اضـــطــرب اجملــلس
واســتـنـكـر حــضـوره هـذا الـقــول ) وإذا كـان ذلك كـذلك
أفال يجب عـلى احلكـومة أن حتـافظ علـى عهـودها بـالدفاع
ـا تُـدافع بـذلك عن عن أمالك تــركـيـا اآلسـيـويـة  ألنـهــا إ
الهـند وتبـعد عنـها هجـمات الطـامع فـيها والسـيما وأن
اخلـطـر عـلـيـهـا فى هـذه األيـام شـديـد مـتـزايـد  فـقـد كـانت
روسـيا تبـعد عن الهـند ألف ميل فـصارت اآلن على مـقربة

من هرات وفى ذلك من داللة اخلطر ما ال يخفى .
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ـستـر لـوثر وكـان من رأيه فى كل مـا قال  فـقـام بعـده ا
ثم ذكـر أن سفـيـر إنـكـلتـرا فى األسـتـانـة قد أفـرط كـثـيراً فى
مـعاكـسـة جاللـة السـلـطـان نفـسهِ  وكـان شـديد الـتـصديق
ـســتـر لــكل مــا يـبــلــغه عن احلــوادث األرمـنــيـة  فــأجــابه ا
كرزون عـلى ذلك وقـال إنه من الـظلم الـطـعن فى شخص
الـسفـير وهـو غائب ال يـستـطيع الـرد عن نفـسه  ويرى أنه
إذا أحب أحــد أن يـطـعن عـلى سـفـيــر فال يـنـبـغى أن يـطـعن
عـلى شـخصه بل لـيـكن ذلك الطـعن عـلى حكـومـته التى
ـشـار إلـيه كان عيـنـته ووثـقت به  فـضالً عن أن الـسـفـيـر ا
يـتـولى أمـر إنـكـلـتـرا فى األسـتـانـة فى عـهـد وزارة روزبـرى
والــوزارة احلــاضــرة  وكــان يــعــلم حــكــومــته بــكـل خــبـر
يـسـمـعـه وهـو أمـر مـحـمــود  ومع ذلك فـلـيس فى كل
رسـائل الـسفـيـر طـعن عـلى البـاب الـعـالى  وأمـا قوله عن
مُبـالغة الـسفيـر فى عدد قتـلى األرمن من أنه أكثر من ٢٦٥
قتيالً فـى ساسون  فـذلك ما أوافق الـسفـير عـليه ألن هذا
ؤكد الـتقـو قد أقرت بـه الدولـة قبل ذهـاب اللـجنة ومـن ا
أن الـلـجـنـة كـانت جتـهد كـثـيـراً فى مـنع الـشـهـود عن إظـهار

ذابح  احلقيقـة  فضالً عن أنها لم تذهب لكل مواضع ا
هـا ان عدد القتلى كـان ٩٠٠  وأنا أعتقد ثم كان من تقو
ــســتـر أن هــذا الــعــدد أيــضــاً أقل مـن احلـقــيــقــة . فــســألـه ا
بــويـلس وكـيـف تـعـرف ذلك? فــقـال له إنـنـى أعـلم عـلى
األقل ضــعــفى مــا تـعــلم أنت . أمــا من حــيث اعــتـراضك
عـلى تـعـليـقـات سـفـيرنـا عـلى ذلك الـتـقو  فال وجهَ لك
فيه ألنه من واجباته. قـال وهل يعلق علـيه أفكاره بعد
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ثالثـة أشــهـر من وضـعه قـال نـعم  ذلـك يـقـتـضى الـتـروى
والبـحث ال كما تفعل أنت اآلن. وأمـا قولك عن معاكسة
السـفـيـر جلاللـة الـسـلطـان  فـذلك ال صـحـة له وال بُـرهان
عـلــيه . وقـد تـمــادى الـلـجـاج بــ اخلـطـيــبـ مـدة فى هـذا
ألنهمـا خرجا به عن موضوع الشأن  فال حاجة إلثـباته 
نـاظـره. وأما ـسـتر كـرزون فـقـال  هـذا الـبحث . ثم عـاد ا

عدم هـدم القالع على الدانوب فـلم تكن من حاجة إليه 
ألنهـا تهـدمت من نفـسها . وأمـا وفاق قـبرص فـليس فيه
ما يـقضى عـلينـا بالـدفاع عن أمالك جاللـة السـلطان إذا لم
ا كـان قد أخـلف فيـهـا فقـد صار إخالفـنا يفِ بـوعـوده  و

نحن واجـباً أيضـاً . وأما سائـر العهـود معه أو مع الدول 
فلم نخل منها بشئٍ وال ننوى ذلك بتةً .

فقـال الـسـيـر ريد  فـذكـر أن إنـكلـتـرا لم تـتـعهـد لـلـباب
العـالى بحفظ أمالكه إال فى اتفـاق قبرص وقد أخل الباب
ـعـروف فـأخـلت مـعه . وأمـا فـيـمـا سوى الـعـالى بـشـرطه ا
ذلك من العـهـود فال شـرط يقـضى عـلى إنـكلـتـرا أن حتافظ
عـلى أمالك الـدولــة وحـدهـا  بل يـجب أن تـكـون فـيه مع
اجلمـيع وهى لآلن تـدافع عنهـا بإجمـاع الدول وال تدافع
وحــدهـا بــحـسب وفــاق قـبـرص الــذى أصـبـح مـلـغـى كـمـا
تقدم ثم قال لقد وصف أحـد عظمائنا الدولة التركية فى
ـة  وأنا أقـول أيضـاً إنهـا كانت هـذا اجمللس بـأنـها دولـة ظا
ـة إلى اآلن وإنه يـسـوء كل حـر أن يـذكر ـة والتـزال ظـا ظا
ال الـذى أنفـقته إنكـلتـرا فى حفظ تلك الـدم الذى أريق وا
الـدولة العـاتية فقـد دافعنـا الروس سنـة ٥٤ مع فرنسا عن
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الـفـتك بـهـا وجهـدنـا كـثيـراً فى إصالح حـال الـشـعب الذى
يـحكـمه جاللـة الـسطـان  وتـعَّهـدت تـركيـا فى ذلك الـعام
نــفــسه بــإجــراء اإلصالح  ثـم لم تــصــلح شــيــئــاً وجـاءت
مذابح بـلغـاريـا بأهـوالهـا فقـمنـا ثانـية  ورددنـا الروس عن
ا ريضة  ولو علم اللورد بيكونسڤيلد  قتل تلك الدولة ا
ـا سـار عـلى تـلك الـسـياسـة . والشك أنه سيـجـرى بـعـده 
فـعل مــا فـعل حــبـاً بــصـالح إنــكـلـتــرا وال أخـال أن الـوزارة
احلــاضـرة مع مــا هى عــلـيه مـن الـقــوة تـقــدر أن جتــعل هـذا
ـة  وقد اجـتـهد اجملـلس مـسـاعداً لـلـحكـومـة التـركـيـة الظـا
كـثـيـراً فى تــخـفـيف األخـبـار عن مـذابح سـاسـون  ولـكن
قـنـاصل الـدول جــمـيـعـهـا أثـبـتت أنـه قُـتل فى شـهـر أكـتـوبـر

ونـوفـمــبـر وديـسـمــبـر من الـســنـة الـفـائــتـة ٢٥ ألف نـفس 
مـاعــدا الـذين لـم يـعــرف إلى اآلن مـاذا جــرى بــهم ? فـهل
ذمـومة ? فـقد كفى يـجوز لنـا أن نحـمى مثل هـذه الدولـة ا
أننا سرنا خمس سنة على تلك السياسة الكاذبة جنرب أن
نـدفع ما ال يُـمكن دفعه وهـو منع الـروس عن اجتـياح تلك

ملـكة  وذلك قـدر ال بد من حدوثه إن لم يـكن اليوم  ا
ـن يـعـجـب بـحـسن فــغـداً وخـيــره اإلسـراع فــيه . ولـست 
حـكــومـة الــروس فـإنــهـا دولـة مــنـحــطـة عن أكــثـر الـدول
األوربـيـة ولـكـنى أقـول إنـهـا أفـضل كـثـيـراً من الـدولـة الـتى

تـقتل رعاياها  ولـو علم أجدادنا أن سيـاستهم فى الذود عن تـركيا ستكـلف اإلنسانية ٢٥
ـا أخـتــاروهـا أصالً وأنـا أرجــو كل أعـضــاء هـذا اجملـلس أن ال ألف نـفـس فى كل ١٥ سـنــة 
يـوافـقوا عـلى صـرف درهم واحـد من مال إنـكـلـترا أو نـقـطة دم إنـكـليـزيـة فى سـبيل حـمـاية

تركيا تلك الدولة الفظيعة .
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فانـبرى عـنـد ذلك السـير فـرغوسن وقـال إنه ال يوافق
القـائل بذلك  ويـرى من الواجب الـكف عن هذا اجلدال
الـذى كــله سـوء وخــرق لم يـسـبــقـهـمــا مـثـيـل فى مـثل هـذا
الــبـحث  وإن كـان يــعـتـقــد بـحـبــوط مـسـاعـى اجلـمـيع فى
إصالح الدولـة التـركـية  وهـو يرى أن الـدولـة اإلنكـليـزية
لم تتداخل فى شـؤون تركيا إال لكـون إنكلتـرا دولة شرقية
عظيمة  ولـكن ذلك ال عالقة له بشئ فى معاهدة قبرص
أو بــرلــ وال يــلـــحق ذلك الــتــداخـل شئ إذا كــانت تــلك
ـسـتـر بـرلـيس فـقـال إنـنى أرى ـعـاهـدات لم تـتم  فـقـام ا ا
ذلك صحـيحـاً  ألنه عنـدما ذهب السـفيـر اإلنكـليزى إلى
األسـتـانـة كان ذا سـيـاسـة حـسنـة مع الـبـاب العـالى  ثم لم
ـا يـتـعـرض إلظــهـار ضـعف جاللــة الـسـلـطــان وشـعـبه إال 
وجده من سـوء تصرف تلك اللجنـة األرمنية وعدم إمكان
ـطالب اإلصالح أو معـاقبة الـذين ارتكبوا قـبول السـلطان 
اجلـرائم فى بالده  ولـذلك فكل مـا جرى مـنه ال غبـار فيه
ـطابقـة للذى قرره عـليه ألن الذى قرره كـان مطابـقاً تمام ا
سفـراء الـدول السـت  بل قد يـكـون هو أقـل منـهم وصـفاً
فى قـبح الفـظائع الـتى ارتكـبت فى مواضـعهـا  ولهـذا فأنا
ــســتـــر ريــد كــان لــســان حـــال إنــكــلــتــرا أرى أن مــا قـــاله ا
جمـيعـها بل أرى أيضـاً أننـا قد أصـبحـنا فى زمن ال يصح

فـيه أن نُـصــادق سـلـطـانــاً قـتل من رعــيـته ٥٠ ألف نـفس 
كـانت تقـدر أن تنـجو من الـقتل لـو تركت ديـانتهـا  وكفى
ـهداً لـنـا لـلـعـذر فى فـرط أسـانـا وحـزنـنـا علـى تلك بـذلك 
ـر علـيـها األرواح . ولـقـد مـضى على الـعـثـمانـيـة زمن لم 
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سـاعدة حكـومتـنا ومواسـاتنا من قبل  كـانت تنعم فـيه 
ولـكــنــنى أســال الـلَّه مـن صـمــيم فــؤادى أن ال يــعـود ذلك
الـزمان الذى تـرتأى فيه حكـومتنـا إسعاف مـثل هذه الدولة
فرطـة فى الظلم . فـقام السـير أشمـيد بارتـلت وقبح هذا ا
تكلم السابق  وقال ستـر ريد ا القـول والم كثيراً قائله وا
إنه كالم قل إن سمع  فى هذا اجمللس  وقد يسبب لقائليه
ستـقبل  فـلقـد قيل إننـا ال نقع لـنا من مـصادقة سوءا فـى ا
الـسـلـطـان عـلـى حـ جاللـته يـقـدر أن يُـسـبب لـنـا مـشـاكل
جــســيـمــة فى حــمـلــتـنــا عــلى الـســودان أو بــإثـارة تــعـصب
سلم عليـنا فى الهند  فيؤُذينا جداً  والسيما فى هذا ا
العهد الذى كثرت فيه معاكسة الدول لنا . وأما القول بأن
جاللتـه قد قتل ٥٠ ألـفاً من شـعبه  فـكالم ال يصح إيراده
وال يغـتـفر  فـضالً عن أنه ال بـرهان عـلـيه . والـذى يُشـير
باحـتالل روسيا لـتركـيا  فـليـذكر مـا فعـلته فى بـوالند وما
أجـــرته مع الـــنـــصف مـــلـــيـــون من فالحـى األتــراك الـــذين
ـذابح الـهائـلـة التى عرضـتـهم للـقـتل منـذ ١٨ سـنـة وتلك ا
ستر ريد بأنه سببـتها لهم روسيا وبلغاريـا سنة ٧٧ فأجابه ا
ال يــعــتــقــد صــحــة هــذا الــقــول بل هــو يــعـتــده مـن قـبــيل
اخلــرافـات ولــقــد قــلت إن روســيــا كــانت من احلــكــومـات
الــفــاسـدة  ولــكـنــنى أظن أنــهـا أفــضل بــكـثــيــر من تـركــيـا
ــسـتــر بــارتـلت فى هــذا الـكـالم  وقـال إنه من فــعـارضه ا
الــكالم الـســاقط الـذى ال يـنــطـبق عــلى األتـراك وال الـدين
ـا ال ـوضــوع  اإلسالمى . وقــد طــال اجلـدال عــلى هــذا ا
عـانى الـسـابقـة وانـقضى اجملـلس عـلى خـصام يـخـرج عن ا

