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ِطلق عليه »اإعادة اإ�صدار خمتارات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�صروع الذي اأُ
/ التا�صع ع�صر  الإ�صالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنينْ
والع�صرين امليالِديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�صكندرية ب�صاأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �صرورة 
بني  التوا�صل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�صاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�صاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �صكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�صبة بعطاء ال�صابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�صيل. و�صمان هذا التوا�صل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�صطلعت بها، منذ ن�صاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �صائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وهو اأن الإ�صهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�صلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�صوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�صرة التي ت�صمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�صالمي  ت�صم خمتارات من 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�صع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
الإلكرتوين اأي�ًصا على �صبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�صتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�صباب ولالأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة. 

وي�صبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�صبطة، 
بال�صياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�صا�ًصا على  التاأكيد  نه�صوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�صايا  كان 
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�صاتذة 
املتخ�ص�صني، وذلك بعد مناق�صات م�صتفي�صة، وحوارات علمية ر�صينة، ا�صتغرقت 
جل�صات متتالية لكل تقدمي، �صارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �صاركوا يف هذا امل�صروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على 

تدقيق ن�صو�س الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.

اإ�صماعيل �صراج الدين
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًصا - يف اإطار هذا امل�صروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبناء امل�صلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ص�صات �صناعة  �صتتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�صاعد ذلك على تنقية �صورة الإ�صالم من الت�صويهات 
التي يل�صقها البع�س به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�صلمون يف جملتهم، خا�صة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�صًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�صالمي خالل 
ً يزال بعيدا عن الأ�صواء، ومن ثم ل  القرنني الثالث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ل
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�صكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�صم من الرتاث النه�صوي الإ�صالمي �صبًبا من اأ�صباب تكرار الأ�صئلة نف�صها 
التي �صبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �صياق واقعهم الذي عا�صروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًصا �صبًبا من اأ�صباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�س 
وخارجها.  والإ�صالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�صري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�صي،  اإقبال، وخري الدين التون�صي، و�صعيد النور�صي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�صور، وم�صطفى املراغي، وحممود �صـلتوت، وعلي �صريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�س، واأحمد جودت با�صا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�صالمية، ف�صاًل عن ال�صباب  اجلديدة من ال�صباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�س يف جمتمعات  الذي  امل�صلم 
ن�صرها  اإعادة  فقط  ولي�س  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�صاعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�صري احل�صول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�صعى  امل�صروع  هذا  اإن 
والتوا�صل مع الآخر. ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�صارة اإىل رف�س اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�صبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�صرتك،  الإن�صاين  الرتاث  اإ�صهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�صادر  اإتاحة  يف  ن�صهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�صتنه�س هذه الإ�صهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�صها الأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �صار عليه اأولئك الرواد الذين عا�صوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�صايا اأمتهم، وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من اأجل نه�صتها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�صئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�صهم  اأن  الإ�صكندرية، 
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�صكندرية

وامل�صرف العام على امل�صروع 

غريها من البلدان العربية والإ�صالمية، وغريهم من ال�صباب امل�صلم يف البالد غري 
الإ�صالمية  بالعطاء احل�صاري للعلماء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�صائد اخلاطئ، الذي  امل�صار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرنا اإليه؛ فلي�س �صحيًحا اأن جهود العطاء احل�صاري والإبداع الفكري 
للم�صلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�صت عليها عدة قرون، وال�صحيح هو 
اأنهم اأ�صافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�صانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني نوعية احلياة لبني الب�صر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�صاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
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الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



جمدي سعيد 

تقـدمي

»كوفئت م�صر يف يوم باأكرب جمد واأ�صرف فخار، وعوقبت يف مثل ذلك 
�صانت  لأنها  كوفئت  وال�صنار)1(،  العار  عليها  جر  باحتالل  عاًما   75 بعد  اليوم 
الوطن والديار، وعوقبت لأنها �صلمت البالد وان�صقت على نف�صها ون�صيت تاريخها 
والأغرا�س  بالأنانية  فيها  الثورة  دعاة  نفو�س  وامتالأت  اأعدائها،  مطامع  وتنا�صت 
هيكل  على  الأمة  وقدمت  فري�صة،  الوطن  فذهب  ال�صخ�صية؛  والآمال  الذاتية 
عربة  هذه  والهوان،  الذل  واأقام  التليد  والعز  القدمي  املجد  وتوىل  �صحية،  الدنايا 
الراغبني يف خري  امل�صريني  معا�صر  فالتِقطوها  املواعظ،  وموعظة  التاريخ  العرب يف 
التاريخ«  »ن�صيان  لدور  روؤيته  ورفعتها«)2(.. هكذا عرب م�صطفى كامل عن  البالد 
فيما تعي�صه الأمة من حا�صر، ودور »الوعي بالتاريخ« يف اإطار ثالثية الوعي بالزمان 

)1(    يق�صد باليوم الأول، يوم جالء حملة فريزر عن م�صر يف ) 12 رجب 1222هـ/14 �صبتمرب 1807م(، وباليوم الثاين 
يوم دخول قوات الحتالل الربيطاين اإىل القاهرة يف )2 ذي القعدة 1299هـ /14 �صبتمرب 1882م(.

)2(  مصطفى كامل يف: يواقيم رزق مرقص )إشراف وحتقيق(، أوراق مصطفى كامل..اخلطب، القاهرة، 
اهليئة املصرية العامة للكتاب، مركز وثائق وتاريخ مصر املعاصر، 1984، ص 245 )من خطبة 
ألقاها مصطفى كامل يف العيد املئيين لوالية حممد علي، بتاريخ 13 صفر سنة 1320هـ /21 مايو 

سنة 1902م(
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واملكان والأحوال يف حتقيق »خري البالد ورفعتها«،  وهو املدخل الذي نقدم من 
ًّرقية« لكونه كتابا تاريخيا بامتياز، لكنه التاريخ الذي  ً خالله كتابه »امل�صئلة)1( ال�ص
ؤه وعقولنا معلقة باحلا�صر وقلوبنا متعط�صة اإىل امل�صتقبل.. م�صتقبل »ال�صتقالل  ونقر
أجلهما، ومات وهو  ا من  والنه�صة«،  وهما الق�صيتان اللتان عا�س م�صطفى كامل
ًعيا لتحقيقهما، ول نزال نحن من خلفهم قا�صدين  ل يزال و�صحبه يرك�صون �ص

نف�س الغاية واإن تغريت الأحوال.

اأوًل: م�صطفى كامل.. الن�صاأة وامل�صروع الوطني

وهو  م�صر  اأر�س  على  ومات  كامل  م�صطفى  عا�س  وثورة  احتالل  بني 
فتاها الأول الذي تفتح وعيه )وهو ابن الثامنة( وقد وقع وطنه يف اأ�صر الحتالل 
الربيطاين، ومات ومل يبلغ الرابعة والثالثني من عمره، وقد اأ�صهم يف غر�س بذور 
ال�صتقالل والنه�صة يف اأر�س م�صر، وهي البذور التي رعاها اأ�صدقاوؤه وتالمذته 
ًر عاما ثورة �صعبية - ثورة عام 1919 -  من بعده حتى اأثمرت بعد وفاته باأحد ع�ص

أكرث من مائة عام.  اعدت الثورة الأوىل منذ  َّ ُ

أحياء مدينة القاهرة  احد  أ ام اخلليفة  ولد م�صطفى كامل بحي ال�صليبة بق�ص
)غرة رجب 1291هـ/ 14 اأغ�صط�س 1874م(. والده هو علي اأفندي حممد اأحد 

تقدمي  يف  القتبا�صات  موا�صع  يف  ال�صكل  بهذا  تركها  اآثرنا  وقد  الكتاب،  يف  الر�صم  بهذا  »م�صئلة«  كلمة   وردت    )1(
ي�صتعمل  و�صوف  للكتاب،  الأ�صلي  للن�س  الإ�صكندرية  اإ�صافة مراجعي مكتبة  اإىل  ي�صري  الهام�س  الكتاب. )هذا 

الرمز )م( لحًقا لالإ�صارة اإىل ذلك.
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املهند�صني ال�صباط الذين تعلموا يف املدار�س الع�صكرية التي اأن�صاأها حممد علي، 
الغربية،  مبديرية  طنطا  مركز  قرى  من  الغاب«  »كتامة  ت�صمى  بلدة  والده يف  ن�صاأ 
ودر�س مبدر�صة طرة)1( منذ عام )1240هـ/1825م( ملدة 5 �صنوات، ثم انتقل اإىل 
رتبة  نال  بها 4 �صنوات، ويف �صنة )1250هـ/1834م(  مدر�صة اخلانكة)2( وبقي 
ا)3( وعني معيًدا يف املدر�صة، وظل يرتقى وينتقل من  املالزم الثاين مهند�ًصا طوبجيًّ
أحيل لال�صتيداع  ا، ثم  أخرى حتى عني اأركان حرب معية اخلديو �صعيد اإىل  وظيفة ا
إىل املعا�س  اأحيل  ًّا ملكيا بوزارة الأ�صغال حتى ا يف عهد اإ�صماعيل، ثم عني مهند�ًص
أما والدة م�صطفى كامل فهي ال�صيدة حفيظة كرمية  ا.  عام )1294هــ/1877م(
اليوزبا�صي حممد اأفندي فهمي، من جهة املحجر بالقاهرة ب�صارع الكومي)4( بحي 

ال�صيدة زينب. 

يدعى  فقيه  اإىل  اأبوه  به  عهد  اخلام�صة  �صن  كامل  م�صطفى  بلغ  حينما 
»اأحمد ال�صيد« ليعلمه يف املنزل مبادئ القراءة والكتابة، ويحفظه القراآن الكرمي، 
وملا بلغ ال�صاد�صة اأدخله مدر�صة »والدة عبا�س الأول البتدائية« بال�صليبة؛ حيث 
إىل مدر�صة »ال�صيدة زينب البتدائية«،  ويف اأثناء  اأبوه  مكث بها �صنتني، ثم نقله ا

)1(  وهي مدر�صة الطوبجية )املدفعية( التي تاأ�ص�صت �صمن جمموعة املدار�س الع�صكرية التي اأ�ص�صها حممد علي يف 
اإطار م�صروعه لتاأ�صي�س جي�س حديث، حول املدر�صة طالع: عبد الرحمن الرافعي، ع�صر حممد علي، القاهرة، دار 

املعارف، الطبعة اخلام�صة، 1989، �س 335 – 343.
)2(  وهي مدر�صة اأركان احلرب، طالع حولها املرجع ال�صابق، �س 335 – 336.

)3(  مهند�س مدفعية.
)4(   عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل باعث احلركة الوطنية، القاهرة، دار املعارف، الطبعة اخلام�صة، 1405هـ/ 

1984م، �س 31 – 33.
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درا�صته بتلك املدر�صة تويف والده يف )23 جمادى الآخرة 1303 هـ/ 28 مار�س 
1886م(، فتوىل رعايته اأخوه الأكرب- غري ال�صقيق- ح�صني بك )با�صا( وا�صف 
الدرا�صة  �صهادة  نال  اأن  كامل  م�صطفى  لبث  وما  الأ�صبق(،  الأ�صغال  )وزير 
)اخلديوية(  التجهيزية  املدر�صة  دخل  العام  نف�س  ويف  1887م،  �صنة  البتدائية 
1891م،  �صنة  �صيف  )البكالوريا(  الثانوية  الدرا�صة  �صهادة  نال  حتى  بها  وظل 
ودخل مدر�صة احلقوق اخلديوية يف اأكتوبر من نف�س ال�صنة، وجنح يف امتحان ال�صنة 
الأوىل، ثم التحق مبدر�صة احلقوق الفرن�صية �صنة 1892م، وجمع بني املدر�صتني، 
�صنة  نوفمرب  يف  بفرن�صا  تولوز  كلية  من  احلقوق  �صهادة  على  ح�صل  النهاية  ويف 

1894م)1(.

الأخالق والوطنية 

من ينظر نظرة بانورامية اإىل حياة م�صطفى كامل، ومن يطالع تفا�صيل تلك 
روها ي�صتطيع اأن يقول اإن ذلك ال�صاب الق�صري العمر الوافر  احلياة لدى من �صطَّ
الثمرة، كان يت�صم بعدة �صمات لعل اأهمها: قوة الإرادة، والهمة العالية، والإميان 
قوة  تعني  التي  الكاريزمية  بال�صخ�صية  والت�صام  التي حملها،  الوطنية  بالر�صالة 
التاأثري يف الآخرين والقدرة على الإيحاء والإلهام ومن ثم التحريك والتفعيل، 
وتتمثل مفردات تلك ال�صخ�صية يف: و�صوح الروؤية والهدف من حياته، ونعني بها 
اأنه كان يدرك من هو ويف اأي زمان ومكان وجد، واأي �صيء يريد اأن يفعل حيال 

)1( املرجع ال�صابق، �س 34 – 36.
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ذلك، ثاين تلك ال�صفات قوة الإميان والثقة فيما يدعو اإليه)1(، والت�صاق الكامل 
مع ما يوؤمن به، وخلو حياته مما يخد�س هذه الثقة، اإ�صافة اإىل اجل�صارة التي تعطي 
اإليه،  يدعو  ما  �صبيل  يف  بالنف�س  والت�صحية  وكلماته،  حركته  يف  قوة  ال�صخ�س 
نا�صية  العداوات، وامتالك  املانع من ك�صب  الرفيع والذكاء الجتماعي  واخللق 
أثري املتاحة: كاخلطابة والكتابة. وقد امتلك م�صطفى كامل )1874–  اأدوات الت ا

1908م( كل ذلك، وترجع اأ�صباب ذلك اإىل:

يف:  الرافعي  خل�صها  التي  الفطرية  ال�صخ�صية  ال�صتعدادات  اأوًل: 
وقد  النف�س.  وعلو  وال�صهامة،  وال�صراحة،  العزمية،  وقوة  والإخال�س،  »ال�صدق، 
كانت هذه الأخالق خري اأ�صا�س لوطنيته، كما كانت عدته يف اجلهاد، و�صبيله اإىل 

الفوز يف اأداء ر�صالته القومية«)2(. 

أثري الرتبية املنزلية)3( والتي تلقاها بالأ�صا�س من اأبيه واأمه، ثم من  ا ت ثانًيا:
اأخيه الأكرب الذي توىل رعايته بعد والده.

)1(   طالع ما كتبه ملدام جولييت اآدم يف �صبتمرب عام 1895م: اإين ل اأزال �صغرًيا، ولكن يل اآماًل كباًرا، فاإين اأريد اأن 
اأوقظ يف م�صر الهرمة م�صر الفتاة، هم يقولون اإن وطني ل وجود له، واأنا اأقول يا �صيدتي اإنه موجود، واأ�صعر بوجوده 
مبا اآن�س له يف نف�صي من احلب ال�صديد الذي �صوف يتغلب على كل حب �صواه، و�صاأجود يف �صبيله بجميع قواي، 

واأفديه ب�صبابي، واأجعل حياتي وقًفا عليه«،  املرجع ال�صابق، �س 417 – 418.
)2(  املرجع ال�صابق، �س 36.

فتحي  راجع:  عليه  املنزلية  الرتبية  وتاأثري  وامليول  ال�صتعدادات  وتاأثري  كامل  م�صطفى  �صخ�صية  حول خ�صائ�س   )3(
ر�صوان، م�صطفى كامل، القاهرة، دار املعارف، �صل�صلة اقراأ، العدد 390، دي�صمرب 1974م، �س 15 – 42، وراجع 
اأي�ًصا: اأحمد ر�صاد، م�صطفى كامل حياته وكفاحه، القاهرة، مطبعة ال�صعادة، الطبعة الأوىل، 1958م، �س 1- 15 
و�س 26 – 39، وراجع اأي�ًصا: عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 31 – 40 و�س 43 – 44.
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ًأثري املحيط متمثال يف البيئة الوطنية التي كانت تتلمظ وتختمر  ثالًثا: تا
اخلمرية الوطنية، واإن كانت يف نفو�س وعقول الرجال الذين تعرف عليهم وتاأثر 

بهم، ومن هوؤلء:

اأبو التعليم)1(  – 1893م(  با�صا مبارك )1239- 1311هـ/1823  .    علي 
وموؤرخ ومهند�س العمران)2(: والذي كان يتوىل نظارة املعارف العمومية 
الفرتة  وهي  – 1891م(   1888( با�صا  ريا�س  م�صطفى  رئا�صة  فرتة  يف 
التي كان يدر�س خاللها م�صطفى كامل باملدر�صة اخلديوية، ومل مينع فارق 
املكانة وال�صن بينهما اأن يعجب علي مبارك بكامل واأن يتعهده بن�صحه، 
ويجال�صه يف بيته، ويقدمه اإىل زواره من العلماء وال�صا�صة وال�صحفيني)3(. 

ّ الذي تعرف عليه كامل من خالل ابنه فوؤاد �صليم  .     لطيف �صليم با�صا:
ًالذي كان �صديقا لكامل؛ حيث كان لطيف �صليم هو املوؤ�ص�س الروحي 
جلمعية احلزب الوطني ال�صرية، والتي �صمت يف لقاءاتها عدًدا من وجوه 
با�صا  اإ�صماعيل  ومنهم:  الوقت،  ذلك  يف  وال�صيا�صية  الأدبية  الأو�صاط 
با�صا فكري، وحممود  �صربي ال�صاعر امل�صهور، وعلي بك فخري، واأمني 
علي  وال�صيخ  �صامل،  بك  وحممود  �صيمي،  بك  واإ�صماعيل  �صليم،  بك 

اأبو التعليم، القاهرة، وزارة الثقافة موؤ�ص�صة التاأليف والن�صر، دار  )1(   كما و�صفه ح�صني فوزي النجار يف: علي مبارك 
الكتاب العربي، �صل�صلة اأعالم العرب، العدد 71، 1967.

)2(   كما و�صفه حممد عمارة يف: علي مبارك موؤرخ ومهند�س العمران، القاهرة، دار ال�صروق، الطبعة الثانية، 2007.
)3(  اأحمد ر�صاد، م�صطفى كامل حياته وكفاحه، مرجع �صابق، �س 37.
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�صورى  جمل�س  اأع�صاء  من  واآخرون  امل�صهور،  والأديب  ال�صاعر  الليثي 
القوانني واجلمعية العمومية)1(.

.    عبد اهلل الندمي: كان من اأكرب من اأثروا يف م�صطفى كامل عبد اهلل الندمي 
)1261-1314هـ/1842 – 1896م( خطيب الثورة العرابية العائد من 
منفاه يف )�صوال1309هـ/ مايو 1892م(، والذي بعث جميئه احلما�صة يف 
وتابع  له وتتلمذ عليه  وقراأ  به،  قابله كامل وتعرف  ال�صبيبة، والذي  نفو�س 
ن�صاله  يف  كامل  م�صطفى  واأ�صاليب  خطة  يف  الأثر  اأبلغ  له  وكان  ن�صاطه، 
التجربة  ف�صل  واأ�صباب  اأخطاء  من  امل�صتفادة  احلكمة  تعلم  ومنه  الوطني، 
العرابية، وهي الأ�صباب التي جتنب كامل الوقوع فيها)2(، وكان الندمي اأي�ًصا 
هو الفرع الذي و�صل ما بني جذع ال�صجرة الذي مثله ال�صيد جمال الدين 
الأفغاين باأفكاره ون�صاله يف م�صر، وبني ال�صاب م�صطفى كامل على الرغم 
من ق�صر مدة اللقاء بني الندمي وكامل خالل الفرتة 1892 – 1893م)3(.

