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قـدم األمــيــراالى الـهــولـنــدى هـوڤ بك
ـنطـقت أحد مـفتـشى اإلصالح فى احدى ا
اآلسيـويتـ فى واليات األنـاضول الست
األسـتـانـة الـعــلـيـة  بـعـد أن أقـام فى أوروبـا
أربـــعـــ يـــومــاً قـــابـل فـــيــهـــا بـــعـض رجــال
حكومـته ورجال الـسيـاسة الـذين يهـتمون
شــؤون الــشــرق  وبــوغــوص بــاشــا نــوبـار
زعـــيم احلـــركــة اإلصالحـــيــة األرمــنـــيــة بال
منازع فأخذ بعد وصول األستانة يُفاوض
رجـال احلـكـومــة الـعـثـمـانــيـة فى مـا تُـريـد أن
يجربه فى مـنطقـته  وفى اختصـاصاته التى
 االتفاق معهم عليها قبل سفره  وفى ما
يـتعـلق بـعمـله  فـجددت الـصـحف حديث
اإلصالح األرمـنـى . ونـهــضت جــمـعــيـات
األرمن إلى العمل الـنافع  فأرسـلت تسأل
تبن فى أعضـاءها وأبناء الطائفـة األرمنية ا
جــــهـــات أمـــيـــركـــا الـــعــــودة إلى أوطـــانـــهم
وواليـاتــهم. ولـقـد أخــبـرنى ثــقـة قـال : إن
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سبعمائة مهاجر أرمنى رجعوا إلى أوطانهم
اضى . فرأيت بهذه من أمريكا فى الشهر ا
ــنـاسـبــة . وفى هـذا الــزمن الـذى كــثـر فـيه ا
الـــــبـــــحث فـى اجلــــمـــــعـــــيــــات الـــــســـــوريــــة
اإلصالحــيـة. أن أوقف قــراء األهـرام عـلى
مـا أعـرفه من شؤون اجلـمـعـيات األرمـنـية .

والضد يظهر حسنه الضد .
األرمن أقدم من الـسوري عـهداً بـإنشاء
اجلـمعـيـات الـسـياسـيـة . فـبـينـمـا كـان هؤالء
يـنـتــظـرون حـكم الـقــضـاء والـقـدر إلصالح
شـؤونـهم كـان األرمن يُــؤلـفـون اجلـمـعـيـات
الـسـيـاسـيـة فى واليـاتـهم وخـارجـهـا  وقـد
بـلغ عـددهـا ــ أو عــدد اجلـمـعـيــات الـكـبـيـرة
مــنــهـــا ــ أربــعــاً هـى : (١) أرمــنــچــان ــ أى
األرمن ــ (٢) هــنـتــشــاك  أى اجلـرس ــ (٣)
طـاشـنــا كـتـســوتـيـون أى الــدسـتـورى ــ (٤)

رامچاڤار ــ أى احملافظ ــ
تـأسست اجلمعـية األولى منذ ٣٢ أو ٣٣
سنة وتبعتها اجلمعيات األخرى التى اتفقت
كـلـها فى طـلب اإلصالح بـالـطرق الـسـلمـية
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ما خـال جمـعيـة طـاشنـاكـتسـوتـيون الـتى تود
الـتـوسع فــيه حـتى زعم فـريق بــأنـهـا تـطـلب
اسـتـقالل أرمـيـنـيـا وتنـشـده بـكل الـوسـائل
لــذلك نــاهــضــتــهـا احلــكــومــة الــروسـيــة فى
بالدها منـذ عشرة أعـوام . مناهـضة شديدة
وأقـــفــلت رجـــالــهـــا فــيـــهــا . ورجـــال هــذه
اجلـمــيـعـة أكــثـر مــيالً إلى الـثــورة والـوسـائل
القهرية منهم إلى السلم لذلك انخرط فى
سـلـك عـضـويـتــهـا الـعــمـال وأهل اإلرهـاب
فـقويـت كلـمـتهـا واشـتهـر اسـمهـا فى جـميع
الــبـالد الــعــثــمــانــيــة وبـــ جــمــيع طــبــقــات

العثماني .
وسـاعدهـا عـلى هذه الـشـهرة كـثـرة عدد
الـصـحف الـتى تـنطـق بلـسـانـهـا وتُـعرب عن
رأيها فى العـواصم الكبيـرة ومدن الغرب .
فـبـيـنمـا جنـد لـكل جـمـعـية أرمـنـيـة جـريدة أو
جـريـدتـ تـنـطـقـان بـلـسـانـهـا جنـد جلـمـعـيـة
الطـاشنـاكتـسوتـيون أربع أو خـمس صحف
كـبيرة هى جريـدة أژادارامارد فى األستانة
وهى يـومـية تـصـدر بالـلغـة األرمـنيـة  وبرو
أرمانيا * فى باريس  وأرمينيا فى نيويورك
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ولــنـدن وهـمـا لــسـبـوهــنـان . وتـروشـاك فى
جنيڤ .

