
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 تكشف الدراسة وأمهية ،)م١٩٠٨-١٨٧٦( الثاين عبداحلميد بالسلطان وعالقتهم األرمن الدراسة تتناول

 األرمن أن البحث خالل من وتبني باملحكومني احلاكم عالقة يف تتمثل والتي الطرفني بني قامت التي العالقات
 منهم البعض أن بل ، العثامنية الدولة حكم ظل يف كريمة حياة وعاشوا العثامنية الدول يف عليا اصبمن يف ارتقوا
 هلم منحت التي الكبرية الثقة من وبالرغم ،  الثاينعبداحلميد السلطان عهد يف العثامنية اخلزينة وزير ملنصب أرتقى

 العثامنية احلكومة بني السياسية والنزاعات باتاالضطرا إلثارة تسعى كانت الكربى األوروبية الدول أن إال ،
 الدول لتحريض الشعوب تلك استجابت حيث العثامنية الدولة ضد ختطيطها يف الدول تلك ونجحت ، واألرمن
 العثامنية احلكومة عىل األرمن وضغط م١٨٧٧ الروسية  العثامنية احلروب بعد األرمينية األزمة وظهرت األوروبية
 أن إال األناضول، من الرشقي اجلزء اقتطاع ةحماول خالل من نفسهم حكم عىل ختوهلم يازاتامت عىل باحلصول

 من الدولة أمن لزعزعة األرمن وتدعم حترض األوروبية الدول جعل مما املرشوع، هذا ضد وقفت العثامنية الدولة
 بتنفيذ العثامنية الدولة خلدا أفراد ويقوم العثامنية الدولة ضد خطط بوضع تقوم التي اجلمعيات تأسيس خالل
 أن إال ، ضدها تنفذ كانت التي التخريبية املخططات لكل العثامنية الدولة مقاومة عىل الدراسة وتركز اخلطط تلك

  .الثاين عبداحلميد السلطان اسقاط إىل األمر هناية يف نجحوا األرمن

 -القساوسة األرمن  -اجلمعيات األرمينية  - األوروبية الدول -األرمن  - الثاين دالسلطان عبد احلمي  :الكلامت الدالة
 .االعتداءات -التمردات  -الكنائس األرمينية 
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Abstract 
The study tackles the relationship between the Armenians and Sultan Abdul Hamid the Second 
(1876-1908). The importance of the study emanates from the special nature of the relations 
between the two parties, as is represented in the relationship of the ruler with his subjects. The 
study found that the Armenians ascended to senior positions in the Ottoman Empire and lived a 
decent life under the rule of the Ottoman State to the extent that even some of them were 
promoted to the position of Minister of the Ottoman Treasury during the reign of Sultan Abdul 
Hamid II. Despite the great trust granted to them, the major European countries tried to provoke 
political unrest and conflict between the Ottoman and Armenian governments, and succeeded in 
their planning  against the Ottomans when the Armenian crisis erupted after the Ottoman 
Russian War  in 1877. The pressure of the Armenians on the Ottoman government to obtain 
privileges to allow them to gain self-rule through the attempt to cut the eastern part of Anatolia 
was instigated by the Russians. But the Ottoman Empire stood against this project, which made 
the European states incite and support the Armenians to destabilize the Ottoman-ruled state 
through the establishment of associations that draw up plans against the Ottoman Empire. The 
plan involved connivers  within the Ottoman Empire to implement these plans. The study 
focuses on the resistance of the Ottoman Empire to all the subversive schemes that were carried 
out against it. Armenians eventually succeeded to topple Sultan Abdul Hamid II. 
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                                   توجد بعض الكتابات عن األرمن، وهـم مـن 

                         ت حتت حكم الدولة العثامنيـة                الشعوب التي دخل
                                       منــذ وقــت مبكــر مــن قيــام الدولــة العثامنيــة يف 
                                      األناضول، وكان جزء من تلـك الكتابـات حـول
                                األرمن غـري منـصف للحقيقـة؛ حيـث صـورت
ــشعة يف عالقتهــا مــع  ــة بــصور ب ــة العثامني                                       الدول
ً                                      ًرعاياهــا وحتديــدا يف عهــد الــسلطان عبداحلميــد 

َالثاين؛ حيث أهتم السلطان بأنه  ُ                            َ                قام بـأكرب مذبحـة ُ
                               وكانت للدعايات املغرضة التي قـام   .         ضد األرمن

                                         هبا األرمن والدول األوروبية التي سامهت يف نقل
                                     األحداث أكرب األثـر يف تـشويه سـمعة الـسلطان 
                                          عبداحلميد الثاين بشكل خاص، والدولة العثامنيـة 

  .        بشكل عام
                                ومن خالل هذا البحث سلطت الـضوء عـىل

                 د الثــاين الــذي ســعى                     حقبــة الــسلطان عبداحلميــ
                                        الغرب للنيل منـه واسـتغلوا األوضـاع العـصيبة 
                                           التي كانت تعيشها الدولة العثامنيـة سـواء كانـت 
                                      األوضــاع الــسياسية واالضــطرابات املــستمرة أو 
                                      األوضاع املالية التي كانـت مـن أبـرز مـشكالت
                                          الدولة العثامنية وتركز هذه الدراسـة عـىل عالقـة 

             ن، مـن خـالل مـا                         السلطان عبداحلميد مع األرمـ
                                           توفر من وثائق ومصادر عثامنية سامهت هذه املادة 
                                       يف كشف النقاب عن كثري من األحداث التي قـام

                                      هبا األرمن لنـرش الـشغب داخـل أقـاليم الدولـة 
                                              العثامنية وحتى العاصمة العثامنية استانبول مل ختلو 
                                      من عبث هذه الفئة، ونقلت تلـك األحـداث مـن 

             صحف وغريهـا مـن                      خالل وسائل االعالم من ال
                                         قبل األرمن والدول الغربيـة التـي كانـت تـساند
                                   ومتد األرمـن بـام حيتـاجون لـه نقلـت األحـداث 
                                         معاكسة للحقيقة، وكان من أسـباب اختيـار هـذا

         وتـشابه  ة                                 املوضوع ما يعود ألمهية األزمة األرمينيـ
                                          الكثري من األزمات يف األقـاليم العثامنيـة باألزمـة 

                    االستقالل عـن الدولـة                 التي كان هدفها ة       األرميني
                                           العثامنيــة وقيــام دولــة أرمينيــا املــستقلة، فــساهم 
                                       األرمن هبذه األزمة عن طريـق اإلسـهام يف زيـادة 

ً                  ًوبـدال مـن أن يكونـوا   .                      إضعاف الدولة العثامنيـة
                                         عامل قوة هلا، أصبحوا معول هدم وهتديد ألمنهـا 

  .          واستقرارها
                                وجييب البحـث عـن أسـباب زيـادة خطـورة 

                              الـسلطان عبداحلميـد الثـاين، أمـا            األرمن يف عهد
                                          ملاذا زاد خطر األرمن يف عهد السلطان عبداحلميد 
ً                                            ًالثاين حتديدا عندما قاموا بكثري من األحداث التي 
ــوة شخــصية  ــود اىل ق ــة، فيع                                    وضــحتها الدراس
ً                                       ًعبداحلميد الثـاين وبقائـه صـامدا يف احلكـم مـدة 
ً                                      ًثالثني عاما، وقوته يف رضب وإضعاف أي حماولة 

