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يـظــهـر أن الــروايـات الـرســمـيــة الـتى
وردت إلينا بطريق التلغرافات العمومية
ونشرتها احلـكومة فى جريدتها الرسمية
بــبــلــدة الــكـــســنــدروبــول وهى جــريــدة
«قفقـاز» لم تكن على شىء من الصدق
فى نــقل احلـــوادث الــتى وقــعـت بــتــلك
ديـنة عـلى أثر نزوع احلـكومة الـروسية ا

صادرة أموال الكنيسة األرمنية .
واحلـقـيـقـة الــتى عـلـمت من روايـات
ـديــنــة وزائــريــهـا مـن األجـانب أهـالـى ا
ومــراســـلى اجلــرائـــد األوروبــيـــة الــذين
شـاهـدوا احلـوادث رأى العـ  هى أنه
لــمــا جـاهــرت احلـكـومــة بـعـزمــهـا عـلى
مــصــادرة أمـــوال الــكــنــيـــســة األرمــنــيــة
اجــتـمـعــوا حـول الـكــنـيـسـة لـالحـتـجـاج
عـلى هذا االغتصـاب الرسمى الذى لم
يــكن له مـــســوغ من الــقــوانــ  وكــان
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احـتـجـاجـاً سـلـمــيـاً مـحـضـاً لم يـأت فـيه
احملـتــجـون بـعــمل عـدائى مــطـلـقـاً إال أن
رجال البوليس الذين توافدوا فى احلال
لـلـمـحـافـظـة عـلى الـنـظـام الـتـجؤا * إلى
وسائل الـغلظة وطرق الـقسوة فى تبديد
هـذا اجلـمع حـتى أنـهم أخـذوا يـطـلـقـون
الـرصـاص عـلى اجملـتــمـعـ فـيه . فـلـمـا
رأى األرمن أن قومـاً منـهم قد قُـتلوا بال
ـة أتــوهــا أو إثم ارتـكــبــوه تـنــاولـوا جــر
األحجـار ورمـوا رجال الـبـولـيس الذين
تـجمـهرين حـملـة منـكرة حـملـوا علـى ا
أفضت إلى قـتل مـائـتى شـخص مـنهم;
ثـالث نــــســـاء وجُــــرح عــــدد عـــظــــيم .
وتقول جريدة قـفقاز الرسمية إن القتلى
لم يــتـــجــاوز عـــددهم ٧ واجلــرحى ٢٧

وهو كذب محض .
ـذبـحـة الــفـظـيـعـة وعـلى أثــر هـذه ا
انـــطـــلق الــروســـيـــون فــفـــتــحـــوا أبــواب
الكنـيسة ودخلـوها عنوةً  فتـقدم إليهم
أحــد الــقــســوس وعــيــنــاه مــغــرورقــتـان
بالـدموع ليقنعـهم بالعدول عن ارتكاب

* الصحيح : التجئوا.
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هـذا الفعل الدنس  فـلم يكن منهم إال
أن أودوا بـــحــيــاته رمــيــاً بــالــرصــاص .
وحــــدثت بــــعــــد ذلك جــــمــــلـــة وقــــائع
ومعارك بـ البوليس الروسى واألرمن
فى بـلـدتى (بـاكــو) و (نـورنـاخـنـشـڤـان)
وسـالت فـيهـا الـدماء وأُفـيضت األرواح
حــيث انـتــهت بـقــتل وجـرح جــمـلـة من

الفريق .
اكان الثانى عشر من شهر سبتمبر و
ـاضى  أُقيـمت فى الـكـنيـسـة الكـبرى ا
صالة حـافــلــة عـلى روح أولــئك الـذين
راحــــوا فــــريــــســــة الــــظـــلـم والــــعـــدوان
واالغــتــصــاب حــضــرهــا نــحـو الــثـالثـة
آالف نـفس من رجــال ونـســاء وأطـفـال
فـكــان مـنــظــرهم وقت الــصالة مـحــزنـاً
مؤثـراً فى الـنفس  ألنـهم كـانوا جـاث

