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يذكر الـقراء أن الـدولة اإلنـكلـيزيـة كانت قد
عــزمت عـلى إرســال جلـنــة دولـيـة إلـى سـاسـون
ـذابح والـفـظـائع بــبالد األرمن  لـتُـحـقق أمــر ا
الـتى وقـعت فــيـهـا . وذلك  بــعـد  مـا كـان من
اتــهــام والى الــدولــة الـعــلــيــة فى تــلك اجلــهـات
لــقـنــصل الـدولــة اإلنـكــلـيـزيــة  بـأنـه هـو الـذى
أغرى بتلك الفـظائع وحضَّ عليها . ثم جاءتنا
ـذكور استرجع ما األنبـاء بعد ذلك بأن الوالى ا
قـالهُ عن قنـصل اإلنـكلـيـز  واعتـرف بـأنه ليس
له يد فى ما جرى  فاكـتفت الدولة اإلنـكليزية
بـهــذا االعـتـراف الـصــريح وعـدلت عن إرسـال
اللجنة. والـظاهر أن عدولها هذا لم يقع موقعاً

حـسنـاً عنـد اجلمـعيـة األرمنـية فى مـدينـة لندن 
ألنهم كانـوا يُؤمـلون أن دولـة اإلنكلـيز ال تـقعد
أبـداً عن نُـصـرة إخـوانـهم فى بالد األرمن  بل
تُبـادر من فورهـا إلى تفـريج كُـربتـهم  وكشف
ظالمــتـهـم عـلى مــا اعـتــادوه مــنـهــا قـبل اآلن .
ولــذلك  اجــتــمع الــنــزالء األرمن بــلــنــدن مع
جـمـاعة من كـبار اإلنـكـليـز ونوابـهم فى الـسابع
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ــاضـى فى مــنـــتــدى والـــعــشـــرين من الـــشــهـــر ا
ذكـورة  وتـبـاحـثـوا فى ما اجلمـعـيـة األرمـنـيـة ا
يفـعلونه بعد إباء وزارة اخلارجـية إرسال اللجنة
الـدولـيـة إلى تـلك اجلـهـات . وقـد تـولَّى رئـاسة
ــسـتــر سـتــفـنــسن من أعــضـاء هـذا االجــتـمــاع ا
مـجـلس الـنـواب فى إنـكـلـتـرا  فاسـتـهل كالمهُ
مُــظــهـراً أســفه الــشـديــد لــوقـوع تــلك الــفــظـائع
الهائـلة وقال : إنه عـلم من مصادر عـالية يُوثق
بـصـدقـها وصـحـة روايتـهـا أن تـلك احلوادث لم
تـقــتـصـر عــلى تـلك اجلــهـات من أرمـيــنـيـة  بل
امـتـدت إلى جـهـات أخـرى غـيـرهـا  ثم أردف
ذلك بـقوله : نعم  إن التـفاصيل التى وصلت

إليـنا عن أنـباء تـلك الفـظائع قـليـلة غـير وافـية 
ولكـنـنى ال أوافق وزيـر خارجـيـتـنا عـلى مـا يراه
فـى هـــذا الـــشـــأن  وهـــو أن إرســـال جلـــنـــة من
ـــظــالم األتـــراك فــقط تـــكــفـى لــتـــحــقـــيق أمــر ا
ـنــكـرات الـتى اسـتـوقـفت األبـصـار فى أوربـا وا
تمدن من أقصائه إلى ودوت لها أقطار العالم ا
أقـــصـــائه . وإن هـــذه احلـــوادث عـــلى هـــولـــهــا
ــا هى عــاقـبــة سـكــوت الـدول وفــظـاعــتــهـا  إ
األوربــيــة وعـدم مــبــاالتـهــا بــقــصـور احلــكــومـة
الــــعــــثــــمـــانــــيــــة عن إجــــراء إصالح واحــــد من
ـادة ـوجب ا ـفــروضـة عـلــيـهــا  اإلصـالحـات ا
احلـاديـة والسـتـ من مـعـاهـدة بـرل . ثـم ختم
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ــذكـــور كالمه بــتالوة رســالــة وردت الــنــائب ا
عــلـيـه من أحـد أصــدقــائه اإلنــكــلـيــز اخلــبــيـرين
بـأحـوال تـلك الــبالد  يـذكـر فـيـهـا أسـفه لـعـدم
اسـتطـاعـته حـضـور ذلك االجتـمـاع ويُـنـبهه إلى
ا فـاتت أعـضاء الـلجـنة وقـد جاء ذكر أمـور ر

