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أقـدم مـجـلس إدارة جـمعـيـة الـقـاهـرة اخليـريـة األرمـنـية الـعـامـة فى عـام ٢٠٠١ عـلى تـبنى
مشروع عنوانه «أرمينيا واألرمن فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ـ ١٩٢٣» .

ـعاصر لـلشعب األرمنى ـشروع إلى تدوين حـقبة مـهمة فى الـتاريخ احلديث وا ويهدف ا
صرية والعربية احملفوظة بدار استناداً إلى ما ورد من أخبار ومقاالت فى دوريات الصحافة ا

صرية . الكتب ا
ـهـمة إلى فـريق بحـثى برئـاسـة الدكـتور مـحمـد رفعت وقد أسـنـدت اجلمـعيـة تنـفيـذ هذه ا
عاصر بجـامعة دمنهور  حـيث قام هذا الفريق خالل عشر اإلمام أستاذ التـاريخ احلديث وا
نـشورة بـاللـغة الـعـربيـة واحملفـوظة فى دار الـكتب سنـوات بـتمـشيط مـجمـوعات الـدوريـات ا
ـصريـة  وقد بـلغ عدد الـدوريات الـتى  تصـويرهـا واالستـفادة من مـحتـواها ٣٨٣ دورية ا

فيما يخص احلقبة الزمنية سالفة الذكر .
وأسـفرت نـتيـجة الـبحث عن تـصـوير ٣٦ ألف نص يـتحـدث عن أرميـنيـا واألرمن . وقد
استخدم فى اجمللدات اخلاصة بهـذا اإلصدار «القضية األرمنية فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ــ
ــتـبـقـيــة فـإنـهـا سـتُــسـتـخـدم فى ـادة ا ـسـتــقـاة من ٢٥٣ دوريـة عـربــيـة  أمـا ا ـادة ا ١٩٢٣» ا
مجـموعة أخرى من اإلصـدارات التى ستُغطـى نشاط أعالم األرمن فى مصـر  لبيان الدور
ـصرى احلديث وذلك فى ذات احلقـبة سابقة صـريون فى التاريخ ا هم الـذى لعبه األرمن ا ا

اإلشارة .
وقد  تـقسـيم الفـترة الـتاريـخيـة اخلاصـة بعـرض «القـضيـة األرمنـية فى الـصحـافة الـعربـية

راحل التالية : ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣» إلى ا
١ ــ ١٨٧٦ ــ ١٨٩٣ التدويل واإلصالحات .

ذابح احلميدية . ٢ ــ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ ا
٢ ــ ١٨٩٧ ــ ١٩٠٨  األرمن وتركيا الفتاة .

٤ ــ ١٩٠٩ مذابح أضنة .
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٥ ــ ١٩١٠ ــ ١٩١٤ مشروع اإلصالحات .
٦ ــ ١٩١٥ ــ ١٩١٨ اإلبادة الكبرى .

عاهدات . ٧ ــ ١٩١٨ ــ ١٩٢٣ االتفاقيات وا
ـذكورة أعاله قـد تُـقـدم فى مجـلـد واحد أو راحـل السـبع ا ويالحظ أن كـل مرحـلـة من ا

رحلة . ادة اخلاصة بتلك ا أكثر حسب حجم ا
عـاصرة بـأكاذيب مـتبـاينـة تُحـاول التـرويج لهـا  ومن تلك وتـتعـلل اجلمـهوريـة التـركيـة ا
ـيـة ـعـلـومـات الـقــائـمـة فى أرشـيـفـات الـدول الـتـى اشـتـركت فى احلـرب الـعـا األكـاذيب أن ا
األولـى سواء من حـلـفـاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة أو أعـدائـهـا  رصدهـا ودوَّنـهـا مـراسـلـو صحف
ـتـحـامـلـ ضـد اإلسالم  وذلك فى مـحـاولـة فـاشـلـة » ا ـسـيـحـيـ وقـنـاصل وسـاسـة من «ا
ـشكـلة مزمـنة قـوامهـا التطـهيـر العرقى ثم اإلبـادة سعـياً لالسـتيالء على إلعـطاء صبـغة ديـنية 

األراضى التاريخية األرمنية .
ـتـخــصـصـ االدعــاءات الـتـركـيــة الـكـاذبـة . ــؤرخـ ا وقـد فـنـد كــثـيـر من الــبـاحـثـ وا
وتتـجاهل تركـيا القـرار الذى أصدره أعضـاء االحتاد الدولى لـعلمـاء اإلبادة باإلجـماع بأن ما
عـايير الواردة فى «اتـفاقية ية األولى يُعـد إبادة حسب ا تـعرض له األرمن خالل احلرب العـا

عاقبة عليها» الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ . نع إبادة اجلنس وا تحدة  األ ا
وإصـدار مجـموعـة مـجلـدات «القـضيـة األرمـنيـة فى الصـحـافة الـعربـية ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣»
قـام األول إلى القار الـعربى احلقيـقة اجملردة من واقع مـا تركه الكتّـاب واحملللون يُقدم فى ا
سـلمـون» الذين عـاصروا األحـداث ودوَّنـوا بصـدق وأمانـة حقـيقـة ما راسـلون الـعـرب «ا وا
يـة األولى واألربـعة عـقود الـسابـقة عـليـها عـلى يد الـدولة حدث لألرمن خالل احلـرب العـا

التركية .
وتتضـمن هذه اجملـلدات بعض الـكتـابات فى غيـر صالح األرمن  ونـنشر تـلك الكـتابات

ا تؤول إليه احلقائق الثابتة إذا نُظر لألمور من خالل غشاء احلقد والعنصرية . كنماذج 
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عـاصر بصـفة عـامة وقيـاداته السيـاسيـة بصفـة خاصة  واألمل أن يـقتنع اجملـتمع التـركى ا
صرية والعربية . صادر ا ستقاه من ا باحلقيقة ا

* * *
ونختتم هذا التقد بنبذة عن الناشر .

جـمعـية الـقاهرة اخلـيريـة األرمنـية الـعامة تـأسست فى األصل بـالقـاهرة عـام ١٩١٠ كفرع
لالحتاد اخلـيرى األرمنى العام الذى أسسه فى عام ١٩٠٦ بالـقاهرة بوغوص نوبار باشا جنل

صر (١٨٧٨ ــ ١٨٧٩) . نوبار باشا نوباريان أول رئيس وزراء 
وقد اتسع نشاط االحتاد اخلـيرى األرمنى العام فى فترة وجيزة  وأصبح له فروع فى كل
ـركز الرئيسى اضى  نُقل ا الدول التى بهـا طوائف أرمنيـة . وفى بداية عشـرينيات القـرن ا
لالحتاد إلى سويـسرا ألسـباب فنـية  إال أن فـرع االحتاد بالـقاهـرة استمـر فى نشـاطه واستقل
خالل أربـعينـيات القـرن العـشرين عن اجلـمعيـة األم وكيّف أوضـاعه ليصـبح جمـعية مـصرية
ستـجدة التى صدرت آنذاك صرية جتـاوباً مع التشـريعات ا تـابعة إلشراف اجلهـات اإلدارية ا
اضى بشـأن اجلمـعيـات األهـليـة فى مصـر  وتعـدّل اسـمه فى منـتصف خـمـسيـنيـات القـرن ا

ليُصبح «جمعية القاهرة اخليرية األرمنية العامة» .
ولم تــمــنع هــذه الــتـغــيــيــرات من اســتـمــرار عالقــات الــود والــتـعــاون مع اجلــمــعــيـة األم

نبثقة منها  كل ذلك فى حدود القانون . واجلمعيات الشقيقة ا
ساعـدات االجتماعـية اخملتلـفة فى نطاق وتُـقدم اجلمعـية مساهـمات فى مجـال التعلـيم وا
ـصر  كـما تقـوم بنـشاط ثقـافى إلحياء وتـقد الـتراث األرمنى من خالل الطـائفة األرمـنية 

ناسبات الفنية . عارض وا نشر الكتب وإصدار النشرات وتنظيم الندوات وا
وقد اتسع نشـاط اجلمعيـة فى العقدين األخيـرين نتيجـة لتبرع مهم قـدمته السيـدة ساتينيج
وجبه إنشاء «صـندوق ساتينـيج شاكر» الذى يُصـرف من ريعه على مشاريع شاكر حـيث  

تُحقق أهداف اجلمعية .
بيرچ ترزيان

الرئيس الفخرى جلمعية القاهرة اخليرية األرمنية العامة
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شكَّل األرمن «مـلّة» وفـقاً لـلـنظـام اإلدارى العـثمـانى  وصـاروا  السيـما فى الـعاصـمة
ثـابة الـعمـود الفـقـرى لالقتـصاديـات الزراعـية والـصنـاعيـة والتـجاريـة واحلرفـية . العـثمـانيـة 
نـاهيك عـن انخـراطـهم فى الـدوالب الوظـيـفى الـعـثمـانى وارتـقـائهم قـمـة الـسُلَّم اإلدارى .
ولـكن  بـيـنـما شـهـدت األسـتـانة ازدهـاراً أرمـنـيـاً عـلى شتـى الصُـعـد  كـانت وضـعـية أرمن
رض واجلهل شأن األقاليم على النقيض تماماً حيث افترسهم الثالثى القاهر ; أى الفقر وا
ـسـيحـية فى مـعـظم اجملتـمعـات الـريفـية وقـتـذاك . ورغم هذا  كـان األرمن أشـد الشـعوب ا

الــدولـة الـعـثـمـانــيـة إخالصـاً فى خـدمـتــهـا  وآخـرهـا فى الـتــحـوُّل عن الـوالء لـهـا . ولـذا 
لَّة الصادقة» . فالغرو أن أطلق عليهم األتراك العثمانيون لقب «ا

ـلَّة الصـادقة . بـداية  كانت األقـليات بيـد أن ثمـة عوامل تغـيُّر قـد استشـرت فى كيـانية ا
ـتغيرات الـسياسية ــ ـستفيدين من ا سيحيـة بدولة السالطـ وعلى رأسها األرمن  أول ا ا
تـنورون مـنذ بـدايات الـقرن الـتاسع عـشر . كـما أن روسـيا فى االجـتمـاعيـة التـى دعا إلـيهـا ا
ـتوسط  عمـلت على تـقويض القوة يـاه الدافئـة فى البحر ا سـعيهـا الدءوب للـوصول إلى ا
ـسيحـي ; اليـونانيون الداخلـية العـثمانيـة بإثارة الـطموحـات القومـية لدى رعـايا السـلطان ا
والــسالڤ فى الــبــلـقــان  واألرمن فى األنــاضــول الــشــرقى . عالوة عــلى مــا أسـهــمت به
الـنـهضـة الـفـكريـة والـطـباعـيـة والـصحـفـيـة والتـعـلـيـميـة واإلرسـالـيات الـتـبـشيـريـة كـاثولـيـكـية
وبـروتستـانتـية فى تـنامى اليـقظـة األرمنـية . وبذا  امـتلك األرمن أدوات بـدء إحيـاء سياسى
لكـة أرمنيـة مستـقلة فى عـام ١٣٧٥ على أيدى سالط بعـد خمسـة قرون من سقـوط آخر 

صر . ماليك  ا
ولكـن  فى مقابل عـوامل االنبـعاث هذه  تـوافرت جـملة مـعوقـات جعلت األرمن هم
ـسـيـحيـة الـكـبيـرة الـتى لم تُـطـالب بحـكم ذاتى أو اسـتـقالل عن الـعثـمـانـي رغم ـلَّة ا فـقط ا
ـسـتـمرة انـتـعـاشـهـا ثقـافـيـاً وقـومـيـاً . فمن نـاحـيـة االسـتـيـطان األرمـنى  جنم عن الـغـزوات ا
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والهـجرات األرمـنـية واسـتقـرار األتراك والـچـراكسـة واألكراد فى أرمـيـنيـة أن أصبح األرمن
يُـشـكــلـون أقـلـيـة فـى أرمـيـنـيـة الــغـربـيـة (الـعـثــمـانـيـة)  وتـداخــلـوا بـشـكل وثــيق فى الـنـسـيج
ـا ال يسـمح لهم بـتكـوين نـواة دولة مـستـقلـة شأن الـعرب أو مـسيـحيىّ ـسلم  وجـرافى ا الـد
ـراكز الـبـلـقان . كـمـا أن الـزعامـة األرمـنـيـة قد تـكـوَّنت من رأسـمـالـي مـديـنـي قـطـنـوا فى ا
ـسـتـاءين . زد أيضـاً  انـدمج األرمن الـعـثمـانـيون فى احلضـريـة بـعيـداً عن هـمـوم الريـفـي ا
ـا جعـل مكـانتـهم أكـبر فى هيـاكل الـدولة الـعـثمـانيـة بـشكل أكـثـر من أية أقـلـية غـيـر مسـلـمة 

الدولة فى ع اللحظة التى غدا وعيهم بهويتهم القومية أكثر حدة .
أمام هذه العراقيل  لم يسعَ األرمن إلـى االنفصال أو االستقالل عن الدولة العثمانية 
بـل طالـبـوا فـقط بـإجـراء إصـالحـات داخلـيـة فـى الواليـات األرمـنـيـة الـست الـتى شـكَّـلـت ما

عُرف بـ «أرمينية الغربية» فى نطاق بقائهم ضمن رعاياها .
WOM —_« W Q *« q¹Ëbð

غـدا األرمن فـى أرميـنـيـة الـغـربـيـة ضـاجـرين من أوضـاعـهم الـتى ال تُـطـاق خـاصـة عـنـدما
استغل األكراد فرصة احلرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ وهاجموا القرى األرمنية .
لذا  رحَّب األرمن الـعثمانـيون باجليش الـروسى حتت قيادة الچـنراالت األرمن  واشتراك
ـتـطـوعـ األرمن الـروس . وبـحلـول عـام ١٨٧٨  كـان الـروس يُـسـيـطـرون تـقـريـباً عـلى ا
أرمينية الغربية  وكان اجلـيش الروسى على مقربة من العاصمة العثمانية . عندئذ  طلبت

فاوضات فى ٣١ يناير ١٨٧٨ . األستانة وقف إطالق النار  وبدأت ا
آنـذاك  أيـقن األرمن عـدم جـديـة اإلدارة الـعـثـمـانـيـة فى تـنـفـيـذ اإلصالحـات  وخـشـوا
ـثقفون تنكيل احلـكومة بهم إثـر اشتراك أقرانـهم األرمن الروس فى احلرب . وعـندما علم ا
األرمن فى األسـتانـة بأخـبار الـفظـائع التى ارتـكبـتهـا الغـوغاء فى أرمـينـية الـغربـية بـاألناضول
الـشـرقى  طـالـبـوا زعـمـاءهم بـإنـهـاء حـذرهـم  ومـنـاشـدة الـروس لـتـبـنى مـسـتـقـبل األرمن

العثماني فى مباحثات السالم .
ـبرمة ـساعى األرمـنيـة جزئيـاً  إذ تضـمَّنت «مـعاهـدة سان إستـيفـانو» ا وفـعالً  جنحت ا
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ادة «١٦» التى نصَّت عـلى : «تنفيذ فى ٣ مارس ١٨٧٨ ب الـدولت الروسيـة والعثمانـية ا
اإلصالحـات وضـمـان سالمـة األرمـن من اعـتـداءات األكـراد والـچـراكـسة  وأال تـنـسـحب
نـاطق التى احتـلتهـا فى أرميـنية الـغربـية حتى تـقوم احلكـومة الـعثمـانية القـوات الروسيـة من ا
ـعـاهدة ضم روسـيـا أقـالـيم جارس بتـنـفـيـذ تلك اإلصـالحات فـوراً» . كـمـا تـضمـنت هـذه ا
وأردهـان وآالشجـيرد وبـايزيـد من أرميـنيـة الغـربيـة  وإعادة إقـليم أرضـروم الذى كـانت قد

احتلته إلى الدولة العثمانية .
وبذا  تُـعد معـاهدة «سـان إستـيفـانو» أول مـعاهـدة دوليـة فى التـاريخ احلديث يُـذكر فـيها

اسم «أرمينية» .
اعـتـقدت بـريـطـانيـا أن مـعاهـدة سـان إستـيـفانـو سـوف تُـعرض مـصـاحلهـا لـلخـطـر . لذا 
جنَّـدت الدول األوربية لـدعمهـا وإثارة مخاوف روسـيا بالـتهديدات احلـربية . عـندئذ  دعا
ـعـاهدة ـانى أوتـو ڤـون بـسـمـارك إلى عـقـد اجتـمـاع أوربى السـتـعـراض بـنـود ا ـستـشـار األ ا
وتعـديلـها . وفـعالً  انـعقـد مؤتـمر بـرل فى الـفتـرة من ١٣ يونـية حـتى ١٣ يولـية ١٨٧٨ .
» قـد عــدَّلت مـعـاهـدة سـان إســتـيـفـانــو وفق تـوجـيـهـات وجـديـر بــالـذكـر أن «مـعـاهــدة بـرلـ

. فاوض البريطاني ا
ــادة «١٦» فى مـعــاهـدة سـان إســتـيــفـانـو  ــؤتـمـر عــلى إقـرار ا وعـمـل األرمن فى هـذا ا
ـادة «٦١» فى معـاهـدة برلـ التى نـصَّت عـلى أن : «يتـعـهد الـباب ؤتـمرون بـا فاسـتـبدلـهـا ا
تطـلبات العـالى  وبدون أى تـأخير  بـإدخال الـتحسـينات واإلصـالحات التى تـستلـزمهـا ا
احمللـية فى الـواليات الـتى يقـطنـها األرمن  وضـمان أمـنهم جتـاه الچـراكسـة واألكراد  كـما
يتعـيَّن على الباب العـالى من حيث آلخر أن يُحيط الـقوى الكبرى  الـتى ستقوم باإلشراف

على تنفيذها  علماً بأى أمر يتعلَّق بذلك» .
ـؤتـمـر «احلـكم الـذاتى» ألرمـيـنيـة الـغـربـيـة ; إذ طـبـقـاً لـلـمـادة «٦١» أُلغـيت ولم يُـنـاقش ا
احلماية الروسية  وحلَّت محلها مسئولية أوربية جماعية ــ دون إشراف مباشر أو ضمانات
دولية جدَّية محدَّدة ــ من أجل تنفيذ اإلصالحات فى أرمينية الغربية . عندئذ  رحل آالف
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األرمن الغربي ليستقروا فى القوقاز .
سألة األرمـنية فى أعـقاب مؤتمـر برل من كـونها مشـكلة عثـمانية وهـكذا  تصاعـدت ا
مـحـليـة إلى كـونهـا قـضيـة دولـية . وعـلى مـدى عـام مـتـتالـيـ  تظـاهـرت الدول الـكـبرى

بتنفيذ مسئوليتها  ونبَّهت احلكومة العثمانية من ح آلخر إلى «وعودها» إزاء األرمن .
ــيـة حــوَّلت أوربــا إلى اجتــاهــات أخـرى ; بـيــد أنه مــنــذ عــام ١٨٨٠ وقـعـت أحـداث عــا
فالنـشاطات الـسالڤية فى النـمسا ــ اجملـر واحتمال وقـوع حتالف فرنـسى ــ روسى  قد أسفرا
سـاعدتـها . كـما أن انـيا والـنمـسا ــ اجملـر مع احلكـومة الـعثـمانـية واسـتعـدادهمـا  عن اتفـاق أ
روسـيـا مــنـذ حـكم قــيـصـرهــا الـكـســنـدر الـثــالث (١٨٨١ ــ ١٨٩٦) قـد عَـدَلَتْ عـن سـيـاسـة
ـسيـحيـة التى اسـتقـلت آنذاك عن الـدولة الـعثـمانـية وحـماية حمـايتـها شـعوب دول الـبلـقان ا
ـسيحيـة العثمـانية . زد على هـذا  شَغَلَ التوسُّع االسـتعمارى فى أفـريقيا جمـيع الشعوب ا

وجنوب شرق آسيا والص والدول الكبرى عن متابعة «القضية األرمنية» .
سـاعدات األوربـية بـشأن أرميـنيـة الغـربية وهـكذا  بحـلول عـام ١٨٨١ بدا واضـحاً أن ا
ـثقف األرمن نصائح رؤسائـهم  ومستلهم غدت ضئيلـة جداً . عندئذ  جتاهل بعض ا

سلَّح فى زيتون  وبدأوا يُنظمون جماعات دفاعية فى قاومة البلقانية والصراع ا حركات ا
عـدة مـواقع . وأدى شـعـور األرمن بـاخلـداع واخلـذالن إلى أن راح عـدد كـبـيـر مـنـهم يُـنـاصر
ـقـاومـة اسـتـبـداد عـبـد احلـمـيـد . واقـتنـع آخـرون بضـرورة حـمل الـطـرق غـيـر الـدبـلـومـاسـيـة 

السالح .
vŠö ù« ŸËdA*«

عندئـذ  تطورت احلركة القومية األرمنية من مـجرد «فكرة» إلى «جمعيات» ثورية سرية
مـحلـية وعـامة  مـارست نشـاطاتـها الـدعـائيـة والفـدائيـة والثـورية فى الـواليات الـعثـمانـية .
ومـالـبـثت هـذه اجلـمــعـيـات أن تـمـخض عـنـهـا مـيالد «األحـزاب الـثـوريـة» من قـبـيل : حـزب
ـقـراطى األرمـيــنـاجـان فى ڤـان عـام ١٨٨٥  حـزب الــهـنـشـاك (الـنـاقـوس) االشــتـراكى الـد
األرمـنى فـى چـنـيڤ بـسـويـسـرا  حــزب االحتـاد الـثـورى األرمـنى (الـطــاشـنـاق) فى تـفـلـيس
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عاد تكوينه فى القاهرة عام ١٨٩٦ . بچورچيا عام ١٨٩٠  حزب الهنشاك ا
ارسات فدائية أرمنية  جابهتها السلطات رحلة سلسلة مظاهرات و وقد شهدت هذه ا
ذابح العـثـمـانيـة بـسـلـسلـة اعـتـقاالت ومـذابح إبـان عـامىّ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ فـيمـا يُـعـرف بـ «ا
احلـميديـة»  راح ضحيـتها مـوت حوالى «١٥٠» ألف أرمنى عالوة عـلى عدة آالف آخرين
هــجـروا وطـنـهم األم إلى الـبـالد الـعـربـيـة وروسـيـا الــقـيـصـريـة وبالد الــبـلـقـان وبـعض الـبالد
األوربـية واألمريكيـة . ورغم هذا  عدَّل األرمن العثـمانيون إسـتراتيچيـتهم  وحتالفوا مع
جماعة «تركيا الفتاة» بغية إسقاط النظام احلميدى  وهو ما جنحوا فيه فعلياً إثر انقالب ٢٤
يـولـية ١٩٠٨ . وبـصـعـود هذه اجلـمـاعة إلـى قمـة احلـكم الـعثـمـانى  تـبنت الـنـزعـة القـومـية
ـتـطـرفـة ; أى الطـورانـيـة . وبـذا  صـار األرمن عـقبـة كـبـرى عـلى طـريق إجناز الـعـنـصريـة ا

نظومة الطورانية . ا
فى ظل هذه الـظـروف  بدأ زعـماء األرمن مـرة أخـرى يتـطـلَّعـون إلى مسـاعـدة خارجـية
أكــثـر نـتـيــجـة تـخــوفُّـهم من هـذه الــتـطـورات  ووصــول أكـثـر من «٥٠٠» ألف مــهـاجـر من
ـسيحـي الوافـدين من البلـقان إلى أرمـينيـة الغربـية . ناهـيك أن الوضع الدولى سـلم وا ا
ـتـوتـر قـد أنـعش مـجدَّداً الـقـضـيـة األرمـنـيـة . زد علـى هذا  تـخـلَّت روسـيـا عن سـيـاسـتـها ا
انيـا على األناضـول أن تتبع سـياسة ـنع سيطـرة أ الـعدائيـة ضد األرمن  ورأت أن صاحلـها 

أكثر ليبرالية  وتستقطب إلى جانبها األرمن من رعاياها ورعايا الدولة العثمانية أيضاً .
ولهذا  جتـدَّد النشـاط السيـاسى األرمنى . ففى خـريف ١٩١٣  اتصل بوغـوص نوبار
ـهـجـر ــ بــنـاءً عـلى تــكـلـيف من اجلــاثـلـيق األرمـنى بـاشـا (١٨٥١ ــ ١٩٣٠) ــ زعـيـم أرمن ا
كـيــڤـورك اخلـامس (١٩١٢ ــ ١٩٣٠) بـقـيـادات الــدول األوربـيـة لـيُـبـين لــهم وجـوب تـنـفـيـذ
طالبة الدولية بتنفيذ اإلصالحات األرمنية حتت الرقابة الروسية عندئذ  تزعَّمت روسيا ا

اإلصالحات .
وقـد أفــضت اتـصــاالت روسـيـا مـع الـدول الـكــبـرى عن وضـع خـطـة مــشـروع إصالحى
يتضمن بنوده : وضع أرمـينية الغربيـة (العثمانية) بـاألناضول الشرقى حتت إدارة حاكم غير
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تـركى  تـكـوين شـرطـة مـخـتـلـطـة  حلّ الـقـوات احلـمـيـديـة  إنـهـاء اسـتـقـرار الـنازحـ من
الـبـلـقـان فى الـواليات األرمـنـيـة  تـعـويض اخلـسـائر االقـتـصـاديـة لألرمن  إبـقـاء الـضرائب
ـدارس . أكـثر من ـشـروعـات احمللـيـة مـثل اإلنـفـاق عـلى ا اجملـموعـة من الـواليـات لـصـالح ا
هذا وُضـعت قيـليـقيـة ضمن هـذه اخلطـة . وحتى هـذا الوقت  لم يـطلب األرمن انـفصال

أرمينية الغربية عن الدول العثمانية .
ـانيا والنمسا ــ اجملر قد عارضتا هـذه اخلطة بدعوى أنها سوف تُؤدى إلى انفصال بيد أن أ
ا أسفر عن مشروع أرمينية الـغربية عن الدولـة العثمانـية . ولكن روسيا واصـلت مساعيهـا 
آخر يتضمن : اعتبار الواليات األرمـنية العثمانية التى يقطنها األرمن «سبعاً» هى طرابيزون
وأرضـروم وسيواس وڤـان وبيـتلـيس وخربوط وديـار بكـر  وتقـسيمـها إلى إقـليـم إداري
يـتمـتعـان بحـكم ذاتى مـحلى واسع الـنطـاق حتت حمـايـة الدول األوربـية وبـإشراف مـفتـش

عام يُـنتخبان من مواطنى الشعوب األوربيـة الصغيرة احملايدة . ويتكوَّن اإلقليم األول من
الواليـات الـثالث األولى  بـيـنمـا يـتـكوَّن الـثـانى من الـواليات األربـع البـاقـيـة . ولم تُوضع
ــشـروع . وفى ٨ فـبــرايـر ١٩١٤  وافـقت الــدول الـكـبــيـرة والـدولـة قـيــلـيـقـيــة ضـمن هـذا ا
ـشروع . وبدأت األسـتانة فى تـنفيـذه منـذ مايو عـندما عـيَّنت ويسـتننك الـعثمـانية عـلى هذا ا

ذكورين . الهولندى وهوف النرويجى مفتش عام لإلقليم ا
شروع اإلصالحى  كـانت أكثر االقـتراحات شـمولية  ويُمكن الـقول بأن تـدابير هـذا ا
ـوجب وأصـدقـهـا وعـوداً من بــ كل الـبـرامج الـتى قُــدمت مـنـذ تـدويل الـقـضــيـة األرمـنـيـة 
مـعـاهـدة بـرلـ ١٨٧٨ . ولـكن  حـتى مـثل هـذه اإلصالحـات قـد أزعـجت األتـراك الـذين
ـا يُفـضى إلى اسـتـقالل نـهائـى على نـحـو مـا حدث فى رأوا فـيهـا حـكـماً ذاتـيـاً تـدريجـيـاً  ر
شروع مشاعر عدائية لألرمن ألن األتراك عدّوه «تدخالً البلقان . زد هنا أيـضاً  أثار هذا ا

غير مقبول» من أوربا فى شئون دولتهم الداخلية .
ــا ال يـشــتـهى األرمن  ــيـة األولى (١٩١٤ ــ ١٩١٨) أتت  بـيــد أن انـدالع احلـرب الــعـا
وقـلـبت كـل احلـسـابات إزاء أول خـطـوة جـدَّيـة فى مـسـألـة حـل القـضـيـة األرمـنـيـة عن طـريق
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اإلصالحــات اإلداريـــة . واحلــقــيـــقــة أن نــشـــوب هــذه احلــرب قـــد عــرقل مـــســيــرة تـــنــفــيــذ
اإلصالحـات وأربك الزعـمـاء األرمن بـشـدة : هل سـتدخل الـدولـة الـعـثمـانـيـة الـنزاع ? .
ا كانت ـسرح احملتـوم حلرب روسيـة ــ عثمـانية أخـرى ?. و وهل ستغـدو الهضـبة األرمنـية ا
أرمـيـنـيـة تـقع على طـرفىّ احلـدود  فـهل سـيُالقى األرمن مـجـدَّداً مـعانـاة حـادة بـغض الـنـظر

عمن سيظفر فى النهاية ? .
WOM —_« …œUÐù«

انيـا والنمسا ــ وفعالً  دخلت الـدولة العثـمانية احلـرب العظمى بـجوار كتلـة الوسط ; أ
اجملر ضد كتلة الوفاق ; بريـطانيا وفرنسا وروسيـا القيصرية . وفى ظل هذه األجواء  صار
الـتـخــلُّص من األرمن ضـرورة ســيـاسـيــة واقـتـصــاديـة وعـرقــيـة وديـنــيـة كى تـنــسـجم األسـرة
الطورانية . ولهذا  استغل النـظام االحتادى احلاكم فى الدولة العثمانية تقهقر جيوشه على
اجلـبـهة الـقـوقـازية  واتَّـهم األرمن الـعـثـمانـيـ بـ «اخلـيانـة الـعـظمى» ألنـهم لم يـتـطـوَّعوا فى
اجلـيـش الـعــثـمــانى شـأن أقــرانـهم الــروس . وفى فــبـرايــر ١٩١٥  قـرَّر االحتــاديـون «إبـادة»
ـهـمـة إلى عـسـاكـر الـدرك والعـصـابـات والـتـشـكيالت األرمن الـعثـمـانـيـ  وأسـنـدوا هذه ا
ـقـاومـة اخملـصـوصـة . وفـى مـارس ١٩١٥  قـرَّرت الـسـلـطـات الـعـثـمــانـيـة تـدمـيـر مـركـزىّ ا

األرمني وهما : زيتون وڤان .
وفى مساء ٢٤ أبريل ١٩١٥  اعتقلت الـسلطات العثـمانية أكثر من «٢٠٠» شخص من
النخبة األرمنية واغتالـتهم جميعاً . ومنذ مايو ١٩١٥  أبرقت السلطات أوامرها الصريحة
إلـى احلكـام والـقـادة الـعـسـكـريـ بـ «تـرحـيل األرمن عـنـوة» من وطـنـهم األم بـحـجـة حـمـاية
مالئ لروسيا. سلـحة من «خيانة محتملة» من األرمن العثماني ا دني وحماية القوات ا ا
وفـعالً  نفَّذت األستانـة هذه العملـية فى الواليات األرمـنية الست شرقى األنـاضول بنجاح

حتى يولية ١٩١٥ . وبعد ذلك  جاء دور أرمن غربىّ األناضول وقيليقية .
وبذا  صـفَّى النـظام االحتـادى العثـمانى األرمن من وطـنهم األم مـستـغالً ظروف احلرب
ـيـة األولى . مـرتـكـبـاً أول «إبـادة جـنس» جـمـاعـيـة فى الـقـرن الـعـشـرين بـاغـتـيـال األمـة الـعـا
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األرمنـيـة مع سبق اإلصـرار والـترصـد . وفى مـطلع يـنـاير ١٩١٧  ألـغت اإلدارة العـثـمانـية
ـادة «٦١» من معـاهدة بـرل ١٨٧٨ بـدعوى أنـها عـقيـمة ال جـدوى منـها ; إذ لم يـعد ثـمة ا

وجود لألرمن فى الدولة العثمانية .
وقد نـتج عن اندالع الـثورة الـبلشـڤيـة فى روسيـا القيـصريـة  خروج روسيـا من فعـاليات
ـية األولى وإلغـاء القيـصرية فى عـام ١٩١٧ وتأسيس الـسلطـة السوڤـيتية . وفى احلـرب العا
وجب ١١ يناير ١٩١٨  حدَّدت احلكـومة السوڤيتيـة موقفها الصريح من الـقضية األرمنية 
مـرسـوم  جـاء فـيه : «أن مـجـلس مـفـوضىّ الشـعب يُـعـلن لـلـشـعب األرمـنى  أن حـكـومة
العمال والفالحـ فى روسيا ستُدافع عن حقـوق األرمن فى أراضى أرمينية الـتى اغتصبتها
الـدولة الـعثمـانية  وذلـك باعتـرافها بـحقـهم فى تقريـر مصـيرهم بحـرية إلى حـد االستقالل
رسـوم أيضاً بـ «جالء اجليـوش عن أرمينـية الغـربية وتـسهيل عودة التـام» . كما طـالب هذا ا

نفي األرمن إليها» . هاجرين وا جميع ا
بـيد أن مـا أعـطـاه البـالشڤـة لألرمن بـيـمنـاهم سـرعـان مـا أخذوه بـيـسـراهم عنـدمـا أبـرموا
ـانـيـا مـعـاهــدة صـلح «بـريـست ــ لـيـتــوڤـسك» فى ٣ مـارس ١٩١٨ مع الـدولـة الــعـثـمـانـيـة وأ
عاهدة  التزمت روسيا بـ «أن تعمل كل ما فى وسعها لتأم والنمسا ــ اجملر . فطبقاً لهذه ا

اجلالء عن واليـات األنـاضـول الـشـرقيـة (مـعـظم أرمـيـنـية الـغـربـيـة) جالءً سـريـعاً وتـسـلـيـمـها
بـانتـظام إلى الـسلـطات الـعثـمانـية . وتـنسـحب القـوات الروسـية من أقـاليم جـارس وأولطى
وأردهـان وأرتـڤـ وباطـوم (فى أرمـيـنـية الـشـرقـيـة وچورچـيـا) الـتى كـانت قد تـنـازلت عـنـها
الدولـة الـعـثـمـانيـة فى بـرلـ ١٨٧٨» . أكـثـر من هـذا  لن تتـدخل روسـيـا فى إعـادة تـنـظيم
ـنـاطق حـريـة تـنـظيم ـناطـق  بل تُـترك لـشـعـوب هـذه ا الـعالقـات القـومـيـة والـدولـيـة لـهـذه ا
وجودة فى ـؤلَّفـة من الرعايـا الروس والـعثمـانيـ ا مـسئـولية حلّ وتـسريح الـفرق األرمنـية ا

روسيا وفى الواليات العثمانية احملتلة  وسوف تعمل على توزيع هذه الفرق بشكل تام .
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أسـفرت الـتداعـيات السـياسـية الـسريعـة فيـما وراء الـقوقـاز عن تقسـيمه إلى ثالث دول :
چـورچــيــا وأذربـيــچــان وأرمـيــنــيـة . وفـى تـلك األثــنــاء  اسـتــثــمـر اجلــيش الــعـثــمــانى هـذه
التحوالت واندفع صوب بـحر قزوين لتنفيذ «احللم الطورانى» . وفى ١٥ أبريل ١٩١٨
استولى االحتاديون على باطـوم شمال القوقاز داخل احلدود الروسية . عندئذ  اصطدمت
انيـا مراقباً إلى بـاطوم الذى قرَّر بأن انية مع الـطموحات االحتـادية . وأرسلت أ ـصالح األ ا
األتـراك يُـخطـطـون لـقتل األرمن جـمـيـعاً فـيـمـا وراء القـوقـاز  ويـبغـون تـأسيـس دولة تـركـية

موحَّدة مع أذربيچان .
وفى ظل هذه الظروف  لم يكن أمـام «اجمللس الوطنى األرمنى» فى تفليس خيار سوى
نطقة احملـيطة بيريڤان  وذلك يوم إعالن استقالل اجلزء غيـر احملتل من أرمينية الشـرقية فى ا
٣٠ مايـو ١٩١٨  حتى يـكون قـادراً على الـتفـاوض مع االحتاديـ فى باطـوم  وإلنقـاذ ما
تبقى من وطنهم األم . إذ ذاك  كانت القوات العثمانية تخترق أرمينية الشرقية  واقترفت
ا أنـذر بـ «نـهايـة أرمـينـية الـتـاريخـية» . مـذابح فى الـكسـندروبـول  وطـوّقت إقلـيم يـريڤـان 
ــوجـبـهـا إعالن ســاعـتـئـذ  ســوف ال تـكـون ثـمــة «أرمـيـنـيــة» ذات حـدود مـرسـومــة يُـمـكن 
االستـقالل رسمـياً . وحـتى ذلك احلـ  فإن إعالن وجـوب استـقالل جمـهوريـة أرمنـية ال

يعنى تأسيسها فعلياً .
ـفـاوضـات دائـرة فى بـاطـوم بـ األتراك واألرمـن  واصلت حـيـنـذاك  وبيـنـمـا كـانت ا
ـكـناة وقـتئـذ بـ «جيش اإلسالم الـقوقـازى» اخـتراقـها أرمـينـية الـشرقـية : الـقوات الـعثـمانـية ا
سـلمة . وعند هـذا احلد  اجتمع األرمن الـعقبة األخـيرة فى وجه الوصول إلى أذربـيچان ا
ر الـعدو» . ورغم على قـلب رجل واحد يـزودون عن حمى ديـارهم رافعـ شعـار : «لن 
التفوق الهائل للقوات العثمانية على األرمن عدداً وعُدداً  فإن األخيرين جنحوا فى صدها
بريان حالياً) وقره كيليسه إبان مايو ١٩١٨ بفضل مقاومتهم فى معارك سردار آباد (هوجد

(ڤاناتسور) وباش ــ أبران .
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ا ـتوقَّـعة إلى ارتـباك اخلـطة العـثمـانيـة لالستـيالء على بـاكو  وقد أدت هذه الـهزائم غـير ا
اضطر القيادة العثمانية إلى توقيف هجومها واالنسحاب من يريڤان وإبرام «معاهدة باطوم»
ـعـاهــدة  صـارت مـســاحـة «جـمــهـوريـة ـوجب هــذه ا فى ٤ يــونـيـة ١٩١٨ مـع األرمن . و
أرمـينـية» تـربو عـلى عشـرة آالف كيـلو متـراً مربـعاً مـقصـورة على يـريڤـان وإيتـشمـيادزين وما
ادة ادة الـثانـية) . لذا  سُـميت بـ «جمـهوريـة يريڤـان األرمنـية» . كمـا نصت ا جاورهـما (ا
اخلـامسـة عـلى حرمـان اجلـمهـوريـة من إنـشاء جـيش وطـنى نظـامى عـلى أن تـعتـمـد فى حفظ
األمن الداخـلى على اجليـش العثـمانى فـقط . وتعـترف بـحق هذا اجلـيش فى جعل أراضـيها
ـادة احلـادية عـشـر : «بأن ـادة الـثامـنـة) . أكثـر من هـذا  تعـهَّـدت اجلمـهـورية فى ا راً له (ا
عـاهـدة من القـوات األرمنـية تـبـذل قصـارى جهـدها فى إخـالء مديـنة بـاكو فـور تـوقيع هـذه ا

وجودة فيها  والعمل على منع وقوع صدام أثناء عملية اإلخالء» . ا
سـلَّحـة  وتتـعارض مع مـبدأ حق عـاهدة اجملـحفـة الغـزو بالـقوة ا وتعـكس شروط هـذه ا
صـير . هنا  شعـر األرمن  أكثر من سواهم  أن استقاللـهم كان مزيفاً  وكل ما تقرير ا

حدث حتذاك أن نُودى فقط بجمهورية أرمنية مستقلة على نحو غير رسمى فى تفليس .
وحتى ذلك احلـ  كـان «اجمللس الـوطـنى األرمنى» يُـقـيم فى تفـلـيس عاصـمـة چورچـيا
ـستقـلة حـديثـاً آنذاك . وفى ١٩ يولـية ١٩١٨  غـادرت احلكـومة األرمنـية اجلـديدة بـقيادة ا
رئيس وزرائـها هـوڤهانـيس كاتـشازنونى (١٨٦٨ ــ ١٩٣٨) تـفليس إلـى يريڤـان حيث حلَّت
مــحل قــائـدهــا الـعــسـكــرى آرام مـانــوجـيــان (١٨٧٩ ــ ١٩١٩) . حلـظــتـئــذ  بـدأ اســتـقالل

جمهورية أرمينية على نحو رسمى .
بـيد أن ظـروف مـيالد اجلـمـهوريـة األرمـنـية كـانت ال تُـبـشـر بـ «مسـتـقـبل زاهر» لـهـا . فـقد
رسمـت معـاهدة بـاطوم حـدودهـا بحـوالى عشـرة آالف كيـلـو متـراً معـظمـهـا صخـرياً  وبـها
«٧٠٠» ألف نـسـمة  مـنـهم «٣٠٠» ألف الجـئـ جـوعى من أرمـيـنـيـة الـغـربـية  و «١٠٠»

ناطق احليوية لم تدخل فى زمام هذه اجلمهورية . ألف آذرى وكردى . كما أن ا
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وباالستفادة من «بـاطوم»  هدر جيش اإلسالم القوقـازى عبر جمهوريـة أرمينية صوب
ـجرد االسـتـيالء على باكـو لالسـتيـالء علـيـها  وهـو مـا حدث فى ١٥ سـبـتـمبـر ١٩١٨ . و
باكـو  نـظَّمت الـقوات الـتـركيـة ــ اآلذربـيچـانـية مـذبحـة لألرمن جـزاءً لهم عـلى الـدفاع عن
دينـة  أودت بحيوات مـا يُناهـز الـ «١٥» ألف أرمني ونزوح كـثيرين . ثـم دخلت القوات ا
وقف يُـنذر بسـوء للـجمـهورية األرمـنيـة وجيـوبها . وردَّ الـعثمـانيـة قره بـاغ اجلبلـية  وغـدا ا
عـاهدة «بـريست ــ لـيتـوڤيـسك» بإلـغائـها مع الـدولة الـبالشڤـة علـى خرق األسـتانـة الصـارخ 
الـعـثـمـانـيـة فى ٢٠ سـبـتـمـبـر ١٩١٨ . ولـكن تـعـرَّضت اجلـيـوش الـعـثـمـانـيـة لـسـلـسـلـة هـزائم
ـطالبـة بوقف الـقتـال . وقد  هذا ا دعـاها إلى ا متالحـقة على جـميع اجلـبهـات القتـاليـة  

وجب هدنة مودروس يوم ٣٠ أكتوبر ١٩١٨ . فعالً 
ية األولى عـلى اجلبـهة القـوقازيـة  واحتلَّت وجب هذه الـهدنـة  انتهت احلـرب العـا و
قوات بريطانـية باكو بعد انسـحاب اجليش االحتادى العثمـانى من وراء القوقاز وأذربيچان .
أمـا األرمن  فـقد اسـتعـادوا منـاطق قـره كيـليـسه وألـكسـندروبـول وجـارس وصورمـالو بـعد

االنسحاب العثمانى منها .
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وثـمـة قـضـايـا جـد مـهـمـة شـغـلت بـال اجلـمـهـوريـة األرمـنـيـة وقـتـذاك  لـعل فى مـقـدمـتـها
ـنعـقد فى باريس الـنزاعـات احلدودية مع كل من چـورچيـا وأذربيچـان  ثم مؤتـمر السالم ا

منذ ١٨ يناير ١٩١٩ .
ـؤتمر وفداً بـرئاسة أڤيديس فى ٤ فـبراير ١٩١٩  أرسلت اجلـمهورية األرمـنية إلى هذا ا
أهـارونيـان (١٨٦٦ ــ ١٩٤٨) للـمطـالبـة بـأرميـنيـة الغـربيـة ومخـرج لـلجـمهـورية عـلى البـحر
األسود . وفـى أعقـاب وصول الـوفـد اجلمـهـورى  التـقى مع جـماعـة أرمنـيـة أخرى ; إنـها
«الـوفـد الـقـومى األرمـنى» بـرئـاسـة بـوغـوص نـوبـار بـاشـا نـيـابـة عن األرمن الـغـربـيـ وأرمن
هجـر . بيـد  أن ثمة اخـتالفات جـد متبـاينـة ب الوفـدين . فبـينمـا تشكَّـل الوفد اجلـمهورى ا
قراطى الدستورى . وفى من أغلبـية طاشناقية  تكوَّن معظم الـوفد القومى من احلزب الد
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حـ كان بـوغـوص يُطـالب بـإقامـة دولـة أرمنـيـة كبـرى قـوامهـا األرمن الـعثـمانـيـ وال يُؤمن
بـتمـثيل اجلمـهوريـة األرمنيـة لكل األرمن  كـان وفد أهارونـيان يـتميَّـز بأنه يُـمثل دولة قـائمة

بالفعل عظماً وحلماً ودماً .
غـير أن الوفـدين آثرا اتـفاقهـما ظـاهرياً عـلى توحـيد مطـالبـهما األسـاسيـة والتقـدُّم بهـا معاً
تكـامل» . وفعالً قدَّم الـوفدان األرمنيـان فى ١٢ فبراير ١٩١٩ باعتـبارهما «وفـد أرمينـية ا

طالب اآلتية : مذكرة مشتركة إلى دول الوفاق حتوى ا
١ ــ االعتراف بدولة أرمنية مستقلة قوامها :

(أ) واليات ڤان وبيتليس ودياربكر وخربوط وسيواس وأرضروم وطرابيزون .
(ب) سناچق قيليقية األربعة : مرعش وسيس وجبل بركات وأضنة .

(ج) اجلمهـورية األرمنـية الـقائمـة فى القوقـاز مع والية يـريڤان كـاملة واجلـزء اجلنوبى من
والية تفليس والقسم اجلنوبى الغربى من والية إليزاڤيتبول (جنزة) ووالية جارس .

تحـدة األمريكية أو ٢ ــ تـأم كيان الدولـة األرمنية من قبل الـدول احلليفـة أو الواليات ا
عصبة األ .

دة عشرين عاماً . ٣ ــ تكليف دولة كبيرة بجعل أرمينية حتت انتدابها 
ذابح والتشريد والنهب والدمار . ٤ ــ التعويض عن األضرار الالحقة باألرمن إثر ا
نتدبة إجـبار احلكومة العثمانية على إجالء األراضى األرمنية  وتأم ٥ ــ على الدولة ا

جتريـد السـكان من الـسالح  ومالحقـة جمـيع الذين اشـتركـوا فى ذبح األرمن وأحلقـوا بهم
هاجـرين الذين حلَّوا محل األرمن إلى الغ  وإبعـاد عناصر الشـغب عن البالد وإعادة ا

بالدهم .
كـما عـقد بـوغوص نـوبار فى بـاريس خالل الفـترة من ٢٤ فـبراير حـتى ٢٢ أبريل ١٩١٩
طالب األرمنية  ومناقشة مستقبل أرمينية . وطالب هذا ؤتمر القومى األرمنى» لتأييـد ا «ا

تحدة األمريكية . ؤتمر بأن تسند دول الوفاق «االنتداب على أرمينية » إلى الواليات ا ا
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ـطـالب األرمـنـيـة . فـقـد خـصَّـصت اتـفـاقـيـة عـلى أيـة حـال  ثـمـة تـعـقـيـدات اعـتـرضت ا
سـايكس ــ بـيـكو (مـايو ١٩١٦) قـيـليـقـية ونـصف أرمـينـية الـغـربيـة لـفرنـسـا . أكثـر من هذا 
ـطالب احلدودية الكـردية مع مثيالتهـا األرمنية . زد هنـا أيضاً  لم يكن اجليش اصطدمت ا
العثـمانى فى األناضول منزوع السالح  ومن ثم  ال تستطيـع اجلمهورية األرمنية الصغيرة
ــ مع نـقص أسلـحتـها ومـواردها ــ الـدفاع عن «أرمـينـية» سـوف تربـو مسـاحتهـا على «١٠٠»

ألف ميالً مربعاً .
 vJ¹d _« »«b²½ô«

باحـثات حول الـدولة الـعثمـانية ولكن بسـبب توازنـات مصالح دول الـوفاق  وصـلت ا
ـفـاوضـات بـسـبب اخـتالف كـتـلـة الـوفـاق حـول مـستـقـبل إلى طـريق مـسـدود  وتـعـرقـلت ا
أرمينـية وعدم قبول احداهـا االنتداب عليهـا . وبينما أبرمت دول الـوفاق معاهدة «فرساى»
ـانـيا فـقط  قـرَّرت إرجاء الـبت فى مـصيـر الـدولة الـعـثمـانـية إلى يوم ٢٨ يـونـية ١٩١٩ مع أ

ح معرفة قرار الكوجنرس األمريكى بخصوص االنتداب األمريكى على أرمينية .
فى تــلك اآلونـة  بـلــور األتـراك الـقـومــيـون بـقــيـادة مـصــطـفى كـمـال (١٨٨١ ــ ١٩٣٨)
مشروع «وطن قومى ال يـقبل التـجزئة»  وهـو ما يعنى : رفض قـيام دولة أرمـنية فى شرقى
األنـاضـول تـضم الـواليـات األرمـنـيـة الـست . وحـتى يُـقـنـع األتـراك الـقـومـيـون دول الـوفاق
واألرمن مـعاً بـجـدَّية نـوايـاهم  صبـوا جـام غضـبـهم على قـيـليـقـية  وطـهَّـروها من األرمن
بـهجـمات مـنظَّـمة حتت بـصر فـرنسـا وسمـعها دون أن تُـحرك قـواتهـا ساكـناً أمـام قتل األرمن
وتشريـدهم .وهكـذا  أنذر الهـجوم الـتركى عـلى قيلـيقـية وصمت فـرنسـا بـ «موت قيـليـقية

األرمنية» .
ـباحـثات حول مـعاهـدة السالم مع الـدولة العـثمـانية ورغم هذا  عاودت دول الـوفاق ا
باحثات عن إبعاد قـيليقـية ونصـف أرمـيـنية الغربية و بإيـطاليا . وقد تمخـضت ا فى سان ر
ــ حـصـة فـرنـسـا حـسب سـايـكس بـيـكـو ــ عن أى مشـروع «دولـة أرمـنـيـة»  واالكـتـفـاء بـڤان
تـباحثـون من الرئـيس األمريكى وأرضروم وبـيتلـيس ومنـفذ عـلى البحـر األسود . وطـلب ا
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ـتـفق علـيهـا فى سان ويلـسـون الفـصل فى ترسـيم حـدود أرميـنيـة وفقـاً لـلخـطوط اإلشـارية ا
و. ر

و  رفض الـكـوجنرس األمـريكى وبيـنـما وصـلت دول الـوفاق إلى هـذا احلل فى سـان ر
فـى أول يـونــيـة ١٩٢٠ «االنــتــداب األمـريــكى» عـلـى أرمـيــنـيــة . ورغم هــذا  ظل اهـتــمـام

ويلسون ذاته بأرمينية ثابتاً  وأخذ يرسم حدودها النهائية .
q¦ _« q(«

واألهم  جنـحت الدبـلوماسـية األوربـية أن تُـملى عـلى األستانـة قبـول معـاهدة سـيڤر فى
١٠ أغسـطس ١٩٢٠ الـتى كـرَّست تـمزيـق الدولـة الـعـثمـانـيـة واختـزالـهـا فى دولة أنـاضـولـية
صغـيـرة محـصـورة ب بـلـدين التزال حـدودهـما غـيـر مرسـومـة وهمـا : أرمـينـيـة واليـونان .
اليـة واالقتصاديـة  فإنها كانت عاهـدة ذات مضمون أمـبريالى فى بنـودها ا ورغم أن هذه ا

معتدلة التوجُّه بالنسبة للقضية األرمنية .
عاهدة  اعترفت الدولة الـعثمانية رسمياً بأن أرمـينية دولة حرة مستقلة وجب هذه ا إذ 
ادة «٨٩» عـلى أن «تُوافق الـدولـة العـثمـانيـة وأرمـينـية ودول الـوفاق (مـادة ٨٨) . ونـصت ا
عـلى رفع قـضــيـة رسم احلـدود بـ الـدولـة الـعــثـمـانـيـة وأرمـيـنـيــة فى واليـات ڤـان وبـيـتـلـيس
ـتـحدة األمـريـكـيـة  والقـبـول بـالـقرار وأرضروم وطـرابـيـزون إلى حتـكـيم رئيس الـواليـات ا
نح أرمينـية منفـذاً إلى البحر ونزع سالح الذى سيتـخذه وأية شروط قـد يُقدمها فـيما يتـعلَّق 
ـذكورة»  وهـو مـا يـعنى رفـض مطـالـبة ـتاخـمـة لـلحـدود ا أيـة بقـعـة من األراضى الـتركـيـة ا
ادة األرمن بواليات : ديار بكر وخـربوط وسيواس شرقى األناضول . هذا  وقد تركت ا

عاهدة جلمهورية أرمينية حتديد حدودها مع أذربيچان وچورچيا . «٩٢» من هذه ا
قتضى سيڤر أيضاً  أُلـغيت االنتهاكات الدينـية  واكتسبت العائالت والطوائف حق و
فـقـودين واخملتـطـف عن طـريق جلـنة مـشـتركـة  وكان طـالـبة أو الـبحث عـن األشخـاص ا ا
ـساعـدة الستـرداد النـساء واألطـفـال احملتـجزين عـند يـتـعيَّن عـلى احلكـومة الـعـثمـانيـة تقـد ا
ـهـجورة الـذى كـان قـد جـعل من الـدولة األتـراك واألكـراد  والـتنـازل عن قـانـون األمالك ا
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سـتفيد األول من أمالك وأراض األرمن كلها لعدم وجود مُالك أو ورثة شرعي العثمانية ا
لهم . ووعـد األرمن بدورهم أن يكـفلـوا احلقوق الـدينيـة والثقـافيـة للمـسلمـ الذين سوف

يظلون فى أرمينية الغربية .
وهـكذا  قـدَّمت سـيڤـر حالً لـلقـضـية الـتى كـلَّفت حـيـاة نصف الـشـعب األرمنـى وتدمـير
ـية األولى أن مـختـلف مـؤسسـاته . وبـدا بـعد احـدى وعـشرين شـهـراً من نـهايـة احلـرب العـا

النزاع قد انتهى رسمياً .
بيد أن الـرأى العام األوربـى السيمـا الفرنـسى أيقن تـماماً أن صـلح سيـڤر ُولد مـيتاً  ألن
فـروضة على الـدولة العـثمانـية كانت جـائرة  وغـير قابـلة للـتطبـيق  بل ومؤذية الشـروط ا
بـاشر لـدول الوفاق عـاهدة يـقضى الـتدخـل ا صـالح دول الوفـاق . ناهـيك أن تنـفيـذ بنـود ا
الـذيـن أدركـوا جــيـداً أن األرمن صــاروا هـلــكى  ويـحــتـاجــون دعـمــاً مـديــداً كى يــسـتـردوا
اعـتــبــارهم ويُـؤســسـوا أنــفــسـهم من جــديــد . ولـذا  لم تــرغب أيــة دولـة مــنـهـم فى حتـمُّل

عنوية إزاء األرمن . ادية وا سئوليات ا ا
ومـهـمـا يـكن من أمـر  أدرك الـكـمـالـيـون أن سـيـڤـر سـوف تـعـنى : دولـة تـركـيـة مـخـتـزلة
وضعيـفة . ولذا  أعـلنوا أن حـكومة األسـتانـة ال تُمثل الـشعب التـركى  وأن أية اتفـاقيات

أبرمتها تُعد باطلة . وأخذ الكماليون يطلبون مساعدات خارجية السيما من البالشڤة .
داوالت الـبلـشڤيـة ــ الكـمالـية عن عقـد اتفـاقية صـداقة فى مـوسكو وفـعالً  تمـخَّضت ا
ـعـاهـدات الـسـابقـة الـتـى أبـرمـتـها وجـبـهـا  بـطـلـت جمـيـع ا يـوم ٢٤ أغـسـطـس ١٩٢٠ . و
احلكومـة السلطـانية . لـيس هذا فحسب  بل قـرَّرت أن أية معـاهدة دولية ــ مـثل سيڤر ــ لم
تُـوافق عــلـيـهــا أنـقـرة  يــجب أن تـرفـضــهـا مـوســكـو أيـضــاً . ورغم أن الـتـقــارب بـ أنـقـرة
ـجازفـة ــ ليـست هيـنة ــ فـحواهـا احتـمال بـلشـڤة األنـاضول  فـإن هذا ومـوسكـو محـفوف 
التـقـارب سوف يُـثـبت جدواه عـندمـا تـتدفق خـزائن الـذهب والروبالت والـقـمح واألسلـحة

والذهيرة على العاصمة األناضولية .



≤±

وبـغيـة إحبـاط سيـڤر وجتـنُّب التـهديـد الذى تُـشكـله «أرميـنيـة مسـتقـلة»  أصدر كـمال فى
أواخر سبتـمبر ١٩٢٠ أمره إلى اجلـيس التركى بـاختراق احلدود وسـحق اجلمهوريـة األرمنية

الـقائـمة فى القـوقاز . وحـينئـذ  كان الـكمالـيون عـلى يقـ من : مساعـدة البالشـڤة لهم 
ـزيج من األسى واأللم تـقدُّم ـتـميـع  احليـاد األمـريـكى  وتابع الـوفـاق  ـوقف األوربى ا ا
اجلـيش الـتـركى فى قـلب اجلـمـهـوريـة األرمـنـيـة عـنـد مـنـتـصف نـوفـمـبر ١٩٢٠ حـتـى احتـلت
ـناطق الـتى كانت لـهم قبل انـسحـابهم فـى نوفـمبر ـنطـقة بـأسرهـا  وسيـطر األتـراك على ا ا

. ١٩١٨
ـفارقات الغـريبة  بـينما كـان الكمـاليون يتـوغلون داخل أرمـينية  أعـلن ويلسون ومن ا
فى ٢٢ نوفـمبر ١٩٢٠ احلدود الـنهائيـة ألرمينـية معطـياً إياها مـساحة تبـلغ «١٠٠» ألف كيلو
متراً  شملت معظم واليات ڤان وبيتليس وأرضروم فضالً عن ميناء طرابيزون على البحر
ـتـحـدة األسـود . وعـبــثـاً  جلـأت يـريــڤـان إلى حــكـومـات بــريـطـانــيـا وفـرنــسـا والـواليــات ا
ثـلو الدول الكبرى يـتبارون فى النفاق األمريـكية وعصبـة األ الوليدة آنذاك . وبيـنما كان 
والـكـذب والـثـرثـرة  واصل األتـراك إبـادتـهم لألرمن . عـنـدئذ  طـلـبت يـريـڤـان الـهـدنة .
وجبها  احتل الكماليون زيادة على ما سبق احتالله  جارس والكسندروبول وشارور و

وناخيتشيڤان . وبذا  أصبح الكماليون جاثم على قلب أرمينية .
ـفـاوضـات ب حـكـومـتىّ أنـقـرة ويـريـڤـان فى ٢٩ نـوفـمـبـر ١٩٢٠ حيـث انتـهت وبـدأت ا
قتـضاهـا  تنـازلت يريـڤان عن بإبـرام «معـاهدة الـكسـندروبول» فـى ٣ ديسـمبـر ١٩٢٠ . و
مـعاهـدة سـيڤـر  وجمـيع مـطالـبهـا فى أرمـينـية الـغـربيـة  كمـا تـنازلت عن جـارس وأردهان
وأولـطى وقـاغـزڤان وصـورمـالـو الـواقـعـة فى أرميـنـيـة الـشـرقـية . عالوة عـلى قـبـول أرمـيـنـية
ـقـابل  سـوف يـكفـل األتراك ـؤقـتـة فى شـارور ونـاخـيـتـشـيـڤـان . وفى ا الـسـلـطة الـتـركـيـة ا

تبق من اجلمهورية األرمنية . القوميون استقالل اجلزء ا
وفى نفـس اليوم الـذى بدأت فيه مـفاوضـات الكسـندروبـول (٢٩ نوفمـبر)  جنح احلزب
الشيـوعى األرمنى (الذى تأسَّس منذ ٧ يونيـة ١٩٢٠ فى الكسندروبول) فى االستيالء على
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الـسلطة فى أجـڤان وديلـيچان شمـال شرقى الكسـندروبول وإقـامة حكومـة سوڤيتـية هناك .
وجـب اتفـاق مـع حكومتــها دون قتـال فـى ثم استولى األرمـن الشـيوعيــون على يريـڤـان 
٢ ديـسـمـبر ١٩٢٠ قـبل تـوقـيع مـعـاهدة الـكـسـنـدروبول بـسـاعـات . وبـعد يـومـ  وجتـاوباً
ــسـاعـدة احلــزب الـشـيـوعى األرمــنى وحـكـومــته الـبـلــشـڤـيـة  دخــلت وحـدات من اجلـيش
ـتحـمسـ فضالً عن األحمـر الـسوڤـيتى احلـادى عـشر يـريڤـان بصـحبـة األرمن الـشيـوعيـ ا
البالشڤة غير األرمن من الوحـدات الثورية . ووعد البالشـڤة األرمن أن يُعيدوا لهم حدود

ما قبل سبتمبر ١٩٢٠ .
وتـباحـث البالشـڤة واألتـراك القـومـيون حـول مصـير أرمـينـيـة وبقـية مـا وراء القـوقاز دون
ـداوالت عن إبرام مـعاهـدة صداقة حضـور منـدوب عن أرميـنيـة وچورچـيا . وتـمخضت ا
ـعـاهدات فى مـوسـكـو يـوم ١٦ مارس ١٩٢١ . وفـيـهـا  أعـلـنت مـوسكـو وأنـقـرة بـطالن ا
اآلنـفة الـتى فُرضت عـلى روسيا الـسوڤـيتـية والدولـة العـثمانـية  وتـعديالت احلـدود لصالح
چورچيا وأرميـنية : إعطـاء باطوم لچورچـيا والكسنـدروبول ألرمينـية . فضالً عن اعتراف
بـلشڤ منذ عام ١٩٢٠) حتت تعاقـدين باالستقالل الذاتـى إلقليم ناخيـتشيڤان (ا الطـرف ا
ـنـحوا األتـراك إقـليم صـورمـالو  وبه قـابل  وافق الـبالشـڤة أن  الـسيـادة اآلذريـة . وفى ا
ـومـة األرمن ــ الـذى لم يـكن جـزءاً من أرمـيـنيـة الـغـربـيـة . زد  تـعـهَّد جـبل أراراد ــ رمـز د
الـبالشـڤـة أن يـسـعـوا إلى الـتـقـارب بـ جـمـهـوريـات مـا وراء الـقـوقـاز «الـسـوڤـيـتـيـة» وتـركـيا

«الوطنية» .
وتنفيذاً لـهذا االلتزام األخير  عقـدت جمهوريات ما وراء القـوقاز «اتفاقية جارس» فى
١٣ أكتوبر ١٩٢١ مع حكومة اجلمعية الوطنية الكبرى فى أنقرة التى أقرَّت محتوى معاهدة

ية األولى  موسكـو سابقة الذكـر . ومن سخريات القـدر  أنه فى فترة ما بعـد احلرب العا
هزومة كلها  كـانت تركيا وحدها قد مدَّدت حـدودها على جبهة القوقاز ومن ب الدول ا
فـقط على حـسـاب األرمن . وهكـذا  انتـهت رسمـيـاً أول «جمـهوريـة أرمنـيـة مسـتقـلة» فى

التاريخ احلديث بعد حوالى ألف يوم من تأسيسها فعلياً .
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ـعارضـة الطـاشنـاقيـ والرأسـمالـي  فإن ورغم أن دخول الـبالشڤـة أرميـنيـة قد قـوبل 
قبول حكمـهم كان «اخملرج الوحـيد» ساعتـئذ للمأزق األرمـنى بصرف النـظر عن أية نزعات
ـوجــبه  تـوقف الـزحف الـتـركى  وصـار هـنـاك ســيـاسـيـة أو انـتـمـاءات أيـديـولـوچـيـة . إذ 

«جسد أرمنى»  وأمنت بقايا األرمن بعد طول خوف .
وهكـذا  فى خالل عام ١٩٢١  تالشت صورة «أرميـنية حرة مـستقلـة» ; إذ اغتُصبت
أرمينية الغربية كلـها وجزء من أرمينية الشرقية أيضاً . ومُنعت مئات آالف األرمن الالجئ

من الـعودة إلى ديـارهم . ونُفـى األرمن الذين كـانوا قـد عـادوا إلى قيـلـيقـية وآسـيـا الصـغرى
عـلى نـحــو نـهـائى . وفى ٢٠ أكــتـوبـر ١٩٢١  أبــرمت فـرنـســا مع أنـقـرة مــعـاهـدة صـلح 
وجبـها بإعـطاء تـركيا كل إقـليم قـيليـقية األرمـنى وواليات عـينتـاب والرها تـعهَّدت األولـى 

وماردين . وعنـدما واصلت الـقوات الكـمالـية حربـها ضد الـيونان وأحـرقت مدينـة أزمير 
دمرت بهـا حى األرمن وذبحتهم فى ٩ سبتمبر ١٩٢٢ نظـير تعاونهم مع اليونان . عندئذ 

لم يعد لألرمن وجود على امتداد تركيا بأسرها عدا األستانة .
إلى هنا  وبعد أن حقَّق الكمالـيون النصر فى ميادين القتـال  بقى عليهم كسب معركة
نعقد بـ «لوزان» منذ ٢١ نوفمبر ١٩٢٢ للبت فى معاهدة سيڤر مع ؤتمر ا الدبلوماسية فى ا
ـتحـدة . ورغم عدم اشـتـراك جمـهوريـة أرميـنـية فى مـباحـثات دول الـوفاق عـدا الواليـات ا
ـهـجر واصـلت نـشاطـهـا فى سبـيل اسـترداد لوزان  فـإن الـهيـئـات واألحزاب األرمـنـية فى ا
ـغـتـصـبـة . وفى هـذا الـصـدد  قـدَّم «الوفـد الـقـومى األرمـنى» بـرئـاسـة بـوغوص األراضى ا

ؤتمرين حتوى ثالثة اقتراحات : نوبار مذكرة إلى ا
١ ــ إنشاء وطن قومى لألرمن مع منفذ إلى البحر .

قترح فى عام ١٩٢٠ ; أى إحلاق قسم من ٢ ــ إذا تعذَّر ذلك  يجب العودة إلى احلل ا
أرمينية العثمانية إلى اجلمهورية األرمنية .

٣ ــ األخذ فى احلسبان مشروع كيان قومى لألرمن فى منطقة من مناطق قيليقية .
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ثلى األرمن االجتماع فحسب  ولكن الوفد التركى رفض رفضـاً قاطعاً «ليس حضور 
بل حتى االستماع إلى مطالبهم» .

وأخـيراً  أُبرمت «مـعاهدة لوزان» فى ٢٤ يـولية ١٩٢٣ بـشكل يتـماشى مع األمانى التى
يـثاق الوطنى الـصادر خالل ينـاير ١٩٢٠ . إذ أنهـا تعترف أعرب عنـها النـواب األتراك فى ا
تنازع عليها فى األناضول : لـ«تركيا» بحدود مستقرة تـستوعب تراقيا الشرقيـة واألراضى ا
إقـليم أزمـير  قـيليـقيـة  ساحل الـبحر األسـود  الواليـات الشرقـية (األرمـنيـة) . وانعكس

طـلق لألتراك بأنه لم تـرد فى بنود لـوزان النهائـية كلـمتا «أرمـينية» أو «األرمن»  االنتـصار ا
ـسـلـمة (دون ـا تـضـمـنت نصـوصـاً عـامـة حـول ضـرورة عـدم اضـطـهاد «األقـلـيـات» غـيـر ا إ

حتديدها) فى تركيا فضالً عن عدم اضطهاد األكراد القاطن جنوب شرقىّ األناضول .
وهكـذا  أُخلـيت «تركـيا» من أضـخم أقـليـة غيـر تركـية  وتـرسَّخت أُسس «اجلـمهـورية
الـتركـيـة» فى ٢٩ أكـتـوبـر ١٩٢٣ بـإجناز مـسـتـوى رفـيع من الـتـجـانس ب سـكـانـهـا فى طـبـعة

جديدة ناجحة  منقحة ومزيدة  من «ثورة تركيا الفتاة» .
ا لم تـكن ثـمة «قـضـية أرمـنـية»  أو لم يـكن هـنـاك وجود لألرمن ذاتـهم فى الـدولة وكـأ
العثمانيـة . وعلى هذا النحو  طمس «احللـفاء الكبار» قضية «احللـيف الصغير» على مائدة
لـوزان  وغــسـلـوا أيـديـهم بـدمـاء األرمن واألكـراد وغـيـرهـمـا . ولـئن جـسَّـدت لـوزان قـمـة
االنـتـصـار الـتـركى  فـقد بـلـورت أقـصى االسـتـهـتـار الـدولى إزاء الـقضـيـة األرمـنـيـة . فـمـنذ
تدويل هذه القضية فى برل ١٨٧٨  وحقوق األرمن ودمائهم تسيل رقراقة أمام أع من
تـبـنـوا الدفـاع عن قـضـيـتهم دون أن يـتـدخـلوا بـفـاعـلـية لـصـاحلـهم . وبقـدر مـا وظَّف الـغرب
األرمن وقضـيتـهم إلدراك مآربـهم فى دولة السالطـ وخلـفائهم  دفع األرمـن ثمنـاً فادحاً
تـواصلة حـول «غايتـهم» و«سُبل» بلـوغها . وُحكم لـ«تواكـلهم» على الـغرب وشقـاقاتهم ا
علـى الناج من األرمن بأن يـعيشوا مبـعثرين مشتـت فى قارات العالم مـكون «مهاجر» ;

أى سيبورك = دياسبورا .
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ا دخلت جـيوش احلـلفاء قالت األهـرام : 
مـــديــنـــة األســتـــانــة اجـــتــمع مـــنــدوب شـــركــة
(اســوشــيــتــدبــرس) الــصــحــافــيــة األمــريــكــيـة
بالـشـهزاده عـبـد اجمليـد أفـندى ولى عـهـد تركـيا
فــســـأله عن رأيه فـى حــالــة بـالده . وقــد كــان
جواب ولى العهـد على هذا السؤال ما يأتى :
«إن هـذه احلرب كانت أشأم حـرب على تركيا
مــنـذ وجــودهــا إلى الـيــوم  ال ألن جــيـوشــهـا
كُـسـرت بـل ألنـهـا جــعـلت األ الــتى كـانت

صديقات لها بحكم الطبيعة عدّوات .
وإنى أنـا والـسـلـطـان وحـيـد الـدين ذاته كـنـا

نسـتنـكر هـذه احلرب ونـكرهـها مـنذ نـشوبـها 
ـرحـوم الـسـلـطـان مـحـمـد اخلـامس لم ولـكن ا
يكن قادراً على منع إنـفاذها لضعفه عن مقاومة
فسدين كطلعت وأنور وأضرابهما. عصابة ا
ــا يـزيـدنــا خـجالً وحــزنـاً مــا ارُتـكب من و

الفظائع مع األرمن .
أما مسـتقبـلنا فإنـنا بحـاجة فيه إلـى مساعدة
األجـانب  ألن بالدنا باتت منـهوكة القوى .
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وإنى أفـضل أن تكـون معـاملـة بالدى مع دولة
واحـدة لـصعـوبـة الـرقـابة الـدولـيـة . وقـد بدت
هـذه الـصــعـوبـة وظـهـرت فى ظـروف وأحـوال
عديدة . وإنى أنظر بكل ارتياح إلى كل رقابة
ُتــقــام عــلى الــبالد  عــلى شــرط أن ال تــمس

هذه الرقابة حقوق السلطان» انتهى.

«إن انـتـصار احلـلـفـاء سـيُفـضى ــ بال شك ــ
إلى تـغـيـير احلـالـة فى تـركـيـا . وإن عـدد الروم
فـى األســـــتـــــانــــــة ٣٦٤٠٠٠ وعـــــدد األتـــــراك
٤٤٩٠٠٠ ; ولـذلك فال يـجـوز إطالق لـفـظـة
«الـنـزالـة الـرومــيـة» عـلى الـعــنـصـر الـرومى فى
األستـانة إذا أردنـا أن نعود إلـى التاريخ وإلى

حقوق الروم فى تلك البالد .
ولقـد بـذل الـترك جـهـدهم إلبـادة العـنـاصر
الـغـيـر التـركـية * ــ وال سيـمـا الروم واألرمن ــ
ان . وقد ألنهم كانوا حـائل دون سياسة األ
ســـاعـــد الـــبـــلـــغـــاريـــون الـــتـــرك فى عـــمـــلـــيـــة
االسـتئـصال. لـذلك بادر الـروم إلى التـرحيب

نقذين» . باحللفاء وحتيتهم حتية ا

W dJ*« WJ  ¨ ≥ ’ ¨ ±π±π d¹UM¹ ¥ 5MŁù« ¨ ≤¥µ œbŽ

* الصحيح : غير التركية .
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بـاريس فى ٢ يـنـايـر ــ جـاء فى تـلـغـراف ب
أن الــذين أُبـيــدوا من األرمن مــلــيــون ونـصف
مـلـيـون وأن أنـور وطـلــعت وجـمـال واجلـنـرال
لــيـمـان فــان سـنــدرس هم الـذين تــقع عـلــيـهم
الـتبعـة الكـبرى ومجـموع األرمن الـذين أبيدوا
ان تنظيماً ئة. أما ذبحهم فقد نظمه األ ٥٠ با

علمياً ــ روتر .
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قال ُمراسل إنكـليزى كـان فى األستانة عن
احلــالــة الــســـيــاســيــة فى تــركــيــا : إن مــجــلس
بـعوثان كـان مؤلفـاً من رجال جمـعية االحتاد ا
والـــــتـــــرقـى عـــــدا أفـــــراد قـالئـل من الـــــعـــــرب
. وقـد أسهم بـعـضهم بـاالشـتراك سـيـحيـ وا
ـــذابح األرمــنـــيــة ولـــكن الـــضــمـــانــات فى ا
ـانيـة حمتـهم حتى اآلن من الـتحـقيق أمام البر
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ـذابح الـلـجـان الـتى عُـيـنت لـبـحث أسـبـاب ا
وقد كان عداء اجملـلس للحكومة السبب الذى

حمل السلطان على حله .
أمــا صــراع األحــزاب فــلـم يــتــغــيــر وهــنـاك
ــان وهــمــا اجلـمــعــيــة واحلـزب احلــزبــان الـقــد

ضاد لها . ا
واألمن فى بيرا وغلطه معدوم وهناك يُقيم

مفوضو الدول .
وتــقع كـل لـيــلــة جــرائـم واعــتــداءات. أمـا
رجال البوليس فمبغوضون والثقة بهم ضائعة
ألنهم صنـائع االحتادي وضباطهم من هؤالء
. وقد اتهمتهم الصحف بأنهم وزعوا أسلحة

أخيراً على أوباش األتراك واألكراد .
وأشـار ُمـراسل فى الـطـان إلى أن احلـكـومـة
العثـمانيـة احلاليـة عاجزة عن مـقاومة مـعارضة
رجـال تـركـيـا الـفـتـاة وذكـر وصـول الـچـنـرال
فـرانشه دسـبراى إلى األسـتانة. وبـيَّن األماكن
التـى زارها جمـعيـة ألَّفـتها الـسيـدات التـركيات
ـال تبـرعاً إلعـانة األيـتام فـقدم لـهن شيـئاً من ا
ـشـروعـهـن وقـد قـلن إن مــيل األتـراك نـحـو
فــرنــســا اليـــزال عــلى ســابـق حــاله فــأجــاب
الـچنـرال : «نعم لـقد قـال لى الـبلـغاريـون مثل

ُراسل : هذا القول من قبل» قال ا



≤π

«وهذا جواب يجدر أن يكون مثالً يُحتذى
فـانك ال تُـقــابل تـركـيــاً دون أن تـراه يـذكـر لك
عـهـد باريس حـيث تـلقـى السـيـاسة أو احلـقوق
أو الطب والذوق الـبار يزى وترى كأن سُبل
يل إلى فرنسا قد غمرهم وما هم فى احلقيقة ا
إال مــصـانــعــ تـفــوقـوا فى «فـن» الـتــأثـيــر حملـو
ـــاضـى واتـــخـــاذ أنـــصـــار من الـــدول ذكـــرى ا
الــغـربــيـة ضـد بــعـضــهـا ولـكـن اجلـواب عـلى
هــؤالء يـــجب أن يـــكــون عـــلى نــحـــو جــواب

الچنرال فرانشه» .
وجــاء إلى وكــالـــة الــبــلــقـــان أن يــوزبــاشى
ـدفـعـية الـچـركـسـيـة شاكـر الـذى كـان زعـيـماً ا
لغـير النـظاميـ فى والية «أنقـرة» وقبض عليه
ـذابح األرمــنـيـة تــمـكن من ــا عـزى إلـيه فـى ا
الفـرار من معتقله باألسـتانة كما فر عارف بك
ورشـيـد بك الـلـذان كـانـا والـيـ ألنـقـرة لـعـهـد
ذابح رجال تركيا الفتاة واعتُقال أخيراً بتهمة ا

أيضاً .
وقــد عُـين رئـيس جــديـد لـلـبــولـيس فـحـقَّق
بـتـهــمـة تـوزيع الـسالح والـذخـائـر خـفـيـة عـلى
األهـالى وثــبت له اشـتـراك اثــنـ من رؤسـاء
سجـونون يفرون أقسام الـبوليس . واليـزال ا
دن. وقـد قـيل أن الـسلـطات من الـعاصـمـة وا
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التركية تُمكنهم من ذلك .
وذكـرت الصـحف الـتركـيـة أن االنتـخـابات
ـبـعـوثان ال يـنـتـظـر أن تُـجرى اجلـديـدة جملـلس ا
قـــبل مــضـى أربــعــة شـــهــور وهى أقـــصى مــدة

أجازها الدستور .
وُيقـال إن احلكومـة تزمع نفى جـميع رجال

تركيا الفتاة ونوابهم .

UO dð v  `Ð«c*«
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أثــيـــنــا فـى ٢٢ يــنـــايــر ــ ورد تـــلـــغــراف من
األسـتـانـة ُيـفـيـد أنه قـد ُقـبض عـلى كـامل بـاشـا
قـائــد اجلـيش الــثـالث بــتـهــمـة ذبح الــيـونــانـيـ

واألرمن ــ روتر
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األسـتانـة فى ٦ فـبرايـر ــ ُيعـربون عن األمل
عززة لألمن والراحة التى أنفذها بأن التدابير ا
احلـلــفـاء فى األســتـانــة بـالـقــبض عـلـى زعـمـاء
ذوى نـــفــــوذ مـن االحتــــاديــــ ســـتــــمــــتــــد إلى
الـواليات حيـث ُيذيع األتـراك أخبـاراً  ُيؤخذ
منها قـرب حدوث مذابح جـديدة وغرضهم
من ذلك أن يـــحـــمــلـــوا شـــهــوداً كـــثــيـــرين من
ـذابح الـهـائـلـة الــيـونـانـيـ واألرمن حـضــروا ا
ـنــظَّـمـة فى زمـن احلـرب عـلى أن يــهـربـوا من ا
الـــبـالد. وهـــكـــذا ال ُيـــؤمل األتـــراك إبـــعـــاد
أولـئك الـشـهـود فـقط بل ُيـؤمـلـون فوق ذلك
مـتلكات القليلة الباقية أن يبقوا فى حوزتهم ا

لهم ــ روتر .
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نــيــويــورك فى ١٠ فــبــرايــر ــ كـان شــارلس
هـيـوز وولــيم جـاتـنــجس أكـبـر احلــلـفـاء الـذين
أدبة التى أقامتها اللجنة األميركية خطبوا فى ا
ـأدبـة اخلـاصـة بــاسـتـقالل أرمــيـنـيــا . وكـانت ا
ـسـتـر جـيـرارد . وقد تـلـقـت الـلـجـنة بـرئـاسـة ا
تلغرافات من حـكومتىّ اليـونان ورومانيا وتال
قـنـصل فـرنـسـا الچـنـرال تـلـغـرافـاً من احلـكـومة
الـفـرنـسـويــة وتـكـلم قـنـصل إيــطـالـيـا الـچـنـرال

بالنيابة عن حكومته ـ األميركية .
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ــراسل لـــنـــدن فى ١٥ فـــبــرايـــر ــ تـــأخـــر ــ 
األهــرام اخلــصــوصى ــ جــاء فى تــلـغــراف من
بورسعـيد أن بطـريرك األرمن أثنى عـلى جنود
ــا أبــدوه من الـعــطف والــشـفــقـة نــحـو الـهــنـد 
ا أنقذ جـنود الهند حياة كثيرين األرمن . وطا
مـن األرمن وخـــــلَّـــــصــــوهـم من يـــــد األتــــراك
وجــاءوا بـــهم إلى والة األمــور. خــذ مــثالً أن
خمـسة يـتـامى يتـراوح سـنهم بـ أربـعة عـشرة
وأربع سنوات جاء بهم الهنود وكان األتراك
ألـقـوا أصــغـرهم سـنــاً فى الـيم فـأنــقـذه جـنـدى

هندى ــ خصوصى .
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نيويورك فى ١٨ فبـراير ــ سافرت أكبر بعثة
لإلعـانــة بـرعـايـة جلـنـة إعـانــة مـنـكـوبىّ الـشـرق
األدنـى من نـــيـــويــورك عـــلـى ظــهـــر الـــبـــاخــرة
«ليفيـاتان» وهى برآسة الدكتور جورج هويت
رئــيس كــنــيــســة مــارســوڤــان الــســابق إلعــانــة
األرمـن الـــذين ُطــــردوا من تـــركــــيـــا فـى ســـنـــة
٩١٦*. وتـشـتمـل البـعـثـة عـلى ٢٥٠ شـخـصاً
ومـهـمــات خـمـســ مـسـتــشـفى وكــمـيـات من
الطـعـام واللـبـاس وأدوات البـنـاء قيـمـتهـا ثالثة

مالي ونصف مليون ريال** األميركية .
UO dð r UE  ‰uŠ

نـيويـورك فى ١٨ فبـراير ــ أرسـلت اجلمـعية
الوطـنيـة لـسوريـا اجلديـدة تلـغـرافاً إلى الـرئيس
ولـسن حـثت فـيه عــلى أن يـتـحـمل الـزعـيـمـان
الـعـثـمـانيـان أنـور وطـلـعت قـبل غـيـرهـمـا تـبـعة
ـظالم الـتى ارُتـكبت ضـد األرمن والسـوري ا

وأن ُيعاقبا علـى أعمالهما . ثـم قالت اجلمعية
فى تـلــغـرافــهـا هــذا  إن طـلــعت وأنـور يــتـمــتـعـان
بحريتهـما فى سويسرا فى ح يكد ات ذهبوا

قصود ١٩١٦. * ا
** الصحيح : دوالر.
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ضـحـيـتـ ويـعانـون ألم اجلـوع ويـصـلـحـون ما
أفسدته أيديهما . واحتجت على الظلم الذى
يسمح لهـذين الوغدين أن يذهبا فى سالم فى
ح ُيعاقب غيـرهما الرتكابهم أعماالً  ُتنافى

مباد اإلنسانية ــ األميركية .

 UO dð v  W U(«

نـشرت صـحف بـاريز تـلغـرافـاً من األستـانة
جـاء فيـه أن مجـلس الـوزراء قـرر حـجز أمالك
جــمــعـيــة االحتــاد والــتــرقى ســواء كـانـت تـلك
ــنـقـول أو الـثــابت. وقـد قـابـلت األمالك من ا
صـحـافـة خـصـوم االحتـاد والـتـرقى هـذا الـقـرار
لء االرتياح وطلـبت تلك الصحف معاقبة
الـسـفـاحـ ومـشـتـتـى الـرعـيـة مـعـاقـبـة صـارمـة

شديدة .
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وقــالـت شــركــة الــبــلــقـــان الــتــلــغــرافــيــة إن
ـاليـة عن أعـمال التـحـقيـق الذى قـام به وزيـر ا
أنور باشـا فى األموال إبان توليه وزارة احلرب
أسـفـر عن إثـبــات حتـويل مـبـالغ جــسـيـمـة جـداً
بـأمـر أنـور إلى اسم أخــيه نـورى وأول مـبـلغ
حــوَّلـه بــاسم أخــيـه تــســعــة مـاليــ فــرنك من
األمـوال الــسـريـة ثم ُحــوَّل إلسـمه مـرة أخـرى

ال مبلغ ١٩ مليون فرنك . من هذا ا
أمـا زعـمـاء االحتاديـ الـذين ُقـبض عـلـيهم
حــتى أول فـبــرايـر فـقــد بـلغ عــددهم أربـعـ

شخـصاً أهمهم حسـ جاهد الذى كان وكيل
بعوثـان واحلاج عادل بك الذى كان مجـلس ا
والياً ألدرنة ومـدحت شكرى سكـرتير االحتاد
والـترقى ورحـمى بك الـذى كـان واليـاً ألزمـير
وإسمعيل جانبوالد الذى كان وزيراً للداخلية
والتهم الـتى وجهـها إلـيهم قـاضى التـحقيق أو

الهيأة * االتهامية هى :
شروعة . ضاربة غير ا ١ ــ ا

٢ ــ ذبح األرمن .
٣ ــ إبعاد األروام .

٤ ــ ســوء مــعــامــلـــة أســرى احلــرب خالفــاً
لـقـانـون الـدول. وقـد ٍُقـبض عـلى كـثـيـرين من

لكي والعسكري . أتباعهم ا
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أرسل أعـضــاء االحتـاد األرمـنى فى بـوسـ
تلغرافاً إلى الرئيس ولسن وهذا نصه :

يُــــــعـــــرب االحتـــــاد األرمـــــنـى عن إخـالصه
ـبدأ نقـابة األ الذى دافـعتم عنه ووالئه التام 
ـنع وقـوع احلـرب     بـبالغـة عــظـيـمـة والــذى 
    ويكفل حرية أرميـنية واستقاللها بزعامتكم

ورعايتكم النبيلة .
أجـــــاب الـــــرئـــــيـس ولـــــسن مـــــعـــــربـــــاً عن
تـحدة ترغب بأن ــــــــــــــــــــــ أن الـواليات ا
نتدبة من نقابة األ إلدارة تكون هى الدولـة ا

شؤون أرمينيا .
وجـاء فى األخــبـار األخــيـرة أن الـبــطـريـرك
األرمـنى ســافــر من مـصــر إلى األســتـانــة عـلى

سفينة إجنليزية حيث استُقبل بكل حفاوة .
وجــاء فـيــهـا أن الـچــنـرال طــورغـوم رئـيس
الــبـعـثـة الـعـســكـريـة األرمـنـيــة والـقـائـد الـسـابق
حلــامــيــة أرضــروم كــتب حــديـثــاً عـن مـطــالب

أرمينيا كأمة مستقلة يقول :
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نـحن ُنـقــدم أوالً الـثـقــة الـتـامــة فى شـعـوب
الـعـالم الـظـافـرة . وبـعـد فـهـذه احلـرب لم تـعد
حـرب حـكـومـات بل حـرب أهـالى يـطـلـبـون
احلرية للـمضطهـدين وقد كانت كيـلكية آخر
مـلـجـأ السـتـقاللـنـا. وقـد سـقـطت مع سـقـوط
األسـرة الـروبـيــنـيـة ــ حـيث كــان لـيـون الـسـابع
ملـكـها فى عـام ١٣٧٥ وقد كـانت أرمـينـية فى
األعـصــر اخلـالـيـة فى عـز زاهــر فـأمـست الـيـوم
خــرابـــاً  يُــشــبه خـــراب بــعض أراضـى فــرنــســا
وبلـچيـكا . وقـد جرت الـدماء األرمـنيـة أنهاراً
من حـدود الــبـوســفـور إلى هــضـبـات الــقـوقـاز
توسط وُذبح ومن البحر األسود إلى البحر ا

مئات األلوف من شعبنا منذ سنة ١٩١٤ .
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سـمع مـجلس الـعـشرة فى مـؤتـمر الـصلح
مـنـدوبىّ األرمن صـاحب الـسـعـادة بـوغوص
بــاشــا نـوبــار واألســتـاذ أهــرونــيـان . وتــقـول
الــطــان إن اجملــلس ســمع إلى مــطـالـب هـذين
ــنـدوبـان ـنــدوبـ بــكل ارتـيــاح . وهـذان ا ا
ــمــلـكــة األرمــنـيــة فى بالد يــطـلــبــان إنــشـاء ا
ــــان وتـالمــــيـــــذهم األرمن . ولم يـــــكـن األ
االحتـاديـون يـنـظـرون إلى حل مـسـألة األرمن
عــلى هـذا الـوجه بل كــانت خـطـتــهم مـحـو
الـعـنـصـر األرمـنى ولم يـثـبت ذلـك عمـلـهم
فــقـط وأقــوال الـشــهــود الــعــدول  بل أثــبــته
انى بسـيوس فى رسالـة طويلة . األستـاذ األ
ـانية فى وهنـأ األستاذ سـتان رئـيس البعـثة األ
األنــاضــول وكــتب تــقــريــره الــســرى عــمــا
وقـع ولـكن هـذا الـسـر انــتـشـر وُتـرجم ذلك
التـقـرير بـجمـيع الـلغـات . والـذى ُيؤخـذ منه
تقرر فى أن تفريق األرمن وتـمزيق شملهم 
شــــــهـــــر مـــــارس ١٩١٥ . وخالصـــــة قـــــرار
احلـكــومــة الــتــركــيــة هــو إبـعــاد األرمن عــلى
طـريقة منظمـة وأن يكون إبعادهم وإجالئهم
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على الـتتابع ال دفـعة واحدة . أمـا اجلهة التى
قـالـوا بنـقـلـهم إلـيـهـا فـهى الـعـراق . ولـكـنهم
كـانـوا يــفـنـونــهم فى الـطــريق  ألن الـغـرض
الـصحـيح لم يكن اإلبـعاد بل اإلفـناء  األمر
الـذى لم ُيـقدم عـلـيه عـبـد احلـمـيـد الـذى قتل
من األرمن ٣٠٠ ألـف نـفس . أمــا الــفــظـائع
ـــنــكــرات الــتى ارُتـــكــبت بــهــؤالء األرمن وا
التعـساء  فإنهـا استغرقت من تـقرير األستاذ
بــسـيــوس ١٥٠ صــفــحــة. وجــمع الــكـونت
بـريس شهـادة الشـهود الـعدول بـتقـرير طـبعته
احلكومة اإلنكـليزية فى مجـلد عدد صفحاته
٦٠٠ صفحة  وفـيه شهادات قناصل أميركا
ـان الذين شـهـدوا هذه الـوقائع . وأعيـان األ
فـهـذه األمـة الـتى عـاشت وظـلت واقـفـة بـعـد
الـنكـبات التى أصـابتهـا  تقدمت إلى مـؤتمر
الــصــلح تـــطــلب لــهــا مــكـــانــاً ومــقــامــاً حتت

الشمس .
وكـل مــا يـــتــســـاءلــون عـــنه اآلن كم عــدد
األرمن الـبـاق فـى تركـيـا? . فالـلـورد بريس
يـــقـــول : إن عــدد األرمـن كــان قـــبل ١٩١٥
مـليونـاً و٦٠٠ ألف إلى ملـيونىّ نـفس . أُبعد
مـنهم مـلـيـون إلى ملـيـون و٢٠٠ ألف نفس
فــهـلـك نـصف الــذين أُبــعــدوا . وعـلى ذلك



¥±

يــكـون األرمن سـكـان تــركـيـا ثالث مـراتب.
األولى وعـــددهـــا ٦٠٠ ألف لم ُتـــبـــعـــد ولم
ُتــنفَ  والــثـانــيــة وعــددهــا نــحـو ٦٠٠ ألف
أُبـعـدت وظـلت فى عـالم األحـيـاء والـثـالـثة
ُفنـيت . أما الـدكتور بسـيوس فإنه يـقول نقالً
عـن إحـصـاء احلــكـومــة الـتــركـيـة; إن األرمن
الـذين ُقـتـلـوا ٣٠٠ ألف ولـكن الـذين مـاتوا
أثــنـاء نــفـيـهم وتــفـريــقـهم فـوق هــذا الـعـدد :
وهناك إحصاء آخر وهو إحصاء جلنة اإلعانة
األميـركيـة. لقـد جاء فـى تقـريرهـا الذى نُـشر
فى عام ١٩١٦ أن عدد األرمن الذين هلكوا
يـتــراوح بــ ٦٠٠ ألف و٨٥٠ ألــفــاً . وقـال
بـوغوص بـاشا نـوبـار واألستـاذ أهرونـيان فى
مــذكـرتـهــمـا إلى مــجـلس الـعــشـرة: إن عـدد
األرمـن فى تـركـيـا كـان قــبل احلـرب أكـثـر من
ملـيونىّ أرمـنى وأن الذين أُهـلكـوا منـهم إبان
احلـروب أكـثــر من مـلـيـون نـفس . فـاألرجح
أن عــدد األحــيــاء ال يــتـــجــاوز اآلن مــلــيــونــاً
و٢٠٠ ألف أرمــنى. وفى جـنـوب الـقـوقـاس
فى األراضى الـــتى كــانـت لــروســيـــا مــلــيــون
و٨٠٠ ألف أرمـــنى مــنــهم ١٣٠٠٠٠٠ فى
أرمــيـــنــيـــا الــروســـيــة و٨٢٣٠٠٠ أرمـــنى فى
جـمـيع أنـحــاء الـعـالم; فـيـكـون عـدد األرمن



¥≤

العدد فى األراضى الروسية والتركية أقل من ثالثة مالي .
ـنـدوبـان األرمنـيـان فى مـذكـرتـهـمـا عـلى مـا تـقـدم: «ال يـجـوز أن يـكـون عدد وزاد ا
ـته . والواجب ألنه ال يـجيـز العـدل أن ينـتفع اجملـرم من جر األرمن مـقيـاساً حلـقـوقهم 
اليوم أن نسمع أصوات جـميع األرمن أحياء كانوا أم أمواتاً » والواجب أن ُيسمع هذا
الـصوت ألن األرمن قـاتلـوا وسـفكـوا دمـاءهم إلى جانب احلـلـفاء فـالـذين قاتـلوا فى
صفـوف اجليش الروسى ١٥٠ ألـفاً ومنـهم من قاتل فى اجليـش الفرنـسوى وأكثـر الفرقة

الشرقية التى ألفها الفرنسويون من األرمن .
أمـا األرض الـتى يـطلـبـهـا األرمن وطـنـاً لهم فـبـعـضـها مـن األمالك التـركـيـة والـبعض
اآلخـر من األمالك الروسـية واألراضى الـروسـية تـتألـف فيـها اجلـمهـوريـة األرمنـية فى
فة من إقـليم إريـڤـان وجنـوبىّ والية تـفـليس وجـنوبى القـوقـاس وهذه اجلـمهـورية مـؤلـَّ
ـنطـقة شـمالىّ أردهـان; فهى إذن واليـة البـرابتـبـول إلى الغـرب وإقلـيم القـرص ماعـدا ا
تدة إلى نحو ٣٠ كيلو مـتراً من ميناء باطوم على البحر األسود وعلى طول ١٥٠ كيلو

متد من تفليس إلى باكو . متراً على سواحل بحر قزوين وكل وادى سورا ا
نـدوبان األرمنـيان فـهى سبع واليات : ديـار بكر أما األراضى الـتركيـة التى يطـلبـها ا
وخربوط  ووان وبـتليس وسـيواس وأرضروم وطـرابزون مع استـثناء األراضى الـكردية

جنوبىّ مجرى نهر دجلة واألراضى التركية غربىّ مجرى نهر األوردو إلى سيواس .
وإذا عدنـا إلى إحصاء بطريركـية األرمن عام ١٩١٢ ; أى قبل مذابح ١٩١٥ وجدنا
أن األرمن هم األقـلـيـة فى كل واليـة مـاعـدا واليـة وان  فـقـد كـانت لـهم هـنـاك أكـثـرية

حقيقة.

عــلى هـذا احلـســاب فى جـمـيع أنــحـاء الـكـرة
. واجملــمـوع من هـذا األرضـيــة أربـعــة ماليـ
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ـدارس األحـد فـى الـبالد الـعـربـيـة ورد من جـنــاب الـقس تـروبـرج الـسـكــرتـيـر الـعـام 
ـنكـوبـ فى فـلـسـطـ وسـوريا ـنـدوب اآلت من جـمـعـيـة الصـلـيب األحـمـر خلـدمـة ا وا
وأرمينـيا رسالـة جلناب الدكـتور كرودنـيير من حـلب بتـاريخ ٤ مارس ١٩١٩ يقـول فيها

بعد الديباجة :
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ؤرخـة ١٤ فـبـراير ومـعـهـا وصل مـبلغ ٢٨٠ جـنـيـهاً اسـتلـمتُ بـكل سـرور رسـالتـكَ ا
ـصـرى; ألجل أبـناء مـصـرياً اجملـمـوع من مـدارس األحـد والـكـنـائس واألفـراد بالـقـطـر ا
ـنكـوبـ وأمام هـذه األريـحيـة الـعـظمى يـقـصـر لسـانى عن تـقد السـوريـ واألرمن ا
بـشرين الـشكـر حلضـرات نـظار ومـعلـمى وموظـفى مدرسـة األحـد وحضـرات الرعـاة وا
ـساعـدة لهـذا العمل اجلـليل وحـقاً إنـها عـطية واإلخـوة واألخوات الذين مـدوا أيدى ا
ُتـناهى. وقد جاءت إلينـا فى وقت احلاجة إليها ألن فى عيد ميالد تـدل على السخاء ا
حلب وحـدها  ُتوجد حاجة قصوى للمساعـدة فكم باحلرى فى غيرها; لذلك نشعر أن
كل قرش له قيمـة كبرى . ُيوجد هنـا فى حلب اآلن أربعون ألف أرمنى ُمـهاجر ومثلهم
فـى عـ تـاب ومـرعش وأورفـا من هــؤالء نـحـو سـتـة آالف امــرأة وولـد ال مـلـجـأ لـهم;
ة. وقد علمنا أنهم لم لذلك اضطررنا أن نضعهم فى الثكنات (القشالق) التركية القد
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يـسـتـعـملـوا صـابـونـاً وال اغتـسـلت أجـسـامهم مـن وقت ترجـيـعـهم من مـنفـاهم فى بالد
العراق كـما أنه ليس لـهم أغطيـة مناسـبة فى هذا الـشتاء الـقارس . ومعـلوم أن اجلبال

هنا مغطاة اآلن بالثلوج .
وقـد  ُخـصصت جـزءاً من عـطايـاكم لتـرمـيم بنـاء الـكنـيسـة الـثانـيـة فى ع تـاب التى

هدمها األتراك واألكراد ال لسبب إال محبة التخريب .
اضـيـة مـذبحـة فى حـلب ذُبح فـيـهـا أكثـر من مـئـة أرمنى وقـد حـصلـت يوم اجلـمـعـة ا
وكان مدبروها يقصدون أن يقتلوا كل أرمنى ولكن اجليش البريطانى والعربى تدارك
ـساك الـذين يظهر أن األمر فى حـينه وأوقف سريـان هذه احلركـة الرديئـة ضد هؤالء ا

كأس مصائبهم لم ُتمتلئ بعد .
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* الصحيح : قرأناه .

أرجو أن نُـقدم جزيل حتياتى وتشكراتى جلنـاب الشيخ مترى ألجل تقريره الواضح
شجع فقد قرأنه * بكل تمعن وتدقيق ولذة. وا

قدم حتياتى للجميع ودمت ألخيك . ستيفن تروبرج .
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ال يـخـطـر بـالـبـال أن مـلـجـأ  ُيـؤسـس بـغـيـر بـاعث الـشـفـقـة واخلـيـر الـعـام  ولـكن فى
عنطورة احدى قرى جبل لبنان وعلى بعد اثنى عشر ميالً من بيروت افتتح رجال تركيا
الـفـتـاة مـلــجـأ فى الـسـنـة الــثـانـيـة من احلـرب جـمــعـوا فـيه ألـفىّ يـتــيم ويـتـيـمـة من األرمن
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واألكـراد وأرغموهم عـلى درس اللغـة التـركية والـتاريخ التـركى والديانـة اإلسالمية
وبذلوا كل مجهود ليمحوا من ذاكرات هؤالء األطفال كل شئ يتعلق بأصلهم األرمنى
ـمـارسـة الـفرائـض الديـنـيـة . والـغرض من روا أسـمـاءهم وألزمـوهم  أو الـكـردى فغـيـَّ
ذلك أنـهم بعـدما ُيـهذبونـهم هذا الـتهـذيب التـركى ُيوزعون الـبنـات على ضـباط األتراك
وأشـرافهم فـيكن عـوناً عـلى تقـوية الـعنـصر الـتركى . أمـا األوالد فإنـهم يشـتغـلون فى

اجليش أو فى دوائر احلكومة .
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ة أو يتكلمون وقد وضعوا قصاصات صارمة على الذين يتمسكون بأسمائهم القد
بلغتهم األصلية فلم يـكن مسموحاً بنطق كلمة واحدة باألرمنية أو الكردية. واجتهد
ألوا عقول الناشـئة باألفكار والعوائد التركية وأن يعظموا أمامهم مجد علمون أن  ا
اجليش التركى واجلـنس التركى . فغـيَّروا اسم مر بفـاطمة واليـصابات بخـديجة وحنا
انى أو تركى كان األوالد لجأ ضـابط أ ا كان يـزور ا ـدحت وشوكت . و وبطرس 
ان». انيا واأل يجتـمعون حوله فى هيـئة مربع ويهتـفون «ليحيا مـلكنا السـلطان لتحـيا أ
وقد أخذوا من أعناقهم ومـن أيديهم ومن مالبسهم كل ما ُيـشير إلى ديانتهم األولى .
شـقات واألتعـاب أثناء ـوت منهم كل يـوم ثلـثة أو أربعـة بسـبب ما كابـدوه من ا وكان 

تسفيرهم من بالدهم .
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وهــؤالء األوالد بـالــطـبع هم أوالد األرمـن الـذين نــقـلـهـم الـتـرك فـى بـدء احلـرب من
بالدهم بـاأللوف وأتـوا بهم من بـر األناضـول وأرميـنيـا ُمشـاة فى بريـة العـراق إلى حلب
وحماة ودمـشق ودرعا ومـدن أخرى فمـات كثـيرون مـنهم وبقى بـعض الصـغار بدون
آباء  فكـانت حالتـهم أشبه بحـالة بنـى إسرائيل فى أيـام نبوخـذنصر وغـيره . ولكن لم
ُيخـبرنا الـتاريخ أن واحـداً من أولئك الـعتاة الـقدمـاء جمع كـسر احليـاة وألف منـها مـلجأ
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لجأ . بقصد سئ كهذا ا
أما البناء الذى وضعوهم فيه فكان مدرسة األوالد لآلباء العازاري فى عنطوره .
ـدن األخرى ـهـاجـرين فـى ا وكـان الـضـبـاط ُيـرسـلـون من وقت إلى آخـر إلى مـحالت ا
ويخـتارون ما يشاؤون من األوالد والبنات سـواء كان لهم آباء أو لم يكن ويأتون بهم
ـشهورة وصـاحبة ة ا لـجأ . وقد عـينوا لـطفى بك مـديراً وفوض خلـالدة ها الـعا إلى ا
ـعلـمات الالزمـات. وقد أُخـذت صورتـها مع مـدرسة بـيروت أن ُتـرسل من مـدرستـها ا
ـلجـأ وبالـقرب مـنهمـا ضابط ـوظفـون با لـجأ وحـولهـما ا جـمال بـاشا عـلى عتـبة بـاب ا

شروع ! انى . فماذا كان نصيبه يا ترى فى هذا ا بحرى أ
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ـلـجـأ يوم ١٧ أكـتـوبر سـنـة ١٩١٨ ; أى بعـد احـتالل بيـروت بـتسـعـة أيام ا زرتُ ا و
وجدتُ الباق فيه كاآلتى بيانه :

               ٨٢        بنات
أرمن أوالد ٣٧٤ ٤٥٦

          ٦٩  بنات
أكراد أوالد ١١٥ ١٨٤

٢٩    سوريون
٦٦٩            اجلملة

(
(
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هذا هو كل الباقى من ألف واآلخرون ماتوا فى هذه السنوات الثالث .
ومن هذه النـسبة ب األرمن واألتـراك وما ُعملَ لـتغريب كلـيهما يـدل داللة واضحة
عـلى أن الـغـرض لم يكن ديـنـياً بـل سيـاسـياً وقـومـياً  ألن األكـراد مـسـلمـون من أجـيال
ا يعتبرونه ان حقيقى بـاإلسالم وإ عـديدة . فاحلقيـقة أن رجال تركيـا الفتاة ليس لـهم إ

جزءاً من ميراثهم العثمانى ولو كان فى نظرهم نظاماً تقادم عهده .
(لها بقية)
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انــتـخب األرمن لــعــرض مـطــالـبــهم عـلى
مؤتمر الصـلح اثن من كبـار عقالئهم وهما
بـوغـوص بــاشـا نـوبـار واألسـتـاذ أهـرونـيـان
وفى صحف الـبريد تـفصيل األقـوال التى فاه
نـدوبان أمـام مجـلس العـشرة فى بـها هـذان ا

مؤتمر الصلح .
ــنــاســبــة ذلك إن عــدد األرمن ــا قــيل  و
الـعــثـمــانــيـ كــان قـبل احلــرب نـحــو مـلــيـون
و٨٠٠ ألف : فـمن هــؤالء نـحـو ثـلـثـهم بـقى
فـى الـبالد ولم ُيــحـكـم عـلــيه بـحــرمـانه من
احلـيـاة أو إبـعـاده عن وطـنه . والـثـلث الـثـانى
ـانى قـد ُفــنى عن آخـره حــتى أن األسـتــاذ األ
ـانـية فى الـدكـتـور بـسـيوس رئـيس الـبـعـثـة األ
األنـضـول * اعـتـرف فى تــقـريـره الـسـرى إلى
حـكـومـته نـقالً عن إحـصـاء رسـمى تـركى أن
عدد األرمن الذين ُقـتلوا بلغ ثالثمائة ألف .
وقـد ظـهـر اآلن أن الــذين مـاتـوا أثـنــاء نـفـيـهم
ـقـدار . وعـلى وتــبـعـيـدهم يـزيــد عـلى هـذا ا
ذلك فـــإن احلــكـم بــأن ثـــلث األرمن قـــد بــاد
بـالغـة . وأما وُفنى لـيس فيه أقل شـائبـة من ا
نفي . الثلث الثالث فـهو بقية األحـياء من ا
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وعـلى ذلك فعـدد الشـعب األرمنى فى تـركيا
اآلن نـحـو ملـيون ومـائتى ألف شـخص يضم
ـائـة ألف مـوجودون فى إلـيـهم مـلـيـون وثـمـا
ــائــة ألف وثالثــة أرمــيــنــيــة الــروســيــة وثــمــا

وعشرون ألفاً متفرقون فى أنحاء العالم .
فمجمـوع األرمن على هذا احلـساب نحو
ثالثـة ماليـ فى األنـضول والـقـفـقاس وأقل

من مليون فى اخلارج .
ندوبـان : أما األراضى التى يطـلبها قال ا
األرمن وطــنـــاً لــهـم فــبـــعــضـــهــا من األمالك
الــــتــــركــــيــــة والــــبــــعـض اآلخــــر من األمالك
الـروســيــة. وفى األراضى الــروسـيــة تــتـألف
اآلن اجلمهورية األرمنية التى فى القفقاس .
وهذه اجلمهورية مؤلَّفة من مقاطعة (إريڤان)
والــقــسم اجلــنــوبى من مــقــاطــعــة (تــفـلــيس)
والـقــسم اجلـنــوبى إلى الــغـرب من مــقـاطــعـة
(اليزابـتبول) ومن مـقاطعة (الـقارص) ماعدا

القسم الذى فى شمال (أردهان) .
ـتـدة إلى وعـلى هــذا فـتـلك اجلــمـهـوريــة 
نحو ثالث كيلو متراً من ميناء (باطوم) على
الـبـحـر األسـود وعـلى طـول ١٥٠ كـيـلـومـتـراً
عــلـى ســواحل بـــحــر (قـــزوين) وكل (وادى
متد من بحر (قزوين) إلى (باكو) . سورا) ا
ويـطـلب األرمن أن يـضم إلـى تلـك البالد
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حالً عـنـصـريـاً مـبـنـيـاً عـلى أسـاس قـو ال يـخـشى مـعه أن تـثـور الـقالقل الـعـنـصـريـة فى
سـتقبل فالبـد ــ فيمـا يظـهر ــ من االلتـجاء إلى طريـقة تـبادل األراضى فيـتنازل األرمن ا
عن قـراهم الـتى فى الـغـرب من الـبالد الـتى يـسـكـنـونـهـا ويـأخـذون بـدالً مـنهـا أراضى
ــقـدارهـا من الــقـرى الـتى يــسـكـنــهـا الـكــرد والـتـرك فى الــشـرق وبـهــذا تـتـصل بالدهم
ـألوفـة فى تلك ـشاغب ا الـقفـقاسـية بـبالدهم األنـضولـية ويـسـتريـحون وُيـريحـون من ا
الواليـات وُتصبح الـبالد كلـها ذات عـنصر واحـد متـشاكل فى مسـتواه االجـتماعى .
ومهـما تكن مشاكل هذا احلل متعبة للسـكان ورجال السياسة إال أن الراحة التى تعقب

تاعب . هذا احلل ُتنسى ما يتكبد فى سبيله من ا

من أرميـنية العثمانـية (ديار بكر) و (خربوط)
و (وان) و(بــــــــتــــــــلــــــــيـس) و (ســــــــيـــــــواس)
و(أرضـروم) و(طــرابـزون)  وُيــسـتــثـنى من
هـــذه اجلــهـــات األراضى الـــكــرديـــة الــتى فى
جـنــوب مــجــرى نـهــر (دجــلـة)  واألراضى
ـسكـونـة بـالـتـرك غـربى مـجـرى نـهر (أردو) ا

إلى (سيواس) .
هــذا مــا يــطــلــبه األرمن  والــذى نـراه أن
ا ال توجد مسألـة األراضى فى تلك اجلهـة ر
مسـألة أشـد تـعقـداً منـها كـما يـعتـرف بذلك
األرمن أنـفـسـهم  ألن تـلك الـواليـات ليس
بيـنـها واليـة واحدة لـهم فيـهـا األكثـرية الـلهم
إال أن تـكـون واليـة (وان) الـتى كـان عددهم
كـثيـراً فـيـها قـبل احلـرب ونسـتـبـعد أن يـكـونوا

فيها كذلك اآلن .
ـســألـة األرمــنـيـة وإذا كــان البـد من حـل ا
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ـصـائب والـرزايـا وصـنوف إن حـكـايـة الـشـرق األدنى احلـديـثـة حـكـايـة سـلـسـلـة من ا
الـعـذاب . فـإن واليـات البـلـقـان كـلـها اشـتـركت فى احلـرب الـعـظـمى بـعدمـا اسـتـنـفدت
حرب سـنة ١٩١٢ و ١٩١٣ قواهنَّ فلم ينهضن من كـبوتهن وال حددن إال القليل من
هنَّ; همـتهنَّ فى الفتـرة التى ما ب احلـرب فجـاءت احلرب العظـمى قاصمة لـظهور أ
وت إذ تركـتهم حلماً عـلى وضم . فالسرب بالد األبـطال هبت علـيها زوابع اخلراب وا
ـسـتر ـقـالـة فـى عـدد نـوفـمـبر سـنـة ١٩١٨ مـن مـجـلـة اجملالت األمـيـركـيـة وكـاتـبـهـا ا (١) نـشـرت هذه ا
صـموئـيل دتون األمـيركى نـائب رئيس جـمعـية مـهمـة تألـفت فى أميـركا إلنـقاذ الـشرق وأهـله واسـمها

. « رسل العلماني «حركة ا
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واجتاحت قراهـا ومزارعها البـاسمة وسكانـها الناعمـ اآلمن فصيرتـها أطالالً بالية .
انـية فـاضطـرت أن ُتعبئ جـيشـها لـلحرب فى والـيونـان أخذت فى تـيارات الدسـائس األ
حـ أن الفاقة بلـغت فيها أشدهـا وفى ح كانت ترى أبـناءها  ُيضطـهدون شر اضطهاد

فى األناضول .
وإذا حوَّلـنـا أنظـارنـا إلى رومـانيـا  رأيـنـا فيـهـا آثار الـشـرد الـتوتـونى وحـكم اإلرهاب
بـاديـة فى أفـظـع أشـكـالـهـا . فـإن كـان فـى الـتـاريخ طـاغـيـة شــدد اخلـنـاق عـلى أمـة قـصـد
سكيـنة هى رومانـيا . فقد انـيا وهذه األمـة ا استعـبادها فـذلك الطاغـية هو إمبـراطور أ
عمـد فيها إلى أشـكال مخـتلفة مـن الـظلم االقتـصادى وال غرض له من ذلك إال خـنقها

وإزهاق روحها .
ـا كــانت الـبــلـغـار أرقى أ الــبـلــقـان عــلـمـاً وأعــظـمــهنّ تـقــدُّمـاً فـإن ذلـك يـجـعل و
انـيـا أكـثـر غـرابـة ويـجـعـلـهـا أكـثر اسـتـهـدافـاً لـلـمالم عـلى سـوء مـعـامـلـتـها انـخـداعـهـا أل
لـلصـرب. وهنـاك ما يدل عـلى أن بعض سـاستـها يـقشعـرون; إذ يرون بـع اخلـيال يوم
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ـمالك وُتـسوَّى حـقوق األ ر فيه تـخوم ا الـقضـاء قادمـاً علـيهم ــ ذلـك اليـوم الذى ُتـغيـَّ
بدرس احلقائق والوقائع درساً دقيقاً عادالً ال بقوة السالح .

