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سـيو قـدم هذه الـعاصـمة أخـيـراً جنـاب ا
أچنونى أحـد األعضاء الـعامل فى جـمعية
«طشنكسوتون»* األرمنية  فانتهزنا فرصة
وجــوده بــيــنــنــا لــلــوقــوف عـلـى آرائه فــيــمـا
ـسـألــة األرمـنـيـة الــتى أصـبـحت يـخـتـص بـا
موضـوع األخذ والـرد فى األندية الـسيـاسية

فى أوربا سألناه :
س ــ كـــيف احلـــالـــة اآلن فى الـــواليــات

األرمنية?
ج ــ إن احلـــالــة الـــســائــرة فـى الــواليــات
األرمـنيـة لـهى أعظم إهـانة لـلـدستـور . فإن
الـــعـــذاب الــذى يـــلـــقـــاه األهــالـى من ســوء
اإلدارة والــظــلم الــذى يُــثــقل كــاهــلـهـم قـد
جـعال وطننـا التعـس جحيـماً على قـاطنيه .
كـيف ال وقد أصبح الرعب مـستحوذاً على
قــلـوب الـعــبـاد لــقـلـة األمن عــلى أرواحـهم
وأموالـهم  والفـقر ضـارباً أطـنابه فى طول
الــبالد وعــرضــهــا .وأمــا رجــال احلــكــومـة
ـكـلفـون بـأمـر األمن الـعـام فال تـرى مـنهم ا
إال اإلهمال وجتـاهل حقيـقة األمور . فـلقد
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* طشنكسّوتون = حزب الطاشناق.
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» أن صــرح أحــد فــضــلــؤنـا* «الــدسـتـوريـ
األرمن الـذين قتُلوا بـعد إعالن الدستور لم
يــبـلـغ عـددهـم ربع الــذين قُــتــلــوا فى عــهـد
السلـطان اخمللوع . وأراد بـذلك االستدالل
علـى مزايا الدستـور وخيراته  وقد فاته أن
هذا الـتصـريح فى حد ذاته أقـطع دليل على

فشل الدستور الذى ينشده .
نـعـم : إنـنـا لم نُـشـاهـد مـنـذ سـنـة ١٩٠٨
ذابح الـفـظيـعـة التى أدارت فـى أمتـنا تـلك ا
كؤوس** احلـتـوف منـذ بضـع سنـ مضت
ولـــكن اجلـــرائم وحـــوادث الــتـــعـــديــات لم
تـنـقـطع بـعد من بـالدنا  وإذا اسـتـمـر احلال
ـنـوال تـكـون الـعـاقبـة ويالً عـلى عـلى هـذا ا

السلطنة العثمانية .
س ــ ما هى مطالبكم ?

ج ــ يـنـحـصـر جـوهـر مـطـالـبـنـا فى كـلـمة
وهى األمن . فــإنـنــا ال نـطــلب االســتـقالل
اإلدارى كـــــمــــا يـــــتـــــوهم الـــــبـــــعض  وال
ـطلب االنـفـصال عن جـسم الـسـلـطـنـة بل ا
الــوحـيــد الــذى أخــذنــاه أســاسـاً لــرغــائــبــنـا
الـــســيـــاســيـــة بل غــايـــة آمــالـــنــا هـــو احلــكم
الـدســتـورى الــصـحـيح الــذى يـؤمـنــنـا عـلى
سالمة أرواحنـا ويفـتح أمامـنا سـبيل الـتقدم

* الصحيح : فضالئنا.

** الصحيح : كئوس.
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واالرتـقاء . وإذا نـظـرت احلكـومة فى أمـرنا
نصف يتـضح لها أن احلقوق نظرة العـادل ا
صريون التى تُنكرها علينا اليوم يتمتع بها ا
ـديدة بل يـتـمتع فى وطـنـهم منـذ الـسنـ ا

بها حتى شعوب البالد القليلة التمدن .
ــكــنـــكم أن تــأتــونـى بــبــعض س ــ هـل 
ـطالب اإليضـاحـات الـوافـيـة فى مـوضـوع ا

