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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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ذهـبت ُسـدى  وإنه حـدثت مـنـاوشـات عـديدة
ب اجلـبلي من األلـبان وب العـساكر العـثمانية

نظَّمة الباسلة. ا
وأفادنـا مـكـاتـبـنـا بـويـانا * أن رؤسـاء الـقـبائل
األلــبــانـيــة اعــتـرفــوا أمــام حــضـرة عــاصم بــاشـا
بأمـانتهم الـتى لزمـوها لـلحـضرة الـسلـطانـية مدة
٤٠٠ سـنــة  ولـكــنـهم أبــوا تـمـامــاً أن يُـســلـمـوا
األراضى اخملـتلف عـلـيهـا إلى أعدائـهم اجلـبلـي
ولو آل ذلك إلى انقراضهم عن بكرة أبيهم .

أمـا األمـر الـذى يـتـشـكى مـنـه رؤساء الـقـبـائـل بـالظـاهـر  فـهـو تـولـيج مـسـألـة احلـدود إلى
قـومسيـون مختلط بـدالً من وجوب وضعِه حتت نـظر جلنـة مؤلَّفة مـن العثمـاني واجلـبلي .
وبـذلك تقوى هـذه اللجـنة ليس عـلى النـظر فى مسـألة احلدود فـقط  بل على البـحث أيضاً
باد الداخلة فى البند ٢٣ من مـعاهدة برل . وحقيقة األمر أن طلبات هؤالء القبائل فى ا

هى نفس طلبات العصبة األلبانية األولى وأنها محصورة فى نوال االستقالل .
ة طلبت أن جتعل ألـبانيا جميـعها حتت إمرة والٍ يُعينه وال خفاء أن عـصبة األلباني الـقد
ـدة ٥ سنوات  وأن تـكون الـلغة األلـبانـية الـلغة الـرسمـية فى البالد  وأن جاللـة السلـطان 
يـكـفل اسـتـمـرار الـنـوامـيس احملـلـيـة والـرسـمـيـة مع بـقـاء األراضى األلـبـانـيـة جـزءاً كـامـالً غـير
مـنـقـسم. ولـكن األسـتـانـة لـم تُـجـبـهم إلى ذلك . ويـلـوح من احلـوادث األخـيـرة أن األلـبـان
مـابرحوا مـصرين عـلى نوالهِِ . وإذا لم تـتمـكن السـياسـة والقـوة من إخمـاد هذه الـثورة حاالً

خيف من وخامة العاقبة فمعظم النار من مستصغر الشرر .
وإن أمـامنا أيضـاً مسألـة أخرى تُشبه فى ظـواهرها مـسألة ألبـانيا  وهى مـعضلة أرمـينيا 
ولـكـنـهـا فى احلـقـيـقـة أوجب من تـلـك بـالـنـظـر إلى الـعالقـات اخلـصـوصـيـة الـتى بـ أرمـيـنـيـا
شـكـلة  وبـسطـنـا ما يـتولَّـد عن اإلهـمال فى أمـرها من ـا كتـبـنا عن هـذه ا والروسـيـة . وطا

* ويانا = ڤيينا .
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ـا عـاد الـلورد اخلـلل واالرتـبـاك . وال خفـاء إنه 
دوفــرن مـن مــصــر إلـى مــركــزه فـى األســتــانــة 
كـانت باكورة أعـماله استـلفات عـظمة الـسلطان

إلى حالة أرمينيا .
ـاننـا فى هذه الـقضـية  وأبان ولقـد تذاكـر بر
كل من ا ألعضـاء واحلـكومـة اإلنكـليـزية أفـكاره
بـشأنـهـا . ويلـوح أن كالم الـلورد دوفـرن قـد أثَّر
علـى نوع مـا فى سـيـاسـتـهـا  فـإن الـبـاب الـعالى
ألَّف جلــنـة تــبـحـث فى اإلصالحـات الــتى يـجب
إدخـالهـا فى الـبالد  وهى تـتذمـر فـقط من عدم
الـية إلجراء كل ما يـلزم . وشاع فى هذه توفر ا
األثـنــاء أن حـضـرة رسـتـم بـاشـا مـتــصـرف لـبـنـان
ـقـاطـعة سـابـقـاً سـيُـعـيَّن والـيـاً عـلى إيـالـة وان - ا
الـواقعـة على حدود أرمـينـيا وكـردستان * . فإذا
حتقق ذلك وهو جل ما نـروم   قضينـا باحلصول
عــلى الــفــائــدة الــعـمــومــيــة لـكـل من الــعـثــمــانــيـة

. واألرمني
ومن مـقتـضـيات مـصالح إنـكـلتـرا والعـثـمانـية
ـسـألة الـشـرقـية إلى والـعالم أجـمع أن ال تُـفـتح ا
ـعـاهــدة الـبـرلـيـنـيـة مع أمــد مـديـد . وعـنـدنـا أن ا
اشتـمالهـا على األغـالط الكثـيرة قـد أصابت فى
سائل  وأخطـأت فى تركها كثيراً حلـها بعض ا
مـنـهـا إلى تـقــلـبـات األيـام ألن اسـتــئـنـاف افـتـتـاح

ـسـألة الـشـرقيـة يُوجب مـزيـد االضطـراب . عـلى أنه يسـرنـا أن نرى الـدول بـاذلة اجلـهد فى ا

* تُعد ڤان احدى الواليات األرمنية العثمانية الست .
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ــعــاهــدة . وقــد رأيــنــا من إنــفــاذ شــروط تــلك ا
چرمـانيا * فى مسائل اجلـبل األسود واليـونان ما
دل عـلى رغـبـتـهـا فى إنـفـاذ شـروط تـلك الـعُـهدة
الـتى يـتـأتى عن اإلغـضـاء عـنـهـا مـخـاطـر لـيـست
بقـلـيلـة  والسـيـما إذا عـلـمنـا أن اإلهـمال عـنـها
يسـوغ لدولة الروسية الـتداخل فى أرمينيا ونوال
أمـول أن الـقالقل األلبـانـية ال غـايتـهـا منـهـا . وا
تــلـبـث أن تـســكـن وتُـحـل قـبـل أن يــتـسـع اخلـرق

ويتعاصى الداء على الدواء .

انيا. * چرمانيا = أ


