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الـسلـطنة  انـتخبـوا األرمن من ب كل الـشعـوب التى خضـعت لسـلطانـهم ليـكونوا حُـسَّاباً
ورجال األقالم فى الدولة العثمانية . وهذا لسبب .

أحـدهـمــا هـو أن األتـراك كـانـوا أهل حـرب وكـفـاح ال أهل عـلم وقـلم  فـكـانت احلـالـة
هـام إلى سواهم . والـثانى أن حسـن التدبـير كان يـقضى بـاال تُلقى تقـضى بأن يُعـهد بـهذه ا
مقـالـيد الـسـلطـنـة إلى أهل الـعلم مـن الروم والـعـرب والفـرس  ألن الـروم كانـوا أصـحاب
الــبالد الـتى قـامت الـسـلـطـنــة الـعـثـمـانـيـة عـلى أنـقــاضـهـا وألن الـعـرب هم مـؤسـسـو الـدولـة
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ا اتسع نـطاق الدولة اإلسالمية
العـربية بسيادتـها على الشام ومصر
وفـارس وغيـرهـا  طـمـحت أنـظار
اخلــلـفــاء إلى الــقـســطـنــطـيــنـيــة الـتى
كــانـت عــاصـــمــة ســـلـــطــنـــة الــروم
وقــتـئــذ ولــكـنــهم أخــفـقــوا سـعــيـاً
ـتـنـعـة عـلى اإلسالم حـتى وبـقـيت 
قام الـسلـطان مـحمـد الفـاحت الشـهير

فــــدخـــلــــهــــا ظــــافـــراً مــــنــــصـــوراً 
ــديـنــة عــاصــمـة وأصــبــحت هــذه ا
اخلالفة اإلسالمية إلى يومنا هذا .
ـا وجَّه الـسالطـ الـعـظام من و
آل عثمان الـتفاتهم إلى تنظيم إدارة
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عمـت األفراد أيـضـاً  فـتـمـكن األرمن من الـقبـض على زمـام الـتـجـارة فى األسـتـانة وبالد
األناطول كلها  وأصبح التـركى والكردى والشركسى ال يبيـعون حاصالتهم السنوية من
الغنم والصوف والسمن واجلـلد واحلبوب وغيرها إال لألرمـنى أو بواسطته  وال يشترون
لـوازمهـم إال منه أو عن يـده فـانقـسـمت النـصـرانيـة فى الـبالد العـثـمانـيـة إلى قـسمـ  كان

أحدهما األرمن واآلخر سائر الطوائف .
مالك العـثمانية قبلـما حلَّت بهم الرزايا والنوائب  وهى هذه كانت حالة األرمن فى ا

سلم أيضاً . سيحيون فقط ; بل العرب وغيرهم من ا حالة يحسدهم عليها ليس ا

اإلسالمـــيــــة  وكـــان لـم يـــزل إلى
ذلك الـــعــهـــد كـــثــيـــر من أمـــرائــهم
وحـــكـــامـــهم أصـــحـــاب مـــلك فى
أفـريـقـيا وغـيـرهـا . وهكـذا الـفرس
ألسـبـاب يـطول شـرحـهـا. فـلـذلك
تـولى األرمن إدارة أمـور الـسـلـطـنـة
كـــلـــهــا مـــا عـــدا اإلمـــارة واجلـــيش
فإنهما كانا محفوظان * لألتراك .
وامـتـاز األرمن مـن ذلك الـعـهـد
ـــــمـــــالك عن كـل مـــــســــيـــــحـــــيى ا
الــعـثــمــانـيــة وقـبــضـوا عــلى زمـام
الــوزارات وصـاروا أصـحـاب احلل
والعقد  وكانت السنون تمر وثقة
األتـراك تـزداد بـهم  حـتى أنـهـا لم
صالح األميرية ; بل تقتصر على ا
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ولم يـقـتـصـر نفـوذ األرمن عـلى
األســتــانـــة واألنــاطـــول فــقط ; بل
امـتـد إلى كـثـيـر من الـواليـات حـتى
ـــرحــوم مـــحـــمــد عـــلى بـــاشــا أن ا
صرية ومن تبعه مؤسس احلكومة ا
مـن خـــديـــوى مـــصـــر الـــعـــظـــام لم
ــسـيــحــيـ يــخـتــاروا من بــ كل ا

لــلــمـــراكــز الــعـــالــيـــة فى مــصــر إال
األرمـن. ولم تــزل دوائــر األعــيـان
حتى اآلن ال تُعوَّل غالباً إال عليهم
فـى مـــشـــتــــرى لـــوازمــــهـــا ومــــبـــيع
حــاصـالتـــهــا  وإن مـــا هـم عــلـــيه
األرمن فى مـصـر مـن الغـنـى واجلاه
ـــا هـــو مـــثـــال لـألرمن فى ســـائـــر إ
الـبـالد الـعــثـمــانـيــة . وبـقى األرمن

* احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨.

متمـتعـ بأرغـد عيش إلى أيام احلـرب الروسـية الـعثمـانيـة األخيرة *; حـيث جاهـروا بطلب
بعض االمتيازات للواليات التى يقطنونها وكان ذلك بإيعاز من اإلنكليز  كما سنرى. 

