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فى ٢١ من الــشــهــر احلــالى نــشــر الــچــرنـال
إيـقـونـومست * وهـو من أجلّ چـرنـاالت لـندن
طـالعة اآلتى إيـرادها فى مدار سـياسة إنـكلترة ا

سئلة الشرقية احلاضرة . حاالً فى شأن ا
يتـبيَّن لنا أن احل قد دنـا قطعاً والوقت أقبل
عـاجالً  والـغـالب أنه يـجب عـلى إنـكـلـترة أن
تـعـتمـد عـلى مـا تـقـتـضـيه سـيـاسـتـهـا فى مـسـئـلة
شرقى أروبـا . فـبعض الـنـاس يقـولون عالمَ ال
تُبـادر إنكلـترة إنقـاذ تركيـة  وآخرون أنه يجب
لكة جديدة أصلحَ أن نُحارب إلبادتها وإقامة 
سـيــاســةً من احلـكــومـة احلــاضـرة . وعــلـيــنـا أن

قالتىّ كال الفريق . نُمعن النظر 
أمــا طـلب الـفــريق األول  فـمــبـنّى عـلى أن
ُلك الـعثـمانى أن ال إنـكلـترة كـفلت اسـتـقالل ا
يـتسـطى علـيه األجانب  ألنـنا وعـدناهـا حتـماً
بــأنه إذا قــامت عــلــيــهــا حــرب من أحــد الـدول
األجـانب نُـحــاضـر لـدى االقـتـضـاء إلعـانـتـهـا.
وكـــــان مــــعـــــنى كـالمــــنـــــا هــــذا عـن األحــــوال
احلـاضرة; أى إذا روسـيـا ضـربت الـتـرك  فإن
كــان لــلـعــهــود مـعــنىً مَّــا  فــنـحن نــلــتـزم اآلن
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ــسـاعـدتــهـا بــكـمـال اســتـطـاعــتـنـا  عــلى أنـنـا
والريب هكذا وعدنا وكلمات العُهدة واضحة
عنى أردناه جلية  منـقحة العبـارة وهى نفس ا
حـ حتـريـرهــا من دون الـتـبـاسٍ  لـكنّ هـذا ال
ــواعــيـد يــكــون الـنــتــيـجــة الــقـطــعــيـة ; إذ كل ا
اخلـصوصـية كـيفـما كُـتبت هى مـتوقّـفة عـند حدٍ
مــعــ . وهــكــذا يـــجب أن تُــقــاس كل وعــود

ــعـــاهــدات فــإنـــهــا مــوضــوعـــة إلى حــدٍ مــا  ا
بـــحــسب الــظـــروف وبــعض شــرائـع إنــكــلــتــرة
تُـخــصص مـرورَ الـزمن إلبــطـال الـدعـوى ستَّ
سـنـ من بـعدهـا ال جتـوز إقـامة دعـوى مَّـا على
شخصٍ . وشروط االلتزامات عند األ قاطبة
تُــقــرِر بــأنه ال تُــربط أمــة مــا بــعــهــدٍ إذا تــغــيّـرت
ـعـلوم ظـروف احلال بـجـمـلتـهـا أصالـة . ومن ا
سـتمـرة سوآء كـانت خصـوصية أم أن العهـود ا
ـستـطـاع حـفـظهـا فى دنـيـانا عـمـوميـة  فـلـيس 
هـذه الـسـريـعـة الـتـقــلّب  كـاالنـقالب الـعـظـيم

الذى طرأ على مركـز تركية  منذ سنـة ١٨٥٦ . لو  لروسيا االستـيالء عليها  ولكان فى
ذلك حقـاً تهـديـد ألروبا شـديد السـيـما حـريتـهـا  ألن روسيـا وقتـئذٍ كـانت تـضادهـا  لكن
اآلن تـغيَّـرت تـلك احلال بـتعـاظم چـرمانـيا وحـمت أروبا من روسـيـا . وبنـاء على ذلك  لم
ـمـلـكـة الـتـركـيـة  حتـى لو اسـتـحـوذ الـروس عـلـيـهـا قوة تـبق تـلك األهـميَّـة كـانت قـبلُ فى ا
سـتـوجب كـفـالـتـنا عـظـيمـة بـجـوارهـا بل أشـد بـأسـاً منـهـا إذاً قـد زال اآلن الـسـبب األصـلى ا
يومئذٍ حتى يُوشك أن يُقال إنه شرد عن اخلاطر . وأما من جهة تركية * أيضاً  فالظروف

* تركية = الدولة العثمانية .
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* تبعتها = رعاياها .
** القسطنطينية = األستانة.

