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قصود : يولية. * ا
** الصحيح : الهيئة.

ـنـقضى . وعـقـيب ذلك خـطب كثـيـرون بـلهـجـة جـارحة وحـضـوا سامـعـيـهم على تـموز * ا
حـمل الـسـالح وأن ال يـؤدوا الـضرائـب لـلـحـكومـة; إذا ظـلـت مـحجـمـة عـن تـأم األرواح
وتوطـيـد دعائم األمن . وقـد أيـد رئيس أسـاقـفة بـيرا هـذه اخلـطة  وحـجـته أن األرمن ليس
لـهم أسلحة فى ح أن األكـراد مدججون بالـسالح . وأخيراً قبـلت هيأة االجتمـاع استقالة
أعـضاء اجمللس الـبطريركى إال أنـها أحالت مـسألة اسـتقالة الـبطريـرك إلى جلنة ثم عـينت جلنة

خاصة دُعيت " جلنة الفظائع األرمنية " لتضع 
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األستـانة فى ٢١ ــ عقدت اجلمعـية الوطنية
األرمـنــيـة اجــتـمـاعــاً اسـتــعـفى فــيه الـبــطـريـرك
ـلى بــسـبب تـكــرار اعـتـداء األكـراد واجملـلس ا
عـلى األرمن دون أن يــلـقــوا عـقـابــاً . وحـمل
الذين خطـبوا فى االجتـماع حمـلة شديدة عن
احلكـومة وقـالوا إنهـا قلـيلـة الرغـبة فى صون
النـظام وغيـر قادرة على صـونه . وقال رئيس
ادة أساقفة بيرا أن خير عالج احلالة هو انفاذ ا
٦١ من معـاهـدة برلـ وقد عـيـنت الهـيأة **
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جلنة لوضع خطة للعمل .
«روتر»

وافتـنا شركة روتر أمس بـهذا النبأ الذى لم
يـكن فى احلـسـبـان فـإن بـطـريـرك األرمن عـمـد
إلى تـنــفـيـذ عــزمه أو تـنــفـيـذ (تــهـديـده) بــيـنـمـا
وانــفـاذ احلــكــومــة عــازمــة فى حتــقـيـق رغـائــبه 

مطالبه .
وقـد كـان الـبــطـريـرك مـنـذ أيـام هـدد الـبـاب
العـالى بهـذا االستعـفاء ولكن الـصدر األعظم
طـــيب خـــاطــره وســـكن روعـه ووعــده بـــهــذا
ورسـخ عـــــــــلـى أثـــــــــر ذلـك فـى األذهــــــــان أن
الـبطـريـرك ترك فـكرة االسـتـعفـاء وأن مسـألة
األكراد واألرمن على وشك أن تسوى تسوية
نهـائيـة فيـستريـح الفـريقـان وتستـريح احلـكومة

واألمة .
ذكرة التى رفـعها البطريرك إلى الباب أما ا
الـعـالى قــد طـلب فـيـهـا أوالً : تــسـويـة مـسـألـة
 __________________ األرمن واألكـراد .

ثانـياً : مسألة  __________الـكنيسـة األرمنية
الـــــــــــــتـى وضــــــــــــعــت مــــــــــــصـــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــة
 ____________________. ثـــــــــالـــــــــثــــــــاً :

 __________اإلعــــانـــــة الـــــســـــنـــــويـــــة الـــــتى
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 __________والـــكـــنــائس  __________فى

والية أطـنـة . وقدر هـذه اإلعـانة عـشرة أالف
لـيرة عـثـمـانيـة وقـد وعدت احلـكـومة بـهـا على
ـذابح الـتى حـدثت فى تـلك الـواليـة مـنذ أثـر ا

بضعة أعوام .
ـسـائل وقـد رفض مـا عـدا ذلك حل هـذه ا
اطلة وتسويف وطلب فى حالً سريعاً بـدون 
ذكـرة أيضـاً إخـماد حـركة األكـراد وإيقـافهم ا
عـنـد حــدهم ومـعـاقــبـة الــذين ارتـكـبــوا الـقـتل
والنـهب والـسـلب . ثم قـال إن أدنى إبـطاء أو
ـاطـلــة من احلـكـومــة يـضـطــره إلى نـفـاذ أدنى 
الـــشــرار الــذى أصــدرته اجلــمـــعــيــة الــوطــنــيــة
األرمـنـيـة وهـو " اسـتـعـفـاء الـبـطريـرك واجملـلس
ـــلى وإقـــفـــال الـــبـــطـــريـــركـــيـــة والـــكـــنـــائس ا

