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دور املنظمات اإلنسانية في إغاثة الالجئين من الدولة العثمانية

(1923 - 1919(

منظمة إغاثة الشرق األدنى)1(

إياد حميد)2) 

من	 القومية	 الدول	 وظهور	 اإلمبراطورية	 السالالت	 عهد	 نهاية	 العثمانية	 الدولة	 انهيار	 شهد	
إلى	طرد	وتشريد	 القومية	الحديثة	لخلق	هوية	متجانسة	ملواطنيها	 الدولة	 أنقاضها.	أدى	سعي	 تحت	
مجتمعات	أصبحت	تعرف	الحًقا	بـ	)األقليات(،	كما	كان	حال	االمبراطوريات	األخرى	املهزومة	في	الحرب	
	وغير	مسبوق	في	العصر	

ً
العاملية	األولى	من	مثل	روسيا	والنمسا	واملجر.	كان	حجم	الكارثة	املتزامن	مهوال

الحديث،	وخاصة	مع	تطور	أساليب	الحرب	وشدة	الدمار	الذي	جلبته	األسلحة	الحديثة.	وهو	ما	دفع	
املنظمات	اإلنسانية	إلى	املسارعة	في	توفير	العون	لالجئين.	بدأ	جهد	اإلغاثة	في	الدولة	العثمانية	خالل	
بانتظار	مفرزات	مؤتمر	السلم	في	فرساي	 العاملية	األولى،	ولكنه	تعزز	في	السنوات	الالحقات	 الحرب	
)1919(	ومعاهدة	سيفر	)1920(	والتوقيع	على	معاهدة	لوزان	)1923(	التي	جلبت	نهاية	فعلية	لألعمال	
صياغة	 في	 باإلسهام	 اإلنسانية	 للمنظمات	 حينئذ	 السائدة	 األوضاع	 سمحت	 املنطقة.	 في	 العدائية	
سياق	من	املمارسات	واملفهومات	التي	أفرزت	النظام	الدولي	لالجئين	في	إطار	عصبة	األمم.	تقوم	هذه	
الدراسة	الجئة	إلى	مثال	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	على	تحليل	ممارسات	املنظمات	اإلنسانية	العاملة	
في	الدولة	العثمانية	في	املدة	املذكورة.	إن	دراسة	نشاط	هذه	املنظمة	اإلغاثية	التي	كانت	كبرى	املنظمات	
اإلنسانية	العاملة	في	الدولة	العثمانية	في	مرحلة	ما	بعد	الحرب	العاملية	األولى،	سيسهم	في	فهم	كيفية	

De-	التاريخ	قسم	،School	of	Oriental	and	African	Studies	–	SOAS	واألفريقية	الشرقية	الدراسات	كلية	في	معد	البحث	هذا		1((
History	of	partment،	املشرفة	نليدا	فوكارو	Fuccaro	Nelida،	عنوان	الرسالة:	دور	املنظمات	االنسانية	في	إغاثة	الالجئين	من	الدولة	

العثمانية	1919 - 1923:	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى.
	The	Role	of	Humanitarian	Organisations	in	the	Relief	of	Refugees	from	the	Ottoman	Empire	)1919-1923(:	The	Near	
East	Relief

)2(		باحث	سوري.
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تأثير	مثل	هذه	املنظمات	في	املفهومات	الدولية	للنظام	الدولي	لالجئين.	

: خلفية البحث
ً

أواًل

يعتمد	هذا	البحث	على	وثائق	من	األرشيف	الوطني	البريطاني	في	لندن.	ويدرس	نشاط	منظمة	إغاثة	
واليونان	 األرمن	 رئيسة	 املسيحية،	بصورة	 املجتمعات	 متركًزا	على	 أغلبه	 في	 كان	 الذي	 األدنى	 الشرق	
واألشوريين.	تطورت	املنظمة	من	رحم	البعثات	التبشيرية	التي	كانت	منتشرة	في	الدولة	العثمانية	منذ	
بداية	القرن	التاسع	عشر.	وبينما	كانت	الدولة	العثمانية	قد	منعت	العمل	التبشيري	بين	املسلمين	من	
رعاياها،	إال	أنها	سمحت	للمنظمات	التبشيرية	بالعمل	بين	املسيحيين	الشرقيين.	وتجدر	اإلشارة	أيًضا	
أن	طبيعة	تطور	العمل	التبشيري،	وخاصة	البعثات	األنغليكانية	البروتستانتية	القادمة	من	الواليات	
املتحدة	وبريطانيا،	أدى	الى	تنوع	نشاطها	الذي	لم	يقتصر	على	الدعوة	التبشيرية	املباشرة،	وإنما	كان	
يرى	في	التقدم	الحضاري	على	النموذج	الغربي	بداية	التوجه	نحو	اعتناق	املسيحية،	كون	املسيحية	في	
املنظور	التبشيري	مساوية	للحضارة.	وتجب	اإلشارة	أيًضا	إلى	أن	العمل	اإلغاثي	لم	يكن	دينًيا،	بل	إن	
مأساة	الحرب	العاملية	األولى	جعلت	من	مساواة	املسيحية	بالحضارة	أمًرا	صعب	التصديق،	وهو	ما	

توازى	أيًضا	مع	الدفع	باتجاه	علمنة	العمل	اإلغاثي	لهذه	املنظمات.	

يتطرق	البحث	إلى	مرحلة	مغفلة	من	تاريخ	املنطقة.	فالتركيز	على	الرواية	القومية	في	البحث	التاريخي	
أهمل	مرحلة	الحرب	العاملية	األولى.	فهو	عادة	ما	ينتقل	مباشرة	من	انهيار	الدولة	العثمانية	إلى	مرحلة	
أيًضا	املواطن،	وعادة	ما	تهمل	الالجئ	الذي	 التاريخية	القومية	مركزها	 االنتداب.	كما	أن	الدراسات	
يقع	على	محيط	هذه	الرواية	أو	أطرافها.	يضاف	إلى	ذلك	أيًضا	أن	دراسة	تاريخ	العمل	اإلغاثي	اإلنساني	
في	املنطقة	تعززت	في	العقد	األخير،	وأكدت	دورها	في	تطور	املنظومة	الدولية	في	مرحلة	ما	بعد	الحرب	

األولى	في	إطار	عصبة	األمم	التي	كانت	أساس	ما	تال	في	النظام	الدولي	الحالي.	

ثانًيا: العالقة بين السلطات البريطانية ومنظمة إغاثة الشرق األدنى

النهضة	 ألفكار	عصر	 ثانوية	 كنتيجة	 الثامن	عشر	 القرن	 نهاية	 في	 اإلنساني	 العمل	 مفهوم	 تطور	
التاسع	 القرن	 نهاية	 ومع	 التبشيري.)3(	 والحماس	 الليبرالي	 الفكر	 من	خالل	 رئيسة	 وبصورة	 األوروبي،	

)3(		Craig	Calhoun,	“The	Imperative	to	Reduce	Suffering:	Charity,	Progress	and	Emergencies	in	the	Field	of	Humanitarian	
Action”,	in	Humanitarianism	in	Question:	Politics,	Power,	Ethics.	ed.	Barnett,	M.	&	T.	Weiss.	)Ithaca,	2008(,	77-708.	
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عشر،	كانت	بريطانيا	قد	تبنت	التدخل	العسكري	اإلنساني	بوصفه	أحد	أعمدة	سياساتها	الخارجية.	
إال	أن	التدخالت	اإلنسانية	البريطانية	واألوروبية	كانت	مبنية	على	افتراضات	تشترك	عملًيا	مع	املنطق	
فقد	بررت	الدولة	االستعمارية،	مستندة	أيًضا	إلى	النظريات	العنصرية	السائدة	في	تلك	  )4( اإلمبريالي. 
املدة،	توسعها	وتدخالتها	الخارجية	على	أسس	مهمة	التمدين	)mission	civilising(	أو	عبء	الرجل	

