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ـة  فقد أخـمدت فتـنة كريت وأمـا الدولة الـعليَّ
ـريدين بـها سـوقاً وذللت صـعاب أرمـينـية وأرت ا
عـزماً لم يـكـونوا يـتوقـعونه وحـزماً ال يـنتـظرونه .
فــسـاء فــأل الــيـونــان  وجـاء األمــر عــلى غـيــر مـا

يـرومــون . ولم يـرق لــهم الـفــرمـان الـشــاهـانى 
فــادعـوا أنهُ مــجــحف بـحــقــوق إخـونــهم من أهل
كـريت  آئل إلى ذلـهم وامـتـهـانـهم  وكـبـر ذلك
عــلـــيــهم حــتى جــاهـــروا بــالــعــدوان وبــادروا إلى
الـتـأهب واالسـتـعـداد . وال نـدرى مـا يـكون وراء

ذلك غير اإلبراق واإلرعاد والتهديد والوعيد .
وأمــا الــفــرمــان الـشــاهــانى  فــيــحــتـوى عــلى
احدى عشرة مادة  أهمها عدم تعي مدة الوالة
فـيـهـا واالكـتــفـاء بـسـبــعـة وخـمـســ نـائـبـاً ٣٥ من
سلم . وانتخاب احلرس سيحيـ و ٢٢ من ا ا
(الـــچــــنــــدرمــــة) من أهـل كــــريت وغــــيــــرهم من
الـعـثـمـانيـ . وتـعـي األعـشـار عـلى مـعدل ست
سن . والعفـو عن كل من حرَّك ساكناً فى الفتنة
األخـــيـــرة من أهل كـــريت وغـــيــرهم . وقــد وقع
عـمل الدولـة موقع القـبول عـند الدول الـعظمى .
والـظــاهـر أن حــزب األحــرار من اإلنـكــلــيـز يُــريـد
ــعـــارضـــة من كل وجـــوهــهـــا حلــزب اســـتـــيــفـــاء ا
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ستلم زمام احلكومة . فلما رأى اتفاق احملافظ ا
احلكومة البريـطانية مع الدولة الـعليَّة  تمادى فى
جـفـائـه لـهـا  وإثـارة الـشـحـنـاء عــلـيـهـا تـشـفـيـاً من
حزب احملـافظ من جـهة ومطـاوعة لهـوى النفس
من أخـرى حـيث بُـغض األحـرار لـلـدولـة مـشـهـور
من أيام حوادث الـبلغـار . فقام غالدسـتون زعيم
األحرار يُـندد فى النوادى  ويـطعن على ما جتريه
الــدولـة فـى كـريت وأرمــيـنــيـة  وجــعـلت جــرائـد
األحرار تُردد صدى كـالمه وتُزيد سعير ضرامه .
والتــزال حـتى الـســاعـة تـنـشــر األخـبـار عن وقـوع

مــنـــاوشــات بـــ أهل كـــريت وجـــنــود الـــدولــة 
وتـطــنب فـى وصف الــفـظــائع الــتى تــنــســبــهـا إلى
اجلـنــود فـيـهــا وإلى األكـراد فى أرمـيــنـيـة  وحتض

الـــيـــونــان عـــلى الـــتـــداخل فى مـــســـألـــة كــريت 
وتُــحــرض الــروســيَّــة عــلى الــتــداخل فى مــســائل
األرمن  وتُـعـيـر حـزب احملـافـظـ بـعـدم إنـفـاذهم
ـانيـة حجة عُهـدة برلـ  وتُورد كالم اجلـرائد األ
عـلى عـدم رضى الـدول عن تـبـرئـة سـاحة مـوسى
بك الــكـردى وإغــفـال شـأن مــسـاكـ األرمن إلى
غير ذلك من الـكالم الذى تقصـد به تأييد حـجتها
ـعـارضـة . وإال فـلو كـان زعـمـاؤهـا مـتـرام فى ا

فى دست الوزارة وكـانت مقالـيد األمة الـبريطـانيَّة
ملـقـاة إلى رجال حـزبـها  لـبـادرت إلى نقـضه وأفـرغت جهـدهـا فى جمـع األدلة من إقـصاء

األرض إظهاراً لضعفه وعدم مطابقته للواقع .
على أنـنا إذا أغضـينا الطـرف عن هذه الطـفائف التى قـلَّما تُكـدر صفواً أو تـمنع صحواً 