)1(   عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 45.
)2(   وهي األ ي�صتعمل اجلي�س مطلًقا يف حركته، واأل يعادي اخلديو حتى ل تنق�صم الأمة، واأل يياأ�س مطلًقا من طريق 
الكفاح ال�صاق والطويل، واأل يطمئن اإىل الإجنليز بل يحذر من خداعهم ود�صائ�صهم. حول تاأثري الندمي يف م�صطفى 
والجتماعية،  ال�صيا�صية  احلركة  يف  ودوره  الندمي  اهلل  عبد  اجلميعي،  الد�صوقي  اإبراهيم  املنعم  عبد  طالع:  كامل 
القاهرة، دار الكتاب اجلامعي، الطبعة الأوىل، 1400 هـ/ 1980م، �س 197 – 225، وطالع عبد الرحمن الرافعي، 

م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 48 – 49.
)3(  حول دور همزة الو�صل بني الأفغاين وم�صطفى كامل الذي لعبه الندمي طالع: ت�صارلز اآدم�س، الإ�صالم والتجديد 
يف م�صر، نقله عبا�س حممود، تقدمي م�صطفى عبد الرازق واأحمد زكريا ال�صلق، القاهرة، الهيئة العامة لق�صور الثقافة، 

�صل�صلة الإ�صدارات اخلا�صة، العدد 22، �س 212 – 214.
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عام  منــذ  بها  كامل  م�صطفى  �صـــلة  بداأت  اآدم)1(:  .     جولييت 
)1312هـ/1895م(؛ حيث اأر�صل اإليها من تولوز ر�صالة يف �صبتمرب من 
ًالة كتيبا كان قد األفه بالفرن�صية حول »اأخطار  هذا العام، واأرفق مع الر�ص
عن  فكتبت  وكتابه،  خطابه  اأعجبها  وقد  مل�صر«،   الإجنليزي  الحتالل 
الق�صية امل�صرية يف جملتها »ل نوفل ريفيو« )املجلة احلديثة( واقتب�صت من 
املرا�صالت  وا�صتمرت  املجلة،  دار  اإياها يف  بلقائه  ال�صلة  كتابه، وتوطدت 
واللقاءات، والتي قامت فيها معه بدور الأم التي عرفته بجميع الرجال 
اأبنائها،  منازل  جميع  الأم  حب  من  واأولته  م�صر،  �صاأن  يعنيهم  الذين 
يعاملها  دائًما  هو  وكان  الفرن�صية،  ال�صحافة  بعامل  �صالت  له  واأوجدت 
معاملة البن لأمه الروحية؛ في�صت�صريها يف �صئونه اخلا�صة والعامة، ويوم 
اأدبر عن فرن�صا واأدبرت عنه بعث اإليها فيما بعث عام )1324هـ/1906م( 
يقول: »اإين اأخون جمرد ال�صعور اإذا اعتقدت حلظة اأن فرن�صا ت�صري �صديقة 
م�صر والإ�صالم، فاأ�صتودع اهلل تلك الأماين والأحالم، اإذ لي�س يف فرن�صا 

)1(  جولييت اآدم:  كاتبة كبرية ذات �صهرة عظيمة ونفوذ اأدبي، من اأعظم �صخ�صيات فرن�صا يف عامل الوطنية وال�صيا�صة 
والأدب، كان م�صاهري الرجال من نواحي الأر�س يرحلون اإليها ويجتمع بدارها العلماء والأدباء وكبار القوم وملوك 
فيها مو�صع  مائة عام، ظلت  اأنها عمرت  اأي  وتوفيت عام 1936،  وال�صيا�صة، ولدت عام 1836،  والأدب  ال�صعر 
احرتام  مواطنيها طوال �صني حياتها. و�صعت �صنة 1922 كتابًا عن م�صر اأ�صمته »اإجنلرتا يف م�صر« وهو من خري ما 
األف يف امل�صاألة امل�صرية، طالع حول عالقتها مب�صطفى كامل: عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، 

�س 68 – 71.
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غريك، ومل يكن هناك من داٍع يدعوين اأحيانًا اإىل ذكر فرن�صا اإل وفائي 
البنوي القوي الأكيد نحو �صخ�صك الكرمي«)1(.

املالمح الرئي�صية لكفاحه الوطني

ّواهد والبينات على اأن ن�صاأة م�صطفى كامل الوطنية بداأت وهو  »تدل ال�ص
بالن�صاأة الوطنية اجتاهه  الثانوية - وحتديدا عام 1890م، ونق�صد  ًة  بعد يف املدر�ص
العمل واجلهاد يف �صبيل حرية م�صر وا�صتقاللها«)2(،  وقد �صاهمت عوامل  اإىل 
اأن  اأن جعلت لدى م�صطفى كامل روؤية وا�صحة لدوره الذي يريد  التكوين يف 
يلعبه يف حياة اأمته، وهو الدور الذي ذكره ل�صقيقه علي فهمي كامل )1870– 
1926م( يف ر�صالته اإليه عام 1891م )حال تخرجه من املدر�صة اخلديوية( حينما 
ذكر عزمه على دخول مدر�صة احلقوق اخلديوية؛ »لأنها مدر�صة الكتابة واخلطابة 
اإليها كثرًيا وعزمت كذلك  اأميل  اأين  واأنت تعلم  ومعرفة حقوق الأفراد والأمم، 
على تاأ�صي�س جمعية با�صم جمعية اإحياء الوطن«)3(، وقد كانت »الكتابة واخلطابة 
ومعرفة حقوق الأفراد والأمم« اأدواته الرئي�صية يف اأهم الأدوار التي لعبها يف تاريخ 
الوطن، وهو دوره يف و�صع الأ�صا�س املعنوي لال�صتقالل والنه�صة، وقد بداأ متر�س 
م�صطفى كامل على اخلطابة وهو بعد طالب يف املدر�صة اخلديوية؛ اإذ اأ�ص�س عام 

)1(   م�صطفى كامل، اأوراق م�صطفى كامل.. املرا�صالت، القاهرة، مركز وثائق وتاريخ م�صر املعا�صر، �صل�صلة املذكرات 
التاريخية، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، 1982، �س 240.

)2( عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 37.
)3(  املرجع ال�صابق، �س 38 – 39.
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1890م جمعية اأدبية وطنية اأ�صماها »جمعية ال�صليبة الأدبية« وان�صم اإىل جمعية 
اأخرى �صبيهة ا�صمها »جمعية العتدال« وكان يخطب خطبة وطنية كل اأ�صبوع 
مرجتاًل، وكانت اأوىل خطبه حول »ف�صل اجلمعيات يف العامل«)1(، لكن اأول خطبه 
املوثقة كانت يف )8 ربيع الأول 1312هـ/8 �صبتمرب 1894م(، واآخرها يف )23 

ذي القعدة 1325هـ/27 دي�صمرب 1907م()2(. 

اهلل  عبد  اأ�صتاذه  بهدي  مهتديا  بال�صحافة  ًأه  بدا فقد  الكتابة  دوره يف  اأما 
الندمي خا�صة يف جملته »الأ�صتاذ«؛ حيث بداأ بالكتابة خالل العامني 1892 – 
)22 رجب 1310هـ/18  اأ�ص�س يف  كما  واملوؤيد،  الأهرام  1893م يف جريدتي 
فرباير 1893م( جملة »املدر�صة« وهو طالب يف مدر�صة احلقوق، وهي اأول جملة 
ي�صدرها طالب م�صري، وكانت ت�صدر غرة كل �صهر عربي، وا�صتمر �صدورها 9 
اأ�صهر، كما كتب م�صطفى كامل يف عدد من ال�صحف امل�صرية والأجنبية)3(، ثم 
ألفها ف�صوف  اأما الكتب التي  اأ�صدر �صحيفة »اللواء« عام )1317هـ/1900م(، ا
ياأتي احلديث عنها لحًقا، واإذا كان لنا اأن نبلور م�صروع حياته يف عنوان موجز فاإننا 
إنه »ال�صتقالل والنه�صة« والذي ان�صرف اإليه جهده طوال حياته  اأن نقول  ميكن ا

)1(   املرجع ال�صابق، �س 37 – 38.
)2(  طالع جميع خطبه املوثقة يف: يواقيم رزق مرق�س، اأوراق م�صطفى كامل، مرجع  �صابق.

)3(   طالع ما كتبه م�صطفى كامل يف الفرتة من 1893 حتى 1899م يف: يواقيم رزق مرق�س )حتقيق واإ�صراف(، اأوراق 
للكتاب، مركز  العامة  امل�صرية  الهيئة  القاهرة،  – 1899م،  الأول من 1893  الكتاب  املقالت،  م�صطفى كامل، 

وثائق وتاريخ م�صر املعا�صر، 1986.
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الق�صرية، وقد اأخذ يف حتقيقه من خالل م�صارين رئي�صيني:

- امل�صار الأول: الدبلوما�صية ال�صعبية

- امل�صار الثاين: غر�س بذور ال�صتقالل والنه�صة

م�صار الدبلوما�صية ال�صعبية)1(

»راأى م�صطفى كامل اأن الدعاية للق�صية امل�صرية يف اخلارج من اأم�صى 
الأ�صلحة يف جماهدة الحتالل؛ لأن امل�صاألة امل�صرية كانت جمهولة للراأي العام 
اأنهم را�صون عن الحتالل،  امل�صريني  الذائعة عن  الفكرة  الأوروبي، بل كانت 
واأنهم اأمة قانعة باحلكم الإجنليزي لي�صت لها اآمال ول حقوق تطالب بها، فن�صط 
اإىل تعريف الراأي العام الأوروبي بحق م�صر يف ال�صتقالل، وباأن الأمة امل�صرية 
تكره الحتالل، ول تر�صى به بحال، واأن بقاءه ل ي�صر مب�صر فح�صب، بل ي�صر 
اأثر كبري يف اإحراج مركز الحتالل،  بامل�صالح الأوروبية عامة، وقد كان لدعايته 
واإبراز عدم م�صروعيته، كما كان لها �صداها يف م�صر ذاتها، اإذ كانت و�صيلة لن�صر 
احلركة الوطنية؛ لذلك كانت دعايته يف اأوروبا من اأهم �صفحات جهاده الوطني 
باأقطاب  وكانت يف الوقت نف�صه من دلئل عبقريته؛ لأن ات�صال �صاب يف �صنه 
الدفاع  وا�صتطاعته  و�صحفيني،  واأدباء  و�صيا�صيني  كتاب  من  اأوروبا  يف  ال�صيا�صة 

الدبلوما�صية  املنا�صب  ال�صعب من غري حملة  اأبناء  نفر من  بها  يقوم  التي  اجلهود  تلك  ال�صعبية هي  )1(    الدبلوما�صية 
الر�صمية؛ للدفاع عن ق�صيتهم بالتوا�صل مع الإعالم واملفكرين وال�صيا�صيني الأجانب، دعوة لق�صيتهم ودفاًعا عنها. 
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عن الق�صية امل�صرية على �صفحات اجلرائد الأوروبية، كل ذلك لي�س من املهام 
ا�صتعداًدا  يتطلب  �صاق  عمل  هي  واإمنا  يريد،  من  كل  بها  ي�صطلع  التي  ال�صهلة 
اآية  ذلك  كان  واحد  �صخ�س  اجتمعت يف  اإذا  هائلة،  وجهوًدا  متعددة  وكفايات 
عبقريته، ول غرو فهو اأول م�صري اأ�صمع العامل �صوت م�صر، وعرف الراأي العام 
الأوروبي من مقالته واأحاديثه وخطبه اأن على �صفاف النيل اأمة ت�صكو الحتالل 

وتطلب احلرية وال�صتقالل«)1(. 

اأدوات الدبلوما�صية ال�صعبية لدى م�صطفى كامل

ًإذا اأول دبلوما�صي �صعبي يف تاريخ م�صر احلديث،  كان م�صطفى كامل ا
وقد ا�صتخدم يف مهمته كل الأدوات التي كانت متاحة يف ع�صره، وا�صتهدف 

كل من ي�صتطيع اأن ي�صل اإليه من جمهور م�صتهدف لها، وبيان ذلك:

ال�صحفية  الأحاديث  خالل  من  الأجنبية:  ال�صحافة  مع  -  التوا�صل 
والر�صائل واملقالت التي اأر�صلها وكتبها لل�صحف الأجنبية. 

-   ال�صفر والدعاية للق�صية يف اخلارج: حيث ظل يقوم تقريًبا مبا يعادل 
رحلة �صنوية خارجية للدعاية للق�صية امل�صرية. 

-   اخلطب املوجهة لالأجانب يف اخلارج والتوا�صل مع اجلاليات الأجنبية 
يف م�صر.

)1(   عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 59 – 60.
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يف  املبتعثني  وامل�صلمني  والعرب  امل�صريني  للطلبة  املوجهة  -  اخلطب 
اخلارج. 

الوطنية،  الق�صية  عن  للدفاع  الأجنبية  باللغات  الكتب  -  تاأليفه 
عام  بالفرن�صية  الربيطاين«  الحتالل  »اأخطار  ر�صالة:  ذلك  ومن 
يف  بالفرن�صية  والإجنليز«  »امل�صريون  وكتاب  )1312هـ/1895م(، 

باري�س عام )1323هـ/1905م(.

-  مرا�صالته مع الرموز الفكرية وال�صيا�صية الغربية واأ�صهرها مرا�صالته مع 
مدام جولييت اآدم الأديبة والكاتبة ال�صحفية الفرن�صية بداية من عام 

1895م بالإ�صافة اإىل غريها من املرا�صالت.

وال�صورة  الكتب  كتوزيع  املبا�صر:  غري  التوا�صل  اأدوات  -  ا�صتخدامه 
التعبريية حول الق�صية امل�صرية اأمام الربملان الفرن�صي عام 1895م.

للنائب  ا�صتقباله  مثل:  معها،  والتوا�صل  الأجنبية  للوفود  -  ا�صتقباله 
عام  اآدم  وجلولييت  1895م،  عام   دلونكل  الفرن�صي  وامل�صت�صرق 

1904م.

العامة  ال�صخ�صيات  مع  املرتبة  غري  ال�صفهية  للحوارات  -  ا�صتثماره 
الغربية، مثل: الكولونيل بارجن �صقيق اللورد كرومر املعتمد الربيطاين 
على الباخرة عام 1895م، ومع م�صرت جولدنيك املواطن الأمريكي 

عام 1897م، ومع الدكتور رزنر النائب النم�صوي عام 1897م.
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-  ا�صتثماره لأدوات التوا�صل الجتماعي من خالل الولئم واحلفالت. 

-   اإ�صداره ل�صحيفتني يوميتني بلغات اأجنبية: واحدة فرن�صية )ليتندار 
للدفاع عن  اإجب�صيان �صتاندرد(  اإجنليزية )ذى  اإجب�صيان( والأخرى 

حقوق م�صر واإطالع الراأي العام الأوروبي.

البذور املعنوية لال�صتقالل والنه�صة

واملكان  الزمان  ملتغريات  مدرك  زعيم  كاأي  كامل  م�صطفى  حر�س 
والأحوال اأن يهتم بال�صئون املعنوية لأبناء الوطن، ومن ثم ركز يف خطاباته ال�صفهية 
اأما  والعقل،  الوجدان  تخاطب  التي  الر�صائل  من  عدد  اإر�صال  على  املكتوبة  اأو 

الوجدان فقد حر�س فيه على اأمرين اثنني:

للقيام  اأهم حوافز الإن�صان  أ�س: فالأمل هو  الي ابث روح الأمل وحماربة     -
باأي عمل من الأعمال؛ لذلك نرى اأن اأول خطاب عام – موثق – األقاه 
مار�س 1896م(  رم�صان 1313هـ/3  م�صطفى كامل يف م�صر يف )19 

تظهر فيه تلك الر�صالة وا�صحة:

    »اإن يف م�صر فئة من النا�س ن�صيت اأن الأمل داعي العمل، فلب�صت ثياب 
الياأ�س وق�صت بظنونها على م�صتقبل الوطن العزيز، وجعلت مهمتها تثبيط 
الهمم واإقعاد العزائم، فال تنادي يف املحافل والأندية اإل باأنه لي�س مل�صر 
حظ يف امل�صتقبل من احلرية وال�صعادة الجتماعية، واأن �صعبها قد مات 
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من زمن طويل، ولي�س ملفكر عاقل اأن يوؤمل لها م�صتقباًل جديًدا، وترى 
رجال هذه الفئة اليائ�صة يرمون كل رجل يقوم بالدفاع عن حقوق البالد 
املقد�صة بعدم اخلربة وق�صر النظر. وعندي اأن الرجال اليائ�صني، واإن كانوا 
اأقل من القليل ي�صرون بالدهم اأعظم �صرر مبا يقولونه ويكررونه؛ اإذ قتل 
اأكرب جناية  الوطنية هما ول حمالة  الغرية  نار  واإخماد  ال�صريفة  العواطف 

جتنى على الوطن واأهله«)1(.

-   اإيقاظ الغرية الوطنية لت�صب يف م�صب احلرية واملدنية: وهو حني يحيي 
الغرية الوطنية وي�صعل وقودها كاأ�صا�س ثان للروح املعنوية فاإنه يفعل ذلك 
مقرونًا بتحديد مرمى نريان تلك الغرية وهدفها الأ�صمى؛ حيث يقول يف 

نف�س اخلطبة:

»اإننا اأمة حية متمدنة نريد اأن نحكم اأنف�صنا باأنف�صنا، ول نر�صى اأن نبقى 
ق�صًرا حتت حكم و�صي ننظر تقدم الأمم الأخرى نظرة الكئيب التعي�س دون اأن 
ن�صتطيع حماكاتها وجماراتها«)2(، و»ل ريب عندي يف اأنكم كلكم تودون مثلي اأن 
ًتكون م�صر بالدا حرة منت�صرة يف �صائر اأرجائها من الإ�صكندرية اإىل منابع النيل 
اأنواُر العلوم واملعارف، وت�صبح كما كانت مهًدا للف�صائل والآداب م�صرًقا ل�صم�س 

املدنية يف كل بالد ال�صرق، مر�صًحا للتناف�س يف ال�صناعة والتجارة«)3(.

)1(  م�صطفى كامل يف: يواقيم رزق مرق�س، اأوراق م�صطفى كامل، اخلطب، مرجع �صابق، �س 98.
)2(  املرجع ال�صابق، �س 102.
)3(  املرجع ال�صابق، �س 104.
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اأما العقل فقد اأر�صل فيه عدة ر�صائل تتناول كافة الق�صايا التي �صغلت 
اأذهان النا�س يف زمانه، ومن ذلك مثاًل اأن التعجل يف اخلطوات وا�صتعجال النتائج، 
الناجت عن �صدة الوطنية قد يحدث انتكا�صة يف امل�صرية، ومن ذلك �صرورة احلفاظ 
على ال�صالم الجتماعي وقاية من الوقوع يف الفنت، ومنها وحدة الكلمة واجتماع 
القلوب كونها من اأ�ص�س تاأمني اجلبهة الداخلية وحتقيق ال�صالم الجتماعي، وهي 
البيئة التي يحتاجها اأي م�صروع لال�صتقالل والنه�صة وهما الهدف الوا�صح من 
جممل ن�صاله الوطني، والعتماد يف حتقيقهما على الذات ولي�س على تع�صيد 
دولة من الدول )بالرغم من �صعيه الدوؤوب يف جمال الدبلوما�صية ال�صعبية(، كما 
حر�س على تاأكيد تالزم الدين والوطنية: اإل اأنه حر�س اأي�ًصا على نفي ما علق اأو 

يعلق بذلك التالزم من �صوائب قد تعكره)1(.

البذور املادية لال�صتقالل والنه�صة 

ارتكز كفاح م�صطفى كامل يف هذا امل�صار على:
اإن  ال�صعب: حيث  فئات  كافة  بني  م�صتوياته وجمالته  بجميع  التعليم  -  ن�صر 
الل�صو�س  اأن الأفراد ل يعتدي  واإنه كما  العرفان،  اأنوار  نور من  »ال�صتقالل 
على اأمتعتهم اإل يف ظالم الليل، كذلك الأمم ل تفقد حياتها املعنوية ووجودها 

واأقد�س حقوقها ال�صرعية اإل اإذا كانت عائ�صة يف ظالم اجلهالة احلالك«)2(. 

)1(  راجع يف ذلك جممل ما ورد من خطبه يف: املرجع ال�صابق.
)2(  م�صطفى كامل يف: يواقيم رزق مرق�س، اخلطب، مرجع �صابق، �س 169.
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ومن ثم كان لبد اأن يكون التعليم هو اأحد املبادئ الع�صرة خلطة احلزب 
يوم 22  احلزب  تاأ�صي�س  اإعالن  كامل يف خطاب  اأعلنها م�صطفى  التي  الوطني 

اأكتوبر 1907، والذي جاء فيه:

�صحيح،  وطني  اأ�صا�س  على  الديار  اأنحاء  يف  التعليم  لن�صر  »العمل 
الن�صيب الأوفر منه، وحماربة اخلزعبالت والرتهات، ون�صر  الفقراء  ينال  بحيث 
بذل  على  والقادرين  الأغنياء  وحث  للرقي،  الداعية  ال�صليمة  الدينية  املبادئ 
كل امل�صاعدات؛ لن�صر التعليم بتاأ�صي�س الكليات يف البالد واإر�صال الإر�صاليات 

لأوروبا وفتح املدار�س الليلية لل�صناع والعمال«)1(.

عليها  اأوقف  التي  الأهلية  املدار�س  من  لعدد  افتتاحه  عن  اأثمر  ما  وهو 
اأن�صاره وتالمذته اأوقاًفا لالإنفاق عليها)2(، كما اأنه كان من اأوائل الدعاة لتاأ�صي�س 

)1(  املرجع ال�صابق، �س 329 – 330.
عام 1899 يف  بالقاهرة  الأعيان  �صراة  اأحد  القر�صوللي  بك  اأ�ص�صها ح�صني  التي  تلك  املدار�س  هذه  اأوىل  )2(  كانت 
حي احللمية )طالع حولها: عبد الرحمن الرافعي، مرجع �صابق، �س 148 – 149، وطالع ن�س خطبته يف حفل 
اأما ثاين تلك املدار�س فكانت تلك  افتتاحها يف: يواقيم رزق مرق�س، اخلطب، مرجع �صابق، �س 192 – 195، 
التي افتتحها حممد اأفندي �صعيد التومي واأحمد اأفندي �صادق يف حي باب ال�صعرية عام 1899 اأي�ًصا، وطلبا من 
م�صطفى كامل اأن يقبل ت�صميتها با�صمه )حول املدر�صة طالع: عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، 
�س 149 – 150، وطالع خطبته يف افتتاحها يف: يواقيم رزق مرق�س، اخلطب، مرجع �صابق، �س 223 – 228(، 
كما اأ�ص�س م�صطفى بك ال�صوربجي مدر�صة اأخرى يف قريته برمي بالبحرية عام 1901 )طالع حولها: عبد الرحمن 
الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 161 - 162، وطالع خطبته فيها يف: يواقيم رزق مرق�س، اخلطب، مرجع 
�صابق، �س 231 – 237، وطالع يف نف�س امل�صدر خطبته يف حفل توزيع اجلوائز على املتقدمني من تالميذ مدر�صة 

م�صطفى كامل  عام 1904، �س 255 – 261(.
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»اجلامعة الأهلية«)1(، واإر�صال البعثات من طالب م�صر ليتعلموا يف اخلارج.