*** الصقالبة = السالڤ.

ـأمول كـان فى سـنة ١٨٥٦ تـغيّـرت كـثيـراً ألن ا
إنــهــا قــادرة عـــلى إصالح ذاتــهــا وأنــهــا ســوف
تُحسن ماليتـها وتسوس شعوبها بحكم عادل.
ـسيـحي وزد عـلى ذلك أنهـا تُعـامل تبـعتـها * ا

باحلُـسنى  لـكن عوضاً عـن إصالح حالتـها قد
ـا كانت زادت خـراباً  وصـارت مـاليـتـها شـرّاً 
عـليه سـنـة ١٨٥٦ . وقـد وهـنت قـوة سيـاسـتـها
وسـآءت أحـوالـهـا فى كل األمـور . وأمّـا حـالـة
ـسـيـحـي  فـال ضـرورة للـبـحث عن تـبـعـتـهـا ا
أسـلـوبـهــا  وحـسـبـنـا الـفــظـايع الـتى جـرت فى
الـبـلـغـار شـاهـداً . إذاً مـهمـا كـان الـعـهـود وثـيـقاً

إبرامـها واضـحاً مـعنـاها للـمحـاماة عن تـركية 
ال يُمكـننـا أن نتـوقف عن أن نقـول إنهـا نُسخت

حـكماً  ويـنبغى اعـتبارهـا عدمـاً كأنهـا لم تكن  ألن جتاوز احلـدود يُنقص الـعهود  ثم إنه
لك مـن حيث قـيل لـنـا سـواء وعـدنـا أم لم نـعد  فـمن الـواجب عـلـيـنـا محـافـظـة تـركـيـة أال 
مكن ال يخامره الريب عند سقوط األتراك ووقتئذٍ إن الروس القسطنطينية ** وهذا من ا
ـلكـهـا الـروس رسـماً  فـيـمـلـكـونهـا حـكـمـاً  وال يتـأتى لـقـوة مَّـا ُيـستـعـوض بـهـا سوى لم 
األتـراك الـذين مـا بـرحوا مـنـذ زمن طـويل فى قـبضـة روسـيـا  ولو اسـتـبـدلنـا بـاألتـراك بعض
حكومـات الصقـالبة ***واليونـان ورومانيـة ووضعناهـم عوض تركيـة  فال استطـاعة لهم
دافـعـة إذا أرادت الروسـية فى عـلى مـحافـظتـهـا أكثـر من تـركيـة; ألنه ليـسـوا ذو قدرة عـلى ا
حالـة حرب أن تـسـتولى عـلى الـقسـطنـطـينـية فـتـستـطيـع ذلك  ولو أنـهم أجمـعـ احتـشدوا
وحـشروا لـها  فـأحـد هذه اآلراء صـحـيح وفى مـحله  إن كـان مـقصـودنـا أن نصـد الروس
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عن الـقـسـطـنـطيـنـيـة . ولـذلك يـنبـغى أن نـتـركـها
لألتراك ألنهم كانوا احملـافظ علـيها منذ زمنٍ.
أمــا الــرأى اآلخــر فى هــذا الــبــحث  فــيــمــتــنع
اجــراءه من حــيث إنـه لم يــثــبت عــنــد امــرءٍ بـأن
القسطنـطينية ذات أهـمية إلنكلتـرة بنوع يستحق
أن تُجـرى ألجله مـحـاربة مـا أو حروب جـمّة .
نــعـم إنه أحب إلنــكــلــتــرة أالَّ تــســتـولـى روســيـا
علـيهـا حتى ال تـزال جتارتـنا فى الـبحـر األسود
أسلم غائلةً  واتصاالتنا مع الهند مأمونة . أما

الـربح من هـذه الـغـايـة ال يُـوازى نـفـقـة احلرب 
وإذا ضربنا له مـعّدالً كاحلساب اجلارى  فنجد
ـوازنـة فى جـهـة عدم ـتـحـصل لدى ا مـجمـوع ا
احلــرب  ألن كُـلـفـة مـنع روســيـا من االسـتـيالء
عــلى الـقـسـطـنــطـيـنـيـة اَمَـسَّ بـنـا ضـرراً من ضـرر
امـتالك الروس إيـاهـا  علـى أن هذا لـيس بـناجت
إال من وهْم عــنـدنـا مـوروث بــكـون روسـيـا هى
الــدولـة الــكـبـرى الــتى تـخــشـاهــا أروبـا  وكـان
مـنشأ هـذا الوهم من حـالة چـرمانيـا فى األعصر

