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أظن أن الــتـلـغـراف نــقل إلـيـكـم مـا كـان بـ
ـتـحـدة األمـيـركيـة فـى هذا دولـتـنـا والـواليـات ا
سألة األسـبوع  كما أظن أن روايتـه عن هذه ا
اخلطيرة لم تكن إال مـقتضبة جرياً على عادته.
ـــا كـــان من فــــرأيت أن أُفـــصل لـــكـم الـــروايـــة 
سألة وبلوغهـا الدرجة القصوى حتى خطـارة ا
خِـيف من قـطع العالئق  ولـكن األمـر تُدورك
فى الساعة األخيرة  ولم يكن من ورائه ضرر
سوى أنه عُد مقـدمة وقاعدة سـابقة تُبـنى عليها
ـطـالـب الالحـقــة من الـدول األوروبــيـة . أمَّـا ا
تحدة مسألة هذا اخلالف  فهى أن الواليات ا
األميريـكيـة طلبـت تعويـضاً قـدره ٢٠ ألف ليرة
عــثـمــانـيــة عــمـا نُــهب من مــدارسـهــا وأديـرتــهـا
وأحُــــرق فى ســــنــــة ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ فى أثــــنـــاء
احلوادث األرمنيـة من احملالت التابعـة لها وعمَّا
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ا هو ملك لـرعاياها جرياً عـلى ما فعلته أُتلف 
فـرنـســا وإنـكـلـتــرا وإيـطـالــيـا . وبـعــد مـفـاوضـة
طـويـلة أجـاب البـاب الـعالى حـكـومة الـواليات
ـا أجـاب به الـدول األوروبـيـة  وهـو ـتـحـدة  ا
أنَّ احلكـومـة العـثـمانـيـة ال تتـحمـل تبـعـة فتـنة أو
ثورة وقتية فـى بالدها  وأنها ال تـدفع تعويضاً
عن خـســارة جنــمت عن فــتـنــة أصـاب ضــررهـا
ـــســلـــمــ من رعـــايــاهــا ومن ـــســيـــحــيــ وا ا
األجـــانب عـــلى الــســـواء  فــاحـــتج الـــســفــراء
احـتـجـاجـاً إجـمـاعـيـاً عـلى هـذا الـرفض وألـقـوا
الـتبـعـة عـلى البـاب الـعالى . وحـجـرت إيطـالـيا
ليـون الرابع من الثالث األربعة وفرنـسا على ا
الــتى اقــتـرضــتــهـا حــكــومـة الــيــونـان لــتــدفـعــهـا
لـلـحــكـومـة الـعـثـمـانـيــة غـرامـة حـربـيـة  ولـكن
جاللة الـسلطان احتج عـلى هذا احلجر  فرُفع
ـسألة اليـ األربعـة كلـها وسـكنت ا ودفعت ا
ـتحدة وصـمت السـفراء إال سفـير الـواليات ا
فــإنه لم يـفـتــر سـاعـةً عن الـطــلب عـمالً بـأوامـر
حكـومته  وصحف األميـركان ظلت تقول أن
البـــدَّ مـن أخــذ الـــتـــعـــويض وإال فـــاألســاطـــيل
ــيـاه الـعــثـمـانـيــة تـأيـيـداً األمـيـركــيـة تُـرسل إلى ا
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للطـلب . وانتهى األمـر بأن وعد الـباب العالى
الــســفــيــر األمــيــركى بــتــســويــة اخلالف وجــعل
الوكالة الـعثمانـية فى واشنطون سـفارة كبيرة .
ثم مـضى زمن طــويل والـبــاب الـعــالى ال يُـريـد
دفع الــتــعـويـض لـئـالَّ يـكــون هــذا الــدفع ســبــبـاً
ـطــلب الـدول األخــرى  غـيـر أن لالعـتــراف 
حزباً من األميركان اتخذ ذلك وسيلة للتحامل