-  بناء جيل وطني فريد: كانت فيه الطبقة املتعلمة املثقفة )طالبًا وخريجني( 
عموم  ومع  الطالب  مع  التوا�صل  على  حر�س  حيث  احلربة؛  راأ�س  هي 
اإليهم و�صحذ همتهم  املثقفني يف م�صر وخارجها واخلطابة فيهم والكتابة 
الوطنية؛ ليكونوا طليعة م�صروع ال�صتقالل والنه�صة، وكانت اأهم موؤ�ص�صة 
ولدت من رحم حركته تلك هي »نادي املدار�س العليا«)2( وهي املوؤ�ص�صة 
والنخب  املثقفني  طبقة  بني  الوطني  الوعي  لتنامي  ثمرة  جاءت  التي 
لدى  النه�صة  م�صروع  يف  الأبرز  الدور  لها  كان  والتي  امل�صرية،  الثقافية 
احلزب الوطني، كونها كانت اأهم منتديات التداول يف ال�صاأن العام بجميع 
للحزب  النه�صوية  امل�صاريع  معظم  عباءتها  من  خرجت  والتي  جوانبه، 

أ،  اقر الة  املعارف، �صل�ص القاهرة، دار  )1(  حول دوره يف الدعوة للجامعة الأهلية طالع: فتحي ر�صوان، م�صطفى كامل، 
العدد 390، دي�صمرب 1974، �س 201 – 203، واإن كان عبد املنعم اإبراهيم اجلميعي يف كتابه: اجلامعة امل�صرية 
القدمية 1908 – 1925 درا�صة يف الوثائق، القاهرة املجل�س الأعلى للثقافة، 2007 يرى اأن اأول من دعا اإىل اجلامعة 
هو جرجي زيدان، ثم تاله حممد عمر، واأن م�صطفى كامل هو اأول �صخ�صية م�صرية بارزة تتبنى هذه الدعوة، طالع 
ذلك يف امل�صدر املذكور، �س 7 – 9، وعموًما فاإن الدعوة »اجتذبت عدًدا من كبار املالك كان على راأ�صهم م�صطفى 
بك كامل الغمراوي من اأعيان بني �صويف ومن م�صاهري موؤ�ص�صي الأوقاف هو وعائلته، الذي اقرتح اإن�صاء اجلامعة 
ا يف اأكتوبر �صنة 1906، وافتتح الكتتاب لها مببلغ 500 جنيه«،  طالع يف هذا: اإبراهيم البيومي غامن، الأوقاف  ر�صميًّ

وال�صيا�صة يف م�صر، القاهرة، دار ال�صروق، الطبعة الأوىل، 1998، �س 263 – 264.
)2(   حول نادي املدار�س العليا طالع: عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 196 – 199، وحول 
�صلة النادي بحركة التعاونيات طالع: عبد الرحمن الرافعي، حممد فريد رمز الإخال�س والت�صحية، القاهرة، دار 

املعارف، الطبعة الرابعة، 1405هـ/ 1984م، �س 322 – 331.
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الليلية  ال�صعب  مدار�س  وم�صروع  التعاونيات،  كحركة  لحًقا،  الوطني 
مدار�س  ومن  الوطنية،  تيار  يف  ودجمها  العاملة  الطبقات  وتوعية  لتعليم 
كانت  التي  اليدوية«)1(  ال�صنائع  عمال  »نقابة  خرجت  الليلية  ال�صعب 
اأول نقابة عامة لعمال امل�صانع واحلرفيني على اختالف  باتفاق املوؤرخني 
طوائفهم، كما كان النادي هو الواجهة العلنية حلركة الطالب واخلريجني، 
بينما حر�س م�صطفى كامل على اأن تكون لتلك احلركة تكويناتها ال�صرية 
خا�صة يف اأو�صاط الطالب، والتي كان لها الدور الأبرز يف اإطالق �صرارة 

.)2(
ثورة 1919 

ثانًيا: امل�صاألة ال�صرقية يف زمن م�صطفى كامل

»م�صئلة  يتناول  طويل  تاريخ  عن  يعرب  م�صطلح  هو  ال�صرقية«  »امل�صاألة 
الواقعة  البالد  ب�صاأن  العلية  الدولة  وبني  اأوروبا  دول  بع�س  بني  القائم  النزاع 
وبنية  ثقافية   - جيو  هوية  وعن  ق�صية  عن  يعرب  إًذا  امل�صطلح  ا،  �صلطانها«)3( حتت 

)1(  حول مدار�س ال�صعب الليلية ونقابة عمال ال�صنائع اليدوية طالع: عبد الرحمن الرافعي، حممد فريد، مرجع �صابق، 
�س 107 – 108.

الحتالل  �صد  للم�صريني  ال�صري  بالن�صال  كامل  م�صطفى  وعالقة  الوطني  للحزب  ال�صرية  اجلمعيات  حول     )2(
 ،1915 –  1907 ال�صري  والن�صال  الوطني  احلزب  ال�صغري،  علي  ال�صيد  الدين  �صياء  ع�صام  طالع:  الربيطاين 
القاهرة، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، 1987، خا�صة الف�صل الأول والثاين. اأما حول وجود التنظيمات ال�صرية 
ثورة  يف  الطلبة  دور  املطلب،  عبد  حمرو�س  عا�صم  طالع:  بثورتهم  قيامهم  قبل  من  الثورة  فجروا  الذين  للطالب 
1919، القاهرة، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، مركز وثائق وتاريخ م�صر املعا�صر، �صل�صلة م�صر النه�صة، 1990، 

�س 22 – 37.
)3(   م�صطفى كامل، امل�صئلة ال�صرقية، الطبعة احلالية، �س 5.
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امل�صطلح  وهو  الأوروبي حتديدا،  الغرب  ًة  و�صا�ص نظر مفكري  �صيا�صية يف  جيو - 
الذي تغري يف مرحلة لحقة لي�صبح »ال�صرق الأو�صط«)1( الذي اعترب البع�س اأنه 
يعرب عن »وحدة جيو�صيا�صية ت�صكلت حول الدين الإ�صالمي«،  اأو اأنه يعرب عن 
»املناطق التي كانت واقعة حتت �صيادة الدولة العثمانية« واأن امليزتني الأ�صا�صيتني 
للم�صطلح اأنه يعرب عن »الوحدة التي ت�صكلت حول الدين الإ�صالمي واملرياث 

التاريخي الذي خلفه العثمانيون«)2(. 

بدورية  ن�صر  الدولية«  والعالقات  الفار�صي  »اخلليج  بعنوان:  الأوىل يف مقال  للمرة  الأو�صط  ال�صرق  )1(   ظهر م�صطلح 
ذى نا�صونال ريفيو الربيطانية يف �صبتمرب عام 1902، كان كاتب املقال هو الكابنت األفرد تاير ميهان من الأ�صطول 
ا بالتاميز  الأمريكي، ولفت املقال نظر ال�صري فالنتاين ت�صريول حمرر الق�صم الأجنبي بالتاميز فن�صر ع�صرين مقاًل نوعيًّ
بعنوان امل�صاألة ال�صرق اأو�صطية، وفيما بعد جمعها يف كتاب �صدر عام 1903 بعنوان:  م�صاألة ال�صرق الأو�صط اأو 
بع�س امل�صاكل ال�صيا�صية يف الدفاع عن الهند، وهكذا اكت�صب ما كان عادة ي�صمى بال�صرق الأدنى  اأو اآ�صيا الرتكية 
اأو ال�صرق ا�صًما جديًدا، كان ما ي�صمى بلغة اأيامنا احلالية »م�صروع ال�صرق الأو�صط« لدى تداوله للمرة الأوىل اآنذاك 
اأملانيا من خالل  اإبعاد رو�صيا، واحليلولة دون تنامي  اأمريكية مركزة على اخلليج الفار�صي، ق�صد بها  اأجنلو/  مبادرة 
ا�صتزراع �صبكة من القواعد الع�صكرية الربيطانية بالتحالف الوثيق مع احلكام املحليني التقليديني، اأ�صف »النفط« 
اإىل هذه املعادلة، و�صتجد اأن م�صطلح »ال�صرق الأو�صط« كما نحت اآنذاك وا�صتعمل قد ا�صتبق قرنًا من الزمان ومهد 
لأحداثه، طالع: كارل اإي ماير و�صارين بليز بريزاك، �صناع امللوك.. اخرتاع ال�صرق الأو�صط احلديث، ترجمة فاطمة 

ن�صر، القاهرة، دار �صطور، �صل�صلة اإ�صدارات �صطور اجلديدة، الطبعة الأوىل، 2010، �س 39 – 41.
)2(   راجع: اأحمد داود اأوغلو، العمق الإ�صرتاتيجي.. موقع تركيا يف ال�صاحة الدولية، ترجمة حممد جابر ثلجي وطارق 
عبد اجلليل، الدوحة، مركز اجلزيرة للدرا�صات، وبريوت، الدار العربية للعلوم، الطبعة الأوىل، 1413هـ/ 2010م، 
�س 158، اأما الدكتور توفيق ال�صاوي فريى اأنه منذ نهاية احلرب العاملية الثانية حتول �صعار »ال�صرق الأو�صط« اإىل 
و�صيلة ا�صتعمارية هدفها مقاومة تيار التحرر الوطني يف م�صر وغريها من الأقطار العربية والإ�صالمية، كما كان و�صيلة 
�صقوط  منذ  عليه  اأجمعت  الذي  الإ�صرتاتيجي  الهدف  عن  الإ�صالمية  ال�صعوب  اأنظار  لتحويل  اأي�ًصا  ا�صتعمارية 
اخلالفة العثمانية والذي يتمثل يف اإعادة بناء وحدة املنطقة يف �صورة ع�صرية، طالع: توفيق حممد ال�صاوي، ال�صرق 

الأو�صط والأمة الو�صط، القاهرة، الزهراء لالإعالم العربي، الطبعة الأوىل، 1993، �س ت – ث.
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اأما التاريخ فهو تاريخ طويل مليء باحلروب واملعاهدات والفنت واملوؤامرات 
اتخذت فيه كل ذريعة ممكنة لإ�صعاف الدولة العثمانية والتهام اأجزائها املرتامية، 
خا�صة حينما بداأ الوهن يدب يف ج�صدها، واإذا كانت عوامل اخللل يف الدولة 
اآثاره على  انعك�صت  مما  الداخلية،  موؤ�ص�صاتها  مرة يف  لأول  قد ظهرت  العثمانية 
لو�صف  الأول  نيقول  الرو�صي  بالقي�صر  حدا  الذي  الأمر  اخلارجية)1(،  اإجنازاتها 
التي  احلالة  وهي  املري�س«)2(،  اأوروبا  »رجل  باأنها   1844 عام  العثمانية  الدولة 
كانت الدول الأوروبية الكربى هي امل�صئولة عن جانب كبري منها، حيث اتبعت 
رو�صيا والنم�صا وفرن�صا وبريطانيا واإيطاليا �صيا�صة عدوانية جتاه الدولة، ا�صتهدفت 
متزيقها وتوزيع ممتلكاتها اأ�صالبًا فيما بينها، وواجهت الدولة ثورات عنيفة قامت بها 
ال�صعوب امل�صيحية اخلا�صعة لها التي ادعت الدول الأوروبية املختلفة حمايتهم 
وغريهم من الأقليات يف الدولة)3(، ومن ثم دخلت الدولة يف دوامة من �صعف 
تعك�س  فمعاهدات  خارجي،  وع�صكري(  )�صيا�صي  �صعف  يف  ينعك�س  داخلي 
وهكذا،  ال�صعف،  من  فمزيد  داخلية،  فقالقل  اأجنبي،  فتدخل  القوى،  موازين 
واإذا كنا ل�صنا هنا ب�صدد �صرد ف�صول التاريخ الطويل لل�صراع العثماين الأوروبي، 
حياة  اكتنفت  التي  ال�صراع  ذلك  ف�صول  اأبرز  اإىل  الإ�صارة  هنا  ح�صبنا  لكن 

)1(   �صيد حممد ال�صيد حممود، انهيار الدولة العثمانية )الأ�صباب(، القاهرة، مكتبة الآداب، 2003، �س 56. 
الأجنلو  القاهرة، مكتبة  الثاين،  اإ�صالمية مفرتى عليها، اجلزء  العثمانية، دولة  الدولة  ال�صناوي،  العزيز حممد  )2(  عبد 

امل�صرية، 2004، �س 123.
)3(  املرجع ال�صابق، �س 125 – 126.
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الثاين  احلميد  عبد  ال�صلطان  فيها  توىل  التي  الفرتة  يف  خا�صة  كامل،  م�صطفى 
الولية من 1876م اإىل عام 1909م، حيث اإنها تكاد تتوازى مع حياة م�صطفى 

كامل )1874 – 1908م(.

توىل عبد احلميد العر�س يف ظروف متناهية يف ظالمها وق�صوتها، الأمر 
�صلطان من  توىل  اأن  ندر  »باأنه  القول  اإىل  الربيطانيني  املوؤرخني  باأحد  الذي حدا 
اأكرث خطورة على مركزه من الأخطار  اآل عثمان احلكم و�صط �صعاب  �صالطني 
اأبرز ما حدث يف  الثاين من ميني وي�صار«)1(، وكان  التي تعر�س لها عبد احلميد 

وليته من اأطوار امل�صاألة ال�صرقية ما يلي:

-  من ثورات البلقان اإىل موؤمتر برلني: منذ اليوم الأول لرتقائه العر�س 
بتحري�س  البلقان  دول  يف  بثورات  احلميد  عبد  ال�صلطان  وُوجه 
حتى  الأمور  وتطورت  بريطانيا،  من  و�صغط  رو�صيا  من  واإمدادات 
توقيع معاهدة  العثمانية  الدولة  رو�صيا على  فر�صت  اأن  اإىل  و�صلت 
�صان �صتفانو )29 �صفر 1295هـ/3 مار�س 1878م(، والتي كانت توؤ�ص�س 
لإمرباطورية �صقلبية )�صالفية(، حيث منحت ال�صتقالل ل�صربيا واجلبل 
والهر�صك  البو�صنة  الكربى وو�صعت  لبلغاريا  واأ�ص�صت  ورومانيا  الأ�صود 
امل�صايق،  على  امتيازات  لرو�صيا  ومنحت  والنم�صا،  رو�صيا  مراقبة  حتت 
العراق وال�صام والأنا�صول، وقد  اإىل قرب �صمايل  اأرا�صي رو�صيا  ومدت 

  )1(  املرجع ال�صابق، �س 307.
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واأتباعها  رو�صيا  اأن  راأت  التي  الأوروبية  الدول  اعرتا�س  املعاهدة  اأثارت 
من الدول قد ا�صتاأثروا بالن�صيب الأكرب، ومن ثم تداعت تلك الدول اإىل 
عقد موؤمتر يف برلني يف )جمادى الآخرة 1295هـ/ يونيو 1878م( وقعت 
خالله معاهدة برلني، والتي اأعطت للنم�صا واملجر حق احتالل البو�صنة 
والهر�صك، وق�صمت بلغاريا الكربى اإىل جزاأين، واأقرت باقي بنود معاهدة 

�صان �صتفانو)1(.

-  من احتالل قرب�س اإىل احتالل تون�س: راأت بريطانيا مدى تدهور الدولة 
الرو�صية  العثمانية  احلرب  عنه  ك�صفت  الذي  التدهور  وهو  العثمانية)2(، 
)1877 – 1878م( ومن ثم راأت اأن تخرج من تلك الأزمة بن�صيب من 
اأمالك الدولة، ومن ثم �صغطت على ال�صلطان عبد احلميد لتوقيع اتفاقية 
لها احتالل قرب�س  يونيو 1878م( جتيز  يف )جمادى الآخرة 1295هـ/ 
التفاقية  وهي  اآ�صيا)3(،  يف  ال�صلطان  اأرا�صي  عن  الدفاع  بحجة  »موؤقًتا« 

وبربارا  بيالفيت�س  ت�صارلز  اأكرث يف:  تفا�صيل  وطالع   ،337 – ال�صابق، �س 307  املرجع  ذلك يف  تفا�صيل  طالع     )1(
الد�صوقي،  عا�صم  ترجمة  – 1920م،  القومية( 1804  البلقان  دول  )اإن�صاء  العثمانية  اأوروبا  تفكيك  بيالفيت�س، 

القاهرة، دار العامل الثالث، الطبعة الأوىل، 2007.
اأ�صوار فيينا عام 1683م ثم ما تاله من توقيعها ملعاهدة كارلوفتز  )2(   يرى املوؤرخون اأن ارتداد اجلي�س العثماين عن 
من  بع�س  عن  والبندقية  وبولندا  ورو�صيا  النم�صا  �صم  الذي  للتحالف  مبوجبها  تنازلت  والتي  1699م،  يناير  يف 
ال�صناوي،  العزيز  طالع: عبد  العثمانية،  الدولة  انحالل  لبداية  مًعا  يوؤرخان  املعاهدة  وتلك  الرتداد  اأمالكها، هذا 

الدولة العثمانية...، مرجع �صابق، �س 301 – 302.
)3(   املرجع ال�صابق، �س 338 – 341.
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التي جعلت تون�س مو�صوع ال�صاعة يف فرن�صا بحجة املحافظة على التوازن 
الدويل يف حو�س البحر املتو�صط، ومن ثم انتهزت فرن�صا حتركات قبائل 
الكرميني على احلدود التون�صية اجلزائرية لتتحرك بقواتها لحتالل تون�س، 
وجترب الباي حممد ال�صادق باي تون�س على توقيع معاهدة يف )جمادى 
لتون�س  الفرن�صي  الحتالل  مايو 1881م( جتعل من  الآخرة 1298هـ/ 

اأمًرا واقًعا)1(. 

-  احتالل م�صر: وهو الحتالل الذي جاء كثمرة ملوؤمتر برلني وكف�صل من 
ف�صول »امل�صاألة ال�صرقية«،  وذلك بغ�س النظر عن احلجج التي اتخذتها 
اأ�صباب ومربرات  اإذا مل تكن هناك  اإنه  بريطانيا كي تفعل ذلك، بحيث 
لفعلها ذهبت تختلقها اختالًقا على نحو ما يرد مف�صاًل يف هذا الكتاب 
الناجتة عن هذا الحتالل،  له، وقد حدثت بع�س احلوادث  نقدم  الذي 
والتي متثل ف�صوًل فرعية للم�صاألة ال�صرقية، منها ما عرف بحادثة فا�صودة 
الودي بني  والتفاق  ال�صودان عام 1899م)3(،  واتفاقية  عام 1898م)2(، 

)1(  املرجع ال�صابق، �س 341 – 346.
اأفريقيا،  التو�صع الإجنليزي يف باطن  بال�صودان لت�صد  النيل  اأعايل  اأرادت احتالل منطقة يف  اأن فرن�صا  )2(   وخال�صته 
ولتقوم بفتح ملف امل�صاألة امل�صرية برمتها، لكن احلملة انتهت برتاجع فرن�صا واإخالئها منطقة فا�صودة، حول التفا�صيل 

راجع: عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 129 – 132.
)3(   وخال�صتها اأن اإجنلرتا اأرغمت م�صر على توقيع اتفاقية تق�صي با�صرتاكها يف اإدارة �صئون احلكم يف ال�صودان ورفع 
العلم الربيطاين هناك بجوار العلم امل�صري، خمالفة بذلك معاهدة لندن املوقعة �صنة 1840م والتي اأعطت احلكم 
على م�صر وال�صودان لأ�صرة حممد علي، حول تفا�صيل املو�صوع طالع: املرجع ال�صابق، �س 140 – 148، وحول= 
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وهي  1906م)2(،  عام  العقبة  وحادثة  1904م)1(،  عام  واإجنلرتا  فرن�صا 
احلوادث التي جاءت يف فرتة ن�صال م�صطفى كامل الوطني.

ي�صغطون  فرن�صي  بريطاين  رو�صي  بدعم  اليونانيون  ظل  يونانية:  -  اأزمات 
على الدولة العثمانية منذ موؤمتر برلني حتى عام 1897م من اأجل اقتطاع 
وليات من الدولة، و�صمها اإىل اليونان، تارة باإثارة ال�صطرابات الداخلية 
القوات  باحلرب، حتى عجزت  بالتلويح  اأخرى  وتارة  الوليات،  تلك  يف 
اليونانية الربية يف مواجهتها الع�صكرية �صد اجليو�س العثمانية يف احلرب 
التي اأ�صعلتها �صد الدولة العثمانية �صنة 1897م، وتكبدت فيها القوات 
األيمة ومتالحقة، وهو ما كان دافع م�صطفى كامل  الربية هزائم  اليونانية 

لتاأليف كتابه »امل�صئلة ال�صرقية« كما �صرنى)3(.

=تاريخ املطامع واملوؤامرات الربيطانية على ال�صودان امل�صري طالع: داود بركات، ال�صودان امل�صري ومطامع ال�صيا�صة 
الربيطانية، القاهرة، املطبعة ال�صلفية، )1342هـ/ 1924م(.

