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ـــاضى مـن الـــدولــة لـــقـــد نـــال األرمن فى ا
العـلية جملة امتيـازات دلت على ميلها إليهم;
إذ كــانـت تــرعــاهم فى كل حــ بــعــ الــرأفــة
ـا وسمته فى كثيـرين فيهم من الذكاء والعناية 
ـنـاصب والـقــدرة عـلى األعـمـال  فـتــقـلَّـدوا ا
الـرفيـعـة وألقت بـ أيديـهم اخلـيرات  فـأحرز

أكثرهم ثروةً واسعة وارتفع شأنهم *.
عـلى أن فى كل أمة أناسـاً أشراراً وُلدوّا من
الــشـر وألجل الــشـر خُــلـقـوا . ولــو بـحــثـنـا فى
أســبـــاب انـــحــطـــاط أمــة مـن األ أو خــرابـــهــا

لوجدنا منشأ ذلك اخلراب شقاوة أبنائها .
فكان لسـوء حظ األمة األرمنية أيضاً وجود
ـلـؤة** صـدورهم طــبـقــة بـيـنــهـا من األشــرار 
جـهالً وغـبـاوة وحـسداً وجـبـنـاً . فـتـألف مـنهم
عـصـابـة مــنـذ ست سـنـوات  وقــامـوا يـشـقـون
عـصا الـطـاعة عـلى الـدولة وأظـهـروا العـصـيان
عـلــيـهــا وبــادروهـا بــالـعــدوان بــحـجــة طـلب

لة الصادقة». * أطلق العثمانيون على األرمن لقب «ا
لوءة. ** الصحيح : 
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اإلصـالح ــ عـــــــــلـى أن ذلـك اإلصـالح كــــــــان
يسـتدرك الـتمـاسه بالـل واحلكـمة الـتى يُبـديها
عقالء األمة ال بقيادة اجلهالء *. فكان ما كان
من أمــرهم  وقُــتل قــسم مــنــهم وقــسم أُلــقى
الـقـبض عـلـيه  فـزج فى الـسـجـون  والقـسم
اآلخـر الذى لم تـتـمكن من الـقـبض علـيه هـربا
من وجههـا وال تسل عما أصـاب باقى عيالت
األرمن من جــــراء الـــشـــر الــــذى جـــرَّه أولـــئك
الـثـائـرون فى ذلك احلـ حيث تـرمـلت الـنـساء
ــا لم يُــبــرح األذهـان  ثم ويُـتــمت األطــفــال 
أدت احلال فى تلك األثناء إلى مُهاجرة كثيرين

من األرمن وتشتت شـملهم فى أنحاء البالد 
فـازدحـمت مـصر واإلسـكـنـدرية بـجـمـاهـيرهم

وغصَّت أمـاكن الكـنيـسة األرمـنيـة بعـيالتهم 
ـستـوطـنـون فى مصـر مـنذ وقـابـلهم إخـوانـهم ا
أيـام سـاكن اجلـنـان مـحـمـد عـلـى بـاشـا بـالـسـعة
والـرحب فـأقامـوا عـلى الراحـة الـتامـة ومـا كان

يعوزهم شئ .
ا سكـنت الفـتنـة وانقـشعت غـياهب تلك و
الـثورة  صـدرت إرادة سـنيـة بـالتـرخـيص لهم
بـــالــعــودة إلى بـالدهم . أمــا الــذيـن كــانــوا من

طالب بحقوق األرمن وحتس أوضاعهم. قصود هنا النشاط الثورى األرمنى ا * ا
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األشـــرار أصــــحـــاب الـــســــوابق والـــفــــ فـــلم
يسـتطـيعـوا العـودة مع زمالئهم إلى أوطـانهم
خـشـيـة من صـرامـة الـعقـاب واحملـاكـمـة عـلى ما
ـقـام حتت سـماء جـنـته أيـديـهم  فـطـاب لـهم ا
مصـر حيث ال منـازع وال رقيب إال أنـهم كانوا
حـمالً عــلى عـاتق إخــوانـهم عــلى اخلـصـوص
والـنـفس أمـارة بـالسـوء أيـنـمـا حـلَّت  فـكانت
نـفوس أولـئك األشرار مـيالـة إلى الشـر الكامن
فى صــدورهم  فـلـم يـكـن يـهــنــأ لــهم بـال إال
ـفـاسـد بـإلـقــاء بـذار الـشـقــاق والـفـتـنــة وإثـارة ا
والنُـفرَّة بـ قـلوب أفـراد الطـائفـة الـذين جُبـلوا
عــلى الــدعــة والـســكــيــنـة والــرقــاق واالحتـاد
فـشـرعــوا فى الـتــداخل فى انــتـخـابــات اجملـلس
احمللى* عن غايـات شخصـية ومطـامع مادية .
وإذا لم يفلحـوا عمدوا أخـيراً إلى التداخل فى
الـشـئـون الـديـنــيـة والـتـعـدى عـلى اإلكـلـيـروس
ـرخص العام ومعانـدة سيـادة مطـران الطائـفة ا
فـيمـا يبـتغـيه فى شؤونه الـدينـية . وأقـرب دليل
على أمرهم ما أحدثوه أخيراً من الهيجان أثناء
رسامـة أحد الشـمامـسة لـرتبة كـاهن فى كنـيسة

اإلسكندرية وإليك البيان :

لى (األرمنى) . * اجمللس احمللى ; أى اجمللس ا
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رخص العـام ترقية شماس ا قـصد سيادة ا
لدرجة كاهن فى عـصر يوم السبت ١٨ أكتوبر
ذكور اجلارى بعد أن تـمت فى حق الشماس ا
شهادات التزكية السرية كما هى العادة  تقدم
هـؤالء األشـرار إلى مُـمـانـعـة سـيـادته فى إتـمـام
واجبات الصلوة * التمهيدية التى تتقدم صلوة
الـرسامـة بـأيام  فـحدثت ضـجـة هائـلة وهـياج
عـظـيم داخل الـكنـيـسـة أدى إلى تـداخل رجال
البـوليس لـضبط هؤالء األشـرار الذين هـجموا
ى عـلى ردهة الـهـيكل الـداخلـية . وإذ ذاك  
اخلبر إلى سـعادة احملافظ  فـبادر فى احلال إلى
احلــضــور لـلــكــنـيــســة وشــاهـد الــواقــعـة  ولم
يتـمكن من الـقبض  علـيهم إال بـعد أن هددهم
بــالـقــوة حـتـى تـمــكن من إخـراجــهم  وأحـال

الواقعة على جهة االختصاص .
فـــإلى مـــثل هـــؤالء األغـــرار نـــوَّجـه أنـــظــار
احلـكـومـة الـسنـيـة  فال تـدعـهم يـحـولون دون
إتـمام الـواجبـات الديـنيـة وال تخـالهـا إال فاعـلة
ذلك طـبـقاً لـلـفـرمانـات الـشاهـانـيـة . ونأمل أن
تُراقب بعينها كل مُفسد رغبة فى توطيد األمن

العام.

* الصحيح : الصالة .
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