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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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ـرحلـة مالبـسات وأحـداث وتداعـيـات مذابح لـقد اسـتعـرضـنا فى اجلـزء األول من هـذه ا
أضـنـة فى الـعـاصـمـة الــعـثـمـانـيـة األسـتـانـة . وفى هـذا اجلـزء  نـسـتـفـيض بـشـكل مـوسَّع فى
ـذابح احلمـيـدية ـذابح لم تـكن نهـايـة ا اسـتـعراض مـذابح أضـنـة أبريل ١٩٠٩ ; إذ أن هـذه ا
ضـد األرمن  بل دشـنت مـرحـلـة اإلبـادة األرمـنـيـة عـلى أيـاد نـظـام «تـركـيـا الـفـتـاة» (االحتـاد

والترقى) احلاكم فى الدولة العثمانية .
عروف بـ «األرض تقع أضـنة على ضـفتىّ نهـر چيحـان وسط السهل الـقيلـيقى الرئـيسى ا
الـواطـئـة» وتُـعـد من أمـهـات مـدن آسـيـا الـصـغـرى. وقد اكـتـسـبت مـكـانـتـهـا الـتـاريـخـيـة إثر

ـرات قـيـليـقـيـة الـصـعـبـة عـبـر طوروس  وجـودهـا عـلى مـجـرى چيـحـان  وتـوسـطـهـا بـ 
ووقوعها عند ملتقى الـطرق التجارية والعسـكرية . ولذا  فالغرو أن أضحت نقطة تالقى
وتـمركز وانـصهـار جلمـيع العـناصـر البـشرية فى األقـاليم احملـيطـة بهـا  وهمـزة وصل رئيـسية
بيـنها  ومركزاً جتـارياً رائداً  وبؤرة ثقافـية مرموقة. وبـعد بناء جسرهـا العريض  اكتملت
مـنـظـومــة دورهـا الـتـجـارى والـعـسـكــرى والـثـقـافى ; إذ أنه يـسّـر عــبـور الـبـضـائع واجلـيـوش

واألفكار.
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ومنذ وقوع إقليم قيليقية حتت احلكم العثمانى انقسم اإلقليم إدارياً إلى خمس سناچق
أضــنـة  مـرسـ  قـوزان  إيج إيل  جــبل بـركـات. بـيـد أن أضـنــة ظـلت قـاعـدة اإلقـلـيم
ومـركـزه اإلدارى واالقـتـصـادى والسـيـاسى. وجـديـر بـالـذكر أن قـيـلـيـقـية خـصـوصـاً وأضـنة
بـاألخص قـد تـبـوأتا مـوقـعـاً مـحـوريـاً فى الـسـيـاسـة الـعـثـمـانـية غـربـى األناضـول خالل الـربع
األخـيـر من الـقـرن الـتــاسع عـشـر ومـطـلع الـقـرن الـعــشـرين. وحـتى ذلك الـوقت  اتّـسـمت
األنـاضـول عـمـومـاً بـأنـهـا أقل مـنـاطق الـدولـة حتـضـراً ; إذ أن وقـوع األسـتـانـة عـلى مـضـيـقىّ
ـدن األخرى الـبـوسفـور والـدردنـيل جـعلـهـا قـطبـاً جـاذبـاً ومـورداً للـخـدمـات على حـسـاب ا

واصالت هناك . غربى األناضول ناهيك عن رداءة ا
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ـهـاجرين وقـد أخـذت اإلدارة العـثـمانـيـة تهـتم بـغربى األنـاضـول بغـيـة استـيـعاب جـموع ا
سلم من روسيا ودول البـلقان  والذين الذوا إلى األستانة. ولـذا  شجّعتهم احلكومة ا
العـثمـانـية عـلى اسـتيـطان غـربى األنـاضول مـقابل مـنـحهم األرض وإعـفـائهم من الـضرائب
ـدة «١٢» سـنـة . ويُعـد هـذا احلراك الـسـكـانى من أبـرز التـحـوالت التـى شهـدتـها والتـجـنـيد 
ـيـدان قـيـلـيـقـيـة وقــاعـدتـهـا أضـنـة عـشـيـة نـهـايـة الـقـرن الـتــاسع عـشـر  وأسـهم بـامـتـيـاز فى ا
هـاجـرة  حدثت نـهـضة زراعـيـة كبـيرة فى االقـتصـادى; إذ اعتـمـاداً على األيـدى الـعامـلـة ا
إنـتـاج احلـبـوب والـزبـيب والـتـبغ وحلّ األنـاضـول مـحل روسـيـا والـبـلـقـان كـمـورد رئـيـسى
لـلـحـبـوب إلى سـوق األستـانـة الـضـخم. ولـهـذا  وسّـعت حـكومـة األسـتـانـة من اسـتـخدام
اآللـيات الـزراعـية ومـعـدات جتهـيز األغـذيـة  وافتّـتـحت مدارس زراعـيـة  وأنشـأت مزارع
ـواصالت السـيـما خـط سكك وذجـيـة  وأقـامت مـصـارف تـسـليف زراعـيـة  وطـوّرت ا
عدنيـة فى غربى األنـاضول. بيد أن ـواد ا حـديد أضنـة مرس الـذى يسّر تـطوير اسـتخراج ا
ـزارع القـطن الشـاسعـة  وما يـرتبط بـها من أضـنة قـد تمـيّزت عن سـواها فى إقـليم قـيلـيقـية 

حلج القطن وصناعة الغزل والنسيج ومعاصر الزيوت وغيرها.
وقـد أسـفـرت اجلــهـود اآلنـفـة عن تـنـمـيــة أضـنـة اقـتـصـاديـاً وازدهــارهـا إبـان مـطـلع الـقـرن
ا جعـلها منـطقة جاذبـة لالستثمـارات األجنبية. بـيد أن نصيب األسـد من العوائد العـشرين 
نطقة  ومن ثم  قبعت أضنة ادية قد ذهب إلى األجانب واألقليات الـعرقية والدينية با ا
واإلقـلـيـم بـأسـره  عـلى صـفـيح ســاخن لـيس هـذا فـحـسب  إذ ثــمـة عـوامل إضـافـيـة قـد

أسهمت فى تأجيج الوضع العام فى أضنة عشية انقضاء العقد األول من القرن العشرين .
شـهد ـهاجـرون إلى قيـلـيقـية وقـاعـدتهـا أضنـة فى تـوتيـر ا سـلمـون ا اجـتمـاعيـاً  أسهـم ا
هاجرين السـيما الـچراكسة فى إدارة األرض الـتى منحـتهم إيّاها الطبـقى ; إذ فشل معـظم ا
اإلدارة العثـمانية بسبب نقص األموال  ولـذا  باعوها إلى كبار مالك األراضى  وعملوا
ـهـاجرون مـع السـكـان األصلـيـ  ومن ثم  وقعت أجـراء لديـهم. وعـرقيـاً  لم يـتآلف ا
هـاجرون مـشاحـنـات تركـيـة چركـسـية  كـرديـة أرمنـية  يـونـانيـة أوربـية. وديـنـياً  أضـمـر ا
ا زاد فى عاملة الـتى تلقّوها فى روسيـا والبلقان. و ـسيحي إثـر سوء ا مشـاعر انتقام ضد ا
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تأز الوضع الـدينى أن أضنة أضـحت آنذاك بؤرة النـشاط التبـشيرى السيـما البروتـستانتى.
ويـكـفى دليالً أنـهـا مركـز إلدارة اجملـلس األمريـكى لـلبـعثـات الـتبـشـيريـة اخلارجـيـة  ومحـطة
ركز تـعليم اإلجنيل خـارجية للـمجمع الكـنسى اجملدّد ألمريـكا الشـمالية  ومـحطة خارجـية 

وللوكالة الفرعية ألسرة جمعية اإلجنيل .
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والريب أن الـتطـورات سالـفة الـذكر قـد أعادت تشـكيل بـنيـة أضنـة السـكانيـة. ولكن فى
تاح ؤشر األقرب وا ـثابة ا غياب اإلحصاءات الرسـمية  تبقى التقـديرات رغم محاذيرها 
للـوقـوف عـلى تـعداد أضـنـة وهـيـكلـهـا الـسـكانـى. وفى هذا الـصـدد  قـدّر جـمال بك والى
أضنة   منذ مـطلع أغسطس ١٩٠٩عـدد سكان الوالية بـ «٥٥٠» ألف نسـمة  منهم حوالى
«٦٠» ألف أرمــنى  ومن «٢٠ ــ ٢٥» ألف عــربى  ومن «١٠ ــ ١٥» ألـف رومى يــونــانى

هنى قد تألّف من   «٤٠%» مزارع والباقى أتراك. وجدير بالذكر أن هيكل أرمن أضنة ا
«٣٠%» جتار وأصحاب حوانيت  «٢٠%» حرفي  «١٠%» موظف .

وبذا  تشكّل هيكل أضنة السكانى من أغلبية تركية كاسحة قوامها «٨١٫٥%»  مقابل
«١١%» أرمن و «٤٫٥%»  عـرب و«٣%» روم. وديـنـيـاً  اسـتـأثـر اإلسالم بـ «٨٦%» نـظـير
«١٤%» للمسـيحية على شتى مذاهـبها. ولغويا  استـعمل جميع سكان أضنـة اللغة التركية
بصـفـة أسـاسـية  وفـى ع الـلـحـظة  اسـتـخـدمت الـعنـاصـر األرمـنـية والـعـربـيـة واليـونـانـية

اللغات اخلاصة بها فى دوائرهم اجملتمعية .
وفيـما يـتعـلق بـهويـة أرمن والية أضـنة  ثـمـة جمـاعات تـنتـمى إلى سالئل أرمن قـيلـيقـية
ـلــكـة أرمـيـنــيـة الـصـغــرى فى أواخـر الـعــصـور الـوسـطى (١٠٧٥ ــ الــذين كـانـوا قـد أقــامـوا 

١٣٧٥).  ويُـوجـد هذا الـقـبيـل من األرمن فى قريـة هـاچن عـلى حدود الـواليـة الـشمـالـية 
وفى بـضع قـرى عـلى مـقـربـة من سـيس حـاضـرة سـنـچـق قوزان  وفـى دورت يـول الـواقـعة
على ساحـل خليج اإلسكنـدرونة وفى بعض القـرى اجملاورة له. ومنذ بدايـات القرن التاسع

عشر  نـزح أرمن من ديار بكر وسيفاس ومعمـورة العزيز فى شرقى األناضول إلى أضنة 
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واستوطنوها طمعاً فى الرزق والكسب .
وتـكـاد تتـفق الـشواهـد علـى أن منـظومـة أضـنة الـسـكانـية قـد تـعايـشت مـعاً عـدة قرون فى
سالم ووئام نـسـبيـاً . وحـسب تـوصـيف جـمـال باشـا : «لم يـكن أحـد يـتـوقع أن يـشـجر أى
ذابح خالف بينهم» السيما األرمن واألتراك الذين جنحوا فى احليلولة دون تسرب الف وا

إلى أضنة إبان عامىّ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ .
ا كـانت الصورة ورديـة على هذا النـحو  فلـماذا انفجـرت أضنة فى مـنتصف أبريل وطا
صـارت من أسـوأ الـفـجـائع فى تـاريخ ١٩٠٩ وعــجت بـ «مـذبـحـة تـركـيـة أرمـنـيـة مـروّعــة» 

الدستور العثمانى وفقاً لرؤية االحتادى جمال باشا? .
تكاد تتفق اآلراء على بروز األرمن وسط عائلة أضنة السكانية ; إذ كانوا القابض على
ـتمتع بـثرواتها. ولذا  كانـوا أرقى من معاشريهم األتراك زمام جتاراتـها بنسبة «٧٥%» ا
فى مــعـيــشـتــهم ومـعــارفـهـم وآدابـهم  بل وفـى جـمـيـع أحـوالــهم حـسب تــوصـيـف جـريـدة
يچـور دوتى ويلى نائب «التقدم» احللـبيـة. وفى مراسالته إلى اخلارجـية البـريطـانية  أكّـد ا
القـنصل البـريطانى فى مـرس رأى اجلريدة احلـلبيـة بقوله : «إنـهم األذكى واألفضل تعـليماً

وقدرة على التواصل واحلميمية من ب كل السكان» .
ورغم هـذا الـتـمـيز  فـقـد كـان أرمن أضـنـة مسَـتـذلـ مـستـصـغـرين يُـسـامـون اخلسف من
احلكومة  ويُعانون االضطهاد من األهالى خصوصاً عقب مذابح عامىّ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦.
ـمارسـات احلـميـدية إزاء األرمن عن تـكـوين صورة سـلبـية ليس هـذا فقط  بل تـمـخضت ا
ـسـلم قـوامـها أنـه ثـورى ومسـلّح ضـد النـظـامـ الـسـياسى لألرمـنى فى الـوجـدان الـعـثـمـانى ا

واالجتماعى.
ـشـهد الـعام فى أضـنة حـتـى أعلن الـنظـام العـثمانى فى وقـد هيـمنت هـذه الصـورة على ا
باشرة ب يوليـة ١٩٠٨ عن إعادة العمل بالدستور. عندئـذ  وُضعت أولى بذور الشقاق ا

اهية الدستور وكيفية تفعيله . األتراك واألرمن جراء استيعاب كل فريق 
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وفى هذا الشـأن تكمن أهمـية شهادة جمـال باشا فى رسم مزاج أضنـة العام عند إعالن
الـعـمل بـالـدسـتور رغم سـمـتـهـا االحتـادية الـرسـمـيـة وخلـفـيـتـها اجلـنـسـيـة; إذ حـسب رؤيته
ـتــعــذر كـبح «سـيــطـرت حــالــة من الـعــنــاد والـتــمـرد عــلى جــمـيـع األهـالى حــتى صــار من ا
جماحهم.  وقد فـسّرت اجلماهير كلمة حرية على غير حـقيقتها وصار كل إنسان فى حل

من ارتكاب ما يشاء أينما يشاء بال حساب وال عقاب» .
ورغم داللـة هذه الـشـهادة الـعـامة الـصادرة عن سـيـاسى محـنك فـإنهـا تـستـلزم تـفـكيـكاً
ثابة وتفنيداً جلزئياتها. فشـعورياً الريب أن التداعيات الناجمة عن تفعيل الدستور كانت 
ـشـايخ اجلـامـدين فى أضـنـة. ـسـتـبـديـن وا ضـربـة قـاضـيـة عــلى رؤوس كـثـيـر من األعــيـان ا
ولـذا فالغرو أن نـاهضـوا احلكم الـدستـورى وأوحوا إلى الـبسـطاء بـأن الدسـتور يُـناهض

صاحلهم . الدين أو يضر 
ـتـضـررون من الـتـداعـيـات الـدسـتـوريـة عـلى هـذه الـقـتـامـة الـشعـوريـة فـعـلى وإذا كـان ا
غاالة فى مظاهر التعبير عنها. ستفيدون بشدة فى إبداء مشاعرهم إزائها وا النقيض أفرط ا
 وقد أجـادت جريـدة «التقـدم» احللبـية فى وصف هذا الـقبـيل السيمـا األرمن الذين رجحت
ـقتـضى الـدسـتـور على األتـراك مـاديـاً ومعـنـويـاً.  أكـثر من هـذا اعـتـقد األرمن أن كـفـتهم 
زمـان عبـوديـتهم ومـحنـتـهم قد انـقضى وآن لـهم أن يـتمـتعـوا بـحقـوقهم وأن يـتـنعـموا فى
ــشــون عــلى األرض مــرحـاً ويــتــرنــحـون طــربــاً وفــرحـاً ظالل احلــريـة .ولــذا صـاروا 
ـظـاهرات اسـتـنـاداً إلى أن الـشرعـيـة الـدسـتـوريـة قد ويعـقـدون االجـتـمـاعـات ويقـومـون بـا

بوأتهم فى احملل األرفع وأظهرت ميزتهم ووفتّهم حقهم.
وهـكــذا  تــخـيل األرمن أن الــوقت قـد حــان إلظــهـار تــفــوقـهـم االجـتــمــاعى  وإبـراز
مهاراتهم العالية فى غمـار نشوة االبتهاج بتفعـيل الدستور. واألخطر استغرق األرمن فى
أحـالم اليـقـظـة الـسـيـاسـيـة متـوهـمـ بـأن احلـكم الـذاتى أصـبح قـاب قـوسـ أو أدنى مـنهم
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ـوضـوع فى وأخـذوا يـتـجـاذبـون أطـراف احلـديـث بـشـكل مـتـواصل فـيـمـا بـيـنـهم حـول هـذا ا
قاهى أمام أبصار األتراك وحتت أسماعهم . احلانات وا

ولم تـقـتصـر هـذه التـنـاقضـات عـلى احلـالة الـشـعوريـة فـقط ولكـنـها جتـّـسـدت بجالء فى
اآلليـات الدستـورية. ووفقـاً جلمال بـاشا التـحقت جمـوع من أهالى أضنـة وقيلـيقيـة بفروع
فـارقـات لم يعـرف مـعظم جمـعـية «االحتـاد والـترقى» احملـلـية الـتى تـأسّست هـنـاك.  ومن ا
هــؤالء حـتى اسم اجلــمـعــيـة قـبـل إعالن الـعـمـل بـالـدســتـور . وجتـدر اإلشــارة إلى أن الـذين
أخـفـقـوا فى احلـصــول عـلى مـراكـز مـهـمـة فى اجلــمـعـيـات االحتـاديـة احملـلـيـة أنـشـأوا فـروعـاً
ـنـاوئة لالحتـاديـ السـيـما حـزبىّ «األحـرار واالحتـاد احملـمدى» كى لـلـمـنظـمـات الـسـياسـيـة ا
سلمون عمـوماً منشق على يثأروا ألنفـسهم بهذه الطريقـة. وهكذا بينما كـان األتراك وا

ناهجها . سيحية تعمل بال انقطاع من خالل جمعياتها حتقيقاً  أنفسهم إذا بالطوائف ا
ـسيـحـيـة يـنـبـغى الـقـول بـأن أرمن أضـنـة قد ولـفك شـفـرة مـنـاهج جـمـعـيـات الـطـوائف ا
أسّـســوا عالنـيـة عـقـب الـدسـتـور فــروعـاً ألكـبـر حــزبـ أرمـنـيــ آنـذاك وهـمـا «الــطـاشـنـاق»
و«الهـنشاك» .بيـد أنها لـم تكن معـارضة لـلجـمعـيات الـسيـاسيـة التركـية الـتى كانت فى دور
التكوين على نحو ما ذهب جـمال باشا بل كانت جتـسيداً لقيم الثـورة الدستورية. كما أن
األرمن انضموا إلى مؤسسات النظام اجلديد وتفاعلوا معها ليس فى أضنة فكفى بل على
امــتـداد إقــلـيم قــيـلــيـقــيـة. فــمـثالً كــلّف االحتـاديــون احملـامى األرمــنى الـهــنـشــاكى جــرابـيـد
جوكديـرليان بـتأسـيس مقار لالحتـاد والتـرقى فى قرية هـاچن التـابعة ألضـنة بغـية تـهيئـة مناخ

مناسب إلقامة عالقات جيدة ب العناصر السكانية اخملتلفة .
ـناخ الـدستـورى خـرج األرمن الـسجـناء الـسـياسـيـون من معـتـقالتهم وبـذا فى ظل ا
شروع من خالل ـنفيون مـنهم إلى قيـليقيـة وانخرطـوا فى العمل السـياسى العـلنى ا وعاد ا
آليـات فـروع «االحتاد والـترقى» أو عـبر فـروع احلزبـ األرمنـيـ آنفىّ الـذكر.  وانـطالقاً من
دعامة دستورية ومساندة احتاديـة جترأ النشطاء األرمن السياسـيون بأضنة على نحو ما فعل
ـبعـوثان» بـاألستـانـة وطالـبـوا بدور لـهم فى إدارة أعـمال اإلقـليم أقـرانـهم فى «مجـلس ا
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. وبـإيـجـاز أعـرب األرمن دون حـرج أو مواراة عن ـتـورط فـى النـظـام الـقد ومـعاقـبـة ا
كانة التى يستحقونها . رغبتهم فى تشييد دولة حديثة تُتيح لهم ا

يـراث مـعقـد; إذ لم تـتهـيأ الـقـاعدة اجلـمـاهيـرية ـناهج قد اصـطـدم  ـارسـة هذه ا بـيد أن 
العريضـة فى أضنة وقيلـيقية الستـيعاب آليات الـعمل السياسى الـناجمة عن الدسـتور; فمنذ
ـسلم األرمـن فى دائرة وقت وجـيـز وعـلى مـدار ثالثـة عـقـود كامـلـة وضع الـرأى الـعـام ا
اخلـونة والـعـصـاة وصـنّف جـمـعيـاتـهم الـسـيـاسيـة واالجـتـمـاعـيـة بأنـهـا إرهـابـيـة. ولذا لم
يستسغ الرأى العام رؤية هذه اجلمعيات شرعية ولها مقار علنية فى غضون ثالثة شهور من
طـالبـة بدور لألرمن فى إعالن الـعمل بـالدسـتور. وامـتعـض األعيـان األتراك احملـليـون من ا
بنـاء الـدولة الـدسـتوريـة وهو مـا قـد يسـلبـهم امـتيـازاتـهم ويهـز مراكـزهم. وكـذا ليس من
السهل زرع الثقة ب األرمن وضباط الـنظام العثـمانى بعد أن أمضى األخـيرون ثالث عاماً
ؤسسات الـدستورية فى مالحـقتهم وتـعذيبـهم.  ولذا  كان إحلـاق عمالء النـظام القد بـا
ـثابـة صدمة لألرمن الذين اعتـرضوا بـشدة عـلى ضم هؤالء الرجـال ذوى السـلطة اجلديدة 

القوية إلى التنسيقات اجلديدة.
ـطالبة أصبحت ا فـعم بـسوء الـفهم والتنـاقضات الـبائنة فى الـعقلـية ناخ ا فى ظل هـذا ا
ـثـابـة إثـارة وحتريض. ولـلـتدلـيل عـلى هـذا  انـتّـقدت ـساواة  بالـعـدالـة فى مـجـتـمع يـأبى ا
جريدة اجلامعة فى منـتصف مارس ١٩٠٩ أرمن أضنة بشدة واصـفة إيّاهم بأنهم فى «حركة
بـاد الدسـتورية. ولذا  طـالبوا خواطر» ألنهم يـطلـبون مـطالب جـنسيـة ال تنـطبق عـلى ا
رسـل أو بإنـشـاء مدارس أرمـنيـة خاصـة بـهم  وامتـنعـوا عن إرسال أبـنـائهم إلى مـدارس ا
ـدارس األجــنـبـيـة. ولــكن بـعــد ثالثـة أسـابــيع  وحتـديـداً فى ٧ أبــريل ١٩٠٩  اعـتـذرت ا
اجلريـدة عن انتـقـاداتهـا احلـادة ألرمن أضنـة  وأعربت عـن أسفـها لألخـذ عن جـرائد تـكون
بواطنها عادة غـير ظواهرها إذ أنها نقـلت اخلبر عنها معكـوساً. واحلقيقة أن األرمن طالبوا
بإنشـاء مدارس وطنية رغـبة منهم فى الـدستور حرفاً ومـعنى ورفضوا إرسال أوالدهم إلى
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ـدارس األجـنبـية  وطـالـبوا بـإنشـاء مـدارس أهلـية تـنـطبق عـلى روح الـدستـور بغـيـة تعـليم ا
ا أطـفـالهم أن كل الـتـبعـيـة احملروسـة هم رعـايا عـثـمانـيـ وإن اختـلفـت لغـاتهـم ومذاهـبهم 

يعكس صدق التابعية العثمانية لديهم .
قصـودة  فُسرت سلوكيات موشيغ قصودة وغير ا وعلى هذه الوتيرة من االلتباسـات ا
ـسـئـول عن اسـتـفـزاز األتـراك سـيـروبـيـان مـطـران أضـنــة الـذى اتُـهم عـلى نـطـاق دولى بــأنه ا

ذابح إلى قيليقية  وهو األمر الذى يستلزم تشريحاً دقيقاً . وجلب ا
ÊUOÐËdOÝ mOýu

كان األسـقف موشـيغ سيـروبيـان متـعلـماً  ويُمـثل جيالً جـديداً من رجـال الدين األرمن
قراطى» واتّسم بكونه سياسـياً وأيديولوچـياً  انتمى إلى حـزب «الهنشاك االشـتراكى الد

شـخصيـة قويـة قد  تـصل إلى حد الـعنـاد إذ كان مسـتاءً بـشدة من الـنظـام القد وعمالئه 
وجّسد قيم الثورة الدستورية وأخذها بجدية على عاتقه  واعتبر نفسه رسوالً لها. ولذا 
وجـب الدسـتـور فى يـولـية ١٩٠٨ سـعى بـخـطى حـثيـثـة بـغـية تـنـمـية مـنـذ إطالق احلـريـات 

الهيكل التعليمى للمجتمع األرمنى فى أضنة وحتس مستواه الثقافى بصفة عامة .
دارس والـصحف وفى ظل منـاخ احلـريات الـدسـتوريـة  وظّف سـيروبـيـان الكـنائـس وا
قـراطية وتكريس ارسة الـقيم الد سرحـيات فى  والـكتب واخلُطب والنـدوات واألغانى وا
الـهوية األرمنـية. ودينـياً  قاوم األسقـف بشدة عمـليات اخـتراق الكاثـوليك والبـروتستانت
دارس  تغنى التالميذ بأناشيد احلماسـة األرمنية  وعلّقوا لوحات حائطية لرعيـته. وفى ا
ـدارس تُـمـثل أرمــيـنـيـة بــاسـقـة  وحـلّـت خـريـطـة أرمــيـنـيــة مـحل الـطــغـراء الـعـثــمـانـيـة فى ا
واألسـقفـيـات. وانـتشـرت الـصـحافـة احلـزبيـة حـتى أصـغر قـريـة فى أضـنة وقـيـلـيقـيـة. وعلى
ارسـات اإلدارة احمللـية  وطـالبـوا األرمن بأال يـغضـوا الطرف صـفحـاتهـا  انتّـقد احملـررون 
اضى األرمنى طـالبة بـحقوقـهم. وقد ركزت الـدوريات العـلميـة واألدبية على إبـراز ا عن ا
ة. وتنّقل اخلطباء اجلهوريون من حى إلى آخر داع إلى واحلياة األرمنية فى العـصور القد
عــدم اخلـضـوع. وُســجــلت أنــاشــيـد احلــمـاســة عـلـى إسـطــوانـات  وأُذيــعت عــبـر أجــهـزة
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ــسـرح األرمــنى بــأضـنـة ـقــاهى وحـتى فى الــشـوارع.  وشــهـد ا اجلـرامــافـون فـى األنـديــة وا
استعراض أعمـال تتحدث فـقط عن األمجاد القـومية األرمنـية وتدعو إلى عـدم االستكانة

السيما مسرحية البطل القومى فارتان ماميجونيان .
وبـذا  أراد أسـقـف أضـنـة األرمـنى أن يُـتـرجـم الـدسـتـور عـمـلـيــاً بـ رعـيـته  لـيس هـذا
فـحسب  بل راح يُـمـارس دوره اإلدارى فى الذود عـنـهم; ففـى ١٠ ينـاير ١٩٠٩  أرسل
سيروبيـان عريضة إلى والى أضـنة جواد بك شمـلت قائمة بـاالستفزازات والـتحرشات التى
نـعها السـيما تـعسف آصف بك مـتصرف تستـهدف األرمن بـغية اتـخاذ اإلجراءات الالزمـة 
سـلم ضـد األرمن. والريب أن الوالى قـد امتـعض جراء تدخل جبـل بركات واسـتثـارته ا
رجـل دين مـســيـحى بــشـكل ســافـر فى اخــتـصــاصـاته. ولــذا  اتّـهـم الـوالى األســقف لـدى
األستانـة فى ١٦ يناير  ١٩٠٩ بأنه وهب نفسه زى ملك قيليـقية  والتقط صوراً فوتوغرافية
ـلـوك األسـطـوريــون لألرمن عـلى خـشـبـة بـهــذا الـرداء  ونـظّم عـروضـاً فـنــيـة يـظـهـر فـيــهـا ا

دنية . سيحى على عدم دفع الضرائب العسكرية وا سرح وشجَّع الشعب ا ا
ورغم هـذه االتـهـامـات  تـمــادى األسـقف الـعـنـيـد فى حتـديه الـسـافـر لـلـوالى. فـفى ١٤
فـبـرايـر ١٩٠٩ نــظّم سـيـروبـيـان مـع األحـرار األتـراك واألرمن فى أضـنـة مــسـيـرة احـتـجـاج
ـطـبوعـات الـذى قـيّد احلـريـات الـصحـفـية ضـمت حـوالى عشـرة آالف شـخص ضـد قانـون ا
سيرة  ندّد األسقف باجلرائم العديدة التى سّودت صفحة تركيا وفرض الرقابة . وخالل ا
وأرض األجـداد العثـمانـي وشوّهت أسـماءهم وجنم عـنها اخلـراب واالستـعباد  السـيما
نطوقة. وحسب رؤيته  مابرحت الدولـة العثمانية تنزلق بثبات قروءة وا استعباد الكلمة ا
نـحـو الفـنـاء بـسـبب حـرمـان شـعوبـهـا من احلق فى االحـتـجـاج ومن الـقـدرة عـلى الـدفاع عن

ـقـدسة إذ قُـطـعت ألسـنـة الـذين طالـبـوا بالـعـدالة  ـشـروعة فى أرض األجـداد ا حـقـوقـها ا
وقُـصـفت أقالم الــذين نـدّدوا بـالــظـلم . وإزاء هـذه احلــالـة  نـاشـد الــوالى وزارة اخلـارجـيـة

العثمـانية فى ٢٦ فـبراير ١٩٠٩ بنـقل األسقف ألنه يُقـلب األرمن ضد احلكومـة والقوان 
ويُسمم أفكارهم تدريجياً .
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ـارسـاته بـامتـعـاض الرأى عنـد هـذا احلـد  قوبـلت سـلـوكيـات سـيـروبيـان وتـصرفـاته أو 
ـركزيـة وسوء نـية األجانب. والشك سلم  وسـوء فهم الـسلـطات احملـلية وا العـام التـركى  ا
أن أهالى أضنة قد نظروا إلى تكريس الهوية األرمنية على أنه ماس بالكرامة التركية ومروج
فارقـات  كان أتـراك أضنة يـنحون فى لألفكـار التخـريبـية ضد الـشريعـة اإلسالميـة. ومن ا
ـنظـرون عـلى الـفالح األنـاضولى ذات الـتـوقـيت صوب تـكـريس الـقـوميـة الـتـركيـة وأثـنى ا

بوصفه عماد الدولة بعد أن كانوا ينعتوه بـ «اجللف البدائى الفظ» .
طالبة صلحـة العامة لرعـيته ودعوته إيّاهـم إلى ا والريب أن تـشبث األسقف األرمنى بـا
بحقـوقهم وعدم اخلضوع واالستكانة  قد اصطــدم بالدوائر احملافظـة فى أضنة الذين كانوا
اليزالـون من أصحاب الـنفوذ. فـمثالً  يُـعد الوالى جـواد بك صنيـعة الـسلطـان عبد احلـميد
وقصر يـلديز. ولذا  عندما أشار األسـقف إلى جتاوزات ضد رعيته فى والية أضنة; جرح
ـارسات كـان الوالى بذلك أحـاسيس مـسـئولى احلـكومـة القـدامى ; إذ أنه وضع يـديه على 
ا كانت ضد األرمـن فقط. زد أيضاً  امتـعاض الوالى من جترؤ رجل يحسـبها مشروعة طا

دين مسيحى على اختراق حرمات دائرة اختصاصه .
وعند تفنـيد اتهامات الـوالى لألسقف  يتضح أن زى ملك قـيليقيـة مجرد تفسـير ملتوى
لـلـرداء االحتـفـالى الذى يـرتـديه رجـال الدين األرمن أثـنـاء تأديـة الـشـعائـر الـدينـيـة  وكانت
ثابة تـوثيق بصرى ألول احتـفال دينى فى العهـد الدستورى. وكانت الصور الـفوتوغرافية 
ـعروف بـ«فـارتـانـانتس»  الـذى يُـخـلد ـسرحـيـة تـمـثيالً درامـيـاً لـلعـيـد األرمـنى ا الـعـروض ا
ذكـرى انـتـصـار الـهـويـة األرمـنيـة  وحتـتـفل به الـكـنـيـسـة األرمـنـيـة سـنـوياً . والريـب أن هذه
سـلم . العـروض قد دقت نـاقوس اخلطـر أمام عيـون السـلطات الـعثمـانيـة وسكان أضـنة ا
دنـية والعسـكرية فال تـتعدى كـونها طلب أما حتريض األسـقف على عدم دفع الـضرائب ا

تصرفية جبل بركات . تصحيح جتاوزات ارُتكبت أثناء جمع الضرائب 
ولم تـقـتـصر االتـهـامات ضـد األسـقف مـوشيغ سـيـروبـيان عـلى الـوالى جـواد بك فقط 
ولـكن الوالى جمال قـد كررها فى شهـادته ناعتاً األسـقف بأنه شاب كثـير األطماع  وأساء
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ارسـة حقـوقه الـدستـوريـة قائالً :«ولـقد سـمـعتُ أن ذلك القس تـفسـيـر رغبـة األسقف فـى 
اســتـخـفه الـطـيش ودفـعـته الـوقـاحـة إلى تــوهم ضـعف احلـكـومـة فـأتى أمـراً نُـكـراً فى حـضـرة
احلاكم الـعام». ليس هذا فحسب  بل إن كـثيراً من األرمن قد أخبروه بأن عدداً من خدمة
ضى زمن الكنائس أتباع األسقف وصلت بـهم الوقاحة وقتئذ إلى أن يُـعلنوا جهاراً بأنه لن 
ـرة ضد طـويل حتى يـتخـلص األرمن من الـنيـر التـركى. وهكـذا  جاءت االتـهامـات هذه ا
األسـقف من بنى جـنسه  فـنعـتوه بكـونه جامع الـغرائـز الذمـيمة خـصوصـاً الدعـارة والفسق
وعلى األرجح أن هـذه االتهامـات قد نـبعت من خـصومه األرمن الـسيـاسيـ السيـما حزب
الطـاشناق . وفى هـذا رأى جمـال باشا أنه من الـعدل القـول بأن منـدوب الطاشـناق لم يكن
له ضلع فى األعمال التى قـام بها موشيغ  ومابـرح يلفت نظر مبـعوثى حزب الطاشناق فى

األستانة إلى أعماله السيئة .
والزالت االتـهامـات تـترى عـلى أسـقف أضنـة; إذ نـعته كـثـير من أعـضـاء اإلرسالـيات 
توسط بأنه طموح ألقصى وكذا  األميراالى بيفى  قائد األسـطول الفرنسى بشرق البـحر ا
ـرسلون الكاثوليك والبروتستانت غيرة درجة ومخادع ومـتعصب دينياً .هنا أيضاً  اعتبر ا
ـثـابـة تــعـصب ديـنى. وقـد تــأثـر األمـيــراالى الـفـرنـسى األسـقف عـلى رعــيـته األرثـوذكـس 
شبعة بحقد جتاه هذا الرجل الدءوب الصلب. وفى الكاثوليكى برؤية أعضاء اإلرساليات ا
عـ اللـحظـة  تأثـر بآراء كبـار الضـباط األتـراك فى أضنـة من قبـيل جمـال باشـا الذى كرّس
فـكــرة أن مـوشـيغ اعـتـبـر نــفـسه زعـيم أضـنـة الــديـنى والـسـيـاسـى عـقب إعالن إعـادة الـعـمل

بالدستور .
 U‡ UNð«Ë  UFzU‡ý

ـوجهة ضد ـرسل وآراء الـضباط  رسم بيـفى خريطـة االتهامات ا واستناداً إلى رؤى ا
األرمن وأسقـفـهم على الـنحـو اآلتى : «رغم أن أرمن أضـنة يُـدركون تـمامـاً أن أتراك أضـنة
مـتـشـبثـ حـتى النـخـاع بـالنـظـام القـد  فـإنهم لـم يكـلـوا منـذ إعالن الـعـمل بالـدسـتور عن
ــدعـو مـوشـيغ  شــكّـلـوا جلـانـاً اسـتـفــزازهم وتـهـديـدهـم; إذ بـنـاءً عـلى حتــريض أسـقـفـهم ا



±∑

ـمــلـكـة األرمــنـيـة فى لـلـعــصـيــان  ووزعـوا مـنــشـورات تـتــضـمن الـتــعـريف بــوزراء وقـادة ا
ـستقـبل.  واألدهى  أنهم سـلّحـوا أنفسـهم بأحـدث األسلـحة  وراحـوا يستـعرضـون بها ا

أمام األتراك».
زيد من الـتفاصيل الـدقيقة قائالً  : ويستكمل جـمال باشا رسم خـريطة هذه االتـهامات 
«وفى أوائل ســـنـــة ١٩٠٩ راجت شـــائــعـــة فــحـــواهـــا أن األرمن ســـيــثـــورون عـــلى األتــراك
ـنـاسبـة  ومتى ويُـبـيدونـهم عن بـكرة أبـيـهم فى القـريب الـعاجل وأنـهم يـتحـيـنون الـفـرصة ا
حـانت سمـحوا لـفصـائل من أساطـيل الـدول األوربية بـاحتـالل الواليـة وعنـدئذ  يـشرعون
فى إنشـاء دولة أرمنـية». واألخـطر  من مـنظـور جمـال باشـا وأيّده مـوالن زاده رفعت  ما
ـسلمـ بأضـنة  سواء كـانوا دوائر رسـمية أو رسخ إبان شـتاء ١٩٠٩ فى نـفوس األتراك وا
ذبـحة شعـبيـة  من أن األرمن كـانوا يـتلـقون فى كل يـوم أسـلحـة جديـدة  ويُعـدّون العـدة 

يُوقعونها باألتراك .
وجديـر بالتـسجيل أن الـتقريـر الرسمى الـذى أصدرته األستـانة عن مذابح أضـنة قد أشار
إلى هذه االتـهـامـات  وأضاف إلـيـها أن األرمـن قد أصـغـوا إلى حتـريض الدسّــاسـ  وقد
فضّــلـوا والية أضـنـة علـى كل أنحـاء الـكردسـتـان التخـاذهـا مـركزاً ألعـمـالهم  وذلك ألن
ـا فى سـواهـا  فـجـعــلـوهـا مـحـور نـهـضـتـهم أضــنـة واليـة بـحـريـة  واألجـانب فـيــهـا أكـثـر 

الوطـنية.  ولهذه الـغاية  أحضروا الـكثيرين من أبنـاء جنسهم وأقامـوا فى أضنة. وهكذا 
نزل الذى تسكنه عائلة أرمنية واحدة عدة عائالت . كنتَ ترى بغتة فى ا

والريب أن هذه األجـواء كانت ذات تأثير من العيـار الثقيل على األسقف ورعيته. وفى
سياق هذه الـضبابية الكثيفة  يصعب حتديد مـصدر الشائعات التى أفسدت احلياة العامة فى
ـفـسـدين أرسلـوا رسالً إلى جـمـيع الـواليات وحّـمـلوهم أضـنة; إذ أكـدت الـتـحقـيـقات أن ا
فسدين. ولذا  أخذ بالغ الـطائلة إلثارة الثورة فيها. بيد أنـها لم تكشف عن كُنه هؤالء ا ا

كل تيار يتهم خصومه بترويج الشائعات التى أفسدت العالقة ب مسلمى أضنة وأرمنها .
وفى هذا اخلصـوص  أشار جمـال باشا االحتـادى إلى أن بعض أعضـاء جمعـية احملمدى
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ـنـتـظـرة. ولـكنه لم أُرسلـوا من األسـتـانـة إلى أضـنـة يُحـذرون األهـالى من الـثـورة األرمـنـية ا
نتمى قـابل  اتّهم موالن زاده رفعت ا يُوفّق مطلقـاً للتثبت من صحة تـلك الشائعة. وفى ا
إلى «األحرار»  خصومه االحتادي بشكل سـافر بأنهم وراء ترويج شائعـة ب العوام مفادها
أن األرمن قد صـمموا عـلى القـيام بـعصيـان عام مـهدوا له بـإقامـة ناد فى قيـليـقيـة. ويكمن

سبب هذه الشائعة فى حقد االحتادي على األرمن جراء مؤازرتهم «األحرار» .
ؤيد» القاهـرية بعـد شهرين من وقد أقـرّ مختـار باشـا الغـازى فى حوار صحـفى نشـرته «ا
نـهايـة احلوادث الـداميـة بأن مـصدر الـشائـعات جـماعـة من األكـراد الذين جُـبلـوا على إقالق
الـراحـة وبث الـفـساد . ورغم أنه ال يعـرف من أين جـاءوا وال مَن أرسـلـهم إلى أضـنة قـبيل
اندالع احلـوادث   فـإنه يُؤكـد أنهـم سبب الـبـليـة ألنهم تـعـوّدوا على إحـداث الـقالقل وبذر

بذور الشقاق ليغنموا من ورائه ما تشتهى أنفسهم .وقبل شهرين ونيف من حوار الغازى 
أشارت «األهرام» القاهرية ضـمن تقاريرها عن األزمة الشـديدة فى األستانة والواليات إلى
أن األكـراد يـتوافـدون سـنـويـاً فى هـذا األوان من كل جـهة ومـن اجلبـال الـبـعـيدة إلـى قيـلـيـقـية
للشغل باحلصـاد  وكلهم من األشرار والفقـراء  وهم يُعدون بآالف اآلالف  وال يُعرف

لهم مسكن وال موطن  فهؤالء هم أصل البالء  وهم بال شك السفّاحون السفّاكون.
وبـذا  اتّـسمت الـشهـادات آنـفة الـذكر بـالـغمـوض رغم حتـيزهـا الصـارخ.  وحـتى تقـرير
احلكومة العثمانية الرسمى عن مذابح أضنة لم يفلت من هذه السمة;  إذ اتّهم صراحة باعة
ـسـلمـ  وأنه سيـحدث عن الـسالح أنهم أشـاعوا زوراً وكـذبـاً أن األرمن ينـوون الفـتك با
ذلك مـذبـحة عـمـومـيـة  فـأخـذ اجلمـيع يـتـسـلّـحـون لـلدفـاع عن أنـفـسـهم. وقـد ابـتّـغى بـاعة

السالح من وراء هذه الشائعة أن تكون حيلة تُساعدهم على ترويج بضاعتهم .
ورغم أن التـقريـر الرسمى سـالف الذكـر لم يُحـدد جنسـية بـاعة السالح وهـويتـهم  فقد
سدسات الالزمة أقرّ جمال بـاشا بأن األسقف موشـيغ أرسل إلى أوربا فى طلب البنـادق وا
لـتــسـلــيح األرمن.  وكــانت احلــكـومــة فى ذلك الــوقت قــد أبـاحت االجتــار بـكـل شئ حـتى
األسلـحـة وجـلـبـها مـن اخلارج. وحـسب الـنـاشط األرمـنى الـهـنشـاكى سـابـا چـولـيان : «فى
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حلظة ما وبـاالستفادة من عـدم اكتراث األتراك  قـرّرنا تسليـح كل الشعب. ولهـذا  فتحنا
راكـز الـرئـيـسـيـة  وإعـطـاء الـسالح لـكل الـطـبـقـات بنـصف مـحالت لـبـيع الـسالح فى كـل ا

لك الثمن» . ن ال  الثمن  بل ومجاناً 
ـشـروعـة مـيـدانـاً بـكـراً اسـتـثـمـره الـرأسـمـالـيـون األرمن وبـذا  أصــبـحت جتـارة الـسالح ا
واألتـراك واألجـانب جتاريـاً عـلى نـطـاق واسع.  وقد أسـفـر عن شـيـوع هذه الـتـجـارة دخول
«١٢٨» ألف قطعـة سالح من كل الطُرز إلى أضنة بطرق مشروعـة وغير مشروعة عبر منافذ
ـديـنـة وضــواحـيـهـا مـسـتـودع سالح وفـقــاً لـلـتـقـريـر مـرسـ واإلسـكـنـدرونــة حـتى صـارت ا
الرسمى. ورغم أن التقرير لم ُيفـصل طُرز السالح التى غزت أضنة  فقد أفاد موالن زاده
رفـعت  وآزره دوتى ويلى  بأن قـوام تسلـيح األرمن ال يعدو أن يـكون بنـادق ومسدسات

وخناجر ومناجل وعصى .
وتـكمن غـاية تـسلـيح األرمن فى الذود عن أنـفسـهم جراء االنـفالت األمنـى الذى جرف
األهالى عقب إعـادة العمل بالدستور  واالستعداد الحـتمالية وقوع مذابح جديدة ضدهم
ضـمار  سّـجل التـقرير الـرسمى ذابح احلـميـدية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦. وفى هـذا ا على غـرار ا
سلمـ جيرانهم ـا رأوا ا حقـيقة أن األرمن قد تـسلّحوا إبـان العهـد الدستورى ألنـهم قلقوا 
يُعـبـئـون الـذخـائـر واألسـلـحة. ومع ذلك  أدان جـمال بـاشـا بـشـدة األسـقف مـوشيـغ على
تـصـريحه بـأن األرمن أصـبحـوا مـسلّـحـ  ال يُخـيـفهم تـكـرار مذابح سـنـة ١٨٩٤ وأنه لو

حدث شئ  لواحد منهم لقُتل فى مقابله عشرة من األتراك .
تلك  هى أبعاد مـسألة تسليح أرمن أضـنة التى لم تهدف إلى تـكديس آالت التدمير فى
ـسـألـة قد كـل أركان الـبـالد عـلى نـحـو مـا أعـلـنت اإلدارة الـعـثـمـانـيـة. والمـراء فى أن هـذه ا
; إذ ألول مــرة يـتـسـلح األرمن بــشـكل عـلـنى  ودعــاهم الـراعى الـديـنى ـسـلـمـ أقـلــقت ا
بـلـهـجـة ثـقـة إلى الـدفـاع عن أنـفــسـهم  وهى لـهـجــة انـتّـقـدهـا جـمــال بـاشـا واصـفـاً إيّـاهـا بـ

«التحدى والتطرف» .
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سـألة تـسلـيح األرمن جتـسّــد فى تـرويج شائـعة أنـها ابـتّـغت تنـظيم بيـد أن أسوأ تـوظـيف 
ساعدة أوربـا تمتد خريطـتها إلى ما بعد عصيان مخطط تـمهيداً إلقامة دولـة أرمنية مستـقلة 
حدود قيليقية. وحسب الـتقرير الرسمى عن مذابح أضنة أن اجلـمعيات الثورية األرمنية فى
أوربـا قـامت تُـحـرك عـنـد األرمن فـكـرة االسـتـقالل فـوّزعت صـور ورسـوم أبـطـال األرمن
وملوكهم القدماء . وكان بعض احملرض وفى مقدمتهم األسقف موشيغ يُهيجون األهالى
بـاخلُـطب والوعظ. وفى تـقريـر األسـتانـة عن هذه اجلـمـعيـات  واألحزاب   أقـرّت بـأنهـا قد
قـرّرت مـنذ مـنـتصف الـعقـد األول من الـقرن الـعـشرين احلـصـول على اسـتقـالل قيـليـقـية بـأية
وسيلة مهما كانت. وقطعت اإلدارة العثمانية بأن أصابع روسيا وراء حتريك القوى الثورية
ـذهب األرثـوذكـسى بـ أرمن أضـنة األرمـنـيـة نـحـو إحـراز هـذا الــهـدف اسـتـنـاداً إلى نـشـر ا
ن اعـتـنـقـوا عـقـيـدتـهـا. ووفـقـاً لـهذا ومـرعش واإلسـكـنـدرونـة وتـشـيـيـد الـكـنـائس والـقـرى 
ياه التقـرير ابتّغت روسـيا نيل منـاطق نفوذ فى قيـليقيـة  ومن ثم  فتح طريق لـها صوب ا

توسط . الدافئة فى البحر ا
لكة أرمـنية مستـقلة فى قيلـيقية وقاعـدتها أضنة ال بالغـات بخصوص إقامـة  الريب أن ا
ـسيحي «١٤%» عطيـات الواقعية ; فـسكانيـاً  شكّل األرمن وعموم ا تستقـيم مطلقـاً مع ا
فـقط من قـاطـنى أضـنـة مـقـابل «٨٦%» مـسـلـمـ عـلى نـحـو مـا سـبق بـيـانه. وطـبـقـاً لـتـحلـيل
يچور دوتى ويلى : «ال أصدق عـلى وجه اإلطالق بوجود حركة ثوريـة أرمنية تسعى إلى ا
ساعدة التدخالت اخلارجية. وإذا افترضنا جدالً أن األرمن يسعون لكة مستقـلة  تأسيس 
ـنـاطق اجلبـلـية; إذ يُـمـكنـهم الـدفاع عن إلى حتـقـيق هـذا الهـدف  لـكانـوا قـد انسـحـبوا إلى ا
أنـفــسـهم بـشـكـل أفـضل  ولن يـتـركــوا أبـداً آالف وآالف الـفالحـ الــعُـزل من الـسالح فى
األريـاف من أجل جـمع احلـصـاد» . وقـد سـخــر الـقـنـصل الـبـريـطـانى من فـرضـيـة أن األرمن
قـادرون بـأسلـحـتهم اخلـفـيفـة عـلى مواجـهـة اجليـش العـثـمانى ذى األسـلـحة الـثـقيـلـة. وفيـما
يخص التدخل اخلارجى ذهب الـقنصل بخبرته الـسياسية والدبلـوماسية إلى أن أقل معرفة

واقف السياسية سيُدحض مثل هذا االفتراض . با
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وحتى أصـابع روسيا لم تكن عـلى هذا النـحو عشـية انفـجار أضنة دمـوياً إبان مـنتصف
أبـــريل ١٩٠٩ نــاهـــيك عن أن أضــنـــة كــانت بـــؤرة مــركـــزيــة لــلـــتــبــشـــيــرين الـــكــاثـــولــيــكى
والبـروتـستـانـتى ولم تـكن أبداً مـيـدانـاً لتـبـشيـر أرثـوذكسى روسـى وال يُوجـد فى هـيكـلـها

الـسـكـانى عـنـصـر ذا مـيـول روسـيـة  ولـكن بـعـد مـرور خـمـسـة شـهـور عـلى حـوادث أضـنة 
وحتديداً فى نـهاية سبتـمبر١٩٠٩ أعلن إيزفـولسكى  النائب الـعام فى اجمللس الروحى   بأن

ـذهب األرثوذكـسى الروسى  «الـكنـيسـة الروسـية تُـرحب بـدخول األرمن الـعثـمانـي فى ا
وأنها تبتهج باحتاد شعب ذكى مجتهد معها كالشعب األرمنى» .

لـكة أرمـنية مـستـقلـة فى أضنة عـلى النـحو آنف الـتشـريح  فقد ورغم صعـوبة تأسـيس 
أخـذ بعض كبار موظـفى اإلقليم هذه الـشكوك وتلك الشـائعات على مـحمل اجلد  وقاموا
بـوضع ســيـاسـات من شـأنــهـا اجـتـثــاث الـتـهـديـدات األرمــنـيـة احملـتــمـلـة السـيـمــا فى الـنـطـاق
الـسـكـانى.  فـمـثـالً  اقـتـرح مـنـدوب أرمن هـاچن  أثـنـاء اجـتـمـاع مـجـلس عـمـوم أضـنـة فى
مـنـتـصـف مـارس ١٩٠٩ تـوطـ «٥٠٠» من أربـاب األسـرات األرمـنـيــة الـفـقـيـرة فى مـنـاطق
ركـزية بـاألستـانة أن صاحلـة للـزراعـة بسـهل قيـليـقيـة.  بيـد أن الوالـى اقتـرح على احلـكومـة ا
ـستطـاع عن طريق االنخراط عيشـية بقدر ا يعـمل شعب هاچن الـفقير عـلى حتس أحـواله ا
ـنـسـوجـات. وبـذا  يقل عـدد األرمن فى سـهل قـيـلـيـقيـة أو يـقـتـصر فـى التـجـارة وصـنـاعة ا
وجـودهم عـلى الـنـطـاق اجلـبـلى بـغـيـة تـوط الـقـبـائل الـبـدويـة الـتى كـانت احلـكـومـة تُـخطط
لـتـسـكــيـنـهـا فى الـسـهل  وكـذا آالف األسـرات الـتى نـزحت من روم إيـلى والـبـلـقـان إبـان
صيف وخريف ١٩٠٨ إثر تداعيات االنقالب العثمانى. والريب أن التنمية االقتصادية فى
ـهـاجريـن إليـهـا من الـواليات األرمـنـيـة الست أضنـة ومـلـحقـاتـهـا قد جـذبت بـعض األرمن ا
ـدقع وانعـدام األمـان.  بـيـد أن هؤالء كـانـوا مـهـاجرين شـرقى األنـاضـول هروبـاً من الـفـقـر ا
مـوسمـيـ يـأتـون إلى قيـلـيـقـية لـلـعـمل فى مـزارعـها الـواسـعـة ابـتداءً مـن الربـيع وحـتى نـهـاية
اخلريف. وبذا  كانوا سكاناً مؤقـت وأصحاب دوافع اقتصادية بـحتة  وهو ما ينفى فكرة
وجـود خـطة أرمـنـيـة لزيـادة أعـداد األرمن فى اإلقـلـيم علـى نحـو مـا ورد فى تـقريـر األسـتـانة

الرسمى عن «مسألة أضنة» .
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وبـذا  على خـلـفيـة هـذه الشـائـعات وتـلك الـتوجـسـات  اتّسـمت أجـواء أضنـة وعـموم
.  فقـد امتعض قيـليقـية بالـعصبـيات والتـوترات الشـديدة خصـوصاً إبان شـهر رمضـان الكر
ـسيحي مكـانة اجتماعية سـلمون السيما األتـراك من آثار الثورة الدستـورية التى منحت ا ا
ـزاج النـفـسى ألتراك أضـنة أعـلى . وهنـا  أجـادت جريـدة «التـقدم» احلـلـبيـة فى توصـيف ا
الذين أكـبـروا أن يروا من كـان باألمس يـتـزلف إليـهم ويتـذلَّل أمـامهم قـد أصبـح ينـظر إلـيهم
بـاحـتـقـار وخـيـالء. وقـد صـعب عـلـيـهم أن يُــشـاهـدوا تـلك الـرؤوس مـرتــفـعـة تـكـاد تُـنـاطح
السحـاب وهم لم يتعوّدوا أن يروها إال ذليلة مـنحنية عند أقدامهم. وقد جنم عن هذا كله
أن ثار فيهم ثائر احلقد واحلسد  وغلت فى صدورهم مراجل العداوة والبغضاء  فصاروا
يـتوقـعـون الـفـرص لإليـقـاع بـهم. وحـرى بـالـتـسـجيـل أن غيظ احلـكـومـة احملـلـيـة بـأضـنة إزاء
األرمن لم يــكن بـأقـل من غـيظ األهــالى; إذ كـانت اإلدارة احملــلـيـة تــسـتــنـزف أمـوالــهم قـبل

الـدسـتـور وهم صـاغرون. بيـد أن الـدسـتـور غلّ أيـدى ُعـّـمـال احلكـومـة عن الـظـفـر فـيـها 
ولذا نقموا على احلكومة الدستورية ألنها حالت بينهم وب موارد ثروتهم .

كـمـا أجـاد مـوالن زاده رفـعت فى تـصـويـر هـيـجـان أتـراك أضـنـة وأرمـنهـا  وتـوجّس كل
فريق من اآلخر لدرجة أن حركة بسيطة تافهة  أو فرقعة بارود ضئيلة التأثير ال أهمية لها 
كانت كفيلة بأن تُحـرك هذه النفوس البشرية  التى وصل بها اخلوف واجلزع حد اإلشباع

وأن تدفع بها إلى جحيم االشتباك واالقتتال .
ورغم وقوف احلكـومة العثـمانيـة على حالـة الهيـاج العامـة فى أضنة  فـإنها لم تـتّخذ أية
نطلق  أدان التقرير الرسمى ضعف احلكومة واصفاً إيّاها تدابير وقائية حيالهـا. ومن هذا ا
بـكـونـهـا مـن أهم أسـبـاب الـقالقل فى اإلقـلــيم ألنـهـا رأت هــذه الـبـوادر ولم تـتّــخـذ احلـيـطـة

. لذا  ـسـلـمـ ـقـدمـات  دبّت روح حـقـد وضـغيـنـة بـ األرمن وا الالزمة. وإزاء هـذه ا
وحتسباً لهجوم مبـاغت  نقل بعض أعيان األتراك عائالتـهم إلى أماكن آمنة حصينة. وفى

قابل  اضطر األرمن إلى إحكام حتص بيوتهم ومحالتهم . ا
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عـند هـذا احلـد  تـأزمت بـشـدة مـنـذ خريـف عام ١٩٠٨ الـعالقـات الـتـركـيـة األرمـنـية فى
شهد العام أضنة . وفى عبـارة موجزة   ولكنهـا بليغة  رسـمت جريدة «التقدم» مالمح ا

ـفـاســد فى الـتـفــريق بـ الــفـئـتـ  فـى أضـنـة مع مــطـلع عـام١٩٠٩ حــيث جنح أصـحــاب ا
ووسـعـوا اخلـرق  ودسوا الـدسـائس  ووسـوسـوا فى صـدور اجلهـالء  فانـفـرجت مـسـافة
االخـتالف  وكبـرت دائـرة اخلصـام  ونفـخـوا فى نار الـفتـنـة  فاضـطرمت وانـدلع لـسانـها

وارتفع لهيبها .
 «“«eH²‡Ý«Ë  «b¹bNð

ولذا  فالغرو أن اتّسم شتاء أضنة الـقارس عام١٩٠٩  بالسخونة الشديدة  ففى ٤ يناير
١٩٠٩ أبرقت الـدوائر الـفرنـسـية فى مـرعش بقـيـليـقيـة إلى خارجـيتـهـا تُعـلن عن تهـديدات
سيحـي وأعمـال تخريب ضد مـقار االحتادي إذ أنهمـا يُبديان أكـبر قدر من ذابح ضـد ا
احلمـاسة بـشـأن تأسـيس النـظام اجلـديد. ولكن احلـكومـة الـعثـمانـية لم تـتخـذ أية تـدابيـر ضد

سئول عن هذه التجاوزات . ا
وقد تـمـخضت عن هـذا الغـلـيان سـلسـلة حـوادث أسـهمت فى تـصعـيـد التـوتر بـأضنـة إثر
استفزازات متـعمّـدة دبّرتهـا بعض القـوى السـياسيـة واالجتمـاعية هـناك . فـفى مطلع فـبراير
١٩٠٩ أبـرق خـور أحمـد جنل مـفـتى هـاچن إلى الـوالى جـواد بك يُـخـبـره بأن أرمـن هاچن

. وبحلول شهر مارس  سلم احملليـ ا أثار حـفيظة السكـان ا يسـتعدون للقيـام بعصيان 
ـسـجـد الكـبـيـر ألـوكـامى بأضـنـة إلى الـتـلـطيـخ بالـقـاذورات والـبـراز ليالً . تعـرضت أبـواب ا
ـسجـد.وعـندئـذ  سرت سـيحـيـ بـتـدنيس ا سـلمـون غـضبـاً  واتّهـمـوا ا ولذا اشـتـاط ا
دينة ليالً عبر هاجمة سالحليك ا شائعة فى أضنة وضواحيـها مفادها أن األرمن يستعدون 
نـفق ســرى  ولـذا  رأى األتـراك ضــرورة إعـداد الـعـدة لــلـدفـاع عن أنــفـسـهم. وإزاء هـذا
ــوقف احـتج األســقف مــوشـيغ ضــد هــذه الـشــائـعــات وطـالـب اإلدارة احملـلــيـة بــإجـراء ا

حتقيقات بغية التوصل إلى مروجيها .
ـضادة  كـانت أجواء وبـينـمـا كانت األحـداث تتـصاعـد فى األستـانـة على درب الـثورة ا
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إقـليـم أضنـة معـبأة ومـتوتـرة بل ومـسمّـمة; فـثمـة حاالت قـتل وتـهديـدات بالـقتل  وإغالق
جـبـرى لـلـمـدارس واحلـوانيـت. وهيـمن عـلى األهـلـ قـنـاعـة بـضـرورة اقـتـراف مـذابح ضد
ـسـيـحيـ ألنـهم يـرمـون إلى إقـصاء الـشـريـعة من خالل مـسـانـدتـهم لـلـدسـتـور.  وفى هذا ا
ـوش من ـتـأزمـة  الـشـأن جنـحت جـريـدة «وادى الـنـيل» الـسـكـنـدريـة فى تـوصـيف احلـالـة ا
أعـمـال أضـنة خـالل األسـبـوع األول من شـهـر أبـريل ١٩٠٩ قـائـلـة : «إن اخلوف شـديـد فى
ــسـلـمـ قـد ــديـنـة» ومــدارس األرمن ومـخـازنـهـم مـغـلـقـة  والــعالقـات بـ األرمن وا ا
ـديـنـة لقـلـة األمن. ولـذا  طـلب راعى أرمن موش انـقـطعت والـفالحـون اليـنـزلون إلى ا

عزل قائمقامها .
—U−H½ô« W¹«bÐ

ـصادر عـلى أن انفجـار أضنـة الدمـوى عشيـة منـتصف أبريل ١٩٠٩ وتكـاد تتفـق معظم ا
قـد اندلعت شرارته األولى عـقب مقتل تركيـ بواسطة جنـار أرمنى شاب يُسـمى هوفهانيس
لـوتـفــيك يـوم اإلثــنـ ٩ أبـريل ١٩٠٩. وجتــدر اإلشـارة إلى أن تــقـريـر والى أضــنـة  وكـذا
الـتـقـريـر الـرسمى  لم يـذكـرا األسـبـاب الـتى دفـعت األرمنى إلـى القـتل. وفـقط ذكـر تـقـرير

األستانة ما يلى  : «وكان انفجار البركان عندما شاع أن أرمنياً قتل مسلماً ».
ـسلـمون فى الـوصول إلى هـوفـهانـيس وقتـله لـيلـة الثالثـاء ١٣ أبريل ١٩٠٩. وقـد جنح ا
وطـبـقـاً لـشـهـادة مـوالن زاده رفـعت : « وتُـركـت جـثـته مـلـقـاة فى مـكـان يُـسـمى سـاعـتـخـانـة

(مـيـدان الـسـاعـة)  ومن غـيـر أن يجـرى الـتـحـرى عـمن هـو الـقـاتل  ومـا هـو سـبب الـقتل 
ـقـتول مـخـتون  فـاخـتلط األمـر فـيمـا إذا كـان تركـياً أم ـديـنة مـفـادها أن ا دارت شـائـعة فى ا
مسـيحيـاً  وكان من شـأن هذه الـتطـورات أن تضـاعف الهـيجـان العام . وسـرت شائـعة فى
فضاء أضنـة بأن أرمنياً قتل مـسلماً.  بيد أن الطـبيب الشرعى الذى استُـدعى لتحديد أسباب

الوفاة أكد أن الضحية موشوم بصليب» .
ورغم هذا  وقعت أحداث شغب فى صبيحة الثالثاء ١٣ أبريل الذى يُعد يوماً مشهوداً
ـسـيحـيـة والـدوائر اإلرسـالـيـة نفـسـها فى فى تـاريخ أضـنة. وإزاء هـذا  وضـعت اجلـاليـات ا
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ـثـلـوها إلى الـوالى جـواد بك لـبـيان حـالـة تأهب وحـذر وطـلـبت جندةً وإسـعـافاً . وتـوجّه 
ــوقف. وكـــان رده : «لــقــد أصـــدرتُ كل األوامــر الـالزمــة». وفى عــ مـــدى خـــطـــورة ا

الـلحـظة أرسل الوالى أربع بـرقيـات إلى الداخلـية الـعثمـانيـة يُخبـرها بالـفوضى الـسائدة فى
ـدينة واضـطراره إلى تـعبئـة االحتيـاط حفـاظاً على األمن. وقد ردت الـداخليـة علـيه تأمره ا
ـتلـكاتـهم ومـؤسسـاتهم بـتوخى احلـذر الـشديـد كى ال يتـعـرض الرعـايا األجـانب أو أى من 

الدينية وقنصلياتهم ألى تخريب أو خسارة .
وفى ذات الـيـوم  عـقـد أعـضاء «االحتـاد والـتـرقى» فى أضـنـة اجـتـمـاعـاً بـرئـاسـة إحـسان
فكرى رئـيس حترير جريدة «اعتدال» الذى ألـقى خطبة عصماء استـهجن فيها الكفرة. وفى
حــوالى الـتـاســعـة مـسـاءً  تــوجّه جـمع من األتــراك إلى مـقـر الـبــلـديـة  وطـلــبـوا من الـوالى
ـعـاقـبـة األرمن. بيـد أن جـواد بك رفض وصـرفـهم  ولذا  اجتـهـوا إلى مـقر الـسـمـاح لهم 
تصاعدة  أسرعت تالحقة وا جريدة «اعـتدال» وجتمهروا هناك. وإزاء هذه التـطورات ا
إلـيـهم قـيـادات أضـنـة وعـلى رأسـهم الـوالى جـواد بك والـقـائـد الـعـام مـصـطـفـى رمـزى بـاشا
ورئيس الـشـرطة قـدرى بك ومفـتى ديـار أضنـة وكبـار األعيـان من قـبيل عـبد الـقادر بـغدادى
وصالح بـوشناق وآخرين.  وفى هذا االجـتماع  قرّر احلـاضرون أن الوقت قد حـان لتلق

ـسيـحـي يـتـوافق مع الشـريـعة ـذابح فى ا فـتى بـأن إعمـال ا األرمن درساً . وقـد أكـد لهـم ا
اإلسالمية وأصدر فتوى تُعضد ما ذهب إليه .

v Ë_« WKŠd*«

عـنـد هـذا احلـد  صارت الـعالقـات بـ األتـراك واألرمن مـتـوترة وبـات كل فـريق مـنهم
يـخـشى انقـضـاض اآلخر عـلـيه فى أيـة حلظـة وقـد ظل األمـر كذلك حـتى بـزغت شـمس يوم
وافق ١٤ أبريل ١٩٠٩ فاندلـعت حادثة أضنة حسب توصيف جمال باشا. وبعد األربعاء ا

سـويعـات  غدت أضـنـة وطرسـوس وحمـيديـة ومـاسيس وأرزين ودورت يـول وعزيـزية 
ـذبحة مرّوعة يعـجز القلم عن وصف هولها وأية أماكن يـقطنها أرمن فى قيلـيقية  مسرحاً 

رج والقتال الدموى ثالثة أيام بلياليها». والن زاده رفعت :« دام الهرج وا ووفقاً 
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ــزيـد من الـتــفـاصـيل والريـب أن هـذه الـصــورة الـعـامـة تــسـتـلــزم تـفـكـيــكـاً وإعـادة رسم 
ـوافق لـعـيد الـفـصح  ثـمة الـدقـيقـة;  فـفى حـوالى الـساعـة احلـاديـة عشـرة صـبـاح األربعـاء ا
آذن  ثم أُناس أطـلقوا الـرصاص بـشكل عـشوائى ومـتزامن مـن فوق األسطـح والنوافـذ وا
ـجـرد سـماع ـنـازل والشـوارع عـلى امـتـداد مديـنـة أضـنة. و مـالـبث أن انـهال بـكـثـافة عـلى ا
طلقـات النار  أغلق التجار والنسّاجون األرمن حـوانيتهم  وهرولوا إلى منازلهم عبر كل
ـسـيـحـيـ داخل مقـار اإلرسـالـيـات الـكاثـولـيـكـية ـداخل  وتـدفقـت أفواج من ا الـبـوابـات وا

والبروتستانتية والكنائس وأى مكان آخر اعتقد الناس أنه سيكون آمناً .
سـيحـيون من الـرعايـا العـثمـانيـ  وكذا  األجـانب اجتـماعاً عـندئـذ  عقد الـزعمـاء ا
قر األسقفية األرمنية  وأرسلـوا وفداً إلى الوالى جواد بك مطالب إياه باتخاذ على الفـور 
ـوقف حتت السيطرة اإلجراءات حلـماية أحيائـهم ومؤسساتهم. وقد أخـبرهم الوالى بأن ا
ولـيس خـطيـراً ودعـاهم إلى الـتزام الـهدوء وأمـرهم بـالـذهاب إلى الـسـوق لتـهـدئة الـناس
ارسة أعـمالهـم بشكل طـبيعى. وفـعالً  فى حوالى الثـالثة عـصراً  وحسب والعـودة إلى 
شهادة موالن زاده رفعت   تكلـيف عضوىّ اإلدارة عبد القادر بغدادى ودافيد أورفاليان
بالذهاب إلى السوق وإلى حى األرمن كى يـقوما بإسداء النـصائح وتسك خوف األرمن.
ـقــصـود  ومـا إن وصال إلى مـحـل قـره صـوقـو حـتى ـكـان ا وبـيـنـمــا كـانـا فى الـطـريـق إلى ا
هــوجم أورفــالـيــان وُقــطع إربـاً إربــاً عــلى مـرأى مـن عـبــد الــقـادر بــغـدادى. وبــذا  أصـبح

أورفاليان أول ضحايا األحداث ورمزاً لها .
وفى عـ التـوقيت  اجـتـاحت حشـود مسـلّـحة بـالهـراوات سوق أضـنـة  ونهـبت احملال
سـلّحة  وكان قوام هذه احلشود نهج فى غياب مفاجئ لـلشرطة والقوات ا األرمنية بشكـل 
يتكـون من «٢٠ ــ ٣٠» ألف من غوغاء ورعاع األتـراك واألكراد والچراكـسة والبدو عالوة
عـلى بعض مسـلمى كـريت  أفشار  حتت قـيادة أعيـان محلـي من أمثـال بغدادى وبـوشناق.
انيا وروسيـا بأضنة وفداً طالب وإزاء هذا التصعـيد  شكَّلت قنصـليات بريطـانيا وفرنسـا وأ

الوالى بـأن يُصرح لـهم باسـتخـدام األسلـحة الـناريـة عنـد الضرورة. وبعـد هذا االجـتماع 
توجّه الوالى إلى مبنى البلدية  وهناك قُتل فى حضوره عضوها األرمنى أرت تشارديكيان
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صانع رمياً بالرصـاص.  وكان قد ذهب إلى البلدية للمطالبة بتدخل الشرطة من أصحاب ا
واجليش .