                                      األرمن إلنزال اهلـزائم بالدولـة العثامنيـة       من قبل
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ــة يف ــرشية واملادي ــض اخلــسائر الب ــداث بع                                    وإح
                                      صفوفهم، ويكشف البحث عن التحقيقات التـي 
                                      كانت تقوم هبا الدولة ضـد أي شـغب أو إخـالل 
                                         باألمن يقوم به األرمن، أما التعدي عـىل احلـدود 

ــ ــة العثامني ــني الدول ــك ة                 ب ــان لتل                     وجرياهنــا، فك
                             ية مـن الـسلطان عبداحلميـد أثرهـا             الوقفات القو

                                      السلبي لدى الغرب، حيث استغل الغـرب تلـك 
ــيص  ــة لتق ــال اللجــان الغربي ــداث يف إرس                                    األح
                                     احلقــائق حــول مــا حيــدث بــني الدولــة العثامنيــة
ــات الغــرب غــري  ــت كتاب ــذلك كان                                   واألرمــن، ل
                                           منصفة للدولة العثامنية، بل كانت يف أغلبهـا ضـد 

ً                 ًل األرمن عمـدا دون                          السلطان العثامين واهتامه بقت
  .   رمحة

                                   فمن خالل هذه الدراسة، وضحت الكثري من
                                            احلقائق التي مل تنصف فيها الدولـة العثامنيـة جتـاه
                                      األرمن، بل إن دول الغرب واألرمـن سـامهوا يف
                                          تشويه سمعة السلطان العثامين ورميه بـالتهم غـري
ــدافع عــن الــسكان                                   الــصحيحة، يف حــني كــان ي

                  العـسكرية حلفـظ حيـاة                      واألقاليم وينرش القوات 
                                        السكان وحفظ األمن يف الدولـة العثامنيـة لـذلك 
                                      جاءت بعض الكتابات مشوهة لـسمعة الـسلطان 
                                        العثامين والدولة العثامنية وكـان اهلـدف األسـايس 
                                      من هذه الدراسـة هـو الوصـول اىل احلقـائق مـن 
                                     خــالل املــصادر األصــلية لتلــك احلقبــة الزمنيــة

            تلـك الفـرتة  إىل   جع                           واالعتامد عىل الوثائق التي تر
                                  مــن خــالل ســجالت احلكومــة العثامنيــة والتــي 
                                     دونــت احلــوادث وأســباهبا والوصــول إىل نتــائج
                                          هامة يف البحث تؤكد عىل أن األرمن عندما فشلوا

ــع  ــثامين ســعوا إىل خل ــب نظــام احلكــم الع                                    يف قل
                                       الــسلطان عبداحلميــد الثــاين ممــا أدى إىل تــدهور 

        وأدى إىل                              أوضــاع الدولــة العثامنيــة فــيام بعــد 
   .       سقوطها

 
                                      قدم األرمن من منـاطق تراقيـا، واسـتقروا يف

ــاطق األناضــول يف أواخــر القــرن      وهــم   .    م ٦                            من
                                   خلـيط مـن شــعوب النورديـك واأللبـني ونــشأة
                                         مصاهرة بينهم وبني الشعوب اهلندية واألوروبيـة 
ًفهم ليسوا شعبا واحدا؛ إنام عدة شعوب متجانسة ً                                           ً ً

  .                           وا يف املناطق بني آسيا وأوروبا               ومتعددة، واستقر
                                   ومتتاز بالد األرمـن بموقـع اسـرتاتيجي هـام 
                                      حيث حتتل اجلزء الغـريب مـن قـارة آسـيا وتكـون
                                       مناطق جبلية وهضبة مرتامية األطـراف و تتـصل 
                                          ببالد القوقاز وبحر قزوين من ناحيـة الـشامل، يف 
                                    حني متتد جنوبا إىل أطراف العـراق عـىل حـوض 

                 ب وهيــأ هلــا موقعهــا                 هنــر دجلــة وهنــر الــزا
ــشاط التجــاري  ــار الن                                      االســرتاتيجي اهلــام إزده
                                     ألرمينيا وغـدت حلقـة الوصـل يف التجـارة بـني
                                           البحر األسود وبالد العراق كام لعب موقعها اهلام
ًدورا ً رائــدا يف احلــدود الفاصــلة بــني الدولــة  ً                                 ً     ً ً
                                             البيزنطية يف الناحية الرشقية من الدولة اإلسالمية

  .                يف عهودها املختلفة
                                       وبقيام الدولـة العثامنيـة يف منطقـة األناضـول 
                                              توالت الفتوحات العثامنية ملنطقة أرمينيا منذ عهد 

        ، وتابع ) م    ١٤٠٣-    ١٣٨٩ (                    السلطان بايزيد األول 
ــاتح  ــروف بالف ــاين املع ــد الث ــه حمم -    ١٤٥١ (                              ابن

                                ، فتوحاته يف مناطق األناضول وخاصـة  ) م    ١٤٨١

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

          م حيـث أسـس    ١٤٥٣                       بعد أن فـتح القـسطنطينية 
                 األرمينيـة إىل جانـب                   الفـاتح البطريكيـة        السلطان 

  . م    ١٤٦١                   بطريركية الروم عام 
                                       ورأى السلطان الفاتح أن يكون مقر بطريـرك

    .          يف استانبول  )        قوم قايب (           األرمن يف حي 
ــن  ــسكنها األرم ــي ي ــاطق الت ــضعت املن                                وخ
                                            بالكامل للسيادة العثامنية يف عهد السلطان سـليم 

   اه                  عندما انترص عىل الش  )  م    ١٥٢٠-    ١٥١٢ (     األول 
        م وبـذلك    ١٥١٤                        الـصفوي يف معركـة جالـديران 

                                       خضعت منـاطق أرمينيـة للدولـة العثامنيـة وهـي 
                                       بايزيـد ـ بـدليس ـ أررضوم ـ خربـوت ـ وان ـ  (

                               واستمرت حتت احلكم العثامين ما يزيـد   )      سيواس
  .             عن اخلمسة قرون

                                 وعاش األرمن يف ظـل احلكـم العـثامين حيـاة 
                                  كريمــة حيــث كــانوا حمــل ثقــة لــدى الــسالطني

                                          عثامنيني، ونجد أنه يف عهد السلطان حممود الثاين   ال
                      م سـمح هلـم الـسلطان بوضـع     ١٨٢١        خالل عام 

                عـىل قبعـاهتم، وهـذه   )             توقيع الـسالطني (       الطغرا 
                                      إشارة ترمز لإلخالص يف عملهم ومنذ عهد هـذا
ــدخل ــة يف الت ــدول األوروبي ــدأت ال ــسلطان ب                                      ال
ــثامين ــم الع ــن اخلاضــعني للحك ــشؤون األرم                                 ب

                   الل االصـالحات التـي متـت               واتضح ذلك من خ
                                         بالدولة العثامنية والتي عرفت ب اخلـط اهلاميـوين
                                    حيث عينوا يف منصب عـايل يف القـرص الـسلطاين 

