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ـسألـة أهمـيـة عظـيمـة فى األحوال إن لـهذه ا
احلــاضــرة  حــتى أن جـــمــيع جــرنــاالت أوربــا
تـخــوض وتـبـحث فى تـفـاصـيـلـهـا  وذلك ألن
ا كانـت بداية مـسائل عظـيمة فى سألـة ر هـذه ا
الـشرق  فـهى دليل عـلى عدم ارتـياح الـروسية
إلبــقــاء األحــوال عــلى مـــا هى عــلــيه  بل هى
تروم أن تفتح بابـاً جديداً للمشاكل والعراقيل.
ولــهـذا فال بــأس إذا ذكــرنـا هــنــا تـفــاصــيل هـذه
ــســألــة نــقالً عـن چــرنــاالت أوربــا واخــتالف ا
الــروايـات بـشـأنـهـا . فــقـد جـاء فى الـچـرنـاالت
ـذكـورة الـروسـيـة أقـرت عـلى فـسخ الـبـنـد ٥٩ ا
من مـعاهـدة بـرلـ فـيـما يـخـتص بـحـريـة مرسى
بـاطـوم فى أثـنـاء زيارة جـنـاب الـقـيـصـر الروسى
األخــيـرة إلى لــيــفـاديــا حـيث اســتـدعـى إلـيه من
تــفـلـيس الـبـرنـس دونـدوكـوڤ كـرزاكـرڤ والى
ـسائـل التى واليـة الـقـوقـاز لـلـمـذاكـرة معـه فى ا
شـار إليه تـتعـلق بتـلك اجلـهات  فـإن البـرنس ا
أقـنـع سـيــده اإلمــبـراطــور بــلــزوم إبـطــال حــريـة
مرسى باطوم بناء عـلى ما تقتضيه مصلحة تلك

ـسألـة نقـول إن الـروسيـة فى كل من سـنة البالد  وألجل زيـادة اإليـضاح والـبـيان فى هـذه ا
١٨٧٣ وســنـة ١٨٧٦  بــذلت مـا فى وســعـهــا لـتـحــريك أهل أرمــيـنـيــا عـلى إحــداث الـفـ

والقالقل  وكـانت جـميع چـرناالت أوربـا والـروسيـة تخـوض فى مـسائل أرمـيـنيـا  ولكن
بـعـد إبـرام مـعـاهـدة بـرلـ فى سـنـة ١٨٧٨ كـفت الـروسـيـة عـن إجـراء دسـائسـهـا فـى أرمـيـنـيا
اخلاضـعة لـسلـطة الـدولة الـعلـية حتـى أنه لم نسـمع بعـد ذاك الوقت بـإلقـاء القبـض على أحد
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وكالئها أو بعض ضبـاطها الذين كانوا يطوفون
فى هــذه الـبالد ويُـحــرّكـون أهـلـهــا عـلى الـثـورة
والعـصيان كـما جـرى فى كل من سنة ١٨٧٣
وســنــة ١٨٧٦ كـأن مــطــامـعــهــا كــانت مـتــجــهـة
رسى ـا استـولت على هـذا ا صـوب باطوم  و
ـطـلـوبة  لم يـعـد لـها وحصـلت عـلى غـايـتهـا ا
سـائل أرميـنيـا مع أنه يسهل رغـبة فى الـتداخل 
عـليهـا فى الظـروف احلاضرة أن تـنال مقـاصدها
من إحـداث الــفــ والـقالقـل فى هـذه اجلــهـات
ــاضــيــة  كــمـا يــتــضح من أكــثــر من الــســنــ ا
ــنــشــورة فـى الــكــتــاب احملــررات الـــســيــاســيـــة ا
األزرق. ولــكـن ال تــخــلــو ســيـــاســة الــروســيــة
ـسائل أرمـينـيا وتـظاهـراتـها فى عـدم االكتـراث 

