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قـد ذكــر مـوســيـو فــورب فى كالمه عن حـال
آسـيـا الـوسـطى ومـا جــرى بـ إنـكـلـتـرة والـبـاب
الــعـــالى مـن الــعـــهـــود بــخـــصـــوص قــبـــرص مــا
تــرجــمــته: أن الــروس حتــد أراضــيـهـم فى آســيـا
الـوسطى خـطـوط باطـوم وقرص وأردهـان على
حــدود الـشـمــال الـغـربـى .وقـد انـتــخـبـنــا مـركـزاً
حلركاتنا العـسكرية بقصد منع تعدى الروس فى
ـسـتقـبل جـزيـرة أقرب جـهـة منـهـا لإلسكـنـدرية ا
٢٠٠ مــيل  وهى األرض الــتى هـى أكـثــر قــربـاً
إلى آسـيـا الـوســطى من اجلـنـوب الـشـرقى  وأن

مـالـطـة وقــبـرص عـلى بُـعــد واحـد لـلـدردانـيل 
لكن نُضـيع الوقت بإرسـال اجلنود إلى مـالطة ثم
إلى قـبرص وراحـتـنـا فى الهـنـد من قـبل التـهـديد
ـا هى فى حـلـولـنا على مـقـدمـتـنا ومـؤخـرتـنا  إ
احلربى فى أفغـان فإن الكالم من كـابول وهرات
يؤثر فى بطـرسبورج وفى أسواق الـهند . أما إذا
صدر من جزيرة حقيرة كقبرص واقعة فى زاوية
ـــتــوسط فـال يــكـــون له وقع فى آذان مـن زوايــا ا

أحد .أهـ . (ثمرات)
UÐ—Ë√Ë 5 dÐ …bNÔŽ

ـسألـة الشـرقيـة  فحـركات عـساكـرها بـأوربا داعيـة إلى إيقـاظ اجلفن الروسـية مـوضوع ا
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ـا كـان ما وذريـعـة لـلـظنـون وأخـذ فى اآلراء  و
ـرة األخـيـرة أول كـان من إقـدامـهـا وإحـجـامـهـا ا
كل مـا جـرى كـمـا طاب له فـنـسب ثـورة الـبـلـغار
إلى عـلــة خـفــيـة ســيـنــشـأ عــنـهـا عــلل .وتــأخـيـر
الـتـسـوية بـ الـبـاب واجلـبل إلى مبـدأ تُـبـنى عـليه
ـانـيـا لـغـايـات ال فـ مـسـتـقـبـلـة وعـدم اكـتـراث أ
يجهـلها خبيـر وسياسة إنكـلترة لنوايـا خصوصية
يتـطلبها الصـالح . وتردد الدول األُخر لعلل فى
مـجـلـبـة الـشــر. وألجل مـا ذُكـر تـوقع الـعـالم أن

الــويالت واحلــروب ســـتــعــود خــافــقــة الــرايــة 
فـبـدأت اجلــرائـد تُـنـدد  واألحــزاب تـتـبـارى فى
حلبـة اآلراء . ولبـثت احلالـة على نـحو مـا ذكرنا
حـتى طيَّر الـبرق إليـنا باخلـبر ناقالً مـلخص ما فاه
ــنــابــر مـن أن غــايـة بـه خــطــبــاء إنــكــلــتـرة فــوق ا
دافـعة حكـومتـهم احملـافظـة على عُـهـدة برلـ وا
عـنـهـا . ثم نقـل السـلك إلـيـنـا أيـضـاً أن الـروسـية
عـاملـة عـلى تنـفـيذ الـعُـهدة وإنـكلـتـرة رغبت إلى
ذكور . فـانتبه الدول أن يُعـضدنهـا فى التـنفيـذ ا
السياسـيون إلى ما حدث  وقالوا إن فى الزوايا
خــبـــايــا  وذهـــبت بــعـــضــهـم إلى أن إنــكـــلــتــرة
وأوســتـريــا وفــرنـســا عـلى مــخـالــفـة ومــا لـبث أن
كذب ذلـك واعتقـد أن كل واحدة مـحافـظة على
احلــالـــة حـــاالً ; إذ لم يـــكن مـن غـــايــة فـى إبــرام
الـلـجـنـة البـرلـيـنـيـة إال الصـالح الـعـام والـرغـبة فى

السالم .
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هــجــرت الـروســيــة الــوسن * وانـتــبــهت إلى
ـسـهـلـة لـهـا احلصـول عـلـى ما تـتـمـنى الـوسـائل ا
وتـرغب  فال يــبـرح رجــالـهــا قـائــمـ بـالــعـمل
ومـواظـبـ علـى السـيـاسـة ذات الـغـايـة الـوحـيدة
ومن مـبــادئـهم الـظــاهـرة عـدم االرتـضــاء بـإلـغـاء

