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تـنـاقـلت اجلـرائـد مـا أشـار بهِ الـلـورد سـالـسـبـرى
وزيـر إنـكـلـتـرا األول عـلى دولـتـنـا الـعـلـيَّـة بـواسـطـة
دولـتلـو رستم بـاشا سـفيـرنا فى لـندرا حـيث قال إن
ـســائل األرمـنــيَّـة الــدولـة تُــحـسـن الـعــمل بـتالفـى ا
ــا كـنتُ الــنــاشــئــة عن بــعض مــطـالـب األرمن . و
ام بأمـور تتـعلَّق عالقة شاغالً نقـطةً مـركزيَّة ولـى إ
ـسألـة  اسـتحـسنتُ أن أرفع إلـيكم شـديدة بـهذه ا
طـالعات الـواصلـة لتنـشروها فـى مقطـمكم األغر ا
لـيطـلع عـلـيهـا من ال يـعلـم مصـادر خـواطر األرمن

وأصل مسألتهم فأقول :
أكتبُ إليـكم من والية أطنـة وموقعـها اجلغرافى
غيـر مـجـهـول واسـمهـا الـتـاريـخى كـيلـيـكـيـة . وقد
تــقـلَّــبت عـلــيـهـا دول شــتى من الــيـونــان والـرومـان
واألرمن وغــيـرهم . ويـعـلم الــبـعض أن احلـكـومـة
اإلنـكليـزيَّة عيَّـنت قنـاصل لها فى واليـات من آسيا
الصغرى (أناطوليا) ب سنة ١٨٧٩ و ١٨٨٢ ح

لم يكن لهـا رعايا فى تـلك الواليات لـتُحافظ على
حقوقهم عند مـسيس احلاجة . واختارت قناصلها
جمـيعاً من أركان حرب اجلـيش اإلنكليزى  وهم

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±∏π∞ d³L u½ ≥ 5MŁù« ¨ µ±µ œbŽ



≥π∑

السر تشارلس ولـسن قنصل چنرال أنـاطوليا وكان
مركـزه فى سيواس  وستورت فـى قونية  وكوبر
وبــنت فى آطـنــة مـركـز واليـتــنـا  وتـشــرمـسـيـد فى
والية أيـدين (أزميـر) ولكـنهُ كان مـقيـماً فى داخـليَّة
الواليـة . واستمرَّ هؤالء السـادة فى وظائفهم نحو
أربع ســنـ وهم ال يـعــمـلـون عـمـالً إال الـسـفـر فى
الـــبالد  واســـتـــطالع أحـــوالـــهــا  والـــبـــحث عن
زراعـتها وجتـارتها وهوائـها وحرارتـها صيـفاً وشتاءً
وجـداولـهـا وأنــهـارهـا وأشــجـارهـا وطـبــائع أهـلـهـا
وعوائدهم وملـلهم وأديانهم ونـفوذ كل قوم منهم
وغـــنـــاهـم وفـــقـــرهم وإيــــراد أعـــشـــارهـــا ورســـوم
عرفة واجلهل إلى غير ذلك من جماركهـا ودرجة ا
أحــوال الـبـالد وأهـلــهـا اجلــغـرافــيَّــة واالجـتــمـاعــيَّـة

اليَّة والدينيَّة . والسياسيَّة وا
ــهـنـدسـون احلـربـيـون اخلـرائط ثم رسم هـؤالء ا
ستـوفية الـتى يُؤكد الـعارفون أنهُ لم يرسم دقَّـقة ا ا
خارتـة أدق منـهـا حتى اآلن . وغـنى عن الـقول أن
جـمــعـيــة من اجلــمـعــيـات قــد نـقــلت إلى احلـكــومـة
اإلنــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
ـــــــــ خــارته رُســمت لـألنــاطــول فــأبت حــكــومــة
ـــلــكــة أن تُــعـــيــرهــا شــيــئـــاً من ذلك عــلى جاللــة ا
اإلطالق  حافـظةً تلك اخلرائط لنفـسها ال تنشرها
وال تُــشــهــرهــا إال مــتـى اســتــحــســنت ذلك . وقــد
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ذكورين علـمتُ وحتقـقتُ أن حضرات الـقنـاصل ا
كـانوا مـدة إقامتـهم عنـدنا يـجتـمعون كـثيـراً برؤساء
َّــا أتـــمــوا األرمـن الــروحـــانــيـــ ووجــهـــائـــهم . و
رسـالـتـهم طووا الـكـتـاب  وسافـروا وهم رافـعون
أكـف الـدعـاء لــلـرحـمـن عـلى خـلــقهِ بالداً جـمــيـلـةً
بديـعةً كهذه البالد التى سمَّاهـا القدماء أيام رونقها
وبـهجـتـهـا بالـفـردوس األرضى وبهـا نـهرا سـيـحون
ــذكــوران فى الـتــوراة . وقـد سُــمـيت وجـيــحـون ا

