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ـالـيــة فـيـهـا قــد أصـبـحت كـتب من األســتـانـة أن حــال ا
عسيرة جداً وأنها ليـست بحال وقتية فيرجى حلها وتبدلها
ولـقد جهـد الوزراء كثـيراً فى اختـراع الوسائل الـتى تضمن
حـفظ الدولـة من اإلفالس واحلـاجـة فـمـا وجدوا إلى ذلك
سبـيالً وهم يائسون من اقتراض شئ من اخلـارج لقلة الثقة

بحال الدولة فى الوقت احلاضر .
ولقـد كـان جاللـة الـسـلـطان يـهـتم فى هـذا األمـر جـهده
ـاضى ليتالفى فـارتاى أن تنـقص ميزانـية الدولـة فى العام ا
ـقبـل ولكن احـتـياج الـدولـة إلى النـفـقات بـذلك الـعجـز ا
ستحيل ولذلك العسكريـة قد حال دون ذلك وجعله من ا
ـواشى وإضــافـة ارتــاى أخـيــراً أن يــضـرب ضــريـبــة عـلـى ا
بعض ضـرائب أخرى خفيفة كما أنـبأنا عنه البرق فى حينه
ليون ويومل أن يكون له من هذه الضرائب اجلديدة نحو ا

جنيه وزياده .
وقـد كـتـبت الـدولـة أيـضـاً إلى سـفـيـرهـا فى لـنـدن تسـأله
عـقـود سـنة ١٨٥٥ مـفـاوضة حـكـومـتـها فى حتـويل ديـنـهـا ا

ويومل إذا  ذلك أن يكون للدولة منه نفع مهم .
أمـا ضـريـبـة الـرؤوس الـتى ذكــر لـنـا الـبـرق أنـهـا خـمـسـة
غـروش على كل مـسـلم فقـد عيـنت لـها جلـنـة كان رئـيسـها
مــحــمــود جـالل الــدين بــاشــا وزيـــر الــتــجــارة واألشــغــال
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الـعـمــومـيـة ولــكن قـد كـان لــهـا تـأثــيـر شـديـد عــلى نـفـوس
اجلـميع وال سيـما األرمن الذين عـرفوا أنهـا ستكـون بقصد
ـا يـضمـره لـهم الـتـرك من األذية االستـعـانـة علـيـهم وذلك 
دنية والضرر وما يلقـبونهم به من أنهم أعداء اإلنسـانية وا

( كذا ) .
قالت جـريدة الفولوا إن نتيجـة اتفاق فرنسا وروسيا فى
ـسألـة الـعثـمانـية سـيـظهـر فى هذيـن اليـوم ويـكون شأن ا

حكمها نهائياً بحيث ال يستطيع جاللة السلطان نقضه .
نــشــرت جــريـدة الــطــان الــفـرنــســويـة خــبــراً جــاءهـا من
سـلـمـ فى قلق األستـانـة عن طـريق صوفـيـا أن سـكانـهـا ا
شــديـد وذلك ألخــبــار وردتـهم أخــيـراً مـن لـنــدن تـفــيـد أن
احــدى جــمــعــيـات األرمـن تـعــد مــعــدات جــديــدة إلعـادة

ذابح بها . االضطرابات فى األستانة وجتديد ا
ـشار إلـيـهـا أن قـد حـدث خـصام فى وذكـرت اجلـريـدة ا
قـصــر يـلــدز بـ اجلـنــود األلـبــانـيــ واألتـراك قــتل به عـدة

رجال من الفريق .
وكــتب من األســتــانـة إلـى جـرائــد بــاريــز أن األســطـول
الروسى فى البحـر األسود قد زار مدينة طرابزون ثم رجع
عنهـا فى اليوم التالـى ولكن زيارته أحدثت تـأثيراً شديداً
ـسـلـمـ فـجـزعـوا جـزعـاً شـديـداً وأخذوا عـلى نـفـوس ا
ـسـيــحـيـ وال ســيـمـا األرمن إلى يــلـجـأون * إلى بــيـوت ا
ـشهور بالدهم وكان ذلك من عدوان األكـراد وسطوهم ا
وقد كـان من جـملـة أفعـالـهم أنهم فـرضوا عـلى قـرية مـبلغ
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٤٠٠ جـنـيه فـلم تـسـتـطع دفـعـهـا فـأغـاروا عـلـيـهـا ونـهـبـوها
وقـتلـوا عـدداً من سكـانـها وقـد صـدر أمر احلـكـومة بـتوزيع
ـنـكوبـ . وتـب مـن التـحـقيق الـصـدقات عـلى سـكـانهـا ا
الذى جرى أخيراً فى أمر مـذبحة أكوين اجلديـدة إن قتلتها

كانوا من األتراك وليس من األكراد كما قرر قبالً .
روت شـركــة روتـر فى بـاريــز أن جـمـاعــة من أصـحـاب
األمـوال اإلنـكـليـز قـد قـرروا إقـراض حكـومـة كـريت مـبلغ
ئـة ألف جنـيه التى ذكـرنا خبـرها من قـبل وإنشـاء مصرف ا

لهم فى مدينة خانيا قصبة كريت .
وقــد روت هــذه الــشــركـــة فى األســتــانــة أن قــد حــدث
اضطـراب عظيم فى الواليـات الشمـالية من آسيـا الصغرى

ذابح ثانية . وانتشر اخلوف جداً ب سكانها من رجوع ا
علـمنـا من أخبـار يافـا أن قد وصلـها أخـيراً من األسـتانة
األرشـــمــنــدريـــتى جــوزيف خـــراصــيـــان األرمــنى مــنـــفــيــاً
ومخفوراً بشرطـة عثمانية وأنه قـد برحها حال وصوله إلى
القدس الشريف التى أصـبحت سيبريا تـركيا ومنفى رجال

الدين كالبطريرك أزميرليان وأمثاله .
وفيه من األسـتانـة . حاول أربـعة من األرمن أن يـقتـلوا
البطريرك برثلـماوس اجلديد ولكن حاشية البطريرك ألقت
ـسوه بـسوء وقـد حاولوا ذلك ألنه القبض عـليـهم قبل أن 

معتبر آلة فى يد السلطان .


