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قـالت جــريــدة «االكـســتـاجــبالت» فى مــقـالــة ضـافــيـة
نشـرتـها حـ بـلغـهـا حدوث االضـطـرابات األخـيرة * فى

األستانة العلية :
ليس فى وسعنا أن نعـلم كنه سياسة الـلورد سالسبرى
الــرقـشـاء ومــيـله الـيــوم إلى مس كـرامــة الـدولـة الــعـلـيـة .
ذكـور ال تُـثمـر إال خـزيـاً ما دامت ولـكن أعمـال الـلـورد ا
زيــارة الـقـيــصـر لـفـيــنـا ولـبـرســلـوا تـدل عــلى ان الـروسـيـة
ـانـيـا وفـرنـسـا مـتـفـقـات عـلى صـيـانـة حـقـوق والـنـمـسـا وأ
الـدولـة الـعـلـيــة وبـقـاء أمالكـهـا عـلى مـاهى عـلـيه . وكـذا
تـصــرفـهم فى مــسـألــة كـريت فــإنه دل داللـة صــريـحـة أن
الدولة العـلية مصـونة مضـمونة ال تنـالها يد الـطامع وال
تــعــبـث بـهــا الــغــايــات . أمــا مــا يــؤمــله رجــال احلــكــومـة
اإلنـكـلـيـزيـة من إدخـال الــقـيـصـر فى رأيـهم وحـمـله عـلى
خدمة مطامعـهم يوم يُقدم إنكلـترا فهو أضعاث أحالم ال
يعبأ بها ذوو االحالم ألن القيصر يعرف النافع من الضار

لدولته .

ذابح األرمنية. * االضطرابات األخيرة = ا
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ورد من األستـانة الـعلـيـة أن احلضـرة السـلطـانيـة أمرت
بـــتــوزيـع ألف جــنـــيه عـــثـــمــانـى عــلى الـــذين نـــكـــبــوا فى
اضـطــرابـات األســتـانـة األخــيـرة  وروت بــعض اجلـرائـد
اإلنـكلـيـزية أن كـثـيراً من مُـسـلمى األسـتـانة حـموا األرمن
األبـريـاء الـذين كان الـقـتـلـة يتـأثـرونـهم من مـحل الى آخر
كما أن كثيراً منـهم أيضاً اجترموا الفـظائع  فوقعوا اليوم
فى قبضة العدالـة . وذكرت من الذين اشتهـروا بالشهامة
ذكورة  فـؤاد باشا وحب اإلنسـانية إبـان االضطرابـات ا
حـاكم إســكـودار . فـإن هــذا الـرجل الــعـالى الــنـفس أمـر
جنوده أن يتفانـوا فى حماية األبرياء ويقطعوا كل يدٍ تُريد

اإليقاع بهم .
عاد السكون التـام إلى األستانة العلية وانقطع كل إلى
أشغـاله ومـا بـرح رجـال الـبـولـيس يـقـبضـون عـلى كل من
تلقى عـليه الشُـبهـة وقد أثرت احلـوادث األخيرة بـاحلضرة
الـسلـطـانيـة تأثـيـراً بلـيـغاً فـأصـدرت ــ أيدهـا الـلَّه ــ األوامر
القاطعة بـالقبض على من يُبدى أقل حركة سواء كان من
ـسـيــحـيـ حــتى بـاتت األسـتــانـة عـلى ــسـلـمــ أو من ا ا
سكون ال مزيد علـيه غير أن اخلوف اليزال مـستولياً على
السكان فإن حدث أقل حركة أقفلت اخملازن وخف كل

إلى منزله هلوعاً مذعوراً .
وقد صدرت إرادة سـنية بإخراج كل األرمن إال الذين
ولدوا فى األستانة العلية فإن اإلقامة فيها مُباحة لهم وقد
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نفيـ مجاناً جزاهم اللَّه اتفق قناصل الدول أن يُسـفروا ا
خـيراً . فـصـرت ال تـرى بـاخرة تـمـر بـاألسـتانـة إال رأيـتـها
مـشحـونـة بـاألرمن والـقـسم األعـظم مـنـهم يـشـخص إلى
ُـقيم اليـونان ورومانيـا ومصر أيـضاً . أما عدد األرمن ا

فى األستـانة  فبيلغ * نحواً من ثالثـمائة ألف فـيهم نحو
مئة ألف غير مولودين فى األستانة .

وقـد اكـتـشف الــبـولـيس مـقـداراً وافــراً من الـديـنـامـيت
واليـزال التفـتيش مـتصالً  ألن فى األسـتانـة قسـماً كـبيراً

من الثائرين يترقبون الفرص ليستأنفوا االضطراب .
يُقـال : إن قنـاصل الـدول اجتـمـعوا وخـابـروا السـفراء
فى تأليف جيش متطوع من جميع األوربي فى األستانة
حـتى اذا اضـطـرتـهم األحوال دعـوا به حلـمـايـة الـسـفارات
والقنصليات  ولكن هذا القول محتاج إلى إثبات ولعله

من مُبتكرات أعداء الدولة العلية .
اعــلم الـبــاب الـعــالى سـفــراء الـدول بــتـألــيف الـلــجـنـة
سـلـمـ واجلـنـود الذين ُـحـاكـمـة األرمن وا اخلـصـوصيـة 
حـــادوا عن جـــادة االســـتـــقـــامـــة أو كــــانـــوا من مـــســـبـــبى

االضطرابات .

* الصحيح = فيبلغ.