 .                ويف وزارة اخلارجية

                                      ووصل األمر أنه يف عهد السلطان عبـدالعزيز
ً               ًم نوعا من احلكم    ١٨٦٣                   أعطى األرمن خالل عام 

                                       الذايت حلكم أنفسهم نتيجـة ملطـالبهم بـذلك مـن 

                                 كومة العثامنيـة، حيـث ظهـرت جمموعـة مـن   احل
                                      األجهزة والتي متكن األرمن من خالهلا من حكم
ــة  ــي برئاس ــس وطن ــون جمل ــث تك ــسهم حي                                 أنف
                                   البطريك األرمنـي، مـع وجـود جملـسني آخـرين 
                                      جملس للشؤون الدينيـة وجملـس للـشؤون املدنيـة 

  .                    تكون أعضاءه من األرمن
 

                               عهـد الـسلطان عبداحلميـد الثـاين كــان   ويف     
                                      األرمن يتمتعـون بحيـاة هادئـة يف ظـل احلكومـة 
                                     العثامنيـة بــل أن بعــضهم وصــل ملنــصب الــوزير

            وزيـر اخلزينـة   )          أكـوب باشـا (               حيث كان الـوزير 
                                        العثامنية اخلاصة، وبشكل عام كان لـدى األرمـن
                                    وضع خاص لدى احلكومة العثامنيـة حيـث كـان 

                 اجتامعــات الدولــة                    هلــم وجــودهم ومكــانتهم يف
                                        العثامنية وكـان العثامنيـون يطلقـون عـىل األرمـن 

    .           الشعب املخلص
ُ                                        ُولكن يبدو أن الدول األوروبية مل يرق هلـا أن 
                                       تستمر العالقة بـني العثامنيـني واألرمـن بالـشكل 
                                      اهلادئ لذلك بـدأت تـديل بـدلوها لتفتيـت هـذه
                                         العالقة وحتويلها من عالقـة متزنـة ومتناغمـة إىل

ــس ــثامين،       رصاع ي ــسلطان الع                               اهم يف اإلطاحــة بال
                                    والــذي ســاعد الــدول األوروبيــة عــىل ذلــك أن
                                   الــشعب األرمنــي كــان اليمكــن أن ينــدمج مــع 
                                      الشعب العثامين بسبب اختالف الدين حيث كـان
                                أغلــب الــشعب األرمنــي متمــسك بعقيدتــه 
                                           النرصانية واستغلت الدول األوروبية هذا العامل

ــشقاق واخلــالف           بــني األرمــن                          الــديني لتــزرع ال
  .                واحلكومة العثامنية
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                                      وبرزت األزمة األرمينية بعد احلرب الروسـية 
                           م والتي انترص فيهـا الـروس عـىل    ١٨٧٧         العثامنية 

                                       العثامنيني وترتب عىل هذا االنتـصار مـا أسـفرت 
        م بـدعوة    ١٨٧٨                          عنه احلرب من عقد مؤمتر بـرلني 

                                      مــن الــدول الكــربى بريطانيــا وفرنــسا وروســيا 
                      يــث ورد األرمــن يف معاهــدة                  والنمــسا وأملانيــا ح

                   حيث نصت اإلتفاقيـة   ٦٠          م يف املادة     ١٨٧٨     برلني 
                                           عىل رضورة قيام روسيا برد وإرجاع منطقة بايزيد

                                للدولة العثامنية، يف حني نصت املـادة   )         األرمينية (
                                  مـن املعاهـدة بتعهـد الـسلطان العـثامين  ٦١    رقـم 

ــإجراء اإلصــالحات للواليــات التــي يــسكنها                                    ب
                     ومــن هنــا بــدأت الــدول               األرمــن بــدون تــأخري

                                  الكــربى تتــدخل يف شــؤون األرمــن وحتــاول أن
                                     توجــد الــشقاق واخلــالف بــني الدولــة العثامنيــة 

  .                 ورعاياها من األرمن
ــة  ــة األرميني ــة أن األزم ــة العثامني                                       رأت الدول
ً                                        ًبدأت تأخذ بعدا آخر حيث طالب األرمن باجلزء 
                                       الرشقي من االناضول حتى يؤسسوا فيه دولـتهم

                            أن األناضول هو املوطن األسـايس          ومن املعروف
                                       للعثامنيني منـذ اسـتقرارهم يف منطقـة األناضـول 
                                       وهو املركز الـرئيس لـدولتهم، وخاصـة أن جـزء 
                                         كبري من األرمن كانوا يقيمون يف األناضول لذلك
                                           رأت الدول العثامنية أن تتعامل مـع هـذه القـضية 

  .        بشكل آخر
                                  وكانت روسيا هي من زرعت وأوجدت هـذا

                                 ى األرمن للمطالبة بالقسم الرشقي من          التوجه لد
                                 األناضـــول ولعـــب إرصار الـــسلطان العـــثامين 
                                      عبداحلميد الثاين عىل عـدم إجـراء أي تعـديالت

                                      باألناضول الرشقي لصالح األرمن الدور األكـرب 
                                            يف إبقاء هذا اجلزء داخل السلطة العثامنية حيـث مل 

           مـن األناضـول   %   ٢٠                    يكن األرمـن يـشكلون إال 
                              هدف روسيا إجياد والية أرمينيـة يف            الرشقية، ألن 

                                      تلك النواحي لالقـرتاب مـن املنـاطق احليويـة يف
                                            منطقة العراق واخلليج العريب لتزاحم بريطانيـا يف 
                                        تلك املنطقة، وكان نفس اهلـدف لربيطانيـا كانـت 
                                    تؤيد وحترض األرمن للتـضييق عـىل التوسـعات 
ـــسلطان ـــذلك أرص ال ـــة ل ـــية يف املنطق                                  الروس

ــاين ــد الث ــذاك عــىل عــدم إجــراء أي               عبداحلمي                         آن
                                      تعديالت أو تغيريات يف األرايض العثامنيـة حتـى 
                                    التنسلخ منـاطق األناضـول الـرشقية عـن مركـز 

                روسيا من حدود  ب                          الدولة العثامنية وحتي ال تقرت
ـــواحي الـــرشقية مـــن ـــة يف الن ـــة العثامني                                     الدول

  .       األناضول
ــدأ األرمــن يف تأســيس األحــزاب ــذلك، ب                                ل

ــدفه ــة ه ــات خلدم ــزب                   واجلمعي ــس ح              م؛ فتأس
                   م يف جنيــف، وكــان هــدف    ١٨٨٦  )       اهلنــشاق (

                                      احلزب نرش اإلرهاب والقتل والتعذيب لكل مـن 
                                        اليوافقهم يف أهدافهم، وخاصة أن هنـاك الكثـري 
                                          من األرمن الذين كانوا خملصني للدولـة العثامنيـة 
                                         وكانوا ينعمون باألمن والطمأنينة يف ظـل احلكـم 

ــث أقــدمت مجاعــات مــن األرمــ   ن                                العــثامين، حي
                                               املنشقة عن الدولة العثامنية يف القيام بالقتل لكثـري 
                                    من األرمن املخلصني للدولـة وخاصـة يف اجلـزء 
                                  الرشقي من األناضول واهلـدف مـن ذلـك حتـى
                                             يتهموا السلطات العثامنية بتلك املجازر التـي راح 
                                      ضحيتها اآلالف األبرياء ممـن كـانوا يـسكنون يف 
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     نظار                                 ضواحي وقرى األناضول الرشقي وتسليط أ
  .                                       العامل الغريب بأن من يفعل ذلك هم العثامنيني