 )5(.)White	man	burden(	األبيض

منطلق	 من	 العثمانية	 الدولة	 في	 اإلنساني	 لتدخلها	 قدم	 موطئ	 العظمى(	 )القوى	 هذه	 وجدت	 	 	
الدولة	 رعايا	 بحق	 املرتكبة	 الفظائع	 بأن	 قناعة	 على	 الدول	 كانت	هذه	 املسيحية.)6(	 األقليات	 حماية	
العثمانية	من	املسيحيين	إنما	هي	دليل	على	طبيعتها	)البربرية(.)7(	وفرت	هزيمة	العثمانيين	في	الحرب	
املسيحيين،	 العثمانيين	 )إلنقاذ(	 الفرصة	 اإلنساني	 التدخل	 ملؤيدي	 	)1918-1914( األولى	 العاملية	
استسالم	 عند	 العقلية	 بهذه	 مسلحة	 بريطانيا	 كانت	 وبينما	 الشرقية(.	 )للمسألة	 نهائي	 حل	 وإيجاد	
إسطنبول	نهاية	الحرب،	إال	أنها	وجدت	حقيقة	مختلفة	على	أرض	الواقع.	وكان	قرار	سلطات	االحتالل	
البريطاني	بتخفيض	أعمالها	اإلغاثية	في	األناضول	الفرصة	التي	سمحت	للمنظمات	اإلغاثية	الخاصة،	

مثل	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى،	بتوسيع	عملياتها،	وسد	الفجوة.	

ومن	جهة	أخرى،	أدت	حالة	عدم	اليقين	التي	تلت	الحرب	العاملية	األولى	إلى	تصاعد	موجات	العنف	
بين	القوميين	األتراك	واألرمن	في	شرق	األناضول،	وبين	القوميين	األتراك	واليونان	في	غربي	األناضول.	
تغذت	نار	االضطرابات	على	التكهنات	القادمة	من	مؤتمر	الصلح	)1919(	في	فرساي	الفرنسية	وشكل	
التسوية	التي	سترسم	الحدود	السياسية.	وكان	القوميون	األرمن	يطالبون	)بالواليات	الست(	في	شرق	
األناضول	كجزء	من	دولة	أرمينيا،	وذلك	على	الرغم	من	أنهم	لم	يكونوا	أغلبية	السكان	في	أي	من	هذه	
ا	
ً
الواليات.	إال	أن	الحكومة	البريطانية	كانت	قد	أعلنت	تحرير	أرمينيا	بعد	هزيمة	الدولة	العثمانية	هدف
بريطانية	 وتشكيل	حكومة	 األناضولي	 الداخل	 في	 العنف	 تصاعد	 أدى	 الحرب.)8(	 أهدافها	خالل	 من	
تحتلها.	 التي	 املناطق	 في	 اإلنساني	 نشاطها	 بريطانيا	 تقليص	 إلى	 	1918 عام	 انتخابات	 بعد	 جديدة	
بحلول	الربع	األخير	من	عام	1919،	كان	االحتالل	البريطاني	يقلص	)نفقات	اإلغاثة	وإعادة	املهجرين(،	

)4(		Davide	Rodogno,	Against	Massacre:	Humanitarian	Interventions	in	the	Ottoman	Empire,	1815–1914.	)Oxford,	
2011(,	12.		 

)5(		Michael	Barnett,	Empire	of	Humanity:	A	History	of	Humanitarianism.	)Ithaca,	2011(,	62-63.

)6(		Ibid.	32.

)7(		Ibid.	12.

)8(		Akaby	Nassibian,	Britain	and	the	Armenian	Question	1915-1923.	)London,	1984(,	141.
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ويسحب	مسؤولي	اإلغاثة	على	الرغم	من	الحاجة	إليهم	في	القسم	األرمني	اليوناني	من	املفوضية	السامية	
البريطانية	في	إسطنبول.)9(	لم	تكن	بريطانيا	الجهة	الوحيدة	التي	تقدم	الدعم	لالجئين	في	هذه	املنطقة،	
بعيد	 نشاطها	 من	 املنظمات	 هذه	 وكثفت	 الحرب،	 وأجنبية	عدة	خالل	 محلية	 منظمات	 نشطت	 بل	

نهايتها.	

العسكري	 التدخل	 وراء	 ذاته	 الفكري	 األصل	 إلى	 جذورها	 في	 الخاصة	 اإلنسانية	 املنظمات	 ترجع	
اإلنساني	الذي	تصدرته	الحكومات	الغربية.	إال	أن	خصوصيتها	تأتي	من	كونها	منظمات	خاصة	وغير	
حكومية.	وبينما	كان	نشاطها	اإلنساني	بالتأكيد	مدفوًعا	بالتعاطف	مع	الالجئين،	إال	أن	التطبيق	الفعلي	
	الالجئين	جميعهم	ممن	عانوا	تبعات	الحرب.	وعلى	الرغم	من	أن	

ً
لهذه	املشاعر	النظرية	لم	يكن	شامال

يتجاوز	مجرد	 رًدا	عاطفًيا	وعقالنًيا	ال	 أنه	ظل	 إال	 التعاطف،	 أنواع	 نوًعا	من	 كان	 اإلنساني	 النشاط	
ُيعّرِف	عامل	اإلغاثة	اإلنساني	نفسه	 التي	 الدائرة	ذاتها	 إلى	 الرغبة	في	مساعدة	اآلخرين	ممن	ينتمون	
أيًضا	 تتخللها	 كانت	 التي	 والهوية	 املكتوبة	واملصورة	 السردية	 مبنًيا	على	أسس	من	 ذاك	 عبرها.	وكان	
األرض	 على	 اإلغاثي	 العمل	 ممارسة	 أن	 إال	 الطبقي.)10(  أو	 االجتماعي	 أو	 الديني	 التكافل	 من	 عناصر	
أدت	إلى	توسعة	دائرة	التعريف	الخاصة	لتشمل	اآلخر. )11(	ووفًقا	لذلك،	برزت	الهيئة	األميركية	إلغاثة	
عام	 في	 	)American	Committee	 for	 Armenian	 and	 Syrian	Relief	 )ACASR والسوريين	 األرمن	
 American	Board	of	Commissioners	التبشيرية	البعثات	ملفو�سي	األميركية	الهيئة	رحم	من	1915
)ABCFM	Missions’	Foreign	for(،	ولتعيد	تسمية	نفسها	في	عام	1919	باسم	منظمة	إغاثة	الشرق	
األدنى	)NER	Relief	East	Near(. )12(	توسع	نشاط	املنظمة	جًدا	من	خالل	الدعم	الحكومي	األميركي،	
نشاط	 تطور	 من	 الرغم	 وعلى	  )13( األميركي.  الجمهور	 من	 السخية	 التبرعات	 خالل	 من	 أيًضا	 ولكن	
املنظمة،	واتساع	رقعته	واملستفيدين	منه،	ظل	نشاطها	مركًزا	بصورة	رئيسة	على	األرمن	العثمانيين	

وغيرهم	من	املجتمعات	املسيحية.)14(

)9(		FO	371/4188/161555.	15	Dec.	1919.

)10(	 	 Suzanne	Moranian,	 “The	Armenian	Genocide	 and	American	Missionary	Relief	 Efforts”,	 in	America	And	The	
Armenian	Genocide	of	1915.	Ed.	Winter,	Jay.	)Cambridge,	2003(,	194.		

)11(		Thomas	Laqueur,	“Mourning,	Pity,	and	the	Work	of	Narrative	in	the	Making	of	‘Humanity’”,	in	Humanitarianism	
and	Suffering:	The	Mobilization	of	Empathy.	Ed.	Wilson,	R.	&	R.	Brown.	)Cambridge,	2009(,	38.	

)12(		Moranian,	op.cit.	194.		

)13(		Ibid.	194.		