تــسّح الــعــبــرات من مــآقــيــهم وتــنـطــلق
ألسنتهم بالدعاء إلى اللَّه أن يرفع عنهم
هـذا الـبالء . وحـيــنـمـا آن أوان اخلـروج
من الـكـنـيـسـة عـلت الـضـوضـاء بـيـنهم.
بـــالـــطــبـع  فــمـن داع إلى الـــثــورة ومن
ـــنــكـــرات  ومن مـــحـــتج عـــلى هـــذه ا
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العن على البـرنس جالتـزين الذى كان
أصل هـذه الـشــرور وسـبب هـذه احملن
فانـضم على الـبولـيس عسـاكر الـقوزاق
ـتـظـاهـرين مالزمة الـذين حـتَّـمـوا على ا
الـسكـوت والـسكـون فلـمـا لم يرضـخوا
لــهـذا األمـر أطـلــقـوا عـلــيـهم الـرصـاص
فـقُتـل البـعض مـنـهم وجُـرح اآلخرون.
وكـان مـن بـ الــقـتــلى تـلــمـيــذ فى يـانع
الشباب من مدرسـة (ترسسيـان) الدينية
ألنه أُصـيب بـرصاصـة فى مـقـتل فـسقط
مــصـعــوقــاً  وأُصـيب تــلــمـيــذ آخـر من
مـدرسـة الـچـمـنـار فــانـشـقت جـمـجـمـته
واحتد ثالثة من القوازق على شيخ هرم
وأخذوا يضربونه بكل أساليب الضرب
ثم تـركـوه عـلى األرض مُـلـقى بـ حىّ

وميت .
ر بخاطر القار أن سائر الروسي

عامـلة الوحـشية  مسرورون من هـذه ا
بل إن الـكـثـيـرين مـنـهم يـرون فـيـهـا سـبـة
لـلــروسـيــا ووصـمـة فى جــبـ شـهــرتـهـا
بـاعــتـبــار أنــهـا أمــة تــتـدرج إلى قــصـوى
ـــدنــيـــة . وقـــد ســمـع ضــابط غـــايــات ا
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روسـى يــــــــقـــــــول فـى أحــــــــد اجملــــــــالس
تـنديات «إن الـبرنس جالـتزين حاكم وا
الـــقـــوقـــاز قـــد أهـــان الـــشــرف الـــروسى
ووَّرط مصالح بالده  وكـافة الوطـني

الــصــادقــ يــأســفــون مـثــلـى عـلـى هـذه
اجلــرائم الــتى تــقع ضــد أنــاس أبــريـاء .
ــا يـوجـب اخلـجل أن حــكـومــة قـادرة و
ـلك تخاف من قوم قوية متـسعة نطاق ا
سلمـي قليـلى العدد إلى حد أنـها تهبط
عـلــيـهم بـكل قـواهــا لـتـسـلــيم حـقـوقـهم
الـــطـــبـــيــعـــيـــة . وإنى أعـــلم أن مـــديـــنــة
إشـــمــيـــاذين هى بــالـــنــســبـــة لألرمن من
الــوجـهـة الــديـنـيــة كـأورشـلــيم بـالــنـسـبـة
لــلــديــانــة الــنــصــرانــيــة فى كــافــة أرجــاء
ـعمورة . فـكان من الواجب األوجب ا
عـــلـى احلــكـــومـــة الـــروســـيـــة أن حتـــتــرم
عـواطف األرمن وإمـيـالهم نـحـو كرسى
كـنيـسـتهـم الوطـنـية وهـى ال تسـتـطيع أن
ـا استطاعت فى تُنكر أنـها لوال األرمن 
حـربـهـا األخـيـرة مع الـدولـة الـعـلـيـة قـهر

اجلنود العثمانية» .
ـــــعــــلــــمــــات وانـــــتــــقــــدت احــــدى ا
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الروسـيات القـائمة بـتعلـيم بنات األرمن
فى مـدرسـتـهـا مــنـذ سـنـوات عـلى خـطـة
تقدمة البرنس جالتزين من وجهة غير ا
ـسـاعى حـيث قــالت : «لـقـد ضــاعت ا
ـعلـمات زميالتى التى بذلـتهـا وبذلـتها ا
هبـاء منـثـوراً ; ألننـا كنـا نحـبب لـلبـنات
األرمنـيات اللغة الروسـية وما يرتبط بها
من مدنية  فبلغنا شيئاً من أمنيتنا حيث
كـــانـت الـــبـــنـــات وهى أمـــهـــات رجـــال
ـسـتــقـبل سـائـرات فى طـريق الـتـجـنس ا
احلـقـيــقى بـالـروســيـ . فـلــمـا اتـخـذت
احلـــكـــومـــة تـــلك الـــوســـائل الـــشـــديــدة
وأهرقـت الدماء  ذهبت متـاعبنا سدى
وانـفــتـحت بـيــنـنـا وبــ األرمن مـهـوات
عــمــيــقــة من االخــتالف  وأصــبح من
تعذر تعلـيمهم لغتنا إال باتخاذ وسائل ا