ـكـر يـتــبـيَّن لـكم من الـتـفـاصـيل اآلتـيـة  من ا
فإنه ال يخـفى أن فى سنة ١٨٧٩ أى بعد رجوع
اإلمـبـراطـور إسـكـنـدر الـثـانى من سـاحـة الـقـتال
بـســنــة واحـدة  قــد عـقــدت رجـال الــدولـة فى
الـروسـيـة عـدة اجـتـمـاعـات حتت رئـاسـة جـنـاب
ـذاكـرة بـيـنهم ـشار إلـيه وجـرت ا اإلمـبـراطـور ا
فى الـسيـاسة الـتى ينـبغى أن تـتبـعهـا الروسـية فى
ذكورة كل الشرق  فصـرح فى االجتماعات ا
من الـچـنـرال ســكـويـيـلــيڤ وخالفه من رؤسـاء
العـساكر الـروسية أن من الـعبث محـاربة الدولة
العـليـة قبـل أن تسـتحـصل الروسـيـة على جـميع
الـوسـائل والطـرق الالزمـة حلصـر دولـة إنكـلـترة
وجعلـها غير قـادرة على معاضـدة هذه الدولة
وقال أنه يُـمـكن االسـتحـصـال عـلى هذه الـغـاية
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إذا تيـسَّر لـلـروسيـة أن تسـتولى عـلى مرو  وأن
تبـرم محالفـة مع أمير أفغـانستان يـعقوب خان
ـدة أى حلــ نــوال الـروســيـة وفى خالل هــذه ا
ذكورة  يجب عـليها أن جتتهد فى مقـاصدها ا
توطـيد نـفوذهـا بالـبـلغـار . ومن جهـة ثانـية رأوا
أن مـن الـــصــواب إقـــرار الـــراحـــة والـــنــظـــام فى
أرمـيـنيـا  لـكى ال يـحتـاج احلـال إلى إبـقاء كـثـير
من الـعسـاكـر الـعـثـمـانيـة فى أرمـيـنـيـا  وتـضـطر
الـدولـة العـلـية فى آخـر األمـر أن تـبنى فى أرض
روم استـحكامـات قوية وقالعاً حـصينـة . فبناء
عـلـيه كـفت دســائس الـروس عن حتـريك الـفـ

والقالقل فى أرمـينـيا . وفى سـنة ١٨٨٠ أرسل
اجلــنـــرال ســكـــويــيـــلــيـڤ نــفـــسه الفــتـــتــاح بالد
التـركمان  وكـان يُمـكنه أن يـصل فى فتـوحاته
إلى مـرو ويـستـولى علـيهـا كـما اسـتولى اجلـنرال
تـشـرنايف عـلى تـشقـنـد أوالً : قتـل اإلمبـراطور
إســكــنـدر الــثــانى  فــإن هــذا األمــر قـد عــكس
ومـا إليه فى أقـطار جمـيع اجتـهادات الـچنـرال ا
آســـيه  والـــتــــزم إذ ذاك بـــأن يـــقـــتـــنـع فى فـــتح
إسكابـاد  وعاد إلى الروسـية حيث طـلب بأمر

