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ـا أمـا حــال األرمن فـى آسـيــا فــبــئس احلــال 
يُـقـاسونه من جـيرانـهم الـذين يسـومـونهم بـسوء
الـــعــذاب وال ذنب لـــهم إال كـــونــهـم لــيـــســوا
بـــأتــراك  وهم الــذين يـــعــطــون الــدولــة اجلــزء
ــيــنــهم وال األكــبـــر من ثــمــرة أتـــعــابــهم وكـــد 
يُــسـبـبـون الـبـتـة قـلـقــاً . ومع ذلك فـقـسـيـسـوهم
ونـسـاؤهم وأوالدهم  وهم أنــفـسـهم ُيـهـانـون
يـومـياً ويُـحـبسـون ويُـبـغى علـيـهم . وباجلـمـلة
حــالـهـم شــر من حــال بــنى إســرائــيل إذ كــانـوا
مـسـتـضـعـفـ فى أسـر فـرعـون. وهـذا مـا سّـول
لــهم أن يُـقـدمــوا عـلى عــرض حـالـهم إلى دول
أروبــا وقــالـوا لــهـم مــا مـعــنــاه أنــهم إن أرادوا
قــضــاء فــرض حلــقــوق اإلنــســانــيــة واصــطــنــاع
مرحـمة للبشر فال يكـفيهم إصالح حال الرعايا
ـظـلومـ فى بالد الـتُـرك األروبـيـة فقط  ألنه ا
يُـوجد فـى بالد التُـرك اآلسـية * ثـلثـة مالي من
األرمن يُـــــكـــــابـــــدون أمـــــرّ الـــــعـــــذاب وأفـــــظع

ـــقــيـــمــون فى االضـــطــهـــاد ومــا ذلـك إال ألنــهم يُـــدعــون بـــاألرمن. وقـــد نــشـــر األرمن ا
اضى يُوضحون بها سوء القسطنطيـنية الئحة مطولَّة ُطبعت تـرجمتها اإلنكليزية بـاألسبوع ا
حـال إخـوانـهم أهل بالد الـتُـرك اآلسـيـة وجـمعـوا فـيـهـا نـحـواً من ألف تـقـريـر مـشهـوداً به فى
ظـالم التى حلّت بـهم من أغوات األكراد وبيـكوات التُـرك. فيظهـر من هذه الالئحة تعداد ا
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أن هـؤالء األغـوات والـبـيـكــوات عـدا تـعـديـهم
سـتضعف بالـضرب والتسخير على جيرانهم ا
والــقـتل ثـم سَـبْىِ نــسـآء وبــنــ لم يُـقــصـروا فى
اغـتــصــاب األرض من مــالـكــيــهــا وأصـحــابــهـا
أيضـاً وأنه ليس فى بالد األرمـن التركـية كـلها
ــظــالم نــصــرانـى فى عــصــمـــة من الــتــعـــدى وا
الـتـركـيَّـة بـحيـث أن مـا يـجـرى عـليـهـم الـيـوم لو
ة أو خضوعاً من جرى فى بالد أهلها أقل مسا
األرمن ألفضى ذلك ال محالة إلى ثورةٍ عامّة.

وقـد ُشحـنت صـحـائف عـديدة من هـذه الالئـحـة بـتعـداد األرضـ واألمالك الـتى اغتـصـبـها
ستـضعف . ففى سـبع عشرة ضيعةً من األتراك بقـوة السالح ومجرّد العـنف من جيرانهم ا
والية موش وحـدها تعـدّى األكراد الرديف عـلى األهالى وعرّوهم من أمـوالهم وأقمـشتهم
ودراهـمهم ومـواشـيـهم وزادِهم  وتـركوهـم فريـسـةً لـلبـرد واجلـوع. وهـذه الالئحـة قـدَّمـها
الـبطـريرك * لـلبـاب العـالى وبـيّن لرجـال الـدولة الـتركـيـة أن هؤالء الـقـوم العـتاة بـاغـتصـابهم
مـزارع األرمن وحـقـولـهم وكـرومـهم قـد أضـرُّوا بـاخلـزيـنـة الـعـامـرة  فـنـقـصت عـنهـا دراهم
األعشار وغيرهـا من الضرائب فى أشد احتيـاج الدولة إليها ألنـهم سلبوا من الفالح أسباب
ـلك شـيـئـاً كـالـعبـد عـنـد مـواله. وتـسـبَّب عن ذلك نـقـصـان مـغـلّة مـعاشـه فأصـبح فـقـيـراً ال 
األرض. فـلم يلـتفت البـاب العـالى إلى ذلك بأكثـر من االستـخبار من عـمّاله بـتلك اإلشارة
أو تـظاهـره بإرسال أوامـر إلى أوليـاء ال يُطيـعونـها . فال يصح اآلن ألولـياء األمـور أن يدَّعوا
اجلهل بـهـذه احلـال وال التـقـاعـد عن إصالحهـا  فـإن األرمن لم يـألوا جـهـداً بـإيقـاف الـباب