وفى تـلك األثنـاء أيـضاً  خـطب شـيخ مسـجـد توزبـاشى فى الـناس قـائالً  : «حان وقت
تصفية الكفرة». ورغم أن اليوم األول ألعمال العنف فى أضنة قد  تكريسه لتدمير محال
تـاخـمـة للـمـديـنة ـذابح كـانت قد بـدأت فـعالً فى األحـيـاء ا األرمن وسـلـبـها ونـهـبـها  فـإن ا
سلم مـن قبيل ضواحى قـاسم خان ودوزخان وحيدر حـيث تعيش أقلـيات أرمنيـة وسط ا
أوغلو خان ودالى محمد خان ويانى خان وباموك بازاركوبلى ووزير خان. وقد اكتسحت
ـناطق واحـدة تـلو أخـرى حتى أجـهـزوا على حـياة مـا يُـناهـز «٣٠٠» أرمنى من العـامـة هذه ا
ـوسمـي والـعـربچـيـة الوافـدين من هاچـن وقيـصريـة وديـار بكـر للـعـمل فى موسم الـعُمّـال ا

احلصاد .
ـنـطـقـة شـعـبـانـية وفى أول الـلـيل  اتّـجـهت هـذه اجلـمـوع الهـادرة صـوب احلى األرمـنى 
هاجـمته. ولكن بعد حلظات ذعر  نظّم األرمن دفاعـاتهم  وسلّحوا أنفسهم  ووضعوا
متاريس حول احلى  وتمركـزوا فى مختلف مداخل احلى ومخارجه  وأخذوا فى مقاومة
هـاجـمون مـطـالبـ الـسلـطات . ولذا  انـسـحب ا ـسلـمـ ـواطنـ ا هجـوم أشـقائـهم من ا
ـسـلـمـون عـلى بـتـوزيع الـسالح عــلـيـهم . وطـبـقــاً لـلـتـقـريـر الــرسـمى : «وحـيـنـذاك هـجـم ا
سـتودعات ونهبوا ما وصلت إليه أيـديهم من السالح والذخيرة» ومن ثم  بدأت تلك ا

فجعة إذ توّهموا أن احلكومة قد قرّرت مذبحة عمومية لألرمن . أساة ا ا
وبعـد أن تسـلّحت هـذه اجلمـوع  توجّـهت إلى مـسجــد السـلطـان وليـد بالـقرب من حى
ان على عدم ترك أرمنى واحد على قيد قره الر  وهناك نُودى باجلهاد والقسم بأغلظ األ
هاجـمون فى شق طريـقهم إلى قلب احلى األرمنى. احلياة. وفى هذه الـكرّة أيضاً  فـشل ا
ـقـاومـة الــعـنـيـدة  قـرّروا إضـرام الـنـار حـول احلـى األرمـنى بـأكـمـله عـلى أمل وجـراء هـذه ا

معاودة الهجوم باكراً .
وبـعد سـاعـتـ من مـنـتـصف لـيل يـوم اخلـمـيس ١٥ أبـريل ١٩٠٩  أصـبح تـبادل إطالق
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دافـعون األرمن بـوصول النـار كـثيـفاً من كل اجتـاه وفى كل مـكان. وعـنـد الفـجر  ابـتهـج ا
ـتـطــيـاً ظـهــر جـواد فى جـولــة تـفـقـديــة لـلـحى األرمــنى وسط حـراسـة ــيـچـور دوتى ويــلى  ا

هـاجمون عن اقـتحام احلى األرمـنى مؤقتـاً. وفى الصبـاح الباكر  مشدّدة. ولـذا  توّقف ا
طلب القنصل من الوالى اتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء الفوضى. وكان رد الوالى أنه لم يعد
وقـف  ولم يعد قادراً على وقف الـعنف مع تصـاعد وتيـرة عملـيات السلب يُسيطـر على ا
والنهـب والقتل  واقترح عـليه التدخل وعـرض عليه وضع ضبـاط وجنود حتت تصرفه.
ـيدان لـلـقنـصل الـبريـطانى وهـكذا  تـراجعت الـقـيادة الـعثـمـانيـة احملـليـة بجـ وأفـسحت ا

ـدينـة من شرقـها إلى غـربهـا  ذهابـاً وإياباً  ـشهـد فى أضنـة وقد جـالوا ا ورجـاله العتالء ا
عارك تتوقف. وقد نافخ األبواق. وحـسب تقرير القنـصل : «أينما كنا نـذهب  كانت ا
أخلينا الشوارع  تارة بإشهار السناكى  وتارة أخرى بإطالق النار فوق رؤوس احلشود».
كما أصدر القنصل أوامر عبر مكبرات الصوت كى يلتزم اجلميع منازلهم محذراً إيّاهم بأنه
عزم على إطالق النار فى الشـوارع.  بيد أن هذا اإلجراء لم يُسفـر إّال عن تأثير طفيف نظراً
التساع مـدينة أضنـة واستحـالة مجـموعة واحـدة من الرجال الـسيطـرة عليـها طوال الوقت.
وعلى امـتداد الـطريق  الحظ دوتى ويلى أن بـعضاً من اجلـنود يـشترك فى عـمليـات القتل.
وعلى مـقربة من محـطة السـكك احلديدية  اسـتطاع بالـكاد إرجاع حـشد كبيـر من القروي

ذابح . األتراك قبل أن يهرعوا إلى داخل أضنة لالنضمام إلى مقترفى ا
وبحـلول منـتصف النـهار  اشتـعلت النـيران فى سوق أضـنة الرئيـسى  واشتبك األرمن
واألتراك فى مـعارك مـستـعـرة  استـحال عـلى القـنصل الـبريـطانى وأعـوانه كبح جـماحـها.
وفى تـلك الـسـاعـة  وصـلت رسـالـة عـاجـلـة إلى الـقـنـصل تـطـلب مـنه الـذهـاب سـريـعـاً إلى
مـصنع ريـچى للـتنـباك حـيث يُوجـد هنـاك عديـد من اجلرحى. وأثـناء تـفقد اجلـرحى  أطلق
عـليه أرمنى النار من مـسافة قريبـة وأُصيب بكسـر فى ذراعه. وقد فسّر القـنصل هذه احلادثة
ـا انـخدع األرمـنى بـرداء دوتى ويـلى بـكونـهـا نـاجـمـة عن الـرعب الـشـديـد أو الـيـأس  أو ر
الـعـسكـرى مـعتـقـداً أنه ضابط عـثـمانى. ورغم هـذا اجلُـرح  واصل الـقنـصل دوره مـقتـرحاً
عـلى اإلدارة الـعـثمـانـيـة تـطـويق احلى األرمـنى بـقـوات نـظـامـيـة وضـبـاط أكـفـاء  وال يُسـمح
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بـالدخـول إلـيه أو اخلـروج مـنه. وفى نـفس الـوقت  تتـجـول دوريـات فى بـقـيّة أضـنـة داعـيةً
ـنازل والـتحذيـر من إطالق الـنار عـند خروجـهم . وأبـرق إلى السـلطات الـناس إلى الـتزام ا
الـبريطانـية طالبـاً سفينـة حربية بـريطانية. وبعد أن ضمّـد جـراحه  استّقل الـقطار عائداً إلى

مرس .
وفى تلك الليلة  هاجمت العـامة مدرسة البنات اإلعدادية اجملاورة لإلرسالية األمريكية
التى تعـرضت خلطر كبير وتهدّدت حيـوات التلميذات بشدة من كل صوب وحدب. وفى
نـحى  سـجّـلت إلـيزابـيث ويب احـدى عضـوات اإلرسالـيـة األمريـكيـة من بـنكـرهيل هـذا ا
جتربتها على صفحات جريدة الـ «هـاليفاكس هيرالد» الكندية بصفتها شاهدة عيان من قلب
األحـداث . وطـبـقاً لـروايـتـها  بـحـلول ظـهـيـرة األربعـاء  بـدأ إطالق الـنار عـلى مـقـربة من
ا أدى إلى اضطـراب كبير وخـشيت اإلدارة إرسال التـلميذات إلى مـنازلهن  وقد ـدرسة  ا
انتّابـتهن حـالة إثارة شـديدة لدرجـة أنهن لم يـقدرن على اسـتئـناف دروسهن بـسبب أصوات
سـتمرة والكثيفة. وقد حـاول القس شامبرز أحد أعضـاء اإلرسالية األمريكية إطالق النار ا
رور وسـط الـعامـة. ومع  الـذهـاب إلى مـبـنى احلـكـومـة طـلـبـاً لـلـحمـايـة. بـيـد أنه فـشل فـى ا
عـلمات حـلول الـليل  انـدلعت احلـرائق  وارتفـعت ألسـنة اللـهب  وباتت الـتلـميـذات وا
ـدرسـة السـيـمـا مع تـصـاعد احلـرائق وإطـالق النـار فى خـاشـيات مـن اقتـحـام الـعـامـة مـبـان ا
درسة. درسـية الـعلم الـعثـمانى على جـنبـات ا الـشوارع اجملـاورة.  ولذا  رفـعت اإلدارة ا
ـشارك فى االضطرابات مـن إطالق رصاص أسلحتهم نع آالف ا ولكن هذا اإلجراء لم 
ـشاعل ومـحاولـة تفـاديها بـشكل عـشوائى. عـندئذ  بـدا األمان الـوحيد لهن فى مـراقبة ا
اء  وهـدم الرجال كوخاً علـمات والتلـميذات ا وأمالً فى وقف انـتشار احلرائق  حـملت ا
درسة. وفى غضون تـلك اللحظات  اختفى اً كـانا موجودين فى زاوية بفـناء ا ومنزالً قد
شهد حالك الـسواد. وحسب توصيف ويب درسة الـتركى الوحيد. ولـذا  بدا ا حارس ا
ـبنى. وفى اخلـارج  غـوغاء دمـويون وقف رهـيـباً نـسـاء وبنـات وحدهن تـقـريبـاً فى ا كـان ا
قـتلـة  يـحـملـون سـكـاك وهـراوات لألرمن ومـشـاعل لـلديـار. وفى تـلك األثـنـاء  غلب
ـدرسـة إثـر تـلـقـيـهن أنـبـاء إطالق الـنـار عـلى الـطـبيـب م  روچر والـقس الـرعب عـلى نـسـوة ا
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هنرى مورر من أعـضاء اإلرساليـة األمريكية أثـناء مكافـحتهما الـنيران. وجنا الـقس إستيفان
أساة  تروبريدچ الذى كـان واقفاً بجوارهما من رصـاصة أطاحت بقبعـته. وحتى تكتمل ا
وُضعت جثة روچر فـى الطابق األسفل وبجـوارها أرملته يُـواسيها رضـيعها الـبالغ من العمر

عشرة أسابيع .
ومع ذلك  تـمـكن شــبـاب األرمن األرثـوذكس والـبـروتـســتـانت من إخـمـاد احلـرائق فى
ـدرسـة  وإن ظـلت احلـرائق مشـتـعـلـة وطـلقـات الـنـار مـستـمـرة عـلى امـتـداد أرجاء مـحـيط ا

ـدرسة  ـديـنـة. ولـيـلـتـذاك  مـسـاء اجلـمـعـة ١٦ أبـريل ١٩٠٩ تـطـوّع الـشـبـاب حلـمـايـة ا ا
نتـشرين بنيـة السلب والـنهب. وجدير وجـابوا الشوارع اجملـاورة لها بـغية تخـويف الغوغـاء ا
بـالـتـسجـيل أن اخلـطـر األكـبر كـان سـيقع عـلى الـفـتـيات  ولـذا  قـرّرت اإلدارة نـقـلهن إلى
ـعــلـمـات ـدرسـة. وفــعالً  وصـلت الــفـتــيـات ومـعــهن ا مـنــزل شـامـبــرز عـلى مــقـربـة مـن ا
نزل عـبر فتحـات قمن بحـفرها بأنـفسهن فى احلوائط شرفـات  (حوالى ٨٠ نسمـة)  إلى ا وا
. وعــنــدمــا حــاول الــقس األرمــنـى الــبــروتــســتــانــتى اجلــانــبــيــة من أجل حـــاالت الــطــوار
ـنزل  وحـسب ويب أرداه هـوفـاجـيـمـيـان اللـحـاق بـهن  أدركه أحـد الـعـوام عـنـد نـاصـيـة ا

التركى السعران قتيالً .
ـتالحــقـة جلــوء جـمـوع األرمن إلى تــمـخض عن هــذه الـتــداعـيـات الــعـنـيــفـة والـدمــويـة ا
ساء  اندلعت فى احلى األرمنى ؤسسات األجنـبية. وفى ذات ا الكـنائس واإلرساليات وا
هاجم  وبقى معركة بال هوادة. وفى الصـباح  وقع معظم احلى األرمنى حتت سيطرة ا
قطاع أخير ظل يُقاوم رغم نقص ذخـيرته ومؤنه. وعندئذ  تبنى عثمان بك تكير زاده أحد
ـسلـمـ الـقالئل الـذين يقـطـنـون احلى األرمنـى مبـادرة لـدى الـوالى لوقف إطالق األعـيـان ا
ــفـاوضــات عن تـوقــيع وجـهــاء األرمن عـلى إعالن . وقــد تـمــخـضت ا الـنــار بـ الـطــرفـ
ـسئولـيتـهم عن اندالع الـعنف وتـسليـم سالحهم. وفعـالً  حتـّرك فى حوالى يعـترفـون فيه 
الــسـاعـة الـعـاشـرة مـسـاءً «٢٠٠» جـنـدى نـظـامـى واحـتـيـاطى بـرفـقـة أعـيـان األرمن واألتـراك
صوب احلى األرمـنى.  وبـعـد أقل من نصـف ساعـة  أُعـيد الـهـدوء حـيث اتخـذت الـقوات
مواقعها أمام مدرسة الچيزويت اإلعدادية والكنائس األرمنية التى جلأ إليها معظم األرمن.
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وقرب منتصف الليل  انطلقت العامة فى هجمة أخيرة  ولكنها لم تكن ذات تأثير .
ـرحـلة ورغم أن مـوالن زاده رفـعت قد وضع نـهـاية مـقـتضـبـة جداً وغـيـر واقعـيـة لنـهـاية ا

األولى من مـذابح أضــنـة مـفـادهـا : «وزال ســوء الـتـفـاهم  وحلّ الــوفـاق مـحل اخلـصـام 
ـعـتـاد» فـإن الــواقع كـان يـسـيـر فى االجتـاه وانـتـهت الـفــتـنـة  وعـاد كل إنـسـان إلـى عـمـله ا
ـعاكس تـمـاماً ; فـفى صـبيـحـة يوم الـسـبت ١٧ أبريل ١٩٠٩ عـنـدما خـرج الالجـئون من ا
مخابئهم اكـتشفوا مشـهداً كارثيـاً : «منازل محروقـة  شوارع تعج بجثث مـتناثرة  حوالى

عشرة آالف نسمة بال مأوى يتضوّرون جوعاً» .
n¹d «Ë ÈdI «

وعلى مدار هذه األيام الثالثة  إذا كان أرمن أضنة قد تكبّدوا خسائر محدودة نسبياً فى
األرواح  فإن األرمن القروي والعامل فى سهل قيليقية قد فقد معظمهم حيواتهم تقريباً
ـز» اللـنـدنـيـة أن مـا حدث فى أثنـاء تـواجـدهم فى احلـقـول. وحـسب تـوصيف جـريـدة «الـتـا
الـقـرى احملـيـطـة بـأضـنــة أمـر ال يُـصـدقه عـقل ; إذ أن حـوالى «٢٠٠» قـريــة أرمـنـيـة تـقع عـلى
محازاة سـهل أضنة قد تعرضت جميعها لهجـوم ضار. وإثر هجمات وحشية منظّمة  ذبح
ن ثائـروا اإلقليم األرمن سواء كانوا مالك أراضى أو مـزارع  فالح أو ُعمّال تراحيل 
كـانـوا يـحـصدون الـشـعـيـر بـاسـتـثـنـاء قـريتـىّ هاچن ودورت يـول الـلـتـ تمـكـنـتـا من مـقـاومة

الهجـوم الكاسح.  تقع هاچن اجلبلية النائـية على مسافة «١١٠» كم٢  شمال شرق أضنة 
دة وقـوامـها «٢٠» ألف أرمـنى أشـداء وأقـويـاء.  ورغم أن األتراك فـرضـوا حـصـاراً علـيـهـا 
عشرة أيام وأضرموا النيـران حولها  فإنهم فشلوا فى النيل من عزم أهالى هاچن  وسقط

«٦٠» قتيالً وجريحاً منهم فقط .
وفى نفس الـوقت  فشـلت جمـيع محـاوالت األتراك الخـتراق دورت يـول  والعكس
. وحـسب شــهـادة جــمـال بــاشـا : ــهـاجــمــ هــنـا; إذ جنح أرمـن دورت يـول فى مــطـاردة ا
ـسـلّـحون من أرزين أشـهـر قـرى متـصـرفيـة جـبل بـركات لم «عـنـدما اقـتـرب هؤالء األرمن ا
ـسلم تصـرف آصف بك على مغـادرة غرفتـه  وأخذ يُبرق إلـى سائر الـقرى بأن ا يجـرؤ ا
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أصـبحـوا مهـدَّدين بخـطر اإلبادة  فـمن الواجب عـلى كل رجل يـحب وطنه وأمـته أن يهرع
إلى الـسالح  وأن يُبادر فى احلـال إلى متـصرفيـة جبل بـركات». والريب وفـقاً جلمـال باشا
أن هـؤالء األرمن كــانـوا يــبـغـون ذبـح األتـراك فى جـبـل بـركـات. هــذا  وقـد أثــنت جـريـدة
ـهـاجـمـ عن «األهـرام» الـقـاهـريـة عـلى أهـالى دورت يـول األبــاسل الـذين صـدّوا بـجـرأة ا

وتون عطشاً . اء عنهم  وكادوا  الدخول إليها رغم انقطاع ا
سلمون على سائـر القرى األرمنية فمثالً  قتلوا جميع وعدا هاتـ القريت  فقد أتى ا
ـسـلـمـون حـسب «األهـرام» فى قـريـة ـنـوال  لم يـتـرك ا أرمن قـريـة عـثـمـانـيــة وعـلى نـفس ا
حـمـيـديـة مـسـيـحـيـاً سـوى األجـانب وذبـحـوا أكـثـر من «٣٠٠» شـخص  وفـى قـريـة أياس
ذبحـوا كل من وُجد فـيهـا من األرمن  ودمّروا بـيوتـهم تمـاماً . ولم يـنج إال مأمـور الدرس
وعائـلتـه  وذلك بفـضل اعتـناقـهم الديـن اإلسالمى  وزادت قسـاوتهم هـناك ; إذ أجـبروا

النساء اللواتى ذُبحت أزواجهن على االقتران بقاتليهم .
ولـلوقـوف على مـزيد من التـفاصـيل نُركـز على قـرية حـسن بيلى الواقـعة عـند مـنتصف
الطـريق ب أضـنـة وعيـنتـاب عـلى قمم جـبال أمـانـوس  وقوامـها نـحو ألـفىّ أرمـنى وبضـعة
رشد» القاهرية فى وصف فظائع األكراد .  هنـا  أسهبت مجلة «ا سلم أفراد قالئل من ا
سيـحية واجليش الـعثمـانى أثنـاء الهجـوم على هذه الـقرية مع الـوضع فى االعتبـار خلفـيتهـا ا

البروتستانتية .
فى يـوم اخلميس ١٥ أبـريل ١٩٠٩  ترامت األخـبار إلى أهالى حـسن بيلى عن الـفظائع
ـذابح الـتى وقـعت فى قـريـتىّ عـثـمـانـيـة وخـارن.  وعـلى مـدار الـيـومـ الـتـالـيـ  تـوافد وا
ـسـلـمى قـرية الـطـغـاة كـاجلراد من كل نـاحـيـة  فارتـعب أهـالى حـسن بـيـلى  واسـتـنجـدوا 
سـلمـون اجملاورون آغاس وغـيرهـا من الـقرى اإلسالمـية اجملـاورة. ولكن عـنـدما لم يُـظهـر ا
أدنى عـالمـة لــلــدفــاع عـن أهــالى حــسن بــيــلى ولـم يــكن فى الــقــريــة أجــنــاد من احلــكــومــة
ـسلّح إلى الـتل الغـربى للدفـاع عن بقـيّة الـسكـان.  بيد حلمايـتهم صـعد الـشبـاب األرمنى ا

تحمس الثائرين . أنهم تقهقروا سريعاً إلى داخل القرية عندما رأوا جيشاً من ا
وعـقب صالة عصر الـسبت ١٧ أبريل ١٩٠٩ هـاجمت اجلمـوع الهادرة سـوق القرية 
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وأضرمت فـيها الـنيران  وراحت تـسلب وتنـهب. عندئـذ  هرب األهالى رجـاالً ونساءً 
غـائـر والكـهوف هـرباً مـن القـنابل الـتى كـانت تتـساقط وراءهم كبـاراً وصـغاراً مـعتـصـم بـا
الجئ  راح أرمن حسن بيلى يبكون  ويُصلّون  ويطلبون نهمر وفى هذه ا طر ا كأنها ا
الـصـفح أحدهم من اآلخـر ومن الَّـله  ويُودعـون بعـضـهم بعـضاً. وإنـقاذاً لـلـموقف  ثـمة
ـرشد» قد الحظـة أن مجـلة «ا اقـتراح بـهروب الـرجال وإبـقاء الـنسـاء واألطفـال. وحرى بـا
سّجـلت ببـراعة فـائقـة حلظـات الفـراق بكل مـا يخـتلـجها مـن شوائج وأشـجان : «فمـا كانت

أهــولــهـا ســاعــة  كــنتَ تـرى الــزوج يُــودع زوجــته  واألب أوالده  واخلــطـيب حــبــيــبـته 
والـدمــوع جتـرى كـاألنـهــار من عـيـونـهم.  فــكـنتَ تـراهم وهم يــبـكـون عـائالتــهم وبـيـوتـهم
ـوت كل دقـيـقـة  فـتـخـال أنكَ فى مـوقف الـيـوم الـعـظـيم  ثم ذهب وأرزاقـهم  ويـنـتـظـرون ا
الرجال جـماعات جمـاعات وانطـلقت النسـاء باألطفال يُـوغلن فى طيـات اجلبال.  ولكن

سرعان ما حلق األعداء بهن  فطاردوهن وأمطروهن صيباً من الرصاص» .
وعـنــدمـا أقـبل الـلـيـل  حـارت الـنـسـاء فى أمــرهن  ولم تـغـمض لــهن عـ خـوفـاً عـلى
هـاجمون وهم يـرغون ويزبـدون ويتهدَّدون الفتـيات والعـرائس.  ومع هزيع اللـيل  أقبل ا
إذا لم يـدلـونـهم عـلى مـخـابئ الرجـال. وسـرعـان مـا اسـتغـرقـوا فى الـسـلب والـنـهب وهتك
األعــراض وخــطف الــفـتــيــات اجلــمـيالت وتــعــريــة الــنـســاء من مالبــســهن وُحــلــيـهـن حـتى
أحذيتهن.  وفى عصـر األحد ١٨ أبريل ١٩٠٩ انتقلت الـنساء بأطفالـهن إلى قرية باغتشه
ـسلم الذين علـى بعد ساعتـ ونصف الساعة من قـرية حسن بيلى بـفضل وساطة بعض ا
سلـم وكنيسة وجدت الـرحمة سبيالً إلى قـلوبهم. وقد توزعت الـنساء ب أعيان الـقرية ا
البلدة. وفى تلك اآلونة  طلب الطـغاة من األعيان تسليم النـساء  ولكنهم عارضوا بكل
قـواهم  وحـفـظـوا أعـراضهن. والريب أن هـؤالء الـنسـوة كن أفـضل من قـريـنـاتهن الالئى
وُضعن فـى الكنـيسة كـغنم فى حـظيرة بدون فراش وال طـعام إال مرة واحدة يـومياً . عالوة
على هذا  تعرّضن من آن آلخر لهجمـات الغوغاء ومحاولتهم إحراق الكنيسة وهن فيها.
وعند هجوم الليل  كانت العساكر تدخل إلى الكنيسة  وتُحاول خطف الفتيات ولذا
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كان اخلطر محدقاً بهن .
وبـعد ح  عادت النـسوة بأوالدهن إلى القـرية. أما الرجال  فـقد جنا قلـيلون منهم 
وجلأ بـعضـهم إلى الكـهوف ومـحاجـر الصـخر  وبعـضهم إلـى بطن الـوادى  فلـحق بكـثير
منهم األعـداء  وأفنوهم عن بكرة أبيهم  بينما مات مـنهم كثيرون جوعاً وهم مختبئون
وحـتى الـذين أقامـوا فى اجلـبال  فـإن األكـراد قد فـتّـشوا عـلـيـهم حتى وجـدوهم وذبـحوهم

ذبح األغنام .
VKŠË WOIOKO  Êb‡

ـذابح إلـى طـرسـوس أقـدم مـدن قـيـلـيـقـيـة وعـطـفـاً عـلى أضــنـة وقـراهـا  امـتـدت حـمى ا
وأشــهــرهــا قــبل أفــول جنــمــهــا وبــزوغ جنــمىّ أضــنــة ومــرســ عــلى أنــقــاضــهــا. وفى هــذا
ـدرس هـربرت ـقـيـمـة هـنـاك مع زوجـهـا ا اخلـصـوص رسـمت األمـريـكـيـة هـيـلـ جيـبـون ا
ـذابح بــاقـتـدار من خالل خـطــابـاتـهـا الـيـومــيـة الـتى أرسـلـتــهـا إلى والـدتـهـا فى مالمح هـذه ا
ـؤرخ يوم األربـعاء ١٤ أبـريل ١٩٠٩ ومع وصـول القـطار الـقادم فيالدلـفيـا. فـفى خطـابهـا ا
من أضـنـة  تـنـامى إلـى مـسـامع أهـالى طـرسـوس أن أشـيـاءً سـيـئـة وقـعت فى أضـنـة. وعـنـد
الظهيـرة  تصاعدت وتـيرة اإلثارة  ولذا  جـابت دوريات الشـوارع بغية تـهدئة األهالى.
وبدالً من التهـدئة  ساد القـلق واالرتباك بيـنهم السيمـا األرمن. وثمة أم أرمنـية طلبت من
درسـة. وثمـة أخرى  أخذت بـيت داخل ا درسـة البروتـستـانتـية الـسمـاح البنـها بـا إدارة ا
تزرف الدمع ألن ابـنهـا مدرس لغـة أرمنيـة كان يُـمضى أجازته (عـيد الـفصح) فى أضنـة عند
خـطيـبـته. وكان هـذا الـشاب قـد جنـا بأعـجـوبة مـن مذابح عـامىّ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦; إذ خـبأته
األم عـدة أيام فى ركن مـظـلم داخل طاحـونـة بعـد أن فـقدت طـفلـ  مـنهـمـا طفـلـة دهسـها
ـتـوتـر  تــوافـدت فى صـبـيــحـة اخلـمـيس ١٥ أبـريل ـنـاخ ا ـوت. وإزاء هــذا ا اجلــنـود حـتى ا

الذ. درسة طالب احلماية وا جموع غفيرة مرعوبة إلى ا
وفى خــطـاب اجلــمـعــة ١٦ أبــريل  يـبــدو أنه كــان ذروة األحـداث فـى طـرســوس; فـفى
الـصـبـاح الـبـاكـر  ثـمــة أرمن قُـتـلـوا فى مـحـطـة طــرسـوس  والذ نـاظـر احملـطـة ومـوظـفـوهـا
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بـالـفرار. وفى تـلك الـلحـظـات  دوت صافـرات الـقطـار الـقادم من أضـنـة حامالً عـلى مـتنه
صرية دجج بـالسالح. وجدير بـالتسجـيل أن الصحافـة ا رتزقـة)  ا عصـابة الباشـبوزق (ا

قد أكدت فى متابعاتها ألحـداث أضنة ما أرسلته جيبـون إلى والدتها;  إذ بعد يوم فقط 
صرى» السكـندرية اآلتى : «سافر وحتديداً يوم األحـد ١٨ أبريل  كتبت جـريدة «االحتاد ا

سلّـح بالبـنادق». وفى اليـوم التالى  ـسلمـ ا من أضنة إلـى طرسوس  ٣٠٠ رجل من ا
نـشرت جـريـدة «وادى النـيل» السـكنـدريـة نفس اخلـبر أيـضاً  ولـكن بـهذه الـصيـغة : «سـافر

٣٠٠ مسلم بأسلحتهم من أضنة قاصدين طرسوس» .
شـهد العـام فى طرسوس مـنذ وجلهـا القادمـون من أضنة : «رأيتُ وقد وصـفت جيبـون ا

الـقطار وهـو يُفــرغ هـؤالء الرُكَّاب األفـظاظ وكانـوا يرتدون سـراويل بيضـاء منتـفخة قذرة 
ـضفّرة. وربطـوا على أرجـلهم وأكواعـهم وُركبـاتهم قـطعاً من الـسجـاد برباط من اخلـيوط ا
ـقر نـحط مـتمـركزاً عـنـد مدخل الـكـوناك  ا ـثابـة الدُمى الـقـبيـحـة. رأيتُ جمـعـهم ا وكانـوا 
احلـكـومى.  حـيث مــنـحـتـهم الـسـلــطـات عـلى عـجل الـسالح والــذخـيـرة. وبـدا األمـر كـأنه
ديـنة إلى تـلك العصـابات الـقذرة. وعلى سيـتحّول إلى جـحيم مـستعـر. وقد انـضم أتراك ا
ـؤدى إلى الـسكك احلـديـدية  مـروا بـكل وضـاعة فى جـمـاعات مـكـوّنة من طـول الطـريق ا
حوالى خـمسـ فـرداً ملـوح بـأسلـحـتهم  ويُـطلـقون صـيـحات مـستـعرة تـتـصاعـد حدتـها
رور الوقت  ثم اجتهـوا إلى احلى األرمنى الذى تـقع آخر دياره عـلى مقربة مـنا بعـد خمس

مـتــراً عـلى األكـثــر . وبـدأت طـلــقـات الـرصــاص فى االنـطالق  واسـتــمـرت تُـدوى طـوال
الـنهار وامـتزجت أصواتـها مع آنـات الصرعى والـقتلى. وفى عـ اللحـظة  استـمر تدفق

الفارين» .
قطم» القـاهرية الـقلم من هيـل جيـبون ليُـؤكد ما شـاهدته بأم ويلتـقط مراسل جريـدة «ا
عينيهـا  ويفُسر بدقـة ما التبس علـيها  ويُوضح بجالء مـا لم تُدركه هذه السيـدة األمريكية
سـيـحـيـة البـروتـسـتـانتـيـة. فـفى مـقال حتت عـنـوان «كـيف رفع دراويش الـتـكيـة رايـة اجلـهاد ا
وابـتـدأوا بـذبح الـنصـارى»  كـشـفت اجلـريـدة بـأن «دراويش األفغـان والـتـكـيـة وغيـرهم من
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ا وصلت إليه أيديهم  وهم أكراد وأتراك وظاظة تألّبوا عـلى مستودع األسلحة وتسـلّحوا 
أقـوام جـبلـيـون همج آبـدون وبـطّـالون مـتـشردون  وجـعـلوا يُـنـادون اجلـهاد فى سـبـيل األمة
والـدين    تفـرقت جـموعـهم فى أحيـاء النـصارى عـلى طريق مـحطـة طرسـوس مدّعـ أنهم
رجـال حفظ وسالم وسكـينـة وأمان  ولكـنهم ماعـتموا أن اسـتوثق لـهم األمر حتى أعـملوا

السيف فى الرقاب والنار فى األجسام» .
سـاء  صـارت سمـاء طـرسوس حـمـراء  وغطت احلـرائق أفـقـها  واحـترق وبـحلـول ا
ـدرســة الـبـروتــسـتــانـتـيــة  وانـتـفض احلى األرمـنى عن بــكـرة أبــيه. وامـتّـدت احلــرائق إلى ا
ـكـافـحـة الـنـيـران. وتـطـايـرت شـرارات احلرائـق إلى الـسـطوح ـدرسـون بـصـحـبـة الـتالمـيـذ  ا
اجملـاورة لـلـمـدرسة إثـر هـبـوب ريـاح شديـدة. وعـمـومـاً  كانـت النـيـران رهـيـبة لـدرجـة أنـها
ـدرسة جاثية تسمح لنا بالـقراءة على ضوئهـا بشكل جيد ليالً طبقاً لروايـة جيبون. وباتت ا
على حـافة الـهاويـة ليس بـسبب احلـرائق فـقط  ولكن األخـطر أنـها آوت بـ جدرانـها أكـثر

ا ألهب هياج اجلموع الثائرة فى اخلارج . من أربعة آالف أرمنى الجئ 
ـقطم اخلـصوصى فى تصـوير تـداعيات ـدرسة ومـحيـطهـا  أجاد ُمـكاتب ا وبعـيداً عن ا
ـساك إلى الـبرارى بـأطفالـهم حفاة إحراق احلى األرمـنى حيث «عمّت اخملـاوف; وهرب ا
ـوت لم يسلم من جُـرح أو سلب وتعـرية .صراخ وعـويل شق عنان عـراة  فمن سلم من ا
ـة تــبـكى عـلى أوالدهـا مــنـتـحـبـة». وجتـدر اإلشـارة إلى أن مـراسل ـتـأ الــسـمـاء اإلنـسـانــيـة ا
ـصـرى رئيس بـلـديـة طرسـوس الـذى دافع عن اإلنسـانـية ـقطم» قـد أشاد بـعـونى أفـندى ا «ا
دفاع األبـطال وكـذلك الـعرب الـكرام من شـيوخ الـشيـعة ووجـهائـها الـذين أظهـروا شهـامة
عربيـة وكرمـاً حاتـميـاً فى إنقـاذ نسوة طـرسوس األرمـنيـات الالئى تبـعثـرن فى الفـلوات على
نـحـو مـا فــعل مـسـلـمـو قــريـة بـاغـتـشه مع أرمــنـيـات قـريـة حـسـن بـيـلى وأوالدهن.  وبـفـضل
ــرسـلــ األمـريــكـيـ جــهـودهم  أُعــيـد الــذين اتـخــذوا الـصــحـارى مــأوى لـهم إلى دور ا

سيو سيو جونيـا وكيل شركة البواخـر اخلديوية وا واحلكـومة والبلدية والـقنصل الهولنـدى ا
كريستوفر قنصل روسيا والبرتغال .
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ـقـطم اخلصـوصى قد رصـد حـرائق طرسـوس ومذابـحـها عـلى النـحو وإذا كان ُمـكاتب ا
ــفـجـعـة بـاإلسـكـنـدرونـة آنف الـتـفـنـيـد  فــقـد اسـتـبـقه نـظـيــره األهـرامى فى تـتـبع احلـوادث ا
وأنطـاكية ناشداً احلـقيقة دون محابـاة أو مغاالة. وأثناء التـهاب أضنة وطرسوس ومـلحقاتها

ـذابح الـفظـيـعة إلى اإلسـكـندرونـة  ولذا  إبـان أيام ١٤ و١٥ و ١٦ أبـريل  تـطايـر  خـبر ا
ذابح كلـحت الوجـوه وبدت عـليـها عالمـات االضطـراب واجلزع.  وخـشيـة امتداد هـذه ا
وتـلك احلرائـق إلى اإلسـكنـدرونـة  امـتـطى بـعض أهـالـيهـا الـوابـور اإليـطـالى وكـذا الـوابور
اخلـديـوى قــاصـدين ربــوع لـبــنـان اجلـبل األمــ السـيــمـا وأن احلـكــومـة قـد تــغـاضت عن رد

هاجم . ا
ــذابح قـد تــوقـفت رســمـيـاً فـى أضـنـة وطــرسـوس إبـان ورغـم أن احلـرائق والــسـرقـات وا
مـنتـصف مسـاء اجلمـعة ١٦ أبـريل  فإنـها ابـتدأت فى ذات الـيوم بـاإلسكـندرونة. وفـى خبر
ز» اللندنية عن وقـوع مذابح ضد مسيحيى اإلسكندرونة على مقتـضب جداً  أعربت «التا
ـقطم» و«األهرام» قـّـدمتا أيدى مجرمـ الذوا بالفـرار من سجن باياس. بيد أن جـريدتا «ا
ز» آنف اإلشارة. ـذابح فى اإلسكـندرونـة يفـوق خبـر «التـا وصفـاً تفـصيـليـاً دقيـقاً البـتداء ا
سـلمـ هاجـموا وفـتحـوا عنـوة أبواب ووفـقاً لـلروايـة األهرامـية : «بـلغـنا أن أهـالى بايـاس ا
سلمون منهم  وذبـحوا ٣٦ أرمنياً كانوا سـجون فيها  وتسـلّح ا القلعـة وأخلوا سبيل ا
موجـودين فيها. وعقـب صالة اجلمعة  توجّـه هؤالء احملابيس وأهالـى باياس وغيرهم إلى
ــشـــهــد الــعـــام ألهــالى اإلســكــنـــدرونــة».  هـــنــا  أجــاد ُمـــكــاتب األهـــرام فى تــوصـــيف ا
اإلسـكنـدرونـة الذين «أخـذوا يـتراكـضـون مـذعورين مـرتـعبـ ; فـمنـهم من رمى بـنـفسه فى
ـوت ومنهم من أقـفل مخـزنه وذهب تواً إلى بـيته إلنـقاذ عـياله  والـنساء البـحر هـرباً من ا
فاصل وعدمن اللواتى شاهدن هذه احلركة اخملـيفة أُغمى عليهن  والبعض ارتخت منهن ا

كل قوة.  وباالختصار  كانت ساعة مهولة جداً  ال تعى الوالدة على ولدها». عندئذ 
هرع األهـلون إلى الـكنـائس واألديرة الالتـينـية والـقنـاصل والزوارق وسـفائن شـركة «برنس
ـرابـطـة على مـيـنـاء اإلسـكـندرونـة. وهـكـذا  بـاتت اإلسـكنـدرونـة خـالـية » اإلجنـليـزيـة ا لـ

خاوية  والبيوت فارغة  واألسواق مقفلة .
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ـهـاجمـ قد دمّـروا كل الـقرى ـصـادر على أن ا وفى مـحيط اإلسـكـندرونـة  أجـمعت ا
األرمـنية  وذبـحوا أهاليـها ذبح الشـاة وقُطعـوا إرباً بعـد أن نهبـوا بيوتـهم  وأخذوا أموالهم
ذابح ومـواشيهم وهـتكوا حُـرمة الـنساء  ولم يـتركوا أمـراً فظيـعاً إال أجروه. ومـا كادت ا
واحلرائق تهـدأ فى محيط اإلسكندرونة  حتى تطـايرت شرارتها إلى كسب التى اضمحلت
تمـاماً  وهـرب األهلـون جمـيـعاً إلى الالذقـية وفى يـوم اإلثنـ ١٩ أبريل ١٩٠٩ انـدلعت

مذابح هائلة فى أنطاكية وتفننوا بإجرائها .
هاجـمون فى اقتراف مذابح أنطاكية  فقد أماطت «األهرام» اللثام عنها أما كيف تف ا

بإسـهاب أيضاً فى رسـالة طويلة; إذ بعد سـرد تداعيات أضـنة وطرسوس واإلسـكندرونة 
بـاتت أنطاكـية تسـتعد «ألعظم األهـوال واخلطوب الـتى لم يخطـر إتيانـها وارتكـابها إّال على

قـلوب جـنـود الـشـيـطان. وفـعالً  قـام اجلـنـود اإلبـليـسـيـة بـعـمل عـظيم بقـيـادة أيـاد أثـيـمة 
فــهــجـمــوا عــلى دور األرمن  وذبــحـوهـم بال ذنب وال جــريـرة.  وكــانت أصــواتـهـم تـمأل
ــدارس يـبــسـوا ـســامع.  تالمـذة ا الـفــضـاء  وتــرتـعش الــفــرائص من هـول وقــعـهــا عـلـى ا
وتـسّـمروا عـلى مـقـاعدهم  اآلبـاء ركـنـوا إلى الفـرار لـينـجـو بنـفـوسـهم. األمهـات يـركضن
حفاة عـراة محلوالت الشعر ينثرن الدموع. وهنـاك فتيات تنبش فيهن مخالب أهل الدعارة
والفحش يـستغثن وال مـغيث  ويستـجرن وال مجيـر.  التالميذ يـنظرون من أعلى الـبنايات
. وقد عزّ اللقاء. ومع غروب الشمس  آوت والوالدون من أسفل يُودعون بعـضهم بعضاً

سباع البرية إلى أحجارها.  بيد أن وحوش البشرية ظلت تتجول تُنقب عن فريسة. ولذا 
دينة  ومن فوق تسمّر األهلون فى أماكـنهم  فمن فى احلقل ال يقدر عـلى االقتراب من ا
الـسـطح ال يـجـسـر أن يـنـزل ألن حوله بـشـراً يُـزمـجـرون كـالوحـوش يـطـلـبـون نـفسـه وعرضه
ثابة قبور لهم» . وماله. وإثر هذا اخلوف فاضت أرواح بعض األرمن وصارت ديارهم 
ــذابح عـــلى أشـــدهــا فى طـــرســوس ـــوبــقـــات وا وهــكـــذا  بــيـــنــمـــا كــانت احلـــرائق وا
واإلسـكـنـدرونـة وأنـطـاكـيـة وزمامـاتـهـا  سـلّم أرمن أضـنـة سالحـهم يوم األحـد ١٨ أبـريل
١٩٠٩ إلى الـسـلـطـات احملـلـية بـإيـعـاز من الـقـنـصل الـبـريـطـانى دوتى ويـلى الـذى ضمـن لهم
السـالمة بـإسم احلـكـومـة الـبريـطـانـيـة وبـإسم بطـريـرك األرمن األرثـوذكس بـاألسـتـانة. وفى
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. وفى نفس الـيـوم أيضـاً  ألقت أولى الـبواخـر احلـربيـة الفـرنسـية بـهلـبـها عـلى ميـناء مـرس
انـية واألمريكيـة واإليطالية. والريب أن عقبها  تـوالت البوارج البـريطانية والـروسية واأل
ظهـور هذه البوارج قد بعـث الطمأنينـة فى نفوس األجانب والبعـثات الدبلوماسـية والهيئات
سيـحية على امـتداد قيـليقيـة. وحسب شهـادة جيبون األمـريكية أن اإلرسـالية والطـوائف ا
وصـول بـارجـة بـلـدهـا احلـربـيـة سـويـفت شـور قـد أنـقـذ مـرسـ  حـتى أنـهـا لم تُـصـدق ولو
ـدينـة رغم أن زمـيـلـها ـسـيـحى فى ا لـلـحـظـة أن الـعلم األمـريـكى هـو الـذى أنـقذ الـشـعب ا
على اإلرسـالى تـروبـريـدچ قـد انـتّـقد بـشـدة حـكـومـة بالده لـتـأخـرهـا فى الـتـعامـل مع األزمة 

النقيض من حكومة التاج البريطانى التى تفاعلت معها حلظة بلحظة.
سلـم بـقيلـيقـية قبل وعلى الـنقـيض تمامـاً  أثار وجـود هذه البـوارج حفـيظة الـسكـان ا
السـلطات احمللـية. ورغم أن دورها اقـتصر على تـقد مساعـدات طبيـة ومعونات عـينية عن
ثـابة مؤشرات على ؤسـسات الديـنية  فقـد اعتبـرت السلطـات احملليـة هذا التدخل  طريق ا

راقبون بأن األسوأ سيقع قريباً . ذابح. ولذا  توقّع ا قيام موجة ثانية من ا
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ـناخ  انـشـغل أهالـى أضنـة فى إخالء الـشوارع من اجلـثث الـتى أُلـقيت فى فى ظل هـذا ا
. وأخذ األرمن فى نـهر چـيحـان. وقـد أقرّ الـبـحارة رؤيـة مـئات اجلـثث عـلى شاطئ مـرسـ
الـعـودة إلى الــديـار الـتى لم تُــحـرق .وأسس مـتــطـوعـون مــسـتـشــفـيـات مــيـدانـيـة لــلـمـرضى
دارس األرمـنـيـة التى واجلـرحى فى مـقـار اإلرسـاليـات والـبـعثـات الـدبـلـوماسـيـة  وكـذا  ا

بقيت على حالها من قبيل مدرسة القديس استيفانوس اإلعدادية بنات .
وفى ذات الــيـوم أيــضـاً  األحــد  ١٨ أبــريل  أبـرق الــوالى جــواد بك ومــتـصــرف جـبل

ـوجبها  بركات آصف بك تـلغرافات إلى وزارة الـداخلية الـعثمانـية عن انتفـاضة أضنة. و
وضوع أعدّ عـادل بك القائم بـأعمال وزارة الـداخلـية أثنـاء فراغ السـلطـة تقريـراً بشأن هـذا ا
إلى الـصدر األعـظم تـوفـيق بـاشـا الـذى تقـلّـد الـصـدارة العـثـمـانـيـة يومـئـذ . وقـد دار فـحوى
ـلـكـون ـعـتـدون  إنـهم مـسـلّـحـون فى حـ أن األتـراك ال  الـتـقـريـر حـول أن «األرمـن هم ا
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ـقار احلـكومـية». وتداعـياً لـهذا سـوى العـصى  إنهم ذبـحـوا األتراك الـعُزل  وهـاجمـوا  ا
التـقريـر  عزلت السـلطات الـعثمـانية جـواد بك الذى كـان قد أعلن األحـكام العـرفية عـشية

اعتالء توفيق باشا الصدارة العظمى  وخلفه ذهنى بك حتى نهاية يولية ١٩٠٩ .
وفى صـبيـحة اإلثـن ١٩ أبـريل  صاح بـاعـة صحـافة األسـتانـة معـلنـ اخلبـر اليـق عن
«انـتفاضـة أضنة». وفـقاً لتـقرير الـداخليـة العثـمانيـة  وبعد سـويعات قالئل  نـاقش «مجلس
بعوثان» مالبسات هذه االنتـفاضة وتداعياتها فى جو مـشحون بالتوتر  وطالب األعضاء ا

ؤازرة بعض نـظرائهم األتراك  بـوضع نهايـة فورية لـلمذابح. وفى نـفس اجللسة  األرمن  
ـسـئولـ عن هذه أعـلن النـائب فـارتكـيز سـيـرينـجـوليـان حتت قـبة اجملـلس أنه إذا لم يُـعاقب ا
األفعال التى جلـبت الكراهية بـ اجلماعات العـثمانية اخملـتلفة  فإن أحداثـاً مؤسفة من هذا
نـاقشات احلامـية الوطيس عن الـقبيل سـوف حتدث فى أماكن أخرى. وقد تمـخضت هذه ا
تكليف محمود شوكت باشا قائد اجليش الثالث العثمانى بإرسال قوات نظامية حلفظ األمن

فى قيليقية .
ثيرة أن جريدة «اعتدال» اليومية لسان حال «االحتاد والترقى» فى أضنة فارقات ا ومن ا
  قـد كــرّست عــددهـا رقم «٣٣» الــصـادر صــبـاح الــثالثـاء ٢٠ أبــريل ١٩٠٩لـتــجـمــيع شـتى
ـوجّـهـة لألرمن. ومـن بـ جـمـلـة مـقـاالت نـاريــة جـاء مـقـال مـديـر اجلـريـدة االنـتـقــادات ا
ثـل فرع «االحتـاد والـترقى» فى أضـنـة   حتت عـنوان «مالمح االسـتـبداد». إحـسان فـكـرى   
ـؤامرة ضد وحدة الـدولة الدستـورية واالستعمـار التدريجى وقد ركزت رؤيته عـلى نظرية ا
سـتوطن األرمن. أمـا مقال رئـيس التحـرير إسمـاعيل صفـاء  فقد كان لقيـليقـية بواسـطة ا
بعـنوان «عصيـان مسلّح خـطير». وبإيـجاز  كرَّر الـكاتب جميع الـشائعـات التى حلّقت فى
آفاق أضنـة عشـية االنفـجار الـدموى. واألخطـر  أعاد إنـتاج الروايـة الرسـمية الـتى نشـرتها

زيد من االنفعال والتحامل على األرمن . صحافة العاصمة  ولكن 
مرة أخرى  عكست هذه األدبيات أصداء تفسير مسلمى أضنة  بل وقيليقية جمعاء 
نبثق عن الـثورة الدستـورية  (يولية لسلوكيـات األرمن فى سياق مضـمون احلريات اجلـديد ا
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سـاواة على أنـها عـصيان ١٩٠٨) وأعـادت مجددآً تـكرار الـنظـر إلى كل مطالـبة بـالعـدالة وا
زاج الـعام للـنخبـة التركـية احملليـة ورؤاها. والشك أن األرمن قد مسلّح  كمـا أنها بـلورت ا
قراطى نصير الدستور سوف ذُهلوا بشدة إزاء إحسـان فكرى حتديداً; إذ تخيّلوا أن هذا الد

يـفـضح دوائـر احملـافـظـ ومـثـيـرى الـشـغـب  ولـكن بـدالً من ذلك وعـلى الـنـقـيض تـمـامـاً 
فـوجئـوا بأنه صّـوب ضدهم سـيالً من االتهـامات آنـفة اإلشـارة. وحتـذاك  لم يكن األرمن
ـذابح األولى على نـحـو مـا أثبـته الحـقاً الـتـقريـر الـرسمى عن على درايـة بـدوره فى تنـظـيم ا

مذابح أضنة .
ويـبـدو أن غايـة هـذه االتهـامات وتـلك الـتفـسـيرات لـلوقـائع تـتمـثـل فى إثـبات أن األرمن
فقط كانـوا مسئـول عّمـا حدث  ودحر مـقدمـاً أية اتهـامات يُمـكن أن تُوجَّه إلى السـلطات

نطقة . دنية أو حتى كبار أعيان أتراك ا العسكرية وا
وقـد أثارت حـملـة اعتـدال الشـعواء عاصـفة احـتجـاجيـة شديـدة داخل األوساط األرمـنية
دة فى أضنـة واألستـانة. وجـراء هذه الـتحـريضات أغـلقت الـسلـطات الـعثـمانـية اجلـريدة 
جرد إعـادة إصدارهـا فى صبـاح السبت  ٢٤ أبـريل  واصلت حـملـتها ثالثـة أيام . ولـكن 

سلم على االستمرار فى أداء مهمته . التحريضية مشجعة شعب أضنة ا
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وفى مسـاء السـبت ٢٤ أبريل ١٩٠٩  رست الـبارجـة العـثمـانية «حـديرة» عـلى شواطئ
مرس قادمة من بيروت «وعلى متنها ستماية نفر من العسكر النظامى لإلقامة بهذه اجلهات
لتوطيـد األمن». وكانت هذه الـقوات جزءاً من فيـلق «ده ده آغاچ» التابـع للجيش الـعثمانى
رابط عـلى شواطئ بـحر مـرمرة  ويُعـرفون بـ«جـيش احلركـة أو احلرية» حتت قيادة الثـالث ا
ـنزل  شاهدت هيل جيبون عملية إنزال جنود ضباط من «االحتاد والترقى». ومن نافذة ا
ـرابـطـة وسـط الـبـوارج احلـربــيـة األجـنــبـيـة عن طــريق زوارق صـغـيـرة احلـركــة من الـبـارجــة ا
; إذ ارتـدى هـؤالء اجلـنـود ثـيـابـاً رثـة وشـراعـيـة. وقـد الحـظت أن هـيـئـتـهم تـبـدو سـيـئـة جـداً
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ة متسخة ولكنها مكوية . وأحذية بالية ووضعوا على رؤوسهم طرابيش قد
وبـحـلــول ظـهـيــرة األحـد٢٥ أبـريـل ١٩٠٩ وصـلت قـوات احلــركـة إلى أضــنـة. وحـتى
ـعروفـة بـ«قـشالق ميـدان» الواقع ـدّرجة ا الـعصـر  ضـربت القـوات خيـامـها عـلى احلقـول ا
ـثل شرعى لـلـسـلـطة فى ـثـابـة  عـلى ضـفـاف نـهر چـيـحـان . ورغم أن هـذه الـقوات كـانت 
ـعلنـة احليلـولة دون وقوع مـذابح جديدة  فـثمة سُحب العاصـمة العـثمانـية وكانت غـايتها ا
ذابح قد تـكون أسوأ من األولى. ورغم أن فى األفق كانت تُنـذر بانفـجار موجـة ثانيـة من ا
وجة الثانية من شهد العـام عشية ا جيبون كانت تُقيم فى مرس  فإنـها أجادت فى تقد ا
مـذابح أضنـة إثر قـدوم جنـود احلركة. وحسب مالحـظاتهـا فى ٢٤ أبريل: «... إن األمر
ـسيحيـون بالتوتـر  سواء كانوا ديـنة; إذ شعر ا لم ينـته بعد ثمـة نوع من القلق هـيمن على ا
يـونانـيـ أو سريـان أو أرمن  وقـد أنزل اإلجنـلـيز بـعـضاً من رمـاة الـبحـريـة  وأقامـوا مـركزاً
الذ داخل اإلرسـالية لإلشارة علـى سطح منـزل بالـقرب مـنا وراح أُناس يُـصلّـون بحـثاً عن ا
األمريكية. وتناقل األهلون شائعات بشأن حدوث مذبحة أخرى فى أضنة غداً ». وفعالً
سيحـي دون استثـناء بنوع ذابح فى أضنة ضـد ا حسب تقريـر جريدة «األهرام» جتـدَّدت ا

أفظع وأقوى من ذى قبل .
فى غــسق يـوم األحــد ٢٥ أبـريل ١٩٠٩  وحتــديـداً فى حــوالى الــسـادســة مـســاءً  ثـمـة

طلقـات ناريـة صُــوبت إزاء مـعسـكر «جُنـد احلركـة». ورغم عدم مـعرفـة مصدر اإلطالق 
فـقد قـطع جـمـال بـاشـا دون أى دلـيل   بـأن مـصـدرهـا بـعض شـبـان األرمن ولذا  ازدادت
وجة ذبحة سوءاً على سـوء. بيد أن موالن زاده رفعت قد رسم صـورة واضحة عن بدء ا ا
ا سبب معـروف أو حركة مريبة  فوجئ الناس ذابح.  وحسب رؤيته : «ودو الثانـية من ا
بـسـمـاع وابل من الـطـلـقات الـنـاريـة صـادرة من جـهـة حى األرمن ومـا إن سـمع جتـار الـسوق
األرمن أصوات هذه الطـلقات حتى وقعـوا فى حيرة وارتباك. وإذا بـدعاة االحتادي  راحوا
يسـدون مسالـك النجـاة واالختـباء علـيهم. ولم تـلبث أصـوات الطلـقات الـنارية أن ازدادت
ـا سبب راح شدة  كـمـا لم تلـبث حـقيـقـة احلال أن اجنـلت  ذلك أن فـوج ده ده آغاچ ودو

يُطلق النيران على األرمن تنفيذاً ألوامر أُوعز بها إليه .
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ـسـئـولـية عـلى ورغم أن الـروايـة الـرسـمـيـة األولى بـخـصـوص بـدء إطالق الـنـار ألـقت بـا
عواتق األرمن  فإن التحقيقات الرسـمية أيضاً قد اكتشفت الحـقاً استحالة اإلطالق عملياً
عسـكر كان بعـيداً عن احلى األرمنى عالوة على أن األرمن قـد سلّموا سالحهم ألن موقع ا
إلى السـلـطات يـوم ١٨ أبـريل.  وثمـة شائـعـة سرت بـ جـنبـات أضـنة مـؤداهـا أن بعـضاً من
األتـراك ارتـدوا مالبس الـثـوار األرمن  وأعـلـنـوا عـن قـيـام انـتـفـاضـة  وفـتـحـوا الـنـار عـلى
.  ولذا  هرولت مجموعة من احملرض إلى ثكنات جنود احلركة وأبلغوهم بأن سلم ا

األرمن هـاجـمـوا األحـيـاء الـتـركـيـة.  ولـذا  تـرك اجلـنـود مـواقـعـهم  وهم مـثـارين أصالً 
سلم . لنجدة إخوانهم ا

ــوجـة الـثــانـيـة كــانت أبـشع وأكــثـر وحــشـيـة عن ـصــادر عـلى أن ا وتــكـاد تـتــفق جـمــيع ا
صرى» : سابقـتها.  وحسب جـرائد مصريـة من قبيل «وادى النـيل» و«األهرام» و«االحتاد ا
ـساواة حتى ذُبح آالف من ـستـقبل  ونرفع رايـة اإلخاء وا «...ولم نـكد نـستبـشر خـيراً با
». وهكـذا  وقف اجليش الـنـظامى عالنـية فى األرمن  وكـان اجلنـود فى مـقدمـة الذابـحـ
ـسـلّـحـ الـدفـاع عن أنـفـسـهم. ـرتـزقــة). ولم يـسـتـطع األرمن غـيـر ا صف الـبـاشـبـوزق ( ا
ـغرب حتى طلوع الفجر. أضف  كانت أضنة فى حالة أحكـام عرفية وحظر جتوال من ا
ولذا  لم يكن فى مقـدور الناس مغـادرة منازلـهم فى هذا التوقـيت خشية األحـكام التى قد
ـهـرب الـوحـيد تصل إلـى حد اإلعـدام  وكـانت الـشـوارع حتت احلـراسة. ومـن ثم  كان ا

وجة األولى  عن طريق القفز من سطح إلى آخر.  بيد أن اندالع احلرائق بكثافة أكبر من ا
متـزامناً مع دوّى طـلقـات الرصاص  جـعل هذا احلل مـحفوفـاً باخملـاطر أيضـاً . ولم يقـتصر
اإلسـهام احلـكـومى عـلى اجلـيش الـنظـامى فـحـسب  بل أسـهـمت اإلدارة احمللـيـة بـأضـنة فى
إذكاء لـهيـب اجلحـيم هنـاك.  خذ مـثالً  رجال اإلطـفاء الـتـابعـ للـبلـدية  بـدالً من شحن
شتعلة على نحو ياه إلطفاء احلـرائق شحنوها بزيت الباراف إلزكاء النيران ا ضخات با ا

ما أكدته حتقيقات األستانة فيما بعد .
ـدارس ــذابح واحلـرائق فى الــلـجـوء إلى مــقـار اإلرسـالــيـات وا وقـد جنح الـنــاجـون من ا
ستعـرة قد ركزت فى االبـتداء  وبشكل والكـنائس األرمنـية وجدير بـالتسجـيل أن النيـران ا



¥¥

أسـاسى  عـلى مـدرسة مـوشـيـغيـان اإلعـداديـة األرمنـيـة الـتى آوت بـ جدرانـهـا عـديداً من
ـوجة الـثـانـية وجـة األولى عالوة عـلى نـحـو ألـفىّ الجئ من جـراء ا صـابـ إثـر ا اجلرحـى ا
درسة من داخل منزل أحد البكوات قاطنى احلى األرمنى وكانت الطلقات تُصوّب على ا
ـرضـى واجلـرحى ــنــزل أكــثـر من «٣٠» جــنــديــاً  و حـرق كـل ا وقـد تــمــركــز فى بــاحـة ا

درسة . رابط داخل ا ا
درسـة األرمنية  اشتعلت النيران عـلى مدار ثالثة أيام فى مدرست أرمنيت وبخالف ا

ـؤسـسات ـؤسسـات األرمـنـية  الـتـهمت الـنـيران ا وكـنـيسـة أرمـنـية صـغـيرة. وعـطـفاً عـلى ا
ـمـتـلـكات األجـنـبـيـة. وطـبـقاً لـشـهـادة جـيـبون أضـرم اجلـنـود الـنيـران فى كل اإلرسـاليـة وا
ـمتلـكات األجـنبـية األخرى. الـبنـايات الـتابعـة لإلرسالـية الـفرنـسية  وهـاجمـوا بعـضاً من ا

درسات والطالبات  درسة األمريكـية للبنات. وفعالً   إنـقاذ ا وبات من احملتّم إخالء ا
ونُـقـلن إلـى مـرسـ يـوم ٢٨ أبـريل  ١٩٠٩. ووصـالً لـرصـد تـداعـيـات احلــرائق  الـتـهـمت
الـنـيران مـقار الـسـريان الـكاثـولـيك والسـريان األرثـوذكس والـبروتـستـانت عالوة عـلى ثالثة
نـازل متـقاربة أو أرباع احلى األرمـنى الكـبير.  وفى األخـير  انـتشـرت النيـران بسـرعة ألن ا

باألحرى متالصقة مع بعضها  ناهيك عن أن قوامها األساسى من األخشاب .
WM{√ WŁ—U

وهكذا  عـلى مدار ثالثة أيام٢٥ ــ ٢٧ أبـريل ١٩٠٩ وقعت فى أضنة سـلسلة أحداث
رهيبة غير مـسبوقة فى التاريخ حتذاك حـسب توصيف األب ريجال باإلرساليـة الكاثوليكية;
إذ اختلـطت قرقـعات الرصـاص مع فرقـعات احلرائق واسـتعـرت النيـران كاجلـحيم وغطّت
سُــحب الـرمـاد والـدخـان سـمـاء أضــنـة وتالشت الـتـوسالت الـيــائـسـة جملـمـوعـة من الـنـاس
تُــحـاصـرهم الـنـيــران أمـام رغـبـة جالديـهم فى إحــراقـهم أحـيـاء أو قـطـع رقـابـهم نـاهـيك عن
السباب القذر والبصق على جثث الضحايا. وحتول هؤالء التعساء إلى مشاعل حية بعد أن
ـرتزقة بالزيت وأشـعلوا النـيران فيها. واخـتتم ريجال توصـيفه بأن «القلم أغرقهم اجلنود وا

يعجز عن ترجمة كل هذه الفظائع وتلك األهوال إلى كلمات» .
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وإذا كانت شهـادة ريجال قد تُنتقد باالنحياز  فـإن جمال باشا قد أقرّ بـ«نبأ الفظائع التى
ـذابح». واألهم  وصف تـقـريـر جلـنـة تقـصى ارتـكبـهـا األتـراك وعـرب الـعُـشّـاق فى أثـنـاء ا
بعوثان» األحداث بشكل يتماشى مع شهادتىّ األب ريجال احلقائق التى شكلّها «مـجلس ا

ذبحة الثانية» . وجمال  باشا : «ال تُوجد كلمات قوية يُمكنها وصف أهوال ووحشية ا
ـثـابـة وثـائق حـية عـلى مدى وثـمـة أرمن جنـوا من مـذابح أبـريل١٩٠٩ تُـعـد شـهاداتـهم 
ولودة فى أضنة كارثية «مسألة أضنة». ومن هـذا القبيل  أروسياك مازمانيان  مارسوبيان ا

عـام ١٨٩٢. وطـبقـاً لـشهـادتهـا : »وخالل مـذابح أضنـة  تـظاهـرت والـدتى بأنـهـا تركـية 
وتـنـكـرت هى وأخى وهربت من الـبـيت الـعائـلى لـتـأتى إلى بيـتى الـذى كـان يبـدو آمـناً ألن
ـذابح من النـافذة  ونحن نـبكى  ولـيس فى وسعـنا فعل أى زوجى جـندى.  كـنا نُشـاهد ا
شئ . ولذا  فإنها لن تغفـر للتركى أبداً  وحتى لو قيل لى أن شرط الدخول إلى اجلنة هو

الغفران للتركى لفضلتُ جهنم» .
ـذابح  فإنها ورغم أن فـيروز سالخيان إزمـيرليان كـانت فى السادسـة من عمرها زمن ا
مـتأثرة جـداً إثر ذكريات طـفولتـها احلزيـنة. وحسب روايتـها: «فى صبـاح أحد األيام سـمعنا
أصـواتـاً وصـراخــاً. خـرج والـدى لــيـرى مـا يـجــرى. وفى الـوقت نـفــسه بـدأ صـوت إطالق

الـرصــاص يـلى الــصـراخ  ودخـل أبى إلى الـبــيت وهــو يـقــول ويـلى  إنــهم يـذبــحـونــنـا 
الكالب يـذبـحونـنا ثم جـمـعنـا وبدأنـا نـركض ونحن مـتـمسـكون بـاأليـدى. كان فى الـشارع
طفالن يبـكيان  فتـوّسلتُ إلى أبى كى نأخـذهما معـنا. تراجع أبى قلـيالً ليطمـئن إلى أنهما
أرمن ثم تابـعـنا الـهرب. وصـلـنا إلى مـصنع الـقـطن  فاخـتـبأنـا ب أكـوام الـقطن حـيث كان
ـكان. ومن كان يـجرؤ حتـى على الهـمس ثم اقترب ـطبق عمَّ ا آخرون.  لـكن الصمت ا
ـعـمل فـتـحـدثوا إلـى البـعض أزيـز الـرصـاص والـصـراخ. وفـجـأة دخل اجلـنـود األتـراك إلى ا
قائل  يبدو أن ليس من كفـار هنا ثم انصرفوا. مكثنا دون حراك. وبعد يوم كامل  وح

ذبـحة  ومـعـاقبـة اجلانى  نـادى  أمـر السـلطـان بـإنهـاء ا هدأت األصـوات  سُـمع إعالن ا
اخـرجـوا من مـخـابـئـكم  ومـجــدوا الـسـلـطـان. ولـكن من أين تُـرى سـتـخـرج هـذه الـعـبـارة
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بـاركة لـكن اجلنـود يُرغمـوننـا أن نصيح بـأصوات أعـلى. وفيـما كانت الـشوارع مـفروشة ا
ر من بينها ونحن نصرخ منتحب  عاش السلطان» . باجلثث  كنا 

ة  مـيلـيكـيان بـيربـيريـان ذكريـاتهـا عن «مذابح أضـنة» نـقالً عن رواية وروت آراكسى خـا
ـلـحـفـة   والــدتـهـا; إذ أنـهـا كـانت بـالـكـاد فى األسـبـوع األول مـن عـمـرهـا : «لـفّـتـنى أمى 
. وفى أثـناء تـلك الـبلـبـلة  وبدأت تـركض نـحو قـاعـة الصـالة فى الكـنـيسـة عـند اإلجنـيـليـ
شـيئة إلهـية  ولم تنـتبه أمى ح دخـلت الكنيـسة وفتحت ـلحفـة فوق اجلثث   وقعتُ من ا
لحفة لم جتدنى  فأجهشت بالبكاء وهى تتوّسل إلى أبى كى يذهب ويبحث عنى.  لكن ا
الناس اخملتبئ هنـاك لم يدعوه  خوفاً من أن يُالحقه األتراك ويهـجمون على اخملبأ  بعد أن
انتـهت اجملزرة  أتى أشـخاص أوربيـون وطلـبوا منـا عدم االفـتراق  وبدأوا بـجمع اجلرحى
من ب اجلثث  والتقاط األطفال من الطرقات وجاءوا بهم  وأنا بينهم  فوضعونى على
مـنـشـفـة وربـطونـى بطـرف عـصـا ثم رفـعـونى عـالـيـاً  وسـألـوا  ابـنـة من هـذه? فـشاء حـسن

طالعى أن أعود إلى حضن أمى الدافئ من ب اجلثث» .
ــز» فى عـددهـا الـصــادر يـوم األربـعـاء ٢٩ أبـريل وخـارج أضـنـة  أمـاطـت جـريـدة «الـتـا
ن ـدينـة; إذ استولى حـوالى «٢٥٠» جندى  ١٩٠٩ اللثـام عن تداعيـات األحداث خارج ا
يُطلـقون عليهـم «جنود احلركة» ومن دون وجـود أى ضابط معهم  على قـطار فى محطة
سكك حـديد أضنة  وأجـبروا السائق عـلى االنطالق بهم صوب طـرسوس. وفى األخيرة
 دمّـروا احلى األرمنى عن بـكرة أبـيه. وقـد تعـرّضت الكـنيـسة األرمـنيـة األثريـة أبرز بـنايات
طـرسـوس   لـلـسـلب والـنـهب عـالوة عـلى حتـطـيم الـتـمـاثـيل الـرخـامـيـة وتـمـزيق األيـقـونـات
ـدرسـة األمـريـكـيـة الـتـاريـخـيـة  وجنح حـوالى أربــعـة آالف أرمـنى فى الـنـزوح سـريـعـاً إلى ا
الــقـريــبـة من احلى األرمــنى.  وفى أنــطـاكــيــة   قـتل رجــال األرمن  وعــجت الـكــنـائس

بالنازح السيما من األرامل واأليتام .
وفى مـرس  أبـلغت هـيلـ جيـبون والـدتها فـى خطاب يـوم ٢٩ أبريل ١٩٠٩ أن أرمن
ذابح األولى هـلكوا فى الـثانية; إذ أن الالجـئ منهم الـذين اختفوا أضنة الذين أفـلتوا من ا
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ـجـرد وصـولـهم إلى مـحـطـة سكك ـتـجـهـة إلى مـرسـ   فى قـطـارات أضـنـة وطـرسوس ا
حديـد األخيرة  كـان «جنـود احلركة» يسدون عـليـهم الطـريق  ويُعـيدونهـم من حيث أتوا
ليلـقوا حـتفهم. وتـوقع األجانب أن تسـيل أنهار الـدماء فى مرسـ إذا أبدى أى أرمنى أدنى
مقاومـة.  ولكن  حسب شـهادة جيـبون  جنحت الـنساء وأوالدهن فـقط فى الوصول إلى
جـرد رؤيتـهم. وثـمة مالحـظة جـد مـهمـة أبدتـها مرسـ على عـكس الـرجال الـذين قُتـلـوا 
شاهدة الـعيـان مفـادها أن الفـارق الوحـيد بـ أتراك العـهد الـقد وأتـراك تركيـا الفـتاة هو أن
ذابح. إن جـماعـة االحتاد والـترقى أنـصار األخـيرين أكـثر حـماسـة وإصراراً عـلى ارتكـاب ا
تـتـخـذ إجـراءات صارمـة بـغـيـة سـحق االنـتفـاضـة; إذ أن األرمن الـذين حـاولـوا الـهروب من
وت تُـعد من جحـيم أضـنة قُـدموا إلى احملـاكم الـعسـكريـة. ويبـدو أن محـاولـة الهـروب من ا

وجهة نظر األتراك دليالً على إدانة األرمنى .
تـدفـعـنـا مالحـظات جـيـبـون اخلـتـاميـة إلى الـعـودة بـسـرعـة إلى أضـنة لـقـراءة تـقـريـر الوالى
ـوت الـرهـيب ـريب وحتــدث عن ا ــعـزول جـواد بك الـذى خـرج ألول مــرة عن صـمـته ا ا
الـذى حلق بهـؤالء الـثكـالى وسط ألسـنـة اللـهب. وقد الحظ أن كـمـية كـبيـرة من الـدينـاميت
الحظة والـقنابل قـد انفـجرت فى احلى األرمنى عـندما كـانت النـيران ملـتهبـة. والريب أن ا
ركزية بأن األرمن األخيرة جد خبـيثة; إذ أرادت السلطـات احمللية أن تُوحى إلى السـلطات ا
ـسئولية على عـواتقهم. وثمة سؤال كانوا يـستحوذون على دينـاميت وقنابل. وبذا  تقع ا
ـفـرقعـات الـفـتّاكـة  فـلـماذا لم ـتـلـكون مـثل هـذه ا ـا أن األرمن كـانوا  يطـرح نـفـسه هـنا طـا

يـسـتــخـدمـوهـا فى الــدفـاع عن أنـفـســهم إبـان ذروة األحـداث فى مــنـتـصف أبـريل١٩٠٩?
بـاختصـار  أرادت إدارة أضنة خـلق ظروف من شـأنها تـقليل حـجم مسـئوليـتهم عن مذابح

ارتكبوها بأنفسهم أو على األقل سمحوا بها .
ـشـهـد األخـيـر من أحـداث أضـنة فى سـاحـة الـبـلـدية وعـلى أيـة حـال  جـرت فـعـالـيات ا
ـقر الـوالى  إذ جتّمـعت عدة آالف من األرمن الـناجـ حتت حراسـة اجلنـود. وبعد قابـلة  ا
ثمـانى ساعـات  جرى توزيـعهم خـارج أضنـة صوب مـحطة الـسكك احلـديديـة على بعض
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ـانـية حتت رعـايـة الـقـنصل الـبـريـطـانى دوتى ويـلى. وهنـاك  عـلم الـنـاجون ؤسـسـات األ ا
بخـلع السلطـان عبد احلمـيد الثانـى وتولية أخـيه محمد رشـاد بدالً منه. وقد قـوبل هذا اخلبر
بالفرح  ووقع على األرمن وقعاً حسناً .وعلى مدار خمسة أيام  أخذوا يُراقبون احتراق

ما تبقى من احلى األرمنى .
عـنـد هذا احلـد  ثـمـة سؤال جـد مـهم يـطـرح نفـسه عـلى بـساط الـبـحث : كـيف تـعاطت

السلطات العثمانية «مسألة أضنة» ?.
WOLÝd « WO½UL¦F « WÝUO «

سألة حتى انعقاد جلسة بعوثان» نفسه عناء االهتمام اجلدى بهذه ا لم يُـكلف «مجلس ا
اخلـمـيس ٢٩ أبـريل ١٩٠٩ حيـث قال رئـيس اجملـلس أحـمـد رضـا :«إن حـوادث أضـنـة التى
سُـــفـكت بـهــا الـدمـاء أحـزنــتـنـا جـداً. وقــد اتُـخـذت االحـتــيـاطـات الالزمـة حلــصـر شـرورهـا
وتـخـفـيف ويالتـهـا». بـيـد أن جـلـسـة الـسـبت ١ مـايـو ١٩٠٩ قـد اتّـسـمت بـكـثـيـر من اجلـلـبـة
ـنـاقـشـات احلادة لـدرجـة أن األرمن قـد اتـهـمـوا احلكـومـة بـأنـهـا هى احملــرضـة علـى مذابح وا
أضـنـة. وفى جـلـسـة الـيـوم الــتـالى  قـرأ رئـيس اجملـلس عـلى الـنـواب مـلـخص تـقـريـر وزارة
الداخـليـة الـعثـمانـيـة وخالصته : «عـلـمنـا من مـصادر ال غـبار عـلـيهـا أن قلـيالً من الـفدائـي

األرمن يــتـحـمـلـون مـسـئـولـيـة األحـداث األخـيـرة.  عـنـدئـذ  ثـار الـنـواب األرمن وثُـلّـة من
أقـرانـهم األتـراك والـيـونـانـيـ واصـفــ الـتـقـريـر بـأنه نـسج من األكـاذيب. وهـكـذا  كـانت
حكـومة حلمى باشا أسـيرة النظريات التـى طرحها كبار موظـفى اإلدارة العثمانيـة فى قيليقية

حتى األسبوع األول من شهر مايو ١٩٠٩.
ية ـبعوثان»  نـشرت الصـحافة الـعا وفى خط متـواز مع احتجـاجات النـواب حتت قبة «ا
وقف العـثمانى والقوى الـعظمى مـعلومات عن مسـألة أضنة. ولذا  طـرأ تغيُّـر نسـبى فى ا
بعوثان» يوم ١٣ مـايو ١٩٠٩ أنها الرسمـى عندما أعلـنت احلكومة خالل جـلسة «مجـلس ا
قـرّرت إرسـال جلنـة تقـصى حـقائق إلى قيـليـقـية مـكوّنـة من أربـعة أعـضاء حتت إشـراف وزير
الـداخـلـية رؤوف بـك.  وفى ذات اجللـسـة  عـلّق رئـيس اجملـلس عـلى حـوادث أضـنـة بـأنـها
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«تــســبّـبت فـى نـشــوب مــشـكالت مـع الـقــوى الــعـظــمى لــدرجـة أن وزارة اخلــارجــيـة تــعــقـد
اجتـماعـات يـوميـة مع السـفراء األجـانب». وهنـا  يـبدو جـليـاً أن رغبـة االحتاديـ فى خلق
ـثابـة الدافع األقـوى وراء تـشكـيل جلنـة تـقصى احلـقائق صورة جـيـدة لهم فى الـغرب كـانت 
ولـيس حـرصاً مـنـهم عـلى حتـرى احلـقـائق. بـيد أن ثـمـة إشـارة جـد مهـمـة مـؤداهـا أن الـنائب
سلم على جنانى أفنـدى كان أول من طلب محاكمة والى أضنة. وعلّق الدكتور عصمت ا
ـطـالـبـة بقـوله : «ال يـجـدر بـنا أن نُـمـيـز بـ أوالد وطن واحد ألنـهم جـمـيـعاً بك عـلى هذه ا

ساواة» . ا يُدافع عنها با عثمانيون  فإن مذاهبهم وأرواحهم وأموالهم وشرفهم إ
وفى ذات الـتـوقـيت  ثــمـة وفـد أرمـنى بـرئـاسـة الـبـطـريـرك يـغــيـشـيه تـوريـان قـد اسـتـقـبـله
بـترحـاب شديـد كل من الـسلـطـان والصـدر األعظم ووزيـر الـداخلـية. وقـد تـظلّم الـوفد من

ـارسات الديوان العـرفى احملكمة الـعسكريـة  إزاء األرمن السيما إدانـة رجال الدين منهم 
ـذابح» بـكـونـهـا «انـتـفـاضـة أرمـنـية» . ولـذا  طـالـبوا وكـذا  وصف الـصـحـافـة الـتـركـية «ا

السلطات بإعادة تشكيل احملكمة العسكرية .
واستمـراراً لتصاعد هذه الـوتيرة  علّق الصـدر األعظم حلمى باشا عـلى «مسألة أضنة»
بـعوثان» يوم ٢٤ مـايو ١٩٠٩ وخاللـها  نوّه عن تـشكـيل جلنة فى كلـمته أمام «مـجلس ا
«تقصى حقائق» حكومـية بغية تقدير عدد الضحايا وحتديد مدى مسئولية السلطات احمللية.
ـثـابة األسـاس من أجـل عقـاب مالئم وأقـرّ الـصـدر األعـظم بـأن تـكـون نتـائج الـتـحـقـيـقـات 
لـهؤالء الـذين ستـثبت إدانـتهم. ولذا  لن تـصدر أيـة تصـريحـات عن الصـدارة العـظمى أو

بعوثان» حل انتهاء التحقيقات . «مجلس ا
وبذا   تـشكيل فـريق حتقيق رباعـى مكوّن من تركـي وأرمنـي  اثنان مـنهمـا قاضيان
ــبـعـوثــان هـمــا يـوسف بـك كـمـال هــمـا فــائق بك وهـ  مـوســدشـيــان  واآلخـران نــائـبــان بـا
ثابة فريق واحد فيما سُمى وهاجوب بابيكيان. وجتدر اإلشـارة إلى أن القاضي عمال معاً 
ـانية بـ«اللـجنة احلـكومـية لـتقـصى احلقائق» وكـذلك النـائبـان فيـما أُطـلق عليـه «اللجـنة الـبر
ـدة تـزيد عن لـتـقـصى احلقـائق». وفى مـطـلع يـونيـة ١٩٠٩ وصل احملـقـقـون إلى قيـلـيـقيـة و
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شهر أجـروا حتقيـقات دقـيقة وفى١٠  يـوليـة١٩٠٩  سلّم القـاضيـان موسدشـيان فائق بك
وّحد إلى الباب العالى . تقريرهما ا

وعلى الـنـقيض تـمامـاً  اختـلف الـنائـبان بـشدة رغم أنـهمـا يـنتـميـان إلى جمـعيـة «االحتاد
والترقى» فـفى ٣ يولية ١٩٠٩ شـكّك يوسف كمال فى بـابيكيان  وسـعى إلقصائه من جلنة
بعوثان» واقترح إرسال نائب سالونيك اليهودى التحقيق عبر برقية أرسلها إلى «مجلس ا
عمـانويل قـره صو إلى أضنـة بأسـرع ما يُـمكن بـدالً من بابيـكيـان. ويبـدو أن اجمللس كان فى
طريقه لألخـذ بهذا االقتراح.  وفى٤  يـولية ١٩٠٩ وأثناء عـودة بابيكيـان  صرّح بأن ثمة
سوء تـفاهم مع زميـله التركـى الذى راهن فى حتقـيقـاته على إثـبات أن الـفوضى الـتى نظّـمها
األرمن وبـعض مـسـلـمى قـيـليـقـيـة ابـتـغت مـصلـحـة حـزب األحـرار وإحلـاق الضـرر بـجـمـعـية

االحتاد والترقى .
ا يُـعد وقد أدلى بـابيـكيـان بحـديث صحـفى إلى جـريدة «احتـاد» الصـادرة باألسـتانـة .ور
هـذا احلوار مـفـتـاح لغـز سـوء تـفاهـم بابـيـكـيان مع كـمـال ومـا ارتبط بـه من مالبسـات.  فـيـما
ـذابح  ذهب بابيـكيان إلى أنه منـذ بداية الـعصر الدسـتورى  أبدى أعوان يخص أسباب ا
. ـسـلـم ـذابح ضـد غـيـر ا ـطـلق فى أضـنـة عـدم رضـاهم عـنه  وغـزّوا مـشـروع ا احلـكم ا
ـركزيـة واحمللـية  أجاب الـنائب  إذا لـم تكن احلـكومة دى تـورط السـلطـت ا وفيـما يـتعـلق 
ـركـزيـة هى الـسبب  فـإنـهـا احملـرضة .ولـكن بـالـتـأكـيد اشـتـركت احلـكـومـة احمللـيـة السـيـما ا
الـوالى جواد بك والقائـد رمزى باشـا ومتصرف جـبل بركات آصف بك واألعـيان من أمثال
عبـد القـادر بـغدادى وصـالح بوشـنـاق وصاحب جـريدة «اعـتـدال» إحسـان فكـرى.  وحول
ذابح  نفى بابيكيان وجود أى دليل ضده. دور السلطان عبد احلميد الثانى فى الضلوع با
كـما أدلى بـابـيكـيان بـحـديث آخر  ولـكنه أجـرأ  مع جـريدة «تـاسـفيـرى إفكـيار» حول
ـسألة إلى سـبب مـحوري مـسألة أضـنة فى أوائل يولـية ١٩٠٩  وقـد أرجع بابيـكيان أصل ا

همـا  رد الفعل واالستـبداد; إذ أن مفتى باغـيتشه السابق شـرع فى الذهاب هنا وهـناك منادياً
عـارضـ لـلشـريـعة. وبـهـذه الـطريـقـة  أثار ـسـيحـيـ ا بـأن احلـريـة والدسـتـور من اختـراع ا
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سيـحيـ والدستـور. وفيـما يخص الـتهم الـتى وجهتـها سـلطات سلـم  وألّـبهم علـى ا ا
أضنة إلى األرمن  نـفى بابيكيـان تماماً ضلـوع األرمن فى إثارة الفوضى  واسـتحالة إقامة
ـلكـة أرمـنيـة  وعـدم تـورط أسقف أضـنـة مـوشيغ فى حتـريض األرمن عـلى الـثورة. وعن
حـصاد اخلـسائـر البـشريـة  انتـهت حتقـيـقات بـابيـكيـان إلى مقـتل ما يـزيد عن «٢٠» ألف من

بينهم «٦٢٠» مسلماً .
يبدو أن مقتطفات بابـيكيان قد أحرجت صُـناع القرار العثمانى الراغب فى الوصول إلى
أزق نـتائـج من شـأنهـا إدانـة الـنـظـام احلـمـيـدى  ومن ثم  خـروج احلـكـومـة االحتـادية مـن ا
خالـية من أى ذنب فى عـيون الرأى الـعام الـدولى.  كمـا أن بابيـكيـان قد تخـطى خطـاً أحمر
كان مـألوفاً فى الـدوائر السـياسـية العـثمانـية خـاصاً بتـحر التـصريح الـعلنى بـأن مسلـم قد
. ليس هذا فـحسب  بل األخـطر الـتصريح سـلمـ تـلقّوا أوامـر باقـتراف مذابـح ضد غيـر ا
ذابح. وبذا  رأت األستانة بأن جنود اجليش النظامى قـد تورّطوا بشكل مباشر فى تنظيم ا
سلـم الذين لن ذابح ; إذ أنـها ستُـؤدى إلى إثارة غضـب ا ـسئولـ عن ا صعوبـة معاقـبة ا

يقبلوا أدنى قرار لصالح األرمن .
ورغم هذا  تمخضت ردود فعل جد مهمة عن حوارىّ بابيكيان;  إذ بعد فترة وجيزة
أدلى القاضى فائق بك بتصريح إلى جـريدة «تاسفيرى إفكيار» أرجع فيه «مسألة أضنة» إلى
ـسـيـحـيـ  وال يُـمـكن إلـقـاء الـلـوم فـيهـا عـلى عـواتق ـسـلـمـ وا جـهـل السـكـان احملـلـيـ ا
اجلـمعـيـات الثـورية. وبذا  يُـالحظ أن تـصريـحـات احملقـق حـتى مـنتـصف يولـية ١٩٠٩
سـارت فى اجتــاه مـعـاكس لـلـخط الـدفـاعـى الـذى انـتـهـجـته الـسـلـطــات الـعـثـمـانـيـة فى أضـنـة
واألستانة; إذ تعاملوا مع األرمن بوصفهم ضحايا وليسوا مسئول عن االنفجار الدموى.
فى منـتـصف يولـيـة ١٩٠٩ عاد بـقـية أعـضـاء فريق الـتـحقـيق إلى األسـتـانة. وقـد شارك
بعوثان» يوم ٢٠ يوليـة  وأعلن أنه سوف يُقـدم تقريره يوسف كمال فى جـلسة «مجـلس ا
ـسـئـولـية فـى غضـون عـدة أيـام. وفى جـلـسـة ٢٦ يـولـيـة  ألـقى تـقـرير فـائق  مـوسـديـشـيـان 
ـذابح عـلى عـواتق والى أضـنـة جواد بـك والقـائـد الـعـسكـرى مـصـطفـى رمزى بـاشـا وعـبد ا
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القادر بـغدادى وإحسـان فكرى صـاحب «اعتدال».  بيد أن أكـثر من نصف أعـضاء اجمللس
ـذابح.  عندئـذ  احتج بابـيكيـان بشدة على سـئول عن ا اعـترضوا عـلى محاكـمة هؤالء ا
أن هؤالء األعـضاء يُـدافعون عن ثُـلّة أفـراد متـجاهلـ مقـتل ما يـزيد عن «٢١» ألف نـسمة.
ناقـشات داخل اجمللس  وشكّك بـعض النواب األتراك فى عدد وعندمـا ارتفعت سخـونة ا
نـاقشات بـشأن «مسـألة أضنـة» حل تقد الـضحايـا ومدى مسـئولية األرمن أرجـأ اجمللس ا
بـعـوثان لـتـقـصى احلقـائق» فى ٢ أغـسـطس ١٩٠٩. وبـينـمـا كـان اجلو مـتـوتراً تـقريـر «جلـنـة ا
خالل األسبوع األخير من شـهر يولية  توفى بابـيكيان فجأة قبل يـوم واحد من ميعاد تقد
تقـريره عن عمـر يُنـاهز «٥٣» سنـة. ورغم عدم وجـود شُبهـة جنـائية  فـإن أقصى مـا يُمكن
قـوله أن الوفـاة حالـت دون نشـر تقـريـر بابـيـكيـان عالنـية  وإن كـانت خـطوطه الـعـريضـة قد

اتضحت بجالء من خالل احلوارين الصحفي آنفىّ الذكر.
ـبعـوثان» لم يُـعلن عن مـحـتوى تـقريـر كـمال الـذى خلص ـفارقـات أن «مـجلس ا ومن ا
إلى نـتـائج بعـيـدة تمـاماً عن تلك الـتى أعـلـنهـا بـابيـكـيان. وحـسب شـهـادة السـفـير الـفـرنسى
بـوبـارد بــاألسـتـانـة  أراد االحتـاديــون احلـيـلـولـة دون الــكـشف عالنـيـة عن مــسـائل غـايـة فى
ـذبحة. ويـبدو أن أغلبـية اجمللس لم ـؤيديهم احملـلي فى ا اإلحراج السيـما التـواطؤ الدامغ 
نـاقـشات رة. ولـذا  ناشـدوا الـنواب األرمـن وقف ا تـكن راغـبـة فى سمـاع هـذه احلـقيـقـة ا
ـقـابل  ثـمـة وعـود ـنـاخ وال تُـسـفــر عن حل أى شئ. وفى ا ـة اجلدوى الـتى تُـسـمّم ا عـد
ـوجّـهـة إلـيـهم مـنـذ وقـوع األحـداث  وخـلق مـنـاخ أمنى لألرمن بــتـبـرئـتهم من كـل التـهم ا
ـتـلـكـاتهم أصـيل فـى قيـلـيـقـيـة  وحـصـول الـناجـ عـلى مـسـاعـدات تُـعـوضـهم عن بـعض 

نهوبة. واألهم  تطبيق العدالة على اجلناة احلقيقي . ا
وفـعالً  حتـولت الـسـيـاسة الـعـثـمانـيـة الـرسـميـة إزاء األرمن بـشـكل إيـجـابى بدءاً من أول
خـطاب للـعرش ألـقاه الـسلطـان محـمد رشاد اخلـامس الذى أبـدى أسفه الـشديـد على وقائع
سئول عنها  ودعا «أوالد أضنة  وأشاد بقمع الفتنة وطالب بإنزال أشد العقاب على ا
الوطن الواحد» إلى طرح أحقـادهم ومناوآتـهم حتى ال تتـجدّد هذه األعـمال اخملالـفة للدين
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ولإلنسانية .
ـركزية جلـمعيـة «االحتاد والترقى» كما عـيّنت اإلدارة العثـمانيـة جمال بك عـضو اللـجنة ا
سـاعدة عـشرات اآلالف من األرمن بال واليـاً على أضـنة  ووضـعت حتت تصـرفه ميـزانيـة 
ذابح وفى ١١أغسطس ١٩٠٩ ـتهم الـرئيسيـ فى ا مأوى. واعـتقلت سلـطات أضنة ا
ـقتـضاه األرمـن من كل االتهـامات أصـدر الصـدر األعـظم حسـ حـلمى بـاشا مـنـشوراً بـرأ 
أل بأن ـوجّـهـة إليـهم.  وفـى اليـوم الـتـالى  أعـلن وزيـر الـعـدل الـعـثمـانى نـايل بـك علـى ا ا
سـئـولـية «األرمن لـيـسـوا مسـئـولـ بـأى شكل مـن األشكـال عن هـذه األحـداث  وألـقى بـا
ـوظف الذين أخلّوا بـواجباتهم» . وبهـذه العبارة  انتهت حـملة رد االعتبار على كواهل ا

لألرمن .
W¹œU*«Ë W¹dA³ « dzU‡ )«

وهـكذا  أُسـدل السـتار عـلى حوادث أضـنة الـوبيـلة. وقـد تمـخض عنـها خـسائـر بشـرية
ـنـتقـد» الـبـيـروتـية : «قـتـلت الـنـفـوس  ونـسفت ومـادية جـمـة  ووفـقـاً لـتوصـيف مـجـلـة «ا
ا فيها من السكان واألثمان ثم اندلع نازل  وكـادت تفنى عن آخرها  البيوت  وحرقت ا
ـدن كمرسـ وإسكنـدرونة  فأوشكت أن تـذرى أهاليـها كما لسـانها إلى مـا يُجاورها من ا

تذرى الرياح الهشيم اليابس» .
نتقد»  آنف الذكر إلى أرقام تُعـد معضلة جد شائكة ; إذ والريب أن ترجمـة توصيف «ا
صادر عـلى اختالف مـصاحلهـا ومشاربـها فى تقـدير عدد الـنفوس الـقتلى; تضاربت شـتى ا
فـثـمة مـصـادر قلّـصت الـعدد دون الـثالثـة آالف وثمـة أخـرى بالـغت فـيه إلى ما يـنـيف على

الثالث ألفاً .
فى االبتـداء  سعت إدارة أضنة  وسـارت على دربها األسـتانة  إلى تضـخيم ضحوية
سلـم بغـية إظهـار أنهم ضـحايا هـجوم أرمنى ومن ثم  تـأكيـد كل ما ترّدد عن األرمن ا
قـبيل انـفـجار األحـداث وأثـنائـهـا. بـيد أن مـعـطيـات الـصحـافـة العـثـمانـيـة «احلرة» واألوربـية
واألرمـنـية قـد قـدّمت كشف حـسـاب (٢٥ ــ ٣٠ ألف) مـتبـاين تـمامـاً عـمـا أعلـنـته السـلـطات
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الـرسمـية  (أربـعة آالف) سـواء فى أضنـة أو فى األستـانة. ولذا  ومـن أجل االحتـفاظ بشئ
ى  جتـاهلت اإلدارة العـثمانـية أرقام كـبار موظـفيها فى صـداقية أمـام الرأى العـام العا من ا
سيحيـ منهم خصوصاً عموم قيـليقية  واهـتمت بإحصاء أعـداد الضحايا عـموماً ونسبـة ا
واألرمـن بـاألخص. وقـد اتّـضح هــذا بـجالء فى تـقــريـرىّ «الـلـجـنــة احلـكـومـيـة» و«الــلـجـنـة
ــانـيـة» لــتـقـصى احلــقـائق فى «مـســألـة أضـنــة». وفى مـطـلع أغــسـطس ١٩٠٩ قـدّمت الـبـر
احلكومة العثمانيـة تقريرها النهائى عن أعداد الضحايا فى واليتىّ أضنة وحلب.  وفى ذات

التوقيت أيضاً  قدّمت بطريركية األرمن األرثوذكس باألستانة تقريرها النهائى .

