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قـالة التى اطَّلعـنا فى جـريدة التـيمس عـلى ا
نُـــشــرت فـــيـــهــا مـن بــضـــعـــة أيـــام عن حــوادث
أرميـنـية وجـاءنا الـبـرق بخالصـتهـا  فـاختـرنا

نشر ترجمتها وهى :
إنهُ ليسـتحيل علـينا أن نُنـكر أن األخبار التى
شـاعت ونـشـرنـاهـا منـذ أسـبـوعـ عن الـفـظائع
الــتى فــعـلــهــا األتــراك بـبالد األرمـن صـحــيــحـة
الريب فـيــهــا .ولـديــنـا اآلن مــا يـحــمــلـنــا عـلى
االعـتـقـاد بـصـحـة األدلــة والـشـواهـد الـتى تُـقـام
عـلى صـدق تـلك األخـبار  فـتُـمـهـد حلكـومـتـنا
العذر فى مـا فعلـتهُ من إرسال التـوبيخ واإلنذار
ا الـشـديـد إلى الـبـاب الـعالـى . وال يـخـفى لـنـا 
سألة . بـاد بدءٍ لم يسعنا إال أشرنـا إلى هذه ا
ا إظهـار االشتـباه فى وقـوع تلك الـفظـائع . وإ
حـمـلـنـا عـلى ذلك كـون الـعـريـضـة الـتى رُفـعت
إلى وزارة خارجـيتنـا فى هذا الصـدد قد رفعـتها
اجلمعية األرمنية الوطنية  فكانت ال تخلو من
صــبــغــتــهم الــســيـاســيــة . وزد عــلى ذلك  أن
الـكـتــاب الـذى شُـفــعت به هـذه الـعــريـضـة كـان
ـكان غُـفالً لم يذكـر اسم مُـرسله وال عُـيَّن فيه ا
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والــزمــان  وقــد كُــتـب بــعــبــارة مــنــمــقــة ولــغـة
فــصـيـحـة . وأيــضـاً  فـقـد كــان لـديـنـا الــتـقـريـر
الـرسـمى الذى نُـشـر فى األسـتـانـة  وهـو يُـلقى
الــلـوم كـلهُ عــلى األرمن وروايـتهُ ألخــبـار تـلك
احلـوادث منـاقـضة لـرواية اجلـمـعيـة األرمنـية كل
ــنـاقــضــة . وهــذا مـا حــمــلــنـا عــلى االشــتــبـاه ا
ـسـألـة كـما واالحـتـراز عـنـد الـكالم عـلى هـذه ا
سبق الـقول . على أنـنا كمـا قلنـا أن أخبار تلك
الـفظـائع مُبـالغ فيـها فى تقـرير اجلـمعـية األرمـنية
ـقاصد سـياسيـة  قلنـا أيضاً  البـد وأن يكون
قد وقع هنـاك شئ من تلك الفظائع . وما ذلك
إال لـعـلــمـنـا بـقـصــر بـاع احلـكـومـة الــعـثـمـانـيـة .
وخصـوصاً فـى اجلهـات البـعيـدة عن األستـانة.
أمـا اآلن  فال يــســعـنــا إال الـتــسـلــيم بــأنه لـيس
هناك مُـبالـغة وال غُّلـو  وأن احلقـيقة ـ كـما أكد
الـثـقـات الــذين ال مـراء فى صـدقــهم وال سـبـيل
إلى اتـهامـهم بـالتـشيع والـغـرض ـ هى أن بعـضاً
ــوظــفــ األتــراك قــد أقـــدمــوا عــلى فــعل مـن ا
ـنـكـرات فى قـضـاء سـاسـون  وأن الـفـظـائع وا
ـسأول * ـا وقع وا ـطالـب  الـبـاب الـعـالى هـو ا
ــوظـــفــ بــدالً من أن عــنـه ألنه كــافـــأ أولــئك ا

