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كــثُّــر حتـدُّث اخلــاص والــعـام
فى هــذه األيــام وخـصــوصـاً من
ـاضى  بـخـصوص بـدء الـعام ا
األرمـن ومـــــــــــا ألَّـم بـــــــــــهـم مـن
الـــنــكـــبـــات الــفـــادحــة واألرزاء
الــــقـــــادحــــة واالضـــــطــــهــــادات
ُحافظة توالية. وذلك ألجل ا ا

على التمسك بشعائر ديانتهم 
وقـد حـدث من جراء ذلك  أن
مـات كثـيـرون شـهداء وكـثـيرون
ن لم يسـتطيعوا الثبات أجبروا 
ـوت أن يـتـركـوا لـدى مـخـالب ا
ديانتهم ويدينوا بديانة أخرى ال
ـا يـصــادقـون عـلـيـهــا بـاطـنـاً . و
كـانـت مـعـرفـة تـاريخ هـذه األمـة
ــة الــتى نــشــأت من غــابـر الـقــد

ا فـيه من األهـميَّـة  فـقد جـئـنا الـقراء األزمـان أمـراً يسـتـدعى االلتـفـات ويسـتـجلب األنـظـار 
بتـعريب مقـالة إضافـية ألحـد الكتـبة األميـركان اخلالـ من الغـرض نُشرت فى أعـظم وأشهر

مجالتهم فنقول :
قال الكـاتب : يظـهر من التـواريخ األرمنيَّـة أن األرمن ينتـسبون إلى حـيك بن توجرمه بن
ـا يُؤيد ذلك هو أن األرمن يـدعون ذواتهم حيك إلى اآلن. أما جومر بن يافث بن نوح  و
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لـقب أرمـيـنـيـا الـذى أُطـلق عـلى
الـــــبالد ودعـى بهِ ســــاكـــــنــــوهــــا
(األرمن)  فـــذلك قـــد أُطــلـــقهُ
عـلـيـهـم األجـانب نـسـبـة لـبـطش
ملكهم أرام السابع من حيك .
ويُـــحــتــمل أن هـــذا الــشــعب
مـؤلف مـن بقـايـا الـقـبـائـل اآلرية
الــتى قــد انـــتــصــرت عــلى تــلك
الـــــبالد الــــتى يــــقــــطــــنــــهــــا اآلن
ـــلــكـــهــا األرمن والـــتى كـــان 
حـيـنئـذ الـقبـائل الـتورانـيـة . وقد
تـغــيـرت حــدود أرمـيــنـيــا بـتــغـيُّـر
األزمـان وتقلُّب الـدهور وبقيت
بـحــيـرة ڤـان طـول الـزمـان داخل
ملكة زاهية تخومها  وبقيت ا
مـدة طـويـلـة وكـانت عـاصـمـتـهـا
مـديـنة ڤـان وكـان ملـوكهم ذوى
بـأس وصــولـة  وظـلــوا كـذلك

ردحــاً من الــزمــان وقــد حــفــظت هــذه األمــة اســتــقاللــهــا إلى أن أخــضــعت نــهــائــيــاً ســنـة
١٣٧٥ب.م  وقـد تنـاول األحـكام فـيـها الـفـرس والروس واألتـراك ووقع اجلـزءُ األعظم
بيـد الترك وكانت فى مدة زهوها من سنـة ٦٠٠ ق . م إلى سنة ٤٠٠ ب . م مشتبكة فى
ادي والفـرس واليونان والـرومان . ويبلغ عـدد األرمن من مليون حرب اآلشـوري و ا

ونصف إلى ثالثة مالي فى تركيا وروسيا والفرس  وذلك بالتقريب وهم فى كل مكان
مكـتنـفون باألكـراد والتـرك  وقد حظـر علـيهم أن يتـسلـحوا بشئ مـن األسلحـة حال كون
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بـقـيـة األجــنـاس الـقـاطـنـة بـيـنـهم
مُـتـسلـحـ واحلكـومـة تـمدهم

ا يلزم من ذلك .
ويظهـر من التواريخ األرمنيَّة
ـســيح أنهُ بــعــد قــيـامــة الــســيــد ا
بــقــلــيل اعــتــنـق مــلـكــهـم أبــقـر*

