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نــشــرت اجلـريــدة األرمــنـيــة فى تــفــلـيس عن
رسالة من موش  وهى اجلـهة التى جـرت فيها
نـدوب األوربيـ فى جلنة ذابح  أن تعـي ا ا
الـتــحــقــيق أفــضى إلى تــغــيـيــر مــســلك احلــكـام
الـعـثمـانيـ فى تـلك اجلهـات مع األرمن تـغيـيراً
ــسـجــونـ بــيَّن فــأُطـلـق سـبــيل كــثـيــرين من ا

مــــنــــهم وعُــــوقب األكــــراد ودُعى زعــــيم من
زُعمائهم إلى األستانة العلية .

ويُؤخـذ من أخبـار لندن األخـيرة أن اجلمـعية
اإلنكليزية األرمنية عقدت اجتماعاً فيها  وقد
ـستـر ستڤـنسن رئـيسـها  فـأظهـر ارتيابه تـكلَّم ا
ذابح بـنتـيـجة الـتـحقـيق الـذى سـيُجـرونه عـلى ا

األرمنية .
وقد نـدَّدت جريدة الـتيـمس بذلك وقالت :
إن الوصول إلى جالء احلقيقة فى هذا الشأن ال
يكون اجملـاهرة من اآلن  وأن التـحقيـقات التى
ـوظـف سـتُـجـريـهـا جلـنـة الـتـحـقـيق مُـؤلَّـفـة من ا

الـعـثـمــانـيـ ووكالء الـدول األوربـيـة لـيس لـهـا
قيمة وال يُعلَّق عليها شأن يُذكر .
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ثم إنَّهم قرأوا فى هذه اجلـمعية صورة كتاب
ـستـر غالدستـون إليـها . وقد قـال فيه بعث به ا

ما يأتى :
ذابح  فـإن العالم إذا صدقت أخبـار هذه ا
تمدن سيـسأل قائالً إلى متى يُمـكن أن تستمر ا
مثـل هذه األحـوال بعـد ? وإنـنى علـى يقـ بأن
الـــوزارة احلــاضــرة ســـتــأمــر بــتـــولى الــتـــحــقــيق
الـدقـيق فـإن مـعـاهـدة قـبـرص تُـخـول إنـكـلـتـرا
سألة حتقيقاً خصوصياً . احلق فى حتقيق هذه ا
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ـــرســلــ ــســـتــر ســـيــروس هـــامــلـــ أحــد ا نــشـــر ا
األميـريكيـ فى جريـدة كونـكريـكاسـسيـوناليـست التى
تُــطـبع فى بــوسـتــون رسـالـة مُــطـوَّلــة عن أصل حـوادث
أرميـنـيا وسـبـبهـا  فـجـاء فيـهـا : «أكد لى أرمـنى شـديد

الـذكاء يتكلم بـاللغة اإلنـكليزية كـما يتكـلم باألرمنية 
ـواطنيه آماالً وهو فوق ذلك من أعظم دُعـاة الثورة أن 
طُواالً بـتمهيد السبيل إلحـدى الدول األجنبية للدخول
إلى آسيا الصغـرى وامتالكها  فسـألته عن السبيل إلى
ـعـروف عـنـدنـا ذلك فـقـال : إن عـصـائب مـن احلـزب ا
بــحـزب الــهـنــتـشــاكــويـست قــد شُـكــلت فى كل أنــحـاء
الــسـلـطــنـة تــنـتـظــر الـفـرص لــلـفـتك بــاألتـراك واألكـراد
والقتل منـهم وإحراق قُراهم  ومـتى  ذلك تلجأ إلى
اجلبال  فتـعتصم بها وحـينئذ تثور عـاصفة السخط فى
ـسلـمـ فـيـقـومـون عـلى األرمن  ويـعـمـلون رؤوس ا
الـسيـف فى رقابـهم بقـسوة حتـمل الـدول األجنـبيـة على

ـدنية  الـدخول إلى آسـيا الـصغـرى باسم اإلنـسانـية وا
فـتـضـع يـدهـا عـلـيـهـا وتـمـتــلـكـهـا  فـقـلتُ له : إن هـذا
شروع شئ وخيم  فأجـاب بهدوء وسكيـنة إنه يظهر ا
لكَ على هذه الصـورة  ولكننـا نحن األرمن ال همَّ لنا
إال استرجاع اسـتقاللنا وحـريتنا . ولـقد اهتمت أوروبا
ـرارتهـا والبد من أن تـسمع نـداءنا بـحوادث بـلغـاريا  