ب أعضائه وتنافر فى آرائهم .
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ســكـنت الــزوابع الــسـيــاســيـة قــلـيـالً بـعــد مـا
أعـلـنت الـروسـيـا كـلـمـتـهـا األخيـرة عـلـى لـسان
ســفــيـرهــا فـى األسـتــانــة الــعــلــيــة  بــأن احلــالـة
احلاضرة للدولة العلية ال تُمس  ثم كان بنكبة
ـسـئـلة إيـطـالـيـا فى احلـبـشـة فـصل اخلـطـاب فى ا
األرمنـية وكاد العالم الـشرقى يعود إلى بساط
طـمــأنــيـنــته األولى  وتــســكن هــواجـسـه عـلى
مستقـبل الدولة العلـية الذى هو مسـتقبل العالم
اإلسالمى بـأسـره . ولـكن إنـكـلتـرا الـتى كـانت
تـــعـــمـل تـــمـــزيـق ســـيــــاج اخلالفـــة اإلسـالمـــيـــة
ُـقـدســة وتـشـتـيت جـامـعــة اإلسالم بـسـعـيـهـا ا
ـمالك الـشَّاهـانيـة ب الـدول األوربية لـتقـسيم ا
وتـهــيَّـيـج الـقالقل وحتــرك سـاكن الــثـورات لــهـا
الـــنــذُر عــلـى أبــواب الــدردنـــيل وثــغـــور الــبالد
الـعــثـمـانــيـة  ولم تــفـلح . لم تــرض أن تـلـبث

على دخل فى الـصدر وسخـيمـة ب اجلوانح 
فأثـارت بـحمـلـة دنقـلـة ساكن احلـوادث اجلـسام
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عــســاهــا تــنـتــقم بــهــذه اإلثــارة من الــدول الـتى
غـالبتـها فى الـشرق األقصى ومن الـدولة العـلية
التى لم تذبح نفسهـا قُرباناً على هيكل السياسة
اإلنكليزية وكى توطد قدمها فى مصر التى هى

طمع األول . ا
ــنــتــظــر  والشك أن تــهب وقــد كــان من ا
ُـعــارضــتـهــا  وأن تـضــطـر فــرنـســا والــروسـيــا 
الـدولـة الـعـلـيـة إلى الـعـودة بـاحـتـكـاك اخملـابرات
مــعــهــا  ولــو كــانـت الــعالئق التــزال مــشــوبــة
بـالـكـدر واجلــفـاء . وهـكـذا كــان  فـإن فـرنـسـا
ناقشة بريطانيا احلساب ووضع والروسيا قامتا 
ـنـعـها أن الـعـراقـيل أمـامـهـا والـدولة الـعـلـيـة لم 
ساس هـ لها وا تسكت عـلى عمل بريطـانيا ا
لكرامتها وحقوقها فى مصر كما هو مُفاد تقرير
سير حـملـة مصـرية يـخفق فى قـلب لندره وهى
ســيــطــرة ظـاهــرة لـم يــكن لــهــا مــثـال فـى عــهـد

االحتالل من عدة وجوه .
ما الذى كان من وراء ذلك كله ?

كـــان مـــنـه  أن قـــامت قـــيــــامـــة اجلـــدال فى
مجـلس النـواب اإلنكـليـزى ب وزراء بـريطـانيا
وأعضـائه على موضوع مـعاملـة إنكلتـرا للدولة

العلية ونقض األولى عهودها مع الثانية علناً 
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ـــســـتــر حـــتـى قــال أحـــد نـــواب اجملـــلس وهـــو ا
(بـاولس) : إن بــريـطـانـيـا الــيـوم صـارت تـعـمل
ظاهـراً للـعبث بـاستـقالل الدولة الـعلـية وتـهديد
رة حتى سالمتهـا  وقد نسـينا عـهودنا مـعها بـا
ـة للدولـة العـلية ـ قامت الـروسيـا ـ العدوة الـقد
تذكرنا بها . وأمثال هذا من الكالم احلق الذى
لم يـخـرج به العـضـو عـما هـو مـعـلوم ومـشـهور
اآلن فى الـشـرق من سـياسـة إنـكـلتـرا مع الـدولة
العـليـة . فكـان الرد عـلى مثل هـذه األقوال من
ــا ال يــتــمــثـله وزراء الــدولـة وأعــضــاء نــوابــهـا 
الــقـــار إال فى أنـــاس قــد امـــتألت صــدورهم
بـاألحـقـاد ووطـئوا بـأقـدامـهم كل عالئـقـهم مع
الـــدولـــة الـــعـــلــيـــة  بـل مع الـــعـــالم اإلسالمى
ـســتـر « ر. قــاطـبــة حــتى قـال أحــدهم وهــو ا
ريد» بعد مـا عاد إلى أساطيـر احلوادث األرمنية
وقـــال فــيـــهـــا مــا تـــقـــوله الـــصــحـف الــشـــائـــعــة
ـعـاداة الـدولـة وبـشـدة ـشـهــورة  بـاألغـراض وا

التعصب ما ترجمته باحلرف الواحد .
« أفيـظن بعـد هذا  أنـنا نـبذل درهـماً واحداً
مـن مـالـنــا أو ذرة من قـوتــنـا فى تــأيـيـد حــكـومـة
ملعونـة مثل احلكومة الـعثمانيـة « استحسان من
مـجلس الـنـواب » . وأعود فـأقول إن سـيـاستـنا
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اضية كانت كلـها خطأ فى خطأ وإننا حلنا فى ا
ـاضيـة دون روسيـا  ومنـعنـاها اخلـمسـ سـنة ا
من تـدويخ بالد التـرك مع عـلمـنـا أن استـيالءها
عـلـيـهـا هـو الـقـدر احملـتـوم . وخـيـر الـبـر عـاجـله

إلخ.
وقــال آخــر ـ وهـو الــســيــر فــرغــوسن وكــيل
ـقال خـارجـية إنـكلـتـرا السـابق ـ مـا ال يقل عن ا
ــعـنى وحـدة الـلـهـجـة ومن جـمـلـة الـسـابق فى ا

ذلك ما ترجمته باحلرف الواحد :
« فـلم يـبقَ لـتركـيـا عـنـدنـا حق فى صـداقة أو
مساعدة ماديـة منا لها  وال مصلحةً لنا قط فى
تأيـيدهـا والدفـاع عنـها  وقد أخـفقت سـياسـتنا
اضيـة معها  ومـضى الزمان الـذى فيه تطلب ا
وزارة لـنـا من هـذا اجملـلـس أن يـؤيـد لـهـا سـيـاسة
فى الـدفـاع عن تـركيـا  ورد هـجـمات أعـدائـها
عــنـهـا أو فى حــفـظـهــا ودوام ظـلـمـهــا الـذمـيم »

إلخ.
ويــعـلم الــقــراء أنه لم يـكـن يـعــهـد مــثل هـذا
الـتهجم الـقبيـح على الدولـة العلـية أو على أقل
مـنـهـا مدنـيـة وكرامـة من مـجـلس نـواب إنكـلـترا
ثل  ويعجب التى يضرب بآدابـها الشخصـية ا
ـتـانـة أخالق أبـنـائـهـا إال بـعـد أن الـعـالم أجـمع 
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غــيَّـرت هــذه الـدولــة تـقــالـيـدهــا الـســيـاســيـة فى
الشرق منذ عامـ  فنالها من وراء هذا التغيير
ما نالـها  حـتى أثارت احلـركة األرمنـية لـتتذرع
بهـا إلى االنتـقـام فى الشـرق األدنى من غالـبيـها
فى الــشـرق األقـصى  ولم تــرع مع ذلك عـهـد
ـة لـها الـدولة وذمـتـهـا معـهـا  وصـداقتـهـا الـقد
وجـوارهـا األدبى بـهـا . فـلـمـا لم تـأت حـوادث
ـرام وخــرجت الـدولــة الــعـلــيـة من أرمـيــنـيــة بــا
ــة  وحـرَّكت إنـكـلـتـرا مــعـمـعـتـهـا ســلـيـمـة كـر
ـسـئـلـة الــسـودانـيـة بـشـكـل غـيـر مـقـبـول  وال ا
مالئم للحقوق  فاضطرت الدولة العلية لفتح
صـرية بحـذافيرهـا . طاب جمللس سئـلة ا بـاب ا
نــواب بـريــطـانـيــا الـعــظـمى أن يـعــودوا إلى مـثل
الـنــغـمــة الــتى كـانــوا يـغــنـون عــلى أوتــارهـا فى
ـسئلة األرمـنية  كـلما جاء ذكـر الدولة الـعلية ا

على لسان أحد .
وال شك أن دخـول الدولـة العـليـة فى طريق
ـصريـة فى الوقت الذى سـئلة ا اخملابـرات حلل ا
ـا ــثل ذلك الــروسـيــا وفــرنـســا   تــسـعى فــيه 
هـا ويزيد الـعراقيل السـياسية يـكدر إنكلـترا ويؤ
أمـــامـــهــا. بـل يُـــكــرهـــهـــا عـــلى إثـــارة الـــزوابع
الـســيـاسـيـة وأعـاصـيـر احلـوادث اجلـسـام  كـمـا
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تدل عـليه طليعـة اجملادالت األخيرة فى مجلس
النـواب  فال غروَ أن يـتوقع العـالم من إنكـلترا
حركة سياسة ثورية ال تذكر فى جنبها سياستها
ـسـئـلـة األرمـنـيـة  إذا اسـتـهـوتـهـا األحـقـاد فى ا
الـــغـــالــبـــة عـــلــيـــهـــا اآلن  ولـــكن نـــتــائـج هــذا
نهج ثل هـذا ا االستهـواء ال تكـون إال مطـابقـة 
الـسـياسـى . ومن يُخـاطـر فى سـيره ال يـلق غـير

اخلطر .
ـا سيكـون  وعليه واللَّه هـو العـليم وحده 

إصالح األحوال والشؤون .
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تُفـيـد أخبـار األستـانـة أن قد أعـد فيـهـا طرادتـان من نوع
وانى الـسورية الـتوربـيد وصـدر لهـما األمـر بالـسفـر إلى ا
بـقـيـادة محـمـد بـاشـا الذى كـان رئـيـساً بـحـريـاً فى طـرابلس
الــغــرب . وأن األوامــر التــزال تــصــدر يــومــيــاً من الــبــاب
مالك العثمانية نع دخول اجلرائد اإلنكليزية إلى ا العالى 
ومن أخــبــارهـــا أيــضــاً أن الــعالئـق بــ الــبــاب الــعــالى
وبطريركية االرمن فيها قد عادت إلى بعض ما كانت عليه
ــفـاوضــة بـيـنــهـمـا من ٣٠ من الــصـفـاء بــعـد أن انــقـطـعت ا
شـهورة فى وقـعة األرمـنيـة ا ـاضى ح جـرت ا سبـتمـبر ا