العالى على ما هم فيه من الشقآء وإعالمه بطريقة إزالته.
ـ من الـتـعدى ـسـا وقـد عـلم الـنـاس كـافـةً مـا جـرى فى مـديـنة ڤـان عـلى هـؤالء الـقـوم ا
ـظـفّرة والقـتل وحـرق احلارات الـتى يـسـكنـونـها . وكل ذلك قـد فـعله الـعـساكـر الـشاهـانـية ا
دينـة .ونحن ال نُريد أن نـذكر هذه النكـبة بتفـصيلها ـقيمة ب ظـهرانيهم لـلمحافظـة على ا ا

يان (١٨٦٩ ـ ١٨٧٦) بطريرك األرمن األرثوذكس باألستانة. * البطريرك مجرديتش خر
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ا نُـشيـر إشارة فقط لضـيق صحـيفـتنـا عنهـا  وإ
ا قلناه إلى بعض ما ورد فى تلك الالئحة إثباتاً 
أنه لم يـتـغيَّـر شئ من حـال رعـايـا األتراك ولم
يٍُقلع التُرك عن شئ من عاداتهم بحيث ال يبقى
بـاعث إلكــراهـهم بــقـوة الـسالح أن يــكـفـوا عن
الـبـغى وتـكديـر راحـة أروبا  بـل هم اليـوم كـما
كـانـوا منـذ سـتـة أشهـر وسـتـة أعوام وسـتـة قرون
وهم نفسـهم على رغم من ذلك الدستور الذى
أعلن أن تـبعـة الدولـة كلـهم متـساوون بـاحلقوق

ويُـدعــون عـثـمــانـيـ يــخـرقـون هــذا الـقـانـون 
ــؤلَّف مـــنــهــا جــسم ــيـــزون األ الــكــثـــيــرة ا وُ
ـملـكة ويـخصـون غيـر التُـرك منـهم والسيـما ا
ـظــالم . فــمن جــمــلــة مـا األرمـن بـالــتــعــدى وا
جـــرى حـــديــثـــاً أن عـــســـاكــر الـــردّيف * الــذين

استـدعـتـهم الدولـة (الـعـليـة) من قـضـاء يوزغـاط فى األنـطول ** كيـمـا ينـضـمـوا إلى اجليش
ستـعد للقـاء الروس على شطـوط الدنوب أرادوا أن يُظـهروا للنـاس شيئاً ظـفر ا الهـمايونى ا
من البـسـالة والـشجـاعة الـتى سيُـبدونـها فـى ميـدان احلرب ومـوقف الطـعن والضـرب ما رأوا
إلظـهار شـجـاعـتـهم وسـيلـةً أحـسن من أن يُـعـاملـوا أرمن تـلك الـواليـة بأقـبح أنـواع الـتـعدى
وأشنع ضروب البـغى  والسيمـا أرمن القرى والـضياع اجملاورة يـوزغاط  فكـانوا فى أثناء
مـرورهم بــتــلك الـقــرى يُــحـدقــون بـالــدكــاكـ كــمــا لـو كــانـوا مــحــدقـ بــقـلــعــة أو مـديــنـة
يُحاصرونهـا فيأخذون منـها أموال النـاس اغتصاباً .ولــمّا استغاث األهـالى بأولياء األمور
ـيـهم ولم يـكـفـوا األذى عـنهم  فـمـا جتـرأوا بـعـدهـا علـى اخلروج من لم يـنصـفـوهم من ظـا
ضى بيـوتـهم وأغلـقوا دكـاكيـنهم وتـعـطّلت مـتاجـرهم حتـى أن أوالدهم لم يجـسروا عـلى ا

* عساكر الرديف = اجلنود االحتياطية .
** األناطول = األناضول.



