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* وزيرها األكبر = رئيس وزرائها.

d‡‡‡‡LðR*«Ë e‡‡‡¹—UÐ …b‡‡NÔÔŽ
سئلة الـشرقية تزداد ارتباكاً من يوم إلى إن ا
ض على يوم ومن ساعـة إلى ساعة  فإنه لم 
الــهــدنــة أســبــوع واحــد حـتـى تــواردت عــلــيــنـا
ـا ال ينـشأ ـا يُلـجئـنـا إلى أن نظن أنه ر األخـبار 
صلح مستمـر من هذه الهدنة. ذلك أن إنكلترة
تــرى غــيــر مــا تــراه روســيــا  وكل واحــدة من
الـدولت تـتصدى ألن تُـخيف صـاحبتـها بكالم
تشم األنوف منه رائحـة البارود. إنكـلترا تقول
بـفـم وزيـرهــا األعـظم إنه إذا تــقـلّــبت األحـوال
بـحـيث أصـبـحت وحمل الـسالح أمـر البُـدَّ لـها
منه  فـهى مـسـتـعدة لـذلك  وإنـهـا إذا نـشرت
راية احلرب فال تطويها حتى يتم لها مرغوبها.
وروســيـــا تــقــول بــفم قـــيــصــرهــا  إنه إذا كــان
االتــفـــاق بـــ الــدول عـــلى إنـــصـــاف الــرعـــيــة
ـكن  فسـتفعل ـظلومـ فى بالد التُـرك غير  ا
وحـدهـا مـا تـراهُ ضـروريـاً للـحـصـول عـلـى هذا
اإلنـــــصـــــاف والـــــبـــــلـــــوغ إلـى هـــــذه الـــــغـــــايــــة
احلـمـيـدة.وقـالت أيــضـاً بـفم وزيـرهـا األكـبـر *

مـخـاطـبـاً وكالء روسـيـا فى أروبـا مـا تـلـخـيـصه إنه من جـراء الـفـظـائع الـتى ارُتـكـبَتْ فى بالد
رتكبون يقترفونها على رغم من اجتهاد وزراء الروس بالتماس منعها  التُرك وال ينفك ا
فقـد عزم الـقيـصر األعظم عـزماً وطـيداً أن يـحُصل عـلى ما يـرومُهُ . ولذلك وجـد أن حركة
جـانب من جـيوشه أمـر البُـدَّ منـه . قال والـقـيصـر ال يُـريد احلـرب  بل سـيُحـاول أن يـدرأها
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بـاذالً فى ذلك حَـدّ جـهده واسـتـطـاعتـهِ على أنه
سوف ال يُنـشئ عمَّا عـزم عليه حـتى يرى أنّ ما
تُــوجـبـه حـقــوق اإلنـســانـيّــة  قـد صــار إجـراؤه

بالتمام مضموناً .
فـروسيَّـا وإنـكلـترة مـتفـقـتان (مع أهل الـعالم
أجـــمــعـــ مـــاعــدا األتـــراك والــبـــاشــيـــبــوزق *
والـــچـــراكـــســـة) عـــلى وجـــوب حتـــســـ حـــال
الـرعيـة ولـكن بـ الـدولتـ هـوتـةً واسـعة من
ـراد من هذا ـعـنى ا االخـتالف عـلى مـفهـومـية ا
وصـلة إليه  ألن أول شئ التـحس والـطرق ا
تـبــتــغى مــراعـاته وحــرمــته عــنـد اإلنــكــلـيــز هـو
اسـتـقالل الـتُـرك واسـتـمـرار مـلـكـهم بـرمـته غـير
ــراعــاة ــوصــلـــة إلى هــذه ا مــنـــثــلم والــطـــرق ا
وأحـسن الـوسـائل حلـفظ الـسـلم عـنـد اإلنـكـلـيز
فى أروبـا هـو بقـاء عُـهدة بـاريز ** غـير مـنـثلـمة
وال منتقضـة. وعند الروسية أن استقالل التُرك
هو وهم مـحض  ومـجـرد تواطـؤ الـدول على
ـذاكـرة فى اإلصالحـات الـواجـبة اإلجـراء فى ا
ــمــلــكــة الــعــثــمــانــيــة وتــعــيــ الــكــفـاالت أو ا
الـتـأمــيـنـات الـتى يـقـتـضى طــلـبـهـا ضـمـانـةً عـلى
إجراء تلك اإلصالحات فى مجموعها كما فى
إفرادهـا هو ع اخلـرق لهـذا االستقالل; إذ إن
الـدول بـواقع األمــر يـتـعـرضـون مـتـداخـلـ بـ

الـسلـطـان ورعايـاه  ويطـلـبون مـنه أن يفـعل ما

* الباشيبوزق = اجلنود غير النظامية.
** عُهدة باريز = معاهدة باريس ١٨٥٦ .
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يُـريدونه هم ال ما يُـريده هو. وزد على ذلك أن
ـا دخـلت باخملـابـرة مع باقى حكـومـة اإلنكـلـيز «
باد التى تصلح أن تكون أساساً الدول على ا
لــلـــصــلح» بــفــعــلــهـــا هــذا  قــد تــعــرّضت بــ

