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نشرت جـريدة الطان عن مـكاتبهـا فى لندن ما
يأتى :

أعـلـنت اجلـرائـد اإلنـكـلـيـزيـة فى أوايل الـشـهر
ـاضى أن العـسـاكـر الـروسيـة أخـذت حتـتـشد فى ا
قـــــرص * وأردهـــــام ** (عـــــلـى حـــــدود آســـــيـــــا
الــصـغـرى) فــكـذَّبـتــهـا جـريــدة سـان بـتــرسـبـرغ .
ولـكن اآلن  قـد زال اخلـفـاء واتضـحت احلـقـيـقة
بــالـتــقـاريــر الـواردة مـن أرمـيــنـيــا  ولم يـبق وجه
لـلــريـبـة فى جتــمع اجلـيــوش فى تـلك األطـراف .
وعُــلم أن لـــيس الــقــصــد مـن ذلك إال اســتــعــداد
ـقـتـضى احلوادث احلـكـومـة الروسـيـة لـلـتـصـرف 
والطوار التى يُـمكن أن تُولدهـا احلالة احلاضرة

فى أرمـينـيا  فـاضطـربت لـذلك حكـومة لـندن 
ورأت أن تـدفع ما يُمكن حـدوثه باإلحلاح بطلب
ـا ـوعـودة بـهــا تـلك الـبـالد وفـقـاً  اإلصالحــات ا
تـعــهـدت به بالئــحـتــهـا الــرقـيــمـة ٤ چــونـيــو سـنـة
سئولية التى ألقتها ا تقـتضى ا ١٨٧٨  وإيجاباً 

على نفسها إزاء الشعوب األرمنية .
ـسـألـة إشـكاالً عـلى إنـكـلـترا والجرم أن فى ا
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* قرص = كارس.
** الصحيح أردهان.
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ــنـوَّه فــيـمــا إذا لم تــنل أرمــيــنــيــا اإلصالحــات ا
عنـها وجنم عن ذلك اضـطراب ساق الـروسية
إلى الـتــداخل بـحــجـة رغــبـتـهــا فى مـنـع سـريـان
االضطـراب إلى أراضيها أو بحـجة أخرى ألنها
(أى إنكلترا) تضطر حينئذ إلى محاربة الروسية
للمـدافعة عن حـقوق البـاب العالى أو إلى عدم
ـا تـعــهـدت به مــقـابل اســتـيالئــهـا عـلى الــقـيــام 
جـــــزيــــرة قـــــبــــرص . ولـــــقــــد شـــــعــــرت وزارة

ــركـــز من اخلـــطــر  ـــا فى هـــذا ا غالدســـتــون 
وتـشـكت من وزارة بـيـقــونـسـفـيـلـد بـكـونـهـا هى
الـــتـى وضـــعـــتـــهـــا فـــيه . وأخـــذت تـــســـعى فى
سـئولـيـة التى تـتحـمـلهـا . ولعل التـخـلص من ا
الـلــورد دوفـرين ال يــتـأخـر عـن الـتـصــريح لـدى
ـا صّرح به قـبله مـتولج * أعمال الـباب الـعالى 
الـــســــفـــارة مـن أنه إذا اســــتُـــمــــر عـــلى إهــــمـــال
اإلصالحــات الـضـروريــة ألرمـيـنــيـا فـاحلــكـومـة
سـاعدة بـاعتـبار أنُه اإلنـكلـيزيـة تـرفع يدهـا من ا
هــو الـــذى ســبّب االعـــتــداء عـــلى تـــلك الــبالد
برمة فـى ٤ چونيو سـنة ٧٨ ال تشرط والعُهـدة ا
ـدافعـة عن آسيـا الصـغرى إذا لم على إنـكلـترا ا

يُعمل باإلصالحات فى أرمينيا. أه.
عنى أن استـعدادات الروسية واالحـتياطات الـتى اتخذتها وقـالت جريدة الطان فى هـذا ا
لم تكن لعـمل قريب  بل هى تتوقع حدوث االضـطراب على ما عوَّدتـها سياستـها الشرقية

* الصحيح متولى.



