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عــلم الـعــالم بـأســره أن الـدولـة اإلنــكـلــيـزيـة
بذلت جـهـدهـا فى هـذا العـام لـلـوقـيعـة بـالـدولة
العـلـية  وتـسـو سمـعـتهـا واحلط من كـرامتـها
بـ الـدول  ولـذلـك أرخت الـعـنـان جلـرائـدهـا
وخلطـبائها أن تقـول ما شاءت  وتصف الدولة
ا اسـتـطـاعت أن تـصـفـهـا من الـنـقائص الـعـلـيـة 
والـــعــيــوب  وبـــعــدمــا اســـتــطــارت الـــغــوغــاء
وانتـشـرت اإلشاعـات فى اآلفـاق حـتى حترَّكت
ــســيــحــيــة فى آســيــا لــهــا خــواطــر الــشــعـــوب ا
بأسرها قامت الـدولة اإلنكليـزية تدعو الدول
ـسئـلة وقـعـة على عُـهـدة برلـ لـلتـداخل فى ا ا
األرمـنـيـة الـتى كــانت مـوضـوع تـقـسـيم األحلـان
وسيقار اإلنكـليزى  فأبت عليها ومادة تـف ا
قاصد البريطانية  إال أن ذلك للعلم بدخائل ا
الروسيا وفرنسا أجابتا دعوة بريطانيا سواء كان
قـاصد اإلنـكلـيزيـة حتى ذلك لـغرض مـقاومـة ا
ال يتأتى لها االنـفراد بعمل عن شريكتيها  فال
تسـتـطـيع إذ ذاك أن تـفـعل مع الـدولـة الـعـلـيـة ما
تأباه عليها الدولتان  كما يظهر هذا من مغزى
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األحــــوال احلــــاضــــرة ومن مــــجــــرى احلـــوادث
ـسـئلـة األرمـنيـة  أو لـغرض الـسـياسـيـة وسـير ا
شاركة مع الدولـة البريطانـية فى الضغط على ا
الدولـة العلية كما تـزعمه شيعه االحتالل عندنا
الـتى تـرى من بـعض وظـيـفـتـهـا أن جتـعل الـيأس
من الـدولة العـلية صـاحبة الـسيادة عـلى مصر .
صري  فال حتدث حادثة فى أما عند جـميع ا
الـعـالم وال جتـرى سـفـيـنـة فى الـبـحـر أو تـتـحرَّك
حـركة فى الـبر أو تُغـيم السـماء أو تُمـطر األنواء
إال حسبت للدولة العلية من ذلك نتائج الضرر
ـانـوي ولـغـيـرهـا نـتـائج الـنـفع  كـأنه مـذهـب ا

يزج بكرسى السلطنة السنية العثمانية فى ظُلمة
ـا سـواها اللـيل الـبـهـيم  ويـجـعل الـعـالم كـله 
شـمـسـيـاً نـهـاريـاً تُـضئ عـلـيه أشـعة الـشـمس من

جميع جهاته .
واخلالصـــة أن الـــدول الـــثـالث ( إنـــكـــلـــتــرا
وفرنسا والـروسيا ) قد دفعت مذكرة إلى الباب
الــــعـــالـى أجـــدر شـئ بـــهــــا أن تُـــســــمى أُســـاس
االنقالب  فرفض هذا قـبولهـا واحتج على ما
فـيهـا من مس حـقـوق احلضـرة الـسـلطـانـية  ثم
كان عـلى أثـر ذلك أن جـرى البـاب العـالى بـعد
جـــلــوس فــخـــامــة ســعــيـــد بــاشــا عـــلى كــرسى
الـصَّـدارة فى طـريق إصالح عـمـلى فى واليات



¥≤

آسـيـا الــوسـطى * وعـ دولــتـلـو شــاكـر بـاشـا
سفير الدولة العلية فى بطرسبورج سابقاً مفتشاً
عـمــومـيــاً لـهـا  فــأعـلن سـفــراء الـدول الـثالث
رضاهم بتـعيـينه  واشتـرطوا له سـلطة وحـكماً

نـافـذاً فـيــمـا يـجـرى ويـعــمل بـتـلك الـواليـات 
ولــكن كـأن شــركـة روتـر لـم جتـد من ســيـر هـذه
نوال الـذى تُنـسج علـيه ما يُوافق سئـلة عـلى ا ا
ـصرى مصـلـحة الـدولة الـبريـطانـيـة فى  القـطر ا
الـذى ينـتعش أهـلوه بـروح األمن كلـما رأوا فى
سيـاسة الدولة العليـة جناحاً فى خُطاها إصالحاً
ولـكــلـمـتـهـا نـفـوذاً  فـاقـتـطـعت لـنـا من الـزمـان
رواية جاءت مقتـضبة كل االقتضـاب ال مناسبة
بـيــنــهـا وبــ مــا قــبـلــهــا ومـا بــعــدهـا  وهى أن
إنــكـلـتـرا أعـلـنت الــبـاب الـعـالى بـأن كل الـدول
ـوقـعـة عـلى عُـهـدة بـرلـ اتـفـقت عـلى تـعـيـ ا

معتمد أوروبى عام  يُدير أحوال أرمينيا باسم
ـعـظَّم  يـعـنى أنه يـكـون فى جاللـة الـسـلـطـان ا
إدارته واســتــقاللـه وتـبــعــيــتـه االســمــيــة كــأمــيـر
بـلغـاريـا وهو الشك قـضـاء فوق مـا اقـترح فى
مـذكــرة الـدول الـثـالث  ألن هـذه قـد جــعـلت
التعي والعمل والـنفوذ للسلـطنة السنية  ولم
يــكن الــضــرر إال من طــريق الــتــداخل األوربى
ـــذكـــرة كـــمـــا عــلـــمـه الـــقــراء الـــذى فـــرضـــته ا

