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أقـدم مـجـلس إدارة جـمعـيـة الـقـاهـرة اخليـريـة األرمـنـية الـعـامـة فى عـام ٢٠٠١ عـلى تـبنى
مشروع عنوانه «أرمينيا واألرمن فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ـ ١٩٢٣» .

ـعاصر لـلشعب األرمنى ـشروع إلى تدوين حـقبة مـهمة فى الـتاريخ احلديث وا ويهدف ا
صرية والعربية احملفوظة بدار استناداً إلى ما ورد من أخبار ومقاالت فى دوريات الصحافة ا

صرية . الكتب ا
ـهـمة إلى فـريق بحـثى برئـاسـة الدكـتور مـحمـد رفعت وقد أسـنـدت اجلمـعيـة تنـفيـذ هذه ا
عاصر بجـامعة دمنهور  حـيث قام هذا الفريق خالل عشر اإلمام أستاذ التـاريخ احلديث وا
نـشورة بـاللـغة الـعـربيـة واحملفـوظة فى دار الـكتب سنـوات بـتمـشيط مـجمـوعات الـدوريـات ا
ـصريـة  وقد بـلغ عدد الـدوريات الـتى  تصـويرهـا واالستـفادة من مـحتـواها ٣٨٣ دورية ا

فيما يخص احلقبة الزمنية سالفة الذكر .
وأسـفرت نـتيـجة الـبحث عن تـصـوير ٣٦ ألف نص يـتحـدث عن أرميـنيـا واألرمن . وقد
استخدم فى اجمللدات اخلاصة بهـذا اإلصدار «القضية األرمنية فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ــ
ــتـبـقـيــة فـإنـهـا سـتُــسـتـخـدم فى ـادة ا ـسـتــقـاة من ٢٥٣ دوريـة عـربــيـة  أمـا ا ـادة ا ١٩٢٣» ا
مجـموعة أخرى من اإلصـدارات التى ستُغطـى نشاط أعالم األرمن فى مصـر  لبيان الدور
ـصرى احلديث وذلك فى ذات احلقـبة سابقة صـريون فى التاريخ ا هم الـذى لعبه األرمن ا ا

اإلشارة .
وقد  تـقسـيم الفـترة الـتاريـخيـة اخلاصـة بعـرض «القـضيـة األرمنـية فى الـصحـافة الـعربـية

راحل التالية : ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣» إلى ا
١ ــ ١٨٧٦ ــ ١٨٩٣ التدويل واإلصالحات .

ذابح احلميدية . ٢ ــ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ ا
٢ ــ ١٨٩٧ ــ ١٩٠٨  األرمن وتركيا الفتاة .

٤ ــ ١٩٠٩ مذابح أضنة .
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٥ ــ ١٩١٠ ــ ١٩١٤ مشروع اإلصالحات .
٦ ــ ١٩١٥ ــ ١٩١٨ اإلبادة الكبرى .

عاهدات . ٧ ــ ١٩١٨ ــ ١٩٢٣ االتفاقيات وا
ـذكورة أعاله قـد تُـقـدم فى مجـلـد واحد أو راحـل السـبع ا ويالحظ أن كـل مرحـلـة من ا

رحلة . ادة اخلاصة بتلك ا أكثر حسب حجم ا
عـاصرة بـأكاذيب مـتبـاينـة تُحـاول التـرويج لهـا  ومن تلك وتـتعـلل اجلمـهوريـة التـركيـة ا
ـيـة ـعـلـومـات الـقــائـمـة فى أرشـيـفـات الـدول الـتـى اشـتـركت فى احلـرب الـعـا األكـاذيب أن ا
األولـى سواء من حـلـفـاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة أو أعـدائـهـا  رصدهـا ودوَّنـهـا مـراسـلـو صحف
ـتـحـامـلـ ضـد اإلسالم  وذلك فى مـحـاولـة فـاشـلـة » ا ـسـيـحـيـ وقـنـاصل وسـاسـة من «ا
ـشكـلة مزمـنة قـوامهـا التطـهيـر العرقى ثم اإلبـادة سعـياً لالسـتيالء على إلعـطاء صبـغة ديـنية 

األراضى التاريخية األرمنية .
ـتـخــصـصـ االدعــاءات الـتـركـيــة الـكـاذبـة . ــؤرخـ ا وقـد فـنـد كــثـيـر من الــبـاحـثـ وا
وتتـجاهل تركـيا القـرار الذى أصدره أعضـاء االحتاد الدولى لـعلمـاء اإلبادة باإلجـماع بأن ما
عـايير الواردة فى «اتـفاقية ية األولى يُعـد إبادة حسب ا تـعرض له األرمن خالل احلرب العـا

عاقبة عليها» الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ . نع إبادة اجلنس وا تحدة  األ ا
وإصـدار مجـموعـة مـجلـدات «القـضيـة األرمـنيـة فى الصـحـافة الـعربـية ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣»
قـام األول إلى القار الـعربى احلقيـقة اجملردة من واقع مـا تركه الكتّـاب واحملللون يُقدم فى ا
سـلمـون» الذين عـاصروا األحـداث ودوَّنـوا بصـدق وأمانـة حقـيقـة ما راسـلون الـعـرب «ا وا
يـة األولى واألربـعة عـقود الـسابـقة عـليـها عـلى يد الـدولة حدث لألرمن خالل احلـرب العـا

التركية .
وتتضـمن هذه اجملـلدات بعض الـكتـابات فى غيـر صالح األرمن  ونـنشر تـلك الكـتابات

ا تؤول إليه احلقائق الثابتة إذا نُظر لألمور من خالل غشاء احلقد والعنصرية . كنماذج 
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عـاصر بصـفة عـامة وقيـاداته السيـاسيـة بصفـة خاصة  واألمل أن يـقتنع اجملـتمع التـركى ا
صرية والعربية . صادر ا ستقاه من ا باحلقيقة ا

* * *
ونختتم هذا التقد بنبذة عن الناشر .

جـمعـية الـقاهرة اخلـيريـة األرمنـية الـعامة تـأسست فى األصل بـالقـاهرة عـام ١٩١٠ كفرع
لالحتاد اخلـيرى األرمنى العام الذى أسسه فى عام ١٩٠٦ بالـقاهرة بوغوص نوبار باشا جنل

صر (١٨٧٨ ــ ١٨٧٩) . نوبار باشا نوباريان أول رئيس وزراء 
وقد اتسع نشاط االحتاد اخلـيرى األرمنى العام فى فترة وجيزة  وأصبح له فروع فى كل
ـركز الرئيسى اضى  نُقل ا الدول التى بهـا طوائف أرمنيـة . وفى بداية عشـرينيات القـرن ا
لالحتاد إلى سويـسرا ألسـباب فنـية  إال أن فـرع االحتاد بالـقاهـرة استمـر فى نشـاطه واستقل
خالل أربـعينـيات القـرن العـشرين عن اجلـمعيـة األم وكيّف أوضـاعه ليصـبح جمـعية مـصرية
ستـجدة التى صدرت آنذاك صرية جتـاوباً مع التشـريعات ا تـابعة إلشراف اجلهـات اإلدارية ا
اضى بشـأن اجلمـعيـات األهـليـة فى مصـر  وتعـدّل اسـمه فى منـتصف خـمـسيـنيـات القـرن ا

ليُصبح «جمعية القاهرة اخليرية األرمنية العامة» .
ولم تــمــنع هــذه الــتـغــيــيــرات من اســتـمــرار عالقــات الــود والــتـعــاون مع اجلــمــعــيـة األم

نبثقة منها  كل ذلك فى حدود القانون . واجلمعيات الشقيقة ا
ساعـدات االجتماعـية اخملتلـفة فى نطاق وتُـقدم اجلمعـية مساهـمات فى مجـال التعلـيم وا
ـصر  كـما تقـوم بنـشاط ثقـافى إلحياء وتـقد الـتراث األرمنى من خالل الطـائفة األرمـنية 

ناسبات الفنية . عارض وا نشر الكتب وإصدار النشرات وتنظيم الندوات وا
وقد اتسع نشـاط اجلمعيـة فى العقدين األخيـرين نتيجـة لتبرع مهم قـدمته السيـدة ساتينيج
وجبه إنشاء «صـندوق ساتينـيج شاكر» الذى يُصـرف من ريعه على مشاريع شاكر حـيث  

تُحقق أهداف اجلمعية .
بيرچ ترزيان

الرئيس الفخرى جلمعية القاهرة اخليرية األرمنية العامة
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ـذابح احلـمـيـدية ـمـتـدة مـنـذ نـهـايـة ا ـرحـلـة (١٨٩٧ ــ ١٩٠٨) الـفتـرة ا تـسـتـعـرض هـذه ا
الـــكــبـــرى (١٨٩٤ ــ ١٨٩٦) وحــتى انـــدالع االنــقـالب الــعـــثــمـــانى فى ٢٤ يـــولــيــة ١٩٠٨
وتـداعـيـاته . هـذا  وقـد نـتج عن مـذابح ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ موت حـوالى من «١٠٠ ــ ١٥٠»
ـرض . كما هجر ألف أرمنى إمـا نتيجـة مباشرة لـلقتل أو نتـيجة للـجوع والتشـريد والبرد وا
آالف األرمـن ديـارهم فى أرمـيـنـيـة الـعـثـمـانـيـة واألســتـانـة إلى بـعض الـبالد الـعـربـيـة  حـيث
اسـتقـبـلت مـصر وحـدهـا أكثـر من ألـفىّ نسـمـة منـهم  وروسـيا والـبـلقـان وبـعض بالد أوربا

وأمريكا . وهبط عددهم إلى النصف فى واليات أرضروم وڤان وبيتليس .
وهـكــذا  جنح الـســلـطــان عـبـد احلــمـيــد الـثــانى (١٨٧٦ ــ ١٩٠٩) فى إضـعــاف احلـركـة

الـقـومـية األرمـنـيـة ; إذ مـارس فى سـيـاسـته األرمـنـية الـعـنف والـقـتل عـلـنـاً  وبـكل قـسوة 
ذابح» جـزءاً مألـوفاً فى الـسـياسـة الداخـليـة للـدولة إزاء وعلى نـطاق واسع  حـتى جـعل «ا
ـسلـم األرمن . كـما أدت سـيـاسة عـبد احلـمـيد إلى خـلق «هوة» مـن الريـبة والـعـداوة ب ا

سيحي فى األناضول الشرقي عندما ألَّب األكراد ضد األرمن . وا
نع أرمينـية العثمانية من احلصول ولذا  فإن الطريق األيسر بـالنسبة للسلطات الـعثمانية 
عـلى استـقاللهـا الـذاتى عن الدولـة الـعثـمانـيـة أو انضـمامـهـا إلى أرميـنـية الـروسيـة هـو تقـليل

عــددهم فى الــواليـات الــست : بـيــتـلــيس (بـدلــيس)  أرضـروم (جــارين)  ڤـان (وان) 
خـربــوط (مـعـمــورة الـعـزيـز)  ســيـڤـاس (سـيــواس)  جـزء من ديـار بـكــر . وهـنـا  غـدت
ذبحـة» سياسة عـثمانيـة رسمية ; الـتخلص من األرمن حتى ال يـتشبثـوا بأراضيهم . وإذا «ا
ارتضى األرمن بوضع أقل مـرتبة  سيـظلون فى خـدمة الدولة الـعثمـانية . ومن ثم  فالبد

من «تعويد» األرمن على اإلذعان .
ـعـارض ـثـقـفـ وا فى ذلك الـوقت  كـانت سـيـاسـة عـبـد احلـمـيـد نـشـيـطـة أيـضـاً ضـد ا

األتـراك  وكـبح جـمـاح عــدداً من رؤسـاء جـمـاعـة «تـركـيـا الــفـتـاة» . ويـرجع تـأسـيس هـذه



∑

اجلـمـاعـة إلى عـام ١٨٨٩ عـنـدمـا أسس بـعض طالب مـدرسـة الـطب الـعـسـكـرى بـاألسـتـانة
عارضـة نظـام عبد احلـميد أُطـلق عليـها «جلنـة االحتاد العـثمانى» . وقـد انتمى جمـاعة سريـة 
رور الوقـت  انتشرت هذه إلـيها باد ذى بـدء أتراك وأكراد وألبـان وعرب مسيـحيون . و
احلركة خـارج الدولة العـثمانيـة : فى باريس وچنـيڤ ولندن ورومانـيا والقاهـرة ب صفوف
ـنفـيـ هـنـاك هربـاً من الـرقـابـة أو من اإلبـعاد إلى احـدى الـواليـات الـبعـيـدة . وقـد نـشطت ا
جـمـاعة «تـركـيـا الفـتـاة» بـ عامىّ ١٨٩٥ ــ ١٨٩٧ داخل الـدولـة الـعثـمـانـية وخـارجـها ; إذ
وزّعـت سـراً مـنــشـورات ســاخـرة من عــبـد احلـمــيـد داخل الــدولـة  وتــعـاطف الــرأى الـعـام

األوربى معها بسبب سياسة السلطان القمعية ضد األرمن .
وبـدءاً من عـام ١٨٩٦  بـذل عـبد احلـمـيـد كل مـا فى وسـعه لكـبح جـمـاح مـعـارضيه فى
اخلارج . وتُـعد األعوام األخيرة من القرن التاسع عـشر أوج عبد احلميد ; ففى عام ١٨٩٦

جنح فى قـمـع األرمن . وفى عـام ١٨٩٧  أخـمــد صـوت مـعـارضــيه من «تـركـيــا الـفـتـاة» 
انيا . وهزم اجليش اليونانى فى تساليا . وفى عام ١٨٩٨  ضمن صداقة أ

عارضة ثانيـة عندما انضم محمود باشا داماد (١٨٥٣ بيد أنه مـنذ عام ١٩٠١  انبعثت ا
ــ ١٩٠٣) ــ صهر عبـد احلميد ــ وابـناه صبـاح الدين ولطف اللـه إلى «تركيا الـفتاة» فى أوربا
إثـر خالفهـمـا حــول منـح امـتيــاز سكــة حديــد بغـداد . فبـينـمـا آثــر دامـاد بـريطـانيا  مـنحه
عارضة هنا اخترقت قلب انيا . ويُعـد هذا ضربة شديدة لعبد احلميد  ألن ا عبد احلميد أل

القصر السلطانى ذاته .
عـارضة العثـمانيـة ضد عبد هـنا  عدَّل الثـوريون األرمن إستـراتيچـيتهم  وحتالـفوا مع ا
احلـمـيد بـغـيـة إعادة الـعـمل بدسـتـور ١٨٧٦ . وفى عـام ١٩٠٢  احتدت «تـركـيا الـفـتاة» مع
حـزب الطـاشنـاق األرمـنى والعـرب واأللبـان واألكـراد والچـراكسـة واليـونـانيـ واليـهود فى
نعـقد فى بـاريس ب يومىّ ٤ ــ ٩ فـبرايـر . ورغم أنهم قد أول مؤتمـر لألحرار الـعثمـانيـ ا
اتفقوا على الـعمل من أجل إقامة دولة دستوريـة حتصل فيها جمـيع القوميات واألديان على
حقـوق متساويـة  فإنهم لم يـتفقوا حـول التدخل األوربى فـيما يـتعلَّق بـ «األقلـيات» خاصة
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ؤتـمر دون توحيد ادة «٦١» من معـاهدة برل ١٨٧٨ الـتى أصرّ عليهـا األرمن . وانتهى ا ا
عارضة ضد السلطان . اجلهود الثورية ا

وفى خط مـتـواز  اسـتــمـرت الـعـمـلـيــات الـفـدائـيـة األرمـنــيـة ضـد الـسـلـطــات الـعـثـمـانـيـة
ـتـعـاونـ مـعـها . فـفـي ٦ يـنـاير ١٩٠٣  حـاول أرمـنـى طاشـنـاقـى يُـدعى آجـوب اغـتـيال وا
يالد ماغاكيا أورمانيـان ــ بطريرك األرمن األرثوذكس باألسـتانة ١٨٩٦ ــ ١٩٠٨ ــ يوم عيد ا
األرمنى فى كنـيسة كـوم كابو التـهامه باخلـيانة والـضعف والتـعاون مع عبـد احلميـد . بيد أن

هذه احملاولة قد بـاءت بالفشل . ولم تقـتصر هذه العـمليات ضد الـدولة العثمـانية فحسب 
ولكنـها قد امتـدت أيضاً ضد روسـيا القيصـرية التى انتـهجت آنذاك سيـاسة «روسنة» األرمن
دينياً وجنسياً . وكان الرد األرمنى : عصيان مدنى  مظاهرات  إضرابات  اعتداءات .

كما وجَّهت األحزاب األرمنية ــ السيما الطاشناق ــ أنشطتها الثورية ضد روسيا .
وفى ذات الـوقت  تواصـلت سـياسـة الـقمع الـعـثمـانيـة إزاء األرمن ; إذ وقـعت حوادث
دامية ضـدهم على أيـدى القـوات العـثمانـية فى جـبل ساسـون ب يـومىّ ١١ ــ ١٥ أغسطس
١٩٠٣  ثم مـرة ثـانـيـة ب يـومىّ ٢٥ ــ ٢٩ مـايـو ١٩٠٤ . وقـد ردّ حزب الـطـاشـناق عـلـيـها
بـأعمـال انتـقامـية  السـيمـا محـاولـتهم الـفاشـلة الغـتيـال عبـد احلمـيد يـوم ٢١ يولـية ١٩٠٥

عقب خروجه من صالة اجلمعة .
وفى ٢٧ سبتمبـر ١٩٠٧  قرّرت منظمتا «تـركيا الفتاة» فى بـاريس وسالونيك االنصهار
فى منـظمة واحـدة صات تُسـمى جلنة «االحتاد والـترقى» . ومنـذئذ  هيـمنت جلنـة سالونيك

نفى . وبذا  عارضة في ا على احلركة  وحلّ الضباط محل «تركيا الفتاة» التى مارست ا
انتقل مركزها من العواصم األوربية إلى سالونيك .

ـؤتمـر الثـانى لألحرار وخالل الفـترة من ٢٧ ــ ٢٩ ديـسمـبر ١٩٠٧  انـعقـد فى باريس ا
ـؤتمـر من أحمـد رضا (تركـيا الـفتـاة) واألميـر صباح العـثمـانيـ . وقد تكـوَّنت رئاسـة هذا ا
الـدين (األحرار الـعـثمـانـيـون) وخاتـشـادور مالـومـيان (حـزب الـطـاشنـاق األرمـنى) . واتفق
األتـراك واألرمـن عـلى الـعـمل ســويـاً من أجل إسـقـاط عــبـد احلـمـيـد وإقــامـة دولـة بـدون أيـة
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ـؤتـمر تـمـسـكـهم بـ «وحـدة» الـدولة مـسـاعـدة أوربـيـة . وأعـلن زعـماء الـطـاشـنـاق فى هـذا ا
العثمانية . عندئذ  اتهم الهنشاكيون الطاشناق بالتعاون مع العدو .

وقـتذاك  تـدهور الـوضعـان االقتـصادى واالجـتـماعى عـبر أنـحاء الـدولة الـعثـمانـية ; إذ
ارتفعت األسعار  وشُحت أخشاب التدفئة والفحم  وهزلت احملاصيل الزراعية . عالوة
وتـمـرد اجلنـود مـراراً بـسبب عـلى ذلك  نـشـبت تمـردات مـتـعاقـبـة فى األنـاضـول الشـرقى 
تـأخر الـرواتب . ناهـيك أن التـطورات الـدبلـوماسـية قـد أضافت مـزيداً من الـهمـوم إلى هذه
انى الدولة . فـفى عام ١٩٠٧  شكَّلت بـريطانيـا وروسيا وفرنـسا كتلـة مضادة للـمثلث األ

والنمسوى ــ اجملرى واإليطالى .
نتمون وجد ا عندئـذ  تخوَّف الرأى العام العثمانى من احتمالـية تمزيق دولتهم . هنا 
إلـى حـركـة «تـركـيـا الـفـتـاة» أنـفـسـهم وقـد أصــبـحت ظـهـورهم إلى احلـائط . ومن ثم  غـدا
حتمياً عليهم السعى فـعلياً إلعادة الدستور بخاصة واحليلولة دون تمزيق الدولة باألخص.
وهـكـذا  بـدأت «تــركـيـا الـفـتـاة» تـتــحـرك  وسـار اجلـيش من مـقــدونـيـا حتت قـيـادة األتـراك
الـشبـاب إلى األستـانة  وأجـبر الـسلطـان عبـد احلمـيد ــ دون مـعركـة ــ على إعالن احلـكومة

الدستورية فى ٢٤ يولية ١٩٠٨ .
وبـعــد شــهـور قـالئل وبـوحـى من الـدســتــور الـعــثــمـانـى  قـامت مــجــمـوعــة من األرمن
حـاولة تأسيس نـوع مختلف مـن التنظيم اللـيبراليـ وبعض أفراد الطـبقة الوسطـى األرمنية 
السـياسى مغايـراً للتكتـيكات اإلرهابيـة . وفعالً  أسس الثوار األرمن كيـانات ألنفسهم فى
الدولـة الـعـثـمـانيـة وروسـيـا الـقـيصـريـة وبالد فـارس ومـصـر . واحـتفل األرمـن واألتراك فى
الـعـاصـمة الـعـثمـانـية بـنـهايـة اسـتـبداد عـبـد احلمـيـد  وتطـلـعـوا إلى عصـر جـديد من الـتـعاون
ـان) الــذى انعـقد فى ـبـعوثــان (الـبر الـتركى األرمـنى . ودخـل «١٤» أرمـنيــاً فى مـجلـس ا
٢٧ ديـسـمـبر ١٩٠٨ وتـنـبـأوا بـ «مـستـقـبل زاهـر» . وحـتى حـزب الهـنـشـاك األرمـنى  الذى
رفض الـــتــعــاون مع تـــركــيــا الــفـــتــاة  قــرَّر اإلحــجـــام عن أيــة أنــشـــطــة ثــوريــة فـى انــتــظــار

اإلصالحات.
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بـيـد أن شهـر الـعـسل قـد انـتـهى سـريعـاً ; فـفى ٥ أكـتـوبـر ١٩٠٨ ضـمت الـنمـسـا الـبـوسـنة
والـهــرسك . وفى ٦ أكــتــوبـر  أعــلــنت كــريت احتـادهــا مع الــيــونـان  وأعــلــنت بـلــغــاريـا
» نـواة مـعـارضة ـبـعـوثـان  أصـبح حـزب «األحـرار الـعـثـمـانـيـ اسـتـقاللـهـا. وفى مـجـلس ا
سيـاسيـة مالـبث أن اتهم جلـنة االحتـاد والتـرقى بفـرض دكتـاتوريـة وتسـييس اجلـيش والتـخلى
ثل األعـلى لــ « الـنزعـة العـثمـانـية» حلـساب األتـراك وحدهم . وجتـدر اإلشارة إلى أن عن ا
» فى ١٤ سـبتـمبـر ١٩٠٨  وكان األمـير صـبـاح الدين قـد أسس حزب «األحـرار العـثمـانـي
ـنظـومـة الـعثـمـانـية  كـمـا دعا إلى ـسـلـم وغـيـرهم فى ا ـسـاواة ب ا بـرنـامـجه يدعـو إلى ا

الالمركزية . ولذا  وجد دعماً قوياً من العناصر غير التركية فى الدولة العثمانية .
هـذا  وقد عـكـست الـصـحـافة الـعـربـيـة كل هذه األحـداث وتـلك الـوقـائع إمـا فى  قالب
إخـبارى وإمـا فى قـوالب الـرأى والـرأى اآلخر . وقـد بـلغ إجـمالـى الدوريـات الـتى تـناولت
حـقـبـة «تركـيـا الـفتـاة واألرمن» سـبـعـة وثالثـ إصداراً عـاجلت الـقـضـية من شـتى جـوانـبـها.
ورغم أن عدداً ليس بالقليل من هذه الكـتابات قد  اجتهد فى «تبرئـة»» السلطان عبد احلميد
باشرة عـما حلق باألرمن  فـإنها لم تـنكر مـا حدث لهم من انـتهاكات الـثانى من مسـئوليـته ا

وجتاوزات ومذابح على امتداد الفضاء العثمانى .
ـنحاز بشـدة إلى النظام وقد تنوَّعت رؤى وتـوجهات هذه الـنصوص ب أقـصى اليم  ا
العـثمـانى وأقصى الـيسار الـداعم بقـوة للـحق األرمنى . ورغم هـذا التـناقض  فـإن مجمل
ـا يُنـبئ الـنـصـوص تكـشـف عن كـارثـية احلـالـة األرمـنـيـة وتـعـقـدهـا فى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة  
بـ«مـستـقـبل غامـض» . وفعالً  جتـلى هـذا بوضـوح فى انـدالع «مذابح أضـنـة» ١٩٠٩ على

شروع . رحلة الرابعة من ا نحو ما سنرصده تفصيلياً فى ا
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انـــتــقض * شــعـب هــذه الــبالد
عـلـى دولـته الـعـثـمـانـيـة مـنـذ ثالث
ســــنــــوات فـــــقــــام يُــــطـــــالــــبــــهــــا
بـــاإلصالحـــات فى بـالده ظـــاهــراً
وهـــو يُــريـــد االســتـــقالل عـــنــهــا.
فــجـردت الــدولـة عـلــيه جـيــوشـهـا
وحــصـلت عــدة مـذابح قُـتل فــيـهـا
فــوق اخلــمــســمــائــة ألف أرمــنى
ولـهـذا الـشـعب جـمـعـيـات عـديدة
ـــــــمـــــــالـك  وله فـى جـــــــمـــــــيـع ا
جــمــعــيـات فى نــفس األســتــانـة .
وقد حـدث فيها موقـعة عظيمة فى
يـــوم ٢٦ أغــــســـطـس بـــ األرمن
واجلـــنـــود الـــعــثـــمـــانـــيـــة  ودخل
األرمـن إلى الـــبــــنك الــــعـــثــــمـــانى
يــتــهـــددون أوربــا بــذهــاب أمــوال

رعاياهـا ونسف البـنك بالدينـاميت إذا لم تُسـاعدهم على نيل مـرغوبهم من الـباب العالى .
وانتهى أمرها بأن نصحتهم الدول باخللود إلى السكون وضمنت لهم حياتهم وسفرهم إلى
كـان الذى يـريدونه  وبـعـد ذلك أحلَّت الدول عن الـباب الـعـالى بإجـراء اإلصالحات فى ا

اضية . والياته والسيما ب األرمن  فبدأت الدولة بهذه اإلصالحات من السنة ا
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«األسـتـانـة» يُـقـال إن عـفـو الـسـلـطان
الية عن األرمن ومبـادرته إلى إصالح ا
يـزانية  كـان على أثر اجـتماعه ونشـر ا
ـوسيـو نـيـلـدوف الـذى أصـبح يـشغل بـا
أهم مركز فـى دار السلـطنـة العـثمـانية .
ـسـألـة الشـرقـيـة من لـندن وقـد انـتقـلت ا
إلى بــطــرسـبــرج . واألعـجب من ذلك
أن جــرائــد اإلنـكــلــيــز قـد خــرست بــعـد
ذلك التـهـديد والـوعيـد وخـفت صوتـها
بـعـدمــا مأل اآلفـاق . ومن أخــبـارهـا أنه
قــد خـفَّ الــقــبـض عــلى رجـــال تــركــيــا
الـــفـــتـــاة وأن الــــشـــيخ جـــمـــال الـــدين
األفغـانى مُبتـلى بداء السـرطان  ويُظن
أن ال شــــفـــاء يُـــرجى لـه . وأنه حـــدثت

مشاجرة فى يوم ١٨ اجلارى ب البوليس والصفتاء فجُرح كثير وقُتل بعضهم . وقد جُزئت
األستـانة إلى أربعة عشـر قسماً  كل قسم يـتولى فيه شئون الـبوليس قوميـسارى تكون عليه
تبـعة كل إهمال وخلل . وإن الـسلطان سيُـقابل كا أسرار النـجاشى «روسيا» تسـعى بتنفيذ
ـوانع  وقـد أصـبـحت هـذه الـدولـة مـحـور الـسالم الـعـام سـيـاسـتـهـا فى الــشـرق رغـمـاً عن ا
ـاضــيـة واحلـاضـرة. فـهى الـتى أحـبـطت ورئـيـسـة الـدول الـعــظـمى كـمـا أيَّـدته لـنـا احلـوادث ا
ـسألـة األرمنـية مسـاعى اإلنـكلـيز فـى الشـرق األقصى وفى احلـرب الـطلـيانـيـة احلبـشيـة وفى ا
وكريد وسـتحبطها فى مصر والسودان أيـضاً إذا صح ما قيل من أن قواداً روسي وافرنسي

ستقبل . قد انضموا إلى التعايشى  ومن يدرى ما وراء ذلك احلجاب الذى سيميطه لنا ا
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األستـانـة الـعـليـة ـ وقـفـنـا فى إحدى
اجلرائد على صـورة اخلطبة التى ألقاها
بطريرك األرمن اجلـديد بحضـرة العلية

السلطانية فنُلخص منها ما يأتى :
موالى ـ إن عـنـايتـكم اخلـاصة نـحو
هذا الـعاجـز جعلـتنـى عاجزاً عـن تأدية
فــروض الـــشــكــر إلى جاللــتــكم فــقــد
تــنــازلـتـم ــ حـرســكم الــلَّه ـ وصــادقـتم
عـلى تـعـيـيـنى بـطـريـركـاً وأبـديـتم مـزيد
ثول أمام ثقتكم فى  وسمحتم لى با
ذاتكـم الشـاهانـيـة  فأنـا أعـدكم وعداً
مقدساً بأنـى ال أفتر عن تأييد رغائبكم

الشريفة .
مــوالى ـ إن األمـــة األرمــنــيـــة الــتى
نــــــالت رضـى أسالفــــــكـم اجملــــــيــــــدين
وحـصـلت على امـتـيازات ديـنـية كـثـيرة
تــداوم ــ إن شـــاء الــلَّه ــ  فى عــصــركم
احلـمــيـد عــلى إخالصــهـا الــتى التـزال

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d¹UM¹ µ ¡UŁö¦ « ¨ ∂± œbŽ
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نــاظــرةً إلـيـه وتــرجــو دوام حـمــايــتــكم
حلــفظ حـقـوقــهـا وامــتـيـازاتــهـا الـديــنـيـة
ســـــائالً الـــــلَّه أن يـــــؤيــــد شـــــوكــــتـــــكم

ويصونكم رب العا .
ـعـظم ما فـأجـابه جاللـة الـسلـطـان ا
مــؤاده : إن الـشــهـادات الـتـى سـمــعـهـا
عنه هى حسنة جداً  وإنه سُر بخطابه
ويـــؤمل أن تـــســتـــمــر األمـــة األرمــنـــيــة
ــة مــحـــافــظــة عــلى تــقـــالــيــدهــا الــقــد

ساعدة غبطته . اهـ .
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قـدم جاللـة الــسـلـطـان لــلـسـفـراء
يالد مـشروعـاً جديداً فى يوم عـيد ا
اإلصالح  فــإنه عــيَّن قــومــســيــونــاً
جـــديـــداً يـــرأسـه ذهـــنى بـــاشـــا والى
بــروصه لـيــنـظـر فـى مـا يـلــزم جلـمـيع
أنـحـاء السـلـطنـة من أنـواع التـحـس

واإلصالح  وأخـبـرهم أنه دقق فى
انــتــقـــاء الــرئــيس واألعــضــاء لــهــذه
الـلـجـنــة  وفـرض عـلى اجلـمـيع أن
يـقـسـمـوا بـ يـديه أنـهم ال يـرتـشون
ـيـلـون وال يــحـيـدون عن احلـق وال 
مع الـهـوى وال يـهـتمـون لـغـيـر الذى
يـصلح أحـوال الـسلـطنـة . وقال فى
خـتـام كـتـابه إنه يـسـمح لـلـسـفـراء أن
يـحـضـروا هذا الـقـسم الـعـظـيم حتى
يـتــحـقـقــوا صـحـة قــوله . وقـد أخـذ
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الـسـفراء الـعـجب من هـذا االهـتـمام
الذى أبـداه السـلطـان بأمر اإلصالح
ــعـارضــة فــيه طــويالً  وظن بــعــد ا
بعـضهم أن الـلجـنة اجلـديدة اخـتراع
لـقـتل الـوقت وإضـاعـته حـتى يـنسى
الناس خـبر الفظائع * وينتهى احلال

على هذا .

ــسـيــو نــلـدوف وقــد أظــهــر من ا
تشديداً فـوق العادة وجفاء كثيراً فى
اب ورجـال الدولة معامـلة عمـال ا
العلية  فتأكدوا من ذلك أن روسيا
ـوسـيـو غـيَّــرت سـيـاســتـهـا . وألَّـح ا
الية نلدوف عـلى السلـطان بضـبط ا
إكراماً خلاطـر فرانسا حتى تكون فى

مــأمن مـن ضــيــاع فــوائــد ديــونــهـا 
ــيـزانــيـة فـأســرع الــسـلــطـان لــعـمل ا
ـالية أوروبى وتعـي وكـيل لوزارة ا
ـا أظـهر رغـبـته فى إلـقاء وغـيـر هذا 

ذابح احلميدية بحق األرمن ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ . * الفظائع ; أى ا
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غضب روسيا .

وكـان الـبـاب الــعـالى يـوم أصـدر
ــظــلــومــ قـد الــعــفــو عن األرمـن ا
شمل بـهذا العـفو تركـياً اسمه مـظهر
بك هوضابط فى اجلـيش العثمانى
قــــتـل كــــثــــيــــرين مـن األرمن وقــــتل
قــســيـســاً إيــطــالـيــاً بال ذنب . فــلــمـا
هاجت فـرانسـا وإيطـاليـا بسـبب هذا
ـحـاكـمـة الـصـنـيع  أمـر الـسـلـطـان 
ــذكــور أمــام مــجــلس مــظــهــر بك ا
حربى وبإيـقافه  ولكن الرجل ظل
فى محلـه فسمع الـسفيـران أن العفو
ـظلوم ا هو من جـملة ا شمله كـأ

واعـــتـــرضــــا عـــلى هـــذا اعـــتـــراضـــاً
شــديــداً  فــأصــدر الــســلــطــان أمـراً
يقضى بـعدم العـفو عنـه واالستمرار
على التحقيق فى أمره ومحاكمته .
ــــرجـح فى األذهـــــان أن الــــرجل وا
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يـخــرج بــريـئــاً . وقـد ذكــرت بـعض
اجلـرائـد األوروبـيـة أن سفـيـر فـرانـسا
ســمع أن فى نــيـــة احملــاكم الــتــركــيــة
احلـــــكم عـــــلـى مــــظـــــهـــــر بـك هــــذا
بــاإلعــدام ثم الــبــحث عن أرمــنى
يـقـرب مـنه فى الـهيـئـة حـتى يـشـنـقوه
ـراقبـ . وقد بـدالً منه عـلى أع ا
اهـتم سـفـيــر فـرانـسـا بـهـذه اإلشـاعـة
وأكثر من البحث والتدقيق  وأنذر
البـاب العـالى بصـفة غـير رسمـية أنه
إذا  ذلك كـانت الـعـواقب وخـيـمـة

جداً .
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روى مُـكـاتب الـتـيـمس فى األسـتـانة
أنه قـد وصـلت لهُ مـعـلـومـات مـهمـة من
مصدر ثـقة عن مـذبحـة إيجـ الهـائلة.
فـــإن الــــقـالقل قــــد ابـــتــــدأت مــــنـــذ ١٥
سبتمبر*  وانتهت فى عصر ١٧ منهُ .
ومـعـلـوم أن مـديـنـة إيـجـ مـشهـورة فى
كل أنحـاء آسيـا الصغـرى بسبب ثـروتها
وجـــمــال أبــنـــيــتــهــا  وقـــد جنت الــعــام
ذابح الـهائـلة بدفع ١٥٠٠ اضى من ا ا
جـــــنــــيـه إلى رؤســــاء األكـــــراد . وقــــبل
ذبـحة بعشـرة أيام  استدعى حصول ا

ـفسدين  فيلزم القائـمقام احلالى بعـضاً من رؤساء األرمن  وقال لهم إن بـينكم قوماً من ا
أن تُـسلـمـوهم إلى احلكـومة . فـأجابـوهُ إننـا ال نعـرف أحـداً بهـذه الصـفة وال قـوةَ لنـا للـقبض
على أحد مـا  وإذا كان لدى احلـكومة مـعلومات عن أنـاس كهؤالء  فـلتقـبض هى عليهم

تهم . وإذا كنا نحن من ا
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لم يُـــوافـق الـــســـفــــراء عـــلى إدخـــال
سـيحـي الـعثـمانـي فى أهالى كـريت ا
رن على الچندرمة بدعوى أنهم غير 
اخلـدمـة الـعـسكـريـة  ولم يـنـتـظـموا من
قــبل فـى ســلك اجلـــنــديـــة . ومــنـــهــا أن
ـسـيـو بـرتران الـذى ذكـرنـا خبـر تـعـيـينه ا
ـــالــيـــة أبى قــبـــول هــذا وكــيالً لـــوزارة ا

ــنــصـب اجلــديــد ألســبــاب صــحــيــة  ا
ومنـهـا وعـد الـصدر األعـظم الـبـطـريرك
األرمـــنـى أنه ســــيــــســـعـى لـــدى جـاللـــة
السـلطـان بـالتـمـاس العـفو لـلـذين حُكم
عـليهـم باإلعدام مـن كهنـة األرمن وهو
يــرجـو أن تـصــدر إرادة جاللــته الـســنـيـة
بـاحلـجـر عـلـيـهم فى أديـرة الـقـدس بدالً

من سجنهم فى القالع .
ومنـها أمر جاللـة السلـطان أن ترجع
جــنـود األكـراد إلـى األنـاضـول *  وأن
تــــدفع رواتـــبـــهم مـن جـــيـــبه اخلـــاص .

W¹—bMJÝù« ¨ µπ ’ ¨ ±∏π∑ d¹UM¹ ±π ¡UŁö¦ « ¨ ∏ œbŽ

واجهة الثوار والشعب األرمنى. قصود «الفيالق احلميدية» التى شكلها السلطان عبد احلميد الثانى  * ا
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ومـنـها أرسل سـفـير فـرنـسا فى األسـتـانة
رسـالــة بـرقـيـة إلى تـرجــمـان قـونـصالتـو
دولـتـه فى مـرعش يــأمـره بــهـا أن يُــغـادر
مــرعش فى احلــال ألن رئــيس احملــكــمـة
الـعــسـكــريــة فـيــهـا مــنع الــتـرجــمـان عن

حضور محاكمـة مظهر بك بحجة أنه لـم يتلقَ أوامر من األستانة بـهذا الشأن  ومنها أجاب
سجون فى العاصمة  اب على اعتراض السفراء بشأن األرمن أنه أطلق سراح جميع ا ا
ولم يـبقَ فى سـجـونـها أحـد . ومـنـها يـنـتـظر أن تُـرفع إلى احلـكـومـة عرائض كـثـيـرة فى طلب
ـنــوى إنـشـاؤهـا فـى آسـيـا الـصــغـرى  فـعـسى أن ال تــسـتـأثـر امـتــيـازات الـسـكك احلــديـديـة ا

ا يؤمل منها من الفائدة . األجانب بها  وأن يكون للعثماني حظ 
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من أخــبـار األســتـانــة الـعــلـيـة أن
غـبطة بطريـرك األرمن رفع عريضة
قام اجلناب السلطانى يسترحم بها
إعفـاء األرمن فى بر األنـاضول من
الـرسـوم الـعـسـكـريـة مـدة سـنـتـ أو
ثالث ; نـــظـــراً الشــتـــداد الـــضــنك
الــذى حلق بـهـذه الـطــائـفـة عـلى أثـر
ـــاضـــيـــة  فـــيُـــؤمل أن الـــثـــورات ا
ـة الـشـاهـانـيـة تـصـدر األوامـر الـكـر

إجابة لطلب غبطة البطريرك .
ومن أخــبـــارهــا أن قــد صــدرت
أوامـر من احلـكـومة الـسَّـنـية بـإعـطاء
األرمن مــدة ٧٥ يـومــاً عالوة عـلى
ـدة الــسـابـقـة الـتى أعــطـتـهم إيـاهـا ا
لـلـعـودة إلى األسـتــانـة الـعـلـيـة وهم

اضى . الذين هاجروا منها فى ا
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عيـة فرخة حية من حتتها بيض بيفقس سـراً تخرج منه أوالدها  فيقفون على بركان فى ا
الـتعصب ويـصيحـون  إال أن شمس احلـرية نشـرت أشعتـها فرآهم الـناس كمـا هم وظهرت

عيوبهم .

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d¹UM¹ ≤≥ X³ « ¨ ±±∏ œbŽ      
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يُـــؤخــــذ من أخــــبـــار روســــيـــا أن
مهاجرة األرمن إليها كثرت فى هذه
األثــــــنــــــاء . فـــــقــــــد صـــــار فـى بالد
الـقــوقـاص نـحـو أربـعــ ألـفـاً مـنـهم
والــــرجل مــــســـــتــــمــــر عــــلى طــــول
احلـــدود مع أن حـــكــومـــة روســـيــا
ــســاكــ وال تُــشـــدد عــلى هـــؤالء ا
تُـــســــاعـــدهم عــــلى االنـــتــــقـــال إلى
بالدهـا. وأما الـذين اسـتوطـنوا بالد
اليونـان وبلغـاريا والسـرب ورومانيا

ومـــــــصــــــر وأوروبـــــــا مـن األرمن 
ئات األلوف. فيُعدون 
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اقـــتــضـت مــراحم جـاللــة أمـــيــر
ـــؤمـــنـــ بـــإطالق ســـراح األرمن ا
الــذين كـانــوا مـسـجــونـ فى واليـة
حـلب وخرجوا وألسـنتهم تدعوا *
بـحــفظ احلـضــرة الـشـاهــانـيـة ودوام

عزها ومجدها .

W½U²Ý_« —U³š√

أنـــعـم جاللــــة الـــســــلــــطـــان عــــلى
بـــطــريــرك األرمن اجلــديـــد بــالــنــشــان
اجملــيـــدى األول. ومــنــهـــا  أرســلت
الـدولـة الـعلـيـة اجلـنود لـتـعـزيز احلـامـية
ا بـلغهـا من هيـاج بعض فى ألبـانيـا . 
األلبـاني  ومنها رفع غـبطة بطريرك
األرمن عريـضـة إلى جاللـة السـلـطان
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الــتــمـس فــيــهــا إعـــفــاء األرمن فى بــر
األناضول من الضريبة العسكرية مدة
ـــا أُصـــيــبـــوا به من ســـنــتـــ أو ثالث 
الــفـقــر. ومــنـهــا  أمـهــلت احلـكــومـة
السنيـة مهاجرى األرمن مدة ٧٥ يوماً
أخـــرى لــــيـــعــــودوا إلى الـــســــلـــطــــنـــة
العثمانيـة. ومنها  شُكَّلت جلنة طبية
كيـمـاوية لـفـحص الـ الوارد إلى دار
السعادة من لندن وتريستا ومرسيليا;
إذ حتـقق لـدى الـدولـة الـعـلـيـة أن ذلك
الـ اصــطــنـاعى  وأمــرت أال يـؤذن
بإدخاله إال إذا كان حقيقياً  وما كان
مــــنه اصــــطــــنــــاعـــيــــاً يُــــرد إلى مــــحل
ــســتـر صــدوره. ومــنــهــا  تــشــرف ا
ــقـــابــلـــة جاللــة أرشـــمــيـــد بــارتـــلت 
الـسلـطان وهـو النـائب اإلنكـليزى فى
ـشـهور بـدفاعه عن مجـلس العـموم ا
ــمــلـكــة الــعـثــمـانــيــة  فـأنــعم عــلـيه ا

بـالــوســام اجملـيــدى األول . ومـنــهـا 
عــزمـت احلــكــومــة عـــلى اقــتــراض ٤

ماليـ ليـرا بـضمـانـة أوربا. ومـنـها 
ـا عـرضه عـليه قـبل جاللـة السـلـطان 
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الـــســـيــر أدكـــار فــنـــســنـت من تــعـــيــ
مـوظـفــ من األوربـيـ واألتـراك فى
ـسـيـو ـالـيــة  فـعـيَّن من األوربــيـ ا ا
ــتــشــرع الـــســويــســرى مع رامـــبــرت ا
معاون له أجنبى واثنان من األتراك .

سيو ومنـها الشائع أن فى النيـة تعي ا
بـرتـرام وزيـراً لـلـمـالـيـة وهـو الـذى كـان عُـين من قـبل لـوكـالـتـهـا فـرفض ألسـبـاب صـحـية.
ومنها أمر جاللة السلـطان أن يُعفى عن األتراك الذين حُكم عليهم باإلعدام الشتراكهم
فى حـوادث األسـتـانة الـسـابـقـة كمـا عـفى عن األرمن. ومـنـهـا  كتب جاللـة الـقـيـصر إلى
رجح أن شاكل احلاضرة وا سفيره فى األستانة أنه سيـنقله إلى سفارة باريز مـتى انقضت ا
سيُع سفير أثينا مكانه . ومنها اتفق الباب العالى مع سفير فرنسا فى األستانة أن تكون
محاكمة مظهر بك فى حلب  وأن يُودع  السجن فى أثناء احملاكمة  وأن يحضر ترجمان
فرنسا محاكمته فى حلب ويُعـطى جميع حقوقه وامتيازاته . ومنها تكذبت إشاعة الفتنة
ـصـرى قـائـداً عـامـاً لــلـفـيـلق الـهـمـايـونى ـشــيـر فـؤاد بـاشـا ا فـى طـرابـزون  ومـنـهـا عُـين ا

السـادس  وأمر أن يُـسافر فـى ٤٨ ساعـة  فالتـمس اإلذن فى عـدم السـفر من األسـتانة 
وتوسط له سفير روسيا بأن يُؤذن له فى البقاء . ومنها  هاجر عدد عظيم من األرمن إلى

هاجرين إليها نحو ٤٠ ألفاً . القوقاز  وقد بلغ عدد ا
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أرسل الــبـاب الــعـالى إلى الــسـفـراء
فى روسيا ليـعطوا جـوازات السفر إلى
األرمن واألتـراك الــذين اشــتــركـوا فى
احلــــوادث األخــــيـــرة *ويــــعــــودوا إلى
بالدهم  فال خــوف عــلــيــهم وال هم
يـــحـــزنـــون . وجــاء أيـــضـــاً أن الـــبــاب
ـــراقــبـــة عـــلـــيه  وأنه الـــعــالـى يــأبـى ا
يُــصــادق عــلى مــشــروع اإلصالحــات
ـعاهدات وطـلب من السـفراء تـعديل ا
الـتـجـاريـة  وجاء أيـضـاً أن مـظـهر بك
قـــاتل األب ســــلـــفـــاتــــورى وصل إلى
حــلب وقُــبض عــلــيه كــمــجـرم وأُودع
الــسـجـن كـمــا جتــيــز الــنــظــامـات عــلى
ـتـهـمـ بـارتـكـاب اجلـنـايـات  وهذه ا
الـــدعـــوى أخـــذت اآلن دوراً جـــديـــداً
وتـأخــذ الــعــدالـة مــجــراهــا من الــشـدة

والصرامة دون مراعاة .
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ذابح األرمنية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ . * احلوادث األخيرة ; أى ا
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{ WOKF « W½U²Ý_« }
نــــشـــــرت شــــركــــة هــــاڤــــاس من
مُكاتبهـا فى األستانة العلية أن غبطة
بــــطـــريـــرك األرمـن اجلـــديـــد أصـــدر
مــنــشــوراً جـديــداً إلـى عــمــوم أبــنـاء
طـائفـته  وأمر بـأن يُتـلى علـيهم فى
جــمـيع الــكــنــائس األرمـنــيــة . وقـد
حرَّضهم فيه عـلى أن يكونوا باتفاق
واحتــــــاد تــــــامــــــ مـع كــــــافــــــة األ
والـطـوائف الـعـثـمانـيـة  وأوصـاهم
أيـضـاً بأنـه يجب عـلـيـهم أن يعـتـبروا
أنفسـهم أبناء الـدولة العـلية ويؤدون
ا ـفروضة عـليـهم طبـقاً  الـضرائب ا
ــســيح الــذى أمــر فى قــاله الــســيــد ا
كــتــابه الــعـزيــز «أعــطـوا مــا لــقـيــصـر

لقيصر وما للَّه للَّه» .
نـشرت اجلرائد األخـيرة أن غبطة
البطريرك األرمن سأل الباب العالى
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أن يــســـتـــقــدم األســـقف أوهـــانــيس
كـــــــازغـــــــيـــــــان الـــــــذى اُنــــــــتـــــــخب
(كاثـوليـكوس لـسيس) انـتخـاباً غـير
شرعى خوفـاً من أن انتخابه يحصل
ثــورة فى تــلـك اإلبــراشــيــة احملــتــويـة

على ٥٠٠ ألف من األرمن .
وذكـرت أيــضـاً أن الـبـاب الـعـالى
ســمح لألرمـن الـذيـن دانــوا بـالــدين
اإلسالمى أن يـرجـعوا إلى مـذهـبهم
األول إذا أرادوا  كــــــذا جلـــــــمـــــــيع
الـنـسـاء والـعـذارى الـلـواتى أخـذهن
األكــراد أيـــام الـــثــورة (ال عـــادهــا *

اللَّه) .

* الصحيح : ال أعادها .
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األســتـانــة الــعـلــيــة ـ جـاء فـى بـعض
اجلرائـد أن السفراء تنـتهى من تقاريرها
فى هـــذا األســبـــوع  وجــاء أيـــضــاً أن
احلـــكــومـــة وجــدت إعـالنــات كـــثــيــرة
ــــنــــازل فى مُــــعــــلَّــــقــــة عـــلـى بــــعض ا
األستـانـة فـقـبـضت عـلى كـثيـرين من
مــسـبــبى االضــطــرابـات . وفـى بـعض
األخـــبـــار أن مــتـــصـــرف أورفـــة رفض
اإلرادة الــــتى صـــدرت بــــاإلفـــراج عن
األرمن الـذين فى الـسـجن  ولم يـعـبأ
بـاألوامـر الـتى أرسـلـهـا الـوالى له بـهـذا
الــشــأن والـســجــون لـم تـزال* غــاصـة
بــاألرمن واألهـــالى فى خــوف . ومن
أخـبارهـا أيـضـاً تـعـيـ ضـيـا بـاشـا وقره
تــيــودورى بـــاشــا وطــرخـــان بــاشــا فى
مــجـــلس شـــورى الــدولـــة  واجملــلس
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* الصحيح : تزل .
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يكون موافقاً من اآلن فصاعداً من ١٤
عــضــواً بــدالً مـن ٨ كــمــا كــان قــبالً .
وجــاء أن الالئــحـة الــتى قــدمـهــا آرتـ

بــاشـــا إلى جاللــة الــســلــطــان األعــظم
وصــدرت إرادته الــســـنــيــة فى الــعــمل
ـوجـبـهـا لـعبـت فيـهـا أيـدى الـغـايات
فـــــتــــكــــدَّر وجــــهــــاء األرمـن من هــــذه
الـتغـيـيرات الـتى أحـدثوهـا فى الالئـحة

ذكورة . ا
وروت احـــدى اجلــرائــد أن ســفــراء
الــدول تــنــتــظــر من جـاللــة الــســلــطـان
ــعـظَّم أن يُـقـابل إصالحـاتــهـا بـتـغـيـيـر ا
الــوزارة احلــالـــيــة لــيــتــيــســـر له الــعــمل

بحسبها .
ــالــيـة وفـى خـبــر آخــر  إن وزارة ا
تـسعى مع البـنك العـثمانى لـعقد سـلفة
ـوظـفـ لـتـمـكن بـهـا من دفع رواتب ا

فى شهر رمضان .
وجـــاء أيـــضــاً إن الـــبـــاب الـــعــالى



≥¥

ســـــمـح لألرمـن الـــــذين دانــــــوا بـــــدين
اإلسالم نـــــظــــراً لـالضــــطـــــهــــادات أن

يرجعوا إلى دينهم األول إذا أحبوا .
أصـــدر بـــطـــريـــرك األرمن اجلـــديــد
مـــنـــشــوراً جـــديــداً لـــيُــقـــرأ فى جـــمــيع
الكـنائس األرمنـية يأمـرهم بأن يعـيشوا
مع كل الطـوائف باحملـبة  وأن يـكونوا
ـعـظم خـاضــعـ جلاللـة الــسـلـطــان ا
ــفـــروض عــلــيــهـم طــبــقــاً ويــدفـــعــوا ا

سيح ــ له اجملد ــ . لوصايا السيد ا
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* الصحيح : بوخارست .
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رفع غـبـطة بـطـريرك األرمن إلى
الـباب الـعـالى عـريـضة يـلـتـمس بـها
الــعـفــو الــسـلــطـانى عن الــبـطــريـرك
أزمرليان وأساقفة أرضروم وموش

وإطالق سراحهم .

{WOKF « W½U²Ý_« v  …d «R }
جـاء فى جــريــدة الـبــاتــرس الـتى
ـديـنـة بـخـاست * عـاصـمـة تـصــدر 
رومانيا أن رجال احلـكومة العثمانية
فى األسـتـانة اكـتـشـفوا عـلى مـؤامرة
ســـــريــــــة من األرمـن كـــــانت تـــــروم
ـيالد إحـداث ثــورة فى لـيــلـة عـيــد ا
(١٨ يـــنــايـــر)  تـــقـــضى إلـى قـــيــام



≥∂

الـيـونـانـيـ وهـيـاجـهم عـلى الـدولـة
الـعـلـيـة . وقـد عـلـمـوا من تـفـاصـيل
ـــــؤامــــرة أن األرمـن أعــــدوا هـــــذه ا
ـشار إلـيـهـا بـحيث ـعـدات اللـيـلـة ا ا
يعـتقـد اليـونانـيون أن الـذين هجـموا
ـســلـمـون ال األرمن عـلـيــهم هم ا
فـيـقومـون عـلى قـدم وسـاق ويـنـتـهز
األرمن من هـــذه الـــفـــرصـــة لـــنــوال
مــــقــــاصـــــدهم األصــــلـــــيــــة  وهى
االســـتـــقـالل حتت رعـــايـــة الـــدولـــة

البريطانية .
وكــيــفـيــة بــلــوغ الــســر إلى عــلم
احلـكـومة الـعـثـمـانـيـة  هى أن والى
مـدينـة أدرنة تـمكن من الـعثـور على
راسالت التى تتـبادلها جلـنة ثائرى ا
األرمن فـى األسـتـانـة وفــروعـهـا فى
فليـبوبولى من الـروماللى الـشرقية.
وقـــــــــد جـــــــــاء فـى احـــــــــدى هـــــــــذه
ــراسالت إنـه فى لــيــلــة احــتــفـال ا
ــيـالد ســيــقـوم الــيــونــانــيــ بــعـيــد ا
جــمــاعــة من األرمن مــتــزيــ بــزى
ـسلـمـ بالـهجـوم عـلى اليـونانـي ا
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بالـكـنـائس فى مـنتـصف الـلـيل أثـناء
أشـغـالهم * بـالـعـبادة والـصـلوات 
وعـــلى اخلـــصـــوص فى كـــنـــيــســـتىّ
حـــاصــــكـــوى . فـــحــــيـــنـــمــــا يـــظن
ـسـلــمـ هــجـمـوا الــيـونــانـيــون أن ا
علـيـهم بـغتـةً يُـدافعـون عن أنـفـسهم
بـقــدر اإلمـكــان  فــتـنــشـأ عن ذلك
حـــرب أهـــلــيـــة فى جـــمـــيع شــوارع
األســتــانــة وأزقــتــهــا . وقــد ذكــرت
تــلـك اجلــريــدة أيــضــاً أن الــبــولــيس
الـعــثــمــانى تـمــكن مـن اسـتــحــضـار
صـــور األرمن الــذين اتـــفــقــوا عــلى
إحداث هذه الفتنة بالفوتوغرافيا .
وال يُبعد أن تكون هذه األخطار
مـن قـبــيـل اإلشــاعـات الــتـى ولَّــدهـا
الـــوهـم مـــنــــذ حـــوادث أغــــســـطس
اضى  فقـد كان يُقال عقب ذلك ا
الـشهـر وإلـقـاء الـقبـض على األرمن
ـذنـبــ ونـفـيــهم إلى اخلـارج  أنه ا
فى عـزم غـيرهـم أن يلـبـسوا مالبس
الـضــبـاط الــعـثــمـانــيـ ويــلـجـوا **

* الصحيح : انشغالهم.

** يلجوا ; أى يدخلوا.
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الـكــنـائـس الـيــونـانــيـة إللــقـاء قــنـابل
الــديـنــامـيـت بـهــا تـوصالً إلى هــيـاج

اليوناني على الدولة العلية.

WOł—Uš Àœ«uŠ
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األسـتــانــة الـعــلـيــة ـ شـكــا بـطــريـرك
األرمن إلـى البـاب الـعـالـى من مـعـامـلة
األكـراد الـتى يُـعـامـلـون بهـا األرمن فى
واليـة األنــاضـول . وجــاء أيـضـاً  إن
الــبــاب الـــعــالى أصـــدر أمــراً إلى والى
أطنة بإبعاد األكراد عن قرى األرمن .
وفى خــــبـــر آخــــر  إن الــــرجل الـــذى
ـــعــتــمــد الـــعــســكــرى اعــتـــدى عــلى ا
اإلنــكــلـيــزى ســيُـحــاكم أمــام مــجـلس

عسكرى .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d¹«d³  ±∂ ¡UŁö¦ « ¨ ∂∑ œbŽ



≥π

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∑ d¹«d³  ≤∞ X³ « ¨ π¥ œbŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

صـــدر أمــر الـــبـــاب الــعـــالى إلى
قناصل الدولة العلية فى روسيا بأن
يـسـمحـوا بـإعـطـاء جـوازات الـسـفر
إلى األرمن واألتراك الـذين اتُهـموا
فى احلـوادث والذين شملـهم العفو
الـــــســـــلـــــطـــــانى  وذلك إن أرادوا

مالك الشاهانية . العودة إلى ا

«أرمينـيا» : زادت االضطرابات
فى (طـــوقـــات) وقـــد بـــلغ عـــدد

القتلى فها نحو ٤٠٠ نفس .
©≤∏ v  bŠ_«®

ÊU½uO «

«بــيــرا» : خــلَّص فــيــهــا بــعض
األرمن والبـحارة الـيونـاني رجالً
أرمـنياً مُـرسالً من حـكومـة بيروت
حتت اخلــفـارة إلى األســتـانـة «وقـد

جاء أن الرجل اسمه آغوب» .
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ـــاضى  فـى ١٦من شـــهــــر فــــبـــرايــــر ا
نشـرت جـمـهوريـة فـرنـسا مـحـرراتـها فـيـما

ـسألـة الـشرقـية  ـذابح األرمن وا يـتعـلق 
وهى عـبــارة عن ٣٦٥ رقـيــمـاً وتـلــغـرافـاً
أولها رقيم أرسله مـوسيو كامبـون سفيرها
فى األستانة بتاريخ أول أبريل سنة ١٨٩٣
بخصـوص مساعى سفـير إنكلتـرة فيها فى
شـأن مـعـامـلـة األرمن  وآخـرهـا تـلـغـراف
ـشـار إلـيه فى ١٠ فـبـرايـر أرسـله الـسـفـيــر ا
١٨٩٧  أخبـر فيه دولـته أن البـاب العالى
وقَّع فى ٩ مــنه عـلى قــرار الـدول فى شـأن
اإلصالحـــــات  ودونك تـــــرجـــــمـــــة أهم

ذكورة . احملررات ا
من سـفــيـر فـرنـسـا بــاألسـتـانـة إلى وزيـر

خارجية باريس .
فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٩٦ .

«أرسل ســفـــيـــر الــروســـيــة إلى الـــبــاب
ـســلك الـذى فى الـعــالى بالغــاً فى شـأن ا
ـنـافع حـامـلى عـزم دولـة الـقـيصـر اتـخـاذه 
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األســـهـم الــعـــثـــمـــانـــيـــة واإليــرادات الـــتى
خُـصـصت إلدارة الـديـون الـعـمـومـيـة الـتى
سها  وقد سلمنى يُريد الباب العالى أن 
ـشار إلـيه نـسخـة من هـذا البالغ. زميـلى ا
وحـيـث إن الـروســيـة لم تــوافق بـعــد عـلى
ــراد إدخــالــهــا فى اإلدارة الــتــنــظــيــمــات ا
ــا أنَّ أصـــحــاب األســهم ــذكـــورة  فــر ا
يخشون من عـدم االلتفـات إلى مصاحلهم
إذا وقع مــا يُــوجب عــلى الــدولــة اجملــاورة
للسلـطنة الـعثمـانية أن تـستولى عـلى قطعة
من أراضــيــهـا فى األنــاضــول . وهــذا هـو
أحـد األســبــاب الــتى أوجــبت عــلــيـهم أن
يـــطـــلــبـــوا تــعـــيــ عـــضــو مـن الــروس فى
مـجـلـس إدارة الـديـون  ولــكن إذا كـانت
الروسـية تعترف بـهذا اجمللس وتوافق على
رأى تـــنـــظــيـــمه بــهـــذه الـــصــورة وحتـــتــرمه
وتُــحـافظ عــلى دفع الــديــون إذا تـقــسـمت
الـســلـطـنــة الـعــثـمـانــيـة  فــيـكـون حــامـلـوا

ــهم  واحلـالـة هـذه أن نـتـمــسك بـتـصـريـحـات األسـهم قـد حـصـلــوا عـلى مـؤادهم  فـمن ا
مـوسيـو نيـلـيدوڤ ونـعـتبـرها كـاعـتراف رسـمى من الـروسيـة  وجـنابـكم يـعلم الـتـأثيـر الذى
هـمة بـصورة رسـميـة  وسلم الـسفـير يـحصل إذا كـنا فـى هذه احلـالة ال نـعتـبر هـذه اخلطـوة ا
شار إليه أيضاً إلى الباب العالى مذاكـرته فيما يتعلق بالتصريحات التى صرح بها للسلطان ا
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عنـد مـذاكـرته جلـنابه  كـمـا أخـبـرتكم فى
٢١ من الــشـــهــر اجلــارى  وقـــد أشــاعت
سراية يـلديـز أن سفـير الـروسيـة اجتنب أن
يُشيـر إلى جاللة الـسلـطان إمـكان مـداخلة
أوروباويـة  عـلى أن تـصريـحـات موسـيو
نـيلـيـدوڤ كـانت واضـحـة ومن أجل إزالة
كل إبـهام ; أُقـدم إلـيـكم بـطى هـذا نـسـخة
من الـبالغ الذى سـلمـه السـفيـر إلى تـوفيق

باشا» .
وهــذه صــورة الالئــحــة الــتى ســلــمــهــا
سـفيـر الـروسـيـة إلى نـاظـر خـارجـيـة الـباب
الـعـالى وهى بــتـاريخ ١٩ ديـسـمـبـر ١٨٩٦

قال :
«ســفـيــر الـروســيـة مُـكــلف بــأن يُـصـرح
لـلـدولـة العـثـمـانيـة أنـها إذا نـقـضت حـقوق
مـــجـــلس الــديـــون الــعـــمـــومــيـــة أو مــست
ــســلــمـــة إلى أربــاب الــديــون اإليــرادات ا
الـعــثــمــانـيــة  فــإن دولـة الــقــيـصــر تــكـون
مجـبورة عـلى أن تطـلب مـثل سائـر الدول
ـنصوص الـية اخملتـلطة ا لتأسـيس اللجـنة ا
ـضـبـطـة ١٨ من مـؤتـمـر بـرل عـليـهـا فى ا

بـحيث تـكون هـذه اللـجنـة مُكـلفـة بتـحرى
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ـالـيـة فى الـسلـطـنـة الـعثـمـانـية  األحوال ا
وأن تُقـرر احلـصـة الـتى يـنـبغى تـعـيـيـنـها من
اإليـراد حلامـلى الـدين  ولهـذه احلالـة فإن
برمـة ب البـاب العالى ومـداينيه الـتسويـة ا
تُــصـــبح كــأن لم تــكـن ويــعــود إلى هــؤالء
ُـداينـ حقوقـهم السـابقـة . وعلى هذا ا
فـإن دولـة الـقـيـصـر تـأمل أن الـبـاب الـعـالى
ـضرات الـتى تأتى يـتـروى فى العـواقب وا
له من هــذا األمــر وأن يـجــتـنـب كل مـا من

شأنه أن يؤدى إلى ذلك» .
وهـذه الئــحـة أخــرى سـلـمــهـا مــوسـيـو
شار إليه إلى الباب العالى فيما نيليدوڤ ا
ـمـالك يــتـعـلق بــإجـراء اإلصالحــات فى ا

العثمانية وهى بتاريخ ١٩ ديسمبر :
«ورد إلى سفـير الـروسية تـعليـمات بأن
ـعـظم مـن طـرف جـناب يـفـهم الـسـلـطـان ا
الـقـيـصـر  وذلك بـصـورة قـطـعـيـة بـاتـة أنه

داخلـة أجنبـية أيضـاً إذا كان ال يُسـرع إلى اتباع الـنصائح يُـعرض نفـسه ألعظم اخملاطـر  بل 
نـافـعة بـقـصد ـكن لـسـفراء الـدول الـعظـام فى األسـتانـة أن تـصبح * جـنابه بـهـا  الـوديـة التى 

حتس األحوال اإلدارية فى السلطنة العثمانية ووقاية السلم فى أوربا أيضاً .
وهذه صورة الالئـحة الـشفـاهية الـتى أرسلـتها **سفـراء الدول الـعظـام إلى البـاب العالى

* الصحيح : تنصح .
** الصحيح : أرسلها .
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بـتـاريخ ٤ يـنـاير سـنـة ١٨٩٧ فـيـمـا يـختص
بالعفو العمومى عن األرمن :

«نــواب الــدول يُالحـظــون أن الــصـورة
التى اتخذها الباب العالى فى مسألة العفو
الـعمـومى عن األرمن مـن شأنـهـا أن تـهدم

ـرحـمـة  الـتـأثــيـر الـذى حـصل مـن هـذه ا
فـلــو أسـرع إلـى إجـرائــهـا لــكـان ذلك أدى
إلى الـسكـينـة والهـدوء  إال أن األمر جار
بــتــوانٍ وتــضــيــيق بــحــيث إن االضــطـراب
الذى يُـرام تخفـيفه هـو فى ازدياد . وعلى
هــذا  فـإن نــواب الــدول يــودون تـوفــيــقـاً
لـــوعـــد جاللــة الـــســلـــطــان إرســـال أوامــر
ـسـجـونـ الـذين بـإطالق سـبـيـل األرمن ا

ألجلهم صدر العفو العمومى» 
(التوقيع)               
كاليس ـ نيليدوڤ ـ كامبون
ـ فرى ـ سورما ـ بانسا     
ودونك صـورة الـتـلغـراف الـذى أرسله
اضى موسيو هانوتو فى ٦ من شهر يناير ا
إلى الـكـونت دو مـونـته بـلـلو سـفـيـر فـرنـسا
فى صــان بــطــرســبــورج : «أبـلـغ مــوســيـو
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نيـليـدوڤ إلى سـفيـرنا فى األسـتانـة صورة
الالئحـت الشفـاهيت الـلت سلـمهما إلى
الــبـاب الــعــالى  إحـداهــمـا فــيـمــا يـتــعـلق
ــسـلك ــسـألــة اإلصالحــات والـثــانــيـة بــا
الـذى تُريـد الـدولة الـقـيصـر اتـباعه إذا وقع

مـــا يُـــخـل بـــحـــقـــوق حـــامـــلى األســـهم 
فأتـشرف أن أُرسل إليـكم بطى هذا نـسخة
من هاتـ الاليحـت الـتى هى كـما يـتضح
لكم مطابقة للـمعلومات التى أبـلغتنا إياها
ــسـلك دولـة الــروسـيــة قــبالً بـخــصـوص ا
الـذى تـلـقى سـفـيـر الـروسـية عـنـد رجـوعه
إلى األستـانة تعليمـات باتباعه لدى جناب
الـسـلطـان . وما من شـئ يسـرنى سوى أن
أتلـو تبـلـيغـات مـتضـاعفـة يُـقصـد بـها إقـناع
احلـضـرة السـلـطـانـية بـاحتـاد الـرأى والـعمل
الـكـائن بـ دولـتـى فـرنـسـا والـروسـيـة ومـا
اليـة . فقد ـسئلـة ا يتعـلق منه خصـوصاً با

ـوجـبـهـا تتـبع دولـة الـقـيـصر االرتـيـاحـات الـتى أظهـرتـهـا لـنا حلـظـنا بـالـرضى الـعـبارات الـتى 
بــاخـتـيـارهــا وصـرحت بــهـا لـلـبــاب الـعـالـى  وهى أنه إذا نـقـضـت حـقـوق مـجــلس الـديـون
الـعمـومـية أو إذا كـانت اإليـرادات الـتى سُـلمت إلى حـامـلى األسـهم العـثـمـانيـة تُـمس . فإن
الروسية تـرى نفسها مـجبورة على أن تطـلب مع بقية الدول تـشكيل جلنة مـالية مختـلطة كما
. فـاعـتراف دولـة الـروسيـة بـوجود مـجلس إدارة ضـبـطة ١٨ من مـؤتـمر بـرل نصت عـلـيه ا
ـصالح الديـون الـعـثمـانـيـة بهـذه الـصـورة وتصـريـحهـا بـعـزمهـا عـلى أن ال تـبقـى غيـر مـبالـيـة 
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أصـحــاب الـديـون الـعـثـمــانـيـة من شـأنه أن
يُـــبــرهن لــنــا عــلى أن مــشــاركــة الــروســيــة
بصورة مطردة نوعاً كثيراً كان أو قليالً فى
ـراقـبـة الـكـائـنـة الـيوم عـلـى مـالـيـة الـدولة ا
الــعـلـيــة مـعـلــوم أهـمـيــتـهـا جــيـداً فى صـان
بطـرسبـورغ كـما هى هـنا  وكـنت بالـطبع
متشـوقاً ألن أخبركـم بالتأثـير الذى حصل
عنـدنا من اخلـطوة الـتى خطـاها مـوسيو دو
نيليـدوڤ باألستـانة هذا وإنى أرجوكم أن
تـقــرأوا كــتــابى هــذا عـلـى وزيـر خــارجــيـة

الدولة القيصرية .
(هانوتو)
وفى ٢٢ يـنايـر كتب الـكونت دو مـونته
ا شـار إلـيه يُجـيب موسـيو هـانوتـو  بـللـو ا

يأتى :
قــد قـرأت عــلى الــكــونت مـورافــيه فى
كـتــابـكم رقم ٦ من الــشـهــر اجلـارى فــيـمـا
يـختص بـالالئحـت الـلتـ سلـمهـما سـفير
الــروسـيـة بـاألســتـانـة إلى الــبـاب الـعـالى .
وقـد الحظـا بالـترضـية حُـسن التـأثيـر الذى
حـصل لـكم من الـسعى الـذى أبـرزته دولة

القيصـر  وهاتان الالئحـتان تطلقـان من كل جهة للمـعلومات الـتى أمكننى عرضـها عليكم
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بـــعـــد مـــذاكــــرتى األخـــيـــرة مـع مـــوســـيـــو
فـصلة نـيليـدوڤ  وكذلك للـمعلـومات ا
الـتـى نـقــلــهـا إلـى سـعــادتــكم الــكـونت دو
فــوفــيـنــو بــعـد مــذاكـراتـه فى ذلك لــسـفــيـر
الروسـيـة  وهى تقـريـباً عـ األوامـر التى
تـلـقـاهـا من اإلمـبـراطـور  ومـنـذ رجـوعى
إلـى هـــنــــا لـم أســـمـع بـــشـئ عن مــــســــألـــة
رخـص الروسى حـتى إن إدارة الـديون ا
العمـوميـة لم تعط أدنى أهـمية لـتعـيينه ألن
من رأى اجلــمــيع أن الـــتــصــريــحــات الــتى
جــرت عن لــسـان دولــة الـقــيــصـر حــقـقت
ـراد حــصــولــهــا  وهى تــشـمل األمـانـى ا
ــجـالس إدارة الـديـون اعــتـراف الـروسـيـة 
إدارة الديون العثمانية واحتمال مشاركتها
ـوجودة ـراقبـة ا بـصورة مـطـردة نوعـاً فى ا

على مالية الدولة العثمانية .
(مونته بللو)
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قـدم بطـريـرك األرمن الئـحة إلى
البـاب الـعـالى يـشـكـو فـيـها من دوام
ظالم ومطاردة أبناء طائفته  وهو ا
وتـون تعـذيباً فى يقـول : إن الذين 
السـجون كثـار . ثم إنه يُذكـر الباب
الــــــعـــــــالى بـــــــوعــــــده فـى اإلصالح
وتـخفيـف مصاب الـذين سلـموا من
ــذابح . ويُــقــال إن هــذه الالئــحــة ا
أحـــدثت تـــأثـــيـــراً ســـيــئـــاً وأوجـــبت

اخلوف من بالء جديد .
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قــــدم األرمن فـى واليـــة أردنـــا *
شـكـايات كـثـيـرة إلى قـنـاصل الدول
يشـرحـون فـيـها حـالـهم  ويـقـولون
إنـــهـم أصـــبـــحـــوا عـــبـــيـــداً لألتـــراك
يُــعـامـلـون فـيــهـا مـعـامــلـة الـبـهـائم ال
مـعـامـلـة بـنى اإلنـسـان وإن احلـكام
يـجـتـهـدون فى قـتل كل من وقع فى
أيــديـهم ويــحـرمــونـهم راحــة احلـيـاة
ويُــصــرحـــون لألكــراد واألتــراك أن
يفعلوا ما أرادوا فيهم  فإذا اشتكى
واحـــد مـــنـــهم قـــاتالً أو ســـارقـــاً من
األتــراك عُــد هــو الــقــاتـل والــسـارق
وعُوقب أشـد أنـواع الـعـقـاب . قيل
وقـــد صـــار األتــراك يـــحـــســـبــون أن
استعبـاد األرمن من األمور البـسيطة
ـعـتـادة حـتى أن الـواحـد مـنـهم ولو ا

* الصحيح : أدرنة.
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كـان أفـقر خـلق الـلَّه يـدخل بيت من
شــاء من األرمن فــيــضـرب مـن شـاء
ـا يُـريد ويـأخـذ كل ما تـطـلبه ويـأمر 
ـــكن له أن يـــرسل إلى الـــنــفـس و
السـجن كل من قـاومه من األرمن.
وإذا أراد الــــــتـــــركـى امـــــتـالك بـــــيت
األرمـنى أو أرضـه فـمــا عــلـيه إال أن
يـضع يـده عـلـيـهـا وال يـسع األرمـنى
إال الــسـكـوت أو يُــقـتل وال يُــطـالب
بـدمه أحـد . وإن اجـترأ أحـد أقـاربه
ـطـالبـة بدمه عُـوقب مـعاقـبة على ا
الــقـاتـلــ أو زُج فى الـســجن مـؤبـداً
ـــتـــآمــــرين عـــلى بـــدعـــوى أنـه من ا
الــــدولـــة . قـــيل وقــــد صـــار بـــعض
الــفالحــ األتــراك يــســتــغـنــون عن
الـــبــــقــــر واحلـــمــــيـــر فـى فالحــــتـــهم
باستخدام رجال األرمن ونسائهم
ـسـاك إلى فإنـهم يـربطـون هؤالء ا
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الـنـيــر ويـحـرثـون األرض عـلـيـهم 
ــاً مـدة وهـم يـجــلـدونــهم جـلــداً مـؤ
احلـراثـة حــتى إذا أُغـمى عـلى واحـد
مــــنــــهم مـن شــــدة الــــضــــرب أرسل
الـــفالح الـــتــركـى واحــداً من أوالده
إلى الـبلـد لـيـسـتـاق له اثـنـ أو ثالثة
لــهـذه اخلــدمــة وال يـجــســر األرمـنى
عـلى اخملالـفـة . وجمـلة الـقول  إن
األرمن أصـبحـوا أذل من الـعبـيد فى
تــلك الــواليـة  وهــذا سـر الالئــحـة
الـتى أرسـلـها سـفـيـر إنـكلـتـرا مـؤخراً

يطلب رفع الظلم عنهم .
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كان أرمـنـى اسمـه يـوسف يـونان
ـعـوزين من يــوزع اإلحـسـان عــلى ا
أهل مــلـته فى ديـار بـكـر وهـو وكـيل
جـمـعـيـة اإلحـسـان اإلنـكـلـيـزية الـتى
يـرأسـهـا الـديوك أوف وسـتـمـنـسار
فـــقـــصــده بـــعض األتـــراك وقـــتـــلــوه
وســرقـوا الــنــقـود الــتى كـانت عــنـده
وهى تــزيــد قــلــيالً عن خــمــســمــايـة
جــنــيه وقــد قــدم ســفــيــر إنــكــلــتـرا
ـتحـدة األميـركية وسـفيـر الواليات ا
كتـباً إلى الـباب العـالى يُشددان فـيها

باقتفاء أثر الفاعل ومعاقبتهم .
ـيــراالى مـظـهـر انـتـهت مــسـألـة ا
بك بصدور إرادة سـنية بتجريده من
رتـــبه وســـجــنـه مــدة حـــيـــاته  وقــد
أُرسل هـذا احلـكم إلى سفـيـر فـرنـسا

ليطلع عليه .
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األسـتـانة فـى ٢٢ ـ كلَّم الـسـفراء
الـباب الـعـالى بأمـر الـقالقل والـف

اجلـديـدة الــتى حـدثـت فى طـوقـات
(بـــــواليــــة ســــيـــــواس من واليــــات

األناضول) .

األسـتــانـة فى ٢٤ ـ حـدثت فـتـنـة
جديدة فى طـوقات بواليـة سيواس

فقُتل فيها نحو مئة من األرمن .
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ـســائل وأكـثــر مــا يــتم اآلن فـى ا
الشـرقيـة برأيهـا وتدبيـرها  فهى فى
احلقـيـقـة زعيـمـة أوروبـا وقائـدتـها .
وهـى مــــا أوجــــدت هــــذا الــــنــــظــــام
الـسـيـاسى الـبـديع إال خلـدمـة نـفـسـها

وحــرمــان ســـواهــا من كل فــائــدة 
وقــد ســخَّــرت جـمــيع دول األرض
خلـدمتـها وقـضاء أغـراضـها تـسخـيراً
ـثــله فى سـالف عــجـيـبــاً لم يُـســمع 
األزمــــــــــان  حـــــــــــتـى أن بـــــــــــعـض
الـســيـاســيـ احملـافــظـ فى إنـكــلـتـرا
يذكرون ذلك اآلن ويعجبون . فإنه
ـا حـدثت احلـوادث األرمنـيـة  قال
جمـيع النـاس إن روسيـا ستـحتـلها
فــإذا عـارضـتــهـا إنـكــلـتـرا أو غــيـرهـا
استـعانت بـصديـقتـها فـرانسا * على

* الصحيح : فرنسا.
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جـــمــيـع األعـــداء. أمـــا اآلن  فــإن
احــتالل روســيـا ألرمــنـيــا أو نـوالــهـا
شيئاً من أمالك الـدولة العـلية ال يتم
إال برضى جميع الدول الداخلة فى
عـداد دول الـتـحالـف األوروبى ولو
اعترضت إيطاليا والنمسا على مراد
ـا أمـكن الروس الـبقـاء على روسـيا 
رأيـــهم  ألن عـــدم مـــوافـــقـــة دولــة
واحــدة عــلى أمـــر مــثل هــذا يــفــرط
عـــقــد الــتــحـــالف األوروبى ويــوقع
ــنـتــظـر أوروبـا فـى مـهــالك احلـرب ا
الــتى صـرنــا نـعـلم أن جــمـيع الـدول
بال استـثناء تتهالك فى سـبيل إلقائها

وإقصاء أسبابها .

وال يخفى أيـضاً أن فرانسا  تضع
يــــــدهــــــا فـى احلــــــال عـــــلـى بــــــعض
الواليات لـو أقدمت روسيـا على ما
انيا تنتهز هذه الفرصة قدمنا وأن أ
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ـــــــــوادتـــــــــهــــــــمـــــــــا وكـــــــــسـب شئ
سـاعـدتهـمـا فإنـكـلتـرا تـعلم ذلك
وال يــهــون عــلـيــهــا أن تــمــلك دولـة
غــيـــرهــا شـــبــراً مـن األرض  فــهى
نــــظــــمت عــــقــــد هــــذا الــــتــــحــــالف
األوروبى حــــتى تــــكــــون كل دولـــة
مـــقــيــدة بـــرأى الــدول األخــرى وال
كن التقسيم الذى ينويه البعض .

ومــهــمــا قــيل عن كـالم األحـرار
فى إنكلتـرا  فإن الدولة اإلنـكليزية
هى التى تـسعى فى حـفظ الـعثـمانـية
كـــمــا أنـــهـــا هى الـــتى ردت الــروس
وسـواهم عنها قبـالً ; ألنها تعلم أن
مصلـحتهـا تقوم بـبقاء هـذه السلـطنة
وبـبــقـاء فـرانـسـا بـعــيـدة عن مـسـالك
ـتـوسط وروسـيـا الـهـنـد فى الـبــحـر ا
داخـلة وراء حـدود الـدولة الـعلـية ال
جتــد لــهـــا مــخــرجــاً إلى الــبــحــر وال
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ناولـتها . ومـصلحة إنـكلترا طريـقاً 
لم تـتـغـيـر مطـلـقـاً فـسـواء كـان بعض
اإلنكليز يكرهون الدولة العلية اآلن
بــسـبب حــوادث أرمـنــيـا أوالً  فـإن
سـيــاسـة دولـتــهم تـقــضى بـاحملــافـظـة
علـيـها أو ابـتالعهـا وإدخـالهـا ضمن
مـالك البـريطـانيـة  فإن لم يـتيـسر ا
االبـــتـالع فـــالـــبــــقـــاء  عـــلـى احلـــالـــة
احلـاضـرة أولى . وهـذا الـذى سـعى
إليه اللـورد سولسـبرى وأدركه على
طريقة زادت نفوذ دولته زيادة هائلة
بــ مــســيـحى * الــشـــرق وجــعــلت

أوروبا رهينة إشارته .

* الصحيح : مسيحيى.
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األســتـــانـــة فى ٢٧ ـ يُـــؤخـــذ من
األخبار األخـيرة أن الذين قُتلوا من
األرمـن فى طــوقـــات بــلـغ عــددهم
٤٠٠ (ال ١٠٠ فـقـط) . أمـا احلــالـة
هــــنـــا فــــخــــطــــرة جـــداً والــــيــــونـــان
يــتـــســلـــحـــون خــوفـــاً من أن تـــنــتج

سلم . مذبحة عن هيجان ا

UO dð

«تــبـرع جـاللـة الــسـلــطـان من
جـــيــبه اخلـــاص بــأمــوال طـــائــلــة
لـــتُـــوزَّع عـــلى الـــضـــبــاط الـــذين
احــتــرقت مــنــازلـهـم أيـام حــريق
مدينة زيتون ح هاج األرمن.

W¹—bMJÝù« ¨π≥ ’ ¨±∏π∑ q¹dÐ√ ¨ v Ë_« WM « ¨ lÐ«d « ¡e'«
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أمـر جاللــة الـســلـطــان إعـفـاء
أرمن األنــــــاضـــــول من الـــــبـــــدل

العسكرى مدة سنت .

W¹—bMJÝù« ¨ πµ ’ ¨±∏π∑ q¹dÐ√ ¨ v Ë_« WM « ¨ lÐ«d « ¡e'«
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جــاء من األسـتــانـة الـعــلـيـة  إن
اللجنة التى اُنتدبت لتحقيق مذبحة
طـوقـات حتت رئـاسـة حـسن فـهـمى
باشا قد سـافرت لتلك اجلهة  وقد
فــوضت احلــكـومــة الــسَّــنــيــة إلــيــهـا
مـحـاكمـة مـتـصـرف طـوقـات وقـائد
عـــســـاكـــرهــا حـــقـى بــاشـــا وبـــقـــيــة
ـوظـفـ الـتـابـعـ لـلـدولـة الـعـلـيـة ا
وجودين فيها . وإن احلكم الذى ا
يــصــدر مـن هــذه الـلــجــنــة عــلــيــهم
يكـون نهـائياً لـيس قـابل االستـئناف

وال النقض واإلبرام .



∂∞

تركيا حتمل بضاعتها والطلب زائد  لكن الثمن قليل والبيع شُكك «بالدَّين» .

W¹—bMJÝù« ¨ ±  ’ ¨ ±∏π∑ q¹dÐ√ ≤∞
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«أرمينيا» : حكمت احملكمة
اخملـــصـــوصـــة الــتـى تــألـــفت فى
مـدينـة طـوقات حملـاكمـة األتراك
الـذين اعـتـدوا عـلى األرمن فى
(يــوم اخلــمــيس فى ١٦ مــارس
اضى) عـلى ٦ أنفار باإلعدام ا
وعـلى واحـد باألشـغـال الشـاقة
دة ١٥ سنـة وعلى ٧ بـالسجن
ـــدات مـــخـــتــلـــفـــة  فـــتـــلـــقى
األهـالى هذا احلـكم بكل هدوء
ا أظهرته احملكمة من العدل .

W¹—bMJÝù« ¨±≤∂ ’ ¨±∏π∑ u¹U  ¨ v Ë_« WM « ¨ f U)« ¡e'«
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ـوازنة إن الـدول الـعـظمـى األوربيـة تُـؤيـد عـرش الـسـلـطـان عبـد احلـمـيـد مـحـاولـة حـفظ ا
حرصاً عـلى أموالها وخوفاً من احلـرب العموميـة  بينما الدول الـصغيرة واإلمارات التى ال
سئلة * مال لها تـخشى عليه عند تركـيا تُحاول إشعال قنـبلة الديناميت الـتى هى عبارة عن ا

الشرقية.

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ u¹U  ∏ X³ « ¨ ±≥± œbŽ

سألة . * الصحيح : ا
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واحلـادث الــرابع الــثـورة األرمــنــيـة
ـــا يـــنــدى له جـــبـــ اإلنــســـانـــيــة وهى 
خـــجالً; إذ الـــدســـائـس اإلنـــكـــلـــيـــزيــة
وغــرور األرمـن أفــضت إلـى ذبح مــائــة
إلى مـائــتى ألف من هــؤالء عـدا مــا تـبع
هـذا من تـمـزيق أعـراض النـسـاء وتـيـتيم
األطــفــال وتـــخــريب الــبـالد وتــشــتــيت
ــــصـــالح الــــشـــمـل وطـــرد األرمـن من ا
األميـريـة وخدمـة الدوائـر اخلـصوصـية.
ا لم وبـاإلجمـال  إن األرمن أُصـيبـوا 
تــصب به أمــة قـبــلـهـم  فـقــد أصـبــحـوا
متـروك من الدول مـعادين حكـومتهم
مـطــرودين من بالدهم  وانــتـشــر عـدد

ليس بقليل منهم فى البالد األخرى يعيش على نفقات أهل البر واإلحسان . باحلقيقة  إن
سـاكـ التى تـعـجز األقالم عن وصف القـلب اجلـماد يـنفـطـر حنـانـاً إذا تأمل بـحـالة هـؤالء ا
شقـائهـا . وقد أبـنا فى أعـداد مضت كـيفـية وقوع األرمـن فى الشـراك اإلنكـليـزية  ونكـتفى

ساعى التى حاكها اإلنكليز لاليقاع بهم . اآلن باإلشارة إلى بعض ا
ـوجود بـ أعضـائهـا عدد فنـقطـة الشـر األصـليـة هى تلك اجلـمعـية اإلنـكلـيزيـة األرمنـية ا

…d¼UI « ¨  ∂±π ‡‡ ∂±∑ ’ ’ ¨  ±∏π∑ u¹U  ±∏ ¡UŁö¦ « ¨ ∂π ‡ ∂∏ œbF «

سئول. * الصحيح : ا
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لـــيـس بــقـــلـــيل مـن أشــراف اإلنـــكـــلـــيــز
راكز السياسية منهم . وقد وأصحاب ا
تشكَّلت هذه اجلـمعية بحـجة ترقية شأن
األرمـن خــدمــة لإلنــســانــيــة  ولــكــنــهـا
باحلـقيقة هى القـابضة على زمام األرمن
فى كل الـعـالم تُـديـرهم كـيف شـاءت .
فهـذه اجلـمـعـيـة هى الـتى تـصـدر األوامر
ـــنـــشــــورات وجتـــمع األمـــوال وتــــوزع ا
ركز األصلى وتوزع األسلـحة . وهى ا
لعدة جمعيات فرعية منتشرة فى أوروبا
وتـــركـــيـــا  وعـــلى اخلـــصـــوص فـى بــر
األناطـول . وقد أهـاجهـا اإلنكـليـز بغـية
االنــتــفــاع مــنــهــا واالنــتـقــام مـن الــدولـة
ووضع حـاجـز بـ الروس واألسـتـانة .
ــا لـــعـب الــســـيـف بــاألرمـن وأخــذت و
دمـاؤهم جتـرى كــاألنـهـار  قـام خـطـبـاء
ـنـابـر وامـتألت أعـمـدة اإلنـكـلـيـز عـلى ا
ـهـيجـة لـعواطف جـرائـدهم بالـعـبارات ا
ــمـالك أوروبــا ضــد األتــراك  ولــكن ا
ـسـيــحـيـة الــتى عـرفت الـغــايـة من هـذه ا

احلـركـة  وصح عــنـدهـا أن اإلنـكـلـيـز لم يـسـتــعـمـلـوا األرمن إال إلنـشـاء واليـة عـلى حـدود
ـمـلـكة الـعـثـمـانيـة وإثـارة حـرب أوربيـة . لم تُـبـالِ بجـعـجـعة ـعـاكسـتـهم ولـتـمزيق ا الـروس 
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أولـــــئك اخلــــطــــبــــاء وال بــــهــــذر هــــؤالء
الـصـحـافـ * بل أوعــزت إلى األرمن

أن يـلزمـوا الـسكـيـنة فـلم يـزعن هؤالء 
ـسـاعدة بل بـقـوا مـعلـقـ اآلمـال عـلى ا
اإلنـكلـيزيـة إلى آخر قـتيل سقـط منهم .
وكـلــمــا صـدر عن اإلنــكــلـيــز إن هـو إال

مـظـاهـرات خــرافـيـة وأالعـيب صــبـيـانـيـة . وهــكـذا  قُـضى عـلى األرمـن وتُـركـوا فى عـالم
الـتـاريخ نبـذة سـوداء يـبـكى لـها كل مـن تذكـرهـا حـتى أولـئك األكـراد أنفـسـهم الـذين فـتـكوا
بهم. وخسـر األرمن فوق كل ذلك مركزاً كـانوا محسودين عـليه من العثمـاني أجمع على

اختالف األديان واألجناس .

* الصحيح : الصحافي .



∂∂

rDI*«Ë dOA*«

الــســؤال الــثــالث  هـل الــوطــنــيـون
صريون يوافقون على مذابح أرمينيا? ا
ـصـريـ غـيـر راض اجلواب  إن ا

عن مــذابـح أرمــيــنــيـــة ومــتــكــدرون من
احلــرب مع الــيــونـان وســاخــطــون عـلى
مـسـبب هــذه الـباليـا . ولـهـذا الـسـبب
يــزداد كــرهــهم لالحــتالل اإلنــكــلــيـزى
يـومــاً فـيــومــاً العـتــقــادهم أن احلـكــومـة
ـذابح اإلنــكــلـيــزيــة هى أســبــاب تـلـك ا

شومة *. وهذه احلرب ا
بقـى علينا أن نـوجه بعض أسئلة إلى
حضـرة الفـاضل مديـر جريـدة الريـفورم
البهية . ونرجـو أن يتفحصها كما يُنتظر

من أهل العدالة واإلنصاف .
هل يـعتقد حضـرة صاحب الريفورم
ـذابح أن اإلنــكـلــيـز هـم الـذين ســبـبــوا ا
األرمـنيـة والدرزيـة واحلرب الـيونـانية أم

ال ?.
هل يـجب علـيه أن ينـقم على الـعثـمانـي ألنهم احتـدوا وساعـدوا عسـاكر سـلطـانهم بأى
وجهـة كـانت سيـاسـية أو ديـنـية  أو أن يـسـخط على الـدولـة التى دفـعت الـيونـان إلى مـيدان
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الـنـزال وتبـرأت منـهم وحـسَّنت لألرمن
والـــدروز الـــقـــيــام بـــالـــثـــورة وتـــخـــلت
عنهم?. هل تُالم اجليوش العثمانية إذا
ذبـحت الذين يـشقـون عصـا الطـاعة من
الرعايا ويـحاربون من يـتحرش بهم من

الدول األخرى? .
ما هـو حـكم حـضرة مـديـر الريـفورم
على جمعية بيروت اإلنكليزية وجمعية
سيو غوسيو ... أال اليونان وجـناب ا
يرى حـضـرة مديـر الـريفـورم أن اإلكـثار
من الـقول بـوجـود الـتـعـصب خـصـوصاً
ا يـوجـد التـعصب فى اجلرائـد الـسيـارة 
ذهب معاً  وأن وجوده قد عند أهل ا
سلم يقللون من يكون منه . إمـا أن ا
ـسيـحـي  وهـذا يـضر معـامـلتـهم مع ا
ــسـيـحى بـالـكــاتب والـتـاجــروالـصـانع ا
ـــوجــود فى الـــبــنـــادر والــقــرى من أى ا
مذهب كـان وأى تبـعة كـانت  وإما أن
ـذهـبـ ويــقـوم بـعـضـهم يـتـحـفــز أهل ا

عـلى الـبـعض اآلخر * فيُـصـيب الـضـرر االثـنـ مـعاً وتـنـتـفع من ذلك الـدولـة احملـتـلة . وهل
سيحي للضياع. يجوز لصاحب الريفورم وغيره من أصحاب الصحف تعريض مصالح ا
ألم يخطئ اليـونان إلعراضهم عن نـصيحة روسـيا الدولة اخملـلصة لهم واتـباعهم مشورة

الدولة اإلنكليزية التى ال تسعى إال خليرها اخلاص .
* الصحيح : اآلخر .
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لـم يـــبقَ فـى احلـــبــــشــــة من األســـرى
اإليـطـالـيـ سـوى الـذين مـدوا أرجـلهم
فى ع اجلوع . ألن حـكومة النجاشى
سمـحت لـهم بالـبـقـاء فى بالدها . ولم
يبقَ على هـؤالء األبطال إال أن يُخابروا
جــمـعــيــات األرمن والــدروز والـيــونـان
ويؤلـفوا وفداً عظيـماً من هذه األجناس
األربعـة ليـذهب إلى لـونـدره يوم يـوبيل
ــلـكــة فـكــتـوريــا  ويـقــدم لـهـا جاللـة ا
الــشـكــر كــراس احلـكــومـة اإلنــكــلـيــزيـة
بـالـنـيـابــة عن مـوفـديـهم  وذلك ألجل
النعم والـبركات الـتى يتمتـعون بها اآلن

من فضل السياسة اإلنكليزية .
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هـوذا تركيـا قد مألت جوفـها حتـى أصبحت ال تـستطـيع حراكاً وهى مـضطرَّة إلى اجـتياز
عـقبات الثورة فى واليـاتها وال تستـطيع ذلك  فأقدمت أوربـا على نقلهـا من فوق سكاك

الثورة . ولكن إذا سقط هذا اجلـسم الهائل من أيدى أوربا كـيف يكون عذابه ألنه يقع على
رؤوس * السكاك احلادة  حمانا اللَّه .
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* الصحيح : رءوس .
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اكــتــشف بـــســمــرك عـــصــره ــ بــاشــا
األهــرام ــ إن إنـكــلــتـرا هى الــتى أغـرت
أهل كـريت والـيـونـان عـلى احلـرب كـما
أغـرت األرمن قبلـهم ثم تـركتهـم كلهم
يُـذبـحـون ويُــقـتـلـون . نــقـول وال يـكـثـر
على الـلـورد سـالـسبـرى أن يُـتـهم بـأقبح
من هــذه الــتــهم الـكــاذبــة أيــضـاً بــعــدمـا
رضى أن يــــتــــشــــبه بــــقـــيــــصــــر الـــروس
ـان ويُــجـاريــهـمــا عـلى وإمـبــراطــور األ
سيـاسـتهـمـا مع عـلمـه أنه وزيرأشـهـرأمة
فى حب احلــريــة والــعــدالــة  وأن أمــته
أقـامته وزيـراً عـلـيهـا لـتأيـيـد مـباد احلق

واإلنسانيـة وترقية احلضارة والعمران 
ال لآلخذ بنـاصر قيصـر جعل هو وآباؤه
ـتــوحـشــة مـنــفى لـكل ق * سـيــبـيــريـا ا

مثقف متمدن من أهل بالده رجاالً ونـساء حتى ال يشكوا من حكـمهم وال ينهوا عامة األمة
الروسية الغائص فى بحار اجلهل إلى ضرر االستبداد .

قـطم رداً على سـعادة صـاحب األهرام يتـضح له : (١) إنه لم يأت والـذى يقرأ مـاكتـبه ا
ـوضـوع أصالً وهـذا يـؤيـد بـدلـيل لـرفع الـتـهــمـة عن الـدولـة اإلنـكـلـيـزيـة  ولم يــبـحث فى ا
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وصفـنا للمـعلم (٢) إنه بدل البحث فى
ـوضـوع أهـان سـعـادة مـديـر األهرام  ا
وهذا ما قـلناه سـابقاً أيـضاً (٣) إنه طعن
ـان فى قــيــصـر الــروس وإمــبـراطــور األ
الطعن الـذى يُعاقب عـليه القـانون ليس
بالـسـجن أو بالـنفى  بـل بقـطع اللـسان
واألنــامل الـــتى خـــطت هــذه الـــكــتـــابــة

البذيئة .
إن اللـورد سالسـبورى تلـيق به التهم
الـقبـيـحة ألنـه رضى أن يشـتـبه بـالقـيـصر
ـــــعــــنـى من ذلك واإلمــــبـــــراطــــور  وا
واضح ال يـقبل التأويل وال الـتعليل بأن
صـفـات هـذين الـقـيــصـرين وأخالقـهـمـا
تُـوهلـهـما * للـتـهم الـقـبيـحـة . فـالـلورد

سالسبورى شـريف عظيم  ولكن تشـبهه بالقـيصر واإلمبراطـور ساواه بهما واتـباعه إياهما
عـلم بأن اإلنـكلـيز اختـاروا اللـورد سالـسبـورى لتـأييـد مباد أهـله للـتهم الـقبـيحـة. ثم زاد ا

احلق واإلنـسانـيـة  ولـكن الـلـورد خـان عـهد مـنـتـخـبـيه وأخـذ بـناصـر قـيـصـر هـو وآباؤه  ال
يعرفـون اإلنسانـية وأعداء الـعدالة وظـلمة عـتاة ينـفون إلى سيـبريا كل مـثقف متـمدن لكى ال

يتنبه عامة الروس إلى استبداد القياصرة وظلمهم إلخ .
ـقطم بهذا الكالم أن يُـنفى التهمـة عن اإلنكليز? وإننـا نسأل القار الـكر هل استطاع ا
ا ال يُـعاقب عليه القانون? وهل يوجد من يُـنكر علينا قولنا  إن وهل تطاوله على القيصر 

* الصحيح : تؤهلهما .
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قطم الغريزية تشغله فطرة مدير حتـرير ا
بــالـسب والـشــتم والـقــذف عن الـبـحث
ـوضـوع? هل بـعــد هـذا يـوجـد من فى ا
ــقــطم أبــعــد يــنــكــر عــلــيــنــا قــولــنــا إنَّ ا
ـصريـ وغـيرهم عن اإلنـكلـيز  وإن ا
ا نراه هذه اجلريدة هى الـسبب الوحـيد 

. ? من الكره للمحتل
هـذا  وســنـأتى فى األعـداد الــتـالـيـة
ـطــاعن الـتى وجــهـهـا عــلى ذكـر بــاقى ا
ــــقــــطم إلى كـل من قــــيـــصــــر الـــروس ا
ــان حـتى نــأتى عـلى مـا وإمــبـراطـور األ
ـقطم يكـفى إلقـناع أهـل اإلنصـاف أن ا
شـر مــا يــوجــد فى الــكــون وأضــرَّ عـلى

اإلنكليز من أى عدولهم سواه .
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وردت إلــيــنــا هـــذه الــرســالــة من
أحـــد كــــبـــار رجــــال دار الـــســــعـــادة
فنشرناهـا بحروفهـا  شاكرين غيرة
ـا فـيـهـا من اإلقرار سعـادة مُـرسـلـها 
حـاسن جاللة متـبوعـــنا األعظـــم

ــ أيده اللَّه ــ أما الرسالة فهى :
ـؤمن إن مراحم ومـوالنا أمـير ا

عـظم قـد شـمـلت صـنوف اخلالئق ا
لل لدرجة لم يبق على اختـالف ا
عترض معـها مجال لـقائل أو وجه  
مُكابر رغماً عما تشاهده أفراد األ
مـن أقــوال تــخـــطــهــا يــد الـــســيــاســة
وتـنمـقـهـا أنـامل األغـراض . ولكن
كــيـفـمـا تـقـلـبـت الـظـروف وانـقـلـبت
األحـــــــوال  فــــــإنى لـم أزل ثــــــابت
الـرأى مــتــ الـفــكــر ال أأخُـذ بــقـول
ضـعيف وال استخـدم لفكر واهن .
ـعظم ؤمـن ا فعـظمـة موالنـا أميـر ا
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وحـكمـته الـبـاهـرة ووقوفـه على كل
غرض مـن أغراض األ ألمـر يـلبى
. ويـحــدث فى بـعـض األحـيـان من
األمـور التـى يتـخـذهـا بـعض األفراد
أنـهـا غـيـر الـصـواب أو سـواعـد خـير
ا منهـا لهو عـلى غير مـا يرون . ور
كــان فى بـــعض الــشــروق حــكــمت
مــالت إلــيــهـا أفــكــار الــبـشــر فى كل
حــركــات احلـكــام والــسـالطـ وأن
تأثـير غـيـر معـصـوم . هـذا تـمهـيد
ألمـر رأيـتـه قـد أزعج الـكــثـيـرين من
القـوم فى دار اخلالفة الـعظـمى على
اخــتالف نـزعــاتـهم إال وهــو إعـطـاء
امـتـيــاز جـريـدة عـربــيـة لـرجل اسـمه
طـاهر أفـنـدى أو البـابـا طاهـر أفـندى
أو طــاهــر أفــنـدى بــابــان اســتــخـدمه
رجل أرمنى اسمه أصادريان أفندى
وله مـــــجــــلـــــة أدبـــــيــــة مـــــعــــلـــــومــــة
ـعــلــومـات. وقــد تــوصل طــاهـر بــا
ــا طُـبع عــلــيه وأصــادريـان أفــنــدى 
أفــنـدى صــاحب جــريــدته أن يـوهم
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بـعض الــبـسـطــاء أن جـريــدته تـرسم
رســـوم فــطـــاحل الـــرجــال وتُـــحــرر
تــراجم مــشــاهــيــر األبــطــال وتُـبــطل
حــقــائـق األقــوال واألفــعــال وتــنـزل
ـن ال يـشــتــرك بــهـا ــبـرم  الـقــضــاء ا
وتــطــعـن بــكل رجل عـــظــيم عــرف
بــالـديـار األوربـيـة  وتــسـتـخـدم من
تـشـاء  من دُعاة اإلنـسـانيـة وتـستـعـبد
كل مـن نـــطق بـــالـــضـــاد من كـــتـــاب
العـربـيـة ـ كل ذلك قـاله الـبـابـا طـاهر
أفـنـدى مسـتـخـدم أصادريـان أفـندى
األرمـــنى  ثم أخـــذ يـــســـعى لـــنـــيل
ـطـبـوعات امـتـيـاز جـريـدة عـربـيـة وا
الــعـثــمـانــيـة بـظـل مـوالنــا الـســلـطـان
األعـظم عـلى جـانب مـن احلريـة فى
هذه اآلونة فأخذا امتيازها وكالهما
ال يـفـقه من الـعربـيـة إال ذكـر الـعرب
(بـــــاألرب) وصــــرف الـــــنـــــظــــر عن
األرمــنى األفـــنــدى وزمـــيــله أولى
ــا ســأُحــرره لم يــكن ألن قــصـدى 
تـــــرويج الـــــرأى الـــــعــــام أو إعـــــانــــة
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ـتـفق بـأن إعــطـاء امـتـيـاز اجلـمــهـور ا
جريـدة عربـيـة لولـد يـدَّعى أن أصله
سـلــيـمـانـى احـتـضــنه أرمـنـى أو غـيـر

أرمـنى أعـنـى الـبـابـا طـاهـر أفـنـدى 
صائب الـتى ال يصبر وإن كـان من ا
عـــلــيـــهــا والـــباليـــا الــتى ال يـــحــسن
ا القصد إبطال السكوت لديها وإ
الـرأى الـعـام وتـعـطـيل مـا ذهب إلـيه
الـكـثـيـر من أن دار اخلالفـة الـعـظـمى
واإلمــامـة الــكـبـرى يــحـتــاج جلـريـدة
عـربـيـة تـتـولى خـدمـة حـامـيـات قـراء
العـربية عمومـاً وأفراد األمة احملمدية
خـصــوصــاً . وإن إعـطــاء مــثل هـذا
ـلك ومـلـجأ االمـتـيـاز فى عـاصـمـة ا
اإلمــامـة احملــمــديــة لـرجـل أرمـنى أو
خلــادمـه الــســلــيــمـــانى مــســئــلــة * ال
تـــهـــضم لـــوجـــهـــ . األول إمــا أن
الــعـالم اإلسالمى عــجـز عن إيـجـاد
زمــيل يــنــقل ألفــراده مــآثــر اخلالفــة
اإلسالمـية بـلـسان عـربى ال بواسـطة
أرمـــنى أو خـــادم له  وإمـــا رأى أن

* الصحيح : مسألة .
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عمور من األرض قـراء العربيـة فى ا
احـقـر من أن يـهـتم بشـأن حـامـيـاتهم
ومُـخـاطـبـتـهـم بـالـلـسـان الـعـربى من
رجل هـو من أبـنـاء جـلـدتهـم وعالم
ـا يـسـخـطـهم ويـرضـيـهم . هـذا مـا
خـــالج أفـــئــدة الـــكل فـى األســتـــانــة

وأحببت إبطاله ببراه .
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يظهر من األخـبار األخيرة أن اللجنة
الــدولــيـة جتــد صــعـوبــات فى حتــقــيق مـا
حـصل بـبالد األرمن;  إذ احلـكـام هـناك
ال يتساهلون لها فى إحضار الشهود بل
يــصـــدونــهــا أيـــضــاً عن الـــوقــوف عــلى
احلـقــيـقـة مـن الـنـصــارى األحـيـا *. وال
ـسـألـة بـهذا نـعـرف هل تـهـتم اللـجـنـة بـا
قـدار حتى تـستـعمل الـوسائط الـفعـالة ا

لتمكنها من النجاح .

…d¼UI « ¨ ’ ¨±∏π∑ WO u¹ π WFL'« ¨ ≤∏ œbŽ

* الصحيح : األحياء .
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.. وهــــــذا كـــــان نـــــصـــــيـب األرمن
وغـيـرهم من الـذين خـدعـهم اإلنـكـلـيـز
بـدسـائسـهم . فـإنـهم يـبـشُّـون بـوجوهم
بشاشة إغراء حتى يدفعونهم إلى ميدان
النزال  وإذا لـعبت برؤوسهم* سيوف
اإلسالم زاد اإلنـــــكــــلــــيــــز مـــــصــــابــــهم
بـقــوارص كالمــهم وشــديــد انــتــقـادهم
ولـــومـــهـم . فـــمـــاذا جــــنـــاه األرمن من
انقـيـادهم لـلـمـشـورات اإلنكـلـيـزيـة غـير
أكل أنـــامــلـــهم نـــدمـــاً فــتم فـــيـــهم قــول

القائل.
عذب فيكم غيرى حبى وأنا ا

تندم فكأننى سبابة ا
اســتــهـوى اإلنــكــلــيـز بــعض زعــمـاء
األرمن وهـالــوا عـلـيــهم من الـنــضـار مـا
أعــمى بــصــائـرهـم  وبـواســطــة هـؤالء
الزعمـاء ثار أفـراد هذه الـطائـفة طـامع

ـا نــزلت بــهم الـنــوازل رفـعــوا أكف الــضـراعــة إلى احلـكــومـة بـانــتـصــار اإلنـكــلـيــز لــهم . و
اإلنكـليزيـة  فأجـابتـهم بلـسان وزرائـها عن قـلوب أقـسى من احلديـد بأن مـدرعاتـنا ال تصل

ساعدة منا تكونوا فى ضالل مب «فياللعار ويا للفضيحة» . إلى جبال أرمينيا وإن أملتم ا
وهـكذا  قـضى أمـر األرمن وطـوت األيـام حـديـثـهم عـلى قـتل ونـهب وسـلب وتـشـتيت

…d¼UI « ¨∑π∞ ’ ¨ ±∏π∑ WO u¹ ≥∞ WFL'« ¨ π∞  œbF « 

* الصحيح : برءوسهم .
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شمل . ولم يفز باجلعالة سوى بعض
زعـمـائـهم فى لـنـدن واألسـتـانـة وبالد
الــيــونــان ومــصـــر وغــيــرهــا الــلــذين*

تــنـعـمـوا بـدراهم اإلنـكــلـيـز الـسـريـة 
بــــيـــنـــمـــا يـــعـــمـل الـــســـيف فى رقـــاب
إخــــــوانـــــهـم جــــــزاء عــــــصـــــيــــــانــــــهم

«فياللفضيحة وياللعار» .
انـتهت احلـرب الـعثـمـانيـة الـيونـانـية
وعــادت جــيـوش الــدولــة األولى جتـر
ذيـول الفـخـر والنـصر . وأمـا الـثانـية
فــســتــدفع غــرامــة حـربــيــة تــربــو عـلى

األربــــعـــة ماليـــ مـن اجلـــنـــيـــهـــات 
وتــخـســر جــزءاً من األراضى لـتــكـون
ـواقع الــعـسـكـريـة فـى قـبـضـة الـدولـة ا
الـعلـية . وسيـصيب االمـتيـازات أيضاً
بـعـض الـتــحــويــر هـذا عــدا مــا فــقـدته

حكـومة أثـينـا من رجال احلـرب وخسـرته من مـصاريـفهـا  وما أصـاب الشـعب اليـونانى من
ا رفـعوا أكف الضـراعة إلى احلكـومة التى غـرَّتهم والتى أرسل مرة ** اخلـراب والدمار . و
ـلك جوج*** مـئة نـائب مـنهـا (وهم عـبارة عن احلـكـومة اإلنـكـليـزيـة) تلـغـرافاً واحـداً إلى ا
ـنـاداة بـغـرور الـيـونـان وعـبـثـهم فى ـسـاعـدة . لم يـكن جـوابـهـا إال ا يـشـجـعـونه ويـعـدونـه بـا
السلم. والذى تـكرم من رجال الـوزارة بشىء من مراعـاة إحساسات الـيونان وتـعريتهم في
سـببـون إلهراق هـذه الـدماء  فـيجب أن يـكونـوا رهاين ئـة نـائب هم ا مصـابهم  قـال إن ا

* الصحيح : الذين.
** الصحيح : أرسلت.

*** الصحيح : جورج.
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عــنــد الـســلــطـان إلـى أن تـوفَّى الــغــرامـة
احلربية «فياللفضيحة ويا للعار» .

حتـــتــــجــــون أيـــهــــا اإلنـــكــــلـــيــــز بـــأن
مدرعاتكم ال تـصل إلى جبال أرمـينيا
فــمـا هى حــجـتـكم اآلن? ومــاذا يـحـول
دون وصـــولـــهــا إلى شـــطــوط تـــســالـــيــا
وغـــــيـــــرهـــــا من بـالد الـــــدولــــة? . وإن
اعـتذر بـأنكم ال تـقدرون  فـلماذا إذاً
ـــســكــيـــنــة إلى أن دفـــعــتم هـــذه األمــة ا
تبحث عن حـتفهـا بظلفـها . ليس عمل
فى األرض مـحـرمـاً ومسـتـقـبـحـاً كـعمل
اإلنكليز هذا «فياللفضيحة وياللعار» .
واإلنـكــلـيـز دئـبـون* فى األعـمـال ال
يرجـعون عن غايـتهم مهـما كلـفتهم من

بــذل األمــوال واقــتـــضت من الــوقت 
وإذا فشـلـوا فى جـهـة اشتـغـلـوا فى جـهة
أخـرى  وهــكــذا دأبـهم الــدائم إلى أن
يُـــقـــضى لـــهم أو عـــلـــيـــهم . وهم اآلن
يشـتـغلـون فى مـصر ويـثـيرون الـضـغاين
بـ الــطـوائف واألحـزاب . وسـنـجـعل
هـذا مـوضـوع كالمـنـا فى مـا يـلى إنـشـاء

اللَّه** .
* الصحيح : دائبون.

** الصحيح : إن شاء اللَّه .
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«تــــــركـــــيــــــا» : حـــــدث فى
األسـتــانــة حتت مـنــزل الــصـدر
األعظم انـفجـارعظيـم قُتل فيه
رجـل واحــــــــد وجُــــــــرح ٤ من
رجــال الـــبــاب الــعــالى  وقــد
حــاول الــبـــعض إلــقــاء قــنــبــلــة

أخـــرى فـى شـــارع غــــلـــطـــة 
فخاب مسعاهم وأُلقى القبض

على كثيرين منهم وهم من األرمن .
©±π v  fOL)«®

«إيـران» : هجـم األكـراد علـى احلدود اإليـرانـيـة  فـنـهـبـوا قـريـتـ لألرمن وذبـحـوا نـحو
سيحي . سلم وا ٢٠٠ نفس من ا

W¹—bMJÝù« ¨ ±∑≥ ’ ¨ ±∏π∑ fD ſ√ ¨ v Ë_« WM « ¨ s U¦ « ¡e'«    
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«تـركيـا» : أرسـلت الـلـجـنة
األرمـنــيـة فى األســتـانــة رسـالـة
إلى سـفراء الدول فيـها تتضمن
ـا هم عــلـيه أنـهـم قـد ســئـمــوا 
اآلن  وأنــهم يُـــريــدون إعــادة
العمل وأنَّ هـذه الرسالـة تُشابه

الرسالة التى أرسلوها فى سنة ٩٦ .

W¹—bMJÝù« ¨±∑¥ ’ ¨±∏π∑ fD ſ√ ¨ v Ë_« WM « ¨ s U¦ « ¡e'«   
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«تـركـيا» قُـبض فى األسـتـانة
على اثن من األرمن فى منزل
يـحيـى بك أوغـلى حـيـنـمـا كـانا

يـجـمـعان كـرات الـديـنـامـيت 
وقد سُـئال عن قـصـدهمـا فـقاال

انيا . إنهما ينويان الضرر لسفارتى روسيا وأ

W¹—bMJÝù« ¨±∑¥ ’ ¨±∏π∑ fD ſ√ ¨ v Ë_« WM « ¨ s U¦ « ¡e'«
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كن أن لم تـبقَ فى األرمن بقـية وال 
يـلمـوا شـعثـهم ويُلـبـوا مطـالب احلكـومة
اإلنكـليزية قـبل مرور بضع عشرات من
السن  والـدولة احملافـظة على السالم
ـسـئـلـة * الـيـونـانـيـة قـابـضـة عـلى زمـام ا
شـكلة الـكريتـية . وجَّه اإلنكـليز دفة وا
دسـائسـهم إلى دور حـوران  وأرسـلوا

ا يـدعـونه ظاهـراً. ولكن دولـة ناظم عـتاد أحـد رجالـهم بـحجـة شراء اخلـيول أو غـيرهـا  كـا
باشـا سيحـول بحكـمته بدون مـقاصدهم الـسيئـة كمـا برهن لنـا فى ماضى أعمـاله . ويا ليت
دولــته يـبـعث بــأفـراد من ذوى الـفــضل إلى دور حـوران يـقــنـعـونـهـم بـالـبـرهــان والـدلـيل بـأن

انقيادهم إلى مشورات اإلنكليز السيئة يعود عليهم بالوبال .

…d¼UI « ¨ ∏∞± ’ ¨ ±∏π∑ fD ſ√ ≥ ¡UŁö¦ « ¨ π±  œbF «                 
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ُجرح أربعة من حُجَّاب الباب العالى
بانفجار الـديناميت  فمات واحد منهم
وقـــد عــادت الـــســـكــيـــنـــة وقُــبـض عــلى

كثيرين من األرمن .
وفيه منها :

إن الـثالثـة أشـخـاص الـذين أضـرمـوا
الـديـنـامــيت هم من األرمن  وقـد عـنى
الـبـولـيس بـالبـحث عن شـركـائـهم وساد
دينة وطافت اجلنود القلق والهـياج فى ا

فى الشوارع يخفُّرونها .
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لـقد وصلت األمة األرمـنية إلى حال
تـعـيـسة يـرق لـهـا قـلب الـعـدو قـبل قـلب
الـصـديـق  وبـلـغـت درجـة من الــشـقـاء
تـسـتـذرف دمع الــبـشـر مـدراراً . ولـيس
مصاب هذه األمـة أن األتراك نكَّـلوا بها
ـتـعـارف حـتى تشـتَّت شـمـلـها كـمـا هو ا
ونـزلت بـهــا الـنـوازل وانــقـضت عــلـيـهـا
الفـوادح وال انقـضاض الـصواعق  بل
ـاضية ثـالة ا مصـابها هـو عدم حـفظـها ا
وعــدم اعـــتـــبـــارهـــا الـــغـــابـــر مـــقـــيـــاســاً
للمسـتقبل أو بـاألحرى احلاضر . فال
ـشـورات اإلنـكلـيـزية تـزال تـنـصاع إلى ا
انــصـيـاع األفــعى إلى الـراقى  واليـزال
اإلنكليز يُـعرضونها إلى اخملاطر ويرمون
بهـا إلى التهـلكة . فـاحلقيـقة إذاً ليس أن
ـنـكـلـون بـهـا بـل اإلنـكـلـيز األتـراك هم ا
أنفـسهم الـذين يستـفزونهـا إلى الثورات

والـفـ . ونـظن أن الـذنب ليـس علـى عامـة األمـة ألن هـؤالء مـنـقـادون إلى كـبـرائهـم الذين
يلعـبون بـهم لعب األوالد باألكـر  ويبيـعونـهم أخيراً بـاللـيرات اإلنكـليزيـة ويتـنعمـون بها .
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نـقــول هـذا  وال نــعــلم حق الــعـلم أى
األمــور الـثالثــة اآلتــيــة هـو أصـل الـبالء
صيبة الـعمياء على األرمن التعساء. وا
صريـة بهذه السياسة أتمـسك احلكومة ا
اخلرقـاء واستـحاللهـا تعـريض عبـاد اللَّه
للقتل  أم قساوه قلوب زعماء األرمن
ومـتــاجـرتـهم بــدمـاء بـنى جــنـسـهم  أم
إصــرار الـشــعب األرمــنى عـلى غــبـاوته
وبــســاطــة قــلــبه إلى حــد أنه يــنــقــاد إلى
أعــيـــانه انـــقـــيــاد األغـــنـــام لــلـــرعــاة? .
والـظــاهـر أن الــشـقـاء مــسـتـحــكم فـيـهم
لـتـحـالف هـذه األدواء الـثالثـة  ولـهـذا
يــعــزُّ الــشــفــاء مــا لـم يــنــحل عــقــد هــذا
التحالف الثالثى  ولو بانفراط األخير
من حـــيـــاته ; أى يـــتـــيــقـظ الـــعــامـــة من

ستقبـلهم  فإلى متى يخـدمون مآرب زعمائهم األرمن ومـراجعتهم ماضيـهم ليكون عبـرة 
بإهراق دمائهم وال أجر لهم بذلك .

إن احلكومة اإلنكليزية ال تكف عن سياسة الدسائس والف  وزعماء األرمن ال تمتلئ
بطونهم  وعامـة الشعب بسـطاء جهالء ال يفقـهون ما هو مـصير أعمالـهم . أفليس واحلالة
هـذه فى هـذه األمة عـقالء مـخـلصـون لـبنى جـنـسهم يـنـعكـفـون على نـصـحهم وكـشف قـناع
اجلهالة عن بصائرهم ليبصروا فى أى طريق يُساقون ? أين دعاة الدين? أين رجال الفضل?
ـروءة فيـقـفـون الذات ألجل أين ذوى اإلحـسـاس والشـفـقـة ينـدفـعـون بعـاطـفـة اإلنـسانـيـة وا
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نصح الـشـعب األرمـنى وإنـقـاذه من ب
أيـدى اإلنـكـليـز قُـساة الـقـلـوب الذين ال
يهـمهم من دنياهم سـوى نوال مطالبهم
ثم ومن بــــعــــده الـــطــــوفــــان . فـــهــــاكم
حــوادث األســتــانــة األخــيــرة دلــيالً عن
جتـــــــدد فــــــ األرمـن . وســـــــواء كــــــان
الـقــائـمـون بـهــا أرمـنـا أو يُـشــاركـهم بـهـا
ـسـيـحـيـ  فـكـلـهـا نـتـيـجة بـعض مـن ا

الـدســائس اإلنــكـلــيـزيــة ومــفـاســدهـا 
والعياذ باللَّه .
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ومن أخـبـار األســتـانـة  إن جــمـعـيـة
األرمن الـثورية كانت تسـتعد إلى حتديد
الــفـ فـى ٢٧ اجلـارى يــوم تــذكــار فـ

نـصرم  فأوجس البـوليس منها العام ا
شــراً وعـلـم ذلك من تــوافـد األرمن من
الــبـالد األجـنــبــيــة مــنــتــحــلــ األســمـاء
األفـرجنــيـة  فـسـارعـوا فى وضع قـنـبـلـة
ديناميـتية فى باب مـنزل الصدر األعظم
لئالَّ يحبط مسعاهم إذا تعذر عليهم فى
ــــضــــروب   فـــقُــــتل ذلـك فى األجل ا
واحد وجُرح أربعة وقُبض على كثيرين
من األرمن واستـتب األمن ثانـية . وأما

األرمن الـذين تعـدوا على األراضى الـعثمـانيـة  فقـد رجعـوا إلى إيران بـعد مـا هجـموا على
الـقبـيـلـة الـكـرديـة «مـتـزيكـى»  فقـتـلـوا نـحـو ٢٠٠ نـفس بـطـرق شنـيـعـة وأغـاروا عـلى قـبـيـلة
«هيدتيـلى»  ولكن هذه هـزمتهم ودمـرتهم إلى ما وراء احلدود . وفى الـتلغـرافات األخيرة
إن األكراد أغـاروا على مـقاطـعـة سالمس على حـدود إيران وغـزوا قريـتـ أرمنـيتـ وقتـلوا
٢٠٠ نـفس مـسـيحـيـ ومسـلـمـ انتـقـاماً مـنـهم . وأرسـلت احلكـومـة العـثـمـانيـة مـذكرة إلى
ـنع هـؤالء األرمن الـثائـرين عن حـكومـة إيـران تـلح فـيـهـا عـلـيهـا بـأن تـتـخـذ أحـسن الـذرائع 

اجتياز احلدود .
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أمــا والــوطن وحــبه والــشــرف وقــدره
ـروءة ومكـانتـها  لـقد والذمـة وحقـها وا
مرق األرمن مـروقاً حق بـعده لـكل تركى
أن ال يـــنـــظـــر إلى أرمـــنى إال وأصـــلت له
ســـيـــفــاً وفـــوق نــحـــوه نــبالً . هـــذه ثــورة
جــديـدة يـنــفـخـون ضــرمـهــا ويـسـتــثـيـرون
دخانـها تـنشـمراً وأنـفة وجـهالً وحمـقاً بل
وكـفـرانـاً لـلـعـفو الـذى أنـعش أرواحـهم
وبل أوامـــهم بـــعــد إذ انـــتـــبــذوا الـــطـــاعــة
واجترحـوا اإلثم . وشر اخلير ما حلق من
ال يـــــعـــــرفـه وأدنى الـــــبـــــر مـــــا خص أهل
عتـدى باعتدائه العقـوق. ولو كنا نـأخذ ا
والـبـاغى بـبـغـيه لــغـنـيـنـا عن تـكـرار الـردع
والـزجـر ولـكـفـينـا مـا نـسـتكـفـيه  ولـكـنـنا
نأبى أن نُوصف بـاجلور أو الظلم  فنجد
فى طالب مـا يغنى عن البـأس لينه ويقوم
ـر حلـوه فـنـطُـمع فيـنـا الـچـهال من مـقـام ا
رعـايـانـا ونُـقـوى الــضـعـيف مـنـهم . وإال
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مالك إال على األسل فهل قامت هذه ا
وهل بُـنيت مـبـانيـها بـغـير اجلـماجم? وهل
روُى ثــراهــا بـســوى الــدمــاء  فـمــا بــالــنـا
نـســتــهـ الــصــغـائــر حــتى تُــصـبح كــبــائـر
ونــسـتـخـف األحـمـال حــتى نـنـؤ* بـهـا فى
ثـقل اجلـبـال . هـذه جـنـايـة نـحن جـنـيـنـاها
ومخاطر نحـن أجلبناهـا ومعضالت نحن

أسناها .
ومن لم يذد عن حوضه بسالحه

نسمٍ يضرس بأنياب ويوطأ 
فقـد اجتاز جماعـة من األرمن التابع

ـعـظَّـمـة حـدودهم وأغـاروا لـدولـة إيـران ا
فقـتلـوا وسبوا مـنهم على قـبائل األكـراد 
خـلــقـاً كــثـيـراً  وكــان أكـثــر الـشــر الحـقـاً
بقـبيـلة مـتريـكى  فـقد أجـهزوا فـيهـا على
زوجـة شيـخـها وفـتـكوا بـرجـالهـا ونـسائـها
وشبانـها وشيـبها فـتكاً تـنقبض له الـنفوس
ـائـت . حـتى بـلغ عـدد القـتـلى أكـثر من ا
ومـثَّلـوا بآخرين أقـبح التـمثـيل  فكان فى
القبيلة من فقأوا عيونهم من الرجال ومن
قـطـعـوا آذانـهن من الـنـسـاء ومن رمـوا بهم

* الصحيح : ننوء .
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إلى الـهواء فـتلـقـوه على أسـنـة احلراب من
األطفال وانثنوا على أعقابهم بعد ذلك .
ثم عـاودوا الـكـرَّة عـلى قـبـيـلـة هـيـديـتلى
فـخـذلتـهم أشـر اخلـذالن وبددت شـمـلهم
تــبــديــداً  فــاتــصل خــبــر هــذه األحــداث
بـالـدولـة فــكـلـمت احلـكـومـة اإليـرانـيـة فى
احــتـبــاس أشــقــيــائـهــا إبــقــاء عــلى مــا بـ

الـدولت من الـوداد . وهذا سهل إذا بُذل
فـيه اجلـهـد  غــيـر أن جـمـاعـة من األرمن
الـتـابعـ لـلـحكـومـة الـعثـمـانـية نـزلـوا بدار
اخلالفة وتآمروا على استعادة ما بدا منهم
ــاضى  فــأحـسَّ بــهم الــبــولــيس الــعــام ا
فقـبض على كثيـر منهم فبادروا إلى وضع
قنـبلة أمـام دار ذى الفخـامة والدولـة سمو
الــصــدر األعــظم  فــانــفــجــرت فــقـتــلت
رجـالً وجـرحـت ثالثــاً وحِــيل بــ الــعــيـر
والنزوان. ويـزعمون أن هناك شرذمة من
أشرار األرمن ظـلت تفـد من أوروبا وكل
واحـد منـهـا مـلقب بـلـقب أوروبى مُـسمى
بـاسم أفـرجنى لـكى ال يكـون سـبـيل إلـيهم
مـن احلــكــومــة . فــبــســـمت لــذلك ثــغــور

راسل . ا
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ثم زاد الـنفـور وعظُم الـشقـاق بأن
سعت إنكـلترا فى إيقاع األحداث فى
الك تركـيا وشدت عليها فى ذلك
فـظهرت ف عديـدة كالتى وقعت فى
جــــدة والـــــتى قـــــام بــــهـــــا األرمن فى
األناطـول ودار اخلالفة وفـتنـة الدروز
وغـــيـــرهـــا . ووقف شـــيخ اخلـــطـــابــة
غالدســتـون يــســتــعــدى الــدول عـلى
ــســوَّمــة تــركـــيــا  ويــدعــو بــاخلـــيل ا
ـــنـــشـــآت اجملــســـمـــة حـــتى اهـــتــاج وا

الـــقـــلـــوب واســــتـــنـــهض الـــعـــزائم 
فـحـسب الـنـاس أن الـشـيخ يـسـترضى
الــعــدالــة واحلق فــيـــمــا يــقــوله  ولم
يـعـلـمـوا بـسـبب حتـامـله واسـتـصـراخه
بــالـعـالم . والـسـبـب أن تـركـيـا كـانت
فى أوائل عــهـدهــا اجلـديــد أحـبت أن
تـــســـتـــخـــدم غالدســـتــون فـى احــدى
وظـائـفـهـا الـرفـيـعـة  ثم عـدلت عـمـا
أرادت حلــكــمــة ال تـعــلــمــهــا  فــظن
غـالدســتــون أن ذلك اســـتــخــفــاف به
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واستهانة له فـسعى فى التفريق بينها
وبــ دولـتـه من ذاك الــعــهــد  وأبـان
عـن عـــــدواتـه لـــــلــــــتــــــرك فى أقــــــواله
وأفعاله فكـان فى إنكلتـرا من غشها
كـــمــا كــان فـى تــركـــيــا من غـــشــهــا .
وحـيـنئـذ حق لـلـعـثمـانـيـ أن تـضعف
ثـقتهـم األولى بهـا بلى وأن يـحذروها
على أنفسهم حذر العدو من عدوه .
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تـفصـيل مـا جـرى مـنذ أيـام فى األسـتـانـة هو
أن كرةً ديناميـتية انفجرت بعد ظهر ١٨ اجلارى
بـجـوار ديـوان الضـابـطـة فى بـيـرا . وفى الوقت
ذاته  أمـسك فى غلـطـة على مـقربـة من الـبنك
الــعـثــمـانى شـخــصـان كــانـا يـحــمالن قـدراً  من
الـديــنـامـيـت وحـدث انــفـجـار آخــر فى شـارع
محـاذٍ للمكان الـذى حدث فيه االنفجار األول
يُـؤدى مـن ســراى الـصــدر األعــظم إلـى سـراى
مـجلس شـورى الدولـة  فأطـار زجاج الـنوافذ
وأحـــدث بــــعض إتـالف وأضـــرار . وقــــيل إنه

جُـرح بعض الناس وأن الـفاعل من األرمن 
ــكـان وأُقــفـلت احلــوانــيت واخملـازن ثم فـغــلق ا
مــــالـــبث الـــرعـب أن آذن بـــالـــزوال  وعـــادت
الـسكـينـة إلى مجـراها فى الـساعـة السـادسة من

ساء . ا
وقـد ورد إلـى جـريــدة الــطــان أن غــلــطـة لم
تـنفـجر وإن قـد حدث مـثل هذه اجلنـاية فى حى
إسالمــبــول  فــأُمــسك اجملــرمــون وقُـتـل واحـد
مـنهم لـسـاعته  وأنَّ أرمـنيـاً دخل حـامالً كيـساً
إلى الــبــنك الــعــثــمــانى  فــارتــاب الـبــواب فى
أمـره وسـأله عن الـشئ الذى يـحـتـويه الـكيس
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دية فـأُمسك لـوقته فحـاول األرمنى أن يـطعنـه 
ووجدوا معه سالحاً نـارياً  وفى الكيس كمية
من الـديـنامـيت مـع الـقاتـل . وفى روايـة البـنك
العثـمانى مئـة خرطوشة ومـسدساً  وفى رواية
هــاڤــاس أن األرمــنى الــذى ألــقى الــديــنــامــيت
بـقـرب الـبـاب الـعـالـى مـولـود فى قـيـصـريـة وقـد

جُرح فى يده .
وورد بــعــد ذلك أن هــذه الـقــنــبــلــة جـرحت
أربـعـة من حُجّـاب الـبـاب العـالى  مـات واحد
مـنـهـم  وأن األرمن الـثــلـثـة * الـذين أمــسـكـوا
يـــســـتـــنـــطـــقـــون كل يــــوم وال يُـــبـــاح بـــشئ من

أقوالهم.

