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أشــرنــا فى مــا ســـلف إلى الــنــزاع الــذى وقع
حـــديــــثـــاً بــــ أهل أرضـــروم مـن بالد األرمن

وأفـــضى إلى قـــتل الـــقــتـــلى وجـــرح اجلــرحى .
وأسـفنـا حينـئذٍ مـن تغاضـى القـابض عـلى أزمَّة
احلـكم وتـراخـيهم فى تـلك الـديـار خالفاً لـرغـبة
جـاللــة مـوالنــا الــســلــطــان عـلــمــاً مــنــا بــأن هـذا
ـتـاعب الـتــغـاضى يُـلـقى الـســلـطـنـة الـســنـيَّـة فى ا
شاكل  ويُغرى الدول األجنبيَّة بالتداخل . وا
ـدع العثمانيَّة وهو يجهل فما كان من بعض ا
مـعـنى الـواجـبـات الوطـنـيَّـة إالَّ أن سـلـقنـا بـألـسـنة
حداد  وأقـام أقـوالنـا تـلك شاهـداً عـلى بغـضـنا
لـلـدولـة ورغـبـتـنـا فى الـتـنـديد بـهـا . عـلى أنهُ لم

ض إالَّ الـيسـير حـتى أيَّـدت احلـوادث أقوالـنا 
فــطـــنـــطـــنت اجلـــرائــد األوربـــيَّـــة بــذكـــر حـــادثــة
أرضروم وتذاكر نواب األ بها فى مجالسهم
حـتى رأى الــبـاب الـعــالى أن يـتالفى مــا يـحـدث

ـــنـــشــور شـــرح فـــيهِ واقـــعـــة احلــال  عـن ذلك 
وأرسلهُ دولـتلو سـعيد بـاشا وزير اخلـارجية على
جـناح الـبـرق إلى سفـراء الدولـة الـعلـيَّة فى لـندن
وبــاريس وڤـيــنـا وبــرلـ وبـطــرس بـرج . وهـاك
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ــذكـور كــمـا جـاء فى ــنـشـور ا تـعــريب صـورة ا
جريدة التان :

إلى سعادة السفير
حدثت فى أرضـروم حـادثة يُـخشى أن ذوى
ـقـاصد الـسـيئـة يُـبالـغـون فـيهـا ويُـحولـونـها عن ا
حـقيـقـتهـا . فـاقتـضى أن نُـطـلعـكم عـلى حقـيـقة
الـواقع . بـلـغ احلـكـومـة احملـلـيَّـة فى أرضـروم أن
األرمن يصنـعون األسلحـة والذخائر فى كـنيسة
ومدرسة لـهم  فبادرت إلى الـبحث والتـحقيق
ـطـران كـيـڤـورك ـسـاعـدة وكـيل الـبـطـريـركـيـة ا
ـشار إلـيـهـا  فلم درسـة ا اونـورچيـان ومـديـر ا
ـا بـلغـهـا  وحتقـقت أن اخلـبـر كاذب جتـد شـيئـاً 
فُسرَّت بذلك . ولـكن األرمن أقفلوا دكاكينهم

فى الـيـوم الـتالى  وتـفـرَّقـوا زُمراً وعـصـابات 
ــسـلــمـ . فـرأت ونـهــبـوا دكــاكـ إخــوانـهم ا
احلـكومـة أن تُـرسل فـرقاً من الـشـرطـة إلى محل
تـعدى عن االعـتداء وحفظ األمن نع ا النـهب 

والراحة .
وبـيــنـمــا كـانت فـرقــة مـارَّة أمـام جــمـاعـة من
األرمن أطـلــقـوا الـنــار عـلـيــهـا ابــتـداءً  فـقــتـلـوا
جنـدياً مـنهـا وجرحـوا أربعـة . ولكن اجلـنود لم
يـرفعـوا يـداً وال أشهـروا سالحاً . وحـدث على
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أثر هذا االضـطراب والقلق أن األرمن صعدوا
إلى ســـطــوح مـــنــازلـــهم وجـــعــلـــوا يُــطـــلــقــون

الرصـاص ويقـذفون األحـجـار على الـشارع 
فـــقــتـــلــوا ثــمـــانــيـــة من إخــوانـــهم األرمن ومن
جملتهم قندلفت * الكنيسة فقد قُتل برصاصة
من داخـل الـكنـيـسـة الـتى لـم يـدخلـهـا أحـد من
سلم  وقُتل الثانى أيضاً برصاص األرمن ا
ألن الـعـسـاكـر لم تـكن مـسـلـحـة بـالـريـفـلـفر **
الـذى كانـوا مـسلَّـح به . وأمـا الـستـة البـاقون
فــقُــتـلــوا بــطـعـن الـســكــاكـ وضــرب الــعـصى
واحلـراب . وجُـرح عـشـرة منـهم أيـضـاً جـراحاً
خطـرة بالـرصاص الـذى انـهال عـلى رؤوسهم
ــطـر مـن مـنــازل إخـوانــهم وبــطـعن اآلالت كـا
اجلـارحـة . وجُــرح نـحـو ســتـ مـنــهم جـراحـاً
خفـيـفة . وكـان مـعـظم ذلك بسـبب تـزاحـمهم

عند اخلروج من الكنيسة .
ـســلـمـون فــقُـتل مـنــهم اثـنـان وجُـرح وأمـا ا
خـمـسـة وأربــعـون بـاخلـنـاجــر والـعـصى . وقـد
ثـــبت ذلك كـــلهُ بـــالـــتـــحــقـــيق الـــطـــبى . وأمــا
احلــكــومـــة احملــلــيَّــة فـــاتــخــذت االحـــتــيــاطــات