وتصغى إلى استغاثتنا» .
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وقـد أوردت جريـدة الديـبا هـذه األقوال  وعـقَّبت
عـليـها بـقـولهـا : إن احلركـة مُعـدَّة مـنذ أكـثر من سـنة 
وقـد عُــرفت أسـبــابـهــا وظـهـرت طــرائـقــهـا  فــلـيـست
ــسـئـولــة وال عـلـيــهـا تـقع اإلدارة الــعـثـمــانـيـة إذن هى ا
الـتَّـبـعـة بل هى واقـعـة بـثـقـلـهـا عـلى رجـال الدسـائس
الذين يُـقدمـون إلجناح دسائـسهم عـلى إثارة عواصف
األهواء الـفـظيـعـة فى رؤوس رجال الـعـنصـر الـثوروى
عروف فى آسيا بحـزب الهنتشاكويست  وعندنا أن ا
الرأى الـعام فى أوروبـا يجب تـلقـاء هذه الـدسائس أن
رأى االضـطرابات والقالقل فى يكون على اسـتعداد 
آسـيا الـصـغرى  ولـكـنـنا نـرجـو مع ذلك أنه ال يـجهل

سئولية والتَّبعة . بعد اليوم على من يُلقى ا
هذا  وقـد أكدت جـريدة الـستـندارد أن حـكومات
الــتـحـالف الـثالثى أطــلـقت يـد إنـكـلــتـرا والـروسـيـا فى
ـنـدوبـ الـذيـن يُـعـيَّـنـون من ــسـألـة األرمـنـيــة  وأن ا ا
قبلهما سيعمـلون بسلطة تامة كـأنهما مندوبان دوليان.

وزادت على ذلك قولهـا بأن الوفاق تام ب الدولت
وأن من الــواجب عـلـى جاللـة الــســلــطـان أن يُــســاعـد

الدول فى هذا األمر إلظهار احلق وإزهاق الباطل .
ثم نـشــرت بـعـد ذلك رسـالــة بـرقـيــة من بـرلـ جـاء
فـــيــهــا: إن جاللـــة الــقــيــصـــر بــالــرَّغم عـن رغــبــته فى
االشـتراك بـأمـر التـحـقيق فى أرمـيـنيـا  قـد أظهـر عزمه
عـلـى مـعــارضــة حـدوث أدنـى حتـويــر فى مــواد عُــهـدة

برل اخملتصة بأرمينيا *.
ادة «٦١» من معاهدة برل ١٨٧٨. قصود ا * ا
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الدولـة العليـة ـ نشرت جريـدة التيمس رسـالة لألميرال
كومـيـربل اإلنكـلـيزى الـذى سـكن فى الشـرق مـدة طويـلة
وجاب كل أنحاء آسيـا الصغرى قال فيـها : إننى خالطتُ
العشـائر العـثمانـية على اخـتالف أجناسـها وعنـاصرها من

األكــراد واألرمن والـبــوســنـيــ والـرومــلــيـ وغــيـرهم 
ولــستُ أتــردَّد عن اجملـاهــرة بــأنــنى تــركتُ هــذه الـعــشــائـر
وشـــأنــهــا  لــو ارتــدت عــنـــهــا أيــدى احملــركــ األجــانب
ــــــــــــــــــــــ واالعـتـراف بـصـدق وإخالص أنـهـا راضـيـة
تـمام الـرضى من احلكـومة الـعثمـانيـة. ثم قال إنـنى أقمتُ
فى كاليبولى ٦ أشهـر  وكان فيها حامية مولفة * من ٣٠
جـنـدى  فـأدهـشــنى نـظـامـهـا وتــرتـيـبـهـا وانــقـيـاد رجـالـهـا
ولـطــفـهم وحُـسن مُــعـامـلــتـهم  ولم أســمع فى كل تـلك
ـدة بحـدوث اعـتـداء أو سـرقة  بل رأيتُ بـعـيـنىّ اجلـنود ا
الـعـثـمـانـيـ يـقـتـسـمـون زادهم مع اجلـيـاع والـفـقـراء . أمـا
احلركـة األرمنية  فيمدُّها مـنذ أكثر من سنة رجال احلزب
ــرسـل هــمـــلــ الــثـــوروى األرمـــنى وقــد عـــلـــمت أن ا
ـرسـل األميـريـكى لم يـكن يـألو جـهـداً فى حتـذيـر سائـر ا

األميريكي من أعمال هذا احلزب ودسائسه .
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الدسائس اإلنكليزيـة ـ وضمَّت جريدة «الباترى» (الوطـن) مقالة حتت عنوان «الدسائس
غـفور له اإلنكـليـزية» تـكلـمت فيـها عن مـساعى إنـكلـترا إلقالق راحـة أوربا عـلى إثر وفـاة ا
اإلسـكـندر الـثالث  فـقـالت : لقـد كان اجلـمـيع على ثـقـة بأن هـذا القـيـصر احملب لـلسالم ال

* الصحيح مؤلفة.
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