اخلـاليـة  واآلن ال ينـبغى أن نُـخطـر هذا الـوهم على بـالنـا  وكمـا أنه ما عـليـنا مـا يلزمـنا من
جـهة العـهود  فال اضـطرار لـنا أيـضاً من جـهة الـصالح أن نُـدافع عن تركـية . ويـقول بعض
الـناس إنـنا ال نُـدافع عن تركـية  لـكن نُحـارب على أن نـرى القـسطـنطـينـية مـدينـة حرة حتت
فنـجيب عـن هذا أيـضاً بـأن كالم حـسن  لكـنـنا نـنكـر بـأنه يسـتحق حـمايـة اخلمس دول * 
احلرب . وباحلـقيقة ال يبـعد أن نرى على الغـالب أن الكفالة الـتى تُؤدَّى ألجله إذا  ستغدو
ــة الـنـفع  مـتى مـسـت الـضـرورة من حـيث أن إنــكـلـتـرة هى وحـدهـا يــهـمـهـا أن تـكـون عـد

انيا. * اخلمس دول هى : بريطانيا وروسيا وفرنسا والنمسا وأ
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الـقسـطـنـطيـنـيـة مديـنـةً حرةً  واإلنـسـان الـسريع
ـسـا أو غـيـرهـما من االغـتـرار يـظن بـچرمـانـيـا و
الدول العـظام بأنـهم يرغبـون التداخل فى عمل
أو كفالـة يعود نـفعهـا إلنكـلترة فـقط  إذ ليست
هـذه الـفـضـائل اجملـانــيـة من خـصـال الـسـيـاسـة .
وتارة يُقال بأن إنكـلترة يجب علـيها صدّ روسيا

ـتـوسط  من أن تـكـون لـهـا سـطـوة فى الـبـحـر ا
وأنه واجب حصـرهـا فى البـحـر األسود وإنـكار
حـرية مـرورهـا من البُـسْفُـور والـدردَنيل  لـكنـنا
ـانـعة نـحن نـنـكـر أن يكـون من صـالح إنـكـلتـرة 
ذلك  ألنه يــــوجـــد اآلن جـــمــــلـــة دول خالف
ذكور وإنكلترة إنكـلترة لها أساطيل فى البـحر ا
ا ال يـعبـأ به أن تزيـد سفن ـوازنتـهم  و قائـمة 
ـنكر أو دولة أخـرى فى هذا الـبحـر  بل األمر ا
كمـا يـقول مـستـر قالدسـتون * إنه األمـر اخلارج
عن اإلنــسـانـيـة إذا افــتـكـرنـا بــأن األ الـتى عـلى
شــطـوط الـبـحـر األسـود ال يـنــبـغى لـهم أن يُـبـاح

لــهـم اخلـروج مـن مـضــيــقــهم  وإنه إذا جــرى هــذا ال يُــوافق مــزاج ســكــان إحــدى اجلــزائـر
البعـيدة وأن هذا الظلم على قوم يُقابل ربح آخـرين . وتعرّض قوم فقالوا يجب أن ندخل
الـقسطـنطـينـية بـأسطـولنا اآلن أو عـمّا قـليل  ونـستـولى علـيها كـكفـالة راهـنةٍ صـيانـة لصالح
ّـا دولة اسـتولت اآلن عـلى القـسطـنطـينـية تـلتزم إنكـلتـرة . لكن يـجب أن نُالحظ أيضـاً أنه إ
تدّ إليه الفـكر البشرى  والدولـة التى تتصدى لهذا قـدار ما  على الغـالب أن ال تستمر إالّ 
حاالً جتـد األتراك بها مـقيم فـتستـولى عليهـا منهم  ومـتى خرجت أن تُرجعـهم إليها  أو
ـكن من الوجوه . هذا عمـا ينوط بنا  ألنه تستـبدل بهم قوماً آخـرين . وكال األمرين غير 