قارنة بـ التعدادين الـعثمانى واألرمـنى اقترابهـما الشديد من على هذا الـنحو  أثبـتت ا
حتـديـد الــرقم األصح لـضــحـايـا «مـســألـة أضـنـة» بـفـارق «١١٦١» نــسـمـة زيـادة فـى الـتـعـداد
ثابة قيم مؤقتاً فى قيليقية  األرمنى . وعلى األرجح أن هذه الزيادة تُمثل أعداد األرمن ا

عُمّـال مـوسـمـي  ومن ثـم  لم يكـونـوا مـسـّـجلـ فى الـدفـاتـر الرسـمـيـة. أضف أيـضاً 
احـتـمـالـيـة أن تـكـون الـبـطـريـركـيـة األرمـنـيـة قد ضـمـت إلى تـعـدادهـا الضـحـايـا من األجـانب
ا ـسلـم ر وأعضاء اإلرسـاليـات التـبشيـرية. ويُـالحظ أن الـبطـريركيـة لم تذكـر الضـحايا ا
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لـعـدم أهـميـتـهم بـالـنـسـبـة لهـا أو عـدم جـرأتـهـا عـلى اتـخاذ هـذه اخلـطـوة كـمـا أنـهـا أدمجت
األرمن الكاثوليك والبروتستانت فى دائرة تعدادها .

سيحية ورغم أن إدارة أضنة بذلت جهوداً حثيثة بـغية إخفاء العدد احلقيقى للضحوية ا
نظير ـسيحـي بنـسبة «٩٧%»  فإن الـتعدادات عـلى شتى ضروبـها ومشـاربها أثـبتت استـئثار ا
سيحيـة  استأثر األرمن بنسبة «٩٤%» من اإلجمالى . ومن ب الضـحوية ا «٣%» مسلم
سـيحي .ومـذهبياً  اسـتأثر األرمن األرثوذكس بـنسبة «٨٩٫٦%» ونـسبة «٦٩٫٦%» من ا
سـيحـي  ونـسبـة «٩٥٫٦%» من األرمن نـظير «٣%» من اإلجـمالى  ونـسبـة «٩٢%» من ا

أرمن بروتستانت و«١٫٤%» أرمن كاثوليك .
تابـعة اخلسائر  رصدت اإلدارة العثمـانية دمار وتخريب «٤٨٢٣» عقار جلميع ووصالً 
الـضـحايـا  مـنهـا «٣٨٦» عـقار لـلـمسـلـم ; أى بـنـسـبة «٩٢%» لـلـمسـيـحيـ مـقابل «٨%»

ادية فقـط قوامه تخريب أو إحراق «٣٢»كنيسة  .  وثمـة تعداد خلسائر األرمن ا للمسلم
«١٩» مدرسة  «٢٩٢٣» منزل  «٥٩٣» حـانوت  «٢٦٥» ضيعة  «١٨» فندقاً وخاناً 
«٢٣» طـاحـونـة  مـصـنـعـان  أى «٣٨٧٥» عـقـاراً بـنـســبـة «٨٠%»من اإلجـمـالى  ونـسـبـة

سيحية . «٨٧٫٣%» من العقارات ا
WOIOKO  ÂU²¹√

هـكذا  نطقت األرقـام الرسمية العثمـانية بكـارثية أوضاع قـيليقـية وحاضرتـها أضنة; إذ
ـذابح واحلرائـق واألسالب التى أفـرزت مـجاعـة شـديدة هيـمن عـليـهـا تـعاسـة كـبرى جـراء ا
وشقـاءً عـظيـماً عالوة على الـيـتامى والـثكـالى وآالف آخـرين بال مأوى يـتـضوّرون جـوعاً.

وقد قدّرت احلكومة هؤالء الضـحايا بثالث ألفاً من النساء واألبناء  بال مأوى وال مُع 
يـحـتـاجـون إلى الــغـذاء والـكـسـاء. وطـبـقـاً لـتـوصـيف اإلرسـالى األمـريـكى تـروبـريـدچ  أن

جموعاً منهم باتت جتوب شوارع أضنة منكسرة وكأنهم شعباً مفقوداً.
ــنـكـوبـ كـانــوا فى أمس احلـاجـة لإلغـاثــات الـعـاجـلـة. والغـرو أن والريب أن هـؤالء ا
تـوالت صرخات االسـتنجـاد منذ بـدايات االنفـجار الدمـوى على صفـحات اجلرائـد  «انقذوا
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وت جوعاً وحالة األهل فى بؤس ويأس شديدين. أضنة»  إذ أنها أمست على حافـة ا
ز»  لم جتد اجلموع ٢٩ أبريل ــ ١ مايو ١٩٠٩ حسب تقرير «التا وعلى مدار ثالثة أيام 
ـنكوبـة ما تسد بـه أرماقهم . ولذا  بـادرت البطـريركيـة األرمنيـة باألستـانة فى إرسال فرق ا
ؤسسات طبيـة ومجموعات إغاثة من أجل توزيع الغذاء والكـساء عليهم. وبفضل جهود ا
التبشيرية  توّفرت حصص طعام عبارة عن ربع أوقية أرز وربع أوقية خبز لكل فرد يومياً.
عـونات واإلسـعافـات الالزمة  وحـتذاك  لم تـكن ثمـة إجراءات حـكومـية من أجل تـوفيـر ا
.  وقـد تشكّلت جلـنة دولية من أجل مساعدة الـناج  ولكنـها جنحت فقط فى للمـنكوب
ـشّـردين إذ لم يـكـن القـادرون عـلى الـعـمل فى وضع تـأمـ مـا يـسـد بـالـكـاد أرماق آالف ا
يسـمح لهم بتوفيـر حاجاتهم بأنـفسهم نظراً لـفقدان أدوات اإلنتاج. وبـنهاية األسبوع األول
وجب الـضـغوط من مايـو١٩٠٩  بـدأت األسـتانـة تـتـولى أعمـال اإلغـاثة فـى إقلـيم أضـنـة 

الدولـية وتوسالت الـبطـريركـية األرمـنيـة  فأرسلت مـا يُوازى «٣٠» ألف جـنيـهاً عـثمـانياً 
وكـذا أطـبـاء مـن األسـتـانــة وأزمـيـر وكــمـيـات كــبـيـرة من اإلســعـافـات الــطـبـيــة. بـيـد أن هـذه

اإلغاثات كانت ضئيلة أمام حجم اخلسائر الفادحة .
وقـد وضعت احلـكومـة العـثمـانيـة عمـليـة إعادة إعـمار أضـنة فى مـقدمـة أولويـاتهـا عنـدما
ـشهـد السـياسى بـالدولة. وفى هـذا اخلصـوص  حرى بـالتـسجيل هـيمن االحتاديـون على ا
ـا عُـيـنتُ حـاكـمـاً عـامـاً ألضـنة  وضـعت شـهـادة جـمـال بـاشـا مـهنـدس هـذه الـعـمـلـيـة : «و
احلـكـومـة حتت تـصـرفى ٢٠٠٫٠٠٠جـنــيه مـجـيـدى» خـصّص نـصـفـهـا إلعـادة بـنـاء بـيـوت
دن والـقـرى احملتـرقـة  وأعطى نـصـفهـا اآلخـر قرضـاً للـتـجار األرمن األرمن واألتـراك فى ا
سـاعدتـهم على اسـتئـناف أعمـالهم شـريطـة أّال تُسّـدد قبل مـرور عشرة وفُعلـتهم وُزرّاعـهم 
أعــوام  وتـفـعـيالً لـبـرنـامج إعـادة اإلعــمـار  أنـشـأ «جلـنـة تـعـمـيـر» تـكـونت من أرمن وأتـراك
ر خـريف ١٩٠٩ حتى  بناء جـميع البيوت وأجانب وبفـضل جهود الوالى والـلجنة   لم 

األرمنية فى الوالية  ولم تبق ثمة دار ألسرة صغيرة إالّ وقد فُرغ من بنائها .
وجـديــر بـالـتـســجـيل أن جـمــال بـاشـا لم يــكن مـبـالــغـاً فى تـضــخـيم دوره; إذ أن جـريـدة
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قطم» الـقاهريـة قد سّجـلت إجنازاته بـاألرقام فى نهـاية سبـتمبر  ١٩٠٩ : «... وقد بلغ «ا
ما ُوزع عـلى احملتاجـ ليـكون رأس مال لـهم ٢٧٠٠ جنيه وسـيُوزع علـيهم أيضـاً نحو ٥٠٠
جنـيه وقد أعادت اللـجنة احمللـية اخملتلـطة تشيـيد ٢٧٠  بيتـاً وبقى٢٥ بيتـاً . وُصرف على هذه
ـبانى ٢٩٠٠ جنـيه وسكن فـيهـا ٤٧٠ نفسـاً . وعُـين مـبلغ ٥٠٠ جـنيه لـلتعـميـر والفرش». ا
ـسـتـشـفـيـات قلـيالً ـرضى فى ا أضف أن الـوالى قـد اهـتم بـصـحـة األهـالى حـتى صـار عـدد ا
. وبـعد ثالثـة أسـابيع  وحتـديـداً فى ٢٢ أكتـوبـر ١٩٠٩ تابـعت جـريدة «وادى الـنيل» جـداً
السكندرية ما بدأته رصيفـتها القاهرية  وأشادت بحكـومة والية أضنة ألنها أظهرت أعظم

نازل التى تهدّمت وتعويض األهالى عما فقدوه وخسروه . اهتمام بإعادة بناء ا
ثابة وفى خط متواز مع عـمليات إعـادة اإلعمار  فرضت قضـية «أيتام قـيليقـية» نفسـها 
الـكـارثـة األبرز الـنـاجمـة عن تـداعـيات «مـسـألـة أضنـة»; فـفى ٢٠ أغـسطس ١٩٠٩ أسس
ـلى األرمـنى بـاألستـانـة جلـنـة مركـزيـة مـسئـولـة عن هـؤالء األيـتـام.  وخالل صيف اجملـلس ا

وخريف  ١٩٠٩ أسست اللجنة تسعة مؤسسات إليواء األيتام وهى :

كمـا أسـست اإلرسالـيات الـتبـشيـريـة واحلكـومة الـعثـمانـيـة خمس مـؤسسـات إليواء أيـتام
قيليقية على هذا النحو :
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ؤسـسـات «٣٠٤٠» يتـيمـاً فـقدوا األبـوين معـاً . ويُـضاف إلـيهم وبذا  اسـتـوعبت هـذه ا
«٣٩٧٧» أيتـام األب فى واليـة أضنـة و«٧٦٢» فى والية حلـب. وبذا  حملـت األرامـل

وحدهن   أعباء تربية «٤٧٣٩» طفالً .
عضلة فى قضية «أيتام قيليقية» بل األخطر  مستقبل ادية فقط هى ا لم تكن األعباء ا
ـانـية ـؤسـسـات الـتبـشـيـريـة األمـريكـيـة واأل هـؤالء األيـتـام.  فـمـنذ «١٥» سـنـة  اسـتـقبـلت ا
ذابح احلـميديـة  ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦البـالغ عددهم والـسويـسريـة والفـرنسـية جـموعـاً من أيتـام ا
حـوالى «٦٠» ألفاً . ومن مـنظور الـكنيـسة األرمنـية  كل طفل تـربى فى سياق ثـقافة أجـنبية
يُـعــد روحـاً ضـائـعـة من رصـيــد األمـة األرمـنـيــة. ورغم الـتـدخل اإليـجــابى من اإلرسـالـيـ

والدبـلومـاسيـ األجانـب لصـالح أرمن قيـليـقيـة  فإن األرمن قـد انتـابهم الـشعـور باإلذالل
جـراء عـدم الـقـدرة عـلى تـربـيـة أيـتـامـهم .وبـذا  تُـضـاف هـذه األرواح الـضـائـعـة إلى عـداد
اخلسائر البشرية لـدن األمة األرمنية شأنهم فى ذلك شأن النساء واألطفال الذين حتـّولوا إلى
اإلسالم. ولـهذا  نـاشـدت بطـريـركيـة األرمن األرثـوذكس بـاألستـانة الـبـاب العـالى بـإعادة
الـذين اضـطـرهم احلـال لـلـخـروج من ديـنـهم إلى مـذاهبـهم األولى السـيـمـا البـنـات والـنـساء
األرمنيـات اللواتى أُجـبرن على تـرك مذهبـهن. واألهم  استعـمال كلـمة «أرمنى» بدالً من
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«غـريغـوريان» فى الـتذاكـر العـثمـانيـة . وبذا  تـتأكـد هويـة أرمن قيـليـقيـة بأنـهم من السـكان
األصلي وليسوا مجرد أصحاب مذاهب .
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وبعد نهاية األحداث  شكّلت اإلدارة احملـلية بأضنة ديواناً عرفياً (محكمة عسكرية) فى
أوائل مـايو ١٩٠٩ حتت إشراف الـوالى ذهنى بك. وقد اعـتقلت الـسلطـات مئات األرمن 
. وحـسب التـقرير ذنـب احلـقيـقي وكّيلـت لهم االتـهامات بدالً من محـاولة الـعثـور على ا
ا سكـنت األحوال قبضت الـسلطات احملـلية على الـكثيرين من ذابح أضـنة : «و الرسمى 
ـسـببـ لهـذه القالقل. وجلأت األرمن وزجّـتـهم فى أعمـاق السـجون بـدعـوى أنهم كـانوا ا
فـرطة بغيـة احلصول على اعتـرافات الضحايـا .وقد تمخضت ـارسة القوة ا السلطات إلى 
ذابح. هذه الـتحـقيـقات عن إعـدام ستـة أرمن وتسـعة مـسلمـ شنـقاً ألنـهم حرّضـوا على ا
دبرين الـكبار للمذابح الذين وجدير بالذكـر أن هؤالء كانوا مجرد أدوات ثـانوية فى أيدى ا
تـواروا. ولم يُقدّم غـالبـيتهم الـعظمى إلى احملـاكمـة وقد أعادت الـصدارة العـظمى جواد بك
ـذابح أمام هذه احملكـمة.  بيد أن عزول إلى أضـنة كى يُحـاكم بتهمـة االشتراك فى ا الوالى ا

األخيرة قد بّرأته .
أسفـرت عن هذه الـتحـقيـقات وتـلك األحكـام ردود فعل حـادة داخل الـدوائر األرمـنية.
فقـد أرسل بـطـريرك األرمن األرثـوذكس بـاألستـانـة يـغيـشـيه توريـان تـلـغرافـاً احـتجـاجـياً إلى
الـصدارة الـعـظمى ووزارتـىّ احلربـيـة والداخـلـيـة. وكذلك أرسل جـاثـلـيق األرمن فى سيس
ـوجبهما  احتجت القيادات الـدينية األرمنية بشدة على بعوثان». و خطاباً إلى «مجلس ا

سبب األصلي لهـذه الويالت واجلنايات قد أفلتـوا من يدىَّ العدالة. وعوضاً عنهم  أن ا
قـد أُلـقى فى غـيـاهب الـسـجـون مـئـات من األرمن الـذين ال ذنب لـهم وبـعـضـاً مـن الـقـروي

ـسـلمـ األبريـاء وقُيـدوا بالـسالسل الـثقـيلـة وطـالبت بـإلغـاء احملكـمـة العـسكـرية ألنـها لم ا
تُجاز الذين حاولوا إهالك الوطن ومحوه .

وبـخالف اجلاثـليق والـبطـريرك األرمـنيـ  احتـجّت أيضـاً الدوائـر الدبـلومـاسيـة السيـما
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الفرنسـية.  ففى رسالة من وزير اخلارجية الفرنسيـة بيشون إلى قرينه العثمانى رفعت باشا 
انـتّـقد احملـكـمـة الـعـسكـريـة احملـلـيـة ألنهـا تـبـنت بـشـكل واضح نـسـخة األحـداث الـتى قـدَّمـتـها

سـلــطـات أضـنـة  وابـتــغت إلـقـاء الـلــوم عن الـكـارثـة عـلـى عـواتق األرمن. أضف أيـضـاً 
سيحي فى أضنة ورعونة انتّقدت الـدوائر الفاتيكـانية السلطات الـعثمانية بشـدة على ذبح ا
التحـقيقات اجلارية عندما ذهب وفد عثمـانى إلى روما لتبليغ البـابا بيوس العاشر (١٩٠٣ ــ
١٩١٤) جـلـوس مـحـمـد اخلـامس عـلى عـرش الـسـلطـنـة. أكـثـر من هـذا  أثـبـتت حتـقـيـقات
بابيـكيان وفـائق  موسـديشيـان كل هذه األمور الـغريـبة وتلك الـتجاوزات. ولـذا  اضطرت
حـكومـة حـلـمى بـاشـا فى٢٤  مـايـو ١٩٠٩ إلى تـشـكيـل محـكـمـة عـسـكـرية جـديـدة بـرئـاسة

القاضى يوسف كنعان عالوة على ثالثة فروع فى طرسوس وأرزين ومرعش .
بدأت احملـكمـة العـسـكريـة اجلديـدة مهـامهـا بفـحص نتـائج التـحقـيقـات السـابقـة  وأمرت
بالقبض على مثيرى الفتنة وأهل الثورة . وحتى األسبوع األخير من يونية ١٩٠٩ قبضت
سلطـات أضنة عـلى «٥٢٩» شخصاً مـنهم «٣٧٧» مسـلماً و«١٥٢» أرمنـياً. وقد اسـتعملت
مـعهم الـشدة حـتى تُعـطى انطـبـاعاً بـعدالـة أقوى ومـنعت الـسفـر خارج أضـنة كى ال يـهرب
فسدون قبل محاكمتهم. كما أصدرت وزارة الداخلية العثمانية أوامرها بإحالة جواد بك ا
عـزول ورمزى باشا الـقائد العـسكرى وأسـعد بك آصف متصـرف جبل بركات والى أضنة ا
ـنع إلى احملـكـمـة الـعـســكـريـة لـيُـحـاكـمـوا عن اإلهـمـال  وعـدم قـيــامـهم بـالـواجب عـلـيـهم 
دنـي وأعيـان أضنة الذين لم وظفـ العسـكري وا ذابح. وكذا  الـقبض على جـميع ا ا
يقومـوا بواجبـهم فى حفظ األمن وحرّضـوا على الذبح والـنهب وتدميـر البالد السيـما مدير
الشرطة قدرى بك. وأيضاً  الـقبض على عبد القادر بـغدادى وصالح بوشناق  وإحسان
فـكـرى وإسـمـاعـيل صـفـاء مـحـررى «اعـتـدال» ألنـهم أثـاروا األهـالى ضـد األرمن. وأُلـقى

القبض على مفتى أضنة وأخيه ألنهما من مثيرى احلوادث واالضطرابات .
ـفـارقات  رفض الـوالى ذهـنى بك وقاضى الـقـضاة يـوسف كـنعـان تـنفـيذ ولكن  من ا
أوامـر األسـتـانـة  واسـتـمـرت اإلدارة احملـلـيـة فى طـرح مـسـئـولـيـة حـوادث أضـنـة عـلى عـاتق
األرمن. ولذا  لم يكن ثمة خيـار أمام الصدر األعظم سوى عزل ذهنى وتعي جمال بك
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بدالً منه  وكذا  عزل كـبير القضـاة كنعان وتعـي إسماعيل فـاضل باشا القائـد العسكرى
ألزمـير  عوضاً عـنه فى ٢٩ يوليـة ١٩٠٩.  ومن ثم  التحـفظ على جواد وذهـنى وكنعان.
ذابح.  وقـد جاءت ومنـذ أغسـطس  باشـرت احملكـمة مـهامـهـا من أجل محـاكمـة مدبـرى ا
األحكام عـلى هذا النحو  :حـكمت احملكمة عـلى جواد بك بعدم تقـلُّد أى منصب حكومى
دة دة خمس سنوات قادمة ولكنها خصّصت له راتباً شهرياً  وعلى رمزى باشا بالسجن 
ــدة أربع ثالثــة شــهــور مـع إيــقــاف الــنــفــاذ  وحــرمـت آصف بك من أى عــمـل حــكــومى 
دة شهر  وسجن سنوات ونفت إحسان بك فكرى من أضنة  وسجن إسماعيل صفاء 

دة سنت . دة ثالثة شهور  ونفى عبد القادر بغدادى إلى احلجاز  قدرى بك 
الريب أن هذه األحكام غير الرادعة قد صدمت الدوائر األرمنية والدبلوماسية جداً; إذ
ـتهمـ رشوا قضاة احملـكمة. وحسب ثمة إشـارة من نائب القنـصل الفرنـسى فى أضنة بأن ا
شـهـادة إحـسـان فـكـرى ذاته عـلى صـفـحـات اجلـرائـد  إن بـعض أعـضـاء الـديـوان الـعـرفى قـد
ـسلـم  وأن أحـدهم عاد إلى قـبـضوا مـبالغ وافـرة من أغـنيـاء مسـلمى أضـنـة لكى يُـبرئـوا ا
األسـتـانة ومـعه «١٥» ألف لـيـرة. وعالوة على هـذه األحـكام  عـلّق الـوالى اجلديـد جـمال
ذابح . وهنا شانق بأوامـر مباشرة منه لـقاء اشتراكهم فى ا بك أكثر من مائـة شخص على ا
ن ال أيضاً  احـتج الدبلـوماسيـون بأن هؤالء لم يـكونوا سـوى الصف الثـانى من اجلناة و
حــيـثـيـة لـهـم. بـيـد أن الـوالى قــد نـفى هـذا االتـهــام فى مـذكـراته  مـؤكــداً عـلى أنه كـان من
ضمنهم أعضـاء أسر عريقة مـعروفة فى أضنة مـثل مفتى قضاء بـاغيتشه الذى أحـبه حباً جماً

قيمون فى حيه . األتراك ا
والمــراء فى أن الـــعــدالـــة الــقـــاصــرة قـــد أدت إلى ردود فــعل غـــاضــبـــة داخل األوســاط
األرمـنـيـة.  ففى االبـتـداء  أعّـد أرتـ أرسالنيـان أفـنـدى رسـالة بـعـنـوان «كـيف قُـضى على
الـعدل فـى أضنـة». بيـد أن احملكـمـة العـسكـرية رأت أنهـا مخـالـفة لـلحـقيـقـة  وحتتـوى على
نـعهـا وفقـاً لـلمادة السـادســة من الئحتهــا الداخليـة وفى فقرات مُضرة. ولـذا  حكمـت 
٤ سـبـتـمبـر ١٩٠٩ قـدّم توريـان اسـتقـالـته احـتجـاجـاً علـى جتاهل احلـكـومة  وعـدم الـوفاء
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لى األرمنى باألسـتانة باالستـقالة فى حال شنق بوعودهـا نحو األرمن .  كما هـدّد اجمللس ا
أرمن أضنـة . وناشد البطريـرك السلطات العـثمانية بأن األرمن يُـطالبون باتخـاذ تدابير جدية
ضد الـعامـل احلـقيـقي فى فاجـعة واليـتـَّى أضنـة وحلب  والـتنـقيب فى مـواقع أعلى عن
ـذابح ـسـاك الـذين تـورّطـوا فى ا ـسلـمـ ا اجملرمـ األصـلـيـ بـدالً من محـاكـمـة بـعض ا

بسائـغة اجلـهل والتـعصب. وخالل خـريف ١٩٠٩ انشـغل الرأى الـعام بـهذه الـتطورات 
وتابـعت اجلماهيـر االحتجـاجات األرمنيـة على األحكام الـهزيلـة السيما تـلك الصادرة ضد
عـاقبـة مثـيرى آصف بك ذى الـيد الـكبـيرة فى تـدبيـر الـفتـنة. ولـذا  صرّح الـصدر األعـظم 

فتنة أضنة على أدنى هفوة بدرت منهم .
وخالل ديـسمـبر ١٩٠٩ وطـبقـاً جلريـدة «األهرام» اهتـمت اإلدارة العـثمـانيـة بتـضمـيد
اجلُرح الـذى فتحته فى جـسم األمة حوادث أضنـة. ولذا  أطلقت سـراح األرمن احملبوس

عـلى ذمة الـتـحقـيـقات  ونـفّذت حـكم اإلعـدام فى «٢٥» شخـصـاً ثبـتت عـليـهم اإلدانة فى
ة وصـدر العـفو الـسـلطـانى عن خمـسـة من رجال الـدين األرمن الذين ـؤ ـذابح ا اقـتراف ا
كان قد حُــكم عليهم بـاألشغال الشـاقة. ولكن  عـندما أُعيـدت محاكمـتهم ثبت أن الذين

شهدوا عليهم كانوا شهود زور مأجورين .
وهـكـذا  كــان جُـل مـبـتـغى الـقـضـاء الـعـثـمـانى «زر الـرمـاد» عـلى كـارثـة أضـنـة أكـثـر من
ـا ولّـد شـعوراً عـامـاً بـأن األحـكام لـيـست مـرضـية. ورغـم عدم مـعـاقـبة االنتـصـار لـلـعدالـة 
ـذابح  فـإن إعـدام قـتـلـة مـسـلـمـ حتـى ولـو كانـوا من ـسـئـولـ عن الـكـوارث وا الـكـبار ا
رة األولى التـى يتم فـيـها ـسلم بـشـدة وحدة; إذ أنـهـا ا الـصف الـثانـى  قد أثـار الـرأى العـام ا
تـنفـيذ أحـكـام على مـسـلمـ جراء اقـتـراف مذابح ضـد مـسيـحيـ واألدهى  أنـها أحـكام
باإلعدام.  ورغم اسـتغـراق حكـومة حـلمى باشـا فى صد ردود الـفعل األوربـية  وتـسك

اجلـراح األرمـنيـة  فـقـد سقـطت وزارته وحلّ مـحـله حـقى بـاشا صـاحب الـتـصريح الـشـهـير
ذابح . الذى يلوم األرمن على ا

سئول عن االنفجار الدموى الذى عند هـذا احلد  ثمة سؤال كبير يفرض نـفسه  : مَنْ ا
شهدته واليتـّى أضنة وحلب إبان منتصف أبريل ١٩٠٩?



∂≥

WO u¾‡ *«Ë W ö*«

ـسئـولة عن عمـليـات القـتل وتداعـيـاتهـا فى منـاخ هيـمنت رغم صعـوبة حتـديد اجلـهات ا
ـؤامـرات والشـائعـات   فـينـبـغى عدم جتـاهل  بـداءة العـداوات احملـليـة التى علـيه األحـقاد وا
سلم فجّرت أحـداث العنف فى إقليم قيليقية. بيد أن هـذه العداوات لم تكن مطلقة ب ا

عـزول واألعيـان من أمـثال عـبد . وفى هذا اخلـصـوص  إذا كان مـفتـى أضنـة ا سـيـحيـ وا
ـذابح  فعـلى النـقيض القـادر بغـدادى وصالح بـوشـناق وغـيرهـما قـد أسهـموا فى اقـتراف ا
اذج شـركس أفـندى شـاكر تـمامـاً  ثمـة مـفتى أضـنـة اجلديـد يـعقـوب أفـندى واألعـيـان من 
وصالـح بك زاده وملحه بك والـدكتـور على بك الـذين خاطـروا بنفـوسهم حلـماية األرمن.
ـفـرده «٣٠٠» أرمـنى إبـان أحـداث وأثـنـت هـيـلـ جـيـبـون بـحـرارة عـلى شـيخ مـسـلم أنـقــذ 
تفجرة يوم اجلمعة ١٦ أبريل ١٩٠٩ وجد معظمهم داخل أحراش خلف داره. الغضب ا
ـ الـذين تـعـّـرضوا ـسـا وجتـدر اإلشـارة إلى أن أرمن أضـنـة لم يـكـونـوا هـؤالء األبـريـاء ا
لـلـعـذابات;  إذ وفـقـاً لإلرسالـى األمريـكى الـقس تـروبريـدچ  «اسـتمـات األرمن فى مـقـاومة
.« األتــراك الــذين ازدادت ضــراوتــهـم كــلــمــا جنح األولــون فى الــقــضــاء عــلى مــحــمــديــ
تـوترة ب بنى جنسهم وأسـهم الثـوريون األرمن  السـيما الهنشاكـيون فى تفاقم العالقات ا
واألتــراك ; فـمـنـذ إعـادة الـعــمل بـالـدسـتـور اتّـســمت تـصـرفـاتـهم بـالــعـجـرفـة واالسـتـفـزاز.
ـ «بسـخط احلكـومة واألهـالى علـيهم وحسب جـريدة «الـتقدم» رغم أن األرمن كانـوا عا
ا يـنويـانه لهم من الـشر واألذى فكـانوا يُـقابـلون تلك الـعداوة بـاالستخـفاف ظـان أنهم و
من الدستور فى حرز حريز ولذا  فإنهم قد أخطأوا فى حسن ظنهم بالدهر وتماديهم فى

فيافى األوهام واألحالم» .
وبذا  وحسب تـوصيف تروبريدچ  يكمن احتقان إقليم قيـليقية فى االفتقار التام للثقة
ـقـيت لـيس نتـيـجة فى احلـكومـة ولـيس فى الـتطـرف احملـمـدى وأكد عـلى أن هـذا الـصراع ا
صدام إثـر ثـورة  ولكـنه مذبـحة مـخـطط لهـا عن عمـد بعـلم احلـكومـة وتواطـؤها .ووصالً
لهذا الـرأى  ذهبت جريدة «التقدم» إلى أن بلية أضنة الـعظمى وطامتـها الكبرى ترجع إلى
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دائـّى جهل األمة وفساد احلكومة إذ فما اجتمع الداءان إال ليقتال .
ولتبيـان فساد احلكـومة  ثمة إجـماع عام على أن اإلدارة احملـلية بأضـنة قد تواطأت  إن
ـبررة التى استُـخدمت فيهـا النيران لم تكن قد شـاركت فعالً  فى الهجـمة الوحشـية وغير ا
والسيوف والبنادق ضـد جماعة األرمن بأسرها. وتكاد تتفق اآلراء على أن هذه اإلدارة قد
تهاونت فى إطـفاء نار الـفتـنة  وقد كـان فى اإلمكان إخـمادهـا قبل شبـوبها  وتـداركها فى
أول ظـهورها . بيـد أنهـا قد سـاعدت فى إيقـاظهـا وإيقـادها واتـخاذهـا الشكـل الهائل آنف
تناهى» لدرجة التوصـيف. وحسب انتـقاد جمـال باشا  اتّصـفت اإلدارة احملليـة بـ«العجـز ا
ـنع اعـتداء األرمـن على األتـراك  وأوحت لألخـيـرين بـأن يفـعـلـوا ما أنـهـا أثارت الـغـوغاء 
ـعتدين واإلثـخان فيهم يشـاءون ألن الناس حـ يرون اخلطـر محدقاً بـهم ال يكتـفون بدفع ا

قتالً وجرحـاً  بل قد يـتناولـون العُزل مـن السالح والعـجزة كالـنسـاء والشيـوخ واألطفال 
ـدن والـقرى والـضـيـاع وهو مـا وقع فـعالً . ويـرجع عـجز ثم يـخـتـمون عـمـلـهم بـتحـريق ا
تـلك معـوقات إدارة أضنـة إلى أن واليـها جـواد بك يُـعد مـثاالً عـلى الضـعف اإلدارى وال 
إدارة إقليم عـميق من قبـيل أضنـة وكان قائـدها العـسكـرى مصطـفى رمزى باشـا الطاعن فى
السن مـجـرداً من السـلـطات الـشرطـيـة . وال يخـرج مـتصـرف جـبل بركـات عن هـذا السـياق

الواهى; إذ كان رعديداً شديد اخلوف  حتى لترتعد فرائصه ذعراً من خياله .
ورغم مـصداقـيـة انتـقادات جـمال بـاشا احلـادة إلدارة أضنـة  فإنـها تُـخفى وراءهـا مآرب

ـوظف فى اإلقليم  المـة على عواتق كبار ا سـئولية وا سياسية جـد خطيرة مفـادها إلقاء ا
وهو ما يُـوحى بأن مسألة أضنة صناعة محلـية. وقد كرر الصدر األعظم حس حلمى باشا
سـئولـية على الـفكرة ذاتـها فى مـنشـوره الذى وجّهه إلى جـميع الـواليات الـعثـمانيـة ملـقياً بـا

وظف الذين لم يُؤدوا واجبهم بإخالص وشفافية . كواهل ا
الريب أن هـذه اإليحـاءات االحتـادية  تـطـرح سؤاالً جـوهريـاً : هل يُـمـكن عشـيـة نهـاية
العـقد األول من الـقرن الـعـشرين أن يـقع حدث بـضخـامـة «مسـألة أضـنة»دون أمـر ــ أو على

ركزية العثمانية أو مراكز القوى بها? األقلم علم ــ صادر من قمة السلطة ا
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ـركزية باألستانة فى تأز òمسألة أضنة» ينبغى للوقوف على مدى مسـئولية احلكومة ا
الـسيـر فى اجتـاه مـتـوازي  أولـهـما الـسـلطـان عـبد احلـمـيد الـثانـى رأس السـلـطة والـقوى

لتف حولها . احمليطة به  وثانيهما جماعة «االحتاد والترقى» وا
أجـمع خصوم عـبد احلـميـد على أنه مـدبر «فـتنة أضـنة» عـلى غرار مـا حدث فى األسـتانة
وقتذاك بـاالشتراك مع عمالئه من حزبـّى «األحرار» و«االحتاد احملمدى» عالوة على أنصار
النظام االستبدادى. فمن وجهة نظر قطاعـات أرمنية ليست بالقليلة  اتّسمت مذابح أضنة
ـذابح احلــمـيــديـة تــدمـيــر مـدارس  حــرق مـنــازل وكـنــائس  سـبـى نـسـاء بـنــفس سـمــات ا
وأطفال اعـتقال أعيان  إجبار أرمن على اعتـناق اإلسالم  احليلولة دون إغاثة الالجئ

فى خط متـواز مع عمـليـات القـتل. وقد أشـار اإلرسالى الـفرنـسى الچـيزويـتى األب ريجال
إلى أن عـبد احلميد هو مـهندس مذابح أرمن أضـنة حتى يستـكمل عمليـة إمحاء هذا الشعب

احليوى من على وجه األرض التى بدأها منذ منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر .
ـالئـوهم يـتـهمـون الـسلـطـان عـبد احلـمـيد جـراء تـدبـيره «مـسـألة وقـد انـبـرى االحتاديـون و
ـنتـقد» كـلّف السـلـطان سـعيـد باشـا بن كـامل باشـا الصـدر األعظم أضنـة». ووفقـاً جمللـة «ا
ـسـلـمــ واألرمن نـظـيـر مـنح األخــيـرين االسـتـقالل الـذاتى. بــإضـرام نـار فـتـنـة أضــنـة بـ ا
ورغم استحالة أن يُـفكر السلـطان بهذه الكـيفية  فقـد أصرّ خصومه على أنه ابـتغى من فتنة
أضنة إحلاق العار بالنـظام اجلديد وإسباغه بالـدموية. وفى هذا اجملرى  قطع األب لويس
ـشرق» البـيروتـية أن «مـسألة أضـنة» نـتاجـاً خالصـاً لسـياسـة عبد الـيسوعى عـلى صفـحات «ا
ـطلق اجلـائر  أراد أن يُـورثها من بـعده الـدستـور فيـطبع فـيه سمة احلميـد الفـاسدة وحـكمه ا
ـنقـلبة الذين أوقدوا الـدم. وانتـقد األب الـيسوعـى بشـدة عمالء الـسلـطان من أهل الـدولة ا
البغـضاء والشحنـاء ب أجناس الـدولة العثـمانية وعـناصرها. ورغم عـدم وجود أدلة دامغة
عـلى إدانة «االحتـاد احملمـدى» أبرز أعـوان السـلطـان بشـكل مبـاشر فى «مـسألـة أضنـة» فمن
الـثـابت أنهـم أثاروا الـشـواعر الـدينـيـة فى فـضاء قـيـليـقـية بـغيـة إعـادة الوضـع التـقـليـدى الذى
ؤازرة حميديـة  رفعوا شعار الشـريعة  وبه قتلوا سـيحى. و ـسلم أعلى يداً من ا يجعل ا
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ما قـتلوا من الضبـاط األبرياء  وقلبوا واليـة أضنة ظهراً لـبطن  فمالؤها سبيـاً ونهباً وحرقاً
وذبحاً .

 وفى هـذا السـيـاق  ثمـة مـنشـور مجـهـول التـوقـيع أبرمـته األسـتانـة فى ١٥ أبريل ١٩٠٩

إلى جـميع حـكام الـواليات يـأمرهم بـاحملافـظة عـلى الشـريعة .وقد فـسّره مـسلـمو أضـنة بأنه
نشور يعنى قتل األرمن. ووفـقاً لتأويل عبـد العزيز الـشناوى  تكـمن غاية جتهـيل مُرسـل ا
ـذابح.  بـيد أن تـسلـسل األحداث فى تـبـرئة السـلـطان عـبد احلـمـيد الـثانى من كـونه اآلمـر با
ـعقول أن نـشور وإرسـاله إلى الواليـات; إذ ليس من ا وقـتذاك دلّ عـلى أنه اآلمر بـصياغـة ا

يتم هذا دون علم السلطان وموافقته وإذنه .
عاديـة للحـميـدية أن منـشور شيخ اإلسالم آنف ومن زاوية احتـادية  روّجت الـصحافـة ا
اإلشارة من صناعـة أعداء احلرية وأنصار التأخر الذين أشاعوا على امـتداد الفضاء العثمانى
ـشاغب والـقالقل فى أضنـة وضواحـيهـا. بيد أن ا أدى إلى ا بـأن الدستـور منـاف للـشريـعة 
ثمـة إعالن رسـمى نشـرته جـريدة «إسـطنـبول» النـاطـقة بـالفـرنسـية فـى األستـانة يـوم ٣ يونـية
ا كـانت اجلرائـد قد تـناقلت ذابح» جـاء به ما يـلى   : « ١٩٠٩ حتت عنـوان «عبـد احلمـيد وا
ذابح فى األناضول  فقد بودر خبر صدور أمر تلغرافى من السـلطان السابق يُشير بـابتداء ا
ـر عـلى بـالـتــحـقـيق عن ذلك فى إدارة الــبـوسـتـة والـتـلــغـراف  وتـبـ أن أمـراً مــثل هـذا لم 

الشريط التلغرافى  ولم يُعط من مكتب من مكاتب التلغراف العثمانية» .
وبـخالف سالح الـشـريـعـة الـسـحـرى  قـرأ احتــاديـون صـفـحـة أضـنـة احملـزنـة واخملـزيـة فى
الـسـياق الـعـام لـطـبـيـعـة عـبد احلـمـيـد الـذى كـان يـرتـاح بـ مذبـحـتـ اقـتـرفـهـمـا ضد األرمن
باالستجمـام والصيد. وقد أخضع الـدكتور شبلى شمـيل (١٨٥٠ــ ١٩١٧) سلوكيات عبد
احلـمـيد السـيـما مـجـازر األرمن للـمـعايـيـر النـفـسيـة والـعضـويـة  وبذا  كـان الـقتل وسـيـلته
لــلـحـفـاظ عـلـى حـيـاته وعـرشه  وشــغل الـبـعض بـالــبـعض بـاجملـازر الــتى ابـتـدأهـا «فـرادى»
وأنـهاها جمـاعات. ولذا  وسـمه نيقوال حـداد أفندى بـ«عـدو األمن» ألنه حرّض فئة فى
ها. وقـد دعاه إلى أن يـرنو بـبصره إلى أضـنة ضد أخـرى وتركـها حتـرق منازلـها وتـسبى حـر
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توقدة غضباً عليه . السماء كى يرى ع الله ا
ـة الكـبـرى»  انتّـقد االحتـادى عـبد الـله جودت وحتت عـنوان «دروس فى الـتـاريخ  اجلر

على صفحات «األهرام» الفرنسية القاهرية احملاولة اآلثمة ضد الدستور. وحسب طرحه 
وت وال يُمكن أن ال يُمكن أن يُـصبح عبد احلميد حامياً للـحرية فجأة; إذ أن اسمه يعنى ا
ا يبعث على احلياة بعد أن تسّبب عبر ثالثة عقود فى مسح مليون نفس من على الوجود 
أضفى عـلى الوطن الـعثـمانى سـمـتـّى «الدم واحلـداد». وقد وظّف الـسلـطان آلـيات مـتنـوعة
لبلوغ مآربه ضد الدستـور وجمعية «االحتاد والترقى»; فـقد أسس «االحتاد احملمدى» ليكون
ـثـابة خط أمـامى له ضـد خـصومه االحتـاديـ  واسـتمـال «األحـرار» ومّـول مشـروعـاتهم
بغـيـة تـّولـيـد مشـاعـر احلقـد والـعداوات بـ مـؤسسـات احلريـة. وقـد دعم مخـطط الـسلـطان
ا أوفر أرضـاً عذراء لـبذر الفـوضى والدسائس هيمـنة اجلهل والـتعـصب على معـظم رعيـته 
وعضّـد كل مـا سبق  أكثر من «٢١» مـليون جنـيهاً عثـمانياً فى الـبنوك األوربيـة واألمريكية
عالوة على قاعـدة بشريـة من الناقـم على االحتاديـ والدستـور.  وبذا  جتلّت غـاية عبد
احلمـيد الـكبـرى جراء «مـسألـة أضنـة» فى ضرب مـصداقـية االحتـادي وإظهـار عدم قـدرتهم
سئولـية. واألبرز  تقـد االحتادي على أنـهم مستبدون. ولذا  فالغرو أن على حتـمل ا
صـرى محمد الكلزة العذر كل العذر للسلطـان الذى دبّر مسألتىّ األستانة التمس الكاتب ا

طلقة منه لتتمتع هى بها. وأضنة ألنه رأى من جلنة االحتاد والترقى أنها نزعت السلطة ا
ولـعل مالحـظـة الـكـلـزة األخـيـرة تـطـرح سـؤاالً مهـمـاً عـن مدى إسـهـام جـمـعـيـة «االحتاد

والترقى» فى مسألة أضنة?
فى االبـتداء  نفى االحتاديـون رسمياً أيـة صلة لهم بـ«مـسألة أضنة» . ومـن هذا القبيل 
حوار أنور بك مع «مُـكـاتب وادى النيل السكندرية» الذى أعلن فـيه ما يلى : « إننا لم نكن
نعـلم احلـقـيـقة كـلـهـا فى أسـباب تـلك احلـوادث وأسـرارها » . بـيد أن خـصـوم االحتاديـ قد
اتـهمـوهم صـراحـة بـأنهم رتـبـوا االسـتعـدادات لـلـهجـوم عـلى أرمن قـيـليـقـيـة عمـومـاً وأضـنة

خصوصاً إثر التعاون األرمنى مع حزب «األحرار».
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ورغم أن الـشـنـاوى قد حـمَّـل عـبـد احلمـيـد آنـفاً مـسـئـوليـة «مـسـألـة أضنـة» فـفى تـناقض
ضادة  صارخ  أقـرّ بأنـها ثـمرة تـعاون االحتـادي واألرمن بـغيـة ضرب الـقائـم بـالثـورة ا
لقـاء حصول األرمن عـلى احلكم الـذاتى. أيضـاً  ووفقاً لـرؤيته كـانت النتـيجـة الوحيـدة لهذا
ـرابـطة االجتاه أن قـام األرمن بـانـتـفاضـة واسـعـة فى أضنـة تـصـدّت لـها احلـامـيـة العـثـمـانيـة ا
هـنـاك.  وحـتى األرمـن السـيـمـا الـطـاشـنـاقـيـ الـذين كـانـوا عـلى عالقـات وثـيـقـة وحـمـيـمـة
بـاالحتـاديـ قد تـوجّـسـوا من احـتمـالـيـة أن تـكون ثـمـة أصـابع احتـاديـة وراء «مسـألـة أضـنة».
; ولكنهم يتميزون عن وعلى النقيض  قطع الـهنشاكيون بأن االحتادي امتداد للحميدي
األخـيرين بـكونهم أكـثر مـهارة وأدق تنـظيـماً ويـتحـّركـون حتت غطـاء من الشرعـية. وبـصفة
عــامـة  ثـمـة سُـحب طـافت األجـواء األرمـنـيـة مــؤداهـا إن لم يـكن االحتـاديـون ضـالـعـ فى

«مسألة أضنة» فعلى األقل  فإنهم قد ارتّضوها ولم يُعارضوها .
ـتـعـصـب عـبـد الـلـه جـودت عـلى هــامش نـقـده احلـاد ح االحتــادى ا وفـى هـذا االجتـاه  أ
لـلسـلطان بـأن االحتاديـ مخـطئون إذ أنـهم لم يسـتطيـعوا درء اخلـطر  ومن ثم  أسـهموا
بشـكل غـير مـبـاشـر فى إراقة الـدمـاء البـريـئة لـتـختـلط بـدمـاء اخلونـة. كـما انـتّـقد رغـبـتهم فى
ة من أجل تـصفية الـنظام الـقد وعلى الـنقيض تـماماً  أفصح ؤ استـغالل هذه الكـوارث ا
ـتـشدد إحـسـان فـكرى من مـنـفـاه بالـقـاهرة عـن حقـائق جـد خـطيـرة : «إنـنى قادر االحتـادى ا
ذبحة األرمـنية فى أضنـة جرت بعلم على أن أُثبت بـالبراه الـقاطعة واحلـجج الدامغـة أن ا
حـس حلـمى باشـا الصدر األعـظم وبأمـره  وأن ما كتـبته جـريدة اعتـدال ضد األرمن كان
ـوضوع هى بإيـعاز مـن حكـومة أضـنة واألوراق األصـليـة التى أرسـلـتهـا إلى احلكـومة بـهذا ا

محفوظة عندى ومستعد إلبرازها عند اللزوم» .
وبذا  جند أنفسنا أمام جهت متناقضت تتهم كل منهما األخرى بتدبير «مسألة أضنة».
ولـكن  فى غـياب أدلـة إدانـة مـباشـرة ألحـد الطـرفـ وقـياس مـدى تـورطه  فـمن األفضل
سـألة وبـعدهـا باعـتبـارهم الفـائز اقتـفاء أثـر مواقف وردود أفـعال االحتـادي أثـناء فـعـاليـات ا

األول من أحداث العاصمة على عكس السلطان اخلاسر األول فيها .
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ـسلم  األرمن فى االبتـداء  ردّدت اإلدارة احملليـة بأضنة اآلتى : «األرمن يـذبحون ا
يُـطلقون الـنار على اجلنـود  األرمن ينهـبون ويسرقـون ويحرقون» . ويـعنى هذا بـبساطة أن
تـمردون وكل ما جـرى كان مـجرد رد فعل. وفى هذا ـعتدون وا األرمن هم الـبادءون وا
الـسـياق  ظـلّت الصـحافـة االحتـادية مـنذ أبـريل حـتى يولـية١٩٠٩  تُـروج هـذه األفكـار بغـية
ـوذجـاً إحـسـان ــقـتـرفـة ضـدهم  . ويـكـفى أ ـذابح ا المـ عـلى ا إدانـة األرمـن بـوصـفـهم ا
فـكـرى الـذى أثـار الرأى الـعـام بـأضـنة من خـالل مقـاالت تّـتـهم األرمن بـالـروح االنفـصـالـية
وإعــداد مـذبـحــة ضـد األتـراك.  ولـكن  عــلى نـحـو مــا سـبق بـيــانه  أثـبت تـقــريـرا تـقـصى
بأضنة احلقائق ضلوع كـل من الوالى والقائد الـعسكرى وأعـضاء جمعـية «االحتاد والترقى» 

ذابح هناك . وطرسوس بشكل مباشر فى تنظيم ا
ووصالً لهـذه القرائن  ال يُـمكن أن يُبـادر الوالى وقائـده العسـكرى بإثـارة كارثة إنـسانية
واقـتصـاديـة ضخـمـة من تلـقـاء نفـسـيهـمـا دون تلـقى األوامـر العـلـيا بـهـا من روسائـهـما. ولم
يُـحـاسب عـادل بـك مـسـاعـد وزيـر الـداخـلـيـة الـذى أبـرق إلى جـواد بك يُـؤكـد عـلـيه حـمـايـة
األجانب فـقط. وعـلى النـقيض تـمامـاً  كوفئ الـرجل بـالبـقاء فى مـنصـبه  وترقـيته الحـقاً
االحتادى إلى درجـة مـسـتـشـار الـصــدر األعـظم. ولم يُـوجّه أدنى انـتـقـاد إلى جـيش احلـركـة 
ـذابح بـعد ـوجـة الـثـانـيـة من ا الـذى ذهب إلـى أضنـة إلقـرار الـنـظـام  فـاقـتـرف بـكل عـنف ا
سـويـعات قالئـل على وصـوله حتت أعـ البـوارج احلـربيـة الـبريـطـانيـة والـفرنـسـية والـروسـية
واإليـطالية واألمريـكية التى كـانت تُرابط فى مرس عـلى مسافة سـاعت من أضنة.  وحتت
ـطالبـ بالكـشف عن احلقـيقة فى بـعوثان» تـكاتفـت الكتـلة االحتاديـة ضد ا قبة «مـجلس ا

مسألة أضنة.
ارسـات احملاكم الـعسـكريـة األولى حتت اجملهـر  لوحظ أن الـضبـاط االحتادي وبـوضع 

ذابح وأرمن اشتركوا فى الدفاع عن قد حكموا باإلعدام على مسلم بسطاء شاركوا فى ا
وظف واألعيان . أحيائهم  وتغاضوا تماماً عن الوالى والقائد العسكرى وكبار ا
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تعاونـ مع االحتادي فى تدبير بيد أن القـرينة األبرز فى هذه الـسلسلة تتـمثل فى ترقية ا
«مـسألـة أضـنة» وتـسـريح أو تـكديـر الـذين حافـظـوا عـلى النـظـام فى مـناطـقـهم ; فقـد كـافأ
ـشـرف علـى الـطلـبـة األتـراك فى بـاريس رغم االحتـاديـون الـقـاضى يـوسف كـمـال بـوظـيـفـة ا
خالفه مـع بـابـيـكـيـان وعـدم عالنـيـة تـقـريـره األحــادى.  وأُعـفى الـرائـد مـحـمـد بـالـچـنـدرمـة
ـقدم خورشـيد بك إلى روم إيلى األلبانـية فى سيس نـظراً ألنه حمى األرمن هـناك  ونُقل ا
ألنه أنـقذ أرمن هـاچن  وارتـقى قائـمقـام مـرعش حسـ أفنـدى إلى مـنصب قـاضى فحص

ديار بكر بسبب تعاونه فى تنظيم الهجوم على أرمن مرعش .
الريب أن هـذه الـقـرائن حـمـلـت بـ طـيّـاتـهـا مـؤشـرات قـويــة عـلى مـدى تـورط جـمـعـيـة
هيمنـة على اجليش واحلكومة ؤسـسة ا «االحتاد والتـرقى» فى تدبير «مسألـة أضنة» إذ أنها ا
والـكيـانات الـرئـيسـية  والـقـادرة على إصـدار أوامـر ومتـابعـة تـنفـيـذها عـبر خاليـاهـا السـرية
وهياكلـها العلنـية.  وكما أنـها حصدت مكـاسب كبرى جراء مسـألة األستانة من قـبيل القفز
عـلى السـلـطة وخـلع السـلـطان والـتخـلص من مـعارضـة األحرار واإلسالمـيـ  فقـد جنت
أيضاً إثر مسألة أضنة مكاسب ال تقل أهمية عن األولى; إذ وجّهت ضربة قاصمة إلى أكبر
طـائـفة عـرقيـة وغـير إسالمـية فـى الدولـة العـثـمانـية  والـتى اسـتفـادت كثـيـراً من مشـروعات
ـوقع اجلغـرافى واإلسـتـراتـيچى الـفـريـد والثـقل االقـتـصادى الـتنـمـيـة فى إقـليم قـيـلـيقـيـة ذى ا
احلـيوى.  وبإيـجاز  تـقلـيم أظافـر األرمن  إن لم يكن تـكسـير عـظامـهم  حتى ال يـقفون

حجر عثرة أمام حلمهم الكبير; تتريك الدولة العثمانية .
وهـكـذا  أظـهـرت «مـسـألـة أضـنـة» وجود «فـجـوة عـمـيـقـة وهـوة واسـعـة بـ الـعـنصـرين
سـألة آمـال األرمن التى طافت اإلسالمى والنـصرانى والسـيما األرمـن»; إذ حطّمت هـذه ا
خيـالتـهم فى إطار النظام اجلديد إثر إعالن العمل بالـدستور منذ يولية ١٩٠٨  وكشفت
النـقاب لـلقـيادات الـعثـمانـية اجلـديدة عن كـون األرمن يُمـثلـون أكبـر تهـديد فى بـقاء دولـتهم
ـطـالـبـ ـطـالـبـهم احلـيـويـة ووصـفـوا ا واتــضح لألرمن بـجالء أن االحتـاديـ لم يـكـتـرثــوا 

سـاعـدتهم فـى البـقاء بـ«الالمركـزيـة» بأنـهم خـونة لـوطن اآلبـاء ولم يبـذلـوا أدنى محـاولـة 
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عـلى قــيـادة «االحتـاد والــتـرقى» بــكل الـسُــبل إلى بـنــاء مـركــزى كـامل حتت ســيـادة الـعــنـصـر
ـقـتـضـاه  البـد أن تذوب اجلـمـاعـات الـعـرقـية فـى هذه الـبـوتـقـة ضـاربـة عرض الـتـركى.  و
الـتـاريـخ بـقـرون من اإلرث الـثـقـافى.  وبـذا  اكـتـشف األرمن مـدى سـذاجـة قـنـاعـتـهم بـأن
سيحى ساواة ب ا مجرد إعالن الدستور سيُغيـر من بنية اجملتمع العثمانى خصوصاً مسألة ا

سلم . وا
وجـدير بـالتسـجيل أن كـثيراً من األرمن فـكروا فى مـهاجرة الـدولة الـعثمـانيـة على خلـفية
بـعوثـان إثارة قـضية «مـسألـة أضنة» . وفى هذا اخلـصوص  تـبنى زوهـراب أفنـدى عضـو ا
بعوثان» أوضح مهاجرة األرمن ألوطانهم فى األوساط الـعثمانية . وحتت قبـة «مجلس ا
هاجـرة البالد  كما ال يـجسر أن يطلب مـن الذين خاجلتهم زوهراب أنه ال يـنصح لألرمن 
هذه الـفـكرة أن يُـقيـمـوا فيـهـا ريثـما تـنـسى احلكـومـة العـثـمانـية احلـاضـرة األسالـيب احلـميـدية
ـعـاقـبة «الـوالة احلـمـر» فى األقـالـيم لـقاء مـا يـأتـونه من مـنع الـوئام وطالـب النـائب األرمـنى 

والوفاق ب الشعوب التى تتألف منها األمة العثمانية .
مـكن فى «مسألـة أضنة» ورغم أن الدوائـر األرمنـية قد أدركت أنـها استـنفـدت حدود ا
فقد أعـلنت أن أرمـينـية جـزء ال يتجـزأ من الدولـة العـثمـانية وتـشبـثت بوحـدة الدولة. وفى
ؤسـسة الـعـسكـرية تـأسيـساً هـذا السـياق  شـجّعـت عمـليـة التـجنـيـد اإلجبـارى لألرمن فى ا
ــقـدس فى خـدمـة الـوطن ـسـاواة الــدسـتـوريـة بـ جــمـيع صـنـوف الـرعــيـة وحـقـهم ا عـلى ا
واحملافـظـة علـيه والدفـاع عـنه  وابتـغاءً لـكى يـكون هـذا احلق  وسـيلـة حسـنة لـتـوطيـد دعائم
ـملكة. وفعالً  قننت سـلم فى جميع أنحاء ا ـسلم وغير ا احلب والوالء ب عناصر ا
ـسلـم مـنـذ أغسـطس ١٩٠٩. وخشـيـة ضغـوط دينـية داخل اإلدارة العـثـمانـية جتـنيـد غـير ا
شايخ. عـسكرات  شكّلت احلـكومة نظام الـكتائب اخملتلـطة  وجنّدت القـساوسة شأن ا ا
ثـابة ـنـظومـة العـثـمانـية  ويُـعـاملـون  وبهـذه اآلليـة  اعـتقـد األرمن أنهم سـيـندمـجون فى ا
مـواطنـ كـامـل . وتـعـمـيـقاً لـهـذا االجتـاه  أوعز الـصـدر األعـظم حـس حـلـمى بـاشا فى
مـنتـصف يـوليـة ١٩٠٩ إلى شيخ اإلسـالم سرى زاده بـأن يُعـد منـشـوراً يُوضح فـيه بنـصوص
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ـسيـحيـ هم مسـاوون للـمسـلمـ فى جمـيع احلقـوق السـياسـية قرآنـية وأحـاديث نبـوية أن ا
ـنـشور عن ـدنـيـة  وأنـهم إخوان لـهم وأبـنـاء لـلـدولـة صادقـون  وفـعالً  خـرج هـذا ا وا
بـ عن الـشورى والـنـصارى ـشـيخـة اإلسالمـية الـكـبـرى باألسـتـانة حتت عـنـوان «البـالغ ا ا

. « سلم وا
وسياسياً  جـدّد حزب «الطاشناق» األرمـنى إستراتيچية الـتحالف مع «االحتاد والترقى»
ـشتـرك ضد الـدوائـر احملافـظة من أجل حيث أبـرما اتـفـاقاً فى   سـبتـمـبر ١٩٠٩  بـغيـة اجلـهاد ا

الــدفــاع عن أرض اآلبــاء واســتــقالل حــدودهـا وإصالح اإلدارة عــلى أســاس مــركـزى 
وتمديد مشروعات التنمية إلى الواليات .

وثمـة دعـوات رسمـية وشـعـبيـة ناشـدت أهـالى أضنـة ومـرس وسـائر الـدولـة بأن يـتآلـفوا
نـازعات الديـنية واجلنـسية فـيما بـينهم. وتـعالت أصوات مـطالبـة القيادة ويتّـحدوا ويتـركوا ا
الـعثـمانيـة بأّال تُلـحق اخليـبة بالـدستـور  وال تُلصق بـه العار  وال تُـشمت فـيه أنصار الـنظام
القد الذين ردّدوا فى أعـقاب «مسـألة أضنة» بأن اجملتـمع العثـمانى لم يصل بـعد إلى درجة

مارسة احلياة الدستورية . تُؤهله 
سـاعى الـشعـبـية  فـقـد كشـفت «مـسألـة أضـنة» عن ورغم كل هـذه اجلهـود الـرسمـيـة وا
غاالة اجلـانحة فى اسـتغالل األخيرة حـتى أن الشيخ اخللط الـبائن ب الـوطنيـة والديانـة  وا
ـنـار» بـشــدة مـا أسـمـاه «هـبــة الـتـرك لـذبح األرمن مـحـمــد رشـيـد رضـا قـد انــتّـقـد مـجــلـة «ا
ووصـفــهـا بـأنــهـا عـمل يـبــرأ اإلسالم مـنه ومن فــاعـلـيه  ولــكـنه ال يـسـلـم مـعه من طـعن األ

سلمون حجة على اإلسالم». فبهمجية هؤالء األقوام صار ا
صرية خصوصاً قد سجلت بامتياز أحداث وجدير بالذكر أن الصحافة العربية عموماً وا
مـذابح أضـنة أبـريل ١٩٠٩ بـدءاً من جذورهـا فى األسـتـانة مـروراً بـأحداثـهـا فى إقلـيم أضـنة
وانـتـهاءً بـآثـارهـا الـكـارثـيـة عـلى األرمن لـيس فى إقـلـيم قـيـلـيـقـيـة فـقط  ولـكن عـلى امـتداد

الفضاء العثمانى .



∑≥

∫ —œUB

ــ  جمال بـاشا : مذكرات جـمال باشـا السفاح  تـرجمة : عـلى أحمد شكـرى  القاهرة 
. ١٩٢٣

ــ موالن زاده رفعت : الوجه اخلفى لالنقالب التركى  حلب  ١٩٢٩ .
ــ  عـبد الـعزيـز الـشنـاوى : الـدولة الـعـثمـانيـة دولـة إسالميـة مـفتـرى عـليـهـا  أربعـة أجزاء 

القاهرة  ٢٠٠٥  اجلزءان الثالث والرابع .
ــ  محمد روحى اخلالدى : أسباب االنقالب العثمانى وتركيا الفتاة  القاهرة  ٢٠١٠.

ــ  مــحـمــد رفـعـت اإلمـام : مــصـر واألرمن .. مــسـألــة أضـنــة أبـريل ١٩٠٩  الــطـريق إلى
اإلبادة األرمنية الكبرى ١٩١٥  بطريركية األرمن األرثوذكس  القاهرة  ٢٠١٤ .