* الصحيح : الثالثة.
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«تـركــيـا» : حُـكـم بـاإلعـدام
فـى األسـتــانــة عـلـى ثـمــانــيـة من
األرمن الذيـن ألقـوا الـديـنـاميت
اضى فـيهـا فى شهـر أغسـطس ا

سنة ٩٧.
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يــســؤنـــا جــداً أن نــعــود لـــذكــر تــلك
الفظائع التى تقشعر منها األبدان  وقد

ـاضـيـة  ظـنَّــنـا أنـهـا انـتـهت من الـسـنـة ا
ولكن ظهـر لنا أنـها تتجـدَّد كل يوم عيد
جـلــوس سـلـطــان األتـراك احلــالى عـلى
ــــــذابح عــــــرش آبــــــائه  كــــــأن هــــــذه ا
والفـظـائع من مـظـاهـر الود واإلخالص
اللـذين يتظاهر بهما عـبيد السلطان نحو
جاللـتهِ أو كـأن إهراق الـدم األحـمر فى
أراضى الـسلـطـان من ضروريـات الزيـنة
وعـالمــات األبــهــة الــتى يـــنــبــغى إقــامــة
ـهـا يـوم عـيـد جـلـوسهِ الـشاهـانى . مـعـا
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وقـد اعتـادت احلـكومـة الـتركـيـة أن تأتى
ـقـدمـات مـلـفـقـة اشـتـهـرت بـهـا لـتـكون
تـعـمــيـة ألبـصــار بـعض الـذين يــهـتـمـون
بـــــاألرمن وتـــــتــــهـم تــــلـك احلــــكـــــومــــة
ساكـ بأنهم الغيـرمخـتلة* !! هـؤُالء ا
بدأُوا فى الثورة وأن جمعيتهم الثوروية
تُـــســاعـــدهم عـــلى ذلك . وهـــكــذا من
التـلفـيق الذى يـظهـر للـقار الـكر من

التفصيل اآلتى :
أغـــــار بـــــعـض رُعـــــاة األغـــــنـــــام من
مـلكـة التـركية األعـجام عـلى حدود ا
فـقــامت حـكـومـة هـذهِ الـدولـة تـقـول إن
األرمن هم الــذيـن تــعــدوا وثــاروا . ثم
يـوجد فـى األستـانـة حـزب اسـمهُ حزب
تـركــيـا الــفـتـاة غــايـتهُ إصالح الــسـلــطـنـة
الـعثـمانـية وتـغيـير الـهيـئة احلـاكمة اآلن
فـقـام ثالثـة مـنـهم ووضـعـوا الـديـنـامـيت
أمــام ديـوان الـصــدر األعـظم  فــقـالت

تـلك احلكـومة الـعـادلة أن األرمن فـعـلوا هـذا وأمـرت بالـقـبض علـيـهم وسجـنهـم ونفـيهم
وقـتـلـهم . ثـم جـاءت الـتـلـغـرافـات فى أول هـذا األسـبـوع تـقـول إن جـمـاعـة من وحـوش
األكراد أغـاروا على قـضاء سالمـاس ونهـبوا قـريتـ من قرى األرمن وذبـحوا نـحو ٢٠٠
منهم . ويـعلم اللَّه إذا كان هذا الـعدد صحيحـاً أو مخففاً . ونـحن اآلن نخشى أن تكون
ذابح أخـرى هائلة تالشى تلك ذبحة التـى نحسبها صـغيرة بالنـسبة لغيـرها مقدمة  هذه ا

* الصحيح : غير اخملتلفة .
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ـســكــيـنــة  وال ذنبَ لـهــا سـوى األمــة ا
طــــلب بــــعض اإلصـالحــــات واحلــــريـــة
ـــعــتـــدلــة الـــتى ال تُــرضى رجـــال تــلك ا
ــبــاركـة . أمــا دول أوربــا الـتى الــدولـة ا
أعــمـاهـا الـطــمع ونُـزع من قـلــبـهـا الـرفق
والعدل والشفقة  فقد أغمضت أعينها
ـظـلـومـ عن الـنـظــر لـهـؤالء الـتـعــسـاء ا

وصمَّت آذانـها عن سـماع صـوت دمهم
ــهـرق عــلى إطالل بـالدهم وقـراهم . ا
ونـــــحن نــــســــأل الــــلَّـه أن يُــــريح هــــؤالء
ـــســـاكـــ من تـــلـك احلـــكـــومــة  وأن ا
يــســتـأصـل من الـعــالم أســبــاب الــفــسـاد
والــــظــــلم والــــشــــر  وأن تــــمــــحى كل
مـضـطـرد لـكـنـيـسـته حـتى يـسـود الـهـدوء
والـســكـيـنــة فى الـعـالم وتــعم الـراحـة كل
ـســيـحــيـة. صــقع ووادٍ بــفـضل الــديـانــة ا

. آم
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جـاء من أخــبــار بـلــغــاريـا أن
حكـومتـها أبعـدت الكـثيرين من
األرمن الــــذيـن اشــــتــــبــــهت فى
أمــرهم بـنــاءً عـلى طــلب الـبـاب
العـالى  كـمـا وأُوقـفت جـريدة
ثـورويـة كـانت تُـطـبع بـاألرمـنـيـة
بـبالدهـا ووعـدت البـاب الـعالى
بأنـهـا تُـعـاقب عـقـابـاً شـديداً كل
أرمــــنـى يـــعــــمــــد إلـى تــــكــــديـــر
الـــراحـــة وذلك ألن كـــثـــيــرين
مـنـهم هــاجـروا إلى بـلـغـاريـا إثـر

احلواث األخيرة *.

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∑ d³L²³Ý ≤≤ ¨ π≤ œbŽ

ذابح األرمنية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ . * احلوادث األخيرة ; أى ا
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أمــر جاللـة الــسـلــطـان بــتـألـيـف جلـنـة
تــســيــر إلـى الــواليــات األرمــنـــيــة جلــمع
ــدارس اكــتـــتـــابـــات لـــتـــجـــديـــد بـــنـــاء ا
والــكـــنـــائس والــديـــورة الــتـى هُــدمت
وإلنــشـــاء مــحـالت لــلـــيــتـــامى . وهــذه
الـلــجـنـة تــتـألف من عــضـوين مــسـلـمـ

وثـالثــــة أعـــــضـــــاء من األرمن أحـــــدهم
كاثوليكى .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d³L²³Ý ≤∑ 5MŁô« ¨ ± œbŽ



±∞≤

b¹d³ « —U³š√

ورد من األستانة أن أرت باشا وكيل وزارة
اخلــارجــيــة رفع إلـى جاللــة الــســلــطــان كــتــاب
الـشـكـر الـذى وضـعـته الـبـطـريـركـيـة األرمـنـيـة
وشـكـرت فـيه جلاللــته عـمَّـا أظـهـره نـحـوهـا من
الـتـعــطُّف والـتـلــطُّف فى حـادثــة إلـقـاء الــقـنـابل
الـديـنـامـيـتـيـة مـنـذ مـدة  وأمـلت أنه يُـثـابر عـلى

إظهار مثل هذه النيَّات احلسنة .
ويُـــقـــال إن غـــبـــطـــة بـــطــريـــرك األرمن وزَّع
مـنشـوراً جـديداً يـقـضى فـيه قـضاءً صـارمـاً على
ــنــكـــرات والــقــبــائح  وقــد من يـــأتى أمــثــال ا
رضــيت حـكـومـة بــلـغـاريـا بـأن تــقض اجلـمـعـيـة

األرمنية فى وارنا *.

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∑ d³L²³Ý ≤π

* وارنا = ڤارنا.
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«تــركـــيـــا» زادت احلــكـــومــة
الــعــثـمــانــيــة قــوة الـبــولــيس فى
األســـتــانـــة تالفـــيــاً لـــلــحــوادث
وخــوفـــاً من األرمن الـــقــادمــ

راقبة الكافية . إليها من لندرة وباريز وجنيف وقد أخذ البوليس فى ا

W¹—bMJÝù« ¨ ≤∞±  ’ ¨±∏π∑ dÐu² √ ¨ v Ë_« WM « ¨ dýUF « ¡e'«
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قـد إيه مـوالنا الـسلـطـان راجل طيب
وقلـبه سليم . قد إيه حبـيب القلب عبد
احلـميـد عامل أعـمال مش بـطالـة  فقد
روت الـسـتــانـدرد أنه أمـر بــتـنـظــيم جلـنـة
مـــتــــجـــولـــة تـــتــــألف من عــــضـــوين من
سـلمـ واثن مـن األرمن اليـعقـوبي ا

وواحد مـن األرمن الـكـاثـوليـك وواحد
ـاذا ? . تألـفت هذه الـلجـنة يا يـونانى و
حــضـرات الــقــراء لـتــذهب إلى واليـات

* الصحيح : األرمن اجلريجوريون (األرثوذكس) .
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األنـاضــول الــتى جـرت فــيـهــا احلـوادث
ذابح; األخيرة ; أى الـتى جرت فيها ا
أى التـى لم يبقَ فيها حـجر على حجر;
ــلـك قـوت أى الــتى لم يــبق فــيــهــا من 

يومه ; أى جهنم ; أى تركيا .
ومـاذا تـفعل الـلـجنـة ? أمـر السـلـطان
ـالـيـة (الـله الـله) أن تُـقـيم االكـتـتــابـات ا
دارس (وأين التالميذ?) ألجل ترميم ا
وغيرها من احملـال العمومية (وهل أبقى
وحــوش تــركــيــا من يــتــردد عـلـى احملـال
الـعـمـومــيـة ?) الـتى خُـربت أيـام احلـرب
ــنـظــمـة (نــعم حــرب . بـ الــعـســاكـر ا
والـنـسـاء واألطـفـال ... بـارك الـلَّه فى
هـمة مـوالنا  وال أراهُ مـكروهـاً ونقول

عنى بقلب الشاعر. إيه كمان . ا
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ـا الـقصـد بـيان بـطالن مـا تـقذف به وإ
إنــكـلـتــرا اخلالفـة الـعــثـمــانـيـة عــلى لـسـان
خطبائها وشـيعة شيعتها على أنها ال تكاد
تُـــخـــلص ســـيـــاســـة من ســـيـــاســـاتــهـــا مع
ــســلــمـــ من الــعــنف والــشــدة وحتــرى ا
ـا األضــرار وحب اإلرهــاب  ولـوالهــا 
كـان لـلـمــسـألـة األرمـنـيــة وال لـلـفـ الـتى
مـالك أصـبحـت تـترادف وتـتـعـاقب فـى ا
العـثمـانية من أثـر وال ع  وبهـا حق لنا

أن نُسميها عدوة اإلسالم *.

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ dÐu² √ ¥ fOL)« ¨ ±≤ œbŽ

* لم تـكن القـضيـة األرمنـية ذات طابع ديـنى  بل هى قـضية حق أصـيل لألرمن فى هـويتهـم وأراضيهم
لة الصادقة» . التاريخية . ويكفى أن اإلدارة العثمانية ذاتها كانت تصف األرمن بأنهم «ا
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من مرويات احدى الصحف
دة الـيونانـية أن إنـكليـزياً اهـتم با
األخيـرة فى الـتوفـيق ب األرمن
والــدولــة الــعــلــيــة  وذهب إلى
األســتـانـة لــهـذا الــغـرض . ومن
جـــمـــلــة مـــا اقـــتـــرحه أن تُـــحــدد
الـــواليــــات األرمـــنـــيــــة حتـــديـــداً
جـغــرافـيـاً * ويُـعــيَّن لـهــا احلـكـام
سيحي وغير ذلك من األمور ا
الـتـى لم تــنل قــبــوالً  فـعــاد من
حـــيث أتى ال يـــلـــوى عـــلى شئ
ـساعى الـكثيـرة التى رغـماً عن ا

اتخذها .
أوجـس الـــنـــاس خــــيـــفـــةً من
تـهديـدات الـنمـسا لـلـباب الـعالى
إثــــر اتــــهــــام وكـــــيل الــــبــــواخــــر
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* الواليات األرمنـية التى احتـلتها الـدولة العثـمانية هى : بـيتليس (بـدليس)  جارين (أرضروم)  ڤان
(وان)  خربـوط (معـمورة الـعـزيز)  سـيڤـاس (سيـواس)  جزء من ديـار بكـر . وقد سُـميت «أرمـينـية

الغربية» .
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شـاركته الـنمـساويـة فى مرسـ 
األرمـن  فـــــــعُــــــــومـل مـن أولى
ـذنـبـ  األمر الـشـأن مـعـامـلـة ا
الذى قامت وقعدت له احلكومة
النـمسـاويـة . لكن بـحـزم جاللة
مــوالنــا الــسـلــطــان ســويت هـذه
ـشار ـسـألة بـتـرضيـة احلـكومـة ا ا
إلــــيـــهــــا  وأظــــهـــرت اجلــــرائـــد
اإلنـكلـيزيـة عجـبـها عـمَّا أظـهرته
النـمسا من العزم ومـا أبداه سفير
الـنــمـســا بـاألسـتــانـة من الــوعـيـد
والــتـــهــديــد  فـــاحلــمـــد لــلَّه قــد
انـــــــفــــــرجـت األزمــــــة وعــــــادت
العالقات الودية كما كانت عليه

قبالً.
يـــــظـــــهـــــر أن بـــــعـض األرمن
ـراقبة احلـكومة احللـبيـ شعروا 
العـثمـانيـة حلركـاتهم وسـكنـاتهم
حـتى صـاروا يـتــوهـمـون األمـور
العـظيـمـة  وكلـما نُـسبت إلـيهم
جـنــايـة أو غـيـرهـا كـان مـلـجـأهم
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الـوحـيــد إحـالـة ادعــاء احلـكـومـة
ـــذاهب الــســـيــاســيـــة كــمــا إلى ا
جـرى أخـيـراً  فـإن واليـة حلب
أرســلت إلى نـــظــارة الــداخــلــيــة
تُـــــخــــبـــــرهـــــا أن بـــــعض األرمن
صـدرت عـلــيـهم أحـكـام سـابـقـة
وجلـأوا إلى هــذه الـديـار  فــلـمـا
أحس األرمن بـأخـطار احلـكـومة
الـعــثـمــانــيـة ذهــبــوا إلى الـوكــالـة
اإلنـكلـيـزيـة وسـألوهـا حـمـايـتهم
وادعـوا أن احلـكــومـة الـعـثــمـانـيـة
تـــروم الـــقـــبض عـــلـــيــهـم لــتُـــهم

سياسية . فتأمل .
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نشـرت اجلرائـد اليـوميـة مؤخـراً خبراً
تـلغـرافيـاً مـقتـضـباً ال سـابق له  مآله أن
الــدولـة الــنــمـســاويـة طــلـبـت من تـركــيـا
تـرضية عـمَّا أصـاب قنصـلهـا فى مرس

ـديــنـة إذا لم وأنــهـا تــهـددتــهـا بـضــرب ا
تـقـدم الـتـرضـيـة فى وقت مـعـلوم  وأن
الـدولـة قـدمت الـتـرضـيـة الالزمـة نصف
مـلــيـون فـرنك إلى آخــر اخلـبـر  فـوقف
قـراء اجلرائـد الـيومـيـة موقف الـدهـشة ;
ـــا جـــرى فى إذ لم يـــســـبـق لـــهم عـــلم 
مرسـ وألن اجلرائـد اليومـية لم تـتنازل
شير ــ أعزها اللَّـه ــ إلى نقل اخلبـر عن ا
مع أنــــنى نـــشـــرتـه مـــفـــصـالً فى الـــعـــدد
الــصــادر فـى ١٦ أكــتــوبــر  وخالصــته
اتــهــام احملــام مـالزيــان فى مــرســ بــأنه
كـــاتب جـــمــعــيـــات األرمن وعـــنــدمــا
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فتـشوا مـنزله وجدوا رسـالة من اجلمـعية
األرمنية يُقـال فيها «نحن نشكر اخلواجا
بـــرازافـــولى الـــذى يُـــسَّـــهل لـــنـــا ولـــكم
واســــــطـــــــة إرســــــال الــــــتـــــــخــــــاريــــــر *
ـتـصـرف بـإخـراج واسـتـالمـهـا» فـأمـر ا
اخلواجه برازافولى من مرس واهتمت
السفـارة بأمره وتقـرر إرجاعه إليـها بأمر
احلـكــومـة عـلى إثــر تـداخل الــسـفـارة .
وأنـا أنـشـر اآلن هـذه خالصـة احلـادثــة 
ـــشـــيــر رســـالـــة وردت إلى من لـــقـــراء ا
مــرســ فـيــهــا أخــبــار وحـقــائق لـم تـرد
جلـــريـــدة أخـــرى  واألمل أن تـــتـــنــازل
ـشـيـر اجلـرائـد الـيـومـيـة إلـى نـقـلـهـا عن ا

شير لفائدة قرائها .قال مراسل ا
 من مرس فى ١٣ نوفمبر 

«مزقوا أصل رسـالتى حاالً أو يكون
ـشـيـر» مــزقـنـاهـا دمى عـلى رأسـكـم» «ا

وأحرقناها طمنوا خاطركم» .
فى ٢٧ أكــــتــــوبــــر  عــــاد اخلــــواجه
بـرازافــولى إلـى مـرســ عــلى الــبــاخـرة
الـفرنـساويـة  وكان األهـالى قد عـلموا

* الصحيح : التقارير.
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أن احلــكـومــة احملـلــيـة عــزمت عــلى مـنع
دخـوله  فـأسرعـوا إلى الـرصيف لـيروا
مــاذا تـكــون الـنـتــيـجــة بـتـقــدمـهم وكالء
تصرف قد أمر القناصل . وكـان دولة ا
جمـيع الـبحـارة أن ال يـقبـلـوا الرجل فى
قـواربــهم  وأمـر بـوضع قـاربـ فـيـهـمـا
العـساكر عن سـلم الباخـرة وقارب آخر
فـى وسط الـــبـــحــــر . واجـــتـــمع رجـــال
نـعه بـالقـوة  فـلبث يـنـا  البـولـيس فى ا
النـاس حتى العصر يـنتظرون الرجل فى
الـبـاخرة واحلـكـومة تـأبى قـبـوله . وكان
قـنـصل الـنـمـســا فى مـرسـ مـأمـوراً من
دولـــته بــــقـــبـــول الـــرجل وإرجـــاعه إلى
مـركـزه . فـلمـا انـتهـى النـهـار وأوشكت
الـباخـرة أن تُـسافـر كـتب قـنصـل النـمـسا
إلـى قــنـــصل أمـــيــركـــا يــســـأله مــخـــابــرة
قـومنـدان الـدارعـة األميـركـانـية الـرأسـية
ينـا أن يقبل اخلواجه برازافولى فى فى ا
دارعته ريثـما ينـتهى اإلشكـال  فأجابه
الـقــومـنــدان إلى ذلك . ونــزل اخلـواجه
فى قـارب  وحـاول الـوصول إلـى الـبر
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ونــزل مــعه تــرجــمــان قــنــصـل الــنــمــسـا
اخلــــواجه إســــطــــڤــــان نــــادر واخلــــواجه
كشـيش أوغلى  فـاعتـرضهم الـبوليس
عـنـد الـسـلم وأمــرهم بـالـرجـوع فـأبـوا
فــطـرد الــبـولـيس بــحـارة الــقـارب وبـقى
اخلــــواجه مع الـــتــــرجـــمـــانـــ وحـــدهم
عرضـة ألمواج البـحر . وكان قـومندان
البـاخرة الفرنساويـة يُشاهد ما جرى من
قــلـة األدب  فــأمــركـومــيـســيـر بــاخـرته
بــــالــــذهـــاب إلـى قــــنـــصـالتـــو فــــرنــــســـا
واالعـتـراض رسـمـيـاً بـاسم اجلـمـهـوريـة
بــوجــود راكب  وأن احلــكــومــة تــمــنع
خـروجه منـهـا . أمَّا اخلـواجة بـرازافولى
فأرسل إلى أخـويه يسـتدعيـهما فـحضرا
وسـاعـداه عـلى جــر الـقـارب إلى الـبـر.
فلما بعد القارب عن الباخرة اعترضهم
الـبـولـيس ثـانيـة وطـرحـوا زجنـيـر قـاربهم
فى الــبـحــر  وأرادوا إرجـاهم أخــيـراً.

هـــاج كـــامن الـــغـــضب فـى اخلـــواجــة 
وأخـذ قـطـعـة حـديـديـة من قـعـر الـقـارب
وأشبع البولـيس ضرباً لتـجاسرهم على
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ــرفـوع عـلى إهـانـة الــعـلم الـنــمـسـاوى ا
القـارب عـندمـا راموا تـمـزيقه  فـهرول
الــــبـــولـــيـس هـــاربــــاً يـــشـــكــــو أمـــره إلى
ـتصرف. وتمـكن اخلواجه ورفاقه من ا
الــوصــول إلى الــبــر  ولــلــحــال صــعـد
الـرجل إلى الـسـلم فـاعـتـرضه الـبـولـيس
وحالوا بـينه ب الـرصيف  وكان ذلك
بحـضورجـميع وكالء الـدول إال قنصل
الـنـمـسـا  فـتـوسـطـوا لـدى الـبولـيس أن
يـأخــذوا الـرجل حتت حـمـايـتـهم إلى أن
يُــحـاكم . وكــان الـبــولـيس يــزداد عـتـواً
إلى أن حـــضـــر اخلـــواجه مـــا فـــرومـــاتى
وكـيل دولـة روسـيا وطـلب أخـذ الرجل
حتت حـمـايــته فـأبـوا عـلـيه ذلك . فـقـال
اخلـواجه للـبولـيس «أنا ال أرجع من هـنا
وفـىَّ رمق وال أخـــــرج إال مـع قـــــنـــــصل
دولــــتى» . وإذ ذلك أســــرع تـــرجـــمـــان
تصـرف إلى مواله يُعـلمه بـاخلبر وكان ا
جـــالــســـاً فى أجـــزخــانـــة اخلــواجه حـــنــا
ذكور فرَّ بطـرس . فلمـا بلغه الـتهديـد ا
إلى إدارة الـكرنـتينـا  وبعـد قلـيل حضر
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اخلـواجه دارا قـنـصل النـمـسـا مع قـنصل
ــا وقع نـظـر فـرنــسـا ورجــالـهـمــا  فـحـا
برازافولى على قنصله صاح به «انظر يا
دارا قـــد أتــــيت بــــأمـــر دولـــتـى فـــإمـــا أن
تــــأخــــذنى مــــعك أو تــــخـــرج مــــعى» .
فـأرسل قـنــصل فـرنـسـا وكـيـله  وأشـار
نع الرجل عن إلى البولـيس الذى كان 
الـصــعـود وقـال له : «قل لـهـذا الـوحش
أن يـفتح الـطريق» وتقـدم قنـصل النـمسا
فــأمـــسك بــيـــد الــرجل وأصـــعــده قــائالً
«أهـالً وســـــــــهـالً» وأســــــــــرع بـه إلى دار
الـقـنـصـلـيـة وإذ ذاك عـاد قـارب الـدارعة
األمـيـركـيــة الـذى كـان يـنــتـظـر أن يـأخـذ
الــرجل إذا لم يــتــمــكن مـن الــدخـول .
وفى الــيــوم الــثــانـى اســتــلم بــرازافــولى
وظــيـــفــته األولـى فى وكــالـــة الــبـــواخــر
النـمـساويـة حسب الـعـادة وأخذ يـطوف
ـديــنــة بال مــعــارض كــأن لم يــكن فـى ا
ـا كـان . فـيـالـيـتـنـا رعـايـا الـنـمـسا شىء 

وليس رعايا السلطان .
وفى ٦ نــوفـمـبـر اجلـارى  حـضـرت
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ـســاويـة لـلـنـظـر فى إلى مـرسـ دراعـة 
قــضـيــة الــرجل الـذى رفـع قـضــيــة عـلى
احلكـومة بثالثة آالف ليـرا مقابل تعطيل
أشــغــاله وتــعـطــيل وكــالـة الــبــواخـر ١٥
يــومـاً. ويــنــتـظــر حـضــور قـومــنـدان من
الـنـمـسـا مع اثـنـ من الـدولـة الـعـثـمـانـية
سـئـلة *. وفى ١٠ اجلارى للـنـظر فـى ا
شــاع أن قـــد عُــزل والـى أطــنه  وبـــعــد
انـتــهـاء قــضــيـة الــوكـيل ســتـرفع الــدولـة
النمساويـة قضية بطـلب نفقات الدراعه
الـــنــمــســـاويــة الـــتى لم تــزل راســـيــة فى
مـــرســــ حــــتى اآلن (١٣ نــــوفــــمــــبـــر)
ــا يـجــد. أمــا (ســتـراك) وســأوافــيــكم 
الـذى وجـدوا اسـمه أيـضـاً فى الـتـحـريـر
ا علم بتشديد احلكومة األرمنى  فإنه 
خاف وحـلق شـعـر شـاربـيه وتـنـكـر بزى
امــرأة أفـــرجنـــيـــة ومـــشى مع رجـل آخــر
واضــعـاً يــده حتت دراع رفــيـقه كــأنـهــمـا
رجل وامــــرأته . وهـــكــــذا تـــمــــكن من
الـــســـفـــر إلى قـــبـــرص حـــيـث ــ . وأمَّــا

يالزيان فال يزال حتت االستدعاء.

سألة . * الصحيح : ا
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«تـــركــــيــــا» قـــيل إن ســــفـــراء
الــدول فى األسـتــانـة طـلــبـوا من
البـاب العالى تعويـضاً لرعاياهم
بـســبب مــا حلـقــهم من اخلـســائـر
أثـنـاء االضطـرابـات األرمنـية فى

جهات األناضول واألستانة *  ولكنَّ جاء أن هذا اخلبر سابق أوانه وغير مثبت تماماً .
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ــذابح احلــمــيــديــة ــقــصــود ا * ا
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األرمـن ـ اتــــــصـل بـــــــدائــــــرة
البولـيس فى األستـانة أنه وصل
إلـيـهـا بعـض ثوار األرمـن فبـثت
الــعـيــون واألرصـاد  وقــبـضـوا
شتبه عـلى كثيريـن من األرمن ا
بـــــهم وزجـــــوهم فـى أعـــــمــــاق
الـــســجــون. ويُــقــال إن غــبــطــة
بــطـــريــرك األرمن قــد اعــتــرض

على ذلك .
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ةٍ إذا كنت ذا سيفٍ فكن ذا عز
شرفى لريهٍ وإالَّ فخل ا
ومن لم يكن للسيف أهالً فلم يكن

على جنبه ذا السيف إالَّ لضربهِ
يــصـدق قــول الـشــاعــر عـلى كل من
تولَّى عمـالً وما هو من أهله . إنه عمل
غـيـر مـشـكـور يُـهـان الـرجل من أجـله .
ولستُ أقـصد الـعسـكرى الـذى يشـتمل
احلــســام  فـــإذا الــتــقت اخلـــيل بــاخلــيل
هرب من معـترك الصـدام . وال الرَّماح
الــذى يـــعــتــقل الــســنــان  ثم إذا حــمى
وطيس القـتال عاد عودة اخلائف اجلبان
ـلك ال يـلــوى عـلـى عـنــان . بل أريــد ا
الذى يـدَّعى الـفـتح  وهـو لم يـفتح إالَّ

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨  ±∏π∑ d³L ¹œ ≤µ X³ « ¨π œbŽ  
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قـبــوراً تـضم أشالءَ أجــسـاد فـتــكت بـهـا
ا أيدى الـلئام واحلـاكم الذى إذا غـزا فإ
ـنـام أو يـرتـكب احلرام . هـو يغـزو فى ا
بل أريد به احلـاكم الذى يـحمل الـسيف

ليمنع القتل ثم يكون هو القاتل 
فهو كاجلزار فينا

بذكر اللَّه ويدبح
بل أريــد به احلــاكم الــذى ال يــأتــمــر
بــأمـر الـلَّه ورســوله ال يـنـتــهى بـنـهــيـهـمـا

أتُريد أيها القارى أن تعلم .
أنت تعـلم مـاذا يفـعل الـسلـطان عـبد
احلــمـيــد كـل يــوم فى أرمــيــنـيــا وكــريت
ومكـيـدونـيا وسـوريـا وحلـب وغيـرهـما
من واليــاته ? وكــيف يُــهــان الــنــصـارى
سيـحى? . فاخللـيفة يـفعل غير ويُهـان ا
ما أمر به النبى الذى هو خليفته . وبياناً
لـصــحـة قــولى  أنــقل لك عن جــريـدة
الـكـمال اإلسـالميـة نص الـكـتـاب الذى
كـتبـه النـبى الـكر إلـى جمـيع من كـانوا
عــــــلـى غــــــيـــــر ديـن اإلسـالم نـــــقـالً عن
مـنـشآت الـسالطـ لـلـمـرحـوم فـريدون

بك  فبُعد أن تقرأ الكتاب النبوى 
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وصفـتُ فى رسالتى السابـقة هذه الوالية
وصـــفـــاً جـــغـــرافـــيــــاً  وأفـــضّت فى وصف
قـصــبـتــهــا أطَّـنــة ومـا يــتـعــلق بـهــا من األمـور
التاريخـية . واآلن  أتكلم عن حـكومتها
فـأقـول إن حـالـة هذه احلـكـومـة حـسـنـة بوجه
اإلجـمـال  وليس فـيـها مـا يُـنتـقـد إالَّ أحوال
بعض مـأموريـها الذين سـأفرد للـكالم عنهم
هـم أن أحول أنظار رسالة خاصـة . ولكن ا
حــضـرة رئـيس الـبـلـديــة فى مـديـنـة أطَّـنـة إلى
االهتمام فى تنظيف شوارعها حتى ال تقول
إن بـلـديتـهـا تُشـبه بـلـدية يـافـا  وأكـتفى اآلن

بهذا التلميح لعله يُقوم أودها .
لم يُـعـيَّن إلى اآلن والٍ لهـذه الـواليـة بـعد
عــزل عـطـوفـتـلـو حـســ حـلـمى بك بـسـبب
حادثة مرس التى أنـبأتنا بها تلغرافات روتر
وهافـاس  ولكـنها لم تـشرح لنـا وقائع هذه
احلـادثــة . ولـذلك انـتـهـزت فـرصـة إقـامـتى
ن أثق هـــنــا ووقـــفـت عــلـى تـــفــاصـــيـــلـــهـــا 

بروايتهم على ما يأتى :
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* قصبتها = عاصمتها .
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بـلغ حـكـومـة مـرسـ أن فى بـيت احملـامى
وهــان مالجـ األرمــنى الــعـثــمــانى تــلـمــيـذ
ـكـتب الـشـاهـانى  وهـو شـاب ال يـتـجاوز ا
عــمــره ٣٠ ســنــة أوراقــاً مــضــرة بــاحلــكــومـة
واألهـالى فــضـبـطـتــهـا  فـإذا بــهـا تـدل عـلى
تـشكـيل جلنـة ثوريـة ضد احلـكومـة والسـكان
ولــهــا فـــروع وأذيــال فى أطَّـــنــة وطــرســوس
ومــرسـ وهــذه األوراق مــكــتــوبــة بــالــلــغـة
األرمنـية . وكان فى عزم أعضـاء تلك اللجنة
إثــارة فــتـنــة عــظــيـمــة بــ ١٠ و ١٥ تــشـرين
أول* ســنــة ٩٧ بــاتــفـاق فــيــمــا بــيــنـهـم وبـ

إخــوانــهم أرمن قــبـرص بــإشــارة بـرقــيــة تِـرد
على يد وكيل بواخـر شركة اللويد النمسوية

فى مرس وهذا نصها (اشحنوا الشعير) .
وبـعـد إرسـال هـذه اإلشـارة يـذهـبـون إلى
قريـة تـمـور الـتابـعـة لـلواء زلـفـكـة من أعـمال
والية أطـنة  وهناك يُضـرمون نار الثورة فى
جـــمــيـع أنــحـــاء الـــواليـــة . فــاحلـــكـــومــة إذاً
بـــضـــبــطـــهــا هـــذه األوراق تــداركت خـــطــراً
ـا يـجب علـيـهـا من حفظ عظـيـماً وقـامت 
ـــدوحـــة من األمن  وكـــانـت مـــشـــكــــورة 

جميع العقالء.
وعــــــلـى إثــــــر ضــــــبط األوراق  هــــــرب



±≤±

ـدعوان سـتراك أفنـدى من مـرس وأوهان ا
أفندى من أطَّـنة  وهمـا اللذان كـانا زعيمىّ
الفـتنـة ورئيـسىّ احلزب  فـقبـضت احلكـومة
على كل من وقعت الشُّبهة عليه من األرمن
وفى عـــدادهم قـــســـيــســـان ووضـــعــتـــهم فى
الـــــــســــــجـن  واليـــــــزالــــــون إلـى اآلن حتت

احملاكمة.
ثم حــضـر مـن حـلب الــفـريـق عـلى بــاشـا
ـســألـة  فـتـبـ أن لـوكـيل شـركـة لـتـحـقـيق ا
الـبواخـر ضلـعاً فى الـدسيـسة فأخـطر الـفريق
األسـتـانة  فـورد األمـر مـنـها بـإبـعـاد الـوكيل
من الـــبالد  واتــفـق فى ذلك الـــيــوم وجــود
احــدى الـــبــواخـــر الــفـــرنــســـويــة مـن شــركــة
ـيسـاجـرى تُنـاشـد سعـادة مُـتصـرف مـرس ا

الوكـيل يبلغه منطـوق األمر بإبعاده  فطلب
مــعــرفـة الــســبب  فــجــاء أن عــمـلـك قـضى
ـــــــــــــــــــــــــــــ حل حضرة قنصل النمسا
ــتــصــرف أن ــــــــــــــــــ األمــر وطــلب من ا

يُـسَّــلـمه الـوكــيل ألنه من رعـايــا حـكـومـته 
فلم يسـمح بذلك . إال إذا ورد له أمر بذلك
وعليه  أنـزل الوكيل إلـى الباخـرة  تخفره

العساكر وسافرت به إلى بالده.
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قــال مُـــكــاتـب الــتـــيــمس فى دار
ابـ الهـمـايونى أخـبر السـعـادة أن ا
غــــبـــطـــة بـــطــــريـــرك األرمن فى ١٢
اجلـارى أن جاللـة مـوالنـا الـسـلـطان
األعــظم ســـيُــجـــيب غـــبــطـــته عــلى
تــقـــريــره جـــوابــاً يـــدل عــلـى حُــسن
االلـتـفـاتــات الـشـاهـانـيـة إلى األرمن
وحُـسن مقـاصـده نـحوهم . فـشـكر
غبـطة البطريرك ودعـا بحفظ وتأييد

صاحب الشوكة والعظمة .
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عافى الـلَّه الـدكتـورهـيورث مـندوب
الهرالد الـنيويوركـية للبـحث عن حقيقة
اجملـــازر األرمـــنـــيــــة الـــتى طـــبق ذكـــرهـــا
اخلــــافـــقـــ  فـــقـــد أرسـل رســـالـــة إلى
ذكـورة عن بتليس بتاريخ ١٤ اجلريدة ا
دينة التـى صبَّ عليها ديسمبر وهـى ا
األتراك واألكراد جامات غضبهم يظهر
فـيــهـا أن األرمـن الـقــاطـنــون بـعــيـداً عن
الــبـحــر األســود قــد أُهــيـنــوا جــمــيــعـهم
وداهــمـــتــهم دواهى األكـــراد والــتــتــار*
جنـود سلطان النقمـة عبد احلميد خان.

ولم تبـقَ على الـشمـالـي واجلـنوبـي 
ولم يــــنجُ مـن الــــســـيـف إالَّ كل طــــويل
األجل وقـــد وصف الــدكـــتــور األكــراد
قـــال : هم قـــوم لــيـــســوا من الـــعــنـــصــر
الـتـركـى  ويـصـعـب عـلىَّ الــقـول إنـهم
من اجلـنس اإلنسـانى ; إذ أنهم وحوش
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* التتر = اآلذريون  وهم من اجلنس التركى.
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ضــــــاريــــــة فى صــــــورة اآلدمــــــيـــــ وال
يـجــمـعــهم مع األتــراك إالَّ صـلــة الـدين
واخلـضـوع ألوامــر الـسـلـطــان وأصـلـهم
ـــغــول كـــمــا أن أصـل األتــراك هم من ا
هـنـود أوربا . ويـوجـد فى بر األنـاضول
مـا يزيـد عن ملـيون ونـصف من األكراد
 أمـا عـدد األرمن فـيهـا  فال يـزيد عن
نصف مليون تفرقوا فى أكثر اجلهات .
ومن الـــعـــجب أنـك تـــرى الـــكــردى
مـتـسـلحـاً دائـمـاً أبـداً بـالـسـيف واخلـنـجر

ـسـك  (والـطـبنـجـة)  أما األرمـنى ا
فال تــسـمـح له احلـكــومــة وشـريــعـتــهـا *

الفاسدة أن يعتقل سالحاً .
وكـان األرمن قـبل اآلن يعـيـشون مع
ـحـبــة وسالم  يـدفـعـون لـهم األكـراد 
اجلـزيــة حلـمـايـتـهم  وأولـئك يـدافـعـون
عــنـهم ويـحــمـونـهم بــسـيـوفــهم الـبـواتـر
حـتـى قـامت احلــكــومــة احملـلــيــة فــكـفت
أيـــــدى األكــــراد عـن حــــمـــــايــــة األرمن
وأوقـعت الـنفـور بـ االثـنـ  وحدث
ذابح الهائلة  وقد جال ما حدث من ا

* شريعتها = قانونها .
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الـــدكــتــور فى مــعــظـم الــبالد األرمــنــيــة
وشــاهـد األرمن فـى حـالــة يُــرثى لــهـا 
وأقـرَّ األتراك هنـاك أنهـم شعب مـسك

قد قُهروا ظلماً وعدواناً وأنهم اشتركوا
مع األكـراد فى ذبحهم  غـير أن فظائع
األكراد فـاقت خالفهـا . ومن العـجيب
كندوى* احلظ أن تـقوم لهؤالء الـقوم ا
قائـمـة بـعـد هذا احلـ  وشـاهـد مـنازل
األرمـن ومــقـــتـــنــيـــاتـــهم وأمالكـــهم فى
حـوزة األكـراد يتـصـرفـون فـيـهـا تـصرف
ـملـوك . أمـا رجل الـشر زكى الك بـا ا
بـاشـا قــائـد اجلــنـود الـتــركـيـة والــفـرسـان
احلــمــيـديــة فـى أرزجنــان  فـقــد تــســلح
بــالــبــطـل واتــخــذ عــلى نـــفــسه حــمــايــة
األكـــراد  فــــإذا وقع أحـــدهـم بـــأيـــدى
رجـال احلـكـومــة ال يـقـدرون عـلى مـسه
بــوردة ألنه من أتـبـاع زكـى بـاشـا اخلـائن
الــذى ذبح األرمن مـراراً عـديـدة . وإذا
جىء بــكــردى إلى احملــكــمــة وأتى أحــد
األتراك مسـيحياً كـان أو مسلـماً ال يقدر
عـلى تــقـريـر شـىء ضـد الـكــردى خـوفـاً

نكودى. * الصحيح : ا
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عــلى مــا بــقى من مــواشــيه وأمالكه من
السرقة والدمار .

أمـا مــسـئـولــيـة الــسـلـطــان فى مـذابح
أرمــيــنــيــا فــإنى ال أصــدق أنـه ال يــعـرف
ــــذابـح واألكــــراد كـــــثــــيـــــراً عن هـــــذه ا
الـــوحــوش الـــذين قــامـــوا بــهــا  وذلك
كـونه ال يـخـرج من قـصـره وال يـتـجـاوز
جنينة يـلديز العـامرة وال يزور الواليات
مـلـكة ومـا فيـها من وال يـتفـقد أحـوال ا

غرائب الـظـلم وآثـار اجلـور والـشرور 
وال تـصل إلـيه أخـبـار الـثـورات واجملـازر
حتى تـتـخـاطـفهـا أيـدى لـصـوص رجال
الـسـراى الـذين ال يُسـلـمـونهـا له إال بـعد
تنقـيحـها وتهـذيبهـا حسب أهـوائهم وما

يرغبون .
وقــد عـــلم الــدكــتـــور أن زكى بــاشــا
أرسل رسـالــة بــرقـيــة إلى الــسـلــطـان أن
بالد ساسـون قد اشـتعلـت بنيـران الثورة
األرمنية  فـصدرت إرادة السلطان إليه
أن يُـطـفىء هـاتــيك الـنـيـران عـاجالً ولم
يـكن أثـر للـثـورة مـطلـقـاً  فـأخذ الـبـاشا
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اجلنـود واستعـان باألكراد. وهـناك فعل
ما فعله من األعمال التى خدشت وجه
اإلنسـانيـة وتركت لألتـراك نقـطة سوداء
فى صـفــحـات الــتـاريخ . وعــنـد نــهـايـة
ذابح والفظائع  أسفرت احلقيقة عن ا
ـنيـر  فظهـر للـعالـم أن الثوار مـحيَّـاها ا
الـــذى ادعى بــكـــثــرتــهم زكـى بــاشــا لم
يـكـونـوا سـوى ثالث أو أقل من األرمن
الـطــائــشـ . وعــنـدى  إن الــسـلــطـان

أخــطـــأ لــكــونه لـم يــحــسن الـــصــنــيع 
وأصـدر األوامـر إلى ذلـك الـظـالم زكى

بــاشــا قــبـل احلـصــول عــلـى احلــقــيــقـة 
ذنب . وبذلك ذهب البرىء مع ا

أمـا األكراد  إذا لم تُـسـرع احلكـومة
إلخــمــاد ثــورتـهـم وكـبـح جــمـاحــهم 
وإال فــالـبـالد فى خـطــر دائم . وشــاهـد
الـــدكـــتـــور ١٤ قـــريـــة من قـــرى األرمن
أُحـرقت جـميـعـها بـالـنيـران . وقـد جدد
األجــانب بــنــائــهــا * حــبــاً بــاإلنــســانــيــة
وإكـرامـاً لـهــا . وحـالـة أرمـيـنــيـا مـحـزنـة
ــدن جـــداً وجـــبــالـــهــا أشـــر حــالـــة من ا

* الصحيح : بناءها .
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الـكــبــيـرة  وال تــقل ديــار بـكــر وأورفـا
دن األرمنية . تعاسة عن سواهما من ا
وأرسل الــدكــتـور رســالـة ثــانــيـة عن
أرزروم وصف فــيـهــا األتـراك ومــا لـهم

ـساك ـعامـلة مع األرمن ا من سوء ا
ونـــسب ذلـك إلى الـــتـــعـــصـب الـــديـــنى
وجـود بكـثرة فى هـاتيك الـربوع وأبان ا
حقائق كثيرة كانت الدولة تُريد إيداعها
خــزيــنــة الــظالم حــتى ال تــظــهــر لـلــمأل
ونـحن ال نـشك أن الدكـتـور بعـد قدومه
إلـى هـــذه الـــبالد ســــيـــكـــتب اجملـــلـــدات
الضـخـمة عـن أعمـال األتـراك واألكراد
فـى أرمـــيـــنـــيـــا ومـــا لـــهم من الـــفـــظـــائع
واألعمال التى تُخالف قوان اإلنسانية
على خط مـستقيم . فلنـصبر للغد  إن

غداً لناظره قريب 
(كوكب أميركا)
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صـدرت اإلرادة الـسـلـطـانـيـة  فـأُذن
لثالثـمـائـة من األرمن من رجـال ونـساء
وأطـفــال أن يـعـودوا إلى مـســاكـنـهم فى
األســـتــانـــة بــعـــد أن غــادروهـــا فى إبــان

الـشــقـاق الـذى حـصل فى مـا مـضى *
وقـد أُعــطــوا عــلى أنــفـســهم وثــاقــاً بـأن

يخلدوا إلى السكينة .
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ذابح احلميدية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦. قصود ا * ا

استفدنا من أخبار األستانة العلية أن
رئـيس بولـيس بتلـيس وُجد فـيهـا قتيالً.
ــرتـكـبـون ويُـظن هــنـاك أن األرمن هم ا
هــذه اجلــنــايــة  وأن جاللــة الــســلــطـان
األعـظم صـدر أمـره الـكـر إلى دولـتـلو
جواد بـاشـا أن يُـكـذب رسـمـيـاً اإلشـاعة
الـقـائـلـة عن اتـفـاق الـدول جـمـيـعاً عـلى

تعي البرنس جورج حاكماً لكريت.
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أصـدرت الـذات الـشـاهـانـيه اجلـلـيـلـة
إدارة سـنـيه بـقـبـول عـشـرين تـلـمـيـذاً من
األرمن فى أربع مــكـاتب عـالـيــة لـتـلـقى
الـــعـــلـــوم عـــلى حـــســاب جـاللــتـه وأمــا
ـــكـــاتـب فـــهى خـــمـــســـة فى مـــدرســـة ا
ـلـوكى ـكــتب ا الـزراعـة وخـمــسـة فى ا
وخـــمــســـة فى مـــكـــتب غــلـــطـــة ســراى

كتب الطبى . وخمسة فى ا

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨  ±∏π∏ u¹U  ∑ ¨ ≤±µ œbŽ  
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وجـد اإلنـسـان أنه مــحـروم فى أكـثـر
األحـيــان من بـعض األمـور الـطـبـيـعـيـة
فأراد أن يـتصنَّع لـيجعل نـفسه كمـا يُريد

أن يكون .
فــالـــفــقــيــر يـــجــعل نــفـــسه فى مــقــام
الغنى إذ يقتدى به فى ما ال يستطيعه
والــقــبــيح يــخــتــرع الــوســائط الــكــثــيـرة

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨  ±∏π∏ u¹U  ∑
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ليـجعل وجـهه جـميالً  والـقصـير يُـزيد
فى حــذائه قــيــراطــاً لــكى يــزيــد طــوله
واجلـاهل يلـتقط فـضالت العـلم ليـجعل
ــاً  وهـكـذا إلى آخـره . ولم نـفـسه عـا
يــقف الــتــصـنُّع عــنــد حـد مــعــلـوم  بل
اتصل إلى درجـة نهائـية من القـحة حتى
أن اإلنــســـان الــظــالم الــعـــد الــشــفــقــة
يـتصنع أيـضاً ليـجعل نفـسه نظيـر العادل
ـكـارم األخالق ـسـتـقـيم ويــتـظـاهـر  ا
من طى ذلك الــظـاهــر اجلـمــيل داخـلــيـة
قبيحـة . كذلك شأن الدول التى تُدعى
ــدنـيــة إذا ســنـحت لــهـا فــرصـة الــظـلم ا
اغـتنمـتهـا كمـا فعـلت أسبـانيـا فى كوبا.
فإنـهـا اقـتـدت بتـركـيـا فى أرمـينـيـا فـهبَّت
أميركا تظهر الشفقة على كوبا وأهلها

وهـكــذا شـبت نـيـران احلـرب بــيـنـهـمـا .
اآلن  ومــعـــلــوم أن أمــيـــركــا أظــهــرت
شــفــقــة عــلى كــوبــا  لم تــظــهــر عــشـر
مـعـشـارهــا عـلى أرمـيـنــيـا والـيـونـان ألن
تـركيـا كما يـعلـم اجلميـع ظلـمت أرميـنيا
ظلـماً ال يُساوى عشـر معشاره كل ظلم
األسـبــان من أول وجـودهم إلى اآلن .
ومع ذلك  لم تـظـهـر أمـيـركـا شـيئـاً من
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الغـيرة ألن ال مـصلـحة ذاتيـة لألمـيركان
فى أرمــيـنــيــا  ولـهـم مـصــلــحـة جتــاريـة
. فـغـيــرة أمـيـركـا وسـيـاســيـة فى كـوبــا 
احلـالـيـة لـيـست غـيـرة صـحـيـحـة مـجردة
ـة كـوبـا لــفـعل اخلـيـر  وال أسـبـانــيـا ظـا
ظلـمـاً فظـيـعـاً ألن تركـيـا أهـانت اللَّه فى
ظـلم مــخـلـوقـاته وأهــانت الـلَّه فى هـدم
مــعــابــده وأهــانـت الــلَّه فى ذبح الــنــاس
كــاألغــنـام  فــلــيس هــيـاج األمــيــركـان
ـقــنع عن أنـهم هــاجـوا غـيـرة بـالــدلـيل ا

وأنفة .
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روى ُمكاتب جريـدة الستندارد فى األستانة
أن روسـيـا طــلـبت من جاللـة الــسـلـطـان مـقـابل
تساهـلها حلكومـته فى أمر متـأخرات الغرامة أن
يُـأذن لسـت ألـفاً من األرمن من أهل األنـاطول
الـذين فــرّوا إلى بالد الـقــوقـاز بــأن يـعـودوا إلى
تركيا  وقد رضى جاللته بإصدار هذا اإلذن

ولـكن الـوزراء مُـعـارضــون مُـعـارضـة شـديـدة.
ُـكـاتب إن جـمـيع األرمن الـذين جلأوا ويـقول ا
إلى الــقــوقــاز فى خالل احلــوادث األرمــنــيــة ال
يتـجاوز عـددهم ٣٠ ألفـاً  فطـلب روسيا اآلن
إرجاع ٦٠ ألـفاً مـنـهم إلى تركـيا يـدل على أنـها
ال تُـحب مـجــاورة هـؤالء الـقـوم  وأنــهـا تُـريـد
إجـبـار كل أرمـنى سـاكـن فى الـقـوقـاز بـالـهـجرة
ـا حتــصل عـلى ذلك إلى الـبـالد الـعـثــمـانـيــة حـا
اإلذن من لــدن جاللــة الـســلــطـان  فــيُــبـرحــهـا
قيم ويُعاقب البر بذنب السقيم . هاجر وا ا

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∏ WO½u¹ ∑ ¡UŁö¦ « ¨ ∂±¥∞ œbŽ
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أفــادت أخــبــار األســتــانــة أن قــد
صــدرت اإلرادة الـسَّــنــيــة بــاإلفـراج
عن اخلـمـسـ مـسجـونـاً من األرمن
فى واليـة بـتـلــيس . كـمـا أن جاللـة
السلطـان األعظم أصدر عـفواً عاماً
ــســجــونــ يــوم عــيـد عن األرمن ا
أنوس . أدام اللَّه مراحم اجللوس ا
جاللـته مـتواصـلـة االنـهمـار وأسـعد

األمة والبالد بطول بقاه .
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ال نــــرى بــــ األ أمـــة أضل
اللَّه سعيـها كأمـة األرمن  فإنها
الــيـوم قـد أصــبـحت عـلى وشك
الــــضــــيـــاع بــــأيــــدى الـــدســــائس
األجـنــبـيـة الــتى اســتـجـرتــهـا إلى
اجملاهـرة بشق عصـا الطـاعة على
الدولـة الـعلـية صـاحـبة األفـضال
والـســيـادة عـلـيـهـا إليـجـاد طـريق
لــلــتــداخل فى الــشــؤون* وقــدَّر
اللَّه أن ذلك يـكون  فانصاعت
إلى أكــاذيب الـــدولــة الــطــامــعــة
وعـمَّـا قـلــيل تـنـدم عــلى مـا كـان
منـها فـى وقت ال يُفـيـد النـدم فيه

شيئاً .
ومن الـغـريب أنـنـا نـرى حـتى
اآلن بعض ثُـراة تلك األمـة بهذه
الـعـاصمـة مع كـونـهم مـغـمورين
بـالنـعم تـشمـلـهم الـراحة واألمن
فـى بالد تـابــعــة لـلــدولــة الـعــلــيـة

* الصحيح : الشئون.
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يـبتذون * أموالـنـا بكل الـوسائط
ثم يـبـعـثـون بـهـا إلى الـعـصـاة من
جنـسـهم ليـقـووا بهـا عـلى ما هم
عـلــيه من الـعــصـيـان وهــذا أكـبـر
دلـيل عــلى أنــهم قــوم يـكــفـرون
النـعمة ويـنكرون اجلـميل والذى
ـــصـــريــ أن عـــلــيـــنـــا مـــعــشـــر ا
نـحـذرهم ونُـحـاذر عـلـى أمـوالـنا
من أن نــصــرف شــيــئــاً مــنـهــا فى
مـــــشــــتـــــرى أى شئ مـن أرمــــنى
لنـكون بذلك قمنـا بواجب علينا
نـحـو دار خالفـتنـا وأمـتـنـا وديـنـنا

والسالم .

* الصحيح : يبتزون.
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التـــزال هـــذه األمـــة مـــحـــطـــاً
لرجـال الغـفلـة الغـربيـة ودسائس
ـطامع فإلى بـعض الدول ربات ا
مــتـى ال يــتــدبــرون وعــلى م * ال
يتعـظون وقد أصبحت األ التى
انـــغـــشت تـــطـــلـب حـــريـــتـــهــا أو
انتظـمت فى سلك تـبعيـة جارتها
تـــــهـــــوى فـى حـــــضـــــيض الـــــذل
ُمتسربلة بالفقر مُسخرة لألعمال
تُــسـاق بـالـكـربـاج بــعـد افـتـقـارهـا
بـــنــزح ثــروتــهــا وســلب أرضــهــا
حتى سمعـنا أن بعضـها تكره من
مـالــكــة أمــرهـا عــلى اتــبــاع غــيـر

معتقدها .
هــؤالء األيـرلــنـديــون بـعـد أن
امتلـكت اللوردات مـزارعهم قد
اتـخذونهم آلة لـلحرث والزراعة
ـا وبــاقى األعـمــال يـسـوقــونـهم 
كـانـوا يـنـهـون عـنه قـبل االمـتالك
من الــــضــــرب وألــــيم الــــعــــذاب
فأصـبح األيـرلنـدى يـشتـغل أكـثر

* الصحيح : ما .
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يـومه ولــيــلـته وال تــشـبـع له بـطن
ولــــذلـك نــــســــمع كـل حــــ من
الـدهر أنـهم قـد خرجـوا على من

حكمهم .
هذه الهند منزوحة الثروة إلى
مـديــنــة لـونــدره  وهى تــصـرف
لــهم نـفـقـات كـمــا يـطـعم الـرجل
مـطلقـته غيـر متمـتع بـحرية وال
رفـاء وتـتـبع جـمـيع صـفـاتـهم من
الــدولــة الـتـى الـتــهــمـتــهم يــطـول
شرحـه ويحظر ذكره  فـالتلميح
ــــــــقـــــــــام أبــــــــلـغ من فـى هــــــــذا ا

التصريح.
تـــلك اجلـــزائـــر وهـــذه تــونس
وبـهمـا مـا لم يتـعـوده أهلـهـما من
ـعامالت األحكـام واألعـمال وا
ــنـــاســخــات. ـــنــاكــحـــات وا وا
وكـانت أسـبـانـيــا أرضـاً أنـدلـسـيـة
مـــحط رجــــال الـــعـــلـم ومـــهـــبط

الــــبالغـــة وبـــحــــر الـــشـــريـــعـــة 
فـــــأمـــــست رجـــــالـــــهـــــا ال تــــرى
مـسـاكـنـهم وال تـعـرف حالئـلـهم
وال تـنـظـر بــذراريـهم إال قـبـعـات
وال تــســـمع مــنــهـم إال لــســانــاً ذا
عـــوج فــمـــحــيت تـــلك الــرســوم

وجلبت هذه الغيوم .
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تـلك األفغانسـتان والچركس
وغيرهـما وقد عـومل أهلهـا بغير
مـا كانـوا يـأمـلـون  ولم تـرَ دولة
قـامت إلنـقـاذهم إال كلـمـا قامت
شرذمـة مـنـهم تسـتـغـيث أقعـدتـها

تلك الدولة .
فـلـيس الغـرض لـها إال اتـساع
مـسـتـعمـراتـهـا  فـإنـهـا ال يـهـمـها
شأن األرمن مـثالً إذ ال قرابة وال
طـامع هى التى دعتها نسب بل ا
إلى الـــتـــداخل بـــأمـــور زيـــنـــتـــهــا
ولـيــست بـتـلـك والـدولـة الــعـلـيـة
هى صـاحـبـة الـفـضل واإلحـسان
عـــلـــيــهـم  تـــســـوســهـم أزمـــانــاً
وجتـيب نـداءهم إن اسـتـغـاثوا من
واليـهم مثالً إن عامـلهم بـأمر هو

معهود ال تخلو منه دولة .
وهـنا يحـسن أن نقول إن كان
الغـرض مساعـدة األرمن حقـيقة
بال طــمـع فــيــهــا من دولــة زيَّــنت
لهم بـغـوايتـها مـا لـيس باحلـقيق
فلـنُساعـدهم فى حصـولهم على
أرضــــهم األصــــلـــــيــــة وهى بالد
ـــعــــروفـــة بـــأرض الـــعـــبــــوبـــان ا
الروملـلى الشهـيرة بانتـسابها إلى
الـچراكـسة واغـتصـبـتهـا الروسـية
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علومة خاطئة ; إذ إن «الرومللى» هى الواليات األوربية التى احتلها العثمانيون . أما الوطن األصلى * هذه ا
لألرمن فهو جنوب القوقاز وشرق األناضول.

** الثـابت تاريـخيـاً أن الدولـة الـعثـمانـية قـد احتـلت أرمـينـية الـغريـبة فى مـطـلع القـرن السـادس عشـر . وظلت

اإلدارة العثمانية تُطلق على هذا اجلزء مصطلح «إرمنستان» حتى ما بعد مؤتمر برل ١٨٧٨.

وهى فـى يـــدهــــا إلى الــــيـــوم* .
وكذلك الـصرب حـتى يُقـال إنها
ســـاعـــدتـــهم فى وصـــولـــهم إلى
حـقــهم بــدون مـحــابــاة من دولـة

أخرى تخشاها .
فــيـــاحـــبــذا  لـــو قــام األرمن
حينما يـسمعون قولنا هذا لطلب
ـة لـهم وهم تـلك احلـقـوق الــقـد
يـــعــلــمـــونــهــا قـــبل اآلن حــتى ال
يُالمـون بــقـول الـزور عــلى دولـة
عــثــمـانــيــة ــ أدامــهــا الـلَّـه ــ مـنت
عليهم بجزء من أمالكها ينزلونه
وقت أن كــانــوا ســائــحــ ال دار
وال عــــقـــــار وال مـــــســـــاعــــد وال
مدافع** وهل لم يكن اإلشفاق
قـد خـلق حـيـنـذاك وعـدل الدول
لم يوجد إال الـيوم إلنـقاذ مدعى
ن ال حق لهـم فى مسـاكنـهم قد
ظــلــمــوا أنــفــســهم وســيــعــودون
ــبـ إن دامــوا عـلى بــاخلـســران ا
اتــبـــاع هــذه األهــواء واألبــاطــيل
واإلغواء ضد سـيد هو إلى اليوم
لـم يُـعــامــلـهم فـى جـمــيع أمالكه

بغير الرأفة واحلنان .
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مـــا بــــال الـــقـــوم ال يـــكـــادون
يـفقـهـون حديـثاً . مـا بال األرمن
ال يـــوبـــخـــون ضــمـــائـــرهم وهم
تمتعون بأمالك سيدنا حتى فى ا
مـصـرنـا  فيـردون عـلـيـنـا كل آن
جــــمـــوعـــاً مـــخــــتـــلـــفـــة األلـــوان
واألشكال  فـتدر علـيهم البالد
خيـراتها حتى يبـعثون من ثمرات
هــذه الــبالد إلـى أهـلــيــهم بــتــلك

األصقاع .
أال يـــذكـــرون ولم تـــذَّكـــرهم
تــواريـــخــهم أيــام إن اُغـــتــصــبت
بـالدهم ونــــســـاؤهـم وأبـــنــــاءهم
ـمـالك فـلم فـذهــبـوا إلى بـعض ا
تــقـــبـــلــهـم بــأرضـــهـــا كــالـــفــرس
الـنـابــذين لـهم الـنـاقــمـ عـلـيـهم
ـتـوقـعــ الـضـرر مــنـهم  فـهل ا
جــزاء اإلحـســان حــيث أنــعــمت
بـقـبــولـهم الـعـثـمـانــيـة ومـنـحـتـهم
مسـاكن يرضونها فـما لكم أيها
األرمن ال تــتـــدبــرون وفى طــرق

الضالل تعهمون *.

ـوثـقـة ; إذ أن مـوقع أرمـيـنـيـة * الـصـحـيح : تـعـمـهـون  . وهـذا الـرأى مـخـالف لـلـحـقـائق الـتـاريـخـيـة الـثـابـتـة وا
الچـيوسـتراتـيچى قـد جعـلها سـاحة تـنافس وتـقابل بـ الروس والـفرس واألتراك . وقـد انتـهى الصـراع بتـقسيم
«أرمـينـية» ب الـروس والفرس  ثم الـروس واألتراك . والـثابت أن األرمن قامـو بأدوار فـاعلة وإيـجابيـة وبناءه

فى بالد فارس  وتبوأوا مكاناً علياً فى اإلدارة واجملتمع الفارسي .
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ألم يــأن لــكم أن تـفــكـروا فى
أمـر بــسـيط يــصل إلـيـه ذو الـعـقل
بالبـداهة  هو أن الـدول غربية*
وغـيـرهـا البـدَّ وأن يـقع مـنـهـا فى
دوائـر مـحـكـوماتـهـا مـا ال تـرضاه
األمـة احملــكـومـة . فـإن األحـكـام
صـدع لقـوة تـكـره عـلى اخلـضوع
إليها  وما رأينا وال سمعنا دولة
غــربــيــة قــد قـــامت أمــام مــثــلــهــا

لتحرير أمة فى قبضتها .
فـــهل مـن تـــعـــرضـت لألخـــذ
بــيـدكم بــيــنـكـم وبـيــنــهـا بــنـوة أو
خــصَّـكم الــلَّه مـنــهـا بـإشــفـاق لم
يخـلـقه فى قـلـبـهـا لـغيـركم . كل
ـــــا هــــــذا والـــــلَّـه لـم يـــــكـن  وإ
اسـتحـكم بكم الـغرور واسـتولى
علـيكم الـغش والتـغريـر . فهـبوا
من نـومــكم وأطـيـعــوا أمـر ربـكم
تــفــوزون بـالــطـاعــة  وتـتــقـوون
بـجـامــعـة اجلـمــاعـة فـتــكـونـوا قـد
ـــطـــامع حـــفـــظـــتـم بالدكم مـن ا
وأرضيتم سلطانكم والهدى من

اللَّه وعلى من اتبعه السالم .

* الصحيح : الدول الغربية.
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التـــزال هـــذه األمـــة مـــحـــطـــاً
رحــال الـغــفــلـة ودســائس بـعض
ـــطــــامع . وقـــد الــــدول ربـــات ا
وافانا اخلـبر أنه قُبض على بعض
من األرمن اخلـائـن الـذين كـانوا
وضــعــوا ديــنــامــيت قــرب قــصــر
الصدر األعـظم  وكان البوليس
قــبض عـلـى خـمــســة مـنــهم (فى
اضى) ثالثة فى شهر أغسطس ا
دار الــــســــعــــادة واثــــنــــ فى بك
أوغلى حيث كـانا يدخران قنابل
دينـاميت وأقرا أنهمـا كانا يُريدان
ـــانــيــا االعـــتــداء عـــلى ســـفــارة أ
وروســيــا  فــســيــقــوا إلى حــيث

ينالوا ما أُعد لهم من اجلزاء .
وقد قدم من هـذه الطائفة إلى

مصرنا قوم الستدرار خبرها * وكانوا حضروا إليـها صائع ال درهم وال دينار  فأصبحوا
* الصحيح : خيرها .
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ذوات ثــروة ويــســار . احــتــرفـوا
بــحـرفـة اخملـاجنـيــة وبـيع احلـشـيش
وتهريب التـنباك والدخان وغيره
وبــهـذه الــوســيــلـة اســتــحـوزوا *
ــصــريــ غــنــيــمـة عــلى أمــوال ا
باردة وهـم عاس ** فـساداً فى
جمـيع أنحـاء القطـر  ولو بحـثنا
ودققنا لـوجدنا كميات وافرة فى
الـثــغــور والــبــنــادر من احلــشـيش
بـطرف ديران يـان أو أنيس يان .
أو ســريــان . مـجــريـان . أوغب
يـــــــان . كــــــرابـــــــيـت. أرتــــــ .
غـــوسـت يـــان . حـــرم يـــان ومـــا
أشــبه. كل هــذا نــتــيـجــة إهــمـال
رجـال مـصـلحـة خـفـر الـسـواحل
وتـغافـلهم عن تـهريبـها  فـنرجو
من أولــيـاء األمــر الــتــنـبــيه بــشـدة
االنـتـبـاه  ونــطـلب إلى إخـوانـنـا
ـصــريــ نــبــذ مـبــيــوعــات هـذه ا
الـطــائــفـة الــغـادرة عــمالً بـطــاعـة

ؤمن والسالم . موالنا أمير ا

* الصحيح : استحوذوا .
** الصحيح : عاث .
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ورد مـن أخـبــار األســتــانـة أن ســفــيـر
روسـيــا طـلـب من الـبــاب الـعــالى ثـانــيـةً
إعـــــادة األرمـن الـــــذيـن هـــــاجــــــروا إلى

القوقاس إلى أوطانهم *.

…d¼UI « ¨ ≥∞∑ ’ ¨ ±∏ππ ”—U  ≤∑ 5MŁù« ¨ ≥π œbŽ

* تـرتب عـلى االنتـهـاكات الـتى مـورست ضد األرمن الـعثـمـانيـ منـذ نـشوء الـقضـيـة األرمنـية (١٨٧٨)
ذابح احلـميدية (١٨٩٤ ــ ١٨٩٦) نـزوح أعداد غفـيرة منهم إلى اإلمـبراطوريـة الروسية . وحتى نهـاية ا
كما شهدت هذه الفترة نزوح موجات إلى أوربا وأمريكا وحتى الواليات العثمانية وعلى رأسها مصر.
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ـراسلها قرأتُ فى الدايـلى كرونكل 
فى األســـتــانـــة بــتـــاريخ ١٥ اجلـــارى مــا
تــرجــمــته : أثــبــتت تــقــاريــر الــقــنــاصل
واألخـبار اخلـصـوصيـة الـواردة من آسـيا
الــصــغـرى* أن احلــكــام األتــراك هــنــاك
ــدارس فى يـقــفــلــون مــآوى األيــتـام وا
كــثــيــر من األمــاكن بــالــقــوة والــعــنف
ويـــطــردون أيـــتـــام األرمن إلـى الـــطــرق
والبـرارى . وهنـاك يأخـذون كل حسن
الــوجه قــوى الـــبــنــيــة مــنـــهم لــلــخــدمــة
ــوت عــنــدهم ويــتــركـــون من يــبــقى 
جوعـاً . ويُـؤكدون أن الـسـلطـان يُـشدد
عــلى بــطــريــرك األرمن لــيــحـمــله عــلى
حتمل مسـئوليـة ما يحدث هـناك ــ انتهى

اخلبر بنصه .

W¹—bMJÝù« ¨ ±∞≥  ’ ¨  ±∏ππ  d¹«d³  ≤

* آسيا الصغرى = األناضول.
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نـقلت احملـروسة عن جـرائد األسـتانة
أن اجملاعة تغـتال عدداً كـثيراً من األرمن
كل أســـبـــوع  وأن مــئـــات من األيـــتــام
يـطوفـون فى األنحـاء حفـاةً عراةً إلى أن
قالت : «ويقولون نقالً عن العارف إن
احلـكــومــة الــسـنــيــة سـتــنــظـر فـى أمـرهم

راحمها» . وتشملهم 
ــراحم الــتى تــرجــو فــمــا هى تــلك ا
احملــروســة أن تــشـــمل أيــتــام األرمن من
حـكـومـة السـلـطـان  وهى الـتى جـلبت
عـــلـــيــهـم الــيـــتم والـــذل والـــفـــقــر  بل

صيَّرتهم فى احلالة السيئة احلاضرة .
إن األرمن يــســـتــجـــيــرون بـــالــلَّه من
مــراحم احلــكــومــة الـســنــيــة  وإال فـإذا
كـــانت تـــنــوى حـــقــيـــقــة أن تـــشــمـــلــهم
راحم غير ما راحمها  فـلتكن تلـك ا
عـــوَّدتـــهم عـــلـــيه من هـــتـك األعــراض

واستباحة الدماء .

W¹—bMJÝù« ¨±µ≤ ’ ¨  ±∏ππ q¹dÐ√ ∏
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ســـتــكـــون وفـــاة حـــضــرة بـــطـــريــرك
األرمن فـى األســـــتـــــانـــــة عـــــلى مـــــا فى
تــلــغـرافــات هــذا الــنــهـار شــغالً شــاغالً
نصب للبـاب العالى  ال ألهـمية هـذا ا
رحوم عازريان  بل الذى خال بوفـاة ا
ألن تـــــعــــيـــــ خــــلـف له فـى األحــــوال
احلــاضــرة قــد يُــفــضى إلـى االضــطـراب
والــقـلق . ومــعـلـوم أن أعــضـاء اجملـلس
الــبـطــريـركـى األرمـنى فى األســتـانــة قـد
استعفـوا من عهد قريب ألنهم يرون أن
ا وعـدهم به من الـبـاب الـعالـى لم يفِ 
إجـــــراء اإلصالحـــــات الــــكـــــثــــيـــــرة فى
الواليـات األرمـنيـة . وقد قـالت جـرائد
أوربـا حـ نـقـلـهـا هـذا اخلـبـر إن األرمن
سيُلـجئون بطـريركهم إلى االسـتعفاء أو
هــو يــســتــعــفى مـن تــلـقــاء نــفــسه ; ألن
احلـكـومـة الــعـثـمـانـيــة ال تـأذن له بـجـمع
مــجـالس الــواليـات النــتـخــاب أعـضـاء
جُدد لـلـمـجـلس الـبـطـريركـى  وبذلك

سألة األرمنية . تنفتح ا

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏ππ u¹U  ≥ ¡UFÐ—_« ¨ ≤ππ œbŽ
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ــنـون قــد كـفى أمــا اآلن  فـرسـول ا
بطريرك األرمن عـناء االستعـفاء والقيل
والـقال  فـأصبح األرمن بـاألستـانة بال
مـجـلس مـلى وال بـطـريـرك . وهـذا هـو
األمـــر اخلـــطــيـــر ألن انـــتـــخـــاب األرمن
مـــجـــلـــســـاً وبــطـــريـــركـــاً فـى الـــظــروف
احلاضرة أمر ال يعلم عاقبته إال اللَّه .

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

أصــــدرت الـــذات الـــشَّــــاهـــانـــيـــة
اجللـيلة إدارة * سنـية بـقبـول عشرين
تــــلـــــمـــــيـــــذاً من األرمـن فى أربع**
مـكـاتب عـالـيـة لـتـلـقى الـعـلـوم عـلى
كاتب فهى حساب جاللته . وأما ا
خمسة فى مـدرسة الزراعـة وخمسة
ــلــوكى وخــمــســة فى ــكــتـب ا فى ا
مــكـتب غــلـطــة سـراى وخـمــسـة فى

كتب الطبى . ا

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±∏π∏ u¹U  ∑ ¨ ≤±µ œbŽ

* الصحيح : إرادة .
** الصحيح : أربعة.
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ورد من األستـانة بتاريخ ١٠ اجلارى
أن الـبـوليـس العـثـمانى قـد ألـقى الـقبض
فى األيام األخيرة عـلى جماعات كثيرة
مـن األرمن  فــســـأل الــســفـــراء الــبــاب
الــعــالـى عن األســبـــاب الــتى دعت إلى

ذلك .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏ππ u¹U  ±µ
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اشتـبـهت شـرطة األسـتـانة بـسؤ*
سلوك بـعض األرمن فيهـا  فألقت
الـقـبـض عـلى بــعـضـهـم وأودعـتـهم
السجـون  فاعتـرض سفراء الدول
وطلبوا الباب العالى ببيان األسباب
الـتى حـمـلت الـشـرط **علـى إلـقاء

ذلك القبض .

* الصحيح : بسوء.
** الصحيح : الشرطة.
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الشائع فى األستـانة العلية أن دولتلو
ضيـا بـاشـا سفـيـر الـدولة الـعـليـة فى ڤـيـنا
ـقـابـلـة سـيـذهب قـريـبـاً إلى بــطـرسـبـرج 
جـاللـة الـقــيـصـر وإقــنـاعه بــعـدم إرجـاع
األرمن إلى أوطــــانـــهم  كــــمـــا كـــانت
تــطــلـب روســيــا ذلك مـن قــبل  وهــذا
ـا يُـمـكن أن يـنـشـأ عن إرجـاعـهم مـنـعـاً 
من رجــوع الــفـ الــتى تُــضـايق الــدولـة

كما ضايقتها من قبل .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏ππ WO½u¹ µ ¨ ≤≤∑ œbŽ
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ــــروجـــة قــــالت احــــدى اجلــــرائـــد ا
مصالح االحـتالل حتت هذا العنوان ما

نصه :
ــصــر أو بــاحلــرى إلنــكــلــتــرا مــا  
افـــتـــتــاح الـــســودان حـــتى نــظـــر رجــال
االستـعـمار من اإلنـكـليـز فى أمـر جعل

…d¼UI « ¨ ≤ ‡ ± ’ ’ ¨ ±∏ππ WO½u¹ ≤∏ ¡UFÐ—_« ¨ ∑π± œbŽ
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الـــســودان آهالً بـــالـــســكـــان  وإعــادة
رونقه القد إليه بإحياء موات الزراعة
ـا كان ذلـك ال يتم والـصـنـاعـة فـيه . و
لهـم إال بدعـوة الـنـاس لـلـمـهـاجرة إلى

هـنــالك واإلقــامـة فى بالد الــسـودان 
رأوا أن يستخـدموا اجلمعـيات األرمنية
الالجــئــة إلــيــهم لــتــرويج مــقــاصــدهم
ودعـــوة الــعــثـــمــانـــيــ عـــلى اخــتالف
ــهــاجــرة إلى نـــحــلــهم ومــلــلــهـم إلى ا
الــــســــودان . وهــــكــــذا جــــرى  فـــإن
ـشـار إلــيـهـا قـد اجلــمـعـيــات األرمـنـيــة ا
أصـدرت مـنـشـورات كـثـيـرة تـدعـو بـهـا
الــعـثــمـانــيـ إلـى تـرك بالدهم واجلالء
عـــنـــهــــا إلى أقـــطـــار الــــســـودان حـــيث
يــتـــخـــلــصـــون من ظـــلم حــكـــومـــتــهم
ويـتــمــتــعــون بـالــراحــة واألمن فى ظل
احلكومة اإلنكليزية العادلة  ووعدت
بأن تدفع لـكل من يُلبى دعـوتها مـبالغاً
ـال وكـفـلت لـهم الـنـجـاح طـائــلـة من ا

والفالح .
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ــويــلـحى مــصـر  فــوجـد أن جـاء ا
شابـاً اسمه صـبرى أفـندى فـرّ من منفى
الـيــمن  فـخــدعه وحـسَّـن له الـرجـوع
ذكور . إلى األستانـة فرضى الشـاب ا
ويلحى  فكتب إلى أما إبراهـيم بك ا
ـــابـــ يـــقـــول . فى مـــصـــر رجل من ا
ام تـام بـالـلـغة أصـحاب األقـالم  له إ
الفرنساوية ويُريد االنضمام إلى حزب
الـــزون تــرك *  فــصـــرفت عـــلـــيه من
أمـوالى أكــثــر من خـمــســ لـيــرة حـتى
أوقفـته ورضى بالـرجوع إلى وظـيفته
ـدرسـة الـطـبـية وكـان مالزمـاً أول فـى ا
غـيــر أن إبـراهــيم بك لم يــصـرف عـلى
الــرجل أكـــثــر من اثــنى عــشــر** لــيــرة
واستـكتب شـخـصاً آخـر اسمه إحـسان
فـــاحت عـــريـــضــة بـــواســـطـــة جـــاســـوسه
ـا أرسل صــبـرى أفـنـدى الــرومى. و
رفع عــريـضــة إلى الـســلـطــان يـقـول إن

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±∏ππ WO½u¹ ≤∏ ¡UFÐ—_« ¨ ∑π± œbŽ

* حزب الزون ترك = تركيا الفتاة.
** الصحيح : اثنتى عشرة .
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عــنـده أسـراراً مـهــمـة تـخــتص بـأعـمـال
األرمـن  واخـــتـــلـق أن مـــجـــمـــوع مـــا
ــال ثــمــانــون ألف لــيــرة عــنـــدهم من ا
وهم عـلى أهـبـة الـثـورة . ولــمـا كانت
أمـثال هـذه األخـبار تـهم رجـال الـدولة
خـصـوصـاً جـاللـة الـسـلـطـان  أبـاح له
احلـضـور لألسـتـانـة الـعـلـيـة  فـوصـلـها
وأراد أن يُــــقـــدم أوراقــــاً  فــــوجـــد أن
أغـلب األوراق قُدمت بـواسـطة مـأمور

آخـر من مــأمـورى الـدولــة فى مـصـر 
فتـأثر وعـزم علـى ارتكـاب كبـيرة وهى
اخــــتالق احلـــــوادث والــــكــــذب عــــلى
احلـضــرة الــسـلــطـانــيـة . فــقـال إن أهل
احلجـاز يُريـدون تأسـيس خالفـة عربـية
وأهل سـوريا وحلب يُـريدون استقالل
بالدهم  واخــتـلق عــلى األرمن كــمـا
ذكـرنــا . وبــعـد تــقـد هــذه األكـاذيب

سُئل من طرف جاللة السلطان .
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لم يـنسَ الـنـاس الـثـورة األرمـنـيـة ومـا
كـان من رغــبــة الـدول فى الــتــداخل بـ

األرمـن والـدولــة الــعـلــيــة . لـو لـم يـقف
اإلمـبـراطـور غـلــيـوم الـثـانى ويُـنـادى بـأن
األرمن رعـايـا الـدولـة قـد ثـاروا عـلـيـهـا

فمن الواجب أن ال يقوم بتأديبهم .
هــكـــذا . نــادى اإلمـــبــراطــور إذ ذاك
وكـــان صــوت نـــدائه فى جـــمـــيع أرجــاء
الـعـالم وغُــلَّت أيـدى الـدول الــطـامـعـة
ـدودة  لـعـمـرك لوال أن بـعد أن كـانت 
ا غُلَّت النداء حق يُـقرر مبـدأ صحيـحاً و
األيـدى وكُـسـرت الـشـرة . وهكـذا احلق
ن يُـنـادى بـه حـتى يـوقف ال يـحـتــاج إال 
طـــمــــوع ذا الــــزيـغ ويُــــرجـــعـه خــــاســــئـــاً

مخذوالً.
لــسـنــا نــدرى بـعــد ذلك كــيف يــنـسى
بدأ الذى قرره وصرح اإلمبراطـور هذا ا

…d¼UI « ¨ ≤ ‡ ± ’ ’ ¨ ±∏ππ WO½u¹ ≤∏ ¡UFÐ—_« ¨ ∑π± œbŽ



±µ∂

به أيـام الـثـورة األرمـنـيـة  فـيُـنـادى الـيوم
فـى مـــنــــشــــور بـــعـث به إلى الــــدول بـــأن
أوروبـا يجب أن تـتـولى بـنـفـسـهـا مـعـاقـبة
الـبـوكـسـر من حـتى ال يـعـودوا إلى إهـانـة
األوروبي مرة أخرى . ومعنى ذلك أن
تـتـداخـل الـدول بـ احلـكــومـة الـصــيـنـيـة
وبـعض من رعــيـتـهـا  أو بـعـبـارة أخـرى
ا تشاء ب األم وابـنها لتُعـاقب من تشاء 
دون أن يـكـون لــلـسـلــطـة اإلمـبــراطـوريـة

الشرعية فى ذلك أدنى دخل .
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ـؤتـمـر تنـتـهى كـادت أعـمـال هـذا ا
ولــكن يــلــوح لــنــا من األخــبــار الـواردة
ـســاعى احلـســنـة الــتى بـذلــهـا أمـس أن ا
دولـة الـقيـصـر لـتـأييـد الـسالم وتـخـفيف
الـسالح قد ذهـبت أدراج الـرياح بـسبب
ــعــارضــة من ــشــروع من ا مــا صــادفه ا

بعض مندوبى الدول .
فـقـد علم الـقراء مـن قبل أن مـندوبى
إنكـلترة وأمـيركا قـد عارضوا مـا اقترحه
الـبعض من تـنفيـذ منـطوق عُهـدة چنيف
ـواقع الـبـحـريـة  وقـد  لـهم مـا عـلى ا
أمــلـــوه ألن اإلقــرار عـــلى الــتـــعــديالت
ندوب يجب أن يكون بإجماع جميع ا

ومـعــارضــة احـدى الــدول تـقف حــجـر
شروع . عثرة فى سبيل تنفيذ ا

وقد عـلمنا من أخبار األسـتانة العلية
أن مندوبى الدولة العثمانية قد عارضوا
ــعـــارضــة فى مــشـــروع مــجــلس أشــد ا
التـحـكـيم الـذى هـو أهم مـا كـان يـسعى
ــشــاكل إلــيه جـاللــة الــقـــيــصــر لــفـض ا
بـطـريق الـسـلم . وقـد طـلـبـوا من الـباب

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ¨ ± ’ ’ ¨ ±∏ππ WO½u¹ ≥∞ WFL'« ¨ ±∞∂ œbŽ     



±µ∏

* فى مــــؤتـــمــــر بــــرلـــ ١٨٧٨   تــــدويل
ـؤتــمـرون إلى حـل هـذه الــقـضــيـة عن طــريق «اإلصالحـات ـادة ٦١)  وســعى ا الــقـضــيـة األرمــنـيــة (ا
اإلدارية» . ولكن احلـكومـة العـثمـانية لـم تنفـذ هذه اإلصالحـات . وعلى الـنقـيض تمـاماً  أفرطت فى

شروعة. طالب األرمنية ا واجهة ا ذابح» كآلية  اإلساءة لألرمن وانتهجت «ا

الــعـالـى الـتــعـلــيـمــات الالزمـة  فــبـعث
دولـتــلــو تــوفـيق بــاشــا نــاظـر اخلــارجــيـة
تلغرافـاً يقول فيه بوجوب اإلحلاح بعدم
ـشـروع ألن احلـرب من الـشرائع قبـول ا
اإللهـية التى ال يجوز العـدول عنها عند
مـــســـيـس احلـــاجـــة . نـــعم  إن قـــبـــول
الـدولـة الــعـلـيـة لــلـمـشـروع ال يــجـعـلـهـا
مــرتـــبــطـــة به  غـــيــر أنه يـــكــون ســـبــبــاً

للمشاكل بينها وب الدولة األخرى .
علـى أن منـدوبى الـدول األخرى لم
ـشروع يُـوافقـوا بـاد بـدء عـلى رفض ا
رسـمـيـاً  ولكن تـمـكن مـندوبـو الـدولة
ـساعـيهم اخلـصوصـية من إقـناع الـعلـية 
زمـالئــــهم بــــوجـــــوب اإلعــــراض عــــنه
إعـــراضــاً كــلـــيــاً  فـــتم األمــر عـــلى مــا
رغــبـوه فــكــان ذلك فـوزاً عــظــيـمــاً لـهم

وللسياسة العثمانية .
وقـد كــانت الــدولـة الــعـلــيـة تــخـشى
ــشــاغـــبــ من الــذين دســائـس بــعض ا
كدونية أوفدتهم اجلمعـيات األرمنية وا
ـؤتـمـر واأللـبــانـيـة حــذراً من أن يـأخــذ ا
* بـنـاصرهـم ويقـضى بـفـتح عُهـدة بـرل
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الـتى نـسـجت علـيـها الـعـنـاكب . ولكن
الـظـاهـر أن بــعض الـدول لم تـرَ مـوافـقـة
ـؤتمر لم يجـتمع إال للبحث ذلك ألن ا
فى مـا اقتـرحه الـقـيصـر من ضـرورة نزع

السالح .
غـيـر أنـه كـان يـوجــد في بـاريـز رجل
أرمـنى يُـدعى ميـنـات نشـيراز * وهو من
زعـمـاء اجلـمــعـيـة األرمـنـيـة الـنـازعـة إلى
طـــلب االســــتـــقالل . فــــهـــذا قـــد تـــرك
باريـس حاالً  وذهب إلى الهـاى عـند
ـؤتــمــر وجـعل يُــلــقى اخلُـطب افــتـتــاح ا
ـهيـجـة ويؤيـد كالمه بالـصـور الظـاهرة ا
فـأثَّرت خُطبه بنور الفـانوس السحرى 
فى جــمــهــور الــهـولــنــديــ وفى بــعض
ـؤتمر الذين كـانوا عازم على رجال ا
ـسـألـة  لـو لم يُـبـادر الـبـاب فـتـح هـذه ا
الــــعـــالى إلـى اتـــقــــاء شـــره فـــطــــلب من
حكومة هولـندا نفيه فى احلال من مدينة
الهــاى  فـتــرددت احلــكــومــة فى ذلك
أوالً ولكن عرضت عليها الدولة العلية
إجــابــة مــا ســـألــته من قـــبل وهــو إلــغــاء
الـقـنصـلـيـة الـعـثـمـانيـة الـعـامـة من مـديـنة
سومـاتره الـتـابعـة لـهولـنـده ألن القـنصل

* الصحيح : ميناس شيراز.
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ـدينـة كان الچـنرال الـعـثمـانى فى تلك ا
حـجــرعـثــرة فى ســبـيل أعــمـال احلــكـام
سلم الهولنديـ . وقد أخذ يُناصـر ا

هـنـاك ودفع عـنـهم احلـيف مـراراً  وقـد
ـا طـلـبت احلـكـومـة الهـولـنـديـة إبـعاد طا
ذاك الـقـنصـل فلم يـرضَ الـدولـة الـعـلـية
بـذلـك . ولـكــنـهــا رأت اآلن أن واحـدة
بــــواحـــدة جــــزاء  فـــتـم االتـــفــــاق بـــ

الــدولـــتــ عـــلى نــفى مـــيــنـــات تــشــراز
األرمـنـى من الهــاى وعــلى اســتــقـدار*

القنصل العثمانى من سوماترا.

* الصحيح : استقدام ; أى استدعاء .
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حــاكــمت مــحـكــمــة الهــاى الـرجل
األرمـــنى الــــذى نـــشـــر طـــعــــنـــاً فى حق
احلــكــومــة الــعــثـمــانــيــة ومسَّ به جـاللـة
مـوالنا الـسـلطـان  فـأقرَّ الـرجل بـبعض
مـــا نــشـــر  ولــكـــنه قـــال إنه ال يــقـــصــد
ا شخص جاللـة السلـطان ونـفسه  وإ
ثلها جاللته. هو يـقصد احلكومة الـتى 
فـــأجـــابه الـــقــاضـى إن ذلك كـــيف كــان
مــخــالف * لــقــانــون هــوالنــدا الـذى ال
يـسمح بـالـطعن فى حق سـلطـان صديق
للـحكـومة الـهوالنـدية . ولـكن ما أحق
جاللة السلـطان مع هؤالء الـطاعن أن

تنبى : ينشدهم قول ا
ÌW¹«œ sÐ« U¼«d¹ ô ŸuLł v  rN

ÔbK)« tÐ f×¹ ô ZO−{ v  r¼Ë

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏ππ  WO u¹ ∂

* الصحيح = مخالفاً.
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لـــــمــــا حـــدثـت االضـــطــــرابـــات
ــعــلــومـــة الــعــهــد واخلــبــر فى بالد ا
األرمن عــام ١٨٩٥ * وأثــار هـؤالء
الـقـوم فـتـنـتـهم فـيـهـا  هـاجـر مـنـهم
كثـيـرون إلى بالد الروس  فـقامت
احلـكــومـة الـروســيـة فـى هـذه األيـام

تـــأمــــرهم بــــاخلـــروج مـن بالدهـــا 
فـارتـأى بـعض الـيـونـان أن يُـهـاجروا
إلى كـــريت حـــيث يــجـــدون مــأوى
وعــــــمالً . فــــــلـــــــقى هــــــذا الــــــرأى
اســتـحـســانـاً فـى أثـيـنــا وكـريت ; إذ
ـــهـــاجـــرون مـــقــام يـــقـــوم أولـــئك ا
ـســلــمــ الــذيـن غـادروا األهــالـى ا
اجلـــزيـــرة مـــهــاجـــرة إلى بـالد أمــهم
الــدولـة الــعــلـيــة . أمــا عـدد األرمن

الـذين يـنــوون اسـتـطــيـان اجلـزيـرة 
فيبلغ من أربع إلى خمس ألفاً .
ويُــقـال إن األرمن اســتـوطـنــوهـا فى
الــزمـن الــقــد بـــعــد أن افـــتــتـــحــهــا
اإلمـبراطور الرومانـى نيثوفورس**
فوكاس فى القرن السابع للميالد .

ذابح التى اقترفها النظام العثمانى  بحق األرمن آنذاك. قصود هنا ا * ا
** الصحيح = نيكفور.
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* بطرس = بيدروس.
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جاء فى أخـبار األسـتانـة األخيرة
أن مـجـمع االنتـخـاب األرمنى الـتأم
يـــــــوم األحــــــــد الـــــــفــــــــائـت فى دار
الــسـعــادة وكـان مـؤلَّــفـاً مـن سـتـ

عـضــواً النـتــخـاب خـلف لــلـســعـيـد
الذكر الـبطريرك بطرس * عازاريان
ــتــوفـى . وبــعــد تــبــادل اآلراء قــد ا
انــتـخب بــاتــفــاق األصـوات غِــبــطـة
ـــفــضـــال الــســـيــد احلَـــبــر الـــعالمــة ا
انـوليان أسقف قـيصرية بوغوص إ
بــــطـــريـــركـــاً عـــلـى طـــائـــفـــة األرمن
الكاثـوليك . فكـان لهذا االنـتخاب
صدى استحسان وارتياح فى الباب
ــا هـو مـتــصف به غِــبـطـة الــعـالى  
الـبــطـريـرك اجلــديـد من شـدة الـوالء
واإلخالص لـــلـــعـــرش احلـــمـــيـــدى
األسـنى  ويُنـتظـر أن تصـدر البراءة
ــوافـقــة عـلى الـســلــطـانــيـة قــريـبــاً بـا
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انــتــخــاب غِــبــطـتـه لـيــتــمــكن من أن
ـنـصب يـســتـلم رسـمـيـاً مــهـام هـذا ا

اجلليل .
وقـد تكـرَّم قداسـة احلبـر األعظم
ا بـلغـته هذه الـبشـرى بإهداء بـركته
الرسولـية وتـهانئه الـقلـبية إلى غِـبطة
فضال وإلى أبـناء طائفة البطريـرك ا
األرمن الـكـاثـولـيك الـكـرام عـمـوماً

براعيهم اجلديد .
فــنــحن نــرفع إلى مــقــام غــبـطــته
ـنـصب فـروض تــهـانى اإلخـالص 
الـبـطـريـركـية اجلـلـيل الـشـأن سـائـل

ـــة فى أيــامه دوام لـــطــائـــفــته الـــكــر
االرتقاء والنجاح .
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هـاجــر لـفــيف من األرمن إلى مــصـر
ـــصــرى يــومـــئــذٍ يـــشــكـــو من ضــنك وا
الـعيش ووقـوف دوالب األشـغال فـقال
مـا بــال هـؤالء يـتـوافـدون وال عـمل وال
شـغل . أجـاؤوا يُـشــاركـونـنـا فى ضـنك
الـعــيـشــة ويـشــتـغـلــون مـعــنـا فـى الـفـراغ
والـــبــطـــالــة وقـــد ســدت أبـــواب الــرزق
ونضبت مـوارده فلم يلبثوا حتى رأوهم
قـامـوا بـصـنــاعـات عـجـيـبـة أقـبل عـلـيـهـا
اجلـــمــيـع من كل فج . وهـم الــيـــوم فى
حالـة متـوسـطة يـتنـعمـون بـرخاء الـعيش
وواسع الـراحـة بعـد أن كـانوا فى حـاجة

إلى شم رائحة النقود .
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ورد مـــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــســألــة األرمــنــيـة  أُرســلت لــفــحص ا
الـرسـائل الــبـرقـيـة إلى جـمـيع الـوالة فى
الــواليــات اآلســـيــويــة لــيــرفــعــوا إلــيــهــا
ــســجــونــ الــقــوائم بــأســمــاء األرمن ا
بذنوب سياسـية وهم يستحقون العفو
ــدارس واألديــرة وعــدد الـــكــنــائـس وا
الجىء األرمـنية التى وبـيوت األيتام وا
دُمــرت فى أثــنـاء الــفـ األخــيـرة * ثم
تــرفع الـلــجــنـة مــا عــنـدهــا فى ذلك إلى
جاللـة الـسـلـطـان  وتــسـأله الـعـفـو عن
ــســجــونــ من األرمن وبــنــاء األديـرة ا

دارس التى دُمرت . وا
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ذابح التى اقترفها النظام احلميدى ضد األرمن ب عامىّ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ . قصود بهذه الف ا * ا
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كــانت الـدولـة الـعــلـيـة قـد أمـرت
بـتألـيف جلـنـة خصـوصـية لـلـنـظر فى
ـــقــتــضـى إجــراؤهــا اإلصالحــات ا
ـــــمـــــالك لـــــطـــــائـــــفــــة األرمـن فى ا
الشاهـانية . وقرأنا اآلن فى صحف
الــبـريـد األخــيـر أن هـذه الـلــجـنـة قـد
قــضت مــهــمــتــهــا ورفــعت تــقــريــراً
مطوالً إلى احلضرة العلية السلطانية
ــ أيـــــدهـــــا الـــــلَّـه ــ بـــــبـــــيــــــان تـــــلك
اإلصالحــات  فــصــدرت إرادتــهـا
ـوافـقـة عـلـيـهـا وبـوجوب الـسَّـنـيـة بـا
تـنــفـيــذهـا وتـعــمـيـمــهـا . وهـذه هى
ذكـورة ننـشرهـا كما اإلصالحـات ا

وقفنا عليها :
أوالً : إلـغـاء اإلجـراءات الـغـير*

* الصحيح : غير االعتيادية.
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ـنع األرمن اعـتـيـاديـة الــتى أُجـريت 
ــمـالك احملـروسـة من االنـتـقـال فى ا

ماعدا الذين يُشتبه فيهم .
ثـانـيـاً : إن احلــكـومـة الـعــثـمـانـيـة
تُـــســــاعــــد األرمن عــــلى تــــشـــيــــيـــد
ــدارس واألديـرة الـتى الــكـنـائس وا
هُدمت فـى أثنـاء احلـوادث األرمـنـية
األخــيـرة ثـم عـلى إصالح يــقــتـضى

إصالحه منها .
ثالـثاً : إن احلـكومة الـسنـية تدفع
ـستـخدمـيهـا األرمن الذين قُـتلوا أو
أبُــعــدوا فى أثــنــاء احلــوادث جــمــيع

األموال التى لهم عندها .
رابــعــاً : إنــشـاء مـالجئ لأليــتـام
من األرمن فى يـدى كـولى بـالـقرب

من األستانة .
خــامــســاً : الــعــفـو عـن األربــعـة
واخلمـس أرمـنيـاً وتخـفيض احلكم
الــذى صــدر بـــإعــدام اثــنـــ مــنــهم
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ؤبد . واستبداله بالسجن ا
وقد أبـلـغت اللـجنـة اخلـصوصـية
هــذه اإلرادة الــســلــطــانــيــة الــعــالــيـة
بواسـطـة حضـرة دولتـلـو آرت بـاشا
فــعـدل غـبــطـة بــطـريـرك األرمن عن
االستقالة اآلن  تلك اإلصالحات
قـد جــاءت وافـيــة بــجـمــيع مــطـالب
طــائـفـته الـتى حـمـلــتـهـا عـلى تـكـرار
جمـيل الدعـاء بحـفظ وتأيـيد جاللة
صـاحـب اخلالفــة الــعــظـمـى ــ أعـزه
اللَّه ــ وأسعدنا جميعاً بطول بقاه .
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فـأين الـفظـائع األرمـنـية بـجـانب هذه
الــفـظــائع? وكــيف بــعـد تــأديب األرمن
تـعــذيـبــاً وهم فــئـة قــامت عـلى دولــتـهم
وحــاكــمــهم الــشـرعـى وشـرعــوا سالح
الــعــدوان والــتــعــدى عــلى احلــكــومــة
فنالـوا أثناء مُدافـعة احلكومة عـن معناها
ومــحـافــظــتـهــا عـلى كــلــمـتــهـا جــزاء مـا
وســوست لــهم ضــمــائـرهم الــشــريـرة

وأوعزت إليهم شياطينهم وما أكثرها.

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏ππ d³L u½ ± ¡UFÐ—_« ¨ ¥≤∏  œbŽ    
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ـدارس الـيـونـانـيـة فى الـقـسـطـنـطـيـنـيـة وضـواحـيـهـا يـزيـد عن مـائـة  يـخـتـلـف عدد عـدد ا
تالمذتها من أحـد عشر إلى اثنى عـشر ألفـاً  ثالثة أرباعهم ذكـور . أكثر الطـوائف استفادة
ا منحته جاللة السلطان للـرعايا من وسائل الترغيب فى التربيـة والتعليم العام هى الطائفة
األرمـنـية . وكـان يـجب عـلـيـها من أجل هـذا أنه تـخـلص جلاللـته شـكـرهـا وتعـتـرف بـفـضله
دن ـدارس إال عدد يسير فى الـعاصمة وبعض ا عليـها   فإنها قبـل حكمه لم يكن لها من ا
الكبـرى . فكان فى كل خورنـية بالقسـطنطينـية مدرسة ابـتدائية كان الـتعليم فيـها قاصر على
ن يكـون حسن الـصوت من القـراءة والكـتابـة ومبـاد احلسـاب والدين والـترتـيل الكـنيـسى 
دارس كـان يـعلم زيـادة عـمَّا ذكـر النـحـو والتـاريخ واجلـغرافـيا األطـفال ; وفى بـعض هـذه ا
ـوجـهة إلى تـرقـيـة أمته فى ـة جاللـة الـسـلطـان ا وقـلـيل من الـعـلوم الـريـاضـية.  فـبـفـضل عز
معارج احلضـارة قد بلغت هذه الطائفة من التقدم فى التعـليم العام مبلغاً عظيماً فى أسرع ما
ـدارس احلـكومـة  وصـارت الـنـهـضة الـعـقـلـية يـكون  وصـارت مـدارسـهـا الـيوم مـسـاويـة 
لألرمن أظهر ما يكون خصوصاً فى الـعاصمة فيوجد منهم فـيها مائتا ألف مقيمون فى ست
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وثالث مـحـلة وضـاحيـة  ولهم فى هـذه احملالت والـضواحى تـسع وثالثون كـنـيسـة يتـبعـها
دارس احـدى وخـمـسـون مـدرسـة ابـتـدائـية لـلـذكـور واإلنـاث  والـتـعـلـيم فى مـعـظم هـذه ا
مجانى على نفقة الطائفـة وعدد تالمذتها يقرب من ستة آالف تـلميذ أربعة آالف منها ذكور

وألفان إناث .
ـدارس الـثـانـويـة لألرمن مـدرسـة بـربـريـان ومـدرسـة إيـڤـاريـان ومـدرسـة مـسـيـوريان من ا
لإلنـاث فى إسكودلـر ومدرسـة ميـخدوچيـان فى بنى قـبو ومـدرسة تريـديانـيان فى قـوم قبو
دارس أسسها بعض أفراد من األرمن»  وللمستشفى األرمنى فى يدى قوال وجميع هذه ا
مـدرسـة صـناعـيـة لأليـتـام الذكـور واإلنـاث وعـدد تالمـذتهـا ٤٢٥ مـنـهم ٢٠٦ ذكور و ٢١٩
إناث . وفى حسقتى مـلجأ لليـتامى الذين ال يوجد لهم من يـعولهم تدبر شؤونه* األخوات

* الصحيح : شئونه .
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ركزيـة التى يتعـلم فيها ١٥٠ تـلميذاً دارس األرمنيـة هى مدرسة غلـطة ا األرمنيـات . أول ا
من الـذكور الـتعـليم الـثانـوى ومعلـموهـا من األرمن واألتـراك واألوربي وهـم منتـدبون من
كليـة سراى غلطـة األميريـة االختيـارية والدروس الـتى تلقى فـيها هى الـدين واللغـة األرمنية
ـانية واخلط والرسم واجلـغرافية والـتاريخ العام واإلنشاء والـلغات التـركية والفـرنساوية واأل
واحلـكـمـة والـتـاريخ الـطـبـيـعى والـطـبـيـعـة والـكـيـمـيـا وعـلـوم الـريـاضـة والـقـانـون واالقـتـصـاد
الـسيـاسى والـتحـريـر فى الدفـاتـر وفن التـعـليم وفن حـفظ الـصحـة والـرياضـات الـبدنـية . لم
درسة إال فى سنة ١٨٨٦ وقـد نتج عنها نتائج جليلة أعلت قدرها كما أعلت تتأسس هذه ا

قدر مدرسة سراى غلطة االختيارية .
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قـبل ختـم الكالم فى وصف مـا نـالـته تـركيـا من الـتـقدم فى عـهـد جاللـة السـلـطـان احلالى
رأينا من الواجب علينا أن نقول كلمات فى الفتنة األرمنية التى شهدناها مدة األشهر الثالثة
تـحدة ويـرجعون األخيـرة وفى األرمن الذين يـتجـنسون بـاجلنـسيـة األمريكـية فى الـواليات ا

إلى تركيا وشأنهم مع القانون .
لـألتـراك مـثل مــشـهــور فى تـبـصُّــر األرمن وهـو (البــدَّ لـغش أرمــنى واحـد وخـديــعـته من
اجتماع ستـة من اليهود عليه)  وهـذا يدل على مقدار ما لـهؤالء فى نفوس أهل الشرق من
االعتـبار واالحتـرام العتقـادهم بصدقـهم واستقـامتهم  ولـكن لألرمن من أنفسـهم شعوراً
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ذابح األرمنية حقائق واقعة موثقة بآالف الشهادات والدالئل خالل عامئّ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ . * ا

شديداً بـأن هات صـفت تـعوزانـهم . فإنَّ رجالً منـهم قد نشـر من زمن غيـر بعيـد رسالة فى
جريـدة مشـهورة من جـرائد نـيويـورك ينـصح فيـها إلخـوانه فى الدين أن يـلتـزموا الـصدق فى
أقوالهم فال يفـوهوا بغيره  ومن أراد أن يـعرف كيف جنح هذا األرمنى الـساذج فى مساعيه
تـحدة وأوربا وها ووصاياه فلـيقرأ هذه احلـادثة التى ذاع خبـرها فى جميع أرجـاء الواليات ا

هى نقالً عن اجلرائد :
(إنَّ قـصـة زوجة چـريـجو األرمـنى زعـيم الـثائـرين الـتى ارجت الـعالم لـبـشاعـتـها  وهى أن
وت على عبث مضطهديها األتراك بعرضها فألقت بنفسها وطفلها على رأة فضَّلت ا هذه ا
يديـهـا فى هاويـة عمـيـقة وتـبـعهـا غيـرهـا من النـسـاء حتى امـتألت الـهاويـة بـأجسـادهن ــ هذه
الـقصـة لم تكـد تُريع الـناس بـانتـشارها حـتى ظهـر بطالنـها كـما أنـبأ بـذلك كثـير من الـعارف

ة شـعريـة نظـمتـها بـاحلقـائق . فإنَّه قـد تبـ أن هـذه احلكـاية الـفظـيعـة ليـست إال أسـطورة قـد
السيدة هـيمانس من سن مضت وعنونتها بعنـوان (الوالدة سليوت) فنقلت وزيد عليها من
قام . وقـد بعث الناس انكـشاف هذه احلقـيقة لهم على احلـواشى وأنواع التزويق ما يُـطابق ا
رجَّح أن معظم ما يُسمى بـالفظائع األرمنية ليس أن يعتقدوا أنه من احملتمل إن لم يـكن من ا
هو إال من مخترعات اخليال * عند بعض الغُالة فى الدين خلقوه ابتغاء للربح أو االنتقام أو
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ذابح قال خاص بأحداث عامى ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ . والثابت أن جلان التحقيق أثبتت غير مرة ا * نشير إلى أن ا
التى اقترفها النظام احلميدى بحق األرمن .

مـا شاكـلـهـمـا من األغـراض الـسـافـلـة  وسكـن بذلـك هيـاج الـقـلـوب عـلى األتـراك سـكـوناً
ولع بـاخملالفة للجمهور إلقالق ظاهراً فى كل جهة إال ب مضرمى نـار الفتنة من األرمن ا
اخلـواطـر . فإنَّ هـؤالء األشخـاص ال يـودون أن يعـتقـدوا أن الـقصـة ال أصل لـها سـوى تلك
األنـشودة الـشعـرية ويـنتظـرون تقـرير جلـنة الـتحـقيق التـى قد وصلت إلـى بالد األرمن واثق

ثقة تامة بصحتها *.
ا نـعم  إنه ال يُـنـكـر أن بـعض الـقالقل قـد حدث فى سـاسـون وعـيـنت جلـنـة لـتحـقـيـقـهـا 
ـة الـصـادقـة فى معـامـلـة كل رعـاياه بـالـعـدل واإلنـصاف ومـعـاقـبة جلاللـة السـلـطـان من الـعز
ـهم علـى ما نـرى أن نعـرف أوالً حقـيقـة ما جـميع من له يـد فى ارتـكاب اجلـرائم ولكن من ا

عتدون احلقيقيون . حصل فى بالد األرمن وثانياً من هم ا
ـكننا إجـمال الوقـائع فى كلمـات مختصـرة ننقـلها عن جريـدة  نيويـورك هيرالد (داعى و

نيويورك) وهى :
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ظهـر محركـوا الفـتنـة فى جبـال تالـورى الوعـرة الواقـعة بـ ساسـون فى اجلنـوب الشرقى
وش (من والية بتليس) ومركز قول من متصرفية جوينج وجمعوا قواهم بإغراء من يُدعى
همـبـارتزون * الذى انـتـحل لـنـفسه اسم مـراد وبـادر بـإلقـاء بـذور الـفـتنـة فى تـلك اجلـهات .
وهمبـاتزون هذا أصـله من قرية تُـدعى هج (من واليـة أطنة) وبـعد أن قضى ثـمان سنوات
ـلـكيـة بالـقسـطـنطـينـية ** واشتـرك فى قالقل (قوم قـبو) ـدرسة الـطبـية ا فى دراسـة الطب بـا
هرب إلى أثـيـنا ومـنهـا إلى چنـوة  ثم ذهب بـعد ذلك مـتنـكراً مـغـيراً اسـمه من ديار بـكر إلى
ضواحى بـتلـيس على طـريق إسكـندرونـة وأنشـأ من ح إلى آخـر ينـفث فى نفـوس األهل

سموم الثورة هو وخمسة نفر آخرين .
كان هذا الرجل يُؤكد لبسطاء العقول من أمته أنه مأمور أجنبى تشد أزره الدول األوربية

* الصحيح = هامبارتسوم .
** القسطنطينية = األستانة .
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فى إنفاذ مقاصـده لتقويض سلطـة األتراك  فنجح بذلك فى جذب قـلوب األرمن القاطن
قـرى (ســيـنـار وسـيــمـاى وجـولــلى جـوزات وآهى وهـيــدنك وسـنـابك وشــيـكـانــد وإلـيـڤـارد
وموسون وايتيك واديجسار) إلـيه واستمالتهم إلى مسـاعدته فى الوصول إلى مآربه األثيمة

شتمل على أربعة مراكز . كما أفلح فى استمالة أرمن إقليم تاالرى ا
ثم اجـتمع أولـئك الثـائرون حتت إمـرة همبـاتزون مـغادرين قـراهم فى النـصف األخير من
اضى بعد أن وضـعوا نساءهم وأطـفالهم وأمتعـتهم فى أماكن منـيعة  وبعد أن شهر يوليـة ا
انـضم إلـيهـم أيضـاً قـوم آخـرون مـسـلـحـون من الـعـصـاة أُرسل بـعضـهم مـن قبـل والى موش
والـبـعض اآلخـر من قـضـائى قـول وسـلـوان  فـبـلغ عـدد احملـتـشـدين أكـثـر من ثالثـة آالف .
وكـان اجتماعهم فى مـكان يُدعى أندوك داغ فعـزم خمسمـائة أو ستمائـة منهم على اإلغارة
عـلى مـوش  وابتـدأوا بـالـهـجوم عـلى قـبـيـلة دلـيـقـان فـوق جبل قـورلـنك فى جـنـوب موش
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سـلمـ أهيـنوا فى وقتـلـوا قلـيالً منـهم وسلـبـوا أمتـعتـهم وجمـيع من وقـعوا فى أيـديهم مـن ا
دينـهم وقتلـوا أشنع قتلـة  وقد هجم الـعصاة أيضـاً على عسـاكر احلكـومة التى فى ضواحى
موش ولكـنهم لم يجـسروا على مـهاجمـة موش نفـسها بـسبب ما فـيها من الـقوى العـسكرية

العظيمة .
فشـكَّل هؤالء العـصاة مع بـقية احملـتشدين فى أنـدوك داغ من أجل ذلك عصـابات أخذت
تنـاوش القـبائل من كـثب وتـرتكب فـيهـا أفظع أنـواع القـتل والـسلب فـإنَّهـا أحرقت ابن أخى
ـسلم فى قـرية جوللى جوزات عـمر أغا  وهجمت عـلى نساء ثالثة بـيوت أو أربعة من ا
سـلـمـ وأكـرهـتـهم عـلى تـقـبـيل الـصـلـيب ومـثلـت بهم وقـتـلـتـهن قـتالً وعـذبت كـثـيراً مـن ا

فاقتلعت أعينهم وصلمت آذانهم وجعلتهم موضوعاً ألشنع أنواع التحقير .
ـاضى * عــلى قــبـائل ڤــانـيــنـار ثم هــجم هـؤالء الــعُــصـاة أنــفـســهم فى أوائل أغــســطس ا
وبيكيران وباديكان  وارتكبـوا فيها مثل ما تقدم من اجلرائم . وهاجم عصاة قريتى إيليغار
توطن هناك كما هاجموا ركز قلب) األكراد ا نوق وإيرموس الواقعت فى قضاء ديجان (

قريتى قيسار وتشاتشات .
* أغسطس ١٨٩٥.
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ـقـيـمـ فى ضواحى ـاضى  هجـم األرمن علـى األكراد ا وفى أواخر شـهـر أغـسـطس ا
مـوش وأحرقـوا ثالث قرى أو أربعـة منـها جولـلى جوزات . أمـا الثائـرون فى تالـورى البالغ
سيحي معاً سلم وا وت با عددهم أكثر من ثالثة آالف فإنهم بعد أن أحلوا الرعب وا
رفضوا التـسليم للحكـومة وجلوا فى ارتكاب الفظـائع  فأرسلت احلكومة بـعضاً من عساكرها
نتـظمة إلى تـلك اجلهـة لتقمـع عصيانـهم فهرب زعـيمهـم همباتـزون واعتصم بـجبل عال ا
هـو واحد عـشر من شـركـائه فى اإلثم فقـبض عـليه حـياً لـكن لم يـكن ذلك إال بعـد أن قتل
اضى كانت جميع عصابات الثائرين قد تشتت. عسكري وجُرح ستة  وفى نهاية أغسطس ا
ا يـجب لهم من الـرعاية وقد عامل الـعسـاكر نسـاءهم وأطفـالهم وذوى العـاهات مـنهم 
ـا تـقـتـضيـة فى حـقـهم أحـكـام الـشـريـعـة اإلسالمـيـة وعـواطف اإلنـسـانيـة  ولم يُـقـتل من و

رفضوا التسليم وفضلوا أن يقوموا محارب فى وجه حكومتهم الشرعية.
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وقـد تأيَّـدت هذه الـوقائع فـيمـا بعـد بشهـادة عايـنهـا بنـفسه وهـو سائح أسـبانى وعـضو فى
نس   وهاك ما قاله عن مشاغب ساسون منقوالً عن اجلمعـية اجلغرافية بإنكلترا يُسمى كـز

اجلرائد .
نس بـعد أن أ العمل اجلغرافى الذى كلفته به احلكومة التركية وسيو كز «قد عاد اآلن ا
اضى  وقد فى كـردستان وموزوبـوتاميا * وقضى فيه ثـمانية أشـهر من مارس إلى نوفـمبر ا
ـزعوم حـصولـها فى سـاسون وهو اتفق له الـوجود فى إقـليم بـتلـيس ح حصـول القالقل ا

يقرر أنَّه لم ير ولم يسمع شيئاً يؤيد ما ذاع خبره من قصص (الفظائع األرمنية) .
ـنس فى الـقـسطـنـطـيـنـية شـهـراً لـكـنه لم يـود أثنـاء وجـوده فـيـها أن ـوسيـو كـز «وقـد أقـام ا

دعاة بوجه من الوجوه . يُناقش فى تلك الفظائع ا
وأمَّـا اآلن  فهـو فى لندرة مع ووس بـاشا  فـلم يبق بعـد سبب اللـتزامه الـسكوت عـنها
ــا حـدث فـى أرمـيـنــيـا من ــهم عـلــيـهم  ورأيه هــو أنَّ الـذين يــجب تـوجــيه كـثــيـرمن الــلـوم ا
ـقيمـون فى آسيـا الصغـرى  فهـو يقول إنَّ تـشددون ا رسـلون األمـريكيـون ا ـشاغب هم ا ا

رسـلـ يلـقـون على األرمن من قـشـور التـعـاليم مـا ال يـناسب حـاجـات طائـفـتهم  هـؤالء ا
* موزوبوتاميا = بالد ما ب النهرين .
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تخـرج علـيهم ال يقتـنعون بعـد تعلـمهم بالرجـوع إلى بالدهم واالشتغال فـتجد التالمـيذ ا
بأرضـهم  بل أنـهم عـلى الدوام يـهـتـفون بـحـرية األرمـن واستـقاللـهم وقـد ظهـر فى مـعظم

رسل . القالقل التى حدثت ببالد األرمن أن محركها هم تالمذة أولئك ا
نـس بعـد ذلك أنَّ ما نُـسب لألتراك عـساكـر وملـكيـ من قتل نـساء وسـيو كـز «ثم قـال ا
ـا  اإلرجاف األرمن وأوالدهم وانتـهـاك حرمـاتـهم ال أثر له من الـصـحة  وإن كل مـا وقع 
ـا هـو تشـويش حـصل من بـعض األرمن فى جـهة فـحـسـمت مادته فـيـها دون أن والـتـهويل إ

يتعدى ذلك إلى غيرها .
اضى نس ما وقع ب األرمن واألكراد فى أوائل الصيف ا وسيـو كز «وبعد أن وصف ا
ـقـاتل  قـال إن األرمن احـتـشـدوا جـمـوعـاً كـبـرى فى واليـة تـالـورى عـلى ـشـاغب وا من ا
مقـربة من سـاسون  فـطلب حـاكم بتـليس إلى احلـكومـة أن تُرسل بـعضـاً من اجلنـد لتـسك

الـفتنة وإعادة الـنظام إلى أصلـه  فصدرت األوامر إلى ذكى بـاشا بجمع أربـعة طوابير وهى
ـتألبـ  فأدركهم تبـلغ حوالى ١٢٠٠ جـندى وإرسالـها على الـفور لتـمزيق شمل األرمن ا
هـؤالء اجلـنود عـلى ربـوة فى تـلك اجلـهـة وطـلـبت إلـيهـم التـسـلـيم فـسـخـر منـهم األرمن ألنَّ
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عـددهم كـان يـقـرب من ثالثـة آالف وأنـشـأوا يـرجـمـونـهم بـاحلـجـارة . ولم يـقـتـصـروا عـلى
ذلك بل إنهم أطلـقوا عليهم بعض مقذوفات ناريـة  فأجابهم العساكر بإطالق الرصاص
عليهم مرة واحدة فهربوا متشتت  ثم اجتمعوا فى وادٍ ضيق فأدركهم فيه العساكر ونصح

إليـهم القـائد بـكالم سلمـى أن ينصـرف كل منـهم إلى شأنه وأن يـكفـوا عن هذا االحـتشاد 
فسمع بـعضهم الـنصح وانصـرف ولكن مـعظمـهم بقى مصـراً على عنـاده  فأطلـقت اجلنود
علـيـهم الـرصاص مـرةً أخـرى وبـلغ كل من قُـتل منـهم فى هـذه الـواقـعة ثالثـمـائـة وهى على
نس أهم شغب حصل فى الفتنة كلـها  نعم  إن كثيراً منهم أُسروا لكنهم قول موسـيو كز

قد أطلق سراحهم بعد» .
ن هـذا ما حـصل فى بالد األرمن قـد بـينـاه . أمَّـا ما يـتعـلق بـاحملركـ احلـقيـقـي لـلـفتـنة و
وصلـوا باألمور إلى مـا صارت إلـيه  فال شىءَ فيه أجـدر بالقـبول بـ الناطـق بـاإلنكلـيزية
بـجل سايروس هملن فى رسالته الـشهيرة التى نُشرت فى ٢٣ من قول رجل مثل القسيس ا
ُـسـمـاة (نـصـيـر االسـتـقالل الـكـنـيـسى) وهـا هى ديـســمـبـر سـنـة ١٨٩٣ فى اجلـريـدة الـديـنـيـة ا

لها بقية بحروفها 
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أظن أن الــتـلـغـراف نــقل إلـيـكـم مـا كـان بـ
ـتـحـدة األمـيـركيـة فـى هذا دولـتـنـا والـواليـات ا
سألة األسـبوع  كما أظن أن روايتـه عن هذه ا
اخلطيرة لم تكن إال مـقتضبة جرياً على عادته.
ـــا كـــان من فــــرأيت أن أُفـــصل لـــكـم الـــروايـــة 
سألة وبلوغهـا الدرجة القصوى حتى خطـارة ا
خِـيف من قـطع العالئق  ولـكن األمـر تُدورك
فى الساعة األخيرة  ولم يكن من ورائه ضرر
سوى أنه عُد مقـدمة وقاعدة سـابقة تُبـنى عليها
ـطـالـب الالحـقــة من الـدول األوروبــيـة . أمَّـا ا
تحدة مسألة هذا اخلالف  فهى أن الواليات ا
األميريـكيـة طلبـت تعويـضاً قـدره ٢٠ ألف ليرة
عــثـمــانـيــة عــمـا نُــهب من مــدارسـهــا وأديـرتــهـا
وأحُــــرق فى ســــنــــة ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ فى أثــــنـــاء
احلوادث األرمنيـة من احملالت التابعـة لها وعمَّا
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ا هو ملك لـرعاياها جرياً عـلى ما فعلته أُتلف 
فـرنـســا وإنـكـلـتــرا وإيـطـالــيـا . وبـعــد مـفـاوضـة
طـويـلة أجـاب البـاب الـعالى حـكـومة الـواليات
ـا أجـاب به الـدول األوروبـيـة  وهـو ـتـحـدة  ا
أنَّ احلكـومـة العـثـمانـيـة ال تتـحمـل تبـعـة فتـنة أو
ثورة وقتية فـى بالدها  وأنها ال تـدفع تعويضاً
عن خـســارة جنــمت عن فــتـنــة أصـاب ضــررهـا
ـــســلـــمــ من رعـــايــاهــا ومن ـــســيـــحــيــ وا ا
األجـــانب عـــلى الــســـواء  فــاحـــتج الـــســفــراء
احـتـجـاجـاً إجـمـاعـيـاً عـلى هـذا الـرفض وألـقـوا
الـتبـعـة عـلى البـاب الـعالى . وحـجـرت إيطـالـيا
ليـون الرابع من الثالث األربعة وفرنـسا على ا
الــتى اقــتـرضــتــهـا حــكــومـة الــيــونـان لــتــدفـعــهـا
لـلـحــكـومـة الـعـثـمـانـيــة غـرامـة حـربـيـة  ولـكن
جاللة الـسلطان احتج عـلى هذا احلجر  فرُفع
ـسألة اليـ األربعـة كلـها وسـكنت ا ودفعت ا
ـتحدة وصـمت السـفراء إال سفـير الـواليات ا
فــإنه لم يـفـتــر سـاعـةً عن الـطــلب عـمالً بـأوامـر
حكـومته  وصحف األميـركان ظلت تقول أن
البـــدَّ مـن أخــذ الـــتـــعـــويض وإال فـــاألســاطـــيل
ــيـاه الـعــثـمـانـيــة تـأيـيـداً األمـيـركــيـة تُـرسل إلى ا
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للطـلب . وانتهى األمـر بأن وعد الـباب العالى
الــســفــيــر األمــيــركى بــتــســويــة اخلالف وجــعل
الوكالة الـعثمانـية فى واشنطون سـفارة كبيرة .
ثم مـضى زمن طــويل والـبــاب الـعــالى ال يُـريـد
دفع الــتــعـويـض لـئـالَّ يـكــون هــذا الــدفع ســبــبـاً
ـطــلب الـدول األخــرى  غـيـر أن لالعـتــراف 
حزباً من األميركان اتخذ ذلك وسيلة للتحامل

ــتـولـيــة زمـام األمـور  والــوقـيـعــة بـاحلـكــومـة ا
فـرماهـا بـالـضـعف والـوهن وأراد حتـويـل الرأى
ـوقراطى خلفاً ستـر بريان الد العام النتـخاب ا
طـالبة للـمستـر ماكـنلى  فعـادت السـفارة فى ا
عـــلـى وجه آخـــر  وهـــو أن تـــدفع احلـــكـــومـــة
الـعثـمـانيـة لـكل أمريـكى مـا خسـره عـلى حدة.
فأرسـلت بـذلك مـذكـرة إلى نـظـارة اخلـارجـية
وقابل الـسفير األميركى جاللة الـسلطان مقابلة
خـــصـــوصــيـــة  فـــأبـــلغ جـاللـــته أن حـــكـــومــة
ــتــحـدة أمــرته بــأن يُــبــلغ حــكــومـة الــواليــات ا
جاللته أنَّـهـا تطـلب دفع الـتعـويض فى مدة ٤٨
ساعة  وإال فهى تُـرسل أساطيل للقبض على
جـــمــارك أزمــيـــر واإلســكــنـــدريــة  فــصــدرت
اإلرادة السلطانـية إلى نظارة الداخلية بأن تدفع
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احملالت األميـركـيـة فى آسيـا الـوسـطى ما حلـقـها
من اخلسائـر بعـد أن تتثـبت من قيـمتهـا . وبهذه
اإلرادة  كــان خــتــام اخلـالف كــمــا كــان عــود
ـــا تــنـــاســته ـــطــالـــبــة  الـــدول األوروبــيـــة إلى ا

وأهملته من تعويض .
التــــزال مـــســـألـــة األرمـن مُـــعـــقـــدة  فـــقـــد
أخبـرتـكم أن بطـريـركيـة األرمن لم تـوافق على
تعـي أحد القسيس أسـقفاً لوالية سيس ألنها
تــزعـم أن هـذا األســقـف لم يُــنــتــخب انــتــخــابـاً
شـرعياً . فـلهذا  اسـتُعفى الـبطريـرك أورمنيان
من منصبه  وأصرَّ على هذا االستعفاء إلى أن
صدرت اإلرادة الـسلـطانيـة بأن يـنتخب األرمن
أسـقـفـاً لــهم  وأمـرت الـداخـلــيـة بـحـرى بـاشـا
والى ســـيس بـــأن يـــحــــضـــر رســـمـــيـــاً مـــجـــمع
االنــــتـــخــــاب  فـــأبى أكــــثـــر األرمـن حـــضـــور
اجللسـة فأُجّـلت إلى اخلميس اآلتى . ويـظهر
جــلـــيـــاً أن جاللــة الـــســـلــطـــان غـــيــر راضٍ عن
بـطـريركـية األرمن ألنه لـم يتـفضل عـلـيهـا حتى
ـا اعــتـاد دفــعه لـهــا من مـال كــمـا أنَّه لم الــيـوم 
يتـفضل على البطريركـيات األخرى تبعاً لعادته
إال بـطـريـركـيـة الـفـنـار فإنـه أمـر بـإعـطـائـها ٤٥٠
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ـبلغ ٧٥٠ لـيـرة وكـان يتـفـضل عـليـهـا سنـويـاً 
ليرة .