* قالدستون = جالدستون.
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ال نـستـطيع الـبتـة أن نُعـيد الـتُرك إلـيهـا  وال جند
من الـشـعوب اخملـتـلطـة الـذين فى سـلطـة األتراك
من هـــو أهل لـــيـــحـــكم فـــيـــهـــا حــسـب رضـــانــا
واسـتــيالؤنـا اآلن عـلى الـقــسـطـنـطـيــنـيـة بـحـصـر
ـعنى اسـتيالء مـؤقت غيـر معـلوم  ويـستـحيل ا
ثـابة من يستولى أن يتمّ بالقـسطنطيـنية فقط إالّ 
ـجـرد ســكـنـاه فى كـلـكـتـة. واحلق عـلى الـهـنـد 
تمدنة الذى ال مـحيص عنه الذى يضـطر األ ا
عول توحشة  هـو الذى عليه ا بغزو جيرانهـا ا
فى هـذه احلــال نـظــيـر مــا فى سـواهــا . وإذا كـنـا
نعنى بـأنه لوقايـة صالح إنكـلترة جتب مـحافظـتنا
ـتـوسط  بـحـيث أن عـلى سـطـوتـنا فـى الـبـحر ا
نكون دائمـاً أعظم أمة بحـرية  وتستمـر طريقنا
إلى الهـنـد مأمـونـة  فالـدواء ذكـره البـعض كـما
تقدم إيـراده غيـر مفـيد  ألنه إذا كـانت مقـدرتنا
ـتوسط غـير كـافيـة  فعـليـنا أن نـزيد فى البـحر ا
فيـهـا  ويكـون ذلك أسـهل علـيـنا وأرخص من
تكـاليف االسـتيالء عـلى القسـطنـطينـية أو نـاحية

أخـرى من تركية  ونـكون نظرنا بـأعيننـا وعرفنا قـدر كلفة زيادة أسـطولنا  لـكننا ال يُـمكننا
احلصر أو االستكشاف على مقدار نفقة احلرب فى تركية أو االستيالء على بعض أقسامها
وال ينـبغى لـنا اآلن أصالـةً أن نبـحث أيقـتضى إلنـكلتـرة أن تُحـارب أم ال  ألن مصـر ليست
ـلكة تُـعطى ضـريبة لـتركيـة  وتسـتقل بانـحطام تـركية  فال ـالك تركـية  لكـنها  اآلن من 
يـحصل تـغيّـر البـتة فى األمـور اجلاريـة يتـأتى منه خُـسران عـلى إنكـلتـرة  وال يخـطر لـبالٍ أن
شكل ـسئلة الشـرقية ا لك مصر  فـإن هذا األمر ليس من مواد ا روسيـا أو سواها تتـصدى 
اآلن حـلـهـا . وعـلى مـا سـردنـا بـيـانه من اإليـضـاحات اجلـلـيـة الـتى أوردنـاهـا  يـخـال لـنا أنه
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يسـتب جلياً بأن إنكـلترة ال ينبغى لها أن حتارب
إعانة لتركيـة  وال جند أنفسنـا إذاً أنَّا ملتزمون
لـنحـارب ضـدَّ تركـية  وإن حـرَّضـنا قـوم لذلك
ــوجب شــروط الــعــهـدة من كــونــهـا تــعــهــدّت 
بحـماية مسيحى تركيـة وقد خرقت حرمة العهد
يثـاق  وأنه على إنـكلتـرة مسـئوليـة احملاماة وا
لكن قد أطلنا الشرح بأن فرايض العهود ال يُقام
بـهــا إذا جتــاوزت حـدودهــا  وأن عُــهـدة بــاريـز
كــانت من جــمــلـــة الــعــهــود ذات اخلــلل الــغــيــر
سـتوفية* الـشروط  ذلك من كونـها ال تعطى ا
ــداخـلـة فى حـقـاً لــدول أروبـا الـتـى أمـضـتــهـا بـا
ـندرج فى نـص العـهدة صـالح مـسيـحى تـركيـة ا
ــذكــورة  وقــد تــقــرر فــيــهــا بــأنه ال حقَّ لــهم ا
داخلـةٍ مَّا  وهذه العـهدة كُتبت بـهذه الصورة
ـسـتـقـبل أدنى جتـرُّ مـخـصـوصـاً  لــتـمـنع فى ا

لــلـمـداخـلـة نــظـيـر تـلك الـتـى من جـراهـا تـسـبب
. وبـناءً على أن إنـكلتـرة قد حافظت حرب قر
عـلى تـركيـة سـنـة ١٨٥٥  إذاًَ انكـلـتـرة مسـئـولة
بالـفظائع الـتى اقتـرفهـا الترك فى الـبلـغار  لكن