فى هذه الرسالة قوله :
سأولة * عن كل إن احلكومة العثمانية هى ا
الــوقـائع الــتى جــرت حـديــثـاً فى بالد األرمن .
وأنـا أقــول هــذا عن خــبــرة تـامــة بــأحــوال تـلك
الـبالد  وحسـبى أن أورد عـلـيه شاهـدين اثـن

ـذابح ال يـقــبالن الــرد وال االعـتــراض  فــإن ا
الـتـى جـرت فـى بـر الــشــام ســنــة ١٨٦٠  كـان
احملــرض عـلــيــهـا رجـالً من الـبــاشــوات . جـاءه
األمر بذلك من الـباب العالـى رأساً . وقد ثبت
لفـرنـسا وإنـكلـتـرا حيـنئـذ أن ذلك الـباشـا مُذنب
وأن ذنبه يقضى بإعـدامه  فسألتا الدولة العلية
أن تــعـدمه  فــأرســلت الـدولــة جلــنـة حملــاكــمـته
فـبَّرأت تـلك الـلـجـنة سـاحـتهُ  ووجـهت الـلوم
سيحي . وكان سفير إنكلترا إذ ذاك كله إلى ا
ـعـتــمـد اإلنـكــلـيــزى فى سـوريـة اإلرل رسـل وا
اللورد دڤرن  فاحتدت إنكلترا وفرنسا حينئذ
ورفضـتا تقـرير الـلجنـة التركـية مبـينتـ فسادهُ 
وطـلــبـتــا إعـدام ذلك الــبـاشــا  فـأجــاب الـبـاب

سئولة. * الصحيح : ا
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العالى أن إعدام رجل من الباشوات فى دمشق
سـيـحـي ثـانـيـة  فأبـلـغته قـد يُـفـضى إلى ذبح ا
إنكـلتـرا وفرنـسا أن الـدولة الـعلـية تـكون حـينـئذ

مـسـأولـة * عن كل أمـر يــقع من هـذا الــقـبـيل 
ورأت الــدولـة عــنــد ذلك أن إنـكــلـتــرا وفـرنــسـا
مهـتـمتـان بهـذا األمـر اهتـمامـاً شـديداً  فـأمرت
ــذكــور  ولم يــحــدث بــعـد بــإعــدام الــبــاشــا ا
ا أنذر به البـاب العالى قبالً  وال إعـدامه شئ 

سيحي . سلم يداً إلى ا مدَّ أحد من ا
ــا وقـعـت الـفــظـائع بــبالد الــبـلــغـار ســنـة ثم 
١٨٧٧  ثبت جـليـاً أن احلكـومة الـعثـمانـية هى
الـــتـى أمـــرت بــــهــــا  وكل يــــذكـــر أن الــــلـــورد
بكنسڤيـلد وزير إنكلترا لذاك العهد طلب باسم
ـلـكـة إعــدام شـوكت بـاشــا وغـيـره من جاللــة ا
الـزعـمـاء  فـاعتـرف شـوكت بـاشـا صـريـحاً أنه
ـا فعله أوامر البـاب العالى .فما كان من أطاع 
احلكـومة العثمانية عـندئذ إال أنها طلبت إرسال
ـذكور إلى الـبلغـار  يتولَّى فـيها شـوكت باشا ا
منصباً عـسكرياً عالياً  ومن العجب أن اللورد

دربى أجابها إلى ذلك .
فهـذان شـاهدان يُـثبـتـان أن الدولـة العـثـمانـية
سـأولـة عن كل مـا يـقع من هـذه احلوادث هى ا
وأمــثــالــهــا ; ألنــهــا هى اآلمــرة بــهــا واحملــرضـة

* الصحيح : مسئولة .
.