على أن أحلك فصـول السياسة احلديـثة وأفظعها حـوادث هو ما جرى ضمن حدود
ـانى ببـعد نـظره وتـدقـيقه الـعلـمى الـتركى صـاغراً الـسلـطنـة العـثـمانـية . فـفـيهـا اقتـاد األ
وسـيَّرهُ عـلى خطط شـر من كل مـا سار عـليهِ حـتى اآلن . ومـتى حان لـلمـؤرخ أن يرى
احلرب العظمى على حقيقتها مجردة عن احلواشى والغواشى فحينئذ يرى أن معاملة
سيـحي هى أفـظع فظائع تـلك احلرب . فقد ان والترك ألهل الـسلطـنة العـثمانيـة ا األ
يـكفى بعـد احلرب أن ُتـراجع مسـائل البـلقان وُتـدرس وُتسـوَّى على مـا  ُيوجـبه العدل
وما يـقتـضيهِ الـسالم الدائم . أمـا احلكم الـتركى فال غـنى عن قلـبه رأساً عـلى عقب ثم

بنائه ثانية على أساس الكفاءة واالستقامة .
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إن أصــوات مـلــيــون ونـصـف من ضـحــايــا األرمن واألروام والــسـوريــ تــرتـفع إلى
ـتمـدن يـسـمع هـذا النـداء . وال بـد هـنا من الـسمـاء طـالـبـة العـدل والريب أن الـعـالم ا
انـية يجب أن ُتسـأل عن كل ما أُهريق من الدماء . فـإن البينات القـول: إن احلكومة األ
انيا رأساً أو بواسطة . فالتهم التى صدرت عليها كثيرة جداً ومنها ما يأتى من مصادر أ
عن رجـال من أمـثـال تــشـارلـز وودس والـسـفـراء مـورجـنــتـو والـكـوس والـدكـتـور هـرى
ن يشهد ـرسل والقـناصل وغيـرهم  ان ُتـؤيدها أقوال كـثير من ا سـتورمر الضـباط األ
ذابح . وُيؤيدها كذلك ان يقتـادون اجلنود العثمانـية فى ا أنه رأى بعينيـه ضباطاً من األ
ا االحتـجاجـات الكـثـيرة الـتى صدرت من األسـتانـة وبرلـ ولم يـلتـفت إليـها الـبتـة . و

عتاد . بلغت أخبار نفى األرمن أميركا قام الكونت برنستبورف ينفيها بكذبه ا
سيحي من سكان تركيا فإن مرسليها ما فتئوا منذ مئة إن ألميركا اهتماماً خاصاً با
دارس والكـليات فى كل والية ويـرفعون مـستوى العـيشة بـ أهلها . عـام يفتحـون ا
ـانيـة اإلمـبـراطوريـة دبـرت هذه الـفـظيـعـة الـتى هى أعظم وهى ال تـنـسى أن احلـكومـة األ
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فظـائع التـاريخ (أى احلرب الـعظـمى) وحرّضت عـليـها . لـذلك ترى أن الرئـيس ولسن
ـسـتـر لـودج مـحـقـون فى وجـوب فـرض شـروط الـصـلح عـلى ـسـتـر لـويــد جـورج وا وا
فـاوضة . ـانيـا. فإن الـشرق األدنى ال يُـمكـن أن ُيجـدَّد وُيشـيَّد بـناؤه ثـانيـة بالـكالم وا أ

انيا فى تركيا . وهذا واضح إذا راجعنا بعض احلوادث التى صحبت إيغال أ
UO dð v  WO½U*_« fzUÝb «

ـشروع شـروعـاتهـا اخملـتلـفـة مـثل مشـروع سـكة حـديـد بغـداد وا ـانـيـا ترويـجـاً  رأت أ
انـية ـسمى بـاأل القـاضى بإنـشاء إمـبراطـورية چـرمانـية عـظيـمة فى أوربـا الوسـطى وهو ا
Mittel-Europa وغـيـرهـمـا. إن ال مـنـاص من حـرب تـذل بـهـا روسـيـا وفـرنـسا وتـشل

أيديهما وثم ُتوجه همهـا إلى إسقاط إنكلترا . والريب أن مطمـعها اقتصادى . ولكنها
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طمع . عقـدت العزم على االنحطاط إلى أدنى دركات الـدسائس فى سبيل إجناز هذا ا
اضى ويذكر زورة * اإلمـبراطور لألستانـة وما حقها من وإن من يـنظر بع خـياله إلى ا
ـيل إلى اإلسالم يرى األبـهـة والفـخـفخـة ومـا تـظاهـر به من احلب اجلم لـعـبـد احلمـيـد وا

متد األطراف الواسع األكناف . شروع ا نقطة من بحر ذلك ا
وليس منا من يـجهل كيفية إكـراه تركيا على خوض غـمار هذه احلرب ضد روسيا .
ـانيـا تـرجو أن الـثالث مـئة مـلـيون ـانـيا . وكـانت أ فـقـد خاضـتـها مـعـلنـة اجلـهاد بـإيـعاز أ
ـسـيحـيـ (مـاعدا مـسـلم فى آسيـا وإفـريـقـية يـقـومـون قومـة رجل واحـد حملـاربـة جمـيع ا
كيـدة اخفـقت فلم يـشق مسـلمـو الهنـد عصـا الطـاعة على ان طـبعـاً) . ولكن هـذه ا األ
كيـدة اإلبليسية إنكلتـرا وال قامت فتنة فـى شمال أفريقـية وكان خيير** جـواب لهذه ا
انضواء الـناس أفواجاً عـلى اختالف ملَّلـهم ونحلـهم إلى اجليش اإلنكلـيزى . ولو ترك
كيـدة له ببال. فـقد قـال السفـير مورجـنتو إن أنـور باشا التـركى وحده مـا خطرت هـذه ا
لح . ولـكن البد أن كـيـدة وحسـبهـا ملـحـة من ا احلاكم احلـقـيقى فى تـركيـا هـزأ بهـذه ا
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ا نادى العرب باستقاللهم حتت قيادة يكون قد غيَّر نظره فيها وعاد فحسبها أمراً ذا بال 
دينة . قدست مكة وا دينت ا ملكهم احلالى وتولوا بأنفسهم أمر العناية با

ان يطلبـون ألنفسهم جـواً خالياً ينـقرون فيه ما شاءوا فى سـبيل مشروعهم وكـان األ
عدنية والزراعية . فرأوا أن القاضى باستعمار آسيـا الصغرى واستخراج دفائن ثروتها ا
الـتـخــلص من قـبـائل ُعـرفـت بـذكـائـهـا وُبــعـد نـظـرهـا فى األعــمـال واألشـغـال كـاألرمن
ان يـسـعـون إليه . أمـا الـترك واألروام يـسـهُل عـليـهم مـهمـتـهم هـذه . هذا مـا كـان األ
فـكان هـمهم األول جـعل أمالكهـم تركيـة ولكـن همهـم هذا كـان فى احلقـيقـة األصغر
ـان النـصـر ألمـسى االحتـاديـون وأنـصـارهم كـالقش ـان األكـبـر . ولـو أُتيـح لأل وهم األ

الذى تذروه الرياح» .
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ُمثـَّل الفـصل األول من هـذه الـروايـة األثيـمـة فى سـنـتى ١٩١٣ و ١٩١٤ قـبل احلرب
ـنـاوح جلـزيـرتى سـاقز فـاضـطهـد نـحـو ٤٠٠ ألف من األروام الـقـاطـنـ علـى السـاحل ا
ومدله وأُخـذت منهم بيوتهم وأكرهوا على الفرار إلى اليـونان طلباً للنجاة بأنفسهم .
ـشروع من الـنـفى والذبح أوسع نـطـاقاً من سـابقه ا كـان تمـهـيداً  عـلى أن هذا الـفـصل إ
شروع بدقائقه والغرض منه فما جاء صيف سنة ١٩١٥ حتى جعل الترك ُينفذون هذا ا
محـو األمة اليـونانيـة من لوح الوجـود . وكانت طالئعه إلـغاء امتـيازات األروام اخلاصة
وإلـغـاء حـريـة التـعـلـيم الـتى كـانـوا يـتـمـتـعـون بـهـا فـنـظـمـوا فى سـلك اجلـيش الـعـثمـانى
وفرضت عليهم الضـرائب الباهظة وُصودرت أمالكهم. وتال ذلك نفيهم من أوطانهم
جـمـاعـات وإعـمال الـذبح والـنـهب والـتـعذيب فـيـهم حـتى اضـطـر نحـو مـلـيـون ونصف
مـلـيون رومى أن يـتـركـوا بيـوتـهم بـعـدما أذيـقـوا صـنوف الـعـذاب مـا عدا أروام األسـتـانة
وأزمـير وبضع مـدن أخرى . جاء فى تـقريـر وزير خارجـية اليـونان الرسـمى الذى صدر
فى مـايو سـنة ١٩١٨ مـا تـرجمـته: «إن نصف األروام الـذين أبـعدوا عن أوطـانهم مـاتوا
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عاملة واألمراض واجملاعة وكثيرون انتحروا أو قتلوا فى داخل األناضول . بسوء ا
rN³¹cFðË s —_« vH½

ـان والــتـرك رُبـاهـا فى مـعـامـلـة األرمن . فـقـد اتـسم عـصـر عـبـد بـلـغت مـنـكـرات األ
احلـميـد بتـركه جنـوده يفـتكـون باألرمن طـول عهـد ملكه . وفـى ربيع سـنة ١٩١٥ جعل
ـان ينـفون األرمن وُيـعذبونـهم عذابـاً ما عـذبه أحد فى الـعا االحتـاديون بتـحريض األ

من أول عهـد النـاس بالـتـاريخ . وقد جـروا فى ذلك على طـريـقة مـنظـمة ُمـدبرة فى كل
مديـنـة وقـريـة . وخالصـتـهـا القـبض عـلى الـذكـور مـا عـدا الـشيـوخ والـصـغـار وسـلـبهم
وتعذيـبهم وذبحهم ونـفى الباق مـن نساء وأوالد وشيـوخ إلى بادية الشـام مشاة . وقد
رسلون وقنـاصل أميركا سوء معـاملة الذين ُتركوا أحيـاء وصفاً يفتت األكباد وصف ا
ـساك حتى ثـيابهم ويـسرقون البـنات ويذبـحون من شاءوا ويسـتحيون فكان يسـلبون ا
اء عن كـثيـرين ليـموتـوا جوعـاً وعطـشاً . هـذا إذا صرفـنا نـعون الـطعـام وا من شـاءوا و
النظر عن العذاب العقلى . وإرهـاب قوم ُيعدون من أكثر سكان السلـطنة العثمانية أدباً
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قالة أن لبنان كان أعظم نكبة من البالد اجملاورة له. تأخرة عن هذه ا قتطف ــ وقد أثبتت األنباء ا (١) ا

وأسماهم تربية وأرقاهم وأحسنهم حاالً .
وقد اختلف الباحثون فى تـقدير عدد الدين ماتوا منهم . فقدرهم واحد بثمان ألفاً
وأوصلـهم آخر إلـى ملـيون . ومـهمـا يـكن من ذلك ففى كل صـورة سـوداء أشعـة منـيرة
ـا أُخـذ جيـرانهم وأصـدقاؤهم ولـو ضئـيـلة . فـإن كثـيـرين من العـثمـانيـ حـزنوا وبـكوا 
سلمـ آوت وحمت كثيرين رسلون إن كـثيراً من بيـوت ا األرمن من بـينهم . ويقـول ا

نكودة احلظ . من أعضاء هذه األمة ا
رض أما األرمـن الذين فـروا إلى إيـران والـقوقـاس فـكثـيـر منـهم هـلـكوا بـاجلـوع وا
وكثـير جاءهم اخلـبز على يـد جلنة مـحافظ لنـدن واحلكومـة الروسيـة وخصوصـاً على يد

أميركا .
W¹—uÝ v  WŽU:«

إن السوري القاطن فى جـوار لبنان (١) نكبوا باجملاعة حتى مات منهم بضع مئات
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ألـوف . وكـان سـبب موتـهم احلـرب وشـدة وطـأة الـترك فى إدارة زمـامـهـا فـصادروا من
درسة واشى الالزمـة للحـرث والنقل وبـالغوا فى ذلك حـتى لم يبـقوا  األهالى جـميع ا
بيروت الكلية سوى بغل ينقل حاجاتها من السوق وصادر جمال باشا جميع أصناف

الطعام من البالد للجيش . وزاد احلالة تفاقماً حصر ساحل سورية برمته .
WO dO _«  U½UŽù«

ا بـلغت أنبـاء هذه الفـظائع األستـانة فى صـيف سنة ١٩١٥ بـعث السفـير مورجـنتو و
ـعونة من أمـيركا . ـستر كـليفـلند ددج فى نـيويـورك يلح فى إرسال ا برسـالة بـرقية إلى ا
فـتألفت جمعـية إعانة أرميـنية وسورية وعـملت من أعمال البـر واإلحسان ما ال مثيل له
ـسـتر إال إذا اسـتـثـنـيـنـا أعـمـال جـمـعـيـة الصـلـيب األحـمـر . وهـذه اجلـمـعـيـة مـؤلَّـفـة من ا
قالة) ـستر صمـوئيل دتون (كاتب هـذه ا ) رئـيساً . وا جيـمس برتون (من مديـنة بوس
ستر ستر تشـارلز كراى وا نـائب رئيس وهو من نيويـورك ورئيس اللجنـة التنفيذيـة . وا
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كلـيـفلـند ددج أمـينـى صنـدوق . فاجـتمع مـن التـبرعـات أكثـر من ١٢ مـليـون ريال وكل
اً مـن نيـويـورك تـبـرع بـنـفـقات ـنـكـوبـ ألن رجالً كـر ريـال مـنهـا يـنـفق عـلى حـاجـات ا
ـودعـة بـنـوك اإلدارة كـلـهـا . وانــفـقت ألـوف كـثـيـرة غــيـر مـا تـقـدم من فــوائـد األمـوال ا
ـرســلـ األمـيـركـيـ نــيـويـورك . وجـعـلت األســتـانـة مـركـز اإلعـانــة وبـحـسن مـؤازرة ا

وقناصل أميركا أمكن إيـصال اإلعانات إلى كل بقعة من بـقع آسيا الصغرى . وجعلت
القـاهرة والـقدس قاعـدت ألعـمال اإلعـانة فى فـلسـط وسـورية . فـأنقـذ بذلك ألوف

وت جوعاً وُعرياً . من ا
رسـلـون األميـركـيون أن ـا يـدل عـلى روح الغـيـرية والـغـيرة احلـقـيقـيـة الـتى بذلـهـا ا و
عشرين منهم ماتوا فى قضاء واجباتهم هذه . وآخر هؤالء الشهداء الدكتور شد . فقد
دينة ا يدل على عظم نكبة هذه ا قال فى كتاب كتبه من أورمية قـبيل وفاته ما يأتى : «
ـوتى ُيـعدون وتـون جـوعـاً فيـهـا وحـدهـا حتى بـات ا إنـنـا نـدفن كل يـوم عشـرين نـفـسـاً 

. « سلم باأللوف . ومعظم تعبنا اآلن من أجل ا
ÎUC¹√ s —_«

ـساك فنـكبوا نـكبة ثانـية فى األشهر األخـيرة على إثـر تدَّاعى روسيا وعاد األرمن ا
ـان للـتـرك بالـزحف إلى األمـام لصب جـامـات نقـمتـهم عـلى رؤوس الذين وسـماح األ
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(١) كلمة مأثورة عن الرئيس لنكن فى حرب أميركا األهلية.
* مبدأ منرو .

ـرة األولى . فـاضطـر لـذلك ثـمـانـون ألـفـاً من األرمن الـنـازلـ على سـلـمـوا مـنـهم فى ا
حدود إيران أن يهربوا شرقاً .

rO d² «Ë b¹b−² « qLŽ

إن العامل اجلوهرى األول فى افتداء تركيا هو إنشاء حكومة عادلة قوية فى األستانة
ُتديـرها جلـنة مخـتلـطة أو دولة مـتمـدنة من الدول الـعظـمى برهـنت فيمـا مضى عـلى أنها
ـروءة وحلـمــته الـسـداد . ويـجب أن تـكـون هـذه احلـكـومـة أهل لـلـحـكم حـكـمـاً سـداه ا
ـهـمة وإذا طـلب من أمـيـركـا تولى هـذه ا «بواسـطـة الـشعب مـن الشـعب لـلـشعب» (١) 
ــرجح أنـه ال أنــذار الــرئــيس وشــنــطن المــته من فــالــواجب عــلــيــهــا أن ال تــرفض . وا
هـمـة البـارة التى اخملالـفـات األجنـبـية وال قـيـود مبـدأ مـنرو * وضـوابطه حتـول دون هـذه ا
ُتـسـاوى ب الـتركى واألرمـنى والـسورى والـيـهودى والـرومى فى األمن عـلى نفـوسهم

وتوفير أسباب الهناء لهم .
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ـنكوب ومـا حل بهم من الشـقاء أثناء تـغريبهم وإننـا ال نقدر أن نصف حـالة هؤالء ا
ا كان فى ذلك شئ من تصوير احلقيقة: فر فلندع بعض األوالد يتكلمون عن أنفسهم 
(١) ليـفون . غالم أرمنى عـمره ١٦ سنـة من ملفـارا قرب بحـر مرمره نُـفى مع أختيه
الـواحـدة فى الـثـانـيـة عـشــرة واألخـرى فى الـرابـعـة عـشـرة . وهـاتـان الـفـتـاتـان أخـذهـمـا



∑±

األكراد فى احلر أما الغالم فعُذب وُحرم من الطعام عدة أيام وحُشى حلقه بالقطن
وكل ذلك ألنه لم يـقبل أن ُينكـر جنسه ودينه ويـقول : أنا كردى مـسلم . وأخيراً هرب
ذات لـيـلـة وجـال تائـهـاً من مـكـان إلى آخـر حـتى وجده أحـد رجـال تـركـيا الـفـتـاة فـأخذه

بالقوة إلى عنطوره .
(٢) تاكـوهى . من رودستو عـلى الشاطئ الـشمالى من بـحر مرمـره ومن عائلـة غنية
دينة ومزرعة ومتمدنة ومعنى اسمها باألرمنية ملكة . وكانت عائلتها تملك بيت فى ا
فأخـذ أبوها إلى اجلـندية نـفراً بسـيطاً وُعـذب عذابات ألـيمة من جمـيلة بـجنـات وكروم 
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تـوحـشـ فاضـطـر أن يـدفع الـبدل الـنـقـدى وقـدره ٤٥ ليـرة تـركـية اجلـنـود األتـراك ا
ولـكـنه مـا وصل إلى بـيـته حـتى صدرت األوامـر بـتـغـريـبه فى يـولـيـو ١٩١٥ مع كـثـيرين
غيـره فأُخذ األب واألم وثلـثة أبنـاء وتاكوهى التـى كانت وقتئـذ فى العاشـرة من عمرها
ووُضـعـوا فى عـربـة قـطــر بـضـاعـة مـسـافـر إلى قـونــيه فى وسط بـراألنـاضـول فـمـات فى
الـطـريق الـولدان الـصـغيـران ثم من قـونـيه سيـقت الـعـائلـة عـلى األقدام سـوق األغـنام
لتـعبـر جـبال طـورس إلى حـلب . ولم تقـدم احلـكومـة طـعامـاً للـمـهاجـرين فـانفـقوا كل
نـعون عن أمـوالهم عـلى مشـترى اخلـبز . وفـى بعض األمـاكن كان احلـراس من اجلنـد 
اء مع ما يـرونه من شدة عطشهم وخوار عزائـمهم فما وصلوا إلى حلب هاجرين ا ا
إال وكـان كـثـيـرون مـنـهم قـد ماتـوا وأخـرون أصـيـبـوا بـأمـراض خـبـيـثـة ولكـن صدرت
األوامـر بـتـسفـيـر هـذه الـعـائـلـة مع ألـوف آخـرين إلى دمـشق وكـان األب واألم مـصـاب
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بـحـمى الـتـيـقـوس وعـند وصـولـهم إلى راشـيـا بـقـرب دمـشق صـدرت األوامـر بـضرب
ـهـاج سـوى طـبيب احلـجـر الـصحى عـلـيـهم ولم يـعيـنـوا لكـل هذا اجلـمع الـغـفيـر من ا
ـوت بـالـتـيـفـوس مـئـات كل يـوم . فـقـامت تـاكـوهـى وأخوهـا بـتـمـريض واحـد فـكان 
أبيهمـا وأمهمـا ولكن احلمى اشـتدت علـيهما فـماتا . فـأخذت تاكـوهى وأخوها الذى
كان عمـره وقتـئذ ١٦ سنـة إلى بيت خـال من السكـان فى دمشق . ومـا أقبل الـليل حتى
ا لم يـقدمـوا فراشاً وال أغـطية مألها الـترك باألوالد وقـد قدمـوا لهم قلـيالً من الطـعام إ
وال مـاء للغسـيل ولم يكن شخص لـيُدبر أمورهم . وكـانت الغرف قذرة ورائـحتها ال
ــكـان اسم «مـلــجـأ لأليــتـام» وأقـامت ُتــطـاق ومع كل ذلـك فـأنـهم أطــلـقــوا عـلى ذلك ا
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تاكـوهى فى هذه احلالة التعسة ستة أشهـر ثم جاء ضابط تركى وأخذها وغير اسمها من
تـاكوهى إلى عـائشة ولـكنـها لم حتب أن تـذهب معه وُتـفارق أخـاها الـشخص الـوحيد

الباقى لهـا من عائلتهـا ولكن الضابط حـملها ووضعـها فى القطار الـقائم إلى جونية 
قـرب بـيـروت ومن هــنـاك سـيـقت مــاشـيـة إلى عـنــطـورا حـيث مـضـى عـلـيـهـا اآلن ثالث
سنـوات وقد بـلغهـا أن أخاهـا مات فى دمـشق فلم يـبق لهـا قريب فى الـعالم سوى عم
سمـعت عنـه أخيـراً أنه فى بخـارست . وهى اآلن تـرغب أن تـدرس الطب وهى عـارفة
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أنه عـمل يسـتـغرف إتـمامـه عدة سـنوات . وقـد طـلبت مـؤخراً حـنـة رفيـقـها لـتذهب إلى
ـدرسة األمـيركـية الـداخليـة للـبنـات فسـئلت تـاكوهى. إن كـانت تقدر بيـروت وتدخل ا

على فراقها فقالت : «إنى ال أقف فى طريق جناحها» .
ـا بعـد عقـد الصـلح نـقدر أن نـكتب لـرودستـو ونسـترجع لك جـميع فـقلت لـها : «ر

تلكاتك وجناتك وكرومك .
فقالت : «إن لم أجد أخى فال أُريد شيئاً منها» .
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يوزغات إلى دمشق ذات يوم وكان بينهم (٣) وصلت قافلة من مهـاجرى سيواس 
غالم عمره أربع عشر سنة فـهذا انطلق إلى كنيسـة األرمن فوجد فى حوشها صندوق

موتى فارغاً فتمدد فيه وبعد ساعت مات .
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ــــســــتــــر لــــنـــــدن فى ٢٦ مــــارس ــ قـــــال ا
جــــارمـــورث فى زمـن إلـــقــــاء األســـئــــلـــة فى
مجلس الـنواب أنه الريب فى أن هناك نقصاً
كــبــيــراً فى كـــمــيــة األطــعــمـــة فى أرمــيــنــيــا
والـسبب األكـبـر فى ذلك عـجز الـسـكان عن
زرع الـقـمح وتـدمـير األتـراك لـلـمـحـصوالت
عـمـداً. أمـا مسـألـة إعـادة تـمـوين الـبالد فهى
بــأجــمـــعــهــا فى أيــدى اجملـــلس االقــتــصــادى
األعـلـى فى بـاريس .قـال وتـقـوم الـسـلـطـات
العسكرية الـبريطانية فى أرمـينيا وخصوصاً
اســتـخــدام مـا يــزيـد عــلى حـاجــة اجلـيش من
األطـــعـــمـــة فى حـــ تــعـــمل جلـــنـــة اإلعـــانــة
األمـيـركيـة التـى تتـلقى كـل مسـاعدة من والة
األمور الـعسـكري والـبحـري البـريطـاني ــ

فى جهات أخرى ــ روتر .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±π q¹dÐ√ ≥ fOL)«  ¨±≤∑∂∑ œbŽ
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(٤) نازارت . غالم عمره ثمـانى سنوات فى فجاعـة ١٩١٥ من ديورت بول ــ قرية
بـ أدنـة واإلسـكــنـدرونـة وكـان أبـوه صـاحب قــهـوة وكـان الـغالم مـشــهـوراً بـالـنـبـاهـة
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وسرعة اخلاطر فلما جاء الضابط مفتش ملجاء عنطورا سأله. أليس األتراك أحسن من
األرمن? وهنا خيراً من ديورت بـول إلخ? فرد عليه قائالً : «أنا أعرف أشياء كثيرة . أنا

أعرف كل شئ ولكننى ال أقدر أن أقول لك» .
دير ورفع لـجاء قلـيالً وردياً فـجرى الـغالم وراء لطـفى بك ا ومرة كان الـطعـام فى ا
طـرف قـمـيـصه واراه ضـلـوعه وألح عـلـيه وبـوجـوب حتـسـ الـطـعـام . وقـد سـألـته «كم

عمرك?» فقال :
«لم يقـسنى أحد» وله لـدغة فى لفظه تـزيده حالوة فقـالت له : «أنا كنت فى ديورت
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بول ولـكن ال أتـذكر أنى رأيـتك» فقـال : «ال عجب فـى ذلك ألننـا كنـا نسـكن خارج
البلد» قلت : «ومن باق اآلن من عائلتك?» .

«قــال لــيس لى اآلن أب وال أم وال أخ وال أخت ولـــكن لى أصــدقــاء هم يــوسف
وشـاكر وعـريف وهى األسمـاء التـركـية الـتى تعـود األوالد على أن يـدعـوا بهـا بعـضهم
بـعـضـاً فـهم «أبـنـاء بـلـدى وهـم طـيـبـون كـأنـهم أخـوتى وكـلـنـا يـد واحـدة نـسـنـد بـعـضـنـا

بعضاً».
الريا وعـمه بالـتيفـوس فى أثناء لـجأ نورى وقـد مات أبـوه با وكانـوا قد سمـوه فى ا

التغريب .
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(٥) مهرادد . عمره احدى عـشرة سنة من أضابازار بـقرب بروصة مشى إلى أسكى
شهر وقـونية وحـلب وقد مات أبـوه من البرد وغرقـت أمه فى مجرى فـائض وهى تعبره
ومـات أحـد إخـوته بـالـكـولـيـرا واآلخـر الـذى كـان يـدرس فى احـدى مـدارس احلـكـومـة

باألستانة نفى إلى حلب ومات جوعاً .
ثم قــال مـدحت وهـومـهــراداد ذاته : «لـيس عــنـدنـا مـراتب وقــد جـاع أخى من سـوء
الطعـام حتى لصق جلده بعظمه فلم يكن يقدر يـنام ألن جلده كان يتشقق كلما تقلب

من جانب إلى آخر فوق احلجارة النائم عليها» .
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وبعد موت أخيه أرسل إلى دمشق ومن هناك إلى درعا ومن درعا فصلوه عن أقاربه
وأرســله مـخـتــار بك إلى عـنـطــورا مـنـذ ســنـتـ ونـصـف أمـا أقـاربه فــأخـذوهم خـدامـاً

وخادمات فى بيوت الدروز فى حوران .
(٦) هايـجوهى . فتاة جـميلـة عمرها اثـنتا عشـرة سنة من أطـنة قالت : «ُقتل أبى فى
مذبحة ١٩٠٩  فلمـا أمروا بنفينا سنة ١٩١٥  فأجدادى وأمى وأخى وأختى ُوضعوا
فى عـربة نقل وسافروا شـرقاً نحو عثـمانية وفى قطـما بقرب حلب أحـاط بنا جماعة من



∏≥

الـعرب وسلبـوا منا كل شئ حتى مالبسـنا التى كانت عـلينا ومن حلب ركـبنا عربة من
واشى إلى درعـا وبعد سوقنا مسـافة طويلة وحتملـنا آالماً شديدة من العطش عربات ا
والتـعـذيب أرجـعـونى فى الـقـطار إلى ُحـمـاه . وذات يـوم جـاء إلى رجل بـلحـيـة طـويـلة
العق فـضة اسـمه شوكـت بك وأراد أن يأخـذنى بـالـقوة وقـال : «تـعـال فأنى أطـعـمك 
فى بـيـروت وتـسـكن مـعى فى قـصـرى» ولـكـنه أرسـلـنى بـعـدئـذ إلى عـنـطـورا وفى الـيوم
دفن وقـد عـرفنى كل لـجـاء إلى ا الذى وصـلت فـيه وجدت أربع جـثث مـحمـولـة من ا
ذلك الــرجـل الــعــجــوز الـــذى كــذب عــلى وبــعـــد بــضــعــة أشــهـــر جــاءت الــراهــبــات
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ـا جـاء جمـال بـاشـا لـلـتـفـتيش الـكـاثـولـيـكـيـات وتوسـلن أن تـأخـذنـا إلى الـديـر  ولـكن 
ووجـداننـا فى دير مـسيـحى نتـلقى عـلوة مـسيـحيـة غضب وأمـر  بإرجـاعنـا فى احلال إلى
الـبـنـاء األصـلى حـيث كـان لـطـفى بـك ُمـدبـر أمـورنـا وُيـخـبـرنـا عـلى الـدوام أنـنـا صـرنـا
درسة األميركـية . فهل هو حق أن جمعية أتراكـاً. وأنى يا سيدى أحب أن أدرس فى ا
الـصلـيب األحمـر األميركـية مـزمعـة أن ُتدبـر هذا احملل ? إننـا غيـر قادرين أن نـصدق هذا
من شدة الـفرح أال يـوجد خـوف من رجوع الـترك ثـانيـة ? إنهم كـذبوا عـليـنا عـدة مرات

وبكيفيات متنوعة» .
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(٧) سـدراك . غالم عـمـره أربع عـشـرة سـنـة فى غـورون مـديـنـة شمـالى مـرعش فى
قـلـب جـبــال طـورس وهــاكم خالصــة قـصــته من فــمه «أســتـأجــر أبى حــيـوانــات نـقل
وسـافرنـا بـطريق الـبـستـان وكـان معـى أُختـاى وأخى األكـبر وحـاكم الـبسـتـان كان تـركـياً
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فأخذ أموالـنا بالـقوة وحاالً بـعد ذلك سرنـا فسطا عـلينـا لصوص من أغـهجاداغ وأخذوا
ـالبس ومعـاطف الـشـتاء . وبـعـد مـا تركـنـا مرعش واشى وا ـا فـيه ا كل شئ ذى قـيمـة 
نزل علـينا اللـصوص من سهل الـصاحلية وطعـنوا بعض الـرجال باحلراب وقتـلوا غيرهم
بـالـرصاص. مـنـظر مـا كان أشـده حـزناً ووقـعاً فى الـنـفوس ! ... ثم وصـلـنا ُحـماه فى
سـوريا . أمـا أُختـاى فأخـذهمـا أحد األعراب الـضاربـ قرب ُحـماه . أال تـوجد طـريقة
لتـخليصهـما اآلن ? أنى أحب أن أدرس فن الصيدلـة فى الكلية اإلجنـيلية ألنى أنا وأخى
ـراقبتـنا الـصيدلى الـذى كان يـشتغل فى ثاضـيوس تـعلمـنا أموراً كـثيـرة من فن الصـيدلة 
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لجاء?» . ا
ا وصل ليڤون من أدرنة إلى عنطورا يقولون: إنه كان هيكل عظام وكان قد  (٨)
ـغــرَّبـ وقــد سـافـروا فـى قـطـر قــام من أدرنـة مع جــمـاعــة عـددهــا ٦٠٠ من األرمن ا
بـضاعـة إلى األستـانة ومن هـناك إلى قـونيـة وفى قونـية قـسموهـم فأرسل بعـضهم إلى
ديـر الزوار عـلى الـفـرات واآلخرون إلى دمـشق . وكـان ليـڤـون من جـماعـة ديـر الزوار
وكـان أحـد األفـراد الـقالئل من الـذكـور الذين بـقـوا بـعـد مـا صدر أمـر رجـال أنـور بـاشا
وت . هـاجرين فـضربـوا أباه وان فى حـضرته حـتى ا لألكـراد والشـركس بالـبطش بـا
ه فـجـاء كـردى قوى وضـربه بـعـصا عـلى فـمه ضـربة وقـد عـانق ليـڤـون أبـاه فى شدة أ
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ذبـحة حاالً . وقد هرب كـسَّرت أسنانه األمامـية . أما األختان فـحملهمـا األكراد بعد ا
ليـفون فى الظالم والتجـأ إلى قرية ُمدعيـاً أنه كردى وأنه مسلم ودعا نـفسه حس وبقى
سبعة أشـهر يقوم بـأشق األعمال اليـدوية وأخيراً وجـده الترك وأرسلـوه إلى عنطورا
ولكن بـقى ُيفكـر فى الهـروب ليُخـلص أختـيه وأخيراً وفـر جنـيه وسـافر إلى ماردين
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فى شمـال بر األناضول ليُـفتش عليهـما فجال من قرية إلـى قرية فى بالد األكراد وبعد
ر لـهـمـا عـلى أثـر وإذ لم يـجـد نـفـسه فى أمـان الـبـحث فى أكـثـر مـن سـتـ قـريـة لم يـعـثـُّ
بـاإلقـامـة فى بالد األكـراد رجع بـقـلب حـزين إلى بـيـروت فـوجـده الـتـرك وأرجـعـوه إلى

عنطورا .
(٩) غالم من غورون أخـبرنى عن أخذ أبـيه ُمقيداً من سـيواس إلى قيصـرية أما هو
وأمه فسـفرا إلى حوران فماتت أمه عطشاً فى البرية وكـان معها حينما ماتت وقد قال :
«إن كثيـرين ماتوا عـطشاً فى تـلك األيام ألنـنا كنـا بعيـدين عن األنهر واجملـارى أما اآلبار
فكانت بيد الـعرب وقد عرفوا أن كثيرين مـنا يحملون معهم دراهم فـصاروا يطلبون منا
ض وقت طويـل حتى فرغت دراهـمنا بـالنظر اء الواحـدة فلم  نصف ريال عن كـأس ا
لشدة حر هانيك األيام وشـمس البرية احملرقة وإذ لم يتـبق معى ما أدفعه ثمن ماء اشتد
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الظمـاء بأمى فانـطرحت وسط الـصحراء ومـاتت عطشـاً أمام عـينى ... ليت يـا سيدى
وت أمامك عطشاً» . ال ترى عينك شخصاً 

واآلن بـعد احـتالل بيروت ولـبنـان ع احلـاكم الفـرنسـاوى حضـرة األستـاذ ستورت
لجأ فعزل الصبيان عن البنات كروفورد من أساتذة كلية بيروت اإلجنيلية مديراً لهذا ا
ودبـر لـهم أعـماالً لـتـهـذيب عقـولـهم وتـربيـة أجـسادهـم وترقـيـة أخالفـهم ووضع لهم
سيحية فى إدارة نظامـاً ُيؤهلهم إلدارة أنفسهم بـأنفسهم ليتعلـموا حقيقة العـدل واحملبة ا
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احلـكـومـة اجلـديدة الـعـادلـة . وقد طـلب احلـاكم الـفـرنسـاوى الـكـولونـل بيـبـاب من جلـنة
لجأ والعناية الصلـيب األحمر األميركية بفلسط والـشرق األدنى أن تتولى إدارة هذا ا
سـاعدة س مورلـى  بـه فوافق مـجـلس احلرب بـواشـنتـون عـلى هذا الـطـلب وتعـيـنت أ

الية من أهل اخلير متى علم األمر . ساعدات ا األستاذ كروفرد . والبد من ورود ا
هـذه خالصة مـا قـاله الـقس تروبـرج فـهل نحـن مسـتـعدون أن ُنـخـفف ويالت هؤالء

األيتام وغيرهم من األيتام الذين ال يقل عددهم عن أربعمائة ألف ?
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** الصحيح : السوء.
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مــــنـــذ تـــزاور كــــبـــار اجلـــالـــيــــة األرمـــنـــيـــة
ـوقــر وأصـحـاب الـفــضـيـلـة وأكــلـيـرسـهم * ا
مـشــايـخــنـا الــكـرام ورجـال األدب والــفـضل
واحملـاماة الـوطـنيـ واالحتـاد والوفـاق يزداد
بــ الـفـريــقـ تـمــكـيـنــاً وتـأيـيــداً وثـبت لـدى
ـصرى أن اإلشاعات التى أشاعها اجلمهور ا
أهل الـسؤ ** ضـد نـزالئنـا األرمن وضـيـوفـنا
اآلسـيويـ ليس لـهـا نصـيب من الصـحة وأن
القـوم أبـريـاء من العـدوان الـذى ُنـسب إلـيهم
وأنـهم كـمـا عـاشـوا فى مـصـر أجـيـاالً طـويـلـة
ـصـري يـعـيـشون اآلن بـسالم متـحـدين مع ا
معهم فى الـسراء والضراء مـستظلـ بعلمهم
صرى خاضع لقوان البالد وحكومتها. ا
ــصـرى هــذه احلـقــيـقـة ثـبـت لـلــجـمــهـور ا
ـصـريــ عـلى األرمن ُيـهـدؤن فـأقـبـل أفـراد ا
مـن روعـــهـم وُيـــؤكـــدون لــــهم أن ال خـــوف
عــلــيـهم من اعــتــداء جـاهل غــر وال أحـد فى
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* الصحيح : نصف الشهر.

الـبالد يـضــمـر لـهم شــراً وقـد عـادوا جــمـيـعـاً
وعـادت أعمالهم إلى مـا كانت عليه. وأقبل
ــصـريـون ُيــعـامـلــونـهم كـمــا كـانـوا فــتـحـقق ا
ـــصـــرى طـــيب الـــقــلـب شــريف األرمن أن ا
الـنــفس وأنه كـمــا كـان من قــد الـزمـان لم
ـؤثـرات ر خـلـقه الـطـيب ولم يـتـأثـر بـا يـتـغــيـَّ
واألوهــام. وقــد قـــضــيــنـــا الــنـــصف شــهــر*
ـاضى فى أحــسن مــظـاهــر اإلخـاء واالحتـاد ا
; فـجـدد سـيادة األب ـصـريـ بـ األرمن وا
يـوسف كـاركـونى رئـيـس الـكـنـيـسـة األرمـنـية
ــاضى زيـارته الـكــاثــولـيــكــيـة فـى األسـبــوع ا
لألستاذ اجلليل الشيخ عبد اجمليد اللبان الذى
أصــبح بـيـتـه كـعـبــة يـحج إلــيـهــا رجـال الـدين
ــصـــريــة والــفـــضل من ســـائــر الـــطـــوائف ا
فــذهب ســـيــادة األب ُيــرافــقـه صــاحب هــذه
ـة إلى اجلــريـدة بـعـد أن شـرفـنـا بـزيـارته الـكـر
مـنــزل الـشـيـخ الـلــبـان فــاسـتُـقــبل بــاحلـفـاوة
واإلكـــرام وقــضـى ســيــادتـه وقــتـــاً طــويالً فى
ـســائل مــحــادثــة األســتـاذ واحلــاضــرين فـى ا
الـعـمـومـيـة مـعـربـاً عن سـروره بـلـقـاء األسـتاذ
شـاكــراً الـظـروف الـتى جــددت هـذا الـتـعـرف
ـسـجد اإلسالمى. ب الـكـنيـسة األرمـنـية وا
سيحى ورؤساء الدين وأيضاً رؤساء الدين ا
اإلسـالمى  وقـد غـادر سيـادة األب يـوسف
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مـنـزل األســتـاذ مـودعـاً بـاحلـفـاوة الالئـقـة به
وبـعـد ظـهـر يـوم اخلـمـيس رد األسـتـاذ الـلـبـان
الـزيـارة لـسـيـادة األب فـى الـكـنـيـسـة األرمـنـية
الــكـاثــولــيــكـيــة مــصـحــوبــاً بــلـفــيف من أهل
حـيث وجـدوا من حـفـاوة الـفــضل واألدب 
األب اجلليل الفاضل وحسن وفادته ما ألهج
ألـسنـتهم بـالشـكر والـثنـاء مرددين الـدعاء لله
تـعـالى أن يـجـعل هـذه األيـام الـعـصـيـبـة فـاحتة
خــيــر وسالم وعــصــر احتــاد ووئــام لــلــشــرق
جــمــيــعه وأن يُــمـتع الــشــرقــيـ بــالــســعـادة
والــهــنــاء وأن ُيـعــيــد لــلــشـرق مــجــده الــقـد
وحـضـارتـه األولى الـتى اســتـنـار بــهـا الـغـرب
نيعة نزلة الـرفيعة والقـوة ا وبلغ ما بـلغه من ا

والسعادة العظيمة .
ويـسـرنـا أن نـذكـر أن األب يـوسف رئـيس
يل الكـنيسة األرمـنية عـربى اللسان فـصيحه 
بنـشـأته وتربـيتـه إلى العـرب الذين نـشـأ بيـنهم
وتــعــلم لــســانــهم. وقــد دارت بــيــنـنــا وبــيــنه
رحوم أحاديث مـختلـفة أتيـنا بـها على ذكـر ا
فيـلسـوف الشـرق الشـيخ محـمد عـبده وآرائه
نزلة األستاذ ومبادئه فأسف عـلى أنه يسمع 
العـلمية ولـكنه لم يطـلع على شئ من آثاره
األدبيـة فـوعـدته أن أُهـديه بـعـض تلـك اآلثار
سـلـم لـيـعلم األب اجلـلـيل أن بـ علـمـاء ا
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* الصحيح : مذهب األرثوذكس.

** الصحيح : مذهب الكاثوليك.

ــثـــلـــون حــقـــيــقـــة الـــدين اإلسالمى رجـــاالً ُ
ويـعــمـلـون عــلى نـشـر مــبـادئه احلـقــة الـتى لـو
ـسلـمـ وعمـلـوا بهـا لـكانت اتـبعـهـا جمـيع ا
منـزلتـهم اآلن أعال منـزلة ومـقامـهم ب األ

والشعوب أرفع مقام .
وطائـفة األرمن فـى القـطر قـسمـان: قسم
ـذهب األرثوذكس * واآلخر يـعـتنق يـعتـنق ا
ـذهب الـكـاثـولـيك ** وهـو تـابع لـلـكـرسى ا
البـابوى مباشرة ولكل من الطـائفت كنيسة
ـصــلــحـة خـاصــة وجــمـعــيــة خـاصــة تــعــمل 
هاجـرين الذين وفدوا أخـيراً على فـقرائهـا وا
مصر. وتتألف هذه اجلمعية من كبار وأعيان
ــال بـسـخـاء وكـرم الـطـائـفـة الــذين يـبـذلـون ا

على فقرائهم وعلى مصلحتهم العامة .
والـذى ُيـعـاشر أعـيـان األرمن وخـصـوصاً
الــذين قـــضــوا زمـــنــاً طـــويالً فى هـــذه الــبالد
فـتمصروا ُيسر مـن لطفهم ويرى أن ال فرق
بــيــنـــهم وبــ أهـل هــذه الــبـالد وخــصــوصــاً
تتركـ منهم فى شئ حتى فى نفس العائلة ا
األرمنـيـة ألنـهـا التزال مـتـمـسكـة بـالـعادات
ة وال فـرق ب بيوت األرمن الشرقيـة القد
وبيوت األتراك فى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
دخـان مـاتـوسـيـان إلى هـذه الـسـاعـة رائج فى
مـصـر ومــطـلـوب فى جــمـيع بـلــدان الـقـطـر
وكنـا نـعرف قـبل احلـرب أن مـحل ماتـوسـيان
يـدفـع نـحــو نــصف مــلــيــون جــنـيـه فى الــعـام
عوائـد جمركـية على واردات دخـانه ولعله
أكـبـر رسم جـمـركى يـدفـعه مـحل جتـارى فى
مـصـر اآلن. وفابـريـقـات مـاتـوسيـان مـنـتـشرة
فى ســائـر أنــحــاء الــقــطــر وله فى الــعــاصــمـة
مــعـمل كــبـيــر يـشــتـغـل به مـئــات من الـعــمـال
ا صري يعـطف عليهم وال يبـخل عليهم  ا
اديـة ولذلك لم ُيحـسن حالـتـهم األدبيـة وا
نــسـمـع أنـهم شــكـوا أو اعــتـصـبــوا كـمــا فـعل

عمال فابريقات الدخان األخرى .
وبـاجلــمـلـة نــقـول: إن الـظــروف األخـيـرة
ذكرتنا بطائفـة شرقية ُتقيم بيننا منذ زمن بعيد
جـددت مـعـنـا اآلن عالقـة الـود واإلخـاء التى
نود أن تكون بيـننا وبينهم وب جميع النزالء
مـتيـنة عـلى الدوام ألن مـصر أم اجلـميع وهى
ــا كـانـت الـوطن الــوحـيـد وطن ثــان لـهم ور
لـكـثـيـرين مـنـهم الـذين ولـدوا فى هـذه الـبالد
ونشأوا بها فلم يعرفوا لهم غير مصر وطناً .

تدر عليهم الل والعسل . فلتحيى مصر.
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جـاءنــا الـكــتـاب اآلتى مـن جـنــاب احملـتـرم
اخلـورى يــوسف كـشـونى وكـيـل بـطـركـخـانـة
األرمن الـكاثـولـيك باإلسـكـندريـة فـنشـرناه
شــاكـرين حـضـرته عــلى مـا تـفـضـل به عـلـيـنـا
وعـــلى الـــشـــعب اإلســـكـــنـــدرى وعــلـــمـــائه

األفاضل من عبارات الشكر والثناء .
حـضرة األديب الـفـاضل صـاحب جـريدة

اإلكسبرس الغراء .
بـاألصالة عن نـفسى وبلـسان حال اجلـالية
األرمنـية القـاطنة فى هذا الـثغر اجلـميل أشكر
لكم مـعروفكم فيما تكـرمتم بنشره فى العدد
ــــــــــ من جـــريـــدتـــكم الـــزاهـــرة بـــتـــاريخ ٤
( ـصـريـ احلـاضـر بــعـنـوان (احتــاد األرمن وا
وخالصــــة الـــقـــول: إن مــــكـــارم أخـالقـــكم
وطـيب عنـصـركم ومنـكم قد حـمـلتـكم على
حــسن الــظن بـــهــذا الــشــعب حـــيث أثــبــتم
بالبرهـان الواضح واحلجة الـدامغة براءته من
اآلراجيف والتهم الباطلة التى الشك فى أن
مـروجهـا عدو لـلـجهـت وأن تـلك األوهام
التى من نـكـد الطـالع قـد لفت نـظـر العـامة أو
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بـعــهـضم آذانـاً صــاغـيـة تـلــقـوهـا واعــتـبـروهـا
حقائـق راهنة مع أنهـا من ابتكـار هذا العدو
تجاهل وإال فأين تذهب تلك الثقة بالدولة ا
بــ هـــذين األخــوين من الـــســنــ الــعــديــدة
ا والتى أرى لزومـاً إلى إيضاح الـواضحات 
كـان أو هـو كـائن بـ أصـحـاب األعـمال من
ة على اختالف صرية الكر األرمن واألمة ا

أوضاعها فى الهيئة االجتماعية .
ــولى ســبــحــانه وتــعــالـى الـذى عــلى أن ا
القاة ـصـير قـد هـيـأ  ـــــــــــــ كل شئ والـيه ا
هذه األمـة الوافـدة طبـيبـاً حاذقـاً نطـاسيـاً أُريد
به بـركـة عـقالء األمـة ووجـهـائـهـا من عـلـمـاء
ـعــاجلـتـهـا بـالـلـ أعالم آبــاء كـرام مـسـرعـ 

ـوعظة احلسنـة وكان فى مقدمة والعطف وبا
هــؤالء الـنـبالء صــاحب الـفــضـيـلــة والـفـضل
الـعالمـة الـكــامل الـسـاطع عـبـد اجملـيـد الـلـبـان
ـياه ـفـيـد أعـاد ا الـذى بـرأيه الـسـديد ـــــــــــ ا
إلـى مـــجــــاريــــهــــا . كل ذلك ـــــــــــــ بــــديع
يـشف عن شــهــامـة نــادرة ونـظــر ثـاقب لــهـذا
أشكـر عطف فـضيـلته لتـشريـفه إيانـا حضوره
ـعيته من األساتذة مع حـضرات الذين كانوا 
ـا هم فـعـلوا احملـترمـ أثـابـهم اللـه عز وجل 

نه وكرمه . من اخلير وطول العمر 
وتــفـضــلـوا رعــاكم الـله بــقـبــول عـواطف

واحترامى إلخ .
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يـــبــذل الــبـــاب الــعـــالى كل مـــا فى وســعه
السـتـعـادة مـقـامه الـسـابق فى األ الـغـربـية .
وظـف الذين ـا يفعـله اآلن القبـض على ا و
ــذابح األرمن واألروام كـــانت لــهم عـالقــة 
فى أيـام حـكم االحتـاديـ . وقـد ُقـبض عـلى
كــثـيـرين فى خالل األيــام األخـيـرة . ومـنـهم
(عـــبــــاس حـــلـــيـم ) بـــاشـــا وزيــــر األشـــغـــال
الـعمـومـيـة الـسـابق و (إسـمـاعـيل كـمال بك)
والى سـيــواس وسـيُـحــاكـمـون أمــام مـجـلس

عرفى .
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لـندن فى ٢٦ مـايو ــ مـجلس الـعموم ــ رد
سـتر هرمـسورث عـلى سؤال من األتورايل ا
أوبرى هـربرت فـقال إن احلـلفـاء عاقـدو النـية
ـــان ـــوظــــفـــون األ عـــلـى أن ال يـــتـــخــــلص ا
ــسـئـولــون عن مـذابح األرمن من واألتـراك ا
الــعــقـاب. وقــد ُقـبض حــتى اآلن عــلى عـدد
كـــبـــيـــر مـــنـــهم . ويـــجـــرى اآلن فى بـــاريس
ــعــامــلـتــهم الــبــحث فى الــوســائل اخلــاصــة 

عاملة التى يستحقونها . روتر ا
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قــال الــدامــاد فــريــد بـاشــا فـى مـذكــرته أن
مـسئـوليـة احلرب الـتى أُعـلنت فى الـشرق من
غــيـر عــلم الــســلـطــان أو الــشــعب تـقـع عـلى
ـانية فى البحر األسود يقودها أميرال سفينة أ
ــانى وعـلـى الـذين وقـعــوا عـلى مــعـاهـدات أ
ســريــة غــيــر مــعــلــومــة لــلــشــعب الــعــثــمــانى
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والوزارات األوروبية .
وقد عـقـدت هذه االتـفـاقـات ب حـكـومة
اإلمــبـراطــور وبـ رؤســاء الــلـجــنــة الـثــوريـة
الذين تولوا األمر كله من أول عام ١٩١٣ .
واستـشهـد عـلى ذلك بـالرسـائل الـرسمـية
الـتىُ تـبودلـت ب مـنـدوبى فـرنـسا وبـريـطـانـيا
الـعظمى وب مـندوبى هؤالء الرؤساء خالل
ثالثـة األشــهـر الــســابـقــة إلعالن الـعــداء بـ

تركيا وب إمبراطورية القياصرة .
وتأسف تـركيـا لقـتل عدد كـبيـر من أبنـائها
ـسـيـحـيـ واليـزال بـضع مـئـات آالف من ا
ـــنـــكـــودى احلظ الـــذين ُطـــردوا من هـــؤالء ا
دورهم نـازلـ فى آسـيــا الـصـغـرى الـوسـطى
ولــــيـس مــــعـــــهم مـــــا هــــو ضـــــرورى لــــهم
ـ أيـضاً عـنـد عـودتهم إلى وسـيـكـونون مـتـأ
ـسـلـم بالدهم ألن عـدداً كـبيـراً من بالد ا

سيحي وقراهم قد تهدم تماماً . وا
ولــيـست آسـيـا الـصــغـرى الـيـوم إال عـبـارة
عن أكـــــوام من األنـــــقــــاض ولـم تــــســـــتــــطع
احلكـومة اجلديدة مع تمام عـنايتها أن ُتخفف
كـنكم توكـيد خبرى هذا الـبالء حتى اآلن وُ

شار إليها . هذا بالبحث فى اجلهة ا
ـحـوا كل فـكرة ُتـفـيد ومن الـضرورى أن 

* الصحيح : الثالثة أشهر.
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أن هــنــاك عــداء جــنــســـيــاً أو تــعــصــبــاً ديــنــيــاً
وسـيُبـرهن الـشـعب الـتركى مـتى انـتـصر احلق
عــلى الــبـاطـل عـلـى أنه ُيــحـافـظ عـلى أرواح
ــســيــحــيــ ويــحــتــرم إحــســاســهم وُيــقــدر ا

شرفهم.
ومن العدل عند احلكم على األمة التركية
النظر فى تاريخ حياتها الطويلة وال النظر فى
تـاريـخ عـهــد واحــد لـهــا ال يــدل إال عــلى مـا

يسوءها .
فــاألتــراك الـــذين وجــدوا أنــفـــســهم حتت
سـلــطـة اجلـمـعـيـة يـسـتـحـقـون أن تـمـتـد إلـيـهم
ـعـونـة الـتى أيـدى حـكـام الـدول الـعــظـمى بـا

ُتقدَّم اآلن لتخليص الشعب السالڤى .
أخذ احلـق يعـلـو واحلـقـيقـة تـتـجـلى لـلرأى
العـام األوروبى وتـدل محـاكـمة االحتـادي

فى األسـتـانـة على مـسـئـوليـة رؤسـاء اجلمـعـية
وكـلـهم ذوو وظائف عـاليـة فى احلكـومة عن

ة األخرى . ؤ احلرب واحلوادث ا
ويـأمـل الـشـعب الـتـركى أن تــنـتـهى احلـالـة
ـوجـودة فـى الـشـرق الــتى ال ُتـعــلم حـقــيـقـة ا
أمـــرهـــا. وال يــــدرى أحـــد أحـــربــــيـــة هى أم

سلمية. نظامية
ويــأمـل أيــضــاً أن يـــنــتـــهى أمــر اســـتــمــرار
احـتالل واليــاته بـالــرغم من عــقـد الــهـدنـة
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وقـد أدى هـذا االحتالل فى أزمـيـر إلى وقوع
حـــوادث مــــحـــزنــــة أســـاءت إلـى الـــســــكـــان

سلم العزل . ا
ويـرغب الـشـعب الـتـركى فى بـقـاء الـنـظام

التركى الذى كان قبل احلرب .
وُيـريـد ـــــــــــــــ تـراقـيـا إلى شـمـالى أدرنه

سلم . وغربيها ألن غالبة سكانها من ا
ثـابـة خط لـلـمـحـافـظـة على ويـكـون هـذا 

أدرنة والقسطنطينية .
ـبـاد الـرئيس إن طـلبـاتـنـا مـوافقـة تـمـاماً 
ولـسن الـتـى ارحتـنـا إلــيـهـا عــنـد عـقــد الـهـدنـة
العتقادنا يقيناً أنها فى فائدة السالم العام .
نـاطق الواقـعة وراء جـبال طوروس وإن ا
ـتوسط إلى بـحر الـعرب من البـحر األبـيض ا
مرتبـطة مع األستانـة بالشعـور واإلحساسات
الـتى هى أوثق من رابــطـة اجلـنــسـيـة وإن كـان

هناك اختالف فى اللغة .
ومـــثل هــذا الــشــعـــور مــوجــود فى الــبالد
الواقعة عند ناحية جبال طوروس األخرى.
وهــــذه اإلحـــســــاســــات أســــاس الــــسالم

والهدوء فى الشرق .
وليس أخذ رأى الشـعب وسيلـة نافعة فى
ـصــالح الـكــبـرى حل مــسـئــلــة الـشــرق ألن ا
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لثلـثمـائة مـليـون مسلم مـشتـركة وهـما جزء
كبير من النوع اإلنسانى .

وإن السالم العـام متوقف عـلى تأييد حلق
ونشر العدل وحتقيق آمال الشعوب .

s —_« `Ð«c

ـــراسل األهــرام لـــنــدن فـى ١٤ يــولـــيــو ــ 
اخلـصـوصـى ــ دلت تـفـاصــيل مـذابح األرمن
زعـجة التى وقـعت فى والية كـراباغ يوم ٤ ا
يـونيـو أن سـلطـانوڤ حـاكم الـوالية هـوالذى
أمر  التتر بـذلك فقد هجم هـؤالء على مدينة
شــوشى واســتـولــوا عــلى احلــصـون وذبــحـوا

األرمن بدون رأفة وال رحمة .
وامـتـدت احلـركـة فى جـمـيع أنـحـاء الـبالد
تـذبح الــكـرد سـكـان مـتـابــبـانى وكـارجـاجـان
وبلـغول وغيـرهم وأحرقـوا كل شئ صادفوه
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أو نــهـبــوه أو أتـلــفـوه وحــمـلــوا  مـعــهم عـدداً
كـبـيـراً من النـسـاء .وقد بـلغ مـجـموع الـقـتلى
٦٠٠ أو أكثر . وُيقـال إن قائد قـوات احللفاء

فى القوقاز أسر  سلطانوڤ خصوصى .

s —_« `Ð«c  ‰uŠ

لــنــدن فى ١٠ يـولــيــو ــ عـاقــبت الــسـلــطـة
الـعـسكـريـة البـريطـانـية فى حـلب سـتة زعـماء
فى مذابح األرمن األخيـرة بالـشنق . وُطلب
من األرمـن أن ُيقـدمــوا بيـانـاً بطـلبـاتـهم على

إثر أعمال النهب التى جرت ــ روتر
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كـاتبـها اخلاص جاء فى جـريدة فـلسطـ 
فى األستانة ما يأتى :

كـان الـغـرض من تـعيـ فـريـد بـاشـا وزيراً
لـلـداخـلـيـة تـقـويـة مـركـز الـوزارة ومـنـعـهـا من
ــنع الــســقــوط . عــلى أن هــذا الــتــعــيــ لم 
االحتـــاديـــ من الـــســـعى لـــقـــلب احلـــكـــومــة

واسترجاع مقاليد السلطة .
وقــــد بـــات مـــركــــز الـــوزارة مـــتــــزعـــزعـــاً
وازدادت جــــرأة االحتـــــاديــــ بــــســـــبب ذلك
فـصـاروا يــذيـعـون سـراً أن احلــلـفـاء قـد قـررن
طــرد األتـراك من آسـيـا الـصــغـرى وإعـطـائـهـا
لـــلــيــونــان . وقـــد أفــلــحت هـــذه الــدســائس
فـوقـعت عـدة اعـتـداءات عـلى األروام تـدعو
إلى األسـف والســيــمــا فـى جــهــات أيــدين
وأزمــيـر ولــذلك اهـتـم رجـال الــسـلــطـة من
احللـفاء بـاألمر وأنـذروا البـاب العالـى وخامة
عـاقــبـة  الـســيـاسـة الــتى يـجـرى عــلـيـهــا ُمـثـيـر
الدسائس من االحتـادي وأفهـموا الوزارة أن
ـا ــواقع الـتى احــتـلـتــهـا اجلـنــود الـيـونــانـيـة إ ا
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احـتـلــتـهـا بـإيـعـاز احلـلــفـاء وأن مـصـيـر تـلك
واقع سيُحدد فى مؤتمرالصلح . ا

عارك التى حدثت ب اليونان ومن أشد ا
واألتـــــراك مـــــوقـــــعه جـــــرت فـى أوائل هـــــذا
الــشــهـر; إذ هــجم ٥٠٠٠ تــركى من اجلــنـود
دافع عـلى مديـنة أيدين ـسلـحة بـا الـنظـامية ا
ــدافع ضــخــمــة كــثــيـرة وكــانــوا مــســلــحــ 
فـتمـكـنـوا من االستـيالء عـلى أيـدين. وُيـقال
إن اليونـاني تلـقوا جندات كبـيرة وأنهم كروا

على األتراك فاسترجعوا ايدين .
واتفق أن ٢٠٠٠ يونـانى كانوا ذاهب إلى
أحمدلى «من أعمال والية أزمير» فهاجمهم
٤٠٠٠ من األتــراك بــقــيـادة بــعض الــزعــمـاء
االحتاديـ وبعد مـعركة دامت بـضع ساعات

رجع األتراك .
وعـلى ذكـر االعـتـداء عـلى الـيـونـانيـ فى
غــربـى األنــاضـــول نـــقــول بـــأن األفـــكــار فى
احلــدود الـشـرقـيـة لــيـست أقل هـيــاجـاً بـسـبب
حتــــريض االحتــــاديــــ فـــقــــد وقــــعت عـــدة
حــــوادث فـى مــــديــــنــــة شــــوش «عــــاصــــمــــة

أزربيچان» تدعو إلى األسف .
وصــدرت إرادة ســنــيـــة بــنــزع لــقب أمــيــر

مكةعن الشريف على حيدر .
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ــا يُـذكــر أن احلـكــومـة أمــرت بـالــقـبض و
على مدحت بك والى مـعمورة العزيز وقد
أُودع الــســجن ريــثــمـا يــجئ دور مــحــاكــمـته
واألرجح أن له يـداً فى التحريـضات األخيرة
عـلى حكـومة األسـتـانة وأن االحتـادي كـانوا

يعتمدون عليه سراً إلثارة اخلواطر .
وشـــرع ورثــة الـــســلـــطــان عـــبــد احلـــمــيــد
ـنـقــولـة وغـيـر ُيـطـالـبــون بـأمـوال الــسـلـطــان ا
ـنقـولـة التـى كان االحتـاديـون قد اغـتـصبـوها ا
فى أثناء احلرب وهـم يطلبون أيضاً أجرة عن
دة التى بـقيت تلك األمـوال فى خاللها فى ا

حيازة االحتادي .
وتـهتم نـظارة احلربـية فى األسـتانة بـتأليف
كـتــاب يـجـمـع احـصــاءات دقـيــقـة بــالـلــغـتـ

اإلنكـليـزية والـفرنسـية عـما أصـاب الواليات
الـعثـمانـية الـشرقـية* من الـنكـبات الـهائـلة فى
أثــنــاء ســـنى احلــرب . ويــؤخــذ من األخــبــار
اجملـموعة حـتى اآلن أن عدد األتراك فى تلك
الــواليـات كــان قــبل احلـرب ٢٫٦٢٣٫٩٨٤
فـهــاجـر مــنـهم فى أثــنـاء احلـرب ٩٠٢٫٨٦٥
ا وضعت احلـرب أوزارها عـاد منهم ٣٠٠ و
ألف واليـزال الـبـاقـون ُمـشـتـتـ . وبلـغ عدد
ـذكورة الذين هـلـكـوا من سـكان الـواليـات ا

* الواليات العثمانية الشرقية = الواليات األرمنية العثمانية الست ; أى أرمينية الغربية (العثمانية) .



±∞π

أكــثــر مـن ٧٠٠ ألف وهــو عــدد كـــبــيــر جــداً
بالنسبة للسكان .

هـــذا وال يـــخــــفى أن فـــريـــقـــاً كـــبـــيـــراً من
الـيونـانـيـ الذين كـانـوا يقـيـمـون بأوديـسـا قد
ـــديــنـــة فــلـــمــا وصـــلــوا إلى فـــروا من تـــلك ا
األسـتانـة رأى احللـفاء أن يـنزلـنهم فى جـزيرة
األمـراء ريـثـمـا تـتــوافـر الـوسـائل لـنـقـلـهم إلى

بالد اليونان .
وقـــد عــلم ُمـــكـــاتب جـــريــدة بـــاتـــومــيس
الــبــاريــسى مـن أثِــيــنــا أن تــراقــيه الــبــلــغــاريــة
أصـبـحت نهـائيـاً لـليـونان وقـد الـتجـأ السـكان
الــيـونـانـيـون الـذيـن الذوا بـالـفـرار من أعـمـال

الترك إلى قوله وطشيوز .
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جــائـنــا تــلــغــرافــات . بــأن الــتـرك ــــــــــــ
الـرومـانـي وإقـدامـهم عـلى عـصـيـان مـؤتـمر
الصـلح فوطـنو الـعزم عـلى اتفـاقيـة والوقوف
فـى وجه اجلــيـوش الــتى يُــرســلــهـا ـــــــــــــــــ

الحتالل بالدهم .
جاءنا أن التـرك والتتر والـروس يستعدون
للهجوم ضد األرمن . وأن الرئيس ويلسون
أمـر الچـنرال هـابرت أن يُـسافـر فى احلال إلى
القوقـاز . فطلب الكـولينيل هـوسكل حلماية

األرمن .
ويذكـر الـقـراء أن الرئـيس ويـلـسـون حمل
الـشعب األمـريكى مـرات على إغـاثة األرمن
البس وذلك قبل أن وإمدادهم باألطعمة وا
يــعــرض فــكــرة الــوصـايــة األمــريــكــيــة عــلى
أرميـنـيـة . ثم ُعـرف أن الـرئـيس ال يـأبى هذه
الوصاية . بل قيل إنه يُريدها ويسعى إليها .
ــا وأمل ذلـك ــــــــــــ أن عــرضـــتـــهــا عـــلـــيه 
ارتأته من األرمن ورعـاية شـئونهم حـتى يُعد
بـــحــامى طـــقـــوســهـم من إرســالـه الــچـــنــرال
هـاربــور إلى الـقــوقـاز ومن طــلب الـكــولـنـيل
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هـوسكل إلـقائه اجلـنود اإلجنلـيزيـة هناك . أن
الـرئيس اليزال مياالً إلى قـبول الوصاية على
ــؤتــمــر أرمــيــنــيـــة  وأنه يــنــتــظــر أن ُيــوافق ا
الـوطنى . يـدخلـون الـواليات األمـريكـية فى
الـشؤن األرمـينـيـة . وهو األمـر الذى يـستـمد
الـقـائـمـون عـلى آراء األحـزاب األمـريـكـيـة .
ألن قـبـول هذا الـتـدخل من جـانب الـواليات
ـذهب ـتـحــدة  ُيـبـطل حـقـهـا فـى الـتـمـسك  ا
منرو واالنـعزال بشئونـها السيـاسية  وهو ما

أباه جميع األحزاب األمريكية .
وال نـخال أحداً فى أمـريكـا يرغب الـرغبة
األكـيـدة فى حـمـايـة أرميـنـيـة حـمايـة سـيـاسـية
غـــيــر رجــال الـــكــنـــيــســـة وبــعـض أصــحــاب
ـتـاجـر. فـهل يـحـرص الـرئـيس عـلى رضى ا
شـاكل الـتى جتـرها هـؤالء وحـدهم ويـنسـى ا

حماية أرمينية على حكومته .
إن الـرئــيس يـعـلم أن هـذه احلــمـايـة حتـتـاج
إلى قاعدة حزبـية فى الشرف والدول احلامية
غــــيــــر الـــــواليــــات وحــــدهــــا ال تـــــتــــركــــهــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ألن
دول احلـلـفـاء الـكـبـرى كـلـهـا عـلى مـقـربـة من
الـوحـدات فى أرمـينـيـة فـى وصول امـداد 
أسـرع وقت إذا دعـا األمـر إلى ذلك  ولـكن
تـحـدة ال تسـتـغـنى عن جيش فى الـواليـات ا
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أرميـنية إذا هى قبلت احلـماية عليهم . والبد
لهـا من قاعـدة حربية فـى الشرق تبـعد بالدها
عن الـــبالد احملـــمــيـــة قـــبل هل نـــرى فى هــذه
نـاسب احلـمـايـة أو الـوصـايـة فـائـدة ـــــــــــــ ا
ــشــاغل الــتى تـــتــولــد عــنــهــا . وقــد كــان وا
ــتــاعب ال تـنــتــظـر إال من ــظـنــون أن هـذه ا ا
جـــانـب واحـــد وهــو جـــانـب الـــتــرك . وألن
اخلـالف بــلغ أشــدة بــيــنــهم وبــ األرمن من
ــيـــدان عـــدوان لألرمن فـــظـــائع  اآلن فـى ا
ـــــــــــــــ اجلــديــد أن ــــــــــــــــــ ولــكــنــهــمـا
ــسـألـة األرمــنـيـة يـســابـعـدين إلـى الـيـوم عن ا
والــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــــروس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
األوسط والــشـرق األقــصى فـهـم ال يـهـدأون
حـتى ُيـزيلـوا هـذه الـبـقـيـة . وهى ال تزول إال
بسـحق أرمينيـة أو سريان البـلشڤيـة فيها وكال
ـنوطة بحـماية البالد األمرين ُيكـلف الدولة ا
نصيباً كبيراً وجهداً دائباً . فهل يقبل الشعب
األمــريـكـى أن يُـوقع نــفــسه فى هــذا الــنـصب

ال حكومته وشبابه  فيضـحى ألجل ذلك 
ــذهب مــنـرو دون وحــجــته فى االحــتــفــاظ 

فائدة له ُترجى ?
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ونحـن نسـأل مـاذا بـعـد مـؤتـمر ـــــــــــــــــ
قـــراراته ـــقـــولـــة إذ هم غـــولـــوا عن  من ا
ـقاومـة كمـا حالـفتـها رومـانيا أصـروا على ا
إن رومانيـا ال تخشى خطراً على ـــــــــــــــــــ
ـؤتـمر لن من نـبـذ أوامر مـؤتـمـر السالم ألن ا
ُيفكـر فى بسط احلمايـة أو الوصايا عـليها وال
يحـرمـهـا قـطـعة من أرضـهـا مع أنـهـا ارتـكبت
دنية من اجلـرائم ما ُيحفز اإلنسـانية وُيدنس ا
فصـلبت اجملـري مئات مـئات وعمـلت القتل
والنهب بـأمر قوادهـا فهل يطمـئن الترك على
اسـتــقاللــهم هــذا االطـمــئـنــان إذا وقع مــنـهم
بعض ما شهـد احللفاء بوقوعه من الروماني

ـكـيـال ويـزن الـعدل ـؤتمـر يـكيل  أم تـرى ا
يزان ??
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بـــاريس فى ١٤ أغـــســـطس ـ وجه رئـــيس
اجلمهورية األرمـنية دعوة إلى احلـلفاء يطلب
مـســاعـدتــهم . فـقــد وردت أنـبــاء ُتـشــيـر إلى
ـمـهــا االحتـاديـون حـركــة واسـعـة الــنـطــاق نـظـَّ
واألكراد والتتر. وتولى أنور باشا وغيره من
األتـراك إدارتهـا . وتعـمل اجلنـود التـركية فى
كل مـــكــان مـــتــجـــاوزة عن شــروط الـــهــدنــة
وتُـحـاول إيـجـاد مـواصالت مع الـبـولـشـڤـيك

الروس .
عـارك فى بعض األقـاليم ب وقد بـدأت ا

األتراك واألرمن .
ورجــا رئــيس اجلــمــهــوريــة األرمــنــيــة من
ؤتمـر أن ُيرسل فى احلال فـصائل من جنود ا
ـوقف حــرج جـداً ــ احلـلــفـاء أو ذخــائـر . فــا

روتر 

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±π±π fD ſ√ ±∂ X³ «  ¨±≤∏π∑ œbŽ



±±µ

UOMO —QÐ U dO √ W¹UMŽ

بـاريس فى ١٣ أغـسـطـس ــ ُتـسـافـر قـريـبـاً
إلى أرمـيـنـيـا والـقـوقـاز بـعثـة أمـيـركـيـة بـريـاسة
الـچـنـرال هربـورد وقـد عـهـد إلـيـهـا الـرئيس
ولسن فى درس األحوال العسكرية فى تلك
اجلـهات . وسـيبـحث الـچنـرال هربـورد على
اخلـصـوص فى أحـوال اجلــمـهـوريـة األرمـنـيـة
اجلديـدة بقصـد احلصول عـلى تفاصـيل وافية
فيـما يختص بواجبـات الواليات للتدخل فى

حالة قبول االنتداب فى أرمينيا ــ روتر 

WOKF « W Ëb « —U³š√

ــكــاتـبــهــا فى جــاء فى جــريــدة الــتــيــمس 
األســتـــانــة أن الــتــاتــار بــقــيــادة ضــابط تــركى
اســـتـــولــــوا عـــلى بـــعض ــ إن لـم يـــكن كل ــ
ـســاحـة الــواقـعــة بــ جـلــفـا «عــلى احلـدود ا
الـروسـيـة الفـارسـيـة الـسـابـقـة» وبـ ساداراك
الواقعة فى الـشمال الغربى . وقد أذن حديثاً
ساحة إذا جلمهورية األرمن باحتالل هذه ا

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±π±π fD ſ√ ±∂ X³ «  ¨±≤∏π∑ œbŽ
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اســتــطــاعت االتــفــاق مع غــالــبــيــة الــســكـان
التاتاري .

ولـيست القـوة التى أُرسـلت لهـذا الغرض
كـافـيـة وعـلــيه كـان أمـر االتـفـاق مـسـتـحـيالً
خـــصــوصـــاً وأن األخــبـــار الــتى أفـــادت قــتل

سلم فى هذه الناحية غير صحيحة . ا
وُيخشى فى احلقـيقة من اغتيـال التاتاري

الفائزين لألرمن هناك .
ومـحــاولـة حــكـومـة األرمـن احـتالل هـذه
ـسـاحـة أمـر مـشـكوك فـيه وهـى فى حـاجة ا
إلى الـذخـيــرة . وقـد الذ الـضـبــاط اإلنـكـلـيـز
ـوجــودان هـنــاك بـالــفـرار إلى واألمــريـكــان ا

تبريز .
والتــزال األحــزاب الــتــركــيــة تــبــحث فى
اجلواب على سؤال اللجنة األميركية اخلاص

بالوصاية .
وتتـألف اللـجنـة العـسكـرية لـدول احللـفاء
من قـــائــد فــرنــسى وآخـــر أمــيــركى وچــنــرال
إنــكـلـيــزى وچـنــرال إيـطــالى . ومـهــمـة هـذه
الـــلـــجــنـــة عـــمل حتـــقــيـق فى احلـــوادث الــتى
ارتـكــبـتـهــا اجلـنــود الـيــونـانــيـة عــقب احـتالل

اجليش اليونانى ألزمير .
وعـلـمت الطـان من األسـتـانة أن الـچـنرال
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خــلـيل بــاشـا قـائــد الـفـيــلق الـتــركى الـسـادس
سابـقاً وأحد أعـضاء جـمعـية االحتـاد والترقى
هـرب من سجن وزارة احلـربـيـة  حـيث كان

معتقالً بتهمة سياسية .
وهــرب مــعـه طــلــعت بك وهــو من كــبــار
احملرض وتمكنا من السفر إلى آسيا وانضما

إلى مصطفى كمال باشا بأرضروم .
ـذكــور هـو عم أنـور بـاشـا وخـلــيل بـاشـا ا
شهـور ويتسع نـطاق حركـة االحتاد والترقى ا
يـــومـــاً عـن يـــوم والســـيـــمــــا فى األنـــاضـــول

والواليات األسيوية .
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لوندرا فى ٢٣ «مجلس العموم»
ُوجهـت عدة أسـئـلـة حـول سـحب اجلـنود
مـن الـقـفـقـاس وتــرك األرمن من غـيـر مـدافع
ـسـتـر أوكر إنه حتـمـيـهم من األتـراك . وقال ا

إذا تـرك األرمن لــسـادتــهم الــقـدمــاء ثـانــيـة 
سـتر فـسيـلقـى هذا اسـتنـكاراً عـامـاً  فوعـد ا
هـامسـورث أن ُيـبـلغ إلى مـؤتمـر الـصـلح هذا

الشعور .
وسأل اللـورد روبرت مـشيل  هل تُدرك
احلــكـــومــة أن  الـــوحــدات الــتى ــــــــــــــــــــ
كــواجب نـحــو «ــــــــــــــــــــــــ »  فــأجـاب
ــســتــر هــارمــســورث أن هــذه االعــتــبــارات ا

ُنصب ع احلكومة .
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باريس فى ١٤
وجَّه رئــيس اجلــمـهــوريـة األرمــنـيــة دعـوة
لـلـحـلفـاء طـلب فـيـهـا مسـاعـدتـهم إيـاه. وقد
دى وردت أخـبـار ُتشـيـر إلى حـركة واسـعـة ا
دبرها رجال تركيا الفتاة والكرد والتتر بقيادة
أنور باشا وأتـراك آخرين . وال تعـبأ اجليوش
الــتــركـــيــة فى كل مـــوضع بــشـــروط الــهــدنــة
واصالت مع الـبولـشڤك وُحتـاول أن ُتوجـد ا
ــعـارك فـى بـعض الـروســيــ . وقـد بــدأت ا
جهات ب األتراك واألرمن . ورجا الرئيس
ؤتمر أن ُيـرسل فصائل من احلـلفاء حاالً أو ا

ُيرسل ذخائر فإن احلالة حرجة جداً .

UDMÞ ¨ ± ’ ¨ ±π±π fD ſ√ ±∏ 5MŁô«  ¨±µ∑± œbŽ



±≤∞

UO dð ‰uŠ

كـتبت احـدى الـصـحف اإلجنـليـزيـة مـقاالً
ـسألـة الـتركـية افـتـتاحـيـاً عن رأى فرنـسـا فى ا

جاء فيه ما يأتى :
يـهـتم اآلالف من الفـرنـسـي بـالـبحث فى
ـسئـلة الـشـرقيـة ويتـوق الكـثـيرون مـنهم إلى ا

سألة التركية . الوقوف على حقيقة ا
ــســئــلـة والــرأى الــفــرنــسى الــسـائــد إزاء ا
الشـرقيـة هو عدم إجـراء تغـيير فـيهـا اللهم إال
إدخـال بـعض حتـسـيـنـات عـلى طـريـقـة احلكم
ـــــتــــبـــــعــــة فـى الــــشـــــرق وخــــصـــــوصــــاً فى ا

اإلمبراطورية العثمانية .
وُتـريــد فــرنـســا بــهــذا الـرأى أن تــفــقـد فى
الــشــرق مع انـتــصــارهـا مــا كــانت تــفـقــده لـو

ة بها . دارت الدائرة عليها وحلت الهز
ويــتــبـ من الــرأى الــفــرنـســوى الــعـام أن
فــرنـســا تــرغب فى احملــافـظــة عــلى اســتـقالل

تركيا .
وال ترتـاح فرنسـا مطلـقاً حلرمـان تركيا من
جميع حقوقها فى األستانة وفى األناضول.
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وال تـرضى بتداخل أجنـبى فى شئونها إال
فيما هو خاص بأرمينيا .

وجــاء من األســتـانــة أن مــصـطــفى كــمـال
بـــاشــا رئــيس * مــؤتـــمــر ُعـــقــد فى أرضــروم
ــثــلــون لــواليــات أرضـروم ووان وحــضــره 
وبــتـلــيس وخــربــوت وديــار بــكــر وســيـواس
ـؤتمـر حريـة تركـيا وطـرابزون . وقـد طلب ا

واستقاللها .

 WOJ¹d _« WM−K «
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بعد أن بـارحت اللجنـة األميركيـة الشهباء
ذهـبت مـسـتـمـرة فى طـريـقهـا إلـى بالد الـترك
فـاسـتـفـتت ســكـان كـيـلـيـكــيـا وغـيـرهـمـا ثم
اسـتأنفت الـسير إلى األسـتانة وأخـذت تعمل
هناك عملها للوقوف على رغائب األهالى.
وقر رأيها على استفتاء األتراك قبل غيرهم;
فدعت األحـزاب السـيـاسيـة إلى دار السـفارة
األمـــريـــكـــيــة وخـــاطـــبت كـــثـــيــراً مـن رجــال
األسـتـانـة وجـمــعـيـاتـهـا وأوفـدت مـوظـفـاً من
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* الصحيح : رأس.



±≤≤

قـبـلـهــا يـدعـو كل حـزب ومـجع إسالمى إلى
مقابلتـها وبسط رغائبها إليها. وكان يظن أن
أسـئــلـتــهـا مـن بـعــد مـا ســألـتـه الـســوريـ من
مــطــالــبـهـم وعن الـدولــة الــتى يــنــتـدبــونــهـا
سـاعدتهم . وقـد دعت اللـجنة بـطريـركيتى
الـروم واألرمن وحـاخامـيـة الـيـهـود واهـتمت
ـسـألـة اهـتـمـامـاً خـاصـاً فى أثــنـاء أسـئـلـتـهـا بـا
األرمنية وسألت الترك عن رأيهم فى أرمينية
ــثــلى األحــزاب يـأبــون إعــطـاء فـكــان أكــثـر 
اجلواب على هـذا السؤال ألن جماعاتهم لم
سـألة تتـفـاوض ولم ُتقـرر شـيئـاً بخـصـوص ا

األرمنية .
WOM —_« W Q *«

ولكن آراءهـم اخلاصـة كـانت ترمى غـالـباً
إلى رد الــفــكــرة األرمــنــيــة ألن األرمن لــيس
لــهم أكــثــريــة مــا فى بالد األنــاضــول ال قــبل
احلــرب وال بـعـدهـا حـتـى أنـهم قى الـواليـات
الـشــرقــيـة حــيث أكــثــر مـا يــكــون عـددهم ال
مـلكة ائـة عشـرين فتألـيف ا يتـجاوزون فى ا
األرمنية علـى الصورة التى ُينـادون بها يكون
ـسـتـقـبل . وكـان مـنـدوبو مـثـار الـقالقل فى ا
الـتـرك كـثـيـراً مـا يـتـمـسـكـون بـأهـداب قـواعـد
ولسن الـتى من جملتها القـاعدة الثانية عشرة
وفــيـهـا يـضـمن اسـتـقالل الـتـرك حـيث تـكـون
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لـهم األكـثــريـة وهـذا بـرد مـطـالب األرمن فى
ـــســألــة ــكن فـــصل ا بالدهم وال يـــرون أنه ُ
سألـة التركيـة ألنهما مـتصلتان األرمنـية عن ا

اتصال سواد الع ببياضها .
 »«b²½ô«Ë »«eŠ_«

وكـــانـت كــلـــمـــة األحـــزاب بـــخـــصــوص
لَّية االنتداب مختـلفة فقرر حزب الوحدة ا
الذى هـو بـزعـامة أحـمـد رضـا بك أن يـطلب
سـاعـدة األميـركـيـة على شـرط أن ال يـختل ا
مظـهر من مظاهر االستقالل الـسياسى لتركيا
وأن تبـقى حكـومة حـرة ُتنـيب عنـها فى أوربا
السفراء والقناصل ويأبى غير هذا احلزب أية
مـسـاعــدة سـيـاسـيــة مـهـمــا كـانت إال أنـهم ال
ـا ــالــيـة واألدبــيــة و ــســاعـدة ا يــرفــضـون ا
سـألـت الـلـجـنـة وسـكـان أطـنه عن رأيـهم فى

االنتداب حولوه إلى السلطان العثمانى .
ـلَّـية فى وكـان ينـوب عن حـزب الـوحدة ا
الــكالم أمـام الــلـجــنــة أحـمــد رضـا بك وعن
حـزب احلــريـة واالئـتالف زين الــعـابـدين بك
ـلَّى وحـزب ويـوجـد أيــضـاً حـزب األحــرار ا

الصلح والسالمة .
WM−K «Ë „d² «

نـشـرت الـلـجـنـة فى األسـتـانـة بـيـانـاً  ُيشـابه
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بـيـانـها فـى سـوريـا وكانـت آراء الـترك تـمـشى
مع الــزمن تــطـوراً يــســتــولى عــلــيــهم الــفـرح
والـرجــاء ألن هـذه الــفـرصــة الـتى ســنـحت
لـهم ُتـمـكـنـهـم من إبـداء مـطـالـبـهم أمـام وفـد
حــر وطــوراً كــانـوا يــســتــســلــمــون لــلــيـأس
واحلــزن حـــ يــجــدون الـــلــجــنــة ُتـــكــثــر من

سائل األرمن . اهتمامها 
والـــرأى الــعـــام فى األســـتـــانــة يـــرمى إلى
غايـت األولى احملـافظـة على اسـتقالل الـترك
ــــاضـى اجملــــيـــد ــــا يــــرون ألنــــفــــســــهم من ا
والــتـمـسك بـقـواعــد الـرئـيس ولـسن بـعـزم ال
تحدة حد له والثانية االستعانة بالواليات ا
لتسـير بهم فى مـنهاج التـمدن واالرتقاء وهم
ـد يـد يــرجـون أن ال تـبـخل عــلـيـهم أمــيـركـا 
س حقوقهم االستقاللية عونة عـلى أن ال  ا

والسياسية أدنى عبث .
s —_«Ë ÂËd « V UD

أمـا الـروم فـقـد ذهـبـوا بـرئـاسـة لـلـقـائـمـقام
ا سـئلوا عن رغـائبـهم قالـوا إنها البـطريـرك و
عــ الــرعـــائب الــتى قــدمـــوهــا إلى مــؤتــمــر
ا سئـلوا عن الدولـة التى ُيريدون الصـلح و
مساعدتها قـالوا أميركا أو إنكـلترا أو فرنسا
كل واحـدة من هـذه الــثالث تـكـفل مـا تـرمى
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إلـــيه . وأمــا األرمن فــقــد ذهـب مــجــلــســهم
الـروحـانـى بـرئـاســة الـبــطـريــرك زوان أفـنـدى

عروفة . طالب األرمنية ا وأيد ا
v½UL¦Ž dþU½ È√—

قـال فريـد بك نـاظر الـنافـعـة السـابق وأحد
رجـال األتـراك الـذين يـعـول عـلـيـهم أن مـادة النـتـداب ال تـشـمل الـتـرك وهـذا واضح ال
يـحتـاج إلى بـرهان مـنـها تـخص الـشعـوب التـى لم تسـتـقل بعـد والتـرك مـستـقـلون مـنذ
ادة وهم أول من يسـتحق االستقالل عصـور مديدة والعـرب أول من لهم عالقة بـهذه ا

ب شعوب السلطنة التركية .
ـكـننـا أن ُنـسـمى الـروم الـعـثمـانـيـ إذ البـد أن الـلـجنـة األمـيـركـيـة اطـلعـت على وال ُ
خـرائـطـنـا األنـتـوغـرافـيـة وعـلي اإلحـصـاآت الـرسـمـيـة واألجـنـبـيـة فـالـروم مـبـعـثـرون فى
الـنـصف الـغـربى والـشـمالـى من األنـاضول ُيـؤلـفـون جـمـاعـات قـلـيـلـة ونـسـبة الـروم فى
ائة وأكثر ما يكونون فى صامسون واألستانة وهنالك األناضول ال تتعدى تسعـة فى ا

ائة . ال يتجاوزون العشرين أو االثن والعشرين فى ا
ائة واألرمن أيضاً كالروم الُ يؤلفـون فى البالد العثمانية أكـثر من سبعة ونصف فى ا
ـائـة من وأكـثـر مــا يـكـونـون فى بــتـلـيس ووان وهم فى هــذه اجلـهـات يـكــونـون ٢ فى ا
كن إنشـاء وطن أرمنى إال جـرم أن الطـبيـعة لم تـيسـر ذلك أما إذا أُريد األهالى . فأيـن ُ
من يـخـلق لـهم وطن فـيـنـبـغى الـبـحث عـن الـوسائـل والـتـدابـير الـنـافـعـة وأنـفع الـوسـائل
والتـدابير هو مـا كانت ذكرته تـركيا فى احدى مـذكراتهـا السياسـية وهى تبادل األراضى
وتـصحيح احلـدود ب أرميـنية قـفقاسـيا وأرميـنية الـبالد العثـمانيـة ويفض اإلشكـال بنقل
ـكن أن تكـون هذه ـسلـم إلى أمـاكن األرمن وُ سـلـم ونـقل ا األرمن إلى أمـاكن ا
السـاحة فى الوالية بايـزيد وموش ووان وبتـليس األولوية ال الواليـات على شرط قبول

تكليفنا فى التبادل .
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فعل هذا ينبـغى أن نقول اللجنة األميركية
بــدون هـيـبـة وال وجـل : نـحن نـعــطـيـكم من
حـيـاتنـا الـشرقـيـة ما يـحـتـاج إليه من األراضى
فــبـــوســـعـــكم  أن تـــقــلـــوا إلـــيـــهــا مـن شــئـــتم
ـــقـــصـــد قـــبــول األنـــاضـــول ولــيـس 
اسـتقالل وطن أرمنـي ? هـا نحن قبـلنا ذلك

على هذه الشروط .
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جاء فى جريدة الـتيمس نقالً عن ُمراسلها
فى األسـتـانـة أن األخـبـار الـواردة عن أعـمال
لـى الذى ُيريـد عقـده القـائد اخلارج ؤتـمر ا ا
عــلى احلــكــومــة مــصــطـفـى كــمـال بــاشــا فى
أرضروم مـتنـاقضـة ولكن الـظاهـر أن أعداء
ـثلون) ثـلون (أو يـدعون أنهم ُ ؤتـمر  هـذا ا
واليــة أرضـــروم ووان وتــفــلـــيس وخــربــوط
وديار بـكر وسيـواس وطرابزون. وقـد انعقد
ــؤتـمـر وأصـدر قـرارات يـطــلب فـيـهـا حـفظ ا
كـيـان الـسـلـطـنـة وعـدم جتـزئـتهـا وأن تـعـمل
االنـتـخــابـات بـدون تـداخـل احلـكـومـة. ومن
ركزية التى حلت قـراراته أيضاً أن احلكومـة ا
ـبــعــوثـان والــتى هى فى عــاصــمـة مــجـلـس ا
ــكن مـحــتــلــة فى الــواقع بــدول أجــنــبــيـة ال ُ
ــثــلــة لألمــانى الــوطــنــيــة إلى أن اعــتــبــارهــا ُ
ــثل األمـة . ُيــنــتـخب مــجــلس آخــر جـديــد ُ
وأصـدر قــراراً آخـر فـحــواه الـتـأكــيـد بـإصـرار
لــلـمـؤتـمــر عـلى مـقــاومـة الـتـداخـل الـيـونـانى
واألرمــنى والـسـخط عــلى احلـكـومــة لـقـبـوله

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±π d³L²³Ý ∂ X³ «  ¨±≤π±∑ œbŽ
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نـقــلت إلـيـنـا الــشـركـة الـطـلــيـانـيـة أمس أن
مـصطـفى كـمال يـنوى إعـالن خلع الـسلـطان
محمد فإذا لم تصدق هذه الرواية بجملتها
فإنـها دلـيل عـلى حترج احلـالة واتـسـاع مسـافة
اخلــلـف بـــ مــصـــطـــفى كـــمـــال ورفـــاقه فى
األنـاضـول الــشـرقـيـة واألنـاضــول الـغـربـيـة .
وبـــ الــــوزارة وأشـــيـــاعــــهـــا فى األســــتـــانـــة
ومـصطـفى كـمال كـما هـو معـروف ومشـهور
يسـتند إلى جـماعة االحتاديـ وهو زعيم من
فإذا كان اسمه غير معروف كثيراً زعمائهم 
ا وصـلوا فألن أركـان تلك اجلـمعـيـة أخفـوه 
إلـــيه مـن اجلـــاه وســــعه الـــســــلـــطــــان فى إبـــان

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π±π d³L²³Ý ±≤ WFL'«  ¨±≤π≤± œbŽ

ـساعدات إلى مـساعـدات علـميـة أو فنيـة أو إدارية من دولـة أجنـبيـة متى وصـلت هذه ا
ذكور أن احلالة ـكاتب ا شكل مـستتر لوصايـة دولة أجنبية علـيها . وُيؤخذ من أقوال ا
وراء القـوقاز ال تـخـلو من خـطر ولـو أنه أوقف تـقدم الـتتـار فى إقـليم سـاراداك. وقد
وقع بـ الـكرد واألرمن مـعارك فى إقـلـيم أو التى فـأصاب الـكـرد غيـر احملاربـ أضرار

جسيمة.
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مجدهم كطـلعت وأنور وجاهد وأمثالهم.
ومصطـفى كمال تـركى من سالنيك ُع فى
إبان احلرب قائداً لـلفيلق الثـالث. وبعد عقد
الهدنة ُعين مفتشاً عاماً فى الفيلق ذاته وقد
كان مشهوراً ب االحتادي بأنه خصم أنور.
أرسـلـته حكـومـة األسـتـانـة إلى األنـاضول
الــشـرقــيـة ُيــفـتش فـى أعـمـال اجلــيش فــلـمـا
وصـل هــنــاك جــمع شــتــات االحتــاديــ ثم
عـقــد مـؤتــمـراً هــنـاك لــلـتــبـاحث فـى مـا يـرى
االحتـاديــون عـمــله. وإلـيك نـص الـتــلـغـراف
الـذى تــلـقــاه مـؤتــمـر الــسـلـم فى بـاريس عن

ؤتمر ونتائجه: ذلك ا
«إن مـصــطـفى كـمـال بــاشـا زعـيم احلـركـة
الــثــوريـة الــتى يــتــعــمــد بــهــا قــلب احلــكــومـة

احلاضرة قد نـقل مجلسه الوطنى من أرضـروم إلى سيواس وأقام حكومـة لنفسه هناك
وقوته العسكـرية تزداد يوماً بعد يـوم . يقودها ضباط تلـقوا دروسهم احلربية على أيدى
اني . ومن هـؤالء القواد خـليل باشـا عم أنور باشا الـذى فر حديـثاً من سجنه ضبـاط أ

فى األستانة وانضم إلى كمال باشا .
ويـقول الـصدر األعـظم: إن حكـومـة تركـيا احلـاضرة عـاجـزة عن إخمـاد هذه الـثورة

ا أدى األمر إلى سقوطها القريب . ور
فـاوضـات دارت ب وقـد امتـدت يـد الـدسائس إلى الـقـصـر السـلـطانـى . فظـهـر أن ا

ولى الـعـهـد وزعـمـاء االحتـاديـ حلـفظ حـقـوقه فـى الـسـلطـنـة . ويـقـول كـامـل بـاشا: إن
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بـرنـامـجه الـسـيــاسى سـيُـصـادق عـلـيه اجملـلس
ــــعـــقــــود فى ســــيــــواس . وهـــذا الــــوطــــنى ا

مضمونه:
(١) حفظ حقوق السلطان فى اخلالفة .

(٢) احلرية التامة لتركيا .
(٣) مــنـع أيــة دولـــة من االســـتــيـالء عــلى
قــــطــــعــــة أرض فى األنــــاضـــول وبــــاألخص

األرمن .
(٤) ال تداخل أجنبى وال وصاية .

(٥) أن تـــكـــون تــــركـــيـــا حــــرة فى إتـــبـــاع
سياستها اخلارجية .

(٦) حفظ حقوق األقلية .
ويـقـول كامل بـاشـا: إن بـرنامـجه ال يـضر
احللفاء بـشئ وأنه ُيقاوم بالـقوة التى لديه كل
  من ُيـــعــارض فـى تـــنــفـــيـــذ هـــذا الـــبــرنـــامج

حاول نزع السالح فى األناضول .
ويـزعم أن تـركـيـا غـيـر مـحـتـاجة إلـى وصايـة أجـنـبـيـة وهى قـادرة أن ُتـديـر شـؤونـها
بـنفـسهـا لكـنه ال يعـترض عـلى مسـاعدة الـدول إذا كانت جـمعـية األ تـضمن حـقوق

تركيا .
طلعون على أسرار الـسياسة فى الشرق أن هذه احلركة الوطنية والدينية معاً ويعزو ا
سـبـبـهـا وعـد الـرئـيس ولـسن لـلـخـلـفـاء أن ُيبـلـغـهم فى مـدة شـهـر من الـزمن هـل تقـبل
ـداخـلة ـا جـعل احلـلـفـاء يـتـوقـعـون ا وذلك  ـتـحـدة الـوصـايـة عـلى تـركـيـا  الـواليـات ا
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الفعلية فى تلك السلطنة .
ــوجـودة اآلن ويـخــشى أن تـصل احلــالـة ا
فى تــركــيــا إلى مــثل احلــالــة الـتـى فى روســيـا
بسـبب تعـامل احللـفاء . وقـد عقـدت اجلرائد
الــفـرنـســويـة فـصــوالً طـواالً تُــعـلن عن حـرج
ـــــوقـف فى الـــــشــــــرق األدنى واألخـــــطـــــار ا

قبلة». ا
أمـا حكـومـة األستـانـة فـأنهـا أصـدرت إليه
األوامـر فـلم يـطـعـهـا بل اتصـل برؤوف بك
الــذى كــان قــائــداً لــلـــطــرادة حــمــيــديه وهــو
چركسى األصل وبـسامى بـكر بك فى غربى
األنـاضـول وهـو چــركـسى األصل أيـضـاً .
كـان والــيـاً عـلى بــيـروت ثم أُرسل فى أبـان
احلــرب إلى بـالد إيــران إلثــارة أهــلـــهــا عــلى
احلـلـفـاء وتـمـهيـد الـطـريق فـيـها لـتـجـتـاز بـها
اجلـنود الـتـركيـة إلى مـا وراءها من األقـطار .
ا رأت حكومة األستانة أن مصطفى كمال و
ال يــنــصـاع إلـى أوامـرهــا أرتــأت إرســال قـوة
إلخــضــاعه فــأرسل تــلــغــرافــاً إلى الــصــدر
األعــظم يــقــول فــيه : إذا أرســلت حــكــومــة
ـنــاوئــته فـأنه  ُيــعــلن احلـكم األســتــانـة قــوة 
اجلــمـهـورى فى بالد األنــاضـول فـأمــا تـلـقت
وزارة األستانة هذا الـتلغراف عقدت مجلساً
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تــفــاوضت فـيـه بـاألمــر وقـررت الــعـدول عن
ـسـلحـة . والـظاهـر أن احدى إرسـال الـقوة ا
الـصـحف نـشـرت حديـثـاً لـتـوفـيق بـاشـا الذى
كـــان صــدراً أعــظم قــال فـــيه: إن احلــكــومــة
سـتُـرسل قوة إلخـضـاع مـصطـفى كـمال ومن
هم عـلى شاكـلـته فـنشـر وزيـر الداخـلـية فى
اجلـريدة ذاتـها حديـثاً آخـر نفى حـديث توفيق
بـاشــا. وفى الـوقت ذاته أمـر وزيـر الـداخـلـيـة
بـالـقبض عـلى أحـمـد رضـا الذى كـان رئـيـساً
جملـلس األعيان وعلى محـمد باشا الذى كان
وزيــراً لــلــحــربــيــة وأحــالــهــمــا عــلى اجملــلس
الـعـسـكـرى لـيُـحـاكــمـا بـتـهـمـة الـتـواطـؤ عـلى
مــصـطــفى كـمــال وإذا كـان بــرنـامـج كـمـال
بـاشــا فى األنـاضـول الـشـرقــيـة مـا عـرفـنـا فـإن
بـرنــامج رؤوف بك فـى األنـاضــول الــغـربــيـة
يختلف على برنامجه وإن كان متفقاً معه
فبـرنامج مصـطفى كمـال احليلـولة دون إنشاء
حكـومـة أرمـنيـة وبـرنـامج رؤوف بك تـمنع

اليونان عن احتالل أزمير كما ُيؤخذ من رسالته التى وجهها إلى أهالى تلك البالد .
وأوفـدت حكومـة األستانة عـبوق باشا إلـى أرضروم وطرابزون ومـعه بعض القواد
للبـحث والتـحقـيق وكتابـة تقـرير عن األحـوال والشؤون والـلجـنة التى يـرأسهـا عبوق
فة من ضـيا بك الذى كـان واليـاً لالزيسـتان وفـوزى باشـا الذى كـان مفـتشاً باشـا مؤلـَّ

للفيلق الثالث إلخ .
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هــذا مــا ُيــقــال اآلن فى حــركــة مــصـطــفى
كــمــال وخــطــة حــكـومــة األســتــانــة مع ذلك
الـقائـد الذى تـقول صـحف األستـانة أن حتت
إمـرته فــرقـتــ من اجلــنـود الــنــظـامــيـة مــاعـدا
ـنظم ـتـطوعـ وهم كـثيـرون أما اجلـيش ا ا
الـذى يقوده رؤوف بك وعـلى بك والضباط
الـــچـــراكــســـة فـــعـــدده عــشـــرة آالف مـــاعــدا
تـطوعـ الـكثـيرين الـذين انـضمـوا إلى هذا ا

اجليش .



±≥¥

UDMÞ ¨ ± ’ ¨ ±π±π d³L²³Ý ±∂ ¡UŁö¦ «  ¨±µ∏µ œbŽ

UOMO —√ ‰uŠ

قــالت الــطــان إنــهــا تــلــقت من األســتــانــة
وقـد جاء فيه أن تلـغرافاً ورد عـليـها متـأخراً 
األخــــبـــار الـــواردة مـن واليـــات األنـــاضـــول
تُصـور احلالـة بصور غـير مـطمئـنة وقـد ُعقد
أخـــيـــراً فى أرضـــروم مـــؤتـــمـــر حتت رئـــاســة
مصـطفى كمال باشا ُمثـير حركة العصيان فى
ـؤتمر على القرارات فوافق ا آسـيا الصغرى
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الثالثة التالية وهى :
١ ـ مـقـاومــة كل حتـويـر ُيــراد إدخـاله عـلى
مركـز الـسـلطـنـة الـعثـمـانيـة الـسـياسى مـقـاومة

تامة بجميع الوسائل .
٢ ـ مـنع إنـشـاء أرمـيـنيـا مـسـتـقـلـة اسـتقالالً

داخلياً .
٣ ـ رفض االعــــتـــراف بـــأى حـــكـــومـــة ال

ؤتمر . ُتوافق على قرارات ا
وقـد اتـفق زعمـاء الـعُـصاة األتـراك مع تـتر
أذربـيــچــان وقـبــائل األكــراد عــلى مـهــاجــمـة
أرمــيـنــيـا. وقـد تــكـبـدت األمــاكن األرمـيــنـيـة
اجملاورة لـلـحـدود الـتـركيـة خـسـائـر كـبرى فى

هجوم فجائى حدث ضدها .
وسـافــر الــكـولــونــيل األمـيــركى هــاسـكل
فوض الـسامى فى أرمينـيا على ظهـر نسافة ا
إلى بـاطـوم وتـفـلـيس حيـث يجـعل مـعـسـكره

العام .
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ــــاتـن» فى األســــتــــانــــة بــــعث مـــــراسل «ا
التلغراف التالى بتاريخ ٢ اجلارى :

تــبــدو احلــالــة فى مــجــمــوع تــركــيــا قــلــقـة
مـزعـجـة . فـاحلـكـومـة بـغـيـر قـوة ألن الـصدر
األعظـم فقـد كل سلـطة عقـب رحلـته السـيئة
الـتى قـام بـهـا فى بـاريس وإعـادة احلـلـفـاء إياه
ـهيجة إلى بالده . فال تأثـير له فى العـناصر ا

التى تثور فى آسيا الصغرى .
إن الوطني احلقيقي فى هذه اجلهة; أى
بقية جمعـية االحتاد والترقى ُينظمون أنفسهم
ـسـاعـدة الـرأى الــعـام اإلسالمى الـذى فـقـد
صـبره من اسـتـيالء احللـفـاء والسيـما األروام
عـلى جهـات ذات شأن وقـد عقـد مصـطفى
فتش باجليش والذى أرسلته كمال القـائد وا
ـهـمة نـشـر الـسـلم مؤتـمـراً فى أنـقرة الـوزارة 
وتولى زعامة الـوطني وأرسل إلى السلطان
باسمهـم تلغرافات تهـديد طلب فيـها استقالة
الـدامـاد فـريـد وتـألـيف وزارة وطـنـيـة وإجـراء
فــإذا لم يـتـم ذلك ُخـلع االنـتــخــابـات فــوراً 
الـســلـطـان وأُبــدل بـولى الــعـهــد األمـيــر عـبـد
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اجمليد.
وتـؤلف العصابات التـركية التى تعمل فى
األناضـول قوة وطـنـية حـقيـقيـة بقـيادة ضـباط
مـن اجلـيش الـنـظـامـى ومـنـظـمـة تـنــظـيـمـاً تـامـاً
وهى ُتــبـدى احــتــرامـاً خــاصـاً لــرجــال الـدين
الـفـرنــسـويـ وُتــقـدم األسـلـحــة والـذخـائـر
ولــديـهــا مـدافع كــانت مــوجـودة فى مــنـطــقـة

االحتالل اإليطالى .
والـظاهـر أن القـيـادة اإلنكـليـزية تـميل إلى
الـعـمـل ضـد هـذه الــعـصــابـات فــقـد أنـزلت
ـســتـودع ذخــائـر فى طــرابـزون فــحــدث فى ا
انــفـجـار دمــره . وأعـلن مـصــطـفى كـمـال أن
هــذا احلـادث ذاته ســيـتــكـرر إذا جُــدد خـزن
الـذخائـر ومع ذلك فإن الـقوات اإلنـكلـيزية
قـــلــــيـــلـــة ال تـــكــــفى لـــلــــتـــغـــلـب عـــلى هـــذه
العـصابات. فهل تقوم أمريكـا بنفقات حملة

ُترسل إلى هناك .
ويــظـهــر أن أنـور بــاشـا فى أرضــروم وهـو
يـقوم بالـصلة بـ مصطـفى كمال وحـكومتىّ
أذربـيـچــان والـكـرچ ويـجــول بـعض الـوكالء
اإلنـكلـيز بالد األنـاضول وهـم عادة يـنشرون
الـــدعــوة ضــد الـــفــرنــســـويــ وُيــؤكــدون أن
الدعوة ضد الفـرنسوي وُيـؤكدون أن فرنسا
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هى الـــدولــة الـــوحــيـــدة الــتى ُتـــؤيــد مـــطــامع
األروام .

وأُســست فى األسـتـانـة جــريـدة إنـكـلـيـزيـة
ـا يـؤسف له أن و اسـمـهـا «أخـبـار الشـرق» 
ُيالحظ أن الـوسـائل الـتى تـتـبـعـهـا هى جتـديـد
ـان فى نـشـر دعـوتـهم فـتـرى فـيـها وسـائل األ
بيـاناً عن األزياء احلديـثة فى باريس ُتـمثل فيه
الـسـيـدات األنـيـقـات عـاريـات الـسـيـقـان وفى

كل أصابع أرجلهن خوا تلمع !
وال تـبدو كـرامة فـرنسـا عظـيمـة متى وعى
أن فى بـوغاز األسـتـانـة سفـيـنتـ إنـكـليـزيـت
من طراز سوبر دردنوط ومدرعت طليانيت

كبـيرت وثالث سفن صغـيرة فرنسوية وقد
تـفـضل حـلــفـاؤنـا بـشـرح هـذا األمـر بـتـسـريح
الـبـحـريـة الـفـرنـسـويـة الـتى جـعـلـتـهـا حـوادث

التمرد فى أودسا الزمة .
وقد أقام األتراك الـزينات يوم ٢٤ يوليو
وهــو يــوم ذكــرى الــثــورة الــتـركــيــة فـى ســنـة

.٩٠٣
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قالت مـرآة الغـرب فى عددهـا الصادر فى
١٨ أغسطس :

ُيستفاد مـن أنباء واشنطـون أن الكونغرس
سـيــرفض بـتــاتـاً وضـع أرمـيـنــيـا حتـت وصـايـة
ـتــحــدة إال إذا كــان فى تــقــريـر الــواليــات ا
الـچـنــرال هـاريــورد الـذى ذهب إلى أرمـيــنـيـا
لـدرس األحوال هـنـاك. أسـباب فـوق الـعادة
حتــمـل الــنـــواب عـــلى الـــعـــدول عن آرائـــهم
ــوقـراطـيــ أصـبـحـوا ونـظـراتــهم . فـإن الـد
كاجلمهوري ال يستحسنون هذه الفكرة وال
يرغـبون فـيهـا . أما الـشيـوخ الذين بـحثوا فى
ـاضى فقـد تبدلت هـذه القـضية فـى الربيع ا
ـــعـــارضـــ . أفـــكـــارهـم وأصـــبـــحـــوا مـن ا
قـاوم وهم يـعتـقدون وبـكلـمة أخـرى من ا
أنـهم ُيـعـبـرون عـن شـعـورالـشـعب األمـيـركى
فـى مـوقــفــهم اجلــديــد . وإلــيك مــا صـرح به

أحد كبارهم :
إنى أعـترض بكليـتى على قبول الواليات
ـتــحـدة وضع أرمـيــنـيـا حتت وصــايـتـهـا بل ا
أعـتـرض عـلى وضع أى قـسم كـان من آسـيـا
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الـصــغـرى أو أوروبــا حتت وصـايــة أمـيــركـا
وأعـتقـد اعتـقاداً جازمـاً أن الشـعب األميركى

ُيقاوم هذه الفكرة .
أجلُ يـحــزنـنى كــثـيـراً أن يــتـألم األرمن أو
ُتـصــيـبــهم مــصـيــبـة مـن جـزاء تــقـاعــد الـدول
الــغـربـيــة عن األخـذ بـنــاصـرهم إال أنـهم ال
يـجب أن يـستـاءوا مـنـا إذا رفـضـنـا الـوصـاية
بل من احلـلفـاء أنـفـسـهم . فـإنى يـلوح لى أن
إنـكلـتـرا وفرنـسـا وإيطـالـيا والـيـونان يـتـنازعن
عـلـى أمـر واحــد هــو اإلرث الـتــركى . وكل
واحدة مـنهن ال ُتـفكـر بغـير مـصاحلـها فقط .
فـاإلنـكـلـيـز ال يـطـلـبـون أرمـيـنـيـا بل فـلـسـطـ

وقـسـمـاً من سـوريـا والـعـراق . وقـد نـالـوا مـا

يطـلبـون ولـذلك شرعـوا باالنـسحـاب من أرمـينـيا . أمـا الـفرنـسويـون فـقد حـصلـوا على
ـا يطـلبـون وهم اليـوم ُيـجاهـدون ويكـدحون لـلحـصـول على بـقيـة األراضى التى قـسم 
يـحلون بـها . وعـلى كل األحوال ال مـطمع لـهم فى أرميـنيـا التى تـتطلـع إلى االستقالل

التام . أما اإليطاليون واليونان فمآربهم ذاتية بحتة .
تـحدة جيشاً الحتالل أرمينيا على أن هـذه الدول كلها ترضى أن ُترسل الواليات ا

ألنها إذا أنشأت هناك حكومـة ثابتة منظمة أمنت كل دولة على مصاحلها وعلى حقها .
عزل وأن ال نـنغـمس فى هذه الـغُمرة لـذلك أنا أعـتقـد اليوم أنه يـجب علـينـا أن نلـبث 
حــتى تـعــود كل الــدول األخــرى إلى رشـدهــا . وال أعــنى أنى أُوافق عــلى ذهــابــنـا إلى
أرمـينـيا فى ذلك احلـ بل أعنى أنـه يجب عـليـنا أن ُنـطبق مـوقفـنا علـى ظروف احلال.

وأكثر الشيوخ من هذا الرأى» .
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ـوقراطـي هذا مـا صرح به أحـد كبـار الد
وهـو رأى اجلـمهـوريـ أيضـاً بدلـيل مـا فاه به
الــشـيخ هــاردن أحــد أعـضــاء جلــنـة الــشـؤون
اخلــــارجـــــيــــة الــــذى كـــــان بــــ بـــــ فى كل
اخلالفات التى حدثت فى اللجنة بهذا الشأن

وهذا خالصة حديثه :
ـيل إلى «ُيــوجــد حـزب من األمــيـركــيــ 
ـتحـدة وصيـة عـلى أرمـينـيا جعـل الواليـات ا
وتُبّـاع هـذا الرأى قـوم فـضالء ال مآرب ذاتـية
لـهـم إال أنى أعـتــقـد أنـهم ال يُــمـثــلـون الـرأى
الـعـام األمـيـركى فى هـذه القـضـيـة ولـكـنهم
ُيـحــدثـون ضـجــة أكـبــر من عـددهم وهم من
. أمــا الـشــعب األمـيــركى فـإنه ال الــديـنــيـ
يـرغـب فى الـوصــايـة عــلى أرمـيــنـيــا ألنـنـا إذا
فـعــلـنـا ذلـك وجب عـلــيـنـا أن نــرصـد جــيـشـاً
ـتـوسط واألسـود وأسـطـوالً فى الـبـحـرين ا

وأن نقف فى نقـطة الوصل ب أوربا وآسيا.
ـشــاكل والــقالقل وبــكــلــمـة أخــرى نــقــطــة ا
بحيث تُـصبح ُعرضـة لالشتراك فى كل األ
تحدة أن ال الضعيفة . فاألجدر بالواليات ا
تـــذهب إلـى الـــعـــالم الـــقـــد ألن لـــهـــا من
كـسيك جارتـها مـا يشغـلهـا عن ذلك; فقد ا

شارفة عليها . تضطر أن تقوم با
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أجـــرى ُمــــراسل الــــطـــان فـى دار اخلالفـــة
حــــديث مـع الـــصــــدر األعــــظم عن شــــئـــون
راسـل احلديث بـكلـمة تـركيـا وقـد استـهل ا

عن محدثه فقال :
بقيـت وزارة الداماد فريـد باشا مـتربعة فى
دســتـهـا بــعـد تـعــديـلــهـا وذلك رغم خـروج
تـوفيق بـاشا سـفيـر تركـيا بـلونـدره قبالً ورغم

وجهة إلى الوزارة . احلمالت ا
وفريد باشا صهر السلطان تزوج من أخته
األميرة مـديحة سـلطان وهـو موضع ثقة ولى
األمــر ويُــمــثـل كل فــكــرة أســـرة آل عــثــمــان

احملافظة .
ويـسعى فريـد باشـا جلمع كل مـا يُمكن أن
يــؤلف فى الـبـالد قـوة عــامـلــة حـول الــعـرش
وذلك تلقاء اآلراء الـسياسية التى اختفت فى

تركيا مع فشل جمعية االحتاد والترقى .
وقد كـان من الـبـدايـة عـدواً لـدوداً لـرجال
تركـيا الـفـتاة; أى أنه لـم ينـقطـع منـذ ُع فى
مـجـلس األعـيـان عـنـد إعالن الـدسـتـور سـنـة
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١٩٠٨ عن التنديد بأغالطهم السياسية .
وبدأ فـريد بـاشـا حيـاته فى عـالم الـسيـاسة
كــمــلــحـق بــوزارة اخلــارجــيــة ثم أرسل فى
عـدة سفارات وكان قبـل عودته إلى األستانة
نهـائـيـاً الـسـكرتـيـر األول لـلـسـفارة الـعـثـمـانـية

ببرل .
وقــد تــولى فـريــد بــاشــا الـوزارة بــواســطـة
السلطان مباشرة كما أن جاللته يؤيده بكل

الــوجــوه ويـــعــمل بــاالتــفـــاق الــتــام مــعه 
وعـضـد الـسـلـطـان والـقـوة الـكـبـرى بل الـقوة
الــوحـيــدة الـتى تــمـد فى أجـل الـوزارة تــلـقـاء
انـــعـــدام الـــرأى الـــعـــام احلــقـــيـــقى وانـــحالل

مجلسى النواب واألعيان .
والكثيرون مـن سواد األمة العثمانية ضده
ومن أهـم األسـبــاب حــركـة األنــاضــول الـتى
أســاء الـــنــاس إدراك أمـــرهــا والــتـى ُصــبــغت
بصـبغة وطـنية بـحتة . وقـد رأيت أن استطلع
طــبع الــصــدر األعــظـم فــيــهــا ثم انــتــهــزت
الـفـرصـة ألسـأله رأيه فى عـدة مـسـائل تـركـية
ـتــحـكـمـ فى أخــرى ال تـزال مـعـلــقـة أمـام ا

مصير العالم البات فى أمره .
تكلم الصدر األعظم عن حركة ـــــــــــ
فـقـال إن الـقـائــمـ بـهـا ضــبـاط صـغـار الـسن
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االحتـــــاد رقــــــوا أثـــــنـــــاء احلـــــرب وأن 
والترقى هى مضـرمة تلك النـار والتى تنفق
األمـوال الطـائلة فـى سبيـلهـا ولكن األهالى

ركزية . ال يزالون يطيعون احلكومة ا
ُـــــراسـل إلى شـــــطـــــر أى دولـــــة وســـــأله ا

ستولون وجوهكم بعد الصلح ?
فأجاب فريد باشا بابتسامة :

ــراسـل : فــســألــته وهل ســتُــجــرى قــال ا
االنتخابات السياسية يا صاحب الدولة ?