)1(   والذي اأعلنت فيه اإجنلرتا باأل تغري احلالة ال�صيا�صية يف م�صر وتعهدت فرن�صا باأل تعرقل عمل اإجنلرتا يف م�صر مقابل 
التزام احلكومة الربيطانية باأل تعرقل عمل فرن�صا يف مراك�س، حول ظروف التفاق واأثره على م�صر وعلى نف�صية 

م�صطفى كامل طالع: عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 178 – 180.
�صكة حديد احلجاز بني معان  فرع من  العثمانية مد  الدولة  اعتزام  نتجت عن  والتي  طابا  بحادثة  اأي�ًصا  وت�صمى     )2(
والعقبة والنزاع حول نقطة احلدود بني اأمالك الدولة العثمانية واأمالك م�صر املحتلة التي اأرادت بريطانيا اأن متدها اإىل 
العقبة، وقيام العثمانيني باحتالل موقع طابا، وكانت الدولة العثمانية ترمي اإىل اإعادة فتح ملف امل�صاألة امل�صرية مرة 
اأخرى، وتعاطفت الأمة امل�صرية وم�صطفى كامل مع موقف الدولة العثمانية، وانتهت احلادثة بت�صوية م�صاألة احلدود 

وان�صحاب اجلنود العثمانيني من طابا، حول احلادثة طالع: املرجع ال�صابق، �س 203 – 204.
)3(  حول تفا�صيل تلك الأزمات اليونانية طالع: عبد العزيز ال�صناوي، الدولة العثمانية، مرجع �صابق، اجلزء الرابع، �س 

.192 – 183
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عمل  والأزمات  وال�صطرابات  واملعاهدات  احلروب  تلك  كل  واإزاء 
ال�صلطان عبد احلميد على اإدارة �صئون الدولة العثمانية يف املجتمع الدويل على 

اأ�صا�صني:

تكتيكية  مناورة  �صاحة  لتوفري  الأوروبية  الداخلية  اخلالفات  .    ا�صتثمار 
للدولة، وذلك عن طريق موازنة القوى بني عدو قريب موؤثر وعدو بعيد 

كامن.

الذين  امل�صلمني  متمثاًل يف  العثمانية  للدولة  الثقايف  المتداد  .   ا�صتثمار 
خالل  من  العثمانية،  الدولة  �صيطرة  وخارج  ال�صتعمار  حتت  يعي�صون 
متتني العالقة مع هذا المتداد من خالل حركة »اجلامعة الإ�صالمية«،  
حيث كان ال�صلطان عبد احلميد يرى اأن ا�صتمرار وجود الدولة العثمانية 
وقد  الدويل)1(،  النظام  يف  موؤثر  ب�صكل  العالقة  هذه  با�صتغالل  مرتبط 
عمل على دعم تلك ال�صيا�صة من خالل م�صاريعه العملية على اأر�س 

الواقع، ومن اأهمها م�صروع �صكة حديد احلجاز)2(.

)1(  اأحمد داود اأوغلو، العمق الإ�صرتاتيجي.. موقع تركيا يف ال�صاحة الدولية، مرجع �صابق، �س 89 – 90.
املنورة  املدينة  اإىل  دم�صق  وامتد من  عام 1900م  مايو من  تنفيذه يف  بالبدء يف  الأمر  الذي �صدر  امل�صروع  وهو     )2(
اأغ�صط�س من عام 1908م، حول امل�صروع طالع كالًّ من: عبد العزيز حممد  اأول قطاراته اإىل املدينة يف  وو�صلت 
متني  يف:  امل�صروع  تفا�صيل  وطالع   ،167 –  155 �س  الثالث،  اجلزء  �صابق،  مرجع  العثمانية،  الدولة  ال�صناوي، 

هولكو، اخلط احلديدي احلجازي، ترجمة حممد �صوا�س، اإ�صطنبول، دار النيل، الطبعة الأوىل، 2011.
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حركة اجلامعة الإ�صالمية 

حركة اجلامعة الإ�صالمية Pan-Islamism هي اإًذا حركة رد فعل تهدف اإىل 
تخلي�س العامل الإ�صالمي من ال�صيطرة الأوروبية املالية وال�صيا�صية والع�صكرية، 
وكان من اأوائل َمن نادى بها كل من نامق كمال)1( اأحد اأعالم الفكر العثماين 
الأفغاين  الدين  ال�صيد جمال  املجدد  امل�صلح  والداعية  ع�صر،  التا�صع  القرن  يف 
على  تقوم  الأفغاين  فكرة  وكانت  1897م(،   – 1315هـ/1838   -1254(
دعامتني: احلج اإىل بيت اهلل احلرام، واخلالفة و�صرورة التم�صك بها كنظام ديني 
و�صيا�صي)2(، ومن ثم فاإن حركة اجلامعة الإ�صالمية جاءت كرد فعل على اأمرين:

حتت  اأكانوا  �صواء  امل�صلمني،  بني  �صادت  التي  والتخلف  ال�صعف  -  حالة 
احلكم العثماين اأم خارجه، وهي احلالة التي ذهب املفكرون والعلماء كل 

مذهب يف تف�صريها وروؤى اخلروج منها.

-  مواجهة م�صاريع القوى الأوروبية الكربى جتاه بلدان امل�صلمني والتي كان 
كانت  اأنه  ال�صرقية«،  غري  »امل�صاألة  بـ  �صمي  فيما  هو  عنها  اجلامع  التعبري 

)1(  والذي حذر من اخلطر الغربي الثقايف وال�صتعماري على العامل الإ�صالمي، وطالب باأن تاأخذ الدولة العثمانية زمام 
املبادرة اإىل حماية العامل الإ�صالمي، وكانت دعوته تتجه اإىل الو�صائل الثقافية اأكرث من الأ�صاليب ال�صيا�صية، ولكن 
دعوته كانت جتوب بالأ�صا�س يف الو�صط الرتكي بينما جابت دعوة الأفغاين يف اأو�صاط العامل الإ�صالمي كله، حول 
نامق كمال ودعوته واختالفها عن دعوة الأفغاين طالع: عبد العزيز ال�صناوي، الدولة العثمانية، مرجع �صابق، اجلزء 

الثالث، �س 44 – 48 و�س 55 – 56.
)2( عبد العزيز حممد ال�صناوي، الدولة العثمانية، مرجع �صابق، �س 53.
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هناك تعبريات منف�صلة لكل قوة من تلك القوى عن م�صاحلها اخلا�صة، 
فقد ظهرت الدعوة للجامعة الإ�صالمية يف نف�س وقت ظهور حركة اجلامعة 
اأهدافها جمع  من  كان  قومية  رو�صية  وهي حركة   Panslavism ال�صقلبية 
العثمانية، وكان  ال�صيطرة  البلقان الأرثوذك�س وتخلي�صهم من  �صقالبة)1( 

هدفها النهائي الق�صاء على الوجود العثماين يف اأوروبا)2(.

ا متثل يف خ�صية حكومات  وقد لقت حركة اجلامعة الإ�صالمية جناًحا جزئيًّ
جدية،  معار�صة  نظرة  اإليها  ونظرتها  احلركة،  هذه  من  الكربى  الأوروبية  الدول 
وهجومها العنيف الذي �صنته عليها يف جمل�س العموم الربيطاين ويف ال�صحافة ويف 
�صتى الهيئات يف بريطانيا وفرن�صا، كما متثل اأي�ًصا يف توقف الزحف ال�صتعماري 
الأوروبي الع�صكري على الوليات العربية التابعة للدولة العثمانية بعد الحتالل 
احلميد؛ حيث  عبد  ال�صلطان  نهاية حكم  وحتى  1882م  �صنة  مل�صر  الربيطاين 
ا،  كان املثل الأعلى للفكرة التي قامت عليها حركة اجلامعة الإ�صالمية مغرًيا جدًّ
اأجزاء  من  عليها يف كل جزء  يعطف  �صعوًرا  توقظ  اأن  احلركة  ا�صتطاعت  حيث 
العامل الإ�صالمي، وكان من نتائجها اإيقاظ ال�صعور بالوحدة الإ�صالمية من جديد 

وتقويته اإىل حد مل ي�صبق له مثيل)3(.

)1(  ال�صقالبة مب�صطلح ذلك الزمان هم ال�صالف وهو العرق الذي يجتمع حتته الرو�س وكثري من البلقانيني.
)2(  املرجع ال�صابق، اجلزء الثاين، �س 303 – 304، وحول تفا�صيل امل�صاريع ال�صتعمارية للقوى الأوروبية الأخرى، 

طالع نف�س املرجع، الف�صل التا�صع �س 279 – 306.
)3(  املرجع ال�صابق، اجلزء الثالث، �س 71 – 75.
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ويف املقابل توافرت عدة اأ�صباب اأعاقت حركة اجلامعة الإ�صالمية؛ منها 
اأن يجتمع  العامل الإ�صالمي وحالت دون  التي �صادت  التف�صخ والتخلف  حالة 
قادته على كلمة �صواء، اإ�صافة اإىل انعدام و�صائل الإعالم والت�صال احلديثة؛ مما 
الإ�صالمية،  اجلماهريية  التجمعات  جميع  اإىل  وو�صولها  الدعوة  انت�صار  من  قلل 
اإ�صافة اإىل القب�صة القوية للدول ال�صتعمارية على الأقاليم اخلا�صعة لها، وعدم 

�صماحها بحركات مناه�صة لها اأو تيارات فكرية ت�صجع هذا الجتاه الوحدوي.

وكان من العوامل التي اأدت لإ�صعاف حركة اجلامعة الإ�صالمية موقف 
املعار�صة ال�صديدة للحركة الذي اتخذه امل�صيحيون العرب يف الوليات العثمانية؛ 
فيها  تزداد  كبرية  �صيا�صية  وحدة  قامت  اإذا  كيانهم  الأخطار  تهدد  اأن  خ�صوا  اإذ 
�صاآلتهم العددية و�صط اأكرثية اإ�صالمية �صاحقة فته�صم حقوقهم، وتاأ�صي�ًصا على 
هذه املخاوف تنادوا اإىل حركة القومية العربية كبديل حلركة اجلامعة الإ�صالمية، 
وكانت حركة القومية العربية قد بداأت عام 1875م - قبل اأن ي�صل عبد احلميد 
للحكم وقبل اأن تظهر حركة اجلامعة الإ�صالمية - على يد جمعية بريوت ال�صرية 
التي األفها خم�صة �صبان من امل�صيحيني العرب من خريجي الكلية الربوت�صتانتية 
ببريوت، على اأن �صوت وتاأثري تلك اجلمعية بقي خافًتا حتى قام جنيب عازوري 
بن�صر كتابه »يقظة الأمة العربية« بالفرن�صية عام 1905م، والذي دعا فيه اإىل اإن�صاء 
دولة عربية دينية اإ�صالمية يف احلجاز حتكمها اأ�صرة عربية، ويلقب حاكمها باخلليفة، 
ت�صم  م�صتقلة  علمانية  عربية  ودولة  امل�صلمني،  على جميع  روحية  �صلطة  ويبا�صر 
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الدول  اإىل  مفتوحة  مذكرة  كتابه  مقدمة  و�صع يف  وقد  وفل�صطني،  ولبنان  �صوريا 
اإن القومية العربية حقيقة واقعة، واإن الوعي العربي قد انت�صر  الكربى قال فيها 
بني العرب، وهم يريدون اأن ينف�صلوا عن تلك ال�صجرة البالية �صجرة اآل عثمان، 

واأن يوؤ�ص�صوا دولة م�صتقلة)1(. 

لكن يبدو اأن �صوء حكم بع�س رجال الإدارات املحلية التابعني للدولة 
العثمانية كان �صبًبا اأي�ًصا من اأ�صباب �صعف حركة اجلامعة الإ�صالمية حتت لواء 
الكواكبي  الرحمن  عبد  كان  عازوري  كتاب  يظهر  اأن  فقبل  العثمانية،  الدولة 
اجلامعة  تكون  اأن  اإىل  فيه  دعا  والذي  1900م،  عام  القرى«  »اأم  كتابه  ن�صر  قد 

الإ�صالمية يف اإطار خالفة عربية �صورية ولي�س يف اإطار حكم العثمانيني)2(. 

الع�صبية اجلن�صية  الإ�صالمية غالبة على  »النزعة  فقد ظلت  ورغم ذلك 
والرابطة القومية يف م�صر اإىل اأوائل القرن الع�صرين؛ ولذلك مل يكن امل�صريون 
قادة  ما عرب عنه  الرتكي«)3(، وهو  ب�صلطة اخلليفة  يجدون غ�صا�صة يف العرتاف 
ال�صيخ  اأو  الأفغاين،  الدين  جمال  ال�صيد  �صواء  الزمان،  ذلك  يف  الفكر 

)1(   حول موقف امل�صيحيني العرب من اجلامعة الإ�صالمية طالع: املرجع ال�صابق، �س 82 – 88.
)2(  حول روؤية عبد الرحمن الكواكبي للخالفة التي يريدها طالع: املرجع ال�صابق، �س 100 – 106.

)3(  حممد حممد ح�صني، الجتاهات الوطنية يف الأدب املعا�صر، اجلزء الأول، القاهرة، مكتبة الآداب، الطبعة الثالثة، 
1980، �س 1.
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حممد عبده خا�صة يف جريدة العروة الوثقى ال�صادرة �صنة 1884م)1(، اأو 
ا اأن  عبد اهلل الندمي يف جملته الأ�صتاذ )عام 1892م(، ومن ثم فقد كان طبيعيًّ
يكون موقف م�صطفى كامل من اجلامعة الإ�صالمية يف اإطار الدولة العثمانية ثابًتا 
حديثه  يف  عنه  عرب  الذي  املوقف  وهو  ال�صجرة،  هذه  من  نبت  وهو  يتزعزع،  ل 
العثمانية على  الدولة  انت�صارات  مبنا�صبة  عام 1898  الأملانية  ال�صحف  لإحدى 
تزال كما  العالية ل  الدولة  نحو  امل�صريني  اإح�صا�صات  »اإن  قال:  اليونان؛ حيث 
هي اإح�صا�صات التابع للمتبوع، وكلما مر الزمان قويت الرابطة بني م�صر والدولة 

العلية«،  وقد اأرجع ذلك لعدة اأ�صباب:

1-   اأن امل�صريني يف اأغلبهم م�صلمون. ومبا اأن دولة اخلالفة الإ�صالمية هي الدولة 
الدولة  بهذه  النفو�س  تعلق  ثم(  )ومن  الديني  رئي�صها  هو  و�صلطانها  العلية 

املحبوبة.

2- اأننا راأينا يف اأيامنا هذه فوق ما قراأناه يف التاريخ اأن اأوروبا جمعاء حتارب الدولة 
اأمة  انت�صرت  كلما  وتكرب  تهلل  جندها  فلم  واإل  اإ�صالمية،  دولة  ب�صفتها  العلية 
م�صيحية على اأمة اإ�صالمية يف حني اأنها تتاأمل وت�صت�صيط غيًظا اإذا كان الأمر على 
العك�س من ذلك، اأمل يكن يف نتيجة انت�صار الدولة العلية على اليونان ما يحقق 

هذه النظرية، وذلك من �صاأنه اأن يزيد تعلقنا بالدولة العلية.

)1(   طالع اأعداد العروة الوثقى كاملة يف: العروة الوثقى ملدير �صيا�صتها ال�صيد جمال الدين الأفغاين، وحمررها الأول 
ال�صيخ حممد عبده، باري�س )13 مار�س 1884- 16 اأكتوبر 1884م( جزاآن يف جملد، القاهرة، املركز العربي للبحث 

والن�صر، 1984.
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واأفريقيا  واآ�صيا  اأوروبا  يف  اأمالك  لها  التي  الوحيدة  الإ�صالمية  الدولة  3-   اأنها 
واأغلب هذه الأمالك اإ�صالمي، ونحن اأبناء دين يحتم علينا اأن نكون كالبنيان 
املر�صو�س ي�صد بع�صه بع�ًصا، واأن نعامل ذوي الأديان بالرفق والإن�صانية، واأن 

جنادلهم بالتي هي اأح�صن)1(. 

�صيا�صي  كزعيم  كامل  م�صطفى  فاإن  اأ�صباب  من  �صبق  ما  اإىل  واإ�صافة 
اأن ينادي يف وقت واحد بجالء  وطني در�س ق�صيته جيًدا مل يجد من احلكمة 
الحتالل الربيطاين وباإلغاء ال�صيادة العثمانية؛ لأن معاداة الدولة العلية يف ذلك 
الوقت كانت توؤدي حتًما اإىل ان�صمامها اإىل اإجنلرتا وتنازلها لها عن �صيادتها، وهذا 
اأن مركز م�صر ال�صيا�صي حتى احلرب  اإ�صافة اإىل حقيقة  اإجنلرتا،  ما كانت تبغيه 
ا  ا دوليًّ العاملية الأوىل كانت حتدده معاهدة لندن �صنة 1840م)2( والتي تعترب �صكًّ
با�صتقالل م�صر  اأحكام هذه املعاهدة العرتاف  التزمت الدول باحرتامه، واأهم 
ال�صيادة  وبقاء  علي  حممد  اأ�صرة  يف  م�صر  عر�س  و�صمان  الدول  من  املكفول 

العثمانية عليها)3(. 

)1(   حول ن�س احلوار كاماًل طالع: يواقيم رزق مرق�س، اأوراق م�صطفى كامل )املقالت(، مرجع �صابق، �س 284 – 
.287

)2(   حول املعاهدة ومالب�صاتها طالع: عبد الرحمن الرافعي، ع�صر حممد علي، مرجع �صابق، �س 285 – 292.
)3(  عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 358.
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الأمم ل تنه�ض اإل بنف�صها

يف ظل الف�صول املتالحقة للم�صاألة ال�صرقية التي عاي�صها م�صطفى كامل، 
والتي كان ي�صتند فيها يف حتييده ملعاداة الدولة العلية اأو اخلديوي )قدر امل�صتطاع( 
فاإنه اعتمد يف ن�صاله على ا�صتجالب دعم الراأي العام الأوروبي عامة والفرن�صي 
اأن تلك  اأدرك بعد عام واحد من ن�صاطه يف الدبلوما�صية ال�صعبية  خا�صة، لكنه 
اجلهود لن حتقق وحدها غاية الوطن يف ال�صتقالل والنه�صة، فك�صف عن راأيه بـ 
ا اإل اأنه من  »اأن هذا الأ�صلوب الذي تطرقه م�صر اإمنا ق�صت به الأيام واإن كان وقتيًّ
اأجل م�صلحة م�صر« وعلم علم اليقني اأن العبء الأكرب يف حتقيق ذلك اإمنا يقع 
على عاتق اأبناء م�صر بالدرجة الأوىل)1(، وجاء التفاق الودي ليزيد الوطنيني اإميانًا 
بعدم العتماد من قريب اأو بعيد بعد اأن خيبت فرن�صا رجاءهم يف اإمكانية م�صاعدة 
بالإ�صكندرية  التفاق يف خطبته  راأيه يف  وقد عرب كامل عن  الوطنية)2(،  احلركة 
ك�صائر  الأمل  اأ�صد  تاأملت  اإين  قائاًل:  يونيو 1904م(  الأول 1322هـ/  )ربيع  يف 
امل�صريني من هذا التفاق امل�صوؤوم، وراأيت فيه �صربة جديدة لوطننا العزيز، ومل 
اأن  اأعتقد  اأنتظر من فرن�صا جماراة اإجنلرتا يف ن�صيان الوعود والعهود، ولكن  اأكن 
وزراءنا هم الذين ادعوا اإليه وحر�صوا عليه؛ لأنه ل يوجد يف العامل اإن�صان يخدم 
من ل يخدم نف�صه ويدافع عن حق من تنازل عن حقه، وقد ا�صت�صلمت حكومتنا 

– 1915، مرجع �صابق، �س 26، نقاًل عن  )1(  ع�صام �صياء الدين ال�صيد، احلزب الوطني والن�صال ال�صري 1907 
ر�صالة بعثها اإىل �صديقه عبد الرحيم اأحمد بتاريخ 19 �صبتمرب 1895م.

)2(   املرجع ال�صابق، �س 30.
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ويف خطبته  مل�صاعدتها)1(،  ميال  لها  عنها كل حمب  اأبعد  ا�صت�صالًما  لالحتالل 
اأي�ًصا بعد ثالث �صنوات )�صعبان 1325هـ/ اأكتوبر  األقاها يف الإ�صكندرية  التي 
1907م( والتي كانت مبثابة دعوة عامة لتاأ�صي�س احلزب الوطني عاد يقول: »ظن 
ال�صا�صة الإنكليز اأنهم اإذا اتفقوا مع فرن�صا على م�صئلة م�صر، طويت اأوراق هذه 
الق�صية اخلطرية، وخفت كل �صوت ومات كل اأمل، وحل الياأ�س حمل الرجاء، 
و�صار ال�صعب امل�صري اأثًرا كتلك الآثار القدمية. ولكنهم اأخطئوا خطاأ كبرًيا، نعم 
العامة  ال�صوؤون  النا�س يف تدبري  اأمهر  العامل  ال�صا�صة الذين يظنهم  اأولئك  اأخطاأ 
بعثت  اإليها  �صرنا  التي  العزلة  لأن  اأخطئوا  امل�صتقبل،  ومعرفة  احلوادث  واإعداد 
بدونها ول حياة  ل�صعب  قوام  التي ل  احلقيقة  اإىل  واأر�صدتنا  روًحا جديدة،  فينا 
لأمة بغريها ول وجود لنفر من النا�س اإذا مل يتبعوها، وهي: اأن الأمم ل تنه�س 
يكون  كالفرد ل  ال�صعب  واأن  مبجهوداتها،  اإل  ا�صتقاللها  ت�صرتد  ول  بنف�صها  اإل 
ا بنف�صه م�صتجمًعا لكل عدد الدفاع واآلت الذب  اآمًنا على نف�صه اإل اإذا كان قويًّ
عن ال�صرف واملال واحلياة، نعم فقهنا اأن ال�صعوب التي ل ترجو الرقي اإل مبعونة 
جريانها واأ�صدقائها ول حتفظ ا�صتقاللها اإل بالعتماد على حلفائها هي �صعوب يف 

خطر وحياتها مهددة يف كل وقت«)2(.