ــسـيـحـيَّـة  وحـاشــيـته الـديـانـة ا
ُــلك طــويالً  ولـم يـعـش هـذَا ا
ولــكـن فى اجلــيل الــثــالث صــار
األرمن جــمــيـعــاً أمـة مــســيـحــيَّـة
حتـت قــــيــــادة غــــريــــغــــوريــــوس
ـنـير**  وهذه أول أمـة قـبلت ا
ـسـيـحـيَّـة كـديـانـة األمة الـديـانـة ا
وظل الــغـريــغـوريــون والـيــونـان
سكونية متفق معاً فى اجملامع ا
إلى ســـــنـــــة ٤٥١ ب . م حـــــتى
الـــــــــــتـــــــــــأم اجملـــــــــــمـع الـــــــــــرابـع
ـسـكونى*** وفـيهِ انـفـصلت ا
الـكـنيـسة األرمـنـية عن الـكـنيـسة
الــيــونـانــيــة بـخــصــوص طـبــيــعـة
ــــــســـــيـح ألن األولى قــــــبـــــلت ا
بــالـتـعـلـيم الـقــائل بـأن لـلـمـسـيح
طــبـيــعــة واحـدة . وأمــا الــثـانــيـة

* أبقر = أبكار.
نور. ** لوساڤوريتش باألرمنية = ا

قصود مجمع خلقدونية ٤٥١ م. *** ا
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فرفضت ذلك ومن ذلك الوقت
صــارت األمـة األرمـنـيــة كـنـيـسـة

مستقلة .
أمـا نـظـام الـكـنـيـسـة فـأسقـفى
جوهريَّـاً ورؤساء الـدين يُدَّعون
أســـاقــفـــة  ولــهـم بــطـــريــركــان
أحـــدهــمـــا يُــقـــيم فى األســـتــانــة
واآلخـر فى أورشـلـيم وكالهـما
يخـتصـان بـالذب عن طـائفـتهـما
ـــــدافــــعـــــة عـن حــــقـــــوقـــــهــــا وا
فاوضات باخملابرات الرسميَّة وا

الدوليَّة لدى الدولة التركية .
وفـى اجلـــــــــــيـل اخلــــــــــامـس
تُـــرجــمـت الـــتـــوراة إلى الـــلـــغــة
األرمـنـيــة  وبـالـنـســبـة حلـصـول
تــغــيـيــر فى الــلــغــة صــارت لــغـة
الكـتاب لغة ميـتة حال كونه يُقرأ
فى كـنـائـسهم ومـحـال عـبـادتهم

ــا أن الـكـهـنـة لـم يـكـونـوا يـفـهــمـون الـكـتـاب (لـداعـى أنهُ غـيـر مُـتـرجـم إلى الـلـغـة الـتى  و
يتكلمون بهـا)  فقد حفظت تعاليم الـكنيسة وتقاليدهـا شفاهيَّا . ولذلك  ترى أن طهارة
الـعيـشـة الـناجتـة من قـراءة كـلـمة الـلَّه غـيـر سائـده بـ األرمن. وإذا وجـد أحـد منـهم سـالـكاً
بـاآلداب فذلك مـراعـاة للـتـمدُّن اخلـارجى ولـيس لفـعل داخـلى  وقـد قبل األرمن الـكـتاب
قدس ككـلمة اللَّه قبوالً أعمى ولهم كنائس كبيـرة وبعضها مزخرف وبعضها عتيق مضى ا

على بنائها مئات من السن .
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وقـد قاست هـذه األمـة كثـيراً
مـن صــــنــــوف االضــــطــــهـــادات
ـــــــقــــــاومـــــــات فى وضــــــروب ا
األجــــــيــــــال اإلحــــــدى عــــــشـــــر
اضـيـة ولكـنهـا بـثبـات غريب ا
وصــبــر عــجــيب قــد تــمــســكت
بـطــقـوس عــبــادتـهــا وثــبـتت فى
ــان مُــخــلـــصــهــا . وقــد دخل إ
ـــرســــلــــون إلصالح بــــيـــنــــهـم ا
أحــوالـــهم  فــتُــرجـم الــكــتــاب
ـــــقــــدس إلـى لــــغـــــتــــهـم الِــــتى ا
يـتــكــلـمــون بـهــا وصـار واســطـة