الـسلـطـان ورعايـاه  وخـرقت استـقالل الـدولة
ـــا «أوعـــزت إلى ســـفـــيـــرهــا الـــعـــثـــمـــانــيـــة . و
بالقـسطنـطينيـة أن يقول لـلباب الـعالى أنه يجب
أن ُيـعطى لبـشنـاق وهرسك شئ مـن االستقالل
النظامى * أو احمللىّ مع ضمانة أخرى مثل ذلك
تُــعــطـى لـلــبــلــغــاريــ حــمــايــةً لــهم من عــسف
الوالة» قـد تداخـلت ب الـسلـطان ورعـاياه .
وعـنـدمـا أوعـزت لـسـرهـنـرى الـيـوت «أن يُـخـبـر
طـلوبـة  وما األتراك أنـهم إذا رفـضوا الـهدنـة ا
كفُّـوا القـتـال عن تلك الـواليات الـتى أهلـها هم
رعـيـة الــسـلـطـان وبــالـتـالى فــعُـهـدة بــاريـز تـمـنع

اإلفـرجن عـن الـتــحـرش بــيـنــهم وبـ ســيـدهم 
فسيـترك القسطنطينـية مسافراً » كان ذلك منها
تعـرُّضاً ب السلطان ورعايـاه  وبفعلها هذا قد
ـادة التـاسعـة من عُهـدة باريـز. كما أن خرقت ا
الئـــحـــة الـــكـــونت أنـــدراسى هى تـــعـــرُّض بــ

الـســلـطـان ورعــايـاه وخـرق الســتـقالل األتـراك
والبالغ أخـيراً أبـلّغه الـچنرال أغـناتـيڤ لألتراك
وطلـبهُ منهم كفّ القتـال عن رعاياهم هو خرق
مـحض الستـقاللـهم. ومع ذلك قـبلـته إنـكلـترة
واستعرفته وأسـست عليه ما عـرضته على باقى
ـؤتـمـر  فـأىّ مـعـنىً يـبقى الـدول من اجـتـمـاع ا

* االستقالل النظامى = احلكم الذاتى.
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* السرب = الصرب .

لالسـتقالل بـعد كل مـا جرى من خـرق شروطه
وهدم مبانيه ? .

أمّــا بــقــاء مُــلك األتــراك بــرمــته غــيــر مــنـثــلمٍ
ـبـدأ  ولـكـنـهـا تـرى أن فـروسـيـا ال تـنـكـر هـذا ا
حترير الـواليات الثائـرة حتريراً بالـنظام فقط  أو
بـجعـلها واليـات خراجـية كـالسرب * ورومـانية
ال يُــنــافى عــدم االنــثالم  وهى بــدونـه ال تـرى
ــتـفق دول كــيف يُــمـكن حتــسـ حــال الـرعــيـة ا
أروبـا عـلى وجـوبه . فـإن كفَّ الـظـلم عـنـهم ال
يـتمُّ إال بـاسـنـقـاذهم من مـخـالب الـوالة األتراك
بأن يـتـعـيَّن وألتُـهم نصـارى من أنـفـسـهم  ولو
بـقـى حق تـســمـيــتـهم لــلـســلـطــان  وأن يـتــعـيَّن
ـــأمـــورون كـــلـــهـم من أهل الــــبالد بـــطـــريـــقـــة ا

االنـتــخــاب  وأن يــبـطـل تـضــمــ األعــشـار 
ويُـعـتـاض عـنه بــنـوع آخـر من اخلـراج وأن يُـنـزع
السالح من الـشـعوب كـلهم مـسلـم ونـصارى
عـلى الـسـواء  وأن تكـون جـمـاعة الـشـرطة من
األهـالى نـفسـهم نـصارى ومـسـلمـ مـعاً  وأن
تُـسـتـعمـل لغـة الـبالد فى الـصـكوك والـتـقـريرات
الـرسـميّـة . وأن تُـقـام عُـهـدة من قـنـاصل الدول

األجنبية يُناط بها أن تُراقب إجرآء هذا النظام بالعمل من دون محاولٍة وال مبارمٍة .
أمـا عُـهـدة بـاريـز  فـإنـهـا من يـوم إمضـائـهـا قـد خُـرِقت  خـرقـهـا األتـراك أنـفـسـهم بـعدم
ا يـلزمه القيام به تـعاهدين  علـوم أنه إذا لم يقم أحد ا ا اُشـرط عليهم بـها . ومن ا قيامهم 
من شروط العـهد فينفـسخ العهد من تلقـاء نفسه . واحلال أن األتراك قـد اشتُرِطَ عليهم أن
ـلـكــتـهم من شـأنــهـا حتـسـ حــال الـنـصـارى مـن رعـيـتـهم يـجـروا إصالحــاتٍ مـعـلـومــة فى 
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ـسـلـمـ  لـكـنـهم لم ومـسـاواتـهم بـجـيـرانـهم ا
يـقومـوا بـهـذا الشـرط. إذاً قـد نقـضـوا عـهدهم.
وإذا كانت هذه احلجـة القاطعة ال تكفى إلقحام
الـتعـنّت الـذى يـلتـجئ إلى عُـهدة بـاريـز ليـتـهرب

من وجـوب الـتـعـرُّض بـ الـسـلـطـان ورعـاياه 
فهاكم احلـجة الـنقـلية . ذلك أن هـذه العُـهدة قد
اتسـعت إخراقـها على الـراقع من وجوهٍ مـنها أنه
قـــد خُــرقت ســنـــة ١٨٦٠ بــرضى ســـائــر الــدول
حـينـمـا أرسلت فـرانـسا عـسـكرهـا إلى سـورية .
ـــا طــلــبت وقــد خُـــرقت أيــضـــاً ســنــة ١٨٧١  
ـنــعـهـا من أن روسـيـا إلــغـاء الـشــرط الـذى كـان 
يكون لها أسطول فى البحر األسود  وأجازت
طلـبهـا الـدول . وعلى هـذا الـنمط فـعُـهدة بـاريز