ــــا أن بــــطـــريــــرك األرمن مــــســـتــــعفٍ من و
مــنــصــبه لم تــقـم الــصالة احلــافــلــة يــوم عــيـد
الـفـصح فى كـنيـسـة قوم قـبـو وهى الـصالة التى
ــقــامـات يُــدعـى فـيــهــا جلاللــة الــســلــطــان  وا
الـسيـاسـية تـرى قـلقـاً  ألن الـبولـيس الـعثـمانى

أخـبر أن رجـمعـية الـهنـتشاكـيست األرمـنيـة أرسلت كـتابـاً إلى البـطريـرك أورمنـيان تُـهدده فيه
وآخر إلى آرت باشا داديان وكيل نظارة اخلارجية .
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أما مـحـمـود بـاشا دامـاد  فـإنه كـتب رسـالة
طــويــلــة بـالــتــركــيـة وأرســلــهــا إلى بالد الــدولـة

فقبض على أكثر نسخها.
ـتـحدة بـتـعـهد لم تـقـبل حـكـومة الـواليـات ا
الـبـاب الـعـالى أن يــدفع الـتـعـويض الـذى يُـقـدَّر
لألمريـكان عـما حلق بـهم من اخلسـائر فى أثـناء
احلـوادث األرمـنـيـة . بل هى تـطـلب مـن الـباب
الــعــالى دفع ٢٠ ألف جــنــيه ولم يــجب الــبـاب

الـعالى سـفارة الـواليـات على طـلبـها األخـير 
ـا روته صـحف أوربـا من أن الـباب وال صحـة 
الــعـالى طـلب إلى الـدول أن تــكـون حـكـمـاً فى

سألة . هذه ا
كــان مـيــعـاد أول اجـتــمـاع ألســاقـفـة األرمن
ديـنـة سـيس ١٦ أبريل  ثم النـتخـاب أسـقف 
أُجل إلى ٢٦ . وفى ٢٦ لـم يـجــتــمــعـوا  ألن
الوالى حضـر اجللسة  فـخشوا أن يُؤثـر عليهم
ويُـــكــــرهــــهم عــــلى انــــتــــخــــاب من ال تُــــريـــده

البطريركية .
وقـد عدلت احلـكـومـة عن الـتـدخل فى هذه
ـــفـــاوضـــة ـــســـألــــة  وأخـــذ وزيـــر األديــــان  ا
الــبـطــريـركــيـــة ــ ألن الـبــطــريـرك مــســتـعفٍ من
مـنصـبه ــ وأكـد لـهـا أنه أمر الـوالى بـحـرى بـاشا
بـأن ال يتداخل فى انـتخاب األسقف  واألمل

كبير بأن يتم االتفاق.
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لألتراك مـثل مـشـهور فى تـبـصُّر
األرمن وهـــو (البـــدَّ لـــغش أرمـــنى
واحـد وخـديـعــته من اجـتـمـاع سـتـة
من اليهود عليه)  وهذا يدل على
مــقـدار مـا لــهـؤالء فى نــفـوس أهل
الــشــرق مـن االعــتــبــار واالحــتــرام
العــــــــتـــــــقــــــــادهم بــــــــصـــــــدقــــــــهم
واســـتـــقـــامــــتـــهم. ولــــكن لألرمن
أنـفـسـهم شـعوراً شـديـداً بـأن هـات

الـصــفـتـ تــعـوزانــهم  فـإن رجالً
مـنـهم قـد نـشـر مـن زمن غـيـر بـعـيـد
رســالـــة فى جــريــدة مـــشــهــورة من
جـــرائـــد نــيـــويــورك يـــنـــصح فــيـــهــا
إلخـــوانـه فى الـــدين أن يـــلـــتـــزمـــوا
الـصدق فى أقـوالـهم . فال يفـوهوا
بـــغــيــره ومن أراد أن يـــعــرف كــيف
جنـح هــــذا األرمـــــنى الـــــســــاذج فى
مـسـاعــيه ووصـايـاه  فـلــيـقـرأ هـذه
احلادثـة الـتى ذاع خبـرهـا فى جـميع
ــتــحــدة وأوربـا أرجــاء الـواليــات ا

وها هى نقالً عن اجلرائد.
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(إن قــــصـــــة زوجــــة چــــريــــچــــو
األرمـنى زعــيم الـثـائــرين الـتى ارجت
الـعـالم لــبـشـاعـتـهـا  وهى أن هـذه
ــوت عـــلى عــبث ــرأة فــضـــلت ا ا
مــضـطــهـديــهـا األتــراك بـعــرضـهـا
فألـقت بنفـسها وطفـلها عـلى يديها
فى هاوية عميـقة وتبعـها غيرها من
الـــنـــســاء حـــتـى امـــتألت الـــهـــاويــة
بـأجـسـادهن ـ هـذه الـقـصـة لم تـكـد
تُريع الـناس بانتشـارها  حتى ظهر
بـطالنـهـا كـمــا أنـبـأ بـذلك كـثـيـر من
العـارفـ بـاحلـقـائق . فـإنه قـد تـب

أن هذه احلكـاية الفـظيعـة ليست إال
ــة شــعـريــة نــظـمــتــهـا أســطــورة قـد
الـسـيدة هـيـمـانس من سـنـ مضت
وعـــنــــونـــتـــهـــا بـــعـــنـــوان (الـــوالـــدة
سليـوت). فنقـلت وزيِد علـيها من
احلواشى وأنـواع التـزويق ما يُـطابق
ـقام . وقـد بعث الـناس انـكشاف ا
هذه احلـقيـقة لـهم على أن يـعتـقدوا
أنه مـن احملـــتــمـل  إن لم يـــكن من
ــــرجَّح أن مـــــعــــظم مـــــا يُــــســــمى ا
بـالفـظـائع األرمنـية لـيس هو إال من
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مــخــتـــرعــات اخلــيــال عـــنــد بــعض
الــغُالة فى الــدين ابـتــغـاء لــلـربح أو
االنـــتـــقـــام أو مـــا شـــاكـــلـــهـــمـــا من
األغراض السافلة  وسكن بذلك
هيـاج القلوب عـلى األتراك سكوناً
ظــــــاهـــــراً فـى كل جــــــهـــــة إال بـــــ

مــضـــرمى نــار الـــفــتـــنــة من األرمن
ولـع باخملالفـة للجمهور إلقالق ا
اخلـواطـر . فـإن هـؤالء األشـخاص
ال يـودون أن يعـتقـدوا أن القـصة ال
أصل لـــهــا ســـوى تــلك األنـــشــودة
الـشـعــريـة ويــنـتـظــرون تـقـريــر جلـنـة
الـتحـقيق الـتى قـد وصلت إلى بالد
األرمن واثق ثقة تامة بصحتها .
نـــعم  إنه ال يُـــنـــكـــر أن بـــعض
الـــقالقل قـــد حـــدث فـى ســـاســون
ـا جلاللة وعـيَّنت جلـنـة لـتـحـقـيـقـهـا 
ـة الـصـادقة فى السـلـطـان من الـعـز
مـــعـــامــــلـــة كل رعـــايــــاه بـــالـــعـــدل
واإلنـصـاف ومـعـاقـبـة جـمـيع من له
يــد فـى ارتــكــاب اجلــرائم . ولــكن
ــهم عــلى مــا نــرى أن نــعـرف من ا
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أوالً حــقـــيـــقـــة مـــا حـــصل فى بالد
ـعـتـدون األرمن  وثــانـيـاً من هـم ا

احلقيقيون.
ويُـمــكـنــنــا إجـمــال الــوقـائع فى
كــلــمــات مــخــتــصــرة تــنــقـلــهــا عن
جـريــدة نــيــويــورك هــيـرالــد (داعى

نيويورك) وهى :
ظهر محركوا * الفتنة فى جبال
تـــالـــورى الــــوعـــرة الـــواقــــعـــة بـــ

وش ساسون فى اجلـنوب الشرقى 
(من والية بتليس) ومركز قول من
مــتـــصــرفــيــة جــويـــنج  وجــمــعــوا
قــــــــواهـم بــــــــإغـــــــــراء من يـــــــــدعى
هــمـبــارتـزون الـذى انــتـحل لــنـفـسه
اسم مـراد وبادر بإلـقاء بـذور الفـتنة
فى تلك اجلهـات. وهمباتزون هذا
أصــله من قـريـة تــدعى هـجـ (من
واليـة أطـنـة) وبـعـد أن قـضى ثـمـان
درسة سنوات فى دراسـة الطب بـا
ــلـكــيـة بـالــقـســطـنــطـيــنـيـة الــطـبــيـة ا
واشـــتــــرك فى قـالقل (قـــوم قــــبـــو)
هرب إلى أثـينا ومـنهـا إلى چنوة ثم

* الصحيح : محركو.
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ذهب بـعد ذلك متنكـراً مغيراً اسمه
من ديـار بـكـر إلى ضـواحى بـتـليس
عـلى طـريق إسكـنـدرونة وأنـشأ من
حــ إلـى آخــر يـــنــفث فـى نــفــوس
اآلهلـ سموم الـثورة هو وخـمسة

نفر آخرين .
كـان هـذا الـرجل يؤكـد لـبـسـطاء
الـعـقـول من أمـته أنه مـأمـور أجـنبى
تــشـــد أزره الــدول األوربـــاويــة فى
إنـفــاذ مـقــاصــده لـتــقــويض سـلــطـة
األتـراك  فـنـجح بـذلك فـى جذب
قـــلـــوب األرمن الـــقـــاطـــنـــ قـــرى
(سينـار وسيماى وجوللى جوزات
وآهى وهيدنك وسـنانك وشيـكاند
وألــــيـــفــــاردوومـــوســــون وآيــــتـــيك
وأديـجـسـار) إلـيه واسـتـمـالتـهم إلى
مـسـاعــدته فى الـوصـول إلى مـآربه
األثـيــمـة  كـمـا أفـلح فى اسـتـمـالـة
ـشـتـمل على أرمن إقلـيم تـاالرى ا

أربعة مراكز .
ثم اجتمع أولئك الثائرون حتت
إمرة همباتزون مغادرين قُراهم فى
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الــنــصف األخــيـر مـن شـهــر يــولــيـة
ـاضى بــعــد أن وضـعــوا نــسـاءهم ا
وأطــفـالــهم وأمــتـعــتـهـم فى أمـاكن
منيعـة  وبعد أن انضم إليهم أيضاً
قـوم آخرون مـسلحـون من الـعُصاة
أُرسل بعضهم من قبل والى موش
والـبــعض اآلخــر من قـضــائى قـول
وســلـوان  فـبــلغ عـدد احملــتـشـدين
أكـــــــثـــــــر من ثـالثـــــــة آالف وكــــــان
اجتمـاعهم فى مكان يُدعى أندوك
داغ  فـعزم خـمـسمـائـة أو ستـمـائة
مـــنــهم عــلـى اإلغــارة عــلى مــوش
وابــتــدأوا بــالــهــجــوم عــلى قــبــيــلـة
دلــيــقــان  فــوق جــبل قــورلــنك فى
جـنـوب مـوش وقـتـلـوا قلـيـالً منـهم
وسلبوا أمتعتهم وجميع من وقعوا
ـسلمـ أُهينوا فى فى أيديهم من ا
دينـهم وقُتلوا أشنع قِـتلة وقد هجم
الــــعـــصـــاة أيـــضـــاً عــــلى عـــســـاكـــر
احلـكـومـة الـتى فى ضـواحى مـوش
ولكـنهم لم يجسروا عـلى مهاجمة
مــوش نـفـسـهــا بـسـبب مــا فـيـهـا من

القوى العسكرية العظيمة .
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فـشَّكل هـؤالء الـعـصاة مع بـقـية
احملتـشـدين فى أندوك داغ من أجل
ذلك عـــصــابـــات أخــذت تـــنــاوش
الــقـبـائـل من كـثب وتــرتـكب فــيـهـا
أفـظع أنواع القتل والـسلب . فإنها
أحــــــرقـت ابـن أخى عـــــــمــــــر أغــــــا
ويحسب على نساء ثالثة بيوت أو
سلم فى قرية چوللى أربعة من ا
جــوزات وقــتــلـتــهن قــتالً وعــذبت
ـسلم وأكرهتهم على كثيراً من ا
تــقــبــيـل الــصــلــيب ومــثَّــلت بــهم
فـاقـتلـعت أعـيـنـهم وصـمت آذانهم
وجـعـلتـهم مـوضـوعـاً ألشـنع أنواع

التحقير .
البقية تأتى
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ـنـس ما ـوسـيـو كـز «وبـعـد أن وصف ا
وقـع بـــــــــ األرمـن واألكــــــــــراد فـى أوائل

ـقـاتل  ـشـاغب وا ـاضى من ا الـصــيف ا
قـال إن األرمن احـتــشـدوا جـمـوعـاً كـبـرى
فى واليـــــة تــــالــــورى عــــلـى مــــقــــربــــة من
ســـاســون فـــطـــلب حـــاكم بـــتـــلـــيس إلى
احلـــكـــومــة أن تُـــرسـل بـــعــضـــاً مـن اجلـــنــد
لتـسكـ الفـتنـة وإعادة الـنظـام إلى أصله.
فــصـدرت األوامــر إلى ذكى بــاشــا بــجـمع
أربـعـة طــوابـيــر وهى تـبــلغ حـوالى ١٢٠٠
جندى وإرسالهـا على الفور لتمزيق شمل
تألبـ  فأدركتهم هؤالء اجلنود األرمن ا
عـلى ربـوة فى تـلك اجلـهـة وطـلـبت إلـيـهم
الـــتــســـلــيـم  فــســـخــر مـــنــهم األرمن ألن
عـــــددهم كـــــان يــــقـــــرب من ثـالثــــة آالف
وأنــشــأوا يــرجـــمــونــهم بــاحلــجــارة . ولم
يــقـتــصـروا عــلى ذلك  بل إنــهم أطـلــقـوا
عـليـهم بعض مقـذوفات نـارية  فـأجابهم
الـعـسـاكـر بـإطالق الـرصـاص عـلـيـهم مـرة
أخرى  فهـربوا مـتشـتتـ ثم اجتـمعوا فى
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واد ضــيـق  فــأدركــهـم فــيه الـــعــســاكــر 
ونــصح إلــيــهم الــقــائــد بــكالم ســلــمى أن
يـنصرف كـل منهـم إلى شأنه  وأن يـكفوا
عن هــذا االحــتـــشــاد  فــســمـع بــعــضــهم
النـصح وانـصرف . ولـكن مـعظـمـهم بقى
مُــصــراً عــلى عــنــاده  فــأطــلــقت اجلــنــود
عـليـهم الـرصـاص مـرة أخـرى . وبلغ كل
من قتل فى هـذه الـواقـعة ثالثـمـائة  وهى
ــنس أهم شــغب عــلى قــول مــوســيــو كــز
حـصل فى الـفـتـنـة كـلـهـا. نـعم  إن كـثـيراً
مـنــهم أُسـروا لـكــنـهم قـد أطــلق سـراحـهم

بعد» .
هــــذا مــــا حـــــصل فى بـالد األرمن قــــد
بـيـنـاه. أمـا مـا يـتـعلق بـاحملـركـ احلـقـيـقـي

ن وصلوا باألمور إلى ما صارت للفتنة و
إلــيـه?  فال شئَ فــيـه أجــدر بــالـــقــبــول بــ

النـاطـق بـاإلنـكـليـزيـة من قـول رجل مثل
ـبــجل سـاويــروس هــمـلن فى الـقــسـيـس ا
رســـالــته الـــشــهــيـــرة الــتى نُـــشــرت فى ٢٣
ديـسـمـبـر سـنـة ١٨٩٣ فى اجلـريـدة الـديـنـية
ـسمَّاة (نـصيـر االستقالل الـكنـيسى) وها ا

هى بحروفها .
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ثم هجم هؤالء الـعُصاة أنـفسهم
ــاضـى عــلى فى أوائل أغـــســطـس ا
قبـائل ڤانـينـار وبيـكيـران وباديـكان
وارتــكــبـوا فــيــهــا مــثل مــا تـقــدم من
اجلــرائـم . وهــاجم عُـــصــاة قـــريــتى
إيلـيغارنوق وإيرمـوس الواقعت فى
ـركز قـلب) األكراد قـضاء ديـجان (
ــتـوطــنــ هـنــاك  كــمـا هــاجــمـوا ا

قريتى قيسار وتشاتشات .
وفـى أواخــــر شــــهـــر أغــــســــطس
ـــــــاضـى  هـــــــجم األرمـن عـــــــلى ا
قـيمـ فى ضواحى موش األكراد ا
وأحرقوا ثالث قرى أو أربعة * منها
جـولـلى جـوزات . أما الـثـائرون فى
تــالـــورى الــبــالغ عـــددهم أكــثــر من
ثالثـة آالف  فـإنـهم بـعـد أن أحـلَّـوا
ـــــســـــلـــــمــــ ــــوت بـــــا الـــــرعـب وا

ـسيـحيـ معـاً  رفـضوا الـتسـليم وا

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞∞ u¹U  ±∑ fOL)« ¨ ≤µ≥ œbŽ

* الصحيح : أربع .
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لـــلـــحـــكـــومـــة وجلُّـــوا فى ارتـــكـــاب
الـفـظـائع فـأرسـلـت احلـكـومـة بـعـضاً
ــنـتــظـمــة إلى تـلك من عــسـاكــرهـا ا
اجلــهـة لــقــمع عـصــيــانـهم  فــهـرب
زعيمهم هـمباتزون واعـتصم بجبل
عـال وهــو وأحـد عـشـر من شـركـائه
فى األ  فقبض عليه حياً لكن لم
يــــــــكن ذلـك إال بــــــــعـــــــــد أن قــــــــتل
عـسكـري وجـرح ستـة وفى نهـاية
ـــاضى كـــانت جـــمـــيع أغـــســـطس ا

عصابات الثائرين قد تشتَّتت .
وقـد عــامل الــعــســاكــر نــسـاءهم
ا يجب وأطفالـهم وذوى العاهات 
ــا تـقــتــضـيه فى لـهم مـن الـرعــايـة و
حـقـهم أحـكـام الـشـريـعـة اإلسالمـية
وعواطف اإلنسانية  ولم يقتل من
رفضـوا التـسليم وفـضَّلوا أن يـقوموا
مــــحـــاربـــ فى وجـه حـــكـــومـــتـــهم

الشرعية .
وقـد تــأيَّـدت هـذه الــوقـائع فــيـمـا
بـعـد بـشـهـادة شـاهـد عـايـنـهـا بـنـفـسه
وهـــو ســـائـح أســـبـــانى وعـــضـــو فى
اجلـمعـيـة اجلـغرافـيـة بإنـكـلتـرا يُـسمى
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ــــنـس  وهــــاك مـــــا قـــــاله عن كـــــز
مــــشـــاغب ســـاســــون مـــنـــقـــوالً عن

اجلرائد :
نس وسـيـو كـز « قـد عـادا اآلن ا
بــعـد أن أ الــعــمل اجلـغــرافى الـذى
كــلَّــفـــته به احلــكـــومــة الــتـــركــيــة فى
كـردسـتـان وموزوبـوتـامـيـا  وقضى
فــيـه ثــمــانــيــة أشــهــر من مــارس إلى
ـــاضى  وقـــد اتـــفق له نـــوفــمـــبـــر ا
الـــوجــود فى إقـــلـــيم بــتـــلـــيس حــ

زعـوم حـصولـها حصـول القـالقل ا
فى ساسون وهو يقرر أنه لم يَر ولم
يـســمع شـيـئـاً يـؤيـد مـا ذاع خـبـره من

قصص (الفظائع األرمنية) .
ـنس فى ــوسـيــو كــز وقـد أقــام ا
القـسطـنـطيـنـية شـهراً  لـكـنه لم يود
أثناء وجوده فيها أن يُنافس فى تلك
دعاة بوجه من الوجوه . الفظائع ا
أما اآلن فـهو فى لندرة مع ووس
باشـا فـلم يـبـقى بـعـد سـبب اللـتزامه
الـسكـوت عـنـهـا ورأيه هـو أن الذين
ـهم يـجب تـوجــيه كـثـيـر من الـلـوم ا
ـا حــدث فى أرمــيــنــيـا من عــلــيـهـم 
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ـرسلون األمـريكيون شاغب هم ا ا
ــقـــيـــمـــون فى آســـيــا ـــتـــشـــددون ا ا
الــصــغــرى . فـهــو يــقــول إن هـؤالء
ــرسـلــ يــلــقـون عــلى األرمن من ا
قـــشـــور الـــتــــعـــالـــيم مـــا ال يُـــنـــاسب
حاجـات طائـفتهم  لـتجـد التالمذة
ـتـخـرجـ عـليـهم ال يـقـنـعـون بـعد ا
تــعـــلـــمـــهم بـــالـــرجـــوع إلى بالدهم
واالشــتـــغــال بـــأرضــهـم . بل إنــهم
عـلى الدوام يـهـتفـون بحـرية األرمن
واسـتقاللـهم  وقد ظـهر فى مـعظم
الـقالقـل الـتى حــدثت بـبالد األرمن
أن مُــحـــركــيــهــا هـم تالمــذة أولــئك

رسل . ا
ــنس بــعـد ــوســيــو كــز ثم قــال ا
ذلك إن مــا نُـسب لألتــراك عـســاكـر
ومـلـكـيـ من تـعـذيب نـساء األرمن
وأوالدهم وانتـهاك حـرماتـهم ال أثرَ
ا له من الصـحة . وإن كل مـا وقع 
ـا هو كـثـر به اإلرجـاف والـتـهـويـل إ
تــشــويش حــصل من بــعض األرمن
فى جــهـة  فــحُــسـمـت مـادته فــيــهـا

دون أن يتعدى ذلك إلى غيرها .



≤∞≥

…d¼UI « ¨≤±∂ ‡‡ ≤±≥ ’ ¨ ±π∞∞ u¹U  ≤π ¡UŁö¦ « ¨ Y U¦ « bK:« ¨ lÝU² « ¡e'«                             

©ozUI(« s  qOK ®

©v½U¦ « bOL(« b³Ž ÊUDK « W öł bNŽ v  UO dð sŽ®

 ål³²¹Ë lÐUð ‡‡ rN²M² Ë s —_«ò

يـوجـد اآلن (أى وقـت تـألـيف الـرســالـة) حـزب أرمـنـى لـلـفـتــنـة يـعـيث فـى بـعض جـهـات
بعوثـ الديني فى تـلك اجلهات وبجميع ملكة العـثمانية  وقـد أضر ضرراً بليغـاً بعمل ا ا
ـسيـحيـ الذيـن يقـطنـونهـا وهو جـمـعيـة سريـة يبـذل رجالـهـا فى إدارة شؤونـها حـذقهم فى ا
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كر واخلديعة اللذين ال يُعرفان إال فى الشرق . ا
نشرت هذه اجلمعية رسـالة ضافية فى جميع األرجاء . أنقل لك منها هذا اإلعالن الذى

جاء فى ختامها وهو :
ـتولى وحـده زعامـة الفـتنـة فى أرميـنيـا ومركـزه أثينـا وله فروع «هـذا هو احلـزب األرمنى ا
فى كل قرية ومدينـة من أرمينيا وفى اجلهـات التى يقطنهـا نزالء األرمن . ويوجد فى أمريكا
ـا قـلـناه أحـد مـؤسـسيـه وهو نـيـشـان جرابـيـديـان  ومن أراد أن يعـلم من أمـور احلـزب أكـثر 
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ـرة ١٥ فى مدينـة ورستر فـليكـاتبه هـناك بهـذا العنـوان «نيـشان چرابـيديان بـشارع الصـهريج 
سيـو بنفارد ركز  فـليكـتب إليه بهـذا العنـوان «ا اس»  ومن شاء أن يـستعـلم من ا التابـعة 

فى أثينا من بالد اليونان بريد مقيم» .
وقـد أكـد لى أرمنى فى غـايـة الذكـاء وحُـسن التـربيـة يـحسن الـتـكلم بـالـلغـت اإلنـكـليـزية
واألرمنية وهو من أنصار الفتنة الفصحاء أن قلوبهم متعلقة بأقوى اآلمال فى تمهيد الطريق
ـا سألته كـيف يحصل ذلك  أجـابنى بأن تلك لروسـيا لتـدخل آسيا الصـغرى وتمـلُّكها  و
مـلـكة سـيـنتـهـزون كل فرصـة لـقتل الـعـصابـات الـهونـشـاجيـة الـتى تألـفت فى جـميـع أنحـاء ا
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األتـراك واألكـراد ما أمـكـنهم ذلك ويـحـرقون  قـرآهم ثم يـعتـصـمون فى اجلـبال . وإذ ذاك
سـلـمـ ثورة الـغـضب  فـينـقـضـون على األرمـن وهم عزل ويـوسـعـونهم تـذبـيـحاً تـهـيج بـا

سيحى فتملك البالد . وحشياً يدفع روسيا إلى الدخول باسم اإلنسانية والتمدن ا
ـقصد  وقلت إنه بالغ من الفظـاعة والبشاعة اجلهـنمية حداً لم يبلغه ا قبَّحت له هذا ا و
غيـره من قبـله  أجابـنى وهـو هاد الـبال بـقوله الشك فى أنـك تخـاله كذلك ولـكنـاً معـشر
األرمن قد صمـمنا على أن نـكون أحراراً  فلقـد أصغت أوربا إلى ما ذاع من فظـائع بلغاريا
وأنالـتهـا استـقاللهـا وهى سـتسـمع نداءنـا متى ارتـفع إلى عنـان السـماء فى صـراخ من النـساء
واألطفال وانـهمـار دمائـهم . فأجـجت فى نصـحه قائالً إن هـذا العـمل سيجـعل اسم أرمنى
ـتمـدنـة  فـلم أفلـح ألنه أجابـنى قـائالً إنـنـا يـائسـون وال بـد لـنا من ـقـوتـاً عنـد جـمـيع األ ا
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إنفاذه . فقـلت له لكن أمتـكم ال تود أن تكون حتت حـماية روسـيا وتُفضل حـكم تركيا وإن
سـاء على حـكـمهـا . فإن بالد روسـيا مـتاخـمة لـبالد الـدولة الـعثـمانـية فى مـئات من األمـيال
سلـمون بالد تركيا. والهجرة من هذه إلـى تلك متيسـرة فى جميع القـرون التى حكم فيـها ا
ملكة العثمانية اآلن وال بيت أرمنى ا وجـد فى ا فلو كـانت أمتكم تُفضل احلكومة الروسية 
واحـد  فكـان جوابه عـلى ذلك أن قال نـعم ومن أجل هذا احلـمق ينـبغى أن يُـقاسى األرمن

العذاب األليم» .
وقد حتادثت مع أرمني آخرين فى شأن الفتنة  فكانوا يُجاهرون بهذه األمور إال أنه لم
يـعتـرف لى واحد مـنهـم بأنه من أعـضاء ذلك احلـزب وال جرمَ فـحـيث يكـون القـتل وإحراق

البيوت يتبرر الكذب ويجوز الزور والبهتان .
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ـذكـورفى تـركـيـا أن يهـيج األتـراك عـلى دُعـاة الـبـرتـسـتانـت وعلى ومن مـقاصـد احلـزب ا
شاغب التى حصلت فى مرسوان كان سببها دسائس ذهبهم . فجمـيع ا األرمن اآلخذين 
رجـاله فــإنـهـم مـاكــرون غالظ الـقــلـوب ال رعــايـة لــلـحق عــنـدهـم وهم يـرهــبـون إخــوانـهم
الـية وكثـيراً ما سـاعدات ا ويتـوعدونهم بـالقتل إن لم يـدفعوا لـهم ما يفـرضونه علـيهم من ا

أجنزوا هذا الوعيد .
ال أذكر من قبائح ذلك احلزب الهونـشاجى الثائر إال يسيـراً مع غاية االعتدال فى البيان
ـبعوثـون الوطنـيون واألجانب فـهو روسى األصل يُديـره ذهب روسيـا ودهاؤها  فـليمـقته ا
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وليذيعوا شنائعه . وليفعل ذلك األرمن البرتستانت بإقدام وجرآءة فإنه يُحاول الدخول فى
ـدارس الـديـنـيـة لـيــغش اجلـهَّـال الـبـسـطـاء ويـخـدعـهم حـتى يــوم األحـد من كل أسـبـوع فى ا
يـكـونوا أعـوانـاً لـتـنـفـيذ مـآرب ذلك الـدهـاء الـروسى . من أجل ذلك  يـجب عـلـيـنـا «يـعنى
» مع مصافاتنا لألرمن أن نبتعد كل االبتعاد عن كُل فعل يُفهم منه أننا مشايعون األميريكي
ـقتـهـا اجلـميع . ونـحن وإن كـنا نـعـترف لـلثـائـرين ومسـتـحسـنـون لـهذه الـفـتنـة الـتى يلـزم أن 
بـجواز أن مـن اتبـعـوا الـثـوار الـهـونـشاجـيـ من األرمن لم يـتـبـعـوهم إال جلـهـلـهم مـقـصدهم
ـحبـتهـم لوطـنهم ويُـؤثر فـيـنا مـا يُقـاسونه من احلـقيـقى ومآربـهم الـسيـئة مـدفـوع إلى ذلك 
ـساعى اخملـفقـة التى الـشدائـد فى بالدهم بـسبب الـفتـنة يـنـبغى عـليـنا أن ال نـتداخـل فى هذه ا
دارس وكل آثـار اإلجنيل يـقارنـها الـقضـاء على الـبعـثات الـبروتـستـانتـية وتـدمير الـكنـائس وا
ـسـيـحـية تـدميـراً عـامـاً يـسـعى فـيه ذوو الـغـايـات والـدسائس سـعـيـاً حـثـيـثـاً  فـليـحـذر دُعـاة ا

الوطنيون واألجانب االحتاد مع الهونشاجي أو بذل أى مساعدة لهم .
حترر فى ليكزينجتون يوم ٢٣ ديسمبر

سايروس هملن 
(لها بقية)
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وأما أن األمة العثمانية ال حتسد أمة أخرى
فأمر نُنكره عليها  ألننا إذاً لم نحسد أمة على
ملك أو سلـطان . فـإننا نـحسـدها على الـعمال
الـنشيـط ألن بعض عمـالنا يـسيئـون باألعمال
ــروق من الـعـدالــة . فـلـو  لألمـة والـتـوانى وا
الــتــسـاوى بــ نــشـاط عــمــال احلـكــومــة وكـرم
جاللة الـسلـطـان وحسن نـيته  لـنعـمت وقرت
عيـنها وحسدتـها األ األخرى وباتت ال حتسد

أحداً .
اليـزال غـبطـة الـبـطريـرك أورمـنـيان بـطـريرك
األرمن األرثوذكس مُصـراً على االستـعفاء من
مـنصـبه  والتـزال وزارات العـدليـة والـداخلـية
واألديـان تُـلح عــلـيه بـالـعـودة من هـذا اإلصـرار

حباً ألبناء طائفته التى أصبحت دون رئيس .
ـكن وقـد رأت احلـكـومـة أن هـذه احلـالـة ال 
اسـتـمـرارهـا  فلـجـأت إلى احلـضـرة الشـاهـانـية

لتبت فى األمر .
وبـنـاءً على األمـر السـلـطانى  حـضـر غبـطة
اب ومعه آرت باشا البطريرك أورمانيان إلى ا
ــلى  فــأبــلــغه جـاللـة داديــان رئــيس اجملــلس ا
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الـسـلـطـان بـواسـطـة البـاشـكـاتب أنـه مرتـاح إلى
أعماله فى منصبه.  فلهذا  ال يود أن يستعفى
ــنـصب  فـأجــاب غـبـطـة الــبـطـريـرك من هـذا ا
عـطوفة الـباشـكاتب أنه ال يقـدر على الـبقاء فى

منصبه إذا لم تُجب مطالبه الثالثة وهى :
إطالق احلــريــة لألرمن لــيــنــتــخــبــوا أســقــفـاً
لـسـيس دون تـداخل احلـكـومـة  وإيـقـاف أخـذ
الـبـدل العـسـكرى مـن األرمن سكـان الـواليات

الــتى نُــكــبـت بــالــفــتــنــة فى ســنــتى ٩٦ و ٩٧ 
وزجر عمال احلـكومة عن مـناهضة األرمن فى

آسيا الوسطى .
طالب فلمـا أبلغ عـطوفـة الباشـكاتب هـذه ا
إلى احلضرة السلطانية  أمرت غبطة البطريرك
ــهـا كــتــابــة فــفـعال وآرتــ بــاشــا داديـان بــتــقــد
وحــيــنـــئــذ  طــيب جـاللــة الــســلـــطــان خــاطــر
البطريرك وأمـره بالعودة إلى كرسيه والعود من
اسـتعـفـاءه ووعـده بالـرفق الـتام بـأبـناء طـائـفته
اب إلى كرسيه  ولكنه فخرج البطريرك من ا
ظل معـتزالً األعـمال ومـصراً عـلى االستـقالة
ولم يـحتـفل بـعيـد الـبشـارة فى كـنيـسـة كوم قـبو
ــتـبـعــة فى مـثل هــذه األعـيـاد . طــبـقـاً لــلـعـادة ا
ـلى فى احــدى جـلـســاته عـلى فـوافق اجملــلس ا

عمل البطريرك .
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ويـــظــــهــــر لى أن مـــســــألــــة األرمن لــــيـــست
صــغــيــرة ألن الــبــاب الــعــالى لم يــجب عــلى
ذكـرة الـتى تـلـقـاهـا من الـسـفـارة الـروسـية من ا
إعـــــــادة ٥٠ ألـف أرمـــــــنـى إلـى بـالدهم الــــــــتى
هـــجــروهــا فى أثــنــاء احلــوادث األخــيــرة  وال
ذكرة التى تـطلب فيهـا السفارة أن يُؤذن على ا
لـثالثـة آالف أرمنى بـالـعـودة إلى بالدهم ألنهم
هـاجـروا مـنـذ مـدة طــويـلـة . وقـد اتـصل بى أن
سـيو زيـنوفـيـيڤ سفـير روسـيا سـيشـتغل بـهذه ا
ـــســـألـــة حــ عـــودته مـن اإلجــازة  فـــإذا لم ا
يـسـمح الـبـاب الــعـالى لـهـؤالء األرمن بـالـعـودة
إلى أرضهم خـوَّلـتهم حـكـومة الـقـيصـر حـقوق
اجلنـسية الـروسية . وكأن الـباب العـالى قد نظر
إلـى ذلك  فــوضع قـــانــونـــاً يــحــظـــر عــلى كل
عـــثـــمـــانـى دخـــول بالد الــــدولـــة إذا خـــرج من
حـوزتهـا دون انتـهاء الـصعـوبة لـيست هـنا  بل
فى مـطالـبة هـؤالء األرمن بأمالكـهم وأشيـائهم
بعد جتـنسهم بـاجلنـسية الـروسية  واألمل كـبير
بـحل هـذا اإلشـكـال عـلى وجه يـبـعـد األزمـات

ويبقى الصالت الودية .
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ُكاتب ا ال بأس بذكره عقب هذه الرسالـة اإللهامية بعض جمل اقتـبسناها من رسالة  و
ـشـتـركة» وال ريبَ فـى أن هذا الـكـاتب لـيس صـديـقاً ـسـمـاة «الـصحـافـة ا خـاص بـاجلريـدة ا

للترك وال حلكومتهم فانظر ما كتب وهو :
ـا ال مرية فـيه أن ثوار األرمن كـانوا قد ائـتمـروا بالقـسيس بـاحملترم إدوارد ريـجس واثن

رسـل األمـريـكيـ ليـقتـلوهم فـى مرسـوان ويُلـصقـوا تبـعـة قتـلهم بـالتـرك حتى آخـرين من ا
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كن بذلك ـتحدة أن تُعـاقب احلكومة الـعثمانـية عقابـاً عاجالً  و يتـيسر حلكـومة الواليات ا
أن ينـال األرمن استـقاللـهم . فإذا قـلَّب اإلنسـان صحف الـتاريخ لـيقف عـلى مؤامـرة أعرق
من من هذه فى الشـر وأبلغ فى الفظاعـة  فإنه يفنى زمنه قـبل أن يجد ما يطـلبه على أنها لم
تـكن مجـرد فكـرة خطـرت بـبال أولـئك األشرار  بل إنـهم كانـوا على وشك تـنفـيذهـا لو لم
يـكشـف أمرهـا ألولئك الـقسـيـس أرمـنى من أصدقـائهم . ولـم يكن ذنب الـدكتـور ريجس
رسـل وفعل ـدارس ا عنـد األرمن سوى أنه وقف نـفسه وقـضى حياته فى تـربيـة أحداثهم 
ا فعله أعظم أرمنى فى جعلهم جديرين بحكم أنفسهم  فكأن الثوار لم يفطنوا لهذا أكثر 
ـتـعــذر عـلـيـنـا مـعــرفـة غـايـة األفـكـار األمـر  ولم يـفــكـروا فـيه كـثـيــراً. ثم إنه وإن كـان من ا



≤±µ

األسـاسية لـلثـائرين لكن مـقاصد بـعض زعمـائهم تمـجها الـطبـاع مجاً كـلياً . ومـلخص هذه
قاصـد  أنهم يرُيـدون التنـكيل بالـترك وابتالئـهم بالفـظائع لـيثور غضـبهم  فيـخرجوا فى ا
ـسـيــحـيـ  فـإذا المـهم الئم عـلى هـذه االنـتـقـام عن حـد االعـتـدال فـيُــهـيج ذلك عـلـيـهم ا
ـسيحى اكـتفى زعماؤهـم فى اجلواب عن هذه بـقولهم لذلك ـباد الدين ا نـافية  قـاصد ا ا

اذا نفعله . الالئم ال مريه فى أنك ترى مقاصدنا صارمة ووحشية ولكنا نعلم ما نفعله و
ـال تـدل عــلى دهـائـهم كـمــا تـدل عـلـيه ثـم إن طـرق هـؤالء الـقــوم فى حـصـولـهم عــلى ا
ن هم أقل مـنهم عـلمـاً ودراية مـقاصـدهم السـياسـية وثـورتهم  فـإنهـم يكـلفـون أشخـاصاً 
بتقد آالف مـؤلفة من الغروش لـهم  وإن أردت أن تعرف كيف يـحصل هؤالء على تلك

النقود فهاك مقاالً على طريقتهم فى ذلك وهو :
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ـوظـفـ فى احلـكـومـة تـلـقى فى صـبـاح يـوم مـكـتـوبـاً يـتـضـمن «إن أحـد سُـراة الـتـرك من ا
الـوعـيـد بـالــقـتل إن لم يُـودع فى مـكــان كـذا مـبـلغ اثـنى عـشــر ألف قـرش فى أربع وعـشـرين
ـكــتـوب أداهــا الـتــحـرى إلى أن كــاتـبه أرمــنى كـان ـا حتَّــرت احلـكــومـة أمـر هــذا ا سـاعــة و
ـوظف  وقـضى فى خدمـته عـدة سـنـوات  وقد اعـتـرف بـجنـايـته لـكنه مـسـتـخدمـاً لـذلك ا
ـكـتـوب وتـوعـدوه ادعى مـدافـعـاً عن نـفـسه أن الـثـوار هـم الـذى أكـرهـوه عـلى كـتـابـة ذلك ا
سألة متردداً بـ إرادت إرادتهم منه تنفيذ ا رأى نفـسه فى هذه ا بالقتل إن لم يفعل . وإنه 
ـسـك مـا طـلبـوه وإرادة الـقـانون وهـى عكس ذلك اخـتـارأن يـنفـذ رغـبـتـهم  ففـدى ذلك ا

ـدة طويـلة قـضاهـا في احلـبس . والذى يـعتـقده الـنـاس أن كثـيراً من األحـوال حصل حيـاته 
ـكن ألحد أن يقـول إنهـا خرجت من جـيوب زعـماء الفـتنـة وقد شاع بـهذه الطـريقـة لكن ال 

أنها صُرفت فى شرآء بنادق غير أن هذا األمر ال يعلمه إال أولئك الزعماء أنفسهم» .
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فهل يصح ألى إنسان فيه مـيل إلى احلق ومسكة من العـقل أن يقول بعد قرآءة * ما تقدم
أن الـترك وحكومتـهم هم الذين يضـطهدون األرمن ويسعـون فى محق جنسـهم وملتهم من
عــلى وجه الـبـســيـطـة . كال بـل إنه من احملـقق أن األرمن الــصـادقـ فى والئــهم لـلــحـكـومـة
واحملترم لـلقانون ال تـقتصر احلـكومة على وقـايتهم بـحمايتـها بل أنها تُـرقيهم إلى منـاصبها
السامية  يدلك على ذلك أن منهم من ارتقى إلى منصب الوزارة فى الدولة . ومن الثابت
احملقق أيـضـاً أن األرمن فى تركـيـا وعددهم ال يـكاد يـزيد عـن ٩٠٠٠٠٠ نسـمة لـهم مدارس
خصـوصـية ولـغـتهم وآدابـهم مـحفـوظـة وجنـسـيتـهم مـحتـرمة ورؤسـائـهم يرفـون فى مـعارج
ـسـيـحـيـة فى أوربـا وأمـيـركـا ال تـعـبـأ بـالـيـهود . ـنـاصب ومـراتب الـشـرف عـلى أن الـدول ا ا

* الصحيح : قراءة .
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سلم واحد أن يبقى ببالدهم فى أوربا فطردوهم واألسبانـي الكاثوليكي لم يسمـحوا 
عن بكرة أبيـهم من قرون خلت.  والـسبب فى هذا الفـرق العظـيم ب تركيـا وغيرها من

عـاملـة هو أن الـذين اإلسالمى فى احلقـيقة مـبنى عـلى التـسامح والـتساهل  الدول فى ا
ـا وجد في تـركيا عـلى بعـد أطرافـها مـسيـحى واحد فى زمـننا ولـو لم يكن هـذا التـسامح 
ـسـيـحيـ فى بـالدهم  مـا كان هـذا  ولـكـان ذلك مـفـيـداً لألتـراك . فـإنه لـوال وجـود ا
ـسألـة الـشرقـيـة فهم يـذوقـون اليـوم ألم الـتسـامح الـذى هو ركن يـوجد مـا يُـسمى اآلن بـا
أساسى من أركـان دينهـم وكان يجب عـلى أوربا وأمـريكـا شكـرهم علـيه ولكـنا نرى
سيحيـ يع الناس فى تـركيا على ما عوضـاً عن ذلك عدداً ليس بالـقليل من فصحـاء ا

ال يعينهم عليه فى بالده من الفتنة وشق عصا الطاعة فهل هذا هو اإلنصاف ?
ـسـيحـيـ بحـقـوق تركـيـا وظلـمـهم لهـا . فـمهـما لـيس هـذا وحده من أدلـة إجـحاف ا
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يثـبت نـية اإلجـحاف أيـضـاً ما أُلـصق بـالبـاب العـالى من الـتهـم الشـنيـعـة فيـمـا جرى عـليه من
تـحدة الـسيـاسة فى حق األرمن الـذين جتَّنـسـوا باجلـنسـية األمـريكـية مـذ كانـوا فى الواليـات ا
ـقـتضى ورجـعـوا إلى أوطـانـهم الـتى ولـدوا فـيـها  وذلـك بسـبب إصـراره عـلى مـعـامـلـتـهم 
قانـون اجلنسـية الـعثـمانيـة لعـدم وجود معـاهدات بـ تركيـا وأمريـكا فى شأن الـتجـنيس وهو
ـشاغـب األوربية قـانون مـبنى عـلى احلكـمة والـلزوم سـنته احلـكومـة العـثمـانيـة ونشـرته قبل ا
بزمن طـويل . وسأُقـدم للـقراء بـيانـاً مختـصراً لـلحـقائق كـما هى فى الـواقع ال علـى الصورة
سـألة الـتى يـعمـيـها بـها أعـداء تـركيـا راجـياً أن يـكـون ذلك مفـيـداً لهم فـى فهم حـقـيقـة هـذه ا

فأقول :
صــدر قـــانـــون اجلــنـــســيـــة الــعـــثــمـــانــيـــة فى ١٩ يـــنــايـــر ســنـــة ١٨٦٩ وهــا هى نـــصــوص

(لها بقية) مواده:
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بنى على احلكمة والسداد فلو أن تذاكر اجلواز األمريكية كانت تتضمن مثل هذ الشرط ا
ا يـلجأون إلـيه لتكون لبادر األرمن إلى تـرك التجـنس باجلنسـية األمريـكية تـركاً تامـاً ألنهم إ
تحـدة مجنـاً لهم يقـلبونـه فى وجه احلكومـة العثـمانيـة  ولكان فى ذلك حكـومة الواليـات ا
الترك راحة عظَّمى لنظارة اخلارجية فى واشنطون . إن جتنس األرمن يكاد يكون دائماً مبيناً
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ا يُقصد به استخدام احلـكومة األمريكية إليصـال الضرر بتركيا متى كان على نية سيئـة  وإ
ذلك فى اإلمكان يـتب ذلك من جملة اقتبسناها من تـقرير رسمى «كتبه فى ٢٩ سبتمبر سنة
ـتحدة احلـالى فى القسـطنطـينيـة وهومعروف ـستر إسـكندر تريـل أسقف الواليات ا ١٨٩٣ ا

بكفاءته وسعة علمه قال :
ـتحـدة يتـجنسـون باجلـنسيـة األمريـكيـة عن قصد ـهاجـرين األوربيـ فى الواليات ا «إن ا
ـهاجرون األسـيويون فـحُسن النـية فـيهم نادر جـداً وأنى فى مكان حـسن فى اجلملـة . وأما ا
أعرف فـيه أن رجوع األرمـنى إلى بالده بعـد جتنـسه عـلى نيـة البـقاء فـيهـا هو الـقاعـدة التى ال

يخالفها إال شذوذاً» .
الـئـون ثوار األرمن فى ـبعـوثـ األمريـكيـ الـذين  تلـك شهـادة جاءت مـن قبل رئـيس ا
جـمـيع األمور ويُـحـرضونـهم عـلى تركـيـا  وهـذه الشـهـادة مبـنـية عـلى الـتقـاريـر التى رفـعـها
لوكالء الدول من عهد غـير بعيد جلنة الـتحقيق األمريكـية التى عوضاً عن أن ينصح لألرمن
ـطـيـع  وأن يـلـتـزموا الـسـكـوت الـذى يسـتـلـزمه الـشرف أن يـكـونوا من رعـايـا الـسـلطـان ا
شـاغب التى حـصلت فى ساسـون كانت ترى أن من أهم والوقـار حتى نـعلم نتـيجة حتـقيق ا
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واجـباتها أن تـثبت وقوع مـذابح لم تكترث به احلـكومة الـعثمانـية على أنـها كان يجب عـليها
أن تـعــلم أنَّ هـذه احلــكـومــة لم تُـســاعـد عـلـى وُقـوع أيــة مـذبـحــة كـانت . وإن نــفس وجـود
ـذهب البـروتسـتانتى ـدارس األمريـكيـة فى تركـيا وكـون غرضهـا األصلى نـشر ا البـعثات وا
ـا يُثبت بالشك أن أوضاع الترك ونظاماتهم مبنية على ب األرمن وحملهم على األخذ به 
تـذمرين فى ـاألة األرمن ا ـبـعوثـون األمريـكـيون عـلى  الـتـسامح والـتسـاهل . فـإذا استـمر ا
تركـيا كانت سياسـتهم هذه مخالفـة إلرادة احلكومة األمريـكية وشعبهـا . فإن تركيا على أى
كن أن حـال يجـب أن تُحـافظ عـلى الـسـكيـنـة واألمن فى بالدهـا مـهـما كـلـفـهـا ذلك  وال 
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ـفـسـدون بثَّـهـا فى أرجـائهـا وهى مـحـقة إذا تـتغـاضى عن الـدسـائس األجـنبـيـة الـتى يُـحاول ا
ثـارغـضـبـهـا لـقـراءة مـثل هـذه اجلـمـلـة الـتى كـتـبـهـا أحـد األرمن عن اشـتـراك األمـريـكـيـ فى
ـسمـاة «منادى حوادث بـلغـاريا الـتى حصلت سـنة ١٨٧٥ ضـمن رسالـة بعث بهـا للـجريدة ا

يوستون» وهى :
«قد علـمت من زمن غير بعيد أن القسيس احملتـرم سيروس هملن كان يكتب مكاتيب ودّ
قاصد األرمن وتشجيع للجمعيات اخملـتلفة التى كانت تُعقد فى هذه البالد (تركيا) تعضيداً 
وعباراتـها صريحة فى الداللة على انتصاره لـدعوتهم  وقد سمعته يخطب من بضع سن

ـاس (بـأمـريكـا) ولـشـد مـا كـان يـفتـخـر فى خـطـبـته هـذه على مـضت فى أمـهـارست الـتابـعـة 
تـخرجون من كلـية روبرت وهـو حصولهم سـامعيه بأهـمية الـعمل الذى قـام به البلغـاريون ا
اً بوجود على حرية وطنهم واستقالله  وأنـا أسأل هذا القسيس احملتـرم عما إذا لم يكن عا
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شركات عقدت للحث على حب الوطن والدفاع عنه ب أولئك الطلبة البلغاري إلخ .
لـقـد صـدق الـفرنـسـاويـون ; إذ يـقـولـون فى أمـثالـهم ال يـغـشك إال أصـدقـاؤك  فـلـيـعلم
ا هم منوطون به بعوثون األمريكـيون ومجلس إدارتهم أنه ليس من الواجب عـليهم وال  ا
ـالـئوا أن يُـسـاعـدوا أى صـنف من الـنـاس فى تـركيـا عـلى نـوال «حـريـته واسـتـقالله» وال أن 
ذابح التى لم توجد اجلمعيـات السرية فيها  وال أن يتهموا احلكومة الـعثمانية أمام العالم با
ا الواجب الـذى ينبغـى عليهم مـراعاته هو أمر كن أن توجد فى احلـقيقـة والواقع  وإ وال 
هـ بسيط يـنحـصر فى رعـايتهم قـوان الـبالد التى أكـرمت مثواهم رعـاية تـامة فى أفـعالهم
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ـبـعـوثـ عـوضـاً أن يخـصـوا بـعـنـايـاتهم ـسـتـغـرب أن أولئك ا وأقـوالـهم . فـإنه إذا كـان من ا
ونوايـاهم احلـسـنـة هـنود أمـريـكـا وزنـوجـها اخـتـاروا الـذهـاب إلى تـركيـا لـتـربـيـة األرمن على
ذهب الـبـروتسـتـانـتى ما أمـكـنـهم  وكان من طـريـقة مـخـصـوصة وحـمـلهم عـلى الـتـدين بـا
مارسة عملهم طيبة بذلك نفسه بفضل تعاليم دينه السائد احملقق أن الباب العالى يأذن لهم 
ن يـحبـون اإلنصـاف وحريـة الضـمير الـتى حتثُّ على الـتسـامح والتـساهـل . فلم يـكن أحد 
بـعوثون على رؤوس األشهاد ا يقوله هؤالء ا ليقـدر أن يلوم تركيا عـلى إظهارها االستيـآء 
فـضيـة حتـماً إلى تـوسيع ويكـتبـونه من الـعبـارات الدالـة على مـعاداتـهم ومبـاغـضتـهم لهـا وا
ــتـحــدة ال تـرضى بــهـذه ـشــاغب فى بالدهــا . والشكَ فى أن الــواليـات ا خــرق الـفــتـنــة وا
ـبعوث عاقبـة صاحبهـا إذا حصلت فى بالدهـا من أى طائفة من ا وجبـة  ظـاهرة العدائـية ا ا
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جـاءت إلـيـها بـقـصـد تـربـيـة الهـنـود مـثالً ونـشـر ديـنـهـا بيـنـهم ــ خـصـوصـاً إذا كـان هـؤآلء لهم
ـتحدة ـعتـرف بـذلك . فالـذى يكـون صوابـاً فى حق الـواليات ا مـقاصـد ثورويـة كاألرمن ا
ـاذا ال يكـون كـذلك فى حق تـركـيـا ? الـفـتـنـة األرمنـيـة الـتى بُـنـيت عـلى أكـاذيب ومـبـالـغات
وعـلى خطـة رُسمت وصُمـم عليـها من قـبل كمـا ب ذلك الـقسـيس احملتـرم سايـروس هملن
نـفـسه  وأعـان األرمـن عـليـهـا كـثـيـر من الـنـاس وسـاعـدوهم عـلـى إضـرام نارهـا جملـرد أنـهم
مسيحـيون . وذلك ما يُثـبت أن الذى يغرى أعـداء تركيا بـها هو غلـوهم فى الدين ال غيره
ا كـانت  مفـتريات ثـوار األرمن اخلارجـة عن حد الـعقل وقـعت موقع الـتصديق ولـوال ذلك 
ا عـلَّقت عليهـا الشروح والتأويالت عند أناس يصـفون أنفسهم بـالنزاهة وعـدم التشيع  و
قنعة . من أجل ذلك قد علمت تركيا اآلن بدون أن يقوم عليها شىء من البراه واألدلة ا
ـكنـها أن ـا  كـنـها فى الـواقع أن تـقول عـلى ما يـطـنطن به من الـنـزاهة والـعدل . وإ أنهـا ال 
تــعـتـمــد عـلى مـلــيـكـهــا فـهى  تـفــتـخـر به لــتـنـظــيم مـالــيـتـهـا وإعـالء شـأن جـيــشـهـا وإدخـال
ته ا يـدهـشهـا من صـدق عـز ـة فى كل فـرع من فـروع إدارتهـا وتـعـجب  اإلصالحـات الـقو
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وسمو مداركه وكرم نفسه وتعلم حق العلم أنها مادامت فى ظل رعايته ال تخاف ضيراً من
ا كان اعتـقادها فـيه مبنيـاً على حقـائق ثابتة أعدائـها سواء فى ذلك األبـاعد واألقارب وإنهـا 

كان السلطان عبد احلميد الثانى حقيقة ملكاً عظيم الشأن .
انتهت الرسالة واللَّه اعلم
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كُتب إلى اجلـرائد األوروبـاوية من
ـانــيـا األســتــانـة أن ســفـراء فــرانـســا وأ
وروســيـــا احـــتــجـــوا أمـــام احلــكـــومــة
العثمانية على تعي عيواظ باشا والياً
عـلى حـلب . وعـيـواظ بـاشـا هـذا هو
الــذى كــان والــيـاً عــلى بــتــلــيس زمن

ذابح األرمنية . ا
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كذَّب الـباب العالى بناءً عـلى التقرير الوارد
من عــالى بـاشــا قـومــنـدان بــتـلــيس مـا تــنـاقــلـته
الـصـحف األوروبـيـة من قـتـل األكـراد واجلـنود
الـعثـمانيـة ١٥٠ أرمنـياً وإحـراقهم ثالث قرى.
وملـخص تقـرير الـقائـد  أن اللـصوص سـطوا
على قريـة سبانـنج من أعمـال والية ساسون .
أمـا قـنـاصل الدول هـنـاك  فـعلى روايـة الـطان
قـالوا إنهـا مذبحـة مدبَّرة وإن الـسفراء يـنتظرون

تقاريرهم .
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من تــأمل بــعـ الــعـقل ونــظـر إلى
أحـوال الدول األجـنـبـيـة يـرى أن هذه
الـــدول ال تــــخــــلـــو من أعــــداء ألـــداء
وأصدقاء أحباء ينقسمون إلى قسم
قسـم أجنـبى وقـسم مـن نفـس األمة
ولـــكل غـــايـــات ومـــقـــاصـــد يـــســـعى
وراءهــا. فـــإن احتــدت قـــوة اخلــوارج
واحلـــكـــومـــة فى غـــفـــلـــة عن أمـــرهم
تـزعـزع ركن األمن وعـمَّت الـفوضى
وتبـدَّد شمل الـسالم وهاجـرت رعايا
تـلك الـدولـة الـغـافلـة وذهـبت فى كل
مـــكـــان  ولـــنــا شـــاهـــد عـــدل عـــلى
اضـمحالل الـدول الـغافـلـة بكـثـير من
احلــوادث والــعــجــائب الــغــابـرة الــتى

ن اعتبر . التزال تُمثل العبر 
وكل دولـة تُـقـسَّم قـسـمـ تُـخرب
مثل السـفينة إن هـوت فى جلة غرقت
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ويغـرق كل من فيهـا معـاً  فإن أعداء
ـا دولـتــنـا الــعـلــيـة ــ أعـزهــا الـلَّـه ــ طـا
جــاهــروا بـــالــعــداء وأظـــهــروا احلــقــد
والـــبــغــضــاء ضـــد وطــنــهم ومـــلــتــهم
ونشروا أقواالً كـذباً وافتراء يـختلقون
بـــهـــا األقـــوال الـــكـــاذبـــة ويـــرقـــمـــون
األحاديث الفارغة الباطلة بُغية درهم
يلـتـقمـونه أو رتـبة يـحـصلـون عـليـها
ولكن فـات هؤالء األغـبيـاء أن األسد
ال تخاف * هـرهرة الكالب . فـمهما
تطاولـوا بكالمهم وتعـدوا بتلفـيقاتهم
ال يــــنــــالـــون إال اخلــــزى والــــعـــار وال
يـحـصـلون إال عـلـى وصـمـة (اخلـونة)

خونة األمة والدين .
ولـــقــد ذكـــرت جــريــدة مـــصــر فى
عددهـا الـصـادر فى يـوم اخلـميس ١٦
أغــســطس احلــاضـر نــقالً عـن مـراسل
روتــر فى األســتــانــة أنه حُــرقت قــريــة
لـقــضـاء ســامـوس من أعــمـال أرمــنـيـا
وذبُـح فى نـفـس تـلك الــقــريـة مــائــتـ

أرمــــنـى بــــ أوالد ونــــســــاء ورجــــال
ونُـهب ثالث قـرى مـجـاورة لـهـا وكل

* الصحيح : ال يخاف .
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ذلـك بــإيــعــاز من ســعــادة عــلى بــاشــا
ـذكور  واحلـال إننا وقع ا قومـندان ا
ـا نُـكــذب هـذا اخلـبــر لـعـدم صــحـته و
ذكور نعهده بسـعادة هذا القـومندان ا
ـرؤة* والـشــهـامـة وحـب الـعـدل من ا
وكـرم الـطبـاع وحـبه لـلمـسـاواة وعدم
التـحيـز لفـريق دون اآلخر . كل ذلك
يـدلــنـا عـلـى عـدم حـصــول هـذا األمـر
ووجود األمن الـعـام منـتـشـراً فى تلك
ؤمن الربوع بظل ظليل موالنا أمير ا

ورجاله األمنـاء ودراية هذا القومندان
العادل .

وإننـا ننصح إخوانـنا أرباب اجلرائد
ــصــرى أن ال يُــشــوشــوا فـى الــقــطــر ا
األفكار ويقلقوا اخلواطر فى نشر مثل
هـذه احلـوادث واألخـبــار الـعـاريـة عن
ـــبــنـــيــة عـــلى األغــراض الـــصـــحــة وا
والـغـايـات . ولـنــا عـودة قـريـبـة نُـبـدى

رأينا فيها والسالم .
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ـذكرة أبـلغت الـسـفارة الـعثـمانـية فى لـندرا ا
اآلتية إلى الصحف وهى بنصها :

«إن مــا نـــشـــرته صــحـف أوربــا عن حـــادثــة
سـاســون ال يـنــطـبـق عـلى احلــقـيــقـة وال يُــطـابق
الــواقع  فـلــيس صــحـيــحـاً أن قــريــة سـفــاتـيك
أُحـرقت . وال ظل للحقيـقة فى قولهم إنه ذُبح
مـئـتـا أرمـنى  والـصــحـيح هـو أن ١٦ لـصـاً من
األرمن يـرأسهـم لص مشـهـور مـعـروف واسمه
ـــــــــــــــــــــــ فـى كـــــنــــــيــــــســـــة  قــــــريـــــبــــــة من
ــــــــــــــــــــــــــــــــ رجـــــــال احلـــــــكـــــــومــــــة أن
يــخــرجــوا من الــكــنـيــســة  وكــان جــوابـهم أن
أطـلــقـوا الــرصــاص عـلى اجلــنـود لم يــرَ هـؤالء
وسـيلة لـلقبـض عليـهم سوى إضرام الـنار على
ـعبـد  فـلمـا تسـعَّرت الـنار وخـرج اللـصوص ا
يُـريــدون الـفـرار وقــبض اجلـنــود عـلى بــعـضـهم
ورمـوا اآلخــرين بــرصــاص فــقــتـلــوهم  وكل
ذلك بعـد أن أطـلق اللـصوص رصـاصـهم على
اجلـنـود الـعـثـمـانـيـة هـنـاك فـجـرحـوا مـنـهم اثـنـ

جـراحــاً بـالـغــة تُـهـدد حـيــاتـهـمــا بـاخلـطـر . ولم
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يحدث فى تـلك اجلهات أو فى جهة أخرى من
األمالك الــعــثــمــانــيــة مــا يُــكــدر صــفــو الــراحـة
وجـمـيع الـعـثـمانـيـ من مـسـلـمـ ومـسـيـحـي
يــعـيــشــون فى ظل احلــكــومــة إخـوانــاً مــتــفــقـ

يشملـهم األمن والراحة  قـالت الطان إن هذه
ـذكــرة نُـشـرت فى صـحف اإلنـكـلـيـز  وهـذه ا
الـصــحف تــقـول إن الــلـورد ســالـســبـرى تــلـقى
ا تـقريراً من سـفارة إنـكلتـرا فى األستانـة  ولر
نُـــشـــر هـــذا الـــتـــقـــريـــر الـــذى أُرسل إلـــيـه وهــو

مصطاف فى جبال الفوج .
وجــاء فى تـلــغـراف من األســتـانــة أن الـبـاب
الــعــالى أجــاب طـلب الــســيـر أوكــوتــور سـفــيـر
إنـكــلــتـرا  فــأمــر واليـة * وان بــالــقـبـض عـلى
عـتدين عـلى القـنصـل اإلنكـليـزى ومعـاقبـتهم ا

معاقبة شديدة .

* الصحيح : والى.
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طـلــبت ســفـارة إنــكـلــتـرا من الــبـاب الــعـالى
تألـيف جلنة للتحقـيق عمَّا شاع عن إحراق قرية
سـفـاكـنـغ  فـأبى الـبـاب الــعـالى إجـابــة طـلـبـهـا
وأجــاب أن اخلــبـــر كــذب ولم حتــدث مــذابح
ويُـمـكن قـنصل إنـكـلتـرا فى سـاسـون أن يذهب

إلى القرية  ويقف على احلقيقة .
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يـظـهـر أن مـسألـة األرمن ال نـهـايـةَ لهـا كـأنـها
ـثل فــهى تُـجـدد ـــــــــــــــــــــــــــــ عــلى قـول ا
من زمن إلى آخـر ـــــــــــــــــــــ مشكـلتها  فال
يُرجى لـها دواء نـاجع ; إذ بينـا نحن نحـمد اللَّه
على أنه قـد مضت مـدة طويـلة وأرمـينـيا سـاكنة
واألكـراد هادئون وادعون  وعلـى كون غبطة
الـبـطـريـرك أورمـانـيـان قـد عـاد إلى مـنـصـبـه بـعد
ـلى إلى اسـتـقـالـته مـراراً وعـاد كـذلك اجملـلس ا
مـبــاشـرة مــهــمـته  جــاءت اجلــرائـد األوروبــيـة
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حتمل إلينا أخـبار قتل ١٥٠ أرمنياً وإحراق قرية
كـبـيـرة من أعـمال واليـة سـاسـون  وهى تـتهم
بـارتـكــاب هـذا اجلـرم عـالى بــاشـا والى بـتـلـيس

والــعـسـاكـر الـتى حتـت إمـرته . وتـلك أخـبـار 
وإن يـكـن مـعـظـمـهـا كـاذبـاً أو مـخـتـلـقـاً  فـإنـهـا
أحــدثـت هــنــا تــأثـــيــراً ســيــئـــاً ســواء فى احملــافل
الـسـيـاسـيـة أو فى احملـافل األجنـبـيـة . أمـا الـباب
الـعـالى فـقـد عــجَّل فى تـكـذيب اخلـبـر  ونـشـر
ســـفــراء الـــدولــة ووكـالؤهــا فـى اخلــارج بـــأمــر
احلــضــرة الــســـلــطــانــيــة مـــذكــرات فى اجلــرائــد

يُكذبونه فيها تكذيباً قاطعاً .
ـذكـور ـبـالــغـة حـلــيـفـة اخلــبـر ا ومــازالت ا
وجرائـد أوروبا تُعـظم ما حدث وتُـكبره إلى أن
عُلم من األنـباء األخيـرة أن العـراك الذى نشب
ب جماعـة من العساكـر واألكراد وب شرذمة
من األرمـن األشـرار قـد أسـفــر عن قـتل وجُـرح
عـدد من الـفريـق  ثـم استـتب األمن وعادت
األحــوال إلى نـــصــابــهـــا وأُلــقى الــقـــبض عــلى

شاغب وطُرحوا فى السجن . ا
فــمـن هــنــا  يــظــهــر أن اجلــرائــد األوروبــيـة
ــــعـــاديـــة لــــلـــدولــــة أرادت أن تُـــنـــغـص عـــلى ا
الـعــثـمـانـيــ سـرورهم بــوفـود الـعـيــد الـفـضى*

* الــعـيـد الــفـضى ; أى مـرور ربـع قـرن عـلى واليــة الـسـلـطــان عـبـد احلــمـيـد الـثــانى الـعـرش
العثمانى (١٨٧٦) .
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فـــــعــــــمــــــدت إلـى نــــــشـــــر تــــــلك األكــــــاذيب
واألراجيف.

أمَّـا بـولـيس األسـتـانـة  فـمتـنـبه مـتـيـقظ فى
هـذه األيـام  وقــد أمـسك آخــراً فى ضـواحى
ديـنـة جـماعـة من األرمن بـحـجة أن الـلـجان ا
األرمـنـيـة دائبـة فى تـدبـيـر مكـايـد كـالـتى دُبرت
فى ٢٦ أغسطـس من سنة ٩٦ والـسن الـتالية
ــعــلــومــة واحملــافل ــذبــحــة ا  وأفــضت إلى ا
األرمنية تُكذب وجود أناس كأولئك ينصبون
لـلـشـر حـبــائل  ولـكن الـبـولـيس مـعـذور ومـا
ا جرى عمله إال من قبيل التحوط واالعتبار 

من قبل .
أمـا غــبـطــة الـبـطــريـرك  فــقـد أقــام احلـجـة
بـــلــهــجـــة شــديــدة وعـــزم عــزمــاً أكـــيــداً عــلى
االستقالـة واالعتزال فى دير من ديـور الطائفة

شاكل والقالقل . بعيداً عن ا
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جــــاء فى الـــصـــحـف األوروبـــيـــة أن جاللـــة
مـوالنـا الـسـلـطـان اطـلع عـلى تـقـاريـر الـقنـاصل
عن حــوادث ســاسـون  فــأمـر لــســاعـته بــعـزل
عالى باشـا قومندان مـوقع بتليس وأمـر بالعودة

إلى التحقيق عن هذه احلادثة .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞∞ fD ſ√ ≥∞ fOL)« ¨ ∂∏≤¥ œbŽ

…d¼UI « ¨µ≤≤ ’ ¨ ±π∞∞ fD ſ√ ≥± WFL'« ¨≥ππ  œbF «   

W Ëb « œöÐ v  s —_«

يـــقــول الــبــاب الــعــالى إن إشــاعــات
مـذابح األرمن مـخـتـلـقـة ال أصل لـهـا 
ـكنهم وإن قنـاصل الدول فى سـاسون 
حتـقـيق األمـر بأنـفـسـهم . والذى يـتـبادر
إلى الــذهـن أن أعــوان الــدســـائس ضــد
الــدولــة من اإلفــرجن يــعــمــلــون إليــقـاظ

الـفــتـنــة فى يــوم الـيــوبـيل الــسـلــطـانى 
واآللة التى يعـتمدون عليها هى األرمن
ساك الذين ستفنيهم سيوف األكراد ا
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ـاذا ال يـنــصـحـهم خـدمـة لــلـمـصــالح األجـنـبــيـة . فـإلـى مـتى يـظـل هـؤالء فى غـفــلـتـهـم ? و
ـ أو عـقالؤهم بـأنه مـا من دولــة أوربـيـة تـعـمل ألجل اإلنـسـانـيـة ? فـسـواء كـان األرمن ظـا
مـظلومـ معتـدين أو معتـدى عليـهم  فال يهم الـدول من أمرهم سوى االسـتعانـة باجلهالء
مـنهم على دس الـدسائس ولو أفـضى ذلك إلى فنـائهم  وإال فمـاذا جنى األرمن من وعود

هذه الدول سوى قتل عشرات األلوف منهم وتدمير منازلهم ونهب أموالهم .
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أشــاعـت بــعض اجلـــرائــد األوروبـــيــة
ـشــهـورة بــالـعــداء لـلــدولـة الــعـلــيـة بـأن ا
ـــئـــات األكـــراد فـى ســـاســــون ذبـــحــــوا ا
واأللــوف من األرمـن  فــأحــدثت هــذه
اإلشاعة كدراً عـظيماً فى أفئدة العموم.
ومـا ظـهرت هـذه اإلشـاعة الـكـاذبـة حتى
قـام الباب الـعالى وأثـبت تكـذيبهـا وظهر

للسفراء وغيرهم تلفيقها .
ولـيت شـعرى  مـاذا يـقصـد صاحب
هــــذه اإلشــــاعــــة الــــتى كــــســــاهــــا ثـــوب

اخلذالن?.
نـــعم  رأى صـــاحـــبـــهـــا وأمــثـــاله أن
ـسـلــمـ وجـمــيع أفـراد الـدولـة عــمـوم ا
الـعـلــيـة مــتـجـهــة أمـيـالــهم نـحــو اشـتـراك
بعضهم فى إبـداء الفرح وإظـهار السرور
ـعظَّـم فمالء* بـحـلـول عـيـد سـلـطـانـهم ا
الـغـيـظ قـلـبـه وقـلب أمـثــاله  فـلـم يـسـعه
لـــتـــنــــفس صـــعـــداء غــــيـــظه إال إحـــداث
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الترهات الزمنية بتلك اإلشاعة الباردة .
ولـكن صــاحب هــذه اإلشــاعـة له من
جـانب العذر شئ حيث إنه عُـرف بالبيان
وكـراهـته للـدولـة العـلـية ــــــــــــــــــ فـيـما
ذكـر ولـيــته يـرجع فـيــمـا قـال عــلى لـسـان
جـريدته فـيُـكذب نـفسه حـيث إن احلـقيـقة
كــذبــتـه وغــداً ال يــلــوم إال خــيــبــته ولــؤم

أمثاله.
وكفـى فى تشهـير سـيآت تـلك اجلرائد
ذكـورة وتكذيب أخـبارها عن األوربية ا
الـدولـة الـعـلـيـة مـا تـأتـيه اجلـرائـد األوربـية
الصادقة من القول الرادع لهاتيك اجلرائد

وضوع . والتكلم بالصداقة فى هذا ا
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زار دولـتــلــو تــوفــيق بــاشــا وزيـر
اخلارجية العثمانية سفراء الدول فى
األســـتـــانـــة وأبـــلـــغـــهم أن األخـــبــار
األخــيـرة كــدَّرت جاللــة الــسـلــطـان
كـــــدراً عــــظـــــيــــمـــــاً  وأن األوامــــر
ــعـاقـبـة اجلـانـ واحملـافـظـة صـدرت 
على األمن فى الواليات األرمنية .
وقـــد كـــانت روســـيـــا أكـــثـــر الــدول
تـشــديــداً فى وجـوب االمــتــنـاع عن
ـذابح وأنـشـأت لـهـا قـنـصـلـيـة هـذه ا
جـديدة فى خربـوط وهى من مراكز
ذابح الشنيعة شهورة ومقر ا الشر ا
التى لم يبرح  ذكرها من األذهان .
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روت جريدة الكوريسيوندانس بوليتيك أن
نــــحــــو ٣٠ مـن األكــــراد هــــجــــمــــوا يــــوم أول
أغــســطس عــلى قــريــة أهــنـد جـك من أعــمـال
واليــة خــربــوط  ونــهــبـوا بــيت وجــيه أرمــنى
يُـدعى بــوغـوص وجـرحـوا بــعض أهل الـبـيت
ولم يــنجُ صــاحـبه إال بــعــد أن أعـطـت الـنــسـاء
جـواهـرها لألكـراد . وأمـا سائـر سـكان الـقـرية
فــاخــتــبــأوا فـى مــنــازلــهم وبــقـى اثــنــان مــنــهم

خارجها فقُتل أحدهما وجُرح اآلخر .
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ورد من واليـة وان أن الــعـسـاكـر الـعــثـمـانـيـة
قــاتـلت جـمـاعـة األكــراد فى مـكـان يُـدعى إلك
اچور قتاالً شـديداً  واسـتعـادت منهم أمـتعـة ا
مـونـسل فيس قـنـصل إنكـلـترا فى وان والـبـهائم
التى سـلبـوها وردتـها إلى أصـحابـها  وأسرت
زعـيـم األكـراد . وكــان الـقــتـال لم يــزل نـاشــبـاً

ح ورود هذه األخبار .
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لم يـنس الــنـاس الــثـورة األرمــنـيــة ومـا كـان
رغـــبــــة الـــدول فـى الـــتـــداخـل بـــ األرمن
والدولة الـسنـية لو لـم يقف اإلمبـراطور غـليوم
ويُـــنـــادى بـــأن األرمن رعـــايـــا الـــدولـــة قــد
عليها فمن الواجب أن ال يقوم بتأديبهم .
هكذا نـادى اإلمبراطور إذ ذاك ــــــــ صوت
نــــدائـه فى جـــــمــــيـع أرجــــاء الـــــعــــالـم وغــــلت
ــدوة . الــدول الــطــامــعــة بــعــد أن كــانت 
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لـوال أن الــنـداء حـق يـقــرر مـبــدأ صــحـيــحـاً
غـــلت األيــدى وكـــســرت الــشـــرة وهــكــذا
ـن يــنــادى به حـــتى يــوقف ال يـــحــتــاج إال 

ذا الزيع ويرجعه خاسئاً مخذوالً .
لــــســـنــــا نــــدرى بــــعــــد ذلك كــــيف يــــنــــسى
ـبــدأ الـذى قــرره وصـرح به اإلمــبـراطــور هـذا ا
الـثـورة األرمـنـيـة فـيـنـادى الـيـوم فى مـنـشور
به إلـى الـــــــدول بـــــــأن أوروبـــــــا يـــــــجب أن
بنـفسهـا معـاقبـة البوكـسر من حـتى ال يعودا
إهـــانــة األوروبــيــ مــرة أخــرى . ومــعــنى
ذلك أن تـتـداخل الدول بـ احلـكومـة الـصيـنـية
من رعـــيــتـــهــا أو بـــعـــبــارة أخـــرى بــ األم
ـا تـشـاء دون أن يـكـون لـتــعـاقب من تـشـاء 
للـسلـطة اإلمـبراطـورية الـشرعـية فى ذلك أدنى

دخل .



≤¥µ

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞∞ d³L u½ ≤≥ WFL'« ¨ ∂∏π∏ œbŽ

 WOKF « W½U²Ý_«

لم نسمع منذ زمن بعيد شيئاً عن اجلمعيات
الـثـوريـة األرمـنـيـة  وكـأن هـذه اجلـمـعـيـات قد
أبت أن حتــفظ الــسـكــون والــسـكــوت طـويالً
فعادت إلى التحريك والتحريض . وقد قبض
الــبـولــيس فى بــيـوك دره عــلى زعــيم جــمـعــيـة
الــهــونــتــشــكـيــست * وهـو يــبــحث اآلن عن
الذين أتوا بأسماء أجنبية من أوروبا وأميركا .
أما الـزعـيم الـذى قبض عـلـيه الـبولـيس فـاسمه
ألـكـسـان أرزيـان وكـان يـحمـل جـوازاً أمـيـركـياً
ا سُئل أقر بأنه زعيم باسم الطبيب كوهنر  و
جـمعـية الـهـونتـشكـيست فـزُج فى سجن مـظلم
من سجون إستنبول ولم يعترف للبوليس بغير

ذلك .
ويُـــوجــــد اآلن زعـــيم آخــــر اســـمه زارع**
كـوتشـيـان أتى الـعاصـمـة بـصفـة خـادم الحدى
سـيـدات الـفـرنـسـويــات بـاسم مـيـشـيل بـرعـويـة
فـرنـسـويــة  ولم يُـقـبض حــتى اآلن عـلـيه ولم
يُـعـرف مـقـر الــسـيـدة  ولـكن الــبـولـيس قـبض
عـلى كــثـيـرين غـيـره وقـبـض أيـضـاً عـلى بـعض
الــنـسـاء الـتـركـيـات  فـقــيل تـركـيـا الـفـتـاة وإنى

* الهونتشكيست = الهنشاك.
** الصحيح : زاريه .
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أحــــــــــــــــــــــــــذر قـــــــــــــــــــــــــراء األهـــــــــــــــــــــــــرام مــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

روايات صحف اإلنكـليز عن اكتـشاف مؤامرة
ـقبـوض عـلـيهم ضـد جاللة الـسـلـطان . فـإن ا
أنـاس يـبــحث عـنـهم الـبـولـيس مـنـذ زمن بـعـيـد
ـؤامرة  ومن احملال وليس بيـنهم أحد مـتهم با
أن نُـصــدق قـول تــلك الــصـحـف  ألنـهــا جتـد
حلـزب تـركيـا الـفتـاة زعـماء مـا وجـدوا إال على

رؤوس  األقالم وفى بعض األوهام .
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ـؤيـد رداً وهـاك مـا جـاء بـجـريـدة ا
صباح . على ا

نـشــرت جــريـدة مــصــبـاح الــشـرق
الــغـرَّاء مــقـالـة مــعـزوة إلى أحــد كـبـار
الـكُتـاب خاطب فـيـها جـماعـة (تركـيا
الـــفــتـــاة) بـــوطــأة شـــديـــدة فـــذَّكــرهم
ـواضع الــزلل من سـيـرة عــالى بـاشـا
ومـدحت باشا وبـأن دُعاة هذا احلزب
اآلن إذا قـــامــوا إلـى الــدعـــوة لالحتــاد
ـلـة ويـعود عـلى مـا يُـصـلح الـدولـة وا
عـلى أبـنـائـها بـاخلـيـر الـعـميـم . كانت
دعــوتـــهــا إلـى (جــمـــيع مـــواطــنـــيــهم
األعــــزاء مـن الــــتــــرك واأللــــبــــانــــيـــ
ـــقــدونــيـــ والــســوريــ واألرمن وا

واألكـراد واإلسـرائـيـلـيـ لـيـجـتـمـعـوا
قـوة واحــدة) . ولم يــتــنــازلــوا لــذكـر
ـصرية ب هاته األمة الـعربية واألمة ا

الطوائف إلخ إلخ .
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لــو كــانت أهــمـيــة احلــوادث بــنــســبـة
ــا كـانت ـتـعــلـقــة بـهم   األشـخــاص ا
صـحـيـفـة من الــصـحف األهـلـيـة عـنـيت
بـكـتـابــة شىء عن «حـيـلـة اخـتـفـاء لـيـون
فهـمى» لضـعة قـدره وسوء سـيرته . أما
وقــد تـــفـــرعت عن هـــذه احلــادثـــة عــدة
مسـائل  فكـان لها مـن األهميـة ما كان
على ما علمه حضرات القراء الكرام .
نـشـرنا فى عـدد مضـى نبـذة بيَّـنـا فيـها
من هــو لـــيــون فــهـــمى هــذا  وأثـــبــتــنــا

طـالبـ بـإصالح بالد الدولـة. وبعـبـارة أخرى من زمـرة أولئك بـاألدلة أنه واحـد من زمـرة ا
طـالبة باإلصالح  وهى األنشودة التى احملتال الذين يـستبيحون إتيـان كل مُحرم بدعوى ا
ئة اتخذوا الـتشدق بـها وسـيلة لـلنـصب واالحتيـال . وقد رسخ فى األذهـان أن تسعـ فى ا
ابـ ويتظاهرون باألسف الشديـد والتحسروالتحرق من الذين ينتقدون الـدولة ويطعنون با
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إمــا أنـهم لــصـوص طــامـعــون بـأمـوال
اب أو مأجورون لدولة أجنبية . ا

وقـد انـتـقــدنـا الـدولـة الـعـلـيـة مـراراً
تشردين ألنها تُبـالى أحياناً بـهؤالء ا
والتمسنا مراراً من جاللة السلطان أن
يصـدرأوامـره السـاميـة بـإهمـال أمرهم
بـتـاتـاً . إذ إن االهتـمـام بـهم هـو الذى
أبـــقــاهم إلى اآلن وأطـــلق ألــســـنــتــهم
بـــالــبــذاء وقــلــة احلــيــاء  فــلــو تُــركــوا
وشأنهم يقـولون . أيقولـون ويكتبون
مــــا يــــكــــتــــبــــون ألدركـــــهم الــــفــــنــــاء
واالضمحالل بعد مدة غير طويلة .
قـضت مصـلـحـة االحتالل بـإيـجاد

النـفور والتـباعد بـ مصر واألسـتانة  فأفـضى ذلك إلى أن صارت مـصر منبـعث الدسائس
ـفاسـد يـلجـأ إلـيـها كل عـثـمانـى يبـغى احلـصول عـلى األمـوال بـغيـر مـكابـدة أتـعاب ودون وا
غفل احتـمال مشاق  فيُالقى حـماية االحتالل ملـجآ أميناً وحصـناً حصينـاً  ومن بعض ا

ال . أمـا ألنه موفـد إليـهم من جواسـيس األستـانة أو فى مصـر أناسـاً يعـيـنونه إعـانة مـادية بـا
لغايات أخرى يـخجل منها األوالد الصغـار . وهذا ليون فهمى الـذى قدم إلى القطر جيوبه
ـال ورأسه خالٍ من العلم والـشهامة قد لـقى فى  القطر من عـاله وكساه وشجعه فارغة من ا

ـقـامـات  وذلك لـغـايـة سيـئـة ومـقـاصـد سـافـلة  ـعاصـى والتـطـاول عـلى ا عـلى ارتـكـاب ا
فازداد بذلك وأمل أنـه ينال بحـيله من مركـز مصر إالعـلى مثل ما يـنال أمثـاله فى األستانة 
كـيـدة الـتى اشـتـهر أمـرهـا وأوعـز إلى بـعض أقـاربه فـعاونـوه عـلى تـمـثـيل أدوارها فـدبـر ا
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فـأسـفــرت الـنـتــيـجـة عن إظــهـار ضـعف
احلكـومة احمللية وتهورهـا وفضيحة نوايا
االحـتـالل الـسـيـئــة وإشـهـار خــلل نـظـام

حفظ األمن العام فى هذه الدولة .
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هـــو هــذا الـــرجل الـــذى أشـــغل أمــر
اخــتــفـائـه احلـكــومــة وجـمــيع الــصـحف

احمللية ?
لـيـون فهـمى من مـهـرة األرمن الذين
فى مـدارسـهـا الــعـالـيـة درسـوا فـنــون
بــاألســتــانـــة الــعــلــيــة حــضــر إلى مــصــر
تعجز عن مثلـها دليلة احملتالة . منها
أنه بـيـنمـا كـان محـمـود باشـا الـداماد فى
الــقــاهــرة أتــته يــومــاً مــا امــرأة فى ثــوب
التركيات  وطـلبت مقابلته على انفراد
ـا سُـئـلت عن طــلـبـهـا أصـرت أنـهـا ال و
تــبـوح بـهــا لـغـيــر الـبــاشـا نـفــسه . وبـعـد

إحلاح أذن لهـا  فدخـلت على دولته 
وقالت لـه إنهـا امـرأة من بـيت فى أزمـير
أخنى عـليها الدهـر  فهاجرت إلى هذا
الـقــطـر وحـطَّ عـلــيـهــا الــعـســر وضـاقت
بـــوجــــهـــهــــا طــــرق الـــتــــعـــيـش أبـــاحت
ورخـصـت الـغــالى  وجـاءهــا فى أحـد
األيـام دولــة األمـيــرين فــاحـتــفت بـهــمـا
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ـتـازة أكـثر وأكـرمت وفـادتـهـمـا بـصـفـة 
ن يــزورون جــهـنــمـهــا)  ولم تــتـرك )
وسـيلـة إال أرضتهـما بـها  فـأهداها كل
مـنهـمـا رسمه ثم أرتـه رسمـيهـمـا فعالً.
وقالت إنـهما انصرفا من مـنزلها بغير أن
قابلته يدفعا لها شيئاً  ولهذا حضرت 
لتخـبره بالواقـعة . أما دولـة الداماد فلم
يـسـتـعــلم من ولـديه عن صــحـة الـروايـة
ألســــبــــاب ال تــــخــــفى عــــلـى الــــقـــار

الــلـبــيب بل فــضَّل قـطع لــسـانــهـا أوالً
صـيانـة لشرفـهمـا على أنه تـوقع الفرص
الئــمــة لــنـصــحــهـمــا وإرشــادهــمـا مع ا
تـأكـده عـزة نـفـسـيـهـمـا . وهـكـذا كـان
فـتــنـاولت هى مـا جـادت به نـفس دولـته
وانـصـرفت مـعـجـبـة بـذكـاء لـيـون فهـمى
الــذى أحـسـن تـدبــيـر احلــيــلـة . وحتــريـر
اخلــبـر  أن لــيـون فـهــمى الــذى أحـضـر
ــومس من أزمـيـر لـتـكـون رفـيـقـته هـذه ا
من جـهـة ولــيـتــجـر بـجــمـالـهــا من جـهـة
أخـرى اشتـرى رسمـى األميـرين جنلى
ـطــالــبـة الــدامـاد وأرسل شــريــكـتـه فى ا
بـإصالح تـركيـا إلى دولـة الـدامـاد تقصُّ
علـيه هذه األكذوبة وقـد اتبعت وصاياه



≤µ≥

بحروفها فنجحت احليلة .
حــادثــة أخــرى ــ ولم يــكــتـف لــيـون
باحليلة الـتى تقدم ذكرهـا ألنه مثل غيره
ن يُـطالـبـون بإصـالح الدولـة الـعلـية ال
تـمـتـلـئ بـطـونـهم الــفـارغـة بـغــيـر تـكـرار

الـوقـائع الـتـى من نـوع مـا تـقـدم ذكـره 
بل إن لـيـون أخـذ الـرســمـ وحـفـرهـمـا
عــلى اخلــشب وطــبــعــهــمــا عــلى نــشـرة
ـطالبة باإلصالح وطعناً على تضمنت ا
اب ثم أرسل إلى دولة الداماد يطلب ا
مـــنه ٤٠ جــنــيـــهــاً أجــرة احلــفـــروالــطــبع
والــنــشــر  فـأجــاب دولــة الــدامــاد هـذا
الــطــلب بــالـرفـض ألنه ال يـعــرف لــيـون
ولم يــكـلّــفه أحـد بــذلك . فـتــوجه هـذا
احلـر الـوقح إلى مـحـكمـة الـسـيـدة زينب
فى الــقـــاهـــرة ورفع قــضـــيــة ضـــد دولــة
الـدامـاد  فـاضـطـر دولـته أن يـبعـث إليه
ـذكور تخلـصاً من الذهاب إلى بلغ ا با

قـاضاة مثل هذا  الـغيور على إصالح الـدولة. ويُقال إن أصـحاب إحدى الصحف احملـكمة 
ـبـلغ األخيـر ألنـهم أكمـلـوا بآرائـهم الـسديـدة مـا كان نـاقـصاً إلتـمام فى العـاصـمة قـاسـموه ا

احليلة .
ـاضيـة أن بـعـضهم حـادثـة ثالـثـة ــ يـذكـر قراء الـرائـد الـكرام أنـنـا نـشرنـا فى أحـد األعـداد ا
نـوفيـة وباعه رسومـاً أوهمه أنـها رسـوم حصون احـتال على أحـد أبنـاء األعيـان من مديريـة ا
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وقالع الــــدولــــة عــــلى حــــدود إمــــارات
ـكـيـدة هو الـبـلـكـان . فـالـذى دبـر هـذه ا
بــطل اإلصالح الـعــثـمــانى لـيــون فـهـمى
بـاالتفـاق مع بـعض جـواسيس األسـتـانة
ا ـصـريـة. و وأصـحـاب تـلك اجلريـدة ا
روينـاه وقـتـئـذ أن شركـة الـنـصب أبـلغت
ـنـوفـيـة) أنـهـا رفعت ذلك اخملـدوع (من ا
األمــــر إلـى األســــتــــانـــــة وجــــاءه الــــرد
ــبـلغ ـتــمــايـز و بــاإلنـعــام عـلــيه بــرتـبــة ا
خـمـسـة آالف لـيـرة مــجـيـديـة وعـلى كل
من ابــنه وأخـويـة بـالـرتـبــة الـثـانـيـة وعـلى
حرمه بنشان الشفقة من الدرجة الثانية.
ثم ورد تلـغراف آخر يُفيـد أن مندوباً قام
إلى مـصـر يـحمل اإلنـعـامات  ثم ورده
تــلـغـراف ثــالث من اإلســكـنــدريـة يُـنــبـئه
ــنـدوب الــشَّـاهــانى ويــدعـوه بـوصــول ا

لـلـحـضـور إلى مـقـابـلـته فى (لـوكـانـدة الـنـيل)  فـحـضـر حـسب الـزمـر يـصـحـبه ابـنـه وأخواه
ـنـدوب الـعـالى بـعـد انـتـظـار طـويل  فـإذا هـو بـهـيـئـة الـعـلـمـاء يـلـبس رداء ـقـابـلـة ا وتـشـرفـا 
(فـراجيـة) ويُقـال إن سمـاحة الـسيـد البـكرى كـان وهب هذا الـطيـلسـان حلضـرة الشـيخ الذى
ـعية نـوفى نشـان الشفـقة  إذ ال  حـاجة لـتسجـيله فى ا اتخـذه له لتـتميم احلـيلـة وقد استـلم ا
وزاد عـليـه ليـون شـرائط من احلـرير (ونـيشـان الـشـفقـة الـذى اسـتلـمه هـو الـنـيشـان اخلـامس 
ـندوب للـمنوفى وأبـقاها ومقـصبات تالئم أذواق الـنساء). أمـا بيـورلديات الـرتب فقدمـها ا
ـبلغ اخلـمسـة آالف اجلنيـة العـثمـانى على ـعية ثـم إياهـا مع التـحويل  عنـده حتى يُـسجـلهـا با
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الـعــثـمـانى . وفـى الـيـوم الـتــالى اخـتـفى
ــــنـــدوب  ولـم يـــبـق له هــــذه أثـــر فى ا
الـديـار والـذى دبر هـذه احلـيـلة هـو لـيون
ــشــاركـة فــهــمى حــزب تــركــيـا الــفــتــاة 
أصــحـــاب تــلك اجلـــريــدة  ويُـــقــال أن
ـبـلغ الــذى حـصـلـوا عــلـيه ال يـقل عن ا

ألف جنيه . فتأمل.
dOš_« qBH «

وقـد أتى ليـون فـهـمى مـدة إقـامته فى
هــذا الــقــطــر كــثــيــراً من األعــمــال الــتى
تُـشاكل ما تقـدم ذكره  ولكن ما أزعج
احلـكـومة وأشـغـل أعـمدة الـصـحـف هو

األخير منه .
يــعــلم قــراء الـــرائــد الــكــرام وغــالب
ـــصــريـــ أن احـــدى الـــصـــحف الـــتى ا
تـصـدر فى الـعـاصـمـة اشـتـهـرت بـالطـعن
ـراكز عـلى  ـــــــــــــ تـارة وعلى بـعض ا
ـصرية طـوراً اشتهـرت بالنصب العـالية ا

ـال  ولهذا أصـبحت مـلجأ لـصوص تـركيـا الفتـاة فى هذا الـقطر . فال واالحتـيال لـكسب ا
تصدر حيلة واحد من أهل هـذا احلزب إال كانت ألصحاب اجلريدة اليد الطولى فى تدبيرها
عية الـسنيـة بذلك وهى ال تصدر إال ا دبـروه مسئـلة ليون فـهمى  واتهـما أحد رجـال ا . و
عن مـثل هذه الـزمرة الـشريرة الـتى اشتـهرت بـقلة احلـياء وفـساد الـسيرة والـسريـرة . فمن هو
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لـيـون هـذا حـتى يـعــتـنى به أصـغـر عـامل
عـيـة  بل ماذا يـهم اجملـتـمع أمر رجل بـا
قـدم الـقـطر لـلـنصـب واالحتـيـال . وأمر
عية اإلتيان منوط بالـنيابة العمـومية ال با
الـسـنـيــة . وهل يـجـهـل رجـال مـصـر أن
التعـيش بحيـلة االنـتماء إلى تـركيا الـفتاة
أصـبـح مـكـشـوفــاً فى بالد الـدولــة كـلـهـا
وأنَّ من أغـالط األســتـــانـــة الــفـــاضـــحــة
إتيانهـا بكل من يفر إلى مصر وأروبا من
هــؤالء األشـــرار  وقــد  اخــتـــفى لــيــون
فـهـمى بــغـتـة وتـوجه بــعض ذوى قـرابـته
إلى مــحـافظ اإلسـكـنـدريـة  وادعـوا أن
ليـون أُخـذ باحلـيلـة  ــــــــــ وكـتبـوا بذلك
إلى الــداخـلــيـة والــوكـالــة الـبــريـطــانـيـة
وكـانت هـذه اجلـريــدة تـتالعب بـالـكالم
ــــهــــارة احملــــتــــالــــ عن هــــذا احلـــــادث 

ا بلغ األمـرسمـو اخلديوى والنـصابـ و
ـــعـــظَّم أصـــدر أمـــره من حتـــقـــيـق هــذه ا
ـسـئــلـة إلى الـنـهـايـة فــتـولى الـتـحـقـيق ا
حضـرة تشـيمـن  والدى ولم يـترك فـكرة
عـرضت لـه إال أجـراهــا . وبــعـد اتــخـاذ

ا رأى ال. و جمـيع احليل ثـبت عنـده أنهـا حيـلة مـدبرة بـ شركـاء نصب لـلحـصول علـى ا
ليـون فـهمى وشـركـاه أن سهـام طاشت فـرَّ مع صـاحبه أحـمـد العـريس إلى بـورسعـيد ثم إلى
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مرسيليا ليمثال فى أوربا أدوراً جديدة .
هـذه هى واقعـة اختـفاء وظـهور لـيون
فـهــمى  وال نــرى          غـيــر األسـتــانـة

ـصـريـة ثـانـيـاً . أما األسـتـانـة فألنـهـا كـانت ولم تـزل تـعـتـنى بـأولئك أوالً وبـعض الـصـحف ا
األشـرار الذين فـروا من بالدها وبـالذين يـنشـؤن الصـحف للـمتـاجرة بـطلب اإلصالح. فـلو
أهمـلت أمرهم كـما التـمسـنا ذلك مـراراً لقـضى على حـزب تركـيا الـفتـاة واستـراحت الدولة
ـصريـة فـإنـها صـارت تُـردد الـنغـمـات التى من متـاعب زمـرته ومـشاكـلـهـا . حتى الـصـحف ا
كـانت تـلك اجلـريدة تـنـشـرهـا  ولـو تـروّى كـاتـبـوها قـلـيالً لـصـبـروا إلى أن يـنـتـهى الـتـحـقيق

ؤاخذة . للوم وا وتنجلى احلقيقة  ثم نشروا ما طاب لهم غير معرض
أما اآلن وقـد ثـبت أن إشاعـة اختـفـاء وسجن لـيون فـهـمى حيـلة مُـدبـرة  فالـواجب على
احلـكـومـة احملـلـيـة أن تـهـتم بـالـوصـول إلى مـعـرفـة جـمـيع الـذين شـاركـوه بـتـدبـيـر هـذه احلـيـلة

لالقتصاص منهم بشدة وصرامة.
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ـسـتر فـلـ سكـرتـير وزارة اخلـارجـية سأل ا
إن كـان قد بـلَّغ الـوزارة االضـطرابـات األخـيرة
التى حدثت فى مـقاطعـة تشيم وتـدمير األكراد
ـسـلـح لـقـريـة أولـبـوش وقـتـلـهم وجـرحهم ا
ـدرسة. بـعض األرمن وحـرقـهم لـلكـنـيـسـة وا
وسـأل عـمَّـا أجـرته احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة بـهذا
ـعـاهـدة * الـتى يـتـعـهـد الـشـأن  اسـتـنـاداً إلى ا
سـيحي . فـيها البـاب العالى بـصيانة الـرعايا ا
فأجاب اللورد كرانبورن بأنه لم يبلغه شئ عن
ذكـورة  وأن األخـبـار التى وردت ـقاطـعـة ا ا
مـن الـقــنــاصل تُـفــيــد حـدوث اضــطــرابـات فى
بـتــلـيـس ومـوش وجــبـال تــيـارى  وقــد احـتج
ــلك فى األسـتـانــة عـلى الـبـاب ســفـيـر جاللـة ا
ـا هـو جارٍ العـالى وطـلب مـنه شـدة االهـتمـام 

ذكورة . قاطعات ا فى ا

قـتـضاه * ثمـة اتـفاق وقـعـته لـندن مع األسـتـانة قـبـيل تـسويـات احلـرب العـثـمانـيـة الروسـيـة ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨  و
ـراقـبة قـنـاة السـويس ــ مقـابل مـساعـدة الـدولة الـعـثمـانيـة ضـد روسيـا  وكذا  حتصل بـريـطانـيـا على قـبرص ــ 

سيحية .. حماية األقليات ا
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كُــتب من األســتــانـــة إلى جــريــدة الــتــان أنه
حـدث اضـطـراب فى أرمـينـيـا قُـتل فـيه كـثـيرون
وأُشـهـرت عـلى إثره األحـكـام الـعرفـيـة  على

أن التفاصيل لم ترد حتى اآلن .
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كُــتب من األســتـانــة أن جاللـة الــسـلــطـان
اسـتــدعى بــ يـديه غــبـطــة بـطــريـرك األرمن
األرثوذكس فى األسـتـانة  وسـأله أن يحث

أبــنــاء رعـــيــته عــلـى الــســكــيـــنــة والــهــدوء 
ــا هــو تــخــوُّف الــبــاب والــداعى إلى ذلـك إ
الــعــالى من أن يــتـخــذ األرمن تــعــدى بـعض
األكـراد عليهم حـجة ألخذ السالح وإضرام

فتنة جديدة .
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ــصــادر الــعــثــمــانــيــة أن ســبب يُــؤخــذ من ا
حـدوث االضــطـراب فى مـوش وســاسـون هـو
أن جــــمــــاعـــة من األرمـن هـــاجــــمـــوا اجلــــنـــود
العثمـانية . أما الـتفاصيل الوافـية فلم ترد حتى

اآلن .
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ــورنن بــوسـت أن قــنــصل قـــالت جــريـــدة ا
روسيـا الچـنرال فى أرضـروم أبلغ حـكومته أن

األكـــراد اليـــزالــون يـــتـــعــدون عـــلى األرمن 
وأنــهم ذبــحــوا مــنــهم عــدداً كــبــيــراً فى األيــام
تأخرة  وقد سأت* أحوال األرمن  فباتوا ا
يُـهــاجــرون أفــواجــاً إلى األراضى الــروســيـة .
وبــنــاءً عــلى ذلك  طــلب ســفــيــر روســيــا فى
األسـتـانــة إلى الـبـاب الـعـالـى تـعـمـيم اإلصالح

* الصحيح : ساءت .
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ـــوعـــود به مـــنــذ الـــقـــد  وأخـــذ الــوســـائل ا
العـاجلـة الفعَّـالة لصـيانة األرواح واألمالك فى
ــــأهــــولـــة بــــاألرمن . أمــــا الــــبـــاب األراضى ا
الــعــالى فــقــد أنــكــر حــدوث مــذابح جــديـدة
ووعــــــــــد مـع ذلـك بــــــــــإجــــــــــراء اإلصـالح فى

الواليات.
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جــاء فى الــبــريــد اإليــتـالـى أن األكـراد
ـاضى بـخمـسة فتـكـوا فى شهـر سـبتـمـبر ا
وعـشــرين من األرمن فى مـوخ *. ثم إن
الــقـبــيـلــة الـتى يــنـتــسب إلـيــهـا أحــمـد أغـا
الكردى أغارت على مزرعة هناك تدعى
ـا فـيـهـا من الـسـكـان مـوفــنك وأحـرقـتـهـا 
وزج نـحــو ٥٠ أرمــنــيــاً فى الــســجن وقـد
أُرسلت اجلنود الـعثمانيـة لالقتصاص من
األكراد وإعادة األمن إلى تلك الربوع .

* موخ = موش.
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يُــؤخــذ من األخــبـار الــرســمــيــة الـواردة من
مــوش أن الــعـصــابــة األرمــنـيــة الــتى كــانت قـد
جلـــأت إلـى أحـــد األديـــرة ثم فـــرت مـــنه عـــنـــد
وصـول اجلـنـود الـعـثـمـانـيـة قـد عـادت إلى ذلك
الديـر وامتـنعت فيـه  فحاصـرتهـا اجلنـود فقتل
األرمن جـنـديـاً وجرحـوا آخـر  وطـلب الـباب
الـــعـــالى من بـــطـــريــركـــيـــة األرمن الـــتــداخل
فـــالــتــمــست إبــقــاء الــديــر ألنـه يُــربى الــيــتــامى

واألرامل .
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ـؤمــنــ عـلى أنـعم مــوالنــا أمـيــر ا
ــائـــتى لــيــرة  وذلك فـــقــراء األرمن 
ــيالد عـنــدهم . وقـد ـنــاسـبـة عــيـد ا
أُرسـلت الـعطـيـة إلى بـطـريرك األرمن
لـيُـوزعـهــا عـلى مـسـتــحـقـيـهـا . وهـذا
ــبـلـغ هـو غــيـر األربــعــ ألف قـرش ا
الــتى تُــعـطى عــادة سـنــويـة من نــظـارة
ناسبة للغاية نفسها . الية فى هذه ا ا

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≤ d¹UM¹ ≥∞ ¨ ¥≤≥ œbŽ
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جــاء من أخــبــار چــنـــيف أن جلــنــة الــطالب
األرمن الـنـائـبـ فـيـهـا عن جـميـع إخوانـهم فى
أوروبا عقدوا اجـتماعاً كـبيراً فى ١١ اجلارى
فامتألت الردهة من الناس وبقى خارجها نحو
٦٠٠ نفس  وقُدر عدد احلاضرين كلهم نحو
ـــوســـيـــو ألــــفىّ نـــفس. وقـــد خـــطـب فـــيـــهم ا
وسـيو دلـكاسه أنه لم برسـانسى وانـتقد عـلى ا
يغتنم فرصـة اخلالف ب فرنسا والـدولة العلية
لتذكير احلكومـة العثمانية بـإصالح أرمينيا كما

تقضى به معاهدة برل *.

ادة ٦١. * معاهدة برل ١٨٧٨  ا
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ــا تــفــاقم أمــر احلــادثــة األرمــنـيــة فى و
األستـانة  تـصرف تـصرُّف أهل الـشهـامة
والـــكـــرامـــة واســــتـــحق احـــتـــرام الـــعـــالم
ـتـمـدن ألنه رأى فى إبـان تـلك احلـادثة ا
أن كثيرين من القتلة السفاح جازوا إلى
قـــــاضـى كـــــوى وهـى احـــــدى ضــــــواحى
األســـتــانـــة وفـــيــهـــا كـــثــيـــرون من األرمن
والــنــصـارى األغــنــيــاء  فـدعــا إلــيه عـدة
كــوكـبــات من الــفـرســان الـذين كــانـوا فى
ثكنة السـليمية اجملاورة  واسـتلم قيادتهم
وأخذ يطـوف بنفـسه ليصـون أرواح العباد
ــنع الـــذبــاحــ من الـــنــهب وارتــكــاب و
نـكـرات  وحـيـنئـذ كـتب سـكـان قاضى ا
كوى عـريـضـة أرسـلـوهـا إلـيه  وشـكروه
ـا أظـهـره من الـغـيـرة فـيـهـا أجـزل الـشـكــر 

والشهامة .
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ـــــــلى عـــــــقــــــــد اجملـــــــلـس ا
لــــــبــــــطـــــركــــــخــــــانــــــة األرمن
األرثــــوذكـس وقـــــرر إرســــال
عــريـــضــة يــرفــعـــهــا بــواســطــة
الـبــطـريـرك إلى جاللـة مـوالنـا
الـســلـطـان األعــظم يُــظـهـرون
فيهـا عبـودية الطـائفـة وتعلـقها

بأهداب العرش الشاهانى.

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞≤ WO u¹ ≤∂ X³ « ¨ ∑¥∞≤ œbŽ

UOMO —√

سـيو ديـلكـاسه ناظـر خارجـية فـرنسا وعـد ا
بـزيـادة مـعتـمـدى دولـته فى أرمـيـنـيـا وقد وصل

وكيل جديد إلى موش .
قُــتـل أحــد جتــار مـــوش بــالــقـــرب من قــريــة
سليفان  حيث كان ذاهباً على الطريق راجعاً

إلى بلدته عربكير .
وفى الـعــشـريـن مـنه  دخل بــعض األكـراد
وعليهم مالبس اجلـنود بيت شـيخ قرية شريك
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وهى عـلى نــصف سـاعــة من مـوش  فـقــتـلـوا
امرأته وأثـخنـوه وخادمـه جراحـاً ولم يخـرجوا
حـتى أخــذوا مـائــة لـيــرة عـثــمـانـيــة وكـثــيـراً من

األمتعة الثمينة .
غــيــر أن هــذه الــفــظــائع نــادر وقــوعــهــا فى

األماكن التى فيها وكالء الدول األوروبية .
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ـؤتـمـر قرارات عـديـدة مـنـها  أصدر هـذا ا
إنه آن ألوربـا حبـاً بـشـرفهـا وخـيـر اإلنسـانـية أن
تُـــجـــرى حـــسب قـــرار ســـنـــة ١٨٧٥  إجـــابــة
ــطــالب األرمن بــإصالح أحــوالــهـم بـدون أن
يلحق  حيف باألراضى العثمانية . وأنه يجدُّر
بـــجــمــيع الـــعــثــمــانـــيــ أن يــشــتـــركــوا بــعــمل
ادة اإلصالح ويـجدُّر بالباب الـعالى عمالً با
الـ ٦١ مـن مــؤتــمــر بــرلــ أن يـــتــعــهَّــد بــإنــفــاذ
الـتــحـســيـنـات واإلصـالحـات الــتى يـقــتـضــيـهـا

ــكــان فـى الــواليــات األرمــيــنــيــة  الــزمــان وا
وذلك بدون أن يُعـطى مهلـة وال فرصة ; إذ ال
سـبـيل ألعـمـال الـرؤيـة والـتـبـصُّـر عـنـد وجوب
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تأم األرمن من اعتداء الشراكسة واألكراد 
ويـتـعـهد الـبـاب الـعـالى أيـضـاً بـأنه يُـعـلم الدول
بـالـطـرق الـتى يـتـخـذهـا لـذلك والـدول تـتـعـهـد
برعـايتها ومراقبة إنـفاذها وإقرارها  واعتبرت
الـدول من حــقـوقـهـا االهـتــمـام بـتـأمـ األرمن
على حياتهم وراحتهم وأمالكهم وحريتهم .
ـؤتـمــر بـقـراراته إلى الـصـحـافـة وقـد بـعث ا
األوروبـيـة  ورجـا مــنـهـا أن تُــفـسح مـحالً فى
أعمدتها ألنبـاء أرمينيا  وع بعد ذلك مدينة
ــقـبل فى الــسـنـة بـروكــسل مـحالً الجــتـمـاعه ا

القادمة .
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كـــتب مُـــراسل الــغـــازت دى كــولــونـــيــا فى
األستانـة فصالً عن حالـة األرمن قال فيه : إنه
خــيــر ألوروبـا أال تــتــداخل فى مــســألــة هـؤالء
األرمن . فــإنـهــا إذا تـداخـلـت  جـلـبـت الـشـر
والوبـال عـلى رؤوسهم * ألن أهل األنـاضول
ـــســـاعـــدة األرمن يــــرون فى تـــداخل أوروبــــا 
إذالالً لـهم  فهم ال يُـحـجـمون عن إتـيـان أمر
نـاهضة األرمن مخـافة أن يسودوا مهمـا عظم 

عليهم .

* الصحيح : رءوسهم.
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فاعـل اخليـر ال يـتـكـلَّف إال مـغـالـبة
نـفــسه الــتى هـى أقـرب إلــيه مـن سـواه
والــتى يــقــتــدر عــلى اقــنــاعــهــا حــيــنــاً
بــالـتــصَّـبـر فى وقـت الـقـدرة . وحــيـنـاً
بالتجـلُّد لضعف الـقوى بخالف مُريد
الــــشــــر  فــــإنـه ال يــــكــــاد يـــــصل إلى
أغراضه من االنتقام أو التشفى إال إذا
أضـــاع بــعـــضـــاً من قـــوته فى احلـــركــة
وغــرم شــيــئـاً مـن ذات يـده فـى سـبــيل
الـوصــول إلى مـقـاصـده الـتى إن سـلم
من الـعـقـوبـة علـيـهـا مـرة بـتحـالم اإلله
عـلـيه  فـاجلزاء نُـصب عـيـنـيه ال يأمن

الوقوع فيه ولو بعد ح .
الــــنـــاس فـى األخالق واخلــــصـــال
أشـــبه بـــأد األرض ; إذ هم نـــبـــتـــهــا
وحـــصــيـــد غــراســـهــا . فـــلن جتــد فى
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الـنيَّـات وصفـا إال وجدت فى اآلدمـية
مــثـــله من يـــبس ورطــوبـــة وخــشـــونــة
ونـــعــومـــة وعــطـــر وعــفـــونــة وحالوة

ومــــرارة وحـــــمــــوضـــــة واعــــتــــدال 
فـــســبـــحـــان من شـــاكـل بــ الـــنـــاطق
واألعــجم واحلــســاس واجلــامــد فى
حـــــ أنه فـــــرق لإلدراك بـــــ الـــــكل
يزات الفصائل وفوارق الوصائل .
إن كـان البن الــبــشـريــة من جــنـسه
عدو والجتماع األدمية من نوعها من
يـضـر بــاجـتـمـاعــاتـهـا ويــفـسـد عــلـيـهـا
نـظـامـيـاتـهـا  فـلـيس إال ذاك الـعـنـصـر
اخلــسـيس واالجــتـمــاع الـتـعــيس وهـو
فــــــرَّق األرمن الـــــــتى ضــــــلـت ســــــبُّل
صائر االستقامـة ودلت بأفرادها إلى ا
الوخيـمة والـنتـائج العـقيـمة  ورضوا
بـأن يــكـونـوا من اخلــوارج  عـلى دولـة
أظـــلـــتـــهم دهـــوراً بـــظالل عـــدالـــتـــهــا
أوســــعت لــــهم فـى أراضــــيـــهــــا وبـــ

ظهرانى شعوبـها وعشائرها اخملتلفة ما
اسـتـغلـوا مـنه حيـاة اجلـسوم والـنـفوس
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حـــتى أصـــبـــحـــوا يـــعـــرفـــون من احلق
طـرائـقـه ومن اإلنـصــاف مـذاهـبه ــ إذا
بــــهم بــــعـــــد أن اشــــتــــد مــــنــــهم األزر
واسـتـقــوى الـعـضـد  يــطـمـحـون إلى
ُـنعم عـليـهم نظـير احلـقير من معـاندة ا
درهم العدو وحباً فى إرضاء اخلصوم
شأن فاسدى األخالق قليلى اخلير .
اندفع جمـاعات األرمن قبل سن

فـأتت إلى الصراخ والتـصويت بطلب
العدل والنصـفة من الدولة العلية التى
أجــابت مــلـــتــمــســاتــهم واعــتــنت كل
االعـتـنـاء بــإدخـال مـقــاصـدهم ضـمن
أسـاسيات الـنظـام فى الدولـة  ولكن
ـثـابــة دافع لـهم عـلى زيـادة كـان هـذا 
الطـمع فـى جانـب الدولـة  حـيث لم
يــكن الــقــصـد من هــيــاجـهـم إصالحـاً
خملــتل وال عــدالً من مــظـالـم  ولـكن
الغرض التجـمهر ضد الدولة ليفتحوا
لــلــعــدو بـاب مـالم وعــتــاب .فــهــبُّـوا
بالثـورة ثانيـة وثالثـة . وأخيراً فى هذه
األيـــــام حــــيـث تــــعـــــبت الـــــدولــــة فى
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مـداراتـهم وتـسـكـ خـواطـرهم بـبذل
ـــقــدرة فى تـــنــفــيـــذ مــآربـــهم  فــلم ا
يـــزدهم ذلك إال طـــغــيــانـــاً وكــفــراء .
ولــما لم يـبقَ بـاب حيـلة لـلـترضـية إال
طرقـته بـدون أن يـخـمد هـذا تـهـيّـجهم
عـــمـــدت أخــــيـــراً إلى إقـــفـــال أبـــواب
الواليات العثمانية عن قبولهم بحيث
حظرت على فئاتهم الدخول فى بالد
عثمـانياً تفاديـاً من أن يرجعوا لـلمنهج
الـقـد من أعـمـال ثـورة ضـد األهـالى
ــاضى كـــمـــا كـــان احلــال فـى الــزمـن ا
فــيــقــتــلـــون ويُــقــتــلــون . فى حــ أن
الدولة تعتبرهم رُبابئها  وإن عادوها
وعارضاهـا وال حتب أن تُبيح دماءهم
كـــمـــا ال تـــرضى أن تُـــســفـك دمــاءهم
ـة وهى مـظلـومة بيـدهـا فتـظـهر كـالـظا

ناحيس . مع هؤالء األوباش ا
وقـد كشفـت أع التـنقـيب أمرهم
جلياً واسـتبان أن مبدأ حركة أحزابهم
ـــدنـــيــة من لـــونـــدره وغـــيـــرهـــا بالد ا
ومــــصــــادر احلـــضــــارة الــــعـــصــــريـــة
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واليــــزالـــون يــــســـتــــمــــدون من قـــوى
الــعــظــمــاء فى الـــدول ويــســتــعــيــنــون

بإرشاداتهم إلى العداوة والبغضاء .
وقد كـانوا بـاألمس الغابـر يعـملون
ضـــد الـــدولـــة الـــعـــلـــيـــة دون ســـواهــا

مــتـــســتــرين بــاسم طــلــبــة اإلصالح 
وعـــلـى نـــغـــمـــة هـــذه األحـــزاب كـــان
يـطــرب جــمـاعــة من ســواس أوربـا .
ومن ال يــعــضــد بــالــقــول أو بــالــفــعل
مـطالـبهم يـستـحسن لـهم ذاك  وكأن
ـا شـعــر بـعـدم ـمـقــوت  هـذا احلــزب ا
ـزاعم الــنــتــيـجــة وأمن مــا وراء هــذه ا
وطـــالت األزمـــنـــة عــلـى غـــيــر طـــائل
انـــقـــلب اخلـــاص بـــيـــنــهـم لـــعــام ; إذ
انـــعـــكس احلـــال فـــيـــهم فـــأصـــبـــحــوا
يـعمـلـون على قـوانـ فئـات اشـتراكى
إنـكـلـتــرا وفـوضى فـرنـســا ونـهـيـلـست
روسيـا بـحيث يـرون أن الـعـالم أجمع
من أصل واحـــد  فــمـن الــواجب أن
يــتـســاووا فـى الــغـنــيــة وبــذلك فــهم
شركاء األغنـياء فى أموالـهم بل فقراء
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الـعــالم بـأسـرهـا لـهم الـنـصب الـوافـرة
واحلقـوق اجلـسيـمة . وبـهـذا فهم وإن
كــان مــا يــطــلــبــونه اآلن ضــد أغــنــيــاء
عـثـمـانيـا فـإنه سـيـتـعـداهم إلى غـيرهم
من سكـان الدول األخرى مـتى انضم
إليـهم فرق االشتراكيـ وأتقنوا العلم
بـــقــوانـــ الــفــوضـى جــيـــداً . وبــهــذا
يــتـــضح جــلـــيــاً أن أوربــا الـــتى تــدعى
التـمدن والـهـداية إلى اإلنـسانـية احلـقة
ا هى تُساعد أضداد البشرية وتعمل إ
ـا عــلى تـخــريب الـعــمـران الـتــمـدنى 
تخلقه فيـهم من هذه الفئات الـهمجية
ــتــوحــشــة . وقــد أحــســنـت دولــتــنـا ا
ـنع هـؤالء الـبـهائـم عن البالد الـعـلـية 
الــعـثـمــانـيــة  وكف شـرورهم  وإذا
ـا سـيـعــكس نـصـرهم هم عن اخلـلـق 
إلى أوربـا لـتُـجـنى ثـمرة تـعـضـيـد الـشر

كر السيئ إال بأهله . وال يحيق ا
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كُــتب فى ٤ اجلـارى أن اإلرادة الــسـلـطــانـيـة
ـتعـلقـة باألرمن لم تـصدر بـعد  وأن األرمن ا
يــتـهـمـون بـطــريـركـهم بـأنه مــتـفق مع احلـكـومـة
عـلـى غـشـهم وتـضـلـيـلـهم  ويـطـلـبـون مـنه أن
يـسـتـقيـل من البـطـريـركـيـة ويذهـب إلى دير من

الديور *.

* الديور = األديرة.
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اشّتبه بوليس األستانة يوم عيد اجللوس فى
البس الـعـسكـرية  فـتـبعه رجل كـان يرتـدى ا
وبحث فى أمره  فوجدوه أرمنياً متستراً حتت
الـزى الـعـسكـرى فـقبـض علـيه . وأحـدث هذا
األمـر قلقـاً عظيـماً فى أفكـار جاللة السـلطان.
وجتـــدد احلــــذر من األرمـن واخلـــوف مــــنـــهم
وعادوا يـلـحـون على الـبـطـريرك أورمـانـيان أن

يستعفى من منصبه .
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روت اجلــــرائــــد األوروبــــيــــة أن األحــــكـــام
العـرفيـة قد شُـهرت فى مـوش وساسون  وأن
اجلـنود الـعـثمـانـية حـاصـرت ساسـون وضـيقت
عــلــيــهــا وعــلى شــبــان األرمن الــذين تــخــشى
مساعـيهم. وقد وصل قـناصل فرنـسا وروسيا
وإنــكــلــتــرا فــلم يــغــيـــر وصــولـهـم شــيـئــاً من
احلـالـة. أمـا مـهـمـتـهم فـلم تُـعـرف تـمـامـاً حـتى

اآلن .
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ـــاضى مـن الـــدولــة لـــقـــد نـــال األرمن فى ا
العـلية جملة امتيـازات دلت على ميلها إليهم;
إذ كــانـت تــرعــاهم فى كل حــ بــعــ الــرأفــة
ـا وسمته فى كثيـرين فيهم من الذكاء والعناية 
ـنـاصب والـقــدرة عـلى األعـمـال  فـتــقـلَّـدوا ا
الـرفيـعـة وألقت بـ أيديـهم اخلـيرات  فـأحرز

أكثرهم ثروةً واسعة وارتفع شأنهم *.
عـلى أن فى كل أمة أناسـاً أشراراً وُلدوّا من
الــشـر وألجل الــشـر خُــلـقـوا . ولــو بـحــثـنـا فى
أســبـــاب انـــحــطـــاط أمــة مـن األ أو خــرابـــهــا

لوجدنا منشأ ذلك اخلراب شقاوة أبنائها .
فكان لسـوء حظ األمة األرمنية أيضاً وجود
ـلـؤة** صـدورهم طــبـقــة بـيـنــهـا من األشــرار 
جـهالً وغـبـاوة وحـسداً وجـبـنـاً . فـتـألف مـنهم
عـصـابـة مــنـذ ست سـنـوات  وقــامـوا يـشـقـون
عـصا الـطـاعة عـلى الـدولة وأظـهـروا العـصـيان
عـلــيـهــا وبــادروهـا بــالـعــدوان بــحـجــة طـلب

لة الصادقة». * أطلق العثمانيون على األرمن لقب «ا
لوءة. ** الصحيح : 
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اإلصـالح ــ عـــــــــلـى أن ذلـك اإلصـالح كــــــــان
يسـتدرك الـتمـاسه بالـل واحلكـمة الـتى يُبـديها
عقالء األمة ال بقيادة اجلهالء *. فكان ما كان
من أمــرهم  وقُــتل قــسم مــنــهم وقــسم أُلــقى
الـقـبض عـلـيه  فـزج فى الـسـجـون  والقـسم
اآلخـر الذى لم تـتـمكن من الـقـبض علـيه هـربا
من وجههـا وال تسل عما أصـاب باقى عيالت
األرمن من جــــراء الـــشـــر الــــذى جـــرَّه أولـــئك
الـثـائـرون فى ذلك احلـ حيث تـرمـلت الـنـساء
ــا لم يُــبــرح األذهـان  ثم ويُـتــمت األطــفــال 
أدت احلال فى تلك األثناء إلى مُهاجرة كثيرين

من األرمن وتشتت شـملهم فى أنحاء البالد 
فـازدحـمت مـصر واإلسـكـنـدرية بـجـمـاهـيرهم

وغصَّت أمـاكن الكـنيـسة األرمـنيـة بعـيالتهم 
ـستـوطـنـون فى مصـر مـنذ وقـابـلهم إخـوانـهم ا
أيـام سـاكن اجلـنـان مـحـمـد عـلـى بـاشـا بـالـسـعة
والـرحب فـأقامـوا عـلى الراحـة الـتامـة ومـا كان

يعوزهم شئ .
ا سكـنت الفـتنـة وانقـشعت غـياهب تلك و
الـثورة  صـدرت إرادة سـنيـة بـالتـرخـيص لهم
بـــالــعــودة إلى بـالدهم . أمــا الــذيـن كــانــوا من

طالب بحقوق األرمن وحتس أوضاعهم. قصود هنا النشاط الثورى األرمنى ا * ا
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األشـــرار أصــــحـــاب الـــســــوابق والـــفــــ فـــلم
يسـتطـيعـوا العـودة مع زمالئهم إلى أوطـانهم
خـشـيـة من صـرامـة الـعقـاب واحملـاكـمـة عـلى ما
ـقـام حتت سـماء جـنـته أيـديـهم  فـطـاب لـهم ا
مصـر حيث ال منـازع وال رقيب إال أنـهم كانوا
حـمالً عــلى عـاتق إخــوانـهم عــلى اخلـصـوص
والـنـفس أمـارة بـالسـوء أيـنـمـا حـلَّت  فـكانت
نـفوس أولـئك األشرار مـيالـة إلى الشـر الكامن
فى صــدورهم  فـلـم يـكـن يـهــنــأ لــهم بـال إال
ـفـاسـد بـإلـقــاء بـذار الـشـقــاق والـفـتـنــة وإثـارة ا
والنُـفرَّة بـ قـلوب أفـراد الطـائفـة الـذين جُبـلوا
عــلى الــدعــة والـســكــيــنـة والــرقــاق واالحتـاد
فـشـرعــوا فى الـتــداخل فى انــتـخـابــات اجملـلس
احمللى* عن غايـات شخصـية ومطـامع مادية .
وإذا لم يفلحـوا عمدوا أخـيراً إلى التداخل فى
الـشـئـون الـديـنــيـة والـتـعـدى عـلى اإلكـلـيـروس
ـرخص العام ومعانـدة سيـادة مطـران الطائـفة ا
فـيمـا يبـتغـيه فى شؤونه الـدينـية . وأقـرب دليل
على أمرهم ما أحدثوه أخيراً من الهيجان أثناء
رسامـة أحد الشـمامـسة لـرتبة كـاهن فى كنـيسة

اإلسكندرية وإليك البيان :

لى (األرمنى) . * اجمللس احمللى ; أى اجمللس ا
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رخص العـام ترقية شماس ا قـصد سيادة ا
لدرجة كاهن فى عـصر يوم السبت ١٨ أكتوبر
ذكور اجلارى بعد أن تـمت فى حق الشماس ا
شهادات التزكية السرية كما هى العادة  تقدم
هـؤالء األشـرار إلى مُـمـانـعـة سـيـادته فى إتـمـام
واجبات الصلوة * التمهيدية التى تتقدم صلوة
الـرسامـة بـأيام  فـحدثت ضـجـة هائـلة وهـياج
عـظـيم داخل الـكنـيـسـة أدى إلى تـداخل رجال
البـوليس لـضبط هؤالء األشـرار الذين هـجموا
ى عـلى ردهة الـهـيكل الـداخلـية . وإذ ذاك  
اخلبر إلى سـعادة احملافظ  فـبادر فى احلال إلى
احلــضــور لـلــكــنـيــســة وشــاهـد الــواقــعـة  ولم
يتـمكن من الـقبض  علـيهم إال بـعد أن هددهم
بــالـقــوة حـتـى تـمــكن من إخـراجــهم  وأحـال

الواقعة على جهة االختصاص .
فـــإلى مـــثل هـــؤالء األغـــرار نـــوَّجـه أنـــظــار
احلـكـومـة الـسنـيـة  فال تـدعـهم يـحـولون دون
إتـمام الـواجبـات الديـنيـة وال تخـالهـا إال فاعـلة
ذلك طـبـقاً لـلـفـرمانـات الـشاهـانـيـة . ونأمل أن
تُراقب بعينها كل مُفسد رغبة فى توطيد األمن

العام.

* الصحيح : الصالة .
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أشـــرنـــا فـى عـــدد مـــضى من هـــذه
اجلـــريــدة إلى األرمـــنى شــقـــيق لــيــون
ـفــقـود . وصــيـاحه فى وجه فــهـمـى ا
دولة اخلـديـوى سـائالً عن أخـيه لـيون
فـقود . وقد عـقب ذلك نفى فهـمى ا
هـــذا الـــصـــائـح وأرمـــنى آخـــر يُـــدعى
بــدروس أرشـــاك إلى خــارج الـــقــطــر
ـصـرى بقـرار مـن مـجلـس الـنـظار . ا
فأمسكنـا القلم قلـيالً  ولم نشأ إبداء
شئ مـن قــــبــــيـل مــــا أبــــدتـه اجلــــرائــــد
ـــشــهــور عن ــعــيَّــة وا ــلـــتــصــقــة بـــا ا
أصــحـــابـــهـــا مــشـــاركـــة مــعـــيـــة دولــة
اخلــديـــوى فى كـل أعــمـــالــهـــا وعــلى
ـفـقـود األخص مـسـألـة لـيـون فـهـمى ا
الــــتـى نـــحـن بــــصـــددهــــا ; إذ واجب
الصـحـافـة وحقـوق قـراءنا * يقـضـيان
علـينا أن نُبسط احلـقائق مُعززة باألدلة
ليحـيطوا بهـا علماً ; ألن مـسألة ليون
فهـمى هذا ترتـبط كل االرتبـاط بأمور

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞≤ d³L ¹œ ±± fOL)« ¨ µ±± œbŽ

* الصحيح : قرائنا .
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ــعـيَّـة فى األعـوام اخلالفـة ومـسـاعى ا
األخـيــرة . وحتـريــر الـقــصـة أن مــعـيـة
دولــة اخلـــديــو عــبـــاس بــاشــا رأت أن
دولــــته ال يـــكـــره أن تـــتــــحـــقق أمـــانى
أسالفه الـــذين كــانـــوا يــطــمـــعــون فى
اخلالفــة ; ولــكن يـظــهــر أنـهــا قـدَّرت
مثل هـذا الـطمع حق قـدره  فأرادت
أن تـأتــيه من طــريق أحــسن من الـذى
طـرقها محمـد على وأوالده  فعادوا

ــغــبــون  مــنــهــا بـــصــفــقــة اخلـــاســر ا
فاستـخرج لهـا أبو خلـيل عدوها اآلن
وصــديـقــهــا احلــمـيـم إذ ذاك ورقـة من
نـوع الـورق الـذى يُـسـمُّـونه «نـسـبة» .
وقـــد اشـــتــهـــر عن ســـمــاحـــة الــســـيــد
البكرى بيع تلك النسب التى يتهافت
عـلــيــهـا الــفالحـون ; إذ يــدعـون بــهـا
االنـــتــــســــاب إلى أحــــد الـــبــــيــــوتـــات
ا ال الـشـريـفـة وثـمن هـذه الـنـسـبـة ر
يــــزيــــد عن مــــائــــة فــــرنـك  إذا كـــان
ــا نـزل ـشــتـرى مـن أهل الـيــسـار ور ا
إلى عـشـر فــرنـكـات إن كــان سـمـاحـة
الــسـيــد يـتــســاهل فى الــقـيــمـة لــيُـكــثـر
طالب الـشـرف من جـهـة ومـن أخرى
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لـــيُــكــثــر ســواد األشــراف الــذين كــان
حــضـرته فـيـمــا مـضى نـقــيـبـهم . وقـد
اســـــتـــــخـــــرجت مـن دفـــــاتــــر وأوراق
ـة وريقـة تـدل على أن سمـاحـته القـد
مـــحــمــد عـــلى بــاشـــا الــقــولى* رأس
ـــصـــر شــريف الــعـــائـــلــة اخلـــديـــويــة 
قـرشى وأن نـســبـة يـنـتـمى إلى خـالـد
بـن الــــولـــــيـــــد رضى الـــــلَّه عـــــنه ومــــا
ـعـيَّـة تــلك الـوريـقـة من يـد أمـسـكت ا
أبى خلـيل حتى جذلت وأوشكت أن
أل بـأنــهــا أصـبــحت من تــصــيح بــ ا
ــة كـقــاب قــوسـ أو أمـنــيــتــهـا الــقــد
أدنى حـتى تـنـاقــلت األلـسن إشـاعـة
مـؤداهــا حـصـول بــيـعــة سـريـة . ومن
الــذين بـايــعـوا رصــيـفـنــا الـشــيخ عـلى
يوسف البـلصفـورى الصعـيدى الذى
ادعى أنه من نــسـل الــشـيـخ شــيــخـون
الـــذى أراد أن يُـــصــبـح بـــاالنـــتـــســاب
مـعـروفاً مع أن الـشـيخ شـيخـون نـفسه
نـــكــرة ال تُـــعـــرف وشـــيخ لـم يــســـمع
الـناس بـاسـمه إال فى السـن األخـيرة
ؤيـد . وأفادنـا كبـير من عمـر وريقـة ا
ا سألـناه عن هذا من علـماء الـصعيـد 

* الصحيح : القوللى.
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الــــشـــيـخ أن اسم «شــــيـــخــــون» عـــلم
بــربــرى مـعــنــاه بـلــغــة الـبــرابــرة الـذين
بــجــنــوب أصــوان واســمـهـم «الـدره»
شيخ كبيـر  فإذا صح أن هناك شيخاً
يُـدعى (الشـيخ شـيـخون) فـإنه بـربرى
من أهــالى «الــدره» اسـتــوطن صـعــيـد
مـصـر  ثم إذا صحت نـسـبـة رصيـفـنا
الـــشـــيخ عـــلى له . فـــإن نـــهــايـــته إلى
قـدماء البرابرة الـذين قيل فيهم إن آدم
أبا البشر ــ صلوات اللَّه وسالمه عليه
ــ تـبـرأ مـنهـم  وقـال إن حـواء طـالـقة
إن كانوا من بنـيه . فضالً عن نسبتهم
طهر  وما يُقال عن إلى بيت النبوة ا
حـفيد الـشيخ شـيخون يُـقال عن نـسبة
احلاج مـحمد عـلى باشـا إلى خالد بن
الـوليـد وهـو قـولى مـن أهل مـكـدونـيا
فـإذا سـلَّـمنـا لـسـماحـة الـسـيد الـبـكرى
ـعرفـة أنسـاب فالح مـصر  فال يـوجد
ــعــرفـة أنــســاب يــونـان من يــســلم له 
وبلغار مكدونيا أصالً  هذا رأينا من
جــهـة تــلك األنــسـاب ومــا أوردنـاه ال

ا يُفيد القار فائدة يحسن . ألنه 
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قـــلــنــا إن إطـــواء الــتـــحــقـــيق فى هــذه
سئـلة كـان مبـنياً عـلى رسالـة زعموا أن ا
ـفقود أرسلها من بورسعيد ليون فهمى ا
مُدعـياً فـيهـا أنه ركب البـاخرة األفـرنسـية
مع أحــمــد الــعــريس قــاصــداً مــرســيــلــيـا
إلصــدار جــريــدة فــيــهــا تــكــون غــايــتــهـا

االنتقام من فخامة اخلديو .
وقد بـيَّنـا فـيمـا مضى أن تـلك الرسـالة
لم تـــكن صــادرة من لـــيــون فـــهــمى وأن
احملـقق إذا طـلب أصـلـهـا رآه بـخط أحـمد

الـعـريس وتـوقـيـعـه بـاسم لـيـون فـهـمى 
وقـلـنـا إنه إذا كـان لـيـون فـهـمى حـيـاً كـما
صـريـة فـإنه لم يـزعـمـون خـارج الـديـار ا
يُغادرها مع أحمد العريس . أما استيفاء
البحث فى أنه لم يكن حياً فسنوفيه حقه
ــــقـــالــــة  وهــــا نــــحن فى غــــيــــر هــــذه ا
شــارحـون لك ضـلــعـيـة الـعــريس إتـمـامـاً
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لـلبـيـان واإليضـاح الـذى صادف ارتـيـاحاً
من أفئـدة قراءنـا الذيـن انهـالت رسائـلهم
عـلـيـنـا يـسـألـونـنـا أن نـتـبع الـقـصـة بـرمـتـها
ـا كانت ونحـسر الـلئام عـن خبـاياها . و
الصـحف ليـست مـلك أصحـابـها بل هى
مـــلك قـــراءهـــا  فال مــنـــدوحـــة لـــنــا من
إرضـاء الـقـراء وإن غــضب عـلـيــنـا الـذين

تعودوا النفاق والرياء.
ـا ذهب ليون فـهمى إلى سراى رأس
التـ قُبض عـليه وضُرب بـالسيـاط ضرباً
مزق جثته شـر تمزيق  وسال مـنها الدم
ـطبخ ثم أودع مـكـانـاً مـظـلـمـاً قـريـبـاً من ا
فتمددت تـلك القروح وتقيحت فأُصيب
بــحــمى شــديــدة ونــزعـت عــنــد مالبــسه
وأعطى مالبس غيـرها «جالبية وقميص
وسـراويل» وكــثـيـر من صــغـار اخلـدم فى
سـراى رأس الـتـ يـصـفـون لك مـا القـاه
واألنـــ الــذى كـــان يــثـــنه بـــســبـب تــلك

اجلروح البالغة .
ــا حـمى وطــيس الــتــحــقـيق وأدرك و
القـوم أن لـتـفـتـيش الـسـراى ضـربة الزب
نُـقل الرجل إلى احـدى الـبواخـر حتى أن

* الصحيح : قرائنا.
** الصحيح : قرائها.
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بــعض اخلـــدم يــقـــولــون إنـه نُــقل جـــثــة
هـامــدة لـيس فـيــهـا روح  وحــيث إنـنـا
وعدنـا باسـتـقصـاء هذا الـبحث فى غـير
ـكـان فـلنُـتـابع الـرواية ونـتـرك هذا هذا ا

البحث لآلتى:
وكــــان يـــومــــئـــذ أحــــمـــد الــــعـــريس
جـاسوسـاً من األصـاغـر الذين يـرفـعون

تـــقـــاريـــرهم إلى كـــبـــار اجلـــواســـيس 
ولـيس من الـذين يـنـالـون احلظـوة بـلـقاء

األمير .
ـا اشـتـدت وطـأة الـتـحقـيـق عيَّـنت و
عية محامياً ليقوم باإلرشاد إلى النقط ا
الـقـانـونـيـة ويُـلـقن الـشـهـود والذيـن يُراد
اسـتـنـطـاقـهم الـسكـوت عـلـيـهـا  وكأن
تـلـك الـوريـقـة قـد بـعـثت روحـاً جـديـدة
عيَّة فـشكلَّت جمعية دعتها فى عروق ا
بــاسم (شــفق)  ومن أكـبــر أعــضـائــهـا
ــفــقــود»  ورئــيــســهــا «لــيــون فــهــمى ا
ـويـلـحى  وسـكـرتـيـرهـا إبـراهــيم بك ا
ـفـقود أيـضاً التـركى صـالح بـدرخان ا
ومن أعـضـائـهـا سـلـيل الـشـيـخ شـيـخون
ــــرحــــوم عـــــبــــد الـــــرحــــمن أيــــضـــــاً وا
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الـــكــواكــبى وانــتـــشــرت دعــوتــهــا فى
جــــزيــــرة الـــعــــرب والـــيــــمن والــــعـــراق
وسـوريـا فـقـابل سـكـان هـاته األقـالـيم
ـزيـد االحــتـقـار كــلـهم هــذه الـدعــوة 
وأهــانـــوا حــامــلـى مــنــشـــوراتــهـــا أكــبــر
اإلهـانات وصـفـعوا وجـوههم وازهـقوا
ــا كــانت نــفــقـات أرواح بــعــضــهم . و
تلك اجلمـعية تـبلغ األلوف مـن الليرات
فى كل أســبـــوع  ويــبــلغ مــا يـــلــتــهــمه
قادير نحو ثالثمائة ويلحى من هـذه ا ا
جنيه فى كل أسبوع . وأعضاء اجلمعية
ون عـلم ـويـلـحى عـا وفى مـقـدمـتـهم ا

الـــيــقــ بــأنــهم ال يـــنــجــحــون بــتــاتــاً 
ال ولـكـنهم يـوعـدون بالـنـجاح لـيـظل ا
يُقدم لهم والنفقات تُدفع إليهم فى كل
ا تـتـوق نفس أسـبوع فـكـانوا يـعـدون 
دولــة اخلــديــو له فـى الــقــريب الــعــاجل
حـتى عـلم من طـريق آخـر أن أعـمـالـهم
ذهـبت كلها أدراج الـرياح  ولم تنجح
واحـدة مــنـهـا حــتى أن أحـد جــواسـيس
فـخــامـة اخلـديــو سـمع كـبــيـراً من الـذين
يــأمـلـون مــنه أن يــكـون أول مُـبــايع قـال
لـــــهم يـــــظـــــهــــــر أنه لـــــيـس فى مـــــصـــــر
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«بـيـمـارسـتـان» لـتـطـبـيب هـؤالء اجملـانـ
ومن أعمـال جمـعيـة شفق أنـها حـسنت
لقـطيع اخلوارج على سلطـانهم ليكونوا
أعـوانـاً لهـا عـلى تـلك اخملـرقـة فـنـجحت
بــــعض جنــــاح فى جــــمـــيـع هـــؤالء ; إذ
ـتـشـردين أجـاب دعـوتــهـا سـفـهــاء من ا
كـانــوا يـتــظـاهــرون بـوالءهــا ويـبــطـنـون

ال . السخرية بها لينالوا ا
ــــا أحـسَّ دولـــة وفـى ســـنــــة ١٩٠١ 
اخلــديـو بــهــذا كـله قــصـد أن يــثـوب إلى
ـؤمن الـتوبـة ويضـرع إلى جاللة أمـير ا

فى الـعــفـو عـنه  فـأشـار بــحل جـمـعـيـة
شـفق واسـتـرضى أكـثـر أولئـك اخلوارج
ليـعودوا إلى طـاعة مـوالهم عسـاه يجد
بعـد ذلك عفو جاللة مـوالنا السلطان
فــآب الــكــثــيــرون مــنــهم إلـى األســتــانـة
وأنهـوا إلى األعـتاب الـشاهـانـية أسـباب

خروجهم ومن أغواهم .
ــا كــان لــيـون فــهــمـى هــذا عــارفـاً و
بــجـمــيع أعــمـال تــلك اجلـمــعـيــة وتـأبى
ــعـــيَّــة أن تُــرســله إلـى األســتــانــة كــمــا ا
أرســــلت غــــيـــره حــــتى ال يــــوقف والة
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األمـــور هــنـــاك عـــلى تـــلـك األســرار 
فأمرته بالبقاء فى مصر وهى تنقده راتباً
شـهريـاً يـبلغ الـعشـرة جـنيـهات  ولـكنه
لم يــكن راضــيـاً بــهــذا الــراتب الـذى ال
يـقــوم بـبــعض نــفـقــاته الــبـاهــظـة  وأنه
ــســكــرات لــيــنــفـق هــذا الــراتب عــلى ا
والـبــاغـيــات فى لــيـلــتــ فـقط  فــكـان
ــعــيــة اخلـديــويــة بــإذاعــة تـلك يــتـهــدد ا
األســرار الـهـائــلـة فى كل أســبـوع مـرة
فــيــنــال مـــنــهــا مــائــة جـــنــيه عــلى األقل
ومـائــتـ عـلى األكـثـر مع بــقـاء الـراتب
مستمراً . وكان ذلك الوقت من أحرج
األوقات على دولـة اخلديـو ; إذ اقترب
مـيــعـاد سـفـره إلى األسـتـانـة لـيـنـال عـفـو
جاللــة مـوالنــا الـســلـطـان وإذاعــة تـلك
ـا األسـرار فـى مـثل هـاتـيك الـظـروف ر
وسعت خـرقـاً يود اخلـديو راقه إذ ذاك.
ـال كـمـا أن حــضـرته عـزَّ عـلــيه إنـفـاق ا
داراة هذا األرمنى الطماع بهذه الكثرة 
الــذى بــلـغـت أطــمـاعـه أنه كــان يـبــعث
تـلـغرافـاً لـدولة اخلـديـو يقـول بـعد ثالث
سـاعات إن لم تـدفـعوا لى كـيت وكيت
سـألة الـفالنيـة ; فيُـجاب طـلبه أذعت ا
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قـــبل الـــثالث ســـاعـــات حـــرصـــاً عـــلى
كـتـمــان تـلك األسـرار . وفى ذات يـوم
ذهب لــيــون فــهــمى إلـى اإلســكــنــدريـة
وبــعث تــلـــغــرافــاً من هــذا الـــقــبــيل إلى
حـضــرة اخلـديـو  فــاسـتـدعـى حـضـرته
الـــشــيخ عــلى يـــوسف وغــيــره من أهل
ــقـطم اسم اجملـلـس الـذى أطـلـق عـلـيه ا
ـربـعـة» ألخـذ رأيـهم فى أمـر «اجلـلـسـة ا

الـــشـــيــطـــان األرمـــنى لـــيـــون فــهـــمى 
فــأشــاروا بـجــلــبه إلى الــســراى بــعـد أن
أكـدوا لدولـته أن ال مسـئولـية عـليه أمام
القانون فتولى خديعته حضرة على بك
چـاه . وأخذه إلى سـراى رأس الت

فـــلـم يـــره أحـــد بـــعـــد ذلك فـــرفع ذووه
ومـنـهم بـدروس أرشـاك هـذا الـعـرائض
ن ــسـتــر تــشـا جلــنـاب الــلــورد ونـدب ا
ـسـألـة  وكـان لـيـون فـهـمى لـتـحـقــيق ا
طبخ أثناء ذلك كـما قيل مـحبوسـاً فى ا
وموكالً بـحـراستـه أحد الـيـاوران خلف
لـوء بالقروح التى بك خـيرى وجسمه 
سـبــبـهـا أنـه ضُـرب بـالــكـربــاج أكـثـر من

مائتى ضربة .
ـــفـــتـش عـــلى تـــفـــتـــيش ـــا عـــزم ا و
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الـسـراى  نُـقـل لـيـون فـهــمى إلى ظـهـر
احدى الـبـواخر الـتى عُقـد عـلى ظهـرها
مجلس السـتنطـاقه ومحاكـمته  وكان
الـصــعـيــدى أحــد أعـضــاء ذلك اجملـلس
الـذى حــكم عــلــيه بــاإلعــدام رمــيـاً فى

توسط . لُجة البحر األبيض ا
وهـنـا قـيل بـأن احلـكم نُـفـذ وآخـرون
يـذهــبـون إلـى أنه لم يُــنـفــذ  بل أُخـرج
الرجل من مـصر وأُعطى راتب عشرين

جنيهاً شهرياً .
وفى هـــذه الـــروايـــة اضـــطــراب ; إذ
يـقـول الـلـواء إن لـيــون فـهـمى مُـقـيم فى
ؤيـد يُـخالـفه بـأنه مُـقيم فى «چـنيـف» وا
أثـيـنا  فـإذا كـان أمر حـيـاته صحـيـحاً ال

تفقت الروايات على محل وجوده .
أما الكتب الـتى يزعمـون أنه أرسلها
ـقـطم إلى الــوكـالـة الـبـريــطـانـيـة ونــشـر ا
صورتها  فال يـبعد أن تكون مدسوسة
عـلـيه ألفــهـام جـنـاب الـلـورد أن الـرجل
حى يرزق وخـصوصـاً يوجـد رجل مهر
فى صنـاعة تقليـد اخلطوط  وهو الذى
ا رأى قلَّد توقيع بطريرك األرمن الذى 
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الـتوقـيـع سال الـدمـع من عـيـنيـه  وقال
إنه توقيعى ال محـالة.  ولكننى ما كتبته
أبداً ـ فانظر إلى مهارة هذا الرجل الذى
هـو بــأرض مـصـر اآلن  ويـؤكـدون أنه
ـزعــوم أنــهـا من لــيـون واضع الــكــتب ا
ــفـقــود إلقـنــاع جــنـاب الــلـورد فـهــمى ا

فقود . كرومر وأهل ا
وقد كـان إطواء بـساط الـتحـقيق بـناء
عــلى رســالــة تـلــغــرافـيــة أُرســلت بـاسم
فقود الـذى زعموا أنه غادر بـورسعيد ا
مع أحـمـد الـعريـس حـتى أنـهم يـقـولون
أنه لـو طـلب احملـقق أصل تـلـك الـرسـالة
لــظــهــر له أنـــهــا بــخط أحــمــد الــعــريس
فـقود وأنه وليـست بـخط لـيون فـهمـى ا
إذا كـان الرجل كـمـا يدَّعـون حيـاً خارج
ــصــرى  فـإنـه لم يُـبــارحه مع الــقــطـر ا
أحــمــد الـعــريس بـل عـلى ظــهــر احـدى

البواخر اخلصوصية .
ـــســـألــــة من جـــذوره هـــذا أســــاس ا
وســنـأتى عـلى أدوار الــبـقـيـة وفــصـولـهـا
ـدهــشـة لـنــكـون أديـنــا بـعض الـواجب ا
نـحو قـراءنا * ولم نـفعل فـعل الذين فى

* الصحيح : قرائنا .
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اعـتدى شـاب أرمنى عـلى غبـطة
بطريـرك األرمن األرثوذكس الـسيد
أرمــانـــيــان بــيــنــمـــا كــان يُــصــلى فى
الكـنيـسة مع الـشـعب بقـداس حافل
ــــيالد فى ١٩ اجلـــارى يــــوم عـــيـــد ا
(بـــحـــسب الـــطـــقـــوس األرمـــنـــيــة)
فــأصــابـه بــجــرح خــفــيف فى كــتــفه
الــيـمــنى . وقــد اسـتــاء الــشـعب من
هــذه اإلهـانــة وكــاد أن يُـقــطــعه إربـاً
لوال مـداخلة البـوليس وهذا الشاب
من طــــــلـــــبــــــة الـــــطـب وأصـــــلـه من

أرضروم .
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األرمن ـ اجـتمـع منـهم خـلق كـبـير
بـعد اليوم فى مـرسح األهرام فخطب
بـعـضـهم بوجـوب الـتـآلف والتـعـاضد
واالحتـاد لـتـقــوى جـامـعــتـهم فى هـذه
ـا يـدل على روح جـديد * ما الـديار 
ــهـاجــرة إلى الــقــطـر بــ الــعـنــاصــر ا

صرى . ا

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ d¹«d³  ≤µ ¡UFÐ—_« ¨ ±∑ œbŽ

* الصحيح : جديدة .
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جاء من األستانـة العلية بتاريخ ١٩
يــنــايـر  أن شــابــاً أرمــنــيــاً من تـالمـذة
مدرسة الصـيدلة أطلق عـيارين ناري

عـــلـى بـــطــــريـــرق األرمن  فــــأصـــابه
بـجراح ليست بـذات خطر وال يُخشى
منها على حياة البطريرق . ثم وردت
بــعــد ذلك تــفــاصــيل هــذا االعــتـداء.