األستانة
ـرسـلـ التـزال احلـكــومـة الـعـثــمـانـيـة جتــتـهـد فى نــفى ا

األميركان من آسيا الـصغرى وتسعى فى مـضايقتهم قدر
رسـلـ فى مـا تـسـتطـيـع. فـقد نـفـت مـؤخراً أحـد أولـئـك ا
بـتـلــيس بـحـجـة أنه مـن مُـثـيـرى حـوادث األرمن وفـوت أن
تـسـتـقـدمه إلى األسـتـانـة لـلـمـحـاكـمـة ولـكن الـسـيـر كـورى
سـفير إنكلـترا فى االستانـة يحول كثيـراً بينهـا وب ما تنوى
ويـعـارضـهـا فى كل شئ من هــذا الـقـبـيل ولـعل ذلك هـو
عاكسته السبب فى تهـمة بعض رجال مـجلس له العمـوم 
للدولة ومعاداتها على غير معرفة منهم بحقيقة السبب
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مـا أبرع إنـكـلـترة فى نـكث الـعهـود وعـدم إيفـاء الـوعود
ومن كـان فى ريب من ذلك  فـلـيـسـبـر إجـرآاتـهـا مـنـذ ٥١
ـســبـار الـبـحـث واالسـتـقـصـاء لــنـظـهـر له عــامـاً حـتى اآلن 
احلقيقة ظهور الشمس فى رابعة النهار  وإال فنحن نكفيه
مـؤونة الـتـعب فى سـبـيل الـبـحث التـاريـخى ونـأتـيه بـاألدلة
ــواثـيق الــقـاطــعـة والــبــراهـ الــسـاطــعـة عــلى إخاللــهــا بـا

والعهود الدولية فنقول :
برمة فى عام ١٨٥٦  تقضى أوالً إن معاهدة باريس ا
ـالــكــهــا احملــروسـة بــاحــتــرام الــدولـة الــعــلــيــة واســتـقـالل 
الـعــثـمـانـيـة وثـانــيـاً بـأنه ال يـســوغ أليـة دولـة الـتـداخل فى
شــؤونـهـا الــداخـلـيــة وأن إنـكـلــتـرة هى الـتـى ضـمـنت ذلك
وجب اتفاق أبـرم بينهـا وب الروسيـة وفرنسا االستـقالل 
ُـعـاهـدة الـبـاريسـيـة  ثم تـعـهـدت أيـضـاً فى عام عـلى إثـر ا
ـؤتــمـر الـدولى الـذى انـعـقــد فى عـاصـمـتـهـا ١٨٧١ لـدى ا
ـعاهـدات حتى ال يـجوز بـتأيـيـد شرائع األ وحـفظ نظـام ا
ُـعاهـدات إال بـإجـماع أليـة دولـة كانـت تعـديل مـواد هـذه ا

آرآء الدول عليه حبياً .
عاهدة وقد اتفقت الـدول وفى مقدمتـها إنكلـترة فى ا
البـرلينـية على أن إمـارة البلـغار مجـبورة على دفع الـويركو
للخـزينة الـعامـرة السلـطانـية سنـوياً مع الـتعهـد بدفع جانب
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من الديـون العثـمانـية للـروسيـة  وأن تهدم فى ظـرف سنة
واحـدة جـميـع القالع الـقـائمـة فى اإلمـارة إلى غـير ذلك 

ا يتعلق بالسرب واجلبل األسود وباطوم من هذا القبيل.
ثم أخـذت إنـكـلـتـرة علـى نفـسـهـا حـمـايـة أمالك الـدولة
ـوجب عُــهـدة الــعـلــيـة فـى آسـيــا الـصــغـرى (األنــاضــول) 
قـبرص القاضـية باحتاد إنـكلترة والـدولة العليـة على الدفاع
والـهــجـوم لــدى مـسـاس احلــاجـة إلــيـهـمــا  ومع كل هـذه
ــواثـيق كـانت إنـكـلــتـرة الـسـاعـيـة فى هـدم الـتـعـهـدات وا
أركـان وعـودهـا وعـهـودهـا والـبـادئـة فى الـعـبث بـاستـقالل
ـمـالـك احملـروسـة الـشَّـاهـانـيـة  كـمـا يُـشـاهـد من وسالمـة ا
صرية سألت األرمنية وا إجرآاتها السياسـية فى قبرص وا
وعـدم اكـتـراثهـا فى إنـفـاذ مـواد مُعـاهـدات بـاريس ولـوندن
وبـرلـ مع أن ذلك مـخـالف أوالً لـشـرف الـوعـد ومـاس
ثانيـاً بسالمة مستعمراتها اآلسيـوية السيما أمالكها الهندية
التى أصبـحت اآلن ال تبعـد عن الروسيـة من جهة هراة إال
قليالً بعد أن كان بـينها وب احلـدود الروسية أكثر من ألف
ـطامع مـيل تـقـريبـاً . وال يـخـفى مـا لـلروسـيـة هـنـالك من ا
الـتى تـسـعى وراء احلـصــول عـلـيـهـا مـنـذ زمن مـديـد  فـإذا
كانت إنـكـلتـرة تغض الـنظـر عن اسـتقالل مـصلـحة الـدولة
ــسـاعى الـعــلـيــة فى آســيـا الــصـغــرى عـمــلت عــلى جنـاح ا
ذكورة ألن سالمة استقالل مستـعمرتها الهندية الروسـية ا
مـتـوقفـان هى سالمـة واسـتـقالل آسيـا الـعـثـمانـيـة والـعكس

بالعكس .
ا قاله وزيـر بحريتها خيراً من أن ولو اعـتذرت إنكلترة 
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لـكة غـير مـسئـولـة إذا ضربت صـفحـاً عن الذَّب حكـومـة ا
عن أمالك الـدولة الـعلـية اآلسـيويـة ما دام جاللـة السـلطان
األعظم لم يـنفذ ما تعـهَّدت به حكومته من اإلصالحات
لقلـنا لها مهالً  فإنك لم تعر بى لـلدولة العلية وخصوصاً
فى معـاهدة قبـرص عن كيفـية هذه اإلصالحـات التى يلزم
الــبـاب الــعـالـى أن يُـجــريـهــا  ويُــمـكــنه إنــفـاذهــا  ولـكن
ــعــالى رخــيـصــة وهــذا ال يــتـأنـى لك ولـو تُــريــدين أدارك ا
حاولت فى االعـتذارات وتـعللت بـاألباطـيل  بانت على
ما يـظهر لـنا من قـرائن األحوال السـياسـية احلاضـرة عاجزة
ُعاهدات خوفاً من الروسية أو ابتعاداً عن إنفاذ مواد تلك ا

عما تتوهم به احلسارة والسالم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
W½U²Ý_« v  …d²KJ½≈ dOHÝ

أصــبح مـركــز ســفـيــر إنـكــلـتــرة لــدى جاللـة الــسـلــطـان
األعـــظم مُـــنـــحـــطـــاً عن األول كـــثـــيـــراً  فـــنـــشـــأ عن ذاك
االنــحــطـاط فــتـور فـى الـعالقــات اإلنــكـلــيـزيــة الــعـثــمـانــيـة
ــتـعـلــقـة بـحـوادث وخـصـوصــاً بـعـد افـتــضـاح األراجـيف ا
سـاسـون بـالـتقـاريـر الـرسـمـيـة الـصـادرة من قـنـاصل روسـيا

وفرنسا وإنكلترة فيها.
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قال مُكاتب شركـة روتر فى األستانة إن قد كان لوجود
األميـر فردينـاند أمـير بـلغـاريا فـيهـا حديث مهـم فى الدوائر
الــسـيــاسـيــة  ألنه قــد ظـهــر من أحــواله أنه كــان مـدفــوعـاً
إلجراء ما يجرى على عكس رغبته  وذلك ألنه كان من

اضى  نـيـته أن يـزور الـبـاب الـعـالى فى يـوم الـسبـت ٢٨ ا
فأشار عليه جاللة السلطان  وهو على مائدته بأنه يُفضل
أن تـكــون تـلك الـزيــارة فى يـوم األحـد ٢٩ مــنه ولم يـعـلم
أحـد لـآلن سـبب هـذا الـتـغـيـيـر  ولـكن يـرجح كـثـيرون أن
ــنع جتـمع الــبــلـغــاريـ فى جـاللـته قــد أشـار بــذلك حــتى 

ـر فـيهـا األمـيـر  كـمـا حدث عـنـد مـجـيئه  الـطـريق الـتى 
ـظاهـرات التى تدل عـلى وطنـية غـير مـألوفة فى ألن هذه ا
تركيا يـخشاها جاللـة السلـطان كثيـراً  وال يجب تعلـيمها
لرعاياه  وعدا ذلك فـإنها تذكر جاللـته بحرب سنتى ٧٧
شـومة  ومـا نشأ عـنهـا من خسـارة تركـيا وال غنى و ٧٨ ا
والياتها وأعظـمها . والذى زاد فى الداللة على أن األمير
مسوق على غير إرادته أنه لم يُقابل بنفسه وفد البطريركية
األرمنيـة كما قـابل وفد البـطريركـية اليـونانية بـل أقام مقامه
أحد رجال حاشيـته فشكر األعضـاء باسم األمير . ويقول
الـعارفـون إن الدافع بـاألميـر إلى ذلك هـو جاللة الـسلـطان
نفسه بـسبب النفـور احلاصل بينه وبـ البطريركـية األرمنية
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وإنه لـوال تقـيد األمـير بـضيـافة جاللـة السـلطـان واضطراره
ـوجب حـكـمه  لـقـابــلـهم بـنـفـسه والسـيـمـا وقـد لــلـسـيـر 
قابلة  ولكن قد اتصل باألرمن  وعد األمير لهم بهذه ا
تـبـ من ذلك أن األمـيـر كـان غـيـر مُـطـلق الـتـصـرف  وال
يــسـتــطـيـع أن يـفــعل كل مـا يُــريـد بــدلـيل أن احلــاشـيــة الـتى
ا وضـعـهـا له الـسـلطـان حتت أمـره  كـانت تُـعـامل زائـريه 
يشـبه اخلـشـونة  فـإنـها كـانت تـلـقى علـى الزائـر فى الـباب
اخلـارجى أسـئـلـة كثـيـرة ال وجهَ لـها  مـثل االسـتـفـهام عن
ـا ظــهـر مـنه حـذر شــغـله وحـيـثــيـته ومـقـصــده وغـيـر ذلك 
السـلطـان الـشديـد من وجـود هذا األمـيـر فى بلـده . وفوق
ذلك  فــإن تــلك األســئـلــة كــانت تُــلـقـى عـلـى الـزوار فى
حجرة تشـريفات األميـر من الضباط األتـراك حتى لقد بلغ
بــهم األمــر إلى أن طــردوا زائـراً بــلــغــاريـاً قــبل دخــوله إلى
الـقصـر فـلم يُـمكـنه الـدخـول إال بشـفـاعـة بعض الـكـبراء .
وهذا الـعمل الذى أجرته تركيـا مع األمير هو ع ما جتريه
فى جمـيع واليـاتـها وتُـعـامل به الزائـرين الـغـرباء من وضع

اجلواسيس عليهم ومراقبتهم فى كل خطوة يخطونها .
أمـا احـتـفـاء األمـيـر بـالـوفـد األرثـوذكـسى  فـمـهـم جداً
عـنــد احلـكـومـة الـروسـيـة  وذلك ألن هـذه الـدولـة تـسـعى
جــهــدهـا فى إزالــة الــشــقـاق بــ الــكــنـيــســتــ الـبــلــغــاريـة
واألرثــوذكــســيـة حــتى يــكــون لـهــا بــذلك كــنـيــســة واحـدة

وبطريرك واحد فى الشـرق الذى تتواله الدولة العثمانية 
ويُـصبح جـمـيع األرثوذكس حتت طـاعة روسـيـا فتـسودهم
. أمـا البلغار فـمستاؤن جداً من هـذه السياسة وقد أجمع
أشـار بـطـريركـهم فى كـالمه الذى ألـقـاه فى حـضـرة األمـير
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إلى وجـوب تــرك هـذه اخلـطـة الـفــاسـدة . أمـا من جـهـة رد
األمـيـر الـزيارة لـلـبـطـريركـيـة األرثـوذكسـيـة  فـلم يـعلم إذا
كــانت حــصــلـت أم ال ولــكــنه إذا فــعـل ذلك فــهــو يــزيل
الـشـقاق الـكـائن بـ الـكـنـيـستـ  ويـحـمل الـبـاب الـعالى
عـلى إلـغـاء فـرمـان سـنـة ١٨٧٠  الـقـاضى بـوجـوب إبـقـاء
إكسـرخس للـبلـغار فـتفـوز بهـذا سيـاسيـة الروسيـة وتضم