صفاة وكلها خروق . قد أصبحت اليوم كا
وال تـمــسكَ بـالــوعـد الـذى وعــدت إال كـمـا

اء الغرابيل . سك ا
شـكل الشـرقى هو وأعجب مـا يُوجـد بهـذا ا
ـاضى عن األتـراك أنـهم ال مـا شـاع بـاألسـبــوع ا
ـؤتـمـر مـعـتـرضـ عـلى جـواز يـقـبـلـون بـالـتـئـام ا
ثل الـتـئامه جـمـلـة اعـتراضـات من قـبـيل مـا فى ا

صار له وصـار يـحلف. وأنـهم رفـضوا أن يُـرسـلوا إلـيه نـائبـاً من قـبلـهم وأنـهم أقـاموا احلـجة
صـفاة الـتى يدعـونـها عُـهدة بـاريز  فـأوالً : إن عدم عـلى التـئامه بـدعـوى أنه ُمخل بـتلـكْ ا

ؤتمر واعتراضهم على جوازه لم يكترث به األروباوي .  قبولهم با
ثانياً : رفضهم أن يُرسلوا إليه نـائباً هو نفس ما نعنيه بقوّلنا تبريد خجل ; ألنه ما دعاهم
ؤتمر والتُرك عند الدول مثل إليه أحد (وقد قبلوُه)  وكان يـخال أن ال يدخلوه فقيل مثل ا
العـنـقود مـرتفـعـاً ال يطـوره الـثعـلب  فـكيف ال يـقول أنـه حامض  فـلو ُدُعـوا إلـيه لصحَّ أن
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يُقال أنَّهم رفضوه .
صفاة (أى عُهدة ثالـثاً : قولهم إنه إخالل بـا
باريس) هو وهم وها هى الـعُهدة ب أيدينا وقد
ادة شُرطَ فـيهـا اجتـماع مـؤتمر تـضمـينـاً ; ففى ا
الــثـامــنـة مــنـهــا ُيـذكــر مــا مـعــنـاه إنه فى أى وقت
حدث بـ الباب الـعالى وإحدى الـدول أو أكثر
ن لــهـا إمـضـاء فى الـعُـهـدة اخـتالف مـا يُـوجب
ـتــنـازعـ أن قــطع الــعاليق  فـيــقـتــضى عـلـى ا

ة قبل سـا يعـطوا فـرصة لبـاقى الدول الـتى لها اسـم بالعُـهدة أن تتـوسط حلسم مـادة النـزاع با
االلتـجـاء إلى حسـمـها بـقوة الـسالح  واآلن يُـوجد اخـتالف بـ روسيـا والـباب الـعالى من
شـأنـه أن ُيـفـضى إلى قـطع اخملـابـرة وحـمل الـسالح  فـلم يـنـكـر األتـراك تـوسُّط بـاقى الـدول
ـؤتـمـر ــؤتـمـر. وكـيف يُـمــكن الـتـوسُّط يـالــيت شـعـرى إال  إلصالح ذات الــبـ بـتـحـكـيم ا

ا يؤول إلصالح ذات الب . يحضره وكالء الدول للمفاوضة 
ـيـاومات ومن الـعـجـيب أيـضـاً تـصـرُّف بـعض حـمـاة األتـراك فى إنـكـلـتـرة من أصـحـاب ا
ـؤتـمـر أوالً  وكـأنهم وغـيـرهم  فـإن اإلنـكلـيـز وأهلُ الـسـياسـة مـنـهم هم الـذين أشـاروا با
فـوّضوا األمر لـلتحكـيم  لكنـهم مع ذلك يقولـون ما يُستـفاد منه أنه ال يـحق للمـحكَّم أن
يـبــرزوا حـكـمــاً ضـدهم  أو بـاحلــرىّ ضـد األتــراك . وهـذا مـا يــدعـوهُ صـاحب الــتـيـمس *
بالصواب تناقضاً مستغرباً  ذلك بأن يقول أمرء أنه قابل بتفويض أمره للتحكيم  وهو مع
ذلك يُعلـن أن احلكم ال يصح أن يبرز ضـده وقال صاحب التـيمس أيضاً أننـا إذا اشترطنا من
ؤتمـر أنه ال يصح أن تـنقص سـلطة األتـراك بوجه من الـوجوه  أو تـنثلم أول الـظعن عـلى ا
ؤتـمـر نـفسه مـشـروعاً ؤتـمـر عدمـاً ال مـعـنى له  وا فـنكـون بـفعـلـنـا هذا قـد جـعلـنـا غـرض ا

عقيماً.
ـنوال  فمن الـعبث أن يـتكلم أحـد عن استقالل الـتُرك وعدم وإذا كان األمـر على هذا ا
انـثالم سـلطـتهم إذا كـان يـعنى بـذلك أن مـا أجمع عـليه رأى الـشـعوب فى أروبـا من ضرورة

ز . * التيمس = التا
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اإلصالحـات إجمـاعـاً ال يـخـتـلف فـيه غـير أهل
األهواء  يَجِبُ أن ُيتـركَ إجراؤه لهمة احلكومة
التـركـية . لـعمـرى  أن هـذه احلكـومة كـمـا بيّـنا
وال نفتـر عن البـيان  ال يُـمكن لـها أن تـصطلح
وهل يــصــلح الـعــطـار مــا أفــسـده الــدهـر وال أن
ُتـصـلح ذلك . مـســتـحـيل عـلـيـهــا طـبـعـاً بـسـبب
أخالق الــتُــرك وعـاداتــهم  فــكل إصـالح ُيـراد
إجرآؤه فى الواليات بدون كف الوالة التركي

ا هو إصالح وتعريتـهم من حق العبث فيها  إ
كالعدم ال يُساوى شيئاً البتة .

