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قال فى جريدة السوليل :
تاللَّه  لـقد نـفض غالدستـون غبار الـشيـخوخة
وهبَّ من رقدة الـعزلـة عن األمور السـياسيـة إللقآء
اخلــطب عــلى مـواطــنـيه  لــيـحــضَّـهم عــلى األخـذ
ــغــاالة فى بــنـــاصــر األرمن  أو بــاألحــرى عــلى ا
مـنـاهـضـة الـدولـة الـعـليـة غـيـر مـجـتـزىء بـإظـهـار ما
حــــــصـل بــــــبالد األرمـن  بـل هــــــو واقف يــــــروى
أحاديـث األيام الـغـابـرة  ويُـمـثـلـها بـصـور مـتـبـايـنة
الــشــكل مـتــضــاربـة الــهــيـئــآت  ولم يــحـبس تــيـار
الــكالم عــنــد طـلـب إصالح أو جتــديـد بـل طـوَّح به
هــــوى نُـــصــــرة األرمن إلـى مـــا دون ذلـك عـــلى أن
أقواله اجلافية تلقفتها اجلرائد األوربية وميَّزت غثَّها
من سـمــيـنـهــا  وأبـانت بــعض الـصــحف أن رغـبـة
سـتـر غالدسـتون فى اسـتـقالل أرمـينـيـا ضرب من ا
الــتـهـوُّر ومــدعـاة لــلـقالقل والــبالبل  وإذا أُجـيب
طلب غالدستون فإن أرمينيا تُصبح مستقلة اإلدارة
حتت سيـادة الدولـة العـليـة  ويتـبع هذا االسـتقالل
تـــــضـــــارب األحـــــزاب فـى تـــــلك الـــــبـالد وطـــــلب
اسـتـقاللـهـا  عـلى أنـنـا ال نـرى أوروبا تُـوافق عـلى
هـــذا األمـــر . نـــعم  إنـــنـــا نُــــســـرّ بـــرؤيـــة الـــشـــيخ
ــنـابـر صـادعــاً بـلـسـان غالدســتـون مـتـســنـمـاً ذروة ا
اإلنسانيـة  ولكن أال يجد ذاك الـشيخ أن طلبه من
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ـســتـمـرة والـهـجـرات * يـرجع ســبب وجـود غـيـر األرمن فى الــواليـات األرمـنـيـة الــست إلى الـغـزوات ا
األرمنية واستقرار األتـراك واألكراد والچراكسة وغيرهم فى أرمينيـة الغربية (العثمانية) . وكان األرمن

طـالبة بـاإلصالحات فقط  أنفـسهم علـى وعى تام بهـذه احلقيـقة . ولذا  لم يـدر بخلـدهم آنذاك إال ا
وليس احلكم الذاتى أو االستقالل .

الـدولة الـعـليـة ترك واليـاتـها والـقعـود عن حـقوقـها
ورفع سيـادتها وسـلطتـها عن عدد من الـرعايا ليس
باليسير متجاوزاً حدود الترَّوى ومناقضاً كل إدراك

وبصيرة ? .
أمـا أرميـنيـا  فـليـست كلـها مـلك الـدولة الـعلـية
فـهى مـنقـسـمة بـ الـدولة الـعـليـة والـروسيـة وإيران
وكالم الـشـيخ غالدسـتـون ال يـتنـاول اسـتـقالل كل
بالد األرمن  بل مـا هـو مـنـهـا حتت سـلـطـة الـدولـة
الـعـلــيـة. فـهب أن هــذه الـبالد اسـتــقـلَّت أال تُـغـرى
عــلى الـــهــيــاج والــشــغـب الــبالد األخــرى . ثم إن
سكان أرمـينـيا لـيسـوا جميـعهم من األرمن * ولم

تـزل بالدهم مــنـبت الـعـدآء واخلالف مـنـذ الـقـدم 
وذلك الخـتالف جـنــسـيـة الــسـكـان  فــكـيف بـهم
اآلن وقد بـلغ ذاك االختالف مبلغاً عـظيماً ? . فلو
اجـتـزت مـيالً أو مـيــلـ من بالد األرمن لـرأيتَ فى
كـل بــقـــعـــة قـــرى ودســاكـــر يـــســـكـــنــهـــا األرمن أو
الــــچــــركـس أو الــــكــــرد أو..أو .. وكــــلـــــهم فى
مشاجرات ومـناظرات دائمة وكـل طوائف السكان
تعيش اآلن حتت سلطـة الدولة العلـية  فإذا ألقيت
إلـــيــهم مـــقــالــيـــد أمــورهـم وهم عــلى مـــا نــرى من
ـعـتـقــد واألجـنـاس  صـار احلـكم االخــتالف فى ا
بينـهم فوضى وقـامت احلرب العـوان وسادت على
ــفـاقـر والـشــقـآء وتـتـحــكم اخلـصـومـة تـلك الـبالد ا
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والـــعــدآء . والشـك فــإن األرمن إن خُـــولــوا إدارة
بالدهم عـــامـــلـــوا الـــنـــاس بـــالـــقـــســـوة والـــشــدة 
ـشاكل واضطـرت أوروبا لـلتـداخل ثانـية وتُـصبح ا

عسرة .
ثم  كـيف نــقـول إذا أُجـيب طــلب غالدسـتـون
أن األرمن قد استـقلوا بـأمرهم وهم نحـو من أربعة
مالي   وليس منهم حتت سلطة الدولة العلية إال
نحو من سبعمائة وخمس ألفاً ? وال نخال الدول
األوربية جاهلة أن كل دولة أوربية تملك أرضروم
تكـون قد قبـضت على مفـتاح البالد اآلسـيوية  أو
ـؤديــة إلى سـوريـا بـصــريح الـقــول تـمـلك الــطـرق ا
وإلى سواحل الـبحر الرومى * الشرقية وإلى وادى
الــفـرات وخـلــيج الـعـجـم وهـنـاك الــطـامـة الــكـبـرى

واألمر اجللل.
ثم  إن سُـــلَّـــمـت تـــلك الـــبالد أليـــدى األرمن
اخملـتلـط بـالطـوائف األخر أو اجملـاورين لهم  فال

يــكــونــوا ـ حـالــتــئــذ قـادريـن عـلـى الـدفــاع عــنــهـا 
والنتيجة أن من ملك أرمينية ملك آسيا . وهذا هو
األمــر الــذى يــجـعـل اسـتــقالل أرمــيــنــيــا ضــربـاً من
احملال وهنـا موضع الـتضاد بـ الروسـية وإنكـلترا
ألن كالً مـنــهـمــا ذاهب إلى اإلكـثــار من أمالكه فى

القارة اآلسيوية  قل إذاً إن أرمينيا ال تستقل .

توسط. * البحر الرومى = البحر ا