إلى جهتها بلغاريا وسربيا واجلبل األسود واليونانية .
ـظـنـون أن الـبـاب الـعـالى غـيـر مـسـتـحـسن هـذه ولـكن ا
السياسة  خشـية من عواقبها اخلطيرة إال أننا جند من وجه
آخر أن أوسـتريـا تتـودد كثـيراً إلى إكسـرخس البـلغـار فقد
ـشار رأينـا سـفيـرهـا فى األستـانـة قد أجـلس اإلكـسرخس ا
ـهـا لـألمـير ـائـدة فى الـولـيـمـة الـتى أو ـيـنه عـلى ا إلـيه عن 
ـيــنه الـصـدر فـرديـنــانـد  وأجـلس األمــيـر مـقــابـله وعن 
األعـظم ووزيـر اخلـارجـيـة  وكل هـذا يـدل عـلى مـقـاصـد
خفية تضمرها هـذه الدولة للبلغار . أمـا البلغاريون  فقد
نعـهم حذر الدولة عن إظهار احتفلوا بأميـرهم كثيراً ولم 
شئ من عواطفهم  وتقدم واحد منهم إلى األمير وسلمه
عـريـضـة لم يـعـلم فـحـواهـا لـآلن  ولـكن يـظن أنـهـا تنـطق
بـأمـر احتاد الـكنـيـستـ . وعلـى اجلمـلة  فـقـد كانت حـالة
األمـير فى األستـانة على ما فـيها من ظـاهر التـودد والتكر
مــجـلـبــة لـكـثـرة الــظـنـون والســيـمـا وقــد كـان فـيــهـا أشـبه
لوك الـذين يخضعون باألسـير الطلـيق كما كان غـيره من ا

للباب العالى عند زياراتهم لتلك العاصمة .
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ذابح األرمـنيـة وجنـا منـها   أنه نقل إلـيـنا ثـقة  شـهـد ا
بـيــنـمـا كـان فى إحــدى الـقـرى اجملـاورة ألورفــة بـ أتـبـاعه
وأكـاريه * من الـفالحـ  وصل إلـيـهم قـوم من الـثـائـرين
األكراد وقالوا إن الثورة قد حدثت وأن قد صدر األمر من
جاللـة السـلـطـان بـقتل الـنـصـارى  فلـمـا سـمع الـفالحون
هــذا اخلـبــر انــتــقـضــوا عــلى ســيـدهـم الـذى روى لــنــا هـذه
احلـادثـة وثـاروا يـطلـبـون قـتـله بـعـد أن كـانـوا خدمـاً له من
سـنـ  وأصـبح يـلـتـمس مـنـهم احلـيـاة بـعـد أن كانـوا رهن
أمـره كل تــلك األيـام فــفـر مــنـهم هــاربـاً وجلـأ إلـى بـدويـة
فـأجارته منـهم جرياً عـلى عادات العرب فى عربـية هناك 
سـتجير  ثم أرسلت تسـتنجد قومهـا فأرسلوا لها حماية ا

مئة فارس من رجالهم .
فأخـذوا الرجل وأهـله فى حمايـتهم  حـتى أوصلوهم
إلى أورفه  فــنـزلـوا فى دائــرة احلـكـومـة إلـى الـعـصـر  ثم
انتـقلوا إلى مـنازلهم . وقـد عيَّنت احلـكومة فى ذلك احل

ألفـاً وخمـسمـاية رجل من رعـيتهـا بصـفة رديف وأعـطتهم
الــسالح وأقــامــتــهم مــحـافــظــ عــلى حــارة الــنــصـارى 
فــأقـامـوا عـلى هـذه احلــال شـهـرين يـأكــلـون من أهل الـبـلـد
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وينهـبون أمتعتهم وحليهم ويـرتكبون فيهم أشد الفواحش
نـكرات بـحـجة أنـهم يـحمـون أرواحهـم فى نظـير وأفظـع ا
ذلك . كل هــذا  والـنــصـارى مــخـتــبـئــون فى بـيــوتـهم ال
يجسر أحد منهم أن يخرج خشية القتل  حتى فشا اجلوع
بــيــنــهم  فــصــاروا يـأكــلــون الــنـخــالــة الــتى كــانت حــشـو
ـراسالت مـتـتـابـعـة من مـخـداتـهم ووســائـدهم . وكـانت ا
األرمن فى أثناء ذلك يطلـبون بها الرحمة ورفع هذا الظلم
الـشـديـد عــنـهم  حـتى صـدر األمـر بــعـد شـهـرين من هـذا
ـسـلـم احلـصـار العـنـيف بـأن يـنزع الـسالح من األرمن وا

ُـتصـرف كبار األرمن وسـألهم تـسليم معاً  ثم اسـتدعى ا
فــاضــطــروا إلى سالحــهم وإال كــان بـــريــئــاً من دمــائــهم 
إجـابـته وســلـمـوه كل سالح حــتى لم يـبقَ عــنـدهم سـكـ

صـغــيـر فى مـنـازلــهم وكـان أكـثـرهم يــشـتـرون الـسالح من
األكراد ويسلموه للحكومة  ألنها كانت قد ضربت على
كل منزل من مـنازل الـنصارى شـيئاً مـن السالح يُقـدمه لها
ـا خـلت النـصارى من وإال أهـانوا سـكانـه وسجـنوهم . و
ـودتهم سـلـمون من األهـالى  األسـلـحة تـمـاماً  تـظـاهـر ا
ومصافـاتهم وإسـعاف بعـض فقرائـهم وهم يضـمرون لهم
الـسـوء والـغـدر  إلى أن كـان ٢٨ كـانـون األول وهـو عـيد
ـيالد عـنــد الـطـوائف الــنـصـرانـيــة فـاسـتــفـاق الـنـاس من ا
رقـادهم عـلى إطالق الـبـنـادق من جـمـيع األنـحـاء . وكان
مــنـزل الــذى أخــبـرنــا بـهــذه احلـكــايــة واقـعــاً فى أول حـارة
األرمـن فــنــظـــر من نــافــذتـه فــوجــد األلــوف مـن الــســكــان
ـنـزل  وهـم يـقـولــون فـيـمــا بـيـنــهم يـجب أن مُــحـدقـ بــا
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نقتـلهم فى باد األمـر  ثم يبقى مـا لهم لنـا  فننـهيه كما
نـزل لذلك  وجـعل كل منـهم يودع نُريـد  فارتـاع أهل ا
أخاه وداعاً يُفتت األكباد وهم يتواصون على الصبر ولقاء
ـوت  ثم سـمـعـوا أصـوات الـقـتـلى واجلـرحى واسـتـغـاثة ا
ـنكوبـ الساقطـ حتت صوارم الظـلمة وخـناجرهم مدة ا
يوم متواصل . أما منزل اخملبر فلم يصلوا إليه  ألنهم
كانوا يتوهـمونه من منازل األجانب حتى إذا انتهى األمر
ذابح وهـدأت البلدة نفخ بـالصور من العـسكريـة فوقفت ا
ـدينة فى نوعاً  فـصعد الـشاهـد إلى سطح منـزله فرأى ا
حالـة مرعـبة وكل سـطوحـها وأزقـتهـا وشوارعـها مـفروشة
بــأجـســاد الـقــتــلى والـنــسـاء  واألطــفــال يـدورون فى كل

مكان يُـفتشون عن أهـلهم وهم فى أشد البـكاء والعويل 
وعنـد ذلك خرج الرجل من مـنزله ليـرى منزل أقـربائه ماذا
حلَّ بـهم  وكـان عـلى مـسـافـة مـئـة خـطـوة من بـيـتـه  قال
نـزل عـلى قـربه منـا حـتى دست على فلـم أصل إلى ذلك ا
أكثر من مئة وعـشرين قتيالً فى الطـريق  وكلهم فى حالة
تـقشعـر لها األبـدان  ثم دخلت مـنزل أقربـائى  فوجدت
الــدار مـفـروشـة بـأجـسـادهم ومُـخــضَّـبـة بـدمـائـهم ولم يـبقَ
مـنـهم إال امـرأة عـجـوز تـركـهـا الـقـاتـلـون; إذ ال خـيـر فـيـهـا
ـنازل  فوجـدتها كـلها من وانـتقلت من هـناك إلى بعض ا
هذا الـقيـبل مـكتـظـة بجـثث القـتـلى من مئـة فـما فـوق ولهم
مـنـظر ال يُـمـكن أن يـكـون أفظع مـنه  وفـيـهم أنـواع الذبح
رعـبة الـتى ال يـقوى عـلى وصفـها والقـتل عـلى أشكـالهـا ا
قلـم . قال اخملـبـر  ثم تـوجـهت إلى الـكـنـيـسـة  وكـان قد
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التـجأ إلـيهـا ٢٦٥٠ نفسـاً ب رجـال ونساء وحـاصروا فـيها
ومـنعوا الثـائرين عن دخولـها فوجدتـها قد احتـرقت كلها
ا صـبوا عليها من زيت الكـاز  وأبصرت الذين اجتمعوا
فيـها من الـنصارى وأكـثرهم من حـسان الـنسـاء وجميالت
العـذراى قد ذهـبوا كـلهم مـطعم الـنار  ولم يبـقَ منهم إال

مناظر تل لها القلوب القاسية .
ــديــنــة  فــكــان نــحــو أمــا عـــدد الــنــصــارى فى تــلـك ا

الـعشـرين ألـفاً بـ سكـان ومهـاجرين من مـوش وغيـرها 
فــلم يـســلُّم مـنــهم إال الـقـلــيل  وهم الــذين اعـتــنـقـوا دين
اإلسالم  ويُـقـدر عـدد الـقـتـلى فى هـذه احلـادثـة الـفـظـيـعـة
بـنحـو اثنى عـشر ألـفاً . وال حـاجةَ ألن نـصف أنواع الـقتل
والتعذيب والـفظائع  فإنـها كثيرة نـخاف من سردها على
أنفس القراء من شدة التأثير واحلزن . وأما مصائب اجلوع
واليـتم والـعـرى والـتسـول فى األزقـة  فـشئ كـثيـر نـكـتفى
عن سـردهـا بالـقول إن أكـبر الـفتـيـات باألمس أصـبحن فى
ذلك اليوم دائرات بأوالدهن يشحذن قطعة اخلبز واللباس

اخللق ليسترن عورتهن  ويق أوالدهن من شدة البرد 
وأن األطفـال الـيتـامى كانـوا يـدورون فى األزقة والـشوارع
عـارى األجـسام دامـعى األعـ يُـنـادون آبـاءهم وأمـهـاتهم
ويطـلـبـون الـطـعـام بـأصوات يـلـ لـهـا قـلب اجلـمـاد . وقد
أخـبرنـا هـذا الشـاهـد العـيـانى نـقالً عن األمهـات أن قـد بلغ
سـبيات اللواتى لم يظهر لهن أثر ب القتلى عدد الفتيات ا
ـ نـحو سـبـعـمـائـة عـذراء من أجـمل الـبـنات فى وال الـسـا
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دينة . وكـان من جملة ما بلغت إليه مظالم األكراد تلك ا
ـنـازل  فـيـقـتـلـون أهـلـها واألهـالى أنـهم كـانـوا يـدخـلون ا
ـزقـون الـباقى ويـصـبون ويـنهـبـون مـا غال من أمتـعـتـها  و
على الـقمح واحلبـوب زيت الغاز حـتى ال ينتـفع به الباقون
نـكوب الذين أصبحوا ال ملجأ لهم من أولئك النصارى ا

وت الذى سبق إلى إخوانهم وآبائهم من قبل . غير ا
وقد قبضت احلكومة بعد هذه الفظائع على جماعة من
أعـيان النـصارى الـذين جنوا من القـتل  وأمرت بـوضعهم
سلم فى هذه فى السجون بحجة أنهم قتلوا رجاالً من ا
احلـادثـة  فـى حـ أنه لم يُـقــتل من الـثــائـرين فى كل هـذه

