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إن األحـــوال احلـــاضـــرة فى أوربـــا مـــحـــفـــوفــة
بـارتــبـاكــات عــظـيــمـة ومــشـاكـل جـســيـمــة . فـإن
احلوادث األخيـرة التى وقعت فـى البلـغار وظهور
ــانـيــا فى مــظــهــر الــود واالئــتالف مع الــروســيـة أ
ورجـوع احملـالـفـة الـثالثـيـة إلى مـا كـانت عـلـيه بـناءً
عـــلى مــســاعـى الــبــرنس بـــســمــارك ووقــوع هــذه
ـركـيـز صـالـسـبـورى األمـور اخلـطـيـرة بـعــد تـولى ا
مسـند الوزراء بإنكلترة  قـد أحدث عند اإلنكليز
كدراً عـظـيـمـاً وتـأثـيراً غـريـبـاً . وعـلى اخلـصوص
فـإنه بـسـبـب ارتـبـاكـات إنـكـلـتـرة الـداخـلـيـة وعـدم
انـتـظام عالقـاتـهـا السـيـاسيـة مع فـرنسـا قـد صارت
مــنــفـردة عـن االحتـاد الــدولى وانــخـفـض نـفــوذهـا
لدرجة عظيمة . غير أن الظاهر أن رجال إنكلترة
ال يُريـدون أن تـفـوتـهم الـفـرصـة احلـاضرة  وهى
انـيـا واجتـاه أفكـار الـباب فـتـور عالقات فـرنـسـا وأ
ـقلـقة احلـاصـلة فى الـبلـقان الـعالـى إلى احلوادث ا
ـهمـة فى القـطر بدون أن يُـجروا بـعض األعـمال ا

ـراقـبـة الـدولـيـة الـتى ال مـفـر من ـصـرى الـتى تُـزيـد نـفـوذهم فى هـذه الـديـار وحتـمـيـهم من ا ا
ـبـرم فى لـنـدره بـدون أن تـظـهـر نـتـائج ـالـى ا ـقـررة فى الـوفـاق ا ـدة ا حــصـولـهـا إذا مـضت ا
صرى . ولكن ال يُـمكن معرفـة ما ستجـريه إنكلترة مرضية من اإلدارة احلـاضرة فى القطـر ا
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من األعمال العظـيمة فى هذه الـديار ألننا ال نظن
بأن إنـكلتـرة تقصـد أن تُجرى أقل عـمل ينقض ما
ــعـــاهــدات الـــدولــيــة ويُـــخــالف نُصّ عـــلــيـه فى ا
وجب ـعـطـاة له  امـتيـازات وحـقوق هـذا الـقـطر ا
فرمانات سلطانية عالية الشأن . ولو فرضنا أن ما

روته جريـدة األوبسرفر فى لنـدره قرين الصحة 
وهو أن بـعزم إنكلتـرة أن جترى فى مصر ما أجرته
فــرنــســا فى تـــونس  فــتــرى أن ســيــاســة الــوزارة
احلاضرة ستُوقع إنـكلترة فى ارتبـاكات عظيمة مع
جــمــيع الــدول وخـاصــة الــدول الـتـى يـلــزمــهـا أن
تُوطـد عالقاتـها احلـبيـة معـها نـظيـر فرنـسا والـدولة
الــعــلــيــة . واليُــمــكن أن تُــقــابـل تـونـس بــالــقــطـر
ــصــرى ألن حــقــوق الـدولــة الــعــلــيـة فـى تـونس ا
كانت موضوعـاً للخالف والنزاع  ولكن لها فى
ـصـرى حـقـوقاً مـقـدسـة ال يُـمكن نـقـضـها الـقـطر ا
بدون أن يحصل ب إنـكلترة والبـاب العالى نفور
عظيم أوالً  وثـانيـاً  تقع فى ارتـباكـات سيـاسية
عظيمة مع فرنسا . أما الدولة العلية  فإذا فعلت
ـصـريـة إنـكـلــتـرة مـا يـخـل بـحـقـوقــهـا فى الـديــار ا
فـبـالـطـبع تـتـحـد مع الـروسـيـة  وتُـسـاعـدهـا عـلى
نـوال غاياتـها فى أواسط آسـية بحـيث يصيـر مركز
إنكـلترة فى األقطار الهنـدية حتت خطر مب . أما
فـرنــسـا  فال يُــمـكـنـهــا مـطـلــقـاً أن تُـسـلـم بـسـيـادة
اإلنـكليـز على خـليج السـويس  ألن لهـا مصالح

عظيمة فى مستعمراتها بآسية . وفضالً عن ذلك  فإن أهل فرنسا يعتبرون خليج السويس
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مــوضــوع افـــتــخــارهم األبــدى ألنـــهم هم الــذين
سعـوا فى فتـحه وجنحـوا فى هذا األمـر رغمـاً عما
ــقــاومــات الــعــنــيــفــة من كــانــوا يُــصــادفــونـه من ا
شهورين. رستون وخالفه من رجال إنكلترة ا با
صـالح الكـبرى فى هذه هذا فـضالً عمـا لهم من ا
الـديار . وال يُـمكن إلنـكـلتـرة أن تُكـدر حاسـبات
وازنة فـرنسا فى الـوقت الذى حتـتاج فيـه لتعـديل ا

الـدولية فى أوربـا بحـيث تكون قـادرة على الدوام بـأن تُقـاوم مقاصـد الروسيـة التى إذا نالت
صـلحة كل مرادهـا من الفـوز وتُيسـر لها االسـتحصـال على جـميع مقـاصدها  فـإنها تـضر 
إنكلـترة ضرراً بـليغاً . ومن تـأمل فى حقائق األمـور وتبصـر فى بواطنـها  يرى من الواضح
الـبـين أن جُل مـسـاعى الـبـرنس بـسـمـارك مـوجـهـة لـتـكـديـر الـعالقـات الـسـيـاسـيـة بـ فـرنـسـا
وإنكلـترة  وكاد يستحصل على غايته لوال سـقوط موسيو جول فرى من مسند الوزارة فى
فـرنسـا وتـولى موسـيـو دوفرسـيـنه  فاألول مـشـهور بـعـداوته إلنكـلـترة  واآلخـر مـوصوف
ـانيـا وسعـيه للـمـحالـفة مع الـروسيـة بقـصـد كشف الـعار الـذى حلق فرنـسا فى بحـقـده على أ
حرب سنة ١٨٧٠ التى كانت وباالً عليها  فلما آيس * من احلصول على ما كان يتمناه فى
قام  وجَّه مـساعيه من جـديد جلعل فـرنسا مـنفردة عن بـقية الـدول . وبهذه الـواسطة هـذا ا
صرى من الفكر إلى العمل يُقوى عـزائم رجال إنكلترة على إجراء مقاصـدهم فى القطر ا
ـقـام فى أوربـا . ولـكن ال نـظن أن مـساعى ويُوجـب النُـفـرة بـ هـاتـ الدولـتـ لـيـنفـرد له ا
ـانيا البرنس بـسمارك هـذه تُقرن بـالفوز والـنجاح  ولـكن لو جنح سـعيه النقـلب شراً على أ

ألن هذا األمر يُعجل وقوع احلرب الهائلة فى أورپا .

* آيس = يأس  .