ضى زمن ُيذكر فقال : إنها مستمرة وال 
ا يؤسف له أن عـناصر حتى تـنتهى ولـكن 
ـسلـم قـررت االمتـناع عن االشـتراك غـير ا
فى االنـتـخـابـات. غيـر أنـنـا نـرجو أن نـقـنـعـها
بـفــائــدة عــدم اإلصـرار عــلى قــرارهــا وبـذا

تتناول االنتخابات جميع عناصر األمة .
وسـألتـه ــ ما هى األراضى الـتى يُـمكن أن
تــتـنــازلـوا عــنـهـا لــلـدولــة األرمـنــيـة الــتى قـرر

ؤتمر إنشاءها مبدئياً ? ا
فأجـاب ــ لقـد أبلـغنـا مؤتـمر الـصلح رأيـنا
فى ذلك ونشرته الـصحف فى جميع البلدان

ونحن متمسكون به تمام التمسك .
وســألــته مــا هـــو مــركــز تــركــيــا اآلن أمــام
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أوروبا ?
ا كان فأجاب ــ إن مركز تركيا اآلن خير 
عـليه فى أوائل الـهدنـة; فقـد أخذت احلـقيـقة
تــتـجـلى فــيـمـا يـخــتص بـالـشــئـون الـعـثــمـانـيـة
وأخـذت بعض الـدوائر األوربـية تـرى الواقع
حتى بتـنا نرجو أخـيراً النجـاح والتمكن من
ـؤتمر صوتنـا وإفهامه حقـيقة أمرنا إسماع ا
ونحن نعتمد كثيراً على الرأى العام األوربى
والـصـحف على األخص وأكـون شـاكراً لك
إذا ذكـرت ذلك فى الطان التى ُنطـالعها دائماً
بــكل اهـتـمــام والـتى ُنــؤمل مـنـهــا الـعـطف أو
احليدة عـلى األقل . ورجاؤنـا الثابت هى أن
جتـرى العـدالة لنـا ضد الـذين يخـتلقـون علـينا

األكاذيب وُيريدون خزاينا .
وهنا استأذنت من الصدر األعظم إذ كان

الية . ُيريد الذهاب حلضورجلسة اللجنة ا
وتلقت الطـان أخباراً من تركـيا مؤداها أن
احلـركـة الوطـنـيـة تـنتـشـر فى األنـاضـول وأنـها
موجـهة ضـد احلكـومة الـعثـمانـية احلـاليـة التى

يأخذ عليها الوطنيون أنها ضعيفة جداً .
وقــــد اجـــتــــمع فى «أرضــــروم» مـــؤتــــمـــر
واليات األنـاضـول الشـرقـية وأصـدر بالغاً
طــــلب فـــيـه االحـــتــــفـــاظ بـــكــــيـــان األراضى
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العثمانية مهما كلف ذلك : واحترام السلطان
ـسـلــمـ وقــيـام األهـالى بـصــفـته خــلـيـفــة ا
األتـراك بـالـسالح فى وجه كل قـوة تـنزل إلى
الشواطئ العثمانية وفى وجه كل احتالل .
ــؤتــمــر غـــيــر ذلك أنــهم وذكــر أعـــضــاء ا
لــيـســوا مــطــلـقــاً أعــداء األجــانب كــمــا أنـهم

سيحي . يحترمون حقوق ا
وقـد ُعــقـد فى «ســيـواس» مــؤتـمــر وطـنى
آخر وأُرسل إلى السلطان االقتراحات التالية
ــؤتـمـر ثـقــته عـلى الـوزارة بـالــبـرق : «يـأتى ا
احلـالـيـة ويـطـلـب عـدم الـتـخـلى عن أى قـسم
من أراضى السـلطـنـة العـثمـانـية ويـطلب أن
ـطـلـقـة عـلى جـمـيع تـكـون لـتـركـيـا الـسـيـادة ا
ــتــد من األراضى الــواقــعــة فى شــمــال خط 
ــوصل إلى خــلـيج إسـكــنـدرونــة ويـطـلب ا
ـــؤتـــمــر أيـــضـــاً اجلالء عـن مـــنــاطـق أزمـــيــر ا
ـسـاواة وأضـالـيـا وأطـنـه ويـطـلب احلـريـة وا

للجميع ويطلب إبالغ قراراته للدول» .
وذكــر مـؤتــمـر «ســيــواس» أنه يــنـتــظـر رداً
تـلـغرافـيـاً . وقال إن الـرد إذا جـاء غيـر مرض

فستقع تبعة ذلك على العرش والوزراء .
ـا ُيذكر عن احلركة الوطـنية من الوجهة و
احلــربـيــة أنـهــا كــانت مـقــرونــة بـالــظــفـر عــنـد
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«مـاالطــيه» وأن قــائــد فـيــلق أنــقــرة يـزحف
عــــلى «اســــكـى شــــهــــر» رغم مـــــا قــــامت به
احلـكــومــة من عــزله وكـانـت احلـكــومــة قـد
عهـدت إلى رئـيس الچـنـدرمة بـإلقـاء الـقبض
علـيه ولكن هـذا الـرئيس امـتنع عن مـغادرة

األستانة .
واحلـــركــة بـــوجه االخـــتـــصــار تـــمـــتــد فى
واليـات قسـطمونى وأنـقرة وقونـية مع بقـائها
مسـيـطرة فى األنـاضـول الشـرقـية .وُيـقال إن
اإلنكـليز  ُيـحاولون مفـاوضة مصـطفى كمال

الرئيس األعظم لهذه احلركة كلها .
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اشـتـدت احلـركـة فى بالد األنـاضـول وزاد
نفـوذ مصطفى كمال باشا فى جـهاتها اخملتلفة
فـانضـمت إلـيه والية قـسـطـمونى الـواقـعة فى
الــشـمــال الـغــربى من األنـاضــول وذكـر فى
الـتـلــغـرافــات أن جـيـوشـه احـتـلـت كـونـيش
ولـعـلـهـا خـونـاس وهى فى الـقـسم اجلـنوبى
من آســــيــــا الــــصــــغــــرى. وأخــــيــــراً روى أن
الــســلـطــات الــثـوريــة فى «أمــاسـيــا» وهى فى
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الشمال الغربى من سيواس عمدت إلى طرد
البـعثـة األمريـكيـة التى كـانت ُتـساعد األروام
ـسـيـحـيـ يـنـتـظـرون الـبـواخر واألرمن وأن ا

للسفر .
وإذا أضفـنـا إلى هـذه اجملمـوعـة ما ورد فى
ـام األيـام األخــيـرة أمــكن أن يــكـون لــديـنــا إ
بـحـقيـقـة مـا يجـرى فى بالد األنـاضول وإذا
ذكــرنـا أن احلــركـة الــتى يـقــوم بـهــا مـصــطـفى
كمال باشا ُتصـادف موافقة أغلبيـة العثماني

كان فى االسـتطاعة أن تـتمثل حقـيقة النـتيجة
التى ستنتهى إليها هذه احلركة فهى على ما
يظـهـر ستـمتـد حـتى تتـنـاول أطراف الـسـلطـنة
الـعـثـمـانــيـة مـا دام الـغـرض الـذى يـسـعى إلـيه
الــقـائــمـون بــهــا يـتــلـخـص فى عـبــارة واحـدة

وهى: الدفاع عن البالد واحملافظة عليها .
وقــد حـــمــلـــنــا اشـــتــداد هــذه احلـــركــة فى
األنـاضـول عـلى أن نـقـول كـلمـة حق فـى أمر
األعـضــاء الـقـائــمـ بـهــا وهم كـمــا يـعـرف
اجلـميع من رجـال جمـعيـة تركـيا الـفتـاة فقد
تــخـبط بــعض الـصــحف األوروبـيــة فى بـيـان
مسـلكـهم فقـال بعضـها أنـهم أناس يـسعون
انيا . ـساعدة أ لإلضرار باحللفـاء ويعملون 
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وقـــال الــبــعض اآلخــر أنـــهم مــدفــوعــون فى
جـــمــــيع أعـــمــــالـــهم بـــعــــامل واحـــد وهـــو
الـتـعصب الـديـنى . وكـان كل فـريق من هذه
الصحف ُيقيم احلجة على صحة رأية ببعض
احلـوادث حملــاربـة تــركـيـا جــنـبــاً إلى جـنب مع
ـذابح الـتى قـيل إنـهـا حدثت فى ـانيـا وكـا أ
األرمن واألروام . ولـكـنـهـمـا نـسـيـا أن لـهذه
احلوادث عـوامل خـاصة يـجب مـراعاتـها فى
احلكم . وهـذا مـا نـسـعى إلى بـيـانه فى مـقال

اليوم .
عـروف أن الـسلـطـة التـنـفيـذيـة كانت من ا
ثـورة سـنــة ١٩٠٨ حـتى عــقـد الــهـدنــة الـعـام
اضى ب يدىّ جمعية االحتاد والترقى التى ا
بـعـوثان أغـلـبيـة عـظيـمة تمـلك فى مـجلـس ا
ــعـروفــون أمـثــال أنـور وإذا كــان زعـمــاؤهـا ا
ـظـهـر يـدل على بـاشـا وجـمال بـاشـا ظـهـروا 
ـانيـا أكثر مـن غيرهـا فإن ذلك لم ميـلهم أل
ـسـاعى التـى كانت يـكن مبـنـيـاً عـلى مـجـرد ا
انـية بل كان مـبنيـاً بنوع تبذلـها احلكـومة األ
ــســـلك الــذى كـــانت الــدول خـــاص عــلـى ا

األوروبية تسلكه إزاء تركيا .
ـاضـية بـراه نـقـول ذلك وفى احلوادث ا
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قاطعة على صحة قولنا فإنه لم تكد الدولة
الـعـليـة تـخـتم حـربهـا مع إيـطـالـيـا فى طرابس
حـتى بـدأت احلرب الـبـلقـانـية . وكـان صدى
الفـرح إلعالن مـعارك كـلـيـسه وكومـا نـوفور
ولولو بـورغاس جتئ من باريس ولوندرا إلى
األستـانة فـيدل األتـراك علـى حقـيقـة الشـعور
لدى الفرنـسوي واإلنكليز بل أن الصحف
الـفـرنــسـويـة الـكـبـرى انــتـهـزت هـذه الـفـرصـة
لـلــقـيــام بــحـمــلـة شــديـدة ال مــبــرر لـهــا عـلى
تركـيا. وبـعد ذلك ظـهرت حـقيـقة الـنيـة التى
كـان بـعض الـدوائـر األوربـيـة يـضـمرهـا وهى
جتـزئـة الـدولـة الـعـلـيـة رغم وعـد احلـلـفـاء لـها

بضمان كيان تركيا اجلغرافى مهما حدث .
والشـك أن رجــال تــركــيــا الـــفــتــاة الــذين
تولـوا زمام احلكم فى تركيا مـنذ تلك النهضة
الـقـومـيـة الـتى قـلـبت الـسـلـطـان عـبـد احلـمـيـد
وأوجـدت الدستور التام فـى احلكم العثمانى
ـــتــقـــدمـــة عــوامل قـــويــة رأوا فى احلــوادث ا
ـانـيــا ال لـشئ حتـمــلـهم عــلى الـتــحـالف مـع أ
سـوى درء اخلـطــر الـروسى الـذى كــان ُيـهـدد
بـالدهم . ومع ذلـك فـــإن مـــا  عــــلى يـــدىّ
جمعيـة االحتاد والترقى كان من أعظم األدلة
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عـلى أنــهم وطـنـيـون قـبل أن يــكـونـوا مـيـالـ
لـــدولـــة من الـــدول األجـــنـــبـــيــة . وعـــلى أن
الـــوطــــنـــيـــة هـى دون غـــيـــرهـــا الــــتى دفـــعت
زعــمــاءهم إلـى عــقــد حتــالـف مع احلــكــومــة

انية . اإلمبراطورية األ
ـذابح الــتى يـتــخـذهــا بـعض أمـا مــسـألــة ا
الصحف ذريـعة ليقـول إن رجال تركيـا الفتاة
مــدفـوعـون فى أعـمـالـهم بـالـتـعـصب الـديـنى
فـهى تـرجع إلى أسـباب عـديـدة ال يزال كـثـير
مـنــهـا مـطــويـاً فى سـجـل األبـهـام عــلى أنـنـا
نـذكـر مـنــهـا مـا أشـار إلـيه بـيــيـرلـوتى الـكـاتب
ـعــروف فى خــطـابــاته لــبـعض الــفــرنـســوى ا
اجملالت الـفـرنـسـويـة الـكـبـرى السـيـمـا مـجـلة
فـإنه قــال مـا مـؤداه : إن «إيـلــسـتــراسـيــون» 
ذابح كانوا مدفوع فى الذين أمروا بتـلك ا
أمـرهم بـعـامل احملـافـظـة على كـيـان الـسـلـطـنة
ؤامـرات الـتى كانت ُتـدبر فى الـعثـمـانيـة من ا

بعض بالدها خلسة .
ـنــاسـبـة أن ومع ذلك فــإنـنــا نـذكــر بـهــذه ا
رجــال تـــركــيـــا الــفـــتــاة ــ وهم فـى احلــقـــيــقــة
األغـلـبــيـة فى الـبالد ــ حـاولـوا بـعـد أن تـولـوا
احلـــكم فى الــبالد أن يـــجــعــلــوا االحتــاد أمــراً
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مـقضـيـاً  بل إن بعـضـهم ذهب إلى أبـعد من
ذلك فـصــرح بـصـفـة رسـمـيـة بـأن االحتـاد بـ

عناصـر تركيا  فـعالً . ومع ذلك فإن بعض
يل هذه الـعـنـاصر وقف وقـفـة ال تـدل عـلى ا
وألجل هـذا عـمد إلى حتـقـيق هـذا الـغـرض 
احلـكـام الســتـخـدام الــعـنف بـغــيـة الـتــعـجـيل

بتحقيقه .
هذا ما ُيقال فى شأن احلركة التى يقوم بها
مصطفى كمـال باشا من وجهتهـا التاريخية
غــيـــر أنــنـــا ُنالحظ أن اشـــتــدادهـــا مع مــضى
الوقت وزيـادة أشيـاع هذا الـقائـد سيُـساعدان
ـيول احلـقـيقـية فى ؤتـمر عـلى إدراك ا هيـئـة ا
شاكل التى تركيا . فيُسهل عليها حل تلك ا
قـضى فى بـحـثـهـا وقت طـويل دون الـوصول
إلى نـتــيـجــة الـلــهم إال األعــمـال الــتى كـانت

تزيدها إشكاالً وتعقيداً .
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كــتــبت جــريــدة الــطــان مــقــاالً افــتــتــاحــيـاً
بالعـنوان السابق عن احلوادث التى جترى فى

تركيا فقسمتها إلى ثالثة أقسام فقالت :
(١) الـهـجوم الـتـركى فى القـوقـاز ــ يظـهر
ـؤتــمـر الــوطـنى الــتـركى الــذى عُـقـد فى أن ا
أرضـروم بــإيـعـاز الــچـنـرال مــصـطــفى كـمـال
ووزيــر الـبــحـريــة الـســابق رءوف بك قـرر أن
تعـود الـقوات الـعـثمـانـيـة إلى احتالل أراضى

قرظه وأرضهان وباطوم .
وُيـذكـر الــقـراء أن الـبـولــشـڤك وعـدوا فى
ادة الرابعة من معاهدة برست ليتوڤسك أن ا
يجلـو اجليوش الروسـية عن تلك األراضى
وقـــد دخــلــهـــا األتــراك ولــكن الـــســلــطــات
العـثمـانيـة وقعت فى ٣٠ أكـتوبـر سنة ١٩١٨
ـادة مع األمـيــرال كـالـثـورب هــدنـة جـاء فى ا
احلـادية عـشـرة منـهـا : «تـبقى اجلـنـود األتراك
من قـبـل األمـر بــاجلالء عن قــسم من أراضى
الــقــوقـــاز وُيــخــلى الـــقــسم الــبـــاقى إذا حــتم
احللـفاء ذلك بـعـد أن يدرسـوا احلالـة فى تلك
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الـبالد». ومـنـذ ذلك احلـ انـسـحـب األتراك
وصارت القوقاز حتت سيطرة اإلنكليز الذين

سلحوا األرمن .
ولـكن يــظـهـر أن اإلنـكـلــيـز سـافـروا أيـضـاً
ــشــاحــنــات بــ األتــراك واألرمن فــعــادت ا
واسـتـؤنف الـقــتـال عـلى سـاحـة يـربـو طـولـهـا
عــــلى مـــائــــتى كــــيـــلـــو مــــتـــر بــــ «أولـــطى»

و«بايزيد».
ويـظن أن األتـراك يـعـمــلـون بـاالتـفـاق مع
الكـرچيـ ومع مسـلمـى باطوم والـتتـر الذين
يـســكـنـون الـشــاطئ الـغـربى مـن بـحـر قـزوين
ـــشــتــركــة لـــكل هــؤالء هى أن وأن الــغــايــة ا
نطـقة باكـو بطرد يصلـوا األناضول الـشرقيـة 
األرمن من األمـاكن الـتى يحـتـلـونهـا السـيـما

من ناختشڤان .
شـتبـك فى والظـاهر أن اجلـنـود األرمن ا
الــقـــتــال اآلن ال يــطـــيــعـــون أوامــر حـــكــومــة
«اريــوان» األرمــنــيــة. وقـــد هــاجــمــهم غــيــر
ـقــاتــلـ األتــراك واألكـراد الــنــظـامــيــ من ا
ـدابع كـثـيـرة ومـتـرالـيـوزات عـديدة ـهـيـأين  ا
ـــقـــاومــة وُيـــخـــشى أن يــعـــجـــز األرمن عن ا

طويالً.
٢ ــ نشر الدعوة فى بالد مسلمى آسيا 
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ال يـقـتـصـر بـرنـامج الـوطـنـيـ الذى وضع
فى أرضـروم علـى الدفـاع عن الـبالد التـركـية
األصل أو تـــوســـيع حـــدودهـــا إذا اقــتـــضى
األمـر بل الــظـاهــرأنه يــتـنــاول تـنــظـيم حــركـة
مــتــرامـيــة الــنــطــاق لــنــشــر الــدعــوة فى آســيـا
الـوسطى والـعراق والـهنـد وقد جـاءت هذه
الــدعـــوة فــعالً بــبــعض نـــتــائج ولــهــا صالت

بالهياج الذى حدث فى مصر .
ــــقــــطـــوعــــة فى آســــيـــا ــــواصالت ا ٣ ــ ا

الصغرى
امتدت احلركـة الوطنية من جراء مؤتمرى
أرضـروم وسـيواس فـلم تـعـد مـقـصـورة علي
واليــات األنــاضــول اخلــمس الــشــرقـيــة بل
امــتــدت فى الـشــمــال إلى واليــتىّ طــرابـزون
وقسطـمونى . وفى الغرب إلى واليتىّ أنقره
وقــونــيه وبــذا اتــصـلـت بـقــوات الــوطــنــيـ

األخــرى الــتى تــعــمل فى واليــة أيــديـن وقـد
ــواصالت قـــطــعت اخلـــطــوط احلـــديــديـــة وا
التـلغرافية فى داخليـة آسيا الصغرى. وُيشاع
ــ ولم ُيـؤيــد ذلك رسـمــيـاً بــعـد ــ أن فــصـائل
إنكـلـيـزيـة اضـطرت إلى الـقـتـال حلـمـاية اخلط

متد ب األستانة وقونيه . ا
وتـلــقـاء هـذه احلــالـة ال يـكــفى حـقــيـقـة أن
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ُيقال إن اجمللس األعلى سيحل وأن احللفاء
سيـهتـمون بـأمر تـركيا فـيمـا بعـد; إذ البد من
انــتـهـاج سـيــاسـة مـعـيــنـة من اآلن ولـكن أيـة
سـيــاسـة يــصح اتـبــاعـهــا ? الـتــداخل أو عـدم

التداخل .
نــظن أنــنــا نُــعـرب عـن رأى الـفــرنــســويـ

قاطبة; إذا قلنا إن الشعب كله يستنكر قطعياً
إرسـال جــيـوش فـرنــسـويـة فـى داخـلـيــة آسـيـا
الــصـغــرى السـيــمـا األنــاضـول الــشـرقــيـة
ويـكـفى أن عــلى اجلـنـود الـفــرنـسـويـ حـفظ
الـسكـيـنة فى كـلـيكـيـة وهى مهـمـة نافـعـة جداً
للمسلـم وللمسيـحي من أهل تلك البالد
فـإن ولــلــسالم فى الــشـرق عــلى وجه عــام 
«كـلـيـكـية» أشـبه بـنـقطـة الـتـفرُّع فـإن عـنـدها
تـــتـــصل أراضى األتـــراك واألكـــراد بــأراضى
ـهـمـة الـهـامة الـعـرب فـلـنـقـنـع بـالـقـيـام بـهـذه ا
احلرجـة التى ستُضاف إليهـا مهامنا فى سوريا
ولـيس عـلى فـرنــسـا أن تـتـداخل فى الـشـمـال
تـداخالً مـسـلــحـاً كـمـا أنـهـا ال سـبـيل لـهـا إلى

ذلك .
وال تـرغب إنكلـترا فى هـذا األمر أيـضاً ما
دامت قـد ســحـبـت جـيــوشـهــا من الـقــوقـاز.
ومن اجلـلى أن الــشـعـور الـعــام فى الـواليـات
ـتـحـدة ُيـعـارض فى كل مـشـروع عـسـكـرى ا
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ـا ُيـساعـد الـرئيس ة ولـيس  فى الـقارة الـقـد
ـصـادقـة عـلى ولـسن فى الــوصـول إلى نـيل ا
مـعاهـدة الصـلح أن نـطلب مـنه إرسال مـائة

ألف رجل أو مائتىّ ألف ب أنقره ووان .
أمـا إيــطـالـيــا فـأمــامـهــا مـركـز فـى اجلـنـوب
الـغـربـى من آسـيــا الـصــغـرى يــتـحـتـم عـلــيـهـا
ركز دائماً االحـتفاظ به وقد ال يكـون هذا ا

مسرحاً سهالً .
وجــمـلـة الــقـول إن الـســيـاســة الـتى يـجب
اتـبـاعـهـا لـيـست سـيـاسـة الـتـداخل فى شـئـون

تركيا. 
ولكن هل البد من التداخل للعمل ?

هـل يــــظن الــــبــــعض أن األتــــراك كــــلــــهم
متـهـوسـون ُيريـدون إضـرام الـنـار فى خرائب
بالدهـم وفى الـــــشـــــرق أجــــمـع ? هل يـــــظن
الـسـاسـة أن الفـالح التـركى ُيـريـد الـتـعـبـئة من
جديد وإن كانت هذه التعبئة ال تتناول سوى
أربعة أصناف كما أعلن فى أرضروم ? أو ال
يظـن السـاسـة أن ب زعـمـاء احلركـة الـوطنـية
نفـسـها قـوم يـجـرون وراء احلقـائق ويـدركون
ضـرورة االتفـاق مع احلـلفـاء لتـأيـيد اسـتقالل

بالدهم وحفظ رخاء تركيا وفالحتها ?
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يـجب أن نعمل عـلى مفـاوضة حـكومة األسـتانـة وبعض زعـماء احلركـة الوطـنية
ـفاوضـة أولئك الـنـاس يجب أن ال نـحـملـهم على العـثـمانـية سـواء بـسواء ولـكن 
ا يجـب أن نقول لهم «إن ـقضى علـيهم وإ اليـأس ونصور لـهم أنفسـهم بصورة ا

وطنكم سيبقى محفوظاً فلنتفاهم على إعادة تنظيمه» .

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π±π dÐu² √ ≤¥ WFL'«  ¨±≤πµ∑ œbŽ
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ـراسل «األهرام» لـنـدن فى ٢١ أكـتـوبـر ــ 
اخلـصــوصى ــ ورد عـلى لـنـدن نـبـأ فـحـواه أن
األتــراك اسـتــولـوا عــلى مــديـنــة أجـديــرلـغـزو
جـمـهــوريـة أريـڤـان األرمـنـيـة وأن ألـوفـاً من
األرمن يـــفــــرون من أجـــديــــر إلى أريـــڤـــان ــ

خصوصى .
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إن الـــقــسـم الــشـــمــالـى من إيـــران هــو فى
الــواقع طــريق االتــصــال بــ مـســلــمى آســيـا
الوسطى ومسلـمى آسيا الصغرى . وإنكلترا
باحتالل بـعض مناطق من فارس تفصل أهم
ــسـلـمـ وُتــمـثل الــهـضـبـة جـمــاعـات من ا
اإليـرانـيـة بجـبـالـهـا وصـحـراوتـهـا أوسع دولة
ــكن أن تـسـتـخـدم لــوقـايـة عـدة حـدود فـهى ُ
حتـمي الـعراق وتـسـمح بـتطـويق بالد األفـغان
والــســيــطــرة عـلـى الــقـوقــاز وشــاطئ قــزوين

اجلنوبى بفضل أذربيچان .
قـاطعات الـتى تنظر وأذربيـچان من أهم ا
إنـكـلـتـرا الحـتاللـهـا فـإنـهـا واقـعـة فى الـطرف
نحو النجد األرمنى يحميها أعال حاجز وهو
جـبل «الــدروز» ولـيــست أذربـيــچـان أغـنى
منطقة فى فارس وأكثرها سكاناً فقط ولكنها
أيضاً مـركز طرق حربيـة وجتارية متـجهة نحو
قـزوين والــقـوقـاز والــبـحـر األســود من جـهـة
ونحو أرمينيا والعراق من جهة أخرى . وقد
أصـبـحـت تـبــريـز بـعــد اتـصــالـهــا مع تـفــلـيس

بالسكة احلديدية أهم مدينة مشهورة فيها .

UDMÞ  ¨ ± ’ ¨ ±π±π dÐu² √ ≥∞ fOL)«  ¨±±∂±± œbŽ
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ا ُيذكر أن أذربيچان تشجعت فى العام و
ــاضـى فــأقــدمت عـــلى الــتــوسـع وبــســطت ا
سـلـطـانـهـا عـلى مـنـطـقـة بـاكـو الـغـنـيـة بـغـازها
وألفـت من نفـسهـا جمـهوريـة تتـرية . وتزداد
أهـمـيـتـهـا احلـربـيــة إذا حـمـتـهـا أرمـيـنـيـا مـتى
وضـعت حتت حــراسـة األمـريـكـيـ . ولـكن
اذا يـظـهـر أن هـؤالء يـتـرددون ويـتـسـاءلـون «
ُيـحـمـلــون أنـفـسـهم عـنـاء احـتالل أسـوأ ركن
معرض لـألخطار ال مجـال الستتـباب السلم

فيه مطلقاً .
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لـونـدرا فى ٢ ــ أرسلـت جمـعـية الـصـليب
األحـمــر األرمــنـيــة شــكــوى لـلــمــسـتــر لــويـد
جــورج أحلت فــيـهــا بــعــدم ســحب اجلــيـوش
اإلنكـلـيزيـة من الـقوقـاز ما لم يـضـمن مؤتـمر
الـصـلح سالمـة األهـالى عـلى الـدوام ومـنهم

ثالثمائة ألف مهاجر من األرمن .

UOMO —√Ë „«dð_«

قــالت الـــطــان : كــانت نـــتــيــجـــة احلــركــة
الـوطنـية التـركيـة أن أخذ األرمن يعـيشون فى
ـرابـطـ فى وجل يـزيـده أن جـنــود احلـلـفـاء ا
ـا يـقع تـلك اجلـهـات ال يـتــداخـلـون فى شئ 
بـ األتـراك واألرمن بل يــحـدث كـثـيـراً أن
ُيـــغـــادروا اجلــــهـــات الـــتى يـــزحـف عـــلـــيـــهـــا

الوطنيون.
وقـد دخل الــيـأس إلى قــلـوب األرمن من
جـراء حـوادث القـتل واسـتـحالـة خـروج أحد

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±π±π d³L u½ ∂ fOL)«
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ــدن وجــرأة زعــمـاء مــنـهـم من الــقــرى إلى ا
ــؤن احلــركـــة الــوطـــنــيـــة الــذين يـــصــادرون ا
والـسيارات التى مع جلنة اإلعـانة األمريكية.
وكـان أولـئك األرمـن قـد عـادوا إلى أرمــيـنـيـا
الـتركـية عـقب فـوز احللـفاء ولـكنـهم أخذوا
اآلن ُيــهــاجـرون نــحــو سـمــســون وكــلـيــكــيـة

وسوريا .
والـــشــقــاء عــظــيـم وال مــنــاص من وقــوع
اجملاعـة عند اقتراب الشـتاء والرأى السائد هو
أن جـمعية االحتاد والتـرقى قد تشجعت على
مـا يـظهـر بـقوة ظـاهـرة أو خـفيـة بل ُيـقال إن
لة» . أسلحة ترد من اخلارج على جميعة «ا
ثلى احللـفاء يجهـلون مقدار والظاهـر أن 
عقلية مـديرى احلركة الوطـنية وال يدركون
أن بـ هذه احلركـة وجمـعية االحتـاد والترقى
صالت مـتيـنة. والـواقع أن هذه احلـركة على
العكس احتادية بحتة وخملاوف شعوبنا أساس

من الصحة .
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ـراسل األهـرام لــنـدن فى ١٦ ديـسـمــبـر ــ 
اخلصوصى .

جــاء فى بـيــانــات رسـمــيـة من أرمــيـنــيـا أن
الـقـتــال جتـدد بـ األرمن والــتـتـر فى مــنـطـقـة
زاجنـزور الـقـائـم عـلـيـهـا الــنـزاع . وقـد هـجم
الـــتـــتــر عـــلى قـــرى األرمن ولـــكن اجلـــنــود
الـنظامـية األرميـنية صدتـهم إلى منطـقة احلياد
الــتى عـيــنــهـا الــكـولــونـيل هــاسـكل مــنـدوب
احلــلــفـاء الــســامى فى أرمــيـنــيــا . وقـد أرسل
الـكــولـونـيل هـاسـكل وفـداً تـداخل فى األمـر

وفض النزاع ــ خصوصى .

¡UHK(« 5Ð

لـــونــدرا فى ١٩ ــ قــال الــلــورد كــرزن فى
مــجـــلس الـــلـــوردات إن إنــكـــلــتـــرا تـــنــازلت
ألسبـاب اقتصـادية عن جـزء من سوريا وعن
ـقــيـمـ فى حـمــايـة كـلــيـكـيــا وأن األرمن ا
حلب سـينتـقلون إلى كلـيكيـا . ولكن اللورد

كرزن نفى فكرة تأليف أرمينيا كبيرة.

…d¼UI «  ¨ ≥ ’ ¨ ±π±π d³L ¹œ ± bŠ_«
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بـاريس فى ٢٤ ديسـمـبر ــ عـلم أنه وقعت
مـذابح أرمــنـيــة جـديـدة فـى كـيـلــيـكــيـة وقـد
ون طلب السكان حماية جنود الكولونل بر

ــ اإليطالية .
W½œ√ Àœ«uŠ

أثـيـنـا فى ٢٤ ديـسـمبـر ــ أُلـقـيت قـنـابل فى
أدنه فــــــانــــــفـــــجــــــرت وأحـــــدثـت أضـــــراراً ــ

اإليطالية.

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π±π d³L ¹œ ≤∑ X³ «  ¨±≥∞±∞ œbŽ
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لــنــدن فى ١٨ يــنــايــر ــ يــلــوح أن تــخـوف
البـلشـفيك من تـقدم اجلـنود األرمـنيـة التـركية
شـرقاً  قد ظـهر فى األنـباء الواردة من تـفليس
أن األتراك جارا عن الكسندروبول بناء على
بالغ نهائى أرسلته حكومة األرمن السوڤيت
وجــاء أيــضــاً أن األرمـن الــســوڤــيـت طــلــبــوا
ـؤازرة حكـومـة مـوسـكـو جالء األتـراك عن
قــارص عــاجالً وانــســحــاب جــمــيع اجلــنــود
التـركية إلـى احلدود األرمنيـة التى عيـنت سنة
١٩١٤  وأن حتـــــصل أرمـــــيـــــنــــيـــــا عـــــاجالً
عـن االتالف الــذى أحــدثه تــعــويــضــات 

اجلنود التركية فى بالد األرمن ــ روتر.

ÊU−OÐ—–√Ë UOMO —√

ــراسـل األهــرام لـــنـــدن فى ٣٠ يـــنـــايـــر ــ 
اخلــصـوصى. أرسـلت احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة
نـدوب البـريطـانى فى أريڤان تعـلميـات إلى ا
لــيـطـلب إلـى حـكـومــة أرمـيــنـيـا أن تــمـنع عن

مهاجمة القرى اإلسالمية فى أذربيچان .
خصوصى

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ d¹UM¹ ≤∞ fOL)«  ¨±≥≥≥∑ œbŽ
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لـنـدن فى ٢٧ فـبـرايـر ــ مـجـلس الـعـموم ــ
ـسـتــر لـويـــد جـــورج علـى ســؤال مــن رد ا
أ. ويلـيام فقـال: إن إشاعـة حدوث مذابح
جـديدة فى قلـيقيـة لم تثـبت حتى اآلن وهو
يــأمل أن تـــكــون هــذه اإلشــاعـــات قــد بُــولغ
فيها وأما إذا ثـبتت فإن مؤتمـر الصلح يهتم
ـسألـة ويـبـحث فى مالئـمـة اتخـاذ الـتـدابـير بـا

الالزمة ــ روتر .
لــنـذن فى ٢٨ فــبـرايــر ــ أعــلن رسـمــيـاً أن
مـؤتـمـر الصـلح بـحث فى مـسـألـة اإلشـاعات
ـــذابح األرمن فـى قــلــيـــقــيــة وقــرر اخلــاصــة 
الوسائل التى تُتخذ بإزاء تلك احلالة سريعاً ــ

روتر.
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لـنـدن فى ٢ مـارس ــ وردت تـفـاصيل عن
فـظـائع ارتكـبـتهـا جنـود مـصطـفى بـاشا كـمال
فى سـهول آطـنه فى آسـيا الـصـغرى . وتـنقل
السـفن البريطـانية فصـائل من اجلنود ستُـنزلها

فى قليقية ــ اإليطالية .
وشــنـطن فى ٣ مــارس ــ  أرسل بــطـريـرك
األرمن فى األستانة تـلغرافاً إلى رئيس طائفة
األرمن فى وشـــنــــطن قـــال فــــيه: إن جـــنـــود
مــصــطــفى بــاشــا كــمــال قــتــلــوا ١٩ ألـفــاً من

األرمن ــ اإليطالية .
بــاريـس فى ٥ مــارس ــ تــنــوى احلــكــومــة
الفرنسويـة باالتفاق مع حكـومات احللفاء أن
ُتـرسل كـتـيـبـة من اجلـنـود إلى أرمـيـنـيـا حلـمـاية

ذابح . السكان األرمن من ا
لــنــدن فى ٤ مـارس ــ مــجــلس الـعــمـوم ــ
ألقى السـر دونالد ماكلـيان سؤاالً فيـما يتعلق
ستر لويد جورج قائالً: ذابح األرمن فرد ا
ـسـألـة وأنـهـا مـوضوع إن احلـلـفـاء يـدرسـون ا

البحث ب مندوبى احللفاء فى األستانة .
ـسـتـر اسـكويـت معـلـومـات تـامة وطـلب ا

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ ”—U  ±∞ ¡UFÐ—_«  ¨±≥∞∑± œbŽ



±∂∏

بـقـدر اإلمـكـان لـتـخـفـيف الـقـلـق الـعـام فرد
ـستر لويد جورج قـائالً إن احلكومة وجميع ا
ثل هـذا الـقلق . منـدوبى احلـلفـاء يشـعـرون 
ـسـألـة وقـد أخــذ مـؤتـمـر احلــلـفـاء يـنـظــر فى ا
باهتـمام عـلى أثر تلـقى األنباء الـسيئـةاخلاصة
ـذابح واستـقر رأيـه على قـرار أرسله إلى بـا
مــنـدوبى احلــلـفــاء فى األسـتـانــة . ولـيس من

ـؤتـمـر من أصـالـة الـرأى نــشـر مـا تــضـمـنه الــقـرار اآلن وهـو يــتـوقف عـلى مــا تـلـقــاه ا
االرشـادات . على أن احلـكـومـة منـتـبهـة تـمام االنـتـباه إلى خـطـورة احلالـة واحلـاجة إلى

ــ روتر  اتخاذ وسيلة فعالة حلماية األقليات بقدر 
لــنــدن فى ٨ مــارس ــ مــجــلـس الــعــمــوم ــ عــرض الــلــورد روبــرت سل ســؤاالً فى
ـستـر لـويـد جورج قـائالً: إن احلـكـومة موضـوع حـمـاية األرمن فى تـركـيـا فرد عـلـيه ا
الفرنسوية اتـخذت التدابير سريعاً لتـعزيز جنود الچنرال غورو تعـزيزاً عظيماً لكى يعيد
ـنع وقـوع مـهاجـمـات أخـرى ضـد األرمن فى قـليـقـيـة . وقـد أرسـلت سفن النـظـام و

فرنسوية إلى مرس أيضاً .
ندوب الـساميـ قبلـها تعـليمات أما مـا يختص بـاألستانـة فإن احللـفاء أرسلوا إلـى ا
ـندوبـون الـسامـون باالتـفاق اثـلـة ألجل اتخـاذ تدابـيـر قويـة فى احلال ويـعـمل أولئك ا
ـا تنـطوى عـليه هـذه التـعلـيمـات قبل أن ترد الـتام ولـيس هذا الـوقت مالئمـاً للـتصريح 

ثلى احللفاء ــ روتر  أجوبة 
UOMO —√ W Q

لـنـدن فى ٣ مـارس ــ بـسط الـوفد األرمـنى مـطـالـبه لـدى جلنـة الـتـحـديـد وأعرب عن
ارتـيـاحه إلى الـنـتائـج التى حـصل عـلـيـهـا وهـوُ يـؤمل أن ُيؤيـد جـمـيع احلـلـفـاء مـطالب
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أرمـيــنـيـا الــتى هى أقل مــا ُيـطـلب  واألرمن
مـبــتــهـجــون جــداً لـتــوقــعـهم احلــصــول عـلى
حـريــتــهم قـريــبــاً وقـد مــنح أرمــنى من مــصـر
احلـكـومـة األرمـنـيـة مـبـلغ ثالثـمـئة ألـف جنـيه
بلغ إجنليزى واكـتتب األرمن فى منشـستر 
يـكــفى لـشـراء طــيـارتـ لـلــجـيش األرمـنى .
وأخـــذ الــچــنــرال أنــدرانـك األرمــنى يــجــمع
مبـالغ كـبيـرة فى أمـيركـا . ويشـعـرون بأنه إذا
ســاعـد احلـلــفـاء األرمن مــسـاعــدة قـلــيـلـة فى
احتالل أرميـنيا الـتركية فـإن األرمن يبذلون

منتهى اجلهد إلحياء بالدهم ــ روتر 
ــــنـــدوب بــــاريس فـى ٧ مــــارس ــ أبـــلـغ ا
الـيـابــانى مـؤتـمـر الـسـفـراء اعـتـراف احلـكـومـة

اليابانية باستقالل أرمينيا ــ هاڤاس 
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ـــراسل األهـــرام لـــنـــدن فى ٦ مـــارس ــ (
ـــذابح اخلـــصــوصـى) قـــال شـــاهــد عـــيـــان 
ـسـتـشـفى األمـيـركى األرمن فى مـرعش إن ا
ـمـرضـات ُهــوجم بـالـقـنـابـل وجنـا األطـبـاء وا
ــزق الـقــلـوب عن بــأعـجــوبـة. وذكــر بـيــانـاً 
ـهـاجـرين لـلـمـديـنـة فى جـو إخالء اجلـنــود وا
سئ جـداً. وقـد سقـط كثـيـرون أثـنـاء الـطريق
موتى من البرد أو اجلوع . وُيقدر عدد الذين
ـــهــاجـــرين هـــلــكـــوا قــبل مـــاتــوا بـــألف من ا
وصـولــهم إلى «إصالحــيـة». وُيـقــدر شـاهـد
عــيــان عــدد الـــذين هــلــكـــوا فى مــرعش من

األرمن بعشرين ألفاً ــ خصوصى
ÎUIOI% VKDð UO dð

نـــيـــويـــورك فـى ٩ مـــارس ــ أفـــاد نـــبـــأ من
بعوثان وافق على قرار األستانة أن مجلس ا
ـتـحـدة أن ُتـرسل يـطـلب فـيه إلى الــواليـات ا

جلنة لتحقيق مذابح مرعش 
 روتر
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ـــراسل األهـــرام لـــنـــدن فى ٨ مـــارس ــ (
اخلـصــوصى) ــ أرسل وفـد أحـالفـة الــهـنـدى
تـلـغـرافــاً اقـتـرحـوا فـيه تـألــيف جلـنـة حتـقـيق ال
سألة تعرف احملاباة لتُحقق فى مكان احلادثة ا
ـذابح األرمـنيـة ويـكون فى اخلـاصة بـتـبعـة ا
هــذه الـلــجـنــة مـنـدوبــون من جــمـعــيـة الــهـنـد
الـعـامــة. وقـال الــوفـدان هـذا الــعـمل يـرضى

الرأى اإلسالمى فى الهند ــ خصوصى

3_« W³BŽË UOMO —√

ــراسـل األهـرام لــنــدن فى ١٤ مــارس ــ «
اخلـصوصى» ــ يظـهر أن مـجلس عـصبة األ
تــنــاقش فى اقــتــراح اجملــلس األعــلى اخلـاص
بـانــتـداب الــعــصـبــة إلدارة شـؤون أرمــيـنــيـا ــ

خصوصى
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ــراسـل األهـرام لــنــدن فى ١٥ مــارس ــ (
اخلــــصــــوصى) نــــشــــرت وزارة اخلــــارجــــيــــة
سـتر جيرار البريـطانيـة مراسالت دارت ب ا
ـستر بـلفور . سفـير أمـيركا الـسابق ببـرل وا
فقد أرسـل السفـير تلـغرافـاً بتاريخ ١٥ فـبراير
احـتج فـيه بالـنـيـابـة عن آراء أصـحـاب الـنـفوذ
فى أميـركا على جتـزئة أرميـنيا وطـلب النظر
فـى الــرأى األمــيـــركى الـــذى يــود مـــســاعــدة

أرمينيا أثناء تكوينها .
ستـر بلفـور مشـيراً إلى األمل الدائم فـرد ا
تحـدة االنتداب فى أرمينيا بقـبول الواليات ا
وأعــرب عـن رأيه بــأنه البــد ألرمــيــنــيــا أثــنـاء
تكويـنها أن تـكون مسـتعدة السـتخدام قـوتها
كـافـحة نـتـائج قـسوة األتـراك وسوء احلربـيـة 

حكمهم .
ـسـتـر جـيـرار يـحث عـلى إعـطاء فـأرسل ا
ـتـوسط والـبـحر أرمـينـيـا مـنـفـذاً عـلى البـحـر ا
األسود مع مراعاة مصالح فرنسا االقتصادية
فى جــنــوب أرمـيــنــيـا ولــكن مع االعــتـراف
ـنطقة كلها. ثم قالت باجلـنسية األرمنية فى ا
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«إن ثـــقــــتـــنـــا فـى شـــهــــامـــة الـــبــــريـــطــــانـــيـــ
والـفـرنـســويـ تـشـجـعـنـا عـلى دعـوتـكم إلى
مـــســاعــدة أمــيــركـــا (?) لــتــحــقــيـق أمــانــيــهــا
ــــــشـــــــروعــــــة وفى خـالل ذلـك لــــــكم أن ا
تـعتمـدوا علـينا فى الـقيـام بنصـيبـنا فى الوقت

ناسب». ا
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ــراسـل األهـرام لــنــدن فى ١٥ مــارس ــ (
اخلـصـوصى) احـتـشـد جـمع كـبـيـر فى مـيـدان
ستـر أنياريـن وليمـز العضو تـرفدجار بـرآسه ا
جـلس العـموم وقـد وافق اجملتـمعـون على
ـسـتـر تـوفل بـكسـتـون يـتـضمن قـرار اقـترحه ا

استنكار مذابح قليقية ــ خصوصى

UOMO —_ —«c½≈

أنــذرت حــكـــومــة األنــاضـــول احلــكــومــة
األرمـنية بـتنفـيذ نصوص اتـفاقيـة الصلح التى
ُعـقـدت بيـنـهمـا مـنذ ثالثـة شـهور ولـم ُينـفذ
مــنــهــا غــيــر بــعض شــروط وقــد أمــهــلــتــهـا

أسبوعاً للجواب .

W¹—bMJÝù«  ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ ”—U  ≤± bŠ_«  ¨ ≥µ≤∏ œbŽ
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إن الوفـد األرمنى الـذى سار له مـدة ُيقدم
طــلـبـاته إلـى قـومـسـيــون احلـدود راضى تـمـام
الـرضى عن الـنتـيـجة وهـو يـنـتظـر أن جـميع

احللفاء سيؤيدون مطالبه القليلة .
ا يـؤملونه من واألرمن مـتحمـسون جـداً 
قيم فى مصر نيل احلرية كـان أرمنياً من ا
قــدم ٣٠٠٠٠ جـنــيه إنــكــلــيــزى لـلــحــكــومـة
ـقـيمـون فى األرمـنـيـة وقـد اكـتـتب األرمن ا

منشستر بثمن طيارت للجيش األرمنى .
ويـجمع الچنرال أنـدرانيك األرمنى مبالغ
طـائـلة فى أمـيـركا والـشـعورعـام أنه إذا قدم
ـساعـدة فى احتالل أرمـينيـا التـركية احللـفاء ا
ـجــهــودات عــظــيــمـة فــاألرمن ســيــقــومــون 

لتجديد حياة البالد .
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رومــة فى ٢١ مــارس ــ عــقــدت الــلــجــنـة
ــؤيـدة ألرمـيـنــيـا اجـتـمــاعـاً عـامـاً اإليــطـالـيـة ا
بـقـصد إعـالن األسف لـوقوع مـذابح األرمن
األخيـرة وإعالن مـا تـتـمـنـاه من االسـتقالل

لذلك الشعب التعس ــ اإليطالية 

WOM —_« W Q *«

نشـرت وزارة اخلارجـية انـسترا* لـلرسائل
ستر سـتر بلفـور وا التى ُتـبودلت حديـثاً ب ا
جـيــرارد سـفــيـر أمــيـركـا بــشـأن بالد األرمن
ـسـتـر فـفى تـلـغـراف رقم ١٥ فــبـرايـر يـحـتج ا
جـيرارد عـلى تـقسـيم بالد األرمن وقال فى
تـلـغـرافه إن فى أمـيـركا تـيـاراً كـبـيـراً من الرأى
ـسـاعـدة ألرمـيـنـيـا فرد الـعـام لـتـقـدم أمـيـركـا ا
ـسـتـر بـلـفـور أنـه أمل دائـمـاً بـأن تـقـبل عـلــيه ا
أمـــيـــركـــا االنـــتـــداب فى أرمـــيـــنـــيــا وأن روح
العطف والـشفقـة ال تكفى لتـجعل االنتداب 
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فعـليـاً فى أرميـنيـا وأنه يجـب على األمـيركان
أن يقـدموا القـوة ليضـمنوا حـماية األرمن من

هجمات الترك .
ــسـتـر جــيـرارد فى تـلــغـراف ثـان وأرسل ا
يـطـلب أن يـكـون ألرمـيـنـيـا مـيـنـاءان أحـدهـما
عــلى الــبــحــر األســود واألخــر عــلى الــبــحـر
ـتـوسط مع مـراعـاة مـصـالح فـرنـسـا جـنـوبى ا
أرمـيـنـيـا  وفى هـذا الـتـلـغـراف يـسـتـفـز فـاحتة
الـشـامـة عـنـد فرنـسـا وإنـكـلـتـرا حـتى ُتـسـاعدا
على حتـقيق أمـانى األرمن حتقيـقاً تـعد أمـيركا

عاونة» . أن تعاون عليه كل ا

UO dð W Q Ë s Ë

لــنــدن فى ٢٢ مـارس ــ ورد تــلــغـراف من
وشــنــطـن ُيــفــيـــد أنــهم يــؤكـــدون أن مــذكــرة
ـسـألـة تـركـيا والـتى الـرئـيس ولـسن اخلـاصـة 
أصـبحت اآلن عـلى وشك إرسـالـها تـتـضمن
تـأييد إبـعاد األتراك مـن األستانـة وُتعلن فى
سـألة مـوقوفة إلى أن الـوقت نفـسه بأن تـرك ا
ُُيــــصـــــبح فى وسـع روســــيــــا االشـــــتــــرك فى 
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ـــنــاقـــشــات وأنـه يــجب مـــنح أرمـــيــنـــيــا كل ا
ــمـكــنـة من األرض مـع إعـطــائـهـا ـســاحـة ا ا
ـذكرة فى أن مـنـفذاً إلى الـبـحـر. وُتـعـارض ا
يكـون أليـة حـكومـة مـصلـحـة تـتفـوق بـها فى

ترقية أى جزء من البالد التركية ــ روتر
s —_« `Ð«c  ‰uŠ

ــراسـل األهـرام لــنــدن فى ٢٥ مــارس ــ (
اخلـصوصى) ــ قـال رئـيس أسـاقـفة أروان فى
حـــديث له فى لـــنــدن إن الــســـبب فى مــذابح
األرمن األخــيــرة فى الــقــوقــاز يــرجع إلى أن
احلــدود بــ أرمــيــنــيــا وأذربـيــچــان لـم ُتــعـ

بــــجالء . واحــــتل األرمـن إجــــابـــة لــــطــــلب
البريـطاني بعض مـناطق معينـة ولكن التتر
ثاروا حتت تأثـير رجال تركـيا الفتـاة وحكومة
أذربيـچان وقـتلـوا ١٧ ألفـاً من السـكان وكان
عددهم ٢٠ ألـفاً واستـبعدوا األحـياء . وقتل
الــتـتـر ١٤ ألـفـاً مـن األرمن فى أذربـيـچـان فى
شــهـر ديـسـمــبـر بـحـجــة أن الـتـتـر*  ُقــتـلـوا فى

أرمينيا ــ خصوصى 

* التتر = اآلذريون.
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التزال األنباء الـواردة من األقاليم قـليلة
ولــكن األحــوال اجلــاريــة هــنـاك حتــمل عــلى
الــرضى . ونــحـن إلى اآلن ال نــعــلم أكــانت
مـحـاولـة الوطـنـيـ كـسـر اجلـسـر الـذى نسف
بـعد أن مـر عـلـيه الـقـطـار اإلنـكلـيـزى بـبـضـعة
دقـائق أمــراً صـدر إلـيـهم من قـيـادة الـوطـنـيـ

ـركزيـة فى األنـاضول أم هى حـركـة قام بـها ا
الـوطنـيـون من تلـقـاء أنـفسـهم  ولـكن األمر
الواضح أن أولئك الوطـني لم يتعرضوا قط
للـقـوات اإلنـكـلـيزيـة الـتى شـيـدت اجلـسر من

جديد وظلت إلى اآلن مسؤولية عليه .
وقـد أصدر مصطفى كـمال باشا قراراً أمر
فـيه الـلجـان الفـرعيـة أال ُتـقدم عـلى أى عمل
مــا لم تــتــلق األوامــر من الــلــجــنــة الــوطــنــيـة

ركزية . ا
وقـد عقـد أهـالى طرابـزون اجـتمـاعاً عـاماً
لالحتجـاج على خطـة العداء الـتى يواجه بها
األتـراك قـوات احلـلــفـاء  أمـا تـراقــيه فـهـادئـة
ساكنـة  وقد سحب الكـولونيل جعـفر طيار
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األمـر الـقـاضى بـالـتـجــنـيـد الـعـام ولم ُيـنـفـذ
تهديده الذى نص على إنشاء حكومة محلية

فى تلك اجلهات .
ـتقـدمة الـذكـر ُتفـسـر اعتـقاد فـهـذه احلالـة ا
دوائـر احللـفاء أن مؤتـمر الصـلح سيـمتنع عن
إصـدار األوامر لـلجـيـوش اليـونانـية بـالزحف
عــلى الـقــوات الـوطــنــيـة مــا لم تـرتــكب هـذه
الــقـوات أمــراً يـدعــو إلى تــدخل احلـلــفـاء فى
شــؤونـهــا وال نــكــران أن اجلــيش الــيــونـانى
الذى أصـبح اليوم حتت سـلطة احلـلفاء له من
الـقـوة مـا يـتـمـكن به من الـضـغط عـلى قـوات
مــصـطــفى كـمــال بـاشــا . ولـكـن إذا بـدأ هـذا
اجلـيش بـالزحف عـلى تـلك القـوات الـوطنـية
فـأن كثـيـراً من اجلـالـيـات األجـنـبـية الـتى جنت
من صولة مصطفى كمال باشا فى األناضول
ستـقع حتت قـبـضـته مـرة أخـرى وعـند ذلك
تـتـعـرض لـلـخـطـر الـكـبـيـر ولن يـقـتـصـر األمر
ـا تنـضم كل الـطوائف الـتركـية على ذلك وإ
الـتى نـتـجت عن احلـركـة الـوطـنـيـة جـانـبـاً إلى
ـضى زمن كبـير مصـطفى كـمال بـاشا . وال 
حـتى ينـضم الـفالحون كـذلك إلى الـوطنـي

الســيـــمــا إذا انـــتـــشــرت بـــيــنـــهم فـــكــرة أن
اليوناني يغزون بالدهم» .
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ويـقــول األوربـيــون الـعــائـدون من تــراقـيـا
الواقفون عـلى حقائق األمور أن الـتجنيد فى
تلك البالد لم يـكن عاماً وقـد قابل الشعب
أوامـر الـتـجـنـيـد بـالـنـفـور ونـدد بـجـعـفـر طـيـار

باشا.
وقـد أعـلن الــتـجـنــيـد الـعـام فـى سـمـسـون
عارضة للوطني أن القوة وتقول الصحف ا
الـوطــنـيــة أوقـدت الــنــار فى الـقــوى الـواقــعـة
جــنــوب بــحــر مــرمـــرة قــرب بــيــجــا ولــكن
فالحـى تـــلك الـــبـالد هـــجـــمـــوا عــــلى تـــلك

القوات وأوقعوا بها خسائر فادحة .
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فى يوم ١٢ مـايو سنـة ١٩٢٠ عقدت فى قـاعة السـاعة بوزارة اخلـارجية األفـرنسية
جــلـسـة ذات خـمس دقـائق حـضـرهـا ســفـيـر إنـكـلـتـرة وسـفـيـر إيــطـالـيـة وسـفـيـر الـيـونـان
ومنـدوب بلچكا ومندوب اليابان ومندوب احلـجاز ومندوب الص ومندوب البرتغال
ومــنـدوب رومـانــيـة ومــنـدوب الــتـشك ســلـوڤـاكــيـة ومــنـدوب الــصـرب ورئـيـس الـوفـد
سـيو فوكير الـوفد التركى ُيـرافقه ضابط إيطالى األرمـنى. وبعد التـئام اجمللس أدخل ا
ـعـد له وإلى جـانبه ـكـان ا فـقام اجلـمـيع وبـعـد أن جـلس رئيـس الوفـد تـوفـيق بـاشا فى ا
ـعارف والدكـتور جـمال بـاشا وزير وزيـر الداخـليـة رشيد بـاشا وفـخر الـدين بك وزير ا

سيو ميللران رئيس وزارة فرنسية : النافعة واألشغال) قال ا
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«حضرات مندوبى السلطنةا لعثمانية !
شروع للمعاهدة وهن يطل منكم «إن الدول احلليفات تظن بى أن أُقـدم لكم هذا ا
ـناقـشة كـتابـة فتـفضلـوا بتـقد مالحـظاتـكم مكـتوبـة لتـجابوا قـبوله  وقررن أن تـكون ا
علـيـها كـتـابة  ولـكم مـدة شهـر لـتبـلـغوا مالحـظـاتكـم  وأننـا مـستـعـدون منـذ اآلن بأن

نتلقى كل مستند ترون إبالغه لنا» .
وبـعـد أن أ خـطـابه مـبــيـنـاً بـأن تـركـيـة هى الــتى أطـالت زمن احلـرب عـلى األحالف
سيو فـوكير نـسخة من مـشروع معاهـدة الصلح لـرئيس الوفـد فرد الرئيس إلخ: قـدم ا
ـوعـد بـهـذه الـكــلـمـة «الـوفـد يـحـفظ لـنـفـسه احلـق بـأن يـرد عـلى الـدول  احلـلـيـفـات فى ا

ضروب يعدان بدرس شروط الصلح التى قدمت إليه درساً دقيقاً» . ا
عاهدة . وهاك اخلالصة التى نشرتها صحف باريز ولندن من ا
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يـسـلم الـفـريـقان بـتـأيـيـد سـيـادة تـركـيـة عـلى األسـتـانـة ولكـن علـى شرط هـو إنه إذا
لحـقة بها السيما  ما ـعاهدات أو االتفاقات ا عاهدة أو ا أخلت تركية بـاتباع أحكام ا
تحالفـة تعديل القرارات الـسابقة  وتتـعهد تركية يتعـلق بحماية األقـليات فأن للـدول ا

بأن تقبل كل التدابير التى تتخذ بهذا الشأن .
eOſ«u³ «

سـتقبل فى البواغيـز أى الدردنيل وبحر مـرمرا والبوسفور فى الحة با نفـتح طريق ا
ائـية احلـربية ـراكب التـجاريـة واحلربيـة وللـطيـارات ا زمن احلرب وزمن الـسلم جلـميع ا
والـتجـاريـة بال تـمـييـز بـ الـرايـات. وال تكـون مـيـاه تـلك الـبواغـيـز مـوضـوعاً لـلـحـصر
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الـبحرى وال يـجوز إتـيان أى عمـل عدائى فيـها إال فـيمـا يلتـزم إلنفـاذ قرار من قرارات
ـراقـبة عـلـيهـا . وسـتخـول احلـكومـتان عصـبـة األ . وستـنـشأ جلـنـة للـبـواغيـز لـلقـيـام با
ـثل التركـية واليـونانيـة تلك اللـجنـة السلـطة الالزمة من لـدنهمـا . وتؤلَّف اللـجنة من 

ـتـحـدة (إذا رغـبت حـكـومة واشـنـطن فى ذلـك ومتـى أبلـغت مـعـتـمـدين من الـواليـات ا
مـوافقتـها بهـذا الشأن) ومن السـلطنـة البريـطانيـة وفرنسيـة وإيطالـية واليـابان وروسية (إذ
اعـتُرف بـروسـيـة عضـواً فى عـصـبة األ وبـعـد ذلك االعتـراف) ومن الـيـونان ورومـانـية
وبلـغارية (إذا اعتُرف بـبلغاريا عضـواً فى عصبة األ وبعـد ذلك االعتراف) ولكل دولة
ـتحـدة والـسلـطـنة ـثلى الـواليـات ا ـثالً واحداً لـهـا ولـكن يكـون لـكل من ُ أن تـعـتمـد 
ثـلى سائـر الدول الـبريـطانـية وفـرنسـة وإيـطالـية والـيابـان وروسيـة صوتـان . ولـكل من ُ
صوت واحـد ولـلجـنة أن تـسـتخـدم سلـطـتهـا مسـتـقلـة عن السـلـطة احملـليـة . ويـكون لـها
ـستقل . وهى مكـلفة انفـاذ جميع األعمال رايـتها اخلاصة ومـيزانيتـها اخلاصة ونـظامها ا
ـوانئ ولهـا مراقـبة سـير الـسفن الحـة فى البـواغيـز وفى مدخل ا الالزمة لـتحـس سُل ا
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ـراقبـة الالزمـة فى ثـغـرى اآلسـتانـة وحـيـدر بـاشا لـتـنـفـيذ وقـطـرها ورسـوهـا وكـذلك ا
ائية واخلطوط وانئ والطرق ا عاهدة اخلاص با نصوص عليه فى الشطر عن ا النظام ا

احلديدية .
ــرور بـالــبــواغـيــز قــد ورد نص خـاص يــقــتـضى وفى حــالــة االعـتــداء عــلى حـريــة ا
مثلون ُيقررون باالتفاق مثلى الدول احملتلة فى اآلستانة . وهؤالء ا باستنجاد اللجنـة 
مع القومنـدان البحرى والعـسكرى لقوات احلـلفاء التدابـير الواجب اتخاذهـا . وللجنة
ـالية أن تقتـنى األمالك أو أن تقوم بـاألعمـال الدائمـة التى تراهـا الزمة . أمـا الوسائل ا
فسـتـوافر بـواسـطـة القـروض الـتى تكـون بـضمـان الـرسوم الـتى يـحق لـها جـبـايتـهـا على
مـنوحة البواخـر التى تمـر بالبـواغيـز . وهناك أحـكام تنـقل إلى جلنة الـبواغيـز السلـطة ا
جملـلس الـصـحـة األعــلى وغـيـره من الـهـيـئـات وتـقـرر عـالقـاتـهـا مع الـشـركـات صـاحـبـة
ـنائر واألرصـفة واألحواض إلخ ولـلجنـة أن ُتنظم قـوة بوليس . االمـتيازات اخلـاصة با
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وحتـيل كل مـخـالـفـة لـلقـوانـ إلى احملـاكم الـقـنـصـلـية . أمـا الـرسـوم الـتى تـضـعـهـا على
سـافرة إليه وأياً راكب أو ا يـناء اخلارجـة منه ا السفن فـيجب أن تكون واحـدة أياً كان ا

كانت رايتها وجنسية صاحبها .
وهـناك نصوص أشـبه بالنصـوص الواردة باتفـاق سنة ١٨٨٨ اخلاص بـقناة السويس
بـشأن مـرور السـفن احلربـية دون أى قـيد خاص بـالدولـة احملاربـة التى تـعمل إلنـفاذ قرار

من قرارات عصبة األ .
 ÊU²Ýœd

شروع استـقالل محلى لألراضى التى يـقطنهـا أكثرية من األكراد تقبل تركـية سلفـاً 
شـرقى الفـرات وجنوبى أرمـينـية كمـا ستُـحددهـا جلنة مـؤلَّفـة من اإلنكـليز والـفرنـسوي
شـروع يـصـون حقـوق اآلشـوري ويـكـون مركـزهـا فى األسـتانـة وهـذا ا واإليـطـاليـ 

عاهدة والكلداني واألقليـات األخرى اجلنسية والدينـية فى تلك األراضى . وتتوقع ا
تاخمة إليران . تعديالً حلدود تركية ا
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نطـقة استقاللهم من عصـبة األ فى موعد مع فإن وإذا طلب األكراد فى تلك ا
ـنح لــهم إذا أوصت به الـعــصـبــة . وحـيـنــئـذ يــجـوز لألكـراد ـعــ ُ هــذا االسـتــقالل ا
ـوصل أن ينـضموا القـاطن فى اجلـزء من كردسـتان الـذى كان تابـعاً حـتى اآلن لوالية ا

ستقلة . إلى الدولة الكردية ا
d‡O “√

ـتاخمة لها نطقة ا تقبل احلكومـة التركية بنـقل التمتع بحقـوق سيادتها على أزمـير وا
عـاهـدة إلى احلـكـومـة اليـونـانـيـة  ويـرفع الـعلم ـلـحـقـة بـا كمـا هى مـبـيـنـة فى اخلـريـطة ا
التركى على احلصن من حصون أزميـر اخلارجية داللة على السيـادة العثمانية . وتكون
نطقة ويـجوز لها إبقاء جـنود فيها لصـيانة النظام احلكومة اليـونانية مسوءولـة عن إدارة ا
ـنطـقـة فى نـظامـهـا اجلمـركى ويـجب عـلـيهـا إنـشاء كـمـا أنه مـرخص لـها إدخـال تـلك ا
ـشروع الـواجب عرضه ـان محـلى على قـاعـدة التـمثـيل الـنسـبى لألقلـيـات . وهذا ا بـر
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على مـجلس عصبة األ يدخل فى طور التنفيذ بـعد موافقة أكثرية اجمللس عليه ويجوز
ـدة معـيـنة ريـثمـا تتم عـودة الـسكـان الذين أبـعـدتهم الـسلـطة تـأخـير االنـتخـابات احملـلـية 
التركيـة . وهناك أحـكام خصـوصية ترمـى إلى حماية األقـليات وجـنسيـات السكان فى
البالد واخلـارج وإلى إيقـاف اخلدمـة العـسكـرية اإللـزاميـة وإلى االحتـفاظ بـحرية الـعمل
رفإ  أزمـير  وقد نص عـلى أنه ال يجوز للـحكومـة اليونانـية أن تقدم واسـتخدام تركـية 
على مـا من شأنه إنزال قـيمة الـنقود الـتركيـة . وستحـمل منطـقة أزميـر شطراً مـناسباً من
ان احمللى أن يطلب من عصبة الدين العثمانى . وبعد مـضى خمس سنوات يجوز للبـر
لـكة الـيونان ويـحق جمللس الـعصـبة أن يـستـشيـر األهل . األ ضم منـطقـة أزميـر إلى 
فإذا مـنحـوا حق االنضـمام إلى الـيونـان فأن تـركيـة ترضى مـنذ اآلن بـالتـنازل عن جـميع

حقوق سيادتها إلى اليونان .
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تـتنازل تركـية لليـونان عن حقوقـها واختـصاصاتهـا على األراضى الواقعـة فى تركية
عـاهـدة وعلى جـزر أمـبروس ـلـحقـة بـا ـبـينـة فى اخلـريـطة ا أوربة خـارجـاً عن احلدود ا
وتنيدس ولـيموندس وصامطـراس ومدله وصاموس ونيـكاريا وصاقس  وعلى جزر
أخـر من بـحـر األرخـبـيل . تـقــبل حـكـومـة الـيـونـان مـبـدئـيـاً فى مـنـطـقـة الـبـواغـيـز نـفس
ـواد عـلى مـعـاهـدة أخـرى تـوقـعـهـا ـأخـوذة عـلى تـركـيـة وتـنـص بـعض ا الـتـعـهـدات ا
الـيونان حلمـاية األقليات اجلـنسية والـدينية والـلغوية فى أمـالكها احلديثـة والسيما فى
ـساواة . ـرور ومـعـامـلـة جتـارة سـائـر األ عـلى قـاعـدة ا أدرنـة ولـصـيـانـة حـريـة جتـارة ا

وتتحمل اليونان أيضاً بعض تعهدات مالية.
WOMO —√

تحدة تعترف تركية بأرمينية كدولة حرة مستقلة وترضى بتحكيم رئيس الواليات ا
بشـأن الـتـخـوم ب تـركـيـة وأرميـنـيـة فى واليـات أرضروم وطـرابـزون ووان وبـتـليس 
ـعاهدات واجبـات أرمينيـة وحقوقهـا فيما وبشأن منـفذ ألرمينـية على البـحر . وتذكر ا
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ـتحدة أمالكـاً تركية . أمـا حتديد الـتخوم ب أرمـينية لـو أحلق بها قرار رئـيس الواليات ا
والكرج أو آزربـيچان فـيكون مـوضوع اتفـاق يعـقد ب تـلك احلكومـات الثالث ويجب
رور على أرمينـية توقيع مـعاهدة على حدة تـضمن فيهـا حقوق األقليـات وحرية جتارة ا

إلخ.
5D K Ë ‚«dF «Ë W¹—uÝ

ادة ٢٢ من عهدة قتـضى ا تعاقـدون بسورية والـعراق كدولتـ مستقـلت  يعتـرف ا
عـصبة األ أما من الـوجهة اإلدارية فـتكون تلك الـبالد خاضعـة آلراء ومساعدة دولة
ـتـحـالـفة مـنـتـدبـة إلى أن ُتـصـبح قـادرة عـلى حـكم نـفـسـهـا بـنـفـسـهـا . وسـتـعـ الـدول ا
نـتدب . ويـعهـد أيضاً بـإدارة فلسـط إلى دولـة منـتدبة طـبقاً الكـبرى احلـدود وتختـار ا
نتدبة تحالفة الكبرى الدولة ا ادة ٢٢ من عهدة عصبـة األ .وتع الدول ا ألحكام ا
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وحتـدد التخـوم . وقد أثـبت التصـريح األصلى الـذى صرحـته احلكـومة البـريطـانية فى ٢
ـتحالفـة بشأن إنـشاء وطن قومى لـليهود نوفمبـر سنة ١٩١٧ ووافـقت عليه احلـكومات ا
فى فلسـط . وسُتـكلف جلنـة خاصة تـختار رئـيسهـا عصبـة األ بدرس وتسـوية جميع

سائل اخلاصة بالطوائف الدينية اخملتلفة فى فلسط . ا
تحالفة الكبرى وتعرضها على موافقة مجلس أما حدود االنتداب فستعينـها الدول ا

عصبة األ .
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ـان إال االعتـقاد بـأن النـضال وال يـسع األ
بــ احلــكــومــة اجلــديــدة ومــصــطــفى كــمــال
سـيـكـون عـنـيـفـاً وال يـبـعـد أن يـسـتـغـرق زمـنـاً
طــويالً .ويــكــفـى لــبــيــان ذلك أن تــنــقل عن
مـجـلـة الــفـورتـنـيل ريــڤـيـو مـا كــتـبـته عن هـذا

الزعيم فى عددها األخير قالت :
« إن ازديــاد قــوة مـصــطــفـى كــمــال الـذى
ــذابح فى قــلــيــقـيــة يُــعـد تــرتب عـلــيه جتــدد ا
تكـراراً للـحوادث الـتى وقعت فى تـركيـا سنة
١٩١٣ و ١٩١٤ فـإن مـصـطـفى كـمـال الـذى

اليزال احلاكم الرسمى ألرضروم .
وهو اآلن متمتع باالستقالل التام كما هو
ظـاهـر عـلى رؤسـائه االسـمـيـ فى األسـتـانـة
والــزعــيم الــقــاهـر فى احلــركــة الــتى ُتــعـد فى
الـواقع عـودة جلنـة االحتاد والـترقى إلى احلـياة
بــعــد أن فــقــدت ســمــعــتــهــا فى أواخــر ســنــة
١٩١٨ كما حدث فى صيف سنة ١٩١٣.
فهذا الرجل ُيـعد فى نظر الـرأى العام التركى
إذن وطـنـياً مـصـراً علـى إنقـاذ بالده من نـتائج
احلرب الفظيعة . ولذلك يجب أن تتوقع أنه
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ــقـاومـة مــعـاهـدة ال يـتــرك حـجـراً فــوق آخـر 
الصلح ومنع تنفيذ شروطها .

ـــــذابح الـــــتـى ُتـــــرتـــــكب فـى بالد ثـم أن ا
األرمن بقـصد إضـعاف أرمـينـيا مـعادلـة بالـغة
ـذابح الــتى ارتـكــبت ضـد االضــطـهــادات وا
الـيونـان سـنـة ١٩١٤ انـتـقـامـاً من ضـيـاع جزر

بحر إيجه» .
هــذا من حـيث مــوقف احلـكـومـة الــتـركـيـة
إزاء مـصطـفى كـمـال وأنصـاره وقـد بقى أن
نقول كلمة فى احتالل األستانة والبوغازات
من الوجهة السياسية وما سيتحتم عنها من
ـصاعب اجلسيمـة ألن هذا االحتالل مرتبط ا
سـتقبـل السلـطنـة التركـية الـذى يُعد مباشـرة 
فى الـسـياسـة أعـقـد العـقـد وأصـبعـهـا فـوق ما
عاهدات اخملتلفة ب الدول من االتفـاقات وا
ـسألة على صالح كلـما غلبت ا ولتُضـارب ا

وجه من وجوهها العديدة .
ـعقـود ب إنكـلترا وفـرنسـا والروسيـا بشأن األسـتانة صـاعب االتفاق ا فأول هـذه ا
ــنـاطق الـتى عــلى الـسـاحل سـنـة ١٩١٥  وأهم مـا فـى هـذا االتـفـاق أنه حــدد بـالـدقـة ا

صاحلها . األسيوى واألوربى والذى نص فيه على أن تضم إلى الروسيا حفظاً 
عـقـود ب إنـكـلتـرا وفرنـسـا من جهـة وإيـطالـيـا من جهـة أخرى والـثانى اتـفاق لـنـدن ا
صـاحلها فيما وجبة تسـتولى إيطاليـا استيالء تاماً عـلى جزائر دويديكـانز واالعتراف  و
يـجـاور إطـاليـا  فـإذا نفـذ هـذا االتـفاق أصـبـحت إيـطالـيـا واليـونـان مـتجـاورين فى آسـيا



±π¥

الصغرى وهذا ليس ما يرضى االثن .
والـثـالث االتـفـاق بــ إنـكـلـتـرا وفـرنـسـا
والـــروســيــا ســـنــة ١٩١٦ بــخـــصــوص آســيــا
الـصـغـرى وهـذا يـقـضى بـاسـتـيالء الـروسـيا
عـــلى واليــــات طـــرابـــزون وأرضـــروم ووان
وبـتـلـيس وحتـدد بـه أيضـاً مـا تـأخـذه كـل دولة

من الدول األخرى .
والـرابع االتــفـاق بـ فــرنـســا وإنـكــلـتـرا
عروف بـاتفاق سـايكس وبيـكو سنة ١٩١٦ ا
الـذى أُبـرم لــيـكـون مـفـســراً لالتـفـاق الـسـابق
وهـذان االتفـاقان هـمـا الذان سـيصـادفان كل

مقاومة من القائم باحلركة الوطنية .
ـــــا ُيالحـظ فى هـــــذه االتـــــفـــــاقــــات أن و
الــروســـيــا عــامل ذو أهــمـــيــة كــبــرى فى حل
ـســألـة الـتـركـيـة ومــصـيـر األسـتـانـة وهى فى ا
حالـة ال ُتمـكن من الـتفـاهم معـها والشك أن
كل حال يـصل إليه احللـفاء إذا فرضـنا إمكان
وصــولـهم إلـيه ســيـكـون بـغــيـر رأى الـروسـيـا
التى بـالطبع ال تـرضى بتضـحية مـصاحلها فى
ستقبل وال بـوجودها فى مركز ال ُيناسبها. ا
أضف إلـى ذلك مراعـاة مصـالح إيطـاليـا التى
تـنـظـر إلى احـتالل األسـتـانـة كـمـا ذكـرنـا آنـفـاً

بع ال تدل على الرضاء .
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ومع صـعـوبة الـتـوفـيق ب مـصـالح الدول
تـضاربة فإن مسألة اجلنـسيات ُتعد مشكلة ا
كـبـرى فى ذاتهـا . فـقـد قـام أحالف على أى
ـنـاطق ُتــعـد تـركـيـة حـتى يــجـمـعـهـا األتـراك ا
وأيـهــا يـجب أن تُـطـبـق عـلـيـهـا قــاعـدة تـقـريـر
ستر لـويد جورج فى صـير التـى احتج بهـا ا ا
مــنـاقـشــته لـوفــد اخلالفـة الــهـنــدى فـقـال: إن
أهــالى أزمـيـر وتــراقـيـة ال يــعـدون من اجلـنس

التركى .
وعــلق مـــكــاتب الـــتــيــمس فـى األســتــانــة

بـقــوله: إن األغـلـبــيـة قـبـل أوائل سـنـة ١٩١١ فى بــعض مـنــاطق تـراقـيــة مـثل غـالــيـبـولى
أمـا الـيـوم فـاألغلـبـيـة فيـهـا لألتـراك وعـلى األخص على ورودستـو كـانت لـلـمسـيـحـي
مقربة من أدرنة ووادى مارتـزا وأن العنصرين اليونانى واألرمنى فى أزمير التى ُتطالب

ئة من مجموع األهالى . بها اليونان قد ال يزيدان على ٣٥ فى ا
وكـثـيراً مـا كانت اجلـنسـيات مـن أسبـاب القالقل الـبلـقانـيـة التى لم تـنقـطع فى يوم من

األيام ولم يكن من السهل قط الوصول إلى حل مرض بشأنها .
هـذه خالصـة احلـالـة اجلــديـدة فى األسـتـانـة وصـورة مـوجـزة لــلـصـعـوبـات الـتى ُحتـيط
كن و ومنـها يتـب أنهـا حالة ال ُ عروضـة للحل علـى مؤتمر سـان ر ـسألة الـتركيـة ا با
ـستـقبل تـختـلف حسب ـة وأنه البـد أن تتـعرض لـتغـيرات كـبيـرة فى ا أن تكـون مسـتد
صالح إزاء االحتالل احلالى مجرى احلوادث الداخلية واخلارجية وموقف الدول ذات ا
و . وأن معاهدة الصلح التى ُوضعت فى وإزاء النتيجة التى سيصل إليها مؤتمر سان ر
فـرساى ومـا كـان من نتـائجـهـا فى البـلـطيك واألدريـاتيك وغـيـرهمـا ألكـبر دلـيل على أن

ؤتمرات . صالح من العقبات التى ال ُ تذلل بعقد ا طامع اخملتلفة والتضارب فى ا ا
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لـــنـــدن فى ٢٦ أبــــريل ــ أصـــدر مـــجـــلس
عـصـبــة األ مـذكــرة شـرح فــيـهـا خــطـته إزاء
أرمـيــنـيـا فـقــال : إن الـعـصـبـة ال تــسـتـطـيع أن
تقـوم بعمل مـباشـر سواء من الوجـهة احلـربية
ــالــيـة وأن أحــسن حل ــ وهــو مـا ُتــريــده أو ا
أمـيركـا ــ أن يبـحث عن دولة مـنتـدبة ولكن
من الـصـعـب وجـود هـذه الـدولــة مـا لم يـعط
احلـلـفــاء ضـمـانــات حـربـيــة ومـالـيــة وضـمـان
بـشــأن إيـجـاد مــنـفــذ ألرمـيــنـيــا إلى الــبـحـر .
ويـحث مجلس العصـبة اجمللس األعلى على
أن يــقـول هل فـى اسـتـطــاعـته تــقـد األمـوال
الالزمـة حتى يـعد اجملـلس الـعام لـعصـبة األ
ـكن احلـصـول وأن يــذكـر الـضــمـانـات الـتـى ُ
علـيـهـا فـيـما يـتـعـلق بـايـجاد مـنـفـذ إلى الـبـحر

وطرد اجلنود العثمانية ـ روتر
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ـــراسل األهــرام لـــنــدن فـى ٢٤ أبــريل ــ (
اخلـصـوصى) قالـت جريـدة الـطـان إن مـسـألة
ــسـتـر أرضـروم لم ُتــسـوَ بـعــد . وقـد طـلب ا
لويد جـورج إلى رجال العـسكريـة أن يضعوا
فـى احلـال تــقــريــراً عن عــدد اجلــنـود الـالزمـة
ــشــكــلــة األرمــيــنــيـة ــ وصــفــتــهــا لــتــســويــة ا

خصوصى
UOMO —√ v  »«b²½ô«

ـؤتمر فى ـو فى ٢٣ أبريل ــ نـظر ا سان ر
مسـألـة عرض االنـتـداب فى أرمـينـيـا من لدن
عـصبـة األ عـلى هـولـندا إذا ظـلت أمـيـركا
مـتمـسكـة برفـضهـا . فإذا قـبلت هـوالندا فإن
احللفاء  ُيعاونونها معاونة مالية ـ اإليطالية .
ـــراسـل األهــرام لـــنـــدن فى ٢٤ أبـــريل ـ (
اخلـصوصى) جاء فى تلغـراف من استكهولم
أن اخلــبــر الــقــائل بــاحـتــمــال انــتــداب أسـوج
إلدارة شئون أرمـينيـا  ُقوبل بالـتحفظ والرأى
الـعــام فى انـتــظـار إعالن رسـمـى . ويـخـشى
بـــعــضــهـم أن االنــتــداب قـــد يــتـــطــلب وضع
أحمال اقتـصادية ومالـية على كاهل أسوج ــ

خصوصى 
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ـو فى ٢٣ أبـريل ــ تبـاحث اجمللس سان ر
األعـلى فى مـسألة االنـتداب فـى أرمينـيا وفى

ستشارين العسكري . تقارير ا
وقـرر اجملـلس أن تكـون أزمـير حتت سـيادة

تركيا ولكن تتولى اليونان إدارتها .
ؤتـمر يوم وينـتظـر أن تنـتهى اجتـماعـات ا

االثن .
ــو فـى ٢٤ أبــريل ــ ُيـــؤكــدون أنه ســـان ر
ـان مـحــلى فى أزمـيــر فـيـبت فى سـيُـؤلـف بـر
ـسـألـة اخلـاصـة باالنـضـمـام إلى الـيـونان وال ا
يـوجـد أى تـدبيـر فى حـدود الـيـونـان فى آسـيا
الـصـغـرى كـمـا قـرر مـجـلس لـنـدن من قـبل

وُيظن أن أرضروم ستعطى ألرمينيا ــ روتر 
ـــو فى ٢٥ أبـــريل ــ ُيـــؤكــدون أن ســان ر
سـيـادة تـركـيـا عـلى أزمـيـر سـتـبـ بـأن سـكان
أزمـير ال يكون لهـم احلق فى إرسال مندوب

كن بـعد نهاية خمسة ان اليونانى وُ إلى البـر
ـان احملـلى فى أزمـيـر احلق أعـوام يـكـون لـلـبـر
ـوافــقـة عـلى االنــضـمـام إلـى الـيـونـان . فى ا

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ q¹dÐ√ ≤∑ ¡UŁö¦ «  ¨±≥±±± œbŽ



±ππ

ـــوافــقـــة ُتــمـــثل الــســـيــادة وفـى حــالـــة هــذه ا
الــتـركــيـة. وأمــا الــسـيــادة الـتــركـيــة فى أوربـا
ـنـطــقـة الـكـائـنـة فى فـتـكـون مـقــتـصـرة عـلى ا

خطوط شاطلجة ــ روتر 
ــؤتــمـر ــو فى ٢٥ أبــريل ــ أخــذ ا ســان ر
ُيـفـاوض الرئـيس ولـسن فى مـسـألـة مـوضوع
حـدود أرمـيـنـيـا راجـيـاً مـنه الـتـداخل كـوسـيط
ؤتمر ــ بـسبب اختالفات اآلراء ب أعـضاء ا

روتر
s —_« ‰öI²Ý«

وشـــنــجـــطــون فـى ٢٤ أبــريل ــ اعـــتــرفت
تحدة رسمياً باستقالل جمهورية الواليات ا

األرمن ــ روتر 



≤∞∞

s —_« «ËdłUN

ـــراسل األهــرام لـــنــدن فـى ٢٧ أبــريل ــ (
اخلـصـوصى) جـاء من مـصـدر أرمـنى رسـمى
أنـه بـفـضل مــعـاونـة احلـكــومـتـ اإلنـكــلـيـزيـة
والفـرنسويـة أمكن احلـصول على نـقالـة لنقل
ثالثـــة آالف من األيــتــام األرمـن كــانــوا حتت
خـطــر عــظـيم فـى أدنه وقـلــيــقـيــة إلى جــزيـرة
قـبــرص وهم اآلن فى طـريــقـهم إلـى هـنـاك ــ

خصوصى
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رومـة فى ٢٧ أبـريل ــ ورد الــيـوم صـبـاحـاً
و ُيفيد أن تسوية مسألة أرمينيا نبأ من سان ر
قـد أُجـلت إلى أن يـرد جواب الـرئـيس ولسن
الـذى طلب إلـيه احلـلفـاء مـرة أخرى أن تـقبل
أمـيـركـا االنتـداب فى أرمـيـنـيا من قـبل عـصـبة

األ ــ اإليطالية 
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لندن فى ٢٨ أبريل ــ أرسل مندوبو قليقية
من أرمن ويـونــانــيـ وســوريـ وكــلـدانــيـ

وأشـوريـ ويــعـاقــبـة احــتـجـاجــاً إلى اجملـلس
األعـلى عـلى مـا يـبـدو من الـعـزم عـلـى إعادة
بالدهم إلى احلـكم الـعثـمـانى على رغم ذبح
عــــشـــريـن ألــــفــــاً من ســــكــــان مــــرعش وهم
يـصرحـون بـ إعـادةالبـالد إلى تركـيـا  ُتـنافى

وعود احللفاء ــ روتر 
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أمـا فــيـمـا يـتــعـلق بـتــركـيـا فـقــد اتـفـقت مع
ـسيـو مـيلـيـران على أنه لـيـست هـناك حـاجة ا
ـطالب حـتى ُتعـرض على تـدعو إلى حتـديد ا
الـــبـــاب الـــعـــالـى ولـــكن لـــيس هـــنـــاك شئ
ـــؤتــمـــر عن لإلفـــصـــاح عــنـه . ولم يـــحـــد ا
ـبـاد الـتى ُوضعـت . وسيُـعـطى االنـتداب ا
فى سوريــا لفرنســا واالنتــداب فى العــراق
ــوصل ــ وفــلــسـطــ لــبــريـطــانــيـا ــ ومــنـهــا ا
الــعـظــمى مع االعــتـراف الــتـام فــيـمــا يـتــعـلق
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ـســتـر بـلــفـور اخلـاص بــفـلـســطـ بـتــصـريح ا
بـالـيــهـود . وقـد  االتـفــاق مع فـرنـســا فـيـمـا
ـــوصل . أمــا يـــتــعـــلق بـــتـــوزيع الــزيـت فى ا
شكلة األرمـنية فعسرة احلل جداً نظراً لعدم ا
ناطق الواسعة وجود سكان من األرمن فى ا
الـتى كـان يـود احلـلـفـاء أعـطـاءهـا ألرمـيـنـيـا .
وإذا فــرض وأعــطى احلــلــفـاء هــذه األراضى
ألرمـيــنـيـا  فـمن ُيـنـفــذ األمـر ? وعـلـيه نـظـراً
لهـذه الـتبـعـات الـعظـيـمة لـم يسـتـطع أحد من
ـهـمة الـتى تـتطـلب قوة احلـلـفاء الـقـيام بـهذه ا
حربـية كـبيـرة . وقد نـاشد احلـلفـاء أميـركا أن
تتولـى شئون أرميـنيا فـإذا رفضت الواليات
تـحـدة فمن احملـتـمل أن ُيـطالب احلـلـفاء إلى ا
الــرئـــيس ولــسن أن ُيـــعــطى رأيه فـى مــســألــة

حدود أرمينيا .
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ورد من األســتـانـة أن اإلنـكـلـيـز أنـزلـوا فى
طـرابزون جـنوداً لـتـدميـر احلصـون التى هـناك
ــعــقـودة مـع تـركــيــا ونـزل تــنــفــيـذاً لــلــهــدنـة ا
الـبـحـارة إلى شـوارع سـامـسـون وقـد دهش
ـــظــاهــرة الــتـى لم تــكن األهــلـــون من هــذه ا
مــنـتــظـرة  وقــد غــادر جـمــيع الــبـريــطـانــيـ
. لكي ثغور األناضول العليا .  ا
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قـالت الـطان إن احلـالـة فى أرمـينـيـا  ُحتدث
قلقاً كبيـراً فى األندية البريطانـية فانفرط عقد
االحتـاد الـذى ضـمت به بـريـطـانـيـا أذربـيـچـان
والـكرج * وأرمـيـنيـا وحتـقق الـيـوم أخـذ بـاكو
واستدعت حكومة الكرج أربعة صفوف من
االحـــتــيـــاطى إال أنــهـــا ال حتــذ الـــكــفـــايــة من

الذخائر .
ويـجـتـهـد الـبـلـشـڤك فى عـقـد الـصـلح مع
أرمـــيـــنـــيـــا والـــكــرج عـــلـى قـــاعــدة ضـــمـــانه
اســتــقاللــهــمــا ويــخــشى اإلجنــلــيــز أن يــقــبل

األرمن االتفاق مع البلشڤك .

UDMÞ  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤∞ u¹U  ≤ bŠ_«
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ــراسـل األهــرام لـــنـــدن فى ١٠ مـــايـــو ــ (
ـندوب احـدى الصحف اخلصـوصى) جرى 
األرمــنــيـــة حــديث مع أحــد نــواب الــكــرج.
فصرح هـذا بأن القـتال انتهى بـ أذربيچان
شـكلة اآلن هى فى وأرميـنيا . ثم قـال: إن ا
معرفة اخلطـةالتى تسير عـليها بالد الكرج فى

حالة اعتداء البلشڤيك على أذربيچان .
خصوصى

`KB « …b¼UF  ◊Ëdý

UO dð l

ــراسل األهــرام بــاريس فى ١٠ مــايــو ــ (
اخلصوصى)

ــعــاهــدة الـتــركــيــة ومـا إلــيـكـم مـلــخص ا
عاهدة : اشترطه احللفاء فى هذه ا

١ ــ يــظل لــتــركــيــا من أمالكــهــا فى أوربـا
مـديـنـة األسـتــانـة وضـاحـيــتـهـا وحـدهـا وادى

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ u¹U  ±≤ ¡UFÐ—_«  ¨±≥±≤¥ œbŽ
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شـــاطــلـــجــة ويــدخـل فى ضــمـن حــدودهــا
بحيرة درسوس .

٢ ـ تــــكـــــون حــــدود ســــوريـــــا من جــــهــــة
األنـاضول خط يـتبع مـجرى نـهر سـيحون ثم
ـر بـ مـرعـش وعـيـنـتاب بـشـطـر كـيـلـيـكـيا و
ـتـد مـوازيــاً خلط سـكـة حـديــد بـغـداد عـلى و

مسافة ٥٠ كيلومتراً منها إلى الشمال .
٣ ــ تظل الـسيـادة الـتركـية مـحـفوظـة على
والية أزمير كمـا يحفظ احتالل الـيونان بهذه
الوالية وبعـد خمس سن ُيستشار األهالى

فى مصيرهم .
ـسـتـقـلـة من واليـات ٤ ــ ُتـؤلَّف أرمــيـنـيـا ا
وان وبــتــلـيس ومــوش ومن شــطــر من واليـة
أرضروم يكون لها منفذ على البحر فى ميناء

باطوم الذى يكون ميناءً دولياً حراً .
٥ ــ تــــكـــون فــــلـــســــطـــ حتت احلــــمـــايـــة

اإلنكليزية .
٦ ــ يُـــعـــطى االنـــتـــداب فى بـالد الـــعــراق
إلنـكـلـتـرا ويـدخـل فى مـنـطـقـة الـعـراق واليـة

وصل . ا
٧ ــ ُيـعــطى االنـتـداب لـفــرنـسـا فى سـوريـا

ويعلق على التطور فى مسألة فيصل .
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٨ ـ ُتــهـــدم قالع الــدردنـــيل والــبـــوســفــور
وحصونـهما وُتعيَّن لـهما جلنة مـلكية وأخرى
عـسـكـرية وُتـعـ حـامـيـة  عسـكـريـة وبـوليس

بحرى دائمان يرقبان احلكومة .
٩ ــ يـكـون عــدد اجلـيش الـتــركى ٥٠ ألـفـاً

وُتلغى البحرية .
١٠ ــ تـظل مصلحة الديـون وُتعيَّن الرقابة

جلنة مالية .
١١ ــ تـكـون السـكك احلـديـدية فى قـبـضة
جلــنـة مــخــتــلــطــة من اإلنــكــلــيــز والــطــالــيـان

والفرنساوي .
١٢ ــ ُتقسَّم بقـية أمالك تركيا مناطق نفوذ
جتـاريـة فـيــكـون لـفـرنــسـا مـنـطــقـة كـيـلــيـكـيـا
وإليـطـالـيا مـنـطـقة أضـالـيا وقـونـيـة وإلنكـلـترا

بقية الواليات .
١٣ ــ ُتــســلَّم إنـــكــلــتــرا حــراســة األمــاكن
ــقـدســة (بـريــد أورشـلـيـم وبـيت حلم) حتت ا

رقابة عصبة األ .
ــراسل األهــرام بــاريس فى ١٠ مــايــو ــ (
نح وفد اخلصوصى) قرَّر مؤتمر السفراء أن 
الــصـلـح الـتــركى مــهــلـة شــهــر كــامل لـدرس
شـروط مـعـاهـدة  الـصـلح وُيـقـدم مـطـالـبه فى
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١٠ يونيو» اهـ
ولـكى نــعـرف فــداحـة اخلــطب الـذى حل
بـالـشـرق الـعـثـمـانى من جـراء احلـرب والـذين
جـــروا األمـــة إلـــيـــهـــا رغم إرادتـــهـــا ــ نـــذكــر
اإلحصـاء  الـرسـمى عن الـواليـات اآلسـيـوية
فـقط وهو اإلحصاء الذى نـشره الباب العالى
فى سـنة ١٩١٤ بـعـد حـرب البـلـقان . واحلق
ُيقـال: إن الرعدة تـتولى مـشاعرنـا وأعصـابنا
وحترج صدورنـا وتسيل أدمـعنا عنـدما نكتب
فى ذلك حـرفاً أو نـحيل الـنـظر عـلى اخلريـطة
أو نـتـذكـر مـا دعـانـا ومـا كـنـا فـيه أو أنـا وقـفـنـا

على احلياد وانصرفنا إلى اصالح شؤونا .
وإليك نص ذلك اإلحصاء

                   كيلو متر مريع    عدد السكان
١١٣٦٠٠٠  ٧٠٠٠ والية إستامبول

خداوندكه
أيدين
قونية
أطنة
أنقرة

قسطمونى
سيواس
طرابزون

٧٣٨٠٠
٥٤٠٠٠
١٠٢٨٠٠
٣٧٢٠٠
٦٧٥٠٠
٤٩٧٠٠
١٢٨٠٠
٣٠٧٠٠

١٦٢٦٩٠٠
١٣٩٦٥٠٠
١٠٨٨٠٠٠
٤٠٣٤٠٠
٨٩٢٩٠٠
١٠١٨٩٠٠
١٠٨٦٥٠٠
١٠٤٧٧٠٠
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أمــا عـدد ســكـان تــراقــيـة وأدرنــة أى عـدد
الــذين فــصــلــوا عن تــركــيــا فى أوروبــا فــهــو

أرضروم
معمورة العزيز

بتليس
ديار بكر

وان
حلب
بروث
سورية
بغداد 
وصل ا
البصرة
احلجاز
اليمن

جزائر البحر األبيض
أزميد
الظ

دير الزور
لبنان

القدس
سيسام
قبرص
اجلملة

٥١٠٠٠
٣٤٣٠٠
٢٦٨٠٠
٣٠٥٠٠
٤٠٢٠٠
٧٨٦٠٠
٣٠٥٠٠
٦١٧٠٠
١٤١٢٠٠
٢٥٧٠٠
٤٢٧٠٠
٢٥٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
٧٠١٨
١١٢٠٠
٥٨٠٠
٨٥١٠٠
٦٥٠٠
٢١٣٠٠
٤٦٨
٩٦٠٠

١٧٠١٧٧٧

٥٩٧٠٠٠
٥٧٥٣٠٠
٣٦٨٦٠٠
٤٧١٥٠٠
٤٣٠٠٠٠
٩٩٥٨٠٠
٥٣٣٩٠٠
٩٥٥٧٠٠
٨٥٠٠٠٠
٧٠٠٣٠٠
٣٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠
٧٥٠٠٠٠
٣١٥٩٠٠
٢٢٢٨٠٠
١١٩٤٠٠
١٠٠٠٠٠
٣٩٩٥٠٠
٣٣٣٠٠٠
٥٢٨٠٠

٢٣١٨٠٠٠
١٨٨٣٩٨٠٠
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١٤٢١٦٧٠ نفساً .
أمــا اخلـــطــوط احلــديــديــة فـى بالد تــركــيــا

فأهمها ما يلى :

وهـنا ــ خـطـوط أخرى صـغـيرة يـبـلغ مـجمـوعـها نـحـو ٢٨٠ كيـلـو متـراً ومـدت أبان
احلرب خطوط اقتلعت أخرى ولـيس لدينا إحصاء عنها . على أن سكة حديد احلجاز

سلم . تخرج من حكم السكك احلديدية األخرى ألنها من أوقاف ا

أركلى بغداد
أزمير دينار

اسكشهر قونية 
أزميد أنقره

أزمير قره حصار
قونية أركلى 
حيفا مزيريب

حيدر باشا أزمير
منيبسا صومه
دينة الشام ا
يافا القدس
ريف حماه

بيروت الشام
مرس أطنة
مدانية بروسة

طراباس حمص

١٨٠٠
٣٧٦
٤٣٣
٤٨٥
٤١٩
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٩٢

١٣٠٣
٨٧
١٨٩
١٤٧
٦٧
٤١
٧٥

كيلو متر
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»



≤±∞

W UF « WOÝUO « W U(«

ويــنـصح الــرأى الـعــام الــفـرنــسى األتـراك
بــاالتــفـــاق مع األرمن فى الـــشــرق لــيــزدادوا
حجة فى الدفاع عن مصاحلهم فى الغرب .

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤∞ u¹U  ≤≤ X³ «
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ُــراسـل األهــرام لـــنـــدن فى ٢٢ مـــايـــو ــ (
اخلــــصــــوصى) قـــال ُمــــراسل الــــتـــيــــمس من
األستانـة: إن اجلنود االستـعمارية الـفرنسوية
ــوجــودة هــنـا ســتُــســافـر إلى قــلــيــقـيــة نــظـراً ا
سـتمرة الـتى يقوم بـها الوطـنيون . للحـركة ا
وقـد قــتل الــوطـنــيـون ١٨ شــخـصــاً مـنـذ أول
مـايـو. وقـد قـبـضت احلـكـومـة عـلى مـنـدوب

تهم بنفى األرمن . موش ا
خصوصى

UOMO —√ W Q Ë U dO √

ـسـتـر بـريان وشـنـطن فـى ٢٦ مـايـو ــ أيـد ا
الـرئيس ولسن فى أن تتولى أمـيركا االنتداب
ـتحـدة ُتؤدى فى أرميـنيـا وأكد أن الـواليات ا
قـراطـيـة خـدمة عـظـيـمـة جداً بـاعـتـرافـها لـلـد
باجلمـهورية األرمنيـة وبانضمامـها إلى عصبة

األ كصديقة جلميع البلدان الصغيرة .

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ u¹U  ≤µ ¡UŁö¦ «  ¨±≥±≥µ œbŽ
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* كانون الثانى : يناير .
** نيسان : أبريل.

 …b×²*«  U¹ôu «
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حل الـبــرق من الــعـاصــمـة األمــيـركــيـة أن
حـــكــومـــة واشـــنــطـــون اعــتـــرفت فـى الــرابع
والـعشـرين من اجلارى بـاستـقالل اجلمـهورية
األرمــنــيــة اجلــديـــدة الــتى ُولــدت فى كــانــون
الــثــانى * الــفــائت . وقــد كـــان ســبب إبــقــاء
تحـدة أن تعترف بهـا هو انتظارها الواليات ا
ـشـكــلـة الــتـركــيـة ومـاذا مـا ســيـحـدث فـى ا
ستر يكـون نصيبها من احلـلفاء وقد أرسل ا
تحـدة كتاباً كولبى وزيـر خارجية الـواليات ا
ثل اجلـمهورية إلى الدكـتورراسدر مدچـيان ُ
األرمـنـية هـنـا بـتـاريخ ٢٣ نـيـسان ** وهـذا ما

جاء فيه :
e¹eF « ÈbOÝ

جـوابـاً عـلى كـتـاب ورد عـلى مـنك بـشـأن
االعـتــراف بـحـكــومـة أرمــيـنــيـا اجلـديــدة فـلى
السرور أن أُبلـغك لتبلغ حـكومتك أن رئيس
ـتـحدة أوعـز إلى أنه بـاعـتـباراً من الواليـات ا
ـتـحـدة األمـيـركـيـة الـيـوم تـعـتـرف الـواليـات ا
بــحــكــومـــة اجلــمــهــوريـــة األرمــنــيــة . وهــذا

…d¼UI « ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ WO½u¹ ±∞ fOL)«  ¨±≥±¥π œbŽ
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االعـتـراف ال يـشـمل حـدود أرمـيـنـيـا الـتى لم
تــعـتــرف بـعــد والـتـى سـيــجـرى تــقـريــرهـا فى

ستقبل . اقبل يا سيدى احترامى . ا
رايبريدج كولبى وزير اخلارجية األميركية
أمــا اجلــمـهــوريــة األرمـنــيـة اجلــديــدة فـهى
تـتـألـف من الـواليـات اآلتـيــة ــ واليـة أريـڤـان
وقـسـم من واليـة الـقــرص . وجـنـوبى واليـة
تــفـلــيس وقــسم مـن واليـة الــيــزابــات بـول .
ومعظم هذه األقـسام كانت روسيـة ومساحة
هـــذه الـــواليـــات نــحـــو ٢٦ ألف مـــيل مـــربع
وعدد سـكـانـهـا نحـو مـلـيونـ . وقـد تـألفت
حـكـومـتـهــا احلـاضـرة مـنـذ نـحـو سـنـتـ ولـهـا
وزارة ومـجـلس نـيـابى وعاصـمـتـهـا أريـڤان
وقـد أصدرت حـكومتـها أوراقـاً ماليـة جديدة
بـاسـمــهـا مــنـذ تـشــرين الـثـانى * الــفـائت يـوم
تـحدة وصدر اشتـرت الغالل من الـواليات ا
أمــر الـــرئــيـس ولــسن يـــومـــئــذ بـــقــبـــول هــذه

ساعدة أرمينيا . الية حباً  السندات ا
أمـا مـســألـة انـتـداب أمـيـركــا لـلـجـمـهـوريـة
األميركية فـقد رفضها مجلس الشيوخ وقد
وافــانــا الــبــريـــد بــتــفــصــيـل ذلك فــالــدكــتــور
ويـلــسـون وجه إلى مـجـلـس الـشـيـوخ رسـالـة

قال فيها :
* تشرين الثانى = نوفمبر.
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«أنى أقدم إلى الـهيـأة طلـبى وأنا واثق بأنه
يــتــفق مع مــيل األمــة . فــالــبالد كــلـهــا حتس
على األمـة األرمنـية وقـد دلت على ذلك
ا قدمته من اإلعانات لتلك البالد بدافع من
نـفسها النقاذهـا من شر ما بليت به فى أطوار

التاريخ» .
ـا عــرضت هـذه الــرسـالـة عــلى اجملـلس و
ــســتـر لــودج نــظـراً جملــلس مــا يـتــطــلـبه وجه ا
االنـتـداب من الـنـفـقـات الـطـائـلـة وقـد قـدَّرت
ـبـلغ ٧٥٦ الـلـجـنـة األمـركـيـة هـذه الـنـفقـات 

مليار دوالر فى خمس سن .
ــســتــر بــوراه إن أمــيــركــا ال تــقــبل وقــال ا
االنـتـداب فى أرمـيـنيـا إال إذا أعـادت إنـكـلـترا
وفرنـسـا إلى أرميـنـيـا األراضى التى اقـتُـطعت
منها وهى ذات ثروة وشعب كبير ثم أُحيلت
رسـالة الدكتور ويلـسون إلى جلنة من أعضاء
اجملـلس. وال ُيـنتـظـر أن تـضع قـرارهـا فـتـبـلغه
لـلدكـتور ويـلـسون قـبل انقـضـاء بضـعة أشـهر
عــلى أن زعــمــاء حــزب الــدكـتــور ويــلــسـون
ـيل لالنـتداب بـحـجة أن فإنـهم ال يـظهـرون ا
ـكن أن جتـعل أرمـيــنـيـا غـنـيـة األراضى الــتى ُ
كبـيـرة قد اقـتُطـعت منـهـا أما الـرأى العـام فأنه

ميال إلى أرمينيا .
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لـنـدن فى ٩يونـيـو ــ مـجـلس الـعـموم ــ رد
ستر بونـلولو على سؤال فقال: إن بريطانيا ا
العظمى ال تأخذ االنتداب فى أرمينيا ــ روتر

s —_«Ë „«dð_«

ُــراسل األهــرام لــنــدن فى ٢٥ يــونــيــو ــ (
اخلـصـوصى) جـاء فى تـلـغـراف من األسـتـانـة
أن ٢٥٠٠ رجـل من األرمـن وصـــــــلـــــــوا إلى
أزمـيــر بـحــالـة ُيــرثى لـهــا . وقـد شــنق رجـال
ـدارس فى جروس ـ مـصطـفى كـمـال مديـر ا

خصوصى
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ُـــراسل األهــرام لـــنــدن فـى ٥ يــولـــيـــو ــ (
اخلـصـوصى) ــ  عـلــمت أن األرمن اسـتـردوا
«كــولب» الــواقـعــة جــنـوب شــرقى أريــڤـان
وعـلى بـعـد خمـسـ مـيالً مـنـهـا وكانت فى
أيــدى األتــراك مـــنــذ شــهـــر أغــســـطس ســنــة
دينة له أهمية كبرى ١٩١٩ واسترداد هذه ا
لح ألن بـها بعض مناجـم من أعظم مناجم ا

فى هذا اجلزء من العالم ــ خصوصى

UOMO —√ W Q

ُـــراسل األهــرام لـــنــدن فـى ٩ يــولـــيـــو ــ (
ــؤتــمــر الـدولـى الـذى اخلــصــوصى) أرسل ا
يــتـولى الـنــظـر فى مـســألـة أرمـيــنـيـا كــتـابـاً إلى
اجملـــلس األعـــلى طـــلب إلــيـه فــيـه أن يــتـــخــذ
ُــســـاعـــدة اجلــمـــهـــوريــة الـــوســائـل الالزمـــة 
األرمـنـيـة عـلى الـواليات الـتى عـيـنـهـا مـؤتـمر
الـــصــلح وأن يــضـــمن حــمـــايــة األرمن فى

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ WO u¹ ∑ ¡UFÐ—_«  ¨±≥±∑± œbŽ
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ـؤتـمر مـبـدئـياً اجلـهـات األخري . وقـد قـرر ا
إنــشــاء جــمـعــيــة من أنــصــار أرمــيـنــيــا يــكـون
مــركــزهـــا فى مــديــنـــة چــنــيـڤ وطــلب عــدم
سـحب اجلـنـود الـنظـامـيـة من بـاطـوم وغـيـرها
من مـوانى البحر األسود حـتى تضمن حماية
ؤتـمر إلى األرمن فى تـلك اجلهـات وطـلب ا
ــتــحــدة أيـــضــاً أن جتــدد الــعــهــد الــواليــات ا
اخلـاص بـتمـويل أرمـينـيا فى ١٩٢٠ ــ ١٩٢١

ــ خصوصى

s —_« `Ð«c  ‰uŠ

ُراسل األهرام لندن فى ١٣ أغسطس ــ (
ـســتـر هــرمـسـورث إلى اخلــصـوصى) كــتب ا
الــلــجــنــة الــبــريـطــانــيــة األرمــنــيــة يــقـول: إن
ـذابح احلــكــومــة لم تــتـلق نــبــأ رســمــيـاً عـن ا
األرمــنـيـة الـتى ُيـقــال إنـهـا حـدثت فى الـقـرى
الــواقــعــة فى جـــنــوب إزمــيــد  وقــد كــتــبت
ــنـدوب الـسـامى احلـكـومــة الـبـريـطــانـيـة إلى ا
الــبــريـطــانى فى األســتــانـة فى هــذا الــصـدد ــ

خصوصى

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ fD ſ√ ±∂  ¨ ±≥≤∞∞ œbŽ
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ُـراسل األهـرام لـنـدن فى ١٨ نـوفـمـبـر ــ (
اخلـصـوصى) ورد نـبـأ من األسـتـانـة أنه أعـلن
يدان األرمنى فى أنقـرة استئنـاف القتـال فى ا
ألن حــكـومـة أريــڤـان رفـضت قــبـول شـروط

مصطفى كمال ــ خصوصى
لـنـدن فى ١٩ نـوفمـبـر ــ أورد تـلـغراف من
تـفـلـيس أن الـبـولـشـڤـيـ قـدمـوا بالغـاً نـهـائـياً
يتضمن شروطاً باهظة وعلى أثر ذلك انتهت
ـعــقـودة فـى ١٢ نـوفــمـبــر ويـقـول الــهـدنــة ا
األرمن إنـهـم مـصمـمـون عـلـى الكـفـاح حـتى

النهاية ــ روتر 
UOMO —√Ë „«dð_«

ُـراسل األهـرام لـنـدن فى ١٩ نـوفـمـبـر ــ (
اخلـصوصى) جاء فى تلـغراف عن تفليس أن
البالغ النهائى الذى أرسله الوطنيون األتراك
إلى أرمـيــنـيـا ورفـضـه األرمن بـطـلب تــسـلـيم
كـــمـــيـــة كــبـــيـــرة من األســـلـــحــة والـــذخـــيــرة
واإلشـــراف عـــلى الـــســـكك احلـــديـــديـــة إلى
ســـاهـــ وســـحب اجلــــنـــود األرمن إلى خط
يــــتـــرك األتــــراك امـــتـالك اجلـــزء األكــــبـــر من

جمهورية اريڤان ــ خصوصى

…d¼UI «  ¨ ≥ ’ ¨ ±π≤∞ fD ſ√ ≤∏ X³ «  ¨±≥≤±¥ œbŽ
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ُـراسل األهـرام لـنـدن فى ١٨ نـوفـمـبـر ــ (
اخلـصوصى) نـشـرت جلنـة أرميـنيـا الـبريـطانـية
نـص االعــتــراف الـــذى مــنه مـن تــشــتـــشــرين
وهى فى  جــوابــاً عــلـى مالحــظــاتــهم 
الحـظــات الـتى أشــاروا فـيــهـا إلى تــصـريح ا
ـنـطـقـتى كـرابـاغ وزجنـزور سـنـســرن اخلـاص 
ائة من السكان فقالت اللجنة أن ثمان فى ا
مـن األرمن وقد أعـربت اللـجـنةعن سـرورها
حلــسن نـيــة روسـيــا نـحــو أرمـيــنـيــا ولـكــنـهـا
ــثـابـة أشـارت إلـى أن سـيــاسـة روســيـا  ُتــعـد 
عاهدة سيڤـر واحتجت اللجنة إنكار أرمينيـا 
ـصـطفى كـمال ــ بشـدة على مـعـاونة روسـيا 

خصوصى
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ُراسل األهرام لندن فى ٢٥ أغسطس ــ (
اخلــصـوصى) أعـلن قـلـم مـطـبـوعـات األرمن
أن القـتال الشـديد الـذى دارت رحاه يوم ٢١
أغـــــســـــطس بـــــ األرمـن وقـــــوات الـــــتـــــتــــر
ـشتركـة أسفر عن جناح األرمن والبلـشڤيك ا

على طول خط زاجنيزور ــ خصوصى

 „«dð_« Âu−¼Ë pOçAK³ «
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ُـراسل األهـرام لــنـدن فى ١٩ أكــتـوبــر ــ (
اخلــــصــــوصى) قـــال ُمــــراسل الــــتـــيــــمس من
األسـتـانـة أن رسـول الـروس فى أريـڤـان أبـلغ
احلـكـومــة األرمـنـيـة أن حـكــومـة مـوسـكـو لم
تـقتـرح احلل اخلاص بـإلزام األتـراك الوطـني

ألرمينيا .
وتـزحف األتـراك عــلى أردهـان والـظـاهـر
أن حـــالــة األرمـن ســيـــئــة وهم يـــحــتـــشــدون

…d¼UI «  ¨ ≥ ’ ¨ ±π≤∞ fD ſ√ ≤∏ X³ «  ¨±≥≤±¥ œbŽ
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ستعمرات الفرنسوية وسيعززهم جنود ا
ـعارض احلكومة الـفرنسوية فى إخالء من   ا
قـلـيـة من اجلـنـود وسـوف ال تـبـعـد أحـداً من
األرمن أو غـيرهم من السكـان. ويعزى خبر
االسـتبدال إلى والة األمور الفـرنسوي دائراً
لعـدم وجـود أمـان من اجلـهـة احلـربيـة فى ظل
ـــهـــاجـــرين األرمن إلى بـــضـــعــة ألـــوف من ا

سوريا أعضاء الدول األخرى .
خصوصى

3_« W³BŽË UOMO —√

ُــراسـل األهـرام لــنــدن فى ٢١ أكــتــوبـر ــ 
اخلـصـوصى ــ ُقـدم فـى اجلـلـسـة الـتى عـقـدهـا
مجلس عصـبة األ فى بروكسل ــ تقرير من
ستر بلفور عن احلالة احلاضرة فى أرمينيا . ا
وقـد قـرر اجملــتـمـعـون أن ُيـطـالـبـوا إلى اجملـلس
األعـلـى أن يـنـتــدب دولـة ال تــتـحـمـل جـمـيع
النفـقات التى يـتطلبـها االنتـداب بل تتحـملها
جــمــيـع الــبـلــدان حتـت إشــراف عــصــبـة األ

وضمانها .
خصوصى
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األسـتـانة فى ٢١ نـوفـمبـر ــ تـلـقت أرميـنـيا
بالغــاً نـهــائــيــاً يـشــتــمل عــلى طــلب تــســلـيم
ـعـدات والــرقـابــة عـلى اخلــطـوط احلــديـديـة ا

وسحب القوات إلى خارج أريڤان .
وأبلـغت حكـومة السوڤـيت حكـومة أنقرة
أن احـتالل البالد األرمـنيـة ُيـعد عـمالً عدائـياً

نحو السوڤيت .
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ُــراسل األهــرام لــنــدن فى ٢١ أكــتـــوبــر ـ 
اخلـصـوصى ــ جاء فى تـلـغراف من بـروكسل
ـناقشة فى أن مجـلس عصبـة األ قرر عدم ا
مسـألة أرمـينـيا راجـياً أن تـقبل جـمعـية عـصبة
األ الـتى سـتـنـعـقـد فى چـنـيڤ االنـتداب فى
أرمـيـنيـا . وقـد قامت بـعض مـشـاكل قانـونـية
ـنـتـدبة فـيـمـا يـتـعـلق بـإمـكـان دخـول الـدولـة ا
ضـمن عــصـبــة األ . ومن احملـتــمل أن تـبت
سألة جلنة من احملكم ــ خصوصى فى ا

UOMO —√ v  ‰U²I «

ُـراسل األهـرام لــنـدن فى ٢٦ أكــتـوبــر ــ (
اخلصوصى) جاء من األستانة فى ٢٣ أكتوبر
أن األرمن شــرعــوا فى الــهـجــوم عــلى طـول
خط الــقــتـال وأن عــددهم ُيــعــادل اآلن عـلى

األقل عدد اجلنود التركية الوطنية .
وقــــد عـــرقــــلـت رداءة اجلـــو األتــــراك عن
الهجوم وفر من صفوفهم كثيرون من اجلنود
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غير النظـامية الذين ُجمـعوا فى طرابزون بعد
أن قـضــوا فـتـرة قــصـيـرة فى مــعـانـاة األحـوال

وحشة . اجلوية السيئة فى الهضبة ا
خصوصى

UOMO —√ v  ‰U²I «

ُــراسـل األهـرام لــنــدن فى ٢٩ أكــتــوبـر ــ 
اخلــــصــــوصى) قـــال ُمــــراسل الــــتـــيــــمس من
األســتـانــة :إن وطـأة الــقـتــال خـفت عــلى مـا
يظـهر بـعد صـد األتراك الـوطنـي فـى جنوب
قـارص واستـرداد األرمن لـنـوڤوسـلـيم. وقد
رابط األتراك فى اجلنـدل فى منطـقة أجدير .
والظاهـر أن حرب أغمـاد بدأت ب الـفريق

البس ولــدى األرمـن كــمــيــات كــبــيــرة من ا
وقاموا من اخلفاء وابـتاعوا معهم كـمية كبيرة
ـهمـات احلـربـيـة مـنـهـا بـضـعة من الـذخـائـر وا
طـرادات استـخـدمت قـائدتـهم فى حـ ليس
وراء خـــــصـــــومـــــهم عـــــبـــــر أراس كـــــامـــــلــــة
بسبب ومراسالتهم مـع أرضروم عرضـة 

سقوط الثلوج .

