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كتـبت جـريدة الـطان مـقـالة عن مـكاتـبـها فى تـهيُّج
اليـونـان وحترشـهم واسـتـعدادهـم إلى احلرب والـقـتال
مع الدولة العـلية أخذاً بـثأر العار الذى حلق الـيوناني

بـعد مـنح أسـاقـفـة البـلـغـار البـراآت الـتى كـانت لـديهم
ـثابة صاعـقة نزلت عـليهم من سـماء الدولة الـعلية 
فغـشيتـهم فهم ال يـرون أنفـسهم قد أفـاقوا مـنها إال أن
حـملوا على الـعثمـاني بجـيوشهم وجـنودهم ومحوا
ذلك الــعـــار بــالــســـيف وبــدَّلـــوا أنــ أســـفــهم بــدوى
ـدافع . وقـد هـوَّل مـكـاتب الـطـان فى مـيل أصـوات ا
اليونانـي إلى احلرب  وكون هـذا الرأى قد أخذ من
قـلـوب كـبارهـم كـمـأخذه مـن أمـيـال صغـارهـم  وما
ـا يـقـصـد به تـغـريـر هـذه األمـة درى أن هـذا الـتـهـويل 
وإثـارة خـواطـرهـا حـتى إذا اسـتـفـزتـهـا غرة اجلـهل إلى
إظهـار الـعداوة وإعالن احلـرب ذاقت من كـرة الـدولة
الـعـلـية عـلـيـهـا ما تـدعـو عـنـده بـالويل والـثـبـور  كـما
ـكـاتب وغـيـره ذاقت من قـبل وخــانـهـا حتـريض هــذا ا

كما خانها محرضوها من قبل .
ومـا كـتــبـته جـريــدة الـطـان عن مــكـاتـبــهـا بـالــنـسـبـة
ا كـتبته جريدة الدالينوز للـيونان ليس بشىء إذا قرناه 
عـن مـراســلـهــا اخلـصــوصى فى إيـتــمـشــيـادزيـن بـشـأن
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ـسـألـة األرمـيـنيـة  فـقـد نـحـت هذه اجلـريـدة مـنـحى ا
أســوء من األول وأعـــظم تـــهــويالً وأشـــد تــغـــريــراً .
ــا خـرجت به عن وامــتـازت فـيه عـن جـريـدة الــطـان 
عـظَّم كـما فـعلت واجبـات احتـرام جاللـة السـلطـان ا
ذلك  ونــحن نــأتى بــشئ مــنــهــا داللــة عـلـى الـبــاقى

قالت:
سـألـة أرمـيـنـيـة لم يـنهج عـنـدمـا ابـتدأ مـوسى بـك 
عظَّم  ولكن سـياسة نافـعة لسـيده جاللة الـسلطـان ا
كان فى إمكان جاللـة السلطان إلـى عهد ال يزيد عن
ثالثة أشهر أن يتالفى األخطار التى تُهدد (على زعم
هـذه اجلريـدة) سـلطـته فى أرمـينـيـة وكردسـتـان بقـبوله
الـــطــلـــبـــات احلـــقـــة من األرمن . ولـــكن رفـض هــذه
الـطـلبـات وتـأيـيـد مـنـهج مـوسى بك وقـتـئذ مـن جاللة
ـسألة الـتركـية األرميـنية السـلطـان  أوجد ما نـدعوه ا

ا اُتـهم مـوسى بك  نـقـول وهو زعـم باطـل ; إذ أنه 
صـدرت اإلرادة الـسنـيـة بإحـضـاره حاالً إلى األسـتـانة
الـعـليـة حملاكـمـته . وغايـة مـا كان أن الـتحـقـيقـات التى
سـلك طـريـقـهـا احملقـقـون  أنـتـجت مـا أوجب الـبراءة
عـند الـقضاة ولـو فُرض أنـهم زاغوا عن طـريق الرشد
وانـحرفـوا عن الـعدل  لم يـكن ذلك إال من قـبـيل ما
ـوظـفـ أنهم يُوجـد فى كل دولـة من مـحـاباة بـعض ا
أوما شاكل ذلك . فمن الـقحة أن ينُـسب هذا وأمثاله
لـوك والسالط الـذين اليهمـهم تبرئـة متهم أو إلى ا
تـهـمـة بريئ * فـإن ذلك ال يـكـون فى جـانب مـركزهم

* الصحيح بر .