ـمالك فـلـقد كـانت الـدولة اإلنـكـليـزيـة تشـغل أفـكـارها فى اتـخـاذ فريق لـهـا من شعـوب ا
الـعـثمـانـية جتـعله واسـطـة للـمُـداخلـة فى شـؤون هذه الـدولة  فـسـعت وراء األرمن والدروز
وسـاعدهـا على جنـاح مـسعـاها عالقـتهـا الوديـة مع الدولـة العـليـة  فإن إنـكلـترا كـانت تُوهم
تـركيـا بأنـهـا تريـد فى مـداخلـتـها إيـجـاد النـفرة بـ األرمن وروسـيا حـبـاً بتـركـيا  ألن روسـيا
كانت عدوة تركيا وقتئذ ولكن هذه العداوة لم تكن إال من فضل احلكومة اإلنكليزية وثمرة
ـا كـان يــقـصـد بـهـا مــسـاعـيـهـا وهــذه الـنـفـرة الــتى يـرغـبــون إحـداثـهـا بـ األرمـن والـروس إ
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اسـتـجالب األرمن إلى جـانـبـهم ال
إلى جانب تركيا .

وكـان من وراء ســعى اإلنـكـلـيـز
فى اسـتـجالب األرمن إلـيـهم غـاية
أخـــرى يـــرمـــون إلـــيــهـــا  وهى أن
ـمــلـكـة األرمـنـيـة الـتى يُـحـيـوا ر ا

انــــقـــــرضت مـن قــــد الـــــزمــــان 
ويــجــعــلـوهــا حتت حــمــايــة الـدول
العـظام حـاجزاً حصـينـاً ب الروس
واألستانة الـعلية ألن أهم ما يشغل
فــكـر اإلنـكــلـيـز هــو بـقـاء الــروسـيـة
مــحــصــورة فى بالدهــا بــعـيــدة عن
الـثـغـور الـبـحـريـة وخـصـوصـاً ثـغور
تـوسط  فسعـوا فى إيجاد البـحر ا
عـــداوة مــســـتـــمـــرة بــ الـــروســـيــة
والعـثمانية لتـكون حاجزاً دائماً ب

ـــتـــوسط  ثم الـــروس والــبـــحـــر ا
أخــذوا يــســعــون فى تــشــيــيـد تــلك

اإلمــارة األرمــنـيــة فى األنــاطـول 
لــتـــكــون حتت حـــمــايــة دول أوربــا
حــــاجـــزاً حــــصـــيــــنـــاً بــــ الـــروس
واألستـانة فى تركيـة آسيا  كما أن
الــواليــات الــبــلــقــانــيــة الــتى نــالت
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ا اللوم كل الـلوم ألنهم اختـاروا اإلنكليز اإلصالحات واالمتـيازات لواليات األنـاطول  إ
طالب  وألفـوا بأنفـسهم ب يـدىّ هذه الدولة من بـ دول أوربا كلـها لضمـانة تنـفيذ هـذه ا
(ال الـشــعب اإلنـكـلــيـزى اخملـدوع من حــكـومـته) الــتى من مـبــاديـهـا أن تـضــحى كل شـعـوب
ملكة الـبريطانيـة  كما رأينا ونرى األرض جميـعاً إذا أمكن ألجل أقل صالح من صـوالح ا
فـى هـذه األيـام ولـكـى يـزداد تُـمـكـن اإلنـكـلـيــز من األرمن ألـقــوا فى لـنـدن نــفـسـهـا اجلــمـعـيـة

االســـتـــقـالل هى حـــاجـــز آخـــر فى
تـركــيـة أوربـا  وحــقـيــقـة األمـر أن
روسـيا لم تكن لتـطمع فى األستانة

وال تُشـهر حـرباً عـلى العـثمـاني 
لوال الـدسائس اإلنكليـزية فلو كان
العثمانـيون نبذوا مشـورات إنكلترا
جــــــانـــــــبــــــاً وصـــــــادقــــــوا الــــــروس
ـا حـدث حـرب بـ وحـالــفـوهم 

هــاتـ الــدولــتـ عــلى اإلطالق 
ألن تـبـادل الــصـداقـة بـ الـدولـتـ

يُــمــكن الـــروس من الــوصــول إلى
توسط فى زمن احلرب عن البحر ا
طـــــريق األســـــتـــــانــــة . وهـــــذه كل
مطالب الروس من العثماني فكم
بــاحلـرى إذا زدنــا عـلـيــهـا مــعـاضـدة
ـشــهـورة الــعـثــمــانـيــة بـجــيــوشـهــا ا

بالشجاعة والشدة .
ولنـعد إلى مـوضوعـنا فـنقول ال
يُالم األرمن  ألنـهم طلـبـوا بعض
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اإلنكـلـيزيـة األرمنـيـة  وانتـظم ب
أعــضــائــهــا عــدد لــيس بــقــلــيل من
مـشاهـير ساسـة اإلنكـليـز ومن كبار
لورداتهم . وفى العدد القادم نأُتى
على أسماء بعضهم ونب كيف أن
ـطــالـبـون اإلنــكـلـيــز وحـدهـم هم ا
أمــام الـلـه والـنــاس بــدم كل أرمـنى

سفك من ابـتداء الـثورة إلى اآلن 
لـــيـــعــلم الـــقــراء مـــا تـــكــنه الـــدولــة
اإلنكـليـزيـة من األثرة والـطـمع وما
تتظاهـر به من الرحمة واحلنان نحو
مسيحيى الشرق (سامحها اللَّه) .
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