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يذكـر القوم مـا كنـا نقـلناه اسـتنـاداً على صادق
اإلفــادات وأكـيــد الــروايـات عن أحــوال أرمــيـنــيـا
حـ شــاع عــلى لــسـان جــرائــد اإلنــكـلــيــز وقـوع
اخلـالف بــ األكـــراد واألرمن  وتـــوانى الــوالة
الكـرام وإهـمالـهم فى تالفى األمـر إلى غـير ذلك

ا كذَّبته الوقائع .
ونـحن إلـى اآلن ال نـزل نــاظـرين إلى الــلـوائح
ـان اإلنــكـلـيـزى ـلــقـاة فى الــبـر وأوراق اخلـطب ا
ومـصـغـ ألقـوال اخلـطـبـاء ورجـال الـسـيـاسـة فى
ا عـندنا من شئون أرمـينـيا مـثبـت ما نـراه مطـابقـاً 
سنـدة مكذب مـا نراه مروياً األخبـار الصحيـحة ا

عن أغراض الرؤوس وأهواء القلوب .
ولـقــد رأيـنــا من مــحـاورات رجــال الــسـيــاسـة
اإلنكليز أثنـاء مناظرتهم فى اجمللس كالمـاً متعلقاً
ا عُرض لنا بشئون أرمينـيا  فآثرنا نقـله وإحلاقه 

طالعات كما ترى . من ا
ـوسـيـو بـريت البـد من الـتـفـات مـجـلس قـال ا
العـمـوم إلى أحـوال أرمـيـنـيا ثـم طلب مـن اجمللس
أن يُـوضـح له الـطــريق الــتى ســلـكــتــهـا احلــكــومـة
اإلنـكـلــيـزيـة لــدى الـبـاب الــعـالى حلــسم مـشـاكل

أرمينيا احلاضرة .

…d¼UI « ¨±  ’ ¨ ±∏∏π WO½u¹ π bŠ_« ¨±∞≥∑ œb‡Ž



≤≤≤

فـــقــام الــســيــر غـــرفــوشن  وقــال إن أحــوال
ـســتـر أرمـيــنــيـا لــيــست فى ارتــبـاك كــمــا يـزعـم ا

بريت.
ثم قـال : يـصــعب عـلـيـنـا إقـنـاع سـائـر الـدول
بوجوب احتادهن مع إنكـلترا للـسعى لدى الباب
الـعالى فى شـأن أرمـيـنيـا . وإذا انـفـردت إنكـلـترا
بــالــســعى ال يــكــون وراء ســعــيــهــا طــائل . ومع
ذلـك فـهى ال تُــهـمل إذا مــكـنــتـهــا الـفــرصـة من

طرائق ودية لدى الباب العالى .
ـسـتر غالدسـتـون وألـقى فى هذا وقـام بـعده ا
الشأن خطاباً وأعقبه بعض اخلطباء . وبعد ذلك
رأى اجملــلـس وجــوب الــعــدول عن اخلــوض فى

سالك . هذه ا
هذا مـا كان فى مـجلس الـنواب اإلنـكلـيزى.
وإذا تذكر القار مـا قلناه قـبالً  تبادر إلى ذهنه
أن السـياسـة اإلنكـليزيـة لم تهـتد سبـيلـها فى هذه
ـســألـة ـ بـل اسـتــنـدت فــيـهــا عـلى أقــوال بـعض ا
رجالها فى الشرق أو بعض األرمن الذين تمكن
رجــالــهـــا من اســتـــمــالـــتــهم  إلـــيــهم وخـــلــبــوا

ـاء حتتهم وهم الهون . واعيـد دهاء  وسلبـوا ألبابـهم بأوهام مكـر  فأجروا ا بأفكـارهم 
ـا أعلـنت الـدولة الـعـلـية ـ أيـدهـا اللَّه ـ عـن صفـاء األحـوال فى أرميـنـيـا بلـسـان سفـيـرها فى و
لــونــدره دولـتــلـو رســتم بــاشـا  اضــطـربت األفــكــار فى هـذا األمــر  ولم تــدر مـا تــقـوله .
ـعهـودة  وهى اختالف رجـالهـا فى اجملالس عن وأخـيراً رجـعت إلى طريـقتـها الـسياسـية ا
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ـسألة ـسألة . وقـد رأينـا بعضـهم معـظماً ا هذه ا
ـوسـيو ـنظـاره . ورأيـنا ا حـتى كـأنه يـنظـر إلـيهـا 
فـرغـوشن وهـو لـسـان حـال الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة
مـؤكداً أن األمـر ال يُـوجب االرتـباك  ثم أردف
كالمه بإظهار تمـنيه موافقة الدول إلنكلترا على
سيـاسـتـهـا فى أرميـنـيـا لـدى البـاب الـعـالى  وما
دعـاه إلـى هـذا الـقـول إال خــوفه من نـظــر فـرنـسـا
وروسـيــا إلــيه شـزراً * مـنــذ مــا خـاضت اجلــرائـد

اإلنكليزية فى هذا الصدد .
ـستر فـرغوشن أن إنكـلترا وإن لم وأما قول ا
تُـوافـقـهـا الـدول وتـتـحــد مـعـهـا  سـتـسـعى عـنـد
اقـتـضـاء الــفـرص لـدى الـبـاب الــعـالى بـالـطـرائق
الـــوديــة حلــسم كـل مــشــكل يُـــعــرض مــعــنــاه أن

سألة وأنـها ستفتح أبوابها  وتخوض فيها من إنكلـترا تُريد أن يكون لها تداخل فى هذه ا
وقت إلى وقت .

تعلقة بإلقاء النفور ب الراعى والرعية حابطة فنُبشر حضرة السير فرغوشن بأن اآلمال ا
رة  وال جتـنى من مساعـيهـا إال ما جنـته من نفـور الدولة ولن تـفوز إال كـما فازت فى هـذه ا
العلية والدول األوربية عن مطامعـها  وتُثبت للشرقي اعتقادهم فيها صفات محبة الذات
وعدم الـنظـر إلى صوالح غـيرهـا مهـما كـانت  وطمـعهـا الزائد ومـقاصـدها الـتى التزال فى

أفواه اجلرائد ورؤوس األقالم وعلى مجارى األلسنة.

* الصحيح شذراً ; أى غضباً .


