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روت جــريـدة الــتـان الــفـرنـســويـة مـن أخـبـار
ورانة أن الـنـزالء األرمن فـيهـا عـقـدوا اجتـمـاعاً
يــوم األحــد فى ديــســمــبــر حــضــره ثــلــثــة آالف
نــفس ودار الــبــحث فــيه عــلى الــفــظـائـع الـتى
جــرت بـواليــة بـتــلــيس  وقُـتل فــيــهـا أكــثـر من
خــــمـــســــة عـــشـــر * ألف نـــفـس من إخــــوانـــهم
األرمن. ثم أرســلت تـلك اجلــمــعـيــة وفـداً إلى
سـفراء الـدول الـعـظـيمـة يـسـألونـهم أن يـبـسـطوا

لــــدولــــهم ســــوء األحــــوال فى تــــلك الــــبالد 
ـادة احلـاديـة ويـطـلـبـوا إلـيـهم الـسـعى فى إنـفـاذ ا
والسـت من مـعاهـدة برلـ  وكلَّـفت اجلمـعية
بــعـد ذلك رئـيــسـهـا األب أوهـان مــنـتـاغـولى أن
يُرسل رسالة برقية إلى كاثوليكوس األرمن فى
اتـشــمــيــازين حــتى يــسـتــرحم جـاللـة الــقــيــصـر
نــقــوال ويــســـأله الــنــظــر إلـى حــالــة إخــوانــهم

قيم فى تركيا . ساك ا ا
وذكـرت جــريــدة الــسـتــنــدرد عن مُــكـاتــبــهـا
شار إليه ذهب ببرل أن كـاثوليكوس األرمن ا
بنـفسه  فـقابل جاللـة القـيصر وسـأله أن يُوجه
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سـألة األرمـنـية  وكـان قد مـزيـد اهتـمامه إلـى ا
أرسل مذكـرة فى شـأن الفـظـائع الـتى جرت فى
ســـــاســــون إلى الــــقــــسـم اآلســــيــــوى من وزارة

اخلارجية فى بطرسبرج .
وتـكـلَّـمت جـريـدة الـديـلى نـيوز عـن مسـلك
روســــيـــا فـى احلـــوادث األخــــيـــرة الــــتى جـــرت
بـأرميـنـيـة فـقالت : لـقـد أحـسـنت روسيـا صـنـعاً
بــعـدم مــداخـلــتـهـا فـى حـوادث أرمــيـنــيـة  فـإن
إنـذارهـا لـلـدولــة الـعـثـمـانـيــة فى هـذا الـشـأن قـد
يـحـمل عـلى الـشـبـهـات  ويـدعـو إلى اتـهـامـهـا
بـالـدسـائس واألطـمـاع . وال مـراء أن األحوال
ــكــان مـن الــدقــة واإلشــكـال . احلــاضــرة هى 
وذلك يقـضى على الـدول األخرى أن تـتداخل
ا يـنبغى من احلزم والعزم  وإال فإن فى األمر 

روسيا ال تبقى صابرة إلى ما شاء اللَّه.
ثـم تــكــلَّـــمت هــذه اجلـــريــدة بـــعــد ذلك عن
البالغ الرسمى الذى أرسـلته احلكومة العثمانية
إلى جـرائـد األستـانـة  وادَّعت فـيه أن الـغرض
من إرســال جلـــنــة الــتــحــقــيق إلى أرمــيــنــيــة هــو
ــتـــعـــلــقـــة بـــحــوادث االســـتــعـالم عن الـــتُــهـم ا
الـلــصـوص فى تـلـك اجلـهـات  ووضع تــقـريـر

خالٍ من الغرض فى هذا الشأن .
وروت الـسـتـنـدرد أنه لم يـتـحـقَّق بـعـد مـا إذا
كــان جاللــة الــسـلــطــان يـرضى بــانــتـداب رجل
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أميركى يصحـب جلنة التحـقيق التى تذهب إلى
ــا يـراه إلى أرمـيــنــيــة  ويـرفع تــقــريــراً خـاصــاً 