ذكورة ? ا
ج ــ أخـــــــبـــــــركـم فى بـــــــاد األمـــــــر أن
األرمن وأعـنى بهم رجال بـطريـكخـانتهم
باألستانة العلية وأعضاء أحزابهم السياسية
والقاطـن مـنهم داخل الـسلطـنة وخـارجها
ــشـــروعــات قـــد اتــفـــقـــوا جــمـــيــعـــاً عــلـى ا
اإلصالحية التى يـطلبون تنفيذها . ودارت
ـداولـة بــيـنـهم  فـقَّـر قــرارهم عـلى طـلب ا
ــبــيــنــة عــلى أســاس اإلصالحــات اآلتــيــة ا

الالمركزية :
أوالً ــ إنـشاء منطقـة من الواليات الست
األرمنية وتسـليم إدارتها لوالى أجنبى يُعينه

جاللة السلطان ألجل مع .
ثانـياً ــ تعـي مجـلس عمومى لـلواليات
ــذكـــورة يُــنـــتــخـب أعــضـــاؤه من جـــمــيع ا

العناصر بدون تمييز ب األديان .
ثـــالــــثـــاً ــ انــــتـــخــــاب رجـــال الــــشـــرطـــة
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والـچنـدرمة مـن جمـيع العـنـاصر ووضـعهم
حتت سلطة الضباط األوربي .

رابعاً ــ تنظيم احملاكم .
خـامـسـاً ــ اسـتـعـمـال الـلـغـة األرمنـيـة مع
الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة فى احملـــاكم وفـى دوائــر

احلكومة األخرى .
ــدارس ســادســـاً ــ إطـالق احلــريـــة فـى ا

األرمنية .
سابـعاً ــ إلغـاء اآلاليات احلمـيدية * التى
هى أعـــــظـم خـــــطـــــر عـــــلـى األمن الـــــعـــــام
واسـتخدام الـعسـاكر فى أوطـانهم فى وقت

السلم .
ثــامــنـاً ــ تــوزيع الــوظــائف عــلى جــمـيع

العناصر على نسبة عددهم .
س ــ ما هى مسألـة الضمان الـذى يطلبه

األرمن من أوروبا ?
ـسألـة هى نـتيـجة الـسيـاسة ج ــ إن هذه ا
الـتى اسـتـعـملـتـهـا احلكـومـة مـعـنا مـنـذ سـت

عــامـاً بــاإلصالح الـذى تــعـهـدت احلــكـومـة
تـنـفــيـذه فى الـسـنـتـ ١٨٧٨ و ١٨٨٠ بـات
حبراً على ورق  وأما مشروع سنة ١٨٩٥
ــذابح الــشــهــيــر فـقــد جــلب عــلى األرمن ا
ـشـؤومـة بـدالً من اإلصالح والـتـحـس . ا

واجهة الثورة األرمنية. * اآلاليات احلميدية : الفرق التى أسسها السلطان عبد احلميد الثانى عام ١٨٩١ 
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نوال كانت مـعاملـة احلكومـة لنا عـلى هذا ا
فـى خالل احلــكـم الــغــابـــر وأمــا الـــدســتــور
يل إليه فرغمـاً عن تمسكـنا به وإظهـارنا ا
عروفة التى برهنت قد كُافأنا بفـظائع أطنة ا

ــزعـوم  لــلــمأل عــلى إفـالس الــدســتــور ا
فـالـفـسـاد أخـذ يـأكل فى أسـاس الـسـلـطـنة
ظـالم غير أن وكاد الشـعب يُفنى حتـت نير ا
رجـال حكـومتـنا لم يـنتـهوا بـعد من الـبحث
ـنكـود احلظ. داولـة فـى أمر اإلصـالح ا وا
ــشــروعــات الــتى وخالصــة الــقـــول  إن ا
وضـعتـهـا وزاراتـنا اخملـتـلفـة قـد فشـلت تـمام
الـفـشل  ولـذلك رسخ فـى أذهان األهـالى
بل أصـبح من مــتـ اعــتـقــاداتـهم أن وعـود
احلـكـومـة ال قـيـمـة لـهـا إال إذا كـان تـنـفـيـذها
مضـمـوناً مـن دول أوربا وعـنـدى أن األزمة
ذكور وإال األرمنية التـنفرج إال بالضمان ا
فــإنـهـا تـظل بــركـانـاً لـلــقالقل واالضـطـراب
وبـاباً مـفـتـوحـاً لـتـداخل روسـيـا فى شـؤونـنا
والنــسالخ الـواليــات األسـيـويــة من جـسم

