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ظَّفرة حدثت فى هذه األثناء موقعة عظيمة ب اجلنود ا
وعُـصـاة األرمن * احملـاصــرين فى جـبل زيـتــون فـمـا جتـلت
عـن تـقـهـقـر الـعُـصـاة تـقـهـقـراً عـظـيـمـاً وانـهـزامـهم من تـلك
النـقطة بعد تركـهم فى ساحة النزال زُهاء الثالث اآلف من
اجلــرحى والــقـــتــلى فــتـــبــعت اجلــنـــود الــشَّــاهــانـــيــة أثــرهم
وطاردتـهم إلى أن أجبرتـهم على إلقاء أسـلحتـهم وطلبهم
األمـــان فــأمــنــتــهم عــلى أرواحــهـم عــلى شــرط جــمــعــهم
األسـلــحــة وتــســلــيــمــهــا لــلــحــكــومـة فــفــعــلــوا ذلك وهم
صــاغـرون. أمـا ســائـر الـواليــات الـتى يــوجـد فـيــهـا بـعض
الـعُـصـاة من األرمن  فـإنـهـا فى راحـة وسالم ألن األوامر
ذكـورة من األستـانة شـددة التى أرسـلت إلى الواليـات ا ا
العلية قد أثـرت تأثيراً عظيماً حتى يُمكن أن يُقال إن األمن
نـشـر لـواء فى جـمـيع الـبالد األنـاضـولـيـة * ولـلَّه احلـمد *
نعم إن عُـصـاة األرمن مازالـوا يـسعـون جـهدهم بـتـخديش
محـيا الـراحة الـعمـوميـة وإشعـال نيـران الثـورة  لكن هـمة
ظـفـرت قد أثـرت فى أفـئـيدتـهم بـحيث اجلـنـود العـثـمانـيـة ا
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* عصاة األرمن = أى ثوار األرمن.

ـنـظمـة فـضالً عن رويتـهـا  وعنـدنا أن بـاتـوا يرجـفـون خوفـاً عنـد سـماعـهم بـقدوم اجلـنود ا
ثـلى لكـبح جمـاح عُصاة األرمن الشـدة التى اسـتخدمـتهـا اجلنود الـعثـمانـية كانت الـوسيـلة ا
الـذين كانت حتـدثهم أنـفسـهم الوصـول إلى تلك الـغايـة اخلبـيثـة التى سـولهـا لهـم اإلنكـليز
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وهـى اخلـروج عـن طـاعــة الــدولــة الـعــلــيــة واالســتـقالل 
ولـكن قد نالـوا جزاء ما جـنته أيـديهم وباتـوا فى أسوأ حال
وال جرمَ فإن هذه مصير االنزال اخلونه الذين يشهدون فى
وجه جنود دولتهم الشرعيه السالح ويُحاولون إذاللها .
أمـا اإلصالحـات الــتى تـكـرمت بـهـا الــذات الـشَّـاهـانـيـة
ـراد ومن الـشـايع أن جاللـة مـوالنا فـإنـهـا جـاريـة عـلى أ ا
الـسلـطان األعـظم يُفـكر * أيـده اللَّه * بـإبدال شـاكر بـاشا
بغيره من الوالء ولعـله يصمم على تسـمية صاحب الدولة
الغازى . أحـمد مخـتار باشـا . ألجل إجراء اإلصالحات
الـشــريـفـة  وذلك لــعـلـمه مـا لــدولـته من الـدرايــة والـهـمـة
ـدارك وبــهـذا ال يـبــقى لإلنـكــلـيــز أو لـغــيـرهـا من وسـمــو ا
سألة األرمنية من سبيل الدول الناقمة على الدولة ألجل ا
التشـكى ألن حضـرة صاحب الدولـة . أحمـد مختـار باشا
الغازى يُعتبـر الرجل الوحيد ب رجـال الدولة القادر على
إصالح كل حـال وفى خبر آخر أن دولـته ال يلبث أن يعود
إلى األستانة الـعلية ألجل الـتربع فى دست الوزارة وكيف
كان احلال فإن وجـود دولته فى هذه األيام فى دار السعادة
أنـفع لــلــمـلــة والـدولــة من وجـوده فـى وادى الـنــيل  فـإذا
قـيم تشـكَّـلت الوزارة الـعثـمـانيـة من هوالى * الرجـال ا

خارج األسـتانـة كالـغازى أحـمد مـختـار باشـا وكامل بـاشا
وأحـمـد عزت بك ورقـيق بك وغـيـرهم من نُـخـبـة الـرجال
ـقـصـود وعـلى الـلَّه ـشـهـورين بـالـهـمـة والـتـدبـيـر حـصل ا ا

حُسن التوكيل .

* الصحيح : هؤالء .


