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نــشــرت الـتــمس فـى عـددهــا الــصـادر فى ١٨
اجلـارى رسـالـة بـقلم حـضـرة الـچـنـرال وود بـاشا
ــؤاخـذة أحــد قــواد دولـتــنـا الــعـلــيـة . بــدأ فـيــهـا 
اإلنـكـلـيـز علـى حتـامـلـهم ضـد الـدولـة العـلـيـة فى
مــسـألــة أرمـيــنــيـا فى حــ أن مـصــلــحـة دولــتـهم
تـدعـوهـا إلى األخـذ بنـاصـرهـا  واحملـافـظـة على

والئها وصداقتها رعايةً لألحوال احلاضرة .
ثم استـطـرق من ذلك إلى بيـان أهـميـة الهـياج
الناشىء فى إنكلـترا بشأن أرمينيا فقال : إنه كان
عــد األهـمـيـة والـتــأثـيـر يـوم كــان مـنـحـصـراً فى
أشخـاص قالئل فى لنـدن جعـلوا هـمهم الـوحيد
ـمالك احملـروسة  ولـكنه بـيان سـوء اإلدارة فى ا
ــا انـخــرط فى ســلـكهِ قــد ازدادت أهـمــيـتـه قـدراً 
ــان غـالدســتـــون وكـــثـــيــرون مـن أعــضـــاء الـــبـــر
ـشهـورين الذين اشـتركـوا فيه اعـتماداً والرجال ا
ــلـفــقــة عن عــلـى مـا يــقــرأونه مـن األقــاصـيـص ا
ـا جــنــحـوا أحــوال تــلك الــبالد وهم لــو دروا  

إليه.
ـسـألـة أرمـيـنـيـا فى عـرقـلـة ـهـيـجـ  ثم قـال : وأنـنـا إذا صـرفـنـا الـنـظـر عن الـراغـبـ من ا
حـكــومـة الـلــورد سـالـسـبــورى  جنـد بـيــنـهم من انــدفع إلى ذلك ألسـبــاب هى حب الـعـدل
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ـساواة . فـإلى هـؤالء وإلى الـرأى الـعـام نرفع وا
مالحظاتنا فى هذا الشأن .

وهـنــا بـحث الــكـاتب عن شــكـوى اإلنـكــلـيـز
وحـقـيـقـتـهـا فــقـال : إنـهـا عـائـدة فى اجلـوهـر إلى
اجلـــرائم الـــتى حتـــدث فى أرمــيـــنـــيــا ال إلـى ظــلم
حـكـومـتـهـا ألهـالـيـها  وإن هـذه اجلـرائم لـيـست
مـحصورة فى الـبقاع الـعثمـانية فـقط  وال الباب
الــعــالـى أول من وجــد صــعــوبــة فـى مــنع بــعض

رعاياهُ من اقترافها إلى أن قال :
مـاذا يــقــول الـعــثـمــانـيــون عـنــدمـا يــقـرأون فى
اجلرائـد اإلنكلـيزية أخـبار فظـائع «چاك دى ربير»
وهــتك الــبــنــات أمــام أعــ الــبــولــيس فـى لــنـدن
ومراقبتهِ  ثم يُقابلون ذلك على طعنها بحكومة
الـبـاب الـعـالى حلـدوث بـعض اجلـرائم فى إحـدى
لـكتـها الـواسعة مقـاطعـاتهـا الواقـعة عـلى تخـوم 
األكـتـاف التى يُـمـكن للـمـقتـرف ذنـباً فـيـها أن يـفر
منـها بسـهولـة ? . واألدهى واألنكى أنه مع كون
بـارما أصـبـحت فى قـبضـة رجـال اإلنـكلـيـز إدارياً
ـضى يوم إال ونـقرأ عنـها ما وماليـاً وعسـكرياً ال 
تشيب منه األطفـال . فأنبئنى بحقكَ كيف يجوز
لكَ أنتَ أيــهـا اإلنـكــلـيـزى أن تـشــتـكى من وقـوع
ـقـاطـعـات الـعـثـمـانـيـة بـعـض اجلـرائم فى إحـدى ا

ومثلها بل أفظع منها جارٍ فى نفس إماراتكَ  بل فى نفس بالدكَ .
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فليتأكد كل إنكليزى وغيره أن حكومة جاللة
عظَّم تـود من صميم الـفؤاد استـئصال الـسلطـان ا