¥∞

ـدارس خوف أن يرجمـهم أوالد جيرانهم إلى ا
األتراك أو يـختطفـهم العسـكر أو يتعـدَّوا عليهم

من وجهٍ آخر .
ثم إن ثلثمائة من الرديف راموا أن يعسكروا
برهة أيام فى مكان ما للتجمع فيه قبل ارحتالهم
إلى مـيدان الـقـتال  فـوقع اختـيـارهم على بـلدة
لألرمن فى األنــطـول فـدخـلـوهــا ونـهـبـوا بـيـوت
األرمن وضـربـوهم وجـرحـوهم  ومـا ذلك إال
ألنـهم ما امـتـثلـوا أمر الـرديف بتـقد مـا اشتـهوه
من احللوى ساعـة وصولهم . وحاول العساكر
ذكـورون جهدهم لـيُجـبروا خورى * الـبلد أن ا
يــأتــيــهم بــاثــنــتــ من مــخـدّرات ** الــنــصـارى
مشـهـورتـ باجلـمـال والعـفـاف  فـأبى اخلورى

وت أصـالـةً  واختـار الشـهـادة على ارتـكاب اخلـطـيئـة  فـاوجعـوُه ضربـاً أشـرف منه عـلى ا
ألنه صان عرض االبنتـ وحرَّضهن على االختفـاء . لكن كثيراً من نسـاء البلدة اللواتى لم
ـنـصــورة  فـافـتـضـحـوهن اغـتـصـابـاً . يــكن لـهن من يـصـونـهن وقــعن فى أيـدى الـعـسـاكـر ا
وبـاجلـمـلة فـإن مـرور هـؤالء اجلـنود بـالـواليـة  ألقـى فى قلـوب أهـالـيـها مـاال مـزيـد عـليه من

الذعر والرعب من أجل تعديهم وشناعاتهم .
وانتشـبت النـار يومـاً فى بلـد ما بـبعض حـارات األرمن  وبلغ ذلك والـيهـا  فلم ُيردْ أن
فـتعل  فـازدادت النار اضـطرامـاً واستـمرّت حترق يـأتى بأدنى حـركة لتـوقيف سـير احلـريق ا
بيـوت األرمن برهة ثمانـى عشرة ساعةً  وهـو فى كل ذلك ال يهمهُ األمـر  بل كان ينشرح
صـاب األرمن ألن هـؤالء الكـفـار بزعـمه قد له صدره كَـنَـيْروُنَ فى حـريق رومـية  ويـفـرح 
ـا رأى جمـاعتهُ وغـلمـانه أن النـار أصابت حـارة األتراك أصـبحـوا فقـرآء ال مسـاكن لهم . و

* خورى = قائد.
** مخدّرات = مصونات.
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نور. سيحية على يدىّ جريجورى (كريكور)  ا نورة األقدم = األرمن األرثوذكس الذين اعتنقوا ا * ا

تـمكنـوا بعد الـلّتيَّـا والتى من إقنـاعه باخلروج من
قـنـاقه فــخـرج يُـظـهــر عـلى نـفــسه أنه يـتالفى أمـر

