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قـال فى بعض چـرناالت األسـتانـة إننـا ال نظن
بـأن مـسـألـة بـاطـوم تُـنـشئ ارتـبـاكـات سـيـاسيـة فى
ـسألـة قليـلة األهـميـة فى حد الـشرق  فـإن هذه ا
ذاتــهـــا  وعــلى اخلـــصــوص  فــإن لـــيس لــهــذه
ـسـألــة من عالقـة مع الـدولــة الـعـلـيـة  وال يـهم ا
الباب العـالى إذا كانت باطوم مـرسى حراً أو غير
حـر . وأمـا من جهـة جعـلـها مـرسى حـربيـاً  فإن
عاهدة هذا األمـر مصرح به جلنـاب القيـصر طبقـاً 
ــكن بــرلــ . وفـــضالً عن هـــذا كــله  فـــإنه ال 

لـلدولـة الـعلـيـة أن تُـقيم احلـجـة على الـروسـيـة بنـاءً عـلى اتخـاذهـا مثـل هذا الـعـمل ألن نفس
معاهـدة برل لم تـشترط عـلى الروسيـة أن تلتـزم باحملافـظة على حـرية التـجارة العـمومية فى
ذكـور  فإن البند ٥٩ من مـعاهدة برل يقـول أن جناب إمبراطـور الروسية يُصرح رسى ا ا
أن بعـزمه أن يجعل بـاطوم مرسى حـراً وجتارياً مـحضاً ; أى أن الـروسية لم تـتعهـد فى حرية
ذكور من شأنه أن يـضر أضراراً بليغة رسى ا رسى هذا . وال يخفى أن إبطـال حرية ا هذا ا
مالك برسم القوقاز وأرمينيا انـيا وأوستريا ألن صادرات هذه ا بتجارة كل من إنكلترة وأ
ـذكور هى وافرة جـداً وبواسطـة إبطال رسى ا وبالد إيران وآسيـة الوسطى الـتى تدخل فى ا
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ذكورة البـد أن تصاب بأضرار جسيمة احلرية ا
ولـكـن الـدولــة الــعـلــيــة ال تـخــســر شـيــئــاً فى هـذا
ـا تربح بـذلك أرباحاً قـام بل بالـعكس فهى ر ا

عظيمة ألنه بواسطة إرجاع الكمرك إلى باطوم 
ــذكــورة أن تُــرسل ــمــالـك ا فــبــالـــطــبع تــلـــتــزم ا
بضائعها إلى إيران عن طريق طرابزون . وفضالً
ــانـــيــا عــمـــا ذكـــر فــإنـــا عـــلى يــقـــ أن كالً مـن أ
وأوســتــريـا وإنــكــلــتـرة ال يــرون من الــصـواب أن
يـقـيـمـوا احلـجـة عـلى مـا أجـرته الـروسـية فـى هذه
سـألـة. ألنه ال يُوجـد أدنى مـسـوغ للـدول أشار ا
إلـيـهـا فى االعـتـراض عـلى مـا فـعـلـته الـروسـيـة .
ولــو فــرض أنه جــاز لــهــا أن تــقــيم احلــجــة عــلى
الــــروســـيـــة فى هــــذا اخلـــصـــوص  فـــإنـــهـــا (أى
الروسية) تقـدر أن ترد حجتـهم وتنقض دعواهم
بقـولهـا : إن األجدر بـهم أن يُقـيمـوا احلجـة على
ـعـاهـدة بـرلـ الـبـرنس عـلـكـســانـدر الـذى أخل 

إخالالً صـريـحـاً بـواسـطـة إنشـائـه الـكمـارك عـلى
صلحة تخوم الروم إيلى الـشرقية بدون اكتراث 

