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ذكـــرت الــشــركــات الــتــلــغــرافــيــة فى األيــام
األخيرة ثالث روايات  كان لها أسوأ وقع فى

نفوس العموم . 
األولى : روايــة روتــر الــتى وافــتــنــا بـهــا فى
أوائل شـهر أغسـطس فى تلـغراف عن األسـتانة
الـعـليـة  بـأن إنـكـلـترا أبـلـغت الـبـاب الـعالى أن

ـوقـعات عـلى عُـهـدة بـرل  الدول األوربـيـة ا
قـد أقـرَّت نـهـائـيـاً عــلى تـعـيـ مـعـتـمـد أوربى 
يُـديـر حـكـومة الـواليـات األرمـنـيـة باسـم جاللة
السلـطان  وأن سـفير إنـكلـترا طـلب من الباب
تهم من األرمن العالى إطالق سراح جميع ا
ن لم تثـبُّت علـيهم فى غـير اجلـرائم السـياسـيـة 

سجونون من أجلها . حتى اآلن اجلنايات ا
الـثـانــيـة : روايـة روتــر  بـأن الـبــاب الـعـالى
رفع بواسطة سـفيريه إلى دولتىّ فـرنسا وروسيا
شـكـوى من اشـتـداد وطـأة إنـكـلـتـرا فى مـعـامـلـة
الـبـاب الـعـالى وعـنـفـهـا فى مـطـالـبـهـا  وكـانت

األجوبة غير مرضية .
الثالثة : رواية هاڤاس  إن جاللة السلطان
قـبل مـطالب الـدول الـثالث بشـأن أرمـينـيـا على

عالَّتها .
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ولقـد اخـتـلـفت خـطط اجلـرائد احملـلـيـة تـلـقاء
يُبين للـقراء مكانة كل هذه الروايات اختالفـاً  
مــنــهــا فـى الــنــظــر والــتـــرَّوى ومــنــهج الــصــدق
ـتـطـرف واالعتـدال  ونـحن ال نـلـوم أولـئك ا
الذين اشتهروا بأن شأنهم مع الدولة العلية .

ما أن يسمعوا سبةَ طاروا بها فرحاً
     عنها وما سمعوا من صالح دفنوا
ـــؤيـــد قــال فى ولـــكن  شــهـــد الـــقــراء أن ا
مـالحـــظـــته عـــلـى الـــروايـــة األولى إنـــهـــا غـــيـــر
مـعـقـولـة; ألن الـدولة الـعـلـيـة فى مـقـام الـتـنازع
ـطـالب التى الـشـديـد مع الـدول الثالث بـشـأن ا
يـعـلـمـهــا الـقـراء وهى أخفُّ ضـرراً بـكـثـيـر من
تعـيـ مـعتـمـد أوروبى  يُـدير حـكـومـة أرميـنـيا
بـــاسم جـاللــة الـــســلـــطــان  فـــإن هــذا يـــجــعل
عزل عن الدولة الـعلية كإمارة واليات أرمينيـا 

ـســئـلــة لم تـصل إلـى هـذا احلـد  الــبـلـغــار وا
وقعات على عُهدة فضالً من أن إتفاق الـدول ا
خـابـرات يـشيع بـرلـ يـلزم أن يـكـون مـسبـوقـاً 
وقـد كـان ذكـرهــا  ال أن يـجئ هــكـذا عـفــواً  
ـعلوم إلـى ح إشاعـة هذه الـرواية أن النـمسا ا
انـيا وإيطاليا مُتـنحيات عن التداخل فى هذه وأ
ـسـئـلـة كـمــا أنـهن ال يـزلن كـذلك  وهـا قـد ا

حــقــقـت األيــام أن هــذه اإلشــاعــة مــكــذوبــة 
ومـبـاحث اجلــرائـد اإلنـكـلــيـزيـة  بل وروايـات
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روتر نفـسها الـتى تلت تلك الـرواية بعد ذلك 
قد جعلـتها أسطـورة ال حقيقة لـها  أما اجلرائد
الـتى لم جتعـل ديدنـهـا غيـر بث إشـاعات الـسوء
عن الـدولــة الـعــلـيـة والــتـهــكُّم عـلى كـل مـنـهج
نــهـجــته والـتــشـفى فــيـهــا  كـلــمـا سـمــعت بـأن
موقفها أمـام الدول الثالث صار حـرجاً  فإنها
تلـقت تلك الـرواية بـالقـطع وقالت  ذلك كان
ـنتـظـر من زمان مـديـد  وأخذت تـبـنى علـيـها ا
ـمـلـوءة بـألـفـاظ ـقـاالت الـطــويـلـة الـعـريـضــة ا ا
الـتـهـكُّم والـتـحـقـيـر لـلدولـة الـعـلـيـة . فـلـيـحكم
الـقراء بـينـنا وبـ أولئك الذيـن جتاوزوا كل حد
من القحة والتـهوُّر فى خطتهم مع دولة ينتمون