∑≥

قصود هنا : الفيالق احلميدية. * ا
قصود هنا : األطهار . ** ا

عليها.
أما مـا وقع اآلن بأرمـينيـة  فسبـبه أن الدولة
الـعــلـيــة نـظَّــمت عــدداً عـظــيـمــاً من األكـراد فى
سـلك جــنــودهـا وقــلَّـدتــهم الــسالح بـيــدهـا *.
وذلك مـنذ أربع سـنـوات . وغرضـهـا الظـاهر
من ذلـك وقـــــايـــــة األرمن . وأمـــــا غـــــرضـــــهــــا
احلقـيقى فـإيقاع الـرعب فى قـلوبهـم وإنقاص
ـذابح التى عددهم . والريب عـندى أن هذه ا
جـرت اآلن فى أرمـيـنيـة كـانت بـإغراء احلـكـومة

العثمانية أو بتدبيرها .
ثم إن هــذه الــلــجــنــة الــتى أمــرت احلــكــومـة
العثمانية اآلن بإرسالها لتحقيق أمر الفظائع فى
ـا هى شبيهـة باللجـنة التى أُرسلت ساسون  إ
إلى بر الشام سـنة ١٨٦٠ وإلى بالد البلغار سنة
١٨٧٧ ; ألن غـرضـها الـوحـيـد تعـمـيـة احلقـيـقة
تمدن  فال وإلقاء الـستار على أبـصار العـالم ا
ــذنــبـ تــصل إلى هــنــاك حـتـى تُـبــر ســاحــة ا

وتـرجع بالالئـمـة على األزكـياء ** األبـرياء من
عـباد الـلَّه . ولذلك  فـغايـة ما نـرجوه من هذه
اجلـمــعـيــة أن تُــلح عـلى احلــكـومــة اإلنـكــلـيــزيـة
ـســتـقـلـ بـإرسـال جلــنـة من الـرجــال األحـرار ا

لتحقيق أمـر تلك الفظائع . ثم أن تطلب إجبار
الـدولــة الــعـلــيــة عــلى إجنـاز مــا تــعـهــدت به فى
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معـاهدة بـرل . وذلك  بأن تـتحد الـدول معاً
عــلى هـذا الــطـلب أو أن تــتـحــد عـلــيه إنـكــلـتـرا
وروسـيــا . وال جـرمَ  أن كـل سـعى يُــبـذل فى
هذا الـسـبـيل يُـصادف قـبـوالً وجنـاحـاً كمـا يـدلـنا
االخـتبـار على ذلك . وعـلى كل  فقـد أصبح
من الــواجب عـلى إنـكــلـتـرا أن حتل نــفـسـهـا من
يـثـاق الذى ارتـبـطت به مع الـبـاب العـالى مـنذ ا
قاومة كل اعتداء زمن  والذى يـقضى عليهـا 
من قبل روسـيا على بالد أرمينـية . فإنه ال يليق
ة كـإنكـلتـرا أن تبـقى مرتـبطة بدولـة عظيـمة كـر
ــشـوم *; إذ هـو يــجــعـلــهـا ــثل هــذا الـوفــاق ا
ـــا فـى بالد األرمن مـن ســوء مـــطـــالـــبـــة أدبـــيــاً 

اإلدارة وفسـاد األحكام واخـتالل األحوال 
ـة احلكـومـة العـثـمانـية  وأيـضـاً فهـو يُـشدد عـز
ويقـوى فيهـا االعتقـاد بأن إنـكلتـرا مستـعدة أبداً
لـقطع روسـيا عن بالد األرمن  إذا حاولت أن

تمد يدها إليها .
هـذا  وقـد أثـبتـت لـنـا حـوادث سـنة ١٨٦٠
فى لـــبـــنـــان أنه إذا احتـــدت دولـــتــان مـن الــدول
األوربيـة على أمـر  أمكـنهـما أن تُـجبـرا الدولة
الـعـلــيـة عـلى فــعل مـا تُـريــدانه بال إبـطـاء  وأن
ــفـاوضـات ال تُــغـنـيــان هـنـاك عن اإلنـذارات وا

راقـبة قـناة قـصـود هنـا : منح الـدولة الـعـثمـانيـة جزيـرة قـبرص لـبريـطانـيـا ــ  ـشئـوم . وا * الـصحـيح : ا
السويس ــ مقابل حماية أرمينية العثمانية ضد أى هجوم روسى.

