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ــســيــو اشـمــيــد بــارتــلــيت فى مــجــلس ألــقى ا
الـعمـوم خـطـاباً طـويالً نـدَّد فيه بـتـصرف احلـكـومة
اإلنـكـلـيـزيــة نـحـو الـبـاب الـعــالى وإحلـاحـهـا عـلـيِه
بإجراء اإلصالحات فى أرمـينيا على ح ال يرى
حـوله من يـأخـذ بـيده فى حـمل الـدول عـلى إنـفاذ

ما خصَّصت له العُهدة البرلينية .
ـسـيـو غالدســتـون بـقـوله : «لم نـكن فـأجـابه ا
مـطــلـقــاً لـنــنـوى لــلـعــثـمـانــيـة شــراً . ولـقــد كـانت
احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة فى سـائـر األوقـات أحرص
ــيل لــلــبــاب الــعــالى وإمــداده من ســواهــا عــلـى ا
ــشـــوراتــهــا اآليـــلــة إلى حتــســـ شــؤون رعــايــاه
وضـمـانـة بالده . وأقـول اآلن : أن أفـعل واسـطة
وأضمـن طريـقـة لـنـشـر اإلصالح فى أرمـيـنـيـا هـما

تـعــيــ والة يـأهــلـون الســتالم زمـام األحــكـام 
وتــخــويـلــهم قــوة واسـتــقالالً كــافــيـ لــلــعـمل .
ـا تــقـضى عـلــيـهـا ـة  واحلــكـومـة اإلنــكـلــيـزيـة عــا
العُـهدة البرلينية  ومـدركة الواجبات اخلصوصية
الـتى رسمـتها عـليـها فى أرمـينـيا الـعُهـدة العـثمـانية
اإلنـكلـيـزيـة . ولذا  فال نـدع فـرصـة تفـوتـنا دون

باشرة اإلصالح» . أن نُلح عليه 
ـسـيــو غالدسـتـون ــوريـال ديـبــلـومـاتــيك : «انـتـبــهت الـعـثــمـانـيــة إلى مـا ألـقــاه ا وقـالت 
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سألـة روسية بخـصوص أرميـنيا  وهى تـرى أن ا
ـا تـبيـنت من أن مـحـضـة  ولـكنـهـا مـهـمـة لـديـهـا 
سيـو غالدستون ال يـقصـد بكثـرة اإلحلاح علـيها ا
بـإجـراء اإلصالحـات الـتى لم ُيـحـدَّد زمن الـعـمل
بـهــا إال الــتـمــلُّص من عـقــال الـعُــهـدة الــعـثــمـانــيـة
اإلنـكـليـزيـة مع اسـتـبـقاء قـبـرص إلنـكـلـترا . ومن
تبصـر بع احلقـيقة  عـلم أن ليس ثمت واليات
أرمـنـيـة  بل هى واليـات آسـيـويـة يـقـطـنـها بـعض
األرمن وغـالبـيتـها مـسلمـون وحكـمهـا حكم بـقية
الواليـات فى السـلطـة السـنيـة  وكلـها سـيشـملـها
يل اإلصالح  واحلـضـرة الـسـلطـانـيـة مـيـالة كـل ا
إلى نـشـره من تــلـقـاء نـفـسـهـا دون أن تُـطـيع بـذلك
مــشــورة أيـــة الــدول . والــبـــاب الــعــالـى ال يُــبــيح
للـمسـيو غالدسـتون أن يُـجرى فى آسـيا الـصغرى
كنها أن ما أجراه فى مـصر حالة كـون إنكلتـرا ال 

تُـثـيـر حـربـاً ضـده فى آسـيـا . وكـيف كـان األمـر 
فــزمن اإلصـالح قــريب ورجــال الــدولــة الــعــلــيــة

عاملون بشأنِه» .
ونشرت سـتنـدر تلـغرافاً من األسـتانـة مفاده أن
ائدة ـناولة الطـعام على ا حضرات الوزراء دعوا 

الـسلـطانـيـة  ثم عقـدوا حتت رئاسـة جاللـة السـلطـان جلـسـة خصـوصيـة لـلبـحث فى مسـألة
اإلصالحات األرمنـية  فقرروا أن تُقدَّم إلى الدول األجنبيـة الئحة يُوضح بها الباب العالى
أنُه يضاد كل مـا من شأنه أن يقضى بوجـوب إجراء إصالحات مجحـفة بحقوق الـعثمانية أو

الية احلالى . تنع العمل بها مقابل عُسر ا آيلة عليها باخلسارة  و
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وأنـبأت شـركـة هـافاس أن مـجـلس الوزراء يُـعـقد فى غـالـبيـة األيـام للـمـذاكرة بـشـأن هذه
اإلصالحـات . ولم يسـتـقـر الـرأى حـتى اآلن عـلى أمر نـهـائى  ولـكن تـأكـد أن سـيُعـيَّن فى
تلك البالد والة مـسيحيون  وثـبت أن الباب العالى سـيبعث إلى الدول بالئحـة يطلب فيها
سـتلزمة الية الـقاضى مؤتمـر برل بـتسويتـها تسهـيالً إلجراء اإلصالحات ا سـائل ا تـسوية ا

صاريف اجلسيمة . ا
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إن حــوادث ثـــورة الــهــرسك ســنــة ١٨٧٥ 
نــبـهت أوربــا إلى أن ال تُــغــمض الـعــ عن أقل
حــركـــة حتــدث فى تــلك األنـــحــاء خــيــفــة ســوء
العـقبى . ولذا وجَّهت نظرهـا إلى حوادث ألبانيا

األخيرة.
ظن بعضهم أن انـتصار دولتـلو درويش باشا
على الـعـصبـة األلـبانـيـة سنـة ١٨٨١  كـان حداً
فـاصالً مـانـعــاً األلـبـانـيـ من اسـتـئـنـاف مـقـاومـة
الـسيـاسة العـثمـانيـة فى حل مـسألة حـدود اجلبل
األســـود . ولـــكن احلــركـــات األخـــيـــرة كــذَّبت
الـــظـــنــون . فـــقـــد أفــاد الـــتــلـــغـــراف الــوارد من
سـكــوتـارى أن جـمـيع اجـتــهـادات عـاصم بـاشـا
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