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عنى ما فحواُه : قالت جريدة النورد فى هذا ا
لـقـد رأيـنـا جـريـدة الـرفيـودوريـان الـتى تُـطـبع فى
بست تـتهـم الروسـية فى هـذه األيام بـأن لهـا يداً فى
سـألة األرمـنيـة  وهى تـهمـة لم نـر أبعـد منـها عن ا
الــصــواب  وال أقــرب من قــائــلــتــهــا إلى الــضالل
والوهم . ولـقد تـقدَّم لـنا الـكالم مراراً أن الـروسية
ال شـأن لــهـا فى هــذا الـصـدد  وأنــهـا بــراء مـنُه كل
البراءة . ونحن نُعـيد هذا الكالم اآلن  ونـستشهد
عــلى صـحـته بـأن سـيـاســة هـذه الـدولـة لـيس أبـسط

ن أراد ذلك  منـهـا وال أوضح وال أسـهل لـلفـهم 
وأن مــا تُـحــاولهُ اجلــرائـد اإلنــكـلــيـزيــة وغـيــرهـا من
تعـميقـها وتـلبيـسها وإيـهامهـا ال يجوز عـلى العقالء
وال تـدع له أفـعـال هـذه الدولـة مـجـاالً لـلـتـصديق .
ـــا أظــهـــرت عــدم وفـــوق ذلك فـــإن الــروســـيـــة طــا
ـا االكــتــراث واالهــتــمـام بــاألمــور الــشــرقــيــة وطــا
أظهرت عدم االكتـراث واالهتمام باألمور الشرقية
ـا غــضت الـطـرف عــنـهـا فى حــ أن لـهـا من  وطـا

عُهدة بـرل ما يـدعوها إلى عـكس ذلك  ولكنهـا تركت األمر جلاللـة السلـطان  وعلمت
أنه أولى بتدبير رعاياهُ وأطول بهم خبرة منها .

وكـيف كان األمر  فلـيس بدع من اجلرائـد اإلنكليـزية إذا حاولت أن تُـدخل الروسية فى

W¹—bMJÝù« ¨±  ’ ¨ ±∏π∞ d³L u½ ±µ X³ « ¨≥∏∑¥ œb‡Ž



¥∞∏

سـألة بـعد أن تـقدَّم لـها من أمـثال ذلك غـمار هـذه ا
شئ كثير .

أما الـذى نـقولُه نـحن  فـإن الروسـيـة ال نيـة لـها
سألة األرمـنية وال تداخل . ألنها تعلم أن من فى ا

سـألـة الشـرقيـة ونفخ شـرارها  وراء ذلك افـتتـاح ا
وهى لــــو أرادت هــــذا األمـــر لــــوجــــدت إلــــيه ألف

ا أبـته بالبرهـان حرصاً على سالم أوربـا التى تُحافظ عـليه كل احملافظة  سبيل ولكنـها طا
كما اشتهر ذلك عنها فى جميع أعمالها وخططها والسالم .
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جـاء فى الـطـان أن مـجـلس األمـة األرمـنى كـان
اضى  وهو مؤلَّف عـزم على االجتمـاع فى ٣١ ا
من ١٤٠ عــضـواً ثم تـوجّه رجــالهُ فى صـبـاح ذلك
اليـوم لالجـتـماع فى كـنـيـسة غـلـطـة  وهى كنـيـسة
بُـنيت فى عـام ١٤٣٦ ; أى قـبل الـفتـوح العـثـمانى
بــسـبـع عـشــرة ســنــة . إال أن رجــال الــبــولـيـس قـد
اســتــدركـوا األمــر  فــأحـاطــوا بــالــكـنــيــسـة وردوا
القـادم إلـيهـا إلى مـنازلـهم بالـرفق والـل بـحيث
مـنــعـوا اجـتـمــاعـهم هـربـاً مـن األسـبـاب وأخـرجـوا
بضعة عشر نفراً منهم كانوا سبقوا فدخلوا إليها .
ثم هـم قــد عـــقــدوا اجــتـــمــاعـــاً فى غــلـــطــة من
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