سألة أضـرار بليغة على جتارتـها وكماركها بدون الدولة العـثمانية  بحـيث نتجت من هذه ا
ـسـألـة  حـتى أن فـرنـسـا لم تـعـتـرض عـلى الـبـلـغـار بـسـبب وضـعـهـا أن تـهــتم الـدول لـهـذه ا
سألة . وعليه صلحتها اخلصوصية فى هذه ا الكمارك على تخوم الروم إيلى إال بالـنسبة 
ـناسب أن تُكدر الدولة العلية عالقاتهـا الودية مع دولة الروسية العظمى لتخدم  فليس من ا
مصلـحة غيرها من الدول العظام ; أى بأوضح عبارة لـتخدم مصلحة جتار لندرة وأصحاب
سألة أضـرار جمة وخسـائر مهمـة  بل هى ستلزم عـامل فيها الـذين يلحقـهم بسبب هـذه ا ا
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سـألة مـراعية جانب احليـادة والسـكون فى هـذه ا
قام. ظروف األحوال ومقتضيات ا

ـنـبئ بأن وقـال فى الـليـڤـانت هرالـد أن اخلـبر ا
الروسيـة أمرت بإبـطال حـرية باطـوم التجـارية قد
أحدث تـأثيراً قوياً فى محـافل السياسة على وجه
ــرسى يـنـبـغى أن الـعـمــوم . وال يـخـفى أن هـذا ا
يـكـون جتـاريـاً محـضـاً  ولـكـن بعـد اآلن لـم يـعد
ــادة ٥٩ من ــوجـب ا حــراً كـــمـــا كــان قـــبالً  و
ــرسى حــراً مــعــاهــدة بــرلــ يــجـب جــعل هــذا ا

وجتــــاريـــاً من جـــهـــة بـــقــــائه كـــمـــرسى جتـــارى 
فــاألقـــوال مــخـــتــلــفـــة فى هـــذا الــشــأن اخـــتالفــاً
اضى صريحاً فـقد روت التـيمس فى اخلريف ا
أن بـاطــوم كـانـت مـرسى حــربـيــاً مـحــضـاً  ومع
عدم تـيقـننـا صحـة هذه الـرواية  فـإنا نـعلم يـقيـناً
أن الروسـية صـرفت مبـالغ جـسيـمة وذلك ألجل
ــرسى  وجـعـلـه حـصـيــنـاً لـلــغـايـة حتــصـ هـذا ا
والـنـهايـة ; ولم جتـر أدنى عـمل جلـعل بـاطوم من
راسى التجاريـة إذ أجرت صعوبـات عظيمة فى ا
ذلك بحيث لم تـبق باطوم مـوصوفة بـأنها مرسى
جتـارى  وذلك بـواســطـة مـنـعـهـا تـصـديـر جـانب

ـذكور  رسى ا عـظيم من الـبـضائع عن طـريق ا
وكــان قــصـدهــا أن جتــعل بــاطـوم مــرسى حــربــيـاً
وعلى اخلصـوص ألنه صار يتـعذر إرسال جانب

كبير من البـضائع اإلنكليزية عن طـريق باطوم وذلك ليس فى اجلهات التى امـتلكت عليها
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قتضى معاهدة برل  ولكن أيضاً فى الروسية 
اجلهات الـشرقية اجملـاورة لها ; فإبـطال حرية هذا
ــرسـى ال يــكــون مـــهــمــاً فى حـــد ذاته  ولــكن ا
حـــدوث هــذا األمـــر فى الــظـــروف يــدلـــنــا داللــة
صريحة عـلى أن الروسية جتـد أن الوقت مناسب
لتخلصـها من شروط معاهدة برل التى ال تالئم
ـقـاصـد والـغـايات . مـصـلـحـتـهـا  ومـا لـهـا من ا
عـلـيه  فــإنـنـا نـنـتــظـر من الـبـاب الــعـالى أن يُـقـيم

ذكورة . وقد أُحيط الباب العالى علماً بعدم عاهدة ا احلجة على إخالل الروسية بشروط ا
ـقـاصـده فى هذه اسـتـحسـان عـدة من الـدول الـعـظام عـمل الـروسـيـة هـذا  فبـقى أن يُـعـلن 

سألة بصورة قاطعة لوجوه الشك واالرتياب . ا