.
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استـعمـال القـوة  بل هى حـبر عـلى ورق ليس
إال .

ا فرغ النائب من تالوة هذه الرسالة  أقرَّ و
احلاضـرون بإجماع اآلراء عـلى القرارات اآلتية
وهى : أوالً ـ أن يـرفــعــوا إلى مـجــلس الــنـواب
بإنكـلتـرا تقاريـر القنـاصل فى بر األنـاضول مدة
ـاضـيـة . وثـانـيـاً ـ أن يـطـلـبوا الـسنـوات األربع ا
ـوقَّعـة على مـعاهـدة برل من الدول األوربـية ا

االشتراك معـاً فى إصالح إدارة أرمينـية بإرسال
جلنـة بنـفسـها جـميع الـدول . وثالـثاً ـ أن يـتبـعوا
خُطـة احلزم والـعزم فى أمر الـفظـائع التى جرت
اآلن فى تـــلك الـــبـالد  واســـتــوقـــفـت أبـــصــار
النـاس عمـوماً وأصحـاب اجلرائد خـصوصاً فى
أوربا. ثم قـرَّروا أخيـراً أن يعقـدوا اجتـماعاً فى
أواسـط هــذا الــشــهــر لالعـــتــراض عــلى إبــطــاء
احلــكــومــة اإلنــكــلــيـزيــة بــإجنــاز مــا تــعـهــدت به
لألرمن  كـما هـو مقـرَّر ومسـطـور فى معـاهدة
ـعـقـود بـيـنـهـا وبـ الـدولـة بـرلـ وفى الـوفـاق ا

العلية فى هذا الشأن .
قطم) أصعب األمـور على العثـماني أن (ا
يــتـهم األجـانب حـكــومـاتـهم تُـهـمــاً  تُـلـبـسـهم
العار فى كل األقطار . أال ترى أن كل عثمانى
حـر صـادق يذوب حـيـاءً ويـلـتـهب أسىّ وغـيـظاً
عـنـد اجتـمـاعه بـأجانب يـسـلقـونه بـألسـنـة حداد
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ويعيرونه تعـييراً تنفطر منه األكباد ? . ولكن 
ـصاب كـله من مـأموريـن يخـونون مـا احلـيلـة وا
الــســلــطـــان ويــظــلــمــون الــرعــيــة  وإذا ذمــهم
الـعــثـمــانـيـون األحــرار وأزاحـوا عـن قـبـائــحـهم
الــسـتـار  ســخـطت الـدولــة عـلـيـهـم واتـهـمـهم
ـون بـاخلـيـانـة  وقـالـوا إنـهم مـسـتـأجـرون الـظـا
إلثــارة الـــفــ . وإذا ســكــتــوا عـــنــهم وقــهــروا
ـتــقـدة فى الـنــفس عــلى إخـمــاد نـار الــوطــنـيــة ا
ـأمـورين ـظـالم ا صـدورهم  عـيَّـرهـم الـعـالم 
حـكـامـهم  كـأنـهم شـركـاؤهم فى اسـتـحـسـان
نكـر . فأين هذه األيام التى ظـالم وارتكاب ا ا
دح ظلوم و ال يُكرم فيـها إال من يذُّم احملكوم ا
احلـاكم الظـالم من أيام الـعرب الـكِرام فى عـهد
أسالفنا أيـام كان احملـكوم يـقول لـلحـاكم : لقد

أضعت تلك احلقوق وأهلها ? .
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