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حـل جـمــلـة مــصـاعب  ولــكـنــهـا ال تــظن أنـهن
ـنـاسب أن يُـعيَّن يـتـفقن عـلى ذلك. ولـيس من ا
للدول زمن العمل  وال كيفية إجرائه وال فائدة
من قـــبــــول احلـــكــــومـــة اإلنـــكــــلـــيــــزيـــة إفـــادات
خصوصية. ولهذا فاحلكومة تستثنى من خطاب
ــسـيـو بـريس قــوله عـنـهــا «أنـهـا تـتـحــد مع بـقـيـة ا

. « وقعة على عُهدة برل الدول ا
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وليس ما نـقوله من قبـيل التخـم والقيل إذا
تــذكَّــرنـا أنه مـن بـضــعـة أيــام قــامت فى مــجـلس
العـموم مذاكـرة أجمع رأى احلكـومة اإلنكـليزية
فى خـتـامـهـا عـلـى وجـوب اإلحلـاح عـلى الـبـاب
الـعـالى بـإجـراء اإلصالح فى أرمـيـنـيـا . ولـعـلـها
تُــريــد بــذلك أن الــعــمل الــذى شــرعت بـه ســنـة
١٨٨٠ بشـأن ما لم ينُفذ بـعد من قرارات العُهدة

ـفرط  ـوجب لإلحلاح ا الـبرلـيـنيـة  وإال فمـا ا
ولـيس ثـمت مـنـفـعـة ظـاهـرة لـهـا والـفـرصـة غـيـر

ا قدار فتحمى األرمني  صرى . ولم تكن شفيقة بـهذا ا مناسبة عقيب ما آتنا فى الـقطر ا 
يُكابدون من األهوال .
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سيو وقالت هـذه اجلريدة *  أيـضاً أن رحلـة ا
دى جـيرس األخـيـرة كانت غـايتـها اإلعالن إلى
الدول بأن الـروسية سـتسعى فى االسـتيالء على
أرمــيـنـيـا مـقـابل اسـتـيـالء إنـكـلـتـرة عـلى مـصـر .

سـيو غالدستون باستـيالئه على هذا القطر  وا
ـسـألة لم يـفـقـد مـيل الـروسـيـة فقـط  بل أعـاد ا

الشرقية .
وقالت جـريدة إيـطالى : إنـنا جنـهل صحـة ما
ــســيـو دى تــقــوله جــريــدة الــطـان بــخــصــوص ا
جيـرس  ولكـنـنا عـلى يقـ من أن الروسـية إذا
اســتـولت عـلـى أرمـيـنــيـا غـيــر مـكــتـرثـة بــأحـكـام
الــعُـهـدة الـبــرلـيـنـيــة فـيـكـون إحلــاحـهـا عـلى ذلك
ـا أن سـالمة تـصـرف إنـكـلـتـرة فى مـصـر ألنه طـا
السـلطـنة الـعثـمانـية لم حتـترمـها فى مـصر الـدولة

ـصلـحـة الـعظـمى بـعـدم العـبث بـها  التى لـهـا ا
فال تُالم الــروســيــة إذا تــصــرفت بــحــريــتــهــا فى
اجلـهات اآلسـيويـة . ونعـلم أن العُـهدة الـبرلـينـية
أبـاحت إلنـكــلـتـرا مـا لم تُـبــحه لـلـروسـيـة  فـإذا
اقــتـدت الــثــانــيــة بــاألولى وتــعــدت هى أحــكـام
العُهدة فال تكون إنكلترة إال جانية ما زرعت.
وأقــول أيـــضــاً : أن لـــكل الـــدول حــقـــاً بــأن
يُمزقن العُـهدة وينسخـنها  وإنكلـترا نفسها هى
الــــتى خــــولـــتــــهن هـــذا احلـق  ولم تُـــلـح عـــلى
احلـــضــــرة الـــســــلـــطــــانـــيــــة بـــاإلســــراع بـــإجـــراء

اإلصالحات فى أرمينيا مع علمهـا استحالة صيرورتهِ فى احلال إال لتغتنم الفرصة للتخلُّص
دافعة عن بالده اآلسيوية . يثاق الذى عقدته لدى الباب العالى متعهدة بعضدهِ وا من ا
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