                                     ونتيجة لذلك صدرت األوامر السلطانية مـن 
                                      عبداحلميــد الثــاين بــالتحرك العــسكري ملواجهــة 
                                               املتمردين الذين قتلوا األبرياء يف املناطق األرمينية 
                                         وكان الفريق زكي باشا هو من كان يقـود اجلـيش 

        تـي قتلـت                 عـصابات األرمـن ال ة            العثامين ملواجهـ
                                       األبرياء وكان الـرد العـثامين السـتتاب األمـن يف
                                 القـــرى األرمينيـــة موقـــف طبيعـــي ملجريـــات

  .                               األحداث والشغب الذي قام به األرمن
ــسلطان ــن ال ــة م ــسياسة احلازم ــة لل                                  ونتيج
                                          عبداحلميد الثاين ملنعه أي متردات واعتداءات عىل 
                                         األرمن أو غريهم من اجلنسيات التي تسكن الدولـة

                                    ية سعى األرمـن للقيـام بـأعامل اسـتفزازية       العثامن
     وخالل                                       للمطالبة باإلنفصال وإجياد دولة خاصة هبم

ــام  ــوين    ١٨٨٨  /    ه    ١٣٠٦    ع ــن بتك ــدأ األرم                    م ب
       صـليب                                 مسريات حتمل راية باسم األرمن عىل هيئـة

                                     عليه صورة عيسى عليـه الـسالم، ورفعـت هـذه 
     أوغـىل  (                                الالفتات يف مسريات قاموا هبا يف جهات 

       وكنيـسة                      حيـاء سـكنية بالعاصـمة،           وغلظة وهي أ
         ، وكانـت )                                قبو يف العاصمة العثامنيـة اسـتانبول     قوم 

                                 خطة من قبـل هـذه املجموعـة بمقاومـة مـن     هناك 
                                      يعرتضهم من الـسلطات العثامنيـة، فـام كـان مـن
                                       السلطات العثامنيـة عنـدما علمـت بـذلك إال أن
                                          أرسلت قوات خاصة ملنع املتظاهرين واعتبار هذا 

                         ام دولــة داخــل دولــة واإلخــالل   قيــ           األمـر حماولــة 
                                    واالستقرار يف العاصـمة العثامنيـة بـشكل      باألمن

  .                                   خاص وأرجاء الدولة العثامنية بشكل عام

                                        واستمر األرمن يف األعامل االسـتفزازية للدولـة
ــام  ــالل ع ــر خ ــث جتمه ــة؛ حي  ه    ١٣٠٧                           العثامني

                             م األرمــن مــرة أخــرى يف البطريكيــة     ١٨٨٩ /
               ورفعوا السالح يف                             األرمينية يف قوم قبو باستانبول 

                                           وجه العساكر العثامنية بل وقتلـوا وأصـابوا عـدد
                                       ليس بالقليل من أفراد اجلـيش العـثامين فـصدرت
                                       أوامــر الــسلطان عبداحلميــد الثــاين بعــزل نــاظر 
                                         الداخلية كامل بك لسوء تعامله مع املوقـف ضـد
                                         املتظاهرين وتم تعيني نـاظم بـك نـاظر للداخليـة 

ــصد ا ــه ل ــساعد ل ــدي كم ــدين                          وحــسني أفن        ملعت
  .                              واستتاب األمن بالعاصمة العثامنية

                                      وكان سبب عزل كامل بك ناظر الداخليـة أن 
                                     البطريك تعرض هلجوم أصيب عىل أثره بجـروح
ــرضبه عنــدما علمــوا أن                                        نتيجــة لقيــام الــبعض ب

             اسـتفزازية ضـد                           األرمن يمهـدون للقيـام بـأعامل 
                                         احلكومة العثامنية وتم التحقيـق بـاألمر مـن قبـل 

                          نية وقبضوا عىل مـن أعتـدى عـىل              السلطات العثام
                                      البطريك وقدم للمحاكمـة، حيـث تبـني أنـه مـن 
                                       بعض العثامنيون الذين وجدوا يف أعـامل األرمـن 
                                       ما ييسء للحكومـة العثامنيـة، فكـان عـزل نـاظر
                                             الداخلية نتيجة لسوء تعامله مع املتظـاهرين، ومـا 
                                       أصاب البطريك من إصابات وجروح وما يمليـه 

                حــدوث هــذا األمــر                  املوقــف واألحــداث عــدم
                                       للبطريك، فكـان املطلـوب ردع املتظـاهرين دون

 .                 تعرض البطريك لألذى

   بـك  (                                 وتشري الوثائق إىل أن األرمن يف منـاطق 
                       ضواحي العاصمة العثامنيـة   )                 أوغلو ـ مقري كوي

                                   قاموا بمظاهرات شغب خـالل شـهر ذي احلجـة 
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ــسطس   /    ه    ١٣٠٧ ــق أغ ــت    ١٨٩٠             املواف         م وكان
                 برضورة أخذ كافـة                         األوامر السلطانية قد صدرت

ــني  ــدين واملخل ــرد املعت ــة ل ــات الكافي                                      االحتياج
  .                               باألمن واالستقرار يف أقاليم الدولة

        الثاين  د                                   ونتيجة للسياسة التي أتبعها عبد احلمي
ــري مــن حمــاوالت األرمــن لنــرش  ــشال الكث                                  يف إف
                                     الفــوىض واالضــطرابات يف العاصــمة العثامنيــة، 
ــالي ــدواين يف األق ــشاطهم الع ــن ن ــل األرم   م                                 نق

                                         املجاورة للعاصمة العثامنية كـسيواس وطرابـزون 
                                      وأررضوم ووان وديــار بكــر وقتلــوا الكثــري مــن 
                                        األرمن يف هذه املناطق، مما جعل السلطان يؤسس 
                                   الفــرق احلميديــة وهــي فــرق عــسكرية جديــدة
                                    ملواجهـة التطــورات واالضــطرابات التــي ســعى 

  .                                   األرمن لنرشها يف أرجاء الدولة العثامنية
        وهو أعىل  (        كانرتبري  "       أسقف             وكان قد أرسل

                             ملجلس اللوردات يف بريطانيـا حـول   )         مقام كنيس
                                            القضية األرمينية واألحداث الدامية التي تشهدها
                                           مناطق األرمن يف داخل الدولة العثامنية، فـام كـان 

   إال   )         سالـسبوري  (                           من وزير اخلارجيـة الربيطانيـة 
                                        أن أرسل يستوضح األمر من احلكومـة العثامنيـة، 

                                   كومة العثامنية بواسطة وزارة اخلارجيـة        فردت احل
                                        العثامنية بأن القسم األكرب مـن سـكان الواليـات

  .                   يسكنها األرمن املسلمني  )         العثامنية (          السلطانية 
                                   وقد أوضحت اخلارجيـة العثامنيـة يف مـذكرة
                                          مرفقة أن احلكومة ا العثامنية كانت قـد ردت عـىل 
                                     اعتداءات قـام هبـا بعـض األرمـن املوجـودين يف