)1(   م�صطفى كامل يف: يواقيم رزق مرق�س، اأوراق م�صطفى كامل )اخلطب(، مرجع �صابق، �س 263.
)2(  املرجع ال�صابق، �س 302.
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الوطني،  ن�صاله  مبتداأ  يف  اإًذا  ا�صت�صعرها  التي  احلقيقة  هي  هذه  كانت 
والتي توثقت لديه قرب منتهاه، وهي احلقيقة التي انعك�صت فيما قدم لالأمة من 
مقالت وكتب رويًدا رويًدا، واإن كان التاأليف يف حقيقته لي�س مق�صده الأ�صا�صي، 

فهو بالأ�صا�س زعيم ونا�صط، وللكتابة عنده وظيفة حمددة يف خدمة ق�صيته.

ثالًثا: الإنتاج الفكري مل�صطفى كامل

ولد م�صطفى كامل وعا�س يف بيئة حمملة بالهم العام، ممثاًل يف الق�صية 
الوطنية وق�صايا الأمة ب�صكل عام، و�صاهم ذلك اجلو ومن خالطهم فيه من رجال 
يف تكوينه، وتكوين ح�صيلته التي اأخرج من مكنونها بعد ذلك يف رحلة عطائه، 
واإ�صافة اإىل هوؤلء الرجال، واإ�صافة اإىل ال�صحف ال�صيارة حينها وما كان يكتب 
فيها حول تلك الق�صايا، اجتهد كامل ب�صكل �صخ�صي كي يرفع ح�صيلته املعرفية 
حول الق�صية التي متنى اأن يكون املدافع عنها اأمام العامل اأجمع، وقد حكى عن 

ذلك �صقيقه علي فهمي كامل قائاًل:

»اإنه )ملا( ا�صتقبله يف الإ�صكندرية عند رجوعه بعد ح�صوله على �صهادة 
احلقوق وجد معه �صمن متاعه �صندوقني كبريين مملوءين بالكتب القدمية واحلديثة 
يف تاريخ امل�صاألة امل�صرية، و�صيا�صة الأمم، وفيهما مذكرات بع�صها لكبار ال�صيا�صيني 
وبع�صها من مكتبة باري�س وبع�صها من وزارة اخلارجية الفرن�صية، وبعد اأن ا�صتقر 
به املقام يف القاهرة كان ل يفتاأ يدر�س الكتب واملذكرات التي اأح�صرها معه، وقد 
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اأكب عليها كاأنه ل يزال يف دور الدرا�صة، فو�صع لنف�صه برناجًما للعمل �صار عليه، 
ا ثماين �صاعات يف مكتبه، ذلك اأنه ي�صتيقظ يف ال�صاد�صة �صباًحا  فكان يعمل يوميًّ
فيوؤدي �صالة ال�صبح، ثم يتناول الفطور، ويق�صد كوبري ق�صر النيل للريا�صة، ثم 
وتدوين  وكتابة  قراءة  بني  في�صتمر  والعمل،  املطالعة  وياأخذ يف  ال�صابعة  يعود يف 
ي�صتاأنف  ثم  الثالثة،  ال�صاعة  اإىل  وينام  الغداء،  يتناول  ثم  الظهر  اإىل  مذكرات 
املطالعة حتى ال�صاعة اخلام�صة، وبعدئذ يزور اإخوانه واأ�صدقاءه ويعود يف ال�صابعة 
م�صاء ليعاود القراءة مرة اأخرى اإىل ال�صاعة التا�صعة، ثم يتناول مع اأفراد الأ�صرة 
طعام الع�صاء، ويق�صي ال�صهرة معهم ومع الزائرين حتى منت�صف الليل ثم ياأوي 
اإىل فرا�صه، وقد ن�صج فكره من هذه الدرا�صات العميقة، فكانت عدة له يف الكفاح 

اإىل جانب اإخال�صه وقوة يقينه، ومواهبه اخلطابية وال�صحافية«)1(.

ور�صائل  ومقالت  خطًبا  املعرفية  احل�صيلة  تلك  يف  املذاكرة  اأثمرت 
واأحاديث �صحفية وكتًبا عدة، وقد بذلت حماولت عدة �صواء يف حياة م�صطفى 
كامل اأو بعد مماته جلمع �صتات هذا اجلهد الوطني، لكن كل ما بذل يف هذا املجال 

من جهد ما زال قا�صًرا، ومن تلك اجلهود:

-  كتاب �صقيقه علي فهمي كامل: م�صطفى كامل يف 34 ربيًعا �صريته واأعماله 
من خطب ور�صائل �صيا�صية وعمرانية، 9 اأجزاء يف ثالثة جملدات، القاهرة 

1909م.

)1(   عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى كامل، مرجع �صابق، �س 55 – 56.
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-  ما اأ�صدره مركز وثائق وتاريخ م�صر املعا�صر من اأوراق م�صطفى كامل يف 
خم�صة اأجزاء �صملت: املرا�صالت )جزء واحد( 1982م، اخلطب )جزء 

واحد( 1984م، املقالت )3 اأجزاء( 1986م.

املكتبة  �صل�صلة  �صمن  ال�صادرة  كامل  با�صا  مل�صطفى  الكاملة  -   املوؤلفات 
التاريخية، عام 2001)1(.

ب�صكل  ي�صب  اأنه  يجد  كامل  م�صطفى  كتبه  اأو  قاله  ما  لكل  واملتاأمل 
اأ�صا�صي يف هدفني رئي�صيني كان ي�صعى اإليهما يف كفاحه، واأن اأحدهما يوؤدي اإىل 
العمران،  اأو  النه�صة  هو  الثاين  والهدف  ال�صتقالل،  هو  الأول  الهدف  الآخر: 
قوله:  الهدفني يف  لهذين  كامل  فهمي  �صقيقه علي  تخ�صي�س  لنا  يف�صر  ما  وهو 
»ر�صائل �صيا�صية وعمرانية«،  وميكننا اأن ننظر اإىل موؤلفاته من الكتب التي ح�صرها 

املوؤرخون ون�صنفها على النحو التايل:

)1(  مل ي�صل الباحث من هذا امل�صروع اإل كتاب: »امل�صئلة ال�صرقية«، والذي حققه وقدم له كل من عبد الرازق عي�صى 
وعبري ح�صن، وجاء فيه ن�س كتاب م�صطفى كامل مليًئا بالأخطاء وال�صفحات املتكررة؛ مما �صوه الن�س على الرغم 

من اجلهد املبذول يف التحقيق والتقدمي.
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الق�صم

الق�صم الأول: ويتناول ق�صايا 
اأخ�س  وجه  وعلى  احلا�صر، 
ق�صية امل�صاألة امل�صرية املتمثلة 
يف الحتالل الربيطاين مل�صر

املوؤلفات

-   اأخطار الحتالل الإجنليزي مل�صر وقد ن�صر بالفرن�صية 
بتاريخ 28/  ال�صادر  املوؤيد يف عددها  وعربته جريدة 

8/ 1895م
-  ر�صالة اإىل اجلمعية الوطنية الفرن�صية، وهي ر�صالة تقدم 
بها اإىل اجلمعية مرفًقا بها لوحة مر�صومة وهي خا�صة 
ا�صتقاللها/  حتقيق  يف  مل�صر  فرن�صا  م�صاعدة  بطلب 

1895م
خطب  عن  عبارة  الإجنليزي،  والحتالل  -  م�صر 
 –  1895 عامي  خالل  كامل  م�صطفى  ومقالت 

1896م جمعها حممد م�صعود/ 1896م
-  امل�صريون والإجنليز، اأ�صدره م�صطفى كامل يف باري�س، 
ويتناول مقالته ومرا�صالته يف 12 ف�صاًل، ويتكون من 
328 �صفحة من القطع ال�صغري، وقد قدمت له مدام 

جولييت اآدم/ 1906م
-  م�صطفى كامل والإجنليز، اأو دفاع امل�صري عن بالده، 
قامت  ومقالته،  كامل  م�صطفى  خطب  ويت�صمن 
بجمعها جريدة اللواء وطبعت مبطبعة اللواء، وقدم لها 

حممد فريد/ 1906م
م�صطفى  األقاها  خطبة  وهي  الوطني،  احلزب  -  رغائب 
كامل يف م�صاء يوم 24/ 10/ 1907م على م�صرح 

زيزينيا/ 1907
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الق�صم

الق�صم الثاين: ويتناول ق�صايا 
منف�صل  غري  وهو  تاريخية، 
اإما  فهو  احلا�صر،  ق�صايا  عن 
ال�صيا�صية،  ق�صيته  يف  ي�صب 

اأو يف ق�صيته العمرانية

املوؤلفات

�صنة  ن�صرته  الرومان،  عند  الرق  يف  كان  ما  اأعجب     -
من  �صفحات   204 يف  املحرو�صة  مطبعة  1310هـ 

القطع ال�صغري، 1893م
الفتح  عن  وطنية  رواية  وهي  الأندل�س،  فتح  رواية     -
املوؤيد  جريدة  يف  اأوًل  ن�صرت  لالأندل�س  الإ�صالمي 
عدد 12/18/ 1893م، ثم ظهرت يف كتاب م�صتقل 

عام 1894م
مبنا�صبة  1898م  اإبريل  يف  ن�صر  ال�صرقية،  امل�صئلة     -
انت�صار الدولة العثمانية يف حربها �صد اليونان، مطبعة 

الآداب يف جزاأين من 352 �صفحة
باحلرب  خا�صة  وهي  املظفرة،  العثمانية  اجلنود  -  �صور 
بني الدولة العلية واليونان، وعبارة عن اإحدى ع�صرة 
وفرقه،  وجنوده  العثماين  اجلي�س  قواد  عن  �صورة 

بالإ�صافة اإىل قائد اجلي�س اليوناين، 1898م
ما  بعد  كامل  م�صطفى  األفه  وقد  امل�صرقة،  -  ال�صم�س 
احلرب  انت�صارات يف  من  رو�صيا  على  اليابان  حققته 
التي كانت دائرة بينهما، وهو يف جزء واحد من 223 
اإل  يعرث  ومل  1904م(،  �صنة  اللواء  )مطبعة  �صفحة 
على هذا اجلزء واإن كان قد اأ�صار اإىل اأنه اجلزء الأول 
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رابًعا: امل�صاألة ال�صرقية يف اإطار م�صروعه

كتاب »امل�صئلة ال�صرقية« اأحد اأهم ما كتبه م�صطفى كامل، اأ�صدره عام 
ثم  1909م(،  )1326هـ/  عام  اأخرى  مرة  ن�صره  واأعيد  1898م(،  )1315هـ/ 
ُن�صر مرة ثالثة حمقًقا عام 2001)1(، وقد ترجمت مقدمته اإىل الرتكية، ثم ترجم 
الرتكية، وطبع مرتجًما مرتني يف م�صر خالل مدة ق�صرية )يف  اإىل  الكتاب كله 
يف  كتاب  جمرد  لي�س  ال�صرقية«  »امل�صئلة  وكتاب  و1899م()2(،  1898م  �صنتي 
التاريخ، لكنه كان اأداة من اأدوات كفاح م�صطفى كامل يف حا�صره، وهو بالن�صبة 

اإلينا الآن يت�صل بق�صية »النه�صة« ب�صببني:

1-    م�صاألة الوعي بالذات احل�صارية: فمما ل �صك فيه اأن اأي م�صروع للنه�صة 
لبد اأن ي�صبقه ويوازيه اإعادة �صياغة لعقل ووجدان اأبناء الأمة، ولبد لتلك 
النه�صة اأن تنبني على و�صل الذات احل�صارية لأبناء الأمة بعد اأن تعر�صت 
لتقطيع اأو�صالها، �صواء كانت تلك الأو�صال راأ�صية متتد يف اأعماق التاريخ، 
اأو كانت اأفقية متتد بامتداد اجلغرافيا، وكتاب »امل�صئلة ال�صرقية« يف احلقيقة 

ي�صلنا بالبعدين مًعا.

)1(  وهي الن�صخة التي حققها وقدم لها كل من عبد الرازق عي�صى وعبري ح�صن، وال�صادرة عن العربي للن�صر والتوزيع 
يف اإطار املكتبة التاريخية، والتي �صدرت طبعتها الأوىل يف 2001.

)2(  اأكمل الدين اإح�صان اأوغلو، الأتراك يف م�صر وتراثهم الثقايف، نقله اإىل العربية �صالح �صعداوي، القاهرة، دار ال�صروق، 
2011، �س 284 – 285.
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2-  م�صاألة فقه الواقع: فقد كان كتاب »امل�صئلة ال�صرقية« يف حينه ذا �صلة بواقع 
»امل�صاألة امل�صرية« التي هي جزء من ال�صرق حمل ال�صراع، وهو اأي�ًصا يف حيننا 
ذو �صلة لكون ال�صرق يف اأعني الغرب هو هو، واإن تغري ال�صم »من امل�صاألة 
ال�صرقية اإىل ال�صرق الأو�صط« كما بينا، اإذ اإن م�صروعنا اليوم للنه�صة، لبد اأن 
نلحظ فيه باأعيننا ال�صياق الدويل الذي نبنيه فيه، وهذا ال�صياق مت�صل وممتد 

مل ينقطع، ومل تتغري الأ�ص�س التي ينبني عليها.

�صياق ظهور الكتاب

التي  الكتابات  من  �صل�صلة  يف  حلقة  كاأنه  كامل  م�صطفى  كتاب  كان 
تناولت امل�صاألة ال�صرقية وتاريخ الدولة العثمانية يف تلك الفرتة، ونتناول هنا اأهم 

هذه الكتب: 

والزعيم  كفاحه  رفيق  كان  هذا،  كتابه  كامل  م�صطفى  ي�صدر  اأن  فقبل 
الثاين للحزب الوطني حممد فريد قد اأ�صدر كتابه »تاريخ الدولة العلية العثمانية« 
عام 1894، والذي �صدرت منه يف حياة املوؤلف ثالث طبعات)1(، وهو ي�صري يف 
نف�س الجتاه الذي �صار فيه كتاب »امل�صئلة ال�صرقية« لحًقا ويرمي اإىل نف�س مراميه؛ 
والذود  ال�صرق  للذب عن حرية  نف�صها  وقفت  قد  الدولة  هذه  كانت  »ملا  اإنه  اإذ 
عن حو�صه، وملا كانت هي احلامية لبي�صة الدين الإ�صالمي زمانًا طوياًل راأت فيه 

)1(  الأوىل عام 1894م، والثانية عام 1896م، والثالثة عام 1912م.
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اأن نعلم تاريخها التف�صيلي  من التع�صب الأوروبي الإحن واملحن، وجب علينا 
حق العلم لنقف على ما كان يربطنا بغريها من الدول من املعاهدات والوفاقات 
اأن  البالد  ونفًعا لأبناء  للحقيقة  الواجب علّي خدمة  راأيت من  لذلك  الدولية؛ 
اأدون هذا التاريخ«)1(، اإل اأنه يختلف عنه يف كونه يف�صل يف الدولة العثمانية منذ 
ن�صاأتها، وي�صبقه مبوجز لتاريخ الدول الإ�صالمية قبلها، بينما يتناول م�صطفى كامل 
بعًدا معيًنا يف تاريخ الدولة يخت�س ب�صراع الدول الأوروبية الكربى معها، بادئًا 
بذلك ال�صراع يف القرن الثامن ع�صر، ثم تالًيا ذلك بالقرن التا�صع ع�صر، كما اأن 
ن كتابه فاإنه دونه بروح املنا�صل ال�صيا�صي الوطني الذي  م�صطفى كامل حني دوَّ
كان الكتاب بالن�صبة له اأداة يف ن�صاله، اأما حممد فريد فاإنه دونه مبا عرف فيه وعنه 

من نزوع للبحث والتاأريخ)2(.

كان  �صفر  من  جزاأين   1879 عام  �صميل  اإبراهيم  اأمني  اأ�صدر  وقبلهما 
مقدًرا له اأن ي�صدر يف �صتة اأجزاء هو »الوايف يف امل�صاألة ال�صرقية ومتعلقاتها وتاريخ 
احلرب الأخرية بني الرو�س والعثمانيني �صنة 1394هـ/ 1877م«،  وح�صب ما 
ت�صري مقدمة الكتاب فاإن الأجزاء الثالثة الأوىل كانت لتناول تاريخ العالقة بني 

)1(  حممد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، القاهرة، مكتبة الآداب، 1997، �س 4- 5.
)2( اأ�صدر عام 1891م كتابه »البهجة التوفيقية يف تاريخ موؤ�ص�س العائلة املحمدية« وهو تاريخ واف ملحمد علي با�صا، ثم 
كان تاريخ الدولة العلية كتابه الثاين ال�صادر عام 1894م، ويف عام 1902م اأخرج كتابه »تاريخ الرومان« وي�صتمل 
على تاريخ تلك الدولة منذ �صقوط قرطاجنة، وكان قد ن�صره تباًعا يف جملة املو�صوعات التي كان ي�صدرها مع اأحمد 
حافظ عو�س بك وحممود بك اأبي الن�صر منذ عام 1898م، وله فيها عدة مباحث تدل على �صعة اطالعه وميله اإىل 

البحث والتمحي�س، طالع حول موؤلفاته: عبد الرحمن الرافعي، حممد فريد، مرجع �صابق، �س 35 – 37.
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دول امل�صلمني ودول الغرب امل�صيحي منذ ظهور الإ�صالم، بينما توؤرخ الأجزاء 
روؤية  اإىل  راجع  التق�صيم  هذا  ومرد  العثمانية،  الرو�صية  للحرب  الأخرية  الثالثة 
اأمني �صميل للم�صاألة ال�صرقية التي يرى اأنها تبداأ منذ اأن وجدت دولة للم�صلمني 
تنازع دول الغرب امل�صيحي اأمالكها: »هذا وملا كانت طوارئ احلرب املذكورة من 
النوادر الغنية، نظًرا اإىل ما تنطوي عليه من ال�صوالح والعنا�صر املتنوعة الكلية، مل 
يكن رقم حوادثها كافًيا ملن اأراد الطالع على الأ�صباب املختلفة، اإذ لي�صت هي 
كبقية احلروب اجلارية املوؤتلفة، بل هي حلقة من �صل�صلة ما يدعوه اأهل ال�صيا�صة يف 
عهدنا هذا بامل�صاألة ال�صرقية، املندرجة يف �صال�صل الطوارئ العاملية، وهي امل�صاألة 
مييتها  وما  ال�صلم كال�صيف  لها  يفنيها،  ما  فلم يكن  الطويلة  القرون  التي عا�صت 
يحييها، فلو تتبعنا التاريخ من اأول ما ا�صتغل به النا�س ملا وجدنا مدة متيزت بكرثة 
الدول واحلروب نظري املدة الأخرية من لدن ما ولد نبي الأمة العربية، واأفرغت 

دولتا الروم والفر�س اإىل الدولة الإ�صالمية«)1(.

له  طبع  كتابًا  كمال  علي  الرتكي  النا�صط  اأ�صدر  1900م،  عام  ويف 
بعنوان »م�صاأله �صرقيه« بالرتكية حتدث فيه عن ماهية امل�صاألة ال�صرقية ومالب�صات 
ظهورها ومراحل تطورها، وهو الكتاب الذي جاء �صمن ن�صاط حركة تركيا الفتاة 
اأعقاب  يف  ن�صطت  التي  احلركة  وهي  م�صر،  يف  واملجالت  الكتب  اإ�صدار  يف 

)1(   اأمني بن اإبراهيم �صميل، الوايف يف امل�صاألة ال�صرقية ومتعلقاتها وتاريخ احلرب الأخرية بني الرو�س والعثمانيني �صنة 
1394هـ - 1877م، الإ�صكندرية، مطبعة الأهرام، �صنة 1879 – 1396، �س 2.
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املناه�س  للن�صاط  منهم  دعًما  الإجنليز  من  وبت�صجيع  لها،  الربيطاين  الحتالل 
للدولة العثمانية، وقد بداأت احلركة اإ�صداراتها يف م�صر منذ عام 1895م)1(. 