)14(		Keith	Watenpaugh,	Bread	From	Stones:	The	Middle	East	and	the	Making	of	Modern	Humanitarianism.	)Oakland,	
2015(,	42.	
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املناطق	 في	 العاملة	 اإلنسانية	 املنظمات	 بنشاط	 دراية	 على	 البريطاني	 االحتالل	 سلطات	 كانت	
اللورد	 مثل	صندوق	 منظمات	 هناك	 كانت	 األدنى،	 الشرق	 إغاثة	 منظمة	 إلى	 وإضافة	 لها.	 الخاضعة	
الكنائس	 على	 مبنية	 أخرى	 منظمات	 إلى	 إضافة	 	Lord	Mayor’s	 Relief	 Fund لإلغاثة	 لندن	 عمدة	
إلى	جمع	 أيًضا	 البريطانية	 السلطات	 )15(سعت	 اليونان.  وبطريركية	 األرمن	 بطريركية	 مثل	 املجتمعية	
املعلومات	عن	املنظمة	األميركية	ونشاطها.	فقد	وجدت	بريطانيا	اإلفادة	في	هذه	املنظمة،	واعتمدت	
على	تقارير	عمال		إغاثتها	عن	األوضاع	على	األرض،	وخاصة	أن	املنظمة	اعتمدت	بدورها	على	شبكة	
التبشيرية	 الجذور	 أن	 إال	 	)16( لعقود.  العثمانية	 الدولة	 في	 نشطت	 التي	 األميركية	 التبشيرية	 البعثات	
لهذه	املنظمة	اإلغاثية	كانت	أيًضا	دافع	قلق	للسلطات	البريطانية.	فسلطات	االحتالل	البريطاني	كانت	
قلقة	من	أن	يدفع	الحماس	التبشيري	لعمال	اإلغاثة	األميركيين،	وخاصة	في	ظل	الدعوة	إلى	االنتداب	
األميركي	على	أرمينيا،	إلى	تطبيق	معايير	تمييزية	ضد	املسلمين،	وهو	ما	كان	سيناقض	سياسة	الحكومة	

البريطانية.)17( 

فبينما	 األميركية.	 واملنظمة	 البريطانية	 السلطات	 بين	 متبادلة	 اعتمادية	 العالقة	 كانت	 وبالفعل	
الجيش	 حماية	 على	 بدورها	 املنظمة	 ارتكزت	 اإلغاثية،	 املنظمة	 شبكة	 على	 البريطانيون	 اعتمد	
املنظمة	قد	طلبت	حماية	 وكانت	 األناضول.	 في	 النائية	 املناطق	 أبعد	 إلى	 للوصول	 البريطانية	ودعمه	
))مخولين	 اثنين	 أو	 األميركية	بضابط	 املنظمة	 بعثات	 1919،	ومرافقة	 بداية	عام	 الحلفاء	مع	 قوات	
بطلب	املساعدة	من	السلطات	التركية	املحلية((.)18(	ودفعت	حاجة	املنظمة	إلى	الدعم	البريطاني	إلى	
الحكومة	 من	 املنظمة	 وطلبت	 	.1919 عام	 القوقاز	 من	 باالنسحاب	 البريطاني	 القرار	 على	 االحتجاج	
في	قرارها.)19(	ومع	ذلك	فإن	قرار	بريطانيا	 النظر	 البريطانية	وإعادة	 التوسط	لدى	حليفتها	 األميركية	
تقليص	حجم	عملياتها	في	شرق	األناضول	فسح	املجال	أمام	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	لتمأل	الفراغ.	
ولكن	التنسيق	بين	الطرفين	استمر	حيث	استضاف	القسم	األرمني	اليوناني	من	املفوضية	السامية	
البريطانية	في	إسطنبول	اجتماعات	منتظمة	مع	ممثلي	املنظمة	إضافة	إلى	ممثلين	عن	البطريركيتين	

األرمنية	واليونانية	لتنسيق	جهد	اإلغاثة.)20( 

)15(		FO	608/111/14104.	1	Jul.	1919.

)16(		Selim	Deringil.	The	Well-protected	Domains:	Ideology	and	the	Legitimation	of	Power	in	the	Ottoman	Empire	
1876-1909.	)London,	1998(,	114.

)17(		FO	608/80/15419.	16	Jul.	1919.	

)18(		FO	371/4208/17692.	1	Feb.	1919.

)19(		FO	371/3659/119101.	21	Aug.	1919.	

)20(		FO	608/111/16632.	29	Jul.	1919.
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تعزز	موقف	املنظمة	اإلغاثية	أيًضا	بالتزامن	مع	ازدياد	النفوذ	األميركي	في	املفاوضات	التي	شهدها	
القيادة	 بدعم	قوي	من	 أرمينيا	 تمتعت	 األرمنية.	 القضية	 في	فرساي،	وخاصة	لصالح	 السلم	 مؤتمر	
االنعزالية	 األميركي	 الكونغرس	 نزعة	 أن	 إال	 ويلسون)21(،	 وودرو	 الرئيس	 وإدارة	 األميركية	 السياسية	
 )22( ومحدودية	الوجود	األميركي	في	مرحلة	ما	بعد	الحرب	في	املنطقة	أسهما	في	تحجيم	دور	واشنطن. 
تكشف	برقية	تلغرام	املبعوث	األميركي	في	إسطنبول،	لويس	هيك،	عن	حثه	الحكومة	األميركية	على	
))مد	يد	العون	لهذا	الشعب	الذي	يعاني((.	وطالب	بوضع	االعتبارات	السياسية	جانًبا	في	مواجهة	هذه	
املنظمة	 تمتعت	 بالرد(()23(.	 أخالقي	 واجب	 حكومتنا	 على	 أميركا.	 إلى	 هؤالء	 ))يتطلع	 العاملية.	 الكارثة	
عام	 املنظمة	 نشاط	 األميركي	 الكونغرس	 تبني	 خالل	 من	 السيا�سي	 الدعم	 هذا	 بإيجابيات	 اإلغاثية	
يد	 من	 عليها	 األتراك	 القوميين	 قوات	 استيالء	 قبيل	 ازمير	 وإخالء	 	،1922 عام	 وبحلول	 	)24(.1919
الجيش	اليوناني،	كان	حجم	عمليات	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	قد	نما	جًدا	حيث	أسهمت	في	عمليات	
إغاثة	الالجئين،	وأرسلت	كميات	كبيرة	من	املواد	الالزمة	إضافة	إلى	الطواقم	اإلغاثية	املطلوبة	في	إزمير	

وغيرها،	لتقوم	بذلك	بدور	عصبة	األمم	والصليب	األحمر	الدولي.)25( 

ا: نشاط منظمة إغاثة الشرق األدنى
ً
ثالث

تطورت	النزعة	نحو	العمل	اإلنساني	في	رد	فعل	على	ألم	الضعيف	ومعاناته،	وتأثرت	بالتطورات	التي	
 )26( التطور.  التقدمية	ونظرية	 باألفكار	 يتعلق	 ما	 في	 التاسع	عشر،	وخاصة	 القرن	 في	 العلوم	 شهدتها	
فقد	جادل	ليستر	فرانك	وارد،	وهو	أحد	متصدري	الفكر	اإلنساني	وعلم	االجتماع	في	الواليات	املتحدة،	
	على	تفوق	

ً
ضد	مساواة	التقدم	البشري	بفكرة	بقاء	األقوى	بل	جادل	بضرورة	حماية	الضعيف	دليال

التطور	املبني	على	العقل	والثقافة. )27( ودعا	وارد	مثل	كثير	من	معاصريه	إلى	فعل	إنساني	)أفضل(	من	

)21(		Lloyd	Ambrosius,	“Wilsonian	Diplomacy	and	Armenia:	The	Limits	of	Power	and	Ideology”,	in	America	And	The	
Armenian	Genocide	of	1915.	Ed.	Winter,	J.,	)Cambridge,	2003(,	P.114.

)22(		Ibid.	114.

)23(		FO	608/79/10128.	15	May.	1919.

)24(		FO	608/79/18107.	20	Aug.	1919.

)25(		FO	371/7888/9307.	15	Sept.	1922.

)26(		Barnett.	Op.cit.	80.

