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قـد حـمـلت إلـيـنـا اجلـرائـد والـرسـائل الـبـرقـية
أخــبــاراً من كل فج فى مــا نــيط بـعــقــد صـلح أو
بـــــشـئ يُـــــشـــــبه مـــــبـــــاد صـــــلـح وقَّع الـــــروس
والـعثـمـانـيـون عـلـيـهـا بـاتـفـاق . أمـا شـروط هذا
الـصــلح كـمــا بـلــغـنـا فــلم تُــعـرض عـلـى الـدولـة
الـبريـطـانـيـة رسمـيـاً إلى اآلن . وهـذا دلـيل على
أن من نـيـة روسـيـا إخـفـاء الـشـروط الـتى اتـفـقت
عـلـيـهـا مع الــدولـة الـعـثـمـانــيـة عن أعـ الـعـالم
تــرويـجــاً لــنـوال مــقــاصـدهــا . أمــا مـا شــاع بـ

الـناس من هذه الشروط وأن ال يُـوثق بصحته 
ـا فــيه مـن الـشــطط . وإذا فــقــد أدهش الــعـالـم 
قـابـلنـا اقـتراحـات الـروس احلاضـرة مع مـا ادَّعوا
رايـاة فى بـدء احلـرب  الحَ لـنا به عـلى سـبـيل ا
ما أضـمروا من سوء النـوايا .فادعت روسيا فى

ـســلـمـ وتــظـاهـرت بـعــفـاف الـنـفس  الــبـدء بـأن جُلَّ مـرادهــا عـتق الـنــصـارى من أسـر ا
َّا شفَّ عن ـمالـك العـثـمانـيـة  أما اآلن  فـقـد الح  وأعـلنـت زهدهـا فى اغـتنـام أراض من ا
الكها شروط الصلح الـتى اقترحتهـا أن من نيتها إبـطال السلطـنة العثمـانية واالستيالء عـلى 
أو باحلـرى جعلـها خـاضعة لـلسلـطنـة الروسيـة واالستعـانة بـها على امـتداد سـطوتهـا فى آسيا
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وفى أوروبا الشرقية . من يدرى إذا كان من نية
الدول األوروبية الـتوقيع على اقتراحات روسيا
ـؤتمـر فى بـرل حتـت والية األمـير مـتى انـعقـد ا
بـزمــارك ? . من يـدرى إذا كـان من نـيـة الـروس
أن يـــعــرضــوا «جـــمــيع» شـــروط الــصـــلح عــلى
ؤتمر ليـنظر فيها أربـاب الدول ? . فإن اعتفى ا
الـروس مـن إعـراض الــشــروط بــتـمــامــهــا عـلى
ؤتمر دلَّ ذلك عـلى عقدهم عُـهدة سرية مع ا
العثـمانيـ يأبون اإلبـاحة بهـا خشيـةً من تعرُّض
الـدول لهـا. فإن تصـرَّفَ الروس بـهذا الـتصرف
ن حـضره من ؤتـمـر و ـؤتـمـر سخـروا بـا فى ا
الــــدول . ألنـه يــــخــــشـى من أن تــــكـــــون تــــلك
ـعاهـدات الـسريـة ب روسـيـة وتركـية مـشـتمـلة ا
عـلى بـنـود تُخـول الـروس حـقـاً فى أخذ أراضى
ـمـالك الــعـثــمـانـيــة وطـلب مـبــلغ وافـر من مـن ا
الـــنــــقــــود غــــرامــــة احلــــرب إلى غــــيــــر ذلك من
ـيزانيـة دول أوروبا . ولنـا ثقة ـعاهدات اخملـلّة  ا
بأربـاب الدول أن يُـدركوا ما تـنصـبه لهـم روسيا
من احلــبـائل  ويُـداركــوا األمـور حـبـاً بــالـعـدالـة
وبـصـواحلهـم الدولـيـة. فـإن لـكل دولة من دول
ــــســــئــــلـــة أوروبـــا صــــالـح من الــــصــــوالح فى ا

