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تُـفـيـد أخـبـار كـريـد اخلـصـوصـيـة أن الـثائـرين
ُنـكرات ما هنـاك قد أتـوا من فظائع األعـمال وا
ال تــفـعـلـه الـوحـوش الــضـاريـة مـن قـتل وسـلب
وهـــتك أعــراض وبــقـــر بــطــون احلُــبـــلــيــات من
ـسـلـمـ وإهـاجـة الـنـسـاء اسـتـفـزازاً خلـواطـر ا
لـنـفوسـهم الـصـابرة عـلى طـاعة احلـكـومة تـلـقاء
ذلك  كـمن يـقـبض بـيـده عـلى اجلـمـر . وورد
فى كـتاب لـصديق لـنـا من أحد أقـاربه فى كـريد
بتـاريخ ٢١ اجلارى فـعلوا أضـعاف ذلك شـناعة
وفـظـاعــة  ولـوال أن حلـكـومــة وخـصـوصـاً فى
عـــهــد الــوالـى اجلــديــد عـــبــد الــلَّه بـــاشــا تــوالى
ـسلم منـشوراتها وأوامـرها ومواعـظها على ا

حـاضـة لــهم عـلى الـتـزام الــسـكـيـنــة مـهـمـا بـالغ
الـثــائـرون فـى االعـتــداء عـلــيـهم لــكـانت أرض
ــــســـلــــمـــ اجلـــزيــــرة اآلن دمـــاً مــــهـــراقــــاً من ا

ـسـيـحــيـ . وفـضالً عـن ذلك  فـإن كُـبـراء وا
سلسمـ وعقالءهم صاروا يـوالون النصائح ا
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لـلـطـبقـات الـتى تـرعى أقـوالـهم سـمـعـاً  فـكان
بهذا جناح احلكومة وتغلبها على الثائرين وظهر
ـسـيــحـيـ قـد لــكل األوربـيـ فى اجلــزيـرة أن ا
جتـــاوزوا كـل حـــد واعـــتـــرفـــوا جـــهـــاراً بـــأنـــهم

خــارجــون ال يــطــلــبــون اإلصالح من أبــوابه 
ولـــكن يُـــريـــدون بــاحلـــكــومـــة الـــشــر والـــضــرر
ساعدات األجـنبية  بل فضعـفت تلقاء ذلـك ا
رة حـيث ال حتب دولة من الدول أن اختفت بـا
ــسـاعــدة الــعُــصـاة ونــصــرتـهـم عـلى تــتـظــاهــر 
ــا بـانت هــذه احلـقـيــقـة لــكـبـار حــكـومــتـهم . و
ـبـاد الـثورة ـسـيـحـيـ الـذين لـم يـتـظـاهـروا  ا
وشق عـصـا الطـاعـة على احلـكـومة وحتـقـقوا أن
أمـانى دعـاتـهم وثـوارهم سـتـذهب كـمـا ذهـبت
أمــانى ثـــوار األرمن أدراج الــريـــاح قــامــوا اآلن
خالفة يتظاهـرون بطاعة احلـكومة ويُجاهـرون 
ـقـاصـد الـثـائـرين وانـكـمشـت كذلك أفـكـارهم 
أيـدى الــيـونــانـيـ ألن احلــكـومـة خــشـيت سـوء
عاقبة إطالق العنـان فى طريق التظاهـر بتعضيد
الثائرين  حيث ال نـتيجة لذلك فانحلت عُرى
الـثــائــرين وقــام فـريق مــنــهم يــشـتم ويــسب فى
الـيونـانـيـة وقـام الفـريق اآلخـر يـشتـم ويسب فى

اإلنكـليز بـحجة أن احلكـومت قـد غررتا بهم 
ثم لم يــجــدوهــمـا اآلن بــعــد مــا حـمـى وطـيس
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الـثـورة  وأوشك الـثـائـرون أن تـقذف بـهم إلى
هاويـة العقاب الـعادل أيدى العـساكر الشَّـاهانية
ُظفرة الـتى مألت اجلزيرة رُعـباً وأوقعت دُعاة ا

الفتنة فى حيص بيص .
وقد ختم الـكاتب كتابه بـأمل انحسام الـفتنة
قـبل مُـضى أسبـوعـ  ولكـنه ال يـنتـظـر أن يتم
ذلك بـغيـر إهـراق بـعض الـدمـاء تأديـبـاً لـلـعُـصاة

وعبرة لغيرهم اهـ مُلخصاً .
أما نحن فنؤمل أن تصل الدولة العلية إلى
قصارى بغيتـها من توطيد أركان النظام بأحسن

الذرائع وأسلمها عاقبة .
وعلى كل حـال فالـذى يؤخـذ من األخبار
اخلـصـوصـيـة واألنـبـاء الـعـمـومـيـة أن فـتـنـة كـريد
ستنطـفئ نارها كـما انطـفأت نار الـفتنـة األرمنية
بـحـيث ال يـكـون لـهـا أثـر بـعـد ذلك غـيـر اعـتـبار
الطُـغاة البغـاة الذين يوقظـون الف النـائمة حتى
يتحقق الـكريديون كـما حتقق األرمن أن الدول
سيـحي األوروبيـة مهمـا تظـاهرت بُمـساعـدة ا

والــدفــاع عـنــهم  فــلـيـس فى اسـتــطــاعـتــهـا أن
تـعصم ثـوارهم البـاغـ على الـدولة الـعلـية من

سيف قصاصها العادل .
وعـلـى هـذا وال يـتــوقع أحـد مـن الـعُـقالء أن
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يـكـون حلوادث حـوران األخـيـرة شـاغل عـظـيم
للـدولـة العـلـية بـعـد ما حتـققـنـا لآلن أن الـثـائرين
جـــمـــاعـــة مـن أخالط الـــدروز ال يـــكـــون لـــهم
وجـود; إذا ظـهرت بـضـعـة ألـوف من الـعـسـاكر
الشَّـاهانية أمـامهم  وقد أوشك أن يكون ذلك
وجاءتنا األنبـاء تترى بأن سريات عديدة أقبلت
من األنــاضـــول والــرومــلــلـى وبــعض اجلــهــات
األخـرى عـلى بيـروت  وهى تـصل اآلن تبـاعاً
سـراعـاً إلى دمـشق الـشـام قـاصـدة جـبل حوران
ضى دبـرين  وقـد ال  الـذى عـدم الرؤسـاء وا
األسـبــوع الــواحــد إن شـاء الــلَّه حــتى تــنــحـسم
الـفتـنة احلـورانيـة  ويـدخل أمرهـا فى خبـر كان
وال يــكـون بـعــدهـا إال األثـر الـزاجــر واالعـتـبـار

اخلالد نذيرين للباغ .
وعـلى هذا فـمشاكل الـدولة الـعليـة احلاضرة
بالنسبة إلى مـا سبقها سحابة صيف ال تلبث أن
تزول ثم تـعود الـهدايـة إلى من أراد اللَّه أن حتل

الهداية نفوسهم ويكبت قلوب قوم ظا .


