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قلـنـا أول أمس : إن األمـة اإلنكـلـيزيـة تـهـزر من الدين
حلمل بنى قـومها عـلى إغراء وزرائهم بـإجراء عمل ما فى
ـا يجـلب الدمار عـلى العالم سألـة األرمنيـة  ولو كان  ا
عمورة  وقد جعلت بأسره  ويستطير شرره فى أنحاء ا
حــجـر الـزاويـة فـى حتـريـضـاتـهــا وتـهـيـيــجـاتـهـا «أن األرمن
نــصــارى  فــيــجب إســعـافــهـم وإنـصــافــهم» ولــكن دول
أوروبـا األخــرى ال تـمـيـل إلى هـذا االعــتـقـاد  وال تــغـتـر
بهذه الـسفسـطة  لعـلمهـا أن التحـكك بالدين يـزيد الط

عنى كالماً وقـد رأينا فى هـذا ا بلـة ويصير الـداء عضاالً  
انيـة الشبيهـة بالرسمـية  ال يخلو من جلريدة الـبوست األ
الفـائـدة  ونحن نـنـقله عـبـرة للـذين وضـعوا الـدين نُصب
أعـيـنهم فى مـسـألـة األرمن وقامـوا يـضربـون عـلى سـندانه

ـطـارق أفـكـارهم ومـخـابط ثـرثــرتـهم لـقـضـاء لـبـانـتـهم 
وهو:

إن هــنــالك فـرقــاً بــ الـشــفــقـة عــلى األرمن والــتـأسى
ـا نـتج عن عداوات جـنسـيـة ومذهـبيـة  وب حلالـتهم  

ـانــيـا لـلــضـغـط عـلى احلــكـومـة  إثـارة الــرأى الـعــام فى أ
ـداخــلـة فى الــشـؤون الــداخـلــيـة لــدولـة وحـمــلــهـا عــلى ا
ـسـألـة األرمـنـيـة مـسـألـة مـصـافـيـة لـنـا (أى تـركـيــا)  فـإن ا
داخـلـية فى الـسـلطـنـة العـثـمانـيـة  فلـو كـان الذيـن يحـبون
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سألة  ويتبصرون األرمن ويشفقون عليهم يتروون فى ا
بــدالً من أن يــعــمــلــوا مـدفــوعــ بــثــورة عـواطـف وفـورة

شـعـائـر; لــرأوا أن األمـر الـذى تـطـمح نــفـوسـهم نـحـوه 
وجتـنح رغـائبـهم إلـيه أمـر معـضل جـداً  ومسـألـة مشـكـلة

ـسيـحي  ليس حـلها سـهالً  بل لوجـدوا أن مصـلحة ا
ــسـألـة والسـيــمـا األرمن فى احلــالـة الــتى وصـلت إلــيـهـا ا
الشرقـية  تقتـضى معاملـة دولية مـختلطـة بطريقـة يجتنب
ـسـلمـ يـظـنون أن مـعـها إيـقـاظ شـعـائر الـدين  وجـعل ا
ـسـيـحـيـة الغـربـيـة تـقوم لـنـصـرة األرمن واغـاثـتهم الدول ا
ــلــة بــســبب أنــهـم إخــوانــهــا فى الــديـن وشــركــاؤهــا فى ا
والــعـقــيــدة  ال لـســبب آخــر  ذلك  ألنه إذا امــتـزجت
عـنـاصـر السـيـاسـة بعـنـاصـر الدين نـسف ديـنـاميـتـهـا بنـسـفة
واحـدة  ودمر كل مـا عـملـته الـسيـاسـة األوروبيـة وأتـمته
بـالـسكـيـنـة والصـبـر  وجتـشـمت فى سبـيـله أعـظم اخملـاطر
شاق  أما الـتطلع إلى إنكلـترا واالعتماد عـليها فعمل وا
باطل  ورأى فـاسد عـاطل  ونحـن لسـنا فى حـاجة إلى

بيـان أغـراض إنكـلـترا فى الـشـرق  بل يكـفى أن تـقول 
ونُؤيد أن هذه الدولة أبـداً كانت مصلحـتها اخلاصة نُصب
عـينـيهـا وكـسبت آمـالـها وأعـمالـهـا فى كل زمان ومـكان

فـمن اخلرق فى الـرأى والتهـور والطـيش والركون إلـيها 
نهاج الذى تخـتاره واخلطة التى سارت والسير معهـا فى ا
علـيـهـا  فـإنـها إذا كـانت اآلن قـائـمـة قـاعدة طـالـبـة نُـصرة
األرمن وجندتهم مـحامية عن دعـواهم ومناضلـة مجاهدة
فى سـبـيل إنـصـافـهـم  فـلـيس ذلك بـالـسـبب الـذى يـفـقـد
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أوروبــا رشـدهــا وصــوابـهــا  ويـحــدو بــهـا إلـى مـطــاوعـة
ـانـيا إنـكـلـتـرا والـتهـور مـعـهـا . ومن جـهة أخـرى فـإن أل
مـصـالح جمـة فى تـركـيا بـشـأن السـكك احلـديـدية فى بالد
ـتــهــوســون الـذين األنــاضــول  فــلـيــقــنـعــنــا إذن أولــئك ا
ـانية ـصالح األ يـخطـبون فى نـصرة األرمن  أنـنا نـخدم ا
بالتشيع إلـيهم  واالنتصار لهم  ونحن نصدق دعواهم
ونــوافق عـلى مــا يــقـولــون  وإال فال ســبـيل إلـى تـعــطـيل

مصاحلنا طاعة ألغراض هوائية وغايات سطحية .
انـيـا  وقـد قال هـذا كالم جريـدة نـصف رسـمـية فـى أ
مُـكـاتب الــديـلى نـيـوز فى بــرلـ : إنه صـادر عن الـوزارة
ـانـيـة نـفـسـهــا  فـإن الـهـيـاج الـذى رأت عـوامـله تـنـمـو األ
وتــشــتــد فى بالدهــا هـــو الــذى حــدا بــهــا إلى حــمل هــذه
اجلريـدة اخلطيرة على بث أفكـار احلكومة بجالء ووضوح
ـسـألـة األرمنـيـة وبـيان خـطـتـها فـيـها  فـفـعـلت وكان فى ا
انيا ومشاركتها لسائر دول كالمها أدل دليل على تروى أ

سائل كلها بطرائق سلمية محضة .   أوروبا فى حل ا
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