ض إالَّ الـقـلـيل حـتى عـاد الـهدوء ـديـنة. فـلم  الالزمـة وأعـادت األمن والـسكـيـنـة إلى ا

* قندلفت = راعى .
سدس. ** الريفلفر = ا
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فـاستـتبـت السـكيـنـة وبُذلت الـعنـايـة فى معـاجلة
اجلــــرحى . هـــــذه هى احلــــقـــــيــــقــــة واألمل أن

تُصلحوا كل رواية تكون مخالفة لها .
اإلمضاء محمد سعيد باشا

ـــنــشــور الــرســمى . وال هــذه هى صــورة ا
ا كُـتب قبـله وبعده فى حاجـة ألن نُورد حـرفاً 
وصف تــــلك احلـــادثــــة واإلشـــاعــــات الـــتى ال
تُحصى عن أسـبابـها ومسـببـيها  وأن بـطريرك
األرمن مــصـمم عــلى االسـتــعـفــاء من مـنــصـبه
بسـببهـا  وأن قومهُ األرمن يتـأهبون لـلقتال أو
ا يتـألبـون لالنضـمام إلى الـروس ونحـو ذلك 
يـطول شـرحه  وال يـبـعـد أن يـكون مـبـالـغة أو
اخــتالقــاً . وهــا نُـورد هــنــا طـرف مـن احلـديث
الــــذى جـــرى بـــ وكـــيـل نـــظـــارة اخلـــارجـــيـــة
الـبـريـطانـيـة وبـعض الـنـواب فـى مجـلـس نواب
بـريـطـانـيــا كـمـا هـو مـثـبت وال مـحل لـلـمـواربـة
ـنـعـقـدة ـسـتـر شـوان فى اجلـلـسـة ا فـيـه. سـأل ا
تــاريـخ ٤ اجلــارى قــائـالً : أصــحـــيح  مــا روته
اجلــرائـــد من أن روســيــا قــاصــدة الــتــداخل فى
مـســألـة أرمــيـنــيـة وأن جــنـودهــا مـتــقـدمــة نـحـو
الــتــخــوم الـعــثــمــانــيـة فـى آسـيــا لــطــرد األكـراد
واالنـتـصـار لـألرمن . فـأجـابه الـسـر فـرغـوسن
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وكيل اخلـارجـية قـائالً : إنهُ لم يـرد عـليـنـا تأكـيد
هــذه الـروايـة . ثم سـأل آخــر فى جـلـسـة أخـرى
قائالً : هل اطلعت الوزارة على الرسالة البرقية
الــتى نــشــرتـهــا اجلــرائـد  وفــحــواهـا أن األرمن
قنطـوا من دهرهم ولم يعودوا يـستطيـعون صبراً
عـلى ما هم فـيه . ثم إذا صحَّ ذلك فـهل تـصغى
احلــكـومــة اإلنـكــلــيـزيَّــة إلى شـكــواهم وتُــجـيب
دعـاهـم فـتُـوافق عــلى احـتالل الــروس لـبالدهم
تأديباً لألكراد ومـنعاً العتـدائهم . فأجابه وكيل
اخلـارجـيَّة قـائالً : إننـا إذا فـعلـنـا ذلك نُقـدم على
أمــر عــظــيم بــاالسـتــنــاد إلى تــلــغــراف بــسـيط .
واقتـصـر على هـذا اجلـواب الذى يُـعـدُّ ب الـلـغز
واألحـجـية ال األجـوبـة الواضـحـة . وسـأله آخر
قــائالً : هل جــرت اخملــابــرة بــ الــبـاب الــعــالى
وإنكـلترا فى العواقب الـتى تتأتى عن االستمرار
عـلى إغفـال اإلصالحـات الـتى  االتـفـاق على

إدخالهـا إلى أرمينيـة ب دولتنـا والدولة العـليَّة سنـة ١٨٧٨ فأجابهُ وكيل اخلـارجيَّة : نعم إن
ا يُقال ويُذاع . اخملابرة قد جرت فى ذلك  ولكنها ليست 

ـبــهم اسـتــعـداد األ األوربــيَّـة فــيـتــبـيَّن من كـل مـا تــقـدَّم من الــكالم الــواضح والـكـالم ا
لـلتـداخل فى مسـائلـنا اخلصـوصيَّـة إذا وجدت بـاباً لذلـك . واللبـيب يرى أن نـواب اإلنكـليز
يُحاولـون تقييد حكـومتهم بالسؤال واجلـواب حتى يغلوا يدهـا عن مقاومة روسيا إذا أرادت
سـألة كـلهـا موقوفـة على انـتباه الـوالة وغيـرهم من الوطـني . دخول الـسلـطنة الـسنـية . وا
فإذا أحـسنوا العـناية ووقفـوا ب اخملتلـف وخرقـوا حواجز التـعصب والتحـزُّب أتموا رغائب
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موالنـا السلطان األعظم وحفـظوا السلطنة من
غــائـلــة االعــتـداء وإالغــدروا بــالـدولــة واألمـة
وفـرَّقــوا شـمل الـرعـيـة وكـانـوا من ألـدّ األعـداء

فى زى األصدقاء األمناء .
واألمل وطيـد أن والة األمور يُشمٍّرون عن
ة لـتالفى األمـر قـبل اتـساع ساعـد اجلـد والـعـز
اخلرق . فقد أفادتنا األخبار األخيرة أن جاللة
ـشـدَّد مــوالنـا الـسـلـطـان أمـر بـإصــدار الـتـنـبـيه ا
تـلغرافـياً إلى الـقابضـ على أعنـة األحكام فى
ـحـوا آثـار كل فـتـنـة حتدث تـلك الـواليـة حـتى 
ــحـقـوا كل سـعى بــالـفـسـاد وإقالق هـنـاك  و

لراحة العباد .