السلطنة العثمانية .
س ــ قــــالــــوا إن الــــغــــرض من احلــــركـــة
األرمــنــيــة هـــو االنــفــصــال عن الـــســلــطــنــة

العثمانية فما قولكم فى ذلك ?
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ج ــ إن هــذا االدعــاء لــهـو أشــنع بــهــتـان
اخـتـلقه بـعض أعـداء اإلصالح من مـوظفى
احلــكـــومــة وأصـــحــاب اجلـــرائــد الـــتــركـــيــة
ألســـبــاب ال تــخــفى عــلـى الــلــبــيب  فــإن
حركتنا إصـالحية بحته  حتى احلركة التى
قـامت بهـا جـمـعيـاتـنـا الثـورويـة مـنذ خـمـسة
عــشـر عــامــاً كـانت لــلـغــرض نـفــسه  وقـد
اتفـقنـا مع األتراك فـيمـا بعـد لتـحقيـق غايـتنا
ــــذكـــورة . وكـــانت وحــــدة الـــســـلـــطـــنـــة ا
والــتـمـسك بــهـا حـجـر الــزاويـة فى االتـفـاق
الـذى أُبرم بـيننـا وبيـنهم . عـلى أنه ما أُعلن
الــدســتــور حــتـى بــذل األرمن كل رخــيص
ا وغـال لديـهـم حلث األتـراك عـلى الـقـيـام 
وعــــــــدوا به مـن اإلصـالح  ولــــــــكن والة
األمور ضربوا باإلصالحات عرض احلائط
فـــكـــانــوا الـــســـبب  األصـــلى فى انـــفـــصــال
الــواليــات الـرومــلــيـة من جــسم الــســلـطــنـة
نوال من الـعثـمانيـة  وإذا ظلـوا على هـذا ا
هـذه الـسيـاسـة اخلـرقـاء فال بـد من أن يجىء
وقت حــيث ال يــنـــفع اإلصالح وال يــنــجع
الـدواء  ويتـحتم انـفـصال أرمـينـيا وسـوريا
عن الــســـلــطــنـــة الــعــثــمـــانــيــة كـــمــا حــصل

بالواليات الروملية .
س ــ مــــــا هــــــو رأيــــــكـم فـى مــــــطــــــالب

? السوري
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ج ــ يـزعم رجــال احلــكـومــة بــاألسـتــانـة
الــعـــلــيــة أن احلـــركــة الــســوريـــة عــبــارة عن
دسـايس* فـرنــسـا غـيـر أنى أرى هـذا الـزعم
صـــادراً عـن قـــلـــة االخــــتـــبـــار فـى حـــقـــائق
األمور. فالـعنصـر التركى الـذى يبلغ عدده
ـمالك الـعثـمانـية ال سـتة ماليـ نسـمة فى ا
يسـتطيع احلـكم على ثالثة وعـشرين مـليوناً
من أبناء العناصر العثمانية اخملتلفة ألن زمن
الغـفـلة قـد فات وأصـبـحت األ على تـمام
ـا لــهــا من احلــقـوق والــواجــبـات اخلــبــرة 
والســيـمـا الــشـعـب الـسـورى الــذى هـو من
أرقى الـشــعـوب فى الـشــرق األدنى فـيـجب
عـــلى الــــقـــابـــضــــ عـــلى زمـــام اإلدارة أن
يالحـظـوا هذه احلـقـيـقـة ويـتـخـذوهـا أسـاساً
لـســيـاسـتــهم الـداخـلـيــة إذا ابـتـغــوا الـتـحـفظ
بكيان السـلطنة . فال يجوز أن يظل التركى
مُـفضالً عـلى العـناصر األخـرى  بل يجب
ـسـاواة فى أن يــعـيش مــعـهم عــلى قـاعــدة ا
احلقوق والواجـبات . وأعتقد أن السوري
ــسـاواة قـد راعــوا فى مــطـالــبـهم مــبـاد ا
ــطـــالب من ولـــذلك نـــعــطف عـــلى تـــلك ا
صـــمــيم الــفـــؤاد بل نــتــمـــنى لــهــا الـــتــوفــيق

والنجاح .

* الصحيح : دسائس.


	17