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ d³L u½ ≤ ¡UŁö¦ «  ¨±≥≤∂π œbŽ



≤≤µ

UOMO —√ v  »«b²½ô«

رومة فى أول نوفـمبـر ــ ورد من بروكسل
أنه قــد جتــدد احلـديـث بـعــرض االنــتـداب فى
أرمـيـنـيا عـلى أسـبانـيـا وقـد نصـحت جـريدة
«تمـبـو» إليـطـالـيا بـأن ال تـقـبل هـذا االنـتداب
ــواقف عــداء من جــانب ألنه يــكــون ســبــبــاً 
تـركـيا ثـم أنه ُيكـلف إيـطـاليـا كـثيـراً ويـجعل
ــركــز احلــسن الــذى أوجــدته لــنــفــســهــا فى ا
الــشـرق مـعـرضـاً لـلـضـرر ثم أن عـمـلـهـا فى
أرمــيـــنـــيـــا يـــجب أن يـــكـــون مـــحــصـــوراً فى

ساعدة األدبية والفنية ــ اإليطالية  ا
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ُـراسل األهرام لـنـدن فى أول نـوفـمـبـر ــ (
اخلـصــوصى) جـاء فى تـلـغـراف بـريـطـانى من
األستانة أن األرمن هزموا األتراك فى أجدير
وأن رحى الــقــتــال تــدور بــشــدة واحلــالــة فى
اجلــمـــهــوريــة األرمـــنــيـــة وأريــڤـــان خــطــرة ــ

خصوصى
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ُــراسل األهـرام لــنــدن فى ٢ نــوفـمــبــر ــ (
اخلــــصــــوصى) قـــال ُمــــراسل الــــتـــيــــمس من
األسـتـانة أن األرمن اسـتـردوا أجديـر ولكن
ظهـرت فرقتان جديدتان من اجلـنود العثمانية
فى مـيــدان قـارص ومن احملــتـمـل أن يـكـون
غـرض هـذه الـقـوات مــحـاولـة الـزحف عـلى
السكة احلديد وراء قارص مجتازة دردانيل.
وُيـقـاتل األرمن قـتـاالً حسـنـاً  ُتـسـاعـدهم قوة
صغيرة منظمة من الطيارات ــ خصوصى
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األســتـانــة فى ٦ نـوفــمـبــر ــ قـامـت اجلـنـود
األرمنيـة بعمليـة فى ميدان أرمينـيا وهى تسير
سـيراً مالئـمـاً لـهـا وقد اسـتـولت عـلى صارى

كميش ــ  هآرتس
ُــراسل األهــرام لـــنــدن فى ٧ نــوفــمـــبــر ــ 
اخلـصـوصى ــ جـاء فى تـلغـراف من األسـتـانة
أن الـوطـنـيــ األتـراك اسـتـولـوا عـلى قـارص
ووجه األرمن دعـوة إلى حكـومة ــــــــــــــــــ
إليـقـاف الـقتـال فى مـيدان أدرهـان لـيـتمـكـنوا

من إعداد قواتهم ضد األتراك .
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لـــنــــدن فى ٨ نـــوفــــمـــبــــر ــ أنـــبــــأ ُمـــراسل
«الـتيـمس» من األسـتانـة أنهـم يظـنون أنه بـعد
االســتـيالء عــلى قــارص يـزحف الــوطـنــيـون
األتـراك إلى ألـكــسـنـدرو بـول بــيـنـمـا الـروس
يتقـدمون فى مؤارة األرمن عـلى طول طريق
الـكــسـنـدرو بـول واســتـولـوا عـلى قــره كـيـلـيـا
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وأصـــــبح األرمـن فــــوق ذلـك ُمــــهـــــددين من
الـكتـائب الـتـركـيـة الـقـادمـة من اجلـنوب وهى

تهرب من أريڤان ــ روتر

pOçAK³ «Ë s —_« 5Ð

أرسـلت احلــكـومـة األرمــنـيـة تــلـغـرافـاً إلى
تــشـتـشــرين قـالت فــيه: إن جـنـود الــسـوڤـيت
الـروسى وعـصـابـات الـتـتـر تـعـيث فى الـقـرى
األرمنـية فسـاداً ويقود الچـنرال فازلتـكو فرقة
من البـلشـڤيك بـ منطـقة كـرباغ وهـو يجهل
معـاهـدة الـصلـح التـمـهـيديـة الـتى أُبـرمت ب

أرمـيـنـيا وحـكـومة الـسـوڤيـت فى تفـلـيس يوم
١٠ أغسـطس . وقد أُصـيـبت خمـسون قـرية
من قــرى األرمن بــخــســارة جــســيــمــة وأخـذ
الفالحـون يـهـجرون مـنـازلـهم فى زجنـيزور
ولكى تتحاشا احلكومة األرمنية فظائع جنود
الـسوڤـيت طـلـبت إلى حـكومـة الـسـوڤيت أن
تـوقف زحف اجلنـود احلمـر فى أرميـنيا وأن
حتـول دون وقـوع فــظـائع أخـرى حـتى يـكـون
ستقبل هناك تعاون بـ روسيا وأرمينـيا فى ا

وجوار حسن .
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تلـقى وفد اجلمـهورية األرمنـية فى باريس
الــتــلــغـراف الــرســمـى الـتــالـى الـذى أرســلــته

احلكومة األرمنية بطريق األستانة :
أمـرت قيـادتـنـا الـعلـيـا ــ بـالنـظـر إلى اتـساع
ـيدان الـتـركى وضـرورة حـشد قـوات كـافـية ا
ــيـادين األخـرى ــ بــإخالء كـاجــيـسـمـان فى ا
وسـاريــكـمـيس وأرضـهــان . وقـد انـسـحـبت
دن أيـضاً جنـودنا بـنـظام تـام بعـد أن أخـلت ا
ـلـكـي واألقـوات واحـتـشدت من الـسكـان ا

فى نوفوسليم وبجلى أحمد .
وحـــاول األتــــراك بـــهـــجـــمـــات قـــويـــة أن
يتقدموا إلى مـدى أبعد ولكنـهم وقفوا عند
نـوفـو سـلـيم. ولمُ تـثـمـر الـهـجـمـات الـتـركـية

أيضاً فى اجتاه ابجدير .
ويــتــطـوع األهــالى بــاآلالف لــلــدفـاع عن
ـظاهرة اسـتقاللهم وقـام األرمن فى تفـليس 
كبـيـرة أمام سـفـارات احللـفاء احـتـجاجـاً على

الهجوم التركى .
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ويــفــيــد نــبــأ تــلــغــرافى ورد عــلـى جــريـدة
«اجلـورنــال» من األســتــانـة : أنه ُيــحــتـمل أن
تكـون األسابـيع األولى من شـهر نـوفمـبر من
أصــعب األوقــات الــتى تــمــر عــلى أرمــيــنــيــا
وأحرجها . فـقد ظهرت الطـالئع التركية فى
ــــتــــد خـــلف اجتــــاه اخلط احلــــديــــدى الـــذى 
«قــارس» وُيــنــتـــظــر أن يــصــيـــر األرمن عــلى
القتال وأن قواتـهم الهوائية الـتى ال ُيستهان
بهـا تعيـنهم عـلى الدفاع لـدرجة مـا . وتلقت
هـذه اجلريـدة أيضـاً نبـأ آخر ورد عـلى الدوائر
األرمـنـية من مـرسـ بطـريق «قـبرص»  ُيـعلن
أن مديـنة هاجـ الواقعة عـلى حدود كلـيكية
سلـمت بعد معركة حـاسمة وقد ظلت هذه
ـديـنـة ُتـقـاوم هجـمـات الـوطـنـيـ مـنـذ شـهر ا

اضى . مارس ا
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ُـراسل األهـرام لـنـدن فى ١٠ نـوفـمـبـر ــ (
اخلــــصــــوصى) قـــال ُمــــراسل الــــتـــيــــمس من
األســـتــانـــة أن ثالثـــمــئـــة أرمــنى فـى حــاجــ

اخـتـرقوا  قـوات األتـراك ووصـلـوا إلى سيس
حـيث وضـعـوا حتت حـمـايـة الـفـرنـسـوي فى
حـ فــرت جــمــاعـات أخــرى إلى اجلــبـال .
وصــادر مـصـطــفى كـمــال سـيــارات جلـمــعـيـة
اإلعانة األمـيركية فى األنـاضول ليسـتخدمها
فى نــــــقل الـــــذخـــــيـــــرة ورفـض أن يـــــســـــمح
لــلـكــولـونــيل كــومب أن يــتـجــاوز سـمــسـون
لـيـتـفـقـد مراكـز اإلعـانـة . وقـد وردت األنـباء
بـأن احلـالـة فى أرمـينـيـا تـدعو إلى الـيـأس فـقد
أصــبـحت جـمــاعـات كـثــيـرة مـعـدمــة ويـسـيـر

هاجرون من قارص إلى بالد الكرج . ا
خصوصى
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ُتبـ األنباء التلغرافـية التى تناولناها أمس
أن الـهـدنـة ُعـقـدت بـ األرمن والـترك وأن
فاوضة بدأت بـينهم لعقـد الصلح وتناولت ا
ــصــادر ـــصــادر الــتــركــيــة وا ــقــتــبس عن ا ا
األرمنـية بالغاتهم الرسمـية عن تعاود القتال
الــذى أفــضى إلى عــقـد هــذه الـهــدنــة وإلـيك

صدرين . خالصة أقوال ا
صادر التركية األناضولية قالت ا

اضى زار مصـطفى كمال فى ٣ سبـتمبـر ا
ومـعه أركان حـربه اجلـبهـة الشـرقيـة من جبـهة

أرزروم ثم عاد إلى أنقرة .
وفى ١٥ مـنه بـدأت وقـائع الـهـجـوم الـعام
بـأن هـجــمت قـوة مـؤلــفـة من ٤٠٠٠ نـظـامى
مـن جـيـش كـاظـم قـره بــكــيــر بــاشـا و ٢٠٠٠
تــتـارى غــيـر نــظـامى ومــعـهــا مـدافـع رشـاشـة
وبعض طـيارات على مـدينـة أولتى فاحـتلـتها
فى الـيـوم نـفـسه والـسـبب فى بـدء الـهـجـوم
من هــذه الـنــقـطــة ال يــرجع فـقـط إلى أهـمــيـة
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واضع الـعسكـرية بل يرمى خـصوصاً إلى ا
غـرض اقــتـصـادى وهــو حـرمـان أرمـيــنـيـا من

نطقة . مناجم الفحم فى هذه ا
وفى ١٩ مــنـه هــاجـــمت قــوة مـن اجلــنــود
ـعـسـكــرة فى أذربـيـچــان مـوضـعـاً الـروسـيــة ا
عــســكــريــاً مـنــيــعــاً من مــواضع األرمـن وهـو
مـــضــيـق أق ســيـــبــارا فـــاقــتـــحــمـــته ودخــلت
األراضى األرمـنــيـة وقــاتـلت فــيـهــا جـزءاً من
اجلـيش األرمـنى وطـاردته واحتـلت بـاراحلى

ومازاملى .
وفى ٢١ مــنه احــتــلـوا الــبــلـدان اآلتــيـة اق
سـيــبـارا وبـاقــمـيـز وابــرمـيـز وتــمـبـثـلـى ابـربـيـز
وبـدأت نيرانهم ُتصيب مـدينة صارى قاميش
الـتى هـى عـقـدة الـسـكك احلـديـديـة األرمـنـيـة

وأهم نقطة من نقط اتصالها .
أمـا القـوى التركـية القـادمة من األنـاضول نفـسه فهى مـنقسـمة إلى قـسم يـسيران فى
ن ُيقاتل فيـما بعد أواز مهد اجتاه يرمـيان إلى غرض : القسم األول وهـو اجلناح األ
وصل حتى تـاريخ ٢٣ سبتمـبر إلى مدينة مـرده نك . وهو اجلناح األيـسر فى باماوم وقد

ذكور إلى أرغرهم . وصل حتى اليوم ا
ـصـادر األناضـولـيـة أن أرميـنـيا ـسـتفـادة من ا عـلى هـذا يتـضح من مـجـمـوع األخبـار ا
ُشـار إليه من ثالث جهات واحدة فى شرقها بـالتموى األذربيچانية تقاتل حتى التاريخ ا

سواء كانت شارية أو غيرها واثنان فى جنوبها بالقوى األناضولية نفسها.
صادر األرمنية وقالت ا
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جـــاء فى أول بالغ رســـمى من حـــكـــومــة
أريــڤـان مـؤرخ بـتــاريخ ٢٧ سـبـتـمــبـر مـا يـأتى

تعريبه حرفياً :
(قـامت اجلـنـود األرمـنـيـة بـرد الـهـجـوم فى
أنـــــحـــــاء أولـــــتـى وقـــــد طـــــرد األتـــــراك من
األراضى الـتى كـانوا يـحـتلـونـها وهم مـازالوا
يـنـسـحـبون حتـت تأثـيـر قـوانـا التى تـتـعـقـبهم
وقـد هـجـمت اجلـنـود الـروسـيـة عـلى جـنـودنا
فى لـيــلـة ١٩ ســبــتـمــبـر واحــتـلـت قـطــعـة من
األرض األرمــــنـــيـــة فى أنــــحـــاء اق ســـيـــبـــارا
واجلـيش األرمنى مشـتبك فى الـقتـال معهم.
وفى صـبـاح ٣١ سـبـتـمـبـر الـسـاعـة ١٢ احـتل
من جـديـد نــواحى سـيـبـارا وبــاقـمـبـر وايـرون
وقـد طـرد الــعـدو عـلى خط طــرانـلى مـرانـلى
وهــو يــتـحــصن خــلف مــرتـفــعـات أودون داغ

وقرابوالق داغ).
وجاء فى الـبالغ الثانى من عـموم أركـان حرب اجليش األرمـنى الصـادر من أريڤان

فى ٢٥ سبتمبر ما يأتى :
هـاجم العـدو بـتعـضيـد قوى عـظيـمة فى اجتـاه قروان سـراى وأحل نواحى بـاراحلى
ومانـا مـلى. ويسـتـمر أهـالى شابـان فى الـقتـال ضـده. وقد ارتـد العـدو من شـابان بـعد
مـواقع دمـوية تـرك فيـها فـوق ميـدان القـتال قـتلى كـثيـرين وأربعـمائـة جريح. وقـد أكره
الـعـدو أهالـى زجنى زوور عـلى إخـراج ٢٠ ألف أردب وتـسـلـيـمـهـا إليـهـم ونصـبـوا فى
شـيـروسى الـبـطــاريـات الـطـوبـجـيـة لـتــخـويف األهـالى ومـنـعـهـم من الـتـأهب لـلـثـورة
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قيم فى وجندوا خالف ذلك أرمن تـركيا ا
زجنى زوور والـبــالـغـة أعــمـارهم من ١٨ إلى

٣٨ سنة) .
وفى ١٩ أكـتـوبر نـشـرت اجلـرائد األرمـنـية
بالغـاً رسمـياً ثالـثاً من غـير تـاريخ جاء فـيه ما
يــأتى (تــســتـمــر وقــائع الــقــتـال فى مــنــطــقـتى
جوغب ومرده نك . وقـد جاء من ألكـسندر
بل أن األرمـن الذين اسـتشـاطوا غـيظاً بـسبب
احــتالل األتــراك أو الــتـى يــدخــلــون اجلــيش
أفواجاً بصفة مـتطوع . وتسيـر التجهيزات

احلربية فى منطقة شيراغى سيرا حثيثاً) .
وفـى بالغ رابـع تـــــتم بـه كل الــــــبالغـــــات
الـرسـميـة الـتى أعـلـنـتـهـا عن حـكـومـة أريـڤان

جاء ما يأتى :

ـلكية  ولم يبق فيها أعلنت منطـقة قرص منطقة حرب  وقـد انسحبت السلطات ا
إال اجليش للدفاع عنها .

وفى يـوم ٧ و ٨ أكــتـوبــر نـشـرت اجلــرائـد األرمــنـيـة وخــصـوصــاً جـريـدة جــاغـادامـار
بوجوقرت تسيت تفصيالت واردة إليها من مراسليها فى أريڤان كملخص فيما يأتى :
(تتـقدم اجليوش التركـية والتتاريـة من خمس جهات (١) قسم جـيش كاظم قره بكير
يـهاجم فى منـطقة أولتـى (٢) قسم منه ُيهـاجم فى اجتاه باطـوم (٣) جيش خالد بك (٤)
يتـجه نحو صـارى قاميش (٤) جـيش نهـاد باشا الـذى قام من وان مـتجهـاً نحون بـا يزيد
وقره كـليسـا (٥) جيش نورى بـاشا الذى يـشتغل من جـهتى زيجى درو وقـره باغ ولصد

اجليوش األرمنية األعداء وقد أعلن ناظر احلربية أمره بالتجنيد العام) أهـ
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وفـى يـــوم ١٠ أكــتـــوبـــر نـــشـــرت جـــريــدة
جاندمار تلغرافات بتاريخ ٦ منه بأن الهجوم
ــتــد عـلـى طـول جــبــهــة بــ والـتى الــتــركى 
وأغـديـر  وأكـد فـى األخـبـار الـتــالـيـة صـحـة
ر ـذكـور  هـذا الـنـبأ وأضـافت إلـيه أن اخلط ا
بــلـــوغــيــزمــان وصــارى قــامـــيش وأشــيع فى
األسـتــانـة ســقـوط صــارى قـامــيش فى أيـدى
نــورى بــاشــا وهــو خــبــر يـحــتــمـل أن يــكـون
دينة من صحيحاً لـسقوط النيران على هذه ا

٣١ سبتمبر» أهـ
فـهذه األخبـار كلهـا تدل على حـرج مركز
األرمن واضــطــرارهم إلى الــتــســيــلم وعــقـد

الهدنة.
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تـلـقت الـتـيـمس مـن مـراسلـهـا اخلـاص فى
األستانة األنباء البرقية اآلتية :

األستانة فى ٢٥ ــ أشيع أن طليعة عثمانية
احـــتـــلـت «أردهـــان» فى الـــشـــمـــال الـــغـــربى
لـــلـــقــارص الـــتى خالهـــا الــكـــرچــيـــون قــبالً
واألخــبـار مــتـنــاقـضــة ولـكــنه يـظــهـر أن من
« ؤكد أن طابـوراً عثمانـياً آخر احل «أرتف ا
وهى عـلـى مـسـافــة ٣٥ مـيـالً جـنــوب بـاطـوم
داخـل مـــقـــاطـــعـــة الـــكـــرج. وقـــد اتـــخـــذت
ـنع احلـكــومـة الــكـرچــيــة الـوســائل احلــربـيــة 
الـغارات وأنذرت أيـضاً كاظم قـره بكيـر باشا
احلـــاكم الــــعـــســـكــــرى ألرضـــروم . وتـــأتى
األخــبـار مـن أرمـيـنــيـا بــأن اجلـيش الــعـثــمـانى
ـتــقـدم نـحــو «اشـمــيـادزين» ارتــد بـخــسـائـر ا
واليزال األتراك متـملكـ على «أجدير» فى

اجلنوب .
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األستانة فى ١١ نوفمبر ــ أبلغت احلكومة
األرمـنـية أن شـروط عـقد الـهـدنة بـ األتراك

والروس (كذا فى األصل) كما يأتى :
(١) أن يـــنــــســـحب األرمـن إلى الـــضـــفـــة
الـيـمـنـى لـنـهـر أوزبـاشى وبـذلك يـجـلـون عن
مـنطـقة زاجنازور وكـاراباغ ويـفتحـون الطريق

للمواصالت ب الروس واألتراك .
(٢) أن يحتل األتراك الكساندرو باسك*
مــسـاحـة مـن األرض حـولـهــا قـطـرهــا عـشـرة

كيلومترات حتى يتم مفاوضات الصلح .
(٣) أن يـــكــون األتـــراك مـــســـئـــولـــ عن
احملـافـظـة عـلى الــنـظـام واسـتـتـبـاب األمن بـ

األهالى ــ روتر
األســـتـــانــــة فى ١٢ نـــوفـــمـــبـــر ــ أعـــلـــنت
احلكومة األرمنية إمضاء الهدنة مع األتراك ــ

هافاس
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رومة فى أول ديـسـمـبـر ــ أرسلت أرمـيـنـيا
دعوة إلـى احللفاء تطلب مـساعدة عسكرية.
وُتعـارض إيطاليا فى إرسال حـملة قد يفضى
إرسـالـهـا إلى حرب طـويـلة يـكـثـر فيـهـا سفك
الـدمـاء ولـذلك نـصـحت إيـطـالـيـا حلـلـفـائـها

بااللتجاء إلى وسيلة الوساطة .
ووضع مــؤتـمـر جــمـعـيــة األ فى چـنـيف
قراراً مطابقاً لرأى إيطاليا فحض الدول على
ـتـحـدة فـإذا أن تـطــلب وسـاطـة الـواليــات ا
أبت ذلك فـــإن هــذا الـــطــلـب ُيــعـــرض عــلى

إيطاليا ـ اإليطالية
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لـندن فى ١٥ نـوفمـبـر ــ مجـلس العـموم ــ
ستر ستر هرمـسورث على سؤال ألقاه ا رد ا
انيورين وليـمز عن احلالة فى أرميـنيا فقال إن
احلكومة ليس لديها معلومات بأن البلشڤيك
ُيعاونون الوطـني األتراك أو هؤالء يتفوقون
فـى الــــعــــدد عــــلـى األرمن . والــــظــــاهــــر أن
ـــواصالت الـــبــريـــة تـــمت بــ أذربـــيـــچــان ا
واألنـاضول ولكن سيتـغلب على كل خطر
ـصالح البـريطانـية علـى أثر ظهوره . يـتهدد ا
ـساعى لـلـحصـول على وتـبـذل اآلن جمـيع ا

تصديق تركيا على معاهدة الصلح .
ــســتــر أكــتـور أن يــوضـع شـرط واقــتــرح ا
جـوهرى فى أى اتـفـاق  ُيعـقـد مع الـبلـشـڤيك
يتـضـمن أن ال  ُيؤيـد الـبلـشڤـيك األتـراك ضد
ــســتـــر هــرمــســورث أن هــذا األرمن فـــأكــد ا

االعتبار فى عقل احلكومة ــ روتر 
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األستانـة فى ٢١ نوفمبر ــ روت الصحف
األرمـــنــيـــة أن الــقـــوات األرمــنـــيــة اســـتــردت
قـاتلـ ينـسحـون نحو ألـكسـندرو بـول وأن ا

قرص ــ روتر 
UOMO —√ œËbŠË Êu Ë

ُـراسل األهـرام لـنـدن فى ٢٠ نـوفـمـبـر ــ (
اخلـصـوصى) عــلم ُمـراسل الـديل كـرونـيـكل
من نيويـورك أن قرار الرئيس ولسون اخلاص
بحدود أرمينـيا وتركيا عرضت عليه إلصدار
حـكـمه بـنـاء مـعــاهـدة سـيـڤـر ــ يـقـوم بـإعـطـاء
مـيــنـاء بـاطـوم ألرمــيـنـيــا كـمـمـر إلـى الـبـحـر ــ

خصوصى
…b¼UF*«Ë „«dð_«

ُـراسل األهـرام لـنـدن فى ٢٠ نـوفـمـبـر ــ (
اخلصوصى) قرر الـدستوريون العثمانيون أن
يصدقوا على معاهدة الصلح ــ خصوصى
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روت الـصـحف الـفرنـسـويـة أنه يـؤخذ من
األخــبــار األخــيــرة الــواردة من األســتــانــة أن
البـولـشـڤـيك أرسـلوا إلـى أرميـنـيـا مـذكرة هى
ثـابـة إنذار نـهائـى طالـب مـنـها أن تـقطع كل

عالقة مع احللفاء .
فـأجــابت احلــكــومـة األرمــنــيـة عــلى ذلك
بـالــرفض آلـيـات رغم احـتـشـاد ثالثـة آاليـات

بولشڤية فى سوهوشة .
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چـنـيڤ فى ٢٢ نـوفـمبـر ــ وافـقت جـمـعـية
األ بـإجمـاع األصوات فى اجـتمـاعهـا اليوم
صــبــاحــاً عــلى اقــتــراح الــلــورد روبــرت سل
ـســاعـدة أرمــيـنـيــا مع تـعــديل قـدمه اخلـاص 
ـنـدوب الـبـلچـيـكـى مؤداه ـسـيـو الڤـونـتـ ا ا
تأليف جلنة للبحث فى مسألة أرمينيا ــ روتر
ُـراسل األهـرام لـنـدن فى ٢٣ نـوفـمـبـر ــ (
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اخلـصـوصى) جاء فى تـلـغراف من چـنيڤ أن
جـمعـيـة عصـبـة األ وافـقت باإلجـمـاع على
مـســاعـدة أرمـيـنــيـا . وُيـشـيـر الــواقـفـون عـلى
ـناسـبة إلى أنه إذا لم مـجـرى األحوال بـهذه ا
نـستطع أن جند حالً فإنه ال يـكون هناك محل
لالنـــتـــقـــاد ألن أرمــيـــنـــيـــا من نـــوع احلــوادث
الـفجائية اخلارجـة عن وظائف عصبة األ .
ولم يرد فى دستور الـعصبة شرط عن أرمينيا
ـكن تــطــبـيق الــشـروط اخلــاصـة فى حــ ال ُ
بـاالنتـداب فى الـعراق وسـوريـا عـليـهـا وقد
ـسألـة األرمنـية عيـنت اجلـمعـية جلـنة لـدرس ا
ويـــنــوب الــلـــورد سل فــيــهـــا عن بــريـــطــانــيــا
الـعـظـمى. ويـحث الـلـورد سل الـلـجـنـة على

االجتماع حاالً ــ خصوصى
چـنـيڤ فى ٢٣ نـوفـمـبـر ــ جـرى أمس فى
جـلسـة جمـعيـة األ بحث صـريح فى مسـألة
ـسـتر بـلـفـور خطـابـاً طويالً أرميـنـيـا وألقى ا
ـنــدوبـ أحـدث تــأثــيـراً بــلــيـغــاً فى نــفــوس ا

وسـأل فـيه مـا الـذى تـفـعـله اجلـمـعيـة فى نـقط
تـخــتص بــأشــخـاص كــمــصـطــفى كــمـال لم
ـكن إيـجاد يعـتـرفوا بـاجلـمعـيـة وقال أنه ال ُ
انـتـداب حلـمـايـة أرمـيـنـيـا إال إذا كـانت الـدول

ال والرجال والذخائر . األخرى تضمن ا
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سـيو فيـفيانى أحـد رؤساء الوزارة الـفرنسـوية فى السـابق خطابـاً مؤثراً أعرب وألقى ا
فــيه عن األسف ألنه لم يــتـبع الـرأى الــفـرنـســوى الـذى مـؤداه إعــطـاء جـمــعـيـة األ قـوة
عسـكريـة دوليـة ووجه األنظـار إلى التـأثيـر السئ الـذى ينـتج عن عمل اجلـمعـية إذا هى
ـفاوضة مع ـؤكد إنه البد إذ ذاك من مـحاولة ا اتبعت خـطة تدل عـلى احملن  وقال من ا

مصطفى كمال.
ـفـاوضـات بأن الـعـالم يـجـد وسـيـلة وقال الـلـورد روبـرت سل أنه واثق ولـو فـشـلت ا

إلنفاذ إرادته .
هـمة الـصعـبة الـتى هى انقـاذ أرميـنيا ثـم عينـت جلنة مـن ستة أعـضاء وعـهد إلـيهـا فى ا

بوسيلة من الوسائل .
روتر
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ذكـــــرت «الــــطــــان» فى نـــــبــــأ خــــاص عن
األستانة أن مجـلس أنقرة العـسكرى السامى
اجتمع برئاسة مصطفى كمال باشا وقررأن
تنقل قوات الچـنرال كاظم قرة بكـير ــ حينما
تنـتهى من األعـمال احلـربيـة فى أرميـنيا ــ إلى
مــيــدان أزمــيــر وســتــعــهـد حــراســة األراضى
ـودة ــرتـبــطـة  األرمـنـيــة إلى قـبــائل األكـراد ا
الـكـمـالـيــ وعـطـفـهم ولـكن حتت إشـراف
ضـــبــــاط من األتــــراك وأحـــد أركــــان حـــرب
مــصــطــفى كــمـــال . وقــد اعــتــقل الــضــبــاط
األرمـن الــذيـن أســـروا فى جـــزيــرة مـن جــزر

بحيرة فان» .
وجـاء فى نبأ آخر جلريـدة «الطان» أيضاً :
ـــعــارك نــاشــبــة بــاســـتــمــرار عــنــيف بــ أن ا

الـعـصـابـات الـكـمـالـية واجلـنـود الـيـونـانـيـة فى
مـنـطـقـة بـروصـة حـيـث ال تـتـوازن كـفـة الـفور
. أمـا فى مـيدان أزمـير ة بـ الـفريـق والهـز
فأن الـكمـاليـ بعـد أن حصـنوا مـراكزهم فى
قـاموا بهجـوم عنيف ضد

القوات اليونانية .
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قـالت «الطـان» وقد رأيـنا آراء بـانتـصارات
سيو الكماليـ فيما وراء القوقاز أن حتادث ا
جيجـت شكورى وزير خـارجية الـكرچ أثناء
مــروره بـبــاريس قـاصــد چـنــيف وقـد تــفـضل
عــلــيـنــا بــالــتــصــريــحــات اآلتــيــة : قــال تـدل
ــعــلــومــات الــتـى تــرد عن الــكــرچ عــلى أن ا
احلالة فيما وراء الـقوقاز تشتد خطورتها يوماً
بـعد يوم . ولـقد أظهـرت حكومـتى منذ زمن
ـمثـلى دول احللـفـاء نتـائج هذه احلـالة طـويل 
البليغة اخلطر ولم يكن فوز الكمالي على
اجلــنــود األرمن إال من بــوادر تــلك احلــالـة .
عــلى أن أغـراض الــكـمــالـيـ مـن االسـتـيالء
على بـاطوم واضـحة جـليـة  فرنـهم يُريدون
ـديــنـة لــيـســدوا عـلى االســتـيالء عــلى هــذه ا
ـوصل إلى أوربـا الـطــريق الـكـرچى األكــبـر ا
الـشرق ومـادامت احلركـة الكـمالـية ال تـخرج
عن أنهـا حركة داخلية تـركية فليس هناك من

داع لتدخلنا فيها .
إن الـكـرج جـمـهـوريـة  ُحتـافظ دائـمـاً عـلى
حـيـدتـهــا ولن تـشـتــرك مـطـلــقـاً فى اخلالفـات
الداخلـية التى تـنشأ عـند جيـرانها سـواء كانوا
مـن األتــــــراك أو مـن الــــــروســــــيــــــ . إال أن
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كن أن تظل غير مبالية احلكومة الكرچية ال ُ
مـتى عـلمـت أن جيـرانـهـا يـتهـيـأون الكـتـساح
أراضـيـهـا ويـظــهـر أنه ال رابـطـة مــطـلـقـاً بـ

تــقــدم الــكــمــالـيــ واالعــتــراف بــاســتــقالل
الــكـرچ. أمـا نـحن فـنـعـتــقـد أنـهـمـا مـرتـبـطـان
ارتبـاطاً وثـيقـاً . ومن اجللى أن إبـهام دسـتور
الـكرج من الـوجهـة الدولـية جـعل الكـمالـي

يـؤمـلــون اسـتـرجــاع احلـقـوق اخملــولـة لـتــركـيـا
بــواســطــة مـــعــاهــدة «بــريــسـت لــيــتــوفــسك»
ودعــاهم ذلك إلـى الــهـجــوم عــلـى بــاطـوم
وبديـهى أن ليس لدى الـسياسـة األوربية إزاء
ـسـألـة الكـرچـيـة إال وجـهـتان قـلـمـا إن ُتـؤيد ا
األغــراض الــكــمــالــيــة بـاســتــبــقــائــهــا احلــالـة
ــرتـبـكـة وإمـا أن تــعـتـرف جـهـرة احلـاضـرة ا

وبال حتفظ باستقالل الكرچ .
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بـــهـــذا الـــعــنـــوان ــ كـــتب ُمـــحـــرر الـــطــان
قال اآلتى : السياسى ا

إن الـتــغـيـرات الـتى نـشـأت فى الـشـرق من
ة األرمن جـراء انـكـسـار جـيش قـراجنل وهـز
ــا تـدعــونـا إلى بـحث وســقـوط فـنــزيـلـوس إ
ـسـئولـيـات الـتى تـتحـمـلـها فـرنـسـا فى شرق ا
تركيا وأنا لـنستطيع أن ُنفكر فى ذلك بروية
وبال أى انفـعال . فلـيس ثمـة من خطر داهم
ُيــهــددنــا مـــنــذ فــازت اجلــنــود الـــتى يــقــودهــا
الـچــنـراالن چـويــو ودوڤـيـو بــانـتـصـارات ٢٣
أكتـوبر فى جـهـة«جبل الـقف» فى كـيلـيكـية
إال أنـه يـنــبـغى أن نــعـتــمـد عـلـى هـذه الــبـارقـة
احملـلـيـة فى النـظـر إلى مـدى بعـيـد . فقـد أنـشأ
ـاضى ب ـبـرم فى ١٠ أغـسـطس ا االتـفـاق ا

فرنـسـا وإنـكلـتـرا وإيطـالـيـا  فى شمـال سـوريا
وفى شـمـالـهـا الـغربـى أيـضاً وفـى اجلـهة الـتى
كانت تابـعة لـلدولـة العثـمانـية منـطقـة اعترف
ـصـالح فــرنـسـا اخلـاصــة . وعـهـد إلى فـيـهــا 
ـنـطــقـة مـثــلـهـا فى غــرب سـوريـا . إيــطـالـيــا 
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ـزيــة الـرئـيـسـيـة الــتى تـنـتج من ذلك هى : وا
ـتــعـاقـدة تــتـعـهــد بـأال ُتـقـدم وال «إن الـدول ا
ُتـؤيـد أى طـلب بـالـنيـابـة عن رعـايـاهـا يـقـصد
احلـصول عـلى امـتـيـازات جتـاريـة أو صـنـاعـية
ـصــالح ــنــطــقــة الــتى اعــتــرف فــيــهــا بــا فى ا
اخلـاصة لكل منهـا ما لم ترفض هى أو تكون
عــاجــزة عن االنـــتــفــاع بــوجـــودهــا فى تــلك

نطقة» . ا
فـهـذا الـتـعـهــد ُيـخـول كل دولـة أن حتـتـكـر
نـطقة االمتـيازات الـتجـارية والـصناعـية فـى ا
اخلاصـة بهـا وهو حق احـتكـار ال ينـتفع به إال
فى حالة اسـتطاعـة الدولة الـعثمـانية بـالوكالة
نطقة أن تستـعمله . وتملك كل دولة علـى ا
فى داخل مــنـــطــقــهــا ــ عـــدا مــا تــقــدم ــ حق
ـسـاعـدة إلى احلـكـومة األفـضلـيـة فى تـقـد ا
الــعـــثــمــانـــيــة فى شــئـــون اإلدارة والــبــولــيس

احمللى.
ــنـــطــقــة الــفــرنـــســويــة الــتى وإذا ذكــرت ا
ـا ُيـطــلق عـلـيـهـا ــثـال فـأ حـددت عـلى هـذا ا
ــثــابـة اسـم «كـلــيــكــيـة» وهــو اعــتــبـار اجلــزء 
الــــكل والشك أن كـــلــــيـــكـــيـــة ذات مـــوقع
تازة ولـكنها ال تعتبر إال جزءاً خاص وثروة 
نطـقة الشاسـعةالتى أسنـدت إلينا . وأن من ا



≤µ∞

ـا جترى فى جـهة طرسوس أعمـالنا احلـربية إ
وأطـنه وهـمـا مـديـنتـان تـفـصـلهـمـا عن الـبـحر
تـوسط مسـافات تـتراوح ب ٤١ و األبـيض ا
٦٧ كـيـلـومـتـراً بـالـسـكـة احلـديـديـة. وتنـبـسط
نـطـقة الـفرنـسـوية من الـشـمال إلى أبـعد من ا
سافة إذا «سيواس» وسط الهضاب واجلبال 
ــتـوسط قــيـسـت من ضـفــة الــبـحــر األبــيض ا
لـقُدرت عـلى مـدى النـظـر بثـلمـائـة وخمـس

ـسـافـر الـذى يـبلغ كـيـلـو متـراً تـقـريـبـاً . وإن ا
ـنـطـقـة الــفـرنـسـويـة ال هـذا احلـد من شـمــال ا
ــائـة يــصــيــر بــعـيــداً عن الــبــحــر األســود إال 

كيلومتر .
ـنـطـقة الـفـرنـسـويـة فى اجتـاه الـشـمـال الـشرقـى فى جـهة مـرعش فـقط بل وال تـشـمل ا
تشـمل أيـضاً مـلطـيه وخـربوت وتـبلغ عـلى ضفـة الـفرات الـشرقـية نـقـطة تـفصـلهـا ــ على
ـتـوسـط أربـعـمـائـة وخـمـسـ كـيـلـو مـتـراً . مـدى الـبـصــر ــ عن سـاحل الـبـحـر األبـيض ا
نـطـقـة الفـرنـسويـة أخـيـراً من جهـة الـشـرق «ديار بـكـر» وتـمتـد إلى الـدجـلة فى وتـشمـل ا
سافر موضع يبـعد ــ على مدى النظر أيضاً ــ بأكثر من خمـسمائة كيلومتراً ومتى وصل ا
ـوضع فليس عليه إال أن يـسير ٢٥٠ كيلـومتراً فى اجتاه مستـقيم لكى يبلغ بالد إلى هذا ا

نطقة تتضمن أبعاداً شاسعة . فارس . وبديهى أننا نرى هذه ا
ؤرخ فى ١٠ أغسـطس ال يضطر فرنـسا وال إيطاليا فهوم أن االتـفاق الثالثى ا ومن ا
ـادة الثـابتة من ـنطـقتـ اخلاصـت بـهمـا . فإن ا فى ا إلى إبـقاء جـنودهم  
مـعاهـدة الـصـلح الـتى وقعـت فى سيـڤـر بـ تـركيـا واحلـلـفـاء تنص عـلى «إن احلـكـومـت
صاحلها اخلاصة عترف فـيهما  نطقت ا الفرنسوية واإليـطالية تسحبان جنودهـما من ا
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ـتـعـاقـدة عـلى أن حـيـثـمـا يــتم اتـفـاق الـدول ا
معـاهدة الصلح هذه قـد ُنفذت وأن التدابير
ـسيـحية التى قـبلـتها تـركيـا حلمـاية األقلـيات ا

قد أصبحت نافذة» .
ـنـطـقـتـ قـد وُيـؤخـذ من ذلـك أن إخالء ا
ـعــاهـدة إال أن الــنص مـقــيـد نص عــلـيه فـى ا
بــبـعـض الـشــروط ــ وتــشــمل هــذه الــشـروط
ــادة الــتــاســعـــة من االتــفــاق وهى تــقــول : ا
ــتــعــاقــدة الـتى «تــقـبـل كل دولــة من الـدول ا
ـصـالح خـاصــة فى مـنـطـقـة من اعـتـرف لــهـا 
األراضى العـثمانـية مسئـولية اآلن على تـنفيذ
مـعــاهــدة الــصــلح مع تــركــيـا فــيــمــا يــخـتص
بــالــشــروط الــتـى حتــمى األقــلــيــات فى تــلك
ـنـطـقــة» . وإذا عـلـلـنـا هـذا الــتـعـهـد حـسب ا
النصى احلرفى إلتضح أن القوات الفرنسوية
ـــكـن أن تـــعــــمل لــــلـــتــــداخل فـى كل وقت ُ
ــســلــمــة فى لــلــدفــاع عـن األقــلــيــات غــيـــر ا
سيـواس وخربـوت وديـار بكـر بيـنـما تـعمل
الـقوات اإليـطالـية لـذلك أيضـاً وفى مثل هذه
احلــالــة فى قــونـــيــة وبــوردورا وفى ضــواحى
قـوطـايـة . وبـديـهى أن مـثل هـذه االلـتـزامات
سـتكـون مـعـجلـة وقـد سحـبت إيـطـاليـا مـنذ
زمن طويل الـفرق التى كـانت لها فى داخـلية
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آسـيا الـصغـرى . وقـد ال ُنخـطئ إذا قلـنا إنـها
حـافظت عـلى سالمـة مـصـاحلهـا بـأن عـقدت
اتفاقاً شبه رسمى مع حكومة أنقره الوطنية.
ولم حتتفظ إنـكلترا الـتى ُتدير شئـون األستانة
ا ـنطقـة خاصة فى تـركية آسـيا . وإ لنفـسها 
تــظل فـرنــســا وحـدهــا مع الـيــونـان مــحـتــلـ

أجـــــزاء هــــامـــــة من تـــــلك اجلـــــهــــة احـــــتالالً
عــســـكــريـــاً. وال شك أن هـــذا االحــتالل ال
يـخـلـو من األضـرار وعـلى األخص بـالـنـسـبة
إلـى الــنــتـــائج الــتى تـــنــشــأ من االنـــتــخــابــات
اليـونـانـية ومـا يـعـقب ذلك من احلـوادث التى
ـكن أن نـتـوقـعـهـا . وتـخـشى دوائـر احلـلـفاء ُ
فى األسـتــانـة أن اجلــنــود الـيــونـانــيـة فى آســيـا
الــــصـــغـــرى تــــتـــخـــلـى فـــجـــأة عـن جـــزء من
األراضى التى احـتلتـها بسبب مـا حل بها من
ـــدة الـــتى قـــضـــتـــهـــا حتت الـــتـــعـب لـــطـــول ا
عنوية الـسالح وبسبب ما فقدته من الـقوة ا
بـتـأثـيـر ســقـوط فـيـزيـلـوس وقـد سـافـر الـقـائـد
الــبــريــطــانى هــارجتــتــون لــيـدرس احلــالــة فى
اجلـهات احملـتلـة . وليـس ثمـة من داع معـقول
يــدعــو أن تــتـحــمـل فــرنــسـا إلـى مــاال نــهــايـة
الـتـضـحـيات واخملـاطـر الـتى تـنـشـأ من احتالل
ـــا  ُيــعـــتــبــر كــلـــيــكـــيــة . إال أن كل إخالل إ
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شكلة? كمشكلة ; فكيف إذن ستحل هذه ا
يـنـبغى حـ انـسـحـاب اجلـنود الـفـرنـسـوية
من كـليـكـية االحـتـفاظ بـاحلقـوق االقـتصـادية
ـنــطـقـة الــتى اعـتــرف لـفــرنـسـا بــهـا فى هــذه ا
عـقولـة حلمـاية األقـليات وتأييـد الضـمانـات ا
ـكن الـوصـول إلى ـســلـمـة . فـكـيـف ُ غـيـر ا
هــذه الـغـايــة ? إن هـذا األمـر يـتــعـلق قـبل كل
شئ بـالـرأى الـذى ُيـقـره احلـلـفـاء فى مـعـاهدة
سـيــڤــر. فـإن االتــفــاق الــثالثى الــذى ُيـؤلف
أساة منـاطق خاصـة فى تركـية آسيـا تنـتهى بـا
اآلتـيـة وهى «ُينـشر االتـفاق ويـدخل فى طور
الـنفاذ فى ذات الوقت الذى ُتنـفذ فيه معاهدة
الــــصـــلـح مع تــــركــــيــــا بـــ الــــدول الــــثالث
تـعـاقدة» . وهـذا  ُيـفيـد أن مـعاهـدة الـصلح ا
الـتى وقعت فى سـيـڤر ال يـصح أن تدخل فى
طور التنفيذ بواسطة الدول التى توافق عليها
ـوافقـة من تركـيا مـن جهة إال حيـنمـا حتصل ا
ومن الـدول الـثالثـة اخملـالـفـة من جـهـة أخـرى
فـهل ُتـريـد حـكـومـات احلـلـفـاء أن حتـصل فى

أسرع زمن على موافقة تركيا ?
إذا قـــيل نــعـم فــأن لـــهم احلق فـى طــلب
تقـرير الـوسائل الـتى ُتـتخذ لـلوصـول فى هذا
ــشـــروعــة أن الـــغــرض . إن مـن الــوســـائل ا
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ُتـفــاوض احلـكــومــة الـفــرنـســويـة الــسـلــطـات
الـقائمـة باألمر والـتى جندها أمـامها فـى تركية
آســيـا فـى إبـرام الــتــعــهـدات اجلــديــرة بــحـفظ
ـصــالح الـفـرنـسـويــة فى تـلك اجلـهـة سالمـة ا
وضــمــان سالمـة األقــلــيــات . ومـهــمــا يـكن
ــبـدأ أو الــطــريــقـة الــتى ُتــتــخـذ فــأن الــعـمل ا
مـحـقق ويـنـبـغى أن نـدبـر احلوادث إذا لـم نرد

أن ُنفاجأ بها .
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األسـتانـة فى ١٦ ديسـمـبر ــ قـدمت أرمنـيا
مــذكـرة إلى حــكـومــة الـوطــنـيــ األتـراك فى
أنـقـرة بـنـاء عـلى إيـعـاز من حـكـومـة مـوسـكـو
تـطـلب فـيـهـا اجلالء من قـارص وكـمرز وعن
ـعارك األقالـيم الـتى احتـلهـا الـوطنـيون بـعد ا

التى جرت منذ ح قريب ــ روتر 

 UOMO —√ Ê«bO  v

األستانة فى ٣٠ نـوفمبر ــ تشتمل األخبار
األخيـرة من أرمـيـنيـا عـلى مـا يـوجب الرضى
فـــقــد روت الـــصــحـف األرمــنـــيــة أن األرمن
اســتــردوا قــارص وأن الــكــمــالــيــ خــســروا
خـســائـر فــادحـة بـســبب نـقـص أدوات الـنـقل
وشـدة الـشـتـاء وقـالت احـدى الـصـحف إن
سـبــعـة آالف من األتـراك مـاتــوا بـسـبب الـبـرد
وُيـقــال إنه أمـضـيت هـدنــة بـشـروط هى أكـثـر

مالئمة لألرمن .

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞d³L ¹œ ≤ fOL)«  ¨±≥≤πµ œbŽ
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وقـد اطــمــأن األرمن من جــهــة حـدودهم
الـشـرقـيـة عـقب تأكـيـد أبـداه لـهم البـلـشـڤـيون
ولـذلك استـطاع األرمـن حشد جـميـع اجلنود
تفرغة لـلعمل واستخدامها فى هجوم على ا

تقدمة . الكمالي أفضى إلى النتائج ا
ووردت تقـارير من تـفـليس ُتـؤيد األخـبار
الـتى ُيـؤخـد مـنـهـا أن هـنـاك اخـتالفـات جـدية

ب األتراك والبولشڤي ــ روتر
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ُــراسل األهـرام لــنـدن فى ٤ ديــسـمــبـر ــ (
اخلـــصـــوصى)  قــــال مـــراسل الـــتــــيـــمس من
األسـتانـة : إن احلـالة فى أرمـيـنـيا  ُيـرثى لـها
فـقـد اســتـولى األتـراك عــلى واليـات قـارص
وأردهـــان وأجـــديـــر وعـــلى جـــزء مـن واليــة
واســتـولى الـبـلـشـڤـيك عـلى ألـكـسـنـدربـول 
كـرابـاغ فى ح انـتهـز الكـرچ ضعف األرمن

واضـطرابهم فاستـولوا على والية يوركاال 
حــيث ثــلـثــا الــسـكــان من األرمن . واإلدارة
األرمــنـيــة اجلــديــدة عــاجــزة كل الــعـجــز عن
مكافحة احلالة فى الداخلية نظراً لفرار ألوف
هـاجـرين خـوفاً من األتـراك الـذين على من ا
ــذابح بـفـضـل تـأثـيـر كل حــال امـتـنــعـوا عن ا
كــاظم قـــره بــكــيــر . ويــســـتــدل عــلى حــالــة
ذكرة الـتى أرسلـتها الفـوضى السيـاسيـة من ا
حـكومـة الـكـرچ إلى مـنـدوب الـبـلـشڤـيك فى
تفليس لفـتت فيها األنظار إلى حقوق الكرچ

فى ميناء باطوم .
خصوصى

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞d³L ¹œ ∑ ¡UŁö¦ «  ¨±≥≤ππ œbŽ



≤µ∏

`KB « …b¼UF  ¡UC ≈

s —_«Ë 5O ULJ « 5Ð

بــاريـس فى ٩ ديــســـمـــبــر ــ تـــلــقت وزارة
اخلـارجيـة تلـغـرافاً من مـدينـة تـفلـيس ُيفـيد أن
مــعـاهــدة الــصــلح بــ الـكــمــالــيـ واألرمن
قـتضى أمضـيت فى مـدينـة ألكـسندروبـول و
عاهدة يـحتفظ األرمن بأريڤان وبحيرة هذه ا
جـــــوحلـــــا ولــــكـــــنـــــهـم يـــــعـــــيـــــدون قــــارص

وألكسندروبول.
U dO √Ë UOMO —√

ُــراسل األهـرام لــنـدن فى ٨ ديــسـمــبـر ــ (
اخلـصوصى) جـاء فى تلـغراف من واشـنطون
نـاسبة أن وزارة اخلارجـية األمـيركـية قـررت 
اقتراح الرئـيس ولسن عقد قرض ألرمينيا أن
ــبــلغ ٢٥ مــلــيــون ريـال إذا تــفــتح اعــتــمــاداً 

اقتضت الضرورة ــ خصوصى

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞d³L ¹œ ±± X³ «  ¨±≥≥∞≥ œbŽ
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ورد على جريدة التيمس من ُمراسلها فى
األســتـــانــة بــتـــاريخ ١١ نــوفـــمــبــر أن األرمن
رفـــضــوا تــوسط الـــبــلــشـــڤــيك بــيـــنــهم وبــ

الـوطـنـيـ األتـراك. وورد علـيـهـا (الـتـيمس)
من چــنــيڤ أنه أُشــيـع خــبــر ســقــوط أريــفـان

عاصمة اجلمهورية األرمينية .
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ُــراسل األهـرام لــنـدن فى ٩ ديــسـمــبـر ــ (
اخلــــصــــوصى) قـــال مــــراسل الــــتـــيــــمس من
األســتــانـة: إن احلــالــة فى أرمــيـنــيــا تــطـورت
تـطوراً عـظـيمـاً فى نـهايـة شـهر نـوفـمبـر فـقد
اجتـازت اجلـنود الـبلـشڤـيـة .. ومعـظمـها من
األرمن الــــذيـن فى بـــــاكــــو ــ احلــــدود عــــنــــد
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اكـسـتـوفا وانـشـأت جـمـهـوريـة من الـسـوڤيت
فى مـنــطـقـة كــرفـا سـيــراى وقـد انــضم إلـيـهم
ــــطـــلق وزيــــر احلـــربـــيــــة فـــأعـــلـن احلـــكم ا
العـسـكـرى ثم زحف بـعـشـرة آالف جـندى
من الـبــلـشـڤــيك عـلى أريــڤـان حـيـث أعـلـنت
جمـهورية الـسوڤيت فـى ٣ ديسمبـر وتنازلت
أذربيـچان حلكـومة الـسوڤـيت فى أرميـنيا عن
الـواليـات الثالث الـقـائم  علـيـها الـنزاع وهى
زجنــيـزورو نــاخـتــشـفــان وكـرابــاغ . والتـزال
ـفـاوضـات دائـرة بـشـأن ألـكـسـندربـول حتت ا
إشـراف البلشڤـيك واألتراك . واآلن نتساءل
كـيف ُتـؤثـر مـيـول عـصـبـة األ اخلـيـريـة نـحـو
أرمـيـنـيا أو ُتـغـيـر احلـالة. وقـد حـاول الـرئيس

ولــسن بـدون جـدوى أن ُيــفـاحت الـكــمـالـيـ
ولـــكن هـــؤالء لـم يـــعـــودوا خـــطـــراً يـــتـــهــدد
أرمينيا. ويـنتظر أن ال تدع الـكرچ أرمينيا فى

أشد حاالت الضنك ــ خصوصى
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إن الـنـتـيـجــة الـتى أفـضى إلـيــهـا انـسـحـاب
القـوات البـريـطانـية من بـاطـوم وبالد القـوقاز
ظــهــرت اآلن ومن احملــقق أنــهــا عـبــارة عن
ولـقد الـتـمهـيـد لنـتـائج أخرى أكـثـر خطـورة 
أشـرت فى رســالـة ســابـقــة إلى الــنـتــائج الـتى
ُيـرجح أنـها سـتـنـجم من انـسحـاب قـواتـنا من
بــاطـوم . وإذا كـانت هــذه الـنـتـائـج لم تـظـهـر
اآلن إال فى األنـحـاء الـتـى ال تـتـعـدى أرمـيـنـيا
فإنى ال أشك كـثيراً فى أنهـا ستظـهر أيضاً فى
جـمــيع اخلـطـوط الـتى أشــرت إلـيـهـا فى تـلك
الــرســالـة وقــد كــنـا نــعـتــقــد فى وقت مـا أن
الـــكــرچـــيــ ســـيُــعـــضــدون األرمن مـــراعــاة
ــصـاحلــهم الــذاتــيــة ولــكن أرى هــنـاك من
األسباب ما يحمل على اعتقاد أن الكرچي

قـد ذهــبـوا اآلن إلى رأى آخــر فـيــمـا يــخـتص
بــالــوســائـل الــتى ُتــمــكــنـــهم من االحــتــفــاظ
بكـيانهم; إذ قبيل أن يـقوم الوطنيون األتراك
بـخطـتهم الـهجـوميـة ضد األرمن بـدأ يوسف
ـفـاوضة كـمـال وهـو أحد زعـمـاء الـوطـنيـ ا
مع مـنـدوبى الـكــرچـيـ فى «بـاكـو» وعـلى
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أثـر الـبـدء فى ذلك الـهـجـوم عـاد هـذا الـرجل
نفسه إلى «أجنـورا» وأبلغ اجملمع الوطنى أثناء
انعقـاده سراً بضعـة اتفاقات حـدثت بينه وب

زمع الـكـرچيـ فـيـما يـخـتص بـاإلجـراءات ا
اتــخــاذهـا ضــد أرمـيــنــيـا . وال خالف فى أن
الـكـرچـيـ سـينـدمـون عـمـا قـريب إلتـبـاعهم
هـذه الـسـيـاسـة الـتى دلت عـلى قـصـر نـظرهم
وعدم توخيـهم العلم بالـعواقب ولكن هذا

ال ُيقدم وال ُيؤخر فى مجرى األحوال .
ولم يــتــأيــد هــذا مــا أشــيع مـن أن األتـراك
طـلــبـوا جالء الـكـرچـيــ من بـاطـوم ولـكن
من احملــقـق اجلــلى أن هــذا الــطــلب ســيــكــون
احلركـة التـاليـة التى سـيُبـديهـا األتراك ويـهمـنا
أن نـعـلم مـاذا سـيـفــعـله الـكـرچـيـون فى تـلك

احلالة .
ولـقــد قـاتل األرمـنـيــون حـتى نـفـدت آخـر
خرطوشة لديـهم ولعبوا فى القتال دوراً هاماً
سـكـنة عـلى مـا نـعهـده فـيهم مـن الضـعـة وا
ـاً فى وقـد أحـدث ســقـوط «قــارا» تـأثـيــراً مـؤ
األستـانة فـأقـيمت صالة الـرحمـة واحلزن فى
جـمـيع الكـنـائس األرمـنـيـة هنـا حـزنـاً عـلى ما

أصاب هذه األمة الصغيرة .
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ُـراسل األهرام لـنـدن فى ١٣ ديسـمـبـر ــ (
اخلــــصــــوصى) قـــال مُــــراسل الــــتـــيــــمس من
األســتــانــة: إن األتـــراك فى الــكـــســنــدربــول
يحـمـون األمالك األجـنـبـيـة ثم حـذوا حذو
ـراقبـة على جـميع حكـومـة أريڤـان فأعـلنـوا ا

األبنية الكبيرة ومنها الشركات األجنبية .
ووردت األنــبــاء بــأن نــودى بــاشــا شـقــيق
أنور باشا وصل إلى قارص وهو يتولى قيادة
رسـلة إلى كـاظم قره بـكيـر باشا اإلمـدادات ا
ـشاكل من فى ألـكسـندربـول حيـث تتـولد ا
جــراء أعـــمــال الــتـــحــريض الــتى يـــقــوم بــهــا
البـلشڤـيك ب سكـان األرمن . ومن احملتمل
أن تـقضى سـيـاسة الـبلـشـڤيك الـتى ترمى إلى
بـسط الـسـيـادة الـروســيـة عـلى الـقـوقـاز ومـنع
اتــــصــــال األتـــــراك بــــواليــــات أذربـــــيــــچــــان
والتـركستان ــ إلى نتيـجة حاسمة ب األتراك

والبلشڤيك ــ خصوصى
UOMO —√ W Q Ë «d²KJ½≈

لنـدن فى ١٣ ديسمـبر ــ مجـلس العموم ــ
ـستر أكاندا بتصـريح عن حالة أرمينيا طلب ا
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ـثـلـوا إنـكـلـتـرا فى چـنيڤ اآلن. وهل تـلـقى 
تعلـيمات عن سـياسة بـريطانـيا العـظمى بإزاء

إعالن جمهورية السوڤيت فى أرمينيا .
سـتر هرمسـورث أنه افتحت هنا فأجاب ا
ــ حـكومة السوڤـيت وأن عشرة آالف جندى
روسى دخــــلــــوا أرمــــيــــنــــيــــا وأنـه لم ُتــــرسل
ـثلى إنـكلـترا فى تعـلمـيات خـاصة بـهذا إلى 

چنيڤ ــ
ستر دافيد أليس هذا الوقت وقت فسأل ا
تـرك أرمــيـنــيـا وشــأنــهـا فــيـهــا لم تــكن سـوى
بـاعث عـلى هـجـمـات مـتـوالـيـة من بـريـطـانـيـا

العظمى . 
ـــســـتـــر ت . ب . أوكـــتـــور هل وســـأل ا
لـبست بـريـطـانـيا الـعـظـمى مـرتـبطـة بـوعـودها
ـتكررة أعـاد األرمن من اجملزرة وهل لبست ا
احلـكومـة األرمنيـة أحرى بـأن ُتسمى حـكومة

جمع أحزاب الحكومة سوڤيت .
ــســتـــر هــرمــســورث أن مــيــول فــأجــاب ا
احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة نـحـو أرمـيـنـيـا مـعـروفـة
جـيـداً وأن احلـكومـة تـلـقت نـبأ بـشـأن إنـشاء
حكـومـة السـوڤـيت ولـكن احلكـومـة ال تزعم
أن األخبار التى لـديها هى أخبـار تامة ووافية

ــ روتر 
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چـنـيڤ فى ١٣ ديـسمـبـر ـ أحـدثت مـسـألة
دخول أرمـينـيا فى عـصبـة األ ضجـة حقـيقة
فى اجلــمــعــيــة. والــظــاهــر أن قــرار الــلــجــنــة
اخلـاص بـعدم لـيـاقـة أرمـينـيـا أوعـز به بـرسـالة

من مؤتمر لندن األخير .
ــنـدوب عـن كـنـدا ـســتـر رويل ا واحــتج ا
عـلـى تـدخل احلــلـفـاء وصــرح بـأن حــكـومـته
تــرى أن اجلــمــعــيـة هـى الــتى يــجب أن ُتــقـرر
دخول احلكومات اجلديدة ال لندن أو باريس
أو رومــة وقـد أيــد الـدكــتــور ولـسن والــلـورد

ستر دوس ــ روتر روبرت سل ــ ا
ـسـيـو بـاريس فى ١٣ ديـسـمــبـر ــ أعـرب ا
ڤيڤيانى حـديثاً عن دهشته حول مؤتمر  لندن
آراء أرمــيــنــيــا ألن فــرنــســا أيــدت فى األصل
ثابرة ــــــــــ دخول أرمينيا  وقد أبدت عاد 
ويــتــيح فـى اخلــطــة الــتى ســنــتــهــجــهــا الــذين

ستقبل  ــ روتر يُؤيدون الفرنسيون فى ا
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لك األسبق إلى اليونان رحل قسطنط ا
فاشتدت برحـيله األزمة السياسية فى اليونان
وحتـرجت بــاشـتـدادهــا احلـالــة الـسـيــاسـيـة فى
أوروبــا جـمــعـاء ألن دول احلــلــفـاء من جــهـة
تـعـتـرض عـلى إعـادته مـلـكـاً لـلـيـونـان وُيـهدد
الية عنها إن هى ساعدة ا تلك البالد بقطع ا
أعــادته وهــو يــقــول: إنه مــا رحل إلــيــهــا إال
لـــيــشـــتـــرك مع تــلـك الــدول فـى االحــتـــفــاظ
ـصــالح احلـلــفـاء فـى آسـيــا الـصــغـرى وأنه
لهـذا سيـرحل مبـاشرة إلى األنـاضول لـيتولى
قيادةاجلـيش اليونانى هـناك حيثـما يصلوا إلى

اليونان .
واألتــراك الـــكــمــالـــيــون من جــهـــة ثــانــيــة
يشتدون فى الهجوم على أزميد وما جاورها

من البلدان .
وقـــــــــد أطــــــــلـــــــــعـــــــــنـــــــــا فـى جـــــــــريــــــــدة
انـشسـترجـارديان اإلنكـليـزية» عـلى كتاب «ا
لـــكــاتب إجنــلــيــزى ُيــلــخــصـه لــعالقــته بــهــذا

وضوع قال : ا
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إن الـنـتـيـجـة الـتى أســفـر عـنـهـا االنـتـخـاب
الــذى جــرى حـديــثــاً فى الــيـونــان قــد يـصف
احلـالــة فى آسـيــا الـصـغــرى بـصــبـغــة تُـخـالف
احلـالـة التى رأيـنـاها مـنـذ عهـد قـريب مـخالـفة
طـالب التى قدمـها مصـطفى كمال كبـيرة.وا
إلى الـصــدر األعـظم وفـيـهــا طـلب فـتح بـاب
ــفـاوضـات يــحـمـلــنـا عــلى أن ُنـرجح أمـوراً ا
كـثـيـرة فــاحلـكـومـتـان اإلجنـلـيــزيـة والـفـرنـسـيـة
تـتمكنـان باتباعـهما سيـاسة مبنـية على دعائم
اجلـزم والـرؤية من جـعل تـركـيـا بالداً مـتـحدة
حتت حــكم مــلك ُيــؤثــر فــيه ضــغط احلــلــفـاء
وتـتـمـكـنـان أيـضـاً من مـنع إغـارة كـمال عـلى

أرمنيا .
وإذا كانت نية حـكومات احللفـاء منصرفة
إلى تعديل معـاهدة سيڤر فيجب أن يشترط
فيها على تـركيا أن ينسـحب كمال من جميع
األنحـاء األرمنيـة وحتتـرم مواد معـاهدة سـيڤر
ـــــرجـح عـــــلـى األقل أن اخلـــــاصـــــة . ومـن ا
مصطفى كـمال سيُوافق على هذه الشروط;
ألن هـذا الـتـأثـر الـتـركى تـبع الـسـيـبل الـوحـيد
ـفـتـوح لــديه لـلـحــمـلـة ضـد احلــلـفـاء بـغـزوه ا
أرمـينيا ألن جمـيع البالد األخرى التى كانت
ـة ُتمـثل سـوريا تـابـعـة للـسـلطـة الـتركـيـة القـد
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والعـراق وفلـسطـ وغرب أزمـير وتـراقيـا قد
أخـذت منهـا واحتلـتها جـنود احللـفاء وُيرجح
كـثـيـراً أن سيـكـون من شـأن االمـتـيـازات التى
مـنــحت فى غــرب الـقــوقـاز أيـضــاً مـصــطـفى
السـيـمـا أن الـروسـيا كـمـال من تـلك الـبالد 
تــرقـاب تـلك الـبالد بـعــ سـاهـرة كـمـا تـرمق

مطامعة فيها بع الغيرة .
وقــد عـــلــمـــنـــا اآلن أن روســيـــا ســوف ال
تتـسـامح جتاه أى هـجـوم جـديد يـقـوم به ضد
أرمـــيــــنـــيـــا  وكــــذلك احلــــلـــفـــاء فــــأنـــهم ال
يتـسـامـحـون أيـضاً فـى أمر هـذا الـهـجـوم وقد
ُيستطاع جـعل تركيا على أن ال تتسامح أيضاً

بأن يشترط عليها ذلك .
ـكن بها هـذه هى العـوامل الرئـيسيـة التى ُ
لـقـضـاء عـلى الـسـبب الـرئـيـسى الـذى أفـضى
ـصــائب الـتى حــاقت بـأرمـيــنـيــا وتـعـنى إلى ا
بـهذا الـسبب بـقاء أرمـيـنيـا رهنـاً للـنزاع الـقائم

ب الدول .
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األستانة فى ٢١ ديسمبر ــ تباحث اجمللس
الــوطــنى فى أنــقــرة فى الــتــعـديـالت احملـتــمل

إدخالها على معاهدة سيڤر ــ هاڤاس
‰u{U½_« v  WOçAK³ «

ُـراسل األهـرام لـنـدن فى ٢١ ديـسـمـبـر ـ (
ـعـلـومـات الـوثـيـقـة اخلـصـوصى) ُيـؤخـذ من ا
الـتى وصـلت إلى لـنـدن أن دعـوة الـبـلـشـڤيك
فى األناضول زادت زيادة عـظيمة. والظاهر
أن الــبـلــشـڤــيك يـرمــون إلى غـرضــ : فـهم
ُيـحــاولـون إخـراج مـصـطــفى كـمـال فى حـ

يسـتخـدمون الـكـمالـي إلخـضاع األنـاضول
حلكم البلشڤيك ــ خصوصى

„«dð_«Ë UOMO —√

ُـراسل األهرام لـنـدن فى ٢١ ديسـمـبـر ــ (
اخلـــصــوصى) تــنـــاولت اجلــريــدة الـــرســمــيــة
حلــكــومـة الــوطـنــيــ فى أنـقــرة الــكالم عـلى
مـفـاوضـات الـصـلح مع أرمـيـنـيـا فـقـالت: إن
حكـومة أنقـرة ال تنوى تنـفيذ شـروط معاهدة
سيڤـر على أرميـنيا وقـررت أن ُتع احلدود
عـلى حـسب رغـائب الـسكـان فى حـ تـقبل

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤∞ d³L ¹œ ≤≥ fOL)«  ¨±≥≥±¥ œbŽ
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احلدود التى عينـتها معاهدة برست ليتوفسك
من أرمـيـنيـا ولكن عـلى احلكـومة وال 
األرمــنـيـة أن تـسـحب إمــضـاءهـا من مـعـاهـدة
ســيــڤـر وُتــقــدم ضـمــانــاً كـافــيـاً فــيــمـا يــتــعـلق
ــســلــمــ فى أرمــيــنــيــا واحــتــرام الــديــانـة بــا
اإلسالمــيـــة وُتـــقــد الـــتــســـهــيـالت الالزمــة

لرُقى الوطني األتراك ــ خصوصى
ıdJ «Ë UOMO —√ 5Ð

ُـراسل األهرام لـنـدن فى ٢١ ديسـمـبـر ــ (
اخلــصــوصى) أرســلت حــكــومــة الــسـوڤــيت
األرمـنـيــة بالغـاً نـهــائـيـاً إلى حـكــومـة الـكـرچ
نطـقة احملايدة الـواقعة ب أعلنت فـيه إخالء ا

أرمـيـنـيـا والــكـرچ فـرفـضت حــكـومـة الـكـرچ
نـطقة مع حـكومة أرمـينيا قائلـة أنها احـتلت ا
للـمنطقة والكـرچ والتزال حكومة الكرچ   ــ

خصوصى
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غـادرت وطنى مصر العـزيزة إلى األستانة
الـعلـيـة عن طـريق الـشام وقـد مـررت بـتلك
الــبالد الـتى خــيم عــلـيــهـا الــفــقـر وأصــبـحت
تـرزح حتت أعــبـاء الـهــوان من جـراء تـفــرقـهـا
وانشقاقهـا على نفسها . فمن ثورات داخلية
وأحـزاب ال  ُحتـصى إلـى فـقـر مـدقع وجـهـالـة
مـــخـــيــــمـــة وذوو األغـــراض يـــنـــشـــرون سم
تــعـالــيــمــهم والـكـل فى طـغــيــان يـعــمــهـون.
هـــــداهـم الـــــلـه إلى طـــــريـق احلق وأنــــــالـــــهم
اســتـقـاللـهم الــذى يــنـشــدونه وهــيــأ لـهم من

أمرهم رشداً .
انــتــقــلـت من الــشــام إلى بالد األنــاضــول
وهـــأنـــا شـــارح لــكـم بــعـــضـــاً من حـــوادثـــهــا
ـتــرجــمـة عـن اجلـرائــد األرمــنـيــة والــتـركــيـة ا

ا سيحصل . وسأُوافيكم إنشاء الله 
ــرة حـــالــة األرمن الـــيــوم. الـــهــدنـــة فى ا

الثانية.
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فاوضة ــ فى مدينةكمرى استمرار ا
بيان معلم قادم من أرمينيا فى جريدة
«بركير» األرمنية وتشاؤمه من احلالة

W dH « ŸUO{
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كـثـرت الـروايـات فى األيـام األخـيـرة بـعـد
دخـــول اجلــيـــوش الـــعــثـــمـــانــيـــة بالد األرمن
وجــمـــلــة هـــذه احلــوادث إعـــادة احلــرب بــ

اجلـيوش األرمنية وجـيوش األتراك واسترداد
ــديـــنـــتى «كــمـــرى» وُتـــســمى عـــنــد األرمن 

الروس «ألكساندروبول» ومدينة «قارص»
واحلقـيقة أن هـذه الروايات ال نصـيب لها من
الـصحة وأن األرمن نـقضـوا عهـدهم وأخلوا
بــشــروط الـــهــدنــة فــزحف عـــلــيــهم األتــراك
ودامت احلـرب يـومــ انـتـهت بــجـيـوشــهم 
ــة األرمن وكــبــدتــهـم خــســائــر فــادحـة بــهــز
وحملـتهم شروطـاً أخرى أكبـر صرامة وأشد
عـنـفـاً . وإلـيكَ بـيـان ذلك عـلى لـسـان مـعـلم
أرمــــنى حــــضــــر من بالده وحــــادث مــــحـــرر

جريدة «بوكير» األرمنية قال :
هــجـمت قـوة عـظــيـمـة من ُنــخـبـة جـيـوش
األتـــراك عـــلى أرمـــيـــنـــيـــا فـــحـــاربت األرمن
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مـحـاربة شـديـدة وكان ُيـقابـل هذه اجلـيوش
اجلـــرارة جــيش من األرمن عــدده خــمــســون
ألـف مقـاتل ولكـنه لألسف لم يـكن مجـبراً
ــا  ُيـلــزمه من عــدد الـقــتـال ولم يــكن هـذا
ـهمـة التى اجليـش ليُـدرك حقيـقة مـوقفه وال ا
ُعــهـدت إلــيه فــذهــبت آمــاله ســدى وعــبـثت
بأحالمه الرياح وأخذ فى التقهقر ولم يبق له
أمـل إال الــدفــاع عن بالده ولــكن هــيــهــات
فـقــد فـقـد صـبـره وتـراجع إلى الـوراء وأخـلى
«صــارى قـاص» ثم «قــارص» الـتى كــان بـهـا
نــحــو ١٠٦ مـــدافع من عــيـــارات مــخــتـــلــفــة
فـوقـعت غنـيـمـة فى يـد األتـراك الـذين أخذوا
يــتـعـقـبـون الـفـرصـة ودارت رحى الـقـتـال بـ

ة األرمن الـطرفـ يـوم انـتـهت فيـهـما بـهـز
ــة مــنـكــرة فــطــلــبـوا عــقــد هــدنــة أخـرى هــز
فعـقدت بـشروط أشـد من الشروط األولى .
ولـــــقـــــد اســــتـــــولـى األتــــراك عـــــلـى كل شئ

وأصبحت أرمينيا وكأنها لم تكن .
عـلم : ما هى الـتغـييـرات التى ُسئل هـذا ا
حـصـلت فى الـوزارة األرمـيـنـيـة? فـقـال : إنه
نـظـراً لـشـدة تـلك الـشـروط حصـل تبـديل فى
أعــضـاء الـوزارة األرمـيـنــيـة ثم أعـقب ذلك
اسـتـعـفـاؤهـا وأمـر (وراچـيـان) بـتألـيف وزارة
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جــديـدة ُتـمـثل جـمـيع األحـزاب الـسـيـاسـيـة.
ولـقــد فــارقت «أريـوان» قــبل أن يــتم تــألـيف
ــفـوض فى عـقــد الـهـدنـة فى الـوزارة وكـان ا
ــرة الــثــانــيــة «خـاديــســيــان »; إذ تــوجه إلى ا
و عــقــدهـا عــلى يـده «ألـكــسـانــدروبـول» 
ـدافع الـتى غـنمـت فى قارص ويـقـول عـدد ا

همات والذخيرة . بنحو ٦٠٢ وكثير من ا
فـسُــئل : أين أسـكــنـتم مــهـاجـرى األرمن
الـذين تركوا أوطـانهم بـسبب هـجوم األتراك
األخــيـر? فــقـال : نــحن نـســعى مــنـذ ســنـتـ

لتـرميم مـا ُخرب من أرضـنا وتـرقيـة حالة من
وصل إلـيهم البؤس من أهـلنا ولكن أولئك
التعس قد هجروا بالدهم من اخلوف ويبلغ
عددهم نحو ثـمان ألفـاً وهم فى حالة ُيرثى

لها وال يعلمون أين يذهبون .
هــذا مــا يــقــوله مــعــلم أرمــنى فـى جــريـدة
أرمـنـيـة .غــيـر أنـنـا نـقــول إن تـبـعـة مـا أصـاب
األرمن تـرجع إلى السياسـة التى أوقعتهم فى

ورطتهم .
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ــهــمـات الــتى حــدود أرمــيــنــيـا ــ مــقــدار ا
صـطـفى كـمـال ــ ١٠٠ ألف أرمـنى ُسلـمـت 
فى حالـة سيـئة ــ توسط الـبولـشڤـي فى عدم

إراقة الدماء .
ُراسـلها نـشرت جـريدة «بوكـير» األرمنـية 

فى باطوم ما يأتى :
ـــعــاهـــدة الـــصــلح طـــلب األرمن عـــمالً 
ـعـقـودة بـ تـركــيـا وأرمـنـيـا سـنـة ١٩١٨ أن ا
تترك لهم تـركيا واليات أريوان مقر حكمهم
و«يـكـى بــايـزيــد» و«ألــكــســنــدروبــول» مــقـر
ـفـاوضــات الـصــلـحــيـة األخـيــرة و«سـورمه ا
لو». ويـطلب األتـراك عـمالً بشـروط الهـدنة
أن تسلم أرمنيا لتركيا عشرة مدافع وعشرين
ألف بنـدقية إلى ٢٣ تـشرين الثـانى سنة ٣٣٦
ــــهــــمــــات األخــــرى وأن ُتــــســــلـم جــــمــــيع ا

واألدوات احلربية فى بضعة أيام .
وقد نشأ عن هـذه احلالة السيئة فى داخلية
الـــبـالد األرمـــنـــيـــة وأن مـــائـــة ألف مـــهـــاجـــر
أصـــبــحـــوا فى حـــالــة ســـيـــئــة جـــداً  ولـــقــد
تـــوســـطت حـــكـــومــة مـــوســـكـــو فى الـــوقت
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ــنـاسـب  الــكف عن ســفك الــدمــاء. وقـال ا
ـراسل األرمــنى إن جـمـيـع اجلـيش األرمـنى ا
ـــكــنـه أن  ُيــحـــارب اجلــيش مـــهــمـــا كــان ال ُ
ـدرب اجملهز ُواآلالت احلديثة وأن التركى ا
هذه الوساطة ستجعل األمل كبيراً فى حسن
الـنتـيجة فال مـحل للتـشاؤم اآلن. وُينـتظر أن
ُيرسل لنا األتـراك بعضاً من القمح وأن يخلو

لنا بعض األراضى احملتلة.
UOJOK  v

يــــتـــفــــاهم اآلن عــــقالء األرمـن ورؤســـاء
ديـانـتـهم مع األتــراك فى إزالـة سـوء الـتـفـاهم
لـيــكـونــوا يـداً واحــدة ويـتــعــاونـوا فى تــرمـيم

بالدهم .
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ُـــراسل األهـــرام لـــنـــدن فـى ٣ يـــنـــايـــر ــ (
اخلـصــوصى) قـال ُمـراسل األسـوشـيـتـدبـرس
من األسـتانة فى تلغـراف أرسله إلى نيويورك
أن حــكــومــة أريــڤــان أرســلت إلى حــكــومــة
الوطـنيـ فى أنـقرة تقـول إن معـاهدة الـصلح
اجلـديدة تشمل حدود أرمـينيا قبل احلرب فى
حـ يـصـر الـوطـنـيـون عــلى تـطـبـيق مـعـاهـدة
بـرست لـيـتوفـسك مـتى تـدع قـارس وأردهان
خـارج أرمـيــنـيــا : أمـا احلــدود الـتى وضــعـهـا
الرئيس ولسن ألرمينيا  فال يعلم أحد عنها

شيئاً فى األستانة ــ خصوصى
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ُــراسل األهـرام لــنـدن فى ٧ ديــسـمــبـر ــ (
اخلــــصــــوصى) قـــال ُمــــراسل الــــتـــيــــمس من
األســتـــانــة أن حــكــومــة الــســوڤــيت نــقــضت
عـهـدهـا اخلاص بـعـدم غـزو أرمـينـيـا من جـهة
الـشرق بـتأليـفهـا «جيـشاً آخر من األرمن» من
مـهــاجــرى أذربــيــچــان بــعــدمــا هــزم األتـراك
األرمن . وقـد غـزا البـلـشـڤـيك بـهـذا االدعاء
الـكـاذب أرمـيـنـيـا واسـتـولـوا عـلى دجلـان يـوم
٣٠ نـوفـمـبر واحـتـلوا أريـڤـان يـوم ٣ ديسـمـبر
بـدون مقـاومة نـظـراً الختـفاء رجـال احلكـومة
اختـفاء تامـاً . وقد استُـبدلت احلـكومة بإدارة
مــنـظــمـة مـن الـبــلـشــڤــيك وإذ ذاك تـظــاهـرت
حـكـومـة مـوســكـو بـأنـهـا ُتـريــد الـبـر بـوعـدهـا
ـــــســــاعـــــدة األرمن فـــــقــــالت: إن اخلــــاص 
زاجنــيــزور وكـــرابــاغ «اســتـــردتــا» وأصــدرت
وهـاً إلى الوطـنيـ األتراك يوم بالغاً نـهائـياً 
٤ اجلـارى طـلـبـوا فـيه سـحب جـمـيع الـقوات
الــعــثــمــانــيــة من األراضى األرمــنــيــة ومــنــهــا
ألـكـسنـدربول وقـارص . وقد بـرهن األتراك
على ماهية هـذا البالغ الكاذبة بـاستعداداتهم
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التى يقومون بـها لنقل جيش كـاظم قره بكير
إلى ميـدان ايـونيـا للـقيـام بالـهجـوم العـام ضد

اليوناني ــ خصوصى
UOMO —√ v  W U(«

األســتــانــة فى ٧ ديــســمــبــر ــ أعــلن وزيــر
ــطــلق حــربــيــة األرمن احلــكـم الـعــســكــرى ا
واتـصال باجلـنود البـولشڤـي فى باكـو وتقدم
نحـو أريڤـان حيث أعـلـنت جمـهوريـة أرمنـية

للسوڤيت فى ٣ ديسمبر ــ روتر

©UOMO —√®

أمـا أرميـنيا الـتى ألقت كل اعـتمـادها على
مواعيد احللـفاء فهى كالسفينة فى وسط بحر
هــائج  ُتالطــمــهـا األمــواج  تــتالعب بــهـا
األنواء من كل صوب فتارة تـلطمها البلشڤية
وأخـرى مـصـطـفـى كـمـال وأخـرى الـبـلـشـڤـية
ومـصـطفى كـمـال معـاً وهى تـسـتغـيث بـأوربا
طالـبـة النـجـاة وحيـاتهـا ضـرورية جـداً ألوربا
لـتـكـون سـداً فى وجه األتـراك والـبـلـشـڤـية أو
ــلـكــيـة ولـكــنـهــا عـلى رغم ذلك ال روسـيـا ا
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تـغاث ألنـها ال تـملك ال حـريراً وال قـطناً وال
مـــنــابـع زيت فـــلـــيس من يـــرغب مـن الــدول
ــــصــــالح فى أن يــــتــــوصى بــــهـــا ألن ذوات ا
الوصـاية علـيها وإن كان لـها منافع سـياسية
ــنـافـع االقـتــصــاديــة بــتــاتـاً فــهى خــالــيــة من ا
ـــصـــالح تـــتـــوقع مـن احــدى والـــدول ذات ا
الدول احلـياديـة أن تتـحرك بـعوامـل اإلنسـانية
وتــعــطف عـــلى أرمــيــنــيــا ولــكــنه أمل بــعــيــد

التحقيق .

dçOÝ WO UHð«

ــاتــان» رســـالــة لـــلــقـــومــنــدان نــشـــرت «ا
«ايـتــشـيــجـون» ُمــراسـلــهـا فـى األسـتــانـة هـذه

ترجمتها :
ــا ال يــجــدى االســتـمــرار فى قــد يــكـون 
خــطـــة الــتــكــتم إلى أجـل طــويل فى مــســألــة
ـداد الـشـرق األبـديـة الـتى أُريق بـسـبـبـهـا من ا
قدار مـا أُريق من الدماء والتى دخلت فجأة
كن أن ُيـؤدى ــ إذا لم نأخذ فى طور جديـد ُ
احلــذر ــ إلى ارتــبــاكــات مـرهــوبــة اجلــانب .
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سـألة لـتـبدو ظـاهرة واضـحة ومع ذلك فـإن ا
جـداً لـو جـرأنـا عـلى مـجـابـهـتـهـا واالعـتـراف
صـراحة بـالـغلـطـات الكـثـيرة الـتى ارُتـكبت .
ووافـقـنــا عـلـى أن الــدول لم حتـظ إلـى اآلن
ــ عـلى مـا يــظـهـر ــ بـالـفــوز فى دورالـشـطـرجن

اخلاص بالشرق .
مـا من تـركى ــ حـكـوميـاً كـان أو كـمـالـياً ــ
واألتـراك جميـعاً وطـنيون رغم عـدم االتفاق
شـارب يرضـى بالـتصـديق على الـظاهـر فى ا
كن أن اتـفاقـية سـيڤـر ألنه ال ٨ُيـوجد تـركى ُ

يرضى بالتخلى عن تراقية وأزمير .
ـباد ـاذا حتـولـتم عـن ا يـقول األتـراك : 

الـتى وضـعهـا الـرئـيس ولسن ? فـهل ُتـريدون
أن تــقـيــمــوا أســاس صــلح عــادل ُيــؤدى إلى
تـــوطـــيـــد الـــسالم احلـــقـــيـــقى أو ُتـــريــدون أن

تفرضوا علنيا شروطاً مفرطة كغالب ?
وُيـخـشى أن يـظل ذلك الــوزيـر الـعـثـمـانى
الـذى ذيل االتـفـاقـيـة بـتـوقـيـعه غـيـرمـعـتبـر فى
وطــــنـه إلى األبـــــد . ومن يــــدرى هـل نــــحن
سـنـفـاجـأ يـوماً مـا بـرؤيـة احلـكـومـة الـعـثـمـانـية
بأسـرهـا تتـخلـى عن األستـانة ــ بـتـأثيـر ضغط
الدول فى سـبيل تنـفيذ االتـفاقية ــ عـابرة مياه

البوسفور ?
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إنا فى احلـقـيـقة لـو فـحصـنـا هـذه االتفـاقـية
عن قـرب وال حتيـز لظهـر لنـا جيداً أنـها ــ وقد
وضعت لعـهد تسلط رجل ال أثر له اليوم فى

مكنات . ضمار ــ لم ُتراع احلقائق وال ا ا
وُيــقــال مـن جـهــة أخــرى إنـه حـيــنــمــا أتى
مـصـطـفى كـمــال إلى األنـاضـول مـنـذ بـضـعـة
شـهـور وجـمع حـوله الـذين قـرروا سـاخـطـ

أال يـقـبـلـوا نـصـوص اتـفـاقـيـة سـيـڤـر لم تـعـده
سـفـارات الدول وقـتـئذ إال عـاصـيـاً بسـيـطاً ال

حول له وال كبير نفوذ .
وهـذه لـعــمـرى غــلـطـة أخــرى ومـا كـانت
أعــ الــدول مـتــوجــهـة إذ ذاك إال إلى وزارة
الـدامـاد فريـد . وهى تـلك الـوزارة الـتى كان
ا ال يـتـعدى نـفـوذها حـدود األسـتـانة ــ ولـطـا
اسـتـخــدمت فـيــهـا نــفـوذهـا . ومــا كـانت فى
الـــواقع عـــلى حـــد قـــول كـــبــيـــر مـن األتــراك
فكرين إال «مجلس إدارة عثمانى...» . ا
وقد كـانت هذه الوزارة ــ عـلى ما يـظهر ــ
ستأئ ال ترى فى الوطنـي إال جماعة من ا

ــمــكـن أنه كــان يــحـتــفـظ بــاعـتــقــاداته ومن ا
الدخيلة ويبدى ذلك الرأى فى الوطني غير
تعطش مفكر إال فى إرضـاء ساسة الغرب ا

إلى الـصــلح جـاعــلـ أصــابـعــهم فى آذانـهم
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كن أن حـتى ال يسـمعـوا جلـبة السـالح التى ُ
تـدوى فى نواح جـديدة وتـعـكر صـفو بـشرى

الطمأنينة التى ُيريدون أن ينعموا بها .
ن هم أقل ومع ذلك فـــأنـه كـــان يـــظـــهـــر 
ا الـناس بوضـوح فوز الوطـنيـ فى كل يوم 
ُيؤيد قوتهـم وسيطرتهم وهـا هم قد أصبحوا
ـمكن وقف هذه اآلن عـلى أ نظام . ومن ا
احلركة الـوطنـية الـتركـية بسـهولـة أما بـالقوة ــ
وهى وسـيـلـة أراهـا من اخلـطـأ ــ وأمـا بـإعالن
ـفـاوضـات الـتى تــرمى إلى تـعـديل مـا يـثـقل ا
حمـله فى االتفاقية وتسـهيل ما يصعب قبوله

على الشعب التركى .
ـا بـذل مـصـطـفى كـمـال مـجـهـوداته ولـطـا
لـلـوصـول إلى هـذا احلل : ومـا كـانت الدول
وقـتئذ تـعتقـد أن من الواجب افتـراض تعديل
كن أن الـنصوص الـتى وضعـتها . وهـذا ما ُ
يكون أدعى إلى األسف ــ من بعض الوجوه
ــ من االضــــطـــرار إلى ذلـك الـــتــــعـــديل اآلن
ولــكن فى أحــوال أقل مــوافـقــة من األحـوال

السابقة .
وفى احلـقـيـقـة إن اإلجـراءات الـتى دبـرتـها
ـهــارة وســعى قــد انــحـلت الــدول الـغــربــيــة 

جموع عوامل محزنة .
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فلقد جاءت نـهاية الچنرال فراجنل التعسة
بــعـــد تــقـــويض أركــان األوضـــاع الــوهـــمــيــة
شـئـومـة الـتى نـشأت عـنـهـا حـكـومة األرمن ا

احلالية .
ـــــا حل بـــــاألرمن وكــــانـت كل كـــــارثــــة 
وفـراجنل داعيـة بطبـيعة احلـال إلى تأييـد مركز
ــا يـأتـى هـؤالء من رجــاالت أنــقـرة نــاهــيك 
سـاعدات األخرى . وقـد رأى البولـشڤيك ا
ـــــــرصـــــــاد عــــــلـى الـــــــدوام ــ من ــ وهـم بــــــا
ـنـطـقة الـتى تـشـتغل مـصـلـحتـهم تـأيـيـد تلك ا
ضـد احللـفـاء على أنـهم اقـتصـروا على تـقد
ـســاعـدة األدبــيـة لـألتـراك دون أن يــعـمــلـوا ا
ا يبعث االستياء واألحقاد على االستهداف 
ـبـاد اإلبـاحـية فى األنـاضـول وكـانوا ببث ا
ـبـاد ال حتـوز يـعـلـمـون كل الـعـلم أن هـذه ا

جناحاً كبيراً لدى األتراك .
عـلى أن الدول التى كانت تـأتى أن تخطو
اخلــطـوة األولى فى ســبــيل الـتــدابـيــر الالزمـة
تركـت األمور جترى فى أعنتهـا غير آبهة بهذا
كن األمـر الـذى جرى أمـام أعـيـنـهـا والـذى ُ
أن يـكون خـطـره غـيـر ظـاهـر لـهـا كامـالً حتى
اآلن على أن هـذا اخلطـر موجـود .فال يوجد
تركى فى الـوقت احلاضر ال ُيـصرح بكـماليته
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ــ قليالً أو كثيراً ــ 
إن حكومة أنقـره لتملك جـيشاً ال يعد من

احلزم أن ننكر قيمته .
ــة ولـــقــد أيــدت مــركــز ذلـك اجلــيش هــز
األرمن وانـسحـابـات الـيـونـان تأيـيـداً كـبـيراً .
ولـقـد عـبـر الـبـوسـفـورأكـثـر من عـشـرين ألف
ضــابط من األتــراك . وانــتــظــمـوا حتـت أمـرة
مـصـطـفى كـمـال وأخـذ تـهـريب الـسالح إلـيه
يـجـرى بـأسـالـيب شـديـدة مـسـتـمـرة مـشـتـركة
وأحـيـاناً غـيـر منـتـظـرة واليـوم صـار االحتالل
ــنـطــقـة عـســيـراً كــثـيـر الـعــسـكــرى فى تـلك ا

شاكل . النفقات باعثاً على ا
وأية حكومة  ُتريد أن حتمل مسئولية ذلك
االحتالل ? وهذا لعمرى هو ما يعلمه رجال

أنقرة .
وليس مـا ينـطـقون به فى األنـاضول الـيوم
ـا هى مـجـرد عـبـارات ُيـراد بـهـا الصـلح . وإ
شـروط يـزعـمـون وضـعـهـا أمـام الـدول قـبـالة
شــوطــاً بــعــيــداً قــطــعه الــوطــنــيــون فى مــدى
شهرين لقد كانت كل أطماع مصطفى كمال
فـى أكـــتــوبـــر ال تـــتـــعـــدى قــبـــول دخـــوله فى
مـفــاوضــات مع مــنـدوبى احلــلــفـاء لــيــعـرض
عـلـيـهـم مـطالـبـه بـهـدوء وحكـمـة وقـد أصـبح
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اآلن ثــمالً بـالـقـوة الـتى يــشـعـر بـازديـادهـا من
حـــوله ُيــعــلن بــأعــلى صـــوته «أنــنى لن أقــبل
الــــصـــلـح قـــبـل أن تـــرد إلـى تـــركــــيـــا أزمــــيـــر

وتراقيه».
ومن احملتمل أن يكـون هذا الزعيم متطرفاً
فى قـوله إال أن الـتـطـور الـذى حـدث عـمـيـقـاً

بدرجة خليقة باالنتباه .
تاح على أن حوادث اليونان جعلت من ا
أن نـتنـاول بال نـكوص ظـاهـر وال انكـماش ــ
رضى تعـديل اتفـاقيـة سيـڤـر بعض الـتعـديل ا
ن احلكمة ــ على مـا يظهر غير أن تنتهز وأنه 

هذه الفرصة التى أصبحت لنا اآلن .
ولــقــد حــمـلـت فى اجلــمـلــة الــبــعــثـة الــتى
سافرت بريـاسة عزت باشـا إلى أنقره نصائح
رشـيـدة تــدعـو إلى االعـتــدال . فـإذا بـرهـنت
الــدول من جـانـبــهـا أيـضــاً عـلى روح واسـعـة
لالتفاق فأنه يحق لنا فى هذه احلالة أن ُنؤمل
ــكن أن يـــكــون أول نــتــائــجه حالً وشـــيــكــاً ُ
ــشـروعــات الــبـولــشـڤــيـة فى انـهــدام صـرح ا

األناضول .
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ورد عـلى «الـطان» من تـفـلـيس مـا يأتى :
أبرمـت حكومتـا الكرچ وأرمـينيـا اتفاقاً ــ إزاء
احـتـالل اجلـنــود الــكـمــالـيــة قــسـمــاً هــامـاً من
نـطـقة احملـايدة األراضى األرمنـيـة وما ُيـهـدد ا
بـ الكـرچ وأرمـينـيـا من تـقدم هـؤالء اجلـنود
ـنــطـقـة ـقــتـضــاه اجلـنــود الـكــرچـيــة ا وحتــتل 
ذكورة وسيظل هذا االحتالل قائماً احملايدة ا
مدة ثالثـة أشهر عـلى أن عودة هـؤالء اجلنود
ـنـطـقة احملـايـدة الـسـابـقة فـيمـا بـعـد الحـتالل ا
الــذكــر ال يــتم إال بــإبــرام اتــفــاق جــديــد بــ

ـدنيـة فى هذه احلكـومتـ . فـإن السـلطـات ا
اجلهـة تـظل قـائـمة عـلى نـظـام مخـتـلط يـكون

عدد الكرچ فيه موازياً لعدد األرمن.
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ُتـفـيد األخـبـار الـرسـميـة الـواردة من أنـقرة
إنه بــعـد سـقـوط مـديــنـة قـارص غـنم األتـراك
مـقادير عظيـمة من اآلالت واألدوات احلربية
ـدافع الـضـخـمـة والـسـريـعـة الـطـلـقات ومن ا
والرشاشة وسـتة آالف صنـدوق من الذخيرة
ـلتـهـبة ومـثلـها من واد ا ومـقاديـر كبـيـرة من ا
الـبـارود ذى الـدخـان وأشـيـاء أخـرى من هـذا

القبيل ال ُحتصى .
UOMO —√ l  `KB « ◊Ëdý

وقع مـعـاهـدة الــصـلح الـتـركـيـة األرمـيـنـيـة
نـدوب األرمنى «خاديـسيان» علـى مقتضى ا

الشروط اآلتية :
أوالً ــ تــــــكــــــون احلــــــدود بــــــ األراضى

األرمنية والتركية كما يأتى :
«قــره صــو مــتــعــبى . ارآس نــهــرى بــاريه
جـاى قـيـزيل طـاش. بـيـوق آق بـابـا طـاغى .

كوك طاغى آراراداستاسيونى .
ثـانـيــاً ــ يُـحـفظ الـنـظــام فى داخـلـيـة الـبالد
بـواسـطـة چـنـدرمة مـسـلـحـة بـأسلـحـة خـفـيـفة

ُتع لذلك .

W¹—bMJÝù«  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± d¹UM¹ ≥ 5MŁô«  ¨≤µπ œbŽ



≤∏π

ثالثاً ــ ال يزيد اجليش األرمنى عن ١٥٠٠
جـنـدى و ١٢٠ ــ متـرالـيوزا وثـمانـــيـة مدافـع
راقبة الدائمة حتى ويكون هذا اجليش حتت ا

ال يزيد جنداً واحداً فى يوم من األيام.
وقد ورد أن األرمن ُيـحاولـون أن يخـففوا
هــذه الــشـروط ولــكن الــفــريق «كــاظم قـره
بـكيـر بـاشـا جنم» تنـفـيذهـا  فـإذا لم يـقبـلـوها

عاد الكرة عليهم مرة أخرى .
وروت جــريــدة «ديــرجن لــور» األرمــنــيـة
الـتـى تـصــدر فى بــاطـوم أن األرمـن حـكــمـوا
عــــلى خـــــاديــــســــيــــان الــــذى وقـع الــــصــــلح
فلـما عـرف هذا احلكم أخـذه قائد بـاإلعدام
القـوات الـوطـنـيـة كاظم قـره بـكـيـر بـاشا حتت

حمايته .



≤π∞

“U uI «

ـــكــنـــنـــا اآلن أن نــضـم فى ســـلك واحــد ُ
ـــؤامــرة الــتى أفـــضت إلى مــحــو تــفــاصــيل ا
أرمنـيـا. فـأوالً يظـهـر لنـا أن صـحـيحـاً مـا قيل
من أن األرمن رفــــضـــوا أوالً الـــهــــدنـــة الـــتى
عقدت مع األتراك ألن لـيجران البـولشڤيكى
شجعهم سـراً على جتديد العداء. وقد سمح
لألرمن بأن يصـدقوا أن نية الـبلشڤـي ليست
مــنـصــرفـة إلـى مـهــاجـمــة أرمـنــيـا من الــشـرق
بحـيث تسـتطـيع القـوى األرمنـية أن تـنسحب
بسالم من تلك األنحاء الشرقية وحتتشد ضد
األتـراك .فعمل األرمن بهـذه الفكرة وكأن
مثـلـهم فى ذلك كمـثل الـفـريق الذى يـتـشبث
«بـــقــشــة» ســابــحــة فى الـــيم فــرفــضــوا عــقــد
الـهــدنــة. عـلـى أن األتـراك اســتــولـوا فى ١٢
» وهى مـحطـة تـقع على نوفـمـبر عـلى «اجـ
بـعـد ١٥ ميالً مـن جنـوب «ألـكـسـانـدروبول»
وفـى الـــــوقـت ذاته أرغـــــمـــــوا األرمـن عـــــلى
االنـسـحـاب من مـنطـقـة «أجـديـر» إلى شـمال
نـــــهـــــر «أراكس» .وفـى ١٥ مــــنـه اســــتـــــولى
األتـراك على «أماملى» الواقـعة على بعد ٢٥
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وفى ١٨ مــيالً من شـرق «ألــكـســانـدربـول» 
مـنه وجـد األرمن أنه ال رجـاء فى االسـتـمرار
فـى الــقـــتــال فـــعــقـــدوا الــهـــدنــة الـــثــانـــيــة فى
ـفــاوضـات فى «ألــكـســانـدروبــول» وبـدأت ا
عـــقـــد الـــصـــلح فـى ٢٦ نـــوفـــمـــبـــر ولـــكن
ـألـوفة البـلـشـڤيـ عـمدوا إلى مـخـادعـاتهم ا
فـأغــاروا عــلى أرمــنـيــا من الــشـرق بــواســطـة
جـــــيـش كـــــان يـــــظن أنـه مـــــؤلف مـن األرمن
; إذ وصل هــــذا اجلـــيش إلى الـــبـــلـــشــــڤـــيـــ
«ايـــريــنـــان» دون أن تــعـــتــرضه أيـــة مــقـــاومــة
خطيرة. وفى ٤ ديـسمبر أقـيمت فى عاصمة
األرمن إدارة روســيــة سـوڤــيــتــيــة مــنــظــمـة .
والريب أن هذا قـد أنـقـذ أرمـنيـا من اكـتـساح
األتـراك لــهـا ولــكن هــذا أيـضــاً كـان مــعـنـاه
رجح الـقـضـاء على أرمـنـيـا ألنه إن كـان من ا
أن الـبـلـشـڤيـ سـيـدأبون عـلى تـسـميـة أرمـنـيا
«اجلـمـهــوريـة األرمـنـيــة» فـإنـهــا لم تـعـد بالداً
مستقلة أكثر من جمهورية «أزربيچان» .وال
يــســـعــنــا إزاء هــذه احلـــقــائق إال أن نــقــول إن
ـستر ويـلسـون حلدود أرمنـيا ليس إال حتـديد ا

إهانة وإساءة لتلك البالد ال ُتغتفر .
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وصـل أخـيــراً أحــد الــرحـالــة من أرمــيــنــيـا
فـذكر معلومات هـامة عن سير األحوال التى
أفــضـت إلى إنــشــاء اإلدارة الــســـوڤــيــتــيــة فى
«أريڤـان» األرمنية ــ فوصف بـلهجة مؤثرة ما
ــســاعـدة كـان مـن شـأن االمــتــنـاع عـن بـذل ا
ألرمـيــنــيــا حــتى مــضى وقــتـهــا ومــا تــكــبـدته
حــكـومــة اجلـمــهـوريــة األرمـنــيـة من مــتـاعب
حينمـا قامت الصعـوبات داخل البالد . وقد
عـــجـــزت اإلدارة فى فـــراتـــزيــان عـن مــداواة
احلـالـة وكـان شـأنـهــا فى ذلك شـأن سـابـقـتـهـا
وسقطت هذه اإلدارة فريسة للقوى البلشڤية
األرمنية التى دخلت أرمينيا من أذربيچان».
أما فـيما يختص بشـخصيات الذين يتألف
منهم السوڤيت وجنسياتهم فهم خليط من
الروسي والسيلي والداساكي ومن ثالث
جنـسيات أخـرى بلـشڤيـة ويظهـر أن السيـلي

هم الــذين أعـلــنــوا اخـتــصــاص اجلـمــهــوريـة
ـــركــزى زاجنــازور األرمـــنــيــة الـــســوڤــيـــتــيــة 

وكاراباخ.
علـومات مـا يدل على أن ولـيس هنا مـن ا
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الكـرچـي قـد اجتـهلـوا من مـركـز بروسـالوب
ا وال يكـاد يحق لـنا أن تعـتبـر هذه الـظروف 
يـحـمـلنـا عـلى اعـتـقاد أن الـعـمل الـذى قام به
يل القوميسـير الروسى كان مجرد التظاهر با
إلى اخلـيــر . وهـنـاك حــقـيــقـة التــزال ظـاهـرة
جـلـية وهى أن الـسـياسـة الـتى أتـبعـتـها الـكرچ
فى الـشهـرين األخـيرين تـعـود بفـائدة مـا على
الـبـلـشـڤـيـ . ورغـمـا من جـمـيع اإلشـاعات
الــتى أُذيــعت نــرى من األدلــة والــبــراهــ مـا
ُيؤيـد الرأى القـائل بأن هـناك تفـاهمـاً واضحاً
بــ األتــراك والــبــلــشــڤــيــ وأن هــذه األدلـة
والبـراهـ أقـوى كثـيـراً من تـلك الـتى قدمت

إلثبات أن هناك سوء تفاهم بينهما .
ـلـكـيــة أرمـيـنـيـا أمـا اعـتـراف الـبــلـشـڤـيــ 
ـــركــزى زاجنـــازور وكـــاربــاج * فـــهم بـــهــذا
االعــتـراف كـمن يـنـقل شـيـئـاً من يـده الـيـمـنى
إلى اليسرى وال يستفيد من هذا النقل إنسان
إال هم أنــفــســهـم . وبــعــد فــالــغــاء مــعــاهـدة
الــــصـــــلح الــــتـى أُبــــرمـت بــــ خـــــادســــيــــان
وألــكــسـانــدروبــولـو والــبـدء فـى مـفــاوضـات
جديـدة يـقصـد بـها وضع حـدود أرميـنـيا هـما
مـن الـظـروف الــتى تـتــفق مع روح االتـفــاقـيـة
; أى تلك وجـودة ب األتـراك والبـلشـڤيـ ا
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االتفـاقية الـتى اشتملت عـليهـا اخملابرات التى
جـرت بـ مـصــطـفى كـمـال وشــتـشـيـرين فى
ـاضى . وهـذه األسبـاب كـلهـا جتـعلـنا يـونيـةا
على اعـتبار سقوط أرمينـيا نتيجة خطط اتفق

عليها األتراك والبلشفيون وأنفذوها .
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روت جــريـدة آش خــاچــاور األرمـنــيـة أن
عـشـرة آالف جـندى بـلـشـفى هـاجمـوا مـديـنة
أجــيــان بــعــد سـقــوط مــديــنــتــا قــارص وقـوم
زوفى على أيـدى البلـشڤيـ وقررت الوزارة
األرمنية اجلـديدة ــــــــــــــــــــــ أرمنية وقبول

جميع ــــــــــــــــــــــــ.
أيـضاً فى محـاكمـة رجال احلكـومة قد
تــعـرضـوا األرمـن لـسـفك دمــائـهم بال ذنب
لكنـها أعـفتهم من مـسئـولية عـدم التروى فى
إعطـاء األمر وعقدت مجلساً عـسكرياً للنظر

فى األمر .

s —_« s  ÀöŁ Â«bŽ≈

جـــاء فى بـــعض الـــصــحف األرمـــنـــيــة أن
عــارف بـك قــائـــد اجلــيش فـى كــمـــرو حــكم
بـــإعـــدام عــلـى ثالثـــة أشــخـــاص من األرمن
ضـبــطـوا وهم يــقـتــربـون مـن مـخــازن ذخـائـر

اجليش ومعهم قنابل يدوية .
‰u{U½_« v  s —_« rzUMſ

روت جـريـدة بــاركـيـر األرمــنـيـة أن كـاظم
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قــره بـــكــيـــر بــاشـــا أرسل غــنـــائم األســـلــحــة
والـــذخــــائــــر الــــتى أخــــذهـــا مـن األرمن إلى

الوطني فى جهات أزمير .

WOJ¹d √ WM'

وصــلت إلى أنـقـرة أخــيـراً هـيـئــة أمـريـكـيـة
تــــقــــوم مـــقــــام احلـــكـم فى حـل اخلالف بـــ

الوطـنيـ وجمـهوريـة األرمن . وقد ُقـوبلت
بـحـفـاوة عظـيـمة وهى عـلى مـا عـرفنـا مـوفدة

بناء على قرار من عصبة األ .
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كتب ُمـراسل احدى الصـحف اإلنكلـيزية
فى أطنـة إلى صحـيفته الـكلـمة التـاليـة بتاريخ

٢٣ ديسمبر وهى :
حـدث مــا ُيـرجح اإلشـاعــات الـتي ذاعت
من أن اجلـيـوش الكـمالـية عـازمـة على جتـديد
هـجـمــاتـهـا عـلى أطـنـة وطـرسـوس ومـرسـيـنـا
تهم اآلن والظاهرأن األتـراك قد نشـطت عز
دن أكثر من أى وقت آخر . ولقد قدم إلى ا
جــمــاعـــة من الــكــمــالــيــ فــلم ُيــجــردوا من
أسلـحتهم . بل إنـهم يتمـتعون بـكل حريتهم
بـصــفــتــهم ضــبــاطــاً فى الــچــنـدرمــة . ورفع
أحـــدهـم إلى مــــنـــصـب كـــولــــونــــيل . وهـــو
يـــتــقــاضى اآلن مـــرتــبــاً بــلـغ عــدة مــئــات من

اجلنيهات .
هــذا وتــسـيــر األعــمـال اآلن بــانــتــظـام فى
اخلط احلـديــدى الـذى يـربـط مـدن كـيــلـيــكـيـة
الـثالث الهامـة وأنك لتـرى السيـارات تنافس
فى األونـــة احلـــاضـــرة الــقـــطـــارات . ولـــكن
ُيــــخــــشـى أن تــــســــقط الــــبـالد فى وهــــدة من
الفوضى أعمق من الـوهدة التى سقطت فيها
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مـنــذ عـدة أشــهـر مــضت . ولـقــد أُنـشئ خط
جـوى حلمل األنباء ما بـ أطنة واسكندرونه
وحـــلب . وأقل مـــا يــدفــعـه اإلنــســان لـــنــقل

اخلطاب الواحد عشرون قرشاً عثمانياً .
أمــا أنــبــاء الـــقــتــال فى هــذه األيــام . فــأن
مـديـنـة «عثـمـانـية» واقـعـة حتت عبء الـقـنابل

ستتر والقتال الدائم . ا
ولـقــد قــام الـچــنــرال ديـبــلس بــجــولـة فى
كـيـلـيـكيـة بـدأهـا بزيـارة «دبـر تـبول» وخـتـمـها
بـزيارة مـرسينـا . وفى مثل هـذا الوقت تـماماً
ـثل ـاضـيـة قـام الـچـنـرال غـورو  مـن الـسـنـة ا
هذه اجلولـة ولكن شتان بـ حالة كيـليكية إذ
ذاك وحـالــتـا الـيـوم إذ أن الــچـنـرال «ديـبـيس»
بدالً من أن يزور بالداً خيمت السكينة عليها

شـاهـد بالداً ضـرب اخلراب فـوقـهـا بـجراته 
كـمـا أنه بدالً مـن أن يسـتـعرض جـنـوده أمامه
اضـطـر إلـى الـذهـاب إلى الـسـاحـات اخملـتـلـفـة
ومشاهدة أولئك اجلنود فى اخلدمة العاملة .
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وكــذلـك هــاجــمـت لــيــلـــة ١٠ ديــســـمــبــر
اجلـــارى خـط «أصـــحـــاب الـــكــــهف» حـــيث
ُيـعـسـكـر الـعـدو فـأحلـقت به خـسـائـر عـظـيـمـة
دافع الرشاشة والذخيرة وغنمت عدداً من ا
وأســــرت أربــــعـــــة ضــــبــــاط وكــــثــــيـــــرين من
اجلــنـــود.ثم اشــتــد الــقـــتــال وحــمى وطــيس
احلــرب ووالت اجلـنــود الــتـركــيـة هــجــمـاتــهـا
أخيراً فاضطرت العدو إلى التقهقر بغير نظام
وأخـلت بـعض استـحـكـامـاته وغـنـمت الشئ

ؤن . الكثير من الذخائر وا
WOM —_«  UÐUBF «

ــــا نــــذكــــره مـع األسف والــــنــــكــــران أن
العصابات األرمـنية انتهـزت فرصة االشتغال
بـهــذه احلـرب فـأخــذت تـعـتـدى عــلى الـقـرى
ـنــازل وتـسـلب األمـوال اإلسـالمـيـة وحتـرق ا
وتـفــتك بـالــسـكـان. وقــد اتـخــذت الـتــدابـيـر
الالزمــة لــتــأديب هــذه الــعــصــابــات ووقــايــة

سلم من شرها. األهالى ا
dO “√ WNł v

واألخـبار األخـيـرة الـواردة من األنـاضول
عـلى اجلـريـدة  ُتـفــيـد «الـبـسـفـور» أن الـقـوات
يــة احـتـشــدت حـشــود عـظــيـمـة فـى جـهـة ــلـَّ ا
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ـنـاعـة «أزمـيـر» وبــلـغت اسـتـحـكـامـاتـهـا من ا
القوات العسكرية والقوة فوق ما يـتصور 
كثيراً من اآلالت احلديثة االختراع كالغازات
لتهبـة وقد ذهب البطل مصطفى اخلانـقة وا
كــــمــــال بـــاشــــا إلـى هـــذه اجلــــهــــة يــــتــــفــــقـــد

االستعدادت واجلنود .
وقـالـت جـريـدة «جـاغـادامـارق» األرمـنـيـة
ثـمــانـ ألـفــاً من اجلـنـود الــوطـنـيــة نـقـلت من

أرمينيا إلى ساحة أزمير .
◊ËdA « ÊËcHM¹ s —_«

يــقـوم األرمن بــتـأديــة مــا أوجـبــته عـلــيـهم
شروط الـصلح. وقـد سلـموا لـلقـائد الـعظيم
اضى كاظم قره بكير باشا حتى ٣٠ نوفمبر ا

األشياء اآلتية :
٣٠ مــدفـعـاً رشــاشـاً و١٢ مــدفـعـاً ســريـعـة
ـدافع و٢٤ جلر الطـلقـات و٧٠ حـصانـاً جلر ا
ـا ــدافع الـرشــاشــة و الــذخــيـرة و٢٥ جلــر ا
ـدافع الـرشـاشـة وصـلت ظـهـر أن جـهـازات ا
غيـر تامة; فأرسل سعادة الـقائد يطلب منهم
إكــمــال مــا يـنــقــصــهــا فـأجــبت طــلــبه فى٢٤

ساعة.
œUO(« WIDM  qš«œ

ــراقــبــة أن بــعـض اجلــنـود وقــد أظــهــرت ا
ــنـطـقـة الـتى اتـفق األرمــنـيـة مـوجـودة داخل ا
عـلى أن تــكـون مــحـايــدة فـأرسل كــاظم قـره
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بــكـيـر بـاشـا إنـذاراً إلـى األرمن فـيـمـا يـخـتص
بــــذلك وحـــمـــلـت هـــذا اإلنـــذار جلـــنـــة من
أعــضـاء مــجــلس الــصــلح ومــعـهــا نــصـوص
االتــفــاق الـــتى حــددت مـــا يــصح لــلـــجــنــود
األرمن أن تــقــيم فــيه من الــنـقـط . وجـاء فى
اإلنذار أن هـذا الـعـمل مخـالف لالتـفاق وأن
من شــأنه أن يــضــطــر الــقــوات الــتــركــيــة إلى

احتالل عدة قرى أخرى.
…b¹b'« s —_« …—«“Ë

جـــاء إلـى جـــريــــدة «جـــاغــــادا مـــارق» إن
الـوزارة األرمــنـيـة اجلـديـدة أُلـفت من أعـضـاء
من األرمن الـبـلـشـڤـيـ وكـان بيـنـهم بـعض
أعــضــاء الــوزارة الــسـابــقــة الــتــابــعــ حلـزب

«طاشناق» فأخرجوا منها .
vM —√ ‰«dMÇ —U×²½«

ظــهـــرأخـــيــراً أن الـــچـــنــرال «بـــيـــردســان»
األرمـــنى انـــتــحـــر بــعـــد أن ســقـــطت مــديـــنــة
«قارص» فى يـد األتراك فراراً من أن يقع فى

األسر .
ويـــبــذل األتـــراك هـــمــة اآلن فى تـــعــمـــيــر
خـطوط مـدينتى «بـاكو» و «چـولفا» احلـديدية

وقد  إصالح محطة «أكبار» .
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dOš_« vÐ—Ë_« b¹d³ « sŽ

ورننج بوست فى األستانة كتب ُمراسل ا
إلى صحيفته الكلمة التالية بتاريخ ١٤ يناير:
ـبـعـوث الـوطـنى فى أنـقرة أخـذ مجـلس ا
أخيراً يعقد اجللسات السرية للنظر فى شئون
الـشــرق اجلـديـدة وُيـجـاهـر الــكـمـالـيـون عـلى
رءوس األشـهاد بـأنهم اآلن يـؤلَّفـون حكـومة
تـركــيـا احلــقــيـقــيـة وهم يــتــهـمــون حـكــومـة
األســتـانــة بـاغــتـصــاب حـقــوقـهـم فى تـمــثـيل

الدولة أمام احللفاء .
وُيـلـقب الـوطـنـيـون مـصـطـفى كـمـال بـاشا
ـا يدل عـلى الروح «بـرأس تـركيـا األعلى» و
ــتـــغــلـــغــلـــة فى نـــفــوس األتــراك احلـــاضــرة ا
ـنقولـة عن صحـيفة الوطنـي الـفقرة الـتالـية ا
«حكـمت ملى» صـحيفـة الكـماليـ الرسـمية

وهى :
«إن تركيـا لم تكن أقوى فى أى زمن منها
اآلن . وقــد بـدأت تــشـعــر بــذلك دول أوربـا
الـتى أصــبـحت تــرى فى األونــة احلـاضـرة أن
من مصلحتها تعديل اتفاقية الصلح والواقع 
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أننـا جـنـينـا ثـمار الـظـفـر وأن األناضـول أظـهر
لدول أوربا أمراً لم تتوقعه» .