                                   ليم العثامنية بـسبب اعتـداء هتـم عـىل بعـض    األقا
                                         األرمن املسلمني، وأن األرمن من النصارى كانوا 

                                     قد نقلوا األحداث بعكس صحتها حيـث أهتمـوا
                                           السلطات العثامنية بأهنا تقـوم باالعتـداء علـيهم، 
                                      بسبب مذهبهم أو غـريه مـن األسـباب الواهيـة، 
                                         واألمر اآلخر أن بريطانيا كانت تتدخل يف شـؤون

ــصارع روســيا    األر ــافس وت ــت تن                                مــن ألهنــا كان
                                          وحتاول إبعادها مـن املنـاطق العثامنيـة التـي كـان
                                         يسكنها األرمن لذلك كانت تتبنى مسألة األرمـن
ــشري إىل أن ــض املــصادر ت                                     وقــضيتهم؛ بــل إن بع
                                         بريطانيا كانت قد وعدت األرمـن بقيـام دولـتهم

  .                          املستقلة عن الدولة العثامنية
              لفـوىض واالعتـداء                      ومل يكتف األرمن بإثارة ا

                                     عىل األنفس فحسب بل أمتد نشاطهم ألبعـد مـن 
                                    ذلك حيث كان القساوسة من األرمـن حيرضـون
                                      من خالل الكنائس اخلاصة هبم يف داخـل الدولـة 
                                      العثامنية ضـد احلكومـة العثامنيـة واحلـديث عـن
                                       مسائل وأمور خارج النطاق الديني اخلـاص هبـم 

           مها بـالظلم                                    وإهتام الدولة والسلطات العثامنية بقيا
                                       والتغذيب لألرمن، حيث قام أحـد القـساوسة يف

                      بإدعاء ذلك ودعـى النـاس   )          بكدش باشا (      كنيسة 
ــن  ــساعدة األرم ــوال مل ــع األم ــسة إىل مج                                    بالكني
                                       املضطهدين يف موش، من قبل احلكومـة العثامنيـة 
                                          ومتت من قبل احلكومة العثامنية ومن قيادة اجليش 

       لبطريـك                               العثامين التحقيـق يف األمـر مـن خـالل ا
                                        املسؤول عن الكنيسة وجرت األوامـر الـسلطانية 
                                     برضورة أن ينـزل البطريـك العقوبـة عـىل بعـض 
ــشويه ــالتحريض وت ــون ب ــن يقوم ــساوسة مم                                    الق
                                          احلقائق ونزع الصفة الدينية ملن يقـوم بـذلك مـن 
                                           القساوسة إال أن البطريك مل يأبه هبذا األمـر وكـل 
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                                        ما قـام بـه هـي عبـارات سـطحية وعاديـة لتنبيـه 
  . .                لقساوسة بشأن ذلك ا

                                       وقد ورد استفسار من قبل احلكومة الفرنـسية
                                    من خالل السفري امليسوبونت حـول نفـس األمـر 
ــساوسة ــض ق ــة أن بع ــة العثامني                                    وردت احلكوم
                                          األرمن خيلطون أثناء القاءهم املحارضات الدينيـة 
                                           املسائل العدائية الدينية بالـسياسة والتـي حتـرض

                ومة العثامنيـة إىل                           ضد الدولة العثامنية وسعت احلك
                                         اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن ذلـك وأن الدولـة 
                                  أجرت حتقيقات واسـعة مـن خـالل الـسيد عـيل
                                           شهباز الذي كان يعمل يف الداخلية العثامنيـة مـن 
                                        أجل استتاب األمن يف الكنائس وعدم عودة هـذه
ً                                     ًاألمـور جمــددا مـن قبــل القـائمني بالعمــل لــدى

          بري مـن خـالل                            الكنائس، ونجح األرمن إىل حد ك
                                        تلك األفعال بلفـت أنظـار الـدول األوروبيـة إىل
ــة بأهنــا متــارس  ــة العثامني                                        قــضيتهم وإهتــام الدول
                                   الضغوط ضدهم وهذا يتضح من خالل تعـاطف

 .                                        فرنسا أو غريها من الدول األوروبية مع األرمن
                                    واألمر مل يقترص عىل ذلـك؛ بـل أن البطريـرك

       ت بـشأن                                    بعد أن أجرت الدولة العثامنية التحقيقـا
                                     القس الـذي كـان حيـرض ضـد الدولـة العثامنيـة 

                     ، تقـدم بـشكوى للـديوان )         بكدش باشا (       بكنيسة 
                                         اهلاميوين وقد تلقى الشكوى املقدمة من البطريـك 
                                        املسؤول يف دائرة الكتابة لـدى القـرص الـسلطاين

   :                        وتتضمن الشكوى ثالثة أمور
                                       أعرب البطريك أن الثقة مل تعد موجودة جتاه  - ١

  .                السلطات العثامنية             األرمن من قبل 
  .                                     تدين مكانة البطريك لدى احلكومة العثامنية - ٢

                                  بشأن موسى بك الذي أهتمـه بأنـه أرتكـب - ٣
  .                جتاوزات جتاه األرمن

ِ                                 ِفــردت احلكومــة العثامنيــة بــشأن الــشكوى   
                          ما عن عدم وجـود ثقـة بـاألرمن    أ :          الثالث باآليت

ــذلك أن  ــد ل ــرب تأكي ــحيح وأك ــري ص ــاألمر غ                                  ف
                      بشأن األرمن وملـتهم وهلـا                     احلكومة العثامنية هتتم 

                                         كياهنا وحريتها، وأن كثري من األرمن ممن هم عـىل
                                      غــري ملــة الدولــة العثامنيــة يــشغلون وظــائف يف 
                                         الدولة بمختلف القطاعات فهذا يـدل عـىل الثقـة 
                                             التي يتمتع هبا األرمن لدى احلكومة العثامنية، أمـا 
                                         عن تدين مكانة البطريك لدى احلكومـة العثامنيـة 

                           جيب عىل البطريـك أن يعمـل عـىل           فأوضحت أنه
                                       استتاب األمن يف الكنائس وتسليم اخلارجني عىل
                                         الدولة للسلطات العثامنية يف حالـة وقـوع جتـاوز
                                      من قبل القساوسة األرمـن جتـاه احلكومـة لـذلك 
                                         بدأت احلكومـة العثامنيـة تفقـد ثقتهـا بالبطريـك
                                        وبدأت مكانته تتدنى لـدى احلكومـة، أمـا بـشأن

                           أحد القواد التابعني للجـيش              موسى بك وهو من
                                         العثامين بعد التحقيق معـه قامـت احلكومـة بنفيـه 
                                         للمدينة املنـورة ووضـعته حتـت الرقابـة الدائمـة 
ــي  ــاطق الت ــن يف املن ــع األرم ــشاكله م ــسبب م                                    ب
                                      يسكنوهنا، وبذلك ردت احلكومـة العثامنيـة عـىل
ــت ــك ووفق ــدم هبــا البطري ــي تق ــشكاوى الت                                    ال

                 مور اخلاصـة بـاألرمن                     احلكومة يف معاجلة مجيع األ
                                  وكانت حترص عـىل ردع أي جتـاوزات مـن قبـل
                                         األرمن أو من قبل بعض أفراد اجلـيش أو األفـراد
ًحرصا عىل سالمة األرايض العثامنية وحرصا عىل ً                                     ً ً

