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ثول حظى منذ أيام األسـتاذ فامبيـرى اجملرى با
بــ يـدىّ مــوالنــا الـســلــطـان األعــظم  فــأحـسن
ملقـاهُ وأكرم مثواهُ وأنعـم عليه بكـتب خطيَّة نادرة
ذكور ثال عزيزة الـوجود . واألستاذ فامـبيرى ا ا
يــدرس الــلــغــات الــشــرقـــيــة فى مــدرســة بــست *

الكـليـة وهو مشـهور بـرحالته فى أواسط آسيا 
ومؤلـفاته اجلغرافية . فلـما عاد إلى بست عاصمة
بالده  رفع جلاللـة السلطان راية الـثناء فى جميع
األنحـاء  وشهـد أنهُ وجد من جاللـته وطنـياً أشدَّ
الـسالطـ بـحثـاً وسـعـيـاً واجـتـهاداً لـلـقـيـام بـأعـباء
ســـلــــطـــنـــته  ال يــــدخل عـــلــــيه زائـــر االَّ رآهُ بـــ

الـسـجالت والـدفاتـر واحملـابـر  وال يـسـرُّ بـحديث
مثـل احلديث عـن مصـلـحـة بالده وتـقـدُّم رعـيته 
فـفـاحتـة كالمه خـيـر الـرعـيَّـة وخـاتمـة حـديـثه فالح

السلطنة العثمانيَّة .
وقــد نــشــرت جــريــدة بـــســتــر لــويــد أن جاللــة
الــسـلــطــان األعـظم أشــار إلى مــســألـة األرمن فى
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وكل مـا طـالـبـوا به * حـتى هـذا الـتـاريخ  لم يـحـدث أن طـالب األرمن ال بـحـكم ذاتى وال بـاسـتـقالل 
ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨ . جملة «إصالحات» فقط على نحو ما أكدته ا

ــذكــور  وقـــال إنــهــا أهمُّ حــديـــثه مع األســتـــاذ ا
مسائل هذه األيام بال مراء  وأعرب عن رأيه فى
فــقـال أرى الــواجب عـلىَّ مــا يـكـون مـن أمـرهـا  
ـوافــقـة عــلى جــعـلــهـا بالداً مــسـتــقـلــة شـبه عــدم ا
سـلم فـى البـلغار ال استـقالل الـبلـغار *  فـإن ا
ـســلـمـون فى يــزيـدون عن ربع الــسـكــان . وأمـا ا
أرمـينيـة فال يقـلُّون عن ثلـثىّ السـكان  ولذلك ال
يـكـون من العـدل أن أغـضى عن الـثـلـث من أجل
الــثـلث الــواحــد . فـمــا يــصـدق عــلى بــلـغــاريـا ال

يصدق على أرمينية من هذا القبيل .
ثـم أفــضـى احلــديـث إلى مـــســـألــة الـــفـــتــنـــة فى
ا كـريت فـقـال جاللـة الـسـلـطـان أنى ال أصـدق 
ـنـكـرات الـتى زعـمـوا يـروونهُ من اخلــرافـات عن ا
بـارتـكـابهـا فى كـريت . ويُـؤيـد اعـتـقـادى فـيـها أن
دولـة الروس هنـأت دولتـلو شاكـر باشا بـرد السلم

والسكينة إلى تلك اجلزيرة .
ودار الــــــكـالم بــــــعــــــد ذلـك عــــــلى األحــــــوال
األوربـيَّـة فـقـال جاللتـهُ أن تركـيَّـا تـلـزم احلـيدودة
ضـرورة وال تنـضـمُّ إلى احملـالـفة الـثـالثيَّـة  ورأيى
ـة جمـيع الدول ومصـادقتـهنَّ خير سـياسة أن مسا
تـتـبـعـهـا الدولـة عـلى أن صـديـقـاتهـا قـد غـدرن بـها
مـــراراً وطــمـــعن فــيـــهــا . فــكنَّ شـــراً عــلـــيــهــا من
ا يـعود عـليـها بـالنـفع أن تُبـقى ميـلها عدواتـها. و
مــجــهـوالً حــتـى تـســعـى كل دولــة فى مــقــاربــتــهـا