±≤∂

طـمـعــاً بـتـعـظـيم نـفـوذهـا هـنـالك أو تـوسـيع نـطـاق
أمالكـهـا فى آسـيـا . واحلالـة احلـاضـرة فى أرمـيـنـيا
تــســتــدعى الــفــكــر إلى تــخــمــ وقــوع مـثـل هـذه
سـيـحيـ فى تلك صـاعب . والروسـيـة تعـتبـر ا ا
األقـطـار مـحـتـمـ بـهــا  وهى لم تـكـتف بـعـضـد
دافـعة مـطالـبهم لـدى البـاب الـعالى  بل كـانت ا
ــطـالـبــة بـحــقـوقـهـم لـدى الـدول . ولم عــنـهم وا
تُــهـــمل فـــرصــة دون أن تُـــوصى بـــهم الـــســيـــاســة
األوربيـة . وتـشـهد بـذلك األعـمـال الدولـيـة التى
ختـمت احلرب الـشرقيـة سنة ١٨٧٨  والـبند ١٦
وقَّع علـيها فـى ٣ مارس سنة ١٨٧٨ من العُهـدة ا

من كـل من حضـرات صـفوت بـاشـا والكـونت اغـناتـيڤ فى سـان سـتفـانـو القـائل «أن الـباب
العالى يجرى دون تأخير اإلصالحات والنظامات التى تقتضيها احتياجات البالد األرمنية

. ويضمن أمنهم من األكراد والشراكسة» والبند ٥٦ * من عُهدة برل
علـى أن هذه األعمال لم تنـته حتى افتُتحت بـ السير اليارد (سـفير إنكلـترا فى األستانة
وقتئذٍ) والباب العالى مخابرات سرية انتهت إلى عقد موافقة وُقع عليها فى األستانة بتاريخ
٤ چونيـو سنة ٧٨ تضـمن بها إنكـلترا ولو «بقـوة السالح» أمالك احلضـرة السلطانـية فى آسيا
سـتـقـبل عـلى شرط «أن الـعـثـمـانيـة تُـدخل عـلى أمالكـها ضـد كل عـمل تأتـيه الـروسـيـة فى ا
ـســيـحــيــ وخالفـهم ــذكـورة اإلصالحــات اآليـلــة إلى حــسن اإلدارة ووقـايــة رعــايـاهــا ا ا

القاطن فى تلك األنحاء» .
ـؤتمـر البـرليـنى أن إنكـلتـرا «حتفظ وفى ٦ لـوليو ** ٧٨  أوضح اللـورد سالـسـبرى فى ا
لنفسها احلق باحملافظة على مصاحلها ونفوذها على األهالى بالوسائط التى تراها مناسبة» .
وافقة السرية  فـقد أدهشت حكومتىّ باريز وبطرسبرج وباألحرى الثانية ; إذ أما هذه ا

* الصحيح البند ٦١.
** لوليو = يولية.
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رأت مـنــاظـريــهــا وطَّـدت نــفـوذهــا فى قـلب آســيـا
ا الصـغرى  وأخذت على نفسهـا حماية قوم طا
عــرفـتــهم الــسـيــاسـة الــروســيـة حتت حــمــايـتــهـا .
ولـذلك  فقـد شرعت مـنذ ذاك احلـ بأن تـنتحل
أســبـابـاً لـتُـلــقى فى أرمـيـنـيــا االضـطـراب  وتُـولـد
صـاعب . والشك فى أن هـذه الدولة إلنـكلتـرا ا
ـسألة األرمـنية إلى تُمـسى فى ارتبـاك إذا أُعيدت ا

ـباحـثـة ; إذ تـكون سـبـباً لـكـشف اخملـبأ  مشـهـد ا
وإبراز صور العُهدات السرية .
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ـسيو بريس * فى مجـلس العموم رأيه أعلن ا
ـسألـة األرمـنـيـة  ورجا أن تـسـتـمر بـخـصـوص ا
ـوقـعـة عـلى احلــكـومـة مـتـحــدة مع بـقـيـة الــدول ا
عُهدة برل لـإلحلاح على البـاب العالى بوجوب
سـرعـة إنفـاذ اإلصالحـات فى أرميـنـيا عـلى نـحو

ــادتـ ٢٣ و ٦١ من عُــهـدة بـرلـ  مـا تــقـرر بـا
فجاوبه اللورد فيتس موريس بأن مؤتمر السفراء
اجملتمع فى األستـانة يوم ٩ فبـراير سنة ١٨٨٢ قد
أجـمع عــلى الئـحــة اإلصالحـات الـتى وضــعـهـا
سـفيـرا الـروسـية وإنـكـلتـرا  ورفـعاهـا إلى الـباب
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.Brayce برس = برايس *