  .                                 إستتاب األمن يف داخل األرايض العثامنية
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                                   وخالل هذه األحداث كان األرمن قد كونـوا 
   هــي  و  )        داشــناكس (                     مجعيــة أخــرى يطلــق عليهــا 

  م    ١٨٩٠                                  املعروفة باالحتاد والثوري األرمنـي عـام 
ــامل  ــن األع ــسلة م ــة سل ــك اجلمعي ــدأت تل                                 وب
                                          اإلرهابية التي أحلقت األذى بالكثري من األقـاليم

  .        العثامنية
                                 وكانت مـن ضـمن األعـامل اإلرهابيـة التـي 
                                          قامت هبا اجلمعية التخطيط لقتل أي أرمني يعمل

          لوثائق أن                                  لدى الدولة العثامنية ويتضح من خالل ا
                               أرمني يعمل لدى احلكومة العثامنيـة   )        مخبارسوم (

                                   يف قــسم املطبوعــات األجنبيــة ورأت املنظمــة 
                                                األرمينية السالفة الذكر أن تقوم بقتله هو وعائلتـه 

                              م وأعلنت املنظمـة بـنفس الوقـت أن    ١٩٨٤    عام 
                                     القتل سوف يكون مصري كل من يعمـل أو خيـدم 

     نظمـة                                  يف قطاعات الدولة وحتـى يـسهلوا عـىل امل
                                         األرمينية عملهم كانوا يصورون األشخاص املراد
                                              قتلهم مع إعطاء بياناهتم كاملة، وتم قتلـه بالفعـل 
                                          من قبل املنظمة وهو يف مقر عملـه بـدار الـسعادة 
                                         من قبل املنظمـة األرمينيـة وقـد كتـب واىل أنقـرة
                                         بأحداث اجلريمة البشعة بعد إكتـشافها مـن قبـل

ــاء عــىل ذ ــة، وبن ــسلطات العثامني ــت                            لل ــك أثبت          ل
                                      األحداث أن األرمن شكلوا خطر كبري عىل حيـاة 
                                      السكان بشكل عام وكان خطرهم يـصل إىل بنـي
ــذين كــانوا  ــدهتم مــن األرمــن املخلــصني ال                                   جل

 .                                       يعملون يف وظائف هامة لدى الدولة العثامنية
  م    ١٨٩٤                        جــاءت بعــد ذلــك حادثــة صاســون

                                            والتي ذكرهتا الكثري من املصادر الرتكيـة والعربيـة 
                               تلخص يف أن رفض سكان مدينة صاسون        والتي ت

ــن  ــام األرم ــوايل وق ــأخرة لل ــرضائب املت ــع ال                                     دف
ــسكان ــة ال ــيم بمهامج ــذا اإلقل                                     املوجــودون يف ه
                                       وعنــدما قــدمت قــوات الدولــة العثامنيــة إلقلــيم 
ّ                                  ّصاسون فـر كثـري مـن عـصابات األرمـن لقتـل
                                         سكان القرى املجاورة من املـسلمني، أمـا الدولـة 

ــا أن ــة فكــان رده ــل األرمــن                      العثامني ــت بقت                   قام
                                   املوجودين بـصاسون، حتـى يقـىض عـىل التمـرد 
ــة  ــدول الغربي ــن ال ــام كــان م ــيم؛ ف ــذلك اإلقل                                      ب
ً                                           ًكربيطانيا وروسيا إال أن أرسلت جلانا للتحقيق يف
ــة  ــدول األوروبي ــت النتيجــة أن ال ــة وكان                                        احلادث

  .                                     وقفت إىل جانب األرمن ضد احلكومة العثامنية
            داميـة قـام                            وسجلت الوثائق العثامنية أحداث

ــام  ــالل ع ــن خ ــاطق    ١٨٩٦                 هبــا األرم ــن من            م م
ــز ــورة العزي ــي األضــول (             معم ــا أن )         رشق           ،ومنه

                                     جمموعة من األرمن لفـوا عـىل رؤوسـهم العامئـم
                                         وكان هذا زي املسلمني وهامجوا الكنائس وقتلـوا
                                          من كان فيها، وقتلـوا أعـداد مـن األكـراد الـذين
ــن ــان األرم ــث ك ــاك؛ حي ــودين هن ــانوا موج                                   ك

                           جــودين يف نفــس املنــاطق الــسكنية           واألكــراد مو
                                       اخلاضــعة للدولــة العثامنيــة وكــان ســبب اعتــداء
                                         األرمن عىل الكنائس وقتل من فيها حتـى يتهمـوا
                                        الدولــة العثامنيــة بــذلك، يف حــني كــانوا يقتلــون
                                              األكراد، ألن األكراد كانوا موالني للدولة العثامنية 
                                            ومل حيملوا الروح العدائية للدولة العثامنية عكـس

                                 رمــن الــذين ســعوا لنــرش الفــوىض يف أرجــاء  األ
                                         الدولة العثامنيـة لتأسـيس دولـتهم املـستقلة عـن 

  .               الدولة العثامنية
                                      وأجرت الدولة حتقيقاهتا يف هذا الشأن وتبـني 
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                                  هلــا احلقــائق حــول األرمــن يف إشــاعة الفــوىض
                                    واإلعتــداء عــىل األمنيــني، وأرســل البطريــك يف 

   مـن                                    معمورة العزيز خطاب ومعه تسع توقيعـات 
                                           القساوسة للسلطان عبداحلميد الثاين يعربون فيـه 
                                      أهنم يتمتعـون منـذ سـتامئة عـام بـالعيش يف ظـل 
                                         احلكومة العثامنية بحكومة عادلـة، وأعربـوا عـن
                                     غضبهم ملـا قـام بـه األرمـن مـن ارتـداء مالبـس
ــة،                                      املــسلمني للتخفــي هبــا عــن هــويتهم احلقيقي
                                             والقيام بنهب الكنائس وقتل األبريـاء وذكـروا أن
                                     جزء مـن أمـواهلم هنبهـا األرمـن سـواء األمـوال 
ــالبوا ــسة وط ــوال الكني ــايل أو أم ــة باأله                                       اخلاص
                                           احلكومة العثامنية برد األموال من أيدي املفـسدين
                                     مــن األرمــن وأعربــوا عــن إنزعــاجهم ملــا فعلــه
ــراد ــىل األك ــداء ع ــائس واالعت ــن يف الكن                                    األرم
                                      واملسلمني، وتؤكد هـذه الوثيقـة عـىل العالقـات

                                        نة بني األرمن واحلكومة العثامنية ومتتع أولئك     املتي
                                          األرمن بكافة حقوقهم الدينيـة أو املدنيـة يف ظـل 

  .               احلكومة العثامنية
                                  ويف ظل هذه األوضاع الغـري مـستقرة قامـت

        م بـإطالق    ١٨٩٦                       جمموعة من األرمن خالل عـام 
ــت  ــنفس الوق ــصل الربيطــاين وب ــار عــىل القن                                     الن

