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ذُكــر فى چــرنــاالت بـــاريس األخــيــرة نــقالً عن
تـــلـــغـــراف وارد مـن ســـيـــره أنه قـــد حــــدثت قالقل
جـديـدة فى أرمـيـنيـا  ونـتج عـنـها وقـوع الـقـتال فى
زيـتون فى جـبال سـيلـيسـيا * بـ األرمن والعـساكر

الشاهانية  فقُتل وجُرح جم غفير من الطرف .
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رة من األستانة تُفيد أن التغرافات الـواردة هذه ا
الــبــاب الــعــالـى أرسل الئــحــة إلى الــدول الــعــظــام
يـحـثــهم فـيـهـا عــلى االتـفـاق واالحتــاد فـيـمــا يـتـعـلَّق
ـسـألـة الـبـلـغـار  وعـرض عــلـيـهم تـعـيـ الـبـرنس
مـنـغريـلى أمـيراً عـلى اإلمـارة . وأمس ذكـرنا أفـكار
الـبـلـغاريـ فى هـذا الـبـرنس  بل أفـكـار چـرناالت
أوربـا وإن شــئتَ قل أفـكـار غــيـر واحـدة من الـدول
الـعظـام . وبـناءً عـلى ذلك  تعـيَّن عـليـنا أن نـرتاب
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* سيليسيا = قيليقية .
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سـألة فى حل عـقدة الـبـلغـار وسرعـة تـسويـة هـذه ا
الـتى ستـكون أسـبابـاً أساسـية جـديدة لـلمـذاكرة فى
مــعـاهـدة بــرلـ الـتـى أصـبـحت كــالـعــنـقـاء اســمـهـا
مــوجــود وجــســمـــهــا مــفــقــود . وأمس مــر بك أن
الـدول يرون اآلن أن تـسـوية مـسـألة الـبـلغـار يُـمكن
أن تـــكــون بـــإحلــاق واليـــة الـــروم إيــلى الـــشــرقـــيــة
بــــاإلمـــارة. وفى عـــبــــارة أخـــرى جـــعل اإلمـــارة.
ـلـكـة واحـدة تُـلـقَّب «بـإمـارة والـواليـة عـبــارة عن 

البـلغـار» تكـون مـؤلَّفـة من ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ نفس 
وتــكـون حــدودهـا الــبـريــة مـلــتـصــقـة بــواليـة أدرنـة
وحدودها البـحرية سواحل بـحر الروم ألن مرسى
«بورغـاس» سـيدخل فـى حوزتـها . وال يـخـفى ما
فى هــذا األمـــر من األهـــمــيـــة . وبــنـــاءً عــلى ذلك
فالشك أن البـاب الـعالى يـرفض ارتـياحـات بعض
ـوجب هـذه الـنــصـيـحـة الـتى الـدول  وال يـعــمل 
تكـون عـواقبـهـا وخيـمـة ال محـالة ألنـهـا فضالً عن
أنـهـا تـأتى بـالـضـرر فى احلـال  فـإنـهـا جتـلب أيـضـاً
عـراقيل فى االسـتقـبـال  وتكـون سبـباً إلخـراج ما
سكـينة من الـروح . وإن كنا نرى بقى لـلمعـاهدة ا
ــعـاهـدة الـتى ال وجـود لـهـا إال الـدول يـنـهـجـون بـا
ـعـاهـدة أنه عـلى الـورق فـقط  فـإنه قـد تـقـرر فى ا
بــعــد أن تُـــعــدَّل حــدود الــصـــرب واجلــبل األســود
ــمـالك والـبــلـغــار والــيـونــان  فـإن كالً مـن هـذه ا

اخلـمس تـتـحمل جـانـبـاً من ديـون الـسـلطـنـة الـعـثـمانـيـة فى مـقـابـلة األراضـى التى دخـلت فى
ـذكور إلى إدارة سـألـة سلَّـمت اإليراد ا حـوزتهـا  ولكى تـطـمئن الـدولة الـعلـيـة على هـذه ا
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الديون الـعمومـية حتـى تتصـرف فيه بالـصورة التى
تُناسبـها فى مصلحة فـائدة الديون العـثمانية . وقد
ــمــالك ــمــالك ; أعـــنى ا رضــيت جـــمــيع تــلـك ا
ذكـورة  ولكن لم ـواد ا ـعاهـدة با وقـعة عـلى ا ا
ـوجـبهـا فـأصبـحت هـباءً مـنـثوراً . تـعـمل إحداهـا 

