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مـا غاب عن الـفكـر االضـطراب الـذى حدث فـيمـا ب
األكراد وإن كان لم يزل حتفظ له األيام أثراً . ولكن تلك
احلـوادث دون حوادث أرمـيـنـيـة شـأنـاً  فـإن تـلك تـغـلَّبت
عليها الدولة العـلية  وانقضى أمرها حـاالً كما يظهر بعد

أن ظــهـر لــلـعــيــان أن الـثــائـريـن قـد تــعـدوا عــلى الــسـلم 
وخدشـوا وجه اإلنـسـانيـة  ولم يُـراعـوا حقـوق الـدولة .
واعترفت الدول جمـعاء بأن ما جاؤه كان من باب الفساد

احملض  فـــعــلم األكـــراد أن مــا كـــانــوا يـــطــمــعـــون فــيه 
ويغترون به من باب احملـال  فاضطروا للـسكون ورجعوا
إلى مـواطـنـهم بـعـد أن هجـروهـا وعـاش الـعـاقل مـنهم فى
ظل ورغـد  ولــكن حـوادث أرمــيـنــيـة قـد شــابت وأسـود
نـابها واشـتعل إهـابهـا وطال عـليـها األمـد  ال ألن الدولة

العـليـة قاصـرة عن أن تضـرب عـلى أيدى الـثائـرين فيـها 
فسدين قبل أن وتأسو جروحها باحلكمة  وتُغل أعناق ا
فاسـد والشرور  بل ألن هنـاك يد سوء تُحرك تتطـاول با
ساكـنها  وتُهيج بالهـا  وتُثير فـيها األحـقاد  وتُذكرهم
ـاضية واأليام ا تُسمـيه مظالم الـدولة العـلية فى الـسن ا
اخلــالـيـة  فـتـطـيـر فى رؤسـهـم الـنـعـرة  وتـأخـذهم الـعـزة
ـسـيحى بـاإلثم  وتعـثـو فى األرض الـفسـاد . فـإذا عـثر ا
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هـناك عـثرة  قـال إصابـة مسـلم حتى تـفرَّقت الـوحدة من
ـســيـحـيــون حـزبـاً  ـســلـمـون حــزبـاً وا بــيـنـهـم  وصـار ا
وتولَّدت األحقاد فى صدور الفئت  وتمذهبت العداوة
فـيــمـا بـيــنـهم  وكـبـر األمــر  ونـتج أن أحـوالــهـا هـذه قـد
شغـلت أفـكار رجـال الـباب الـعـالى وأسهـرتهـم آناء الـليل
وأطراف الـنهـار  يُدبـرون ما يـضـمن توطـيد األمـر فيـها
ويكف يد الـدسائس عنـها  وهو مـطلب صعب وغرض
ال تـنــاله إال الـسـهــام الـصـائــبـة واألفـكـار الــرشـيـدة . وقـد

عـرض الـوزراء األمر أخـيـراً إلى سُـدة الـسـلطـنـة الـسـنـية 
ن يثق بهم األرمن فصدرت اإلرادة العلـية بتعيـ جلنة 
وبعـبارة من رجـالهم الـذين أصبـحوا من أربـاب الوظائف

السـامـية فى دار اخلالفـة العـظـمى . وقد تـعيَّـنـوا بالـفعل 
ولـبثنا نـنتظر مـاذا يكون من أمرهم  والـنتيجـة التى يأتون
بـها  وال نـظـنـهـا إال حـسـنـة حاسـمـة لـلـنـزاع ; إذ تُـعرض
عـظَّم مطـالب هؤالء الـذين كدَّروا عـلى جاللة سـلطـاننـا ا
صفو الـراحة وعثـوا فى األرض الفسـاد  فينـظر فيـها فإن
كـانـت مـطـالب عــادلـة ال تـخــرج بـهم عن حـد الــتـابع بـ

تـبوع أنـالهم إيـاها وإال صدر األمـر بتـأديبهم  وال يدىّ ا
حُجة حينئذ لدولة من الدول ; إذ تنقطع بذلك احلجج .
وبـيـنـمـا نــحن فى هـذا االنـتـظـار وإذا بــالـتـلـغـرافـات قـد
وردت إليـنا أمس تُفيد أن احلالة فى أرمـينية أصبحت تُنذر

ـسيحيـ لوال خشيـة العاقبة . قاتلة ا سلـم قد تهـيَّجوا وتسـلَّحوا وهمـوا  بـاخلطر  وأن ا
فكـان ذلك من بـواعث االسـتغـراب عـندنـا ; إذ لـو صح أن فـئة تـهـيَّجت ضـد فـئة عـدوة لـها
وشـكت الـسالح  أيـصـدهـا افــتـكـار أن الـعـاقـبـة تـكـون كـذا وكـذا  فـإذا كـان األمـر كـذلك
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وأمكـنهم أن يحـسبـوا هذا احلسـاب ويخـشوا العـاقبة وهم
مــعـتـقـلــو الـسالح كـلـمـا شــامـوا بـرقه يـلــمع فى أيـديـهم 
أخذتـهم غرة الطـيش والتهـور وضعف منـهم الرشد  بل
انع من أن يـحسبوا هذا احلساب قبل ضاع الـتمييز . فما ا
تــهــيُّج أفــكـارهـم واضـطــراب عــقــولـهـم والـرويــة كــامــلـة

والتمييز تام ال ينقصهم منه شئ أن هذا األمر عجاب .
فـاألولى أن الـتـلغـراف كـان يـروى لنـا أن قـد حدث فى
األمر شئ أوجب هذا االضطـراب ب الفئت قبل أن جتئ
ـقتـضى اإلرادة الـسنـية إلى أرمـيـنيـة اللـجـنة الـتى عُـينت 
لـتــنــظــر فى مــطــالب ذاك الــشــعب حــتى ال تــعـود إلى دار
اخلالفة بـأمر يُتخـذ حُجة لـلدولة الـعليـة فيمـا بعد  وذلك
ال يخطر لألهالى هـناك ببال  بل البد أن يـكون بدسيسة
أجــنـبـيـة ال يـهـمـهـا إال أن تُـمــزق لـفـيف الـواليـات الـتـابـعـة

وادعة  لـلسلطـنة العثـمانية غـير أنه إذا عزّ العالج بـهذه ا
فالبـد أن الــدولـة الــعــلـيــة فى يـوم مــا تـنــقض بــجـانب من
جـيـشهـا عـلى الثـائـرين  فتـخنـى علـيهـم أو تُؤدبـهم سواء

كـانـوا مـسـيـحـيـ أو مـسـلـمـ ; إذ الـكل عـنـدهـا سواء 
ولـكن عـلى من تـكـون مـسـئـولـيـة هـذه الـفـ واحلوادث ?
اذا تغض الـدولة العـليـة نظرهـا من جراثيم هـذه األوبية و
الفاتكة بروح الـسالم والراحة ب رعاياها  فتُقيم احلجة
علـيه ليرتدع سواه ? ومع كل ذلك  فنـحن ننتظر اجلرائد
عـمَّاة ليـظهر األجنـبية الـتى حتمل لـنا تفـصيل هذه األنـباء ا

لنا من عرض بيانها سر احلقيقة فننشره للقراء .