الشرقـية. ويتـعيَّن على كل دولة أن تـسعى فى إجراء اإلنـصاف وصيانـة وجاهتـها فى العالم
شطَّة الـكها من خطـر االحتكـار الذى البدَّ من وقوعه إن نـالت روسيا اقـتراحاتهـا ا وجتارة 
سئلة الشرقية أكثر من بقية الدول . وقد شخصت . ولدولة بريطانية العظـمى صوالح فى ا
إليـها عيـون محبى البـشرية والـعدالة . ولنـا أن نقول قـوالً ال يُخشى عـليه. من مُنكم إن مَن
طــالع تـاريخ هـذه الـدولـة حتــقَّق بـأنـهـا قـد تـفــردت دائـمـاً بـحب الـعــدالـة فـضالً عن غـيـرهـا
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عـارضـة الظـلم حـباً بـاإلنـصاف . فال يُـخـامر و
فـكـرنـا ريب فى أن بـريـطـانـيـة قـد جتـهـزت جتـهـزاً
ـقاومـة من يـتـعـرض لصـواحلـهـا رغـماً عن تـامـاً 
بـعض من أصحاب غالدستـون الذين يُحاولون
بدنـأة وجبانـة منع الـدولة عن النـزول إلى حومة
الــقـــتــال. أمــا الـــدولــة  فــقـــد صــمَّـــمت عــلى
ـا سنـتهُ لهـا اجلدود من الـسُ الـعادلة التـمسك 
الــتى تـفــرض عــلـيــهـا إســنــاد جـانب الــضــعـيف
أسـور . وما أمة من والـفتك بـالبـاغى وإعتـاق ا
أ األرض قـد بـارتـهـا فى هـذا الـعـمل الـنـبـيل .
والجـرم مـتى كـفَّت بــريـطـانـيـة عن سـنـد جـانب
الضـعيف  حاق اخلطر بالـواليات الصغيرة من
الــطــراز الــثــانـى والــثــالث  وأضــحت عُــرضــةً
طـامع الدول الكبـيرة من الطراز األول . وعدا
ـا هـذه كـلــهـا لـبـريــطـانـيــة صـوالح أشـد أهــمـيـة 
أســبـقـنـا إلـيــهـا تـتـعـلَّـق بـسـيـاسـتــهـا وجتـارتـهـا فى
ؤتمر آربهـا فى ا الشرق . فإن فـازت روسيا 

خـسرت بـريطـانيـة وجاهـتهـا وكسـدت جتارتـها.
ـعت بـها بـكل دقـة إلى ما وقـد نـشرت جـريـدة الپـال مال * اإلنـكـليـزيـة مقـالـة من بضـع أيام أ
سـوف تأول إلـيه حـالة الـتـجـارة البـريـطانـيـة مـتى استـولى الـروس علـى البـلـدان التى يـلـجون
ـذكورة «مـتى استـولى الروس عـلى تلك مـالك العـثمـانيـة . فقـالت اجلريـدة ا بأخـذها مـن ا
الكهم البالد ضربوا مكوساً باهظة على التجار وأصناف البضائع كما هو دأبهم اآلن فى 
. وهذا من شـأنه أن يُعـسر نـقل األموال ويـضر بـالتـجارة . فيـلتـزم التـجار حـينـئذ أن يـدفعوا
ا يدفعون اآلن لـلدولة العثمانيـة أضعافاً» . أما مسئلة مكوساً وضرائب على أمـوالهم أكثر 
ـسـائل األشـد أهـمـيـة للـدولـة الـبـريـطـانـيـة . وقد زعـم قوم من خـلـيج الـسـويس  فـهى من ا
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* دولة الروم = الدولة البيزنطية.

