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وأطلعتــه باختصـــار علــى تطـــورات . ليــزورين وكنـــت قــد اتصـــلت بــه تليفونيـــا ينيولنســـك جــاء

ىل القســـطنطينية وحتــــدث عنهـــا مــــع الســــلطان، وأن االقضـــية، أخبــــرين أنـــه قــــرأ كراســـتي قبــــل ذهابــــه 

قلـت لـه، . يجـب أن يبقـى جـامع عمـر بيـد املسـلمين دائمـا. نه لن يتخلى أبـدا عـن القـدساالسلطان قال 

القـدس خـارج حـدود الدولـة، وبهـذا ال تكـون ألحـد وحـده وتكـون للجميـع يف  األمر سـنجعل هذاسندبر 

املكـــــان املقـــــدس يمتلكـــــه كـــــل املـــــؤمنين، بلـــــد الثقافـــــة واألخـــــالق املشـــــتركة، وكـــــان  -الوقــــت نفســـــه 

نيولنســكى يعتقــد أن الســلطان يفضــل أن يعطينــا أناضــولية ألن املــال ال يعنــي شــيئا لــه، وهــذا شــأن 

نـــاك طريقـــة أخـــرى يمكـــن أن تـــؤثر علـــى الســـلطان بهـــا، وهـــي مســـاندته يف ولكـــن ه. احلكـــام نكثيـــر مـــ

) األرمنيـة(ىل اللجـان ااآلن يقـوم بمهمـة سـرية للسـلطان، أرسـله السـلطان  يونيولنسـك. قضية األرمـن

ذا مـا قبلـوا فسـوف يمـنحهم السـلطان عـن اذعـان لـه، فـيف بروكسل وباريس ولنـدن، لـيحملهم علـى اال

لــذلك طلــب منــي . ياهــا حتــت ضــغط القــوى الكبيــرةاي  رفــض أن يعطــيهم صــالحات التــاال طرطيــب خــا

نيولنسكى أن أؤمن مساعدة اليهود للسلطان يف مسألة األرمن، حتـى ينقـل للسـلطان هـذا اخلبـر الـذي 

وجــدت الفكـــرة هــذه ممتـــازة، ولكنــي أخبرتـــه أننــا لـــن نعطــي هـــذه . سيرضــي الســـلطان ويحــرز تقـــديره

وهنـا أشـار نيولنسـكى أن مـا . بدال عن خدمات مؤكدة لقضية اليهود سنعطيها فقط انا،املساعدة جم

كانت اللجان قد قررت القيام بإضـراب . يطلب منا هو أن نساعد على احلصول على هدنة من األرمن

وخــالل هــذه املــدة نقـوم بمفاوضــات مــع الســلطان، وبمــا . يف تمـوز، يجــب أن نقــنعهم باالنتظــار شـهرا

                                                 
صل بولوين، عمل مسؤوال على اإلدارة السياسية يف السفارة النمساوية يف أصحايف وعميل سياسي نمساوي من )١(

يف باريس قام أو ١٨٧٩ترك العمل الديبلوماسي عام . ة، وأصبح صديقاً للسلطان عبد احلميديالقسطنطين
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قضية اليهود، يريد أن يماطل يف مسـألة األرمـن ليسـتفيد مـن ذلـك، ألنـه صبح مهتما با يولنسكأن ني

نــك ستســتفيد مــن قضــية اليهــود أكثــر مــن قضــية ا: وقــد قلــت لــه. يــرى يف ذلــك أن قضــية تســند أخــرى

الـذي  يونيولنسـك. األرمـن، أنـا نفسـي ال أسـتطيع أن أعـدك بمـال ولكنـي سأوصـي بـك رجالنـا األثريـاء

 ن اللســـلطان يؤكــد بـــأن بهــذه اخلطـــوة تســتطيع أن تـــنجح ولكنــه يجـــب أعالقــات طيبـــة مــع ا علـــىهــو 

تتدخل أي األوساط السياسية، بل بالعكس ربما كان من األفضل أن تعاكسنا هذه األوساط وعنـدها 

  .نحصل على ما نريد من السلطان الذي سيفعل ذلك ليكيدهم

  

فأنـا أرى اآلن أن اخلطـة  ولـذا. املساء شرح يل ابن عم زوجتي حالة تركيـة االقتصـادية ويف

املاليــة التــي يجــب أن نســير عليهــا هــي أن نضــع نهايــة لبعثــة احلمايــة األوربيــة ونحمــل علــى عاتقنــا 

مهمــة التحويــل فنكــون بهــذا قــد خلصــنا الســلطان مــن خضــوعه للحمايــة بحيــث يســتطيع أن يأخــذ مــا 

 .الديون اجلديدة نيريد م
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