عـظّم الذى خـاف من أعمـال النـيهـيـلست  ولم يـر الوقت مـناسـباً التـخاذ جـناب الـقـيصـر ا
ـلـكـته . ولـكن بـعـد مـضى بـضـعـة أشـهـر من ذاك الـوقت هـاجت أعـمـال حـربـيـة فى خـارج 
أفـكـار الصـقـالبـة فى الروسـيـة بسـبب اتـساع أمالك أوسـتـريا فى الـبلـقـان بحـيث الـتزم جـناب
اإلمـبــراطـور أن يُــوجه أنــظـاره من جــديـد صــوب الـشــرق. وفى ذاك الـوقت ذهـب اجلـنـرال
سـكويـيليـڤ إلى باريس  وألقـى فيهـا تلك اخلـطب الشـهيرة الـتى أحدثت تـأثيـراً عظـيماً فى
ـانـيـا وأوسـتـريـا . ولكن جـميع أوربـا ; إذ صـرح فـيـهـا بـلـزوم احتاد فـرنـسـا والـروسـيـة ضد أ
ـرغوبـة ب هـات الـدولت . بسـبب وفاته وتـوفى موسـيو غـمبتـا  لم يتـيسـر إبرام احملـالفة ا
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ا زاد فى الط بـلة والطنـبور نغمـة أن إنكلترة و
صرى فحلت فيه أرسلت عساكرها إلى القطر ا
بدون مـصـادقـة الـروسيـة مع أنـهـا كـانت تظن أن
إنكـلـتـرة تـلـتزم بـإجـابـة مـطلـوبـهـا وحتـقـيق بعض
مـطامعـها لتُـصادق هى عـلى رغائب إنكـلترة فى
ـصــرى ولـهـذا اقــتـضـى احلـال اجــتـمـاع الــقـطــر ا
رجـال الــسـيـاسـة فى الــروسـيـة واسـتــقـر عـزمـهم
عـلـى اتـخـاذ الـسـيـاسـة الـتى كـانـوا عـازمـ عـلى
إجرائـها فى آسيـة الوسطى والبـلغار فـشكلوا فى
هـذه اإلمـارة وزارة روسـية حتت رئـاسـة الـچـنرل
سـوبـولڤ الـذى لم يـحــسن الـتـدبـيـر فى أعـمـاله
ــتـنــورين من الــبـلــغـار حــتى جــلب عــلـيه كــدر ا
شهورين باحلزم والوطنية بحيث استلزم احلال ا
ـا رأى الـقـيـصـر أن أن يـسـتـعـفى من مـسـنـده . و
ـانيـا وأوسـتـريـا ال يُـمكن أن بـواسـطة مـعـاكـسـة أ
يسـتحـصل عـلى مرغـوبه فى البـلـغار فـاستـنسب
أن يــنــتــهــز فــرصــة كــدر الــبــرنس بــســمــارك من
إنكلـترة لتـتميم مـأربه فى آسيـة الوسطى  فـبعد
مـقـابـلـة اإلمبـراطـورين الـثالثـة فى سـكـرنـيـفـيرى
اســتـولـت الـعــســاكــر الــروســيـة عــلى مــرو  ثم
اتصـلت ببـنجده وأخـذت تتقـدم لألمام  ولكن
ــانــيـا ــودة بـ أ تــوقــفت بـغــتــة بــسـبب رجــوع ا
ركـيـز صالـسبـورى رئيس وإنـكلـتـرة . وارتقـاء ا
احملافظـ على مـسنـد الوزارة فى إنـكلـترة . فإن
هــذين األمـريـن أوجـبــا عـلـى الـروســيـة أن تــلـزم
جانب الهدوء واالعتدل وعلى اخلصوص فإنها

لم تكن أخذت االستعدادات الالزمة فى أرمينيا ومن ثم أمرت حاالً بإنشاء السكة احلديدية
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فى آسية الـوسطى إلى حدود سـمرقنـد وقصدها
أن تـعـود لألعـمـال الـعــدوانـيـة ضـد إنـكـلـتـرة فى
أوائل الــسـنـة اآلتـيـة حـيث فـى هـذه الـسـنـة أيـضـاً
تكـون كمَّـلت استـعداداتـها احلـربيـة العـظيـمة فى
الـبـحـر األسـود ومـعـلـوم أن الـثـورة الـتى حـدثت
فى واليـة الروم إيـلى الـشـرقـيـة قـد عكـست جل
دسائسها فى آسـية ولزمتهـا أن تُوجَّه أنظارها من
جـديـد صوب الـبـلقـان  ولـكن لم تزل أوسـتـريا
مـضادة حلـركـاتهـا من جـهة الـبـلقـان . ومن جـهة
أخــرى فـإن الـبـرنس عــلـكـسـانـدر أظــهـر نـحـوهـا
الـــعـــداوة ووطن عـــزمه عـــلى مــقـــاومـــة جـــمــيع
أعـمــالـهــا  وهـذا األمـر لم يــكن مـنــطـبــقـاً عـلى
الـسـياسـة الـتى رغـبت اتـخـاذها مـنـذ سـنة ١٨٧٩
والتـى صادقت علـيهـا فى سنـة ١٨٨٣ ; أى أنها
بــعــد أن تــســتـولـى عـلـى هـرات وتــتــهــدد مــراكـز
إنكـلتـرة فى آسيه تـسيـر بعسـاكرهـا حملاربـة الدولة
العـليـة مرة ثانـية . وفى هذه الـظروف واألحوال
اســـتـــدعى إلى لـــيـــفـــاديـــا الـــبــرنـس دنـــدوكــوف
كــوسـاكــوڤ كــمــا أبــنــا  فــأوضح هــذا جلــنـاب
الــقـــيــصــر أن من الـــعــبث أن تـــنــتــظـــر الــروســيــة
حـصولـهـا عـلى مرغـوبـها بـالـتأنى وطـول الـزمان
وإنه يـلزمـها أن تُقـوى مركزهـا فى البـحر األسود
لـتـبـادر الدول لـطـلب مـحـالـفـتـهـا  وتخـشى من
الــتـهــور فـى عـداوتــهــا وحــيث جنــحت دســائس
الـدول فى الـبلـقـان ضـد الـروسـية فـمـا عـلـيـها إال