احلريق .
ــوذج من تـفـ ــا هـو  وهـذا الــذى ذكـرنـاه إ

األتــــراك بــــالــــبــــغـى وتــــقــــاعــــدهـم عن كــــشف
الــظالمــات. فـــكل مــا ورد بــالـالئــحــة ال يــكــاد
يـخــرج عن الـقــتل والـنـهب والــسـبى وفــضـيـحـة
الــعـرض وحــريق الــبـيــوت مـكــرّراً فى كل قــريـة
وبـلدة ومـدينة . فال يـصحّ بعـدها أن نـلتفت إلى
قـول الـتُـرك أن األرمن مـرتـضـون من حـكـمهم
ــا جـاء به ويـأبــون تــداخل اإلفــرجن. وال عــبــرة 
الــتـــلــغــراف فى احـــدى صــحف األخـــبــار الــتى
نـذرت على نـفسـهـا نصـرة التُـرك من أن بطـريرك
نعقد بإستنبول األرمن خطب فى اجمللس العام ا
لــيـرفض طـلـب الـدول خُـطــبـةً يُـســتـفـاد مــنـهـا أن

ـذكورين هم مـؤلَّفون طائفـته تأبى تـداخل اإلفرجن بيـنهم وبـ الدولة الـعلـية  فإن األرمن ا
ــنـورة األقـدمـ *. فى بـالد الـتُـرك من أربع فــرق حـسـونـيــ كُـبـلــيـانـيـ بــروتـسـتــانـتـيـ وا
فاحلـسونيـون اُلكبـليانـيون ال يزيـد عددهم على مـأتى ألف والبـروتستانـتيون لـيسوا بـأكثر من
ـنــورة هم أكــثـر من ثــلـثــة ماليــ من الـنــفـوس. عـشــرين ألـفــاً . بـيــد أن األرمن الــقـدمــاء ا
ـا هو الـسيـد كبـليـان زعيم والبـطريـرك تكـلّم فى اجمللس ذلك الـكالم مقـاوماً تـداخل أروبا إ
ثل عشوة بدوى. فال يصح نتحلة اسـمه وجماعته فى جملة أمّة األرمن على رأى ا فرقته ا
أن يُـقـال أنه تـكــلّم عن األرمن قـاطـبـةً . وكالمـه أيـضـاً ال يـنـتج مـنه مــا اسـتـخـرجـته صـحفُ
طالـعةٍ ينكر فـيها كثيراً األخبار اإلستنـبولية. واضطـرّ أخيراً أن يُرسل إلى هذه اإلخـباريات 
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ا كان يـتكلم ا ُعـزى إليه . وزد على ذلك أنـه 
فى اجملـــلس عن رضى األرمـن بــحــكـم الــتُــرك
كـــان ســــلك اإلشـــارة * يــــكـــتب لـه رســـالـــةً من
األرمن فى آسـيا فقرأها عنـد فروغه من خُطبته
فـإذا فيـها مـكتـوب : «أمسِ صـباحـاً هجم مـائان
من الترك واألكراد على قرية بورتهند األرمنية
فـقـتـلوا خـمـسـة من النـصـارى  واسـتاقـوا أربـعة
ــواشى ومـا ســواهــا من مـال أسـرى  ونــهـبــوا ا
السكان  وأحـرقوا القريـة  فهرب من بقى من
سـكـانـهــا . وكـذلك هـجـمت شــرذمـة مـقـدارهـا
ثـلثـمائـة تركى يـقـودهم األكراد عـلى قريـة كوب

من أعمال صمصون ** فقتلوا عشرين رجالً 
وسبوا نـساءً كثيراً عـددهن  ونهبوا الـقرية على
بــكـرة أبـيـهــا لم يـبـقـوا ولـم يـذروا. وجـرى مـثل

رّ يوم ال يـرتكب فيه التُرك شيئاً ذلك فى خالط وفى غيـرها من القرى اجملاورة موش. وال 
ـنكـرات». هذا هـو نصّ الـرسالـة البـرقـية الـتى قـرأها بـطريـرك األرمن فى بـيته بـعد من هـذه ا
عودته من ذلك اجمللس وفراغه من تلك اخلُطبة . ولعمرى إنها احدى الصدف التى ال يكاد