يُعاقبهم .
أمـا تفـصيل تلك احلـوادث على مـا بلـغنا من

سئول. * الصحيح : ا
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أولـــئـك الـــثـــقـــات الـــذين نُـــعـــول عـــلى صـــدق
روايـتهم فـهـو أنَّ األرمن سكـان تلك اجلـهات
تـابـعـون لـلـحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة اسـمـاً ولألكـراد
فعـالً وأن األكراد يـضربـون عـليـهم الـضرائب
ويـــجــبــون مــنـــهم األمــوال  بــحـــيث ال يــبــقى
عـنـدهم مـا يـدفـعـونه إلى األتـراك . وقـد حدث
أن جـمـاعـة من الـعـساكـر غـيـر الـنـظـامـيـة ذهبت
جلباية الضرائب من القرى التى يسكنها األرمن

بعد أن دفع أهلها كل ما عليهم مرة أو مرت 
فـردوا الـعـسـاكـر من حــيث أتـوا  فـمـا كـان من
احلكومة الـعثمانـية حينئـذٍ إال أنها أرسلت عدداً
عـظيـمـاً من اجلـنـود الـنـظـامـيـة بـقـيـادة زكى بـاشا
مشـيـر أرزجنان  فـلـما رأى األكـراد مـا كان من
إقـبال الـعساكـر انكـفأوا راجـع . وأما األرمن
فامـتثلوا األوامر حاالً بعـد ما وعدتهم احلكومة

وعداً جـمـيالً أنهـا تُعـامـلهم بـالـرأفة والـشفـقة 
ولــكـنــهــا أخــلــفت ذلـك الـوعــد إخـالفـاً  ألن
مـشيـر أرزجنـان بادر فـأمـر العـسـاكر بـأن يُـعاقـبوا
ـســاكـ عـقـابـاً لــيس أفـظع مـنه  وأن أولـئك ا
يـذبـحوهم ويـستـبـيحـوهم نـهبـاً وسبـيـاً ـ والعـياذ
بــالــلَّه ــ فـأحــجم الــعــسـاكــر عن إطــاعـة ذلك
األمــــر واإلقــــدام عــــلى قــــتل أُنــــاس عُــــزل من
الــــسالح ونــــســــاء وأوالد ال مـــغــــيثَ لــــهم وال
. ويُـؤخـذ من األخـبار الـتى وصـلت إلـيـنا معـ
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أن زكى باشا أرسل فاستدعى عساكر آخرين
وهـدَّد الـعـسـاكـر الـذين تـردَّدوا عن إطـاعـة أمره
بإطـالق النـار عـلـيـهم إذا أصـروا عـلى تـمردهم

وعصيانهم فأذعنوا لذلك التهديد والوعيد 
وأمعـنوا فى أهل الـقرى قـتالً ونهـباً  وارتـكبوا
ـنـكـرة مـا تـقف لـه الـشـعور فـيـهم من الـفـظـائع ا
ـا كـان مـا ذُكـر وتـرجتف لـهـوله الـفـرائص . ور
من فظـائعهم قليالً فى جـنب ما لم يُذكر . وقد
اعترض متـصرف تلك اجلـهات على فعل زكى
بــاشـا  فــكــان جـزاؤه االحــتــقـار واالزدراء ثم
العـزل عن وظيـفته . وأمـا زكى باشـا بطل تلك
الفـظائع  فما كفاهم أنـهم أبقوه فى منصبه بل

كافأوه على فعله بالنيشان العلى الشأن .
فــمن احلــمـاقــة بــعــد ذلك أن نُــنــكــر فــداحـة
ـسـألة . ولـهـذا فإنـنـا نُعـيـد ما اخلـطب فى هذه ا
قُلناه من أنـها تُمهد حلـكومتنا العـذر فى ما قبلته
من إنـذار الباب العالـى إنذاراً شديداً . على أنهُ
ــنــفـردة ال يــنــبــغى أن تــكــون حــكــومــتــنــا هى ا
بـــإرســـال هـــذا اإلنـــذار . وذلك  ألن الـــبــاب
العـالى قد تعهَّد جلمـيع الدول فى معاهدة برل