الشدة والتجبر .
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أصدر جـاللة الشاه فرمـاناً يُعرب فيه
لـرعـايـاه األرمن عن شـكـره لـصـداقـتهم
وإخالصـهم واهـتـمامـهم بـنـشـر الـعـلوم
ــعـارف فـى أنـحــاء بالده  ثم صـرَّح وا
ــــدارس األرمـــنــــيـــة لـــهـم بـــتــــأســــيس ا
واجلمـعيـات اخليريـة فى طهران وغـيرها
من الـــبــلــدان بـال اســتــثـــنــاء  وقــال إنه
دارس حتت يـجـعل هـذه اجلـمـعـيـات وا

ساعدته وعنايته . رعايته ويواليها 
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تُـدهش سـيــاسـة الـدولـة الــعـلـيـة
الـداخلـيـة كـثـيرين من أبـنـائـهـا على
ـلل والـنــحل خـصـوصـاً اخـتالف ا
فى هذه األيـام األخـيرة الـتى تولت
القالقل بالدها وسـادت فيهـا الف

ــــوت غــــيــــر ورقــــد األمـن رقــــود ا
مـرحـوم ومأسـوف عـلـيه من أحد.
ومن نظر إلى سيـاستها نـظر العاقل
اخلـبــيـر الـعــارف بـالـشــئـون يـرى أن
الــدولـة الــعــلـيــة جتـرى فـى سـيــاسـة
الــسـلــطــنــة الــداخـلــيــة عــلى خــطـة
جـديـدة لم يـجـرِ عـلـيـهـا الـسالطـ

الـفـخـام من قـبل وال عـرفـهـا وزراء
ا تـنتجه الدولة الـسابـق لعـلمـهم 
هـــذه الــســيـــاســة عــلـى الــدولــة من
األضــرار الــســـيــاســـيــة والــقـــومــيــة
واالجـتمـاعيـة . وقد جـرت الدولة
على خـطة سـياسـة إمارات الـبلـقان
مـع رعـايـاهــا الـغـربــاء عن جـنــسـهـا

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π∞≥ dÐu² √ ≤¥ X³ « ¨ ≤≤∞ œbŽ



≥≥∞

وعـنصرها بدون الـتفات إلى الدين
مـــثل إمـــارة بـــلـــغـــاريـــا والـــصـــرب
ورومــانــيــا واجلــبل األســود  فــإنه
لــمــا اسـتــولت األولى عــلى واليـة
الــروم إيـلـى الـشــرقــيــة عـام ١٨٨٦
أخـــذت فى اضـــطـــهـــاد الـــعـــنـــصــر
الـعـثـمـانى فـيـهـا الـذى أخـذ بـاجلالء
تـــبــــاعــــاً إلى أن خــــلت مــــنه تــــلك

الـوالية خـلواً يكـاد يكـون شامالً 
وقـد فعـلت رومانـيا هـذا مع اليـهود
وفـعــلت صـربـيـا كـذلك فى بالدهـا
مـع غــيـــر الــصــربـــيــ إلـى أن يُــبــاد
الــعـنــصــر الـصــربى فى كل مــدنــهـا
وبالدهــا . فـلـمـا رأت الـدولـة هـذه
السـيـاسـة التى جـرى عـلـيهـا مـعظم
وزراء حـكــومـات الـبــلـقـان أخـذت
فى مـــعـــامـــلـــة رعـــايـــاهـــا الـــغـــيــر*
عـامـلة طـمـعاً سـلـم مـثل تـلك ا ا
بـأن يـسود الـعـنصـر اإلسالمى فـيـها
فــبـاشـرت ســيـاسـتـهــا هـذه مـنـذ ١٥
عـامـاً فى آسـيا إلبـعـاد األرمن مـنـها
العتقـاد الدولة بأن ضـررهم يفوق
ـسـيـحـي  ثم ضـرر غـيـرهم من ا
اتــبـــعت بـــآســـيــا بـــقـــيــة الـــواليــات