ُـراسـل : ولم تــتــلق احلــكـومــة إلى قــال ا
اآلن أى خبر عن بعثة عزت باشا ويؤخذ من
األنـبـاء األخــيـرة أن الــشـيخ الــسـنــوسى انـفـذ
بـرقــيــة إلى أنــقــرة ُيــثــنى فــيــهــا عــلى الــبــعــثـة

النضمامها إلى احلركة الوطنية .
أما حكـومة األسـتانة فـأنهـا قلقـة جداً وقد
ـعرفة دفـعها قـلقهـا إلى إيفاد مـندوب خاص 
الـسر وهل انضـمت بعـثة عزت إلى احلـكومة
الـوطنـية حقـيقـة كمـا أعلن رسمـياً وكـما يدل

على ذلك صمتها الذى طال مدة شهرين .
ــورنـنج بــوست فى ونـشــرت صــحـيــفــة ا

عددها الصادر بتاريخ ١٧ يناير ما يأتى :
يؤخذ من برقية وردت على باريس أخيراً
من األسـتـانة أن قـومـيـسـيـر خارجـيـة حـكـومة
أنـــقــرة الــوطـــنــيــة تـال مــنــذ أمــد قـــريب عــلى
بعـوث فى جلسة غير عادية تقريراً مجلس ا
عن احلـالة وقـد جـاهر فـيه بـأن حـكومـة أنـقرة
ُتــرحب بــأى اقـــتــراح تُــدلى به أيـــة حــكــومــة
ـمـالك بـقـصــد تـســويـة اخلالف الــقـائم بــ ا
األوربية والوطني األتراك رغم أن احلكومة
تــرغب فـى أن تـتــلــقى االقــتـراحــات بــصــفـة 
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رســمـيــة . وقـد أردف الــوزيـر الــوطـنى ذلك
بقوله :

«وإذا كــانت هــذه االقــتــراحــات مــرضــيـة
آلمـال الــوطـنـيــ غـيــر عـابــئـة بــعالقـاتــنـا مع
جــيــرانــنـا فــمـن الــواجب حــيــنــئــذ أن نــبـرم
الـصــلح مع أوربـا أمــا إذا كـان األمــر بـعـكس
ذلك فأننا سنُعارض فى تنفيذ اتفاقية سيڤر».
وأضـافت الـبـرقـيـة اآلنـفة الـذكـر إلى ذلك
قــولــهــا : إن احلــكــومـة الــوطــنــيــة تــنــزع إلى
الدخـول فى مفـاوضات مـباشـرة حتى تـكون

لها صفة رسمية .
وأرسـل ُمـــكــــاتـب «الــــشــــرق األدنى» فى
األسـتانـة إلى صـحـيـفـته الـكـلمـة الـتـالـيـة التى

نشرتها فى عددها الصادر بتاريخ ٦ يناير :
حـاولـت حـكـومـة األسـتـانــة قـبـلـمـا تـغـادر
الـبـعـثـة الـرسـمـيـة الـعـاصـمـة قـاصـدة أنـقرة أن
ُتـوهم اجلمـهور بأنـها لم تـكن تتلـقى أنباء من
نهج الـوطنـي والتزال احلـكومـة تنهج هـذا ا
إزاء بــعــثــات عــزت بـاشــا الــتى تــقــول أنه لم
يـصلـها شئ مـا من أخبـار تلك الـبعـثة  ومن
ـراد من ذلك أن احلكـومة تـؤثر الطـبيـعى أن ا
أن تـعد األنـباء الـتى تلقـتهـا «أنبـاء خاصـة غير

رسمية».
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ـعـلومـات الـتى انـتـهت إلى تدل عـلى أن ا
ـة إلى أنقرة حيث على أن البعـثة وصلت سا
رحب بهـا األهالـى ترحـيبـاً غايـة فى الوداد .
ولــكن من الــبـدهـى أن الـوقت لم يــحن بــعـد
ـفاوضات الـتى ستـفتح فى احلال لـلنـظر فى ا
ــشــيـر عــزت بــاشــا فى األمـر . إذا مــا خــيـر ا
ــعــلــومــات الــتى وردت عــلى ويــؤخــذ مـن ا
ـوثـوق بـهـا أن األهـالى لـم يـرحـبوا ـصـادر ا ا
بـالبعـثة فى أنـقرة فحـسب بل أنهم رحبـوا بها
أيضـاً فى أسكى شهر حيث هتـفوا لها هتافاً
شق عنان السماء قائل «فليحى السلطان».
وال مـشـاحـة فى أن جـمـيع الـواقـف عـلى
دخــائل األمـــور فى تــركــيـــا يــدركــون أنه من
قابالت «موعزاً احملـتمل جداً أن تكون هـذه ا
ـكــنـنـا أن نــسـتــخـلص من ذلك أن بـهــا»  وُ
الـوطـنــيـ يـرغــبـون ألسـبــاب يـعـرفــونـهـا فى
إحداث تـأثـيـر حـسن فى قـلـوب البـعـثـة عـامة
وقلب عزت بـاشا خـاصة . وال جدل فى أن
من البواعث التى بـعثت الوطني إلى سلوك
شير عزت باشا الكبير سلك هو نفوذ ا هذا ا
على جميع مراتب اجليش وجمهور كبير من

األهالى .
واليــزال بــعض الـشـك عـالــقــاً بــاألنـفس 
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بـــشــأن مــيــول الــوطــنــيــ احلــقــيــقــيــة حــيــال
الـبــولـشــڤك. بـيــد أن احلـقـائـق تـدل عـلى أن
حكومة السوڤييت تداخلت فعال فى اخلالف
الــقـــائم بــ األتــراك واألرمـن . إذ قــد طــبع
ـذكـرة الـتى أنـفــذهـا تـشـيـتـشـرين وزيـر نص ا
خارجية روسيا إلى حكومة أنقرة . وتفرض
حـــكــومــة الـــســوڤــيــيـت فى مــذكـــرتــهــا هــذه
«وساطـتها الـودية» وقـد حاول أحـمد مـختار
قومـيـسيـر خـارجيـة حـكومـة أنـقرة فى رده أن
يـــلـــقـى كل الـــلــــوم فى اخلالف عــــلى عـــاتق
األرمن الـذين قال إنـهم عمـدوا إلى مهـاجمة
اجلــيـوش الـعـثـمـانــيـ رامـ بـذلك إلى غـزو
واليات تركيا الشرقية وبسط أيديهم عليها.
وجاء فى األنباء األخيرة أن أنقرة وغيرها
دائـن الوطنـية احـتفلـت احتفـاالً عظـيماً من ا
بـــإبــرام الــهـــدنــة مـع احلــكـــومــة األرمـــنــيــة .
والظاهـر أن هناك خالفاً كبـيراً ب العـثماني

والـبـولـشـڤك رغم تـكـذيب مـصـطـفى كـمـال
باشا لذلك .

ُـراسـل : فــيـتــضح لــنــا من ذلك إن قــال ا
حكـومـة موسـكـو البـد أن تكـون قـد أرسلت
إلى أنـقرة عـدة رساالت شـديدة الـلهـجة وأن
مــصــطــفى كــمـال أســقط فى يــده كــمــا تـدل 
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ـا تقدم أن كـننـا أن نستـخلص  الظـواهر وُ
هناك وجهاً لـلحالة بخـصوص العالقات ب

األسـتانـة وأنقـرة يـجب أن يعـنى به وال يـغفل
شـــأنه وهـــو أن من احملـــتــمل جـــداً أن يـــكــون
مـصطـفى كـمـال قـد صار فى طـريـقه أشـواطاً
ستحيل عليه أن بعيدة حملته يشعر بأن من ا
ينجـو بنـفسه من مخـالب حكـومة السـوڤييت

ولو أبدى رغبته فى ذلك .
فــإذا مــا أراد احلـــلــفــاء أن يـــنــشــروا ظالل
الـسالم عـلى ربـوع األنـاضـول فـسـيـسـمـعـون
من مـوسـكـو هـذه الـعـبـارة الـتـالـيـة الـتى كـدنـا
ا نفذت إلى آذاننا من برل ننساها والـتى طا

وهـى «يجب أال تـوضع أية تـسـوية أو تـرتيب
ال يسـمع فـيه صوتـنـا أو يـحل رأينـا فـيه محل

االعتبار» .
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أما احلـالـة فى أرميـنـيا فـإن الظـواهـر تشف
عـن أن الـفـوضـى قـد ضـربت بــجـرانــهـا عـلى
تـلـك الـبالد وقـد الـتـجــأ الـفـريق األكـبـر من
اجلـــيـش األرمـــنى إلى الــــتالل حـــيث أخـــذ
ُيــهـاجـم جـمـيـع اجلـهــات ويـنـهـب مـا فــيـهـا .
وتـتـضـمن الـشـروط الـتى ردت بـهـا احلـكـومة
األرمـيـنـيـة الــسـوڤـيـتــيـة عـلى شـروط األتـراك
مـطـالـبـة حـكـومـة أنـقـرة الـوطـنـيـة بـاالعـتراف
بـــحــدود عـــام ١٩١٤ وهى تــعـــنى بــذلك رد

قارص وأردهان إلى أرمينيا .
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جـاء فـى احـدى الـصـحف الـفــرنـسـويـة مـا
يــأتى : تـــلــقت ســـفــارات الــدول مـــنــذ مــدة
قصيـرة أنباء مقلـقة عن تصرفات الـبولشفيك
ـثل حـكـومة فى لـيتـوانـيـا; فـأن «اكنـرلـرود» 
الــسـوڤــيـيت فـى كـوفــنـو يــبـذل أقــصى مـا فى
وســعــة إلثــارة ســلــســلــة حــوادث تــرمى إلى
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تـقــويض الـنـظــام احلـالى الـقــائم فى لـيــتـوانـيـا
واستـبداله بـحكـومة بـولشـفيـة محـضة . وقد
كـانت احلـكـومة الـلـيـتـوانـيـة ُتـرحب بـجـمـاعة
الـســوڤـيــيت مـدفــوعـة بــعـامل حــقـدهــا عـلى
بـــــولـــــونـــــيــــا وهـى اآلن ُجتـــــازى عـــــلى ذلك
الـتـرحيب . ويـظـهر أن مـا جـرى فى لـيتـوانـيا
ســـيـــجــرى فى أرمـــيــنـــيـــا . أعــنى أن تـــدعــو
حـركـات اجلـنـود وتــأثـيـر الـضـغط احلـربى من
اخلـارج إلى اضـطــرام نـار الـثـورة فى الـداخل
بدسائس أنصار البولشفية من األهل . وال
تخرج عن ذلك اخلطة الـتى يتبعها السوڤييت
فى تــوسـيع نــطــاق الـدعــوة . وبــهـذه اخلــطـة
ذاتـهـا اسـتـطــاع أن يُـحـيط روسـيـا بـحـلـقـة من
جـمـهـوريـات الـسـوڤـيـيت الـتـى تـتـفـاوت مدد

بقائها .
فـمـاذا يـكـون مـصـيـر فـارس إثـر انـسـحاب
اجلـنـود اإلنـكـلـيـزيـة مـنـهـا وهـو انـسـحـاب قـد
تــقـرر ــ عــلى مـا نــعـلم ــ بـتــصـريح من وزارة

لوندرا وأعلن رسمياً فى مجلس العموم ?
الشك أن الـفرصة إذ ذاك ستـكون سانحة
فينتهزها جماعة اإلباحي أو الذين يزعمون
أنهم كذلك من األهـل الذين ُيحـاربون منذ
عام فى شمال فـارس لتقويض الـنظام القائم



≥±∞

فيها واستبـداله بصورة نظامية مطابقة ــ قليالً
أو كثيراً ــ حلكومة لين .

ا فى وسعها على ولقـد حافظت إنكلتـرا 
اســتــقالل فـارس . إال أنــهــا فى احلـقــيــقـة لم
تـسـتنـد عـلى قـوات كـافـية من اجلـنـود حلـمـاية
ذلك االستـقالل من عدو كثـير العـدة والعدد
مـؤيـد فــوق ذلك بـاضــطـرابــات يـحــدثـهـا فى

الداخل .
ويـحــمل بـنــا أن نــسـتــيـقظ ــ مــنـذ الــيـوم ــ
ـبـاشـرة الـتى ال تـخـرج عن اتـساع لـلـنـتـيـجـة ا
نـطـاق الـنظـام الـسوڤـيـيتـى على شـواطئ بـحر

قزوين .

UOMO —√Ë ıdJ «

يـفـيـد نـبـأ أثـيـرى مـن مـوسـكـو أن حـكـومة
الـكرچ رفـضت طـلب أرميـنـيا الـذى تدعـوها
ـتـنـازع فـيـهـا واحملـتـلة فـيه إلى إخـالء احلدود ا

باجلنود الكرچية .
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جـاء إلى جـريـدة «جـاغـادامـارق» أن عـدد
األرمـن الـــذين أســـرهم األتـــراك فـى قــارص
يـبـلغ ١١٠٠ أسـيـر وأنـهم مـوجـودون اآلن فى
ـدينـة وهم يـشـتـغلـون بـإصالح الـطرق هـذه ا
والسكك احلـديدية وقـالت هذه اجلريدة إن
األتراك أصـدروا أوامر شديـدة عنـد دخولهم
بالد األرمن تقضى بتحر االعتداء على أى
أحد وقـد أصدر القـائد العـام كاظم قـره بكير
بـاشـا حـكـمـاً بـإعـدام ١٤ جـنـديـاً كـرديـاً ظـهر

أنهم خالفوا هذه األوامر أثناء االحتالل .
UOMO —√Ë ıdJ « 5Ð

جــــاء إلـى جـــريــــدة «بــــوكــــيــــر» أن قــــائـــد
«كـومرو» أصدر أمره بتوقـيف رؤساء جمعية
«طــاشـنـاق» األرمــنـيـة وحتــقق بـعـد ذلك أن
رؤساء هذه اجلمعية كانوا مديرين تشكيالت

خاصة ضد الوزارة األرمنية احلالية .
وجاء إلـيها أيـضاً أنه بـعد أن أعلن األرمن
البـلـشفـية فـى بالدهم ساءت الـسيـاسـة بيـنهم
وبـ الكـرچ وقـد وقـفت احلـكومـة كـثـيراً من
ـرخص األرمن فى مـديـنــة تـفـلـيس فــتـعـهـد ا
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ــديــنــة بــحــفظ حــقـوق الــبــلــشــفى فى هــذه ا
األرمن وقــد نــشــأ عن هــذه احلــركــة هــيـاج
عــظـيم فى أرمـيـنــيـا ويـنـتـظـر احــتالل مـنـطـقـة
احلــيـاد بـيــنـهــمـا بـاشــتـراك اجلــنـود الـبــلـشــفـيـة
واألرمـنــيـة وتـقــوم حـكــومـة الــكـرچ بــحـشـد

جنودها واالستعداد للحرب .
ـسـتـر «بـارد» مـديـر هـيـئـة الـتـعاون أرسل ا
األمريـكيـة تلغـرافاً إلى القـائد الـعثمـانى العام
وآخر إلى مجـلس أنقرة الـعالى بطلب مـنهما
الـســمـاح له بـاالســتـمـرار فـى مـبـاشــرة عـمـله
اخلــيــرى فـــقــوبل طــلــبـه بــالــرضــا وصــرح له

بذلك.
وقـرر مــجـلس روسـيـا تــعـيـ يـوم خـاص
ـا يحـتـاجـون إليه ـسـاعدة مـنـكـوبى األرمن 
البـس والـطـعــام وغـيـرهـمــا وقـد ُسـمى من ا

هذا اليوم أرمنستان كوتى .
وورد عـــلـــيـــهـــا أن األرمن اعـــتــدوا عـــلى
مـنــطـقـة احلـيــاد بـيـنـهم وبــ الـكـرچ ودخـلـوا
بعض قراها فأرسلت إليهم حكومة الكرچ
احــتـجـاجــهـا تــلـغــرافـيـاً عــلى ذلك وأمـرت

نطقة . جيشها أن ُيدافع عن هذه ا
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لــقـد طـلـبـوا إنـشـاء مـحـاكم حلـفظ حـقـوق
األقــلـيــة ونـحن ال نــقـبـل ذلك مـطــلـقــاً ولـقـد
ـرخـصى الـبـلـغـار واألرمن بـعرض سـمـحـوا 
دعـواهـم فى جـلــســة تـالــيــة رغم اعــتـراضــنـا
فأرجـوكم التفضيل بالـسماح لى بذكر بعض

سألة : تممة لتلك ا علومات ا ا
أيـهـا الـسـادة : أتـعـلـمـون من الـذى طـلب
ؤتمر استماعه والسماح له بالدفاع عن من ا
حقوق األرمن عن ذلك الشخص الذى كان
دين بعـلمه وعرفانه من أبناء وطـننا سابـقاً وا
وحـيـاته لنـا الـكـافـر بـنعـمـة هـذه األمـة والذى
كـان بـرهـانـاً قـويـاً عـلى أن أمـتـنـا ال تـنـظـر إلى
اجلـنـســيـة وال تـتــأثـر بـالــتـعـصب الــديـنى فـإنه
بـالـرغم من كـونه أرمـنـيا ومـن كونه مـسـيـحـيا
ـراتب وكـان نـاظـراً فــإنه صـعـد إلى أعـلـى ا
خلارجـيتنـا هذا الـشخص هـو (نورادونـكيان)

«وهنا ارتفعت األصوات قائلة لعنه الله» .
نـــعـم قـــبــــلت الــــدول مع األسـف طـــلــــبه

واستمعوا أقواله .
ولـقـد احتج مـنـدوبونـا على ذلـك بتـركهم
اجللـسة وسلـموا احللفـاء احتجـاجاً ذكروا فيه
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أنـهم يــقـبــلـون ســمـاع مــطــالب األرمن عـلى
مالك اإلسالمية . شرط استماع مندوبى ا
راسخ أفـندى نائـب أنطالـية ــ إذا كـانوا قد
سمـعـوا مطـالب األرمن فـلمـاذا ال تأتى من

الهند هيئة ليسمعوا أقوالها أيضاً ?
رءوف بك مـــســتـــمـــراً ــ إن فى بـــلــغـــاريــا
ـسلـم يـئنوا وصـربيـا واليـونان كثـيرين من ا
ــظــالم ولــكـن اإلجنــلــيــز لم ُيــريــدوا حتـت ا
سمـاع شكـاويهم وقـبلوا أن يـسمـعو ا األقـلية
مـن األرمن ولو كـان الـلورد كـيـرزون قبل أن
ــؤتـمـر مــنـدوبـو أرلـنــدا الـتى ُأريـقت يـدخل ا
دمـاءها فى سبـيل حتقيـق غايتهـا لوافقـها على
ـؤتمر عـلى هذه الطـريقة دخول األرمن فى ا
ــــمـــالك اإلسـالمـــيـــة فى ولـــوجب دخـــول ا

ؤتمر أيضاً . ا
صبحى بك ــ أنهم ُيغررون باألرمن

ــــعــــلــــوم رؤوف بـك مــــســــتــــمــــراً ــ مـن ا
حلــضــراتــكـم إنــنــا نــعـــتــرف بــأرمــيـــنــيــا الــتى
عـــاصـــمـــتـــهـــا (إريــوان) * وأن أراضى هــذه
الدولـة مبيـنة فى اتفاقـياتنـا. وال نعترف بالداً
أرمــنـيــة غـيــرهـا وال نــعـتــرف بـوفــد أرمـنى ال
يكـون مـنهـا. وقـد أرادت الدول أن تـزيد من
مـوضـوع األقـلـيـات الديـنـيـة أقـلـيـات بـاعـتـبار

ا رفضنا ذلك . اللغة واجلنس إ
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كتبت مجـلة «النيشن» األمـريكية فى أحد
أعدادها األخيرة الكلمة التالية :

ـســألـة األرمـيــنـيـة عــرضت عـصــبـة األ ا
مالك على الوساطـة االختيارية الـتى تأخذ ا
ـتحـابـة عـلى عاتـقـها الـقـيـام بهـا . وقـد قبل ا
الـرئــيس ولــسن واجب الــتـداخل الــســيـاسى
وانـضـم إلـيه فى حتـمل ذلك الـواجب كل من
ــا ُيـــذكــر فى هــذا أســبــانـــيــا والــبـــرازيل . و
ـــســـتــر «الجنـــلى» الـــنـــائب عن الـــصـــدد أن ا
«كنشتكى» قدم إلى دار الندوة اقتراحاً يلفت
فـيه نـظر الـعالم إلى «أن عـمل الرئـيس ولسن
ـثابة ـكن أن ُيعـد بأيـة حالـة من األحوال  ال ُ
تـعـهـد يُـفـيـد احلـكومـة األمـريـكـيـة بـاسـتـخدام
قواتهـا البرية والبـحرية واجلويـة أو باستخدام
ـرافـق فـيـمـا ـالــيـة وغـيــرهـا من ا مـصــادرهـا ا

يختص أرمينيا» .
ولـكن تــرى مـا هى احلــوادث الـتى حتـدث
فى غـضــون ذلك بـأرمـيــنـيـا الـتـى هى الـقـلب
الـــــذى تـــــدور حـــــولـه ُ رحى جـــــمـــــيـع هــــذه

فاوضات . ا
جـــاء فـى األنــبـــاء األخـــيـــرة أن حـــكـــومــة
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أرمينـية سوڤيتـية قد شكـلَّت على إثر استيالء
الـقـوات الـبولـشـڤـيـة عـلى إيـروان قـصـبة بالد
األرمن وأن احلـــكـــومــة الـــروســـيــة هـى الــتى
نظـمت حكـومة األرمن اجلـديدة . وأرسلت
إلى مــصــطـفـى كـمــال بــاشــا مـذكــرة شــديـدة
الـلـهــجـة تـطــلب فـيـهــا مـنه مــغـادرة اجلـيـوش

التركية جلميع األراضى األرمنية .
ـفـاوضـات وُيـؤخـذ من األنـبــاء أيـضـاً أن ا
بـ األرمن والعـثـمانـيـ الـوطنـيـ آخذة فى

دينة ألكسندروبول . التقدم 
فــيـتــضح لـنــا من ذلك أنه بــيـنــمـا يـتــنـاقش
ستـر ولسن على احلـلفاء فى چـنيڤ ويأخـذ ا
عـاتـقه حتمل واجب الـتـداخل السـياسى ــ إذا
سألـة األرمينـية تتـجه صوب السالم مـتبعة بـا

طريقاً آخر .
أمـا األرمن فـإنـهم أهـابـوا بـاأل لـتـنقـذهم
بـالقـوة من األتـراك ال بـالـوسـائل الـسـلـمـية .
وأما العثمـانيون فإنهم يقولون إن اخلصام قد
اجــتــثت أصــولـه بــواســطــة تــدخل حــكــومــة

السوڤييت السلمى .
عـــلى أن عــصـــبــة األ والــرئـــيس ولــسن
اليزاالن يـصران عـلى تسـوية جـميع مـشاكل
ــشــاكل الــتى تــنــاولــتــهــا يـد ــمــالك حــتى ا ا

التسوية .
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قالت جريدة «اشخارداوور» التى تصدر فى تفليس :
ـا سقـطت قارص وكـمـرو بأيـدى األتراك أخـذ عـشرة آالف جـندى يـهـجمـون على
أرمـيـنيـا . وكـان قـائـد األرمن الـذى يتـولى الـدفـاع هـو الـچنـرال سـابـو. غـير أن األرمن
اضطروا إلى توقيف احلركات احلربية إثر تقدم جيوش مصطفى كمال ولكن الچنرال
ريسـوف األرمنى ظل مـدافعـاً عن «دلبـجان ». وقـد أبدى مـقاومـة عنـيفـة ولكنـه اضطر

إلى التراجع فاحتلها الهاجمون .
ا رأت وزارة دارچـيان األرمـنيـة نفـسهـا ب ناريـن التـجأت إلى عـقد مـجلس كـبير و
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يـنظر فى احلالة حـضره زعماء األحزاب الـسياسية األرمـنية وعدد كبـير من ذوى النفوذ
وقد اتـفق اجمللس حول ثالثـة أشياء وهى (١) عقـد الصلح مع األتراك واالتـفاق معهم
محاربـة البلشـفية (٣) إبرام الـصلح مع البلـشفيك واالتفـاق معهم على مـقاتلة األتراك

(٣) االتفاق مع األتراك والبلشفي معاً وتوقيف القتال .
وكــان الـچــنـرال (تــرو) من أنـصــار الـرأى األخــيـر واألكـثــريـة فـى جـانـبـه وقـد شـرع
ثل الـبولشفـي فى أريڤان ويـتوسطه وقفت رحى احلرب سـيو لوغران  مـفاوضة ا
بـيـنـهم وتـألـفت بـعـد ذلك وزارة أرمـيـنـيـة فـيـهـا أربـعـة وزراء بـلـشـفـيـ فـأعـلـنـت هذه

االتفاقية أن أرمينية أصبحت جمهورية بلشفية .
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ُيــفــيــد تــلــغــراف أثــيــرى من مــوســكــو أن
حـــكــومـــة الــكـــرچ أبت أن تـــخــضع لـــطــلب
حـكـومـة أرميـنـيـا الـسـوڤـيـتـيـة اخلـاص بإخالء

اجلهات القائم حولها النزاع على احلدود .
وجــاء فى الــتــلــغــراف أيــضــاً «أن الــنــظـام

السوڤييتى سيُعلن فى باطوم» .
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وصلت إلى أنقـرة بعثة أرمـنية من أعضـاء حكومة أرميـنيا السـابقة وهذه البـعثة ُتريد
. أن تتفق مع الكمالي على أن يجعلوا مدينة «أريڤان» عاصمة أرمينيا بدل البلشفي

vM —_« gO'« v  ·ö)«

اشتـد الشقـاق ب جنـود اجليش األرمنى وضـباطه فـقتل كثـير من الضـباط وفر كـثير
مـن اجلنـود إلى اجلـبـال بـأسـلحـتـهم . أمـا األهـالى األرمن فـحـالـتهم سـيـئـة جـداً لـضيق

العيش وانتشار األمراض بينهم .
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وشــنـطـن فى ٢٢ يــنــايـر ــ أرسـل الـرئــيس
سيو هيمان رئيس مجلس ولسن مذكرة أن ا
جـمـعيـة األ قـال فـيـها إن احلـالـة الـتـعـسة فى
سألة أرمينيا ليست سوى جزء من تفاصيل ا
الروسية الـواسعة وأن احلوادث الفاجعة التى
جـرت مـنـذ حــ قـريب فى بـولــونـيـا والـقـر
تـثـبت أن الـغـزوات بـقوة الـسالح لـيـست هى
الوسيلة الصاحلة إلدخال السلم فى روسيا.
ـمـالك اجملـاورة وقـال: إنه من اجلـلى أن ا
واحملــاربــة مــا كـانـت أنـهــا لــتُــهـاجـم بـســبــبــهـا
الكبرى إذا لم على مساوئه من دول كبرى.
واقتـرح أن تـتخـذ الـدول بدأ رسـمـياً صـريـحاً
بــأن ال ُتــنـتــهك وال تــسـمـح بـانــتــهـاك حــرمـة
ـثابـة شرط الـبالد الـروسيـة وهـو يعـد ذلك 
البـد مــنـه فى كل مــحــاولــة تـرمـى إلى إقــامـة
مالك اجملاورة ــ روتر السالم فى أرمينيا إثر ا

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± d¹UM¹ ≤µ ¡UŁö¦ «  ¨±≥≥¥± œbŽ
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يقـول ُمـراسل الـديـلى نـيـوز فى چـنيف أن
صـحـيـفـة فى لـونـدرا نـشـرت رسـالـة مـشـوهـة
واردة من نـيـويورك جـعـلت النـاس يـعتـقدون
أن الـرئيس ولـسن يـشـكو من أن عـصـبة األ
ــســاعــدة الــتى كــان يــنــتــظــرهــا ال تــمــنــحه ا
بـخصـوص مشـكلـة أرميـنيـا . على أنه انـتهى
إلـى أن شـكـوى الـرئـيس احلـقـيـقـيـة مـقـصـورة
ــســـاعــدة األدبـــيــة الــتى عــلـى أنه لم يـــتــلق ا

مالك العظمى . وعدته بها بعض ا

„«dð_«Ë UOMO —√

ُيــؤيـد نــبـأ من األســتــانـة تــلـقــته الــصـحف
الفـرنسوية أن العالقات الـسلمية أوشكت أن
تــتــوطـــد بــ األتــراك واألرمن عــلى مــنــوال
مـرضى وقــد أصـدر مـجـلس الــسـوڤـيـيت فى

«أريوان» قراراً بحل اجليش األرمنى .

W¹—bMJÝù«  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± d¹UM¹ ≤∏ WFL'« ¨≥¥∏± œbŽ
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بعـد أن أمرت حكومة السـوڤيت األرمينية
بـإلـغـاء مـلـكـيـة الـفـرد عـمالً بـإشـارة الـروسـيـا
أخـذت تـخـطـو اخلـطوة الـثـانـيـة فى الـبـلـشـفـية
فــتـنــصـلت من جــمـيع ديــونـهـا وارتــبـاطــاتـهـا
الـية. وقـد أمر جلـنة اإلعـانة األمـيريـكية فى ا
يـوم ٤ ديــسـمــبـر بــاالنـســحـاب من األراضى
فسـبب هذا ـا فيـها إسـكـندروبـول األرمنـية 
الـقـطع الفـجائى لإلمـداد الذى كـان يأتى إلى
األرمـن من هـذه اجلـهــة مـتـاعب كـبــيـرة ظـهـر
ــكـروبــ عـلى أنه بــعـد أثــرهـا فى األهــالى ا
ذلك بـزمن قـلـيل تـلـقت أريـڤـان من مـوسـكو
سـتـ عـربـة مـحـمـلـة غـذاء ومالبس فـكـان
هـذا دلـيالً من طـبـقـة الفـقـراء الـروسـيـ على

تقديرهم ألرمينيا احلمراء .
ولـقد ساعـد األتراك األميـريكـي فى نقل
إمــدادهم مـن إسـكــنــدربــول ويــروى ثــقـة أن
اجلنـود احلمراء اجملـتمـعة عنـد باكـو تتألف من
ثالث فــرق ولــديــهــا كـــمــيــات عــظــيــمــة من
ـدفعـيـة الثـقـيلـة . وُيـحتـمل كـثيـراً أن تـكون ا
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حـركة الـبولـشـفيك الـثـانيـة فى سـبيل بـلـشفـية
بالد الــكــرچ الــتى ســتــســمح لــلــبــولـشــفــيك
طـلقـة على القـوقاز فتـصبح لهم بالـهيمـنة ا
هـناك قـاعـدة أميـنـة لقـتـال آخر يـديـرون رحاه
فى فــارس . وهــنــاك دالئل كــثــيـرة عــلى أن
فاوضـة فى استئناف البولـشڤيك ال يبغـون با
الـعـالقـات الـتـجـاريـة إال كــسب الـوقت لـسـد
حـاجاتـهم قبل أن يـعـصف هجـومهم الـشرق

فى الربيع القادم .

UOMO —√Ë UO dð

ذكرت جريدة «الديـبا» أن حكومـة أرمينيا
الـسـوڤـيــيـتـيــة ــ تـؤيـدهــا حـكـومــة مـوسـكـو ــ
أرسـلت مــذكــرة نــهـائــيــة إلى األتــراك الـذين
أخـلوا مـديـنـة الـكـسـنـدروبـول  وتطـلب فى
ــــــذكـــــــرة إخـالء «قـــــــارص» حــــــاالً هـــــــذه ا
وانــســحـاب جــمــيع اجلـنــود الــتـركــيــة خـارج

احلـدود الـتى كـانت ألرمــيـنـيـا سـنـة ١٩١٤ 
وتــعــويض مـا حلـق األرمن من اخلــسـائــر ومـا
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تزل بهم لعهد االحتالل التركى .
وتــقـول احـدى الــصـحف اإلنـكــلـيـزيـة أن
حـكــومـة الـسـوڤــيـيت األرمـيـنــيـة اجلـديـدة قـد
أرسلـت إنذاراً نهائياً إلى الوطـني تطلب فيه
جالء العـثمانـي إلى احلدود الـتى كانت لهم
عام ١٩١٤ ودفع تـعويض عن اخلـسائـر التى

أحلقوها باجلهات التى غزوها أخيراً .

UOMO —√ W Q

رومـه فى ٣ فـــبـــرايــر ــ يـــؤخـــذ من بـــعض
األخـبـار أن بـوغـوص بـاشــا نـوبـار سـيـحـضـر
مــؤتـمـر لـنــدن ويـطـلب انـتــداب دولـة أوربـيـة

ألرمينيا ــ اإليطالية

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤±  d¹«d³  ∑ 5MŁô«  ¨±∑≥µ≤ œbŽ
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اتـخـذ مـصـطـفى كـمـال بـيـتـاً حـسـنـاً خارج
ــديـــنــة مـــركـــزاً لــلـــقــيـــادة وهــو بـــعـــيــد عن ا
الـضـوضـاء واجلـلـبـة واألقـذار وقـد جمـعت
حـكومـة الـبلـديـة بأنـقـرة نحـو ١٣٠ ألف لـيرة
تــركــيــة وخــصــصــتــهــا إلصالح الــطــرق إلى
كــوتش وحــصــار قــسـطــمــنــونى وهى تــنـوى
تـســيــيــر ســيــارات اســتــيــبـوس إلـى أرضـروم
وسـيـواس وأمـاسـيـا وسـمـسـون. وقـد اجلـأها
إلى ذلك كـثــرة الـوافـدين عــلى أنـقـرة . وقـد
ـيـة) عـسـكـرية أسس مـصـطفـى كمـال (أكـاد
فـنـجــحت وتـخـرج فــيـهـا فـى شـهـر ديــسـمـبـر
ـــاضـى ١٢٤ مالزمــــاً عــــيـــنــــوا فى اجلــــيش ا
وأعـطـى لـكل مــنــهم ١٥٠ لـيــرة تــركـيــة قـبل

ذهابه إلى ميدان القتال.
وقد اشتغل مصطفى كمال باشا باالنتفاع
بــــاخلــــطــــوط احلــــديــــديــــة الــــتـى فى حــــوزته
فـخصـصهـا بأكـملـها لألعـمال احلـربية ومع
ذلك فأن الـقـاطـرات والـعـربـات التـى لديه ال
يـسـمح لـلــجـمـهـور بـالــسـفـر إال إذا سـمـحت
ن أرد السفر من حالة الـنقل احلربى والبد 
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أهل أنـقرة أن يحـصل على تـذاكر السـفر قبل
ـوعــد بـأربع وعـشـرين سـاعـة وقـد قـررت ا
اجلـمـعـيـة الوطـنـيـة التـى تقـدر لـنـفـسهـا أهـمـية
خطـيـرة أن تمـنح مصـطفـى كمـال رتبـة مشـير
وهو مـنظـور إليـه اآلن كرجل سـياسى عـظيم
وقـائد حـربى عظـيم أيضـاً ويحـتفل األتراك
الوطـنيون بـنجاح سـياسته فى أرمـينيا وزادت
آمـالـهم إلى أقـصـاها بـاالنـتـخـابـات الـيـونـانـية
وقـد وصـلت الــتـفـاصـيـل كـامـلـة عـن طـريـقـة
وقـوع أرمينـيا فى يد الـكمالـي والبـلشفيك
فقد اغتنم مـصطفى كمال االنتفاع بالظروف
ـفاوضة البـلشفيك فى التى بدأ فـيها األرمن 
الصـلح بألـكسندروبـول وذلك أن البلـشفيك
اقـترحـوا أن يتـوسطوا بـ األرمن واألتراك.
شروع وأرسل فتداخل مـصطفى كـمال فى ا
قـوة عـدد رجالـهـا ٥٠٠٠ جنـدى إلى أرمـينـيا
بـقـصـد الـتـظـاهـر بـاالنـضـمـام إلى الـبـلـشفـيك
واحلــصـول عــلى ضـمــانـات مالئــمـة لألرمن
وصرح الـبلشفيك فى مفاوضـاتهم التمهيدية
ــســائل اآلتــيــة : أوالً ــ بــأنــهم يــقــتــرحــون ا
اســتــقالل األرمن اســتــقالالً تــامــاً . ثــانــيــاً ــ
إعـــادة أريــڤـــان إلى األرمن ــ ثـــالــثـــاً ــ إعــادة
زجنافور وكاراباج . رابـعاً ــ السماح ألرمينيا
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بـاسـتـعمـال الـسـكـة احلديـديـة غـرب قارص.
خـامساً ــ تـوسط البلـشڤيك وديـاً إلعادة هذه
ــنــاطق إلى األرمن . ســادســاً ــ أن يـتــعــهـد ا
طالبة بـتنقيح معاهدة سيڤر مرضاة األرمن با

للكمالي .
فقـبلت أرمـينيـا هذه الـشروط وتـقرر إبرام
ـعاهـدة والتـوقيع علـيهـا فى ديسـمبـر وسافر ا
ــنـدوب بــودو وغـيــره إلى الــكــسـنــدروبـول ا
ـنـدوب األتـراك فلـما ـقابـلة الـبـلشـڤيك وا
وصال عــــرفــــوا أن األتــــراك غــــيــــروا رأيــــهم
ورفضوا قبول تلك الشروط فأبلغ ليجواند
ــنــدوب الــبـلــشــڤى األرمن أن الــبــلــشــڤـيك ا
قــرروا أنه فى مــثل هـذه احلـالــة يـحــتل جـنـود
الـسوڤـيت أرمـيـنيـا ويـعـلنـون فـيـها جـمـهـورية
الــسـوڤــيت بــنــاء عــلى دعـوة عــدد كــبــيـر من
األرمن الـــكــومـــون. ثم وطــد الـــبــلــشـــڤــيك
مـركـزهم فى أريــڤـان بـغـيـر مـقـاومـة وأعـلـنـوا
ـزعــومـة وهى الـواقع حـكـومـة الــبـلـشــڤـيك ا
فـة مـن زمـرة صـغــيـرة وعــيـنــوا أثـنـ من مــؤلـَّ
حــــزب داشـــنـــاق * وهـــمــــا الـــچـــنـــرال دروه
والچنرال درد ريان وزيرين وأرغموا أعضاء
الوزارة الـسـابقـة الـذين بـقوا فى أريـڤـان على
االســتـعــفـاء وتــســلـيم الــسـلــطـة إلى الــلـجــنـة
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الـبــلـشــڤـيــة . وفى الــيـوم ذاته (٢ ديــسـمــبـر)
قـــبـض الـــبـــلـــشـــفـــيك عـــلى زعـــمـــاء حـــزب
ـان واجلريدة شـاشاتشـوت واحتلـوا أبنيـة البر

احمللية .
ــسـاعـدة جـنـود والــظـاهـر أن كل ذلك  
ديـنة دون أن مصـطفى كـمال الـذين دخلـوا ا
يالقـوا مــقــاومـة ومـن الـواضح أنـه لم يـكن
بـها جـيش أرمـنى أو أن مـا كان بـهـا ُسرَّح من
دن قـبل وبعدئذ انطلق ُرسل الـبلشفيك فى ا
الصغيرة معـلن تأسيس جمهورية السوڤيت
وكـان الـرعب قـد اسـتـولى عـلى األهـالى من
ــتـجــولــة ومـا ُـســرحــة ا عــصــابـات اجلــنــود ا
ترتكبه من ضروب العبث باألمن فسرهم أن
تـوجـد حـكومـة مـهـمـا كـان شكـلـهـا وُقـوبلت
النتـيجة كلـها انتصـار عظيم فى أنقرة وزادت

فى آمال الوطني األتراك  األخبار



≥≥∞

‚dA « —U³š√

s —_«Ë ÊuO ULJ «

نقالً عن جريدة الطان
عـــلم من أخـــبــار أرمـــيــنـــيــا أن احلـــكــومــة
األرمـيــنـيــة اعـتــرفت بـاحلــكم الـذاتـى لـواليـة
التـتار اإلسالمـية وهذا االعـتراف كـان نتـيجة
ـنــاقـشــات الـتـى جـرت بــ حـكــومـة أنــقـرة ا

وأرمينيا
من أخـبـار أرميـنـيـا أنه قد بـات من احملـتمل
وقـوع حـوادث هـامـة بـ األرمن الـبـلـشـفـي

ورجـال احلـكـومـة األرمــيـنـيـة الـسـابـقـة وقـد
أُسـيـئت مــعـامـلــة كـثـيــر من أنـصــار احلـكـومـة
السـابـقة وصـدرت أوامـر احلكـومـة األرميـنـية
اجلــديـدة بـإلــقـائــهم فى الـســجـون ويــذيـعـون
هـنـاك أن احلكـومـة األرمـيـنيـة تـعـمل لـنـشوب
احلـرب ب الـكمـالي والـروسيـا السـوڤيـتية
ولـهذا أرسـلت أرمينـيا إلى احلـكومة مـوسكو
لـــتـــعــرف رأيـــهـــا فى ذلـك ولـــكن حـــكـــومــة

موسكو لم ُجتبها حتى اآلن .

W¹—bMJÝù«  ¨ ± ’ ¨ ±π≤±  d¹«d³  ±∞ fOL)«  ¨≤π≤ œbŽ
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نقالً عن جريدة الديلى تلغراف
وقـــد اســـتـــحــــوذ الـــرعب عـــلى الـــدوائـــر
األرمـنيـة والـدوائـر الـيونـانـيـة الـفنـزيـلـيـة وقال

مندوبى األرمن :
«لـقـد راعنـا الـتـسـويف فى تـنفـيـذ مـعـاهدة
ســيـــڤــر وكــان تـــغــيـــر الــوزارات فى فـــرنــســا
ُيضاعف قلقـنا وخوفنا أفيحتمل أن ال ندعى
إلى مـؤتـمـر عـقـد إلعـادة الـنـظـر فى نـصوص

عاهدة» . هذه ا
قلت لـه ولكن أنـى تسـتـطـيع دول احلـلـفاء
اذا ال أن تـدعو مـندوبى أرميـينة الـبولشـفيه و
تدعـو منـدوبى روسـيا احلـمراء فـأجاب أنى
لـست بـغـافل عن هـذه الـصـعـوبـة ولـكن مـا
تـقـول ال يسـرى عـلى أرميـنيـة الـعثـمـانيـة التى
تشمـلها مـعاهدة سـيڤر. فـقد ارتكب احلـلفاء
خــطـأ كــبــيـراً إذ اســتـهــلـوا أعــمـالــهم بـإنــشـاء
جمهـورية مـستقـلة فى أمالك روسـيا السـابقة
يــنـضم إلـيـهــا أرمن تـركـيــا فـأحـرجـوا صـدور
الــروس بــاالجــمــال ولــو أحــســنــوا ألنــشـأوا

UDMÞ  ¨ ± ’ ¨ ±π≤±  d¹«d³  ±∞ fOL)«  ¨±∑∂µ œbŽ
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حكومة أرمينية العثمانية تارك حتقيق أمانى
األرمن بـاالحتـاد لـلــزمـان وحـسن نـيـة روسـيـا

ستقبل . فى ا
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لـندن فى ١٤ فـبرايـر ــ يقـدم األرمن دعوة
إلى مـؤتمر الشرق األدنى يلـحون فيها بأن ال
ــا ال يالئم مــصـالح ُتــعــدل مـعــاهـدة ســيــڤـر 
أرمينيا . وأشار بعضهم إلى أن نسبة األرمن
الـذين ذهـبـوا ضـحـيـة فى خالل احلـرب تـزيد
عـلى خسـارة أيـة أمة فى الـقـتال فـإن مذابح
األرمن يـزيـد مجـمـوعهـا علـى ملـيون أو ربع

السكان ــ روتر

UýUÐ ‰UL  vHDB* Y¹bŠ

تحدة» قصد مندوب من قبل «الصحافة ا
األمـريـكيـة مـصطـفى كـمـال باشـا وطـلب منه
أن ُيـجرى مـعه حديـثـاً يدور حـول أحد عـشر
سؤاالً يـقـبل كمـال بـاشـا ذلك واشتـرط عـليه
أن يـدرجه فى ألـف ومـائـتى صـحـيـفـة . وقـد

رأينا أن ننقل هذا التصريح ألهميته .
ُراسل مـوجهـاً الكالم إلى مـصطفى قـال ا

…d¼UI «  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤±  d¹«d³  ±∑ fOL)«  ¨±∑≥µπ œbŽ
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كـمـال بـاشـا : إنـكم زعـيم جـمـيـع الـوطـنـي
األتـــراك لــذلـك رأيت أن أتــقـــدم لــدولـــتــكم
بــاألســئــلــة الـــتــالــيــة إرشـــاداً لــآلراء الــعــامــة
ـدنــيـة. وقـد جـرأنى عـلى ذلك اعـتـمـادى وا
على لطـفكم فى اإلجابـة على كل سؤال من

هذا القبيل .
ُراسل أسئلته فقال : ثم بدأ ا

كن حل مسـألة أزمير بـكيفية س ــ كيف ُ
وديــة بـيـنــكم وبـ الــيـونــان ? وهل تـقــبـلـون
وسـاطـة دول احلـلفـاء أو أمـريـكـا لـلـمـفـاوضة

فى ذلك ?
ج ــ إن أزمــــيـــر بالد تـــركـــيــــة من جـــمـــيع
الـوجوه وهى جزء ال يتـجزأ من األناضول .
أمــا الـيــونـان فــلـيس لــهـا أى حق تــاريـخى أو
ـديـنة ُيـطالـبـون به . وكل ما عـرفى فى هذه ا
فـى األمـــر أن األروام هــاجـــروا إلـى اجلـــزائــر
بقـصـد التـجـارة . بهـذه الـطريـقـة انتـقـلوا إلى
أزميـر . ومع ذلك لـيس لهم فـيـها غـيـر أقلـية
الُ تـذكـر أرادت الـسـيـاسـة أن تـتـخـذهـا حـجة
لـتـجـعـل تـلك الـبالد الـتى قـضى عـلـيـهـا ألف

سنة بالداً تركية أن يستولى عليها اليونان .
ـوره وفى ــظـالـم الـتى ارُتــكـبـت فى ا إن ا
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تسـالـيا وكـريت ومـقدونـيـا ارُتكـبت أيـضاً فى
أزميـر تمـهيـداً إلتمام سـياسـة احملو الـتدريجى
لـعـنصـر من الـعـنـاصـر . وُيؤيـد ذلك الـتـقـرير
الـذى قـدمـته جلـنة الـتـحـقـيق الـتى نـدبـها دول

االتفاق .
ـغيرين إن أمـتنا ال تـشك فى أنها سـتطرد ا
قـدس الـيوم أو غـداً . على وُتـطهـر الـوطن ا
أن أمتنـا اإلسالمية التى اشـتهرت بعـدم ميلها
ناقـشة فى هذه لـسيل الـدماء تقـبل الصـلح وا
ــســألـة عــلى شـرط اجلالء عـن جـمــيع تـلك ا
فاوضة مع اليونان بل نطقة . وأننى قابل ا ا
أقل بـكل ارتـيـاح توسط أمـريـكا الـذى يـكون

مستنداً إلى اخلير واإلنسانية .
ــكــنــكم أن س ــ مــا هــو الـــشــكل الــذى ُ

تقبلوا به حل مسألتى أزمير وتراقية ?
ج ــ إن أزمـيـر مــثل تـراقـيــة أكـثـريــة أهـلـهـا
أتـراك  وهى بالد تاريـخيـة بهـا معـاهد وآثار
ومــســاجــد فــهى بــاإلجــمــال جــزء أصــلى ال
يــتــجــزأ من الــســلــطــنــة . فــاالحــتـالل الـذى
أصـــيب به هــذان الـــقــســـمــان الــعـــزيــزان من
ستـحيل حل مسألتيهما ما الوطن جعل من ا
لـم يــــرفع هــــذا االحــــتـالل بــــكل ســــرعــــة .
والشك أن فى اإلمكان احملافظة على األقلية
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من األروام بـــنـــصــــوص كـــالـــتى جـــاءت فى
اتفاقـية سان چرمـان. أما مسألـة غرب تراقية
فــفى اإلمــكــان لــهــا بــأخــذ رأى األهــالى فى

القسم أكثرية العثماني .
س ــ ما هو رأى الوطني فى تنقية اتفاقية
سـيــڤـر ? ومــا هى الـتــعـديالت الــتى ُتـريـدون

حلها ?
ـــحــو ج ــ إن االتـــفـــاقــيـــة الـــتى تـــقـــضى 
اسـتـقالل السـيـاسى والقـضـائى واالقتـصادى
ــالى بــاالجــمــال تــقـضـى عـلـى حــقـنــا فى وا
احلياة ال نعتـرف وال نعرف عنها شيئاً . على
أننـا عـلى اسـتعـداد تام بـأى صـلح يضـمن لـنا

استقاللنا التام ضمن سيادتنا .
س ــ إذا  لكم الصلح مع اليونان فكيف

تكون سياستكم معها ?
ج ــ إذا ترك الـيونان خـطة االسـتيالء على
أجزاء تـركيا . وأثـبتوا حسن نـيتهم فـثقوا بأن
سـيـاسـتــنـا مـعـهم ســتـكـون سـيــاسـة الـصـديق

للصديق .
س ــ ما هى الـكـيفـية الـتى حتل بـهـا مسـألة
أرميـنيـا . وهل ستـقبـلون وسـاطة أمـريكا فى

ذلك ?
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ـسـألـة األرمـنـية . وزال ج ــ لـقـد انتـهت ا
النزاع الـذى كان قـائمـاً بيـننـا وبيـنهم بـواسطة
احلكومت الوطنية واألرمنية . ولم يعد بيننا
أى نزاع . بل أصبحنا على اتفاق وصداقة.
س ــ هـل اإلشـــاعــــات الـــتى أذيــــعت عن
الــفـظــائع الـتـى ارتـكــبـهــا األتـراك فى األرمن

صحيحة ?
ج ــ إن اإلشــاعــات والــروايــات الــتى من
هـذا الـقـبـيل لـيـست فى الـواقع إال كـذبـاً ُيذاع
بـقصـد إثارة عـداء األجانب عـليـنا وتـنفـيرهم
منا . وإنى أؤكـد لكم أن كل ما قيل مخالف
لـلـحـقـيـقـة . وأقـبل بـكل ارتـيـاح حـضـور أيـة
ـطلـقة . هيـئة لـتـحقـيق ذلك فى ظل احلـرية ا
وأنــا أوصـيــكم بـاإلطـالع عـلى تــقـريــر هـيــئـة
«إسعـاف الـشرق األدنى» األمـريـكيـة فى هذا

الصدد .
ـذبـحة عـامة س ــ هـل قام األرمن أخـيراً 

فى األتراك ?
ج ــ إن الــســبب الــوحـــيــد الــذى جــعــلــنــا
ُنـــهــــاجـم األرمن لم يــــكـن إال انــــقـــاذ أرواح
مـواطـنـيـنـا من ذلك الـقـتل الـذى كـان يـجـرى
فى دائـرة واسعة ولدينا مـستندات ُتثبت ذلك
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سـأقـدمـهـا لكـم لإلطالع علـيـهـا والـتـثبت من
صحة ما نقول .

ا أن الـدول صاحبـة الشـأن ُتريد أن س ــ 
تـتـنـازل عن مـضـيـقى الـبـحـر األسـود والـبـحر
األبـيض (الــدردنــيل والــبـوســفــور) فــمـا هى
الكيفية التى تقبلون بها حل مسألة األستانة?
ج ــ إن األســـــتـــــانـــــة يــــــجب أن تـــــكـــــون
كـمـاكـانت حتت حـكم الـعـثـمـانـي بـال شرط
وال قـيــد . وأن تـكـون مـحـفــوظـة من جـمـيع
الـوجـوه بــاألمن والـطـمــأنـيـنـة الــتـامـة . ومن
الحــة فى الـبـحـر األسـود ــمـكن أن جتـعل ا ا

والدردنيل حرة .
س ــ ما هـو الشعـور السـائد بـ الوطـني

بشأن أمريكا ?
ج ــ إننا معشر العثماني نعرف أن أمريكا
دولة اإلنسانية واخلير . وأنها ُعرفت بالدفاع
عن احلـريـة وحـقـوق الـضـعـفـاء . ونـتـمنى أن
نستفيد من مدنيتكم وعمرانكم أكبر فائدة .
س ــ مــا هى الــســيـاســة الــتى تــرمــون إلى

ستقبل ? اتباعها فى ا
ج ــ إن بالدنـا خـراب  . وأمــتـنـا فــقـيـرة .
ومعارفنا قليلة وماليتنا ضعيفة فليس أمامنا
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سـوى إحــيـاء بالدنـا وتـنـظـيـم ثـروتـنـا وتـرقـيـة
بالدنــا وبـذلك يـثــبت لـكم إن ســيـاســتـنـا هى
سـيــاسـة الـســلم والـسـكــون . وسـتـكـون كل

جهودنا موقوفة على ذلك .
س ــ هـل تـتـفــضـلــون دولـتـكـم بـشئ آخـر

أذيعه لآلراء العامة فى أوربا وأمريكا ?
ج ــ إنـنى أؤمل أن تـعـرضوا احلـقـائق على
أوربـــــــا وأمـــــــريـــــــكـــــــا . وهى أنـه كـــــــان فى
االسـتطـاعـة إقـامـة أعـمـدة الـسـلم فى الـشرق
من زمن بــــعــــيــــد لــــو لـم تـــكـن الــــســــيــــاســـة
االسـتـعمـاريـة قـد قامـت فى وجوهـنـا فـبدأت
بــاحـتالل دوائــرنـا . ثم ألــقت بـنــا فى األسـر
وجعـلت الفرنسوي واإليطـالي واليوناني

ـتـقدمـة الـذكـر فلم يـسـتولـون عـلى حـقـوقنـا ا
تكن الـنـتـيـجة إال إهـراق الـدمـاء دون جدوى

وحرمان البالد من وسائل الدفاع .
عــلى أن مــرتـكــبى هــذه األعــمـال هم فى
الـواقع مـخـطـئـون ألن الـشـدة ال تـأتى بـفـائدة
كــمـا أن الــعــثـمــانـيــ يـدركــون قـيــمـة احلــيـاة
ويـعرفون الـواجب احملتم عـليهم نـحو الوطن
فــلـيـست لـهم غــايـة إال أن يـكـونـوا أصـحـاب

قدس وأن يدافعوا عن احلرية . الوطن ا
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هـا هى دعــوانـا نـذيــعـهــا ونـعـرضــهـا عـلى
وجــــدان الـــعــــالـم اإلنـــســــانـى وهـــو كــــفــــيل

بتقديرها.
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ُــراسل األهـرام لــنــدن فى ١٩ فــبـرايــر ــ (
وارد األرمنية اخلصوصى) علمت من أحد ا
أن سـكـان والية زجنـيـزور وجـزءاً مـن كـرباخ
ـسـتـقـلـة وأقـاموا أعـادوا جـمـهـوريـة أرميـنـيـا ا
حـكـومـة شرعـيـة ُيـؤيـدهـا اجملـلس الـنيـابى فى
أرمــيـنــيــا الــذى نــقل مــركـزه مـن أريـڤــان إلى

جيروسى ــ خصوصى
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ــعــاهـدة بــ احلــلــفـاء ال ا
ـاضى الـقريب والـترك ولـكنـهـا ترجع إلى ا
أى إلى مـؤتمر باريس الذى انـعقد فى يناير
وقــرر أن يُـحـول مــسـألــة الـشـرق إلى مــؤتـمـر
لـندره فى ٢١ فـبرايـر اجلارى حـيث يجـتمع
مندوبو اليـونان والترك ويكون مندوبو الترك
من لدن حكومة األستانة وحكومة أنقرة معاً.
وســـبب الـــدعـــوة عـــلى هـــذا الـــوجـه هــو
تـعـديل مـعـاهـدة سـيـڤـر عـلى شـرط أن يـكون
تـعـديالً طفـيـفـاً بـرضى التـرك والـيـونان رضى
يــكــرهــون عــلــيه بــحث الــدول ووعــيــدهـا.
والــســبب فـى ذلك كــله أن مــعــاهــدة ســيــڤــر
ــوقـــعــة فى ١٠ أغــســـطس ١٩٢٠ ظــهــرت ا
الـصـعــوبـة فى تـنــفـيـذهــا قـبل مــوافـقـة الـدول
علـيها ومـنشـأ هذه الصـعوبة أنـهم أحلوا فـيها
النظريـات محل العـمل وانفادوا إلى مذاهب
خــيــالــيــة فــخــالــفــوا فى مــا قــرروه اخلــريــطــة
االقـتـصـادية والـبـشـريـة فبـتـروا من األنـاضول
الــتــركـى أهم شــطــر مــنه; أى أزمــيــر مــورده
مـصــدره فى الـبـحـار وجـعـلــوا الـغـالـبـيـة حتت
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حـكم األقـلــيـة ووضـعـوا الـتــرك الـذين كـانـوا
أســـيــاداً حتـت حــكم الـــيــونـــان الــذيـن كــانــوا
ـدافع مـسـودين وعـاصـمـةتـركـيا حتـت أفواه ا

اليونانية .
عاهدة ال تقبـل ولكنها تنفذ فمـثل هذه ا
ـعـاهـدة كـانت قوة بالـقـوة فـفى وقت وضع ا
أوروبا تعبة والشعوب ال تميل إلى استخدام

ما لديها من القوات .
فبعد ستـة أشهر من توقيع معاهدة الصلح
نـفـذت الـدول إرادتـهـا حـيث وجـدت قـواتـها
كالـقوات الفـرنساوية واإلنـكليـزية فى سوريا
وكــلـيـكـيـا والـعـراق وإذا كـانت الـيـونـان قـد
تـــولت إدارة تـــراقــيـــة وأزمــيـــر فألن قــواتـــهــا
الـعـسكـريـة هـنـاك كذلـك األستـانـة فى قـبـضة
ـعـاهدة جـنـود احلـلفـاء وأسـاطـيـلهم وظـلت ا
فى أرميـنيـا وتركـستان ألـفاظـاً تقـرأ وال يعمل
بــهــا ألن ســيف احلــلــفــاء ال يــدعــمــهـا. وإذا
اسـتـطـاعت إنـكـلتـرا أو فـرنـسـا أبقـاء قـواتـهـما
حيث بسطتـا نفوذهما فإن بـقاء اليونان حيث
هى اآلن ســــنــــة أخـــرى أمــــر يــــكـــاد يــــكـــون
ال. وقد مستحيالً إذا لم يقدم لهم احللفاء ا
عرفـنا أن فـرنـسا تـطالب اآلن ديـونـها وفـوائد
تـلك الـديـون ألنـهـا كـمــا أنـبـانـا الـتـلـغـراف ال

تستطيع مساعدة أمة تملكها قسطنط .



≥¥≥

„«dð_« V UD

(١) إعــادة حــدود تـركــيــا فـى أوربــا كــمـا
كانت عليه سنة ٩١٣ .

(٢) تـعيـ احلدود فى آسـيا الـصغـرى بعد
اتفاق األغـلبيتان الـتركية والعـربية فى مناطق

كل منهما .
(٣) جـعل احلـدود الـشـرقـيـة لـتـركـيـا اخلط

الفاصل ب تركيا وفارس .
(٤) تثـبـيت احلـدود األرمنـيـة التـركـية كـما
ــمــضــاة بـ ــعـاهــدة احلــديــثـة ا جــاءت فى ا

حكومة أنقرة وحكومة أريڤان .
(٥) عودة أزمير إلى تـركيا بعـد أن تنجلى

اليونان عن أزمير .
الحـة فى البوغـازات وانتزاع (٦) حرية ا
الـتسـليـحات احلـربيـة عـلى شواطـئهـا وتثـبيت

سيادة تركيا على البوغازات .
(٧) تــــمـــثــــيل تــــركـــيــــا فى قــــومـــســــيـــون

البوغازات الدولى .
(٨) حماية األقليات .

(٩) االعـتـراف بـسـيـادة تـركـيـا فى احملـاكم
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ـتـشـرع األجـانب وتـعـيـ قـومـسـيـون من ا
واألتراك جلعل الـنظام القـضائى منطـبقاً على

األساليب العصرية .
(١٠) احملــافـــظــة عــلى الــقـــوى الــبــحــريــة
واحلـربـيـة الـكـافـيـة لـتـأمـ الـنـظـام بـ جمـيع

األهالى وللدفاع عن الشواطئ واحلدود .
ـعـاونـة ضـبـاط (١١) تـنـظـيم الـچــنـدرمـة 

أجانب .
(١٢) ســــحب اجلــــنــــود األجــــنـــبــــيــــة من
األستـانـة وتـركيـا بـعد مـبـادلـة التـصـديق على

عاهدة . ا
(١٣) تـــمـــام اســــتـــقالل تــــركـــيـــا مــــالـــيـــاً

واقتصادياً .
تبادل . (١٤) تقدير اخلسائر وتعويضها ا
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لـنـدن فـى ٢٦ فـبـرايــر ــ أعـلن فى بالغ أنه
عــنــد اجـتــمــاع الـيــوم بــعـد الــظــهـر فى وزارة
اخلـارجـيـة بـرئـاسة الـلـورد كـرزن لـلـبحث فى
مــسـألــة كـردسـتــان وأرمـيــنـيـا  وصــرح بـكـر
ســامى بك فـى هــذا االجــتــمــاع بــأن األكـراد
ثلـون تمثيالً واسعـاً فى اجلمعيـة الوطنية فى
أنـقرة وسـيتمـتعـون بحـكم ذاتى محلى واسع
الـنـطـاق وال ُيـريـدون االستـقـالل . وتكـلم
الـلورد كـرزن فى موضـوع أرمينـيا نالحظ أن
الدول ال تـنوى البتة أن ُتهمل تـعهدها بإنشاء
ــا يـهم دولــة أرمـنــيـة مــتـحــدة وثـابــتـة. وأنه 
مــصـلـحـة األتــراك ومـصـلـحــة األرمن تـعـيـ

خط احلــدود يــقــبــله كل فــريق وُتــعــاد به إلى
أرمـينـيـا األقالـيم الـتى حرمـت منـهـا منـذ ح

قريب ويضمن لها الكيان الوطنى .
سيو برتبلو فأكد مرة أخرى عزم وتكلم ا
الــفـــرنــســـويــ عـــلى صـــون أمن األرمن فى
قـلـيـقيـة قـبل جـالء االحـتالل الـعـسكـرى عن
تلك البالد . وقـد تقرر فى هذا االجتماع أن
ُتــــعــــرض عـــلى اجملــــلس األعــــلى عــــلى إثـــر
االســتـرشــاد بـاحلــوادث األخـيــرة اقـتــراحـات

UDMÞ  ¨ ± ’ ¨ ±π≤±  d¹«d³  ≤∏ 5MŁô«  ¨ ±∑∑∞ œbŽ



≥¥∂

ـمـكن إدخـالـها صـريـحـة بشـأن الـتـعـديالت ا
عـلى شـروط مـســاعـدة سـيـڤـر فــيـمـا يـخـتص

بكردستان وأرمينيا ــ روتر 
لـــنــــدن فـى ٢٧ فـــبــــرايــــر ــ قـــبـل األتـــراك
اقـتــراحـات احلـلــفـاء بــأن تـؤلَّف جلــنـة لــتـقـوم
بــتـحـقـيق فى أزمــيـر وتـراقـيـة الــشـرقـيـة بـشـأن
مجموع السكان فيهما من الوجهة اجلنسية.
وصرح األتراك بأنه البد لهم من مخاطبة
أنـقـرة قبل قـبـول بعـض أجزاء مـعـاهدة سـيـڤر
ـالـية واالقـتـصـادية فـيمـا يـخـتص بـالشـروط ا
وقــالـوا أنـهم سـيُـقـدمـون جـوابـهم قـبل مـسـاء
يـوم االثـنــ  وصـرح الـيـونـانـيـون بـأنه البـد
سألة . لهم من استثارة حكومتهم فى هذه ا

هاڤاس
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ـســيـو بـريـان ـسـتـر لــويـد جـورج وا كــان ا
ـؤتـمـر الـذى عـقـد حتت رئـاسـة غـائـبـ عن ا
األول كــــرزون الــــيـــوم. وقــــد مــــثَّل الــــوفـــد
األرمــنى الـذى يـرأسه بــوغـوص بـاشــا نـوبـار
بــالـــنــيــابــة عن حــكــومــة أريــڤــان أمــام اإلرل
كـرزون والـكـونـت سـفـورزا وبـعض الـوزراء
الـفرنـسـاويـ فى نـظـارة اخلـارجـيـة وقـدموا
مطـالب خاصة بأرمـينيا الـكبرى بانـ طلبهم
عـلى معـاهـدة سيـڤر وطـالبـ حمـاية قـيلـيقـية
مـن الـتعـدى عـلـيـهـا.وقـد فـنـد الـوفـد التـركى

برئاسة بكير سامى بك بعد ذلك .
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وتسـتعد إلرضـاء العـراق وستـقوم فـرنسا من
تـلـقاء نـفـسهـا بـاجلالء نهـائـياً عن كـيـليـكـية ثم
تـــتـــفق مع األتـــراك واحلـــلـــفـــاء عـــلى حـــلب

ودمشق .
اعتـادت الشـركات الـتلغـرافيـة أن تنـقل لنا
ـسـألـة الـشـرقـية ـؤتـمر بـشـأن ا مـا يـتـقـرر فى ا
عـلى سـبـيـل الـتـدريج شـيـئـاً فـشــيـئـاً ويـالـيـتـهـا
كـانت تــقـتــصـر فى نــقل األخــبـار عــلى تـلك
اخلطة وحدها فتنقل إلينا ما يتقرر فى جلسته
فى عـدة أيـام لـكنـهـا تـضـيف إلى تـلك اخلـطة
من األخـبـار مــا ال يـتـفق مع األنـبــاء الـسـابـقـة
والالحـقة فيُصبح الـقار فى حيرة ال يدى
ا أضيف إليه فـيضطرب ؤتمـر  ما تقـرر فى ا
فى اســتــنــتــاجه ويــخـــتل بــ يــديه تــســلــسل
احلـوادث وتــلك مـنـذ قـد اعــتـادهـا الـقـراء من
الــشــركـات الــبــرقـيــة حـيــنــمـا يــتــقـرر شئ فى
مصـلحـة الشـرق وأهله فال يـكاد الـقار يقع
نـظره عـلى خبر سـار فى الصـباح حتى يـفاجأ
ـساء بـخـبر آخـر يـنقـضه ويـأتى عـليه من فى ا
أســاسه .وهــكـذا تُــقــال األنــبـاء بــ تــخـاذل
وتـنــاقض حـتى تـظـهــر احلـقـيـقــة يـتـبـ اخلـيط
األبـيض من اخلـيط األسـود من الـفـجـر خـطـة
عجـيبـة وطريـقة مـدهشـة ولكن أعـجب منـها
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استـمرار القـائمـ على تـلك الشـركات على
نــشـرهــا وإذاعــتــهــا فى وقت ال ُتــســاعـد فــيه
احلــــوادث عـــلى االســـتـــمــــرار فى مـــثل هـــذا
العمل. فقد تنبه الشرق وبلغ أشده واستوى
واضـحى فى مــنـزلـة ال يـؤثــر فـيـهـا الــتـضـلـيل
والـتدلـيس ولـقد بـلغ من تـنـبه بعـد اصـطدامه
ـة أن أصـبح فى مـسـتوى ؤ بـتـلك احلـوادث ا
فـكـرى يــكـاد يـنــظـر فـيه إلـى الـغـيب من وراء

ستر رقيق .
الشرق مـا ب أعزل ومدجـج بالسالح قد
أصـبح ُيـعـتم فى حـياتـه على مـا تـعـتـمـد عـليه
ـال والـسالح ـاديـة مـن ا أوربــا فى حـيــاتـهــا ا
واإلدارة والــنـــظـــام وبث الـــدعــوة وأحـــكــام
ـثابرة والـدأب على العمل ــ روابط األلفة وا
وقــوم عــلى مـــثل هــذه الــصـــفــة ال يــؤثــر فى
حـيـاتــهم تـلـفـيق األخــبـار وال تـلـويـنــهـا بـغـيـر
ــدجــجــ ألــوانــهــا الــطـــبــيــعــيــة ذلك شــأن ا

شرق . بالسالح من مكان ا
ن يسرون ـادية  أمـا اجملردون من القوى ا
لـسرور الـشرق ويـحـزنون حلـزنه فيـظهـر أنهم
ــقـــصـــودون بــذلك الـــنـــوع من الــنـــشــر هم ا
(ولـــكـن إرادة الـــله وال راداً لــــقـــضـــائه أن ال
ـا من به يـطــول هـذا الــصـنف من الــتـدلــيس 
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عـلى األتــراك من الـظــفـر والــفـوز فـى مـيـدان
احلـرب ومعـترك السـياسـة ونحن نطـرب لهذا
النوع من البشر الغريب مثالً يتب منه حقيقة
ن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). األمر 
نـشرت الـشركـات الـبرقـية خـبراً يـدل على
أن مصطفى كـمال قد اشترط حلـضور مؤتمر
لـنـدن أن ُتـغـادر اجلـنود األجـنـبـيـة بالد الـدولة
ؤتمر ثم نـشرت بعد هذا اخلبر قبـل انعقاد ا
أنـبـاء الـنـزاع الـقـائـم بـ األسـتـانـة وبـ أنـقرة
بشأن الوفـد الذى ينـوب عن الدولة وأخذت
ـــؤتــمـــر ســوف يـــطــرد ُتـــصــور لـــلـــنــاس أن ا
الـكــمـالـيــ إذا لم يـتــفـقـوا مع األســتـانـة وأن
جاللـة السـلـطان قـد أبى قـبـول مطـالب أنـقرة
وأن إجنــلــتـرا ال تــعــتــرف إال بـوفــد األســتــانـة
وكــانت تــنــقل إلــيــنــا كـل يـوم مـن أنــبــاء هـذا
ـطـرب. ثم انـتـقـلت إلى ـعـجب وا اخلالف ا
نغمة أخرى بعد ذهاب الكمالي إلى روما
ـتـعـلـقـة بـاخـتالف فـنـقـلت إلـيـنــا من األنـبـاء ا
الـوفـدين الـتـركيـ وتـنـازعـهم عـلى الـريـاسة
ـطالب واخـتالفـهم فى وجوه وتـبايـنـهم فى ا
النـظر مـاال يتـفق وكرامـة أى موجـود فى هذا
ـمـلـوء بـالـعـجائـب ثم بـعـد انـعـقاد الـكـون ا
ـؤتمـر انتـقـلت إلى معـاهدة سـيڤـر وشرعت ا
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تـنـقل إلـيــنـا تـصـمـيم الــدول عـلى االحـتـفـاظ
ـعـاهـدة ثم تـدرجـت قـلـيالً وجـعـلت بـتــلك ا
تـقول إن التـعديل سيـتناول األمـور السطـحية
ثم سمحت بأن يتناول التعديل أزمير وتراقيا
بــدون قــيـد وال شــرط. ثم راجــعت نــفـســهـا
وقالت إن التعـديل اخملتص بأزميـر وتراقيا قد
أصــبح مــعــلـقــاً عــلى نــتــائج الــتــحـكــيم. ثم
انــتـقـلـت بـعـد ذلك إلـى أرمـيـنــيـا وكــردسـتـان
وقـالت إن التعديل إلى ما وراء أزمـير وتراقيا
امـتد قلـيالً فشمل كـليكـيا وكردسـتان ونقلت
أن بــكـيـر سـامى بك شـرح لــلـمـؤتـمـر مـوقف
ــثــلــون تــمـثــيالً الــكــرد وبــيّن له أن األكــراد 
صـحـيــحـاً فى جـمـعـيــة أنـقـرة وأن لـديـهم من
وسائل اإلدارة احمللية ما يرضيهم كل الرضاء
ثم أضـطــرب الـنــقل بــعـد ذلك فــيـمــا يـتــعـلق
بـأرمـيـنـيـا أمــا الـعـراق فـحـدث عـنه وال حـرج
ولقـد أنبأتنا اليوم تلك الـشركات بخبر يتعلق
بـاجلديـدة وبالـعراق وبـكـليـكيـا وبسـوريا فـأما
احلــديــدة فــقــالت إن اإلجنــلـيــز قــد غــادروهـا
وسـكـنت بـعد ذلك عـن أمر الـيـمن مع الـعلم
بـــأن اإلمـــام يـــحـــيى من أخـــلص اخملـــلـــصــ

لــلـدولـة. وأمــا الـعـراق فـيُــخـبـرنــا الـبـرق بـأن
إنكـلترا تـستعـد إلرضائه وغنى عـن البيان أن
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إرضــاء الـعـراق ال يـكـون إال بــإجـابـة مـطـالـبه
ومـطـالـبه مـعـروفـة واضـحـة ولـكن بـأسـرهـا 
اخلـبـر لم يـصـرح بـشئ يتـعـلق بـعالقـة الـعراق
بتـركيا بعد أن نقلت إلينـا الشركات البرقية ما
يُبئى بأن مصـطفى كمال قد أمر بوقف القتال
فى الـعراق وأن أول مـهـمة لـلـمـستـر تـشرشل
ـقـتـضى اتـفـاق ُيـعـقـد مع هى إخالء الـعـراق 
األتراك ولقد نقلت جريدة األهرام بعدد يوم
ــاضى أن جـريــدة الـديـلى تــلـغـراف االثـنـ ا
تقـول إن الصـحف الفـرنسـية تـؤكد أن وجود
أيـة حـكـومـة عـربـيـة فى الـعـراق يـكـون خـطراً
ومكـروهاً من فـرنـسا وتـلح فى حتويل جـميع
بالد الـعراق عـدا منـطقـة البـصرة إلى واليات

عثمانية ثانياً .
وأمـا كـلـيـكـيـا فـقــد أثـبت اخلـبـر أن فـرنـسـا
سـستغـادرها نهـائياً وأمـا سوريا فـقد ب ذلك
اخلــبـر أيـضــاً بـأن فـرنـســا سـتـتـفـق مع احلـلـفـاء
وتـركيـا فيمـا يتعـلق بدمشق وحـلب . هذا ما
ـتعـلـقـة ببالد وصل إلـيـنـا الـيوم من األخـبـار ا
ـيل إلى أن احللـفاء يـرغبون الـعرب ونحن 
رغـبة شـديدة فى نـشر الـسلم فى الـشرق وقد
عـــلـــمـــوا أن ال سالم فـــيه إال بـــاالتـــفـــاق مع
تـركيـا. وتـركيـا قد طـلـبت إرجاع حـدودها
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قبوالً حـسناً وأكبر الظن أنهـا ستنال جميع مـطالبها برشد إلى ذلك مـا يقوله بكير سامى
سلم ُيقدرون جمل فرنسا حق قدره . من أن ا

ـا الريب فـيه أن بكـيـر سـامى ال يفـوه بـتـلك اجلمـلـة إال وهـو على يـقـ من إجـابة و
مطـالـبه بأسـرهـا كمـا أن بـيانه بـهـذا النـوع من الـتعـبـير اجلـديـد ُينـبئ بـأن إجنـلتـرا سوف ال
ـيزة وحـدهـا بل البـد لهـا من أن تـشـتـرك معـهـا فى مـيزة تـسـمح لفـرنـسـا بأن تـنـال هـذه ا
إرضاء للـمسلـم ليـكون لهـا من اجلميل مـا يقع عنـدهم موقعـاً حسنـاً وهى التى كانت
ـصالح مـا يـقضى تفـتـخـر فيـمـا معـنى بـهـذا الضـرب من الـسيـاسـة ولـها فى الـشـرق من ا

عليها أرضاه تركيا إرضاءاً كامالً .

إلى مـا كــانت عــلــيه عــام ٩١٤ وبـيــنت أنــهـا
سـتمـنح الـعرب حـكـمـاً ذاتيـاً  وقـالت إن هذا
هـو أسـاس االتفـاقيـة الـذى يضـمن الـسلم فى
الــشــرق قـالت هــذا وهى تــعــلم أن أوربــا قـد
سـئـمت الـقـتـال ومـلت احلـروب وأن حـالـتـها
الـية قد بلغت درجة اخلـطورة وأن مشاكلها ا
كـلـهـا ستـقـضى عـلـيـهـا بإجـابـة كل مـا يـقـترح
لــنـشـر الــسـلم فى الــشـرق وأضـحى تــشـكـيل
القوات األهـلية مـحسوسـاً وناجحاً فى وقت
واحـد فى جــمـيع أجــزاء بالد الــدول الـعــلـيـة
علـمت تركـيا كل ذلك فـأحلت فى االشتراط
كن وبيـنت أن ما تـطلـبه هو حـياة األمـة وال ُ
ألى أمــــــة أن ُتــــــفـــــرط فـى أى ذرة من ذرات
ـؤتـمر مـطـالـبـها حيـاتـهـا الـعـامة ولـقـد يـقـبل ا
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كـــان من نــتـــائج مـــؤتــمــر الـــشــرق األدنى
ـنـعـقـد اآلن فـى لـنـدن تـفـاهم الـفـرنـسـاويـ ا

واألتــراك واتـفــاقـهم عــلى الـشــؤون اخملـتـلف
علـيها ب الـفريق فى كـليكيـا والشام وقد
وافتنـا األنباء البـرقية أن الفـريق على وشك
االتــفـاق وأن فــرنـســا أظـهــرت نـحــو األتـراك
أجمل عواطف الـوداد والصـداقة وال عجب
فى ذلك ألن تــاريخ فـرنـسـا مـع الـتـرك حـافل
ـة الـتى كانت مـحـور سيـاسة بالـصـداقة الـقد
احلكـومـت والـشعـب أجـيـاالً طويـلة كـما أن
فـرنـســا كـانت أســبق الـشــعـوب الــتى نـشـرت
تمدنها وعـلومها ب الـشعب التركى وكانت
لـهـا والتزال مـنـزلة خـاصـة عـند األتـراك كـما
أن لـغــتـهــا الـفــرنـســاويـة كــانت والتــزال لـغـة
األتـراك الــرسـمــيــة بـعــد لـغــتـهـم يـتــكـلم بــهـا
شـــيـــوخـــهم وشـــبـــانــــهم ونـــســـاؤهم أيـــضـــاً
ــدارس الــفــرنــسـاويــة كــانت تــربى شــبـان وا
وبـنــات أتــراك وتـعــلــمـهم قــبل أن ُتــنــافـســهـا
ـانـيـة الـتى اجــتـهـدت فى الـعـهـد ــدارس األ ا
األخـيـر فى اجـتـذاب الـشـبـيـبـة الـتـركـيـة إلـيـهـا
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ــانـيـة وإبــعـادهـا عن وصــبـغـهــا بـالـصــبـغـة األ
حضن فرنسا .

ــا كـانت فـرنــسـا حتـكم عــدداً كـبـيـراً من و
سلم ولها منزلة كبيرة عند الشرقي ولها ا
فضل عـلى أهل الشرق األدنى بـعلمـها الذى
نشـرته بـينـهم وحضـارتهـا الـتى أهدتـها إلـيهم
وإرسـاليتهـا التعلـيمية الـتي بعثت بهـا لنشلهم
من اجلهـالـة كان تـعـلق الشـرقيـ بـها وحـبهم
لـهـا عــظـمـ بـحـيث مـا كـانـوا يـعـرفـون دولـة
صـديـقـة لـهم غـيـر فـرنـسـا وال شـعـبـاً يـجـلـونه
ويـــكــــرمـــونه وُيــــعـــامـــلــــونه غـــيــــر الـــشـــعب
الــفــرنـســاوى وال بالداً يــلــتـجــؤون إلــيــهـا أو
يـقيـمون بـهـا ويعـيـشون فى غـابـاتهـا وجـبالـها
ووديـانـها غـيـر البالد الـفـرنـساويـة وال جـرائد
ومــجالت ومــؤلــفــات يــنــتــفــعــون بــهــا غــيــر
الفرنساوية وال تـمثيل يتعشقـونه غير التمثيل
الـفـرنـســاوى وبـاجلـمـلــة كـانت فـرنــسـا كـعـبـة
سـلمـون فى سـائر أنـحاء الـعالم يحج إلـيهـا ا
يــطـــلــبـــون فــيـــهــا الــعـــلم واألدب والـــفــنــون

ال . والتجارة والصناعة وا
فـلمـا غيرت فـرنسـا سيـاستهـا نحـو الشرق
وفـتــرت مـودتـهـا مـع أهـله وزاحـمــتـهـا بـعض
ــودة تـضــمـضع الــدول األخـرى عــلى هـذه ا
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الـــنــفــود الـــفــرنــســاوى فـى الــبالد الـــشــرقــيــة
اإلسالمـيـة ووقعـت حوادث سـيـاسـيـة كـبرى
وقــفت فـيــهـا فــرنـسـا أمــام أصـدقــائـهــا الـتـرك
طامع سـاكنـة وتركتـهم فريـسة لبـعض ذوى ا
انيا الفرصة سانحة للحلول محل فوجدت أ
فرنسا فى بالد أصدقائها األقدم فتم لها ما
أرادت بـحـيث عـنـد نـشـوب احلـرب األوربـية
انـيا على ضفاف البوسفور يفوق كان نفوذ أ
كل نفـوذ أوروبى وكان من نـتائج هذا الـتفرد
ذلك االتـفاق احلـربى الـذى  فى اخلـفـاء ب

ـان وأحرار الـتـرك وقذف بـتـركيـا فى هذه األ
انيا وساعدتها فى احلرب الضروس خلـدمة أ
االنتصـار على احللـفاء أو بعـبارة أخرى على

ة . فرنسا صديقتهم القد
وانتـهى احلـرب وانـسلـخت واليـات التك
العربـية وبقى الـنزاع ب األتراك والـفرنسيس
فى كليكـيا إلى اآلن حتى التأم مؤتمر الشرق
وتـقـابل الـسـاسـة الــفـرنـسـاويـون مع مـنـدوبى

ـشـاكل الـقائـمـة بـيـنهم الـكـمـالـي فـى لنـدن وتـصـافـحوا وتـفـاهـمـوا واتفـقـوا عـلى حل ا
ودة واحلـسنى واستقبلت صحف الفرنسـيس هذا العهد اجلديد الذى يوشك نوره أن وا
يضئ الـشرق األدنى باالرتياح والسرور وال شك أن صـحف األستانة والسيما صحف
بنية على ة ا أنقرة قد استقبلت هذا العقد اجلديد الذى ستجدد فيه فرنسا سياستها القد
ـودة مع الـتـرك بـالـسـرور واالرتـيـاح أيـضـاً وبـديهـى أن صـدى هـذا الـسرور الـصـداقـة وا
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فى بتلك الـصداقة سـيتكون له تـأثير مهم 
العـالم اإلسالمى الـذى يـنـظر بـعـ االرتـياح
والسـرور أيضاً إلى حتـس العالئق بـ تركيا
اجلديدة التى تريد أن تعيش حرة وسعيدة فى
بـالدهـا مع جــاراتــهــا األوروبــيــة الـتـى حـلت
مـحـلـهـا فـى حكـم الـواليـات الـعربـيـة بـطـريق
االنـتــداب إلدارتـهـا أو اإلشـراف عـلـيـهـا ألنه
ـثل هـذا االتفـاق تـستـطـيع تركـيـا الفـتـاة التى ُ
ستـقوم على إنقاض تركـيا العجوز أن تصلح
ط شؤونها الداخـلية وتنظم حـكومتها على 
ـاط احلـكم الـدسـتـورى وتـرتـاح جـديـد من أ
نـازعات الـسيـاسيـة التى كـانت تشـغلـها من ا
قـبـل احلـرب وتـمــنـعــهـا من إصالح شــؤونـهـا
وتـعمـيـر بالدهـا واسـتثـمـار أراضـيهـا اخلـصـبة
واالنتـفاع بـالكنـوز العـظيمـة التى من الـله بها
على العثمـاني فى بالدهم الغـنية ذات اخلير

الوفير .
وإذا  االتــفـاق غــدا بـ فــرنـســا وتـركــيـا

ة فـيـمـا ال يضـر مـركزهـا اجلـديد بـالـشرق بـإخالص وتـساهـلت فـرنـسا لـصـديقـتـها الـقـد
نفـعة االقتـصادية أمكـنها أن يـعيـشا معـاً متجـاورت فى آسـيا الصـغرى بسالم تـتبـادالن ا

عاهدات تعقد بينهما فتستفيد كل واحدة من األخرى فوائد كثيرة .
أما تـأثـير هـذا االتفـاق إذا  بـ فرنـسا وتـركـيا عـلى البالد الـعـربيـة فسـيـكون عـظيـماً
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وموجباً خللـود هؤالء على السـكينة التى هى
وإذا كانت جل ما يتمـناه الفرنسيس اآلن 
فـرنــسـا تُــريـد من جــهـة أخـرى أن تــعـيش فى
الـشـرق األدنى حـاصـلــة عـلى رضـاء شـعـوبه
مـرتـاحـة من الـقالقل واالضـطـرابات فـعـلـيـها
أن تــــتــــرك إدارة الــــشــــؤون الــــداخـــلــــيــــة فى
حــكــومــات ســوريــا ألهــلــهــا بــإشـراف إدارة
فـرنسـاوية تـقـوم بواجب الـنصـيحـة واإلرشاد
فـقط لـلـحـكـام اإلداريـ حتـى يـتدربـوا عـلى
احلـكـم الـذاتى الــذى يــجب أن تـمــنــحه لـهم
حكـومة اجلمهورية بعـد أن تهدأ احلالة وبهذه
الطريـقة تبقى محـبة فرنسـا راسخة فى قلوب
أهل الــشـرق كــمـا كــانت فى ســالف الــزمـان
وجتـــد من الـــشــعـــوب الــشـــرقــيـــة األســيـــويــة
واألفريقية أيضاً نعم الساعد ونعم النصير .
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طلـبت جمـعيـة األ من الرئـيس ويلـسون
سـألة األرمنية عاونة بـتسوية ا د لهـا يد ا أن 
خـــوفـــاً مـن وقـــوع أرمـــيــــنـــيـــا حتـت ســـلـــطـــة
الــبــولــشــفــيـك وأن يــصــدر أمــره إلى ســفــيــر
ــتـحـدة فى األســتـانـة لـيــتـحـد مع الـواليـات ا
ـفـوضـيــات الـعـلــيـا لـلــحـلـفـاء فـى األسـتـانـة ا
لتدارك هـذه القضـية فكان جـواب الرئيس ما

يأتى :
(ال أرى مـن الــضـــرورى إصــدار األوامــر
ـستر ـتحـدة ألنه تع ا إلى سـفيـر الواليات ا
سألة ما نـتكوت حينما طـلب إلى النظر  فى ا
ـكن الـوصـول إلى األرمــنـيـة وعـنـدى أنـه ال ُ

حـل مـا «مــا لم يـنــظــر فى أصل الـداء أوالً»
عقول النظر ابتداء فى العلة ثم نعطف ومن ا
ـعـلـول وفى مــعـتـقـدى أن عـلـة الـعـلل عـلى ا
لـلمشـاكل احلالـية فى أرميـنيا وفى تـركيا وفى
الــشـرق هى مـعــاهـدة سـيـڤــر. نـعم أنه يـجب
ــصـاعب ــعــاهـدة عــلى رغم ا حتــويــر تـلك ا
الـتى حتـول دون ذلك الـتحـويـر فإن احلـلـفاء
ـــعــاهـــدة لم يـــعـــقـــدوهــا ـــا عـــقـــدوا تـــلك ا
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بـاإلجــمـاع بل أن بـعـضـهم تـمـنَّع وأبى وكـان
مـن اخلـطـأ أن الــدول الـتى وقــعت عـلــيـهـا لم
تــسـرع بـانــفـاذهـا بـالــقـوة اإلجـبــاريـة. أمـا أنـا
فـلــيس لـى صالحــيـة تــخــولــنى الســتــعــمـال
كننى هو مساعدة احللفاء اإلجبار وغاية مـا ُ
ــا يــرتـــأونه من الــوســائـط الــســلــمــيــة أدبــيــاً 

والتدابير السياسية .
أمـا تسـلط الـبـولـشفـيك عـلى أرمـينـيـا فـهو
ـسـألــة الـشـرقــيـة ولـيس فى وجه من وجــوه ا
وسعى أن أُقـدم أو أخر فـيه مقـدار ذرة ولكن
أرى من الــصــواب أن أتــوسط أنــا واحلــلــفـاء
لــدى اخلـــصــمـــ وعـــسى يــرضـــيـــان بــذلك

التوسط .
شـكلة وعـندى أنه يجب الـسعى يـحسم ا
الــروســـيـــة الـــتى هى أصـل لـــعــدة فـــروع من
سـائل وأن سـلـوكى فى مـسألـة روسـيـا كان ا
مــعـيــنـاً  بــصـراحــة ووضـوح فــأنى أعــتـقـد أن
احلكـومـة احلالـيـة القـابـضة عـلى زمـام األمور
ولــيــست حــكــومــة ُتـمــثل الــشــعب الــروسى
داخلـة بالقوة ولكنى ال أعتـقد قط أنه جنب ا
لــتــبــديل احلــكــومــة احلــالــيــة وإلزالــتــهــا فـأن
الفاجعـات التى جرت فى بولـونيا وفى القرم
دلت داللـة حـسيـة أن ال فـائـدة من اسـتـعـمال
السالح لقهر روسـيا البولشـفيكية. وأرى أن
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نصيـحة الشـعب الروسى ومسـاعدته األدبية
إلزالة احلكم االشتراكى السوڤيتى هما أفيد

الوسائل أما وسيلة القوة فال فائدة منها .
إنى أرى عالمــات تــدل عـلـى أن الـسالم
البـد وأن يـسـود قـريــبـاً فـأن الـعـالم فى تـعب
ونصب وأن حكـوماته اقتـنعت أن احلرب ال
تـــوصـــلــهـــا إلـى مـــقــصـــودهـــا وإن وصـــلت
فــاخلــســارة ال تــوازى الــغــايــة بل قــد تــفــوق

عليها.
فـعـلى احلـلفـاء أن يـعلـنـوا بـصورة رسـمـية
إلى روسـيــا أنـهـا آمــنـة من غـاراتــهم احلـربـيـة
علـقة شبه سـائل ا وأنـهم ال يخـابرونهـا فى ا
مسائل احلـدود وحاالت األ التى انفصلت
عـنـهــا إال بـصـورة حــبـيـة. وحــيـنـئــذ  تـسـرح
روسيـا جـيوشـهـا وتعـكف عـلى رفق خـللـها
الـــداخــلـى فــإن صـــادقت الــدول عـــلى هــذا
ـسـلك فـلـتتـكـرم بـإعالمى بـصـورة رسـمـية ا
ـسـتـر مــانـتـكــوت مـفـوضـاً من حـتى أرسـل ا
قـبلى لـيتـخذ بـاالشتـراك مع منـدوبى احللـفاء
بـــكل قـــرار يــؤول إلى تـــوطـــيــد الـــسالم فى

روسيا وأرمينيا وسواهما .
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ورد تـلــغــرافـيــاً من تــفــلـيس أن احلــكــومـة
ـثـلى حـكـومـتى احملـلـيـة ألـقت الـقـبـض عـلى 
األرمن وأذربــيـــچــان . وقــد أرســلـــتــهم إلى
مدينة(كـونايسه) وأن حكـومة الكرچ أخذت
فـى الـــــتــــــضــــــيـــــيـق عـــــلـى األهـــــالـى األرمن
ـــســتـــوطــنــ عـــنــدهــا . وقـــد ولــدت هــذه ا
احلوادث قلقاً عظيماً لدى كلتا احلكومت .

ÊUâOÐ—–√ v  ÊUOBF «

ظهـرت فـتـنـة جديـدة فى جـهـات مخـتـلـفة
ـلكة أذربـيچـان . وقد استـولت القوات من 
بك على جهة (الكوران) . التى يقودها 

ıdJ « WÐ—U×

ورد نبـأ من األناضول ُيـفيد أن الـبولشفك
واألرمن وأذربــيــچــان أعــلـنــوا احلــرب عــلى
حـكـومـة الــكـرچ . وقـد هـاجــمـوهـا فى نـقط
مـتعـددة . وأن مـركـز احلـكومـة األخـيـرة نقل
من الـعاصـمة «تـفلـيس» إلى باطـوم. ويؤخذ
مـن األنــــبــــاء الــــواردة اآلن أن ســـــبب إعالن
احلـــرب عـــلى الــكـــرچ هـــو هــجـــومــهـــا ضــد
الــبــولــشــفـك أثــنــاء الــهــجـــوم الــســابق عــلى

W¹—bMJÝù«  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± ”—U  ±∞ fOL)«  ¨≥µ±∂ œbŽ
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فــارس. وقـد صــرحت حـكــومـة األنــاضـول
أنها ستالزم احلياد إلى النهاية .

WO dA « WO «dð ÊUJÝ

جــاء فى بــعـض الــصــحف الــيــونــانــيــة أن
الــقـسم األكـبـر من قـسم تـراقـيـة الـشـرقـيـة من
األروام عدد سكانهم بها يفوق عدد األتراك
فى جـمــيع أنـحــاء تـلـك اجلـهـة . وقــد قـامت
الـقـرى والـبـلـدان جلـنــة يـونـانـيـة وجـلــلت 
تـغيـر أسماءهـا احمللـية بـأسماء يـونانـية ولذلك
وجـدت نظـارة الـداخـلـية الـعـثـمانـيـة أن تـعلن
بــيــانـاً جــديــداً تـبــ فــيه نـســبــة الـســكــان بـ

الــفـــرقــ لــكـى يــكــون بــرهـــانــاً ثــابـــتــاً عــلى
تبعيـتهم. فأصدرت أول قسم من هذا البيان
الـيـوم وهـو عن سـكـان واليـة أدرنه وقـد جاء

فيه ما يأتى :
أرمن    يهود مسلمون    أروام

مركز كليبولى ١٨٢٢٠  ١٦١٣٧ ١١٩٠ ٢٥٧٦
ـــ       قرية شاركوى ٣٩٨٠    ٣٦٤٣        ـــ  
٤٣٫٦    ٣٣٦٧        ـــ  ـــ        قرية قره كوى
٣٨٧٤    ٢٠٣٧        ـــ         ـــ       قرية أوشه

٩٨٩٧    ٧٣١٩        ـــ        ـــ        قرية شاركرى
٣٦٠       ٣٦٠     قرية كتان ٨٤٠٧    ٤٨٧٥

٧١٤     ٦٧٥    لوزن كويرى ١٦٥٤٣ ١٠٩٣٧
٧٢٤٥  ٨٩٠٦  أدرنه ٣١٨٩٣ ٥٠٩٢٧

٤٢٥١٢ ٩٣٩٩ ٨٠٢٠٨ ١١٦١٢٤
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ُــراسـل األهـرام لــنــدن فى ١٦ مــارس ــ (
اخلـصـوصى) جـاء فى تـلـغـراف من بـرلـ أن
ـون تـيـلـيـريـان قـاتل طـلـعت بـاشا قـال إنه سـا
ــة انــتـقــامــاً من الــفــظـائـع الـتى ارتــكب اجلــر
ارتكبها طلعت باشا ضد األرمن السيما قتل
والديه الـذين أُبعـدا بأمـر طلـعت وُقتال بـحالة
شـنـيـعة . وقـد صـرح تـيـلـيريـان بـأنه ال يـشـعر

بأقل تأنيب ــ خصوصى 
UOMO —√ ¡U³½√

ُــراسـل األهـرام لــنــدن فى ١٦ مــارس ــ (
اخلصـوصى) علم الـوفد األرمـنى بباريس أن
حـكـومة الـبـلشـفـيك فى أريـڤان ُقـبـلت يوم ٧
مـارس وأن حـكـومـة أرمـيـنـيـا الـوطـنـية تـولت
ثـانيـة إدارة البلـدان التى ال يـحتلـها األتراك .
وتــــــــتـــــــــألف اآلن فـى أريــــــــڤـــــــــان وزارة من

االئتالفي ــ خصوصى

…d¼UI «  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤± ”—U  ±∏ WFL'«

* الصحيح : تهلريان.
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چـنـيف فى ١٧ مــارس ــ إن قـاتل طـلـعت
بــاشــا الــصــدر األعـظـم الـســابق أُومـى اسـمه
سـالـومـون تــيـلـيـريـان. وقـد كـان من قـبل فى
چـنـيف حـيث أقـام فى غـرفـة كـان ُيـقـيم فـيـها

قبله تركى اسمه بوغوص .
وقبل إقـامـة بـوغـوص فى چـنـيف كـان قد
اجـتمع فـى باريس بـسالـومـون تيـليـريان ومن
ـرجح أن الــقـتل  الــعـزم عـلــيه فى بـاريس ا

واتخذت التدابير النهائية بشأنه .
والــنـبـالء األرمن فى چــنــيف ال يــعــرفـون

تيليريان .
هاڤاس

…d¼UI «  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤± ”—U  ±π X³ «
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جـدت حركة شديدة فى جـهات القوقاز.

فـإن حكـوماتـها أخذ ُيـهاجم بـعضـها بـعضاً .
وقـد وردت لى بــعض أخـبــار من األنـاضـول
بتاريخ ١٦ فبراير اجلارى قيل فيها ما يأتى :
هـــجــــمت الــــلـــيــــلـــة بــــعض كـــتــــائب من
األذربـــيـــچــــانـــيـــ عـــلـى حـــدود الـــكـــرچ .
فــاجــتـازت احلــدود من جــهـة مــعــبـر «بــويـلى
قـرمـزى». وحيـنـئـذ حـدث صـدام مع اجلـنود
ـدافع . وقد الـكـرچ استُـخدم فـيه السالح وا
عبر . ثم ـغيرين ودمـروا ا رد هؤالء اجلنود ا

عادوا إلى مراكز جيشهم .
وبـيــنــمـا كــان جــيش أذربــيـچــان األحــمـر
كــان األرمن ُيـــهــاجـم الــكـــرچ من الـــشـــرق
يــهـاجـمـونـا أيـضــاً من الـغـرب فى جـهـة اخلط
ــوصل» و«تــفــلـيـس» عـلى أن ـمــتــد بـ «ا ا
حـــالــة األرمـن حــرجـــة . وقــد أخـــذ اجلــيش
التـركى فى االسـتـعـداد للـزحف عـلى بـاطوم

واحتاللها حتى يضمن مقاومة الكرچ .
ويــبــلغ عــدد الــقــوات الــتى ُتــهــاجم هــذه
الـدولـة ٢٥ ألـفـاً من األرمن واألذربـيـچـانـي

W¹—bMJÝù«  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± ”—U  ≤≤ ¡UŁö¦ «  ¨≥µ≤∂ œbŽ
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فاضطرت الكرچ حلشد جيشها أمام الساحل
ـعروف الـتى يُـهـاجـمهـا فـيـها عـدوهـا . ألن ا
أن جــيش الــكــرچ مـوزع عــلـى أربع جــهـات
وهى : جــهـة حــكـومــة أذربـيــچـان . وجــهـة
حـــكــــومـــة األرمن . وجــــهـــة الـــســــوڤـــيـــيت
الــروســيــة. وجــهـــة تــركــيــا . وقــد وضــعت
اإلدارة الـعـسـكـريـة جــمـيع الـطـرق احلـديـديـة
حتت أوامـرهــا . وهى تـبـذل هـمــة كـبـيـرة فى

الدفاع عن بالدها .
وقــد أصـــدرت حــكـــومــة الــكـــرچ الــبالغ

الرسمى التالى :
«هـاجم جيـش أذربيـچـان لـيلـة ١٥ فـبـراير
حدودنـا فى جهـة «ڤازاج» جتـاه معـبر «بـويلى
قـرمـزى» . وكـان جـنـود الـروس الـبـولشـفك
ـنع ـعـبـر  فى الـطـلـيـعـة وقـد ضـرب جـنـودنـا ا
الـعـدو من اجـتـيـاز نـهـر «قـورا» ثم عـادوا إلى
مـراكزهم عن نهـر «حرامـلى» بنـظام تام وفى

قوة نفسية حسنة .
“U uI « Àœ«uŠË W _« fK−

انـعقد مـجلس األمة الـكبيـر عقب وصول
أخبـار حوادث القـوقاز وبـقى منعـقداً بـرئاسة

مصطفى كمال باشا طول الليل .
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اعـــتــقـــلـت حــكـــومـــة الـــكـــرچ ســـفـــيــرى
أذربـيـچان واألرمن فى تـفـليس إثـر احلرب .
ـواصالت التـلـغـرافيـة وغـيـرها وقـد قـطـعت ا

دينة وموسكو . ب ا
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األستانة فى ٢١ فبراير
تصريحات لفوزى باشا

أجــــرى حــــديث بــــ مـــنــــدوب من قــــبل
جـريـدة «هـاكمـيت مـلـيه» الـتى تصـدر بـأنـقرة
وفوزى بـاشـا وزيـر احلـربيـة بـاألسـتانـة سـابـقاً
ووزيـر الــدفـاع فى احلـكـومــة الـوطـنـيـة اآلن
فرأيت أن نقدمه لقراء الوادى فيما يأتى :

س ــ هـل تــــتـــــكـــــرمــــون بـــــإيــــراد بـــــعض
معـلومـات عن الـناحـيتـ الشـرقيـة «القـوقاز»

والغربية «أزمير» ?
ج ــ لـقــد اســتـفــادت قــواتــنـا فى الــســاحـة
الـــشـــرقـــيــــة من انـــتـــهــــاء احلـــرب مع األرمن
وجـنـودنـا اآلن يــقـضـون الـوقت فـى الـتـعـلـيم
أن وجـودهم فى هـذه الـسـاحة والـتـمرين 
ـثـابــة حـاجـز ألنــهم ُيـعــدون  دون فـائـدة 
أمـام الـتيـارالـسيـاسى واحملـافـظة عـلى الـتوازن
فى هـذه اجلـهــة الـتى التـزال حتـتل «كـومـرى»
(ألــكـسـنـدروبـول) وســتـبـقى عــلى احـتاللـهـا

W¹—bMJÝù«  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± ”—U  ≤≤ ¡UŁö¦ «  ¨≥µ≤∂ œbŽ



≥∑±

حـــتى تــقـــوم احلــكـــومــة األرمـــنــيـــة بــشــروط
الـصـلح. كـما أن اخلـط الثـانى بـيـنـنـا فى تلك
اجلهـة ال يضيع وقته فيمـا ال ُيفيد وإنه يشتغل
باألمـور النـافعـة للبالد كـإنشـاء دور الصـناعة
الــتى ُيــعــلـم فــيــهــا أوالد الــشــهــداء واأليــتـام
ـسـاعدة فى ـصانـع للـسالح . وا وتـأسـيس ا
إنـشـاء اخلط الذى تـقـرر إنـشـاؤه من أرضروم

إلى أرزجنان.
أمـا الـساحـة الغـربيـة فإن لـديـنا فـيهـا جيـشاً
كبـيـراً أمام الـيونـان . ومع أنه لم يـحدث
ـة شئ من الــوقــائع بــيـنــنــا وبـيــنــهم مـنــذ هــز
اجليش الـيـونانـى األخيـرة . فـقد الحـظـنا فى
هــذين الـيــومــ أن الـيــونـان حــشــدت بـعض
الـقـوات فى هـذه الـسـاحـة فـاتـخـذنـا الـتـدابـيـر
لــكـل طــار فــضالً عن أن قــوة الالزمــة 
جيـشنا ولـم يحدث شئ فى الـساحة اجلـنوبية
«كليكية» لـيس من البعيد أن يتم الصلح بيننا
قـــريــبـــاً . وبــذلـك نــنـــتــهى وبــ 

احلرب فى تلك اجلهة .
س ـ ما هو موقف العالقات السياسية

وب حكومة الكرچ ?
ج ــ إنـنا نتفاوض مع الكـرچ لعقد الصلح
ـاضى. ومع وإزالـة كل سـوء تـفـاهم خـلفه ا
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ذلك فإن السكينة سائدة باحلدود الكرچية .
ومن الالزم تــنـفـيــذ الـشـروط الــتى نـصت
علـيها مـعاهدة الصـلح مع األرمن تنفـيذاً تاماً
فإن أرمـينـيـا تأخـرت فى تنـفـيذ بـعض شروط
عاهدة عـقب تولى احلكومة الـبولشفية هذه ا
أمول أن يتم لنا ما نطلبه قريباً . زمامها إن ا
ــواقع احلــربـيــة التــزال قـائــمــة عـلى وإن ا
احلـدود بـ األرمن والــكـرچ . ونـحن نـبـذل
اجلـهــد فى تـوطـيـد الــنـظـام بـجــهـات الـقـوقـاز

وإعادة األمور إلى حالتها الطبيعية .
س ــ مـا هـو رأيــكم فى مـؤتــمـر لـونـدرا .

وما الذى تقدرونه لنتيجته ?
ج ــ الجـــدال فـى أن الـــفــــضل فى عــــقـــد
مـؤتــمـر لـسـنـدرا يـرجع إلـى عـزمـنـا وجـهـادنـا
وشـغـفنـا لالسـتـقالل . فـأن أوربا أدركت أن
سـيــاسـة احملــو لالســتـعــمــار بـعــيـدة احلــصـول
لـديـنا. أمـا الـنتـيـجة فـأنـا  ال أستـطـيع أن أُقدر
لـــهـــا شـــيـــئـــاً قـــبـل الـــوقـــوف عـــلى مـــجـــرى

ؤتمر . فاوضات التى حتصل فى ا ا
س ــ هل تـسمـحون لى بـاستـطالع رأيكم
ـــفـــاوضـــات الـــتى جـــرت مع فـى نـــتـــيـــجـــة ا

األستانة ?
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ج ــ لــقـد أعــلن فى بالغـات احلــكـومـة أن
الـهـيـئـة الوحـيـدة الـتـى ُتمـثـل تـركـيا هـى هـيـئة
مثلون وليست مجلس األمة الكـبير وسافر ا
لهم أية سلطة لالعتراف بهيئة من الهيئات .
فـاألمة التى جـاهدت بـسالحها ورجـالها إلى
اليوم قادرة على الدفاع عن نفسها برجالها.

وهى ليست فى حاجة إلى وفد األستانة .
س ــ هـل لـــــديــــكـم شئ تـــــقـــــولـــــونه عن

األحوال فى داخلية البالد ?
ج ــ إن احلـالة فى األنـاضـول على مـا ُيرام
من السـكينة . بل إنـها اآلن خيـر منها فى أى
ـا كان ُيـطـلق عـلـيه اسم وقت ولم يـبق شـئ 
الـعـصابـات . وأصـبح جـمـيع األهـالى آمـن

عـلى حـيـاتـهم وأمـوالـهـم . وستـكـون بـالدنا
فـى الــقــريـب مــثل أوربـــا فى الــعـــلم والــرقى
والـرفـاهـة . وذلك مـتى  لـنـا مـا ُنـريد ومـتى

صرنا أحراراً .
س ــ مــا هى الــعالقــات الــســيــاســيـة الــتى

بينكم وب السوڤييت وأذربيچان ?
ثلنا فى ج ــ إن األخبار الواردة علينا من 
باكو تدل على أن شـعور التآخى متـبادل بيننا
وبـ أذربـيـچـان . أمــا عالقـتـنـا بـالـسـوڤـيـيت
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كـننى أن أقـوله لكم بشـأنهم هو أن فـكل ما ُ
ـنـتـدبـة من مـحـكـومـتـنـا سـتـصل إلى الـهـيـئـة ا
موسكو قريباً وأن العالقات احلسنة التى بيننا
وب حـكومـتهـا ستـكون مـوضع تأيـيد هـيئـتنا
ـؤتمر الـذى ُيعـقد فى القـريب هناك وال فى ا
يخـفى عـلـيكـم أن كالنا فى حـاجـة لـآلخر .
ـكن أن تـسـود السـكـيـنة جـهـات الـشرق وال ُ
إال عـلى قاعـدة احتادنـا وإخالص نيـة كل منا

لغاية واحدة هى االستقالل .
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نـشــرت احـدى الـصــحف اإلنـكـلــيـزيـة مـا
يأتى :

يلـوح من ثنـايـا األنبـاء البـرقـية األخـيرة أن
ـلكة مـستقلـة قد ختم تصـير الكـرچ بصفـتها 
وأن هــذه اخلــاتــمـة تــرجع إلـى الـغــلــطــة الـتى
ــمـلــكـة.ولــقــد ظـلت بالد اقـتــرفـتــهـا تــلك ا
ـنـصـرم واقـفـة ال الـكـرچ فـى غـضـون الـعـام ا
بــيـــنــمــا كــان الــبـــولــشــفــيك حتـــرك ســاكــنــاً 
يـجــتـاحـون جـارتــيـهـا أذربــيـچـان وأرمــيـنـيـا.
والـظاهـر أنـها تـدفع اآلن ثـمن تـلك السـيـاسة
ت عن قـصــر نـظـرهـا . ولـقـد احـتـلت الـتى 
ـاضى الـقـوات الـكـرچـيـة فى شـهـر نـوفـمـبـر ا
منـطـقـة «بـورتشـلـو» احملـايدة مـدة ثالثـة أشـهر
ـوجب اتـفـاق أُبرم مـع احلكـومـة الـتى كانت
ـا ُتــديـر شـئــون أرمـيـنـيــا فى ذلك الـوقت . و
اندلع لهيب الثورة السوڤيتية فى بالد األرمن
تـوغل الـكـرچ تـوغالً آخـر فى بالد ال أثـر من
الـريـبـة عـلى صـبـغـتـهـا األرمـيـنـيـة . إذ إنـها ال
تــشـمـل غــيـر ثـالث أو أربع قــرى كــرچــيـة .
وفى مـــنــتــصـف شــهــر فـــبــرايــر ثـــار األهــالى

W¹—bMJÝù«  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± ”—U  ≤µ WFL'«  ¨≥µ≤π œbŽ



≥∑∂

األرمـن وأخــرجــوا الـــقــوات الـــكــرچـــيــة من
ديارهم عـندمـا أبت هذه إخالء اجلـهات التى
احتـلتهـا . وقد اشتـد اجلدال فى ذلك الوقت
بــ الـكـرچ وأذربـيـچــان حـول مـسـألـة قـبض
األولى على األباحيـ واستيالء الثـانية على
الـقـاطـرات الكـرچـيـة الـتى أرسـلت إلـى بـاكو

حلمل الزيوت .
ولقـد أخـفق اجليش الـكـرچى فى احملافـظة
عــلـى اجلــهــات الــتى احــتـــلــهــا رغم أنه كــان
مـجـهـزاً بـأسـلـحـة وذخــائـر كـبـيـرة . وتـمـكن
األرمـن من طـرد الــكــرچــيــ من تــفــلـيس .
ومن اجلــلى أن الــهــجــوم األسـاسـى جـاء من
قـبل األذربيچـاني الـذين هجمـوا على طول
اخلط احلـديــدى لـبالد مــا وراء الـقــوقـاز. أمـا
اجليـش األرمنى فقـد شتت العـثمانيـون شمله
وجردوه من األسلحة التى يحملها ولم يكن

يستطيع أن يصبح قوة ذات أثر فعال .
بيـنما كانت روسـيا السوڤـيتية مـنهمكة فى
غزو الـبـقـيـة الـباقـيـة من بالد مـا وراء الـقـوقاز
اضــطـرم لــظى ثــورة رجــعــيـة فـى أرمـيــنــيـة .
وكان منـشأ هذه الـثورة مديـنة «زجنزور» التى
كـــانت دائــمـــاً شـــوكــة فـى جــنـب احلــكـــومــة
الـروسـية اإلمـبـراطـورية الـتى لم تـعـتـرف أبداً
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ة . وقد امـتد شرر بـاحلكومـة األرمينـية القـد
الفتـنة إلى عاصـمة أريوان ولـكن كان الفشل
مــقـدراً لــهـا لــو عـمــد الـبــولـشــفك إلى نـفض

أيديهم من شئون أرمينيا .
ــغـاالة الــقـول بـأن والـواقع أنه لــيس من ا
ؤتمر مصير بالد مـا وراء القوقاز سـوَّى فى ا
الذى ُعـقد ما بـ العثمـاني والـبولشفك فى
مـدينـة مـوسكـو منـذ أمـد قريب والريب أن
ــؤتــمــر الــقــرارات الـــتى اتــخــذت فى ذلـك ا
ـسائـل التى دارت سيـكـون لـهـا رد فـعل فى ا

ناقشات عليها فى سراى سان جيمس . ا
وهـــا هم األتـــراك واقـــفـــون عــلـى أبــواب
باطوم ليروا ماذا سيفعله البولشفيون . ولقد
جـاهـروا بـأنهـم يعـمـلـون ضد الـبـولـشفك فى
ذكرة التي أنـفذوها إلى الكرچ والتى برروا ا
فــيـــهــا اســـتـــيالءهم عـــلى مـــديــنـــتىّ أردهــان
وارتــڤــ . وإلى الـقــار بــعض مــا جـاء فى

ذكرة : تلك ا
«إنـنــا ال نــعــمل الــلــهم إال عــلى تــصــفــيـة
احلسـاب الذى ظـل معـلقـاً ب روسـيا وتـركيا
مـــنـــذ احلــــرب الـــتى جــــرت فى عـــام ١٨٧٨
ومالفـاة احلالة الشاذة التى أوجـدتها السياسة
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ولــقـــد قــدمـت احلــكـــومــة اإلنــكـــلــيـــزيــة إلى
احلـكــومـة الــكــرچـيــة اجلـهــات الـتى احــتـلــهـا
اإلنكليز عقب الهدنة بالرغم من أن األغلبية
الـــعــظـــمى ألهل هـــذه اجلــهـــات مــؤلَّـــفــة من
الـعثـمانـي . وجنم عن ذلك أن نـشأ اخلالف

ب الكرچ وتركيا .
شروع فيـنحصر فى أن اجلهات أما حـقنا ا
ذكورة ومن بينها باطوم ُسلمت إلى روسيا ا
ـوجب مــعـاهـدة بـرلـ مـقـابل ١٤١ مـلـيـون
روبـل وهـو مـبـلغ الـغـرامــة الـتى كـانت تـركـيـا
ساومة إلى عاجزة عن دفعها وأفضت هذه ا
جعل أقاليم يسكنها مليون تركى حتت حكم
روسـيـا . ويؤخـذ من اإلحـصـاءات الرسـمـية
أن هـذيـن اإلقـلـيـمـ الــلـذين اسـتـرجــعـتـهـمـا
تــــركـــيـــا اآلن يــــشـــمالن عــــلى مـــا يــــأتى من

السكان:
ســبــعــمـائــة ألـف مـســلم وثـالثــمـائــة ألف
أرمـنى وأربـعـ ألف يــونـانى وثـلـثـمـائـة ألف

روسى وخمسة عشر ألف كرچى .
ولقد أصلحت حـكومة السوڤييت الغلطة
التى ارتـكبتـها حكـومة الـقيصـر وأعادت عام
١٩١٨ هــذه اجلــهــات إلى أمــهــا األصــلــيـة .
عـلى أن إنكلترا سـارت بعد ذلك على اخلطة
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ـذكـورة الـتى وصـفـنـاهـا أو أهـدت اجلـهـات ا
إلـى أرمــيـــنــيـــا والـــكــرچ . ولـــقــد اضـــطــرت
األخيرة حتى إلى اسـتعمال الـقسوة رغبة فى
قـمع عــواطف الـوالء الـتى يـجــنـهـا أهل هـذه

البالد لتركيا» .
قالـت الصـحيفـة التـى ننقـل عنـها : ويرى
ــطــلـــعــ عــلـى دخــائل األمــور أن أحــسـن ا
الكماليـ يعملون صراحة ضد البولشفك .
ا دارت رحى القـتال ب األتـراك واحلمر ور

حول أسوار باطوم .
«وادى الــنــيل» ونــحن ال نــدرك عــلى أى
ـذكـورة قـولـهـا بـأن قـاعـدة بــنت الـصـحـيـفـة ا
ذكرة األتراك سيُحـاربون البولشفك مع أن ا
التى أوردتـها والـتى أرسـلهـا العـثـمانـيون إلى
احلــكــومـــة الــكــرچــيــة تــنـص صــراحــة عــلى
ــا فــعـلــتـه الـســوڤــيــيت من اعــتــراف تــركــيــا 
إصالح اخلطـأ الذى اقـترفته حـكومـة القـيصر
الـروسيـة ولـكن لـعل فى هـذا أسـلـوبـاً حـديـثاً

نطق فى القرن العشرين . من أساليب ا
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ذكــرت بـعض الــصـحف أنــبـاء االحــتـفـال
بـتـشيـيع جـنازة طـلـعت بـاشا الـصـدر األعظم
الـسابق الذى ُقـتل فى شوارع بـرل كـما جاء
بـالـتلـغـرافات . ومـن ذلك ما أرسـله ُمـكاتب
الـــــديــــلى مــــيـل فى بــــرلــــ فـى وصف ذلك

اضى . االحتفال قال فى ٢٠ ا
ُدفـن أمس طـلـعـت بـاشـا الــصـدر األعـظم
الـسـابق والـذى أحـدث سـلـسـلـة من الـفـظائع
ـوت عـذب فـيـهـا األلـوف من األرمن حـتى ا
وفد ابنه مال تركى فقال مخاطب احلضور:
الله أكـبر . إن الـرجل الذى أمـامكم اآلن
هو مـحمد طـلعت بـاشا وكان رجالً فى أعال
درجـات الفـضيـلة فـهل فيـكم من يعـرفه بغـير

ذلك .
فأجـاب احلـاضرون الـواحـد بعـد اآلخر :

ال .
وال حـاجـة إلى الـقول بـأنه لم يـكن بـيـنهم
أحد من األرمن . وقـد سار فـى اجلنـازة نحو
٤٥٠ من الــطـلـبـة بــطـرابـيـشــهم من مـصـريـ

وهــنــود وعــجم وصــرب . وأُلــقـيـت خـطب
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ـقـبرة ومن ذلـك خطـبـة ألقـاها كـثيـرة عـند ا
الـدكـتـور بـيـالى الـهـنـدى بـالـنـيـابـة عن جـمـيع
ان باخلدمات ستعـبدة . ويتحدث األ األ ا
الــثــمــيــنـــة الــتى أداهــا طــلــعت بــاشــا لألرمن
ــانــيـة أكــلـيالً ووضــعت وزارة اخلـارجــيـة األ
على قـبره كـتب علـيه «إلى السـياسى الـعظيم

والصديق اخمللص» .

s —_«Ë fOzd «

زار سـيـادة األب ثــوركـوم أسـقف األرمن
ــعـالى رئــيس الــوفـد األرثــوذكس صــاحب ا
ـصرى فى منزله وكان بصـحبته كثيرون من ا
الــقــســاوســة ورجــال الــدين األرمـن . فــهــنـأ
مـعـالـيه بـسالمـة الـوصـول وأعـرب عن شـكر
مـواطنيه حلـسن الضيـافة التى ُيـقابلـون بها فى
ــبـاركــة» الــتى يـرجــو لــهـا الــعـظــمـة «مــصـر ا
عـالى سـعد بـاشا والتـقـدم فأجـاب صاحـب ا
شاكـراً لسـيادة األسـقف واجلـاليـة األرمنـية ما

أظهرته من العواطف .
وقــــد رد الــــرئـــيـس اجلـــلــــيل الــــزيـــارة فى

W¹—bMJÝù«  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤± q¹dÐ√ ±µ WFL'«
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بطـريكـخانـة األرمن ب الـصورين . فـقو بل
نتهى احلـفاوة وشكر لرجال الدين وغيرهم

من اجلالية األرمنية حسن عواطفهم .