∑µ

…d¼UI « ¨ µ≤∂ ‡‡ µ≤± ’ ’ ±π∞π WO½u¹ ± ¡UŁö¦ « ¨ 5Łö¦ «Ë lÐ«d « bK:« s  ”œU « ¡e'«

bOL(« b³Ž ÊUDK «

ــاضى لم تــكن تـرى كــاتـبــاً واحــداً  ُيـخــطىء سـيــاسـة فـى مـثل هــذا الـيــوم من الــعـام ا
الـسلـطـان عـبد احلـمـيـد وُينـدد بـأعمـاله حـتى تـرى مـئة كـاتب يُـصـوبون سـيـاستـه ويتـغـنون
دحه ويقـولون: إنه مـجمع الـفضـائل وآية احلكـمة والـعدل. حـتى أن أكثـر اخلطب التى
قتـطف كانت مفتتـحة بترتيل آيـات احلمد له والدعاء ُتلـيت فى بالد الشام ونشـرناها فى ا
بتـأييد شـوكته إلى آخـر الدوران.فكـنا نحـذف ذلك منهـا ألننا ال جنـد له محالً فى اخلطب
الـعلميـة أو األدبية وقلـما كنـا ننجو من لـوم أصحابهـا ولو جمـعت القصائـد التى ُنظمَّت
ألت مئات من اجمللدات. وقد فى إطرائه والكتب والفصول التى ُكتبت فى تعداد مناقبه 
ـجــدونهُ تـسـعـة ــدحـونهُ و ـئــة الـذين كـانـوا  انـقـلــبت احلـال اآلن أى انـقالب فــتـرى من ا
وتـسعـ ُيـجاهـرون بـذمه ويقـولـون إنه كان طـاغـية سـفـاحاً خـرب الـبالد وسلب الـعـباد
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حتى لقد قال فيه أكبر مادحيه باألمس :
مشبع احلوت من حلوم البرايا                    ويجمع اجلنود حتت البنود 

وأكثرهم اعتداالًِ فى لومه اليوم هم الذين كانوا ُينددون بسياسته باألمس  .
ـرء أن يـقف لـدى هــذا احلـادث اجلـلَّل وهـو قـيـام الـسـلـطـان عـبـد احلـمـيـد وال يـحـسن ا
ـؤرخ الذى يـتوخـى ذكر احلـقائق خـالصـة من شـوائب التـحامل وسقـوطه إال وينـظـر إليه ا

والتملُّق عساه يجد فيها عبرة وذكرى .
ـمـالك الـتابـعـة لـلـعرش يرى الـبـاحث االجـتـمـاعى أمـراً ال يخـفى عـلى أحـد وهـو أن ا
الـعثمانى كانت فـى سالف عهدها أرقى مـنها اآلن وأن االنحـطاط توالها مـنذ ألفى سنة
ثم جعـلت تـعلـو وتسـفل آونـة بعـد أخرى واجتـاههـا إلى االنحـطـاط أكثـر منه إلى االرتـقاء
الك كـموج الـبـحـر وقت جزره حـتى إذا كـان الـقرنـان األخـيـران اللـذان ارتـقت فـيهـمـا 
أوروبا ارتقاء ال مثيل له فى عصور التاريخ السالفة ظهر الفرق الشاسع بيننا وبينهما على
أتمه .ولهـذا االنحطاط أسباب كثيرة قد تتعذر معـرفتها كلها  وليس من غرضنا البحث
فـيـهـا اآلن ولكـن ال شبـهـة فى أنـهـا ليـست مـرتـبـطـة بطـبـيـعـة الـبالد وال بأحـوال سـكـانـها
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إذا سعوا اجلسـدية والـعقـلية. ويـقيـنا أنه يسـهُّل علـيهم بـلوغ أعلى مـراتب األ األوربيـة
إلى ذلك فى طـريـقه وزالت احلـوائل الـتى حتـول دونه وأخـذوا بـأسـبـاب الـعـمـران كـما
ـغـرب وهى عـلى أبـوابـهم مـيـسـورة لـهم كـما هى ـشـرق وا أخـد بـهـا غـيرهم مـن سكـان ا
مـيـسـورة لـسـواهم . فـالـشاب الـعـثـمـانى يـسـتـطـيع أن يـصـير طـبـيـبـاً أو قـاضـيـاً أو تـاجراً أو
انى . والفالح مهندساً أو قائداً كمـا يستطيع ذلك الشاب اإلنكليزى أو الفرنسوى أو األ

العثمانى يتقن حرثه وزرعه مثل الفالح الفرنسوى ويقتصد فى نفقاته مثله أو أكثر .
وال شبهة أن البالد ارتقت بعض االرتقـاء فى العهد األخير عهد الـسلطان عبد احلميد
وأكثـر الفـضل فى ذلك للـرساالت الـدينـية األمـريكـية واإلنـكلـيزيـة والفـرنسـوية ولـلتـجار

الذين أقاموا فى بالدنا والتصالنا باألوربي واتصال األوربي بنا .
ن ُيجـرد حكم السـلطـان عبـد احلمـيد من كل مزيـة نافـعة فـقد كـانت له مزايا ولـسنـا 
كـثيـرة. والسـيمـا فى أوائـله وقد راق لـنـا حيـنـئذ مـا كـتبه األسـتـاذ فمـبـيرى اجملـرى فى هذا
وضوع مـنذ تسع عـشرة سـنة فتـرجمنـاه ونشرنـاه فى صدر اجلـزء احلادى عشـر من اجمللد ا
قـتطف وكان الـسلطـان قد استـدعاه إليه وأطـعمه على مـائدته وأغدق الرابع عـشر من ا



∑∏

عليه نعمهُ فقال :
الطفة ضيـوفه وبسطهم إال أجراهـا فقد قدَّموا لى على «إن جاللته ال يترك واسـطة 
مائـدته يـومـاً صـحـفة مـن الفـرولـة (الـفـريز) مـرتـبـة فى خـطـوط وصفـوف بـحـسب ألـوانـها
وعلى وجه الصـحفة رقعة ُكتب فيها هذا من األثـمار التى ربَّاها جاللته بيده: وقدَّموا لى
مرة تفاحة وخوخة من أشـهى ما رأته عينى وأحنى جاللتـه رأسه إشارة إلى تكرمه بهما
ـا ُدعيت آخـر لـيلـة علـى مائـدته شجـانى سـماع األحلـان اجملريـة تـصدح بـها خـصـوصاً . و
وسـيقى السلطـانية فى قاعة مـجاورة فالتفتُ نـحوها وإذا خادم واقف بجـانبى فحيانى ا
ـوسيـقى السـلطـانيـة تعـلمت وقال لى: إن جـاللة مـوالى السـلطـان أرسلـنى ألبلـغك أن ا

اللحن اجملرى الوطنى بأمر خصوصى لتُسمعك إياه هذه الليلة».
ساء وقال فى أوصافه الشـخصية إنه : «يقـضى يومه من الصبح باكـراً إلى أن يتناهى ا
مـهـتـمـاً بـقـضـاء أشـغـال الـدولـة ومـهـام الـسلـطـنـة نـاظـراً فى كل قـضـيـة مـهـمـة وغـيـر مـهـمة
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مستـوعبـاً كل تفـاصيـلها حـتى يكـاد يضـنى صحـته ويعاوق سـير احلـكومـة وقد دخلت
يـنه عديـد من اجلرائـد التركـية وتـرجمات عـليه يومـاً فوجـدته جالـساً على ديـوانه وعن 
من اجلـرائـد األجنـبـية مـتـراكمـة بـجانـبه كـوماً عـالـياً  وعن يـسـاره ما ُيـضاهـيـها من أوراق
راجـعتها والتوقيع عليـها . وكان وهو ُيحدثنى ينظر من عروضة على جاللته  احلكومة ا
ـا يـتـردد فى نـفـسه مـن حب الـرجـوع إلى مـطـالعـته . وال ـنه ويـسـره طـوعاً  طـرف خـفى 
يخـفى أن الدولة التى ُيـجهد سلـطانها نـفسه كل هذا اجلـهد فى قضاء مـهامها ُيـضيق نطاق
سلطـة وزرائها . ويندر وجود سـلطان مثله يـقضى مع وزير ماليته الـساعات الطوال وهو
مـكب عـلى مـراجـعـة حـسـابات الـسـلـطـنـة وتـنقـيح دفـاتـرهـا وإمـعـان الـنظـر فى تـفـاصـيـلـها

وإجهاد القريحة فى استنباط التدبير واالحتياط الالزم لالقتصاد» . 
وقال مـدافعـاً عمـا كان يـأتيه من االسـتـبداد فى حـكمه «ال أرى أسـدء من كالمه حيث
ا قال لى يومـاً إن أوروبا قد عزقت أرضها ومهَّدت تربـتها أعوام وعصور حتى جاءت 
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نشئات احلرة. واآلن تطلبون إلى أن أقلع فسيلة من منابت نراه فيها من مصادر احلرية وا
احلـرية الـتى فيـها وأغرسـها فى أراضى آسـيا الـوعرة الـبائـرة القاحـلة . دعـونى أتعـهد هذه
ا ُيحـسنـها فأقـتلع أشـواكها وأرفع أحـجارهـا وأفلح تربـتهـا وأحفر األقـنية األراضى قـبالً 
إلروائهـا ثم انقل تلك الفسـيلة إليها كلـها وأكون أول من يطيب نـفساً ويقر عيـناً بنمائها

ونضارتها» .
وال أنـفى عنه اسـتخـدام اجلواسـيس وقال : «إن كل مـا سمـعه من هذا الـقبـيل اختالق
أو مــبـالــغــة وغــلـو وأصـل تـلـك األقـوال كــلــهــا أن رجـال مـن أهل الـبـالط يـســتــخــدمـون
اجلواسـيس سراً ويـرصدون العـيون خـفيـة إلجراء دسـائسـهم ومكـايدهم الـشريـرة وتنـفيذ
ــكـرهم ودهــائــهم. ولـكن كــشف حــيـلــهم وإظــهـار مــآربـهم الــفــاسـدة وجاللــته عــالم 

دسائهم* ومكايدهم ليس باألمر السهل عليه كما يتوهم األوربيون فى بالدهم» .
هـذا ما كتـبه األستـاذ فمبـيرى مـنذ نحـو عشرين سـنة وهـو يعلم أنه سـيُتـرجم للسـلطان

* الصحيح : دسائسهم .
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عبد احلميد فيطلع عليه ويجزيه على مدحه أحسن جزاء . وقد قال فى صدر مقالته: إن
لك تـعرف رعيـته . وحقه أن الـناس فى الـبلدان الـشرقـية عـلى دين ملـوكهم فـانظـر إلى ا
ـلك الذى قربهم قربـ تعرف ا يقـول أيضاً : انظـر إلى الرعيـة تعرف ملـكها وانـظر إلى ا

إليه .
دح وكـثير منه كان فى محله ال تخلو من اإلشارة إلى ومقالـة فمبيرى مع ما فيها من ا
األسبـاب التى كـان لهـا اليـد الطـولى فى إفسـاد السـلطـنة كـما رأيت فـى ما تـقدم فـإن كثرة
سائل الهامـة وغير الهامة ُتضنى جسمه وُتضعف عقله وُُتفسد     وتقيد اشتغال احلاكم با
وزراءه وُتبطل نفعهم . وال يبعد أن كـثرة اشتغال السلطان عبد احلميد أودى خلالً عقلياً
ـاً فـيه ـكــايـد له . وإن لم يـكن ذلـك قـد ـســتـمـر من كــيـد ا وهـو اجملـلس الــشـر واخلـوف ا

وهومة واستحل كل شىء للنجاة منها . كايد ا فاستعان باجلواسيس على كشف ا
وعرف الـدعاة مـنه ذلك فتـقربـوا إليه بـكل ما يـزيد وسـاوسه وُيؤثـر فى نفـسه استدراراً



∏≤

لـنعـمه فـاضطـر أن ُيـكثـر مـوارد أمـواله ليـسـتطـيع اسـترضـاءهم ورأى غـيـرهم منه ذلك
فساعـدوه على جمع األموال واقتنـاء األمالك بكل وسيلة فبـلغ الفساد فى السلـطنة مبلغاً
ال نظير له حتى أن مـختار باشا الـغازى كان يقـول لنا حينـما ُيطلب منـا الكف عن انتقاد
معايب احلكومة العثمانـية إنكم ال تعلمون منها عشر ما أعمله أنا ولكننى أُوكد لكم أن

االنتقاد يضركم وال ينفع أحداً .
وعـاد األستاذ فمـبيرى فعـرف خطأه وأرعوى ورأى عـيوب احلكم احلمـيدى كما رأها
غيره  وهو يرجو اإلصالح اآلن لتركيـا بهمة رجالها الدسـتوري كما يرجوه غيره من

اخمللص لها .
وتمكـنت الوساوس من عـبد احلمـيد حتـى صار يعـتقد أن الـناس كلـهم يأتمـرون عليه
ويقـصدون اإليـقاع به فلم يـعد يـهنأ له عـيش إال بتجـسس أخبـارهم وصار آله فى أيدى
احملتال يوهمونه بتألب اجلماهير على الفتك به وأنهم هم وحدهم القادرون على كف
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قـرب مـنه على تـملُّـقه وظلم قـتنـيات وحـرص ا شـرهم عنه فـذلك وحرصه عـلى كـثرة ا
الناس باسمه وجشع بعض األفـاق من رعيته ومن غير رعيـته كل ذلك ولد فى السلطنة
هاجرة وصـبر على الضيم الذين ألفوه العثمانيـة حالة ال ُتطاق فهجرها الـذى استطاعوا ا
من أحـرار الـنفـوس واشـتـرك غـيرهم فى الـفـسـاد الـذى عمَّ وطم إلى أن تـمكـنت جـمـعـية
االحتاد والترقى من إعالن الـدستور فـتظاهر أوالً أن ذلك كـان برضاه وهـو غاية ما يـتمناه
 دس لها الدسائس وشـاركه أعوانه حتى كاد يوقع بها ولـو صبغ السلطنة بـالدماء لكنها

تمكنت من خلعه وتنصيب أخيه بدالً منه كما هو معلوم .
والسلطان عبد احلميد هو الرابع والثالثون من سالط آل عثمان والثامن والعشرون
منهم فى القسنطنصينية * ولد فى ٢٢ سبتمبـر سنة ١٢٤٢ وأبوه السلطان عبد اجمليد وأمه
ـرض الصدر سـرية أرمـنيـة والصفـات األرمنـية وظـاهرة فـيه خلقـاً وخُلـقاً . وُتـوفيت أمه 
وعمره سبع سـنوات وأُصيب هو به فى صغـره لكنه ُشفى منه وكـان فى حداثته ضعيف

* الصحيح : القسطنطينية .
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البنيـة قليل الـرغبة فى العـلم وأوالد السالط يـعلَّمـون مع التركيـة والفارسـية لغة أجـنبية
أما هو فكان يكره تـعلُّم اللغات وغاية ما حـفظه منها قليل من الفـرنسوية تعمله من فتاة
بلـچـيـكيـة . وُربى تـربـيـة ال ُتثـقف الـعـقل وال ُتـهذب األخالق وال ُتـدمث الـطـباع . وزار
أوربـا مع عمه السـلطان عبـد العزيـز ويقول األسـتاذ فمبـيرى إن وصور مـدنها ومـشاهدها
ستر منرو إنه لم يستفد من هذه الزيارة شيئاً فبقى على كرهه انطبعت فى ذاكرته ويقول ا

. لألوربي
 وقـد ألَّف جـورج دورس بن أدوســيـدس بـاشـا والى كـريت كـتــابـاً فى الـسـلـطـان عـبـد
احلـمـيد طُـبع منـذ نحـو ثـمانى سـنوت وصـفه فـيه فى حداثـته وصفـاً ُيـفسـر ما صـار إليه فى
ـا ذكـره فى كـتـابه إنـه عـاش حـول يـلـديـز وكـان له فـرص غـيـر عـاديـة كــهـولـته . ويـظـهـر 
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للوقوف على أحوال السلطـان وأعماله فعرفها معرفة مـن يراها عن قرب ويعلم سوابقها
ولـواحـقـهـا ومـا تـرمى إلـيه. وقـد قـال فى كـتابـه : إن السـلـطـان عـبـد احلـمـيد لـم يهـتم قط
بإصالح بالده بل فعل كل فى طاقته خلرابها منذ خمس وعشرين سنة إلى اآلن فخنق
ـكن أن ُحتـيى الـبالد وقـطع عـنق اسـتـقاللـهـا وهـو فى مـهـده جـرثـومـة احلـريـة الــتى كـان ُ
فحـصـر السـلـطة فى يـده بـاحليـلـة وأودى بكل من أوجس مـنه اخملـالفـة له. وشل أعـصاب
حب الـوطن وكمَّ فم الصدق وقـيد اسـتقالل الـفكر والـضمـير وذبح األلـوف من رعاياه
ولم يـهــتم إال بـتــعـزيــز عـرشه مــهـمــا كـلف الــبالد فـاســتـخــدم فى سـبــيل ذلك الــصـنــيـعـة
واجلــاســوســيــة واجلــهل واجلــور والــرشــوة والــصــرامـة ومــا بــ الــرجــال من  الــضــغــائن

واألحقاد.
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ـذام وقد حُـكم علـيه بـاإلعدام بـسـببه فـهرب إلى ثل هـذه ا وكتـاب دورس مشـحـون 
باريـس ولم تشاء احلـكومة الـفرنـسوية أن ُتـسلمـه للحـكومة الـعثـمانيـة . إال أن غيره من
الكـتاب لم يـوافقوه عـلى كل ما ُكـتب. فاألستـاذ أدون غرقـنوز األمريـكى وقد كان من
أساتذة مدرسة روبرت األميركـية فى األستانة وصفه منـذ خمس عشرة وصفاً ال ُيوصف
لوك لوك وأعدلـهم فقال: إنه كر جـواد يهتم بخـير رعيته ولـيس ب ا به إال أعـاظم ا
من يجـار به فى اجلود عـلى ذوى البأسـاء . لكـنه ذكر فى عرض ذلك مـا يحـسب مصدراً
لـسـوء األحكـام وهـو اهـتمـامه بـالـصغـائـر كمـا تـقـدم فقـال: إنه يـهـتم أشد االهـتـمـام بكل

مسألة مهما كانت طفيفة .
دحه وقـال: إنه سائـر فى خطـة محـمد الـفاحت وكـذلك ده سوهـسمس الـيونـانى تغـنَّى 
وسلـيمان القـانونى وقد عـضد العلـوم والفنـون وهو وديع أنيس كـر مستنـير ذكى الفؤاد

هام السلطنة سديد األحكام فيها . عالى الهمة كثير االشتغال 
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وقال صموئيل كوكس سفير أمريكا فى تركيا : إنه ملك بكل معانى الكلمة ويستحق
ـقـدرة فى سـياسـة بالده والـتـوفيق بـ شـعـوبهـا اخملـتـلفى أعـظم مـدح عـلى مـاُيجـديه من ا

ذاهب . األجناس وا
وقد كتب هـذا السفـير ذلك مـنذ ١٧سنـة. والظاهـر أن أكثـر الذين كتـبوا عن السـلطان
ذابح األرمنية كانوا ميال إلى مدحه وإطراء سياسته ولو ذكروا عرضاً عبد احلميد قبل ا
سـائل الـطفـيـفة . ويـظـهر من ذلك أن األعـمـال الظـاهـرة التى كـثـرة اشتـغـاله واهتـمـامه بـا
ـدح عـلــيه وأن األعـمـال ــا  عــمـلـهــا فى الـنــصف األول من سـنى مــلـكه كـان أكــثـرهـا 
دحت باشـا كان يفـعلهـا خفية. ثم ذمومـة التى حمـله عليـها خوفه عـلى نفسه كـمقتـله  ا
زاد خوفه على نفسه وإيجاسه الـشر فأكثر من استخدام اجلواسيس وصار وسواسه هذا
ُيزيده إقداماً عـلى الفتك بالذين يخـاف منهم والفتك بهـم ُيزيده خوفاً ووسواساً. مرض
ـقـربون مـنه مرضـاً بـحيـلـهم ووشايـاتهم وأكـاذيـبهم. ولـقد عصـبى استـولى عـليه وزاده ا
صـدق بتـلـقبـيـهم باخلـونـة ولعـله كـان يعـلم دائـماً أنـهم كذلـك ولكـنه كـان يخـشاهم وال



∏∏

يـستـطـيع الـتخـلص من اسـتـهوائــهم . وكـيـف يـستـطـيع وهـو مصـاب بـالضـعف الـعـصبى
زمن وبـاخلوف من االغتـيال حتى صار (Neurasthenia) كمـا قال أحد أطبـائه وباألرق ا

يـحـسب أن الـنــاس ال يـأتـمـرون إال عـلى قــتـله فـيـلـقــون الـقـنـابل فى طــريـقه ويـحـفـرون
األسراب حتت األرض للوصول إلـيه . وإن صح ما ُروى عنه من أنه قتل ابنة صغيرة من

بناته مخافة أن تكون قاصدة إغتياله فذلك وحده كاف لتفسير كل أعماله .
وما ابتالوه بهذا النوع من اجلنون بأغرب من صبر أعوانه عليه وتسابقهم إلى االنتفاع
من وسواسه وهم يرون بـعيونـهم ما حل بـالسلـطنة وال يـأتمـنون على أنـفسهم يـوماً ب

يديه وإذا تيسر ألحـد منهم الفرار من األستانـة أو اخلروج منها لم يعد إلـيها مهما أغرى
واعـيد . وهل انـقرض أولـئك األعوان اآلن أو ال يـخشى أنـهم يتـقربـون إلى السـلطان با
ثل مـا تـقربـوا به إلى الـسلـطان اخملـلـوع. قرأنـا بـاألمس خرافـة نُـشرت فى جـريدة اجلـديـد 
ـديـنـة بـاريس يـظـهـر لـقـارئـهـا أن كـاتـبـهـا يـقـصـد أن يـتـوسل بـهـا إلى إيـهـام جاللـة عــربـيـة 
السلطان بـصحة معرفة الطوالع وصدق اخلزعبالت . واألوهام التى من هذا القبيل قد
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ـشرق الـذين ليس جتـوز على عـقول الـعلـماء فال عـجب إذا جـازت على عـقول مـلوك ا
لهم حظ كبير من درس العلوم الطبيعية والبحث عن نقض اخلرافات ولذلك ال ضمان
لألمة الـعـثمـانيـة إال إذا تولَّت أحـكامـها وزارة قـوية رشـيـدة من مجـلس نواب يـضم نخـبة

تنورين . تعلم ا رجالها ا
لكن ما نقرأه عن جاللة السلطـان محمد اخلامس ُيحقق لنا أنه يـكون سلطاناً دستورياً
بـحـتاً فـقـد روى أنه قـال لوفـد من أعـيـان مديـنـة بروسـة تـقدمـوا مـنى فـإن الرعـيـة يجب أن
تكـون متـصلـة بـسلـطانـها غـير مـنحـاه عنه . وقـال لهم أيـضاً أن األمـة جتد الـسلـطان دائـماً
ولكن السـلطان ال يـجدها دائـماً  فإذا سار عـلى هذه اخلطـة دائماً ولم يـقرب إال األكفاء

اخمللص للوطن حقق فيه أمال رعيته .
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نشرت مجلة القرن التاسع عـشر وما بعده نبذة مفيدة لكاتب عثمانى اسمه خليل خالد
بك فعربناها بتصرف قال :

إن االرتياب باسـتمرار احلكم الدستـورى فى البالد العثمانيـة كتلك لبقاء السـلطنة نائلة
تمـام استـقاللـها ألن الـرجعـة إلى االستـبـداد القـد مدرجـة للـف الـداخـليـة التى تـزعزع
اضى أركان الـسلطـنة . ولقـد كانت الدول الـعظمى ضـامنة لـسالمة الدولة فـى طورها ا
لكن تلك الضـمانة اخلارجـية كانت إلى الـصورة أقرب منـها إلى احلقيـقة ولذلك لم تكن
ـلك بـه عـلى أتـمـهـا; إذ وقع إنـسالخ بـعض أجـزاء الـسـلـطـنـة عـنـهـا . أمـا سالمـة صـيـانـة ا
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الـدولـة الدسـتـوريـة لـهـذا الـيـوم فـقـائـمـة بـعامـل آخر أال وهـو األمـة الـعـثـمـانـيـة نـفـسـها; إذ
ا صار إليها من الرأى فى إدارة وطنها . أصبحت متحمسة أشد احلماس 

اعاً وثمت عـامل أخر أكـثر أهـميـة أُريد به مـنهج اجلـيش العـثمـانى وحسـبك بشـهرتـه أ
إلى شـدة بأسة وقـوة مراسـة على الـذب عن زماره ومن الـغنى عن الـبيـان أن هذا اجليش
البـاسل هو الـذى أنال األمـة العثـمانـية ما تـتمـتع به اآلن من نعـمة الدسـتور ــ وكـثيرون من
ــ األمـانـة لـلــدسـتـور وأنـهم والريب أمــراء هـذا اجلـيش وضــبـاطه ورجـاله قــد اقـسـمـوا 
رهـفات سـيوفـهم ويردون عنـها كل إعـتداء سواء مـستـعدون لصـيانـة احلقوق الـدستـورية 

كان خارجياً أو داخلياً .
ومن اخلطاء الفـاضح أن ُيطلق عـلى اجليش العـثمانى الـدستورى قـول من قال إنه جند
ا يحميـها اجليش وهى الـقيمة على جمعـية االحتاد والتـرقى وذلك ألن اجلمعيـة نفسهـا إ
لء عنـايتـها وُتـراقب أحـكام سـيرة وتـنفـيذ الدسـتور احلـديث النـشـاءة حتتـاط على حـفظـه 

سنته فى كل ما ليس من مصلحه اجليش االهتمام به.
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ـا برح الجـرم أن بـ أعـضاء اجلـمـعـيـة كثـيـرين من رجـال اجلـيش ولـكنى أعـتـقـد أنه 
ـنــزهـون عن الـغـرض مـركـز اجلـمـعـيـة قـيـامـاً بـواجب هـؤالء الـنـفـر اخملـلـصـون لـوطـنـهم وا
لكـي فتـناسوا أن للـجمعـية صفة خدمتـهم العسـكرية يـومئذٍ خال اجلو لـبعض األعضـاء ا
وطـنيـة انتـحلـتها مـنذ إعالن الـدستـور وشرعـوا يعـملون كـما عـملـوا منـذ سنـ أيام كانت
اجلمـعيـة ثـوروية ذلك أنـهم كانـوا يـعدلـون إلى االنتـقـام الشـديد بـدالً من الـسلـوك بالـتؤدة
ـثل شدتـهم أوأشـد عـنفـاً  وكـانت الـنتـيـجة أن حلق والرفق فـأدى ذلك إلى مـقـابلـتـهم 
بسـمعة اجلمـعية وبـهرجتهـا حيف فى العـاصمة والذنب فى ذلك عـلى بضعـة من النافذين
ــا كـان مـن أن الـنــاس الـذين ن ال يـعــرفــون الـرفق وحــسن اإلدارة. اعــتـبــر ذلك  فـيــهــا 
ينـتظرون اإلصالح بعد إعالن الدسـتور والعبرة بسداد رائهم * أوخطاء انـتظارهم فإنهم
كانوا يتوقعون إحقاق حقوقهم من اجلمعية بصفتها هيئة مستشارة تسعف القوة اإلجرائية

ة . ستبدة القد وهذه مؤلَّفة من موظف تربوا على اإلدارة ا

* الصحيح : رأيهم.



π≥

ـنفى حـسب بعـضهم أحـداثاً ال يـصلـحون لـلخـدمة ا رجع رجـال تركـيا الـفـتاة من ا و
ـصالح ذات شأن ـصالح فـأهملـوا ولم يعـهد إلـيهم  وحسب آخرون أغـراراً لم يخـتروا ا
وظفون الكـبار فى احلكومة اإلجرائية فإنهم لم يكونوا مع أنهم اسعـفتهم اجلمعية . أما ا
لـيأتـوا بـالعـجـائب فى أعـمالـهم فـأفضى ذلك إلـى ياءس كـثـيرين من الـنـاس وإلى تألب
اضى وال تمت لهم جمـاعة من الذين خابت أمـالهم; إذ لم يعاضـوا شياء عن شقائـهم ا

اضية . أمانى نفوسهم ورغائبهم من قبل قوم قبلوا احلكومة اإلفرادية ا
وكان رجـال التقهقـر ينتظرون فاغـتنموا هذه الـفرصة السانحـة بوجود قوم لم ُيرضهم
عاكـسة جـمعيـة االحتاد والـترقى لم يكـن لينـال قبوالً احلال إال أن تـألفت جـمعيـة جديـدة 
ـنـاهج لـدى سـكـان الـعـاصـمـة الـعـثـمـانـيـة لـوال أن بـرز لـلـوجـود بـعض رجـال تـعـلـمـوا ا
بـاد السـليـمة فـتألـبوا وعـقدوا جـمعـية سـياسـية الفـرنسـاوية وفـيهم جـماعـة من ذوى ا
وكان أهم القائم بأمرهـا األمير صباح الدين ابن شقيـقة السلطان وقد كان سبق له أن
أقام فى فرنـسا منفياً سنوات جمة كان خاللها ال يـفتر عن مناهضة استبداد خاله . ولكنه
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لم يـكن يـرضى أن يسـعى فى جنـاة وطنـه وهو عـضـو بسـيط  فى جلـنة اإلصالح الـعـثمـانـية
التى كان مـركزها فى باريز * ــ وال غرو فـإنه أمير تربى على االسـتبداد فى قصور األمراء
فلم يـكن يـرضى إال أن يـسـتائـر بـإدارة حـركة اإلصـالح فى ظاهـر سـلـطنـة خـاله . بـيد أن

ـصلـح حـداثة سـنه وقـلة خـبـرته بشـؤون الدنـيـا حاال دون مـا أراد من الـتراءس عـلى ا
ولـقد كـان هـذا األميـر أسـعد حـاالً من غـيره من مـنـاهضى االسـتـبداد  ألنه كـان يـحرز فى
ال تـكفيه فى نشـر أرائه ضد السـلطان . وقد فـاز بإقنـاع بعض شبان األحاي مـبالغ من ا
ـبدعـ فـاتبـعوه وقـالـوا بقـوله ومـثلـهم بـعض األرمن واليـونـان من الذين تـركيـا الـفتـاة ا
ـواعـيـده من الـسـعى ألوطـانـهم بـاسـتـقاللـهـا يـقـولـون بـفـصل اجلـنـسـيـات فـإنـهم اغـتــروا 

قام عقيب انقالب الدور احلميدى . الداخلى عندما يتسنى له إحراز ا
* باريز : باريس .
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ـكن أن يــنـال إال الـقـلـيل من األثـر فى الـبالد إال أن مـبـداء * الـبـرنس صـبـاح الـدين ال ُ
الـعثـمـانـيـة بيـنـمـا أن خطـة االحتـاد والـترقى قـائـمـة علـى دعائم سالمـة الـسـلطـنـة الـعثـمـانـية
اب فلمـا تائدت احلرية عاد ووحدتـها وبها فازت بـعد جهاد أعوام طـويلة باسقاط ظـلم ا
غتربـ السيـاس فراءت اجلـمعية أن األميـر صباح الـدين إلى البالد كمـا عاد غيـره من ا
جتـنب أسـبـاب الـتفـرقـة واالنـشـقاق فـى زمن ترى األمـة فـيه بـأشـد احلـاجة لـلـوئـام واالحتاد
تــوصالً لـغـرضـهـا من االتـفـاق عـلى جتـديـد شــبـابـهـا بـعـد أن أنـاخ عـلـيـهـا الـظـلم واجلـور
طويالً. راءت اجلـمعـية ذلك فدعـت األمير لالنـضمـام إليـها فلـبى صبـاح الدين دعـوتها
ودخل فى مـصـافـهـا ومـعه رجالن من حـزبه الـسـيـاسى أحـدهـمـا من أخـصـاء مـالى شـهـير
غلـظة عـلى العـمل بدسـتورها ـان ا ا دخـلوهـا أقسـموا األ ـكانـة فى أوروبا و مـعروف ا

* مبداء : مبدأ.
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واتباع مـنهاجها ولـكنهم ماعـتم أن رأوا أنه يستحـيل عليهم أن يـنالوا فى اجلمـعية سيادة
أو ينتهى إليهم أمرها فخرجوا منها .

يـومئـذ تألَّف حـزب سيـاسى جديـد نال مـعونـة األميـر وتلـقب ذووه باألحـرار وأطلق
علـيهم األوربـيون الـراضون عـنهم اسم االحتـاد احلر وصـار من أعضـائه سعـيد بـاشا ابن
اضى وكذلك انضم الصدر السابق كامل باشـا مع أنه اشتهر بأعماله السـيئة فى الدور ا
إلـيه إسـمـاعـيل كـمـال بك األلـبـانى هـو من تـبـاع مـبـداء صـبـاح الـدين فى فـصـل األجـناس

 . وغيرهما من الرجال الذين لم يجدوا لهم مقاماً ب االحتادي
ـيل حلزب ـوظـف الـذين ظـهـرت عـليـهم أمـارات ا وفـوق هذا فـإن كـثـيريـن من كبـار ا
باد الدستور حـسبما  ُيفسرها احلزب يلون  التقهقر عنـدما بدأت ثورة الغوغاء كانـوا 

احلر .
ا انتـشرت آراء هذا احلزب دخـلت آذان اليونـان بال استئـذان ألنها ضـربت لهم على و
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أوتار اليونانية التى يتخيلونها فنهض نوابهم وثارت صحفهم ُتعضد األحرار ومبادئهم.
وقـادة هـذا احلرب يـعـرفـون كيـف يسـتـمـيلـون الـكـثيـرين من األجـانب الـذين ازدحـموا
نـونهم على الـعاصـمـة ُيريـدون أن ينـالوا أشـياء من االمـتيـاز الستـثمـار منـافعـها فـكانـوا 
بـالوعود إنه إذا انـتهت الـسلطـة إليـهم أنالوهم مـا يرغـبون فيه. وأغـرب من هذا أن بعض
هـؤالء األحـرار أظهـروا أنـفسـهم ميـالـ للـسـياسـة اإلنكـلـيزيـة فـاغتـد بهـم بعض ُمـراسلى
لء جـهـدهم مع أنه لم يـبـرح من أذهـان الـصـحـف الـبـريـطـانـيـة  وشـرعـوا ُيـعـضـدونـهم 
القـراء بعـد أن تلك الـصحف اإلنكـليـزية التـى ناصبت االحتـادي وشـدَّدت عليـهم النـكير
ستطـاب على خطة ورمـتهم بإحراز سـلطة غـير مشروعـة هى نفسـها كانت ُتثـنى الثنـاء ا
الء قـول ُمراسـليـها عن زعـماء االحتـاد والتـرقى ومبـادئهم احلـرة حـتى أنهـا أذاعت ب ا
أولـئك الزعـماء أنـهم األحرار الـصادقـون الواعـدون أبنـاء العـناصـر العـثمـانيـة بأن يـنالوا
حقـوقاً مـتساويـة ُيتـاح بهـا لكل مـنهم أن ُيـرقى فى سلم الـنجاح والـرُقى فى جنـسيـته بيـنما
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ـباد كـانـوا يـقولـون عـن شبـان تـركـيـا الـفـتـاة الـدخـيـلـ عـلى االحتـاديـ إنـهم  ُعـشـاق ا
التركية ُيريدون أن يجروا فى سياستهم على مناهجها الضيقة .

ـراسلـون ويـناهـضون االحتـادي ويـنصـحون ولهـذا اسـتغـرب النـاس أن يقـوم هؤالء ا
لـهـم أن يـحـلـوا جــمـعـيـتـهـم سـيـمـا وأن مــا قـالـوه كـان فى ذات احلــ الـذى أصـدرت فـيه
ـنبئـة عن عمل جمـعية حكـومة جاللـة ملك بريـطانيـا كتـابها األزرق نـاشرة فيه الـرسائل ا

االحتاد والترقى وفيها الثناء العاطر على تلك األعمال .
ومـا ُيـذكر أن بـإعالن احلريـة بدأت فـى البالد الـعثـمانـيـة حركـة أدبيـة غـريبـة فى بابـها
ـر األسبـوع حتى تنـشاء احـدى الصحف فـشرعت الصـحافـة السيـاسية حتى إنه لم يكن 
فى بـاد األمر ُتـثـنى على أعـمـال االحتـادي فـلـما تـألَّف حـزب األحرار نـشـأت خمس
جـرائـد أوست كـلهـا يـومـية وبـدأت ُتـنـاهض صحـيـفـتـ من صحف االحتـاديـ ولـسان
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ـعارضـ إحراز حـال جمـعـيتـهم. ولم يكن بـ الـناس من يـعلم من أيـن يتـاءتى حلزب ا
ـال الالزم لـنـفـقـات صـحـفه عـلى أنـهم فـكـروا بـذلك ألن مـبـيع الـصـحف الـيـومى فى ا
ـهم فهو اليـفى ببـعض النـفقات ولـم يكن فى واحدة من البالد الـعثـمانيـة ليس بـاألمر ا
تـلك اجلـرائد أكـثـر من ست إعالنـات. فال ريب إذا أن عـمـال الـتـقـهقـر كـانـوا ُيـسـاعدون
عارضـة وفوق هذا فأنى ال أحجم عن بـيان فكرى من أن يداً أعلى من تلك الصحف ا

ال . عارض با حزب التقهقر كانت تمد ا
فـاجتـهت من جـراء هـذا حـرب األقـالم عـلى جـمـعـيـة االحتـاد والــتـرقى وحـمل عـلـيـهـا
ـعارضـون حمـلـة شديـدة ومن ثم نـاهضـوا وزارة حسـ حـلمى بـاشـا وأشبـعوا كـلـيهـما ا
ـنهاج فى الصحافة دخيل على الـعثماني كأنهم أخذوا طعناً وسباباً  الجرم أن هذا ا
عن الـغـرب حـيث يـسـمـونه بـالـصـحـافـة الـصـفراء عـلـى أنى كـنت كـلـما جـاءتـنى صـحف
ـطـاعن فـأضـرب بـهـا عـرض احلـائط ـذام وا األسـتـانـة وبـداءت أُطـالع فـيـهـا أرى تـلك ا
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وأنـبـذهـا ولـئن لم آت عن آخـر مـطـالـعـتى ذلك ألنى كـنت أراهـا تـروى أخـبـار اجلـمـعـية
الم والطـعن وهى فى خالل ذلك تصوب وأعـمالهـا محـرفة مبـتورة ثم تنـدفع علـيها بـا
ـا كانـت الصـحف هـذه تتـعرض مـطـاعنـهـا محـكـومة وحتـاول زعـزعة أركـان سـلطـتهـا وإ
بعوثان وأحرزت فيه قـسوة ميئتى صوت ُيخالـفها ثمانية ليس للوزارة ألنها نشـاءت من ا

إال .
ومـثل هذه احلمالت الـصحافيـة ال تعدم تـأثيراً عـظيماً بـ قوم بسـطاء العـقول ال عهد
ـطاعن وتـشديد ـناهج الـصحافـة احلرة. ولـقد كـان جلريـدة أقدام الـسبق فى ا لـهم سابق 
اضى وقـد تولى حتـريرهـا لهذا اب فى الـدور ا الـنكـير ألنـها صحـيفـة كانت لـسان حـال ا
ولقد سانى أن ُمـراسل احدى الصـحف اللندنـية عظم شاءن العهد رجل مـتقلب الـرأى 
تقلب مع أنه كان من جملة الذين تلقى على عاتقهم تبعة احلوادث األخيرة هذا الرجل ا
حتى إذا دنا جـيش سالونيك من العـاصمة فروا جمـيعهم هارب فـأصبح كل رجال تركيا
الـفــتـاة يـعـتـبـرون هــؤالء الـشـاغـبـ خــونـة وأنى ألخـشى أن يـجىء هــؤالء إلى إنـكـلـتـرا
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الئها غيرتهم الوطنية الكاذبة فيستميلون األفكار إليهم . ويظهرون 
ومن الـغـنى عن الــبـيـان الـصـحف الـقــائـمـة بـنـصـرة االحتـاديــ والـتى هى لـسـان حـال
جـمـعـيتـهم كـانت أثـنـاء احلرب الـقـلـمـية تـزود عـنـهم وعن الـوزارة احلـلمـيـة وتـرد غارات
ـشـاهــدون الـذين لم تــعـمه األغـراض بــصـائـرهم أن وراء ـفـكــرون ا ــعـارضـ فــرأى ا ا
تـقهقرين لم يـكونوا قادرين األكمة شـقاقاً فى األمة ومـصاباً فـادحاً أما أنا فـمن ظنى أن ا
على إحـداث الـشغب األخـيـر لو لم يـكن ثـمت يد حـزب األحـرار تنـجـدهم سراً وجـهراً
نعم ُيقـال إن األحزاب السيـاسية ضـرورية إلجراء أحكـام الدستـور على حقهـا ولكننى
لء ا وازدهر  ألـوف و ـنهـاج ا لـست ألعتـقد أن حزب األحـرار وقد نـشاء عـلى غير ا
الـسـرعــة وجـرى عـلى خـطـة عـرفـنــاهـا يـسـتـطـيع أن يـعــمل خـيـراً  ولـو لم تـكن الـوزارة
ا وقع احليف األعظم أال وهو عارضات واحتمـلت ما يضميـها  احللمـية قد لقيت تـلك ا

الفتك باألرمن وهم قوم أكثر الناس نفعاً لألمة وأشدهم تمسكاً بالوطنية .
ــبـداء ومن الـوطـنـيـة عـلى عـلى أن احلـرب الـتى أشــهـرهـا حـزب األحـرار اخلـالى من ا
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جمـعية االحتاد والـترقى قصد اسـتئصالـها لم ينـتج إال نتيجـة واحدة وهى إعادة التـقهقر
ولـكن إلى ح قـصير ألن اجلـمعيـة حشـدت قواها فـصارت أشـد حوالً وأكثـر قدرة على
حـفظ الـدسـتـور وهى عـاقدة عـزمـهـا األكـيـد عـلى اتـخـاذ أشـد الصـرامـة الـقـانـونـيـة ضد
مثيرى الشغب وُيخال لى أن الهاربـ منهم سيحكم عليهم غياباً بأشد العقوبات حتى
أنـه ال تتـجـمع الـتـوصـيـة بهم خـيـراً وال ُيـسـتـطـاع أن ُيعـامل بـالـرفق والـلـ قـوم هم خـونة
ألوطـانـهم عـمـلـوا فـيـها مـا لـو ارتـكـبـوا بـعـضه فى بالد أخـرى لم يـجـدوا لـهم رحـمة وال

حناناً.
ـراقـبة سـتـقـبل فـهى أن حتـصـر همـهـا فى ا أمـا سـيـاسـة جـمعـيـة االحتـاد والـترقـى فى ا
واحليطـة حتى ُيصـبح الدستـور وطيد األركـان يدفع عن نـفسه طوار الـعدى . ولسوف
لـكيـة تمـاماً يـقبض أركـان اجليش الـدستـورى على إدارة اجلـمعـية فال يـتركـونهـا لرجـال ا
سـتنـيرين من كـمـاة اجليش الـعثـمانى قـد أظهـروا من احلـكمـة السـياسـية واحلـنكـة ما ألن ا
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ـلكية الـذين يتحـمسون فيـتهورون . وإذا ساد الـعنصر الـعسكرى قصـر عنه بعض رجال ا
ـتعـلم فى اجلـمعـية ال أخـشى أن ينـتهى إلى أمـر مطلق Diciator ألنى أعهـد بالـضباط ا

أنـهم أقل إيـفاالً فى األنـانـية وأكـثـر حبـاً للـوطن من كل أصـناف الـعـثمـانـ وكلـهم عارف
وقف إزاء السياسية اخلارجية . ركز البالد وحرج ا

ـساعى ثـمـراً شهـياً ذلك أن اقـتلع أمـا وقد فـاز الدسـتـوريون فى األسـتانـة فقـد أثـمرت ا
الظافرون جراثيم الـرجعة والتقهقـر. واألمثولة التى ألقاهـا اجليش احلر فى العاصمة على
الذين أرادوا بـالـدستـور شـراً علـمت جـهال األمـة حتـى إلى أقصى الـواليـات األسيـوية أن
تقـهقرين الـشاغبـ . وفوق هذا فإن ينبذوا ظـهرياً مـا كانوا يـستمـعون ويعون من أقـوال ا
ستـقبل يـجلوا لـكل سلـطان يتـولى األريكـة العثـمانيـة أنه إذا شاء احـترام سلـطته يـتجنب ا
مثل السـياسة الـتى اتبعـها السـلطان الـسابق عبد احلـميد أفـندى ولسـوف يعلم أن الـسلطان
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ـسلـمـ وغـير الـدستـورى يـنـال نـفوذاً عـظـيـماً يـتـوطن به الـسالم واأللـفة بـ الـعـثمـانـ ا
سلم . ا

عضالت التى ال تغلب ـصلحون ليست من ا صـاعب الداخلية التى يلقاها ا على أن ا
كـما زعم بـعض رجال الـسيـاسة . ومن ثـم فال بد من نـشؤ بـعض أحزاب سـياسـية ونـبوغ
ــنـازعـات دائـرة عـلى مـحـور رجـال ومن أن يـنـفـرد كل حــزب لـوحـده ولـكن سـتـكـون ا

مصالح الوطن مهما احتدم فيها اجلدل .
والـسلطـنة الـعثمـانيـة معرضـة لكثـير من اخملـاطر اخلارجـية فـأى حزب عمل كـما عمل
ـقـاومـته حـزب األحــرار الـذين يـعـتــبـرون اآلن خـونـة لـوطــنـهم فـإنه يــسـتـبـشـر االحتــاديـ 
ويستـنهض اجليش العـثمانى لـلغضب عـليه ويحـمل قسمـاً عظيـماً من األمة عـلى مقاومته

ولومه.                                                                       خليل خالد
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سكـنت العاصفة مدة وانـقشعت الغيوم
من كـبــد الــسـمــاء فـعــاد إلــيـنــا نـور األمل
وقلنا آن اآلوان لـيستتب األمن والنظام فى

بالد الـسلـطنـة ويقـوما عـلى دعائم مـتيـنة 
ولـــكن لــســوء احلـظ كــان بــرق هــذه األمل
خـلـيـاً فـإن األنـبـاء اخلـصـوصـيـة الـواردة من
الـداخلـية تُـفيـد عن اضطراب حـبل السالم
وتــفـــاقم احلــال بـــالــرغم عـن تــفــاؤل والة
األمــــر وإخالدهم إلـى الـــقــــول بـــتــــحـــسن

احلال.
ذابح الكبيرة فى الواليات وإذا كانت ا
األسـيويـةقـد توقـفت  فـقـد قامـت مقـامـها
أعـمـال الـسـلب والــنـهب والـفـتك بـالـنـاس
أفـراداً . وخـصـوصـاً فى الـداخـلـيـة . وفى
آطـنـة وغـيـرهـا من األمـكـنـة لم يـفـرج حـتى
اآلن عن النـسـاء واألوالد الذين حـوصروا
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ـــروق عن ديـــنــهم ولم واضـــطــروا إلى ا
تزل األمور على حالها رغماً عن احتجاج
بـطـريـركـيــة األرمن . ولم يـلق الـقـبض إال
ذابح على أفـراد قـلـيـل من مـثـيـرى هـذه ا
ـرحــون كـمـا الـفـظــيـعــة واليـزال الـبــاقـون 
يــشـاؤن وال من يــتــعــرض لـهـم . ولـيس
هـنـاك حتت تصـرف الـعـدالة االجـمـاعة من
األرمن كـانوا عـلى مـا يظـهـر آلة عـمـياء فى

أيدى التقهقري .
وقــــد حــــكـم بــــاإلعــــدام عــــلى بــــعض
ـشاغـبـ لكن األنـباء اخلـصـوصيـة ُتفـيد ا
عـن هــيـــاج األهــالى وتـــهــديــدهـم بــإعــادة
ـــذابح والـــفـــتــنـــة إذا نـــفـــذ هــذا احلـــكم ا
ـسلـمـ . وعلـيه فـلم تـنقـشع الـغـياهب بـا

فى هذا الوجه.
ويـــــظــــــهـــــر أن والة األمـــــر فـى حـــــلب
وحـــــاجـــــ ومـــــرعـش ووان وســـــيـــــواس
وعـيــنــتــاب قـد كــادوا يــعــجـزون عـن كـبح
جــمـاح األكــراد وردعــهم عـن أحــداث مـا
ـذابح سـنة ١٨٩٥ . ويـؤخذ أحـدثوه من ا
من تــــقـــاريـــر الـــقــــنـــاصل أنـه من الـــغـــرور
واالرتـكــان عـلـى حـلف األكــراد بـاألمــانـة
للدستور فـأنهم يتحينون الفرص إلحداث
ـــيــاه الـــقالقل ألن ال صـــيـــد لـــهم إال فـى ا

العكرة .
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أصــبح هـذا االسم أشـهــر  من نـار عـلى
عـلم فـجمـيع الـنـاس يـعـلـمـون أن أنور بك
هـو بطل الـدستـور الـعثـمانى وقـد ع بـعد
إعالن الـدسـتـور مـلحـقـاً عـسـكريـاً بـسـفارة
الدولـة العلـية فى برل فـلما حـدثت فتنة
ــاضى بـرح األسـتــانـة فـى يـوم ١٣ أفــريل ا
بـرلـ عـلـى جـنـاح الـسـرعـة ورافق اجلـيش
الـذى زحف عـلى األسـتـانـة وبـعـد نـهـايـة
احلـوادث عــلى مـا يـعــرفه الـقــراء عـاد أنـور
بـك إلى بــرلـــ فــقـــابــله مـــكــاتـب جــريــدة
فرنساوية ودار بـينهما حديث مهم رأينا أن

ننقله للقراء .
قــال أنــور بـك: إن عــمل اإلصالح فى
دولتـنا يـجرى مجـراه بسـرعة وإذا كان ال
يصح الـقـول إن تـركـيا كـانت فى سالم فى
الـسـن الـسـابقـة فـإنه ال يـوجد اآلن أدنى
شك بـأن الـسالم سائـد فـيـها وسـوف يـبقى

فى مستقبل الزمان .
كاتب وحوادث أرمينا ? فقال ا
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رد عليه أنور بك بقوله: إن السكينة قد
استتبت فى جميع اجلهات التى جرت فيها
احلوادث وسيكـون عقاب الذين ارتـكبوها
ن يعتبر وفى يوم شديداً حتى يـكون عبرة 
ســفــرى مـن األســتــانــة وردت أنـــبــاء عــلى
جمـعـيـة االحتـاد والتـرقى تـدل عـلى أنـنا لم
نـكن نـعـلم احلـقـيـقة كـلـهـا فى أسـبـاب تلك
احلوادث وأسرارهـا وعلى إثر ذلك عرفت
اجلمـعيـة كل شىء . وقـد أنـشأنـا فى والية
آطـنـة مـجـلـسـاً عــسـكـريـاً جـديـداً  والـذى
أعلـمه اآلن أنه حكم علـى تسعـة باإلعدام
ولم ُنرسل جنوداً جديدة إلى تلك اجلهات
ألن اجلنود التى أرسلناها من قبل كافية .
ـــكـــاتب أن يـــوضح له خـــطــة فـــســـأله ا
اجلـيش فـقـال أنـور بك : إن جـيـشـنـا مازال
يــبـرهـن بـأعــمــاله وحــركــاته عــلى وطــنــيـة
صــادقـة مـدهـشـة وأمــا تـنـظـيــمه فـسـيـجـرى
انى مـجراه بـإدارة الچـنرال فـون غولـتز األ
ـعرفة وهـو يعـرف جنودنـا وصفـاتهم حق ا
انيا وسيُساعده ضباط آخرون من ضباط أ
يذهـبون إلى بالدنـا قـريبـاً  ونحن واثـقون
بأن نتائج هذا الـتنظيم ستكون طبق اآلمال

والرغائب بل فوق ما نأمل ونرغب .
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ــكــاتب عـن الــســلــطــان عــبــد فــســـأله ا
احلــمــيـــد فــقــال أنـــور بك: إن الــســـلــطــان
السـابق فى سالمة وأمـان وليس هـناك ما
ــا رآه من يــخـــشــاه وهـــو قــد تـــأكــد ذلـك 
خطتنا فى معامتله ولم نقرر نقله من مدينة
ديـنة سالنـيك ولـكن إذا بقى أهـالى تـلك ا
ا نقل يظهرون القـلق من وجوده فيها فر
إلى احــدى اجلــزر  . وقـد ُبــولغ فـى ثـروته
ـــكن أن تـــكــون كـــثـــيــراً وهـى ثــروة كـــان ُ
عـظـيـمــة جـداً لـوال أنه كـان يــنـفق كـثـيـراً .
وهنا ذكـر أنور بك جاللة الـسلطـان محمد
اخلـامس وقـال إنه وهب اجلـيش هـبـة مـالـية

عظيمة .
ــكـاتب عن جــزيـرة كـريت ثم سـأله ا
فـقال أنـور بك: إن احلـكـومـة الـعثـمـانـية ال
ـسـألــة وال تـتـنـازل عن تـتـســاهل فى هـذه ا
شىء مـن حـــقـــوقــــهـــا. وهـــنــــاك أســـبـــاب
كـثـيـرةتــضـطـرهـا إلى إتـبـاع هـذه اخلـطـة فى
مــسـألــة كـريـت . وأهم تـلك األســبـاب أن
األمة العثمانية إذا شعرت بأدنى فتور من
احلكـومة وسـمعت أن جـزيرة كـريت ذاهبة
من يـد الدولـة إلى يـد اليـونان تـهـيج هيـاجاً
شــديـداً  وال بــد لـلــحـكـومــة الـدســتـوريـة
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احلـاضــرة من اتــقـاء هــذا الـهــيـاج ومــراعـاة
خاطر األمة والـعمل بإرادتهـا. ويظهر لك
من ذلك أنـنـا فى عـهـدنـا اجلـديـد غـيرنـا فى
عهدنا الـقد فال ينتـظر منا الـكريتيون أن

نحـقق آمـالـهم فى تـرك اجلـزيرة لـلـيـونان 
وإذا أظهـرت اليونـان أدنى حركـة فإن تلك

احلركة تؤدى إلى احلرب ال محالة .
قـــال أنـــور بـك: وإنى واثق بـــأن أوربـــا
تـفـهم احلقـيـقة والـذى يـدعـونا إلى األسف
مـا رأيــنـاه من مـيـل فـرنـسـا إلـى الـيـونـان فى
ـسـألـة وهـو مـيل لم تــسـتـطع فـرنـسـا هــذه ا
ـظاهر أنـنا نحب إخـفاءه فظـهر لنـا بأجلى ا
الـفرنـساويـ ونعـد فرنـسا كـوطن ثان لـنا
ألن إخـواننـا األحـرار كـانـوا يلـجـأون إلـيـها
ويالقـون فــيـهـا األمــان واإلكـرام ولـذلك
ـا بـدا من مـيل فـرنـسا تـرانـا ُنظـهـر األسف 
إلى الـيــونـان فى مــسـألـة كــريت ألن هـذا
ـيل قـد ُيــؤدى إلى فـتـور الــعالقـات بــيـنـنـا ا
وبيـنهـا. ونحن ال نـود ذلك وفى يقـينـنا أن
الفرنـساوي يـعلـمون أن صداقـتنا ُتـفيدهم

كثيراً والسيما من الوجهة االقتصادية .
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ـــا قــيـل إن قــيــام الـــدســتـــور فى الــبالد
سيحي االنخراط العثمانية ُيوجب على ا
فى سلك اخلدمة الـعسكـرية أجفل من هذا
الــقــول كــثــيـــرون من الــعــامــة وحــقــهم أن
ـسـلـمـ أنـفـسهم يـجـفـلوا مـادامـوا يـرون ا
يـنــفـرون من اخلــدمـة الـعــسـكـريــة . ولـهـذا
الـنـفــور أسـبـاب . أولـهـا أنـه يـصـعب عـلى
اإلنـسـان التـنـازل عن حريـته بـضع سـنوات
ـعــيـشــة مـعـيــشـة اجلــنـد بــعـيــداً عن أهـله وا
وأصدقائه ومسـقط رأسه . وثانيهـا تعطيل
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ا أشغـاله فى أثـناء خـدمته الـعسـكريـة ور
كان وراءه أهل وعـيال علـيهم مسـاعدتهم
الحـتـيـاجـهم إلى عـمـلـه . وثـالـثـهـا اخلوف
الـفــطـرى الـذى فى طــبـيـعــة كل إنـسـان من
ــكن وقــوعـهــا واســتــهـداف احلــرب الــتى ُ
اجلندى للقتل فيها . ورابعها سمعة حاجة
أكل لبس وا اجليش العثـمانى إلى حسن ا
ـأوى وتـأخـر مـرتـبـاته عـنه . وخـامـسـها وا
قيـام االضطرابات حينـاً بعد ح فى أنحاء
الـســلـطــنـة كـالــيـمن واحلـجــاز واألنـاضـول
وأرميـنيـا وبغـداد وحوران وإرسـال اجلند
لـتـسـكـيـنـهـا فـكـأن الـدولـة فى حـرب دائـمـة
وكل من يــــنــــخـــرط فـى ســـلـك اجلـــنــــديـــة
مسـتهـدف ألن يُرسل إلـيهـا . وتلك حرب
ـغـلوب ألن فـيـهـا الـغـالب أسـوأ حـظـاً من ا

تغالب أبناء وطن واحد . ا
ـكن أن يُـقـال: إن هــذا الـنـفـور من بل ُ
االنــخــراط فـى الــســلك الــعــســكــرى مــيل
فطرى فى كل األ حتى األ التى جيشها
من أســعــد اجلــيـوش حــاالً وأنــعــمــهم بـاالً
ــانــيــا وفــرنــســا وإنــكــلــتــرا والــواليـات كــأ
ـتـحدة. وقـد أخـذ يُـذكى نـار هـذا الـنـفور ا
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فـريق من االشــتـراكــيـ والـفــوضـويـ فى
سـيو أوروبا وإمـامـهم الـذى ال يُنـازع هـو ا
هرفه الـفرنـسوى القـائل «إذا شهرت عـندنا
احلــرب فـإن جـمــيع جـنـودنــا سـيـعــتـصـبـون
ويـوجـهـون بـنـادقـهـم إلى ضـبـاطـهم الـذين
يأمـرونـهم بالـزحف إلى احلـدود لـقتل بـشر
مـثــلـهم بـدل تـوجــيـهـهـا إلى أولــئك الـبـشـر

قاتلتهم» . سوق إليهم بالرغم منهم  ا
Ê«—uH½

وعـــلى ذلك يـــكـــون اآلن الـــنـــفـــور من
اجلـنديـة فـى الـعالـم نـفوريـن . األول نـفور
شـخصى خـصـوصى يقـصد به الـنـافر إتـقاء
مـا يراه مـكـروهاً إلـيه لألسـباب الـتى أشـرنا
إليـها . والثـانى نـفور (اجتـماعى سـياسى)
وغــرض الـنــافـر مـنـه إضـعـاف احلــكـومـات
بـانــتـزاع قـوة اجلــيش من قـبــضـتــهـا لـكى ال
تـسـتعـمل احلـكـومـة هذه الـقـوة فى مـقـاومة
االشـتــراكـيـ ورد مـطـالب الـعـمـال حـ

اعــتــصــابــهـم وال تــســتــهل خــوض غــمــار
ـــصــالح احلــرب مع دولـــة أخــرى خـــدمــة 
ـاليـ والـبنـوك ومن جرى مـجراهم ومن ا
ــبـدأ أن احلـروب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
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ـــالـــيــ ال تـــقـع إال دفــاعـــاً عن مـــصـــالح ا
والطـبقـات الـعالـيـة فأى فـائدة لـلـشعب فى
أن يــبــذل دمه فـى ســبــيل هــذا الــدفــاع عن

مصالح ال نفع له منها ?
dš¬ tłË 5O×O *« Èb

وإذا كـان ب مـعـاشـر الـعثـمـانـيـ أناس
يرون هذا الرأى ويـنفرون من اجلندية ذلك
ـزدوج (الشـخـصى واالجـتـماعى الـنـفـور ا
الـســيـاسى) فـفــيـنـا أيــضـاً فـهــمـاء مـدركـون
سـائل من وجه آخر يـتوقف يـنظـرون إلى ا
ــسـيــحــيـة فى عــلــيه مـســتــقـبل الــعــنـاصــر ا

السلطنة العثمانية .
ـــســــيـــحـــيـــ قـــد قــــيل إن مـــهــــاجـــرة ا

ـسـلمـ من البـالد العـثمـانـية قـد أخذت وا
تــــزداد بــــعـــــد إعالن الــــدســـــتــــور وذلك
للـخوف من اخلدمـة العسكـرية .وقد بـلغنا
ــســيــحــيــ الــشــجــعـان أن بــعض شــبــان ا
يـسـتصـعـبـون هـذه اخلـدمـة إن لم نقـل إنهم
ـا كــان كالمـنــا هـنــا مـعـهم يـرهــبـونــهـا . و
إلظـهـار وجـوب هذه اخلـدمـة عـلـيـهم إذا
كــوانـوا يـبــغـون خـدمــة قـومــهم فـعـلــيـنـا أن
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ـسـألـة نــبـسط لـهم وجـوهـاً جــديـدة لـهـذه ا
إزالـة لـألوهـام الـتى تــعـلق بـاألذهــان فـيـمـا

يختص باجلندية والنفور منها .
بادىء وال نعتـمد فى هذا الـبيان عـلى ا
ألـوفة الـتى يُحث بـها الـشعب االعتـياديـة ا
عـلى القيـام باخلـدمة العـسكريـة فال نقول
لــهم مــثالً إن اخلــدمــة الــعــســكــريــة شــرف
دافع لـلـجـنـدى ألنـهـا تـضـعه فى مـنـزلـة ا
عن الــوطن الـسـاهـر حلـفظ األمن وإقـامـة
الـــنــظـــام ورد غــارة الـــعــدو وتـــلك أســمى
نازل وأشرفها . وال نقول لهم إن الدماء ا
الـــــتى أخــــذوهـــــا من تــــراب ذلـك الــــوطن
وهـوائه ومائـه يجب أن تـكـون وقـفـاً لذلك
الـوطن . وال أن اجلـنـديـة مــدرسـة لـتـعـلـيم
الــنــظــام والــتــرتــيب والــشــجــاعــة واأللــفـة
واإلقدام والرياضـة البدنية وإنكار الذات.
وكل هـذه الــصـفـات من أشــرف الـصـفـات
ولــذلك يـــخــرج اجلــنــدى بـــعــد فــراغه من
خـدمـته وهـو أفـضل مـنه يـوم دخل فـيـهـا .
وال غـيــر ذلك مـن األقـوال اجلــمــيــلــة الـتى
قام. جـرت العادة أن تنسج فـى مثل هذا ا
ـا نــقـول قــوالً آخـر يـظــهـر مــنه ضـرورة وإ
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اخلدمة الـعسكـرية لـلمسـيحيـ ال من جهة
ــبـادىء فــقط بل من جــهـة الـعــواطف وا

مصلحتهم السياسية أيضاً .
»U³Ý_«

ÁœöÐ V×¹ v×O  q  vKŽ VłuÔ‡‡ð v² «

gO'« qšb¹ Ê√ t u Ë

WýUAÐË v{dÐ

اخلدمة العسكـرية ضرورية للـمسيحي
فى البالد العثمانية لألسباب التالية :

١ ــ إن اجلـيش أصـبح الــقـوة الـعـلـيـا فى
األمة بـعدمـا جرى . نقـول هذا مع إنـكارنا
مـــداخــلــة اجلـــيش فى الـــســيــاســـة ولــكن
كراهـتـنـا لـذلك شىء والـواقع شىء آخر .
والواقع اآلن أن يـد اجليش فوق كل يد فى
الـــبـالد . وهــذه الـــقـــوة الـــعـــلـــيـــا لــنـــا حق
االشـتراك فـيـها بـحسب الـدسـتور فـكيف
يـجـوز لـنـا بـعـد هـذا أن نـتـردد فى أخـذ هـذا
احلق ? قد قيل إن من جـملة األسباب التى
أثـار بها حـزب التـقهقـر اجلنود فى األسـتانة
ـبـعـوثـان سـبـبـاً غـريـبـاً وهـو عـلى مـجـلس ا
سـيحـي سـينـخرطـون غداً فى قولـهم إن ا
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ســـلـك اجلـــيش ويـــتــــســـحـــلَّـــون مــــثـــلـــكم
وتـسـلَّـحـهم يـقـوى جـانـبـهم ويـرفع شـأنهم
فـتشـبث جـهـلـة اجلـنـد بـهـذا الـقـول . وهذا
الـكالم غنـى بنـفسه عن الـشرح واإليـضاح
سيـحي ألنه يُظهـر بأجلى بـيان مـصلحـة ا

فى دخول اجليش .
٢ ــ قــد روت اجلــرائــد األمــيــركــيــة عن
ذابح األرمنية شوكت باشـا أنه قال: (إن ا
سـتـقبل وذلك ألن األرمن سـتـمتـنع فى ا
ـسـيحـيـ سـيـدخـلـون فى اجلـيش وسـائـر ا
ويكـونـون منه عـلى نسـبـة ٢٥ إلى مائـةفإذا
ثـارت ثـورة عــلى األرمن أو عـلـى غـيـرهم
ـكن أن يـتسـامح اجليش سـيحـي ال ُ من ا
فيهـا أو يقعد عن تـسكينهـا ألن ربعه يكون
) وُنــرجح أن هـذا احلـديث ــسـيــحـيـ من ا
ُــراسل الـذى مــصـنف تــصـنــيـفـاً مـن عـنـد ا
رواه ألنه ال يُعقل أن شوكت باشا رئيس
اجلـيش فى األستـانة يـقول عن اجلـيش مثل
ذلـك الـقــول الــذى ظـاهــره وبــاطـنه تــهــمـة
شـــديـــدة . ولــــكن إذا كـــان هـــذا احلـــديث
مــصــنــفــاً فــمــضــمــونه حــقــيـقـى . وهـو أن
ــســيـــحــيــ يـــزول بــعــد االعـــتــداء عـــلى ا
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انــخــراطـــهم فى ســـلك اجلــيـش ألن أبــنــاء
قــومـهـم فى اجلــيش يــكــونــون فى مــقــدمـة
ــدافــعــ عــنــهم . واحلــكــام اجلُـهــال من ا
حــزب الـتــقـهـقــر الـذين حتــدثـهم نــفـوسـهم
بــإحــداث الـنــفــور والـفــتــنـة بــ الــعـنــاصـر
اخملــتــلــفــة قــضــاء ألغــراضــهـم الــســيــاســيـة
اخلـصـوصـية يـصـبحـون عـاجـزين عن إثارة
الـفـتـنـة لـعـلـمـهم أن الـثـورة إذا ابـتـدأت بـ

األهالى فأنهـا تنتهى فى اجليش; إذ يقوم
بعـضه على بـعض قيـاماً يـجر الـسلـطنة إلى
الـدمـار ال ســمح الـله . ولــذلك ُيـحـذرون
من ثـورة األهالى لـعلـمهم أن وراءهـا ثورة

فى اجليش .
ــســيــحــيــ ٣ ــ إن ســيــاج مــصــلـــحــة ا

وحـــريـــتــهـم وحــقـــوقـــهم فى الـــدولـــة هــو
الـــدســـتـــور وحـــده . فـــحـــفظ الـــدســـتـــور
وصـيــانـتـه أمـر مــقـدم لــديـهم عــلى جــمـيع
األمــور . واجلـيـش هـو حــارس الــدســتـور
األول . ولـكن اجلـيش قــد تـتالعب بـآرائه
ـــفــــســـدين واخملــــربـــ من حـــزب أيـــادى ا
الـتقـهقـر كمـا رأينـا فى فتـنة األسـتانـة . فإن
ــشــائخ ومن زعــمــاء بــضــعــة من جــهــلــة ا
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حزب التقهقـر استطاعوا إثـارة فيلق بحجة
سـألة الـديـنيـة . واجلـيش اآلن ساكن إلى ا
ـستـقبل ? من الـدستـور ولكن من يـعلم ا
يعـلم أن أيـدى التـقـهقـر والـشر والـفـساد ال
سألة تمـد ثانية إلـى بعض فيالـقه إلثارتهـا 
ـســائل الــتى يـســهُّل اتــقـاذ تــصـورات من ا
الـــســـذج بـــهـــا ? ولـــكن لـــو كــان ربـع هــذا
اجلـيش مـسـيـحــيـاً السـتـحـالت إثـارته عـلى
رجـال الدستور . وال نـقول هذا ألن اجلند
ـسـيـحـيـ أكـثـر أمـانـة لـلـدسـتـور من جـند ا
ـســلــمـ  فــإنـنــا نـنــحـنى بــاحـتــرام أمـام ا
اجلـيش البـاسل الـذى مـنح بالدنا الـدسـتور
ا واحلريـة وبذل دمـاءه فى سبـيلـها ولـواله 
خـطر طيـفهـا فى حمانـا . ولكنـا نقول: إن
سائل الدينـية التى يسهُّل إثارة اجليش بها ا
إذا كان إسالمياً مـحضاً ال ُتؤثـر على اجلند
سيحي بل يبقى هؤالء كنواة للدستور ا
يـعـتــمـد عـلــيـهـا أولـو األمــور فى كل فـيـلق
يسـتطـيع أهل التـقهـقـر التـأثيـر علـيه . فمن
ـسيحي األول هنا يظهـر إنه من مصلحة ا
أن يــدخــلــوا فى اجلـيـش لـيــوءلــفـوا *  هـذه
الـنـواة الــتى ال يـرد عــلـيـهــا تـأثـيــر من جـهـة

* الصحيح : ليؤلفوا.
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ــتـقــهـقــرين . وهـذه احملـرضــ الــديـنــيـ ا
أعــظم مـسـاعـدة يــأتـونـهـا فـى سـبـيل حـفظ
الدسـتور ليُمكن دوامه ومـعيشتهم فى ظله
هـم وبالدهـم وأوالدهم بــــــأمن وحــــــريـــــة

وسالم كما يعيش سائر األنام .
ــســيــحـــيــة تــطــلب ٤ ــ إن الــعــنـــاصــر ا
طلقة بالـعناصر اإلسالمية . وال سـاواة ا ا
طـلقة إال إذا سـاواة ا سبـيل لهم إلى هـذه ا
ـــــســـــلـــــمـــــ فى كـل شىء وفى ســـــاووا ا
مــقـدمــتــهــا حــمل أعــبــاء اجلـيـش مـعــهم .
ـســيـحـيـ فى اجلـيش يـزيل أهم فـدخـول ا
ـسـلـمــ عـلى هـذه اعـتــراض لـفـريق مـن ا
ــســاواة وهــو أنــهم يــحــرســون الــدولــة ا
ا كانت ويخدمونـها بدمائهم وحدهم . و
ــســاواة هــذه أســـاس مــصــلــحــة مــســألـــة ا
ـســيـحـيـة فــمن واجـبـاتـهم أن الـعــنـاصـر ا
يزيـلـوا كل عـقـبـة من سـبيـلـهـا . واالمـتـناع
من اخلدمـة الـعسـكريـة أو التـردد فيـها أولى

تلك العقبات وأكبرها وأوعرها .
٥ ــ مـتى كـان اجلــيش الـعـثـمـانى غـاصـاً
سـيـحـي بـاجلـنود والـضـبـاط والـقواد مـن ا

ــسـيــحى فى أصــبــحت مــنــزلـة الــعــنــصــر ا
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ا هـى االن مائة ضعف بل الـدولة أقوى 
سيـحي فى ألفـاً . فإنه إذا تـكلم النـواب ا
مجـلس األمـة تكـلمـوا بـقوة ألن وراءهم
فى اجلــيش قــوة . وإذا رفـــعت جــرائــدهم
أصــواتـــهــا بــالــشــكـــوى من أمــر مــجــحف
بـحـقـوق قـومـهـا لم يـذهب كالمـهـا هـبـاء
منثوراً فى الهواء ب شعب ضعيف خائف
مـــتـــقــــلـــقل الـــرأى بـل تـــردد صـــداه بـــ

صـفوف اجليش . وبذلك حتـسب احلكومة
ــسـيــحــيــ ومــطــالــبــهم ألف لــشــكــاوى ا
حسـاب ويـتم للـمـسيـحـي مـا ُيـريدونه من
قــوة ونــفــوذ وسـلــطــة كــســائـر مــواطــنــيـهم
وُيصـبح اإلجحاف بحقـوقهم أمراً صعباً .
ناهـيك عن أن اجليش مـنفـذ لقـوى كثـيرين
من أدبـائنا. والـشبـان من عامتـنا يتـطوعون
ـــدارس فــــيـه أو يــــدخـــلــــونـه عن طــــريـق ا
الـعسكـرية بـرتبـة الضـباط ويُـظهـرون فيه ما
فيـهم من استـعداد ونـشاط وإقـدام وجنوح
ـعـالى ونـصب عـيـونـهم مـثـال قـائـدنـا إلى ا
البـاسل وأسدنـا الضرغـام محـمود شوكت

باشا البغدادى فاحت األستانة .



±≤≤

o¹d  ŸUL²ł«

 v  rNŠU(«Ë s —_« r¼Ë 5O×O *« s

gO'« rN ušœ VKÞ

ولـو أردنا أن نـسـهب فى تـعداد الـفـوائد
سـيـحى من دخوله التى يـجنـيـها الـعـنصـر ا
ا قام فنكتفى  فى خدمة اجليش لـضاق ا
ـسـيـحـيـ يـسـتـمـرن تـقـدم . وإن قـيـل إن ا
على الـنـفور من خـدمة اجلـيش حـتى ينـالوا
الـضـمانـات الـكـافـيـة لتـرقـيـة رجـالـهم على
نسبة عددهم وكفاءتهم ويكفل لهم حسن
معـاملتـهم وإقامة العـدل بينـهم فهذا قول
بـعوثان . أمـا اآلن فعلى يصح قبـل إقامة ا
ـسـيــحـيـ أن يــدخـلـوا إلى اجلــيش قـيـامـاً ا
بواجباتهم أوالً وتوصالً إلى حقوقهم ثانياً
ـبـعـوثـان وراءهم يـرعـونـهم ونـوابـهم فـى ا
كن أن يكـونوا فى الدولة بعيونـهم . وال ُ
أمة قوية لهـا جميع حقوقها إال بانخراطهم
فى سلك اجليش . ويسـرنا ما أطلـعنا عليه
مـنذ حـ وهو أن الـنفـور من اجلنـدية الذى
حـدث ألول وهـلـة يـوم إقامـة الـدسـتـور قد
حل محـله اآلن ميل إلـيهـا وخصـوصاً بـعد
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أن فـعل اجلـند ذلك الـفـعل اجملـيـد الذى زاد
فى تــاريـخـهم شــرفـاً عـلى شـرف وجــعـلـنـا
نرفع رؤوسـنـا فـخـراً بهـم . ومن آثار ذلك
أن األرمـن عــقــدوا اجــتــمـــاعً عــظــيــمــاً فى
األستانة وقرروا فيه اإلحلاح على احلكومة
بـسـرعــة جتـنـيـدهـم فى اجلـيش طـبــقـاً لـنص

الدستور .
dOŁQð ô

dOLC « v  U  q  “«dÐSÐ ô≈

كـتــبـنــا هــنـا مــا كـتــبـنــاه وال جنــهل نـحن
ـسـيحـيـ أن فـيه ما ال يـصح الـتـصريح به ا
لـئـال يـتـخــذه حـزب الـتــقـهـقــر سالحـاً ضـد
ـصـلـحـ مـن أولى األمـر الـذين ُيـريـدون ا
ــسـاواة بـ الـعـنـاصـر فى الـسـلـطـنـة إقـرار ا
كـــقـــولـــهـم لـــهم مـــثـالً انـــظـــروا مـــقـــاصـــد
ـسـيحـيـ من دخـولـهم اجلـنـديـة . ولكن ا
احلق ال يـستـحـيا به وشـعـارنا الـصـراحة فى
كل شىء . وإذا كــان من واجــبــاتــنـا نــحن
أهل الــصـحـف أن نـحــبب إلى الـشــعب مـا
فى جتـــبـــيـــبه خــــدمـــة عـــمـــومـــيـــة لـــلـــوطن
واإلصـالح وعـلى اخلــصــوص فى مــســألـة
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دقـيقة كـهذه سـاد فيهـا وهم شائع مـنذ عدة
قـرون . فال نسـتـطيع الـقـيام بـهـذا الواجب
بـصدق وأمـانـة وتأثـير إال إذا نـفـضنـا كل ما

فى الوطاب وإبرزنا كل ما فى الضمير .
¡UÐü«Ë  UN _«WHOþË

¡U³D)«Ë »U²J «Ë

ـسيحـية إذا جعلتِ فأنتِ أيـتها الـسيدة ا
ولدك يـولع مـنـذ صـغـره بـالـرايـة ويحب أن
البس صـغـيـرة كـمالبس اجلـند . يـرتـدى 
ـــســـيــحـى الـــذى تــرى وأنت أيـــهـــا األب ا
صـفـوف اجلنـد تـسيـر فى الـشوارع وأمـامـها
الـطـبول تُـضـرب والرايـة تـخـفق إذا حدثت
ابنك حديثاً جميالً يحبب إليه الدخول فى
اجليش . وأنـتم يا بـلغـاء اخلطـباء والـكتاب
ـــســــيـــحى إذا واألدبـــاء مـن الـــعـــنــــصـــر ا
صــرفــتــهم قــوتــكم وبالغــتــكم إلـى تــنـبــيه
رجالنا من اخلـاصة والعامـة إلى هذا الطور
اجلـدد الــذى بـلــغـنـاه ويــجب أن نـســتـقــبـلـة
وجهاً لوجه بـجرأة الرجال وندخله دخول
آســاد الـــدحــال ــــــــــ فـــإنـــكم تــخـــدمــون
ــسـيــحى فى الــدولـة مــصـلــحـة الــعــنـصــر ا
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الــعـثــمــانــيــة أعـظم خــدمــة وتــؤســسـون له
سـتقبل العظـيم الذى من حقه أن يبلغه . ا

وبدونه هيهات أن يبلغه .
ـسيـحي فـإلى دخول اجلـيش يا شـبان ا

الـشجـعـان . هذا حق لـنـا وواجب عـليـنا.
ال نرهبنَّه بل فلنطلبنَّه .
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* ناقص كلمة االحتاد.

WO d³ « —U³š_«
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ورد أمس أن عــــــدد اجملـــــرمـــــ الـــــذين
قبضت عـليـهم احملكـمة العـسكـرية فى آدنة
حـتى أمـس ٥٦٢ شـخـصــاً وسـيُـحــاكـمـون

منهم ٤٤٥ مسلماً و١١٧ أرمنياً .
pÐ  —u½_ Y¹bŠ

v d² «Ë œU%ô« WOFLł dOB  sŽ

ـراسـلـ أنـور بك فى ٢٦ حـدث أحد ا
ـاضـى فـصــرح له أنـور بك أن جــمـعــيـة * ا
والـــتـــرقى ال تـــنـــحل بـــعـــد تـــوطـــد أركــان
الـدسـتور اآلن  ولـكنـهـا ستـتـرك احلكـومة
ـسـائل الـسـيـاسـيـة وتـنـصـرف إلى خـدمة وا
البالد من اجلهة االقتصادية واالجتماعية.
وهـذا تــصـريـح خـطــيـر . ثم قــال أنـور بك
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ُــراسل عن صــرامـة جــوابـاً عــلى ســوءال ا
األحـكــام الـعــسـكـريــة أنه يـجب عـلــيـنـا أن
ــرة بال شــفــقــة الســتــئــصـال نــكـون هــذه ا
جرثومة الـتقهقر والـشر دون أن نخرج عن
احلـدود الـقانـونـيـة لـكى ال يـبـقى سبـيل إلى

حدوث ما حدث مرة أخرى .
…dODš WOÝUOÝ ÈËUŽœ

bOL(« b³Ž ÊUDK « vKŽ

اضى أن فى شاع فى األستانة فى ٢٨ ا
نــيــة عــلى حــيــدر بك (ســفــيــر الــدولــة فى
أســــبـــانـــيـــا) أن يـــرفـع دعـــوى عـــلى عـــبـــد
احلمـيد ُيطـالبه فيـها بدم أبـيه مدحت باشا
ـشـهـور الذى ُقـتل فى سـجـنه عـلى مـا هو ا
مـشـهـور . وفى نـيـة الـبـرنس صالح الـدين
ابن الــسـلــطـان مــراد أن يـرفع عــلـيه قــضـيـة
أخرى ألنـه سجن إياه السلـطان مراد بعد
خـلـعه ٣٠ سـنة فى قـصـر جـراغـان . وقيل
أيــضـــاً أن بــعض األحـــرار ُيــهـــددون بــرفع
دعاوى حـقوقية ومالية عـلى السلطان عبد
احلـــــمــــيـــــد إذا لم يـــــتــــنـــــازل عن ثـــــروته
ـال الغـرامة لـلحـكومـة. كدعـوى تـصرفه 
الــتـى أخــذتــهــا الـــدولــة من الــيـــونــان بــعــد
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حــربـهــا وأمـوال أخـرى جُــمـعـت إلعـانـة
عائالت اجلـرحى والقـتلى فى تـلك احلرب
فـإنـهم يقـولون إن لـديـهم أدلة كـثـيرة تـثبت

تصرف عبد احلميد بها .

 = ُعــلـــمت اآلن الـــطــريـــقــة الـــتى كــان
تـقهـقرون الـشعب يسـتثـير بـها اجملـرمـون وا
على األرمن . فأنـه بينـما كان الشـعب آمناً
فى أدلب وإذا برجـال قادم أحدهم فى
إثـــر اآلخــــر وهم يــــصـــيــــحـــون أن األرمن

ـسـلـمـ هـاجـمـون مـســلـحـ لـلـفـتك بـا
فـهب الــشـعب إلى الــثـكـنــة وأخـذ الـسالح
عـــــنـــــوة وعـــــاد يـــــطـــــلـب األرمن . إال أن
احلـكـومـة قـدرت أن تـردعـهم وتـظـهـر لـهم
فساد هـذا اخلبر . وقـد جرى مثل ذلك فى
ســلـفـكـه (األنـاضـول) ولـم يـكن لـلــخـبـر

„—u¹uO½ ¨ ∂  ’ ¨ ±π∞π WO½u¹ π ¡UFÐ—_«
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أصل سوى أن بضعـة أرمن قدموا يـطلبون
شغـالً فنـزلـوا بـقـارب لـهم عـلى الـشاطئ
ومن حسن احلـظ أن احلكـومة قـدرت على

رد الشعب فى سلفكه أيضاً .

