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طلـبت جمـعيـة األ من الرئـيس ويلـسون
سـألة األرمنية عاونة بـتسوية ا د لهـا يد ا أن 
خـــوفـــاً مـن وقـــوع أرمـــيــــنـــيـــا حتـت ســـلـــطـــة
الــبــولــشــفــيـك وأن يــصــدر أمــره إلى ســفــيــر
ــتـحـدة فى األســتـانـة لـيــتـحـد مع الـواليـات ا
ـفـوضـيــات الـعـلــيـا لـلــحـلـفـاء فـى األسـتـانـة ا
لتدارك هـذه القضـية فكان جـواب الرئيس ما

يأتى :
(ال أرى مـن الــضـــرورى إصــدار األوامــر
ـستر ـتحـدة ألنه تع ا إلى سـفيـر الواليات ا
سألة ما نـتكوت حينما طـلب إلى النظر  فى ا
ـكن الـوصـول إلى األرمــنـيـة وعـنـدى أنـه ال ُ

حـل مـا «مــا لم يـنــظــر فى أصل الـداء أوالً»
عقول النظر ابتداء فى العلة ثم نعطف ومن ا
ـعـلـول وفى مــعـتـقـدى أن عـلـة الـعـلل عـلى ا
لـلمشـاكل احلالـية فى أرميـنيا وفى تـركيا وفى
الــشـرق هى مـعــاهـدة سـيـڤــر. نـعم أنه يـجب
ــصـاعب ــعــاهـدة عــلى رغم ا حتــويــر تـلك ا
الـتى حتـول دون ذلك الـتحـويـر فإن احلـلـفاء
ـــعــاهـــدة لم يـــعـــقـــدوهــا ـــا عـــقـــدوا تـــلك ا
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بـاإلجــمـاع بل أن بـعـضـهم تـمـنَّع وأبى وكـان
مـن اخلـطـأ أن الــدول الـتى وقــعت عـلــيـهـا لم
تــسـرع بـانــفـاذهـا بـالــقـوة اإلجـبــاريـة. أمـا أنـا
فـلــيس لـى صالحــيـة تــخــولــنى الســتــعــمـال
كننى هو مساعدة احللفاء اإلجبار وغاية مـا ُ
ــا يــرتـــأونه من الــوســائـط الــســلــمــيــة أدبــيــاً 

والتدابير السياسية .
أمـا تسـلط الـبـولـشفـيك عـلى أرمـينـيـا فـهو
ـسـألــة الـشـرقــيـة ولـيس فى وجه من وجــوه ا
وسعى أن أُقـدم أو أخر فـيه مقـدار ذرة ولكن
أرى من الــصــواب أن أتــوسط أنــا واحلــلــفـاء
لــدى اخلـــصــمـــ وعـــسى يــرضـــيـــان بــذلك

التوسط .
شـكلة وعـندى أنه يجب الـسعى يـحسم ا
الــروســـيـــة الـــتى هى أصـل لـــعــدة فـــروع من
سـائل وأن سـلـوكى فى مـسألـة روسـيـا كان ا
مــعـيــنـاً  بــصـراحــة ووضـوح فــأنى أعــتـقـد أن
احلكـومـة احلالـيـة القـابـضة عـلى زمـام األمور
ولــيــست حــكــومــة ُتـمــثل الــشــعب الــروسى
داخلـة بالقوة ولكنى ال أعتـقد قط أنه جنب ا
لــتــبــديل احلــكــومــة احلــالــيــة وإلزالــتــهــا فـأن
الفاجعـات التى جرت فى بولـونيا وفى القرم
دلت داللـة حـسيـة أن ال فـائـدة من اسـتـعـمال
السالح لقهر روسـيا البولشـفيكية. وأرى أن
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نصيـحة الشـعب الروسى ومسـاعدته األدبية
إلزالة احلكم االشتراكى السوڤيتى هما أفيد

الوسائل أما وسيلة القوة فال فائدة منها .
إنى أرى عالمــات تــدل عـلـى أن الـسالم
البـد وأن يـسـود قـريــبـاً فـأن الـعـالم فى تـعب
ونصب وأن حكـوماته اقتـنعت أن احلرب ال
تـــوصـــلــهـــا إلـى مـــقــصـــودهـــا وإن وصـــلت
فــاخلــســارة ال تــوازى الــغــايــة بل قــد تــفــوق

عليها.
فـعـلى احلـلفـاء أن يـعلـنـوا بـصورة رسـمـية
إلى روسـيــا أنـهـا آمــنـة من غـاراتــهم احلـربـيـة
علـقة شبه سـائل ا وأنـهم ال يخـابرونهـا فى ا
مسائل احلـدود وحاالت األ التى انفصلت
عـنـهــا إال بـصـورة حــبـيـة. وحــيـنـئــذ  تـسـرح
روسيـا جـيوشـهـا وتعـكف عـلى رفق خـللـها
الـــداخــلـى فــإن صـــادقت الــدول عـــلى هــذا
ـسـلك فـلـتتـكـرم بـإعالمى بـصـورة رسـمـية ا
ـسـتـر مــانـتـكــوت مـفـوضـاً من حـتى أرسـل ا
قـبلى لـيتـخذ بـاالشتـراك مع منـدوبى احللـفاء
بـــكل قـــرار يــؤول إلى تـــوطـــيــد الـــسالم فى

روسيا وأرمينيا وسواهما .


