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ـاضى أن نتوسَّع لهم كنا وعدنا الـقراء فى عددنا ا
ـسـألـة األرمـنـيـة الـتى ال شـاغلَ الـيـوم قـلـيـالً فى ذكـر ا
سـواها لـبـطـون الـصـحف  وال تـلـهج بـغـيـرهـا ألـسـنة

األقالم وعلى ذلك نقول :
علم أرباب الدراية أن األرمن قوم أمضوا األعوام
الطوال حتت سلطة الدولـة العلية العثمانية  مزجتهم
ـاء بالـشراب فتـرى إلى اليـوم أنهم أميل بـبعض مزج ا
الـنـاس إلى األتراك  وأحـبـهم السـتـعـمـال عـوائدهم
تشبه به تشبه وا وأخالقهم لـدرجة ال تكاد تُميز بـ ا

فى شئ من األشياء .
واألرمـن قــــوم عُــــرفــــوا بــــوداعــــة األخالق ولــــ

العاطفة وخفـة األحالم معاً بحيث ال يُمكن أن يتعدَّد
من األجـنـاس اثنـان أو ثالثـة مثـلهم  وهـذه الـبسـاطة
كانت من بـواعث ميل األتـراك إلـيهم  فال يـستـخدم
الــتــركى إال أرمــنــيــاً  وال يــأتــمن غــيــره عــلى روحه

وماله.
فـلـو ذهـبتَ إلى األسـتـانـة الـعـلـيـة أو مـا سـواهـا من
ـصالح والـدوائـر العـالـية ـمالـك التـركـية  وطـفتَ ا ا
لرأيتَ األرمن من ب موظـفيها ال يقلون عنهم إذا لم

يُساووهم فى التعداد .
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طـالبـة باإلصالحـات األرمنيـة  ولكن * لم تنـدلع احلرب الـروسيـة العـثمـانيـة ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ بسـبب ا
بسبب شكاوى مسيحيى البلقان واستمرار الفظائع البلغارية .

وإذ كانت هذه األمة على ما قدَّمنا كانت وال شك
أســرع من غــيـرهــا إلى حتـول الــفـكــر والـضــمـيــر بـأقل
تــغــريـر وخــصــوصــاً مع وجــود دسـائـس أوروبـا فى
الـشــرق الـتى التـزال تــتـأصَّل الـيـــوم بـعــد الــيـوم كـمـا

تكشفه لنا حكمة احلوادث .
فـــفى خالل ســـنـــة ١٨٧٧  قــامـت دولــة روســـيــا
جـارتـنـا الـعـظـيـمـة تُـطالـب الـباب الـعـالى بـإصـالحات
أرمنـيـة  وسـاعدتـهـا بعـض الدول عـلى هـذا اإلحلاح
ــســألــة إبــطــال الـــفــريــقــ إلى حــومــة حــتـى جــرَّت ا
الـقتال* أُهرقت الـدماء وعمَّت اخلـسائر اجلـهت مع
ـزايـدة ال يُـقـدَّر ثـمـنـهـا بـهذه أرمـيـنـيـة إذا طُـرحت فى ا

اإلتالفات.
وفى سـنـة ١٨٩٤  بيـنمـا كـان واعظـهم قـائمـاً ب

جــمــوعــهم فى الــكــنــيــســة األرمــنــيــة أطــلــقــوا عــلــيه
الـرصاص  فـقُبض عـلى اجلنـاة وذاقوا وبيـل عذابهم

وعلموا عُقبى الطيش والغرور .
عاكسة بعض وفى هذه األيام  قام جماعة منهم 
ـــزاج وعـــدم األكــــراد  وهم قـــوم عُـــرفــــوا بـــحـــدة ا
وت ـباالت باجلـرائر  فتـجاول كالهمـا حينـاً ختم  ا
وجـراح بـعض األرمـن والـقـلـيل من األكــراد حـسـبـمـا

أنبأتنا األخبار .
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فنهض بعض أوباشهم * يستصرخ إخوانه بالدول
ويشـكو سوء حال بنى جلـدته  فصادفت من بعضها
إصـغـاء لشـكـواهـا واهـتـمامـاً بـأمـرهـا إلى درجـة طلب
تــشــكــيـل الــلــجــان األجـــنــبــيــة ومــبـــادلــة اخلــطــابــات
داوالت  وتـأسيس اجلمـعيات فى لـندن وباريس وا

إلنقاذها من شباة حكم الدولة العثمانية .
وكـما مـا كـان من التـحقـيـقات الـتى ال ضرورة وال
ـطــالب عــدة أودعــتــهـا لــزوم لــهــا  وخــتـمت ذلـك 

بـطون لـوائحـها وأحلت عـلى البـاب العـالى بقـبولـها 
صلحة دولته طالب  ا رأى عدم موافـقة هذه ا وهذا 
رفضها الرفـض البات  وانقلـبت الوزارة فى غضون

ذلك ولم يؤل األمر إال إلى ما رأينا .
طالب  أما إجبـار الدولة العلـية على قبـول هذه ا
فيبعد جداً عن التصديق  ويحتاج إلى بعض التأكيد
ـا سيظهر جلياً فى أقرب من سأ ** ما فيها  وإن فى ا

أسـبـوع أو اثـنـ  وهـناك يُـمـكـن احلـكم بـالـنـتـيـجة 
وللَّه عواقب األمور .

يوسف فتحى         

* أوباشهم = ثوارهم.
سألة . ** الصحيح : ا


