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بـالـغة فى لقـد راعى الـعـالم جانب الـغـلـو وا
علة التغيـير الذى حدث فى السيـاسة اإلنكليزية
باألسـتانة  وإنه لتـغيير جـدير باالهتـمام يحمل
بـاالستقـراء أوربا علـى النظـر فى حالة الـشعوب
األرمنـية ومـصـاحلهـا واحتـيـاجاتـها  فـإن إحلاح
اللورد بيقنسفيلد على إجراء اإلصالح فى آسيا
سـألة ـا هو عـبارة عن افـتـتاح بـاب ا الـصغـرى إ
األرمنية التى سـيهتم وزراء بريتانـيا بإعالنها فى
ُخطبـهم  فيزيـلون األسف الذى نـشأ عن عدم
ـؤتمر فى شـأن هذه األمـة مع أنها ذات اهتـمام ا
إقــدام وقـابــلــيــة لــلـنــجــاح والــتــقــدم . عـلى أن

سـألة بـابـاً للـمشـاكل فى أوربا  فـإن الوقت بعـضـهم يخـشى أن يفـتح بيـقنـسـفيـلد فى هـذه ا
شـكل اليونانى  يراث بـعد حل ا احلالى ال يأذن بـعضد الـشعوب التى لـها احلق الشـرعى با

بل قد أزف الوقت ألن تأخذ هاته الدولة بناصر هذه األمة وتلك بيد األخرى .
وروت بعض الرسـائل الواردة إليـنا أن الـسير اليـارد سأل البـاب العـالى تسمـية باكـر باشا
الـرجل اإلنكلـيزى حاكـماً لوالية أرضـروم  فأجاب الـباب العـالى إنه سيُعـين قائداً لـلجنود
فى أرمينيا ال حاكماً . وال يـخفى أن أرضروم متاخمة أرميـنيا الروسية  وقد ثارت األكراد
فـيهـا وعـثت. وعـليه فال نـظن أن الـروسـية تـرى بـعـ الرضى قـائـداً إنـكلـيـزيـاً فى أرميـنـيا أو
تـعـزيـزاً لـلـكـلـمـة اإلنـكـلـيـزيـة فى تـلك األطـراف خـصـوصـاً فى مـثل هـذه الـظـروف ; إذ إنـها
وذلك ُيـلجـئـها إلى أن ُتـسئ الظن فى تـتسـلَّط عـلى نيف ومـليـون نـسمـة من األمة األرمـنـية 
نـزوع بـيـقـنـســفـيـلـد إلى هـذه الـسـيـاسـة وأخـذه بــنـاصـر األرمـنـيـ . ومن االطالع عـلى نص
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ـعاهدة اإلنكـليزيـة العثمـانية الـسرية  أعنى به ا
تعلق بجـزيرة قبرص  يتضح اتفاق ٤ چونيـو ا
لــنـا صـالح كل من الــروسـيـة وإنـكــلـتـرة فى هـذا
ــذكـورة ال ـعــاهــدة ا الــشــأن . وال يــخـفـى أن ا

تشتمل إال على بندين أهمهما أولهما وهو :
«إذا تـمـلَّـكت الـروسيـة بـاطـوم أو الـقرص أو
أردهـان أو غيـرهـا من الـبالد  وإذا حاولت فى
أى األوقـــــات أن تـــــخـــــتـــــلس بـالداً من الـــــبالد
الــعــثــمـانــيــة اآلســيـويــة احملــدَّدة بـعُــهــدة الــصـلح
النـهائـية فـإنكـلتـرة تتـعهـد للـحضـرة السـلطـانية
بــأن تــتــحــد مــعــهــا لــلــدفــاع بــقــوة الــسالح عن
ذكورة - ومقـابلة لذلك يعد حضرة األراضى ا
الـســلـطـان بــإجـراء اإلصالحــات الالزمـة (الـتى
يتفق عليها مع إنكلترة) لتحس إدارة الشعوب
قـيمـة بـالبالد ـسـيحـيـة وغيـرهـا من الشـعـوب ا ا
ذكورة. وقد رضيت احلـضرة السلـطانية لكى ا
عاهدة بأن تعهد تكون إنكلتـرة أمينة على هذه ا
جــزيــرة قـبــرص حلــكـومــة بـريــتــانـيــا فـتــحل بــهـا

جنودها وُتدبر أحكامها » .
ـعـاهـدة أن الـبـاب فـيُـسـتــفـاد من شـرط هـذه ا
العالى يتعـهد إلنكلـترة بإجراء اإلصالحات فى
آسـيـا الـصـغـرى كلـهـا  فـتـدخل فـيهـا أرمـيـنـيا .
وقد تعـهد فى مؤتـمر بـرل للـدول كلهـا بإجراء

ذكورة وهو : اإلصالح فى أرمينيا  كما يُستفاد ذلك من نص البند ٦١ من العُهدة ا



π≥

«يـتعـهـد الـبـاب الـعـالى بـإجـراء الـتـحـسـيـنات
واإلصـالحـات الــتى تــقـتــضــيـهــا االحــتـيــاجـات
احملــلـيـة فى الــبالد األرمـنـيــة . ويـنـبــغى أن ُيـفـيـد
بـــذلك جـــمــــيع الـــدول الالئـى يُـــراعـــ إنـــفـــاذ

اإلصالح» .
فــمـــمـــا ذُكــر يـــتـــبــيَّن أن حـــقـــوق إنــكـــلـــتــرة
اإلصالحيـة على الـعثـمانـية لـيست مـختـصة بـها
فـقط  بل لـبـقـيـة الـدول حـقـوق عـلـيـهـا. فـنـتج
واحلالـة هذه أن لـلروسـية حق الـكلـمة فى مـسألة
اإلصـالح كـإنـكـلــتـرة ولـهــا حق تـوقـيــفـهـا مـتى
أرادت االسـتـبـداد بــالـسـطـوة . وعـلـيه فـيـصـعب
سألة األرمنية على اللورد بيقنـسفيلد  أن يُنـظم ا
بـنــفـسه  وأن فى مــبـاراة الــدولـتـ أجـل شـاهـد

لذلك .