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞≥ ”—U  ≥∞
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ويُؤخذ منها  أنه بينما كان البطريرق
يُــقــيم الــصالة فى كــنــيــســة كــوم قــبــو
الـكــاتـدرائـيــة إذا بـشـاب أرمــنى أطـلق
ثالث عـيـارات نـاريـة عـلـيه  فـأصـابه
ن  وقــد قُـبض بــجـرح فـى كـتــفه األ
عــلى اجلــانى وكـــاد جــمــهــور الــنــاس
يـــفـــتـــكــون بـه لــوال مُـــداخـــلـــة رجــال
الـبـولـيس . وأفادت أخـبـار مـسـاء يوم
احلـادث أن جاللـة الـســلـطـان األعـظم
اسـتعـلم عن حـالـة اجلـريح وبـعث إليه

بأحد أطبائه ليقوم بعالجه .
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قـرّظـنــا أمس كـتـاب «نـوبـار بـاشـا»
الـــــذى صـــــدر حـــــديـــــثـــــاً فـى عـــــالم
ـا كـان هـذا الـكـتاب ـطـبـوعـات  و ا
يتضمن شذرات تاريخية مهمة لذيذة
تُــبــ عـالقــة حــســيــة فى مــاجــريــات
الـقطـر . وكـنـا عـلى عـلم بـأن مـؤلف
الـــكـــتـــاب اســـتـــقـــاهــا مـن مـــذكــرات
خصوصية خـطتها أنامل نـوبار الكبير
ــصــريـــة احلــديــثــة كــانت الــتـــواريخ ا
واجلرائـد لم تـذكرهـا من قـبل . رأيـنا

أن نقتطف للقراء شيئاً منها .
—UGK³ « …—U ù —UÐu½ `Oýdð

ـرحـوم دى بلـوفـيتـز مُـكاتب قال ا
الــتـيــمس الــبــاريـزى فى هــذا الــصـدد
«وكـــاد نــوبــار أن يُـــصــبح مـــرة أمــيــراً
حــاكــمــاً وتــفـــصــيل اخلــبــر أنه كــانت
الـــدول تـــتــفـــاوض فى تــعـــيــ أمـــيــر
لـبـلــغـاريـا  وجـاءنى نـوبـار ذات يـوم
زائراً فـجـرى بيـنـنا ذكـر مـسألـة األمـير

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞≥ WO½u¹ π ¡UŁö¦ « ¨ ±∞≥ œbŽ
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وعجبـنا من تردد الـدول وعدم ثقـاتها
على شخص تزف إليه هذه اإلمارة .
اذا ال وفى أثناء احلـديث قُلت لنـوبار 
ـنـصب  فـإنى تُـرشح نــفـسك لـهــذا ا
سمعت الـلورد بـيكـونسفـليـد يُفاوض
الــبــرنـس غــورتــشــاكـــوف والــكــونت
شــوفــالــوف  فـجــرى ذكــرك بــيــنـهم
اتــــفــــقــــوا كــــلــــهـم فى مــــدح ذكــــائك
ومعـارفك  بـنوا عـلـيك كـثيـراً . وأنا
أعـلم أن الكـونت إنـدراسى يحـترمك
ــســيــو وداجنــتـون ــســيـو ديــڤــورو ا وا
يُـــقــدّران مـــعــارفـك الــســـيــاســـيــة حق
ـانـيــا فـأقـدر أن أعـرف قـدرهـا.  أمــا أ
غداً أفكار سـاستهـا فيك  فإذا كانت
مـعـاضــدة لك فال يـبــقى من مُـعـارض
فى تـعـيـيـنك إال تـركـيـا وحـدهـا. هـذه
لك من كــبــار رجــالــهــا قــوم يــجــلُّـون
مــقـامـك بـســبب فــوزك عـنــد زيـارتك
لـتـلك الـعـاصـمـة لـتـحـقيـق أمانـيك فى

الرسالة التى عُهد إليك بها .
فــاحـتـج نـوبــار أوالً عـلى كالمى
ولكـنه بـعـد مـناقـشـة طـويـلة أذعن إلى
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صـوابيـة اقـتراحى وعـهـد إلى بـاستـقاء
ـعـوَّل عــلـيـهــا من مـواردهـا األخـبــار ا

ـــــســـــاء  الـــــصـــــادقـــــة . وفـى ذلك ا
اجتـمعت بالبرنس هـوهنلوه فى ردهة
التمثيل  ففاوضته فى األمر وأعجبه
الــرأى كــثــيــراً. وفـى الــيــوم الــتــالى
ـــســـيــو ديـــفــوو تـــفــاوض مع أقـــرانه ا
سـيو وداجنتـون واللـورد ليونس ثم وا
ــــســــألــــة عــــلى الــــبــــرنس طــــرحــــوا ا

بسمارك فكان موافقاً لهم فيها . 
ـا ولـسـوء حظ نـوبـار وغـيـر نـوبـار 
عـلم خـصومه فى األسـتـانـة بتـرشـيحه
ــنـصب إمـارة بـلــغـاريـا أوغـروا صـدر
روســيــا عــلــيه قــبل أن تــصــيــر فــرصـة
ــفـاحتــتـهــا فى هـذا ــعـتــمــدى الـدول 
الشأن  فكان ذلك داعياً إلى حرمانه

من اإلمارة .
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يُـــؤخـــد من األخـــبـــار الــواردة عـــلى
األسـتـانـة الـعـلـيـة أن عـصـبـة من األكـراد
ســـطت عــــلى ديـــر واقع بــــالـــقـــرب من
«أرضروم»  فنهبت ما فيه وقتلت ستة
مـن الـرهــبـان.  وقــد نـهــبـوا أيــضـاً قــريـة
«بـيرم» الـتى تـبعـد عن هذا الـديـر باثـنتى
عـــشـــرة ســـاعـــة  وقـــتـــلــوا واحـــداً من
أعــيـانــهــا . أمـا اجلــنـود  فــلم تــبـد أقل
ــــــنـع هــــــؤالء األكـــــــراد عن حــــــركـــــــة 
تــعـــديـــاتــهم ولـم تُــفـــكــر فـى اقــتـــفــاء

أثرهم.

…d¼UI « ± ’ ¨ ±π∞≥ WO u¹ µ bŠ_« ¨ ±≤≥ œbŽ          
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تـخــابـر ســفـيــر الـروســيـا وبــريـطــانـيـا
الــعـظــمـى مع الــبــاب الـعــالـى فى حــالـة
األرمن . وبـناءً عـلى ذلك  أمر جاللة
الـسـلـطـان الـوالة بـكـبح جـمـاح األكـراد
وصدر األمـر إلى فيس قـنـصل بريـطانـيا
الـعـظـمى فى بـتـلس بـالـتوجـه إلى موش

لتحرير تقرير عن احلالة .

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ fD ſ√ ∏ X³ « ¨ ±µ≤ œbŽ
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شـكـاوى األرمن  ــ  تـلقت سـفـارات الدول
فى األســتـانــة أن نــاصــر آغـا الــزعــيم الــكـردى
نـــهب الــــديـــر األرمـــنـى فى أوانك واك وهـــدد
الـــقــــرى اجملـــاورة  وأرسـل إلى قــــلـــوش أغـــا
ـقـابـلـته  فـلـمـا وصل يـطـلب مـنه أن يـحـضــر 
ذبـحـه ولم يـكـشـف نـاصـر أغــا بـذلك  بل أنه
أرسل عصابـة من رجاله إلى ديـر الترك فـنهبوه
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وضــربــوا الــرئــيس چــونى فــجــرحــوه جــراحــاً
ـا اتـصل اخلبـر بـحاكم بـرسيم أرسل بـليـغة. و

فى طــــلب األكــــراد فــــجـــاؤا* فــــتــــوعـــدهم 
فـــســافـــروا إلى خـــربــوط وطـــلــبـــوا من الــوالى
الــعـفـو واحــتل األكـراد ديــر الـقــديس إفـريك

وسلبوا أراضى األرمن فى بلكلى .

* الصحيح : فجاءوا.
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أرسل روتــر فى تــلـغــراف من األســتــانـة أن
مــنــاوشـــة وقــعت بــ األرمـن واجلــنــد دعــانى
األكــراد فى بـــلــدة تُــدعـى جــهــيـــنــيس ومــوش
وأرضـروم فقـتل من اجلنـد ثالثة من الـچنـدرمة
أربـعـة وجـرح كـثـيـرون من األكـراد وهـو يـقول
ولو عـدل لـقال إن ـنـاوشـة  إن سـبب تلك ا
األرمن تــــوهـــمـــوا أن األحـــوال احلـــاضـــرة فى
مــقـــدونــيـــة تُــســـاعــدهم فـى حتــقـــيق أمــانـــيــهم
ـعـلـومـة وأنـهم قامـوا بـنـشـر الـف والـقالقل ا
طـمعـاً فى حتقـيق ـــــــــــ واألوهام وسـيعـلمون
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غـداً أنهم ــــــــــ عـلى أنفـسهم بـتلك الـف شر
جـــنــايـــة ــــــــــ ســـعــيـــهم ضـــرب من الـــطــيش

واحلمق .
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ورد من أخـبـار األسـتـانـة أن الـنار شـبت فى
قرية تُدعى أرمـيناك من والية «أدنه» فـالتهمت
٤٠٠ حانـوت و ٦٠ بيتاً وجامـعاً . وقد تألفت

نكوب . جلنة ألعانة ا
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أخـذ األرمن يُــهـاجـرون فى هـذه
األيام إلى بالد احلـبشة  فقد وصل
فى أوائل الشهر احلالى إلى چيبوتى
نحـو خمـس عائـلة منـهم ويُقال إن
جلاللـة النجاشى منـليك ميالً شديداً
إلى هـؤالء الـقـوم لـيسـتـخـدمـهم فى
أعـــمــــال حـــكـــومــــته وفى أشــــغـــاله

اخلصوصية أيضاً .
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أرسل ســفــيــر روســيــا فـى األســتــانـة
مـــذكــرة إلى الـــبـــاب الــعـــالى وجَّه بـــهــا
أنـــــظــــاره إلـى احلـــــالــــة فـى الـــــواليــــات
األرمنـية. والـظاهـر أنه تلـقى من قنصل
روسيا فى أرضروم أخباراً يتخوَّف فيها
من قـــرب نـــشــوب فـــتـــنــة جـــديـــدة بــ

األرمن واألكراد .
ومن غريب ما يـزعمون أن احلكومة
تُـوزع األسلـحـة والذخـائر عـلى األكراد
ســراً  وتـــدعـى أن األرمن يـــضـــرمــون
نيـران الثورة . والـلَّه يشـهد وكل أرمنى
عـاقـل بل أن بـطـريــرك األرمن فى قـلب
األستـانة يـشهـد ونوبار بـاشا الـثاوى فى
ضــريـحه الـيــوم لـو قـام لـشــهـد أيـضـاً أن
األرمن كـاذبـون فـيـمـا زعـمـوه  وأنـهم
من عـهــد ثالثــ سـنــة أو أكــثـر يــعـدون
مـعــدات الـثــورة ويُـمـنــون أنـفــسـهم بـأن

لكة مستقلة . يُنشئوا لهم 
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وتاريخ ثـورتـهم يـدل عـلى أن نـوبار
أراد أن يُقدم إلى مؤتـمر برلـ مشروعاً
يُـــــعـــــطى األرمـن شـــــبه اســـــتـــــقـالل فى
إدارتــهم الــداخــلـيــة . فــكــان بــطــريـرك
األســـتــانــة أول مُــعـــارض له فــيه  ألنه
عـــلى مــــا قـــال نــــوبـــار كــــان يـــتــــطـــلب

االسـتــقالل الـتـام . وخالصـة الـقـول 
إنـه إذا كـــان فـى الـــواليــــات األرمـــنــــيـــة

اضطراب فاليد العاملة فيه يد أرمنية .
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تـب من أخبار الـواليات األرمنية أن
االعــــــتـــــداء الــــــذى وقع عـــــلـى األرمن
وتــنــاقــلت الــصـــحف أخــبــاره فى هــذه
األيــام لم يــكـن صـادراً مـن األكـراد وال
من شــــعـب آخـــر تــــابـع لــــلــــحــــكــــومـــة
الـعثمـانية لـكن جاءهم من قـبيلـة نازلة
فى األمالك الــروســيـة  نــزل ســتــمــائـة
مـــقـــاتل مـــنـــهـــا عـــلى قـــرى األرمن فى
سـاســون لـلــنــهب والـســلب واضــطـروا
ســـاكــنــيـــهــا إلى الـــفــرار من وجـــوهــهم
ـغـاور واجلـبـال . وقـد وااللـتـجـاء إلـى ا
ــطـاردة أرســلت الــدولــة أربع أورط * 

عتدين ففروا من وجه اجلنود . ا
ذلك مـحــصل تـلـغـراف أرسـله والى
أرضروم إلى الـباب العالى  وعُرضت
صـــورته عـــلى الــســـفــارة الــروســـيــة مع
مالحــظـــة مــؤداهـــا أن االعــتـــداء الــذى
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أصــاب األرمـن جــاءهم من عــصــابــات
روسية .

ومن غريب األخبار أن السير نيقوال
أوكونـور سفـير احلـكومـة اإلنكـليـزية لم
يكفه هذا البرهان القاطع  بل قدَّم إلى
الــبـاب الـعـالى مـذكـرة شــديـدة الـلـهـجـة
كان حقهـا أن تقدم إلى نظـارة اخلارجية
الــــروســـيـــة . ومع ذلـك  فـــإن جاللـــة
شددة مـوالنا الـسلطـان أرسل األوامـر ا
إلى الـوالة يُـلـقى علـيـهم فـيـها شـخـصـياً
ـسؤلـية فى كـل سوء يـقع على األرمن ا
مـن األكــراد ويـــحــثُّـــهم عــلـى الــعـــنــايــة
بـاألمن وتــقـريــر الـســكـيـنــة . وأرسـلت
سـفارة إنكـلتـرا من جهة أخـرى قنصـلها
همة إلى مـوش هى البحث فى بتليـس 
فى حـال األرمن ووضع تــقـريــر مـطـول

عن سبب االضطرابات .
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لـم يـــحــمـل إلــيـــنـــا بـــريــد أوربـــا عن
الـصـحف اإلنـكـليـزيـة شـيـئـاً جـديداً عن
ركيز سلـسبرى وسياسته خالف حيـاة ا
ـاتـه . وقـد مــا ذكــرنــاه عــنــهــا فى يــوم 
وافـقـتــنـا جـمــيـعــهـا عـلى أن مــبـدأه كـان
ـــة الــــدول أو ســــيــــاســــة األخـــذ مُــــســــا
والـعطـاء وأنه وطَّـد قـدم االحتالل فى
ـصــرى وأبـلغ روسـيــا وفـرنـسـا الــقـطـر ا
بــكـل صــراحــة أن حــكــومــته ال تــخــلى
مــصـر إال إذا اســتــقـرت حــكـومــتــهـا فى
مـقــام ال تـؤثــر عـلــيـهـا بــعـده الــدسـائس
األجنبية . وفضالً عن ذلك  فقد كان
من أشـهـر أعـداء الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة
وكــــثــــيـــراً مــــا نــــصح حلــــكــــومـــتـه تـــرك
االخــــتالف مع احلــــكـــومــــة الـــروســــيـــة
ومصـاحلتـها عـلى حسـاب العـثمـاني .
ـركـيـز سلـسـبـرى كـان مـثل ويـظـهـر أن ا
بــســمــرك وغــيــره من فــحــول الــســاســة
األوروبيـ يُحـلل اخلـدعة فى الـسيـاسة
ويــسـتــســهل الـظــهــور بـوجــهـ . فــقـد
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ــا عــرض عــلى الــدول ذكــروا عــنه أنه 
االجـتـمـاع فـى مـؤتـمـر بـرلـ * أسـرع
فعاهد البـاب العالى وروسيـا كالً منهما
فى مــعــاهـدة ســرّيـة عــلى أن يــكـون من
حــزبه وتــعـهــد لـلــروس بــأن يـتــرك لـهم
بـــاطـــوم والـــقــرص ** ولم يـــكــشف
خــــدعـــــتـه إال مــــتـــــرجم مـن مــــوظـــــفى
اخلـارجـيـة . فـإنه سـلم جلـريـدة اجلـلوب
عـقـودة بيـنه وب عـاهـدة ا اإلنكـليـزيـة ا

سـفـيــر روسـيـا فى لــنـدن فـأذاعــتـهـا قـبل
ؤتـمر وكانت سببـاً فى تغيير اجتماع ا
كــثــيــر من اآلراء الــتى  االتــفـاق عــلى
إنفاذها ب الدولت . ومع ذلك  فقد
ــؤتـمــر وعـلى كــفـيه مــعـاهـدة عـاد من ا
عـروفة . لكن افتضاح خدعته قبرص ا
صـرية ـسـئلـة ا هذه أوالً وسـيـاسته فى ا
سـئلـة األرمنـية ثـالثاً . كل ذلك ثانيـاً وا

غـيـر ثـقـة الـبـاب الـعـالى فى حـكـومـته 
بعد أن كـان معظم الـوزراء فى السـلطنة
العـثمانية يعدونها حـليفتهم وصديقتهم

فى السَّراء والضَّراء .
* مؤتمر برل ١٨٧٨ .
** القرص = كارس .
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اجتمع فريق من األرمن فى الكنيسة
األرمـنـيــة واحـتـجــوا احـتـجــاجـاً شـديـداً
عـلى نـقل أوقـاف الـكـنـيـسـة إلى اإلدارة
ـلـكـيـة  فـحـاول الـبـولـيس واجلـنـد أن ا
يــفـــرّقــوا االجــتــمــاع فـــقــابــلــهم األرمن
باحلجـارة واضطر اجلـند أخيـراً أن يجرد
سالحه علـيهم  فقُـتل سبعـة أشخاص

(روتر) وجُرح ٢٧
والـــذى نـــتــذكـــره من أســـبـــاب هــذه
احلـادثة أن احلكومة الـروسية شاءت من
مـدة غيـر بـعيـدة أن تـديـر أوقاف األرمن
فى بالدهـا وتـســاويـهم بـأبـنـائـهـا فى كل
األمور ألنها خـافت عواقب اجتماعهم
ومحافظتهم على لغتهم وعوائدهم فى
كــنــائـــســهم ومـــدارســهم  وأرادت أن
تقتل فى صـدورهم آمالهم بـاالستقالل
يوماً واالنضمام إلى إخوانهم فى البالد
الـعــثـمــانـيــة  ومن احملــقق أنـهــا سـتــبـلغ
غايـتها منهم وأن اعـتراضاتهم ستذهب

أدراج الرياح .
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أرسـلت  شـركة روتـر من بـطرسـبرج
عــــاصــــمــــة الــــروس أول أمس مــــســــاءً
الـــتـــلــغـــراف اآلتـى تُـــبــ فـــيـه أســـبــاب
اضـطهـاد احلـكومـة الروسـية لألرمن فى
بالدهـا وعلـة مـضـايـقـتهـا لـهم ورغـبـتـها
لية حتت مراقبتها. فى جعل طوائفهم ا
ـا تـقـدم لـنـا ذكـره فى هـذا وهـو مــطـابق 
الـصدد ـــــــــــــــــــ الـتى عـلـقنـاهـا على
تـــلـــغــراف ورد من اســـتـــانـــبــول فى ١٣
اجلـارى متضـمنـاً خبر مـناوشة بـ اجلند
ـا عُـدَّ هذا واألرمن فى ذلـك الـيـوم . و
التلغراف مـهماً من وجوه كثـيرة فإليكم

دراجهُ بجملتهِ وهذه صورتهُ :
بطرسبرج فى ١٧ سبتمبر

ـا اتـسع نـطـاق احلـركـة األرمـنـيـة فى
الــبالد الـروسـيـة والــقـوقـاس  صـدر أمـر
عـال بجـعل مقـتنـيات الـكنـيسـة األرمنـية
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حتت مراقبـة احلكومة الـروسية? األرمن
مـن بـــــذل تــــلـك األمــــوال فـى تــــأيـــــيــــد
ـــــــــــــــــــــــ احملـرض مـنهم عـليـها .
ـــا أرادت تــنـــفــيــذ األمـــر الــعـــالى ثــار و
األرمن شـــــــديــــــداً وخــــــصـــــــوصــــــاً فى
ـــــــــــــــــــ وقــــــبــــــرص وتــــــفـــــــلــــــيس
وإلـــيــــصــــابــــتــــبـــول حــــيـث أطـــلــــقت

ــــــــــــــــــــــــ عـــــلـى جـــــمـــــوعـــــهم 
وقــتـلت كـثـيـرين مــنـهم ويـرجع سـبب
تكـاثر القتل بأسبـاب سياسية إلى الثورة
األرمـنيـة فى هـذه األيـام األخـيـرة وقد
جرى كثـير من  هذه احلـوادث فى رائعة
الـنــهـار  ولـم يـجــتـر أحــد من الـذين
ـدوا يد شاهـدوهـا أن يـدخـلوا فـيـهـا أو 

العون .
ووجه األهـــمـــيــة فى هـــذا اخلـــبــر أنه
ضاعـف ـــــــــــــــــــــ البـاب الـعالى فى
إســاءته الـــظن بــاألرمـن الــقــاطـــنــ فى
الـواليـات الـشَّــاهـانـيـة وأوضح لـلـمإل *
رسمياً اتهامه لهم بإثارة الف وإحداث
الـــقـالقل وتــــلك هى غــــايــــاتـــهـم الـــتى
يُـــريـــدونـــهـــا من زمن بـــعـــيـــد . ولـــيس

* الصحيح : للمأل .
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اضطـهاد احلـكومـة الروسيـة لهـم قاصراً
عـلى مـا أذاعـته روتــر من إقـرارهـا عـلى
وضع أوقافـهم حتت مراقـبتـها  بل هى
قـــد حـــظــرت عـــلـــيـــهم أيـــضــاً تـــدريس
األرمـــــنـــــيـــــة فـى مـــــدارســـــهم أو طـــــبع

جرائدهم بـاألرمنية.  وبـاجلملة  فـإنها ساوت بيـنهم وب أبنـائها ولم تُعـارض أن تخصُّهم
بـأقل امـتـياز . وغـرضـهـا من هـذه كلـيـةً أن تـنزع من نـفـوسـهم كل أمل فى االسـتقالل وأن
جتعلهم روسي فى كل شىء  وبذلك قطعت كل صلة تربطهم بإخوانهم فى تركيا وإيران
لتأمن شـر انقالبهم علـيها واحتـادهم فى مستقـبل الزمان . ولـتحقيق الـدين ال يجئ خبر عن
األرمن فى الواليات الـعثمانيـة ويكثرون التـوجع لهم والتظـاهر بالشـفقة. عليـهم أن يفقهوا
فحوى مـا أذاعته احلكومـة الروسيـة عن هؤالء القوم رسـمياً  فـيعلمـوا أن توجعهم لألرمن

ا هو من غرس أيديهم . ليس فى موضعه وأن ما يصيبهم من أذى فإ
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أُرسل تـــلــغــراف من تــفـــلــيس عن حــدوث
انـفــجـار فـى مـنــزل فى الـقــرص  فــقُـتل بــهـذا
االنـفجار ٤ أرمـن  منهـم أرمنى وصل حـديثاً
ــنـزل مـعـدات من أمـيـركــا  وقـد وجـدوا فى ا
لصنع الـدينامـيت والقـنابل النـارية  فاسـتدلوا

على أنهم كانوا يُدبرون مكيدة .
وفى ٣١ أغــســطس  اجــتــمع ألف أرمــنى
حول كـنـيـستـهم فى ألـيـصابـات بـول لـيحـتـجوا
عـلـى األمـر الـقـيـصـرى الـصـادر بـوضع أوقـاف

الـكــنـيــسـة األرمــنـيـة حتـت مـراقــبـة احلــكـومـة 
ظـاهرة فـطلـب منـهم البـوليس أن يـقـلعـوا من ا
الــعـدائــيـة  فــرشـقـوه بــاحلـجــارة حـتـى اضـطـر
ــوقع الـذى لـلــفـرار وإبالغ األمــر لـقــومـنـدان ا
أرسل قــوة من اجلـنــود  فـطــلب الـضــبـاط من
األرمن أن يــرتــدوا عن غــوايــتــهم فــرشـقــوهم

بـــاحلــــجـــارة حـــتـى جُـــرح أكـــثــــر الـــضـــبـــاط 
فاضـطرت اجلنود الستـعمال السالح فقُتل ٢٢

أرمنياً .



≥±∑

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞≥ d³L²³Ý ≤µ WFL'« ¨ ∑∑µ∑ œbŽ

UOÝË— v  s —_«

قــدَّم بـطـريـرك األرمن فى األســتـانـة مـذكـرة
ـسـيـو زيـنـوفـيڤ الـسـفـيـر الـروسى يـحـتج إلى ا
فـيـهــا عـلى عـمـل حـكـومــة الـقـيــصـر وأخـذهم
أوقاف الـكـنائس األرمـنـية . وورد من تـفـليس
أنه فـى ١٥ اجلـــارى بـــدأت حـــكـــومـــة الــروس
بـــاالســــتـــيالء عــــلى أمالك كــــنـــائس األرمن
فـاجـتمـع ألفـا أرمـنى فى كـنـيـسـتـهم فـحـرَّضهم
قسيسهم على الثورة  فخرجوا وأطلقوا على
الـبــولـيس ٤٠ طــلـقـة من مــسـدسـاتــهم فـقُـبض
عـلى بـعـضـهم وسـجـنه . واجـتـمع األرمن فى
بـاكـو  وقـاتـلـوا الـبـولـيس وضـربـوه بـرصـاص
ـثل وجُرح مـنهم ٢٠ سـدسات  فقـابلـهم با ا

وتُوفى منهم ثالثة .
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ورد  فى الــتـــلــغــرافــات األخــيــرة أن
األرمن فى بلدة إشـميازين قـد ثابوا إلى
صادرة احلكومـة الروسية أموال الثـورة 
كنـيستهم كى تتصرف فى إنـفاقها عليها
ــــقـــتــــضى مــــا حتــــكم بــــهـــا أهــــواؤهـــا

السياسية.
وقــد نــشــرت جــريــدة نــيــوڤــا فــرمــيـا
الـروسـيـة خـبـراً مـؤاده أن كـاثـولـيـكـوس
األرمن أصـدر أمـره إلى اجملمـع األرمنى
ـعـارضة الـديـنى فـى مـدينـة إشـمـيـازيـن 
مقاصـد احلكومـة الروسيـة . وال يخفى
أن جـريـدة نيـوڤـا فـرميـا كـانت فى سـنتىّ
١٨٩٦ و ١٨٩٧ تنشر الفصول الطويلة
فى بيان عبث األمة األرمنية  وحترض
علـيهـا  وقد عـادت فى هذه األيام إلى
هذه اخلـطة فـنـشرت فـصوالً طـغت فيـها

على اإلكليروس األرمنى .
عنى : ومن قولها فى هذا ا

«إن مـديـنة إشـمازين قـد سـقطت فى
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أيدى أعداء الروسـيا  ولسنا فى فرنسا
حــتى تـغـلـق الـكـنـائـس فى إشـمـازين أو
يُلغى اإللـكليـروس . ولكن من األمور
التى البـد منـها تـنفـيذ قـانون ١٢ يـونيو*
وسـيُـنـفـذ فـعالً عـلـى أنـنـا نـرجـو أن يرى
ـنح مـجـمـع األسـاقـفـة الــذى سـيـنــعـقـد 
قدسـة أن من احلـكمة البـركة لـلزيـوت ا
والــتــدبــيــر عــدم مــقـاومــة تــنــفــيــذ ذلك
الـــقـــانــون حـــتى ال تـــضــطـــر احلــكـــومــة
الــروســيـة إلـى تـعــديل الــنـظــامــات الـتى
ـعـامالت بـيـنـهـا وب ـقـتـضـاها ا جتـرى 

ـا تـكـون عـاقبـته اإلكـلـيـروس األرمـنى 
حرمان األرمن من كل امـتياز يطمحون

إليه .

* قانون ١٢ يونيو = .
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جاء من تـفـلـيس بـتـاريخ ١٦ اجلارى
أن قد  بـاألمس تسليم أمالك الـكنيسة
األرمنية إلى احلكومة . أما االضطراب
ـناسبـة قبل التـسليم الذى حـصل لهذه ا
فـشــرحه  أن الـقـسـوس األرمن أقـامـوا
يــــوم ١٢ اجلـــــارى صالة حـــــافــــلـــــة فى
الكنيسة الـكاتدرائية بـحضور نحو ألفى
نـفـس عــلى روح األرمن الــســتـة الــذين

قُـتـلـوا فى حـوادث بلـدة جـتـسـافـتـبول 
فقـام القـس فراراتـوڤ وندد فـى خطـبته
ـصـادرتـهـا أمالك الـكـنـيـسـة بـاحلــكـومـة 
األرمـــنـــيــــة ثم وزع مـــنــــشـــورات عـــلى
احلـاضــرين يـحــثَّـهم فـيــهـا عــلى الـنـزوع
ــظـاهـرة بـالـعــصـيـان . وبـنـاء لـلـثـورة وا
عــلى ذلـك  حــدث هــرج شـــديــد بــ

صـل فـاستـخرج نـحو ٤٠٠ صفـوف ا
ـــســـدســـات مـن جـــيـــوبـــهم  مـــنـــهـم ا
وأخــذوا يـطــلـقـون الــرصـاص فــتـداخل
الـبــولــيس بــيـنــهم  وأطــلق الــعــيـارات
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الـنـاريـة فى الـهـواء  إال أن الـبـعض من
احلــاضــرين أُصــيـبــوا بــجـراح مــخــتـلــفـة
ــيـت  وقــد وأُصــيـب عـــامل بـــجـــرح 
قبض البـوليس على أربعة من احملرض

ومن بينهم القس السالف الذكر .

UOÝËd « v  s —_«

تُنـكر الـدوائر الـرسمـية الـروسيـة أنها
صــادرت أمالك الـكـنـيــسـة األرمـنـيـة فى
الــروسـيــا . وغــايــة األمـر أن احلــكــومـة
الـروســيـة أخــذت عـلى نـفــسـهـا مــراقـبـة
حـــــســــاب هــــذه األمالك فـى دخــــلــــهــــا
وخـرجـهـا حـتى ال تُـســتـعـمل فى سـبـيل
غير الذى خُـصصت له  كتعضيد ثوار
األرمن عـــلى الـــثـــورة فى الـــروســـيــا أو
تـركيـا لـتحـقـيق الغـايـة التى يـسـعى إليـها
ـــلــكــة الــعـــنــصـــر األرمــنى من إنـــشــاء 

أرمنية.
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يـظــهـر أن الــروايـات الـرســمـيــة الـتى
وردت إلينا بطريق التلغرافات العمومية
ونشرتها احلـكومة فى جريدتها الرسمية
بــبــلــدة الــكـــســنــدروبــول وهى جــريــدة
«قفقـاز» لم تكن على شىء من الصدق
فى نــقل احلـــوادث الــتى وقــعـت بــتــلك
ديـنة عـلى أثر نزوع احلـكومة الـروسية ا

صادرة أموال الكنيسة األرمنية .
واحلـقـيـقـة الــتى عـلـمت من روايـات
ـديــنــة وزائــريــهـا مـن األجـانب أهـالـى ا
ومــراســـلى اجلــرائـــد األوروبــيـــة الــذين
شـاهـدوا احلـوادث رأى العـ  هى أنه
لــمــا جـاهــرت احلـكـومــة بـعـزمــهـا عـلى
مــصــادرة أمـــوال الــكــنــيـــســة األرمــنــيــة
اجــتـمـعــوا حـول الـكــنـيـسـة لـالحـتـجـاج
عـلى هذا االغتصـاب الرسمى الذى لم
يــكن له مـــســوغ من الــقــوانــ  وكــان
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احـتـجـاجـاً سـلـمــيـاً مـحـضـاً لم يـأت فـيه
احملـتــجـون بـعــمل عـدائى مــطـلـقـاً إال أن
رجال البوليس الذين توافدوا فى احلال
لـلـمـحـافـظـة عـلى الـنـظـام الـتـجؤا * إلى
وسائل الـغلظة وطرق الـقسوة فى تبديد
هـذا اجلـمع حـتى أنـهم أخـذوا يـطـلـقـون
الـرصـاص عـلى اجملـتــمـعـ فـيه . فـلـمـا
رأى األرمن أن قومـاً منـهم قد قُـتلوا بال
ـة أتــوهــا أو إثم ارتـكــبــوه تـنــاولـوا جــر
األحجـار ورمـوا رجال الـبـولـيس الذين
تـجمـهرين حـملـة منـكرة حـملـوا علـى ا
أفضت إلى قـتل مـائـتى شـخص مـنهم;
ثـالث نــــســـاء وجُــــرح عــــدد عـــظــــيم .
وتقول جريدة قـفقاز الرسمية إن القتلى
لم يــتـــجــاوز عـــددهم ٧ واجلــرحى ٢٧

وهو كذب محض .
ـذبـحـة الــفـظـيـعـة وعـلى أثــر هـذه ا
انـــطـــلق الــروســـيـــون فــفـــتــحـــوا أبــواب
الكنـيسة ودخلـوها عنوةً  فتـقدم إليهم
أحــد الــقــســوس وعــيــنــاه مــغــرورقــتـان
بالـدموع ليقنعـهم بالعدول عن ارتكاب

* الصحيح : التجئوا.
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هـذا الفعل الدنس  فـلم يكن منهم إال
أن أودوا بـــحــيــاته رمــيــاً بــالــرصــاص .
وحــــدثت بــــعــــد ذلك جــــمــــلـــة وقــــائع
ومعارك بـ البوليس الروسى واألرمن
فى بـلـدتى (بـاكــو) و (نـورنـاخـنـشـڤـان)
وسـالت فـيهـا الـدماء وأُفـيضت األرواح
حــيث انـتــهت بـقــتل وجـرح جــمـلـة من

الفريق .
اكان الثانى عشر من شهر سبتمبر و
ـاضى  أُقيـمت فى الـكـنيـسـة الكـبرى ا
صالة حـافــلــة عـلى روح أولــئك الـذين
راحــــوا فــــريــــســــة الــــظـــلـم والــــعـــدوان
واالغــتــصــاب حــضــرهــا نــحـو الــثـالثـة
آالف نـفس من رجــال ونـســاء وأطـفـال
فـكــان مـنــظــرهم وقت الــصالة مـحــزنـاً
مؤثـراً فى الـنفس  ألنـهم كـانوا جـاث

تــسّح الــعــبــرات من مــآقــيــهم وتــنـطــلق
ألسنتهم بالدعاء إلى اللَّه أن يرفع عنهم
هـذا الـبالء . وحـيــنـمـا آن أوان اخلـروج
من الـكـنـيـسـة عـلت الـضـوضـاء بـيـنهم.
بـــالـــطــبـع  فــمـن داع إلى الـــثــورة ومن
ـــنــكـــرات  ومن مـــحـــتج عـــلى هـــذه ا
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العن على البـرنس جالتـزين الذى كان
أصل هـذه الـشــرور وسـبب هـذه احملن
فانـضم على الـبولـيس عسـاكر الـقوزاق
ـتـظـاهـرين مالزمة الـذين حـتَّـمـوا على ا
الـسكـوت والـسكـون فلـمـا لم يرضـخوا
لــهـذا األمـر أطـلــقـوا عـلــيـهم الـرصـاص
فـقُتـل البـعض مـنـهم وجُـرح اآلخرون.
وكـان مـن بـ الــقـتــلى تـلــمـيــذ فى يـانع
الشباب من مدرسـة (ترسسيـان) الدينية
ألنه أُصـيب بـرصاصـة فى مـقـتل فـسقط
مــصـعــوقــاً  وأُصـيب تــلــمـيــذ آخـر من
مـدرسـة الـچـمـنـار فــانـشـقت جـمـجـمـته
واحتد ثالثة من القوازق على شيخ هرم
وأخذوا يضربونه بكل أساليب الضرب
ثم تـركـوه عـلى األرض مُـلـقى بـ حىّ

وميت .
ر بخاطر القار أن سائر الروسي

عامـلة الوحـشية  مسرورون من هـذه ا
بل إن الـكـثـيـرين مـنـهم يـرون فـيـهـا سـبـة
لـلــروسـيــا ووصـمـة فى جــبـ شـهــرتـهـا
بـاعــتـبــار أنــهـا أمــة تــتـدرج إلى قــصـوى
ـــدنــيـــة . وقـــد ســمـع ضــابط غـــايــات ا
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روسـى يــــــــقـــــــول فـى أحــــــــد اجملــــــــالس
تـنديات «إن الـبرنس جالـتزين حاكم وا
الـــقـــوقـــاز قـــد أهـــان الـــشــرف الـــروسى
ووَّرط مصالح بالده  وكـافة الوطـني

الــصــادقــ يــأســفــون مـثــلـى عـلـى هـذه
اجلــرائم الــتى تــقع ضــد أنــاس أبــريـاء .
ــا يـوجـب اخلـجل أن حــكـومــة قـادرة و
ـلك تخاف من قوم قوية متـسعة نطاق ا
سلمـي قليـلى العدد إلى حد أنـها تهبط
عـلــيـهم بـكل قـواهــا لـتـسـلــيم حـقـوقـهم
الـــطـــبـــيــعـــيـــة . وإنى أعـــلم أن مـــديـــنــة
إشـــمــيـــاذين هى بــالـــنــســبـــة لألرمن من
الــوجـهـة الــديـنـيــة كـأورشـلــيم بـالــنـسـبـة
لــلــديــانــة الــنــصــرانــيــة فى كــافــة أرجــاء
ـعمورة . فـكان من الواجب األوجب ا
عـــلـى احلــكـــومـــة الـــروســـيـــة أن حتـــتــرم
عـواطف األرمن وإمـيـالهم نـحـو كرسى
كـنيـسـتهـم الوطـنـية وهـى ال تسـتـطيع أن
ـا استطاعت فى تُنكر أنـها لوال األرمن 
حـربـهـا األخـيـرة مع الـدولـة الـعـلـيـة قـهر

اجلنود العثمانية» .
ـــــعــــلــــمــــات وانـــــتــــقــــدت احــــدى ا
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الروسـيات القـائمة بـتعلـيم بنات األرمن
فى مـدرسـتـهـا مــنـذ سـنـوات عـلى خـطـة
تقدمة البرنس جالتزين من وجهة غير ا
ـسـاعى حـيث قــالت : «لـقـد ضــاعت ا
ـعلـمات زميالتى التى بذلـتهـا وبذلـتها ا
هبـاء منـثـوراً ; ألننـا كنـا نحـبب لـلبـنات
األرمنـيات اللغة الروسـية وما يرتبط بها
من مدنية  فبلغنا شيئاً من أمنيتنا حيث
كـــانـت الـــبـــنـــات وهى أمـــهـــات رجـــال
ـسـتــقـبل سـائـرات فى طـريق الـتـجـنس ا
احلـقـيــقى بـالـروســيـ . فـلــمـا اتـخـذت
احلـــكـــومـــة تـــلك الـــوســـائل الـــشـــديــدة
وأهرقـت الدماء  ذهبت متـاعبنا سدى
وانـفــتـحت بـيــنـنـا وبــ األرمن مـهـوات
عــمــيــقــة من االخــتالف  وأصــبح من
تعذر تعلـيمهم لغتنا إال باتخاذ وسائل ا

الشدة والتجبر .
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أصدر جـاللة الشاه فرمـاناً يُعرب فيه
لـرعـايـاه األرمن عن شـكـره لـصـداقـتهم
وإخالصـهم واهـتـمامـهم بـنـشـر الـعـلوم
ــعـارف فـى أنـحــاء بالده  ثم صـرَّح وا
ــــدارس األرمـــنــــيـــة لـــهـم بـــتــــأســــيس ا
واجلمـعيـات اخليريـة فى طهران وغـيرها
من الـــبــلــدان بـال اســتــثـــنــاء  وقــال إنه
دارس حتت يـجـعل هـذه اجلـمـعـيـات وا

ساعدته وعنايته . رعايته ويواليها 
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تُـدهش سـيــاسـة الـدولـة الــعـلـيـة
الـداخلـيـة كـثـيرين من أبـنـائـهـا على
ـلل والـنــحل خـصـوصـاً اخـتالف ا
فى هذه األيـام األخـيرة الـتى تولت
القالقل بالدها وسـادت فيهـا الف

ــــوت غــــيــــر ورقــــد األمـن رقــــود ا
مـرحـوم ومأسـوف عـلـيه من أحد.
ومن نظر إلى سيـاستها نـظر العاقل
اخلـبــيـر الـعــارف بـالـشــئـون يـرى أن
الــدولـة الــعــلـيــة جتـرى فـى سـيــاسـة
الــسـلــطــنــة الــداخـلــيــة عــلى خــطـة
جـديـدة لم يـجـرِ عـلـيـهـا الـسالطـ

الـفـخـام من قـبل وال عـرفـهـا وزراء
ا تـنتجه الدولة الـسابـق لعـلمـهم 
هـــذه الــســيـــاســة عــلـى الــدولــة من
األضــرار الــســـيــاســـيــة والــقـــومــيــة
واالجـتمـاعيـة . وقد جـرت الدولة
على خـطة سـياسـة إمارات الـبلـقان
مـع رعـايـاهــا الـغـربــاء عن جـنــسـهـا
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وعـنصرها بدون الـتفات إلى الدين
مـــثل إمـــارة بـــلـــغـــاريـــا والـــصـــرب
ورومــانــيــا واجلــبل األســود  فــإنه
لــمــا اسـتــولت األولى عــلى واليـة
الــروم إيـلـى الـشــرقــيــة عـام ١٨٨٦
أخـــذت فى اضـــطـــهـــاد الـــعـــنـــصــر
الـعـثـمـانى فـيـهـا الـذى أخـذ بـاجلالء
تـــبــــاعــــاً إلى أن خــــلت مــــنه تــــلك

الـوالية خـلواً يكـاد يكـون شامالً 
وقـد فعـلت رومانـيا هـذا مع اليـهود
وفـعــلت صـربـيـا كـذلك فى بالدهـا
مـع غــيـــر الــصــربـــيــ إلـى أن يُــبــاد
الــعـنــصــر الـصــربى فى كل مــدنــهـا
وبالدهــا . فـلـمـا رأت الـدولـة هـذه
السـيـاسـة التى جـرى عـلـيهـا مـعظم
وزراء حـكــومـات الـبــلـقـان أخـذت
فى مـــعـــامـــلـــة رعـــايـــاهـــا الـــغـــيــر*
عـامـلة طـمـعاً سـلـم مـثل تـلك ا ا
بـأن يـسود الـعـنصـر اإلسالمى فـيـها
فــبـاشـرت ســيـاسـتـهــا هـذه مـنـذ ١٥
عـامـاً فى آسـيا إلبـعـاد األرمن مـنـها
العتقـاد الدولة بأن ضـررهم يفوق
ـسـيـحـي  ثم ضـرر غـيـرهم من ا
اتــبـــعت بـــآســـيــا بـــقـــيــة الـــواليــات

سلم . * الصحيح : غير ا
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الـــعــــثــــمـــانــــيـــة  وقــــد بــــلغ عـــدد
ـهـاجرين مـنـهـا فى هذه الـسـنوات ا
األخـــيــرة ومـــنــذ عُـــشــر قـــرن نــيف
ومــــلـــيـــون نـــســـمــــة من رعـــايـــاهـــا
مــعــظــمـهـم من الــبالد الــســوريـة .
ولـما رأت الدولة أن البالد أخذت
فى أن تخلو من سكانها ألفت جلنة
هاجرة اإلسالمية فى دار السعادة ا
إلكـــثـــار الـــعـــنــــصـــر اإلسالمى فى
بالدهـا وهى تـفـرح وتـطـرب كـلـمـا
سيـحي منها . بلغها خبـر هجرة ا
وقـد ذكر مـكـاتب احدى الـصحف
أمس فـى بــــــورســـــعــــــيـــــد أن ٦٠٠
سـورى وصلـوها قاصـدين الـهجرة
ــا يــدل عــلى أن لــبالد مــخــتــلــفــة 
ســيـاســة الـدولـة قــد جنـحـت جنـاحـاً
ضى ربع قرن على هذه كثيراً وال 
اخلطـة خصوصـاً إذا توقـفت الدولة
إلى جتـديد احلـوادث الـتى مرت فى
آسـيـا وسـوريا وغـيـرها حـتى تـخـلو
بالدها من مسيحـييها فال يبقى فيها
إال الـفــقــيـر الــذى ال قــدرة له عـلى
الهجرة وال خوف منه ـ فى عرفها ـ
وصـاحب الـصالت الـكـثـيـرة الذى



≥≥≤

ال يـقـدر على تـصـفـيتـهـا فى عام أو
عام .

ونــحن ال نــدخل اآلن فى بــيـان
نــفع أو فـســاد هـذه الــسـيـاســة فـمن
العبث أن نقـول كلمتنا فيها . ومن
يـعـتقـد غـيـر اجلهالء بـنـفع مـثل هذه

الهجرة للدولة .
وغــــايـــــة مــــا نـــــســــألـه فى هــــذه
الـــظـــروف أن يــرشـــد الـــلَّه قـــلــوب
وزراءنـا وحـكــامـنـا ورجـال دولـتـنـا
إلى مــا به الــنـفع احلــقــيـقـى وطـريق
ا اخليـر والصـواب انتشـاالً للـدولة 
هى فــيه ورتـقـاً لـلــفـتق الـذى يـتـسع
من يــوم آلخــر قـبل أن يــكـبــر عـلى

الراتق .
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نــقـلت لــنـا شــركـة هـاڤــاس الـيـوم
خــبــر حــدوث اجـــتــمــاع فى بــاريس

ـــنـــكـــوبـــ لـألخـــذ بـــيـــد األرمن ا
وتـفـصـيل هـذا اخلـبـر واالجـتـمـاع أن
جريـدة البـتيت ربـوبلـيك لسـان حال
ـــــســـــيـــــو جـــــورس بـــــابـــــا احلــــزب ا
االجــتــمــاعى فـى فــرنــســا  نــشـرت
جـوابـاً مفـتـوحـاً إلى رجـال الـسـيـاسة
والـعــلم واألقالم تــدعـوهـم فـيه إلى
حضور مـؤتمر يُعـقد فى ٢٥ اجلارى
(أمس) لــلـمــداولـة وتـبــادل األفـكـار
ـقدونـية فى وضع حل لـلـمسـئـلتـ ا
واألرمــنـيــة . وتــقـول اجلــريــدة الـتى
نـروى عـنــهـا هـذا اخلـبــر ــ كـمـا روته
هـــاڤــاس أيــضـــاً ــ أنه وردت أجــوبــة
عـديدة إلى جـريدة الـبتـيت ربوبـليك
يجيب أصـحابهـا فيهـا الدعوة وعدد

كبير وارد من إيتاليا .

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞≥ dÐu² √ ≤∂ 5MŁô« ¨ ≤≤± œbŽ
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ورد من األستانة العلية أن بطريركىَّ
األرمن الكاثـوليك واألرثوذكس قصدا
ــابــ وقــدمــا تــعــزيــتــهــمــا لــلــحــضَّـرة ا
ـناسـبـة وفاة الـبـرنس أحـمد الـشَّـاهانـيـة 
بدر الـدين أفـندى أصـغـر أجنال احلـضرة

السلطانية .
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وردت األخبار التلـغرافية األخيـرة مُعلنة
انـــعــقــاد جلــان مُــحــبى األرمـن فى مــجــتــمع
اضى للبحث فى حالة بباريس يوم األحد ا
األرمن وإبداء مـطالـبهم بـشأنـهم . وقد كـنا
قــرأنـا فـى بــعض اجلــرائــد أن تــلك الــلــجـان
دعت إلى االجـتماع فى باريس كـافة مُحبى
الـسـالم والـتــقـدم لــلـمــنـاقــشـة والــبـحث فى
ــقـــدونــيــة أحـــسن وأســـرع حل لألزمــتـــ ا

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ dÐu² √ ≤∏ 5MŁô« 
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واألرمـنيـة وعيـنت فـقط البـحث وحـصرتـها
فى األمور اآلتية :

أوالً ــ عــرض احلــالــة الـعــمــومــيــة بـوجه
اإلجــمـال . ثـانــيـاً ــ احتـاد فــرنـسـا وإنــكـلـتـرا
والــروســيـا عــلى الــعــمل لـصــالح األرمن .
ثـالـثـاً ــ الـعالقـة الــوثـيـقـة بـ مـسـئـلـة أرمـنـيـا
سئلة ومسـئلة مقدونيا . رابعـاً ــ السياسة وا
ـسـئـلـة الــشـرقـيـة . خـامـســاً ــ ضـرورة حل ا
الـشـرقـيـة حاالً . سـادسـاً ــ احتـاد أوربـا على
العمل أن ال تتوخى إحدى دولها أو بعضها
ــصــلـحــة الــذاتـيــة . ســابـعــاً ــ الــبـحث فى ا
اقتراحـات متعـددة . ثامنـاً ــ قرارات اجملتمع
ــســـيــو ن حـــضــروا هـــذا االجــتـــمـــاع ا ــ و
ــسـيـو ـســيـو ڤــيـكــتـور بــيـرار وا ديـتــورنل وا
ــسـيـو بــراسـنــسه وأغـلــبـهم من جـوريس وا
سـتـر ستـفنس أعـضاء مـجـلس النـواب  وا
ـــان اإلنــكــلــيــز وغــيــرهم من أعــضــاء الــبــر
كـــثـــيـــرون من أكـــابـــر رجـــال الـــســـيـــاســة .
وسـنُـوافى الـقراء بـتـفصـيل مـا جـرى فى هذا
ـؤتـمـر بـعـد وصـول الـبـريـد احلـامل جلـرائـد ا

هذا األسبوع .
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قُـــتل فى لــنـــدن رجل أرمـــنى يُــدعى
ساغونى  ولم يُـعرف قاتله بعد . وقد
أحدث هـذا األمر قلقاً عـظيماً فى البالد

اإلنكليزية .
ــعـروف عــنه أنـه كـان مـن رؤسـاء وا
احدى اجلـمعـيات األرمنـية الـتى أُنشئت
ـــنــاهـــضــة األتـــراك . ولــكـــنه كــان من
ـيـلون إلى مـنـاهـضـة السـلـمـية . الـذين 
وقـد عـقـد بـعض األرمن أخـيـراً مـؤتـمراً
فى لــنـــدن  فــأظــهــروا اســـتــيــاءهم من
ــة فـرسخ فى األذهـان أن ـسـا سـيــاسـة ا
سـاغـونى قُـتل بدسـيـسة مـن أبنـاء جـنسه

أنفسهم .
وقــــــال مُــــــراسل جــــــريـــــدة الــــــدالى
سيو إكسبرس فى نـيويورك إنه حـدث ا
سركـيس هاڤوسوبـيان فى األمر  فقال
له إنه يُوجد مـؤامرة على قـتل ٣٠٠ نفر
من أعـضـاء اجلـمـعـيـة التـى تُـعرف بـاسم
«هـــنــتـــاكـــشـت» وذلك التـــهـــام هــؤالء

األعضاء بالضعف والل .
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ذكرنا فى مـا مضى حـديث ساغونى
األرمـــنى الـــذى قُــتل فـى لــنـــدن . وقــد
قـبض الـبـوليس األمـريـكـانى فى بـوس

بــنــاء عــلى إرشــادات جــاءت من لــنـدن
عـلى أرمـنى يُـدعى ڤـهـتـان كـريـكـوريـان
بــتـــهــمــة أنه قــاتـل الــرجل . ووجــد مع

ـــتــهم خـــمــســة دوالرات فـى جــيــبه  ا
وقـال إنه يـعـرف سـاغـونى لـكن ال عـلم
له بـقـتـله . وأنكـر الـتـصـاقه باجلـمـعـيات
األرمـنـية  ولـكـنه ثبـت أنه كان يـحـضر
فى لندن االجتماعات التى كان يعقدها
ـداخـلة فى الـثـائرون  وأنه كـان كـثـير ا

أمور الصحافة .
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اليزال الـسبب فى قـتل األرمنى غـير
مــعــلـــوم  ولــكـــنه يُــرجّح أنـه نــتج عن
ضــغـــائن وأحـــقــاد جـــمـــعــيـــتىّ الـــثــورة
ـتـنـاظـرتـ . فإحـداهـمـا تُـشـيـر بـالـقوة ا

والفعل  واألخرى بالتأنى والسلم .
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ـكـيـدة عـلى حكم الـقـوقـاز  ــ  روت الـتان ا
ـكـيدة أنـهـا عـلـمت من مـصـدر مـوثـوق بـه أن ا
التى نُـصبـت للـبرنس كـالـينـزين حـاكم القـوقاز
جرت علـى أيدى اثنـ من األرمن األجانب
وهــمـــا الــلـــذان قــتـــلــهـــمــا احلـــرس كــمـــا ذكــر
الـتـلـغـراف. ولـمـا كـان أحـدهمـا مـحـتـضراً فى
ســـاعـــته األخـــيـــرة قـــال إنـــهـــمــا مـن الـــرعـــايــا
الـعــثـمـانـيــ  وإنـهـمــا قـدمـا من تـفــلـيس قـبل
ـكيدة دبـرتها احلادث بـعشـرة أيام  ويُظن أن ا
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جلــنــة ثــوريــة أرمــنــيــة بــقــصــد االنــتــقـام  ألن
احلكـومـة الـروسيـة أصـدرت قانـونـاً جـديداً فى
٢١ يـولـيــو  يـقــضى بـجــعل أمالك الـكــنـائس
األرمـنـيـة حتت مـراقبـتـهـا ; فـكـان هـذا الـقـانون
ســبـبــاً فى حــرمــان جلــان الــثــورة األرمــنـيــة من
رتب الذى كانت تـستخدمه للثورة فى البالد ا

العثمانية .
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اضى حملت البوستة فى األسبوع ا
سيـو كورچيان مـدير جريدة طرداً إلى ا
أمنـيـيا * الـفتـاة فى بـوسـتـون من أعـمال

تحدة . الواليات ا
ـســيـو كـورچـيـان عـلى حـذر وكـان ا
من نيات بعض األرمن السيما على أثر
كــتـابــات تـهـديــد ووعـيــد  وردت إلـيه
فـرفض أن يـســتـلم الـطــرد  وبـالـبـحث
وجد فيه مواداً دينـاميتية مُعدة لالنفجار

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ d³L u½ ±± 5MŁô«

* الصحيح : أرمينيا .
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بعد ميعاد استالمها بقليل .
يُـسـتـفـاد من الـتـحـقـيـقـات التـى تمت
ـكيـدة الـتى كاد يـهـلك فيـهـا حاكم فى ا
الـقـوقـاز أن الـفـاعـلـ أرمن عـثـمـانـيـون
وإيـرانــيــون . وقـد اعــتــرف أحـدهم أنه
عـثمـانى  ووُجـد مع الـثانى بـسـابورت
إيـرانى . والـظـاهـر أن اجلــانـ يـنـتـمـون
إلى اجلـمـعــيـات الـســريـة األرمـنــيـة الـتى
ــسـاعــدات من كــانت تــتــنــاول بـعـض ا
األوقــاف األرمــنــيــة الــروســيــة لــلــقــيــام
بالثورة فى تـركيا  ثم مُنـعت عنها هذه
ساعدات بعد أن وضعت روسيا يدها ا

على األوقاف على ما نقلته إلينا األنباء السابقة .
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ـكـيـدة عـلى حكم الـقـوقـاز  ــ  روت الـتان ا
ـكـيدة أنـهـا عـلـمت من مـصـدر مـوثـوق بـه أن ا
التى نُـصبـت للـبرنس كـالـينـزين حـاكم القـوقاز
جرت علـى أيدى اثنـ من األرمن األجانب
وهــمـــا الــلـــذان قــتـــلــهـــمــا احلـــرس كــمـــا ذكــر
الـتـلـغـراف. ولــمــا كـان أحـدهـمـا مـحـتـقـراً فى
ســـاعـــته األخـــيـــرة قـــال إنـــهـــمــا مـن الـــرعـــايــا
الـعــثـمـانـيــ  وإنـهـمــا قـدمـا من تـفــلـيس قـبل
ـكيدة دبـرتها احلادث بـعشـرة أيام  ويظن أن ا
جلــنــة ثــوريــة أرمــنــيــة بــقــصــد االنــتــقـام  ألن
احلكـومـة الـروسيـة أصـدرت قانـونـاً جـديداً فى
٢١ يـولـيــو  يـقــضى بـجــعل أمالك الـكــنـائس
األرمـنـيـة حتت مـراقبـتـهـا ; فـكـان هـذا الـقـانون
ســبـبــاً فى حــرمــان جلــان الــثــورة األرمــنـيــة من
رتـب الذى كانت تستـخدمه الثورة فى البالد ا

العثمانية .
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لم تـدل الـتـحقـيـقـات التى أجـرتـها
احلـكــومـة اإلنــكـلـيــزيـة عــلى حـقــيـقـة
ــا يــقـول الــذين الــقــاتل األرمــنى  إ
يـــعــرفـــونه إنه من كـــبــار األشـــقــيــاء *
عهـدت إلـيه اجلـمـعيـة الـثـورويـة مراراً
مـثل هـذا الـعـمل لـقـوة بـنيـته وإجـادته
ـــســـدس وإحـــكـــام رمى فى إطالق ا

الرصاص .
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* األشقياء ; أى الفدائيون .
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بطـرسبـورج فى ١٠ ــ اليزال الـهياج
تـد ويشـتد على فى الواليـات األرمنـية 
إثـــر ضـــبط األوقـــاف الـــديـــنـــيـــة . وقــد
حاصـر اجلـند مـركز مـطـران إچمـيادزين

ودخـلــوه عــنــوةً  وحــجــزوا كــنـوزه 
وهى تــقـــدر بــنــحــو من نــصف مــلــيــون

روبية وقد بلغ هياج األرمن حده .
(روتر)
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دُفن األرمن الـذين قُـتلـوا فى لـوندرة
باحتقال عظيم .

وبـــــعـــــد الـــــدفن  ورد إلـى رئـــــيس
جـــمــعـــيـــة هــونـــتـــشـــاكــيت * طــرداً فى
البوسـتة فاستـلمه بحضـور كثيرين من
األعـضـاء وفتـحه بـكل حذر  فـوجدوا
فـيه عـلــبـة كُـتب عــلـيـهــا أن فـيـهـا قــنـبـلـة
جــهــنـمــيـة تــنـفــجـر فى ســاعـة مــعـلــومـة

ا فيه إلى البوليس . فسلموا الطرد 
ؤتمـر األرمنى الذى وأخذ أعضـاء ا
عُـقـد فى لــونـدرة بـاالنـصــراف عـائـدين
ـــؤتــمــر أن** مــحالتـــهم . ولم يــأتِ ا

بفائدة تُذكر .
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* مونتشاكيت = حزب الهنشاك .
** الصحيح : إلى .
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كــان ثالثــة أعــضـاء من الــلــجــنـة األرمــنــيـة
قـــاصــدين مـــحل االجـــتــمـــاع  وإذا بـــأرمــنى
مسـلَّح بغـدارتـ فاجـأهم من خلـفهم  فـقُتل
مـنـهم اثـنـ وجـرح الـثـالث. ولــما رأى أن ال
سبـيل للـفرار من وجه اجلـمهـور الذى تـكاثف
حوله أطـلق على نفسه عيـاراً نارياً فمات على
األثر . وقد وجد فى جيـبه قبعة صغيرة تُماثل
الـقيـمـة التى ابـتـعاهـا قـاتل «أساجـونى» حـينـما

(روتر) فقد قيمته أثناء فراره 
صـادر األرمنيـة هنا وقـد علمـنا من بـعض ا
أن الـقـطر جـمـعـيـات قويـة من األرمن حتب أن

تُـحـبط مـسـاعى الـلــجـنـة األرمـنـيـة فى لـنـدن 
وتُـلـقـى فى نـفـوس أعـضـائــهـا الـرعب والـقـلق
ألنها ترفض االنضـمام إليهم وموافقتهم على
مسـاعيهم الـثورية . وهذا تـفسيـر ما قاله روتر
من أن اجلنايات الـتى وقعت على تلك الـلجنة

ا هى صادرة عن غرض سياسى . إ
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ـا نقلـته جريدة الـتيمس عن يُسـتفاد 
مـراســلــيـهــا فى روســيـا أن االضــطـراب
سائـد فى جميع الواليـات الروسية التى
يــقـــطــنــهــا األرمن . ولم يـــبقَ فى تــلك
الـواليـات بـلـدة أو قـريـة إال حـدث فـيـها
منـاوشـات ب الـشعـب واجلنـد . ونرى
فى كل يـوم جـمـعـيـات جـديدة تـتـأسس
قاومة احلكومة ومناهضتها . والسبب
ــــا هـــو األول فـى هــــذا االضــــطــــراب إ
الـدكـريـتـو الـذى أصـدره قـيـصـر الروس
اضى  ومن فحواه بـتاريخ ١٢ يونيـو ا
تسليم أوقـاف الكنـائس إلى احلكومة .
عـلى أن هــذا الـدكـريـتــو وحـده لم يـكن
كافـيـاً إلحـداث هـذه الفـ لـو لم يـظـهر
من أعــمــال احلـكــومـة مــيل إلى مالشـاة
الــعـــنــصـــر األرمــنـى وضــمـه إلى بــقـــيــة
العناصر الروسية . وقد اتضح للجميع
أن احلكـومة تضـطهد اجلـمعيـات اخليرية
ــكــاتب الــتى تــنـتــمى إلى ــدارس وا وا
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ــا كـان األرمن جملــرد هـذه الــنــســبــة . ر
ــصــائب بال األرمن يــتــحــمــلـون هــذه ا
هيـاج وال احتـجاج ولكـنهم شـاهدوا ما
ـقاومة فرأوا أبداه العـمال من ضروب ا
أن يــقـتــدوا بــهم السـيــمـا وأن مــصـائب
الـعمـال ال تـتنـاول إال عـدداً معـلـوماً من
الــنـاس  فى حــ أن الـضـرر الــنـاشىء
ـذكــور يـشــمل طـائــفـة عـن الـدكــريـتــو ا

كاملة .
وقـــد كـــانت الـــطـــائـــفـــة تُـــديـــر هــذه
األوقاف قـبل الدكـريتو فـتصـرف معظم
ـعـارف اإليـراد فى سـبـيل اخلـيـر ونـشـر ا
وتهذيب األوالد وال تترك منه إال جزءاً
قليالً خلدمة الدين  وكان رجال الدين
يُـعـتـبــرون فى ذاك الـعـهـد بـصـفـة خـدمـة
لــلـشــعب . أمــا اآلن  فــإن الـدكــريــتـو
يُـعــامـلــهم مـعــامـلـة مــأمـورى احلــكـومـة
ويــجـعــلــهم خـدمــة جلاللــة الــقـيــصـر ال

للشعب .
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كُــــتب إلـى جــــريــــدة تـــريــــبــــونــــا من
األسـتـانـة أن عـمال احلـكـومـة الـعثـمـانـية
فى إســكــنــدرونه يــدَّعــون أن الــقـنــصل
اعـتــدى عـلـيــهم وضـربــهم بـعــصـاً كـان

بيده.
ويُسـتفـاد من األنبـاء األخيـرة أنه بعد
مـــــا أودع األرمـــــنـى الـــــســـــجن حـــــاول
القـنصل إنقاذه . فـوقع بينه وب حرس
السجن شغب فـاغتنم األرمـنى الفرصة
وخــلع حـديــد الــنــافـذة وفــر هــاربـاً ولم

يقفوا له على أثر بعد ذلك .
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كـان فى عداد ما رضـيت الدولة
الـعـلـيـة بـإجـرائه تـرضـيـة لـلـواليـات
ــتــحــدة عن إهــانــة قــنــصــلــهــا فى ا
اإلسكندرونة أن يُشدد فى قصاص
مــوظـــفى الــبـــولــيـس الــذين كـــانــوا
السبب فى هـذه احلادثة ولن يُسمح
لألرمـنى أتـاريـان بـطـلـهـا أن يُـسـافـر
حــيث أراد بــدون أقـل مــعــارضــة
وذلك عـــدا مــــا ذكـــرنــــاه أمس عن
ـرجح االعـتـذار لـلـقـنـصل . ومن ا
أن مـتــصـرف اإلسـكــنـدرونــة يـقـوم
بـــكل ذلـك وال يـــرغـم األدمـــيـــرال
كـوتـون عـلـى الـقـيـام بـالــتـعـلـيـمـات
الــــصـــــادرة إلــــيه فـى حــــالــــة رفض
تـصرف أن يقوما الدولة العـلية أو ا
ــا تــعـــهــدا به لــســـفــارة الــواليــات

تحدة فى األستانة . ا
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ـــســـيـــو ســـراڤـــوڤ زعـــيم وصل ا
عـصــابـات الـثــوار إلى رومـة يــصـحـبه
ـالزم مـــيـــشـــال جـــرديـــكـــوف أحـــد ا
أعــــوان الـــثــــورة وصــــانع الــــقــــذائف
سيو سراڤوڤ الديناميـتية  وفى نية ا
االتفاق مع اللجنة األرمنية فى رومية
لــضــمــهــا إلى حــزبـه وحــمـلــهــا عــلى
ـقـدونـيـ فى إضـرام نـار الـثــورة مع ا
ـشاكل آن واحـد إيـقـاعـاً لـلـدولـة فى ا
والعراقيل . وما خال هذا  فهو يُريد
أن يُـــحـــادث بـــعض اجلـــمـــعــيـــات فى
سـاعدة للـمقـدونيـ ومد يد إرسـال ا
الـعـضد لـهم ومـؤاسـاة اجلـرحى مـنهم
الذيـن يتـركـونـهم فى سـاحـة الـقـتال.
وقد عرض هذا األمر على اجلمعيات
الـتى أراد مـنـاقـشـتـهـا وأخـدت بـالـنـظر

فيها .
أمـا فيمـا يتـعلق بـالثورة  فـقد قال
قـدوني  سـيُضرمون سراڤوڤ إن ا
نــارهـــا فى الـــربــيع الـــقــادم دون شك
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وهـــو يـــعـــتـــقـــد أنه البـــد لـــلـــدول من
ـــداخــلــة حـــ اشــتـــداد هــذه احلــال ا

إلنفاذ مؤتمر برل بكل شروطه .

s —_« …—uŁ

كُــــــتب مـن األســـــتـــــانـــــة
لــــبـــــاريس أنـه ورد جــــواب
خصوصى من أرزروم يُفيد
أن أوتـــــــريـك الــــــــثـــــــوروى
ـــــشــــهــــور رأس األرمــــنى ا
عـصابـة كبيـرة وهب لـلثورة
فـى مـقــاطــعــة ســاسـون وأن
احلـــــاكم وجـــــمــــيـع رجــــال
احلــــكـــــومــــة غــــادروا هــــذه
ــتـصـرفــيـة . وقــد أرسـلت ا
الـدولـة قــائـداً مع طــابـورين
مـن اجلـــــنـــــد وطــــــابـــــور من
الــــفــــرســـان وبــــطـــاريــــة من
دفـعية وفـرقة حمـيدية إلى ا
واليــة ســـمــســون لـــلــقــبض
عــلى الـــثــوروى ورجــاله .
ُـكــاتب إن روسـيـا ويــقـول ا
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صـــــــفّـت اجلـــــــنـــــــود عـــــــلى
ـــــــنـع األرمن حــــــــدودهـــــــا 

الثائرين من دخولها .

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

وقـــد ســــاعــــد تـــقــــســــيم الــــدولـــة
السياسى على نهوض الرعية عليها
فـالـيونـان سـاكـنـون فى اجلـهة الـغـربـية
اجلـنــوبـيـة من بـالدهـا والـصـقــالـبـة فى
اجلهة الـشمالـية منـها واألرمن والترك
ـتدون بـ الـدانوب والـبحـر األسود

وقـلـيل مـنـهم فى اجلـهـات األخرى 
فإن قلـة عددهم وعدم مساواته لأل
األخـرى سـاعـد هـذه عـلى الـنـهـوض
فقـد قال شاتوبريان عن الـدولة العلية
سيـحي فى (إن وجود األتراك بـ ا
آســـيـــا والــبـــلـــقــان لـم يـــوجــد هـــيـــئــة
اجـتمـاعـية وشـعـباً مـنـتظـمـاً  بل كان
احـتالالً عسـكـريـاً فى بالدهم فـلـما
ضــــعـــفـت قـــوة االحــــتالل نـــهــــضـــوا

للثورة) .
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لــمــا أغـمــدت روسـيـا الــسـيـف بـعـد
حربها األخيرة مع الدولة العلية *وضع
رحوم الـقيصـر السابق بـ يديه تأريخ ا
احلـروب الـتى أشـهـرتـهـا حـكـومـته عـلى
حكـومة الـباب العـالى  وقابل اخلـسائر
دقق ظهر له بـاألرباح . وبعد البـحث ا
أن خــســـائــر الــروس فـى هــذه احلــروب
بـلـغت (١) مـئــات األلـوف من الـرجـال
ـقنـطرة من األموال (٣) (٢) القـناطـير ا
تـأخر األمـة الروسـية عن أ أوربـا كلـها
بـالـعـلم والـصنـاعـة والـزراعـة والـتـجارة
(٤) اسـتقالل الـيونـان ورومانـيا وسـربيا
وبـلـغـاريـا واجلـبل األسـود ونُـكـران هذه
ـــمــالـك واإلمـــارات جـــمــيـل روســـيــا ا
ووقـوفهـا كلـها فى مـوقف احملاذر مـنها
حــتى أن بــعـضــهـا كــان يُــجـاهــر أحـيــانـاً
بـعـداوتـهـا وبـاالنحـيـاز تـارة إلى الـنـمـسا
وتــــارةً إلى دولــــة أخـــرى (٥) احــــتالل
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الــنــمــســا واليـتـىّ الـبــوســنــة والــهـرسك
واحتالل إنـكلترا قبـرص وطموح أنظار
إيـطـالــيـا إلى طـرابــلس الـغـرب وألــبـانـيـا
ـانــيـا إلى فـلــسـطــ وبـعض واليـات وأ
األنـاطــول (٦) اسـتـفــحـال نــفـوذ بـعض
الـدول األوربــيــة فى األسـتــانــة بـخالف
النفوذ الـروسى (٧) اجتمـاع كلمة األ

اإلسـالمـيــة عــلـى بـغـض الــروســيـة (٨)
احتـاد دول أوربـا عـلى مقـاومـة الـروسـية
كــــلـــمـــا أرادت أخــــذ شىء من األمالك

العثمانية .
هـــذه بـــعض اخلـــســـائــر الـــتى ألَّـــمت
بـالـروس من جـراء مـحـاربـتـهـم لـدولـتـنا
الـعـلــيـة . أمـــا مــكـاسـبــهـم فـكـانــت :
(١) الـــغــرامـــة احلـــربــيـــة عـــلى أقـــســاط
ومجـموعها كلهـا ال يُعادل جزء من مئة
ا بذلـه الروس من األموال والرجال .
(٢) االســتــيالء عــلى بــعض أراض فى

سـلم لـما بلغهم أنها التحقت باألمالك الروسية وقيمتها كلها آسيا هاجرها أكثر سكانها ا
ال تُساوى عُشر عُشر معشار ما كابدته روسيا .

ومعلـوم أن روسيا لم تُـحارب الدولـة ألجل حترير شـعوب البـلكان وال إلضـعاف الدولة
الـعلـية لـغـير فـائـدة تعـود علـيـها . بل كـانت تـرمى فى حروبـهـا إلى غايـة سـبق أننـا شـرحنـاها



≥µµ

تفـصـيالً وسـتـظهـرأيـضـاً فى مـا يأتى من
ــا هــو مــقــرر أن حــكــومــة الـــكالم . و
روسيـا التى تمتـلك نحو سُدس أو سُبع
الــيــابــســة لـــست فى حــاجــة إلى أراض
ـا أخــرى لـتــضــمـهــا إلى أمالكــهــا  وإ
حـاجـتـها الـكـبـرى إلى مـوانئ وأسـاطيل
بحـرية ألجل الفـائدة التـجارية والـفائدة
احلربية . والذى كانت تشتهيه األستانة
الــعـلـيـة  وقـد تــقـرر فى أذهـان الـروس
ـــاضى الــطـــويل هــو أن بــعـــد الــدرس ا
اغــتــصــابــهــا ال يــكــون إال بــعــد إشــهـار
احلــرب عــلى أوربــا كــلــهــا واالنــتــصـار
ـستـحيالت ـا كان هـذا من ا علـيـها . و
تداول القـيصر مع كـبار رجال حـكومته
وقـرر الـرجـوع إلى مـا اتـفق عـلـيـه والده
رحوم السلطان عبد العزيز وهو : مع ا

(أوالً) إن روسـيا تعدل عدوالً أكـيداً عن محاربـة الدولة العـلية . (ثانـياً) أن تُحافظ على
سالمة الـسـلطـنة بـشرط أن تـظل الـصداقـة مكـينـة العـرى بـ احلكـومتـ . (ثالـثاً) إن روسـيا
مـلكة الصـينية ألن امـتالك منشـوريا وعدد سكـانها نحـو العشرين تـطلب البحـار من طريق ا
مليوناً ال يُكلف الدولة الروسية عناء بقدر ما  لو حاولت سلخ قائمقامية صغيرة من جسم
ئـت والثـمانـ ملـيوناً من ـملـكة العـثمـانيـة . وليس ذلك بـغريب  فاإلنـكلـيز يـحكمـون ا ا
الـهـنـود بـخـمـسـ ألـف عـسـكـرى إنـكـلـيـزى فـقط مع أن اجلـنـود الـفـرنـسـويـ فى اجلـزائـر ال
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ينـقـصـون عن السـبـعـ ألفـاً . والـسبب
هــو أن اجلـزائــريــ أهل نـخــوة وحـمــيـة
والـهـنـود أهل ذل وخضـوع ومـسـكـنة .
والـصـيـنـيـون فى مـنـشـوريـا وكـوريـا أذل
نـفـوسـاً من الـهـنـود  بل أذل خـلق الـلَّه
يـحنون رقـابهم لـلحاكـم مهمـا كان دينه
وجنـسه وصفة حكـومته . والروسيا لم
ِ القالع واحلـصون فى مـينـاء بورارثر تـ
وغـيـرهـا ولـم تُـرسل اجلـنــود والـذخـائـر
ألنهـا تخشى حصول ثـورة فى منشوريا
وال ألنــهـا تــخــاف أن حــكـومــة الــصـ

ا هى فعل بعض تشهـر حرباً عـليهـا  إ
الذى كان يجب علـيها أن تفعله حاسبة
حـسـاب إنـكـلـتـرا والـيـابـان وغـيـرهـما .
(رابـــعــــاً) تـــقـــرر أن حـــكـــومـــة الـــروس
تصرف كل اهتمامها إلى تعميم التعليم
ب األهالى وتشعيب السكك احلديدية
فى الـبالد وحتـويـل األمـوال الـتى كـانت
تــصــرف ألجل احلـــرب إلى مــا يــأول *

إلى ترقية األمة .
ثم حـــدث بـــعـــد ذلـك أن إنـــكـــلـــتــرا
احـــتــلت مــصــر ألســبــاب ال يــجــهــلــهــا

* الصحيح : يئول .
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الـقراء. ومن ذلك احل أبدلت إنـكلترا
سـيــاسـتــهـا الــتـقـلــيـديــة وصـارت تــكـيـد
لــلــدولــة الــعــلــيــة وتــعــمـل إلضــعــافــهـا
وتشـتـيت شمل جـامـعتـهـا . ويطـول بـنا
ــقــام إذا عــمــدنـــا إلى تــعــداد مــفــاســد ا
إنـكلـتـرا فى بالد الـدولة ودسـائـسهـا ب

ـقدونـيـ والـيـونان الـعـرب والـدروز وا
واألرمـن وهـــــؤالء الـــــذين يُـــــســـــمـــــون
أنفـسـهم حـزب تركـيـا الـفتـاة وغـيرهم
وهـذه كــلـهـا أمـور لم تـعــد خـافـيـة عـلى
أحد من العثمـاني . والذى يهمنا منها
هـــــو الــــكـالم عن األرمـن وعالقـــــتــــهم

بالعثماني والروس واإلنكليز .
W Ëb «Ë eOKJ½ù«Ë ”Ëd «Ë s —_«

WOKF «

ـا تـراءى لـلــسـيـاسـة اإلنــكـلـيـزيـة أن
حـفـظ كـيــان الــدولـة الــعــلـيــة بــصـفــتــهـا
صلحة صاحبة اخلالفة الـكبرى مضر با

اإلنكـليزية صارعـمال اإلنكلـيز يبذلـون األموال فى دس الدسائس لتـنفير الـرعايا العـثماني
ن علـق فى األشراك اإلنـكلـيزيـة جمـاعـة األرمن  فتـشكل فى إنـكلـترا من حكـومتـهم . و
ـسـاعـدتـهـم انـدمج فى سـلـكــهـا عـدد غـيـر قــلـيل من الـلــوردات وأعـضـاء مـجـلس جـمـعـيــة 
سـاك وكـذلك بعض النـواب. ثم صارت اجلـرائد اإلنـكلـيزيـة علـى عادتـها تُـغرى هـؤالء ا
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رجـال تـلك احلـكـومـة  فـصـدَّق بـعض
ـكـن أن يـنــشــأ فى الــوجـود األرمـن أنه 
إمارة أرمنيـة ألن إنكلترا منتهم بذلك .
وكـان األرمن إلى ذلـك الـعـهـد حـائـزين
عــلى تــمـام ثــقـة األتــراك واألكـراد وفى
أيـديـهم الـتـعـلــيم والـتـجـارة والـصـنـاعـة
ومـــنـــهم مـــعــظـم مــوظـــفى الـــنـــظــارات
ــصــالح األخــرى . فــتــعـامـى هـؤالء وا
ساكـ عن مركز أمـتهم بأزاء * تـركيا ا
وروســيــا وصــمَّــوا آذانــهم عن نــصــائح
طالبة باالستقالل روسيا  وهبوا إلى ا
ـرحوم وتألـيف إمـارة أرمـنـيـة رشـحـوا ا
نـوبـار باشـا لـتـولى عـرشـهـا . فـاندلع إذ
ذاك لـسان الـثـورة فى األناطـول وعمَّت
جـمـيع اجلـهـات الـتى يـقـطـنهـا األرمن .
ـــا بــــدأت اجملـــازر األرمــــنـــيــــة وصـــار و
األكــــراد واجلـــنــــود يـــذبــــحـــونــــهم ذبح

ـرحوم ـسـاكـ بإنـكـلـتـرا وطـالـبـوهـا بـوعـودهـا وعـهـودهـا فـرد عـلـيـهم ا األغـنـام اسـتـغـاث ا
ـدرعات ـشـهـور الـذى جـاء فيـه أنه ال يـقـدر عـلى مـسـاعـدتهـم ألن ا سـالـسـبـورى بـخـطـابه ا
اإلنكلـيزيـة ال تصـعد إلى جـبال أرميـنيـا . فظن فى ذلك احلـ بعض األرمن أن دولـة روسيا
هى التى حـالت بينهم وب االستقالل ورسخ هـذا الظن فى أذهانهم نقول األرمن  ونعنى
بقولنا أولـئك الذين خُدعوا وتهوروا وضـلوا . أما عقالء هذه األمة فـقد بذلوا كل الوسائط

* الصحيح : بإزاء .



≥µπ

الـتى استـطاعـوها إلقـناع اآلخـرين بهذه
األمــور . (١) بـأن األرمـن فى أرمـيــنــيـا
ــــكن هـم الـــعــــدد األقل  ولــــذلك ال 
إنشـاء إمـارة أرمـنـيـة . (٢) إن اإلنـكـلـيز
وجـرائدهم ال يـبذلـون دم جنـدى واحد
ألجل مسـاعـدتهم . (٣) إن اغـترارهم
ـواعــيــد اإلنــكـلــيــزيــة يـفــقــدهم ثــقـة بــا

احلكومة واألتراك واألكراد بهم .
لـــذلك  ذهــــبت مـــســـاعى طـــالـــبى
االســتـقالل ضـيــاعـاً من جـهالء األرمن
وأسفرت الـنتيـجة عن ذبح أكثـر من مئة
ألف أرمـــــــنـى  فـــــــضـالً عـن اخلــــــراب
والـدمار وتـشتيت الـشمل وفـقدان الـثقة
وضـــيــــاع الــــوظــــائف وغــــيــــر ذلك من

ا خـمـدت نار الـفتـنة أدرك مـن بقى حـياً مـنهم إن صـائب اجلـسيـمة واخلـسـائر الـعمـيمـة . و ا
ـطـامع إنـكـلــتـرا خـدعت هــذه األمـة وضـحت دمــاءهـا وأمـوالــهـا وأعـراضــهـا عـلى مــذابح ا
والغايـات السياسية . ولـكن بقى جماعة من مأجـورى إنكلترا وجواسـيسها يذيعون األرمن
غفـل والـبلهـاء . ومنهم أنهـا ال تُريـد  االستقالل فـانخـدع بأقوال هـؤالء بعض الـبسطـاء وا
ذلك الـذى ألـقى الـديـنـامـيت فى الـكـنـيـسـة حـيـنـمـا كـان عـقالء األرمـن يـسـتـمـطـرون بـركات
السـماء لـلجـنود الروسـية ألن دولـة الروس أخـلصت لـهم النـصح ولم تـخف عنـهم احلقـيقة

كن أن يكون غيرها . التى ال 
وقد إذ ذكرنا الكالم عن األرمن واألتراك والـروس ببعض الصحافي فى هذا القطر من
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أصـحــاب اجلــرائــد الــيـومــيــة  فــهـؤالء
ــجـرد كـونــهم أصـحـاب يـظــنـون أنـهم 
جـرائـد يومـيـة صـاروا يـفـقـهـون ضروب
الـسياسـة ويعرفـون خفايـاها . واحلقـيقة
فى إصـطالحهم لـيـست ما هـو كائن بل
مــا يُــريــدون أن يـكــون ومــا تــنــشــرح له
خــــواطــــر الــــعــــامــــة الــــذين يــــضــــلــــون
أفـكـارهم. وبـعض هؤالء الـصـحـافـي

يـكــون هــو نــفـسـه مـخــدوعــاً ال يــعـرف
«الـكـوع من الـبـوع» وبـيـنـهم من يـتـوهم
أنه إذا كتب فى مصر ارتعشت أعصاب
اجلــيـــوش فى الــشــرق األقـــصى . فــمــا
أتــعس الــبالد الــتى يــكــون مــثل هــؤالء

قادة أفكارها .
œuNO «Ë s —_«

وبـ األرمن والـيهـود فـرق واسع وبون شـاسع ألن األولـ كانـوا يـحلـمـون باالسـتقالل
وقـد صـحـوا من نـومـهم فى هـذه األيـام . أمـا اليـهـود ــ وهم كـمـا قـسـمـنـاهم فى عـدد مضى
عـاملـة ب الـيهودى فـريق ال يصـدق بتـلك األوامر والـنوهى الـوحشـية الـتى تُمـيز كـثيـراً فى ا
وغـيــر الـيـهـودى وفــريق هـو اجلــهالء والـذين أعـمــاهم الـطـمـع ــ فـأهل الـفــريق األول مـنـهم
يـتــقـدمـون إلى روسـيـا بـتــبـرعـاتـهم وأمـيـالــهم وأهل الـفـريق الـثــانى عـلى الـعـكس . وإذا لم

لكتها . يرعووا عن غيهم فإن روسيا ستقطع شأفتهم وتُبيد أثرهم من 
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تـسـيـر حـالـة أرمـيـنـيـا من سـيئ إلى أسـواء 
ـدة األخـيرة ولـقد ذهـب بطـريـرك األرمن فى ا
إلى يلدز العـامرة  وخوَّل أنظار جاللة موالنا
الـســلـطـان األعــظم إلى ســوء حـالــة الـواليـات
األرمـنيـة  والتـمس من سُـدَّته العـالـية أن يـأمر
بالدواء الـشافى مخـافة أن تتجـدد حوادث سنة

١٨٩٦ ــ ١٨٩٧.
أمــا تـفــصـيل مــا جـرى فى أرمـيــنـيــا فـهـو أن
بعضهم رمى أحد األرمن فى هوتان التى تبعد
مسـيرة ساعـة ونصف من موش بـتهمـة كاذبة
فــذهــبت الــچــنــدرمــة وأرادت أن تُـفــتش بــيت
ـتـهم  فـلم يـكن من بـعض أهـالى الـقـرية إال ا
أن طــردوا الـــچــنــدرمـــة  فــأطــلـــقــوا عــلـــيــهــا
الرصاص ثم ركـبوا خيـول رجال األمن وفروا
إلى اجلبال لعلمهم ما وراء االعتداء . وما بلغ
ـسـلـمـون اخلـبـر إلى بـلـدة مــوش حـتى هـاج ا
وتسلحوا وسـاروا إلى تلك القريـة فأثخنوا فى
الــبـاقـ من أهـلــهـا قـتالً وجــرحـاً  وأهـانـوهم
ــنـازل إهــانـة عــظــيـمــة  وأضـرمــوا الــنـار فى ا



≥∂≤

وعـادوا إلى مـوش غـيــر مُـعـارضـ  ثم ألـقى
والة األمــــور الــــقــــبض عــــلى أســــقـف مـــوش
وبعض أعضاء مجلس اإلدارة  ألنهم أذاعوا
اخلـبـر إلى كـبار والة األمـور وإلى الـبـطـريـركـية

األرمنية .
عتدين إذا كنت من الذين استقبحوا عمل ا
األرمن  وتــمـنــوا أن يـنــالـوا جــزاءهم  فـإنى
أيــضـاً من الــذين يـســتـقـبــحـون تــوزيع الـسالح
ا وراء ذلك من عـلى األكـراد وسـائـر األهالـى 
ـغبـة الـتى بدت اآلن . وهـا نـحن نـتوقع سـوء ا
حـــوادث خـــطــيـــرة فـى تــلـك الـــبالد الـــســـيـــئــة
الـبـخت ألن األمـر صـدر إلى ثـمـانـيـة آاليـات
من الـبـيـادة مـعـهـا ١٥ مـدفـعـاً بـاالجـتـمـاع عـنـد
ــهـاجــمــة اجلـبــلــيـ واألرمن جــبــال سـاســون 
ـلـتجـئـ فى تلك األنـحـاء  فإنـه يوجـد عدد ا
كـبـيـر مُـسـلـح ومُـعـتـصم حتت إمـرة أوتـرانـيك*
ــهــاجــمـة . وهم مــســتـعــدون لــلــدفــاع عـنــد ا
والـــظـــاهـــر أنَّ اجلــنـــود الـــتى كـــانت تُـــحـــاصــر
عتـصم فى جـبال ساسـون فى أوائل الشتاء ا
تـــفــرقـت  عــلى أن تـــعـــود بــعـــد حتـــسن اجلــو
واألكـراد هــائـجــون فى كل جــهـة من أرمــيـنــيـا

* الصحيح : أنترانيك.
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ــأمــول من عـدالــة احلــضـرة عــلى األرمن . فــا
السـلطانية ـ صانـها اللَّه ـ أن ال تضع السيف إالَّ
فى مــحــله وأن تُــعـاقـب جـمــيع اجملــرمــ عـلى
الــــســــواء  ومـــا مـن أحـــد يــــشك فى الــــعـــدل
ا الـشك كل الشك فى مسلك الـسلطانى  وإ
الـعُــمَّـال الـذيـن ال يـنــظـرون إلى غــيـر أمـيــالـهم

ومصاحلهم  وال يتصرفون بحسب اإلرادة الشَّاهانية .

تُـحاول الـتان أن جترَّ مـغنـماً من وراء
الـطعن عـلى الدولة الـعلـية . فقـد جاءنا
الـعـدد األخـيـر مـنـهـا وفى صـدره مـقـالـة
شـديـدة الــلـهـجــة تـنـتــصـر فــيـهـا لألرمن
ـعـروف  فـهى ولـلـمـدنــيـة انـتـصـارهـا ا
تـــخـــشى أن الـــدولـــة تـــغـــتــنـم األحــوال
احلـــــاضــــرة فــــرصـــــة لــــذبـح األرمن فى
ســاســون ومــوش ــ والــذى فـهــمــته من
أقوال اإلفرجن أنه لم يبقَ أرمنى منذ سنة

. ١٨٩٥
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«برو أرمـيـنيـا» صـحيـفـة فرنـسـاوية
تـصــدُّر مـرتــ فى الــشـهــر بــعـاصــمـة
الــفــرنــســيـس خلــدمــة األرمن ظــاهــراً
ومـــحــاربــة اإلسـالم بــاطــنـــاً  يــقــوم
بتـحـريـرها جـمـاعة مـتى ذُكـر اسـمهم
ــدافــعـ عن احلق قــالـوا هـم نُـخــبـة ا
ـدنـيـة والـعـدل  وكـفى أن وأنـصـار ا
يـكـون بــيـنـهم مـســيـو جـوريس زعـيم
االشـتـراكـيـ ومـسـيـو أنـاتـول فـرانس
ــعــروف بــخــدمـة عــضــو األكــادمى ا
اإلنسانية ومـسيو فرنسيس پريسانسيه
وكـلـيمـانسـو وبـيبـر كـيار وغـيرهم من
فــحـول حـمــلـة األقالم الـذين وإن لم
يكتـبوا كـلمة تُـخالف احلق فى صالح
أُمتهم  ولكنهم يتبرأون* من ثيابهم
ــسـلــمـ ـ ســاعـة مُــنــاوأة اإلسالم وا
أســــتـــغــــفـــر الــــلَّه ـ بل هـم اليـــزالـــون
ـشـهور مـتـشحـ بـهـا عـمالً بـالقـول ا

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞¥ q¹dÐ√ ≥ bŠ_« ¨ ±π∏ œbŽ

* الصحيح : يتبرءون .
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الغـاية تُـبرر الواسـطة . فـالطـعن على
ــسـلــمـ اإلسالم وتـقــبــيح أعـمــال ا

غـرض يرمون إلـيه  وال سبيل له إال
فتريات . اختالق األكاذيب وا

أُنـشـئت هـذه الـصـحـيـفـة منـذ أربع
سـنـوات بــدعـوى الـدفـاع عن األرمن
وإظـهـار مـا يـنـالـهم من شـرور الـدولة
وظـلم رجـالــهـا وحـكــومـتـهـا «زهٍ زه»
فــــتـــــخــــلـق كل ١٥ يـــــومــــاً مـــــا شــــاء
محـرروهـا  وشـاء الهـوى والـغرض
لَّـفقة توسالً األعـمى من األحاديث ا
ـسلم . وقد للـتحرش باإلسالم وا
تـعـودنـا مُـطـالـعـة هـذه الـصـحـيـفـة مـنذ
نـشـأتــهـا  فال نـراهـا إال مــتـوغـلـةً فى
سلم فيزداد ميادين الدناءة : يقرأها ا
ـسـيحى أسفـاً وحـسـرة  ويُطـالـعهـا ا
فيمتلئ صدره حنقاً وكراهة حلكومته
وســلــطــانـه . وأى بــاعث عــلى هــذه
ـتـبايـنـة أقـوى من ذكر اإلحـسـاسات ا
مـذابح ال أثر لـهـا  ووقائع لم تُـخلق



≥∂∂

إال فى مُـخـيـالت كـاتـبـيـهـا وروايات
مخـتـلـقـة هى األفك متـسـربالً بـحـلة

التعصب األعمى .
دبج صدر العدد األخير من هذه
اجلريـدة بشـذور مخـتلـقة عن مذابح
قـــــالـــــوا إنـــــهـــــا وقـــــعـت فى مـــــوش
وســـامــــســـون وأخـــذوا فـى إظـــهـــار
أسبابـها ونتـائجهـا  فادعى الكاتب
أن رجال احلـكومة الـعثمـانية اتـهموا
أرمن مـــوش بـــبـــيع مـــحـــاصــيـــلـــهم
الــشــتـويــة لــشــراء األســلــحــة وعُـدد
الـتــأهب لـلـثـورة  فـلـمـا تـأكـد ذلك
رجــال الــبــولــيس حــاصـروا خــمس
قرى وأمعنـوا فى سكانهـا قتالً ونهباً
ثـم أرســلت لــبــلـــدة هــؤالء الــقــتــلــة
السـافكـ لـلدمـاء األورطة الـسابـعة
ـعـسـكرة فـى بتـلـيس  ونـقـلوا عن ا
مـصــادرهم اخلــصـوصــيــة أن رجـال
الــعــشـائــر واألكـراد هــاجـمــوا عـدداً
كـبـيـراً من بـلـدان هـاتـزرنـوك  وأفـنوا
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أهالـيهـا بالـسـيف والنـار وجأهم *
من صــوفـيـا أن احلــوانـيت فى مـوش
مُـقـفـلــة مـنـذ أسـابـيع واحلـالـة خـطـرة
لـلـغـاية  ونُـقل إلـيـهم عن األسـتـانة
أن احلــكـومـة أعــدت حملـاربـة األرمن

فرقة من األورطة الرابعة .
وقد بـنى رئـيس الـتـحـريـر مـقـالته
زعجة االفتتاحـية على هذه األنباء ا
فـقـال : إن الـتــاريخ يُـعـيـد لـنـا ذاته
وأخـذ يــنـشـر مــا طـوته أيــدى الـزمن
ـدوَّنــة فى الــكــتـاب ــذكــرات ا من ا
األصفر مـنذ عام ١٨٩٧ بـالبرهان
إن ما هو حادث اليوم يُشبه تماماً ما
وقع بــاألمس . فـــالــدولـــة اتــهــمت
شـعــبـهــا األمــ اخلـاضع بــعـدم دفع
األمــوال ثم جـــردت عــلــيه كــســابق
عـادتـها الـفـيـالق واجلـيـوش . ولكن
األمـر الـذى أدهش كـاتـبـنـا الـنـحـرير
هـــو عــــدم حتـــرك ســــفـــراء فــــرنـــســـا
انـيا حـسب ما وإنكـلتـرا وروسيـا وأ

* الصحيح : جاءهم.
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عـودوه من الــقـيـام فـى وجه الـدولـة
سفوكة ظلماً ومطالبتها بحق الدماء ا
وعـدوانـاً  ثم أخـذ يـبـكى ويـسـتـبكى
مــتـــضــرعـــاً لــرجــال احلـــكــومــات  أن
انعة لـتمثيل الدور يتخذوا الوسـائل ا
قـبل أن تـضـيع الـفـرصـة وال يـبـقى فى
ســـهـــول مــوش وســـامـــســـون أرمـــنى

واحد.
هـذا شئ من احلـرب الـديــنـيـة الـتى
ـســيـحـيــون فى شـكل يُــحـاربــنـا بـهــا ا
ـدنية والـذَّب عن حقوق الدفاع عن ا
ـــهــــدد بـــظـــلم اإلسالم الــــضـــعـــيف ا
ـسـلـمـ  فـإذا انــتـقـلـنـا إلى وادى وا
الـنيل رأيـناه وقـد انتـشرت فى جـثمانه
من وادى حـلفـا ـ بل من فاشودة ـ إلى
ســـــاحل بــــحــــر الــــروم * حــــلــــقــــات
ــبـــشــرين يـــصــرفــون الــقـــســاوســـة وا
األلـوف من األصـفـر الــرنـان فى نـشـر
ــســيـــحــيــة حتت اسم الــتــربــيــة عــلم ا
والـتـهـذيب  وإذ لم جتـز هـذه احلـيـلـة

توسط . * بحر الروم = البحر ا
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عــلى عـقـول الـبــسـطـاء ولم يـرَ هـؤالء
ـنعـهم عن إذاعة آرائهم بـشَّرون ما  ا
ومبـادئـهم هـبـوا مـرة واحـدة يـعـقدون
اجلــــلــــســــات لـــــلــــطــــعـن فى اإلسالم
والــقـرآن احلـكــيم  ولم يــنسَ الـقـراء
الكـرام بـعـد دوى هـذه الـصـيـحـة التى
مألت الـبالد بــشـأن صــحـيــفـة بــشـائـر
الـسالم حـتى عـقـبــتـهـا أخـرى بـشـكل
جـــديـــد هــو كـــتـــاب جـــمـــيل الـــطـــبع
والــــورق وُزعت مـــنـه األلـــوف عـــلى
ـسـلــمـ وأصـحـاب أفـاضـل وكـرام ا
الــصــحف احملــلــيـة وغــيــرهم  واسم
هـــذا الـــكــتـــاب (تــنـــويــر األفـــهــام فى

مصادر اإلسالم) .
ومـن الــــغـــريـب أن مــــثل جــــريـــدة
ـقـطم الـتى يـدَّعـى أصـحـابـهـا بـأنـهم ا
ـنـادين بـاحلـريـة الـديـنـيـة حـمـلـة عـلم ا
ـبـاد احلقـة قـاموا يـقـرظون وخـدمة ا
هــذا الــكــتــاب «بـأنـه بـنـى بـحــثه عــلى
األدلـة الـعـقـلـيـة والـنقـلـيـة والـتـاريـخـية
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والـلـغـويـة»  فـلم تـفت هـذه اإلشارة
ـؤيد األغر  فعـقَّبوا عـليها محررى ا
ـقطم ـ بـقولـهم «ولعـلهم ـ أصـحاب ا
مـعذورون . فـإنهم ال يـستـطيـعون أن
سلم وإحـساسه فـيما يُقـدروا شعـور ا
يُــقــال طــعــنــاً عــلى الــقــرآن الــشــريف
وحـكــمـاً عــلــيه بـأنـه خـرافــات تـافــهـة
فارغة . وأشـد من ذلك تعبيراً وأسوأ
ا ال يُـذكر فى جنبه بشئ ما كان قيالً 
يُكتب فى جـريدة بشـائر السالم . بل
الـظـاهـر أن اجلـمـعـية جـمـعت فـى هذا
الــكـــتــاب من عــبــارات الــطــعن عــلى
الـقـرآن الـشـريف مـا ضـاق عـنه نـطـاق

راد . تلك الصحيفة» . آ هـ ا
وأى تـعـبـيـر أدنى وأسـفل من قـول
سـانت كاليـر تــسـدل مـؤلف الـكـتـاب
فى مــقــدمــته «أن كــثــيــرين من الــذين
كـانـوا مـتـمسـكـ بـهـذا الـدين بـطـريق
الـتقـلـيد عن آبـائـهم وأجـدادهم بدون
بــحث وال حتــقــيق رفــضــوه اآلن سـراً
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ــذاهـب أخـرى وجــهــراً وتــمــســكـوا 
ألنـــهم لم يـــجـــدوا من يــســـتـــطــيع أن
يُـــبــرهـن لـــهم عـــلى صـــدق الـــديـــانــة

اإلسالمية بكيـفية معقـولة ومقبولة»
بل مـا أفحش قوله بـعد ذلك «إن أكثر
الــقـرآن وأغــلب عــقــائــده أُخـذت بال
شك وال شُـبــهـة من األديـان األخـرى
ومن الـكتـب التى كـانت مـوجودة فى
أيـــام مـــحـــمـــد  والتـــزال مـــوجــودة
لــــآلن... ومـــتى ثـــبـت ذلك يـــنـــدك

أســـاس الـــديــانـــة اإلسـالمـــيـــة دكــاً 
ها ... وتنهار دعائمها وتدرس معا
يـــلــــيق بـل يـــجـب عـــلـى كل مــــســـلم
حـقــيـقى أن يــبـحث بـالــدقـة والـعــنـايـة
الـتـامـة فى هـذه الـقـضـيـة . وأى حرج
عـــلى اإلنـــســـان إذا اســـتــطـــاع دحض
اعترافهم  فحـينئذ يثبت جلياً صدق
دين اإلسالم ويثبت كونه من اللَّه».
من هـذه األقوال وأشباهـها يتجلى
غرض الكـاتب كالشمس فى رائعة *

* الصحيح : رابعه .
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للـطعن فى سياسة بنى عـثمان وتقبيح
أعمالـهم فإن رجال مجلس شورى
ــصـرى قــد أظـهــروا فـيــمـا الــقــوانـ ا
ســبق غـيــرة وحـمــيـة مـلــيـة يــشـكـرون
عليهـا  وفى قانون العقوبات اجلديد
مواد صريحة لعقاب كل من يجترىء
عـلى سب األديان . فهل لـنا من هذه
احلكـومـة الـتى أمـنـاهـا عـلى األجـسام
واألرواح نــظـــرة تــكـــفى  لــصـــد هــذا
الـــــتــــيــــار الـــــذى مأل الــــبـالد فــــســــاداً

وشراً??.
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كـان جـمـاعــة من األرمن قـد عـزمـوا
على إقامة مظاهرات فى قهوة ألف ليلة
ولـيـلـة ال تـدل عـلى إخالصـهم لـلـدولـة
العـلـيـة . فـدعوا من هـذه اجلـلـسـة عدداً
عديـداً من أنـصـارهم  وكـانـوا من قبل
قــــــد ســــــألــــــوا رأى رجـــــال االحــــــتالل
فأجابوهم أن ال مانع من هذا االجتماع
ظاهرات التى ال إذا اقتصروا فـيه على ا

تخرج عن حد القانون .
ثم ذكَّرت احلكومة ما جرى فى هذه
ـكــدرة من بـضع الـديــار من احلــوادث ا
ســـنــوات عـــلـى إثــر اخلُـــطـب واألقــوال
ـــــثـــــيـــــرة الـــــتى نُـــــشـــــرت فـى مـــــصــــر ا
واإلســـكــــنـــدريـــة ومــــا جنم عـــنــــهـــا من
احلزازات والـنـكـايـات  ومـا أورثته من
الـــغل فى الـــصـــدور إلى أن أفـــضى إلى
الـقـتل الـشـنـيع ومـا عـقـبه من الـقـصاص
الـشــديــد فــرأت احلــكــومـة أن تــتالفى
الــشــرور قــبل حـــدوثــهــا  فــأ صــدرت
نع هذا االجتماع األمر إلى البـوليس 
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ـعــيَّـنــة  وجـد فـلــمــا جـاءت الــسـاعــة ا
اجملـتـمـعـون رجـال احملـافـظة عـلـى أبواب
األلف لـيـلـة ولـيـلـة ويـبـدو أفهـمـوهـم ما
كان من قرار الداخـلية  فـرجعوا بدون
مُـعــارضــة . وقـد اســتـحــقت احلـكــومـة

مزيد من الثناء على هذا السلوك .
عـلى أن الــقـائــمـ بــهـذا االجــتـمـاع
ـساء إلى رأوا أن يُرسـلـوا تلـغرافـاً عـند ا
جـمــاعـة الـطـلـيـان والـفـرنـسـويـ الـذين
اجـــتـــمـــعـــوا فى األوتـل كـــونـــتـــيـــنـــتـــال
لالشـــتـــراك فى األفــراح بـــســـبب زيــارة
موسيو لوبه لرومة. فكان لهم فى ذلك
بــعض الـتــعـزيـة ولـم يـكن لــنـا ضـرر من

عملهم .
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جـرت حـفــلـتـان كـبـيـرتـان فى
الـقـاهـرة أمس إحـداهـا فى فـندق
كونـتـنيـنـتال حـيث رحب الـنزالء
اإليــطـالــيـون بـإخــوانـهـم الـنـزالء
ـسـيـو ـنـاسـبـة رد ا الـفـرنـســويـ 
لــــوبــــيـه رئــــيـس اجلــــمـــــهــــوريــــة
الــفـــرنــســـويــة الـــزيــارة لــلـــمــلك

ڤـيــكــتــور عـمــانــوئــيل الــثـالث 
تُـــبــودلت فــيــهــا بـــيــنــهم اخلــطب
الــوديـة واألخــرى تــقـدمــتــهـا فى
قـهــوة ألف لــيـلــة ولـيــلــة حـيث
تبـارى خطباء األرمن فى وصف
الـــشــقـــاء احملـــيق بـــإخــوانـــهم فى
الـــبـالد األرمـــنــيـــة الـــعـــثـــمـــانـــيــة
وشــاركـهـم جـمــاعـة من الــنـزالء
األوربـــــــيــــــ فـى إبـــــــداء األسى
والـتـوجع وإظـهار مـضـار الـصـبر
عــلـى حـــال الــنـــازلـــ فى تـــلك
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الــــديــــار  ثم قــــروا عـــلـى قـــرار
رؤة* يرفعونه إلى الدول باسم ا
واإلنـســانـيــة يـطــلـبـون إلــيـهــا فـيه
الــــســـــعى فـى حتــــســــ حــــاالت
ـظـالم ومن رأيـنـا األرمن ورفـع ا
أن هــذا الــقــرار ضــائع وأن خــيـر
ـا هو عالج إلدواء تلك الـبالد إ
تـــرك الـــتـــحــــريض عـــلى الـــفـــ

شاغب. وا

روءة. * الصحيح : ا
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قـالت جـريــدة الـشـرق جــرت حـفـلـة
كـبـيـرة فى الـقـاهـرة أمس فى قـهـوة ألف
لـيلـة ولـيلـة حيث تـبـارى خطـباء األرمن
فى وصف الـشقـاء احملـيق بـإخـوانهم فى
الــبالد األرمـنــيـة الــعـثـمــانـيــة وشـاركـهم
جـماعـة من الـنـزالء األوربـيـ فى إبداء
األسى والـتوجع وإظـهـار مـضار الـصـبر
على حال الـنازل فى تلك الديار  ثم
قــروا عـــلى قــرار يـــرفــعـــونه إلى الــدول
ـروءة واإلنـسانـيـة يطـلـبون إلـيـها باسم ا
فــيه الـسـعى فـى حتـسـ حـاالت األرمن
ــــظــــالم . ومـن رأيــــنــــا أن هـــذا ورفع ا
الــقـــرار ضــائـع سُــدى وأن خـــيــر عالج
ــــــا هــــــو تــــــرك إلدواء تــــــلـك الــــــبالد إ

شاغب . التحريض على الف وا
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مهـمـا كانـت امتـيـازات األجانب
صـر وإطالق أيدى احملتل األرمن 

ـلـكـة ــصـاحلـهــا  فـإنـهـا والتــزال 
عثمـانية تابـعة حلكومة الـباب العالى
فى كـــافــــة الـــشـــئـــون الــــســـيـــاســـيـــة
والـديـنــيـة. فـمــا يـسـوء يــلـدز يُـكـدر
صــفــاء عــابــدين . ولــهــذا  يـغــلط
كـثـيراً كل قـائل أو مـشـير بـقـطع هذه
اجلامـعـة الـكبـرى الـتى جتـمعـنـا وبنى
عـثــمــان  فال مـراء إذا رأيــنــا الـفــئـة
ـتــنـورة الـعـاقــلـة قـد أسـاءهــا كـثـيـراً ا
تــغـاضى احلــكــومــة احملـلــيــة ورجـال
الـــبـــولـــيس بـــالـــعـــاصـــمــة عـن هــذه
اإلعالنــات الــتـى نُــشــرت فى طــول
القاهرة وعرضـها مُعلنـةً بأن جماعة
من حُـثالة األرمن* سـيجتـمعون فى
قـــاعـــة ألف لـــيـــلـــة إللـــقــاء اخلـــطب
ــــهـــيـــجـــة ضـــد حــــكـــومـــة جاللـــة ا
السـلطـان األعـظم والتـنديـد بحـكام
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الواليات األرمـنية وإزهاق النفوس
بذكر آثـام ومذابح لم تُـخلق إال فى
مُـــخـــيّالت فـــئـــة طــمـس الــلَّـه عــلى

عقولها* .
 وقـد أظهـرت احلكـومة بـعد هذا
ـشكورة التـهاون شـيئاً من الـهمة ا
فـأوعـزت احملــافـظـة لـصـاحب قـهـوة
األلف لـــيــلـــة بــأن ال يـــقـــبل هــؤالء
ـشـاغــبـ فى قــهـوته ــؤتـمـريـن ا ا
فامتنع بـذلك حدوث ما كان يـنتظر
ــــــنع وقــــــوعـه  ولــــــكن ذلـك لـم 
جــــمـــاعـــة مـن أصـــحـــاب اجلـــرائـــد
ــتـحـيـزة لإلنــكـلـيـز عن ـســيـحـيـة ا ا
رمى حـكومـة الـبالد بـأنـهـا حـكـومة
ظـلم واستـبـداد ال يُطـاق . والذنب
الذى جـنته هو أنـها سـارت بحسب
ــصـادق مــا وضـعــته من الــقــوانـ ا
عـــلـــيـــهـــا مـن الـــدول  مع الـــعـــلم

دَّون بها والتأكد بأن هـؤالء األرمن يُعتبـرون وطني تـسرى عليهم أحـكام احملاكم األهلـية ا
ـلـوك أو األمـراء أو ذات الـسـفـراء أو أنه ال يـجـوز ألى فـرد كــان سـبـاب أحـد الـسالطـ أو ا
ستفاد من إعالنات هؤالء األرمن أنهم كانوا سيأتون كل قام دولة والتشهير بها. وا احلط 

* شهد العالم كله  وفى مصر آالف الدالئل  باقتراف النظام احلميدى مذابح بعة ضد األرمن ب عامىّ
١٨٩٤ ــ ١٨٩٦.
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هذا ضد جاللة موالنا السلطان
األعــــظم ورجـــــال حــــكــــومــــته
الــشــاهـــانــيــة األبــديــة الــقــرار .
فمـحافـظتـنـا واحلالـة هذه أتت
ــا يــجب يــثـنـى عـلــيــهــا ألجـله
وكل مــا قـاله أصــحـاب اجلـرائـد
ـعاديـة لـلمـلـة والدين ـتـطرفـة ا ا
واجلـــامــــعـــة لـــيـس إال من بـــاب
ـلى الـذى ال الـتـفـريق الـوطـنى ا

يجيزه العقل والنقل .
بـقى عـلـيــنـا أن نـعـرف سـبب
هذه الـثورة الفـكريـة التى عمَّت
أوربــــا ومــــصــــر والــــفــــرق بــــ

مُـعـضدى األرمـن هنـاك وهـنا 
فهـنـاك يُريـد جـماعـة من فـحول
الــسـيــاسـيـ تــشـويـش اخلـواطـر
ــنــاؤة واســتـــثــارة احلــكـــومــات 
الــدولـة الــعــلـيــة لــسـبب ولــغــيـر

ســبب. بــخـالف احلــال هــنــا 
ـظـاهرات فـإن الـقـائـمـ بـهـذه ا
هم من ذات األرمن بال مساعد
أو مــــــعــــــضــــــد. وجـلّ هـــــؤالء
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األرمـن من اجلـــــواســـــيـس الـــــذين
يُــــغــــررون بــــإخـــــوانــــهم لــــعــــقــــد
االجـتــمـاعـات وإلــقـاء اخلـطب ثم
يـــرســـلــون الـــتــقـــاريــر إلى الـــبــاب
ا اُعـتـيد الـعالـى فيـنـالهم شئ * 
عـلى سـد األفــواه به  وهم عـلى
أى حـال الــرابــحـون الــفــائـزون .
وإذا كـان خلــطب كــبـار اإلنــكـلــيـز
والـفـرنــسـاويـ فــائـدة أو شـبــهـهـا
ارجتيـناهـا لصـعالـيك أرمن مصر
ولــــكن ضُـــرب عـــلـى أبـــصـــارهم
فـأصبـحـوا صُمـاً ال يفـقـهون لـنداء
اخملــلـصـ مــعـنى . ومـن الـغـريب
أنه عـلى إثـر تـفريـق هذه الـعـصـابة
أُشــيــعـت فى الــعــاصــمــة والــثــغــر
اإلســكــنــدرى إشـاعــة غــريــبـة فى
بــابــهــا خالصــتــهــا اشــتــداد وطــأة
ـــــرض عـــــلـى جاللـــــة مـــــوالنـــــا ا
السلطـان  وسواء كان مشـيعوها
هـم األرمـن أو ســـــــــــمـــــــــــاســــــــــرة
ـصـريون الـبـورصـة فـقـد أظـهـر ا

* الصحيح : شيئاً.
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عـن بــــــكــــــرة أبـــــــيــــــهـم من أدلــــــة
االنــعــطـــاف والــتــعــلـق بــالــعــرش
ـعادين إلى احلـميـدى مـا رد كـيـد ا

نحورهم .

WL UF «

{ ≤ v  UM³ðUJ* }
لألرمن الـنــازلـ فى ســلـطـنـة
آل عـثمـان والنـازح عـنهـا آمال
ـة يـسـعـون إلى حتقـيـقـهـا بكل قد
مجهودهم  وهى أن يكون لهم
حـكـومـة مـسـتقـلـة وأمـيـر مـسـتقل
يوَّلـونه احلـكم عـليـهم وال يـكون
للباب العالى أقل سلطان ولقد
عـــــــظــــــــمت هــــــــذه اآلمـــــــال فى
صدورهم بـعد احلـرب الـعثـمانـية
الـروسية *. وعُقد مـؤتمـر برل

W¹—bMJÝù« ¨ ≥ ‡‡ ≤ ’ ¨ ±π∞¥ u¹U  ¥ ¡UFÐ—_«

* احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ وتسويتها فى مؤتمر برل ١٨٧٨.
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الـدولى فـألـفـوا لـذلك جـمـعـيات
وجلـانــاً كـانت إحــدى مـسـاعــيـهـا
إثــارة الــفــ ومــنـــاصــبــة اجلــيش
الــعـثـمــانى الـعــداء فى سـنـتىّ ٩٤
اضيـت فى قلب األستانة و٩٦ ا
عاصـمـة الـسـلطـنـة ومـقـر اخلالفة
وفى كل الواليات التى يقطنونها
ــســاعـدة ظــنــاً بــأن الـدول تــهب 
األرمن عـلى حتقـيق أمانـيهم كـما
ســاعــدت الــشــعــوب الـبــلــقــانــيـة
قبـلهـم وكمـا تُسـاعـد أهل كريت

ومقدونية اآلن .
ولـكن األمـر انـقـضى عـلى مـا
عـرفه  األرمن من امــتـنـاع الـدول
ـــداخــــلـــة فـى شـــؤونــــهـــا* عـن ا
لـتـيـقـنـهـا خـروجـهم عـلـى الـدولة
صـــاحـــبــــة احلـــكم  وألن تـــلك
ـداخلـة ال تُفيـد من جـهة أخرى ا
عـارضة روسـيـا وإيران كـلتـيهـما
ـــــنح فـى كل مـــــرســــوم يـــــوضع 
األرمن حكـومة مـستـقلة  وألن

* الصحيح : شئونها .
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األولى تُــوءمل بــنــوع أخص أن
تُــبــسط نــفـوذهــا عــلى الـطــائــفـة
األرمنية كـلها فى جهات روسيا
وبالد الـدولة الـعـليــة وتـصبـغـها

بصبغة روسية.
ويــــلــــوح اآلن أن األرمن لم
يــتــعـــظــوا بــالـــذى أصــابــهم من
الــقــتل والــذبح فى تــلـك الــفـ

ــا خــسـروه من ــاضــيـة  وال  ا
فقدهم ثقة الباب العالى فيهم
بل هم آخــذون اآلن فى جتــديـد
فـتنة أخرى بـ موش وساسون
لـــيــســتـــفــزوا األكــراد مـن جــهــة
والـبـاب العـالى من جـهـة أخرى
إلى قــتــالـهم ومــطــاردة ثـوارهم
وليـفـتحـوا للـدول بـاب احلديث
فـى شــــؤنـــــهم* والـــــســـــعى إلى
حتريرهم. ولكننى ال أظن أنهم
يـبلـغـون من هـذا اإلغـراء  مـأرباً
أو يــدركـون غــايــة من غــايـاته
وهــذا مــا عــرفه الــطــيـب الــذكـر

* الصحيح : شئونهم .



≥∏∂

ـــرحـــوم نــــوبـــار بـــاشــــا أكـــبـــر ا
وجـهـائـهم فى حـيـاته وحـذَّرهم
ــاً أنــهم ســيــتــهم عــواقــبه  عــا
بـيـنـهـم بـقـلـة الـوطـنـيـة  كـمـا ال
يجب أن يـتهـمنى جُـهالهم اآلن
بالتحـامل عليهم ذكرته من هذا
الــقــبـــيل والــتــحـــيــز إلى جــانب

احلكومة العثمانية.
بدأ اجتمع نحو وعلى هذا ا
ألــــــــــــــــفـىّ فــــــــــــــــرد مــن األرمـن
ومُشـايـعـيهم فى الـقـاهـرة اللـيـلة
الـــبـــارحـــة فـــألـــقـــوا اخلُـــطب
الكـثيرة بلغات مـختلفة ذماً فى
حـكـومـة آل عـثمـان مـتـوجـع

صـاب إخوانـهم فى بالدها .
ثم قـروا عـلى قـرار رفـعـوه إلى
إنـكـلـتـرا وإيــطـالـيـا والـواليـات
ــتـحــدة طــالـبــ إلـيــهــا بـاسم ا
اإلنـســانــيـة أن تــرق لـشــكـاوى
األرمـــن وأن تُـــــــــــــــــــــــــــــــــداوى

أوجاعهم.
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والريبَ فى أنـهم أحــسـنـوا
كـــــثـــــيـــــراً فى جـــــعل قـــــرارهم
مـقصوراً على هـذه احلكومات
األربـع وعــدم الـــتـــفــاتـــهم إلى
مـــفــاوضــة روســيـــا فى شــأنه.
ولــــــكن خــــــيـــــر دواء لــــــتـــــلك
ـــا هـــو نــــزع تـــلك األوجــــاع إ
األوهــــــــــــام مـن صــــــــــــدورهـم
واخللود إلى السكينة واالتفاق
مع إخــوتـهم الــعـثــمـانــيـ ومـا
خال ذلـك فــــأحالم تـــــورثــــهم

الضعف والسقام .
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ـوثق بـهـا جـاء من األنــبـاء األخـيــرة ا
أنه حـــدثـت مـــشـــاغـــبــــات فى أحـــايـــ

مــتــعــددة بــ جــمــاعــة األرمن وجــنـود
األكــراد فى واليــة «سـبــيس» . ويــؤكـد
الــبــعض ثــبـــوت اعــتــداء األكــراد عــلى
ــــقــــاطــــعــــة األرمن بــــســـــبب أن والـى ا
كردى وهـذا الـداعى الجتـراء األكراد
عـلى اقتـراف الذنـوب وارتكـاب جرائم
ــراكـز الـســلب والــنـهب فى كــثــيـر من ا
ذكورة بدرجة والقـرى التابعة للـوالية ا
أخـافت أهــالى الــبالد وزعـزعت األمن

فى األصقاع .

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨±π∞¥ u¹U  ±∏ ¡UFÐ—_« ¨ ≥∏∏ œbŽ   
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مفاوضة الثـائرين ـ صدر األمر بـتأليف جلنة
من حــاكم بـتـلـيس وحــاكم مـوش واألسـقـفـ

ــديــنـــتــ ومن بــعض األرمـــنــيــ فى هـــاتــ ا
ـفــاوضــة أوتـرانــيك زعـيـم الـثــائـرين األعـيــان 
ـعـتـصـمـ فى اجلـبـال  وحلـمـلـهم عـلى ترك ا
السالح وتـقد الـطاعـة وهم يعـدونهم بـالعـفو
الـعام وبـإرجاعـهم آمنـ إلى مواطنـهم  على
أن الـــثـــائــرين لـم يــقـــتــنـــعـــوا حــتى اآلن بـــهــذه
الــوعـود ألنــهم يــخـشــون الـعــاقـبــة إذا كـانت
فـرنسا وإنـكلتـرا وروسيا ال تـطلب لهم ضـمانة

عاملة بعد التسليم واخلضوع . تقيهم سوء ا
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تــلـغــراف رســمى ـ ورد تـلــغــراف رسـمى
على األسـتانـة العلـية بأن مـا ورد من األخبار
مـن تـــخــــريب عــــدد من الــــقــــرى فى مـــوش
وســاسـون هـو صــحـيح  ولــكـنه لـم يُـعـرف
حــتى اآلن مــا إذا كــان الــذين أخــربــوهــا من
األكراد أو من األرمن الـثائـرين  ثم جاء أن
عـدد الـذين هـاجـروا تـلك الـقـرى إلى مـوش

يبلغ ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ نفس .
وأنشـأت جريدة الـتان مقـالة افتـتاحية عن
ؤلم  ضـمَّنتـها كالمـاً جارحاً هذا احلـادث ا
وذكَّرت الدولة العلية بحوادث سنة ١٨٩٤ ـ
١٨٩٥ وطــــلـــبـت إلى الــــدول أن ال تـــنــــسى

األمثولة التى تعلمتها من تلك احلوادث .
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روَّت بـــــعـض جــــرائـــــد أوروبـــــا أنه
سيُعقد فى ٢٨ يوليو القادم مؤتمركبير
فى لـندن لـلـدفاع عـن مصـلـحة األرمن
ـانـات فـرنـسا يـشـتـرك فـيه نـواب من بـر
وإنـكلـتـرا وإيـطالـيـا . ونحـن نعـتـقد أن
ؤتـمر كانت وتـكون سبب أمثـال هذا ا
الـــويـل لألرمن ومـن يـــعق عــــقـــوقـــهم
اضى أن لـلدولة الـعلـية . فقـد علمـنا ا

ـكدوني وغيرهم لـلثورة ضد الدولة فـتضطر الدولة إلى ؤتـمرات تستفز األرمن وا هذه ا
تـأديـبـهم وال تـكـون الـنـتـيـجـة أخـيـراً إال اتـسـاع خـرق اجلـفـاء بـ الـدولـة ورعـايـاهـا . وعـقـد
ـؤتـمرات الـتى تـنـصح لألرمن وأمثـالـهم أن يـستـكـنوا . أو لـيت األرمن ونـحوهم يـنـكرون ا

ؤتمرات . جهاراً أعمال هذه ا

…d¼UI « ¨   ’ ¨±π∞¥ u¹U  ≤¥ ¡UŁö¦ « ¨ ∑∑¥  œbŽ     
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من أخـبــار األسـتـانـة أن
جاللــة الـــســلـــطــان أصــدر
إرادة ســـنــيـــة بــالــعـــفــو عن
تـهم باجلرائم الـسياسية ا
أثناء الف األخيرة  وهذا
ـســيـحـيـ الـعــفـو يـشــمل ا

سلم وقد صدر العفو وا
أيــضـــاً عـن جــمـــيع الـــذين
هـاجـروا . غـيـر أنه ضـرب
لــــهم أجل أربــــعـــ يـــومـــاً
لــلــعــودة إلى بالدهم فــمن
لم يـــعُّــد مــنـــهم فى األجل
ـضـروب حُـرم هذا الـعـفو ا

واعتُّبر من العصاة .

W¹—bMJÝù« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞¥ WO½u¹ ≥ WFL'«
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هــــاجــــر كــــثـــيــــرون من
قيم فى جهات األرمن ا
موش وسـاسون إلى البالد
الـروسية بعـد االضطرابات
األخيرة الـتى وقعت بـينهم

وب األكراد .

W¹—bMJÝù« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞¥ WO½u¹ ∂ 5MŁù«
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قـــال فـــخـــامـــة الـــصــدر
األعـــظم فى حـــديث بـــيــنه
وبــ ســفــيــر إنــكــلــتــرا فى
األسـتانـة عن فتـنة سـاسون
الــــــتـى روى لــــــنـــــــا روتــــــر
أخـبـارهـا من عـهـد قريب
إن الــــــســــــبـب فى إضــــــرام
جذوتهـا جماعـة من الثوار
األرمنـي ب ٤٠٠ و٥٠٠
ثائر نزلوا من القوقاس إلى

W¹—bMJÝù« ¨ ¥ ’ ¨ ±π∞¥ WO½u¹ ±∂
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الـــواليــات الـــعـــثــمـــانـــيــة
وأكــرهــوا إخــوانـــهم عــلى
مـؤازرتهم ومقـاتلة األكراد
مــــعـــهـم  ولـــكـن اجلـــيش
الـعـثــمـانى تــمـكن من هـزم
الــثــائــرين وتــأيــيــد الــراحـة

والسكينة .
وقــد قــدَّم كــثـيــرون من
األرمن بعد ذلك العرائض
طـــالـــبـــ إلى والة األمــور
الـــعــفـــو عــنــهـم فــأُجــيب
الـتــمـاســهم إال فـئــة قـلــيـلـة
مـنهم اعـتـصمت فى جـبال
مــــــوش وأصـــــــرت عـــــــلى

التمرد والعصيان .
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سيو بريسانسيه فى مجلس النواب ـ طرح ا
ـسيو دلـكاسه ناظـر اخلارجية عن سؤاالً على ا
احلوادث األرمنيـة األخيرة  وشبهَّها بحوادث
ســـنــــة ١٨٩٤ وغــــالـى مــــا شــــاءت الــــغــــلـــواء

ا يلى : سيو دلكاسه  والشحناء فأجابه ا
ـــــــــــــــــ إن احلكومة الفرنساوية لم تضَّن
ـسـاعـدة مـنـذ بـضع سـنـوات فى الـدعـوة إلى بـا
قـدونيا وأرمـينيـا من معاهدة احـترام ما يـتعلق 
* . ولقـد زدت عدد معتمديـنا فى أرمينيا برل
وإن تـكن مــصـاحلـنـا لـم تُـهـدد بـخــطـر  فـكـان
ـعـتــمـدين فى غــالب األحـيـان وجـود أولــئك ا
ـوجـبـة ـنع وقـوع عـدد مـن احلـوادث ا وسـيـلــة 
لألسف كــمــا عـرف أهــالى ســاسـون الــتى جلـأ

إليها الثائرون بعد حوادث موش .
ـكنه أن سـيـو بريـسانـسيه  فال  أما روايـة ا
عتمدين يضـمن لنا صحتها إذ أنى تـلقيت من ا
الـفرنـساويـ تقـارير يُـستـنتج مـنها أنـه ليس ب

احلــوادث األخـيـرة وحــوادث سـنـة ١٨٩٤ أقل

ادة «٦٤» اخلاصة باألرمن. * معاهدة برل ١٨٧٨  وا
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مُـــشــابـــهــة  وأنه لـــيس فى الــوسـع أن نــعــرف
بالتدقيق معرفة الذين قُتلوا .