ـوجب مــا تـعـهـدت به  ولم نــر دولـة مـا عـمــلت 
فصارت تـلك احلقوق مدفـونة فى البـئر التى دُفنت
سكـينة التى لم يُـعمل بها عـاهدة ا فـيها بقـية مواد ا
أيضـاً مثل تمـلك العثـمانيـ لألراضى فى الصرب
واجلـبـل األسـود والــبـلــغـار  ومــثل مـســألـة أمالك
األوقـاف  ومثل مـسألـة تخـطى التخـوم فى اجلبل
ـكلفة األسود الـتى لم تتم بعـد وإن كانت اللـجنة ا
برؤيـتها لم تـزل جترى وظيفـتها فى أربـعة أشهر فى
الــسـنــة; أعـنـى مـدة الــصــيف وفى بــقـيــة األوقـات
تـتـعـطل أعـمـالـهـا تـارة بسـبـب الـثلـج وطـوراً لـشدة
ا يصـحو اجلو ويـعتدل الـهواء وتزول األمطـار . و
األسباب الطبيعية  يُحدث البرنس نيقوالس أمير
اجلبل عراقيل سياسـية أعسر من العراقـيل الطبيعية
ـسألـة ; أعـنى تـخطـيط تـخوم بـحـيث بقـيت هـذه ا
هملة . وقد تروكـة ا سائل ا اجلبل األسـود من ا
اتــخـــذهـــا أمــيـــر اجلـــبل إن لم نـــقل الـــروســيـــة آلــة
إلحـــداث عـــراقــــيل فى احلـــدود والســــيـــمـــا ضـــد
أوستـريا التى أخذت واليتىّ بـوسنة وهرسك حتى
تُديـرهمـا بالـوكالـة عن الـدولة الـعلـية. وفى سـياق
الــكالم هـنـا  يُـمــكـنـا أن نـقـول أيــضـاً أن أوسـتـريـا
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عـوضـاً عن أنـهـا تُـديـر أحـوال الـواليـتـ من حـيث
مــتـــعــلـــقـــاتــهـــا اإلداريــة  قـــد ضـــبــطـت الــبالد 
ـــأمـــورين واســـتــولـت عـــلـــيــهـــا  وطـــردت جل ا
الــعـثـمــانـيــ  وعـيَّــنت بـدالً مــنـهم مــأمـورين من
أوســتــريــا  وأقــرت قــوة عــظــيــمــة مـن الــعــســاكـر
الــــنــــظـــامــــيــــة  وأدخـــلـت األهـــالـى فى اخلــــدمـــة
الـعــسـكــريــة وإن كـان الــبـاب الــعـالى أنــكـر ذلك
وأقـام احلـجـة عـلى أوسـتـريا بـسـبب هـذا الـتـعدى.
وبـاجلـمــلـة  فـإن أوســتـريـا أحـدثـت فى الـواليـتـ

ذكورت انقالبات أساسية عظيمة  فلم يبق لها ا
ـملكـتها إال تبـديل لون اخلريطـة ليس إال ألن البـاقى قد أجرته  وأوربا إلحلاق تلك البالد 
عاهدة على مرسى باطوم بشرط وجب ا تفرج . واستولت الروسية أيضاً  تنظر إليها نظر ا
ـرسى يـكـون مرسـى حراً جتـاريـاً ; أعـنى أن جمـيع الـبـضائـع التى تـدخل فـيه تـكون أن هذا ا

ادة  معافـاة من الرسـوم وبشـرط أن ال تكون مـرسى حربـية . وقـد ناقضت الـروسيـة هذه ا
رسى مرسى جتـارياً غير حر  بل جعلـته مرسى عسكرياً وحربـياً معاً ; أعنى أنها وجعلت ا
بنت فيها استحكامات وأنشأت قشالقات * للعساكر وغير ذلك وأوربا تتفرج عليها . وفى
اضـيـة هـاج البـرنس عـلـكسـانـدر أمـير الـبـلغـار  فـلم يـقنـع بواليـة الـبلـغـار الـتى كان الـسـنـة ا
متـرئـساً عـليـهـا وبالـتـاج الذى عـلى رأسه حـتى استـولى هـو واألهالى وعـسـاكره عـلى والية
ـنع اخملابرات مـع اخلارج ثم قلع الـروم إيلى الشـرقيـة وقطع فـيهـا جميع األسـالك التلـغرافـية 
قضـبان سكـة احلديد وسـجن الوالى الـذى انتخـبته الـدول العظـام الذين يُـحامون فى الـظاهر
عـاهدة . وفى ظرف ثالثـة أيام  إحلاق الـوالية باإلمـارة فعالً . وبعـد طول منـاقشات عن ا
الدول  اسـتقـر الرأى عـلى إبقـاء األحوال عـلى ما أحـدثهـا البرنـس  وأنه أى األميـر يُلقب
سألة . واألحرى أن نقول لترقيعها خوفاً بأمير اإلمارة ووالى الوالية معاً  وذلك لـتسوية ا
ا تـفرج. و من زيادة اتسـاع اخلرق  والـدول العظـام نظروا إلى هـذه احلادثـة الغريـبة بـع ا

* قشالقات = معسكرات حربية  .
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لم يُمكـنهم االتفاق قالوا إن معاهدة بـرل لم تُمس ولم تزل مرعية اإلجراء . واحلاصل أن
وت ريض وهو على شرف ا عـاهدة مثل ذاك الطبيب الذى يُعالج ا الدول يتخذون هذه ا
وال يُـريد أن يُـصـرح بـقرب مـوته لـكى ال يُـوقع الـرعب بـ عائـلـته . فـإن الدول جـمـيـعاً هم
ـعـاهـدة ومـزقـوهـا حـتى أصـبـحت لـعـبـة فى أيـديـهم يـتـصـرفـون فـيـهـا كـيـفـما الـذين نـقـضـوا ا
يشاؤون. فسبحانه وحده الذى يتصرف فى ملكه كيفما يشاء ويُريد  وهو وحده على كل

شئ قدير (سليم فارس) *.
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أهدى جاللـة الـسلـطان حـضـرة البـابـا خاتـماً
من حــجــر كــر غــالى الــثــمن وأرســله إلــيه مع
غــبــطـــة بــطــريــرك األرمن الـــكــاثــولــيك إذ كــان

متوجهاً إلى رومه .

ادة * يُالحظ أن سليم فارس قد أثار كل بنود مـعاهدة برل ١٨٧٨  وأسقط عمداً حتى اإلشارة إلى ا
«٦١» اخلاصة باألرمن.


