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ذكـر حوادث األرمـن لم يـدع مـسـمـعاً إال شـغـله  وال
مـجـمـعـاً إال تـخـلـله  وال طـرسـاً إال مأله  وال قـارئـاً إال
اسـتـلـفت نـظـره  وال سيـاسـيـاً إال نـال من سـوانح أفـكاره
خـــطــرات  وال خــطــيــبــاً إال شــرح فـــيه الــعــبــارات حــتى
وصــلت رنــته غــور الـغــرب  وســمـعـت أنـته فـى أقـاصى
الـشرق . والبـد أن كل من مر علـيه تسـاءل مع نفـسه عما
هى مــــطــــالب األرمن  ومــــا يـــقــــصــــدون من هــــرجـــهم
ومرجهم. وماذا يرمـون من ثورتهم وحمـلتهم . وما هو
حديثهم ودخـلتهم . وألى شئ تـوالت شكواهم  ومأل

ضجيجهم البقاع  وأجيجهم األسماع .
يـقـولـون إن الــذى حـرَّك شـجن األرمن مـســألـة امـتـيـاز
أسـاقفـة البلـغار . فـهم يُريـدون أن تستـرجع الدولـة العـلية
ما مـنحته لـتكون طـقوس كنـيستـهم محتـرمة ب الـكنائس
الـديـنيـة . فنُـجيـبـهم بأن مـسئـلـة االمتـيازات أمـر جاءت به
صدفـة احلوادث فى خالل نـهضـتـهم إلى ما يُـنادون به من
اهتضـام حقـوقهم . فـحمـلتـهم على الـدولة الـعلـية كانت
ســابـقــة  وحـديــثــهم قـد مأل اآلفــاق قــبل أن تُـخــلق هـذه
ـا جاءت احلـادثـة التى لم تـكن تـخطـر لـهم علـى بال  وإ
ــا ظـهــر عــلى وجه هــذه عــرضــاً فــتــمـســكــوا بــهــا . وطــا
البـطريرق األرمنى الـكدر وعدم االرتـياح ومطالـبة الدولة
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بـأمانى وهـميـة وحقـوق خيـالـية قـبل مسـئلـة االمتـيازات .
طالب احلقيقيـة التى انبنت عليها هذه فلم تـكن هذه هى ا
ويعنيها كل كاتب ردَّد اخلوض فى احلوادث التى نعنـيها 

طالب? . تيارها بقلمه . فماذا يا تُرى تكون تلك ا
يــقـولـون إن مـطـالـبـهم احلـقـيــقـيـة هى بـغـيـة الـعـدالـة فى
ــظـالم الــتى يُـلــقـيــهـا عــلـيـهـم احلـكـام األحــكـام  ورفع ا
ـا ــسـلـمــ عـنـهم ألنــهم طـا الــعـثـمــانـيـون  وكف أذى ا
هتـكوا أعـراضهم وسـلبـوا أمـوالهم وتـعرضـوا لهم بـأنواع
اإلهانة وجرَّدوهم من حقـوق اإلنسانيـة . فنقول إنهم لم
يـذكـروا حـادثـة من هـذا القـبـيل إال وقـد حُـقـقت وظـهر أن
فـيهـا من الـدسائس األجـنبـيـة ما كـان جوهـرهـا احلقـيقى .
ولم يـرفعـوا مظـلـمة إلى الـباب الـعالى إال وكـانت موجـهة
األطـراف بأيـديهم . ولم يـعيـنوا وجـهاً لـلشـكوى إال وقد
فـنَّــدتـهــا الــتـحــقـيــقـات . ولـم حتـدث حــادثـة إال وانــبـعث
ــوغـرة . فــمـاذا يــا تُـرى شـررهــا من بــراكـ صــدورهم ا

طالب? . تكون تلك ا
يـقـولــون إن مـطــالـبـهـم احلـقـيــقـيــة إيـجـاد قــانـون عـادل
ـسـاواة احلـقــة فى األحـكـام  ويـكـون فـيه الـثـقـة يـضـمن ا
ـعــامالت  فال يُـمـتـهن شـريـفـهم  وال تـضـيع حـقـوق بـا
طـالب إن كانـت مبـنيـة على وضيـعهم . فـنـقول أن هـذه ا
هـذه البواعث الـشريفـة  فلمـاذا ال تكون من الـرأى العام
هناك واألرمن فى الـبالد التى يسـكنونـها هم الفـئة القـليلة

دينة التى فيها أربعون ألف نسمة يسكنها كما هو مقتضى اإلحصاء الرسمى الذى ثبت أن ا
ـدن والـقـرى فى الـكـردسـتـان ـثـال بـقـيـة ا ? . وعـلى هـذا ا من عـشـائـر األرمن نـحـو األلـفـ
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* هذا الرأى غير صحيح حيث وردت فى هذا اجمللد إحصاءات
عـثـمانـية تُـفنـد تـعداد األرمن فى الـواليات األرمـنـية الـست وعلى

امتداد الدولة العثمانية  .