بإجراء اإلصالحات التى تقتضيها األحوال فى
الـواليات الـتى يـسكـنهـا األرمن وحـمايـتهم من
اعتـداء الـچـركس واألكـراد علـيـهم  ثم تـعـهَّد
أيـضــاً بـإعالم الــدول األوربـيــة بـالــتـدابـيــر الـتى
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يـتــخــذهــا فى هـذا الــشــأن . وذلك مع مــراقــبـة
الدول إلنفاذ تلك الـتدابير والعمل بها والظاهر
أن تلك الوعود والـعهود لم تكن إال حبراً على
ورق  فـال الـــــبــــــاب الـــــعــــــالى أجــــــرى تـــــلك

اإلصـالحــات وحـــمى األرمن من االعـــتــداء 
وال الـدول األوربـيـة راقبت إنـفـاذ تـلك التـدابـير
والـعمل بـهـا . على أنه ال يـخفى عـلى أحد من
النـاس حتى موظفى احلكومة العـثمانية أنفسهم
داخلة فى أن حمل الدول األوربية اآلن على ا
مــســـألــة أرمـــيــنـــيــة لـــيس فى شئ مـن الــفـــطــنــة
والفـراسة . هـذا  إذا صرفنـا النـظر عن جـميع

االعتبارات األدبية .
ـوجب معـاهدة نـعم  إن حكـومتـنـا مُقـيَّدة 
قــــبــــرس  أن تُـــــدافع عـن حــــقــــوق احلــــضــــرة
الـســلـطـانـيـة بـأرمـيـنـيـة وغـيـرهـا من اجلـهـات فى

آسيـا; إذا حاولـت روسيـا أن تمـد يدهـا إليـها 
ـــعـــاهــــدة مـــشـــروطــــة بـــإجـــراء ولــــكن تـــلـك ا
اإلصالحــات الـــواجــبــة فى بـالد الــدولــة خلــيــر
سيحي . فأين القيام بتلك الشروط رعاياها ا
ــــنــــكـــرات الــــتى جــــرت فى مـن الـــفــــظــــائع وا
ســـاســـون? . ومن حُـــسن الـــطـــالـع أن مـــا بــ

إنــكــلــتــرا وروســـيــا اآلن من الــتــقــرُّب والــوالء
سألة التى تهمهما يحملها على النظر فى هذه ا
ا ـا تهم سـائـر الدول األخـرى  كلـتـيهـمـا أكثـر 
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ا كان يـجب من التراضى واالتفـاق . على أنه 
البـاب العالـى يكره كـل مداخلـة فى األمر تـعيَّن
على احلـكومة العـثمانيـة أن تنهج منـهج احلكمة
والـســداد فى ســيـاســتـهــا  والريب عـنــدنـا فى
حب جاللة السـلطان لـرعيته  ولـكنه قد خُدع
ــوظـفــ . أمـا بـكالم مَـن دونه من األعـوان وا
اآلن  وقـد اتـضح جـلـيـاً أن اإلنـعام عـلى زكى
ـا كـان غـلـطـاً بـاشـا بـالـنــشـان الـعـلى الـشـأن  إ
فـاضـحاً  فالبـد من إجـراء الـبـحث والـتـحـقيق
ـا يـسـتـحـقــونه من الـعـقـاب ـذنـبــ  ومـعــاقـبـة ا
قام إال أن نُوافق الشديد  وال يـسعنا فى هذا ا
الـذين كـتــبـوا إلـيـنـا يـقـولـون : إن الـوصـول إلى
ــنــال فى بالد ــــــــــــــــ احلــقــائق أمــر صــعب ا
فـيـها الـسـطـوة والـصولـة عـلى األهـالى  ونـشر
األخـبـار الــتى ال تُـوافق احلـكـومــة عـلى نـشـرهـا

فيها يُعدُّ ذنباً من الذنوب . انتهى باختصار .
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