منوحة من هاكم الـعبرة باستقاللـية اإلدارة ا
الـــدول الــست الـــعــظـــام جلــبل لـــبــنـــان  كــيف
اســتـلــبـتــهـا دولــة الـتُــرك بـوالتــهـا  وهـوذا اآلن
مـتصرف اجلـبل قد اسـتبد بـتركيّـةٍ عضوض ; إذ
ـأمـورين واجملالـس فى قبـضـة يده  فال جـميع ا
اســتـــطــاعــة ألحـــد أن يــتم وظـــائف مــأمـــوريــته
ــــقـــــتــــضى اإلرادة بـــــحــــسـب الــــنـــــظــــام  بـل 

ـضـبـطـة عــلى الـنـظـر ـسـئـلــة مَّـا إال بـعـد عــرض ا ــتـصـرّفـيـة وال تــقـدر اجملـالس أن حتــكم  ا
ـزقـةُ شـذرمِذَر  ـتصـرفىّ فـإن وافـقت مـشربه االسـتـبـدادى أمـر بتـبـيـيضـهـا  وإال أعـادها  ا
ا عـلموه وعلـى الفرض أن جتـاسر أعضـاء اجمللس بـعمل مـضبطـة قبل عـرض تسويـدها ثـقة 
ه هـذا فـضالً عن كـونه ضـرب عـلى نـفسه ـزقـة ولـو كـان طبق مـراد  من عـاطـفتـه فتـرجع 
ظلـوم  فال يكاد يصل إلى عتبته مسك (وللَّه وحده العظمة) حجابا غـليظاً ب الظالم وا

يـرفع دعواه  وكـان الواجب علـيه أن يجـلس فى مركزه يـتنـاول من يد النـاس معـروضاتهم
ويستفهمهم عن نوازلهم ويـسوس أحوالهم محافظاً على ما خُولوه من نظام . أفلمثل هذه

االستقاللية يُدعى أهل جزيرة البلقان من أ الصقالبة .
ـلــكـة األتـراك قـد تـنــاهت فى الـهـرم وأدركـهـا وال يــقـتـضى أن يـعــزب عن فـكـر أحـد أن 
الـطالب احلثيث لتُـؤدى حسابهـا  فال يُمكن ثباتـها . وهى كدارٍ قد تـداعت جدرانها  فإن
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تصديت أن تـدعمهـا  سقطت عـليكَ وهلكتَ
حتت الـــرد . وكل من أنــعـم الــنــظـــر فى حــال
الـتُــرك . اتــضح له أن بــقــاء هــذه الــواليـات فى
يــدهم كـــمــا هى اآلن ضـــرب من احملــال . وهــا
عبـرة أُخرى فى بيروت  وهى خـير مدن تركية
حـضـارةً وجتـارةً . وقـد اخـتـار األتـراك كـامـلـهم
ــثل ــعـــابــد (عـــلى مــا يُـــقــال فـى ا إلدارتـــهـــا وا
الـتـركـى) صَـقَـالِى الـتَـنَـده بــالـنـجـاسـات ُتـلـطْخ.
والــتــعــدى أخــبــارهُ طــويــلــة إذا تُــشــرح وأوراق
التـهديد فـى األزقة للـمسـيحيـ تُطـرح . وُيقال
لـلـمشـتـكى دونكَ احلـائط  أو رئـيس الـضـابـطة
فـتـحـمَّى وأنـطح . ومن أعـطى الـبـرطيل * غنّى
ـا يُـملَّح ـلح  عـلى لـيـله وقـد أفلـح فإذا فـسـد ا
فعليهم إذاً أن يـختاروا إحدى خـصلت إما أن
يتفقوا مع دول أروبا  على طريقةٍ لصرف هذه
الـنــازلــة يـكــون أسـاســهـا اســتـنــقـاذ األهــلـ من
عسـف والتهم وحـمـايـتـهم من حـكـام قـد ُدُعوا
بـــكـل صـــوابٍ عــــارَ أروبــــا  بل عــــار الـــعــــالم
ـســئـلــة مع روسـيـا أجــمع. وإمـا أن يُــصـمــمـوا ا

بـحـرب دمـوية هـائـلـة من دون أن يـرجوا أن يـنـتـصر لـهم أحـد . فـإن اإلنـكلـيـز ال يُـريدون أن
يُـقـربـوا دماءهم وأمـوالـهم ضـحيـةً عن األتـراك كـما فـعـلوا فـى حرب الـقِـرم  ألن ذلك كان
مــنـهم غـلــطـة سـيـاسـيــة قـد جـرّت عـلـى شـعـوبـهم أســواءً عـظـيـمــة حـتى لـو أراد ذلك رجـال
سـيــاسـتـهم الــيـوم. ومـعــاذ الـلَّه أن يُـريــدوه لـقـدعـهـم الـشـعب . وقُــصـارى مـا تـفــعـله األمـة
اضى ; إذ قال ما معناه أن مـصلحة إنكلترة ح عنه التيمس فى األسبـوع ا اإلنكليزية هـو ما 
ال تطـلب منها إال احملامـاة عن القسطنـطينية . ثم وضّح وجه هـذه احملاماة وفسّر مـعناها فقال
ما تـلخيصه أنه فى أى يوم جتـاوزت قوات روسيا تخـوم البلقان بحـيث تقع القسطـنطينية فى