)27(		Ibid.	80.
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مجرد	العمل	اإلغاثي. فتجنب	الخطر	املباشر،	وتفادي	القوى	املدمرة	ال	يعنيان	بالضرورة	أن	الناجين	
غير	معرضين	للخطر	بعد	زوال	األزمة	املباشرة.	فالعمل	اإلنساني	سعى	أيًضا	إلى	التخلص	من	الظروف	
تطوير	 على	 اإلنسانية	 املنظمات	 عملت	 )28(وهكذا	 خطر.  في	 واملجتمعات	 األفراد	 تضع	 التي	 البنيوية	
خطط	تشمل	التنمية	وإعادة	اإلعمار	بهدف	إيجاد	حلول	بعيدة	األمد.	هذه	الحلول	لم	تكن	معزولة	عن	
موجة	التفكير	التقدمي	في	بداية	القرن	العشرين.	أفكار	مثل	املثالية	الويلسونية،	والقومية	الليبرالية،	
األيتام،	 مع	 التعامل	 في	 الحديثة	 فاألفكار	 	)29( الخطط.  هذه	 في	 بالفعل	 أثرت	 اإلنساني	 والتدخل	
ومناهج	التعليم	الدراسية،	والتقدم	في	الصحة	العامة	عززت	اإليمان	بقدرة	هذه	املبادئ	على	إيجاد	

حلول	للمشكالت	املجتمعية. )30(

إنقاذ	 إلى	 الحاجة	 أبًدا	 تتوقف	 ولم	 انتهائها،	 بعد	 العثمانية	 الدولة	 في	 الحرب	 أحوال	 استمرت	
الالجئين.	تكشف	التقارير	السنوية	ملنظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	لعامي	1921	و1923	عن	صورة	شاملة	
لبنية	املنظمة،	وتمويلها،	وعملها.	تلخص	هذه	التقارير	العمل	اإلغاثي	الطارئ	في	ثالثة	جوانب:	توفير	
الغذاء	وامللجأ	والعناية	الطبية.	يضع	تقرير	املنظمة	لعام	1921	مقدار	املصروف	الكلي	على	اإلغاثة	
ذكرها	 كما	 	1923 لعام	 اإلغاثة	 مصاريف	 بلغت	 بينما	 	)31( دوالر.  مليون	 	9.5 حوالى	 والفردية	 العامة	
التقرير	السنوي	لتلك	السنة	8.5	مليون	دوالر. )32(	ويعادل	الدوالر	األميركي	عام	1919	ما	يزيد	عن	16 

دوالًرا	عام	2022.)33( 

وعلى	الرغم	من	أن	املشتريات	أغلبها	أتت	من	األسواق	املحلية،	إال	أن	تأثير	الحرب	على	االقتصاد	
املنظمة	استوردت	من	 أن	 	1921 تقرير	عام	 الغذائية.	يذكر	 املواد	 إلى	استيراد	 باملنظمة	 املحلي	دفع	
املواد	 أكبر	 الطحين	 وكان	 والبقوليات.	 والسكر	 والحليب	 والرز	 القمح	 مثل	 مواًدا	 املتحدة	 الواليات	
العمل	 بقدرة	 أن	 التقرير	 ويذكر	 	)34( أميركي.  دوالر	 	343,852 وبتكلفة	 طن	 	4,584 بنحو	 املستوردة	
1921	يقول	))على	األقل	مليون	 إنقاذ	الالجئين	من	املوت	جوًعا.	فتقرير	عام	 للمنظمة	على	 اإلغاثي	

)28(		Ibid.	3.	

)29(		Watenpaugh.	Op.cit.	94.	

)30(		Ibid.	94.	

)31(		FO	371/7878/5503.	16	May.	1922.	P.16.	

)32(		FO	286/910/5187.	6	Jun.	1924.	P.6.

)33(		Ian	Webster,	Value	of	1919	dollars	today	|	Inflation	Calculator.”	Official	Inflation	Data,	Alioth	Finance,	12	Jan.	
2022,	https://www.officialdata.org/us/inflation/1919 

)34(		FO	371/7878/5503.	P.22.

https://www.officialdata.org/us/inflation/1919
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شخص،	أغلبهم	من	األرمن	واألعراق	التابعة	املنفية	األخرى،	يعيشون	في	الشرق	األدنى	اليوم،	والذين	
أرمينيا	 أن	 إلى	 أيًضا	 التقرير	 ويشير	 	)35( األميركية.((  اإلغاثية	 املساعدة	 دون	 من	 يموتوا	 أن	 لهم	 كان	
يحصد	 الجوع	 كان	 اإلغاثة،	حيث	 عمليات	 من	 األكبر	 املستفيد	 كانت	 الروسية	 للسيطرة	 الخاضعة	

أرواح	150	إلى	200	شخص	من	الالجئين	يومًيا	في	مدن	مثل	ألكساندروبول	)غيومري(. )36( 

وعلى	الرغم	من	أن	تقارير	املنظمة	تشير	إلى	منح	األولوية	ملساعدة	الالجئين	من	األطفال،	إال	أنها	
مخيمات	 من	 عدًدا	 األدنى	 الشرق	 إغاثة	 منظمة	 نظمت	 فقد	 للبالغين.	 اإلغاثة	 توفير	 ضرورة	 تؤكد	
وآخر	 إسطنبول،	 في	 والنساء	 لألطفال	 مخيم	مخصص	 ومنها	 العثمانية،	 الدولة	 أرا�سي	 في	 الالجئين	
مخيمات	 في	 الغذائية	 املساعدات	 اقتصرت	 )تيكيرداغ(.	 رودوستو	 في	 اليونانيين	 لالجئين	 مخصص	
الالجئين	على	رغيف	خبز	في	اليوم.	وكان	وجود	ذكر	بالغ	وقادر	ينزع	عن	عائلته	أهلية	الحصول	على	
إلى	 األناضول	 من	 الحلفاء	 نتيجة	النسحاب	 	1923 عام	 األرض	 على	 الوقائع	 تبدل	 دفع	 املساعدة.)37( 
وضع	نحو	200	ألف	الجئ	كانوا	في	رعاية	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	في	مأزق.	فقد	غصت	مدن	مثل	
إسطنبول	ومرسين	وبيروت	بآالف	الالجئين	من	األرمن	واليونان	وغيرهم،	ممن	لم	يستطيعوا	العودة	إلى	
	ونساء	وأطفال	

ً
قراهم	التي	أصبحت	تحت	سيطرة	القوميين	األتراك،	))فقد	أصبحوا	في	الحقيقة	رجاال

من	دون	وطن((	كما	وصفهم	التقرير	لعام	1923. )38( 

وفي	جزء	من	عمليات	اإلغاثة	الطارئة	التي	قدمتها	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	أيًضا	كان	أن	أسست	
أصبح	 بينما	 	)39(،1921 عام	 عيادة	 و59	 38	مستشفى	 وبلغت	 الطبية،	 والعيادات	 املراكز	 من	 عدًدا	
أوضاع	 فاقمت	 )40(فقد	 طبية.  عيادة	 	61 العيادات	 ومن	 	33 املستشفيات	 من	 	1923 عام	 عددها	
تجنبها.	 يمكن	 التي	 املعدية	 باألمراض	 الوفيات	 أعداد	 تالها	 الذي	 السيا�سي	 االستقرار	 الحرب	وعدم	
فأسهم	األطباء	املتطوعون	مع	املنظمة	في	معالجة	هذه	األمراض،	بل	قاموا	أيًضا	بجهد	يذكر	في	العمل	
الطبي	الوقائي.	يذكر	تقرير	املنظمة	لعام	1921	أن	نقص	التغذية	كان	أحد	أخطر	الحاالت	الصحية	
املوجودة،	إال	أنه	يشدد	أيًضا	على	الحاجة	املاسة	إلى	األدوية	املضادة	للمالريا	والحصبة	وغيرها	من	

)35(		Ibid.	5.

)36(		Ibid.	6.

)37(		FO	286/910/5187.	P.9.

)38(		Ibid.	9.

)39(		FO	371/7878/5503.	P.6.

)40(		FO	286/910/5187.	P.14.
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محلية	 كوادر	 تدريب	 إلى	 أيًضا	 امتد	 بل	 ذلك،	 على	 األطباء	 جهد	 يقتصر	 ولم	 األساسية.)41(	 األدوية	
بهدف	سد	العوز	الكبير	في	الجهد	الطبي.	