ـــام لــــهم فى دقـــائـق الـــســـيـــاســـة أن الـــذين ال إ
اقــتــراحــات الــروس عــلى الــدولــة الــعــثــمــانــيــة
ـالــكـهـا ال واالســتـيالء عــلى بـعض أقــالـيم من 
ا لـدولة بريطانية من الصوالح فى يلحق ضرراً 
خــلـيج الـسـويـس. فـقـد سـهــا هـؤالء الـقـوم عن
الــعــواقب ولـم يـدروا بــأنـه إذا اسـتــولـى الـروس
عـلى آســيـا الـصــغـرى وجـعــلـوا قـلــعـة الـقـارص
عاصمة ملكهم استقلوا بها واستبدُّوا باحلكم .
وحــيـنــئــذ مــاذا يُــعــيق الــروس عن الــزحف إلى
سـوريــا وفـلـسـطـ واالسـتـيالء عـلـيـهـمـا ? . ال
شئ يـصدهم عن ذلك. فيكـفى أن يزحف قائد
مــنـهم فـى ٢٠٫٠٠٠ من اجلـنــود  ويــعـيث فى
بالد ب النـهرين وسـورية وفلـسطـ ويُحطـمها
ـــا بــدون أن بـــدون أن يُـــعــارضـه عـــارض ور
يُطـلق أحد رصاصـة فى وجهه . ومـتى استولى
الـروس عـلى سوريـا وفـلـسـطـ  فـمن يـضمن
لإلنـكـلـيـز خـلــيج الـسـويس . ومن يـضـمن لـهم
وصلـة بينـهم وب أمالكهم الـهندية . الطـريق ا
ثم لـبـريـطـانـيـة صـوالح أعـظم من هـذه تـدقُّ عن
ـام فى الـسـيـاسـة . فـإن نـفـوذ نـظـر من لـيس له إ
سيـاسـتـهـا فى الشـرق وسـمـو مـركزهـا فى الـهـند
منـوطـان بـوجـاهتـهـا  ومـا انفـكَّ اسم بريـطـانـية

مقـروناً بالـنصر فى الـشرق . فقـد قهرت بـريطانـية مـلوك الهـند واستـولت على أمالكهم .
وتـعـرّضت لــنـجـاح الــروس  وقـهـرتـهـم فى حـرب الـقــرم  ونـاضـلت عن حــقـوق الـدولـة
الـعـثـمــانـيـة . فال دولـة من دول أوروبــا احلـاضـرة أرفع مـقــامـاً فى أعـ الـشــرقـيـ من دولـة
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بـريـطانـيـة. أما الـذى شـغل أفـكار الـشـرقـي من
ــة فــهى دولــة «الـروم» * . الــتى الــدول الـقــد
كـان قد أنـشـأها قـسطـنـط فى األسـتانـة . فغب
ظــهـور الـعـرب وفالحـهـم فى الـغـزوات وإنـشـاء
اخلالفـــة فــيــهم لم يـــجــلُّــوا حق اإلجالل ســوى
دولـتـ  دولـة اخلـلـفـاء ودولـة الـروم . وما زاد
اعـتـبـار دولـة آل عثـمـان ورفـع مـقامـهـا فـى أع

أهل الشرق هو جـلوسها على سرير ملك الروم
الذى كان صيـته ذائعاً فى أقـاصى الشرق . وقد
أخـلصت الـدولـة الـبريـطـانيـة ودهـا لـسالط آل
عـــثـــمـــان من عـــهـــد قـــد  وعـــقـــدت مـــعـــهم
صالح ـام  مـحالـفات وثيـقة . ومـا من أحد له إ
ـعنـا إلـيه . وهذا قـد جعل الشـرقيـ يـجهل مـا أ
الشـرقيـ يزدادون تـودُّداً لدولـة بريـطانـية . فإذا
ــــمـــالك اســــتـــولـى الـــروس عــــلى جــــانب من ا
الـعـثـمـانــيـة  اضـمـحـلت وجـاهــة بـريـطـانـيـة فى
الــشـرق  وقلّ نـفـوذهـا  وامـتــنع عـلـيـهـا عـمل
اخليـر فى الدنـيـا . وقام مـقام ذلك جـور الروس
وبغـوهم فى الشرق  وعاثـوا فيه  واضطهدوا

ـذهـبم  كمـا فـعلـوا بـأهل بولـند ـذاهب اخملتـلـفة  وأجـبـروهم على الـتـمذهب  أصـحاب ا
نكرات إلى اآلن . وقد شهدت عليهم الشناعات (لهستان)  ومازالوا يرتكبون مثل هذه ا
الـتى ارتكبـوها فى أثنـاء هذه احلرب فـاقوا بهـا الباشـبوزوق . فالريب فى أن لدولـة بريطـانية
عـنـا إلـيه  وقد بـادرت إلى تـدارك هـذه احملذورات . وخـلـوص حـبنـا إلى أبـناء ـام فى مـا أ إ
وطـنـنا من الـشرقـي  يـجـعلـنا أن نُـومل بـأن ال تُحـوَّل بريـطانـيـة عن فرائض جـدودها وال
تترك محالفـتها مع الدولة الـعثمانيـة وال تستخف بوجاهـتها فى الشرق  وال تـفقد نفوذها

ة . وسمو مقامها الذى حازته فى أع الشرقي من قرون قد