حكومته .
ونـشـرت الديـلى كـرونـكل رسـالـة بـرقـية من
رومـيـة  مُفـادهـا أن احلـكـومة اإليـطـالـيـة تُوافق
نـهج ـوافـقـة علـى ا احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة كل ا
ــذابـح األخــيــرة وهى الــذى تـــنــهــجـه فى أمــر ا
تـــرضى بـــاالشـــتـــراك مع الـــدول األوربـــيـــة فى

داخلة عند مسيس احلاجة . ا
وجــاء فـى رســالــة من األســتــانــة أن الــدولــة
الــعــلــيــة أرســلت ألــفــ وأربــعــمــائــة رجل من
جـنودهـا إلى أرمـيـنيـة لـتعـزيـز احلامـيـة العـثـمانـية

فيها وقد نزلت تلك اجلنود فى طرابزون .
انيـة مقالة سلَّمت ونشـرت غازتة كاللى األ
فيـهـا بوقـوع االضـطراب فى أرمـيـنيـة  ولـكنـها
رأت أن ذلك ال يُـــبــــيح لـــدولـــة أجــــنـــبـــيـــة حق
داخلة فى شؤونها  وقد زعمت أن إلنكلترا ا
أسبـابـاً غيـر الـعواطـف اإلنسـانـية حـمـلتـهـا على
ـداخــلــة  وإنــهــا تـقــصــد بــذلك خــدمـة هــذه ا

روسيا .
ونــشــرت نـــفــوســتـى وغــيــرهـــا من اجلــرائــد
الروسـية مـقاالت اعـترضت فـيهـا على مـداخلة
روسـيــا فى مــسـألــة أرمـيــنــيـة وقــالت : إن هـذه
ـا أفضت إلى اضطراب تـعود فائدته داخلة ر ا
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على إنكلترا.
ونـــشــرت جـــريــدة الـــدالى نـــيـــوز أن رئــيس
اجلـمــعـيــة األرمـنــيـة اإلنـكــلـيــزيـة فى لــنـدن دعـا
الــنـزالء األرمن فـى بـاريس إلـى اجـتــمـاع تــقـرر
انــعـقـاده بـلـنـدن فى ١٧ دســمـبـر  وقـد اجـتـمع
ــذكــورون فـى بــاريس وأقـــرُّوا عــلى الــنـــزالء ا
إرســـال مـــنـــدوبـــ يـــنـــوبــــون عـــنـــهم فى ذلك

االجتماع .
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نشـرت الـدالى كرونـكل عن رسـالـة من فيـنا
أن وزارات ڤينا وبـرل ورومية قد جاهرت بأن
ـسـألـة األرمـنـيـة من الـواجب قـبل كل شئ فى ا

أن تتـفق إنـكـلـتـرا وروسـيـا عـليـهـا اتـفـاقـاً تـاماً 
حـــــتـى إذا كـــــان ذلك كـــــانت الـــــدول الـــــثالث
ـذكـورة مـسـتـعـدة لالشـتـراك فى الـعـمـل الذى ا
ـذكورتـان  ولـكن يرتـابون تـفرضه الـدولـتان ا
فى مــا إذا كــانـت روســيــا تــســيــر بــاالتــفــاق مع

سألة . إنكلترا فى هذه ا
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وقد أيَّـدت جريدة الكروسبـوندنس بوليتيك
الـتى تُـطــبع فى ڤـيـنــا هـذه األقـوال وقـالت : إن
الـــدول تُــريـــد قـــبل كـل شئ أن تـــتـــفق روســـيــا
سألة  ألنها تهمها أكثر من وإنكلترا فى هذه ا
كل الـدول األخـرى  فـإذ اتفـقـتـا تمـام االتـفاق
انـتفى اخلـوف من تفـاقُم االضطـراب  وأصبح
سـألة كل مـا تعـرضه هـاتان الـدولتـان فى هـذه ا
تُـــعــضـــده الــدول األخــرى ويُـــنــظــر إلـــيه بــعــ

االعتبار واالهتمام فى األستانة .
ونشـر كثيـر من اجلرائد الـروسية أن الـتحقيق
الذى سـيشرع فيه بأرمينيـة ال يأتى بفائدة طويلة
األمد  وأنه البد من فـصل أرمينـية عن الدولة
الـعلـيـة  وجـعلـهـا واليـة عثـمـانيـة حتت حـمـاية

وقعة على معاهدة برل . الدول ا
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