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نقـلت جريـدة (إقدام) الـتركـية فى عـددها
الـصادر يـوم ٩ يـولـيـو اجلارى حـديـثـاً دار ب

ـالـيـة الـعـثـمـانـيـة السـابق ــ جـاويـد بك وزيـر ا
والــذى انـــتــخب أخــيــراً نــائــبــاً عن الــدائــنــ

الـعثـمـانيـ فى مـصلـحـة الديـون الـعمـومـية ــ
بــ أحــد مـــحــررى جــريـــدة (ويــرهــ أور)
ـــــا قـــــاله احملـــــرر تــــوطـــــئــــة األرمــــنـــــيــــة . و

للتصريحات التى تلقاها من جاويد بك :
«إن الـقـراء يـذكـرون والبـد أن االحتـاديـ

عـنـدمـا قـرروا الــدخـول فى احلـرب الـعـظـمى
عارضون فى الوزارة لهذا سنة ١٩١٤ كـان ا

الــــقـــرار أربـــعـــة وزراء هـم : جـــاويـــد بك 
ومـحمـود بـاشـا شـورو كـصـولى وسـلـيـمان
أفنـدى الـبـستـانى  وأوسـكـان أفـندى . ألن
هؤالء الوزراء لم يـكونوا يـرؤن من الصواب
دخـول تــركـيـا فى احلــرب  وال أن تـقف فى
مـوقـف الــعـداء لــلــدول احلــلــفــاء . فــقــدمـوا
ـا قام استـقـالـتـهم وانـسحـبـوا من الـعـمل . و
شروع تـشتيت الـشعب األرمنى االحتاديـون 
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ــتــروكـة لـم يـكن وأعــلـنــوا قــانــون األمالك ا
جاويد بك مع الذين قاموا بهذه العملية .

ـالـيـة على ـا عـرض االحتاديـون وزارة ا و
جـاويـد بك مـرة أخـرى سـنـة ١٩١٧ كـان فى
جـمـلـة مــا اشـتـرطه لـقــبـول الـوزارة أن يـكف
االحتــاديـون حــاالً عن مــواصـلــة االضـطــهـاد

للشعب األرمنى .
ـالـيـة وبـاشـرهـا بـالـفعل ـا قـبل وزارة ا ثم 
ـتروكـة  ولم مـنع الـعـمل بـقـانـون األمـوال ا
يـكـتـف بـذلك بل حـفظ لألرمن حـقـهم فى
أثــمــان مــا بــاعـــته احلــكــومـــة من أمالكــهم
وذلك بـتـقـيــيـده أثـمـان هـذه األمالك بـصـورة

مخصوصة فى دفاتر اخلزينة .
إن هــذا الـــعـــمل اإلنــســـانى الـــذى أجــراه
جـاويــد بك نـحـو األمـة األرمـنــيـة قـد حـمـلـنـا
اآلن ــ عـنــد مـجــيـئه إلـى األسـتـانــة ثـانــيـاً عن
الدائن العـثماني فى صندوق الدين ــ على
أن تـتـلـقى مـنه حـديـثـاً عن الـشـؤون التـى يهم
القـراء اإلطالع علـيـها . فـزاره أحد مـحررى
ــسـألـة جـريـدتــنـا  وكــان أول مـا سـأله عن ا
األرمـنية وتركيا قـبل احلرب وبعده . فقال له

جاويد بك: 
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سـائل الـتى تـهـمكم ــ إنـنى ال أدرى كـنه ا
ـا أسف له أن األجـوبـة فى األكــثـر . ولـكن 
ـا ال تـسركم الـتى سأردهـا عـلى أسـئـلتـكم ر
دائـمــاً . فـإنى كـنـت ومـازلت أرى أن تـكـون
العـنـاصر الـعثـمـانيـة مـتحـدة وأن مـا ذكرتـموه
من إحـســــانى إلى األرمـــن زمــــان احلــرب
ـسـاعى ــ ســواء فى الـشــئـون الـرســمـيـة أو بــا
ــا فــعـلــته وأنــا أرى ذلك واجــبـاً اخلـاصــة ــ إ
عــلى نــحــو ضــمـيــرى . لــذلك ال انــتــظـر أن

