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أوعـزت احلـكـومـة اإلنـكـلــيـزيـة إلى سـفـيـرهـا
باألسـتانـة الـسيـر اليارد أن أطـلب من الـعثـمانـية
تـعهـدة بهـا .فلـبى وشفع إجراء اإلصالحـات ا 
الـطـلـب بـتـهــدُّد إذا لم يـجب الــبـاب إلى ذلك .
وقـــد عـــزَّز هــــذا الـــســـؤال بــــإصـــدار األمـــر إلى
األســطـول اإلنــكـلــيــزى لـكى يــتــوجه إلى جـون
فــــورال حــــتى إذا صــــدر تـــردُّد أو تــــســــويف فى
رسى العمل دخل األسطول البوسفور وأقام 
بسـيكا. فاسـتفيـد من هذا أن الوزارة اإلنكـليزية
قــد اعــتـــمــدت عـــلى الــعـــمل وفــعـــلت مــا أجلــأ

العثمانية إلى اعتبار ما فعلت.
والشك أن هذا العمل مـسبب من تغيير هيئة
الـوزارة فى األســتـانـة  ولــيس فى احلـقــيـقـة من

سبـبة االضطراب جداً بعد ح ألوربا التى مابرحت يقوى صـبرهُ على احتمال هذه احلالة ا
تُـحـافظ عـلـيهـا  وتـرد عـنهـا أعـداءهـا  وتُحـاول تـمـكيـنـهـا وإصالحـها . وهى مع ذلك ال
قـصودة خـطوة وال تُـبدى حـركة بل تـنتـقل من حالـة إلى حالـة ومن يد تخـطو إلى احملـصلـة ا
إلى أخرى . ولـقد حان إلنـكلتـرة أن تخرج من الـسكون إلى الـعمل بعـد أن كانت مـتظاهرة
بـأنهـا قـد نـسيـت تعـهـدات قـبرص  فـكـأنـها لم تـطـلب اإلصالح إذ ذاك إال لـتـجعـله وسـيـلة

المتالك هذه اجلزيرة .
أما حقـيقة األسبـاب التى دفعت إنكـلترة إلى هـذا العمل فلـكلٍ احلرية فى تأويـلها . على
أن اللـورد بيكنـسفلد رجل سيـاسة وعلم وميل إلى األعمـال التياتريـة  فال يسوغ أن ننسب
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عمـله إلى مـا هو جـار من احلركـة االنتـخابـية فى
إنــكـــلــتــرة  ولـــكن يــحــسن أن ُيـــقــال أن آســيــا
عارضة الصغرى جعلت موضوع تنديد حزب ا
الذى أفـضى إلى االعـتـراف بـإنـفاذ عُـهـدة بـرل

خال اإلصالحـات فى تركـيـة أوربا أو فى آسـيا.
وقـــد نــــعـت الـــوزارة بــــالــــتــــهــــامل واإلهــــمـــال
والتغاضى عن ذلك .فأراد الـلورد بيقنسفلد أن
يـنـزع من أيـدى مـضـاديه هـذا الـسالح فى مـيدان
االنـتـخــابـات . ويــظـهـر لــنـا أن سـيــاسـة الـوزارة
اإلنـكـلـيـزية ذات غـايـة أعـظم من أن تُـنـسب إلى
االنـتــخـابـات . وتـدلــنـا عـلـى تـغـيـيــر فى سـلـوك
إنـكلـترة مع الـعثـمانـية . وال يـخفى أن اإلنـكلـيز
كـــانــوا فى كل وقـت مــنــتـــصــرين لـــلــعــثـــمــانــيــة
ومجتهدين فى تعزيزها وتقويتها لتكون حارسة
ــضـايق وقـادرة عــلى مـقـاومـة أعــدائـهـا . وقـد ا
ظـهر مـنـهم ذلك جـليـاً فى بـرلـ كمـا أن الـلورد
بيقنسفلد قد افتخر بعد عوده من برل بأنه ثبَّت
العثـمانيـة فى منزلـة يُمكنـها من القـيام بواجـباتها

نـظـراً إلى مركـزهـا اجلغـرافى . وعـليه فـقد الق أن نـسـأل هل تيـقن الـيوم وزراء إنـكـلتـرة بأن
العـثمـانـية فى غـير احلـالة الـتى قالـوا عنـها  وإنـهـا ال تسـتطـيع اإلصالح وخالـية من الـعنـصر

كن الـتكلم عن اإلصالح والـعدل والنـجاح واالقتـصاد .. نعم  اإلدارى الـذى بدونه ال 
إننا ال نظن أن هـذه احلالة تخـفى على الوزراء اإلنكـليزية . ولـكن ال نستطـيع أن ننسب هذا
التغـيير فى سياسة إنـكلترة إلى حادث قريب الـعهد  وهو توُّصل أوستـريا إلى مركز تسد به
نشستر . طريق األستانة على الروسية وكفاك شاهداً ما أتى به اللورد سلسبرى فى خطابه 



π∂

ـانــيــة  فــهـزأت أمــا اجلــرائـد الــروســيــة واأل
بذلك جـهالً منها حقيقة الـغاية  فإن إنكلترة ما
برحـت تطـلب غايـة وحـيدة فى الـشـرق هى منع
الروسـية من الـوصول إلـى البـوسفـور  ولذلك
رأيــنـــاهــا مـــنــذ ٦٠ ســـنــة بـــاذلــة مـــطــلـق قــواهــا
ـا عـانت حرب واهـتـمامـهـا السـيـاسى . ولوالهُ 
ا كادت حتمل السالح عقب معاهدة القر  و
ســان إسـتــفـانـوس . ولــهـذا حــاولت عـلـى غـيـر
طـائل األخـذ بـيــد الـدولـة الـعـثـمـانـيـة فى مـؤتـمـر
. أمـا اآلن  فـلم يـعــد من ارتـيـاب فى أن بـرلــ
الـعـثـمانـيـة غـيـر قـادرة علـى القـيـام بـالـدور الذى
سائل الشرقية أن أُعدَّ لها . وقد أوشكت جرح ا
ا تالقتها دولة قوية غير ذات مطامع تتهدد تتفتح 
ــســألــة الــشـرقــيــة حالً يُــوجب أوربــا  وحــلت ا
طــمـأنـيـنـة اخلــواطـر ويُـسـكن بالبل إنــكـلـتـرة الـتى
يُـمـكنـهـا أن تـطلب اإلصـالح بلـجـاجة  وإال فال
تأسف إذا داخل العـبث أعمال العـثمانيـة لتأكدها

أن اخلصم القد ال ينال من األسالب نصيباً .