مع  العثمانية  الدولة  حرب  »تاريخ  كتاب  �صدر  1902م،  عام  ويف 
اأعقاب  اأهم الكتب التي �صدرت يف  تاأليف حقي العظم، وهو من  اليونان« من 
نف�س تلك احلرب التي ب�صببها دون م�صطفى كامل كتابه، غري اأن هذا الكتاب 
يتميز كما يقول حقي »بجمع الكثري من الدقائق ال�صيا�صية واجلغرافية وامل�صائل 
القت�صادية واحلربية مما ل يوجد يف كتاب �صواه«)2(، وقد اعتمد فيها موؤلفه على 
مراجع متخ�ص�صة باللغات الرتكية والإجنليزية والفرن�صية، يقول »حقي« يف فاحتة 
كتابه »ق�صدت اإىل ذكر احلقائق املهمة التي اأغفلها كثري ممن كتب يف هذا ال�صاأن، 
وعمدت اإىل �صرد الوقائع وما ت�صمنته من املالحظات، كما اأين اأجهدت الفكر 
يف حتري احلق والتزام ال�صدق �صاأن املوؤرخ املن�صف والباحث العادل«)3(، واأرجع 
اأ�صاب الدولة العثمانية واأدت لنف�صال  اأ�صباب الوهن الذي  يف م�صتهل كتابه 
والأيام  وتقلباته  امل�صتقبل  وعلى  قوتها،  على  العتماد  اإىل:  البلقانية  الوليات 

)1(   علي كمال )1867 – 1922( هو نا�صط تركي نا�صر لفرتة حركة تركيا الفتاة ثم عاد بعد ذلك وانقلب عليها، ويف 
�صنة 1900 توجه اإىل م�صر لتويل اإدارة مزرعة لأحد الأمراء امل�صريني وهناك اأ�صدر كتابه هذا، اإ�صافة لإ�صداره جريدة 
»جمموعة كمال« وجريدة »ترك«: اأكمل الدين اإح�صان اأوغلو، الأتراك يف م�صر وتراثهم الثقايف، مرجع �صابق، �س 

272، وحول جممل اأعمال نا�صطي حركة تركيا الفتاة يف م�صر، طالع: املرجع ال�صابق، �س 264 – 277.
 / )1319هـ  الأوىل،  الطبعة  الرتقي،  مطبعة  القاهرة،  اليونان،  مع  العثمانية  الدولة  حرب  تاريخ  العظم،  حقي     )2(

1902م(، �س 4.
)3(  املرجع ال�صابق، �س 4.
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وحتولتها، بدًل من توثيق عرى الرابطة الدينية مع اأهل تلك الوليات بالدعوة، 
اأو توثيق عرى اللغة بن�صر اللغة الرتكية بينهم، اأو حتى زيادة العن�صر الإ�صالمي 
يف تلك الوليات بالهجرة، اإ�صافة اإىل �صماحتها النابعة من التزامها بتعاليم الدين 
الإ�صالمي واقتفائها �صنة الدول الإ�صالمية من قبلها بعدم تعر�صها حلرية الأديان؛ 
ا اأن ي�صعى اأهل تلك البلدان – واحلالة هكذا – اإىل التخل�س  ومن ثم كان طبيعيًّ

من حكم الدولة العثمانية والنف�صال عنها)1(.

نظرة على الكتاب

يقع الكتاب - يف طبعته الأ�صلية التي اعتمدنا عليها - يف 352 �صفحة 
امل�صاألة  حول  عامة  ومقدمة  متهيد(  )اأو  فاحتة  اإىل:  وينق�صم  املتو�صط،  القطع  من 
ال�صرقية  امل�صاألة  الأول  الق�صم  يتناول  ق�صمني،  الكتاب على  وي�صتمل  ال�صرقية، 
طبعة  من   49 �صفحة  حتى  وميتد  الأ�صغر،  الق�صم  وهو  ع�صر  الثامن  القرن  يف 
الكتاب الأوىل، بينما يتناول الق�صم الثاين - وي�صمل باقي الكتاب - �صبع اأزمات 
ت�صمنتها اأطوار امل�صاألة ال�صرقية يف القرن التا�صع ع�صر، وهي: ا�صتقالل اليونان، 
الدولة  بني  واحلرب  القرم،  وحرب  العلية(،  والدولة  م�صر  )بني  ال�صام  وم�صاألة 
واليونانية من  البلغارية  وامل�صاألتان  امل�صرية،  وامل�صاألة  العليا ورو�صيا عام 1877م، 
عام 1885م اإىل عام 1887م، وينتهي باحلديث حول امل�صاألة الأرمينية، ويعترب 

)1(  حول تفاصيل رؤيته راجع: املرجع السابق، ص 5 – 6.
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ا  بع�س موؤرخي علم التاريخ امل�صري احلديث اأن كتاب »امل�صئلة ال�صرقية« كان حدًّ
فا�صاًل بني ما ي�صمى بالتاأريخ الزمني والتاأريخ احلديث، والذي يت�صمن تف�صري 
احلوادث وحتليلها ل جمرد �صردها يف ت�صل�صلها التاريخي)1(، وهو ما يجعل لكتاب 
التا�صع  القرن  تاريخية م�صرية يف  �صبقه من كتابات  ال�صرقية« ميزة عما  »امل�صئلة 
ع�صر، وف�صاًل على ما تاله من كتابات تاريخية، ورغم امليزة والف�صل فاإننا بنظرة 
م�صطفى  اأ�صلوب  على  التالية  باملالحظات  نخرج  اأن  ميكننا  الكتاب  على  عامة 

كامل يف كتابته:

املعلومات  بالعتماد على  الكتاب  بالرغم من متيز  اأنه  -    املالحظة الأوىل: 
و�صعيه لتف�صريها وحتليلها، فاإنه جاء م�صبوبًا بالعاطفة، م�صوبًا بح�صن الظن، 
اأما العاطفة فقد جعلته ي�صب جام غ�صبه و�صوء ظنه على الإجنليز ب�صكل 
قبل  من  حمتالًّ  وطنه  لكون  مفهومان  ظن  و�صوء  غ�صب  وهو  خا�س، 
بالعبء الأكرب  الكتاب كله على حتميل الإجنليز  يلح يف  الإجنليز، لكنه 
اأحوال الدولة العثمانية يف القرنني الثامن ع�صر والتا�صع  اإليه  اآلت  فيما 
ع�صر، بينما اأدى به ح�صن ظنه اإىل التما�س الأعذار والتربير اأحيانًا حينما 
ياأتي ذكر فرن�صا والفرن�صيني، رمبا تاأثًرا برجائه يف م�صاعدة فرن�صا مل�صر يف 
الكتاب، حتى  فيها  األف  التي  الفرتة  تلك  بها يف  ق�صيتها وح�صن ظنه 
اإنه حينما تناول امل�صاألة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر مل يتناول احلملة 

)1(   طالع تقييًما لكتاب »امل�صئلة ال�صرقية« يف: جاك كراب�س جونيو، كتابة التاريخ يف م�صر القرن التا�صع ع�صر درا�صة 
يف التحول الوطني، ترجمة عبد الوهاب بكر، القاهرة، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، الألف كتاب الثاين، العدد 

118، 1993، �س 201 – 217.
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الفرن�صية على م�صر، ومل ي�صر حتى اإليها.

-  املالحظة الثانية: اأن العاطفة وح�صن الظن اأديا به اإىل اأن يخفف بع�س ال�صيء 
من م�صئوليات باقي الدول الأوروبية الكربى – با�صتثناء بريطانيا - فيما اآلت 
اإليه الأمور، وذلك رغم اأن ال�صتقراء العام ل�صري الأحداث التي ذكرها 
اأنه ل مكان يف العالقات الدولية ب�صكل عام، ولعالقات  الكتاب ينبئنا 
اأو حل�صن  النبيلة  امل�صاعر  اأو  للعواطف  العثمانية  بالدولة  القوى الأوروبية 
الظن، فاإذا كانت بريطانيا اأكرث الدول يف التاآمر ال�صيا�صي فاإن فرن�صا كانت 
ا، كما اأن اأملانيا ومنذ موؤمتر برلني  �صريكة يف التواطوؤ ومل تكن اأقل ا�صتعماريًّ
عام 1878م كان لها دور مهم يف التاآمر على الدولة العثمانية، اأما رو�صيا فاإنها 
ا، و�صاهمت  كان لها الدور الأكرب يف اإنهاك قوى الدولة العثمانية ع�صكريًّ
تاأليب دول البلقان على الدولة  مع النم�صا واإن كان لها الدور الأكرب يف 
رابطة  مرة بحكم  الأخرى،  تلو  واحدة  الدولة  اقتطاعها من  ثم  العثمانية، 

العرق ال�صاليف واأخرى بحكم الرابطة الدينية امل�صيحية الأرثوذك�صية.

كامل  م�صطفى  األف  التي  املنا�صبة  اأن  من  بالرغم  اأنه  الثالثة:  -  املالحظة 
من اأجلها الكتاب هي منا�صبة لبث الأمل والتعبري عن ال�صعادة بـ »فوز 
مبيًنا«)1(  ن�صًرا  وانت�صارها  فوًزا عظيًما  اليونان  العلية يف حربها مع  الدولة 
فاإنه وهو ي�صطر �صطور الكتاب ويقلب �صفحات تاريخ امل�صاألة ال�صرقية كان 

)1(  م�صطفى كامل، امل�صئلة ال�صرقية، مرجع �صابق، �س 3.



60 60
جمـدي �صعيد

كمن مي�صك ب�صوكة ليكتب بها على �صفحة من ال�صوف املبلول، فال هو 
اأ�صعد قلًبا ول اأ�صفى نف�ًصا، لكونه كان يكتب عن تاريخ الدولة العثمانية 
وهي تت�صبث مبنحنى انهيارها حتاول اأن تبطئ منه، بينما يدفعها اأعداوؤها 

اإىل الهاوية وميزقونها اإربًا اإربًا.

مقدمة الكتاب

اأهم ما احتوته مقدمة الكتاب ثالثة اأمور: الأول ما احتوته من التعريفات 
اأما الثالث فهو ما  اأ�صبابًا موؤدية لها،  التي قدمها للم�صاألة ال�صرقية، الثاين ما راآه 

ميكن اأن ن�صميه املقولة الأ�صا�صية اأو الر�صالة الرئي�صية للكتاب.

 التعريفات

-   اأما التعريف الأول فهو ذلك الذي نقلناه �صابًقا وهو اأنها »هي م�صئلة النزاع 
القائم بني بع�س دول اأوروبا وبني الدولة العلية ب�صاأن الدول الواقعة حتت 
�صلطانها، وبعبارة اأخرى هي م�صئلة وجود الدولة العلية نف�صها يف اأوروبا«،  
ويبدو اأنه كان مييل اإىل هذا التعريف لكونه مل يناق�صه كما ناق�س التعريف 

الآخر.

-   اأما التعريف الثاين والذي نّوه اإىل اأن ُكتابًا اآخرين من ال�صرق والغرب 
يقولونه فهو »م�صئلة النزاع امل�صتمر بني الن�صرانية والإ�صالم، اأي م�صئلة 
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دول  وبني  الإ�صالم  باأمر  القائمة  الدول  بني  متقطعة  �صليبية  حروب 
امل�صيحية«. وقد ا�صتدرك على هذا التعريف الثاين باأنه واإن كان فيه �صيء 
العلية  الدولة  تنازع  التي  الدول  لأن  متاًما؛  ب�صحيح  فلي�س  احلقيقة  من 
يف  طمًعا  تعاديها  الغالب  يف  بل  فقط،  الدين  با�صم  تعاديها  ل  وجودها 
نوال �صيء من اأمالكها،  واعترب اأن الدين هو »�صتار تختفي وراءه اأغرا�س 

�صتى واأطماع خمتلفة«)1(.

 اأما اأ�صباب امل�صاألة ال�صرقية فقد راآها م�صطفى كامل كما يلي:

من  والتي  واأغناها«  البالد  اأجمل  »من  الدولة  �صلطة  حتت  فيما  -   الطمع 
اأجلها »كانت هذه الدول حتارب الدولة العلية باأمل تق�صيمها �صيًئا ف�صيًئا 

وال�صتيالء على اأجزائها جزاأ فجزاأ«)2(. 

عاملت  الذي  والعتدال  والت�صاهل  للت�صامح  الأوروبية  الدول  -   اإنكار 
املكرمة  لهذه  وا�صتغاللهم  دينها،  بغري  يدينون  الذين  رعاياها  الدولة  به 
والإجحاف،  ال�صرر  من  العلية  الدولة  حلق  ما  لكل  �صبب  اأكرب  جلعلها 
»فم�صئلة اختالف الدين ... التي هي نتيجة العتدال الديني والعدل 
من  الدولة  حياة  يهدد  الذي  الدفني  الداء  تزال  ول  كانت  والإن�صاف 

)1(  املرجع ال�صابق، �س 5.

)2(  املرجع ال�صابق، �س 6.
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با�صم  العلية  الدولة  �صئون  يف  الأوروبية  الدول  فتداخل  لآخر،  وقت 
امل�صيحيني املحكومني بها، وم�صايقة اأوروبا للدولة با�صم هوؤلء امل�صيحيني 
وا�صطرابات الدولة تقوم با�صم هوؤلء امل�صيحيني، والإنذارات التي توجه 

للدولة توجه با�صم هوؤلء امل�صيحيني«)1(.

-  الدخالء يف الدولة العلية، وهم الأجانب الذين دخلوا يف ج�صم الدولة 
يف  الرتقاء  على  وعملوا  اإ�صالمية،  باأ�صماء  اأ�صماءهم  »وغريوا  العلية 
اأقرب املقربني؛  اأ�صماها، و�صاروا من  اإىل  املنا�صب؛ حتى و�صل بع�صهم 

فعر�صوا بالدولة للدمار، واأطلعوا اأعداءها على اأ�صرارها«)2(.

.  اأما الر�صالة الرئي�صية التي يلح عليها يف ثنايا تعليقاته على الأحداث يف 
اأنه »لي�س لل�صلطنة العثمانية وبالطبع اخلالفة  جميع ف�صول الكتاب فهي 
الإ�صالمية يف هذه الأيام عدو يجاهر بالعدوان لها ويعمل على دك اأركانها 
التي حاربت  الدول  بباقي  مقارنة  وذلك  اإنكلرتا«،   بنيانها غري  وتقوي�س 
الدولة العثمانية طوياًل كرو�صيا والنم�صا، والتي يرى اأنها كفت عن عداوتها 
للدولة يف الآونة الأخرية، ومن ثم فبعد اأن و�صل لتلك النتيجة يف نهاية 
»م�صئلة  �صارت  باأنها  اإياها  وا�صًفا  ال�صرقية  امل�صاألة  تعريف  اأعاد  مقدمته 

النزاع القائم بني اإنكلرتا وبني بقية دول اأوروبا مبا فيها الدولة العلية«)3(.

)1(  املرجع ال�صابق، �س  8.
)2(   املرجع ال�صابق، �س 11.
)3( املرجع ال�صابق، �س 23.
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الق�صم الأول من الكتاب

يف  ال�صرقية  »امل�صئلة  عنوان  يحمل  والذي  الكتاب  من  الق�صم  هذا  يف 
القرن الثامن ع�صر« يتناول م�صطفى كامل »احلرب بني الدولة العلية والرو�صيا التي 
اأوائل عام 1775، وهذه الأزمة كانت �صديدة،  طالت من اأواخر عام 1768 اإىل 
الدين«)1(،  با�صم  العثمانية  الدولة  اأمور  يف  اأوروبا  لتداخل  واأ�صاًل  النتائج،  غزيرة 
وقد كانت تلك احلرب ا�صتكماًل لف�صول �صابقة من ال�صراع بني رو�صيا والدولة 

العثمانية وا�صتهالًل لف�صول تالية منه، وهو �صراع كان يدور على اأربعة حماور: 

.     الأول: ال�صراع على املناطق ال�صمالية وال�صمالية الغربية من تركيا 
احلالية وت�صمل اأوكرانيا وبولندا ورومانيا. 

كانت  الذي  ال�صراع  وهو  البلقان،  يف  ال�صراع  وهو  الثاين  .    املحور 
النم�صا طرًفا ثالًثا فيه من الناحية الع�صكرية. 

.    اأما املحور الثالث فهو ال�صراع على امل�صايق البحرية الوا�صلة ما بني 
�صماًل  الأ�صود  البحر  اإىل  املتو�صط،  للبحر  و�صوًل  اإيجة جنوبًا  بحر 

مروًرا بالدردنيل وبحر مرمرة ثم البو�صفور. 

)1(  املرجع ال�صابق، �س 25.
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القوقاز  يف  تركيا  �صرق  �صمال  يف  ال�صراع  فهو  الرابع  املحور  .    اأما 
واأذربيجان وما وراءهما جتاه ال�صرق. 

ويف هذا الف�صل من احلرب الذي تناوله الق�صم الأول من الكتاب يدور 
ال�صراع على املحاور الثالثة الأوىل، وهو ال�صراع النموذج الذي ميكن من خالله 
فيه  ت�صتخدم  والذي كانت  ال�صرقية«،   »امل�صاألة  اإطار  ال�صراع يف  اإدارة  تبني منط 

اأدوات:

-  اإثارة النعرات الدينية يف وجه الدولة العثمانية وذلك على حمور البلقان؛ 
واأخذوا  الدولة  بالد  جاءوا  الرو�صيا  ق�صو�س  بع�س  اأن  »ح�صل  حيث 
يهيجون اأهايل اليونان وكريد واجلبل الأ�صود با�صم الدين«)1(، وهو ما كان 
من اأحد اأ�صباب اإعالن احلرب، ثم كان من ف�صولها عندما اأر�صلت رو�صيا 
مبعاونة اإجنلرتا اأ�صطولني على البحر املتو�صط عام 1770 لإثارة اليونانيني 

�صد الدولة)2(. 

-  املواجهات الع�صكرية املبا�صرة: وهو ما بداأ عام 1869 بني رو�صيا والدولة 
الدي�صرت،  نهر  �صواطئ  على  )�صمال غرب(  الأول  املحور  على  العثمانية 
)الرومانية(  البغدان  مقاطعة  ويف  وتاجانروج)3(،  واآزوف  خوتني  حول 

)1( املرجع ال�صابق، �س 27.
)2( املرجع ال�صابق، �س29.

)3(  مناطق يف اأوكرانيا احلالية.
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ا�صتيالء على مقاطعة الأفالق  ويف مدينة بوخار�صت، وما تال ذلك من 
الرومانية وعلى �صبه جزيرة القرم، وا�صتيالء النم�صا على ال�صرب.

-  التحالفات املتغرية دائًما بح�صب تيار امل�صالح: ومن ذلك التحالف الرو�صي 
الربو�صي)1( والذي جتلى يف معاونة برو�صيا لرو�صيا يف حربها، ثم التفاقية 
الودية بني النم�صا وبرو�صيا عام 1769 رغبة يف ال�صغط على رو�صيا للقبول 
بتق�صيم بولونيا، ثم اتفاق النم�صا مع الدولة العلية عام 1771 وحمادثاتها 

ال�صرية مع رو�صيا يف نف�س الوقت لدرا�صة م�صاريع تق�صيم الدولة العلية.

)رو�صيا/  ونقي�صه  احلليف  مع  الأطراف  جميع  بني  ال�صرية  -  املرا�صالت 
ودفًعا  رو�صيا(،  واإجنلرتا/  برو�صيا،  النم�صا/  رو�صيا،  والنم�صا/  برو�صيا، 
ملحاربة  الدولة  لدفع  فرن�صا  )�صعي  طرف  عن  بالوكالة  للحرب  لطرف 
تتج�ص�س  واإجنلرتا  فرن�صا،  ل�صالح  تتج�ص�س  )النم�صا  والتج�ص�س  رو�صيا(، 

وتوؤلب الدول الأوروبية على التحالف النم�صاوي العثماين(. 

-  املعاهدات العلنية لتكري�س ما مت حتقيقه على الأر�س بقوة ال�صالح وتعميقه، 
واأهم مظاهر ذلك هو معاهدة »كوت�صك قاينارجه« والتي مت التفاق على 
اإبرامها يف يوليو 1774، ومت الت�صديق النهائي عليها يف 24 يناير 1775، 
والتي يقول م�صطفى كامل عنها اإنها: »اأ�صهر عهدة اأم�صت عليها الدولة 

)1(  الربو�صي = الأملاين.



66 66
جمـدي �صعيد

امل�صيحية  بني  النزاع  وعنوان  ال�صرقية،  للم�صئلة  الأول  واحلجر  العلية 
القرن  يف  الدولة  �صد  وجهت  التي  الطويلة  احلروب  واأ�صل  والإ�صالم، 
املعاهدة  و�صروط هذه  فيها،  التي وقعت  ال�صداد  والأزمات  التا�صع ع�صر 
الدانوب  مقاطعات  وت�صع  كاباردا،  للرو�صيا عن  تتنازل  العلية  الدولة  اأن 
حتت حمايتها وتعلن ا�صتقالل بالد القرم حتت �صمانتها، وتتنازل لها عن 
اأزوف وكرت�س ويني قلعة)1( وتعطيها حق املالحة يف البحر الأ�صود و�صبه 
حماية معنوية على رعايا الدولة العلية امل�صيحيني عموًما والأرثوذك�صيني 
منهم خ�صو�ًصا، وهذا ال�صرط كان ول يزال اآفة الدولة العلية يف عالقاتها 

مع دول اأوروبا فكلها تتداخل يف �صوؤون الدولة با�صم امل�صيحية«)2(.

الق�صم الثاين من الكتاب

ميكن  اأزمات  �صبع  كامل  م�صطفى  يتناول  الكتاب  من  الق�صم  هذا  يف 
تتبعها يف خطني:

-  الأول: املت�صل بامل�صروع التحديثي ملحمد علي وخلفائه، وي�صمل ثالث 
ثم  العلية،  والدولة  م�صر  بني  ال�صام  وم�صئلة  اليونان،  )ا�صتقالل  اأزمات 

امل�صئلة امل�صرية(.