ÂuO « —U³š√

رســالـة ُمــراسل من ســوريــا = عـود إلى
الثورة

= ورد الــــيــــوم مـن بــــرلــــ أن مــــراسل
الـــتـــاجـــبـالت فى حـــلب (ســـوريـــا) بـــعث
يــقـول: إن صــرامــة احلـكــومـة فى مــعـاقــبـة
مجـرمى أدنة كانت نـتيجـتها هـياج األهالى
بـ اإلســكـنـدرونـة وجـبــالـهـا وقـد حـدثت
هنـاك مـذابح جديـدة فـقتل مـائـة شخص .
وقد بـذلت جمعية االحتـاد والترقى جهدها

„—u¹uO½ ¨ ∑  ’ ¨ ±π∞π WO½u¹ π ¡UFÐ—_«
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ولــــكـن األهــــالـى يــــثـــــورون بــــدعــــوى أن
السلـطان كافـر وقد أرتشى مـن النصارى
(كـذا) = شُـنق أمس ١٢ مـسـلـمـاً وخـمـسـة
من األرمن فـى آدنه = ورد من بــطـرســبـرج
أنه صــدر األمـــر إلى قــائــد الــفـــيــلق الــرابع
الــعــثــمــانى بـــاحــتالل أورونــة وهى واليــة
أرمنية فـى بالد العجم وبـإرسال جنود إلى
طـريق تــبــريـز = يــظـهــر أن حــكـومــة اجلـبل
األســـود تــرغـب فى أن تــنـــشىء مــشـــكــلــة
جديـدة مع الدولـة العـثمانـية فـهى ترغب

ادة الـرابعـة من معـاهدة بـرل فى إلغـاء ا
فـاحـتـجت احلـكـومـة الـعـثـمانـيـة عـلى ذلك
وقــالت إنــهــا ال تــســـمح لــهــا أبــداً بــإقــامــة
اســتــحـكــامــات عــلى حــدودهــا ــ رفـضت
احلــامــيــة الــعــســكــريــة فى ثــكــنـة فــواق فى
األســتــانــة أن تــتــغــيــر بــحــجــة أنــهــا كــانت
مــسـاعـدة لــشـوكت بـاشــا وقـائـدهــا ُيـخـابـر

شوكت باشا اآلن .
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أرسل فـضـيـلـة مـفـتى أطـنـة تـلغـرافـاً إلى
فـــضــيــلــة شــيخ اجلـــامع األزهــر بــتــاريخ ٥

مايس * سنة ١٣٢٥ هذا نصه :
إلـى حـــــضـــــرة شـــــيخ اجلـــــامـع األزهــــر

صر . األفخم 
باإلطالع على رسـائلكم نعرض أنه لم
يـقـع من أهل اإلسالم مــا ُيــخــالف الــشـرع

وسيصلكم التفصيل بالبوسطة.
مفتى أطنة 
  محمد

ثم أرسل فـضـيــلـته الـكــتـاب اآلتى بـعـد
ذلك وهذا نصه :
بعد البسملة

إلى حضور حـضرة سيـد العلـماء وسند
الفضالء موالنا شيخ اجلامع األزهر واحملل

…d¼UI « ¨ ±  ’ ¨ ±π∞π WO½u¹ ±∞ fOL)« ¨ µ∑∏∏ œbŽ

* الصحيح : مايو.
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األنـــور أدامه الـــله وأبـــقـــاه وتـــواله ورعــاه
. آم

بـــعـــد الـــسالم عـــلـــيـــكم ورحـــمــة الـــله
وبــركــاته: قــد وردتـنــا رســالـتــكم احلــاويـة
ـلَّية ـواعظ الديـنيـة ودرر النـصائح ا لغرو ا
ـعـاملـة مع جيـران الوطن مؤكـدين ُحسن ا
الذمـي إلى آخـر ما أوردتـموه من الدالئل
ـتن القـرآنيـة واألحاديث الـنبويـة فغـدونا 

ا فهمنا أن ما ومن جهة صرنا محزون  
ـــولى هــــو خالف مـــا وقع بـــلغ مـــســــامع ا
ـا هـو من أكـاذيب بـعض ولـيس له أثــر . إ
ـرضـيـة ـتــعـصـبـ ذوى األغـراض غــيـر ا ا
فاقتضى اآلن مبـادرتنا لعرض حقيقة األمر
دفـعـاً لــلـشـبـهه وإظـهـاراً لـلــحـقـيـقـة فـنـقـول

بحمده تعالى .
ـــا لم إن جــــمـــاعـــة االخـــتـالل األرمن 
يـــــحــــصـل لـــــهم مـــــا أمــــلـــــوه مـن نــــتـــــائج
اخـــتالالتــهم الـــســابــقــة اخملـــربــة لــواليــات
األنــــــــاضـــــــــول من مـــــــــداخالت أوروبــــــــا
واسـتقالل األرمـن فقـد قصـدوا فى السـن

األخـيـرة تـشـكـيل الـفـتـنـة الـعـظـيـمـة ووضع
ــتــخــيـل فى قــطــعــة أســـاس اســتــقاللـــهم ا
(كلـكيا) الـتى ُتساعـد على مداخـلة أوروبا



±≥≥

فــجـــاؤا هــنــا من داخل الــواليــات أفــواجــاً
ـاوزر ــكـمـلـة الـكــثـيـرة جـداً من ا الـنـاريـة ا
والـديـنـاميت والـقـنـابل وغيـرهـا كـما هـيـئوا
قـسـماً مـنـهـا أوالً وحصـلـوا القـوة الـعظـيـمة
فـأخــذوا فى صــرف أفـكــار عـوامــهم عـلى
هيجة فأضلوهم العثمانية بإراد الكلمات ا
) الـكثـيرين وأغروا الـفدائـي (الـفوضـوي
ــســلــمــ بال الــذين رتــبــوهم أوالً عـــلى ا
مــوجب وامـتــنـعـوا من تــسـلـيـم الـقـاتل إلى
احلـكـومـة . فـلــمـا جـاء أول نـيـسـان * سـنـة
١٣٢٥ أغــــلــــقـــوا دكــــاكـــيــــنــــهم وشـــددوا
ـســلـمـ الـذين تـلـقـوا مـهـاجــمـتـهم عـلى ا
مـهـاجـمتـهم الـشـديـدة بـالهـضم والـسـكـيـنة
رعاية للمصالح الوطنية وحسب سجيتهم
ـدنيـة حـتى أن علـماء اإلسالم وأشـرافهم ا
قــد رجــوا مــنــهم أن يــفــتــحــوا دكــاكــيـنــهم
ويــشـتــغــلــوا بـأشــغــالــهم فـلـم يـقــبــلـوا وأن
وجودة احلكـومة احمللـية قد سـعت بقوتـها ا
ـكن حـتى أوقعـوا نـيران نع الـفـتـنة فـلم ُ
االخـتـالل فى جـهـات الـبـلـدة وتـسـبـبـوا فى
خــراب عــمــاريــتــهــا ومــغــدوريــة الــعــوائل
عـصومـة وتشـتتـها . وقـد ثبت ما الـكثيـرة ا
بـينـاه بخـريطـتهم الـتى ظهـرت مع كثـير من

قصود : أبريل . * ا
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تصاويـرهم العسكـرية ومخابراتـهم السرية
مع أهل مــلـتــهم فـى اخلـارج وبــاعــتــرافـهم
أنفسهم.  ومـا عرضناه مـحفوظ فى دوائر
احلــكــومـــة مع غـــيــر ذلك من األدلـــة الــتى
يـــضـــيق اجملـــال عن شـــرحـــهــا . والبـــد أنه
بـلـغـكم هـجـومـهم عـلى الـبـاب الـعـالى فى
سـلم سنـة ١٣١١  وقتـلهم جمـلة من ا

فـى ديــار بـــكـــر أثـــنــاء إقـــامـــتـــهم اجلـــمـــعــة
وحتـصنـهم فى قـصـبة (زيـتـون) ومـقابـلـتهم
العـسـاكـر مـدة غيـر قـلـيلـة مع مـا فـعـلوه فى
ــســلـمــ مـن الـقــتـل والـفــتك جــيــرانــهم ا
والـسلب عـلى ما بلـغنـا موثـوقاً . ومع هذا
كــله كـانت بـوقــته مـديـنــة أطـنـة ثــابـتـة عـلى
ــعــامــلــة مــفــوضــة أمــر اجملــامــلــة وحــسن ا
تربـيتهم إلى احلكومـة حتى أن جرائد أوربا
بــوقـته أثــنت كــثـيــراً عــلى مـســلك (أطــنـة)
الــتــمــدنى مــعــجــبــة من هــذا الــتــحــمل مع
القدرة التامة. وما عرضناه هو خبر صدق

خال من كل خالف وحتامل .
وأمـا عـدم مــبـادرتـنـا أوالً بــعـرض تـلك
احلـقـيـقـة فـلكـون أحـوالـهم مـعـلـومـة عـند
جــمــيع احلــكـومــات . ولــظــنــنــا أن أربـاب
ـعروضة طويـتهم ا اجلرائـد 
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ـــة واطــمــأن ـــســا أنـــهم بــعـــد مــا وقـــعت ا
ـقـتضى صـفاء طـويتـهم أطلـقوا ـسلـمون  ا
ــطـر الــزاخـر عــلى عـســاكـر الــرصـاص كــا
احلرية الـواردة من (أدرنه) فى اليـوم الثانى
عـشـر مـن نـيـسـان حـال تــعب الـعـسـكـر من
سلم السفـر وغفلتهـم ثم هجموا عـلى ا

ة سا من اجلهات وهم على غرة ألجل ا
الــواقـــعــة قــبل أيــام وكــانت هــذه فــتــنــتــهم

الثانية.
ومن حـيلـهم ودسـائسـهم الـكاذبـة أنهم
ذمومة أسندوا ما اتصفوا به من الصفات ا
مـن االســتـــبـــداد واالرجتـــاع واالتــفـــاق مع
بـرئ مـنها سـتبدين إلـى مسلـمى وطنـنا ا ا
ُـتـصـفـيـها ومن ـبـغـضـ أشـد البـغض  وا
حـيـلــهم أنـهم أوقـعــوا الـنـيــران من جـهـات
الــبـلــدة مـعــتــمـدين عــلى ســيـغــور طـلــتـهم
(شركـات الضـمان) لسـتر فـضيـحة مـا هيؤا
ضرة والديناميت من األسلحة واألوراق ا

والقنابل فكشف الله عنها .
ومع تــلك احلـــقــائق الــواضــحــة وعــدم
اســـتـــتـــار حــالـــهـم قـــد قــصـــدوا حتـــمـــيل

ـــســلــمــ مــســؤولـــيــة االخــتـالل عــلى ا
ونشـروا األكاذيب الـكثـيرة بـ األنام حتى



±≥∂

ـصـرية قـد ملـئت صحـائفـها رأيـنا اجلـرائد ا
من أكاذيبهم من غير حتقيق للمقام .

ومن أعـظم مـا أقـلـقنـا وأحـزنـنـا جـلـبهم
بــأكـاذبــيـهـم سـوء ظن حــضـرتــكم فى حق
واد الواضحة عند ذوى سلمـ . ومن ا ا
ـسـتــقـيـمـة أن ـة واألذهــان ا األفـكـار الــقـو
ـسلـمـ الذين يالحـظـون سعـادة وطـنهم ا
ـواطـنـيـهـم لـيس لـهم نـفع فى هـذه الـفـتـنـة
وأنـهم يتـيـقنـون أن لهم فـيهـا ضرراً عـظيـماً

وخطراً جسمياً .
ولـكن شوق األرمن إلى االسـتقالل قد
غـيـب مـوازنــتـهم اإلنــسـانــيـة حــتى صـاروا

مـسـبــبـ لـقـتل مــقـدار ألف من الـطـرفـ
وإن كـان أكـثــرهم من أهل اإلسالم الـذين
حـــافـــظـــوا عــــلى ســـكـــونــــهم وأحـــســـنـــوا
اضى كـما اختالطـهم ومـعاشـرتهم فـى ا
أمـرتـهم شـريـعـتـهم كـذلك هم مـتـصـفون
بتـلك اإلحسـاسـات فى احلال واالسـتقـبال
ولكن يلـزم األرمن ترك أفكـارهم الفاسدة
والـــتــوسل ألســـبــاب اكــتــســـاب الــســعــادة

الوطنية.
ــرجـــو من جـــنــاب فـــضــلـــيـــتــكم أن وا
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تـوجـهـوا اجلـرائـد إلى قـول احلـق والـوقوف
ـقتـضى قـوله تعـالى «يا أيـها عـلى احلـقيـقة 
الذين آمنوا إن جاءكم فـاسق بنبأ فتبينوا أن
تـصـيـبـوا قومـاً بـجـهـالـة فـتـصـبـحـوا علـى ما

. « فعلتم نادم
ـشروعة شـروطة ا والـدعاء حلكـومتـنا ا
فـإنــهـا ــ إن شـاء الــله ــ سـتــفـصل بـ احلق
والبـاطل وسيعلم الذين ظـلموا أى منقلب
ينـقلـبون وعـلى كل حـال أدام الله تـعالى
بـــقــــاءكم أفـــنـــدم                                         

                           العبد الفقير مفتى أطنه 
 (اخلتم)

وورد عـلى فـضـيـلـته الـكـتـاب اآلتى من
حضره الفاضل صاحب اإلمضاء : 

مــوالى األسـتـاذ ســنـد الــفـضل األقـوى
ومنار العلم األعلى أيده الله .

ــولى األسـتــاذ ورجـائى أن أكــتب إلى ا
أكون قد أصبت الغرض من خدمته وأجرأ
على مـبادأته بـهذه الـعـريضـة متـيمـناً بـذكره

معتذراً بواسع حلمه .
نـقل رواة األخـبـار والـصـحف الـسـيـارة
ـسـلـمـ ذبـحوا إلى مـوالنـا األسـتـاذ أن ا



±≥∏

الـــنـــصــارى ذبـــحـــاً عـــامــاً وأجـــلـــوهم عن
بالدهم بـــالــقـــتل والـــنــار وآتـــوهم أنــواع
الـــــــــــتــــــــــــعـــــــــــذيـب وآذوهـم فـى أوالدهـم
وأغـراضـهم فهـاج ذلك فى مـوالنـا هائج
ــســلــمــ واإلسالم ورأى الــغـــيــرة عــلى ا
حـفـظه الـله أن يـسيـر إلـيـهم مـنـشـوره الذى
نـقله العـثمـانيون إلى كـافة لغـاتهم وأذاعوه
فى أطـراف الـســلـطـنـة وقـابــلـوه بـالـطـاعـة
ـوالنـا األسـتـاذ نفع الـله به اإلسالم داع 

. سلم وا
 أما وقد سكـنت الفتـنة وعاد األمن إلى
نـصـابـه وجـيـشت احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة إلى
ـذابح ــ رأيت أن مـواقع الــثـورة ومـيـادين ا
أتــشـــرف بــعـــرض مــا حتـــقــقـت من أســرار
سلم احلوادث لـيعلم ــ أيده الـله ــ أن ا

فى األنـــاضـــول عــلـى مــا ُيـــريـــده لـــهم من
هادنة والرفق بـالضعيف والقيام ة وا سـا ا
بـالواجـبـات الـديـنيـة والـطـاعـة ألولى األمر
وحب اخلــــيــــر وأنــــهم أرأف بــــإخــــوانــــهم
وجـيرانـهم مـن أجـنبـى  يخـتـلق اآلراجـيف
واألخبـار وصحافى ينـفخ فى بوق التفريق

والى موجزاً. وهذا ما أقدمه 

* الصحيح : هشناك.
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لألرمن جمعية ثوروية اسمها خشناق*
 تـسعى وراء اسـتـقالل األرمن وعنـدها من
الــفــوضــيــ وانــفــصــالــهــا عن الــســلــطــنــة
الــــعــــثـــمــــانـــيــــة أخــــذت هـــذه اجلــــمـــعــــيـــة
بـــاالســـتــــعـــداد فــــابـــتــــاعت األســــلـــحـــة
واصطنعت الـقنابل واللغوم وحفرت حتت
األرض األخـــاديــد الـــكــبــيـــرة وأوهــمت
عــامــة األرمن أن مــلــكــاً أرمــنــيــاً ســيــظــهـر
ويـتـولى شـؤونـهم ثم مـثـلَّت روايـة ثـوروية
وطـبــعت ُكـتــبـاً إفــسـاديــة وضـربت الــنـقـود
ـلكة وحـركت نخوة األرمن ورتبت هـيئة 
فى ســبــيل االســتــقالل  فــهــاجــوا وبـادؤا
سـلـم الـقـتال وأطـلـقوا الـقـنابل احملـشوة ا
ــكـاتب والــرصـاص وأضــرمــوا الـنــار فى ا
واألوقـــاف وقـــتـــلــوا مـــدرســـاً صـــاحلـــاً فى
مـــدرســـته وأغـــاروا عـــلى اجلـــوامع بـــغـــتــة
وقـصــدوا دار احلـكـومـة لالسـتــيالء عـلـيـهـا
وبـعـد ذلك حتـصـنـوا فى مـنـازلـهـم وقـطـعوا
ـارة وقـتـلـوا كل من رأوه . الـطـريق عـلى ا
ـسـلـمـون خـافـوا واضـطـربـوا لـهـذه وكـان ا
ـبـاغـتـة وهم بال سالح فـأصـابـهم األرمن ا
ونـالوا مـنهم وقـتلـوا ألفـاً وتسـعمـائة واثـن
وأربـعـ مــسـلــمـاً وجـرحــوا خـمـســمـائـة
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ــسـلــمــون مــنـهم ألــفــاً وأربـعــمــائـة وقــتل ا
وثمان رجالً وجرحوا ثالثمائة وخمس

ـهـاجـرين رجالً وأغـار األ كـراد وعـشـائـر ا
والـعـمــلـة عـلى مــنـازل األرمن فـنــهـبـوهـا
وأحــــرقـــوا اخملـــازن وفـى الـــقـــرى اعـــتـــدى
ـســلـمـات ومـثـلـوا األرمن عـلـى الـنـسـاء ا
بالـقتـلى وقـبضـوا عـلى الفـتـيات واألطـفال
وعـذبـوهم وشـوهـوا أطـرافــهم فـقـابـلـهم
الــفالحــون بــنـحــو ذلك وقــد وقـعـت تـلك
األوراق الـســريـة إلـى احلـكــومـة وضــبـطت
الـدفـاتــر والـرسـوم الــتى ُتـثـبت أن جــمـعـيـة
األرمن دبرت الدسيسة وال شأن للتعصب
الديـنى فى هذه الفـتنة فهى سـياسيـة بحتة
مئل موالنا فقد عرف الطريق إلى دفع ما
سلـم زوراً وبهتانـاً كان مسلمو يتهم به ا

أطنه.
لــــوال أنـــهـم اضـــطــــروا إلى ذلك ورأوا
شـــــوارعـــــهم مـألى بـــــأشالئـــــهم وجـــــثث
إخــــوانـــهم والـــدلـــيل عـــلـى ذلك كـــونـــهم
انتـخـبوا عن مـديـنـة أكثـرهـا مسـلـمون نـائـباً
أرمـــنــيــاً فى مــجــلس األمــة فــكــان رئــيــســاً
للجمعية الثوروية على ما ُيقال ــــــــــــــ.
هـــذا مــا ظـــهــر مـن حــوادث أطـــنــة ومــا
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رأيت أن أعرض على مـوالى األستاذ بعد
درس الــقـــضــيــة وســبــر أغـــورهــا بــكــشف
أســرارهـا مـن  بـيــروت إلى هـنــا وإنى عـلى
ثقة من أن مـوالى سيرتاح إلى ظهور براءة
سلم ويـوالى عليهـم نصائحه وإرشاده ا
ــ أيـده الـله ــ وأنـا يــا مـوالى فـرد من أفـراد
هــذه األمـة الـعــثـمـانــيـة ال فـرق عــنـدى بـ

ـا دعـانى ـسـلم وغــيـره لـدى احلـقــائق وإ ا
واجب الـــوطـــنــيـــة فــأجـــبت وأنـى أقــسم
ـــوالى وأشـــهـــد الــلـه أن غــيـــر األرمن لم
يـصـابـوا بــالـقـتل عـمـداً وال خـطـأ ولـو كـان
ا أبقى عليهم ـرجفون  األمر كما أرجف ا
ذلك مــا يـدل عـلى كـون الـفـتـنـة الـسـيـاسـيـة
سامـحهم الـله وألف بـ قلـوب العـثمـان

جـمـيــعـاً مـوالى األســتـاذ بـنـصــر من عـنـده
آم .

أطنة ١٥ مارس                          
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فى األسـبـوع األخـيـر من شـهـر مارث *
ـــاضى اعـــتــدى أرمـــنى ُيــدعـى أوخــانس ا
أفــنــدى عــلى مــســلــمــ ُيــدعى أحــدهــمـا
أسفـنـديار واألخـر رحيـم. وكان االعـتداء
سدس فلم يـلبث األول منـهما أن أدركته
الـوفاة ولـكن الـقاتـل اختـفى عن األنـظار
فلم يقف أحد له عـلى أثر رغمـاً عن تعقبه

بكل الوسائل .
ــــــدعـــــو وشـــــاع عــــــلـى أثـــــر ذلـك أن ا
(كـوكــورة لـيـان قـره بـت ) األرمـنى سـاعـد
الـقـاتل عــلى الـفـرار وقـال بـعـضـهم : إن
األرمن قـد أخفوه فلمـا تعددت اإلشاعات
ولم تــقف احلـكـومـة عـلى مـا ُيـؤيـد أحـدهـا
من الدالئل والقـرائن عولت عـلى اتخاذ
الــــوســـــائل الــــقـــــانــــونــــيـــــة وأكــــثــــرت من
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االحـتـيـاطـات بـ رجـال الـبـولـيس حـوالى
الـكنائس مـخافة انتـهاز فرصـة (الباسـفاليا)
إلطالق الـنـار وتـبـادل الـعـدوان بـ أهـالى

الناحية.
 وكـان قد ظـهر بعـدئذ أن سـبب عدوان
ـسـلم (مـسـألـة أوخـانس عـلى أسـفـنـديـار ا

نسائية) .
ـــذكـــور وفى ٣١ من شـــهـــر مـــارس ا
شاع فى البلد أن األرمن أيضاً اعتدوا على
سلـمات بالـقتل فى أحد بعض الـسيـدات ا
ــتـنــزهــات فـســرعـان مــا جتــمـهــر األهـالى ا
وأكـثـروا من الــتـظـاهـر حــول دار احلـكـومـة
وتــربـصـوا لــبـعـضـهـم الـبـعض عــلى مـنـافـذ
الـطرق فـبثت احلـكومـة رجالـها وأرسلت
عيونها يأتون لها باخلبر. وأخيراً بان لنا أن
اإلشــاعـة بــاطـلــة حــيث قـمت بــنــفـسى مع
البـاشـا الـقومـنـدان ونـصحـنـا الـقوم بـالـتزام
الـسـكـون وعــدم االنـصـيــاع إلى مـثل تـلك
األراجيف. وفى الوقت نـفسه كلـفنا أفراد
ـفتـريات الـشرطـة أن يتـتـبعـوا مذيـعى هذه ا
ويقـبـضوا عـلى من يـتـوصلـون إلى مـعـرفته
منـهم ــ فى الساعة الرابعـة العربية من تلك
الليلة اتـصل بى أنا أرمنيـاً  ُيسمى (دولكر)
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ــكـتــظـة مـات قــتـيـالً فى احـدى الــنـواحى ا
سلـم (بجوار دار احلـكومة ) فذهب با
الــطـــبــيب الـــرســمى فى احلـــال إلى مــكــان
ـقتول وتـعي اجلنـاية و الـكشف على ا

الـكيـفيـة الـتى أُغتـيل بـها واسـتمـر الـتحـقيق
لـيلـتـئذ إلى الـصـباح.حـيث نـهض العـلـماء
ينصـحون النـاس ويعظـونهم وكان األرمن
قـد أغـلــقـوا مـجــال جتـارتـهم واقــتـدى بـهم
ــســـلـــمــون وقـــد بـــذل األعــيـــان ورجــال ا
احلكـومة مجـهودات كـبيرة فى تـفريق تلك
اجلمـاهير ولـكنهم كانـوا ُيحاولـون عبثاً
ألن الـقوم إذا انـفـضوا مـن مكـان ازدحـموا
فى مــكـــان آخــر وزاد خــطـــارة االجــتــمــاع
انــضـمـام طـائـفـة الـعــمـال إلى أهـالى اجلـهـة
وهم يعـدون بنحـو عشـر آالف ويؤخذ من
رفقة بهذا أن أحد األرمن أورق التحقـيق ا
ضبـط يوم اشتداد هذه احلـوادث ماراً بعربة
ومعـه اثنتـا عشـر بنـدقية وكـميـة عظـيمة من
واد النارية (جبخانة). وفى الوقت نفسه ا
رؤى أرمـنى آخــر فى نـاحــيـة أخـرى يــلـعن
ــسـلــمــ ويـسب ديــنــهم. وثــالث اسـمه ا
سـيسلـيان وقـد أطلق من نـافذة منـزله عياراً
نـارياً عـلى جـركـسى اسمـه محـمـد حيث
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مـات فى احلال وهـكذا تـعددت نـظائـر هذه
احلـوادث فى نــواح مــتـعــددة وتــرتب عـلى
ذلك استـفحـال أمر الـفتنـة وانكـباب طـائفة
الـــعــمــال عــلـى الــســلب والـــنــهب وإيــقــاد

احلريق فى البلد.
الحظت يومئـذ مع الباشا القومندان أن
ـالئم فى اخلــــطب قــــد جـل وأن الــــعالج ا
هذه الـظروف هـو إعالن احلكـومة الـعرفـية
فى الـواليــة وقـد تــبـاحـثـت مع الـقــومـنـدان
ـوضـوع وكتـبـنـا فعالً إلى كـثـيراً فـى هذا ا
الـبـاب العـالى. ولكـن ُلوحظ بـعد ذلك أن
نــاحــيــة يــقــدر األهــالى فــيــهــا بــأربــعــ أو
خمـس ألفـاً واألجانب بخـمسة عـشر ألفاً
ـكـن أن تـســاس بــإدارة عــرفــيــة ولـيس ال ُ
عـندنـا من الـقوة الـعـسكـريـة ما ُيـقـدر بأكـثر
من أربــعــمــائــة وبــهــذا الــســبـب اســتــمـرت
الفـوضى ثالثة أيام كامـلة كنت فى خاللها
أنا والقومندان ال نفتر عن التفكير والتدبير
فى طريقـة ُنسكن بـها هذه الـثائرات إلى أن
تيـسـر لـنـا واحلمـد لـله إطـفـاء نار الـفـتـنة فى

دة. تلك ا
أما طـوابـير الـرديف (قره عـيـسالـو) فلم
يــتـدبــر لـنـا أن نــنـتــفع بـهــا ألنـهــا ُسـلَّـحت
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بطريـقة غيـر منتـظمة وألنـها كانت مـؤلفة
من أهالى الناحية.

نأتى اآلن على مـا كان من أمر الـقنصل
! رس اإلنكليزى 

 هـذا الـقـنـصل جـاء إلى أطـنـة فى مـسـاء
الــيـوم األول مـن أيـام الــفــتــنـة ورغب أن
يـطـوف فى الـبـلد بـنـفـسه وأصـر عـلى طـلبه
هـــذا فـــاضـــطــررنـــا أن ُنـــكـــلف قـــومـــنــدان
الزمته فطاف الچانـدرمة ومفرزة نـظاميـة 
على هـذه الصورة يـومئذ وجـاء فى اليوم
الـثـانى فـأعـاد التـطـواف عـلى نـحـو مـا فعل
أمس وقـد الحظ فى هـذا اليـوم وهـو مار
فى طـريقـه أن أحد األرمن أطـلق من نـافذة
داره رصـاصة عـلى جاويش فـقتـله لسـاعته
وأراد اإلنكـليـزى أن ُيشـير إلى الـقاتل بـيده
لــيـكف عن صــنـعه فــأُصـيب هــو أيـضـاً فى
ذراعـه وقـــد امــــتــــد لـــهــــيب الــــثـــورة إلى
ضــواحى الـــنــاحـــيــة فـى تــلك الـــظــروف
ولـكن اجلـنـود الـتى أرسـلت الـنـصائـح التى
ألقيت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يــقـول ُمــراسـل الــتـيــمـس فى األســتــانـة
ـاضى أن قـد ُفـصل سـبـعـمـائة بتـاريخ ٢٤ ا
ـالـيـة فـبلـغ ما مـوظف من مـوظـفى نـظـارة ا
اقتصدته احلكومة بعد ذلك ١٥٠ ألف ليرا

عثمانية .
وإن فريد باشا قال خملبر جريدة طن إن
قـد ُقــبض عـلى كـثــيـرين من اجلــنـود الـذين
ذابح األخيرة فى األناضول اشتركـوا فى ا
وحكم اجمللس العـسكرى على تسعة منهم
سـئولـية فى بـاإلعدام وأمـا بشـأن تعـيـ ا
تلك الـفتنة فيقول الـوزير إنه بينما ال يقوى
وظف رسمياً  فإن سئولية ا على اجلزم 
ـــوظــفـــ لم يــقـــومــوا بـــالــواجب بـــعض ا
ـفـروض علـيـهم ومن جمـلـتهـم متـصرف ا
جـبل بـركـات الـذى ُزج فى الـسـجن ريـثـما
يـتم الـتـحـقـيق عـلى سـلـوكه وقـد اشـتـرك
حـزب الـتقـهـقر فى إحـداث الـفتـنـة على أن
غيرهم قد فـعلوا فعلـهم ولكن الوزير لم
ُيـعيـنـهم وقـد قـررت احلـكومـة أن تـهـتدى
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إلى اجملرم وُتـعاقبـهم عقـاباً شديداً  وال
ُحتاول احلكومـة كتمان شىء من احلقائق .
ويقول ُمـكاتب الـتيـمس إن ناظـر الداخـلية
ال يـفلح فى إرضـاء أحرار الـعثـمانـي إال
إذا حـقق فى ســلـوك جـواد بـك والى أطـنـة
ـذابح مـسـلـكاً الـسـابق الـذى سـلك أثـنــاء ا
أقل مـــا ُيـقـــال فـيـه إنه جــنـايـــة أو اشـتــراك
فــيـهــا وال يـكــفى عــزل الـرجـل عـقــابـاً له
علـى تركه الوالية نحـو أسبوع حتت رحمة
الـــرديف وجـــمـــاهــيـــر الـــفالحـــ األتــراك

واألكراد أ هـ
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تـــقـــول الـــدايــــلى تـــلـــغـــراف إن رئـــيس
الــكــنـــيــســة األرمـــنــيــة ُيـــســافــر قـــريــبــاً إلى
بــطـرســبـرج لــيــطـلب مـن روسـيــا أن حتـمى
األرمـن فى بالد الـســلـطـنــة كـمـا أن فــرنـسـا
حتـمـى الـكــاثــولــيك ألن الــشـعـب األرمـنى
بـحـاجـة إلى ضـمـانـة جتـعل حـيـاته وأمالكه

أمن من التعدى .
هـذا مـا قالـته الـصـحف األوربـيـة ونحن
نـقــول إن الـدســتـور سـيــكـون خــيـر ضـامن

للعثماني أجمع .
جـاء مـن األسـتـانـة أن الـسـكـيـنـة أخـذت
تـعـود شـيئـاً فـشـيـئـاً إلى أطـنـة وبـدأ الـفارون
يعودون إلى منازلهم واحلكومة ُتبدى همة
ـــســـلـــوبـــات. وقـــد آوت كـــبـــيـــرة فى رد ا
عوزين البطريركية األرمنية ٦ آالف من ا
ـــرســــلــــون األمـــيــــركـــان وكـــذلـك فـــعـل ا

والقنصلية اإلنكليزية .
قامت الـسـفن احلـربـية الـراسـيـة فى مـياه
نـاورات عـسـكريـة كـان لـها تـأثـير مـرسـ 

كبير فى قلوب السكان .
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ن يعتقدون بالتناسخ حلكمت بأن روح مؤلف كتاب ألف ليلة  شهد الله أنى لو كنت 

ـؤلـف قـد أبـدع فى وصف ولـيــلـة قـد انــتـقـلت إلى جــسم الـســلـطـان اخملــلـوع ألن هـذا ا
سـتحـيالت وأجاد فى اختالق خـوارق العادات ولـقد تـذكرناه فى هـذه األيام فأكـثرنا من ا
استمطار شآء بيت الرحمة على قبـره .والتمسنا للسلطان اخمللوع عذراً كبيراً عندما سمعنا
بحوادث قصر يلديـز أو دار العجائب وال حاجة بـنا إلعادة ما روته الصحف عن دخائل
الـقصـر ومـحـتـوياته ومـا وجـد بـ جـوانحه ومـنـحـيـاته فكـم عثـروا فى تـلك الـزاويـا على
اء خـبايـا ال تنفـذ غرائـبها وال تـنتـهى عجائـبهـا فما شـئت من أموال مـكنـوزة فى نفق حتت ا
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بــداخل غــرفـة حــجــريـة وخــزائن مــوصـودة أبــوابـهــا مــوضـودة ال يــتـحــرك لــولـبــهـا وال
ـصنـوعـة من ـة واألشـجـار ا يـدوركـوكـبـهـا عـدا عن اجلـواهـر الـثـمـيـنـة واألحـجـار الـكـر
رصعة بكـرائم األحجار إلى غير ذلك من الـطرف والنفائس واألموال خالص النضـار ا
الي كل هذا وعساكر الدولة حفاة عراة واألمة الية التى ُتقدر با والذخائر واألوراق ا
تـئن وتشـكو من الـفقـر وتتـجشم األخـطار ولـكل من موظـفى الـدولة أحاديـث متـنوعة
ا ال ـاهـيات إلى غـيـر ذلك  ـرتبـات وعـدم صرف ا تـنحـصـر فى قلـة ذات الـيد وتـراكم ا
ـا يـجعـلـنا أن نـتـرحم على روح مـؤلف كـتاب ألف ُحتـيط به الـشروح . ألـيس كل ذلك 
ؤلف عفا الله عنه قد ليلة وليلة إن كان غيـرنا يرى غير رأينا ويذهب إلى االعتقاد بأن ا
مأل األفـكـار باخلـرافـات واتـخـذوا مسـألـة يـلديـز دلـيالً عـلى ذلك واسـتدلـوا عـلى صـحة
اعتـقـادهم وإصـابتـهم بـأدلة ال تـقـبل الـشك وال يتـمـشى االرتـياب بـ مـناكـبـها أخـصـها
انحطاط تربـية (الشاهزادات) أوالد السالطـ والتضييق علـيهم واحلجر على أفكارهم
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وعدم إيـصـال الـكـتب النـافـعـة إلى أيـديهـم اللـهم إال بـعض آثـار سـاقطـة وكـتب خـرافـية
ـاثـلـها مـن الـقـصص واحلـكـايات وحـكـايـات فـشـرويـة مـثل قـصـة ألف لـيـلـة ولـيـلـة ومـا ُ
ـشـحـونة بـاخلـرافـات وال يخـفى أنه مـتى عـكف أحـدهم عـلى هذه ـبـتـذلة ا والـروايات ا
ؤلف فى ذهـنه ال يـكـاد ينـتـهى من قرآءتـهـا حتى يـكـون قد الـكتـب ورسخت خـيـاالت ا

تشبع فكره من السفاسف .
فيا حبذا لـو تنبه لذلك والة األمور وعـاملوا أوالد السالط معـاملة األجانب ألبناء
ملـوكهم وإال إذا دام الـضغط عـلى هؤالء الـنجـباء الـبسـطاء فإن كـل واحد منـهم ال يقل
عن عبد احلميد إدراكاً إن لم يكن هو أذكاهم عقالً واقتداراً وأكثرهم جتربة واختباراً .
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نـشـرنـا فى الـعدد الـسـابق مـقـالة مـسـهـبة
حتت هــذا الــعـنــوان بـســطــنـا فــيـهــا ضـرورة
ـســيـحــيـ فـى اجلـيش الــعـثــمـانى خـدمــة ا
لــيُــصــبـحــوا أمــة قــويــة اجلـانب مــســمــوعـة
الـكلـمة مـرعيـة احلرمة . وإنه ال سـبيل إلى
نيلـهم جميع حـقوقهم إال إذا انـخرطوا فى
سلك اجليش واشـتركوا فى قـوته وأشركوا
فيـها أبـنـاء قومـهم وإال فـتبـقى مـنزلـتهم فى
الدولة العثـمانية كـما هى اآلن وال ُتفيدهم
معها شكاويهم واحتجاجاتهم مهما علت
وكـثـرت . واآلن نـروى شـيـئـاً من األخـبـار

األخيرة الواردة فى هذا الشأن .
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ـــا كـــان نـــظـــام اخلــدمـــة الـــعـــســـكـــريــة
ـبعوثان كما ورد للمسيحـي قد تقرر فى ا
فى جــرائــد مــصـر وابــتــدأت احلــكــومـة فى
جتنيـدهم كمـا ترى فى ما يـلى فهـنا مشـكلة
ـهاجـرون قبل نود لـو يـنتـبه إلـيهـا إخـواننـا ا
أن تـقع . فــإنه ال يـخـفى أن كـل فـرنـسـوى
ـانى هاجـر إلى أميـركا ال يُـهاجر إال وكل أ
بــعــد إتـمــامه مــدة اخلـدمــة الــعـســكــريـة فى
جيشه . وإذا سافر صغيراً وأرسل إليه بعد
ذلك اإلنـذار بـالـدخــول فى خـدمـة اجلـيش
ولم يـحـضـر يُـعـد فـاراً من الـعـسـكـريـة وإذا
عــثـرت بـه احلـكــومـة فى بالدهــا عـاقــبـته .
شـكلة اجلديـدة هى أن حكومـة األستانة فا
ستـجـرى عـلى هـذه اخلـطـة فـقـد وضعت
فى نظامها بحسب األخبار األخيرة أن كل
مـهـاجـر عمـره واحـدة وعـشرون سـنـة وهو
خـارج وطـنه سـيـصــله من أهـله فى الـوطن
إنذار من احلكـومة باخلدمـة فى اجليش مدة
ثالث ســنـوات . وحــيــنــئـذ فــأمــا عــلـيه أن
يُــرسل ٣٥ ريــاالً أمـيــركـيــاً) وإمـا أن يُــقـدم
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نـفــسه لالنــتـظــام فى سـلك اجلــيش .شـأنه
ولودين فى الدولة العثمانية شأن األوالد ا
والــــذين تــــعــــلم احلــــكـــومــــة عــــددهم من
سـجالت الــنـفـوس الــتى لـديــهـا .وكـذلك
األوالد الذين ولـدوا فى أميـركا واحلـكومة
ال تـدرى بـهم وال تـبـحث فى ذلك إال بـعد
عــودتـــهم إلى وطـــنـــهم . وال شك فى أن
شاكل ب اخلدمة العسـكرية ستـكون من ا

الـدولـة الـعــثـمـانـيـة وحـكــومـة أمـيـركـا كـمـا
انيا منذ عدة سنوات. كانت ب أميركا وأ
ـانـيــاً فى سن الـعــسـكــريـة كـان فــإن شـابــاً أ
ــانــيــا مــهــاجـــراً فى أمــيــركـــا ثم عــاد إلـى أ
كــأمـيـركـى داخل فى اجلـنــسـيــة األمـيــركـيـة
ـانـيـة إلدخاله فـقـبـضت عـلـيه احلـكـومـة األ
انيا وب أميركا . فى اجليش وبدأ النـزاع أ
ـشـهـور بـأن احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة ألنه من ا
ُتعد عثمانياً كل مولود فى بالدها وأن ترك
جـنسـيـتهـا لتـدخل فى جـنسـية أخـرى ما لم
يـكن ـــــــــــــ جـنـسـيـته (بـإرادة سـلـطـانـيـة)

وهو  ـــــــــــــ ال يقع .
أمـــا الـــشـــبـــان الـــذين أعـــمـــارهـم فــوق
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الـواحـدة والـعشـرين فـيـعفـون من اخلـدمة
اجليش االحتـياطى والرديف ولكن ما إن
حـدث حـربواحـتـاجت إليـهم الـدولة فـإنـها
تطلـبهم . وال يُعفـى من اخلدمة العـسكرية
بتـاتاً إال كـل وحيـد والديـة أو مصـاب بعـلة
أو مــرض فى سـمــعه أو عــيـنــيه تـمــنـعه من
اخلـدمــة . وكل من يـصـله إنــذار احلـكـومـة
ـع ال يُـقـبل مـنه وال يـحضـر فـى الوقـت ا
البـدل الـعسـكرى أو حـتى وضع الـيد عـليه
فى أرض عـثمانـية . ثم من ذلك أن الفرار
من اخلـدمـة الـعـسـكـريـة ذنب تـسـلَّم الـدول
صاحبه دولـته إذا طلـبته دولـته منـها رسـمياً
 ويُعد معدود جرماً شخصياً ال سياسياً .
= رويـــنــا قـــبالً أن حــكـــومــة األســـتــانــة
رضيـت بأن يـتـطـوع فى اجلـيش ـــــ يـونـانـياً
سـيحـي و١٢ أرمنـياً مع أن قـانون جتـنيـد ا

ــبـعـوثـان حــيـنـئـذ .و فى لم يُــقـدَّم جملـلس ا
األخـبـار الـواردة عـلى بـعض جـرائـد مـصـر
أن القرعة الـعسكرية بـدأت فى مرج عيون
سـيـحـي فأصـابت ٢٣١ شـابـاً من شـبـان ا

وأن احلـــكــــومــــة حـــددت قــــيــــمـــة الــــبـــدل
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العسكرى من ٥٠ ليرة  إلى ٧٥ ليرة .
= يـشـكـو األرمن والـيـونـان من حتـصيل
الــبـدالت الــعــسـكــريــة فى هـذا الــعــام قـبل
ـســيـحـيــ قـالـوا إن تــقـريـر نــظـام جـنــديـة ا
سـيـحـي مـسـتعـدون لـدخـول اجليش فال ا
موجب لتحصـيل البدل العسكرى منهم .
ــبــعـــوثــان قــالــوا إن ولــكن بــعـض نــواب ا
مجـموع الـبدل الـعسـكرى فى كل عـام هو
نــحــو نــصف مــلـيــون لــيــرة وهـذه الــقــيــمـة
ـيزانـيـة فى هذا الـعام  فال موضـوعة فى ا
تـستـطـيع احلكـومـة أن تتـنـازل عنـهـا قبل أن

تدبر مورداً لها يأتيها منه مثلها .
= زار شـــــوكت بـــــاشـــــا الــــبـــــطـــــريــــرك
الــقــســطــنــطــيــنى فى األســتــانــة وبــطــريـرك
األرمن وأبلغـهما أن احلـكومة قـررت قبول
سيـحيـ للـدخول فى اجلـيش قبل تطـوع ا
بـعـوثان نـظـام جتنـيـدهم  . وقال أن يـقـرر ا
ــسـيـحــيـ الــذين يـدخــلـون فى أيــضـاً أن ا
اجلـيش إذا كـانـوا يـحـسـنـون الـلـغـة الـتـركـية
فـأنـهم يُــقـبـلـون فى الـبــولـيس والـچـنـدرمـة
ـسيحـي يقـلل خطر وقـال أيضاً إن جتـنيد ا
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ــســـيــحـــيــ وقـــد أثــنت االعـــتــداء عـــلى ا
الصحف الـيونانـية واألرمنـية على شوكت
بــاشــا لــتــصـريــحــاته هــذه وســرت بــهـا كل
سلمـ فهو كاره السرور . أما فـريق من ا

سيحي اجليش . لدخول ا
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يــرى الـقــراء فى الــصـفــحــة الـرابــعـة فى
ــهـاجـرون والـتـجـنـيـد) أن فـصل عـنـوانه (ا
سـيحي قد ابتدأ فى سوريا وكان جتنيد ا
أبـتــداوءه فى مـرج عـيـون. وقـد عـلـمـنـا أن
ـهاجرون فـى سوريا بـعثوا بعـضاً من أهل ا
يـسـألـونـهم أصـحـيح أن أمـيـركـا قـد اتـفقت
مع احلكـومة العثمانيـة على أن تسلمها كل
مــهــاجـر فـى سن الـعــســكــريـة إلدخــاله فى
ـهـاجريـن الذين اجليـش وبلـغـنـا أن بـعض ا
لم يــدخـلــوا بـعــد فى اجلـنــسـيــة األمـيــركـيـة
ـا سمعوا بذلك ذهبـوا إلى أحد احملام حا
وطـــلـــبــــوا أوراق الـــتـــجـــنس بـــاجلـــنـــســـيـــة

األميركية.
لــيس فـى قــولــنــا هــذا شىء من ضــعف
الـــوطــنـــيــة ألن فـى كل أمـــة أمــثـــال هــذه
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األمـور ولـيس من الــعـدل أن نـظــلم قـومـنـا
بـنــسـبــة اإلنــفـراد إلــيـهـم فى شـأنه وال أن
نـعـمم هـذا الـقـول فإن كـثـيـرين يـسـتـقـبـلون
عرفتهم التجنيد بـثغر باسم ونفس راضـية 
أن على هـذا النـظام اجلـديد تـتوقف عـظمة
ـستقبل كـما قلنا فى سيحى فى ا العنصـر ا
ـا قـصــدنـا أن ُنـحـذر الـصــفـحـة الـرابــعـة وإ
أولى األمــر فى األســتــانــة من أمــر تــخـشى
عاقبته وعليهم  االنتباه إليه قبل غيرهم .
إذا كـان أولو األمـر فى األستـانة ونـوابنا
ـبـعـوثـان يـخـشـون من أن نـظـام جتـنـيد فى ا
هـاجرين سـيحـيـ ُيفـضى بـكثـيريـن من ا ا
ن لم إلى الدخـول فى اجلنسـية األميـركية 
يكـونوا يـرغبـون فيـها لـوال ذلك النـظام
فـــــإن ذلك يــــوجـب عــــلـى أولى األمــــر أن
ــســـألــة عــلــيـــهم فــراراً من ذلك يـــهــونــوا ا
ـهــاجـر الـذى يـرد عــلـيه إنـذار احملـذور. وا
احلـكـومـة بــاخلـدمـة الـعـسـكـريـة وال يـذهب
وال ُيــرسل الـــبــدل (كــمــا هـــو مــفــصل فى

الصفحة الرابعة) .
يـعلم أنه قـد أقـفل فى وجهه بـاب وطنه
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سوريـا إلى األبد ومع ذلك فـكثـيرون من
الـســذج يـرضــون بـذلك وتـكــون الـنـتــيـجـة
هاجرة فى أمـيركا وإبقاؤها توطـيد أركان ا
دائمـة إلى األبـد بدل صـرفـهـا إلى الوطن
كمـا ينـوى العالمـة البـسـتانى بـاللـجنـة التى
ســيــقـتــرحــهـا .فــبــنــاء عـلى  ذلـك نـرى أنه
يـــجـــدر بــــأولى األمـــر أن يـــنـــظـــروا بـــعـــ

االهتمام إلى هذين األمرين .
ـهـاجـرين فى (١) عـدم اإلحلـاح عــلى ا
أمـيـركـا بـاخلـدمـة الـعـسـكـريـة فى الـسـنـوات
األولى من تـنـفيـذ هـذا الـنظـام ريـثـما تـظـهر
فوائده للمسـيحي ظهوراً واضـحاً ويعتقد
عــامـــتــهـم ال خــاصـــتــهم فـــقط بـــضــرورته
سـتـقـبل أمـتهـم ألن األحوال اخلـصـوصـية
هـاجـرين ) تـقـتضى الـتى هم فـيهـا (ُنـعـنى ا
ـصلـحة الـدولة مـراعاة خـصـوصيـة خدمـة 
ـانيا نفـسها . وهذا ما تـفعله سـائر األ كأ
ن عــنـدهن وفـرنــســا وإيــطـالــيــا وغـيــرهــا 
اخلدمة العسكرية إلزامية .فإنهن يغضضن
ــهــاجــرين من أبــنــائــهن إلى الــطــرف عن ا
أمـيــركـا خـوف أن يـتـركـوهن ويـدخـلـوا فى
اجلـنــسـيـة األمـيـركـيــة. ومـا بـرحت عـوامل
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ـصـلحـة اخلصـوصـية فى طـبـقات الـشعب ا
الـضـعـيـفـة الـتى تـقـضى لـيـلـهـا ونـهارهـا فى
اجلـد والكـدح لكـسب الـرزق لهـا ولعـيالـها
متـسلـطـة على جـميع الـعوامل . وهـذا أمر
يــفــهـــمه نــوابــنـــا وحــكــامــنـــا حق الــفــهم
ـسلـمون أنـفـسهم ُيـهاجـر كثـيرون مـنهم وا
فى الــزمـن األخــيــر تـــخــلــصـــاً من اخلــدمــة

العسكرية  .
هـاجرين (٢) إذا قـيل إن التـسـامح مع ا
ـهـاجـرة فى وغض الـطـرف عـنـهم ُيـقـوى ا
ـســلــمـ ــسـيــحــيــ وا بالد الــدولـة بــ ا

ويزيدها أضعافاً فيزداد بالء البالد بها إذا
ــهـاجــرة مـلــجـاءً جلــمــيع الـشــبـان ُتـصــبح ا
سيحي فهذا صحيح ولكن سلم وا ا
مــــتى وقع اإلنــــســـان بـــ شــــرين فـــعــــلـــيه
االحتيـاط لها جـميعـاً. فللـمهاجـرة ُيحتاط
بـــفـــتـح مـــوارد الـــرزق فى الـــوطن وحـــفظ
األمن وإقـامــة الـعـدل لــيـســتـغــنى أهـله عن
هـاجرة فضالً عن نـصائح مـتأدبى األمة ا
وفـضالئـهـا وعـقالئـهـا لـلـسذج مـن قومـهم
بوجـوب اخلدمة العسكريـة ألنها الوسيلة
ــســيــحــيــ الــوحــيــدة إلى ارتــفـــاع شــأن ا
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وصـيـروتـهم أمـة قـويـة. ولـلـمهـاجـرين فى
أميركـا ُيحتـاط بغض الطـرف فى بدء األمر
بـضع سنـوات وبـإنقـاص البـدل الـعسـكرى
لـهم خـاصـة لـيُتـاح لـضـعـائـفهـم دفعه وال

ُيفكروا بالدخول فى اجلنسية األميركية.
وال جنهـل مـا فى هـذين االقـتراحـ من
الـصعوبـة الشـديدة ولكن عـلينـا أن ُنحذر
حـــكـــامـــنـــا ونـــوابـــنـــا من ذلك األمـــر قـــبل

وقوعه. وهذا سبب كتابة هذا الفصل.  
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عـرفـنـا وعـرف جـمـيع الـنـاس احلـوادث
الـتى جرت فـى والية أطـنة عـلى إثـر الـفنـتة
التى جـرت فى األستـانة الـعلـية. ثم عـرفنا
أن احلكومـة الدسـتوريـة بعد مـا استـتب لها
األمر فـى األستانـة قررت فى احلـال معـاقبة
ــذابح فى تـلك مــثـيـرى الــفـ ومــرتـكـبى ا
الـواليـة فـأرسـلت إلـيـهـا مـحـكـمـة عـرفـية
وجلـــنـــة حتـــقـــيق ثم مـــضت األيـــام حـــتى
ســـمـــعـــنـــا أخـــيـــراً أنـه أُعـــدم فى أطـــنه ١٥
سلم وستة من شخصاً بينـهم تسعة من ا
األرمـن فـقـلــنـا إن الــعـدل يـجــرى مـجـراه

لك . والعدل أساس ا
 ومــا كـــنــا نـــظن أن أحـــداً يــشك فى أن
الـعـدل هـناك يـجـرى مجـراه حـتى رأيـنا فى
بــعض اجلـرائــد األفـرجنـيــة الـتى تــصـدُّر فى
الـثغـر رسـالة طـويلـة طـعن كاتـبهـا فى عدل
رجــال تــركـيــا الــفــتـاة وقــال: إن احملــاكــمـة
اجلــــاريــــة فـى أطــــنـه ال عــــدل فـــــيــــهــــا وال
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إنـــصـــاف ومــا ذلك إال ألنـه حــكـم عــلى
سـتـة من األرمن بـاإلعـدام. وأنـنـا نـضـرب
صــفــحــاً عن ذكــر بــقــيــة مــا جــاء فى تــلك
الـرســالـة ونــذكــر من احلـقــائق مــا يـدحض

فتريات. تلك ا
ـا أرادت احلـكـومـة الـعــثـمـانـيـة مـعـاقـبـة
ــذابح فى الــذيـن أثــاروا الــفـــ وســبــبـــوا ا
والية أطنة أظهرت للمال أن مبدأها العدل
ة وأنهـا سـتُـعـاقب كل من ثـبت عـلـيه اجلـر
سواء مسلـماً أو أرمنيـاً ولكى ال تبقى فى
األذهـان والنـفوس أدنى شك بـأنهـا ناهـجة
مــنــهج الـعــدل عــيـنت جلــنــة الـتــحــقـيق من
ـــــســــلـــــمــــ األتــــراك واألرمـن; أى من ا

سيـحي معـاً  وقد ذهبت تلك الـلجنة وا
إلى والية أطنة وباشر أعضاؤها التحقيق
فـالـذين حـكـمت عـلـيـهم احملـكـمـة الـعـرفـية
بـاإلعـدام قـد قدمـتـهم إلـيهـا جلـنة الـتـحـقيق
اخملتلطة فهل يجوز واحلالة هذه أن يقال إن
تـلك احملـكـمــة ظـلـمت األرمن فى حـ أن
الـــذين حـــكـــمت عـــلــيـــهم مـن األرمن قــد
قـدمــهم إلـيـهـا إخــوانـهم األرمن الـذين هم
أعضاء فى جلـنة الـتحـقيق بـعدمـا ثبت أنهم
يستحـقون العقاب  وقد أفادت األنباء أن
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ـســلـمـ يــبـلـغـون ـقــبـوض عـلـيــهم من ا ا
ـقـبـوض عـليـهم من األرمن وفى ضـعفى ا
ذلك داللــة صــريـحــة عـلـى أن احملـقــقـ ال
سلـم بل أنهم يـقبضون ُيراعون جـانب ا
عــــلى كل مـن يـــظـــهــــر لـــهم أن لـه يـــداً فى
التـحريض أو إثارة الفتنـة سواء كان مسلماً
أو أرمـنـيـاً وقـنــاصل الـدول هـنـاك يـراقـبـون
األعـمـال اجلـاريــة فـلم يـقـل أحـد مـنـهم إن

هناك ظلماً أو قلة إنصاف.
وقـــــد اشــــتــــهــــر والـى أطــــنــــة اجلــــديــــد
باالستـقامة والنـزاهة وشهـد قناصل الدول
واألرمـن أنــــفــــســــهـم بــــذلك وثـــــبت من
األخبار الرسمية وغير الرسمية أن حكومة
أطـنـة تعـيـد إلى األرمن كل مـا سـلب مـنهم
ـال واألمتـعـة واألثاث وكـان بعـضهم من ا
قـد دخــلــوا فى الــدين اإلسـالمى بــاإلكـراه
سيحى فهل يجوز فأعادتهم إلى دينهم ا
ة بـعـد ذلك أن ُيـقـال إن تلك احلـكـومـة ظـا
وأن رجــال تـركــيـا الـفــتـاة ال يــجـرون عـلى

ساواة. مبدأ العدل وا
ثم أن لـألرمن أعــــضــــاء كــــثــــيــــرين فى
مـجـلس الـنـواب الــعـثـمـانى وقـد اظـهـروا
عـلى إثــر حـوادث أطــنـة أنـهـم غـيـر جــبـنـاء
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وحـملوا عـلى احلكـومة حمـلة شديـد فلو
كانت محاكـمة األرمن فى أطنة غير عادلة
لـــــكـــــان أولــــئـك الــــنـــــواب مألوا اجملـــــلس
ــ احــتـــجــاجـــاً واســمـــعــوا جــمـــيع الـــعــا

صياحهم وصراخهم كما فعلوا من قبل .
وأعــظم بـــرهــان هـى أن رجــال تـــركــيــا
ساواة أنهم عينوا الفتاة ُيعاملون األرمن با
منهم واحـداً فى الوزارة وعينوا آخرين فى
وظـائف كـبـيـرة وبوجـود بـعض األرمن فى
الــــوفـــد الــــذى ســــافـــر إلـى أوروبـــا إلبالغ
حكوماتهـا رسمياً جلوس جـاللة السلطان
ـا مثل وفد محـمد اخلامس عـلى العرش و
مـن األرمن لـدى جـاللـته مــنــذ مـدة قــريــبـة
ـزيــد الــرعـايــة واألكـرام قــابــلـهـم جاللـتـه 
وقال إن األرمن أبنـائى كسـائر العـثمان .
فــإذا كـان ذلـك فـكــيف ُيـقــال إن احلـكــومـة
العثمانية اجلديدة كاحلكومة السابقة ُتعامل

األرمن بالظلم واالستبداد .
واليـزال بــطـريـرك األرمن فى األسـتـانـة
بصـفته رئيسـاً للطائـفة األرمنيـة يحتج لدى
الباب العـالى على كل عمل ال يراه مطابقاً
لـــلــعــدل واالنــصــاف. ثـم أنه الــيــوم ُيــعــد
عـضـواً فى مجـلس األعـيان فـمـا سمـعـنا له
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فى هــذه األيـــام احــتــجــاجــاً عــلى أعــمــال
احملـقـق فـى أطنـة أو عـلى أحـكـام احملـكـمة
الـعرفيـة وقد ظهر لـلقائـم بالـتحقيق فى
تــلـك الـــواليــة أن لـــفـــريق من األرمـن يــداً
كـبــيـرة فى الـتـحــريك والـتـهـيــيج وبـيـنـهم
أســــقـف من أســــاقــــفــــة األرمن وال شك
ـا بــأنـهم لــو لم يــتـحــقــقـوا ذلك ويــثــبـتــوه 
أذاعـوه وقـدمـوا األرمن إلـى احملـاكـمـة كـمـا
سـلمـ فـالعـدل جـار مجـراه على قـدمـوا ا
مـــــرأى ومـــــســـــمع مـن قـــــنـــــاصل الـــــدول
واألجانب والوطنـي والعقاب يتناول كل
من تـثـبت عـلـيه تـهـمة الـتـهـيـيج واالشـتراك
فى الف سواء كان مـسلماً او مـسيحياً وال
فترين ُتؤثر على مجـرى العدل مفتـريات ا

وأكاذيب الكاذب .
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ـيا الروسية من كتب إلـى جريدة النوفر
مــكـاتـبــهـا فى الـقــفـقـاس كـتــاب نـشـرته فى
الـــعـــدد ١١٠٠٩ بــتـــاريـخ ٢٩ مـــايــو ٩٠٩

وترجمته.
 كثر البحث والكالم فى األيام األخيرة
فى شـــأن الــذين ســـجــنـــوا من الـــطــبـــقــات
ـنسـوب إلى اجلـمعـية تـنورة من األرمن ا ا
الراشـتـاقسـوئـيون الـثـوروية خـصـوصاً وأن
أولـئك األشــخـاص من احلـائــزين العـتـبـار
ــعـلــمــ والـدكــاتـرة الـنــاس كـاحملــررين وا
ـتـرى الـشهـيـر مـليك ويـدخل فـيـهم أيضـاً ا
آزارمان وأكثـر هؤالء من رؤساء اجلمعية
سـاعدة اجلمـعية تـهم  واحملـرض وفيـهم ا
ــدون ــال مـن الــتـــجـــار الــذين كـــانـــوا  بـــا
ن ال خـوفـاً من تهـديـدها . و اجلـمـعيـة بـا
درسة ُحجـر عليـهم فى تـفليـس مفتـش ا
الروحانية األرمنية احملرر آغارديان ورئيس
اجلــمـعــيــة اخلـيــريــة األرمـنــيــة آروتـيــونـوف
ورج» لسان حال جمعية ومحرر جريدة «
ن حـبــســوا فى الـبالد راشــنـاقــسـوئــيــون و
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األخرى مدير مـدرسة اشمازين الـروحانية
واحملرر ميناس بربريان وبضعة رهبان .

أمـــا اإلجــراءات الــفـــعــالــة الـــتى كــانت
جلمـعيـةراشنـاقسـوئيون فى قـفقـاسيـة فقد
جعلتها مستعدة عن كل بلد . وفضالً عن
أعمـالـهـا اجلـنـائيـة فـأنـهـا كـانت وتـكون فى
ـــشــــاغب قـــفــــقــــاســــيــــا ســـبـب حــــدوث ا
والهيجان ولـذلك فإن محو هذه اجلمعية
من الوجود فى أقرب وقت ُيعد نعمة إلهية
كـبــيــرة عــلى أرمن الــروســيــا ألن هـؤالء
سـاك أصـبحوا مـن ضغط هـذه اجلمـعية ا
الـبـاغــيـة وبـإزاء أعـمـالـهـا الــعـصـيـانـيـة غـيـر
قـادرين على الـشـكوى قط وكم أهـلكت
هـــذه اجلـــمـــعــــيـــة من أولـــئـك الـــضـــعـــفـــاء
ومــأمــورى احلـــكــومـــة وكم هــدرت إلى

اليوم من دماء اإلنسان .
وقـد انــسـحب من هــذه اجلـمــعـيــة أكـثـر
ــشـهــورين ومـنـذ ــفـكـرين وا األعــضـاء ا
ـائة من أربع عشـرة سنـة كان تـسـعون فى ا
الـــتـالمـــذة األرمـن مـــنــــســــوبـــ إلـى هـــذه
اجلمعية أما اآلن فمن ُينسب من التالمذة
إلى هـذه اجلـمعـيـة صـار قـلـيل االعـتـبار فى
نـظر إخوانـه وهكـذا أخذ األرمن يـنفرون
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من هـذه اجلمـعية . وقـد كان سـجن رئيس
ة اشـمـازين سـبـباً لـلـقـيل والـقال ألن أكـاد
ـوامأ إلـيه فـضالً عن أنه لـيس من جمـعـية ا
قاوم راشتـاقسوئيون فقـد كان من أشد ا

لها ولم يكن يعـبأ بتهديـد هذه اجلمعية وال
ُيعـطـيهـا طـرفاً من األهـمـية بل كـان دائـماً
يشـهر بها ويظهر للمـأل مخباتها بال محاباة

وبجرأة كبيرة .
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قـرأنـا فى جـريــدة التـوركى بـتـاريخ ٢٨
مايو سنـة ٩٠٩ حتت عنوان (نظارة العدلية

والكاثوليكوس األرمنى) ما يأتى :
اسـتـدعى مـديـر أعـمـال نـظـارة الـعـدلـيـة
ـثـلى بــطـريـركـيـة األرمن وقـال له أُريـد أن
ــــــاذا عـــــــوضــــــاً عـن أن يــــــذهب أعــــــرف 
الكـاثوليكوس الشمـيازين كرسى أسقفيته

ُيريد أن يذهب مباشرة لسان بطرسبرج .
ثم قـرأنــا فى لـفـانت هــرالـد بـتـاريخ ٢٩
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مـــايــو ســنـــة ١٩٠٩ مــا يــأتـى حتت عــنــوان
(كاثوليكوس اشميازين) .

زار أول أمس رئـــــيس اجلـــــمــــعـــــيــــتــــ
دنـية والـديـنيـة سفـيـر الروسـيا األرمـنيـتـ ا
ـناسبة لتقد تـهانى البـطريريـكية األرمـنية 
عـيـد جـلـوس عـظـمـة الـقـيـصـر وقـد قـابل
ــودة مــســيــو زيــنــوفــيف زواره بــنــهــايــة ا
وســألــهم بــنــوع خــاص عن الــوقـت الـذى
ُيسافر فيه الكاثوليكوس لسان بطرسبرج.
فـأجابه سـيادة األب نـيمـا كسـيان رئيس
اجلـمعـية الـديـنيـة أن قداسـته يبـرح األستـانة

بعد عشرة أيام .
ولـقـد أجـابه الـسفـيـر أن جاللـة الـقـيـصر
لتقديـره الصفات العـالية للسـيد أزمرليان
ــؤكـد أن هـذا يـلــقى من جاللـته كل فـمن ا
تـعضـيد فى مـهمـته وأضاف بأنـه يحسن أن
يـعجل الـكـاثـوليـكـوس بالـسـفـر ألن جاللة
القيصر عول على أن ال ُيسافرألوروبا قبل

أن يرى سيادته .
وقـد قـرأنــا فى احـدى جـرائــد األسـتـانـة
أيـضــاً أن احلـكـومـة احلـالــيـة أخـذت تـعـرف
عن األرمـن فى مـــحـــرراتـــهـــا بــنـــســـبـــتـــهم
ـذهـبـيـة فـتـقـول الـغـريـغـوريـ ال بـنـسـبة ا
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البـلـد لـنـقول األرمـنـيـ فـحصل من رؤس
الطائفة التذمر واحتجوا على ذلك وطلبوا

أن ال يقال عنهم إال أرمني .
أما كاثوليكوس فهى وظيفية دينية تعلو
راتب الكهـنوتية رتبة الـبطريق فهـى أرقى ا
فى الــكـنـيـسـة األرمـنــيـة والـظـاهـر أن هـذا
سند كان خالياً من زمن حتى أسند أخيراً ا
لـلـحـبر أزمـرلـيـان الذى كـان بـطـريرقـاً أثـناء
الــوقـائـع األرمـنــيــة وأغــلظ الــقــول وقــتــهـا
لـلـسلـطـان عـبـد احلـميـد فـأسـقط من مـسـند
الـبــطـريـرقــيـة وُنــفى لـلـقــدس إلى أن أعـلن
الــعــفــو الــعـام مـع إشـهــار الــدســتــور فــعـاد

لألستانة .
والـغالب أن الـكـنيـسة األرمـنيـة مسـتقـلة
بذاتـها وليـس لكنـائس البـالد األجنبـية عن
السـلطـنة الـعثـمانـية سـلطـة علـيهـا أو عالقة
فى سـيـاسـة أحـبـارهـا والـظـاهـر من اهـتـمام
نـظارة الـعـدلـيـة بـأمـر سـفـر الـكـاثـولـيـكوس
لـسانـبطـرسبرج قـبل سيـاسته كـاثولـيلـوكسا
وقــبل جـــلــوسه عــلـى كــرسى رتــبـــته أنــهــا
أحـست بـنـيـة احلـبـر أزمـرلـيـان ووجـهـته من
هـذا الـسفـر عن هـذه الـصورة الـذى يـسهُّل
وجـز تـفسـيره لـكل إنـسان مع هـذا الـبيـان ا
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بأن احلبر يـقصد من ذلك اعـتباره أخذ إذن
ـسـنـد من سـان بـطـرسـبـرج ومـعـنى هـذا ا
بـالنسـبة للـطائفـة وضعها عـلى نوع ما حتت
احلـمـايـة الروسـيـة وهـو األمـر الذى وافق
عـليه أو سـعى إليه حـضرة الـسفـير الروسى
حـتى أخـذ يــشـوق ويـرجـو فـى هـذا الـسـفـر
عـــــــاجـالً خـــــــصـــــــوصـــــــاً قـــــــبـل أن يــــــرى
الكـاثـوليـكـوس جهـة اشـميـازين مـقر رتـبته

العالية .
إذا أضـفنـا إلى هـذا عـدم رضى الطـائـفة
بــالــداللــة عــلــيــهــا إال بــنــسـبــة الــبالد; أى
أرمـنـيـ بـدل غـريـغـوريـ أو كـاثـولـيـكـي

حق لنـا أن نـعتب عـلى إخـواننـا هذا اجلـفاء
وهـذه األمـيـال الــضـارة بـالـوحـدة الـوطـنـيـة
صـلحة العثمـانية ولقد ضحى األتراك وا
الذين قاموا بالثورة ضحايا أدبيةومادية فى

سبيل مرضاتهم من مبدأ الثورة لآلن .
مـنـهـا أنـهم تــسـاهـلـوا وسـمـحـوا بـهـجـو
الـسـلـطـان عـبـد احلـمـيـد مـادام يـلـذ لألرمن
ســمــاع ذلـك مع أن اآلداب الــعــثـــمــانــيــة

رعية ما كانت تبيحه . وتقاليدها ا
ـجــرد غـلــبــتـهم أظــهـروا ومــنـهــا أنــهم 
الـــعــدوان لـألكــراد ولـــعـــســاكـــر األاليــات
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احلمـيديـة حتى أن إبـراهيم بـاشا الـكردى
مع فـرقـته بـيـنـمـا كـانـوا يـؤدون مـأمـوريتـهم
وهى احملـافظـة على سـكة احلـديد احلـجازية
طردوا من هـذه اخلدمة وطوردوا ولم يكن
لهـم ذنب إال مـراعـاة خاطـر األرمن الـذين
يكرهون األكـراد. وها هى السكة احلجازية
تـخرب بـعـد ذلك واحلـكومـة عـاجزة عن
احملافظة عليها وشارعة فى إعطائها لشركة

بعد أن يئست من حفظها .
سـاعى التى بـذلهـا السـلطان ومنهـا أن ا
عـــبــــد احلــــمــــيــــد لالنــــتــــفـــاع مـن األكـــراد
وإدخــالـــهم فـى احلــضـــارة حـــتى وفق ألن
شـــكـل مـــنـــهـم األاليـــات احلـــمــــيـــديـــة أى
أدخلهم فى نظام عسكرى تقريباً أضاعتها
احلـكــومـة احلـاضـرة تـنـظـرهـا بـعـ الـبـغض
لـهم ومــطـاردتـهــا إيـاهم وبــعـد أن كـانت
كسـبت قـسمـاً من الـرعيـة تـنتـفع من مـزاياه
احلـربـيـة الـبالد أصـبـحت مـعه عـلى مـوقف

العدوان .
ومـنـها أن احلـكـومـة احلـالـيـة فى الـوقائع
األرمنية األخيـرة مع ما عندها من البيانات
أ ن األرمن يـسـعدون لـيـوم عـصـيب وأنهم
مــلـومــون أيـضــاً فى هــذه الـوقــائع أرسـلت
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جلــنـة حتــقــيق مـن أرمــنـيــ وغــيــرهم وهى
ـسـاعدات تصـغى لـشـكاويـهم وتـمـدهم با
وتفعل كل ما يفعله أعز صديق لصديقه .
ومــنــهـا أن احلــكـومــة احلـالــيـة خــاطـرت
بـــقــومــيــتـــهــا وأحــدثت االنـــقالب الــهــائل
لــيــكــون ألصـــدقــاؤهــا األرمن صــوت فى
حكـومة بالدهم .فـما الـذى ُيريده إخـواننا
اذا ُيـريـد رئيـسهم األرمن بعـد كل هـذا? و
الـديـنى أن يـجعل لـلـقـيصـر عـلـيه سلـطـاناً?
ـاذا ُيـريـد األرمن أن يـسـمـوا أرمـنـاً مـادام و
يـشـمـلـهم اسم وطـنى عـام وهـو عـثـمـانى?
ــذهب ولــيـــكن لـــكل من جـــهــة الـــدين وا

االسم الذى ُيريده .
فــإذا كــان األرمن يــســيــرون عل خــطــة
مــرسـومـة وبـروجــرام مـقـرر وهـو غـرض
االســتــقالل كــمــا ســار عــلى هــذا الـطــريق
ـسيـحيـة التى كانت غـيرهم من الـطوائف ا
خاضعة لـلسلطـنة العثمـانية أو أنهم إن سد
أمـامــهم هـذا الـطــريق عـرجــوا عـلى طـريق
االحتـماء بـدولـة مسـيحـية كـمـا فعل وُيـريد
أن يفعل غـيرهم أيضاً . إن صح هذا (وأنا
أرجو أن أكون واهمـاً فيه) فما تكون فائدة
السلطنة العثمانية من هذا االنقالب الهائل
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الــذى حـدث وأوشك أن يـتم عــلـيه احلـول
والبالد فى حالـة االرتباك واالضطراب إن
كـان من جـهة اإلدارة والـنـظام الـعام أو من
جـهــة عـدم رضى وتـألب جـمـيع الـعـنـاصـر
وفــقـــد بــعض الـــبالد أو الــرضـى بــبــيـــعــهــا
بـأبخس األثمان ونـاهيك بأحوال اإليذاء
بأنواعه من قـتل وسجن وجتريـد ومصادرة
وتـشـريـد ومـطـاردة . فـإذا كـان األتـراك قد
اشتروا الدستـور بهذه األثمان الـغالية على
أن مـــزيـــة الــدســـتــور من تـــوحـــيــد جـــمــيع
الــعـنـاصــر وجـعـلــهم فى الـعــثـمـانــيـة سـواء
تـكــافئ فى نـظــرهم هـذه األثــمـان الـغــالـيـة
والضـحايـا الـغالـية فـكم تـكون صـفقـتهم
خــاســرة وخــســارتــهم فــادحــة أن اســتــمــر
ــرســومــة األرمـن ســائــرين فى طــريــقــهم ا
ـعهـودة وعـلى كل فقـد أكون وخطـتهم ا
غــيـر مـصـيب فى اسـتـنــتـاجى ومـخـطـئـاً فى
آرائى وهـو ما أدعـو الـله حتقـيقه وأن يـكون
إخــوانــنــا األرمن مــخـلــصــ قــلـبــاً وقــالــبـاً
لـدولــتــهم فــتـعــيش الــعـنــاصــر الـعــثــمـانــيـة
متـضامـنة متـوازرة فى األلـفة واحملبـة إلى ما

مصرى مسلم شاء الله .
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ــا ذاعت األخــبــار مــنــذ أيــام ُتــفــيـد أن
احملـكمـة العـسكـريـة فى أطنـة حكـمت على
خمسـة عشر شخـصاً باإلعدام منـهم تسعة
ـــســـلــمـــ وســتـــة من األرمـن قــامت من ا
بــعض اجلــرائــد فى أوربــا وبــعض اجلــرائـد
األجـنـبــيـة فى مـصــر تـبـغى الــعـدل وتـنـدب
احلق واإلنـــصـــاف وتـــقـــول إن احلـــكـــومـــة
الـدستـورية فى الـبالد العـثمـانيـة كاحلـكومة
احلــمـــيــديــة الــســابـــقــة ال فــرق إال بــاالسم
واألفـعال واحدة وقد نشـرنا من قبل فصالً
دافـــعــنـــا فـــيه عن الـــعـــدل واحلق وأثــبـــتـــنــا
بــالـبــرهــان أن الـعــدالـة جتــرى مـجــراهـا فى
والية أطنة وأن احلكومة الدستورية تراعى
ـــســـاواة فـى جـــمـــيع احلـق واإلنـــصـــاف وا

أعمالها .
ويظـهر أن اإلشاعات الـكاذبة واألخبار
ــبـنــيــة عـلى األغــراض والـغــايـات ذاعت ا
كــثــيـراً حــتـى فى نــفس الــبالد الــعــثــمــانــيـة
وبـــلــغـت مــســـامع والى أطـــنـــة وهــو رجل
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الــعـدل واالسـتــقـامـة والــنـزاهـة ال بــشـهـادة
األتــــراك وحـــــدهم بـل بــــشـــــهــــادة األرمن
وقــنــاصل الــدول وجــمـــيع الــذين عــرفــوه
وعــرفـــوا أعــمـــاله فـــلم يــسـع ذلك الــوالى
ـفـتـريـات الـنــزيـة أن يـسـكت بـإزاء تــلك ا
فـأرسل إلى نـظـارة الـداخـلـيـة فى األسـتـانـة
العلية رسالة برقية طويلة جاء فيها يأتى :
ال صـحة الـبتـة لإلشاعـات الكـاذبة التى
أفــادت أن احلـكـومــة قـبــضت عـلى األرمن
وحـــدهم وتـــركت األكــراد واجلـــركس فى
سالمــة وأمـان وقـد أفـدتـكم فى رسـائـلى
الـسابـقـة أن احلـكومـة قـبضـت على كل من
انحصـرت الشـبهة فـيه واجتهت الـنهـمة إليه
ســـواء كـــان من األكــراد واجلـــركس أو من
األرمن بـــدون تـــمــيـــيـــز وال فـــرق ولــكن
بـعض اجلرائـد األرمـنـية كـاجلـرائـد الشـرقـية
ومــنـظــومـة االفــتـخــار لم تــقـتــنع بـذلك بل
نشـرت فى بعض أعدادها أن حـكومة أطنة
قــبــضت عــلى أعــيـان األرمـن ولم تــقـبض
عـــلـى أحـــد من خـــصـــومـــهم ولـــكن هـــذه
الــدعـوى ال تــنـطــبق عـلـى الـواقع ألنى فى
كثير من الظروف طلبت من أعيان األرمن
ومن رؤســائــهم الــروحــيــ . ومن وكالء
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ــقــابــلــتى أن الـــبــطــريــرك الــذين حــضــروا 
يفهـموا أبـناء طائـفتـهم أنه يجب عـليهم أن
يـــوضـــحــــوا بال خـــوف وال وجل أســـمـــاء
الذين قاموا بالـفتنة سواء كـانوا مسلم أو
مـسـيـحـيـ كبـاراً أو صـغـاراً ولـكـنهـم حتى
اآلن لم يـذكـروا لى اسم أحـد كـمـا طـلـبت
مـنــهم وكل مــا أتـانى مــنـهم بــعض رسـائل
بــــدون إمــــضــــاء أرســــلـــتــــهــــا الى اجملــــلس
ـهمة ال الـعسكـرى ومعـلوم أن الشـكاوى ا
ـكن األخـذ بـهــا ال من قـبل احلـكـومـة وال ُ
من قبل اجمللس العسكرى فيجب واحلالة
هــذه عــلى أربــاب الــشــكــاوى أن يــعــيــنــوا
شكو مـنهم ويعينـوا محل إقامتهم أسماء ا
وحـيــنــئــذ إن لم تـقـم احلـكــومــة بــالـواجب
علـيهـا كـان هنـاك مـحل للـشـكوى ومـجال

للظنون والشبهات . 
ـا ثم قـال الـوالى فى رســالـته ال صـحـة 
قيل من أنـهم فى أطـنـة وطرسـوس أجـبروا
الـشــهـود عـلى تـأديـة الـشـهـادة ضـد األرمن
وقـال فى آخـر الـرسـالـة أن الـراحـة مـسـتـتـبة
اآلن فى أطنة وال يحدث شىء من الوقائع
وقــد بــات كل إنــســـان مــشــتــغالً بــأعــمــاله
واحلكـومة بـاذله جهدهـا فى تخـفيف وطأة
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اخلـسـائـر واألضـرار الـنـاشـئـة عن احلـوادث
األخـيــرة  والتـزال تـبـحث عن احملـرضـ

عــــلـى تــــلك احلــــوادث وتــــقــــتص مــــنــــهم
اقتصاصاً عادالً .