غـارات األكـراد وتـعـديــاتـهم فى واليـة األرمن 
وهى تـعمل مـا أمكنـها فى هذا الـسبـيل بأن تُرسل
ــعــاقــبـة قــواتــهــا الــعــسـكــريــة من حــ إلى آخــر 
. وإنى أُؤكــد لـهم أيـضــاً أن أحـوال تـلك اجلــانـ
البالد لـيست كـمـا تذكـرها لـهم الراوون  بل إن
فى ذكرها مبالـغة عظيمة وأنه ال يسمع إال القليل
من تـلك الـفظـائع الـتى تـنـقل أخبـارهـا إلـيهم وأن

ـــظـــالم فى بالده  لـــيس أرمـــنى يـــتـــشــكـى من ا
ـظالم والـذى أرى أن وراء الذيـن غرضـهم رفع ا
عـن اجلـنـس الـبــشــرى أُنــاسـاً غــايــتــهم من إنــشـاء

سألة األرمنية خدمة مطامعهم ومقاصدهم . ا
ومن قـــبــيل ذلـك  مــا حــدث أخـــيــراً . فــقــد
أُحضر إلى األستـانة بعض من األرمنـي لفحص
ـسائل والـوقـوف عـلى حقـيـقـتهـا مـنهم . بـعض ا
فــلـم يــكن من أولـى الــغــايــات إال أنـــهم أرســلــوا

تـلـغرافـاً إلى إنـكـلـتـرا نُشـر فى جـمـيع جـرائـدها 
ــذكـــورين وُضـــعــوا فى ومــؤداهُ أن األرمـــنــيـــ ا
الـسـجـون وهم يُـقـاسـون فـيـها مـرُّ الـعـذاب مع أن
ـشـار ذلك خـلى من كل أســاس . فـاألرمـنـيـون ا

إليهم مقيمون فى دار بطركخانة األرمن ولم يُمسوا بضرر .
ـعـاهـدة الـبـرلـيـنـيـة . وكان من ـا تعـهـد به فى ا ثم لـقـد أُتهـم البـاب الـعـالى بـعـدم الـقـيـام 
البعض الذين يستحلون احلرام ويُحرمون احلالل أن راموا دفع حكومة إنكلترا إلى التداخل
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* استقالل نوعى = حكم ذاتى . وحتى هذا التاريخ  لم يطلب األرمن ال حكم ذاتى أو استقالل 
بل تركزت مطالبهم فقط فى مجموعة إصالحات .

** الصحيح آسيا الصغرى ; أى األناضول.

فى هـــــذا الــــــشـــــأن فى حـــــ أن ذلـك مـــــجـــــحف
صـلحـتهـا وعثرة فى سـبيـلها . ومـعلـوم أن الباب

الـعـالى تـعـهـد بـإدخال اإلصـالحـات فى أرمـيـنـيا 
ولكـنه لم يتـعهـد بإضـعاف سلـطته فى ذلـك القسم
ـــلــكـــتهِ بـــأن يـــجـــعـــلهُ واليـــة ذات اســتـــقالل مـن 
نـوعى*. واحلق يُـقـال أن الـبــاب الـعـالى لم يـهـمل
واسطة إال أجراهـا قياماً بـالتعهـد الذى اتخذه على
نفسه  وهـو إدخال اإلصالحات الالزمة فى آسيا
الـوسـطى ** وحتـس حـالـة رعـايـاهُ فيـهـا فـإنهُ مـهد
ــواصالت فــضالً عن هــنــالك الــطـرقــات وسُــبل ا
الــتــغــيــيــرات الــكــثــيــرة الـــتى أدخــلــهــا فى احملــاكم

وغيرها.
سـيـحـيـ من رعـايا وليـعـلم اجلـمـيع أن حـالـة ا
البـاب العـالى أفضل بكـثيـر من حاالت بعض األ
ـسيـحية  بل الذين يعـيشـون فى ظل احلكـومات ا
من ألــوف من أهــالى اجلــزائــر اإلنــكــلــيــزيـة الــذين