جريدتنا الرسميَّة بإسم أولهما سيحون .
ـصـريَّـة  فـذهب ثم حـدثت احلـادثـة الـعـرابـيَّـة ا
أولــئك الــقـنـاصـل جـمــيـعــاً إلى وادى الـنــيل حـيث
تـعـيَّن بعـضـهم مـأموراً لـلـمـخابـرات الـتـلغـرافـيَّة فى
اإلسـمــعـيـلـيَّــة ثم فى احلـمــلـة الـسـودانــيَّـة  وتـعـيَّن
بـعضـهم أوالً مـراقبـاً لـلحـركـات العـرابـيَّة ثم أُرسل
مع احلـمـلـة الـسـودانـيَّـة ; وأعـنى بهِ الـسـر تـشارلس
ولـسن الـذى خـلف الـچـنـرال سـتـورت عـلى قـيـادة
اجلــيش بــعــد مــوقــعــة أبى طــلــيح ثم ذهـب إلنــقـاذ
غوردون بـاشا  ولكـن سبـقهُ الدراويش فـافتـتحوا
اخلــرطــوم وقــتــلــوا غــوردون واضــطــروهُ أن يــعـود
بباخرتهِ الـتى ارتطمت بجـزيرة فى النيل  وكادت
تُـــوقــعهُ ومن مـــعهُ فى أيـــدى الــدراويش . وأُرسل
بـعضـهم وهـو ستـورت مع غوردون فى رحـلتهِ من
لـــنــدرا إلى اخلـــرطــوم . ثم قُـــتل مع رفــيـــقهِ وكــيل
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فرنسا بخيانة الدليل فى شندى . ودخل تشرمسيد
ـصرى ثم أُقـيم حكـمداراً لـسواكن خدمـة اجليش ا
وتــعـيَّن اآلن مــأمــوراً حــربــيــاً فى سـفــارة إنــكــلــتـرا
ـة الـتى كـان بـهـا بـاألسـتـانـة  وهى الـوظـيـفـة الـقـد
وهـو مـالزم قـبل أن يُـرسل إلى األنـاضـول عـلى مـا

ذكرت .
ومن يُـدقق الـبـحث يعـلم أن األرمن لم يـهـتـموا
بجـمع كـلمـتـهم وتوسـيع نـطاق مـدارسـهم وتعـليم
أبنائهم وبنـاتهم فى هذه البالد التى التـزال منحطَّة
أدبيـاً إال منـذ احـدى عشـر سنـة وهى أول سنـة جاء
بــهـا مـأمــورو الـدولـة الــبـريـطــانـيَّـة إلـى آسـيـا . وقـد
ُــقـطَّم أن مــقـابــلـة أخــبـرتــكم غــيـر مــرةٍ قـبل نــشـر ا
اإلنكـليـز دولتـلو نـوبار باشـا باألعـضاء فى سـياسته
ـا هى بـالـنـظـر إلى احـتـياجـهم إلـيه فى صـريـة  إ ا
يوم من األيام ليعرضوه على الدولة العثمانية حتى
تُـعينه حـكمـداراً على البالد األرمـنيَّـة مع قولهم أنهُ
ال يُـــوجـــد بـالد بـــهـــذا االسم فى خـــريـــطـــة الـــبالد
الـعــثـمــانـيـة ال فى آســيـا وال فى أوربـا . وقــد تـقـرر
الـــيـــوم أن بـــ دولـــتـــلــــو نـــوبـــار بـــاشـــا وحـــضـــرة
ـقيـم فى مديـنـة سيس من كاتـوءيـغوس * األرمن ا
واليتـنا مـخابرات  وأن دولـتهُ أرسل إليهِ مـنذ مدة
ـدارس األرمنيَّة مع أن ال ليُـنفق على ا مبلـغاً من ا
الـدولــة الـعــثـمــانـيَّـة تُــنـفق مــبـالغ غــيـر قــلـيــلـة عـلى
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الــكـاتــؤيـغــوس ومــدارسهِ وهى رواتب مــقـرَّرة فى
ميزانيتها .

أما أرمن هذه البالد  فـقد أكثروا من جمعيات
ـطـارنــة والـكـهـنـة  الـشــبـان الـتى يـرأس بـعــضـهـا ا
ونـظّـمـوا قـصـائـد وأغـانى حـمـاسـيَّـة يـنـشـدونـهـا فى
جــمـعــيَّـآتــهم . وقــد تـرجم لـى بـعــضـهــا أُنـاس من
العارف بلغتـهم  فوجدتُ فيهمـا قصائد ال تخلو
من إثــارة األفــكــار وحتــريك الــعــواطف إلى جــمع
ـا يُشـبه قصـائد األ الـكلـمة األرمـنـيَّة ونـحو ذلك 
احلــرَّة . وذهب بـــعض هــؤالء الـــشــبـــان الــذين لم
يـــطــلــعــوا عــلى تــواريـخ األ وأســبــاب ارتــقــائــهــا
كن جـعل كيليكية مـركزاً للعنصر وانحطاطها أنهُ 
األرمـنى وإقـامـة حـكومـة إداريَّـة لهُ كـجـبل لـبـنان .
والــسـبب فـى تـعــلـلــهم بــهـذه األمــانى الـفــارغـة أن
ـاً قاعـدة أرمنـيَّة مـدينـة سـيس فى قوظـان كانت قـد
لالون*  أحد ملوك األرمن  كـما أنها الـيوم مركز
ــــعـــروف ديـــر عــــظــــيم وكــــرسى بــــطـــريــــركــــهم ا
بـالكـاتـوءيغـوس والـذى تخـضع لهُ كـنائس األرمن
ورؤســـاؤهــا فى تـــركــيــا فـــهــو أكــبـــر رجــال الــدين
عندهم ولكنهُ يخضع فى بعض األمور السياسيَّة

