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قرون بالشرف وحفظ االستقالل . التساهل ا
هـــذا هــو نـــتــيــجـــة احلــقــائـق الــتى تـــخــلــلت
ـســألـة فــمن أين أتت جــرائـد مـاجــريـات هــذه ا
اإلغـراء والـتــمـويه بــتـلك األقــوال واآلراجـيف
التى أسـقطت من مـنزلـتهـا وحطت من درجـتها
ـرجـفـون وكـفـاهم رياء ب الـقـراء فـلـيـتق الـلَّه ا
وخـداعــاً فــقــد انـكــشف ســرهم وعــلم الــنـاس
حقـيقة خداعهم ومـكرهم ودسائسهم ولم يبق
لــهم لـلــتـخـلص مـن هـذا الـعــار إال الـصـدق فى

األقوال واألفعال .

WOKF « W½U²Ý_«

UM³ðUJ* ‡ d³L²³Ý ±∑ v

ــسـألـة ضـربت مــنـذ أيــام صـفـحــاً عن ذكـر ا
األرمنية لدخـولها فى طور لم يـكن يخطر على
بـال أحـد  أنـهـا تــبـلـغه وهى لم تـصل إلى مـا
وصـلت إلــيه من اخلـطـارة  إال لـعــنـاد إنـكـلـتـرا
وإصـرارها على تـنفيـذ ما طلـبته من تألـيف جلنة
ـراقـبة اخملـتـلـطـة ; أى أن تقـوم عـلى الـنـظر فى ا
تنـفيذ اإلصـالحات األرمنـية جلـنة مراقـبة مـؤلفة
من ٧ أعضاء أربعة مـنهم عثمانـيون  والثلثة

W¹—bMJÝù« ¨±  ’ ¨±∏πµ d³L²³Ý ≤± X³ « ¨µ∂± œbŽ     



±π≤

اآلخرون فرنسوى وإنكليزى وروسى .
أما الباب العالى  فيرى فى قبول هذا الطلب
إجحافاً بحقـوق السلطنة وجاللـة السلطان ضن

بها  فلذلك تراه يُقابل إصرار اإلنكليز على هذا
األمــر  بـاإلصـرار عــلى اإلبـاء والــرفض ولـست
أللـومنَّ رجال حـكـومتـنا الـسنـية عـلى اخلطـة التى
يــتـبـعـونـهــا فى رد هـذا الـطـلب اإلنــكـلـيـزى الـذى
يتـبعـونـها فى رد هـذا الـطلب اإلنـكـليـزى الذى ال
ـــداخـــلـــة فى كل تـــقــصـــد بـه إنــكـــلـــتـــرا إال إلى ا

شـؤونـنا ومـد يدهـا إلى كل أحـوالنـا الـداخلـية 
سألة وشهـد اللَّه أننى كنت منذ افتـتاح باب هذه ا
راقبـة األجنبيـة   ولكننى مع أحث على رفض ا

ذلك كـنت أحض على مـراقـبة أنـفـسنـا بـأنفـسـنا 
ـرء لـنـفـسه أعـود عـلـيه وأنـفع له من فـإن مـراقـبـة ا
مــراقـبـة غــيـره له  ولــكن عـلى شــرط أن يـحـسن
ـراقبـة ال أن يتـرك لنـفسه الـعنـان ويحـسب أن قد ا
خال له اجلو  وصـفـرت األرض أمامه فال يـسأله

سائل وال يُحاسبه مُحاسب .
ونحن العثماني نرى أوروبا منذ أجيال قائمة
ـرصـاد  فـقـد آن لـنا أن تُـعـلـمـنـا احلوادث لـنـا با
ـاضى لنـا عبرة نـعتبـر بهـا  فال نتكل وأن يكون ا
إال عــلى أنــفــســنـا  وال نــعــمل إال عــلى إصالح
ـتــجـهـة نــحـونـا أحـوالـنــا لـنــرد أيـدى اخلـصــوم ا
صوبة إلى صدورنا  فإذا وندفع سهام األعداء ا
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كنـا قد اعترافنـا بوجوب اإلصالح  فلنقم به من
تــلـقـاء أنـفــسـنـا ودون إبـطــاء  فـإنـنـا إن أصــلـحـنـا
فألنـفــسـنـا نُـصـلح وبالدنـا نــخـدم ودولـتـنـا نُـقـوى
ونُـعزز  ويـكـون اإلصالح سـيـاجـاً لـنـا يـقـيـنا كل