* البرطيل = الرشوة .
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اخلطـر فـأسطـولنـا يدخل اخلـليـج القـسطـنطـينى.
وحيـنئذٍ يتأكد الناس كـافة صدق ما أعلناه مراراً
ملـكة التركية فى أروبا أننـا إن كنا ال نود زوال ا
فـــمـــا ذلك مـــنــا حـــبــاً بـــاألتــراك  بـل ســنـــقــول
للسلـطان بكل أسفٍ أن انحالل ملكه قد أصبح
البُد منه  وال يُمكن منعه وأنه ينبغى عليه أن
مـلـكـة تـكون يـتـخـلَّى عمـا بـقى له من الـسـلـطـة 

قادرة على حماية القسطنطينية .
إذن  قـــد آن لـألتــراك أن يـــســـتـــيـــقــظـــوا من
غفلتهم ويعلموا أن اتكالهم عن نصرة اإلنكليز
لــهـم  هــو غــلـط فــظــيـع عــلى رغـم من بــعض
كـلـمـات تـسـمع مـنـهـا قـعـقـعـة الـسالح يـفـوه بـهـا
بعض خـطبـاء األمـة اعتـباطـاً  أو يـكتـبهـا بعض
أهل األهواء فى صحف األخـبار . فإن إنـكلترة
ـهم فى أمـورها إلى دولـة قـانـونـيـة ومرجـع كل ا
الشعب. وقد عـرف األتراك من اجلمعيات التى
اجتمعت وعددهـا ينوف على الستماية  ما هو
رأى الـشـعب اإلنــكـلـيـزى فـيـهم  وقـد سـمـعـوا
اآلن كالم الـتيمس الذى هـو ناظورة األمة  أما
الدالـيـنيـوز وهـو أيضـاً نـاظورة األمـة فـقد قـال ما

تـلخيصه أنه إذا انتـشبت احلرب ب روسـيا واألتراك  فليس ذلك سـبباً يُصـوب لنا التداخل
ـسـاعدة فـيهـا  أو يـجـعل هـذا الـتداخل عـدالً فى نـظـرنـا . وبـاحلقـيـقـة إذا تـصـدّى أحد مـنـا 
األتـراك علـى بقـاء سـلـطـتهم بـالـواليـات (أى الـواليات الـتى عـاثـوا فـيهـا  إذ الـكالم عـنـها)
ـسئـلة  ولكـنها إن فاألمـة ستمـنعه حـتماً جـزماً . والـقسطـنطـينيـة اليوم لـيست فى شئ من ا
سئلة فى شئ ووقـعت باخلطر  فصيـانتها من أن تستـولى عليها روسيا صارت يومـاً ما من ا

ال يصحّ أن تُترك لألتراك .
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* الصحيح غير.
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فـعــنـد الــتـيــمس والـدالــيـنــيـوز إذاً أن األتـراك
بـالـقـسـطنـطـيـنـيـة لـيسـوا سـوى حـراس لإلنـكـلـيز
يـحـرسـونــهـا من الـطـوارق االعــتـيـاديـة . ولـكن
عــنــدمــا يــرون الــطــوارق الــغــيــر * االعــتــيــاديــة
تتهدّدها فـربّ البيت هو الذى يحرس البيت;
أى أن اإلنــكـلــيــز يــســتـولــون عــلى الــبــلــد لـكى

يحرسونها من السَّطَوات .
ــراد من ــعـــنى ا ّ هـــذا فــمـــا أدرى مــا ا وإذا 
قـولهم عن عُـهدة بـاريز يـنبـغى أن يُحـافظ علـيها
وأن ال تـنثلم . ومن جهـة أخرى  إن كان البد
لــدول أروبـــا من أن تُــعــضــد األتـــراك اســتــبــقــاءً

ؤتمر إذاً ال معنى له وال عنى الذى يُراد بعُهدة باريز فا الستقاللهم وعدم انثالم ملكهم با
يـصح أن يـلـتـئـم ألن وكالء الـدول ال يـقـدرون أن يـجـتـمـعـوا فـيه مـالم يـفـعـلـوا مـنـذ أول مـرّة
يجـتمـعون فـيهـا إلى آخر مـرة الشئ الـذى أجمع رأيـهم فى عُهـدة باريـز على أن ال يـفعـلوه
ؤتـمر لـيبلغ وكالء الـدول ما أجمـعت عليه آراء أروبـا ويأمرون أبـداً اللهم أن يـكون انعـقاد ا
ؤتمر . وروى التيمس عن مراسله تثله حتماً . وقد تأكد قبول األتراك با الباب العالى أن 
من بـرل ثم ويـنا ** بتـاريخ ٢٠ احلـال نـقالً عن بـعض الـچرنـاالت الـچـرمانـيـة أن الـشروط
التى أبلغتهـا روسيا الدول األروبيـة الكبرى صيـانةً حلقوق مسيـحيى تركية  وسـوف يطلبها
ؤتمر طلباً ال محيصَ عنه هى أحد عشر شرطاً كما سيأتى إيرادها . الچنرال إغناتيڤ فى ا

سلم فى هرسك وبشناق والبلغار قاطبةً . ١ ــ نزع السالح كله من أيدى النصارى وا
ـسـتـخـدمـ والةً وهـم لـيـسـوا من ذات الـبالد ولم يُــولـدوا فـيـهـا وتـوجـيه ٢ ــ عـزلُ جـمــيع ا