تشكرونى على قبل الواجب .
وإنـى أرغب إلـــيـــكم أن ال تـــوجــهـــوا إلى
ـــاضـــيــة ألن الـــزمــان ســؤاالً عـن احلــوادث ا
كان غير مـساعدين على تقـد التفاصيل وا

لكم فى هذا الباب .
أنـا عــدت إلى األســتــانـة ألتــولى وظــيــفـة
مـالــيـة واقـتــصـاديـة مــحـضــة . فـأرجـوكم أن
حتصروا حديثكم معى فيما له عالقة باألمور

الية واالقتصادية . ا
احملرر ــ ولـكن وظيـفة الصحـافة وما تـبعثه
فـى نـفس صـاحـبـهــا من حب االسـتـطالع قـد
يضـطـرنى إلـى اخلروج فـى أسئـلـتى عن تـلك
ـنطـقة الـتى أرد أن أكون محـصوراً فـيها . ا
ـالـيـة ـفـيــدة عن األمـورا أمـا تـصـريـحــاتـكم ا
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واالقتصادية فـقد قرأناها فى الصحف بلذة
ـثالً ألمة واهـتـمام . وأنـا أعـتبـر نفـسى اآلن 
مــظــلـــومــة جــاء يـــســألــكم رأيـــكم فى األمــة
األرمــنــيــة . وقــد كــان من بــواعث ســرورنــا
مــنــكـم عــوامل تــقــديــرنــا لــكم مــا فــعــله من
حمايتـكم للموظفـ األرمن الذين كانوا فى
الية . وأنى أود معيتكم مدة توليكم وزارة ا
أن أعلم األسباب الـتى حملتـكم يومئذ على

اتباع هذه السيرة احلميدة معهم .

جـاويـد بك ــ أنـا من دأبى أن أُعامـل الذى اشـتـغل مـعهم مـعـامـلة مـتـسـاوية ال تـأثـير
عـليـها الخـتالفهم فى مـذاهبـهم وقومـياتـهم . واألمة األرمـنيـة أجنبت موظـف هم فى
ـالـيـة كـان من ـا كـنت وزيـر ا احلـقـيـقـة عـلى جـانب عـظـيـم من الـكـفـاءة واالقـتـدار . و
ا حضرت اآلن زمالئى  فى الـعمل فئة من موظفى األرمن (وذكر أسـماء بعضهم) و
ـوظفـى األرمن فيـها مـراكـز مهـمة . وهـذا دليل إلى مصـلـحة الـديون الـعـمومـية رأيت 

الية . على كفاءة األرمن ومقدرتهم فى الشؤون ا
احملــرر ــ أنـا أشـكـركم عـلى حـسن ظـنـكم بــيـنى قـومى . واسـمـحـوا لى أن أسـألـكم
سؤاالً يـتعـلق بالديـون العمـومية . فـإن احلكـومة الوطـنية فى األنـاضول بعـد أن قطعت
عالقـتـها بـاألستـانـة استـقلت بـإدارة مـصلـحة الـديـون العـمومـيـة فى واليات األنـاضول
وتـصرفت فى وارداتـها ونـقلـتـها فى أبـواب أخرى غـير األبـواب اخملـصصـة لهـا . وأنتم
بـصفـتكم وكـيالً عن الـدائنـ الـعثـمانـي مـا هـو رأيكم فى هـذا الـتصـرف من احلكـومة

الوطنية التركية ?
ـجمـوع الدائـن ال يـفرق وال أحد مـنهم  فـليس جاويـد بك ــ هذه مـسألـة تتـعلق 
لـوكــيل الـدائـنــ الـعـثــمـانـيــ أن يـقـرر لــوحـده أمـراً فى هــذا الـشـأن . ثـم أن حـكـومـة
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األنـاضول وإن كـانت حتمى بـنفـسها واردات
ــنــاطق الــتى حتت الــديــون الــعــمــومــيــة فـى ا
ـا تستلمه سلطـاتها فإنـها ــ مع ذلك ــ تعطى 
من الواردات إسناداً رسـمية وتـقيد الواردات
بــدفــاتـر خــاصـة . وعــلى هــذا فـإنه إذا زالت
سئولية اآلن على األحوال الغير الطبيعية * ا
ديــار األنــضــول فــإن من الــســهل مــحــاســبــة
حـكومـة تـقر عـلى مـا دخل خـزائنـهـا من هذه

الواردات اخلاصة بالديون العامة» .


