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* احتل العثمانيون ست واليات أرمنية صارت تُسمى «إرمنستان» أو «أرمينية الغربية» .
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كـــثـــر الــكـالم فى هـــذه األيــام عن
األرمن وما حلَّ بهم  فأردنا أن نُبين
ـعلـومـات األكـيدة لـلقـرآء بـنـاءً عـلى ا
لــديـنـا كـمـا وردت فى إنـســكـلـوبـيـديـا
اإلرســــالــــيــــات أصل هــــذا الـــشــــعب

ظلوم . ا
فـــإذا أردنـــا الـــتـــدقـــيق فى الـــلـــفظ
ـؤدى لـلـمـعـنى  نـسـتـطـيع أن نـقول ا
إنه ال تــــوجــــد الـــيــــوم بالد اســــمــــهـــا
ا تُـطلق الـكلـمة اآلن إمَّا أرميـنيـة وإ
جغرافياً أو سـياسياً على إقـليم معلوم
وبـاألخص عـلى الـبالد الواقـعـة حول

ـة  فكانت تـدة منهـا شماالً وجـنوباً بـغرب . أمَّا أرمـينيـة القد بحـيرة وان فى تـركيا آسـيا و
مـلكة تـتغـير حـدودها عـلى الدوام تـبعـاً للـوقائع احلـربيـة . أمَّا الـبالد الواقـعة مـنهـا اآلن فى ا
العثـمانية والتى يُطلق عليهـا اسم كردستان  فما هى إال خليط من األرمن والترك والروس

والعجم واألكراد والشركس واليوناني والنسطوري واليزيدية والسوري واليهود *.
أمَّـا تـاريخ أرمـينـيـة الـقـد فـمُـحـاط باخلـرافـات واألوهـام حـتى يـصـعب عـلى الـباحث أن
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يستـخرج منه احلـقيقـة خالصة من كل
شــائــبــة .ومــعـــلــوم تــاريــخــيــاً أنه فى
ـــادى كـــانت الـــعــــصـــر اآلشـــورى وا
ـلكة عـظيمة توجد حـول بحيرة وان 
مـنظـمة ذات قـوة حربـية كـبرى  وقد
اشتد سـاعدها حـتى صارت قذّى فى
ادية  وكـانت معروفة ملـكة ا ع ا
عـــنـــد اآلشـــوريـــ من أوائـل الـــقــرن
ـسيـح  وكان سـكـانـها الـتـاسع قـبل ا
ــــــــابــــــــيــــــــريـــــــون مـن أربـع أ وهـم ا

نيُّمن واحلثيون . واألوراردايون وا
وقــــد حــــافـــظـت هـــذه األ عــــلى
ــلك أشـور اســتـقاللــهـا حـتـى عـصـر ا

بـنى بـال سـنـة ٦٤ ق. م . وفى ذاك الـوقت  خـضع مـلـكـهم لـلـنـيـر اآلشـورى . ولـكن فى
وقت هيرودتس يظهر أنه دخل البالد شعب جديد ال يعرف أحد بالتأكيد أصله وأدخل معه
لغـة جديـدة وعوائـد وأسمـاء جديـدة وديانـة أيـضاً جـديدة . ويـظن هيـرودوتس وستـيفن أنه
ـا يــعـلم شئ واحـد جـاء من فـريــچـيـة . عــلى أن لـغـته وديــانـته تُـظــهـران أنه من مــيـديـا . وإ
بـالـتــأكـيـد وهـو أن الـثــورانـيـ الـقـدمــاء قـد زالت دولـتـهم فى ذلـك احلـ  وتـكـوَّنت األمـة
. والكلمة األرمنية فى ذاك الوقت من الـقبائل اآلرية احلاكمة والـسكان الثوراني األصـلي
قـدس فى إش ٣٧ : ٣٨ و مل ١٩ : ٣٧ التى تُرجمت أرميـنية قد ورد ذكـرها فى الكـتاب ا
ؤرخـون األولون  فـقـد كتـبوا لـنـا تاريخ سـتة عـشـر قرنـاً قبل خطـاء «أرض أراراط» . أمَّـا ا
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ـسـيح مع أنه ال يـوجـد فى الـتـواريخ ا
ــعــاصـرة مــا يُــؤيــد صـحــة مــدعـاهم ا
وحــسب قـــولــهم يـــكــون أول حــاكم
ألرميـنية هـايك بن توجـرمه بن جومر
بـن يــــــــافـث بـن نــــــــوح  ويــــــــقــــــــول
مـؤرخـوهـم أيـضـاً إنه فى أيــام الـسـبى
هاجر بعض الـيهود إلى جبـال أرمينية
وتـــــزاوجــــوا مـع األرمن . وإنَّ أحــــد
ـــدعـــو تـــيـــكــران أو مـــلـــوك األرمن ا
تــــيـــجــــرانس كــــان حـــلــــيف كـــورش
ـلك ڤــاهـاكن وصــديـقه وخــلـفـه فى ا
الـذى نـظـمـوا له عـدة قـصـائـد وكـتـبـوا
عن نــصـراته قـصـصـاً كـثـيـرة ثم ألـهـوه