ظالم أشكاالً وألواناً . يتحملون من ا
فــعـلـى الـرأى الــعــام فى إنــكــلــتــرا أن ال يُــؤخـذ
ـــداهــنـــات الـــهـــائـــجـــ عـــلى الـــدولـــة الـــعـــلـــيــة
ا هى وتملـيقـاتهم. ولـيعـلم أن غايتـهم فى ذلك إ
احلــصــول عــلى تــســاهالت ســيــاســيــة مـن شــأنــهـا
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إضعـاف سطـوة حكومـة جاللة الـسلـطان ونـفوذها
فى الواليات الـواقعة عـلى أمالكهِ الشرقـية . على
عظَّم أن ذلك ال يُعزب عن ذكاء جاللـة السلطان ا
وســامى فــطـنــتهِ ; فــهــو يـعــلم حق الــعــلم مـا وراء
صـاعب بحـيث لو قام التسـاهالت السـياسيـة من ا

بجزء منها تعذَّر عليه االنكفاء عن غيرها . نعم 
إن جاللـتـه ال يُـفــرق بـ األديــان  وال يُــمـيــز بـ

اجلـنسـيـات كـما هـو ظـاهـر من تـنصـيـبه كـثـيرين من
األرمن فى منـاصب سـاميـة مـهمـة  ولـكنه يـنـبغى
علـيهِ أيضاً أن يقوم بالواجبات الـتى يتطلبها مركزهُ
ـلــكــتهِ  بل الــســامى  وهى أن ال يــفــرط عــقــد 
يـســعى جــهـد اإلمــكـان فى حــفــظـهــا واحـدة حتت

قانون واحد .
وهو قد جعل مسـألة كريد نصب عينيهِ من هذا

الـنحـو  فال يـرى منـهـا سبـيالً إلى الـتسـاهل مع األرمـنيـ وأهـالى الواليـات اجملـاورة لهم .
ا قسم لهم من االمتيازات التى ترفع عن فإن أهالى كريد مع أنهم يجب أن يكونوا راض 
ا لـم يحصل عـلى جزء منه كـثيرون طالب الـعسكـرية  عاتقـهم عبء الضرائب الـفادحـة وا
من رعايا الـدول األخرى  نراهم على الـدوام يكفرون بالـنعمة غيـر راض عن احلالة التى

هم فيها .
كـررة التى قـامت بهـا الدولـة العـليـة فى كريـد إجابـة لسؤال واحلق يُـقال أن الـتسـاهالت ا
الـدول قـد تـرتب عـلـيـهـا إضـعـاف شـوكـة احلكـومـة الـشـاهـانـيـة فـيـهـا  وآلت إلى زيـادة قـحة
أهالـيهـا كمـا ظهـر منـهم مؤخـراً . فهل بـعد ذلك من يـلوم حـكومـة جاللة الـسلـطان بـكونـها
تُحافظ عـلى بالدها ال لـعمرى  بل أرى أن كـل دولة تطـلب منـها ذلك تقـترف ذنـباً عظـيماً
ضـدهـا وتـكـون غـيـر عـارفـة من الـعدالـة إال اسـمـهـا فـقط . إذ أيـة دولـة تـعـمل عـلى تـقويض
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أركـانـهـا بــإظـهـار ضـعـفـهـا أمـام رعـايـاهـا وإذا كـان
ذلك كذلك فلمَ اتخذت إنـكلترا اآلن عـلى نفسها
القيـام بهذا احلـمل الثقـيل أمام العـثمانـي فى ح

لو نـظـرت إلى داخـلـيتـهـا نـفسـهـا لـرأت هـنالك من
ظلوم ألوفاً  وألوف ألوف يجب عليها النظر ا

إليهم قبل النظر إلى سواهم .
وأخــتـم رســالــتى هـــذه بــتــذكــيـــر الــرأى الــعــام
اإلنـكــلـيـزى بـاالضـطــراب الـذى حـدث أخـيـراً فى
أفغـانسـتـان  فإن حـكومـته حيـنئـذ قد رأت نـفسـها
فى احـتـيـاج إلـى الـدولـة العـلـيـة فـأخـذت تُـالطـفـها
وتــتـزلـف إلـيــهــا  لــتــنــال رضــاهـا وقــربــهــا مــنــهـا
ساعدتها على حسم تلك النازلة . والغريب أنها
لم تــنـطق عـنـدئــذٍ بـبـنت شــفـة من نـحـو أرمــيـنـيـا .
فـلـمــاذا اتـخـذت اآلن مــأخـذاً مـخـالــفـاً لـذلك ? .
ــا هـو واخلالصــة أن مــا كــان من هــذا الـقــبــيل  إ
مبـنى عـلى غايـات ال سبـيل الحـترامـها  وال أمل
بـنـيـلـهـا  والـلَّه يُـحب الـصـادقـ . انـتـهى بـبـعض

تصرف واختصار .