الوظائف على الذين ينتخبهم األهلون من بنى أوطانهم .
٣ ــ توظـيف ضابطـةٍ حاميـة وعسكـرِ حَرَس من أهل البالد نـصارى ومسـلم فى كـل ناحية

واألكثرية تكون تبعاً للملة األكثر عدداً .
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٤ ــ مـركـز الـعـسـاكـر الــتـركـيـة يـتـعـيَّن فى بـعض
ؤتـمر يُـنزع الـسالح كله ـدن حسب قـرار ا ا
ـنـتـظـمـة ومن من أيـدى الـعـسـاكـر الـغـيـر * ا

اخلدمة ُيطردون . 
٥ ــ ولُــتــنــقل الــچــراكــســة إلى الــواليــات الــتى

سلمون فقط .  يسكنها ا
٦ ــ لـتــبـطل مَـلْــغـيَّـةً طــريـقـةُ الـتــزام الـرسـومـات
والعشور ** ويتـعيَّن رسم على األرض

حسب االتفاق مع أصحاب األمالك .
٧ ــ لـيُــسـتــعــمل لـســانُ الـصــقـالــبــة فى اجملـالس
وإدارات احلـكومة فى كل واليـة حسب لغة

أهليها .
٨ ــ الـتـئــام مـجـلس مـؤلَّف مـن أعـيـان األهـلـ

ـقــتـضـيـة  ـؤتـمــر عن احلـوآئج ا لـيُـبـلــغـوا ا
إلصـالح بالدهم  وذلك أن تـــنــتــخب كل

والية من أعـيـانـها من تـعـتـمد عـلـيـهم  ويكـون مـطـران البـلـغـاري مـتـرائسـاً عـلى أعـيان
البلغاري فى هذا األمر .

٩ ــ تـتوجّـه الواليـة من طرف الـباب الـعـالى على والٍ نـصرانى حـسب أسـلوب جـبل لبـنان.
وأن يـكون هـذا الوالى مـرتضـى به مقـبوالً من الـدول . الواحـد للـبلـغار والـثانى لـهرسك
والـثالـث لبـشـنـاق  وتـولـيـة كل مـنـهم إلى مـدة خـمس سـنـ  وأن ال ُيـعـزل إال بـرضاء

نتَخب من األهالى . الدول الست  وال ُيستبدل به إال ا
١٠ ــ ليُـقـاصص قـصاصـاً صـارمـاً كل اجملـرم الـذين اقـتـرفوا الـفـظـائع فى كل من الـواليات

صاب . ذكورة  ولتُعط التضمينات تعويضاً جلميع ا ا
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١١ ــ لــتـتـعــيَّن جلـنـة مـؤلَّــفـة من جـمــيع قـنـاصل
الـدول الـعـظـام مـوظـفـ لـلنـظـر فـى تـمـشـية
هـــذه الـــشـــروط ودوام احملـــافـــظـــة عـــلـــيـــهــا

وصيانتها .
(انتهى عن التيمس)

وقـــد تــواتـــرت األخــبــار واردةً  إلـى جــمــيع
مياومات اإلنكـليز بتاريخ ٢١ احلال  تُخبر أن
عــسـاكــر روســيــا الــتى تــهــيــأت وأخـذت عــلى
احلـدود مــقــامــاتــهـا تــبــلغ مــلــيــونـاً ومــأتى ألف

عدداً.
وأخبـر التـيمس عن مراسـله فى بطـرسبورج
بـالــتــلــغـراف مــؤرخــاً فى ٢٠ احلــال أن روســيـا
أية مـليون قربون بفايدة ٦ طلـبت قرضاً وطنياً 
ائة  فافتتح السوق بسعر ٩٢ وال ينزل منها با

اآلن إلى البندر إال الربع .
ـسمى كـلوب ١/١٩ احلال كتب الـچرنال ا

ما نصه :
(وهذا الچرنال يُنشر كل يوم أحد)

مضى على ما سـبق منا إيـراده أسبوع  ولم يـتقدَّم خطـوةً إلى الصلح . وقـد مرت أربعة
ؤتـمر  بل لم تَبْدُ عالمة اللتئامه . وبينما كان كالم دزراييلى مبنياً عشر يوماً ولم يجتمع ا
على مـحافظة عُهـدة باريز تالهُ منطـوق إمبراطور روسيا مـوضحاً بعبـارةٍ ال متشابهةٍ والشك
فـيـها  مـضـمونه إن لم تُـذعن تـركيـة لـلمـطـلوب مـنـها فـروسيـا تُـحارب عـلى ذلك. وُيـخال