)1(  على ال�صواحل ال�صمالية للبحر الأ�صود.
)2(  املرجع ال�صابق، �س 48.
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-  الثاين: وي�صمل اأربع اأزمات ذات �صلة بامتداد ال�صراع الرو�صي العثماين 
وموؤمتر   ،1877 عام  والرو�صيا  العلية  الدولة  بني  واحلرب  القرم،  )حرب 
برلني وما تاله متمثاًل يف امل�صئلة البلغارية وامل�صاألة اليونانية من عام 1885 

حتى عام 1887، ثم امل�صئلة الأرمينية(.

امل�صئلة ال�صرقية وحممد علي وخلفاوؤه 

وي�صمل احلديث عن الأزمة الأوىل )ا�صتقالل اليونان(، والثانية )م�صئلة 
ال�صام(، واخلام�صة )امل�صئلة امل�صرية(:

ا�صتقالل اليونان: وهي الأزمة التي ميكن اأن نرى فيها اأربعة مالمح:

اإىل حتقيقه  اليونان كان الهدف الذي �صعت رو�صيا  ا�صتقالل  اأن  -  الأول: 
اإبان حربها مع الدولة العلية لتمد مناطق نفوذها غرب الدولة العثمانية من 
بولندا �صماًل وحتى اليونان جنوبًا، وقد ف�صلت يف حتقيق ذلك ال�صتقالل 
عام 1771، لكنها جنحت يف التو�صل اإليه يف نهاية املطاف بتوقيعها اتفاًقا 

مع اإجنلرتا وفرن�صا يف لوندرة)1( يوم 3 فرباير 1830. 

-  الثاين: وهو امل�صعى الذي كان هدًفا اأي�ًصا لعنا�صر الثورة اليونانية )والتي 
بداأت عام 1821( الذين احت�صنتهم رو�صيا باإدخالها زعماء تلك الثورة 

)1(  لوندرة = لندن )العا�صمة الربيطانية(.
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جمعية  رو�صيا  يف  كونوا  والذين  ورعايته،  ال�صخ�صية  القي�صر  خدمة  يف 
احلرية  من  الرغم  على  وذلك  الوطنية(،  اليونانية  اجلمعية  اأي  )هيرتي 
الدينية واملعاملة احل�صنة التي نال اليونانيون منها »ما مل يخطر لهم على 
بال من ال�صعادة والرفاهية«،  وعلى الرغم من احلرية التجارية التي اأدت 
وبف�صل  العلية  الدولة  بف�صل  ف�صاروا  اليونانيني  اأيدي  يف  التجارة  لنمو 
ت�صاهلها الديني »اأغنياء اأثرياء عائ�صني يف اأمت الراحة والهناء«،  وعلى الرغم 
ثالًثا من الثقة الكبرية التي اأعطتها الدولة العلية لليونانيني، �صواء بجعلهم 
يخدمونها  اأنهم  »موؤملة  والبغدان)1(  والأفالق  �صربيا  ملقاطعات  حكاًما 
يف  الألداء  الأعداء  فكانوا  اأمتهم  واأكرمت  اأكرمتهم  كما  واأمانة  ب�صدق 
ثياب الأ�صدقاء الأمناء، وعو�ًصا عن اأن يقوموا بالواجب عليهم نحو دولة 
رفعتهم اإىل اأ�صمى املنا�صب ا�صتعملوا �صلطتهم ونفوذهم يف تهييج اأهايل 
هذه البالد �صد الدولة العلية واإلقاء بذور الثورات وال�صطرابات فيها«)2(. 

الفرن�صي(  الإجنليزي  )الرو�صي  والر�صمي  ال�صعبي  التحالف  هو  -  الثالث: 
اأما  ثانًيا.  امل�صري  الأ�صطول  على  للق�صاء  ثم  اأوًل  اليونانية  الثورة  لدعم 
العلية حتى  الدولة  بالثورة �صد  اليونانيني  قيام  انت�صر خرب  ملا  فاإنه  ا  �صعبيًّ
تظاهر الكثريون من الكتاب وال�صعراء بتع�صيدهم والنت�صار لثورتهم �صد 

)1( الأفالق والبغدان هما املقاطعتان اللتان تتكون منهما دولة رومانيا احلالية.
)2(  املرجع ال�صابق، �س 56.



تقــدمي
6969

الفرن�صي  والكاتب  بريون  لورد  الإجنليزي  ال�صاعر  هوؤلء  ومن  امل�صلمني، 
مل�صاعدة  واإنكلرتا  فرن�صا  يف  املختلفة  اللجان  »واأ�ص�صت  هوجو  فيكتور 
ومن  اأوروبا  يف  بلد  كل  من  املتطوعون  و�صافر  والرجال،  باملال  اليونانيني 
اليونان  با�صم معارف  اأوروبا  كل جانب، وقد قامت احلركة كلها يف بالد 
واأنوارها القدمية وبا�صم الدين امل�صيحي«)1(. اأما التفاق الر�صمي فقد وقع 
بني الدول الثالث يف لوندرة بتاريخ 6 يوليو 1827 وكان اأ�صا�ًصا لواقعة 

ناورين ال�صهرية)2(.

اإخماد  يف  ملعاونتها  با�صا  علي  مبحمد  العلية  الدولة  ا�صتعانة  وهو  -  الرابع: 
جي�ًصا  يوؤ�ص�س  اأن  يف  توليه  منذ  جنح  قد  الأخري  هذا  كان  حيث  الثورة، 
ا؛ فاأجاب طلب الدولة واأمت جتهيزات بعثته الع�صكرية بقيادة  واأ�صطوًل قويًّ
با�صا يف 9 يونيو 1824 »وكان الأ�صطول امل�صري مركًبا من  اإبراهيم  ابنه 
ثالث و�صتني مركًبا حربية عظيمة ومن ثمانية اآلف جندي م�صري من 
كاملتني«)3(،  �صنتني  ذخرية  واجلي�س  الأ�صطول  مع  وكان  الرجال،  خرية 
»اأما امل�صريون فقد اأتوا يف بالد اليونان من الأعمال اجلليلة ما يخلده لهم 
التاريخ وما يحق مل�صر اأن تفتخر به يف كل اآن ويف كل زمان ... فقد هزم 

)1(  املرجع ال�صابق، �س 59.
)2( وهي الواقعة ال�صهرية يف التاريخ والتي مت فيها اإغراق الأ�صطول امل�صري من قبل اأ�صاطيل الدول الثالث بالرغم من 

حالة الهدنة، طالع: املرجع ال�صابق، �س 85.
)3(  املرجع ال�صابق، �س 75.
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ارتفعت  بالدهم حتى  كل  على  وا�صتولوا  هزمية  �صر  اليونانيني  امل�صريون 
اأ�صوات اأن�صار اليونان يف اأوروبا«)1(، وما وقع بعد ذلك يف 20 اأكتوبر 1827 
يف مياه ناوارين من تدمري ثالثي )اإجنليزي/ رو�صي/ فرن�صي( لالأ�صطول 
امل�صري يف وقت هدنة، وحماولة الوقيعة بني ال�صحية امل�صرية وبني الدولة 

العلية هو اأمر م�صهور وذو دللة.

م�صئلة ال�صام بني م�صر والدولة العلية

اإذا تذكرها  باأنها »الأزمة التي  وهي الأزمة التي و�صفها م�صطفى كامل 
العثمانيون وامل�صلمون امتلئوا ح�صرة واأ�صًفا اأكرث من كل اأزمة �صواها؛ لأنها اأعظم 
اخلالفة  قلب  بني  اأي  العلية،  والدولة  م�صر  وبني  واملتبوع  التابع  بني  وقع  �صقاق 
اململكة«،   وهذه  العثمانية  اململكة  روح  وبني  نف�صها  اخلالفة  وهذه  الإ�صالمية 
ويعتربها اأي�ًصا »نذيًرا باأن ال�صقاق بني اأع�صاء جمموع واحد يعود على املجموع 

كله وعلى اأع�صائه ع�صًوا ع�صًوا بامل�صائب العظام والباليا اجل�صام«)2(.

وميكننا اأن نالحظ يف تلك الأزمة ما يلي: 

- اأوًل اأن ال�صوؤال الذي يتبادر للذهن للوهلة الأوىل هو: ما عالقة م�صاألة 

)1(   املرجع ال�صابق، �س 75، وحول تفا�صيل الدور امل�صري يف ثورة اليونان طالع: حممد اأحمد ح�صونة، اإبراهيم با�صا 
يف بالد اليونان، يف اإطار: اجلمعية امللكية للدرا�صات التاريخية، ذكرى البطل الفاحت اإبراهيم با�صا 1848 – 1948، 

القاهرة، مطبعة دار الكتب امل�صرية، 1948، �س 33 – 77.
)2(   م�صطفى كامل، امل�صئلة ال�صرقية، مرجع �صابق، �س 95.
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ال�صام، والتي كانت بني م�صر والدولة العلية بامل�صاألة ال�صرقية؟ ف�صاأن الأزمة هو 
�صاأن داخلي فـ »حممد علي با�صا كان يعمل لتو�صيع نطاق ملكه، وكان مولًعا باأن 
يتوىل اإمارة م�صر وال�صام لتتم له الكلمة يف ال�صرق ويف البحر الأبي�س املتو�صط، 
وكاأنه راأى ما راآه قبله نابليون من اأن �صاحب م�صر ل يهناأ له عي�س ول تكمل له 
�صعادة بغري ال�صام، وكذلك �صاحب ال�صام ل توؤيد اإمارته ول تقوى �صلطته اإل 
ال�صام  اخلديوية جلعل  العائلة  موؤ�ص�س  لذلك  فطمح  م�صر؛  اأمور  زمام  با�صتالمه 
حتت حكمه، وانتهز فر�صة رف�س وايل عكا قبول طلبه باإرجاع امل�صريني املهاجرين 
علمه  ذلك  عليه  �صهل  ومما  اأمانيه،  وحتقيق  ال�صام  لفتح  وطنهم؛  اإىل  م�صر  من 
بارتباك اأحوال الدولة عندئذ، وا�صتغال املرحوم ال�صلطان حممود الثاين بتنظيم 

جي�س جديد«)1(.

يوؤمل  با�صا  الكتاب: هل كان حممد علي  ناق�صه  الذي  الآخر  ال�صوؤال     -
القب�س على زمام اخلالفة الإ�صالمية وال�صلطنة العثمانية واجللو�س على 
كان  ما  ذلك  وحجته يف  قاطًعا  نفًيا  نفيه  راأى  ما  وهو  عثمان؟  اآل  اأريكة 
يتمتع به حممد علي من ذكاء وفكر وب�صرية متنعه من التفكري يف »هذا 
الأمل امل�صتحيل«،  ويرى �صنده يف هذا الراأي ر�صائله اإىل لوي�س فيليب 

ملك فرن�صا التي تثبت اأن غاية اأمانيه كانت ال�صتيالء على ال�صام)2(. 

)1(  املرجع ال�صابق، �س 111.
)2( املرجع ال�صابق، �س 112-111.
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-     الغريب يف الأمر اأن الدولة العلية هي التي جعلت م�صاألة ال�صام تدخل 
يف باب »امل�صاألة ال�صرقية«،  اإذ ا�صطرت لال�صتن�صار بالدول الأوروبية ملا 
ووجهت بالنت�صارات املتوالية للجي�س امل�صري الذي كان يقوده اإبراهيم 
الو�صطى)1(،  اآ�صيا  يف  كوتاهية  اإىل  وو�صوله  العثماين  اجلي�س  على  با�صا 
واحلماية حتى و�صل  والتو�صط  بامل�صاعدة  تطوع  اأول من  رو�صيا  وكانت 
والنم�صا  اإجنلرتا  من  كالًّ  دفع  الذي  الأمر  البو�صفور،  مياه  اإىل  اأ�صطولها 
امل�صاألة  يف  التقليدية  والأغرا�س  الأ�صاليب  بنف�س  التدخل  اإىل  وفرن�صا 
الر�صوخ  اإىل  علي  حممد  ا�صطرت  حتى  تعمل  زالت  وما  ال�صرقية، 
والكتفاء مب�صر له ولأبنائه من بعده، واخلروج من ال�صام، وتقليل اأعداد 
جي�صه اإىل 18 األف ع�صكري وذلك يف )19 مار�س 1257هـ/10 مايو 

1841م(.

-  خرج م�صطفى كامل من هذه الأزمة بخال�صة اأنه »ل �صالمة للدولة العلية 
بكرة  عن  امل�صريون  احلقيقة  هذه  اأدرك  وقد  والحتاد،  بالوفاق  اإل  ومل�صر 
اأبيهم ... واإنه ليجب على كل م�صري �صادق وعلى كل عثماين يخل�س 
احلب لبالده اأن يحبط اأعمال الذين يبثون الد�صائ�س بني م�صر والدولة 

العلية«)2(. 

ا يف تركيا. )1(  تقع كوتاهية حاليًّ
)2( املرجع ال�صابق، �س 114-113.
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 امل�صئلة امل�صرية

وهي امل�صاألة التي ميكن اأن نلمح يف تناول م�صطفى كامل لها ثالثة مالمح:

اإ�صماعيل:  -  امللمح الأول، موقفه من م�صاألة الديون التي اقرت�صها اخلديو 
الوحيدة  »العلة  اإنها  حيث  م�صر«؛  م�صائب  »�صبب  اأنها  اعترب  حيث 
اخل�صو�س يف  اإنكلرتا على  ولتداخل  م�صر  �صوؤون  الأجانب يف  لتداخل 
اأمورها«،  واأن �صوا�س هذا الع�صر قد اأوجدوا قاعدة جديدة ل�صتعباد الأمم 
(، فاإن اعتماد ال�صيا�صة الأوروبية يف ا�صتيالئها على  َت�صتعِبدنْ »وهي )اأِدننْ 
البالد الأفريقية والآ�صيوية اإمنا هو على اإقرا�س اأمرائها، فمتى اأرادت دولة 
اأن ت�صتعبد اأمة وت�صتويل على بالدها �صلطت على اأمريها من يح�صن له 
املدنية وزخرفها وتغيري حالة باأح�صن منها، فاإذا كان الأمري �صعيف الراأي 
ق�صري النظر يف العواقب، اأو كان ذا اأهواء �صريرة اأ�صغى اإىل هذه الأقوال 
وراءها  جتر  التي  بالديون  وبالده  اأمته  عاتق  واأثقل  وا�صتدان  املزخرفة، 

التداخل الأجنبي وال�صتعباد«)1(.

-  امللمح الثاين: هو روؤيته للحركة العرابية: التي قدم حلديثه عنها بالقول باأنه 
»من �صوء حظ م�صر اأن �صما�صرة الإنكليز جنحوا يف التفريق بني امل�صريني 
وبع�صهم، فا�صتحكم ال�صقاق بني اجلراك�صة وامل�صريني يف اجلي�س، وبعبارة

)1( املرجع ال�صابق، �س 233.
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                اأخرى بني امل�صريني وبع�صهم؛ لأنه ل ميكن اعتبار اجلراك�صة الذين ق�صوا 
يف م�صر طول حياتهم وا�صتوطنوا البالد وتنا�صلوا فيها اأجانب عنها، بل 
هم فيها م�صريون ل فرق بينهم وبني �صاللة الفراعنة القدماء، ولو كان 
زال من بني اجلراك�صة وامل�صريني �صوء التفاهم وعرفوا اأنهم كلهم م�صريون 
اإىل ال�صتيالء  ا طاحًما  واأن لبالدهم عدوًّ العزيز،  الوطن  جتمعهم جامعة 
عليها من عهد بعيد لكانت جنت م�صر من اخلطر اجل�صيم الذي هي واقعة 
فيه الآن، ولكانت متت مل�صر ال�صعادة والرفاهية واحلرية، ولكن العداوة 
ا�صتحكمت بني بنيها؛ فف�صل اأمرهم وذهبت ريحهم وتداخل الأجنبي 
يقع  اأمة  �صاأن كل  العديدة، وهذا  امل�صائب  بينهم وت�صاقطت على م�صر 

ال�صقاق والتفريق بني اأفرادها«)1(.

-  امللمح الثالث، وهو بيت الق�صيد يف هذا الكتاب: وهو املتعلق مبوقفه من 
الحتالل الربيطاين مل�صر والذرائع التي مت اختالقها له، والتي مت اختالقها 
بداأ  الأمر  اأن  يرى  ال�صريع؛ حيث  اجلالء  بوعد  الوفاء  وعدم  ل�صتمراره 
ازدادت  والذي  اإ�صماعيل،  عهد  نهاية  يف  م�صر  يف  اإنكلرتا  نفوذ  بازدياد 
ال�صيا�صة  واأن  احتاللها)2(،  �صبل  لها  ومتهدت  بالدنا  يف  امل�صاكل  بعده 
التي اتبعتها اإنكلرتا من اأول احلوادث العرابية لآخرها ل�صيا�صة كلها غ�س 

)1(   املرجع ال�صابق، �س 235 - 236.
)2(  املرجع ال�صابق، �س 235.
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وخداع وكذب اأو كما يقول عنها ال�صيا�صيون �صيا�صة كلها دهاء ومهارة)1(، 
وقد ر�صد وتر�صد عدًدا من دعاوى الإجنليز وموؤامراتهم:

فاإنهم  م�صر  اأوروبا يف  نفوذ  لقتل  عنايتهم  هوا  وجَّ الإنكليز  اأن  »كما  .     فـ 
عملوا ما يف ا�صتطاعتهم لتنفري امل�صريني من الدولة العلية«، وهو ما راأى 

اأنهم مل يفلحوا فيه)2(.

ال�صلطة  تقوية  اأمانيها  جل  اأن  وبعده  الحتالل  قبل  اإنكلرتا  .      ادعاء 
اخلديوية يف م�صر وتقوية امل�صريني وجعلهم كفوؤًا لأن يحكموا بالدهم 

باأنف�صهم)3(.

باأن امل�صلمني متع�صبون يف الدين، واأن �صالمة  اإنكلرتا لأوروبا  .     تهويل 
الأوروبيني يف م�صر متعلقة بدوام الحتالل الإنكليزي)4(.

.     اإ�صاعتها يف كل اأوروبا اأن امل�صريني قوم ل ي�صلحون ل�صتالم زمام اأمور 
بالدهم، ولي�صوا اأكفاء لأن يحكموا اأنف�صهم باأنف�صهم، واأنهم يف حاجة 

ملعونة وم�صاعدة الحتالل الإنكليزي)5(.

)1(  املرجع ال�صابق، �س 239.
)2(  املرجع ال�صابق، �س 285-284.

)3(  املرجع ال�صابق، �س 286.
)4( املرجع ال�صابق، �س 288.
)5(  املرجع ال�صابق، �س 289.
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.    بعد اأن بنّي خطر الحتالل الربيطاين على ال�صيا�صة الدولية ختم بالقول 
باأن »ق�صارى القول اأنه يجب علينا اأن نعمل لتقريب ميعاد اجلالء، واأن 
نن�صر املعارف يف اأنحاء البالد ويف �صائر القرى؛ حتى يعرف كل م�صري 
احلرية  ل�صو�س  يعتدي  ل  وحتى  والأمة،  الوطن  نحو  وواجباته  حقوقه 
على بني الوطن العزيز، واإن الوطني احلقيقي هو الذي يظهر وطنيته يف 
اأغري  اأن  ا�صتطعت  لو  اإين  القول:  بهذا  ويعمل  ويقول  ال�صدائد،  وقت 

وجه الب�صيطة لإنقاذ بالدي لغريته بال تردد «)1(. 

ال�صراع الرو�صي العثماين وموؤمتر برلني وما تاله

ويت�صمن هذا املحور اأربع اأزمات ت�صمل: حرب القرم، واحلرب بني تركيا 
والرو�صيا، وما تالها من موؤمتر برلني، وما يعترب من نتائج املوؤمتر من: امل�صئلة البلغارية 
وامل�صئلة اليونانية )وهي نتائج مبا�صرة( وامل�صئلة الأرمينية )وهي نتيجة غري مبا�صرة(:

حرب القرم

ويتحدث فيها م�صطفى كامل عن ثالثة حماور:

ل�صن  امل�صكالت  رو�صيا  لفتعال  اأ�صبابًا  يذكر  وفيها  احلرب:  اأ�صباب 
احلرب، الأول: ا�صتياء رو�صيا من حلول اإجنلرتا بدًل منها يف النفوذ لدى الدولة 

)1(   املرجع ال�صابق، �س 303.
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الدولة  من  النتقام  على  النية  »عقدت  فـ  ال�صام  حرب  اأزمة  اأعقاب  يف  العلية 
العلية التي اأحلت اإنكلرتا حملها«،  الثاين: عمل ال�صلطان عبد املجيد خان »على 
ا�صتمل  الذي  ال�صهري  الكلخانة)1(  فرمان  فاأ�صدر  اإدارتها  وتنظيم  الدولة  اإ�صالح 
على اإ�صالحات عديدة كانت تكفي لتقومي اأحوال الدولة وتقويتها يف ظرف قليل 
من ال�صنني، ف�صاء ذلك القي�صر )نيقول الأول( لأن �صيا�صته كانت تقت�صي تقهقر 
الدولة على الدوام وعدم متكنها من اإ�صالح �صوؤونها وتقومي املعوج يف اأحوالها؛ 
ولذلك اأوعز اإىل امل�صيحيني الأرثوذك�س يف الدولة مبعار�صة التنظيمات والعمل 
اجلبل  اإخراج  يف  رو�صيا  م�صاعي  ف�صل  الثالث  ال�صبب  تنفيذها«،   اإيقاف  على 
اجلبل  حاكم  عليها  حر�صت  التي  الثورة  وف�صل  للدولة،  التبعية  من  الأ�صود 
الأ�صود، وهي الثورة التي هزمها اجلي�س العثماين بقيادة عمر با�صا، ال�صبب الرابع 
للحرب هو اخلالف بني رو�صيا وفرن�صا ب�صاأن الأماكن املقد�صة يف ال�صام؛ حيث 
اأرادت رو�صيا ت�صليم مفاتيح الكنائ�س باأور�صليم اإىل الق�ص�س الأرثوذك�س )بدًل 

من الكاثوليك( ليزداد نفوذها يف ال�صرق)2(.

