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ألقى هـذا اللـورد بعـد عوده من بـرل خـطباً
عــديـدة عــلى مــقــتــضى احلــال  وقـد خــتــمــهـا
بــخـطــاب أخـيـر ألــقـاهُ فى الــدعـوة الــتى أعـدهـا
ا كان شاقاً اللورد ماير فى مانسيون هوس . و
عن سيـاسته ومقاصده اخترنا تـعريبة ملخصاً .
قال : منـذ ثلثـة أعوام ألقـيت فى هذا احملل أمام
سلفك خطبـة أعربتُ فيها عن االرتباكات التى
ـــقـــاطـــعـــات كـــانـت قـــد ظـــهـــرت فى إحـــدى ا

العـثـمـانـيـة  وقلـتُ إن هذا الـلـهـيب يـتـعاظم 
وشب شــبــوبــاً مــريــعـاً . وفـى ذاك احلــ إلــتـام
اإلمـــبــــراطـــورون الـــثــــلـــثـــة اجملــــاورون تـــخـــوم
ـذكورة  وبـعثـوا إلينـا بإيـضاحات قـاطعات ا ا

وتـعلـيمـات ومع أن مصـاحلهم فـيهـا أفضل من مـصاحلـنا لم نـتأخـر عن أن نُجـيبـهم بقـولنا أن
لكـة أن البد من احملافظـة على مصالح بالدها صـاحلنا يُشاكل صـاحلكم  وقررت حكـومة ا

دافعة عنها . وا
خـاف كل بـاد بدء من حـدوث حرب بـ الـروسيـة والعـثمـانـية  وقـد حدثت وظـفرت
صـاحلهـا وكادت تـكون تـركيـة أوربا األولى فـارتعـدت أوربا  وخـشيت الـدول من العـبث 
وآسـيـا حتت سـطوة الـروسـيـة  وأوشك أن يـكـون بحـر إيـجه روسـيـاً الـدردانل دون حاجب
فأرغـت الدول وأزبـدت وأبرقت وأرعـدت  وطـلبت الـتـئام جلـنة فـى برلـ وبعـد انـعقـادها
ا ترغب دون أن يلحق بها ذل أو أبرمت صلحاً يُومل أن يُحفظ طويالً ألن كل دولة فازت 

هوان وال أستثنى الروسية من هذا احلكم أيضاً.
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ال ننكر أن عُـهدة برل أرجـعت ما سمحت
عهـدة سان إسـتفـانوس بـسلـبه  ولكن ال نـنكر
أيضاً أنـها لم تُرجع كل شئ ; إذ لم تـستطع أن
ظفور نتـصب أمام عاصمـة ا تنـسى ما للظـافر ا

كابر . بها من احلقوق التى ال ينكرها غير ا
ال تـستـطع الـدولـة الـعثـمـانـيـة أن تنـكـر فـائدة
عُـهـدة بـرلـ  فإن عُـهـدة سـان إسـتـفـانوس لم

تُـبق لـهـا أكـثـر من أرض مـسـاحـتهـا ألف مـيل 
ولكن عُـهدة بـرل أرجـعت لهـا كثـيراً فـصارت
مــســاحــة أراضــيــهــا فى أوربــا تُــوازى مــســاحـة
إنكلترة وكـونتيه ديكال . وقد زال خوفها على

ـوذن بـإعــطـاء احلـريـة لـلــشـعـوب والـنـظــر فى صـالح الـبالد الـذى ال آسـيـا  وحــان الـوقت ا
يعرفون اآلن كيفيتهُ وماهيتهُ وأينهُ .

ـيثاق مع تركـيا  فتم لـلجمـيع أن علموا راعـينا احلـوادث مالحظ مصـاحلنا  وأبـرمنا ا
أننى حـافظتُ عـلى كالمى الذى قـلتهُ مـنذ ثـلثـة أعوام من أن وزراء دولـتهـا ال يجـتهدون في
حـفظ مصلحـة بالدهم فقط  بل فى حفظ مـصالح أوربا وتـأييد السالم أيـضاً .وأننى عالم

أنكم منشرحون صدراً من ميثاق األستانة أكثر من عُهدة برل .
مبـلورد . إن أمام أوربـا اآلن وسائل مفيـدة لم تذر بهـا منذ أجـيال  وسينـشأ عنـها منافع
برم بـينـنا وبـ الباب من أنه لم ـيثـاق ا عـظيـمة وثروة وافـرة . وأما مـا يتـوهمة الـبعض عن ا
يـكن إال مـجرد نـفش عـلى قـرطـاس جريـاً عـلى مـا سـلف  فخـطـأ فـإن هذه الـفـرص لـيست
تلك الـسالـفة  وهـذه الـسيـاسة لـيست األولى . بـيد أن الـسلـطان لم يـرتبط فى عُـهده بـاريز
ـيــثـاق اإلنـكــلـيـزى مــرتـبط رسـمــيـاً . وهب أنه لم بــعـهـد رســمى إزاء الـدول  ولــكـنه فى ا
يـرتبط ال يـسوغ لـنا أن نـنكـر علـيه عدم اإلرادة فى إجـراء اإلصالحات بـبالده . وال يسوغ
أن نـقـول أيضـاً إن احلـضرة الـسلـطـانيـة تـتغـاضى عن كل إصالح إذا تـغاضت إنـكـلتـرة  فإن
رسـل األمـركـانيـ فى الـعثـمانـيـة تُعـلن أن احلريـة آخـذة باالمـتداد والسـيـما حـرية شـهـادة ا
ا ذُكر أن احلضرة الـسلطانية تُريد اإلصالح مـطلقاً  وبناءً عليه األديان والعلوم . فيُـستفاد 
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ال أظن أنـــنــا ســـنُــصـــادف صــعـــوبــات مـن قــبل
حــضـرة الـســلـطــان فى إجـراء إصالحــات تـأتى

