
±∂∑

…d¼UI « ¨≤  ’ ¨ ±∏πµ d³L u½ ≤∏ fOL)« ¨ ∂¥ œbŽ

˝ UýUÐ —UÐu½Ë UÐË—√ bz«dł ˚

يموريال دبلوماتيك إن سقوط وزارة قالت ا
نوبار باشا نـتيجة من نتائج احلوادث التى وقعت
أخـيــراً بــبالد الـدولــة الـعــلـيــة  ومـهــمـا تُــحـاول
اجلـرائـد اإلنكـلـيـزيـة الـتغـطـيـة عـلى أسـباب ذلك
الـسـقـوط  فــإن الـرأى الـعـام األروبى قـد وقف
عـــلى الــســر فى تــســمــيــتــهــا إيــاه بــاالنــســحــاب
واالستعفاء  وعـرف حقيقة الرابـطة ب ما يقع
ا فى األسـتـانة الـعـلـيـة وفى مـصـر من احلـوادث 
لنـوبار من األسهم الوافيـة واألقساط الوافرة فى
احلـركـة األرمــنـيـة الـتى ألـقت الـرعب فى قـلـوب
األروبي فإنه هو الذى فى سنة ١٨٧٨ أغرى
اثن من الـقسوس عـلى تقد طـلب إلى مؤتمر
بـرلــ  مـؤداه االلـتــمـاس من أعــضـائه اإلقـرار
على مـنح أرميـنيـا حكـومة مـستـقلـة  يكـون هو
ــديـــر حلــركــتــهــا بــيــديه حــاكــمــهــا وأمــيــرهــا وا
ـاهـرتــ ويـعـلم الــعـمـوم أن هــذا الـطـلب لم ا
يُـــصـــادف قـــبـــوالً بـــالـــرغـم عن أمـــانى الـــدولـــة
ؤتمر على إلزام الباب ا اقتصر ا البريطانية وإ
الــــعــــالـى بــــالـــتــــعــــهــــد بــــإجــــراء اإلصـالحـــات
ـكانية والتـعديالت التى تسـتلزمـها الضرورات ا
ـسـكـونـة باألرمـن والـذود عنـهم فى الـواليـات ا
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ضــد الـچــراكــسـة واألكــراد. ومــنــذ ذلك احلـ
تــداخل نــوبــار فى مــســائل أرمــيــنـيــا تــداخالً لم
يـحــتج فــيه إلى واسـطــة مــا  فـتــرأس فى مـديــنـة
جنيفه ( جنـبره ) سنة ١٨٨٧ على جـمعية التأمت
لـتـشـكـيل الـلـجـان األرمــنـيـة الـتى عُـهـدت إلـيـهـا
العناية بإثـارة غُبار الثورة فى أرميـنيا  ونيط بها
تـــوزيع األســـلــحـــة والــذخـــائــر والـــنــقـــود عــلى
الـثـائــرين ويـظـهـر أنه لم يُـجـاهـر بـعـداء الـدولـة
الـعـلـية لـهـذه الـدرجـة إال لـكـونه قـبل أن يـحـضر
إلى مــديــنــة جــنــيــفه  كــان مــقــيــمــاً فى لــونــدره
عـونة سلخ سـاعدة وا واستوثق من رجـال سيـاستهـا ا
أرميـنـيـا من أمالك الـدولة ( كـمـا سـلخ الـسودان
من مــلــحــقــات مــصـر )  إذا قــضى مــا يــتــمــنـاه
ا هو حصول الهرج اإلنكليز لنجاح سياستهم إ

فى بلد للتمكن من التداخل فى شؤنه.
وحيث كان لنوبار ضلع مهم فى اضطرابات
أرمـينيـا السـابقـة  فلـيس من البـعيـد أن يكون له
مـثـله فى احلـوادث األخيـرة الـتى قـلـقت ألجـلـها
اخلــواطــر فى جــمـيع الــبــلـدان . وهــو مــا يـتــبـ

لـلـقار من غـضب الـدولـة الـعلـيـة عـلـيه ومقت

درسة التقليدية التى تُفضل احلصول * لم يكن نوبار أبداً من دعاة الثورة األرمنية ; إذ كـان ينتمى إلى ا
فاوضات والطرق السلمية والدبلوماسية . على احلقوق با