عركة الهائلة سوى اثن فقط  فتأمل . ا
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وردت رسـالــة بـرقــيـة من لـنــدره تُـفـيــد أن بـعض رجـال
الــسـيــاسـة مـن اإلنـكــلـيــز يـســتــعـدون ألن يــقـيــمـوا الــلـورد
رسـلـ الكـاثـولـيك وبعض سـالـسـبرى مـقـام احملامى عـن ا
البـرتسـتان الـفـرنسـاوي الـذين يتـهددهـم السـلطـان بالـنفى
من بالده عـلى إثـر احلوادث األرمـنـيـة . أما نـحن فـنرى أن
هــذا اخلـبـر يُـعـد هـزءًا وسـخــريـة بـوزارتـنـا اخلـارجـيـة  ألن
جـيرانـنـا اإلنكـلـيـز أصبـحـوا يعـتـبرونـهـا عـاجزة عن حـمـاية
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ـسـيـو بـورجـوا مـواطـنـيـهـا وحــفظ حـقـوقـهم وال نــظن أن ا
مـهمـا خـرج عن الكـنـيسـة يـبلـغ به الطـيش وعـمايـة الـغرور
إلى أن يرفض الـقيـام بواجب تقـليدى مـقدس  ولكن مع
ـزاح الـذى يقـصده ذلك فـإنه ال يـبعـد أن يـكون مـع هذا ا
اإلنـكـلـيـز من هـذا الشـأن نـوع من الـسـيـاسة قـيـاسـاً عـلى ما
اســتــعـمــلـتـه فـرنــســا فى هـذه األيــام األخــيـرة مـن الـتــقـرب
الـشديـد نـحو الـبـاب العـالى . ثم نـحن  قد رأيـنـا األتراك
ـسيو كمبـون سفيرنا يهزأون بنـا  فلم ندرِ أكان ذلك من ا
سـيو بـورجـوا أم من الصـدر األعظم أم من لديـهم أم من ا
الــسـلـطـان  ولـكـن كـيف كـان األمـر فـإنــا جنـد هـذه احلـالـة
شديـدة ال تُطاق ; إذ قد وجدنـا من ستة أشهر إلى اآلن أن
السيـاسة الفرنـساوية فى مفاوضـاتها مع الوزراء العـثماني

كـانت تُـصـادف أشــد الـدهـاء والـتـالعب وأدنى الـدسـائس
ـفاسـد فى الـبالط الـعثـمـانى  وذلك أن هـوالء الوزراء وا
قد خدعـونا بتسليمهم إيَّانـا أوراقاً مزورة والسيما ما تعلق
ـذابح األرمـنـيـة. فإن ـسـيحـيـ فـى ا مـنـهـا بـعـدد الـقتـلـى ا
األتـراك قـد خــفـضـوا هــذا الـعـدد إلـى بـضع مـئــات مع أنـنـا
ـنـشـورة فى جـمـيع أوربـا تـؤيد وجـدنـا األوراق الـرسمـيـة ا
ذابح وتقول إن عدد القتلى أكثر من ثالث ألفاً. حقيقة ا
أليس من الغـ واحليف أن يُذبح ثالثـون ألف مسيحى
عــلى هـيـكل الــتـعـصب الــذمـيم من هـذا الــشـعب الـدمـوى
وعـلـى مـذبح األغــراض والـغــايـات الــتى تـوهــمـهــا بـعض
ـقـربــ اجلـواســيس الـذين يـزدحــمـون حـول ُـفـســدين وا ا
السـلطـان . فلو حـدث مثل هـذا الفـعل من أربعـ سنة لم
تكن أوربا تنهض كلها وهى تصيح من ألم احلزن والعار.
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أمــا اآلن فـهـى ال تـقــول شـيــئـاً واألمــر لـلَّه . وإذ قــد جـرى
ذلك فـهل مـن تـمـام الـعــدل أن نـتـرك الــوزراء الـعـثــمـانـيـ

الـذيـن يـورطــون مـوالهـم فى أقـبـح الـتــهم فى أعــيُن أوربـا
ـهـم إلى نـفى هـؤالء وأعـيُن اإلنـســانـيـة يــتـمـادون فى مــظـا
ــرســـلـــ الــذيـن هم آخـــر شــهـــود بــقـــوا لـــنــا عـــلى ذلك ا
التوحش وما ننكر أن هذا اخلبر قد تكذب تلغرافياً ولكن
الـتـلـغـرافـات تـأتــيـنـا أكـذب مـا يـكـون إذا جـاءت من تـركـيـا
والسيـما وأن حكـومتهـا التزال علـى سابق عزمـها ونيَّـاتها
ـسيـو بورجـوا أن ال يتـركـنا طـويالً نُقـاسى هزء فأمـلـنا من ا

اإلنكليز وسخريتهم . انتهى
ذلك ما أصـبحت تقوله جريدة الـفيغارو التى كانت فى
تملـقة للدولـة العثمانـية  وليست ادحـة ا طليعـة اجلرائد ا
هى بـاجلـريـدة الـوحـيـدة الـتى انــقـلـبت عن مـذهـبـهـا الـقـد
وأخــذت تُــجـــاهــر بـــاحلــقــائـق  فــإن كـــثــيــراً مـن اجلــرائــد
الـفرنـسـاوية قـد تـبعـتـها فـى هذا الـسـبيل  ومـا نـدرى أكان
عـلوم عـنهـا أم عن اشتـهار تلك ذلك عن انقـطاع الـراتب ا
الـفــظـائـع حـتى لم تــعـد تــقـبـل اإلنـكــار  أم ألن األمـر قـد
ظالم ـرسلـ الفرنـساويـ وشعـرت فرنـسا بـا وصل إلى ا
أم ألن الـشعب الـفـرنسـاوى قد التـركيـة عن طـريق اجللـد 
رأى من الـعـار عـلـيه أن تـسـتـمر جـرائـده فى غـلـوائـهـا فـقام
يُـجاهـر بالـنفـور واألنفـة منـها  حـتى رأت من الواجب أن
تسترضى شعبها وتغار على شرفه وتتالفى نفوره منها بعد
أن كانـت ال تغـار على شـئ حتى عـلى شـرفهـا  ومازالت

الغـايات رائد األنـفس السـاقطة الـتى يغـرها بريق الـدينار 
دنـية وال تـألف إال أمـثالـها من اجلـماد حـتى فى فـرنسـا أم ا

واحلرية واآلداب  وقد ال تعدم احلسناء ذاماً .
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بــــلغ مــــا وزَّعه األرمـن عــــلى فــــقـــرائــــهم فـى واليـــات
األناضول وغيرهـا ١٧٢٥ ليرا عثمانية  وذلك فى مدة ٩
دة شهـور ونصف . وأصـدرت بطريـركخـانة األرمن فى ا
األخيـرة منـشوراً عـمومـيـاً حتثُّ فيه األغـنيـاء وذوى اليـسار
ا يـنفقـونه فى سبـيل البذَّخ من األرمن عـلى اقتـصاد شىء 
ن لم يزالوا والتظـاهر العالى  لـيوزع على ذوى البـأساء 

فى احتياج إلى القوت الضرورى .
ـشــكـلـة جلــمع مـا يـتـبــرع بهِ أهل الـبـرّ لم تـزل الـلــجـنـة ا
واإلحـسـان إعــانـةً لـلـمــعـوزين من أهـالـى األنـاضـول عـلى
ــلـل والــنــحل تُــوالى عــقــد جــلــســاتــهــا . وقــد اخــتالف ا
صـدرت اإلرادة الـسـنـيـة بـإحـداث مـدالـيـات فـضـيـة يُـكـتب
عــلى أحــد وجــهــيـــهــا (حــمــيــة وإنــســانـــيــة) لــتــوزَّع عــلى
. وال يــخــفى مــا فـى ذلك من احلــكــمــة  ألنَّ ــتــبـــرعــ ا
احملـسـنـ فريـقـان : فـريق يـبتـغى األجـر والـثـواب  وفريق

يهوى الفخر الدنيوى .
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قــلـت فى رســالــتى الــســابـقــة إن أحــد اجلــواســيس رفع
تــقـريــراً جلاللــة الـســلـطــان مُـفــاده أن األرمن يــنـوون الــشـر
عروف ويعـملون على الـعصيـان والثورة فى يوم عـيدهم ا
ا لم ( بـاسقـال )  ويحـذره من غدرهم وفـتكـهم إلخ  إ
يـصب سـهم سـعـايـة ذلك اجلـاسـوس وسـاء فـأله  فـإنه لم
يـحـدث شئ فى ذلك الــيـوم عـلى أن جاللــته كـان يـخـشى
حــدوث الـثـورة األرمـنـيــة فى عـاصـمـة مُــلـكه  ولـذا عـنـد
تلـقيه التـقريـر أصدر إرادته بـشدة الـتيـقظ والسـهر واالنـتباه
وبث الـعــيـون واألرصـاد عــلى األرمن  حـتـى كـنت تـرى
الــعـســاكــر مُــنــتـشــرة فى الــشــوارع واألزقــة واحلـارات وال
ا جعل الناس فى قلق عظيم وخوف شديد انتشار اجلراد 
وأوقف حركـة التـجارة وصار كل واحـد ال يخـرج من بيته
إال مُــسـلــحـاً . هــذه هى أحــوال األسـتــانـة الــتى أصــبـحت
مـحل تـهـديـد األرمن فى الـعـصـر احلـمـيـدى  وقـد قال لى
غيـر واحد إن اإلقـامـة فى األستـانة خـطـر عظـيم خصـوصاً
فـى مـــثل هـــذه األوقـــات  وال يـــبـــعـــد أن يـــكـــون األرمن
مـتـهـيـئـ لـلـثـورة إن لم يـكن الـيـوم فـغـداً وإن غـداً لـنـاظـره

قريب .
أمـا سـوق الـتـجـسس  فـرائجـة كـثـيـراً فى هـذه األيام 
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ر يومٍ إال ونسـمع أن فالناً اجلاسوس رفع تقريراً اتهم فال 
به زيداً بـالدسيسـة واخللع طمعـاً بنيل نيـشان أو إحسان من
جـاللـة الـسـلــطـان  وقـد عــلـمت من مـصــدر ثـقـة أن أحـد
قـيم فى األستانة اجلواسيس اتهم جماعـة من السفطاء ا
بأنهم يعمـلون على خلع السـلطان وينوون تولـية السلطان
مـراد عـلى كرسـى اخلالفة . فـالـذين اتُـهـمـوا بـذلك أخذوا
لـلـمـابـ ولم يـعـلم حـتى اآلن مـا جـرى بهـم  والبدَّ أن
يكونـوا درجوا مع جملـة الغرقى  ومن أغـرب ما نقله لى
ـابــ أن بـعض اجلــواسـيس أحــد الـواقــفـ عــلى أحــوال ا
رفـعوا باالتـفاق تـقريراً بـناظر الـبحريـة حسن بـاشا يتـهمونه
دافع من فـيه بـاخلـيـانـة للـسـلـطـان وأنه عـازم على إطـالق ا
الـبـحــر عـلى سـراى يـلـدز  فـلـمــا اطـلع جاللـته عـلى هـذا
الـتقـرير طـلب حـسن باشـا لـديه  وسأله عـما يـنـويه فأنـكر
ـغلـظة بـأنه لم يتـصور قط إيـقاع الـضرر ان ا وأقـسم له اإل
به  وقـال له إن الـوابـورات أى السـفن احلـربـيـة ال تـتـحرك
من مـوضعـها وكـرر الـقسم الـعظـيم بأنـه عطـلهـا عن السـير
وجـعـلـهـا كـخـشـبـة واقــفـة فى الـبـحـر ال تـنـفع لـيـوم الـقـتـال
ومهـاجـمـة العـدو وأكـد له بأن يـكـون أمـينـاً عـلى نـفسه من
الـبـحريـة . فـانظـر يـا رعاك الـلَّه  هـذا العـار العـظـيم الذى
ارتكـبه حـسن باشـا اخلـائن فى تعـطـيل السـفن احلـربيـة التى
تـتـخذهـا الـدول عـدة لدفع الـعـدو عن بالدهـا وما ذلك إال
لـرفـع أوهـام الــســلــطــان فـأنــعم بـه من نــاظـر وأكــرم به من
وزيـر. أمـا هـذا الـرجل فـإنه أصـبح فى مـصـاف مـشـاهـيـر
األغنيـاء  وقال لى خبيـر إنه جمع فى مدة نظـارته ما يزيد
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عن أربـعــ مــلـيــونـاً من الــقـروش هــذا عــدا األمالك الـتى
امـتـلكـهـا فى األستـانـة وخارجـهـا والـبواخـر الـتجـاريـة التى
يـشــغـلــهـا فـى الـســفـر عــلى األسـاكـل الـعــثـمــانـيــة وطـرائق
ارتكابـاته كثـيرة منـها بيع الـبواخر الـتى تعطـلت  ولم تعد
تـصلح لـلسيـر ومنـها مـواطأته مع مـلتزم األخـشاب لـلسفن
ومنـهـا بيع األسـلـحة والـبـارود ومنـها بـيع الـنيـاشـ وترقـية
ا لو أردنا مأمورى البـحرية بالـدرهم والدينار وغـير ذلك 
تـعـداده لــضـاقت دونه بـطـون األوراق  وعــلى احلـقـيـقـة
ـنـوال ورجـال الـدولـة تنـهب فـإنه إذا دام احلـال عـلى هـذا ا
وتــسـلب فـال يـتم إصالح والبــدَّ لــهـا من الــزوال شـأن كل
دولة ظـلـمت واسـتـبـدت وسلـبت رعـيـتـهـا . وفى رسـالتى
ـذكـور مـا وقفت الـتـالـيـة  أذكـر لـكم عن نـاظر الـبـحـريـة ا

