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وعن بـــاريــز . روســـيــا أعـــلـــمت الــدول أن
األسطول اإلنكلـيزى إذا دخل البوسفور بحجة
ـــســيـــحــيــ  أصـــدر األمــر إلى احملـــامــاة عن ا
جــيـــوشى بــاحلــلـــول فى األســتـــانــة ألجل هــذه
الـغـايـة. وقـيل إن األسـطـول لم يـدخل الـدردانل
بـعـد . بسـبب هـذا اإلعالن . والـبـاب الـعالى لم
يــســمح لألســطــول اإلنــكــلــيــزى بـالــدخــول إلى

البوسفور . 
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أمـا سـديـدو الـسـياسـة فى بـطـرسـبـورج فـعلى
رأي متـبايـن  بعض يـكتـفى باالسـتيالء على
بـاطــوم فـقط وتـدمـيـر قـرس * والـقالع األخـرى
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فى أرمـيـنـيا . والـتـنزه عـن اكتـسـاب فتـر أرضـاً من أوربـا. بعض يـرى أن البـد من االسـتيالء
على أرمينيا وأرضروم أيضاً ثم وضع قدم فى جهة الدانوب .

* قرس = كارس.
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لــلــرأى الـــثــانى فــريق مــتـــغــلب عــلى الــرأى
األول. وقــد نـســبــوه إلى نـفس الــقــيـصــر الـذى
ـحـو مطـلـق ما أتـت به حـرب الـقر يـرغب أن 
من الــذل; إذ كــان ذلك فـى زمن تــبــوئه عــرش
لك . فاتباع الرأى الثانى يُرضيهِ فال يكون ثم ا
سبب يدعو إلى احلديث فى أنه لم يأتِ بذل على
ـمــلـكـة مــدة تـســلـطهِ  وال تــرك سـبــيالً يُـوجب ا

الشقاق خللفهِ 
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إن دخول األسـطول اإلنكلـيزى إلى األستانة
يفك روسـيـا من ربـاطاتـهـا السـابـقة جتـاه بـريتـانـيا
الـتى ال ترغب اآلن إال حـرية الـتجـارة فى البـحر
األســود ووضع شـــروط عــلى الــبــواغــيــز يُــتــفق
ـؤتـمـر األوربى ثم حــصـولـهـا عـلى عـلـيـهـا فـى ا
االطمـئنـان فى سكة الـهنـد مع إجراء إصالحات
ــقـاطــعــات الــعـثــمــانــيـة . تُــؤدى إلى فـالح فى ا
ونـورثـكـوت نفـسه أقـام احلـجـة ضـد الـتـشـكـيات
ـشـيـرة إلى أن إنـكــلـتـرة تـضـاد حـريـة الـشـعـوب ا
ـــســيـــحــيـــة  وأعــلـن بــوضـــوح ثــقـــته الــتـــامــة ا
بالتغيرات العظيمة التى جلبتها وجتلبها احلرب.
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قـــالت امـــان زيــتـــونك . إن تـــقـــرب الــروس
واإلنـكلـيـز من األستـانـة يوذن بـالـتقـرب مـرحلى

سلمى .
جـــريـــدة الــبـــوست تـــضـــاد أفـــكــار األولى 
سألة ارتباطاً فإنه معتـبرة أن هذا التقرُّب يزاد * ا
انيا لكن جعل أوستـريا وإنكلترة غير لم يضـر بأ
قادرتـ علـى إيقـاف سطـوة روسـيا بـالـنسـبة إلى

اليونان والسالڤ .
الــنــاشــيــونــال زيــتـونـك  تــرى أن إنــكــلــتـرة

ستنجبر بعد على االتفاق مع روسيا .
نشرت الـدبا رسـالة من مـكاتبـها فى األسـتانة
ــا قـدم مــحــمــد الــثـانـى عـلى هــاك تــعــريـبــهــا : 
األســــتـــــانـــــة ومــــعـه ٢٧٠ ألف مـــــقـــــاتل أرعب

اإلمبـراطـور قسـطـنطـ الـذى اجتـهـد جداً فى ذاك الـوقت لـلحـصـول على مـرغـوب أوربا 
ولم يـنل أربـاً ألسـباب مـجـهـولـة  بل قـاتل مع أربـعة آالف نـفس  ومـات مـدافـعـاً فى سـنة

١٤٥٣ . إن تلك احلادثة تستحضر لنا تقريباً احلالة احلاضرة بالنسبة إلى األستانة وأوربا .
روسـيا تتـقدم ناجـحة  وأوربا صامـتة  والبـاشبزق يـحضرون أفـواجاً وسلـبهم معهم 
واشى تُـباع فى أسواق الـعاصـمة بأبـخس األثمـان على أن الـضابطـة قد أُمـرت أخيراً فنـرى ا