ـصريـة مـنذ تـربع فى دستـها أمـول أن سقـوطه من مـنصـة الوزارة ا جاللة الـسـلطـان له . وا
ـصريـة ; إذ فى استـطاعة منـعاً لـلجـناب الـعالى اخلـديوى من إظهـار أميـاله الشـريفـة لألمة ا
رجح أن يلـبث نوبار سـموه اآلن اجملاهـرة بها ويُـرد بواسطـتها كـيد احملتـل فى نحـرهم  وا
بـاشـا مـقـيمـاً عـلى الـوالء واإلخالص لـلـدولـة البـريـطـانـيـة عـامالً علـى نُصـرة سـيـاسـتـها فى
الشـرق بدسـاسه ودخائله  وال يـوقفه عن الـسيـر فى هذا الـطريق سوى عـاقبـة الشـيخوخه

وت العاجل *. أال وهى ا
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شى  الـسبعـ والتزال صحته مـتزعزعـة بعد احلـادثة التى مـنعته من اسـتعمال سـاقيه فى ا
وقـد وردت إلى الـتيـمس من الـقـاهرة رسـالـة تلـغـرافيـة ادعى مُـرسـلهـا فـيهـا أن اخلـديوى لم
يـعـهـد بـالـوزارة إلى مـصطـفى بـاشـا فـهـمى إال عـمالً بـنـصـائح نـوبـار وال يـخفـى أن رئيس
الـنـظار اجلـديـد من أصدقـاء اإلنكـلـيز وهـو الـذى حتـمتـه احلكـومة اإلنـكـليـزيـة على اجلـناب

والــفــرنــســويــون عن بــكــرة أبــيــهم يُــهــنــئـون
ـناسبة اعتـزال نوبار األعمال الـسياسية أنفسهم 
صرى ; إذ بـهذا االعـتزال تـنخفض فى الـقطـر ا
درجة خصـومهم ومناظـريهم فيه وتنـحط أهمية
نفوذهم انحطـاطاً عظيماً جداً . ولرُب مندهش
يـقــول  كـيف يـتــأتى أن رجالً مـثل نــوبـار بـاشـا

تـربى فى فـرنسـا وأقـام فى بـاريس مدة طـويـلة 
يُحارب النفـوذ الفرنسوى فى مصر  فللجواب
عـلى سـؤاله  نــقـول إنه أقـدم عـلى هـذا الـعـمل
بـتـحــريض إنـكـلـتـرا الـتى تـأكـدت من مـسـاعـدته

لـهـا واسـتـوثـقت من حــقـيـقـة عالقـاته مـعـهـا 
ـهـمة فى ـصالح ا ا اسـتـأثـر اإلنكـلـيز بـا ولـواله 

الـية واحلـقانـية  مصـر كـاألشغـال العـمومـيـة وا
وأخيراً الداخـلية . وال ننسـى أن نوبار هو الذى
سـلَّم الـسـودان غـنــيـمـة بـاردة لإلنـكــلـيـز ومـهـمـا
كانت سـياسة خلفه مصـطفى باشا فهمى  فهى

والشك أفضل وأحسن فى سياسته .
وقــالت جــريــدة البــيه ( الــسالم ) : اعــتــزل
ـصريـة بعـد أن لبث نـوبار بـاشا أعـمال الـوزارة ا
فــيــهـا من أفــريل ســنــة ١٨٩٤ مـعــتــذراً بــضـعف
قـواه وتـقـدم سـنه  وفى الـواقع فـإنه قـد جتاوز
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اخلديـوى حينـما أراد تعيـ فخرى بـاشا فى سنة
ـــنـــصب اخلـــطـــيـــر . ولـــذلك ١٨٩٣ فى ذلـك ا
السبب أظـهرت اجلـرائد اإلنكـليـزية تمـام ارتياح
من نتيجة هذه التغيُّر الوزارى  واتخذته برهاناً
يل إلى عـلى انتـعاش اجلـناب الـعالى بعـواطف ا
ـقـتـضـيات ـة احملـتلـ ومـسـانـاتهم* عـمالً  مـسـا

السياسة النوبارية .
ــديــنــة أزمـيــر ســنـة ١٨٢٥ من وولــد نــوبـار 
عـائلـة أرمـنيـة  وكـان نبـيـهاً فـارتقـى إلى وظيـفة

