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* الشرقيون ; أى األرثوذكس .
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نُريـد بهما بطـريرك األرمن الشرقي *وبطريرك
الـروم األرثـوذكس بــاألسـتـانــة . فـبـطــريـرك الـروم
طارنة الـبلغار فى استـعفى بسبب إعـطاء البـراءات 
مـكـدونـيـة . وبـطريـرك األرمن اسـتـعـفى بـحـجة أن
الــبــاب الـعــالـى لم يــلــتـفـت إلى شــكــاوى طــائـفــتهِ
األرمن وال أصلح مساوئـهم . وهذا ما نقلهُ البرق
إلـيـنـا ولم تـرد تفـاصـيـلهُ عـليـنـا حـتى اآلن . والذى
ــكـان عــظـيم من يـجــعل اســتـعــفـاء الــبـطــريـركــ 
األهـمــيـة  هــو مالبـســاتهُ الـســيـاســيَّـة ال مـقــدمـاتهُ
ونـتائـجهُ الـكـنـائسـيَّـة . ويُـحتَّـمل أن يـكـون الـسبب
القريب الـذى عجَّل اسـتعـفاء بـطريـرك األرمن بعد
ما ثار به رجال رعـيتهِ فى كنيـسة قوم قبـو باألستانة
الـعلـيَّـة أنهُ تردَّد فى االمـتـثال إلشـارة الـتقـريـر الذى
أرســلهُ إلــيهِ دولــتـلــو ثــريـا بــاشــا كـا ســر احلــضـرة
الشـاهانية . فقد جـاء فى اجلرائد األوربية أن دولتهُ
ــاضى يُـوعــز إلـيه فـيهِ أرسـل إلـيهِ تـقــريـراً يـوم ٢٨ ا
بـــأمــريـن . األول أن يُــرسل مـــنـــشــوراً إلـى كــهـــنــة
األرمن الـذين فى الـواليـات الـعـثـمـانـيـة ويُوصـيـهم
بقراءته فى كل كـنائسهم حـتى يكفوا عن الـتجمهر
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ا يُكدر صفاء  الراحة ويخدش األذهان والتظاهر 
ألنهُ إذا حــدث عن جتــمــهــرهم مــثل مــا حــدث فى
ـطـالب بـعواقب ذلك كـنـيسـة قـوم قـبـو  كان هـو ا
وعُـدَّ عــنــد جاللــة الـســلــطـان األعــظم من جــمــلـة
الـساعـ فى الـشغب والـشـجر . واألمـر الـثانى أن
ابـ الـهـمـايونى *ويـطلب يـكتب الـبـطـريـرك إلى ا
مــعـاقــبـة الـذيـن ثـاروا به فى كــنـيـســة قـوم قــبـو أشـدَّ
ـعـاقــبـة وأن يـرفع الـشـكـر عــلى حـمـايـة اجلـنـود لهُ ا
ـــوت . فــعـــقــد وإنــقـــاذهم حـــيــاتـهُ من مــخـــالب ا
الــبـطـريــرك حـيــنـئـذٍ مــجـلـســاً فـوق الـعــادة من سـتـة
مطـارنة وجماعة من وجوه الـطائفة  وتداولوا فى
التقرير ملياً . ولكن لم تُعلم لنا نتيجة تداولهم فيهِ
حــتى اآلن . فـإن كــان مــقـتــضى هــذا الـتــقـريــر هـو
الــبــاعـث عــلى اســتـــعــفــاء الــبـــطــريــرك  كــان من
الـغـرائب الـتى ال يُـدرك سرُّهـا حـتى جتـلـو احلوادث

حقيقة أمرها .

اب الهمايونى = الباب العالى. * ا