يُقضى منها العجب . والشك أنه بعد قراءته هذا اخلبر  قرع سنه ندماً على ما فرط منه .
ـذكـور  ألن بـطـريـركـهم ـنـورة الـقـدمـاء فـلـم يـكن لـهم نـائب فى اجملــلس ا أمــا األرمن ا
ـرضٍ» فلم أصـبح بـأسـوة بـطـريـرك الـروم األرتدكـسـيـ وأكـسـرخـوس البـلـغـار «مـوعـكـاً 
يـحضـر اجملـلس ليُـعـرب عن أفكـار طـائفـته احلـقيـقـية  ومـا يرونـه فى مداخـلـة اإلفرجن لـكنه
ا يـتعـيّن عليه أن ـقاومـة وإ أرسل وكيالً عـنه . وليس بـخاف أن هـذا الوكـيل ال يستـطيع ا
ا جـامعـو اجملـلس عقـدوا عـليه عـزمهـم. وال يدع يـزعم التُـرك أن الـرعايـا األذالء قد يذعـن 

* سلك اإلشارة = التلغراف.
** صمصون = سامسون.
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ـعجزات انقـلبـوا برقـية ذلك الـدستـور صاحب ا
من هيئة كونهم عـبيداً إلى هيئة كونهم عثماني

. وبــالـــتــالى تــعــيَّـن عــلــيــهم أن فى طـــرفــة عــ
يشـكروا الـدولة عـلى نعـمتهـا هذه بـأن يخـضعوا
على رغم أنـوفهم لكل مـا يُريده أعـضاء اجمللس
األتراك الـذين كـانـوا بـاألمس سـادتـهم ويـقـولوا
لهـم أَوَدْ أفَـنَدِم * فى كل مـا يـرومـون . على أن
ذكورين كانوا بواقع األمر حتت سطوة الرعايا ا
رجــال مـسـتـبـدين بـقـوة الــعـنف يـخـلـعـون الـيـوم
سـلطـانـاً ويُبـايعـون آخـر  ويخـلعـون هـذا بالـغد
ويُولُّـون غيره. ويُدمّرون واليات وألـوِية برَّمتها
قتالً وسـبـيـاً ونهـبـاً وحـريقـاً. فال يـنـبغى أن يـغـترّ
ـا يـراهُ ظـاهـراً من مـعـاضدة بـعض األرمن أحـد 
لـسـيـاسـة احلـكـومـة الـتـركـيـة فـإنهـم مـجـبورون
عــلى ذلك والـســيف مـشـهــر فـوق روسـهم **.
وهم فى احلـقيـقة بـ سيـف  وحالـهم أصعب
األحــوال  فــلــو صـرَّحــوا بــأفــكــارهم فى ذلك
اجمللس  وأشاروا عـلى األتراك أن يقبلوا طلب
أروبـا لشكَّـوا فى منـاصحتـهم بل استـخونوهم
وغـضـبــوا عـلــيـهم. وأنتَ تــعـلم أن الــتـركى إذا
غــــضب والــــعـــيــــاذ بـــالــــلَّه فــــهـــو شــــر الـــدواب
ستـسبعة وأخـبث الوحوش الـضارية. لذلك ا
تـعــيَّن عــلى األرمن أن يُـبــقــوا هـذا األمــر نـصب

* أود أفندم = إڤت أفندم ; نعم سيدى.
** الصحيح رؤوسهم.
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أعـيـنهـم وأن ال يغـرب عن فـكـرهم ولو دقـيـقة
واحدة ما جرى فى البلغار وڤان  وأن يتذكروا
أبـداً أن األتـراك هـم لـيالً ونـهـاراً حتت الـسالح
وأن سـلك اإلشــارة هـو بـيـدهـم  فال ُيـسـرى به
خبـر مـا فيه شـكـوى منـهم  وأن جـيش األتراك
الـيـوم فى أوج هـيـجانه وأنـهم ال يـجـهـلـون فـناً
من فنون الغـدر والفتك على مـا فيهم من شديد

