
≤µ±

U‡‡‡‡‡OMO —√ W Q‡‡‡‡‡

قالت الـطان ما يأتى - إن جمـعية السالم التى
مـركـزهـا فـى لـنـدن ولـهـا فـروع كــثـيـرة فى جـمـيع
ـسـألـة عـواصم أوربـا تـقــريـبـاً قـد عـرضت عـلى ا
األرمنية أمراً تبيَّنا من خالله حقيقة مقاصدها فى
سألة وإظهارها للـوجود . فإنها فيما إثارة هـذه ا
ألـــقــتُه عـــلى الــلــورد ســـالــســبــرى وأســـنــدتُه إلى
ـسألـة كأنـها تُـريد ـتعـلق بـهذه ا الكـتاب األزرق ا
أن تُـبــيَّن أن كل مــا يــحــتـويـه هـذا الــكــتـاب ال رد
علـيه وهو كالم مُنزَّل قد اقتـرحت (ولسنا نعلم
مـا إذا كـان اقـتـراحـهـا هـذا صادراً عـن سـذاجة أو
قحـة) بـأن تُنـظَّم فى أرمـينـيـا فرقـة خـصوصـية من

الچندرمة يرأسها ضباط من اإلنكليز .
فـمن هـذا االقـتـراح  يــنـبـغى أن نـقـول إمـا إن
حـضـرات أعـضــاء هـذه اجلـمـعـيــة عـلى يـقـ بـأن
إنـكـلـتـرا وحـدهـا قـادرة عـلى تـقـد خَـدَمَـة أمـنـاء
لــلـدعــوة الــبــشــريـة والــعــدل  وإمــا إن طــلــبـهم
إلصالح حالة أرمينيا  ليس إال وسيلة بل حجة
يبتغون بها مد سلطة بريطانيا على أراضى أخرى
جديـدة غـيـر األراضى الـتى امـتـلـكـتـهـا فى أقـسام
الــكــرة األرضـيــة . وعــلى كلٍ  فــإنـنــا ال نــفـهم
كــيف اجــتــرأت هـذه اجلــمـعــيــة عـلـى تـقــد هـذا
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االقـتـراح فـهـل خـال لـهـا أن ا لـلـورد سـالـسـبـورى
يــقــوى ولـو بــالــقـوة والــعـنـف عـلى حــمل الــبـاب
الـعـالـى عـلى ذلك مع اسـتـهـجــانه له واسـتـقـبـاحِه
بـناه أو هل زعـمت أن احلكـومة السـلطـانيـة تقبل
بسـرور هذا األمر الـذى أقل ما فـيهِ إعطاء مـفاتيح

أرمينيا لإلنكليز  ليجروا فيها ما يشأون .
وأن ذلك فـيما نرى غـاية فى الوهم واخليالء.
وكـان اخلـليـق بأن ال نـلـتفت إلـيه  وال نـعـتنى فى
بـيـانه لــوال أنـنـا نـعـلم أن الــذين اقـتـرحـوه يـدَّعـون
بخـدمة اجلـنس البـشرى فى حـ هم ال يخـدمون

إال مصلحتهم اخلصوصية .
وفى يقيننا إن رجال األستانة العلية ال تفوتهم
مــعــرفــة ذلـك فــيــتــخــذونه وســـيــلــة لإلســراع من
أنفـسـهم فى إدخـال اإلصالحات اإلداريـة بـوالية
أرمينيا . وبذلك يقفون فى سبيل الذين يطمعون
الـتهامـها  ويـحفـظون لـهم شعـباً ال يهـمه إال نيل

األمن والنظام .