سلم . * الصحيح : غير ا



≥≥±

الـــعــــثــــمـــانــــيـــة  وقــــد بــــلغ عـــدد
ـهـاجرين مـنـهـا فى هذه الـسـنوات ا
األخـــيــرة ومـــنــذ عُـــشــر قـــرن نــيف
ومــــلـــيـــون نـــســـمــــة من رعـــايـــاهـــا
مــعــظــمـهـم من الــبالد الــســوريـة .
ولـما رأت الدولة أن البالد أخذت
فى أن تخلو من سكانها ألفت جلنة
هاجرة اإلسالمية فى دار السعادة ا
إلكـــثـــار الـــعـــنــــصـــر اإلسالمى فى
بالدهـا وهى تـفـرح وتـطـرب كـلـمـا
سيـحي منها . بلغها خبـر هجرة ا
وقـد ذكر مـكـاتب احدى الـصحف
أمس فـى بــــــورســـــعــــــيـــــد أن ٦٠٠
سـورى وصلـوها قاصـدين الـهجرة
ــا يــدل عــلى أن لــبالد مــخــتــلــفــة 
ســيـاســة الـدولـة قــد جنـحـت جنـاحـاً
ضى ربع قرن على هذه كثيراً وال 
اخلطـة خصوصـاً إذا توقـفت الدولة
إلى جتـديد احلـوادث الـتى مرت فى
آسـيـا وسـوريا وغـيـرها حـتى تـخـلو
بالدها من مسيحـييها فال يبقى فيها
إال الـفــقــيـر الــذى ال قــدرة له عـلى
الهجرة وال خوف منه ـ فى عرفها ـ
وصـاحب الـصالت الـكـثـيـرة الذى
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ال يـقـدر على تـصـفـيتـهـا فى عام أو
عام .

ونــحن ال نــدخل اآلن فى بــيـان
نــفع أو فـســاد هـذه الــسـيـاســة فـمن
العبث أن نقـول كلمتنا فيها . ومن
يـعـتقـد غـيـر اجلهالء بـنـفع مـثل هذه

الهجرة للدولة .
وغــــايـــــة مــــا نـــــســــألـه فى هــــذه
الـــظـــروف أن يــرشـــد الـــلَّه قـــلــوب
وزراءنـا وحـكــامـنـا ورجـال دولـتـنـا
إلى مــا به الــنـفع احلــقــيـقـى وطـريق
ا اخليـر والصـواب انتشـاالً للـدولة 
هى فــيه ورتـقـاً لـلــفـتق الـذى يـتـسع
من يــوم آلخــر قـبل أن يــكـبــر عـلى

الراتق .
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نــقـلت لــنـا شــركـة هـاڤــاس الـيـوم
خــبــر حــدوث اجـــتــمــاع فى بــاريس

ـــنـــكـــوبـــ لـألخـــذ بـــيـــد األرمن ا
وتـفـصـيل هـذا اخلـبـر واالجـتـمـاع أن
جريـدة البـتيت ربـوبلـيك لسـان حال
ـــــســـــيـــــو جـــــورس بـــــابـــــا احلــــزب ا
االجــتــمــاعى فـى فــرنــســا  نــشـرت
جـوابـاً مفـتـوحـاً إلى رجـال الـسـيـاسة
والـعــلم واألقالم تــدعـوهـم فـيه إلى
حضور مـؤتمر يُعـقد فى ٢٥ اجلارى
(أمس) لــلـمــداولـة وتـبــادل األفـكـار
ـقدونـية فى وضع حل لـلـمسـئـلتـ ا
واألرمــنـيــة . وتــقـول اجلــريــدة الـتى
نـروى عـنــهـا هـذا اخلـبــر ــ كـمـا روته
هـــاڤــاس أيــضـــاً ــ أنه وردت أجــوبــة
عـديدة إلى جـريدة الـبتـيت ربوبـليك
يجيب أصـحابهـا فيهـا الدعوة وعدد

كبير وارد من إيتاليا .

…d¼UI « ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞≥ dÐu² √ ≤∂ 5MŁô« ¨ ≤≤± œbŽ
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ورد من األستانة العلية أن بطريركىَّ
األرمن الكاثـوليك واألرثوذكس قصدا
ــابــ وقــدمــا تــعــزيــتــهــمــا لــلــحــضَّـرة ا
ـناسـبـة وفاة الـبـرنس أحـمد الـشَّـاهانـيـة 
بدر الـدين أفـندى أصـغـر أجنال احلـضرة

السلطانية .