بالنفع والفائدة لبالده ورعاياهُ.
ولى على مـا قلتُ شـاهد آخـر  وذلك أننى
قابـلتُ مـنذ يـوم رجالً أرمـنـياً سـيـاسيـاً كان ذا
مـــــنـــــصـب رفـــــيع فـى بالده *  فـــــقـــــال لى أن
الشـعوب الـعثمـانيـ ال ينـقصـهم إال وجود أمر
واحد عـندهم  فـإذا  لهم فبـعد سنـت تراهم
يُـماثـلـون اإلنكـلـيز فى الـتـمدُّن والـعـلم  وهذا

األمر الواحد هو (العدل) . 
ولــهـذا تــرونى مــنـشــرحــاً صـدراً من حــلـول
عـسـاكـرنــا بـقـبـرص  وأظن أنه سـيـكـون لـهـذه

الــســيــاســة خـــيــر نــتــائج فـى آســيــا الــوســطى 
وواجباتـنا األولى هى تأكـيد الـطمأنـينة والـنظام
الــلـذين هـمــا نـتــيـجـة الــعـدل  فـمــتى حـصــلـنـا
عليهما ال نكل األمر إلى حكومتنا فقط بل إلى
اإليـتـالـيـ والـفـرنسـويـ لـيـشـتـركـوا فى الـعمل
الذى بـدأت به إنكـلتـرة ويكـون لهـما مـا لها من

الفوائد .
مـلبـورد . منـذ ارتقبـت إلى منهـى لم أرَ وقتاً
أفـضل من هـذا الوقت فـإن عالقـاتـنـا مع الدول
وروسيـا على غـاية ما يـرام  وقد سـاعد حسن
الـبــخت عـلى عــدم حـدوث حــرب بـيـنــنـا وبـ

الروسية ألن رجـال هذه الدولة الذيـن تفاوضتا
مــعــهم عــلــمـــوا مــا لــدولــتــهم ولــنــا من فــوائــد

* على األرجح أنه نوبار باشا.
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السالم وال يسع روسـيا أن ترى رجاالً أحكم
ـاسـكـ زمـام سـيـاسـتـهـا وأفـضل من رجـالـهـا ا

حالياً .
أوسـتريـا لم حتل ببـوسنـة وهرسك إال لـترفع
عن الـدولة الـعثـمانـيـة أحمـاالً ثقـيلـة وتُخـلصـها

ــقـاطـعـتـان  ــا سـبـبـتــهـا هـاتـان ا من قالقل طـا
والـغـايـة الـفـضــلى من هـذا احلـلـول هى تـوقـيف
ســيـر الـعـنـصــر الـسالڤى الـذى هـو عــلـة خـوفـنـا

واضطرابنا .
وازنة فى فرنسـا وإيطاليـا مرتضيتـان  فإن ا
ــتـــوسط لم يــدخل عـــلــيــهــا خــلل بل الــبــحــر ا
سلمت إلنكلتـرة التى تدعوها بعد ابداء سياسة
حـسـنـة إلى االشــتـراك مـعـهـا فى حـسن الـنـتـائج

الصادرة عن اإلصالحات .
انيا  فقد قالت وأما تلك الدولة الـعظيمة أ
مـنـذ البـدايـة : إن ال غـايـة لـهـا إال الـوصول إلى
الـسالم  وقـد حـصـلت عـلـى غـايتـهـا ولـهـا فى

ذلك الفضل األوفر .
وأمـا الــدول األخــر  فال يـقــتــضى أن أذكـر
منـها غير واحدة ; أعنى دولـة فرنسا التى أشاع
بـعـضــهم عـنـهــا أخـبـاراً تُــبـاين بــجالء مـا أعـرفه
ورفيـقى اللـورد سلـسبـرى  فلـيعلـم اجلميع أن
أعـظم مـصـيـبـة تـداع إنـكـلـتـره فى حـدوث أدنى
تبادلة بيـننا وب فرنسا تغيير فى حاسات الـود ا

 وليُؤكد الكل أن الدولت متحدتان بارتباطات قوية يعلمها من طالع التاريخ .
دعوين للخطاب ختاماً. ثم جعل الشكر واالمتنان من ا