عليه من اخلبيرين بداخليته .
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منعت احلكومة العثمانية أطباء بيروت عن الذهاب إلى
عاجلـة جرحـاها بـعد أن وصلـوا إلى أطنه  وذلك أرميـنيـا 
ـنع خـوفـاً من فـتـنـة يُـثـيـرونـهـا هـنـاك . وقـد أمـر الـسلـطـان 
اإلســـعــــاف واإلحـــســـان عـن األرمن الـــذيـن يُـــقـــدر عـــدد
أرامـلـهـم إلى اآلن بـثـمـانـ ألف أرمـلـة وأيـتـامـهم بـثـمـانـيـة
عـشـر ألف يـتـيم  وال يـخــفى كم يـخـرج عن هـذا اجلـيش

اجلرار من الدعوات الصاحلات للدولة العثمانية .
صدَّق اجلناب العالى على إعدام أحد األرمني اللذين
قتال التركى فى العاصمة  وسيُنفذ احلكم عليه فى صباح
الـثــلـثــاء الـقـادم ٢٨ اجلــارى. أمـا رفــيـقه فــقـد حُـكـم عـلـيه
ـصـريـة التى بـاألشـغال الـشـاقـة مـؤبداً . وحـقـيق بـالـدولة ا
تـمنـع تركـيا عن أخـذ ثأرهـا من األحـرار الالجئـ إليـها أن
تـمـنـع األرمن عن أخـذ ثـأرهـم فى بالدهـا أيـضــاً حـتى يـتم

العدل فيها من جانبيه .
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من أســالـيــبـهم الــسـيــاسـيــة الـتــغـريــر بـعــقـول

الـبــسـطــاء  والــرغـبــة فى إصالح شـؤن األ 
وقـد أجـهض األســلـوب األول فى أرمـيـنـيـا جتـاه
البـراه الـواضحة واحلـقائـق الظاهـرة  وتألُب
بـعض الــدول األروبـيـة مع الـدولـة الــعـلـيـة عـلى

منعـهم من نوال مـطامـعهم فى آسـيا الـصغرى 
وهو أمـر يعرفه الـقراء ; ولذا ال نـرى حاجة إلى

اإلفاضة فيه أما الثانى فقد جنح جناحاً تاماً .
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أهــدانــا أحــد األحـبــاء كــتــابـاً
يُــــدعـى الــــســـــيف احلـــــمــــيــــدى
الــصـقــيل فــظـنــنـا أنـهُ يـتــضـمن
خــــبــــراً عـن أعــــمــــال الــــســــيف

الـــصـــقـــيل فى بالد أرمـــيـــنـــيــا 
حيث ظـهر صـقلهُ جـيداً فى قتل
نـكودى احلظ  وليس أولـئك ا
من يــرحم مع أن الـــقــاتــلــ فى
مقدمـة القائـل بوجـوب أعمال

الــرحــمــة . ولــكـنــنــا بــتالوته 
وجـدناهُ يتضـمن رداً على بعض
كــراريس نُــشــرت حــديــثـاً عــلى

أيــــــدى بـــــعض الـــــنـــــصـــــارى 
وانـتـقاداً عـلى كـثـيـر من الـكتب 

والعـقائـد النـصرانـية . وليـس غرضـنا اآلن أن نُـظهر مـا حواهُ ذلـك الكتـاب من الـبراه
العـاطلة واألقـوال الركـيكة الـباطلـة  وال أن نشـكو طبع مـثل هذا الـكتاب ألمـير البالد وال
ـلكة فى هذه الـبالد كما فعل غـيرنا فـيما مضى ; بل غـايتنا من أن نتظـلم إلى نائب جاللة ا
ا أن جـميع الـرعيـة من إسالم ونصـارى ويهـود متـساوون فى احلـقوق ذكره أمـران (١) إنهُ 
زايـا الواحـدة  فلـذلك يــجـوز ألى من شــاء أن يـكتب رداً عـليه . الوطـنيـة ومتـمتـعون بـا
نهج إلى  ة واحملـبة وال يخـرج عن هذا ا سا (٢) يجب على الكـاتب أن يراُعى مبـاد احلكمـة وا
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احلـدة مــتـذكـراً قــول الـرسـول
إن أســلـحـة مــحـاربـتـنــا الـروحـيَّـة
لـيست جـسديَّـة ; بل قادرة بـاللَّه
عـــلـى هـــدم حــــصـــون هــــادمـــ

ظـنــونـاً وكـل عـلــو يـرتــفع ضـد
مـعـرفـة الـلَّـه ومـسـتـأسـرين كـل فـكـر إلى طـاعـة

سيح . ا
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لم يستطع اجلـناب اخلديـوى مع شدة رغبته
ـلـتـمس الـعـمـومى أن يُـصدر إرادته فى إجـابة ا
الـسنـيـة بالـعـفو عن األرمـنى اجلـانى  وسيُـنـفذ

عليه حكم اإلعدام غداً صباحاً .
ا أظهرته على أن العيب الوحيد الذى كان 
الــعـــامــة من الـــشــفـــقــة هـــو أن ظُــهـــورهــا جــاء
مــتــأخــراً بـــحــيث لم يــكـن فى وسع اجلــنــاب
العالى أن يوافق علـيها دون أن يتجاوز القانون
الـذى يـنــبـغى عـلــيه احـتـرامه  وجــعل رعـايـاه
ــدة الـقـانــونـيـة كــلـهـا حتــتـرمه . ولـقــد مـضت ا
للعفو مـنذ أيام  ولو قدم االلتـماس قبل اليوم

بأسبوع ألجاب إليه اجلناب اخلديوى .
على أن رئيس مـجلس الـنظار برفـضه قبول
العريضة  وبإشارته على حامليها أن يرفعوها
مبـاشرة إلى اجلـناب اخلـديوى  قـد أومأ بذلك
اءً صـريحاً إلى أنه لم يبقَ أمل تـبديل العقوبة إ

ا جنته يداه . وأن احملكوم عليه سيُعاقب 
وهــذا الـســبب الــقــانـونى وحــده هــو الـذى 
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جعل سـمو اخلـديوى مضـطراً أن يأبى الـعفو ال
على اجلانى بل على العامة التى التمسته .

ونحن واثـقـون أن جنـابه الـسـامى لم يقل .
ال . إال وفى نـفـسه الـشـريـفـة انـقـبـاض غـيـر أن

القانون كان محتماً .
وإن أســبـــابـــاً أخــرى مـــنـــعت أيـــضــاً ســـمــو
اخلــديــوى من الـتــفــضل بــالـعــفـو أهــمــهـا  أنه
ـدقق فى أوراق الـتـحـقـيق يـؤخـذ من الـبــحث ا
ـته ظـروف تــخـفـيــفـيـة  بل أنـهــا لم تـكن جلــر
كانت علـيه فضالً عن التُـهمة ذاتـها تُهم أخرى
رأت نــظــارة احلـقــانــيــة اإلغـضــاء عــنــهـا  ألن
األولى كانت كافيـة للحـكم باإلعدام . ولكن
ـا هى تـفاصـيل ال قـيـمةً لـهـا أمام هذه األمـور إ

السبب األول الذى ذكرناه آنفاً .
والبدَّ لـنا اآلن من ذكـر أمر فـات اجلميع مع
سعى أنه كان ذا أهمـية كبيـرة جداً بالنـظر إلى ا
اخلـيـرى الـذى   وهـو أن جــانـيـاً آخـر وطـنـيـاً
سـوى غـابــريـلـيـان حُـكم عـلـيه فى الـيـوم نـفـسه
باإلعدام شنقـاً . فلماذا طلب الـعفو ألحدهما

دون اآلخر ?
الشكَ أن مـــســؤلــيـــة هــذا اخلــطـــأ الــذى لم
تـقصده الـعامة واقـعة على نـظارة احلقـانية التى 
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أهـمـلت إفـادة اجلـمـهـور عن احلـوادث الـنـاشـئة
من الـقـضـيـة  والـتـحقـيق عـنـدمـا رأت اجلـرائد
تهـتم بأمـر األرمنى  . وأهـملت أيـضاً إبالغهم
أن رجالً آخـر كـان مــحـكـومـاً عـلـيه فى الـوقت
نـــفــسه  ولـــو نــشــرت مـــا يــجب فـى اجلــريــدة
ـا تأثر الـرأى العـام كل هذا الـتأثر من الرسمـية 
ــســكــ اآلخــر احملــكــوم ــا جــهـل ا جــهــة  و
ـا ظـهـر لـدى عـلـيه فـلم يـطـلب له الـعـفـو  و
ــظــهــر عــدم اإلنــصــاف فى فــريق من الــنــاس 

اإلنسانية .
ولقد أغفلت نـظارة احلقانيـة الواجب عليها
من إظهار احلقيقـة  ففعلنا مـا كان يجب علينا
من إظـــهــارهــا اآلن دفـــعــاً لـــســوء الــتـــفــاهم أو
الخــتالف فى الــرأى يــحــدث عـنــد الــعــنــاصـر

سئلة . اخملتلفة فى هذه ا
وجاء فى جريدة صدى الشرق ما تعريبه :
أُنــفـذ الــيــوم احلـكم الــذى أصــدره الـقــضـاء
ـــصــــرى عــــلى األرمــــنى  وقــــد بــــذلت كل ا
ـساعى إلـى آخر سـاعة إلنـقاذ هـذا اجلانى من ا
ـا حال دون رغـبـة اجلـناب القـتل  فـلم تُـفـلح 

ـــوانع الــتى ال تــدفع  اخلـــديــوى ورأفــته من ا
وليثق اجلمهور أن عزيز القطر لم يأمر بالعفو
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ــــســـاعى الـــتى بُـــذلـت من أجـــله جـــاءت ألن ا
مــتـأخــرة  وحــال الـقــانـون بــيــنـهــا وبــ حـلم

العزيز وكرم أخالقه الشريفة .
على أن الـبـنـد الـثامن والـعـشـرين من قـانون
ـا يأتـى : « إذا كان اجلـناب الـعقـوبـات يقـضى 
الــعـالـى لم يـصــدر إرادته الـســنـيــة فى اخلـمــسـة
عـشــر يـومـاً الـتى تــلى رفع األوراق إلى سـمـوه

أنفذ احلكم باإلعدام » .
ـا أن الـتـنــفـيـذ قـد  الـيــوم فال يـخـلـو من و
الـفائـدة أن نـعـود  فـنـذكـر الـدافع الـذى دفـعـنا

إلى العمل الذى اشتركنا فيه .
سـئلـة مـسئـلة إنـسانـية  قد كـتـبنـا أمس أن ا
ــبــدأ  ولـــكــنه كــان فــهى واجـــبــة من حـــيث ا
بــجـانــبــهـا واجــبـان آخــران االحــتـرام ومُــراعـاة

األمن والنظام .
ــا كـانت نـظــارة احلـقـانـيــة قـد قـصَّـرت فى و
الواجب عليـها من حيث بخـلت باإليضاحات
ـســئـلـة  حـتى كــثـرت فـيـهـا الالزمـة فى هـذه ا
إشـاعـات الـعامـة وتـلـونت ودارت عـلى جـميع
األلسنـة تأثر الـرأى العـام تأثراً شـديداً  وبلـغنا
مـن الـثــقـات أن عــدداً كـبــيـراً من الــنـاس كــانـوا
يستعدون بـكل بساطة  وبدون تـقدير أخطار 
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العمل الذى كانـوا ينوون إتيـانه لالجتماع ثانى
يــوم بـجــمـهــرة عـظــيـمـة اللــتـمــاس الـعــفـو عن

احملكوم عليه .
وال حاجةَ بنا إلى اإلسهاب فى بيان النتائج
الـــســـيـــئـــة الـــتى كـــانـت تُـــحـــدثـــهـــا مـــثل هـــذه
الـتداخالت. عـلى أن رعـايـا اجلنـاب اخلـديوى
أو ضـيـوفه كـان ال يجب عـلـيـهم فى هـذا األمر
إال رفع رغـبـاتـهم إلى سـمـوه بـعريـضـة قـانـونـية
مـلــؤهـا اخلـشــوع واالحـتــرام . ولـذلك  كـان
يــجب أن تُــحــسن إدارة هــذه احلــركــة حــتى ال
يــنــشــأ عــنــهــا أمـــر مــكــدر  وحــتى ال تــتم إال