لبطريركهم فى القسطنطينية .
ولـهــذه األمـور ولـسـبب مـا حـدث فى األسـتـانـة
حــديــثــاً من احلــركــات األرمـنــيَّــة  وقــفت الــدولـة

راقبة ألعمالهم  رصاد  ودقَّقت ا العليَّة لهـم با
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وشدَّدت النكيـر على أهل الطيـش منهم  ومنعت
مــهـــاجــرتـــهم إلـى أوربــا وأمـــيــركـــا حــيـث يــذهب
عـامل وبعـضهم لـدرس علم بعـضهم لـلعـمل فى ا
الطب وبـعضـهم لنشـر بعض احلوادث األرمـنيَّة فى
اجلـــرائـــد واســــتـــعـــطـــاف أهــــالى تـــلـك الـــبالد إلى
مسـاعداتـهم وتخـليـصهم من الـسلـطة الـعثـمانـيَّة .
وأرى أن ذلك صـــادر عن تـــهــوُّر مـــنــهـم ألنــهم ال
يـنـظرون إلى عـنـاية مـوالنـا السـلـطان بـعـ احلكـمة
والـــتـــأنى فـــإن جاللـــتهُ مـــفـــرغ جـــهــدهُ فـى إدخــال
اإلصـالحـات األســاســيَّـة إلى كـل أطـراف ســلــطـتهِ
الــواســعــة وخــصــوصــاً بالد آســيــا الــصــغـرى الــتى
يُسـمونـها أرمـينـية . ثم إنـا لو فـرضنـا أنهم يـجدون
فيـهم حكـمداراً حـكيـماً قـادراً على تولـى شؤونهم
وإدارة أمــورهم فــهم أنـــفــســهم ال يــتــفــقــون عــلى

انتخابهِ .
ال والـرجال ثم لـو اتفـقـوا  فمن أيـن يأتـون بـا
ــصـالح الـعـمـومـيـة ووظـائف ــتـعـلـمـ لـلـقـيـام بـا ا
اإلدارة وخــــصـــــوصـــــاً فى الـــــضـــــبط والـــــربط? .
ـواظبة فـاألجدر بـهم الرضى باحلـالة احلـاضرة مع ا
عـلى تـعمـيم التـعارف واالقـتـناع بـحب الدولـة لهم
بـدليل أن كـثيـرين من رجـالهم حـاصلـون على ثـقة
مــوالنــا الــســلــطــان وشــاغــلــون ألعــظم مــنــاصب
الـــدولــة. وآراؤهـم تــنـــطــبق  والشـك عــلى آراء
ــــتــــقــــدمـــــ فى الــــسن بــــعـض عــــقالء األرمـن وا
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واخملــتــبــرين األمــور مـنــهم  فــقــد قــالــوا لى أن مـا
يزعـمهُ شبـانهم وبـعض رجال ديـنهم من احلـصول
عــلى حــكــومــة إداريَّــة أو نــحــوهــا هـو مـن األمـور
ستصعبـة التى تُؤخرهم عن التقدم  وتُزيد نفور ا

راقبة عليهم . الدولة منهم  وتفتح باب ا
هـذا مــا نـقـولـه بـشـأنــهم  وحـبــذا لـو أن بـعض
تـصرفـ ورؤساء ذوى احلل والربط من الـوالة وا
اجملالـس واحملاكـم يقـرنـون الـعـدل الـذى هـو أساس
ـلك مع رغبـة حضرة الـسلـطان األعظم فـيجرون ا
ساواة فى األحكام ويـنُجزون األعمال بال تعقيد ا
وال إبــطـاء ; إذ تــقـصــيـر مـأمــور واحـد قــد يُـوجب
نـفـور ألـوف من الـنـاس الـواثـقـ بـدرايـة الـوالى أو
رئيس احملكمـة . وشواهد التـاريخ ال تُحصى على
أن هذه األمور وأمثـالها كـانت سبب االنقالب فى
الك عديـدة منذ بـدء التاريخ إلـى اآلن . ومعلوم
أن إهمال الراعى يُبدد الرعيَّة  وأن صغار األمور
تُــولـد كــبـارهـا . وال أرى حــاجـة أن أُحــذر عـقالء
األرمن من تــشــويق هـذه الــدولــة أو مــشــورة تـلك
والســيــمــا إذا تـبــايــنت مــصــاحلــهـمــا  وتــغــايـرت
مــقـاصـدهــمـا  فـاالنـقــيـاد إلى إحـداهــمـا ال تُـؤمن
عــواقـبهُ  واالبــتـعـاد عــنـهــمـا أوفى بــاألمـر وأنـفى

للمخاوف .