هــذه هـى رســالـــة ذلك الـــوالى الــنـــزيــة
وفــيــهــا مــا يــدل عـلـى أن بـعـض الـصــحف
األرمــــنـــــيـــــة كـــــانت الـــــســـــبب فـى إذاعــــة
اإلشـاعـات الـكـاذبـة ولـكن أقـوال الـوالى
تــدحض تــلـك اإلشـاعــات وتــنــقض تــلك
ـتفـريـات وتثـبت أن العـدل يـجرى مـجراه ا
ـا يـثـبت عـدل ــسـاواة و عـلى اجلـمـيع بـا
احلـكـومـة الـدسـتـوريـة أن احدى الـصـحف
ــا ورد عـلـيـهــا من أطـنـة األرمـنـيــة نـشـرت 
مـــفــاده أنـه إذا حــكم اجملـــلس الــعـــســكــرى
بــــــاإلعــــــدام عـــــلـى أحـــــد مـن األكـــــراد أو
سـيحي اجلركس فإن الـقيامة تـقوم على ا

لــــيس فـى أطــــنــــة وحــــدهــــا بل فى آســــيــــا
الصغرى كلها فاهتمت نظارة الداخلية فى
األســتـانــة الــعـلــيـة بــذلك اخلـبــر وأصـدرت
ــشــددة إلى الـدوائــر الـعــسـكــريـة األوامـر ا
ـقـتـضى الـقـانـون بقـطع ـلـكـيـة بـالـعـمل  وا
الـنـظـر عـن مـثل هـذه الـتـهـديـدات الـفـارغـة
وقالت فى تـلك األوامر إنه يجب أن يأخذ
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الــعــدل مـجــراه وأن يــتــنــاول الــقــصـاص
ــرتـكــبـ مـهــمـا كــانت صـفــاتـهم جــمـيع ا

وأحوالهم.
فــــهل بـــعـــد هــــذا ُيـــقـــال إن احلـــكـــومـــة
الـعـثمـانيـة احلـاضرة غـيـر عادلـة وهل يشك
أحـد اآلن بأن حـكومـة أطنـة ُتعامـل اجلميع
ساواه فال تمس البر سواء كان مسلماً با
أو مــســيــحــيــاً  ولــكــنــهــا ُتــعــاقب كل من
يــســتـــحق الــعـــقــاب ســواء كـــان كــرديــاً أو

چركسيا أو أرمنياً هذا هو العدل بعينه .
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ـنـزهون عن الـغـرض مـركـز اجلـمعـيـة قـيـامـاً بواجب بـرح هـؤالء اخملـلصـون لـوطـنـهم وا
لـكيـ فتنـاسو أن لـلجمـعيـة صفة خـدمتهم الـعسـكرية يـومئـذ خال اجلو لـبعض األعضـاء ا
وشـرعوا يعمـلون كمـا عملـوا منذ سـن أيام كانت وطنيـة انتحـلتهـا منذ إعالن الـدستور 
اجلمـعيـة ثورويـة ذلك أنهم كانـوا يعـدلون إلى االنـتقام الـشديـد بدالً من السـلوك بـالتؤدة
ـثل شـدتهم أو أشـد عـنـفـاً وكانت الـنـتـيـجة أن حلق والـرفق فـأدّى ذلك إلى مـقـابلـتـهم 
بسمعة اجلمعية وبـهرجتها حيف فى العاصمة  والذنب فى ذلك على بضعة من النافذين
ا كـان من أن الـنـاس الذين يـنـتـظرون ن ال يـعـرفون الـرفق وحـسن اإلدارة. اعـتـبر ذلـك 
اإلصالح بعـد إعالن الدسـتور وال عبـرة بسـداد رأيهم أو خطـاء انتـظارهم فأنـهم كانوا



±∏¥

يتـوقعون إحـقاق حقـوقهم من اجلمـعية بـصفتـها هيـئة مسـتشارة تـسعف القـوة اإلجرائية
ة . ستبدة القد وهذه مؤلَّفة من موظف تربوا على اإلدارة ا

ـنفى حُسـب بعضـهم أحداثـاً ال يصـلحـون للـخدمة ـا رجع رجال تـركيـا الفـتاة من ا و
ـصالح ذات ـصـالح فـأهمـلـوا ولم يـعـهد إلـيـهم  وُحـسب آخرون أغـراراً لم يـخـتـبروا ا
ـوظفون الـكبار فى احلكـومة اإلجرائـية فأنهم لم شأن مع أنـهم أسعفـتهم اجلمعـية  أما ا
يكـونـوا ليـأتـوا بالـعجـائب فى أعـمـالهم فـأفـضى إلى يأس كـثـيرين من الـنـاس وإلى تألب
اضية وال تمت لهم جماعة من الذين خـابت أمالهم; إذ لم يعاضـوا شيئاً عن شقائـهم ا

اضية . أمانى نفوسهم ورغائبهم من قبل قوم قبلوا احلكومة اإلفرادية ا
وكان رجال الـتقهقر يـنظرون فاغـتنموا هـذه الفرصة الـسانحة بـوجود قوم لم يرضهم
عاكسـة جمعية االحتاد والتـرقى لم يكن لينال قبوالً إال أن تأليف جمـعية جديدة  احلال 
ـنـاهج لـدى سـكـان الـعـاصـمـة الـعـثـمـانـيـة لـوال أن بـرز لـلـوجـود بـعض رجـال تـعـلـموا ا
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فـتألـبوا وعقـدوا جمـعيـة سيـاسية بـاد السـليـمة  الـفرنـساويـة وفيـهم جماعـة من ذوى ا
وكان أهم القائم بأمرهـا األمير صباح الدين ابن شقيقة السلطان وقد كان سبق له أن
أقـام فى فرنسـا منفيـاً سنوات جـمة كان خاللـها ال يفتـر عن مناهـضه استبـداد خاله ولكنه
لم يرض أن يسـعى فى جتاه وطنه وهو عضو بسيط فى جلـنة اإلصالح العثمانية التى كان
مركـزهـا بـاريز والغـرو فـأنه أمـيـر تربى عـلى االسـتـبداد فـى قصـور األمـراء  فـلم يكن
يـرضى أن يسـتـأثـر بـإدارة حـركـة اإلصالح فى ظـاهـر سلـطـنـة خـاله  بـيـد أن حـداثـة سنه
ولقـد كان هذا اال صـلحـ  وخبرته بـشؤون الـدنيـا حاال دون مـا أراد من الرآسة عـلى ا
  أسعد حـاالً من غيره من ُمناهضى االستبـداد ألنه كان ُيحرز فى بعض األحاي مبالغ

ال تـكيـفه فى نـشر آرائه ضـد السـلطـان. وقـد فاز بـاقتـناع بـعض شـبان تـركيـا الفـتاة     ا
ُبعدين فأتـبعوا وقالوا بقوله  ومـثلهم بعض األرمن واليونـان من الذين يقولون بفصل ا
واعـيده من الـسعى ألوطـانهم بـاستـقاللهـا الداخـلى عـند ما اجلنـسيـات  فأنـهم اغتـروا 

قام عقب انقالب الدور احلميدى . يتسنى له إحراز ا
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ـكن أن يــنـال إال الــقـلــيل من األثــر فى الـبالد أال أن مـبــدأ الـبــرنس صـبــاح الـديـن ال ُ
الـعثمـانيـة . بينـما أن خـطة االحتاد والـترقى قـائمـة على دعائـم سالمة السـلطـنة العـثمـانية
اب . فلما تأيدت احلرية ووحدتها وبها فازت بعد جـهاد أعوام طويلة بإسقاط ظـلم ا
غرّبـ السيـاسيـ فرأت اجلمـعية عاد األمـير صبـاح الدين إلى الـبالد كما عـاد غيـره من ا
أن جتتنب أسباب التفرقـة واالنشقاق فى زمن ترى األمة فيه بأشد احلاجة للوئام واالحتاد
توصالً لغرضها من االتفاق على جتـديد شبابها بعد أن أناخ عليها الظلم واجلور طويالً.
رأت اجلـمعيـة ذلك فدعت األمـير لالنضـمام إلـيها فـلبى صـباح الدين دعـوتها ودخل فى
كانة مصافها ومعه رجالن من حزبه السياسى أحدهما من إخصاء مالى شهير معروف ا
غلظة على العمل بدستورها وأتباع منهاجها ـان ا ا دخلوها اقسموا اإل فى أوروبا و
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ولـكنـهم ماعـتم أن رأوا أنه يـستـحيل عـليـهم أن ينـالوا فـى اجلمـعيـة ذلك سيـادة أو ينـتهى
إليهم أمرها فخرجوا منها.

 يـومئـذ تـألف حزب سـياسى جـديد نـال معـونـة األميـر وتلـقب ذووه باألحـرار وأُطلق
عليهم األروبيون الـراضون عنهم اسم االحتاد احلـر  وصار من أعضائه ــــــــــ باشا ابن
اضى. وقـد انضم الصـدر الـسابق كـامل باشـا مع أنه اشـتهـر بأعـمـاله السـيئـة فى الـدور ا
إليه إسـماعيل كـمال بك االلـثانى وهـو من أتبـاع مبـداء صبـاح الدين فى فـصل األجناس

وغيرها من الرجال الذين لم يجدوا لهم مقاماً ب االحتادي .
ـيل حلزب ـوظفـ الذين ظـهـرت علـيـهم أمارات ا وفوق هـذا فـأن كثـيـرين من كبـار ا
باد الـدستور حسـبما ُيفـسرها احلزب يـلون  الـتقهقـر عندما بـدأت ثورة الغوغـاء كانوا 
ـا انتـشرت أراء هـذا احلـزب دخلت آذان الـيونـان بال استـئذان ألنـها ضـربت لهم احلر و
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علـى أوتار الـيـونـانيـة الـتى يـتخـيـلـونهـا فـنـهض نـوابهم وثـارت صـحـفهم تـعـضـد األحرار
ومبادئهم.

وقـادة هـذا احلزب يـعـرفون كـيف يـستـمـيلـون الـكثـيـرين من األجانب الـذين ازدحـموا
ـنونهم على الـعاصـمة ُيـريدون أن ينـالوا شـيئـاً من االمتـياز السـتثـمار مـنافـعهـا  فكـانوا 
بالوعود أنه إذا انتهت السلطة إليهم أنالوهم ما يرغبون فيه وأغرب من هذا أن بعض
هؤالء األحـرار أظهروا أنـفسهم مـيال لـلسيـاسة اإلنـكليـزية فأغـتر بهم بـعض ُمراسلى
لـئ جهـدهم  مـع أنه لم يـبـرح من أذهان الـصـحف الـبـريطـانـيـة وشـرعـوا ُيـعـضـدونـهم 
الـقراء بعـد أن تلك الصـحف اإلنكلـيزية الـتى ناصبت االحتـادي وشددت عـليهم الـنكير
ستـطاب عـلى خطة ورمتهم بـأحراز سـلطة غـير مـشروعة هـى نفسـها كـانت ُتثنى الـثنـاء ا
الء قول ُمـراسيـلها عن حـتى أنها أذاعت بـ ا زعـماء االحتـاد والترقى ومـبادئـهم احلرة 



±∏π

أولئك الـزعماء أنـهم األحرار الـصادقـون والواعـدون أبناء الـعنـاصر الـعثمـانيـة بأن يـنالوا
حقوقاً متساوية ُيتاح بـها لكل منهم أن ُيرقى فى سلم النجـاح والرُقى فى جنسيته  بينما
باد التركية كانوا يقولون عن شبان تركيـا الفتاة الدخيل على االحتادي إنهم ُعشاق ا

ُيريدون أن يجروا فى سياستهم على مناهجها الضيقة .
ُراسلـون ويناهضـوا االحتادي ويـصحوا لهم ولهذا اسـتغرب الـناس أن يقوم هـؤالء ا
أن يحلـوا جمعيتـهم  سيما وأن ما قـالوه كان فى ذات احل الذى أصـدرت فيه حكومة
نـبئـة عن عمل جـمعـية االحتاد جاللة مـلك بريـطانـيا كـتابـها األزرق نـاشرة فـيه الرسـائل ا

والترقى وفيها الثناء العاطر على تلك األعمال .
ـا ُيذكـر أن إعالن احلـرية بـدأت فى الـبالد العـثـمانـيـة حركـة أدبـية عـربـية فى يـأبـها و
ـر األسبوع حتى تنـشأ احدى الصحف  فـشرعت الصحافـة السياسية حتى أنه لم يكن 
فى باد األمـر ُتثـنى عـلى أعمـال االحتاديـ  فلـما تـألف حزب األحـرار نشـأت خمس
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جـرائـد أو ست كلـهـا يومـيـة وبدأت ُتـنـاهض صحـيـفتـ من صـحف االحتـادي ولـسان
ال عارض إحراز ا حال جمعيتهم ولم يكن ب الناس من يعلم من أين يأتى حلزب ا
الالزم لـنـفقـات صـحفه عـلى أنـهم فـكروا بـذلك ألن مـبـيع الصـحف الـيـومى فى البالد
هم فهو ال يفى ببـعض النفقات  ولم يكن فى واحدة من تلك العثمانية ليس بـاألمر ا
اجلــرائـد أكـثـر من ست إعالنـات فال ريب إذاً أن ُعـمــال الـتـقـهـقـر كـانـوا ُيـسـاعـدون تـلك
عـارضة  وفوق هذا فـأنى أحجم عن بيان فـكرى من أن يداً أعلى من حزب الصحف ا

ال . عارض با التقهقر كانت تمد ا
فــاجتـهت من جـراء هـذا حـرب األقالم عـلى جـمـعــيـة االحتـاد والـتـرقى وحـمل عـلـيـهـا
عـارضون حمـلة شديدة  ومن ثم نـاهضوا وزارة حـس حلـمى باشا وأشبـعوا كلـيهما ا
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ـنهاج فى الـصحـافة دخيل عـلى العثـمان كـأنهم أجدوه طعنـاً وسبابـاً  الجرم أن هذا ا
عن الـغرب حـيث ُيسـمونه بـالصـحافـة الصـفراء  عـلى إنى كنت كـلمـا جأتـنى صحف

طـاعن فأضـرب بها عـرض احلائط وأنـبذها  ـذام وا األستانـة وبدأت أُطـالع فيـها تلك ا
ولئن آت عن آخر مـطالعتى ذلك ألنى كنت أراها تروى أخبار اجلـمعية وأعمالها محرفة
ـالم والـطــعن  وهى فى خالل ذلك تــصــوب مـطــاعـنــهـا مــبـتــورة ثم تــنـدفع عــلــيـهــا بـا
ا كانت الصحف هذى تتعرض للوزارة للحـكومة وتُحاول زعزعة أركان سلطتـها  وإ

بعوثان وأحرزت فيه قوة ميئتى صوت ُيخالفها ثمانية ليس إال. ألنها نشأت من ا
ومثل هذه احلـمالت الصحافـية ال تعدم تـأثيراً عظـيماً ب قـوم بسطاء الـعقول ال عهد
ـطاعن وتـشديد ـناهج الـصحافـة احلرة ولـقد كان جلـريدة أقـدام السبق فى ا لهم سابق 
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ـاضى وقد تـولى حتريـرها ـاَّبـ فى الدور ا النـكيـر  ألنـها صـحيـفة كـانت لسـان حال ا
ولـقد ساءنى أن مراسل احـدى الصحف اللـندنية عظم لـهذا العهد رجل مـتقلب الرأى 
تـقلب مع أنه كان من جملـة الذين تلقى على عاتـقهم تبعة احلوادث شأن هذا الرجل ا
األخيـرة  حتى إذا دنا جـيش سالـونيك من العـاصمة فـروا جميـعهم هاربـ فأصبح كل
رجال تـركيـا الفـتاة يعـتبـرون هؤالء الـشاغـب خـونة  وإنى ألخشـى أن يجئ هؤالء إلى

الئها غيرتهم الوطنية الكاذبة فيستميلوا األفكار إليهم . إنكلترا ويظهروا 
ومن الـغنـى عن البـيـان أن الصـحف الـقائـمـة بنـصرة االحتـاديـ والتى هـى لسـان حال
جـمـعيـتهم كـانت أثـناء احلـرب القـلمـيـة تزود عـنهم وعن الـوزارة احلـلمـية وتـرد غارات
شـاهـدون الـذين لم تـعـمه األغـراض بـصـائرهم أن وراء ـفـكـرون ا عـارضـ  فـرأى ا ا
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ـتـقـهـقـرين لم يـكـونـوا األكـمـة شـقـاقـاً فى األمـة ومـصـابـاً فـادحـاً  أمـا أنـا فـمن ظـنى أن ا
قـادرين على إحداث الـشغب األخير لـو لم يكن ثمت يـد حزب األحرار تـنجدهم سراً
وجهراً  نعم ُيقال إن األحزاب السـياسية ضرورية إلجراء أحكام الدستور على حقها
ا وأزدهر ألوف و نهاج ا ولكننى ما كنت ألعتقد أن حزب األحرار وقد نشأ على غير ا
لء الــســرعـة وجــرى عـلـى خـطــة عـرفــنـاهــا يــسـتــطـيـع أن يـعــمل خـيــراً  ولــو لم تـكن
ا وقع احليف األعظم إال عـارضة واحتمـلت ما يضيمـها  الـوزارةاحللمية قـد لقيت تلك ا

وهو الفتك باألرمن وهم قوم أكثر الناس نفعاً لألمة وأشدهم تمسكاً بالوطنية .
ـبــدأ ومن الـوطـنــيـة عـلى عـلى أن احلــرب الـتى أشـهــرهـا حـزب األحــرار اخلـالى من ا
جـمـعيـة االحتاد والـتـرقى قصـد استـئـصالـها لـم ينـتج إال نتـيـجة واحـدة هى إعادة الـتـقهـقر
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ولـكن إلى حـ قـصـير  ألن اجلـمـعـيـة حشـدت قـواهـا فـصارت أشـد حـوالً وأكـثـر قدرة
على حفظ الـدستور  وهى عاقدة عزمها األكيد على اتـخاذ أشد الصرامة القانونية ضد

مثيـرى الشغب  وُيـخال لى أن الهـارب منـهم سيُحـكم عليـهم غيابـاً بأشد الـعقوبات 
حـتى أنه ال تـنـجع الـتوصـيـة بـهم خـيـراً  وال ُيـسـتطـاع أن ُيـعـامل بـالـرفق والـلـ قوم هم
خونـة ألوطانـهم عـملـوا فيـها مـا لو ارتـكبـوا بعـضه فى بالد أخـرى لم يجـدوا لهم رحـمة

وال حناناً .
ـراقـبـة ـسـتـقـبل فـهى أن حتـصـر هـمـهـا فى ا أمـا سـيـاسـة جـمـعـيـة االحتــاد والـتـرقى فى ا
واحلــيـطـة حــتى ُيـصــبح الـدسـتــور وطـيــد األركـان يـدفع عـن نـفـسه طــوارىء الـعـدى .
لكية ولسوف يقبض أركان اجليش الدستـورى على إدارة اجلمعية فال يتركـونها لرجال ا
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ـستنيرين من كمـاة اجليش العثمانى قـد أظهروا من احلكمة السـياسية واحلنكة تماماً ألن ا
ـكـيــة الـذين يـتــحـمـســون فـيـتــهـورون . وإذا سـاد الــعـنـصـر مـا قـصـر عــنه بـعض رجــال ا
الـعـسـكـرى فى اجلــمـعـيـة ال أخـشى أن يـنــتـهى إلى آمـر مـطـلق DICTATOR ألنى أعـهـد
ــتـلـعـمــ أنـهم أقل إيـغـاالً فـى األنـانـيـة وأكــثـر حـبـاً لـلــوطن من كل أصـنـاف بــالـضـبـاط ا

وقف إزاء السياسة اخلارجية . ركز البالد وحرج ا العثماني  وكلهم عارف 
ـسـاعى ثـمراً شـهـياً  ذلك أن أما وقـد فـاز الدسـتـوريـون فى األستـانـة فقـد أثـمرت ا
اقتلع الظافرون جـراثيم الرجعة والتقـهقر واألمثولة التى ألقـاها اجليش احلر فى العاصمة
على الذين أرادوا بالدستور شراً علمت جهال األمة حتى إلى أقصى الواليات األسيوية
تـقهقـرين الشاغـب . وفوق هذا أن ينبـذوا ظهرياً مـا كانوا يـستمـعون ويعـون من أقوال ا
ـسـتقـبل يـجـلـو لكل سـلـطـان يـتولى األريـكـة الـعـثمـانـيـة أنه إذا شـاء احتـرام سـلـطته فـأن ا
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يتحنب مثل السياسة التى اتـبعها السلطان السابق عـبد احلميد أفندى  ولسوف يعلم أن
سلم السلطـان الدستورى ينال نفـوذاً عظيماً يتوطن به الـسالم واأللفة ب العثـماني ا

سلم . وغير ا
ـعـضالت الـتى ال ـصـلـحـون لـيـست من ا ـصـاعـب الداخـلـيـة الـتى ألـفـاهـا ا عـلى أن ا
تغلب كما زعم بعض رجال السياسة . ومن ثم فالبد من نشوء بعض أحزاب سياسية
ـنـازعـات دائـرة على ونـبـوغ رجال ومـن أن ينـفـرد كل حـزب لـوحـده  ولـكن ستـكـون ا

محورمصالح الوطن مهما احتدم فيها اجلدال .
والسـلطـنة العـثمـانيـة معرضـة لكـثيـر من اخملاطـر اخلارجيـة فأى حـزب عمل كـما عمل
ـقـاومـته حـزب األحــرار الـذين يُـعـتــبـرون اآلن خـونـة لـوطــنـهم فـأنه يــسـتـثـيـر االحتــاديـ 
ويـسـتـنـهض اجلـيش الـعـثـمـانى لـلـغـصـب عـلـيه ويـحـمل قـسـمـاً عـظـيـمـاً من األمـة عـلى

مقاومته ولومه .
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= قـال ُمراسل جلـريدة االحتـاد العثـمانى
نع فى آذنه أن احملـكمـة الـعـسـكـريـة أمـرت 
فسدون سفـر الرجال من آدنه لئال يـهرب ا
قــبـل مــحـاكــمــتــهـم وأنـهـم أخــذوا بــإعـادة
سـلوبـات إلى أصحـابهـا .وبنـزع السالح ا
من األهـــالى . وفـى خـــبــر آخـــر أنـه صــدر
األمـر بـإلـقـاء الـقـبض عـلى مـطـران األرمن
فـى آدنه التــهــامــهـم إيــاه أنه من احملــرضــ

عـلى الــفـتــنـة وهـو اآلن ُمــقـيم فـى مـصـر .
ولكن هذه اإلشاعة لم تثبت بعد .

„—u¹uO½ ¨ ∂  ’ ¨ ±π∞π WO½u¹ ±π X³ «
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= ورد فى اجلــرائــد األوروبــيــة بــتــاريخ
١٠ اجلـارى أنهم قبضوا فـى ديار بكر على
رجـل يُــدعـى نــيـــازى وهـــو الـــذى حــرك
حــــزب الـــتـــقــــهـــقـــر فـى ديـــار بـــكــــر عـــلى
الـدســتـور. فـإن هـذا الـرجل كـان نـائـبـاً فى
ــبــعــوثــان عـن ديــار بــكــر وألــغى اجملــلس ا
انـتخـابـه ألنه كـان من جـواسـيس الـعـصر
ـاضى . فـبــعـد عـودته إلى ديـار بـكـر عـاد ا
ومــعه ٢٠ ألف لــيــرة ُيــقــال إنه أخــذهـا من
أنـصار الـسـلطـان السـابق عـبد احلـميـد لكى
يـسـتـثــيـر الـشـعب عــلى رجـال الـدسـتـور .
فــــنـــجح لـــدى الـــشــــعب ولـــدى احلـــامـــيـــة
الـعـسكـريـة وأحـدث اضـطـرابـات عـديدة
ولــكن قـــومــنــدان اجلـــيش جلــأ إلـى جتــنــيــد
األرمن فجند منهم ألفى شخص وبذلك
تـمــكن من إيـقــاف حـركـته وإلــقـاء الـقـبض
عــلــيه وعــلى أعــوانه فــســيــقــوا إلى حــلب
ليُـرسلوا إلى سالونيك وُيحـاكموا محاكمة

عسكرية .

„—u¹uO½ ¨ ≥  ’ ¨ ±π∞π WO½u¹ ±π X³ «
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جـاء عاصـمـة روسيـا فى األيام األخـيرة
ــنـــزلــة لــدى رجل عـــظــيم الـــشــأن رفـــيع ا
ـمـلـكـة الــعـثـمـانـيـة وروسـيـا عـلى الـسـواء ا
وكـــان لــوصــوله إلـى بــطــرســبـــرج أهــمــيــة

عظيمة .
شهور أما الرجل فـهو ماتـيوس الثـانى ا
ـــونـــســــنـــيـــور أزمـــيــــرلـــيـــان وهـــو بـــإسـم ا
قـــانــوغـــيـــكـــوس األرمن األرثـــوذكس أى

رئيسهم الدينى العام .
فـلــمـا وصـل إلى بـطــرسـبــرج أنـطــلـقت
األلــــسـن واألقالم فى نــــشــــر اإلشــــاعـــات
الـــكـــثــيـــرة وقـــال قـــوم إن فى زيـــارته هــذه
العـاصمـة روسيـا ما يدل عـلى أن احلـكومة
الروسـية تنـوى حقيـقة أن جتعل األرمن فى
ملكـة العثمـانية حتت حمايـتها وأن ُجتاهر ا

بعزمها هذا .
عـلى أن جريـدة ريـتش الروسـية نـشرت
بيانـاً أظهرت فيه حـقيقة األمـر وأفسدت ما

زعمه الذين روجوا تلك اإلشاعات.
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فهوم من بيانها أن األرمن الذين فى وا
روسيـا وبـوجه خاص الـذين فى الـقـوقاس
ســوف يـتــمــتـعــون بـعــد اآلن بــحـقــوقـهم
وكان حاكم الـقوقاس الـعام قد ارتـأى منذ
حـ أن ُيصـلح حـال األرمن الـروس فـيـما

يتعلق بانتخابهم لرئيسهم الدينى .
وأقـــتـــرح عـــلـى حـــكـــومـــته أن تـــدعـــوا
الــقــانـوغــيــكـوس اجلــديــد إلى بــطـرســبـرج

سأله اخلطيرة . لدرس هذه ا
وال يــخــفى أن جــمــيـع الــذين تــقــدمــوا
ـونـسـنـيـور أزميـرلـيـان فى مـنـصـبه اخلـطـير ا
كانـوا من رعـايـا الـدولة الـعـلـيـة وكان فى
تاعب الـسياسة ذلك مجال لإلشكـال وا
ألن مــــركــــز الـــــرجل الــــرئــــيــــسـى هــــو فى
ايـجـمــايـزين * وهـذه كــائـنـة ضــمن حـدود

روسيا .
ــا أمـــا اآلن فــقـــد زالت هــذه الـــعــقـــبــة 
أظهرته احلكومة العثمانية من االرتياح إلى
ـاتـيـوس الـثـانى حل اإلشـكـال فـسـمـحـت 
ـشـار إلـيه أن يـتجـنس بـاجلـنـسيـة الـروسـية ا

ويصير من رعايا القيصر .
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ثـم أن احلل قـــد أدى إلـى رضى األرمن
الـروس بــعـد اســتــيـائــهم سـابــقــاً من تـمــيـز

األرمن العثماني عليهم فى االنتخاب.
ذلك أن الـقـانـوغـيـكـوس األرمـنى ُيـع

باالنـتخـاب من األرمن فى كل مكـان أما
الذين ينتخبونه فهم ٦ من روسيا و٢٤ من
ـمــلـكــة الــعـثــمـانــيـة و٢ من الــعـجم و١٥ ا

كاهناً من إيجمايزين .
وكــانت الــعــادة حــتى اآلن أن الــرئــيس
ــا يـتم انــتــخـابه الــديــنى الـعــام لألرمن حــا

يذهب إلى إيجمايزين حيث يتم تثبيته .
أمـــــا اآلن فـــــأنه ألول مـــــرة فـى تـــــاريخ
الكـنيسـة األرثوذكسـية ذهب الرئـيس العام
بـعـد انـتخـابه لـلـرئـاسـة إلى بـطـرسـبـرج قبل
تـثـبـيـته ولـلـرجل سـلطـة ديـنـيـة عـامـة ُتـماثل
سلـطة بـابا رومـية وله من الـعمر اآلن ٦٥
ـقـابـلـة الـقـيصـر فى ١١ سـنـة وقـد حـظى 

اجلارى مقابلة خصوصية .
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ــوجــود فى مــطــران األرمن فى أطــنــة ا
مصر اآلن .

كانت الـتلغـرافات الـعمومـية أنـبأتنـا منذ
أيام بـأنهم وجدوا أوراقـاً وأدلة تـثبت على
ــوجــود فى مــصـر اآلن أنه مـطــران أطــنــة ا
احملـــرك لـــفــــتـــنـــة األرمن هـــنـــاك واحملـــرض

عليها.
وقد ورد مـسـاء أمس تـلغـراف من أطـنة
بــــأن اجملـــلس احلـــربى هــــنـــاك حـــكم عـــلى

ذكور باإلعدام . طران ا ا
وقـد روت ا لـبـروجـريـة الـصـادرة مـسـاء
أمـس هـذا اخلــبـر وقــالت «إنـنــا كـنــا نـشــرنـا

طران من قبل» . احتجاجاً ركيكاً لهذه ا

…d¼UI « ¨ ∑  ’ ¨ ±π∞π WO½u¹ ≤µ WFL'« ¨ ±±± œbŽ
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ـنـاظـر الـطـبـيـعة إذا مـا أجـمل الـتـمـتع 
كان الـفكـر خاليـاً من مـشاغل احلـياة واجلو
صحـواً والهواء عـليالً ولـكن قضى الله أن

ا ال تشتهى السفن . تأتى الرياح 
ـاضى لـلــريـاضـة خــرجت يـوم األحــد ا
يل فى أنحـاء البـوغاز وكـان وابور الـبحـر 
ـنــة إلى بـر األنـاضــول لـيـتــبـادل ركـابه بـنــا 
احلـل والـــتــــرحــــال  وكـــذلـك يـــســــره فى
اجلــانـب األوروبى وفــيه وقف عــلى جــهــة
أكثر النازحون إليها ما ب أجناس مختلفة
وأزيـــاء مـــتـــعــــددة فـــأرســـلت الـــنـــظـــر إلى
قــصــورهـا الــشــاهـقــة ومـبــانــيـهــا الــسـامــقـة
وحـدائـقـهـا الـفيـحـاء وريـاحـيـنـهـا الـزهراء.
وبــالـســؤال عــنـهــا عـلــمت أنــهــا «طـرابــيـا»
شهورة وهذه عاهـدة ا صاحبة الـشأن فى ا
قـصـور سـفـراء الـدول يقـضـون فـيـهـا رحـلة
الصـيف . فعندئـذ قلت فى نفسى البد من
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وقـفة على ميـنائهـا ساعة استـعيد فـيها تلك
ـاضية وأتـزود النظـر من مكان  اخلواطر ا
فـيه اسـتـقالل مـصــر  وكـان يـومه عـبـوسـاً
قمطـريراً ولم يـكد يـستـقر بى مـوقفى بضع
ثـوان حـتى انـهـالت عـلـى خـواطـر سـيـاسـية
شــتـى واكــفـهــر جــو االنــقـالب الـعــثــمــانى
األخـيـر أمـام نـظـرى وتـمثـلـت لى الـدولة
الــعــلـيــة فى مــوقــفــهـا احلــاضــر إزاء الـدول
األجـنـبــيـة كـالــضـال فى ســبـيـله ال يــهـتـدى
لـلـطـريق الـســوى وال من يـعـتـمـد عـلـيه فى

موجهة فقراء.
أصـــبــحت هـــذه الــدولـــة بــعـــد احلــركــة
ـــواقف األخـــيـــرة فـى مـــوقف من أحـــرج ا
خـطـراً وأشـدهـا صـعـوبـة ويـبـالغ من يـقـول
ـشـاكل وسـلـمت من إنـهـا تـخـطت عـقـبـة ا
الـفـ أو الـقالقل . فـبـيـنـمـا هى جتـتـهـد فى
ـصائب إصالح داخـليـتـها وتـقـتلع حـدود ا
من بالدهـــا جتــد أبـــنــاء الـــســوء ومـــصــائب

ذابح تنتابها من كل صوب وحدب . ا
رأت النـمـسا تـثب وثـبـة لم تكن قط فى
االنتظار وُتعـلن للعالم أجمع ضم البوسنة
والــهـرسـك إلى أمالكـهــا خـارقــة بـعــمـلــهـا
مـعـاهــدة بـرلـ كــمـا هـو مــعـلـوم وأعـادت
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ذكرى طمعهـا القد لوضع يدهـا الشاحبة
عـــلى بالد األرنـــاؤوط وتـــقـــويـــة الـــنـــفــوذ

الچرمانى فى البلقان .
ثم رأت إيــطـالــيـا بــعـد أن كــانت قـلــيـلـة
األهـمـية فى الـسـيـاسة الـشـرقـية تـظـهر اآلن
رغــبــتــهــا فـى وضع يــدهــا عــلى طــرابــلس
ـسـيو الـغـرب وقـام فـكـتور عـمـانـوئـيل وا
تيـتونى ناظر خارجيته يـتحادثان بشأنها فى
ــلـك إداور الــســابع و أيــام خـــلت مع ا
االتـفـاق عـلى االنـتـظـار إلى أن يـحدث فى
أوربـا ما ُيـغـيـر السـيـاسة فـيـها ويـسـهل على
إيطاليا عـملها .وهذه روسيا كانت ترغب
فى عقـد مؤتمـر تفك به القيـود التى كبـلتها
ــعــاهــدات الــســابــقــة فــتـفــتـح بـاب بــهــا ا
سـجون فى الدردنـيل فى وجه أسـطولـهـا ا
ـطامـعـها البـحـر األسـود . ويفك كل قـيـد 
فى الـــبــلــقــان فـــتــقــوى وتـــضــعف الــدولــة
ـيل الصـقالب إلى وُتصـبح فى خطـر كبـير 
الــروس مع ســائــر شـعــوب الــبــلــقـان الــتى

تطلب حمايتهم .
بيـد أن الصقـالب يأخذون عـلومهم من
مـدارس أودسا ومـوسـكـو وبطـرسـبورج .
وال نـنـسى الـيـونـان فـإنهم قـامـوا يـطـلـبون
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ضم جــزيـرة كــريـد إلـيــهم وأضـحى رجـال
ـبـعــوثـ واألعــيـان والــوكالء بال شـاغل ا
ـشـكل اخلطـير لهـم إال النـظر فـى حل هذاا
وكـــثــرة األخـــذ والــرد بـــيــنـــهم حـــتى انــتج
اخلـالف إشـــاعــــة قــــرب ســـقــــوط الـــوزارة
والــتـأكـيــد بـتـعــيـ مــحـمـود شــوكت بـاشـا
صــدراً أعـظم وانــتـخــاب الـوكالء وتــعـيـ

الــوالة مـن رجــال الـــعــســـكــريـــة تــمـــهــيــداً
لـصـيـرورة األحكـام والـشـؤون عسـكـرية *
والــنــاس هـنــا يــتـوقــعــون ذلك ســاعـة بــعـد

أخرى متمسك بهذه اإلشاعة .
ــا ُســئل مــحــمـــود شــوكت بــاشــا فى و
ـبـعـوثـ عن رأيه فى مـجلـسـىّ األعيـان وا
ــسـألــة الـكـريــديـة قــال إنى أُجـيـب جـوابـاً ا
عـســكـريــاً  وهــو أنه لـو قــبــلت احلـكــومـة
والسـلطان انتشاب احلرب فـاألمة العثمانية
كلها مستـعدة للقيـام بهذا العمل فوراً وفى
ا وسعى أن أحـشد ستمائـة ألف عسكرى 

يلزم من األدوات احلربية فى ٢٤ ساعة .
ـانــيــا الــتى كـانـت بـاألمس كـل ذلك وأ
تـضحك فى وجه عـبد احلـميـد الثـانى حتى
فـــازت بــامــتــيــاز إنـــشــاء خط حــديــدى من
األسـتـانـة إلى بـغـداد مـاراً فى كل الـسـهـول

* الصحيح : وشؤون العسكرية .
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اخلـصيـبة والـبـقاع الـثمـينـة فى بر األنـاضول
ـوصل والـعــراق الـعـربى حــتى الـبــصـرة وا
ــــــا فى وخــــــلـــــيـج فــــــارس. وأنت أدرى 
أراضى مـا ب الـنـهرين ــ دجـلة والـفرات ــ
من اخلصب واجلـودة حتى لـقد قال عـنها
ـؤرخ هـيــرودوتـوس الـكــبـيـر إنــهـا خـزانـة ا
الـدنيـا ــ فـإنهـا اليـوم ُجتـاهر بـاحليـاد فى هذه
مـوه بطالء اخلداع ـهمـة وتنسى عـهدهـا ا ا
مع اخملـلـوع الـذى بـلغ فى صـداقـته لـغـلـيوم
أن اجلـيـاد الـعـربـيـة الـتى كـان ُيـهـديـهـا أمراء
الــقــبــائل إلــيه ُتــمــسى فى اصــطــبل يــلــديـز

وُتصبح فى اصطبالت برل .
أمـا فـرنـسـا فـلـو قـلـنـا عـنهـا بـعض الـشئ
شاغل لقال لنا أحمد رضا بك تلقاء هذه ا
والـدكتـورناظم واألمـير صـباح الـدين إنهم
لم يروا مـنـهـا إال أقالمـاً ساعـدتـهم وقـلـوباً
عطـفت علـيهم وسـاسة أيـدو خطـتهم وأن
احلرية التى أشـرقت شمسهـا على األستانة
وسالنـيك فـى ٢٤ تـمـوز لـيــست إال حـريـة
فـرنسـا وأن األفكـار التى حـارب بهـا أبطال
الـــدســتــور صــاحـب يــلــديــز وجـــواســيــسه
ــة هى أفــكــار فــرنــسـا . وحــكـومــته الــظــا
ونـحن مـع كل هـذا ال ُنــبـرئــهــا من الـرغــبـة
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والسعى فى وضع يـدها على سـوريا لقول
صحـفها إن الدم الفـرنساوى قد أُريق على
تربـتها مـنذ القـد وألن لها عـلى الشعب
الـسـورى أتـعـابـاً وأفـضـاالً البـد وأن تـذوق

لها ثمرة .
عـمعان كما أما إنكلتـرا فهى تروغ فى ا
سـاعدة يروغ الـثعـلب وتمن عـلى الدولـة 
تـهـالـهــا عـلى بـونـابـرت حــيـنـمـا  ُطـرد ذلك
صـرى ومن الـغـازى الـكـبـيـر من الـقـطـر ا
ســـوريـــا عـــقـب مـــواقع أبى قـــيـــر والـــهـــرم
وحـصـار عـكـا الــشـهـيـر . مع أنـنـا ال جنـهل
هذا اخلداع الطافحة به صحفها وال يخفى
على أحـد أنـها تـنتـظر كـبـوتنـا لتـظهـر ما فى
نفسهـا ولتنفذ مـطامعها األشـعبية . ناهيك

ا جرى فى اليمن وما  فى استقالله .
مرت كل هـذه اخلواطـر الـسيـاسيـة على
فـــكـــدرت صـــفـــو ريــاضـــتى وأعـــادت إلى
نــفـسـى هـواجس اخلــوف عـلى الــدولـة من
جـــراء هــذا الــتــألب وتـــلك الــقالقل إال أن
ثــقـتى بــالـلـه وغـيــرته عـلـى ديـنه وإخالص
رجال الدستور ونصراء احلرية قد بعث فى
قــلــبى روح األمل والــتــأكـد من خــروجــهـا

ظافرة من هذا اجلهاد العظيم .
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تـرى احلــكـومـة أن بـطـريـرك األروام فى
ـــــــــــ وآخـر مــثـله فـى «قـوله» هــمـا سـبب
الـهـياج والـفـتنـة ثـمت . فقـدمـتهـمـا لنـظارة
ــذاهب بــالـعــدلـيــة فـمــكث عـلى األول ا
ـمالك الـعثـمانـية وعـدم قبوله بالـطرد من ا
بــالـوظـائـف الـروحــانـيـة . وقــررت تـأديب
نـاسبة الثانى بـاجلزاء اجلـسمـانى . ولهـذه ا
نذكـر أن بـطـريـرك األرمن هـنـا قـدم مـذكرة

إلى الباب العالى يطلب فيها ما يأتى :
أوالً : عــلى احلـكــومـة أن  حتـفـظ حـيـاة
وناموس وأمـوال أرمن األناضول . ثانياً:
إعـادة الذين اضـطرهم احلـال للـخروج من
ديــنـــهم إلى مـــذاهــبــهم األولـى . ثــالــثــاً :
ن تـكبـد منـهم اخلسـائر إعـطاء تـعويـضات 
فى الفتنة . رابـعاً : تقوم احلكـومة بنفقات
كل يـتـيم مـات عـائــله . خـامـسـاً : تـمـحى
وضوعة فى التذاكر بكلمة «غريغوريان» ا
ــعـرفـة جــنـيــسـتـهم الــعـثـمــانـيـة اصــطالحـاً 
ويكـتب مـكانـها كـلـمة «أرمـنى» لـلتـصريح
بدل الـكتابة . وبعـد أن رفع البطريرك هذه
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ذكـرة قابل سـفيـر الـروسيـا ليـعيـد تهـديده ا
للدولة باالنـتماء إلى الروسـيا إذا لم ُتنفذ

رغائبه .
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اجتـمع عـدد عظـيم من أرمن الـعاصـمة
أول أمس فى كــنــيـســتــهم وقـرروا انــتـداب
وفـد مـنـهم إلى قـنـاصل الـدول لالحـتـجاج
عـلى مـا نـال إخـوانـهم األرمن مـن عـسـاكر
الـدولـة فى جـهـة األنـاضـول وقـد أرسـلوا
تلغـرافات إلى الصـدارةالعظـمى ومجلسىّ
ــــا بــــعــــثــــوا ــــبــــعــــوثـــــان واألعــــيــــان ور ا

باحتجاجهم إلى الدول نفسها .
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من امـــتـــيـــازات الــبـــطـــاركـــة فى الـــبالد
العـثمانيـة إذ أنه اتُهم أحد القـسيس بـتهمة
يـبــلغ الـبــطـريـركـة عــنه ويـوكل إلــيه حتـقـيق
تـــلك الـــتـــهـــمــة وقـــد خـــالـــفت اجملـــالس
تـبـعة مـنـذ زمان الـعـسكـريـة هـذه القـاعـدة ا
بـعــيـد فـاحــتج عـلى ذلك بــطـريـرك األرمن
وبـطـريـرك اليـونـان ــــــــــ بـطـريـرك األرمن
فــحـــدثه عـن احلــوادث األخـــيــرة فـــأجــاب

الوزير .
ــا حــدث فى جــهـات «إنى آسف جــداً 
ــؤمل آطــنــة ولــكن مــا فــات قــد مــات وا
آت... وواجب احلــكـومـة اآلن أن حتـمل
األمة على نـسيان ما قد كان . بل الواجب
أن ننـتهى من احلـبس والشـنق واإلبعاد إلخ
وأحسن وسـيلـة أن نوجه نـظرنـا إلى تعـمير
آطـنـة وترمـيم الـقـرى ومـسـاعـدة الـفالح

حـتى يــعـود الـشــعب إلى أعـمــاله ذلك هـو
رأيى وتلك خطتى فى عملى» .

وفى أثـنــاء هـذا احلـديث وصـل دولـتـلـو
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فريد باشا ناظر الداخلية لزيارة البطريرك.
فـسـأله غـبـطة الـبـطـريـرك عن الـسـبب الذى
حـمل اجملـلـس الـعـسـكـرى أن يـحـكم عـلى
أسقف آطـنـة الغـائب بـاحلبس ١٠١ سـنة .

 ? اذا قبض اجلـيش عل مطران حاج و
ـاذا لم يـبـلغ ذلك لـلبـطـريـركـية مـحـافـظة و
على امـتيـازاتها? وهـل فى النـية إلغـاء تلك
االمتـيـازات ?? فإذا كـان ذلك من مـقـاصد
احلـكومة فـإنى ال أستـطيع بعـد اليوم الـقيام

بشؤون شعبى .
فأجاب فريد باشا أنه أرسل تلغرافاً إلى
آطـنـة يــسـأل عن سـبب إلـقـاء الـقـبض عـلى
الرؤساء الروحـي دون استشـارة احلكومة
ركـزية فى األسـتانـة وأنه أصدر األوامر ا
إلى الـوالة بأال يـعـودوا إلى مثل ذلك ومن
خـالف يُعـزل . فـمن اآلن فصـاعداً تـقضى
األوامـر الــصــادرة بــأال ُيــقــبض عــلى أحـد
رجـــال الـــدين دون أذن الـــوزارة الـــتى هى

على مواصلة دائمة مع البطريركية .
فطلب البـطريرك أن تتفـق معه احلكومة
عـلـى تـعـديل األحــكـام الـصــادرة حـديـثـاً
فـأجـاب فـريـد بــاشـا من ذلك هـو رأيه وأنه

سيجد حالً مرضياً» أ هـ
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هـذا مــا كـان من بـطــريـرك األرمن أمـا
بــطــريــرك األروام فـــإنه أرسل مــذكــرة إلى
الباب العالى يقول فيها إن أسقف أبواليك
تلـقى أمراً من اجمللس العـسكرى أن يحضر
أمـامه وهو يـطلب رأى الـبطـريرك فى ذلك
وأن هــذا األســـقف كــتب إلـى الــبــطــريــرك
ــقــابــلـة يــقــول : إنه ذهب فـى ١٦ يـونــيــو 
عــزيـز بـك قـومــنـدان الــقــوة الـعــسـكــريـة .
فــحـادثه فى األحــوال والـشــؤون احلـاضـرة
فـــقــــال له عــــزيـــز بـك «مـــا دمــــتـم ــ أيــــهـــا
األسقف ــ تنفذون نـفوس الناشئة اليونانية
بــأمل إعــادة أمـبــراطـوريــة الـروم ومــادمـتم
تــبـثـون فـى صـدر الـشــعب روح الـتــعـصب
وحتولون دون تضام العناصر العثمانية فإنا

ال نسكت عن منابكم» .
ثم قــــال له إن اجملـــلس الـــعـــســـكـــرى ال
يعترف بوجود امتيازات البطاركة فاحتج
بـطـريـرك الـيـونـان عـلى هـذا الـقول واحـتج
أيــضـــاً عــلى مـــقــاطــعـــة األروام فى بــعض
جــهــات مــقــدونــيــا مـــقــاطــعــة أفــضت إلى

خرابهم .
ـبعـوثـان حديث ثم جرى فى مـجـلس ا
أيوالـيك واتـهـام الـهـيـأة العـسـكـريـة بـحبس
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األكــثــرين واســـتــعــمــال الـــشــدة فى جــمع
الضرائب فـقال طلعت بك وكيل اجمللس
أن ذلـك كـــذب وبــــهــــتـــان فــــرد زهـــراب
أفـنــدى الـنــائب األرمـنى . إن طــلـعت بك
يـستـند عـلى تقـارير احلـكام التـى تذكـر غير
فأنـكـر طـلـعت بك هـذا الـقول احلـقـيـقـة 
فرد عـلـيه زهراب أفـنـدى بأنك الـقـائل يوم
ـذبحـة فى آطنـة . إنه لم يـجر فى حـدثت ا
آطنة شىء ثم طـلبت محـاكمة الـذين كتبوا
ـنع ذبح ـصـائب فـأنكـارك لم  يـشـرحـون ا
٢٠ ألف أرمـنى فقامت لهـذا الكالم ضجة

كبرى .
WMÞ¬ W¹ôË

هــال نـظــارة الــداخـلــيـة كــثــرة مـهــاجـرة
ــســلــمــ من واليــة آطــنــة بــعـد األرمن وا
ــشــؤومــة فــأخــذت بــوســائل احلـــوادث ا
النصح ليظل األهالى فى البالد خوفاً على
تــلك الـــواليــة اخلــصــبــة من أن يــخــلــو من
الـسـكـان . وأرسل والـى آطـنـة تـقـريـراً إلى
ـبلـغ الذى نـظـارة الـداخـلـيـة يـقـول فـيه إن ا
أرسل إعـانـة لـلــواليـة وهـو ٣٠ ألف ج قـد
كاد ينـفذ وأنه البد لـلوالية من مـبلغ آخر
ال يــقل عن ١٠٠ ألـف ج ولــكى يــســهل
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عــــلى الــــفالحــــ زرع أرضـــهـم يـــرى من
الالزم إصـدار األوامر إلى الـبـنك الزراعى
بـأن ُيسـلف الـفالح ٥٠ ألف جـنيه أو أن
يتـفق مع البنك الـعثمـانى على فتـح اعتماد
قــدره ٥٠ ألف جــنــيه لــلــفالحــ ويــرى
الــوالى إرسـال جلــنـة من األســتـانـة لــتـوزيع
اإلعانات وأن تكون هذه اللجنة مؤلَّفة من
ثالثة إسـرائيـلي ال عـالقة لهـم بطائـفة من
طــوائـف آطــنـــة فــأمـــرت الـــصــدرة نـــظــارة
الـداخـلـيـة بـتـنـفـيـذ ذلك ووضع فـريـد بـاشـا

مشروعاً وافياً بهذا الغرض .
حـدث فى أول يوليو ٢٤ إصـابة جديدة
ـصـاب بـالـكـولـيـرا فى روسـيـا ومـات مـن ا

٢٩ وعــــدد الــــذين هـم حتت الــــعالج اآلن
. ٦٠٧

عقدت بـلدية األسـتانة قـرضاً من البنك
ـانـى قـدره مــلـيــون جـنــيه بـفــائـدة ٦ فى األ

ئة. ا
أجل الــبـاب الــعــالى الـنــظــر فى مـســألـة
حتـــديــد الـــتـــخـــوم بــ طـــرابـــلس الـــغــرب

وتونس.
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ـــــعـــــانـى بـــــعض ـــــام  كـل من لـه أقل إ
الكلمات الـعربية يعلم أن فى اللغة صفات
وصـــفت لــتــمــيــيــز أديـــان أهل الــعــالم عن
بعـضهـا كـالوثـنيـة واإلسالمـية والـيهـودية
نزلة اسم جنس ثم صارت كل لفظة منها 
سمـاة بها . غير أن البعض لتـلك الطائفة ا
جلهلهم حقوق اإلنسانية وتعصبهم الدينى
رأة قد استـعموا هـذه األلفاظ لإلهـانة . فا
ــســلــمـة اجلــاهــلــة عــنـدمــا ُتــنــازع ولــدهـا ا
وُتخاصمه تنعته بالنصرانى وابن النصرانى.
ـرأة الـنصـرانـية اجلـاهـلة فى وهكـذا تـفعل ا
سلم مـخاصمتهـا ابنها أو بـنتها فتـنعتهـما با
ــســلم. وهــكــذا تـفــعل اجلــاهالت أوالد ا
الــوثـــنــيــات والــيــهــوديــات فـــأنــهن يــنــعــ

ـسلم أوالدهن أو سـواهم بـاليـهـودى أو بـا
أو النصرانى إهانة لهم واحتقاراً مع أنهم
لـــو ســألـــونى ألف مـــرة هل أنت ُنـــصــرانى
ألجـبـت عـلـى الـفــور نــعم بل أنـى أحـسب
سلم اإلسالم ذلك شرفاً لى كما يحسب ا
شــرفـاً لـه . ولـكــنــنى عــنــدمــا أُنــعت بــهـذا
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االسم لإلهانـة ولـيس لـلغـايـة التى وضع
ألجـلـها كـالـقـول أنت يـا ُنـصـرانى خـذ هذا
فــيـشق عـلـى ذلك ألن الـقـائل لـم يـقـصـد
بهـذا إال اإلهـانـة واحلـطة فـى الدين . وكم
سلم رات دخلت بـعض مجالس ا من ا
ويكون بعضهم غير عارف بأنى ُنصرانى
فـلـمـا يـؤتـى بـذكـر نـصـرانـى يـقـول أجـلـكم
الـلـه. وهـكـذا وجـدت فى بـعض مـجـالس
ـسـيـحـيـ وسـمـعـتهـم يـقـولـون عـنـد ذكر ا
غـيرهم أجـلـكم الله وحـاشا قـدركم وقد

وبختهم على هذه الفعلة الشنعاء .
وقد قرأت مـؤخراً عن السـلطان مـحمد
اخلامس أنه استعمل لفظة كاور (كافر) فى
كالمه مع مكاتب جـريدة الديـلى كرونكل
قابلة جاللته فإنه قال له إنه عندما تشرف 
سيُزيـد من كان شـريفاً مـستـقيمـاً سواء كان
مــســلــمــاً أو «كـــاور» بال فــرق وال تــمــيــيــز
فــيــفــهـم من نــعت جاللــته بــهــذه الــلــفــظــة
اللذين ليسوا مسلم سواء كانوا يهوداً أو
مـــســيــحـــيــ أو دروزاً أو غــيـــر ذلك إنــهم
كـــفــروة إال إذا كـــان جاللــتـه قــصـــد بــهــا
المة أعظم ألن سيحـي خاصة فتكون ا ا
جاللـته لـيس بقـاصـر عن إدراك معـنى هذه



≤±∏

الكمـلة حـينمـا ينـعت بهـا أحد ألنه تركى
وبعض األتراك ال يسـتعملـونها إال لإلهانة
واالحتقار فـإذا أرادوا أن يشتموا شخصاً
غـيـر مـسـلم شـتـمـاً كـبـيـراً فـيـنـعـتـونـه بـهذه
اللـفظة «طونغر كـاور» (خنزير كافر) وال
ا كـان صغـيراً سمـعها من يـبعد أن جـاللته 
أفـواه بعض األتـراك وظنـها اسم عـلم لغـير
ـسلـمـ ال مـسـبةً فـاسـتـعمـلـهـا عـلى تلك ا
ـكنه الـطريـقـة غيـر أنه ال يـعذر ألنه كـان ُ
أن يستعيض عنها إما بلفظة «خريستيان أو
مـسيـحيـار» ألجل النـصارى أو بـلفـظة غـير
سلم لعموم الطوائف غير اإلسالمية. ا
ا رأى وأرجح أن بـعض كـتـبـة اجلـرائـد 
ــا يــجـعل تــرجـمــة هــذه الــلـفــظــة حــرفـيــاً 
حـزازات فى الصـدور لـطفـهـا فى الـترجـمة
فـبدالً عن أن يكـتبها بـلفظـها «كاور» كـتبها
ــسـلـمـ وبــعـضـهم تــرجـمـهــا بـغـيـر غـيـر ا
ـؤمـن ـؤمنـ وهـذه األخيـرة; أى غـير ا ا

هى أخت «كـاور» ألنـهــمـا تـوأمـان حـبـلت
بـهــمـا االخــتالفــات فـكم من الــكـلــمـات
الـطيـبة أفـسدتـها لـهجـة األلسـنة لـلمـغاضـبة
كقـول بعضهم يا ابن اللـبوة لالحتقار حالة
أن اللبوة من جنس األسد الذى كل يحب
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ــا أن أن يــتــشــبـه بــقــوته وبــطــشه ولــكن 
الـلـبـوة أنـثى األسـد واألثـنى فـى مخـيـلـتـهم
خـلـقت لـلضـعـة واالنـحـطـاط ألنـها حتت

الرجل فقد قصدوا بهذه اللفظة اإلهانة .
وقــد يــتــطــرق أحــيــانــاً بــعض مــكــاتــبى
اجلـرائـد إلى بــيـان حـقـيــقـة ويـغـفــلـون عـمـا
يـــتــأتى من احلــزازات فـــيــهــا واألغالط فى
ثــنـيــاتــهـا مــثالً يُـقــال عن حـوادث أطــنـة إن
مـثـيـريـهـا والـقـتـلـة فـيـهـا أتـراك والـقـتـلى من
األرمن ولــــكن مـــا مـن أحـــد يــــجـــهل أن
الــقـــتــلــة لــيـــســوا من األتـــراك فــقط بل من
األكـراد والعـرب أيـضاً والـقـتلى لـيـسوا من
األرمـن فــــــــقـط بـل مـن كـل الــــــــطـــــــــوائف
النُـصرانيـة; أى من األرمن والبروتـستانت
والـكـاثـولـيك والـروم وغـيرهـم حتـى ولئن

. كانوا أوربي
فـلـو كـتـبـوا أن الـقـتـلـة كـانـوا من أوبـاش
سلم سلمـ ال محت وصمة العار عن ا ا
التركى الطـيب الذكر ولصقت بأوباشهم
ـسـلم الـتـركى الطـيب هـو الـذى أنـقذ ألن ا
الــدولــة من اخلــراب وأزال عــنــهــا وصــمــة
الـعـار الـتى لـصـقت بـهـا من األوبـاش وهـو
الـذى جاهـد بل استـشهـد أيضاً فـى سبيل
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انقاذ الـدستور من فم مـبتلـعيه وهو الذى
ـملـكة ـساواة فى ا أثـبت حقـوق اإلخاء وا
العثمانية وهو اآلن صاحب احلل والعقد
ومعظم الوطن راضٍ بـتدبيره ومتفق معه
فــهـل يـــجــوز أن نـــقـــول عـــنه إنه هـــو ذابح

األرمن? .
وهــكـــذا كــتب مـــكــاتــبـــوا اجلــرائــد عن
ذبوح والـذين أحرقوا وهم أحياء أنهم ا
من األرمن واحلـال لـيـس كـذلك بل كـمـا
ُقــــلت آنـــفـــاً فـــإنـــهـم من أكـــثـــر الـــطـــوائف
سلم الكردى أو العربى أو النصرانية ألن ا
الــتــركى ال يـســتــطــيع أن يُـمــيــز بــ أرمـنى
وكـاثـولـيـكى وابـروتـسـتـانـتى حـيـنـمـا ُيـذبح
ألنه ال تـوجد عـالمة فـارقة نصـرانيـاً أوالً 
ذاهـب فهو معذور فى ذلك كما أن لهذه ا
الـنصـرانى أيـضاً  ُيـعذر فى عـدم اسـتطـاعته
ـــذاهـب اإلسالمــــيـــة ــــيــــز بــــ ذوى ا أن ُ
ـذهب األربــعــة. وثـانــيــاً ألن الــكــفـر فـى ا
اإلسالمـى مـــلـــة واحــــدة وهـــذه الــــعـــبـــارة
األخــيــرة قـد تــردد صــداهــا فى آذانـنــا مــنـذ
رات وال أدرى سـبـباً الـصغـر مـئآت مـن ا
سـيـحـيـ فـإن كان من لنـسـبـة الـكـفر إلـى ا
قـول الـقـرآن «لقـد كـفر الـذين قـالـوا إن الله
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ائدة. * اآلية رقم ٧٣ من صورة ا
** اآلية رقم ٦٢ من صورة البقرة.

سـيـحـيون ال يـقـولون إن ثـالث ثالثة» * فـا
الـلـه ثـالـث ثالثــة وال ثـانـى ثالثــة ال واحـد
ا يـقـولـون إن الـله واحـد فى ثـلـثة ثالثـة إ
أقـانيم حـسـبـمـا يعـلـمه إجنـيـلنـا الـصـحيح .
وإن كــان جملـرد كــونــهم نــصـارى فــالــقـرآن
يـقول «مـن آمن بـالـله مـنهـم وعـمل صـاحلاً
فال خـوف عـلـيه وال يـحـزن» ** كـمـا جـاء
ـائـدة . وهب احملـال فى سـورى الـبـقــرة وا
إنـهم كـفـرة فـفى أى مـذهب وشـرع يحل
قتلـهم ماداموا يـدفعون اجلـزية عن يد وهم

صاغرون .
افــرض أيــهـــا الــقــار الــعـــزيــز أن الــله
خلقهم كفـرة فهل خلقـهم لكى يذبحهم
? وإال فـلـماذا نـحـتـمـلهم ـسلـمـ أوبـاش ا
وُنـعـامـلـهم بـالـرفق والـلـ كـمـا يـحـتـملـهم
خالقهم وُيعـاملهم بالرفق والـعناية ? أنغار
أكثر من الله أو هل نحن أحكم منه ? وإال
ـسـلـمـون دعـاء فى كـل يوم فـلـمـاذا ُيـقـدم ا
جــمـعـة فى جـوامــعـهم قـائــلـ الـلـهم رمل
نـسـاءهم ويـتم أوالدهم واجـعـلـهم غـنـيـمة
للـمسـلمـ ? إن الله قـد وعد بـبقـائهم إلى
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* اآلية رقم ٥٥ من صورة آل عمران .

يوم القيامة بدليل قول اآلية وجاعل الذين
اتـبعـوك (يا عـيسى) فـوق الذين كـفروا إلى
يـوم الـقـيـامة *.فال يـظن اجلـهالء بـأن قول
آيـة أخــرى «فـقـتـلـوهم حـيث وجـدتـمـوهم
تـعن قتـل النـصـارى . ألن فضـيـلة األسـتاذ
الكـبـير شـيخ األزهر قـد نـشر فى هـذ األيام
ــا تــقــتــضـيـه أحـوال رســالــة ذهــبـيــة نــظــراً 
الـنـصارى فى الـبالد الـعثـمانـيـة وأودع فيـها
من البراه الساطعة واألدلة الدامغة على
مـا يـأمر به الـدين اإلسالمى ويـوجبه الـعلم
ـعتـدين الذين ناصـحاً ومـؤنـباً أيـاً كان من ا
سـيحـي وذبحـوهم فى والية قـاموا ضـد ا
آطـــنــة وضــواحــيــهـــا وأمــاكن آخــر وأثــبت
ـعــقــولـة أن أبــنــاء الـوطن هم بــالـنــصـائـح ا
إخــوة ال أعـــداء وأن تـــبـــايـــنت آراؤهم فى
الدين وأن ذبح النصارى غير جائز . حتى
ـرؤة قدم سـلـم مـن أصحـاب ا أن أحـد ا
ألف جنيه لـتطـييـر هذه الرسـالة عـلى لسان
الــبـرق إلى كل الـواليــات الـعـثـمــانـيـة لـكى
دوا أيديهم إلى سلـم وال  يهـدأ ُجهال ا
ـسـيـحـيــ وخـطف بـنـاتـهم سـلب أمــوال ا
وهـتـك أعـراضـهـم وسـفك دمــائـهم. وقـد
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تـبـعه فى ذلك جنـاب مـحـرم أفنـدى مـحرم
فى عـدد ٩٣ من جـريـدة احملـروسـة قائالً إن
الـــدين اإلسـالمى يـــأمــر بـــالـــرفق ورعـــايــة

عايشة . احلقوق وحسن اجلوار وا
ـة ما اسـمـعه أحيـاناً ؤ ومن الـكلـمـات ا
ـســلــمـ وأنــا ســائـر فى من أفــواه بـعـض ا
الشـوارع «يلعن صـليبك» ويـا ليت أن هذه
الــكـلـمـات كـانت تـوجه لـى لـكـان خـطـبـهـا
أخف لكنهـا موجهة إلى احلمار والعربجى
ـــطــــارد حـــتى أن األوالد والـــعــــاصى وا
الـصغـر فى مالعـبـهم الـتى يـلعـبـون بـها فى
الـــــشــــوارع كــــرمـى كــــراتــــهـم ودحــــرجــــة
سابقـة يلعـنون صلـيبها إطـاراتهم للـعب وا
ألنها لم تسـتقم فى تدحرجـها أو صعودها

كما ُيريدون .
وال يــظن الــقــار إنى ألــقى الــلــوم فى
سلم فقط ألجل هذا األمر علـى بعض ا
ـؤلم الـذى يسـتعـمـلونه لـكى ألوم الكالم ا
سـيحـيـ الذين يـشـتمـون صـليـبهم نفـس ا
ـرات سـمعت وهم ال يـدرون . فكم من ا
بأذنى شتائم الصليب من أفواههم وهم ال
يـعــنـون مـعـنــاهـا كـالـقــول يـلـعن «خـاشك»
فلفظة «خـاش» أرمنية ومعنـاها الصليب .
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واألتـــــراك اجملـــــاورون لـألرمن فـى الـــــبالد
الـعثمـانيـة يعرفـون ذلك والظـاهر أن هؤالء
ــا اســتــولــوا عـــلى مــصــر أخــذوا األتـــراك 
ـسـيحـيـ فيـها لـظـنهـم أن لفـظة يشـتـمون ا
خـاش يــعـرفـهــا كل نـصــرانى أنـهــا صـلـيب
واحلـال أن أهــالى مـصـر عــرب ال يـعـرفـون
مـعـنى خاش فـتـعـلـمـوها واسـتـعـمـلـوها فى
مـسـبــاتـهم لـبــعض أو لـلـمــسـلـمـ وهم ال

يعرفون معناها ويا للعار .
ــســلــمــ هــذا وأنى اســمـع أن بــعض ا

أيضـاً يستعملونهـا لبعضهم ولغيرهم وال
يدرون لهـا معنى سوى أنها كالم فى كالم
ـقام استـأذن فضـيلة لـفظه سـهل وفى هذا ا
األســتـاذ الــكــبـيــر شــيخ األزهـر أن يــتــكـرم

باجلواب على األسئلة اآلتية :
١ ــ هـل يــجـــوز (وان جـــاز هل يـــلــيق)
بجاللـة السلـطان اجلديد أن يـستعـمل لفظة
«كاور» لـلبـعض من رعـاياه مـادامت تـعنى
الـكـفـر ويُـمـكـنه الـتـعـويض عـنـهـا بـلـفـظـة
خريستيان» أو «مـسيحيار» للنصارى وغير

سلم للطوائف غير اإلسالمية ? ا
٢ ــ هل يـلـيق ببـعض اجلـرائد أن تـنسب
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ـسـلـمى األتـراك فـقط وتـغفل ذبح األرمن 
ذكــر األكـراد والـعــرب مع أن مـا شــاهـدنـاه
من فـــعل هـــذين األخــيـــرين فى مـــثل هــذه
ذابح السابقة واحلالية ال يقل توحشاً عن ا

عمل هؤالء األتراك .
٣ ــ أيجوز أن ُيقال عن القتلى إنهم من
األرمن ويـــغــفـل عن ذكــر قـــتل الـــطــوائف
األخـر النـصـرانيـة الـتى قـاست من ضروب
احملـن وأنـــواع الــــعــــذابـــات مــــا ال يــــقل فى
شـــنــاعـــته عن األرمن بـل أال يــتـــطــرق إلى
ذهن الــقـار مـن ذكـر قــتــلى األرمن فــقط
وإغـفـال قـتـلى الـطـوائف اآلخـر أن األرمن

أصحاب حركات ودسائس سياسية ?
بل أال يــنـــتج أيـــضــاً من إغـــفــال قـــتــلى
الــطــوائف غــيــر األرمــنــيــة تــقــلــيل أهــمــيـة

ة? اجلر
٤ ــ هل يجوز للـمسلم أن يلعن حماره

أو ولده قائالً يلعن صليبك ?
(أحدهم)
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أبــلـغ شــاهـــريــغـــيـــان أفــنـــدى مـــجــلس
بـطــريـركـيــة األرمن . أن الـبـطــريـرك سـعى
سعـيه لـدى والة األمـور إلبطـال الـقرارات
الــتى أصــدرهــا اجملـلـس الـعــســكــرى الـذى
استرشد بـأناس كانت لهم اليد الطولى فى
ـذابح وطلب تأليف مـجلس من األستانة ا
يـــكـــون مـــحــايـــداً مـــنـــزهــاً عـن األغــراض
فأجيب الـطلب وسـارت األمور اآلن على
مـنهـاج العـدل بـعد مـا شـنق اجمللس الـسابق
٦ مـن األرمن . وأصــــــدرت احلـــــكـــــومـــــة
ـسلوبات ولم يـرد علينا أوامرها بإعادة ا
شـئ بـــهـــذا الـــشـــأن حــــتى اآلن . وكـــانت
طـريــقـة تـوزيع اإلعـانـات مــخـتـلـة أمـا اآلن
فــإنـهـا سـائـرة بــأمـر احلـكـومــة عـلى مـنـهـاج
الـعدل . والذى حـدث ألن أمل جديد هو
أن األرمن األربــعـة الــذين كـانـوا يــرسـلـون
األنباء الصحـيحة إلى البطـريرك قد طلبهم
اجملــلس الــعـســكـرى لــيـكــذبـوا روايــاتـهم
وطـلب هـذا اجملـلس بـعض تـفسـيـرات لـهذا
الــســبـب مــوجــهــنــا نــظــر الــوزارة فى ذلك
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دنـا باخليـر وعزم البـطريرك ــــــــــ القـصد 
مع مــنـــدوبى الــطــائــفـــة الــفــرصــة فــقــدم
ـــــطــــــالب الـالزمـــــة لـــــراحـــــة األرمـن فى ا
ستقبل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
جــــبـل بـــركــــات وغــــيــــره مـن احلــــكـــام
وقـومــنـدن الــقــوة الـعــسـكــريــة قـد قــصـروا

واشتركوا بإضرام النار .
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تـــزداد مـــهــاجـــرة األرمن يــومـــاً فــيـــومــا
وسـبـبـهـا الـفـقــر واضـطـهـاد الـقـبـائل لـهم .
واحلـكـومـة رغـماً عن حـسن نـيـتـهـا عـاجزة
عن مـداواة هـذا الداء. وهـكـذا  سـتُـحرم

من عنصر من أهم عناصرها .
أما احلـالة فى بـغداد فـلم تتـغيـر واليزال

النفوذ للحزب الرجعى .
وتقول شركة هاڤاس أن احلالة فى أطنة
غير مـرضيـة واليزال أولـياء األمـر يعـملون
عــلى طـرح مــســؤولــيـة احلــوادث األخــيـرة
عـــلى عـــاتق األرمـن رغـــمــاً عـن تـــشـــديــد
احلكـومة وخـصوصـاً جلنـة االحتاد والـترقى
فى إجـراء الــتـحــقـيق الــعـادل لــتـقــريـر هـذه
احلوادث . والـظاهر أن اجملـلس العـسكرى
ـســلـمـ . يــحـكم عــلى األرمن وُيـبــر ا
فــأحــدثت هــذه األخــبــار قــلــقــاً كـبــيــراً فى
الـدوائــر الــسـيــاسـيــة فى األسـتــانـة والــقـوم

يلقون تبعة ذلك على فريد باشا .
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نـقلـت إليـنا الـشركـات الـبرقـية واجلـرائد
الـــيــومــيـــة مــا وصـــلت إلــيه احلـــالــة فى دار
اخلالفـة اإلسالمـيـة وخالصـة األخـبار أن
فــريق االســتـــبــداد الــذين دأبـــهم مــحــاربــة
ـفاوضة مع ـدنية والـدستـور تمكـنوا من ا ا
بـــعض قــواد اجلـــيش الـــعــثـــمــانـى وقــضت
ـنـوط بـحـفظ مـفـاوضـتـهـم بـتـمـرد اجلـيش ا
األستانة وقد اجتمع اجليش وشهر السالح
ــبـعـوثــان طـالـبــاً سـقـوط وقـصـد مــجـلس ا
الـــوزارة وعـــزل أحــــمـــد رضـــا بك رئـــيس
اجمللـس وقامت هـنـاك ثورة ُسـفكـت فيـها
الـدمـاء فـقُـتل فيـهـا الـشـريف صـادق بـاشا
وكــذا مـحــمــد أرسالن خـطــاء; إذ قـد طن
قـاتـله أنه حسـ جـاهد مـديـر جريـدة طـن

وُقتـل خمسـة آخرون وجـرح تسـعة وأطلق
اجلند العيـارات النيرانية فـى فضاء األستانة
وانــتــهـى األمــر بــســقــوط الــوزراة وتــعــيـ

أخــرى فــتـعــ تــوفــيق بــاشــا صـدر أعــظم
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وريف بـاشـا رئيس مـجـلس شورى الـدولة
وأدهم بـاشـا نـاظر لـلـحـربـيـة ورؤوف بـاشا
نــاظــراً لــلــداخـلــيــة ومــصـطــفى بـك رئـيس
بعـوثان وحسن فهمى باشا ناظراً مجلس ا
لـلعـدليـة وأمـ باشـا للـبحـرية وقـد طلب
مـنـدوبـو الـدول الـتـداخل فى حل الـشـكـلـة
ولـكن حـكـمــة الـسـلـطــان وأراؤه الـصـائـبـة
حــالت دون تــداخل األجــانب فى شــؤون
ُملكه احملـروس بعنـاية الله أمـا طلب اجلنود
باخلضوع ألحكـام الشريعـة اإلسالمية فهو
فـى احلــقـــيــقــة طـــلب عـــادل وقــد أصــدر
ـؤمــنــ إرادة سـنــيـة جاللـة مــوالنــا أمـيــر ا
ـرجع بـقــبـوله ومن الـقـواعـد األسـاسـيـة ا

فى جميع األحوال ألحكام الشريعة .
وقد قالت فرنسـا للمأسـوف عليه نوبار
باشا حينمـا ذهب إليها ليقـتبس من قانونها
صرية أن صر تصير عليه احلكومة ا قانوناً 
ــدنى واجلــنـائـى هـو من أحــكـام الـقــانـون ا
الـشـريـعــة اإلسالمـيـة ولــكن أدخل عـلـيه
بعض تـعديالت اقتضتـها احلالة احلاضرة .
صرى ب أيدينا نرى فى وها هو القانون ا
ـطبـقـة على الـوقـائع ما هـو مـستـنتج واد ا ا
من أحــكــام أئــمــة الـديـن اإلسالمى أربــعـة
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وغـيرهم من أصـحـابهـا وبقـيـة اجملتـهدين .
س بكرامة الدستور بل فطلب اجلـود ال 
 يـقـوى شوكـته; لـذا رأى جاللـة السـلـطان
أن يـجــيب رعــيـته فــيـمــا يـســلـبــون إذا كـان
ــا يـتـمـنـاه مـحـبـو صــاحلـاً وسـيـنـتـهى األمـر 

الدولة كتب الله لها السالمة .
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يــوجــد فى الــبالد الــعــثــمــانــيـة طــوائف
مسيحـية عديدة ولـكن طائفتىْ الـيوناني

واألرمن أكـثرهـما عدداً فـهما فـى مقدمـتها
كـثـرة وبــيـنـمــا يـقـضى الــزمـان الـطـويل وال
نسـمع عن سائـر الطـوائف خبـر نفـور بيـنها
وبــ احلـكــومـة الـعــثـمــانـيــة. نـســمع عـلى
الــدوام أخـبـار الـنـفــور واخلالف بـ تـيـنك
الـطـائـفــتـ ورجـال احلـكـومـة. ولـقـد كـان
ـنــصـفـون يـعـذرونـهـمـا فى الـزمـان الـقـد ا
ــاضـــيـــة لم تــكـن ُتــراعى ألن احلـــكــومـــة ا
الـعـدل واإلنـصاف فـأى ُمـنصـف يعـذرهـما

اليوم .
قـامت احلـكـومة الـدسـتـوريـة عـلى مـبدأ
ـسـاواة وقـال رجـالـها احلـريـة واإلخـاء وا
إن الـــعــثـــمـــانـــيــ كـــلـــهم ســـواء فى نـــظــر
احلكـومـة. وقـال جاللـة الـسـلـطـان ال فرق
عــنـدى بــ رعــايـاى وال تــمــيـيــز. ونـال
كـثـيـرون من األرمن والـيـونـانـيـ مـنـاصب
ســـامــيــة فى دوائـــر احلــكــومــة لـم يــكــونــوا

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±π∞π WO u¹ ±π 5MŁô«



≤≥≥

يـحـلـمـون بـهــا من قـبل وكـان حـصـولـهم
عــلـيـهــا من ضـروب احملــال لـو بــقى احلـكم
القـد وهم لـو انـصفـوا احلـكـومة احلـالـية
لقـد روها حـق قدرهـا وما جـحدوا فـضلـها
وخـصـوصـاً لــو أنـهم نـظـروا إلى الـطـوائف
سيحيـة األخرى التى ُيقال إنها لم حتصل ا
عــلى مـا حـصـلـوا عـلــيه فى الـعـهـد اجلـديـد
ومع ذلك لم حتــرك سـاكـنـاً فــبـرهـنت عـلى
اإلخالص احلقـيـقى للـحكـومة الـدستـورية

.
إذا كان رجال احلـكومة احلـاضرة أساؤا
إلى اليوناني فلم يكن ذلك بدون سبب
فـال يـســتــطـيع أحــد أن ُيــنـكــر مــا ظـهــر بـ

الـيـونـانــيـ من الـهـيـاج بـســبب مـيـلـهم إلى
الـيـونـان فى مـسـألـة كـريت فـاضـطـر رجـال
الــدولــة أن ُيــهـــددوهم بــالــويل والــثــبــور
والسيمـا بعـد ما ضبـطوا عـندهم كـثيراً من
األسلـحة والـذخائر ثم أن بـطريرك الـيونان
جـعل يـضع الـعـراقـيـل فى سـبـيل احلـكـومـة
بشـأن جتنيد اليـوناني وليس ذلك من شيم
اخملــلــصـ لــدولــتــهم ولــذلك قــلت ثــقـة
احلـكــومـة بــأولــئك الـقــوم ونــظـرت إلــيـهم
بــالـنــفــور. وأمـا األرمن فــأن تــذمـرهم من
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حوادث أطنة قد مأل األفاق ولكنه ثبت أن
تـــــلك احلـــــوادث ال ذنب لـــــلـــــحــــكـــــومــــة
الــدسـتــوريـة فــيــهـا بل كــانت من أعــمـال
أنصار احلكم القد فلما عادت احلكومة
الدستوريـة إلى قوتها اهتمت بإعادة األمن
إلى اجلـهـات الـتى حـدثت فـيـهـا احلوادث
ـذنـبـ من مسـلـمـ وغـيرهم وعاقـبت ا
وال ندرى كيف يجوز لألرمن وغيرهم أن
يـقــولـوا إنـهـا لم ُتـراعى الـعـدل واإلنـصـاف
فى حــ أن جلــنــة الــتــحــقــيق الــتى قــدمت
ـعاقـبـتهم ـذنـب إلى احملـكـمـة العـسـكريـة  ا
مؤلَّفـة من األتراك واألرمن فكـيف ُيعقل
ــســلـــمــ وظــلــمت إنــهــا راعت جـــانب ا
األرمن.ولــكـن أربــاب الــغــايــات حــمــلـوا
عـلـى احلـكــومـة الــعـثــمـانــيـة فى كل مــكـان
واتـهمـوهـا بالـظـلم واالسـتبـداد حـتى قـالوا
ـاضــيــة وجـعل إنــهــا شـر مـن احلـكــومــة ا
األرمن فـى كل مــــكــــان حــــتى فـى مــــصـــر
يطـعنون فى احلـكومة الـعثمـانية وجاء فى
األنـبــاء الـعـثــمـانـيــة أن بـعض األرمن بـدأوا
ُيـــهــاجــرون وأن كــثــيــرين من الــيــونــانــيــ

ُيـريـدون االقـتـداء بــهم فـهل لـيس فى ذلك
الـعـجـب الـعـجـاب; إذ بــيـنـمــا نـسـمع هـذه
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األخـبار نسمع فى الـوقت نفسه أن الوزراء
والــنــواب فى األســـتــانــة الــعــلــيــة يــزورون
بـــطـــريــــرك األرمن ويـــقـــول له الـــوزراء إن

رعـايــا الــدولـة ســواء فى نـظــر احلـكــومـة 
نع كل وإنـنا قـد اتـخذنـا التـدابـير الـشديـدة 
حيف عن األرمن حتى ال يبقى ما يشكون
مـنـه ثم نـســمع أن الـصــدر األعـظم يــأمـر
ســمــاحــة شـــيخ اإلسالم بــإعــداد مــنــشــور
ـــة واألحـــاديث يــــضـــمـــنه اآليـــات الــــكـــر
الـــشــريــفـــة الــتى تــدل عـــلى أنه من واجب
ـسيـحي سـلمـ أن يعـتبـروا مواطنـيهم ا ا

مـسـاوين لـهم فى جـمـيع احلـقـوق بال فـرق
وال تمييز .

