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ــانــيـا  ومــصــافــاتــهــا . وأمــا زيــارة إمــبــراطــور أ
ـرام ومن حسـن احلظ  وإن تكن فـجـاءت طـبق ا
روسـيَّـا قـد مـانـعت فـيـهـا مـراراً عـلى أنـهـا زيـارة ال
يعـقبهـا النجـاح عاجالً ألننـا كليـنا جنتـنب الدخول
ـانـيـا فى األحـاديث الـسـيـاسـيَّـة . وقـد نـبه سـفـيـر أ
صـريحـاً أن زيـارة اإلمـبراطـور غـيـر سيـاسـيَّة . إالَّ
أن حـكـومـتنـا تـخـشى أن يـسعـى الكـونت بـسـمرك
والكـونت رادوفتز فى إقـناع تركـيا باالنـضمام إلى
احملـالفة الـثالثيَّة . أمـا أنا فـقد آليتُ عـلى نفسى أن

أرفض كل طلب من هذا القبيل . انتهى .
فـــهـــذه خالصـــة حـــديث مـــوالنـــا الـــســـلـــطــان
األعـظم امـتـنـعنـا عن الـتـصـرف فـيهـا  والـتـزمـنا
ـا لـهـا من األهـمـية إيـرادهـا طـبق مـا وردت عـلـماً 

عند القراء فى أنحاء السلطنة العثمانيَّة .
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شــاع مـنــذ مــدة أن جاللـة الــســلـطــان عــفـا عن
موسى بـك الكـردى بعـد ما ثـبت أنهُ جـان  فكـثر
فى ذلك قيل اجلـرائـد األجنـبـية وقـالـها حـتى تـبلَّج
صبح احلقيقة . فاتضح أن تلك اإلشاعة صدرت
عن خطأ  وأصـلهـا أن جمـاعة من الـشهـود عليه
قصدوا الباب العالى وطلبوا مقابلة فخامة الصدر
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األعــظـم  فــســألــهم احلُــجـــاب الــواقــفــون عــلى
األبـواب ومـاذا تُـريدون مـنهُ فـأجـابوا أن لـنـا كالماً
عــلى مـوسى بك الـكـردى . فــقـال لـهم احلُـجـاب
ارجـعـوا إلى بـيــوتـكم  فـإن جاللـة الـسـلـطـان قـد
عفـا عن موسى بك . والـظاهـر أن كالم احلُجاب
بـــلغ مـــســـامـع الـــذين أشـــاعـــوهُ  فـــشـــاع فى كل
األقــطــار . وأمـا الــشــهـود  فــلم يــقـنــعــوا بـكالم
احلُـجـاب  بل غــيَّـروا طـريـقــهم  ودخـلـوا عـلى
الصـدر من أبواب أخرى  وسألوه عـن حقيقة ما
أخبرهم به احلُجاب  فأجابهم أنهُ لم يصدر عفو
من السلطان  وأن كالم احلُجاب م وبهتان .
وقـد رفع بطـريـرك األرمن عريـضة إلى الـصدر
ـطـاولـة فـى مـحـاكـمـة األعـظم يـتـظــلَّم فـيـهــا من ا
مـوسى بك  ويـسـتـرحم فـى إجنازهـا عـلى عـجل
بـدعوى أن طـائـفـة األرمن تـستـثـقل اإلنـفـاق على
الشهود من مالها اخلاص مدَّة مديدة من الزمان .
ــا فــإذا أُجــلـت احملــاكــمــة من مــدة إلى مــدة  فــر

عـجـزت الـطـائـفـة عن الـقـيـام بـنـفـقـات الـشـهـود 
فـيـرجع الـشـهـود إلى أوطـانـهم  وتـضـيـع حـقوق

العباد .




