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كـتُب من األسـتـانة أن احلـكـومـة بـعثت إلى
آسيـا الـصـغرى ثالثـة أطـبـاء  وعهـدت إلـيهم
فـحص احلـالـة الـصـحـيـة والـنـظـر فى الـوسـائل
ـمــكن اسـتــخـدامـهــا هـنـالك تـالفـيـاً حلـدوث ا
الوباء الـذى ُيهدد تلك األحـياء باالنتـشار فيها
ـذكـورون أثـر اجملــاعـة . وسـيــتـوجه األطــبـاء ا
إلى وان * وأرضــروم وســلــيــمـــانــيــة عــلى أن
تــفـــقــدهم أحـــوال الــصــحـــة هــنـــالك ال يــأتى
رغوب ; إذ ليس لهم من النقود ما يُصرف با
فى ســـبـــيـل هــذه الـــغـــايـــة  وأن مـــنـــتـــهـى مــا
يسـتطـيعـون فعـله ال يتعـدى التـقريـر عن احلالة

وذكـر الوسـائط لتـالفى اخلطب قـبل وقوعه 
ومـا فائـدة حكم ال ينـفذ . وعـندنـا أن مجلس
ــصـلــحـة الــصـحــة هــو اجلـديــر بـرعــايــة هـذه ا
والــكـافل الـقــيـام بـهــا  ولـكـنــا ال نـدرى عـلـة
حتويل نـظره عن حالـة تستـوجب توجيـه النظر
قــبـل كل أمــر  فــإن اجملــاعــة لم تــزل مــنــشــبـة
أظـفـارهــا والـصـيف قــد هـجم بـحــرِه ومـنـجل

ـصاب بداء اجلوع أفـواجاً أفواجاً . وإذا لم يُـسرع أولو األمر الذين وت حتصـد يومياً من ا ا
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عُهدت إلـيهم وقايـة الناس من األضـرار  فشت األمـراض فى تلك البالد  وتـعاظم البالء
ا تـعداها إلى غيرهـا  فيكون من جنـا من مخالب اجملاعة على العالم بانـتشار الوبـاء فيها ور
ـريع.... الـلــهم لـطـفـاً ورحـمـة بـعـبـادكَ إنكَ فـريـسـة األوبـيـة والــعـاهـات وهـنـالك الـبالء ا

اللطيف الرحيم .
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ــقــصـود اســتــنـاداً ... ولــعل األول هــو ا
على ما أبان اللورد غرانفيل والسير ديلك فى
كالمـهـمـا من أن احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة ال تود
االنفـراد فى هـذا الشـأن عن بـقيـة الدول  بل
االتـفــاق واالشـتـراك مــعـهن . وال يــخـفى أن
ــنـــوَّه عــنه يُــقــسـم إلى قــســمــ : اإلصالح ا
األول يتـعـلَّق بـاألرمن والثـانى بـسـكان تـركـية
أوربا . فـاألول يُشـير إليه الـبنـد ٦١ من عُهدة

ا يأتى : برل 
يـتـعـهـد الـبـاب الـعـالى بـأن يُـتـم دون تـأجـيل اإلصالحـات والـتـحـسـيـنـات الـتى تـقـتـضـيـهـا
األحوال فى البالد التى يـقطنها األرمن وبـأن يحميهم من الـشركس واألكراد . وبأن يوقف

الدول الفخيمة على ما يجريه بشأن ذلك وهن يُالحظن إجراءه.
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