إلى	 تحولوا	 الذين	 واألطفال	 النساء	 إنقاذ	 عمليات	 باسم	 عرف	 ما	 أيًضا	 اإلغاثة	 أعمال	 شملت	
اإلسالم.	فقد	شهد	تعريف	املعاناة	في	بداية	القرن	العشرين	اتساًعا	تحت	تأثير	القومية	الليبرالية	التي	
على	 الوصاية	 من	 للمعاناة	 املوسع	 املفهوم	 هذا	 )42(جعل	 األفراد.  مثل	 مثلها	 ا	

ً
حقوق األمم	 امتالك	 أكدت	

األطفال	والزواج	القسري	واإلكراه	على	التحول	عن	الدين	وعمليات	القتل	خارج	إطار	القانون	وغيرها	
ثم،	 )43(ومن	 الفرد.  وليس	 األمة،	 الضحية	 فيها	 تكون	 التي	 )القومية(	 أو	 )الثقافية(	 املعاناة	 من	 جزًءا	
كان	انخراط	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	في	الجهد	الرامي	إلى	إعادة	تكوين	املجتمعات	األرمنية	بعد	عام	
1915.	فقد	قامت	املنظمة	بالتعاون	مع	سلطات	االحتالل	البريطاني	والحكومة	العثمانية	في	إسطنبول	
بعد	الحرب	بحملة	)الستعادة(	النساء	واألطفال	ممن	يعيشون	في	بيوت	املسلمين	وتحولوا	إلى	ديانتهم	
نتيجة	للمأساة	التي	أصابت	املجتمعات	األرمنية	خالل	الحرب	العاملية.	يشير	تقرير	عام	1921	إلى	أن	
املنظمة	أدارت	سبعة	مالجئ	للنساء	واألطفال،	استضافت	749	منهم.	أعدت	هذه	املالجئ	النساء	ليكن	

ِقل	األطفال	إلى	دور	األيتام.)44( 
ُ
معتمدات	على	ذواتهن،	بينما	ن

)41(		FO	371/7878/5503.	P.6.

)42(		Watenpaugh.	Op.cit.	128.

)43(		Ibid.	128.

)44(		FO	371/7878/5503.	P.7.
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انتشار	نشاط	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى

إلى	منازلهم،	وخططت	 إغاثة	الشرق	األدنى	األميركية	على	عاتقها	إعادة	املهجرين	 أخذت	منظمة	
نجاح	 أن	 إال	 الفرنسية.	 السيطرة	 تحت	 كان	 الذي	 األناضول	 شرق	 جنوب	 في	 شامل	 إعادة	 لبرنامج	
املشروع.	 ذلك	 تحقيق	 إمكان	 قوضا	 الفرنسيون	 قدمها	 التي	 والتنازالت	 عسكرًيا	 األتراك	 القوميين	
فقد	انسحب	الجيش	الفرن�سي	لصالح	القوميين	األتراك	من	املدن	التي	كان	يحتلها،	والتي	كانت	حجر	
تعديل	خططها،	 على	 األميركية	 املنظمة	 الجديد	 الواقع	 أجبر	 التوطين.)45(	 إعادة	 في	مشروع	 األساس	
القوميون	األتراك	بزعامة	مصطفى	كمال،	 التي	سيطر	عليها	 وإعادة	توطين	الالجئين	خارج	األرا�سي	
	إلى	نقل	6	آالف	من	

ً
ومن	ثم	إلى	خارج	الجمهورية	التركية	حديثة	النشأة.	فيشير	تقرير	عام	1921	مثال

األطفال	من	املالجئ	في	مدينة	كارس	)قارص(	إلى	مدينة	ألكساندروبول	)غيومري(	في	منتصف	الشتاء	
في	قطارات	غابت	عنها	التدفئة	كلًيا	ومن	دون	أي	طعام	دافئ.)46(	أما	تقرير	عام	1923،	فيشير	إلى	نقل	
22,090	يتيًما	من	األطفال	إلى	اليونان	وسوريا	من	مدن	األناضول،	إضافة	إلى	حجم	املساعدة	الكبير	

املقدم	إلى	الالجئين	من	البالغين	الذين	مر	كثير	منهم	عبر	إسطنبول	وموانئ	أخرى.)47( 

)45(		Watenpaugh.	Op.cit.	95.	

)46(		FO	371/7878/5503.	P.6.

)47(		FO	286/910/5187.	P.8-9.
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إال	أن	تبادل	السكان	الذي	جرى	بين	تركيا	واليونان	عام	1923	شهد	مغادرة	منظمة	إغاثة	الشرق	
	ممارساتها	املعتاد	بمساعدة	الالجئين	من	املجتمعات	املسيحية	في	الدولة	العثمانية	فقط.	

َ
األدنى	نمط

فقد	عملت	املنظمة	مع	بعثة	عصبة	األمم	وبطلب	من	الحكومتين	التركية	واليونانية	كوسيط	محايد	
التبادل	 تنظيم	 بهدف	 التأسيس	 قيد	 املختلطة	 اللجنة	 كانت	 الذي	 الوقت	 وفي	 التبادل.)48(	 في	عملية	
السكاني،	أشرفت	املنظمة	األميركية	على	نقل	7,024	من	سكان	ميتيليني	املسلمين	مقابل	7,491	من	
سكان	موانئ	البحر	األسود	من	اليونانيين. )49(	يعكس	تقرير	ذاك	العام	فخر	املنظمة	بالقول	بوجود	
))أدلة	كثيرة	على	أن	روح	العمل	اإلنساني	من	جانبها	ومن	دون	تمييز	عرقي	او	ديني	قد	كسب	احترام	

الشعب	التركي.(()50(

وعلى	الرغم	من	الحاجة	املاسة	واملستمرة	إلى	دعم	الالجئين	من	البالغين،	إال	أن	املنظمة	األميركية	
رأت	في	التركيز	على	رعاية	األطفال	من	األيتام	األهمية	الكبرى،	وانسحبت	تدريجًيا	من	أنشطتها	األخرى	
إلى	توفير	اإلغاثة	لهم،	ولكنها	 جميعها.)51(	ورأت	املنظمة	أن	رعاية	األطفال	ال	تنبع	فقط	من	الحاجة	
أيًضا	تتوافق	مع	رؤية	املنظمة	التقدمية	املثالية	وبرامجها	التنموية	التي	سعت	إلنهاء	أسباب	املعاناة.	
رمت	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	في	نشاطها	في	شرقي	املتوسط	إلى	جعل	املجتمعات	األرمنية	طليعة	
أمة	متحضرة	ومجتمع	أخالقي.)52(	كان	هدفها	النهائي	في	تدريب	وتعليم	اليافعين	أساًسا	ملجتمع	حيوي	
دور	 كانت	 ولذلك	 لها.)53(	 تعرضوا	 التي	 واملجازر	 الحرب	 خالل	 وخبراتهم	 أفراده	 خيرة	 فقدان	 عانى	

األيتام	التابعة	للمنظمة	أهم	مشروعاتها	املستمرة	منذ	تأسيسها.	

	
ً

أدارت	املنظمة،	وفًقا	لتقريرها	عام	1921،	نحو	124	داًرا	لأليتام،	واستضافت	فيها	65,107	طفال
ممن	لم	يملكوا	مكاًنا	آخر	يلجؤون	إليه.	بينما	اعتنت	املنظمة	أيًضا	بحوالى	50	ألف	إضافيين	من	خالل	
الحركة	 أنقرة،	معقل	 في	 لأليتام	 داًرا	 أدارت	 املنظمة	 إن	 بل	 لهم.)54(	 الحياة	 الغذاء	وأساسيات	 توفير	

	أرمنًيا.)55( 
ً

القومية	التركية،	واستضافت	فيه	350	طفال

)48(		Ibid.	10.	

)49(		Ibid.	10.	

)50(		Ibid.	22.

)51(		FO	371/7878/5503.	P.6.

)52(		Watenpaugh.	Op.cit.	117.

)53(		Ibid.	120.	

)54(		FO	371/7878/5503.	P.8.