فـــهل بــعـــد مــا تـــقــدم يــصـح الــقــول إن
احلكومة العـثمانية تـضمر لألرمن وغيرهم
شـراً وهل أدل مـن هـذا الــدلـيل عــلى فـرط
الـتسـامح وعلى أن احلكـومة جـاريه حقـيقة
ـسـاواة . ويـظـهـر أن عـلى مـبـدأ الـعــدل وا
األرمن واليـونانـي يظـنون أن خطـة العداء
والنفور والطـعن فى احلكومة جتـديهم نفعاً
وتـنـيـلـهم مـأربـاً  ولـكـنـهـا خـطـة تـعـود فى
احلقيقـة بالشر عـلى أبناء جنـسهم; إذ تبعد
من نـفس احلــكـومـة كل ثـقـة بــهم ولـعـلـهم
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يــعـــودون إلى نـــفــوســـهم فــيـــدركــون أن
ـعـاكـسـة وأن ـعـانــدة وا ـة خــيـر من ا ـسـا ا
اإلخالص لـدولـتـهم يـعـود عـلـيـهم بـاخلـيـر
واحلق يُــقـال إنـنــا كـلـمــا تـأمـلــنـا فى أمـرهم
حرنـا فيـما يـطلـبون وُيـريدون فـهل ُيريدون
يـا تـرى من احلـكـومة احلـاضـرة أن ُتـقـلدهم
بـيع األمــوروتـضع فى أيــديـهم كل ســلـطـة
وتـترك لـهم الـدولة كـلـها كـأنـهم هم الذين
شـيَّدوا أركـان هـذه الدولـة الـعظـيـمة أو هم
الــذيـن حــفــظـــوهــا وصـــانــوهــا حـــتى هــذا
الزمـان. إذا كان هـذا اعـتقـادهم فـإنهم فى
ضالل وغـرور ولـيـحـمـدوا الـله عـلى قـيـام
احلكومـة احلاليـة التى تضـمهم إلى صدرها
كــســائـر أبــنــاء الـدولــة من بــقــيـة الــرعــايـا
فعليـهم أن يعدلوا عن اجلـفاء والنفور إذا
عـقلـوا وأحـسنـوا وإال فـإنهم ال يـنـالون من
الدولـة مـنـاالً وال يجـنـون غـير الـضـرر هذه

هى احلقيقة لو يفقهون .
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بعوثان عاد مندوبو احلكومة ومندوبو ا
من أطنة بعـد أن أتموا التحقيق عن أسباب
ــذابح وقــدمــوا تــقـــاريــرهم إلى الــبــاب ا
ــبــعـوثــان. فــبــعـد الــعــالى وإلى مــجــلس ا
االطالع عـلـى تـلك الــتــقـاريــر . أصـدرت
الـوزارة قـراراً صــدرت اإلرادة الـسـلـطـانـيـة

بانفاذه وأهم ما فى هذا القرار :
أوالً ــ إحـــالــة جـــاويـــد بك والى أطـــنــة
ورمــزى بك قــومـنــدان الـرديف . وأســعـد
بك مــتـصــرف جــبل بـركــات عــلى اجملـلس
الـعـسـكـرى لـيُـحـاكـوا عن اإلهـمـال وعـدم
ذابح . وقد نع ا قيامهم بالواجب عليهم 

ُقبض على هؤالء الثالثة وسجنوا .
ـوظـفـ ثـانـيــاً ــ الـقـبض عــلى جـمـيـع ا

لكيـ . وأعيان أطنة الذين العـسكرين وا
لم يــقــومــوا بــالــواجب عــلــيــهم فى حــفظ
األمن وهـم حـرضـوا الـعـامـة عـلى الـذبح
والـنـهب وتـدمـيـر الـبالد . وإحـالـة اجلـمـيع
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علي اجمللس العسكرى .
ثــالـثــاً ــ إحــالـة عــبـد الــقــادر الـبــغـدادى
وصــالح أبـــو شــنــاقى . وأحـــمــد إحــســان
وإسـمـعـيل صـفـا مـحـررى جـريـدة اعـتـدال
التـركـية الـتى تـظهـر فى أطـنة عـلى مـجلس
عـــســـكـــرى ألنـــهم أثـــاروا األهـــالى عـــلى

األرمن .
رابــعـاً ــ أن ُيـرسـل من األسـتــانـة ضـابط
برتـبة فريق لرئاسة اجملـلس العسكرى الذى
ُيـــــحــــاكـم هــــؤالء وقـــــد ُحــــكـم اجملــــلس
العـسكـرى فى أطنـة فى هذا األسـبوع على
وت . وعـلى ٤ بـاألشـغال ٣ أشخـاص بـا
الشاقة ١٥ سنة وعلى واحد باألشغال ١٠
ســــنــــوات وعــــلـى أخــــر بــــاألشــــغــــال ١٠

سنوات.
تنظيم اجليش 

قدمت نـظـارة احلربـية مـشروعـاً لتـعديل
رتـب ضـبــاط اجلــيش الــعــثــمــانى وهم ٣٢
ــشـروع أن ألف ضــابط .و خالصــة هـذا ا
ـــشـــيــريـن والــفـــرقــاء يــوضـع حــد لـــعــدد ا
واألميـرالـيـة . وأن تـكـون الـترقـيـة بـانـتـظام
وأن يــرقى الـذيـن حـرمــوا من الــتـرقــيـة إلخ

إلخ .
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وقد بادر كـبار القـواد من تلقـاء أنفسهم
لـلتـنـازل عن رتـبهم الـتى نـالـوها عـلى غـير
الـــنــظــام فــتــنــازل الــفــريق األول مــحــمــود
شـوكت باشا عن رتبـة فريق وعاد إلى رتبة
صفه وهى رتبـة اللـواء  وألقى فى اجليش
خطاباً وهو البس زى اللواء مب فيه سوء
تصرف اإلدارة السـابقة التى أعـطتهم ما ال
يـسـتحـقون وحـرمت أخـرين ما يـسـتحـقون
وقال إنه يفـتخر بأن تـكون رتبـته على عهد
حــكــومــة دســتــوريــة أقل من الــرتــبــة الــتى
مـنـحـته إيـاهـا حـكـومـة مـطـلـقـة ضـعـضـعت
نـظـام اجلـيش فـأجــابـة أمـيـراالى فـرقـة. إن
اجليش يـفـخر بـقائـد مـثله يـقـول هذا الـقول

ويعمل هذا العمل .
وتنازل محمـود مختار باشا قائد الفيلق
عن رتــبــته ورضى بــرتــبــة مــيــراالى وحـذا
عـزت بـاشـا رئــيس أركـان احلـرب حـذوه

وهكذا فعل جميع الضباط الكبار .
وقــد أقـر مــجــلس الـنــواب عـلى إعــفـاء
ـسـيـحـيـ من الـبـدل الـعـسـكـرى من هـذا ا
الـــعـــام . وأن ُتـــبــاشـــر احلـــكـــومــة ســـحب
ـسـيـحـيـون هـذا الـقـرعـة فـقـابل الــنـواب ا
الفـريق بالتصفيق واالسـتحسان وشاركهم
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اجمللس كله . ثم أقر اجمللس على أن يتمتع
رجــال الـدين وطالب الـعـلــوم الـديـنـيـة من
سلمون. ا يتمتع به إخوانهم ا سيحي  ا
وقــد أبــلغ الــصــدر األعــظم اجملــلس أن
ـسيحـي  فى أكثـر اجلهات وأن إحصاء ا
اجلـــهـــات الـــتي لم يـــتـم فـــيـــهـــا االحـــصــاء
ــبــاشـرة ســيــحــصى أهــلــهــا بــكل ســرعــة 

سحب القرعة .



≤¥±

5O×O *« WHOþË

5O½UL¦F «

—u²Ýb « ÊöŽ≈ bFÐ

ـسـلم الـعـثمـانى فـأعـلن شـكره إذا قام ا
وحمـده وسـروره عن إعـالن الـدستـور فى
بالده . قـال الـنــاس واحلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة
سـلم يشكر الله واحلكـومات األوربية أن ا
عـلى حتسـ أحوال دولـته وخلـيفـته  فهو
نتظر منه ـفروض عليه وا يقوم بالواجب ا
إذ ال خالف فى أن الـدولة الـعـثـمانـيـة دولة
إسـالمـــــــــيــــــــةبـل هـى دولـــــــــة اإلسالم ألن
ـســلــمـ فى كل ســلـطــانـهــا هــو خـلــيـفــة ا

مكان.
ــسـيــحى  فــقـد كــان حـتى اآلن وأمـا ا
مـتهمـاً فى صحة وطـنيته الـعثمـانية حتى أن
ــعـــاهـــدات واخلالف جـــمــيـع احلـــروب وا
ـا نــشـأ عن الـذى انــتــاب الـدولــة الـعــلـيــة إ
تـداخل أوربـا فـى أمـور الـدولــة الـعـثــمـانـيـة

سيحي . بحجة الدفاع عن ا
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ــعــقــودة ســنــة فــفى مــعــاهــدة بــاريس ا
١٨٥٦ بـــ فــرنـــســا وإنـــكــلـــتــرا وروســـيــا
ادة الـتاسـعة أن سـلطان وتركـيا جتـد فى ا
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة «أخذ فـى ذمـته مـقـصده
اخلــيـــرى نــحــو الـــنــصــارى الــقـــاطــنــ فى
بالده» وأصـدر الــفــرمــان «حـيث أردا أن
ُيــبـدى اآلن شــهـادة جــديـدة عــلى نــيـته فى

ذلك» .
وفى فـرمــان ١٤ ديـســمـبــر سـنـة ١٨٧٤
قوله «يـلـزم تـأيـيد دائـرة اسـتـخـدام من كان
ـسـلمـ فى من رعـايـانـا الـسـلـطـانـيـة غـيـر ا
ـستـعـد كل فـرد منـهم لـهـا متى اخلدامـات ا
كان موصوفاً باالستقامة واالقتدارومجرباً

ومشهوداً له» .
وفى بـروتــوكـول لـنـدن رقم ٣١ مـارس
سـنــة ١٨٧٧ أن الـدول الــتى اشــتـركت فى
مـؤتــمــر األسـتــانـة تــرى أن من لـوازم دوام
نفعـة التى قصدوها االتفاق بيـنها «حتقـيق ا
ـمـالك لـتـحـسـ أحـوا الـنـصـارى سـكـان ا
الـــعــثـــمــانــيـــة» ... «وإن تــكــون مـــراقــبــة
بواسطة سفرائها فى األستانة وأعمالها فى
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ـنـوال الـذى يـنـجـز به مـواعـيد الـواليـات بـا
الـدولـة العـثـمـانيـة فـإذا خابـت آمالـهـا مرة
أخــرى ولم حتـسـن حـال رعــيــة الـســلــطـان
ــــنع االرتــــبــــاكـــات تــــرى من عـــلـى وجه 
الصـواب أن تأخذ الـوسائل الالزمة لـتأم
خير النصارى وإلبقاء السلم عموماً» .

وفى معـاهدة قـبـرص رقم ٤ يونـيو سـنة
١٨٧٨ أن إجنلـترا تعهدت بحمـاية السلطنة
«وفى مقـابلـة ذلك تعـد احلضـرة السـلطـانية

. «... سيحي أن حتمى ا
هــــذا فــــضالً عـن مــــادتى ٦١ و ٦٢ من

معاهدة برل .
فـيــجـد الـقـارىء من كل هـذا أن أوروبـا
ـصلـحة كـانت تتـداخل فى أمور الـسـلطـنة 
ــصــلــحـة الــنــصـارى دون ســواهم ولــيس 
ـسـلـمـ بـل أنـهـا جـعـلـت سـفـرائـهـا فى ا
ـراقبـة ذلك بل توعـدت الدولة الـسلـطنة 
الـعـليـة رسـمـياً أنـهـا إذا خابت آمـالـها فـأنـها

«تتخذ الوسائل لتأم خير النصارى» .
ــقـطم أن بــعـد كل هــذا تـقــول جـريـدة ا
ـسـيـحيـ يـخطـئـون إذا نـفردوا فى إعالن ا
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سرورهم بـالدسـتور ويخـطئـون إذا انفردوا
ـسـلــمـ فى بـيـان رضـاهم عن إخــوانـهم ا
عن الـــوصــول إلى حـــالــة ال مــحـل مــعــهــا

لتداخل أوروبا .
أمــا واحلق ُيـقــال لــقــد آن لـنــا أن ُجنــاهـر
بآرائنـا وأن نفـرح بحـكومتـنا الـتى نرجو أن
تكون دسـتورية حقـيقية وآن لـبعض طالبى
أمول الزعامـة أن يتنازلـوا عنهـا فى جنب ا
ـنـافع جملـمـوعـنـا ألنـنى كـنت وال أزال من ا
سيحى الـعثمانى ال مـصلحة له أعتقـد أن ا
إال بــصــحــة عــثــمــانــيـــته مــتى صــلح حــال
الدولة ألنه ال يرى من أوربا مساعدة إال
ـسـاعدة مـروجـة لتـجارة مـتى كانـت تلك ا
أوروبا االستعمارية. وأما متى صلح حال
سيـحى حقوقه الـدستورية السـلطنـة ونال ا
فــهـو عــثـمــانى صــمــيم فى وطــنه األصـلى
وهـــو عـــنـــصــــر قـــوى نـــافع ُيـــقـــدم أعـــظم
مسـاعـدة لـرواج العـدل والـكـفاءة والـتـقدم

عونة الله . وهو ما نرجوه 
وعليه فمـتى قال مرجف للـمسلم أن
الـنـصـارى انـفـردوا فى الــتـهـانى فـلـيـعـلـمـوا
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ـسـيــحـيـ من هـذا عـلم الــيـقـ أن غـايــة ا
ـا هى غاية حـسنـة خيـرية ال ُيراد االنـفراد إ
مـنـها الـتـفريق بـل النـفع الـصـحيح الـعـائد

باخلير على مجموع األمة
سليم
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ذكـــرت جــــريــــدة صـــبــــاح أن صـــاحب
جـــريـــدة االنـــقالب فى بـــغـــداد أُخـــذ حتت
احلـفظ إلى األستانة ألنه جتـاوز فى كتابته
حدود اللـياقـة وتعـداها إلى الـشخـصيات
وُيــقـال إنـه قـد ظــهـرت عــلـيه أوراق تــثـبت

إدانته فى العهد السابق .
حتـقق ديــوان احلـرب فى واليـة أطـنـة أن
من مــثــيــرى احلــوادث واالضــطـرابــات فى
قـضـاء بــاغـجـة مـفـتـى أطـنه الـسـابق وأخـوه
وقــد أُلـــقى الــقــبـض عــلــيــهـــمــا واتُــخــذت

اإلجراآت الالزمة ضدهما .
نقلت صبـاح عن جريدة (بولنيشه فوره
سـيوتـده) إشاعـة أن بطـريرك الـروم يواكيم
أفــنــدى الـثــالث يــئس من مــراجــعـة الــبـاب
الـعــالى فى عـدم الـتــضـيـيق عـلى األروام
فــقــرر نــقل الــبــطــريــركــخـانــة إلـى روســيـة
وطلب منها حمـايتها وبالفعل ُرفع عليها

العلم الروسى .

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞π WO u¹ ≤≥ WFL'«
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ويـظــنـون أنه ال يـقــصـد بـهــذ الـعـمل إال
مـجـرد إرهـاب الـبـاب الــعـالى حـتى ُيـجـيـبه
إلى مطالـبه ألن هذا العمل فضالً عن أنه
ال ُيفيده شيئاً فإنه يعود على البطريركخانة
بـالضـرر العظـيم. وقد عـلقت صـباح على
هـذا اخلــبـر بــغـرابــة حـدوثـة مـن الـبــطـريـرك
وشـــــــكـت فى صـــــــحـــــــتـه وطــــــلـــــــبـت من

البطريركخانة وجوب تكذيبه .
ـقـابـلـة جاللـة تـشـرف الـوفـد الـسـورى 
ـؤمنـ لـيرفع جلاللـته آيـات التـبريك أمـير ا
ـلك وقـد التـمس بـجـلـوسه عـلى سـريـر ا
ـ عـلى الـسـوريـ بـزيارة من جاللـته أن 
الشـام فأجـابهم بـسـروره من دعوتـهم هذه
ــا أن الـنـبى وارتـيــاحه إلى إجـابــتـهـا وقـال 
يل إلى صلى الـله علـيه وسلم عربـى فإنه 
الـعرب وُيـحـبـهم مـحـبـة صـحـيـحـة وصرح
بأن كل أماله تنحـصر فى سعادة العثماني

عموماً .
وقـد قـابل أعـضـاء الوفـد مـحـرر جـريدة
قابلة صباح فأعربوا له عن سرورهم من ا
ــا أبــداه جاللــة الـســلــطـان مـن الـشــفــقـة و
نـحوهم بـصفـتهم أوالده وخـتمـوا كالمهم

بالدعاء له .
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ملكة اليوم فى قالت جريدة احتاد «إن ا
أمورين يخشون اضطراب عظـيم; إذ أن ا
أن ُيطـردوا من وظائـفهم والـتجار ُيـفكرون
فى كسـاد الـتـجـارة ويتـخـوفـون من الـضيق
ـزارع والضـنك اللـذين يـتهـددانهم . وا

يـصـرخـون مـن هـول مـا حلـقــهم من الـفـاقه
ـــــظـــــالم بـــــســـــبـب مـــــا ُيـــــقـــــاســـــونـه مـن ا
واالعتسافـات والناس عموماً متأثرون من
أن أولـــيـــاء األمــور ال يـــنـــظـــرون إلـى هــذه
ـيلون إلى األحـوال بأهـميـة كمـا أن الذين 
االستـبداد ويـفضلـونه صامـتون من اخلوف
ولكـنهـم من جهـة أخرى يـترقـبون الـفرص
ويـتـحــفـزون لـهـا . وكل ذلك ُيــنـبئ بـأزمـة
نية قريبـة احلدوث فى البالد ويـنذر بسـوء ا
ويـزيـل أمـنــيـة الــدول عـلى أمــوالـهم إن لم
ُتـسـرع احلـكـومـة فى تالفى األمـر بـاحلـكـمة
الواجب اتخــاذها فى أمثــال هـذه األمور»

أ هـ
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رسالة شيخ اإلسالم
كتب سمـاحة شـيخ اإلسالم رسالة إلى
ـشـايخ ذكـر فـيـهـا ـفـتى ونـواب الـشـرع وا ا
ــنـقـضى والــظـروف الـتى سـيــئـات احلـكم ا
أفـضت إلى سـقوط الـسـلطـان عـبد احلـمـيد

ثم قال ما ترجمته :
«ولـقـد انـبـثق بـحـمـد الـله وفـضـله فـجـر
عصر جـديد عصر الـسعادة والـغبطة; ألنه
ُيــؤيــد ويــوطـــد دعــامــة من دعــائم الــشــرع
الــشـريف فـى الـشــورى . وراحــة كل بــلـد
وجناحه مـتوقف على احـترام الـشرائع التى
سـاواة فى احلقوق والـواجبات ب توجد ا

األمة كلها .
دنيـة واإلدارية فى السـلطنة والقوانـ ا
الــعـثــمـانــيــة تـرتــكـز عــلى أُسس الــشـريــعـة
ــسـاواة الــتى ال ُتــنــاقــضــهـا الــقـاضــيــة بــا
ــذاهـب اخملــتـــلــفـــة . وفى نص األديـــان وا
األحـكام الشرعيـة: أن كل واجب يتطلب
حــقـاً فــمن قــضى عـلـى شـخص بــفـرض

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞π WO u¹ ≤∂ 5MŁô« ¨ πµ≥≥ œbŽ



≤µ∞

ولم ُيـخوله حـقاً  ُيـعادل ذلك الـفرض كان
اً. ظا

وقـد اسـتـشـار نــبـيـنـا فى ظـروف عـديـدة
خطيرة أناساً لم يكونوا يدينون باإلسالم
وطــلب (صـلـعـم) فى احلـروب مـعــاونـتـهم

ومساعدتهم .
ـسـاواة وإذا كـان حـقــاً عـلى احلـكـومـة ا
بـ اجلـمـيـع فى الـواجـبــات واحلـقـوق فـإنه
ـسـلــمـ أن يـحـتـرمـوا حـقـوق حـقـاً عـلى ا
مـواطـنـيهـم من غيـر أبـنـاء ديـنهم مـتـغـاض

عـن كل إســـاءه إلـــيــــهم . فـــإن أقل إســـاءة
ُتخـالف أوامر الـله ونواهـيه  ووصايـا نبيه

الكر .
وعلـى احلكـومـة أن تـنـزل أشـد الـعـقاب
بـــكـل  ُمـــعـــتـــد وُمــــسئ .وعـــلـى مـــشـــايخ
فتـ والعـلماء سلـم ونـواب الشـرع وا ا
أن يعـظوا فى كل مكان بـاالتفاق والوئام
ــســلـمــ حــتى ال يــنــقـادوا وأن يـرشــدوا ا

» أ هـ للمسفدين الدساس
W¹dJ F « W b)«

ـبـعــوثـان عـلى مـشـروع وافق مــجـلس ا
احلكومة اخملتص باخلدمة العسكرية وهذا

نصه :
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أوالً ــ ُيـلغـى البـدل الـعـسـكرى من أول
سنـة ١٣٠٩ ـــــــــــــ ويـشـرع من أول تلك
الــســنــة بـــســحب الــقــرعـــة لــلــشــبــان غــيــر
سـلـم وألهـالى األستـانـة وغيـرها من ا
الـبـالد الـتى أُعـفـيت حـتى اآلن من اخلـدمـة
الـعـسـكـريـة . وقـد وضع اإلحـصـاء الالزم
للـقيـام بهـذا العـمل ويكـون سحب الـقرعة

عمول به . طبقاً للقانون العسكرى ا
ثانـيـاً ــ إن مـجـالس الـقـرعـة التـى تؤلف
حـــسب الــقــانـــون الــعــســـكــرى لــتـــحــقــيق
الــشــخــصـيــة يــدخل فى عــضــويــتــهــا غــيـر
عفية البطاركة رتبة ا سلم ويعتبر من ا ا
العـاملـون وغيـر العـاملـ واحلاخـام األكبر
ـــطـــارنـــة والـــشـــمـــامـــســـة واألســـاقـــفـــة وا
واحلاخامات والـقسيسون ورؤساء األديار.
والرهبـان وطلبـة علوم الـدين على شرط
أن يـكون إعـفـاؤهم من اخلـدمة الـعـسكـرية
مـوقـوفـاً عـلى امـتـحـانـهم بـتـلك الـعـلـوم  .
دارس العليا إذا اعتراف بهم ناظر وطلبة ا
ـدارس فى القرى إذا عـارف ومعلـموا ا ا
لم يكن فى كل مدرسـة غير معلم واحد .
ـــعــلم ـــعــلـم الــثـــانى وا ـــعــلم األول وا وا

الثالث فى مدارس احلواضر .
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وُينـاط إنفـاذ هذا الـقانـون بنـاظر احلـربية
الية» . وناظر الداخلية وناظر ا

s —_« …dłUN

كــثــرت مــهـــاجــرة األرمن من خــربــوط
سلمون ووان وبتليس . فعزا مواطنوهم ا
ـهـاجرة إلى مـقـصد سـيـاسى وشاع هذه ا
بينـهم أنهم ُيـهاجرون إلى روسـيا لـيجتـمعا
هـنـاك ثم يـنـقـضـوا عـلى األنـاضـول . وقـد
سألة تألفت جلنـة مختلـطة للنظـر فى هذه ا
ـهــاجـرة . ويـزعم الــشـبـان األرمن ومــنع ا
الذيـن ُيهـاجـرون أن سـبب مـهـاجـرتـهم هو
رفض احلـــكـــومــــة قـــبـــولـــهم فـى الـــســـلك
العسـكرى وإحلاحهـا عليـهم بدفع البدل .
وقــــد طــــلـب الــــنــــواب األرمن من نــــاظــــر
الـداخـليـة أن ُيصـدر األوامـر إلى الوالة فى
األنــاضـــول بـــإعـــادة األراضى واألمالك
الـــــتـى أُخـــــذت من األرمـن قـــــوة وقـــــســــراً
ــهــاجــرى الــچــركـس والتـزال وأُعــطــيت 
حججهـا فى يد األرمن . وهى قرى كثيرة
فـكـتب دولـة نـاظـر الـداخـلـيـة إلى عـديـدة 
الـــوالة إلحـــصـــاء تـــلك الـــقـــرى وإفـــادة
احلــكـــومــة عــنـــهــا ووعـــد الــنــواب األرمن

خيراً.
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ـــوســـيـــر إلى مـــنـــدوب الـــبـــنك أرسل ا
ــــــــــــــانـى مـع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـى األ
سالنـيك فـقــابـلـوا الـســلـطـان عـبــد احلـمـيـد
ـالية وسـلموه ١٤ صـندوقاً فـيها قـراطيسه ا
انى فى بـرل . الـتى خزنـهـا فى البـنك األ
فــقـابــلـهـم الـســلـطــان بـكـل لـطف واســتـلم
الصنـاديق ثم كتب بـخط يده تنـازالً عنها
خلـزانــة الــدولــة وُتـقــدر قــيـمــة الــقــراطـيس
ـبـلغ ٨ مالي ـوجـودة بـتلـك الصـنـاديق  ا

فرنك .
ثم قـابله مـديـر الـبـنك الـعثـمـانى لـلـغـاية
نتظر أن يصل قريباً إلى سالنيك ذاتها وا
أحد مديـرى بنوكه أميـركا ليُسلـم السلطان
عـــبــد احلـــمـــيــد مـــا هـــو مـــودوع فى بـــنــكه
بـاسمه. وقد أُرسلت األمـوال والقراطيس

التى تنازل عنها السلطان إلى األستانة .
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جــرت فــظــائـع آطــنــة بــاألمس وجــرت
ـنصـفون فظـائع بـرشلـونة أمس فـلـيحـكم ا
فأيـهما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

األكـــــراد واألرمن فـــــقُـــــتل مـن قُـــــتل من
الــفـريــقــ وكـان الــفـوز لــلــفـريق األكــثـر
عدداً. فجعـل األرمن يهربون وُيهاجرون
وإذ ذاك قــامـت قـــيــامـــة األجـــانب وجـــعل
ـثلـون تـلك الـفظـائع تـمـثيالً  ُيـثـير كتـابـهم ُ
ــتـمـدن وهـى فى احلـقــيـقـة سـخط الــعـالم ا
ــثـــلــون ويـــقــولـــون وقــد عــزوا دون مـــا ُ
الـهــمــجـيــة والــوحـشــيــة إلى تــلك الـبــقــعـة
الـعثـمانـية أو الـشرقـية ولم يـتركـوا شيـئاً من
قــول الــهــجــر والــذم والــتــقـبــيـح إال قــالـوه
ورددوه . فـمـا بالـهم ال نـسـمع لـهم صـوتاً
ديـنة األسـبانـية أو وهـذه فظـائع برشـلونـة ا
األوربـيـة أشـد فى احلــقـيـقـة فـظـاعـة وهـوالً
ووحــشـيـة من فـظـائع أطـنــة فـفى بـرشـلـونـة
هـاج الـهـائجـون وإذا بـهم يـنقـضـون على
الــكــنـائس ويــقــتـلــون من فــيـهــا بال رحــمـة
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ويـذبــحــون الـقــسـيــسـ والــراهـبــات عـلى
درجـات الـهـيـاكـل فـهل فـعل األكـراد فى
أطــــنـــة شــــيــــئـــاً مــــثل ذلـك? وهل بــــلـــغت
فـظاعـتـهم هذه الـفظـاعـة التى تـقشـعـر منـها
األبدان? ومـازال الـهـائـجـون فى بـرشـلـونة
يــقـــتــلـــون األبــريـــاء حــتى دخـــلــوا األديــرة
وذبـحــوا من فـيـهــا ذبح األغـنــام واضـرمـوا
ــــدارس وزادوا عــــلى هــــذه الــــنــــار فى ا
الــفــظــاعــة أنــهم قــطــعــوا اجلــثـث إربــاً إربـاً
وفـصــلـوا عـنـهـا الـرؤوس ثم رفـعـوا تـلك
الــرؤوس والـقــطع فــوق رؤوس الـســيـوف
واحلراب وطافوا الـشوارع كأنهم فى حفلة
عظـيمة. فـهل فعل األكراد فى واليـة أطنة
مـثل هذا الفـعل الفـظيع الشـنيع وهل بـلغوا
ــريـع . ثم أن اجلــنــود هـــذا احلــد الــهـــائل ا
األســـبـــانــيـــة كـــانـت واقــفـــة فـى الـــشــوارع
وحرابـهـا فى رؤوس بـنـادقهـا ولـكـنـها لم
ـشـهد الـفـظيع ُحتـرك سـاكنـاً وتـركت ذلك ا
يجـرى عـلى مرأى مـنـها ومـسـمع بدون أن
ُتـقــاوم أو تـتـحـرك فــلـعـمـر الــله مـاذا يـقـول
األجـانب لـو كـان أولئك اجلـنـود عـثمـانـي

اذا يسكتون اليوم وال فى بالد عثمانية? و
يــعـزون الــوحــشــيــة إلى الــبالد األســبــانــيـة
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األوربيـة كمـا نـسبـوا الوحـشيـة إلى البالد
العثمانية الشرقية .

ــا أرســلت حــكــومــة مــدريــد جــنـوداً و
كـثــيـرة إلـى بـرشــلـونــة وجه أولـئك اجلــنـود
ــــديــــنـــة وجــــعــــلـــوا ـــدافـع إلى ا أفــــواه ا
يـطــلـقــونـهــا عــلى الـتــوالى; حــتى هـدمت
القنابل أحيـاء كثيرة عن آخرها وقتلت ألفاً
وجـــــــــــرحـت ألـــــــــــفـــــــــــ بـــــــــــيــــــــــنـــــــــــهـم
ـــــــــــــــــــــــــاألوربـيون  وتلـك اجلنود
ا تداخـلت اجلنود الـعثمانـية فى آطنة وهم 
ـتـقـاتـلـ ولم تـقف مـوقف بـ الـفـريقـ ا
تـفرج اتهموها كل تهـمة فظيعة . وها أن ا
احلــكــومـــة األســبــانــيــة أعـــلــنت األحــكــام
الـعـرفـيـة فى الـبالد كـلـهـا وتـألـفت اجملـالس
الـعسـكريـة فى بـرشلـونة وغـيرهـا فلـماذا ال
ُتالم تلك احلـكومة األوربيـة على عـملها
وهل جنت احلــكـومـة الـعـثـمــانـيـة من الـلـوم
واالنتـقاد عـلى األحكـام العـرفيـة واجملالس

العسكرية .
يـــرى األجـــانب أدنـى عـــيب فى الـــبالد
الـشـرقـيـة فـيـكـبـرونه ويـجـسـمـونه ويـرون
أكـبـر عــيب فى الـبالد األوربـيــة فـيـسـتـرونه
ويسكتـون عنه وهؤالء الكتاب األجانب
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بــيـــنــنـــا . مــاذا يـــقــولـــون الــيـــوم إن كــانــوا
? بل مـاذا يـقول األرمـن أنـفسـهم مـنـصـفـ
إذا قـلــنـا لـهـم إن األبـريـاء الــذين ُقـتــلـوا فى
بـرشلـونـة لم يـتهم قـومـهم حـكومـة مـدريد
بقـتلـهم ولم يتظـلمـوا منهـا وينـسبوا إلـيها
الفـظائع أمـا األرمن فقد اتـهموا احلـكومة
الدستورية وجـمعية االحتاد والترقى نفسها
ـذابح ووجـهـوا إلى حـكـومتـهم بـتـدبـيـر ا
كـل طـــعن قــــبـــيـح هـــذا فى حــــ أن تـــلك
احلـــكـــومـــة أجـــرت الـــتــحـــقـــيـق بـــالـــعــدل
واإلنـصــاف فـوجـدت أن لألرمن ضــلـعـاً
كبـيراً فى احلوادث الـتى جرت فكـانوا أمام
الـقـانـون مـسـئـولـ مثـل األكـراد واألغرب
من ذلك أن األرمن الــنـــازلــ فى جــهــات
كــثـيــرة جـعـلــوا فى كل جـهــة يـطــعـنـون فى
احلكومة العثمانية فهل ال يرون أنه قد آن
اآلوان لــلــرجــوع إلـى الــصــواب. وهل ال
يـرى الـكـتـاب األجـانب الـيـوم أن الـفـظـائع
الـتى جتــرى فى أوربـا أشــد هـوالً وشــنـاعـة

ا يجرى فى البلدان الشرقية . وفظاعة 
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أغـرب مـا جـاءتـنـا به الـشـركـة الـيـونـانـيـة
قـولـهـا إن احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة ُتالقى أشـد
سيحي فى سلك الصعوبـات فى إدخال ا
ا هـان هذا اخلـبر لو اجلـيش العـثمـانى ور
أنـها اقـتـصـرت عـلى هذا الـكالم ولـكـنـها
زادت عـــلــــيه أنه مــــا من أحـــد مـن أولـــئك
ــســـيــحــيـــ يــدخل اجلــيش بـــعــزم أكــيــد ا
وحسن إرادة . وال شك أن هذا اخلبر يسر
يالون أعداء الدولة وُيـطرب له األجانـب ا
ـنـتــصـرون لــهـا ألنه يـدل إلـى الـيـونــان وا
على أن جـيش الـدولة سـيكـون غيـر متـحد
الــقـــلــوب وعــواقب ذلك ال ُتـــخــفى عــلى

أحد.
أمـا نــحن فال نــصـدق ذلك اخلــبـر وال

ُيــصـدقـه أحــد من اخلــبــيــرين والــعــارفـ
وذلك ألنه لم يـغب عن بـالـنـا أن احلـكـومة
الـعـثـمـانـيـة كـانت مـنـذ شـهـور عـديـدة ُتـريد
ـسـيـحـيـ فى اجلـيش إلى تـأجـيل إدخــال ا
عــام أو عـامــ ولــكـنــهم احــتـجــوا عـلى
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ذلك احـتجاجاً شديـداً وأبوا أال أن يدخلوا
فـى اجلــــيش فى احلــــال ولــــذلك عــــدلت
احلـكومـة عن عـزمهـا وقررت إدخـالهم فى
اجلـيش بـنــاء عـلى مـا يـرغـبـون ويـطـلـبـون.
فـإذا كان ذلك فـكيف ُنـصدق خـبر الـشركة
ـسـيحـي اليـونانـيـة القـائل إنه مـا أحد من ا

يتقدم إلى اجلندية بحسن إرادة .
ــسـيــحــيـ فى ســوريـا ولــقـد ثــبت أن ا
جـعلـوا يـدخـلون فى اجلـنـديـة منـذ شـهور
وأن كـثــيـرين مـن األرمن دخـلــوا أيـضـاً فى
اجلـنـديـة وتـطـوعـوا فى الـبـولـيس ويـوجد
فـى الـبـالد الـعــثــمـانــيــة طــوائف مــسـيــحــيـة
عــديـدة قـدمت أبــنـاءهـا لــلـجـنــديـة بـسـرور
وارتــــيـــاح ولــــكن بــــطــــريـــرك الــــيــــونـــان
الـعـثـمـانـيـ هـو وحـده الـذى حـاول وضع
الــعـراقــيل فى ســبـيل جتــنــيـد أبــنــاء طـائــفـته
الـيــونـانــيــ ولـكــنه لم يــسـتــطع مـقــاومـة
احلـكـومة واضـطـر إلى اإلذعـان وإذا كان
ـسـيـحـيـ الـعـثـمـانـيـ ال يـوجـد أحـد من ا
يـدخل اجلـنـديـة بـحـسن إرادة فـقـد يـكون
مـن الـيــونـانــيـ وحــدهم وقـد اطــلـعــنـا فى
ــنـشـور الـذى الــصـحف الـعــثـمـانــيـة عـلى ا
نـشـره الصـدر األعـظم وبـرأ فيه األرمن من
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الف والقالقل فى والية أطنة فإذا بذلك
ــــنــــشــــور يــــشــــهــــد لألرمـن بــــالــــطــــاعـــة ا
واإلخالص لـلـحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة واحملـبـة
لـلوطن والـغيـرة علـيه وال شك بأن الـصدر
األعـظم يـعـنى األرمن الـقـاطـن فـى البالد
الـعـثمـانـية ألنـهم واحلق ُيـقال لـم ُيظـهروا
فى تــلك الــبـالد أدنى عــداوة لــلــحــكــومــة
ـهـاجرين الدسـتـورية فى حـ أن األرمن ا
أظهـروا لتـلك احلكـومة الـعادلـة كل عداوة
وبـغض وحـقد عـن غيـر حق وبـدون سبب
ـقـاالت الـتى نـشـرها مـعـقـول ولم نـنس ا
بعض األرمن فى بعض الـصحف األجنبية
التى تصدر فى هـذه الديارونسـبوا فيها كل
سوء إلى احلـكومة العثمـانية. فى ح أنها
عـامـلت األرمن فى بالدهـا خـيـر مـعـامـلة
ومـا كـانـت احلـوادث الـتى جــرت فى آطـنـة
بـإرادتــهــا وال بـأمــرهـا وحــسب الــدولـة أن
تـكـون الطـائـفـة األرمـنيـة فى بالدهـا طـائـفة
ـهاجـرون الشاذون مخلـصة وال يـهمـها ا

عن هــــذه الـــقــــاعـــدة. واألرمـن الـــيـــوم 
يقدمون أبنـاءهم للجنديـة بكل ارتياح وقد

تمتعوا بالعدل والراحة فى كل مكان .
وقــد كــثـــر الــقــيـل والــقــال بـــشــأن فــتح
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ــرور الـسـفـن احلـربـيــة الـروسـيـة الـدردنـيل 
احملصـورة فى الـبحـر األسود وذلـك بعـد ما
ـررو بارجـت فى صـدرت إرادة سلـطانـية 
األيـام األخـيـرة والـذى يـراه اخلـبـيرون أن
حصـر البـوارج الروسـية فى الـبحـر األسود
ال يـهم الـدولـة الـعـلـية بـقـدر مـا يـهم بـعض
الــدول وإنـكــلــتــرا هى الــتـى سـعـت مــنـذ
سـالف الـسنـ بـحـصر األسـطـول الروسى
فى ذلك البـحر وعقدت اتفاقـاً بينها وب

تـركـيا يـقـضى بـأن ال تسـمح الـدولـة العـلـية
رور الـبـوارج الروسـيـة فى الـدردنيل ثم
قـضت اتفـاقـات دولـيـة كثـيـرة بـحـصر ذلك
األسـطــول. ونــذكـر أن روســيـا أرادت فى
مدة حـربها مع اليابـان إخراج أسطولها من
الــــبــــحـــر األســــود إلرســــاله إلـى الــــشـــرق
األقصـى ولكـنـهـا لم تـسـتـطع ألن الـدولة
لم تـــســمـح بــأن يـــجــتـــاز ذلك األســـطــول
الدردنـيل. وأما اليوم فقد تـغيرت السياسة
الـدولــيــة ألن روسـيــا أصـبــحت صـديــقـة
إلنكلترا من جـهة وأصبحت أيـضاً صديقة
لتركـيا. وهـا أن جاللة الـسلطـان والقـيصر
ــكن ســيـــتــزاوران قــريـــبــاً  ومـع ذلك ال ُ
الـقــول إن األســطــول الــروسى فى الــبــحـر
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األســود أصـبح حــراً يـسـتــطـيع اخلـروج من
الــدردنـيل مـتـى شـاء ألنه لم يـظــهـر حـتى
اآلن أنه عــقـد بــ تـركــيـا وروســيـا وســائـر
الدول اتـفاق بهذا الـشأن. وما كان خروج
الـبارجتـ الروسيـت غيـر أمر شاذ اقـتضته
ظــروف مـخــصـوصه ألن قــيـصــر روسـيـا
ادعى أنه فى حـاجة إلى الـبارجـت لـتخـفرا
يـخـته فى زيــارته إليـطـالــيـا  فـرأى جاللـة
ــرور الـــســلــطــان من الــلــيــاقــة أن يــســمح 

البارجت فى الدردنيل .
ومن غـرائب األخـبار الـيـونـانـيـة مـا جاء
ـانـيـا اســتـدعت سـفـيـرهـا فى فــيـهـا من أن أ
األستانة لتـزوده التعليـمات الالزمة ألنها
ُتـــــريـــــد الــــتـــــداخـل فى اخلالف الـــــتـــــركى
الـيـونـانى فـمن ُيـصـدق هـذا اخلـبـر بـعـد ما
انـيا أنـها واقـفـة على احلـياد وبـعد أعـلنـت أ
مـا ثبت من سـلوكـها أنـها سـاعيـة باسـتمـالة
تـركــيـا إلــيــهـا وإبــعــادهـا عن دول االتــفـاق
الـــثـالثى ومن أقــــرب األدلـــة عــــلى ذلك
دعـوة اإلمـبـراطـور غـلـيـوم حملـمـود شـوكت
بـاشــا إلى بــرلــ لـكى يــنــزل عــلـيه ضــيــفـاً
ـانى فـإذا ويــحـضـر مــنـاورات اجلــيش األ
ـصاحلـهـا . فى تركـيا انـيا مـهـتمـة  كانـت أ
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أعــظم اهــتــمـــام وبــاذلــة مــا فى وســعــهــا
السـتــمـالـة تـركـيـا إلـيـهـا فـكـيف ُيـعـقل أنـهـا
ميالة إلى ُنـصرة اليـونان . ومن الغريب أن
تـأتى الـشركـة اليـونانـيـة بهـذا اخلبـر فى ح

أن اخلالف قـد زال وأرسلت الـيونان إلى
تركـيا جوابـاً مرضـياً ولم يبق هـناك سبب

يدعو إلى احلرب .
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يظـهـر أن األسـتـانـة قـد جـمعـت فى هذا
العهـد أضداداً تبايـنت مشاربـهم واختلفت
أحوالـهم كمـا اختـلفت سـابقـات أعمـالهم
ـا ال حيـلة فى وتبـايـنت جرائـمهم . وهـو 
اتـقـائه عنـد كل انـقالب عـظـيم يـحدث فى
شـؤون أيــة دولــة من الـدول كــمــا حـدث
لـلعـثـمـانيـة. غـير أن احلـال تـتفـاوت ويـتقى
شر ذوى الشرور بـقدر اإلمكـان حتى يربو
النـفع على الـضرر لكى تـتمكن احلـكومة
اجلـــديــدة مـن الــســـيـــر فى اإلصالح ســـيــراً

حثيثاً.
وأنت خــبــيـــر بــحــال االنــقـالب فــإنــهــا
ظهر تقضى على اخلائن بأن يتستر ويظهر 
دافع عن احلـالة التى وصـل إليهـا ويلبس ا

لباس الصدق وحتته اللؤم أجمع .
ومـا عــهــد االنــتـقــاض عــلى الــدســتـور
ببعيد فإن يوم ٣ أفريل قريب منا يوم التف
حول اخلونة رجـال كانت ألسـنتهم لم تزل
تتـلو  اإلخالص للدستـور وتتقلد عهد
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الطاعة للـشورى وتخلع حـمائل ظلم عبد
احلمـيـد وجوره فـما آنـسـوا على نـار تلك
الـضاللة بارقة هدى إلـى الضالل والرجعة
حـتى صـدعـوا بــأوامـر شـيـاطــيـنـهم وخـلـوا
إلــيـهم فــقــالـوا إنــا مــعـكـم . وحـدث من
الـفـتنـة الـتى اسـتطـار شـرهـا ما هـو مـعروف

لدى اجلميع .
وبـقى فى األسـتـانـة كـثـيرون مـن أولئك
ن لم تقدر جمـعية االحتاد الرجال اخلونـة 
والتـرقى على تـنقـيتـهم إما ألنـها انـخدعت
بـــهم وإمـــا الحـــتـــيـــاجـــهـــا إلـى الـــرجــال
فـاغـضت عـمـا مـضى وعـفا الـله عـنه عـلى
أمل أنـــهم مـــتى رأوا الــدولـــة ثـــابــتـــة عــلى
أركـان احلـريـة والـدسـتـور عـرفـوا اسـتـحـالة
ــــاضى فــــاصــــلــــحــــوا من الــــرجــــوع إلـى ا
أخالقــهم واســتــقــامــوا بــعــد اعــوجـاجــهم
فتـربحهم األمة ويعوضـوها خيراً عما فات

من شر وفساد.
فــــإذا كــــان األمــــر كــــذلك فال بــــأس به
ولـكـنه يـلـوح لـلـمحـقق أن احلـالـة ال تـخـلو
من صــنــيــعـة وخــدعــة  فـقــد تــواتــر عـلى
األلــســنـة كــثــيــراً وال ســيـمــا بــعــد رجـوع



≤∂∂

ـصطـافـ الذين قـصـدوا األستـانـة العـلـية ا
ـــقــربــ مـــؤخــراً أن بــ رجـــال احلــكم وا

الـــذين اســنـــدت إلــيـــهم بــعض الـــوظــائف
ــســـمــوعــة ــ أن بــيــنــهم وذوى الــكــلــمــة ا
كـثـيـرين من رجـال اجلاسـوسـيـة وأصـحاب
ملؤة باللؤم لإليقاع باألبرياء فى التقارير ا
الـــزمن الــقــد . وقـــد أغــضى عن هــؤالء
ـا كان اخملـلـصون لسـر لم نـعـلمه بـعـد ور
فى أمـن من خــيــانـتــهـم وهــو الـذى نــؤمــله
ونـرجوه . وحـبذا أن نقـف احلال عـند هذا
احلـد فال تتـعدى إلى ظـلم بعض األبـرياء
ن يـتـهـمـهم هـؤالء بــاجلـاسـوسـيـة وكـتـابـة
التقـارير فـيؤخـذ كالمهم حـجة ووشـايتهم
مـقــدســة بـدون بــرهـان فــتــصـدر األحــكـام

تهم بالتجريد والنفى . العرفية ضد ا
ــنــتــقم فى الــزمن فــلــقــد كــان يــكــفـى ا
اضى أن يـكتب تـقريـراً فيـتهم الـذى ُيريد ا
أن ينـتقم مـنه أنه حاقد عـلى السلـطان ساع
فـى خـلــعه ــ ويــكــفى الــيــوم ــ ويــســؤنـا أن
نقول ذلك ــ أن يشى بعضهم للجمعية بأن
ـاَّبـ وكــان يـرفع فالنــاً كـان يــتـردد عـلـى ا
وشى التـقاريـر ــ يـكفى ذلـك ألن ُيصـادر ا
به بأمالكه وُيـنفى من وطنه . مع أنه جدير
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بـاجلمعـية بل مـطلـوب من ذمتـها ووطـنيـتها
أن تــتــحـــقق الــوشــايـــة وتــفــتـش بــ تــلك
الـتقـاريـر التى لـديهـا والـتى حفـظت كلـها
بـأســرهــا من يــوم تـولـى عـبــد احلــمــيـد إلى
سـاعــة خـلــعه فـإن وجـدت بــيـنــهـا أو بـ

األوراق الـتى كـانت ُتـرفع بـالوسـاطـة لـزيد
فى وظيفـة أو لعمـرو فى رتبـة ورقة تصدق
عـلــيـهـا وشــايـة الــواشى حق لــهـا أن جتـزى
ــا يـسـتــحق . وإمـا أن تــأخـذ كالم ــتـهم  ا
الـواشى عـلى عالته فال ألنهـا تـكون الـيوم
قــــد تـــخـــلـــقـت بـــاخلـــلـق الـــتى نــــهت عـــنه
بـاألمس وأنزلـت شيخ الـظـلم عن عرشه
لتقـيم فتيـان االستبـداد على عدة عروش
ويـكـون سجل الـصنـيـعة لم يـزل مـفتـوحاً
لــيــنــال الــوظـــائف زعــانف يــعــجــزون عن
الـلـحـاق وقـد يـعـجـز عـنـها مـن يكـون فى

كل مهمة رب كل سباق .
ولـعل أولئك الـرجال الـعظام كـشوكت
ن محضوا اخلـدمة وأخلصوا باشا وغيـره 
إلــيـه رأوا أن وقــتــهـم أضــيق من أن يـــتــسع
ـراجعة الـتقاريـر ومعرفـة هوية أصـحابها
فـأخذوا النـاس بالقـرينة والـقياس والـتقدير
ـا ال يـخـلـو من اخلـطأ بـل ال بد من وهـو 
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وقــوع اخلــطــأ فــيه فــاغــتــنم بــعــضــهـم هـذه
ـداخـلـة فى الـفـرصـة ورمـى أنـاسـاً بـتـهـمـة ا
اً  وأسـند هـذه الـتهـمة شـؤون الدولـة قـد
إلى قريـنة بـدت أو قيـاس يحـتمل فـتناول
الظلم قوماً أبـرياء وشط قياس الـتقدير وما
يـرجى لــلــنـاس من هــذه احلــريـة فــكـانت
ظلـماً على الكثيـرين وهو ما نسأل رجال
اجلـمــعــيـة األحــرار األفـاضـل أن يـراجــعـوا
أحـكـامــهم فـيه فال يـنــال الـقـصـاص سـوى
الذين تـثبت إدانتـهم ثبوتـاً ظاهراً بـيناً بدون
اعـتمـاد عـلى ذى ثقـة أو اعتـداد بـقيـاس قد

ا ُيصيب . ُيخطئ أكثر 
هــذا رجـاء نـوجــهه إلى حــضـرة الــقـائـد
الــكـبــيـر شــوكت بــاشـا ونــؤمل أن يــحـله
مــحـله مـن الـقــبـول والــبـحث حــتى ال يـقع
بـر فى حـبــالـة واشٍ وال يـنـال الـقـصـاص

غير مستحق القصاص والسالم .
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اطـلــعـنـا عــلى حـديث دار بــ سـمـاحـة
سـتر كـريلـمان األمـيركى شـيخ اإلسالم وا
خـالصـــته أن ذلك الــــكـــاتب األمـــيـــركى
ـاذا ســأل سـمـاحــة شـيخ اإلسـالم قـائالً : 
ـسيـحيـ فى تركـيا . ـسلـمون ا يـضطـهد ا
فـنفى سـمـاحته ذلك االضـطهـاد وقال: إن
ـــســـلـــمـــ يـــذهـــبـــون إلـى مـــســـاجـــدهم ا
ـســيــحـيــ إلى كــنــائـســهم الــيــهـود إلى وا
بـيعـهم وال يوجـد ما ُيـخالف ذلك الـبتة.
سيحى فقال الكـاتب األميركى إن العالم ا
يــعـــتــقــد أن من تـــعــالــيـم الــدين اإلسالمى
ـسـيـحـيـ  فـرد سـمـاحـة شيخ اضـطهـاد ا
ـقـدسـة ُحتـتم اإلسالم وقـال إن شـريـعـتــنـا ا
ـة ومساواة عـلى كل مسـلم مصـافاة ومـسا
* ولـيس فـقط الـرعـايـا الـغــيـر مـسـلـمـ

تأمـره بعدم اضـطهـادهم بل بحمـايتهم .
واحلـــديـث طـــويل ورد فـــيه ذكـــر حـــوادث
آطنـة فقـال سـماحـة شـيخ اإلسالم إن تلك
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احلـوادث ُبـولغ فى إخــبـارهـا وأن مــنـشـأهـا
اجلهل السائد فى تلك اجلهات ال الدين .
وقـــد أدرك الـــقــــراء من هـــذه اخلالصـــة
الــوجــيــزة مــضـــمــون ذلك احلــديث الــذى
نـشــرته الــصـحف األمــيـريــكـيــة الـكــبـرى
فأحـدث وال شك تـأثـيـراً حسـنـاً وغـيـر ولو
بـعض اعــتـقـاد الـقــوم فى الـدين اإلسالمى
ـسلـمـ للـمسـيـحيـ وقد وفى معـامـلة ا
دعـتـنـا أسـئـلـة الـكـاتب األمـيـركى إلى قـول
ـوضـوع; إذ جـاء فـيـهـا أن كـلــمـة فى هـذا ا
ــســلــمــ ــســيــحى يـــعــتــقــد أن ا الــعـــالم ا

ــسـيــحـيــ فى بالد الــدولـة يـضــطـهــدون ا
الـعـلــيـة فـفــنـد سـمـاحــة شـيخ اإلسالم هـذا
االعــتــقــاد ولــكن اجملــال ال يــزال واســعــاً
لـلكالم فـنـحن نـقول :إن ذلك االعـتـقاد
لم يـقـم عـلـيه أدنى دلـيل ثــابت مـنـذ قـامت
الـدولة الـعـثمـانيـة حـتى اآلن وكثـيراً مـا قال
سالطـ بـنى عـثمـان إن رعـايـانا فى نـظـرنا
سـواء ال فـرق ب مـسـلـم ومسـيـحـى وقد
مـــر عــلى الــدولـــة الــعــلــيـــة الــتى هى دولــة
اإلسالم الــكـبــرى دور عــظــيم من الــزمـان
كـانت تـسـطـيع فـيه أن تـمـحق رعـايـهـا غـير
سلمـ محقاً وال تترك لهم أثراً بدون أن ا
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تـخشى دولـة مسـيحـية ولـكنـها لم ُتـعامل
ـسلـمـ وإال بالـعدل أولـئك الـرعايـا غـير ا
ـباد الدين . واإلنـصاف واحلـمايـة طبـقاً 
وال ُيــنــكــر أنه جــرت حــوادث كــثــيــرة بـ

ـســلـمــ وغـيـرهـم ولـكن كــان سـبــبـهـا ا
اجلــهل ال الــدين كــمــا قـال ســمــاحــة شـيخ

اإلسالم .
ولـو كـان هـنـاك اضـطـهـاد حـقـيـقى كـمـا
ـسيـحيون سـيحى لـكان ا يـعتقـد العـالم ا
إما مـحـقـوا عن آخـرهم وإمـا هـاجـروا مـنذ
الزمان القد وهذه شواهد احلال ُتكذب
ـسـيـحـيـ الـيوم فى ذلك االعـتـقـاد فإن ا
البالد العـثمانيـة يبلغون ثـلث السكان وهم
أنفسهم يـعترفون بأنـهم لم يالقوا فى عهد
سـلمون من الظلم ـطلق ما القاه ا احلكم ا
ــســيــحــيـون ال واالســتــبــداد . فــقــد كـان ا
ُيقـدمون أبنـاءهم للجـندية وال يـدفعون من
الــــضــــرائب إال أقــــلــــهـــا  فـى حــــ كـــان
سـلمـون مثـقلـ بالـضرائب وكـان معظم ا
ــــــســـــلــــــمـــــ الــــــظــــــلم واقــــــعــــــاً عـــــلـى ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عــــــــنـــــــد الـــــــعـــــــالم
ـسيـحى ولكن األرمن لم ُيـصابـوا بأذى ا
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ــشــهـورة إال بــعــد مــا ثــاروا تــلك الــثــورة ا
وطــلـبـوا االسـتـقالل بــبالدهم واالنـفـصـال
عن جسم الدولة الـعلية وكانوا قبل ذلك
فى هــنــاء وراحــة مـــقــربــ من الــســلــطــان
وحـــكــومــته حــتى كـــان األتــراك أنــفــســهم
يـحـسـدونـهم عـلى الـنعـمـة الـتى هم فـيـها
فـهم لم يـثـبـتـوا عـلى اإلخالص بل جـلـبـوا
األذى عـــلى أنــفـــســهم وهـــذه حــقـــيــقــة ال

نصفون . ينكرها ا
ولو فرضنـا أن أسئلة الـكاتب األميركى
كـانـت جتـوز فى أيـام الـعـهـد الـقـد فـكـيف
جتوز فى أيام الدسـتور واألميركان يعرفون
أن من أهـم مـــبـــادىء الــــدســـتــــور الـــعـــدل
ـستـر كـريـلـمان سـاواة  والـغـريب أن ا وا
ُمــقــيم مــنــذ مــدة فى األســتــانــة وهــو يــرى
ويـسـمع أن احلكـومـة الدسـتـورية تـنـظر إلى
جـميع رعـاياهـا بـع واحـدة بال تمـييـز ب

مسلم ومـسيحى وإسرائيلى ودرزى وأن
األمـة الـعـثـمـانـيـة عـلى اخـتالف عـنـاصـرها
وأديانهـا متحدة ومـؤتلفة فى الـعهد اجلديد
وأن جاللـة الـسلـطـان يحـب جمـيع رعـاياه
عــلى الـسـواء واجلـمـيع يـحــبـونه كـمـا ظـهـر
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ــنــاسـبــة زيــارته لـبــروسه حــيث اسـتــقــبـله
ــســـلــمـــ . فــأى األرمـن وهــتـــفــوا له كـــا
اضــطـــهــاد وأى اعـــتـــداء وأى ظــلم ُيـــؤيــد
االعـتــقــاد الــذى ذكـره كــريــلــمــان ولـعل
أجـوبــة ســمــاحــة شـيـخ اإلسالم قــد كـفت

لدحض ذلك االعتقاد الباطل .
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اطــلـــعـــنــا فى جـــرائـــد األســتـــانـــة عــلى
اخلــطــاب الــذى ألـقــاه الــصــدر اجلــديـد فى
بعوثان ونقلت إلينا التلغرافات مجلس ا
اخلصوصية جـملة منه وفـحواه أن فخامة
الـصدر سـيبـذل اجلهـد فى إصالح القـوان

واإلدارة عــــلى وجـه ُيــــطـــابـق الــــدســــتـــور
ومـصـالح األمـة وأن الدرس والـصـبر فى
إجــراء اإلصالح أنـــفع من الـــتــســرع وأن
ا هـو تـقـرير أهم ما يـجب االلـتـفـات إليـه إ
الــــعــــدل واألمن فـى الــــبالد . وإن احلــــال
عارف بلسان الصحف لكى يقضى بنشـر ا
تتـرقى مـدارك الشـعب فيُـساعـد احلكـومة

على ما تنوى إنشاءه من اإلصالحات .
ثم أشـار إلـى وجـوب تــآخى الــعـنــاصـر
العثمانـية ونزع سوء الـتفاهم من صدر كل
ـعـاهـدات فـرد مـن أفـراد الـتــبـعـة وإبــرام ا
احلبية مع الـدول األجنبيـة. وبعبارة أخرى
أن الدولة جترى على هذه القاعدة وهى :
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إنــنــا ال نـتــعــدى عــلى حــقـوق غــيــرنـا
ولـــكن ال نـــرضى أن يـــعــتـــدى أحـــد عــلى

حقوقنا» .
جاء إلى منظـومة االفتخار أن قد حدث
فى بـيــله جك حــوادث جــديـدة تــدل عـلى
ـــكـــر والـــفــــظـــاعـــة فـــإن بــــعض ضـــبـــاط ا
الـچـندرمـة وكـلـهم من احلـزب الـقد ومن
اجلـواســيس أشـاعـوا بــأن األرمن عـازمـون
عــلى قــتل مــواطـنــيــهم فى بــيــله جك ثم
ــواطـنى األرمـن أنه من الـواجب أن قــالـوا 
تــقــتــلــوا مـن كــان عــمــره من ٧ ســنــ إلى
أربـعـ سنـة من األرمن ألنـهم عـمدوا إلى

الغدر بكم .
ـا شاع ذلك بـ األرمن خـافوا خـوفاً و
عـظـيـمـاً السـيـمـا وأنـهم مـصـابـون بـاجملـاعـة
ـدقع وفى الـوقت وشـدة الــبـرد والـفـقــر ا
عـ نزل من الـضيـاع نحـو ألفى نفس من ا
مواطنى األرمن ودخـلوا قراهم وضياعهم
ونــهـبـوهــا وقـتـلــوا سـكـانـهــا إلخ . غـيـر أن
مـــطـــران األرمـن هـــنـــاك أرسـل إلى واليـــة
بـــروسه رســالــة بـــرقــيــة بــالـــواقع وأردفــهــا

بأخرى إلى نظارة الداخلية .
أن ذكرت جـريدة جمـاناكت األرمـنية 
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كــثـــيــرين مـن شــبـــان األرمن تــقـــدمــوا إلى
ــكـاتب احلــكــومـة طــالــبـ إدخــالــهم فى ا
العسكريـة ولكن احلكومة السنية رفضت

طلبهم .
وقـالت اجلـريدة: إن هـؤالء الـشـبـان قد
سـقــطـا فى الــيـأس وأخـذوا يــقـولـون فــيـمـا
بينهم إذا كانت احلكومة ال ُتمهد لنا السبل
لـكى نـصيـر ضـبـاطاً فى عـسـكـريتـهـا فهى
إذن ُتـريـد إدخـالـنــا فى الـسـلك الـعـسـكـرى
لكناسة القشالقات وتقشير البصل وغسل
احلــلل فـهى واحلـالــة هـذه غـيـر مــحـتـاجـة
إلـيـنـا ألجل الـدفـاع عن الـوطن وإذا كـان

فى الوطن من 
وقـد نـشـرت إقـدام هـذا الـكالم  وزيـفته
وزيــفت اجلــريــدة الـــتى نــشــرته وقــالت إن
ذلك مـن الـذين طـلـبـوا الـدخـول فى سـلك
ـا هم غـيـر حـائـزين ـدارس الـعـسـكــريـة إ ا

على الصفات العلمية التى تؤهلهم لها .
قالت جريدة لسان احلال :

طــلب إلــيــنــا أن نــوجه أنــظــار الــبــلــديـة
وازين الـباعـة فى (بيروت) فـإنها نـاقصة
وأصـحابـهـا يسـتـحلـون أمـوال النـاس مـثال
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ذلك أن األوقيـة فى عرفهـم عبارة عن ٦٠
درهـمــاً مع أنـهـا ٦٦ درهـمـاً وثـلـثـا الـدرهم
فإذاكـانت األوقـية بـغرشـ وربع فـمع هذا
النقص فى الوزن ُتصبح بقرش ونصف
وهــو غالء فــاحـش فــضالً عــمـــا فــيه من
احلـرام فـعـسى الـبـلـديـة أن ُتـعـ مـفـتـش

كاييل أ هـ وازين وا لضبط ا

WO½UL¦Ž ÊË¡uý

قـررت احلكـومة إرسـال ١٩ ضابـطاً من
كل الـطـبقـات إلتـمام دروسـهم الـعسـكـرية

فى فرنسا .
إن مــســألــة اســتــقــالــة الــســيــد طــوريـان
بـــطــــريــــرك األرمن تــــشـــمـل كل األنــــديـــة
الـسـيـاسـيـة ولم ُيــقـرر الـنـظـار شـيـئـاً حـتى
اآلن بـــهـــذا الـــصـــدد. وُيـــقـــال إن اجملـــلس
البـطريركـى سيسـتقـيل أيضـاً إذا شنق أرمن
أطـنة . ألنه عـلى مـا يـفهم أن احلـكـومة لم
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تــقم بـوعــدهـا نـحــو األرمن . وقـد كــتـبت
احــدى الـصـحف األرمــنـيـة مـقــالـة شـديـدة
الـلـهـجـة قـالت فـيـهـا: إذا لم ُيـغـيـر األتـراك
ــذابح فــإن أفـــكــارهم بــخـــصــوص هـــذه ا

ة . سحب استعفاء البطريرك ُيعد جر
قلنا سـابقاً إن هالجيان أفندى قد سمى
نـــاظـــراً لألشــغـــال وقـــد صــدرت اإلرادة
الــسـلــطــانـيــة بـذلك .والــوزيـر اجلــديـد فى
مقـتـبل الـعـمـر وقـد درس عـلم احلـقوق فى
أوربــا وكــان مــبــعــوثــاً عن األســتــانــة فى

مجلس النواب .

WO½UL¦Ž —U³š√

حـكم اجملـلـس الـعـســكـرى بـغــرامـة مـئـة
فـــرنك عــلى صــاحـب اجلــورنــال األرمــنى
«خــيـر نـيك» ألنـه نـشـر مــقـاالت تـرمى إلى
بذر الـشقاق بـ العـناصـر العثـمانـية . وقد
رفع النـائب األرمنى بـاسطـرماچـيان قـضية
قــذف عــلـى صــاحب هــذه اجلــريــدة ألنه
اتـــهـــمه بـــالـــرشــــوة بـــخـــصـــوص قـــضـــيـــة
نورادونچيان أفندى ناظر النافعة السابق .
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قـــال بــطـــرك األرمن يــغـــيــشـه طــوريــان
أفــنــدى ألحــد مــحــررى جــريــدة زامــانـاك
األرمـنــيـة أنـا لــست من الـذيـن يـسـتــقـيـلـون
مــظـاهــرة ورثــاء ومـا كــانت اســتـقــالـتى إال
لــدواع جــديــة وقـطــعــيـة وأن رد احلــكــومـة
ـقتـرحـاتى ليس مـضـراً بـاألرمن فقط بل
أنى على يق من وخـامة نتـيجته وأضراره
الـتـى سـتـنـال كـل بالد الـسـلــطـنـة  ومـادام
األمـر كـذلك فـخيـر لى أن انـسـحب مـرتاح
الـضـمـيـر وأهم مــا لـفت أنـظـار احلـكـومـة
إلــيه فى مــذكــرة اسـتــقــالـتـى هـو أن الــســتـة
أشــخــاص األرمـن الــذين حـــكم عــلـــيــهم
الـديــوان الـعـرفى بــاإلعـدام طــاهـرو الـذيل
ـذكرة ـا نـسب إلـيـهم . وفى هـذه ا وبـرآء 
أيـــضـــاً اطـــلـــعـت احلـــكـــومـــة عـــلى بـــعض
مــقـتــرحـات جملــلس الـبــطـركـيــة لـو قــبـلــتـهـا
احلكومة الكتسبت قلوب األمة األرمنية .
وفى اعــتـقــادى أن احلــكــومـة ال تــســتــطـيع
إكـمال جاللـهـا وإظـهار قـدرهـا إال إذا كان
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العـدل واحملاكم توأم والعناصـر العثمانية
فـى نــظــر احلــكـومــة عــنــد الــعــمـل سـواء .
وتــتـضـمن مـذكـرة اسـتــعـفـائى كل مـا يـلـزم
ذكــره  وأطـلب مــنـكم أن تــفـهــمـوا األمـة
أنـــنى صـــمــــمت عـــلـى عـــدم الـــعـــودة إلى
البطركية ثـانية إال إذا قبلت مقترحاتى التى
أراهــا مــهــمــة جـــداً . وقــد عــهــد بــوكــالــة
البـطركـية وبـإدارتهـا الداخـلية إلـى جوفنت

طوريان أفندى .