        ، إال أن                       إشـعال موقـع احلـرس الـسلطاين       حاولوا 
                                         القوات العسكرية فـرقتهم وقـاومتهم، ممـا يـدلل 
                                     عىل تعاظم خطرهم ليس فقط عـىل الـسكان إنـام 
                                      عىل القناصل األجانب املوجودين بـصفة رسـمية

  .                  يف العاصمة العثامنية
                                    ومل يكتف األرمن بذلك بل أهنم قتلوا محـدي 
  .                                    بــك وهــو مــن أعيــان مدينــة وآن يف األناضــول

                عشائر واألهايل مـن     م ال    ١٨٩٦              فتجمع خالل عام 
                                       سكان املدينة حوايل الثالثة اآلالف ضد جتاوزات
                                         األرمن إال أن العساكر العثامنيـة نـصحوا األهـايل
                                        برضورة العودة إىل منـازهلم بـأمر مـن الـسلطان، 
                                       واشرتطوا للعـودة إىل منـازهلم أن يـسلم األرمـن 
ً                                      ًأسلحتهم للعـساكر العثامنيـة خوفـا عـىل سـكان 

                     ر األرمـن مـن أن يقومـوا                    املدينة من جرائم وغـد
                                        بقتل السكان، وانتـرشت العـساكر العثامنيـة بـني 

          لنـرش األمـن،                               األحياء األرمينية وأحياء املـسلمني 
           العثامنيـة  دً                               ًونظرا ألن مدينة وان كانت عىل احلـدو

                                        الروسية فقد أرسلت روسيا قنـصلها، كـام بعثـت 
                                       فارس بقنصلها وكذلك بريطانيـا فـرأت الـثالث 

         أن األرمــن   )            بريطانيــا -  س      فــار-      روسـيا   (     دول 
  )             روسـيا ـ فـارس (ً                      ًيشكلون خطرا عىل حدودمها 

                                        كام أن جزء من مناطق األرمن موزعة بني روسـيا 
                                   وفارس واقرتحت كل من روسيا وفارس سـحب
                                   سالح األرمـن، وأن تطبـق بحقهـم اإلجـراءات 
                                          القانونية حلفظ األمن وهذا مـا قامـت بـه الدولـة 

               كان وعدم تكرار                             العثامنية للحفاظ عىل أرواح الس
ً                                   ًما حدث، وأصبح األرمن يـشكلون خطـرا عـىل 
                                       الدولة العثامنية وعالقاهتـا مـع جرياهنـا كفـارس 
                                        وروسيا وباتوا هيددون احلدود املشرتكة مـع تلـك 

  .     الدول
                                        عندما وجد األرمن أن الدولة العثامنية كانـت 
                                        تقاوم وتصد كل إرهاب يقوم به األرمـن، وحتـى 

                 ىل عن قضيتهم ونجد                         أن الدول الغربية بدأت تتخ
 Revuede (                            أن بعض الصحف الغربية كصحيفة 

Paris (   الفرنسية رصح وزير اخلارجيـة الفرنـسية                                  
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                            ، أن الــسلطان عبداحلميــد يعامــل )           املــسيوهاناتو (
                                         الرعايا املسلمني وغري املسلمني معاملـة متـساوية 
ــة                                     تتــسم بالعــدل لكــال مــنهام وحيــافظ عــىل كاف

           ذه التـرصحيات                            حقوقهم، مما كان هلـذا املقـال وهـ
                                     أكرب األثر يف إثـارة حفيظـة نفـوس األرمـن ضـد 

  .               احلكومة العثامنية
ــاكن ــرضب أم ــن ل ــط األرم ــا خط ــن هن                             وم
ــة، فنفــذ األرمــن                                         اســرتاتيجية للحكومــة العثامني

                                  البنك املركزي يف العاصمة اسـتانبول        اهلجوم عىل
                       م حيـث هـامجوا مـدير البنـك    ١٨٩٦           يف هناية عام 

              البنــك برجــال                        وهــددوا بتفجــري البنــك وامــتأل
                                        املنظامت األرمينية، فـسارع مـدير البنـك بـإعالم 
ــب األرمــن                                      الــسلطان عبداحلميــد بــاألمر ومطال
                                              املتمثلة يف أخذ الكثري من األموال من البنك، أثناء
                                    ذلك حـرض املـرتجم األول يف الـسفارة الروسـية 

                             وكانت قد دبرت روسيا هذا األمـر   )        مكسيموف (
              ء عـن األمـر، إال                         وتظاهر املرتجم أنه اليعرف يش

                                         أن احلكومة العثامنية متكنت مـن إقناعـه للتوسـط 
                                     بني األرمن واحلكومة، فذهب لألرمـن وعـاد اىل
                                     القـرص وأعلــم الـسلطان عبداحلميــد أن األرمــن
                                       يوافقون عىل اخلروج من البنك دون إحـداث أي 
                                    أرضار بــه بــرشط عــدم معــاقبتهم مــن الــسلطان

       حر دون                                   وتأميم خروجهم من البالد عن طريق الب
                                    التعرض هلم، وأمـام هـذا احلـادث الـذي سـوف
                                      يتسبب يف خـسائر ماديـة للدولـة لـو تـم تفجـري 

  .                                     البنك، وافقت احلكومة العثامنية عىل رشوطهم
                                  بعد حادثـة البنـك العـثامين، جـرت أحـداث 
                                         توتر كثرية قام هبـا األرمـن، كـان أبرزهـا حماولـة 

  م    ١٩٠٥                                  إغتيال السلطان عبداحلميـد الثـاين عـام 
                                   بإلقـاء قنبلـة عـىل موكبـه، إال أن املوكـب     وذلك 

ــن  ــدد م ــة ع ــابت القنبل ــأخر وأص ــسلطاين ت                                    ال
  ،  )    جـريح  ٥٨   ) (    قتيل  ٢٣ (                 األشخاص بلغ عددهم 

                                       وأجرت احلكومة العثامنية حتقيقات حول احلادث 
ــسلطان  ــل ال ــة قت ــك املحاول ــدف تل ــان ه                                  وك
                                     عبداحلميد ثم إشاعة الفـوىض واإلضـطرابات يف

                تفجريات يف البنوك                           البالد، وإحداث العديد من ال
                                        واجلسور والسفارات حتى يعطوا الفرصة لتدخل 
                                      الـــدول األوروبيـــة، إال أن احلكومـــة العثامنيـــة 

  .               أحبطت خمططهم ذلك
                                   وبعد هذه األحداث كانت هنـاك دول تـدعم
                                        األرمن يف الداخل واخلارج فعىل الصعيد الداخيل 
                                    كانت كل مـن كنيـسة سـيس تتلقـى الـدعم مـن 

                            كنيسة أمجيزيان تتلقى الدعم                    بريطانيا وفرنسا، أما
                                   مــن روســيا وكانــت تلــك الكنــائس يف األرايض
ــت ــا عــىل الــصعيد اخلــارجي فكان ــة، أم                                      العثامني
                                         املنظامت األرمينية جتتمع يف كل من لندن وباريس 
                                   وجنيف حيث حصلت تلك املنظامت عـىل مبـالغ 
ــع  ــة لطب ــدول األوروبي ــن ال ــخمة م ــة ض                                   مالي

          الـدعم أكـرب                             منشوراهتا وصحفها، ممـا كـان هلـذا 
  .                                األثر يف خطورهتا عىل الدولة العثامنية