دارس. وا
ـــذكــرة زار الــبـــطــريــرك وعــلـى أثــر هــذه ا
الـصـدر األعظـم ووزيرىّ احلـربـيـة والـداخـلـية
فسمع من الثالثة مـا يبعث فى قلـبه االطمئنان
ولم يكن وعـد احلكومة من الوعـود العرقوبية
الـتى قــد شـرعت فى احلـال بــإجنـاز مـا وعـدت
واخـــــتــــارت لـــــدرس اإلصالحـــــات الالزمــــة
الواليات التى يقطنها األرمن واألكراد وحاالً
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خـبـيـرين بــاعـوا لـهـا طـبــائع قـاطـنـيــهـا فـعـقـدوا
اجــتــمـــاعــاً عــنــد نـــورادجنــيــان أفـــنــدى نــاظــر
اخلارجـية حـضره مـدانتش بك نـاظر الـداخلـية
والـفـريق عـلى بـاشـا والى بـتـلـيس وعـزت بك
والى وان. وبعد مـناقشـة طويلـة وبحث دقيق
قـر قـرارهـم عـلى مـشـروع خـالصـته أنه يـجب
عـلـى الــوالة فى شــرقى األنــاضـول أن يــؤلف
كل منهم فى واليته جلنة من ستة أعضاء اثن

سلم وآخرين من أعيان األرمن من أعيان ا
ــفـتى والـنــائب الـبـطـريــركى ــ واحلـكـومـة ثم ا
تــخـول هـذه الـلـجــان سـلـطـة مـطـلــقـة لـتـسـويـة
سائل التى هى مسألة العـقارات وغيرهـا من ا
مـصدر اخلـالف والـنزاع بـ األرمـن واألكراد
ولتقرير التدابير الالزمة إلزالة الفوضى وقطع

دابر اللصوص وتوطيد النظام واألمن.
ا تقدم بيـانه أن احلكومة لم فيرى القـار 
تُـهمل ولـم تُمـاطل وأنـهـا أظـهرت نـيـة صـادقة
وعـزمـاً أمـيـنـاً عـلى حتــقـيق رغـائب الـبـطـريـرك
طال . وهذا  األمر وحسم نزاع طال عليه ا
اســتـفــحل خــطـبه بــ عـنــصـريـن كـبــيـرين من
عـــنـــاصــــر ــــــــــــــــــــــــ بـــهـــمــــا إلى اجلـــهل
 ____________________فـى األخــر حــيــنـاً
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بـعد حـ أبـدى  للـحكـومـة أن لهـا األمر يـعود
بشر الـنوائب ويجـلب علـيها مـشكلـة من أكبر
ـشــاكل ألن األكــراد تـمــادوا فى الــشـر وألن ا
األرمن الذين صبـروا على الضيـم زمناً طويالً
كادوا يهبـون مدفوع بعوامل اليأس وكادت
جمعـياتهم الـثوريـة تظهـر من مكمـنها . وألن
اجلـمـعيـة الـوطـنيـة األرمـنيـة كـادت تمأل الـدنـيا
صــيــاحـــاً وصــراخــاً وتــثــيــر عـــواطف الــعــالم
ـذابح وألن ـا تــذيـعـه من أخـبــار ا ــتـمــدن  ا
الـبـطـريـرك أنـذر الـبـاب الـعـالى بـااللـتـجـاء إلى
ا كـانت مسـألة الـواليات الدول األجـنبـيـة. و
الـشـرقـيـة فى األنـاضـول مـذكـورة فـى مـعـاهدة
بـرلــ  فــالـتــجـاء الــبـطــريـرك إلى الــدول قـد
ــســألــة وقــد ال تــكــون يــؤدى إلى فــتح هــذه ا

العاقبة خيراً على الدولة .
فـاحلـكـومـة أدركت خـطـورة األمر وأرادت
شاكل قطع الشـر فى تلك الواليـات وتالفى ا
واحلــوادث اخلــطــيـــرة  ولــذلك عــزلت والى
ـقاومة وان إرضـاءً للـبطريـرك وأمرت اجلـنود 
األكــراد إن حـاولــوا االعـتـداء عــلى مــديـنـة أو
ـبـاشـرة اإلصالحـات الـوافـيـة قـريـة واهـتـمت 

الشافية .
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ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨ التى تناولت اإلصالحات األرمنية. * ا

لذلك قلنا أن الـنبأ الذى طيرته شركة روتر
لـم يــكن فى احلــســـبــان وال يــدرى هل قــامت
عـقـبــات دون مـسـاعى احلــكـومـة فــتـوقـفت أم
تــــوانـى والة األمـــور فـى تــــلك الــــواليـــات أو
قــصـروا أو اســاؤا الــعـمل . أم هــنـاك أســبـاب
أخـــرى اســتـــوجـــبت ذلك االجـــتـــمــاع وذلك

االستعفاء إلخ .
وقـــد أُشــيـــر فى االجـــتــمـــاع إلى مــعـــاهــدة
* وفـى هــــذا إشـــــارة إلى الــــرغـــــبــــة فى بــرلــ
االلـتــجـاء إلـى الـدول. وعــيـنـت جلـنــة لـوضع
ـــا كـــان مـــنـــهـــا - ظـــهــور خــطـــة الـــعـــمل ور
اجلــمـعــيــات الــثــوريـة األرمــنــيــة لالنــتــقـام من
األكــــراد - وقــــد أشــــار مــــراسل األهــــرام فى
األستـانـة منـذ أيـام إلى ذلك . فاحلـالـة توجب
عـلى الـبـاب الــعـالى الـتـدبُّـر والـتــبـصُّـر الـكـثـيـر
مـخـافـة أن يـتـخـذهـا الـطـامـحون فـى الـظروف

آرب والغايات . احلاضرة وسيلة لقضاء ا