…dI½√ Êu¾ý

نـشـرت جـريـدة «الـطـان» نبـأ مـن األسـتـانة
فـحـواه أن الـچنـرال رفـعت بـاشـا اسـتـقال من
وزارة الداخلـية ليقوم بـقيادة الفـرقة السادسة

عشر التى يحارب فى الساحة الغربية .
ويعـتقـد أن مـجلس األمـة الكـبـير سـيُوافق
بال حتـفظ عـلى االتـفاقـات الـتى أبـرمهـا بـكـير
سامى بك مع إيطاليا وفرنسا إال أن اجمللس
ســيـرفـض قـرارات مــؤتــمــر لــونــدرا اخلــاصـة
بأزمـيـر وتراقـيا ولـقـد صادق مـجـلس األمة
الـوطنى الكبير عـلى االتفاق الروسى التركى
وهـو يـشــتـمل عـلى ١٥ مــادة (أوالً) تـعـتـرف
روسـيــا بـاألسـتــانـة عـاصــمـة لـتــركـيـا (ثــانـيـاً)

W¹—bMJÝù«  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± u¹U  ∑ X³ «
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يــتــخــلى األتــراك عـن ثــغــر بــاطــوم لــلــكــرچ
الــبــولـــشــفك مع احــتـــرام اســتــقالل الــكــرچ
الـذاتى (ثـالـثـاً) أن يـؤلَّف إقـلـيم «نـقـشـطوان»
حـكـومـة مـسـتـقـلـة اسـتـقالالً داخـلـيـاً (رابـعـاً)
ُتعـطى أرمينيا من القوقـاز وتنقسم ب الكرچ
وأذربيـچـان وتـركـيـا (خامـسـاً) تـعـمل روسـيا
وتـركيـا باالشـتراك عـلى تألـيف مؤتـمر دولى
ُتمثل فيه األ القاطنة على ضفاف الدردنيل
ـؤتــمـر عـلى والـبـحــر األسـود ويــأخـذ ذلك ا
عـاتـقـه وضع الـنـظـام الـســيـاسى لـبـلـدان هـذه

األ .
ويــقــضى هـذا االتــفــاق بــإبـراء تــركــيـا من

الية لروسيا . جميع التزاماتها ا
ويـــتـــوقع أن ُتـــبـــرم اتـــفـــاقــات أخـــرى فى
سـائل الـقـريب بـ روسـيـا وتـركـيـا تـتـعـلق بـا

الية . القنصلية واالقتصادية وا
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وجـهت حكـومـة أرميـنـيا بـإمضـاء رئـيسـها
فرانسيان رسالة إلى مصطفى باشا كمال عن

سألة التركية األرمنية جاء فيها : ا
«إنى من أشـد أنــصـار االتـفـاق بــ تـركـيـا
فإن أرمـينـيا  ُتـريد االسـتقالل ولن وأرميـنيـا 
تـسـمح للـبـلـشفـيك بـدخـول بالدهـا . ونحن
ُنــــريـــــد أن نــــعــــيـش عــــلـى وداد مع األتــــراك
وعـاطــفــة الــوداد حتــمى اجلــمــعـيــة الــوطــنــيـة
ثـلة األمـة التـركيـة ولنـا األمل بأن الـكبـرى 
ــتـبــادلــة فى االتـفــاق سـتــكـون عن رغــبـتــنـا ا

قريب فاحتة عهد صداقة متينة» .

UýUÐ XFKÞ qðU

بـرلــ فى ٢ يـونــيـو ــ ُشــرع فى مـحــاكـمـة
ـتهم وكاد تيـلريان قـاتل طلـعت باشا فـبكى ا
ُيغمى علـيه فاضطر القاضى إلى تهدئة روعه
وهـو يــســرد تـفــاصــيل مــذبـحــة األرمن ســنـة
١٩١٥  وقال إنهم كانوا جتاراً موسرين فى
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ركبة جترها ارجنان فـنقلهم رجال الچنـدرمة 
الثـيران. ثم أوقفوا ونهبـت أمتعتهم واعتدى
عـلى عـفـاف والـدته وشـقـيـقـته وذبح اجلـمـيع
ـتهم وقـد تركـوه ملـقى على األرض مـاعدا ا
ــا كـان فى بـرلـ رأى ال يـعى عـلى شئ . و
طيف والـدته يـقـول له «إن طلـعت هـنا وأنت
ال ُحترك ساكنـاً» ثم أبصر طـلعت وعاد فرأى
طـيف والـدتـه فتـنـاول مـسـدسـاً ونش طـلـعت
رشـال فون بـاشا بـرصاصـة . وب الـشهـود ا
سندرس القائـد العام السابق فى تركيا وعدد

من كبارعلماء العمليات ــ روتر

UýUÐ XFKÞ qðU

برلـ فى ٣ يـونـيو ــ وصف شـاهـد أرمنى
فى مـحاكـمة تـيلـريـان مذابح األرمن فى سـنة
١٩١٥ وصـفـاً محـزنـاً . فقـال إن ألف أرمنى
أبـعـدوا إلى قـفـار وذبــحـوا فى الـطـريق فـربط
خـمس مئـة من الشبـان والشـابات معـاً وألقوا
ــــاء ثم فــــصـل الـــرجــــال عـن الــــنــــســـاء فى ا

…d¼UI «  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤± WO½u¹ ∂ 5MŁô«

* الصحيح : إرزجنان .



≥∏∂

وحـطــمت رؤوســهم بــفـأس واعــتــدى عـلى
عفاف النساء .

وأيـد إسناد هذه الـشهادة. وقال إن الذين
قــتـلـوا مـلـيــون أرمـنى بـأشـد قـسـوة وأن ٨٥٠
ألـفـاً آخـرين مـاتـوا جـوعـاً وضـنـكـاً وأن ٢٠٠
ألف أرمنى فى األستانة وأزمير وحلب عفى
عــنــهـم بــوســاطــة الــچـــنــرال فــون ســنــدرس
ــانــيــا فى حـــلب وقــال الــچــنــرال وقــنــصـل أ
ـان فى تركـيا حـالوا سنـدرس إن الضـباط األ
ذابح حيثما استطاعوا ذلك ــ روتر دون ا

بـرل فى ٤ يـونـيو ــ حـكم بـبراءة الـطالب
األرمنى تيليريان قاتل طلعت باشا ــ هاڤاس

WOMO —√ v  W U(«

‚dA « v  pOHAK³ « WÝUOÝ

ذكــرت بـعض الــصـحف أن احلــكـومـة فى
أرمـيـنيـة اليـوم سـائرة عـلى طريـقـة البـلشـفيك
وقـد سـيق فريق من أركـان احلـكومـة الـسابـقة

إلى موسكو إلجراء محاكمتهم .
ـــســيـــو لـــيــنـــ مـــذكــرة إلى وقـــد أرسل ا
جـــمـــهـــوريـــات أزربـــايـــچـــان وتـــرجـــســـتــان

…d¼UI «  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤± WO½u¹ ∂ 5MŁô«
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وأفـغــانـسـتــان وأرمـيــنـيـة بــيَّن فـيــهـا أن خـطط
البلشفيك فى  قفاقسيا هى غير خدماتهم فى
روسيـا لـذلك ينـبـغى عـلى هذه احلـكـومات
أن تـسيـر سـيراً مـعـتدالً وُجتـارى أرباب اآلراء
ـسئول سـتنيـرة وحتافظ على صـالتها مع ا ا

من األوربـــيــ حــتى تـــضــمــئن عـــلى حــسن
مصيرها .

UN½«dOłË UOMO —√

ـســيـو بـريـان قــابل فى ٢٣ يـونــيـو ــ قـابل ا
مـنـدوبـى أرمـيـنـيــا والـكـرچ وشـمــال الـقـوقـاز
وأذربــيــچـان فــقــدمـوا إلــيه بــيـانــاً عن قــواعـد
االحتــاد الـــســـلــمى واالقـــتـــصــادى بـــ هــذه
الـــبــلــدان وهـــو احتــاد يــشـــتــمل عـــلى اتــفــاق
عسكرى دفاعى واحتاد جمركى وإيجاد جلنة
حتــكـيـم تـفــصل فى مــســائل احلــدود وحــريـة

النقل ــ هاڤاس
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األسـتانة فى ٢٨ يونيـو ــ تفاقم الضيق فى
أزمـيـد الـتى عُـصت بـاآلالف من الالجـئـ

ويـنــفى  الـيــونـانــيـون خــمـسـة عــشـر ألــفـاً من
الالجـئــ الـيـونــانـيـ إلى رودســتـو ويـنـوون
إرسال أربـعـة عـشر ألـفـاً من األرمن والـيـهود
وغــيـرهم إلى األسـتــانـة ولـكن بــالـنـظـر إلى
وجودين اكتـظاظ األستـانة بكـثرة الالجئـ ا
سـلمون يـنظرون فيـها أخـذ مندوبـو احللفـاء ا
كن السماح لالجئ اجلدد بالنزول فى هل ُ

إليها ــ روتر

«d²KJ½≈Ë UO dð 5Ð

ـــصــادر روت األخــبـــار الـــتى تـــنــقـــلـــهــا ا
الـتـلـغـرافـيـة اخلالف الـذى قـام بـ حـكومـتىّ
أنــقـــره ولــنــدرا . وقـــد كــتب إلــيـــنــا حــضــرة
وجـود اآلن بيننا مقاالً ُمراسـلنا فى األستانة ا

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± uO u¹ ± WFL'«  ¨±≥¥∑≥ œbŽ
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بهذا الصدد وهو :
صـادر التلغـرافية أخبار اخلالف إلينا ا
الـذى قـام ب إنـكـلتـرا وتـركـيا بـصـورة تشف
أن احلـرب بـيـنـهـمـا أصـبـحت قـاب قـوس أو
أدنى . على أنه يحـسن بنا قبل البدء بالكالم
وضـوع أن ُنشيـر إلى أن تلك احلالة فى هذا ا
عـودتــنـا مــنـذ ســنــة ١٩١٤ أن تـنــقل أحـداث
ـــا تـــنـــقل حـــوادث الـــصـــلح احلـــرب أكـــثـــر 
. فـإنـهـا لـم تـكـد ُتـعـلن خـبـر الـصـلح
حــتى أمـطـرتــنـا وابالً من أخـبـار سـنـة 
عــــلـى هـــــذه احلــــالـــــة ثالث احلـــــرب 
إذا نحن أحصـينا عدد سنوات تـقريبـاً 
ــصــادر فـــقــلت تـــلك ا احلـــرب الــتى 
فى مـؤتـمـر خـبــرهـا مـنــذ تـبـوأ ولـسـن 
عـددها من الصـلح إلى اآلن وجـدنـا أنهـا 

احلروب التى أعلنت مدة.
مــنـــذ أعـــلن الــرئـــيس ولـــسن مـــبــادئه
صادر التلغرافية أعلنت خبر الصلح أن ا
بـــ روســـيـــا ودول احلــلـــفـــاء فـــاحلـــرب بــ

كــولـتــشـاك ودنــيــكـ . فــحـرب روســيـا
. فـــحــرب روســيـــا وفــراجنـل . فــحــرب
الـبـولــشـفـيك وأذربــيـچـان . فــحـرب روسـيـا
اجملـر الـداخـلـيـة . فـحرب ودول الـقـوقـاز 
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تـركيـا وفـرنسـا . فـحرب تـركيـا والـيونـان 
تركيا واألرمن إننا اليوم على وشك مشاهدة
حرب ب تـركيا واليـونان. كما نـسمع أخبار
حــرب بــ تـــركــيــا إنـــكــلــتــرا أو بـــ تــركــيــا

واحللفاء.
نـحن ال ندرى ما هـو مرمى اخلالف الذى
بـ تــركــيـا وإنــكــلـتــرا . عــلى أنـنــا رأيــنـا فى
مــجـــمل األحـــداث أن األســبـــاب الــتـى بــنى
عـلـيـهـا اخلالف أال وهى (أوالً) أن تـركـيـا لم
تقـم بوعـدهـا قـبـالة األسـرى اإلنـكـلـيـز الذين
ـعــتــقــلـ من مــقــابل ا كــانـوا مــعــتــقـلــ 
األتـراك فى مالـطـة (ثانـيـاً) إن تـركيـا حـكمت
بـاإلعـدام عــلى مـصـطــفى الـصـغـيــر الـهـنـدى
بـتهـمة التـجسس . (ثالـثاً) إن األتراك قـبضوا
عـــلى بـــعض األروام واألرمـن الـــفـــارين من
اجلــنــديــة عــلى مــ الــسـفـن. فى حــ أنــهـا
كانت رافعة الـعلم اإلنكليزى . وقد رأينا أن

نتكلم عن هذه األسباب الثالثة فنقول :
(أوالً) ُيـــؤخـــذ من األخـــبـــار الـــواردة من
الـــصـــحف هـــنـــاك تــقـــول إن احلـــكـــومــة
كــــانت عــــلى وشـك تـــســــلــــيم األســـرى
اإلنـكـلـيـز إلـيــهـا . ثم عـلـمت أن إنـكـلـتـرا لم
ـعتـقلـ من األتـراك فى مالـطة تـخل سبـيل  ا
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مـثـل إحـســان بـاشــا وبــعض الـضــبــاط الـذين
كــانــوا يــتــولــون إدارة مــعــســكــرات األسـرى
اإلنــكــلـــيــز أثــنــاء احلــرب الــعـــظــمى وبــعض
لكي . وألجل هذا امتنعت فى آخر حلظة ا
عن تـسـلــيم األسـرى اإلنـكـلــيـز وقـد عـلـمت
ندوب الذين حكومة أنـقرة ذلك من بعض ا

وصلوا أخيراً من مالطة إلى هناك .
(ثـانيـاً) وفى ظـنى أن الـسبب الـثـانى الذى
ذكـرته الـتـلـغــرافـات لـيس من األسـبـاب الـتى
تـدعـو إلى قـيـام زوبـعـة اخلالف واحلـرب بـ

الـدولت فـقد سـبق أن ذكر حضـرة مندوب
هـذه اجلــريـدة الـفـاضل فى «أضــالـيـة» حـادثـة
ـا جاء مـصطـفى الـصـغيـر الـهنـدى. ويـؤخذ 
فى البـريد األخـير عن هـذااحلدث أن األتراك
ـنـدوب الهـنـدى استـقـبـاالًعظـيـماً اسـتـقـبلـوا ا
يـــوم وصــوله إلـى أنــقـــره فــلــمـــا شك رجــال
احلـكومـة فى أمـره عـمـدوا إلى فـتح خـطـاباته
فوجـودا أن هنـاك ما يـدعو إلى الـشبـهة فيه .
وتقول الصـحف العثمانية إنه ثبت أن الرجل
مــتــجــسس فـــأُعــدم وأُعــدم مــعه شــخــصــان

آخران من األتراك .
وفى الـصحف الـتـركيـة الـواردة فى البـريد
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األوربى بـيـان عن هـذا الـرجل فـقـد قـالت إنه
جـاء إلى أنقـرة وهو يحـمل توكـيالً من بعض
طـــوائف الـــهـــنـــد . فـــكـــان يــحـــضـــر بـــعض
ـغـتـصـبـة احلـقوق» مـؤتـمـرات «بـاسم الـهـنـد ا
وقد بـحـثنـا فيـما لـدينـا من الـصحف فـلم جند
شـيئـاً يـدل عـلى أنه ذهب إلى هـناك لـلـتـوفيق
ـا بـ تـركـيـا وإنـكــلـتـرا بل إنـهـا ذكـرت أنه 
قـبض عــلـيه قـال إنـه مـسـتــعـد إلفــشـاء بـعض

أسرار إذا أمن على حياته .
(ثـالــثــاً) أمـا الــقــبض عــلى بـعض األروام
واألرمن التـابع للدولة الـعثمانية وهم على
سـفيـنـة ترفـع العـلم اإلنـكلـيـزى فـأننـا ال نـظنه
من األسباب الـتى تدعو إلى شهر احلرب ب

دولــتــ . وقـد رأيــنــا فى األيــام األخــيـرة أن
الـيــونـان تــأسـر سـفــيـنــة يـابــانـيـة كــانت حتـمل
جــنــوداً من األتــراك الـذيـن كــانـوا أســرى فى
سيبيريا أثناء احلرب الكبرى وكان نقلهم بناء

على مساعى جمعية الصليب األحمر .
ومع ذلك فـإذا نـحن رجعـنـا إلى احلوادث
األخـيـرة وجـدنـا فــيـهـا كـثــيـراً من أمـثـال هـذه
ـفـاوضـات جتـرى ب احلـوادث الـتى تـنـتـهـى 

الفـريق اخملتلف . وفى اسـتطاعتنا أن نقول
ـتــقـدمــة الـتى أشـارت أن األسـبــاب الـثالثــة ا
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إليها شركة روتر للخالف ب تركيا وإنكلترا
كن أن تؤدى إلى ليست من األسـباب الـتى ُ
حــرب طـويــلـة األجل . الـلــهم إال إذا كـانت
إنــكـلـتـرا تــعـرف أن عـداء حـكــومـة أنـقـره من
جـهـتـهـا بـلغ مـنتـهـاه . أو أن تـركـيـا تـعرف أن
عـداء احلـكــومـة اإلنـكــلـيـزيــة من جـهــتـهـا قـد
اســتــحـكم وهــذا أمــر لـيـس فى االسـتــطــاعـة
اجلـزم به فى هـذا الـوقت . وسـنـعـود إلـيه فى

مقال تال .
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األستانة فى يوم ٢٤ يولية
وقـعت فى أواسـط شـهر مـايـو الـفـارط فى
أنـقـرة حـادثـة لـفـتت أنـظـار األسـتـانـة والـدول
ؤتـلـفة وهـذه احلـادثـة عبـارة عن سـعى أنور ا
بـاشا ورفـقائه لـلمـجئ إلى أنقـرة واخلدمة فى

اجلـيش الـتركى بـصـفتـهم ضـبـاطاً كـغـيرهم 
مسـتفيـدين من فرصة سـقوط الوزارة الـتركية
الــوطــنـيــة إذ ذاك . نــعم إن احملـافـل األنـقــريـة
سئلة وال تسمح بشيوعها لكنها تتكتم هذه ا
كـــذلك لم تـــكـــذب وانـــتـــشـــر بـــشــأنـــهـــا من
الـتفصيالت فى األستـانة . بيد أن وقوع هذه
احلـادثـة بإرسـال مـصطـفى كـمـال باشـا جـواباً
ألنـور بــاشـا رداً عــلى الـكــتـاب الــذى أرسـله
وفـيه الـسـمـاح له بـاحلـضـور إلى أنـقـرة . وقد
قـال مصـطفى كـمال بـاشا فى جـوابه هذا «إن
اجملــلس الــوطـنى لـم يـوافق عــلى عــودة أنـور

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± fD ſ√ ±± fOL)«  ¨¥¥∏ œbŽ



≥πµ

باشـا لألناضـول ليـخدم فى اجلـيش العـثمانى
بصفته ضابطاً حسب طلبه . كما أنه قرر من
طـــلــــبه الــــكف عـن الـــرغــــبـــة والــــعـــودة إلى

نافع العالية الوطنية». األناضول باسم ا
لـقـد كــان من شـأن بـعض أعـضـاء اجملـلس
الـوطـنى التـركى أن رأو ضـرورة قـبـول بعض
قـواعـد أقـوى وأشـد من الـقـواعـد الـتى تـسـير
علـيها احلـكومـة الوطـنيـة; إذ رأوا أن ما أبداه
الوفد أن التركيان فى مؤتمر لندن من سياسة
الـــوفــاق والــســلم لم تـــنــجح ولم تــصــادق
قــبـوالً ثم شــاهـدوا أن الــدول الـعـظــمى الـتى
حتـــمى الـــيــونـــان قــد ضـــاعـــفت مــعـــاونــتـــهــا
لـليـونـانـيـ لـيـقـومـوا بـحـركـاتـهم احلـربيـة فى
األنــاضــول وشـدت أزرهـم أكـثــر من قــبل .
وقد قيل عن هـؤالء فى األستانة وأوربا أنهم
قرر أن «متطـرفون» و«احتاديـون» وكان من ا
يـتـعـهـد أمـثـال عـلى فـؤاد بـاشـا وبـولس نـادى
ن بـك ومـخــتــار بك ومــحــمــود أسـعــد بك 
تــتــألف مـنــهم هــذه الـطــائـفــة . مــنـاصب فى
الــوزارة اجلـديــدة  إال أن اآلمـال الــســلـمــيـة
الـتى يـسـيـر وراءهـا مـصـطـفى كـمـال بـاشـا قد
حـصـلت الـوزارة احلــالـيـة وزارة فـوزى بـاشـا
حتــوز األكــثـريــة فى اجملــلس الـذى لم يــتــقـبل
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الــــقـــواعــــد الــــتى يـــروجــــهــــا من يــــدعـــوهم
. « األوربيون «متطرف

سعى بعض أنـصار حزب االحتاد والترقى
خالل هـذه الـظـروف كل مـسـئـلـة عـودة أنـور
بــاشــا إلـى األنــاضــول ويــفــعـــلــوا كــثــيــراً من
ــــســــاعـى من أجل ذلـك  ولــــكن اجملــــلس ا
الوطـنى اتـخذ الـتـدابـير الـتى حتـول دون جناح
ـــســاعـى . وقـــد أفـــلــحـت حـــكـــومــة هـــذه ا
مـوسكو الـتى تهتم بـعودة أنور بـاشا رأساً فى
إرســال طــلــعت بك الــصــغــيــر أحــد أعــضـاء
الـلجنة اإلداريـة حلزب االحتاد إلى األناضول
مع فــؤاد بك يــاور أنــور بــاشــا كــمــا أنه قــد
وصل نــــورى بــــاشــــا أخــــو أنـــور بــــاشــــا إلى
طربـزون وخـلـيل باشـا إلى أرضـروم وهؤالء
كـانــوا يـعــمـلـون مـع قـرظم بك أحــد أعـضـاء
اجملـلـس الـوطـنى ولـكن احلــكـومـة األنـقـريـة
قـررت إبـعـاد هـؤالء أجـمـعـ من األنـاضـول
وثـوق بصحـتها على أنه وتدل اسـتخبـاراتنا ا
قـد حتــقـقت احلــكـومــة األنـقــريـة مـن اشـتـراك
سـيو مـديوانى سـفيـر لروسـيا الـسوڤـيتـية فى ا
هــذه احلـركـة ولــهـذا بــذل مـصـطــفى كـمـال
ــســـاعى الـــتى أدت إلى عــزل بـــاشــا بـــعض ا

السفير الروسى .
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رة إن أنور باشا قد سعى مرت قبل هذه ا
لــلـدخــول فى األنـاضــول فـهــذه ثـالـث جتـربـة
ُيجريـها . فإذا مـا صرفت النظـر عن التنافس
وجود بـ مصطـفى كمال باشـا وأنور باشا ا
ـــان واألول عــلى ألن األخــيـــر ُمــفـــتــ بــاأل
نقـيضه ثم أغضينا الـطرف عن اخلطيأت التى
اقـترفهـا أنور باشـا حتى انعـقاد الهـدنة . رأينا
ســـيــاســـة أنــور بـــاشـــا ال تــتـــفق مـع ســيـــاســة
األنـاضول الـيوم فـما هى األسـباب والدوافع
الـــتـى تـــدفـع أنـــور بــــاشــــا إلى الــــدخـــول فى
األنــــــاضـــــــول واإلحلــــــاح فى ذلـك ? وعالم
يــرضى األنـاضــول بـاســتـقــبـال بــعض أركـان
حـزب االحتاد من النظار واألعـضاء العائدين
من مــالـطه إلى أنــقـره اسـتــقـبـاالً شــائـقـاً  ثم

يرفض السماح ألنور باشا بالعودة ?
إن احملافل السـياسيـة األجنبيـة فى األستانة
سئلة السيما بعد تهـتم اهتماماً بالغاً بهـذه ا
وقوع الهجوم الـيونانى األخيـر . ولهذا رأينا
أنه البد من استـقصاء هذه احلادثة التى جترى

وراء أستار الكتمان .
كانت العالقـات ب أنقرة ومـوسكو على
أحـسن حال حـتى اشـتراك حـكـومة أنـقرة فى
ـلك قسطنط إلى مؤتمر لنـدن . فلما عاد ا
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ــوافــقــة إنــكــلــتــرا وحــدهــا وعــقـدت أثــيــنــا 
علوم احلكومة اإلنكـليزية االتفاق التجارى ا
مع احلــكـومــة الــروسـيــة الـســوڤـيــتـيــة حتـولت
ـسـئـلـة الـشـرقـية من األحـوال وانـتـقل مـركز ا
أثينا إلى أنـقرة وصوَّب األناضول أنظاره إلى
الغرب . وقد تهيأت أنقرة للفوز بانتصارات
حقيقية بـهذه احلركات السيـاسية . لكنها فى
الـوقت نـفسه بـدأت تـشعـر بشـئ من التـحوط
إزاء مـوسكـو . وحـيـث أن الروسـيـا شـرعت
تـهـتم أعـظم اهـتـمـام بـاألنـاضـول واحلـركات
ـتــهـا فى بـوالنـدا الــوطـنـيـة الــتـركـيـة بــعـد هـز
وهبـوطـهـا إلى بالد الـقرم والـبـحـر األسود .
ــوقف الــذى وقــفه فــقــد فــكــرت مــلــيــاً فى ا
األنـــاضــول إزاءهـــا . الســيـــمــا أن انـــتــصــار
اجلــيـوش الــوطـنــيـة الــتـركــيـة فى بالد األرمن
والكرچ وانتصارها على اليونان فى ابن اونو

ألول مــرة وفـوزهـا بـالــتـعـديالت الـتـى طـلـبـتـهــا من إيـطـالـيــا وفـرنـسـا بــسـهـولـة قـد زاد
األنـاضـول جسـارة على جـسارة . ولـهذا اخـمدت حـكومـة أنقـرة أصغـر حادثـة بلـشفـية
ـعاهدة الودية التى ظهرت فى داخل األناضـول . كما أنها أرجـأت أمر التصديق على ا
انـعـقدت مع الـروسـيـا فى ١٩ مارس رغـمـاً من أنـها سـلـمت إلى اجملـلس . كـما أنـهـا قد
هاجرين القافقاسي الذين فروا من ضغط البلشفيك بصفتهم مهاجرين أتراكاً تقبلت ا
. وشرعت ُتـعـاونـهم وتـسعى لـصـيـانة حـقـوقـهم رسـميـاً . بـيـد أن احلكـومـة الـسوڤـيـتـية
الروسية استمرت تفى بتـعهداتها رغماً من الشدة التى تظهرها أنقرة وذلك نظراً ألهمية
األنـاضــول .وقـد عـاونـته مـعـاونـة عـظـيـمـة حــتى األيـام األخـيـرة فى تـزويـده بـالـوسـائل
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احلربـيـة كمـا أنهـا اقيـمت سـياسـة من شأنـها
اشاة اآلمال السـياسية واحلركات العسكرية
الـــتى تــســـيــر عــلـــيــهــا األنــاضـــول فى الــبالد
القـافقـاسية وبـديهى أن احلكـومة الـسوڤيـتية
ال ُتـصــافح األنـاضـول وال تــداريه عـلى هـذه
ـودة إال تـخـوفـاً من أن الـصــورة بـإبـداء أثـار ا
يــكــون األنـاضــول ســداً مــنـيــعــاً يــحـول دون
انتشار البـلشفية  كـما كان األمر مع بوالندا
 على أن الـواضح أن الـسيـاسـة التى تـتـبعـها
(أنقرة) إزاء الروسـيا ليس من شأنها أن ُتهيئ

للروسيا مستقبالً سيداً .
إن األنـاضــول ذو قـيـمــة حـيـويــة بـالـنــسـبـة
للـروسيـا باعـتبـاره موقـفه السيـاسى وعالقاته

الــســيـاســيــة والـعــرفــيـة فـى الـشــرق وآســيـا 
كــذلك مـســئــلـة الــبـوغــازات الـتى تــهـتم بــهـا
احلـكومـة السـوڤيـتيـة بـقدر مـا كانت تـهتم بـها

رتبطة باألناضول رأساً . من أجل ذلك تضطر سائل احليويـة ا احلكـومة القيصرية من ا
ـوقع أمن فى األنـاضـول أيـاً كان . ولـهـذا تـسـعى ألن جتد حـكـومة مـوسـكـو ألن تـفوز 
ـكن أن تسـتند عـليـها كـما فعـلت فى أذربيـچان من قبل . لنفـسهـا بعض الـعوامل التى ُ
وهى تـغـتـنم كل فـرصـة إلرسـال أنـصـار أنـور بـاشـا وأفـراد عـائلـتـه إلى أنـقـرة . وتـعـتـقد
عـلوم أن الـعامل احملـافل األجنـبيـة فى األستـانة أن الـفرصـة قد سـنحت اآلن . فـإن من ا
الـوحـيـد الـذى ضـمن لـلـبلـشـفـيك أن يـحـتـلـوا أذربـيچـان هـو خـلـيل بـاشـا عم أنـور بـاشا
رة ونـورى بـاشا أخـوه وهم ُيـريـدون أن يـسـتـعـملـوا هـذا الـعـامل فى األنـاضـول هـذه ا
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ـــا ارتــكــبه ولـــكن األنــاضــول كـــان مــتــأثــراً 
الـبــلـشــفـيـك من سـيــاسـة االســتـئــصـال نــحـو
ــســلــمـ فـى أذربـيــچــان كــمــا أن الــعـالم ا
ـعــامـلـة اإلسالمى جــمـيــعه مـتــأثـر من هــذه ا

اجلائرة .
والريب أن من أول األســبــاب الــتى أدت
بـاألنــاضـول إلى اتـبــاع سـيـاســة احلـذر حـيـال
روســيــا هــو مـا اقــتــرفه الــبــلــشـفــيك مـن قـتل
ـــســـلــــمـــ فى خـــمــــســـة عـــشــــر ألـــفـــاً مـن ا

أذربيچان.
ولـكن هـنـاك من احلوادث مـا يـحمل األ
ـاضـيـة أمـام اخلـطر عـلى تـنـاسى الـذكـريـات ا
الواقع وقـد تمر عـلى الشعـوب ساعات حتتم
عـلـيهـا أن تـنصـرف إلى االشـتـغال بـاألخـطار
التى ُتـهدد مـسـتقـبلـها أكـثر من انـصرافـها إلى

تذكر احلوادث السابقة .
واحملافـل السيـاسية األجـنبـية فى األستـانة تـعتقـد أن الوقت الـذى يتبع فـيه األناضول
اضى واالهـتمـام بالواقع يـقتـرب شيأ فـشيأ * كـما أنـها ترى هذه اخلـطة ــ خطـة نسـيان ا

بعض العالئم التى تدل على ذلك .
فـإن الدولـة الـعـظمى الـتى تـرمى أن تـضع األتراك حتت تـهـديـدها من جـراء مـنافـعـها
السيـاسية االستعمارية قد اختارت كل نقديـة فى سبيل جتهيز اجليش اليونانى وتسليحه

نحو ثالثة شهور كما أن رجالها العسكري وضعوا له اخلطط احلربية .
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فــقـــامت الــيــونــان بــالــهــجــوم وانــســحب
األتــراك شــيــئــاً فــشــيــئــاً إلى أن يــزول تــفــوق
االسـتـعـدادات احلربـيـة الـتى كـان الـيـونـانـيون
مـجهـزين بـهـا وألجل أن يـتـوغل الـيـونـانـيون
فى داخل األناضـول فيـتمـكن األتراك من أن
يضربـوهم الضربـة القاضيـة وُيشاع أن الدول
ـســألـة الـشــرقـيـة فى ــؤلَّـفــة ُتـفـكــر فى حل ا ا
ــؤتـمــر الــقــادم ويــســتـدل مـن هـذا عــلى أن ا
ـسـألــة الـشـرقــيـة سـتــحل عـلى غــيـر قـواعـد ا
ـيــثـاق الـوطــنى الـذى تــعـهـد الــوطـنـيـون أال ا

يقبلوا حالً غيره .
وعـــلى ذلك فـــأن الـــوطـــنـــيـــ األتـــراك
ــقــاومــة أعـداء ســيــتــوسـلــون بــكل وســيــلــة 
األنـاضـول ومن أجنع هذه الـوسـائط وأقر بـها
االسـتــفـادة من االسـتـعـدادات الـتى تـقـوم فى

بالد قفقاسيا بناء على قرار الدولية الثالثة .
أذن فينتـظر وقوع انقالب خـطير فى أنقرة
والريب أن أول دولـــة تــــســـتـــفــــيـــد من هـــذا
االنقالب هى دولة الـروسيا . وهنالك نزول
جـميع األسـباب الـتى حتول دون دخـول أنور
بــاشــا ورفــقــائه إلى األنــاضــول وأنــور بــاشــا
موجود اآلن فى (باكـو) وحينئـذ يشترك أنور
ـكنـنا أن بـاشـا فى إدارة األمور فى أنـقرة . وُ
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نـعــزو هـذه احلـالــة إلى مـا خـبــأه الـقـدر ألنـور
باشا .

ا دفعت فلقـد خلص أنور بـاشا األستـانة 
فـيه من الـيأس بـعـد احلـرب البـلـقـانيـة بـحـركة
بـرقية قام بها كـانت سبباً فى استرداد أدرنه .
ـــرة من ــلـك هــذه ا وُيـــقـــال أن أنــور بـــاشـــا 
الـــوســــائط مــــا يـــتــــمـــكـن به من تــــخــــلـــيص

األناضول .
ويوجد اآلن على احلـدود القفقـاسية نحو
فــرقــتــ تــركــيــتــ تــقــوم بــحــراســة احلــدود
ـسلم شـمال  قفقـاسيا وإيران والشائع أن ا
والــتــركـســتــان يـعــتــقــدون أن أنـور بــاشــا هـو
الـشـخص الـذى عـهـد إلـيه تـخـلـيص اخلالفـة
وتركـيا . وقد علما من مـصادر مختلفة ومن
ندوب السـوڤيتي فى األسـتانة أن حكومة ا
الـسـوڤــيت قـد اقـتـرحـت عـلى األنـاضـول بل
عاونـة العسـكرية التى رجته مـراراً أن يتقـبل ا

تقوم بها نحوه .
ـــعــاونـــة بــ أنـــقــرة فـــإذا حتـــقــقت هـــذه ا
وموسكو حلت مسئلة أنور باشا التى شغل*
احملافل السياسـية األجنبيـة اليوم . كما حلت
مسئلة التـحاق األناضول بالسياسة الشرقية.
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و هى الـسيـاسـة الـتى تتـرك أنـصـار اليـونـانـي
ومظاهريهم فى قلق عظيم .
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األستانة فى ٢٤ أغسطس سنة ١٩٢١
ــــثـــــلى كـــــان قــــد أعـــــلـن قــــبـل مـــــدة أن 
اجلـمـهـوريـات الـقـفـقاسـيـة احلـديـثـة قـد عـيـنوا
ا أن فيـما بـينـهم قواعـد «احتاد قـفقـاسى» و
لـهـذا اخلبـر أهـميـة عـظمى فـى مسـئـلة الـشرق
األدنى فــقـد تــنـاولـته احملــافل الـســيـاســيـة مـدة
فنجم من ذلك أن ُوضـع على بسـاط البحث
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بعض األسئلة الـتى لم تخطر ببال السياسي
إلى اليوم .

ــمــثـلــ الــذين وصــفـوا قــواعــد هـذا إن ا
ـوظــفـ الـسـيــاسـيـ الـذين االحتــاد هم من ا
ــثــلــون تـلـك اجلــمــهـوريــات قــبل أن كــانــوا ُ
تـتـذهب بـالــبـلـشـفـيـة . واحلـكـومـات اآلذريـة
والكـرچية واألرمنية احلـالية ال تعترف بهم .
فـــمــاذا عـــسى أن تـــكــون أهـــمــيـــة الــقـــواعــد
والـعهـود التى يضـعهـا هؤالء ? وكيف تـتلقى
حـكــومـتـا األنــاضـول والــروسـيـا هــذا الـقـرار
الـقـاضى باالحتـاد صـيانـة من تـهـديد الـروسـيا
السـتــقالل تـلك الـبالد عــلى األخص وهـمـا
احلكومـتان اللـتان تهتـمان بالـبالد القافـقاسية

أكثر من غيرهما .
لــقـد كــانت بـعض احلــوادث اجلـاريـة اآلن

سبباً فى اإلجابة على هذه األسئلة .

خان طبقـاً لقواعد االحتاد القـفقاسى أرسلت احلكـومات اجلمهورية الـقافقاسية 
ناظـر الداخلية فى احلكومة اآلذرية سابقاً بـصفته وكيالً جتارياً إلى األستانة . وقد كان
ثل سـيـاسى هنـا لهـذه اجلـمهـوريات . بـيـد أنه قد اسـتشـهـد بيـد أرمنى يـهودخـان أول 
ُيدعى (طورالقيان) قبل ثالثـة أسابيع وهو يدخل فنـدق (بيرا باالس) مع عائلته : ثم
مـثـلون أنه قد تـقـرر عـقد مـؤتـمـر قافـقـاسى فى بـاريس لتـأيـيـد القـواعـد الـتى يضـعـهـا ا

ـتـدربون الـعـثمـانـية  الـقـافـقاسـيـون الذين ال تـعـتـرف بهم حـكـومـاتهم . وقـد وصل ا
ؤتـمر إلى األستـانة قبل الذين عـينتـهم اجلمهـوريات القـافقاسـية األربع حلـضور ذلك ا
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أسـبوع ثم تـقـدموا إلى بـاريس بـعد أن أقـاموا
أن بــــــرهـــــــة فـى األســـــــتـــــــانـــــــة. وهــــــذا 
اجلمهـوريات القافـقاسيـة البلشـفية قـد تقبلت

وضوعة. قواعد االحتاد ا
أمـــــا رأى األنـــــاضــــول فـى هـــــذا االحتــــاد
الـقـافــقـاسى فـأن احلـكـومــة األنـاضـولـيـة لم
ُتعلـن رأيها رسمـياً نظـراً لألحوال اجلارية فى
األنـــاضـــول وعـــلـى كل فـــأنه يــــســـهل عـــلى
األناضـول الوصول إلى الـغايات الـتى يسعى
ألن تـتـحــقق فى قـافـقــاسـيـا مــنـذ أيـام احلـرب
الـعــمـومــيـة فــأن تـركــيـا تــرغب بــقـفل ذلك
االحتاد رغبة عظـيمة فى تأسيس جمهوريات
مسـتقـلة قـوية بـينـها وبـ الروسـيا السـيما أن
أقـوى هــذه اجلـمـهــوريـات هــمـا جــمـهــوريـتـا
آذربــيـچــان والـداغــســيـان وكالهــمـا دولــتـان
إسالمـــيــتــان كــمـــا أن أكــثــريـــة الــنــفــوس فى
اجلمـهوريات األربع هى لـلمسـلم . ثم أن
مركز جـمهورية األرمن وهى وأفقر تلك

وقف ذى اجلـمـهوريـات من الوقـوف ب األنـاضـول وذلك االحتاد الـقافـقـاسى ليس بـا
األهـمـيـة . لـهـذا فـأنه لم تـتـقـرر قـواعـد االحتـاد فى بـاريس حـتى طـلـبت اجلـمـهـوريـات
األربع من األناضـول أن يـدخل فى هذا االحتـاد . وقد عـلمـنـا بعـد ذلك أن بكـر سامى
مـثـلى القـافـقاس بك وهو مـحـتـرم جداً وله نـفـوذ كبـيـر لدى الـقـافقـاسـيـ قد اجـتـمع 
اجـتـمـاعـات مـهـمـة . ورأيـنـا تـأثـيـر تـلك االجـتـمـاعـات فى األسـتـانـة أيـضاً بـحـيـث قام
مـنـدوبـو بالد الـكـرچ واألرمـن وأذربـيـچـان فى األسـتـانـة يـبــذلـون كل جـهـد مـنـذ ثالثـة
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شـهور لـلـحصـول عـلى مـوافقـة األنـاضول .
وقـد راجــعـنــا مـنــدوب الـكــرچ فى األســتـانـة
ــســيـــو (ويــرز بالدزه) فــقــال لــنــا : «إنه إذا ا
اسـتـثـنى مــوقف جـمـهـوريـة األرمن احملـفـوف
بــــــاحلـــــذر واالحــــــتــــــيــــــاط فــــــأن الــــــثالث
اجلــمـــهــوريــات األخــرى تـــرغب فى دخــول
األنـاضـول فى االحتـاد القـافـقـاسى وال تـنفك
تـبذل اجلهود ألجل ذلك كـما تأمل أن تتوفق

فى هذا السبيل بكل شوق» .
إن األنــــاضــــول هـــو الــــشــــقــــيـق األكــــبـــر
لــلـقــافـقــاس واأل الـقــافــقـاســيـة تــعـلم ذلك
وتـستـفيـد من الـفرص احلـاليـة حق االستـفادة
إلثـبــات درجـة أهـمـيـة األنـاضـول فى االحتـاد

القافقاسى .
وأول دلـيل على ذلك أن األ القافـقاسية
ــتــفــرج إزاء مــا يــســعى له لم تــقـف مــوقف ا
ـظاهـرة الدول األجـنبـية من حق الـيونـانيـون 
االســتــقالل الــتــركى بـل أظــهــروا حـمــيــتــهم
األخــويـة بـإرســال عـشـرين ألف مــتـطـوع من
مسـلمى الـداغسـتان وآذربـيچـان وكرجـستان

إلى اجلهة الغربية األناضولية .
ويـظـهـر أن فـرنـسـا تـلـتـزم عـقـد األنـاضول
بـروابط الوالء مـع البالد الـقافـقاسيـة حتى أن
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سيوفرنكالن يوبون رئيس النائب الفرنسى ا
ان الـفرنسى جلنـة الشؤون اخلـارجيـة فى البـر
والذى سـافـر حتـى أنقـرة بحـث عنـد مقـابـلته
ندوبى القافقاس فى األستانة وخالل إقامته
فى أنقـرة فى فـوائـد دخـول تـركـيـا فى االحتاد
الـقافـقـاسى ولزوم دخـولـهـا فيه . ويـظـهر أن
هــذه الـتـوصــيـة لم تـخـل من الـتـأثــيـر حـيث
علـمنـا من منـبع رسمى أنه جتـرى مفـاوضات
سـريـة فى األستـانـة بـ األنـاضـول ومـندوبى
احلـكومـات القـافقـاسيـة فى األستـانة لـدخول
األنـــــاضــــول فـى ذلك االحتـــــاد . وفى هــــذه
ـفـاوضـات فـقط يـهـتم بـهـا األناضـول وأهم ا
ــنـعـقـدة بـ نـقـطـة مـنــهـا مـعـاهــدة مـوسـكـو ا

ــادة األنــاضــول والــروســـيــا . فــقــد نــصت ا
ـعــاهـدة عـلى أن اخلـامـســة عـشـرة مـن تـلك ا
ُتـراعى أحــكـامـهــا فى كل مـعــاهـدة تـعــقـدهـا

تركيا مع احلكـومات القافقـاسية وأن احلكومـات القافقاسيـة مضطرة لقـبول أحكامها .
ـادة تـتعـلق بـبالد الـكـرچ من جـراء اسـتـحـاق األنـاضـول بـايـاالت قارص نـعم أن هـذه ا
وأردهان وارتوين منـها وتتعلق بـبالد األرمن من جراء تصديق احلدود الروسـية التركية
كن أن ـة  لـكن كل مـعاهـدة تـعقـد بـ األنـاضول واحلـكـومات الـقـافـقاسـيـة ال ُ الـقد

تناقض مواد معاهدة موسكو .
لـهذا فـإن حكـومة األنـاضول سـتتـقصى رأى احلـكومـة الروسـية قـبل أن تلـتحق بـهذا
ـا أن حـكومـة السـوڤـيت الروسـية و االحتـاد الـذى ترغب أن تـدخل فـيه بكل إخالص 
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قد تقبلت حق تقـرير كل أمة مصيرها بنفسها
ثم طبـقته فى الـبالد القـافقـاسيـة إلى درجة ما
ـنـتـظـر أن ال تـتـلـقى دخـول األنـاضـول فى فـا
االحتـاد القافقاسى بـتخوف . وقد دلت على
ذلك بــأرسـال مــنـدوبــ إلى مــؤتـمــر االحتـاد
الــقـــافــقـــاسى فى بــاريـس وتــســهـــيل إرســال

تطوع القافقاسي إلى األناضول . ا
لـقـد اتـضح أن اجلـمـهـوريـات الـقـافـقـاسـية
ـكنـها أن تـعيش عـلى انفراد من الصـغيرة ال ُ
جـراء مـوقـفـهـا اجلـغـرافى والـسـياسـى من يوم
تكوينهـا . لذلك كان قد أعلن ناظر خارجية
الداغـسـتان حـيـدر بك بـاصمـاطـوف ضرورة
احتـــــاد الـــــقــــــافـــــقــــــاســـــيــــــ فى مــــــؤتـــــمـــــر
(والديقافقـاسى) الذى انعقـد على إثر وقوع
الـــــثــــورة الـــــروســـــيـــــة . ولــــكـن لم تـــــهـــــتم
اجلـمــهـوريــات احلــديـثــة بـهــذا االحتـاد إذ ذاك
ألنـها كـانت ثملـة بخـمر االستـقالل . بيد أن
الزمان والـوقائع قد أيدا ضرورة ذلك االحتاد
وقد صرح لـنا مندوبو احلـكومات القـافقاسية
خالل مـروره من األستانة إلى مـؤتمر باريس

ا يأتى :
ـؤتـمـر من مـنـدوبى احلـكـومـات «يـنـعـقـد ا
سائل السياسية القافقاسية وحدها . فيحل ا
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واالقـتصـادية الـتى لم ُحتل إلى اآلن . وينـظر
فى مسئلة احتاد اجلمهوريات القافقاسية» .
لــيس بــ آذربـــيــچــان والـــداغــســتــان أى
مـسـئـلـة تـسـتـوجب احلل . وكـالهـمـا يثـبـتـلن
رقى بـعضـهـمـا البـعض بـكل إخالص . وقد
عـقـد بـ الـداغـسـتـان والـكـرچـسـتـان «اتـفاق
الـــدفـــاع الـــعـــســـكـــرى» عـــلى إثـــر اســـتـــيالء
البـولشفـيك على بالد قـافقاسيـا . ثم عقدت
مـعـاهـدة مبـنـيـة عـلى أسـاس تألـيف الـسـيـاسة
اخلــارجــيــة لــلــجــمــهــوريــات األربع  وحل
اخلالفـات االقـتـصــاديـة بـصـورة وديـة وإلـغـاء
رسـوم الـكـمـرك كـمـا عـقـدت بـ آذربـيـچـان
والـكرچ مـعاهـدتان عسـكريـتان سـياسـيتان .
فلـيس ثمـة جمـهوريـة منـفردة إال اجلـمهـورية

األرمنية .
ــكـــنــنــا أن نـــقــول من اآلن إن مـــؤتــمــر وُ
بـاريس الـقافـقاسى سـيصل إلى وضع قـواعد
االحتـاد الـقـافـقـاسى بـكل سـهـولـة . فـأن بالد
ـســيــو (فــرانـكالن الــقــافــقـاس كــمــا يــقــول ا
كن أن حتـيا سعيدة إال باالحتاد . بوبون) ال ُ
ــا انـــتــاب بالد وقــد ثـــبــتـت هــذه احلـــقــيــقـــة 
ـــصـــائب خالل األعـــوام الـــقـــافـــقـــاس مـن ا
األخــيــرة . واآلن قــد أدرك الــقــافــقــاســيــون
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أجــمــعـــون ضــرورة االحتــاد  كـــمــا أدركــوا
ــــظــــاهــــرة ضــــرورة تــــأيــــيــــد ذلـك االحتــــاد 

األناضول .
وأول من وضع فـكرة االحتـاد الـقـافـقاسى
ـعروفون هم أكابـر اجلمهـورية الداغـستـانية ا
بــــفـــرط ارتـــبــــاطـــهـم وعـــظــــيم صـــداقــــتـــهم
لألنـــاضــــول كـــحـــيـــدر بـك بـــاصـــمـــاطـــوف
وجـــــرمــــويـف وهم ُيـــــريـــــدون أن يُــــحـــــافظ
الــقـافــقــاســيــون عـلـى اسـتــقالل إدارتــهم مع
تأليف حـكومة مسـتقلة كـسويسرة وقطع كل

رابطة تربطهم بالروسيا .
وإن احتــاد احلـكـومــات الـقــافـقـاســيـة عـلى
هــذه الــصــوة كــمــا أنه يــضـع بــ األنــاضـول
والروسيـا حكومـة حاجزة فأن كـون األكثرية
للمـسلمـ فى هذا االحتاد ُيسـاعد األناضول
عــلى تـقـويـه نـفـوذه الــسـيـاسى واالقــتـصـادى

واألدبى .
وقـــد عـــلـــمـــنــا أن األنـــاضـــول ال يـــهـــمل
سئلة ا ينتظر سـير ا اقتراحات الـقافقاسيـ إ
والــظـروف بـكل دقـة وتـبــصـر كـمـا أنه يـعـمل
ــفـاوضــات فى سـبــيل الــغـايـة عـلـى تـســيـيـر ا

«م.ع» نشودة  ا
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ـرُاسل األهرام لنـدن فى ٢٢ سـبـتـمـبـر ــ (
اخلصوصى) قـال ُمراسل التيـمس من چنيف
أن اللورد رمبرت سسل قال عندما اجتمعت
جـمعـية عـصـبة األ بـأن العـصـبة ال تـستـطيع
الـتـأثـيــر عـلى مـصـطـفى كــمـال بـاشـا أدبـيـاً أو
ماديـاً وليـست هنـاك دولة تـقبل االنـتداب فى
أرمـيــنـيــا. ثم قــدم اقـتــراحـاً قــبــلـته اجلــمـعــيـة
يــتــضـــمن حث اجملــلس األعـــلى عــلى وضع
شــرط فى أيــة مــعــاهــدة تــنــعــقــد بــ تــركــيــا
واحلـلـفاء يـصـون مـسـتقـبل أرمـيـنيـا ويـتـضمن
بـصــفـة خـاصــة إعـطـاء أرمــيـنـيــا وطـنـاً قــومـيـاً
مستقالً استقالالً تاماً عن احلكم العثمانى .
وقال األمير رافع الدولة مندوب إيران أن
األرمن ارتكـبـوا خطـأ عـظيـماً بـاالشـتراك فى
احلــرب فــقـــد الــتــحـق ســبــعـــون ألــفـــاً مــنــهم
بـاجلـيـوش الـروسـيـة واعـتـدوا عـلى األراضى

العثمانية .
ـسـيـو صـفـر يلـدس مـنـدوب الـيـونان ب ا
لـنكف عـن إظهار الـعطـف نحو األرمـن ألننا
لــو فــعـــلــنــا وقــعت هـــنــاك مــذابح جــديــدة ــ

خصوصى 
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األكـراد قوم يـسـكنـون اجلـهـة الشـرقـية من
األنـاضــول فـيــتــصـلــون جـنــوبــاً بـالــعـرب فى
الـــعـــراق ويــتـــصـــلـــون شـــمـــاالً بـــاألرمن فى
الـواليـات اآلهـلة بـالـغـالبـيـة األرمـنيـة وبـيـنهم

فوق هذا وب الفرس تخوم مشتركة .
واألكـراد عـنـصـر إسالمى قـد جـمـع ب

شـدة الــطـبــاع الـتـى يـكــتـســبـهــا أهــالى الـبالد
اجلبلـية ومـزايا العـناصر الـشرقيـة اجملاورة لهم
وب عقـيدة راسخـة فى اإلسالم وميل ثابت
إلى الـتعـلق باخلالفـة اإلسالميـة . وقد عاش
األكراد قروناً مع الـدولة العثـمانية وهم على

أشد والء لها ولسالطينها اخللفاء .
فـــلـــمـــا أن جــاءت الـــهـــدنـــة ســـنــة ١٩١٨
ـتـحـالـفـة فى الـتـهام وظـهـرت أنـياب الـدول ا
أجزاء الدولة العثمانية وتمزيق شملها خشى
نــبــهــاء األكــراد أن يــنـــجح احلــلــفــاء فى هــذا
الـتـقـسـيم وأن يـجـعـلـوا بالد األكـراد مـلـحـقـة
بالدولة األرمنية أو تابعة لدولة أخرى أجنبية
فانضمت كلـمة بعضهم إلى بعض على مبدأ
االسـتـقالل  ال نـفــوراً من الـعـنـصـر الـتـركى
وخــروجـاً مـن الـبــقــاء مــعه فى دائــرة اخلالفـة
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والـســلـطــنـة الــعــثـمــانـيــة  بل خـشــيـة من أن
ُيـصـابوا بـأذى االنـضـمـام إلى دولة أجـنـبـية .
وزاد فى انـــتـــبـــاهـــهم إلى وجـــوب تـــأســـيس
حكـومـة كـردية مـسـتقـلـة مـا يعـتـقدونه من أن
األرمن أقل عدداً وأحط عرفـاناً وليـاقة منهم
وهم ال يـــــــوازونـــــــهـم ال فى حـــــــقـــــــوقـــــــهم
االجــتـمــاعــيــة وال فى حــقـوقــهم احلــيــويـة .
فكيف بهم يسودون عليهم يوماً من األيام ?
وقد تأسـست فى األستانـة جمعـيتان على
ـبدأ . قـام بـتأسـيـسـهمـا من أفـراد األمة هـذا ا
الكـرديـة ضبـاط نشـأوا وتـرعرعـوا فى خـدمة
اجليش العـثمانى ورجـال إداريون خدموا فى
وظـائف الدولـة حتـى تولوا مـنصـب الصدارة
العظمى. كمـا قد ترأس هذه اجلمـعية معالى
الـسـيـد الشـريـف عـبد الـقـادر أفـنـدى من أهم

أعضاء مجلس األعيان العثمانى .
ظـلـت هـذه احلـركـة الـكــرديـة الـتى نـشـأت
لــتـخـلـيص الـعـنـصـر الـكـردى من الـوقـوع فى
أسر العنصـر األرمنى عبارة عن حركة وطنية
مـحـدودة حــتى تـأسـست احلـكــومـة الـوطـنـيـة
األنـــاضــولــيـــة وبــدأت ُتـــهــدد أولـــئك الــذين
يعـلمون فى تركيا فـلجأ أعداؤها إلى األكراد
إلثـارتـهم ضــد الـوطـنــيـ األتـراك فــنـجـحـوا
بـعض الـشئ فى إغـوائـهم حـتى أخـذ الـفـساد
يـتـسـرب إلى تـلك اجلــمـعـيـات الـكـرديـة الـتى

تأسست فى األصل لغاية شريفة .
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األستانة فى ٣ أكتوبر ١٩٢١
شــــهــــدت مـــديــــنــــة (قـــارص) فـى األيـــام
األخــيـرة عـلى األخـص حـادثـتـ مــهـمـتـ

ســيـاسـيــتـ . احلـادثــة األولى تـبــادل الـنـسخ
نعقدة ب صدق عليها من معاهدة الوداد ا ا

حـكومـتى الـروسـيا وتـركـيا والـثـانـية انـعـقاد
مـؤتمـر قـارص من منـدوبى حـكومـات تركـيا
والــــروســـيــــا وأذربــــيــــچـــان وكــــرچــــســــتـــان

وأرمنستان.
وهانحن أوالً نشرح احلادثت للقراء .

فى الــيــوم الــثـــانى والــعــشـــرين من شــهــر
سـبتـمـبـر احـتفـلت مـديـنة قـارص فى الـسـاعة
نـدوبـ الـتركى الـرابـعـة بعـد الـظـهر بـتـبـادل ا
صدق عليها والروسى نسخ معاهدة الوداد ا
ـدينـة . وقـد حـضر ـراسم بـتـلك ا فى قـاعة ا
هـمة وفـود من أكابر هذه احلـادثة التـاريخـية ا
مـديــنـة قـارص ومـوظــفى احلـكـومـة واألمـراء
الـعسكـري والضـباط ومعـتمدى احلـكومات
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ـدارس وكــتـيـبـة من الـســوڤـيـتــيـة . وطالب ا
دافع من قالع اجلـند العـثمـانى . وانطـلقت ا
قارص مؤذنة بوقوع هذه احلادثة التاريخية .
آدب فقـدم الطالب األتـراك هدية ثم أديت ا
لــلــرفــيق غــوريـتــوف رئــيس الــوفــد الـروسى
وهى عـبـارة عن عـلم روسى وعـلم عـثـمانى
ُكـتب عــلى الـروسـى عـبــارات تـركـيــة وعـلى
الــتــركى عـبــارات روســيـة عـن ذكـرى تــبـادل
ندوبان الروسى عاهدة الودية وقد خطب ا ا
والــتــركى خــطــبــاً غــراء عــنــد تــبــادل الـنــسخ
فــقــال الــبـطل الــعــثــمـانى ــصـدق عــلــيــهـا  ا
ظـفر كاظم قره بكر باشا فى خطبته والقائد ا

ناسبة التاريخية . التى ألقاها بهذه ا
UýUÐ dJÐ Ád  W³Dš

يا جناب الرفيق احملترم :
ـعـاهدة الـتى أبـرمـتـها جـمـهـورية إن هـذه ا
ـتـحدة االشـتراكـيـة الروسـية مع احلكـومات ا
حـكـومــة اجملـلس الـوطـنى الــتـركى الـكـبـيـر ال
تسـتنـد علـى اإلكراه والـتحـكم بل على احلق
والــعــدل . وقـد وقــعت عــلـيــهــا حـكــومــتـان
وطنـيتان ترتكنـان على إرادة الشعب. ولهذا
اليـ من األتـراك قـد صـارت عـهـداً يـقــبـله ا
والـروس بضمانة شـرفهم . ولعمرى إن هذا
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ـبجـلـة الـتـى سـيـراديـها الـعـهـد أن الـدسـاتـيـر ا
أوالدنـــا وأحــــفـــادنــــا بـــكل احــــتـــرام . وأنى
ألتـمـنى وأنا أبـادلـكم فى مـديـنـة قـارص هذه
عـاهدة التى أمـنت فى الشرق قـواعد احلرية ا
ـــودة بــكل إخالص أن يـــتــخـــلص الــنــوع وا
اإلنسانى جمـيعه من االستبداد والتحكم فى
الــقــريب الــعــاجل وأن يــحــظى بــالــســعـادة
ـشــتـركـة . كــمـا أنى أتــشـرف بـتــحـيـة األمـة ا
الــروسـيــة واحلــكــومـة الــروســيــة بـاسـم أمـتى
وحـكــومـتى وأنــا أقـدم لــكم بـكل فــخـر هـذه
الـوثـيـقـة الــتـاريـخـيـة الـتـى صـدق عـلـيـهـا هـذا

الوطنى» .
·u M¹—uſ oO d « W³Dš

ــنـدوب الــسـامى الــروسى خــطـابـة قـابل ا
بكر باشا بخطابة قال فيها :

إن أقدم إلى ذاتكم الـعالية وإلى حضرات
احملــتـرمــ األعـزاء مــنـدوبـى اجملـلس الــكـبــيـر
وتـهـنـئة ـنـاسبـة هـذا الـيـوم التـاريـخى
تـحدة االشـتراكـية باسم احلـكومـة الروسـيـة ا
عـاهدة الـودية جـميـعهـا من جراء عـقد هـذه ا
الـتـى أبـرمـتــهـا الــدولـتـان الــعـظــيـمـتــان وهـمـا
ـلـوك مـتــخـلـصــتـان من حــكم الـقــيـاصــرة وا
تـقابل ب ـستبـدين استنـاداً على االعتـماد ا ا
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ـيل الـقـلـبى الـذى الـشــعـبـ واحلـكـومـتــ وا
يشعـران به بعـضهـما نـحو بـعض وتفـاهمـهما

تمام التفاهم.
لم تـنــخــدع االمـتــان الـروســيـة والــتـركــيـة
بـدسـائس األعـداء  ولـهذا فـأنـهـمـا تـرجوان
تقويـة حقـوقهمـا الوطـنية وتـأييد اسـتقاللـهما
وأن يـحـفـظا بـيـنـهـمـا أواصر الـصـداقـة واحملـبة
أعـواماً طـواالً . لقـد مرت اآلن تـلك العـهود
ـظـلمـة الـتى كانت بـيـننـا وقد ابـتـعدت عـنا ا
كل االبـتــعـاد . كـان الــقـيــاصـرة فـيــمـا مـضى
ُيـعلـنـون احلروب الـطويـلـة حتى يـتـمكـنوا من
إبـــقــاد األمـــة حتت أســـرهم وقـــد ولـــدوا بــ

األمتـ التـركيـة والروسـية عداوة ونـفوراً مع
أن األمـت جتـمعـهمـا روابط القـرابة فى أصل
اجلــنس وتــشــابـه طــبــائــعــهــمــا ومــواقــفــهــمــا
االقـتصـادية حـاول القـيـاصرة بـكل قواهم أن
نـعـوا األمتـ من االمـتـزاج والتـواد . لـكنـنا
اآلن أيـهـا األصـدقـاء واجلـيـران األعـزاء ُنـقدم
ـعاهـدة الـتى صـدق عـلـيـهـا يوم إلـيـكم هـذه ا
٢٠ يـولـيـة من الـسـنـة احلـالـيـة وُنـصرح لـكم
بـأن الروسـيـا بجـميع شـعـبهـا الـكاسب حـياته
عن طـريـق الـعـمل مــقـتـنـعــة بـزوال األسـبـاب
القـهريـة التى كـانت باعثـة على تـنافـر األمت
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وعــدم اعـتــمــاد بــعـضــهــمــا عــلى الــبـعض .
والـــــشــــعب الــــتـــــركى والــــشــــعـب الــــروسى
الــكـاسـبـان حـيــاتـهـمـا بـالــعـمل قـد مـدا أيـدى
االتفـاق واإلخوة نحو بعضهـما البعض بهمة
ـثلـيهمـا وهمـا مقتـنعـان بأنه لن يـتزعزع ولن
ودة واجلوار يختل أبداً ما بينهما من روابط ا
ـتـقـابل . السـيمـا أن تـبـادل هذه بـاالعـتـماد ا
ـعـاهـدة قـد حـدث فى يـوم تـاريـخى اقـتـحم ا
فـيه اجلـيش الـتـركى بـكل جـهـة عـدوه وألـزمه
الـتــقـهـقـر تــقـهـقــراً نـاجـحـاً تــرك فـيه األسـرى
والـغـنـائم الـكـثـيرة . ولـهـذا فـأنى أُسـارع إلى
تهنـئة اجليش الـتركى البـطل وقواده والشعب
الـتــركى بـاسم حـكــومـتىّ وأتـمـنـى أن تـنـتـهى
احلرب فى الـقـريب العـاجل بـاضمـحالل قوة
األعـــداد تــمـــام االضــمـــحالل. وأنى ألقــدم
ــــودة  مـــعــــتـــمـــداً عـن أنـــكم إلـــيــــكم يـــد ا
ستـفـوزون بـالنـصـر النـهـائى وصـائحـاً بـأعلى
صـــوتى مـــعـــكـم لـــيـــحى الـــشـــعب الـــروسى
والشـعب الـتركـى وليـحى اتـفاقـهمـا  لـيحى

رؤساء األمت وقوادهما !» .
ـا أنــنــا كـنــا من أســبق الــصـحــفــيـ قى و
تــقــد مــواد االتـــفــاق الــروسى الــتــركى إلى
واد قرائنا فال نـرى حاجة إلى تـكرار تلك ا
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ــا أو اإلشــارة إلــيــهـــا فى هــذه الـــرســالــة . إ
عـاهدة الـودية الـتى قد نكـتفـى بأن نـقول إن ا
أبـــرمــتـــهــا احلــكـــومــتـــان قــد أيــدتـــهــمــا إرادة
الــشــعــبــ فــأصــبـــحت الــعالقــات الــوديــة
الــتـركــيــة ثــابـتــة عــلى قــواعــد مـتــيــنــة . وقـد
ـعـاهدة لـتـركيـا نـفـوذاً سيـاسـياً ضـمنت هـذه ا
وقوة سـياسـية عـظيمـة كمـا ضمـنت حللـيفـتها

مثل ذلك .
’—U  dLðR

أمـا احلـادثـة الـثانـيـة الـتى وقـعت فى مـديـنة
قــارص فـــافــتــتـــاح مــؤتـــمــر قــارص بـــهــا من
مـنــدوبى الـدول واحلــكـومــات الـتـى أسـلــفـنـا
ذكـرها يـوم ٢٦ سـبتـمبـر . وقـد وصل منـدبو
الروسـيا وأذربيـچان وكـرچستـان وأرمنـستان
الـساعة احلادية عشـرة ونصف قبل الظهر من
ذلك الـيـوم عـلى قـطـار خـاص من تـفلـيس .
فـاستـقـبلـوا اسـتقـبـاالً شائـقـاً على احملـطـة التى
كـانت مـزدانة بـأعالم تلك احلـكومـات وقد
ــوظــفــون الــذين حــيى اآلهـــالى واجلــنــود وا
ـؤدى من اصــطــفـوا عــلى جـوانـب الـطــريق ا
ــثــلى تــلك احملــطــة إلى مــقــام تــلك الــوفــود 

احلكومات آجل حتية .
ـندوب ؤتمـر بعد اسـتراحة ا وقـد افتـتح ا
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فى مـنتـصف الـسـاعـة الـثـامـنـة من ذلك الـيوم
فـخـطب رؤسـاء الـوفـود خـطـبـاً غـراء أعـربت
ـودة الـتى تــشـعـر بـهـا تـلك عـن احـسـاسـات ا
ــؤتـمـر احلــكـومــات نـحـو بــعـضـهــا ثم شـرع ا
ــســـائل الـــتى كـــانت ســبـــبــاً يــتـــفــاوض فـى ا

النعقاده .
ـــؤتـــمـــر ســـيــكـــون من والريـب أن هــذا ا
االنـتصارات الـسياسـية اخلطـيرة التى سـيكون
لـهــا شــأن عــظــيم فى بــسط الــنــفــوذ الـتــركى
الـــســـيــاسـى فى الـــشــرق . إلـى درجــة يـــحق
للمـستعـمرين أن يتـخوفوا مـنها كـثيراً . إذ ال

ؤتـمر تأسـيس حتالف ب بالد قافـقاسيـا واألناضول ومن شأن شك أن مـن مرامى هذا ا
هذا التـحالف أن يربط جـميع مسـلمى قافـقاسيـا بالشـعب التركى . كـما أن من شأنه أن
يـطـهـر بالد الـقـافـقـاس من دسـائس األجـانب وأن يـسـير بـاحلـكـومـات الـقـافـقـاسـيـة نـحو
ا أن القافقـاس هو عقدة االتصال بـ األناضول وآسيا فأن حتالف التفاهم والـتواد . و

األناضول واتفاقه مع هذه البالد سيبسط نفوذه إلى أبعد أرجاء العالم الشرقى .
ـسائل ـوضـوع ألننـا نـنتـظـر أن نوافى قـراءنـا با بـيد أنـنـا ال ُنريـد الـكالم اآلن فى هذا ا
ـؤتـمـر فعـالً والنـتـائج الـتى يـصل إليـهـا فـعالً . إذ سيـكـون لـهذه الـتى سـيـتفـاوض فـيـها ا
ـفـاوضات والـنـتائج شـأن خـطيـر فى تـطور سـيـاسة الـعـالم وتـقلـباتـهـا القـادمـة . وعلى ا

األخص سيكون لها أكبر تأثير فى حياة الشرق السياسية . «عمر»
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يــؤخـذ مـن أنــبــاء اإلسـكــنــدريــة أن ثالث
بـواخـر وصـلت إلـيـهـا وعـلـيـهـا ٤٠٠ مـهـاجـر
أرمنى منذ أيام قالئل وهم ال يزالون بها ألن
الـسلطـات رفضت السـماح لهم بـالنزول إلى
الــبــر ويــنـتــظــر وصــول ألف مــهــاجــر عـلى
الـبـاخـرة الـنـمسـويـة مـيـرانـدا وسـيـتـوافـد على
الـبالد غيرهم إذا سـمحت احلكـومة بقـبولهم

فى مصر .
وقــــد حــــاول ــ عـــدد كــــبــــيـــر مـن أولـــئك
ــهــاجـرين الــنــزول إلى سـوريــة فى بــيـروت ا
فـمـنُـعوا من الـنـزول فـيهـا وسـمح فـريق مـنهم
بـاالنـتـظـار فـى مـحـجـر الـكـورنـتـيـنـة بـبـيـروت
فيـنتـظروا  وصـول باخـرة أخرى حتمـلهم إلى
قطـر آخـر. رفضـت حكـومـة فلـسـط رفـضاً
باتاً قبول فـرد واحد من الفارين من قـيلقية .
ـهـاجـرون من الـنـزول وبـعـد أن مـنع أولـئك ا
إلى إلى الـــــبــــر فى مـــــصــــر أرســـــلت 
ـهـاجـرون إذا وصـلوا إلى مـرسـيـلـيـا فخـشى ا
مرسـيـليـا أن يـعادوا ثـانيـاً إلى أطـنة أو مـرس

فصـمـموا عـلى البـقاء بـاإلسـكنـدرية كـما هم
مـنعـوا البـاخـرة من السـفر بـأن نزعـوا األجزاء
األساسية من آالتها حتى تتعطل عن السفر.

…d¼UI «  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤± dÐu² √ ≤∞ fOL)«  ¨±≥µ∂∑ œbŽ
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األستانة فى ٣١ أكتوبر ١٩٢١
ألـقى وزير اخلارجية فى احلـكومة األنقرية
يـوم ٢١ أكـتـوبـر خــطـابـة فى اجملـلس الـوطـنى
قــال فـــيــهــا خالل الــتــصــفــيق والــهــتــاف «إن
احلكـومة األنقـرية قد تـوقفت بفـضل ما بذلته
سـاعى فى سبـيل تأسـيس العالقات مع من ا
الــدول اخملـتــلـفــة مـنــذ عـامــ إلى إبالغ عـدد
ــعــاهــدات الــتى عــقــدتــهــا مع احلــكــومـات ا
الــســـوڤــيــتــيــة وبالد األفــغــان وغــيــرهــا ست
معاهدات» ولقـد أيد وزير اخلارجـية األنقرية
بـهـذه الـتـصــريـحـات حـقـيـقـة بـاهـرة . ألنه ال
مــعـنى لـعــقـد األنـاضــول ست مـعـاهـدات إال
اعتـراف ست حـكومـات بـاحلكـومـة األنقـرية
ـيـثـاق الـوطـنى» الـتـركى وتـصـديـقـهـا عـلى «ا
الضامن لالسـتقالل وال يخـفى على الذين
يتـتبـعون حـقائق األحـوال األناضـوليـة أسماء
تـلك الـدول الـتى عـاهـدهـا األنـاضـول والـتى
اجـتـنب يـوسف كــمـال بك أن ُيـصـرح بـهـا .

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤± d³L u½ ∂ ¡UFÐ—_«  ¨ µ≤± œbŽ
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بيـد أننـا ُنسـهل على الـقراء فـهم هذه احلـقيـقة
عاهدات الست . بإيضاح هذه ا

فـأول مـعـاهـدة مـنـهـا مـعـاهـدة الـوداد الـتى
عاهدة األفغانية ُعقدت مع الروسيا (٢) ثم ا
(٣) ثم مـعـاهـدة قــارص الـتى وقـعت عـلـيـهـا
ـعــاهـدة اجلــمـهــوريـات الــقــافـقــاسـيــة (٤) وا
ــعــاهـــدة الــفــرنـــســيــة (٦) اإليـــرانــيـــة (٥) وا

عاهدة اآلذرية . وا
لـقد أشرنـا فيمـا سلف من مقـاالتنا إلى أن
احملـافل الـسـيـاسـية الـغـربـيـة كـانت ترى أن فى
عالقات الروسـيا واألناضول مواضع حرجة
ضـعـيـفــة  وكـانت تـعـتـبــر مـسـئـلـة «قـارص»
مـقياسـاً لهذه الـعالقات  فتـفحص األحوال
ـدينة فـحصاً دقـيقاً . إذ كانت اخلاصـة بهذه ا
تــعـلم جــمـيع هــذه الـدول أن أهم مــديـنـة فى
أرمينيا بعد عاصمتها (أريڤان) هى قارص .
ـديــنـة ال واألتــراك فى أشـد احــتــيـاج لــهــذه ا
ـثاقب الـتاريـخية ألنها يـتمـثل فيـها كـثير من ا
الــعـــثــمـــانـــيــة ال غـــيــر  بـل ألنــهـــا كــذلك
ضـرورية لـهم للحـصول عـلى آمالهم احلـالية
واآلتــيـة . لــهـذا كــان يـنــتـظــر أن تـكــون هـذه
ـدينـة أهم سبب لـلنزاع فـى الشرق األوسط ا
. إذ ال يــجــهل أحــد أن احلــكــومــة األنــقــريـة
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ظـفـر كاظم وعـلى األخص جـيـوش القـائـد ا
باشا سـتبـذل قصارى اجلـهد للـمحافـظة على
ـفـتاح الـعسـكـرى للـحدود ديـنـة بل هذا ا ا
الـشمـالـية الـشرقـيـة األناضـولـية . وقـد كانت
احملافل السياسية األجنبية كلها تعتقد أنه البد
أن تــتــنــازع الــروسـيــا وتــركــيــا واحلــكــومـات
القـافقاسية من جراء هذه الـقلعة واستمرت
عــلى اعــتـــقــادهــا هــذا مــدة انــعــقــاد مــؤتــمــر
ـــتــعـــاقـــدون نــفس (قــارص) حـــتى تـــبــادل ا
ـعاهـدة التى أبـرمت هناك . وحـينـئذ خابت ا
آمـال تـلك احملــافل وعـلـمـت أن الـنـزاع الـذى
كانت تـتوهـمه وتنـتظره وتـعتـقد أنه ال مـحالة
واقع ال أصل له وال فـــصل . بـــيــد أنـــهــا قــد
انتـظرت بنافذ الصـبر أن تطلع على نص هذه
ـعــاهـدة . فــلم يـطـل انـتـظــارهـا إذ عــجـلت ا
حـكـومـة أنــقـرة بـتـبـلـيـغ نـصـهـا . وبـديـهى أن
ــعـاهــدة أفـظع جــواب وأفـصل تــبـلــيغ هـذه ا
خـطاب يُـقدمه األنـاضول إلى الـغرب لـيكون
عـلى عـلم بـالــعالقـات الـسـيــاسـيـة اخلـارجـيـة
األنــاضــولــيـــة ومــوقف األنـــاضــول ونــفــوذه

العظيم .
واد وقد أبلـغتـنا التـلغرافـات األناضولـية ا

ــهــمــة الــتى  ــعــاهــدة ا األســاســيــة لــهــذه ا



¥≤µ

الـتــوقـيع عــلـيـهــا يـوم ١٣ أكـتــوبـر فى مــديـنـة
قارص من مـنـدوبى حكـومـة اجمللس الـوطنى
الـــتــركـى الـــكــبـــيـــر ومـــنـــدوبى احلـــكـــومــات
اجلـمـهـوريــة الـثـوريـة الــقـافـقـاســيـة ومـنـدوبى
احلـكومـة الروسـية . وهـى عبـارة عن مقـدمة

وعشرين مادة .
ـادة األولى أن احلـكـومات وقـد جـاء فى ا
الـتركـية واألرمـنية واآلذريـة والكـرچيـة تعـتبر
ــنــعـقــدة بــ احلـكــومــات الـتى ــعــاهـدات ا ا
تـــــــــــولـت األراضـى الــــــــــــتـى هـى حتـت إدارة
ـعاهـدات التى عـقدت ـتعـاقدين الـيوم  وا ا
بشأن اجلمهوريـات القافقاسية اجلـنوبية كأنها
ــعــاهـدة ــا تــسـتــثــنى مـن ذلك ا لـم تــكن . إ
التـركـيـة الروسـيـة الـتى انـعقـدت فى مـوسـكو

يوم ١٦ مارس سنة ١٩٢١ .
ـــادة الـــثـــانــيـــة : بـــأن كالً من وجـــاء فى ا
ـتـعـاقـدين يـتعـهـد بـأال يـعتـرف بـأى مـعـاهدة ا
سلـمـية أو أى سـنـد دولى ُيراد مـنـها أن تـقـبله
ـادة بأن أرميـنيا كـرهاً . وقد صـرح فى هذه ا
وأذربيـچان وكـرچسـتان ال تـعتـرف بأى سـند
دولى مـتعلـق بتـركيا ال يـقبـله اجمللس الـوطنى
ـقصود من التـركى الكـبير . كمـا صرح بأن ا
ــيــثـاق تــركــيــا . الـبـالد الـتى يــنص عــلــيــهـا ا
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الــوطـنى الـتـركى . وقـد تــقـبـلت احلـكـومـات
ادة يـثاق الوطنى الـتركى بهذه ا القافـقاسية ا

وصدقت عليه .
ـــادة الــــثــــالـــثــــة: تــــنص عــــلى إلــــغـــاء وا
االمتيازات األجنبية واعتبارها كأنها لم تكن
. وقد قـبلت اجلـمهـوريات الـقافـقاسـية بـهذه

ادة إلغاء االمتيازات األجنبية فى تركيا . ا
ـادة الــرابـعــة: خـاصــة بـاحلــدود وتـبـدأ وا
احلدود الـتركية فى الشمـال الشرقى بناء على
ذلك من قـريـة (سـارب) على الـبـحـر األسود

وتسـير على خط مـستقـيم مار من (كديس 
مفـاداغ) و (شـاوشت داغ) ثم تمـر من (فانى
داغ) وبــعـــده تــمــر حـــدود قــارص وأردهــان
ة ثم تسـير حتى الشـماليـة وفاق اإلدارة القـد
مـــــنــــصـب (اريه جــــاى آراس  تـــــالــــوه غى
ـــادة أقــرت نـــيـــزنى قـــره صــو) . وبـــهـــذه ا
أرمـينـيـا وكرچـسـتان إحلـاق أراضى (قارص)

و (أردهان) بتركيا .
وتــــقــــبل حــــكــــومــــات تــــركـــيــــا واألرمن
ـادة اخلـامـسة: أن وأذربـيـچـان والـكـرچ فى ا
تكون مـنطـقة (نخـجوان) منـطقة حـائزة على
اسـتـقاللـهـا الـداخلى حتـت حمـايـة أذربـيـچان
ــادة قــد حــلت مــشــكــلــة (قــره بــاغ) فــهـــذه ا
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الـقـائــمـة بـ أذربـيـچـان وأرمـيــنـيـا مـنـذ ثالثـة
أعــــــوام وقـــــد كـــــان احلـل فى مــــــصـــــلـــــحـــــة

أذربيچان.
ـادة الـســادسـة: ثـغـر وتــركت تـركـيــا فى ا
بـاطـوم ومـدنــيـتـهـا واألراضـى اخلـاصـة بـلـواء
ـصـرحة بـاطـوم فى شـمـال احلـدود الـتـركـيـة ا
ـادة الـرابـعـة حلـكـومـة الـكـرچ بـنـاء عـلى فـى ا

الشروط اآلتية :
ـدنـية لـكل جـمـاعة ١ ــ احلـريـة الـدينـيـة وا
قاطـنـة فى هـذه الـبالد واالسـتـقالل الـداخلى
الواسع لها مع توزيع األراضى على اآلهل

فى صورة مالئمة لرغائبهم .
ـواد واألشـياء رور جـمـيع ا ٢ ــ الـتـكـفل 
التجـارية الـداخليـة إلى تركـيا أو اخلارج مـنها
بــواسـطـة ذلك الـثـغـر مع إعـفـائـهـا من جـمـيع
ـصاريف الـرسوم اجلـمركـية واسـتثـنائـها من ا

اخلصوصية .
ــادة الـســابــعــة والــثــامــنـة: إن وجــاء فى ا
حـكـومـتىّ تــركـيـا والـكـرچ تـسـهالن لـقـاطـنى
شتركة أن يعبروا احلدود لالستفادة التخوم ا
ـــنــاطق . ـــوجـــودة فى تـــلك ا ـــراعى ا من ا
ــنـافـع االقــتــصــاديـة ــادة تــتـكــفـل بــا وهــذه ا

التركية فى بالد الكرچ .
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ادة التاسعة: اخلاصة بالبحر األسود أما ا
ضايق التركية وهى كما يأتى : وا

«احلكـومـتان الـتركـيـة والكـرچـية مـتـفقـتان
ــضـايق لــلـمــعـامالت الــتـجــاريـة عـلى فــتح ا
اخلاصة بكل األ كـما أن احلكومتـ التركية
والـكـرچـيـة مــتـفـقـتـان عـلـى أن يـقـوم بـتـعـيـ

الـقـواعـد الـدولــيـة الـتى ُتـراعى بــشـأن الـبـحـر
ـضايق الـبحـرية مـؤتمر يـتآلف فى األسود وا
ستقبل من مندوبى الدول التى لها سواحل ا
علـى البـحـر األسـود . ويـشـتـرط أن ال تمس
ــطـلــقـة ــؤتــمـر  الــسـيــادة ا مــقـررات ذلك ا
الـتـركــيـة أو سالمـة تـركـيــا وسالمـة األسـتـانـة
ادة الـتى تقرر ادة ُتـطابق ا عاصـمتهـا وهذه ا
ـضايق فى الـسيـادة العـثمـانيـة فى األستـانة وا

عاهدة الروسية والتركية . ا
ــواد األخــرى فــتــبــحث فى حــقــوق أمــا ا
الـرعـايـا الـذين يـقـيـمـون فى أراضى دولـة من
ــتــعــاقـدة وإعــادة األســرى والــعــفـو الــدول ا
الـشـامـل الـعـام واتـفـاقـيــات الـقـنـاصل . وقـد
ادة الـثالـثة عـشرة عـلى اجتـماع جلـنة نـصت ا
ـــتـــعـــاقـــدة فى تـــفــلـــيس ـــثــلـى الــدول ا من 
سـائل لـتـأسـيس الـعالقـات الـتـجاريـة وحـل ا

سائل األخرى . الية وا االقتصادية وا
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ـواد األسـاسـيـة يـتـبـ من هـذا أن بــعض ا
فى مـــعـــاهـــدة قـــارص مـــســتـــمـــدة مـن مــواد
ــعـاهـدة الــتـركـيـة الــروسـيـة . فــاحلـكـومـات ا
الـسـورية الـقـافقـاسـية قـد تـفيـأت وأقـرت هذه
ــقـــتــضــاهـــا تــركــيــا ــعـــاهــدة . وحتــالـــفت  ا
والــــروســـيــــا وأذربــــيــــچـــان وكــــرچــــســــتـــان
وأرمـنــسـتــان. وعـدا هــذا فـقـد رفــضت هـذه
احلكومـات رفضـاً رسميـاً كل ما تقـبلته تـركيا
ـعــاهـدات الـنـاقـضــة السـتـقاللـهـا كـرهـا من ا
الـسـيــاسى واالقـتـصــادى والـوطـنى ومن بـ

ـعـاهـدات مــعـاهـدة سـيــڤـر كـمـا أنه قـد هـذه ا
انـحلت مـسئلـة األرمن التى يهـوى كثـير من رجال الـسياسـة األوربيـة أن يستـعملـها ضد

تركيا .
وُينتظر أن ُيصدق اجملـلس الوطنى التركى على معاهدة قارص خالل هذا األسبوع.
تـعاقدين من عاهـدة وغايـتها أنـها تمـنع األرمن ا ـعلـومات الواردة عن مـقصـد ا وتدل ا
تعاقـدين كما يعد األناضول بأن عقد أى معاهـدة سياسية أو اتفاق قبل اسـتشارة سائر ا
ُيـعـاون اجلـمـهــوريـات الـقـافـقـاسـيـة مـعـاونـة عـسـكــريـة فـعـلـيـة إذا تـعـرضت حـيـاة تـلك
واد واشى وا اجلمهوريات للخطر . وقد تعهد األناضول بأن يقدم ألرمينيا الذخائر وا
األوليـة مجانـاً مقابل أن تـعاونه أرميـنيا مـعاونة عـسكريـة مع األسلحـة والذخائـر احلربية
يثـاق الوطنى» التركى أو لم تف عـند احلاجة . فـإذا قصرت أرمينـيا فى رعاية قـواعد «ا

واد الغذائية . ا تعهدت به امتنع األناضول عن معاونتها فى ا
ويـقال إنـه قد عـقـدت األنـاضـول مع بالد أذربـيـچـان مـعـاهدة هـجـومـيـة ذفـاعـيـة عدا

ستقلة التى كان قد عقدها معه . عاهدة االقتصادية ا ا
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تـدل هذه الـتفـصيالت عـلى أن األناضول
عاهدة قارص قد حقق جمـيع آماله الوطنية 
وأنه قــــد أحـــــرز مــــوقــــعـــــاً جــــلــــيـالً فى بالد
الـفاقفاس . وقد ثبت األتـراك على مطالبهم
ـعرفتـهم بأحوال الـروسيا أحـسن ثبـات نظراً 
عرفـة ولهذا قد يقبل والقافقاس الـيوم تمام ا
الــروس جـمـيع مـطــالب األتـراك بال قـيـد وال
شـرط . حــتى لـقــد اقـتــرحت الـروســيـا عـلى
تـركـيـا أن يـحـتل جـيش كـاظـم قـره بـكـر بـاشا
بالد الـقـافـقــاس جـمـيـعـهـا احـتالالً مـؤقـتـاً إذا
ـعــســكـرة هــنــالك حلـرب مع نـقــلت قــواهــا ا
رومـانـيـا أو بـولـنـدا  ولـكن األتـراك امـتـنـعوا

وقف أذربيچان . عن التعهد بذلك رعاية 



¥≥±

Êu¹—ULF²Ýô« lL OK

روت صـحف األسـتـانة إنه عـاد أخـيراً من
(خــربـوط) رجل أمـريــكى ذو مـكـانــة سـامـيـة
وقــد صــرخ بـــأن األتــراك واألرمن واألكــراد
ـدينـة يعـيشـون على أ ما قـيمـ فى تلك ا ا

يكون من الود والصفاء .
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اإلسكندريـة فى أول ديسمـبر سنة ١٩٢١
ُـراسل األهـرام اخلــصـوصى ــ ُنـزيـد عـلى مـا
كــتــبـــنــا فى رســـالــة يــوم الـــثالثــاء وأمس من
ـعلـومات عن ُمـهاجرى األرمـن ووصولهم ا
إلى اإلسكندريـة ومنعهم من الـنزول هنا إلى
أن الــســـفـن الــثـالث الـــتى ذكـــرنـــا أن هــؤالء
ــهــاجــرين وصــلــوا عــلــيــهـا إلـى الــثـغــر هى ا
الــبـاخــرة اخلـديـويــة قـنــا والـبــاخـرة اخلــديـويـة
محمودية والـباخرة الفرنسوية لوبون وكانت
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األولى حتمل نحـواً من ٩٤٠ شخصاً والثانية
نـحـو ٦٠ والـثـالـثـة كـانت حتـمل ٢٥٠  وقـد
نزل ركاب الباخـرة قنا إلى الباخرة محمودية
ـظـنـون أنـها فـسـافـرت بهـم جلهـة بـورسـعـيـد ا
ُتــعـيـدهـم إلى مـرسـ . أمــا الـبـاخــرة لـوبـون
فالتـزال فى مـيـناء اإلسـكـنـدرية وسـتُـعـيد من
ـهـاجــرين إلى مـرسـ أيـضـاً أو أقـلــتـهم من ا
تـــــأخـــــذهـم إلى ســــــوريـــــة حـــــسب احـــــدى
الــروايــات. ويــنــتــظــر أن تــصل غــداً بــاخــرة
تــدعى مـــيــلـــيــنـــادى حتــمـل ٢٠٠ من هــؤالء
ــهــاجـــرين من مـــرســ . وفــهـــمــنــا أن فى ا
بــورسـعــيــد بــاخــرة أخــرى كـانـت تـقل ٢٧٠
فهـوم أن هذه الـسفيـنة قدمت من مـهاجـراً وا
هــنـاك إلـى جـهــة ســوريــة وقــد حــاول بـعض
ــيـنـاء أول ـهـاجــرين األقـويــاء الـنـزول إلى ا ا
أمس فــمــنـعــتــهم الــسـلــطــة احملـلــيــة بـالــقـوة
وأرســلت لــلــمــحـافــظــة عــلى الــنــظــام نــحـو
عشريـن جندياً من بـلوك اخلفـر فوقف اجلنود

هناك نحو أربع ساعات .
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ُــراسـل األهـرام لــنـدن فـى ٣ ديــســمـبــر ــ 
اخلـــصــوصى ــ لـــفــتـت مــســألـــة رفض إنــزال
مـهـاجـرى األرمن إلى الــبـر فى اإلسـكـنـدريـة
نــظـــر الـــصـــحف هـــنـــا وقـــد نـــشـــرت عــدة
تلـغـرافات مـرسلـة من مـصر فـى هذا الـعدد ــ

خصوصى
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سـيو بريان باريس فى ٧ ديـسمبـر ــ قابل ا
ــان األرمـنى ــسـيــو هــارونــيـان رئــيس الــبــر ا
وغـبـريـل أفـنـدى ونــورادجنـيـان رئــيس الـوفـد

األرمنى أعـرب له عن ثقتـهما فى قـائدهما 
إنـهـا ال تـهـمل شـيـئـاً فى سـبـيل ضـمـان األمن
ـسـيو ألبـنـاء  وطـنـهـما فى قـلـيـقـيـا ثم شـكـرا ا
بريان على الـضمانات التى  تقريرها وعلى
الغاية فى بقاء األرمن فى سورية ـ قارص
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ـسـيـو صـرح نـاظـر اخلـارجــيـة األرمـيـنــيـة ا
مـراديـان تــصـريــحـات الحـدى اجلــرائـد الـتى

ُتنشر فى بالد أرمينيا فقال :
«لـم نــــبـــــحث فى مـــــســــائـل األراضى فى
مؤتمر (قارص) بل كان ما اشتغلنا به السعى
ودة األمـة الـتركـية . وقـد كان جـدير لـلفـوز 
بــنـا قــبل كل شـئ أن ُنـبــرهن عــلى أن عــمـال
ـاضى األرمن وقــرويـيــهم قـد نــسـوا عــداوة ا
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وهم يبتغـون أن يعيشـوا مع جيرانهم األتراك
عـلى صفـاء ووئام . إن األمـة الـتركـية ُجتـاهد
الـيـوم فـى سـبـيل حـريـتـهـا واستـقـاللـهـا. وقد
جعـلنا األتراك يأمنـون جانبنا خالل جهادهم
احلـالـى . وبـهـذه الــصـورة شــجـعـنــاهم عـلى
مــتـابـعـتـهـم له لم نـشـتـغـل فى مـؤتـمـر قـارص
ـيـراث حـكومـة األرسـتـقـراطيـة بل بـتـأسيس

روابط اإلخوة والوداد مع األمة التركية .
ـنـدوبى تركـيـا بـأننـا نـتـمكن وقـد صرحـنـا 
من حل كل مـسئـلـة فى أسرع مـدة عـلى هذه
القاعدة . وقد عـاملنا األتراك مـعاملة أخوية
وقـد روا قيـمـة مـودتـنا كـمـا أنـنا ُنـقـدر آمـالهم
الـــوطــنـــيــة حق قـــدرهــا . إنـــنــا نـــأسف أشــد
األسف عـلى أن األتــراك واألرمن كــانـوا قـد
ـسـتـقـيم الـذى كـانـوا انـحـرفـوا عن الـطـريـق ا
يتـبعونه فـيمـا مضى . فكـانت نتـيجة ذلك أن

سار األرمن واألتراك نحو الدمار .
لقد وعـدتنا تركـيا أن ُتبرهن لـنا فعالً على
احـسـاسـاتـهـا الـوديـة نـحـونـا وكـان من جـمـلة
ـعـونــة الـتى قـدمــتـهـا لـنــا الـقـيـادة ذلـك تـلك ا
الـشـرقـيـة الـتـركـيـة . وسـتـواظب تـركـيـا عـلى
عاملة معـاونتها لنا . كذلك أثرت فـينا تلك ا
اإلنـسـانـيـة الـتى قـام بـهـا األتـراك نـحـو أسـرانا
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أحسن تأثير .
نـتظـر من مـعاهـدة قارص أن تـوطد كـان ا
دعــائم الـسالم . وقــد حتـقق ذلك . ومــعـنى
الـسالم لــنـا هــو تــعـمــيـر الــبالد وإحـيــاؤهـا .
منـحتنـا معاهدة قـارص فوائد جمـة وستكون
ـعاهـدة أقوى دعامـة تنـبنى علـيهـا حياة هذه ا

البالد القافقاسية وحضارتها .
ثلـنا هنالك . وسنـوفد إلى أنقـرة مندوبـاً ُ
ـراكز نـدوبـ اآلخـرين إلى ا كمـا سـنُـرسل ا
الـــتـــركــيـــة األخـــرى . وصـــفــوة الـــقـــول قــد
انــقــشــعت الــسـحـب الـتـى ُتـهــدد الــسالم فى
ـزارع ســمــاء أرمــيــنــيــا ولــذلك ســيــتــنـعـم ا

حراثه وهو أمن مطمئن» .
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رومـة فى ٩ ديسمـبر ــ قـام وزير اخلـارجية
ـسـيـو فــارنـديـان مـعـتـمـد الـيـوم بـعــد الـظـهـر ا
ـعتـمد فى أرمـينـيـا اجلديـد فى رومة مـبـاحثـة ا
حالـة األرمن فى قليـقة على إثـر جالء اجلنود
ـسـألـة األرمـنـية عـلى وجه الـفرنـسـويـة وفى ا
سألة عام. ويحتمل أن يتناول البحث هذه ا
وهى النـواة األهم الذى سـيبـحث فى مسائل

الشرق ــ إيطالية .

UÐË—Ë√Ë „d² «

قرار تقسيم تركيا ــ مبدأ ويلسون فى
استقالل العموميات ــ البالد التركية للترك
ــ األرمن فى األناضول مساعى 

الشرقى األكثرية واألنظمة فى أزمير ــ الترك
حتت اإلدارة اليونانية ــ 
ظهور مصطفى كمال

خلــصت جــريــدة (بــام ــ صــاح) الــتــركــيـة

…d¼UI «  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤± d³L ¹œ ±¥ 5MŁô«
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الـــــفـــــصـل «كــــــتـــــاب حـــــديـث أصـــــدره
) بـعنوان (الـترك وأوروبا) وقال فى )
ــ أوربـية . وهـذا الـفصل احلـال إلى عـدة 

ثابة خالصة للكتاب كله . قال :
«وافق احلــلـــفــاء ســنــة ١٩١٦ عــلى مــبــدأ
تــقــســـيم تــركـــيــا  وقــال فى حـــواشى عــلى
مـذكـرة أرسـلـهـا لـهم الـرئـيس ويـلـسـون بـهذا
اخلـــصـــوص وإنـــهم يـــرمـــون أرهم هـــذا إلى
تـخـصـيص ١٦ من الـرازحة حتت نـيـر الـترك»
باد الـرئيس ويلسـون نفسه وُيريدون عمالً 
إخراج اإلمبراطورية التركية من أوروبا ألنها

. دة ظلت إلى اآلن غريبة عن ا
ومـن مـقــتــضى االتــفــاقـات الــتى عــقــدهـا
احلـلفـاء فيـمـا بيـنهم سـنة ١٩١٦ و ١٩١٧ أن
الـقــيـصــريـة الـروســيـة وأرمــيـنـيــا واألنـاضـول
الـشـرقـى فى األسـتـانـة داخـيــلـ (الـبـوسـفـور
عـاهدة التى أمضيت فى لندن والدردنيل) وا
سنة ١٩١٦ قد ثبتت مناطق النفوذ البريطانية
الـفرنسـوية فحـملت العـرق إلنكلـترا وسوريا
لفرنـسا وقد ترك إليـطاليا األنـاضول الشرقى
جـمـلته وأزمـيـر) و (إيـطـالـيا) . أمـا فـلـسـط

فـاعــتـبـروهــا قـطــراً دولـيــاً  واعـتـرفــوا لـبالد
لكة مستقلة . العرب بأنها 
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نفصلة عن وفى مؤتمر سنة ١٩١٩ تقـرر ــ بداللة الرئيس ويلسون ــ أن تكون البالد ا
تركيا حتت مراقبة جمـعية األ  على قاعدة منح وظيفة االنتداب لبعض الدول العظمى

فى هذه األقطار.
إدارة منـطـقة ـسـاعـيه اخلاصـة الـتى انـتهـت  بتـفـضيـل فى خالل ذلك قـام نعـيـلوس 
أزمـيـر دفـعاً لـلـقرار الـسـابق الـذكر . فـوقع هـذا األمـر موقـعـاً سيـئـاً من اإليـطالـيـ ــ الذين
ــعــاهــدات الــتى عــقــدت خالل احلــرب . بــالــرغم من كــانت أزمــيــر من حــصــتــهم فى ا
فـال يـكن من شـأن هـذه الـتــعـويـضـات أن تـزيل من حـصـولـهم عــلى تـعـويـضـات أخـرى 

نفورهم أال تذهب أزمير من أيديهم .
وتـرك مـؤتـمــر سـنـة ١٩١٩ لألرمن الـقـسم الـشــرقى من األنـاضـول  وهـو يـتـألف من

ا انحلت القيصرية الروسية  ودخلت و
أمـــريــــكـــا فـى احلـــرب ســــقط أحـــكــــام هـــذه
وأعـلن الرئـيس ويـلسون االتـفاقـيات 
ـشــهـور ة  وقـد قــال فى الـقـاعـدة قــواعـده ا

الرابعة عشرة منها :
ــركـــبــة من اإلمــبــراطــوريــة إن األقــســام ا
ــلــكـة الــعــثــمــانــيـة احلــاضــرة تــتــألف مــنــهــا 
ـوجودة مـسـتـقـلـة. وأمـا سـائر الـعـمـومـيـات ا
حتت حـــكـم تـــركى فـــيـــضـــمـن لـــهـــا سالمـــة
حـيـاتهـا وُيـفـسح لـها مـجـال االرتـقاء داخل

دائرة االستقالل) .
ـادة من فـنـقض الـرئـيس ويـلـسـون بـهـذه ا
تحـالفة الذى ـشهورة قـرار الدول ا قواعده ا

. أشرنا 
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واليـــات (أرضـــروم) و (وان) و (بـــتـــلـــيس)
ــــا كـــانت و(خـــربـــوط) و (ديــــار بـــكـــر) ور
طـرابـزون أيــضـاً داخـلــة فـيه ــ وكـان من رأى
الـدول الـعـظـمى أن االنـتـداب فى هـذه اجلـهة

تقريره احلكومة األمريكية .
ــعـــلــوم أن أول مـن وضع مــســـألــة ومن ا
(واليـــات األنــاضــول الـــشــرقى) فـى مــيــدان
ـناقشـات السيـاسية قيـصرية روسـيا  فأنهم ا
كانـوا يبـحثـون دائمـاً عن وسيـلة للـتدخل فى
شئون تركيا الداخلية ليتدرجوا عن ذلك إلى
ـوضوع لـالستـيالء عـلى تـنـفـيـذ بـرنـامـجـهم ا
األنـاضـول  فـجـعـلـوا تـلك الـوسـيـلـة مـسـألة
الـواليـات الـشـرقـيـة مع أن هـذه الـواليـات لم
تــكن فى احلـــقــيــقــة جــديــرة بــأن تــدعى بالد
أرمــنـيــة ألن األرمن زعــمـاء فــيـهــا . ومـازال
األرمن مـن قــد الــزمــان عـــائــشــ بــرعــايــة

حـسنة من مـسلمى حـكامهم وجـيرانهم إلى أن لـعبت األصابع األجـنبية فـى تلك الربوع
الهادئة ضمها لألرمن فى النهاية وكان ما كان من مواتهم .

ــضـيـقـ صــبـغـة دولـيـة . وأن ــا قـرره مـؤتـمــر سـنـة ١٩١٩ أن تـكــون لألسـتـانـة وا و
ـفاوضات جـارية فـيهـا خالل سنوات ـسألـة كانت ا بالد العـرب عن تركـيا . وهذه ا

احلرب .
ستر (وس) ــ أثناء البحث ا انـتهت معارك احلرب العظمى قال الوزير اإلنـكليزى ا و

فى الهدنة التى عقدت مع تركيا ــ :
«لقـد كان فـى إمكـاننـا أن نعـقـد هذه الـهدنـة مع التـرك مـنذ مـدة طويـلة  إال أن الـترك
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طـلـبـوا منـهـا أن تصـاحلـهم قـبل انتـهـاء احلرب
بــخـمــســة عـشــر يـومــاً . إال أنـنــا كـنــا يـومــئـذ
ســائــرين فى طــريق االســتــيالء عــلى مــديــنـة
ــديــنـة )  وكــان االســتـيـالء عن هــذه ا )
ضروريـاً جـداً  ألنهـا كـانت سـتكـون مـركزاً

. من مراكز احلكومة 
ـا أعـقد هـكـذا كـان موقـف مسـألـة تـركـيـا 
مــؤتــمـر الــصــلح ألول مــرة . وأعــقب ذلك
مـتـعـددة الـواحدة ظـهـور مـسـائل جـديـدة 
بــــــعـــــد األخــــــرى  ومن أهـم ذلك خـــــروج
كــتـائب من اجلـيـش الـيـونـانى إلـى ثـغـر أزمـيـر
صـبــاح الــيـوم اخلــامس من شــهــر مـايــو ســنـة
شاكل كل التى بدأت بعد ذلك . ١٩١٨ وا
وعنـد عقد الـهدنة مـع الترك أقـاموا موعد
مــعـاهــدة الــهــدنـة عــلى قــاعــدة والـثــانــيـة بال
األقسـام التـركيـة من اإلمبـراطوريـة العـثمـانية
نقى مـستقـلة عن احلكم الـتركى . وأن الترك

لم يعد لها أبداً عن أحكام الهدنة.
ا احتل اليونانيون أزمير بدأ عن ذلك موقف جديد فى الشرق من اليونانيون ولكن 

دعوتهم ويقوموا بالدسائس ويكونا حكما فى األناضول. أخذوا 
إن الــعــنــصـــر الــفــعــال فـى واليــة أزمــيــر هــو الـــعــنــصــر الـــتــركى  فــيـــوحــد مــنــهم
ألف روس مـليـون وثالثـمائـة ألف من الـبالد. وقـد أخذ الـيـونانـيـون العـهد
لـهم أزمير أن يـقومـوا بوظيـفة اإلصالح . التـمدن فى تـلك حثهم أن على أنفـسهم 
األنــــضـــول هى إلى  ال  األولى الــــتى  يـــفــــعـــلـــوا شــــيـــئـــاً مـن ذلك ألن 
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وايـقــاع احلـكـام فــيـهـا عـلى 
وقد بعث ذلك بصورة رسمية .

وقــد حــدث فى األمـة الــتــركــيـة انــفــصـال
شـديد وتأثـر عظيم عـلى إثر خروج الـكتائب
الــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــة إلـى أزمــــــــــــيــــــــــــر
يــعــلـمــون جــيـداً أن و
خـطــة الـيـونـان هى خــطـة اإلبـادة واالقـصـاء»
) ومــــا حــــولـــهــــا مــــائـــة فـــقــــدكــــان فى (
وخــمـسـون ألف تـركـى سـنـة ١٨٧٨ وإنـنـا ال
نـرى مــنـهم تــركـيــاً واحــداً فى تـلك اجلــهـات
اآلن . وكـان فى (أورة) كـلـهـا ثالثـمـئـة ألف

تركى الباقية منهم اآلن غير عشرون ألفاً .
ثم أن مـــؤتـــمـــر الـــصـــلح وضـع مـــشــروع
ـعـاهـدة الـتى ُيـراد عـقـدهـا مع تـركـيـا» ودعا ا
ؤتمر . مندوبى تركيا إلى حضور جلسات ا
ـصـالح الـتـركـيـة ـعـاهـدة مـنـاقـضـة ا وكـانت ا
منـاقـضـة تـامة . فـأخـفت ــ األسـتانـة ــ تـظـهر

عالقـــتـــهـــا فـى األصـــوات عـــلى إثـــر ذلك 
فزعم مصطفى كمال باشا لواء العصيان ألول مرة.