بالصورة التى كان يجوز أن تتم بها .
ساعى مع زمالئنا وهذا ما بذلنا فى سبيله ا
الـكـرام  وإذ تـوصـلـنا إلـيه اشـتـركـنـا بـالـتـماس

العفو مع العامة .
وإن يـــكن لم يـــتـــسـنَ لـــنــا احلـــصـــول عـــلى
الـنـتـيـجـة التى هـى إنقـاذ حـيـاة  فـعـنـدنـا سرور
وتـعزيـة بـأنـنـا أتمـمـنـا الواجـب علـيـنـا إلى آخره

اهـ.
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رأى نـصراء األرمن فـى إنكـلتـرا أنهم بـعد أن
ابتزوا من ذوى الـشفقـة واحلنان أكـثر من أربع

ـنــكــوبـ فى أرمــيـنــيـا ال ــسـاعــدة ا ألف جـنــيه 
يــــقـــــدرون الــــيـــــوم عــــلى حتـــــصــــيـل شئ مــــا 
فـاسـتخـرجـوا من طـنبـور أكـاذيبـهم ومـفتـريـاتهم
نغـمة جديـدة غيـر ما كانـوا ينسـبونه إلى مُـسلمى
األناضول من اإليـقاع والفتك باألرمن  وتلك
الـنـغــمـة هى مـسـئـلــة اخلالفـة اإلسالمـيـة  وهل

جائز انحصارها اآلن فى آل عثمان .
وهم  وإن أجـمـعـوا الـيـوم عـلى عـدم جواز
انـحـصارهـا وأقروا بـوجـوب سلـبـها من الـساللة
العثمانية  ولكنهم اختلفوا اختالفاً واضحاً فى
معـرفـة من هـو األحـرى واألولى بـتـقـلَّـد اخلالفة
اإلسالميـة  فـمن قـائل إن شـريف مـكة بـالـنـظر
لــكـونه من الــساللـة الـعــربـيـة والــعـتـرة الــشـريـفـة
والمــتـداد نــفــوذه وانــتــشـار ســطــوته بــ قــبـائل
العـرب على تباينها هـو األحرى بتقلَّد اخلالفة .
ـعــتـرف بـهـمـا وهــذا جـحـود ونُـكـران يــسـتـحق ا
عـقـوبــة الـقـتل  ألن جاللـة الــسـلـطـان األعـظم
حــائــز عــلى الــشــرائط الــتى يــســتــلــزمــهـا الــدين
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احملــمــدى وتــقـتــضــيــهــا الـشــريــعــة اإلسالمــيـة 
ـسـكونـة يـعـرفون ـسـلـم فى أقـطـار ا وجمـيع ا
ذلـك ويـعــلـمــونه حق الـعــلم . وغـايــة األمـر أن
األرمـن واإلنــكــلــيـــز الــذى خــابت مـــســاعــيــهم
ضّرة بالسلطـنة العثمانية ودسائسهم السياسيـة ا
ــفــتــريــات مـنـع مُــسـلــمى الــبالد يــودون بــهــذه ا
الهنـدية من التشـبث بأطراف اخلالفـة  والتعلق
بـأذيـالــهـا فى جـمــيع أمـورهم الــديـنـيـة ولــكـنـهم

ستحيلة . يعللون أنفسهم باألمانى ا
ومن قـــــائل إن األحـق بــــاخلـالفــــة هـــــو شــــاه
العجم وذهب آخرون إلى أنه سلطان مراكش
وغـيــرهم إلى أنـه أ مـيــر األفــغــانـســتــان  وهـذه
اآلراء سواء احتدت أو انـفرجت  فإنـها ال تضر
ا تضر أربابها الذين قد وال تنفع وإذا أضرت فإ
نــهش الــغــيظ قــلــوبــهم  وتــأكــلـت الــضــغــيــنـة
أفــئــدتـــهم  فــلـــيــخـــتــلـــقــوا إذاً مــا يـــشــاؤن من
األكـاذيـب ولـيــبـذلــوا جـهــدهم فى إقـنــاع الـرأى
الــعــام اإلنــكــلــيــزى بــأن جـاللــة الــســلــطــان هـو
ُحرض لـشعوبه عـلى ارتكاب تـلك اآلثام كما ا
يــفـعــلـون اآلن بــقــولـهم إن جـاللـته أصــدر أمـره
رسـل من آسـيا الصـغرى  وهو بـطرد جمـيع ا
االفــتــراء الـظــاهــر الــذى تــوصـلــوا إلى اخــتالقه
لـكون احلـكـومه العـثـمانـيـة قبـضت عـلى مُراسل
إنكـليزى اسمه كنب كان يـطوف البالد مُحرضاً
أهـلهـا على الـثورة  وهـو اآلن محـجوز فى دار
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احلكومة بوالية ديار بكر .
وقــد اتـصـل بـنــا أخـيــراً أن وفـداً من جــمـعــيـة
األرمن سـيـزور كالً من الـدوق درجـيل والدوق
دى وســتــمــنــســتــر الــلــذين تــظــاهــرا مــنــذ مــبـدأ
احلـوادث األرمنيـة بتعـضيد الـثائرين واسـتحسان
سـلــوكـهم ولـست أدرى  إذا كــان نـفـوذ هـذين
ــقــام فـى أعــ األمــة الــشـــخــصــ الـــرفــيــعـى ا
ـسـئـلـة اإلنـكــلـيـزيـة سـيـكـون داعـيـة إلى جتـديـد ا
األرمنية أم ال ولـكنى أعلم علم الـيق أن األمة
اإلنـكـلـيـزيـة تـأبـى الـيـوم سـمـاع شئ عن األرمن
مفيداً لهم أو غير نافع لكونها  وثقت من عدم
صحة احلـوادث السابـقة الـتى كان يرويـها علـيها
ــآرب  إيـقــاظـاً لــشـقــقـتــهـا واســتـنــهـاضـاً ذوو ا
لـهـمـتـهـا إلى مـؤازرة قــوم يـتـمـتـعـون بـامـتـيـازات
سـلمـون العـائشون عـديدة لم يكـن ليحـلم بهـا ا

معهم .
هــذا  فــضالً عن كــون اهــتــمــام اإلنــكــلــيــز
سائل الـسيـاسيـة قد انـصرف الـيوم إلى حـملة بـا

صريـ لها فى ظرف عشرة شهـور ويشيعون هنا دنقلة الـتى تأمل كافة اجلرائد هـنا افتتاح ا
ـتمـهـدى عـلى أن تـضمن له أن اخملابـرات جـاريـة علـى قدم وسـاق بـ اإلنـكلـيـز وخـليـفـة ا
إنــكـلــتـرا حــيـاتـه وثـروته  إذا قــام بـتــنـفــيـذ مــآربـهــا ومــهـد لــهـا ســبـيل الــوصـول إلى بــربـر
واخلـرطوم ويظـهر أن فى هـذه اإلشاعـة شئ من احلقـيقـة ألن اجلرائد اإلنـكلـيزيـة كثـيراً ما
اضـيـة إن أمراء الـسـودان قـد ملـوا الـقتـال  وإنـهم يودون قـالت فى الـثـمانـيـة عشـر شـهـراً ا

االتفاق مع اإلنكليز على شئ ينحسم معه النزاع وتزول بواسطته الضغائن .
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نظرة فى نعم الدولة العلية
ؤيد  اخلميس ٢١ نوفمبر ١٨٩٥ ا

زيف رجف وجهالة ا ضاللة ا
الفالح  اجلمعة ٢٢ نوفمبر ١٨٩٥

أرمينيا اليوم وسوريا غداً
شير  السبت ٢٣ نوفمبر ١٨٩٥ ا

أحوال الدولة احلاضرة
شير  السبت  ٢٣ نوفمبر ١٨٩٥ ا

اللورد سالسبرى ومسيو نيلدوف
ؤيد  السبت ٢٣ نوفمبر ١٨٩٥ ا

سألة العثمانية ا
احلقوق  السبت ٢٣ نوفمبر ١٨٩٥

أهم تلغرافات األسبوع
احملاكم  األحد ٢٤ نوفمبر ١٨٩٥

ذكرى
ؤيد  األحد ٢٤ نوفمبر ١٨٩٥ ا

حجة اإلنكليز الزعم
الفالح  الثالثاء  ٢٦ نوفمبر ١٨٩٥

أهم األخبار التلغرافية
احملروسة  الثالثاء ٢٦ نوفمبر ١٨٩٥

رب كلمة أفعل من خطبة
ؤيد  الثالثاء  ٢٦ نوفمبر ١٨٩٥ ا

٦٥

٧٨

٨٢

٨٨

٩٦

١٠٠

١٠٦

١١١

١١٧

١١٧

١٢١

١٣٠

١٣١
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٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

الدولة العلية واألرمن 
ؤيد  األربعاء ٢٧ نوفمبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان
اإلخالص  اخلميس ٢٨ نوفمبر ١٨٩٥

الدولة العلية واألرمن
ؤيد  اخلميس ٢٨ نوفمبر ١٨٩٥ ا

ثورة أرمينيا
منفيس  اخلميس ٢٨ نوفمبر ١٨٩٥

جرائد أوربا ونوبار باشا
منفيس  اخلميس ٢٨ نوفمبر ١٨٩٥

بدون عنوان
اإلخالص  اجلمعة ٢٩ نوفمبر ١٨٩٥

سيحيون أوربا والدولة العلية وا
الفالح  اجلمعة ٢٩ نوفمبر ١٨٩٥

قطم باآلراجيف ولع ا
الفالح  اجلمعة ٢٩ نوفمبر ١٨٩٥

أحوال الدولة احلاضرة 
شير  السبت ٣٠ نوفمبر ١٨٩٥ ا

خطبة اللورد سالسبرى 
ؤيد  السبت ٣٠ نوفمبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان
احملاكم  األحد ١ ديسمبر ١٨٩٥

أهم تلغرافات األسبوع
احملاكم  األحد ١ ديسمبر ١٨٩٥

الدولة العلية واألرمن
ؤيد  األحد ١ ديسمبر ١٨٩٥ ا

١٣٥

١٤٦

١٤٧

١٥٩

١٦٧

١٧٣

١٧٤

١٩١

١٩٤

١٩٨

٢٠١

٢٠١

٢٠٢
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٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

سئلة األرمنية فى النمسا  ا
ؤيد  األحد ١ ديسمبر ١٨٩٥ ا

الدولة العلية واألرمن 
ؤيد  االثن ٢ ديسمبر ١٨٩٥ ا

ثورة أرمينيا
منفيس  الثالثاء ٣ ديسمبر ١٨٩٥

األستانة العلية من مكاتبنا بها
احملروسة  الثالثاء ٣ ديسمبر ١٨٩٥

الدولة العلية
احملروسة  الثالثاء ٣ ديسمبر ١٨٩٥

الدولة العلية واألرمن
ؤيد  الثالثاء ٣ ديسمبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان 
الفالح  الثالثاء ٣ ديسمبر ١٨٩٥

تخبط إنكلترا السياسى
ؤيد  األربعاء ٤ ديسمبر ١٨٩٥ ا

الدولة العلية والدول األخرى
ؤيد  األربعاء ٤ ديسمبر ١٨٩٥ ا

الدولة العلية واألرمن
ؤيد  اخلميس ٥ ديسمبر ١٨٩٥ ا

مصر وأرمينيا توأمان
الفالح  اجلمعة ٦ ديسمبر ١٨٩٥٤

إنكلترا وروسية واألرمن 
الفالح  اجلمعة ٦ ديسمبر ١٨٩٥

كتاب ثورى 
الفالح  اجلمعة ٦ ديسمبر ١٨٩٥

٢٠٨

٢١٥

٢٢٥

٢٣١

٢٣٣

٢٣٥

٢٤٦

٢٤٨

٢٥٥

٢٥٩

٢٦٧

٢٧٢

٢٧٦
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٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