لرايتها  وسلطان يعيشون فى حماه .
وشــهـد الـقـراء أيـضـاً  إنـنــا ارتـبـنـا فى الـشق
الــثــانى مـن الــروايــة األولى  وهــو مــا يــتــعــلَّق
بطلب سفيـر إنكلترا إطالق سـراح اجملرم غير
الـــســيـــاســيـــ من األرمن  ألن هـــذا الـــطــلب
يـشــمل الــتـداخل فى شــؤون اجملــرمـ بــجـرائم
يـجرى الـتـحقـيق فيـها مـعـهم  وسيُـرفع أمرهم
إلى احملـــاكم الـــنـــظـــامــيـــة قـــطـــعــاً  والشك أن
الــتــداخل فى شــأن مــثل هــؤالء بـطــلب إطالق
سـراحــهم  هـو عـنـوان تـقـريـر الـفـوضى  وال
يُـمـكن أن سـفـير دولـة إنـكـلتـرا يـطـلب مـثل هذا
الــطـلب مع أمـثـال هــؤالء  ألنه يـكـون اعـتـداءً
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عـظيمـاً على نظـام الدولة الـعليـة ال ترضاه دولة
متمدنة كإنـكلترا  وال يجسـر سفيرها أن يُقدم
علـيه من تـلـقـاء نفـسه  وهـا قـد صـدَّقت األيام
مـالحـظــاتـنــا  وظــهـر كــذب الــشق الــثـانى من
الرواية األولى  ألن سفير إنكلترا فى األستانة
الـعـلــيـة لم يـطــلب مـثل هـذا الــطـلب من الـبـاب

العالى .
أمـا الــروايــة الـثــانـيــة  وهى روايــة روتـر إن
الــبـــاب الـــعــالى بـــعث بـــواســـطــة ســـفــيـــريه فى
بـطـرسـبـرج وبـاريس شـكـوى إلى الـدولـتـ من
سـوء معـامـلـة إنـكلـتـرا له  وأن األجـوبـة كانت

غير مرضـية . فقد تركـناها ليحـكم الغد فيها 
ظـنـاً مــنـا بـأنه قــد يـكـون شئ من هــذا الـقـبـيل 
لــكـن ال من بــاب الــشــكــوى احلــارة كــمــا روته
شركـة روتـر  بل من بـاب مـراجـعـة خـارجـيتىّ
الدولـت رجاء مـوافقتـهما على تـعديل لم يكن
يُـؤمل أن إنكـلترا تـرضاه  لو عـرض علـيها فى
ـــا كــــان جـــواب خـــارجـــيـــتىّ أول األمـــر  ور
الدولـت على غير ما يُـؤمل الباب العالى حذراً

من أن تُـتــهـمـا بـالـضــلـعـيـة مع الــدولـة الـعـلـيـة 
فـيـكـون له بـعض الـتأثـيـر عـلى الـعالئق الـدولـية
ــسـئـلـة بـعـدمـا بـيـنـهـمـا وبــ إنـكـلـتـرا فى هـذه ا
اتــفــقت الــدول الــثالث عــلـيــهــا  ورفــعن بــهـا

مــذكـرة واحــدة . وإذا صح هــذا االحــتــمـال 
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وضوع  وجعلت تكـون شركة روتر حـرَّفت ا
راجـعة فى شئ من األشياء شكوى اخملابرة وا

وليس هذا بغريب عليها:
عــلى أن الــذى يــتــصــفَّح اجلــرائــد األوربــيــة
الـواردة بـعـد هـذه اإلشـاعـة  ال يـجـدهـا تـقـطع
بــشـئ من هــذا الــقــبــيل  فـــرجح عــنــد جــمــيع
العـقالء أن الرواية الثانـية كالرواية األولى  لم
يُقـصـد بـهـا غيـر تـشـويش األفـكار وحتـقـيـر شأن

الدولة العلية .
ـا تــأتـيـنـا وإذا عــلم الـقـراء أن شــركـة روتـر إ
باألخبـار مقتـطعة من نـشراتهـا التى تُطـيرها إلى
الــهـنــد مــصــبـوغــة بــصـبــغــة أغــراض سـيــاســيـة
مــخـصــوصــة  تــنــطـبـق عـلى ســيــاســة الــدولـة
اإلنكـليزيـة فى الهنـد  حتى ترى األقـوام هناك
أن كلـمـة إنكـلتـرا هى الـعلـيا فى كل شئ  وأن
كـلـمـة غيـرهـا أيـاً كـان مـعـهـا هى الـسفـلى  فال
يـستـغـرب من أنـها تُـطـير مـثل هـذه االخـتالقات
إلـيـها  فـيـسـقط عـليـنـا مـنـهـا ما يـسـقـطه الـهوى