ــســـيــو ـــســيـــو دلــكـــاسه تـــقــريـــر ا ثـم قــرأ ا
كريستيان سفـير فرنسا فى األستـانة العلية وهو
يُــؤكــد فــيه الــتـقــاريــر الــتى وردت عــلى لــنـدرا
وبرلـ . وكل شئ يدل عـلى أن الرواة بـالغوا
دة فى أخبارهم عن احلوادث التى جرت فى ا
األخـــيــــرة . وأن وجـــود قــــنـــاصـل الـــدول فى
سيو ساسون كان له نتائج حسنة  وعلى أن ا
دلـكــاسه يـرى تـلك احلــوادث مُـوجـبـة لألسف
ــبـالــغـة ويــقـول إن عـلى مــا فى أخــبـارهــا من ا
جاللـة الـسـلـطـان األعـظم أصـدر أمـره بـاتـخـاذ
ــســـيــو ـــاســة بـــصـــددهــا ثـم إن ا الــوســـائل ا
دلكـاسه يـسـعى من جهـة أخـرى قـنصل فـرنـسا
فى وان أن يــذهب إلى مـوش ويـبـقى فـيـهـا إلى
أن تـطـمـئـن قـلـوب األهـالى  وقـال الـنـواب :
«إن فــرنــســا أدت كـل مــا وجب عــلــيــهــا حــتى

اآلن وستـظل مـثابـرة عـلى القـيـام بواجـبـها 
فاستحسن اجمللس هذا اجلواب» .
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بلغـنا أن والة األمور يـتفاوضون
اآلن فـى اإلقـــــــــرار عــــــــلـى طـــــــــلب
اســـتــدعــاء ســـيــادة مــطـــران طــائــفــة
األرمن الـكـاثـولـيك من وظـيـفـته فى
ـعروفة صـرى بعـد عالقته ا الـقطـر ا
بـــالــتــهــمــة الــتى وجــهــتــهــا الــنــيــابــة
الـعمـومـية إلى حـضـرة نقـوال أفـندى
تــــومــــا . ويــــرجـح الــــبــــعض أنــــهم
ســيــســـألــون الــوكــالــة الــفــرنــســويــة
االتـفـاق مع غـبـطـة بـطـريـرك األرمن
فـى األســـتـــانـــة عـــلى تـــنـــفـــيـــذ هـــذا

الطلب.
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راسليها ا ما نشرت اجلرائد الفرنساوية  طا
فى األستانـة العـليـة عن حوادث أرمـينـيا  وما
دار عـــلــيه اجلــدال فى مــجـــلس نــواب فــرنــســا
وبـعض مـا تـرامى إلى اجلرائـد اإلنـكـليـزيـة التى
تـنـاقـلتـهـا الـصـحف الـفرنـسـاويـة وغـيـرها . ثم
ـسـيـو دلــكـاسه رداً عـلى وقـفـنــا عـلى مـا قــاله ا

ـسألـة األرمـنـية  الـذين انـتـقدوا سـيـاسـته فى ا
فلم جتد روايـة من روايات مُراسلى اجلرائد فى
األسـتانة تـنطـبق على روايـة أخرى . فبـعضهم
ـذبـوحـ من األرمن بـأكـثـر من عـشـرة يُـقــدَّر ا
آالف والــبـعض اآلخــر يــقــول بل هـو خــمــسـة
آالف وآخر ينقص هذا العدد وغيره يُزيد عليه
حتى أن قناصل الـدول نفوسهم فى أرمـينيا لم
يتـفقـوا على تـقديـر عدد الـذين قُتـلوا فى موش
وسـاسـون وغـيـرهـمــا  وال عـلى عـدد الـقـرى
التـى نزل بها اخلراب وحل بـها الدمار . ولكن
غاالة اجلميع أجمـعوا على أمر واحـد  وهو ا
فى ذم أفعـال اجلنـود العـثمـانيـة والتحـامل على
الـــدولــة غــيـــرة مــنــهـم عــلى اإلنـــســانــيـــة كــمــا
يقولون. ولقد تطرف بعضهم حتى أقام الشبه
بــ حــوادث الــيــوم واحلــوادث الــهــائـلــة الــتى
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ـــوســــيـــو جــــرت فى ســــنـــة ١٨٩٤  ولــــكن ا
دلكاسه نفى فى مجلس النواب ذاك الشبه نفياً
باتـاً وأبت علـيه النـفس إال أن يعـترف بـالغـلو
والـــــتــــطـــــرف فى وصـف مــــا جــــرى ;أى ذاك
الـوصف الــذى أوهم الـقــوم أن الـدمـاء تــصـبغ
جــبـال ســاسـون مـن الـقــمـة إلى الــسـفح  وأن
األشالء تــمأل الــرُهــاد والــسـهــول. أجل  إن
ـــكـــنـه ســـوى أن يـــأسف مع كـل مـــنـــصف ال 
ـــوســـيـــو دلـــكـــاسـه وغـــيـــره من وقـــوع تـــلك ا
احلـــوادث الــــفــــاجـــعــــة  إال أنه يــــجب عــــلى
ـنـصف أيـضـاً أن يـضع احلـقـيـقـة فى مـقـامـها ا
ويجـلو عنـها ظالم اإلبهـام واإليهام بـنور الب

راسل األوربى واإليضـاح  وهـو ما يـجـهـله ا
الـــذى لـم يـــحك لــــقـــرائه فـى مـــوضع احلـــرب
فــيـرتــاحـون إلـيه  ويــعـمــدون فى مـجــالـسـهم
الـنـيـابـيـة إلى رمى الـدولـة الـعـلـيـة بحـمم احلـنق
الم . وكأنـنى بقلب وجمـر الغـضب وسهـام ا
الـعـثــمـانى اخملـلص قـطـر دمـاء  يـوم نـقل إلـيـنـا
الحظات الشديدة التى أبداها التلغراف خـبر ا
سفـراء الدول لـلبـاب العـالى فى شأن أرمـينـيا.
وسيو دلكاسه وزمالءه على ولكن اعتـراض ا
الباب الـعالى مع اعـترافـهم بالـغلـو فى األخبار
هو دلـيل وضاح عـلى كُنه اسـتعـداد الدول وما
تــنـطــوى عــلــيه صــدورهــا من األمــور الــتى ال
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تـظهر عـلى ما يُقـال إال بعد الـفراغ من مقـدونيا
ـــشـــاكل احلـــاضــــرة . ولـــيس عـــلى وســــائـــر ا
ـقاصـد الدولـية سوى الراغب فى مـعرفـة كُنه ا
أن يــرجع إلى مـنـاقـشــات مـجـالس الـنـواب فى
إنكـلتـرا وإيـطالـيا وفـرنسـا والـنمـسا . وكل من
يـطـلى احلقـيـقـة بـطالء التـمـويه كـذب عـلى اللَّه
والـسـلـطـان واألمـة . وال نـخـال رجـال دولـتـنـا
ــ بــكل مـــا جــرى ويــجــرى الـــعــظــام إال عـــا
واحلـكيم من تالفى األمـر قـبل وقوعه . وخـير
ـنع وقـوع مثل وسـيـلـة لـتالفى أمـر أرمـيـنـيـا أن 
احلوادث احلـديثة التى حصل األجـانب قطرتها
بحـراً وصفرها صفراً  وهـبَّوا يُنادون بوجوب
تنـفيذ ما تـتضمـنه معاهدة بـرل فى شأن البالد
األرمنـية  وهو إدخال اإلصالح إلـيها على ما
يُريـدونه ويفهـمونه . وكل من طـالع الصحف
األوروبيـة الشبـيهة بـالرسـمية كـالتان والـتيمس
عـروف وغـيرهـمـا  يعـلم أن حمَّـلـة األقالم ا

فـى أوربـا مــازالـوا يــعـيــرون أوربـا مــا أبـدته من
التـهاون والتـقاعد والـتغاضى فى حـوادث سنة
١٨٩٤  ويــقـولــون إن الــعـار كل الــعــار عـلى
أوربا أن تفعل الـيوم ما فعلت فـى تلك السنة.
وال يشـك أحد من الـذين يـعرفـون تـأثيـر الرأى
الــعــام فى أوروبــا إن مــا ســمــعــنـا مـن قـوارص
ـدة الم مـن نـواب األ فـى ا الــكالم وبــوادر ا
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ا يرجع إلى حمالت تلك األقالم األخيرة  إ
التى ال تـهنأ إال بتكبيـر الصغائر فى بالد الدولة

العلية.
تـملقـ يُعدون تـشهير ا رأيـنا بعض ا ولـطا
ـ الــقـسـاة فى مــعـامـلـة أعـمــال الـعُـمَّــال الـظـا
األرمن وغيـرهم ضـربـاً من اخلـروج عن طـاعة
احلضرة السلطـانية ــ حفظها اللَّه ــ ويقولون إن
االنــتـقــاد عـلــيــهم هـو مـن الـوســائل الــتى تـدل
أعــداء الــدولــة عــلى مــواطن اخلــلل ومــواضع
الــعــلل  ولــقـد فــاتــهم أن األجـانـب يُـراقــبـون
أمـورنـا أكـثـر من مـراقـبـتـنـا لـهـا  ويـعرفـون من
شؤوننا* ما ال يعرفه كثيرون منا . فخير لنا أن
نُـظـهـر احلــقـيـقـة فى مـظــهـرهـا  ونـقف مـوقف

اخمللص لسلطانه وأمته.
فالـدين الـنـصـيـحـة  والنـصـيـحـة الـيوم هى
وجـــوب كف أيــدى الـــعُــمَّـــال الــقــســـاة الــذين
يعمـلون فى أطـراف السـلطـنة مـا ال يُرضى اللَّه

وال موالنا السلطان .
هـذه أمنـيـتـنـا نـتـمـنـاهـا الـيـوم حتـى ال يتـم ما
يقـولون (الـيـوم مقـدونـيا وغـداً أرمـينـيا)  وأن
لـنا بـاحلـكمـة الـسلـطـانيـة األمل األعـظم والثـقة

الكبرى .

* الصحيح : شئوننا.
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األرمن والـــثـــائــرون ـ يُـــظن أن بـــ األرمن
وجمـعية النظام الداخلـية اتفاقاً على أن يشرعا
فى إضـرام نـيـران الـفـ فى أرمـيـنـيـا ومـقـدونـيـا
مـعـاً. ويـعـتـرض والة األمـور الـعـثـمـانـيـون فى
أرمــيــنــيـا عــلى مــســألــة نــزع الــسالح بــأنـهم ال
نعوا األكراد من حمل السالح يستطيـعون أن 

للدفاع عن أنفسهم من اعتداء األرمن .
اعــتـراض إنـكـلــتـرا ـ قـال مُـكــاتب الـتـان فى
األسـتانـة : يُؤكدون أن إنـكلـترا أنـذرت الدولة
ياه العـثمانية الـعلية بـإقامة مظـاهرة بحريـة فى ا

إذا لم تكف األيدى القاسية عن األرمن .
احلـــوادث األرمــنــيـــة ـ كُــتب مـن لُــنــدرا إلى
يـموريال ديـبلـوماتيك : إنه يـظهر من جـريدة ا
الـتــقـاريــر الــتى وردت عـلـى نـظــارة اخلـارجــيـة
اإلنكليزيـة أن أخبار احلوادث األرمنية األخيرة
ـبالـغة والغـلو . ويـظهـر أيضاً أن ال تخـلو من ا
احلــكــومـــة اإلنــكــلــيــزيــة ال تـــنــوى فى الــوقت
احلــاضــر أن تُــشــجع رجــال الــفــتــنــة األرمــنــيـة
والسـيـمـا الـذين سـيعـقـدون مـجـتـمع لُـندرا فى

٢٩ اجلارى .
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وكُـتب من األسـتانـة الـعلـية أن الـسـير نـقوال
وسيو كونـستان سفير أوكنور سفـير إنكلتـرا وا
فــرنــســا ومــتــولـى أعــمــال الــســفــارة الــروســيـة
ــســألـة ـاضـى فى ا تــفــاوضــوا يــوم اخلــمـيـس ا
األرمـنـيـة  وقـد سـافــر الـكـبـ ثـيـرل الـقـنـصل
البـريـطـانى إلى مـوش وسـيـطَّـلع عـلى أحوال
قــضــاء سـاســون لــيــضع تــقــريـراً عـن احلـوادث

األخيرة .
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يُؤكـدون أن سفراء فـرنسا وإنـكلتـرا وروسيا
وإيطـالـيـا غـيـر راضـ بـالتـدابـيـر الـتى اتـخـذتـها
ـساعدة األرمن الذين الدولة العـلية حتى اآلن 
حـــلَّت بـــهم الـــنـــكـــبـــات عـــلـى أيـــدى األكــراد
واجلنود. وقد أبدى أولئك السفراء مالحظات
بـناءً على أوامـر حكوماتـهم بينـوا فيهـا التناقض
ب ما صرَّح بـه والة األمور وما يأتـيه أصحاب
احلل والــعــقــد فى ســاســون ومــوش واجلــهـات

اجملاورة .
ولـقــد جــاء فى الــبالغ الــذى أرســله الــبـاب
الـعــالى إلى ســفـراء الــدول فى شـأن األرمن أن
ألهـالى ساسـون احلريـة فى الرجـوع إلى قراهم
ولـكـنه يفـضل أن يـقيـمـوا فى السـهـول  ولكن
هــذا ال يــروقـهـم ولـو تــرك لــهم الـبــاب الــعـالى
األرض مـجــانــاً  ألن اعـتــداء األتـراك يُــصـبح
أسـهل عـلـيـهم . ولـذلك  قـال سـفـراء الـدول
للباب العـالى فى مالحظاتهم أنَّ جميع جهات
سـاسـون فى قـبـضـة األكـراد . فـإذا عاد األرمن

إلى مـنـازلـهم بـدون اتخـاذ الـوسـائل الـكـافـية 
أدى بــهم رجــوعــهم إلى مــذبـحــة كــبـيــرة. أمـا
الـعـفو الـذى صدر عن أهـالى مـوش الذين حلَّ



¥∞µ

بـهم الـويل دون أن يـشـتـركـوا فى الـثـورة  فإن
الوالى ال يـهتم به كـثيراً . ومـن أعماله أنه ألَّف
مجـلسـاً عـسكـريـاً للـحكم عـلى الـذين جنوا من
وال شر الفتنـة  وقد ألَّف جلنة لـلبحث عن ا

ــسـاعــدين لــهم فــأدت احلـال إلى لــلــثـائــرين وا
االعـتداء علـى كثيـرين من األبـرياء . وزد على
ــسـاعــدات الــكـافــيـة ذاك كــله  أنه لـم تُـقــدم ا
ـــنــــتـــظــــر أن الـــرحــــمـــة حـــتـى اآلن  ولـــكـن ا
ـنكـوب فى وقت الـسلـطانـية سـتشـمل أولئك ا

قريب .
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أرميـنـيـا ـ أرسل رئـيس اجلـمـعيـة اإلنـكـلـيـزية
األرمــنــيــة كــتــابــاً إلى الــلــورد النــســدون نــاظـر
اخلارجـيـة اإلنـكـلـيزيـة ذكـر فـيه أنه طـلب مُـلـحاً
بعـد حصوله على موافقة احلكـومة العثمانية أن
ـرافـقة اجلـنود يُسـمح لـقنـصل إنكـلـترا فى وان 
ـوكـلـة بإخـضـاع األرمن الـثـائرين العـثـمـانـية ا
ولـقــد وصل الـكـبـ تــيـرول إلى مـوش فى ١٩

يونيو لتلك الغاية .
وكُـتب إلى جـريـدة الـتـان من األسـتـانـة أنهم
يُـؤكـدون فـيـهـا أن األمـر صـدر بـنـفى الـزعـيـم

الكرديـ عبد الهادى وعـبد الباقى الـلذين كانا
أشد عداءً لألرمن من سواهما وسُيرسالن إلى

طرابلس الغرب .
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ؤلفة أرميـنيا ـ جدَّد تأليف اللجـنة الثوروية ا
ا تطرف  (وهى اللجنة التى طا من األرمن ا
حتــدث الـنـاس عــنـهــا فى سـنـة ١٨٩٦) . وذاك
بـعـد مـا وقع من احلـوادث بـ األرمن واألكراد
ـقــول إنــهــا اتـفــقت مع ــدة األخــيــرة . وا فى ا
ــتــطـرفــة واخلــارجـة عن ــقــدونــيـة ا اجلـمــعــيـة ا
نـشور أحـمر ـقدونـية . ولـقـد بعـثت  اللـجان ا
الـلون إلى سـفراء الدول أنـذرت فيه بـأنهـا تعود
بانى  إذا لم إلى االعتداء على األشخاص وا
تـسعَ الـدول إلى إجـراء اإلصـالح فى مـقـدونـيـا

وأرمينيا معاً .
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وأرسل رئـــــــيس اجلـــــــمــــــعــــــيــــــة
اإلنكليزيـة األرمنية كتاباً إلى اللورد
النـســدون وزيـر خــارجـيــة إنـكــلـتـرا
ذكر فيه أنه طلب مُلحاً بعد حصوله
عـلى مـوافقـة احلـكومـة العـثـمانـية أن
يُسـمح للـقنـصل اإلنكـليزى فى وان
ـوكـلـة ـرافــقـة اجلـنـود الــشـاهـانـيــة ا
بـإخـضـاع األرمن الــثـائـرين . ولـقـد
وصل الـكـب تـيـرول إلى مـوش فى

١٩ يونيو لتلك الغاية .
وورد عــــلى جـــريــــدة الـــتـــان من
األسـتـانة الـعلـيـة أنهم يُـؤكـدون فيـها
أن قـــد صـــدر األمــر الـــعـــالى بـــنــفى
الـزعـيــمـ الـكــرديـ عـبــد الـهـادى
وعبـد البـاقى اللـذين كانـا أشد عداء
لألرمن مـن ســواهــمـــا وســيُــرسالن

إلى طرابلس الغرب عما قريب .
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طـلب بــطـريـرك األرمن
فى األســـتـــانــة إلـى نـــظــارة
الـعــدلـيـة حتــقـيق مـا أصـاب
أبــنـــاء كــنــيـــســته فى مــوش
وســـــاســــــون من ضـــــروب
االعــتــداء وأن يـــنــضم إلى
احملــــقــــقـــــ عــــضــــوان من
مــجـلس الــبـطـريــركـيـة وأن
تأذن له من جهة أخرى فى
ـسـاعـدة أن يــفـتح اكـتـتــابـاً 

نكوب . ا

W¹—bMJÝù« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞¥ WO u¹ ≤∞ ¡UFÐ—_«
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هبـوب الثـائـرين ـ كُتب من تـفـليس فى ١٨
اجلــارى أن الــتــلــغــرافــات الـواردة مـن قـنــصل
روسـيـا فى مـوش تُـفـيـد أن الـبـرنس غـالـيـتـزين
حاكم الـقـوقـاز أمر بـالـقبـض على عـدد عـديد
من األرمن . ولـقــد بـاتت احلـكـومـة الـروسـيـة
تُــظـــهـــر قــســـاوة شـــديــدة فـى ســاريـــكـــامــيش
والـقـرص حـيث هـاج األهـالى هـيـاجـاً شـديـداً
عــلى إثـر مـا ورد من أخــبـار األرمن فى الـبالد
الـعـثـمـانـيــة . وقـد أخـذت الـعـصـابـات تـتـألف
إلضـرام نـار الـفــ والـفـتك بـأعـداء األرمن .
ــدة األخــيــرة  سـطـت عــصــابـة وفـى خالل ا
منـها بـقيادة بـلوكت عـلى عدد من األكراد فى
أرجيش  فقـتلت منـها خمـسة وأربع رجالً

ولم يُقتل منها سوى تسعة .
وهـــاجــمت عـــصـــابــة أخـــرى من فـــرســان
األرمن بـقـيـادة دومـان قـسمـاً آخـر مـن األكراد
عـلـى مـقــربــة من حــدود إيــران  ولم تُــعـرف
خـــســارة األكـــراد . أمـــا خـــســارة الـــعـــصـــابــة

فرجالن.
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حـالـة أرميـنـيـا ـ ننـقل لـقرائـنـا تلـغـرافاً وارداً
من أرمـــيـــنـــيـــا عن طـــريق صـــوفـــيـــا فـى شــأن
ــــصـــائب الـــتى حتـل بـــاألرمن . وإذا كـــانت ا
األخــبـــار الــتى يُــرســلــهـــا قــنــاصل الــدول فى
كن االعتماد تقاريرهم الرسمية ال تتفق وال 
عليـها كـلهـا كما ظـهر من احلـوادث األخيرة
ــــقـــدرى أن يُــــحــــذف من هـــذا فــــإن األولى 
الـتــلــغــراف جــانب الــغـلــو قــبل إنــزاله مــنــزلـة

الصحة وإليك نصه :
إن اجلـنــود الـعــثـمـانــيـة واألكــراد اليـزالـون
مُــسـتــرسـلــ عــلى الـنــهب والــسـلب والــقـتل
والذبح فى ضـواحى موش بـالنـظر عن وجود
قــنــاصل الــدول  ولـقــد شــمل اخلــراب سـبع
قرى  وقُـتل فى أورزجنك تـسعـة عشر نـفساً
وتسـعة فى تـرجرنك وثـمانـية فى جـلجـشنة .
ومـازال كـثيـر من اجلـثث غـير مـدفـون  وقتل
عــدد كــبــيــر من الــنــســاء والــبــنــات نـفــوســهن
بـــأيـــديـــهن خـــوفـــاً مـن الـــفـــضـــيـــحـــة وهـــتك
األعـــراض. ولـــقــد يـــشــهـــد قــنـــاصل الــدول
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مـشـاهـد تُـفـتت األكـبـاد  وال يـسـتـطـيـعون أن
ـدُّوا يــداً قـويــة لـلـمــسـاعــدة ثم إن الـبــولـيس
الـعـثـمـانى يـرتـكب الـفـظـائع الـشـديـدة بـحـجـة
الــتــفـتــيش عـن األرمن الــثـائــرين وكـل عالقـة

بقناصل الدول محرَّمة على األرمن .
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ــا كُـــتب من األســـتــانــة يــؤخـــذ 
الــعــلــيـة إلى الــصــحف األوربــيـة أن
مـطـارنـة األرمن الـكـاثـولـيك عـقدوا
اجـتمـاعـاً حضـروه كلـهم إال أسقف
واحــد فـــوضــعـــوا الئــحــة بـــأســمــاء
ــنــصب الــبــطــريــركــيــة ـــرشــحــ  ا
ورفـعـوهـا إلى نـظـارة األديـان لـتقف
عـلـيـهــا ثم تُـعـيــدهـا إلـيـهم وحــيـنـئـذ
يــجـتـمـع اجملـلس اخملــتـلط النــتـخـاب
البطريرك . وهذا اجمللس مؤلف من
سـت شـخصاً فـيحـصر الـترشيح فى
خــمــســة أســاقــفــة يــنــتــخب اجملــلس
األسـقـفى واحـداً مـنـهم يُـقـدم اسـمه
إلى الـــبـــاب الــعـــالى لـــيـــوافق عـــلى

ترقيته إلى منصب البطريركية .
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حــالـة األرمن ـ أُرسـل إلى الــتـان تــلــغـراف
جـاء فيه أن والة األمور أجبـروا الذين هجروا
ساسون عـلى اخلروج من موش لـلرجوع إلى
أوطانـهم  وهـم ١٥٠٠ رجل و٤٥٠٠ امرأة
ـلــكـون مـا وولــد صـغــيـر . وكــلـهم عُــراة ال 
يـســدون به الـرمق  ويـدفـعــون غـيـلـة الـبـؤس
ـرضى. ولـقـد وبـيـنــهم كـثـيــر من الـشـيــوخ وا
مات مـنهم كـثيرون عـلى الطريق لـشدة اجلوع
والـــتــــعب  وقـــيـل إن الـــذين ســــاقـــوهم إلى
أوطانهم لم يقدموا لهم سوى ثالث قطع من
ا وعدوهم باإلعانة بعد وصولهم اخلبز  وإ
ـا وصـلـوا إلـيـها لم إلى سـاسـون  غيـر أنـهم 
يـنل كل فـرد مـنـهم سـوى عـشـر بـارات فقط
فبـاتوا معـرَّض لشـر اجلوع  ويُجـاهر أولئك
ـهـاجـرون بــأنـهم ال يـســتـطـيـعــون الـبـقـاء فى ا
أوطـانـهـم إال عـلى ســتـة شـروط ــ األول ــ أن
تـعدل احلـكـومـة عن مـشـروع إنـشـاء الـثـكـنات
الـعــســكـريــة  ألنــهم ال يــسـتــطــيـعــون ـ كــمـا
يــقــولـون ـ أن يــضــعــوا أعـراض نــســائــهم بـ

أيــدى اجلـــنــود . والــثـــانى ــ أن تــعـــود إلــيــهم
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أمالكهم  وتتم لهم ملكيتها . والثالث ــ أن
ينالوا مـقابل ما حلق بهم من العطل والضرر.
والرابع ــ أن تُشيـد لهم احلكومة منازلهم التى
أخـربهـا اجلـنود. واخلـامس ــ أن يُمـنع األكراد
عن الــصــعــود إلى جــبــال سـاســون فى فــصل
الـــصــيف . والـــســـادس ــ أن يــبـــقى قـــنــاصل
الـــدول ســـنـــة فى مـــوش ويـــزورا ســـاســـون
ويراقبـوا تصرُّف والة األمور وإال فـليس أمام
ـقـاتــلـة وإمـا الـقـوة ســوى أحـد أمـرين  إمــا ا

هاجرة . ا

* الصحيح : يزوروا.
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ـونـسـنـيـور األرمن وفــرنـسـا ـ قـدِم بـاريس ا
ــونــسـنــيــور  إيـفــاديــان رئـيس ســارادچــيـان وا
أسـاقـفـة األرمن الـكـاثـولـيك فى الـهـنـد وإيران
وأمـيـركـا مُـوفــدين من قِـبل الـبــطـريـرك األكـبـر
سـيو دلـكاسـه ناظـر اخلارجـية ليـحوال أنـظـار ا
الـفـرنسـاويـة إلى سـوء حـالة األرمـن فى البالد
العثـمانـية . وقد قـابال النـاظر  ثم قـابال بعده
وسـيو لوبه رئـيس اجلمهوريـة مشرحـاً لهما* ا
ا يدل على شديد احلالـة  فأجابهما الـرئيس 

انعطافه .

* الصحيح : فشرحا له .
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حتـــسن احلـــال ـ أرســـلت شـــركـــة هـــاڤــاس
تــلـغــرافـاً من لُــنـدرا إلى اجلــرائـد الــفـرنــسـاويـة
ذكــــرت فـــيه أن الـــكـــونـت النـــســـدون نـــاظـــر
اخلارجيـة اإلنكليـزية كتب إلى رئيس اجلـمعية
اإلنكليزية األرمنية أن فيس قنصل إنكلترا فى
موش كـتب فى ٦ يولـيو أن حتـسنـاً عظـيمـاً بدأ
فى احلالـة  ألن العثـمانيـ يبذلـون اجلهد فى
سـاك الـذى يـعودون إلى مسـاعدة األرمـن ا
مواطـنهم  وأن مـوظفاً عـثمـانيـاً كبـيراً يُراقب
إسكـانـهم فيـهـا  والوالى يـعـد بالـقـبض على

األشقياء الذين يُهاجمون األرمن.
وجــاء فى خــبــر آخــر أن قــنــصــلىّ فــرنــســا
وإنـكـلتـرا بـرحا مـوش  فـذهب األول منـهـما
إلى وان والــثـــانى إلى بـــتــلــيـس  فــخــيف أن
يُــــؤدى ســـفـــرهـــمــــا إلى عـــود االعـــتـــداء ألن
ا يُرسله فى حضـورهما كان ذا نـفع وجدوى 

قلوب األشقياء من احلذر والرهبة .
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خـــبــر لم يُـــثــبت ــ أبـــلغ رئـــيس اجلــمـــعــيــة
األرمنية اإلنكليزية إلي اللورد النسدون ناظر
خارجـية إنـكلتـرا تلـغرافـاً مرسالً من تـفليس
وفــيه أن ١٠٠٠ أرمـــنى أُبــيـــدوا بــأيــدى ذوى
الــقـسـوة  فـأجــابه الـلـورد أن اخلـبــر لم يُـثـبت

حتى اآلن .
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ــــشـــكــــلـــة احلــــاضـــرة ــ رأى الــــقـــراء فى ا
الـتــلـغـرافــات الـتى نـشــرنـاهـا أمس أن اخلالف
اشتـد ب الـدولة الـعلـيـة واحلكـومة األمـيركـية
على مسألة التعويضات التى تطلبها الواليات
ـــتــحـــدة لــرعــايـــاهــا الـــذين نُــكـــبــوا فى أيــام ا

احلوادث األرمنية.
وقــد جــاء فى تــلــغــراف مـن وشــنــطـون أن
ستر هـاى ناظر اخلارجية الرئـيس روزفلت وا
اجتمعا بعـد انتهاء اإلجازة  وتبـاحثا ملياً فى
مــسـألــة تــأخــر الـدولــة الــعــلـيــة عن دفـع تـلك
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الــتـــعــويــضــات الــتى تُــطـــالب بــهــا احلــكــومــة
األمـيـركـيـة مـنـذ ثـمـانى سـنـوات أو تـزيـد  ثم
أجـمعـا رأيـاً على اإلحلـاح والـتشـديـد وإرسال
األسـطــول األمـيــركى إلى مـيـاه أزمــيـر لـتــأيـيـد
واصلة التلغرافية تسهل مطلب دولته  ألن ا
مـبــاشـرة بـ هـذا الـثـغـر وأمـيـركـا  أمـا سـبب
ـالى تـأخــر الـدولـة الـعــلـيـة . فــلـيس الـعــسـر ا
فـقط بل سـبب آخر أكـثـر أهمـيـة  وهو أنـها
تـحدة فـتحت طـالب الواليـات ا إذا سلـمت 
عـلـيـهـا بـابـاً واسـعـاً للـمـطـالـب الـدولـية  ألن
ن نُـكب وضُـر أكـثـر الـدول تـطـلب تـعـويـضـاً 

من رعاياها إبان تلك احلوادث .
وأفاد خبـر آخر من واشنطون أن الواليات
تـحـدة تـضيف إلى مـطـالـبهـا الـتى تـتقـاضـاها ا
بـإحلــاح طـلب فــرمـان سـلــطـانى عـن اعـتـراف
دارس األمـيركـية فى الـدولة الـعلـية رسـمياً بـا
ـسـتـر هـاى ـا قـابل ا الـبـالد الـعـثـمـانـيـة . وأنه 
نــاظـر اخلـارجــيـة شـكـيـب بك مـعـتــمـد الـدولـة
الــعـــلـــيــة فى واشـــنـــطــون قـــال له : إن صـــبــر
ـاطـلة الـباب احلكـومـة األميـركـية قـد نـفد من 

العالى .
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ــــشـــكــــلـــة احلــــاضـــرة ــ رأى الــــقـــراء فى ا
الـتــلـغـرافــات الـتى نـشــرنـاهـا أمس أن اخلالف
اشتـد ب الـدولة الـعلـيـة واحلكـومة األمـيركـية
على مسألة التعويضات التى تطلبها الواليات
ـــتــحـــدة لــرعــايـــاهــا الـــذين نُــكـــبَّــوا فى أيــام ا

احلوادث األرمنية.
وقــد جــاء فى تــلــغــراف مـن وشــنــطـون أن
ستر هـاى ناظر اخلارجية الرئـيس روزفلت وا
اجتمعا بعـد انتهاء اإلجازة  وتبـاحثا ملياً فى
مــسـألــة تــأخــر الـدولــة الــعــلـيــة عن دفـع تـلك
الــتـــعــويــضــات الــتى تُــطـــالب بــهــا احلــكــومــة
األمـيـركـيـة مـنـذ ثـمـانى سـنـوات أو تـزيـد  ثم
أجـمعـا رأيـاً على اإلحلـاح والـتشـديـد وإرسال
األسـطــول األمـيــركى إلى مـيـاه أزمــيـر لـتــأيـيـد
واصلة التلغرافية تسهل مطلب دولته  ألن ا
مـبــاشـرة بـ هـذا الـثـغـر وأمـيـركـإ  أمـا سـبب
ـالى تـأخــر الـدولـة الـعــلـيـة . فــلـيس الـعــسـر ا
فـقط بل سـبب آخر أكـثـر أهمـيـة  وهو أنـها
تـحدة فـتحت طـالب الواليـات ا إذا سلـمت 
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عـلـيـهـا بـابـاً واسـعـاً للـمـطـالـب الـدولـية  ألن
ن نُـكب وضُـر أكـثـر الـدول تـطـلب تـعـويـضـاً 

من رعاياها إبان تلك احلوادث .
وأفاد خبـر آخر من واشنطون أن الواليات
تـحـدة تـضيف إلى مـطـالـبهـا الـتى تـتقـاضـاها ا
بـإحلــاح طـلب فــرمـان سـلــطـانى عـن اعـتـراف
دارس األمـيركـية فى الـدولة الـعلـية رسـمياً بـا
ـسـتـر هـاى ـا قـابل ا الـبـالد الـعـثـمـانـيـة . وأنه 
نــاظـر اخلـارجــيـة شـكـيـب بك مـعـتــمـد الـدولـة
الـعليـة فى واشنـطون قال لـه إن صبر احلـكومة

اطلة الباب العالى . األميركية قد نفذ من 
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شـكلة احلاضرة ـ أفـادت األخبار األخيرة ا
الــواردة من األســتــانـــة الــعــلــيــة أن مــصــاعب
ت فى ســبــيـل االتــفــاق بــ الــبـاب جــديــدة 
ـعـتـمـد  األمـيركى ـستـر لـيـشـمن ا الـعـالى وا
سـتر لـيشـمن استـاء من خبر وسـبب ذلك أن ا
تـرقية الـوكالة األمـيركـية إلى رتبـة سفارة ومن
ـسألـة حـمـاية األرمن ـتحـدة  ترك الـواليـات ا
ـانيا البروتـستانت بـسبب اعـتراض إنكـلترا وأ
لدى حكومة وشنطون فأراد أن يختلق سبباً
جديـداً لـلـخالف حـتى ال تـصفـو الـكـأس  ب

الـدولـة الـعلـيـة ودولـته فـزعم أن نص االتـفاق
ا  عـليه الـذى قدمه الـعـثمـانيـون غيـر مطـبق 

االتفاق قبالً .
ـدارس األرمـنـيـة  فـيـظـهـر أن الـبـاب أمـا ا
الـعـالى ال يُـريـد أن يـوافق عـلى أكـثـر من سـبع
ـسـتـر وثـمـانـ مــدرسـة مـنـهـا . فـى حـ أن ا
لـيشـمن يـزعم ويؤكـد أن الـباب الـعـالى وعده
ـــوافـــقــة عـــلى ٣٠٠ مـــدرســـة  ويــتـــهــدد بــا
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احلـكومـة الـسـنيـة بـإعادة األسـطـول األمـيركى
إلى أزمير.

عـلى أن األنديـة الـسيـاسـية ال تـرى مـسلك
ـعــتـمـد األمـيــركى مـسـلــكـاً جـديــاً بـدلـيل أنه ا
استـقـدم ابنـته لـتقـضى الـصيف فـى األستـانة
وأنه اليزال رئـيس حفلة السـباق التى تُقام فى
أول ســـبــتـــمـــبــر  ولـــيس مـــا قــيـل عن بالغه
األخيـر وتهديده احلـكومة العـثمانيـة بالسفر ال
وسـيــلـة مـن جـمــلـة الــوسـائل الــتى تـذَّرع بــهـا

للحصول على أمنيته .
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األرمن ـ أظـهــرت «جــمـعــيــة احتـاد األرمن
ــشــروع اإلصالحى الــذى الــثــورويــة» نـص ا
قدمـتـه جلان األرمـن فى سـاسون ومـوش  إلى
قـنـاصل إنـكلـتـرا وروسـيـا وفرنـسـا والـواليات
ـتــحـدة . وأهـم مـا تــطـلــبه إلــغـاء الــضـرائب ا
االســتـثـنـائـيـة والـبـدل الــعـسـكـرى الـذى يُـثـقل
ــســيــحــيــ واســتــبــدالــهــا بــاخلــدمــة عــواتق ا
الـــعــســـكـــريــة  وتـــألف خـــفـــراء فى الـــقــرى
ـسلمـ عن حمل السالح أو األرمنيـة ومنع ا

الـــســمــاح لـألرمن بــأن يــحـــمــلــوه مـــثــلــهم 
وإرجــاع األمالك احملـــجــوزة إلـى أصــحـــابــهــا
ــســاواة فـى األديــان وإعـادة ومــنـح احلـريــة وا
امتـيازات الكنـيسة األرمـنية. وحريـة التجوال
ــهــاجـرين . وإصالح فى الـبـالد . وإرجـاع ا
الـقضـاء وإصـدار الـعـفـو الـعـام وتـعـيـ حاكم
راقبة عـام لست الواليـات األرمنية* وإقامـة ا

األوربية .

* شكلت أرمينية التى احتلها العثمانيون ما يُسمى بـ «أرمينية الغربية أو العثمانية»  وتتكون من ست واليات
وهى : بيـتليس (بـدليس)  أرضروم (جـارين)  ڤان (وان)  خربوط (مـعمورة الـعزيز)  سيـڤاس (سيواس)

 جزء من ديار بكر .
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األرمن فـى األسـتـانـة ـ كـتب مـراسل الـتـان
فى أول ســـبـــتـــمـــبـــر أن جـــمـــاعـــة من األرمن
وصـــلـــوا إلـى األســـتـــانـــة ومــــعـــهم جـــوازات
أميـركية فـطلب والة األمور الـعثمـانيون إلى
تـحـدة أن تطـردهم  فأبت وكالـة الواليـات ا
بــــحـــجـــة أن هـــؤالء األرمن حــــصـــلـــوا عـــلى
الــرعــويــة األمــيــركـيــة ولــيـس فى وســعــهـا أن
تـطردهم ظـلـماً وعـدواناً  ألنـهم لم يـرتكـبوا

أمراً يُوجب هذا العقاب .
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الــفــتـنــة األرمــنــيـة ـ روت شــركــة روتـر فى
تــلــغــراف بــعــثت به إلى اجلــرائــد األوربــيـة أن
األخبار التى وردت على األسـتانة العلية تُفيد
أن الـثـائرين األرمن دخـلـوا مديـنة وان فى ٣٠
أغـسـطس  ودخـلـوا أربع* مـنـازل ثم أقـاموا
ــقـاومــة اجلـنـود ـنـازل  احلـواجــز حـول تــلك ا
الـعثـمـانـيـة . وما أبـطـأ الـقتـال أن نـشب بـيـنهم
وبــ اجلـــنــود  فـــقُــتل جـــنــديـــان وعــشــرون

* الصحيح : أربعة.
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ــا حـمـى الـقــتــال  أشـعل والة شــخـصــاً . و
األمور النـيران فى عدة منـازل ليُمكـنوا اجلنود

من محاصرة الثائرين .
ولقـد كـان الرعب مـسـتولـيـاً على الـقـلوب
سـاعة إرسـال هذا اخلـبر  وقـد هرب كـثيرون
مـن األرمن وجلــــأ الـــبــــاقـــون إلـى الـــكــــنـــائس
واألديـــرة اجملــاورة . وأخـــبـــر والة األمــور أن
عصابـات أُخر أرمـنية تـستـعد الجتـياز احلدود
اإليــرانــيــة  وصــدر األمــر إلى فــيس قــنــصل
إنــكـلـتـرا فى وان بـالـرجــوع إلـيـهـا  وكـان قـد

أُرسل فى مهمة خاصة إلى موش .
ثم قال مُكاتب التان فى األستانة بتاريخ ٥
اجلــــارى أن األخــــبـــار األخــــيـــرة الــــواردة من
قـناصل الـدول فى مديـنة وان تُفـيد أن األرمن
الثائرين مـا برحوا يُقـاومون اجلنود العـثمانية
وقـــد كــانت اجلـــنــود حــتى أمـس عــاجــزة عن

قـهــرهم أو تـمـزيـق شـمـلــهم . أمـا األهـالى 
فــإنـهم هـربــوا إلى األديـرة خــوفـاً من األهـالى
سـلـم ومن اجلـنـود التى يـبـلغ عددهـا نـحو ا
٢٠٠٠ . ثم أكـد الــقــنـاصل فى أخــبـارهم أن
دينة على مسافة الهجمة األولى حدثت فى ا
٥٠٠ متر من قنصـلية فرنسا  وقد قابل سفير
روسـيـا أمس فـخامـة الـصـدر األعـظم وحادثه

ملياً عن هذه احلال .
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الـفــتـنــة األرمــنـيــة ـ قـال مُــكـاتب الــتـان فى
األسـتانـة الـعـلـية بـتـاريخ ٧ اجلـارى إن الـزعيم
األرمــنى الــشـهــيــر أنـدريــنـاك* اســتــولى عـلى
مـــديــنـــة وان  فـــحـــدث بـــ األهـــالى رعب
عــظـيم وأُرســلت جنـدات اجلــنـود الســتـرجـاع

دينة . ا
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ـســألــة األرمـنــيـة ـ أنــشـأت جــريـدة الــتـان ا
مـقالـة وصـفت فيـها انـصـراف فكـر الدول إلى
الـــشــرق األقــصى وإعــراضــهـــا عن مــســألــتى
أرمـيـنـيـا ومـقدونـيـا الـلـتـ لم تُحـالَّ حتى اآلن
حالً نهائياً  ثم ذكرت احلوادث األرمينية فى
اضى سـنـة ٩٦ وجتدد االضـطراب فـى العـام ا
ــسـيــو دلـكــاسه فى يـونــيـو من ومـا صــرَّح به ا

* الصحيح : أنترانيك.
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الـرغـبـة فى مـسـاعـدة األرمن . وتـطـرقت إلى
ـفــاوضـات الـتى دارت فى يـولـيـو بـ الـبـاب ا
العـالى من جـهة وحـكومـات فـرنسـا وإنـكلـترا
وروسـيـا من جــهـة أخـرى  رغـبـةً فى حتـسـ

أحـــــوال األرمن  فــــــكـــــان نـــــصـــــيـب تـــــلك
ـــفــــاوضـــات إخـــفــــاق فى إخـــفــــاق كـــالـــتى ا
تقدمتـها. وبعد أن أظـهرت أن كل ما قيل من
األقوال الرسمـية وما عقده أنصار األرمن من
اجلــلـــســات فى لُــنــدرا لم يـــؤدِ إلى نــتــيــجــة .
ذكـــرت وعـــود جاللـــة الـــســـلـــطـــان بـــإغــداق
اإلحسـان عـلى األرمن بـعد حـوادث سـاسون
فى هـذا العـام  ولـكن األمـوال التى جـاد بـها
جاللته لم ينفقها العمال العثمانيون فى سبيل
نكوب  وقـد سبقت العمال اإلحسـان إلى ا
الـــذى تـــعـــاظـــمت الـــشـــكــوى مـــنـه فى ســـنــة
١٨٩٦ وانـتـقـدت عـلى احلـكـومة الـعـثـمـانـية
إبـقاءه فى مـنـاصبـهـا  ثم ختـمت تـلك الفـتـنة

الشديدة بقوة .
ـا ويــسـوغ لـنـا أن نُـؤمل مـن أوربـا الـتى طـا
ت فى مـصـلـحـتـهـا وفى ضـمـيـرهـا  ألنـها تـأ
وقـفت موقف الشاهـد بال حركة  إن لم نقُل
بـال شـعــور أن ال حتـمل مــسـأولــيـة * ارتـكـاب

* الصحيح : مسئولية.
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جـرم كـاجلــرم الـسـابق  بل تـنــفى عـنـهـا تـلك
ــســأولــيـة * فــتــضع حــداً لـغــيــرة الـســفــاكـ ا

لـلدمـاء أو تؤدى إلى أرميـنيـا وإلى اإلنسـانية
بل إلى الدولة العلـية نفسهـا خدمة ألعدائها.
ـا ــسـألــة األرمـنــيـة الـتـى طـا وذاك بــأن تُـحل ا
ـشـاهـد لـلـظلم . ـظـلـوم والظـالم وا أنـذرت ا
ويــجـب أن يــكــون ذاك احلل طـــبــقــاً لـــلــعــدل

عاهدات واخلير لها. وا
ـقـالـة الــتـان شـأن انـتـبـهت إلـيه ولـقـد كـان 
ــثــابــة رأى األنـــظــار ألن مــا تــضــمــنـــته يُــعــد 
للـموسـيو دلـكاسه نـاظر اخلـارجيـة الفـرنسـوية

سألة األرمنية . فى شأن ا

* الصحيح : مسئولية.
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ثــوار األرمن ـ كُــتب من األســتــانـة فى ١٣
اجلــارى أن اجلــنــود الــعـثــمــانــيــة بــددت شـمل
األرمن الــثـــائــرين الــذين دخــلــوا مــديــنــة وان
واسـتـولـوا عـلـيــهـا  ولـقـد تـركـوهـا وقـصـدوا

اجلبال اجملاورة لها .
ـستـر سـوليـڤـان قنـصل الـواليات وأرسل ا
ــتـحـدة فـى أرضـروم تــقـريـر* شـهـد فــيه بـأن ا
اجلـنود الـعثـمانيـة كانـت معتـدلة كـل االعتدال
فى كــبح جــمــاح الــثــائــرين وهـى شــهـادة ال
ـذكـور مـشـهور ـكن جـرحـهـا ألن الـقـنـصل ا

بصداقته لألرمن.

* الصحيح : تقريراً.
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قتل امرء* فى غابة
ة ال تُغتفر جر

وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر
(أديب إسحق)
أى نعم  لـو قُـتل شخص فى غـابة
أو فـى حــــــــقـل أو فـى وادٍ  لــــــــبــــــــادر
اجلمـهور بـإرسال الـرسائل الـبرقـية إلى
أربـاب اإلدارة والــنــيــابــة لــلـبــحث عن
الــفــاعـل ومــعــاقــبـــة اجلــانى . لــيال **
تــتــعـــدد اجلــرائــيم *** وتــزداد جــراءة
اجملـرمـ ويُـفــقـد األمن وتـقــلق سـكـان

البالد وتُفسَد األحكام ب العباد .
ــــة صـــغـــيـــرة أجـل  إذا كـــان جلـــر
يـحـصل ذلك الـشـغب وبـعـد كل تـعب
ونصب  تتوصل احلـكومة أو عـمالها

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞¥ d³L²³Ý ≥∞ WFL'« ¨ ±¥ œbŽ

* الصحيح : امرؤ .
** الصحيح : كى ال .

* الصحيح : اجلرائم .
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لـــوجــود الـــقــاتل لـالقــتــصـــاص مــنه 
لـيكـون عـبرةً لـسـواه كمـا جـاء فى اآلية
(ولــكم فى الــقــصــاص حــيــاة يــا أولى
األلـــبــاب) * فـــإذا كــان ذلـك كــذلك
فـلمـاذا تـسكت الـدولـة العـثـمانـيـة على
ذبح رعــــايـــاهـــا األرمن  تـــلك األمـــة
الـهـا من األسـيفـة الـتـى ال تُطـالـب إال 
احلقوق وال تُريد إال دفع األذى عنها
وإعـــطــاهـــا مـــا تــبـــرعت بـه الــدول فى
مـعاهـدة برلـ من احلقـوق التى تـدعها
آمـنــة عـلى أمالكـهــا  آمـنـة عن شـرور

الــدســائس وهــجــمــات الــلــصــوص 
محافظة على أعراضها وأغراضها .
ساواة فيا رُعـاة احلرية  ويـا دُعاة ا
والــعــدالــة  أتــرون ذلك ذنــبــاً يُـعــادله
قــصـــاص الــذبح وهـــتك األعــراض ?
أهل «يــا قــوم» يـــجــوز لــكم شــرعــكم
ــنـيف أن الــشــريف وديــنـكم احلــنــفى ا
تنـتابوا بنـات األرمن األبكار واألطفال
الـرضَّع بـالـسـيف الـبـتـار  وتُـلـبـسـوهم
ــذلــة والــعــار بـــعــد أن خــرَّبــتم ثـــوب ا

* قرآن كر : البقرة : اآلية ١٧٩.
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بالدهـم وأهــــرقـــــتم دمـــــاء  رجـــــالــــهم
ونساءهم حـتى أصبحوا وهم ألوف ال
ملجـأ لهم وال مأوى يـأوون إليه سوى
حــر الــنــهـار وبــرد الــلــيل  وهم عــلى
الثرى يتـضورون جوعاً ويـشكون ظمأ

وال مجاوب وال سميع .
فــــيــــا قـــــوم  ارحــــمــــوا األرامل 
ارحــمـوا األطــفـال . اعـلــمـوا أن ال يـد
إال ويـــد الـــلَّه وال ظـــالم إال ســـبـــيــلى*
بأظلمَ إن عمـلكم هذا تمـجه اإلنسانية
وحتزن مـنه النفـوس األبية . كـيف ننام
على فـراشنا وإخواننـا فى اإلنسانية فى
حـالـة يُـرثى لـها  وال ذنـبَ لهـم سوى
أن الـتـقـاديـر رمــتـهم حتت نـيـر حـكـومـة
ة مـسـتبـدة  اسـتـأثرت فى بالدهم ظـا
وضـبطت أمالكهم وفـضحت نساءهم
وفــتــكت فى بــنـــاتــهم وأطــفــالــهم وال

مُجير وال نصير .
انــــــظـــــــروا رحــــــمــــــاكم يــــــا دعــــــاة
اإلصالح مــا أصـبــحت بالد أرمـيــنـيـا
وحـالـة شـعـوبـهـا . فــاألكـراد جـعـلـتـهـا

* الصحيح : سيُبلى .
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قـاعـاً صـفــصـفـاً  والـفـضل بـذلك إلى
اآلاليــات احلــمـيــديــة الــتى عــضَّــدتـهم
لــلـــفــتك والـــســلب والـــنــهب وإهــراق

الدماء .
وإذا كــانت الــدولــة الــعــثــمــانــيــة ال
تـرأف وال تنتـبه حلـقن الدمـاء ال مراعاة
لإلنـسـانـيـة وال حــفـظـاً لـلـبالد  فـعـلى
دول أوروبــا بل عــلى شــعــوب الــعـالم
أجـمع أن تُـنـبه الدولـة الـعـلـيـة بـوجوب
حقن الدمـاء وإعادة األمن لتلك البالد
لــئال يــثـبت مــا قـاله غالدســتـون (أن ال
أمن وأمـان فى الــعـالم مع وجـود دولـة
آل عـثـمـان)  فـعـلى رجـال الـدولـة أن
يُبرهنوا بأن الـدولة العثمـانية ال تُساعد
الـــظــــلـــمــــة  بل إن الـــديـن اإلسالمى

الـشـريف ال يـجوز* الـفـتك بـالـرعـية مـتـى دفعـت اجلـزية ; إذ قـيـل لكـم مـا لهـم وعـليـكـم ما
عليهم . أهل بهذه الطريقة ? .

* الصحيح : ال يُجيز .
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تُفـيد بـعض األخبـار اخلصـوصيـة بأن
األكــــــراد  وتــــــعــــــضـــــدهـم اآلاليـــــات
احلـميـدية ذبـحوا عـدداً كبـيراً من األرمن
فى قــريــة رمــســا عــلى مــقــربــة من بــنـدر
سـيواس فى الـيوم الثـامن والعـشرين من

الشهر الغابر.
وإن الــشـــقى أنـــدرنــيك رئـــيس ثــوار
ــديــنـة األرمن يُــهـاجـم الـقــرى اجملــاورة 
وان وقـتل حـاميـتهـا من األتـراك وفتك
فى كثيـرين من األكراد.  وقـد أخذ ثوار
األرمن فى االنـــضـــمـــام إلـــيه وعـــددهم
كـثيـر  ويُـخـشى أن يـتـفـاقم اخلـطب فى
ذابح بالد األناضول وتـعود الثورات وا

السابقة  لطف اللَّه بعباده .
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* الصحيح : التجئوا .
** البيض الصفاح = السيوف.
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ذابح مـنذ عشر سنـوات  ابتدأت ا
األرمـنـية فى جـوار سـاسون  وانـتهت
بـذبح الــرجـال واألطــفـال واغــتـصـاب
الـنــسـاء والـبـنـات وخــراب الـقـرى بـعـد
ــنــازل . أى نــعم  قــد مــضى حــرق ا
عـــشــر ســنـــوات من تــاريـخ ذبح نــســاء
مدينة تالورى وقتل الكهول واألطفال
ـــــعـــــابـــــد الـــــذيـن الـــــتـــــجـــــأوا * إلـى ا
والــكـــنــائـس فــهـــاجــمـــتـــهم األكــراد
تعضـدها جيوش الـسلطـان ; أعنى بها
اآلاليات احلـمـيـدية فـفـتكـت بهم فـتـكاً
وقـــــطــــعــــتـــــهم إربـــــاً إربــــاً بــــالـــــبــــيض

الصفاح**.
أى نـعم  قـد مـضى عـشـر سـنـوات
ــشــيـر مـن الـيــوم الــذى به ذبـح وقــتل ا
زكى بــاشـا قــائــد الـفــيــلق الــرابع عـدداً
ـلتـجـئ سـاكـ ا عـديـداً من األرمن ا

حلـمــايـته . ونـال مـكـافـأة عـلى أعـمـاله
مدالية اللياقة الذهبية التى ال تُعطى إال
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ن أتى أمراً حميداً وعمالً مشكوراً .
عـلى أنه  كــأن كل تـلك األعـمـال
ــذابح لم تـــكن كــافـــيــة حـــتى قـــامت ا
األرمـنــيـة فى األسـتــانـة وفى الـواليـات
األناضـوليـة عامى ٩٦ ـ ١٨٩٥ * وبها
مُـــحى أثـــر األرمن أو كـــاد أن يُـــمـــحى
ــهـاجـرة. عـلى أثــر الـقـتـل والـنـهب وا
** الـــطـــوال وعـــمــال مــضت الــســنــ
الدولـة يشكون الثـوار بحشد السالح
ويُــهــاجــمــون األرمن ويــفــتــكـون بــهم
بـحجـة حتصيـل األموال األمـيرية ; أى
ـــنــازل والـــقــرى الــضـــرائب بـــعــد أن ا

أصبحت خربة خالية .
ـذابح قد مضى وكـنا نظن أن زمن ا

وعــاد عــمـــال الــدولـــة إلى رشــدهم 
ولـكنَّ األخـبـار األخـيـرة دلت عـلى أن
ثالث قـرية من قـرى أرمـينـيا أصـبحت
خـرابـاً وأهـالـيـهـا قُـتـلـوا ذبـحاً فـى جوار
ســاســون ومــوش وفـتـك فـتــكــاً ذريــعـاً
ت ذبـــحـــاً بــــأهـــالى هـــونـــان ومـن لم 
بــالـســيف مــات حـرقــاً بــالـنــار  وكـأن
جــمـيع ذلـك لم يـكف حــتى هــاجـمت
عــــشــــائــــر األكــــراد قــــرى هــــانــــزرونغ

* الصحيح : ٩٥ ــ ١٨٩٦.
** الصحيح : السنون .
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* الصحيح : دماء .
** الصحيح : القارس .

*** الصحيح : شراذم .

وهـــيــچـــ ومــازره ومـــارشــامـــتــيــرس
وأرخـانزوق اجملاورين لبـندر ساسون
قـــــــصـــــــد شـــــــرب دمــــــا * األبـــــــريـــــــاء
واالقتـصـاص من شعـوب ال ذنبَ لهم
ســــوى اخــــتـالفــــهم عــــنــــهم بــــالــــدين
. فــهـــذه احلــوادث اجلـــديــدة والـــيــقـــ
أرجــفـت الــقـــلــوب وسُـــمع لـــهــا دوى

عمور . عظيم فى سائر ا
ا تقشعر له فإن منظر تلك الفظائع 
األبدان  فـترى شعوباً هـادئة عاملة ال
أذى لها تعـمل فى احلقول لنوال كسرة
من اخلبـز تقيها شر اجلوع ولـفاحاً يقيها
من الــبــرد الــقــارص ** تُـــهــاجــمــهــا
ـتوحـشـ الـذين شـرازم*** األكـراد ا

أهـلكـهـم التـعـصب الـديـنى األعـمى 
فــيـفــســقــون بــالــنـســاء  ويــفــضــحـون
األبـــكـــار ويـــســـحـــقـــون بـــأرجـــلـــهم
األطفال ويذبحون الرجال ذبحاً كما
ـاشـيـة  ويـشربـون الـدمـاء بـعد تُذبح ا
االفتراس كما تفعل الوحوش الشرسة
ـفــتـرسـة بـدون رحـمـة وال شـفـقـة وال ا
إنــسـانــيــة . وذلك جـمــيــعه حتت أعـ
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احلــكــام الـــذين بــدالً من أن يـــســكــنــوا
الـهـيجـان ويـطـفوا نـيـران الـفتـنـة  ترى
جـنــودهم تـنــهب وتـســلب لـلــحـصـول
ــال وحـكـامــهم تـســجن الـبـاقى عـلى ا
لـلــحــصـول عــلى مــا ادخـروه . وبــعـد
إجــراء تـلك الــفـظـائـع يـتـهــمـون رجـال
الـدين من األرمن من تـقـد الـبالغات
الكـاذبة لألستانـة (كما حصل ألسقف
ا بلَّغ عن خـراب ١٥٠ منزالً مـوش  
واغـتــصــاب الـعــذارى وقـتل األطــفـال
الشنـيع ودفنـهم حتت الثلـوج أو رميهم
فى األبـــــيـــــار  وأثـــــبت دعـــــواه أمــــام
مــنــدوبى الــدول ومــنــدوبـى احلــكــومـة

العثمانية) .
وصـفــوة الــقـول  إن بالد أرمــيـنــيـا
خالية من األرمن بهمة رجال احلكومة
العثمـانية ومآلى باألكراد  وهذه هى
ـــهـــمـــة الـــتى يـــعــــتـــنى بـــهـــا احلـــكـــام ا
* وهى اسـتـمـالـة األغاوات الـعـثمـانـي
والـبـيــكـوات ورؤسـاء عــشـائـر األكـراد
لــــذبـح ونــــهـب األرمن واغـــــتــــصــــاب
أراضــــيـــــهم وأطــــيـــــانــــهم وأمـالكــــهم

وبالدهم والفتك بأرواحهم .
فـيـا دول أوربـا الــعـظـام  ويـا دعـاة

* الصحيح : العثمانيون .



¥¥∞

اإلصالح والصالح فى الـعالم  بل يا
مُـحـبى اإلنـسـانـيـة واجلـنس الـبـشـرى .
ماذا تـقولـون بدولة تُـعامل رعـاياها فى
ـعــامـلـة  كـأن اجلـيـل الـعـشـريـن هـذه ا
زمـان الـشـهــداء وهـرق الـدمــاء لم يـنـته
ـدنــيـة واحلـقـوق بــعـد ?! فـمـاذا تــنـفع ا
اإلنــســانــيــة  وحتت أعــيــنــكم يــجـرى
الـقـتل والـذبح واالغـتـصـاب  فـو اللَّه
إن ســكـوتـكم هـو عـار عــلـيـكم وعـلى
مـــدنـــيـــتــكـم وإنــســـانـــيـــتــكـم  وعــدم
ـظـلوم تـداخـلـكم لـردع الظـالم وجنـاة ا
هـو ذنب ال يـغـفـره الـلَّه وال تـعـذر لـكم
عـنـه اإلنـســانـيــة  ولـلَّه األمــر من قـبل

وبعد .
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أحــســنت مــحــافــظــة اإلســكــنــدريــة
ـا بلـغـها أنه بالـقـبض على لـيـون فهـمى 
فـسد ـقـلق ا وصل إلى الثـغـر ألن هذا ا
ال يـجوز مـطـلـقـاً تركه فى الـقـطـر يـعيث
فسـاداً . ويكـفى إلثبـات شره أنه أشغل
الصـحف التى على شـاكلـته نحو ثالث
سنوات فى محاولة إثبات موته غرقاً أو
خنقاً واتخـاذ ذلك وسيلة للتطاول على
ــقـــامـــات الــعـــالـــيــة . وأشـــغل أيـــضــاً ا
ـدة فى إثـبات الـصـحف األخـرى تلك ا
خــبــثـه وكــذَّب اجلــرائـــد الــبــذيـــئــة الــتى
اتــخــذت الــلــؤم ديـــدنــاً من وراء ســتــار
األسف عـلى ضـيـاع حيـاة غـيـر ثمـيـنة .
ولـو كان ألصـحاب اجلـرائد الـتى كانت
تـمأل أعــمـدتـهـا بـأحــاديث لـيـون فـهـمى
وتــفـاصــيل خــنـقه وتــغــريـقـه إلخ بـعض
الـشــعــور الـكــر  ألســرعـوا اآلن إلى
االعـــتـــراف بـــأنـــهم كـــانـــوا مـــخـــطـــئــ

ا ال أصل له وال فائدة منه . ولكن من طالـعته  واستسمحـوا قراء كتاباتهم عمـا أشغلوهم 
أين لهم أن يفـعلوا ذلك وهم لم يكثـروا من ذكر ليون وموتـه لغيرتهم عـلى القانون والراحة
العموميـة  بل ألنَّهم على شاكلته ويزيـدون عنه ببراعتهم فى الـنصب واالحتيال وقدرتهم
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عـــلى الـــتــمـــلُّـص من تـــبـــعــة شـــرورهم
والتـخلص من الـعقـاب الذى استـحقوه
مــراراً جــزاء مــا يـرتــكــبــونه من اجلــرائم
ســــواء بــــأقالمــــهـم عــــلى صــــفــــحــــات
صـحــفـهم أو بـدســائـسـهم ومــفـاسـدهم

ونصبهم واحتيالهم .
إن تــرك لـيـون فــهـمى فى مــصـر حـراً
لــيــذهب حــيث يـشــاء ويــفـعـل مـا يــشـاء
يـفـتح سـبـيالً لـلـمـشاكـل ويبـيح الـقالقل
ويــدعــو إلى الـــقــيل والــقـــال وتــضــيــيع
أوقــات احلــكــام فى مــا ال طـائـل حتـته .
فـاسد وأمـا إبعـاده وإبـعاد كل مـشـتغـل 
اجلـاسـوسيـة ونـحـوهـا فـأدعى إلى راحة
الـناس وأصـون لطـمأنـيـنة الـنفـوس التى
تــتـألـم إذا قــضى عــلــيـهــا أن تــعــيش فى
ـفــاسـد الــسـريـة وسط الــفـ اخلــفـيــة وا
ــا يــطــحن نــفــوس الــرعــايـا ونــحــوهــا 
ويـقصم ظهورهم . ومـصر ال يحق لها

أن تُـفـاخر بـاسـتتـبـاب الراحـة الـعمـومـية فـيـها إال مـتى تـخـلصت من كل جـاسـوس رسمى أو
ـصلحـة تركيـا صاحبة صلـحة االحتالل أو  متطـوع باجلاسـوسية . وال فـرق ب اجلاسـوس 
الـســيـادة الـشــرعـيـة أو ألى مــصـلـحـة أخــرى  ألن اجلـاسـوس دنـئ وعـادم كل شـرف وكل
مــروءة عـلى كل حـال . واجلـاسـوسـيـة حـرفـة ال يـحــتـرفـهـا غـيـر أصـحـاب الـنـفـوس الـرذيـلـة

واألخالق الفاسدة .
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وقد صـدرت باألمس وقـبله اجلـرائد
احملـلـيــة وكـلـهــا تُـشــيـر إلى ظـهــور لـيـون
وت . أما فهمى بعد اخلفاء وبعثه بعد ا
اجلـرائــد الـتـى كـانت تــنـدب ســوء حـظه
ــصــابه وحتثُّ احلــكــومـة عــلى وتــتــألم 
االقتـصاص من قـاتلـيه . فـإنهـا فى هذه
كر واخلبث رة لبست كعادتها لباس ا ا
وتـــظـــاهـــرت كــــأنـــهـــا كـــانت ولم تـــزل

مستنكرة ألعماله.
وقد استعلمت محافظة اإلسكندرية
من نـظـارة الـداخـلـيـة عـمـا تـفعـلـه بشـأنه
فـــأمـــرت الـــنــظـــارة احملـــافـــظـــة بـــإطالق

سراحه.
والــظـاهــر أن نـظــارة الـداخــلـيــة غـيـر
شـاغـلهـا فى حوادث الـضرب مـكتـفيـة 
والـقــتل ونـحـوهـا فـأطـلـقت سـراح هـذه
اجلــــاســـوس لــــكى يـــزيــــدهـــا مــــشـــاكل

وقالقل*.

تعاون مع حركة «تركيا الفتاة» الرامية إلى إعادة العمل بدستور ١٨٧٦. * كان ليون فهمى األرمنى من ا
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أرسل قــــنــــاصل الــــدول الــــعــــظـــام
الـثالث (أى فرنـسا وإنـكلـترا وروسـيا)
القـاطنـ فى البالد األنـاضولـية تـقارير
مُــــفــــصَّـــلــــة عن أحــــوال تــــلك الــــبالد
والــفـظــائع الــتى ارتــكـبــهــا األكـراد فى
والية سـاسـون. يُسـتـدل منـهـا على أن
ساك االضطهاد يزداد على األرمن ا

والـظـلم والـتــوحش ضـاربـاً أطـنـابه فى
ـر يـوم إال تـلك الـبالد الــبـعـيـدة  وال 
ونــســمع وقـــوعــات جــنــائـــيــة من قــتل
وســـلب ونـــهب وفـــتك وســـطـــو عــلى
أفـــــراد األرمـن بـــــعـــــد أن كــــــان عـــــلى

جموعهم .
فـإن عزت بـيك قـائـد چنـدرمـة تلك
الوالية وبرفـقة عدد عـظيم من األكراد
جــعل دأبه زيـــارة الــقــرى الــعــثــمــانــيــة
للـوقوف عـلى أحوال أهـاليـها  وعـند
وصـوله يُـجـرى الـبـحث بـسـؤاله بـعض
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األكــــــــــراد واألرمــن عـن أســـــــــــمــــــــــاء
قـلقـ للراحـة العمـومية)* األرمن(ا
فــيــقــدمــون له نــســخــة أســمــاء وبـدون
حتــقــيـق أو حتــرى أو اســتـــمــاع شــهــادة
ـجرد الـوشايـة يأمـر للـحال الشـهود . 
بقتل أولـئك األشخاص  فـيأخذوهم
مــغــلــولى األيـدى  وعــنــد وصــولـهم
ـديــنـة يـقــتـلــونـهم شـر قــتـلـة . خـارج ا
وكـثـير مـنـهم إذا طـلبـهم ولم يـحـضروا
أمامه  يأمر بـرميهم بـالرصاص بدون
محاكمة . وإذا اعترض أحد القناصل
على عمله هذا الوحشى الذى يُخالف
الــعـدالــة واإلنـسـانــيـة وحــقـوق األفـراد
ـدنــيـة  يُــجــيـبه عــلى ذلك بــأنه قـد وا
صـــار ضـــبـط أولـــئك األشـــقـــيـــاء وهم
**  باجلنـاية شـاك السالح مـتلـبس
فـجـرى مــحـاكـمــتـهم ونُـفــذت عـلـيـهم
األحـكـام طـبـقـاً للـقـوانـ الـعـثـمـانـية .
وقـــد رمـى أكـــثـــر األهــــالى أنـــفــــســـهم
بـاألنـهـار والـسـواقى  ووُجـد أكـثـرهم
مــغـلـولـى األيـدى واألعـنــاق بـسالسل

قلق للراحة العمومية = الثوار. * ا
** الصحيح : متلبسون.
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حديـدية وجـثثهـم مرمـاة أو ملقـاة على
الـطـريق يـفـتـرسـهـا الـوحـوش الـكـاسرة
ـفـترسـة الـطائـرة . وقـد قدَّم والـطـيور ا
ســفـراء الــدول مــذكـراتــهم إلى الــبـاب
الــــعـــالـى مُـــظــــهـــريـن تـــلـك األعـــمـــال
الوحشية ومُتكدرين من تلك األعمال
ـــــدنـــــيــــة ــــرؤة* وا الـــــتـى تـــــأبـــــاهـــــا ا

واإلنسانية.
ــا رأى جـاللــة الـــســلـــطـــان تــلك و
ـــظــالم وخـــاف شــر الـــعــاقـــبــة  أمــر ا
بـــإحــضــار اثـــنــ من زعـــمــاء األكــراد
الــلـذان ** هـمــا عــبــد الــهــادى وعــبـد
ا البـاقى إلى األسـتـانة السـتـشـارتهـمـا 
يـــلـــزم عـــمـــله إلعـــادة األمن وإبـــطــال
أعـمـال الـظلم (وهـمـا شـيـخان ذو***
نفوذ عظيم فى مـقاطعة بتليس وعموم
بالد األكـراد ألن أبـاهـمـا كـان مـحـتـرماً
عــنــد األكــراد  وبـعــد وفــاته عــمل له
زاويـة يــحــجــون إلــيــهـا األكــراد ألجل
التبرك فى أكثر أيام السنة يدير شؤونها

روءة . * الصحيح : ا
** الصحيح : اللذين .

*** الصحيح : ذوا .
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الــشــيخ عــبــد الــهــادى الــذى هــو األخ
األكـبـر ولـهـم الـيـد الـطــولى فى عـمـوم
ــذابح األرمــنـيــة) . فـعــنـد وصــولـهم ا
لألســتــانــة صـار نــفــيـهـم إلى طــرابـلس
الـغـرب  وقــد نـفى ٦ مــشـايخ آخـرين
ـذكورين  كانا من تالمذة الشـيخ ا
يــحـثَّـان األهـالى عـلـى اجلـهـاد والـفـتك

شرك . فى األرمن وإبادة الكفرة ا
 وقد وعد جاللة السلطان بإصالح
اخلــــــلـل وعــــــمـل اإلصالح الـالزم فى

مقاطعات أرمنيا وذلك :
١ ـ بـــأن يُـــســــمح لـــعــــمـــوم األرمن

بالعودة إلى جبالهم وأوطانهم .
٢ ـ يُعـاد بناء مـنازلـهم وقراهم على

نفقته اخلاصة .
٣ ـ يـقـوم بـنـفـقـاتـهم مـدة من الـزمن
حلــــ طــــلــــوع احملــــصــــول . عــــلى أن
ـا األهـالى لم يــعـد لـهـا الـثـقـة بـالـعـودة 
تــراه من الــفـــظــائع  ولم يــزل الــبــاب
الـــــعــــالى يُـــــشــــاغل قـــــنــــاصل الــــدول
بـوعـوداته الــعـرقـوبـيـة الـفـارغـة إلتـمـام
مـرغــوبه الـقـاضى بـسـحق واسـتـئـصـال
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األرمن من أرمــيـنــيـا . وقــد اتـضح من
تـقـاريــر قـنـاصل الـدول الـعـظـام أنَّ ٤٥

قــريــة انــدثــرت  ولـم يــبق لــهــا أثــر 
وكــان عـدد سـكـانــهـا ١٢٫٦٥٠ نـفـسـاً
ووقع أسير ب أيدى األكراد وموظفى
احلكـومـة الـعثـمـانيـة ٢٨٠٠ من الـنـساء
واألطــفـــال وذُبح من رجــالــهــا ٨٠٠٠
رجـل (وذلـك بـــــواســــــطـــــة اآلاليـــــات
احلـميديـة واجليـوش العثـمانيـة وعددها
أربـعـة عـشـر طــابـوراً يـعـضـدهـا ٧٠٠٠
نـــفس من أبــطـــال األكــراد حتت قــيــادة
زعـيـمـهم الـشـيخ أحـمـد زيـدان) الـذى
عـهدت إلـيه احلكـومة الـعثـمانـية الـفتك
فى األرمـن وسـلب مــواشـيــهم وضـبط
أمالكهم وأسـر نـسـائهم وأطـفـالهم !!
وقــد رأى أحـد الــشـهــود أن ١٢ حـرمـة
مـن نـســاء األرمن حــفــظــاً لــطــهـارتــهن
وعـــفـــتـــهن رمـــ أنـــفــســـهن فـى جلــ

األنـهـر فغـرقن وطـافت جـثـثـهن على
ـاء تـخلـصاً مـن فظـائع األكراد وجه ا
ولـعــدم اغـتــصـابـهن واإلتــيـان مـعــهـمـا

نكرة . باألعمال ا
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وقـد شاهد آخـر أن األكراد واجلنود
كـــانـــوا يـــتــســـابـــقـــون عـــنــد رمـى أحــد
األطــفـــال بــأخـــذه بـــالــســـيف وقـــطــعه
شـطـرين  فكـان اجلـنـود تارة تـكـتسب
الــــرهــــان وطــــوراً األكــــراد  وجــــثث
ـزقة على األرض أمام األطـفال تُلقى 
أعـــ أمـــهـــاتــهـن وأقــربـــائـــهن  وهن
يندبن أطفالـهن بأحلان محزنة شاكيات
باكـيات تـلك الفظـائع  مُظـهرين تلك
اآلالم الـتى يـلـ لـهـا اجلـلـمـود ولـسـان

حالهم يقول :
لقد أسمعت لو ناديت حياً

ن تُنادى ولكن ال حياةَ 
فاللَّهم صبراً على هذه البلوى ; إذ
ال تنـفع فيـهـا الشـكوى . هـذا جزء من
الفظائع التى يـرتكبهـا األكراد والعمال
العثـمانيون فى اجلـيل العشـرين وليعلم

ون أن : الظا
وما من يد إال ويد اللَّه فوقها

وال ظالمَ إال سيُبلى بأظلم
إنه سيأتى يـوم تقتص به العدالة من
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أولئك الـظلـمة الذيـن يعيـثون باألرض
فـسـاداً ودعـواهم اإلصالح  وسـيـأتى
يـوم به يُــنـاقـشــهم األ احلـسـاب  فال
ترحم منهم كبيراً وال صغيراً وال ترقى
حلــال مـن قــضــوا مــعــظم حــيــاتــهم فى
الـقـتل والـسـلب والـنـهب غـيـر خـائـف

من الـتــقـلـبـات * الـزمن وال من عـدالـة
الــــديــــان الــــعــــادل الــــذى يُــــمــــهل وال
ــون أى يـــســتــمــهـل وســيــعــلـم الــظــا

سينقلبون **.

* الصحيح : تقلبات.
ون أى منقلب سينقلبون. ** ناقص كلمة «منقلب» : وسيعلم الظا
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يظهر أن حكومتنا السنية
ــ أعـــزَّهــا  الـــلَّه ــ يـــلــذ لـــهــا
ــــشـــــاكل االشـــــتـــــغـــــال بـــــا
ولهذا نازعات العقيمة  وا
أطلـقت سـراح لـيـون فـهمى

وتركـته حراً يـعيث فـساداً 
وإال ألبـــعـــدتـه من الـــقـــطـــر
بـصــفــة إداريـة ; إذ لــيس له
حرفـة معروفة وكلـما اشتهر
قـلقـ للـراحة عـنه أنه من ا

العمومية *.

…d¼UI « ¨≤ ’ ¨ ±π∞¥ dÐu² √ ≤± WFL'« ¨ ∏±∑  œbF «

قلق للراحة العمومية = الثوار. * ا
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جـاء  واحلـمد لـلَّه الـوقت الـذى فيه
ـرجـفـ تـخــرس ألـسـنـة أولى الـفــسـاد ا

الـذين كــأن الـلَّه ــ تــبـارك وتــقـدس ــ مـا
خـــلــقـــهم إال لــيـــوقــعـــوا بــ الـــنــاس 
فتريات ويدسوا الدسائس  وينشروا ا
ويــذيــعــوا األكــاذيب ; إذ حــضــر ولــلَّه
احلـمـد ــ لـيـون فـهمـى األرمنـى صاحب
جريدة (ميـزان عدالت) التـركية . ذلك
الــرجل الــذى كـان الــنـاس يــقــولـون إنه
ـعيـة الـسـنـية قضـى نحـبه بـدسـيـسـة من ا
الـذى ال نعلـم ما هو الـسبب فـى ارتباط
هذا الـرجل بـهـا وأية عالقـة بـيـنه وبيـنـها
كـمــا أنـنــا ال نـدرى كـيـف ألـصــقـوا هـذا
اإلنـسان بـهـا الـصـاقاً حـتى أنـنـا رأيـنا فى
ــقــطم الــغــرَّاء أن هــذا الـرجل جـريــدة ا
أخبر مُكـاتب تلك اجلريدة قبل مبارحته
أوروبا أنه عازم على الرجوع إلى مصر
ا كان له عـية السنية  ألجل أن يُطالب ا
ـرتبـات . فلـيت شعـرى بأى شىء من ا

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨±π∞¥ dÐu² √ ≤± WFL'«  ¨ ≤± œbŽ
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امـتــاز هـذا الـرجـل عن سـائــر الـرجـال
عية حتى أنه لزم على هـذا االمتيـاز أن ا
ــرتــبـــات وأجــازته الـــســنــيـــة رتــبت لـه ا
بــــــالــــــصالت أهـل ذلـك ألنه صــــــاحب
جريـدة أم ألنه كمـا يظن الـبعض أنه من
حـمــلـة األقالم ولـكـنـا نـعـلم أن اجلـرائـد
ــصـــر كــثـــيــرة . ومـع ذلك ال نــرى أن
ـعـيـة قد رتـبت إلحـداهـا مرتـبـاً فى يوم ا
من األيـام  وإن كان يـزعم الـبعض أنه
من أصـحـاب األقالم . فكـلـنـا نـعلم أن
الرجل أمى ال يعـرف القراءة والـكتابة
وأن الــذى كــان يــحــرر له جــريــدتـه هـو
صــالح بك بــدرخـان وكــذلك نــعـلم أن
لـيـون فـهــمى كـانت له مـعــرفـة مع عـلى
بك چـاهـ  وكـان يــتـردد عـلى مـنـزله

ليأخذ نصيبه من إحساناته .
وقـد قـال لـيـون فهـمى أيـضـاً عـلى ما
ـقـطم عن لـســان مُـكـاتـبه أنه أراد رواه ا
مـقــابــلــة اجلـنــاب الــعــالى اخلــديـوى فى
أوروبـا  فـمــنـعه صــاحب األوتـيل عن
ا ب ليون فهمى وسمو اخلديوى ذلك 

من الفرق الـعظيم والتباين  وتأكد صاحب األوتـيل من أن األمير ال ارتباط بينه وب أمثال
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لـيون فهمى. فال داعى اآلن لـلقول بأن
لــيــون فــهــمى قــد مــات أو قــد دُست له
دســيــســة أو مــثل هــذه األقــوال الــتى ال

تُفيد اآلن ; إذ حضر الرجل بنفسه .
فـالـيـوم  تـسـود وجـوه الـذين كـانـوا

يــذيــعــون تــلك األراجــيف اخملــتــلــقــة 
واليـوم تبيض وجـوه من كانوا يـدافعون
عن احلق أشد الـدفاع  واللَّـه مع القوم

الصاحل .
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أرسـل ١٢٠٠٠ قــتــيل و ٣٥٫٠٠٠
نفس بال ملجاء *

أنـــبـــأنـــا الـــبـــرق أن ســـفـــراء الـــدول
الـثالث ; أعـنى بـهــا روسـيـا وإنـكـلـتـرا
وفـرنــسـا أصـرت عــلى وجـوب تـأديب
ـذابح وسفك الـدماء األكراد وإبـطال ا
ــمـــالك ـــفــقـــود إلـى ا وإعــادة األمـن ا
الـعثـمـانيـة  وإال اضـطـرت الدول إلى
الــتــداخل فى األمـــر تــداخالً فــعــلــيــاً
وتـــكــون عــاقـــبــة ذلـك وخــيــمـــة عــلى
الدولـة العـلـية واسـتقاللـها. وقـد شرع
جاللـة السـلطـان بإصـدار األوامر بـنفى
بعض مـشايخ األكراد  ولكن ذلك ال
يــــــكـــــفـى ألن عـــــدد األكــــــراد يـــــبــــــلغ
٤٫٥٠٠٫٠٠٠ نـــفــســاً . فــإذا نُــفى أو
قُـتل أو سُـجن اثـن أو عـشـرة  فذلك
ـقـصــود والـنـفى ال ال يـفى بـالــغـرض ا
يُـؤثر فى عـشائـر األكراد الـهمـجة  بل
يــجـعـلـهم أشـر خــلـقـاً . ومن الـواجب
قـــطع دابـــرهم كــمـــا فـــعل الـــســلـــطــان

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞¥ dÐu² √ ≤∏ WFL'« ¨ ±∏ œbŽ

* الصحيح : ملجأ .
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مـــــحــــمــــود فى االنــــشــــكــــاريــــة * ألن
أعـــمــالــهـم أصــبــحـت ال تُــطــاق  فال
يُـوجـد بـيت كـردى من أولـئك األكـراد
إال فيه واحد أو اثنان من نساء أو بنات
األرمن ألن اجلــــنـــــود الــــعــــثـــــمــــانــــيــــة
واآلاليــات احلـمـيــديـة الـتـى فـتـكت فى
األرمـن وخـــربت قـــراهـم لم تـــتـــرك ال
كــبــيــراً وال صــغــيــراً . فــالــبالد اآلتــيــة
ســـرثــــاك ومــــكـــراغــــون والــــيـــغــــبـــون
وأفــاســاغـبــور وأرويــست لم يــبق لــهـا
ذابح تـزداد يوماً عن يوم حتى أثر وا
اضطر بـعض األرمن إلى االلـتجاء إلى
الـثـورة وحـمل الـسالح وااللـتجـاء إلى
اجلــــبـــال تــــاركـــ األمـالك والـــنــــســـاء
واألطـــــــفـــــــال واألهـل واخلـالن ألجل
الــدفــاع عـن أرواحــهم واالنـــتــقــام من

سافكى الدماء الظا العتاة .
وقد اجتمع جمع منهم حتت رئاسة
الــبـــطل أنـــتــرانـــيك فى جـــبل األنــدوغ
ـــــعــــروف بــــأنـــــدوك طــــاغ) اجملــــاور (ا
ـسمى بالتركى أوج للـكنائس الثالث ا

كـــلـــيـــسه فـى مـــقـــاطـــعـــة األســـكــرد 
وهاجـمـوا احدى قـرى األكـراد فقـتـلوا

* الصحيح : اإلنكشارية .
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مـنــهم ٩٠ نــفـســاً وقـتل مــنـهم ١٢ (ثم
هجموا عـلى قرية ذيف فقتلوا ٤٠ من
األكـــــراد ٦٠ جــــنـــــديـــــاً من اآلاليــــات
احلــمـيــديـة وقــتل من األرمـن الـثــائـرين
ـا رأى احلكام آن * أكثر ١٨ نـفساً . و
قـــرى ســاســـون انــدثـــرت  اضــطــرت
احلــكــومــة الــعــثــمــانــيــة إللــغــاء مــركــز

ركز موش .  ساسون وضمه 
عــلى أن قـــيــام الــثـــورة بــ األرمن
وظـف واجلنود احلميدية والفتك فى ا
ــابَّـــ  وتالفـــيــاً لـألمــر أرسل هـــاج ا
مـــــــذكـــــــرة إلـى بـــــــطـــــــريــــــــرك األرمن
األرثـوذكـس فى األســتـانــة طــالــبــاً مـنه
إرسال مبشـرين ووعاظ من الكهنة من
قـبله إلى الـواليات األرمـنيـة كى يحـثُّوا
األهـــالـى لـــتـــرك الـــفـــ والـــعـــودة إلى
الــطـاعـة  فـأرسـل الـبـطـريــرك مـنـدوبـاً
لــنـــصح األهــالـى إال أن األرمن الــذين
تعـودوا على حركة األتـراك (ويعلمون
جــيــداً كــيـف أنــهم ذبــحــوا شــبــان ديــر
الــقــمـر بــعــد أن ســلـمــوا سالحــهم فى
لـبـنـان عام ١٨٦٠ ? وكـيف ذُبح دروز
حوران عـام ١٨٩٥ ونُـفيـت مشـائـخهم**

* الصحيح : أن .
** الصحيح : مشايخهم.
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إلى أقـاصى البالد بـعـد تركـهم السالح
ــهم الــطــاعــة.  ومــذابح أورفه وتــقــد
أعظم شـاهد عـلى أنَّ احلكـام لم يقووا
عـلى الـفتك بـاألرمن وذبـحهم إالَّ بـعد
اسـتالمهم مـنهم األسـلحـة  قإنه بـيوم
واحــد ذبـحــوا مــنــهم ١٥٠٠٠ ألــفـاً).
ولـذلـك قـرروا فـيـمــا بـيـنــهم عـدم تـرك
وت قبل االسـتسالم ألنهم الـسالح وا
مــيــتـ عــلى احلــالـتــ  فــلم يُــصـغــيـا
لـنصـائح الـكهـنـة  فهـاجـمتـهم اجلـنود
ا وجـدت أنها غير قادرة العـثمانية . و
عـلى مطاردتهم فى قـمم اجلبال عادت
اجلـــنــود  فـــفـــتــكـت بــأهـــالى الـــقــرى
اجملــاورة لــهـــا وأكــثــرهــا مـن الــســريــان
الــقـدمــاء بـحـجــة عـضـدهـم إلى الـثـوار
وقتـلت منـهم ١٢٫٠٠٠ قتـيالً وأصبح
٣٥٫٠٠٠ نفـساً بال مـلجـأ وال مأوى.
ــديـنــة من الــنـســاء سـوى ولم يــدخل ا
١٥٠٠ والــبــاقى اقــتـســمــتــهم عــشــائـر
األكـــراد واآلاليـــات احلــمـــيـــديـــة الــتى
تــظــلـــهــا الــرايـــة الــعــثـــمــانــيـــة والــعــلم

احلميدى!!.
ويــــــزعم الــــــبــــــعض أن األجــــــانب
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يتـحامـلون عـلى الدولـة العـلية  أو أن
الــعـــداوة الـــديــنـــيـــة جتــعـل الــنـــصــارى
ومـلوكـهم وحـكامـهم يـضغـطـون على
الـــــــدولـــــــة وقـــــــصـــــــدهـم ضـــــــررهـــــــا
واضـــمـــحاللـــهـــا وهـــو زعم فـــاســد .
فالـدول الـعظـام مع مـا رأته فى أرمـينـيا
ـــــفـــــاســـــد احلــــوادث ـــــظـــــالم وا من ا
والكـوارث مـنـذ عـشـرة أعـوام  فـإنـها
لم تـــعــتــرض الـــدولــة فى داخـــلــيـــتــهــا
فـتـركتـهـا وشأنـهـا . ولـكن اآلن  وقد
رأت أن الـكـيـل قـد طـفح  فــبـعـد ذبح
األرمن  ابـتـدأ األكـراد بذبح الـسـريان
والـكـلـدان  كـمـا أنـهم بـعـد أن فـتـكـوا
فى دروز حوران أصبـحوا يفـتكون فى
ـــمـــالك الــــعـــربـــان حـــتى أصـــبــــحت ا
الـعـثمـانـية دار مـذابح ! دار قـتـلة!! دار
لصوص  وأصبحت الفوضى ضاربة
أطـــنــــابـــهــــا  والـــزراعــــة ال أثـــرَ لــــهـــا
والـصــنـاعـة فـى تـقــهـقـر  فــأضـرَّ ذلك
بـأحـوال بالدهم الـتجـاريـة  وضاعت
عـــلــــيـــهم وعــــلى رعـــايــــاهم األمـــوال
ــــذابح الــــكـــــثــــيــــرة عــــلى أثــــر تـــــلك ا

ظالم. وا
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فــهل إذا تــداخــلــوا تــداخالً فــعــلــيــاً
يعـدون مـخـطـئـ . كال  ثم كال ألن
اإلنـــســان إذا عــجــز عـن إدارة أعــمــاله
ن هو أهالً فـالـضـرورة جتـبره لـعـهـدهـا 
لــتـحـسـ أحـوالـهـا وتــدبـيـرهـا لـتـركـهـا

وشأنها .
ومن راجع الــتــاريخ يـر* أن الـدول
الـقـدمـاء لـم يـفـقـدوا أمالكـهم إالَّ عـنـد
تراخيهم األعمال وتسليم إدارتها لغير
أهــلـــهــا  فــســاء فــالـــهم وتــضــعــضت
أحــوالــهـم  فــعمَّ الـــفــســـاد فى الــبالد
وزهقت روح العـباد  فانتـظر األهالى
ـا سـنــوح الــفــرص لــوقت الــفــرج . و
دنت الساعة وفاجأهم العدو اخلارجى
فـتـحـوا له الـبالد والـصـدور وسـاعـدوه
ــقـدور . عـلـى إبـادة الــظــالم وإنــفــاذ ا
والــعـالم الــعـاقل من يــعـتـبــر مـا أصـاب
ـصائـب ويـبتـلى غـيره قـبـل أن تدركـه ا
بالنوائب فيـستجير وال مُجير  فالعدو
يُصـبح من اخلـارج والـداخل  فـيـفتك
. به فتكاً سريعاً ويجعله عبرة ب األ

* الصحيح : يرى .
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إن الفـظائع التى ارتـكبـها األكراد فى
سـاسـون لم يُـر لـهـا نـظـيـر فى الـتـاريخ .
فإن سهول موش غـرقتها الدماء البرية
ووادى ســـاســـون قـــد أصـــبح والـــدمـــاء
يـسـيل مــنه أنـهـاراً  والــبـنـات الـعـذارى
واألطــفـال والــنــسـاء يــطــفن فى شـوارع
موش حافـيات عاريـات ال مأوى لهن
وال شىء يـسـد رمــقـهن  وهنّ دائـرات
صـايـحـات يـنـدبن سـوء حـظـهن واأليـام
الـســوداء الـتـى خـلــقن فـيــهـا  رافــعـات
أيـــديــهن إلى احلق عـــز وجل شــاكــيــات
ظـلم احلـكام  طـالبـ مـنه زوال احلكم
مـن دولـــة أصــبـــحـت تُــشـــارك الـــقـــتـــلــة
واللصوص فى مذابحهم وفظائعهم !!
كـم وكم مـن هــــؤالء اخملــــدرات ألــــقـــ

بأنـفسـهن فى األنهر واآلبـار تخـلصاً من
ظلم األتراك وحكامهم وفظائع األكراد

واآلاليات احلميدية .
أجل  إن كــثــرة الـفــظـائع والــوقـائع
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هيَّـجت الـدم فى عروق أبـطال األرمن
ـــوت  فــــعـــاهــــدوا أنــــفــــســـهـم عـــلـى ا
وفضـلـوا ذلك عـلى احلـيـاة  وانـقـسـموا
إلى ثالث عـصـابـات  إحـداهـا بـريـاسـة
الـبطل أنـترانيك  والـثانـية بقـيادة أوهان
شهور  وثالثها بقيادة كيورك. البطل ا
وانــضم إلـيـهم عــدد عـديـد من األرمن
والـــتــجــأوا * إلى جــبــال انــدوغ وكــيــ

وكـــرشــيـك وغــلـــيه غــوزن  فـــفــتـــكــوا
باألكـراد ولم تسـلم اجلنود الـعثمـانية من
أضـــــرارهم . عـــــلى أن قـــــلــــة عـــــددهم
جـعلهم أن يـعتـصموا فى اجلـبال تخـلصاً
من هـــــجـــــمـــــات اجلـــــيـــــوش وغــــزوات
األكـراد فــأرادت اجلـنـود الـعـثـمـانـيـة أن
تُـحـيط بـهم وتــقـتـلـهم عن آخـرهم  إال
دافع لم تـصل قـنـابلـهـا إلى صوامع أن ا
اجلـبــال  كـمــا أنــهم لم يــجـســروا عـلى
مـهــاجـمـة أولــئك األبـطــال فى مـكــانـهم
فـعــهــدت إلى عــســاكـر الــبــاشــبـوزق **
االنـتــقـام من األهـالـى  فـهـجــمـوا عـلى
القرى وذبحوا فى يوم واحد ٣٠٠٠ من
األرمن األبــــريــــاء وهم يــــعــــمـــلــــون فى

* الصحيح : والتجئوا .
. رتزقة وغير النظامي ** الباشبوزق = اجلنود ا
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حقـولهـم ويحـرسون مـنازلـهم . فكـانوا
يقطعـون من النساء نـهودهن  ويبقرون
بــطـونــهن  ويــدفـنــون األطـفــال بـالــتـ
ويقطعون الشيوخ منهم إرباً إرباً !!!

فـمـديـنـة سـاسـون الـشـهـيـرة بـدخـانـهـا
وأهالـيـها يـربون عن الـعـشرين ألـفاً  لم
يبقَ لـهم أثر وذُبح ١٥٫٠٠٠ نـفسـاً بحد

الثقيل البتار فى يوم واحد !!.
وقــد قـال أحــد الــعــارفـ إنــنى لم أرَ
مـنــظــراً قــبـيــحــاً مـؤثــراً كــمـا رأيـت عـلى
ضفـاف نهر الـدجلـة  فترى ر األرمن
يناً وشماالً عـلى ضفتيه جتتزبها* ملـقاة 
الـوحــوش الــكــاســرة والـطــيــور بــعـد أن

أخذت نصيبها منها األسماك .
وأصبح بـقـايـا األرمن الـذين تـديرهم
جـمعيـة الهـنشاق يـتألبـون زمراً فى جوار
ساسون وبتليس  طالب الثأر مُفضل

وت على احلياة  ولكنهم قالئل ومن ا
ت مـنـهم بــالـسـيف مـات من اجلـوع لم 

والظماء كما قال الشاعر : 
ت بالسيف مات بغيره... ومن لم 

عــــلى أن تـــألب بــــعض ثـــوار األرمن
* الصحيح : جتتذبها .
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جــعل هـيــجـان عـظــيم فى قــبـيـلــة دابـيك
ـشـهـورة الـكـرديـة  وهـى من الـقـبــائل ا
فـهـاجـمت األخيـرة مـديـنة مـوش بـعد أن
دمــــرت ســــاســــون وأقـــفــــلـت دكــــاكـــ

ـنـازل لـيالً حتت األرمن ثم هـاجـمت ا
قـيـادة احلــاجى فـيـروز الــكـردى الـشــهـيـر
يُـحـيط به ٢٠٠ من رجـالـه . ودام القـتل
ـدينة ثالث لـيال مـتواليـة على ضـفتى ا
وهـــو يــصـــيح بـــأعـــالى صـــوته صــدرت
اإلرادة الـسـنيـة بـقـطع جذور األرمن وال
سكوڤ) خوف من اعتـراض الروس (ا

ألن دولة الروس ناقمة على األرمن .
ولم يــــقل زعــــيم األكــــراد الــــفــــقـــرة
األخـيـرة إال لـعـلـمه بـأن دولـة األتـراك ال
تـخش* بـأس دولـة ســوى دولـة الـروس
ألنهـا األقرب إلـيهـا والـتى اعتـادت على
الفتك بها وسلب أمالكها . وأما الدول
األخــرى  فـــوجــودهم كــعــدمه  إذ ال

يخشى على األتراك منه ??
عـلى أن هـذه الفـظـائع هى مـفتـعـلة 
ولم يُـقــصــد من تـعــيــ فـريــد بك (كـا
أسرار بـلـدية بـيـرا سابـقـاً) قائـمـقامـاً على
مـوش إال الشـتراكـه فى مذابح األسـتـانة

* الصحيح : تخشى.
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عـام ١٨٩٦  حــيث كــان بــهــا الــعــضـو
األكـبر الـعامل إليـقاد نـار الثـورة والفتك

فى األرمن .
ـابَّـ فى األنـاضول فـلـتـكن أعـمـال ا

عــبــرة لـلــمــصــريــ ومــحـبـى األتـراك 
ودولة أصـبحت حالـتها كـما ذكر بـشرها
فى الـزوال ألن احلــكــام إذا تـألَّــبــوا عـلى
رعـايـاهـم وذبـحـوهم ذبــحـاً . فال عـتب
عــلـى األكــراد الـــوحــوش  بل الـــعــتب
عـــلى الـــيـــد األثـــيــمـــة الـــتى هـــيَّـــجــتـــهم
وتُـعــضـدهـم فى أعـمــالـهم  وهى تُــعـد
اجلـانـيـة جنـايـة عـظـمى التـى يتـأفف مـنـها
اخلالق ــ عز وجل ــ وتمُـجها اإلنسانية

فيا للَّه ...
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أنــفــقت احلــكــومــات األوربــيــة مــنـذ
عقودة سنة ١٨٧٨ على معاهدة برل ا
ـــمــلـــكــة حــفـظ احلــالـــة احلــاضـــرة فى ا
ـبدأ منذ التركـية  ولم يُسـتثنَ من هذا ا
ذلك الـــوقت إال الـــرومـــلـى الـــشـــرقـــيــة
وكريت . نـعم  إنهُ قـامت ثورة دمـوية
جـعــلت الــرومـلى جــزءًا من بــلـغــاريـا
ا أنـها كـانت مسـتقـلة داخـلياً لم ولكن 
يـحـصل فـيهـا تـغـييـر عـظـيم . وفى سـنة
١٨٩٨ تنصب الـبرنس جورج الـيونانى
َّ مــبــعـــوثــاً أعــظم لـــكــريت  وبــذلك 
تـنـازل الدولـة الـتـركـيـة عنـهـا بـعـد جـهاد
عـنيـف كان ابـتـداؤه سـنـة ١٨٦٦  وقد
حـصل تــعـديل فى احلــدود بـعـد احلـرب
التـركـيـة الـيـونـانيـة سـنـة ١٨٩٧ يـسـتحق
الـذكـر . وخالصـتهُ أن تـركـيـا اضـطرت
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أن تُخـلى سـهـول تـسـالـيا اخلـصـيـبـة بـعد
طـرد اجلـيــوش الـيـونــانـيـة مــنـهـا  وهـذا
األمـر عــيـنهُ كــان بـاعــثـاً الزديــاد غـلـواء
بــلــغـــاريــا فى تــعــجــيل طــلب اإلصالح

اضي . كدونية فى ظرف السنت ا
ثم إن الفظائع األرمنية التى ارتُكبت
مـن ســــــنــــــة ١٨٩٤ إلى ســــــنــــــة ١٨٩٦
أهــاجـت الـدول األوربــيــة عــلـى الــبـاب
الـعالى فـلـحت عـلـيهِ بـإدخال اإلصالح

فى واليات األناضول  ففعل ولكن ال إكـراماً لسواد عيون األرمن بل لتهدئة خواطر أوربا
ـنكـوب ُسـلـبت بفـرض ضـرائب جديـدة أو أخذ ـبـالغ اخملصَّـصـة إلعانـة ا بـذلك . على أن ا

طلوب كلهُ عن السنة  ضرائب متأخرة . وكان جباة األمـوال ال يحققون  بل يتقاضون ا
ولـو كـان قـد دفع سـابـقـاً  ولم يـبقَ مـنهُ إال قـسط واحـد  ومن تـأخـر عن الـدفع صـودر فى
ـسـلمـ الـدينـيـة وإجراء أمالكهِ وسُـجن بـغيـر شـفقـة . وكل نـظام دخل لـصـد غيـرة حـكام ا
العـدل ب الـرعيـة كان بـاطالً ألن الذين تـولوا مـناصب اإلصالح سـواء كانـوا من الـيونان أم
ـ ولم يُـعانـدوهم . فـلمـا ظـهر عـجز األرمن كـانـوا من الطـبـقة الـدنـيا فـجـاروا احلكـام الـظا
صلحـ لم تعترض الـدول األوربية وال الشـعب نفسهُ عنـد إلغاء وظيـفة احلاكم األعظم ا
فى والية األرخـبيل. واحلـاصل أن جمـيع اإلصالحات الـتى صارت سـنة ١٨٩٧  صارت

ة اجلدوى ولم يُنفَّذ شىء منها . عد
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أرميـنيـا ـ تُفيـد األخبار الـواردة من ساسون
أن الــقـحـط والـفــقــر يُــبــرحــان عــلى ســاسـون

تـبريـحاً شـديداً يـستـدر الدمع وبـكاء الـقلب 
* اإلنـــكـــلـــيـــز ـــرســـلــ وقـــد وزع عـــلــيـــهم ا

اإلعانات التى تلقوها من بلدان مختلفة .

رسلون . * الصحيح : ا
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نشرت جريدة الـطان الفرنساوية رسالة
ُـكـاتبـهـا فى تـفلـيس شـرح فـيهـا احلـالة فى
الـقـوقـاز شرحـاً وافـيـاً يُـفـيـد الـوقـوف عـليه

وها هو مؤداها :
إن احلوادث التـى وقعت أخيراً فى «إيز
ابـتــبـول» وبـتــلـيس  وإن كــانت ال تـفـوق
مـــذابح شـــوشــا وپـــاكـــور فى فـــظــاعـــتـــهــا
وأهوالها  ولكـنها تُثـبت ضعف احلكومة
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الـــروســيـــة واخــتالل إدارتـــهــا بـــدرجــة لم
يعرفها أحد من قبل .

وهــا هى احلـــوادث الــتى رأيــنــاهــا رُأى
الع وعلى القراء أن يحكموا بأنفسهم .
فـى صـبـاح يــوم اجلـمــعـة أول ديـســمـبـر
تــقــدم عــدد عــظــيم من الــتــتــر حتت ســتـار
الــظالم إلـى «إيـزا بــتــبــول» وأحــاطــوا بــهـا
وانــضـمـوا إلـى أبـنـاء ديــنـهم الــذين يـتـألف
ديـنة . ودارت مـنهم مـعظم سـكان هـذه ا
بــيـــنــهم وبـــ األرمن رُحى قـــتــال  كــان
النـصـر فيه حـليف الـتـتر الـذين أرادوا قطع
خـط الـرجــعــة عــلى الــهــاربــ من األرمن
حـيث حاصـروا احملـطة  ولـكن قـسـماً من
احلامية بادر إليها واحتلها خوفاً من إيقاف

سير القطارات .
ولم تـصل هذه األخبـار إلى تفليس إال
ثـانى يـوم احلـادثة بـسـبب اعـتـصـاب عـمال
البـوسـتة والـتـلغـراف  وقـد سار الـچـنرال
ماالمـا ومـعه فصـيـلتـان من اجلـنود الـراكـبة
إلى «إيـزابــتـبـول» حــيث تـمــكن من إعـادة
النظام إلى ربوعـها بعد بضعة أيام  وقُتل
فى هـذه االضطـرابات ٨٠ شـخصـاً ونُهب
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٢٠٠ مخزن وأُحرق ٦٠ منزالً .
وكــان الــواجب عــلى احلــكــومــة بــإزاء
هـذه األحوال أن تتخـذ بعض الوسائل فى
تـفـلــيس لـتـحــول دون قـيـام أرمن تــفـلـيس
لـألخـذ بــالــثـأر ألبــنــاء جـلــدتــهم  ولـكن
الـكـونت «فـورونـتـزوڤ داسـكـوڤ» رجل
ضـــعـــيـف اإلرادة ال يـــصـــلـح ألن يـــكـــون
حـاكـمــاً لـبالد كـبالد الــقـوقـاز  وقـد تـرك
األمـور جتــرى فى مــجــاريــهــا ولم يــشـأ أن

يدرأ األمر قبل وقوعه .
وفى ٥ ديـسمـبر حوالـى الساعـة الثـامنة
مـسـاء  سُـمع إطالق الـرصـاص فى جـهة
قــلـعــة «مــيـدان» الــتى تـفــصل بـ الــسـوق
الـتــتـرى والــســوق األرمـنى  وبــذلك بـدأ

القتال ب العنصرين فى تفليس .
وفى صباح اليوم التالى  شاع أنه قُتل
ـــعـــركـــة عـــشـــرة من الـــتـــتـــر وبـــعض فى ا

األرمن.
وقد اخـتـلفت الـروايات بـشـأن البـادئ

بـالـعـدوان  ومن الـصعب إن لـم يكن من
ـسئـولـية الـمُـحـال معـرفـة على من تـقع ا
ولكن الـشـائع لدى اجلـميع أن األرمن هم
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الــذين أحـرجــوا صـدور الــتـتــر بـأعـمــالـهم
وأنهم هم الذين حـرضوهم على الدخول
فى حـومة الـوغى . وهـذه الروايـة مـقبـولة
عـقالً ألن عـدد األرمن فى تـفـلـيس عـشرة
أمـثال الـتـتر وأن األخـيـرين الـذين هم جتار
مـيـالـون إلى الـسـكــيـنـة والـهـدو لم يـسـعـوا
حـــتـى اآلن فى مـــنـــاوأة األولـــ وإحـــراج

صدورهم .
وقد مر يوم األربـعاء ٦ ديسمبر والقلق
مـسـتـحـوذ عــلى الـقـلـوب . وفى الـصـبـاح
وُضع حتت تـصرف كل قـنصـليـة أربعة من

اجلنود.
وبـعـد الـظـهـر  قـرر الـعـمـال الـتـابـعـون
ــوقــراطى تـرك لــلـحــزب االشــتـراكـى الـد
الـعمل والذهاب زمـراً وأفواجاً إلى البازار

لـلـسعى فـى إقامـة الـسالم بـ الـفـريـق 
وقــد جنـحـوا جنـاحـاً مـؤقـتــاً فى مـهـمـتـهم 
حـــيث بـــطل إطـالق الــبـــنـــادق مـــدة بــضع
ســاعــات ولــكـنـه عـاد إلـى االشـتــداد فى
الـــلــــيل . ولـــــمـــا عــــلم االشــــتـــراكــــيـــون
ـقراطـيـون أن مـسـاعـيـهم ذاهـبة أدراج الـد
الـريــاح طـلــبــوا من احلـاكم الــعـام أن يــأمـر
بــالـفـصـل بـ الـتــتـر واألرمن  فــأجـابـهم
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الـــكــونـت فــورونـــتــزوڤ إلـى مــطـــالـــبــهم
وأصــدر األوامـر إلى الـتـرســانـة بـأن تُـسـلم

إليهم ٥٠٠ بندقية .
كان ولـمـا  تسـليحـهم  ذهبـوا إلى ا
الذى يقـتتل فيه الفـريقان وأخذوا يـطلقون
شـتـبـك فى الـقـتال . الـنار عـلى جـمـيع ا
ــديـنـة لـلـقـيـام وقـد انـتــشـر قـوم مـنـهم فى ا

همة البوليس .
وفى الـــوقت نـــفـــسه  ســـلــحـت عــدة
جمـعيـات كثيـراً من رجال حـزبهـا ليـقوموا
ــهـمــة احلـراس  وقـد نِــيط بـجــمـاعـة من
ــسـلـمـ األرمن أمــر حـراسـة اإليــرانـيـ ا

الـــقـــاطـــنـــ فى الـــســـوق أو فـى اجلـــهــات
األخـرى الـتى فـيـهـا اخلطـر  وذلـك خـوفاً
ــقـاتــلـون عن من أن ال يُــمــيـزهم األرمن ا
التتر فيـقتلوهم  وهو أمـر يدعو األعجام
إلى األخــذ بــالــثــأر من األرمـن الــقــاطــنـ

ببالد العجم .
وقــد سُـيــر جــمع هــؤالء األعــجـام إلى
قــنــصل الــعـــجم حتت حــمــايـــته شــاهــرين

مسدساتهم .
وفى ٩ ديـسـمبـر  ذهب الـقـناصل إلى
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ا سراى احلـاكم الـعـام وطـلبـوا األسـلـحـة 
أن األجــــانب هـم وحــــدهم اجملــــردون من
السالح دون سـائـر الـسكـان  وقـد أجاب
الـكـونت فـورونـتــزوڤ مـطـالـبـهم وأصـدر

األوامر بأن توزع البنادق كاآلتى :
ــانــيــا و٤٠ ٤٠ بــنــدقــيـــة إلى قــنــصـل أ
أخـرى إلى قـنصل الـنـمسـا واجملر و٣٠ إلى
قـــنــصل إيـــطــالــيـــا و٢٥ فــقط إلـى قــنــصل
فـرنـسـا ألن الـنـزالء الـفـرنـسـاويـ قـلـيـلو
الـعـدد وأغلـبهم نـسـاء يتـعـيشن من اخلـدمة

واخلياطة .
ولـم يُـــنـــفـــذ هـــذا األمـــر ألن مـــنـــدوبى
احلـاميـة ذهبـوا إلى احلاكم الـعام وصـرحوا
له أنه قــد حلـقـهم الــعـار من تـســلـيـمه دفـاع
ـلـكيـ  وأظهـروا له اخلوف ديـنة إلى ا ا
من أن االشـتـراكـيـ يـسـتـعـمـلـون الـسالح
الــذى سُـــلم إلــيــهم ضــد اجلــيش واخلــطــر
الـذى ينـجم من إجابـة طـلبـهم وتسـليـمهم

١٢٠٠ بندقية أخرى.
ديـنـة التى وقد أُعـيـدت الـسكـيـنة إلـى ا
استمـرت هادئة مدة يـوم ولكن الـ ٣٥٠
تـتـرى الذين تـسـلحـوا أمـام أع احلـكـومة
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وبرغبتها عادوا إلى القتال .
وقـد دارت بيـنـهم وب الـعـمال مـعـركة
فى الــشــوارع اجنـلـت عن فــرار األخـيــرين

بعد أن قُتل وجُرح منهم كثيرون .
وقـــد دعت األمـــور قـــهـــراً إلى دخـــول
ـســلـحـة الــتى انـتـشــرت فى أنـحـاء الـقــوة ا
ـــديــــنـــة  ومـن ذاك الـــوقت لـم يـــقع إال ا
بـعـض حـوادث ال أهـمـيــةَ لـهـا  وصـارت
مـديـنــة تـفـلــيس هـادئـة  ولــكن ال يـعـرف

اإلنسان إلى متى ??? .
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بـعث حــضـرة الـفــاضل إسـمــاعـيل بك
حـقى من عظـماء مـسلـمى الروسـيا (وكان
سـفــيـر الـدولــة الـعـلـيــة فى سـنــغـافـورة) مـا

يأتى:
سلمون «فى السـن األخيرة استـيقظ ا
من سُـبـاتـهم وقـامـوا بـنـهـضـة أدبـيـة وغـيـرة
ملـية . فـما من مسـلم إال ويجهـر بوجوب
ـدافـعــة عن ديـنه ومــلـته ووطـنه االحتــاد وا
ـهـضومـة إال الذين طـالـبة عن حـقوقه ا وا
جعل عـلى قـلوبـهم غـشـاوة وهم فى عمه
مُـعــرضـون . اطـلــعت فى األيــام األخـيـرة
صـوغة عـلى رسالـة طُبـعت ببـلدة چـينـوا ا
بقلم الـدكتور عـبد اللَّه أفـندى جودت من
ـسـلمى حزب تـركـيا الـفـتاة كـتـبـها خـطـاباً 
الـقــوقـاز الــذين يــدافـعــون عن أعــراضـهم
وأموالهم وأبناء جـنسهم فقرأتها من أولها
إلى آخـرهـا . وكـنت أتـخـيل أثـنـاء قـراءتى
هـذه الـرسالـة أن كـاتـبـهـا زعـيم من زعـماء
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الـلـجـنـات األرمـنـيـة الـذين يـحـضُّـون أبـنـاء
جــنــســهم عــلى االســتــقالل واحملــاربــة مع
ـسلـمـ ضد اخلالفـة اإلسالميـة  ولوال ا
الـوطنـية واحلـمـية الـدينـية مـا عـنيت بـكتـابة
هـــذه األســـطُّـــر الـــقالئل دفـــاعـــاً عن احلق
ـــــلّـــــة صــــاغ هـــــذا الـــــكـــــاتب والــــديـن وا
األحـــاديث وآيـــات الــكـــتـــاب طـــبق هــواه
ـسلـم من الـتتـر وجعل وعنف إخـواننـا ا
ـــعـــصـــومــــ ومن أهل احلق األرمـن من ا
والــيـــقــ  كــأنه رُأى هـــذه الــوقــائع رأى
الـعـ وجـلس خالل بالد الـقـوقاز ودرس
أحـوالـهـا درسـاً دقـيـقـاً . ولـيت شـعـرى لـو
عــــرف الــــدكـــتــــور مــــا تـــروم أمــــة األرمن
ـا أعــانـته قــريـحــته عـلى كــتـابـة بــالـقــوقـاز 

حرف واحد من رسالته هذه .
اللَّـهم إال إذا كان يـكن شيـئاً فى صدره
ضد إخوانه بـالقوقـاز . وإننا نعـجب كثيراً
«كيف جتـاهل جناب الدكتـور ما فُطر عليه
األرمن من االعتداء على األمة اإلسالمية
أين مـــــا *حـــــلــــــوا ونــــــزلــــــوا عـــــلـى وجه

* الصحيح : أينما.
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ـسلـم مرة البسـيطـة?» األرمن ينـاوئون ا
بالـسالح األدبى وأخـرى بالـسالح احلربى
إلى أن يـغلـبـوا أو يُـغـلبـوا . إن الـغـايـة التى
كـان األرمن يـرمـون إلـيـها فـى أول األمر
ـناجم هى امـتالك كل ما فى الـقـوقاز من ا
والـــتــجــارات واألراضى اخلــضــراء  وأن
يطـردوا من احلـكومـة كل من يـوحـد اللَّه.
ـــا لـم يــــتـــمــــكــــنــــوا من الــــوصــــول إلى و
مقـاصدهم هذه امتشقـوا احلسام وأعانتهم
احلكومة ووزعت عـليهم األسلحة النارية
ـســلـمـون بــالـهـدنـة واجلـهــنـمـيــة فـنـادى ا
والـــوفــــاق وااللـــتــــئـــام والــــسالم  وقـــام
خطـباؤهم فى الـشوارع الـعمـوميـة يحـثُّون
الــنــاس ويــعــظــونـهـم ويــأمــرونـهـم بــلـزوم
الــسـكــيـنـة  وقــدَّمـوا إلى جــمـيع الــلـجـان
األرمـنيـة كُـتبـاً يُطـالـبونـهم فيـهـا بأن يـأمروا

ـسلـم إخـوانهم بـعـدم االعتـداء عـلى ا
فـلم يـزيدوا بـذلك إال كـبـراً وعنـاداً وظـلوا
فى غيهم يعمهون . وأخذ األرمن يشنون
الغـارات عـلى القـرى اإلسالمـية ويـقتـلون
الــنـفــوس الـبــريـئـة الــطـاهــرة ويـعــيـثـون فى
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عاصمـة البالد فـساداً ويـبعثـون الوفـود تلو
الوفـود والتلغرافات يحـضُّون بها احلكومة
سـلم ويـطلبـون منها أن الـقيصـرية ضد ا
تـطـرد أصحـاب الـثروة والـعـلمـاء من بـاكو
ومـا يـتبـعـها من الـضـواحى التى هـى ينـبوع
الــثــروة ومــصـادر جــمــيع اخلــيـرات  وأن
ــآلى ــســـلــمــ فى أراضــيــهم ا تُــصــادر ا
ـسلـمـ آالفاً من نـاجم وأن تـقـتل من ا بـا
الــرجــال لـيــكــونــوا عـبــرة لــغــيـرهم  وأن
تــوقف جـــريــدتــهم اإلسالمــيــة الــوحــيــدة
(احلــيـاة) الـتـى يُـصــدرهـا رجـال مـن خـيـرة
الكتاب وأهل احلـمية مثل حـضرة (آغانو)
وغـيـره مـن كـبـار مـسـلــمى الـقـوقـاز ــ فـهل
يـحق جلـنـاب الـدكتـور بـعـد ذلك أن يـوجه
ـسـلمى قـارص الـعـتـاب وشديـد الـسـبـاب 
الــقـــوقـــاز  وأن يــســـوق آيـــات الــكـــتــاب
واألحاديث الـتى ساقـها فى رسـالته لتـبرير
أقـــواله . فـــيـــقـــول مـــثالً إن قـــوله تـــعـــالى
(تــعــاونــوا عـلـى الــبــر والــتــقـوى)* يُــفــيـد
وجوب اإلنفاذ واالحتاد مع األرمن مع أن
تلك اآليـة بداللتهـا احلقيـقية وسيـاقها تدل

ائدة : اآلية ٢ . * ا
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ـــدافــــعـــة عن عـــلـى عـــكس ذلـك  ألن ا
األرواح واألموال من جمـلة البر والتقوى
كـمـا يــدل عـلـيه قـوله تــعـالى (وقـاتـلـوا فى
سبـيل اللَّه الذين يُقاتـلونكم وال تعتدوا إن

عتدين) *. اللَّه ال يحب ا
ومـــثل قـــولـه عـــلـــيه الـــصالة والـــسالم
ـــســـلـــمـــون من يـــده ـــســـلـم من ســـلم ا (ا
ـسـلم من ســلم الـنـاس ولــسـانه)  لـيـس ا
كــمـا رواه الــكــاتب . ولــو وُجــدت روايـة
ـســلم أو عــلى مــثل هــذه حلــمـلـت عـلـى ا
الــذى ال يُــؤمل مــنـهـم الـفــســاد واإلضّـرار
بــالــنــاس وبث الــروح اخلــبــيــثــة بــ األمـة
اإلسالمـيــة وإال نــحن مــأمـورون بــإخـراج
سلمـ حفظاً لنظام الهيئة هؤالء من ب ا
االجــتـمــاعــيــة  وأن قــوله عــلــيه الــصالة
والــــسالم (ال حتـــاســــدوا وال تـــبـــاغـــضـــوا
وكـونـوا عـبـاد الـلَّه إخــوانـاً) تـفـسـيـر لـقـوله
ــؤمــنــون إخــوة)**  وهــو ــا ا تــعــالى (إ
خــطـاب لـألمــة اإلسالمــيــة ولــكـنـه يــقـول
اتـركـوا التـحـاسـد والـتـباغض فـيـمـا بـيـنكم

* البقرة : اآلية ١٩٠.
** احلجرات : اآلية ١٠.
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وبـ الـذى ال يُـريـدون الـفـسـاد واإلضّـرار
بكـم; ألن ذلك يُـنافـى ما جـاء به الـدين .
ولـقـد طـعن جـنـاب الــدكـتـور عـلى جاللـة
الــســـلـــطــان وقـــال : إنه هـــو الــذى يُـــؤيــد

ويُـقــوى ظـلم احلـكـومـة الـروسـيـة لـلـتـتـر 
وأنَّ له يداً فى الوقـائع الدموية التى سالت
فـيـهـا دمـاء األبـريـاء  ويُـؤيـد بـذلك أقـوال
زعـمـاء الـلـجـان األرمـنـيـة بـأوربـا الـذين ال
يفتأون* يشيعـون اإلشاعات الـكاذبة ضد
ــســـلــمــ . فــإذا كــان جــنــاب الــدولــة وا
الـدكتـو يـروم بكـتابـة رسـالته هـذه مدافـعته
عن أعـــمـــال األرمن انـــتــقـــامــاً مـن جاللــة
ـنال ألنه السـلـطـان  فقـد رام أمـراً بعـيـد ا
ــســلــمـ ــا يــكــتب إخالص ا ــا يُــزيــد  إ

خلليفتهم والتفافهم حوله» .

* الصحيح : يفتئون .
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كُــــتـب من بــــاكــــو فـى ٢١ اجلـــارى أن
ـاضى بـ الـثــورة مـسـتـمـرة مــنـذ األحـد ا

ــــســــلــــمــــ واألرمـن وقــــد هــــاجــــمت ا
ــســلــمـ األرمن فـى أمـاكن عــصــابـات ا
ـديـنـة ولـكن االقـتـتـال بـلغ مـخـتـلـفـة من ا

أشده ب الفريق منذ أمس .
وقـــــد وردت األخـــــبـــــار من جـــــمـــــيع
األنحاء تُفيد أن القتلى واجلرحى كثيرون
وأنَّ اخلـوف قــد اســتــولى عــلى الــســكـان
وبــطــلـت األعــمــال فى كـل نــاحــيــة وقــد

أقُفلت البنوك فى هذا اليوم .
ويـــظـــهـــر أن هـــذه الـــثـــورة نــاجتـــة عن
ة بـ الـفريـقـ وهى جملرد األحـقاد الـقـد

االنتقام .
وكُـتب من بـطـرسـبرج بـالـتـاريخ نـفسه
أن األخبـار الـواردة من مـديـنة بـاكـو تُـفـيد
أن الـثــورة التـزال آخــذة بـاالشــتـداد وقـد
جــرت عـلـى الـطــريق الـعــمـومــيـة مــعـارك
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سلمون واألرمن . * الصحيح : ا
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دمــويــة ســقط فــيــهــا كــثــيـرون بــ قــتــلى
وجرحى .

وقـد أُنـهـبت بـيـوت كـثـيـرة من أطـراف
دينة وأُحرقت منازل عديدة . ا

وقــد اســتــولى اخلــوف الــشــديـد عــلى
قـلـوب الــسـكـان  والســيـمـا أن احلــامـيـة
عــاجـزة لــقـلــة عـددهـا عـن إعـادة الــنـظـام

واألمن .
ووردت أنـــــبـــــاء أخــــــرى تُـــــفـــــيـــــد أن
االضــطـراب قــد ســاد فى بـاالكــاتـاك ألنه

جرى فيها حوادث كحوادث باكو .
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هـذا اسم كــتـاب ألَّـفـه مـصـطــفى كـامل
بــاشــا صــاحب جــريــدتىّ الــلــواء والـعــالم
اإلسـالمى الــــلــــتــــ تــــصــــدرا فـى مــــصـــر
الــقـــاهــرة. وقــد جــاء مـــوضــوعه من أهم
وضوعـات التى شغـلت أذهان الكـثيرين ا
من كـبـار سـيـاسـة * أوروبـا والـبـاحـث فى
شـئون الـدول اإلسالمـيـة ومـشـاكل الدول
ؤلف فيما يتعلق األوروبية . وقد بـحث ا
ـسـئـلة ** الشـرقـيـة من أول عـهـدها فى بـا
ـاضيـ «الـثـامـن عشـر والـتـاسع الـقـرنـ ا
عـشــر» وتـأريـخ حـرب اســتـقـالل الـيــونـان
ومــســئــلــة ** الــشـام بــ مــصــر والــدولـة
الــعـــلــيــة وشئ عن مــحـــمــد عــلى بــاشــا
وحرب القرم واحلـرب ب الدولة الـعلية
والـروسـيـا عـام ١٨٧٧  ثم شـرح أعـمال
مـؤتـمـر بـرلـ وأغـراض الـبـرنس بـسـمـرك
مــنه والـــفــوائــد الــتـى عــادت عــلى الــدول
ـضــار الـتى ـؤتــمـر وا األجــنـبــيـة من هــذا ا

* الصحيح : ساسته .
سألة . ** الصحيح : با
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حلقت بالـدولة العـلية منـه  ثم تكلم على
ـصـريــة كالمـاً نـافـعــاً مـفـيـداً  ــسـئـلـة * ا ا
وكذلك الـبـلغـار واليـونـان من عام ١٨٨٥
إلى عــــام ١٨٨٧ وخــــتــــمـه بــــكالم عــــلى
ــســئــلــة األرمــنــيــة األخــيــرة . وقــد جــاء ا
الكـتاب فـريد فى بـابه ألنه لم يظـهر كـتاب

عربى يُشابهه فى موضوعه وأغراضه .
أمـا ثمـنه فعشـرون قرشـاً مصـرياً وأجرة
الـبـريـد غـرشـان ويُـطـلب من إدارة جـريـدة

اللواء بالقاهرة .

سألة . * الصحيح : ا
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ـسـيو ـسـتـشـرق اجملـرى الشـهـيـر ا نشـر ا
«ڤامبيـرى» مذاكراته فى هذه األيـام باللغة
اإلنـكلـيـزيـة فى عـاصمـة اإلنـكـلـيز  وأتى
فــيــهــا عــلى مــحــادثــات دارت بـ جـاللـة
الــسـلــطــان األعــظم وبــيــنه بــشــأن األرمن
وغـيـرهـم من رعـايـا الـدولـة الــعـلـيـة الـذين
يــــلـــتــــجــــئـــون إلـى دول أوروبـــا أحــــيــــانـــاً
ويـحـتمـون بـهن ويُـثـيـرون الـف والـقالقل

آربهن . فى تركيا خدمة 
وقــد نـــقل عن جاللـــته أنه قــال له ذات

مرة فى أوائل احلوادث األرمنية :
«إنى أُؤكـــد لك أنه من الـــســهل عــلىّ»
ـكـان الـالئق بـهـا مع» «وضع األمــور فى ا
«هــــؤالء األرمـن ! فــــإنـى إذا ضــــربـــــتــــهم
ضربة» «صـغيرة على رؤوسهم* جعلتهم

يتركون» «كل ميل للثورة !» .
ـسيـو «ڤامـبيـرى» هذه «الـضربة وفسر ا
الصغيرة» بتأديب احلكومة التركية لألرمن

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞µ ”—U  ±∑ WFL'« ¨ ¥ œbŽ     

* الصحيح : رءوسهم.
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بـــعـــد ذلك عــــقـــابـــاً لـــهم عــــلى ثـــورتـــهم
وهـياجـهم وسعـيهم فى قـلب كيـان الدولة

وتمزيق جامعتها .
ـسـيـو ڤـامـبـيرى جلـاللته : إن ا قـال ا و
الــرأى الـعــام فى أوروبــا هـاج ضــد تـركــيـا
بــــــــســـــــبـب حـــــــوادث األرمـن ومـن ذهب

ضحيتها أجابه جاللته بقوله :
«إنـى كُـــنت مـــضـــطـــراً التـــخـــاذ هـــذه»
«الــــوســـائل الــــقـــاهــــرة الـــشــــديـــدة أمـــام»
سيحى» سـتمرة للـعالم ا «االضطهادات ا

«وعداوته نحونا» .
«ولـقــد قـطــعت أوروبــا قـدمـى تـركــيـا»
«بفـصل رومانـيا والـيونان مـنهـا وحرمـتها»
«من أيديها بضياع بلغاريا وصربيا ومصر»
«واآلن يـــرمـى أعـــداؤنـــا بــــهـــذه الـــفــــتـــنـــة
األرمـنـية» «إلـى تمـزيق أجـزائـنـا احلـيـوية .

حـيث يُريدون» «نزع أحـشائنا . وأنه لو 
ذلك البتدأ» «تدمـير ملكـنا بصفـة نهائية .
ولـكــنـنـا» «نُــقـاوم ذلك بــكل مـا لــديـنـا من

القوى !» .



¥∏∑

وقــــــد رأى الـــــعـــــالـم كـــــلـه أن جاللـــــة
السلطان األعظم عمل بأقواله هذه ودافع
عن الـــبــقـــيــة الـــبـــاقــيـــة من أمالك الـــدولــة
ا فى الوسع والطاقة. وأعضـائها احليويـة 
سلم يفقهون هذه احلقائق أمول أن ا وا
فال يـكـون بـعـضـهم سالحـاً لألجـنـبى ضد

البعض اآلخر ! .

WO½ËbI*« W “_« v  UÐ—Ë√ qš«bð

وإنه إذا كانت أسـباب شـكوى األهالى
التـزال موجودة وكـثيرة . وإذا كانت بالد
األرمن ومـقـدونـيـا مـرسـحـاً لالضـطـرابات
والـــــقالقـل . فــــمـــــا ذلك إال ألن أوروبــــا

أرادت أن ال تزول تركيا من الوجود .
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ذابح الـتى حدثت أنـبأنـا البـرق عن ا
سلم واألرمن  وقد فى روسيا بـ ا
طـلـبـنـا من مُـكـاتـبـنـا الـروسـى أن يـوافـيـنا
بــتــفــاصــيل ذلك . فــقــال إنه فـى الــيـوم
ــاضى قــتل الــتــاسع عــشــر من فــبــرايـر ا
أنـاس مـجـهـولـون الـتـارازى بـابـايـو وهو
من مشاهير أغنياء إسالم القوقاس ومن
زعـمـاء الـتـاتـار وآله  وعـشـيـرته كـبـيـرة
وعــددهم ال يُــحـــصى  وهم جــمــيــعــاً

أصحاب الثروة والنفوذ .
فــــلـــمـــا رأى آل بـــابــــايـــو جـــثـــة ذلك
ـسـك  هـاجـوا ومـاجوا ; إذ عـلـموا ا
أن قـاتـله البـد من أن يـكـون أرمـنـيـاً كـما
شــاع مـنــذ أيــام من أن األرمن يـشــتـرون

سلم األسلحة ويستعدون للفتك با
ولذلك تـبـعوا أحـد التالمـذة فقـتلـوه شر
قتلة أخـذاً بالثـأر . ولم تمضِ ساعة إال
وسُـمع إطالق الــنـار فى جــهـة الـبـازار
وكـانت جـثث الـقـتـلى تـتـسـاقط أكـداسـاً
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ولم يسـدل اللـيل ستـار ظالمه حتى عم
االســـتــعـــداد شـــوارع اإلسالم وتـــســلح
ذابح األرمن أيضاً فدارت فى الصباح ا
وكـثـر الـسـلب والـنـهب . وكـانـوا يـرون
) األعـــجــــام حـــامـــلـــ (األنــــاهـــوريـــ

البس وجــمـيع مــا سـلــبـوه من مــنـازل ا
األرمن  وقــــــد أرســـــلـت الـــــرُّسـل إلى
بـاكـو. ولم يـنـتـصف الـنـهار حـتى كـنت
ترى الـتاتـار راكب جـيادهم ومصـطف

بــانـتـظــام ومـسـلــحـ بـأجــود األسـلـحـة
استعداداً لشن الغارة .

ولم تمضِ حلظة حتى هاجموا منزل
بـابـا چـانـو األرمـنى الـشـهـيـر وحـاصـروه
فـــكــان األرمـن يــطـــلــقـــون الــنـــيــران من
الـــداخل والــــتـــاتـــار يـــجـــاوبــــونـــهم من
اخلــارج ولـكـن نـيــران األرمن لم تـكن
ــهـاجــمـ لــعــدم إحـســانـهم تـؤثــر فى ا
ــرمـى . فــكـــان أحــد احملـــصـــورين قــد ا
أطلق طـلقة أصابت أحـد التاتار  فهاج

ـــا فــيه  ــنــزل  الـــقــوم وأرادوا حـــرق ا
فصـبوا بـرميالً من الـبتـرول على أطراف

نزل وحرقوه . ا
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فـــاشــتـــعـــلت الـــنــيـــران فى الـــســـاعــة
الـسـادسـة  ولم تـكـن الـسـاعـة الـتـاسـعة
ـنـزل  ولم يـبقَ مـنه سوى حـتى تهـدَّم ا
الدور األسـفل  فدخل التـاتار يفـتشون
عــلى مـــا فــيـه  فــوجـــدوا ٩ أشــخــاص
مـخـتـبــئـ ضـمن صـنـاديـق فـانـتـشـلـوهم
وقـادوهم أمـام احلـجــر سـور وذبـحـوهم
ـاشــيـة . ثم وجـدوا عـشـرة كــمـا تُـذبح ا

ـشـاغـبـ نــسـاء  فـقـادوهن إلى بــ ا
وبـينـما هـم يتـذاكرون فى مـا يـلزم عـمله
بــهن خــرجت هــامــة مـلــفــوفــة بــحـرام
فصـاحت احـدى النـسـاء إن تلـك الهـامة
كـــانت هـــامــة جنـــلــهـــا الــذى خـــاف شــر
احلريـقة فـخرج على تـلك الهـيئة آمالً أن
يــرحـــمه الــثـــوار  فــمــا كـــان مــنــهم إال

طعنوه طعنة أودت بحياته .
ثم حــرقـوا بــعـد ذلك مــنـزل أدامـوڤ
ــذكــور كــان من مــشـاهــيــر الــرمـاة ألن ا
بـاألسـلـحـة الـنـاريـة  فـقـتل كـثـيـر مـنـهم
فـــذهب أدامـــوڤ وزوجـــته وطـــفـــلـــة له

طعاماً للنار وهم أحياء .
ـا لم تـكن الـقـوات الـروسـيـة قادرة و
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على تسك الشغب  عمدت احلكومة
ـشايخ إلى طـريـقـة أخـرى وهى إلـبـاس ا

البـس الـرســمــيـة  والــقُــسس األرمن ا
يـتــقــدمــهم الـبــرنس نــاكــاشـيـش احلـاكم
الـــعـــام  وطــافـــوا الــبـــلــدة حتت نـــيــران
ـشــاغـبــ يــصـحــبـهـم عـدد عــديـد من ا
األعــيــان وطــلــبـــوا من األهــالى إيــقــاف
ــشــاغــبــ الــقــتــال  فــأثَّــر ذلك عــلى ا

وأوقفوا القتال .
ــــذابح الــــتى دامت عــــلى أن تــــلك ا
أربـــعــة أيــام  فـــاقت مــذابح األســـتــانــة
وأظــهــرت لـــلــمالء أن الــتـــاتــار هم آبــاء
التـرك  وأن الـفظـائع الـتى ارتـكبـوها ال
تقل عن فـظائع األتـراك فى األناضول.
فــإن إسالم الــقــوقـاس كــانــوا يــفــتــكـون
بـاألرمـن حـتى جــرت الـدمــاء كـاألنــهـار
ورجال السلـطة غير قادرين على إيقاف

ذلك التيار .
ـديـنة فـإن ٢٠٠٠ جـنـدى كـانـوا فى ا
لم يـقـووا على تـسـكـ هيـجـان األهالى
واألرمنى ساكـاجيڤ وعائـلته احملصورة
كــانـوا يــطـلــبــون من الـســلــطـة تــلــفـونــيـاً
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إنـقـاذهم  ولــكن لم تـتـوصل الــسـلـطـة
لــــذلك فــــأمــــاتــــهم الــــقــــوم حتـت أعـــ

احلكام.
وقـــد أُحــرق مـــنــزل فـــيه ٨٣ أرمـــنــيــاً
ذهـبت أرواحـهم بـدون ذنب وال رحـمة

من جنود القوازق أبناء بجدتهم * !!
كل ذلـك جــرى  واحلــاكم صــامت
ال يـأمـر جنـوده بـإطالق الـرصاص  بل
كــأنه كـــان يــرى أمــراً مــشـــكــوراً ولــيس
عــمالً مــنــكـوراً . وقــيل إن أســلــحــتـهم

كـانت أمـيـريــة ; أى تـخص احلـكـومـة 
ولـم يُــفــكـــر أحــد فى وضع حـــد لــتــلك

األعمال الوحشية .
وظـــــلت جـــــثث ١٣ تـــــلــــمـــــيــــذاً من
التالمـذة األرمن مُلقـاة على الـطرق مدة
يومـ تنتاشـها الكالب والوحوش دون

أن يكترث أحد بدفنها.
فـــكـم من الـــصــبـــيـــة والـــعـــذارى قــد
سُـبــ وكم من الـكــهـول قــد ذاقـوا مـر
الــعـذاب واحلـاكـم صـامت حــتى اضـطـر
األرمـن لــــــرفع الــــــعــــــرائض إلـى وزيـــــر
الـداخـلـيـة والــقـيـصـر  ولـكن ال سـمـيع

* الصحيح : جلدتهم .
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وال مجيب .
وقــد ســـقط ١٠٫٠٠٠ أرمــنى قــتــلى
ــــذابـح  ولم يـــــفـــــقـــــد من فى تـــــلـك ا

سلم سوى ٣٠٠ نفس . ا
وقـد قــال أحـد احملـامــ واصـفـاً تـلك
ذابح  بقـوله إنى سمعت ما قيل من أن ا
حكـام األستانة يلبـسون قفازاً «جوانتى»
أبيض مـلطَّخاً بدمـاء األرمن الذين قتلوا
فى األســـتـــانــة وفـى األنــاضـــول . وأمــا
عـــنــــدنـــا فى روســــيـــا فـــإن حــــكـــومـــة
الـقــوقـاس الـعـام تـلـبس قـفـازاً مـصـبـوغـاً

بدماء األبرياء .
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ـســلـمـ مـن إنـكــلـتـرا وقــد زاد نـفــور ا
ـسئلـة األرمنـية وطعن بسبب خـطتـها فى ا
خطبـائهـا وكتابـها علـى جاللة السـلطان .
وســعى حـكــومـتـهــا لـدى الــدول فى قـلب
الـنـظام الـسـائـد فى تركـيـا . وكـان مسـلـمو
الهـند أشد مسلـمى األرض تغيُّظاً من هذه
اخلـطة ألنـهم فى الـصف األول من أنـصار
اخلالفـة الـعــثـمـانـيــة . ولـو راجع اإلنـسـان
جـرائــدهم فى ذلك احلـ لـوجـدهـا مـآلى
ـــطـــاعن الـــشـــديـــدة عـــلى اإلنـــكـــلـــيــز بـــا
ـــا عـــرفه قــــادة الـــســـيـــاســـة وسُـــواســـهـم 

البريطانية وحسبوا له حساباً كبيراً .
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كدوني الذى صرَّح رئيس عصاة ا
هو بوريس سـارانوڤ البـلغارى الـشهير
للدول العـظام باستعداده إلضرام نيران
قبل ال فى هذا العام الثورة فى العام ا
لــيـرى اخلــطـة الــتى ســتـتــخــذهـا كل من
راقبت إلصالح مكدونيا . الدولت ا
وقد جاء فى أخبار لڤربول أن حاكم
ديـنة أظـهر كدره فـى خطـبة ألقـاها فى ا
حفلة عمـومية من أعمال تـركيا وفظائع
عـمــالـهــا فى مـكـدونــيـا وأرمـيــنـيـا ووقع
عـــلى عـــريـــضـــة تـــقـــدمت إلـى الــوزارة
اخلــارجـيـة اإلنـكــلـيـزيــة من كـبـار رجـال
إنـكـلـتـرا يــطـلـبـون فـيـهـا من حـكـومـتـهم
االلـتـفات إلـى ما هـو جـارٍ فى تـركـيا من
ـظـالم سـواء فـى مـكـدونـيا أو ـذابح وا ا

فى أرمينيا .
وطــلـــبــوا عـــضــدهـــا لــســلـخ هــاتــ

اإليـــالــتــ عن الــدولـــة وأعــطــاءهــمــا*
االستقالل اإلدارى النوعى حتت رعاية
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* الصحيح : وإعطائهما .
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ـعرفة الدول أميـر مسيـحى يُعيَّن علـيها 
الــعـظـام . وعــلـمـنـا أن وزيــر اخلـارجـيـة
وعدهم بـعضـد طلبـهم وبااللـتفات إلى
أمور الـشرق األدنى بعـد انتـهاء حوادث

الشرق األقصى .
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إن احلـرب الـعوان قـائـمة بـ الروس
ـــتــــبـــوع وإن واألرمن ; أى الــــتـــابـع وا
االنـقالب أو الـثـورة األرمـنـيـة احلـاضـرة
ــلك فى روســيــا ابـــتــدأت مــنــذ عـــهــد ا
إسكندر الثالث ومنشأوها* إعادة مجد
ــلـــكـــة األرمن من أرمـــيـــنــيـــا وإحـــيـــآء 
شطـوط الـبحـر األسود وأقـالـيم القـوقاز

حتى آسيا الصغرى .
وقد جـمع الـثـوار ماليـ عـديدة من
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* الصحيح : منشؤها.
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األمــوال الســتــخــدامــهــا عــنــد ضـرورة
القـيام بالثورة . ويُقـال إن دولة بريطانيا
تـــعـــضـــدهم فى مـــشـــروعــهـم ظــنـــاً من
األرمن أنهم فازوا فـعينوا األمير ....
أميراً عـليهم  وأعـطوه حقـوق التملك
وإدارة الـــثـــوارت فى روســـيـــا وآســـيــا
وقــــصـــدهم الـــتـــخـــلـص من حـــكـــومـــة
األتـراك والـروس مـعــاً وزعـيم مـثـريى*
األرمـن فى بـالد الـــــقـــــوقــــــاز صـــــاحب
اليـ الــعـديـدة الــذى قـتــله أخـيـراً فى ا
پاكـو التـتار بـدسائس الـبولـيس الروسى
اشـترى عـلى نـفقـته اخلاصـة من إنـكلـترا
٣٠٠٫٠٠٠ بـندقـية سـريعـة االنطالق و
٢٠٠٠٫٠٠٠ خـــرطــــوشـــة ســـلَّح بـــهـــا

اجلبلي األرمن فى بالد األناضول .
ولـكـن أعـمـال اجلـمـعـيـات الـثـورويـة
األرمـنـيـة لم تُـصـادف الـنـجـاح  وذلك
ألن ســلـطــان األتــراك ضـبـط األسـلــحـة
ــراسالت الــثــورويــة مع أحــد كــبـراء وا
ــشـيــر اخلـطــيــر فـؤاد بــاشـا قـواده وهــو ا
وأبـان له مـا كان مـعـداً لـتـركيـا ولـروسـيا

* الصحيح : مثيرى .
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ـؤامرات مـعـاً من األعـمال الـثـورويـة وا
اجلهنمية .