* الصحيح : آسيا الصغرى.
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ــشـروع األخــيـر الــذى تـزعم بـتــفـصــيــله. أمـا ا
وقعة على عُهدة شركة روتر أن جـميع الدول ا

برل قد اتفـقت عليه  فهو االستقالل بعينه 
ولـكن كـالـذى يُـقـتل صـبـراً ويُـؤخـذ حـتف أنـفه

على غفلة منه .
ولـقـد قابـلـنـا هذه الـروايـة لـغرابـتـهـا بالـتـحرُّز
واالرتـياب . وقلـنا إننـا ال نُصـدقها حـتى نسمع
مـا يُعـززهـا  ولكن شـركة روتـر الـتى اشتـهرت
بـاالخـتالق والتـفـ فى اصـطنـاع األخـبار  لم
ـا يُـعزز روايـتـها أو تـستـطع أن تـأتـينـا بـعد ذلك 
يجـعل لـهـا جـانـبـاً من الـقوة حـتى اآلن  بل أن
ــسـتـر غالدسـتـون الــتى جـاءت بـعـدهـا خـطـبـة ا
بـــأيـــام دلَّـت الـــقـــراء هـــنـــا  عــــلى أن الـــلـــورد
سـالـسـبـرى اليـزال يـعــوزه الـسـنـد والـقـوة حـتى
يتـمكن من اجلـرى على منـهج سلفه فى سـياسة
كـائد للـدولة العـلية ; العنف والـضغط وكيـد ا
ــا قـصــد بـخـطــبـته ألن ذلك الــشـيخ اخلــطـيب إ
تـــلك تـــعـــضــيـــد احملـــافـــظــ بـــدعـــوة الــشـــعب
اإلنــكـلــيــزى لــتـعــضــيــدهم وتـشــجــيــعـهم  أو

حملهم على إتباع خطة الوزارة السالفة .
ستـر غالدستون يقوم وال يخطر بالـبال أن ا
فى جـمع من قـومه لـيـخـطب فى دعـوة الـشعب
لـتـعـضـيـد الـوزارة اإلنـكـلـيـزيـة  وهـو يـعـلم أن
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الـدول بأسـرها مـساعـدة رسـميـاً لهـا  حيث ال
يـــخـــفـى أن الـــدول قـــوى فـــوق قــــوة الـــشـــعب

البريطانى بال خالف .
ستر غالدستون كان مدعواً ولو فرضنا أن ا
إللقـاء هذه اخلـطبة قـبل أسبوع أو أسـبوع من
وقعة على تاريخ ظهور اتفاق الدول األوربية ا
عُـهـدة بـرلـ  ثم اسـتـعـد لـيـخـطب فى الـنـاس
ــسـاعــدة حــكـومــته فى بــدعــوة قـومه لــلــقـيــام 
تـشـديـد الـوطـأة علـى الدولـة الـعـلـيـة  وقبل أن
يقف علـى منبـر اخلطـابة  تـبيَّن أن حـكومته لم
تبقَ فى حـاجة إلى مـساعـدة شعـبهـا  حيث إن
أعـظم حكومـات العـالم لبت طـلبهـا  واتفقت
عــلى إرغــام أنف الــدولـة الــعــلــيــة عــلى قــبـول
ـطــالب األولى الــتى كـانت مـطــالب أشـد مـن ا
تتـمنَّى جناحها فـيها وزارة األحرار . أفال يكون
من بالغـة اخلــطـيب إذا قـام بـعـد ذلك أن يُـظـهـر
عــظـيم ارتـيــاحه وشـكــره من تـلـك الـدول الـتى
قامت أعـظم خدمة ( على ما يعـتقد ) لإلنسانية
ـدنــيـة  ثم يُـنـادى الــشـعب الـبـريــطـانى بـعـد وا
ذلـك أن اهـــــدأ بـــــاالً واهــــــنـــــأ حـــــاالً وثـب إلى

سكونكَ األول بعد ما بلغت مناك .
ذلك  لعـمرى  كان الـذى يُنتـظر  ولكن
ــسـتـر غـالدسـتـون شئ من حـيـث لم يـكن من ا
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ذلك  ال باإلشـارة وال بالـتصـريح  فال يصح
التعويل على روايـة روتر السابـقة  وخصوصاً
ـنـاسـبات إذا كـان مـجـرى احلـوادث يُـكـذبـهـا وا
السابقـة والالحقة تُخالـفها  وال يبعـد أن تأتينا
ـا يُـنـاقض ما أتـت به قبل هـذه الـشـركـة نـفسـهـا 
عمـا قليل  فـقد عهدنـا هذه الشـركة ال تخجل
. من تناقض  وال ترى العار فى اختالق مب
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تعرفن من ذبيان من لو لقيته
بيوم حفاظ طار فى اللهوات

ولو أن ساقى الريح يجعلكم قذى
ألعيننا ما كنتم بقذاة
ــعـــالى أن تــقـــتــبل مـــا يُــراد بــصــدر حــاش ا
الــرحب  أو تـنـزله مـكـان الـســعـة من الـضـمـيـر
وبـــعـــداً لـــلـــقـــوم عن أمـــانـــيـــهم  فـــإن هى إال
خياالت تطـرق األذهان وما علـينا أن نُعادى أو
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