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قالت مـرآة الغـرب فى عددهـا الصادر فى
١٨ أغسطس :

ُيستفاد مـن أنباء واشنطـون أن الكونغرس
سـيــرفض بـتــاتـاً وضـع أرمـيـنــيـا حتـت وصـايـة
ـتــحــدة إال إذا كــان فى تــقــريـر الــواليــات ا
الـچـنــرال هـاريــورد الـذى ذهب إلى أرمـيــنـيـا
لـدرس األحوال هـنـاك. أسـباب فـوق الـعادة
حتــمـل الــنـــواب عـــلى الـــعـــدول عن آرائـــهم
ــوقـراطـيــ أصـبـحـوا ونـظـراتــهم . فـإن الـد
كاجلمهوري ال يستحسنون هذه الفكرة وال
يرغـبون فـيهـا . أما الـشيـوخ الذين بـحثوا فى
ـاضى فقـد تبدلت هـذه القـضية فـى الربيع ا
ـــعـــارضـــ . أفـــكـــارهـم وأصـــبـــحـــوا مـن ا
قـاوم وهم يـعتـقدون وبـكلـمة أخـرى من ا
أنـهم ُيـعـبـرون عـن شـعـورالـشـعب األمـيـركى
فـى مـوقــفــهم اجلــديــد . وإلــيك مــا صـرح به

أحد كبارهم :
إنى أعـترض بكليـتى على قبول الواليات
ـتــحـدة وضع أرمـيــنـيـا حتت وصــايـتـهـا بل ا
أعـتـرض عـلى وضع أى قـسم كـان من آسـيـا
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الـصــغـرى أو أوروبــا حتت وصـايــة أمـيــركـا
وأعـتقـد اعتـقاداً جازمـاً أن الشـعب األميركى

ُيقاوم هذه الفكرة .
أجلُ يـحــزنـنى كــثـيـراً أن يــتـألم األرمن أو
ُتـصــيـبــهم مــصـيــبـة مـن جـزاء تــقـاعــد الـدول
الــغـربـيــة عن األخـذ بـنــاصـرهم إال أنـهم ال
يـجب أن يـستـاءوا مـنـا إذا رفـضـنـا الـوصـاية
بل من احلـلفـاء أنـفـسـهم . فـإنى يـلوح لى أن
إنـكلـتـرا وفرنـسـا وإيطـالـيا والـيـونان يـتـنازعن
عـلـى أمـر واحــد هــو اإلرث الـتــركى . وكل
واحدة مـنهن ال ُتـفكـر بغـير مـصاحلـها فقط .
فـاإلنـكـلـيـز ال يـطـلـبـون أرمـيـنـيـا بل فـلـسـطـ

وقـسـمـاً من سـوريـا والـعـراق . وقـد نـالـوا مـا

يطـلبـون ولـذلك شرعـوا باالنـسحـاب من أرمـينـيا . أمـا الـفرنـسويـون فـقد حـصلـوا على
ـا يطـلبـون وهم اليـوم ُيـجاهـدون ويكـدحون لـلحـصـول على بـقيـة األراضى التى قـسم 
يـحلون بـها . وعـلى كل األحوال ال مـطمع لـهم فى أرميـنيـا التى تـتطلـع إلى االستقالل

التام . أما اإليطاليون واليونان فمآربهم ذاتية بحتة .
تـحدة جيشاً الحتالل أرمينيا على أن هـذه الدول كلها ترضى أن ُترسل الواليات ا

ألنها إذا أنشأت هناك حكومـة ثابتة منظمة أمنت كل دولة على مصاحلها وعلى حقها .
عزل وأن ال نـنغـمس فى هذه الـغُمرة لـذلك أنا أعـتقـد اليوم أنه يـجب علـينـا أن نلـبث 
حــتى تـعــود كل الــدول األخــرى إلى رشـدهــا . وال أعــنى أنى أُوافق عــلى ذهــابــنـا إلى
أرمـينـيا فى ذلك احلـ بل أعنى أنـه يجب عـليـنا أن ُنـطبق مـوقفـنا علـى ظروف احلال.

وأكثر الشيوخ من هذا الرأى» .
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ـوقراطـي هذا مـا صرح به أحـد كبـار الد
وهـو رأى اجلـمهـوريـ أيضـاً بدلـيل مـا فاه به
الــشـيخ هــاردن أحــد أعـضــاء جلــنـة الــشـؤون
اخلــــارجـــــيــــة الــــذى كـــــان بــــ بـــــ فى كل
اخلالفات التى حدثت فى اللجنة بهذا الشأن

وهذا خالصة حديثه :
ـيل إلى «ُيــوجــد حـزب من األمــيـركــيــ 
ـتحـدة وصيـة عـلى أرمـينـيا جعـل الواليـات ا
وتُبّـاع هـذا الرأى قـوم فـضالء ال مآرب ذاتـية
لـهـم إال أنى أعـتــقـد أنـهم ال يُــمـثــلـون الـرأى
الـعـام األمـيـركى فى هـذه القـضـيـة ولـكـنهم
ُيـحــدثـون ضـجــة أكـبــر من عـددهم وهم من
. أمــا الـشــعب األمـيــركى فـإنه ال الــديـنــيـ
يـرغـب فى الـوصــايـة عــلى أرمـيــنـيــا ألنـنـا إذا
فـعــلـنـا ذلـك وجب عـلــيـنـا أن نــرصـد جــيـشـاً
ـتـوسط واألسـود وأسـطـوالً فى الـبـحـرين ا

وأن نقف فى نقـطة الوصل ب أوربا وآسيا.
ـشــاكل والــقالقل وبــكــلــمـة أخــرى نــقــطــة ا
بحيث تُـصبح ُعرضـة لالشتراك فى كل األ
تحدة أن ال الضعيفة . فاألجدر بالواليات ا
تـــذهب إلـى الـــعـــالم الـــقـــد ألن لـــهـــا من
كـسيك جارتـها مـا يشغـلهـا عن ذلك; فقد ا

شارفة عليها . تضطر أن تقوم با