ــشــيــر فــؤاد بـاشــا إلى وقــد حــضــر ا
بـطـرسبـورج بـحجـة إبالغ حتـيـات مواله
ــنـاسـبـة جلـاللـة الـقـيــصـر نـقــوال الـثـانى 
ارتـقــائه إلى الـعـرش الـروسى  وأظـهـر
ـراسالت الـتى له األوراق الــرسـمـيــة وا
ـــرســـلـــة من وُجــــدت مع األســـلـــحــــة ا
جمـعـيـة الـقـوقـاز الـثورويـة . ومن ذلك
احلــ  أخـذ جـاللـة الــقــيـصــر ورجـال
ــراقـــبــة أعــمــال األرمن فى حــكــومــته 

بالدهم .
وأخـذ الـثـوار األرمن يـزدادون عـدداً
وعُــدداً واألمـــيــر غــالـــيــســيـــزين حــاكم
ا هو جارٍ  فآل أمر القوقاز غـير عالم 

الــثــوار إلـى إطالق الــرصــاص عــلــيه 
وقتل أكثر احلكام ورجال األحكام .
فقـام الـروس ينُـاقـشونـهم احلـساب
فضـبطوا أمالكهم وأوقافـهم الكائنة فى
إشـــمــيـــازين (وهى دار احلـــبـــر األعــظم
األرمنى الـذى يُلـقب بالـكاتولـيڤوس)*

* الكاتوليڤوس = اجلاثليق .
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ووضــــعــــوا أيــــديـــهـم عـــلـى اإليـــرادات
والـنـفـقـات  فـسـاء أمـرهم واسـتـجاروا
فأشـار علـيهم بوغـوص باشـا نوبار جنل
ــثـرى ــصــرى ا ــرحــوم نــوبــار بــاشــا ا ا
الــشــهـيــر بــنـقل كــرسى إشــمــيـازين إلى
مصر  فـيوقف له ٣٠٠ فدان من أجود
األراضى الزراعـية ويـعـضدهم بـنفـقات
بنـائه وسط تـلك األراضى  فـيعـيـشون

براحة وسكينة .
فرفض أرمـن القـوقـاز هـذا الـطلب
ـــا بــــلـــغـــهـم اخلـــبـــر وقـــيـل إن الـــروس 
أفــهـمــوهم بــأن عـمالً كــهـذا يــنــتج عـنه
ضبط أمـالكهم وأوقـافـهم وضـمـها إلى

الية الروسية . ا
وقــــد خـــشى الــــروس قـــيـــام األرمن
بـثـورة عـامـة  فـســلَّـطـوا عـلـيـهم الـتـتـار
وذبـــحــوهـم ذبــحــاً وســـلــبـــوا أمالكــهم
وأمــوالــهم  كــمــا رويــنــا تــفــصــيالً فى
رسالتنا السابقة  وهذا هو سير األرمن
ــــــــذابح وســــــــكـــــــــوت الــــــــروس عـن ا
وعضـدهم لـلـقـتـلـة والـلـصوص . ومن
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ـــــــعـــــــلـــــــوم أن فـى بـالد الـــــــقـــــــوقــــــاز ا
٢٫٥٠٠٫٠٠٠ من األرمـن من ســــائــــر
الــطــبــقــات  فــهـــرعــوا لألخــذ بــالــثــأر
وتـــألـــبــــوا عـــلى احلـــكـــومـــة الـــروســـيـــة
كـالــڤـنـالنـديــ والـبــولــونـيــ والـيــهـود
وسـائـر األ الـتى وقـعت حتت اسـتـبـداد

قياصرة الروس واعتساف حكامها .
ويُخـشى اآلن وروسيا قـلقـة األفكار
مـن احتــاد الــعــنــاصـــر الــثــورويــة وقــلب
ـلـكـيـة وعـودة األحـكـام إلى احلـكـومـة ا

باد الثوروية . ا
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نــشــرت جــريــدة وســتــمــنــســتــر غـازت
صـورة كــتـاب ورد عـلى جــريـدة الــتـيـمس
ــذابح الـتـى حـدثت فى فـصَّل فــيه كــاتـبه ا
مـديـنـة بـاكـو من أعـمـال بالد الـچـراكـسة
وهـــو من الــــثـــقـــات اخلـــبـــيــــرين بـــأحـــوال
سلمـ واألرمن القاطنـ بتلك اجلهة . ا
ونـقل فى كـتابه هـذا تـرجمـة مـقالـة كـتبـتـها
جـريـدة «بـاكـنـسـكـيـا إيـڤـسـتـيـا» الـتى تُـطـبع
ــديـنــة بــاكـو عن تــلك احلــوادث يـوم ٢٥

اضى . فبراير ا
ـقـالة ـ بـعـد أن أبان وقـد جاء فى تـلك ا
كـــاتـــبــهـــا أنـه لـــيس بـــ مـــســـلــمـى پـــاكــو
ومــســيـحــيــيـهــا مـنــافــسـات اجــتــمـاعــيـة أو
اقـتصـادية وال عداوة ديـنيـة وال شخـصية
ا ـذابح إ وأن الـسـبب احلـقـيـقى فى تـلك ا
ينبغى أن يـبحث عنه فى الدوائر السياسة ـ

ما نصه :
ـــذابح الـــتى «إنـــا ال نــشـك قط فى أن ا
حــدثـت فى پــاكــو قــد دبــرهــا الــســفــاكـون
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للـدمـاء الذين دبـروا مـذابح كسـشـنيڤ من
ا نُـشـر فى صـحفـها أن قـبل . فإنـه يؤخـذ 
بــعض اإلشــاعــات الــســريــة الــقــائــلــة بــأن
ـسـلـمـ األرمن يـتـسـلـحـون بـقـصـد ذبح ا

انـتـشرت بـ مسـلـمى القـوقـاز وخصـوصاً
ســكــان پـاكــو عــقب الــثــورة الـتـى حـدثت
بسـان بطـرسبـورغ مباشـرة . ونُشـرت مثل

هـــذه اإلشـــاعـــات اخملـــيـــفــة بـــ األرمن 
حيث دب مـروجو الـسوء بـيـنهم بـأكاذيب
ـسـلـمـ يسـتـعـدون لـذبـحهم مُفـادهـا أن ا
ويتسلحـون لهذه الغـاية  فنجم عن ذلك
أن ســــرى الـــشـك فى قـــلــــوب الـــطــــرفـــ

وارتــــاب كـل فــــريق مـن الــــثـــــانى وأخــــذا
يتأهبان لبعضهما .

وفـى يـــوم ١٩ أبــــريـل  أُصـــيـب أحـــد
ـسـلـمـ بـرصـاصة قـرب كـنـيـسـة األرمن ا
ولم يعثر أحـد على القـاتل  ولكن أولياء
األمور من الـروس أعلـنوا أن جلـنة األرمن
الــثــوريــة هى الــتـى أمــرت بــاقــتــراف ذلك
ـسـألـة اجلـرم دون أن يــجـروا حتـقــيـقـاً فـى ا

ذابح من ذلك اليوم . فبدأت ا
ثـم أخـذت تــلك اجلــريــدة تـصـف تـلك
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ذابح فقالت مـا مؤداه : لقـد شاهدنا من ا
نـوافـذ إدارة جـريـدتـنـا حـركـات الـثـائـرين
ورأيـنـا التـتر يـطـلقـون غـداراتهم من نـوافذ
الـنـزل الـقـريب مـنــا عـلى جـمـاهـيـر الـنـاس
الـغـاصـة بـهم الـشـوارع  واألرمـن يـفرون
طـلبـاً للـنجـاة ويـخر بـعضـهم على األرض
ثم يــقـــومــون مــنــتــصــبـــ عــلى أقــدامــهم
ويوالون اجلرى ثم ينـكفئون ثانياً وهكذا.
وشاهـدنا اجلنـود من القوزاق واقـف على
نــحـــو خــمـــســ خـــطـــوة من مــحـل تــلك
احلـوادث دون أن يـتـحـرك منـهم سـاكن أو
ينبس أحدهم بـبنت شفة . ورأيـنا جماعة
من اجلـنـود قـد اقـتـربـوا من الـقـوزاق فـظّـنـنا
أنهم سـيـحيـطون بـالـنزل الـذى يـرمى التـتر
ــارة فى الــطــريق من األرمن مـن نــوافــذه ا
بالرصاص  ولكن خاب ظننا حيث مروا
فى طــريــقــهم كــأن األمن سـائــد والــنــظـام
مــســتـتـب وبـقى الــقــوزاق فى مــكــانـهم ال

يتحركون .
ضِ غـــيــــر قـــلــــيل  حــــتى جـــاء ولـم 
جمـاعة من الـتتر مُـسلـحون من الرؤوس*
إلى األقـــدام ووقــفــوا يـــتــحــادثـــون بــهــدو

* الصحيح : الرءوس .
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وســكـــيـــنــة مع الـــقــوزاق  ثـم غــادروهم
وأخـذوا يــقــتــلـون كـل من يــصـادفــونه من

األرمن فـى طــــريــــقــــهـم أمــــام اجلــــنــــود 
فاندهشـنا كثيـراً ولم نعرف أين نحن وهل

روسيا هى ما نرى ونُشاهد?.
وقد عـلَّقـت جريـدة وستـمنـستـر غازت
عــلـى ذلك بــقــولـــهــا : إن تــلك احلــوادث
الـفـظيـعـة اسـتـمـرت مدة أربـعـة أيـام كـامـلة
قُـــــتل فى أثـــــنـــــائــــهـــــا مــــئـــــات من األرمن
ـسـلـمـ . ويُـقـال إن أرمـنـيـاً قـتل عـدداً وا
ـسـلـمـ فـأحـرقـوا عـليـه منـزله كـبـيـراً من ا

ومات هو وجميع عائلته حرقاً .
ـــســـلــــمـــ واألرمن عـــلـى أن كـــبــــار ا
خـاطـبـوا حـاكم پـاكـو فى أول يـوم حـدثت
ـذابح تــلـفــونـيـاً واســتـأذنـوه فى فـيه تــلك ا
ـســلـمـ تـألــيف وفـد من كــبـار األرمن وا

ــشـاغب كى وإرســاله لـلــقــائـمــ بـتــلك ا
يقتنعوا بخطأهم* ويوقفوا إراقة الدماء .
فـأقـامت احلـكـومــة هـنـاك الـعـقـبـات فى
ســبــيل ذلك ومــنـعت كــبــار الـفــريــقـ من
الـتــداخل إلعــادة الـنــظـام  ولم تــتـداخل
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هـى نــفـــســهـــا حــتى جـــاء شــيـخ مــســـلــمى
الـروسـيـا من تـفلـيس وطـلب من احلـكـومة
أن تُــعــين لـه حــرســاً من الــقــوزاق وجــمع
كبـار األرمن وقُسسهم وذهبـوا جميعاً إلى
أكـبـر مـحل من احملـالت الـتى أُريـقت فـيـهـا
دمـاء كـثـيـرة من الـطرفـ  ثم وقـف شيخ
ـسلـم خطـيبـاً ووبخ احلاضـرين على ما ا
فرط مـنهم وأنـحى بالالئـمة عـلى بنى دينه
وطلب إلـيهم أن يُسـاعدوا أوالد من قُـتلوا
فى تـــلك احلــوادث  فــأثــر كـالمه تــأثــيــراً
شـديداً وأسف سـامعوه أسـفاً عـظيـماً على
مـا وقع وألقى الـتتـر أسلـحتهـم ومشوا إلى
إخــوانـــهم من األرمن وعـــيــونـــهم تــذرف
بــالـــدمــوع لــيُــصــافـــحــوهم . وبــعــد ذلك
بــقــلـــيل أُقــيم جــنـــاز حــافل عــلى أرواح
القتـلى فى كنـيسـة األرمن بتـفلـيس حضره

فتى األكبر . شيخ اإلسالم وا
وهــذه أول مـــرة حــضـــر فــيـــهــا كل من
سـلم ومُـفتيـهم احتفاالً حضـرتىّ شيخ ا
دينيـاً فى كنيـسة مـسيحـية  وحضـره أيضاً
ا سـلـمـ . ويُـؤخـذ  اجلـمع الـغـفـير مـن ا
نشـرته جرائـد تفلـيس بهذا الـصدد أن عدد

* الصحيح : بخطئهم.
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احملتفل بلغ ٤٥٠٠٠ .
ـسـلـمـ والـقـسس وقـد ألـقى عـلـمـاء ا
والرهبان الروحانيون جملة خطب دينية
وطــــلـب شــــيـخ اإلسالم من احلـــــاضــــرين
جـمـيـعاً أن يـقـسـموا بـأن ال يـتـبعـوا نـزعات
الـشـيـطـان  (أعــنى احلـكـومـة الـروسـيـة) ـ
هكـذا قالت تـلك اجلريـدة ـ فأقسم األرمن
ـسـلـمون والـفـرغـوريون بـصـوت واحد وا
أن ال يـصــغـوا إلى وسـوسـة الـشـيـطـان مـرة

أخرى .
وخــتم صـاحب الــكـتـاب الــذى نـشـرته
جـــريــدة الـــتــيـــمس كــتـــابه بـــذكــر جـــمــلــة
اســـتــــشـــهـــادات مـن أقـــوال كـــثــــيـــرين من
ـذابح لم اجملـاورين لـبـاكـو تُـثـبت أن تـلك ا
تـــقـع بــنـــاء عـــلى عـــداوة شـــخـــصـــيـــة بــ

ـســيــحــيــ  بل احلــكــومـة ــســلــمــ وا ا
سـئولة عنـها ألنهـا لم تتخذ الروسـية هى ا
الــــوســـائل الــــصـــارمــــة لـــوضع حــــد لـــهـــا

ومنعها».
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ستشرق الذى كان تقدم إلى مؤتـمر ا
منـعقـداً من أيام قالئل فى اجلـزائر شخص
أرمـنى اسـمه «أركـلـيـان»  وأراد أن يُلـقى
ـسـلـمـ مـنهم علـى أعضـائه وبـاألخص ا
أســئــلــة فــيـمــا يــأمــر به الــقــرآن الـكــر فى
وضوع ـسلمـ  فرأوا أن ا معامـلة غير ا
ؤتمر فرفضوه . رة عن أعمال ا خارج با
ولم يـرقَ ذلـك فى عـ األرمــنى  بل
بـــعث بـــاألســـئـــلــة إلـى جـــريــدة الـــدبـــيش
الـفرنـساويـة الـتى تُطـبع بـاجلزائـر ودعا إلى

اجلواب عليها .
ـــؤرخ احملــــقق فـــانــــبــــرى له حــــضــــرة ا
واألديب الــكـامل الـغــيـور الـســيـد الـبــشـيـر
صـــقــــر الــــتـــونــــسى وحــــرر له رداً حــــافالً
بــاحلـقــائق الــتـاريــخـيــة والــبـراهــ الـقــويـة
واحلـجج الـدامـغة الـتى ال يُـنـكـرها إال ذوو
ـآرب الــذين خـتم الـلَّه عـلى األغـراض وا

قلوبهم فهم ال يُبصرون .
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ثم أرسل بـالــرد فى مـقــالـة ضــافـيـة إلى
جريدة الديبش فنشرتها بحروفها .

وهــا نــحن الــيـوم نــتــحف قــراء الــعـالم
ـا ـهـمـة  ـقـالـة ا اإلسالمى بـتـرجـمـة هـذه ا
ضمّته ب سطـورها من احلقائق الـتاريخية
الثابـتة التى يُبـهت لقراءتهـا أنصار الضالل
والتـلفيـق الذين ال ينـفكون طـرفة ع عن
ـسـلــمـ بـإسـنــادهم إلى الـدين مـحـاربــة ا
احلـنـيف مـن األبـاطـيل والـبـدع مـا هـو بـراء
مــــنه  قـــاصـــديـن بـــهـــذا حتـــريض الـــدول
سـلم وخلـيفتهم سـيحية عـلى مناوأة ا ا
لـــيــــجـــنـــوا مـن وراء ذلك ثـــمــــرة آمـــالـــهم

وأمانيهم .
قــال ــ حـفـظه الــلَّه ــ بـعـد الـديــبـاجـة مـا

ترجمته :
«مـــا كــــدت أصل هــــذا الـــصــــبـــاح إلى
اجلـزائر حـتـى قـرأت فى جـريـدتكـم الـغرَّاء
ـتــشـرع األرمـنى ــسـيـو أركــلـيـان ا كـتـاب ا
بـبـلـدة تـفـلـيس  ذلك الـكـتـاب الـذى كان
سـتـشرقـ والذى يـود قراءته فـى مؤتـمـر ا
ذابح التى حـصلت فى «پاكو» نـسب فيه ا



µ∞π

اضى إلى (روسية آسيـا) فى شهر فـبراير ا
الـتـعصـب اإلسالمى كمـا يـقـولـون وطلب

فيه الرد على األسئلة الثالثة اآلتية :
أوالً : هل يشـتمل الـقرآن عـلى مباد

تتضمن محبة الغير ? .
ثـانـيـاً : هل يـعـتـرف الـقـرآن بـالـديـانات
األخرى أم هل يسمح فقط بوجودها ? .
ثـالثـاً : هل يأمـر الـقرآن بـاضطـهاد غـير

سلم ? . ا
ـسـيـو «أركـلـيـان» وإنى أنـصح جـنـاب ا
بـــأن يــــقــــرأ األســـفــــار الــــتى ظــــهـــرت فى
ـوضـوع الـذى يــهـمه بـصـفــة خـصـوصـيـة ا
مـثل كــتــاب «الـتــسـامـح اإلسالمى» الـذى
وضعه أحمـد رضا  والكتـاب الذى طُبع
فى الـقــاهـرة وعُــنـون بـعــنـوان «هل انــتـشـر
اإلسالم بالسـيف أم باإلقنـاع ?» وفيه نفى
كـاتـبه بكـيفـيـة مقـنـعة الـتهـمـة التى ال يـغفل
ـشنـعـ طُـرفـة ع عـن توجـيـهـها حـزب ا
تداولة بـينهم إلى اإلسالم تلك الـتهمـة ا
تـأصـلـة فى قـلـوبـهم والـتى يـقـصـدونـها وا

عمداً سعياً وراء حاجة فى أنفسهم .
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ــا يــســتــوجـب األسف  إنى لــست و
اً وال فـقـيهـاً وإنى فى هذه الـبـلدة عـابر عـا
سـبـيل  فال أجـد اآلن بـ يـدى الـوسـائل
سيو أركليان الضرورية ألرد على أسـئلة ا

رداً تفصيلياً كما تستدعيه احلال .
ـا إنى أجـد فى مخـيـلتـى بعض الـنُـبذ و
الـتى يـجب عـلى كل مـسـلم يـحـتـرم نفـسه
أن ال يـجــهـلـهـا  ولـكـونى أرى أن أسـئـلـة
ـسـيـو أركـلـيــان ال تـقـتـصـر عـلى الـقـوقـاز ا
فقط  بل تشمل إفـريقيا أيـضاً التى يعيش
سلم بجانب مئات فى أرجائها مالي ا

ـسـيــحـيـ واإلسـرائـيـلـيـ األلـوف من ا
فأرى من الـفائدة أن أُبـين لقراء جـريدتكم
الكثـيرين األحكام احلـقيقـية التى يجب أن
ؤمن فى مـعامالته مع يـخضع لـسلـطانهـا ا
ـسـلـمـ  وهى الـتى أيَّـدهـا الـقرآن غـيـر ا
الـــكــر والــشـــريــعـــة اإلسالمــيـــة وتــاريخ

اإلسالم فأقول :
يـنـقـسـم من اتـخـذوا غـيـر اإلسالم ديـنـاً
فـى نـــظــــر الـــديـن احلـــنـــيـف إلى فــــريـــقـــ

كبيرين:
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أوالً : أهـل الـــكــــتـــاب وهـم الـــيــــهـــود
والنصارى .

ـشـركون وهـم عبـدة األصـنام ثـانـياً : ا
والـكـواكـب وغـيـرهـا  أولــئك هم الـذين
اســتـحــبـوا الـعــمى عــلى الـهــدى فـنـاوأوا*
الــــــنــــــبـى الــــــعــــــداوة فى مــــــبــــــدأ اإلسالم
واضـطــهـدوا الـذين آمــنـوا بـالــلَّه وبـرسـوله
وبــالـيـوم اآلخـر لـذلك عُـومــلـوا بـغـيـر مـا
عُومل به أهل الـكتاب . فـقد حُرم عـليهم
اإلقـامـة فى بالد الـعـرب بأكـمـلـهـا بخالف
أهل الـــكــتــاب الـــذين لم يُــمـــنــعــوا إال من
ـقدس  وأطلقت الدخـول فى البلدين ا
لـهم احلـريـة فى جوب شـبه جـزيـرة الـعرب
طــوالً وعــرضـــاً . ويــجــوز لــلـــمــســلم أن
سـيـحيـة أو يـهوديـة زواجـاً شرعـياً يتـزوج 
صــــحـــيــــحــــاً ويـــجـب عـــلــــيه أن يــــتـــرك
لــلـمــسـيــحــيـة حــريـة الــعـبــادة بل ويــسـمح
لـلـيهـوديـة بأن ال تـشـتـغل يوم الـسـبت كـما
يُرافق األولى إلى بـاب الكـنيـسة إذا أحبت

أن تقوم بفرائضها الدينية .
ـســيـحى أو ــسـلـمــة  وإذا حُـرم زواج ا

* الصحيح : فناوئوا .
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بـيـهـودى  فـمـا ذلك إال ألن الـولـد يـجب
أن يُــدين بــدين أبــيه  فــيــشـب عـلـى غــيـر
اإلسالم وهـــو مـــا ال تـــرضـــاه الـــشـــريـــعـــة
اإلسالمــيــة . وال عــجب فى ذلك  فــإن
اإلسالم كـسـائـر الـديـانـات األخـرى يـهـمه
ـؤمــنـ ال نُـقــصـانـهم طــبـقـاً ازديـاد عــدد ا
لــلــمــأثــور عن الــنــبى ــ صــلى الــلَّه عــلــيـه
وسـلم ــ  (تـنـاكـحـوا تـنـاسـلـوا فـإنى أُبـاهى

بكم األ يوم القيامة).
ــشــركـ عــلى أبــنـاء وحُــرمت بـنــات ا
ـؤمـنـ وهـذه مـعـامـلـة غـيـر مـعـامـلـة أهل ا

الكتاب كما ال يخفى .
وإذا نـبـذنــا ظـهـريـاً بــعض تـفـصـيالت
ـعــامــلــة أهل لــوجــدنـا أن اإلسـالم يــأمــر 
ـــشـــركــ مـــعـــامــلـــة واحــدة الـــكـــتــاب وا

ويقسمهم إلى ثالث فرق .
أوالً : الـــذمــيــون  وهـم اخلــاضــعــون
حلـكم اإلسالم ولم يـؤمنـوا بـالـنـبى (صلى

اللَّه عليه وسلم) .
ُـــســتـــأمــنــون  وهـم رعــايــا ثــانـــيــاً : ا
احلـــكــومـــات األخــرى الــذيـن عــقــدوا مع
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سلم مـحالفات السلم أو من التجأوا* ا
إلى رحابهم واستظلوا بظلهم .

ثــــالـــثــــاً : أهل احلــــرب  وهم الــــذين
اشـــتــعـــلت نـــيــران الـــقــتـــال بـــيــنـــهم وبــ

. سلم ا
وال يخفـى أن موقف هؤالء هو موقف
خـصـوصى يُــبـاح فـيه قــتـلـهم وســجـنـهم
ويحل استـرقاقهم مع الـسماح لـهم بحرية

العقيدة وإمكان شرائهم .
ــعـاهـدة ويـخــضع الـذمــيـون لـقــواعـد ا
(الــشـروط الـتى عـقـدهـا اخلــلـيـفـة عـمـر بن
ــســلــمــ مـن ســكـان اخلــطــاب مـع غــيـر ا

الشام) .
وقد سافر اخلليفة عمر الذى مد حدود
الــدولــة اإلسالمــيـــة (والــذى كــان يُــلــقب
بالـعادل) إلى مدينة الـقدس إجابة لدعوى
البطريق «سوفـرونيوس» وليسـتولى عليها

بنفسه حقناً للدماء .
ــديـنـة فى قــبـضـته ـا أصــبـحت هـذه ا و
مــنح ذلك الـــبــطــريـق عــهــداً ; (أى وضع

* الصحيح : التجئوا.
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. ( سلم قتضاها غير ا شروطاً ليُعامَل 
هذا  ولـلذمي ما للمـسلم وعليهم
مـــا عــلـــيــهـم بــشـــرط أن يــدفـــعــوا اجلـــزيــة
دوا ويخضعوا للحكم اإلسالمى وأن ال 
ـــعــونـــة إلى أعـــدائــهـم . تــلك سُـــنــة يــد ا

أساسية فى الشريعة اإلسالمية .
وقــد أطــلـق الــقــرآن لـــلــذمــيـــ حــريــة
الـعـقيـدة  حـيث جـاء فى الـنص الـشريف
«ال إكــراه فى الــدين قــد تــبــ الــرشــد من
الـغى» * وقـال صـلى الـلَّه عــلـيه وسـلم مـا

معناه :
(من يـضطـهـد الذمـيـ ال أشـفع له يوم

القيامة) .
وإذا قـتل مـســلم ذمـيـاً  فــإمـا أن يُـقـتل
وإمــا أن يـدفـع الــديــة مع تــوقــيع الــعــقـاب
اجلسـمانى عـليه  وذلك حـسب الظروف
ـثـل هـذا يُـعــامل األغـراب واألحـوال  و
ـقيـمون فـى بالد اإلسالم والذين عـقدوا ا

سلم . االتفاقيات السلمية مع ا
ومن هـذا  يـتـضـح جـلـيـاً أنـنـا بـعـيدون
عن االضـطــهـاد كل الــبـعــد بـعـيــدون عـمـا

* قرآن كر : البقرة : آية ٢٥٦ .
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يُسمونه بالتعصب الدينى .
سلمون فى وقد اتبع اخللفاء واحلكام ا
ذكورة . وفوق بـاد ا الشرق والـغرب ا
سلم موضع ذلك  كان كثيـر من غير ا
ثـــقـــة اخلــلـــفـــاء األمـــويـــ والــعـــبـــاســـيــ

والـفـاطـمـيــ إلخ  فـقـد تـقـلَّـدوا وظـائف
الــطب فى حــاشــيــة اخلــلــفــاء وعُــيــنــوا فى
الوظائف العـالية وبلغوا مصاف الوزراء .
ـشاهـد اآلن فى السـلطنـة العـثمـانية األمر ا
الـتى ارتـفع فـيـهـا هـؤالء الـقـوم إلى أسـمى

ناصب . الوظائف وأعلى ا
ـا اسـتولى مـحـمد الـفـاحت على هذا  و
مـديـنة الـقـسطـنـطيـنـية اتـبع مـا سـنه اخللـيـفة
عمر  وكـان ذلك فى الوقت الذى كانت
أوروبـا فـيه مــرسـحـاً لالضـطـهـاد فى أبـشع
صــــوره . ذلك الــــوقت الــــذى كــــان فــــيه
مـســلـمــو أسـبـانــيـا ويــهـودهـا مــوضع ظـلم
تحمس واعتسافهم. ملوك الكاثوليك ا
اليــ الـعــديـدة وهــا نـحـن نـرى اآلن ا
ن لم يخـتـاروا اإلسالم ديـناً عـائـش فى
رغــد وسالم حتت رايــة سالطــ اإلسالم
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بـــأمـــوالـــهم وكـــنـــائـــســـهم وبـــطـــاريـــقـــهم
عرفة وحاخـاماتهم الـذين يُعينـون رسميـاً 
ــسـلـمــ  ولـهم تــؤدى اجلـنـود احلــكـام ا
اإلسـالمــيـــة رســـمــيـــاً واجــبـــات الـــتــحـــيــة

واالحترام .
هــذا هـو عـلـى مـا أرى بـرهــان عـصـرى
ـسيـو أركـلـيان يـرد بصـراحـة عـلى سـؤال ا

الثانى .
وقـد حـصل مـثل ذلك فى «چـيورچى»
وفى بالد القوقـاز عندما كـانت هذه البالد
سيو جزأ من السلطنة التركية . وال يسع ا
أركـليـان إنـكـاره وهو الـذى عـاش أجداده
أجــيــاالً مــديــدة مــحــكــومــ بــاإلسالم .
ورُب قــائل يـــقــول أنـــســيت مـــا جــرى فى
إفـريـقـيـا الـشمـالـيـة? حـيث قـد اعـتـنق أكـثر
ســـــكــــانـــــهــــا الـــــدين اإلسـالمى بـــــفــــضل
االعــتــسـاف الــفــظـيـع كـمــا يــقـول «كــتـاب
ــسـيـحــيـة» الـذى وُضع بــصـفـة الـتـعــالـيم ا
خـصــوصــيــة من أجل مــسـيــحــيى اجلــزائـر
وتـونس ? أنسـيت مذابح أرمـينـيا ومـجزرة

پاكو ? فأُجيب على ذلك قائالً :
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ـسيـحيـة قد أوالً : إن كتـاب التـعـاليم ا
ارتـكب شـطـطاً وحـاد عن احلق . فـعـنـدما
سـلـمون إفـريقـيا وجـدوا فيـها بـرابرة غـزا ا
يــعـبــدون األصــنـام وقــلـيالً مــنـهم مــتـديــنـاً
سـيحـية أو اليـهودية  وقـد اعتـنق عبدة با
األصـنام من تـلقاء أنـفسـهم الدين احلـنيفى
بــعــد مـضـى سـتــ ســنـة من تــاريخ الــغـزو
وحـافظ اليـهـود على ديـنـهم . أمَّـا البـرابرة
سيحيون  فلم يتخذوا اإلسالم ديناً إال ا
بعد ثالثـة أجيال  وكـان الفضل فى ذلك
راجـعـاً إلى اخــتالطـهم بـالــعـرب وامـتـزاج
ـــشـــارب وســـهــــولـــة الـــدين الـــعـــوائــــد وا
اإلسـالمـى وخـــــــــلــــــــــوه مـن األلــــــــــغـــــــــاز

والغوامض.
ثـانــيـاً : إن مــذابح أرمــيـنــيـا تــسـبب فى
وقـوعــهـا األرمـن أنـفــسـهـم حـيث انــقـادوا
لـدسـائس الــلـجـان الـثـوريـة األرمـنـيـة الـتى
توجد فى لونـدره وخالفها  فهبُّوا للثورة
فى وجه حكومتـهم الشرعية وبذلك ألغوا
مـفعـول العـهـد الذى تـعهـد لهم به اخلـليـفة
عـمــر والـذى كـان يُــحـافظ عــلى حـيــاتـهم
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وأموالهم  ومـا تلك إال مسئلة * سياسية
ال دينية .

وإنى ال أرى بــرهــانـــاً أســطع وأهم من
اذا بقى غيـر األرمن سواء كانوا أن أقـول  
يـهـوداً أو يــونـانـيـ أو كـاثـولــيـكـيـ آمـنـ

سوا بسوء ? . ذابح ولم  مطمئن مدة ا
هــــذا  ويــــعـــيـش األرمن حتت حــــكم
األتراك من سـتة أجـيال مـضت  فإذا كان
ـبـاد الـديـنيـة لـقُـضى عـلـيهم قتـلـهم من ا
فى مــبــدأ الـغــزو ولــقُــهــروا عــلى اعــتــنـاق
اإلسالم أيـام كـان فى عـنــفـوان قـوته عـلى
سـيـحـيـة كانـت منـقـسـمة حـ أن أوروبـا ا
عـــلى بـــعــضـــهـــا ولم تـــتــكـــون الـــتـــكــوين

السياسى احلالى .
ـسيـو أركـليـان أكثـر منى ثـالثـاً : يـعلم ا
األســـبـــاب الـــتى بُـــنـــيت عـــلـــيـــهـــا مـــذابح
الــقــوقــاز. ومع ذلك  أرى من الــواجب
أن أقــــول لـه أن اجلــــهـل أســــاس األوهــــام
ؤكد أنه إذا أنارت وسوء التفاهم  فمن ا
الـروسـيـا عقـول رعـاياهـا بـالـتعـلـيم الـدينى
احلـق ألصـبــحــوا عــلى جــانب عــظــيم من

* الصحيح : مسألة.
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الـتـسامح الـشـخصـى . وهنـاك أمـر آخر له
ـســئــلـة * وهــو الــسـيــاسـة دخل فى هــذه ا

وأمور أخرى كثيرة .
والـقـرآن الكـر بـراء مـن هذه الـفـظـائع
غـاربـة التى كـما بُـر اإلجنـيل من مـذابح ا
حـــــصــــلـت فى أســـــبــــانـــــيــــا وفـى «ســــنت
بــرتـيــلــيــمى» وكــشــنــيف . وأخــيــراً أقـول
ـسـلـمون لـلـمـسـيـو أركلـيـان إنه إذا بـحث ا
ـسيحيون بـتؤدة وهدو فى هذه واليهود وا
األمور نـابـذين وراءهم تلك األوهـام التى

تأصَّلت فى عقولهم لعلموا :
ـسلـمـ يعـتـقدون بـالـتوراة أوالً : إن ا
كمـا أُنـزلت على بـنى إسـرائيل ويـعتـقدون
بـأنـبـيـائـهم وال يــنـكـرون عـلـيـهم سـوى مـا
حلق كـــتـــابـــهم من الـــتـــغـــيـــيـــر والــتـــبـــديل
وإجـحادهم بـرسالـة النـبى صلى الـلَّه عليه

وسلم .
سـلـمون بـعـفة الـعذراء ثـانيـاً : يـعتـقـد ا
ـسـهـا وطـهــارة ذيـلـهـا وحـمـلـهـا بـدون أن 
ــســيح  ولــكـنــهم ال ـعــجــزات ا بــشــر و
يـعـترفـون أبداً بـألـوهيـته  بل يـعتـقدون أن



µ≤∞

ـسيح نـبى مُـرسل أنزل الـلَّه علـيه اإلجنيل ا
لــتـــصــحــيح شـــريــعــة بــنى إســـرائــيل الــتى
تالعبت بها أيـديهم  كما أنه أنزل القرآن
عـلى نـبـيه مـحــمـد صـلى الـلَّه عـلـيه وسـلم
لتـصـحيح اإلجنـيل الـذى حلقـته الـتغـيـيرات
ــذاهب ومـجــمع قـسس مــديـنـة من وراء ا

«نيسى» .
سلم بِنبوة الرسل واألنبياء واعتقاد ا
جمـيعـهم وبـالكـتب السـماويـة جاءهم من
ـا أُنزل إليه من قوله تـعالى (آمن الـرسول 
ــؤمــنــون كل آمن بــالــلَّه ومالئــكــته ربه وا
وكــــتـــبه ورُســــله ال نُــــفـــرق بــــ أحـــد من

رُسله)* .
ألـيس فــيـمـا ذُكــر وجه مـقــاربـة  وهل
من الالزم اسـتمرار العداوة والـشحناء ب

أصـــــحـــــاب الـــــديـــــانـــــات الـــــثالث مع أن
عقائدهم تكاد تكون واحدة .

أمــا مـا يــنـســبه الــقــوم لـلــمـســلــمـ فى
مـحاربة غـيرهم وقـتال أعدائـهم  فلـيسوا
فيه إال مـتـخـبطـ خـبط عـشواء  بـعـيدين
ـسـلــمـون وعـمــلـوا به من عـمــا تـشَّـبع بـه ا

* قرآن كر : البقرة : اآلية ٢٨٥.
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عـهـد مُـحـكم الـتـنزيـل إلى اآلن  أال وهو
ـودة والـتـعامل قـوله تـعـالى فـيمـا يـتـعلـق با
ـســلــمــ (ال يــنـهــاكم الــلَّه عن مع غــيــر ا
الـــذيـن لم يُـــقـــاتــــلـــونـــكم فـى الـــدين ولم
يُـــــخــــرجــــوكم من ديـــــاركم أن تــــبــــروهم
*( قسط وتقسطوا إلـيهم إن اللَّه يُـحب ا
ـا ثم عُـرج عــلى من تــنـبــغى مــعـامــلـتــهم 
ا ينهاكم يسـتحقون فقـال جل من قائل (إ
الـــــلَّه عـن الــــذيـن قــــاتــــلـــــوكم فـى الــــدين
وأخــرجـوكـم من ديـاركم وظــاهــروا عـلى
إخـــراجــــكم أن تُـــوَّلــــوهم ومن يــــتـــوَّلـــهم

ون) **. فأولئك هم الظا
(الـــعـــالم اإلسالمى) ـ هـــذه هـى آيــات
سـلم الـقرآن الكـر وهذه معـاملة غـير ا

الــذين حتت أكـنـاف الــدول اإلسالمـيـة من
عـهـد ثالثـة عـشر قـرنـاً مـضت  فـلـيـحكم

نصفون . ا

متحنة : اآلية ٨. * قرآن كر : ا
متحنة : اآلية ٩. ** قرآن كر :  ا
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إن ورطان * الشجـاع هو أحد ملوك
األرمن الـــذى دافع دفــاع األبـــطــال عن
بـالده مع فــرســـان ال يــقـل عــددهم عن
٦٦٠٠٠ فـــــارس حــــتـى هــــلـــــكــــوا عن

آخرهم حتت راية آبائهم وأجدادهم .
وتـــفــصـــيل ذلك أن مــلـــوك الــفــرس
الــذين كــانــوا اتــخــذوا عــبــادة الـشــمس
لك والـنار لهـم دينـاً أرادوا أن يجبـروا ا
ورطــــان الــــشــــجــــاع وأهل بالده عــــلى
اعتنـاق دينـهم  فرفـضوا ونظـراً لتـكاثر
عـدد الـفـرس لم يــلـقـوا أمـامـهم األرمن
فـــهــلــكـــوا عن آخــرهم ولـــكن بــقى فى
ــان والـشــعـور بــعـد حـرب قـلــوبـهم اإل

دامت ٢٥ عاماً .
ومـامـيـكـونـيــان اتـبع خـطـة ورطـان
وقـاوم الـفـرس سنـ عـديـدة حـتـى عام
٤٥ ; أى من عـهـد دولة األرمن إلى أن
عقـد مـعـاهـدة نـوڤـارسـاك التـى وضعت

…d¼UI « ¨ ¥ ’ ¨ ±π∞µ WO½u¹ ±± bŠ_« ¨ ¥≥ œbŽ

* ورطان = ڤارتان .
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حــداً لالضــطــهــاد الـديــنـى  وتـخــلص
األرمن من سيـطـرة الـفرس ووصـايـتهم

عليهم .
والـظــاهـر أن األرمن يــتـبـعــون خـطـة
مـــلــكــهـم ورطــان الـــشــجــاع  فـــهــلك
معظمهم فى مذابح أرمينيا حتى قيل إن
عــدد قــتالهم جتــاوز ٣٠٠٫٠٠٠ نـفس
بـهـجـوم األكـراد وعـضـد األتـراك وذُبح
أخــيـــراً مــنـــهم ١٠٫٠٠٠ فى روســـيــا.
ـذابح فى الـقـوقـاز  وهم لم وعـادت ا
يـزالـوا يُــنـادون عـلى رؤوس* األشـهـاد
بـأنـهم ال يــكـفـون عـن تـقـد الــضـحـايـا
حتى يُعيدوا مجد بالدهم  ويقتفوا أثر
أبـطــالـهم رايــتـهم الـشــجـاعـة وعــلـمـهم
ان وضالتهم االحتاد  ليكونوا خير اإل

خلف خلير سلف.

* الصحيح : رءوس.
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ذبـح األكــــــراد عـــــدداً كــــــبـــــيــــــراً من
األرمن قـــيل ٣٠٠٫٠٠٠  فـــهـــاجـــر
ــمـالك  قــاطـعـ الــبـاقى إلى جــمـيع ا

ـسـالك فـلم يـتـركـوا ركـنـاً من الـقـفـار وا
عـمور إال قصدوه  وال أركـان العالم ا
بـلـدة إال دخـلـوهـا لـيـأمـنـوا علـى ما بـقى
من األمــوال واألرواح  وكـان نـصـيب

مصر اجلزء األكبر منهم .
ذابح األرمنـية فى روسيا ثم قـامت ا
والــقـــوقــاز  فـــذبح الــتـــتــار ١٠٫٠٠٠
ذابح أرمنى فى يـوم واحد  ولم تزل ا
تـزداد ويُـهاجـر األقـوام  ولم يـزل عدد
الـثــكـالى واأليـتـام يـتــضـاعف والـبـلـوى
واألسـقام تـتجـسم  فخـطر ألحـد أبناء
هــذه األمـة لم شــعـثــهـا وعـضــدهم أيـام
الــكــوارث والــنــوائـب  فــبــادر خملــابــرة
رؤسـآء ديـنهـا وأعـيـانهـا كـمـا ذكرنـا مـنذ
مـدة وال بـأس مـن إعـادة ذكـرهـا اآلن .
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فـإن سـعـادة بـوغـوص بـاشـا نـوبـار أشار
عـلـى كـاتــولــيــقـوس إشــيــمــازين «وهـو
زعـيم الطـائفة األرمـنيـة وحبر أحـبارها»
بـنـقل كـرسـيه إلى مـصـر  وإن سـعـادته
سـيــوقف ألبـنـاء طــائـفـته أراضـى كـثـيـرة
لالنتـفاع بـها والنـجاة من مـضار الروس

واألتراك معاً .
ـــبــدأ  وتـــأيـــيــداً لـــذلك الـــوعـــد وا
اشـترى سـعادته واحـات العـباسـية فدفع
ثمن ٥٢ فدانـاً منها مبلغ ٥٩٥٢ ج.م.
وذلك أى بـسـعر جنيه لـلفدان الواحد 
لـبـنـاء مـنابـر وجـوامـع وكـنائـس ومـعـابد
ومــســـتـــشــفـــيــات ومـــطـــاعم ومــدارس
ـصــريـة ومــراسح وجــعـلت احلــكـومــة ا
ــتـابـعـة مــضـاعف تـلك لـســعـادته احلق 
شروع األراضى لـلغايـة نفـسهـا . جنح ا
وحتـقـقت األمـانى بـعـد عـدة سـنـ على
األكثـر ومنـحته احلـق  بإنـشاء الـسكك
احلــديــديـة الــبــخــاريـة وخــطــوط الــتـرام
واللـوازم من الـعبـاسـيـة إلى بوالق ومن

كـــبـــرى الـــلـــيــمـــون إلى الـــعـــبـــاســـيــة 
والعكس بالعكس .
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وقـد عـهـد إلـى بـوغـوص بـاشـا إنـارة
الطرق بالنور الكهربائى وإصالحها .
ــــشــــروع وتـــــوصالً إلنـــــفــــاذ ذلـك ا
اخلـطـيـر  أدخل سعـادة بـوغـوص بـاشا
ــوســـيــو أمــبــوان أحـــد مــؤســسى مــعه ا
شـركـة الـتـرامـواى الكـهـربـائـيـة احلـاضرة
لـيـعـضَّـده فى مشـروعه هـذا.  وال يـبـعد
ــصـريــون بـلـدة الــزمن الـذى يــرى فـيه ا
أرميـنيا الصغرى مستـعمرة حديثة العهد
جـل ســكـــانـــهـــا من مـــهــاجـــرى األرمن
الــذيـن ازداد عــددهم بــ ظــهــرانــيــنــا
ــهــنــدس ومــنــهم احلـــكــيم والــعـــالم وا
ـزارع والــكـاتـب والـصــانع احلــاذق وا
ـسـتـعـمـرة األرمـنـيـة زهـرة ب فـتُـصـبح ا

ــسـتــعـمــرات يـحـســدهـا بــنـو إســرائـيل ا
ــا تــمـنــوا إنــشــاء مـســتــعــمـرة الــذين طــا
إسـرائـيـلـيـة فى أرجـاء إفـريـقـيـا  فالقـوا
صـعـوبـات جـمة مـن احلكـام ومن ردآءة
اجلـو  ولــكن إخــوانـنــا األرمن وجـدوا
أراضى شـاسـعة وأمالكـاً واسـعة مـزدانة
باحلـدائق والـريـاض فى بالد مـصـر التى
تُــظــلــلــهـــا رايــات احلــريــة والــعــدل بــ
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شعـوب كانـوا مـؤسسـ للـحضـارة أيام
الـهـمـجــيـة مـشـهـورين بــالـذوق الـسـلـيم

وإكرامهم للغريب .
فـــواحــات الـــعـــبــاســـيــة أو أرمـــيــنـــيــا
ملكة النوبارية كما شئت الصغرى أو ا
لــقــبــهــا  سـتــكــون جنــمـة ســاطــعــة بـ
الــنـجـوم وبـاقـة مـن األزهـار والـريـاحـ

ب األشـواك ألن مسـتـقبل مـصر عـليـها
حـيث تـكـون مـنـتـزهـهـا الـوحـيـد وكـعـبـة
زوارها وسكانهـا يحجون إليها ترويضاً
لــلــنــفس وتــنــزيــهــاً لــلــخــواطــر وشــفـاء
لألسقام . فـإن جنل نوبار خـدم األمت

ـــــصــــريـــــة وزاد ثـــــروته األرمـــــنـــــيـــــة وا
االقتصادية وخلد له ذكراً مجيداً واسماً
ـصـريـ وسائـر األنـام مع حـمـيـداً بـ ا

األيام وتوالى األعوام .
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* الصحيح : زعماؤها .

 WOLMN'« WK³MI «

لم يزل أمـر الـقنـبلـة وكـيفـيـة وضعـها
ــبـهــمـات الـتـى عـجـز وانــفـجــارهـا من ا
ــابَّــ عن حل رمــوزهــا. جــواســيـس ا
فبعضهم يقول إن ذلك العمل هو عمل
من أعـمال ثـوار الـبـلـغـار  وآخـر يـقول
ا سـئم من احلالة إن حزب تـركيـا الفتـاة 
احلـاضـرة ويــئس من اإلصالح لم يـجـد
وجهـاً الستلفات أنظـار جاللة السلطان
إال بـإلــقـاء تـلك الــقـنـبــلـة اجلـهـنــمـيـة فى
اجلــامع احلـمــيـديـة . ويــزعم فـريق آخـر
أنـهـا عـمـل من أعـمـال األرمن مــسـتـنـداً
على ما ورد على سفرآء الدول فى هذه
ــنــشـورات الــتــهــديــديـة من األيــام من ا

زعماء الثورة األرمنية .
عـروفـة باسم فـإن الـلجـنـة األرمنـيـة ا
هنجاق (أى الـصاعقة) التى كانت سبباً
حلـوادث األســتــانـة عــام ١٨٩٦ (حـيث
ألــقى زعــمــاءهــا* الــقـــنــابل فى الــبــنك
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الــعــثــمــانى) * أرســلت فى هــذه األيــام
مـنشـوراً لـسفـراء الدول الـعـظام أظـهروا
به أن حـالـة األرمن فى تـركـيـا أصـبـحت
ال تُــــطـــاق . فــــقــــد ازداد الـــظــــلم وعم
الفساد ولم تـزل اجملازر تتـبع اجملازر كما
حصـل فى ساسـون  وهى تـرى بأن ال
ـظالم ويُـعـدل األحوال إال وجه يُـقـلل ا
باتخـاذ الطرق الفـعالة . ولكن اجلـمعية
ذكـورة تـرى من الـضرورة قـبل اتـخاذ ا
تــلك الــطــرق أن نـــعــلن ســفــراء الــدول
ـشاكل عـسـاهم يـتوصـلـون إلى حـسم ا
وال يدعون الثـوروي يتخذون الفظائع

آلة لنوال مبتغاهم اهـ .
عـــــــلـى أن ال زعــــــــمـــــــاء الــــــــثـــــــورة
ــقــدونــيـون** وال األرمن يــجــسـرون ا
عـــــلى الـــــدنــــــو من اجلـــــامـع لـــــكـــــثـــــرة
اجلــواســيس والــظــاهــر أن تــلك اآللــة
اجلـهـنمـيـة كـانت مـربوطـة بـزنـبـلك أشبه
نبهـة ووُضعت قبل الوقت بالساعـات ا
بــعــشـر دقــائق ولــذلك انــطــلـقـت قـبل

سئول عن حادثة البنك العثمانى حزب الطاشناق وليس الهنشاك. * ا
. قدوني ** الصحيح : ا
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ــــيــــعــــاد ; أى عــــنــــد خــــروج جـاللـــة ا
الـــســـلـــطـــان من اجلـــامع بـــدالً عـن دنــو
جاللـــته مــنــهــا . وقــد فـــتــكت بــأربــعــة
ـشـيـر وعـشـرون * نـفـسـاً فــيـمـا بـيـنــهم ا
مـــحـــمــد چـــركس بـــاشــا وفـــتــان بـــاشــا
ـانية وبهاء وضابـط من قواد السفارة األ
الدين بك أحد مـدرسى أجنال السـلطان
وبـــــ الــــقــــتـــــلى عــــدد مـن احلــــوذيــــ

واجلنود وقد حتـطمت ٢٤ عربية وقُتل
وجُرح ٥٧ حصاناً .

* الصحيح : وعشرين.
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حـوادث أرمــنـيـة ـ روى مُــكـاتب الــتـان فى
ـليـة الـكرديـة عـمدت إلى األسـتانـة أن قـبـيلـة ا
الـــفــــتك بـــاألرمـن فى ديـــار بــــكـــر حتت إمـــرة
ا إبـراهـيم بـاشـا قائـد اآلاليـات احلـمـيـديـة . و
اتــصل اخلـبـر بــسـفــارة إنـكـلــتـرا أبـدت لــلـبـاب

العالى مالحظات شديدة .
ـؤامــرة ـ كُــتب من األســتــانـة فى ١٣ ســر ا
ــتـهم بــجـنــايـة ـا عــلم جـوريس ا اجلـارى أنـه 
األستـانة أن والة األمـور قبضـوا على مُكـاتبيه
فى الـبـوسـتـة األجـنـبـيـة  أخـذ يـكشـف أسرار
ـة  وأظهر تفـاصيل تدل على أن ريبس اجلر
(الذى وصـفه مُكـاتبنـا فى األستانـة) هو الذى
ارتـكب اجلنـايـة مع أرمنى من الـقوزاق  وأن
هـنــاك مــؤامــرة واسـعــة الــنـطــاق يــشـتــرك بــهـا
كــثــيـرون مـن األرمن والــبـلــغــاريــ والـروس
وحزب تركيـا الفتاة . وقـال إنهم وضعوا ٨٠
ـركبـة التى أُرسلت إلى ـلنيت فى ا كيـلو من ا
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لنـيت قوته بسبب إسالملك  ولو لم يفـقد ا
جـلـبه شـيـئـاً فـشـيــئـاً لـكـان مـفـعـوله أشـد هـوالً
ولـهُدم اجلـامع والشُّـرفة ومـا جاورهـا على أن
الـرطـوبة أضَّـرت به ومـنـعت اتـسـاع اخلطب .
ومــازال الــتـحــقــيق جــاريـاً وقــد خــفف تــقـدم
ـأمـول الـتــحـقـيق عـن الـصـدور  وبــات من ا

ُهملة إلى مجراها . إرجاع األشغال ا

 WOLMN'« WK³MI «

زعـم بــعض الــصــحف أن الــقــنــبــلــة
اجلهـنمـية الـتى أُلقيـت فى صحن اجلامع
احلميدى الـكائن أمام سراى يـلديز عند
اسـتعـداد جاللـة السـلـطان لـلـخروج من
. اجلــامع هى من أعــمــال الــفــوضــويـ
اشترك بها ابنة صموئيل فنج وفوضوى
إيـــطـــالى يُـــســمـى ريــچـى وآخــر روسى
يُــــــســـــــمى ريـــــــبس  وذلـك بــــــإغــــــراء
ـقــدونـيــة الـتى اجلـمــعـيــات األرمـنــيـة وا
دفـعـت لـهم األمـوال الــكـثـيــرة بـواسـطـة
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بنك الكريدى ليونه فى األستانة .
قــــــيـل إن تــــــلـك األمـــــــوال تــــــبـــــــلغ
٣٠٠٫٠٠٠ فرنك  وقـيل أكثـر . وقد
وزعت مــنـهــا مـبـالغ وافــرة عـلى رجـال
الـــبــــولــــيس وغــــيــــرهم حــــتـى تـــمــــكن
كـيدة بدون أن الفـوضويـون من تدبيـر ا

يعلم أحد باألمر .
وإن الــــفـــوضـــوى اإليــــطـــالى غـــادر
األسـتانـة لـيـلة احلـادثـة  فـجاءت الـفـتاة
والـروسى فى الـعـربــة وأمـامـهـمـا عـبـاءة

مــلـفـوفــاً بـهـا صــنـدوق آلـة االنــفـجـار 
وفوق العربة حوذى بلغارى . وعند ما
نـفخ بـالنـفـيـر معـلـناً بـخـروج السـلـطان
حـركت الـفتـاة تـلك اآللـة ثم سارت مع
زميلها على بعد ماية متر  ووقف أحد
األرمن عـلى بـعـد ٤٠ مـتـراً لـيُـنـبـئهـا عن
النـتيجة . وأضـاف القائل إنه لو أُصيب
الــسـلـطـان بــسـوء لـذهب ٢٥٠ بــلـغـاريـاً
حــامــلــ الــقــنــابل ورمــوهــا فـى أحــيـاء
األستانـة ناسـف الـبنـوكة والـسفارات
ليلقوا الـرعب ب سكان تلك العاصمة
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ـســلــمـ عــلى الــذمــيـ ويـهــيــجــوا ا
فـتـنـتــشب الـثـورة وتـلـعب الـسـيـوف بـ

الـــــســــكــــان  فال يُــــرحـم أجــــنــــبى وال
وطــنى. هـذا مـا قـاله أحــد الـفـوضـويـ

البـلچـيكـي وأقـرّ به مقـابل مبـلغ أُعطى
له لـــلــوقـــوف عــلى حـــادثــة ٢١ يـــولــيــة

اضى . ا
فـمـمـا تـقـدم  يـتـضح أن اإلقـرار لم
ـال  وال شىء يـؤيد يـكن إال طـمـعـاً بـا
حقيـقة احلال  فهذه األقوال هى أقوال
ـاَّبــ وأعـوانـهم وال يـبــعـد أنـنـا رجـال ا
نـسـمع غـيـرهـا  والـقـصـد إلـقـاء الـتـبـعـة
ــــــــــقـــــــــدونـــــــــيـــــــــ عـــــــــلـى األرمـن وا

. والفوضوي
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الــــقــــبض عـــلـى األرمن ـ قــــبض بــــولـــيس
شـتبه األسـتانـة العـليـة على كـثيـر من األرمن ا
فى إخالصـهم تالفـيـاً لوقـوع حـوادث فى يوم
جلـوس السـلطـان . ويخـشى كبار األرمن أن
جتــرى فـظـائع عــلى أيـدى غــيـرهم ثـم تُـنـسب
إلـيـهم ويـرجـون مـن األوربـيـ ذوى الـكـلـمـة
والنفوذ أن يـتوسطوا لدى والة األمـور لعلهم

يطلقون أقرباء لهم .
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مـضى نحـو من تسع سـنوات عـلى اللـجان
األرمـنـية الـثـورويـة  ولم يقـع منـهـا جُرم ولم
ـا ذُكر حـتى خُـيل لـقوم أن الـدهر أكل يُسـمع 
عليهـا وشرب  وأن أيدى الشّـقاق لعبت فى
صــدور أعـضـاء تالقت فـيــهـا عـواطف األُلـفـة
واالحتـاد حلـسن الـطـالـع . عـلى أنـهـا فـاجـأتـنـا
ـا لم يـكن فى احلـسـبـان  ولم يدر فى الـيوم 
اخلُـلـد أنـها عـلى مـا يـؤكدون قـضت بـاإلعدام
عــلى ســتــة مـن أكــبــر األرمن ثــروةً وجــاهــاً
وأخـذت تُــنـفـذ هـاتـيك األحـكـام الـسـيـاسـيـة
ـــة ارتــكــبــتــهـــا يــوم الــســبت وكــان آخــر جــر
ـاضى. وتفـصـيل اخلـبـر أنه بـينـمـا كـان أبيك ا
أفـنـدى األرمـنى الــفـتى ذاهـبـاً إلى مـصـرفه فى
غـلــطـة  إذا بـشـاب يـلـبس قـبـعـة وال يـتـجـاوز
اخلـامـسـة والـعـشـرين ظـهـر أمـامه وأخـذ يـطلق
الـرصاص عـلـيه  فأصـابه بـثالث رصـاصات
فى صدره فسقط مـضرجاً بدمائه بعد أن خطا
بـضع خـطـوات نـحـو اجلــهـة الـتى يـوجـد فـيـهـا
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مكـتبه . واتـفق أن شابـاً يونانـياً مـستـخدماً فى
عـــمـل تــاجـــر كـــونـــيـــاك كـــان مـــاراً فــأُصـــيب
بـرصـاصـة عـلى أن األطـبـاء اسـتـخـرجوهـا فى
ســاعـة اإلصــابــة  ولـيس فـى حـالــته مــا يـدل
ــــا ســــمع أصــــحــــاب عــــلى أقـل خــــطــــر . و
األشـغال واألعـمال فى غـلطـة دوى البارود
اســتــولـى عــلــيــهم ذعــر شــديــد ونــابــهم هــلع
ــذابح عــظـــيم ألن اإلشـــاعــات عن قـــرب ا
األرمنية تمأل جـهات غلطة كـما أخبرتكم فى
اضية . فأصبح من األمور الطبيعية رسالتى ا
أن يشتـد اخلوف عنـد صفيـر الرصاص ودوى

البارود.
أمـا قـاتل أبـيك أفنـدى  فـإنه بـعـد أن أفرغ
مــسـدسه من الـرصـاص  الذ بــالـفـرار يـنـهب
األرض بــرجــلــيه ولم يــقف فى وجــهه شئ
فـاقـتفى أثـره عـدد عديـد وفى جـملـتـهم بعض
رجـال الـچـنـدرمة والـبـولـيس . وقـيل إن أحد
فــالـتــفت اجلـانى رجــال الـچــنـدرمــة ضـايــقه 
ــسـدس إال أن الــرصــاصـة لم وأطــلق عــلــيه ا
تــنـطــلق فــاغـتــنم اجلـنــدى الــفـرصــة وضـربه
بحـربته ضربة أطارت صـوابه  فألقى القبض
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عليه وسِيق إلى قـره قول البوليس حيث شرع
فى استـنطاقه فذكر أن اسـمه ڤارتان زارتاريان

وأنه قـدم من األقــطـار األمـيـركــيـة مـنـذ أيـام 
ا وكان عـازماً على السفـر فى يوم اجلناية . و
سُـئـل عن سـبـب ارتـكــابــهـا أنــكــر ثم اعــتـرف
وادعى أن الـسبب الـذى حـمله عـلى اقـترافـها
هـو أن أبـيك أفـنـدى أبى أن يـدفع لـه ديـنـاً كان

للجانى فى ذمته.
أما األخبـار التى اسـتقيـتهـا  فتُفـيد أن هذا
ـــدعـــوة الـــقـــاتـل من اجلـــمـــعـــيـــة األرمـــنـــيـــة ا
«توشاك»* وأن هـذه اجلمعيـة طلبت من أبيك
ــال لــتــنــفــقه فى ســبــيل أفــنــدى مــبــلــغــاً مـن ا
ا غـايتـها فـرفض أن يدفع لـها مـطلـوبهـا . و

يــئـست مـن أمـره  قــضت عــلـيه بــاإلعـدام 
وأنـفذته عـلى يد ذاك اجلـانى الذى يـظهر اآلن

فى االستنطاق كل حزم وسكون جأش .
سـكـ الذى ـالى» ا ولـقـد شُـيعت جـثـة «ا
تبلغ ثروته نحو نصف مليون جنيه يوم األحد
ـاضى  وصـلى عـلـيه فى كـنـيـسـة «الـثـالوث ا
األقـــدس» األرمــــنــــيـــة . وقــــد تــــأثـــر جـاللـــة
السـلطـان من مقتـله  وتكـرم فأرسل رضوان

* توشاك = الطاشناق.
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بـاشـا مــديـر الـبـولـيس لــيـنـوب عن جاللـته فى
شهد . حضور ا

ـا يـذكـر بــعض الـقـراء أن أبـيك أفـنـدى ور
هـو الـذى أُلـقى عـلـيه الـقـبض فى سـنة ١٨٩٦
بــحـجــة أنه أحــد أعـضــاء اجلــمـعــيــة األرمـنــيـة
الثوروية  ثم أُطلق سراحه بعد أن دفع مبلغاً
ــال يُــقــدر بــنـحــو ١٥٠ ألـف لــيـرا وافــراً من ا
عـثـمـانـيـة كـانت له عـلى احلـكـومة  وقـيل إن

بعض السفراء تداخل فى هذا الشأن .
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حمل إلينا الچورنال تفصيل الوقوف على
ـكيـدة التى مـكيـدة األرمن فى أزمـير  وهى ا
عـرف بعض تـفـاصيـلـها قـراء األهـرام قبل كل

جريدة وإليك البيان الوافى :
دبـرَّ أشرار األرمن مكيـدة أزمير  وعقدوا
ة على أن يفعلـوا هناك فى عيد اجللوس العـز
الشَّـاهانى مـا فـعله الـبلـغاريـون فى سالنيك ;
أى أن ينـسفوا احملالت العمومـية بالديناميت
فإذا حلَّ الرعب فى نفس الناس نثروا القنابل
فى الـطـرقـات والـشـوارع . ولـكن كـيـدهم رُد
إلى نــحــرهم  وأحــبـط الــلَّه مــســاعــيــهم فى
ظروف يكاد يكون قص حكايتها أعجوبة من
األعـاجــيب لــو أن ذلك مـقــرر ثـابت ال يــقـبل

جدالً وال إنكاراً .
أفـضى الـتـحـقيق الـذى جـرى فى األسـتـانة
الــعــلــيــة بـعــد حــادثــة االنــفــجـار إلـى وجـوب
الـــبـــحـث عن شـــاب أرمـــنى اســـمه تـــيـــكـــران
نـالــبـانـتـيـان يـسـكن أزمـيـر  فـصـدر األمـر إلى
بــولــيس أزمـيــر بــالــبـحث عــنه  فــنــيط األمـر
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بـالـقـومـسـيـر رافـائـيل أفـنـدى الـذى اسـتـجـلب
نظـره عـمل جـزار أرمـنى فـتح مـحالً لـلـجزارة
ـكـتب عـلى شـاطئ الـبـحـر فى مـخـزن مـحـاذٍ 
صنـدوق الديون . والـذى وجَّه نظر الـبوليس

إلى ذلـك أن احملل ال يـصـلح لـهـذه الـتـجـارة 
وأن األرمـنى أنـفق عـلـيه أمـواالً طـائـلة ال أملَ
لـتـاجـر بالـلـحـوم أن يـسـتعـيـضـهـا من مـثل هذا
اخملـزن  فــأخــذ بــالـبــحث والــتــنـقــيب إلى أن
عُـرف أن الــرجل الــذى يــبــحث عــنه بــولـيس
األستـانة هو ذلـك اجلزار بعـينه  فقـبض عليه
وفــتش فى مـنــزله  فـعــثـر عــلى أوراق سـريـة
ذات أهـمـيــة كـبـيــرة مـنــهـا  يُـســتـدل عـلى أن
الـرجل تـلـقى من اجلـمـعـية الـثـورويـة األرمـنـية
ـتـألـفـة من بـاريز مـبـلغ ٨٠٠ لـيـرة عـثـمـانـية. ا
وعرف البولـيس من أقوال تيكران أن له رفاقاً
فى أزمــيـر  وكـلـهم من حـزب الـثـورة  وأن
ـال الـذى وصل إلى تـكران قـسـماً كـبـيراً من ا
أخذه شاب آخـر اسمه كيـورك وهو مسـتخدم
فى مـحل الـتـاجــرين الـكـبـيــرين سـيـواسـاريـان

وعزناواريان*.
على أن كيورك هذا أخفى عن كل معارفه
وأصحـابه ورفـاقه محـل إقامـته  ولـكن على
تــكــران من مــعــرفــة الـشــارع الــذى يــنــزل فـيه

* سيواساريان وعزناواريان = سيڤاساريان وآزناڤوريان.
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ـنزل كـيورك  ولـكنـه لم يتـمكن مـن معـرفة ا
وبــذل كـل مــســعى ووســيــلــة لـــلــقــبض عــلى
كـيـورك  فـلم يـنـجح فـذهب رافـائـيل أفـندى
القـومسير مـع مدير البـوليس إلى قريـة ماينزى
ـشـتـبه بـسـيرهم لـلقـبض عـلى بـعض األرمن ا
تهمـ باالشتراك مع اجلزار فخال لكيورك وا
اجلو  ولكن غيـاب البولـيس كان السبب فى
الـقبض عـلى كيـورك . وذلك أن هذا الـشاب
ــا عـــرف مــا حل بــرفــيــقه اجلــزار وبــتــفــتــيش
الــبــولــيس فـى احلى الــذى يــســكـــنه  اغــتــنم
فرصة غـياب البوليس . وذهب إلى حى آخر
يُسمى ثارولى باغطـشة ليُنذر رفيقاً له بوخامة
الـعــاقــبـة  وهــذا الــرفــيق يُـســمى أنــتــرمـيك*
عدة لليوم تركنديان وعنـده مستودع القنابل ا
الـعـصيب. فـعـنـد وصـوله ألح عـلى إنـتـرميك
بـالـسفـر سـريـعـاً  ولـكن هـذا اإلسـراع أفضى
إلى االرتباك فى االسـتعداد وإلى كثرة احلركة
بال انتـباه  فصدمت يـد كيورك بـندقية مـعلقة
بــاجلــدار فــســقــطت الــبــنــدقــيــة . وانــطــلــقت
فــأصــابت رشــاشــتــهـا ذراعـه  ولـكــنه حتــمل
األلم بصبر شـديد  وخرج مع تركميان ومع

ــنـزل . وعـنــد خـروجـهم  رفــيق ثـالث من ا
كان ثـالـثـهم يـحـمل مـسدسـاً بـيـده  فـلـما رآه

* الصحيح : أنترانيك .
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اجليران على تلك احلال أيقنوا بحدوث جناية
والســـيــمــا بـــعــد ســمــاعـــهم دوى الــبــارود 
فـاجتـمع جـمـهـور كبـيـر حـول الـثالثة  وأراد
القبـض عليـهم  ولكن الثالثـة أكدوا لهم أن
اجلـــرح كـــان عـــرضـــاً  وأنـــهم ذاهـــبـــون إلى
ـداواة رفـيـقهم  فـاكـتـفى اجلـيران الـصـيـدليـة 
ــســدس وتـــركــوا الـــثالثــة يـــذهــبــون بــأخـــذ ا
لطريـقهم . ولكن بـعد ذهابـهم  قام اخلصام
ـســدس . وانـتــهى األمـر بــ اجلـيــران عــلى ا
بـأنـهم ذهـبــوا إلى دائـرة الـبـولــيس وسـلـمـوهـا
ـســدس  فـأمـرت بــالـبــحث والـتـفــتـيش فى ا
مـنـزل تـركـمـيـان حـدثت  احلـادثـة فـلم يـجـدوا

شيئاً .
سـاء مدير البـوليس ورافائيل ا عاد فى ا و
أفـندى عـرفا احلـكايـة  فطـلبـا اجلريح ورفـيقه
لم يجدهم  فظَّنـا بهم سوءاً وأمرا بـاستئناف
التـفتيش بكل دقة  فعـثروا على أوراق كثيرة
سرية وذات أهـمية عظـيمة وبعـضها قد أحرق
لـكن بــعض الـكــلـمــات التـزال تُـقــرأ . وعـثـر

ــنـزل عـلى ١١٨ قــنـبـلـة  الـبــولـيس فى ذاك ا
مــنــهــا ٨٠ قــنــبــلـة ذات حــجـم ضـخـم جـداً 
وعـــلى أسالك كـــهـــربـــائـــيــة  وعـــلى أدوات
مـسـاعـدات وعلـى معـدات لـلـحفـر والـتـنـقيب
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صمم البـوليس البـحث والتفـتيش فى مساكن
األرمن  وجــمع الــبــولــيس من كـل مــا عــثـر

عليه النتيجة اآلتية وهى :
إن اجلـمـعــيـة الـثــورويـة األرمـنــيـة حـرصَّت
على أن تُدبر مكيدة فى أول سبتمبر  أى فى
يـوم عـيـد اجلـلـوس الـشَّاهـانـى بـرأى احلـكـومة
ولــكـنه الـعـسـكــر والـبـنك الـعــثـمـانى ومـكـتب
صــنــدوق الـــبــيــان وبـــنك الــكــريـــدى لــيــونــيه
ومكتب شركة البيان ومكتب شركة الرصيف
هن وبعض األماكن األخرى ودور التجار وا
ـيـنـاء . فـلهـذا الـغـرض اسـتـأجر الرأسـيـة فى ا
أحدهم مـتجـراً هذه سـتة شـهور بـجوار الـبنك
العـثمانى وجعـله للخيـاطة واستأجـر تركميان
مخـزنـاً بـجـوار مكـتب صـنـدوق الـدين  وقد
وجـــدوا بالط هــذا اخملـــزن فــارهــاً واســـتــأجــر
رفاقهم مخـازن لهذا الغرض ذاته . وظهر أن
ـكـيـدة كـانت تـرمى أيـضـاً إلى نـسف جـسور ا
(كبارى السكة احلديدية فى أوچك واكتشفوا
فى مــنــازل أحــد األرمن هـــنــا قــنــابل وكــانت
نزل. معدة لنسف الكنيسة القريبة من ذلك ا
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تـوالى ورودها من أزمـير هى إن األخبـار ا
أخـبـار سـيـئـة  فـإذا وثـقــنـا بـتـقـاريـر الـبـولـيس
تـكـون أزمـيـر وضـواحـيـها مـسـتـودعـاً لـلـقـنابل
والـكـرات اجلـهـنـميـة الـتى جـمـعـهـا هـنـاك ثوار
قـبوض األرمن ويـقـول البـوليـس إن األرمن ا
علـيهم اعـترفـوا هم أنفـسهم بـأن تلك الـقنابل
كانت مُـعـدة لتـدميـر أكـبر مـديـنة عـثمـانـية بـعد
األسـتـانة أعـنى بـهـا مـديـنـة أزميـر  وذلك فى

يوم عيد اجللوس الشاهانى .
وقــد ظـهــر فــوق الـقــنــابل والــسالح الـذى
ـتـقدمـة كـثـيـر من أكـياس ذكـرته فى رسـالـتى ا
الــديــنــامــيت حتت مــعــابــر الــســكــة احلــديــديـة
وكــان وجـــســورهـــا بــ أزمــيـــر والــقــصـــبــة 
مــقـصـدهـم تـدمـيــر قـطـورات * الــسـكـة وقـتل
الـركـاب وإبـادة البـضـائع . فـالثـوار إذن كـانوا
نازل ينوون تـدمير كل شئ حـتى الكنـائس وا
غير األرمنيـة  فإذا ثبت ذلك كله ثبوتاً تاماً
كان مقصد أولئك الـثوار فظيعاً تـقشعر لذكره
األبدان وترجتف لفظاعته أعصاب األكوان .

* الصحيح : قطارات.
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ــدافــعــ عـنــهم ولــكن مُــحــبى األرمن وا
ـسـائل يـقـولـون إن ـشـتـغـلـ بـهـذه ا وبـعـض ا
األمـر مـغـال به  وإن حـكــومـة أزمـيـر بـالـغت
بـالروايـة كـما بـولغ فـيهـا فى األسـتانـة فى سـنة
١٨٩٦  وبــــــعـــــــضــــــهـم يـــــــزعم أن الـــــــذين
ـــيـــاه الــكـــدرة دبـــروا ذلك يـــصـــطــادون مـن ا
ـكــافـات  ولم يـجـدوا فى وكـبــروه لـيـنـالـوا ا
أزمـــيــــر إال والـــيـــاً ضـــعــــيـــفـــاً لم يــــقف عـــلى
مــســاعــيــهم فــوصــلت احلــال إلى هــذا احلـد
ـكـايـد ـسـاعى شــديـد ا واسـتـلم رجل كـثــيـر ا
ــسـألـة  فـهـو رائح زمـام الـتــحـقـيق فى هـذه ا
غــاد بـ األســتــانــة وأزمــيــر يــحــمل األخــبـار
ويُـنــافى األوامــر . ولـعل رجــال احلـكــومـة ال
يـــصـــغـــون إلى كل أقـــواله وال يـــثـــقــون بـــكل
أفـــعـــاله بل يـــأخـــذون بـــالـــصـــحـــيح مـــنـــهــا
ويـطرحـون الباطل  أمـا أهالى أزمـير أشـفقوا
من حـدوث شئ فى يوم العيد فـأخذوا احليطة

الالزمة .
أما أخـبارنـا فخالصتـها  وقـوف األعمال
ـتهم ـقـول إن جـوريس ا على وجـه عام  وا
ـيليـنيت ـكيـدة السـابقـة قال إن ا بـاالشتـراك با
الـذى صُــعـنـت به الـقــنـبــلـة كــان مـخــبـوءاً  فى
األسـتــانـة  ومــا ذاع هــذا اخلـبــر حـتى قــلـقت
األفـكـار مـخـافـة أن يـكـون فى الـعـاصـمـة شئ
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يـليـنـيت يُلـهبه الـثوار من األرمن والـترك من ا
ا ذاع فى حفالت عيد اجللوس وزاد خوفهم 
أن الــــبـــــولــــيـس وجـــــد فى مـــــنــــازل الـــــثــــوار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعثـر على بعض
الـقــنـابل وأنه عــرف أن الـثــوار الـذين قــتـلـوا
أبــيك أفــنــدى حــكــمـوا بــاإلعــدام عــلى ســتـة
أخـــرين من أغــنــيـــاء األرمن  ألنــهم أبــوا أن
ــال . ولــقــد عـــرفت من مــصــدر ــدوهم بـــا
رسـمى أنه لـم يكـتـشف شـئ من الـقنـابل الـتى
ـسـألة أشاعـوا خـبر اكـتـشافـهـا . وكل ما فى ا
أن الـبـولـيس قـبض عـلى جـمـاهيـر من األرمن
وسجنهم وهـو سيطلق سراحهم بعد حفالت

العيد .
وفى صــبـاح أمس  ذهب الـوزراء وأمـراء
لكيـة ورؤساء الطوائف وتراجمة العـسكرية ا
سـفارات الـدول وجمـهور عـظيم من األعـيان
والوجـوه والكبار إلى القصر الـسلطانى لتأدية
فـروض التـهـانى للـحضـرة الـشَّاهـانيـة . وكان
الـبـوليس قـد اتـخذ كل احلـيـطة  فـلم يـحدث
ديـنـة وال فى ضواحـيـها  وانـقضى شئ فى ا
العـيد اجملـيد علـى أ صفـاء ورواء جعلـه عيداً
مبـاركاً سـعيداً عـلى احلضـرة الشَّـاهانـية وعلى

األمة العثمانية .
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ولــقـد نــقــلـوا أنـه حـدثت حــوادث عــديـدة
بــالـديــنــامـيت فـى قـيــصــريـة وســيـواس  وأن
صائب شديدة  ولكن ذلك األرمن أصيبوا 
كــله إفك وبــهـــتــان والــصــحــيح أن مــســلــمى
ـا بلـغهم خـبر قـيصـريـة تظـاهروا ضـد األرمن 
وجـود القـنـابل فى أزمـير  ولـكـنه لم يـحدث
سـوى مـشـاجـرات بـســيـطـة . وعـلى أثـر ذلك
أوفـدت احلـضـرة الــشَّـاهـانـيـة يــاوريـهـا الـكـرام
جــمــال بك ورضــا بك لــلــتــحــقــيق وإســكـان

اخلواطر الهائجة.
وحـدث فى سيواس وأرضـروم وسمسون
بعض االعـتـداء علـى جمـاعـة األرمن وخِيف
من تفـاقم الشـر  فاتـخذت احلـيطـة أقول هذا
ا سـيـرويه مراسـلو الـصحف األوربـية دفعـاً 
وقــد ورد من ديـــار بــكـــر أنه حــدثـت مــعــارك
دمـــويــة بـــ األكـــراد والــعـــرب  ولم تـــقــدر
وجودة هناك عـلى دفع الشر وإيقاف اجلنـود ا
الـقـتـال الـناشب بـ الـعـدوين . وقـد صدرت
اإلرادة السـلطـانـية بـعزل والى ديـار بكـر ناظم
باشا وتعي والى حلب كاظم بك والياً لديار

بكر .
عـرفـتـكم عن تـفـصـيل مـقـتل أبـيـك أفـندى
أوجنـــــيــــان  وأُزيــــد كـم الــــيــــوم أن الـــــقــــاتل
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زارتـاريـان كـان قـد أنكـر فـعـلـته  ولـكـنـه عاد
ة فقال أوالً إنه كان اآلن إلى االعتراف باجلر
قـتـول  وإن له فى ذمتـه تأثـير لم فى خدمـة ا
يشأ أن يـدفعـها له فقـتله ولـكن البـوليس أثبت
درج على اجلواز أن زارتاريان (اسم الـقاتل ا
األمـــيــركى الــذى يــحــمــلـه) لم يــعــرف أبــيك
أفـــنــدى  ولــكـن اثــنـــ من أعــضـــاء الــثــورة
أرشداه إليه والبولـيس يبحث عنهما بكل جد
ونــشـاط . أمـا أبــيك أفـنــدى  فـإنه قـد رفض
ـال الذى طلـبه منـه الثوروى باحلـقيقـة دفع ا
ــا رآه فى الـيــوم الــتـالى تــرصــده فى غـلــطـة و
عــرف أنه ســيـهــجم عــلــيه  فـأســرع لــيـدخل
كتب ولكن الـشرير أدركه قبل دخوله قصـد ا

وقتله بأربع رصاصات من مسدسه .
أمــا الـــســفـــارة األمــيـــركــيـــة  فــإنـــهــا أبت
مــســـاعــدة الــقـــاتل قــد الــذى اعـــتــرف أنه من
جــمــعـيــة هــنــتــشـاكــيــست وأنه فــعل مــا فــعـله

بأمرها.
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نشـرت احدى اجلرائد اإلنكلـيزية مقالة
بهذا العنوان جاء فيها ما ترجمته :

لـقـد وردتـنـا األخـبــار تـتـرى من جـمـيع
أنـحـاء العـالم بـشـأن الـفظـائع الـتى تُـقـترف
بـبالد الـقـوقـاز . ويـظـهـر أن الـروسـيا الـتى
أصابها ما أصابها من الصغار فى منشورياً
تُريـد أن تُخـضع بقـوة الضـغط واالستـبداد
الــتى اليـزال بـهـا رمق مـن احلـيـاة ـ عـنـصـراً
ـتـضجـرة من حكـمهـا الذى من الـعنـاصر ا
ـطـلق . يُـعد وجـوده خـطـراً عـلى احلـكم ا
ذلك العنصـر هو األرمن الذين لـهم مدنية
وأفكـار خاصـة بهم تُـناقض أفـكار ومـدنية
حكـامـهم . فـإن اإلنسـان إذا أحـصّى عدد
األرمـن الــذيـن قُــتـــلــوا بـــســبب الـــبــربـــريــة
الروسيـة يرى أن مذابح كـتشنـيف ال تُذكر
ـــذابح األرمــنـــيــة الـــتى حــدثت بـــجــانب ا

والتزال حتدث فى بالد القوقاز .
وهذه مـذابح بـاكو يـعرف الـقـار منـها
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مقدار همـجية الروس . فإن مُـسلمى هذه
ــديـنــة وســكــانــهــا من األرمن كــانــوا فى ا
عــيـــشــة راضــيـــة ووفــاق تـــام يــحـــتــرمــون
بـعـضـهم بـعـضـاً  ويـتـحـابـون ويـتزاورون
ويـتبـادلـون األعمـال . فـلم نشـعـر إال وقد
حدثت مـذبحة هائلة فيهـا بغتةً لبثت أربعة
أيــام مـتـوالــيـة بــ األرمن والـتــتـر  ثم لم
ضِ عـــلى ذلك ســوى أســـبــوعـــ حــتى
حدثت مذبـحة أخرى فى «أريڤان»  وقد
حدثت أخيراً مـذبحة هائلـة فى القوقاز لم
يستطع رجـال الشرطة الضرب على أيدى
الذين قـاموا بهـا  فاضطـروا إلى اإلمساك

عن التعرض للثائرين أو مساعدة التتر .
ويُؤخذ من الـرسائل التى وردتـنا أخيراً
أن الــتــتــر ثـاروا عــلى األرمـن ولم يــثــيـروا
على احلـكومة الروسيـة ; أعنى أنهم نسوا
األحقـاد السـيـاسيـة وهبـوا لقـتـال جيـرانهم
الــذين كـــانــوا مــعــهم عـــلى أحــسن وفــاق

ووئام .
ونـحن مـتـحـقـقـون تـمـاماً مـن أن احملرك
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لـــهــذه احلـــوادث الــفــظـــيــعــة هم مـــوظــفــو
احلكـومة حيث جرت العـادة بأنهم يؤلبون
العـناصر اخملـتلفـة ويُحـركونهـا ضد بعـضها
بـوسائل مـخـصوصـة فى الـبالد الـتى يرون

وت . أنفسهم مهددين فيها با
ــلـــكــيــ ـــوظــفـــ ا وال نـــزاع فى أن ا

الـروسـيـ فى الـقـوقـاز هم الـذين حـرشـوا
الـتــتـر بـاألرمن  ذانك الـعـنـصـران الـلـذان
وحـد كــلــمــتـهــمــا الـبــؤس الــذى يالقــيـانه
واخلـسف الذى يسامـانه وأكد روابط احملبة
ـودة بــيـنــهــمـا . ومن اخلــطــأ أن يـذهب وا
اإلنـــســان إلـى أن الــســـبب فـــيــمـــا وقع من
ــســاكن والــقـرى احلــوادث ومــا دُمــرَّ من ا
ـــدن وأهــلـك من الـــزرع والــضـــرع هــو وا
الـــتـــعــصـب الــديـــنى  كـــمـــا كـــان أغــلب
الـكـتـاب واخلـطـبـاء يـزعـمـون ذلك عـنـدمـا
تقع مثل هـذه احلوادث فى تركـيا ويدّعون

أنها حرب دينية ب أمة وأخرى .
ــــــصـــــادر وقــــــد وردت األنـــــبــــــاء من ا
الــفـــرنــســاويــة واإلنــكــلـــيــزيــة واألرمــنــيــة
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والـروسـيـة تُـفـيـد أن الـروسـيـا عـوَّلت عـلى
اقـتـفـاء أثر جـارتـهـا فى تـنـفـيـذ أغـراضـها 
حـيث ذكـرت مـا اتـخـذته من الـوسـائل فى
عـــــامىّ ١٨٩٥ و ٩٦ إلســـــكـــــات األرمن
وســد أفــواهــهم  ورأت أنـه ال يــصــيــبــهـا
ضــرر إذا عــادت إلـى تــلك الــوســائل مــرة

ثـانيـة سـوى انتـقاد بـعض الـعقالء عـليـها 
ـــهم فى نـــظــرهــا  وهــذا لـــيس بــالـــشئ ا
فـانـتهـزت فـرصـة وجـود مسـلـمى الـتـتر فى
بالدهـــا وعـــوّلت عـــلـى حل مـــشـــاكـــلـــهــا

سلم . الداخلية بسيوف ا
وقـد اتصل بـنا أن جاللـة سلـطان تـركيا
ســـاعــد روســيـــا فى حتــريك هـــذه احلــركــة
العدوانـية ضد األرمن  والباعث له على
ذلك هــو إضـعــاف أرمن آســيــا الــصــغـرى
بـالـتـنــكـيل بـإخــوانـهم فـيـمــا وراء الـتـخـوم
ـا ب االثـن من روابط اإلخاء القـوقازية 
وأواصــــر الــــقـــرابــــة . وســــفــــراء جاللــــته
الـسـريـون يــشـتـغـلـون اآلن بــإشـعـال نـيـران
الـتـعـصب الـديـنى  ثم إن األكـراد أخـذوا
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يـرحــلــون زرافـات ووحــدانــا عن ديـارهم
ويـجتازون الـتخـوم الروسيـة لينـضموا إلى

إخوانهم التتر .
ولـــيـــسـت هـــذه أول مـــرة فى الـــتـــاريخ
ـساعـدة  ولكن وجه لـوك فيـها ا تبـادل ا
سـلم ـسيـحيـ مع ا الـغرابة فـيهـا احتاد ا

ـسـيـحـيـ . وال نـسـتـطـيع أن نـقـول ضـد ا
ـعروفـة اآلن بحـامية انـيا ا كـلمـة هنـا عن أ
ـا احتــدت مع روســيـا ـســلـمــ  فــإنه ر ا
وتــركــيــا وعــقــدن حتــالــفــاً لــتــأيـيــد احلــكم

طلق» . ا
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اكتشـاف دينـاميت ـ كُتب من األسـتانة إلى
التـان أن الـبـولـيس الـعـثـمـانى اكـتـشف مـقداراً
كـبـيراً من الـديـنـامـيت فى صـنـدوق من حـديد
عــنــد وكــالــة أحـد مــصــارف أزمــيــر  فــألـقى
ــسـتــأجــر وهــو أرمــنى اســمه الــقــبض عــلـى ا

أغوب تاكفوريان .
ــــنــــازل الـــتى حــــريق أدرنــــة ـ بــــلغ عـــدد ا
ـديــنـة أدرنـة فى أحــيـاء الـيــونـانـيـ احــتـرقت 

والـبـلـغــاريـ واألرمن والـيـهـود ٩٠٠ بـيت .
وقـــيل إن بـــعض األيـــدى األثـــيـــمــة هـى الــتى
أضرمت الـنـار   وفى جمـلـة ما أُحـرق بعض
كنائس للكـاثوليك واألرمن والبولوني ودير
للراهبات وبعض جوامع ومكتب التلغراف.
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قـــاتل أبـــيك أفـــنـــدى ـ كُـــتب إلى الـــديـــلى
تـــلــــغــــراف من األســــتــــانـــة فـى ٦ اجلـــارى أن
محـكـمـة اجلـزاء العـثـمـانيـة حـكـمت بـاإلعدام
على األرمـنى قاتل أبـيك أفنـدى (الذى فصل
حـكـايـتـه مُـراسـلـنــا فى األسـتـانـة) ولـم تـنـتـظـر
ـعرفـة ما إذا فـاوضات الـدائرة  ريـثمـا تنـتـهى ا
كـان اجلـانى مـتـجـنـسـاً باجلـنـسـيـة األمـيـركـية أم

ال.
ـــتــحــدة ــا عــلـــمت وكــالـــة الــواليــات ا و
باحلكم عليه  قدمت اعتراضاً واحتجت بأن
ــادة الــرابـعــة من االتــفــاق الــذى عُـقــد ســنـة ا
ـحـاكـمـة اجلـانى فى مـحـكـمة ١٨٣٠ تـقـضى 
أميركية إذا كان بيده جواز أميركى صحيح .
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كـان جاللـة الـســلـطـان األعـظم يـرأف
بـاألرمن غــايـة الـرأفـة رغــمـاً عـمــا تـفـعـله
ا يقع اللجان الثوروية األرمنية  وقد طا
رجـال تـلك الــلـجـان فـى قـبـضــة الـقـانـون
ويُـحـكم عـلـيـهم بـاإلعـدام فـيأمـر جاللـته
بـعــدم إعـدامـهم ومــنـهم أرمـنـى يـقـيم فى
ـــاضى أزمــــيـــر فـــقــــد حُـــكم عــــلـــيه فـى ا

بـاإلعـدام فــعـفـا جاللــة الـسـلــطـان عـنه 
ولـكن اخلـائن عاد إلى شـروره الـسابـقة .
وفى األخــبـار األخــيـرة أنه كــان ذا يـد فى
كيدة التى كان يُدبرها األرمن فى أزمير ا
فعلمت احلـكومة به وقبضت عليه  ولم

رة من إعدامه . ترَ بُداً فى هذه ا
ويـــذكــر الــقــراء أن أرمــنــيــاً من رجــال
جلـــان الــثـــورة قـــتل أخـــيـــراً فى ضـــواحى
األستانـة مالـياً أرمـنياً ذا ثـروة عظـيمة ألنه

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±π∞µ d³L²³Ý ±π ¡UŁö¦ « ¨ π∞∂ œbŽ
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أبى مساعدة الـلجان بأمواله ُفـحكم عليه
بــاإلعــدام واألخـبــار مــخــتـلــفــة بــشـأنه 
فـيُقـال إن احلـكـومـة لم تُنـفـذ احلـكم عـليه
بعـد وأنه اليزال فى قـبـضتـها . ويُـقال إنه
تحـدة األميركية تابع حلكومة الـواليات ا
وأن معـتمد هذه الدولـة فى األستانة طلبه
ـا لم من احلــكـومـة فـسـلـمه أخـيـراً إيـاه وإ

يتأكد بعد تسليمه .
وتُفـيد أنباء األستانة أن الـسكينة التامة
سـائـدة فـيـهـا وأن سـفـيـر وقـنـصل الـنـمـسـا
مـرمــوقـان بــأنـظـار الــبـولـيس لــيالً ونـهـاراً
كدوني ألنهما تلـقيا رسائل تهديد من ا

واأللباني فالبوليس ساهر عليهما .
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مـن أخــــبــــار هـــــذه اجلــــهــــات أن
إحدى قـبائل األكـراد قامت قـيامـتها
ـسـيحـي * فى تـلك األنـحاء على ا
وفتكت بهم فـتكاً ذريعاً  فصدرت
األوامر من جانب الباب العالى إلى
قـائـد الـفـيلـق الـرابع بـالـذهـاب إلـيـها

حاالً .
ا قـاله لنا وقد جـاء هذا مـصداقـاً 
أحد الـعثماني الـصادق يوم تعي

كـاظم بـك أفـنــدى والـيــاً عــلى ديـار
بــكــر من أن تــعــيــيــنه لــهــذه الــواليـة
سـيـكـون شـؤمـاً عـلى الـبالد عـمـوماً
ـسيـحـيـ خصـوصـاً  وقد وعـلى ا
صـدق فــألـه . الـلَّــهم احــفظ الــبالد
وأهــلــهــا فى ظل صــاحب الــشــوكـة
حاميها ومنقذها إنك سميع النداء.

. سيحيون فى ديار بكر أغلبهم من األرمن واآلشوري * ا
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ُطالع من األخـبار التى انتـهت إلينا عرف ا
أن البوليس اليونانى اكتشف مؤآمرة عظيمة

وإذا صح كل ما رواه مكـاتب الديبا فى أثينا.
ــؤآمــرة لـم يـســبـق لــهـا مــثــيل ألن فــإن تــلك ا
تأمرين كانوا ينوون قصف مدينة أزمير كلها ا
غضوب عليهم وهم من األرمن الغاضب وا
ومــعـلــوم أن مـديـنــة أزمـيــر حتـتـوى ٣٣٥ ألف

نــفس بـيــنــهم نـحــو ٢٥٠ ألــفـاً مـن الـيــونـان 
فــجــديـر بــالــبــولــيس الــيــونــانى أن يُــظـهــر من
االهـــتــمــام  كـــمــا أنـه حــقــيـق بــوالة األمــور

ـتـآمـرين  ــتـازوا غـيـظــاً من ا الـيــونـانـيـ أن 
ولقد أنـكر جـماعـة من الذين تـعودوا الـتفاؤل
ــتـشــائــمـ ــؤامــرة  كـمــا أن ا وجــود تـلك ا

تــنـقــلــوهـا فى صــورة فـاجــعـة هــائـلــة عـلى أن
مُـــكـــاتـب الـــديـــبـــا يـــقــــول إن األخـــبـــار الـــتى
صادر تدل على وجود استـطلعتهـا من أوثق ا

ؤامرة ويذكر جلريدته التفصيل اآلتى : ا
أراد األرمن أن يـلفـتـوا أنـظار الـدول إلـيهم
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ويــحــولــوا أفــكــارهم نــحــوهم  فــعــزمـوا أن
يـضــربـوا ضــربـةً عــظـيـمــة وألَّـفــوا جلـنــة سـريـة
ـنـدوبون وهم سـبـعة أن لـلـتبـاحث  ثم قـرر ا
ينسفوا مدينة أزمير كلها وال يستثنوا أحداً من
الـــيــونــان وال مـن األتــراك . ولـــكى يــبـــلــغــوا
ديـنـة إلى أقسـام وتعـهد كل الـغايـة قـسمـوا ا
مـنـدوب أن يــنـسف قـســمـاً فى عــيـد اجلـلـوس
صابيح دينة ــ مُنارة با السلطانى  إذ تكون ا
واألهـــالى فى صـــفــاء وســـرور ــ . وكــان فى
نيتهم أوالً أن يهجموا على محل شركة الغاز
ـديـنـة فى حـالك الـظـالم  فيـسـهل لـيـغرقـوا ا
ـكن عـلـيـهم ارتـكـاب الـعـمل الـفـظـيع  وال 
أحــد إذ ذاك أن يــعــرفــهم لــيُــسـلــمــهم إلـى يـد
ـقـرر عـنـدهم أن يـنـسـفوا الـعـدل. وكـان من ا
فى وقت واحد بـنك الكريـدى ليـونيه وسراى
الـــوالى ومـــدارس الـــفـــريــر ونـــادى الـــســـبــاق
بـانى الـكبـيرة فى وقنـصلـيـات الدول وسـائـر ا

راكب . دينة  ثم يهربون على أحد ا ا
ـتــآمـرون يــسـتــعـدون لــذاك اجلـرم فــأخــذ ا
الهائل وهـم معتـقدون أنـهم ال يسـتطـيعون أن
ـرام إال إذا جـمـعـوا نـحـو ٣٠٠ قـنـبـلـة يـنـالـوا ا
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وعدداً من اآلالت اجلهنمية ومقداراً كبيراً من
الديناميت .

وكان بـوليس األستانة العلـية قد اشتبه منذ
منـوعة إلى سالنيك واد ا مدة فى تهريـب ا

ــراقـبــة كل مــا يــصل إلــيــهـا . فــصــدر األمــر 
ـواد ويـظــهـر أن أحــد اجلــزارين كـان يــتـلــقى ا
ـديــنــة . عـلى أن ـعــدة خلــراب ا اجلــهــنـمــيــة ا
مـراقـبــة الـبـولـيس عـلى دقـتــهـا لم تـكن كـافـيـة
ــؤامـرة لـوال الــصـدفــة . وحتـريـر الكـتــشـاف ا
تـآمرين جرح نفسه بعيار نارى اخلبر أن أحد ا
ـتـفـجـرة مُـودعة ـواد ا فى اجلـهـة الـتـى كانـت ا
فيـها  ولـكى يضل * األفـكار تـظاهـر بالـنزاع
ـــؤامـــرة مُـــدعـــيـــاً أنه مـع أحـــد شـــركـــائه فـى ا
جرحه فـجاء الـبـوليس لـلبـحث فظـهر له من

ــدعى كــذب وتـلــفـيق  الـتــحـقــيق أن كالم ا
فـزاد الشك والـريب . وبعـد التـفتـيش وجدوا
فى منزل  اجلريح ٣٠٠ قـنبلة وجـميع األخبار
ـــؤامــرة  فـــأُلــقى الـالزمــة التـــبــاع مـــجــرى ا
ــتــآمـريـن والذ الـبــاقـون الــقـبض عــلى أكــثـر ا
بالفرار . وقد اسـتنطق جماعة منهم  فأقرُّوا
أن أحـد الذيـن هـربـوا وضع مـقـداراً كبـيـراً فى

* الصحيح : يُضلل .
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صـــنــدوق حـــديـــدى فى الـــكــريـــدى لـــيـــونــيه
استـأجره للغاية ذاتـها . على أن البوليس بقى
ر مـرتـابـاً فى هـذا اإلقـرار  لـكنـه لم يـشـأ أن 

الـعـيـد الـســلـطـانى قـبل أن يـتـثـبت من األمـر 
ــوســيـو فــذهب بــعض رجــال الـبــولــيس مع ا
ريـڤى قـنـصل فـرنسـا ومـديـر الـكـريـدى لـيـونيه

تقدم لـلذكر وفتحوه  إلى حيث الـصندوق ا
فـإذا فيه ١٢ كيـلو من الـدينامـيت وبيان لـلمال
تـآمرون  فـلم يبقَ إذ ذاك شك لـكه ا الـذى 
ــؤامـرة ثم مـر عــيـد اجلـلـوس الــسـلـطـانى فى ا
عـلى سالمــة  ولـكن الـرعب كـان مــسـتـولـيـاً
عـلى األهالى والقلق أخـذاً منهم كل مأخذ .
ومازال البولـيس حتى اليوم يُراقب كل حركة

وسكنة .
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ثـــــوار األرمـن ــ جـــــاء فى تـــــلـــــغـــــراف من
األســتــانــة أن الــبــولـيـس حــصــر فى لــيــلـة ٢٠
ــانى كـروكــر  وقـبض فى اجلــارى فـنـدق األ
ذاك الفنـدق على سـبعـة أشخـاص يظـهر أنهم
منـتـمـون إلى جلـان األرمن الـثـورويـة ويـخشى
الـبولـيس حدوث مـكـايد جـديدة  فـهو يـبذل
هـمـة عـالـيـة للـحـيـلـولـة دون ذلك والـناس فى

قلق زائد .
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نــشـرت جـريـدة «الـكــوريـيه أوروبـيـان»
الـفــرنـسـاويـة حتت الـعـنـوان الـسـابق مـقـالـة

ضافية الذيول جاء فيها ما مؤداه :
«إن حــوادث الــقــتل والــتــخــريب الــتى
يتوالى وقـوعها اآلن فى بالد الـقوقاز حتطُّ
من كرامة الروسيا وتمس بشرفها أكثر من
االنـكــسـارات الــتى صــبـتــهــا عـلى رأســهـا
الــيـــابـــان  فــإنه ال تـــوجـــد دولــة من دول
الــــعــــالم الــــعــــظــــام إال وقــــد ذاقت طــــعم
االنــكـــســارات  ولـــكن الـــذنب الــذى ال
تمدنة هو أن تقوم فى يُغتفر للـحكومات ا
الـبالد اخلـاضـعـة لـســلـطـانـهـا ثـورة شـديـدة
يثب فيـها عـنصـر على عنـصر آخـر ويُذيقه
الــعـــذاب ألـــوانــاً وهى ســـاكـــتــة ال تُـــبــدى

حراكاً.
ولقد حدثت مثل هذه الفظائع فى بالد
الـدولــة الـعـلـيـة  ولـكن وقـوعـهـا فى بالد
اشتد فـيها التـعصب الديـنى ليس بغريب.
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أمــــا فـى الــــبـالد الــــروســــيـــــة الــــتـى يُــــدين
القابضـون على أزمتها بدين األرمن  فال
ــســلــمــ يــنـــبــغى تــركـــهم حتت رحــمـــة ا

فـــيـــســومـــونـــهم ســـوء الـــعــذاب األلـــيم .
وهــؤالء األرمن الـــذين يُـــســاعـــد احلــكــام
سلم عليهم هم أشد الناس الروسيون ا
إخـالصـاً لـلــروسـيـا وأعــظم فـئــة مـدَّت يـد
ـعـونــة إلـيـهـا فى فـتـحــهـا لـبالد الـقـوقـاز ا
ولذلك كـان إهمـال الروسيـا لشأنـهم خطأ

مبيناً وجرماً كبيراً .
وهذا اخلـطأ ابـتدأت الـسلـطة الـقيـصرية
فى ارتـكابه من زمن مـديـد  وإذا كان فى
تـاريخ الــروسـيـا صـحـيــفـة يـصح أن يُـطـلق
عـلـيـهـا اسم صـحـيـفـة بـيضـاء  فـهى تـلك
الــصــحــيــفــة الــتى ســجــلـت فــيــهــا نــزالــهـا
لـلــمـســلـمــ إلضـعـاف شــوكـتــهم وخـور
تـهم  ذلك الـنزال الـذى كان الـعامل عـز
الرئـيسى فى إخراج اليونانـي والروماني

والــصــربــيــ والـــبــلــغــاريــ وأهل اجلــبل
األســود وبالد الــقـوقــاز وقـسم عــظـيم من

البالد اآلسيوية من حتت نير اإلسالم *.
قصود هنا بـ «اإلسالم» : الدولة العثمانية. * ا
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وبالد القوقاز الـتى كانت معهداً لقُطاع
الطرق أصبـحت اليوم بالداً يصح سكناها
وابتـدأ التـمدن فى االنـتشـار ب أرجـائها
فأضـحت مديـنة بـاكو الـتى كانت صـحراء
خــاويـة عــلى عــروشــهــا وســطـاً صــنــاعــيـاً
ـدن كــبـيــراً وأضـحت تـفــلـيس تُــضـارع ا
األوربــــيــــة  وتــــدرجـت الــــبالد من يــــوم
دخــولـهــا حتـت نــفـوذ الــروســيــا فى الــرُقى
والـنظام حـتى صار أهـلوها يـعيشـون آمن

مــطـــمـــئـــنـــ عـــلى حـــيــاتـــهـم وأمــوالـــهم
وشـــرفــهـم األمــر الـــذى لم تـــعــرفه األ

اخلاضعة لسلطة اإلسالم .
ولــقــد كــان األرمن أول الــعــامــلــ مع
ـنــزلـة الــروس لـتــوصـيـل الـبالد إلى هــذه ا
الــطــيــبــة وجــمــيع الــروس الــذين طُــهـرت

نفوسهم ال يُنكرون ذلك .
سلمون الذين ينقضون اليوم وهؤالء ا
عــلى األرمن لـيس لـهـم احلق فى االنـتـقـام
مــنــهـم بــحــجــة أنــهم عــاونــوا الــروس فى
االســــتـــيالء عــــلى بـالد الـــقــــوقـــاز . فـــإن
دخــولـــهم حتت ســيـــطــرة الــروس أفــادهم
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فائدة ال تُقدر; إذ أمكن لعدد عظيم منهم
أن يجـمع ثـروة طائـلة وعـاشوا جـميـعاً فى
ـسـلـمـون أمـان وسـكـيـنـة لم يـحـلم بـهـمـا ا
أنــفــســهم فـى عـهــد الــســلــطــة اإلسـالمــيـة

ستبدة ! . ا
وأمـا من جـهة الـعالئق الـتى ارتـبط بهم
ــســلــمــ  فــقــد األرمـن مع جــيــرانــهـم ا
كــانـت فى جــمـــيع األزمــان مُــقـــامــة عــلى

دعــــائم اإلخـالص والــــوداد الــــنــــامــــ 
وليس فى اسـتطاعة مـسلم أن يـذكر حادثاً
واحـــداً يـــثــــبت أن األرمن اعــــتـــدوا عـــلى

سلم بأى حال من األحوال . ا
وكان الـواجب على احلكـومة الـروسية
أن تستمر فى هذا السبيل الذى سارت فيه
ولـكـنـهـا فـضَّـلت أن الـروسـيـا من الـقــدم 
تـلقى بنـفسـها ب يـدى القضـاء والقدر فى
الشرق األقـصى  فأعدمت قـسماً عـظيماً

من قـــواهـــا فى هـــذا الـــســـبـــيـل اجلـــديــد 
وبذلك تركت اخلطة التى رسمتها التقاليد
والعقل وأوقـفت بأيـديهـا احلركة الـرئيـسية
الـضـرورية حلـياتـهـا األهلـيـة  فقـد غضَّت
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سـلم الذين أخذوا يبيدون الطرف عن ا
األرمن اخلــاضـعـ لـسـلــطـانـهم  ونـحت
هى أيـضـاً نــحـوهم ضـد األرمن الـقـاطـنـ

ــدارس بـالد الـــقــوقـــاز . فـــقـــد أقـــفــلـت ا
األرمـنيـة التى يتـلقى فـيهـا التالمذة دروس
اإلخالص لـلـروسـيا  وتـبـذر فى قـلـوبهم
بـذور احملـبـة لـهـا بـتـسـمـيـتـهـا لـهم «بـحـامـيـة
ـسـيـحـيـ فى الـشـرق»  وشـتـتت شـمل ا
جــمـعــيـة آلـت عـلى نــفـســهــا طـبع الــكـتب
وخـصـوصـاً الـروسـيـة مـنـهـا . وانـتـهى بـهـا
الطـغـيان إلى أن سـرقت أحوال* الكـنيـسة
األرمـنـيـة الـتى تُـقــام فـيـهـا الـصالة لـعـظـمـة
الـروسـيـا ومـجـدهـا  ولـكن الـلَّه لم يـتـرك
الروس بـدون أن يُعـاقبـهم على مـا اقتـرفته
حـيث ذاقـوا أيـديـهم من اجلـرائم واآلثـام 
عـــلـى أيـــدى الـــيـــابـــانـــيـــ لـــبـــاس اجلـــوع

واخلوف.
وكـان يـغــلب عـلـى الـظن أن احلــكـومـة
الروسـية تـعتـبر بـهذه الـعبـرة البـالغـة وتعود
إلى خـطــتـهـا األولى الــتـقـلـيــديـة  وتـبـذل
اجلـهـد فى تـصــحـيح جـبـر مــا انـكـسـر وقـد

* الصحيح : أموال.
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صــحَّت هــذه الــرؤيــا  فــإن الــبــرق الـذى
حمل إليـنا األخبـار من بورتسـموث بإبرام
الـصـلح زفَّ إلـيـنـا أيـضـاً الـبـشـرى بـصدور
األمــر الــقـــيــصــرى بــرد أمــوال الــكــنــيــســة
األرمـنـيــة الـتى نُـزعت مـنــهـا إلـيـهـا  وهى
حـكـمــة بـالـغـة قــدرهـا األرمن حق قـدرهـا
وقابـلوهـا بالـبشـر واالمتـنان  ولـكن تلك
ة لعـبتها السـلطة القـيصرية ضد أُلعوبـة مؤ
األرمن . فـإنـهـا أعـادت أموال الـكـنـيـسة
ولـكنـهـا فى اليـوم الـتالى  لـذلك أطـلقت
يـــد الـــتـــتـــر فـى ســـوق األرمن إلى الـــعـــدم

ـــدارس األرمـــنـــيــة  والـــبالء وفـــتـــحت ا
ولـكن لتـمألهـا باجلـثث الهـامدة  وإذا لم
تـرجع احلـكـومـة عن هـذه اخلـطـة أدت بـهـا
إلى نتـائج وخيمـة أشد خطـراً عليـها وأكثر

ثلماً لشرفها من احلرب اليابانية .
والريبَ فـى أن تـتـر الــقـوقـاز مــسـاقـون
إلى هـذه احلـركـة بـيـد احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة
الــتى ال تـألــوا جـهـداً فـى إرسـال الـبــعـثـات
الــديــنــيـة تــلــو بــعــضــهــا إلى بالد الــقــوقـاز
لتحريض مسلـميها ضد األرمن ولتهيئتهم



µ∑±

لـلـثـورة ضـد الــروسـيـا  أو بـعـبـارة أخـرى
لـيـمهـدوا للـحـكومـة الـعثـمانـيـة سبـيل غزو
تـلك الـبالد . وقــد ظن الـتـتــر أن الـروسـيـا
ضعفت لدرجة ال تـقوم لها بعـدها قائمة
فــأخــذوا فى تــنـفــيــذ اخلــطــة الـتـى رُسـمت
لــهم حـيث وثــبـوا من ســتـة شــهـور عـلى
األرمن  فـدار بـ الـفـريـقـ نـزال تـشيب
أهواله الطفل  وأُريقت من الطرف دماء
خلق كثير : وهم يرمون إلى إفناء العنصر
ـمـكن أن يـحول دون األرمنـى الـذى من ا

فتح القوقاز بالعثماني .
وقـد شـجع أولـو األمر الـروسـيون وفى
مــقـدمــتـهم احلــاكم نـاكــاتـســتـزى بــغـبـاوة ـ
ــســـلـــمـــ عــلى الـــقـــيـــام بــهـــذا الـــعــمل ا
الـــوحـــشى بل وســـاعـــدوهم مـــســـاعــدة
ظـاهـرة ال تـخفى عـلى بـصـر . فقـد نـزعوا
الـسـالح من األرمن لــكـيـال يـتــمــكــنـوا من
الـدفاع عن أنـفسـهم عنـد مسـيس احلاجة
ولـكن رغـمـاً عن ذلك تمـكـنـوا من إيـقاف

التتر عند حدهم .
وقـد ظن األرمن أن الـدافع للـمـسلـم
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عـــــلـى هــــذا االعـــــتـــــداء هم أولـــــو األمــــر
ــــا فى الــــروســــيــــون  ولــــذلـك ســــعــــوا 
اســتــطـاعــتــهم من اجلــهــد فى إبــرام صـلح
مـت بـ الـعـنـصرين رغـبـةً فى مـنع تـكرار
ــســتــقــبـل  فــعــقـدوا هــذه الــفــظــائع فى ا

جـمـعــيـات ضـمت كـبــار األرمن والـتـتـر 
حيث أعـرب فيـها كـال الفـريقـ عن أسفه

واســــتــــيــــائه من وقــــوع هــــذه احلـــوادث 
وتــعـهـدوا بــأن يـبــذلـوا مـا فى وســعـهم من
ــة الــنــفــوذ القــتـالع بــذور الــعــداوة الــقــد
الـكـامــنـة فى قـلـوب الــعـنـصـرين . وذهب
سـاجد كـما رجال الـدين األرمنـيـون إلى ا
سلمون إلى الكنائس ذهب رجال الدين ا
األرمنية حلثّ أهل الطائفت على الرجوع

إلى صالتهم الودية .
وأدت هـــذه اجملـــهــودات إلـى تـــســـكــ
اخلواطر تسكيناً وقتياً وإبرام هدنة بينهما
وصـــــدق األرمـن فى عـــــهـــــودهـم ; إذ لم
يفـعلـوا أمراً يـفك عُرى هـذا التـقرب . أما
ــسـلــمـون فـقــد حـنــثـوا بـوعــودهم حـيث ا
اتـــضـح أنـــهـم لم يــــقــــبـــلــــوا الــــهــــدنـــة إال
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لالســتـعــداد والـتـأهـب لـقـتــال األرمن مـرة
أخـرى  وبــدأوا اآلن يُــنــفــذون خــطـتــهم
بـتـغـال شـديـد  حـيث ال يـرمون فـقط إلى
إضــعــاف قـوة اجلــامــعـة األرمــنــيـة بــالــقـتل
والذبح  بل يُريدون أيـضاً القضاء عليهم
ـالية قاصدين لذلك تمـاماً بإعدام قوتهم ا

سلم فى بالد القوقاز . ترجيح كفة ا
وقـد مألت اجلـرائـد األوربـيـة أعـمـدتـها
بـتـفـصـيـالت الـفـظـائع الـتى ارتـكـبـهـا الـتـتـر
ُــكــاتــبــ بــعــجــزهم عن وصــرّح بــعض ا
ـنكرات وسـتُعاقب احلـكومة وصف هذه ا
الـروسـيـة مـرة أخـرى عــلى اخلـطـأ اجلـسـيم

الذى ارتكبته .
ولم يقصر التتر اعتداءهم على األرمن
ـسـيحـيـ الـقـاطـن بل مـدوه إلى جـمـيع ا
فى الـبالد  فـقد أحـرقـوا أمالك الروسـي

واألسوچب واإلنكليز والفرنساوي كما
ا ـتـلكـاتـهم . و أحرقـوا أمالك األرمن و
أنــهم وجــدوا أن ال عــقــابَ واقع عــلــيــهم
فالبد أن يظنوا أن الروسيا ضعفت لدرجة
تخـشى مـعهـا بـأسهم وقـوتـهم  والبد أن
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يـلـتـفـتـوا لـلــحـكـومـة ويـرفـعـوا الـسالح فى
عاونـتهم إخـوانهم وجهـها حيـث يدعـون 
فى الـدين من فارسـيـ وعثـمـانيـ . وقد
جـــــاءت األنــــــبــــــاء بـــــأن ٤٠٠٠ رجـل من
األكراد األعجام اخترقوا احلدود العثمانية
واإليــرانـيــة لـشـد أزر الــتـتــر ومـعــاونـتـهم
ـقـدسـة» ضد وسـيـنـشـرون عـلم «احلـرب ا
الـــروســـيــا إلعـــادة الـــقـــوقـــاز حتت حـــكم
ـسـلـم حـيث تـضـطـر الـروسـيا إلـى فتح ا

القوقاز بحد احلسام مرة أخرى .
وإذا تــوانت الـــروســيــا ولـم تُــســرع فى
تالفى اخلــطــر قـبل اتــســاع خـرقـه  أمـكن
لـلـعـالم اإلسالمى الـذى يـلـتف حـول لواء
سـلمـ ويُعاونه فى ذلك جاللـة سلطـان ا
اإلمــــبـــراطـــور غـــلـــيـــوم الــــثـــانى أن يـــحل
قيم كما يصب سيحيى الشرق العذاب ا
ــثل هــذا الــبـالء عــلى رأس الــروســـيــا  أ

تعمل حكومة القيصر ? .
أما من جهة اإلمبراطور غليوم  فكلنا
نعلم أنه صـار من زمن مديد الوزير األول
جلاللة السلطـان وهو ينتفض جزعاً عندما
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جتــول فى صــدره فــكـــرة اخلــطــر األصــفــر
ـــــا أصـــــاب الـــــذى لــــــو فُـــــرض وحتـــــقـق 
األوروبــيــ مــنه أقل ضــرر ; إذ قــد أثـبت
الــصُّـفــر أنـهـم أكـثــر تـمــدنــاً من أهل أوربـا
أنــفــســهم  ولــكــنه لم يــرد أن يــنــظــر إلى
ـــو اخلـــطـــر األخـــضـــر وإن كــان وجـــود و
محقـقاً قريبـاً  فقد ذهب هـذا اإلمبراطور
إلى األســتـانــة وعـانق ســلـطـانــهـا ثم ذهب
إلى دمــــشـق حــــيث قــــال أمــــام جــــمع من
ـسـلمـ : «إنى صـديق جاللـة السـلـطان ا
عــبـد احلـمــيـد خـان وثــلـثــمـائـة مــلـيـون من
مسلمى العالم بأسره»  وكأنه قال لهم :
«اذبــحــوا واقــتــلـــوا وانــتــهــكــوا احلــرمــات
ــسـيــحـيـ الــذين تـصل واسـلــبـوا أمـوال ا
إلـيـهم أيـديـكم  فـإنى أُصـرح لـكم بـذلك
انية» . على شرط أن تشتروا البضائع األ
وقـد انـتـشـرت هـذه احلـركة فـى البالد
سـلمون تـماماً الـقصـد الذى يرمى وفـهم ا
إلــيه اإلمـبــراطــور غــلـيــوم  ولــذلك كـان
قــسم كــبــيــر من مــســؤولــيــة اجلــنـايــة الــتى

تُرتكب اآلن فى باكو واقعاً على رأسه .
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ويــتــســاءل اإلنـســان عــمــا يـؤول* إلــيه
حـــال األمـــة األرمــــنـــيـــة بــــإزاء الـــشـــدائـــد
والــويـالت. فــفى الـــقــوقــاز عـــقــد الـــتــتــر
والـروس واألكـراد اخلنـاصر عـلى إبـادتهم
وإعـــدامــهـم من الــوجـــود . وفى الـــدولــة
ـذابح وأوروبا واقـفة وقـفة العـليـة عادت ا
ـــتـــفــرج الـــذى ال نـــاقــة لـه فى األمــر وال ا

جمل .
ومـن احملــتـــمل أن يـــتــهـم أنــاس األرمن
بأنهـم سبب هذا الـبالء  ويكرون عـليهم
بـــالالئـــمــة لـــعــدم إمـــكــانـــهم الـــدفــاع عن
ـســلـمـ ــديح قـوة ا ـون  أنـفــسـهم ويــتـر

وشهامتهم .
وال عـــــــــارَ عــــــــلـى األرمـن فـى عــــــــدم
مـــــوزاتـــــهم ** الـــــتــــتـــــر فـى فن الـــــسالح
ومـناطـحـتـهم فى مـهارة اسـتـعـمـاله  فهم
قوم عُزل منه ألـفوا من زمن مديد السكينة
والـعـمل بـخالف األكـراد والـتـتـر الـذين ال
حــــرفـــة لـــهم ســـوى قــــطع الـــطـــرق وذبح
األبـــريـــاء حتـت ظل ورعـــايــــة أولى األمـــر

* الصحيح : يئول .
** الصحيح : موازاتهم.
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الروسي .
بدأ والعـنصر األرمـنى يتـألم من أجل ا

الـــشــريف الـــذى أوقف نــفــسـه خلــدمــته 
ولـــكــــنه قــــد وجــــد من تــــعـــصـب أعـــدائه
وجـهـلــهم وكـراهـتـهم وفـظـائـعـهم وسـيـلـة

لـلـعــمل واجلـد بـدون انــقـطـاع وال تـوان 
ـدنـية ـنـاداة بـا ولم يـغـفل طُـرفة عـ عن ا
فى الــشــرق بــأســره. والبــد أن يــأتى يــوم
يـسـتـمــطـر فـيه أحـفــاد هـؤالء الـتـتـر صـوب
الـــرحــــمـــة عـــلى جـــدث * األرمن الـــذين
يُقـتلـون اآلن والذين سيـقذف تيـار دمائهم
بـــهـــذه الـــبـالد األســـيـــفـــة إلـى بـــر احلـــريـــة

والسعادة .
وإذا لـم تـــثب الـــروســــيـــا إلى رشـــدهـــا
وترجع إلى خطتها الـتقليديـة سخط عليها
ـتـمــدن بـأسـره  وأنــزلـهـا مــنـزلـة الـعـالـم ا
ـنحـطة وأدخل إلـى بالدها احلـرية الـدول ا

رغم أنفها» .
الـعـالم اإلسالمى : تـباً لـلـتـعـصب فإنه
يـعــدم فى الــقـلب الــشـعــور احلى ويــجـعل

* جدث = قبر .
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عـلى الـنـاظـرتـ غـشاوة ال تُُُُـبـصـران مـعـها
احلقـيقة مـهما جتـسمت واشتـد وضوحها.
وقـد عــوَّدنـا كُـتـاب اإلفــرجن عـلى اخـتالف
نـزعاتـهم وتـبـاين جـنسـيـاتـهم أن ال يـدعوا
حلظـة تمـر إال ويوجـهون فـيهـا أفظع الـتهم
سلم  وال يتركون فرصة تكر إال إلى ا
وينتهزونها ليُسندوا إليهم أموراً يشهد اللَّه
ــنـصــفـون أنـهـم بـرآء مـنــهـا . وقـد أدت وا
ـسلـمـ أن اتهـموا بـهم شدة احلـنق عـلى ا
معهم دولة مسيـحية يشهد التاريخ بأنها ال
سـلـم وإضـعاف تـألو جـهـداً فى منـاوأة ا
شوكتهم قاصـدين بذلك تعزيز مـفترياتهم
وتـرويج أباطـيلـهم  إذ يرى الـقار لـهذه
ــــقـــالــــة أنــــهم نــــســـبــــوا إلى أولـى األمـــر ا
الـروسـي مـسـاعدة الـتـتـر فى إبادة األرمن
وإعدامهم من الـوجود وهو قـول يضحك
مــنه الـعــقالء ; إذ كـيف تُــسـاعـد الــروسـيـا
ــسـلــمــ  وقـد كــانت أول دولــة نـادت ا
عـلى الـدولـة الـعـلــيـة بـالـويل والـثـبـور أيـام
ثــورة األرمن  وكــيـف تــعــاون الــروســيــا
عادية سلم وهى الطامعة فى بالدهم ا ا
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خلليفتهم? .
ويُـطــربـنـا من مــقـال هـذا الــكـاتب قـوله
ـسلـم بعـد أن أثبـت أن الروسـيا تُـعاون ا

على األرمن وتغضُّ الطرف عن أعمالهم
أن التـتر يـسعون فى إبـادة األرمن ليـمهدوا
الــطــريق لــلــعــثــمــانــيــ لــيــغــزوا الــقــوقـاز
ويضمـوها ألمالكهم  وال ندرى من أين
له هـــــذا األفق الــــواسـع الــــذى غــــاب عن
مدارك ساسة الـروسيا وقادة األمور فيها
فــقــامــوا يـســهــلـون عــلى الــتــتـر مــهــمــتـهم

ويقضون على أنفسهم بأنفسهم.
ـقـال سوى الـلـهم إنـنا ال جنـد فى هـذا ا
ــصــدورين ــــــــــــــــــــــــ مــصــدور مـن ا
الذين ختم التـعصب  الذميم على قلوبهم
وأبـــصـــارهم واســـتــمـــروا فى طـــغـــيـــانــهم
يـعـمـهـون . ومـا عـرَّبـنـاه إال ليـعـلم الـعـالم
اإلسالمـى ويـــعـــمـل حلـــيـــاتـه ودرأ خـــطـــر
األعــداء عن أبـــنــائه  فــإن الـــلَّه ال يــحب

تكاسل . ـــــــــــــــــــ ا
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نـشـرت جـريدة تـرجـمـان اإلسـالمـية
مـقـالـة ضـافـيـة األذيـال فى ذلك الـصـدد

هذا مُفادها :
جاءت الـتلـغرافـات متوالـية مـن بلدة
سـلم فى (قره باغ) أن األرمن قـتلوا ا
الـسـوق  وأنـهـم أشـعـلـوا نـيـران الـفـتـنـة
أوالً كــمــا أضـــرمــوا نــارهــا فـى فــبــرايــر
الـسابق . ولكن الثـورة احلاضرة طارت
شــرارتــهــا من (قــره بــاغ) وامــتــدت إلى
(بــاكـو)  فـحــصـلت فى هــذه األخـيـرة
وقائع عظيمة أُحرق فيها ثلثمائة بئر من
وهــدمت األبــنــيـة آبــار زيت الــبــتـرول 
ـــــــشـــــــيَّـــــــدة وقُـــــــتـل ١٥٠٠ رجـل من ا
سلـم وبقى عشرة آالف عامل من ا
عــمــال بـاكــو يــتــضــورون جــوعـاً حــتى
صاروا فى حالة يُرثى لها . ولذا اضطر
ـعـسـكر ـسـلـمـون إلى الـهـجـوم عـلى ا ا
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بـرمى الـرصـاص  فأجـابـتـهم العـسـاكر
بـأفظع مـنهـا وأثار الـفريـقان حـرباً عـواناً
ثم اضـــطــرت احلـــكـــومــة جلـــلب فـــرقــة
ـدافع على (طوبـچـية) مـدفـعـية تـطـلق ا

الثوار .
ا أن وظـيفة اجلـرائد كشف اخلـبايا و
قــامت بـعض اجلـرائـد عن سـبب ذلك 
الــروسـيــة تُــهـول فـى األمـر وتُــظــهـر من
ــســـلــمــ مــا شــاءت الــتـــعــصب ضــد ا
ُـكـاتـبـ والـتـلـغـرافـات بدون بـواسطـة ا
ـفـتريـات الـتى تخـتـلقـها حيـاء من نـشر ا
ـسـلـم حتـريـشاً بـاحلـكـومـة ضـد التـتـر ا

الذين قـامت هذه اجلـرائد تثـير الـضغائن
الكـامنـة فى النـفـوس ضدهم  وتـطعن
ا ا تُـنسـبه إليـهم  عـليـهم طعـناً فـاحشـاً 

ال حقيقةَ له .
وإنـا لـنشـرح لـقرائـنـا الكـرام نـبذة من
أعــمــال األرمـن  فــنــقـــول مــعــلــوم أن
األرمن أكـثـر طـمـعـاً وأعـظم حـرصاً فى
ـال والـتـجــارة من سـائـر سـكـان جــمع ا
الـــقـــوقـــاز بـل أحـــذق وأمـــهـــر فى هـــذه
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ـهن فيُـريـدون بحـذاقـتهم ومـهـارتهم ا
لـكوا ناصيـة كل شئ ويتصرفوا فى أن 
جمـيع األمور واالقـتصاديـة القـوقازية
وأن يأخـذوا كل التجـارة والصـناعة من
ـســلـمـ والــكـرچـيــ حـتى أنه أيــدى ا
ـســلـمـ أو كـلـمــا بـيع شـئ من أمالك ا
تنورين الكـرچي يشترونـها  كما أن ا
مـنـهم يُـريـدون أن يتـصـرفـوا فى الـدوائر
الــعــالــيــة الـــقــوقــازيــة . نــعم  إن هــذا
الـشـعـور بـالــنـسـبـة إلــيـهم من أحـسن مـا
يـــكــون  ولـــكــنـــهم يـــتــنـــاســون أن فى
ــــســــلــــمــــ الــــقــــوقــــاز غــــيـــــرهم من ا

والـكـرچيـ وسـائـر األقـوام الـذين لـهم
حيـاة مـثل حيـاتـهم ورزق مـثل أرزاقهم
وشـعـور مــثل شـعــورهم . أمـا الــوقـائع
ا ا ذكـرنا وإ الدمـوية  فلـيست ناشـئة 
الــــســـبب الـــوحـــيـــد فـى تـــلك الـــوقـــائع
ــلــيـون من األرمن الـفــظـيــعــة هم نـوع ا
واالشـــتــراكـــيــون مـن الــروس واألرمن
ـهاجرون فى أوروبا وغـيرهم من أبناء ا
جــــلـــدتـــهم حـــيـث يـــرمـــون بـــذلك إلى

. * الكرچي = الچورچي
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تـــأســـيـس دولـــة أرمـــنـــيـــة عـــلى حـــدود
الروسـيا كـما أرادوا ذلك داخل أراضى

ا هو مشهور ومعلوم . الدولة العلية 
وقـد بــثـوا تـلك األفــكـار الـســيـئـة فى
أفــئـدة أبــنــاء جـنــسـهم  فــضــلّـلــوا بـهم
ـسلم بـاليا ومصائب. وجرّوا على ا
هـذا  وإن جــريـدة «روسـكــيـاوره مـيـا»
وقــفت نــفــســهــا خلــدمــة مــآرب األرمن
حــيث ال تــأخـذ األخــبـار إال عــنـهم وال

تنشر شيئاً إال برأيهم وتقول :
«إن األرمن معصومون من كل سوء
ــا الـقــســاوة والـقــهـر وســبب الــباليـا وإ
سـلم  بل تـعدت كل حد كلـها من ا
فى االدعـاء وقالت إن الـعلـماء يـجيـئون
مالك العثمانية ليبثوا أفكار السوء من ا
)  ومـازالت تضرب سـلم فيمـا ب ا

على هذه النغمة حتى اآلن .
ا يُـكذب هـذه اجلـرائد أن الـعلـماء و
كـنهم أن يعـملوا الـعثمـاني وطـالبهم 
لـتـقويـة االحتاد اإلسالمـى  ولكـنهم ال
يـفــعـلـون ذلك خـوفـاً من الـفـتـنـة الـعـامـة
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ــهــمــة لــبــثُّـوا فى وإال لــو قــامــوا بــهـذه ا
بـــاطــــوم وقـــارص وشـــكـى وشـــيـــروان
الالتى هى أقــرب الــبــلــدان إلى احلـدود
الـعـثـمانـيـة وغـيـرهـا من بالد أهل الـسـنة
واجلماعـة . فضالً عن  بـاكو وأريوان
وقره باغ ألنـهم يستـفيدون بـذلك فوائد
ا بـ السـنيـ والشـيعـي من جمّـة  و
الــتــنــازع الــديــنـى . واحلــقــيــقــة أن زيـاد
حــــرص األرمن وطـــمـــعــــهم فى أمالك
ـسلمـ أثرا فى أفـئدة قـلوب القـاطن ا

ببـاكو وقره بـاغ وأريوان حـتى حصل ما
حـــــــصـل من هـــــــذه االضــــــطـــــــرابــــــات
والــــــقالقـل. وإذا فـــــرضــــــنـــــا أن رائـــــد
ـــســـلــمـــ الـــتــعـــصب والـــعــنـــاد ضــد ا
سيحيـ فلماذا ال يتعصبون إال ضد ا
ـسيـحية األرمن وال يـعادون بقـية األ ا

من مالوقانى وروسى وكورجى .
فينتـج من هذا أن السبب الوحيد فى
ذلك الــهـيـاج وهـذه احلــرب الـعـوان هـو
ــسـلــمـ فى كل تــعـدى األرمـن عـلى ا
شىء  حـتى لـقــد وصـلت بـهم الـقـحـة
أن تــعــدوا عـلـى نـوابــغــهم مـثـل آغـايڤ
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وطـوبـچـيـبـاشـوف وغـيـرهـما مـن رجال
الـــفــضـل الـــذين يـــنـــشــرون فـى مـــا بــ

ــــســــلــــمــــ روح احلــــيــــاة إخــــوانــــهم ا
ويدافعون بـأقالمهم عن أبناء جنسهم.
هــــؤالء الـــنــــوابغ مـــعــــيَّـــنــــون فى دائـــرة
البـلـديـة فال يتـركـون فـرصة تـمـر حتى
وطعـنوا عـلـيهم طـعنـاً فـاحشـاً  ليـكون
ـسـلمـون وسـائر األجـنـاس عبـيـداً لهم ا
وأُجــراء يــفــلـحــون أرضــهـم . وكــفــانـا
اسـتـدالالً على ذلك مـا نُـشر فى جـريدة
لــيـســتــوڤ الــتــفـلــيــســيـة . فــضالً عن
ــنـشــورة فى أوروبــا . هـذا جـرائــدهم ا
ـلـيـون يـعـتـنـقون ـسـمى بـا وإن اجلـنس ا
مذهب الـكـاثولـيك يتـذرعـوا بذلك إلى
ساعدة من الدول الكاثوليكية. طلب ا
وعــلى الــعــمــوم  فــهم يــســعــون لــبث

ــسـلـمـ الـفــسـاد والـفــتـنـة فـيــمـا بـ ا
ــلــيـــون الــذين يـــحــضــون وبـــاألخص ا
إخــوانـهم األرمـن عـلى الــهــجــوم عـلى
ـســلـمــ الـذين ال يـعــمـلـون شــيـئـاً إال ا
أنــهم يــدافــعــون عن أنــفـســهم مـن هـذه

تتالية» . االعتداآت * ا

* الصحيح : االعتداءات.
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كـتب كـاتب فى مــديـنـة بـاكـو
إلى صحـيفـة كبرى مـقاالً مسـهباً
ضــافى الــذيــول يُــمــثل به حــالــة
الـــــوقــــــائع الــــــتى تــــــقع فـى بالد
الــقـوقــاز من خــتل وقــتل ونـهب
وســلب ويـــتــكــلـم عن اخلــطــة
التى تسير بها حكومة روسيا فى
الـقــوقــاز  فـآثــرنـا أن نــأخـذ من
ـــــقــــال إجـــــمـــــال بــــيـــــانه ذلـك ا
الحـظات مـحـافـظـ فـيه عـلى ا

الهامة منه .
ظهر بتجارب اخلبر بعد تواتر
اخلـبــر أن احلــكـومــة الـروســيـة ال
تُـعـول فى شئ من شئـون مـلكـها
عـــلى طــمـــأنــيـــنــة رجــال اإلدارة
وجدل آراء السياسي  بل هى
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ترى منـهم الفتور والقصور دون
بـلـوغ مــآربـهــا وال تـركن إال إلى
آراء أرباب السيف وسواعد قوة
الـبـطـش . ولـقـد اجنـلى أثـر ذلك
فى مـنـشـوريـا وفنالنـدا وبـولـونـيا
والـقـوقاز  وهى اآلن حتـصـد ما
زرعـه رجـــــــالـــــــهـــــــا كـــــــوركـــــــو
وبــوبـريــكـوڤ وكـالــيـنــزين وهـو
جـنى هائل بلون الـنقمة من دماء
هج وبالء الـنهب ورزايـا الفزع ا
ستعر فى أنحاء وشظايا الهياج ا

ملكة الروسية . ا
سـتجرة القتل وتـرجع الف ا
اليوم فى بالد الـقوقاز إلى القائد
األمـــيــر كـــالــيـــنــزيـن  فــإن هــذا
القـائـد كان يـكره عـنـصر األرمن
ألــد كــراهــةً  فــمــازال يُــمـارس
ــسـيــو بــلـهف وزيــر الــداخـلــيـة ا
األســـبق حــتـى أقــنـــعه بـــتــهـــيــيج
ضـغائن الـتتـر وإقامـتهم فى وجه
ـدون إلى األرمن ال يــدعـونـهم 
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ـصـالـح يـداً  وكـان فـائـدة مـن ا
الــقــائـــد والــوزيــر يـــعــتــقــدان أن
العـنـصر األرمـنى البـد أن يـصنع
فى يـوم من األيـام صنـيـعـاً تـسيل

به الدماء سيوالً .
وكانت حـكومـة روسيـا على
يــقـــ مـن أن لألرمن جـــمـــعـــيــة
ــــطـــالب خــــفــــيـــة تــــبـــحـث فى ا
الــسـيـاســيـة وتــرمى إلى أغـراض
أقلهـا الثورة وغـايتهـا االستقالل
بـاحلــكم فى الــبالد الــقـوقــازيـة
ولـــقــد ظــهـــرت دالئل واضــحــة
تُـثـبت هــذه الـشـبـهـة الـتى ألـقـتـهـا
حـكـومــة روسـيــا عـلى األرمن.
ــتـحـزبـ لـلـعـنـصـر فـإنـهـا رأت ا
األرمــنى مــنـــهم يــتــقــاضــون من
ــقــاديـر ــثـريـن من طــائــفــتــهم ا ا
اجلـســيـمــة من األمـوال إلصالح
حـال الطـائـفة وتـقويـة شـوكتـها.
ومـن ذلك أنــــــهم طـــــلــــــبـــــوا من
ـثـرى آدامــوڤ مـقـدار األرمــنى ا



µ∏π

٤٠٠٠٠ مـن الــريــاالت فــلــمــا
امـــتــنـع آدامــوڤ مـن تــأديـــة هــذا
ـــــقــــدار الـــــفـــــادح لم يُـــــمـــــهل ا
ــتـحــزبــون أن قـتــلـوه عــلــنـاً فى ا
ســاحـة الــنــادى فى مـديــنـة بــاكـو

والشمس فى رابعة النهار .
خشيت حـكومة روسـيا بأس
هـذه اجلـمـعــيـة الـذريـعـة الـكـثـيـرة
الــغـــدر والــعــزم  ورأت الـــتــتــر

أهــــــــون شــــــــراً وأصـــــــدق وداً 
فمالت إلى الـتتر وأغرتهم بكبح
جـــمــــاح األرمن وخـــوفــــهم من
اســــــتـــــبـــــداد األرمـن بـــــهم  إذا
اكــــتــــمــــلت لــــهـم عــــدد الــــقـــوة
وتـــكـــاثــرت لـــديـــهـم األمــوال
وســاعـد الــروســيـ عــلى إغـراء
الـتـتر أن الـكثـيـرين من هؤالء بل
جــمــيــعـــهم يــوفــون بـــعــهــودهم
ويُـــــــحـــــــافــــــظـــــــون عـــــــلى والء
جدودهـم فيقـلقـون ويغـضبون
ألقل حـادث يــكـون فـيـه الـضـرر
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على القـيصر الـذين هم داخلون
يـثـاق من الـذمـة آباء فى طـاعـته 
من أجـداد . وإنا لـنعـلم أن التـتر
إذا أعـوزهم العـلم واالسـتبـصار
ـــارســـة شـــئـــون واالخـــتــــبـــار و
ال السيـاسة  فإن عـندهم من ا
مــــا ال يـــبـــلـــغـه عـــدد اإلحـــصـــاء
اليـــــ مــــــنـــــهم وأصـــــحــــــاب ا
كــــــالـــــشــــــيخ عــــــلى داداشــــــيڤ
وتــاجـيـاڤ ورازولــوڤ ومـوسى
نــاجــيـڤ كــثــيـــرون وهم أربــاب
ـزارع الـعـامـرة ومـصـانع الـنـفط ا
والبتـرول فى باكو ونواحى باكو
وأصـــحـــاب األمـالك فى ســـائـــر
بالد الــقــوقــاز  عــلى أن الــتــتــر
لــيــســوا بــاألقــوام من أصــحــاب
الـــغل وال فُـــطــروا عـــلى اخلــداع
واخلــتل وحـب الــقـــتل  بل هم

يـتـقـون الـلَّه حق تُـقـاته فى عـبـاداتـهم ومـعـامالتـهم  ولـكـنـهم يـعـتـقـدون اعـتـقـاداً مـكـينـاً فى
قلـوبهم أنهـم هم أصحاب بالد الـقوقاز ومـا العنـصر األرمنى إال عـنصر دخـيل رد اجلوهر
ملء صــدره الـشـر والــفـسـاد وحــشـو حـيــاته الـضـغن والــقـسـوة. فــهم ال يـطـيــقـون جـوارهم
وينـفـرون منـهم نـفرة الـسلـيم من األجـرب  وأعظم مـا يـهيج بـغضـاءهم لـهم أن يروهم فى
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كل يــــوم يـــزدادون تـــعـــالـــيـــاً فى
ـــتـــدون مـــنــــاصب احلــــكـــومــــة 

بسيطرة نفوذهم فى البالد .
وكـان الـتتـر كـثـيراً مـا تـوعدوا
احلــــكـــــومــــة الـــــروســــيـــــة أنــــهم
يـعـتـصـبـون اعـتـصـابـاً عـامـاً عـلى
حـكـومـتـهـا  فـيـبـيـدون جـنـودها
ويـنـزعـون سـلــطـتـهـا من بالدهم
ويــسـتـأصــلـون جــرثـومـة األرمن
مـن أصـل عـــــــــروقـــــــــهــــــــــا  ثم
يجـنحـون جميـعهم  فيـدخلون
فى حـــكم الـــدولــة الــعـــثــمـــانــيــة
ويـرفعـون الـرايـة الـعثـمـانـيـة فوق
حـــصــــون مـــواقــــعـــهم ومــــبـــانى

مدائنهم .
هـــذه هى الـــنــزعـــة الـــهــائـــلــة
الصحـيحة الـتى حملـت حكومة
روســـيـــا عـــلـى أن تـــتـــخـــلى عن
الـعنصـر األرمنى تـخلـياً تامـاً غير
ـــذهب نــاظـــرة إلى اجلـــنس وا
ـــيل نــحــو وأســرعت بـــهــا إلى ا
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الــتــتــر وهم مــســلــمــون مــوعــزة
إليهم أن يـصنعـوا ما شاؤوا * أن
يصـنعـوه إلخمـاد أنفاس األرمن
واضــــــطـــــرارهـم إلى اجلـالء عن
الـــبالد  فـــهــاج مـن ذلك احلــ

العـاصف الشـديد الـذى أمطرت
أنـــواؤه فى بالد الـــقـــوقـــاز دمـــاء

ودموعاً .
ولـو نـظـرنـا إلى الـتـتـر وما هم
عـــــلـــــيه مـن الــــعـــــواصف اآلن
لوجدناهـم حذرين متـيقظ من
ــ أنـهـا احلــكـومــة الـروسـيــة عـا
تمكر بـهم  وأنها اتخذت خطة
سـيـاسـتـها لـلـتـخـلص من عدوان
األرمن بـقـوة بـأسـهم  حـتى إذا
مـا خال لــهــا اجلـو مــعــهم أخـنت
علـيـهم بـكـلكل الـعـسف الـقـاهر
واحلــكم اجلـائــر واسـتـبــدت بـهم
كــيف أرادت  فـــظــلــمــتــهم فى
مــــالــــهـم ورجــــالــــهـم وديــــنــــهم
ودنياهم وكـلمتهـم اآلن معقودة

* الصحيح : شاءوا.
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الــــرأى بـــيــــنـــهـم عـــلـى أنـــهم إذا
أحــســـوا بــأقل مــا يـــخــشــونه من
ذلك مـن احلـــكـــومـــة الـــروســـيـــة
كفأوا احلـكومة فى بالدهم بوئبة
واحـــــدة وأعــــلـــــنـــــوا أن بالدهم
عـثــمـانــيـة وأنـهم عــامـلـون فــيـهـا
بــاألحـكـام الـشـرعــيـة فى جـمـيع
ــســائل الــديــنــيــة بــالــنــظــامــات ا
ـعـامالت الـعــثـمـانــيـة فى سـائــر ا

الدنيوية .
ا يدل داللة أكيدة على أن و
هـذه الـنيـة تُـخالـط دماء أفـئـدتهم
أنـــهـم كــــانـــوا احــــتــــجـــوا عــــلى

احلــكــومــة الــروســيــة من قــبل 
فـقالـوا إن الـذى يـحمـلـنا عـلى مـنـاوأة األرمن وضربـهم  حـيث كـانـوا أنهم قـوم طـغام ذوو
أطماع ال هم لهم إلى*  ابتزاز األموال  وقد بلـغت بهم مكايدهم أنـهم اشتروا أمانة بعض
قاتلتنا  فاضطررنا أن نخلع الرجال فى حكومة الروسيا فحشدت حكومة روسيا جنودها 
طاعة القيصر ونعقد محالفة إسالمية فنادينا على الدولت العثمانية ودولة العجم أن تُسرعا

إلى جندتنا ونحن من الدولة العثمانية أقرب من حبل الوريد .