عظمى فى تهذيبهم .
إن األرمن مـيَّـالون طـبـعاً إلى
الـديانـة  فـقد وُلـدوا فى حضن
الـكـنـيـسـة وربوا عَـلَى تـعـالـيـمـها
فـلـذلك صـار لـتـقـلـيـداتـهـا تـأثـيـر
كــبـــيــر عــلى نـــفــوســهم ومع أن

ـتنـورين فـمـا حصل فى كـثـيـراً من تعـالـيمـهـا وعوائـدهـا غـير مـطـابق لتـعـالـيم أهل الغـرب ا
وت على احلياة من أن يتركوا الديانة اضية من أنه وجد جم غفير بينهم فضلوا ا الشهور ا

سيحيَّة لم يزل حياً بينهم . سيحية دليل قاطع عَلَى أن روح الديانة ا ا
وهـنــا ال يـجـدر بــنـا إغـفــال أمـر تــنـويـر األرمن فـى هـذه األيـام األخــيـرة بـواســطـة عـمل
رسـل األميـركان ومـدارسهم والشـغل التـبشيـرى اجلارى بـينهم  فـإنه قد أفـادهم فائدة ا
ـترجم إلى لغتـهم ويدخلون إلى كـنيستهم قدس ا كبرى بحـيث جعلهم يـقبلون الـكتاب ا
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ــســيـحــيـ كــثـيــراً من تــعـالــيم ا
نـتشر فـى كافـة أنحاء الغـربيـ ا

العالم .
ومعلـوم لدى اخلاص والعام
أمر اضـطـهاد اإلسالم * لـهؤالء
ـنكودى احلظ فال باعث القوم ا
إلعـادة الـكالم فـيه فـإن اجلـرائـد
الــيـومـيَّـة لـم تـتـرك بـابــاً لالنـتـقـاد
الم لـتـلك الـسـيـاسـة اخلـرقـاء وا
الــتـى يــأتــيــهــا أولـــئك الــظــلــمــة
ـا نـقول هـنا إن سـتـبَّدون  وإ ا
لـيس اإلسالم بــالـعـدو الــوحـيـد
لـألرمن بـل عــــــــدم مـالئــــــــمـــــــة
أخـالقـهم بــعــضــهم لـبــعض من
أعـظم الوسائل وأقـوى العوامل
فى تــبــديــد ســلـطــتــهم وتــفــريق
كــلـــمــتـــهم وتـــمــزيـق شــمـــلــهم

قصود باإلسالم هنا ليس الديس  بل األتراك واألكراد الذين أساءوا للدين ووظفوه سياسياً . * ا

ثل « أن ال وفـاق بـ األرمن» وليس ذلك فـقط بل أنهم وتـشتـيت شـعثـهم حتى ضـرب ا
ا شديدو الغيـرة يُناظرون بـعضهم بعضـاً ويحد أحدهم اآلخـر; فهذه األمور وما شـاكلها 
ـاء وسائل الـشـقاق وإلـقاء سـهَّـلت أمر إخـضاعـهم فـاتخـذ األتـراك فرصـة ضعـفـهم هذه إل
عـوامل الفتـور بينهـم بإيغار صـدور فريق على اآلخـر فتيـسر لهم االسـتيالء علـيهم من غير
كـد وال مشقـة . ولهذا  فإذا ثـقلت وطأة الـنير يـوماً ما وقام فـريق منهم خلـلع نير الـعبوديَّة
واسـتـنـشــاق نـسـيم احلـريـة عـاد بــالـفـشل وحل بهِ اخلـزى واخلــجل  وذلك لـعـدم من يـدبـر
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أمورهم ويجمع كلمتهم  وقد
رأى العقالء مـنهم ذلك وتنحوا

عن كل مشكـلة تؤول بـاخليبة 
ُ الـلبيب فمـما تـقدم يرى الـقار
أنهُ ال يُـمـكـن أن يـحـكم األرمن

أنفسهم بأنفسهم.
أمــــــا من جـــــــهــــــة الــــــذكــــــاء

والـذكى فــحـدث وال حـرج 
فـإن األرمـن من أعـظم شــعـوب
األرض قـابليَّة لالرتـقاء والتقدم
فى ميادين العلوم واحملاضرة فى
كل فن جـلـيل وال يـنـاظرهم فى
غربى تركيـا غير اليونان فى هذا