اكتسب مصطفى كمال باشا نفوذاً عظيماً فى األناضول فأصبحت له السلطة التامة 
وقد جنح فى تـكوين جيش وطنى ما ومازالت بيده هـذه السلطة حـتى يقع بها أى 
ويـضعوا إلـيها رجـال العسـكريـة العثـمانيـة يلـتفون  حى أخذ  ضمـت قواته 

ويحسمون إنشاءها إلى أن صار جيش األناضول جيشاً عظيماً حسناً .
دعوين وفى أثناء تكوينهم لـلجيش الوطنى عقدوا (مؤتمر أرضروم)  وأرسلوا إلى ا
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ــسـلــمــ لـدول احلــلـفــاء األســتـانــة تـقــريـراً ا
رسـمـيــاً يـدعـو فـيـه إرادة األمـة الـتـركــيـة الـتى
ـــؤتــمـــر  ودعــوا جتــلـت فى قــرارات هـــذا ا
احلــفــاء إلى إنـــصــاف الــتــرك بــاإلصــغــاء إلى
مــطــالـبــهم ومــعـامــلـتــهم بــاحلـســنى وقــواعـد
ــؤتــمـر تــقــرر الـبــرنـامج الــعــدل. وفى هـذا ا
اإلدارى الــذى اتـبـعــوه فى تـأسـيس حــكـومـة
األنــاضـول وإدارة مــقـاطـعــته . وعـقب ذلك
فيه عن انـعقد مـؤتمـر آخر فى (سـيواس) 
الـقــرارات الــســابـقــة ويــوسـر مـن ذلك احلـ

بتنفيذها والعمل بها .
وبــيـنــمـا كــانت هــذه األحـوال جــاريـة فى
األناضـول كـانت أوربـا التزال واقـفـة موقف
سألة الـترك طريقة احليرة ال تـستطيع أن جتـد 
حلل القـضية . ولـكن احللفـاء عزموا على أن
يــحـلــوهــا بــأى وجه . ونــتج عن ذلك عــقـد
مــعــاهــدة الــصــلـح مع تــركــيــا إال أن الــعــمل
عاهدة أدى إلى ظهور مشاكل بأحكام هذه ا
كثيرة  والسيـما عندما تقـدم اليونانيون إلى
نـاحـيـة األنـاضــول فـدخـلت الـشـرقـيـة بـسـبب
ذلك دور جـــديـــد من أدوارهـــا . وســـيـــغـــار
ــشـاكل الــشــرق األدنى مــتــخـبــطــاً فى هــذه ا
بـــطــريـــقــة ــعـــضــلـــة إلى أن  ا

. « أساسية 
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الـهــجـرة عـلى نـوعـ : هـجـرة األفـراد 
وهــــجــــرة الـــشــــعــــوب . فــــاألولى نــــوع من
هاجرة السـلمية ال غبار عليها وال تثريب . ا
أفــراد يـتــنــقــلــون من وطــنـهـم ويـؤمــون بالداً
غريبة يتخذونها وطناً ثانياً لهم هرباً من ضير
ة واالعتماد ونواالً خلير رائـدهم مضاه العـز

على النفس .
وأمــا الـثـانـيـة فــأنـهـا هـجـرة ُتــؤيـدهـا الـقـوة
ويـصـحبـهـا غالـباً احلـذر والـريبـة ألنـها تـخفى
وراءها أسباباً ومـقاصد قد تتـنافر مع مصالح

البالد التى ينزح إليها .
وقـد اتفق عـلمـاء االجتمـاع أن الهـجرة أياً
كانت نوعيتهـا أسباباً ال ُتقاوم بـسياسة الباب
ــقــفل ولــكن بــاتــخــاذ وسـائـل فــعـالــة من ا
مـعنويـة واقتـصادية تـكون كفـيلـة بصد تـيارها

. وإسكات 
فـهـجرة الـلبـنـانى لبـالده وُمهـاجرة األرمن
إلى لـبـنان شـئـون اجتـمـاعى يـرمى إلى اجلمع
ـقـاصـد بـ الـنـقـيـضــ وهـذا ال يـتـفق مع ا
الــســلـيــمــة وال يـقع حتـت أحـكــام نــوامـيس
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عاقلة ثابـتة كنواميس االجتماع . إذ ال ُيعقل
أن يــهــجـر الــلـبــنــانى عــشـيــرته ووطــنه الـذى
تـرعرع فـيه ونبت فى حـبه آماله ومـبادئه دون
أن ُيـساق إلى هذا الـهجر بـعوامل قويـة قاهرة
ذفـعــته لـهــذه الـتــضـحــيـة من تــرك ولـد وأهل
ووطن ووسط مـعــنـوى وطـبـيـعـى ألـفه عـقـله
وبــدتـه إلى الــســكـن فى بالد غــريـــبــة أقل مــا
ـشابهة مع يتـرتب عليه فـيها أن ُيطـبع بطابع ا
اجتـهـاد ويألف جـوهـاً ومنـاخـها لـيـرغد عـبـثاً
وتـبـقى نـزعـات صـدماتـهـا االجـتـمـاعـيـة التى
ــكــنـهــا أن ُتــزلـزل ألوهى األســبــاب دعـائم ُ
آماله وطـمأنـيـنته وتـذكى إذ ذاك ب جـوانحه
آالمـاً مــبـرحــة من ذكــر الـعــشـيــرة والـوطن .
فـكــيف بـاألرمـنى يــحل مـكـان الــلـبـنـانى وال
تـؤثر عليه ذات العوامل الـتى اقصت اللبنانى
أنـهـا ال حــجـيـة سـيــاسـيـة وشــذوذ اجـتـمـاعى

ُيقلقنا وُيخيفنا .
إن إنـزال شعب بـ ظهـرانى آخر يـختلف
النوازل االجـتماعيـة التى تطلب عنه لغـة 
يـقــظـة وحـكـمه ويـجــدر أيـضـاً بـاحلـكـومـة أن
تتذرع بـاحلرص على مصـالح شعبهـا القومية
واالقـتـصـاديـة; إذ ال يـغـرب عن األذهـان أن
امــتـــزاج عــنــصــر بــعــنــصــر واخــتالط شــعب
بـشعب يُؤدى إلى مركب جـديد وأمة جديدة
ادى نهـية عن العنصر ا يختلفان بالـكيفية وا
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ــيـزات وتــتــغــلب فى صــفــاتــهــمــا اجلــديــدة 
الــعـنــصـر أو الــشـعب األقــوى تـفــاعالً وأشـد
قومـية فيـطلب من الـشعب الـلبـنانى إزاء هذه
احلقيقـة الفعلية الـثابتة أن يأخذ احلـيطة لنفسه
وُيـطالـب حكـومته بـأخـذ الضـمانـات الالزمة
احـتفـاظاً بـقومـيته وبـحقوقـه من أن يعـبث بها
وال ُيــعــقل أن شـعــبــاً غـريــبـاً يــنــزل فى الـبالد
ويـربو عـدده على عـشر سكـانهـا يقف إلى ما
شـاء الـله مـغـلـول الـيـدين صـنـعـتـاً إزاء أنـظـمة
وشــرائع تــكـتــنف مــصـاحلـه احلـيــويـة دون أن
يتـجاذبـها أو ُينـشادهـا علـى قدر احتـياجـه لها
ونـــفـــوره مـــنــهـــا . فـــإذا كـــان أولـــو األمــر ال
يأخـذون األمور بـنتـائجهـا فكـأنهم قـد دخلوا
عـلى قـومــيـة الـلـبـنـانــيـة عـامالً جـديـداً سـوف
وهـذا مــا ال يــزيـد يـزيــدهــا وهــنـاً وتــداعــيــاً 
الــــطـــــاقــــة بــــهـم . وإال كــــيف نـــــســــلم بــــأن
الـضــمـانــات الـقــومـيــة إزاء هـذه الــهـجــرة قـد
اتـخذت والشـعب اللبـنانى بالـرغم من الباب
ـقـفل يـتـرك وطنـه زوافت زوافت وال يأوى ا
عـلى شئ فـقد حـان لـلحـكـومة أن تـعدل عن
ـقفل وتـرجع فى عـملـها إلى سـياسـة الـباب ا
هـاجرة مـذهب علـماء االجـتمـاع القـائل أن ا
أسبابـاً قومية يـحب أن ُتقاوم بوسـائل معنوبة
ومـاديـة شـيقـة فـخـيـر الـطـرق هـو البـحث عن
هــذه األسـبــاب بـعــ مـنــزهـة حتـت قـبس من

االخالص والوجدان السليم .
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ـــســـيــو بـــاريس فى ١٨ فـــبـــرايـــر ــ أبـــلغ ا
بوانـكاره رئـيس اجلمعـية الـفرنسـوية األرمـنية
أن إنــشـــاء مــوطن قـــومى لألرمن ومـــنــحــهم
الــضــمـــانــات الالزمـــة مــدونــان فـى بــرنــامج
ــؤتــمــر الــذى ســيـــعــقــده وزراء اخلــارجــيــة ا
وأضـاف إلى ذلك أن فـرنـسـا تـسـتـرشـد دائـماً
يـول والعـواطف الـتى أبدتـهـا فى كل ح بـا

نحو األرمن ــ هاڤاس.
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باريـس فى ٣ أبـريل ــ عـلـمت الـنـيـويورك
هرالـد» من وشـنطن أن اخلـبـر الذى مـفاده أن
األرمن يـنـوون االحتـجـاج فى وشـنـطن على
جــعل أرمــيــنــيــا حتت رقــابــة عــصـبــة األ لم
ــقـامـات يـفض إلى أى تــطـبق أو تــأويل فى ا
ـقــامـات مـقـتــنـعـة بـأن الـرسـمـيــة فـإن هـذه ا
ـفـيدة احلـلـفـاء سـيـتـخـذون جـمـيع الـوسـائل ا
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حلمـايـة األقلـيات وهـى ترقب بـدقـة وعنـاية
حـوادث الـشـرق ولكـنـهـا سـتـمـتـنع عن كل
سألة األرمنية ــ هاڤاس . اشتراك فعلى فى ا

s —ú  v u  sÞË

ولـقــد الحظ بـصـورة خـاصـة حل األرمن
سـواء بـالــنـظـر لـلـعـهــود الـتى قـدمت لـهم من
دول احللـفاء أثـناء احلـرب العـظمـى أو بالـنظر
إلى الـكـوارث احلـقــيـقـيـة الـتى أصـيـبـوا بـهـا .
فـــرأى وزراء خـــارجــيـــة احلــلـــفــاء أن األرمن
جــديــرون بــأن ُتـــســدى لــهم يــد الــنــصــيــحــة
ـة بـشأن تـأسيس وطن لتـحقـيق آمـالهم الـقد
قـــومى لـــهم فـــضالً عن تـــمــتـع أقــلـــيـــاتــهم
بـالتدابـير التى أُشـير إليهـا آنفاً والـتى ستشرف

جمعية األ على تنفيذها .
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لسفير تركيا السابق فى واشنطن :
 أحمد رستم بك

نقالً عن مجلة «الشرق والغرب»
الفرنسوية

من أكـبــر مـصـايـب تـركـيــا أنـهــا بالد آهـلـة
بــأجـــنــاس عــديــدة مــتــبــايـــنــة كل الــتــبــاين .
ويـخـتـلط الـعـنصـر الـتـركى فى كل نـاحـية من
نـواحى تـركـيـا قـريـبـاً بهـذه األجـنـاس اخملـتـلـفة
بــنــسب قــابــلــة لـلــزيــادة والــنــقــصـان دون أن
يـــنـــدمج فى هـــذه الــعـــنـــاصــر أو يـــســـتـــســلم

لالصطباغ بصيغتها .
وبحسب اإلنـسان أن ُيالحظ كيف يعيش
األتراك والـيـهود والـيونـانـيون واألرمـن جنـباً
إلى جنـب فى السـلـطـنة الـعـثـمانـيـة لـيُدرك أن
كل شئ يُـفرقـهم وليس هـناك مـا يوحدهم :
الدين والـلغة والـعادات والـطباع . إذ أن كل
«أمــة» كــمــا  ُيــقــال فى الــشــرق حتــتــفـظ أشـد
االحــتـفــاظ بـخـلــقـهــا اخلـاص . وتــقـالــيـدهـا
اجلـنــســيـة . بل األدهـى أن كل أمـة تــمــكـنت
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بــسـهــولـة ــ بـفــضل تـســاهل األتـراك ــ من أن
تــكــون من نـفــســهـا حــكــومـة قــائــمـة بــذاتــهـا
بـنـظـامـهــا اخلـاص وتـشـريـعـهــا وإكـلـيـروسـهـا
ـمــكن أن ُيـقــال أيـضـاً ومــدارسـهــا بل من ا

ومالياتها .
ولقد أثار إبرام االتفاق الفرنسوى التركى
رة فى الصحف اإلنكليزية وفى االنتقادات ا
ـــعـــاديــة األتـــراك واإلسالم عـــلى الـــدوائـــر ا
الـسـواء . وهى تلك االنـتـقـادات الـتى يدعى
ــسـيـحـيـ فى ـصـيـر ا أصــحـابـهـا االهـتــمـام 

ستقبل . تركيا فى ا
عـلى أنه ال يـكـفى أن ُنـبرر لـدى اجلـمـهور
الغـربى موقف األتـراك فى مثل ذلـك الظرف
وفى جـزء مـحـدود من الـسـلـطنـة (كـيـلـيـكـية)
ــتــأصـل فى أوربــا وفى لــكى تـــزيل الــوهـم ا
أمـــريـــكـــا عن اخلـــلق الـــتــركـى وعن مـــبــاد

الـسـيـاسـة الـتى تـتـرسـمـهـا األمـة الـتـركـيـة إزاء
سلمة اخلاضعة لسلطتها . العناصر غير ا

ـا يــنـبـغى لـكـى ُنـبـرهن عـلـى خـطـأ تـلك إ
زاعم الـتى يذيـعهـا الذين اتـخذوا ألنـفسهم ا
مـهـمـة بث الـكره ضـد األتـراك أن نـسـتـعرض
حـوادث الــتـاريخ وُنــحـلل عالقــات الـشـعب
ـسـيــحـيــ . ونـحن ال الــتـركى مـع رعـايــاه ا
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نــؤمل أن نــقــنع مع ذلـك غـيــر أولــئك الــذين
يلون إلى االقتناع من طريق العقل .

وبـحـسـبـنـا أن نـدحـض تـهـمـة الـظـلم الـتى
يـرمى بـهـا كثـيـر من الـغربـيـ تركـيـا بـالتـذكـير
بــذلك الــنــظــام احلــر الــعــادل الـذى مـن غــيـر
ــســلـمــ فى تــركـيــا غـداة االســتــيالء عـلى ا
األســـتـــانــة ســـنـــة ١٤٥٢ م إذ أطـــلق احلـــريــة
الكـاملـة لألقـليـات من األجنـاس اخملـتلـفة فى
مـبــاشـرة طـقـوســهـا الـديــنـيـة وتــربـيـة أوالدهـا
وخـولــهـا امـتـيـازات واسـعـة فى دائـرة اإلدارة
واليزال ذلك النـظام فى شـكله األصلى ولم
يهـذب إال قليالً فى مـدى اخلمسـة قرون التى
مــرت مــنــذ االســتــيـالء عــلى األســتــانــة قــال
الـكـاتب األمريـكى «فـيـليب مـارشـال براون»
أسـتاذ الـقانـون الدولى فى جامـعة «بـرستون»
ــتــحـدة فى الــذى كـولـى شـئــون الــواليــات ا
األسـتـانـة مدة أربـع سنـوات وأن فـكـرة فاحت
األسـتانـة فكرة غـاية فى البـساطة إذ يـرمى بها
إلى أن يـترك لـليـونانـي حـرية الـتمـتع بأوسع
مـعـانـيـهـا بقـوانـيـنـهم اخلـاصـة وعاداتـهم حتت
ـنزلة وسيط أو رقابة بـطريرك مسـئول يكون 
سفيـر لدى الباب الـعالى ولقد مـنح السلطان
مـحمـد الثـانى إلى البـطريـرك وخلـفائه سـلطة
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غــيـــر مــحــدودة تـــقــريــبــاً عـــلى أجــزاء األمــة
ـزايـا الـيـونـانـيـة واليـزال الـبـطـريـرك يـتـمـتع بـا
اخملــولــة لـه مــثل ســائـــر الــرؤســاء الــروحــيــ

لـلـجـاليـات األخـرى الـذين مـنـحوا فـيـمـا بـعد
تلك االمتيازات بعينها ...» .

وقـال األسـتـاذ «براون» فـى موضـع آخر
والــنـتــيــجــة اجلـوهــريــة الـتى ُتــســتـخــلص من
ــــــبـــــ ذلـك أن األتـــــراك وسـط فــــــوزهم ا

اعترفوا من تلـقاء أنفسهم وبسـخاء للشعوب
ـغـلـوبـة بـحق حــكم نـفـسـهـا بـنــفـسـهـا طـبـقـاً ا
لقوانينـهم اخلاصة وعاداتهم فى الشئون التى
لم تـكن حـيـويـة لـلـحـكـومة وجـلـى أن هذه
ـطـلق ال ـنـطويـة عـلـى التـسـاهل ا الـسـيـاسـة ا
تـناقض بتـاتاً روح اإلسالم بل هى فى الواقع
مـنــطــبـقــة عــلى الـتــشــريع اإلسالمى مــنـافــيـة
ا أُشيع خطأ وظلماً عن األتراك من صراحة 

عدم التساهل» .
والشك أنه ينبغى أن يكون هناك شئ من
التـعامى الـشاذ أو اجلهالـة وسوء النـية لكى ال
ــمــنــوحــة لــغــيـر يــعــتـرف بــأن االمــتــيــازات ا
ـســلـمـ ال تــشـتـمل عــلى جـوهــر الـسـخـاء ا
والـتـســاهل والـتــسـامح الــعـظـيـم الـذى يـضع
احلـكم الــتـركى فى مــسـتــوى أرفع وأنـبل من
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حكم دول الغرب .
ـادى وبــحـسب حــالـة الــرقى الـفــكـرى وا
سلـم فى بالد تركيا أن التى ينعم بهـا غير ا
تـكون دليالً حـياً على خـطأ الرأى الـقائل بأن
ــســيـــحــيــ قـــد عــانــوا األمــريـن فى حــكم ا

األتراك .
ولقـد كانت اجلالـية اليـونانيـة فى تركيا من
أغـنـى اجلـالـيــات وأوسـعــهـا جــاهـاً إلـى عـهـد
نـشـوب احلـرب التـى قـلـبت كـيـان ذلك الـبـلد
الـتـاعس وبدهـى أن أروام تركـيـا لم يبـلـغوا
تـلك الـدرجــة من الـرخـاء والــغـنى إال ألنـهم
ـارسـة أسالـيبـهم الـتجـارية كانـوا أحراراً فى 
وشئونهم بـوجه عام وأنهم كانوا بعيدين كل
الــبـعــد عن االغـتــصـاب الــذى يـدعــيه بـعض
الــسـاســة . بل أنــهم كــانــوا حــاصــلـ عــلى

تشجيع احلكام ومساعدتهم .
وال تـخـتـلـف حـالـة األرمن فى تـركـيـا عن
حـالة اليونـاني فيـما يتعـلق بحياتـهم الفكرية
ـادية. ولقد حصـل األرمن فى تركيا على وا
ـاديـة مــركـز ضـخم فـى الـدائـرتـ األدبــيـة وا
بـفـضل تـسـاهل احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة وحـريـة
مــبـــادئــهــا إزاءهم وإزاء الــيــونــانــيــ وســائــر
ـسـلـمــة بـوجه عـام . ومـنح الـعـنـاصـر غــيـر ا



¥µ¥
سلمة . * الصحيح : غير ا

ــســتــر بــراون ــ نـفس األرمـن ــ كـمــا الحظ ا
الـنــظـام واالمـتـيــازات الـتى مـنــحت فى مـبـدأ
األمــر لــلـــيــونــانـــيــ فى تـــركــيـــا عــدا بــعض
تعديالت غيـر ذات أهميـة . والبد لنا من أن
ـنـاسـبـة إنه إذا كـان الـيـونـانـيـون نـقـول بــهـذه ا
واألرمن ــ وكــذا الـســوريــون والـيــهــود ــ قـد
سـبقـوا األتراك بـشـوط بعـيد فى مـيدان احلـياة
االقتصادية فذلك يرجع إلى البَوْن الكبير فى
ــســتــوى األدبى بــ األتــراك وغــيــرهم من ا

العناصر .
فـالـتـركى نـزيه قـنـوع فى حـ أن مـواطـنيه
سـلم قـد يكـون غـالـباً مـجـرداً من تلك غـيـر ا
يل من الصفة (القـناعة) . والعنصر التركى 
حــوالى الـــفــنــون الــزراعــيـــة ويــؤثــرهــا عــلى
غـيـرهـا. فـمن اجلـهـالـة إذن أن نرى فـى جناح
ها فى الشئون سلمة * وتقد العناصر الغير ا
االقتـصاديـة دليالً عـلى تفـوقهـا اجلنـسى على
األتـــراك إذ أن اخــتـــيـــار الــوظـــائف احلــيـــويــة
ـســائل الـتى ــارسـتــهـا عـلـى األخص من ا و

ترجع إلى طبيعة التربية والتعليم .
ولـقد أسـند مـؤتمـر الصـلح إلى اليـونانـي

واليـتى «أطـنـة» و «أزمـيـر» بـحـجـة أن مـعـظم
احلــركــة الــتـجــاريــة والــصــنــاعــيــة فى هــاتـ
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الـواليـتـ بــ أيـدى الـيـونــانـيـ فى حـ أن
األتـراك مع مـزاولــتـهم الـزراعــة ضـمن دائـرة
أوسع قــد بـــرهــنـــوا عــلـى كــفـــاءة وقــدرة فى
«الــــشـــئــــون» تــــوازى عـــلـى األقل كــــيـــفــــيـــة

. ( مواطنيهم تتجاوز (يعنى اليوناني
أمــا من جـهــة إدعـاء الــيــونـانــيـ واألرمن
ــثــلــون حــضــارة أســمى من حــضــارة أنــهم ُ
األتـراك فـذلك لـعـمـرى إدعـاء مـضحك إذا
دنـية الـيونـانية الحظنـا أن ال صلـة البـتة بـ ا
ـة ـدنــيـة األغــريــقـيــة الـقــد احلــديـثــة وتـلـك ا
الـسـاميـة صـاحـبـة الفـنـون والـشرائع واآلداب
طلق والتماثـيل ولقد كان تسامح األتراك ا
سلم من أسباب وعدلهم فى معاملة غير ا
تـسامـى تلك الـعـنـاصـر وتـعـاليـمـهـا وادعـائـها
أنـهــا أرقى شـأنــاً من مـواطــنـيــهـا األتـراك ولم
ــســاواة مـــعــهم (األتــراك) فى ـــزيــة ا نــقــنع 
جمـيع الوجـوه السـيـاسيـة واإلدارية والـدينـية
واالجـــتــمــاعـــيــة . ولـم يــرضــهـــا أن تــزاحم
األتـــراك فى تــــولى الـــوظـــائـف احلـــكـــومـــيـــة
واإلداريـــة الــــكـــبـــيــــرة فى تـــولـى الـــوظـــائف

احلكومية واإلدارية الكبيرة فى * تركيا .
ذلك هـو مـصـير الـيـونـانـي واألرمن فى
بالد الدولة العـلية . وتـلك هى حالتهم وفى
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وسع كل إنسـان أن يقـتـنع بصـدق أقوالـنا من
الـرجـوع إلى احلوادث الـتـاريـخـيـة وشـهادات
كـتاب أوربـا الـنزيـهـ الـذين برهـنـوا على أن
احلكومة العـثمانية هى مثال التساهل والكرم
واإلنصاف نحو رعاياها اخملتلفى األجناس.
وليس هـنـاك من يـجهل مـقـدار سوء الـنـية
ـزاعم والـتهم الـتى يـبثـها واجلهـالة فـى تلك ا
ـسـلـمـة وليس سـيـحى ضـد تـركـيا ا الـغـرب ا
ــســألـــة الــتــقـــرب بــ الــشــرق هــنـــاك أضــر 
ـــزاعم الـــدنـــيـــئــة والـــغــرب مـن دوام تـــلك ا
والشك أن مـسـئـولـيـة ذلك لـتـقع عـلى عـاتق
إنـكـلـتـرا االسـتـعـمـاريـة الـتى تـطمـع منـذ زمن

طويل فى تقسيم تركيا .
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ستعمرون اإلنكـليز منذ زمن بعيد أشهـر ا
بأنـهم أقدر من غيـرهم على التـمويه وإلباس
الــبـاطـل ثـوب احلــقـيـقــة واشـتــهـروا بــأنـهم ال
يأنـفون مـن سلوك أيـة طريـقة تـنتـهى بهم إلى
أغـــراضـــهم ولــو كـــان فى ذلـك تــضـــحـــيــة
لـلـتقـالـيـد السـامـيـة التى نـسـمع كـثيـراً عـنـها .
التقاليد التى يقول بعضهم أن الطبيعة لم جتد
ـدهش بـهــا عـلى غـيـرهم . وقـد يـكـون من ا
ـــؤلم فى آن واحــد أن يــذكــر اإلنــســان أن وا
ـستـر «تشامـبرلن» والـلورد «كرزن» والـسير ا
ـسـتـر «تـشـرتـشل» ومن «هـامـرجــريـنـوود» وا
ـتـون إلى نـفس إلـيـهم مـن دعاة االسـتـعـمـار 
ت إليـها «بـيـرون» و «شكـسبـير» األمـة التـى 
و«شيلى» والسـير تومـاس مور» وغيرهم من
ـصـلـحــ الـذين كـانت أنـفـسـهم الـكـتـاب وا
تطيـر شعـاعاً . وقلـوبهم تـذوب حسرة كـلما
نــزل بـاإلنــســانــيـة حــادث حــتى لــقــد قـيل أن
«شـيـلى» الـشاعـر اإلنـكلـيـزى الـطاهـر الـقلب
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كان يـسـمع وهو فى لـونـدرا أية أنـة يـصعـدها
قــــلب بــــائس شــــقى ولــــو كــــان فى أقــــاصى

األرض .
والريـب أن كل من يــــتـــلــــو كـــتب األدب
والشعر التى أخرجها كتاب إنكلترا منذ عهد
لك إال «شوسر» إلى أيام «ماتيو أرنولد» ال 
أن يـشعـر بـانـعـطـاف شـديـد يـجذبـه إلى األمة
ـــا لــهــا من اإلنــكــلـــيــزيــة . وإعـــجــاب جم 
الـصفـات النـبيـلة . والـشمـائل العـالية; إذ أن
الـتـآليف اإلنـكـلـيزيـة تـفيـض جوانـبـها بـالـتر
ثل األعلى . وهى ال تضم غير كل جليل با
سـام مـن الـكـتــابـات اخلــالـدة الـتـى تـدل عـلى
عمق نـظر الكـتاب اإلنكـليـز وطهارة قـلوبهم
وجتــردهم إال مـن الــعــطف عــلى اإلنــســانــيــة
جـمـعــاء بـدون أن يـضـعـف ذلك الـعـطف أى
اعـتــبـار آخــر من االعــتـبــارات الـتى يــضـعــهـا
ـسـتــعـمـرون اإلنـكــلـيـز فى الــوقت احلـاضـر ا

فوق كل اعتبار .
ولـقـد عرف «شـكـسـبـير» الـنـفس الـبـشـرية
فـــصــورهـــا أحـــسن تــصـــويـــر وعــطـف عــلى
اإلنـــســــانـــيـــة أ عــــطف . وأتى مـن احلـــكم
ـستـعمـرون اإلنكـليز والعـظات مـا لو تـدبره ا
لنزعوا شيـئاً من األطماع األشعـبية التى تمأل
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قصود اإلبادة األرمنية واآلشورية والسريانية والكلدانية على أيدى نظام تركيا الفتاة احلاكم فى * ا
الدولة العثمانية (١٩١٥ ــ ١٩١٨) ..

جوانحهم ونـظموا على األقل تلك األطماع
عــلـى طــريـــقــة ســـديــدة ال يـــهــمـــلــون فـــيــهــا
مصـلحـتهم . وقـوتهـا األخطـار التى البد أن
تـدق بـهــا وتـطـبق عــلـيـهـا; فــإذا هى أثـر بـعـد

. ع
ـــســــتـــر ـــنــــاســــبـــة عــــودة ا نــــقــــول ذلك 
«تشامبـرلن» فى مجلس الـعموم إلى السالح
كـن أن يظن أن اإلنـكـلـيز القـد الـذى كـان ُ
سيتركونه مـؤقتاً ــ على األقل ــ لـلصدأ يفعل
به ما يشاء بعدما اتضح لهم بأجلى بيان أنهم
متفردون فى اخلطة التى يتبعونها إزاء تركيا.
وأنه ال يوجـد من يـصـفق لـهم غيـر الـيـونان
إذا عـمـمـنـا الـقول وأشـركـنـا الـشـعب الرومى
فى العـواطف الـتى تخـتـلج فى نفـوس رجال

حكومته .
ستر تـشاميرلن يـنفى عن احلكومة وقف ا
اإلنكـليزيـة تبـعة ما حـدث فى األناضـول بعد
إطالق يــد الـيـونــان فـيــهـا فــقـال إن األتـراك
مـضــوا عـلى اقـتــراف الـفـظـائـع مع األقـلـيـات
سـيحيـة منذ سـبعة أعوام *. وأراد أن ُيعزز ا
ذلك الـقـول ببـرهان فـقال «إنـهم أبـعدوا أكـثر
مـن نـــصـف مــــلـــيــــون رومى عــــثــــمــــانى عن
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ديارهم» .
ـسـتـر تـشـامـلـ عن ـكن أن يـعـرف ا وال ُ
زعـومة أكـثر من هذا . إذا الفـظائع الـتركيـة ا
ــا بـخل بـه عـلى كــان يـعــرف شــيــئـاً جــديــداً 
» الذين ـتـعـنـتـ أسـمـاع أنـصاره «احملـافـظـ ا
كــانــوا يـنــتــظـرون مــنه أى خــبـر جــديــد حـتى
ألوا أركــان مــجـلس الــعــمـوم يــهــتـفــوا له و

بالتصفيق والتهليل .
ــسـتــر تـشــامـبــرلن يــحـصــر مـا أتـاه إذن فـا
األتـــراك من الــفـــظـــائع فى أبـــعــادهـم نــصف
مـلـيـون رومى عـثـمـانى من ديـارهم . ولـكـنه
لم يـقل لـنا الـظـروف التى أبـعـدوا فيـها . وال
األسـبــاب الـتـى دعت إلى ذلك .ولــعـله ظن
أن فى الـنطق بـهـذا الرقـم احلسـابى الـكبـيـر ما
يـكــفى وحـده لــيـدلل عــلى وحـشــيـة األتـراك
الذين انـتـزعوا الـناس مـن ديارهم وسـاقوهم
من ربــوعـهم إلـى جـهــات نـائــيـة حــيث مـات

منهم آالف على قارعة الطرق .
ستر تشامبرلن ا يقول ا ونحن إذا سلمنا 
واعتـرفنا بـأنه ال ُيريد الـتهويش عـلى مجلس
الـعـمـوم لم جنـد فى ذلك أمـراً خـارقـاً لـلـعـادة
يــحـدو إلـى كل الــضـجــة الــتى أثــارهــا حـول

سيحية . حماية األقليات ا
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كـانـت تـركـيـا فى غـضــون الـسـنـوات الـتى
ُيشير إليها رئيس مجلس العموم مشتبكة فى
حـرب طاحـنة اقـتحمت غـبارهـا فبـات علـيها
أن تـبـذل كل مـا فى وسـعـهـا ــ بـدون اخـتراق
الـقـوانـ الـدولـيـة بـطـبـيـعـة احلال ــ فـى سبـيل
تـرجيح كفـتها فـهل هناك أى غـضاضة عـليها
إذا أبـــعـــدت جــــمـــاعـــة مـن األروام ثـــبت أن
وجـودهم ُيهـدد سالمتـها وُيـعرضـها ألخـطار
ـــكــنـــهـــا أن تـــدرأهــا عـــنـــهــا ? وهـل نــصت ُ
الـقـوانــ الـدولـيـة عــلى أن إبـعــاد جـمـاعـات
يـحوم حولـهم الريب فى وقت احلرب أمر ال
يــتــفق مع قــواعــد اإلنــســانــيــة الــتى يــفــتــخــر
اإلنـكــلـيـز بـأنـهـم هـبـوا لـنُـصــرتـهـا فى احلـرب

اضية ? ا
ولـو فرضنا جـدالً ومات آالف منهم على
ـــســـتــر قـــارعــة الـــطـــرقــــات ــ كــمـــا يـــقــول ا
تــــشــــامــــبـــرلـن ــ فــــهل فـى ذلك مــــا ُيــــلـــوث
صـفـحـةالــتـاريخ الـتـركـى اجملـيـد ? ومـاذا كـان
يـفـعل الـعـثــمـانـيـون أمـام األمـراض واألوبـئـة
التى كـانت منتـشرة انتشـاراً هائالً والتى دلت
اإلحـصـاءات على أنـهـا فتـكت بـآالف مؤلَّـفة
من اجلــنـود الـعــثـمــانـيــ فى غــضـون احلـرب

اضية . ا
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أنشأت صحيفة التيمس مقاالً افتتاحياً فى
عـــددهـــا الـــصـــادر بـــتــــاريخ ١٦ مـــايـــو هـــذه

ترجمته:
ـا اهـتـمام اهتـمت احلـكـومـة اإلنكـلـيـزية إ
بـاألنـبـاء اخلـطـيـرة عن األعـمـال اجلـائـرة الـتى
اقــتـرفــهـا األتــراك الـكــمـالــيـون ضــد األهـالى
األروام فى «طـرابـزون» و «سـامـسـون» وهى
تـلك األنـبـاء الـتى جـلـبـهـا مـعـهم رجـال جلـنـة
اإلعـانـة األمـريكـيـة الـذين كـانوا يـعـمـلون فى
داخليـة آسيـا الصغـرى ولقـد طير هـذه األنباء
ندوب السامى فى األستانة . إلى احلكومة ا
وهـنــاك عــلى الــسـاحل اجلــنــوبى لــلـبــحـر
األســـود وفى قـــرى وجـــهـــات بـــرمـــتـــهـــا فى
ــسـيــحـيــون األرثـوذكس الــداخـلــيـة يــعـيش ا
الذيـن يتـكـلـمـون بـلهـجـات يـونـانـية مـخـتـلـفة

ويعدون أنفسهم ويعدهم غيرهم أرواماً .
ويؤخذ من الـروايات األمريكية أن هؤالء
ـبعـثرين فى جـهات شـتى والذين األهـالى ا
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يـشـبـهـون فى عـاداتـهم جـيـرانـهم األتـراك قـد
عانـوا اآلمـرين من جـراء احلـرب القـائـمـة ب

اليونان وتركيا .
فة من األروام فى ولـقـد قيل إن ألـوفـاً مؤلـَّ
األنـــاضـــول قــد أبـــعــدهم الـــكـــمــالـــيــون عن
ـــدقع فى ديــارهـم وأنـــهم كـــابـــدوا الــفـــقـــر ا
غـضــون رحالتــهم ــ الــتى لـيـس لـهــا غـرض
كــمــا هـو ظــاهـر ــ مـن مـديــنــة إلى أخـرى فى
داخـلــيـة الـبالد وأنـهم أرسـلـوا عـلى إثـر ذلك
إلـى «ديـــار بـــكـــر» و «خــــربـــوط» فى اجلـــهـــة
الــشـرقــيـة . وأن آالفــاً مـنــهم قـضــوا نـحــبـهم

جوعاً على قارعة الطريق .
والريب أن هــذه الـروايــات تـشــابه شــبـهـاً
ـاً تــلك الـروايــات احملـقـقــة حتـقــيـقــاً جـيـداً مــؤ
ـنفـي ـروعة الـتى نزلـت با اخلـاصة بـاآلالم ا

األرمن فى غضون احلرب الكبرى .
كن ـا ال جدال فـيه أن هـذه األنـبـاء ال ُ و
إال أن ُتــثــيـر االهــتــمـام بــهــا حـتى فـى الـوقت
الــذى يــظـهــر فــيه أن اآلالم الــتى ال تــوصف
آالم أوربـا الـشــرقـيــة قـد كـادت تــقـضى عـلى
عـواطف اإلنـسـانـيـة الـتى يـخـتـلج فى نـفـوس

بنى البشر .
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والــواجب يــحــتم أن ال حتــدث مــثـل هـذه
األمـــــور ومن الـــــضـــــرورى أن تـــــدفع تـــــلك
األعـمــال الـقـاسـيـة إلى إجــراء حتـقـيق عـاجل
لــلــبــحـث فى الــبــواعث الــتى أدت إلى تــلك

تناهية . الباليا ا
وإذا كـــان األروام فى آســـيــا الـــصــغــرى ــ
الـذين عاشـوا قرونـاً مع جيرانـهم األتراك فى
ظالل الـوداد والوئام قـد القوا من الـكمـالي

ـعـامـلــة اجلـائـرة فالبـد أن الـسـبب مــثل هـذه ا
يــــرجع إلـى ظــــروف خـــاصــــة. أمــــا مــــذابح
األرمن وإبــعــادهم فى أيــام احلـرب الــكــبـرى
فـقد كانـت ترجع إلى فكـرة سخيـفة تغـلغلت
ثل فى نـفوس األتراك وهى اعتـقادهم أنهم 
هـذه اإلجراءآت يـستطـيعون أن يـرهقوا شـعباً
أبدى زعـمـاؤه من الـعطف احلـار عـلى أعداء

تركيا ما أبدوا .
ولـقـد كــانت هـذه الـفــكـرة مـنـطــويـة عـلى
السخافـة والغلظة وزادها قوة حتالف األتراك
ــان الــذين داســوا عــمــداً فى غــضـون مع األ

باد اإلنسانية . احلرب ا
والكـماليـون اآلن فى حرب مع اليـوناني

والــذى يـؤخـذ من الــروايـات األمـريــكـيـة هـو
أنــهم يـطــبـقــون تـلـك األسـالــيب ذاتـهــا عـلى
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اجلــالــيـات الــتى تــمت إلى األروام بــنـسب .
ـا ُيشـجـعـهم عـلى ذلك حـالـة الـعـزلـة التى و
هم فـيـهـا . وكـذلـك تـضـافـرهم مع حـكـومـة
الــســـوڤــيــيت الــتى اخــتـــرقت كل قــانــون من

قوان اإلنسانية (كذا) .
ـسـألة تـسـتـحق الـبحث والريب أن هـذه ا
ـوافـقـة عـلى مـا اجلـدى . ونـحن نـوافق كل ا
اقـتـرحه وكـيل اخلـارجيـة من دعـوة الـواليات
ـتحـدة إلى أن ُترسل إلى داخـليـة األناضول ا
مـوظفـ بحـسن اخـتيـارهم بقـصد أن يـجروا

حتقيقاً دقيقاً فى احلقائق الراهنة .
ونــحن فى الــوقت نــفـسـه نـؤيــد االقــتـراح
الـذى أدلى به الـلـورد روبرت سـيـسل والذى
ــوظـفـ يــنص عـلى أن ُيــرسل مــثل هـؤالء ا

إلى جـهــة أزمـيـر بــالـنــظـر إلى األعــمـال الـتى
يــحــتــمل أن يــقــوم بــهــا األروام انــتـقــامــاً من
األتــراك ولـقـد سـبق لـنـا أن نـشـرنـا مـنـذ أمـد
لـيس بـالـبـعـيـد مـعـلـومـات زودنـا بـهـا األسـتاذ
«أرنولـد تـويـنـبى» عن حـرق األروام  لـلـقرى

الواقعة على مقربة من أيدين .
شـئـومة فى األنـاضول ومـادامت احلـرب ا
دائـرة الــرُحى فالبـد من أن تــرد من اجلــانـبـ

معـاً أنباء عـن الفظـائع واألعمـال اخمليـفة التى
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ُتقترف .
والريب أن الـواجب ُيـحـتم عـلى احلـلـفاء
أن يدفـنوا اخـتالفاتـهم فى قبـور النـسيان وأن
يـسـتـفـيـضـوا مـن تـلك االخـتالفـات مـجـهـوداً
قــويــاً يــبــذلــونه فى ســبــيل وضع حــد لــتــلك
ـرة ذكرى غـلـطـاتـهم التى الـذكـرى اخملجـلـة ا
ـراد الـغـلـطـات الـتى اقـتـرفـوهـا بـأنـفـسـهم (وا
ارتـكــبـهــا احلـلـفــاء بـإطالقــهم يـد األروام فى

األناضول وتراقيا) .
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تـقـول صـحيـفـة «يـكى أطـنـة» : جـاءنا من
مراسلنا فى بيروت أن السوري أقاموا حفلة
ــاً لـلــچـنــرال غـورو قــدمـوا فى شــائـقــة تـكــر
خاللـها إلـيه عـريضـة تـتـضمن سـتـة شروط .
وقــد طـلــبـوا فى أحــدهـا طـرد جــمـيع األرمن
الـــنــازحـــ من بالدهـم إلى ســـوريــا . وسن
قانـون يكفل مـنع مهاجرتـهم إليهـا أو قبولهم

فيها بتاتاً .
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ورننج بوست فى األستانة كتب مراسلُ ا
الـرسـالـة الـتـالـيـة إلى صـحـيـفـته فـنـشـرتـهـا فى

عددها الصادر بتاريخ ٢٢ مايو :
أرسـل وزيـر خـارجـيــة أنـقـرة تــلـغـرافـاً إلى
السـفير الكمالى هنا يتـضمن تعليمات يطلب
فيهـا إليه أن ُيكذب الروايات التى ذاعت عن

سيحي فى األناضول . جتدد نفى ا
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عـلى أن حركـة «االستـئصـال» كما رويت
اآلن كــــانت مــــنــــذ ردح من الــــزمن مـالزمـــة
السيـاسة الـتى نادى بهـا الكمـاليون : سـياسة
ـسـلـمــة فى الـداخـلـيـة صــبغ الـعـنـاصـر غــيـر ا

بالصبغة التركية (كذا) .
ولقد سبق لكبير من اإلنكليز مقيم هنا أن
ُيـحــادث مــنـذ ردح من الــزمن مع عــظـيم من
العثـمانـي . وسأله : مـاذا يحـدث للعـناصر
ـســيـحـيــة إذا مـا أخـلـى اخلـلـفــاء األسـتـانـة ? ا
والشك أن احملـاورة التى جـرت بـينـهـما هـامة
ــتــقــدم إذا أجـــاب الــعــظــيـم عــلى الــســـؤال ا
بـقـوله: إذا مـا أخـلى اخلـلـفـاء األسـتـانـة تـعـ

سيحي أن يكونوا مثلنا . على ا
فــقـال له اإلنــكـلــيـزى : ولــكن هب أنـهم

رفضوا ذلك .
فأجابه : سيزولون من عالم الوجود . 
فـقـال اإلنـكـلـيـزى : وهل ذلك يـشـمـلـهم

كلهم ?
فأجاب : أجل . كلهم .

ـورننـج بـوست : والـظـاهر قـال ُمراسـل ا
أن هـذه السـيـاسة أخـذت ُتـهـيمن أخـيـراً على
سياسة احلكومـة الكمالية الداخلية التى امتأل
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قــلــبـــهــا ســروراً عــنــدمـــا شــاهــدت آالفــاً من
ـا أخالهـا األرمن ُيـهــاجـرون من كــيـلـيــكـيــة 

الفرنسويون .
وفى األوقــــات األخــــيــــرة نـــفــــذت تــــلك
ـــاضى . الـــســيـــاســـة بـــســـهـــولــة أكـــثـــر من ا
وألضـرب لذلك مـثالً أن احلكـومة الـعثـمانـية
أصـــدرت مـــرســــومـــاً تُـــصـــادر فـــيـه بـــضـــائع
وجب سيحـي وأمالكهم بدل أن حتـميها  ا

التعهد الذى قطعته على نفسها ?
وتــتــخـذ احلــكــومـة الــعـثــمــانـيــة مــثل هـذه
ـــصـــادرة فى جـــهـــات أخــرى . الـــتـــدابـــيــر ا
وأصدرت أنقـرة حتذيرات فى جميع األقاليم
تــنص فــيـهــا عــلى أنه إذا وكل مــهــاجــر غــيـر
عـثـمــانى غـيـره فى إدارة أمـالكه بـاألنـاضـول
فـلـن يـعـتـرف بـعـقـد الــوكـالـة بل أن احلـكـومـة

العثمانية ستستولى على تلك األمالك .
أما الـرأى العام الـعثـمانى هـنا فـأنه يعطف
على الـسياسـة التى تتبـعها أنقـرة ولكنه قلق
لإلسـرار األخيـرة الـتى أُمـيط الـلثـام عـنـها فى
الــوقت الــذى عــقـدت فــيه األمــال بــحـدوث

تغيير فى مستقبل البالد .
وعـلى الـرغم من أن الـصحف الـعـثـمـانـية
الــتــزمـت جــانب الــصــمـت فــإن صــحــيــفــة
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«صــــبـــاح» انــــفـــردت وحــــدهـــا بــــاألقـــدام .
وضوع فقالت : وتناولت هذا ا

«بـالـرغم من أنـنـا ال نـقـدر أن نـبـدى فـكرة
فى الـروايـات احلــاضـرة فـأن الــذى نـعـرفه أن
ــة عـانى زعــمـاء أنــقـرة لــيــسـوا إال أقــلـيــة ظـا
األتــراك من اسـتــبـدادهــا واليـزالــون ُيـعــانـون

ا عانى غيرهم من الفئات األخرى . أكثر 
«فـإذا مــا أريـد أن تـنـتــهى مـأسـاة الـشـرق
فـــــأن مـن الـــــضـــــرورى اجلالء عـن األراضى
الــتـركـيـة ثم اسـتالم زمــام الـسـلـطـة من أيـدى
ـ (كـذا) وبـنـاء حـكـومـة زعـمـاء أنـقـرة الـظـا

تركية على أسس صحيحة !!
وتـنـاولت صـحـيـفـة عـثـمـانـية أخـرى ذلك

وضوع فكتبت تقول : ا
«مادامـت مسألـة األقلية حـيوية فـى تسوية
ـسألـة قـد أُثـيرت الصـلح . ومـا دامت تـلك ا
اآلن فـأن الـواجب يحـتم عـلـينـا أن نـفعل كل

شئ فى سبيل الدفاع عن أنفسنا .
«أمــا حـكــومـة أنــقـرة فــأنـهــا لم تـخف قط
أعـمـالـهـا وهى لـن تـضع أيـة عـقـبـة فى طـريق
البـعثة الـدولية احملـايدة التى تـدخل األناضول
لـتحـقق حالـة اليـونانـي هـناك . ولـكن أنقرة
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سـتـطـلب أن يـعـتـرف اجلـميـع بأن الـبـعـثـة غـير
متحـيزة . وأن تزور تلك البـعثة منـطقة أزمير
احملـــتـــلـــة وُيــرافـــقـــهـــا فى ذلـك جــمـــاعـــة من
ـــمــالك األتـــراك. وأن تـــنــشـــر فى جـــمـــيع ا
تمـدينة تـقريراً عن كل األعـمال التى قامت ا

بها .
«إن أنقرة ال تخشى احلق» .

«وادى الــنـيل» يــظـهـر أن شــيـئـاً كــبـيـراً من
اخللل والـعجز طـرأ على السـياسة اإلنكـليزية
ـســتـعــمـرون االســتـعــمــاريـة فــلـقــد اشـتــهــر ا
اضـى بأنـهم أقـدر من سواهم اإلنـكلـيـز فى ا
عــلى «سـبك» األكــاذيب . وإلــبـاســهـا ثـوب
احلق . ولـكـنــنـا نُالحظ اآلن فى رسـائل جل
راسـلـ اإلنكـلـيز سـواء كـانوا فـى األستـانة ا
أو الــقـاهـرة أو بــغـداد أو دبـلن أو بــومـبـاى أو
غـيـرهـا تخـبـطـاً يـدل داللـة صـريـحـة على أى
ـاضـيـة التى اشـتـهروا فى ـهارة ا شئ ماعـدا ا
القد من الدهر بها فى البرهنة على أن احلق

باطل ظاهر . وأن الباطل حق صراح .
ـكـن الـقــراء أن ُيـقــدروا مـا نــقــول ذلك وُ
ـتــقـدمـة الــتى احتف بـهـا نـقـول من الــرسـالـة ا
ـــورنــــنـج بـــوسـت فى األســــتــــانـــة ُمــــراسـل ا
صحيفتـه التى تخدم أغراضـاً خاصة محاوالً
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سيحـية فى خطر . وأن بذلك أن األقليـات ا
الـرأى الـعـام الــعـثـمـانى فى األسـتـانـة سـاخط
عــلى ســيــاســة أنــقــرة . يــعــنى رغم الــتــزامه
جانب الصمـت . وأن احلكومة الوطنية آلت
سيحي فى على نفسها أن تستأصل مسألة ا

بالدها لتأمن شرها .
ـورنـنج بـوسـت اكتـفى ولو كـان ُمـراسل ا
بــذلـك . وضــرب فى رســالـــته عــلـى نــغــمــة
ـبـاد واحــدة لـقـيـل صـحـفى مــاهـر يـخــدم ا

االسـتـعـماريـة ويـروج الـدعـوة اإلنـكـلـيـزية .
ولـــكـــنه وقع فـى مـــتــنـــاقـــضـــات مــضـــحـــكــة
مخجلة. مـتناقضات لـو كان ُيحاكم من يقع
فيـها من الصحـفي تهـمة «العجـز الصحفى»
حلاكـمه اللـورد «بورتكلـيف» شيخ الـصحافة
فى إنـكــلـتــرا وعـاقــبـة عــلـيــهـا عــقـابــاً شـديـداً
وحرمه من مـرتبه الضـخم الذى يتـقاضاه فى
سـبيل خـدمة مـآرب معـروفة أضـرها بـتخـبطه

ا نفعها . أكثر 
ـورننج بـوست فى رسالته يقـول ُمراسل ا
ـتـقـدمـة أن حــركـة االسـتـئــصـال كـانت مـنـذ ا
ردح من الـزمن اتـبع لـلسـيـاسـة الـكـمـالـية من
ظـلـهـا . وأن عــظـيـمـاً عــثـمـانـيــاً (لم يـقل لـنـا
ـسيحي : إذا لم يصيروا اسمه) صرح بأن ا
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أتـراكــاً فـأن األتــراك لن يـبــقــوا عـلــيـهم . بل
سـيطـمسون آثـارهم من عالم الـوجود عـندما
ا يبـعث السلوى يجـلى احللفـاء األستانـة و
ـــورنــنج إلى الـــنـــفــوس أن تـــســـأل ُمـــراسل ا

بوست: من هو ذلك العظيم ?
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نقـلت جريـدة (إقدام) الـتركـية فى عـددها
الـصادر يـوم ٩ يـولـيـو اجلارى حـديـثـاً دار ب

ـالـيـة الـعـثـمـانـيـة السـابق ــ جـاويـد بك وزيـر ا
والــذى انـــتــخب أخــيــراً نــائــبــاً عن الــدائــنــ

الـعثـمـانيـ فى مـصلـحـة الديـون الـعمـومـية ــ
بــ أحــد مـــحــررى جــريـــدة (ويــرهــ أور)
ـــــا قـــــاله احملـــــرر تــــوطـــــئــــة األرمــــنـــــيــــة . و

للتصريحات التى تلقاها من جاويد بك :
«إن الـقـراء يـذكـرون والبـد أن االحتـاديـ

عـنـدمـا قـرروا الــدخـول فى احلـرب الـعـظـمى
عارضون فى الوزارة لهذا سنة ١٩١٤ كـان ا

الــــقـــرار أربـــعـــة وزراء هـم : جـــاويـــد بك 
ومـحمـود بـاشـا شـورو كـصـولى وسـلـيـمان
أفنـدى الـبـستـانى  وأوسـكـان أفـندى . ألن
هؤالء الوزراء لم يـكونوا يـرؤن من الصواب
دخـول تــركـيـا فى احلــرب  وال أن تـقف فى
مـوقـف الــعـداء لــلــدول احلــلــفــاء . فــقــدمـوا
ـا قام استـقـالـتـهم وانـسحـبـوا من الـعـمل . و
شروع تـشتيت الـشعب األرمنى االحتاديـون 

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤≤ uO½u¹ ≤∏ WFL'«  ¨±≥∏∞∏ œbŽ



¥∑µ

ــتــروكـة لـم يـكن وأعــلـنــوا قــانــون األمالك ا
جاويد بك مع الذين قاموا بهذه العملية .

ـالـيـة على ـا عـرض االحتاديـون وزارة ا و
جـاويـد بك مـرة أخـرى سـنـة ١٩١٧ كـان فى
جـمـلـة مــا اشـتـرطه لـقــبـول الـوزارة أن يـكف
االحتــاديـون حــاالً عن مــواصـلــة االضـطــهـاد

للشعب األرمنى .
ـالـيـة وبـاشـرهـا بـالـفعل ـا قـبل وزارة ا ثم 
ـتروكـة  ولم مـنع الـعـمل بـقـانـون األمـوال ا
يـكـتـف بـذلك بل حـفظ لألرمن حـقـهم فى
أثــمــان مــا بــاعـــته احلــكــومـــة من أمالكــهم
وذلك بـتـقـيــيـده أثـمـان هـذه األمالك بـصـورة

مخصوصة فى دفاتر اخلزينة .
إن هــذا الـــعـــمل اإلنــســـانى الـــذى أجــراه
جـاويــد بك نـحـو األمـة األرمـنــيـة قـد حـمـلـنـا
اآلن ــ عـنــد مـجــيـئه إلـى األسـتـانــة ثـانــيـاً عن
الدائن العـثماني فى صندوق الدين ــ على
أن تـتـلـقى مـنه حـديـثـاً عن الـشـؤون التـى يهم
القـراء اإلطالع علـيـها . فـزاره أحد مـحررى
ــسـألـة جـريـدتــنـا  وكــان أول مـا سـأله عن ا
األرمـنية وتركيا قـبل احلرب وبعده . فقال له

جاويد بك: 
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سـائل الـتى تـهـمكم ــ إنـنى ال أدرى كـنه ا
ـا أسف له أن األجـوبـة فى األكــثـر . ولـكن 
ـا ال تـسركم الـتى سأردهـا عـلى أسـئـلتـكم ر
دائـمــاً . فـإنى كـنـت ومـازلت أرى أن تـكـون
العـنـاصر الـعثـمـانيـة مـتحـدة وأن مـا ذكرتـموه
من إحـســــانى إلى األرمـــن زمــــان احلــرب
ـسـاعى ــ ســواء فى الـشــئـون الـرســمـيـة أو بــا
ــا فــعـلــته وأنــا أرى ذلك واجــبـاً اخلـاصــة ــ إ
عــلى نــحــو ضــمـيــرى . لــذلك ال انــتــظـر أن

تشكرونى على قبل الواجب .
وإنـى أرغب إلـــيـــكم أن ال تـــوجــهـــوا إلى
ـــاضـــيــة ألن الـــزمــان ســؤاالً عـن احلــوادث ا
كان غير مـساعدين على تقـد التفاصيل وا

لكم فى هذا الباب .
أنـا عــدت إلى األســتــانـة ألتــولى وظــيــفـة
مـالــيـة واقـتــصـاديـة مــحـضــة . فـأرجـوكم أن
حتصروا حديثكم معى فيما له عالقة باألمور

الية واالقتصادية . ا
احملرر ــ ولـكن وظيـفة الصحـافة وما تـبعثه
فـى نـفس صـاحـبـهــا من حب االسـتـطالع قـد
يضـطـرنى إلـى اخلروج فـى أسئـلـتى عن تـلك
ـنطـقة الـتى أرد أن أكون محـصوراً فـيها . ا
ـالـيـة ـفـيــدة عن األمـورا أمـا تـصـريـحــاتـكم ا
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واالقتصادية فـقد قرأناها فى الصحف بلذة
ـثالً ألمة واهـتـمام . وأنـا أعـتبـر نفـسى اآلن 
مــظــلـــومــة جــاء يـــســألــكم رأيـــكم فى األمــة
األرمــنــيــة . وقــد كــان من بــواعث ســرورنــا
مــنــكـم عــوامل تــقــديــرنــا لــكم مــا فــعــله من
حمايتـكم للموظفـ األرمن الذين كانوا فى
الية . وأنى أود معيتكم مدة توليكم وزارة ا
أن أعلم األسباب الـتى حملتـكم يومئذ على

اتباع هذه السيرة احلميدة معهم .

جـاويـد بك ــ أنـا من دأبى أن أُعامـل الذى اشـتـغل مـعهم مـعـامـلة مـتـسـاوية ال تـأثـير
عـليـها الخـتالفهم فى مـذاهبـهم وقومـياتـهم . واألمة األرمـنيـة أجنبت موظـف هم فى
ـالـيـة كـان من ـا كـنت وزيـر ا احلـقـيـقـة عـلى جـانب عـظـيـم من الـكـفـاءة واالقـتـدار . و
ا حضرت اآلن زمالئى  فى الـعمل فئة من موظفى األرمن (وذكر أسـماء بعضهم) و
ـوظفـى األرمن فيـها مـراكـز مهـمة . وهـذا دليل إلى مصـلـحة الـديون الـعـمومـية رأيت 

الية . على كفاءة األرمن ومقدرتهم فى الشؤون ا
احملــرر ــ أنـا أشـكـركم عـلى حـسن ظـنـكم بــيـنى قـومى . واسـمـحـوا لى أن أسـألـكم
سؤاالً يـتعـلق بالديـون العمـومية . فـإن احلكـومة الوطـنية فى األنـاضول بعـد أن قطعت
عالقـتـها بـاألستـانـة استـقلت بـإدارة مـصلـحة الـديـون العـمومـيـة فى واليات األنـاضول
وتـصرفت فى وارداتـها ونـقلـتـها فى أبـواب أخرى غـير األبـواب اخملـصصـة لهـا . وأنتم
بـصفـتكم وكـيالً عن الـدائنـ الـعثـمانـي مـا هـو رأيكم فى هـذا الـتصـرف من احلكـومة

الوطنية التركية ?
ـجمـوع الدائـن ال يـفرق وال أحد مـنهم  فـليس جاويـد بك ــ هذه مـسألـة تتـعلق 
لـوكــيل الـدائـنــ الـعـثــمـانـيــ أن يـقـرر لــوحـده أمـراً فى هــذا الـشـأن . ثـم أن حـكـومـة
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األنـاضول وإن كـانت حتمى بـنفـسها واردات
ــنــاطق الــتى حتت الــديــون الــعــمــومــيــة فـى ا
ـا تستلمه سلطـاتها فإنـها ــ مع ذلك ــ تعطى 
من الواردات إسناداً رسـمية وتـقيد الواردات
بــدفــاتـر خــاصـة . وعــلى هــذا فـإنه إذا زالت
سئولية اآلن على األحوال الغير الطبيعية * ا
ديــار األنــضــول فــإن من الــســهل مــحــاســبــة
حـكومـة تـقر عـلى مـا دخل خـزائنـهـا من هذه

الواردات اخلاصة بالديون العامة» .
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أذاعت شـركة الـتلـغرافـات األناضـوليـة ما
وصل إليـها من رسـائل االحـتجـاج عن نسـبة
الـفـظــائع إلى احلـكـومـة الــوطـنـيـة من وجـهـاء
األرمن وبــطــاركــهم الــقــاطـنــ فـى واليـات
الــعــزيـــز ومالطــيــة وقــســـطــمــونى وجــوزوم
وغيرها من البالد فنُترجمها للقراء فيما يلى:
نــحن مـعــشـر األرمن الــعـثـمــانـيـ نــتـلـقى
بـاحـتـقـار عـظـيم جـمـيع مـا نـسـبـة الـيـوزبـاشى
«بـــاول» األمــريــكى رئــيـس جلــنــة اإلعــانــات
الوقتية األمـريكية فى مدينة خربوط ; إذ عزا
إلـى حـكـومـتـنـا الــوطـنـيـة اسـتــعـمـال أسـالـيب
ـظالم احلـجر عـلى حـريتـنـا وارتـكاب أنـواع ا
وضـروب الــقــسـوة مــنــا واسـتــهــدافـنــا خلــطـر
الفـتك بـنـفـوسـنا ومـا إلى ذلك مـن األكاذيب
واألراجــيف . نـعم نـكـذب بــكل قـوانـا تـلك
ـفـتـريـات تـكـذيـبـاً بـاتـاً ونُـعـلن تـكـذيـبـنـا هذا ا
لـلـعـالم بـأسـره . ونـقـول بكـل جرأة أن لـيس
ا نسبه «بـاول» وإذنا به إلى حكومتنا لكـلمة 
ــرة  ونـــذكــر أن هــذا ظل مـن احلــقــيـــقــة بـــا
ـــدة الـــتـى أقـــامـــهـــا بــ الـــرجل قـــد قـــضى ا
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ظــهـرانـيــنـا وهــو ال يـشــتـغل بــشئ سـوى بـذر
بــذور الــشــقــاق وبـث الــدســائس الــســاقــطــة
تآخي : اإلسالمى لاليقاع ب الـعنصرين ا
سيـحى وهذا ما حـمل احلكومة الـوطنية وا
على طرده من بالدنا احملبوبة وتركه بعد ذلك
وشــــأنه حـــراً يــــذهب أنـى شـــاء وأن رغــــبـــته
نـطوية ـؤكده فى حتـقيق بـرامجه اجلـهنـميـة ا ا
ـشــيـدة عـلى أسـاس عــلى اجلـ والـنــذالـة وا
دس الدسائس الـتى تفضى إلى خراب البالد
وهـالك الـعــبـاد والــتى كــان واليـزال ُيــحـاول
إخفاءها فى أعمـاق قلبه خشيـة افتضاح أمره
هـذه الـبرامج نـفـسهـا من أكـبر األدلـة وأسطع
الـبـراهـ عـلى نـيـاته الـسـيـئـة نـحـو حـكـومـتـنا

الوطنية وبالدنا العزيزة.
ـتــعـ أن ُيــدرك «بـاول» وإذا به أن ومن ا
مــحـاولـة سـتــر احلـقـائق وإخـفــائـهـا عن أعـ

الــعـالـم ال حتـقق رغــبــاته الــســافــلــة . وعـلى
ـغـرضـ من ذوى الدسـائس أن يـعـلـموا أن ا
البـد مـن سـطــوع نــور احلـقــائق الــراهــنـة وأن
إخـفاء شـمسـهـا الوهـاجة ضـرب من ضروب
ـستـحـيل مهـمـا تقـلـبت األحوال واخـتـلفت ا
الظروف وأن األرمـن على الرغـم من تشويه
احلـقـائق اليــزالـون يـنـعـمـون فى ظالل األمن
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والراحة ويرقـاون مع إخوانهم العثماني فى
بحبوحة السعادة بفضل حكومتهم الوطنية.
وكما أنه ال يوجد أرمنى واحد يرضى لنفسه
أن يـكـون آلــة لـدسـائس احلــكـومـة األجــنـبـيـة
وواسـطـة ألالعيـبـهـا الـتى تبـذرهـا وراء سـتار
كـلـمـة الـرحـمـة بـاإلنــسـانـيـة واإلشـفـاق عـلى
ـنـكوبـ ــ أيـدى جعـلت اإلعـانـات الوقـتـية ا
ن ظـــاهــرهم وغـــيـــرهــا مـن ذئــاب الـــبـــشـــر 
الــرحــمــة وبــاطــنــهم الــعــذاب كــذلك الحق
مـطـلــقـاً أليـة حـكـومــة مـا من احلـكـومـات فى
الــكالم فـى شــئــون األقــلـــيــات وإذا كــانت
احلكـومات الـغربـية علـى شئ من العـدل كما
تـزعم فلتـقم بتطـبيـقه قبل كل شئ وعلى من
أسورة لديها وحتت سـيطرتها من األقـليات ا
فى بالدهـا مـنـذ الـعـصـور الـغـابرة . ولـتـرجع
هضومة وليعلم العالم على إليهم حقوقهم ا
بــــكـــرة أبـــيه أن جنـــاح األرمـن فى غـــايـــاتـــهم
وصون كـيانهـم يتوقـفان عـلى جناح احلـكومة
ادى الـوطـنـية ومـربـوطـان بـكيـانـهـا األدبى وا

كل االرتباط .
والريب أن األرمـن الـــــيـــــوم عـــــلى قـــــدم
االســتـــعــداد وكــمــال األهــبــة لــبــذل الــنــفس
والـنفيس فى سبيـل كل ما يقضى به الواجب
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ويــفــضى إلـى جنــاح احلــكـومــة الــوطــنــيــة فى
ـشروعـة وأنهم غايـاتـها الـسامـيـة ومطـالـبهـا ا
يـعـدون عــمـلــهم هـذا من أقـدس الــواجـبـات
الــتى يــفــرضــهــا عــلـيــهـم الـوطـن احملــبـوب .
وصـفـوة القـول إننـا مـعشـر األرمن فى جـميع
واليـات األناضـول نـرد بكل احـتـقار ونـحتج
بـكـل شـدة عـلى جــمـيع مــا جـاء عــلى لـسـان
«بــــاول» وإذا به مـن اآلرجـــيـف الـــســــاقــــطـــة
واألكاذيب التى عزاها إلى حكومتنا الوطنية

ونشهد العالم على ما نقول .
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رومـــا فى ٤ ديــســمـــبــر ــ قــابل الـــســنــيــور
سيو ڤارنديـان معتمد أرمينيا فى موسـولينى ا
ـسـألـة األرمـنـيـة الـتى رومـا الـذى بـاحـثه فى ا
ســتــتـــنــاولــهــا مــنــاقــشـــته فى لــوزان قــريــبــاً ــ

اإليطالية.

…d¼UI «  ¨ ± ’ ¨ ±π≤≤ d³L ¹œ ∂ ¡UFÐ—_«
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ثـم طلب إنـشـاء وطن قومـى لألرمن قائالً إن جـمـهـورية «أريـڤـان» األرمنـيـة القـائـمة
بـاد البلشفية كثيرة عدد السكان بـالنسبة إلى مساحتها . وفوق ذلك فإن فريقاً على ا

تبع فيها . جون النظام ا كبيراً من األرمن 
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ورفض عصـمت بـاشا بـكل صـراحة إعـطـاء األرمن الوطن الـقـومى الذى طـلـبه لورد
كـرزن وقـال إن هـذا الـوطن الـقومـى سيـكـون تـهـديـداً جـديـد لـتـركيـا بـتـجـزئـتـهـا وتـقـطيع

أوصالها .

3_« WOFLł ·«dý≈ q³I¹ UýUÐ XLBŽ

ُراسل األهـرام اخلـاص ــ نشـرت «ايـفنـنح بـرس» تلـغـرافات لـنـدن فى ١٤ ديـسمـبـر ــ 
تـلقـتهـا من لوزان بـعنـاوين كبـيرة تُـعلن أن عـصمت بـاشا وافق عـلى أن تنـضم تركـيا إلى

عصبة األ وأن تشرف العصبة على األقليات التى حتت حكم األتراك .
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لوزان فى ١٤ ديسـمبر ــ ورد تـلغراف من
مركز رئاسـة األرمن فى حلب ُيفـيد أن الترك
سـيحية وأن أصدروا أمـراً بإجالء األقلـيات ا
األرمن طردوا مـن قسم اجلـنوب الـشرقى فى
األناضول وصودرت جميع منازلهم ونهبت
قـوافلـهم فى طريـقـها إلى حـلب التى وصـلوا
إليها فى أشد حاالت العوز يتضورون جوعاً

ــ روتر

5O½U½uO «Ë s —_« …dłUN

ُراسل األهـرام اخلصوصى ــ نـشرت جريـدة التـيمس تلـغرافاً لندن فى ١٤ ديـسمبـر ــ 
ُراسـلهـا فى األستـانة جـاء فيه أن ثالثـة آالف يتـيم أرمنى سـافروا إلى أمريـكا أمس حتت
رعـاية جـمعـية اإلسعـاف األميـركيـة وُتهاجـر جمـاهيـر من الجئى األنـاضول كل يوم إلى

بالد اليونان .

…d¼UI «  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤≤ d³L ¹œ ±∂ X³ «
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ـذكـرة (مــذكـرة رضـا وقـد جـاء فى هــذه ا
نور) ما خالصته :

لـقـد أطـلـعت عـلـى مـحـضـر اجلـلـسـة الـتى
اضى عقـدتـهـا جلـنـة األقلـيـات يـوم الـثالثـاء ا
فأدهـشـنى جداً أن أقـرأ فـيه أن الـلجـنـة قررت
سـماع الـوفـدين األرمـنى والبـلـغارى فى أول
جـلـسـة تـعـقـدهـا . ألننـى كنـت فى أخـر تلك
اجلـلـسـة قد ُأبـديت اعـتـراضـات قـانـونـيـة ضد

…d¼UI «  ¨ ≥ ’ ¨ ±π≤≤ d³L ¹œ ±∏ 5MŁô«

قـبـول الوفـد الـبـلغـارى (وفـد األهـلـية الـبـلـغاريـة فى تـراقـيـا) وكان قـد قـر الـرأى على أن
يسـتـقـبل احللـفـاء وحدهـم هذا الـوفـد . فبـالـرغم عن هـذا كله أرى اآلن أنـكم مـصرون
عـلى سـمـاع أقـواله فى جـلـسـة الـلـجـنـة الـفـرعـيـة وعـلـى أن تـسـمـعـوا أيـضـاً أقـوال الـوفد
األرمـنى فيـقضـى على الـواجب بأن أُكـرر اآلن مـا ُقلـته لـكم فى هذا الـصـدد فى اجللـسة
األخيرة . وأنى احتج بكل شدة عـلى سماع هذين الوفدين وإذا كـنتم مصمم على
ـصلـحة فى سـماعـهمـا على الـرغم من إرادة الوفـد التـركى الذى هـو صاحـب الشأن وا
سألة فأنى ال أقبل أن يكـون للجلسة التى يقبالن فـيها صبغة رسمية وال أن تدون هذه ا

أقوالهما فى احملضر .
بدأ العام ومن حيث وجهـة النظر التركية أيضاً  من ؤتـمر مؤلف  من حيث ا إن ا
كن أن تـعتبر فـريق احللـفاء واألتراك . فاجلـلسة التى ال يـشترك فـيها الوفـد التركى ال ُ

ؤتمر الرسمية . من جلسات ا
ومن جهـة أخرى فإن الوفد األرمنى مؤلف من رجال هـم من رعايا الدولة التركية
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فــاالتـصــال بـوفــد هــذه صـفــته يـكــون مـعــنـاه
اسـتـعــمـال بـعض رعـايــا الـدولـة ضـد الـدولـة
نـفـسـهـا فــكل عـمل أو سـعى من هـذا الـقـبـيل
يــدفع الـوفــد الـتـركـى إلى الـشك فى الــعـهـود
ا قطـعت لنا والوعـود التى سمـعناها التى طـا
بـخـصـوص احملـافـظـة عـلـى حـقـوقـنـا واحـترام
ـكن أن تكون سـيادتنـا . وفوق هـذا فماذا ُ
الــصـــفــة الــرســمــيــة لــلــرجــال األرمن الــذين
سـتـسـمع الـلـجـنـة أقـوالـهم ومـا هى احلـكـومة

التى يدعون النيابة عنها .

ـشــاكل الـتى كـانت مــوجـودة بـيـنـهــا وبـ تـركـيـا إن الــدولـة األرمـنـيــة قـد حـلت كل ا
ثابة دستور للعالقات ب البلدين . فاألرمن الذين يتقدمون وعقدت معنا معاهدة هى 
ؤتمر اليوم ليسـوا  على حد قول لورد كرزن  سوى أفراد تـعمدوا مقاومة تركيا إلى ا
وجـمهـوريـة «أريڤـان» مـعاً . فـإذا سـمعـتـهم اللـجـنة الـفـرعيـة فـإنهـا تـتجـاوز احلـدود التى
ـداولـتـهـا ومـنـاقـشــاتـهـا ويـكـون الـوفـد الـتـركـى عـلى صـواب فى امـتـنـاعه عن وضـعــتـهـا 

االشتراك فى اجللسة .
وإذا كـانت الـلـجـنة قـد سـلـمت مـبـدأيـاً بـسمـاع كل األفـراد الـذين يـدعـون الـنـيـابة عن
ـصرية شعـوبهم فـإن وفد اجملـلس الوطـنى الكـبيـر له الشرف بـأن يقـترح سـماع الـوفود ا
سلمة والفلـسطينية والسـورية ومندوبى العراق والهـند وتونس ولوبيا ووفود األقـليات ا
فى يـوجوسالڤـيا ورومـانـيا وبـلغـاريا والـيونـان والوفـد األرلنـدى فإن هـذه الوفـود التزال
شـروعة أمام مـؤتمر ندوبـ األتراك لـكى ُيساعـدوها عـلى بسط أمـانيهـا ا ُتـسمى لـدى ا

الصلح .
اإلمضاء : (رضا نور)
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ذكرة . سوءاً بعد هذه ا
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وأشار منـدوبو البـلغار إلى أن خـمس ألف نـفس من مهاجـرى األرمن وغيرهم من
ـسيحـية جلأوا إلى بالدهم وطـلبوا إعـادتهم إلى مواطـنهم مسـتندين فى أبناء األقـليات ا

هذا الطلب إلى نصوص معاهدة نويلى .
s —_« vK¦2Ô V UD

ـثلى األرمن فـإن جبـريال نـورادجنيـان أفنـدى الذى تـولى من قبل وزارة أما مـطالب ُ
اخلـارجيةالـتركـية ــ وهو اآلن أحـد زعمـاء احلزب األرمنى ــ تال تـقريـراً مسهـباً أظـهر فيه
ا يعد أن األرمن استهدفوا فى كل آن الضطهاد األتراك وأنه ال يسعهم اآلن أن يثقوا 
ــعـامـلـة بـعـدمـا كـانـوا مـراراً عــديـدة ضـحـيـة الـسـذاجـة وتـصـديق األتـراك به من حـسن ا

الوعود .

 5O½UIK³ «Ë ¡UHK(« vKŽ …d c*« dOŁQð

وقــد أحـدثت مـذكــرة الـدكـتــور رضـا نـور
تأثـيراً سيئـاً جداً فى دوائر احللـفاء والبلـقاني

وتــعـدهـا هـذه الـدوائـر دلــيالً عـلى اسـتـرجـاع
ـنـدوبـ األتراك . تـشـيـشـرين لـنفـوذه عـلى ا
فبينمـا كان القسم األكبـر من مندوبى احللفاء
ـيالد كان قـد غـادروا لوزان فى عـطـلـة عيـد ا
األتــراك بـــاقــ فـــيــهــا لـــوحــدهم مـع الــوفــد
الروسى . وعـبارة مذكـرة الدكتـور رضا نور
والـقـالب الـذى صـيـغت فـيه ال يـخـتـلفـان فى
شئ عن العبـارة والقالب اللـذين يستعـملهما
وزيـر خـارجــيـة الـبـلــشـفـيك وســتـزداد احلـالـة
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ــقــام أن الـدول الــكــبـرى وذكـر فـى هـذا ا
ـســاعـدة أعـلــنت مــراراً وتـكــراراً تـداخــلـهــا 
األرمن الـذين انضموا إلى جـانب احللفاء فى

زمن احلرب الكبرى .
s —_« sÞu  ÊuJ¹ s¹√

وأشـار إلـى جـمـهـوريـة أريــڤـان قـائالً إنـهـا
عـبـارةعن حـكـومـة بـولـشـفـيـة وأن األرمن ال
يــريــدون الــذهــاب إلى كــنــدا بل ُيــريـدون أن
يـكــون لــهم وطـن قــومى فى جــهــة مــجـاورة
لــبالد قــارص أو فى كــيـــلــيــكــيــا بــ خــلــيج

اإلسكندرونة ونهر الفرات .
dš¬ vM —√ rOŽ“ »UDš

وتاله أهـارونيان رئيس الـلجنـة الوطنيـة األرمنية فـألقى خطـاباً طويالً مؤيـداً فيه إنشاء
ـسيحيـ بالنظر إلى موطن قومى لألرمن ومحـتجاً على فـرض اخلدمة العـسكرية على ا
ـعـامـلـة الـتى يـلـقـونـهـا من الـضـبـاط وصف الـضـبـاط األتـراك ثم طـلـب االحـتـفاظ سـوء ا

بالبطريركية األرمنية .
UO dð ¡«“SÐ s —_« n u

ـنـدوبـ أهـارونـيـان مـا الـذى يـراه فى كـيفـيـة الـعالقـات الـسـيـاسـيـة ب وسأل بـعض ا
الــوطن الــقـومـى األرمـنى وتــركــيــا فــكـان جــوابه عـن هـذا الــســؤال إنه إذا لم يــكن فى
اثـلة اإلمكـان مـنح األرمن االستـقالل الـتام فـإنـهم يقـبـلون أن تـكـون عالقاتـهم بـتركـيـا 

ستقلة بإنكلترا . ستعمرات البريطانية ا لعالقات ا
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يـــــؤخــــــذ من تـــــلـــــغـــــرافـــــات «األهـــــرام»
اخلـــصــوصـــيـــة أن مـــســألـــة الـــوطن الـــقــومى
ـسـائـل الـتى سـيُـنـاقش األرمـنـى سـتـكـون أم ا
ؤتـمـر فى هـذا األسبـوع  وال نـخطئ فيـهـا ا
إذا قلنا إنه لم تلق قـضية من القضـايا الشرقية
وغــيــر الـشــرقــيـة عــطــفـاً وتــأيــيـداً كــالــعـطف
والـتأيـيد الـلـذين نالـتـهمـا الـقضـيـة األرمنـية .
والـــســـبب فـى ذلك أن األرمن قـــوم أجـــادوا
حــرفــة بث الـــدعــوة . ولــهم مـن الــفــضــائل
الـعـمـومـيـة الـتى هى أسـاس الـنـجـاح فـضـيـلـة

التـضامن والـبـذل فى سبـيل فـكرة الـوطنـية 
والـتــعــلق الــشـديــد بـالــتــربـة الــتى نــشــأ فـيــهـا
أسالفــهـم فــهم عــلى مـــا عــرفــوا به من حب
هاجرة والسعى وراء الربح فى كل األقطار ا
ال أفنى شخصيـتهم األرمنية فى وطنية البالد
التى يهبونهـا طلباً للرزق أو للحرية فلذلك
هــاجـــر أجــدادهـم إلى أوروبــا أو الـــواليــات
ـتـحـدة أو بالد الـفرس اليـزالـون مـحـافـظ ا

عـلى لغـتهم وجـنسـيتـهم بل هم أشـد حنـيناً
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إلى بـــــحــــــيـــــرة وان وإلى مـــــزارع أرضـــــروم
وتــفــلــيـس من الــذين فــضـــلــوا الــبــقــاء عــلى
ـتـلـؤ األرمن عـلى كـثـيرين وبـهـذا  الـهجـرة 
مـن الــشـــرقــيـــ ــ مــاعـــدا أبـــنــاء اجلـــبــال من
الــلـبـنــانـيـ ــ الــذين يـعـمــلـون جـهــدهم بـعـد
هـجرتـهم ألغراق شـخصـيتـهم العـمومـية فى

وطنية البالد التى ينزلون فيها .
ذهبية فى والعجب أن تقوم اجلـمعيات ا
أوروبـا وأمـريكـا بـتـأيـيـد األرمن وال أن ُيـعلن
بعض األساقفـة واألدباء الفرنسيوي  على

اخـتالف مــيـولــهم ونــزعـاتــهم الـســيـاســيـة 
عطفـهم على القضـية األرمنيـة فأنا نعلم أن
لألرمن جــمــعـيــات مــنــتــشــرة فى كل أنــحـاء
الــعــالم لـبث الــدعــوة عـلى طــرق وأســالـيب

تـشـهـد لـهم بـالـدعــاء وطـول الـبـاع  وهم يـسـيـرون فى كـل بالد فى بث دعـوتـهم عـلى
الطـريـقة الـتى عـلمـوا بـاالختـبار أنـهـا أفعـال الـطرق واألسـالـيب فى نفس الـشـعب الذى
خـاطبـوه وفى قـلوب اجلـماعـات التى يـنـشدون مـساعـدتهـا وتأيـيـدها وقـد علـمنـا نحن
ـتحـدة جـمـعيـات ال عـمل لهـا إال الـدفـاع عن القـضـايا أيـضـاً أن فى أوروبـا والواليـات ا
القومية التى يعرف أصحابـها كيف يبسطونها . وعلـمنا أيضاً أن اجلماهير فى الغرب ال

تعـرف عن الـشرق إال مـا تكـتبـه الصـحف الغـربـية  وهـو فى الغـالب بـهتـان وتضـليل 
التى كلـف الشرقيون أنفسـهم عناء مواجهة تـلك اجلماهير ورفع شكـواهم إليها فأنها ال
تـصـم أذانـهــا عن احلــجـة الــصـادقــة والــقـول الــصـريـح . وهـذا مــا صـرفـت إلـيه الــوفـود
صـرى األول  همـها فى أوربـا وأمـريكـا فعـاد على مـصر ـصريـة والسيـمـا الوفـد ا ا
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بنـتائج أدبـيـة كبـرى  وهذا مـا مضى األرمن
فى سـبيـله مـنـذ عـشـرات من السـنـ فـثـابرت
نــتـــائــجه فـى الــقــرار الـــذى وضــعه مـــجــلس
جمعية األ فى شهر سبتمبر سنة ١٩٢١ من
الــوطن الـقــومى األرمـنى عــلى مـا ذكــرنـا فى
مـقـال سابق . فـإذا رأيـنـا عـطـفاً عـلى األرمن
الــيــوم أو غــداً فــيــجب أن نــعــتــرف بــأن هـذا
الـعـطف نـتـيـجـة الـثـبـات عـلى تـلك الـفـضائل
ـتــلــؤون بـهــا  واالعــتـراف الــقــومـيــة الــتى 
قدرة واجب مهـما كان بيننا وب صاحبها با
من االختالف فى الرأى والتباين فى النيل .
وإذا كــانت شـعــوب أخـرى من شــعـوب هـذا
الــشــرق قـــد غــلــبت عــلـى أمــرهــا وضــيــعت
الـفـرص الـتى سـنـحت لـهـا إلثـبـات وجـودها
وخـــدمـــة قـــضــيـــتـــهــا فـألن الــذيـن حــكـــمت

طـامع والدسائس بـإلقاء مـقاليد تـلك الشعـوب ب أيديـهم بلغ منهم الـظروف وبعض ا
نـقـص الـعـلم أنـهم كــانـوا يـعـدون أنــفـسـهم أعـلـى من الـرأى الـعـام وال ُيــريـدون فـصـيـراً

وحكماً إال لويد جورج وتشرشل .
فـقـلـنا إنـنـا ال نـعجب لـتـأيـيـد اجلمـاعـات واجلـمعـيـات لـلشـعب األرمـنى فى قـضـيته .
ولـكن هل ال نعجب لـقول مسـيو «فـرانكلن بـويون» صديق األتـراك احلميم فى الـرسالة
الــتى بـعث بــهـا إلى عــصـمت بـاشــا فى لـوزان بــأنه فـيــمـا دار بـيــنه وبـ الــكـمــالـيـ من
ـوقف الذى تـخـتاره ـفاوضـات فى أنـقرة لـم يفـيـد احلكـومـة الفـرنـسويـة فـيمـا يـتـعلق بـا ا

لنفسها حيال األرمن ووطنهم القومى .
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ـا شـاع فى مــصـر وأوربـا أن مـحى الـدين
باشا وكيل حـكومة أنقرة فى بيروت ُيفاوض
الـچـنـرال غـورو فى إعـادة سـوريـا  أو عـلى
األقل الــقــسم الــشـمــالى مــنــهــا لألتـراك وأن
احلكـومة الفـرنسـوية ميـالة إلى إلقـاء مسئـولية
احلـكم فى سـوريـا عن عاتـقـهـا ألنهـا تـكلـفـها
نـفقات كـثيـرة  أرسل «األهرام» مـندوباً إلى
بــيـروت لـلـبـحـث عن حـقـيـقــة األمـر فـقـال له
الچـنرال غورو  بـعد أن نـفى اإلشاعة  أنه
ـا وقعـوا عـلى مسـاعدة ال يـعتـقـد أن األتراك 
أنــقـــرة الــتى أعــادت لــهم كـــيــلــيــكــيــا كــانــوا
ـثــالــيــة بـســوريــا بــعـد أن يــشــتـد يــضــمــرون ا

ساعدهم .
فهل كان «فرانـكلن بويون» يـضمر إعطاء
كـيـلـيـكيـا أو قـسـمـاً منـهـا لألرمن فى الـلـحـظة
التى تناول فيها قلمه بتوقيع باسم بالده على

مساعدة أنقرة .
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وال تـبـدأ الـلجـنـة اخملـصـوصـة أعـمـالـها إال
يــوم االثــنــ (الــيـوم) .ويــنــتــظــر أن يـحــمى
وطــيس اجلــدال فــيــهــا عــلى مــســألــة الــوطن
الـقـومـى األرمـنى . ومـعـلـوم أن لـورد كـرزن
ــســألــة عــلى بــســاط هــو الــذى وضع هـــذه ا

البحث بصفة رسمية .
s —_« b¹Rð UJ¹d √

ــراقب األمـريـكى ـسـتــر تـشــيـلـد ا ويــهم ا
ــســألــة الـوطـن الــقــومى األرمــنى اهــتــمــامـاً

خاصاً .
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ـؤتمر رسـائل التعضـيد والتـأييد لقـضية األرمن من كل أنـحاء العالم وتـنهال على ا
ـتــحــدة . وبــ هــذه الـرســائل رســالــة من «االحتــاد الــعـام والســيــمــا من الــواليــات ا

للكنائس البروتستانتية» وبرقيات من جمعيات إنسانية ودينية عديدة مختلفة .
vM —_« v uI « sÞu «Ë Êu¹u ½dH «

ـعـنى حتـمل مـئـات من التـواقـيع بـيـنـها وقـد وصـلت الـيـوم من بـاريس رسـالـة بهـذا ا
أسمـاء الچـنـرال «الكروا» واألسـقف «بودريـابـلر» و«أنـاطول فـرانس» األديب الـكبـير
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ـان و«مـوريس بـارس» نـائـب رئـيس فى الـبـر
ـــشـــهــور و«لـــيـــون دوده» نــائب والــكـــاتب ا

باريس ومدير جريدة «اكسيون فرانسيز» .
rKJ²¹ Êu¹uÐ sKJ½«d

وتـلــقى عـصــمت بــاشـا كـتــابـاً خــاصـاً من
ـسـيـو «فـرانكـلن بـويـون» يُـصـرح له فـيه بأنه ا
ـفاوضات فـيمـا دار بينه وبـ الكمـالي من ا
لم ُيقيـد حرية عمل احلكـومة الفرنسـوية فيما
ـسـألة األرمن  وهـو ينـصح لألتراك يتـعلق 

بأن يتساهلوا فى هذا األمر .

WOM —_« W Q *«Ë WO½UD¹d³ « WO U*« d¹“Ë sÐ«

ـاليـة اإلجنلـيـزية  وهـو رجل حارب ـسـتر «بـلدوين» ابـن وزير ا وفى لوزان الـيوم ا
فى اجليش الـبريـطـانى بالـعراق ثم عـ «كـولونـيل» فى اجليـش الوطـنى األرمنى فـأسره
البـلشـفيك وأبـقوه فى األسـر ستـة أشهـر فلـما أطـلق سراحه جـاء إلى لوزان لـيدافع عن

القضية األرمنية  وقد زار عصمت باشا وطلب إليه التساهل فى أمر األرمن .
dLðR*« ÂU √ vM —_« b u «

وسـيـدعى الوفـد الوطـنى األرمـنى يوم االثـنـ أو الثـلـثاء لـبسط قـضـيته أمـام الـلجـنة
ـعلوم هـو أن هذا الوفـد سيبتى مـطالبه عـلى العهـود التى قطـعتهـا حكومات الفـرعية وا

احللفاء لألرمن وعلى وعود جمعية األ .
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ــطــالـب أن جــمــهــوريــة وخـالصــة هــذه ا
«أريـڤـان» األرمـنيـة الـبـلـشـفـية ضـيـقـة الـنـطاق
وارد إلى حـد أنهـا ال تـكفى إلسـكان قـليـلـة ا
اجلـمـاعــات األرمـنـيـة .فـالبـد جلـعـلــهـا وطـنـاً
قـــومـــيـــاً لألرمن من أن يـــضم إلـــيـــهـــا بــعض
األراضى الواقعة فى جنوبها والتى هى اليوم

ملك تركيا وأن يعطى لها منفذ إلى البحر .
ـوانع السـياسـية ـا كانـت بعض ا على أنه 
تـعتـرض هـذا احلل فـيُمـكن أن ُيـعطى األرمن
لـتـنـظـيم وطـنـهم الـقـومى وأمـورهم قـسم من
كـيـلـيـكـيـا الــتى كـانت قـد ضـمت إلى سـوريـا
ــوجب مـعـاهـدة «سـيــڤـر» ثم أعـادهـا اتـفـاق
أنقرة ب األتـراك والفرنسوي إلى األتراك.
ويــقـــول األرمـن إنه إذا  لـــهم ذلك فـــإنـــهم
يصـبحـون عونـاً أميـنـاً وثمـينـاً للـدولة الـتركـية

اجلديدة .
s —_« W Q  v  „«dð_« n u

ندوب األتـراك الصريحة وقد عـارضة ا ولكن مطالب األرمـن هذه تصطدم اآلن 
ـنـدوبون مـعارضـ حـتى السـاعـة فى أن تطـرح مسـألـة األرمن على بـساط كـان هؤالء ا

ؤتمر . البحث فى ا
ويهتم عصمت باشا اآلن فى إعداد بيان يظهر فيه صواب معارضته .
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لـــوزان فى ٢٩ ديــســـمــبـــر ــ لــفـت الــوفــد
األمريكى فى اللجنة ا لفرعية السلطات وفى
االمــتالك األقـطـار إلى الــرغـبـة الــشـديـدة فى
ُهـاجرين من ُـبعـدين وا النص عـلى حقـوق ا
تــركــيـــا األرمن وغــيــرهم مـن رعــايــا تــركــيــا
بحـيث ُتبـاح لهم الـعودة إلى أوطـانهم وُتـعاد

إليهم أمالكهم ــ روتر
s —_« W¹ULŠ

لــوزان فى ٣٠ ســـبــتــمـــبــر ــ ألـــقى الــوفــد
األمـريـكى فى اجـتمـاع جلـنـة األقلـيـات عـصر
اليوم تصريحـاً يؤكد فيه اهتمامه بتوفير ملجأ
لألرمن ويـطلـب من اللـجـنـة أن تـنظـر بـعـنـاية
ــتـعــلــقـة بــالــوطن الــقـومى تــامـة فـى اخلـطــة ا

لألرمن ــ روتر 
لــوزان فى ٣٠ ســبــتــمــبــر ــ كــان تـصــريح
الوفـد األمـريـكى اخلـاص باألرمن مـصـحـوباً
بـاثبـاتات مـجموعـة من الهـيئـات واجلمـعيات
األمـــريــكـــيـــة عن الـــوطن الـــقــومـى األرمــنى

قترح . ا

…d¼UI «  ¨ ≥ ’ ¨  ±π≤≥ d¹UM¹ ± 5MŁô«
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والقـى الوفـد أيضـاً بيانـاً للـصحـف ُيصرح
فيه بـأنه وإن لم يكن يـتفـاوض لعـقد مـعاهدة
صلح وال هو يعرض أى خـطة نهائية لتسوية
ـتحدة أن تـوقع علـيها ال تسـتطيع الـواليات ا
إال أنه أعـرب لـلـمـؤتـمــر عن مـوافـقـته الـتـامـة
ــركـيــز كــيـرزون وغــيـره من عــلى مــا طـلــبه ا
ساسـة احللفـاء من وضع خطـة عملـية إلنشاء
وطن قــــومى لـألرمن وقــــد طــــلب الــــوفـــد
ـثلون هذه احلركة من وحصل على آراء من ُ
ـتحـدة وبسـط آراءهم للـمؤتـمر ــ الـواليات ا

روتر 

s —ú  sÞu  œU−¹«
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لوزان فى ٢٨ يـنـاير ــ إن الـبـاعث الوحـيد
عـلى الـتـفـاؤل فى مـؤتـمـر لـوزان اآلن هـو مـا
عــرضــته روســـيــا من أن تــوحـــد مــوطــنــاً فى

بالدها لعدد كثيرين من األرمن .
وفى الــنــيــة إقـامــة هــؤالء األرمن فى بالد
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الـكــرچ الـشـمــالـيـة ويــقـتـصــر الـروس عـلى
تـقد األرمن لـهم فـيـكـون على األرمن أن
يستمدوا على مساعدة األ األخرى إلنشاء
مــنــازلــهم. وقــد ســر هــذا االقــتــراح األرمن
وســــيـــشـــرعـــون فى مــــفـــاوضـــة الـــروس فى

تفاصيلة .
روتر
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وبـعـد أن ذكـر رءوف بـك تـفـاصـيل خـرق
اإلنـكـلـيـز نـصـوص اتـفـاقـيـة (مـودانـيه) كـيف
رذلة فى استـعملـوا بعض الشـراذم األرمنيـة ا
سـلـم ـساس بـكـرامـة ا أعـمـال من شـأنهـا ا

وشـرفـهـم فى (جـنـاق قـامــة) وكـيف حـاولـوا
ـسألة بـعد ذلك حـمايتـهم وفشـلهم فى هذه ا
وإلقـاء احلكومـة الوطنـية القـبض على أولئك
اجملـرم قال :لقد رفض منـدوبونا النظر إلى
ؤتـمـر إيـجاد مـطـالب الـفئـةالـتى طـلـبت إلى ا
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مـوطن قومى لها (أى األرمن). حـكومتنا ال
تــعـتــرف إال بـصــديــقـتــهـا حــكـومــة (إيـروان)

األرمنية التى مازلنا أمناء على صداقتها .

UýUÐ —u½√ ŸdB

åÂUA ≈ò …b¹dł sŽ WO U{≈ qO UHð
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نــشـــرت جــريـــدة «أفــشـــام» الــتــركـــيــة فى
ــاضى عــددهــاالــصــادر يــوم ٢٢ ديــســمــبــر ا
ـرحـلة األخـيـرة من تـفـصـيالت ضـافـيـة عن ا
حـيــاة أنــور بـاشــا الــقــائـد الــشــهـيــر والــصـدر
األعــظم الـسـابـق ونـحن مـقــدمـون لـقــرائـنـا

فيما يلى هذه التفاصيل قالت اجلريدة :
كـثـر اللـغط  وتـعـددت األقوال وتـبـاينت
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اإلشاعات حول مصـير أنور باشـا بطل تركيا
الـسـابق فمن قـائل إنه قـضى نحـبه فى حروبه
األخـيــرة ضــد الـبــولــشـڤــيك ومن قــائل إنه
ناسبة اليزال حياً ُيرزق وأنه يتح الفرص ا
للظهور ثـانية على مسرح السياسة واحلرب.
وهــــكــــذا تـــضــــاربت األقــــوال واخــــتـــلــــفت
الــروايـات عن مــصــيـر هــذا الــقـائــد وأخـذت
الـصـحف تــتـكـهن فى ذلك تـكـهـنـاً ال يـخـرج
سـيو عن دائـرة احلدس والـتـخمـ . ولـعل ا
«تــشـيــشـرين» هــو أول من أثــبت مـقــتل أنـور
بـاشـا بـصفـة رسـمـيـة; إذ أعـلن لـلـصـحـافـي

األتـــراك أن أنــور بـــاشـــا لـــقى حـــتـــفـه يــوم ٤
عـركـة التى أغـسـطس سنـة ١٩٢٢ فى أثـنـاء ا
دارت بيـنه وب اجلـنود الـبلشـفيـة وقد جـاءتنا
تفصيالت وافـية تدل على أن ما أعلنه رئيس
خارجية روسيـا حقيقة ال مـراء فيها وأن أنور
اضى أى باشـا قتل حقـيقة يوم ٤ أغـسطس ا
ثـانى أيـام عـيـد الـفــطـر وقـد ظل نـعـشه بـعـد
مقتـلة مدة يـوم طروحاً فى جـانب مجهول

من سفح جبل منعزل من جبال آسيا .
والريب أن هـذه الـتفـصيالت الـصافـية لم
تنـشر بـعد واليـزال الـعالم فى شك من مـقتل
الـقـائــد الـتـركى والــروايـات مـخـتــلـفـة ونـحن
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نـنـشـرها لـقـرائـنا نـقـلـها إلـيـنـا أحد الـنـقـاة وهو
رجل مـكث سـبـعـة وثـمـانـ يومـاً فـى طريـقه
مـن كـابــول إلى األســتــانــة وقــد وصل مــسـاء
أول من أمس فــقـابــلــنـاه وفــضى إلــيــنـا بــهـذه
الــتـفـاصــيل الــتى سـيــعـلــنـا الـقــراء حـقــهـا من
الـعنايـةويقبـلون والريب على تـالوتها بـلهفة

زائدة:
اخالص أنور باشا لبالده

قــام أنـور بــاشـا فـى مـديــنــة «بـاطــوم» مـدة
طـويــلـة بـعـد الــهـدنـة وقـد بــلـغـة خـبــر تـقـهـقـر
اجلـيش الـتـركى واحـتالل الـيـونانـيـ مـديـنتى
«كـوتــاهــيه» و«إسـكـى شـهــر» وهــو فى تـلك
ـديـنـة قـضى عـلـيه ذلك وتـألم لـتـلك احلـالـة ا
الــتى وصـلت إلـيــهـا بالده وصـمم مــنـذ تـلك
الــســـاعـــة أن يــدخل األنـــاضـــول عــلى رأس
جـــــيش قـــــوى إلنــــقـــــاذ الـــــبالد ومـن أيــــدى
اليوناني وعلى ذلك الوقت فرصة من أثمن
الفرص لتقـد هذه اخلدمة لتركيا التى أحبها
كل احلب . وكان يـعتـقد أن قومه سـيُقدرون
جـــهـــوده فـى ســـبـــيل الــــوطن وســـرعـــان مـــا
ـة ـا فـيـه من ذكـريـات مـؤ ـاضى  يـتـنـاســون ا
وعلى هذا دعى بعض أصحابه وأنصاره إلى
االجتماع فى باطوم للنظر فيما يجب اتخاذه
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من الــقـــرارات حــيــال احلـــوادث اجلــاريــة فى
األنــاضــول . وأوعـز إلى صــديــقه : حـاجى
عروف لنا شخص سامى : الزعيم الثورى ا
ـعدات ـدينـة «طـرابـزون» لـتجـهـيـز ا ـعـايـنـة  ا
الالزمــة لـدخـول األنـاضــول . عـلى أنه لـقى
تـطـرفـ الـذين حـضروا مـقـاومـة من بـعض ا
هــذا االجـتــمـاع; إذ نــصـحــوه بـالــعـدول عن
فــكـرتـه وبـيــنــمــا كـان اجملــتــمــعــون فى جـدال
وخالف إذا بـاألنباء الـبرقيـة حتمل إليـهم خبر
انـتصـار اجليش الـتركـى فى معـركة «سـقاريه»
وعــلى إثـر هـذا اخلــبـر حـبـطـت مـسـاعى أنـور
بـاشا وعـدلت خطته اعـتقـاداً منه أن تركـيا قد
أصــبـحـت فى غـنى عـن مـســاعـدته وإنه إذا
دخل األناضول بعد فوات الفرصة فلن يجد
من قــومه الـعـطـف الـذى كـان يــجـده لـو جـاء
وقت الـشـدة . وعـلى هــذا بـعث بـبـرقـيـة إلى
صــديـقه : حـاجى ســامى : طـلب إلـيـه فـيـهـا
ا الـعودة إلى باطـوم على جـناح السـرعة . و
بـطأ احلـاج سـامى فى الـعـودة عـاد فـبعـث إليه

ببرقية ثانية جاء فيها :
«انـقض مـؤتـمـر «بـاطـوم» ولم يـضع قراراً
حـاسـمـاً . إنى متـردد نـوعـاً  ولـكنى الأزال
أُفضل الذهاب إلى األناضول رغماً من كثرة
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ا وصـلت برقـيـة أنور بـاشا األخـيرة إلى و
احلـاج سـامى عـاد أدراجه فى الـتـو والـلـحـظة
إلـى بـاطـوم وهـنـاك اجـتـمع الـبـاشـا فـتـحـادث
االثـنـان بـحـادثــة طـويـلـة اسـتـغـرقت سـاعـات
عديـدة أظهـر فى خاللهـا أنـور باشـا تصـميـماً
قـاطــعـاً عــلى دخـول األنــاضـول فـلـم يـوافـقه
احلــاج سـامـى عــلى رأيه وراح يــقــيـمـه إال مـا
عـدل عن هذا الـرأى . ولكن أنـور باشـا كان
اليزال متصـلباً فى رأيه متـشبساً بتنـفيذ خطته

سدى .
إن احلاج سامـى لم يقنط مـن اقناعه وظل
ُيجـاهـد فى هـذا الـسـبـيل إلى أن فـاز بذلك .
وكــان رأى احلـــاج ســامى يــقـــضى بــالـــســفــر
عاجالً إلى تـركـسـتـان . حيث يـأخـذ االثـنان
فـى تــألـيـف فــرق اجلــنـد والــزحـف بـهــا عــلى
الــــقــــوقـــاز حــــتى إذا  لــــهـــمــــا ذلك دخال

األناضول بجيش وافر العدد .
وهكـذا أذعن أنورباشـا لرأى رفـيقه احلاج
سامى وشخص االثنان إلى مدينة طاشقند.
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ـشهور وكان جـمال باشـا القـائد الـتركى ا
فى تلك األثناء يـسعى حثيثاً فى حشد اجلنود
األفــغـانــيــ وكــان يــوشك أن يــزحف بــهـا
ـا سمع بعزم أنور باشا على على روسيا . و
احلـضــور إلى طــاشـقـنــد بـعـث إلـيه بــالـبــرقـيـة

اآلتية:
«إنى عــلـى وشك الــقـــيــام إلـى روســيــا .
أرجـو أن تــقـابــلـنى قــبل أن تــقـوم بــأى عـمل
حـــربى» . وكــــان فـــرض جـــمــــال بـــاشـــا أن
ُيـوضح لــصـديـقه الــقـد «أنـور بــاشـا» عـزمه
ويشـرح له خطئه ويـدعوه إلى االنضـمام إليه
للعمل مـعه . ولكن أنور باشا كان قد وصل
إلى «طـاشـقــنـد» بـيـنـمـا كــان جـمـال بـاشـا قـد

وصل إلى روسيا .
وهـكــذا لم يــتـقــابل الــقـائــدان عــلى شـدة

قابلة . رغبتهما فى هذه ا
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ـــنـــدوب األهــرام لـــوزان فى ٦ يـــنـــايـــر ــ 
اخلاص ــ حـدث صبـاح اليـوم حادث يؤسف
له فى الـلـجـنــة الـفـرعـيـة الـتى تـبـحث مـسـائل

األقليات
eOK$ù«Ë ÊUOKD « VKÞ «–U

ــنـدوبــون الــطـلــيــان واإلجنـلــيــز قـد كــان ا
أعربوا عن رغـبتهم فى أن يـجد األتراك حالً
ــسـائـل األرمن واآلشــوريـ والــكــلــدانــيـ

وتـراقيـا الغـربيـة وأن يسـترشـدوا فى حل هذه
باد احلرية والسخاء . سائل  ا

وقـد قـال الـطـلـيـان واإلجنـلـيـز فى كالمـهم
إلـى األتراك فى هـذا الـصدد «نـحن ال نـطلب
سائل مـنكم أن تقـبلوا بـوضع مادة من هـذه ا

…d¼UI «  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤≥ d¹UM¹ ∏ 5MŁô«

سائل من الـوجهة اإلنسانيـة وتعهد إليكم فى معـاهدة الصلح . ولكنـا ُريد بحث هذه ا
ا تـستـحـقه من العـطف واالهتـمام . ومـتى انـدمجـتم فيـما بـعد فى جـمعـية فى درسهـا 
ـشاكل ُ يـصبح فـى إمكـانكم الـسـعى باالتـفاق مع مـجـلسـها إلى وجـود حل لـهذه ا األ
الـدقـيـقــة . وفـمـيـا يــخـتص بـاألرمن نــقـتـرح عـلــيـكم تـمـكــ هـذا الـشـعـب من الـتـمـتع
بـاسـتقالل داخـلى فى زاويـة من زوايـا تـركـيا حتـت السـيـادة الـتركـيـة بـحـيث يـستـطـيـعون
االحتفاظ بعـاداتهم وتقاليدهم ويـكون لهم مرقد حتترم فـيه لغتهم». وخالصة القول

إن االقتراح كان مفرغاً بقالب الرجاء والنصيحة .
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وضوع طلب ندوب الفـرنسوى من التصـريح برأيه فى ا واالستـياء . وقبل أن يتمـكن ا
ا يأتى : الكالم قائالً إنه ال ُيريد أن يقول إال كلمت فقط وصرح 

ـســائل ألن الـدول األجـنــبـيـة هى إنى ال اسـتــغـرب اهـتـمــام الـدول األجـنــبـيـة بــهـذه ا
ـصائب الـتى التى * حلت بـهذه الـشعـوب ألنها جـعلت األرمـن وغيرهم ـسئـولة عن ا ا
من األقـلـيـات آالت لتـرويج سـيـاسـتـهـا . وال شأن لـلـوفـد الـتـركى فى هـذه األمـور وهو

يرفض بحثها بل يرفض االعتراف بوجودها» .
W K'« s  Êu³× M¹ „«dð_«

وبـالـرغم من مـالحـظـات رئـيس اجلـلـسـة الـبـارون «مــونـتـانـا» الـذى قـال إنه لـيس من
ا ال يـتجـاوز حد إظـهار الالئق أن يـنسـحب األتراك من جـلسـة لم يفـه فيـها احلـلفـاء إال 

الرغبة خرج الدكتور رضا نور من القاعة بعد أن فاه ببضع كلمات قارصة .
ندوب الفرنسوى وتال تصريحاته . وُرفعت اجللسة . وبعد انسحابه وقف ا

 VCG¹ —u½ U{— —u² b «

عـــلى أنه ســـمع الــدكـــتــور رضـــا نــور بك
ندوبـ احللفاء فى هذا الصدد بدت خطب ا
مــنه حــركــات تــدل عــلى الــضــجــر الــشــديـد
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حـادث مـندوب «أقـشـام» فى أنـقـرة سـفـير
أذربيچان فيـها إبراهيم آبيلوڤ بك فجاهر له
بـتــصــريـحــات ُنــتـرجـم مـنــهــا مـا يــهم الــقـراء

اإلطالع عليه قال :
ـا يـدعو إلى الـسـرور أن احلـالـة الـزراعـية
فى بالد القوقـاز ستنتـج من احملصوالت على
اخـتالفـهـا مـا يـبـعث الـراحـة والـطـمـأنـيـنـة إلى
الـقـلـوب . إذ هى بـحـمـد الـله عـلى غـاية من

البركة والنماء .
وبعـد أن أعـرب السـفـيـر عن أمله الـوطـيد
ـبذولـة فى سبـيل النـهضة ـساعى ا فى جناح ا
ــعــارف االقــتـــصــاديــة وإحــيــائـــهــا . وُرقى ا
والــفـنــون قـال : لــقـد أرســلـنــا إلى األســتـانـة
الــعـلــيـة مــنـدوبـاً خــاصـاً عــهـدنــا إلـيه اخــتـيـار
ـــعـــلـــمـــ جلــــامـــعـــة «بـــاكـــو» األســـاتــــذة وا
ومـدارسها الـتى ُشيَّدت حـديثاً والـتى يتوقف

عليها مستقبل تلك البالد الزاهرة .
ــــنـــدوب : وأدركــــنـــا مـن حـــديث قـــال ا
السفير أن حكومة «باطوم» ستطلق سراح ما
حـجــزته فى مــيـاهـهــا مـنــذ زمن من الــبـواخـر

W¹—bMJÝù«  ¨ ≤ ’ ¨ ±π≤≥ d¹UM¹ π ¡UŁö¦ «
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اإليطـالية وأن اجلـهود التى بـذلت فى سبيل
تخـفـيف وطـأة الغـالء عن أهالى الـقـوقـاز قد
اقترنت بالـنجاح وأن حكومة باطوم قررت
هندس األمريكي على أخيراً االتفاق مع ا
تـهيئة الوسائـط الالزمة إلصالح آبار البترول
بشروط لـيس فيها مـا يخول لألجانب مـطلقاً
حق احتاللها . بل وال الـسيطرة عليها بوجه
مـن الــــــــــوجــــــــــوه وأن رجــــــــــال األمـن فـى
حـكومـات الـقـوقـاز وفـقـوا إلى إلـقـاء الـقبض
نـسوب إلى جمعية على أربـعة من الضباط ا
«طــاشــنـاق» األرمــنــيـة . وقــد أثــبــتت األدلـة
القاطـبة والتحـقيق الدقيق أن أولـئك الضباط
من جناة األرمن الذين اشتركوا فعالً فى قتل
ـرحـوم جــمـال بـاشـا . وأكـد الــسـفـيـر أنـهم ا
سيُالقون جزاءهم العادل فى وقت قريب .
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وقــد رد الـوفــد الـتـركـى بال تـأخـر وال إبــطـاء عــلى مـذكــرة احلـلـفــاء الـتى الشك أن
الشركـات البرقية نقلت إليكم مضمونهـا . وهم قد احتجوا فيها على مسلك الدكتور
رضا نـور بك فى جلنة األقـليات وعدوه مـسلكـاً غير الئق وغيـر مناسب . فـقال الوفد
الـتـركى فـى رده عـلـيـهـم إن هـذا احلـادث يـرجـع إلى سـبب واحـد هــو أن احلـلـفـاء رأوا

ناقشة جديدة فى إنشاء موطن قومى لألرمن . خالفاً لوعودهم أن يفتحوا مجاالً 
ثم قـال الوفد : ومـا كان خـروج الدكتـور رضا نور بك مـن قاعة اجلـلسة إال بـقصد
ؤتمر . ناقشات فى ا سألة من دائرة ا أن يؤكد عزم حكومة أنقرة على إخراج هذه ا
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ـسـيو جـاء فى رسـالة بـتـاريخ ٣ ديـسـمبـر ا
(هــنـرى روالن) ُمــراسل صــحـيــفـة (الــطـان)

اخلاص فى (لوزان) ما يأتى :
ابــتـــدأت ثــمــر مــقـــابــلــة األتـــراك لــلــشــدة
ـثلـهمـا كما ابـتدأت الـطريـقة التى واإلصرار 
أُجريت بهـا أعمال مـؤتمر لوزان ُتـؤتى أُكلها
فــــــقـــــد أجــــــاب كل مـن عـــــصـــــمـت بـــــاشـــــا
ـفق وتـشــيـتــشـرين عــلى صــلـيل األســلـحــة ا
الــــذى أســـمـــعه الــــلـــورد كـــرزون فى أروقـــة

ـيالد محملـت مدبرت ؤتمـر غداة عيد ا ا
فــأن من يـقــرأ الـرسـالــتـ األخــيـرتـ الــلـتـ

اقـتـرح فـيـهـمـا عـصـمت بـاشـا ورضا نـور بك
على الـلجنة الفرعيـة لألقليات وسماع أقوال
وفود الهند ومـصر وفلسـط وأشور وأرلندا
ــؤتـمـر أقـوال الـوفـد أيـضـاً فـى حـالـة سـمـاع ا

األرمـنى ــ يسـتـطيع أن يـرى أن الـعالقات بـ الـوفدين الـروسى والـتركى الـتى عـكرت
ـناقشـة فى مسـألة البـوغازات قد تـأيدت فى هـذه األيام األخيـرة وتوثقت إلى جوها ا

حد أننا نستشف من نصوص الرسالت إنكار تشيتشرين وأراه .
مكن أن يـدخل اإلنسـان الشك فى ذلك مـتى قابل بـ رسالـة عصمت وليس مـن ا
سـألة الشرق . وصل ومذكرة تـشيتشـرين فيمـا يختص  ناسبـة مسألـة ا باشا األخيـرة 
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ـــكن أن يــــســـتـــشـــفه إذ أن الــــغـــرض الـــذى ُ
اإلنــسـان من رسـالــتى عـصـمـت بـاشـا ورضـا
ناسـبة سـماع أقوال الـوفد األرمنى أنـور بك 
ـذكـرتـ الـلـتـ قـدمـهـما هـو هـو بـعـيـنه فـى ا
زعـمـاء الـوفـدين الـروسى والـتـركى ألعـضاء

ؤتمر . ا
ُـراسل : ويـرجى أن ُيـفـكـر مـنـدوبو قـال ا
احلـــلـــفــاء فـى مـــذكــرات الـــوفـــدين الـــتـــركى
ــاضى والــروسى بــأن يــلــقــوا بــنــظــرة عــلى ا
ليستوعبوه ولكى يتجنوا األخطار اجلسيمة
الـتى يـجيـزهـا ذلك الـغـرض الـذى يرمـى إليه
ـوجــهـة الــروس وتــلك الـدعــوة لــلـهــيــاج ا
السـيمـا وال فريـقـاً أيضـاً من جراء مـا ُيحـتمل

من قرارات مؤتمر (لوزان) .
وخــتم رســالــته بــقــوله : إن تــركــيــا الــتى
ُحتارب منذ أكثـر من عشر سنـ ُتريد الصلح
ألنـهـا ملـت الـكفـاح عـلى أنـه مهـمـا يـكن من
مــلـلــهــا أو كــلـلــهــا من احلــرب فــأنــهـا دلت
ببـراه عـديدة عـلى حيـوية كـامنـة بحيث ال
ينـبـغى أن يـغـلى اإلنـسـان فى تصـور ضـعـفـها
(تــــركـــيـــا) وعـــلـى كل حـــال فـــإن األتـــراك
ُيـريـدون الصـلح وأنـهم لـيـتمـنـونه من صـميم
قـلوبـهم بـحيث أنـهم ضحـوا فى هـذا السـبيل
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أخيراً بحليفتهم إبان العسر والشدة (روسيا)
ـنـاقشـة فى مـسـألة فـتـركوا تـشـيـتـشرين حـ ا
الـبـوغـازات منـفـرداً مـعـزالً يشـعـر بـكل مرارة
ـــركـــز الـــذى أصـــبــحـت فـــيه روســـيــا (إزاء ا
ـتـزايـد على ـؤتـمـر) ويكـدح جـمـاح حـقـد ا ا
إنكـلتـرا منـتظـراً أن يحـ ساعـة وقد حانت
ـاذا هــذه الــســاعــة الـيــوم وســنــرى احلــلــفــاء 

حانت?.
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ندوب األهرام اخلصوصى ــ قدم الـدكتور نانسن إلى جمعية لوزان فى ١١ يـناير ــ 
ـهاجـرين اليونـانيـ واألرمن احملزنـة فقـال إن عدد هؤالء األ الـيوم تقـريراً عن حـالة ا
ـهـاجـرين ال يقل عـن ٩٠٠ ألف واقتـرح عـقـد قرض دولى عـلى شـكل من األشـكال ا

هاجرين على اإلقامة فى بالد اليونان وتصير مساكن لهم فيها . ساعدة هؤالء ا
ـقـبلـة التى وقـد قـرر مجـلس جمـعـية األ إضـافة هـذا الـتقـرير إلى بـرنـامج جلـسته ا
ـسيو «أندريا ميخاال ستبتد فى ٢٥ يـناير احلالى . وسيُمثل الـيونان فى هذه اجللسة ا
كوبولـوس» من الوزراء الـسابقـ . ويظـهر أن احلكـومة الـيونانـية مـستعـدة لتـخصيص

ال . بعض وارداتها لدفع فوائد هذه القرض واستهالك رأس ا
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ـســألـة األرمـيــنـيـة عــرضت عـصــبـة األ ا
مالك على الوساطـة االختيارية الـتى تأخذ ا
ـتـحــابـة عـلى عـاتــقـهـا الـقـيــام بـهـا وقـد قـبل ا
الـرئــيس ولــسن واحث الــتـداخل الــســيـاسى
وانـضـم إلـيه فى حتـمل ذلك الـواجب كل من

أسبانيا والبرازيل .
ــســـتــر ــا نـــذكـــر فى هــذا الـــصـــدد أن ا و
الجنـلـى الـنــائب عن كــتـشــتــكى قـدم إلى دار
الـندوة اقـتراحـاً لفت فـيه نـظر الـعالم إلى (أن
ــكن أن يــعـد بــأيـة عــمل الــرئـيس ولــسن ال ُ
ــثـــابـــة تـــعــهـــده لـــهــذه حـــالـــة من األحـــوال 
احلكـومة إن أمريكا باستـخدام قواتها البرية
والبحـرية واجلـوية أو باسـتخـدامها مـصادرها
ــرافق فــيــمــا يــخــتص ــالــيــة وغــيــرهــا من ا ا

بأرمنيا.
ولـكن نــرى مـا هى احلــوادث الـتى حتـدث
فى غـضـون ذلك بـأرمــيـنـيـا الـتى هى الـقـطب
الـــــذى تـــــدور حـــــولـه رحـى جـــــمـــــيع هـــــذه

UDMÞ ¨ ± ’ ¨ ±π≤≥ d¹UM¹ ≤∞ fOL)« ¨ ±∑∂∞ œbŽ



µ±∂

فاوضات. ا
جاء فى األنباء األخيرة أن حكومة أرمينيا
سوڤـيتية قد شكـلت على إثر استيالء القوات
الـبـلـشفـيـة عـلى إيـروان قـصـبـة بالد األرمن
وأن احلــكــومــة الـــروســيــة هى الـــتى نــظــمت
حــــكـــومــــة األرمن اجلــــديـــدة وأرســــلت إلى
مصـطفى كـمال بـاشا مـذكرة شـديدة الـلهـجة
تـطــلب فـيــهـا مـنـه مـغـادرة اجلــيـوش الـتــركـيـة

جلميع األراضى األرمنية .
ـــفـــاوضـــات بــ ُمن األنـــبـــاء أيـــضـــاً أن ا

األرمن والــعـثــمــانــيــ الــوطــنــيـ آخــذه فى
دينة ألكسندروبول . التقدم 

فــتــتــضح لـنــا من ذلـك أنه بــيـنــمــا تــنـاقش
ستـر ولسن على احلـلفاء فى چـنيف ويأخـذ ا
عـاتـقه حتــمل واجب الـتـداخـل الـسـيـاسى إذا
ـسألـة األرمنـية تـتجه صـوب السالم مـتبـعة با

طريقاً آخر .
أمـا األرمن فـإنـهم أجــابـوا األ لـتُـنـقـذهم
بالقوة من األتـراك ال بالوسائل السـلمية وأما
العثمانـيون فإنهم يقـولون إن اخلصام اجتثت
أصـوله بـواســطـة تـدخل حـكــومـة الـسـوڤـيت

السلمى .
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وعــلى أن عــصــبــة األ والــرئـيـس ولـسن
واألتراك مصران عـلى تسوية جـميع مشاكل
ــشــاكل الــتى تــنــاولــتــهــا يـد ــمــالك حــتى ا ا

التسوية .
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ُراسل األهـرام اخلصوصى ــ تقول جريـدة «مانشستر جارديان» لندن فى ١٥ يناير ـ 
إن طمع حـكام تركيـا احلالي فى حتويل الـشعب التركى إلى شـعب حديث ذى صناعة
ــ جـرهم إلـى الـتـخـلص من األرمن والـيـونــانـيـ الـذين يـشـتـغــلـون بـالـتـجـارة والـفـنـون
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ـهن التى التزال تركـيا محرومة وغيرها من ا
منها إلى اآلن . وسـتجد تركيا عما قريب أن
من الـضرورى عـودة اليـونانـي واألرمن إلى

أزمير .

s —_«Ë ”Ëd «

لـوزان فى ٢٧ يـنـايـر ــ إن آخـر الـتـطورات
الــغـريــبـة فى لــوزان هى أن الـروس قـرروا أن
ـنـحـوا األرمن الـوطن الـقـومى الـذى كـثرت
ـسيو تـشتشرين إلى نـاقشة فـيه فقد كتب ا ا
رئــيـس عــصـــبــة األرمـن الــدولـــيــة يـــقــول إن
حكومتى الروسـيا وأكرانيا تـقترحان أن ينزل
فـى أراضــــيـــهــــمــــا عــــدد كـــبــــيــــر من األرمن
الالجـئـ تـسـوى فيـهـا بـعد مـسـألـة عددهم

والتفاصيل األخرى اخلاصة بهم .
ؤتمر مثل ذلك ــ روتر  وقد أبلغ رئيس ا

…d¼UI «  ¨≥ ’ ¨  ±π≤≥ d¹UM¹ ≤π 5MŁô«
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ُــراسل األهــرام اخلـصــوصى ــ يـقــول مـكــاتب الـتــيـمس من لـنــدن فى ٣٠ يــنـايـر ـ 
ـهاجـرة األمريـكية أبـعدت ٥١ أجـنبـياً مـعظمـهم من األرمن الذين نـيويورك إن إدارة ا

هاجروا من تركيا وبينهم عدد كبير من النساء واألطفال .

v uI « sÞu «Ë s —_«

ـتـحدة راسل األهـرام اخلـصـوصى ــ أرسـلت وفـود أرمـينـيـا ا لـنـدن فى ٩ فـبـرايـر ــ 
مذكرة إلى احللفاء احتجوا فيها على إهمال فكرة إنشاء وطن قومى لألرمن .
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األســــــتـــــانــــــة فـى ٣ مـــــارس ــ وصـل إلى
األسـتانـة القس األرمـنى مونتـجومـيرى الذى

يسعى إلى إنشاء موطن لألرمن ــ هاڤاس 

‚dA « dLðR

كـتبت مـجلـة «اليـوستـيتـسمن» فى عـددها
الصادر بتاريخ ٢٥ فبراير الكلمة التالية :

افـتـتح مـؤتـمـر سـان جـيـمس ــ كـمـا انـتـظر
كل إنــسـان ــ وكل مـن الـيــونــانـيــ واألتـراك
ُمـتصـلب تصـلب احلـديد . ومن الـطبـيعى أن
الـــقــصـــة الــتى رواهـــا األروام عن جــيـــشــهم
القـوى ومقدرتـهم على احملافـظة على اتـفاقية
ـساعـدة مـاليـة طـفيـفة ــ سـيـڤر مع تـزويـدهم 

هذه القصة لم ُتوضع محل االعتبار .
ـطـالب الـعـثمـانـيـة الـتى ُقـدمت كـلـها أمـا ا

…d¼UI «  ¨≥ ’ ¨  ±π≤≥ ”—U  ≥ X³ «
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ـغاالة على أن العقل فأنهـا مطالب تنـاولتها ا
ُيـسـلـم ببـعـضـهـا وبـالـرغم من أنـه يـستـحـيل
عـلـيـنـا إلى وقت كـتـابـة هـذه األسـطـر مـعـرفـة
ماذا سيفعل اجمللس األعلى فأن من احملتمل
أن يــؤدى نـزول كل من الــطـرفــ عن بـعض
مــطــالــبه إلـى وضع تــســويــة قـــابــلــة لــلــعــمل
قـتضاهـا . وتركيا ال ُتـطالب بالبالد الـعربية
وال بـأرمــيـنــيـا . وبــات اخلالف الـقــائم عـلى
األراضى مـقصـوراً على أزمـير وتـراقيا . وال
جرم أن الـروية والـعدالـة تقـضيان بـرد جانب
كـبير من أراضى أزمـير الداخـلية إلى تـركيا .
ـديـنة عـلى أن الـواجب يـحتم فـيـمـا يخـتص 
أزمـيـر نــفـســهـا وضـواحــيـهــا ايـجـاد حــكـومـة
ُحتـافظ عــلى مـصـالـح الـيـونـان وتــتـرك الـبـاب

مفتوحاً أمام جتارة جميع بالد العالم .
ومن الـصـعب على تـركـيا أن نـتـصور أنـها
ستسترجع األراضى التى كانت لها فى أوربا
عـــام ١٩١٣ ; إذ أنـك قـــلــــمـــا جتــــد بـــ من
ا مـظاهـرة من يُـريد أن يـعـطيـها ُيـظـاهرونـهـا إ

شيئاً وراء خط أينوس وميديا .
أما عن الشـروط التى ال تـتناول األراضى
فـمن اجلـلى أن تـركـيـا مـنـوطـة بـإدارة شـئـونـها



µ≤≤

الـداخــلـيــة مع خــضـوعــهـا لــدرجـة مــعـقــولـة
للـرقابة األجـنبية وال مـشاحة فى أن االتـفاقية
تــخـول لـلــمـالك األوربـيــة احلق فى الـوقـوف

موقفاً غير مضمون .
أمـــا عن الـــبــوغـــازات فــأن االقـــتــراحــات
ـالحة واإلشراف عليها النـاعمة على حرية ا
بــواســطــة جلــنـة دولــيــة اقــتــراحــات فى غــايـة
ـراقـبـة التـى خـولت لـفـرنـسا الـسـداد; إذ أن ا
ـوجب اتفـاقـية سـيـڤر لن وإيطـالـيا وإنـكـلتـرا 

ُتعمر طويالً .
فـيــتـضح من ذلك أنه إذا اســتـطـاع اجملـلس
األعـــلى تـــرسم مـــواقع الــرشـــد واالعـــتــدال
وقــوى عــلى الــنــزول عن امــتــيــازات وإزالــة
الضـغط الـواقع عـلى مـطالب صـحـيـحة ــ إذا
كـان ذلك فـإن هــنـاك أمالً فى تــوطـيـد أركـان

السالم .
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باريس فى ٨ مارس ــ قدم وزير اخلارجية
إلى مـكـتب مــجـلس الـنـواب مـشـروع قـانـون
بــفـتح اعـتــمـاد إلعـانـة األرمـن الالجـئـ إلى

مرسيليا ــ هاڤاس

…d¼UI «  ¨ ≥ ’ ¨ ±π≤≥ ”—U  π WFL'« 
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ُراسل األهـرام اخلـصوصى ــ يـقـول محـرر الـقسم الـسـياسى لنـدن فى ٢٦ مـارس ــ 
فى جـريدة «ديـلى تـلغـراف» أن األنبـاء الـقائـلـة أن السـلطـات الـعسـكـرية الـفـرنسـوية فى
سـوريـا جتُنـد األرمن نـظـراً لقـلـة اجلـنود الـفـرنـسويـة وتـهـديد األتـراك حلـدود سـوريا ــ ال
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تـخلـو من الصحـة  وقد سعـت السلـطات الفـرنسـوية لتـجنيـد األرمن بالريب ولكـنها
فشـلت ألن األرمن لم ينسوا كيف غـرتهم وعود احللـفاء من قبل فقاتـلوا الترك وكيف
وعـدوا بأن يقـطنـوا قلـيقـيا حتت حـمايـة الفـرنسـوي ثم سـحبت عـنهم هـذه احلمـاية فـيما
بعـد. وعلى ذلك ال يسـمح األرمن مرة أخرى بـأن يجعلـوا أنفسـهم عرضة خلـطر تنحى

احللفاء عنهم وانتقام األتراك منهم ــ فهل يستطيع أحد أن يلومهم على خطتهم هذه ?

s —_« dOB0 U ½d  ÂUL²¼«

ُراسل األهرام اخلصوصى ــ لندن فى ١٩ أبريل ــ 
ـصيـر األرمن فاقـترح على حـكومـة لندن أن سـيو بر بـوانكـلزة إلى االهـتمام  عـاد ا
ـا أنشئ تطـلب دول احللـفـاء إلى عصـبة األ مـعـاونتـها فى إنـشاء وطـن قومى لألرمن ر
الية التى ُتقدمها ساعدة ا خارج تركيا فأجابته احلكومة البريطانية بأن سألته عن مقدار ا

فرنسا حتقيقاً لهذه الغاية .