≥µ±

شـيئـاً  ولم تخـرج قضيـة موسـى بك عن كونـها تـهمة
ـة يُحـتـمل أن يكـون أتـاها كـما رجل أُسنـدت إلـيه جر
ـئـات واأللوف يُحـتـمل غـير ذلك  ومـثل هـذا يـقع با
عمورة كل يوم  ولكن قاتلَ اللَّه الغايات فى أرجاء ا
كم تـعــظم األشــيـاء الــصـغــيـرة حــتى أُخــذ فى حـيــزهـا
الوهمى أضـعاف مـا تأخـذ فى حيـزها احلـقيقى . وكم
تــســدل عـــلى احلــقــائق من األســـتــار حــتى يــكــون من
صـــفـــاتــهـــا الـــعـــدم إلى أن قـــالـت : وعــلـى هـــذا فــإن
األحكام التركية عثرة فى طريق التمدُّن لكونها ليست
عــلى قــواعـــد الــعــدل بــدل لــذلـك حــال كل جــزء من
ــمـلــكـة لـم يـصل إلــيه الــتـمــدُّن . فــإذن ال يُـؤمل من ا
احلـكم التـركى جناح  أمـا لو اكـتفت بـانتـشار رعـاياها
ـوهم وقـنـعت بـأخـذ ضـريـبـتـهـا مـنهـم  لـهـان األمر و
وقـبـله كل إنـسان  لـكـنـها لم تـكـتف بـأن تأخـذ مـا هو
فـوق نـسـبـتـهـا من ثمـار تـقـدُّمـهم كـمـا يُـشاهـد ذلك من
حالة أرمينيا حتى جتحد حق حياتهم  وذلك مخالف
ألحـكـام الـقـرآن الـشـريـف وضـد الـشـريـعـة اإلسالمـيـة
وحـاسـيــات اإلنـسـانــيـة . فـإذا أجــلت الـنــظـر فى هـذه
األسـطر  لـتبـينت من خاللـها عـدواً ألد يُـنبه اخلـواطر
لـلــثـورات ويُـحـركــهـا بـعـوامل اخلــداع إلى االسـتـفـزاز
والطيش ليكبر ذلك فى نفوس اجلُهال من سكان هذه
الوالية لـيأخذ بهم الـهرج مأخذاً أشـد . وتسوء احلالة
ا هـى علـيه  ثم قـال وهـذا ما وصـلـنى فى هذا أكـثـر 

العهد من حوادث أرمينية األخيرة .
وذكـــر من الــوقـــائع قــتـل شــخص بـــ زرمــاكــيت
وهاسـكوى وشـخص آخـر بالـقرب من قـرية شـيكالن
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علـى مسافة أربع ساعـات من موش واستيالء األكراد
عـلى قـريـة صـغيـرة بـالـقرب مـن موش وطـرد الـسـكان
ا ـسيـحـي مـنهـا . وعنـدنا أن واقـعـتىّ القـتل ليـستـا  ا
يُــهـيج الـشـعب ضـد األكــراد  بل الـواجب أن يُـحـقق
مـثل هـذه ويُقـتّص مـن اجلـانى . وأمـا االستـيالء عـلى
القـريـة  فـإن صحّ هـذا الـزعم وجب أن تُـؤدَّب الـفـئة
التى غارت علـيها . واستطـردت اجلريدة من هذا إلى
ما كـان فى رفع شكـوى أُهل تلك الـقريـة حتى اضـطر
بـعـضـهم إلـى االلـتـحاق بـاألرض الـروسـيـة لـيـنـجـو من
هـذه االضـطـهـادات الـفـظـيـعـة . ثم قـال وأنه مع تـكـرر
ؤدية الوعد من رجال الدولة العلية باستعمال الطرق ا
إلى اإلصالح  فـإن احلــالـة التـزال كــمـا كـانت  وأن
ـسـيـحـيـ هو ـسـلـمـ عـلى الـرعـايا ا تـعـدى الـرعـايا ا
حـاصل فى مـوش كـما هـو حـاصل فى غـيـرها من بالد
أرمينية وأنهـا خُطة اضطهـاد ودمار . وال يفيد فى هذه
ـسألة تغـيير بعض الـعمال الـذين لم يُربّوا تربـية تمكن ا
عـندهم مـحـبة االسـتـقامـة  ولـيس فيـهم أهـليـة إرضاءً
خلواطر بعض الدول أو إجابـة لطلبات كطلبات اللورد
ســالـســبـرى الــذى يــحـمــله عــلى ذلك حــزب األحـرار
ـقـال بـألـفـاظ يـتـفطّـر قـلب واجلـرائـد ثم اسـتـهـجن فى ا

القـار مـنهـا غـيظـاً  فـلنـدعهـا لـهرف تـلك اجلـريدة 
ولـكن ال يسـعنـا بعـد ذلك إال الـقول بـأن حوادث أرمـينـية أصـبـحت تُنـظر اآلن بـعيـون ترسل
إليها أشعة اخلتل واخلداع  ونحن أملـنا فى جانب الدولة العلية مداركة ما عساه نبعث فيها
الكها خيراً ـطامع الذين ال يُريدون للدولة العلية و من براك الف والشرور بأيدى ذوى ا

حتى تعيش هى عوسجاً فى لهاة األعداء وغُصة فى حناجر من يُريدها بسوء .