والغاية السياسية .
ولــكـن الـفــرق بــيــنــنــا وبــ الــهــنــديـ  أن
اجلرائد األوربية التـى تُمحص من بينـها احلقيقة
عـلى اخـتـالف نـزعـائـها  ويـظـهـر فـيـهـا صـلـيل
الــزيف مـن الــصــحــيح فى أقــرب وقت تــأتــيــنــا
سـراعـاً  ويـعـلم جـمــيع قـراء اجلـرائـد احلـقـيـقـة
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الـصـحـيحـة بـعـد أيـام قالئـل من نـشـر األكـذوبة
سـافة بينهم فيها بـخالف الهنديـ  فإن شقة ا
وبــ الـقـارة األوربـيـة جتــعل األرجـوفـة تـرسب
بيـنهم أيـاماً طـويلـة  ثم إذا أضفـنا إلى ذلك أن
اخــتالط األفـكـار الـغــربـيـة بـالـشــرقـيـة فى مـصـر
أضــعــاف مــا هــو فى بالد الــهــنــد  عــلــمــنـا أن
لتـحريف احلـقـائق فى الهـنـد مزيـة كـبرى لـلذين
يُـريـدون أن يـســود الـوهم عـلى عـقـول األهـالى

هناك  ال يُمكن أن تُوجد فى مصر .
وأما الرواية الثـالثة فهى رواية شركة هاڤاس
بــأن الـبــاب الـعــالى قــبل مـطــالب الـدول بــشـأن
ؤيـد لم يـتـلقَ هذه أرمـينـيـا  ويعـلم الـقـراء أن ا

الــروايــة إال كــمــا تـــلــقى روايــة روتــر األولى 
حــيـث قــال إمــا أن تــكــون إشــاعــة بــاطــلـة  أو
يـكـون الـقـبـول مـشـروطـاً بـتـعـديالت  لم تـأت

بتفصيلها هذه الشركة .
ــســئـلــة األرمــنـيــة هى أكــبـر وال يــخـفى أن ا
مـسـئــلـة شـاغـلـة لألفــكـار اآلن  فـلـو قُـدر أنـهـا
انــتـهت بـالــرضى والـتـســلـيم كـمــا قـالت شـركـة
ــا أمـكن أن تُــخــرس أفـواه مــصـادر هـاڤــاس  
ــثـل مــا خـــرست عن هــذه األخــبـــار األخــرى 
الـروايـة كل هـذه األيــام الـتى مـضت بـعـد ورود
روايـة هـاڤاس  فـصمَّـهـا عنـهـا دليل عـلى عدم

حتقُّقها .
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ولقد وردت جرائد البريد األخير  فلم جند
فـيهـا غـير أن مُـكاتب جـريـدة التـيمس فى بـرل

ــانـيـا نــصح جاللـة زعم أن جاللــة إمـبــراطـور أ
ـطالب  وأيَّدتها جريدة السـلطان بقبول تلك ا
الـدالـيـنـوز فى ذلك  وزعـمت إحـدى اجلـرائـد
الـنمـساويـة أيضـاً أن جاللة اإلمـبراطـور فرنـسوا
نهج نفسه  وقالت جريدة چوزيف نهج هذا ا
الستندرد قوالً  يُفهم منه أن اخملابرات األخيرة
ســـتُــؤدى إلى إنـــشــاء جلــنـــة مــراقــبـــة دولــيــة فى
األسـتــانـة الـعـلـيـة  تُــراقب إنـفـاذ اإلصالحـات
ـطـلـوبـة فى أرمـيـنـيـا  وأمـثـال هـذه الـعـبـارات ا
وكلهـا لم تسنـد روايتها إلـى مصدر يُوثق به من
ـصـادر الـرســمـيـة  ولـعل شــركـة هـافـاس قـد ا
ـا تـقــدَّم  فـأتت لـنـا تـعــجَّـلت فى االسـتــنـتـاج 
بتلك الـرواية الـسابقـة  أو إنها والـتى يسـتحيل
عنـدنا أن تُـحـققـهـا األيام كـما هـى  ولو قـبلت

ا يكون قبولها بعد تعديل يُذكر . فإ
واخلـالصـــة  إن الــــروايـــات الــــثالث الــــتى
جــاءتــنـا مــنــهـا شــركــة روتـر بــروايــتـ وشــركـة
هاڤاس بروايـة  وكان جلميعـها سوء الوقع فى
الـنـفـوس لم تـنـجح ـ واحلـمد لـلَّه ـ كـمـا رجَّـحـنا
فيها ذلك من أول وهلة  ونسأل اللَّه تعالى أن

سؤل فى كل شئ . يُحسن العقبى إنه ا
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