Êu²¹e « WŁœUŠ

مـا ســبق لـنــا أن نـقــلـنــا إلى الـقــراء خـبـر
اخلالف الـــــواقع بـــــ األرمـن والـــــديــــوان
الـعـرفى فى الـزيـتـون  حـتى كـاد االسـتـياء
الـعام يهدد األمن . وقـد كتب أخيراً والية
حـلب إلى نظـارة احلربيـة ُتنـبئهـا أن الديوان
العرفى فى مرعش طـلب اثنا عشر شخصاً
من األرمن فى الــزيــتـون فــألــقى الــقـبض
عــــلـى واحــــد مـــنــــهـم . ثم هــــاجـم دائـــرة
احلــكــومــة عــشــرون شــخــصــاً بــالــسالح
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وفـيـهم ثمـانـيـة من الـذين يـطلـبـهم الـديوان
الـعــرفى . فـاحـتـجـوا عـلى هـيـئـة احلـكـومـة
احمللية وقالوا إن األستانة إذا استبدلت هذه
الـهيئـة بغـيرهـا فاألشـخاص الـذين يطـلبهم
الـديوان الـعرفى مـتهـيئـون لتـسلـيم أنفـسهم
بــأنــفــســهـم ومــطــيــعــون لـــكل مــا تــأمــر به
احلكـومـة وإال فـهم ال يعـتـرفـون باحلـكـومة

احمللية .
فـأجـابت نـظـارة الـداخـلـيـة والية حـلب
بــأن ُتــرسل إلـى تــلك األنــحـــاء من تــثق به
سئلة بالتى هى شكل وإنهاء هذه ا لفض ا

أحسن.
v dF « Ê«u¹b « s−Ý v  dJ F « 

كــان الـديــوان الــعــرفى إلى اآلن ُيــطـعم
نتـسب لـلعـسكريـة من االرجتاعيـ خبزاً ا
فقط بال إدام . وذلك لكثـرتهم وللصعوبة
والـكـلـفة الـتى تـكـون لـلحـكـومـة من تـقد
اإلدام لــهم . ولـــكن نــظــراً حلـــلــول شــهــر
ـســجـونـ كـتب رمـضـان وتــنـاقص عـدد ا
الـديـوان العـرفى إلى نـظـارة احلـربيـة يـطلب
إعــطــائــهم من اإلدام كــمــا  ُيــعـطـى ألفـراد

اجلند وأن  تغسل ثيابهم بعد اآلن .
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كـان غـريـغـوريوس أفـنـدى مـطـران لواء
تـكـفــورطـاغى قـد حـرم قــسـيـسـاً وشى إلى
احلــــكـــــومــــة بـــــرجل لـه عالقـــــة بــــاحــــدى
اجلـمعـيات الـسريـة . فـطلـبت احلكـومة من
طران سكـونى عزل هذا ا بطريرك الفـنار ا
وكــتــبت الـعــدلــيــة إلى الـبــطــركـيــة مــذكـرة

رسمية بهذا اخلصوص.
وقـــد انــتــقــدت جــريـــدة (تــيــولــوغص)
الــرومـيــة عـلـى هـذا الــطـلـب من احلـكــومـة
قــائـلـة أن احلـرم هـو مـسـئــلـة ديـنـيـة مـحـضـة
ولـلـمــطـران أن يـحــرم من يـرى فى أخالقه

موجباً لذلك .
‰u{U½_« v

قالت صـباح ظـهرت منـذ بضعـة أسابيع
عـــصــابــتــان ثــائــرتــان فى ســواحل الــبــحــر
األسـود ومـازالت تـقـطع الـطـرق وتـنـهب
الـقـوافل وتـقـتل أبـنـاء الـسـبـيـل  فـصدرت
األوامـر الـشديـدة إلى سـيـواس وزارة وقره
ـــطــارتــهــمــا وقــطع حــصــار وتــوكــادوارد 
واقع شراذم من فذهب من هذه ا دابرهمـا
الفرسان الزاندارمة للبحث عن الثائرين .
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كـنــا نــشــرنـا مــقــالـة حتـت هـذا الــعــنـوان
حلضـرة عـلى بك سـامى الـيـاور الـسـلـطانى
ورئـيس مـصــورى الـسـلـطـان الـسـابق وهى
ـبـعـوثان صـورة تـقـريـر قـدمه إلى مـجـلس ا
وناظر البحـرية يتضمن ذلك الـتقرير تاريخ
حــيــاة صــاحـبـه ويـتــظــلم فــيه من مــعــامــلـة
احلكومة اجلديـدة له بنكرانـها حقه وقد ب

فــيـه خــدمــاتـه الــدســتـــوريــة فى احلـــكــومــة
االســتـــبــداديــة ومن بــ تــلك اخلــدمــات
إظــــهـــار عـــشـــرة ماليــــ من اجلـــنـــيـــهـــات
قربون وحملة عرش االستبداد اختلسهـا ا
وقـــد مـــضى عـــلى ذلـك الـــتــقـــريـــر أشـــهــر
مـــعـــدودات إلى أن حـــضـــر إلـى الـــقـــاهــرة
صاحب الـدولة سعيد بـاشا الصدر األسبق
ورئـيس مــجـلس األعــيـان حــاالً فـانــتـهـز
حــضـرة عـلى بك سـامى صــاحب الـتـقـريـر
هـــذه الـــفـــرصـــة وقـــابـل دولـــته فى فـــنـــدق
«الـكونـتيـنتـال» وجرى بيـنهـما حـديث كان
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محوره هذا الـتقرير وقد وعدنا باألمس أن
نأتى على صورة مـادار بينـهما من احلديث

فإيفاء بالوعد نقول :
إن حـضـرته ذهب إلى دولـته وقـدم إلـيه
نفـسه وبعـد التـحيـة سأل عن الـتقـرير الذى
قـدمه فى ٩ مارس عـام ١٩٠٩  وعما إذا
كـان قد أطلع عـليه أم ال فـأجابه دولـته بأنه
لم يــطـلع عـلـيـه. ثم اسـتـفـســر مـنه كـيف
ـعـلومـات? فـأجـابه بأنه وصـلت إلـيه هذه ا
كـان مـوظـفـاً مـدة سـنـتـ فى سـراى يـلـديـز
بـوظـيـفـة رئـيس مـصـورى الـسـلـطـان وقد
دة من احلصول على تمكن فى أثناء هذه ا
ــعـلـومــات ألن جـمـيـع الـوالة كـانـوا هـذه ا
ُيـرســلــون تــقـاريــرهم إلى يــلــديـز مــبــاشـرة
وكـنت أعـرضـهـا عـلى الـسـلـطـان السـابق
وهذا يـأمـر حتسـ بـاشا بـالـتحـقـيق وإجراء
الـعـدل فـيـهـا لـعـلـمه أن الـبـاشـكـاتـب طـاهر
نقى لكن احلقـيقة هى أن البـاشكاتب متفق
شتكى مـنه على اغتـيال تلك األموال مع ا
واقتـسـامهـا بـيـنهـمـا ألن أكثـر هـذه التـقـارير
تـخـتص بـشـكوى نـاظـر احلـربـيـة والـبـحـرية
واألوقـاف ومـا أشبـه ذلك بأنـهم يـعـبـثون
بـأموال الـدولة ويـأخذونـها فـإذا ما وصلت
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الـشــكـايــة إلى حتـســ بـاشـا حــفـظــهـا لـديه
وأهــمل فى األمــر ألنه مـشــتـرك مــعـهم فى
االغـتــيـال ثم ســأله عن ســبب مـهــاجـرته
إلـى الـقــاهـرة فــقـال إن الــوكالء قـد خــشـوا
افتـضاح أمـرهم عـلى يـدى . وكان مـوقفه
ــــواقـف ألن كل من إذ ذاك مـن أحــــرج ا
ابـ يلـقى صروف الـهوان ُيخـالف خطـة ا
وُيجازى بإبعاده عن األهل واإلخوان كما
هو مـعلـوم فـكيف بـه? وقد أبى الـدخول
فى جـمــعـيــتـهم كــمـا كــان ُيـقــدم الـتــقـاريـر
الفاضحـة ألعمالهـم على أنه لم يسلُّم من
الزم فـهمى بـإيـعاز من أذاهم فقـد ضـربه ا
حـسن رامى بــاشـا نــاظـر احلــربـيــة وحتـسـ

بـــاشــا بـــســبـب الــتـــقــريـــر األخــيـــر اخملــتص
بــالـبــحــريـة ولم ُيــعــاقب ذلك الــضـابط إال
بـحـبـسه بــضـعـة أيـام ثم أطـلق سـراحه وأنه
قــبل إعـالن الــدســتــور وفـــيه ُيــحــذره هــذا
األرمنى إذا لم ُيعلن الدستور فإنه قد تقوم
األســــتــــانــــة عـــــلى قــــدم وســــاق وحتــــدث
الثورات فلـما قدمه أمـر نادر أغا وراغب
باشا بحبـسه وبقى سجيناً ثالث ساعات .
ثـم أطـــلــقـــوا ســـراحه وأعـــلن الـــســـلـــطــان
الدستور مرغماً وبعد ثالثة أيام من إعالنه
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يـنـاء إسكـنـدرونه وأسـرعوا عـيـنوه رئـيـسـاً 
فى تـرحيـله إليهـا خوفـاً من افتـضاح أمرهم
ومــاعــتم أن جــاءه تــلــغــراف من جــمــعــيــة
الــنـجـاح والـتـرقى تـســتـقـدمه إلى األسـتـانـة
فــعــاد إلـيــهــا جــذالً  ثم طــلــبت مــنه هـذه
ـا كـان يحـصل اجلـمـعـيـة أن ال يـكـتم أمـراً 
فى زمن االســتـبــداد فـتــقـدم لــهم تـقــريـران
أحـــدهـــمـــا يـــتــضـــمن اخـــتالس ٣ مـاليــ

ونــصف من اجلـنــيـهــات والـثـانـى حـذر فـيه
ــقــربــ الــســلــبـة اجلــمــعـيــة مـن جـمــاعــة ا
وعـــيـــنـــهـم لـــهم بـــالـــذات. ثـم طـــلب من
ـفسـدين اجلـمـعـيـة أن تضـمـن له مـنع أذى ا
فـلم تقـبل وغايـة األمر أخـذوا توقيـعه على
التقريـرين وتركوه حراً فرأى أن يرحل عن
بالد ال يــأمن عـلى حـيــاته فـيـهــا خـصـوصـاً
وأن األمـور لـم تـســتـتب بــعـد وافــهم دولـة
سـعـيـد بـاشـا أن غايـة مـا يـرجـوه أن يـنـظروا
فى أمره ليثـبت براءته ونزاهـته فى خداماته
ـا لـوثه به بـعض الـسـابــقـة لـيـخـرج نـظـيــفـاً 
ــغـرضــ فــوعـده الــبـاشــا بـنــظــر مـســألـته ا
ـجرد عـودته إلى األسـتـانة وحتـقـيق أمرهـا 
وإطالعه عـــلى تـــقـــريــره الـــذى قـــدمه إلى
بـعوثان فسأله الباشا عن رأيه فى مجلس ا
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صـائب على نادر أغـا  فقـال إنه مصـيبـة ا
الـبالد ويخـاف اإلنسـان الذى يـحب دولته
ويــرجـو بـقــاء دسـتــورهـا من إطالق سـراح
هـذا الرجل وتـركه يـجتـمع برجـال جـمعـية
االحتاد والتـرقى وأنه يحذرهم منه ألنه من
ا أكـبر الـدسـاسـ وذكـر دولة الـبـاشـا بـأنه 
كـان صدراً أعظـم من ثمـانى سنـوات كلفه
بـــعــــمل رســـومــــات ســـمـــيــــة عن اإلجنـــيل
بلغ الـشريف قـدرت نفقـاتها عـلى الدولـة 
٢٥٠ ألف جـــنـــيه فـــأخـــذ حتــســـ بـــاشــا
الـــرســــوم وبــــاعــــهـــا لــــبــــعض األ مع أن
ـتحف ثم قال الغرض كان وضـعها فى ا
على بك سـامى لدولـة البـاشا إنه يـعز عـليه
أن ال تــفــحص احلــكـومــة احلــالــيـة تــقــريـره
لــتــظـــهــر بــراءته من كـل الــتــهم وحــرام أن
رجالً مــثـله عــاش بـ طــغـمــة من الـســلـبـة
ُيـجـادلـهم وُيـنـاهـضهـم فى زمن االسـتـبداد
ـفسدين وال يـحقق أمره ثم يروح ضـحية ا
وينصف فى شـكايـته فوعـده الباشـا بالـنظر
فى دعــواه وأخــذ مــنه تــاريخ عــدد «مــصـر
الفـتاة» الذى كتب فى تـقريره اآلنف الذكر

ثم ودعه وانصرف .
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اشـتـهـرت حـوادث آطـنـة فـهى ال حتـتـاج
ا نذكر اآلن ما جرى إلى بيان وتفـصيل وإ
بعدها فى تلك الوالية وفى األستانة العلية
ب الـبـاب العـالى والسـفـراء ففى الـوالية
أظهـرت احلكومة أعظم اهتـمام بإعادة بناء
ــنــازل الـتـى تـهــدَّمت وتــعـويـض األهـالى ا
عـمـا فـقـدوه وخـسـروه ووضـعت حـكـومـة
األســـتــانـــة أمــواالً طـــائـــلــة رهـن أمــر والى
الــواليـة لــيُـنــفـقـهــا عـلـى األعـمــال اجلـاريـة
وتــألَّـفت هـنــاك جـمـعــيـة مــخـتـلــطـة نـصف
ــســلــمـــ والــنــصف من أعـــضــائــهــا مـن ا
األرمن لالهـــتــمـــام بـــاألشــغـــال ومــعـــرفــة
اخلـسائـر وتعويـضهـا وقد قـامت األعمال
ـــئـــات من عـــلـى قـــدم وســـاق وشـــيَّـــدت ا
ـنازل وعوض كثيـر من اخلسائر البيوت وا
وال يــزال الــعــمل جــاريــاً بــهــمــة عــظــيــمــة
والسـكينـة سائدةوالـنظام وطـيد واالئتالف

سيحي . سلم وا تام ب ا
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ويـوجــد فى تــلك الـواليــة كـثــيـرون من
األجــانب ادعـــوا أنــهم حلـــقــتــهـم خــســائــر
شديـدة فى أيـام احلـوادث فـأعـد قـنـاصـلهم
تـقـاريـر رفـعـوهـا إلى الـسـفـراء فى األسـتـانة
الـعــلـيـة فـرفــعـهـا هـؤالء إلى الــبـاب الـعـالى
وطــلــبــوا دفع الــتــعــويض الالزم عن تــلك
اخلـســائـر ويـدعـى الـطـلــيـان أن خــسـائـرهم
أكـثـر من غيـرهـا ولـذلك يـزيـد الـتـعويض
الذى يـطلـبونه عـلى مـئة ألف فـرنك ويأتى
ـان وغــيـرهم بـعــدهم الـفــرنـســاويـون واأل
وأمـا البـاب الـعالى فال يـرى نـفسـه مسـئوالً
عن تـلك اخلسـائر الـتى يدعـيهـا األجانب
ولذلك قـابل تقـارير الـسفـراء بعـدم القـبول
فـــاجــتــمــعــوا وأعــدوا مـــذكــرة إجــمــاعــيــة
أرسلوها إليه بـهذا الشأن فأجـابهم عليها
جوابـاً رسميـاً نهائـياً بأنه ال يـدفع التعويض

طلوب . ا
وقــد جـــاء رفض الــبــاب الـــعــالى دلــيالً
جـديداً عـلى أن احلـكـومـة الـدستـوريـة غـير
اضـية فهى ساهـرة على مصالح احلكومة ا
رعـايـاهـا عـامـلـة عـلى صـيـانـة أمـوالـهم من
الـضـيــاع وقـد ابت دفع مــا ادعـاه األجـانب
من اخلسارة حتى تعوض على الوطني ما



≤π∞

فـــقــــدوه وخـــســـروه ولـــذلك أرصـــدرت
ـنـازل الـتى اإلعـانـات كــلـهـا عـلى تــرمـيم ا
تـــهــدمت وإعـــادة مـــا ُســلب مـن األمــتـــعــة
واألثـــاث والـــريــــاش ولـــو رضـــيـت بـــدفع
ا بـقى لـلوطـنيـ غير التـعويض لألجـانب 
الـــنــــزر الـــيـــســــيـــر وفى ذلـك من احلـــيف
والـظـلم ما تـأباه احلـكـومة الـدسـتوريـة التى
قــدمت مــصـــالح رعــايــاهــا عــلى مــصــالح

األجانب .
أما الـسفـراء فلمـا رأوا ذلك الرفض من
الـبـاب الـعــالى شق عـلــيـهم األمـر وأفـادت
سـألة األنـبـاء أنهم يُـفـكرون بـأن يعـرضـوا ا
عـلـى مـحـكــمـة الهـاى حــتى تـفـصـل فـيـهـا
ـتـأمل إال الـنـظر وعـنـد هذا اخلـبـر ال يـسع ا
إلى مــقــام الــدولـــة الــعــلــيــة فى نــهــضــتــهــا
العظـيمة فلـو كان سفراء الدول طـلبوا مثل
هـذا الـتـعـويض فى أيـام احلـكـومـة الـسـابـقة
ألوا الـدنـيا ورفض الـبـاب الـعـالى طلـبـهم 
أنـذاراً وتـهـديـداً ولـكـنــا سـمـعـنـا أن الـدولـة
جتمع أسـاطيـلـها لـتُرسـلـها ألجـراء مظـاهرة
ـــيـــاه الــعـــثـــمــانـــيـــة ولـــكــانـت تــلك فى ا
األسـاطيل حـضرت إلى مـياه جـزيرة مـتل

واحــتـلت جـمــركـهـا كــمـا فـعـلـت مـرة مـنـذ
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بضـعـة أعوام أو كـانت وقـفت أمـام الثـغور
العثمانيـة تتهدد وتتـوعد حتى يذعن الباب

العالى ويدفع التعويض .
هــكــذا كــان يـجــرى فى أيــام احلــكــومـة
العثـمانيـة السابـقة وأما الـيوم فقـد تغيرت
احلـــال وأصـــبــــحت دول أوربـــا تــــعـــلم أن
احلـكـومة الـعـثـمـانـية الـدسـتـوريـة ال تـخاف
ظـاهرات اإلنـذار والتـهديـد وال تخـشى ا
البـحريـة وأن وراءها أمة عـظيـمة مـتحـمسة
تـويدهـا وتنـصرهـا فالدولـة العـثمـانيـة اليوم
غـــيــرهــا بـــاألمس ولــذلـك وقف ســفــراء
الـدول عـنـد حـدهم ولم يـنـذروا ويـتـهددوا
ويــرغـــوا ويــزبــدوا كـــمــا كــان شـــأنــهم فى
سألة على اضى بل عزموا على عرض ا ا
مـحــكـمــة الهـاى حـتـى تـفـصل فــيـهــا كـمـا
فـصــلت فى مــشــكــلـة الــدار الــبـيــضــاء بـ

ـانـيــا وكـمـا فـصــلت فى مـسـائل فـرنـســا وأ
أخـرى بـ الـدول الـكـبـرى وأمـا احلـكـومـة
الــعـثـمــانـيــة فال يـعـلـم حـتى اآلن إذا كـانت

ترضى بالتحكيم أو تأباه .
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إن مــســألـة اســتــعــفـاء بــطــريـرك األرمن
وتــهــديــد بــطــريــرك األروام بــاالســتــعــفــاء
التــزال تــشـغـل بـال الــطــائــفــتــ . والـذى
يــؤسف له أن حـمــلـة الــصـحف الــيـونــانـيـة
واألرمـنـية عـلى احلـكـومة بـأنـهـا ُتريـد مـحو
امـتيـازات البـطاركـة ورد الـصحف الـتركـية
معضدة احلكومة أفضى إلى شئ من تباعد
الـنفـوس ونفـورها فـإذا طال أو دام يـحفر

هاوية بينها ال قدر الله .
وأكثـر البـطـريركـي تـطرفـاً هو بال شك
سكونى بطريرك األروام الذى البطريـرك ا
ــنــاداة عــالــيـــاً بــاضــطــهــاده ال يــفــتــر عـن ا
واضطهاد أمته بدعوى أن احلكومة ُتساعد
دارس البـلغـاري فى مـسائل الـكنـائس وا
ــقــدونــيـــة . ومن شــكــاويـه عــزم الــبــاب ا
العـالى على أن ال يـقبل شـكاوى البـطاركة
ــاديــة األمـر ــسـائل ا بــاسم رعــايــاهم فى ا
الذى ُيناهـضه بطريرك األروام بكل قوته.
وعـنـده أن رفض مــطـالب الـبــطـاركـة عـلى
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هــــذه الــــنــــحــــو هــــو عـــــبــــارة عن إنــــكــــار
امتيازاتهم.

ـصـاحلة ـسـاعى مـبـذولـة فى ا عـلى أن ا
ـوظــفـ األروام فــخـامـة وقــد قـابل أحــد ا
الـصـدر األعـظـم فـأنـكـر الـصـدر األعـظم
تهـمته بإلغاء امتيـازات البطاركة ووعد بأنه
يـبــاحث الــبـطــريـرك بــشـكــاويه األخـرى .
ـثـابـة تــسـكـ لـلـحـالـة فـكـان هــذا الـكالم 
واألمل أن تـــزول األزمـــة الـــبـــطـــريـــركـــيـــة
بالتساهل من اجلـانب فتكـفى مؤونة إقفال
الـــكـــنـــائس كـــمـــا كـــانـــوا يـــفـــعـــلـــون أيــام

االضطهادات الدينية .
ويــؤكــدون من جــهــة أخــرى أن جاللـة
الـــســلــطــان تــوسط فـى مــســألــة اســتــعــفــاء
بـــطــريـــرك األرمن فـــفى عــزم الـــبــطـــريــرك

ذكور أن يعود عن استعفائه قريباً . ا
وقد كـان الوسـيط حـلبـيان أفـندى نـاظر
النـافعة فـوفق ب البـاب العالى والـبطريرك
ـــلَّى الـــذى كــان قــد وبــ هـــذا واجملــلس ا
اسـتعـفى الختالفه مع مـجلس البـطريـركية

الروحى .
أمـــا احلـــكـــومـــة فــأنـــهـــا أرضت األرمن
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الذين كانـوا يطلـبون بصـرخة عالـية معـاقبة
ـعـاقـبـتـهم مـسـبـبى الـفـ بــأطـنه فـأمـرت 
وأولهم نـاصف بك متـصرف جـبل بركات

الذى قررت محاكمته .
وشـاع منـذ أيام أن مـسلـمى أطنـة ينوون
الـــقـــيـــام عـــلى األرمن فـــصـــدرت األوامــر
ــشــددة إلى حــكــومــة أطــنــة بــأن تــخــمــد ا
أنـفاس كل حـركـة بالـقـوة الصـارمـة . فهل
يـرتاح األرمن إلـى ذلك وهل هم بـأتوا فى

أمن تام ?
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جاء فى جريدة (اسـتامبول) الفرنساوية
بــــتــــاريخ ٢٢ أكـــتــــوبــــر اجلـــارى مــــا يـــأتى

بحروفه:
قرأنـا فى جريدة (أزادمارد) الـنبأ البرقى
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اآلتى :
قـتل خــادم حـسـ بـاشــا سـتـة من أرمن
(أديـل جــيــفــاز) وقــد ُنــقــلـت جــثــتــهم إلى

(وان) .
وحــسـبــنــا مــا ســمـعــنــا من هــذا األنــبـاء
الـدمـويـة لـدمـاء ُتـهـرق وأشالء ُتـلـقى الـيوم
ـا تــغـنى فى حـكم الــدسـتــور وفى بـلــد طـا
أهـلـوه بــنـشـيــد احلـريـة ? إال وأن احلــكـومـة
ووعـيدهـا ليـذهبـان ُسدى أمـام هذه اجلثث
بل ُتمـحى الـثـقـة بهـا من قـلـوب األهـل .
ـثل ذلك يـضـربـون الـدسـتـور ذاته ضـربة و
هـراق لهو أبلغ مقاالً من قاضـية فإن الدم ا

غلظة . ان ا األقسام وأشد وقعاً من األ
ومـا كل قـطـرة من دم تـسـيل ظـلـمـاً ومـا
كل شـهـيـد ُيـقـتل كـذلك إال ضـربـة قـاضـيـة
عـلى الـبـالد والـدسـتـور واحلـريـة جـمـيـعاً .
فمـتى يأتى الـزمن الذى نفـهم فيه احلـكومة
أخــيـراً أنــهـا مـا دعــيت إال لـتــعـمل وتــظـهـر

بطشها ? أهـ
ؤيـد) من هذه األخبـار وأمثالـها التى (ا
ُتنشر فى اجلـرائد األرمنية ويتردد صداه فى
ـمـلكـة الـعـثمـانـية اجلـرائـد األوربيـة داخل ا
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يــرى الـــقـــراء أن األرمن مـــجـــدون فى
جتـسـيم احلــوادث ألنه يـبـعــد جـداً أن يـقـتل
خادم لـشخص مـهمـا كان عـظيـماً سـتة من
األرمن ولم تـذكـر جريـدة أسـتامـبول وال
النـاقلة عـنهـا ماذا فـعل األرمن أنفـسهم فى
ـاذا أجــازوا الـقــاتل وأهـله هـذه احلــادثـة و

وعشريته .
عـلى أن الــواجب فى هـذه احلــالـة عـلى
احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة أن تـكـذب سـراعـاً مـا
ُيـخـالف احلــقـيـقــة من أمـثــال هـذه األخـبـار
ــقـــلـــقــة وإال حـــصل من نـــشـــرهــا بـــهــذه ا
ـنـذرة بـسـوء الـعواقب ـهـيجـة وا الـصـورة ا

ماال تُحمد عقباه .
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قـرأنا فى جـريـدة عثـمـانيـشـر لويـد خـبراً
تخرص ينـشرح له الصدر ويقـطع ألسن ا

كـمـا قـطعـت جهـبـزة أقـوال كل خـطيب أال
وهـو قــرار جـمـعــيـة االحتــاد والـتـرقى أن ال
تـتــداخل فـى شـؤون الــدولــة الــسـيــاســيـة
ولـكـن تـعــمل عــلى حتــســ حـالــة الــدولـة
وتـنظم شؤونـها والـعمل لصـاحلها وانـتشار
التعـليم فى أنحـائهـا ولن يشتـغل بالسـياسة
وجودين فى بـعوثـ ا من رجـالها سـوى ا

حزب االحتادي .
وقد أحـسنت اجلمعية صـنعاً بهذا القرار
إذ رأت أن الـبـلـد التزال مـتـأخـرة وأنـها فى
ـن يـتــعــهــدهـا ويــأخــذ بــيــدهـا إلى حــاجـة 

معارج الرقى ?
باركة التى هى وقد رأت هذه اجلمعية ا
الـسـبب فى الـقضـاء عـلى عـصر االسـتـبداد
أن ُتـرسل أعــضـاءهـا يــتـجــولـون فى الـبالد
إليـقـاف أهلـهـا عـلى معـانى احلـريـة والرقى
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وفائدة الـدستـور ونشـر التـعلـيم وغير ذلك
من وسائل الرقى الصحيح .

وقد دلت احلـركة الرجـعيـة التى حدثت
فى ١٣ أبـريل عـلى أن العـثـمـانيـ يـؤثرون
ــوت عـــلى أن تــرجع بـــهم األحــوال إلى ا
العصر السالف عصر الظلم واالستبداد .
ومن حـــسن الـــظــروف أن الـــقـــوة الــتى
كــانت فى يــد الــرجــعــيــ لم تــكن كــافــيـة
ــظـلم ومـا هى إال إلعـادة ذلك الــعـصـر ا
برهة وجيزة حتى قضى األحرار على تلك

شؤومة قضاء أبدياً . احلركة ا
وقـد صـدق أحـد الـقـواد األحرار حـيث
صـرح فى أوروبا بأن اجلـيش أصبح يفضل
أن يـفـقـد حـيـاته عـلى أن يـفـقـد احلـريـة التى

تمتع بها فى عصر الدستور .
ومن احلوادث الـسـياسـية الـعظـيمـة التى
قامت بـها اجلمـعية اقتـراحها عـلى احلكومة
وضع قانون ُيحرم االجـتماعات الـسياسية
ادة الرابعة وذلك مخافة والتصديق على ا

أن يدبروا مؤامرات رجعية أخرى .
وقد سعت اجلـمعيـة فى عقد مـؤتمر فى
ـناقـشة فـيه على سالـونيك ودار الـبحث وا
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ثالث نـقط مـهـمـة مـنـهـا مـسـألـة الـعـنـاصر
كونـة لألمة العثـمانية وسعـى اجلمعية فى ا

سألة احلربية . ترقية البالد ثم ا
ا أن رأت اجلمعية أن الدستور أصبح و
مــــؤيــــداً ال خــــوف عــــلــــيه مـن الــــطـــوار

خضـعت أمـام الـقـانـون ونـحن نـتـمنى أن
يـحتـذى مـثـالهـا جـميع الـعـثمـانـي وال هم
للـجمعـية اآلن إال الـنظر فى مـصالح البالد
وخدمتها بكل جارحة من جوارح أعضائه
ويـرجع لـهـا الـفـخـر أيـضـاً فى أنـهـا رأت أن
تــبـعـد اجلــيش عن االنــدمـاج فى الـســيـاسـة
وهكـذا كان تصـريح شوكت باشـا وغاية
ما تطمح إليه اجلمعية نشر التعليم ب أبناء

األمة وتشجيع الصناعة وترقيتها .
ولقد ظهـر اليوم السر الذى كان يحوط
ـهـمة الـتـى أخذت اجلـمـعـيـة وتـبـ لـلـمأل ا
عــلى عــاتـقــهــا الـقــيــام بـهــا وتـضــحــيـة كل
مــرتـخص وغـال فـى سـبـيل خــدمـة الـوطن
حـــتى تــنـــدمل جــروح عـــصــر االســـتــبــداد
لـمـة بهـا وهذا وُتـشـفى الدولـة من الـعلـل ا

ما تسعى له اجلميعة بكل همة .
ـنـبـثـون فى الـبالد واليـزال أعـضـاؤهــا ا
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متيقـظ لكل ما يـأتيه أعضاء الـعهد القد
وُيـخـبـرون زعـمـاءهم بـكل مـا يـحـدث من

ؤامرات . ا
وإذا مـا تــأيـد الـنــظـام فـى جـمـيـع أنـحـاء
الـسلطنـة ُتصبح مـهمة اجلمـعية بث الـتعليم

والسعى فى ترقية األمة أدبياً ومادياً .
وقــالت جـــريــدة فـــرمــدنـــبالط فى هــذا
الـصدد أن تـغيـير خـطة جمـعيـة تركـيا الـفتاة
تعـتبر دليالً آخر على أن الـنظام الدستورى
ـنع كل أزمـة حتدث أصـبح مـعززاً مـؤيداً و
بـ األنـديـة الـعسـكـريـة وقـد بـرهن أعـضاء

احلزب على حسن سياسة عظيمة .
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نــشـــرنـــا أمس فــصـالً عن االمــتـــيــازات
األجـنـبـيـة وامـتـيـازات الـبـطـاركـة فى الـبالد
العثـمانيـة ظهـر منه أن احلكـومة الدسـتورية
عامـلة على التخـلص من تلك االمتيازات
وقد وقفنا فى األنباء العثمانية على ما ُيفيد
أن بـــطــريــرك الــيــونـــان وبــطــريــرك األرمن
اليـــزاالن يـــحــتـــجــان عـــلى الــقـــرار الــذى
أصدرته الوزارة ومنعتهما فيه من التداخل
فى شــــؤون رعـــايــــاهـــمــــا الـــســــيـــاســــيـــة
والظـاهرأن احلكومة ُتعـيرهما آذاناً صماء
ــنـاســبـة عـقــدت جـريــدة طـنـ وفى هـذه ا

فـــصالً  قــالت فــيه إنـــنــا ال نــعــتــرف بــشىء
ساواة فـنحن ُيخـالف مبـاشرة الـعدالـة وا
سيحي إذا كلفناهم أموراً نقبل شكاوى ا
ـسـلمـ وإذا كـان هؤالء يـعود لم ُنـكلف ا
ــسـائل ــشــيـخــة الــعـلــيــا فى ا أمــرهم إلى ا
ـســيـحـيـ يـعـود أمـرهم إلى الـديـنـيـة فـإن ا
بــطـاركــتــهم فى هــذه األعـمــال  وأمـا فى
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األمـور الـسـيــاسـيـة والـعـمــومـيـة فـيـجب أن
يكون مرجع الفريق احلكومة .

إن سـماحة شـيخ اإلسالم لم يُرسل قط
إلى احلــكـــومــة عـــريــضــة يـــقــول فـــيــهــا إن
ـسلـم مـظلـومون وال يـجب القول إن ا
رجـــال احلـــكـــومـــة مـــســـلـــمـــون وأنـــهم ال
ـسيحيـ فأن احلكومة يسمـعون شكاوى ا
ـســيــحــيــ قـائــمــقــامـ أقــامت اآلن مـن ا

ومــــتـــــصــــرفــــ وأقــــامـت مــــنــــهم رجــــاالً
لــلـچــنـدرمـة وغــيـرهــا  وحـيث أن وجـود
ــراكــز يـــدعــو إلى الــظن هــؤالء فـى هــذه ا
ــســلــمـ بــأنــهم ال يــســمــعـون شــكــاوى ا

ـعنى شـيخـة والبـطاركـة فى هذا ا فـتكـون ا
على حد سواء .
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ـبـعـوثـان بـطـريـرك زار رئـيـس مـجـلس ا
ـسـألـة اخلالف الـقـا بـيـنه األرمن وأرضه 
وبـ احلـكومـة . والـظـاهر أن هـذه الـزيارة
أزالت مــا كـان بــ الـبـطــريـرك والـوزارة .
فــإن الــبــطــريــرك زار عــلى إثــر ذلك نــاظــر
الداخـليـة وناظر األديـان . وقد أكـد جميع
والة األمــور أن احلـكـومــة مـا كــانت تـنـوى
إلغاء امتـيازات البطاركـة وإن كل ما ُيقدمه
ـطــالب والـشـكـاوى بـاسم الـبـطـاركـة من ا
رعايـاهم إن تنزل منزلة االعـتبار وبعد هذا
الــتـزاور بــات األمل كــبـيــراً جــداً بـحل كل

إشكال .
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وقد انتفعت البطريركية األرمنية وسائر
الـبـطريـركـيات مـن عمل احلـكـومة; أى أن
امـتـيــازاتـهـا حـفـظت لــهـا مع حق الـتـداخل
بـشــؤون أبــنـاء طــوائـفــهم الـزمــنـيــة عـنــدمـا

يصيب حقوقهم إجحاف .
نـتـظر أن بـطـريرك األرمن سـيـسحب وا
ـعاقـبة اسـتقـالته بـعد ومـد الصـدر األعظم 
مـثيـرى فـتـنة أطـنـة أشـد معـاقـبـة عنـدمـا بدر
مـــنـــهم أدنى هـــفـــوة وعـــد أرسل مـــجــلس
الـوكـالء كـتــابــاً إلى الــســيـد طــوريــان وهـو
ـسـألة األرمـنـية يـنتـظـر جوابه حـتى تـطرح ا

على بساط البحث فى اجللسة القادمة .
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قـد دوى صـوت حتريـر األمـة الـعـثـمـانـية
اغالل االستـعـبـاد الـتى أثقـلـهـا عـليـهـا عـبد
ــتـمــدن والـغــيـر احلـمــيـد فـى آذان الـعــالم ا
ــتــمـدن* وبـث فى نــفـوس األ الــغــربــيـة ا
مـخـتـلفـة أبـدلـتـها األولى والـشـرقيـة
. والـــثــانــيـــة بــصــراحــة بـــدهــائــهــا 
وتــــنـــاولت الــــصـــداقــــة اخملـــلــــصـــة 
الـصــحف فى كل قــارة عـلى وجه األرض
من هـذا احلادث اجللل وتفرغت أيـاماً ثانية

فى شرحه وإبداء اآلراء اخملتلفة .
ففـريق كان يـسخر مـنه متـنبىء أنـه قصر
عــلى أســاس وآه وكـان بــرهــانه أن األمـة
العثمانـية ظلت أمداً فى غيـاهب االستعباد
ــكـــنــهــا االســتــفـــادة من احلــريــة الــتى ُ
منحتها . هذا بخالف األ الغربية التى ما
نـالت مـنهـا إال من بـعـد اجلـهـاد الـعنـيف بل
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قـضت تـشـيـيد اسـتـقاللـهـا القـرون الـعـديدة
الفـريق وإن كـانت رجـال االحتاد وقـال 
والــتــرقـى الـذيـن اغــتــصــبـوا الــدســتــور من
مـخــالب الـسـلـطـان اخملــلـوع يـقـدرون عـلى
إدارة شــؤون الــدولـــة بــحـــكــمــة الـــســاســة
اهـرين فإنـهم ال يرون من شـراك حزب ا
الــتـقــهــقـر الــذى ضــرب أطـنــابه فى أنــحـاء
لـلـزرع فى الـدولـة الـعـلـيـة كـاألعـشـاب 
أرض مــتـســعــة ومـهــمــلـة إصالحــهــا تـلك
كـانت آراء الـصحف األوروبـيـة التى يـلوح
التى لقراءها فى خالل أسطرها سياسة 
وقع علـيها الـدستور الـعثمـانى ببزوغ ضوء
الفـجـر عـلى شرذمـة لـصـوص مهـمـل فى

مهماتهم .
وفريق آخـر قابـله بالـسرور واالستـبشار
وتـثــبـيت دعـائـمـه وتـرقى األمـة الـعــثـمـانـيـة

حتت لوائه هذه كانت آراء الصحف .
وســبب اســتـيــاء أوروبـا من نــوال األمـة
الـعـثـمانـيـة دسـتـورهـا هو أن الـدولـة الـعـلـية
كـانت فى عـهـد عـبـد احلـمـيـد مـحط رجـال
ـطامع األوربـيـة إذ ال يخـفى على الـقار ا

ما أصـاب الدولـة العـلـية من يـوم أن جلس
السـلطـان عـبد احلـميـد على عـرش أجداده
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الـفـاحت فـإن الـروسيـا صـادمتـهـا فى حرب
ـال ال شـعـواء وانـتـصـرت فـيـهـا بـاخلـداع وا
بكـثرة جـيـوشهـا وجودة أسـلـحتـها ومـهارة
قــوادهـا بل ســاعـدهـا احلـظ بـسـوء تــدبـيـر
الـسـلـطــان واسـتـبـداده فى حــكـمه وخـيـانـة
وزرائه الــذين كــانــوا مــجــتــهــدين فى ملء
خزانـاتهم بـاألموال. بيـنما كـانت اجليوش
ُحتارب بـأسـلحـة اجلوع والـشـقاء وانـتهت
) الـذى وهب احلـرب بـعـقـد مـؤتـمـر (برلـ
الواليـات البلـقانيـة استقاللـها ومنح الدول
ـمـالك الـعـثـمـانـية األوربـية امـتـيـازات فى ا
وتال ذلك ضـيـاع مصـر بـتصـرفات درويش
بـاشــا الـذى كـان أرسـله الـســلـطـان اخملـلـوع
سألة العرابية والتنازل عن جزيرة لتسوية ا
قــبــرص لإلنــكــلـيــز وتــداخل أوروبــا فى
شــؤون مـقـدونــيـا وكــريت وفى كل حـ

كــان يـتــقــوى الـنــفـوذ األوروبـى فى تـركــيـا
فنالت الشركات األجنبية امتيازات عظيمة
مـــثل ســكـك حــديـــد األنـــاضــول وبـــغــداد
ـؤكـد أن احلـكم والـشـام وسـوريـا . فـمن ا
الــدســتــورى وقــبض أيــدى رجــال تــركــيــا
الــفـتــاة عـلى أزمــة األحـكـام جــاء مـخــالـفـاً
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آلمـــال الـــدول ومــعـــطـالً لـــتــوســـيـع دائــرة
مـطـامـعـهـا االقـتـصـاديـة. فـقـد عـلـمت بـأن
ــنــافع الـتـى كـانت تــنــالـهــا من الــسـلــطـان ا
اخملـلوع الذى كان ال يـهمه شىء سوى قتل
دنية واتـقان جيش اجلاسوسية ومن روح ا
ـال وزرائه الـذين كـانـوا يـبـيـعـون الـوطن بـا
ـ عــامـلـ أفـنـوا لم تـنـلـهــا من رجـال عـا
حــيــاتــهم فى شــقــاء الــنــفى زمــنــاً حــبــاً فى
وطـنــهم وخــدمــة له. وســنــأتى فى الــعـدد
الـقـابل بــتـفـصــيل بـعض حـوادث مـن فـتـنـة
أبريل الشهرية متعلقة باجلاسوسية وإيقاف
مــشـاهــيــر اجلـواســيس الـذيـن كـان يــعـتــمـد
عـــلــيــهم الــســلــطــان اخملـــلــوع فى مــهــمــاته
اخلـطيـرة السـرية ومـحـاكمـتهم أمـام احملاكم
الــعــرفــيــة (اجملـالـس الـعــســكــريــة) الـبــعض

باإلعدام واآلخر بالنفى .
(أبو الهول)
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ُتفيد األنـباء األخيرة أنه مـا كادت تملى
الــفــرمــانــات الـشــاهــانــيــة الــصــادرة بــأخـذ
العسـاكر من عـاصمـة السلـطنـة حتى جرى
على األثر أخـذ العسـاكر من أبنـاء األستانة
وقـد بلغ عـدد العسـاكر الـتى جمـعت منهم
ـاضى عشـرين ألفاً . وفى حتى األسـبوع ا
ـنـاسـبـة ذكـرت صـحف األسـتـانـة أن هـذه ا
سـبعـة آالف منهم سـيخـدمون فى األسـتانة
نـــفــســهـــا والــبــاقـــون يُــرســلـــون إلى ســائــر

الواليات .
ولـقـد كـانت األستـانـة فى الـعهـد الـقد
ـتازة عن سـائـر الواليـات بـكون احلـكـومة
فــكـانت ال تـأخــذ الـعــســاكـر من أبــنـائــهـا 
الــقـرعــة الــعـســكــريـة جتــرى فى الــواليـات
وحـدهـا بـدون عـاصـمـة الــسـلـطـنـة غـيـر أن
أبـنـاء األستـانـة كانـوا يـتطـوعـون فى اجليش
تـطـوعـاً ويـنـبغـون فى الـفـنـون الـعـسـكـرية
ولــذلـك يـــوجــد مـــنـــهم فى فـــريق اجلـــيش
كثيرون من الضباط. وصف الضباط وأما
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الـيوم فـقد ساوت األسـتانـة سائـر الواليات
قـتـضى القـانون األسـاسى وزال امـتيـازها

السابق .
وقـــد حــــصـــلـت فى األســــتـــانـــة زالزل
مـتوالـية فى األيام األخـيرة ولـكنـها كانت
سلـيمة العاقبـة وحدث فى بازار كوى أكثر
من ثـالثــ هـــزة أرضـــيــة فـــهــدمـت بــعض
ــنـــازل ولـــكـــنــهـــا لم تـــضــر الــبـــيـــوت وا
بــــاألنــــفس وقــــد بــــادرت احلـــكــــومــــة إلى

مساعدة الذين تهدَّمت بيوتهم .
يـــوجــد بــ أطــبـــاء اجلــيش الــعـــثــمــانى
سيـحي رضـيه كثيـرون من ا وصيـادلته و

والــيـــهــود وغــيـــرهم من أبـــنــاء الــعـــنــاصــر
ــعــامالت الـتى الــعـثــمـانــيــة وقـد كــانت ا
جتـرى عـلـيـهم مـخـتـلـفـة من بـعض الـوجوه
سلـم مثال ذلك عن التى جترى عـلى ا
أنه كــــان يـــكــــتب فى األوراق عــــنـــد ذكـــر
ــســلـمــ «فالن بن فـالن» ويـكــتب عــنـد ا
ـسـمـلـ «فالن ولـد فالن» ففى ذكـر غـير ا
األيـام األخيـرة صدرت األوامـر بأن تـكون
عـامالت واحدة على الفـريق وأن تلغى ا
لــفـــظــة ابن ولــفــظــة ولـــد وتــبــدل بــلــفــظــة
سـلـمـ وغـيرهم (أوغلـو) وتـطـلق عـلى ا
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بدون فـرق وال استـثنـاء فيُقـال علـى أوغلو
محـمد ويـنى أوغلـو دميـترى وذلك لكى
ال يـكـون ب الـعـسـاكـر أدنى فـرق فى حال

بادىء الدستور . من األحوال طبقاً 
 أبــلــغت بــطـريــركــيـة األرمـن فى األيـام
األخيـرة نـظـارة الـداخلـيـة الـعـثمـانـيـة أن قد
جــاءهـا مـن واليـة وان أخــبـار خــصـوصــيـة
أكيـدة ُتـفيـد أن بـعض أعوان احلـكم الـقد
وأنــصـار االسـتـبـداد وهـم ال يـزالـون هـنـاك
ذوى نــفــوذ كـــبــيــر قـــد أوعــزوا إلى بــعض
ــأمــورين وبــعـض ذوى الــفــســاد بــإعــادة ا
الـــكـــرة عـــلـى األرمن ويـــظـــهـــرأن نـــظـــارة
الداخلية بلغها أيضاً شىء من هذا القبيل
ــشـددة ولــذلك بــادرت بـإصــدار األوامـر ا
إلى كــبــار والة األمــور فى واليــة وان بــأن
يـقـتصـوا بـشدة لـيس فـقط من الفـاعـل بل
من الـذين يــوعـزون إلــيـهم ويـحــرضـونـهم
علـى الفـسـاد وقـد أرسـلت واليـة بـتـليس
تــطــلب من احلـــكــومــة إرســال طــابــور من
اجلـنـود ألجل ضـبط األمن وإرهـاب الذين

ُيحاولون العبث به .
نشرت بطريركية اليونان منشوراً رسمياً
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فى جمـيع الصـحف اليـونانـية قـالت فيه إن
ـشـاكل الـتى وقـعت بـينـهـا وبـ احلـكـومة ا
سألة العسكرية قد ُسويت بتمامـها. وأما ا
ـا فـيـه خـيـر فــإن اخلالف سـيُــسـوى قــريـبــاً 
سلـم أيـضاً . وقد احلكومـة وخيـر غيـر ا
زار ناظر الداخليـة وناظر العدلية البطريرك
فتجـددت العالقات الوديـة ب البطـريركية
ورجـــال احلــكــومــة فـــأوجب ذلك زيــادة
سـيحي بـأذيال دولتهم الـعلية وقد تعلق ا
وعد نـاظـر العـدليـة الـبطـريرك بـأنه سـيُمـهد
سـيحيـ فى السلك أفـكار اجلنـود لقبـول ا
العـسكرى بـصفة أخـوة ال فرق بيـنهم وب

ـــســـلـــمــــ فى شىء وقــــال إن جـــمـــيع ا
الـوسـائل سـتُـؤخـذ لـعـدم إجـبـار أحـد عـلى
اعـــتــنـــاق اإلسالم; إذ ال إكــراه فـى الــدين
وإذا حدث شىء من هذا القبيل ب اجلنود
فـإن نــظـارة احلـربــيـة حتـله قــبل وصـوله إلى

البطريركية .
قــالـت جــريـــدة صــدى مـــلت إن فــصل
الـضـبـاط عن جـمــعـيـة االحتـاد والـتـرقى قـد
أدخل البالد فـى عصـر جديـد من الفالح
وأبـعـد عـنهـا اخملـاطـر الـداخـلـيـة واخلـارجـية
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وال عـبـرة فــيـمـا يـقـولـه أهل الـفـسـاد من أن
اجلـمـعـيـة أصـبـحت اآلن كـطـيـر مـقـصوص
اجلـنـاحــ ألن الـضـبـاط وإن يــكـونـوا قـد
خــرجـــوا من صــفــهــا فــهـم يُــؤيــدونــهــا فى
ـلـمـات واجليش ُيـؤيـدهـا عنـد الـدفاع عن ا
الـــدســـتــور إن اقـــتــضت احلـــال وابــتـــعــاد
الـضبـاط عـنهـا اآلن فـيه فوائـد كـثيـرة أولـها
بقـاء األلـفة واحملـبـة ب رجـال الـعسـكـرية.
ثـم أن اجلــمـــعـــيــة قـــد أصــبـــحت مـــطــلـــقــة
الـتصـرف فى أعمالـها ضـمن دائرة الـقانون
وقد حصرت تلك األعمال فى رقى البالد
وبث أنوار العلم وروح األلفة ب أهلها .
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حــيــنـــمــا دخــلت اجلــنـــود الــدســتــوريــة
األستانة وأخـذت جلنة االحتـاد والترقى فى
ـــتـــمـــردين من الـــضـــبــاط الـــقـــبض عـــلى ا
والـعـسـاكـر وعـلى أشـيـاع االسـتـبداد أعـلن
القائد العـام محمود شوكت باشا األحكام
الــعـرفــيــة فى دار اخلالفــة حـتى ال يــتــمـكن
ـــقـــصـــودون من الـــفـــرار وفى كـل يــوم ا
وقوف من كانت تمالء غرف الـسجون با
كل طـبـقة فى الـهيـئة االجـتـماعـية فـضجت
ئآت واأللوف تساق يوماً شاهدة ا العالم 
بعـد يوم إلى الـسـجون وأعـلن الرأى الـعام
اسـتـياءه مـن قسـوة االحتـاديـ وقـال إنهم
يـشـفـون غـلـيـلـهم من أعـدائـهم ويـخـدمون
أغـراضهم الـذاتـية حتت لـواء خدمـة الوطن

واحلرية .
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تـلك كانت آراء الـعـامة من الـناس ومن
ال دارية لـهم بـاألحوال الـسـياسـيـة ولكن
اخلــبــيــر بــانــتـــشــار اجلــاســوســيــة فى عــهــد
الــسـلــطـان اخملــلـوع والــفــظـائع الــتى كـانت
ُتــمـثـل فى األسـتــانـة وفى غــيـرهــا من مـدن
الــدولـــة الــعـــلــيـــة من ســـجن ونــفـى وقــتل
األلوف من األبرياء بسعى هذه اجلاسوسية
الــشـنــيـعـة الــتى مـا حــوى مـثــلـهــا ظـالم فى
الـعــصـور الـغـابـرة سـوى عـبـد احلـمـيـد كـان
يعلم تمـاماً الغرض الـذى كانت ترمى إليه
جــمـعــيـة االحتــاد والــتـرقـى بـالــقــبض عـلى
هؤالء اجملـرمـ فكـان جـيش اجلـاسوسـية
مـنـتـشـر انـتـشـاراً مـريـبـاً فى عـهـد االسـتـبداد
وقـد حدثـنى خـبـير بـالـشؤون الـعـثمـانـية أنه
كان يـبلغ عدد مائة وخمسـ ألفاً فسبحان
ــؤمـــنــة من مــظــالم من رحـم تــلك األمــة ا
األغــبـــيـــاء فـــإنه عـــلى كـل شىء قـــديــر
فــالـبــصــيـر الــلـبــيب كـان يــرى من اجـتــهـاد
االحتــاديــ فى الــقــبض عــلى اجلــواســيس
واسـتعـمال الـشدة فى مـحاكـماتهـم وتنـفيذ
األحكام الصـارمة عليـهم رغبتهـا فى تنقية
الـدولـة من الـفـسـاد كـمـا ُيـنـقى الـطـبـيب دم

فيد . ريض بالعالج ا ا
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ـيالة للـشر ترى فى إجرائه إن النفوس ا
ــقــصــود مـــنه تــرجــيح حـــســنــة حــيـث أن ا
مـــطــامـــعــهم الـــدنــيـــئــة واألضــرار بـــاخلــيــر
ضاد لغايـاتهم : هذه حسية عـرقل بل ا ا
ال تعـبرهـا الـفلـسفـة إال بقـولهـا إنهـا عاطـفة
بـهيـمـية نـاشـئـة عن تكـوين طـبيـعى غـريزى
ــبــدأ والــتــربــيـة فـى اإلنــســان يــجــســمــهــا ا
والوسـط االجتماعى فقـتل تلك النفوس
اجملرمـة يـحل فى كل شـرع سنـة الـله لعـباده
الـــصـــاحلـــ ... كـــانت اجلـــواســـيس فى
العـهد السابق مـرتبة على ثالث فرق : من
اب ومن كانت متـصلة بيـلديز بواسـطة ا
ــابـ وحـده ومن كـانت كـانت مـتــصـلـة بـا
اب متـصلة بـكل الدوائر الرسـمية مـاعدا ا

ويـلديـز . فوظـيفـة جـواسيس يـلديـز كانت
ال تــتــعـدى دائــرة الــســراى الـواســعــة عـلى
احلــــرس الـــذى كــــان يـــبــــلغ عــــدده نـــحـــو
األربــعـــ ألــفـــاً وعــلى اخلـــدم واألغــوات
واجلوارى واحملـضيات وكـان عدد الـنساء
وافـــراً بـــ هــــؤالء اجلـــواســـيـس فـــكم من
مــظــالـم وكم من فــظــائع مـــثــلت فى قــلب
ـــشـــؤوم . أمــا يـــلــديـــز فى هـــذا الـــعـــهــد ا
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ـابـ فـكـان عـمـلـهم قـاصـراً جـواسـيس ا
لـكية ـستـخدمـ فى الدوائـر ا على كـبار ا
واحلربـية فكانت األحكـام بالسجن والنفى
والقـتل تصـدر فى كل حـ بتـقاريـر هؤالء
األغــبــيــاء الــذيـن كــانــوا يــتــرصــدون لــكل
مـوظف يرون فـيه الصـداقة وحب الـصالح
لـهـيـئـة الـبالد االجـتـمـاعـيـة فـكـان الـكالم
الــــذى يــــصـــدر مــــنه مــــشـــوه فـى بالغـــات
اجلواسيس لزعمائهم وكانوا يتهمونه بشئ
وظف السىء ما قاله فالبعض من هؤالء ا
احلظ كـان ينـفى واآلخـر يقـتل وأمالكهم
يـصـدرهـا عـبد احلـمـيـد وأوالدهـم يقـتـلـهم
وذلك بـنـاء عـلى كالم كـانت تـنـسـبه إلـيهم
اجلواسـيس فى تـقاريـرهم الـكاذبـة والفـرقة
الثـالثـة فى جيش اجلـاسوسـية كـانت مركـبة
من األهــالى فـفى كل طـبـقـة فى األمـة كـان
لدائرة الـبوليس جـواسيس كثـيرة. وكانت
النساء كمـا ذكرنا تتـجسس على أزواجهن
وعـائالتــهم واالبن عــلى أبــيه واألخ عـلى
أخــيه واألم عــلى ولــدهــا فــســبــحــان من
هـــدم بــيــطــشه دولــة الـــظــلم وســفك دمــاء
ــؤمـنــ اخملــلـصــ فــهـو الــواحــد الـقــهـار ا
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نتقم اجلبار. وا
وال يـفوتـنـا ذكر اجلـواسـيس الـتى كانت
مـخـصـصــة لـلـتـجـسس عــلى رجـال تـركـيـا
ـشــتـتــ فى عــواصم أوروبـا وفى الــفـتــاة ا
ـوضوع ـقام لـشـرح هذا ا مـصـر ال يسـعنـا ا
اخلطـير. ولـكن نذكر لـلقراء حـادثة وقعت
فى ذلك احلــ مـثــلــهــا اثـنــان شــامــيـان مع
رجل فــاضـل من رجــال تـــركــيـــا الــفـــتــاة
ـبـعـوثان وهى واآلن من أعـضـاء مـجـلس ا
باإليجاز إنى كـنت تعرفت فى مصر برجل
مــكى تـلــوح عـلــيه هـيــئـة الــعـلم والــكـمـال
فـتـصــاحـبـنــا وأخـذت بـنــا األلـفـة إلى أن ال
ُنـفـارق بـعـضـنــا إال فى األوقـات اخملـصـصـة
لـراحــة اجلـسم ودامت احلــال بـيـنــنـا عـلى
نوال سنة كاملة وأنا ال أعرف شيئاً هذا ا
من أحوال صحبى إال قوله لى إنه من مكة
قد ُتوفى أبـوه تاركاً له مـاالً وافراً فبدده فى
الهى وغـادر األوطـان إلخـفـاء أمـره عن ا
أعــ الـعــارفــ . ثم غـاب هــذا الــصـديق
عن بـصـرى بــضـعـة أيـام فـبــيـنـمـا أنـا جـار
الـبــحث عــنه فى شـوارع الــعـاصــمـة وإذا
بــالـــرجـل جــالـس فى حـــانـــوت خــردوات



≥±π

صـغيـرة فقـصدته وسـألته عن أمـره فأفادنى
بأن النقـود انتهت مـنه وأنه توظف فى هذه
احلـانوت بـصفـة كـاتب فلـمـته على مـا فعل
وقـلت له أن شروط الصداقـة حتتم عليه أن
يـقبل منـى ما حتتـم على أن أقدمـه إليه وهو
مـا امـتــلـكه يـتــصـرف فـيه كــيف شـاء فـلم
يـكن ليـقبل فـحزن قـلبى وأكـرهنى إصراره
عــلى عــدم اإلحلــاح فــتــركــته وشــأنه وكــنـا
نــــتالقى فـى أوقـــات فــــراغه من الــــعـــمل

وكــان صــاحــبـا هــذه احلــانـوت شــامــبـ .
قابلة صديقى فلم فقصدت يوماً احلانوت 
أره وقـال لى أحـدهـمـا إنه سـلم مـا بـعـهدته
مـن األوراق أمس مــــســـــاءً وأخــــبـــــرنى إنه
مــــتــــوجه إلى الــــســــويس ومــــنه إلـى جـــدة
فمـكة حيـث أنه ورد عليه خـبر ُيفـيده بأن
أخـــاه ُتـــوفـى وعـــيـــنه قــــيـــمـــاً عـــلى أوالده
فـامـتـثـلت ألحـكـام الـزمـان وحـمدت عـلى
تيسيـر أمور صديـقى والسالم ولم يأت لى
خبر مـنه من بعـد. ففى هـذا العام بـينـما أنا
مـار بـشـارع من شـوارع األسـتـانـة الـعـلـيـة
وإذا بـــالـــســيـــد قــاسـم زيــنـل صــادفـــنى فى
الـطريق فدهـشت من رؤيته فى هذا األوان
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ـكـان فـأوقـفـنى صـديـقى عـلى حـقـيـقة وا
أمـــره وهــو أنه من رجــال تـــركــيــا الــفــتــاة
واالن مبعوث جـده وكان قد بـقى من مكة
فى طرابلس الغـرب فهرب منـها من بعدها
قـضى فى عــمـيق الـســجـون نـحــو الـعـامـ

وحـضـر إلى مــصـر وكـان الـســبب فى نـفـيه
هذان الشاميان فعثر بهما فى القاهرة وهما
ال يـعـرفـانه لـعـدم اخـتالطـهـمـا به كـثـيراً إال
شـهـراً واحداً فى األسـتـانة حـيـنمـا أوقـعاه
بــبالغ ضــده قــدم لــيــلـديــز وكــان نــتــيـجــته
إصدار أمالكه وأمالك عائـلته بجـده ومكة
ــؤبــد وإصــدار احلــكـم ضــده بــالــنــفى بــا
وكان الـشامـيان من جواسـيس عبد احلـميد
ـعـدودة فـتـوظف صـديـقى فى حـانـوتـهـما ا
لـــلــكـــشف عن بـــعض أســـرارهــمـــا وقــد
ـهـارة عـظـيـمة عـلى تـمـكن من االسـتـيالء 
ــضـــيــة بـــاســمـى هــذين جـــمـــلــة قـــرارات 
اجلـاسـوسـ وبعـد إعالن الـدسـتور قـدمـها
إلى جلـنــة االحتــاد والـتــرقى فى دار اخلالفـة
وقـصـد من بـعد ذلك الـشـام لـعلـمه بـوجود
الـشـامـي بـهـا وتـمـكن مـن إلـقاء الـقـبض
عــلــيـهــمــا فـســيــقـا إلـى األسـتــانــة وقـال لى
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صـديـقى : هل تتـذكـر يـا عزيـزى هـيـئتـهـما
وهل إذا رأيــتــهـمــا تــعــرفـهــمــا فــقـلـت نـعم
فـأجابـنى مبـتسـماً : بـاكر صـباحـاً سنُـشاهد

بعيننا إعدامهما شنقاً وقد  األمر .
فـتـعجب أيـها الـقـارىء من حب الوطن
ـتـنـاهى كـيف ُيـودى بـصـاحـبه إلى الـعـنـاء ا
والـتـصـاغـر بـالـتـحاقه بـوظـيـفـة حـقـيـرة كان
مــقــررهـا مــائــة وخــمـســ قــرشــاً وهـو من
أعيان مكـة وجده ومن أهم أعضاء جمعية
االحتـاد والــتــرقى ولــنــتــعظ نــحن االخـوان
ــصـريــ ولــنُـدرب أنــفـســنــا عـلى خــدمـة ا
الـوطن احملبـوب بـالـنشـاط الـعظـيم والـصـبر

القو  
(أبو الهول)
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ـمالك ـا تقوض حـكم االستـبداد فى ا
العثمانـية ووضعت احلرية قـدمها على هام
ـ الـعـتـاة وانـقـشـعت غـيـاهب الـذلـة الـظــا

سكنة عن أهلها . وا
ـظــهــرين لــلـفــرح والــسـرور كــان أول ا
سـيحـي وال أقول بـهذا االنـقالب طائفـة ا
السوري مخافـة أن أرمى بالتشهـير بطائفة
ـالـك الـدولـة الـعــثـمـانـيـة مـخــصـوصـة فى 
طـوراً بـكــتـابـهم وطــوراً بـخـطــبـهم ولـقـد
أقـــامــــوا كـــثـــيــــراً من احلـــفـالت احلـــافالت
صابيح وأحـيوها بدرر األقوال وزينوها بـا
ومحاسن البيان حتى خلنا أن نيازى وأنور
عت فى مسيحيان وأن تلك السيوف التى 
مــقـر خالفـة اإلسـالم كـانت تـعــمل بـأيـدى
ــا ســمــعــنـا الــقــســوس والــرهــبــان ويــا طــا
خـطـبــاءهم فى بــعض احلـفالت يــتـمــثـلَّـون

بقول الشاعر :
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السيف أصدق أنباء من الكتب
فى حده احلد ب اجلد واللعب 
وآخـر يصف قومه بأصـالة الرأى وأنهم
نـالوا الـدسـتـور بـغيـر أن يُـراق عـلى جـوانبه

الدم فيتمثل بقول الشاعر :
بصارم رأى لو ضربت بحده

دجى الليل ولى وهو بالنجم يعثر
بخ بخ

وقــــــد رأيت صــــــورة ُتــــــمــــــثـل بــــــعض
ـسـيـحـيـ الـذين احـتـفـلـوا بـالـدسـتـور فى ا
ـــنــصــورة فــإذا بــهم يــحــمــلــون مــديــنــة ا
الـسيـوف الـيـمـانيـة وتـخـفق فـوق رؤوسهم
الرايـة العثـمانـية إال أن لألسف كمـا يحمل
الــصــبى  الــعــصى ويــتــجــمــلــون بــهــا كــمـا

رجان . يتجمل الفتيان بلبس الدر وا
والــســـيف ال يــعــمل إال فـى يــد الــبــطل

الكمى . وال يحمله إال الفتى األبى .
ـسـيـحـيـون فى تـركـيـا عـلى نـعم بـرهن ا
ـة وجـ زائـد وكـره خلـدمة خـور فى الـعـز
األوطـان ال ُيـنـكـرهــا الـعـيـان وأن سـتـروهـا

بذالقة اللسان .
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لـبثت الـدولـة العـليـة عـدة قرون ال ُجتـند
تينة كانت سلم وعلى سواعدهم ا إال ا
تعـتـمد عـلى حـمايـة الـثغـور ورد الـطامـع

سيحي فى أموالهم وقمع الف وحماية ا
وأغـراضـهم وهم نـاعـمـو الـبـال ال يـنـزلـون
إلى سـاحـة الـنـزال وال يــقـفـون بـ احلـديـد
والــنـار بــالــرغم عـمــا كـانــوا ُيــقـابــلـون به
كائد حمايتهم من دس الدسائس وتدبير ا
واخلــروج عـلى دولــتـهم حــامـيـة حــوزتـهم
فـلـمـا حل الـدستـور بالد الـدولـة الـعثـمـانـية
رأت أن تسـاوى بـ أبـنـاء الـبالد فى الذود
عن حــوضــهــا بــغــيــر فــرق بــ األجــنــاس

واألديان .
سيـحى السورى قلـنا يا بـشرى سنـرى ا
ــــســــلم الــــتــــركى . ُيـــحــــارب بــــجــــانب ا
والــيــهـودى بــجــانب الــشـريف الــيــمـانى .
فـتكـتسب البالد قـوة كانت ضـائعـة ويكون
جلــيـشــهـا شــأن عـظـيـم بـ جــيـوش الـدول

العظام .
فانتظرنا ويا شؤم النتيجة .

سيحي ما كـادت الدولة تأمر باقـتراع ا
حـــــــتـى أخــــــذوا يـــــــفــــــرون مـن األوطــــــان
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ويـــهـــجــرون األهـل والـــعـــيــال إلـى مـــصــر
وأقـــاصـى أمـــيـــركــــا وتـــفـــرقــــوا فى الـــبالد
مشرديـن هائمـ على وجوهـهم خوفاً من

قضاء بعض سن فى خدمة بالدهم .
عــــجـــبـــاً لـــلـــذيـن كـــانـــوا بـــاألمس أول
ـسـرورين بـالدسـتـور يـهـدمـون الـيوم أول ا
أساس من بـنائه ويـهربـون من التـجنـيد ..
قـــــال هــــذا األمــــر جـــــمــــاعـــــة األدبــــاء من
ـسيـحـيـ فأخـذوا يـبنـون ألبـناء جـلـدتهم ا
فى عملهم من العار بعبارات كلها حماس
وحكم ولكنهم ُيـخاطبون صـما ويوقظون

أمواتاً .
ـر فـلم تـغن كـتب عـمـون ويسـتـر من و
كــتـابــهم شــيـئــاً عن قـرار الــيــاس ومـيــشـيل
وحداد ونـحـاس وبـيـنـمـا هـؤالء األقـوياء
عــلى الــضــعــفـــاء والــشــجــعــان فى بــيــوت
أمـهــاتــهم الــذين كــدبـوا الــصــفــوة فى أيـام
ـة يــتـضـاربـون بـالـرصـاص احلـكـومـة الـقـد
ـسـلـم واحلنـاجـر وإراقـة دمـاء إخوانـهم ا

بـغـيـر سـبب يـفـرون من الـعـسـكـريـة وصاح
صــائـح من جـــانب ُمـــســـلـــمى األنـــاضــول
ُيقـدمـون أنـفـسهم لـلـخـدمـة العـسـكـرية من
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سن ٢٥ إلى سن ٨٠ إلى سن تــتالشى فـيه
الـــقــوى وتــظــهـــر فــيه دولــة الـــشــيب عــلى
الشـبـاب لـسان حـالـهم يـقول لـلـمـسيـحـي

الهارب .
كتبت احلرب والقتال علينا 

وعلى الغـايات جر الـذيول فيـا مسيحى
تـركـيا عـار عـلـيـكم ما ظـهـر به من مـظـهر
اجلــ والـفـرار مـن خـدمــة الـبالد وحــمـايـة
ـال بـرهــنـوا لــلـمال أنـكـم لـسـتم الـنــفس وا
فـقـط رجـال أقـوال بل أبـطـاالً فى سـاحـات
تـينة الـطغيـان والنـزال وقدموا سـواعدكم ا

فى الذود عن أمتكم
ومن لم يذد عن 

بهدم ومن لم يظلم الناس ُيظلم
فــــبــــرهـــنــــوا عـــلـى أنـــكم ذوو نــــفـــوس
وحـميـة عـربيـة تهـشون لـلقـاء باحلـتوف
وال تهاون اختـراق الصفوف برهـنوا للمأل
عــلى أن مــا قــيل عــنـكم زور وافــتــراء وأنـا
أول من يعـترف بـخطأه ويـطرى بأعـمالكم
ـسـيحى ويـصيح مـع الصـائـحـ (ليـحـيى ا

اجلندى)
محمود الشاذلى 
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كان من هـذا العدد أن الدولة نـقلنا عن جريـدة األحوال البيروتـية الغراء فى غـير هذا ا
أذنت لدوائرهـا بقبـول اللغـة العربـية الـشريفـة لدى مأمـوريتهـا وأنها سـتُع لـلبالد العـربية
قضاة ومأمورين يـعرفون هذه اللغة وعـوائد أهلها وأخالقهم وأن هـذا النبأ قد طيره إلى
بـيروت مـنـدوبـهـا الـعالمـة البـسـتـانى فـإذا صح ذلك ونـرجـو أن يـكـون صحـيـحـاً فـيـكون
بـستـانى أفـندى يـعمل بـدون أن يـتكـلم; إذ ال نود أن يـكـون قد رفع هـذا احليف عن بالده

بواسطة غيره .
ـصادر الـرسـميـة ما ُيـعزز هـذا الـنبـأ وُينـزله فى نـصاب احلـقيـقة وعـسانـا نرى قـريـباً من ا
لـتـرتـاح تلـك البالد وتـطـمـئن إلى دولـتـهـا ورجـالـهـا وتخـلص من مـأمـور ال يـعـرف لـغـتـها
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ـاء بـ حـالـ إمـا الـدفـع أو الـسـجن وُيـريـحـهـا الـله من قـاض . إذا عـدل فـيـكـون أمـره إ
فنـصف ظـالم . وإذا ظلم فـاخلـراب الدائم . ألنه ال يـدرى اللـغـة وال العـادة فمـعذور إذا

أحسنا به الظن ومدفوع إلى السقم السقيم .
وأما رجال من أهل البالد يـتولونها ففى قـلوبهم حب الوطن وفى معاطـفهم الشفقة
ومـكـارم األخـالق وفى أفـئـدتـهم الـعــطف واإلشـفـاق. فـضالً عن خــوفـهم من فـضـيـحـة
الـظـلم بـ قـومـهم وسـمـة عـار الـرشـوة عـلى أعـ أقـربـائـهم وآلـهـم . وفوق هـذا فـأنـهم
ا تأخذ غيرهم من أبـنائهم . ثم أن العربية يخشون أن تأخـذهم األستانة بهفواتـهم أشد 
ال تـعـدم من أبـنـائـهـا رجـاالً عـدوالً يـتـنـزهـون عن مـوبـقـات الـظـلم ويـتـطـهـرون من أدران
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الرشى واجلور فى احلكم .
ا سلب من العرب حق احلكم فى ولوال الوهم الذى تسلط على عبد احلميد اخمللوع 
بالدهم فـإنه كـان يـخـشى أنه إذا قلَّـد رجالً مـنـهم الـقـضاء أو اإلدارة أن يـشـتـغل إلقـامة
خـليفـة عربى وأخـذ اخلالفة مـنه فمـا زال يرهـقهم بواليـة األغراب ويـبتـز أموالـهم ويقتل
كل نابـغة فيـهم حتى اقـفرت الـدار من أهلـها ولـوال ذلك لكـانت بالدهم جنـة وكانوا

عنوان العدل فى احلكم وإعالم الناس فى القضاء واإلدارة والقانون .
وأما اآلن فقـد ذهب ذلك احملذور وأصبح مـن اخلرق فى الرأى أن يـظن رجال الدولة
األحـرار أن الـعـرب يـرمـون إلـى إقـامـة خالفـة عـربـيـة والـعــبث بـالـدولـة احلـاضـرة فـهم ال
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ـال والرجال هج وا يـهدمون عـامراً لـيعـمروا خـراباً  فقـد يبـذلون فى سـبيـله األرواح وا
وكل عزيز غـال . ثم تكون فـذلكة حـسابهم ال شىء فيـضيع بيـنهم القـد واحلديث كما
لك ضاع احلـديث ب أشعب وعكرمه. فإن أيام إقامـة الدوالت فى الشرق واغتصاب ا
من شعب برمـته وأدالته من شعب شرقى آخـر قد مضى وقته وذهـبت أيامه . فإن العرب
لو حاولـوا ذلك لكان آخـر العهـد بهم وبدولـتهم ولغـتهم وبالدهم وألصبـحوا اُجراء فى
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مـنازلـهم وخـدَّمـة فى أرضـهم وعبـيـداً أرقـاء لدول عـديـدة تـقتـسم بالدهم وهى الـغـريـبة
صر وتونس أقـرب شاهد وأدل دلـيل. فالعـرب ليسوا عنهم ديـناً ولغـة وعادات . ولنـا 

نزلة من الرعونة والغباوة . عمياً وال حمقاء وال هم فى هذه ا
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ادعت البـطريركية األرمـنية أن متصرف
جـبل بركات لعب دوراً كـبيراً فى احلوادث
ـاضى وقـد الـتـى جـرت فى شـهـر أفـريل ا
طلبت من احلكومة الدستورية االقتصاص
مـنه حــتى يـكــون ذلك عـبـرة لــسـواه. وقـد
جــاء فـى بــعض األنـــبــاء األخـــيــرة أن ذلك
ـا شــعـر بـأن ــتـصــرف تـمـكـن من الـفــرار  ا
احلــكــومــة عـــزمت عــلى الــقـــبض عــلــيه.
وُيـــقـــال إنـه ذهب إلى جـــزيـــرة قـــبـــرص .
والتــزال احلـكــومــة الـعــثــمـانــيــة حـتى اآلن
تـبــحث عن األشـخـاص الـذين كـانت لـهم
يد فى حوادث أطنة وقد جرى فى األيام
األخيـرة أنـها قـبضت عـلى اثـن من أعـيان
تــلـك الــواليـــة فــحُـــكم عـــلى أحــدهـــمــا
بــالــســجن مــدة عــام مع الــتــشـغــيل وعــلى

اآلخر بالسجن مدة عشرة أعوام .
وقد كان اجملـلس العرفى فى أطنة حكم
على ثالثة من األرمن بـاإلعدام فـاحتجت
الـبـطـريـركـيـة األرمـنـيـة عـلى ذلك احلـكم.

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±π∞π d³L u½ ≥∞ ¡UŁö¦ «
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وفى األيــام األخـيـرة صــدرت إرادة جاللـة
الـســلـطــان بـإبـدال اإلعــدام بـالــسـجن مـدة
عــشـرة أعــوام عــلى اثـنــ ومــدة سـنــتـ

على الثالث .

WO½UL¦Ž —U³š√

صـــرح داغـــاوريـــان أفـــنـــدى مـــبـــعــوث
ا يأتى : سيواس ألحد صحافى األستانة 
أصـــبـح ســـكــــان األنـــاطــــول فى بـــؤس
مدهش . يأكلون العج األسود بدالً من
اخلبـز . وذلك ناشىء عن احـتكـار وُمراباة
األغـنـيـاء الـذين أصـبـحت األمـة أسـيـرة فى
يـــدهم . واحلـــكـــومـــة تـــعــهـــد إلـى هــؤالء
بـــتـــحـــصــيـل رســـوم األعـــشـــار واألغـــنــام
فـيــظـلـمــون الـفـقـراء ويــسـحـقــونـهم . ومـا
ـسـتبـدون فى احلـقيـقـة إال هؤالء األغـنـياء ا
األشــراف . أمـا الـشـعب فى تــركـيـا فـلـيس
وال أظن من أطـــوع مــنـه بــ الـــشــعـــوب 

احملتمل ظـهور ثورة فى جهة من اجلهات 
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وكل مـا تـسـمـعـونه مـن هـذا القـبـيـل هـو أثر
التحريك والتهييج .

ومن الـواجب على احلـكـومة أن تـسعى
ــســـاعــدة إلى تـــرفــيه الـــشـــعب وتــرقـــيـــته 
الفالح وحمايـة الفقراء من ظلم األغنياء

واإلســراع بـــإنـــشــاء مـــحـــاكم نـــظــامـــيــة 
والــضــرب عــلى أيــدى الــلــصـوص ومــنح
الـوالة صالحـيـة واسـعـة لـلـعـمل  وإنـشاء

ـــواصـــلـــة ووســــائل االخـــتالط  طــــرق ا
وإشاعة العلم .

وجـاء فى جريـدة آزادامـارد األرمنـية أن
رطل الـدقـيق فى أورفـة ُيـسـاوى ١٥ قـرشـاً
وثــمــنــيــة الــقـمـح ٤٠ قـرشــاً  وكــانت فى
ــاضىُ تـسـاوى من ١٠ قـروش إلى الـعـام ا
ـتصـرف قد حتـقق بنـفسه ١٢ قـرشاً . وأن ا
أن هـذا الـغالء الـفـاحش لـيس طـبـيـعـياً وأن
لالحتكار يداً فيه فـأمر التجار بتـنزيل ثمنية
الـــقـــمح إلى ٣٠ قـــرشـــاً . ومـــا شــاع ذلك
حتى تنـزلت قيمة رطل الدقيق من ١٥ إلى
ـتصـرف ما عاد إلى داره ١٢ قرشـاً ولكن ا
حـتى عـادت األثمـان إلى غالئـها الـسابق
تـصرف والبـلدية شىء ـساعى ا ولم يكن 

من التأثير.
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جـاء فى مـقـالـة افـتـتاحـيـة جلـريـدة الـطان
ـعتدل فى عرض كالميـاً عن احلزب احلر ا
وحــزب الــشــعـب أن هــذا احلــزب األخــيــر
أخــذ عـــلـى نــفـــسـه مــنـــاهـــضـــة األغـــنـــيــاء
واألشــراف الـــذين يــســـتــبــدون بـــالــشــعب

والفقراء فى األناضول .

WO½UL¦F « ÊËRA «

وتـهـتم احلـكـومـة اآلن بـتـضـمـيـد اجلـرح
األلـــيـم الـــذى فــــتــــحـــتـه فى جــــسم األمـــة
حــــوادث أطـــنـــة األخـــيــــرة فـــقـــد أفـــادنـــا
الـتـلـغـراف مـؤخـراً عن إعـدام ٢٥ نـفـراً من
الــــذين اتـــضح أنـه كـــان لـــهم يـــد فى هـــذه
ـة . وقـرأنـا الــيـوم فى صـحف ــؤ ـذابح ا ا
األسـتـانة أن قـد صـدر العـفـو السـلـطان عن
خـمــســة من األرمن الــذين حــكم عــلــيـهم
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اجملــلس الــعــســكــرى فى أطــنــة بــاألشــغـال
الشـاقة وهم القـسيس إسـحاق وبدروس

بلتـكيان ومهـران ملكـونيان  ونزارت 
وكـردأغلـو كـيـورك . وكـانت الـبطـريـركـية
األرمـــنـــيـــة قــد طـــلـــبت إعـــادة الـــنــظـــر فى
دعواهم فاتـضح أن الذين شهدوا عليهم
كــانــوا شـهــود زور مــأجــورين . فــطــلــبت
احملكمة صدور العفو عنهم وهكذا كان .

WOKF « W Ëb « —U³š√

التزال مسألة متصرف جبل بركات ب
األخــذ والــرد وهـو الــذى جــرت احلـوادث
فى واليــة أطـنـة فـى أيـامه فـادعـى بـطـريـرك
األرمن أنه مـسـئـول عن الـفـتـنـة الـتى جرت
فى مــتـصــرفــيـته وأن له فـى تـدبــيـرهــا يـداً
كــبــيـــرة. وقــد شــاع مــنــذ مــدة أنه هــرب
ولــكـن لم ُتــصـــدق تــلك اإلشـــاعــة. وفى
األنــبـاء األخـيـرة أن احلــكـومـة عــيـنت جلـنـة
تصرف مخصوصـة لفحص دعـوى ذلك ا
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ــســألــة ثم فــنـــظــرت الــلــجــنــة فى تــلك ا
أرســلت األوراق إلى اجملـــلس الــعــرفى فى
أطـنـة. وتـقــول صـحف األسـتــانـة أن تـلك
ــتــهـم سـيُــحــكم عــلــيه الــلــجـنــة تــظن أن ا
بالـسجن إلى سبعة أعـوام وقد استنتجت

ذلك من مطالعة األوراق وفحصها .
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األرمن واليونان فى البالد العثمانية

شؤون عثمانية (مذابح أطنة)
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األهرام  ٢٩ أكتوبر ١٩٠٩
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أخبار الدولة العلية

مذكرات جمال باشا
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وادى النيل  ٢٢ ديسمبر ١٩٠٩
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