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ذُكر فى جـريدة الـغولوا الـفرنسـاوية أن أحد
محـرريها اجـتمع بالـچنرال طـور الذى كان فى
بالد اليـونان . وهـذه ترجـمة مـا دار بيـنهـما من
احلـــــديث . قـــــال الــــراوى : إنـــــنى أظـــــهــــرتُ
ومأ إليه رغـبتى األكيدة فى الوقوف للـچنرال ا
ـسألـة الشـرقيـة التى انـفتح عـلى أفكـاره بـشأن ا
بـابـهــا بـسـبب عــراقـيل الــيـونـان  فــأجـابـنى أن
الــذى أوجب زيـادة الــعـراقـيـل فى الـيــونـان هـو
نهاج الذى اتخذته الدول العظام فى إلزامهم ا
ـا كنتُ فى الـيونـان الـطاعـة واخلـضوع  فـإنى 
هــذه الـبالد (الـيـونـان) رأيـتُ فـيـهـا األهـالى فى
كدر عظيم وهياج جسيم  ألنه ال يُمكنهم أن
يتـصوروا تساهل الدول مع البلـغار ومعاملتهم
ــا تـطــلـبه بـالــرفق والــلـ  وعــدم اكـتــراثـهم 
اليـونان بل إجـماعهم عـلى قهـرها . ولكن مع

عـظم هـيـجـان الـيـونـان وحتـمـسـهـا لـلـحـرب  فقـد وُجـدت فـى مـركـز صعـب لـلـغـاية ; إذ ال
يُـمكـنـها أن تُـقاوم إرادة الـدول مع ضعـفهـا وعدم اسـتـعدادهـا لتـحمل احملـاصرة الـدوليـة مدة
تـحدة ألنه قد ـا رسمـته لها أوربـا ا طـويلـة  فالتـزمت أن تعـتصم بالـصبـر اجلميـل  وتقبل 
دافعة عن طالـبة بحقوقها وا تدعو بـعض الظروف واألحوال أن تسكت بعض الدول عن ا
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* الصحيح ينبغى.

مصـاحلها بقوة عـساكرها  وذلك خوفاً من أن
يُمحى أثرها ويزول خبرها أمام القوة الغالبة .
وال يــــخــــفى أن الــــســــبب فى جــــمــــيع الــــفـــ

ـا والــقالقل الــتى نُـشــاهــدهـا فـى هـذه األيــام إ
مصـدرها معاهدة برلـ ألن مؤتمر برل الذى
كــان رئــيــسه الــبــرنس بــســمــارك كــان يــضــمــر
مــــقـــاصـــد خــــفـــيـــة ومــــآرب ال تـــخـــفـى عـــلى
سـتبصرين . فقد كـلفت أوستريا أن حتتل فى ا
الـهـرسك والـبـوسـنـيـة  وتـتـسـلم زمـام اإلدارة
واحلـكـومـة فى هـاتـ الـواليـت . وفـى الوقت
ا نـفـسه  اسـتـولت إنـكـلـتـرة عـلى قـبـرص . و
تـشـكى من هـذا األمـر مـوسـيو وانـغـطـون سـفـير
فرنـسـا فى إنـكـلـتـرة للـبـرنس بـسـمـارك  أجابه
ـاذا ال تـسـتـولى فـرنـسـا عـلى تـونس ? . هـذا و
ـا تـشـكى سـفــيـر إيـطـالـيـا الـكـونت وبــعـد حـ 
كـورنـى لـلــبــرنس بــسـمــارك من عــدم إنــصـاف
ـقـام  أجـابه اذهـبـوا أنـتم إذاً إيـطـالـيـا فى هـذا ا
إلى تــونس  ولـكـن الـبــرنس مع تــكــرمه عـلى
ا يسـد به مطامـعهم  لم يرد أن جميع الـدول 

يُعطى شيئاً لألرمن واألروام  بل أحالهم عـلى الدولة العلية  وأمرهم أن يلتمسوا منها ما
ـشـاكل والعـراقيل إلـى ما شـاء الله فى يـرغبـونه . ولـكن بهـذه الـواسطـة  افتـتـحت أبواب ا
الـبالد الـشـرقـية ألن الـيـونـان صـارت فى غايـة الـضـنك بـسـبب ظلم الـدول وعـدم مـراعـاتهم
لها. وكان يبغى * عليـهم أن يتنازلـوا لها بقسم تـساليا وأبيـروس إلى حد سالنيك  بحيث
شاكل عن عاتق الدولة العلية . قال يُتممون بذلك رغائب األهالى  ويُـزيلون العراقيل وا
الراوى : فسـألته حينئذ هل يُمكن للدولة العـلية أن تمنح قطعة من أراضيها بدون أن حتدث
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علـيـهـا أخطـاراً جـسيـمـة من ذلك  فـأجاب أن
الـدولـة العـلـية إذا مـنـحت االستـقالل الـتام أل
الـصقالـبة والـيونان واألرنـاؤوط كمـا فعلت مع
الصـرب فهى جتـنى من ذلك فوائـد عظـيمة ألنه
أوالً : يُـمـكـنهـا أن تـسـتـحـصل عـلى غـرامة فى
ذكـورة . ثانياً : ترتاح مقابل إعطائـها احلرية ا
ـذابح والـثـورات التى حتـصل عـلى الدوام من ا
فى هـذه البالد والسـيما لـقلة مـيلـهم إلى سيادة
الـبـاب الـعــالى عـلـيـهم  وتــوزع بـالـطـبع بـهـذه
الــواســطـة ديــون الــدولــة الــعـلــيــة ; إذ يُــفـرض
جـــانب مـــنـــهـــا عـــلـى كل من الـــواليـــات الـــتى
أُعـطيت لـهـا احلريـة. وأهم من هـذا كـله  فإن
الــدولــة الــعــلــيــة تـقــدر واحلــالــة هــذه أن جتــعل
أعــداءهـا فـى مـركــز صـعـب جـداً ; إذ ال يــبـقى
لهم بعـد هذا حجـة يتـمسكـون بها لـفتح أبواب
ـشار إليها  ألن هذه القـيل والقال مع الدولة ا
الواليـات تـتحـد مـعهـا ضـد الدولـة الـتى ترغب
فى عـداوتـهــا احتـاداً دفـاعـيـاً وهـجــومـيـاً بـحـيث
يـتـألَّف بـيـنـهـا وبـيـنهـم عـصـبيـة قـويـة  ألن كالً
منهم يـصير حـائزاً على مـرغوبه من االستقالل
ــؤســسَّــة عـــلى الــقــواعــد الــوطــنــيــة واحلــريــة ا
الـراسـخـة . وبـهـذه الواسـطـة  يـتـيـسـر لـلـدولة
الـعـلـيـة أن جتـمع مـا تـشـتَّت من قـواهـا فـى أوربا

المتـداد سـلطـتهـا فى آسيـة وبلـوغـها غـاية أمـانيـها من الـعـز والصـولة فى تـلك األقطـار. قال
الك الـبلقان الراوى : فقـلتُ له فمن رأيكم الـعالى إذاً أيهـا الچنرال أن االسـتقالل الوطـنى أو احتاد 

سألة الشرقية ال يتم إال بهذا . سألة الشرقية فأجاب نعم : إن حل ا هو الذى يُزيل مشاكل ا