كـا أسـرار سـاكن اجلـنــان مـحـمـد عـلى بـاشـا 
ــا رُقىَّ إسـمــاعـيل بــاشـا إلى عـرش اخلــديـويـة و
ظهـر نوبـار فى مـيدان الـسـياسـة  فـعُ فى سـنة
١٨٦٢ نـاظـراً لألشـغـال الـعـمـومـيـة وفى ١٨٦٧
ـســاعـيه أنـال نـاظـرا لــلـخـارجــيـة  وهــو الـذى 
غفور له إسماعيل باشا لقب اخلديو  وحصر ا
ـغــفـور له الـوراثــة فى ذريــته وفى مـبــدأ تــولـيــة ا
تــوفـيق بــاشــا  تـنــاوب الـرئــاسـة عــلى مــجـلس
ـرحوم شريف باشـا الذى كان يُمثل النظار مع ا
الــعــنــصــر الــوطــنى فى مــصــر  وقــد عُــزل عن
الرئـاسة فى سـنة ١٨٨٨ بغـتة  ثم عاد إلـيها فى

أفريل سنة ١٨٩٤ .
وقـالت جـريـدة الچـورنـال  ولـد نـوبـار سـنة
١٨١٧  ودخل فى خـدمــة مـحــمـد عـلـى بـاشـا

شـينة  وب وهو فى ريـعان الشبـاب  واشتهر بـجمعه بـ العيوب الـفاضحة والـنقائص ا
تأمل فيه سوى احلكم بأنه ولد لبث الفضائل الواضحة واخلصائص الثمينة  وكان ال يسع ا
كـر ... وارتقى رئـاسة الـوزارة لثـالث مرة فى سـنة ١٨٨٣** الدسـائس وتدبـير اخلـدع وا

* الصحيح : مساندتهم.
** الصحيح : ١٨٨٤.
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* نشرت مـذكرات نوبار باشا باللـغة الفرنسية ألول مرة فى عـام    . وفى عام ٢٠٠٩  نشرت الترجمة
صرى جارو طبقيان. العربية عن دار الشروق بالقاهرة  وقام بالترجمة األرمنى ا

حــيـنــمـا اعـتــزلت وزارة شــريف بـاشــا األعـمـال
لعـدم إقرارهـا على تـرك السـودان ونبـذ احلروب
ــقــاومـة الــنــفـوذ الــسـبــعــيـنــيــة  تــظـاهــر نــوبـار 
الفرنـسوى فى مصـر واالهتـمام بتـمهيـد مصالح

اإلنكـلـيز بـهـا  ومن األعمـال الـتى قصـد بـها 
التملق لإلنكلـيز تعي موظـف من اإلنكليز فى
ـدة ١٥ سـنة ـرتبـات بـاهـظة  صـريـة  احلـكـومـة ا
ــعــاش ودفــعه خلــزيـنــة احلــكــومـة مع حــســبـان ا
اإلنـكـليـزيـة  ومنـهـا سـلخه الـسـودان عن مـصر
ــســتـــشــارين وكالء الـــنــظــارات من وتـــعــيــيـــنه ا

اإلنكليز . وبالرغم عن مداهنه للورد كرومر 
فـقد قـال هذا السـياسى عـنه ما يـأتى: « إن نوبار
صرية رجل مشوش العـقل  فإذا مُنيت البالد ا
بــعــودتـه رئــيـســـاً عــلى نــظــارهـا جــعل عــالــيــهـا
ســافـلــهــا» ... وقــد كــتب جــمـلــة مــؤلــفـات
وأوصى بـــنـــشـــرهـــا بــعـــد وفـــاته* . أمــا ثـــروته
فـجـسـيـمـة جـداً  ويـعـتنـى بـاكـتـنـازهـا واحلرص
عـليـها ويـسر بزيـادتهـا  ولذلك تـراه يُقـدم على
شـروعـات الـكـثـيـرة األربـاح  ويـروى عنه أن ا

ــقــابـــلــة رســمــاً  أحـــد زائــريه رأى فى قـــاعــة ا
استلفت أنظـاره إلتقانه  وقد أطال النظر فيه 
فـسألـه نوبـار هل أعـجبـك هذا الـرسم فـأجاب
الزائـر : إن األعمى أو اجملـرد من الذوق الـسليم
ا ـنـظر اجلـمـيل . و هو الـذى ال يـنـدهش لهـذا ا
عاد الزائر إلى مـنزله انذهل حيـنما رأى الصورة
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التى كانت موضوع اندهاشه فيه وأطلق لسانه
بـالـشــكـر والـثــنـاء عـلـى كـرم نـوبــار  ولـكـنه لم
يــلــبث طـويـال حـتـى اكـتــشف عــلى أن الــصـورة
ـهـداة إليه غـيـر الصـورة األولى  وأنـها مـقـلدة ا

ـعرفـة قريـنة صـاحب الدولـة نوبـار باشا  مـنها 
ا رأى. وعندئذ سكت وقضى العجب 


