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سيو جاء فى الـديبا لصديقنا الـكاتب البليغ ا
شارم غبريال ما ملخصه :

مـن الـصــعب أن نــعــرف كــيــفــيـة احلـل الـذى
يـرتـئيه الـبـاب العـالى لـلمـسـألة األرمـنـية . فـتارة
يُـقـال أن عــابـدين بـاشــا قـد نـظّم الئــحـة خـاصـة
لإلصالح بأرميـنيـا وإنه سيـرفعهـا عمـا قليل إلى
أوربا لـتُصدق عليهـا  وطوراً يرتأون بأنه عازم
على اإلعالن بـأن احلكومة العثـمانية ال تقبل أن

يـكـون فـرق بـ واليـاتـهـا اآلسـيـويـة . وعلـيه 
فــهى مــصـمــمــة عـلـى أن تُـنــفــذ فـيــهــا بـالــســويـة
القوان التى تسنها اللجنة للواليات األوربية .
فـإذا كان الـقـول األخـير صـحـيـحاً  كـان الـباب
العالى مخالفاً شروط عُهده برل ; فإن التمييز
ـؤتـمر الـذى يأبى هـبـته آلسـيـا معـتـرف به ومن ا
ومعـلن رسميـاً وقطعيـاً  فإنه بعـد أن أفتى لهذه
ـذهب وبإدارة سـهلة الـواليات بـحريـة الدين وا

ـراس رأى من فـروضهِ أن يُخـصص فى الـعُـهدة بـنـداً (هو الـبنـد ٦١) لـلبـالد التى يـقـطنـها ا
األرمنيون .

قتضيات األحوال كما يزعم الباب ؤتمر بذلك عمالً مغايراً لطبيعة األشياء و فهل أتى ا
ال مـشاحـة أن اجلواب سـلبى - يُثـبت البـاب أن سكـان آسيـا ليـسوا طائـفة واحـدة وال جنـسية
ـنـزلة ـا هم طـوائف مـتـعـددة مـخـتـلـفـة اجلـنـسـيـات وأنـهم مـتـسـاوون بـالـعـدد وا واحـدة  وإ
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األدبــيـة. وأنه من احملــال تـمــيـيـزهـم إلى جـمـوع
واضـحـة بـدون اغـتـصاب احلـقـيـقـة فـاالعـتراض
صـــحــيح عــادل فــيــمــا يــخــتص بــغــالــبــيــة هــاته
الواليـات  فـإن من احملـال تـقريـبـاً جـعل سـوريا
مـثالً بالداً مـسـتـقـلـة األحـكـام واإلدارة . ولـهذا
السبب  ال نثق بلوائح مدحت باشا اإلدارية .
فـــاألمــــة األكــــثــــر عــــدداً فى ســــوريــــة هـى أمـــة
اإلسالم. ومن الـواضح أنه إذا أُريــد تـسـلـيـمـهـا
األحكـام  وجب إعطـاء والى الـوالية الـسلـطة
ــطــلــقــة ; أى أن يــصــيــر فى قــلـب الــســلــطــنـة ا
العثـمانـية حـكمداريـة مسـلمة ال يُـحقـقهـا العقل
وال الـضــرورة  وال رغــبـة األهــلـ  وال شئ
من األسـبـاب الــتى جـرّت فـيــمـا مـضى حـوادث
مـثل ذلك . وإنــا ال نـنـكــر عـلى الــبـاب أنـفه من
طامع بعض احلكام إنشـاء جنسيات ال تنـفع إال 
وغايـاتهم الشـخصيـة . ولكن ليـست تلك حالة
األرمـنـيــ  فـإنـهم الـفــئـة الـعـديـدة فـى أرمـيـنـيـا
واألسـمى من بـقـيـة الـطـوائف فـيـهـا إدراكـاً وأدباً
ومـــــعــــرفــــة  وهم أدرى مـن ســــواهم بــــطــــرق

األحكام.
ــــا كـــان األرمــــنـــيــــون أطـــوع الــــنـــاس إلى و
احلــكــومــة  ولم يُــحــاولــوا كــغــيــرهـم اجملــاهـرة
بالـعـصيـان  اسـتنـتج األتـراك أنهم جـبـناء وغـير
جـديرين بسـياسـة أنفسـهم  وهو وهم بـين لقاء
أمـة يشهـد لها ماضـيها بـالفضل  فـإن األرمني