                                 تصادف مـع هـذا النـشاط األرمنـي، وجـود
ــسلطان ــني عــىل حكــم ال ــن العثامني ــوريني م                                    الث

ــذين كــانوا  ــاين، وال ــد الث ــون يف                              عبداحلمي          جيتمع
                                       باريس وعىل رأسهم األمري صباح الدين وهو مـن 
                                      األرس احلاكمة العثامنية وجمموعة مـن املعارضـني 

                                  الــسلطان عبداحلميــد املعــروفني بجمعيــة   حلكــم
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                                      تركيا الفتاة وعقدت عـدد مـن االجتامعـات بـني
                                          األمري وأعضاء مجعية تركيا الفتاة واألرمـن وكـان
ــق عــىل عــدم رضــاهم عــن حكــم  ــع متف                                اجلمي
                                      الــسلطان عبداحلميــد املطلــق والعــودة اىل حكــم
                                          الدستور، ومتكنت تركيا الفتاة من أن تضغط عـىل

                        يــد إلعــادة العمــل بالدســتور              الــسلطان عبداحلم
                           م، ونتيجة لإلتفاق بني اجلـانبني    ١٩٠٨        خالل عام 

ــاة  ( ــا الفت ــة تركي          وغــريهم مــن   )        األرمــن-                  مجعي
                                      العنارص اخلانقة عىل الـسلطان عبداحلميـد شـغل
                                           أغلبية مقاعد جملس النواب أعـضاء تركيـا الفتـاة 
                                   واألرمــن واليهــود ومتكنــت هــذه العنــارص مــن

               واتفقـوا عـىل خلـع                       حصار الـسلطان عبداحلميـد 
                                      السلطان عبداحلميد وهـو مـا تـم بالفعـل خـالل 
                                      نفس العام وبذلك وصـل األرمـن بالتعـاون مـع 
                                          عنارص عثامنية كرتكيـا الفتـاة واليهـود مـن إزالـة 

  .                                           السلطان عبداحلميد من أمامهم بخلعه بتلك السنة

         
ــي  ــائق واملراجــع الت ــل الوث                                  مــن خــالل حتلي

                       ة احلالية، خلـصت الباحثـة                    استندت إليها الدراس
ــه  ــاز ب ــيام امت ــة رأت ف ــشعوب األوروبي                                        إىل أن ال
ًاألرمن من تفوقهم جتاريـا واقتـصاديا وبـأن هـذا ً                                         ً ً
ً                                           ًالعامل سوف يكون مصدرا لقوة الدولة العثامنيـة 
ــدا يف عهــد  ــة وحتدي ً                                     ًوهنوضــها مــن أزمتهــا املالي
                                      السلطان عبداحلميد لذلك سعت إىل حتريض هذا

ــرض ــه ل ــشعب والــزج ب ــة                  ال                 ب وإضــعاف الدول
                                      العثامنية؛ حيث كانت اإلصالحات التـي تطالـب 
                                        هبا الشعوب كاألرمن هي بدايـة النهايـة للحكـم 
                                     العثامين ألن تلـك الـشعوب بالعـادة تكـون غـري 

ــون  ــالحات أو أن تك ــك االص ــن تل                                 راضــية ع
                                   مطالبها تفـوق املـستوى املطلـوب لإلصـالحات 

  يف                                        كإقتطاع أرايض من الدولة العثامنية كام حـدث 
  .              األزمة األرمينية

                               وكــان هــدف األرمــن األســايس قيــام دولــة
                                            أرمينية املستقلة عن الدولة العثامنية، ووجـدت يف
ــة  ــا ضــد الدول ــة معه ــوى األوروبي                                    جتــاوب الق

   .                                             العثامنية حتقيق هدفها املنشود لقيام دولة أرمينا
                                  يتضح من الدراسـة اسـتخدام األرمـن لكـل 

           مـن تكـوين                              وسائل الضغط عىل الدولة العثامنيـة
                                         اجلمعيات خـارج أقـاليم الدولـة العثامنيـة وكـان
                                        هدف تلك اجلمعيات التخطيط لتنفيذ املـؤامرات
                                          ضد الدولة العثامنية والدعوة إىل مسريات هـدفها
                                     إعالن العـصيان واملطالبـة باالنفـصال وحتـريض
                                      النصارى من األرمن من خالل الكنائس اخلاصـة 

   .    دهم                             هبم ضد الدولة العثامنية إلعالن متر
ً                                   ًشكل األرمن خطرا إضايف عىل حدود الدولـة 
                                      العثامنية وخاصة حـدودها مـع جرياهنـا كروسـيا 
                                       وفارس مما سمح لتلك الدول بالتدخل يف شؤون 
                                        الدولة العثامنية وحرصت الدولـة بـنفس الوقـت 
                                        إال أن ال يصل األمر مع األرمن إىل إجياد مـشاكل 
                                       مع جرياهنا لذلك كانت دوما تقاوم وترضب بيـد 
                                      من حديد عىل متردات األرمن حتى التتكون بـؤر

  .                     وخالفات جديدة مع جرياهنا
                                       إن حماولة السلطان عبداحلميد الثاين عىل صهر
                                   األرمن مـن ضـمن عنـارص الدولـة يؤكـده عـدة
                                      اجتاهات عىل رأسها وجودهم يف مناصب عليـا يف
                                            الدولة كالوزراء والسفراء وكبار رجاالت الدولة
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                   وجـود أعـداد كبـرية مـن                    يف االقتصاد والبنـوك، 
                                        الكنائس داخل العاصمة اسـتانبول لألرمـن هـذا 
                                    يؤكــد رغبــة احلكومــة بــصهرهم داخــل الدولــة 
                                          العثامنية، وال نغفل نتيجة هامـة وهـي تفـوقهم يف
                                       التجارة واالقتصاد جعلت الـسلطان عبداحلميـد 
                                           الثاين حياول أن يصهرهم داخل الدولـة العثامنيـة، 

                  بالفـشل ألن الـدول                        إال أن حماولة السلطان باءت
                                     األوروبية كانـت تـدعم األرمـن بكـل الوسـائل 

  .                                 إلفساد العالقة بني الطرفني ونجحت بذلك
                                   ساعد األرمن عىل حتقيق هـدفهم وهـو إزالـة 

                     مـن احلكـم مجعيـة االحتـاد  د                السلطان عبد احلميـ
                                        والرتقي والتي كانت جتتمع مع األرمن يف بـاريس

   .     لثاين   ا دً                               ًوخططوا سويا ضد السلطان عبد احلمي
                                وأخــريا كــشفت هــذه الدراســة عــن جــرائم 
                                          األرمن ضد الدولة العثامنية وتأمرهـا مـع الـدول 
                                       االوروبية إلحداث املزيد من التفكيك والـضعف
                                              للدولة العثامنية وإظهارها أمام العـامل بأهنـا دولـة 
                                     اسـتبدادية عنـرصية جتــاه األرمـن، وهـذا أعطــي 
  ة                                      لألرمن املزيد من التسلط عـىل مقـدرات الدولـ

                                          املالية والتجاوز عىل السلطان العـثامين ممـا سـاهم 
 .                         مسامهة كبرية يف خلعه من احلكم
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