وقــال لى أحــد أدبــاء األرمن إنك قــلــمــا
جتد رجالً أرمـنـياً ال يـنتـسب جلـميـعـة أرمنـية

وال يدفع لها قيمة اشتراكه فيها .
وجتئ جــمـعــيــة هـنــتــشـاك بــعــد تـلك فى
ــنـزلـة والــنـفـوذ فى حــ أنـهـا األهـمــيـة وا
أقـدم مـنـهـا عـهـداً فى إنـشـائـهـا وأعـمـالـهـا .
ويـــقـــولـــون إنـــهـــا هى الـــتى أحـــدثـت ثــورة
صـامـسـون مـنذ ٢٥ سـنـة وثـورة زيـتـون مـنذ
٢٠ ســنـة تــقـريــبـاً ولــهـا جــريـدتــان تـنــطـقـان
بلسانها  واحدة فى جنيڤ اسمها هنتشاك
وأخـــرى فى األســـتــانـــة تــصـــدر فى الــلـــغــة

األرمنية .
وتلى جمعية رامـچاڤار اجلمعـيت اللت

تعـدم ذكرهـما . أنشـئت هـذه فى مصـر منذ
أعوام بسـعى ديكران أفـندى كلـكيان رئيس
ـسـيو حتـرير جـريـدة صـبـاح اليـوم واحملـامى ا
ـسـيو تـكـيان وهى أرمـنـية وطـنـية مـلزيـان وا
وتــــكــــون أقـل ثــــروة ونــــفـــــوذاً من تـــــيــــنك
اجلمعيتـ ال أنها جتمع فى سلك عـضويتها
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عـدداً من كـبــار مـفـكـرى األرمن ومـنـاديـهم
وأهل الرأى مـنهم ويعتقـد بعض أنصارها
ومـريـديـهـا بـأنه سـيكـون لـهـا شـأن كـبـيـر ب

ستقبل . جماعة األرمن فى ا
وجتئ جــمـعــيــة أرمــنـچــان فى آخــر هـذه
اجلـمــعـيـات مع أنـهــا أقـدمـهـا كــلـهـا هـذا فى
تـأسيـسـها فـقد تـقدمـتهـا جـمعـيات تـلتـها فى

التأسيس واألعمال السياسية .
هـــــذه هى جـــــمــــعــــيـــــات األرمن األربع
ـنــتـشــرة فى جــمع اجلـهــات الـتى هــاجـروا ا
وأقــامـوا فـيــهـا. أمـا مــركـز بـعــضـهـا إلــيـهـا 
األســاسى كــجـمــعــيــة هـنــتــشــاك وجـمــعــيـة
طـاشـنـاكـاتـسـيــون فـفى جـنـيڤ حـيث يـكـثُـر

عدد رجال األرمن وطالبه .
ولـقد أُصـيـبت هـذه اجلـمـعيـات األرمـنـية
رض الذى أُصيـبت به اجلمعيات اللبنانية با
ـسـاعى والـســوريـة وهـو مـرض الـتــفـرقـة وا
ـتــفـردة . وقــد حـاول بــعـضـهـم مـنــذ سـنـة ا
جــمع كــلــمــتــهــا فــلم يــفــلح جلــمـود بــعض
اجلـمـعـيــات ورغـبـتـهـا فى أن تـنــتـظـر نـتـيـجـة
ـــســــألـــة مـــســــاعى الــــدول األوربــــيـــة فـى ا
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األرمنية.
واألرمـن فى مــــصــــر مــــاخـال األحـــزاب
السـياسـية الـتى تقـدمت إلنشـاء أول جمـعية

خـيـريـة اســمـهـا جـمـعــيـة االحتـاد األرمـنى 
يقـولون إن ال صنعـة سياسـية عليـها  وأنها
تـشـتغل بـالـسيـاسـة ــــــــــــــــــ وال تـقبل فى
عـضـويـتـهـا أعـضـاء عُـرف بـأنـهم ذو مـبـاد

أوروبية .
وقد أفـادت هذه اجلمعـية األرمن احمللي

ـهــاجـرين إفــادة عـظـيــمـة مع قــرب عـهـد وا
إنشائها .

فـهـى عـلى الـرغـم من كـونـهــا بـنت ست
ســنــوات فـــقط تــمــكــنـت من أن تــدخــر فى
صـندوقـهـا بصـفـة مال احـتـياطى مـبـلغ قدره
٤٨ ألف لــيـرة ال يــجــوز لــهـا مــسه إال عــنـد

الضـرورة القصوى . ويـقول بعض أعـضائها إنـها أنفـقت مثل هذه الـقيمة فى هـذه السنوات
التى مرت على إنشائها .

هـذا مـا رأيت أن أقــوله فى اجلـمـعــيـات األرمـنـيــة بـيـانـاً لــقـراء األهـرام وتـبــصـرة ألعـضـاء
ـمـلـكة ـهـجـر األخـرى . فـالـعـنـاصـر فى ا اجلـمـعـيـات السـوريـة والـلـبـنـانـيـة فى مـصـر وبالد ا
الـواسـعـة كـخـيل الـسـبـاق أشـدهم عـزمـاً أسـبـقـهم فى شـؤون احلـيـاة . وال يـزال الـسـورى أو
اللبنانى حـتى اليوم فى أول عهده وإنـشاء هذه اجلمـعيات السيـاسية إذا دفعته الـهمة واحلاجة
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فسـدين أو فشل السوء أقعده سعى بـعض ا
األول الـــذى ال يــخـــلـــو مــنه عـــمل فى أول
عـــهــده فــعــسـى أن يــجــد قــومـــنــا فى حــمل
الـــعــــنــــاصـــر األخــــرى كــــالـــتــــرك واألرمن
واألروام قـدوة حـسـنـة . وإال بـقى الـعـنـصر
الــعـربى مــنه ومـســيـحـيــيه وحـيــداً فـريـداً فى
مـؤخرة جـمع الـعنـاصر الـعـثمـانيـة يـنظـر إليه
أبــنـــاء تــلك الـــعــنــاصـــر هــازئــ ســـاخــرين
يـتـمـتـعـون بـنـعم جـدهـم وتـلـهـو  بـذم الـدهر
ولم يطلب الدهر إلينا نحن أذيتنا نحن أذينا

إلى أنفسنا وكنا من الساقط .
إبراهيم بارجنر
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