تغـلبة على طباعهم هى الدهاء ال يخلون من الصفات احلربيـة وال اإلدارية ولكن الصفة ا
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واحلـــيـــلـــة فى الـــســـيـــاســـة  ومن كـــان ذا دهــاء
واحتيال وإدراك فـحذر من االندفـاع إلى العمل
مطبق العـين . وعليه  فلم يُحاول األرمن أن
ـطـية الـتى ركـبـها غـيـرهم من الـطوائف يـركـبوا ا
اجملــاورة لـهم أيــام كــانت الـســلـطــة الــتـركــيـة فى
مــنــتـهى قــوتــهـا خــيــفـة مالشــاة واحلــمـران  بل
امــتـزجــوا عن حـكــمـة بــاألتـراك . وإذا تــذكـرنـا
ــاضى  عـــلــمـــنــا أن أصــحـــاب الــكــلـــمــة فى ا
العـثـمـانـية كـانـوا يـلقـون مـشـورات الـدهاء عن
األرمـــنـــيـــ . بــــيـــد أن مـــا فـــعــــله األرمـــنـــيـــون
الــعـثـمـانـيـون فـى الـعـثـمـانـيــة  فـعـله األرمـنـيـون
الـــروســـيـــون فـى الـــروســـيـــة  فـــكـــان لـــهم فى

الدولت مقام وشأن.
هذا  والـروسـيـة تُـحب أن تـضع األرمن فى
مقدمة الوقائع التى حتدث بينها وب العثمانية .
فحـاكم تفليس كان أرمنـياً وهو الذى قاد اجلنود
الروسـية فى حرب القر  وانـتصر على اجلنود
الـعثـمـانـيـة وقتـئـذٍ . وفى احلـرب األخـيرة * كان

القائـد الشهير الـچنرال لوريس مـليكوڤ مـتقلداً قـيادة العساكـر فى قارص وحتت إمرتهِ عدة
ـورة . وقد شـهدت له قـواد من األرمن  وهو الـذى قلَّـدته الـروسيـة إدارة احلرب مع أهل ا
ـهـارة والـذكـاء . وعـليـه  فإذا كـان أحـد األرمن يـأهل ألن يُـدبـر أهم األمـور فى أعـمـاله بـا

دولة عظيمة كالروسية  فمن باب أولى يأهل ألن يتولَّى إدارة والية .
ـا احـتـاجت الـروسـيـة مـنـذ عـامـ لـتـوجـيه قـائـد إلى آسـيـا الـوسـطى  بـعـثت الـچـنـرال و
ا قـضى نـحـبه قـام مكـانه رجل أرمـنى . ونـرى األرمن فى الـفرس الزارڤ وهـو أرمـنى  و
مـالكى أزمـة األحـكام عـلى رضى الـشعب وحـسـد الشـاه . ومن راجع تـاريخ مصـر وتاريخ

* احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ .
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ـشهـود له بـإصابـة الفـكر فى محـمد عـلى بـاشا ا
انـتقـاء األشخـاص  تـبيَّن أن أحـسن مـستـشاريه
كـان بـوغـوس بك رجل أرمــنى مـحـنك وخـلـفه
أرتــ بك وهـو إدارى مــشــهــور حـســبه الــلـورد
ـو بـقـنـســفـيـلـد إســرائـيـلـيــاً فـاسـتـشــهـد به فى مـو
«تــانـكـريـد» بـحـسن إدارة اإلســرائـيـلـيـ  وهـو

باحلقيـقة أرمنى . وقس على ذلك نـوبار باشا 
فهو من السياسي احملنك .

هـذا  وكم نشـأ فى داخلـيـة العـثمـانيـة فضالً
ـسـاعـدين عن خـارجـيـتـهـا رجـال مــنـهم كـانـوا ا
ـشاكل  وخـصـوصاً األولـ لألتـراك فى حل ا
سـائل التى تطـلب حسن التـصرف . فأول فى ا
حاكم لـلبـنان بعـد حادثـة الشام كـان أرمنـياً وهو
داود بــاشــا . ولم تُــســلـب عــنه ســلــطــته لــســوء
إدارته بل ألنه كـــان يــســعى خلــيــر الــبالد الــتى

سُلـمت إلـيه. والوزارات فى األسـتـانة مـأهولـة بـاألرمنـي ومـنهـم أوديان أفـندى الـذى كان
مــســتــشـار نــظــارة األشــغــال  وهــو من أصــحــاب األفــكــار الــســامــيــة ومن رجــال الــشـرق

عدودين. ا
وبناءً على ما ذُكر نقول إذا أبـى الباب العالى أن يهب األرمن احلريـة ويُعاملهم على نحو
يل) . وال ما أشارت به عُهـدة برل اضطرهم لـلميل إلى الروسيـة (وما أدرك ما وراء هذا ا
نرى من خطر عـلى العثمانـية بوجود أرميـنيا مستـقلة األحكام  بل بـالعكس يكون لـها منها
خـيـر فائـدة;  إذ تـصيـر صوراً * يحـمى بـقيـة آسـيا من الـروسـية . ولـكن نـرى خطـراً جـسيـماً
عـلـيـهـا إذا تُـركت أرمـيـنـيـا قـاطـعـة الـرجـاء من الـعـثـمـانـيـة وأوربـا  وعُـرضـةً لـتـعـدى األكراد

والشركس  فتتزلف دون شك إلى الروسية  وليس من يجهل منا ما وراء هذا التزلُّف .

* الصحيح سوراً.