عارف . ا سوى ذلك من ا اجلهل 
أمــا الــنــعم لــلــمــلَّــة الــتى زعم األتــراك أنــهم
خـــوَّلــوهــا األرمـن بــدســـتــورهم اجلـــديــد الــذى
اله من خاصة يُحـاكى حبوب هولوى الشـهيرة 
الشـفاء من جـميع األسـقام والـعلل  فال وجود
لـهـا إال فى أوهـام بـعض الـبلـهـاء. وعـنـدمـا كان
مُــلـــفّـــقُــو هـــذا الـــدســتـــور يُـــســوّدون أنـــامـــلــهم
وصحـيـفـتـهم بـتـنقـيح مـواده  كـان الـشـرطة فى
نـفس الـقـسطـنـطـيـنـية عـلى مـسـمع مـنـهم ومرأى
يلـقون الـقبض عـلى بعض األرمن فـيسـجنـونهم
ويضربـونهم حتى أن رجالً مـنهم يُقـال له السيد
أواديان قضى نـحبه مسـجوناً لـشدة ما قاسى من
ضــربٍ مــبــرّح وعــذابٍ ألــيـم من أولــئك الــذين
زعـمــوا أنـهم ألــغـوا الـضــرب والـعـذاب وتـرك
أرملة وأربعة يتامى ليس لهم من يعولهم  ولم
ُتعْنَ الدولـة بأمرهم . ولـم يزل االضطـهاد ثآئراً

عـلى أصـحـاب ُصُحف األخـبـار فى الـقسـطـنـطيـنـية إلـى هذا الـيـوم  وذلك بـعد مـنح احلـرية
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لـلمطـبعـة فهم مـضطـهدون  ال لـكونـهم نشروا
أخـباراً غيـر صحـيحة  بل لـكونـهم جترأوا على
الـتـظــلُّم من سـوء حـال إخـوانـهم وأقـدمـوا عـلى
ذلك األمـر الــفـظــيع; أى انـتــقـاد أعــمـال الـوالة

األتراك.
فَـــحَــسْبُ الــتُـــرك بــرهــانــاً عـــلى عــدم رضــاء
األرمن عن أعــمـالــهم بـأن يــتـأمّــلـوا فى اجلــنـازة
الـتى احُتفِل بـها للـمرحوم أواديـان أفندى شـهيد
جـورهم  فـإن كــان األرمن يـحـتـمــلـون مـظـالم
التُرك بالـصمت وطول األناءة  فما ذلك بدليل
عــلى أنـهـم ال يـشــعـرون بــسـوء حــالــهم أو أنـهم
ـهم هذه مـرتضـ بـقـسـمتـهم  ويـعـتـبرون مـظـا
كـأحكـام دولة عـادلة مـنصـفة يـقتـضى علـيهم أن
يفـدوا استـقاللهـا بدمـهم ومـالهم وأن يـستـميـتوا
حــبـاً بـهــا . ولـو لم تــكن نـفــوس األرمن تـطـيب
ـــا كــــانـــوا أوقـــفـــوهـــا عـــلى لـــتـــداخل أروبـــا  
مصـابهم وال استغاثوا بـها لكشف ظالماتهم.
ـا كـانت النـفـوس ال تـقـرّ عـلى الـضيـم وكانت و
حــــال األرمن فى بـالد الـــتُــــرك حـــاالً ال تُــــطـــاق
بحيث مسَّ العـظم السك كان من احملتمل إذا
مـا تالفى الـبـاب الـعالى األمـر قـبل اتـسـاع اخلرق
عـلى الـراقع أن يـحـدث فى أرمـيـنـيـة الـكُـبـرى مـا
حدث فى هـرسك وبشـناق . فـليـقلع الـتُرك عن
عسـفهم والـتمادى فى جـورهم مغتـرّين بصمت



¥∂

ـثل إذا حتـملت األجـسـام ما األرمن. فقـد ورد ا
ال تطيق تكلمت األلسن ما ال يليق .

ـتـكَ الـلـيــالى كن عــلى حـذر  فــعـنـد إن سـا
صـفــوِ الـلــيـالى يَــحُـدث الــكَـدرُ. وكـيـف يـكـون
األرمن راضــ بـــحــكم األتـــراك وهم يــرون أن
إخوانـهم الذين أُتـيح لهم أن يـعيـشوا راتـع فى
ظل روســيــا قــد بــلــغـوا بــهــا الــذّرى من الــتــقـدم
والـنـجــاح واألمـان والــعـزّ مـتــمـتــعـ بـالــسـعـادةِ
لء احلـــريــة الـــتى هى من أخص والــرفــاهَّـــيــة و
شـعــائـر اإلنــسـانـيــة  ال يـصــدّهم مـذهــبـهم وال
جــنــســيــتــهم عن أن يــتــبــوأوا أســمى اخلــطط فى
الـدولــة  ويُـزاحـمــوا رجـال الـروس األصــلـيـ