…d¼UI «  ¨ ≥ ’ ¨ ±π≤≥  q¹dÐ√ ≤ WFL'«
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سـتر ماكـنيل وكيل وزارة ُراسل األهـرام اخلصوصى ــ قـال ا لندن فى ١٨ أبـريل ــ 
اخلارجية فى مجلس الـعموم فى معرض الكالم من مـطالب األرمن أن إنكلترا التزال
تـبـذل كل مـجـهـود لــتـحـسـ مـعـامـلـة هـذا الـشـعـب الـتـعس. ولـكن األرمن فى تـركـيـا
وجب الـنظام احلـالى من رعايا الـدولة التـركيـة وأن احلكومـة التركـية تعـتبر سـيبقـون 

مطالبهم من شئون السياسة الداخلية التى ال حق للحلفاء فى التداخل فيها .
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فـى األسـتــانـة جــمــعـيــة ســيـاســيــة اسـمــهـا
(جمعية ارتـقاء الترك واألرمن) الغرض منها
إذابة ما علق فى قـلوب األمتـ من الضغائن
بسـبب احلوادث اخملتـلفة الـتى آخرها حوادث
احلـرب العـظمى وكـيليـكيـا . وأكثـر العـامل

إلجنــاح هـذه اجلــمـعــيــة وحتـقــيق غــايـتــهـا هم
ـــوجــودون فى األســتــانــة . عــقالء األرمن ا
وقد احتفلت منذ أسبوع احتفالها السنوى
فـــأقـــامت حـــفـــلـــة شـــاى فى أعـــظـم فـــنــادق
األسـتـانـة حــضـرهـا نـحـو مــائـتى شـخص من
أعـيـان الشـعـبـ ورجـال صـحافـتـهـمـا . وقد
خـــطب فـى هــذه احلـــفــلـــة رئــيس اجلـــمــعـــيــة
كــرســتــجــيــان أفــنــدى أحــد مــديــرى الــبــنك
ـا قاله فى خـطبـته : «يجب الـعثـمانى فـكان 
عـلينـا نحن األرمن أن نـقلم رجاءنـا بعد اآلن
من كل مــســاعــدة تــأتــيـنــا مـن اخلـارج  وأن
نـــعــلـم أن الــتـــرك هم قــوام هـــذا الــوطن وأن
األرمن عــنــصــر من الــعــنــاصـر الــتى ال غــنى

للبالد عنها» .

…d¼UI «  ¨ ≥  ’ ¨ ±π≤≥ q¹dÐ√ ≤± X³ «
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كــتب شــيـخ الـصــحــافــة الــتــركــيــة أحــمـد
جـودت بك مـقالـة من (مـونـيخ) إلى جـريدته

(إقدام) حتت هذا العنوان قال فيها :
قـــرأت فى بـالغ رســمـى نــشـــرته صـــحف
األســـتـــانــة «إن الـــعـــصـــابـــات الـــتى لـــقـــتـــهــا
الـفرنـسويـون فى جـوار حلب شـرعت تـعبث
فى األرض فـــســــاداً» فـــرأيت أن أعـــيـــر هـــذا

وضوع األهمية التى يستحقها . ا
Revue Low كـــنت قــــرأت فى مـــجـــلـــة
Deux Mondeg مــقـــاالت بــتــوقــيع تــســتى

Testis أماط فيها اللثام عن الشئ الذى فطر

الـــلـه األرمن عــــلى االســــتــــعــــداد له  وعن
الــضـرر الـذى كــانـوا سـبـبــا حلـرقـة بــفـرنـسـا .
وكـان الــكــاتب الـفــرنــسى ُيـريــد أن يــقـبل أن
الفرنـسوي مكـنوا األرمن من اتخاذ الـسلطة
الـفـرنـسـوية فـى كـيـلـيكـيـا  آلـة النـتـقـامـهم من
الـتـرك حــتى إذا ضـاق صـدر الـتـرك بـذلك ـ
ـا كل جهـودهم السـترجـاع كيـليـكيـا حتى  و

…d¼UI «  ¨ ≥  ’ ¨ ±π≤≥ q¹dÐ√ ≤± X³ «
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جـاء وقت لم يبق فيه مناص لـلفرنسوي من
ـقـاطـعـة لـلـتـرك ويـخـرجـوا أن يـتـركــوا تـلك ا

منها .
ـــا قــــال أحـــمــــد جــــودت بك : ولــــكـن 
ُيـــؤسف لـه أن الــفـــرنـــســويـــ مع أنـــهم رأوا
بـعيونـهم موضع العـبرة من غلـطاتهم األولى
مادوا اآلن إلى ارتكابها مرة أخرى  ولستُ
مـحــاوالً فى هـذه اجملــالـة ذكـر الــدواعى الـتى
حـملتهم على استـئناف استخدام األرمن فى
ــكن شـــمــال ســوريــا  فــإن مـن األمــور مــا ُ
إدراكه دون أن يضطـر الكاتب إلى الـتصريح
به . واسـتــخـدام األرمن اآلن فى سـوريـا من

هذا القبيل .
واآلن نـــــنــــتــــقل إلـى مــــوضــــوع آخــــر من
ــــوضـــوع أن األرمن طـــلــــبـــوا من أوربـــا أن ا
ـنطقـة التى تشمل تـسليـمهم وطنـاً قومياً فى ا
جــنـوب األنـاضـول وشــمـال (حـلب)  وقـد
ـا تــنـاولـه بـرنـامـج مـؤتــمـر لـوزان كــان ذلك 
فرفـضناه نـحن رفضـاً فعلـياً ألنه خـطر على
ا سالمتـنا العـمومية . فـإذا أمعنا الـنظر اآلن 
ـــنــطــقــة يــرتــكــبـه األرمن من الــفـــظــائع فى ا
الشمـالية من سـوريا نسـتطيع حـينئـذ أن نفهم
ــاذا طــلــبــوا لـهـم هــنـا وهــنــاك ذلك الــوطن 
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الـقــومى  ونـســتـطــيع أن نـحــكم بــأن الـوفـد
الـتـركى كــان له كل احلق فى أن يــرفض مـثل
هـذا االقـتـراح . فـاألرمن لم يـكن فى نـيـتـهم
أن يـعيـشوا بسالم ولـو كانـوا يؤثرون عـيشة
السالم لـواقـعوا عـلى اتـخـاذ وطنـهم الـقومى
الــسـعــيــد فى األراضى الــتى ُذكــرت لـهم فى
) أو (كـونان). وها أن (كندا) أو (األرچـنت
حــكــومـة (كــنــدا) قـد نــشـرت رســالــة بـثالث
لـغات ندعـو من شاء من األ إلى الوطن فى
ديــارهــا  وأعــلــنـت أن لــلــمــرء أن يــتــمــلك
هـنـالك األراضى التـى تكـفـيه; إذ عمل فـيـها
ســـنـــة واحـــدة . فـــاتـــخـــاذ الـــوطن الـــقـــومى
األرمـــنى فى (كـــنــدا) ال يـــحــوج األرمن إلى
مـال كـثـيـر ألن احلـكــومـة الـكـنـديـة مـسـتـعـدة 

ن ُيلبى دعوتها ويستعمر أراضيها الواسعة . لتقد جميع التسهيالت 
إن األرمن رفـضـوا مـثل هـذه احلـيـاة الـهـنـيـئـة هـنـاك  ولم يـعـجـبـهم رسـاء احلـكـومة
التـركية برجـوعهم إلى بالدها واالنـطواء حتت سلـطتها . وعـادوا اآلن يتسـلطون على
ـسلمـ ليحـملوهم عـلى ترك بالدهم واإلنـسحاب مـنها فـيعدون الـسبيل جيـرانهم ا
وهل هم يـرون بـذلك الـوطـن الـقـومى األرمـنى . تـرى هل الـفـرنـسـويـون عـلى عـلم 

. ساكن التى يستقر بها  مطاردة األهالى لألرمن إلسكان األرمن من ا
الـتى حتت انتدابـهم نحن نتـرك اجلواب على ذلك ألهل الـرأى  وغاية
مـا نـقوله فى هـذا الـباب أن قـيام األرمـن بهـذه األعمـال عـلى تخـومنـا  واسـتخـدامهم
ـسائل الـتى تكـون وسيـلة نـزاع ب تـركيـا وفرنـسا  بـشـكل متـطوعـ أو عصـابات من ا
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ـســيــو (بـثــمــون) وزيـر خــارجــيـة عــلق بــأن ا
فرنسا األسبق قد قال السوري :

«إن احلـكـومة الـفـرنـسـوية ُتـريـد أن ُتـصرح
األهــالى الـســوريـ من قــيـامـهــا ــ بـذلك كل
سوء تفاهم  ولتُجرد احملرض من الوسائل
الـتى يتوسـلون بهـا للتـحريض . إن فـرنسا ما
بـرحت تـرجـو لـسوريـا أن يـسـتقـر فـيـها األمن

والـنـظـام وأن تــعم فـيـهــا احلـريـة واالرتـقـاء 
بادئها السيـاسية التى ال تتبدل وأرادت وفقـاً 
فـرنـسـا إرسالـهـا إلى سوريـة جـنـدياً كـبـيراً من
الـذين لــهم الـتـأثـيـر فى إحـراز الـنـصـر لـيـتـبـ

بـذلك للـسـوري مـبـلغ االتـصال الـذى بـينـها
وبــيــنــهم  فــلــيس أحــد أقــدر مـن الــچــنـرال
(جنـورو) عـلى إغـاثـة األهـالى مـا يـتـوسـمـونه
فى االحـتالل الـفرنـسـوى من الـنـظام واألمن

واإلدارة والعدل» .
ـسـيـو بــثـمـون لـلـسـوريـ : هـذا مــا قـاله ا
ونـــحن ال نــــرى فى تـــســــلـــيط األرمـن عـــلى
األهالى شيـئاً  ُيوافق الـعدالة واإلدارةواألمن
والــنــظــام وإبــداء صـــاحب مــقــاالت مــجــلــة
ــ اآلنف الــذكـر بــالــغـلــطــة الــتى كـان الـعــا
ــا حـاولـوا من الـفــرنـسـويــون قـد ارتـكــبـوهـا 

استخدام األرمن ألجل تعديل القوى .
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نــــشـــرت جــــريــــدة «الــــبــــتى بــــاريــــزيـــان»
تـصـريـحـات لـألسـتـاذ «شـاتـزكى» الـذى قـدم
تـفــلـيـس أخـيــراً وتـفــسـر هــذه الـتــصـريــحـات
مـــطــامع الـــبـــولــشـــفك فـى الــكـــرچ . وهــذه

ترجمتها :
«لـقـد كـان العـتـداء الـبـولـشـفك الـفـجـائى
على الكرچ فى الـوقت الذى كان يقترب فيه
بــحــقـوقــهـا نــوع من الــتـأثــيــر اجلـدى فى بالد

احللفاء عامة وفرنسا خاصة .
ولـقـد أراد الـبـولـشـفك أن يـنـتـهـزوا فـرصة
ذلك الـتأثـيـر ليـحمـلـونا عـلى اعـتقـاد أنهم لم
يـثيروا غـبار احلـوادث التى وقـعت فى الكرچ
وأن الـــذى أدى إلـى هـــذه احلــــوادث هــــيـــاج
الـشـعب الـكــرچى فـجـأة لـلـمـطـالـبـة بـالـنـظـام
اإلبـاحى عـلى أنـنى اهـتـديت إلى رجل شـهد
وقـوع هذه احلوادث األخيـرة فى الكرچ وهو
األسـتاذ «شـاتزكـى» الذى كـان مبـعوثـاً سابـقاً
لـلــبـرنس «الفـوف» إبـان رئــاسـة هـذا األخـيـر
للحكومة الروسية . ولقد أفضى لى األستاذ
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ــعــلـومــات ذات أهـمــيــة كـبــيـرة «شــانـزكى» 
ُتـــوضح مــســـلك زعـــمـــاء الــبـــولـــشــفك إزاء
اجلمـهـورية الـكـرچيـة ويجـدر بـنا أن ُنـعرف
األسـتـاذ شـاتـزكى إلى الـقـراء فـنـقول إنـه كان
ُيــقـيـم فى تـفــلــيس مــنـذ تــســعـة أشــهــر وكـان
يــشــتــغل هــنــالـك بــتــدريس عــلم «الــقــانــون

الدولى» .
ـا ولــقــد صـرح لـى األسـتــاذ «شــاتــزكى» 
يـأتى : «كـانت حـكومـة مـوسـكـو السـوڤـيـتـية
ـة والـتـودد إزاء ـسـا تـتـظـاهـر بـسـلـوك خـطـة ا

احلكومة الكرچية .
ـأدبة الـتى أقـامتـها حـكومة وحدث أثـناء ا
نـدوبى البـعثات األجـنبية الـكرچ فى تفـليس 
الــتى قــدمت لالحــتــفــال بــاعــتــراف مــؤتــمـر
احلــلــفــاء بــاســـتــقالل الــكــرچ ــ أن قــام أحــد
ـــدعــو مــنـــدوبى احلـــكـــومــة الـــســـوڤــيـــتـــيــة ا
«كـافـتـرازيه» وألـقى خـطـابـة حـارة األسـلوب
ـؤتـمـر الذى أعـرب فيـهـا عن سـروره بـقرار ا
ـقراطيـة الكرچـية ذات البـسالة «سيُمـكن الد

والنبل من مواصلة ما قسم لها» .
فلـما أرسلـت أرمينـيا إنـذارها الـنهائى إلى
ـاضى وفـتحـت باب الـكـرچ فى ١٢ فـبـرايـر ا
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ـندوب السوفييتى فى تفليس أن القتال أكد ا
حـــكـــومــته ال تـــطــيـق الــســـكــوت عـــلى هــذا
ض يومـان عـلى ذلك حتى االعـتداء ولـم 
سـيـو شيـمان مـنـدوب السـوڤـييت فى ذهب ا
قـابلة وزيـر اخلارجيـة الكرچى وأكد تفـليس 
له بـأنـه لم ُيـدرك الــســبب الــذى دعـا كالً من
اجلـيشـ األرمـنى واألذربيـچانـى إلى مهـاجة

الكرچ ?
وقــال له أيــضـاً «هــيــا بـنــا مــعـاً إلى ســاحـة
القتال فأؤكد لك أمام اجلنود التى ُتهاجمكم
أنــهـا تــعـمـل ضـد إرادة احلــكـومــة الـروســيـة»
ولـقد كـان «شيمـان» يكـذب حتى يتـوفر لديه
الوقت الـذى يـقر فـيه مع سـائـر أعضـاء جلـنته
إال أن مــكــيــدته لم تــلــبث أن اتــضــحت ولم
يسـتطع أن يـفـر فألـقى القـبض عـليه مع سـائر

رفقائه .
وقـد وجدت فى حقـائبه أوراق تدل داللة
صـريــحـة عــلى أن حـكــومـة مــوسـكــو كـانت
ـســلح الـذى تــعــمل خـفــيــة عـلى االعــتــداء ا

منيت به الكرچ» .
ـقال ـسـيـو لويـس فارو كـاتب هـذا ا قال ا
ا سألت األسـتاذ اجلليل عن األسباب التى و
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دفـعت الـبــولـفـشك إلى اإلغـارة عـلى حـدود
الــكــرچ أجــابــنـى بــقــوله : «إنى مــوضح لك
الـسـبب فى ذلك وقـد تلـقـيـته عن أحد وزراء
الـكـرچ وهـو أن الـبـولـشـفك ظـنـوا أن الـكـرچ
سـتحصل على مساعـدة مادية عقب اعتراف
احلـلفـاء وعصـبة األ بـاستـقاللهـا فأرادوا أن
ـساعـدة لئال يـسحـقوهـا قبل أن تـتلـقى تلك ا
يـتـعــثـر عـلـيـهم سـحــقـهـا بـعـد ذلك . وهـنـاك
الــكــمـالــيــون الــذين يــنــظــر الــبـولــشــفك إلى
عالقـاتــهم احلـسـنـة مـنع الــكـرچ بـعـ مـاؤهـا
الـغــضب ولــذلك أرادوا أن يــقـطــعــوا تـلك

العالقات ويفصلوا ب الكرچ الكمالي .
ولـكن مـهـمـا يـكن األمـر فـأنى مـقـتـنع بـأن
الكرچ * سـتكون أول منطـقة فى روسيا ُيتاح

لها سبيل التحرر من نير البولشفك .
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ـندوب األهـرام اخلاص ــ أرسل ُمـراسـلو الـصحف الـتركـية األسـتانـة فى ١٢ مـايو ــ 
من لوزان أنباء ُيؤخذ منهـا أن الچنرال بلله نبه الوفد الـتركى إلى أن هناك مؤامرة أرمنية

ترمى إلى اغتيال عصمت باشا .
ولكن الـسفـارة الفـرنسويـة ُتصـرح بأنـها لم يـتصل بـها أى خبـر ُيشـير إلى أن الـچنرال

بلله خاطب الوفد التركى فى صدد مؤامرة كهذه .
 W½U²Ý_« v  WOM —_« …d «R*« Èb

ندوب األهرام اخلاص ــ كثرت تعليقات الصحف فى صدد األستانة فى ١٣ مايو ــ 
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ـــؤامــرة الـــتى قـــيل إنــهـــا مــدبـــرة الغــتـــيــال ا
عصمت باشا . ويقول عدنان بك أن خبرها

اتصل به منذ بضعة أيام .
وقـد بـذلت احلـكومـة الـتركـيـة الـيوم سـعـياً
جــديــداً لــدى حــكــومــة ســويــســرا بــواســطــة
احلـكــومـة الــفـرنـســويـة طــالـبــة اتـخـاذ جــمـيع
االحتيـاطات الالزمة لـلمحافـظة على سالمة

عصمت باشا .

Ê«“u  v

 UýUÐ XLBŽ vKŽ …d «R

كاتبنا اخلاص فى األستانة العلية
األستانة فى يوم ١٥

كان للجـناية الـتى وقعت فى لوزان والتى
ـــــنــــدوب الــــروسى الــــرفــــيق ُقــــتل فــــيــــهــــا ا
(فوروفـسـكى) تأثـيـر عظـيم عـميق فـى تركـيا
ألن الذى اغـتيل منـدوب دولة متـحابة مـتفقة
مع الـدولة الـتركـية والشك أن ذلك الـتحاب
واالتـفاق يـؤثـر تأثـيـراً بلـيـغـاً ولم يكن ذلك
وحده مـبعث ذلك الـتأثـر العـميق فـقد أدت
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تـلك اجلنـايـات إلى اسـتـكشـاف مـؤامـرة على
حيـاة البطل التركى عـصمت باشا الذى تعزه
األمـة الـتــركـيــة بـأســرهـا أعـظـم إعـزاز وتـرى
االحــتـفــاظ بـحــيــاته احـتــفــاظـاً بــقــوة وطـنــيـة

كبرى.
ــؤامــرة الــتـى تــدبـر عــلــمت األســتــانــة بــا
ُـفدى من تـصريـحات الغتـيال حـياة بـطلـها ا
فـاه بهـا الچـنـرال (بلـله) لصـديـقنـا العـزيز أبى
الـضــيـاء ولــيـد بـك صـاحب زمــيـلــتـنــا الـغـراء
(توحيد أفـكار) عقب وقوع احلادثة التى قتل
ـنـدوب الـروسى. فـقـد قـال جنـابه فى فـيـهـا ا
عـلومـات من باريس التـصريـحات «تـلقـيت ا
مـرتـ بـقيـام األرمن بـتدبـيـر مـؤامرة الغـتـيال
حـيـاة عــصـمت بـاشــا وقـد أخـبــرت الـبـاشـا
بـذلك كــمـا أخــبـرت احلـكــومـة الــسـويــسـريـة
فـاحــتــفـظــوا بــحـيــاة دولــته واتـخــذوا جــمـيع

التدابير لصيانتها من كل مكروه» .
قـامت األمـة الـتــركـيـة وقـعـدت إذ عـلـمت
بـــهـــذه احلــــوادث  وال عـــجب فــــإن مـــقـــام
عصمت باشـا لدى الشعب التركى ال يحتاج

إلى إيضاح .
عـلـومـات من (أنقـرة) الـيوم وقـد وردت ا
قـلقة فإذا عن كيـفية مـقابلة هـذه احلوادث ا
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بـالـرأى الـعـام الـتـركى قـد هـاج ومـاج وتـقول
لية) فى هذا الصدد : زميلتنا (احلاكمية ا

«إن وقــوع تــلك احلـادثــة فى بــلـدة جتــتـمع
فـيــهــا وفـود الــدول لــتـوطــيــد دعـائـم الـسالم
وذهـاب مــنــدوب الــدولـة الــروســيــة اجملـاورة
تحابـة وإياها ضحيـة تلك احلادثة قد لتركـيا ا
ــنـا نـحن أكــثـر من كل أحـد . فــنـحن نـقـدم آ
ألحــبــائــنــا الـــروســيــ آيــات الــتــعــزيــة بــكل
سـئلة فهى ـهمة فى ا إخالص . أما النـقطة ا
مـضــاعـفــة الــعـصــابـات األرمــنـيــة الـتى ُتــدبـر
ُّ جميع أعـمالها فى مراكـز أوربا وُنصب أع
األ التى حتمـيها جسارتـها وجرأتهـا وقيامها
ـؤامـرات علـى رئيس الـوفـد الـتركى بـتـدبيـر ا
دولــة عــصـمت بــاشــا ومع مـعــرفــة كـثــيـر من

ؤامرة . احملافل بأنباء هذه ا
إن عــــصـــمت بـــاشـــا قــــرة عـــ الـــشـــعب
التركى. وإن تدبير مؤامرة الغتيال حياته قد
هــاج الــشــعب الــتــركى من أوله إلـى آخـره .
فالبد أن يـضع كل واحد ُنـصب عيـنه ما كان
ينـجم من الـنتـائج لـو كانت مـثل هـذه اجلنـاية
ـصـدر هذه وقـعت فـعالً نحـن على أ عـلم 
ـقــاصـد الـتى ُتـريــدهـا بـهـا وقـد الـتــدابـيـر وا
أعــلـنــا رأيـنــا فى هــذا الـبــحث قـبل شــهـور .
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ـا كـان قـتل الـرفـيق (فـورفـسـكى) مـقـدمة ور
لــرد مــا يــقــتــرف مـن اجلــرائم نــحــو الــشــعب
الـتـركى إلـى شهـوة االنـتـقـام . بـيـد أنه يـجب
أال يـنـسى أن حيـاة الـوفـود الـتى فى سـويـسره
فى ذمـة األ الـتى اجتـمعت هـنالك . فـليس
أمـر احملــافـظــة عـلـى حـيــاتـهــا مــقـصــوراً عـلى
البوليس السويسرى واحلكومة السويسرية .
إن مالجئ الـعـصـابـات األرمـنـيـة مـعـلـومة
ومراكـز حركتها معلـومة كذلك وأننا نشكر
لــلــچــنــرال (بــلــله) حتــذيــره الــودى . ولــكن
يجب كـذلك علـى األ التى تـتفـاوض معـها
أن تـــمــحق مـالجئ اجلــنـــاة فى احلــال . فــإن
عـمـلـهـا هـذا ال ُيعـد من الـتـدابـير االحـتـيـاطـية
ـة عادية بل من الـتدابير التى تمـنع وقوع جر

انعة لوقوع انفجار مدهش» . ا
الشك أن هـذه الـكـلـمـات الـتى تـنـطق بـها
ــلـيــة) عـلـى مـالــهـا مـن الـنــفـوذ (احلــاكــمـيــة ا
العظيم ذات معان وفيرة . وهى تدل أوضح
داللــة عــلى عــظــيم تــعــلق الــشـعـب الـتــركى

بوفده وبرئيسه .
أما احملافل الـروسية فى األستانة فال تشك

أصالً فى أن اجلناية جناية سياسية مدبرة .
ـلــحق وقـد تــكــلم الــرفــيق (زالــكــيــنــد) ا
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بـالــســفـارة الــروســيـة فـى األسـتــانــة عن هـذه
ـؤامــرة عــلى عـصــمت بــاشـا اجلـنــايــة وعن ا

فقال :
«لــقـد كـان عــصـمت بـاشــا وفـوروفـسـكى
ــدافــعــان الــوحــيــدان عن حــقــوق أ هــمــا ا
ــنـدوبـ مــظـلــومـة مـطــالـبـة بــاحلق . وكـان ا

ـرتـبـطـ بـأقـوى روابط اإلخالص . يـعـلم ا
أصـــحــاب رؤوس األمــوال األوربـــيــ ذلك

فسعوا للتفريق ب هذين الصديق .
والشك فى أن اجلنـاية الـتى أدت إلى قتل
(فوروفـسكى) سـياسـية لم تـتولـد من أسباب
شخـصية . ولـقد دبـرت هذه اجلـنايـة ونفذت
بـأمـر صـدر بتـنـفـيـذها . وأن حـركـات الـقاتل
ـة وبــعــدهـا لــتــدل عـلى أثــنــاء ارتـكــابه اجلــر
ذلك. جتـرع الــقـاتل كــؤوسـاً من اخلــمـر قـبل
ــة لـتــقــويـة جــسـارته وإضــاعـة اقـتــراف اجلـر
شـــعــوره ثـم أنه بـــعــد الـــقـــتل طـــلب دعــوة
البـولـيس بكل اعـتـدال فـلو كـان الـقاتل حتت
ا ألفى حاجة إلى تقوية تأثير انتقام شخصى 
جــســارته بل أن الــقــاتل لم يــكن مــبـتــهــجـاً
أصالً. وال تظـهر مـن حركـاته أحوال نـفسـية

تدل على أسباب شخصية .
أما تدبير مؤامرة على عصمت باشا فكان
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إلثـبـات الوسـائل الـدنـيـئـة الـتى يـلـتـجئ إلـيـها
اليـون لإلجحـاف بحقوق االستـعماريـون وا
ظلومـة . يروم األوربيون أن ُيـخيفونا األ ا
ثل هـذه األعمال . أما نحن وأن ُيـخيفوكم 
سائل التى تتعلق فنصيح فى وجه أوربا فى ا

بنا قائل :
نـحن الروسي عريـقون فى الثورة . وقد
حتمـلـنـا كل هـوان حتت اإلدارة االستـعـمـارية
ـسـتـبدة الـقـيـصريـة . حتـمـلـنـا فظـائع اإلدارة ا
قرونـاً . لـكنـنـا فى النـهـاية قـوضـنا ذلك الـنـير

دهش ومحقناه . ا
نحن ال نـخاف ولن نخـاف . وأن يخفـينا
ـــثل هـــذه الـــتـــهـــديـــدات أحـــد وال نـــحــــفل 
الدنئيـة. وكل ما يفهـمه الشعب الروسى من

أمثال هذه الوقائع وجوب مضاعفة قوته .

ثل هذا ؤامرة التى ُتـدبر الغتيـال حياة عصـمت باشا فالشك أن دولته ال ُيـبالى  أمـا ا
ـرذول . ومـاذا عـسى أن يـفـعـل اإلنـسـان إال أن يـضـحك إذ يـرى أوروبـا ُتـهـدد الــوعـيـد ا
اليـ من الـرصـاصـات والـقـذائف . إن األوربـي لن بـرصـاصـة جـنـديـاً وقف فى وجه ا

غدورة . ظلومة ا ُيوفقوا إلى إخافتنا بالرصاص فأننا ندافع عن قضية الشعوب ا
ؤتـمر فـهل يـتأثـر من أمـثال هـذه التـهـديدات ? كال . الشك أن غـاية أمـا مـوقفـنـا فى ا
الي من الـرصاصات ؤتـمر . وقد أطـلقت إلى اآلن ا هـذه التهـديدات تعـجيل أعمـال ا
والقذائف دون أن يـكون لها تأثيـر فى تغيير سياسـتنا . وعلى ذلك فال تتغـير سياستنا من

جراء تلك الرصاصات» .
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وقـد نـشـر الـيـوم (هاڤـاس) تـلـغـرافـاً كـذب به مـا صـرح به الـچـنـرال بـللـه من أنه أخـبر
ا الشك فى أن ذلك التكذيب عصـمت باشا بتدبير األرمن مؤامرة الغـتيال حياته . وإ
لم يقع إال العتـبارات سيـاسية ال يـصح أن ُنعيـرها أى قيـمة . سيـما وأن احملافل الـتركية
الـسـياسـة مـتـحـقـقـة من قـيـام األرمن واألروام بـتـدبـيـر مـؤامـرات لـلـفـتك بـأعـضـاء الـوفد
الـتـركـى وعـلى األخص بـعــصـمت بـاشـا . وقــد عـلـمت احلـكــومـة الـتـركـيــة بـأنـبـاء هـذه

ؤامرة. ا
ؤتمر ? لقد انتشرت رائحة الدم فى مؤتمر لوزان; فهل ينجح مثل هذا ا

ستقبل القريب . ذلك ما سيدل عليه ا
«عمر»
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ندوب األهـرام اخلاص ــ أرسل مجلس الوكالء فى أنقرة األستـانة فى ١٩ يولية ــ 
عارضة فى رجوع األرمن الذين تعليمات إلى عصمت باشا تقضى بأن ُيعارض كل ا

غادروا البالد التركية .
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عثـرنا فى صحـيفة «ورجـ أور» األرمنية
الــتى تـصـدُّر فى األســتـانـة عــلى حـديث هـام
دار بـ ُمـكـاتبـهـا فى (لـوزان) وبـ الـدكـتور
رضا نور بك . ونحن نقتطف منها العبارات

كاتب : التالية. قال ا
لـقد عهـد مؤتـمر الـصلح فى (لوزان) إلى
منـدوب تركيـا الثـانى فيه بـالبـحث خاصة فى
شـئون األرمـن والنـظـر فى مـسـألـتى عـودتهم
إلـى الــوطن الـــتــركى وإعالن الـــعــفـــو الــعــام
عـنهم. وقـد حمـلنى هـذا على الـتشرف به .
وإبـداء الـرغبـة فى إجـراء حـديث مـعه وحقق
تكـرماً منه رغـبتى وجـرى احلديث بـينـنا على

الوجه التالى :
ــ مـا رأى العـضـو احملتـرم فى مـسألـة العـفو
الــــعــــام عن األرمن وعــــودتــــهـم إلى الــــبالد

التركية ?
ــ ستُـعلن تركـيا العفـو العام عـقب التوقيع
على مـعاهـدة الصـلح وستـستـفيـد منه كـافة
الـعنـاصـر فى الـوطن الـتركى وبـيـنـها الـعـنـصر
األرمنى أيضاً وفى وسع أولئك الباق منهم
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خـــارج احلــدود الـــتــركــيـــة أن يــعــودوا إلـــيــنــا
ن ثـبتت مـنـفـردين عـلى شـريطـة أن يـكـونـوا 
اســتـقـامــتـهم وعـرفــوا بـاالهـتــمـام بـشــئـونـهم
ومـصــاحلـهم االجــتـمـاعـيــة فـحـسـب ويـتـعـ

الـعــلم بـأنـنـا لـن نـسـمح بـعــودتـهم إلى بالدنـا
. « مجتمع

وهـنـا أعـربت لـلـعـضـو احملـتـرم عن شـعـور
طائفتى فقلت :

«لـــــقـــــد حتــــــقق األرمـن عـــــلـى اخـــــتالف
طـــبـــقـــاتـــهـم وتـــبـــاين مـــشــــاربـــهم من عـــدم
حـصولـهم بـعـد اآلن على أيـة فـائدة من وراء
ـاً من اخلــطط الـســيـاسـيـة . مـا انــتـهـجــوه قـد
ولهـذا فـإن أمـلهم بـعـطف األتـراك قـد أصبح
قـويـاً جـداً . وهـو يرجـح طـبعـاً عـلى أى أمل
آخـر فى غــيـرهم . وعـلى ذلـك فـهل يـسـمح
مـنـدوب تـركيـا احملـترم بـتـحـديد مـوقـفهم إزاء

تركيا احلديثة فى مستقبل األيام ?» .
ــ «لـقــد جـهـر األرمن غـيــر مـرة بـعـدولـهم
ــة . وعـلى عن خـطــطـهـم الـســيـاســيـة الــقـد
الرغم من ذلك فـإننـا نرى اآلن أن مـوقفهم
احلاضـر ال يخلو مـن السير عـلى اخلطط التى
أعـلـنوا عـدولـهم عنـهـا أو بالـتـالى من الـعمل
عـــلـى حـــمـل األجـــانب عــــلى الـــتــــدخل فى
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شــئـونــنــا احلــاضــرة. وهــذا مـا يــدعــونى إلى
اجلــهــر بــأنـه يــجب عــلى األرمن أن ُيــدركــوا
ا ُيـحـاولون تمـامـاً أنهم لن يـكـسبـوا عـطفـنـا 
احلـصول عـليه من التـأثيـرات األجنبـية . نعم
أنـنى ال أنكـر أن بعض األحـزاب األرمنـية قد
طرقوا باب تـركيا ولكنـهم فى الوقت نفسه

طرقوا أبواب بعض وفود الدول األجنبية .

WOM —√ WÐUBŽ WL U×
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ُعــقــد اجملــلس احلــربـى الـفــرنــسى بــحــلب
صـباح الـسـبت ٧ اجلارى بـرياسـة الـكولـونيل
بــيــشـو ديــكــلـو قــومــنـدان فــرقــةالــرمـاة وجئ
بـــأوهــانس كــوبـــلــيــان وإصـــدارو مــدنــيــان
ونـرسـيس أبوچـيـان وآغـوب خـبـاز وديـكران
ابن أرتــ طــوبــلــيــان وكـيــورك بــاســيــجــيـان
وارتـــيــو وســركــيـس آغــوب وأرنــاك أوبــيــان
ويـــعــــقـــوب بن عـــيـــسى مـن أهـــالى مـــاردين
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وسـركيس ابن كريكـور وآغوب بن سركيس
وكــور أوغــلى وأرتـيــبــار وخـاجــيــر أفـنــيـان
وهـناك خـمـسـة أشـخـاص لم ُيـقـبض عـلـيهم
فـافتـتـحت اجلـلـسـة وقـرئت مـذكـرة االتـهام
وفـيـهـا أن خاجـيـر افـنـيـان وديكـران طـوبـلـيان
مــتـهـمــان بـتـألــيف عـصــابـة أشـقــيـاء رئـيــسـهـا
خـــاجـــيـــر. وبـــقـــتل ضـــابط الـــدرك ســـتــراك
شاركـة فى قتل نفر وبالسـرقات والنـصب وا
ـــذكــورين مــتـــهــمــون من الــدرك. وبـــقــيــة ا
بـــاالشــتـــراك بـــقـــتل نــفـــر الـــدرك إبـــراهــيم
وبـتــشـكـيـل عـصـابــات وبـالــسـرقــة والـنـصب
ــرافـعـة وحــمل الـسالح وغــيـر ذلـك ولـدى ا
تـب أن ضـابط الـدرك ستـراك كـان قتل اثـن

من األشـقيـاء الذين يـتعـقبـهم فاغـتاله خـاجير
يوم األحد أمام الكنيسة وأجهز عليه ديكران
ـتهـمـ سـلب سـيارة طوبـلـيـان وثـبت عـلى ا
مـــســـافـــرة اإلســـكـــنـــدرونـــة وقـــتل اجلـــنـــدى
ـــدعـى الـــعـــام احلـــكم إبـــراهـــيم; فــــطـــلب ا
عليهم. وقـد حكمت احملكمة باإلعدام على
نرسـيس أبوچيـان وخاجيـر أفيانـيان وديكران
طـوبـلـيـان وكــيـورك بـاصـمــاجـيـان ووريـتـوار
سـركـيس قـيـصـر أوغـلى وآغـوب كـنـابـر زوز
هرب بن كـيـورك وُحكم بـالـسجن عـشرين
ســنــة مع األشــغــال الــشــاقــة وعــشـريـن ســنـة
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أخـــرى بــالـــنـــفى عـــلى أوهـــانس كـــوبــلـــيــان
وأرمــيـــنــاك آغــوبــيــان ويــعــقــوب بن عــيــسى
ـــديـــتــان وبــنـــداصـــار آغــوبـــيـــان وأصــادرو 
وســركــيس بن كــريـكــور اكــوب بـويــڤــازيـان
وآغـوب بن سـركـيس وكـور آوغـلى وريـڤـان
وكور أوغلى  أغوب وقصاب آوغلى أكوب
ومـــارديــروس اكــوب وقـــد أفــهـم احملــكــوم
ـكنـهم استئـناف احلكم عـليـهم باألعدام أنه ُ

بظرف ٢٤ ساعة .
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ـســتـر هـمـلـ ـنـدوب األهــرام اخلـاص ــ وصل إلى لـوزان ا لـوزان فى ١٧ يــولـيه ــ 
فيش العضو فى جلنة الشؤون اخلارجية فى مجلس الشيوخ األمريكى ليبحث فى بضع
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وخـصوصـاً مسألـة إنشـاء وطن قومى مسـائل من وجهـة اإلنسـانيـة واألعمـال اخليـرية 
لألرمن. وقـد باحث بـعض أعضـاء الوفـد التـركى فى هذا الـصدد وهـو قد أقـام حيـناً
عروف عروض لدى جمعية األ وا سألة األرمنية بشكلها ا فى مدينة چنيف يدرس ا

ثل أيضاً بضع جمعيات خيرية أمريكية . أنه ُ
s —_« W Q  v  ”Ëd « W{ËUH

ـسـتـر هـمـان فـيش من لـوزان إلى مـوسـكـو لـلـمـبـاحـثـة فى االقـتـراح الذى وُيسـافـر ا
ـؤتـمر األول بـشـأن إعطـاء أرض روسـيـة على الـبـحر ـسيـو تـشـيشـيـرين أثنـاء ا عـرضه ا

األسود إلنشاء الوطن القومى لألرمن فيها .
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اجتماع كلمة احللفاء على حماية
الثوري وأعداء السالم من األروام

واألرمن
خطبة رامبولد ــ الصداقة الفرنسية ــ

خطبة عصمت باشا
كاتبنا اخلاص فى األستانة العلية

األستانة فى يوم ٢٢ يولية
انـعقـدت آخـر جلـسـة تاريـخـية فـى مؤتـمر
لوزان يـوم ١٧ يولـيـة بعـد الظـهـر وقد انـتهت
بـاالتــفــاق الـتــام وإبــرام الـسـالم . وخالصـة
أخـبار هـذه اجلـلسـة أنـهـا التـأمت حتت ريـاسة
السـير (رامـبولـد) أوالً بصـفتـها جلـنة سـياسـية
ـــــفــــاوضــــة فى مـــــســــئــــلــــة اجلالء وبــــدئت ا
ـعـلـوم لـلـقـراء ـتـعـلق بـهـا وا والـبـروتـوكـول ا
فـقــبل اجلـمــيع هــذا االتـفــاق ثم جـاء بــعـده
الـبـروتــوكـول اخلـاص بـاجلالء عن قـره آغـاج
ـروز. فـقـبل أيـضـاً وتاله وجـزائـر بـوزجه وإ
أمـر إعـادة الـعالقـات الـسـيـاسيـة بـ بـلـچـيـكا
ــنــشـور والـبــورتــوغــال وتــركــيـا وقــبــولــهم ا
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اخلـاص بإقـامة األجانب واالتـفاقـية التـجارية
ـتـعـلـقـة ـواد ا فـقـبل ذلك أيـضـاً ثـم نـظـر فى ا
بـالـصـلح الـتركى الـيـونـانى فتـقـرر أن يـكون
الـــسالم ســائــداً بــ تــركـــيــا والــيــونــان عــنــد
تـصـديـقهـمـا على مـواد الـصـلح بدون انـتـظار

تحالفة . تصديق الدول ا
 Â«Ë—_« s  eOKJ½ù« Â«bš

ثم تكلم سير هوراس رامبولد فقال :
«اآلن نــصل إلى مــنـشــور الـعــفـو الــعـام .
يـجـدر بـنــا أن نـقف هـنـا قـلـيالً . أنـنى أطـلب
نـشور عقب الـتوقيع عـليه . لقد تـنفيـذ هذا ا
عـلـمت أن سـتـة من األروام الـذين كـانـوا فى
خـدمـة اإلنـكلـيـز ُقـبض عـلـيـهم أخـيـراً . وقد
راجع وكـيلى فى األستانـة عدنان بك فأجابه
األخـيـر بــأن كل من كـان فى خــدمـة جـيـوش
االحــتالل األجـنــبى سـيُـطــرد . لـكــنـنــا نـقـبل
مـنـشـور الــعـفـو الـعـام جـمـيــعـاً والـعـفـو الـعـام
يـشمل اجلـمـيع . ولن تكـون خـدمة اجلـيوش
احملـتلـة داعـية لـلمـسـئولـيـة (!) بل أنهـا كذلك
معفو عنـها . ثم أننا علـمنا أنه سن قانون فى
ـسئلة . لكن ذلك القانون أنقرة ألجل هذه ا
يـنـقض مـنـشـور الـعـفـو الـعـام ولـهذا نـطـلب
عـدم تنـفـيـذه ألن مـنـشـور العـفـو الـعـام تـعـهد
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قطعى .
سئلـة الثانية فـخاصة باألرمن . أننى أما ا
أصــرح لــدولـة عــصــمـت بــاشــا أن الـدول ال
ـســائل الـتى ـســئـلـة فـى عـداد ا تـعــتـبـر هــذه ا
حُــلت . إن دولــة الــبـاشــا كــان قــد صـرح أن
ـــكــنـــهم أن يـــعــودوا . الـــبــرءاء مـن األرمن ُ
والــدول كــلــهــا مــتــأثــرة مـن مــعــيــشــة مــئـات
األلوف مـن األرمن خارج الـبالد . إن تركـيا
عـند تـصريحـها بـعدم موافـقتـها عـلى تأسيس
ـلـكـة أرمـنـيـة رضـيت بـعودة األرمـن واحلال
أنها اآلن ال تـرضى بعودة القسم األعظم من
رعـــايــاهـــا . تــرى بـــأى حق تــنـــفــون مـــئــات
األلـوف من أفراد أمة ? إن تـركيا بـعملـها هذا

ى» . تكون متهمة إزاء الوجدان العام العا
الـچنـرال بلـله ــ أُشارك زميـلى اإلنكـليزى

باسم فرنسا . لقد استرعيت النظر نحو الذين فروا أو هاجروا من رعايا الدولة التركية
سيحي . وقد كان جُل هؤالء من أهالى (آطنه) . وإن القوان الدولية تبيح للبرءاء ا
أن يعودوا إلى بالدهم . أمـا بقاء الفـارين فى منفـاهم ومصادرة أموالـهم فيجـعل العفو
سيحـي الذين خدموا جيش االحتالل الفرنسى سلم وا العـام بال جدوى . ثم أن ا
فى كيلـيكيا ُيتهمـون وُيعاقبون وهذا منـاف للعفو العام ومـعاهدة أنقرة . كذلك أشارك
سـيـرهوراس رامـبـولـد فى ضـرورة اإلقالع عن تـنفـيـذ الـقـوان االسـتـثـنائـيـة إذا كـان قد

وضع شئ منها .
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اإلنسانـية  . أُكرر اآلن كـلمة قـالها عصـمت باشـا يوم ١٣ ديسمـبر الفـارط قال دولته إذ
صائب السياسية بعودة السالم وينسى الفارون من األرمن وغيرهم سابق ذاك «تنتهى ا
حـالهم بـالعـودة إلى بالدهم . إن حكـومة أمـريكـيا ال تـتردد حلـظة فى أن سـينفـع ما قاله
ـسـئـلة . فـنـحن نـطـلب من تـركيـا أن ُتـعـيد عـصمت بـاشـا .فال يـصح تـأخـير حل هـذه ا

نفي بال تفريق ب جنس ومذهب وأن ُتعيد إليهم أموالهم . رعاياها ا
عصـمت بـاشـا ــ استـمـعت مـا فهم به بـشـأن الـعفـو الـعام وسـرعـة تـنفـيـذه . وسيُـنـفذ
الـعفو العـام بك بإخالص ودقة . إن تعـهداتنا وإن كانت تـبدأ بالتـوقيع على الصلح إال
ـوجـودة بدأنـا فى تـنفـيذ الـعـفو الـعـام من اآلن. لقـد صرح أننـا بتـسـامحـنـا إزاء اجلرائم ا
الـوفد الـتـركى بـرأيه عن الـفـارين من األرمن فـيـمـا سـلف . وال نـرى حـاجـة لـتـكراره .
وستُعاد احلقوق التى تتكـفل بها القوان ألصحابها . طـلب احللفاء أن يستفيد من هذه

ســايـــور مــونــتـــانــيــا ــ قـــد آن أن حتل هــذه
ــتـعـلـقــة بـاإلحـسـاســات اإلنـسـانـيـة ـسـئـلـة ا ا
والــرحـمــة اجملـبـول عــلـيـهــا عـصــمت بـاشـا .
هــنـالك تـعـهــدات مـعـنـويــة فى تـنـفــيـذ الـعـفـو
الـعــام. وإن بـقـاء مــئـات األلـوف من األرمن

فى اخلارج تنجم عن مسئولية معنوية .
ــنـدوب الــيـابـانـى ــ أُشـارك حـلــفـائى فى ا

تصريحاتهم باسم اإلنسانية والرحمة .
ــســـتــر غـــرو األمــريـــكى ــ أنــنـــا ســعــداء ا
ـــؤتــمــر وســتُــأسس بــوصــولــنـــا إلى نــهــايــة ا
الـعالقـات الــوديـة مع الـشـرق األدنى بـعـد أن
ــا كــانت هــذه حــلـت مــســائل عــويـــصــة . إ
ـسائل ـسائل مـاديـة . وقـد آن االشـتغـال بـا ا
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احلقوق أؤلئك الـذين كانوا يقيمون فى تركيا
فــيــمــا سـلـف . بـيــد أنه لم يــر أحــد قــيـام أى
ـلـكــة بـالـعـفـو عـمن اسـتـعـمـلـوا الـسالح فى
وجه الـدولة الـتى ينـتمـون لهـا . فال يصح أن
ـثل ذلك العـفو . إن تـركيـا مضـطرة ُتـطالب 
إلغالق أبــوابــهـا فـى وجه الـثــوريــ وأعـداء
الـــسالم . الشك أن الـــعــفـــو الــعــام يـــشــمل
ـــا ال يــتـــضــمن عـــودة من فــروا اجلـــمــيع . إ
أفــــواجـــاً أفـــواجـــاً . الســــيـــمـــا أن األحـــوال
ــثل تــلك االقــتــصـــاديــة احلــالــيــة ال تــســمح 

العودة .
رامبـولد ــ نـحن نرغب تـنفـيذ الـعفـو العام

على إثر التوقيع عليه . أما التصديق فيعقب ذلك .
عصمت باشا ــ إن تركيا ستسير على النحو الذى صرحنا به فى مسئلة العفو .

فيـنزيلـوس ــ إننـا وإن كنـا نتـخوف من القـانون الـتركى احلـديث الذى تـكلم عـنه سير
شكلة بيننا وب الباشا . رامبولد إال أننا ُنرجح حل هذه ا

عصمت باشا ــ وأنا على رأيكم
o¹UC*« WO UHð«Ë UOÝËd «

كـنهـا كذلك أن ضـايق . وُ رامـبولـد ــ ينـبغى دعـوة الروسـيـا للـتوقـيع على اتـفاقـيـة ا
توقع عليها فى األستانة فى ظرف ثالثة أسابيع .

اجلميع ــ قبول
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يعـلم القراء أن مـعاهـدة سيڤـر التى وقـعها
الــدامـاد فـريـد فى بــاريس يـوم ١٠ أغـسـطس
ــنــزلـة احلــكم بــاإلعـدام عـام ١٩٢٠ كــانت 
عـلى الـدولة الـعـلـيـة . وقد جـرت بـ تـوقيع
عاهـدة وب أعضاء مـعاهدة لوزان فى هذه ا
ـاضى حـوادث ذات شأن حـربـية ٢٤ يـوليـو ا
وسـيـاسـيـة أهـمـهـا مـا حـدث فى أواخـر الـعام
ـــاضى ومــــا  فى الـــعـــام احلـــاضـــر ونـــحن ا

ُنلخصها فيما يلى :
عــــام ١٩٢٢ ــ فـى أول أغــــســــطس عــــام
١٩٢٢ تلقت اليونان بالغاً من احللفاء بأنهم
ال يـسمـحون لـهـا باحـتالل األستـانة عـلى أثر
مـا ذاع من نـيـاتـهـا فى ذلك . ونـقل الـچـنرال
«حـاجى أنيـسـتى» قوات إلـى تراقـيـة الشـرقـية

استعداداً للهجوم .
فى ٢٦ أغـــــســــــطس ــ بـــــدأت الـــــقـــــوات
الـكــمــالـيــة الــظـافــرة هــجـومــهــا عـلـى مـواقع

اليوناني وأخذتهم على غرة .
فى ٢٩ أغـسطس ــ اسـتولى األتـراك على
أفيـون قره حـصار بعـد معـركة عنـيفـة وهزموا

ة . اجليش اليونانى شر هز

…d¼UI «  ¨ ±  ’ ¨ ±π≤≥ fD ſ√ ∑ ¡UŁö¦ «
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فى ٤ سـبـتــمـبـر ــ ســقـطت مـديــنـة عـشـاق
بأيدى األتراك .

فى ٥ سـبتـمبـر وصلت بـوارج احللـفاء إلى
مياه أزمير.

فى ١٠ سـبتـمـبر أخـلى األروام أزمـير بـعد
ما أضرموا النار فيها .

فى ١٦ سـبــتـمــبـر أتت الــنـار عــلى أحـسن
أحياء أزمير العامرة .

فـى ١٧ سـبتـمـبـر أبـلغ احلـلـفـاء الـكـمـالـي
أنـهم لن يـسـمـحوا لـهم بـالـعـبـور إلى أوربا .
ستعمرات أهابة ستر لويدجورج با وأهاب ا

قوبلت بفتور شديد .
فى ٢٠ سبتمبر ــ خطب الفيكونت غراى
خطبـة ذات بال أنذر فيهـا احلكومة البـريطانية
بـسرد احلقائق وشدد فى وجـوب التفاهم ب

إنكلترا وفرنسا .
فى ٢١ سـبتـمـبر ــ اخـتـرق األتـراك منـطـقة
احليـاد . وألقـى الچـنرال هـارجنتـون تصـريحاً
فى هذا الشأن . وسائت احلال فى اليونان .
وقامت الثورات واعتزل قسطنط العرش.
فى ٣٠ سـبــتـمـبــر ــ قـبل مــصـطــفى كـمـال
باشا مـقابلة هـارجنتون للـمفاوضة فى شروط

الهدنة .
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فى ٢ أكتوبر ــ افتتح مؤتمر مودانية وناب
عصمت باشا عن الغازى مصطفى كمال .
فى ١٠ أكـتــوبـر ــ انـتــهى مـؤتـمــر مـودانـيـة
بـعـدمـا أجل مـرت بـالـوصـول إلى اتـفـاق ب

ــوجـبه األتـراك واحلــلــفـاء تــعــهــد الـطــرفــان 
بـاحـتــرام مـنـاطق احلــيـاد . ونص عـلى جالء
األروام عـن تــراقــيـــة الــشـــرقــيـــة فى مــدة ٣٠

يوماً.
فى ٢٠ أكـتـوبر ــ أُعـلن أن مـؤتـمـراً مـؤلـفاً
مـن ثـمــانى دول ســيـعــقـد لــتــسـويــة مــشـكــلـة

الشرق األدنى .
فى ٦ نــوفـمـبـر ــ رخـصت حــكـومـة أنـقـرة
لـعصمت بـاشا بالـسفر إلـى لوزان للـمفاوضة

على القواعد التالية وهى :
١ ــ حتـديـد تـخــوم تـركـيـا وفـاقــاً لـلـمـيـثـاق

لَّى. ا
٢ ــ طلب غرامة من اليونان .

٣ ــ إلغاء االمتيازات .
وصل . ٤ ــ تعديل حدود العراق ورد ا
الية ٥ ــ استقالل تركيا التام من الوجوه ا

واالقتصادية والسياسية .
٢٠ نوفمبر ــ افتتح مؤتمر لوزان . وألقى
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عــصـمت بــاشـا خـطــابـاً ســلـمــيـاً أحـدث وقع
ؤتمر . حسناً فى دوائر ا

٢١ نــوفــمـبــر ــ بــحـثـت حـدود تــركــيـا فى
أوربا .

٢٦ نـوفمـبـر ــ دار البـحث عن مـسألـة آبار
ــوصل . وتــدخــلت أمــريــكـا الــبــتــرول فى ا

بصفة رسمية تدخالً مدهشاً .
١٣ ديسـمبـر ــ ألقى عـصمت بـاشا خـطاباً
خـطيـراً قال فيه: إن األقـليـات اجلنسـية يجب

أن تترك لعدالة تركيا .
ـــفـــاوضــات ٢٨ ديـــســـمـــبـــر ــ أعـــلن أن ا
ـــؤتــمـــر يــوشك أن الـــرســمــيـــة ســيـــئــة وأن ا
يـتدهـور. وقد أثـرت هذه األنـباء تـأثيـراً بلـيغاً
وصــــدرت األوامـــر عــــلى أثــــرهـــا بــــإبـــحـــار
األسـطـول البـريـطانى مـن مالـطـة قاصـداً مـياه

األستانة .
±π≤≥ ÂUŽ

فى ٩ يـنايـر ــ أعلن أن الـقوات الـبريـطانـية
شاكل . ستبقى فى األستانة ريثما يبت فى ا
٢٣ يــنــايــر ــ نــشـــأت أزمــة حــول مــســألــة
ركـيز كرزن خطـاباً أشار فيه وصل وألقى ا ا
ـؤتـمـر ثم ــغـادرة ا إلى خـطـر احلـرب وهـدد 
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نكص على أعقابه والتجأ إلى عصبة األ .
٣١ ينـاير ــ سـلم مشـروع معـاهدة الـصلح

األولى إلى الوفد التركى .
ؤتـمـر ورفـض األتراك ٤ فـبرايـر ــ فـشـل ا
ـركـيـز كـرزن لوزان ـعـاهـدة وغـادر ا تـوقـيع ا

قبل مندوبى الدول األخرى .
٨ فـــبـــرايـــر ــ عـــودة عــصـــمـت بــاشـــا إلى

األستانة .
ــفــاوضــات فى ٢٥ أبـــريل ــ اســتــئــنـــاف ا

لوزان .
٢٩ أبريل ــ أبعاد مشروع شستر عن دائرة

ناقشة . ا
٢١ مــــايـــو ــ مــــصـــرع مــــنـــدوب روســــيـــا
فــوروسـكى وهــيـاج اخلــواطـر فى مــوسـكـو
ومــذكــرة تــشـيــتــشــرين الـشــديــة لــلـحــكــومـة

السويسرية .
٢٧ مايو ـ تـسوية مشـكلة التـعويضات ب

تركيا واليونان ونزول األخيرة عن مثلث قرة
أغاج .

٤ يـونـيــو ــ الـبت فـى مـسـألــة الـضــمـانـات
القضائية لألجانب .

ؤتمر مرة أخرى . ١٠ يونيو ــ تعطل ا
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ـؤتــمـر ١٨ يـونــيـو ــ اخلــوف من تـدهــور ا
تـــدهــــوراً تـــامـــاً من جـــراء مـــشـــكـــلـــة الـــدين

العثمانى.
٩ يــــولــــيــــو ــ تــــســــويــــة مـــــســــائل الــــدين
واالمـتـيـازات واجلالء عن األراضـى الـتـركـية
ووضع بـروتوكول لـلجالء ينص على إخالء
صادقة البـوغازات فى مدة ستة أسابـيع بعد ا
ـعـاهـدة وإعالن روسـيــا عـزمـهـا عـلى عـلـى ا

ضايق . إرسال مندوب لتوقيع اتفاق ا
١٢ يــولـيــو ــ قـيــام أزمــة جـديــدة وإصـرار

عصمت باشا على سحب بوارج احللفاء .
١٧ يولـيو ــ تـسـوية مـسألـة بـوارج احللـفاء

وفوز النظرية التركية .
١٩ يــــولـــيــــو ــ الـــبت فـى جـــمــــيع وجـــوه

اخلالف واالستعداد إلمضاء الصلح .
٢٤ يـوليـو ــ توقـيع معاهـدة الصـلح وسفر
ــنـدوبـ الــبـريـطــانـيـ واحــتـفـال األســتـانـة ا

ب . بالفوز ا
ــنـدوبــ الـفـرنــسـيـ ٢٥ يــولـيــو ــ سـفـر ا

واإليطالي .
٢٦ يولـيـو ــ استـعـداد األستـانـة الستـقـبال

عصمت باشا استقبال الظافرين .
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عـقـدت صـحـيـفـة «ويـسـتـيـمـنـسـتـرغازت»
فصالً افتتاحياً جاء فيه ما يأتى :

ُعقد الصلح فى النهاية مع تركيا واألتراك
مديـنون بالـشكر اجلـزيل لعصـمت ومصطفى
ـبـيَّن الـذى أحـرزاه . كـمـال لــلـفـوز الـبـاهــر ا
فلـقد انتـشال بالدهما من هـوة ظن أن التراب
قـد أُهـيل فـيـهـا عـلى تـاريـخـهـا كـدولـة أوربـية

ا كانا يؤمالنه . إلى مركز أعظم استقالالً 
أما األغراض اخملـتلفـة التى ادعت الوزارة
االئـتالفيـة أنهـا تدفعـها فى كـفاحـها مع تـركيا
ـعـفـاه عـلـيـهـا ذيـوله . والشك أن فـقـد جــر ا
عـمى رجال احلكـومة ومسـتشاريـهم حفزهم
إلـى رفض آخــر فـــرصــة لـــلــمــفـــاوضــات مع
ـراد وفد بـكـير مـندوبـ قـدموا من أنـقـرة (وا
سامى بك) . وهـا هى الدول اضـطرت اآلن
ـا لـم يـدر فى خــلـدهـا إلى أن ُتــسـلـم بـأكـثــر 

اضى . منحه فى العالم ا
لقـد كانـت سيـاستـنـا من السـوء بـحيث أن
داد معاهدة سيـڤر استُه بها قبل أن يجف ا
الذى كـتبت به . ووجـدنا أنـفسـنا مـنفردين;
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إذ أسرعت فرنسـا وإيطاليا إلى عـقد اتفاقات
عـلى حــدة . ثم أن الـيـونـان قــهـرت . ونـشـأ
عـن ذلك أن فـقـد بـعض وزرائــهـا حـيـاتـهم .
ويظهـر أنه لم يكن مـن ذنب ألولئك الوزراء

غير ثقتهم فى الوزارة االئتالفية .
على أننا أدركنا السالم فى الشرق األدنى
ــا يــؤسف له كل األسف أن تــركــيــا ولــيـس 
ربحت صفقة قاسية . لقد فاز القادة األتراك
بـكـل مـا طـمـحـوا إلـيه تــقـريـبـاً . حـتى أنـنـا ال
ـعـاهـدة لـبـقــايـا الـشـروط الـتى نـرى أثـراً فـى ا
كـان ُيــظن أنــهـا حــيـويــة بـالــنـســبـة لــنـا . ولم
يعترف بالـدين العثمانى كمدين يدفع ذهباً .
وسـيوزع رأسه ب األ الـناشـئة عن تـركيا .
وإلى هذا يـرجع رفض يـوغوسالڤـيـا التـوقيع

عاهدة . على ا
ــالــيــة الـتى أمــا االعــتـراف بــاالتــفــاقـات ا
عــقــدتــهــا احلـــكــومــة الــعــثــمــانــيــة الــســابــقــة
واالتـفاقـات اخلـاصة بـحـرية مـعـاهدة احلـلـفاء
الديـنية والـعلمـية واخليـرية فقـد تُرك تفـسيرها
خلـطـابـات يكـتـبـهـا عصـمت . وسـيـجرى فى
مـسألـة إقـامـة األجـانب عـلى مـبـدأ الـتـبادل .
ويــحــتـمــون فى ظل الــقـانــون الــتـركى . وال
جـدال فى أن كل هـذه األشـيـاء مشـاكل ذات
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بـال . وقد بت طـيهـا بكيـفيـة ال للـحق بتـركيا
كن من الضرر والصداقة التركية إال أقل ما ُ
وعــلى الــرغم مـن أن هـذه االمــتــيــازات نـزل
عـنــهـا بـعـد إحــجـام وتـردد فـان لألتـراك أال
يــشـكـوا فى أن الــصـلح الـذى وقـع سـيُـبـرم .
وستُتـرك لهم الـفرصة لـكتابـة صفحـة جديدة

فى التاريخ .
إن تـركيـا تغـنم كل شئ بـتنـفيـذهـا نصـيبـها
ــيـــثــاق بــإخـالص . واآلونــة احلــاضــرة فى ا
ـنزلة دور االنـتقال فى تـاريخهـا . ولو ملك
دنية الغربية ا حاكوا ا األتراك جادة احلكمة 
الـتى اعـترف لـهم بـها إال فى فـضـائلـها . وال
جـدال فى أن تركيـا لم تعد اآلن مـقيدة بـقيود
مــفــروضــة عــلــيــهــا خــوف الــعـثــار . ونــحن
واثــقـون من أنــنــا سـنُــشـاهــد بــأعـيــنــنـا نــشـوء
ـسـئـولــيـة الـذى يـحــسـة اإلنـسـان الـشـعـور بــا
عــنـدمـا ُيــعـطى حق الــتـصـرف فى مــصـيـره .
ولكن هـناك مسألة فى الصـلح يتعذر التوفيق
ــسـائل وهى أن الــطـريق بـيــنـهــا وبـ ســائـر ا
الــذى ُفــتح لــلــوصــول إلى هــذا االتــفــاق قـد
مـهــده احلـلـفــاء بـتــضـحــيـة مـصــالح أخـرى .
ـصالح تـعذراً مـن حيث الـدفاع وأكـثر تـلك ا
عــنـــهــا هـى مــســـألــة مـــنــفـــذ بـــلــغـــارى عــلى
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بحرايجه  فإذا كانت تركيا تريد أن تنال من
الشـهرة فى عـالم الـكيـاسة الـسيـاسيـة ما نـالته
من االشـتهـار فى السـياسـة . فأنـها ال يـسعـها
إال أن جتيب مطلب حلـيفة سابقـة . إما بعقد
اتـــفــاق خــاص . أو بـــاالشــتـــراك مع الــدول

اجملاورة .
وغـنى عـن الـبـيــان أنـنــا إذا لم نـتــطـلع إلى
تــوطـيــد أركـان األمــور فى الــشـرق األدنى .
فــمن الــصــعب أن ُنـدرك أن مــعــاهــدة لـوزان
ستـسير باآلراء إلى األمام كـما سارت اتفاقية
ـكـنه أن يظن أن فى سـيڤـر . ومـا من إنـسان ُ
االســتــطــاعــة غل أيــدى دولـة قــويــة فــخـورة

كبلغاريا إلى ما شاء الله .
ثل إن تركيا لم تتمتع منذ قرن من الزمن 
االســتـقالل الــذى ظــفـرت به اآلن . فــإذا مـا
اتـــبع زعـــمـــاؤهـــا مـن احلـــكـــمـــة مـــا ُيـــعـــادل
أطــمـاعـهم فـإن مـعــاهـدة لـوزان سـتـكـون فى
الـبلـقـان فـاحتـة عـهـد أكثـيـر إشـراقـاً من الـعـهد

اضى . ا
ـنـاسـبة وكـتـبـت صـحـيفـة «الـديـلـى ميـل» 
الـتــوقـيع عـلى مـعــاهـدة الـصـلح فى «لـوزان»
مقـاالً تناولت فـيه مسـألة الـصلح مع تـركيا .

ا قالته : و
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«وقع احلــلـفـاء عــلى مـعـاهــدة الـصـلح مع
األتـــــراك فـى «لــــوزان» والريـب أنـــــهــــا ذات

أهمية كبرى من الوجهة التاريخية .
«وفى مقـدورنا القـول بإنهـا افتتحت دوراً
جديـداً لعالقاتنا السياسـية مع تركيا احلديثة.
عـلى أنـنـا نــتـمـنى من الـصــمـيم أن تـكـون من
أهم الــعــوامل فى الــقــضــاء عــلى الــســيــاســة
اخلـرقـاء الـتى تـرسـمـنـاهـا مع تـركـيـا مـنـذ عـام

. ١٨٨٠
«وقــد اعــتـــرفت احلــكــومــة اإلنـــكــلــيــزيــة
بـتـوقـيـعـهـا عـلى مـعـاهـدة «لـوزان» بـاستـقالل
األتـــــراك الــــتـــــام بــــدون قـــــيــــد وال شــــرط .
وأصـبـحت تـركـيـا احلـديثـة بـفـضل ذلـك حرة
طـلـيـقـة عن جـمـيع الـقـيـود . مـصونـة من أى
تـدخل أجـنـبى فى شـئـونـهـا الـداخـليـة . وفى
وسـعـنـا اآلن أن نـقــتـطف الـثـمــار الـيـانـعـة من
سـيـاسـة حـكـومـتـنـا احلـكـيـمـة الـتى تـرسـمـتـهـا
أخـيـراً مع األتراك . عـلى أن فى اسـتـطـاعـتـنا
التـأكيـد بـأنهـا ستـكون ذات تـأثيـر ملـموس .
والسـيـما فى الـبالد اإلسالميـة الداخـلة حتت
الـنــفـوذ الـبـريـطـانـى . وهى فى الـوقت نـفـسه
سـتـقـوى رابطـة الـصـداقـة والود الـصـمـيم ب

مــســلـــمى الــهـــنــد والــشـــعب الــبـــريــطــانى .
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حى أثـره فى نـفـوس عـدد عـظيـم من أولئك وسـيـكـون لـهـا بدون ريـب وقع حسـن ال ُ
ـزاعم الـتى بـيـنـهـا الـبـعض فى سـبيل ـسلـمـ . وسـتـقـضى عـلى الـدسـائس . وكذا ا ا
شكالت بريطانيا العظمى . وتنفى التهمة القائلة بأن إنكلترا مازالت دائبة على خلق ا
وبث الصعاب أمام مساعى اخلليفة . والتدخل فى شئون اخلالفة اإلسالمية البحتة .
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ُــكــاتب الــسـيــاسى لــنــدن فى ١٨ ــ قــال ا
جلـريـدة الـديـلـى تـلـغـراف أن اسـتـئـنـاف إبـعـاد
األرمن سـيُـضـعـف كـثـيـراً فـرصـة تـركـيـا لـنـيل
األكــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــة الــالزمــــــــــــــــــــــة
وقال
ـستعمرات احلرة ـكاتب أن مندوبى بعض ا ا
وبعض الدول الصـغرى سيـرفضون اإلذعان
ـشـيـئـة دول االتـفـاق فى هـذا الـشـأن . وقال
ـــســيـــحــيــ إنـه يــخـــشى أن ُيــطـــرد جــمـــيع ا

الـعـثـمـانـيـ من تـركـيـا مـتى جال احلـلـفـاء عن
األستانة ــ روتر

لــنــدن فـى ١٧ أغــســطس ــ نــقل ُمــكــاتب
ــذكـرة الـتى الــديـلى تـلــغـراف فى األســتـانـة ا
نـشرتها الصحـف التركية عن أن والة األمور
الـعسكـري سـيروا قوات خلـفارة أرمن والية
وان إلى إقـلـيم عـلى احلـدود على إثـر الـرغـبة
ـهـاجرون فى ذلك . ثم الـتى أبـداهـا هؤالء ا
قال إنه علم من مصدر يوثق بأن احلقيقة هى
أن الــتــرك أكـرهــوا ٣٥ ألف عــلى اجلالء عن
أوطـانـهم فى وان وبـتـلـيس وهم بـسـوقـونـهم

اآلن إلى ما وراء احلدود ــ روتر

…d¼UI «  ¨ ≤  ’ ¨ ±π≤≥ fD ſ√ ≤∞ 5MŁô«
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قــالت «إيـارى» : أبــلـغت الــسـلــطـات فى
األسـتــانـة بـنـاء عـلى األمـر الـصـادر من وزارة
الداخلية فـى أنقرة األرمن التابـع لها الذين
لم تــثــبت إدانـتــهم بــأنـهـم أحـرار فى الــتــنـقل
داخل الـبالد حـيـث شـاءوا واخلـروج مـنـهـا .

وكذا العودة إليها دون ُمعارض .

 “U uI «  U¹—uNLł n u
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قالت «إقـدام» : قـدم األستـانـة حديـثاً من
ثل تركـيا فيهـا منذ عامـ الدكتور «باطـوم» ُ
دنى إبراهـيم طلـيع بك فـزار منـدوب أنقـرة ا
الــدكـتــور عـدنــان بك وقـابــله مــنـدوبــنـاً فـدار

بينهما احلديث التالى :
ــ هل تـسـمـحـون بـإيـضـاح األسـبـاب الـتى

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±π≤≥ dÐu² √ ≤∏
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دعتكم إلى ترك مهمتكم فى «باطوم» .
ــ حــــضــــرت بـــإذن مـن احلـــكــــومــــة لـــكى
أعـــــرض عـــــلـى وزارة اخلـــــارجـــــيـــــة بـــــعض
مـعـلــومـات شـفـويـة . وسـأمـكث هـنـا بـضـعـة

أيام. ثم أُغادر األستانة قاصداً (أنقرة) .
ــ أتعـلمون شـيئاً عن األسـباب التى دعت
سـفـيـرنـا الـكـبـيـر فى (مـوسـكـو) إلى احلـضور

إلى تركيا ?
بـلغنى أنه قادم من (مـوسكو) إلى (أنقرة)
ولــكـن لم أقف حـــتـى اآلن عــلـى األســـبــاب
احلــقــيــقــيــة الـتـى حـمــلــته عــلى تــرك مــهــمـته

الكبرى هناك .
ــ ما هى معلوماتكم عن حادثة أريوان ?
ــ وقـفت عليها بـاإلجمال . وهى على ما
أعتـقد حادثة محليـة بحتة . على أنها احدى
باشـرة للدسائس التى تبـثها اجلمعية النتائج ا
ـعروفـة بجـمـعيـة «طـاشنـاق» . أما األرمـنيـة ا
الــغـــرض مـــنــهـــا فـــهــو بـــدون ريب اإلخالل
بـالــعالقــات الــوديـة الــتى تــربط احلــكـومــتـ

التـركيـة والروسيـة. ومع كل ذلك فإنى لم
صادر أطـلع لآلن على تفاصـيل احلادثة من ا

الرسمية اجلديرة بالثقة واالعتماد .
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وقف فى (باطوم) ? ــ ما هى حقيقة ا
ـوقف االقـتـصـادى فى (بـاطـوم) سئ إن ا
جـداً فـاألسواق الـتـجاريـة فـيـها كـاسـدة . أما
مـوقـفـنــا فـهـو عـلى كل مـا كـان عـلـيه . إذ لم
يــطـرأ عـلـيه مـا يـدعـو إلى تـغـيـيـر ه . عـلى أن
كالً من احلـكـومـتـ الـكـرچـيـة والـروسـيـة لم
ــسـاعــدات الالزمـة يـدخــرا وسـعــاً فى بـذل ا

وإبداء التسهيالت نحوى .
مـا هى حـقـيـقـة النـظم اإلداريـة الـتى تـسـير

عليها حكومة (باطوم) ?
ــ إن حكومـة الكرچ مسـتقلة فى داخـليتها
تـدير شئـونها بـنفـسها عـدا الشئـون العسـكرية
إذ هى فى قــبــضــة الـروســيــ تــمــامـاً . وهم
ـــســيـــطــرون عـــلى احلـــدود بــريـــة كــانت أو ا

بحرية.
ــ ما هو موقف عالقاتنا مع روسيا ?

ــ إن عالقتنا مع روسيا حسنة . والشعب
الروسى راغب أشد الـرغبة فى بقاء الصداقة

وتوثيق ُعراها بينه وب الشعب التركى .
ــ هل تـسمحـون بتـلخيص الـنظُّم اإلدارية

فى الكرچ ?
ــ يــتـلــخص شـكل اإلدارة فى الــكـرچ فى
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لَّى يـتـكـون من نـواب قـروي أن مـجـلـسـهـا ا
يــنــتــخب كل واحــد مـــنــهــا ثالثــة من طــبــقــة
ثل السلطة التنفيذية . العمال وهذا اجملـلس ٍُ
وُيدير األعمال العامة على يد رئيس الوزراء
وزمالئه ويـشـرف عـلـيـهم ويـراقب أعـمالـهم
فى بــعض األحـايــ ورئــيس احلــكـومــة هـذا
مـسـلم وزمالؤه من الـكـرچ أيـضـاً . وصـفوة
القول أن تـلك النظُّم ال تـختلف فى شئ عن

النظم اإلداريةالروسية .
ثلنا فى (باكو)? ــ ما هى معلوماتكم عن ُ
ــ علمت أنه سيحضر إلى األستانة وليس
ـعـلـومـات الـرسـمـيـة سـوى ما لـدى شئ من ا

ذكرته .
ـــتـــداولـــة فى ــ مـــا هـــو نــــوع الـــعـــمـــلــــة ا

(باطوم)?
ـتداولـة ب األهالى هى أوراق ــ العـملة ا

الية والروبل . تركيا ا
عيشة هناك ? ــ كيف حال ا

عـيشة صـعبة وقد اسـتحكمت ــ إن حال ا
حـلـقات الـغالء فى روسـيـا كلـهـا . وضمـنـها
ــتــحـدة ويــبـلـغ ثـمن األكــلـة اجلــمـهــوريـات ا
ـتـوسـطـة فى «بـاطـوم» مـائـة غـرش تـركى . ا
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وأجر العامل فيها باهظ رغم قلة العمل .
ــ هل تصل سفن تركيا التجارية إلى ميناء

«باطوم» ?
يناء احملركات وأحياناً بعض ــ نعم تصل ا
الـــســفن الـــتـــركــيـــة مـــشــحـــونـــة بــالـــبـــضــائع
صـنوعات الـوطنيـة . ولكن ال ُيسـمح لها وا
ثـلى التـجارة بتـفريغ حـمولـتهـا إال بـأذن من ُ
لــروسـيــا فى اخلـارج والبــد لــدخـول الــسـفن
التـركيـة إلى الثـغور الـروسيـة من وجود ورقة
جواد مؤشـر عليـها من القنـاصل الروسية فى

البالد التركية .
ـــا هـــو جــديـــر بــالـــذكــر أن األســـطــول و
نـاورة بحـرية فى مـياه الـروسى قام مـنذ أيـام 
«بـاطـوم» كـمـا قــامت قـوات اجلـيش األحـمـر
ـذكورة ـدينـة ا ثـلـها بـراً فى شـوارع ا الـبـريـة 
وزارنــا عـقب الــفــراغ مـنــهـا قــائـد األســطـول
ـثالً األمــيـرال «فـاكــمـان» فـدعــوته بـصــفـتى 
لتـركـيا إلى حـضـور وليـمـة شائـقـة أقمـتـها فى
دار الـقـنـصـلـيـة وكـان عـدد احلـاضـرين فـيـها
أربـعـ ضــابـطــاً من أركـان الــبـحــريـة وأمـراء
اجلـــيـش األحـــمـــر وكـــانت مـــظـــاهـــر الـــوالء
الـصـمـيم سـائـدة عـلى هـذه احلـفـلـة الـرسـمـية
بــأكــمل مـعــانــيـهــا . أمــا األسـطــول الـروسى
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فـكان مـؤلفَّـاً من عدة طـرادات وغواصات .
وقـد شاهـدنـاه بدعـوة من قائـده ولـقيـنا به من
اجلــــــمـــــــيـع كـل احـــــــتــــــرام وتـــــــبـــــــجـــــــيل .
وحـكــومـةالــكـرج لم تــتـنــازل حـتى اآلن عن
حــقــوقـهــا اخلــارجـيــة لــروسـيــا. ولــذا  فـان
الــقـــنــصــلـــيــة الــروســـيــة مــازالت قـــائــمــة فى

«باطوم».
ــ أتـعـلـمـون شـيـئــاً عن الـزعـيم الـشـيـوعى
الـذى صـحـبكـم فى الـبـاخـرة ونـزل منـهـا إلى

األستانة ?
ــ نــــعـم إن هــــذا الـــــزعــــيـم هــــو الـــــرفــــيق
«أخــــنــــدوف» وهـــــو من كــــبـــــار الــــزعــــمــــاء
ــــتـــون بـــصــــلـــة إلى الـــشــــيـــوعـــيــــ الـــذين 
«أذربــيـچـان» عـلـى أنه شـاب لم يـبــلغ الـعـقـد
الـثــالث من عــمــره . وهـو عــلى مــا أعـلم ال
يـنـوى اإلقـامـة فى األسـتـانـة بل ُيـغـادرهـا إلى

إيطاليا طلباً لالستشفاء .
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يـقـول ُمراسل «الـتيـمس» فى األستـانة من
رسالة بتاريخ ٢٢ أكتوبر إن فوزى بك وكيل
ـدرجة فى ادة ا األشغـال العـامة جـاهر بـأن ا
بـرمـة مع الـشركـات . والـتى يجب العـقـود ا
ـوجبـها عـليـها أن تـستـخدم األتـراك ــ يجب
ــــقــــصـــوديـن هم األتـــراك أن تـــفــــســــر بـــأن ا
ـسلـمون والـظـاهر أن هـناك اسـتـثنـاء يتـناول ا
ـديـرين والـقــائـمـ بـاألعـمــال احلـسـابـيـة . ا

واإلخصاء .
ولـــكن يــظــهــر مـع ذلك أن «أنــقــرة» ُتــعــد
ـدرجـة فى الـعـدة النـتــهـاك مـواد األقـلــيـات ا
اتــفـاقـيــة «لـوزان» . إذ قـضى بــأن الـشـركـات
التى تـخل بـهـذه الـتعـلـيـمات فى مـدة قـصـيرة
تـلـغى عـقودهـا . ويـسـتـدل من ذلك على أن
تركـيا سائـرة فى سبيـل االفتئات عـلى حقوق

عدد من األجانب .

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±π≤≥ d³L u½ ≤ ¡UŁö¦ «
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ُكـاتب «التيـمس» فى األستانة فى رسالة 
نشرت بتاريخ ٢٣ أكتوبر اجلارى أن صحيفة
«يـــنـى كـــون» ذكــــرت أن األرمن هــــاجـــمـــوا
الـعـمـارة الـتى ُتـقـيم فـيـهـا الـبـعـثـة الـتـركـيـة فى
قول إن إيروان وأنـزلوا الرايـة العثـمانيـة . وا
األرمن أعــلـنـوا أنه لـم تـعـد لــهم حـاجــة بـعـد
اآلن إلى الـبـعـثة; إذ الـدول الـتى تـكـون احتاد
ـركــزيـة فى الــسـوڤــيـيـت نـزلت لــلـحــكـومــة ا
مـوسـكـو عـن حـقـهـا فـى اسـتـبـقــاء الـعالقـات

مالك األجنبية . السياسية رأساً مع ا
ــا أن األرمن مـــتــهــمـــون أيــضـــاً بــأنــهم و
حجـزوا البرقـيات الـتركيـة التى تـتضمن ذلك
اخلـبـر . فـالـظـاهر أن احلـادث وقـع منـذ وقت
ـهم أن نـذكـر أن الـريـبـة مـضى . ولـكـن من ا
حتــوم حــول روســـيــا الــتى يـــشك فى أن لــهــا
ضـلـعـاً مع األرمن وهـذه احلـادثـة تـزيـد نـقـطـة
جــديــدة فى الـنــبــأ الـذى جــاءت به صــحـيــفـة
طـنـ . وأيـدته الـيـوم صـحـف تـركـيـة أخرى
وفــحــواه أن الــسـوڤــيــيت تــرغب فى مــعــرفـة

االجتاه الذى ستتجه إليه السياسة التركية .

W¹—bMJÝù«  ¨ ≤  ’ ¨ ±π≤≥ d³L u½ ≤ ¡UŁö¦ «
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كــثــر الــكالم بـــعــد احلــرب الــعــظــمى عن
مــســتـقــبل «أرمــيـنــيـا» . ولــكن لم ُيــعـمل إال
الـقلـيل .ويرى األتـراك أنه ال خير يـجنى من
االهـتـمـام بـوضع خـطط إلعـادة تـنـظـيم ركن
قاحـل يجدب بـعيـد وسيـقتـرحون تـرك احلالة
هــنــاك عــلى مـــا هى عــلــيه . عــلى أن الــشئ
ؤتمر الكثير يتوقف على مسلك روسيا فى ا
فإذا أظـهرت رغبـة فى إعادة الـصالت الودية
ـــرجح أن ال حتـــمل الــدول بــالـــغـــرب كــان ا
الغربية نفـسها عبء االهتمام بتـحرير أرمينيا
ونحـو ذلك . أمـا إذا سلـكت روسـيا مـسلك
ـنــاوأة فـيــرجح أن تـعــود تـلك الــتـحــدى وا
ـقـدس فى الــدول إلى خـرافــة حق أرمـيــنـيــا ا
احلــصـول عــلى حــمــايــة الــدول الــعـظــمى .
وتـكون غـاية الـدول من وراء ذلك استـخدام
أرمينيا سـداً يحول دون انسياب الروس نحو

اجلنوب .

…d¼UI «  ¨ ±  ’ ¨ ±π≤≥ d³L u½ ±¥ ¡UŁö¦ «  ¨±≥∏π∂ œbŽ
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بقلم : بيرچ ترزيان
W bI

بقلم : د. محمد رفعت اإلمام
رأى ولى عهد تركيا

بدون  عنوان

جزارو األرمن 

أخبار تركيا عن البريد األخير

سئول عنها  ذابح فى تركيا ومعاقبة ا ا

احلالة فى تركيا

أميركا وأرمينيا

ب األرمن والهنود

نكوب أميركا وإعانة ا

احلالة فى تركيا

تلغرافات عمومية

٣

٦

٢٥

٢٦

٢٧

٢٧

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٧

Â

القبلة  ٤ يناير ١٩١٩

القبلة  ٤ بنابر ١٩١٩

األهرام  ٦ يناير ١٩١٩

وادى النيل  ٢٣ يناير ١٩١٩

األهرام  ٢٥ يناير ١٩١٩

األهرام  ٩ فبراير ١٩١٩

األهرام  ١٣ فبراير ١٩١٩

األهرام  ٢١ فبراير ١٩١٩

األهرام  ٢١ فبراير ١٩١٩

األهرام  ٢١ فبراير ١٩١٩

احملروسة  ٤ مارس ١٩١٩
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١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

ؤتمر الصلح األرمن 

أخبار كنائسية خارجية

أخبار كنائسية خارجية

األرمن فى تركيا وروسيا 

افتداء الشرق

أخبار كنائسية خارجية

تموين أرمينيا 

أخبار كنائسية خارجية

أخبار كنائسية خارجية

صري (بيان البد منه) احتاد األرمن وا

صري  احتاد األرمن وا

من أنباء األستانة

حول مذابح األرمن

٣٩

٤٣

٤٧

٥٤

٥٧

٧٠

٧٧

٧٨

٨٥

٩٢

٩٧

٩٩

١٠٠
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األهرام  ١٣ مارس ١٩١٩

الهدى  ٢١ مارس ١٩١٩

الهدى  ٢٨ مارس ١٩١٩

القبلة ٢٩ مارس ١٩١٩

قتطف  ١ أبريل ١٩١٩ ا

الهدى  ١ أبريل ١٩١٩

األهرام  ٣ أبريل ١٩١٩

الهدى  ٧ أبريل ١٩١٩

الهدى  ٧ أبريل ١٩١٩

األكسبريس  ٤ مايو ١٩١٩

األكسبريس  ٢٥ مايو ١٩١٩

األكسبريس  ٢٥ مايو ١٩١٩

األهرام  ٩ يولية ١٩١٩
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٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

مطالب الوفد التركى نقالً عن التيمس

مذابح األرمن

حول مذابح األرمن

أخبار تركيا نقالً عن جريدة فلسط 

سألة األرمنية) ؤتمر (ا الترك وا

األرمن يستغيثون باحللفاء

عناية أميركا بأرمينيا

أخبار الدولة العلية

مشكلة أرمينيا

حركات األتراك

حول تركيا

اللجنة األمريكية فى األستانة

ؤتمر التركى فى أرضروم ا

١٠٠

١٠٤

١٠٥

١٠٦

١١٠

١١٤

١١٥

١١٥

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٧
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األهرام  ٩ يولية ١٩١٩

األهرام  ١٤ يولية ١٩١٩

األهرام  ١٩ يولية ١٩١٩

العدل  ١٩ يولية ١٩١٩

األهالى  ١٥ أغسطس ١٩١٩

األهرام  ١٦ أغسطس ١٩١٩

األهرام  ١٦ أغسطس ١٩١٩

العدل  ١٧ أغسطس ١٩١٩

العدل  ١٨ أغسطس ١٩١٩

العدل  ١٨ أغسطس ١٩١٩

العدل  ١٩ أغسطس ١٩١٩

األهالى  ٤ سبتمبر ١٩١٩

األهرام  ٦ سبتمبر ١٩١٩
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٤٥
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٤٧
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٤٩

٥٠

٥١
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فى بالد األناضول ? ما يفعله مصطفى كمال ?

حول أرمينيا

فى آسيا الصغرى

أميركا وأرمينيا

حديث للصدر األعظم

حول الصلح

أزمة الشرق : احلركة الوطنية فى تركيا

األتراك وأرمينيا

احلالة فى آسيا

اإلنكليز فى أرمينيا

األتراك وأرمينيا

ب األرمن والتتر

ب احللفاء

١٢٨

١٣٤

١٣٦

١٣٩

١٤٢

١٤٧

١٥٣

١٥٨

١٥٩

١٦١

١٦١

١٦٣

١٦٣
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األهرام  ١٢ سبتمبر ١٩١٩

العدل  ١٦ سبتمبر ١٩١٩

العدل  ٢٣ سبتمبر ١٩١٩

األهرام  ٢٥ سبتمبر ١٩١٩

وادى النيل  ١ أكتوبر ١٩١٩

والدى النيل  ٣ أكتوبر ١٩١٩

وادى النيل  ١٢ أكتوبر ١٩١٩

األهرام  ٢٤ أكتوبر ١٩١٩

العدل  ٣٠ أكتوبر ١٩١٩

وادى النيل  ٦ نوفمبر ١٩١٩

وادى النيل  ١٢ نوفمبر ١٩١٩

األهرام  ١ ديسمبر ١٩١٩

وادى النيل  ٢٣ ديسمبر ١٩١٩



µ∏∞

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

األرمن فى كيليكية

األرمن فى السوڤيت واألتراك

أرمينيا وأذربيچان

حوادث قليقية

ب الترك واألرمن

حول مذابح األرمن

حول مذابح األرمن

أرمينا وعصبة األ

مستقبل أرمينيا

انذار ألرمينيا

الوفد األرمنى

العطف على األرمن

سألة األرمنية ا

١٦٤

١٦٥

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٧٠

١٧١

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٥
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األهرام ٢٧ ديسمبر  ١٩١٩

األهرام  ٢٠ يناير ١٩٢٠

األهرام  ٢٠ يناير ١٩٢٠

األهرام  ٢ مارس ١٩٢٠

األهرام  ١٠ مارس ١٩٢٠

األهرام  ١١ مارس ١٩٢٠

األهرام  ١٣ مارس ١٩٢٠

األهرام  ١٩ مارس ١٩٢٠

األهرام  ٢١ مارس ١٩٢٠

وادى النيل  ٢١ مارس ١٩٢٠

القبلة  ٢٢ مارس ١٩٢٠

األهرام  ٢٤ مارس ١٩٢٠

األهرام  ٢٤ مارس ١٩٢٠



µ∏±

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

ولسن ومسألة تركيا

احلالة فى األناضول 

معاهدة الصلح مع تركية

احلالة فى األستانة

أرمينيا وعصبة األ

أرضروم وأرمينيا

األنتداب فى أرمينيا

مهاجروا األرمن

أميركا ومسألة أرمينيا

سألة العثمانية ا

أخبار تركيا

أذربيچان وأرمينيا

شروط معاهدة الصلح

١٧٦

١٧٨

١٨١

١٩٢

١٩٦

١٩٧

١٩٨

٢٠٠

٢٠٠

٢٠١

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٤
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األهرام  ٢٩ مارس ١٩٢٠

العدل  ١١ أبريل ١٩٢٠

نار  ١٩ أبريل ١٩٢٠ ا

األهرام  ٢١ أبريل ١٩٢٠

األهرام  ٢١ أبريل ١٩٢٠

األهرام  ٢٦ أبريل ١٩٢٠

األهرام  ٢٧ أبريل ١٩٢٠

األهرام  ٢٩ أبريل ١٩٢٠

األهرام  ٣٠ أبريل ١٩٢٠

األهرام  ٣٠ أبريل ١٩٢٠

العدل  ٢ مايو ١٩٢٠

األهرام  ١٢ مايو ١٩٢٠

األهرام  ١٢ مايو ١٩٢٠



µ∏≤

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

احلالة السياسية العامة

أنباء تركيا

أميركا ومسألة أرمينيا

تحدة تعترف باجلمهورية األرمينية الواليات ا

إنكلترا ومسألة أرمينيا

األتراك واألرمن

ب األرمن واألتراك

مسألة أرمينيا

حول مذابح األرمن 

جتدد القتال فى أرمينيا

القتال فى أرمينيا

البلشفيك وهجوم األتراك على أرمينيا

أرمينيا وعصبة األ

٢١٠

٢١١

٢١١

٢١٢

٢١٥

٢١٥

٢١٦

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢٢٠

٢٢٠

٢٢١

احملروسة  ٢٢ مايو ١٩٢٠

األهرام  ٢٥ مايو ١٩٢٠

األهرام  ٢٥ مايو ١٩٢٠

األهرام  ١٠ يونية ١٩٢٠

األهرام  ١١ يونية ١٩٢٠

األهرام  ٢٨ يونية ١٩٢٠

األهرام  ٧ يونية ١٩٢٠

األهرام  ٧ يونية ١٩٢٠

األهرام  ١٦ أغسطس ١٩٢٠

األهرام  ٢٨ أغسطس ١٩٢٠

األهرام  ٢٨ أغسطس ١٩٢٠

األهرام  ٢١ أكتوبر ١٩٢٠

األهرام  ٢٣ أكتوبر ١٩٢٠
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µ∏≥

٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

موقف أرمينيا

مستقبل أرمينيا

القتال فى أرمينيا

القتال فى أرمينيا

االنتداب فى أرمينيا

القتال فى أرمينيا

القتال فى أرمينيا

فى ميدان أرمينيا

فى ميدان أرمينيا 

ب األرمن والبلشفيك

أخبار تركيا

احلالة فى أرمينيا

ب األرمن والترك عقد الهدنة للصلح

٢٢٢

٢٢٣

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٦

٢٢٧

٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣١

٢٣٢

األهرام  ٢٧ أكتوبر ١٩٢٠

األهرام  ٢٧ أكتوبر ١٩٢٠

األهرام  ٢ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ٣ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ٣ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ٣ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ٤ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ٩ نوفمبر ١٩٢٠

القبلة  ١٠ نوفمبر ١٩٢٠

األمة  ١١ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ١٢ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ١٢ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ١٣ نوفمبر ١٩٢٠
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µ∏¥

١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

تقدم األتراك نحو باطوم

مهادنة األتراك واألرمن

احللفاء وأرمينيا

احلالة فى أرمينيا

فى ميدان أرمينيا

أرمينيا الشهيدة

أرمينيا وعصبة األ

الكماليون واليونان

ماذا نصنع فى تركية آسيا 

أرمينيا وحكومة أنقرة

فى ميدان أرمينيا

احلالة فى أرمينيا

إمضاء معاهدة الصلح

٢٣٧

٢٣٨

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٢

٢٤٥

٢٤٨

٢٥٥

٢٥٥

٢٥٧

٢٥٨

األمة  ١٤ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ١٥ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ١٥ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ١٨ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ٢٣ نوفمبر ١٩٢٠

القبلة  ٢٥ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ٢٥ نوفمبر ١٩٢٠

األمة  ٢٦ نوفمبر ١٩٢٠

األمة  ٢٩ نوفمبر ١٩٢٠

األهرام  ٢ ديسمبر ١٩٢٠

األهرام  ٢ ديسمبر ١٩٢٠

األهرام  ٧ ديسمبر ١٩٢٠

األهرام  ١١ ديسمبر ١٩٢٠
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µ∏µ

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

بريد أوروبا

احلالة فى أرمينيا

أرمينيا

األتراك فى القوقاز

األتراك وقسطنط 

معاهدة سيڤر

الدولة العلية

مفاوضات الصلح ب األرمن واألتراك 

األتراك وحدود أرمينيا

أرمينيا ب البلشفيك والترك

أرمينيا

اتفاقية سيڤر

الكرچ واألرمن

٢٥٩

٢٥٩

٢٦١

٢٦٣

٢٦٦

٢٦٩

٢٧١

٢٧٥

٢٧٧

٢٧٨

٢٧٩

٢٨٠

٢٨٧

العدل  ١١ ديسمبر ١٩٢٠

األهرام  ١٣ ديسمبر ١٩٢٠

األمة  ١٤ ديسمبر ١٩٢٠

األهرام  ١٥ ديسمبر ١٩٢٠

األمة  ١٩ ديسمبر ١٩٢٠

األهرام  ٢٣ ديسمبر ١٩٢٠

األمة  ٢٦ ديسمبر ١٩٢٠

األمة  ٢٦ ديسمبر ١٩٢٠

األهرام  ٢٦ ديسمبر ١٩٢٠

األهرام  ٢٧ ديسمبر ١٩٢٠

القبلة  ٣٠ ديسمبر ١٩٢٠

القبلة  ٣٠ ديسمبر ١٩٢٠

وادى النيل   ٢ يناير ١٩٢١
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µ∏∂

١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

غنائم األتراك واألرمن

القوقاز

أرمينيا

أرمينيا

جلنة أمريكية

أبناء كيلكية

فى جهة أطنة

أخبار الدولة العلية

أحوال تركيا

لتيوانيا وفارس

الكرچ وأرمينيا

أسرى األرمن فى يد األتراك

سألة األرمنية األقلية وا

٢٨٨

٢٩٠

٢٩٢

٢٩٥

٢٩٦

٢٩٧

٢٩٩

٣٠٢

٣٠٨

٣٠٨

٣١٠

٣١١

٣١٣

األمة  ٣ يناير ١٩٢١

األمة  ٣ يناير ١٩٢١

األمة  ٣ يناير ١٩٢١

األمة  ٥ يناير ١٩٢١

وادى النيل  ٥ يناير ١٩٢١

وادى النيل  ٥ يناير ١٩٢١

األمة  ١٠ يناير ١٩٢١

األمة  ١٠ يناير ١٩٢١

وادى النيل  ١٤ يناير ١٩١١

واد يالنيل  ١٤ يناير ١٩٢١

وادى النيل  ١٥ يناير ١٩٢١

األمة  ١٧ يناير ١٩٢١

األخبار  ١٩ يناير ١٩٢١
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µ∏∑

١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

أرمينيا وعصبة األ

كيف عقد الصلح ب األتراك وأرمينيا

الكرچ وأرمينيا

األرمن يستنجدون األتراك

رأى الرئيس ولسن فى مسألة روسيا

مشكلة أرمينيا

أرمينيا واألتراك

أعمال البلشفيك فى الشرق األدنى

تركيا وأرمينيا

مسألة أرمينيا

استعدادات مصطفى كمال

أخبار الشرق

سألة الشرقية ا

٣١٥

٣١٧

٣١٩

٣٢٠

٣٢١

٣٢٢

٣٢٢

٣٢٣

٣٢٤

٣٢٥

٣٢٦

٣٣٠

٣٣١

وادى النيل  ١٨ يناير ١٩٢١

األمة  ١٩ يناير ١٩٢١

وادى النيل  ٢٠ يناير ١٩٢١

األمة  ٢١ يناير ١٩٢١

األهرام  ٢٥ يناير ١٩٢١

وادى النيل  ٢٨ يناير ١٩٢١

وادى النيل  ٢٩ يناير ١٩٢١

القبلة  ٣ فبراير ١٩٢١

وادى النيل  ٥ فبراير ١٩٢١

األهرام  ٧ فبراير ١٩٢١

القبلة  ١٠ فبراير ١٩٢١

األمة  ١٠ فبراير ١٩٢١

العدل  ١٠ فبراير ١٩٢١
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µ∏∏

١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

األرمن ومؤتمر لندن

صطفى كمال باشا  حديث 

جمهورية جديدة فى أرمينيا

مؤتمر الشرق األدنى فى لندرة

مطالب األتراك

مؤتمر لندن ومسألة الشرق

ؤتمر  أرمينيا فى ا

اتفاق الترك واألرمن

فى عالم السياسة

فرنسا والترك

رأى ولسن فى مسألة أرمينيا

حوادث القوقاز

حول مقتل طلعت باشا

٣٣٣

٣٣٣

٣٤٠

٣٤١

٣٤٣

٣٤٥

٣٤٧

٣٤٨

٣٤٨

٣٥٥

٣٦٠

٣٦٣

٣٦٥

األهرام  ١٧ فبراير ١٩٢١

وادى النيل  ٢٠ فبراير ١٩٢١

األهرام  ٢٢ فبراير ١٩٢١

األهرام  ٢٨ فبراير ١٩٢١

العدل  ٢٨ فبراير ١٩٢١

العدل  ٢٨ فبراير ١٩٢١

العدل  ٢٨ فبراير ١٩٢١

٤ مارس ١٩٢١ األهرام 

األهرام  ٤ مارس ١٩٢١

اإلكسبريس  ٧ مارس ١٩٢١

القبلة  ٧ مارس ١٩٢١

وادى النيل  ١٠ مارس ١٩٢١

األهرام  ١٨ مارس ١٩٢١
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µ∏π

١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

مقتل طلعت باشا 

احلرب فى القوقاز

أخبار الدولة العلية

فى بالد القوقاز

جنازة طلعت باشا

الرئيس واألرمن 

شئون أنقرة

ب تركيا وأرمينيا

قاتل طلعت باشا

قاتل طلعت باشا

احلالة فى أرمينيا

أرمينيا وجيرانها

احلالة فى أزميد

٣٦٦

٣٦٧

٣٧٠

٣٧٥

٣٨٠

٣٨١

٣٨٢

٣٨٤

٣٨٤

٣٨٥

٣٨٦

٣٨٧

٣٨٨

األهرام  ١٩ مارس ١٩٢١

وادى النيل  ٢٢ مارس ١٩٢١

وادى النيل  ٢٢ مارس ١٩٢١

وادى النيل  ٢٥ مارس ١٩٢١

األهرام  ٢ أبريل ١٩٢١

وادى النيل  ١٥ أبريل ١٩٢١

وادى النيل  ٧ مايو ١٩٢١

األهرام  ٩ مايو ١٩٢١

األهرام  ٣ يونية ١٩٢١

األهرام  ٦ يونية ١٩٢١

األهرام  ٦ يونية ١٩٢١

األهرام  ٢٥ يونية ١٩١٢

األهرام  ١ يولية ١٩٢١
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µπ∞

١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

ب تركيا وإنكلترا

احلرب فى األناضول

احلركة الوطنية فى األناضول

أرمينيا وعصبة األ

احلركة الوطنية فى األناضول 

عاهدة الروسية التركية تبادل ا

مهاجرو األرمن

معاهدة قارص

فليسمع االستعماريون

هاجرون األرمن ا

مسألة مهاجرى األرمن

فرنسا واألرمن

أرمينيا وتركيا

٣٨٨

٣٩٤

٤٠٣

٤١١

٤١٢

٤١٤

٤٢١

٤٢٢

٤٣١

٤٣١

٤٣٣

٤٣٤

٤٣٤

األهرام  ١ يولية ١٩٢١

األمة  ١١ أغسطس ١٩٢١

األمة  ٢١ سبتمبر ١٩٢١

األهرام  ٢٤ سبتمبر ١٩٢١

األهرام  ٢٤ سبتمبر ١٩٢١

األخبار  ١٢ أكتوبر ١٩٢١

األهرام  ٢٠ أكتوبر ١٩٢١

األخبار  ٦ نوفمبر ١٩٢١

األمة  ١ ديسمبر ١٩٢١

األهرام  ٢ ديسمبر ١٩٢١

األهرام  ٥ ديسمبر ١٩٢١

األهرام  ٩ ديسمبر ١٩٢١

األخبار  ١٢ ديسمبر ١٩٢١
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µπ±

١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

إيطاليا واألرمن

الترك وأوروبا

حيال الهجرة األرمنية إلى لبنان

فرنسا واألرمن

أميركا ومسألة األرمن

وطن قومى لألرمن

سيحية تركيا وإنكلترا واألقليات ا

تركيا وإنكلترا وسالح األقليات

سيحية فى آسيا الصغرى األقليات ا

السوريون واألرمن 

سيحيون فى آسيا الصغرى ا

جاويد بك واألرمن

ستعمرين األرمن يكذبون ا

٤٣٧

٤٣٧

٤٤٤

٤٤٧

٤٤٧

٤٤٨

٤٤٩

٤٥٧

٤٦٢

٤٦٧

٤٦٧

٤٧٤

٤٧٩

األهرام  ١٤ ديسمبر ١٩٢١

األهرام  ١٤ يناير ١٩٢٢

األهرام  ٢١ يناير ١٩٢٢

األهرام  ٢٠ فبراير ١٩٢٢

األهرام  ٥ أبريل ١٩٢٢

األهرام  ١٠ أبريل ١٩٢٢

وادى النيل  ١٨ مايو ١٩٢٢

وادى النيل  ٢٢ مايو ١٩٢٢

وادى النيل ٢٧ مايو ١٩٢٢

وادى النيل  ٣١ مايو ١٩٢٢

وادى النيل  ٧ يونية ١٩٢٢

األهرام  ٢٨ يونية ١٩٢٢

وادى النيل  ١٧ يولية ١٩٢٢
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µπ≤

٢٠٩

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٤

٢١٥

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

مسألة أرمينيا

احللقاء يطلبون وطناً قومياً لألرمن

تحدة عصمت باشا يقبل إشراف األ ا

الترك واألرمن

مذكرة الدكتور رضا نور

السياسة اليوم

مسألة الوطن القومى لألرمن 

هاجرون من تركيا ا

ايجاد موطن لألرمن فى بالد الكرچ

تصريحات رءوف بك

مصرع أنور باشا 

مسائل األرمن واألشوري الكلداني

حكومة القوقاز احلاضرة

٤٨٣

٤٨٣

٤٨٤

٤٨٥

٤٨٦

٤٩٠

٤٩٤

٤٩٧

٤٩٨

٤٩٩

٥٠٠

٥٠٦

٥٠٨

األهرام  ٦ ديسمبر ١٩٢٢

األهرام  ١٤ ديسمبر ١٩٢٢

األهرام  ١٥ ديسمبر ١٩٢٢

األهرام  ١٦ ديسمبر ١٩٢٢

األهرام  ١٨ ديسمبر ١٩٢٢

األهرام  ١٨ ديسمبر ١٩٢٢

األهرام  ١٨ ديسمبر ١٩٢٢

األهرام  ١ يناير ١٩٢٣

األهرام  ٣ يناير ١٩٢٣

العدل  ٤ يناير ١٩٢٣

األمة  ٨ يناير ١٩٢٣

األهرام  ٨ يناير ١٩٢٣

وادى النيل  ٩ يناير ١٩٢٣
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µπ≥

٢٢٢

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٤

حادثة الدكتور رضا نور

ب روسيا وتركيا

جمعية األ ومهاجرو األرمن

أرمينيا والعصبة

األتراك واألرمن واليونانيون

الروس واألرمن

مهاجرو األرمن فى أمريكا

األرمن والوطن القومى

حول موطن األرمن

مؤتمر الشرق

فرنسا وإعانة األرمن 

األرمن ب الترك والفرنسوي

صر األرمن اهتمام فرنسا 

٥١٠

٥١١

٥١٤

٥١٥

٥١٧

٥١٨

٥١٩

٥١٩

٥٢٠

٥٢٠

٥٢٣

٥٢٣

٥٢٤

األهرام  ١٩ يناير ١٩٢٣

العدل  ١٥ يناير ١٩٢٣

األهرام  ١٢ يناير ١٩٢٣

العدل  ٢٠ يناير ١٩٢٣

األهرام  ١٦ يناير ١٩٢٣

األهرام  ٢٩ يناير ١٩٢٣

األهرام  ٣١ يناير ١٩٢٣

األهرام  ٣١ يناير ١٩٢٣

األهرام  ٣ مارس ١٩٢٣

وادى النيل  ٩ مارس ١٩٢٣

األهرام  ٩ مارس ١٩٢٣

األهرام  ٩ مارس ١٩٢٣

األهرام  ٢ أبريل ١٩٢٣
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µπ¥

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٢٣٨

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٧

مطالب األرمن فى مجالس العموم

أنباء تركيا

األرمن فى حلب 

الكرچ والبولشڤك

موقف الوفد التركى فى لوزان

فى لوزان

حكومة أنقرة واألرمن

األرمن فى تركيا

محاكمة عصابة أرمنية

أمريكا والوطن القومى لألرمن

أخر جلسة تاريخية فى مؤتمر لوزان 

من سيڤر إلى لوزان

تركيا بعد صلح لوزان

٥٢٥

٥٢٦

٥٢٧

٥٣١

٥٣٥

٥٣٦

٥٤٢

٥٤٣

٥٤٥

٥٤٧

٥٤٩

٥٥٤

٥٦٠

األهرام  ١٩ أبريل ١٩٢٣

األهرام  ٢١ أبريل ١٩٢٣

األهرام  ٢١ أبريل ١٩٢٣

وادى النيل  ٢٣ أبريل ١٩٢٣

األهرام  ١٤ مايو ١٩٢٣

األخبار  ٢٥ مايو ١٩٢٣

األهرام  ٢ يولية ١٩٢٣

وادى النيل  ٤ يولية ١٩٢٣

األهرام  ١٤ يولية ١٩٢٣

األهرام  ١٧ يولية ١٩٢٣

األخبار  ٢٥ يولية ١٩٢٣

وادى النيل  ٧ أغسطس ١٩٢٣

وادى النيل  ٨ أغسطس ١٩٢٣
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µπµ

٢٤٨

٢٤٩

٢٥٠

٢٥١

٢٥٢

٢٥٣

تركيا واألرمن وجمعية األ

حول األرمن

موقف جمهوريات القوقاز

أخر أخبار الشرق واألقليات فى تركيا

تركيا واألرمن

أرمينيا

٥٦٦

٥٦٧

٥٦٧

٥٧٣

٥٧٤

٥٧٥

األهرام  ٢٠ أغسطس ١٩٢٣

وادى النيل  ٢٨ أكتوبر ١٩٢٣

وادى النيل  ٢ نوفمبر ١٩٢٣

وادى النيل  ٢ نوفمبر ١٩٢٣

وادى النيل  ٢ نوفمبر ١٩٢٣

األهرام  ١٤ نوفمبر ١٩٢٣
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