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النـظام بأرميـنيا . واستـنتجت من ذلك اخلطـر على السلم
ا عـزم الـباب الـعـالى على إرسـال قـومسـيون بأوروبـا . و
يـنــظـر فى مـطـالب أرمـيـنـيــة حـتى ال يـكـون لـهم حُـجـة فى
الـشكـوى  لم يرق ذلك فى عـ الداليـنيـوز وخشيت أن
تـكــون أعـمـالـهــا ضـاعت هـبـاءً مــنـثـوراً دون أن تـصل إلى
الـغــايـة الــتى تــقـصــدهـا من بث تــلك األفــكـار والــتـشــنـيع
والـتـهـويل  قـالت أن الـعـالم بـأسـره يـعـلم احلـيف الـواقع
ــــظــــالم الــــتى حتـل بــــهم  فـال حــــاجـــة عــــلى األرمـن وا
لـقـومـسـيـون يـتـفـحص حـالـتـهم  وهـو كالم يـظـهـر عـلـيه
التعصب والطيش . أما العالم أجمع  فقد اقتنعوا بعناية
سئلـة  وستظهر الـنتيجة عظَّم بـهذه ا جاللة السـلطان ا

لحدين . وتنقطع ألسنة ا

WOł—U)« t²ÝUOÝË «d²KJ½≈ d¹“Ë Èd³ UÝ

غـيـر أن الـلــورد سـالـسـبـرى قــد قـصَّـر عن إيـفـاء
وظــيــفــتهِ حــقــوقـهــا مـن حـيـث هــو رئـيـس الـوزراء
ولــيس وزيــر اخلـــارجــيَّــة فــقط  فـــالــواجب عــلى
رئيس الوزراء أن يُسيطر على كل وزارة وينظر فى
أمـورهـا عـلى وجهٍ عـام  وهـو لم يـفـعل شـيـئـاً من
ذلك  بل اقتصـر على إتمام واجباتهِ فى وزارتهِ .
وال يُـنكـر أن أعـباء هـذه الـوزارة ثقـيـلة تـبـهظ أقوى
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الــرجـــال . ولــكـن يــســـؤنــا أنهُ أبـــان من الـــضــعف
ــسـألــة األرمــنـيَّــة مــا يُـوجب األسف والــتــردُّد فى ا
ويـزيد األسى . فـإن حـالة األرمن صـائرة من رد

إلى أردأ  وقــد وصـلت إلى درجـة لم يـبقَ بـعـدهـا
إالَّ تـداخل الروس إن لم يُبادر أحـد إلى حسمها 
وذلك ال يُـوافق ســيـاسـة الـلــورد سـالـسـبـرى  وال
يُـطـابق الـعـهـود الـتى تـعهَّـد بـهـا فى مـؤتـمـر بـرل .
فــإمَّـا أن يــفـسـخ الـلــورد سـالــسـبــرى تــلك الـعــهـود
ويُطلق السبيل لروسيَّا حتى تأخذ بناصر األرمن .
ـحو وإمَّـا أن يُـتمـمـها بـإصالح شـؤون األرمن  و
عن إنـكـلـتـرا وصـمـة الـعـار  ويُـبـطل دعـاء األرمن

علينا أثناء الليل وأطراف النهار .
ــعـارضــة ال تُـقـوم ــا تـقـدَّم أن ا فــيـرى الــقـار 
بــإنــكــار فــضل ذوى الــفــضـل وجــعل حــســنــاتــهم
سيئـات  بل باستـحسان احلُـسن من أعمالهم وذم
الــقُــبح . والـنــقــد ال يـكــون بــالـطــعن عــلى أولــيـاء
األمــور والــتـــعــرُّض لــذواتــهـم ووصف أحــوالــهم
الـبـيـتـيَّـة وعـالقـاتـهم اخلـصـوصـيَّـة  بل بـالـنـظـر فى
أعمالهم العمومـيَّة وسياستهم الداخليَّة واخلارجيَّة
ـا يراهُ ذو الـبصـيرة ومقـابلـتهـا بسـواها ونـحو ذلك 

الثاقبة ويُميزهُ صاحب الذوق السليم .