وأرض روم وأرمـيـنـيـة واألسـتـانـة الـعـلـيـة* . ولـو فـرضـنـا
أنهـم احلزب الـذى حتركت فـيه الـغيـرة اإلنـسانـيـة والنـخوة
الـقـوميـة  فـلـمـاذا ال تـلـقى مـطـالـبـهم عـلى ألـسـنـة الـسراة
واألشراف مـنهم وهم بـريئـون من هذه احلـوادث إال النزر
اليسير الذى ال يُـعبأ به  فبطل ما يـزعمون . فماذا تكون

طالب? . يا تُرى تلك ا
يــقـولــون إنـهم يُـريــدون إدخـال اإلصالحــات اجلـديـدة
والنظامات األوربية احلـرة العادلة لتترقى مـدنيتهم ويتيسر
ـوهم وتـسـهل وسـائل ثـروتـهم  وحق االرتـقـاء طـبـيعى
ــاذا عـنــدمـا صـدرت اإلرادة لـلــنـوع اإلنــسـانى . فــنـقـول 
الــسـلـطـانـيـة بـتـشــكـيل جلـنـة تـنـظــر فـيـمـا يـجب إدخـاله من
ـباد الطـيبـة قامـوا بجرائـدهم وألسـنتهم اإلصالحات وا
وأقـوالـهم وأعـمـالهـم فى وجه الـدولـة وقـالـوا إن تـشكـيل
الـلـجان ال يُـفـيـد فى أمـانـيـنا  وال تـتـأتى عـنه الـنـتـيـجة فى
مـطالـبـنـا  واضـطهـدوا رؤسـاء ديـانتـهم وحـمـلـوهم على
التـوقف عن سماع جواب الـدولة العلـية سلبـاً أو إيجاباً .

وحـرَّضـوا الـبـطـريـرق عـلى عـدم اسـتـرجـاع االسـتـعـفـاء 
وضربوا الراهب  وشنوا الغارة على الكنيسة يُريدون أن

س احـتــرامـهـا  وهـدَّدوا الـبـاب الـعـالى بـذلك  يـنُـادوا 
وشــدَّوا زنــار احلــزن فى أوســاطــهم  ولــبــســوا احلــداد 
وهاجـوا وماجـوا واضـطربـوا  فبـطل مـا يقـولون . فـماذا

طالب? . تكون يا تُرى تلك ا
يقولون إن الغرض من تهيُّجهم هذا هو إيجاد حكومة
مـنظمـة مسـتقـلة حتت يـد أميـر يُديـرها يُـنتـخب بآراء طـائفة
ـطـلب احلـقـيـقى الـذى يـتـهـافـتون األرمن. قـلـنـا هـذا هـو ا
عـلــيه  فـهم بــعـد أن رأوا اســتـقالل الــيـونـان وامــتـيـازات
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ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨ التى لم * حتى هذا التوقيت  دارت مطالب األرمن حول تنفيذ ا
قال ال من قريب أو بعيد. يُشر إليها ا

ة .وخالل حكم ** يُعد األرمن من أقدم األ التى تشكلت وحافظت على هويتها منذ العصور القد

اإلمـبـراطـور ديــكـران الـكـبـيـر (٩٥ ـ ٥٥ ق . م) بـلـغت ذروتـهـا كـإمـبـراطـوريـة . ولـكن بـسـبب مـوقـعـهـا
ـنطـقة : الـرومان وقـعت غـالبـاً حتت حكـم أكبـر قوتـ فى ا اجلـغـرافى واإلستـراتيـچى بـ أوربا وآسـيا 

والفرس  البيزنطيون والفرس  العثمانيون والفرس  العثمانيون والروس ... إلخ .

البلغـار يعز عـليهم أن يـروا أنفسـهم خاضعـ حتت سلطة
منفصلة عنهم ديـناً ومذهباً ليتأتى لهم على ما تبيَّن لنا من
خطاب جمعيتهم فى األستانة العلية إلى جريدة الديلينوز
أن يـعـيـشــوا أحـراراً يُـمـجـدون آثـار آبــائـهم من قـبل الـذين
كـانـوا عـلى حـسب زعـمـهم جـالـسـ عـلى عـرش احلـكم
والقـوة أصحاب مـلك وسلطان . فـهم اآلن يُطالـبون بثأر
آبـائـهم الـذين أُنـزلـوا من ذلك الـعـرش وأُخـذوا بـعـد الـعزة
بـالـهوان بـسـبب اسـتيالء الـدولـة الـعلـيـة عـليـهم . هـكذا
يُـريـدون وبـهـذا يُـطـالـبـون* . ولـكن فـاتـهم أن األرمن لم
يكونوا فى اخلطط اجلـغرافية أمة قـائمة بذاتها ** وال فى