)55(		Ibid.	9.	
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اهتماًما	 اهتمت	 ولكنها	 وملجأ،	 غذاء	 من	 لألطفال	 اليومية	 الحياة	 مستلزمات	 األيتام	 دور	 وفرت	
ألكساندروبول	 في	 هذه	 األيتام	 دور	 بأكبر	 	1921 عام	 تقرير	 ويستشهد	 أيًضا.	 التعليم	 بتوفير	 خاًصا	
على	 ركز	 تعليًما	 للذكور	 امللجأ	 وفر	 األيتام.	 وعدد	 املساحة	 حيث	 من	 األكبر	 كان	 الذي	 )غيومري(	
	وجنوًدا	ومواطنين	مفيدين	

ً
	أشداء	جسدًيا	وعقلًيا،	وتدريبهم	ليكونوا	))رجاال

ً
تنميتهم	ليصبحوا	رجاال

.(()56(	تلقى	األطفال	دروًسا	في	اللغة	اإلنكليزية	وعدد	من	املواد	األخرى	إضافة	إلى	الحصص	
ً

مستقبال
الدراسية	التقليدية،	وتلقوا	أيًضا	عناية	خاصة	في	ما	بتعلق	بصحتهم	الجسدية	والدروس	الرياضية	
)57(تلقى	هؤالء	األطفال	ما	كان	 التدريب	العسكري.  القدم	والسباحة	وحتى	 إلى	املالكمة	وكرة	 إضافة	
الفتيات	فتلقين	تدريًبا	 أما	 في	الواليات	املتحدة.)58(	 في	املدارس	االبتدائية	واإلعدادية	 التعليم	 يعادل	
مهنًيا	في	دور	األيتام	لنصف	يوم،	ومن	ثم	الحصص	الدراسة	املعتادة	في	املدارس	في	النصف	اآلخر.	

شمل	التدريب	املنهي	دروس	الخياطة،	وصناعة	املالبس،	والفرشات،	والحياكة.)59(

ذاتية	االعتماد،	ولذلك	استثمرت	جهدها	 الالجئين	 تكون	مجتمعات	 أن	 إلى	 أيًضا	 املنظمة	 سعت	
في	تطوير	أساليب	الزراعة	والصناعة	املحلية.	فقد	استقدمت	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	عدًدا	من	
إلى	 	1923 عام	 تقرير	 )60(يشير	 الحديثة.  الزراعية	 اآلالت	 إلى	 إضافة	 املنطقة	 إلى	 الزراعية	 املحاصيل	
اهتماًما	خاًصا	 املنظمة	 28	صناعة	مختلفة.	منحت	 في	 تدريًبا	 يوفر	 تدريب	صناعي	 93	مركز	 وجود	
أن	 لها	 كان	 الزراعية،	حيث	 األرض	 أدارت	22,424	هكتاًرا	من	 القوقاز،	حيث	 في	 الزراعية	 باملشاريع	
تستثمرها	من	دون	ضرائب	أو	إيجار.	وفرت	هذه	االستثمارات	الزراعية	قسًما	كبيًرا	من	احتياجات	دور	
تطوير	 في	 منها	 إسهاًما	 األخرى	 والصناعات	 املزارع	 هذه	 في	 املنظمة	 )61(رأت	 تديرها.  كانت	 التي	 االيتام	
الوسائل	الزراعية،	ورفع	إنتاجية	األرا�سي	من	املحاصيل	إضافة	إلى	تدريب	املهنيين	والقادة	املستقبليين	

الذين	سيثبتون	أنهم	))مساهمة	دائمة	ذات	قيمة	كبرى	للشرق	األدنى	والعالم.(( )62(

من	 وخصوًصا	 الالجئين،	 ألزمات	 استجابتها	 كيفية	 و1923	 	1921 لعامي	 املنظمة	 تقريرا	 يعكس	
األرمن	واليونانيين.	ويبرز	التقريران	تطور	نشاطها	من	مجرد	استجابة	إغاثية	طارئة	إلى	خطط	تنموية	

)56(		Ibid.	19.

)57(		Ibid.	19.

)58(		Ibid.	20.

)59(		Ibid.	20.

)60(		Moranian.	Op.cit.	196.

)61(		FO	371/7878/5503.	P.13.

)62(		Ibid.	13.
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تهدف	إلى	إعادة	بناء	مجتمعات	الالجئين.	هدف	نشاط	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	إلى	إنقاذ	األفراد	
املنظمة	مع	 الطبية.	وتعاملت	 والعناية	 الغذاء	 اللجوء،	وتوفير	 املالجئ،	ومخيمات	 وبناء	 املتضررين،	
بيوت	 في	 األمر	 بهم	 انتهى	 ممن	 واألطفال	 النساء	 )فأنقذت(	 اإلغاثة،	 تتطلب	 وحدة	 بوصفه	 املجتمع	
القضاء	 إلى	 التنمية،	فقد	هدفت	 برامج	 أما	 إلى	مجتمعاتهم	األصلية.	 املجتمعات	املسلمة،	وأعادتهم	
التدريب	 توفير	 خالل	 ومن	 اقتصادًيا،	 االكتفاء	 ذاتية	 جعلها	 من	خالل	 الالجئين	 معاناة	 أسس	 على	
.	وكان	التركيز	على	رعاية	األطفال	

ً
للكوادر	الالزمة	لضمان	نمو	املجتمع،	وتجدد	األمة	ككل،	مستقبال

من	األيتام	يصب	في	بناء	مستقبل	األمة.	وبحلول	عام	1923	كانت	املنظمة	قد	شهدت	تطوًرا	آخر	في	
ممارساتها	وتعريفها	لالجئين	من	خالل	شمل	الالجئين	املسلمين	في	نشاطها	خالل	التبادل	السكاني	بين	
تركيا	واليونان.	يعكس	هذا	األمر	بدايات	تطور	النظام	الدولي	لالجئين	الذي	نما	تحت	إشراف	عصبة	

األمم	حديثة	التشكيل.

طرق	إخراج	الالجئين	الرئيسة	في	وجه	تقدم	قوات	القوميين	األتراك
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الحكومة  إلى  األدنى  الشرق  إغاثة  منظمة  مدير  من  تقرير  خاصة؛  حالة  رابًعا: 
البريطانية

لم	تكن	التقارير	امليدانية	التي	أرسلها	موظفو	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	مجرد	تدوين	لألحداث،	بل	
شملت	أيًضا	انعكاًسا	ملا	رأوا	فيه	الطرق	املثلى	لإلصالح.	تجد	مقترحاتهم	جذورها	في	كيفية	رؤية	املنظمة	
اإلنسانية	التطورات	في	الشرق	األدنى،	وفي	مقاربتها	التطورية	والتقدمية	الهادفة	إليجاد	حلول	للمعاناة	
في	املنطقة.	أحد	هذه	التقارير	الذي	كتبه	مدير	املنظمة	جيمس	بارتون	في	يوليو	–	تموز	1919	وأرسله	
	عليها.)63(	تعود	أهمية	التقرير	إلى	تمثيله	ذهنية	املنظمة	اإلنسانية	في	

ً
إلى	الخارجية	البريطانية،	يعد	مثاال

بداية	القرن	العشرين،	وطريقة	تفكيرها.	كتب	بارتون	تقريره	بعد	جولة	في	األرا�سي	التي	شكلت	الشطر	
اآلسيوي	من	الدولة	العثمانية	قبل	الحرب	العاملية	األولى.	يشمل	التقرير	رؤيته	للمستقبل	السيا�سي	
للمنطقة.	بالنسبة	إلى	هذه	املنظمة	وغيرها،	كان	النظام	السيا�سي	واالجتماعي	برمته	مشكلة	إنسانية	
تسعى	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	إلى	إيجاد	حلول	لها	في	إطار	أيديولوجيتها	اإلنسانية	الحديثة.	كان	
فهم	املنظمة	املشكلة	مبنًيا	على	رؤية	ما	سبقها	من	منظمات	تبشيرية.)64(	توصلت	املنظمة	إلى	قناعة	
بعدم	قدرة	األرمن	واألتراك	على	تشكيل	كيان	سيا�سي	قابل	لالستمرار،	بل	عدم	قدرتهم	على	مشاركة	
األرا�سي	ذاتها.	وما	كان	ذلك	إال	انعكاًسا	للقناعة	بأن	مجتمعات	)الشرق	األدنى(	غير	قادرة	على	تبني	