عُـهـدة بـرلـ إلحـيـاء عُـهـدة سـان إسـتـفـانوس 
ـباد مبـدأ آخر هو االنـتقام  ولكن دون هذه ا
ولهـا فى ذلك سـالف عـمل والـغـريب منـهـا أنـها
جتـــرى مـــا تــــروم  ولـــكن بــــطـــرق ال يـــرى من
يُــشـاهـدهــا خـطـراً  ويــلـوح أن غـايــتـهـا اآلن أن

تُؤكد ألوربا كلها حقيقة ظفرها .
يـــتــــوهَّم الـــبــــعض أن البـــد مـن احلـــرب بـــ

بـيح ذلك قريب. وأمـا نحن فال نُـسلم بـهذا ; إذ نرى من إنـكلـترة والروسـية  وأن الـزمن ا
حـالة الـفئـت مـوانع كـليـة حتول دون الـتوهم  فـإن مالـية الـروسيـة تُنـافى االزدياد فى الـنفـقة
عـلى أن اهتمـامهـا بتخـييب بـيكنـسفـاد وسياسـته وإبطـال قرار برلـ ومنع انـقسام بـلغـاريا قد
رام دون خـسارة أو مالم . أقامت عـساكرها فى اتخذ سـياسة مـحكمـة جداً تُخول الـدولة ا

جوار األسـتانـة  ولكن لم تُـخالف بـذلك عُـهدة بـرل . وأحـلتـهم بالـروم إيلى الـشرقـية 
ولكـن بإرادة الـنواب وسـمـاح العُـهدة  فـال اعتـراض علـيـها  وال لـوم . تُـسهل الـثورة فى

طـالبهم  مـكدونيـة  ولكن ليـس من يُبرهن عـلى ذلك. ترغب إلى الـيونان أن يـتمسـكوا 
ناقـضتهم . تشتغل فى أوربا كما تشتـغل فى كابل  ولكن بطريقة محكمة ولكنها تتظاهر 

وسياسة غريبة .
وأما إنكلترا  فملتزمة طبعاً بأن تبذل ما فى وسعها لتتجنب احلرب مع الروسية ولو أنها

* الوسن = النوم.
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تـود إغـضــابـهـا وتـكــديـرهـا . أسـبــاب الـهـيـجـان
كـثيـرة  ولـكنـهـا ال تسـتـطيع أن تـبـنى على ذلك
سـبــبـاً بـاعــثـاً عـلى احلــرب .سـيـاسـة بــطـرسـبـرج
مـغزاهـا هـدم مـا بـنت إنكـلـتـرا  ولكـن ليس فى
سـلـوكهـا مـا يدعـو عـلى حمل الـسالح . بـيد أن
إنكلـترة ال جتـهل انفرادهـا وتغـيير الـزمن احلاضر
ـاضــيـة  فــإن الـدول أو األحــوال احلـالــيــة عن ا
األُخر عـلى اختالف فى هذا الشـأن ; ففرنسا لم
تــكن لــتــعــرف إال ســيــاســة احلــيــادة والــنــظــر فى
إصالح داخليـتها وتنـظيم جيشـها . وقد أشارت
وبـرهـنت عــلى ذلك كـثــيـراً . وأوسـتـريــا لـيـست
انـيا لـها علـيهـا يد وال تسـتطـيع حراكاً حرة فـإن أ
ـانـيـا ال تُـفـضل االحتـاد اإلنـكـلـيـزى بـدونـهـا . وأ

ـصــلـحــتـهـا  عــلى الـروسى  فــإن ذلك يـضــر 
ولعله يذهب بـها إلى اخلراب والدمار . وإيطاليا
لـيـس لـهــا فى الـتــداخل مـآرب . وبــنـاءً عــلى مـا
ذكـــرنــا وجب الــقـــول إن إنــكــلــتـــرا ال تــنــزع إلى
مـحـاربة الـروسـيـة  ولـو حتـملت مـنـهـا مـا يـعبث
بــشــرفـهــا . وال يــنـبــغى أن نــنـسى أيــضــاً عـظــمـة
الروس وشـجاعة عساكـرهم وطاعتهم لقوادهم

وصــــبـــرهم عــــلى أمــــر الـــشــــدائـــد واألهـــوال 
ــــــشـــــاق ومــــــيـــــلـــــهـم إلى وتــــــعـــــودهم عــــــلى ا

إمبراطورهم.


