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األرمن شـعب ذو سـيـاسـة ونـبـاهـة  يـطـلب
التقدم وبوده  ولكن تنقصه الواسطة .

اليونان جـنس نشيط ذو إقدام وجهاد وذكاء
عود إليه . يذكر مجدهُ القد ويتوقع ا

الــعـــرب شــعـب ذكى نـــبــيه مـــســـتــعـــد قــابل
االكتساب يتوق إلى اإلصالح ويُرد احلصول عليه.
تـفرقـة أعـتادت عـلى بعض الـقبـائل األخـر ا
نـكـرة  ولم يكن لـهـا رادع فتـوغلت الـعوائـد ا

فى استعمالها .
فــــإنـــكـــلـــتــــرة إذا شـــاءت اإلصالح ال تـــرى
صعـوبة عنـد القسم األول فإنه يـود تغيـير احلالة
ا كـانت سـببـاً لتـأخر تـخلـصـاً من سوء إدارة طـا
بـالده وقس عــــلى ذلك الــــقـــسم الــــثـــانـى فـــإنه
مسـتعد لقبول النـظام وقد بلقه حمالت األكراد
وكــدرت صــفــو كــأسه . وأمــا الــيــونــان فـعــلى
خالف فى هــذا الـشــأن  ولــكــنـهـم يُـفــضــلـون
سـاواة وليس اإلصالح عـلى سواء ويـرومـون ا
ب هـذه األقـسام قـسم أحب إلى اإلصالح من
ـســلـمــ رغــبـوا من زمن الــرابع فـإن الــعــرب ا
مـــســاواتــهم مع األتـــراك . ومن راجع أعــمــال
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مـنهـا  ومع هـذا ال نـرى مـنهـم قائـداً ذا وظـيـفة
ســامـــيــة  وإذا نـــال أحــدهم مـــنــصـــبــاً رفـــيــعــاً
بـالـصـدفـة فـاليـلـبث فـيه إال مــدة يـسـيـرة عـلى

أنهم ذوو أهلية واستحقاق .
وأمـا مـا يـحـول دون حـصـول إنـكـلـتـرة عـلى
الـــغــايـــة من هــذه األقـــســام فـــهــو مـــا نــرى وثق
األتــراك بــاد بــدء بــود إنــكــلــتــرة وصــداقــتــهـا
وعدوهـا احلليفة الوحيـدة لدولتهم  واعتقدوا
أنـها تـبـذل النـفس والنـفيـس لتـدرأ عنـها كل من
يرغب اإليقاع بهـا  ولبثوا معتقدين بذلك إلى
اضية . وكـاد يصلنا أن اشتعلت لظى احلـرب ا
لهيـبها فـرأوا منهـا ما لم ينـتظروا  وأثـبتت لهم

التـجربة خالف ما ظنـوا فأزالوا تلك األوهام 
وخـســرت إنــكـلــتــرة ذاك األول األرمن يـودون
إنـكلتـرة وينقـادون إلى أمرها ولـكن هناك مـانعاً
جـديداً وسبـباً كـلمـا أضعف مـيلـهم إليـها  فإن
ـدن والـقـرى اجملاورة الروسـيـة اسـتـولت عـلى ا
بالدهـم وعـلـى قـسم مـن بالدهم أيــضـاً  ومن
أحكام سياسـتها أن تناقش أعـمال اإلنكليز وال

يسع األرمن أن يناصبوها .
وأما الـيـونـان فيـنـقـسمـون إلى فـريـق  أحـدهـما سـيـاسـته دينـيـة فـميـوله إلى الـروسـية ال
يتزعـزع فهو كاره إذاً إنكلـترة  والثانى ال يتـصور إال ذاك التصوُّر العـظيم ; أعنى استرجاع
ـملـكـة البـيزنـطيـة  وهـو ليس بـأقل كـراهة إلنـكلـتـرة من يونـان أوربا نـظـراً إلى إخالفهـا ما ا
سـلمون يثقون بها ـسيحيون منهم أميل إلى فـرنسا من إنكلترة وا وعدتهم . وأما العرب وا
بعـض الثقـة أو باحلرى يـرومون بـواسطتـها أن يـحصلـوا على الـتسويـة مع األتراك  ولـكنهم
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غيـر أمينـ من تصرفـات رجال العـاصمة مادام
الدستـور العثـمانى غـير مرعى  وكـلهم يعـتقد
أن حب الــذات اإلنــكـلــيـزى أبـى إال الـنــظـر فى
صــالح دولـته فــلــيس هـنــالك ثــقـة . والــقــبـائل
تفرقة كاألكراد  مثالً ال طيب لها اإلصالح إذ ا
قد تـعودت الـسلب والـنهب والـغزو وعدم دفع

ستقلة وما شاكل ذلك . يرة والعيشة ا ا
واقـع وتُمهد وأما الوسـائل التى تمـنع هذه ا
ــرغــوب إلنــكــلــتــرة الـــوصــول إلى اإلصالح ا
الذى تـود الدول إتـمـامه فمـحصـورة فى مسـألة
ـة واعــتـنـاق واحـدة وهـى تـرك الـســيـاسـة الــقـد

ـداهنـة والتـملُّق . فـإذا رأت فى سيـاسة جـديدة أجرت سـياسة جـديدة غـايتـها اإلصالح ال ا
الـنـظام فـعالً  لـتكـتسـب ميل األتـراك وال تخـشى سـطوة الـروس عـلى األرمن وال اختالف
يول الـعرب وتُـروض أخالق القـبائل األُخـر وحتفظ لـها ولـلدولـة العـثمـانية اليـونان ثم تـثق 
مـقامـاً عظـيمـاً فتـعقد الـدول مشـروعهـما وتـناصب من يُـناصـبهـا ولكـنا لم نر لـسوء احلظ من
اضية . احلوادث احلاضرة ما يُشير إلى أن إنكلترة مجتهدة فى مراعاة سياسة غير السياسة ا
قال رجال الـسياسة إنه يجب ابتداء اإلصالح من األستانة نـفسها ; أعنى عاصمة الدولة
كن أن تنصلح البالد العثمانية  فإن هنـاك مبدأ اخلالف وينبوع الشقاق وعلة النزاع  وال 
وأحــوال الـعـاصـمــة كـمـا تـرمـى فـالـرشـوة قــد أعـمت األبـصــار والـبـصـائــر وأضـاعت احلـقـوق
واإلغضاء ورَّث الشحـناء الغصـة واألميال الفـسادية أوجبت الغـصة ولو بطـرق مبكرة أعدم

للنظام.
ستر اليارد رغوب وا إن هذا القول حلق ووجب أن يُتبع  ولكن هيهات الوصول إلى ا
تـقدمـ إليه والسيـما رجـال احلرابة سفيـر إنكـلتـرة صرف العـنايـة إلى آمال قـلوب الرجـال ا
ـاضيـة التـى جارت عـليـها لـيضـعف سـياسـة الروسـيـة وإن هى إال ساسـية تُـحـاكى السـياسـة ا
احملن واإلحن . وإذا لم يـرق إلنـكـلـتـرة غـيـرهـا لم تـرق لـهـا كـأس وكـانت نـتـيـجـة اإلصالح

إفساداً .