التطور	والحداثة	بسبب	تاريخها	و)السمات	العرقية(	املتأصلة	في	شعوبها.)65(

تضم	الوثيقة	التي	تحمل	عنوان	)جولة	الدكتور	بارتون	من	الهيئة	األميركية	إلغاثة	الشرق	األدنى	
في	غرب	آسيا(	تقريًرا	من	ثالث	صفحات	يشمل	وصًفا	لرحلة	بارتون	إضافة	إلى	توصياته	املوجهة	إلى	
5	آالف	ميل	 املبعوث	السامي	البريطاني	في	إسطنبول.	يبدأ	بارتون	بوصف	موجز	لرحلته	التي	غطت	
)8	آالف	كيلومتر(	في	األناضول	وأرمينيا	وبالد	الرافدين	وقيليقية	)كيليكية(	وسوريا	وفلسطين.	التقى	
الحلفاء	ومسؤولون	 فيهم	مسؤولون	من	سلطات	 بمن	 الطبقات	 أناًسا	من	مختلف	 في	رحلته	 بارتون	
الرغم	من	 )66(	كانت	مالحظاته	على	 الكبرى	مثل	قونية	وحلب	وسامسون	وغيرها.  محليون	من	املدن	
بعد	 أنه	 إلى	 باإلشارة	 املالحظات	 هذه	 بارتون	 يبدأ	 واألتراك.	 األرمن	 بين	 العالقات	 على	 تقتصر	 ذلك	
تجاوزه	مدينة	تل	أبيض	على	الحدود	السورية	التركية	باتجاه	الشمال،	كانت	املنطقة	تركية	)أي	تحت	
السلطة	العثمانية(	خالصة	من	دون	أي	وجود	لقوات	الحلفاء	أو	أي	تدخل	منها،	وحيث	عومل	معاملة	

)63(		FO	608/79/14786.	9	Jul.	1919.

)64(		Watenpaugh.	Op.cit.	93.

)65(		Ibid.	96.	

)66(		FO	608/79/14786.	P.1.	
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جيدة	من	قبل	السلطات	التركية. )67(

شملت	توصياته	لحل	معاناة	األمة	األرمنية	ضرورة	منح	األرمن	حكومة	تضمن	أمنهم	وتحقق	التعافي	
العثمانية(،	 )الدولة	 تركيا	 لكامل	 العسكري	 االحتالل	 دون	 ))من	 أنه	 على	 توصياته	 وتنص	 القومي.	
املجازر	ضدها.((  تجدد	 احتمال	 من	 داهم	 وخطر	 حرج،	 موقف	 في	 ستكون	 املسيحية	 األعراق	 فإن	
خوف	 في	 يعيشون	 حيث	 الحلفاء،	 سيطرة	 مناطق	 خارج	 جًدا	 خطيرة	 أوضاعهم	 ))إن	 )68(وأضاف:	

األمة	 تتعافى	 كي	 الحلفاء	ضرورية	 أن	حماية	 بارتون	 رأى	 وبذلك	 	)69( بحقوقهم.((  املطالبة	 يمكنهم	 وال	
األرمنية	من	خسائرها	املهولة	ومن	املجازر	التي	ارتكبت	بحق	أفرادها	وبحق	مفكريها	وقياداتها	والذين	
إلى	أن	املسؤولين	املحليين	كانوا	ضعفاء	وتحت	نفوذ	 في	تقريره	 1915.)70(	وأشار	بارتون	 أعدموا	عام	
األعيان	املحليين	الذين	أرادوا	استمرار	املجازر.	بالنسبة	إليه،	كانت	العداوة	االثنية	بين	األتراك	واألرمن	
)71(	ورأى	املفوض	السامي	البريطاني	صواًبا	في	مقترحات	مدير	منظمة	 واليونان	أمًرا	ال	يمكن	عالجه. 

إغاثة	الشرق	األدنى.)72(

الحرب	 تلت	 التي	 السالم	 مفاوضات	 مع	 تزامن	 الذي	 توقيتها	 من	 أيًضا	 الوثيقة	 هذه	 أهمية	 تأتي	
العاملية	األولى،	وبروز	نظام	عالمي	جديد.	فنهاية	الحرب	العاملية	أذنت	بدخول	عصر	جديد	تسوده	لغة	
القوميات	والدولة	القومية.	هزيمة	اإلمبراطوريات	في	الحرب	فسحت	املجال	أمام	الحلفاء	املنتصرين	
في	الحرب	إلعادة	رسم	الحدود	السياسية	خالل	مؤتمر	السلم	الذي	عقد	في	فرساي	في	فرنسا.	كانت	
معاهدة	سيفر	1920	الحل	الذي	وجده	الحلفاء	ملعضلة	)املسألة	الشرقية(	أو	تفكيك	الدولة	العثمانية.	
اإلغاثية	 املنظمة	 كانت	 السياسية.	 والضغوط	 واملفاوضات	 الوعود	 من	 عامين	 بعد	 الحل	 هذا	 وأتى	
واعية	سيولة	الوضع	السيا�سي،	وقامت	بدورها	بالضغط	على	البريطانيين	الذين	كانوا	قوة	االحتالل	
الرئيسة	لصالح	إيجاد	حل	ملعاناة	األمة	األرمنية	التي	تحولت	إلى	أمة	من	الالجئين.	كانت	مساعي	املنظمة	
اإلغاثية	األميركية	متوافقة	مع	األصوات	األخرى	التي	طالبت	بإيجاد	حلول	)ملشكلة	األقليات(	في	الدولة	
الذاتي.	في	السياق	اليوناني،	كانت	 إلى	منح	املجتمعات	املسيحية	حق	الحكم	 العثمانية،	والتي	دعت	
ترجمة	هذه	الدعوات	السماح	للمملكة	اليونانية	باحتالل	غرب	األناضول،	حيث	تركزت	املجتمعات	

)67(		Ibid.	1.	

)68(		Ibid.	2.

)69(		Ibid.	2.

)70(		Ibid.	3.

)71(		Ibid.	2-3.	

)72(		Ibid.	2-3.
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مستقلة	 دولة	 تشكيل	 إلى	 دعوة	 ذلك	 فكان	 األرمن،	 إلى	 بالنسبة	 أما	 إزمير.)73(	 مدينة	 اليونانية	حول	
في	شرق	األناضول	تشمل	الواليات	الست	التي	قطنها	األرمن	في	الدولة	العثمانية.	أرسلت	عصبة	األمم	
حديثة	التشكيل	بعثة	لتق�سي	الحقائق	عام	1919	لتتحرى	رغبات	السكان	املحليين.	أشارت	بعثة	كينغ	
كرين	في	تقريرها	النهائي	إلى	رغبة	األرمن	بانتداب	أميركي.)74(	ومما	يثير	االهتمام	أن	املبعوثين	الدوليين	

هنري	كينغ	وتشارلز	كرين	كانا	من	أعضاء	مجلس	األمناء	الخاص	بمنظمة	إغاثة	الشرق	األدنى.)75( 

إضافة	إلى	الضغوط	السياسية	التي	مارستها	املنظمة	األميركية	وغيرها	من	املنظمات	اإلنسانية	التي	
عملت	في	سياقات	أخرى	غير	الدولة	العثمانية	في	مؤتمر	فرساي،	سعت	هذه	املنظمات	إلى	اإلسهام	في	
تشكيل	جهد	عصبة	األمم	حديثة	التشكل.	وكانت	عصبة	األمم	قد	رأت	ضرورة	تشكيل	دولة	أرمنية	
مستقلة	وآمنة	لزاًما	على	اإلنسانية.)76(	إال	أن	عدم	وجود	هذه	الدولة	املستقلة	وضع	املسألة	األرمنية	
والنظام	 للحرب	 )77(ونتيجة	 السيا�سي.  من	شطرها	 	