* الصحيح : إال .
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انـــظـــر إلـى مـــا يـــجـــرى هـــذا احلـــ جتـــد
الـقـرائن تـدل عـلى أنـنـا نـكـاد نـعـود إلـى األيام
الـعــصـيـبـة واحلـوادث الـشـديـدة الـتى أدت إلى
قــتـل مــئـــات األلــوف مـــا بـــ عــامىّ ١٨٩٤ ـ
١٨٩٦. فـاألكــراد الــيـوم يــفـعــلــون مـا كــانـوا
يفـعلونه قبل تلك احلـوادث من القتل والنهب
والــســلـب فى الــواليــات األرمـــنــيــة . وجلــان
األرمن الثـوروية تعـمد هنـا إلى الفتك بـأغنياء
قـومهـا ألنهم يـأبون أن يـحلـوا معـاقد اجلـيوب
ـسـاعـدة رجـال الـثـورة الـذين يـدَّعـون اجلـهاد
فى سـبــيل وطــنـهم وإعــداد الــعـداء بــالـقــنـابل
ـعـدات اجلـهـنمـيـة يـجـرى اليـوم كـمـا كان وا
يجرى فى سـنة ١٨٩٦ والـقبض على األرمن
جـمـاعـات جـماعـات نـراه الـيـوم كمـا كـنـا نراه
فى ذاك الـعام . فمن حوادث الـنصف األخير
لسـبتمبر أن البولـيس فاجأ فندق كروكر الذى
. وقُـبـض عـلى خـمـسـة ـانـيـ يُـديــره أحـد األ
خــدمــة من األرمن بــدعــوى أنه اكــتــشف ١٢
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قـنـبـلة عـنـدهم لـكن رجـال الـفنـدق يُـنـكرون
االكتـشاف  ويـقولون إن الـبولـيس نفـسه هو
الــــذى وضـع الـــــقــــنـــــابل عـــــمـــــداً وادعى أنه
اكـــتــشــفــهــا ثم بــاغـت الــبــولــيس أول أمس
ستـشفى الـنمـساوى اجملرى بـناءً عـلى وشاية ا
احــدى الــســيــدات بــحــجــة أن فــيه قــنــابل من
الــديـنــامـيـت وضـعــهـا بــعض األرمن . وبــعـد
ـسـاوى لم يـعـثر الـتـفـتيـش بحـضـور مـنـدوب 
عـلى شئ مـوجب لـلـشـبـهـة . ولـقـد سـاء هـذا
التـفتيش النـزالء النمـساوي وانتـقدوا تساهل
السفارة فى الـسماح به وأخذ الـناس يناؤون*
ـألوف  فـقيل إن هذا الـتسـاهل اخلـارج عن ا
الـنــمــســا قــد تـســاهــلت فــيه ألنــهــا تـمــيل إلى
احـــتالل جــــانب من احلق ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يل ال ــــــــــــــــــــــــــ بتفتيش يل هذا ا كان 
مــســتــشــفى قــبـيـل الـعــمل لــتــحــقــيق األمــنــيـة
ـدة األخـيرة ــــــــــــــــــ بالـقـبض عـلـيـهـا فى ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فجرى
الـسـفـارة الـروسـيـة ومـا كـان الـرجل وراء هـذا
الــعـــقب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األجــنــبــيــة
عـنـد الــضـرورة  لـكن هـذه احلــمـيـة لم تـمـنع
الـقــبض عــلــيه  ألن ســفـارة روســيــا لم تُــبـدِ
صــعــوبـــة فى مــنح اإلذن بـــحــبــسه وتـــفــتــيش

* الصحيح : يُناءون .
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مــنـزلـه وبـعــد أن بــقى يــومــ وفــتش مــنـزله
أُطــلق ســراحه . ثم جـاء أمـس دور الـدكــتـور
كيـنـتريـان  فـإنه ذهب فـتنـزه قـلـيالً فى سجن
احلكومة بـينما كـان البوليس يُفـتش  منزله فما
عــثـــر عــلى شئ مُـــوجب الــشُّــبـــهه ولــيس فى
ـعـروفـ أو حــاجـة إلى ذكـر الـكـثـيــرين غـيـر ا
الذين يُـلقى عـليـهم القـبض كل يوم ثم يـطلق
سـراحـهم مــقـابل فـديـة من الــنـقـود فى أغـلب
األحــيــان ولـقــد تــولى الــرعب قــلــوب األسـر
وسرة ألنها مرمى العدوان أكثر من األرمنية ا
سواها سواء كان من رجال الثورة األرمنية أو

غيرهم .
تعـوَّد األرمن فى كل أول سـبـتـمـبر من كل
عـام ; أى فى عيـد الصـليب أن يـزوروا محالً
مـقـدســاً عـنـدهم فى أرامـاش عـلى مـقـربـة من
أســمــد  فــيــذهب عــدد عــظـيـم من مــخـتــلى
ـرضى العــتـقـادهم أن زيـارة ذاك الـشــعـور وا

ـرض عـلى األقل  احملل تــشـفى أو تُـخــفف ا
إال أن أحـد اجلواسيس رفع تقـريراً هذا القسم
ـظـاهرة فى قـيل فـيه أن األرمن ينـوون الـقـيام 
نعهم من قـدس  فصدر األمر  ذاك العمل ا
ـــنع أشـــد وقع فى الـــزيــارة  فـــكـــان لـــهـــذا ا
نـفـوسهـم وطـلبـوا مـن بـطريـركـهم أن يـتـوسط
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لهم لـدى البـاب العـالى  ليـأذن لهم بـالزيارة
ـــونـــســـيــور فـــقـــبل الـــبـــاب الـــعــالـى تـــوسط ا
أورمــانـيـان فى الــتـظـاهـر  ولــكـنه اشـتـرط أن
ــــا كـــان من يـــكــــون مع كل زائــــر جـــواز  و
الـصــعب احلـصـول عـلـى هـذا اجلـواز كـان من
األصــعب أن يـــزور كل من طـــلب الــزيــارة .
ومع ذاك كــله فـقـد أُقــيـمت حـفـلــة الـعـيـد ولم
يـــحــدث ســـوى أن بــعـض حــالـــقى الــشـــعــور

ضرب شخصاً .
أمَّـا األنـدية الـسـيـاسـية  فـتـرى أن الـقـسوة
الـــتى يُــعـــامل بـــهــا األرمـن خــارجـــة عن حــد
القسـوة وحتشى أن يـدفعـها الـيأس إلى مـرافقة
رجال الـثورة األرمـنيـة فيـرتكـبون من الـفظائع
فيه. ويذهب كثـيرون إلى أن القنابل  وغيرها
ـــواد اجلــهـــنـــمــيـــة الــتـى ذكــر الـــبـــولــيس من ا
اكتـشافـها  لم تكن عـند األرمن ويـتكون فى
صحـة دعـوى الـبـوليس ولـكـنه اليـوجـد دليل
قــــــاطع عــــــلـى أن الـــــبــــــولــــــيس يــــــضـع يـــــده
ــــــــــــــــــــــــــ ثم يدعى اكتشافها كما يقول
ـــــــــــــــــــــــــــ أن يــــكــــون شـــكـه فى غــــيـــر

محله
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وأمـا قوله عن األرمن العثـماني من
أن عــددهم مــلــيــونــان ونــصف مــلــيـون
فتقـرير بـاطل  فالـبالد األرمنـية تـتقسم
إلى ثـالثــة أقــســام روســيـــة وعــثــمــانــيــة
وفــارســيــة . وإذا أضـفــنــا جــمــيـع عـدد
األرمن فى الــكـرة األرضـيــة عـلى أرمن
هــــذه األقــــســـام الــــثالثــــة  فال يــــربـــوا
ـلـيونـيـ . وأمـا أرميـنـيا عددهم عـلى ا
الــعــثــمــانــيــة وهى الــواليــات اخلــمس*
أرضـروم وبتـليس وديـار بكـر ومعـمورة
العزيز ووان   فهذه الواليات هى التى

يــقــطـنــهــا سـواد األرمـن الـعــثــمـانــيـ 
وإلـيك عـدد سكـان كل واليـة مـنهم مع

بيان أجناسهم وأديانهم :

…d¼UI « ¨ ≤ ¨ ± ’ ’ ¨ ±π∞µ dÐu² √ ∏ bŠ_« ¨ ∏ œbŽ   

)  بـيتـليس * تـتكـوَّن أرميـنـية الـعثـمانـية (الـغربـيـة) من ست واليات ولـيس خمس وهـى : سيـواس (سيـڤاسّ
(بدليس)  جارين (أرضروم)  ڤان (وان)  خربوط (معمورة العزيز)  جزء من ديار بكر.
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أرضروم
معمورة الفرز

ديار بكر
وان

بتليس

UN½UJÝ œbŽ

5LK *«

٥٢٧٢٠٠
٥٠٤٩٤٦
٣٣٥٧٤٥
٣٤١٠٠٠
٣٤١٠٠٠

* ١٩٤٩٨٩١

s —_« UN½UJÝ œbŽ

١١٠٠٠٠
٦١٩٨٣
٦٦٢٧٤
٧٩٩٩٨
٥٠٠٠٠
٣٦٨٢٥٥

»U× √ œbŽ

Èdš_« V¼«c*«

٧٨٠٠٠
٨٣٨٥
٦٩٣٧٦
٨٩١١٢
٧٠٠٠

** ١٨٠٤٠١

ŸuL:«

٦٤٥٠٠٠
٥٧٥٣١٤
٤٧١٤٦٢
٤٣٠٠٠٠
١٣٨٠٠٠

*** ٢٥١٩٧٧٦

ُــبـ وإذا أضـفــنــا إلى عـدد األرمن ا
فى اجلــدول الــســابق من يــســكن مــنـهم

البالد األخرى لكان :

 عدد
تقدم ذكره ٣٦٨٢٥٥ ا

٤٠٠٠٠ األرمن فى والية حلب
٢٠٠٠٠ األرمن فى والية أطنه
٤٥٣٢٠ األرمن فى والية أنقره

٨١٥١٢ األرمن فى والية األستانة
* الصحيح : ٢٠٤٩٨٩١
** الصحيح : ٢٥١٨٧٣

*** الصحيح : ٢٢٥٩٧٧٦
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٥٨٣٠٠ األرمـن فـى الـــــــــواليـــــــــات
األخرى العثمانية

٦٠٣٣٨٧ مجـموع األرمن الـتابـع
للدولة الـعثمانية . هذا هو عدد األرمن
الـــعـــثـــمــــانـــيـــ وغـــيـــرهم من ســـكـــان
الـواليات األرمـنية كـما فى الـسالـنامات
الـــرســمــيــة وفـى الروس وفى قــامــوس

األعالم .
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يدخل الثغـر كثيـر من القادم من
عثمـانيـ وغيـر عثمـانيـ وال يُصادر
فـى الــــــدخـــــول إال األرمـن فـى هـــــذه
ـقطم شرح كـيفية األيام . وقد وفَّى ا
مـصادرتهم والـتضيق **علـيهم حتى
يُـــطــلـق ســراحـــهم بــعـــد ذلك . ومن
يـدرى إن كان كـثير مـنهـم يردون سراً
إلى حـيث هــجـروا  فــيـكـونــون قـبل
مـجـيـئـهم فـروا من بـالء فـيـقـعـون بـعد
ردهم فى بالءين وقـد فـروا من مـوت

واحد فيوقعون فى موت .
وال نـدرى كــيف يـسـتـحل بـولـيس
هــذه الـــديــار الــتـالعب فى قـــانــونــهــا
وحريتها وأمـنها ويجرى على قانونها
كل يـــوم بـــشـــكل  ونـص الـــقـــانــون
واحـد ومفـهـومه واحد  أفى بـيروت
نــحن فى أيــام رشــيــدهــا إلى مــهـاوى

…d¼UI « ¨ ≤ ‡ ± ’ ¨ ±π∞µ dÐu² √ ±µ bŠ_« ¨ ≤∞± œbŽ    

* الثغر = اإلسكندرية.
** الصحيح : التضييق.
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اخلــراب ; إذ كـان الــقــانـون والــنــظـام
إرادة الــبـــولــيس وطـــغــيــان الـــبــحــارة

وخناجر الرعاع? .
ومـــــا هـــــذه االســــــتـــــفــــــهـــــامـــــات
واالســتــنــطــاقــات الــتى تُــجـرى عــلى
?  أهى عن (أوراق األرمن القادم
مـــــظـــــرة) أم عن (زون تـــــرك) أم عن

فوضوي أم ماذا ?
أفى هذه البالد احلرة شئ من تلك
األبـاطـيل? أم أثـر من تـلك األوهـام?
أم فى هـذه الــبالد الـدسـتــوريـة عـرش
قـاس لـيـثل? أم سـلـطـان مـطـلق يُـدس
له? أم مــــاذا ? ولمَ هــــذه اآلراجــــيف
الــوهـــمـــيـــة واخملـــاوف الـــصـــبـــيـــانـــيــة
ـسـاعـى (الـبـولـيـصـيــة الـعـبـيـطـيـة)! وا
ومن هـــو اآلمـــر لــتـــلك األعـــمـــال يــا
تــرى? أغــيــبــة الــلــورد كــرومــر تــوقع
الــــقـــوم فى مـــثـل الـــورطـــات وهل ال
يحـسـبـون أن لـلبالد أمـيـراً حـاضـراً لو
ـثـل هـذه الــدسـائـس لـنــقـضــهـا عــلم 
نـقـضـاً . وهل فـاتـهم أنه عـاد بـالـيُـمن
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واإلقبال من مـصيفه الـبعيـد إلى ملكه
الـــســـعـــيــــد ـ أم هم يـــصـــنـــعـــون ذلك
الفــاة لــيـــشــغــلــوه من أول قــدومه بــا
والـــتــــحـــرى واالســــتـــيــــضـــاح أم هم
يـقـصـدون إحــداث مـسـائل بـيـنه وبـ

زعيم اإلصالح .
إن الـقــوم لــفى تــعــجب كــبــيـر من
مــعــامـلــة هــؤالء الــقـادمــ عــلى هـذا
الـنحو ومن ضرب البـوليس على هذا
الـوتر . ولـعل هـذا الـعـمل يـكون عن
نــيــة حـســنــة وقــصـد صــالح فــتــطـيش
ــرجــفــ وتــطــمـئـن خــواطـر ســهــام ا

رتب ــ إن شاء اللَّه . ا
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لـــمــا وقــعت الــشــبــهـة عــلى
كـثــيـريـن من جـمــاعـات األرمن
من الطبـقة الدنيا أن لهم دخائل
فى دسـائس كـثيـرة مع الـعامـل

عـــلـى الــفـــســـاد من الـــعـــنـــاصــر
األجـنــبـيـة  عــمـدت احلــكـومـة
الــعــثـمــانــيــة إلى أســهل الــطـرق
ا عساه وأقلها عسفاً للتخلص 
أن يـــحــــدث من شـــرور هـــؤالء
الـــرعــاع من األرمـن  فــأمــرت
األغــــلب مــــنـــهـم أن يُـــفــــارقـــوا
األسـتــانـة الـعـلـيــة ويـنـجـلـوا إلى
بالدهـم ومـــواطن أهــــلــــيـــهم .
فـبـارح األسـتـانـة عـدد غـفـير من
هــؤالء اجلـــمــاعـــات  ويُــرجى
بـــــعــــد ذلك أن تــــزول اخملــــاوف
واخملاطر من نواحى األستانة .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞µ dÐu² √ ≤≥ 5MŁù« ¨ µ∏∂ œbŽ
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للمقطم عفريت اسمه اجلواسيس ال
ـــيـــنه أو يُــــفـــارقه كل حلـــظـــة مـن عـــلى 
يساره وكلـما كتب أو تكلم أو سار أو
قعـد ال ينـطق إال بـجواسـيس األستـانة.
قطم وقد أكـثر هذا العـفريت هواجس ا
فى هــذه األيـام حــتى ال يـخــلـو عـدداً له
مـن االضـــــطــــراب واخلـــــوف والـــــوجل
والـنداء بـاسم اجلـاسـوسيـة  وقـد توهم
أن اجلــواســيس انــتــقـــلت من األســتــانــة
وحـــطَّت رحــالـــهـــا فى مـــصــر  وأنـــهــا
قـطم فـتـلتـقط أسـرارها سـتـدخل إدارة ا
اَّبـ ويقـعد وتبـلـغهـا للـماَّبـ فـيقـوم ا
ويــرغـى ويــزبــد ويــصـــدر أوامــر حملــافظ
قطم بقوة من اجلنود العاصمة بتطويق ا
والــفــرســان والـقــبض عــلـى كل مُــحـرر
وكـاتب ومــوظف فى إدارته ووضــعـهم
فى قُـــمـــقـم من نـــحـــاس ورمـــيـــهم (فى
الــبــحــر الــغــطــاس حـتـى ال يــكـون لــهم

مَنجى وال خالص) .
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فاسـتكـبر األمـر وانـدهش واستـغرب
لـهم  كيف دخلـوا بالد األمان واحلرية
وأقــــــامــــــوا أمـــــام احلــــــكــــــام فى ثــــــغـــــر
اإلسكندريـة ولم تصل إليهم يد الضبط
ولم يُطـاردهم حُـمـاة العـدل . واسـتدل
مـن ذلك عــــلى أن مـــــوظــــفى الــــضــــبط
الشكَ غـافـلـون وفـى غـرفـهم يـدخـنـون
وال يـشـعـرون ثـم سـمّى لـنــا أسـمـاء الـلَّه
أعــلم من أين حــفــظــهــا . ويُــقـال إنــهم
ــــضــــون أوقــــاتــــهم فى نــــادى كـــــانــــوا 
البـيراميـد ويتنـاولون طعامـهم فى مطعم
اإلجبت  ثم بعد ذلك نشر خبراً بأنهم
ولوا الفرار من هذه الديار بعد أن فضح
هو أسرارهم وانـتشرت أخبارهم . ولو
قطم خبـر هذا الفرار لـطالبناه لم ينشـر ا
بـضـبط هـؤالء اجلــواسـيس الـفُـجَّـار ألنه
وحــــده هـــو الــــذى عــــلم بــــهم وأرشـــد
عــنــهـم. أمــا الــبــولـــيس  فــيـــنــكــر كل
اإلنـكــار وجـود جـاسـوس فى مـصـر من
األستانة ويـقول رجال البـوليس السرى
ــنـتـشـرين* عــنـدنـا فى كـل نـاد ومـكـان ا
إنـــهم لم يـــروا هـــؤالء اجلـــواســـيس وال

نتشرون . * الصحيح : ا
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ــقــطـم يُــقــلَّــد ســمــعـــوا بــهم . ولــكـن ا
ـــورنن فى الـــتـــقـــاط األســـرار  فـــهــو ا
وحــــــده الــــــذى وقـف عــــــلـى أخــــــبــــــار
جـواســيس األســتـانــة فى اإلســكـنــدريـة
دون غـيــره . ولــمـا عــرف أن احلـكـومـة
ا سألته عـنهم نشر فى تنبهت لألمـر ور
اليوم التالى بـأنهم (فارقوا الديـار حينما
أذاع هـو عــنــهم األخـبــار) . واحلــقـيــقـة
الـتى نرويـها لـلقـراء بال غايـة وال غرض
أن اإلسكندريـة خالية من هذه األباطيل
وأن رجـال بــولـيس األسـتــانـة أو يـافـا أو
الشام ال يـأتوا مصر إال إذا كان ألسباب
خــصـوصــيـة تـتــعـلـق بـأشـخــاصـهم  ال
ليطاردوا األرمن أو يـتجسسـوا عليهم
فـإن ذلك ال يـخطـر لـهم بـبـال وال يصح

أن يُقال ألسباب يفهمها اللبيب .
ــقــطـم فى تــيــار وإلـى مــتى يــنـــدفع ا
ابـينـية وحتى م * يشيع غـاياته الـتركيـة ا
عـلـى دوائـر آل عــثــمــان هــذه األبــاطـيل
ـــفـــتـــريـــات . فـــإنه خـــرج عن حـــيــد وا
ــعــقـــول  وأظــهــر ـــألــوف وخــالـف ا ا
لـلـمأل أنه ال يطـلب إصالحـاً وال يقـصد

* الصحيح : من .
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ـا غـايـة فى نـفس لـلـدولـة صالحــاً  وإ
ـقطم إذا قـضـاها نـسـاها.  أمـا مـزاعمه ا
هـاجرين من بالد الدولة عن األرمن ا
فال تــخــرج عن درجـة اعــتــبـار مــزاعـمه
عن اجلــواســـيس  ولــقــد حتـــريــنــا هــذه
احلقيقة ونشرناها فى زميلتنا اللواء حتى
ــقـطم فى يــعـرف الـنــاس مـبــلغ صـدق ا
روايــــاته عـن كل مــــا له عـالقـــة بــــدولـــة

الترك.
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من أنبـاء األستانـة العلـية الواردة
عن طـريق صـوفـيـا أن مـا كان كـمن
فى الـصـدور من الـتخـوُّف والـتـنـافر
بـ األتــراك واألرمن فى األســتـانـة
الــعــلـــيــة قــد زال تـــمــامـــاً ولم يــعُّــد
يــخـشى أن يــقع من أحـد الـفــريـقـ

عــــدوان عــــلـى الــــفــــريق اآلخــــر 
فـاطمـأن الـنـاس ورجـعت األعـمال
إلـى مـجــاريــهــا فــتــحــسـنـت أحـوال

التجارة حتسناً بيناً .
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على أن أعداء الدولة العلية الذين
ــا نـــددوا عــلـــيــهــا ال خـالقَ لــهم طـــا
وأوغـروا الــصــدور وأثـاروا اخلــواطـر
ضـدهـا مـنـذ عهـد بـعـيـد  ألنـهـا على
زعـمــهم تـذبح األرمن وتـضـطـهـدهم
ـستر تـعصـب الـكبـير (ا وقام زعـيم ا
غالدسـطـون) يُـثـيــر حـربـاً عـوانـاً ضـد
ــســلــمــ ويـخــطـب ضـدهـم وضـد ا
دينهم احلنـيف بدعوى أن ما يـفعلونه
مع األرمن كـله تــعـصب ودلـيل عـلى
الـتوحش والـهـمجـية  فـأين هو اآلن
لـيرى بعـينه ويُـشاهد بـنفسه مـا يجرى
ــذابح الـدمـويـة فى بالد الـروس من ا
الـتى تـرتــعـد مـنـهـا فـرائص اإلنـسـانـيـة
وتـــدل عــــلـى مـــنــــتــــهـى الـــتــــعــــصب

والهمجية والوحشية .
على أن الـدولة الـعليَّـة فى احلقـيقة
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لم تضطهد األرمن ولم تذبحهم كما
نـافقون  بل يزعم أولـئك األغبيـاء ا
إنــــهــــا بــــريـــئــــة من كـل هــــذه الـــتــــهم
واألراجــيف . واحلــقــيــقــة أن هــؤالء
األرمن الـذين يــتـمــتـعـون بــالـوظـائف
ـنـاصب الـسـامـيـة والـثـروة الـعـالـيــة وا
الــكـبـيــرة فى بالد الــدولـة الـعــلـيـة هم
الــــذين يُـــخـــوفــــونـــهـــا ويُـــســـاعـــدون
األجـــانب مـن أعـــداء الـــدولــــة عـــلى
اإلضـرار بـهـا وإيـصـال األذى إلـيـهـا
فـــهم الـــذين يــســـتـــحــقـــون الـــتــأديب
والـتـعـذيب جـزاء هـذه اخلـيـانـة . وأما
يهود الروسيا  فلم نعرف عنهم ذنباً
من هــذه الــذنـوب إلـى اآلن  ونـحن
ال تـربطنـا بهم عالقـة دينـية أو جنـسية
حـتى نتـعـصب لـهم أو نُـدافع عـنهم
ـــا نـــحن نـــفـــعل ذلك دفـــاعـــاً عن وإ

اإلنسانية.
إن كــــان األرمن فى بـالد الـــدولـــة
يُذبحـون  فذلك ألنهم هم البادئون
بــالـشــر والــعـدوان  وقــد قـيل اخلــيـر
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بــاخلـيـر والــبـادى أكـرم والـشــر بـالـشـر
والـبـادى أظلم . فـلو لـم يشـهروا هم
ا سلـم  سالح العـصيان فى وجـه ا
اضطروا إلى تأديبهم بعصا من حديد
كـما هـو الـواجب حتـمـاً فى مـثل هذه
الــظــروف واألحــوال  ولــكن يــهـود
الــروســـيـــا لم يُــشـــهــروا سـالحــاً ولم
يـــرفــعــوا عـــصــا فى وجه الـــروســيــ
فلماذا هذا الظلم والعدوان ?!! .
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ـكـيـدة الـتى يـذكـر الـقـراء حـكـايـة ا
دبرهـا األشرار الغتـيال جاللـة موالنا
الـســلـطــان عــلى أثـر تــأديـته لــفـريــضـة
اضى . ولـقد اجلـمعـة فى ٢١ يـوليـو ا
أمـــر جاللـــته يـــومــئـــذ بــتـــألــيف جلـــنــة
ـسألـة ومـعرفـة اجلـان لتـحـقيق هـذه ا

وشركـائهم واألسـباب الـتى حـملـتهم
عــــلى اإلقــــدام عــــلى هــــذه اجلـــنــــايـــة
الفظيعـة . ونيطت رئاسة هـذه اللجنة
بصاحب الـدولة جنيـب باشا مـلحمة

وكان يومئـذ عطوفتلو جنيب أفندى .
عـلى أنه أبـدى من اجلـد والـنـشـاط فى
الـتــحــقــيق وأظــهـر مـن الـذكــاء وبُــعـد
الـنـظــر مـا جـعل الـســلـطـان يـرفـعه إلى

اً . مقام الوزارة مكافأة له وتكر
وقـد انـتـهت الــلـجـنـة من حتــقـيـقـهـا
هـذه األيـام وهى تـشـتـغل اآلن بـوضع

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞µ d³L u½ ±µ ¡UŁö¦ « ¨ ¥∂∞ œbŽ



∂±∂

تــقــريـر عـن تـلك احلــادثــة تُـضــمــنه مـا
وصـــلت إلـــيه بـــعـــد ذلك الـــتـــحــقـــيق
ـــــدقـق. والــــراجـح أن احلـــــكـــــومــــة ا
العـثمـانية بـعد ذلك تـأمر بـترجـمة هذا
الـتقـرير إلى الـلغـة الفـرنسـوية وتُـرسله
إلى السـفارات والـوكـاالت السـياسـية

فى األستانة .
ويـظهـر من الـدالئل والقـرائن التى
ــكــيـدة أُثــبــتت فى هــذا الــتــقــريــر أن ا
دبرتها جلـنة من األرمن الـذين يسعون
إلى الــثـورة  وإن عــنـد هــذه الـلــجـنـة
أمـــواالً طــائـــلـــة ورجــاالً طـــائـــعــ ال
يـــبـــالــون بـــحـــيــاتـــهم وال يـــكــتـــرثــون
للعواقب . والظاهر أنها كانت تقصد
إحــداث فــ عـــظــيــمـــة تــدفع الــدول
األوربـــيـــة إلى إرســـال جــنـــودهم إلى
األسـتـانـة واحـتاللهـا لـصـيـانـة مـصالح
رعايـاهم واحملـافـظـة عـلى أرواحهم .
وكانت اللجنـة تنتظـر أيضاً أن يحدث
هـيــجـان عـظـيم عــلى األرمن إثـر قـتل
جاللـة الـسـلـطـان  وكـانت قـد دبرت
مكـايد كثـيرة فى معـظم مدن السـلطنة
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وفى أنــحــاء األســتـــانــة إذا انــفــجــرت
القـنـبـلـة الـتى أُلـقيـت فى طريـق جاللة
طلوبة السلـطان  وعادت بالـنتيجـة ا
وذلك لتُزيـد اجلنود واألمـة اإلسالمية

غضباً وهياجاً .
أما الـزعمـاء فالـظـاهر أنـهم ثالثة
أحـــــــدهـم أرمــــــنـى روسـى يُــــــســـــــمى
لـيـبـاريـبس وهـو اسـم مُـسـتـعـار ولـكن
الـلــجـنـة لم تــعـرف االسم احلــقـيـقى.
والـثانى امـرأة أرمنـية من بـرل اسـمها
روبينه فـي . وثالثهم إدوار جوريس
الـبــلــچــيـكى الــذى قُــبض عــلــيه وهـو
الـوحـيـد الـذى لم يُـحـسن الـفـرار بـعـد
االنـــفـــجـــار  فـــقُـــبض عـــلـــيه وأُودع
السجن وتوسطت الـسفارة البلچيكية
بعد ذلك فى أمـره طالبـة أن ال يُحاكم
فى احملـــاكم الـــعـــثــمـــانـــيــة بـــنـــاءً عــلى
ـعاهـدات التى بـ البـلچـيك والباب ا

العالى .
أمــا جـــمـــيع الـــذين لـــهم دخل فى
ــؤامـرة  فال يــقل عـددهم عن هـذه ا

٣٠ أو ٢٥ نفساً .
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وقد أُحيل تقـرير جلنة التحقيق إلى
دائـرة االتـهـام فى مـحــكـمـة اجلـنـايـات
لتنظـر فيه وترى إذا كان هناك موجب
إلقـــامـــة الـــدعـــوى. والـــراجح عـــنــد
اجلـميع أن الـدائرة تـوافق على مـا جاء
ـتـهـمـ واألوراق عـلى فـيه وتُـحـيل ا

محكمة اجلنايات .
تـهمـ فارون لم عـلى أن معـظم ا
تتـمكن احلكومة من الـقبض عليهم .
فــــــهى لـم تــــــقــــــبـض إال عــــــلى إدوار
چوريس من الـزعـماء  وعـلى بعض
األرمن مـن بـوابـ وخـدمـة إلخ إلخ
ن ارتــــابـت احلــــكــــومــــة فى أمــــرهم
وظــنـت أن لــهم يــداً فى تـــدبــيــر تــلك
ـكــيــدة . وأمـا الــفـارون فــاحلـكــومـة ا
تُـعـامــلـهم طــبـقـاً لــلـقـانــون  أى أنـهـا
تُعـلنهم بواسطة اجلـرائد للحضور إلى
احملـــكـــمـــة فى مـــيـــعـــاد مـــعـــ  فــإذا
حـــضــروا حُـــوكــمـــوا حــضـــوريــاً وإذا
تخلفوا عن احلضور حُوكموا غيابياً.
وقـــد قــررت أن تـــكـــون احملــاكـــمــة
عـلــنــيــة وهى خــطـة جــديــدة لم يــجـر
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عــــلــــيـــــهــــا من قـــــبل فـى اجلــــنــــايــــات
ـنــتـظـر أن تـكـون الـسـيـاســيـة. وكـان ا
احملاكمة فى أوائل هذا الشهر  ولكن
ـيـعـاد حـال دون ذلك أمـران أولـهـمـا ا

الــذى يـــجب أن يُـــعــطـى لــلـــفــارين 
بارك . والثانى دخول شهر رمضان ا
واجلـمـيع يـعـلمـون أن حـبـال األشـغال
تـتــراخى فـى هـذا الــشــهــر . وعــلـيه
فـــالــراجح أن احملــاكـــمــة ال تـــبــدأ قــبل
منـتـصف الـشـهـر الـقـادم والريب أنـها
ســتــكــون مــهــمــة وأن الــنــاس كــلــهم

يُراقبون مجراها .
ولـقـد أعـجـبت الـدوائـر الـعـثـمـانـية
ـا أبـداه دولــتـلـو واجلـرائــد األفـرجنـيــة 
ـــهـــارة جنـــيـب بـــاشـــا مـــلـــحـــمـــة من ا
والــبــراعــة فى أثــنــاء الــتــحــقــيق حــتى
تــمـكـن من وجـود الــدالئل والــقـرائن
حيث لم يـكن هـنـاك أثر يـهـتدى به أو
نـــور يـــســـتـــضئ بـه . والســـيـــمــا وأن
ـكـيـدة مــدبـرة تـدبـيـراً مُـحـكـمـاً وهى ا
ــرء فى كـــثــيــرة الــتــشــعــبــات يــضــيع ا

ضبطها وحصرها .
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حــوادث ألــيــمــة ـ كُــتب من األســتــانــة إلى
جريدة التـان أن األخبار األخيرة تدل على أن
األكـراد هـجمـوا عـلى قـرية الـفـارنـتز األرمـنـية
عـلى مــقـربــة من جـبــال سـاسـون  فــجـرحـوا
وقـــتــلـــوا نــحـــو ٦٠ نـــفــســـاً ونــهـــبـــوا الــقـــريــة

وأحرقوها.

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞µ d³L ¹œ µ ¡UŁö¦ « ¨ ∏¥≤¥ œbŽ  

WOKF « W½U²Ý_«

v uB)« UM³ðUJ*

…dC(« vKŽ s¹b²F*« WL U× ®

©WO½UDK «

وعـدت قــار األهـرام فى رسـالــة مـاضـيـة
بــــأن أوقــــفه عــــلى خـالصــــة مـــا يــــجــــرى فى
ــتـهــمـ بــحـادثــة االعـتــداء عـلى مـحــاكــمـة ا
جاللــة مـوالنـا الـســلـطـان  وإنـى مـنـجـز اآلن

وعدى .
ــاضى مـــحــكــمــة عـــقــدت يــوم الــســـبت ا
تـهم اجلنـايات بـرئاسة حـلمى بك حملـاكمـة ا
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بحـادثة ٢١ يـولـيو وأعـضاء اجلـمـعيـة األرمنـية
الــثـورويــة الـذيـن اكـتــشف الـبــولـيس عــنـدهم
ـواد الــقـابـلــة لالنـفـجــار. ولـقـد مـقـاديــر من ا
ذكورة جـعلت جلنـة التحـقيق مسـألة احلادثـة ا
ومـسـألـة الـذين أُلـقى الـقـبض عـلـيـهم لـوجـود
نازلهم فى أزمير واألستانة مسألة واد  تلك ا
واحدة . وحـكمت بـأن هـناك مـؤامرة واسـعة
النـطاق لم ينفذ إال جزء مـنها  وهو االعتداء
سجد احلميدى. على مـوالنا السلطان أمـام ا
ــتــهــمــ مــانـوك ولــذلك  رأيــنــا فى صـف ا
ـستـر جون والقـهوجى أرميـديان بـواب بيت ا
نـيـشـان وسـاربـيـان الــبـواب وبـيـر وبـاغـادويـان

اخلادم فى فـنـدق كـروكـر إلخ وكـلهم أرمن 
ــواد عـــلى أن مــســألــة تــوريــد الــقــنــبــيالت وا
ـتـهـم تـفـجـرة عـلى أيدى أولـئك األرمن ا ا

لم تـثـبت ثـبـوتـاً تـاماً حـتى الـسـاعـة . والـشائع
الـذى تـناقـلـته اجلـرائـد األوربيـة أن الـقـنـبيالت
ا التى عـثـر علـيـها الـبـوليس ـ وعـددهـا ٣٤ ـ إ
ـــدافع الــعـــثــمــانـــيــة فى سُـــرقت من مـــعــمل ا
ـا قبض عـليه األستـانة حيـث أُودع ٨٥ قنـبلة 
الـبـولــيس سـنــة ١٨٩٦ من مـعـدات األرمن .
وبنـاءً على اكـتشـاف حاكم أشـقودره يُـقال إن
واد اجلهنـمية وُضعت سراً بـعد سرقتها تلك ا
فى بــــعض الــــبـــيــــوت األرمـــنــــيـــة فى أزمــــيـــر

واألستانة رغبةً فى إحداث الهياج .
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ولنعد اآلن إلى احملـاكمة فبعد أن تُلى أمر
غرفة االتـهام وبعض أوراق أُخـر  قرأ كاتب
وجـهـة إلى بـقيت* احملـكـمـة تفـصـيل الـتهـمـة ا

تهم نحواً من ساعت وابتدأ بقوله : ا
«يـؤخـذ من الـتـحـقـيق أن جـنـايـة ٢١ يـولـيو
كــانت مُــدبـرة عــلى أيـدى الــلـجــان الـثــورويـة
البـلـغـارية واألرمـنـية الـتى تـشـتعـل فى البـلـغار
وچنيف وتفـليس  وكانت تلك اجلناية جزءاً
من مـشـروع أراد به أصـحـابـه إحـداث هـيـجان
ـدن عـام فى عـاصـمـة الــسـلـطـنـة وفى بـعض ا
العثمانية الكبيرة . وكانت غاية مرتكبى تلك
اجلنـايـة الـفـظيـعـة أن يُـحدثـوا ثـورة عـامـة على
ـكن أن يــحــدث من شـدة ــا كــان  األجـانب 
السـخط فى نفـوس اجلنـود والرعـايا اخملـلص

جلاللة السلـطان األعظم بسبب احلادث الذى
وقـع فى ٢١ يـولــيـو  والــذى كـان مــرتـكــبـوه
يُريـدون أن ينـسبـوه إلى األجانب . أمـا تقـرير
ـشـروع  فقـد جرى فى اجـتـماع عـظيم هذا ا
عقدته جلان الثورة من األرمن والبلغار خالل
اضى فى مـدينة صوفيا وقد حضر ذاك العام ا
االجتمـاع رجل فوضوى فـرنسوى اسـمه بيير
چيالد  وذكـرت جـريدة بـرو أرميـنيـا محـضر
جــلــســـتـه وهى جــريـــدة الــلـــجــنــة الــثــورويــة
ــــهـــيــــجـــ األرمن األرمــــنـــيــــة ـ وقـــالت إن ا

* الصحيح : بقية .
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ـرة إلى أشـد الـتـدابـيـر الـتى سـيـعـمــدون هـذه ا
أبوا أن يستخدموها حتى اآلن» .

ولقـد أحدثت قـراءة ما تـقدم تـأثيـراً شديداً
فى نفوس السامع واألندية السياسية وسائر
طــبــقــات األمــة  وودوا لــو أنه لم يُــذكــر فى
مـوقـف رسـمى مـثل هـذا الـكالم فى مـثل هـذا
الـوقت  تسـكيـناً لـلخـواطر الـتى نُشـرت فيـها
حـادثـة ٢١ يولـيـو  ثم زادتـهمـا تـأثـيراً مـسـألة
ـظـاهـرة  الـبــحـريـة. ومـا بـرحت اإلشـاعـات ا
ــديــنــة  وقــيل إن بــعض ــقــلــقــة تُــذاع فى ا ا
كـدرة للصفاء أُلصقت فى بعض نشورات ا ا
األنحـاء لذاك كـله يأسـفون من تالوة مـا تقدم

فى صدر صورة التهمة .
ويُستفاد من محضر التهمة أن روح اجلناية
ـــســتـــعــار كـــريــســـتــوف رجـل أرمــنـى اســمه ا
مـيـكـانـيـان واسـمه احلـقـيـقى «آلـيـاس سامـويل
فانيم من مـدينة بـاكو بالـقوقاز . نُفى أوالً من
روســيــا فــذهب إلـى االســتــيــطــان فى مــديــنــة
چـنــيف  حــيث جــعـلـت الـلــجــنـة الــثــورويـة
«تـــروتــســاك» مــقــرهــا األصــلى  وأصــدرت
جــريـدة بـاسـمـهـا . وفى شــهـر أكـتـوبـر  قـدم
األســتـانـة الـعـلـيـة مـتــسـتـراً حتت اسم مـسـتـعـار
ـكيـدة مع ليـباربـيس وإدوار چوريس لتـدبيـر ا
وچـورجى بتـرى وڤـاهـان ورتبـات وغـيرهم
لنيت فجلبوا مقادير عظيمة من الديناميت وا
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والقنبـيالت الفارغة إلخ . وكان فى نيتهم أن
يـرموا الـقنـبيالت بـأيديـهم عنـد خروج مـوالنا
سـجـد . ولـكـنـهم عـدلوا عن الـسـلـطان مـن ا
ذلك إلى اســـتــخـــدام اآللــة اجلــهـــنــمــيـــة الــتى
ـركـبة بـعـد أن قُتـل اثنـان مـنهم وضـعوهـا فى ا
فى الـبــلـغــار بـيــنـمـا كــانـا يــتـمـرنــان عـلى رمى
الـقنبـيالت بأيـديهم . وقـبل ارتكاب اجلـناية
ـتــهـمــ بـدرس اهـتـم جـمــاعـة من األشــرار ا
ـســجــد احلـمــيـدى األراضى الــواقــعـة حــول ا
ركبة من وصرف الباقون همتهم إلى جانب ا
ڤينا ووضعت اآللـة اجلهنميـة فيها  وأعطيت
ـرة ١١٠ و ١٤٠ واهــتـمـت الـنــسـاء الــلَّـواتى
واد كن مـعـهم بإدخـال نـحـو ١٤٠ كيـلـو من ا
ـتفـجرة الالزمة لـذاك العـمل الفـظيع . وبلغ ا
ما أنـفقه أولئك األشـقياء عـلى مكيـدتهم نحو
٣٠٠ ألف فرنك أو أكـثر وكـانوا يـقبـضونـها
مـن نـفـس الـبــنك الــعــثـمــانى . أمــا تــخــلـيص
ستر حتت ركبة من اجلـمرك  فقد اهـتم به ا ا
اسم سـيـلــڤـيـو ريـتـشـى  واسـتـخـدم فى ذلك
اثـنـ من الــيـونـانـيـ  وتـمـرن چـورچ بـتـرى
عـــــلى ســـــوقـــــهــــا . ثـم أخــــذ لـــــيـــــبــــاربـــــيس
ــســمى ســيــلــفــيـو وفــارشــامــوڤ جــوريس (ا
ـركبـة ليـمآل ربتـشى) يذهـبان سـراً إلى محل ا

لنيت . ما حتت مقعدها با
ـا حلَّ الـيـوم اللـعـ الرتـكـاب اجلـنـاية و
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ـركـبــة وذهـبـا بـهـا إلى ركب هــذان الـرجالن ا
ـســجــد احلـمــيـدى بــعــد مـا درســا مـا سـاحــة ا
حـوالـيه  وقــررا أن جاللـة الـســلـطـان يــتـبـقى
دقـيـقة و ٤٢ ثـانـيـة حتى يـجـتـاز إلى خارجه .
وجـعال مـوعـد انـفجـار اآللـة اجلـهـنـمـيـة سـاعة
ــركــبــة إلى جــهـة خــروج جاللــته  ثم قــدم ا
دخل  وبـعـد قـليل تـواريـا بـ اجلمـاهـير . ا
ولـكن شـاء الـلَّه أن يُـخـطئ حـسـابـهم لـدقـيـقـة
االنـــفـــجـــار وأن يُـــفـــتـــدى جاللـــتـه بـــالـــســـتــة
والــعـشــرين الــذين قُــتــلــوا واخلــمــسـ الــذين

جُرحوا .
ـتهـم نسـاءً ورجال تمـكنوا من على أن ا
الـهـرب مـاعـدا چـوريس الـذى وقع فى قـبـضة
ـا كـان يـظن أن الـشُـبـهـة ال تقع الـقـانون  ور
ــكــاتــيـب الــتى بــعــثــهــا إلــيه عـــلــيه . ولــكن ا
شـركـاؤه فى اجلـنـاية وحـجـزتـهـا الـبـوسـطـة قد

أضاعته وما أضاعت فتى يؤسف عليه .
تـلك خالصـة الـتـهــمـة  وبـعـد الـفـراغ من
تالوتهـا بُـد بـاسـتنـطـاق چـوريس  فـأجاب
بـكل هـدوء وسـكــيـنـة أنه لم يـشـتـرك اشـتـراكـاً
فـعـلـيـاً فى تـنـظـيم اجلـنـايـة  ولـكـنه سـاعـد فى
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ دبـبــة طــبــقـاً آلرائه
الــفـــوضـــويــة وخـــبــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـــســأله رئـــيس احملــكـــمــة عــمـــا إذا كــان خــبــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ قضى بقتل القريب بجبانة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ لتبنـى بناء جديد وليست
حـــــــوادث االعــــــتــــــداء إال أمــــــراً ضــــــروريــــــاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإنى أجــــتــــز

بـــهــذا عـن ــــــــــــــــــــــ شـــرح هــذا الـــشـــقى
لـــقـــواعـــد الـــفـــوضـــويــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساء فأجل سـماع بقية احملكمـة معقودة حتـى ا

رافعة إلى السبت وهو يوم ــــــــــــــــ ا
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ويُقال إن األعجـام استفـزهم التعصب
الدينى  فهاجوا ضد األرمن عند التخوم
الــفــارسـيــة  ولــكن جاللــة الــشــاه أصـدر
أوامـر مُـشـددة إلى حُـكـام األقـالـيم بـتالفى
مـا عسـاه يـقع مـن هـذا القـبـيل . وذكـر فى
تـــــــــلـك األوامــــــــر أنـه إذا وقـع فـى دائــــــــرة
اختصاص أى حاكم منهم مظاهرات ضد
ـسـئول وحـده أمام ـسـيحـي يـكـون هو ا ا
جاللــة الـشـاه عن ذلك . فـلـو اتـبع جاللـة
ــا جتــرأ حــاكم من الــقــيــصــر هــذه اخلــطــة 
حُـكـام األقـالـيم الـقـوقـازيـة عـلى االمـتـنـاع
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عـن حــمـايــة األهــالـى الـذيـن تــخــطـفــتــهم
سيوف الثوار .

وقــد قـال الـبــرنس «لــويس نـابــولـيـون»
حـاكم الـقـوقـاز اجلـديـد فى تـقـريـر بـعث به
ـــركــزيــة إن قــومـــســيــرا من لــلـــحــكــومــة ا
قومـسيـرات البولـيس تغـاضى عن واجباته
حـتى ذُبح أرمن مـرخسـند أمـام عيـنيه دون
أن يُبدى حِراكـاً أو يُعلم أولـياء األمور من
رجـــال احلـــربــيـــة بـــذلك احلـــادث . وهــذا
القومـسير واحد من كـثيرين مـثله . ويُقال
إنه سـيُــحـاكـم عـلى إهــمـاله هــذا  ولـكن
مـاذا تُـجـدى مــحـاكـمـتـه ? أهل تُـحـيى من
وظف قُتل?. وألى سـبب يرتكب ذلك ا

هذا اخلطأ الفاحش عمداً ? .
الريبَ فى أن احلــكــومـة الــروســيـة هى
الــتى دبـرت هـذه احلـركـة بـنــفـسـهـا  يُـؤيـد
ذلـك مــا قــاله «مـــاكــســيـم جــوركى» وهــو

أخبر الناس بأحوال القوقاز وأهلها .
واألنــبــاء الــواردة أخــيــراً تـدل عــلى أن
ــدبــرة لــهــذه احلــكــومـــة إذا لم تــكن هـى ا
احلـــــركـــــة  فـــــتـــــكـــــون عـــــلى األقـل هى
ـذابح الـتى حـدثت لـعدم ـسـوؤلة* عن ا ا

سئولة . * الصحيح : ا
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اكتـراثها بحـقوق رعايـاها وصيانـة حياتهم
وأحــوالــهم ولــصـمــهــا آذانــهــا عن ســمـاع
الشاة الـشـكاوى الـتى تُـرفع إلـيـها تـذرعـاً 
األرمن والـــــتــــــتـــــر مـــــعـــــاً من عـــــلـى وجه

األرض.
ولـقد صـرَّحت احلـكومـة الـروسيـة غـير
مـرة أنـهـا ال تــود أن تـرى من أهل الـقـوقـاز
ديَّــاراً . بـل جُلّ غــايــتــهــا امــتالك أرضــهــا
فـقط. ولـعلـهـا رامت أن تفـقـر تـلك البالد
من سكانـها لـتسـتعـمرهـا باألرثوذكس من

الروسي .
ومن يُـشاهد النشـاط الذى أبداه ويُبديه
الـتـتـر فى ذبح األرمن يـعـتـقـد تـمـامـاً بـأنهم
مــنـــدفــعـــون إلى ذلك بـــدافع قــوى  ولم
يـقتصروا فى نهـاية األمر على ذبح األرمن
بل كثـيراً مـا كانـوا يذبـحون الـروس ضمـناً
حــتـى حتــولت حــركــتــهم من حــركــة ضــد

األرمن .
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واصلت محـكمة اجلـزاء العُليـا يوم السبت
وأمس تالوة األقــوال الــتى نــطق بــهــا مــدبـرو
ـــكـــيـــدة عـــلى جاللـــة الـــســـلــطـــان واألرمن ا
ــتــهــمــون لــدى جلــنــة الــتــحــقــيق . وواصل ا
چـوريس البـلـچـيـكى ملـفـقـاته عن الـفوضى
محـاوالً أن يُظهر صوابيـة عمله بإعادة ذكر ما
حــدث فـى أرمــيــنــيــا وغـــيــرهــا من الــواليــات
الــعــثــمــانــيــة  ولـم يــســمع أحــد قط فى بالد
الـدولـة الـعـلـيـة تـعـالـيم مـحـفـوفـة بـاخلـطـر ضد
طلقة مثـل ما قاله ذاك البلچيكى فى السـلطة ا
اذا لم تُفكر فى احملكمة ولقد سأله الرئيس : 
* بـانـفـجار الـنسـاء واألوالد الـتى تُـرمـل وتو
اآللــة اجلـهــنـمـيــة  فـأجــاب چـوريس بــجـنـان
ثـــابت : «وهل فـــكـــر أنـــتم بـــنـــســاء وأوالد
اآلالف من الفالح الـذين ذُبحوا فى أرمينيا

ومقدونيا وكريت» .
ــثل هــذا واســتـــمــر هــذا الــشــقى يُـــجــيب 
الكالم حينـاً من الزمن والعجب مستولِ على

* الصحيح : تُيتم .
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جمهور احلاضرين .
ولــقــد رمى رئــيس احملــكــمــة بـالـالئـمــة فى
األندية العـالية  ألنه خرج عن دائرة احملاكمة
إلى مـثـل تـلك األسـئـلــة حـتى حـمل چـوريس
على إلـقـاء تلـك األجوبـة.  وصـدر األمر إلى
اجلــرائــد احملــلـــيــة بــأن ال تــنـــشــر كالمه اآلنف
تهـمون  فقـد أعادوا ما الذكر. أمـا األرمن ا
قالـوه أمام جلنـة التحـقيق وهو أنـهم لم يعرفوا
ـنـفــجـرة وأنـهـم تـابـعـون ـواد ا بـشئ من أمــر ا
لــلــجــان الــثــورويــة . فــســألــهم الــرئــيس عن
اعــتـرافــهم أمــام الـلــجــنـة  فــأجــاب أحـدهم
ـدعى الـعمـومى  وقـال «إنه هو مُـشيـراً إلى ا
الـذى حمـلـنـا عـلى الـقـول  وأظـهـر بـعـضهم
ـقــتـلــعـة... حــيـنــئـذٍ حـدث أظـفــار رجـلــيه ا

اشمئزاز شديد وختم الرئيس اجللسة .
وينتظر أن تكون اجللسة القادمة أكثر .
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خـصــصت مــحـكــمـة اجلــنــايـات األســبـوع
ـاضى لــتـتـمـة تالوة الــتـقـريــر الـضـخم الـذى ا
وضـعـته جلـنــة الـتـحـقـيـق عن حـادثـة االعـتـداء
عـلى احلـضـرة الـسـلـطـانـيـة ولـسـمـاع شـهادات
الـشــهــود الـعــديـدين  ولــقـد صــدر الـســمـاح
ـصورة بـأن تضع العـالى للـجرائـد العـثـمانـية ا
تـهمـ بتـلك اجلـنايـة العـظمى ورسم رسـوم ا
ركبـة التى استخـدمت لها مع رسـوم القنابل ا
واخلرطوشات التى وُجدت عند األرمن . ثم
راقـبة لـلجـرائد الـسيـاسيـة بأن تـنشر أذن قـلم ا
تـقـريــر الـلـجـنـة بـحــروفه بـعـد أن طـبـعه ديـوان
ـطـبوعـات . ولـست مـحتـاجـاً إلى إخـباركم ا
بــأنــهــا لم تــذكــر شـــيــئــاً من شــكــاوى أولــئك
ـتـهـمـ ومـا زعـمـوه من إنـزال الـعـذاب بـهم ا
ا يُذكر أن أرمنياً حلملهم على االعتراف . و
اسمه آراكيل ـ وهو بـواب الفندق النمساوى ـ
عاد فأنـكر شهـادته فقيل له إن ابـنتك اعترفت
بـوجود الـقنـابل  وحيـنـئذٍ نـهضت ابـنته وهى
تكاد تـتميـز غيـظاً  وقالت إنـى اعترفت بـغير
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احلـقيقـة حتى أرفـع عن صدر والـدى الضرب
بـقضـبان احلـديد . ذلك الـضرب األلـيم الذى
ـا ســمع بـقــيـة كـان يــخـرج الــدم من فــمه . و
ـتـهـمـ هـذا الـكالم دمـدمـوا وتـظـاهـروا بأن ا
اعـتـرافـهم كـان قــسـراً لـكف الـعـذاب عـنـهم

واللَّه أعلم باحلقيقة .
أمـا انــتـهــاء الــقـضــيـة  فــيــكـون فى خالل
ــنـتــظــر مــنـذ اآلن أن احملــكــمـة بــضــعـة أيــام وا
سـتــحـكـم بـاإلعــدام عـلـى چـوريس واألرمن

تهم . ا

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞µ d³L ¹œ ≤π

برأت مـحكـمة أثيـنا جـماعـة األرمن الذين
ؤامـرة على حياة قُبض عـليهم فـيها بـدعوى ا
جاللــة الــســلــطــان األعــظم  وقــيـل بــوجـود
قــنــابل مــتــفــجــرة عــنــدهم . وقــد قــام أحـرار
ـظــاهـرة كـبــيـرة انـتــصـاراً لـهـؤالء الـيـونــانـيـ 

وسروراً بتبرئتهم .
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كُـــــتب من األســـــتـــــانـــــة فى ٢٠
اجلارى إلى شـركـة روتر أن األرمن
ـــســلــمــ فى مـــازالــوا يــذبــحــون ا
تفـليس وفى جـميع بالد الـقوقاز ال
فـــرقَ عــــنـــدهم بــــ فـــارســـيــــيـــهم
وتـاتــاريـهم وعـثــمـانـيــهم وأن نـحـو
ألفى أسرة إسالمية غادرت تفليس
والــتــجــأت إلى الــقــرى اإلسالمــيـة
اجملـاورة. وقـد نُـهـبت عـدة مـخـازن
للمسلم وأحرقت كنيسة الروم
وقــــد اضـــــطــــر رجــــال الـــــشــــرطــــة
سـلمون أن يتركـوا قُراهم ليذهبوا ا
إلى نُــــصـــرة أبــــنـــاء ديـــنــــهم إلى أن

يرجعوا إلى أماكنهم .
ويُــــقـــال إن احلــــكـــومــــة وزعت
سالحـــــاً عـــــلـى الـــــروم وحـــــاولت
إقـنـاعهم أن يُـقـر هؤالء فـيـما بـيـنهم
عـلى جنـدة األرمن فى الـقـيـام بـهـذه
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ذابح ولئن قـبل بعضهم بحمل هذا ا
سـلم إال أن هؤالء السالح لقـتال ا
لم يــشــمــئــزوا مــنــهم . أمــا احلــامــيــة
فتحمى القـنصالتو العثمانية لكن فى
هذه احلـمايـة مـا فيـها ألنـها صـورية .
وفى رســـالـــة بـــرقـــيــة مـن بـــاطــوم أن
الـقـوزاق وجـنوداً أخـرى عـازمون أن
ــســلــمــ فى هــذه يــنــهــبــوا بــيـــوت ا

دينة. ا
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ـتهم بصنع علـمت أن مُحاكمة األرمن ا
ـواد الـقــابـلــة لالنـفـجــار رغـبـة فى الـقـنــابل وا
هـمة فى مـدينة اليـة ا ـبانى والـبيـوت ا نسف ا
أزمـيـر سـتبـتـد فـى هذيـن الـيـوم فـى أزمـير
نـفـســهـا  واتـصل بى أن شـمــسى بـاشـا فـاجـأ
مــــنـــزل أحـــد األرمن فى شـــامــــلـــيـــجال عـــلى
الشاطئ اآلسيـوى من البوسفـور  فعثر على
ــواد الــقــابــلـة مــقــدار عــظــيم من الــقــنــابـل وا
لـالنـفــجــار . وقــيل إن رجــال شــمــسى بــاشـا
عـثـروا عـلى أوراق كـثـيـرة مـوجـبـة لـلـشُـبـهـات
وواردة من الــلــجــان الــثــورويـة األرمــنــيــة فى
أمـــيـــركـــا. لـــكن الـــغـــالب عـــلـى األذهــان أن
احملـيـط بـشـمـسى بـاشا هم الـذين ألـقـو بـتلك
ـــواد اجلــهــنــمـــيــة من قــبل ثـم تــظــاهــروا كى ا
ا جـرى لفهيم يسـتشهـد أصحاب هـذا الرأى 
بـاشا إذ أن رجـال تركـيا الـفتـاة واألرمن قذفوا
ركبـة مع أن رجال فهيم باشا قد بقـنبلة على ا
اعترفـوا بأنه هو الذى رمى الـقنبلـة من مركبته
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لــيــوهم والة األمــور أنه كــاد يــذهب ضــحــيـة
إخالصه لـلــحـضـرة الـســلـطـانــيـة  ويـنـال من
مـقـامـهـا الــسـامى مـا يـتــوق إلـيه من الـفـواضل

والعوارف .

UO dð q³I²

نـشـرت جـريـدة أرمـيـنـيـا الـتى تُـطـبع فى
نـيويـورك مـقالـة مُـسهـبـة حتت هذا الـعـنوان

نُترجمها للقراء فيما يلى :
ال شُبهةَ فى أن تـوقيع اليابـان والروسيا
على مـعاهـدة الـصلح بـبورتـسمث وتـقد
الدول العظمى إنذارها النهائى لتركيا كان
مــبـدأ لـتـحـويل نـظـر الــعـالم الـسـيـاسى إلى

الشرق األدنى مرة أخرى .
ــــــــام والريـبَ فـى أن كـل مـن لـه أقـل إ
ــــاضى تــــاريـخ تـــركــــيــــا وتــــاريخ الــــبالد

اخلـاضـعـة لـها ال يـتـردد حلـظـة فى احلكم 
أن مـسـئلـة الـشرق األدنى تـسـتحق اهـتـمام
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ـتمـدن . فـإننـا إذا أردنا أن جـميع الـعـالم ا
نـحكم علـى تلك الـبالد اخلاضـعة لألتراك
من حـيث عـدد احملـارب وأقـرانـها من أهل
الـنجـدة والـبسـالـة  فـليس فـى العـالم بـلد
أنبـتت ملوكـاً وقواداً وإمبـراطرة وسالط

مثلها .
ولـقـد كـانت جـنـود آسـيـا الـصـغـرى فى
األعـصُـر اخلـالـيــة الـتى ال يـحـدهـا الـتـاريخ
عــمـدة كــبــار الـفــاحتـ من مــلـوك الــشـرق

والغرب واليزالون كذلك إلى اآلن .
وإذا أردنـــا أن نــحــكم عـــلــيـــهــا وعــلى
مــسـتـقـبـلـهـا من حــيث الـصـنـاعـة والـفـنـون
والـرُقى األدبى . ال نسـتطـيع أن نُنـكر أنـها
ـــدنــيـــة احلــديـــثــة  وأن مــا كــانـت مــهــد ا
اكــتُــشف من الـــنــقــوش فى أهــرام اجلــيــزة
وهـــيـــاكـل وألـــواح آشـــور وبـــابل وأطالل
صور وصيدا ومغارات آسيا الغربية ليُثبت
دنية . أنها كانت مهد اجلنس البشرى وا
وإذا أردنا أن نحكم عـليهـا من الوجهة
الدينية جند أنها كانت دائماً بالد الشعراء
واألنبياء والرسل والقديس والشهداء .
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ولـيس فى العـالم بـلـد من البـلـدان كان
له شـــأن كــبـــيــر فى رُقـى الــعـــالم الــروحى
كـــالـــشـــرق األدنـى  فـــإنه مـــهـــد الـــثالثـــة
األديـان الـكـبـرى  مـهـد الـيـهـوديـة أو دين
األمل والـــنــصـــرانــيـــة أو دين احلب واحملل

ان . الذى اتسع فيه اإلسالم أو دين اإل
ولكن هـناك اختالفـاً كبيـراً ب ماضـيها
وحـاضرهـا يحـمـلنـا على االسـتفـسار عـما
جـرى عـلى أبـنـاء أوليـاء الـرجـال الـعـظـماء
الـذين قـامــوا بـجِـسـام األعــمـال فى األيـام
السالفة  ونتسائل هل هم أموات اآلن أم
ال ? هل نكصوا إلى الوراء وأبوا إال أن ال
يــشـتـركـوا فى حــوادث الـعـالم احلـاضـرة ?
هل لــيس هــنــاك أمل فى أن يــظــهــروا مـرة
أخــرى فــوق مــرسح الـــتــاريخ ويــقــومــون

بعظائم األمور كأسالفهم ? .
ـن درس أخالق لــــــــــيـس مـن أحــــــــــد 
الـشعـوب اخملتـلفة الـتى تـتألف مـنهـا الدولة
الـعثـمـانيـة وأحـوالهـا درسـاً دقيـقـاً خالٍ من
الـتــحـيُّــز يــسـتــطـيـع أن يـقــول بـأن أفــرادهـا
أمـــوات فى أثــــواب أحـــيــــاء  أو أنـــهم ال
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يسـتطيعون أن يشـتركوا فى تمثيل حوادث
هــذا الـعـالم  بـل بـالـعــكس . إن أمـامـهم
مــســتــقــبالً نــضــيــراً . فــإن إغــارة األتــراك
ــثـابــة إغـارة الــظالم احلـالك عــلـيــهم هى 

عـلـى الـلــيل اضـطــرهـا إلى الــنـوم بــرهـة 
ولكن ليس شئ من الظالم بدائم البقاء .
وإن اإلنسان ليرى نفسه مدفوعاً بدافع
داخـلى إلى االعــتـقــاد بـأن سـيــاسـة جاللـة
ـنحـصـرة فى أن ال تغـيُّر السـلطـان الـثابـتة ا
فى احلــالـــة احلــاضـــرة البــد وأن تُـــؤثــر فى

حركة العالم الطبيعى تأثيراً كبيراً .
سـئلـة التركـية هى من وغـير خـاف أن ا
ـشكلة سياسية سائلَ ألنها ليست  أعقـد ا
فقط بل ودينية وجنسية أيضاً . فما هو إذاً

مستقبل تركيا مع العلم بذلك?
إذا كـان سكـان تـركيـا مـسلـمـ فقط أو
مـسـيــحـيـ فــقط كـان يـكــون األمـر سـهالً
وكــنــا ال نــســمع بـــوجــود مــســئــلــة تــدعى

ـسـئــلـة الـشــرقـيـة فـى عـالم الـســيـاسـة  بــا
ـا أن هـذين الـعـنـصريـن مـوجودان ولـكن 
ــسـئــلـة بــالـفــعل فى الــديـار الــتــركـيــة فى ا
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الشرقية ال تزول من صفحة الوجود .
وقـــد قــرأنـــا فى الـــتــاريخ أنـه إذا كــانت
دولة من الدول حتـوى ب أكنـافها عـناصر
مـخـتلـفة وأجـنـاساً مـتـبايـنة تـكـون خاضـعة
لـــثالث قــواعــد ســيــاســـيــة اجــتــمــاعــيــة .
أوالهـــا قـــاعـــدة مـــزج تـــلك األجـــنـــاس
اخملـتــلـفــة بــبـعــضـهــا وابـتـالع الـقــوى فـيــهـا
لـلــضــعـيـف بـاخــتالط الــنـسـب والـتــعــلـيم
وتـأثيـر احلـياة الـسيـاسـية . وقـد جنحت فى
ــتــحــدة  ولــكن احلــال ذلك الــواليــات ا
بـالـعـكـس فى تـركـيـا حــيث لم تـسـتـطع أن
تـفـلح فى تــذويب الـعـنـاصـر اخملـتـلـفـة الـتى
تـتـألف مـنـها وضـمـهـا إلى بـعضـهـا بـالرغم
من  مُــضى جـمــلـة أحــقـاب طــوال عـلــيـهـا
وهى : أرض واحــــدة تــــظــــلــــهـم ســــمـــاء
واحدة ولـكن أفراد كل عـنصـر اليزالون
مـحـافـظـ عـلى صفـاتـهم وجـنـسـيـاتهم .
ـسـئـلـة الـتـركـيـة تلـك ال تُـحل بـناء عـلى فـا
قـاعدة خـلط عـناصـرهـا ببـعـضهـا وتـكوين

عنصر جديد منها .
والـقـاعـدة الـثـانيـة الـتـى يـنـبغـى اتـبـاعـها
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عــنـدمــا تـكــون الـدولـة مــؤلـفــة من جــمـلـة
عــنـاصــر مـخــتــلـفــة فـصل تــلك الــعـنــاصـر
والـشــعـوب عـن بـعــضـهــا كـمــا حـصل فى
الـســويـد والـنــرويج وكـمــا  سـيــحـصُّل فى
النـمسـا واجملر وحركـة الفصل آخـذة تعمل
عـملـهـا اآلن فى تـركـيـا . فإن جـمـلـة جلان
ثـورية تـبـذل جـهـدهـا لـنـيل هـذه الـغـاية فى
الـوقت احلـاضـر  ولــكن فى اعـتـقـادنـا أن
هـــذا الــعـــمل لـــيـس بــاألمـــر الـــســـهل ألنه
يــصـعُّب جـداً الـوصـول إلـى عـمل تـقـسـيم
ــسـيــحـيـ فى ـســلـمـ وا جــغـرافى بــ ا
ـسيـحـيـ مبـعـثرون ـا أن ا الـبالد الـتـركيـة 
فى جمـيع أنـحائـها إال إذا هـاجـر كل فريق
ـا تـقدم  أن إلى جـهـة مـعـيـنـة . فـيـتـضح 
مسئلة فصل الشعوب اخلاضعة لتركيا عن

ــمـكـنـات  بـعـضــهـا تـدخل ضــمن حـيـز ا
ولكن لم يحن وقت احتمال وقوعها .

القاعدة الثالثة : مزج العناصر اخملتلطة
ـتـبـايـنـة اجلـنـسـيـات إمـا بـالـقـوة الـقادرة أو ا
بــاحلــكم الـنــزيه . والــقــاعـدة الــتى تــعـمل
قتضاها تـركيا هى ضمها ومـزجها بالقوة
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الـقادرة  ولـكن التـاريخ يقـول لنـا إن هذه
اخلطة فى سياسة األ ال تدوم طويالً .

ـسـئـلـة الـتـركـيـة يـنحـصـر إذاً فى فـحل ا
مــنح األمــة حــكــومــة دسـتــوريــة بــواســطـة
ـــذابح تــــداخل الـــدول . وســـتـــســــتـــمـــر ا
والـقالقل فى الـبالد العـثـمانـية حـتى تُـمنح
الــدسـتــور أو تُـفـكــر فـيه . واألمــر األخـيـر
يُـطـابق أمـيـال الـدول وأهـواءهـا  فـإن كل
واحـدة منـهن قـدرت لنـفسـها حـصة مـعيـنة

من األسالب .
وواضـح أن ذلك ال يُــــطـــــابق صــــوالح
ــؤلـفــة مـنــهـا الــدولـة الـعــنــاصـر اخملــتـلــفـة ا
الـعـثــمـانـيـة الـتى تـنـحــصـر فى تـمـتع الـبالد
بــحـكــومــة دسـتــوريــة حـتى بــذلك يــعـرف
الرعايا العثمانيون كيف يخدمون بعضهم
الـبـعض ويــخـدمـون بالدهم وحـكـومـتـهم
ورايـتـهم  األمر الـذى الشك يـعـقبه رُقى
الــشــرق وتــقــدمه وظــهــور عــنــاصــر عــلى
مـــرسـح األعـــمـــال اجلـــلـــيـــلـــة والـــشـــؤون

اخلطيرة.
الــــعــــالم اإلسالمـى ـ ظن كــــاتـب هـــذا
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قـالة أن اسـتمـرار عصابـات األشقـياء فى ا
عـنـتـهم وإصـغـاءهم * لكـل نـاعق يـنـيلـهم
ـا خــيــراً أو يـبــلــغــهم أمالً . وفــاته أنــهم إ
يــفــنــون أنــفـســهم بــذلك ويــقــضــون عـلى
وجـودهم ال وجـود الـدولـة  ويـزيـدونـهـا
سـخـطـاً  عـلـيـهم وإن فـنـاء الـقـوة الـقادرة
الــتى يــقــول عــنــهــا إنـهــا هى الــتى ضــمت
العناصر اخملتلفة رغماً عنها خرط القتاد .

* الصحيح : إصغائهم .
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سلـم واألرمن مـهما صـرف عقـالء ا
ــســتـطــاع إلطــفــاء نـيــران الــعـداوة جـهــد ا
والبـغضـاء التى الـتهـبت فى أفئـدة الطـرف

بـالــقـوقــاز  ومـهـمــا قـامـوا بــالـوسـائل من
إنـشـاء اجلرائـد لوعـظـهم وعقـد اجلـمعـيات
حتت رئـاسـة احلـاكم العـام لـهـذا الـغرض
فــإنـــهــا ال تُــفـــيــد شــيــئـــاً  بل إن الــعــداوة
والــشـحــنــاء لم تـزاال قــائــمـتــ عــلى قـدم
وسـاق  وكال الــفـريــقـ يـنــتـهــز الـفـرص
وال يخلـو يوم من األيام لإليقاع بـاآلخر 

إال وتُــقـتل فـيـه عـدة أنـفس مـن الـطـرفـ
والـسـبب احلقـيقـى فى هذا وجـود فرق من
األرمن يحـثُّون بنى جلدتـهم على االنتقام
ــســـلــمـــ ويــبـــثــون بـــ األرمن كل من ا

الدسائس الشيطانية .
وقد روى مُكاتب هذه اجلريدة بتفليس

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞∂ tO½u¹ ≤≤ WFL'« ¨ ∂∑ œbŽ   
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أنه ظــــهـــرت آثــــار اســـتـــعــــداد األرمن إلى
نتظـر وقوعها فى أنـحاء تفليس احلرب ا
وجـاء إلى هـذه اجلـريـدة من إيـروان وقزاخ
أنه يوجـد بـعض أمـراء مـنهـم يحـثُّـون أبـناء
جــنـــســـهم عــلـى الــهـــيــاج واالنـــتـــقــام من
ـــســـلـــمـــ  ولـــذلك يُـــقـــتل اآلن آالف ا
عـــديـــدة من كال الـــفـــريـــقـــ ال تُـــعــد وال

تُحصى .
هـذا  والـقــلق والـهـيـاج قــائـمـان عـلى

حافظة كنجة . قدم وساق 
ـــاضى  حـــصـــلت وفى غُـــرّة مـــايـــو ا
ـســلـمـ واقــعـة دمــويـة بـ جــمـاعــة من ا

واألرمن فى مـحل يُـدعى (بـيـالـدر ڤـانلى)
ـسلـمـون متـوجهـ أمام بـلدة حـيث كان ا
«قبـاق توبة»  فـهجم علـيهم ثوار األرمن
ـسـلـمـون عن أنـفـسهـم ومـا قدروا ودافع ا
أن يكـروا عـلـيـهم ثانـيـاً  بل رجـعـوا على
أعقابهم فجـمعوا جمـعاً غفيراً من األرمن
ثم هـجـمــوا عـلـيـهم مــرة أخـرى فى مـحل

يُدعى «حس بك بوالغى» .
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ــســلــمـ وقُــتل ثالثــة أشــخــاص من ا
وجُـرح اثــنـان  كــمـا الـتــهـبت نـار الــقـتـال
بـــيــنـــهــمــا فـى مــحل يُـــســمى قـــوشــا وقت
الظـهيـرة حيث قُتل مـن الطرفـ أشخاص
كثيـرون لم يُعـلم عددهم إلى اآلن . وفى
٢ مايو حصلت موقعة فظيعة ببلدة إيروان
حــيث هـجــمت عــصـابــة من األرمن عـلى
ـسلـم عـلى غـرة منـهم وقُـتل أثنـاء هذه ا
ـــرحـــوم مـــحـــمـــد بك الـــواقـــعـــة كل من ا
وعبـاس أفندى وشاب يـبلغ من العمر ١٣
سـنــة  هـذا عـدا بــعض اجملـروحــ الـذين

كلهم من كبار القوم وعظمائهم .
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الــقــبض عـلـى صـحــافــيـ ـ ألــقى بــولـيس
األستـانـة القـبض عـلى أربعـة من الـصحـافـي
ــتـهـمـ بــاالشـتـراك فـى مـؤامـرة بـ األرمن ا

األرمن الذين جلأوا إلى صوفيا .
بـطـريـرك األرمن ـ اسـتقـال غـبـطـة بـطـريرك
األرمن ألنه لم يـستـطع البـقاء فـى منـصبه بـعد
عـجـزه عـن حـمل الـبـاب الـعـالى عـلى حتـسـ

حالة األرمن بالـرغم من الوعود العديدة التى
تلقاها فى شأنهم .



∂¥∏

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞∂ WO u¹ ±µ X³ « ¨ ∏∂±∞ œbŽ

b¹d³ « —U³š√

ـاَّبـ الـهـمايـونى بـطـريـرك األرمن ـ وعـد ا
تعلقة طالب ا غبـطة بطريرك األرمن بإجابـة ا
بـأبـنــاء طـائـفـته  فــأجلَّ الـبـطـريــرك اسـتـقـالـته
ريــثــمـــا يــرى مــا يـــكــون من أمـــر ذاك الــوعــد

وطلب إثبات الوعد بكتابة رسمية .
ألــقى الــبــولــيس الــقــبض عــلى أرمــنى من
احملامـ بـحجـة أنه شـريك الـصـحافـيـ الذين

ذكرنا خبر القبض عليهما .
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مــســألــة الــبــطــريــركــيــة األرمــنــيــة ـ أوضح
مُـراسل الـتــان فى األسـتـانـة الـسـبب الـذى من
أجله قـدم غـبـطة بـطـريرك األرمـن استـقـالته .
ـونـسـنـيور قـال : إن األسـبـاب الـتى حـمـلت ا
أورمـانــيـان عـلـى الـتـمــاس اإلقـالــة من جاللـة
الــســلـطــان بــواسـطــة دولـتــلــو مـديــر الــعـدلــيـة
ا ا هى من نـوع األسبـاب التى طـا واألديـان إ
أوجـــبت شـــكـــاوى الـــبـــطـــريــرك ومـــســـاعـــيه
تواصلة مـنذ ارتقى إلى كرسى البـطريركية. ا
ولـقد زادت أهـمـية تـلك األسـباب بـالـطبع مع
تمادى الزمان  فأصبح موقف البطريرك بعد
امـتنـاع الـباب الـعـالى عن إجنـاز وعوده حـرجاً
جداً سواء كان بالنظر إلى الوظيفة البطريركية

أو إلى واجــبــات الــبـطــريــرك نــحــو رعــايـاه 
وبـات من احملـتــوم عـلـيه أن يُــقـدم اسـتــقـالـته.
وإلـيـك بــعض مــا أحــرجه : إن إدارة أشــغـال
البطريركية منوطة بعدة جلان إدارية للمدارس
ـســتـشـفــيـات والــكـنـائس ومالجئ األيــتـام وا
ومسائل الـزواج واإلرث إلخ . فتلك اللجان
أو بـاألحرى تـلك اجملالس . ألن اسم الـلجـنة
ـنـوع لداللـته علـى الفـوضويـة  ومـنهـا جلان
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ـا يـتم الــبـلـغـاريـ والــيـونـانـيـ وغــيـرهم  إ
انـتـخــابـهــا عـلى أيـدى جــمـعــيـة عـمــومـيـة من
األعـيـان مـؤلَّــفـة من ١٤٠ عـضــواً  وهـاتـيك
اجلمـعية لم يؤذن فى عقدهـا منذ عشرة أعوام
ـسـاعى الـتى قـام بـهـا الـبـطـريرك بـالـرغم من ا
لـلــحـصـول عـلى اإلذن فـكــانت نـتـيـجـة ذاك
كله أن اجملالـس اإلدارية أصبحت على وشك
االنـحالل من نفـسهـا لعـدم جتديـد انتـخابـها ;
إذ أن نصف أعـضائها غيـر موجودين والقسم
األكــبـر مـن الـنــصف الــثــانى لم يــبقَ انــتــخـابه
رور الزمن فناب أشـغال البطريركية قانـونياً 
من االضطـراب مـا أفقـد البـطريـرك كل سلـطة
ا زاد مـوقف الـبـطريـرك حـرجاً أن إداريـة . و
عـــدد األرمن فى بــعض الـــواليــات كــواليــتى
قـسـطـمولى وقـونـيـة زاد زيادة عـظـيـمة بـهـجرة
الــذين هـربـوا من اضـطــهـاد األكـراد . فـطـلب
الــبــطــريــرك أن يُــعــين لــهم أســاقــفــة فى تــلك
الـواليــات فـأبى فى الــبـاب الـعــالى أن يُـجـيب
طـلــبه  ثم طـلـب الـبـطــريـرك أيـضــاً أن يُـجـبـر
والة األمور األكراد عـلى إرجاع األديـار التى
استولوا علـيها عنوة واقـتداراً  فرفض الباب

العالى هذا الطلب.
أمـا فيمـا يتـعلق باألشـغال اخلاصـة وحتس
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ـعاش  فقد طلب البـطريرك لرعاياه أحوال ا
أن يــؤذنَ لـــهـم فى الـــذهــاب مـن مـــديــنـــة إلى
أخــرى لـــقــضــاء األشــغـــال الــتــجــاريــة  وأن

يـتعـاطوا حـرفة الـقومـسيـوجنيـة ووكالء جتار 
وأن تــكــون لـهـم حــريــة الـذهــاب إلـى ظــهـور
راقبة إنزال الـبضائع وشحنها  وأن البـواخر 
ال يطـلب مـنهـم البـوليـس دون سواهم تـذكرة
أو جـوازاً فى اجلـهـات الـتـابـعـة لـلـعـاصـمـة إلى
ا ال يُطاق . معاكسات أخرى جتعل حياتهم 
أما الـباب الـعالى  فـقد أجـاب على كل تلك
الـطــلـبـات بـوعـود لم يُــنـجـز مـنـهــا شـيـئـاً حـتى

اآلن.
ــا قــدَّم الــبــطــريـرك اســتــقــالــته دُعى إلى و
اَّبـ الهمـايونى حيث أحلـوا عليه سـكرتيـرية ا

فى استرجـاع استقالـته  ووعوده بإجابـة جميع مطـالبه فرضى بأن يـؤجلها وهـو عازم عزماً
وطيداً على االستعفاء إذا  لم يثبت له ناظر العدلية واألديان كل ما تقدم كتابة اهـ .
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استـعاد بـطريـرك األرمن استـعفاءه
من مـــنـــصــبـه بــعـــد أن أجـــاب جاللــة
الـسـلطـان األعـظم بـعـضـاً من مـطـالبه
ــدارس األرمــنــيــة ــتــعــلــقــة بــإدارة ا ا

وبــإقــامــة األرمن فى دار الــســعــادة 
وقــــد وعــــده جاللــــته بــــإنـــفــــاذ عـــدة
إصالحــات أخــرى تـخــتص بـاألرمن

أيضاً .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞∂ fD ſ√ ∏ ¡UFÐ—_« ¨ ±∞∂≤ œbŽ
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روسيا ـ حدثت معركة شديدة ب
سـلم . وبـلغ عدد األرمن والـتتـر ا
الكـبراء الـذين قُتـلوا وجُـرحوا بقـنابل
الـثـوريـ فى خالل ١٥ يـومـاً ٢٨ ب

ضابط وموظف ملكي .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞∂ d³L²³Ý ±∞ 5MŁô« ¨ ±∞∏π œbŽ
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عــرف الــقــراء مــقــدار فــظــاعــة الـروس
ـسـلـمـون من الذل بـالـقوقـاز ومـا يُـقـاسيه ا
والــــهـــوان  وقـــد قـــرأنــــا فى هـــذه األيـــام
األخـيرة مـقـالـة ضـافيـة الـذيـول فى جـريدة
«إرشـاد» فــآثـرنـا تـلـخــيـصـهـا لـلــقـراء فـيـمـا

يلى:
ــســائـل الــتى تـــهم الــقـــوقــازيــ «مـن ا

مـــســـئـــلــة* األرمـن والــتـــتـــر الـــتى مـــنــعت
الــقـــوقــازيـــ عن الــبـــحث فى أحـــوالــهم
االجتـماعـية واألدبـية  فال تـمضى سـاعة
حــتى تــســتــطــلع أخــبــاراً فـظــيــعــة تــتـفــتت
الـقـلوب من هـولـها كـإحـراق قريـة أو بـلدة
أو قـتل نـفـوس بريـئـة من الـرجـال والـنـساء
واألطـفال  فـإذاً يجـب على كل قـوقازى
أن يـبـذل قـصـارى جـهـده فى إطـفـاء نـيـران
هذه الـثـورة  وإال تـذهب بـحـيـاة الـقـوقاز
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* الصحيح : مسألة.
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والقـوقازيـ أجـمعـ فيـسـود فيـها الـدمار
والـشنـار . وباجلمـلة  فـكل واحد يـتحتم
عليـه أداء وظيفـته فى تخلـيص هذا الوطن
واعظ من أيدى اخلائن  فالعالم يعظ با
األدبــيــة والــكــاتب يــخطُّ بــبــراعـة وســائل
ـــدافـــعـــة عـن الـــوطن واحملــــافـــظـــة عـــلى ا
واعظ األدبية فقط حقوقه وال تكفينا ا
بل يـجـب عـلــيـنــا أن تــكـون ذا قــوة وبـأس
شـديــد ألن مــقــتـضــيــات احلــال يـلــزم لــهـا
ذلك  وقـد أصـبح الـعـالم ال يـحـتـرم غـير
ذوى الــقــوة والــبـســالــة واحلـمــيــة . وهـذه
األحـزاب األرمـنـيـة أمـامـنا كـيف حتـثُّ بنى
جـلدتـها أن يـستـعمـلوا  األدوات اجلـهنـمية
ن فى كل حركة تقوم بينهم وب غيرهم 

ناوأوهم * العداء .
وهـذا حـزب «داشـنــاقـسـيـون» األرمـنى
يـــصــرف غـــايــة جـــهــده فـى ســبـــيل أمــانى
ـقـاالت وإصـدار اجلـرائد األرمن بـكـتـابـة ا
ضـد اإلسـالم عـمـومـاً ومــسـلـمـى الـقـوقـاز
ـسلـم خـصوصـاً  وهـو يتـحامل عـلى ا

* الصحيح : ناوئوهم .
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فتريات واألكاذيب ويفترى عليهم بكل ا
ويـرفع أصــواته فى أنــحـاء أوروبــا قـائالً :
إن الـتـعـصب اإلسالمى قـد بـدت آثاره فى
الــقــوقـاز الــتى هـى كـواســطــة بــ اخلالفـة
ــالك اإلسالم وفــيـهـا اإلسالمـيــة وسـائـر 

سيحى أجمع . خطر على العالم ا
ويعـلم الـلَّه أن هـذا افتـراء بـين  فضالً
عــمـــا يـــســتـــعــمـــله األرمن مـن الــســـيــوف

سلم . الصوارم ضد ا
واألرمن يـــــــفـــــــتــــــخـــــــرون بـــــــحــــــزب
» ألنه بـثَّ فى أنـحـاء الـعـالم «الــدشـنـاقـيـ
منـذ ٣٠ سنة وجود أمة أرمنـية حية بعد أن
كـان الـعالـم ال يعـرف اسـمـهـا  واسـتـمال
ذلك احلـــزب من جـــهـــة أخـــرى مـــوظـــفى
احلــكـومـة الـروسـيـة إلى نــفـسه بـكل حـيـلـة
وخـداع  فـأصـبـحـوا يـعضـدونـهم فى كل

حركاتهم وسكناتهم .
فـعـار عـلى مـسـلـمى الـقـوقـاز الـكـثـيرى
الـعـدد وذوى الــبـسـالـة عـدم وجـود حـزب
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* الصحيح : بشئونها .
** الصحيح : أمعنا.

سياسى مُؤلَّف من بـواسلهم الشجعان فى
وقت وحدت األ الـصغيرة جنـسيتها مثل
الـبلغـار والصـرب وأهالى اجلـبل األسود
وألـفت جمـعـيـات سيـاسـيـة تبـذل قـصارى
جــهـدهــا فى ســبــيل حــيــاتـهــا وســعــادتــهـا
وتستـقل بشـؤونها* بعـد أن كانت بالدهم

تُعد من ضمن واليات الدول القوية .
وخالصـة الكالم  إنـنا خـدعنـا أنفـسنا
بـــوعـظ األرمن بـــتـــرك الـــسالح والـــقـــيـــام
بــالــثــورة ثـم إن مُــعــضــدى األرمن كــلــمــا
اطلـعوا على ضعفنا وانـحطاط قوتنا صبوا
ــصــائب والــباليـا الــعــظـيــمـة ألن عــلـيــنـا ا
ـة العـدو اآلخر. ضـعف العـدو يقـوى عز
وإذا أنـعــمــنـا** الــنــظــر فى تــاريخ الــعـالم
تـمـدنة ال حتـترم لـعلـمـنا أن األ والـدول ا
شـيـئاً غـيـر الـقوة والـبـسـالة  وهـكـذا صار
الـقـوى يـبـتــلع حـقـوق الـضـعـيف ويـضـغط
دافع علـيه مُـرهبـاً إيـاه بقـوة الـدينـامـيت وا

السريعة الطلقات .
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وهذه دولة إنكلترا كيف تُهمل مصالح
الهـنود لـضـعفـهم والنعـدام قوتـهم وموت
ـشرقة عزائـمهم  كـما أن دولة الـشمس ا
كيف تبـتلع حـقوق أهـالى كوريا الـضعـيفة

فى القوة والبسالة .
وخالصــة الــقــول  يـــجب عــلــيــنــا أن
ـــة وبـــســـالــة نـــكـــون أقـــويــاء ذوى * عـــز
فـيحـتـرمنـا كل حـزب من األحـزاب القـوية
والـدول الــعـظــيــمـة  وال تــتــجـاســر عـلى
ـاديــة وأصـبح هــضم حــقـوقــنـا األدبــيــة وا
الــعـــالم جــاريـــاً عــلى مـــقــال فــاه بـه أكــبــر
فالسـفـة أوربا «إن أردت الـصـلح فـاحـضر

إلى ساحة الوغى» .
ولـذا أخـذت دولـة روسـيـا ومـوظـفـوهـا
تسـتبد علينـا  فنُقاسى كل العذاب والذُّل
والهـوان  وذلك لعـدم استـطاعـتنـا القـيام

باحملافظة على حقوقنا .
ومُــكـاتــبــونـا فى أنــحــاء روسـيــا كــلـهم
يبعـثون إليـنا أخبـاراً كلهـا شكايـة وتأثر من

* الصحيح : ذوا .
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مــعـامــلــة مـوظــفى احلـكــومـة وعــسـاكــرهـا
سلم . القُساة ضد ا

وقد أرسل مُكاتبـنا بكنچـة هذا الكتاب
قال فيه بعد الديباجة ما يأتى :

إن قساوة موظفى احلكومة قد خرجت
ــعـــروف  وكل يــوم يُــعــذبــون عن حــد ا
ـســلــمـ بــأنـواع الــعـذاب ويــسـومــونـهم ا
أصـــنـــاف الـــذل والـــهـــوان . وبـــنــاءً عـــلى
عادتى نـزلت فى محـطة «كنـچة» وأخذت
أجـول بـحـظـيـرتـهـا  فـشـاهـدت الـعـسـاكـر
ــشــون فـيــهــا زرافــات ووحــدانـا الــقُــســاة 
ضِ زمن حتى كأنهم أسود ضوارٍ . ولم 
شــاهــدت عـــســكــريـــاً أوقع إيــرانـــيــاً عــلى

األرض  وصــار يـــضــربه بـــالــبــنـــدقــيــة 
وبــعــدمــا ضــربه ضــربــاً مـبــرحــاً ســاقه إلى
الـــســجن كـــأنه حــيــوان أعـــجم  ثم جــاء
عـسكـرى قـاسٍ آخر فـضـرب مسـلـماً ثـانـياً
بـالـبـنـدقـيـة وأوقـعه عـلى األرض وبـعـد مـا
دكه دكـــاً حــتى كـــاد يــذهـب بــحـــيــاة ذلك
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سكـ ساقه أيضاً إلى السجن  ثم وقع ا
نظـر قاس ثالـث على وفـعلـوا بى ما فـعلوه
بـإخـواننـا اآلخـرين وسـاقـونى إلى الـسجن
كمـا سـاقوا عـلى هذه احلـالـة الفـظيـعـة نيـفاً
وعـــشـــرين مـــســـلــمـــاً بـــدون إثم وال ذنب
سـوى نـزولهم بـاحملـطة إلشـغـالـهم الالزمة

لهم .
ا حـللـنا بـالسـجن أخذنـا نتـسائل عن و
ـتـنـا ومـا جـنـيـنـا وكل مـنـا ال يـعـرف له جـر
جناية وال يـعلم سبب الـسجن عدا أن كل
مـنهم يُـبين نـزوله باحملـطة ألعـماله . وهذه
ــعـامـالت الــقـاســيــة الــتى تُــعــامــلــنــا بــهـا ا
ــا نُـقـاسـيــهـا لـسـيـادة احلـكـومــة الـروسـيـة إ
الـنـفـاق والـشــقـاق بـيـنـنـا والنـحـطـاطـنـا فى
الـهـيـئـة االجـتـمـاعـيـة ولـعـدم وجـود حزب
سـيـاسى يربـط بعـضـنـا بـالـبعـض . ولذلك
يجب عـلـيـنا أن نـبـذل قـصارى جـهـدنا فى
ســبــيل تــأســيـس حــزب ســيــاسى إسالمى
لـنـكـون أقـوياء  فـتـحـتـرمـنـا كل األحزاب
السياسية والدولة الروسية فى مقدمتها».
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قـرأنـا الـيـوم فى الـفـصل االفـتتـاحى من
مجلـة الفرانس كـولونيـال الفـرنسويـة نبذة
فى األحـوال احلـاضرة تـكـلمـت فيـهـا على
سـيو كليمانسـو رئيس الوزارة الفرنسوية ا
احلـــــاضــــرة  وقــــالت هـــــو الــــذى حــــمل
مجـلس النواب الفـرنسوى فى عهد وزارة
فريسنية * على مساعدة فرنسا إلنكلترا فى
احتالل مصر سـنة ١٨٨٢ فجرت تسوية
ـصريـة فى احلال ونـال اإلنكـليز سـألة ا ا
مـا أملـوه فى وادى الـنيـل فقل بـذلك نـفوذ

الفرنسيس فيها حتى كاد يضمحل .
قـالت وال يـسـعـنـا هـنـا أن نـلوم وزارة
إنكلـترا على مـا أتته من التالعـب بوزرائنا
الـفــرنـسـيس فـإن ذلك كـان من حـقـوقـهـا
وواجباتها  ألن بـيدها زعامة أمـة عظيمة
ولكن جتـارتنا وصناعتنـا قد تضررت كثيراً
ـا عـزمت إنكـلـترا من سـوء إدارة حـكـامنـا 

* الصحيح : فرنسية.
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ــاضى أن حتــذف حـــوالى أواخــر الــقـــرن ا
ـستقلة  مالك ا الدولة العلـية من عداد ا
فــبــدأت أعـــمــالــهـــا قــبل بــضـع ســنــ من

اشتعال نار الثورة األرمنية.
أخـذت إنــكــلــتــرا تُـشــفق عــلى األرمن
وتــتـحــ عـلــيـهـم حـنــانـاً شــديـداً فى ذلك
العـهد وأنـشـأت صحـفـها تـمأل أعـمدتـها
بـاألنـبـاء البـرقـيـة الـتى حتـمل أخـبـار الـقـتال
والـتـهديـد فى مـقاطـعـات لم يكن فـيـها من
األرمن ديـــــار أو نــــافـخ نــــار فـــــأســــست
جــمـعـيــات فى لـنــدرا وفى جـمــيع أمـهـات
ـــد يــد اإلعـــانــة لـــهــؤالء بالد اإلنـــكــلـــيــز 
ـنكـوبـ من األرمن ورضى الـبرنس دى ا
ــلك إدوارد احلــالـى بــرئــاســة غــال وهـــو ا
احدى هـذه اجلمـعـيات وحـذا حذوه غـيره
ـالـكة من األمـراء واألمـيـرات من األسرة ا
ومشى على إثرهم األشراف وأهل الطبقة

الوسطى.
ــال يــبـتــاعـون فــأخـذوا بــاجملــمـوع من ا
ذخائر وأسلحـة وقذائف خاصة يدخلونها

إلى آسيـا الصـغرى بل وإلى األسـتانـة على تـيقظ الـبولـيس العـثمـانى وأخذ أسـطول عـظيم
من أساطيـل إنكلـترا يـطوف الشـواطئ العـثمـانية فـغرقت أجـمل مدرعـاتها (ڤـيكـتوريا) فى
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مـياه طـرابلس الـشام فى أربـعمـائة رجل
من بحارتها .

ولم تــكن هـــذه الــنــكــبــة; أى غــرق
الـدارعة لـتـدعو إلى سـخط الرأى الـعام
اإلنكليزى عـلى أنها كانت من النكبات
الـفــادحــة ولـكن كــان الــقـوم يــرجـون
ـــا بـــدأ األرمن الـــتـــعـــويض عـــنـــهـــا. و
يقومون قومـتهم التى دبروهـا منذ سن

ونـــــزعــــوا إلـى الــــشـــــر فـى األســــتـــــانــــة
والــواليــات فــاشــتــدت احلــكــومــة فى
كبح جـمـاحـهم. بـالطـبع أشـبـهت آسـيا
الــصـغــرى كـلـهــا بـركــانـاً تــقـذف احلـمم
والـــســـوائـل الـــنـــاريــــة وألـــقى األرمن
قذائف على اجلوامع يـوم اجلمعة عندما
ــســلــمـــون فى صالتــهم وكــان كــان ا
احلـــكم من كل نــاحـــيــة لــلــمــســدســات
واخلــنـاجــر تـفـعـل فى الـرقــاب فـعــلـهـا.
وأخذت الصحف الفرنسوية تُردد نعمة
الصـحف الـبريـطـانيـة بـعيـنـها وعـقدت
مجتـمعـات قام فـيهـا كثـيرون من أرباب
السياسة على اختالف منازعهم وأج

حـــــزب االعــــــتـــــدال وحــــــمـل عـــــلــــــيه
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االشـتـراكـيـون حـمالت مُـنـكـرة وكـان
أهل ذاك احلــزب يُــنـكــرون عــلى رجـال
الـسياسـة الفرنـسويـة الذين يطـلب إليهم
نـشر ألويـة السالم واألمـن ـ مساعـدتهم
لــلــثـوار وقــيل فـى هـذه اجملــتــمــعـات من
أنواع السخـف ما تتجـافى األسماع عن
وعـيه  وكـان أهل االعــتـدال يـذهـبـون
فى هـــذه الــــنـــازلـــة إلى الـــنــــظـــر فـــيـــهـــا
بـــإخالص ولـــكــنــهـم لم يــعـــتــمــوا أن
جتـــاهـــلـــوا وراحـــوا مع االشـــتـــراكـــيـــ

والــفـوضــويــ يُـقــاســمـونــهم آراءهم.
لـكة أرمـنية ونـادى احدهم بـتأسـيس 
ولم تـشك أن فـى بعـض الـواليات الـتى
يــكــثُّــر فــيــهــا األرمن ال يــبــلــغــون ثــلث
الــســكــان والــبــاقــ من أهل اإلسالم
فـكان ذلك من الـقـائمـ به أشبه بـطلب
لكة بروتستانتية أو يهودية فى تأسيس 

أى جزء من أجزاء البالد الفرنسوية .
ولقد رأينـا الفكر العام حلسن الطالع
ــا يــبــدر عــلى لــسـان أولــئك مــنـاقــضــاً 
اخلـطـبـاء من عـبـارات الـشـفـقـة وشـهـدتا
ـا نـفذت ذخـائرهم الـعُـصاة من األرمن 
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خـضـعوا لـسـلـطـانـهم وراح مـن أثاروا
أهـواء نــفـوسـهم يــتـركـونــهم وشـأنـهم
وكفت الـقذائف والعـيارات الـنارية عن
أن تـرجــعــهـا أصــداء جـبــال طـوروس.
وعـادت الـسكـيـنة إلـى مجـراهـا ولكن
بــعــد أن هــلك من األرمن ثالثــون ألف

سـلم رجل وألوف من مـواطنيـهم ا
وطردت احلكومة الروسية زُهاء  أربع

ألف أرمـــنـى كـــانـــوا اجــــتـــازوا احلـــدود
الــعـثــمــانــيـة لـاللـتــجــاء إلـيــهــا طــردتـهم
ا بالـقوة وأكـرهتـهم على الـرجوع. و
أبت الدولـة الـعـلـية قـبـولـهم اضـطرت
روســيـا أن تـبـقى الـقــسم األعـظم مـنـهم

فى بالدها .
هــذه الـفــاجــعـة احملــزنـة الــتى دبـرتــهـا
إنـكـلـتـرا الــرسـمـيـة وسـعت لـهـا سـعـيـهـا
ـساكن انتـهت بـسفك الـدمـاء وإحراق ا
وضـــيـــاع األمـــوال وتـــخــلـت الــوزارة

الـبريطـانيـة عمن كـانت وسَّعت لهم صـدرها ورفـعت علـيهم عـلم حمايـتهـا فأرادت الوزارة
ـملكـة العـثمانـية أن تـستـلب مصر ولـكن هذه ظـلت كمـا كانت قبل اإلنكـليـزية بإضـعاف ا

الثورة على حالتها فعندئذ فكرت بريطانيا فى أساليب أخرى للقضاء على السلطان .
فأخذ الـلورد كرزون حـاكم الهند يـعد لهـذا األمر عدته فانـفذ إلى بالد العـرب جواسيسه
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يغـزون القبـائل الـقوية الـضاربـة فى شبه
اجلـزيـرة الـعـربـيـة عـلى الـعـصـبـان وإبداء
تـــواجـــد الــشـــر وأصـــبـــحت الـــصــحف
اإلنكلـيزيـة حتدد األبـر لتـخز بـها وتدمى
األجــسـام وتـنـشــر اجلـ بـ اآلخـر بـأن
نظمة قبيلة تمـردت وأنها قتلت اجلنود ا
وأنـهـا تـتـهـدد بـغـداد والـنـصـر . وكـانت
الصحف الـفرنـسويـة تفيـذ هذهـاألخبار
لـعقة ـــــــــــــــــــــــــ وتتـابع الصحافة ا
اإلنكلـيزية على نـقلها وإذاعتـها على ما

فيها من اقالق الراحة واألفكار .
ولــكم جـرت األقـالم بـالــكــتــابـة من
مــرفـإ الـكــويت إلى األقـطــار والـكـويت
هى عــلى نـحــو أربـعــ كـيــلـو مــتـراً من
مــصب الـفــرات ودجـله وقــبل أن يـعـود
الـــلـــورد كـــرزون إلى أوربـــا نـــتـــر عـــلى
شـــواطئ اخلــلـــيج الــفــارسـى فــكــان فى
نـزهــته هـذه أشـبـه تـمـلــيك يـزور شـاطئ
بالده عـــلى دراعــة اســـطــولـه ولــكن لم
يـنـجح الـنـجـاح الـذي كـان يـؤمـله سـواد
كان من ناحية إيران أو من ناحية الدولة

العثمانية .
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عـــلى أنه نـــار جـــزء من بـالد الــيـــمن
عـلـى احلـكــومـة هــنـاك وبــقـيت اجلــرائـد
اإلنـكـلـيزيـة زمـنـاً تـذكـر أعـمـال الـعـصاة
وانـتـهت احلـال بـأن تــمـهـدت كل عـقـبـة
من هـــذه الــنــازلـــة ولــكن بــالـــظــاهــر أن
إنـكـلـتـرا لم تـعـدل عن خـطـتـهـا فى بالد
الـعرب فـهى عـنيـدة ولذلك تـعـد خطـطاً
أخرى لـتجـرى علـيهـا وما سـكنت اآلن
إال لـقـلـقـهـا من حـالـتـهـا فى مـصـر حيث
لـقـيت آالمه نـصـبـاً من هـؤالء األجـانب
الــذى يــحــكــمـــون عــلــيــهــا ويــأخــذون
خيراتهـا ويرهقونهـا بالضرائب . وأنك
لـــــــتــــــرى بـــــــعـض اجملالت واجلـــــــرائــــــد
ــهـمــة تـقــبض فى أرجـاع اإلنــكـلــيـزيـة ا
ــصــريــ ولـــعل فى ذلك تــبــدأ مــصــر ا

حملة جدية .
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انـفـجـار قـنـبلـة ـ انـفـجـرت قـنـبـلة فـى الرابع
والـعشـرين من هـذا الـشـهرفـى جهـة بـيـرا على
مقـربة من صـيدلـية  أحـد األرمن  ولم يظـهر
مــا إذا كـان بــعض األشــقـيــاء قـد رمــاهـا أو إذا
كـان االنـفـجـار  قـد حـدث عــنـد نـقـلـهـا . ومـا
كان االنفجـار حتى بادر البـوليس إلى البحث
ودخل حتـت جنح الـلـيل الدامس والتـنـقيب 
عـدة مـنــازل وألـقى الـقـبض عـلى كـثـيـرين من
ـــنع ســـفـــر جــمـــيع األرمن . وصـــدر األمـــر 
القطرات* العثـمانية نـهار االنفجـار مخافة أن
يـكـون اجلـانى قـد ركب قـطـراً وأراد الـهرب .
عــلى أنـه يــظـهــر مـن قـرائـن احلــال أن احلـادث
شـخـصى ال سـيـاسى . وقد جُـرح فـهـيم بـاشا
رئــيـس الــبــولــيس الــســرى ألنه كــان مــاراً فى

مركبته ساعة االنفجار .

* الصحيح : القطارات .
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جـاء فى جريـدة التـرببـيون أن احلـكومة
الـــتـــركــيـــة تـــطـــرد األرمن مـن بالدهم فى
مركزى موش وتبليس * وتوزع أمالكهم
ـسـلـمـ وأنـهم يـأخـذون الـفـتـيات عـلى ا
والـبــنـات والــزوجـات اجلـمــيالت بــالـقـوة
ويــكـــرهــونــهن عــلى اعــتــنــاق اإلسالم .
ـعامـلة ـا يُـعانـيه األرمن من سـوء ا ونـظراً 
واالضـــطــهـــاد بـــســبـب ديــنـــهم اضـــطــر
سيحية واعتناق اإلسالمية أغلبهم لترك ا
وقــــنـــاصل الــــدول األوروبـــيـــة ال تـــبـــدى

حراكاً.

* الصحيح : بتليس.
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بـــطـــرســـبــرچ فـى ١١ مــنـه ـ قــالت
الـصحف إن األرمن يُـهاجـرون تركـيا
إلى القوقاص أفواجاً أفواجاً  وجاء
من الــــقــــنــــاصل أن اجلــــوازات الــــتى

طُلبت منهم تبلغ ٣٠٠ ألف .
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كــان دعـى بــعض أبــنــاء الــطــائــفــة
األرمــنـــيــة نــفـــراً من أهل الــعـــاصــمــة
حلضور مظـاهرة يقومون بها فى قهوة
ألف لــيـلــة ولـيــلـة صـبــاح يـوم أمس
ـكـان ـدعــوون وجـدوا ا فـلـمــا قـدم ا
مُـقــفالً وقـد أُلـصـقـت عـلى بـابه ورقـة
كُـــتب عــلــيـــهــا إن احلــكــومـــة مــنــعت
ظاهرة وإن الـلجنة الـتى قامت بهذه ا
ـنشورات فى الدعـوة ستُفـرق بعض ا
ــــديــــنــــة. أمــــا ســــبـب قــــفل مــــحل ا
االجـــتـــمــــاع فاليـــزال مـــجـــهـــوالً.
فـــإنــــاس يـــقــــولـــون إن صـــاحــــبه أبى

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞∑ dÐu² √ ±∑
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حـــدوث االجـــتـــمـــاع فـــيه ويـــقـــول
آخـرون إن احلـكـومـة أوعـزت إلـيه أن
يــفـعـل ذلك . وإذا كـان هــذا األخــيـر
صــحــيــحــاً فــإن مــنع الــقــيــام بــهــذه
ظـاهرة مس بـاحلريـة الشـخصـية وال ا
يـحـسن وال يلـيق بـاحلـكومـة . فـنحن
وإن كـــنــا نـــســتـــقــبح عـــمل إخـــوانــنــا
األرمـن ونــســـألـــهم ونـــوجَّه نـــظــرهم
سـاعدة إخـوانهم بـغيـر هذه الـصورة
التـى ال تنفـعهم أبـداً ال نُريـد أن حتجز
ـصريـة الـتى هى احلـكـومة احلـكـومـة ا
الـــشـــرقـــيـــة الـــوحـــيـــدة احلـــرة حـــريــة
االجـتـمـاع واألفـراد خـصـوصـاً وأنـهـا
لم تـــرَ من هـــؤالء األفـــراد مـــا يـــقـــلق

الراحة العمومية .
فــنــحن ال نُــنـــكــر عــلى أصــحــاب
ظاهرة أن إخـوانهم ال يسـبحون فى ا
بحـر من الـراحـة والـسـعـادة والـهـناء
ـا ال نـرى الـعـمل الـذى يـقـومـون به إ
الـدواء الشافى لـقمع القالقل وإراحة
لــلـتــعــيــ . فــخـيــر لــهم أن يــضــمـوا
صــــوتــــهم ألصــــوات الـــعــــثــــمــــانـــ

نال ويرجعوا عن أفـكارهم الصعـبة ا
ــــــــــــــــــــــــ فـــــاالنـــــضــــمـــــام أجنع

للدا* وأقرب للشفاء .

* الصحيح : للداء .
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ال أُدافع عن شــبل دمــوس ولــكن
أُبــسط لــلــجــمــهــور حـقــائق البــدَّ من

بسطُّها إظهاراً لبواطن األمور .
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وأجرب جتربة وداديـة لعلَّها تكون
نـافعـة فى التـقريب بـ القـلوب ومنع
ـعارضة لتوحيـد الكلمة  وهو هذه ا

طلوب . األمر ا
±
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أول اعـتـراض كـان عـلى الـصديق
شــبل أفـــنــدى هــو أنه كــان من قــبل
صـاحب جـريـدة اإلصالح وقـد قـاوم

„—u¹uO½ ¨ ± ’ ¨ ±π∞∏ d¹UM¹ ±∏ X³ « ¨ ±∑± œbŽ
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فـيـهـا الـسـيـاسـة الـعـثـمـانـيـة يـومئـذ وطـلب
اإلصالح الــعـثــمـانى بــحـدَّة وشـدَّة واآلن
ـقاالته ... فـهـو قـد انـقلب من يـتـزلف 

مبدأ إلى مبدأ .
والــصـحــيح أن شــبل لم يــنـقــلب ولم
يـتـغـيـر ولـكـنه فـعل مـا يـفـعـله كل عـاقل
يُدرك حقائق األمور ويأتيها من أبوابها .
ــا كـــان يُــصــدر جـــريــدة اإلصالح فـــهــو 
كـــانت الــضـــوضــاء عـــظــيـــمــة فـى مــصــر
وأوروبـــــا وأمــــــيــــــركــــــا بـــــشــــــأن طــــــلب
اإلصالحـات الــعـثـمـانــيـة . فـإنه فى ذلك
الــــوقـت حــــدثـت احلــــوادث األرمـــــنــــيــــة
ـشــهـورة الـتـى قـام لـهــا الـشـرق وأوروبـا ا
وقـعدا . فكانت الـدول األوروبية تبحث
ـسـألـة األرمـنـيـة وتـطـلب من الـدولـة فى ا
قطم فى العـثمـانيـة اإلصالح وجريـدة ا
ــصـــريــ مــصـــر كـــانت تـــنــشـــر ألدبـــاء ا

واألتراك والـسوريـ مقاالت عـنيـفة ضد
الــسـيــاسـة الــعـثـمــانـيــة . وكـان فـى مـصـر
رجال كـبار من حزب تركيـا الفتاة تخشى
الـدولـة بأسـهم وقـد شـقـوا عـليـهـا عـصا
الــطــاعــة . وقــصــد بــعض مــنـهـم أوروبـا
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وأثــاروا فـيــهــا الـضــوضـاء عــلى تـركــيـا .
وكـانت الـدولـة الـعـثـمـانـيـة يـومئـذ حتـسب
ـا هم لـهم حـسـابـاً قـبل أن عـرفت أنـهم إ
طالب وظائـف وجعـاالت فـكـانت تُـوفد
إليـهم من يسـترضيـهم ـ فكل هـذه احلركة
سـرت عـدواهـا إلى جـرائـد الـسـوري فى
نـيويـورك فقـام بعـضهم مـعهـا وبعـضهم
ـــهــاجــرون الــذين قــاومــوا عــلــيــهــا . فــا
السـياسة الـعثـمانـية يومـئذ طـلباً لإلصالح
بــالــشــدة والــعـنف كــانــوا مــســتـنــدين إلى
طـالـب به فـى األستـانـة ومصـر وأوروبا ا
لــتـوقــعــهم مــقـدرة  هــؤالء عــلى إحـداث
تـأثـيـر عظـيم يُـفـضى إلى انـقالب سـياسى
بالقوة . بل كـانوا معتمدين على أن دول
أوروبـا ستـقنع الـدولة الـعثـمانـية بـوجوب
ــــشـــكــــلـــة ــــنــــاســـبــــة ا اإلصالح وذلك 

األرمنية.
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األسـتانـة = نُـشـر رسمـيـاً أن األتراك
قد أخـلـوا سـجـبـوالك ومـعـظم الـفضل
فى ذلك عائـد على احتـجاجات سـفير

إيران وشدة إحلاحه .
حـدثت مـعـركة شـديـدة فى وان ب

اجلنـود وثوار األرمـن الذين اسـتـعمـلوا
القنابل وقتل كثير من الفريق .
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أرسـل رجـل اســــــمه لــــــيــــــڤــــــون
الرانس من اإلســـكـــنــدريـــة فى ٢٩
ـسـيو اضى مـكـتـوبـاً إلى ا نـوفـمـبـر ا
كـركـور ولـكـونـيان * تـاجـر الـدخان
ـقـيم فـى ضـواحى الـرمل األرمـنـى ا
يـطــلب بـه أن يـنــقــده هــو وكــرابـيت

* الصحيح : كريكور ميلكونيان.
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أخـوه ألـفى جـنــيه مـصـرى فى ثالثـة
أيـام تـمــضى عـلـى وصـول مـكــتـوبه
إلـيه وإال قتلـهمـا شر قتـلة فلم يـعبأ
اجملـــنى بـــهـــذا الـــطـــلب بـــاد بــدء.
ولـكن اجلانى جاءه فى الـيوم الثالث
ــكـتـوب وطــلب مـنه أن من تـاريخ ا
ـطــلـوب أو يـنـفـذ فـيه ـبـلغ ا يــنـقـده ا
وفى أخـيه تـهـديـده فال نـيـة مـخـافة
شره ورجاه أن يـعود إليه بـعد يوم

ويقبض مطلوبه . واتفق هو وأخوه
بـعــدئـذ عـلى إبـالغ شـكـايـتــهـمـا إلى
الـنــيـابــة والـبــولــيس ووضـعت فى
تهم احلال العـيون واألرصاد عـلى ا
لـــلـــقـــبض عـــلـــيه فى أثـــنـــاء عـــودته
إليـهمـا ولكن يـظهـر أنه اطلع على
مــــا جـــرى فـــاخـــتــــفى وتـــوارى عن

األبصار من ذلك احل .
وقـد أتـمت الـنيـابـة الـعمـومـية فى
ـــــاضى حتــــقـــــيق هــــذه األســــبــــوع ا
كتوب احلادثة فثبت من مراجعة ا
ـــتــــهم وشـــهــــادات الــــشــــهــــود أن ا
مـــســـأول* جـــنـــائــــيـــاً عن عــــمـــله
وطـــلـــبـت من قـــاضـى اإلحـــالـــة فى
اإلسـكـندريـة إحـالـته عـلى مـحـكـمة

* الصحيح : مسئول .
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ـتهم ـفهـوم أن هـذا ا اجلـنايـات . وا
عــضــو فى جــمــعــيــة أو جــمــعــيــات
ـصـرى تُـعـد من أرمـنــيـة فى الـقـطـر ا
فروع جـمـعـيتـهم الـثـورية الـكـبرى
ال وهـذه اجلمـعـيات تـسـعى جلـمع ا
مـن أغــــنــــيــــاء األرمـن وكــــبــــرائــــهم
بوسـائل مخـتلـفة النفـاقه علـى إنفاذ
مـــقــاصـــدهـــا  ولـــو اقـــتـــضى ذلك

استعمال التهديد والقتل .
صرية باتت ويُقال إن احلـكومة ا
بـعــد هـذه احلـادثــة وحـوادث أخـرى
من نــظـائـرهــا مـقـتــنـعـة بــوجـود هـذه
اجلــمـــعـــيــات فى بـالدهــا فـــلــذلك
عـزمت عزمـاً قـاطـعـاً علـى مراقـبـتـها
والـقبض عـلى كل أرمـنى تشـتبه فى
سيرته من األرمن النازل فى القطر

صرى ونفيه فى احلال . ا
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حادثة وان ـ وردت أنباء من وان تُفيد أنهم
وجــدوا فى كـنــيـسـة األرمـن صـنـاديـق عـديـدة
فــيـهــا كــمـيــة وافـرة مـن الـبــنـادق واخلــرطـوش
والديـناميـت  وقد قـبض العـساكر عـلى هذه
ـواد لكن الـثـائرين مـن األرمن هجـمـوا على ا
العسـاكر واشتـد القـتال ب الـفريقـ . ويُقال
إن اجلنود أولعوا الديناميت فانفجر ودُمر حى
األرمن بـرمــته  وورد بـعـد ذلـك أن اخلـسـائـر

جسيمة .
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حادثة وان ـ بعـث مُراسل الدايـلى تلغراف
فى ڤيينا فى ١٣ اجلارى ما يأتى :

«وردت تـقـاريـر قـنـصلـيـة تُـشـيـر إلى حـادثة
االنفجـار التى حدثت فى وان حيث وُجد فى
ـلوءة من الـكـنيـسـة األرمـنـيـة صنـاديق كـثـيـرة 
اخلــراطـــيش وضــعــهــا دُعــاة الــثــورة األرمن.
ذكـورة أن أحد األرمن أشار وتُفيـد التقـارير ا
إلى الـعـسـاكر أن يُـفـتـشوا فى الـكـنـيسـة وسـائر
األمــاكن  فـجــعـلــوا يُـفـتــشـون فى الــكـنــيـسـة
والـبــيــوت واجلـنــائن واكـتــشـفــوا ٣٠٠ قـطــعـة
سالح وثالثـمائـة ألف خرطـوش ماعـدا كمـية
كـبـيـرة من الـدينـامـيت  فـاسـتشـاط الـثـوريون
األرمن من األرمـنى الـذى دل الـعـسـاكـر على
أمرهم  وأطلقوا عـليه النار . ويُصرح تقرير
عثـمانـى أنهم أطـلقـوا الـنار أيـضـاً على اجلـنود
الـعثـمـانيـة  فقـتـلوا مـنهم أحـد عـشر نـفراً وال

يوجد تفاصيل أكثر من هذا اخلصوص .
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ـــــــكـــــــاتـــــــيب ورد فى بـــــــعـض ا
اخلـصـوصيـة أول أمس من األسـتـانة
ـــصـــريـــ فى عـــلـى أحـــد أعـــيـــان ا

القاهرة ما يأتى :
ــــاَّبــــ مـــنــــذ أعـــوام أن «عــــلم ا
ؤلَّفـة فى إنكلترا جمـعيات األرمن ا
ـتحـدة إلحـياء وفرنـسـا والواليـات ا
الفـ والثـورات فى أنحـاء السـلطـنة
الــعــثـــمــانــيـــة أنــشـــأت فــروعــاً فى
ــعـــاونــتـــهــا عــلـى إتــمــام الــقـــاهــرة 
مـقاصدها  وأن هـذه الفروع توالى
جـلسـاتـها وجتـمع من أغنـياء األرمن
وفــقـرائــهم الــنــازلـ عــلى ضــفـاف
الــنـــيل مــا يــتـــيــســر لــهـــا جــمــعه من
اإلعـــانـــات لـــهــذا الـــغـــرض إنـــفــاذاً

قاصد مؤسسيها .
وقد وقف رجال الدولة عنايتهم
ـــراقـــبــة عـــمـل تـــلك اجلـــمـــعـــيــات
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وفـروعـهـا ومــنع كل اتـصــال بـيـنـهم
ــــــــوجـــــــــوديـن فى وبــــــــ األرمـن ا
األستانـة وبقـية بُـلدان الـسلـطنة ; إذ
نـاهضة هذه السعى فيـما خال ذلك 
اجلـمعـيـات فى مراكـزهـا أو مضـايـقة

أعضائها ال يُفيد .
ولـــــــقــــــد كـــــــانت فـــــــروع هــــــذه
صرى اجلمعيات متمتعة فى القطر ا
ــمــنــوحــة إلخــوانــهــا فى بــاحلــريــة ا
بعض البُـلدان األوربـية . أما اآلن
ــاَّبــ وجـه هــمــته ــســمـــوع أن ا فـــا
بوسـائط خـصوصـية إلى مـناهـضتـها
ومـضـايـقـة أعـضـائـهـا وأن احلـكـومـة

صرية تُنفذ هذا االتفاق . ا
ونحن ال نظن أن هناك اتفاقاً ب

ناهـضة جمـعيات اَّبـ  احلكـومة وا
ــا فــيه من ــعــنى مــا تــقــدم  األرمن 
الـتــضـيــيق عـلى احلـريــة الـشـخــصـيـة
وهى أعـظم مـفـاخرهـا . بل جـل ما
فى األمــر أن جـــمــاعــة مـن أعــضــاء
هذه اجلـمعـيات جلاؤا* إلى الـتهـديد
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ـــال من واإلرهــــاب فى حتــــصـــيـل ا
بعض سُـراة األرمن فى هذا القطر.
راقـبة فاضـطرهـا ذلك إلى تـشديـد ا
ـا ذكـرنـاه مُـفصالً فى علـيـهم طـبـقاً 
ـنع حــيـنه ولـم تـتــعـرض مــطــلـقــاً 

اجتماعاتهم .