بعد موته .
ـعـروف أن أرمـيـنـيـة صارت ومن ا

حــلـيــفــة رومـيــة فى ســنـة ٦٧ ق.م 
ولكنَّ ملـكهم أرادافـاز تمـرد على رومـية  فقـام علـيه پومـبى وحاربه وأسـره وقطعت رأسه
ـلكة كـليوبـاترا سنـة ٣٠ ق.م. وصارت أرمينـية من ذلك الـوقت خاضعة فى اإلسكـندرية ا

لرومية  ولكنها كانت فى اضطراب وثورات مدة قرن ونصف .
سـيحـية وجتـعل اجملوسـية بدالً ثم إن بالد الفـرس قصـدت أن تالشى من أرميـنيـة الديـانة ا
منها  فأوقعت على األرمن اضطهادات مريعة وغزوات مهلكة . ومن سنة ٦٣٢ ــ ٨٥٩م
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كـــانت أرمـــيـــنــيـــة مـــرسح عـــراك بــ
مـلـكـة الـرومـانـية الـشـرقـيـة واحلـكام ا
ــســلــمــ  فــكــانـت تــارة بــيــد هـذا ا
ن وأخــرى بــيــد ذاك تــابــعــة بـالــطــبع 
غـلب  ولكنهـا مع كل ذلك حفظت
اســتــقاللــهـا عــلى نــوع مـا حــتى ســنـة
صـريون * لـيون ١٣٧٥ م ح أسـر ا
السادس آخر ملوك أرمينية ونفوه من

البالد .
ومن هذا الـوقت  فقـدت أرميـنية
استقاللـها القومى كأمة وأحلق جانب
كبيـر منهـا بتركـيا  بـينمـا بقى اجلانب
الــشـــرقى مـــنـــهــا خـــاضـــعــاً لـــلـــعــجم
والــشـمــالى الــشـرقى لــلـروس . وفى

سنة ١٨٧٨ ضمت روسيا جانباً كبيراً من تلك البالد .
أمَّا حالة األرمن أدبـياً  فهى مـثل سائر األ الـشرقية الـتى هى واحدة منـها . فهم شعب
ـالية وال يقدر ـتازون باالقتـصاد والتدقـيق فى معامالتهم ا فالحة وصناعـة وجتارة ومالية و
ــقـدرة عـلى األشـغـال عـلى مـبـاراتــهم فى بالد تـركـيـا اآلســيـويـة فى الـتــجـارة والـصـنـاعـة وا
واألعـمال العـموميه إالَّ الـيونان . ورغـماً عن الظـلم الشديـد والفقـر الذى ما علـيه من مزيد
ـشهورة سنة ١٨٩٥  ١٨٩٦ كانوا ذابح ا فى كل بالد األتراك  فـإن األرمن لغاية تاريخ ا

أهل يسار وشرف ومتفوق على كل القبائل احمليطة بهم .

ماليك التى حتكم مصر آنذاك. صري هنا دولة ا قصود با * ا
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أمَّـا عـدد األرمن  فــبـ مـلـيـونـ
وثالثـة ماليـ يقـطن ثـلـثاهم فى بالد
الـتـرك والـبــاقـون فى روسـيـا والـعـجم
والـــهـــنــد والـــصــ وأفـــريــقـــا وأوربــا
وأمــيـركـا الـشـمـالــيـة واجلـنـوبـيـة وبالد
أخـرى . ومن الـغريب أنـهم كـاليـهود
يُحافظون أشـد احملافظة على قوميتهم

فقـلمـا يتـزاوجون مع األ األخرى 
ـتـازاً وحـيــثـمـا تـفـرقـوا جتـدهم شـعـبـاً 
مـعـتـزالً عن بـقـيـة الـشـعوب إال فـى ما

ندر .
(له بقية)
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