ــدنــيـة . فــمــنــهم وزراء وقـادة ـنــاصب ا عـلـى ا
ــعــتــبــر فــيــهـا جــيــوش وغــيـر ذلـك من اخلــطط ا
ـنـاصـحـة وهم أنـفـسـهم فى شـروط األمــانـة وا

تـأخـر يومىّ وانـحطـاط مسـتـمر. وقـد أصبح دمـهم وعـرضهم غـرضاً لـفـتك التُـرك وشبـقهم
ونـهـمـهم أم كيـف ال يتـمـنـون صالح حالـهم بـأى وجه اتـفق  وهم يـرون أن مسـلـمى خـيوا
نفسهم قد عدلوا عن استـقاللهم ورام خالهم أن يُسلم ملكه طـوعاً للروس كما أخبر سلك
ا كـان فعل مـلك الكرچ * فى تفـليس اختـياراً لـسعادة اضى مـقتـدياً  اإلشارة فى األسبـوع ا
حـال أمـته فـأصـبـحـت الـيـوم نـظـيـر احـدى مـدن أروبــا غـنىً وحـضـارةً . وإذ نـحن فى هـذا
الصـدد فيُـمكـنا اسـتـطراداً أن نُـذكر جـناب األديب األريب مـديـر اجلوائب أنه لم يُـبدِ إنـصافه
ـشـهـور فـيـمـا أثـبـته فـى صـحـيـفـته عـدد ٨٣٨   مـنـدداً به عـلى الـروس فى ــعـهـود وحتـريه ا ا
معامـلتهم رعاياهم بأواسط آسـيا . وكنا ننتـظر من حقانيته وتـروّيه وعدم خيفه أن ال يصيح

* الكُرچ = الچورچيون.
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زاعم أهل األهـواء الذيـن جعـلوا دأبـتهم صَغـيـاً 
أن يُـشـنّـعـوا فى حـكــومـة روسـيـا ويُـنـددوا بـسـوء
مـعــامـلــتـهـا أهل الــبالد الـتـى فـتـحــهـا حــديـثـاً فى
آسـيـا. فـلـو كـان مـا قــيل فى ذلك الـفـصل الـذى
ا كـان خـان خيـوا يهم بـالتـخلى نشـره صحـيحـاً 
عن ملكه لروسـيا  وكيفما كان األمر فى هذا
فـاألدلـة الـنـقـلـيـة الــتى لم يـجـهـلـهـا صـاحـبـنـا من
شأنـها أن تُبـيّن له عـدم صحـة ما شكـا به الروس
من أنـهـم ال يـأذنــون لـرعــايـاهـم بـقــراءة صـحف
األخبار األجنبية  فال شئ أبعُد عن احلقيقة من
هـذه الـشـكـوى  وصـاحـبـنـا يـعـلم مـا هـو مـؤكد

عـنـد كل ذى أدب ومـطالـعـة أن أقل الـقـهـاوى فى بـطرسـبـورج ومـوسـقَة * يُوجـد فـيـهـا أكـثر
چـرناالت الـعالم السـيما الـچرنـاالت التى جـعلت دأبـها أن تُـقاوم روسيـا مثل چـرنال الـديبا
ـورنــ بـوسط  بل هـذه الـچـرنـاالت تُــبـاع فى الـشـوارع وعـلى قـارعـة والـدلى تـلـغـراف وا

الطريق.
وأمـا دعـوى الـبـارود  فال نُـريـد أن نـتـصـدى إلظـهـار بـطالنـهـا. وكـان األجـدر بـچـرنـال

جليل مـثل اجلوائب أن ال يـأتى بدعـوى كهذه ال تـنهض بـها حـجة أصالـة . وجمـلة األمر 
أنها دعوى ال أصل لـها من أولهـا إلى آخرها . ومن الـعبث أن نُقـدم على دحض أمرٍ يـعتقد

قائله أنه باطل .

* موسقة = موسكو.