األمـر. والـتـأمل إلى مـدارس األمـيـركـان واإلنـكـلـيـز فى الـفـرات وأواسط تـركـيـا ومـدرسـة
روبرت فى األستـانة العليَّـة يرى كثيرين من بـنى األرمن قد انخرطوا فى سـلكها وفاقوا من
سـواهم فى التـنـويـر والتـهـذيب ولـآلباء شـوق عـظيم إلـى تعـلـيم أوالدهم وتـهذيب بـنـاتهم
ـيل ويـدفـعـون مــبـالغ طـائـلـة لـذلك األمــر الـذى يـدل عـلى تـوقـانـهـم إلى إحـراز الـعـلـوم وا
للتـرقى. وحيث إن أكثر أطـفال األرمن يتكـلمون بـلغت أو ثالثـة من سن الطفولـيَّة لسبب
مجاورتهم األجانب فلذلك تراهم أقدر على تعلُّم اللغات األجنبية عمن سواهم لسبب
تـمرنـهم عَـلَى ذلك . وهم مـيَّالـون إلى الـعـلوم الـعـقلـيـة أكثـر مـنـها إلى سـائـر أفراع الـعـلوم
ألنهـم مفـطورون عـلى قـوة الظن والـتـجريـد  فمـمـا تقـدم يتـضح أن األرمن قـادرون على

مباراة أعظم وأقدر الدول تمدناً فى العلم والتعليم .
كـيفمـا أجلت النظـر فى تركيـا الشرقـيَّة  ال نرى أحداً من الـسكان من يـحترف بـصناعة
أو يُباشر مهنة أو يـفلح األرض ويعتنى بالـكروم سوى األرمن  فإن بيدهم كل شئ ولهم



∑∑

مــــيل شــــديـــد إلـى الـــصــــنـــائع
ولــــذلك فـــقــــد جنـــحـــوا جنـــاحـــاً
عظـيماً ورغماً عمـا تلقيه الدولة
الــتـركـيــة أمـامـهـم من الـضـرائب

ـكــوس الـبـاهـظـة  الــفـادحـة وا
فـإن فى أيـديـهم أغـلب مـصـالح
تـركــيــا الــشـرقــيــة  وقــد تــسـنم
كـثـيـرون مـنـهم بـعض الـوظائف
العليـا فى الدولة التركيَّة . ومنذ
٢٥ ســــنــــة كـــانـت األراضى فى
خـــــربــــوط وديـــــار بــــكـــــر بــــيــــد
ــســلــمـ ولــكن ال يــزرعــهـا ا
أحــــــــد ســـــــوى األرمـن الـــــــذين
يأخذونـها باإليـجار . ولم يكن
لـكوا مـباحـاً لألرمن حيـنئـذ أن 
شيئاً منها  وحيث إن أصحاب
سـلمـ خلو من األراضى من ا

الصـنائع ودأبـهم اإلسراف  فـقـد اضطـروا شيـئاً فـشيـئاً إلـى بيع أمالكـهم إليـهم . وهؤالء
ـاليَّـة الـتى كـانت ترد إلـيـهم من إخـوانهم سـاعـدات ا كـانـوا يشـتـرونـها مـنـهم بأمـوالـهم وبـا

سلم من أمالكهم . الذين هاجروا إلى أميركا  فخلت أيدى كثيرين من ا
ستأجرين لها وفى عواصم تركيا حيث ـــــــــــــ وحلـوانيت ملكاً لإلسالم ترى أغـلب ا
من األرمن وقــد قــال مـرة أحــد الــوالة األتـراك إنـه هـاجــر األرمن أو ُنــفـوا إلـى بالد أخـرى
ـسـلـمـون أن يـرحـلـوا وراءهم ألن لـيس فـيـهـم كـفاءة ألن يـعـولـوا أنـفـسـهم وال الضـطـر ا

حذاقة إلدارة شؤونهم .