ــتـولـيــة زمـام األمـور  والــوقـيـعــة بـاحلـكــومـة ا
فـرماهـا بـالـضـعف والـوهن وأراد حتـويـل الرأى
ـوقراطى خلفاً ستـر بريان الد العام النتـخاب ا
طـالبة للـمستـر ماكـنلى  فعـادت السـفارة فى ا
عـــلـى وجه آخـــر  وهـــو أن تـــدفع احلـــكـــومـــة
الـعثـمـانيـة لـكل أمريـكى مـا خسـره عـلى حدة.
فأرسـلت بـذلك مـذكـرة إلى نـظـارة اخلـارجـية
وقابل الـسفير األميركى جاللة الـسلطان مقابلة
خـــصـــوصــيـــة  فـــأبـــلغ جـاللـــته أن حـــكـــومــة
ــتــحـدة أمــرته بــأن يُــبــلغ حــكــومـة الــواليــات ا
جاللته أنَّـهـا تطـلب دفع الـتعـويض فى مدة ٤٨
ساعة  وإال فهى تُـرسل أساطيل للقبض على
جـــمــارك أزمــيـــر واإلســكــنـــدريــة  فــصــدرت
اإلرادة السلطانـية إلى نظارة الداخلية بأن تدفع
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احملالت األميـركـيـة فى آسيـا الـوسـطى ما حلـقـها
من اخلسائـر بعـد أن تتثـبت من قيـمتهـا . وبهذه
اإلرادة  كــان خــتــام اخلـالف كــمــا كــان عــود
ـــا تــنـــاســته ـــطــالـــبــة  الـــدول األوروبــيـــة إلى ا

وأهملته من تعويض .
التــــزال مـــســـألـــة األرمـن مُـــعـــقـــدة  فـــقـــد
أخبـرتـكم أن بطـريـركيـة األرمن لم تـوافق على
تعـي أحد القسيس أسـقفاً لوالية سيس ألنها
تــزعـم أن هـذا األســقـف لم يُــنــتــخب انــتــخــابـاً
شـرعياً . فـلهذا  اسـتُعفى الـبطريـرك أورمنيان
من منصبه  وأصرَّ على هذا االستعفاء إلى أن
صدرت اإلرادة الـسلـطانيـة بأن يـنتخب األرمن
أسـقـفـاً لــهم  وأمـرت الـداخـلــيـة بـحـرى بـاشـا
والى ســـيس بـــأن يـــحــــضـــر رســـمـــيـــاً مـــجـــمع
االنــــتـــخــــاب  فـــأبى أكــــثـــر األرمـن حـــضـــور
اجللسـة فأُجّـلت إلى اخلميس اآلتى . ويـظهر
جــلـــيـــاً أن جاللــة الـــســـلــطـــان غـــيــر راضٍ عن
بـطـريركـية األرمن ألنه لـم يتـفضل عـلـيهـا حتى
ـا اعــتـاد دفــعه لـهــا من مـال كــمـا أنَّه لم الــيـوم 
يتـفضل على البطريركـيات األخرى تبعاً لعادته
إال بـطـريـركـيـة الـفـنـار فإنـه أمـر بـإعـطـائـها ٤٥٠
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ـبلغ ٧٥٠ لـيـرة وكـان يتـفـضل عـليـهـا سنـويـاً 
ليرة .

ــــا أن بــــطـــريــــرك األرمن مــــســـتــــعفٍ من و
مــنــصــبه لم تــقـم الــصالة احلــافــلــة يــوم عــيـد
الـفـصح فى كـنيـسـة قوم قـبـو وهى الـصالة التى
ــقــامـات يُــدعـى فـيــهــا جلاللــة الــســلــطــان  وا
الـسيـاسـية تـرى قـلقـاً  ألن الـبولـيس الـعثـمانى

أخـبر أن رجـمعـية الـهنـتشاكـيست األرمـنيـة أرسلت كـتابـاً إلى البـطريـرك أورمنـيان تُـهدده فيه
وآخر إلى آرت باشا داديان وكيل نظارة اخلارجية .


	٨٠