بجمعها . أمَّا حالة الشعب فسيئة جداً  ويجب التخلص من حرب مجهولة العاقبة .
إن الـتـاريخ يُـذكرنـا بـقـول األزكـاريس الـذى التـجـأ إلى أوربـا لـيـتـخلـص من سوء اإلدارة
الشرقية ; إذ قال : إن سوء اإلدارة قد غاب  فهل ألوربا غيرة على نزعه ووضع ما يُوافق
ـسـألـة الـشـرقـيـة مـسـألة تـعب الـعـدل ? أال يُـمـكن أن يُـقـال هـذا حـالـيـاً ? قـال بـسمـارك: إن ا

* الصحيح يُزيد.
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ونـصب فيـلـزم جلـيـاً تمـامـاً ليـتخـلص الـعالم من
شوائبها . أهـ .

ـتاركـة عـلى حـسب ما نـشـر التـمس شـروط ا
أعـلـنـهـا فـورثـكـوت فى مـجـلس الـعـمـوم  بـنـاءً
عـلى تـلغـراف ورد إلى احلـكومـة اإلنـكلـيـزية من
مــوسـيــو اليـارد سـفــيـرهــا بـاألســتـانـة وهى : أن
شروط متاركة القتال ب الباب العالى من اجلهة
الـواحـدة وروســيـا ورومـانــيـا وسـربـيــا من اجلـهـة

الثانية محصورة ضمن بنود عشرة وهى هذه :
تـاركـة فال يُـعمل أوالً : إذا روجع الـقـتال بـعـد ا
به اال عقب ثلثة أيام من إعالنه . ويجب

تاركة . على روسيا فى هذا البند أن تُبلغ اجلبل األسود عند ا
تاركة . دافع التى أُخذت بعد إمضاء ا ثانياً : تُسترجع من روسيا جميع األراضى وا

ثالثـاً : تُحدَّد خطوط الفريق وحتل الروس فى خطوط األسـتانة وغليبولى الدفاعية . وأما
اخلطوط التى تُعيَّن على احليادة  فال يقر فيها أحد وال تُبنى فيها قالع .

رابعاً : تُعـيَّن جلنة مخـتلطة لـوضع احلدود ب تـركيا وكل من سربـيا واجلبل  وحتل الروس
فى بـوركاس ومـيديـا على ساحـل البحـر األسود حـيث يُمـكنهـم التمـوين بواسـطتـهما

األجانب ذخائر حربية .
خامـساً : تُرسل أسلـحة العثـماني بـعد إخالء القالع إلى مـحال معيـنة بسكك خـصوصية
وإذا لم يـسـمح الـوقت بـرفـعـهـا يوخـذ عـلم بـهـا  وفـرصـة اإلخالء يـكـون سـبـعـة أيام

واقع األوامر . ابتداؤها اليوم الذى فيه تصدر قواد ا
ـدن العثـمانيـة تُترك بـعد ثلـثة أيام مـصب الدانوب إال إذا كـان ثم مانع كاجلـليد  سادساً : ا

الحة الدانوبة . وأمَّا روسيا فعليها مالحظة ا
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سـابــعـاً : يــقـتــضى لـلــمـوظـفــ الـعــثـمــانـيـ أن
يستمروا فى بعض أماكن تتعيَّن .

ـداومة الـسير ثامـناً : يُسـمح للـسكك احلـديدية 
حتت شروط يُتفق عليها .

تاسعاً : يُرفع حصار البحر األسود .
ـالحــظـــة جــرحى عـــاشــراً : تـــتــعـــهــد روســـيــا 

العثماني واالعتناء بهم .
وقد قـرَّ القرار أيـضاً عـلى عقـد هدنة بـأرميـنيا
ـتـاركـة بأوربـا فى بـ قـائـدىّ اجلـيـشـ وبـدأت ا
٣١ جناير الساعة ٧ مساءً أن خسائر السرب فى
حـربـهم األخـيـرة الـتى مـدتـهـا ٥٢ يـومـاً  كـانت
بــحــسب األخــبــار الــرســمــيــة ٥٠٠٠ بـ قــتــيل

وجريح وفقيد .
وكـانت مـكـاسـبـهـم ٢٣٨ مـدفـعاً و ١٠ آالف
ونات بندقية و ٣٧ راية . وكمية من الذخائر وا
ــاشـيــة تـتــجـاوز قــيـمــتـهـا مــلـيــونـاً من واخلـيل وا

الدوقات .