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ dÐu² √ ≤∑ bŠ_« 
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وردت األخبار التلـغرافية األخيـرة مُعلنة
انـــعــقــاد جلــان مُــحــبى األرمـن فى مــجــتــمع
اضى للبحث فى حالة بباريس يوم األحد ا
األرمن وإبداء مـطالـبهم بـشأنـهم . وقد كـنا
قــرأنـا فـى بــعض اجلــرائــد أن تــلك الــلــجـان
دعت إلى االجـتماع فى باريس كـافة مُحبى
الـسـالم والـتــقـدم لــلـمــنـاقــشـة والــبـحث فى
ــقـــدونــيــة أحـــسن وأســـرع حل لألزمــتـــ ا

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ dÐu² √ ≤∏ 5MŁô« 
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واألرمـنيـة وعيـنت فـقط البـحث وحـصرتـها
فى األمور اآلتية :

أوالً ــ عــرض احلــالــة الـعــمــومــيــة بـوجه
اإلجــمـال . ثـانــيـاً ــ احتـاد فــرنـسـا وإنــكـلـتـرا
والــروســيـا عــلى الــعــمل لـصــالح األرمن .
ثـالـثـاً ــ الـعالقـة الــوثـيـقـة بـ مـسـئـلـة أرمـنـيـا
سئلة ومسـئلة مقدونيا . رابعـاً ــ السياسة وا
ـسـئـلـة الــشـرقـيـة . خـامـســاً ــ ضـرورة حل ا
الـشـرقـيـة حاالً . سـادسـاً ــ احتـاد أوربـا على
العمل أن ال تتوخى إحدى دولها أو بعضها
ــصــلـحــة الــذاتـيــة . ســابـعــاً ــ الــبـحث فى ا
اقتراحـات متعـددة . ثامنـاً ــ قرارات اجملتمع
ــســـيــو ن حـــضــروا هـــذا االجــتـــمـــاع ا ــ و
ــسـيـو ـســيـو ڤــيـكــتـور بــيـرار وا ديـتــورنل وا
ــسـيـو بــراسـنــسه وأغـلــبـهم من جـوريس وا
سـتـر ستـفنس أعـضاء مـجـلس النـواب  وا
ـــان اإلنــكــلــيــز وغــيــرهم من أعــضــاء الــبــر
كـــثـــيـــرون من أكـــابـــر رجـــال الـــســـيـــاســة .
وسـنُـوافى الـقراء بـتـفصـيل مـا جـرى فى هذا
ـؤتـمـر بـعـد وصـول الـبـريـد احلـامل جلـرائـد ا

هذا األسبوع .
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قُـــتل فى لــنـــدن رجل أرمـــنى يُــدعى
ساغونى  ولم يُـعرف قاتله بعد . وقد
أحدث هـذا األمر قلقاً عـظيماً فى البالد

اإلنكليزية .
ــعـروف عــنه أنـه كـان مـن رؤسـاء وا
احدى اجلـمعـيات األرمنـية الـتى أُنشئت
ـــنــاهـــضــة األتـــراك . ولــكـــنه كــان من
ـيـلون إلى مـنـاهـضـة السـلـمـية . الـذين 
وقـد عـقـد بـعض األرمن أخـيـراً مـؤتـمراً
فى لــنـــدن  فــأظــهــروا اســـتــيــاءهم من
ــة فـرسخ فى األذهـان أن ـسـا سـيــاسـة ا
سـاغـونى قُـتل بدسـيـسة مـن أبنـاء جـنسه

أنفسهم .
وقــــــال مُــــــراسل جــــــريـــــدة الــــــدالى
سيو إكسبرس فى نـيويورك إنه حـدث ا
سركـيس هاڤوسوبـيان فى األمر  فقال
له إنه يُوجد مـؤامرة على قـتل ٣٠٠ نفر
من أعـضـاء اجلـمـعـيـة التـى تُـعرف بـاسم
«هـــنــتـــاكـــشـت» وذلك التـــهـــام هــؤالء

األعضاء بالضعف والل .

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥  d³L u½ ¥ 5MŁô« 



≥≥∑

s —_« Y¹bŠ

ذكرنا فى مـا مضى حـديث ساغونى
األرمـــنى الـــذى قُــتل فـى لــنـــدن . وقــد
قـبض الـبـوليس األمـريـكـانى فى بـوس

بــنــاء عــلى إرشــادات جــاءت من لــنـدن
عـلى أرمـنى يُـدعى ڤـهـتـان كـريـكـوريـان
بــتـــهــمــة أنه قــاتـل الــرجل . ووجــد مع

ـــتــهم خـــمــســة دوالرات فـى جــيــبه  ا
وقـال إنه يـعـرف سـاغـونى لـكن ال عـلم
له بـقـتـله . وأنكـر الـتـصـاقه باجلـمـعـيات
األرمـنـية  ولـكـنه ثبـت أنه كان يـحـضر
فى لندن االجتماعات التى كان يعقدها
ـداخـلة فى الـثـائرون  وأنه كـان كـثـير ا

أمور الصحافة .
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