ً
بدال األمم،	 لعصبة	 اإلنساني	 الجهد	 إطار	 ضمن	

العالمي	الجديد	املبني	على	الدولة	القومية	برز	مكتب	املفوضية	السامية	لالجئين،	أو	مكتب	نانسن	
املؤسسة	 وكانت	هذه	 الحرب.	 في	 املهزومة	 الدول	 الالجئين	من	 بمساعدة	 املتخصص	 لالجئين	 الدولي	
األممية،	أي	مكتب	نانسن،	نتيجة	للضغوط	السياسية	التي	مارسها	عدد	من	املنظمات	مثل	منظمة	
مأساة	 مع	 التعامل	 في	 ا	

ً
نشاط الدولية	 املنظمات	 أكثر	 نانسن	 مكتب	 )78(كان	 األدنى.  الشرق	 إغاثة	

الالجئين	وتشكيل	نظام	 التعامل	مع	 في	 الدول	 بين	 التعاون	 تعزيز	 في	 املكتب	أساسًيا	 الالجئين.	وكان	
دولي	ملساعدتهم	وحمايتهم. )79(

وعلى	الرغم	من	أن	مكتب	نانسن	كان	دولًيا	في	أهدافه،	إال	أنه	تبنى	معاييًرا	لإلغاثة	والعمل	اإلنساني	
ال	تختلف	عن	تلك	الخاصة	بمنظمة	إغاثة	الشرق	األدنى.	فقد	باشر	املكتب	عمله	في	الدولة	العثمانية	
بعمليات	إنقاذ	األرمن	بعد	الحرب،	وتبنى	مسؤولية	إنقاذ	النساء	واألطفال	األرمن	)املختطفين(	تدريجًيا	

)73(		Donald	Bloxham,	The	Great	Game	of	Genocide:	Imperialism,	Nationalism,	and	the	Destruction	of	the	Ottoman	
Armenians.	)Oxford:	Oxford	University	Press,	2005(,	149.

)74(		Ibid.	158.	

)75(		Ibid.	157.	

)76(		Nassibian.	Op.cit.	177.	

)77(		Watenpaugh.	Op.cit.	166.	

)78(		Barnett.	Op.cit.	88.

)79(		Emma	Haddad,	The	Refugee	in	International	Society:	Between	Sovereigns.	)Cambridge,	2008(,	108.
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اإلطار	 نانسن،	 مكتب	 عبر	 األمم،	 عصبة	 نشاط	 أصبح	 وبالفعل	 	)80( األميركية.  املنظمة	 يدي	 من	
القانوني	للعمل	مع	هذه	الفئة	من	الالجئين	عديمي	الجنسية	الذين	تم	التعامل	معهم	مسبًقا	من	خالل	
نانسن	وغيره	في	عصبة	األمم،	فقد	كان	 إلى	 بالنسبة	 أما	 منظمات	مثل	منظمة	إغاثة	الشرق	األدنى.	

نشوء	النظام	الدولي	لالجئين	استجابة	للمسؤولية	الدولية	لعمل	�سيء	ملساعدة	الالجئين.)81(  

تتجاوز	أهمية	تقرير	جميس	بارتون	للخارجية	البريطانية	مجرد	كونه	سرًدا	لألحداث	على	األرض.	
فقد	مثل	بارتون	بوصفه	مديًرا	عاًما	ملنظمة	إغاثة	الشرق	األدنى	املبادئ	العقائدية	التي	بنيت	عليها	
املنظمة،	وعكست	أفكاره	من	ثم	الدوافع	وراء	عمل	املنظمة.	إن	األهمية	العقائدية	لهذا	التقرير	تنبع	
من	أنه	يعكس	املقاربة	اإلنسانية	للمعاناة	في	بداية	القرن	العشرين	ومرحلة	ما	بين	الحربين	العامليتين.	
آنذاك،	لم	تعد	املعاناة	مسألة	فردية	أو	مسألة	مجتمعية.	بل	أصبحت	أيًضا	سمة	من	سمات	الوحدة	
الدولية	الجديدة:	األمة	القومية.	إنهاء	معاناة	األمة	القومية	وضمان	عدم	تكرار	هذه	املعاناة	ال	يتم	إال	
من	خالل	االستقالل	السيا�سي.	هذه	كانت	مقاربة	بارتون	في	تقريره	املذكور.	وبغض	النظر	عن	مدى	
ود	األتراك	وحسن	معاملتهم،	كما	وصف	معاملتهم	إياه	في	تقريره،	فإن	أمن	األمة	األرمنية	ال	يمكن	أن	
يتم	إال	من	خالل	استقاللها.	إال	أن	مقاربة	بارتون	أيًضا	تعكس	التمييز	العرقي	الذي	يميز	تلك	الحقبة	
الزمنية.	فالغرب	املسيحي	األبيض	كان	الوحيد	القادر	على	تحقيق	هذا	االستقالل.	أما	مسيحيو	الشرق	
الذين	كانت	معتقداتهم	وثقافتهم،	كما	رآها	التبشيريون	الغربيون،	فاسدة	ومنحرفة،	فقد	احتاجوا	إلى	
املساعدة	من	الغرب	للوصول	إلى	مستوى	الدول	املتقدمة.	وبالنتيجة	ال	يمكن	لألرمن	تحقيق	األمن	
والتعافي	إال	تحت	حماية	الحلفاء	وانتدابهم.	وجدت	هذه	النقطة	أيًضا	تعبيًرا	عنها	في	تقرير	بعثة	كينغ	

كرين	التي	زعمت	الرغبة	األرمنية	بانتداب	أميركي.	

إن	قراءة	التقرير	في	سياق	تطور	النظام	الدولي	الحديث	وسيولة	الوضع	السيا�سي	الدولة	العثمانية	
يشرح	دوافع	بارتون	ملخاطبة	الخارجية	البريطانية.	كانت	عملية	إعادة	رسم	الخريطة	السياسية	للشرق	
األدنى	سارية	على	قدم	وساق	خالل	مؤتمر	السلم،	وتجب	قراءة	التقرير	على	أنه	ممارسة	للضغوط	

السياسية	على	الحكومة	البريطانية	ومن	ثم	عصبة	األمم	إلنهاء	معاناة	األمة	األرمنية	الالجئة.

)80(		Watenpaugh.	Op.cit.	167.	

)81(		Barnett.	Op.cit.	88-89.	
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خامًسا: الخاتمة

في	 األولى	 العاملية	 للحرب	 الالحقات	 السنوات	 في	 األدنى	 الشرق	 إغاثة	 منظمة	 لعبت	 الختام،	 في	
امتداد	لنشاطها	خالل	الحرب	أيًضا	دوًرا	كبيًرا	في	اإلغاثة	اإلنسانية	في	الشرق	األدنى	والدولة	العثمانية.	
الالجئين	من	خالل	ممارساتها	اإلنسانية.	 العام	عن	 التصور	 في	صياغة	 املنظمة	األميركية	 وساعدت	
فقد	شهد	العقدان	األوليان	من	القرن	العشرين	توسًعا	ملفهوم	املعاناة	ومن	يستحق	املساعدة،	ولكن	
كان	لتأثير	الدمار	الذي	شهدته	الحرب	العاملية	األولى	الدور	األكبر	بسبب	املوجات	غير	املسبوقة	من	
الالجئين.	في	السياق	العثماني،	اختارت	املنظمة	األميركية	العمل	مع	املجتمعات	املسيحية.	كان	تعريفها	
االجئ	يشمل	مجتمعات	األقليات	املسيحية	املتضررة	من	الحرب	في	اإلمبراطورية	التركية	املسلمة.	لم	
يقتصر	نشاط	املنظمة	األميركية	فقط	على	إنقاذ	األرواح،	بل	سعت	أيًضا	للقضاء	على	أسباب	األلم	
واملعاناة.	وهو	ما	تمت	ترجمته	إلى	ضرورة	إعادة	تكوين	مجتمعات	الالجئين	على	أسس	ذاتية	االعتماد.	
ورأت	في	رعاية	األطفال	وحمايتهم	وتعليمهم	الوسيلة	لحماية	مستقبل	هذه	املجتمعات.	ويزيد	على	ذلك	
أن	األمة	القومية	برزت	كوحدة	جديدة	تستحق	حقها	في	االستقالل	انعكاًسا	للغة	العصر	الجديد	ما	

بعد	الحرب	العاملية	األولى.	
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