ـلـكـة ثـبت لـها فـى مرآى الـوجـود مـنـظر  كـتب الـتاريخ 
والهـم اآلن مـتــوطــنــون فى جـهــة يُــعــطى لــهم فـيـه حـكم
األغلـبية فى اإلحـصاء حـتى يتـصَّور أن مطـالبـهم هذه جتد
ا هى لـها فى كل الـدنيا أذُن إصـغاء أو سـاعداً مسـاعداً وإ
وســـاوس أوهــام وأمـــانـى أحالم دفـــعـــهم إلـــيـــهـــا أربــاب
ــمــالك األجــنــبــيــة حـتـى إذا أوجـدوا بــهم الــغــايــات من ا
شاغالً للدولة العلية تمكنوا من احلصول على ما يرومون

مالك الشرقية . فى ا
وهــذا الـتــاريخ شـاهــد عـدل عــلى أنه لم يــكن لألرمن
تاريـخ سابـق يُشـم منـه رائحـة اسـتـقاللـهم فى زمن  وإال
فـلـيـقـولـوا لـنـا أى مـؤلَّف قـد وضع لـفـظـة أرمـنـسـتـان فى
كــتــابه أو خــطــهــا بــقـــلــمه أو أى مــدرس فى مــدرســة من
ـة مر بـفـكره يـوماً أن يـقـول كلـمة ـدارس احلـديثـة والقـد ا
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عن تاريخ هذه العشائر التى ال يُعرف لها استقالل . فهى
قد وُجـدت من يوم خـلقهـا الله مـشتـتة بـ أراضى العجم
والترك والـروسيا  ثم انـبث منهم أفـراد ذلك بعد فى كل
أنـحـاء الـدنـيـاً طـلـبـا لـلـرزق . نـعم إنه أُلف كـتـاب حـديث
اخـتـلق لألرمن تـاريـخـاً وهـميـاً قـد طُـبع بـنـفـقـات صاحب
الــدولـة نــوبـار بـاشــا . وكـان دولــته يـقــصـد بــذلك خـدمـة
اجلـنـسـيـة خـدمـة أدبـيـة  فـاتـخـذهـا الـبـعض مـنـهم وسـيـلـة
ـلــوك زعـمــوا أنـهم آبــاؤهم من قـبل لـلــنـداء بـأخــذ الـثــأر 
اضى سـنـ وأعوامـاً لم تكن واخـتلـسوا لـهم من الـزمن ا

فى عداد آنات دورة الفلك السيار .
ويا ليتهم أحسنـوا النهضة . فما رأينا الثائرين فى تلك
تفرقة إال الرعاع األوباش منهم فى كل حادثة األراضى ا
ُذكـرت  ولسـنـا نـأتى عـلى ذلك بـالـدليـل البـعـيـد . فـهذه
احلــادثــة األخــيــرة الــتى حــصـلـت فى كــنـيــســة قــوم قــبـو
ووصـلت إلـيـنـا رنــتـهـا عـلى لـسـان الــتـلـغـراف لم تـكن إال
بــأيــدى أُنــاس الخالق لــهم  فــإن الــراهب الــذى أُطــلق
علـيه الـعـيـار الـنـارى وهو (سـوكـيـاس أفـنـدى باش راهب
ـشتـركـ فى حـادثـته هم أغـوب من الـكـنـيـسـة) ظـهـر أن ا
الهُـمَّل الـذين ال صـنـاعـة لـهم وفـيـلبـوس الـعـطـار ونـيـشان
اخلـبــاز ومـيــنـاس بــائع نــخـالــة وورطـان من الــهُـمَّل أيــضـاً
زين  وكلهم قد اعترفوا بأنهم وحنبار الفخَّار ويواكيم ا
مـســتـأجـرون مـن بـعض الــيـونـان فــهـؤالء وأشـبــاهـهم هم

لـكة تـقوم بـأمير مـنهم  األرمن الذين يُـطالـبون بـتشـييـد 
ومع ذلك نرى اجلرائد األوربية تُعظم من شأنهم.

وقـــد قــالت جـــريــدة طــريـق إنــهم إذا أصـــروا عــلى مــا
ـطالب  وهى إقـامة وال مـنهم يُـدير أمـورهم  فاألجـدر بهم أن تـتخـيله أمـانيـهم من هذه ا
ألن نسـبة عـددهم فـيهـا مع باقى الـطوائف أكـثر من يـطلـبوا ذلك فى نـفس األسـتانـة العـليـة 
نسبـة عددهم فى أرمينية وأرض روم . فإن لم يكن ما بسـطناه من مبادئهم  فماذا تكون يا

طالب? . تُرى تلك ا