لبعض الناس أن النطق اإلمبراطورى جواباً كان على خطابة دزراييلى.
أما إعالن األمـير قرجـاقوڤ وجتهـيز فـريق من اجليش فهـما تلـميح لـلمنـطوق القـيصرى
ا يُطلب منها  وأن الهدنة يعقبها صلح . وقد ظهر وعلى ما كان يُظَن بُتركيا أنها ستُجيب 
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على خالف ما كان منتظراً منها أنها غير راضية
أن تُـجـيب دعوة أروبـا مـا لم تـعـلم مـا سـيـجرى
ـا ال يُزيح ـؤتـمـر . وهـذا  فـاوضـة فى ا عـلـيه ا
ــؤتـمـر أسـيـكـون أم ال وهل الـشك عن الـتـئـام ا
يـتـأتَّى أمل بنـتـيـجة مـرضـيـة أم ال ? . وكثـيـراً ما
كـنـا كــتـبـنــا عن ذلك فى صــحـائـفــنـا الـســالـفـة
ـسئلـة الشرقـية ال تنـتهى إال على ومـلخصه أن ا
شاكـلة واحـدة  واليـزال يقـينـنا بـذلك كل يومٍ
يـــســتــزيـــد مــتــأكـــداً أنه ال يُــمــكـن إال بــهــا وهى
احلرب. واآلن يتبـيَّن لنا أن الوجه األكثر إصابة
واألرجح حـكـمـة لـتــصـرُّف إنـكـلـتـرة أن تـنـتـظـر
مـسـتيـقـظةً مـراقـبة مـجـرى األمور  وأنه ال شئ
أنفع لها من تكرار طلبنا من تركيّة وإرشادنا لها
بأن تـخـضع للـمـطالـيب أو أن نـقول لـروسـيا أن
أعـمالـهـا حـسـنـة وحـجـتـهـا نـاهـضـة.  وعلـى ما
يلـوح لنا أنّـهُ ما لرجـال سيـاستنـا إال اختـيار أحد
األمرين  إذ ال سواهـما . فيـجب أن يُالحظوا

سئلة الشرقية احلاضرة . عوَّل عليه فى هذه ا أيهما ا
األول : كـيف يُـمـكن حـمـايـة صـالح إنـكـلتـرة والـثـانى : كـيف يـتـأتىّ ذلك من دونِ أن

نغض الطرف عن صوالح األمة الصقلبية .
ـدعى بأن أوْلَى األعـمـال وألزمـهـا لسـيـاستـنـا صيـانة وال يُوجـد خـير لـنـا من استـصـوابنـا ا
ا يُمـكننا لدى االقتضـاء إذا اضطُّررنا أن نُساعد البلغـار من اضطهادات تتجـدَّد عليهم . ور
للحصول عـلى نتيجة مـا فى بعض األشياء . لكـن ينبغى أن نُفـضل الكثير عـلى القليل على
أنه  وإن بدا لنا بأن مسيحيى تركيـا سينجحون أدبياً ومادياً بـاستيالء روسيا عليهم . فيبقى
علـينا أن نـقول أن صوالح أروبـا عمـوماً وإنكـلترة خـصوصاً تـقتـضى مضادة هـذا العمل وإن

كان فيه خير البلغاريـ  وأن ال نترك روسيا تمتد أكثر من امتدادها احلاضر . وبناءً عليه 
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نـظن أنه بالشك ينـبـغى لإلنكـلـيز أن تـبذل غـاية
مجهودها لهذه الغاية  وإن كنا نتجنب احلرب
مهما أمكن راغـب أن يحصل الصـقالبة ضمان
ـــعــــامـــلـــة رفـــاهــــهم وصـــيــــانـــتــــهم من ســــوء ا
ومــسـاعــدتـهـم لـلــحـصــول عـلى وســائل تـؤول
ــــدة . فــــيـــجب أن الســـتــــقاللــــهم مـع طـــول ا
نـعتـرض بـكل ما تُـؤدى إلـيه طاقـتـنا مـنَّـاع كل

ذريعة تغير غارته أروبا تؤول لصالح روسيا .
إذن  ال صـعـوبـة فى االعـتـمـاد عـلى الـرأى
سـتقبلـة  لكن ينبـغى التبصُّر فى نهج أعـمالنا ا
فى كيفـية وضع هذا األمـر بالعمل  فـإننا بداءة

بـدء فى وجل بـالـنـظـر إلى رأى چـرنـاالت أُخـر من أنه ال يُـوجـد حـكم قـاطع عن احلـالـة التى
ـسئلـة الشرقـية . وما قد سـلف من أمر حرب نحن نـستطـيعهـا بحيث يُـمكنـنا أن نفـصل بها ا
وذجاً لهـذا اليوم الذى نحن فيه ; ففـى سنة ١٨٥٤ كنا متحدين القرم  يستحـيل أن ُيتَّخذ 
لكة من كل أمة على األرض. وقد ضيفت قوتنا البحرية إلى مع الدولة التى كانت أرهب 
ا أمـكنـنا الـبتـة أن نُحارب جـيوش فـرانسـا  ولو أنـنا كـنا يـومئـذٍ منـفردين فى احلـرب وحدنـا 
القـرم  وال نستـولى على سبوسـتبول. هـذا  وقد كانت جـنود النمـسا وقُوفـاً على شطوط

الدنوب تصدّ تقدُّم روسيا من تلك الناحية .
ّ فى ا  اذا كانت أعمال أسـطولنا يقـول مقراً إنه لوال احتادنـا مع فرانسا  فكل من تفـطّن 
تلكم احلـرب جناح . وما مقصـودنا أن نُعظم بـقولنا هـذا أعمال سلفـآئنا خلـواً من عسكرنا

لكن  قصدنا البسيط أن نذكّر حقايق أمور جرت منذ اثنت وعشرين سنة .
ا كنـا عليه يومـئذٍ  وُيحتاج اليـوم  ما عندنا قـوة عسكريـة كافية حلـربٍ فى البحر أكـثر 
نع تقدُّم روسيا اآلن قـوة كهاتيك القوة . فإن قـلنا أننا اليوم إذا أردنـا كما لو أردنا يومئذ أن
ـصادمة روسـيا وحدَنا خـلواً من حلـيفٍ لنجـحنا . فال فى ذلك احل  وال جنمع كل ُقوانا 
ثـل هذه التـضحيـة  وال رغبـة لنا فى مـثل هذا األمـر . فإن نشـبت احلرب ب اآلن نـشرأب 