بأن تتـخذ الطـرق الفعـالة للـحصول عـلى مطامـعها من جـهة أرميـنيا . وال يخـفى أن البرنس
ـثل ذلك على جـنـاب القـيصـر الروسى أثـناء زيـارته صان بـطرسـبورغ شـار إليه كـان أشار  ا
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طلوبه جهزت الروسية منذ بضعة أشـهر وإجابة 
رسـالـتـ عـلـمـيــتـ الـواحـدة أُرسـلت إلى آسـيـة
الصغرى برئاسـة األستاذ اليزايڤ وكـلفت بتفقد
وادى الـفـرات  واألخـرى كـلـفت بـاسـتـكـشاف
ـا أحـوال واليـة أرض روم واألسـتـانــة الـعـلـيـة و
ذكـرت خـبـر هـاتـ الـرسـالـتـ جـريـدة الـقـافـكاز
ـطـبـوعـة فـى تـفـلـيس قـالت إن هـاتـ الـروسـيـة ا

أموريـت ستـثمرا نـتائج سيـاسية ونـتائج عـلمية ا
مفـيدة لـلغايـة والنـهايـة . وفضالً عن هـذا  فقد
شـار إليه أن رخص اإلمـبراطـور لوالى الـقوقـاز ا
يُساعد بعض الـشركات التجارية الروسية فى أن
حتكم عالقـاتها مع بالد أرمـينيـا اخلاضعـة للدولة
ــشـار إلــيه إلى ــا اسـتــدعى الــوالى ا الــعــلـيــة. و
ليـفاديـا  أبـاح له القـيـصر حـرية الـعـمل فى تلك
البالد  وكـانت أول األعمـال التى بـاشرها فـيها
تعـلقة ادة ٥٩ من معـاهدة برلـ ا هو أنه فـسخ ا
بــحــريــة مـــرسى بــاطــوم  ولـــكن البــد أن نــرى

ــا ســتــأتى بــهــا الــروســيـة  أعــمــاالً غــيــر هــذه 
وتدهـش العالم بـجسارتـها وقـوة حزمهـا وسيـاستهـا وصار يتـعذر من اآلن فـصاعدا اسـتقرار
األمن والـراحة فى آسـيـة الصـغـرى وأرمـينـيـا والبد أن تـمـتد الـقالقل إلى أفـغـانسـتـان . أما
انيا ليس لهما أدنى إنكلترة فإنها ال جتد من يُساعدها فى أوربا ضد الروسية ألن أوستريا وأ
مـصـلحـة فى جـهـات أرميـنـيا وأفـغـانسـتـان . ومن احملال أن يـضـادا مقـاصـد الروسـيـة فى هذه
األقـطار بل ستستـمر هذه الدولـة على ما هى عليه إلى أن تـنال مرغوبـها فى الشرق . ولكن
ـا تـكف الـروسـية نـوعـاً عن ـركـيـز صـالـسـبـورى إلى مـسـنـد الـوزارة فى إنـكـلـتـرة ر إذا عـاد ا
السـعى وراء مـطـامـعـهـا ومع ذلك فـإنه يظـهـر من قـبـول الـقيـصـر رأى الـبـرنس دنـدوكوڤ أن
ـذكورة بحيث شاكل عـلى الدوام فى اجلهات ا الـروسية صمـمَّت على إحداث العـراقيل وا

توقع إنكلترة فى ارتباك عظيم وقلق جسيم.