هجمة ويرد عنا كل غارة .
ومـعـلـوم  أن خـصومـنـا فى أوروبـا يـتـوقـعون
كل فـرصـة لـلـقـيـام عـلـيـنـا  فـإذا انـتـهـيـنـا غـداً من
مسألـة أرمينـية  ولم ننـشر راية اإلصالح فى كل
مــكـان من بالد الــسـلــطـنــة وجـد هــؤالء اخلـصـوم
سـبـيالً إلــيـنـا من وجه آخــر غـيـر أرمـيــنـيـة وتـكـون
داخـلـة الثـانـية شـراً من األولى . فـلذلك وجب ا
عـــلـــيـــنـــا قـــبل كـل شىء أن نـــســـعى فى تـــعـــمـــيم
اإلصالح  وســــد كـل خـــلـل فى الــــبالد  وهى
خـيـر واســطـة نـدفـع بـهـا حــجـة أوروبـا ونــرد كـيـد

خصومنا فى نحورهم .
هـذا  وال يـنـكـر أحد أن خـصـومـنـا فـريـقان :
فـريق خــارجى  وفــريق داخـلى  أمــا اخلـارجى

فمـعـروف وأمره مـعـنـا أشهـر من نـار عـلى علم 
وظف وأمـا الـداخـلى فقـد عـرفـناه مـراراً  وهـو ا
الـذى ال يـقوم بـوظيـفـته والعـامل الـذى يُقـصر فى

مـهـنتـه والرئـيس الـذى مـنـتـدب إلدارة الـشؤون 
ـرؤوس الـذى فال يــهـتم بـأن يُـحـسن اإلدارة  وا
ُيعهـد إليه عـمل من األعمـال  فيهـمله أو يـتعرج
بـــإتـــيـــانـه لـــغـــرض ذاتى  فـــهـــؤالء هم األعـــداء
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الـداخلـيـون ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الـدولة وتـمـك
األعداء منا من حيث يعلمون وال يعلمون .

صـلح فإلى مـثل هذا اخللل  أوجه أنـظار ا
من رجــال الـــدولــة  لـــنــتـــخــلص بـــإصالحه من

أرمينية جديـدة ال يعسر على خصومنا إيجادها 
ـؤديـة بـهم إلى ـا هم يـجــدون مـنـا الـواسـطــة ا طـا
ن كـان عـدو الــغـايـة الـتى يـريـدونــهـا بـنـا  وويل 

نفسه .
أما مـسألة أرمينيـة  فلست أظن إال أن حكمة
جاللة الـسـلـطـان واجدة لـعـقـدتهـا حالً يـكـفل لـنا
ردع الـيـد اإلنــكـلـيــزيـة عن االمـتــداد إلى شـؤونـنـا
الـداخلـية  والسـيمـا ونحن نـرى فرنـسا وروسـيا
اللتـ تقول إنـكلتـرا : إنهمـا على وفاق مـعها فى
األمـر ال تـوافـقانـهـا عـلى اتـخـاذ أيـة طـريـقـة كانت
إلجــبـار الــبـاب الــعــالى عـلى الــتــسـلــيم والـرضى
ـطـالب األرمــنـيـة  ألنــهـمـا تـريــان مـا فى هـذه بــا
سألـة من سوء القـصد والضـرر البلـيغ بالسـلطنة ا
الـسـنـيــة  وتـعـلـمـان أن إنــكـلـتـرا لم تــتـحـفـز هـذا
ـا تُصـادفه من الـصـعـوبات التـحـفـز  إال انـتقـامـاً 
والـعقـبات فى مـصر  ونـحن على ثـقة من اجنالء

ـســألــة عن حل راضٍ حــاسم لــلـخالف  هــذه ا
فــيـتـمــكن رجـال الـســلـطـنـة الــعـارفـون من إطالق
الـنـظـر إلى ما عـرضـته من تـعـميـم اإلصالح واللَّه

كفيل الفوز والنجاح .