بدون عنوان
الفالح  اجلمعة ٦ ديسمبر ١٨٩٥

الدولة العلية واألرمن
ؤيد  السبت ٧ ديسمبر ١٨٩٥ ا

حوادث الشرق 
منفيس  السبت ٧ ديسمبر ١٨٩٥

الدولة العلية واألرمن
ؤيد  األحد ٨ ديسمبر ١٨٩٥ ا

الدولة العلية واألرمن
ؤيد  االثن ٩ ديسمبر ١٨٩٥ ا

اذا تغيرت إنكلترا
ؤيد  الثالثاء ١٠ ديسمبر ١٨٩٥ ا

ما حك جلدك مثل ظفرك
السيار  الثالثاء ١٠ ديسمبر ١٨٩٥

بطريرك األرمن 
السيار  الثالثاء ١٠ ديسمبر ١٨٩٥

بدون عنوان
السيار  الثالثاء ١٠ ديسمبر ١٨٩٥

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ١٠ ديسمبر ١٨٩٥

حامية الزيتون
احملروسة  األربعاء ١١ ديسمبر ١٨٩٥

سئلة األرمنية مسلمو الهند وا
ؤيد  اخلميس ١٢ ديسمبر ١٨٩٥ ا

أهم األخبار التلغرافية
اإلخالص  اخلميس ١٢ ديسمبر ١٨٩٥

٢٧٨

٢٨٢

٢٩١

٢٩٤

٣٠٤

٣١١

٣١٨

٣١٩

٣٢٠

٣٢١

٣٢٢

٣٢٣

٣٢٥

Èu‡‡²;«W×HB « Â



∂µ≤

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

األستانة العلية والدول
اإلخالص  اخلميس ١٢ ديسمبر ١٨٩٥

اذا تغيرت إنكلترا مع الدولة العلية
ؤيد  اخلميس ١٢ ديسمبر ١٨٩٥ ا

مسألة األرمن
السرور  اخلميس ١٢ ديسمبر ١٨٩٥

إنكلترا أمام الرأى العام اإلسالمى
ؤيد  الثالثاء ١٧ ديسمبر ١٨٩٥ ا

دولتنا العلية
احملروسة  الثالثاء ١٧ ديسمبر ١٨٩٥

حوادث الشرق
منفيس  الثالثاء ١٧ ديسمبر ١٨٩٥

إنكلترا أمام الرأى العام اإلسالمى
ؤيد  األربعاء ١٨ ديسمبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان
اإلخالص  األربعاد ١٨ ديسمبر ١٨٩٥

أما لهذه احلالة دواء 
ؤيد  اخلميس ١٩ ديسمبر ١٨٩٥ ا

وطنية األرمن
السرور  اخلميس ١٩ ديسمبر ١٨٩٥

سألة األرمنية) خطرة ١١ (ا
قياس  اخلميس ١٩ ديسمبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان
قياس  اخلميس ١٩ ديسمبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان
قياس  اخلميس ١٩ ديسمبر ١٨٩٥ ا

٣٢٥

٣٢٩

٣٣٥

٣٤٠

٣٥١

٣٥٢

٣٥٨

٣٦٧

٣٦٨

٣٧٤

٣٧٩

٣٨٣

٣٨٤
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٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

أرمينيا
شير  السبت ٢١ ديسمبر ١٨٩٥ ا

إنكلترا وأمريكا 
شير  السبت ٢١ ديسمبر ١٨٩٥ ا

بدون عنوان
شير  السبت ٢١ ديسمبر ١٨٩٥ ا

سألة األرمنية الدول وا
احملروسة  الثالثاء ٢٤ ديسمبر ١٨٩٥

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ٢٤ ديسمبر ١٨٩٥

بدون عنوان
اإلخالص  الثالثاء ٢٤ ديسمبر ١٨٩٥

حوادث الشرق
منفيس  الثالثاء ٢٤ ديسمبر ١٨٩٥

مالك العثمانية تقسيم ا
ؤيد  األربعاء ٢٥ ديسمبر ١٨٩٥ ا

عظم إنكلترا وجاللة السلطان ا
ؤيد  االثن ٣٠ ديسمبر ١٨٩٥ ا

فوقع احلق
الفالح  الثالثاء ٣١ ديسمبر ١٨٩٥

األستانة
الفالح  الثالثاء ٣١ ديسمبر ١٨٩٥

يأمر بالعرف وينتهك حماه
السيار  الثالثاء ٣١ ديسمبر ١٨٩٥

حوادث الشرق
منفيس  الثالثاء ٣١ ديسمبر ١٨٩٥

٣٨٦

٣٨٧

٣٨٨

٣٨٩

٣٩٠

٣٩٠

٣٩١

٣٩٢

٣٩٨

٤٠٢

٤١٢

٤١٦

٤٢٢
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٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

رثاء األرمن وانذار العرب
شير  األربعاء ١ ديناير ١٨٩٦ ا

بدون عنوان 
اإلخالص  اخلميس ٢ يناير ١٨٩٦

خطره ١٣ نحن واألرمن
قياس  األحد ٥ يناير ١٨٩٦ ا

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ٧ يناير ١٨٩٦

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ٧ يناير ١٨٩٦

أخبار األستانة
فصل اخلطاب  الثالثاء ٧ يناير ١٨٩٦

مسائل الدولة العلية
ؤيد الثالثاء ٧ يناير ١٨٩٦ ا

كمال الدولة العلية
منفيس  اخلميس ٩ يناير ١٨٩٦

بدون عنوان
منفيس  اخلميس ٩ يناير ١٨٩٦

العصابة األرمنية
منفيس  اخلميس ٩ يناير ١٨٩٦

إنكلتره وأرمينيا
الفالح  اجلمعة ١٠ يناير ١٨٩٦

األستانة العلية
السرور  اجلمعة ١٠ يناير ١٨٩٦

سئلة األرمنية ا
ؤيد  السبت ١١ يناير ١٨٩٦ ا

٤٢٧

٤٣١

٤٣١

٤٣٥

٤٣٥

٤٣٦

٤٣٨

٤٤٣

٤٤٩

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٣

٤٥٥
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١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

سئلة األرمنية ا
السرور  السبت ١١ يناير ١٨٩٦

النظام النيابى وتركيا الفتاة
قياس  األحد ١٢ يناير ١٨٩٦ ا

شير  جائزة ا
شير  السبت ١٨ يناير ١٨٩٦ ا

بيروت
ؤيد  األحد ١٩ يناير ١٨٩٦ ا

بدون عنوان
احملروسة الثالثاء ٢١ يناير ١٨٩٦

جاللة السلطان األعظم أمام السياسة األوربية
ؤيد  الثالثاء ٢١ يناير ١٨٩٦ ا

جاللة السلطان األعظم أمام السياسة األوربية
ؤيد  األربعاء ٢٢ يناير ١٨٩٦ ا

سألة األرمنية ا
السرور  اجلمعة ٢٤ يناير ١٨٩٦

مجمل األحوال
السيار  الثالثاء ٢٨ يناير ١٨٩٦

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ٢٨ يناير ١٨٩٦

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ٢٨ يناير ١٨٩٦

دار اخلالفة العظمى
احملروسة  الثالثاء ٢٨ يناير ١٨٩٦

األنباء األخيرة عن األحدوثة األرضية
الفالح  اجلمعة ٣١ يناير ١٨٩٦

٤٦٠

٤٦٢

٤٦٤

٤٦٨

٤٧٣

٤٧٤

٤٧٧
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٤٨٩
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٤٩١

٤٩٢
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١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

عُصاة األرمن
السرور  السبت ١ فبراير ١٨٩٦

الدولة العلية وإنكلترا
ؤيد  األحد ٢ فبراير ١٨٩٦ ا

سئلة األرمنية  عود على ا
ؤيد  األحد ٢ فبراير ١٨٩٦ ا

شاكل ب البويرو اإلنكليز منشأ ا
ؤيد  الثالثاء ٤ فبراير ١٨٩٦ ا

اكرين فوز دولتنا العلية على ا
الفالح  الثالثاء ٤ فبراير ١٨٩٦

األستانة العلية
ؤيد  اخلميس ٦ فبراير ١٨٩٦ ا

بدون عنوان 
الفالح  اجلمعة ٧ فبراير ١٨٩٦

بدون عنوان 
السيار  اجلمعة ٧ فبراير ١٨٩٦

خطاب اللورد سالسبورى
ؤيد  االثن ١٠ فبراير ١٨٩٦ ا

أهم التلغرافات
اإلخالص  األربعاء ١٢ فبراير ١٨٩٦

الدولة العلية وإنكلتره 
الفالح  اجلمعة ١٤ فبراير ١٨٩٦

كتاب مفتوح 
شير  السبت ١٥ فبراير ١٨٩٦ ا

روسيا وتركيا 
شير  السبت ١٥ فبراير ١٨٩٦ ا

٤٩٨
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٥٠٧

٥١٢

٥١٤
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٥٢٠
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١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

حوادث خارجية
السيار  الثالثاء ١٨ فبراير ١٨٩٦

األستانة العلية
احملروسة  الثالثاء ١٨ فبراير ١٨٩٦

اإلسكندرية
األهرام  اخلميس ٢٠ فبراير ١٨٩٦

بدون عنوان
اإلخالص  اجلمعة ٢١ فبراير ١٨٩٦

فبيعوهم وال تعذبوا خلق الله
شير  السبت ٢٢ فبراير ١٨٩٦ ا

سألة األرمنية الروسية وا
الفالح  الثالثاء ٢٥ فبراير ١٨٩٦

بدون عنوان
الفالح  الثالثاء ٢٥ فبراير ١٨٩٦

أخبار األستانة
الفالح  الثالثاء ٢٥ فبراير ١٨٩٦

بدون عنوان
اإلخالص  األربعاء ٢٦ فبراير ١٨٩٦

الروسية فى شرقى أوربا
الفالح  اجلمعة ٢٨ فبراير ١٨٩٦

بدون عنوان
الفالح  اجلمعة ٢٨ فبراير ١٨٩٦

كتاب من مصر 
ؤيد  السبت ٢٩ فبراير ١٨٩٦ ا

انقالب األيام
ؤيد  االثن ٥ مارس ١٨٩٦ ا

٥٤٣

٥٤٤

٥٤٥

٥٤٩

٥٥٠

٥٥٣

٥٥٧

٥٥٨

٥٦٠

٥٦١

٥٦٣

٥٦٦

٥٦٩
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∂µ∏

١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

السياسة اخلارجية
منفيس  الثالثاء ١٠ مارس ١٨٩٦

بدون عنوان
منفيس  الثالثاء ١٠ مارس ١٨٩٦

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ١٠ مارس ١٨٩٦

بدون عنوان
الفالح  الثالثاء ١٠ مارس ١٨٩٦

بدون عنوان
شير  السبت ١٤ مارس ١٨٩٦ ا

عصيان األرمن
منفيس  اخلميس ٢٧ مارس ١٨٩٦

رسالة من أرمينيا
شير  اجلمعة ٢٨ مارس ١٨٩٦ ا

ريض الرجل ا
شير  اجلمعة ٢٨ مارس ١٨٩٦ ا

بدون عنوان
لسان العرب  الثالثاء ٧ أبريل ١٨٩٦

األستانة
لسان العرب  األربعاء ٨ أبريل ١٨٩٦

إنكلترا وعهودها مع تركيا
لسان العرب  اخلميس ٩ أبريل ١٨٩٦

الدولة العلية وإنكلترا
ؤيد  السبت ١١ أبريل ١٨٩٦ ا

حوادث محلية 
لسان العرب  االثن ١٣ أبريل ١٨٩٦

٥٧٤

٥٧٧

٥٧٨

٥٧٩

٥٨٠

٥٨١

٥٩٣

٥٩٧

٦٠١

٦٠٢

٦٠٤

٦١١

٦١٧
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∂µπ

١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

إنكلتره ونكث العهود
الفالح  الثالثاء ١٤ أبريل ١٨٩٦

أمير بلغاريا فى األستانة
لسان العرب  الثالثاء ١٤ أبريل ١٨٩٦

مذبحة أورفه عن مشاهد عيان
لسان العرب  اجلمعة ١٧ أبريل ١٨٩٦

فرنسا وتركيا 
لسان العرب  االثن ٢٠ أبريل ١٨٩٦

بدون عنوان
احملروسة  الثالثاء ٢١ أبريل ١٨٩٦

األستانة
لسان العرب  األربعاء ٢٢ أبريل ١٨٩٦

بدون عنوان
لسان العرب  األربعاء ٢٢ أبريل ١٨٩٦

أساليب السياسة اإلجنليزية
منفيس  اخلميس ٢٣ أبريل ١٨٩٦

السيف احلميدى الصقيل
رشد  اجلمعة ٢٤ أبريل ١٨٩٦ ا

مسئلة األرمنى القاتل
ؤيد  األربعاء ٢٩ أبريل ١٨٩٦ ا

لوندرة
منفيس  اخلميس ٣٠ أبريل ١٨٩٦

٦١٨

٦٢١

٦٢٤

٦٢٨

٦٣١

٦٣٢

٦٣٥

٦٣٦

٦٣٧

٦٣٩

٦٤٤
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