روسـيــا وتـركـيـا وسـاغ لـنــا االشـتـراك بـهـا  فـذلك مــنـحـصـر فى فـعــال أسـطـولـنـا  وكل مـا
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تسـتطيـعه سفـننـا هو حـمايـة البـسفـور والدردنيل
إذا غُلـبت التُرك . لـكن هذا ال يصـد روسيا عن
أن تــســتــولى عــلى أقـالــيم يــتــأتى مــنـهــا ســقـوط
ـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة مـنـوطـاً بـدوائـر األيـام والبد ا
سـئلة الشرقية على منه وأن تُـع علينا فصل ا
وجه مـا فذلك أن نـحملـها عـلى حدبـة السيف
وجنعـله فيها حكماً . إذاً يـنبغى لنا أن نشترك مع
دولـة ذات قـوة عـســكـريـة نـحن خــالـون مـنـهـا .
وحـلــيـفــنـا الـقــد وإن أراد فـمــا هـو عــلى حـالـة
تُــمـكــنه مـن جتـديــد شــركــةٍ بــحــرب مـثـل حـرب
الــقــرم. ومــســاعــدة چــرمــانـيــا تــكــون والريب

فعَّالـة لكنهـا ألسبابٍ أياً كـانت مصممـة على عدم الـتداخل . ولم يبق سوى الـنمسا وهى
سئلة القـوة الوحيدة التى يُمكـننا أن نتبصبص * من ناحـيتها عوناً به ُيؤمّلُ بـها فوز فى هذه ا
. ألنه كِالنـا يُـفـضل احملـافـظـة على ـنـوط بـها عـلى الـتـسـاوى صـوالح كال األمـتـ الـشـرقـيـة ا
نع االضـطرار حلرب احلالة احلـاضرة فى تـركيـة أروبا . وكالنا مـستـعد أن يحـوز كل اتفـاقٍ 
لك العـثمانى. وكالنا يودّ من صـميم القلب مخـلصاً حتس عامٍ حـال كونه محافـظاً على ا

ا يـؤول لصالح روسيا فيه ـلك العثمانى  أحوال مسـيحيى تركيا . وكالنـا يخال أن تقسيم ا
ا يُـوجـد داعُ يُخـيل لنـا أن الـنمـسا وإنـكلـتـرة ينـبغى خطـر وضـرّ على صـوالح األمّـت . وطـا
ـا يُمـكن أو حتديداً لـدائرةٍ مَّا إن لهـما الـتعاطى فى هـذه النـازلة يداً بـيدٍ وقايـةً للـسلم إن كان 
نع ستطاع فتكـونان معاً متعاضـدت مستعدت  كان البُدَّ منـها.  ويلوح أن هذا أيضاً لـيس 
ا جتـره احلرب. وإنـنا نُـشيـر عن هذا االحتـاد لصـون السـلِم العـام محـضاً ـصلـحـة  مـا يضـرّ با
غير أنه ال يتأتى االحتاد ما لم نتهيأ قبلُ مستعدين متيقظ حذراً من كل غائلة . وإن قلنا أنه
سئلـة الشرقية فيُخفض صوتنا فى تعاطى ال ينبـغى لنا أن نحلم منذ اآلن باحلرب فى هذه ا
أمرهـا . ولـقد غـلط القـائل إن الـسالح اخملـبأ هـو القـوة الـعقـلـية  والـسالح وقت الـقتـال هو

القوة الفعلية .

* نتبصبص = نأمل أو نتوقع.
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وإن عَدِمَ الـقـوم الـسالح فال ُقـوًى بـعقلٍ وال
فــعلٍ لــنـــقضٍ وإبــرام  فــإن لم نــتــهــيــأ من اآلن
متأهب إلقامة كلمتنا بُعدد قوتنا  فلن يبقى لنا

سطوة على تركية وال نفوذ جتاه روسيا .
وال مـطـمع فى اسـتـجالب الـنـمـسـا  لـتـتَّـحد
ى الـزمن الــذى كـان فــيه الــطـيخ مــعـنــا. وقـد ولـَّ
ــا يــنـفع وأنَّـى يُـمــكن لــلـنــمــسـا فى والــتـفــاشى 
ـعكوسة احلاضرة أن تطمئن لالحتاد مع حالتها ا
قـوة ال جتـدهـا مـتـأهَـبـةً لـرفع كـلـمـتـهـا  وكـيـفـما
اعـتكـر أفق الـسيـاسـة بضـبـابـةٍ متـكـاثف قتـامَـها.
ينـبغى لنا أن نظن احتـاد إنكلتـرة والنمسـا إن ثبتتا
ــنع حــدوث احلــرب . وإن لم عــلى الــكــلــمــة 
يتـأتَّ منـعُهـا فمسـتطـاع حتديدُ دائـرتهـا  لكن ما
لم تستعـد إنكلترة فال خـير فى معاطاتـها ملتزمةً
احليادة والتـجنُّب  وإن قلنا عسى الصواب فى
أخــذ األهـبــة أو االســتـمــرار عـلـى أ اجملـانــبـة .
فــهـذا شــأن آخــر ال يُـمــكــنـنــا أن جنــزم به لـكن
نـقـول إذا عـوّلـنـا عـلى الـتـجـنُّب الـتـام فـاألنـسب
لــعــظــمــة شــأنـنــا أن نــعــتــزل الـبــتــة كل مــعــاطـاة
ــتـــنــا أن ومـــفــاوضـــة لـــيس فى نـــيّــتـــنــا وال عـــز

نُعضدّها. (انتهى)