∑∏

ن واألرمـنى ســريع الـتـقـلـد 
حــوله  فــمـتى وجــد نــفـسهُ فى
مكان ما يُوفق ذاتهُ ألى مستجد
يـــجـــد ويــــشـــتـــغـل بـــكـــد وجـــد
زائــــديـن وقــــد امــــتــــاز األرمن
بذلك حتى صـار هذا األمـر يُعد
من صــــفــــاتـــهـم الـــلــــرومــــيَّـــة .
واألرمـنى أيـضاً مـسـالم فال ميل
لهُ إلـى احلــــروب فــــلـم نــــر فى
التـاريخ القـد لـهذه األمـة شيـئاً
يُــــــــــذكـــــــــــر مـن الـــــــــــغــــــــــزوات
والـفـتـوحـات بل بـعـكس ذلك
نراهـا آمنـة مـطمـئنـة. فهى تـميل

إلى الــســلم أكــثــر مـن مــيــلــهــا إلى احلــرب  ومع أنــهم كــانــوا ذوى شــجــاعــة وبــطش فى
حـروبهم قد نـراهم مرة قد بـادأوا جيرانـهم بالعـداوة ولكنـهم متى بودئـوا كانوا يـضطرون
إلى احلــرب بـثـبــات غـريب  وحــيـنــمـا كـانــوا يـظــفـرون بــالـعـدود ويــطـاردونهُ إلـى تـخـومه
ويـجاوزون حـدود بالدهم يرجعـون  كأنـهم قد رضوا من الـغنـيمة بـاإلياب وقط مـا خطر
بـبالهم االسـتيالء عـلى بالد أخرى وصـيرورة دولتـهم دولة حاكـمة لـدولة أخرى  ويـظهر
أن منـتهى غرضهم كـان العيشـة بالطـمأنينـة وسكون البـال  وهذا هو غرضـهم اليوم الذى

يرجونهُ من سلطانهم ومن دولتهم احلاكمة . ولكن  هيهات فإنهُ 
ا ال تشتهى السفن . رء يدركه جترى الرياح  ما كل ما يتمنى ا

فإن األمـة األرمنـيـة قاست من الـعـذاب ألوانـاً  وصبـرت عـلى أمر من الـصـبر واكـتوت
بـأحر من اجلـمـر  فلـلَّه األمـر من قـبل ومن بـعد وهـو الـراحم لعـبـاده واخملـتص بهم من كل

سوء .



∑π

ولـنـرجـع إلى مـا كـنــا فـيه من
وصف األرمن  فــنــقــول إنــهم
بــــســــطــــاءُ ومـــــقــــتــــصــــدون فى
معـيـشتـهم  ويقـتـفون خـطوات
آبــــائـــهـم  فـــابـن احلـــائـك تـــراهُ
حـائــكـاً وابن الـنــجـار جنـار وابن
اإلسـكـافى كــذلك وال يـجـنح
أحـد مـنـهم لـتـقـلـد حـرفـة أخرى
ـا كـانـت حـرفـتـهُ تـأتـيـه بـسـد طــا

عـازاتـه واألب رأس الـعــائــلـة 
ومـتى توفى يتـرك الرئاسة لالبن
األكــبـر  ولــيس لـلــنـســاء مـقـام
عـــظـــيـم لـــداعى تــــأثـــيـــر جـــوار
األتـراك لهم  وليسـوا بفاسدى
اآلداب  ولـكنـهم يـشـربون من

اخلمور التى هى من أهم محصوالت بالدهم .
ـقام  ـعنـا إلـيه بـحـسب ضـيق ا هـذا هـو وصف أرمـيـنيـا واألرمن  وهـذا هـو شـأنـهم أ
ويـرى الــقـار الــلـبــيب أنــهم من أقـدم أ األرض حــفـظــوا لـغــتـهم وتــعـالــيـمــهم وآدابـهم
صاهرة مع أ األرض  فهم من هذه احليثية أشبه وتمسكوا بجنسيتـهم  فلم يختلطوا با
بالـعبـراني الـذين حـفظوا أنـفسـهم من االختـالط باأل الـغريبـة حال كـونهم بال عـضد بال
حـاكم من جـنـسـهم بال نـصـيـر لـهم فى كل بالد الـدنـيـا  وذلك لـيس لـكـونـهـم أخـطأوا أو
أسـاؤا إلى أحـد  بل النـه أُسئ إلـيـهم ولــيس لـفـســاد آدابـهم أو لـضـعـف فى مـداركـهم بل
ألنهم غـير كفوء للـدب عن أنفسهم والـذود عن ذمارهم. واللَّه ولى العـا وهو منصف

ظلوم من أيدى الظا . ا