كمـا قدمـنا قـبلُ أن هذه الـفظـائع هى النـتيجـة التى البـد منـها عـند سـقوط مـلك الترك اآلن 
ا حصل . وجملة ما يتأتى أن ـا كانت الفظائع أشد قبحـاً  ولو أنه سقط منذ عشرين سنة ر
يُـقال عن مـسئولـيتـنا أنه قد أطـلنـا حياة حـكم سيئ من هـذا القـبيل. إذاً يجب عـليـنا من باب
الـتـعويض لـلـتـبعـة الـتى قـاست مضـضَهُ من جـراءنـا عشـرين عـامـاً أن جنتـهـد بـاستـبـدال حكم
سيحية أصلح خليـرها  فنُجيب على هذا أنه ال طاقة لنا بشئ من هـذا القبيل  ألن الرعية ا
ـسـاعـدة  فـيـنـبغى ـواطن فى أروبـا وآسـيـا وإنه إذا فُـرضت عـلـينـا هـذه ا فى تـركـيـة شـتىَّ ا

ستوفية. * الصحيح غير ا
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تعميم االشتراك بهـا للمسيحـي قاطبةً  وغير
ــكن حــتى فى الــواليــات الــتى هى عــلى نــهـر
دَنـوب اجلـارى عــلـيـهـا احملـاورةُ حـاالً ; إذ لـيس
يــسـعـنـا أن نُـقـيـم فـيـهـا حـاكـمــاً مُـرضـيـاً  ألنـهـا
بجملتهـا منوط أمرها فى أيدى القوّات الكبرى
أولى الـبأس الـشديـد احلربىّ بـرّاً اجملاورين لـها
ونحن ال نسـتطيع أن نُـبدل منه شيـئاً  فإذا كان
يُوافق صالح بعض هذه الدول أن يضعوا موقتاً
ــالك مـسـتـقـلـة  فــعـلى كل حـال يـرغـبـون أن
تشترك إنكلترة معهم بأ السرور فى كفالة هذا
ـكنـنا االسـتقالل . أمـا نحن من تـلـقاء ذاتـنا ال 
الـبــتـة أن جنــعل قـوة جملــرى كـفـالــتـنــا  ألنـهـا ال
تـــكــون ســـوى عــبئ عـــلــيـــنــا مـن دون فــائــدة.

ـسئلة احلـاضرة فنقـول لئن حاربنـا التُرك اآلن مع روسيا  ولنوضحنَّ بـأبسط عبارة حال ا
ـذكورة وتـسـتـبـقـيـهـا لـذاتـهـا غـنـيـمـة بـعد فـروسـيـا فى مـدة احلـرب تـسـتـولى عـلى الـواليـات ا
ا كـنا غلـطنـا سنة ١٨٥٤* الصلح ونـحن ال ينـوبنـا من ذلكم شئ . وخالصـة األمر أننـا ر
بتعويق خراب تـركية  وهذا اخلراب يتـأتَّى منه كبيرُ ضررٍ  فـوفرنا على أهل اجليل احلاضر
سوءَ عاقبـته  ولئن تداخلنا باحلوادث اجلارية نُزيد الـضرر  وال يُستطاع أن يكون لنا عليها
سلطان وكـلُّنا متيقن هَوْلَ نتـيجتها ولذلك مجـموع أفكارنا بأن دولة إنكـلترة يجبُ عليها أن
تتـجنب اخلـصام اجلـارى  وأن ال تـتداخل مع أحـد الفـريقـ . غيـر أنه لسـنا عـلى ثقـةٍ بأنـها
تستطيع أن تُحافظ على االنحياز واحليادة أوالً  وذلك من جهت إحداهما : بعض اآلراء
العـتيـقة يـلحُّ علـيهـا بإجنـاد األتراك وبـعضـها يُـشيـر علـيهـا أن تسـتولى عـلى الـقسـطنـطيـنية .
تـدفقة يـرغبون مداخـلتها وكالهمـا يكونان مـبازة لروسـيا  واألخرى وهى اآلراء الكـثيرة ا
ـا تُـحدث األمـور أمـوراً تُرجح سـيـحيـ يـعنـون به مـساعـدة روسـيا . ور إلصالح أحـوال ا

عمعة . أحد الرأي  وبذلك يكون تداخل الدولة فى ا
* أثناء حرب القرم ب روسيا القيصرية والدولة العثمانية (١٨٥٣ ـ ١٨٥٦).