* الصحيح : جلئوا .
** الصحيح : برءوا .
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أنـهت احملـكـمـة الـقـضـيـة الـتى أُقـيـمت
عــلـى ٩٠ مــســـلــمـــاً كــانـــوا قــد اتـــهــمــوا
بـارتـكاب جـرائـم مـختـلـفـة فى أرزروم
رافعـات نحواً من ثالثة وقد استغـرقت ا
أســابـيع . أمــا األحـكـام الــتى صـدرت
فيـؤخـذ مـنـهـا أن الـقـضـاة برَّروا * سـاحة
١٩ متهـماً وحكم على ٢٤ رجالً نُسبت
لــهم تُــهـــمــة االشــتــراك بــقـــتل ثالثــة من



∂∏≤

رجـال الـبـولـيس فى أكـتـوبـر سـنة ١٩٠٦
فــقـضى عــلى ٨ مــنـهـم بـاإلعــدام وعـلى
١٦ بـاألشـغـال الـشـاقـة إلى عـشـرة أعوام
وعــلـى ١١ رجالً بــالــســجن إلى خــمس
عشرة سنـة وعلى واحد بخمس سنوات
الرتـكابهم قتل األرمـنى كيركور وحُكم
ؤبد إلقالقهم الراحة على ١٨ باحلبس ا
والسـكيـنـة العـمومـية . وحُـكم على ١٤
ــقـاومـتـهـم تـنـفـيـذ بـاحلــبس سـنـة واحـدة 
األوامــــر الـــصـــادرة بـــتـــحــــصـــيل بـــعض
ـــقــررة وحــكم عـــلى ثالثــة الـــضــرائب ا
ــقــاومـتــهم بــالـســجـن إلى ثالثــة أعــوام 
للوالى عطا بك فى أكتوبر سنة ١٩٠٦.
سـلمون فى أرزروم  فلم أمـا األهالى ا
يقلـقوا احملاكمـة ولكنـهم أظهروا كدرهم
الـعـمـيم لــصـدور احلـكم عـلى ١٨ رجالً
ــؤبـــد ألن هـــؤالء احملـــكــوم بـــالـــســجـن ا
ـــعـــروفــ فى عـــلـــيــهـم من الـــوجــهـــاء ا

أرزروم .
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اجنـــلى الــتــحــقـــيق عن مــقــتـل الــصــحــافى
األرمنى ــــــــــــــــــ  وظهر للحكومة أن فى
مصر جمعيـات ثورية تعمل عـلى القيام بثورة
فى البالد األرمـنيـة ــــــــــــــــــــــ ومنـها إعادة
الفـتنة ضد الدولة الـعلية ــــــــــــــــــ كامنة فى
الــنـــفــوس ومــقــاصـــد تــشــويــهــا ـــــــــــــــــــــ
ـقـدم الــقـوم فـبـاتـوا يـســعـون وراءهـا سـعى ا
ــصــرى الـــنــائم هــاد ــــــــــــــــــــــــ إذن فـــا

الـبــال قـريـر فى بــلـد كـان يــظـنه آمــنـاً مـطــمـئـنـاً
أصبح فى األيام األخـيرة يرى نفسه فى وسط
تألب األغـراب فيه على الـعمل ضـد بالد بعد
أمـنهـا فـما أصـابـهـا إصابـة ومـا حل بـها حل به
يقـولـون إن النـيـابة الـعـمومـية اكـتـشفت أن فى
ـال الــعـاصــمــة زمـرة من األرمن يــجــمـعــون ا
ويـخـزنـون األسـلـحـة  فـيـعـاونـون فى اخلـفـاء
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إخــوانــاً لــهم ــــــــــــــــ فى بالدهم فـى جـوار
احلـكـومة الـعـثمـانـية . إنـهم من حـ إلى آخر
ال فينفقه أولئك على إثارة ا يجمعـون من ا
الف ودس الدسـائس وقالوا أيضـاً إن فريقاً
من كِـرام األرمن سـعـوا لـلــحـكـومـة أن تـعـمل
جهـدهـا على الـتنـكـيل بأعـضاء تـلك اجلـمعـية

الثورية فال تُبقى لهم أثر .
قـلـنا أمـا هـؤالء فقـد أتـوا األمر احلـمـيد وال
يُـــقــصــرون  تــدخــلــهم عـــلى الــتــظــاهــر لــدى
ــيــلـــهم إلى مــحــو آثــار ــــــــــــــــــــ احملـــلــيــة 
هـيجـ ورغـبتـهم فى تـنظـيف مـصر مـنهم ا
بل عـــســاهم يــكـــونــون ســاعــد ــــــــــــــــــــــ
ن فى الــداللـــة عــلى اجملــرمــ فــصــاحب األ
الــدار أدرى بـالــذى فــيه . أمـا احلــكـومــة وقـد
عـــلـــمـت بــوجـــود أمـــثـــال هـــؤالء األشـــقـــيــاء
الالئـذين ـــــــــــــــــــ لـيـعمـلـوا فى الـسـر على
إيــــقــــاد جــــمـــــرات الــــفــــ فـى بالد الــــدولــــة
الـعــثـمـانــيـة فـلم يــعُّـد أمـامـهــا إال أن تُـبـرهـدا
للـباب الـعـالى على إخالصـها ومـقدرتـها وأن
ــــصـــريـــ كـــمــــا تـــرى األجـــانب األغـــراب ا
ـــــــــــــــ على األمن فى وادى النيل على أننا
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ال نتـرك هذا الـبحث قـبل أن نقـول كلـمة
الـلـوم الـتى اعـتـادهـا رجال الـبـولـيس فى
كل حـــادث . فـــإن مـــقـــتل الـــصـــحـــافى
األرمـنى فـتح أعـيـنـهم فـأبـصـروا ولوال
وقـــوع هــــذا احلــــادث لــــظل الــــبـــولــــيس
ــا يــعــمــله ــصــرى جـــاهالً كل اجلــهل  ا
األشقياء حتت طى اخلـفاء وها هى النيابة
قــد وضـعـت بـ يــديه مــنـذ حــ سـراً ذا
شـأن خطـير ونـبهـته إلى وجود الـثوار فى
مــصــر فــهل تــراه يــتــوصل إلى مــعــرفـة
بعـضهم والقبض عـليهم ? أم هو اليزال

فى مصر كأنه فى بالد النيام نيام? .
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جـاء فـى جـريــدة الــتــربــبــيـون أن
احلـكـومة الـتـركـيـة تـطرد األرمن من
بالدهـم فـى مــــــــــركــــــــــزى مـــــــــوش
وتــبــلــيس وتــوزع أمالكــهم عــلى
ـسـلمـ وأنـهم يـأخـذون الـفـتـيات ا
والـــبــنـــات والــزوجــات اجلـــمــيالت
بـالـقـوة ويـكــرهـونـهن عـلى اعـتـنـاق
ـا يُــعـانـيه األرمن اإلسالم. ونــظـراً 
عاملة واالضطهاد بسبب من سوء ا
ديـــنـــهم اضـــطــر أغـــلـــبـــهم لـــتــرك
ــســـيــحـــيــة واعـــتــنــاق اإلسـالمــيــة ا
وقنـاصل الدول األوروبـية ال تُـبدى

حراكاً .
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انــتــهت مــحــاكـمــة الــتــســعـ مــســلــمـاً
ــتــهـــمــ فى أرضــروم بــإثــارة الــثــورة  ا
فحُكم ببـراءة ١٩ وعلى ثمانية باإلعدام
وعـلى ١٦ بـاألشـغـال الــشـاقـة مـدة عـشـرة
سنـوات  وعلى ١١ مـتـهمـاً بالـسجن ١٥
عــامــاً  وعـــلى واحــد بــخـــمس ســنــوات
ــؤبـد  وعـلى ١٤ وعـلى ١٨ بـالــلـيـمـان ا
بــــالــــســـجن ســــنـــة  وعــــلى ثـالثـــة ثالث
ســنـــوات. وبــعض احملـــكــوم عــلـــيــهم من
األعــيــان  ولــذلك كــان لــهــذه األحــكـام

تأثير عظيم .

„—u¹uO½ ¨ ∑ ’ ¨ ±π∞∏ q¹dÐ√ ¥
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ثم جـــــاء فـى اخلـــــطـــــاب بـــــأنـــــهم
يتـحـدثـون كـثيـراً فى أمـر مـؤامـرة ضد
الــســلـــطــان  فــضُـــبط من أجل ذلك
خــلق كـثــيــر من بـيــنــهم أتـراك وأرمن
ويـــونــان وأجـــانب آخـــرون . ولــكن
الـثالثـة الـروسـيـ الـذين ضُـبـطـوا فى
هـذه التـهـمة خـلى سـبـيلـهم بـنـاء على
إحلــاح ســفـيــر روسـيــا . وقـد اســتـدل
ـؤامـرة بـواسـطة الـبـولـيس عـلى هذه ا
انـفجـار قـنبـلـة فى حقـيـبة فى الـسـفيـنة
مــنـتـيـنـچـرو اإليـطـالــيـة فى بـيـريـة مـنـذ
أشهَّر  ويظـهر أن البوليـس لـما أظهره
ـهــارة قـد كــشف أسـرار جــمـة مـن ا
ولـكن الـعـارف بـاحلـقـائق ال يعـلـقون
أهمية على هذه األسرار التى كشفت
ــا يــعـلــمــونه من إفــتـراء الــبــولـيس .
ؤامـرة قـد أحـدثت رجـة أكـثر وهـذه ا
ثـلـها التـهام أحـد تراجـمة عـما سـبق 
ســـفــارة الــروســيــا فــيــهــا بــصــفــته من
واضعى القنابل التى أخافت األهالى
منـذ أشُّهر . وقـد سُئل هـذا الشخص

كثيراً ولم يتقرر شئ ضده .

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞∏ q¹dÐ√ ∂
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ورد عن األســتــانـة أن قــد انــفــضـحت
مكـيدة فـيهـا كانت مُـدبرة الغـتيـال جاللة
الـــســلـــطــان . وقـــد اشــتـــرك فــيـــهــا أرمن
وروســيــ  وقـد اهــتُــدى إلــيـهــا بــسـبب
انفـجار قـنبـلة  مـنـذ عهـد بعـيد فى أكـياس
الـبـوســطـة فى بـارجه  إيـطــالـيـة فى بـيـرا .
والظـاهر أنهـا كانت مُرسـلة  فى البـوسطة
ـشتبه ـكيـدة . فقُـبض على ا ألصـحاب ا
بـهم . ويُـقــال إنه قُـبض عـلى  سـامى بك
من ضـباط البـحريـة وهو الـذى يقوم اآلن
بــــوظــــيـــفــــة مــــصــــور شـــخــــصى جلـاللـــة
السـلطان. والـسفارة الـروسية تـعلم بهذه

قبوض عليهم روسي . سألة ألن ا ا

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ u¹U  ≤ 
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األسـتانـة ـ طلبـت سفـارات روسيا
وفرنسا وإنكلترا إلى الباب العالى أن
يُستعـمل احلزم فى مـنع االضطرابات
فى (وان) . وقد طلبت اجلنود احملتلة
ـدينـة أن يُـسلـم أهلـها ضواحـى هذه ا

الثائرين .
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واليـــة وان ـ جـــاء مـن وان أن الـــتـــفــــتـــيش
مسـتـمر فى مـنـازل األرمن . وقد حتـصَّن سـتة
من الثـائـرين فى أحد الـبـيوت وقـاوموا اجلـنود
مقـاومةً عـنيفـة  فقـتلـوا واحداً وجـرحوا آخر

وتمكنوا من الفرار .
أمـا الــبـنــادق واخلـرطـوش والــديـنــامـيت 
فكـل ذلك موجودة بكمـية وافرة . وبلغ عدد
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ـقـبوض عـلـيـهم من األرمن أربـع شـخـصاً ا
ـــتـــهــــمـــ عن األلف وال تـــنـــقُّـص أســـمـــاء ا
والــبـحث جــارٍ لـلـوقــوف عـلى أثــرهم . وقـد
تـداخل قـنـصل روسـيـا وقـنـصل إنـكـلـتـرا عـنـد

الوالى لنيل عفو عمومى .

—«uŁ s  —«dÝ√

األســتــانــة ـ ورد مـن واليـة وان أن
١٨ أرمـنياً ثـائرين أُسروا و٤٦ آخرين
قُـبـض عـلــيــهم بــتـهــمــة الـدســيــسـة .
وقُبض على كـثير من الـذخائر . وقد
حـــــاصـــــر ٦ ثــــوار فـى مـــــنــــزل وأروا
مــقــاومــة غــريــبــة  فــقــتــلــوا جــنــديــاً
وجـرحـوا آخـر . وأخــيـراً هـربـوا ولم

يزل اجلنود يبحثون عنهم .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ WO½u¹ ±∞ ¡UFÐ—_« ¨ ≤∞± œbŽ
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جــاء روتـــر من األســتـــانــة الــعـــلــيــة
ا يأتى : بتاريخ ٩ اجلارى 

زار غـبطـة بـطـريـرك األرمن الـصدر
ــاضى ووجَّه األعـــظم يــوم الـــســبـت ا
أنـظــاره إلى احلـالـة احلــاضـرة فى ڤـان
وشــكـا مـن أن مـطــاردة األرمن التـزال
جــاريـة هــنــاك فى حــ أنه لم يُــعـاقب
ـذابح ـسلـمـون الـذين اشـتـركـوا فى ا ا
األخـيرة  وقـد نـتج من هذه احلـالة أن
األرمن قـد انـزووا فى مـنـازلـهم وبـاتـوا

يخشون العودة إلى أعمالهم .
وقــد ألحَّ غــبــطــة الــبـطــريــرك عــلى
الـصـدر األعــظم بـأنه إذا كـان البـد من
مـتـابـعـة رجـال الـفـ من األرمن ونـزع
سالحــهم ومــعـاقــبـتــهم فــيـجب أيــضـاً
مــــتــــابــــعـــــة ذوى الــــفــــ من األكــــراد

ثل . ومعاملتهم با
وقـــد وعـــد الـــصـــدر األعـــظم بـــأن
ـساواة احلـكـومة سـتُـعـامل الـفـريقـ بـا

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ WO½u¹ ±µ 5MŁù«
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وأمــر بـإرســال أمــر إلى والـى ڤــان بـأن
يــهـتم بـتـهــدئـة خـواطـر األرمن وإعـادة

السكينة والنظام .
وقــد شـــكــا الــبـــطــريـــرك أيــضــاً من
ضـايقـات الـتى يُالقيـها الـصعـوبـات وا
األرمن ح يقدمون على األسفار فى
الواليـات العـثـمانـية أو حـ يقـصدون
األســتــانــة وجــدد طـــلــبه بــشــأن إلــغــاء
ـراقـبـة وسائـر الـتـدابـيـر الـتى يـتـخـذها ا
الـبولـيس ضـد األرمن مـنذ ثالثـة عـشر

عاماً .
وأبلغ غـبطـته الصـدر األعظم قرب
انـعـقـاد اجلـمـعـيـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث فى
مـسألة خلف كرسـى أشميازين حسب

قانون الطايفة .
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ورد من أرزروم أنه قُـــبـض عــلـى عــدد
سلم واألرمن ألسباب مجهولة . من ا

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO½u¹ ±∑ ¡UFÐ—_«
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فروسيـا تمد يدهـا للعجم بـاسم حماية
الشاه  وأما تـركيا فبدعوى أنها ذات حق
ـقـاطـعـات األرمـنيـة الـعـجـمـية . باحـدى ا
ففى كانون األول * من هذا الـعام جعلت
تــركــيــا جتــمع اجلــنــود االحــتــيـاطــيــة عــلى
احلـدود فـقـطــعت جـنـودهـا حـتى ضـواحى
بورومـيا وجعـلت تغزو وتـنهب . وأصبح
ـقاطـعة أزربـيچان احتالل اجلـنود الـتركـية 
غـــربى بـــحـــيـــرة بــورومـــيـــا كـــأنه نـــظـــامى
وأسـلـوب احلـكـم دلَّ عـلى أنـهم مـقـيـمـون
هـــنــاك إلى األبــد  فــجــعــلــوا يــجــمــعــون

„—u¹uO½ ¨≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO½u¹ ≤¥ ¡UFÐ—_« ¨ ≤∞µ œbŽ
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األموال وأقامـوا كمركـاً فى كهلـر وقبضوا
ـلح اخلـاصة بـالشـاه وطردوا على مـعادن ا

مستخدميه منها .

s —_«Ë UO dð

روت اإلجـــبـــشـــيـــان ديـــلى بـــوست أن
احلكومة العـثمانية قبضت على ١٨  أرمنياً
فى فـنك وسـجـنـتهـم وأنهـا ضـبـطت كـثـيراً
من الـــذخـــائـــر واخلـــنـــاجــر الـــتـى وجــدت

معهم.

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO u¹ ±± X³ «
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تلغرافات روتر فى ١٤ يونيو .
خطاب من شركة روتر فى ٩ منه.
زار بــــــطــــــريـق األرمـن الــــــصــــــدر
ـــــاضى األعـــــظـم يـــــوم الـــــســـــبت ا
واسـتلـفت نـظر فـخامـته إلى احلوادث
احلـــــاصـــــلــــة فـى وان . وقـــــال إنه لم
يُـعـاقب اجملـرمـون من مـرتـكـبى اجملازر
ــســـلـــمــ إلى فى تـــلك اجلـــهـــة من ا
اآلن. وقـــد ســــاد اخلــــوف من جـــراء
ذلـك عــــلى الــــبـالد ولم يــــســــتــــطع
األرمن الــعــودة إلى أعـمــالـهم خــوفـاً
ورهــبـــاً . وألحَّ الــبـــطــريـق بــوجــوب
مـعـاقـبــة اجملـرمـ  وقـال إنه لـو رأت
احلكومـات جتريد األرمن من السالح
وجب عـلــيـهــا أن تُـجـرد مــنه األكـراد
أيـــضـــاً . فـــوعـــده الـــصـــدر األعـــظم
بــــالــــســـلــــوك فى هــــذا األمـــر بــــعـــدم
مُحـابـاة وبـأنه سـيُـرسل تـلـغـرافاً إلى
والى وان بــتـــهــديـئ الــفـــتــنـــة وحــفظ

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞∏ WO u¹ ±µ 
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النظام . وقد شكى البطريق أيضاً من
الــــشـــدة الـــتى يُـــقـــابــــلـــهـــا األرمن فى
ســـــيــــاحــــاتـــــهم فـى األقــــالـــــيم أو فى
الشـخوص إلى األسـتانة الـعلـية وكرر
الـــبــطـــريق رجـــاءه بــحـــذف األصــول
ـتبـعـة عنـد الـبولـيس مـنذ ثالثـة عـشر ا
عــامـاً . ثم أخــبـر الـبــطـريق احلــكـومـة
الشـاهانية بقرب انـعقاد اجملمع الوطنى
لـلمـنـاقشـة فى خلف كـاتـوليـكوزات*
وتــشـــمــبــادزيـن عــلى حـــسب قــانــون

اجلمعية .

* كاتوليكوزات = اجلاثليق ; بطريرك عموم األرمن.
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ورد من األستـانـة أن مـوظفى احلـكـومة
الــعــثــمــانـيــة فى مــديــنــة «وان» انــتـهــوا من
تــفـتــيش مـنــازل األرمن فـيـهــا  فـضــبـطـوا
٢٦٠ قـــرابـــيـــنه و١٥٠ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً من
الديـنامـيت وقـبضـوا عـلى ١٠٠ أرمنى من
الـثوار . وقـد أبلغ سـفـراء إنكـلتـرا وفرنـسا
وروســــيـــا الـــبـــاب الـــعــــالى بـــعـــد ذلك أن
األهالى باتـوا آمنـ مطـمئـن وأحلُّـوا عليه
بـاتــخــاذ الـتــدابــيــر الالزمـة لــلــقـبـض عـلى

ذابحى األرمن .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO u¹ ±∏ X³ « ¨ ≤±∞ œbŽ
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قــد اكـتُــشــفت دسـيــســة الـغــرض مـنــهـا
اضـطــرار جاللـة الـسـلـطـان أن يـتـنـازل عن
ُــــلك  وقـــد قُـــبـض عـــلى عـــزت بـــاشـــا ا
ســـــكــــرتـــــيـــــر جاللـــــتـه بــــزعـم أنه زعـــــيم
الـدسـيسـة وقُـبض عـلى عـدة أرمن أيـضاً
و٦ سـيدات من نـساء األكـابر ـ وهـذا اخلبر

غير مؤكد .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO u¹ ≤µ X³ « ¨ ≤±¥ œbŽ
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عـن جــو أوروبـــا فى ٣١ تـــمــوز *
إلى اجلامعة بالتلغراف الالسكلى :
أرى جـو األسـتــانـة مـكــفـهـراً جـداً
ومــرجل الــســيــاســة فى ســراى يــلـدز
العـامرة يئـز أزيزاً شديـداً فوق وطيس
مــــظـــــاهــــرات الـــــشــــعـب  وجاللــــة
الـسلـطـان األعظم مُـنـهمك فـى تبـريد

رجل وإسكان جأشه . ا
الذى تخوَّف مـنه جاللة الـسلطان
األعــظـم وقع فـــيه وخـــاف من قـــحــة
الـشـعـب وعـتـوه  إذا حلَّ عـن عـنـقه
نـيـر الـعـبـوديـة ومـلَّـكه رسن اسـتـقالله
فكان كمـا خاف . فإن اجلماهير التى
جتـمـهــرت لـدى قـصــر يـلـدز الــعـامـرة
مُهللـة تارة ومحتجة أخرى قد  أبدت
مـن اجلــــــســــــارة مـــــــا لم تـــــــشــــــهــــــده
الـقـســطـنــطـيـنــيـة لــعـهـد آل عــثـمـان .
واأللــفــاظ الــتى لم يــجــسُّــر قــبـالً هـو
استـنبـول أن يـتمـوَّج بهـا صارت تُـقال

* يولية .
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عــلــنــاً بــأصــوات عــالــيــة ـ فــالــشــعب
مستقوٍ جداً .

والــذى يــتــرأى لـى أن ســبب هــذا
االسـتقـواء هـو أن رجال تـركـيا الـفـتاة
الــذين كــانـوا مــخـتــبـئــ كـاحلــشـرات
حتت احلــصى درجــوا من مــخــابــئــهم
وظـــهــروا كــظـــهــور الــنُـــزق من قــلب
الــثــرى عــنــد أول مــطــرة وهم الــذين
يـشـددون قـلب الـشـعب ويـحـمـسـونه
طالب اخملتلفة التى أهمها إلى طلب ا
اَّبـ الهمـايونى من األبـالسة تـطهيـر ا
الـوسـواســ اخلـنـاسـ حــتى يـتـسـنى
جلاللـة السـلـطان أن يُـجرى اإلصالح
ــروم من غــيـر دســائس مــنـاقــضـة . ا
ومعـظم هؤالء احملمـس لـلشعب هم
ــتــصــلـ ــكــدونـيــ ا من األرمن وا

«بتركيا الصبية» .
وأعــداء جاللــة الــســلــطـان الــذين
يــســعـون إلـى خـلــعه يــغــتـنــمــون هـذه
الـفـرصة ـ فـرصـة جـسـارة الـشعب فى
مــظـاهــراته ـ إلنــفــاذ دسـائــســهم ضـد
جاللته . وجـاللته قـلق جداً يـحسب
ـــظـــاهـــرات الــشـــعب ألـف حــســـاب 
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ويـبذل جـهده فى إبـطالـها . ولـهذا ال
ــقــربــ إلــيه يــألــو جــهـــداً فى عــزل ا
إرضـاء لـلـشـعب  ولـكـنه يـخـشى أن
يبـقى أخـيراً بـال نصـير فـهـو فى أحرج

موقف اآلن .
سلم يوجد عدد غـير قليل من ا

ـتـعـصـبـ فى األنـاضول السـاذجـ ا
وما ب النـهرين وسوريا والسيما فى
بــيـروت والــشــام وحـلـب يـأبــون هـذا
الـــــقـــــانــــــون األســـــاسى ومــــــجـــــلس
بعوثان» ألنهم يكرهون أن يشترك «ا
الـنــصـارى مــعـهـم بـاحلــكم الـنــيـابى
ويُـفـضـلون أن يـبـقى جاللـة السـلـطان
حــاكــمــاً مــطــلــقــاً . عـلـى أن الــسـواد
األعــــظم مـن الـــعــــقالء الــــفـــاهــــمـــ

يعتقـدون أن إصالح الدولة العـثمانية
ـبـعـوثـان» أصـون عـلى يـد مـجـلس «ا
لسالمتها من الـتمزيق بسيوف سياسة

الدول األوروبية.
األرمن فى أرمــيـنــيـا فــرحـون جـداً
بــــهــــذا احلــــادث الـــذى لـم يــــكــــونـــوا
لــيــحـلــمــوا به  وكــبــارهم يــعــقـدون
اجملـتــمـعــات الـســريـة ويـتــبـاحــثـون فى
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ُـــــثــــلـى الـــــتى تـــــؤدى إلى الـــــطـــــرق ا
حـــصـــولـــهم عـــلى نـــفـــوذ كـــبـــيـــر فى
ـنــتـظـر  لـكى ــنت الـعـثــمـانى ا الـبـار
يـــســتـــطــيـــعــوا أن يـــبــعـــدوا من دوائــر
ن احلكومة كل أعدائهم  وينتقموا 
ذابح فى بالدهم  ويـتخذوا سببـوا ا
الــوســائـل الــنــاجــعــة لـــكــســر شــوكــة
األكـــراد الـــذيـن روَّوا ســـيـــوفــــهم من
دمـــائــهم . وبـــعـــضــهـم يــرتـــأون بــأن
ــكـــدونـــيـــ بــأن يُـــفــاوضـــوا كـــبـــار ا
يُــحـالــفــوهم فـيــتــسـانــدون جــمـيــعـاً
وبـالــتــالى يــســتـقــوون والســيــمـا ألن

مصالح الفريق غير متضاربة .
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يـنــدر أن تـرد أخـبـار من الـواليـات
اآلســـيـــويـــة ـ األنــاضـــول وأرمـــيـــنـــيــا
وســوريــا ـ األمــر الـــذى يُــنــذر بــســوء
األحـوال فــيـهــا . وقـد ورد أن حـزب
تـركـيـا الـفـتــاة فى  أزمـيـر خـلع الـوالى
وقــومــنــدان اجلــيش ألنــهــمــا عــدوان

لدودان للدستور .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ fD ſ√ ± X³ « ¨ ≤±∂ œbŽ
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نـــــشـــــرت الـــــهـــــرلـــــد الـــــغــــرآء أن
العثمانيون * من أرمن وأترك ويونان
وألـبــان فى أمـيــركـا يــهـتــمـون بــإقـامـة
احتـفاالت مـختلـفة فى أمـاكن عديدة

نحة جاللة السلطان . ابتهاجاً 

„—u¹uO½ ¨≥ ’ ¨ ±π∞∏ fD ſ√ ± X³ « ¨ ≤±∂ œbŽ

. * الصحيح : العثماني
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أصـرَّ وفـد تــركـيـا الـفــتـاة الـذى قـدم من
سـالونـيكا عـلى مطـالبـه التى أهـمها تـأليف
الـــوزارة من األحـــرار  فـــاضــطـــر جـاللــة

الــســلــطــان أن يُــجــيـب طــلــبه . وعــلــيه 
اســـتــعــفى ســعــيــد بــاشــا الــصــدر األعــظم
واسـتــوزر بـدله كـامـل بـاشـا وهــو وجـمـال
الدين أفـندى شـيخ اإلسالم انـتُدبـا لتـأليف

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ fD ſ√ ∏ X³ « ¨ ≤±∏ œbŽ

* آب : أغسطس.
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الوزارة  ولـكـنـهمـا كـانا مـغـلـولى األيدى
ألن جلـنة «تركـيا الفـتاة» قدمت لـهما قـائمة
بـــأســـمــــاء األشـــخـــاص الــــذين يـــجب أن
يــســتــوزروا إذا لـم تــكن الــوزارة اجلــديــدة
موافقة للـحزب. وفى هذه القـائمة يونانى
وأرمـنى . وقــد صــرف شـيخ اإلسالم كل
ما بعد الظـهر فى مفاوضة جاللـة السلطان
بـهـذا األمـر  ولــكـنـهــمـا لم يـسـتــطـيـعـا أن
يــتـوفــقـا إلـى طـريــقـة لــلـتــمـلـص من طـلب

«تركيا الفتاة» .
فى ٧ منه ـ وعليه لم يكن بُد من تأليف
الوزارة من األشخاص الـذين عيَّنتهم جلنة
تــركــيــا الــفـتــاة  وبــحــسب نص الــقــانـون
األســـاسى ; أى أن الـــســلـــطـــان لم يُـــعــ

وزيرى احلربية والبحرية . فإذا ب تموز*
وآب * تــعــاقــبت ٣ وزارات ـ وزارة فــريــد
ووزارة سـعـيــد ووزارة كـامل . أمــا كـامل
باشا هـذا  فقد اسـتوزر ٣ مرات وفى كل
مــرة كـــان يُـــنــفى إلصـــراره عـــلى تـــنــفـــيــذ
الدستور . أما الـنصرانيان اللـذان تعينا فى

* تموز : يولية.
** آب : أغسطس .
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الـوزارة  فــهـمـا غــبـريـال أفــنـدى األرمـنى
وزيــر األشـغــال الـعمـومـــيـة والبرنــــــس

ما فروغورداتو اليونانى وزير الزراعة .
وتــوفـيق بــاشـا لم يــزل وزيـر اخلــارجـيـة
ورشــيـد عـاكـف بـاشـا والى ســيـواس صـار
وزير الداخلـية ورجب باشا والى طرابلس
الغرب صار وزير احلربية وعزيز باشا وزير

الية . البحرية وضيا باشا وزير ا
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قال سعادة مُنجى بك :
كــان تــأسـيـس تـركــيــا الــفــتـاة فـى أيـام
السلطان عـبد العزيز عم السلطان احلالى
عبد احلميد الثانى ; إذ قدم لعهد سلطنته
البـرنس مـصطـفى فاضـل باشـا إلى مديـنة
بـــاريس وبــصـــحــبـــته بــضـــعــة مـن شــبــان
األتـراك بُغـية الـتعـلم فى كـليـاتهـا . وكان
من جملة أولئك الفتيان كامل بك وعلى
سـوافى أفـنـدى  فـتـلـقـنـوا جـمـيـعـاً الـلـغة
ـا بـرعــوا فـيـهــا وتـهـذبـوا األفــرنـسـيــة  و
التهديب األفـرنسى وتشـربوا روح احلرية

„—u¹uO½ ¨ ≤ ¨ ± ’ ¨ ±π∞∏ fD ſ√ ≤≤ X³ « ¨ ≤≤≤ œbŽ
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واإلخـاء وشاهدوا مدنيـة األفرجن ورُقيهم
ـصـاف تـاقـوا إلصـالح بالدهم ورفـعــهـا 
الـــــدول األوروبـــــيــــــة  وكـــــان أول شئ
أجـروه وقــتـئـذ ; أى حـوالى سـنـة ١٨٥٠
أنـهم أصـدروا جـريـدة أســبـوعـيـة دعـوهـا
(مــجــمـــوعــة)  وكــان رئــيس حتــريــرهــا
الشيخ عـلى سوافى وكان ذا أدب وخبرة
نـشــيـطــاً وشـجـاعــاً فـانــتـشــرت اجلـريـدة
انتـشاراً حـسـناً فى األقـطار الـتركـية ; وإذ
ــنـوحــة كـانت كـانت حــريــة الـصــحـافــة 
تــدعـو الـعــثـمــانـيــ إلى اإلصالح وتـبث
فيهم روح حـرية جـديدة . ولم تكن هى
نهج اجلريدة الـوحيدة الـتى نهجت هـذا ا
فى ذلك الــعـــصــر  بل كـــان يــصــدر فى
مـديـنـة إســتـانـبــول جـرائـد يـومــيـة عـديـدة
ـلؤة* من االنـتـقاد وانـتـهاج اإلصالح .
وفى الـوقت نفسه كـانت روايات كمال
ــشـــهـــورة وفــيـــهــا روايـــة «الــوطن» بك ا
» يُـمثّـلها ـسك و«سيـليسـتر» و«الـصبى ا
ـثلـون أرمـنـيـون فى تيـاتـرو جـوبك بـاشا
حــتى أن الــســلـطــان نــفـسـه كـان يــحــضـر

لوءة . * الصحيح : 
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تــمــثــيل هــذه الــروايــات ومــعه عــشــرات
اإلفرجن من أصدقائه .

ا يحسن ذكره هنا هو كيفية إطالق و
االسم «تــــركـــيـــا الــــفـــتـــاة» عــــلى حـــزب
اإلصالح . وذلك كان أن أولئك الشبان
الــذين درســوا فى مــديــنــة بــاريـس كــانـوا
عـلى جـانب كـبيـر من الـذكـاء والنـجـابة.
فــيـومــاً مـا بــيـنـمــا كـان األســتـاذ فـى قـاعـة
الـدرس يشـرح األمـثولـة لصـفه ذكـر شيـئاً
عـنهم  وقـال «انظروا كـيف فتـيان تـركيا
مـتــفـردون بـذكـائـهم وهـزلـهم»  فـأُطـلق
عـلـيـهم اسم فتـيـان تـركيـا أو تـركـيا الـفـتاة

فى العالم التركى منذ ذلك احل .
تـــلك كــانت أيـــامــاً زاهــيـــة لــدولــة آل
عثمان  قـام فيها رجال ذوو عزم ودهاء
ونــشــاط مــنــهم عــلـى بــاشــا وفــؤاد بــاشـا
وسـاسـوا الـدولـة خـيـر سـيـاسـة . وكـانت
وقـتئذ تـركيـا فى مجـد وبهـاء  فبـحريـتها
كـانت تُـعـد من الـدرجـة الـثـالـثـة فى الـقوة
ومـا كـان يـعـلـوهـا سـوى بـحـريـة إنـكـلـتـرا
وفـــرنــســا . ولـــكن لـــســوء الــطـــالع كــان
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* ديسمبر .
** مارس .

الـسـلـطـان عـبـد الــعـزيـز مُـسـرفـاً مـنـهـمـكـاً
ـلـذات والـتـرف  فـأوقع الـدولـة حتت بـا
ديـون كــثـيـرة لــفـرط بـذخـه مع أن الـدولـة
كــــانت قـــويــــة مـــنــــيـــعـــة اجلــــانب  فـــإن
ــالـــيــة الـــصـــنــدوق كـــان فــارغـــاً وإدارة ا
مُفـلسـة.  وأخيـراً قـررت الوزارة خـلعه
عن الـعــرش فـكـان ذلك . وجـلس عـلى
الـعــرش بــعــده الـســلــطــان مــراد اخلـامس
الـــسئ الـــطــالع  ولـــكن لـم يــدم مُـــلــكه
سوى ثالثة أشهـر ثم خلفه السلطان عبد
احلـمـيـد  وأقسم إلعـطـاء الـدستـور عـند
جــلـوسـه قـســمـاً عــظـيــمـاً قــدَّمه له رجـال
أحرار مـثل مـدحت باشـا وشيخ اإلسالم
وحس حفـنى باشا وزير احلـربية ورشيد

باشا وبعض متهذبى األرمن .
ولـــكن هل وفّـى الـــســـلـــطـــان عـــبــد
احلـميـد بـوعـده ? نـعم . وفى ١٨ كـانون

األول* ســـنـــة ١٨٧٦ مــنح الـــدســـتــور 
وذلك نــحــو أربــعــة أشــهــر لــعــهـد تــبــوئه
ان عرش السـلطنة . وكـان اجتمـاع البار
األول فى ١٩ آذار* سنـة ١٨٧٦ فى بناية
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ـان دار الــفـنــون . وعـنــدمـا انـتــظم الــبـار
وشـــرع فى تــشــيــيـــد اإلصالح فى الــبالد
الـعـثمـانـيـة ارتعب الـسـلطـان عـبد احلـمـيد
وارتعش وكـانت اجلـلـسة األخـيـرة لذلك
ان فى ١٨ شباط * من السنة التابعة البار
عـــنـــد إعالن احلـــرب مع روســـيــا . ومن
ـان حـتى الرابع وقت انـحالل ذلك الـبـار
نـصرم كان والـعشـرين من شهر آذار** ا
تــاريخ الــدولـة الــعــثــمـانــيــة تــاريخ فــسـاد
وهـرم. عـصـر مُـظـلم تــعـيس فـقـدت فـيه
الـدولة كـثيـراً من أمالكهـا . عصـر أسقط
شــرف الــدولــة ومـجــدهــا وفــخــرهــا إلى
احلــــضـــيـض وضـــرب عــــلى جتـــارتــــهـــا
وصناعـتهـا وزراعتـها بـعصـا من حديد .
ــذابح والــضـرائب عـصــر تــعــددت فــيه ا
ــهـام وتــداخــلت فــيه الــدول األجـنــبــيــة 
الـدولــة الــعـثــمــانــيـة الــداخــلـيــة وأقــلـقت
راحـتهـا . ولذلـك فى خالل هذه االثـن

لك السلـطان عبد احلميد والثالثـ سنة 
تـعاظـمت قوة تـركـيا الـفتـاة وتكـاثرت فى
الــبـالد الــعـــثــمـــانــيـــة األحــزاب الـــثــوريــة

* فبراير.
**  مارس .
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وخــصـوصــاً فى بـالد األرمن حــيث كـان
يتعدى األكراد على األرمن من دون داع
وال ســــبـب . وعــــلى أثـــــر تــــآلـف تــــلك
األحزاب كـانت جتـرى الـثورات الـدمـوية
اخملـيفـة التى منـها مـذبحـة األرمن األخيرة
والـتى يــتـبـراء * مـنـهــا كل عـثــمـانى وكل
مسـلم وتلـقى تبـعتـها علـى رقاب الوزارة

ة. القد
عــنـــدى صــكــوك تُـــبــرهن أن الــوزارة
ـة هى الــتى أثـارت مـذبـحـة األرمن الـقـد
وال أحــتــاج ألن أُبـرهـن أن تـلـك الـوزارة
الفاسدة قد مـصّت دماء الرعايا وسلبتهم
أمـــوالــــهـم . وكل ذلك الــــفــــقـــر وتــــلك
الـضرائب وذلك اإلهمال واالسـتبداد قد
خـلق ميالً حلـزب تركـيا الـفتـاة فى صدور
الرعـايا الـذين ما كانت أيـديهم تـخلو من
جرائـدها وأقوالها وجـرائد بقية األحزاب
الثـورية . هذا هو االستـبداد واالعتساف
ثـلهـما ال نـيرون وال أتيال الـلذان مـا أتى 
قد سببـا اضطرام الثورة الـتى شبت نارها

أوالً فى مدينة باريس .

* الصحيح : يتبرأ.
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ففى كانون األول* سنة ١٩٠٧ تألب
فى مديـنة بـاريس أعضاء تـركيا الـفتاة من
أتـراك وأرمـن وأكـراد وبـلـغــاريـ ويـهـود
ويونـان وسواهم وأقسموا عـلى التعاضد
والـتنـاصـر وقرروا اتـخاذ الـذرائع الالزمة
إلرجــاع الــدســتــور وإســقـاط الــســلــطــنـة

االستبدادية . وهذا ما قرروه :
أوالً : عزل السلطان عبد احلميد .

ثانياً : تغيير الوزارة .
ان . ثالثاً : تأسيس بار

وألجـل إتــــمــــام ذلك قــــرروا اتــــخـــاذ
الذرائع اآلتى ذكرها :

أوالً : التسلح التام .
ثـانياً : اإليـعاز إلـى دوائر البـوليس أن
ة . تتوقف عملها مادامت الوزارة القد
ثالثاً : اإليعاز إلى اجليش أن ال يطلق

النار ال على الثوري وال األهالى .
رابــعـاً : عــدم دفع األمــوال األمـيــريـة

واألعشار .
خامساً : ثورة عمومية .

* ديسمبر.
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ســـادســاً : ذرائع أخــرى بـــحــسب مــا
تقتضيه األحوال .

وكان رئـيس االجتمـاع وقتئـذ البرنس
صــبــاح الــدين بك . فــقــام فى وســطــهم
وألــقـى خــطــابـــاً أســهب فــيـه عن الــثــورة
األفــــرنـــــســـــيــــة وعـن احلــــريـــــة واإلخــــاء
ــــســـاواة وألـــقى الـــلــــوم عـــلى عـــمه وا
ـذبـحة األرمـنـية إلى الـسـلـطان فى إثـارة ا
أن قـــال «نـــحـن اآلن فى صـــبـــاح عـــصـــر
جــديـد وعالئـقـنـا مـع األرمن قـد تـغـيـرت
و احلـريـة الـشـريف قد جـعـلـهم إخـواناً و

لنا وأصدقاء .
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أيها العـقالء من القوم . الدستور وقد
مُــنح واحلـريـة وقـد أُعــطـيت والـعـدالـة
وقـد نُـشرت واخلـونـة وقـد لقـوا جـزاء ما
قـدمت أيـديـهم. فمـا مـنـهم إال سـج أو
طــــريـــد شــــريــــد فــــار من وجه الــــعــــدالـــة
ساواة وقد حـصلت واحملبـة والتآخى وا
وقــد أيــنــعت أثــمــارهــمــا فى كـل الــربـوع
العـثـمانـيـة . أفمن الـعـقل والسـيـاسة اآلن
أن تكـتب وتنشـر جرائدنـا ما يُثـير األحقاد
ويُـفـرق ب الـعـباد ? أمـن الذمـة والـشرف
واإلنـسانـيـة أن يُـثـير خـفـيـفـو الرؤوس كل
هذه الثورة الـقلمية ضد األتراك إخوانكم
فى الوطنية والـعثمانـية والذين صر أنتم
وهم سـواء أمـام الـدسـتـور الـعـادل ? مـاذا
جــنت األتــراك? اإلنــصــاف اإلنــصـاف .

„—u¹uO½ ¨ ¥ ’ ¨ ±π∞∏ d³L²³Ý ±≤
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تهوسون. فاإلنصاف نصف الدين أيها ا
غــضب صـحـافـى عـلى الـقــنـصل احلـر
مُــــــنــــــجى بـك ألنه امــــــتــــــدح األرمـن فى
حضـرته ولم يذكر الـعرب بـشئ . وهنا
أقص قصـة صحافـية صغيـرة لننـظر الفرق
بـــ الــصـــحـــافـى الــعـــاقـل والــصـــحـــافى

تهوّس . ا
ـا مُـنح الـدسـتـور قـام سـعـادة ثـريـا بك
مراقب اجلرائد األرمنية فى األستانة وزار
جريدة «منظومة أفكار» األرمنية فبشرهم
ـراقبة ومنح الدستور  وقال لهم بإلغاء ا
أنـــتـم من الـــســـاعــة أحـــرار فـــاكـــتـــبـــوا مــا
تُـريـدون ثم خطـب فيـهم خـطـبـة طـويـلة
أثـنى فيـها عـلى األحـرار من كل أمة  ثم
قــال وإنــنى اؤمل أن نــعــيش إخـوانــاً بــعـد
اليوم فال أعاد اللَّه تلك األيام السوداء .
إنــنى أُحب األرمـن عــمــومــاً . إال هـو
ـا أحــد مــحـررى هــذه اجلـريــدة الـذى طــا
ـا كــنت أتــكـلم قــدم فى حـقـى الـتــقـاريــر 
أحـيــانــاً وتـصــدر مـنى كــلـمــة ضـد احلــالـة
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احلـاضرة كـنت أتـعب حـتى اؤولـهـا وأجنو
من تـقــايــر هـذا اخلــائن. وفى احلــال طُـرد
من اجلـريـدة ذلـك احملـرر . ثم ذيـلت هـذه
ـقــال طـويل وصف فـيه خـطـبـة ثــريـا بك 
األرمن بـاإلخالد إلى الـسـكـينـة  والـبـعد
عـن الــتـــطــرف واتـــبــاع خـــطــة االعـــتــدال
نصـيحـتهـا بنـصيـحة كـتبـتهـا بحـرف واحد
وينـطـقوا هى مـلـخصـة نـرجو من طـائـفتـنا
أن ال ينـطـقـوا بعـد الـيـوم بجـمـلة ــــــــــــــ
(هـايسـتان) ; أى «لـتحـيـا أرميـنيـا» ? هذه
اجلـمـلة .فـضـالً عن أنـهـا تُـذكـر األتراك
ــة ألنـهــا مـكــتـوبــة عـلى بـاحلــوادث الــقـد
شـعـار أحــرار األرمن ـــــــــــــــــ بل عـلى
الــتـفــريق بــ األرمن واألتــراك ونـحن ال
نُـــريــــد ذلك وإنــــنــــا ضـــد ــــــــــــــــ من
يرتـضيه فكـلنا عـثمانـيون وتركـيا وأرميـنيا

على السواء».
هـــذا مـــا قـــالـــتـه جـــريـــدة «مـــنـــظـــومـــة
ــــــــــــــــــــــــ» األرمــــنــــيــــة  وهــــذا مـــا
سطره قلم أرمنى . تأملوا جيداً أرشدكم
الـلَّه إلى الــفـرق بــ هـذا الــقـول  وهـذه
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األعمال األخـوية الـتى صدرت عن قلب
وعــــقل أكــــبـــر وضــــمـــيــــر حى ووجـــدان
وقـــريـــحــة وقـــادة وبــصـــبـــرة نــقـــادة وبــ

األنـخلـة مـطران بـاشا ودعى إلـيه  وقول
أصحـابهـا وصيـاحهـا وأعذروا الـتركى أو
أى مـــنــهـم إذا فــضل قـالمــة ظـــفــر ذلك
األرمــــــــنـى ـــــــــــــــــــــــــــــ رأس . من
يُخـالـفه فى مـا يدعـو إلـيه اسـتغـفـر اللَّه أن
أقول إن كل عربى سـورى يُريد التفريق.
فــمــظــاهــرات ســوريــا ودمــشق وكل بالد
الــعــرب تــفــقــأ إذا جتــاســرت كــذا وال كل
ســـورى حــر  مــعـــاذ الــلَّه ومــا الـــقــائــلــون
بالتفزيق ــــــــــــــــــــــــــــ رؤوس التزال
طـائشـة من تـلك شفـاهـا الـلَّه . ولكن من
ن فى خارج أميـركا من ترك إن ـكن أن 
هــــذا الـــصـــوت الـــصــــارخ هـــو كـــذلك .
ــهــجــر ســكــان يـــضــحك من صــحــافـى ا
أفريقيـا ولكن ماذا يضـرهم فقد كان ذلك
ـــا ضـــحـــكت مـــنـــهم فـى مـــصــر ويـــا طــا
وسـوريــا وبـكــتــتـهم ولــيس سـعــيـد لــقـوم
يذكرون . فاصبروا وال ـــــــــــــــــــــــــــ
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وال تتـطـرفرا وال تـتهـوروا قـبل أن تتـحرك
اجلـمــعـيــات الـسـيــاسـيــة  ومـا مــنـكم من
ـكــنه أن يُـبـيض وجـهـاً إذا جـلس خـلـسـة
وتُـبـودلت األفكـار . ألـكم نـبوءة مـدفـونة
فى سـيـاسـة الـدول غــيـر الـتى أقـرأهـا مـنـذ

خمس سن .
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فى الـيوم الـثالث هذا الـشهـر  احتفـلت طائـفة األرمن فى كنـيسـتها بـالقـاهرة بإحـياء ذكر
قـيم شهـداء احلرية مـن جميع الـعثـمانـي  فـحضـر االحتـفال خلق كـثيـر من العـثمـانيـ ا

ـصـريـ حـتى اكـتـظت بـهم الـكـنـيسـة عـلى سـعـتـهـا وبـقى جـمـهـور عظـيم فى ـصـر ومن ا
ذبح) دكة كـبيرة على جـانبيهـا رايتان سوداوان رُحبـتها. وقد أُقـيم أمام محراب الـكنيـسة (ا
» ووُضع عـلـيـهـامـقـاعد بـيـنـهمـا رايـة بـيـضـاء كـتب عـلـيـهـا «إكـرام شـهـداء احلريـة الـعـثـمـانـيـ
ـدرسة األرمنـية كنَّ يلـق ب كل لـلقسـيس واخلـطباء ووقف من دونـها جوقـة من بنات ا
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خطبة وأخرى نشيداً مؤثراً وضع لهذا الغرض .
افـتـتح احلفـلة عـظيم الـقـوم وأسقـفهم وتـلته فـتـاة أرمنـية بـخطـبة أحـسـنت إلقـاءها فـحسن
وقعـهـا  وخطب بـعض فـضالء األرمن باألرمـنـية وبـعضـهم بـالتـركـية  فـأحـسنـوا وأجادوا
وصـفق لهم القوم تصـفيقاً . وخـطب الدكتور شـرف الدين بك أحد مُسـلمى الترك األحرار
ودة قبل ـسلم واألرمن من ا وهو من أفضل من عرفنا أخالقـاً وآداباً  فذكر ما كان ب ا
ـســلم كـان يُـدعـى إلى اخلـدمـة ـا قــاله إن ا ـعــروفـة حـتـى كـان  ــشـؤمـة* ا حـوادث األرمن ا
العسكـرية فيذهب إلـيها تاركـاً امرأته وأوالده وأمالكه إلى جاره األرمنى يـتعهدهـا فى غيبته
ـا يجب  كـما كـان األرمنى بـفعل ** ذلك إذا احـتاج إلى مـغادرة مـكانه ألمـر ما . ثم ألمَّ
شؤمة واستطرد منها إلى ذكر اإلصالح الذى بذكر ما جرَّ إليه االستبداد من تلك احلوادث ا
سلم من الترك وسائر العثـماني ليسوا متعصب كما نشده األحرار فـأصابوه  وقال إن ا

شئومة . * الصحيح : ا
** الصحيح : يفعل.
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يـصـورهم بـعض الـناس . فـإن أول حـركـة أتـوا بـهـا بعـد أن نـالـوا احلـريـة فى عـاصـمتـهم هى
زيارتهم ألضرحة الذين قضوا ضحية للظا .

وبـعد أن أ خطابه الـتفت إلى أسقف األرمن ومن بجـانبه من القسـيس فعـانقهم واحداً
نظر أضعاف تصفيقهم الكثير للخطيب . بعد واحد  فصفقت اجلماهير لهذا ا

ثم خطب الدكـتور برتوكـاليس بك الرومى العـثمانى بالـلغة الفـرنسية  فـالدكتور فارس
ـر بالـعـربـيـة أحسـنـا وأجـادا . وكان كل أولـئك اخلـطـبـاء قد عُـهـد إلـيهم بـاخلـطـابة  أفـنـدى 

طبوع فى بيان ترتيب االحتفال . وكتُبت أسماؤهم فى البرنامج ا
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صـري ـر لـوال أن اقتـرح بـعض ا كادوا يـخـتمـون االحتـفـال بعـد خـطاب فـارس أفـندى 
ا يـفتح عـليه به  وقد احلـاضرين عـلى صاحب هذه اجملـلة الـصعود إلى الـدكة وإلـقاء شىء 
ـنتـظـمة الـتى يُـعـ فيـهـا عـدد اخلطـبـاء وموعـد اإللـقاء ال تمـنـعت مـعتـذراً بـأن االحتـفـاالت ا
يحـسن أن يتـطفل علـيهـا  ففطن لـذلك بعض الـعثمـانيـ من األرمن وغيرهـم فاختـطفونى
من مجلسى وأصعدونى إلى دكة اخلطابة فتلقانى األسقف والقسوس باحلفاوة وبعد العناق
ـقترحـون وقلت والتـصفيق والـهتاف يـكاد يبـلغ عنان ـا اقترحه ا التـفت إلى اجلمهـور إجابة 

السماء ما خالصته :
ـوقف الـذى أثـر فى وجدانى قد رأيـتم أيـهـا الـسـادة أنـنى اُختـطـفت من مـكـانى إلى هـذا ا

تأثيراً لم يدع لتصور الكالم وتدبيره مجاالً فمهما سمعتم منى فأنا معذور بالتقصير فيه .
قد رأيـتم أننى عانقت هؤالء األحبار والـقسيس وأنا رجل من رجال الدين اإلسالمى
وال بدع فى ذلك  فإن شـيخنـا األكبر شيخ اإلسـالم قد سبقـنى إلى ذلك فعانـق البطرك فى
ساواة الـتى نحـتفل بهـا لم ننله إال دار السلـطنة . وإن الـقانون األسـاسى الذى نـلنا به هـذه ا
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ـسـاعـدة شيخ اإلسالم احلـال فـقد روى لـنـا أن الـسلـطـان كان يُـريـد قـمع احلركـة الـعسـكـرية
الطـالبة لـلدستـور بالـقوة فاسـتفتى شـيخ اإلسالم فى ذلك فلم يـفته  بل قـال إن قتالـهم غير
جـائز شـرعاً ألنـهم يـطلـبـون طلـباً شـرعـياً  وقـد كان أحـد مشـايخ اإلسالم من واضـعى هذا
القـانون مع مـدحت باشا وإخـوانه . فهـذا القانـون قد وضع بـفتوى من أحـد شيوخ اإلسالم

ساعدة شيخ اإلسالم فهو موافق لإلسالم . وأُعيد اآلن 
ال أقول هذا تـقليداً للـشيخ فإنـنى أقول ما أقول فى اإلسالم عن علم وبـصيرة وبعلم
كثيـر من األرمن احلاضـرين أننى من مـؤسسى احـدى جمـعيات األحـرار التى سـبقت غـيرها
إلى التأليف ب جميع العثـماني بالفعل قبل أن نُفكر فى ذلك جمعياتنا فى أوروبا  بل إن
ؤسـسـة لـهـذه اجلمـعـيـة الـتى من بعـض أعضـاء إدارتـهـا أحد هـذا الـفقـيـر هـو رئيـس اللـجـنـة ا

خطباء األرمن النُجباء فى هذا االحتفال .
ـا احتـجـجت بشـيخ اإلسالم الـسـابق وشيخ اإلسـالم احلال تـنـويهـا بـفضـلـهمـا وإقـامة وإ
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ساواة ــ وعلى سلم متعصبون أو أن دينهم يُنافى احلرية وا للحجة على من يزعمون أن ا
ا هم سلم الذين يظنون أنهم بالتعصب الذميم يخدمون الدين  وإ بعض اجلاهل من ا

يجنون عليه بذلك .
ا جاء فى ساواة التى ابـتهج بها العثمانيون كافة وبينت أنها  ثم انتقلت إلى الكالم عن ا

اإلسالم ثم قلت :
ـسـاواة . نـعم  وال يـنـكـر فـضل فـرنـسـا أحد ولـكن يـقـولـون إن فـرنسـا هى أم احلـريـة وا

سـاواة «إن فرنـسـا أمة واحـدة  جنـسهـا واحد  الـعثـمانـيـ أجدرمن الـفرنـسيـ بـالفـخر بـا
دينها واحد  مذهبها واحد  لغتها واحدة  تربيتها واحدة  فأى غرابة فى طلب عقالئها
ساواة ب أفـرادها بعد أن عرفـوا ما لهم على حكـومتهم وما علـيهم لها بل ما وفضـالئها ا

ينبغى أن تكون عليه وهم متفقون فى هذه الوحدات كلها ? ال غرابة وال عجب .
ـتفـرقـ فى كل شىء ما لم أمـا نحن الـعـثمـانـي فـإنـنا قـد جـمعـنا من أشـتـات األجنـاس ا

لـكة أخـرى نحن مـتفـرقون فى األجـناس واألنـساب  مـتفـرقون فى الـلغات  يـجتـمع فى 
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ذاهب  متـفرقون فى طرق التربيـة والتعليم  أو نقول متفرقون فى الـدين  متفرقون فى ا
فـى اجلـملـة إنـنـا مـتـفـرقـون فى كل شـىء يـتفـرق فـيـه النـاس . فـإن كـنـا عـلى هـذا كـله نـطـلب
عابد الدينية فال شكَ أن فى هذا مجاالً للفخر عاهد العامة وا ساواة ونحتفل بنيلهـا فى ا ا

وموضعاً للعجب .
وقد يتـساءل عن سـبب ذلك ويظن أنه مـخالف لـقوان االجـتمـاع اإلنسانى السـيمـا بعد
ــلَّل اتـسـاعً ومأل أن بــرَّح االسـتـبــداد بـنـا تـبــريـحـاً زاد فى مــسـافـات اخلـلـف بـ الـطـوائف وا

القلوب إحنة وبغضاء .
تـأمل فى ذلك يـرى له سبـبـاً طبـيـعيـاً ظـاهراً  وهـو ذلك االسـتبـداد الذى زاد فى ولكـن ا
التـفريق والتـمزيق  ذلك االسـتبداد نـفسه هـو الذى مزقـنا أوالً ثم جمـعنـا ثانيـاً  كيف كان
ـساواة فى الظـلم وتعميـم االستبداد  فـلوال أن االستـبداد كان عـاماً واقعاً ـا كان با هذا ? إ
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سـاواة بـالدسـتور ـا كـان االندفـاع إلى طـلب ا ـساواة فى اجلـمـلة  عـلى جـميع الـعـثمـانـي بـا
عاماً.

ـسلم والـنـصـرانى وغيـرهـمـا  كان عـامـاً شامالً كـان ظلم االسـتـبـداد واقعـاً عـلى رأس ا
ـسـاواة هى الـتى لـلـتــركى والـعـربى  واألرمـنى والــكـردى  واأللـبـانى والـرومى  فــهـذه ا
ـساواة فى العدل الذى جمعت كـلمة األحرار العـقالء من جميع هذه الـطوائف على تمنى ا
قرره الـدسـتـور وهـو الذى نـهض بـهـمـة الـعامـلـ من هـؤالء األحـرار إلى طلـب ذلك بكل
ـكنـة  وهو الـذى هز أريـحيـة جمـيع العـثمـانيـ لالحتـفال بـالدسـتور بـعد الظـفر به وسيـلة 
سـاواة فى الشـر قد أدت إلى هذا بسعى جـمعـياتهم وقـوة ضبـاطهم وجيـشهم ــ فـإذا كانت ا

ساواة . ساواة وما أعم بركتها : فحيا اللَّه ا اخلير فما أعظم فائدة ا
ـوانع الـنـاشـئة من فـنـحن الـعـثـمانـيـ جـديـرون بالـفـخـر بـالـدستـور; إذ غـلـبـنا األهـواء وا

اخــتالفـنـا حـتى نـلـنـاه  جــديـرون بـاالتـفـاق عـلى االحـتـفــال به وإقـامـة األعـيـاد الـعـامـة له 
جـديـرون بـاحملـافـظة عـلـيه  جـديـرون بـالتـنـويه بـاألحـرار الـذين جنحـوا فى نـيـله  وبـالـدعاء

ن مات منهم شهيداً فى سبيله . والذكر احلسن 
ا ألمَّ باحلـاضرين من اجلوع والـسآمة . عـ و ثم اعتذرت عن اإلطـالة بذهـاب الوقت ا
وقد كـان لكالم هذا الـعاجز من حس الـوقع والتأثـير فوق مـا يستـحقه دل على ذلـك ما ظهر
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ـا كان من شـدة الـتصـفيق وتـكـرره  ثم التـهـانى التى سـمـعتـها فى عـلى وجـوه احلاضـرين و
ـهـنئـ تـلـطـفاً فى الـكـنـيسـة بـعـد اخلروج مـنـهـا  فى ذلك الـيـوم وبعـده بـأيـام  وكـان أكثـر ا
ـفيـدة كالـدكاترة التـهنئـة وإطراء فى الـثنـاء أولئك اخلـطبـاء البـلغاء الـذين سبـقونى بـخطـبهم ا
ـرحـتى قـال هذا األخـيـر إن تـأثـيـر هذه شـرف الـدين بك وبـرنـو كـاليس بـك وفارس أفـنـدى 
ـنـار فى الـتـساهل شـرب ا ـنار فى عـشـر سـنـ ; أى فـيمـا يـتـعـلق  الـوقـفة أعـظم من تـأثـيـر ا
ن كرر لـنا الـتهـنئـة بذلك الـدكتور سـلمـ وغيـرهم . و والدعـوة إلى الوفـاق والوداد بـ ا
ـصر والـعارفـ بالـعربـية وجـمهـور أحرار قـيمـ  جنم الديـن بك عارف من فُـضالء التـرك ا
األرمن  بل كان ابتهاج هـؤالء عاماً فنسـأل اللَّه تعالى أن يد عـلينا معـشر العثمـاني نعمة

الوفاق والتوفيق حلفظ الدستور واالستفادة التامة منه .
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حاجتنا إلى رجل عظيم فى مجلس
بعوثان وبضعة رجال أهل أخالق ا
جدية منزهة يُساعدونه فى هذا اجمللس
فتُصبح الدولة فى ١٠ سنوات من

أعظم دول العالم .
فهل يـظهر ذاك الـرجل وهؤالء الرجال
ــــبـــعــــوثـــان»? أم يــــكـــون فـى مـــجــــلس «ا
ن يـتزاحمون ويـتخاصمون فى ـبعوثون  ا

سبيل مصالح جنسية أو خصوصية?.
ــســيـــو كــوهــيه أحــد زار األســـتــانــة ا
محررى اجلـرائد اجمليـدين فى فرنسـا نائباً
عن احـدى جـرائـدهـا الـكـبـرى ومُراسالً
لـها  وبـعـد مقـابالته كـثيـرين من سـاسة
األســتـانــة ووزرائـهــا وإقـامـتـه فـيــهـا مـدة
االضطـراب البـلـغارى الـنمـساوى سـافر
ـــاضى  وجــمع مــنـــهــا فى األســـبــوع ا
ـقـالة الـتـالـية . مالحـظاتـه العـديـدة فى ا
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ـقــالـة لـيُــطـلَّع عــلـيـهـا وقــد عـرَّبـنــا هـذه ا
القـراء ويـقـفـوا عـلى آراء بـعض الـكـتاب
فى ســيـاســة عـاصــمـة بالدهم . ونــتـرك
لــكــاتــبــهــا عـهــدة كــثــيــر من اآلراء الــتى
بسطها ونُلخص أهم ما فيها تلخيصاً .
بـ األسـتـانـة الـيـوم واألسـتـانـة أمس
ــقــيم فــيــهــا والــوافـد اخــتالف يُــدهش ا
عـلـيهـا. والـقـادمـون إلـيـهـا من خارج ال
يصـدقون عـيـونهم . نـعم التـزال ترى

ــدهـشـة  ـتـنــاقـضـات ا فى شـوارعـهــا ا
ولــكن هــنــاك شــيـئــاً أدعى إلـى دهـشــتى
وهــو وجـودى فــيــهـا . فــإنـنـى كـنت من
ـنـعـهم مـن الـدخول الـذين صـدر األمـر 
إلى بالد الـــســلـــطــان . أمـــا اآلن فــقــد

دخلتها وانفتح لى ذراعاها وقلبها .
وقـبل سفـرى أخـذت أتأمل فى حـالة
األســـتــانـــة . فـــقـــد كـــانت من قـــبل وال
يـســتـطـيع ثالثـة رجــال أن يـجـتـمـعـوا إال
وتـــــداخل الـــــبــــولـــــيس فـى أمــــرهم وال
يـجـتـر أحـد أن يـضـحك بـصـوت رفيع
واجلرائـد الـتى أذن لـهـا بالـبـقـاء صـماء .
أمــــا اآلن  فـــفى كل يــــوم تـــرى فـــيـــهـــا
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اعــتــصــابــاً ومــظــاهــرات واجــتــمــاعــات
ـا أُقـيـمت فـيـهـا مـظـاهرة عـمـومـيـة . ور
مــؤلَّـــفــة من ٥٠ ألف رجـل كــمــظــاهــرة
ــيــدان  ولـم يــحــدث فــيــهــا مــا يــخل ا
باألمن . وقد ظهـر فيها مـنذ ثالثة أشهر
٤٠٠ جريدة سياسـية وهزليـة وتصويرية
بـالـلـغـات الـتـركـيـة والـعـربـيـة والـيـونـانـيـة
واألرمنية والفـرنسوية واإليـطالية . وما
كـان أحـد يـقرأ مـن قبـل  أما اآلن فـكل
الـــشـــعب يـــقـــرأ ويُـــبـــاحث ويُـــنـــاقش .
ـارة وفى أيـديـهم والـغـلمـان يُـطـاردون ا
اجلــرائــد الــهــزلــيــة والــرســائل الــعــديــدة
ويـــنــادونــهم قــائـــلــ  : هــذا جــمــيل .
القانـون األساسى بغرش واحد . قانون
ـثل ـلـعب الـبـلدى  جاللـة الـسـلـطـان وا
روايــات وطـنــيـة بـعــضـهــا ثـورى والـكل

يهتفون ويصفقون .
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ـان الـعـثمـانى فى وسـيـجتـمع الـبـر
أوائـل سـنــة ١٩٠٩ وحــيـنــئــذٍ تــقـبض
األمـة عـلى زمــام سـيـاسـتــهـا وتُـصـبح
واثقة بنفـسها وتتألف حكومة شرعية
جــديـدة تـقــبض عـلى أزمــة األحـكـام
بدل احلـكومات الـثالث التى تـتناوب
اآلن شـــؤون * الـــســــلـــطــــنـــة  وهى
حــكــومــة ســلــطــان ألـــغــيت ســلــطــته
وحـكـومة وزارة دسـتـورية ال مـجلس
نيابى يُراقبها وحكومة جمعية االحتاد
والتـرقى التى لـيس لها سـلطة شـرعية
غـيــر مـا أخــذته من تــلــقـاء نــفـســهـا .
ولـــكـن مـــاذا عــــسى أن يــــكـــون هـــذا
ــان اآلتى? بـــرج بــابـل اجلــديــد الــبـــر
الــــــذى ســـــيـــــضـم األتـــــراك واألرمن
والــيـونــان وعــشـر جــنــسـيــات أخـرى
كلـها متحمسـة تطلب مطالب جديدة
ولـــــهـــــا رغـــــائـب وأمـــــانى عـــــديـــــدة

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ d³L u½ ±∏ ¡UFÐ—_« ¨ ≤¥∑ œbŽ
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ومـذاهــبـهــا وآراؤهـا مـخــتـلــفـة . هل
يــخــرج مــنه ويــصــدر عــنه شئ قــوى

يسوق األمـة فى سبيل النجاح? إذا 
هــــذا فـــعـــلـى أوروبـــا إذاً أن تُـــعـــدل
عدوالً نـهائيـاً عن سياسـة اللصـوصية
ـكافـآت) الـتى اتـبـعـتـها مع (سـيـاسـة ا
تـركــيـا حـتى اآلن ألن األتــراك يـأبـون
كل مداخلة أجـنبية منـها فى شؤونهم
وال يـــصـــبــرون عـــلـى تـــعـــرض أحــد

لسيادتهم الوطنية .
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قابل وفد من اليونان واألرمن فى ١٢
اجلـارى فى األســتــانـة الــصــدر األعـظم
وشـكـو* إلــيه أنـهم كــانـوا مـظــلـومـ فى
االنــتــخــاب . فــإنه كــان من حــقــهم (فى
قـولـهم)  أى يـكون لـلـيـونـان ٤٠ نـائـباً
ــبــعـــوثــان ولألرمـن ٢٠ نــائــبـــاً فــلم فـى ا
يدركـوا هذا الـعدد . وإنـهم مع استـيائهم
ال يُعارضون فى االنتخابات التى حدثت
ولـــكــــنـــهـم ســـيـــحــــفـــظــــون حـــقــــهم فى
االعــتــراض عـلــيــهــا لـدى جلــنــة مــجـلس
ـبعـوثـان» الـتى سـيُفـوض إلـيـهـا فحص «ا
جـمـيع االنـتــخـابـات الـتى يــشـكى مـنـهـا.
وقــد نــقل الــبـــرق فى صــبــاح االثــنــ أن
ظـاهرة كبرى اليونـان قاموا فى األسـتانة 
ومــشـوا فـى األسـواق يــحـمــلـون اإلعالم
احتـجـاجـاً على انـتـخـابات األسـتـانة ; إذ
يـزعــمـون أن حـقـوقـهم هُــضـمت فـيـهـا .
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ـعادن وهو ولقـد لقـوا فى طريقـهم ناظر ا
من أصل يـونانى  فـحـاولـوا جره بـالـقوة
ليفحص االنـتخاب بنفـسه  ولكن اجلند

فرق شـمـلهم . وفـى مسـاء ذلك الـيوم 
ـظاهـرة كبـرى ضـد مظـاهرة قام األتـراك 
اليـونان  ولـكن جمـعيـة االحتاد والـترقى
يقظة  وكل جهدها مصروف إلى تقليل
االحـتكـاك الـذى من البـديهى وقـوعه ب

العناصر العثمانية .
WMÞ√Ë dO “√ v  »«dD{«
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ورد عن أزمـــــيــــر فـى ١٣ اجلــــارى أنه
ـسيـحي ـسلـم وا وقع اضطـراب ب ا

فى بلـدة مانييرى  فسـافر منها إلى أزمير
ــسـيــحــيــة خــوفـاً من كــثـيــر من الــعــيــال ا
الفتنة. وقـد تداخلت جلنة جمعية االحتاد
والـتـرقى فى األمـر فـألـقى الـقـبض عـلى
سـلـم الـذين كـانوا سـبب االضـطراب ا
وأعـدت اجلـمـعيـة مـظـاهرة كـبـيـرة سلـمـية
ـاذا تـقول الطـمـئـنان األفـكـار (وال نعـلم 
) بدل جرائد أوروبا (مسـلم ومسيحي
من أن تـــقـــول أتـــراك ويـــونـــان كـــمـــا هى
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احلـقــيــقــة. فـإن تــلك الــتــسـمــيــة من آثـار
.( العصر القد

أمــا آطـنــة فــقــد ورد مـنــهــا أن حـزب
ـة آخـذان فى تـركـيـا الـفـتـاة وتــركـيـا الـقـد
ــــبــــاد الــــوطــــنــــيــــة االتــــفــــاق عـــــلى (ا
واإلسالميـة) ليـكونـوا حزبـاً ضد الـعنـصر

اليونانى واألرمنى .
وورد مـن واليـــة (ڤــــان) أن الــــنــــفـــور
شـديد ب األتراك واألرمن فـيها  ولكن
تـصــرُّف الـوالى مع األرمـن حـسن جـداً
وجـمـعـيـة االحتـاد والـتـرقى تـبـذل جـهـدها
فى مــصــلــحــة الــفــريــقــ . وقــد كــذَّبت
ــذابح فى أرمـيـنـيـا  وقـالت إن حـدوث ا
سبب االضطـراب الذى حدث فـيها سوء
تـصـرُّف جـنـود إبـراهــيم بـاشـا الـكـردى .
نع وقد أرسلت إلى حـلب جنود جديدة 

سـطــو األكــراد والـعــربـان عــلى أهـلــهـا 
فإنهم وضـعوا على بعضهم ضرائب وإن

لم يدفعوها فتكوا بهم .
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وارد من اجــتـــمــاع كــرنــيــچى
اضى هول فى ليلة السبت ا

الــــتى أسـس فــــيـــــهــــا الــــفــــرع
العثمانى السورى جلمعية االحتاد

والترقى فى أميركا
ـــا كـــان االجـــتـــمـــاع الــذى ر
عـــقـــده فــــرع جـــمـــعــــيـــة االحتـــاد
والـتـرقى الـعــثـمـانى الـسـورى فى
كـرنـيـچى هـول فى مـسـاء الـسبت
ـاضى احـتـفــاالً بـتـأسـيس هـذا ا
ـهـاجـرين الـسـوريـ الـفـرع بــ ا

ــان واســتـــقــبـــاالً الفــتـــتــاح الـــبــر
الــعــثـمــانى الــذى أصــبح قــريــبـاً ـ
أعظم وأنظم حفلة سورية أقامها
الــــــســــــوريــــــون فـى الــــــواليـــــات
ــتــحــدة. وكــرنــيــچى هــول من ا
أعــــــظـم مــــــراسـح نــــــيــــــويــــــورك
وأوســعـــهـــا فــامـــتأل إال بـــعــضه
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بـجمـهور احلـاضرين من سـوري
وأرمن وأتـراك ويـونـانـيـ  وقد
قــدر بــعــضـهـم احلـاضــرين بــألف
وخــمـسـمـائـة شــخص وبـعـضـهم
قــــــــــدرهـم بـــــــــألـف . وكــــــــــانت
الـــلــوحــات مُــزدانـــة بــالــســيــدات
الــســـوريــات وغــيـــر الــســوريــات
فـزدن احلــفـلـة بــهـاءً عــلى بـهـاء .
ثلون جلميع وكان فى االجتماع 
جــمــعــيــات نــيــويــورك الــســوريـة
وطـوائفـهـا وصحـافـتهـا كـجمـعـية
الــسـيــدات الــســوريــات واجملـلس
لى لى الـكـاثولـيـكى واجملـلس ا ا
ــــــــــلـى ــــــــــارونـى واجملـــــــــــلـس ا ا
ـارونى ـنـتـدى ا األرثـوذكـسـى وا
ـــــاســــونـى الــــســــورى واحملـــــفل ا
ـنـتـدى وجـمـعـيـة مـار مـنـصـور وا
األمــيــركى الــســـورى وجــمــعــيــة
االحتــاد الــســورى . وقــد حــضـر
االحـتفال من رجـال الدين سيادة
اخلــــورفـــســــقـــفــــوس خـــيــــر الـــلَّه
اسطـفان والـقس أنيس الـبارودى
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واخلــــورى اســـطــــفــــان قـــرقــــمـــاز
واخلـــورى فــــرنـــســـيـس واكـــيم 
ــكــان بــالــرايــة وكــان فى صـــدر ا
الـعـثمـانيـة وشـعار جـمـعيـة االحتاد
والـتـرقى يــلـيـهـمـا خــطـبـاء احلـفـلـة
بـشكل نصف دائـرة وفى وسطهم
ســـعــــادة مـــنـــچـى بك الـــقــــنـــصل
الـعـثـمـانى الـعـام ووكـيل الـسـفارة
العثمـانية الذى كانت احلفلة حتت
رئـاسته . وكـان مدبـر اجللـسة من
قــبل اجلــمــعــيــة ومـديــر أعــمــالــهـا
جـنـاب الـفــاضل الـدكـتـور هـيـكل
أفـنـدى اخلـورى  وهـذه أول مرة
رأيـــنــاه فــيــهـــا مــدبــراً وســـمــعــنــاه
خطـيـباً. وإذا كـان مثـله كـثيـراً ب

أدبـــاء الــداخـــلــيـــة فــقـــد حق لــهم
الفخر بأدبـائهم وما مفاخرتهم لنا
بــهم حــيـنــاً بـعــد حــ بـالــعـبث .
وذجاً وفى كل حـال فإنه كـان أ
فـــاضالً ال إخــــوانـــنــــا األدبـــاء فى
الـــداخــــلــــيــــة فـى هــــذه احلــــفــــلـــة

الكبرى.
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وفـى مُـــفــــتـــتح اجلــــلـــســــة قـــرأ
حضرته رسائل من حضرات :

ستر روزفلت رئيس اجلمهورية. ا
نتخب للرئاسة. ستر تفت ا وا

ــســتــر هــيــور حــاكم واليــة وا
نيويـورك الذى وصل تـلغرافه فى
لــيــلــة االحــتــفــال وفــيه نــحــو ٦٠

كلمة .
ـسـتـر برايس سـفـيـر إنكـلـترا وا

تحدة . فى الواليات ا
ـستر دبيـو النائب عن والية وا
نــيــويــورك فى مــجــلـس الــشــيـوخ

وهو من مشاهير النواب .
ــــســـــتــــر ســـــتــــروس وزيــــر وا

األشغال العمومية .
وقــنـــصل الــيـــونــان الـــعــام فى

نيويورك .
وكلـهم اشتـركوا فى رسـائلهم
هــــذه فـى عــــواطف احملــــتــــفــــلــــ

واعــتــذروا عن احلـضــور . وكـان
لـــــرســـــائـــــلـــــهـم أجـــــمل وقـع فى
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الــنـفــوس لـداللـتــنـا عــلى اعـتـدال
أكـابــر حـكـام هــذه الـبـالد الـكـرام
لـلـنـزالـة الـعـثـمـانـيـة الـتى تـفـضـلـوا
بـاالشتـراك معـها ولـلـقائـم بـهذا

االحتفال .
ثم بدأ الدكـتور هـيكل خورى
يُـعـرف اجلـمـهور بـاخلـطـبـاء واحداً
بــعــد واحــد وهــذه أســمـاء الــذين

خطبوا باإلنكليزية .
س ـسـتـر جـا الـقس بــرو  وا
ــســـتــر بــنت أحــد ريــنــولــدز  وا
أعـــــضــــــاء مــــــجـــــلـس الــــــنـــــواب
ـــســـتــر كـــمـــبل األمـــيــركـى وا
والــــدكــــتــــور هــــيـــكـل خـــورى 
والـــفـــتى الـــنـــجـــيب ألـــبـــرت جنل

نصرى بك حا .
ومن الـذين خطـبوا بـالعـربية :
نـصرى بك حـا فـذكر تـأسيس
الفـرع العـثـمانى الـسورى جلـمعـية
االحتـاد والــتـرقى بـعــد االسـتـئـذان
من مركز اجلمعية فى سالونيك .
وأســعــد أفـــنــدى مــلــحم  إذ تال
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قصيدة عربية .
والذين خطبـوا بالتركية سعادة
صـدقى بك كـا أسرار الـقنـصلـية
الـعــثـمـانــيـة فى نــيـويــورك هـنـأ فى
خـطــبـته جـمـعـيـة االحتـاد والـتـرقى

بتأسيسها . وأنور بك .
وخــطب بــالــفــرنــســويــة أديب
أرمــنى وعــقـبـه أديب أرمــنى آخـر
فــــخــــطـب بــــاألرمــــنـــــيــــة أوالً ثم

بالفرنسوية .
ا كـانت هـذه احلـفلـة خـاصة و
بـجـمــعـيـة االحتـاد والــتـرقى وهـذه
اجلـمـعـيـة عـثـمـانـيـة مـحـضـة  أى
مختلطة ب جميع عناصر الدولة
فـقـد جـعل فـيـهـا اخلـطـباء بـجـمـيع
الـلـغـات الــتى يـفـهـمــهـا اجلـمـهـور
احلـــاضــــر . فــــكــــان خـــطــــيــــبـــان
بــاألرمــنــيــة ألن إخــوانــنــا األرمن
احلاضرين كانوا كثيرين وخطيبان
بالـعربـيـة . وخطـيـبان بـالـتركـية .
وأمــا كـثـرة اخلـطـبـاء بــاإلنـكـلـيـزيـة
فـــســبـــبـــهــا : أوالً : الـــرغـــبــة فى
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اسـتماع أفاضل األمـيركي الذين
خطبـوا والذين كالمهم فى حـفلة
كـهذه احلـفـلـة يُزيـدهـا أهـميـة عـند
أهل الـــــــبالد .وثـــــــانــــــيــــــاً : ألن
الــــســــوريــــ واألرمـن وجــــمــــيع
احلـاضرين يـفهـمون اإلنـكلـيزية .
سـتر كـامبل أن أكـثر وقـد الحظ ا
اخلـطـباء كـانـوا بـاللـغـة اإلنـكلـيـزية
وظن أن هـــــذا ســــبـب مــــا رآه من
الهدوء فى الـشعب احلاضـر لعدم
فـهــمه هـذه الـلـغـة . واحلـقـيـقـة أن
لهـذا الـهدوء عـدة أسـباب غـيـر ما
تـقـدم  ونـذكر واحـداً مـنـهـا فقط
وهــو أن الـســوريــ يــعـلــمــون مـا
بينهـم من االختالفات الداخلية.
ولــــذلك لم يــــطـــلــــقـــوا الــــعـــنـــان
ـظاهراتهم ألنهـم كانوا فى مركز
رســـــــمـى وأنـــــــظــــــــار األجـــــــانب
شــاخـصـة نــحـوهم  فــخـشـوا أن
يـكـون فى مـظـاهـرات بـعـضـهم ما
يُـــسئ إلى الـــبـــعض اآلخـــر عـــلى
ســبــيل ســوء الــتــفــاهم  فــتــسـوء
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الــعــاقــبــة . ولـو كــانـت مالحــظـة
سـتر كـمبـل فى محـلهـا ; أى لو ا
كـان عـدم الكـالم بالـلـغـة الـعـربـية
هــو ســبب عــدم احلــمـاســة لــكـان
اجلمهـور حتمسَّ مـن كالم نصرى
بك بــصــوته اجلــهــورى ومــنــطــقه
الــفـــصــيح وكالم أســـعــد أفــنــدى
مـلــحم فى قــصـيــدته . عـلى أنــنـا
نُــوافق عـلى حتـذر اجلــمـهـور ذلك
الـتــحــذُّر ونـســتـحــســنه . وأقـرب
دلــيـل عــلـى صــحـــة مــا تـــقــدم أن
بــعض األدبــاء الــذين يــحــســنــون
اللغـة اإلنكـليـزية ويفـهمـونها حق
الــــــفـــــهـم حــــــ ســـــمــــــعــــــوا هم
وأصـــــدقـــــاؤهـم فى األلـــــواح من
ــسـتـر كـمــبل صـيـاحه بــحـمـاسـة ا
بأعـلى صوته ال تقـولوا بعـد اليوم
ســــوريـــون أو أرمـن أو يـــونـــان أو
أتــراك بل قـولــوا أنـكم (يُــونـيـون)
ـا يـعــنى (عـثـمـانـيــ مـتـحـدين) ـ 
ســمع هــذا الـكـالم األدبـاء الــذين
نعنـيهم وهم يـفهـمون اإلنـكلـيزية
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ويــعــلــمــون مــعــنـى هــذه الــعــبـارة
الـــصــاعـــقـــة بـــقـــيت أيـــديـــهم فى
األلــــواح جـــــامـــــدة بــــاردة  ولم
يـبتـد  الـتصـفـيق إال من الـشعب
عـتدل الذى رأى احلقيقة العاقل ا
فـهـتف لـهـا . فـهل نـقـول أن عدم
حتمـس أولئك األدبـاء كـان ألنهم
لم يـفـهـمــوا هـذا الـدرس الـوطـنى
ـسـتـر الـبـلـيغ  الـذى ألـقـاه عـلـيـنـا ا

كمبل األميركى? .
حقاً  إنـنا ونـحن نسمع كالم
اخلـطـبـاء الـذى فـهـمـنـاه والذى لم
نـفــهـمه كــنـا نــشـعــر بـهــواء جـديـد
يـهب فى فـضـاء األفـكـار وشـعـرنا
ــعـنـى اإلخـاء الــبـشــرى واالحتـاد
َّ الـــوطــــنى فى تــــلك اجلــــلـــســـة أ
شــعـور . فــقـد كــان األمـيــركـيـون
والــســـوريــون واألتــراك واألرمن
يُنادون بألسنة خطبائهم أن جميع
البـشر إخـوان وجـميع الـعثـمانـي

عــيــلــة واحـدة ويــظــهــرون فــوائـد
الـدسـتـور وفـضل جـمـعـيـة االحتاد
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والــتــرقى واألحــرار الــذين كــانـوا
دعامتهما . وأعجبنا من اخلطيب
األرمنى األول بـاللـغـة الفـرنسـوية
اسـتشهاده بقـول ألحمد رضا بك
ــــرحـــــوم خــــلــــيل غــــا وهــــو وا
«وجــــــوب إلــــــتـــــزام االعــــــتـــــدال
والـهـدوء ألن الـتـطـرف يُـؤدى إمـا
إلى الــثـــورة  وإمــا إلى الــرجــعــة
(أى الــــرجــــعـــة إلـى االســـتــــبـــداد
) . قــال: ونــحن ال نُــريـد الــقــد
فـدوت الــقـاعـة هــذه وال تـلك 
حــيـنــئـذ بـالــتـصــفـيق  وكـان أول
ـصــفـقــ لـهـذه الــعـبــارة سـعـادة ا

منجى بك.
ـا الحــظــنـاه بــسـرور أنه من و
جــــمــــيـع اخلــــطــــبــــاء لم يــــكن إال
خـــطـــيب مـــتـــطـــرف واحـــد وهــو
األديب األرمـنى األخيـر . ونحن
نــوافــقـه عــلى كل مـــا قــاله من أن
إخــوانـــنــا األرمـن قــاســـوا كــثـــيــراً

وذهـــبــوا ضــحـــايــا االســـتــبــداد 
ـــاضى قـــد مـــضى أيـــهـــا ولـــكـن ا
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األديب وإعادة ذكراه كل ح ال
تُـفـيـد شـيئـاً سـوى إبـقـاء احلزازات
فى الــــصـــدور . ونــــحن اآلن فى
ـؤلم ـاضى ا حـاجـة إلـى تـنـاسى ا
ستقبل اجمليد. لنستطـيع تأسيس ا
وإن جـاللـــة الـــســــلـــطـــان اليـــزال
سـلطـاناً وهـبه كان مـخطـئاً وإن ما
جــــرى جـــرى بـــعـــلـــمـه ال بـــعـــلم
مـستـشـاريه الـقدمـاء  فـأنت ترى
اآلن إنه أصبـح ملـكـاً دسـتـورياً ال
مسـئـولـيـة عـلـيه  وقـد تـنازل لك
وجلـميع أفراد الشـعب عن سلطته
وانـــزوى ولم يـــعـــدُّ له تـــأثـــيــر فى
ســيـاســة احلـكـومــة . فـمــاذا تُـريـد
أكــثـــر من هــذا وهل مـن الــلــيــاقــة
والــذوق مـطــاردته وإهــانــته حـتى
بــعـد سـقــوط سـلــطـته . أى رجل
يــســـتــحل بــعـــد اآلن رشــقه بــشئ
ا هـو  ضمن دائرة الـدستور ال طا
يـسـتـحل مــثل هـذا إال من يـطـلب
(الثـورة أو الرجعـة) وعقالء األ
الـعــثـمــانـيـة مـن جـمــيع الـعــنـاصـر
يـــــبـــــرأون إلى الـــــلَّـه من هـــــاتـــــ
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. اآلفت
وقـد أكثـر إخـوانـنـا األرمن من
الـــهـــتــاف لـــهـــذا األديب األخـــيــر
تـطرف . والـتحـمس لتـحريـضه ا
فـإذا كانت هذه هى احلـماسة التى
كــــانت تــــطـــلـب من الـــســــوريـــ

فنـشكـر اللَّه ألنـنا بـعيـدون منـها .
فإن هذا البعد روية واعتدال .

وقــد كــانـت هــذه احلــفـــلــة من
أولــــهـــــا إلى آخـــــرهــــا غـــــايــــة فى
االنتظام والـهدوء  ولم يقع فيها
مـا يـكــدر سـوى اسـتـيــاء بـعـضـهم
استـيـاء سـطحـيـاً ألن مُـدبر احلـفـلة
الـدكــتـور هــيــكل خــورى لم يـبح
ن أرادهــا فى آخـــرهـــا اخلــطـــابـــة 
لكون اجلـمعـية عـهدت إلـيه تنـفيذ
بروغرام اجللسة  ولم يشأ حتمل
مـــســؤلــيــة إبـــاحــة اخلــطـــابــة بــعــد
الـــبـــروغـــرام . وقـــد كـــنـــا نـــلـــوم
حـضرته لـوال معـرفتـنا أن بـعضهم
يسـتخـدم منبـر اجلمهـور وثقته فى
ـوقف لـلـتـعريض مـوقف ـ كـهذا ا
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ـغامـر  كما حـضرنـا ذلك مرة وا
ولـــذلك يُـــعـــد حـــقـــاً أن يـــعــرض
مـقـدمـاً كل من يُـريـد الكـالم على
جلــنـة كـل اجـتــمـاع رســمى كــهـذا
االجــتــمـاع صــورة الــكـالم الـذى

يُريد إلقاءه.
أمـــا اآلن وقــد تـــأسس الـــفــرع
العـثمانى السورى جلـمعية االحتاد
والـتـرقى فـى هـذه احلـفـلـة الـزاهرة
فــإنـــنــا نــشـــكــر جــمـــيع األفــاضل
الـــــكــــرام الــــذين اشـــــتــــركــــوا فى
تـأسيس هـذا الفـرع وتنـظيم حـفلة
جـمــيـلـة كـتـلك احلـفـلـة  وبـذلك
ـهـاجـرين وجـمـعـيـة وصـلـوا بـ ا
االحتــاد والـــتــرقى الــكـــبــرى الــتى
نتمـون إليها . ونحن يفتخر بـها ا
لم نحصل على حظ الدخول فى
جـمـعيـة االحتـاد والـترقى  وذلك
لــســبب وهــو إنـنــا نُــريــد أن نــبـقى
خـارج دائــرتــهـا لــيـكــون لــنـا ملء
حــريـة الــكالم عن أعــمــالــهـا ألن
كل جــريـدة صــاحـبــهـا عــضـو فى
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بادئها جمعية مـضطر إلى التقـيد 
والـــضــــرب عـــلى وتــــرهـــا ســـواء
أخــطــأت أم أصـابـت . كـمــا وقع
لـبعض اجلـرائد الـتى قامت تـفتش
بــالـفــتــيـلــة والـســراج عن مــعـائب
تــذكـرهــا لــهـذه احلــفـلــة اجلــمـيــلـة
تـصـغـيـراً لـها وإلـقـاء لـلـفـتنـة بـيـنـها
وبــ اجلــمـعــيــة الــتى تــنـتــمى هى
إلـيـهـا  ألن رئـيس هـذه اجلـمـعـية
أراد اخلطابـة ولم يُساعد بروغرام
احلــفـلــة عــلى ذلك . مـع أن هـذه
اجلــرائــد حــ تــذكــر احــتــفـاالت
جــمــعــيــتــهــا ال جتــد فـيــهــا إال كل
فضل ومـحـمدة  وأن ظـهـر فيـها
الــغـش والــتـالعب فى انـــتـــخــاب
حـفلـتهـا التـأسيسـية وحـدثت فـيها
ضــوضـــاء ال يُـــمــكن أن يـــحــدث
مــثـلـهــا. ولـيس هــذا من إنـصـاف
ــشـروعــات الــعـمــومــيـة فى شئ ا
ويـجب لـلـتـوفــيق بـ اجلـمـعـيـات
بـدل إلقـاء النُفـرة بيـنهـا . أما نحن
فلـنـأمل احلـرية واالسـتـقالل بإزاء
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جـمــعــيــة االحتــاد والــتـرقـى. فـإذا
رأينـا أنـهـا تـقوم بـوظـيـفـتهـا عـنـدنا
بـــجــد ونــشــاط وهـى الــدفــاع عن
ـبــاد الـدسـتـوريـة ونـشـرهـا بـ ا

ـــهـــاجــــرين وتـــأيـــيـــد اجلـــامـــعـــة ا
الـعثـمـانـية بـ كل الـعـناصـر ونـبذ
كل تــــفـــريق وتــــعـــصـب ديـــنى أو
جـنــسى شــكـرنــاهـا أجــمل شــكـر
يسـتحـقه أعـضاؤهـا الكـرام الذين
نـعـرفــهم والـذين ال نــعـرفـهم ألن
أكثـر أسمـائهم التـزال مجـهولة .
ة ولكن إذا اكتفت اجلـمعيـة الكر
بـهـذا االحــتـفـال الــكـبـيــر وأنـامـهـا
فـوزها به عـن وظيـفتـها تـلك إما
مجـامـلـة أو تـضاعـفـاً فـنـكون أول
من يرفع صـوت ويـجـهر بـأنـها لم

تقم بوظيفتها التى هى علة وجودها .
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إن طــائــفــة األرمن بـالــقــدس بُــلـيت
ستخدم عند بطريرك األرمن احلالى
ــكــان األعـلى ومن كـثــرة دهــائه حـاز ا
لــدى الــبـــطــريــرك وتـــرأس حــتى عــلى
أعضـاء اجملـمع  وأصـبح اجلـمـيع طوع
إرادته خـوفاً مـنه . والبـطريرك نـفسه ال
يُنفذ مسألة إال بإرادته ولكنه مستبد فى
أعـمـاله يُـسئ الــتـصـرُّف بـأبــنـاء طـائـفـته
حـتى تضـايقـوا منه ورفـعوا عـريضة إلى

الـبطـريـرك يـطـلبـون إبـعـاده عن الـدير 
ألنه لــيس بــراهب  فــأبى الــبــطــريــرك
لــــوداده لـــلـــمـــذكــــور  ورفض طـــلب
الشعب فاضطـروا حينئذ لعمل مظاهرة
واتــفـقــوا يـداً واحـدة وذهــبـوا إلـى عـنـد
تـصـرف صبـحى بك وطـلـبوا عـطـوفـة ا
مـنه مـسـاعـدتهم واسـتـمـاع شـكواهم .
ـتـصـرف عـلى حـقـيـقة وبـعـد أن أطـلع ا
احلـــال أمـــر بـــنــــفـــيه فـــنُـــفـى فـــدعـــوا له

وللدستور بالنصر .
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أمـــا الـــقــول بـــأن كل عـــنـــصــر من
عناصر الدولة العثمانية يستقل بنفسه
فى والية ويـعـيش باسـتـقالل حريـصاً
علـى عصبـيته اخلـصوصـية  وهذا ال
ـــنــعه مـن احلــرص عـــلى عـــصــبـــيــته
العمومية التى هى اجلامعة العثمانية.
فهذا القول حلم من األحالم اخليالية
اجلــمـــيــلـــة  وهــو ســـهل فى الـــلــفظ
ولكنه مـستحـيل عند الـفعل . فإنه ال
يـوجـد فى الـواليـات الـعـثمـانـيـة كـلـها
والية واحـدة فيـها عـنـصر واحـد ففى
الواليـات األرمنيـــة األرمن واألكراد
ــ أى الــفــأر والــهــر ــ وفى الــواليــات
ـكدونـيـة األتراك والـبلـغـار واليـونان ا
والـسـرب . وفى الـواليـات الـسـوريـة
ــســيــحــيـون ــســلــمــون والــدروز وا ا
ــســيـــحــيــون فى هــذه والـــيــهــود . وا
الــواليــات فــرق ومـذاهـب مـخــتــلــفـة
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مـتـنـافـيـة وال جـامـعـة لـهـا بل لـهـا عدة
جامـعات ... فـإذا مُنـحت استقالالً
كـاسـتقالل أمـيـركا قـبل إنـشاء جـامـعة
عمومية لها توحد عواطفها السياسية
وتــبـطل نــزعــاتـهــا اخلــصـوصــيــة كـان
اســـتــقـاللــهــا هـــذا مُــدعـــاة إلى زيــادة
الـنـزاع واالضـطراب والـفـوضى فـيـما
بــيـــنــهــا كــمــا نـــرى اآلن بــ الــتــشِك
ـان فى النـمـسا  وكـما رآيـنا من واأل
قبل ب عناصر بولونيا التى اقتسمتها
ـانـيا بـسبب تـنازع روسـيا والـنمـسا وأ
عـنــاصـرهـا اخملـتـلــفـة . وهـذا الـتـاريخ
شـاهـد عدل عـلى اسـتـحـالـة قـيـام أمة
تقـدم عناصـرها جامعـتها اخلـصوصية

على جامعتها العمومية .
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بقلم : د. محمد رفعت اإلمام
أرمينيا

التاريخ اليومى  السنة األولى  يناير ١٨٩٧
أهم األخبار اخلارجية

صرى  اجلمعة ١ يناير ١٨٩٧ الرائد ا
زبدة احلوادث اخلارجية

السيار  الثالثاء ٥ يناير ١٨٩٧
أخبار األستانة

مصر  الثالثاء ٥ يناير ١٨٩٧
مذبحة إيج 

رشد  اجلمعة ٨ يناير ١٨٩٧ ا
أخبار األستانة

فصل اخلطاب  الثالثاء ١٩ يناير ١٨٩٧
خارجية ( األستانة العلية)

االخالص  السبت ٢٣ يناير ١٨٩٧
وللدجاجة ريش لكنها ال تطير

شير  السبت ٢٣ يناير ١٨٩٧ ا
أخبار خارجية : األرمن فى روسيا

التاريخ اليومى  االثن ٢٥ يناير ١٨٩٧
بدون عنوان

االخالص  الثالثاء ٢٦ يناير ١٨٩٧
أخبار األستانة

فصل اخلطاب  الثالثاء ٢٦ يناير ١٨٩٧
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٢٤

٢٥

٢٦

بدون عنوان
السيار  الثالثاء ٢ فبراير ١٨٩٧

خارجية (األستانة العلية)
االخالص  السبت ٩ فبراير ١٨٩٧

حوادث خارجية (روايات الصحف) 
االخالص  الثالثاء ١٣ فبراير ١٨٩٧

بدون عنوان
االخالص  الثالثاء ١٢ فبراير ١٨٩٧

مؤامرة فى األستانة العلية
البريد  األحد ١٤ فبراير ١٨٩٧

بدون عنوان
االخالص  السبت ٢٠ فبراير ١٨٩٧

بدون عنوان
التاريخ اليومى  السنة األولى  ٢ مارس ١٨٩٧

محررات فرنسا فى مسألة الشرق
الراوى  الثالثاء ٩ مارس ١٨٩٧

حالة األرمن 
مصر  السبت ١٣ مارس ١٨٩٧

حالة األرمن 
مصر  الثالثاء ١٦ مارس ١٨٩٧

بدون عنوان
مصر  الثالثاء ٢٣ مارس ١٨٩٧

بدون عنوان
االخالص  السبت ٢٧ مارس ١٨٩٧

بدون عنوان
مصر  االثن ٢٩ ماري ١٨٩٧
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٣٧

٣٨

٣٩

بدون عنوان
االخالص  الثالثاء ٣٠ مارس ١٨٩٧

تركيا 
التاريخ اليومى  اجلزء الرابع  أبريل ١٨٩٧

تركيا 
التاريخ اليومى  اجلزء الرابع  أبريل ١٨٩٧

خارجية
االخالص  الثالثاء ٦ أبريل ١٨٩٧

بدون عنوان
شير  ٢٠ أبريل ١٨٩٧ ا

بدون عنوان
التاريخ اليومى  اجلزء اخلامس  مايو ١٨٩٧

بدون عنوان
شير  السبت ٨ مايو ١٨٩٧ ا

سأول عنها حرب اليوم ومن ا
رائد العرب  الثالثاء ١٨ مايو ١٨٩٧

قطم شير وا ا
صرى  اجلمعة ٤ يونية ١٨٩٧ الرائد ا

بدون عنوان
صرى  الثالثاء ٨ يونية ١٨٩٧ الرائد ا

تركيا وأوربا
شير  السبت ١٠ يونية ١٨٩٧ ا

بدون عنوان
صرى  الثالثاء ١٥ يونية ١٨٩٧ الرائد ا

األستانة العلية
االخالص  السبت ١٩ يونية ١٨٩٧
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٥٢

بدون عنوان
رشد  اجلمعة ٩ يولية ١٨٩٧ ا

بدون عنوان
التاريخ اليومى  اجلزء الثانى  أغسطس ١٨٩٧

بدون عنوان
التاريخ اليومى  اجلزء الثاني  أغسطس ١٨٩٧

األحد فى ٢٢
التاريخ اليومى  اجلزء الثانى  أغسطس ١٨٩٧

دسيسة جديدة
صرى  الثالثاء ٣ أغسطس ١٨٩٧ الرائد ا

األستانة فى ١٩ منه 
البنانة  االثن ٢٣ أغسطس ١٨٩٧

مساك األرمن 
صرى  الثالثاء ٢٤ أغسطس ١٨٩٧ الرائد ا

بدون عنوان
صرى  الثالثاء ٢٤ أغسطس ١٨٩٧ الرائد ا

األرمن شر أيام الديك يوم تغسل رجاله
الراوى  الثالثاء ٢٤ أغسطس ١٨٩٧

تركيا والروسيا وإنكلترا
الراوى  الثالثاء ٢٤ أغسطس ١٨٩٧

حوادث األستانة 
األهرام  األحد ٢٩ أغسطس ١٨٩٧

بدون عنوان
التاريخ اليومى  اجلزء التاسع  سبتمبر ١٨٩٧

فظائع أرمينيا
رشد  اجلمعة ١٠ سبتمبر ١٨٩٧ ا

٧٨

٨٢

٨٣

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٩

٩٠

٩٣

٩٥

٩٧

٩٧
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٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

حوادث خارجية
السيار  ٢٢ سبتمبر ١٨٩٧

بدون عنوان
البنانة  االثن ٢٧ سبتمبر ١٨٩٧

أخبار البريد
األهرام  ٢٩ سبتمبر ١٨٩٧

األحد فى ٢٤ 
التاريخ اليومى  اجلزء العاشر  أكتوبر ١٨٩٧

شعبى األرمن احملبوب
شير  السبت ٢ أكتوبر ١٨٩٧ ا

بدون عنوان
االستقامة  اخلميس ٤ أكتوبر ١٨٩٧

بدون عنوان
السيار  ٢٤ نوفمبر ١٨٩٧

حادثة مرس سبب تهديد النمسا اخلواجة برزاغ فولى
شير  السبت ٢٧ نوفمبر ١٨٩٧ ا

بدون عنوان
التاريخ اليومى  اجلزء الثانى عشر  ديسمبر ١٨٩٧

بدون عنوان
السيار  األربعاء ١٨ ديسمبر ١٨٩٧

إذا كنت ذا سيف
شير  السبت ٢٥ ديسمبر ١٨٩٧ ا

أطنة أو أدنة
األهرام  االثن ٢٤ يناير ١٨٩٨

احلضرة الشاهانية واألرمن
االخالص  األربعاء ٢٦ يناير ١٨٩٨

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٣

١٠٥

١٠٦

١٠٩

١١٦

١١٦

١١٧

١١٩

١٢٢
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٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

الدكتور هيورث وبيان احلقيقة
شير  ١٩ فبراير ١٨٩٨ ا

بدون عنوان
السرور  ٤ أبريل ١٨٩٨

بدون عنوان
السرور  ٤ أبريل ١٨٩٨

بدون عنوان
البريد  ٧ مايو ١٨٩٨

أرمينيا وكوبا وأسبانيا وأمريكا
شير  ٧ مايو ١٨٩٨ ا

روسيا والعثمانية
األهرام  الثالثاء ٧ يونية ١٨٩٨

العفو عن األرمن 
االخالص  ١٢ سبتمبر ١٨٩٨

األرمن 
البريد  ٢٠ أكتوبر ١٨٩٨

إلى متى أيها األرمن تكفرون للنعمة
البريد  ٢٧ أكتوبر ١٨٩٨

إلى متى أيها األرمن تكفرون للنعمة
البريد  ٢٢ نوفمبر ١٨٩٨

عودة إلى األرمن
شير  ٢ فبراير ١٨٩٩ ا

األرمن 
أبو الهول  ٨ أبريل ١٨٩٩

بدون عنوان
السالم  األربعاء ٣ مايو ١٨٩٩

١٢٣

١٢٩

١٢٩

١٣٠

١٣٠

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٧

١٤٣

١٤٦

١٤٧

١٤٨
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٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

بدون عنوان
البريد  ٧ مايو ١٨٩٩

بدون عنوان
السالم  ١٥ مايو ١٨٩٩

القبض على بعض األرمن فى األستانة
االخالص  ١٩ مايو ١٨٩٩

بدون عنوان
السالم  ٥ يونية ١٨٩٩

السياسة اإلنكليزية واألرمن
التلغرافات اجلديدة  األربعاء ٢٨ يونية ١٨٩٩

إظهار احلقيقة
التلغرافات اجلديدة  األربعاء ٢٨ يونية ١٨٩٩

احلقوق الوطنية
اللواء  األربعاء ٢٨ يونية ١٨٩٩

مؤتمر السالم
اآلمال  اجلمعة ٣٠ يونية ١٨٩٩

بدون عنوان
السالم  ٦ يولية ١٨٩٩

األرمن فى كريت
االخالص  ١٤ يولية ١٨٩٩

بطريرك األرمن الكاثوليك
االخالص  ٣١ يولية ١٨٩٩

بدون عنوان
السالم  األربعاء ٤ أكتوبر ١٨٩٩

أخبار أخر ساعة 
أبو الهول  الثالثاء ١٧ أكتوبر ١٨٩٩

١٤٩

١٥٠

١٥٠

١٥١

١٥١

١٥٣

١٥٥

١٥٧

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٥

١٦٦
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٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

سألة األرمنية  حوادث خارجية ا
االخالص  االثن ٢٣ أكتوبر ١٨٩٩

بدون عنوان
السالم  األربعاء ١ نوفمبر ١٨٩٩

قليل من احلقائق عن التركية
نار  اجلزء الثالث  اخلميس ٢٧ مارس ١٩٠٠ ا

األرمن وفتنتهم
نار  اجلزء السابع  اخلميس ١٠ أبريل ١٩٠٠ ا

األستانة العليا
األهرام  الثالثاء ١ مايو ١٩٠٠

األستانة العليا
األهرام  الثالثاء ٨ مايو ١٩٠٠

األرمن وفتنتهم
البريد  االثن ١٤ مايو ١٩٠٠

بدون عنوان
البريد  الثالثاء ١٥ مايو ١٩٠٠

األرمن وفتنتهم
البريد  اخلميس ١٧ مايو ١٩٠٠

قليل من احلقائق
نار  اجلزء التاسع  الثالثاء ٢٩ مايو ١٩٠٠ ا

األستانة العليا 
األهرام  الثالثاء ٥ يونية ١٩٠٠

قليل من احلقائق
نار  اجلزء العاشر  السبت ١ يونية ١٩٠٠ ا

قليل من احلقائق 
نار  اجلزء الثانى عشر  اخلميس ٢٨ يونية ١٩٠٠ ا

١٦٧

١٧٠

١٧١

١٧٤

١٨٤

١٨٩

١٩٠

١٩٧

١٩٩

٢٠٣

٢١٠

٢١٣

٢٢٠
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١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

تركيا 
رائد النيل  اخلميس ٢٦ يونية ١٩٠٠

األرمن واألكراد
األهرام  االثن ٢٠ أغسطس ١٩٠٠

حملة فى حالة دولتنا 
البوستة  االثن ٢٧ أغسطس ١٩٠٠

األرمن واألكراد
األهرام  اخلميس ٢٣ أغسطس ١٩٠٠

األرمن واألكراد
األهرام  االثن ٢٧ أغسطس ١٩٠٠

األستانة العلية
األهرام  الثالثاء ٢٨ أغسطس ١٩٠٠

األرمن واألكراد 
األهرام  اخلميس ٣٠ أغسطس ١٩٠٠

األرمن فى بالد الدولة
صرى  اجلمعة ٣١ أغسطس ١٩٠٠ الرائد ا

بدون عنوان
البوستة  االثن ٣ سبتمبر ١٩٠٠

مذابح أرمينيا
مصر  األربعاء ٥ سبتمبر ١٩٠٠

األكراد واألرمن
األهرام  اخلميس ١ سبتمبر ١٩٠٠

أرمينيا
األهرام  االثن ١٧ سبتمبر ١٩٠٠

احلقوق الوطنية
اللواء  األربعاء ٢٦ سبتمبر ١٩٠٠

٢٢٨

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٢

٢٣٤

٢٣٤

٢٣٧

٢٣٧

٢٣٩

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٣
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١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

األستانة العلية
األهرام  اجلمعة ٢٣ نوفمبر ١٩٠٠

يحاربون القرآن ال السلطان
البوستة  االثن ٨ أبريل ١٩٠١

ليون فهمى 
صرى  اجلمعة ٥ يولية ١٩٠١ الرائد ا

مسئلة ليون فهمى
صرى  اجلمعة ١٢ يولية ١٩٠١ الرائد ا

األكراد واألرمن 
األهرام  األربعاء ٢١ يولية ١٩٠١

أخبار البريد أرمينيا
األهرام  اخلميس ٢٩ أغسطس ١٩٠١

أخبار البريد األرمن 
األهرام  األربعاء ١١ سبتمبر ١٩٠١

أخبار البريد حوادث أرمينيا
األهرام  الثالثاء ٢٤ سبتمبر ١٩٠١

أخبار البريد روسيا واألرمن
األهرام  الثالثاء ٢٢ أكتوبر ١٩٠١

أرمينيا
االخالص  ٦ نوفمبر ١٩٠١

أخبار البريد األرمن فى موش
األهرام  الثالثاء ١٠ ديسمبر ١٩٠١

بدون عنوان
البوستة  ٣٠ يناير ١٩٠٢

أخبار البريد األرمن واألحرار
األهرام  اجلمعة ٢١ فبراير ١٩٠٢

٢٤٥

٢٤٧

٢٤٨

٢٥١

٢٥٨

٢٥٩

٢٥٩

٢٦٠

٢٦٠

٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٤
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١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

األستانة العلية
األهرام  اخلميس ٢٧ فبراير ١٩٠٢

بدون عنوان
االخالص  السبت ٢٩ مارس ١٩٠٢

أرمينيا
األهرام  السبت ٢٦ يولية ١٩٠٢

مؤتمر األرمن
األهرام  الثالثاء ٢٩ يولية ١٩٠٢

أوربا واألرمن
األهرام  الثالثاء ٥ أغسطس ١٩٠٢

زعوم األرمن واالصالح ا
البوستة  االثن ١٨ أغسطس ١٩٠٢

األرمن
األهرام  اجلمعة ١٢ سبتمبر ١٩٠٢

األرمن 
األهرام  االثن ١٥ سبتمبر ١٩٠٢

األحكام العرفية فى أرمينيا
األهرام  األربعاء ٨ أكتوبر ١٩٠٢

األرمن فى الشرق
األهرام  اجلمعة ٢١ أكتوبر ١٩٠٢

سألة بحذفيرها األرمنيان ا
البوستة  اخلميس ١١ ديسمبر ١٩٠٢

سألة بحذفيرها األرمنيان ا
البوستة  اخلميس ١٨ ديسمبر ١٩٠٢

بطريرك األرمن
االخالص  األربعاء ٢٨ يناير ١٩٠٣

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٩

٢٧٠

٢٧٦

٢٧٦

٢٧٧

٢٧٨

٢٨٢

٢٨٦

٢٩٥
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١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

بدون عنوان
صرية  األربعاء ٢٥ فبراير ١٩٠٣ اجلوائب ا

بطريرق األرمن لألستانة 
الكمال  ٣٠ مارس ١٩٠٣

صفحة التاريخ
صرية  الثالثاء ٩ يونية ١٩٠٣ اجلوائب ا

فى آسيا الصغرى
الراوى  األحد ٥ يولية ١٩٠٣

األستانة العلية
الراوى  السبت ٨ أغسطس ١٩٠٣

أخبار البريد األستانة
األهرام  االثن ١٠ أغسطس ١٩٠٣

بدون عنوان
الراوى  االثن ١٠ أغسطس ١٩٠٣

بدون عنوان
الراوى  الثالثاء ١١ أغسطس ١٩٠٣

األرمن فى احلبشة
االخالص  ١٢ أغسطس ١٩٠٣

حالة أرمينيا
الراوى  اخلميس ١٣ أغسطس ١٩٠٣

أخبار سياسة األرمن
الراوى  السبت ١٥ أغسطس ١٩٠٣

بدون عنوان
الراوى  ٣١ أغسطس ١٩٠٣

اضطهاد األرمن فى روسيا
الراوى  ١٤ سبتمبر ١٩٠٣

٢٩٦

٢٩٦

٢٩٨

٣٠١

٣٠٢

٣٠٢

٣٠٣

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٦

٣٠٨

٣١٠

٣١٢
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١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

اضطهاد األرمن فى روسيا
الراوى  ١٩ سبتمبر ١٩٠٣

األرمن فى روسيا
األهرام  الثالثاء ٢٢ سبتمبر ١٩٠٣

األرمن فى روسيا
األهرام  اجلمعة ٢٥ سبتمبر ١٩٠٣

أخبار سياسية األرمن فى روسيا
الراوى  السبت ٢٦ سبتمبر ١٩٠٣

أخبار سياسية االصطرابات فى روسيا
الراوى  األحد ٢٧ سبتمبر ١٩٠٣

األرمن فى روسيا
الراوى  الثالثاء ٦ أكتوبر ١٩٠٣

أخبار سياسية 
الراوى  الثالثاء ١٠ أكتوبر ١٩٠٣

األرمن الفارسيون
الراوى  االثن ١٩ أكتوبر ١٩٠٣

منذ ١٥ عام سياسة الدولة العلية
صرية  السبت ٢٤ أكتوبر ١٩٠٣ اجلوائب ا

بدون عنوان
صرية  االثن ٢٦ أكتوبر ١٩٠٣ اجلوائب ا

بدون عنوان
الراوى  األحد ٢٧ أكتوبر ١٩٠٣

بدون عنوان
الراوى  االثن ٢٨ أكتوبر ١٩٠٣

األرمن 
الراوى  االثن ٤ نوفمبر ١٩٠٣

٣١٣

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣٢٠

٣٢١

٣٢٢

٣٢٨

٣٢٩

٣٣٣

٣٣٤

٣٣٤

٣٣٦
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١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

حديث األرمن
الراوى  اجلمعة ٨ نوفمبر ١٩٠٣

انتقام اللجان األرمنية
الراوى  السبت ٩ نوفمبر ١٩٠٣

بدون عنوان
األهرام  األحد ١٠ نوفمبر ١٩٠٣

حديث األرمن 
الراوى  االثن ١١ نوفمبر ١٩٠٣

بدون عنوان
األهرام  الثالثاء ١٢ نوفمبر ١٩٠٣

األرمن فى لندن
صرية  الثالثاء ١٢ نوفمبر ١٩٠٣ اجلوائب ا

األرمن فى روسيا
الراوى  األربعاء ١٣ نوفمبر ١٩٠٣

حديث األرمن
الراوى  ١٩ نوفمبر ١٩٠٣

انقسام اللجان األرمنية
الراوى  الثالثاء ٢٨ نوفمبر ١٩٠٣

حديث األرمن
الراوى  ٨ ديسمبر ١٩٠٣

حادثة إسكندرونة
الراوى  ١٦ ديسمبر ١٩٠٣

مسألة اإلسكندرونة
صرية  الثالثاء ٢٩ ديسمبر ١٩٠٣ اجلوائب ا

سراڤوڤ واألرمن
صرية  ١٥ يناير ١٩٠٤ اجلوائب ا
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∑∑∞

١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

ثورة األرمن 
الشرق  الثالثاء ١٩ يناير ١٩٠٤

بدون عنوان
صرية  الثالثاء ٢٦ يناير ١٩٠٤ اجلوائب ا

أعداء روسيا وأصدقاؤها
صرى  اجلمعة ١١ مارس ١٩٠٤ الرائد ا

قدونية وحادثة أرمنينة سألة ا ا
األهرام  الثالثاء ٢٢ مارس ١٩٠٤

بدون عنوان
الراوى ٢٤ مارس ١٩٠٤

سلم أعداء اإلسالم وا
متاز  األحد ٣ أبريل ١٩٠٤ ا

بدون عنوان
الراوى  ٢٥ أبريل ١٩٠٤

بدون عنوان
الشرق  ٢٥ أبريل ١٩٠٤

بدون عنوان
الراوى  ٢٦ أبريل ١٩٠٤

بدون عنوان
متاز  األحد ١ مايو ١٩٠٤ ا

العاصمة 
الشرق  األربعاء ٤ مايو ١٩٠٤

تهيج األكراد 
الراوى  األربعاء ١٨ مايو ١٩٠٤

الفتنة األرمنية
األهرام  األربعاء ١٨ مايو ١٩٠٤
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١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

أخبار البريد 
األهرام  االثن ٢٠ مايو ١٩٠٤

صلحة األرمن مؤتمر 
صرى  الثالثاء ٢٤ مايو ١٩٠٤ الرائد ا

بدون عنوان
الشرق  اجلمعة ٣ يونية ١٩٠٤

بدون عنوان
الشرق  االثن ٦ يونية ١٩٠٤

بدون عنوان
الشرق  ١٦ يونية ١٩٠٤

أخبار البريد فرنسا وأرمينيا
األهرام  اجلمعة ١٧ يونية ١٩٠٤

استدعاء بطريرك األرمن
االخالص ١٧ يونية ١٩٠٤

حوادث أرمينيا
األهرام  االثن ٢٠ يونية ١٩٠٤

أخبار البريد
األهرام  الثالثاء ٢٨ يونية ١٩٠٤

بدون عنوان
األهرام  اخلميس ٧ يولية ١٩٠٤

أخبار البريد الدولة العلية
األهرام  اخلميس ٧ يولية ١٩٠٤

بدون عنوان
األهرام  االثن ١١ يولية ١٩٠٤

بدون عنوان
االخالص  اجلمعة ١٥ يولية ١٩٠٤
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٢٠٩

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٤

٢١٥

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

أخبار البريد األرمن
األهرام  األربعاء ٢٧ يولية ١٩٠٤

بدون عنوان
األهرام  االثن ١ أغسطس ١٩٠٤

بطريرك األرمن
االخالص  االثن ١ أغسطس ١٩٠٤

أرمينيا 
األهرام  الثالثاء ٢ أغسطس ١٩٠٤

أخبار البريد فرنسا 
األهرام  اجلمعة ٥ أغسطس ١٩٠٤

أرمينيا
األهرام  االثن ١٥ أغسطس ١٩٠٤

أرمينيا
األهرام  الثالثاء ١٦ أغسطس ١٩٠٤

تحدة الدولة العلية والواليات ا
األهرام  الثالثاء ١٦ أغسطس ١٩٠٤

تحدة الدولة العلية والواليات ا
األهرام  الثالثاء ١٦ أغسطس ١٩٠٤

أخبار البريد
األهرام  اخلميس ١ سبتمبر ١٩٠٤

بدون عنوان
األهرام  االثن ٥ سبتمبر ١٩٠٤

الدولة العلية 
األهرام  اخلميس ٨ سبتمبر ١٩٠٤

الدولة العلية 
األهرام  االثن ١٢ سبتمبر ١٩٠٤
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٢٢٢

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٤

أخبار البريد 
األهرام  اخلميس ١٥ سبتمبر ١٩٠٤

أخبار البريد 
األهرام  االثن ١٩ سبتمبر ١٩٠٤

بدون عنوان
األهرام  الثالثاء ٢٠ سبتمبر ١٩٠٤

احلوادث األرمنية
العصر اجلديد  اجلمعة ٣٠ سبتمبر ١٩٠٤

فظائع األكراد
العصر اجلديد  اجلمعة ١٤ أكتوبر ١٩٠٤

شهداء أرمينيا
العصر اجلديد  اجلمعة ١٤ أكتوبر ١٩٠٤

ليون فهمى 
صرى  الثالثاء ١٨ أكتوبر ١٩٠٤ الرائد ا

فظائع األكراد
العصر اجلديد  اجلمعة ٢١ أكتوبر ١٩٠٤

ليون فهمى
صرى  اجلمعة ٢١ أكتوبر ١٩٠٤ الرائد ا

ليون فهمى
اجلاسوس  اجلمعة ٢١ أكتوبر ١٩٠٤

فظائع األكراد 
العصر اجلديد  اجلمعة ٢٨ أكتوبر ١٩٠٤

ذابح األرمنية ا
العصر اجلديد  اجلمعة ٤ نوفمبر ١٩٠٤

أحوال تركيا وعالقتها بالعمل
رشد  اجلمعة ٤ نوفمبر ١٩٠٤ ا
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٤٣٢

٤٣٧

٤٤٠

٤٤٧

٤٤٨

٤٥١

٤٥٧

٤٦٢

٤٦٤

٤٦٤

W×HB « ÂÈu‡‡²;«



∑∑¥

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٢٣٨

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٧

الدولة العلية
األهرام  اخلميس ٢٢ ديسمبر ١٩٠٤

العالم اإلسالمى : الفوضى فى القوقاز
اجلمعة ٥ يناير ١٩٠٥

األرمن والتتر
العالم اإلسالمى  اجلمعة ١٩ يناير ١٩٠٥

سلمون األرمن فى باكو ا
الشرق  االثن ٦ مارس ١٩٠٥

سئلة الشرقية ا
العالم اإلسالمى  اجلمعة ١٠ مارس ١٩٠٥

كلمات جلاللة السلطان
العالم اإلسالمى  اجلمعة ١٧ مارس ١٩٠٥

قدونية تداخل أوربا فى األزمة ا
العالم اإلسالمى  اجلمعة ٢٤ مارس ١٩٠٥

اإلسالم واألرمن
العصر اجلديد  األحد ٩ أبريل ١٩٠٥

انكلترا واخلالفة
العالم اإلسالمى  اجلمعة ١٤ أبريل ١٩٠٥

مكدونيا وأرمينيا
العصر اجلديد  األحد ١٦ أبريل ١٩٠٥

مذابح باكو
العالم اإلسالمى  اجلمعة ٢٨ أبريل ١٩٠٥

تسامح الدين اإلسالمى
العالم اإلسالمى  اجلمعة ٢ يونية ١٩٠٥

ورطان الشجاع ملك األرمن
العصر اجلديد  األحد ١١ يونية ١٩٠٥
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٢٤٨

٢٤٩

٢٥٠

٢٥١

٢٥٢

٢٥٣

٢٥٤

٢٥٥

٢٥٦

٢٥٧

٢٥٨

٢٥٩

٢٦٠

أرمينيا الصغرى
العصر اجلديد  األحد ٢٥ يونية ١٩٠٥

القنبلة اجلهنمية
العصر اجلديد  األحد ١٣ أغسطس ١٩٠٥

أخبار البريد
األهرام  االثن ٢١ أغسطس ١٩٠٥

القنبلة اجلهنمية
العصر اجلديد  األحد ٢٧ أغسطس ١٩٠٥

أخبار البريد
األهرام  األربعاء ٣ أغسطس ١٩٠٥

األستانة العلية
األهرام  االثن ٤ سبتمبر ١٩٠٥

كيدة األرمنية ا
األهرام  األربعاء ٦ سبتمبر ١٩٠٥

األستانة العلية
األهرام  اخلميس ٧ سبتمبر ١٩٠٥

فى بالد القوقاز
العالم اإلسالمى  اجلمعة ٨ سبتمبر ١٩٠٥

أخبار البريد 
األهرام  االثن ١١ سبتمبر ١٩٠٥

الدولة العلية
األهرام  اخلميس ١٤ سبتمبر ١٩٠٥

األرمن
الشرق  الثالثاء ١٩ سبتمبر ١٩٠٥

ديار بكر
االخالص  ٢٢ سبتمبر ١٩٠٥
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٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٤

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٨

٢٦٩

٢٧٠

٢٧١

٢٧٢

٢٧٣

ؤامرة الهائلة ا
األهرام  األربعاء ٢٧ سبتمبر ١٩٠٥

أخبار البريد
األهرام  اخلميس ٢٨ سبتمبر ١٩٠٥

جناية باكو
العالم اإلسالمى  اجلمعة ٢٩ سبتمبر ١٩٠٥

أسباب الفتنة
السعيد  األحد ١ أكتوبر ١٩٠٥

التتر واألرمن
الظاهر  الثالثاء ٣ أكتوبر ١٩٠٥

األستانة العلية
األهرام  األربعاء ٤ أكتوبر ١٩٠٥

إظهار احلقيقة
السعيد األحد ٨ أكتوبر ١٩٠٥

أخبار البريد روسيا
األهرام  االثن ١٣ أكتوبر ١٩٠٥

األرمن فى مصر 
الصباح  األحد ١٥ أكتوبر ١٩٠٥

األرمن فى األستانة
الظاهر  االثن ٢٣ أكتوبر ١٩٠٥

قطم واجلواسيس واألرمن ا
اإلكسبريس  األحد ٢٢ أكتوبر ١٩٠٥

أخبار بريد أوربا
الظاهر  الثالثاء ٢٤ أكتوبر ١٩٠٥

ريعة فى البالد الروسية احلالة ا
أمون  األحد ١٢ نوفمبر ١٩٠٥ ا
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٥٨٠
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٢٧٤

٢٧٥

٢٧٦

٢٧٧

٢٧٨

٢٧٩

٢٨٠

٢٨١

٢٨٢
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٢٨٤

٢٨٥

٢٨٦

٦١٥

٦٢٠

٦٢٠

٦٢٦

٦٢٩

٦٣١

٦٣٢

٦٣٣

٦٣٥

٦٣٦

٦٤٤

٦٤٧

٦٤٨

االعتداء على جاللة السلطان
صرية  الثالثاء ١٥ نوفمبر ١٩٠٥ اجلوائب ا

األكراد واألرمن
األهرام  االثن ٢٧ نوفمبر ١٩٠٥

األستانة العلية
األهرام  الثالثاء ٥ ديسمبر ١٩٠٥

سيحي إلى حركة عامة ضد ا
العالم اإلسالمى  اجلمعة ٨ ديسمبر ١٩٠٥

األستانة العلية
األهرام  الثالثاء ١٢ ديسمبر ١٩٠٥

األستانة العلية
األهرام  االثن ١٨ ديسمبر ١٩٠٥

بدون عنوان
صرية  ٢٩ ديسمبر ١٩٠٥ اجلوائب ا

سلمون واألرمن  ا
الظاهر  السبت ٣٠ ديسمبر ١٩٠٥

األستانة العلية
األهرام  االثن ٥ مارس ١٩٠٦

مستقبل تركيا
العالم اإلسالمى  اجلمعة ٩ مارس ١٩٠٦

سلم ب األرمن وا
العالم اإلسالمى  اجلمعة ٢٢ يونية ١٩٠٦

أخبار البريد
 األهرام  اخلميس ١٣ يولية ١٩٠٦

أخبار البريد
العالم اإلسالمى  السبت ١٥ يونية ١٩٠٦
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∑∑∏

٢٨٧

٢٨٨

٢٨٩

٢٩٠

٢٩١

٢٩٢

٢٩٣

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٦

٢٩٧

٢٩٨

٢٩٩

أخبار البريد
األهرام  االثن ١٧ يولية ١٩٠٦

أخبار الدولة العلية
صرية  األربعاء ٨ أغسطس ١٩٠٦ اجلوائب ا

بدون عنوان
صرية  االثن ١٠ سبتمبر ١٩٠٦ اجلوائب ا

سلمون بالقوقاز ا
العالم اإلسالمى  اجلمعة ١٩ أكتوبر ١٩٠٦

اإلنكليز والعثمانيون
الظاهر  الثالثاء ٣٠ أكتوبر ١٩٠٦

أخبار البريد 
األهرام  السبت ١ ديسمبر ١٩٠٦

األتراك واألرمن
مصر  ٣ أبريل ١٩٠٧

بدون عنوان
صرية  ١٢ أكتوبر ١٩٠٧ اجلوائب ا

بدون عنوان
صرية  ١٧ أكتوبر ١٩٠٧ اجلوائب ا

رجوع العقل 
اجلامعة  السبت ١٨ يناير ١٩٠٨

بدون عنوان
صرية  اخلميس١١ فبراير ١٩٠٨ اجلوائب ا

جمعية الثورة األرمنية
مصر  ١٨ فبراير ١٩٠٨

بدون عنوان
األهرام  األربعاء ١٩ فبراير ١٩٠٨
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∑∑π

٣٠٠

٣٠١

٣٠٢

٣٠٣

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٦

٣٠٧

٣٠٨

٣٠٩

٣١٠

٣١١

٣١٢

بدون عنوان
األهرام  السبت ٢٢ فبراير ١٩٠٨

صرى) جمعيات األرمن (فى القطر ا
مصر  ٢٥ فبراير ١٩٠٨

حوادث أرزوم
الظاهر  الثالثاء ١٠ مارس ١٩٠٨

خواطر وآراء (اجلمعيات الثورية فى مصر)
الظاهر  االثن ١٦ مارس ١٩٠٨

األتراك واألرمن
مصر  ٣ أبريل ١٩٠٨

بدون عنوان
اجلامعة  ٤ أيريل ١٩٠٨

بدون عنوان
الدستور  ٦ أبريل ١٩٠٨

مكيدة فى األستانة
اجلامعة  ٢ مايو ١٩٠٨

أرمينيا
اجلامعة  ٣ يونية ١٩٠٨

أخبار
األهرام  اخلميس ٤ يونية

أسرار من ثوار
اجلامعة  األربعاء ١٠ يونية ١٩٠٨

األرمن فى بالد الدولة العلية
الشرق  االثن ١٥ يونية ١٩٠٨

قبض على أرمن
اجلامعة  األربعاء ١٧ يونية ١٩٠٨
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٦٩٠

٦٩١

٦٩٢
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∑∏∞

٣١٣

٣١٤

٣١٥

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣١٩

٣٢٠

٣٢١

٣٢٢

٣٢٣

٣٢٤

٣٢٥

مطمع تركيا 
اجلامعة  األربعاء ٢٤ يونية ١٩٠٨

تركيا واألرمن
اجلامعة  السبت ١١ يولية ١٩٠٨

تلغرافات عمومية 
الدستور  ١٥ يولية ١٩٠٨

األرمن
اجلامعة  السبت ١٨ يولية ١٩٠٨

بدون عنوان
اجلامعة  السبت ٢٥ يولية ١٩٠٨

حفنة أخبار عثمانية
اجلامعة  السبت ١ أغسطس ١٩٠٨

بدون عنوان
اجلامعة  السبت ١ أغسطس ١٩٠٨

مظاهرات العثماني فى أميركا
اجلامعة  السبت ١ أغسطس ١٩٠٨

األخبار التلغرافية
اجلامعة  السبت ٨ أغسطس ١٩٠٨

تاريخ تركيا الفتاة
اجلامعة  السبت ٢٢ أغسطس ١٩٠٨

بيت القصيد
اجلامعة  ١٢ سبتمبر ١٩٠٨

احتفال األرمن بذكرى شهداء احلرية العثماني
نار  اجلزء الثامن  اجلمعة ٢٥ سبتمبر ١٩٠٨ ا

ستقبلة األستانة وسياستها احلضارة وا
اجلامعة  األربعاء ١٨ نوفمبر ١٩٠٨
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٧٠٤
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∑∏±

٣٢٦

٣٢٧

٣٢٨

٣٢٩

٣٣٠

بعوثان احلكومات الثالث ورجال ا
اجلامعة  األربعاء ١٨ نوفمير ١٩٠٨

اليونان واألرمن
اجلامعة  األربعاء ٢٥ نوفمبر ١٩٠٨

فى فضائنا هواء جديد
اجلامعة  األربعاء ١ ديسمبر ١٩٠٨

بدون عنوان
اجلامعة  السبت ٤ ديسمبر ١٩٠٨

اخلالف كل عنصر
اجلامعة  األربعاء ١٦ ديسمبر ١٩٠٨

٧٣٣

٧٣٥

٧٣٨

٧٥٣

٧٥٤

Èu‡‡²;«W×HB « Â




	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥
	٢٦
	٢٧
	٢٨
	٢٩
	٣٠
	٣١
	٣٢
	٣٣
	٣٤
	٣٥
	٣٦
	٣٧
	٣٨
	٣٩
	٤٠
	٤١
	٤٢
	٤٣
	٤٤
	٤٥
	٤٦
	٤٧
	٤٨
	٤٩
	٥٠
	٥١
	٥٢
	٥٣
	٥٤
	٥٥
	٥٦
	٥٧
	٥٨
	٥٩
	٦٠
	٦١
	٦٢
	٦٣
	٦٤
	٦٥
	٦٦
	٦٧
	٦٨
	٦٩
	٧٠
	٧١
	٧٢
	٧٣
	٧٤
	٧٥
	٧٦
	٧٧
	٧٨
	٧٩
	٨٠
	٨١
	٨٢
	٨٣
	٨٤
	٨٥
	٨٦
	٨٧
	٨٨
	٨٩
	٩٠
	٩١
	٩٢
	٩٣
	٩٤
	٩٥
	٩٦
	٩٧
	٩٨
	٩٩
	١٠٠
	١٠١
	١٠٢
	١٠٣
	١٠٤
	١٠٥
	١٠٦
	١٠٧
	١٠٨
	١٠٩
	١١٠
	١١١
	١١٢
	١١٣
	١١٤
	١١٥
	١١٦
	١١٧
	١١٨
	١١٩
	١٢٠
	١٢١
	١٢٢
	١٢٣
	١٢٤
	١٢٥
	١٢٦
	١٢٧
	١٢٨
	١٢٩
	١٣٠
	١٣١
	١٣٢
	١٣٣
	١٣٤
	١٣٥
	١٣٦
	١٣٧
	١٣٨
	١٣٩
	١٤٠
	١٤١
	١٤٢
	١٤٣
	١٤٤
	١٤٥
	١٤٦
	١٤٧
	١٤٨
	١٤٩
	١٥٠
	١٥١
	١٥٢
	١٥٣
	١٥٤
	١٥٥
	١٥٦
	١٥٧
	١٥٨
	١٥٩
	١٦٠
	١٦١
	١٦٢
	١٦٣
	١٦٤
	١٦٥
	١٦٦
	١٦٧
	١٦٨
	١٦٩
	١٧٠
	١٧١
	١٧٢
	١٧٣
	١٧٤
	١٧٥
	١٧٦
	١٧٧
	١٧٨
	١٧٩
	١٨٠
	١٨١
	١٨٢
	١٨٣
	١٨٤
	١٨٥
	١٨٦
	١٨٧
	١٨٨
	١٨٩
	١٩٠
	١٩١
	١٩٢
	١٩٣
	١٩٤
	١٩٥
	١٩٦
	١٩٧
	١٩٨
	١٩٩
	٢٠٠
	٢٠١
	٢٠٣
	٢٠٤
	٢٠٥
	٢٠٦
	٢٠٧
	٢٠٨
	٢٠٩
	٢١٠
	٢١١
	٢١٢
	٢١٣
	٢١٤
	٢١٥
	٢١٦
	٢١٧
	٢١٨
	٢١٩
	٢٢٠
	٢٢١
	٢٢٢
	٢٢٣
	٢٢٤
	٢٢٦
	٢٢٧
	٢٢٨
	٢٢٩
	٢٣٠
	٢٣١
	٢٣٢
	٢٣٣
	٢٣٤
	٢٣٥
	٢٣٦
	٢٣٧
	٢٣٨
	٢٣٩
	٢٤٠
	٢٤١
	٢٤٢
	٢٤٣
	٢٤٤
	٢٤٥
	٢٤٦
	٢٤٧
	٢٤٨
	٢٤٩
	٢٥٠
	٢٥١
	٢٥٢
	٢٥٣
	٢٥٤
	٢٥٥
	٢٥٦
	٢٥٧
	٢٥٨
	٢٥٩
	٢٦٠
	٢٦١
	٢٦٢
	٢٦٣
	٢٦٤
	٢٦٥
	٢٦٦
	٢٦٧
	٢٦٨
	٢٦٩
	٢٧٠
	٢٧١
	٢٧٢
	٠٠