يوليو  1269هـ/4  رم�صان   28( يف  بداأت  والتي  احلرب:  اأحداث 
1853م(، ودارت يف جمملها يف املحور ال�صمايل وال�صمايل الغربي وعلى حمور 
فيها  �صاهمت  التي  احلرب  وهي  العثمانية،  الرو�صية  للحروب  البحرية  امل�صايق 

)1(  حول الفرمان طالع: حتقيق عبد الرازق عي�صى وعبري ح�صن لكتاب امل�صئلة ال�صرقية، مرجع �صابق، الهام�س رقم 2، 
�س 203.

)2(  حول تفا�صيل تلك الأ�صباب طالع: م�صطفى كامل، امل�صئلة ال�صرقية، مرجع �صابق، �س 123.
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وامل�صري،  الرتكي  اجلي�صني  ف�صاًل عن  والإيطالية  والفرن�صية  الإجنليزية  اجليو�س 
برو�صيا  فيها  انحازت  وَتنف�س،  ُتقام  فيها مباحثات ومفاو�صات وحتالفات  ودارت 
على  خوًفا  ا  واإ�صالحيًّ ا  حياديًّ موقًفا  تاأخذ  اأن  النم�صا  فيها  وحاولت  لرو�صيا، 
م�صاحلها يف البلقان واأوروبا، وانتهت باتفاقية باري يف )24 رجب 1272هـ/30 

مار�س 1856م(.

نتائج احلرب: يرى م�صطفى كامل اأن النتيجة الإيجابية الوحيدة التي 
ح�صلت عليها الدولة العلية هي بقاء الأماكن املقد�صة حتت اإدارتها، ويف املقابل 
مقاطعتي  على  املطلقة  �صلطتها  وخ�صرت  الوقت،  و�صياع  والرجال  املال  فقدت 
اأنها ل  احلوادث  اأثبتت  امتيازات  املقابل على  والبغدان، وح�صلت يف  الأفالق 
العلية  الدولة  ا�صتقالل  ب�صمان  اأوروبا  دول  تعهد  ومنها  مذكوًرا،  �صيًئا  تفيدها 
و�صالمتها، واتفاق الدول على اعتبار الدولة العلية دولة اأوروبية وقبولها يف املجتمع 
والرجال  املال  �صليمة مل تخ�صر غري  نظره  اأما رو�صيا فقد خرجت يف  الأوروبي. 
ومعاك�صة الدول لها يف البحر الأ�صود معاك�صة وقتية. اأما الدولة التي ا�صتفادت 
ا – فهي برو�صيا؛ اإذ ا�صتمالت  كثرًيا من احلرب – رغم عدم ا�صرتاكها فيها ع�صكريًّ
رو�صيا نحوها، واأوجدت عندها كراهية للنم�صا، مما جعل رو�صيا ت�صاعدها يف حربها 
من�صاويتني،  مقاطعتني  على   - – برو�صيا  وا�صتولت  1866م،  عام  النم�صا  على 
ومتت نتائج احلرب بالن�صبة لها بانت�صارها على فرن�صا عام 1870م وتكوين الوحدة 
ا، بينما  الأملانية. اأما النم�صا فقد خ�صرت ا�صتقالل اإيطاليا وا�صتقالل املجر اإداريًّ
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ك�صبت اإجنلرتا وفرن�صا ازدياد نفوذهما يف الأ�صتانة، فا�صتغلته اإجنلرتا يف اإنهاء ثورة 
�صيباي يف الهند، وا�صتغلته فرن�صا يف زيادة نفوذها يف ال�صام باإر�صالها جي�ًصا عام 

1866م بحجة قمع الفتنة بني املوارنة والدروز. 

 احلرب بني تركيا والرو�صيا

فيه  يتتبع  والذي  الرابعة،  الأزمة  با�صم  عنونه  الذي  الف�صل  وي�صمها 
هنا بتلك الأحداث  احلوادث من عام 1875م اإىل عام 1878م، واإذا كنا قد نوَّ
اأثناء حديثنا حول �صياق تطور امل�صاألة ال�صرقية يف حياة م�صطفى كامل، فاإن من 

املفيد الإ�صارة هنا اإىل الأ�صباب التي ذكرها الكتاب:

 اأ�صباب احلرب: كانت اأ�صباب تلك احلرب اأوًل امتداًدا للمكا�صب التي 
حت�صلت عليها برو�صيا من حرب القرم وما بعدها، وثانًيا تقرب النم�صا من اأملانيا 
عدوتها اللدودة طمًعا يف تعوي�س ما فقدته بعد حرب القرم على ح�صاب الدولة 
عام  الأملان  انت�صار  بعد  ا  �صويًّ العمل  والنم�صا على  واأملانيا  رو�صيا  واتفاق  العلية، 
الذي  الأ�صود  البحر  املالحة يف  �صرط حرية  لتغيري  رو�صيا  �صعي  ثالًثا  1870م، 
باري�س عام 1856م، ومن ثم مت عقد موؤمتر يف لندن يف )21 ذي  ت�صمنه اتفاق 
رابًعا اجتهاد  اأعطى رو�صيا حرية املالحة،  احلجة 1287هـ/13 مار�س 1871م( 
ال�صالفيني  احتاد  مبداأ  ين�صرون  من  اأر�صلت  البلقان؛ حيث  اأمم  تهييج  يف  رو�صيا 
حتت راية القي�صر، ويدعون اأقوام البلقان كافة للع�صيان با�صم الدين الأرثوذك�صي 
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البو�صنة  تهيج  اأن  النم�صا  الإ�صالمية، وكان من م�صلحة  العثمانية  �صد احلكومة 
والهر�صك �صد الدولة العلية اأماًل يف ال�صتيالء عليها)1(، وهكذا بداأت امل�صكلة 

التي انتهت باحلرب على ما بيناه �صابًقا.

ويف تناوله لالأحداث توقف م�صطفى كامل عند نقطة ادعاء اأعداء الدولة 
والفتك  والنهب  ال�صلب  راية  فيها جلنودها  ن�صرت  بالًدا  فتحت  اإذا  »اأنها  العلية 
باأهلها، واإذا مرت باأر�س خربتها وغريت معاملها«،  وهو ما حر�س على اأن يتوقف 

عنده لنفيه من خالل �صهادات الكتاب وال�صحفيني الغربيني اأنف�صهم)2(. 

وتعليًقا على اأحداث احلرب قال م�صطفى كامل اإن الدولة العلية فقدت 
يف هذه احلرب ما مل تفقده يف حرب اأخرى. فاإن الدول الأوروبية كانت كلها �صد 
الدولة العلية، وكانت كل واحدة منها تعمل لال�صتيالء على �صيء من اأمالكها، 
مرجًعا ذلك اإىل ثقة الدولة العلية باإجنلرتا وخذلن الأخرية لها)3(، واأ�صار اإىل اأن 
ب�صمارك )ال�صيا�صي الأملاين( كان له ال�صاأن الأول فيما اآلت اإليه الأمور، واأنه هو 

الذي خلق اأغلب الباليا التي نزلت بالدولة العلية يف هذه الأزمة ال�صديدة)4(.

)1(  املرجع ال�صابق، �س 196.
)2(  طالع ما اأورده من �صهادات يف: املرجع ال�صابق، �س 178 - 188.

)3( طالع راأيه يف تاأثري ثقة الدولة العلية باإجنلرتا يف: املرجع ال�صابق، �س 194-193.
)4( حول تقييمه لدور ب�صمارك يف الأزمة طالع: املرجع ال�صابق، �س 194.
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وقد اأفرد م�صطفى كامل ف�صاًل لـ »ما بعد موؤمتر برلني«،  لعر�س النتائج 
املرتتبة عليه والتي اأ�صلفنا احلديث حولها، وتناول فيه عدة م�صائل تتعلق يف اأغلبها 
البلقان  �صعوب  لدى  �صواء  طموحات،  من  املوؤمتر  قرارات  اأوجدته  ومبا  بالبلقان 
امل�صيحية والقوى الأوروبية املنا�صرة لها يف زيادة اأمالكها على ح�صاب ما بقي يف 
عهدة الدولة العلية، ومن ذلك رغبة رو�صيا و�صعيها يف �صم الرومللي ال�صرقي اإىل 
بلغاريا، ورغبة اجلبل الأ�صود يف تو�صيع ممتلكاتها على ح�صاب اأرا�صي األبانيا زيادة 
على ما قرره موؤمتر برلني، ثم �صعي اليونان للح�صول على بع�س اأجزاء من ممتلكات 
الدولة العلية، وقد كانت القوى الأوروبية ن�صرية لطلبات رو�صيا واجلبل الأ�صود 
النم�صا  احتالل  هو  الآخر  الأمر  اخلط،  طول  على  العلية  الدولة  و�صد  واليونان 
للبو�صنة والهر�صك وم�صاعدة ب�صمارك لها على تو�صيع نفوذها يف البلقان وتوطيد 
عالقاتها مع رومانيا وال�صرب وبلغاريا، وينتهي الف�صل باحلديث حول الحتالل 

الفرن�صي لتون�س بدعم من ب�صمارك.

امل�صئلة البلغارية وامل�صئلة اليونانية

وهي الأزمة ال�صاد�صة التي تناولها كامل، وهي امتداد لأحداث ما بعد 
موؤمتر برلني، ويف هذا الف�صل يتناول �صعي اإجنلرتا والنم�صا يف توطيد نفوذهما يف 
لبلغاريا،  ا  نهائيًّ ال�صرقي  الرومللي  و�صعيهما يف �صم  رو�صيا،  بلغاريا على ح�صاب 
ال�صرب  �صهية  فتح  الذي  الأمر  العلية عام 1885م،  الدولة  له  ما ر�صخت  وهو 
بلغاريا رغبة  واليونان لتو�صيع ممتلكات دولتيهما، ودخلت ال�صرب يف حرب مع 
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يف تو�صيع دولتها على ح�صاب بلغاريا، لكن الأخرية انت�صرت يف حربها وردت 
ال�صتعداد  واأخذت  تريد،  ما  فاإنها مل حت�صل على  اليونان  اأما  ال�صربي،  اجلي�س 
للحرب �صد الدولة العثمانية، وهو ما وقفت �صده الدول الأوروبية خ�صية هزمية 
ا، وو�صل الأمر اإىل حما�صرة الأ�صاطيل الأوروبية للثغور اليونانية  اليونان ع�صكريًّ
يف )�صعبان 1303هـ/ مايو 1886م( وهو ما علق عليه م�صطفى كامل بقوله »ل 
العلية  الدولة  فاإن  وم�صلحتها  اليونان  خلري  تعمل  كانت  اأوروبا  اأن  القارئ  ين�س 
كانت تهزم اليونان �صر هزمية لو كانت اأعلنت احلرب؛ فلذلك كان تهديد اأوروبا 
بعد ذلك  وال�صمحالل«)1(،  اخلطر  مهواة  الوقوع يف  لها من  اإنقاذ  مبثابة  لليونان 
تتبع  – وذلك وفق منهجه يف  بلغاريا  ملتابعة تطورات الأحداث يف  يعود كامل 
ا – حيث يتناول ال�صراع الإجنليزي النم�صاوي من جهة والرو�صي  الأحداث زمنيًّ
من جهة يف فر�س النفوذ على بلغاريا وتعيني اأمري يدين بالولء لأحد الطرفني، 
وحماولة ال�صتعانة بالدولة العلية للتداخل ل�صالح طرف على ح�صاب اآخر، ويف 
اأزمات  اأزمة من  اأن كل  املحزنة  الأمور  »من  باأن  قائاًل  يعلق كامل  الف�صل  نهاية 
امل�صئلة ال�صرقية تنتهي ب�صلخ جزء اأو اأجزاء من اأمالك الدولة العلية، فقد فقدت 
الدولة يف هذه الأزمة الرومللي ال�صرقي، واأ�صاعت نفي�س اأوقاتها يف خمابرات ل 

نفع فيها ول جدوى«)2(.

)1(  املرجع ال�صابق، �س 313.

)2(  املرجع ال�صابق، �س 324.
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امل�صئلة الأرمينية

يتناول م�صطفى كامل يف هذا الف�صل اخلتامي امل�صاألة الأرمينية من جهة 
م�صئولية اإجنلرتا وم�صئولية الأرمن الربوت�صتانت الذين احت�صنتهم عن ا�صتعالها، 
ويحلل من وجهة نظره املرامي البعيدة لإجنلرتا من اإ�صعال تلك الفتنة قائاًل »اإن 
اإنكلرتا عملت باإيجادها للم�صئلة الأرمينية على تدمري ملك اآل عثمان و�صع�صعة 
ال�صلطة الإ�صالمية واإذلل العثمانيني وامل�صلمني واإحداث حرب عامة يف الغرب 
قائالً:  الأزمة  عن  وم�صئوليته  الإجنليزي  الدور  يف  يف�صل  ثم  ال�صرق«)1(،  ويف 
والهيجان،  الثورة  متابعة  والتحري�س على  بالت�صجيع  الأرمن  اإنكلرتا  والت  »وقد 
اإليهم الذخائر والأ�صلحة وحت�صهم على ال�صرت�صال يف التمرد  وما فتئت تر�صل 
والع�صيان، فعملوا بتحري�صها وتلطخوا بدماء اجلرائم والفظائع، مت�صلحني يف كل 
عائ�صة يف  كانت  التي  الطائفة  هذه  العامل  وراأى  الإنكليزية،  بالأ�صلحة  اأعمالهم 
ال�صادقة(  بـ)امللة  العثمانيون  ي�صميها  كان  والتي  والرفاهية،  ال�صعادة  بحبوحة 
والتي لها يف منا�صب احلكومة والإدارات ويف التجارة وال�صناعة ال�صاأن الأول؛ 
تثور �صد الدولة العلية«)2(، وقد �صعى كامل من خالل النتائج التي تو�صلت اإليها 
جلان التحقيق، وما كتبه الغربيون حول الأزمة ومن خالل املعلومات حول تعداد 
ال�صكان من اأرمن وم�صلمني وغريهم يف املناطق التي ثار فيها الأرمن لالإ�صارة اإىل 
الرابط بني امل�صاألتني امل�صرية والأرمنية، ودور ال�صيا�صي امل�صري الأرميني »نوبار 

)1(  املرجع ال�صابق، �س 330.
)2( املرجع ال�صابق، �س 330.
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با�صا« والذي كان ي�صعى من خالل موؤمتر برلني لأن يكون حاكًما على اأرمينيا، 
احلوادث  »برهنت  بقوله  وحقائق  تفا�صيل  من  ذكر  ما  كل  على  كامل  ويعلق 
الأرمينية على اأن اإنكلرتا هي عدوة امل�صيحيني يف ال�صرق، فهي وحدها امل�صوؤولة 
عن دماء الذين ماتوا من الأرمن �صحية ل�صيا�صتها وفري�صة لأغرا�صها. واإن امل�صئلة 
اتباع الإيعازات  اأن  اإىل  ال�صرق ير�صدهم  الأرمينية لدر�س مفيد للم�صيحيني يف 

الأجنبية �صار بهم كل ال�صرر«)1(. 

خامتة

الذي  ال�صياق  من  جزًءا  كان  ال�صرقية«  »امل�صئلة  كتاب  اأن  �صك  ل 
م�صروعه يف  لكفاحه يف حتقيق  اإطاًرا  بو�صعه  الأذهان  تنوير  اأراد م�صطفى كامل 
ال�صتقالل والنه�صة، وهو بال �صك ي�صتلفت انتباهنا ونحن نعي�س املرحلة النتقالية 
ملا بعد ثورة 25 يناير يف م�صر اإىل �صرورة اأخذ ال�صياق الدويل يف العتبار، ونحن 
نعيد بناء م�صروع ا�صتقالل ونه�صة الوطن، ول �صك اأن امل�صاألة ال�صرقية متثل جذًرا 
ا لذلك ال�صياق الدويل الذي نعي�صه، والذي علينا اأن نعيه ونعي درو�صه.  تاريخيًّ

ت�صع م�صر على  اأن  تو�صك  التي  يناير  ثورة 25  �صهدت م�صر  اأن  وبعد 
اأعتاب جمهورية جديدة، تتحرك فيها جميع موؤ�ص�صات الدولة ومواردها الب�صرية 
والطبيعية ناحية حتقيق اأهداف ال�صتقالل احلقيقي والنه�صة، والتي طال غيابها 

)1(  املرجع ال�صابق، �س 375.
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مائتي عام ونيف، بعد هذه الثورة علينا اأن نتذكر درو�س امل�صاألة ال�صرقية:

-  اأن ال�صقاق – كما قال م�صطفى كامل - بني اأع�صاء جمموع واحد يعود 
اأع�صائه ع�صًوا ع�صًوا بامل�صائب العظام والباليا  على املجموع كله وعلى 
م�صر،  يف  ال�صيا�صيون  الفرقاء  يتذكره  باأن  احلرّي  الدر�س  وهو  اجل�صام، 
باأل يكون لل�صقاق من اأجل م�صالح �صيقة اأولوية على الوفاق من اأجل 

امل�صلحة العليا للوطن.

-   علينا اأن نتذكر اأن ا�صتعانة اأحد فرقاء الوطن يف اأي من مراحل ال�صقاق 
ال�صتقالل  هديف  حتقق  بتاأخر  اإل  علينا  يعود  لن  املرتب�س  بالأجنبي 

والنه�صة عقوًدا اأخرى.

-   علينا اأن نتذكر قاعدة ا�صتعباد الأمم التي ذكرها م�صطفى كامل وهي )اأِدننْ 
اأمة وت�صتويل على  ت�صتعبد  اأن  اأرادت دولة  اإنه متى  قال  ( فكما  تعِبدنْ َت�صنْ
بالدها �صلطت على اأمريها - اأو على نخبها - من يح�صن له اأو لهم املدنية 
وزخرفها وتغيري حالة باأح�صن منها، فاإذا كان الأمري – اأو كانت النخبة - 
�صعيف الراأي ق�صري النظر يف العواقب، اأو كان ذا اأهواء �صريرة اأ�صغى اإىل 
هذه الأقوال املزخرفة، وا�صتدان واأثقل عاتق اأمته وبالده بالديون التي جتر 

وراءها التداخل الأجنبي وال�صتعباد.
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-   اأنه اإذا كان الأمر كما قال م�صطفى كامل: »ل �صالمة للدولة العلية ومل�صر 
كل  وعلى  �صادق  م�صري  كل  على  ليجب  واإنه  والحتاد.  بالوفاق  اإل 
الد�صائ�س  يبثون  الذين  اأعمال  يحبط  اأن  لبالده  احلب  يخل�س  عثماين 
بني م�صر والدولة العلية« اإذا كان ذلك كذلك فاإنه يف ظل �صريورة الدولة 
العلية اأثًرا بعد عني، فاإن على م�صر اأن تبحث عن اأمنها واأمن الإقليم من 
الذين  اأعمال  واأن حتبط  املنطقة،  اإ�صرتاتيجية قوية بدول  خالل عالقات 
يبثون الد�صائ�س بينها وبني تلك الدول، حتى ت�صتعيد املنطقة عافيتها يف 

ظل دول قوية م�صتقلة وناه�صة.

-  اأنه اإذا كان بث الأمل الذي اأراد م�صطفى كامل حتقيقه من خالل اإ�صداره 
اإذا كان  اليونان،  العثمانية يف حربها على  الدولة  بن�صر  للكتاب احتفاًل 
هذا الأمل رمبا ي�صيبه بع�س الفتور من قراءة اأحداث الكتاب، فاإن علينا 
اأن نتذكر اأن بث الأمل يف النفو�س هو اإحدى املهام الرئي�صية التي قام بها 
م�صطفى كامل، والتي نحتاج دائًما اأن نفعلها مهما كانت النك�صارات، 
ومهما كانت العقبات، واأن النزر الذي حتقق لل�صعب امل�صري اأتى يف ثورة 
نف�صه يف  والأمر  الذي حدث،  بال�صكل  املتفائلني  اأكرث  يتوقعها  يكن  مل 

بقية الثورات العربية )ثورات تون�س وليبيا واليمن(.

-  واأخرًيا فاإن علينا اأن نتذكر اأن الوعي بالتاريخ ودرو�صه وعربه، وجتلياته املتمثلة 
والثقافية،  والتاريخية  اجلغرافية  اأبعادها  يف  احل�صارية  بالذات  الوعي  يف 
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م�صتقبلنا، كل  وتاأثريه على  التاريخ يف حا�صرنا  هذا  بامتدادات  والوعي 
ذلك جميًعا – وهي اخلال�صة الأ�صا�صية من ت�صطري م�صطفى كامل لهذا 
الكتاب – هو من اأهم دعائم بناء عقل ووجدان الإن�صان الذي تتعلق به 

اآمال الأمة يف ال�صتقالل والنه�صة. 





�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف



ُطِبع لأول مرة يف عام  )1315 هـ/1898 م(.



ُطِبع لأول مرة يف عام  )1315 هـ/1898 م(.

م�صطفـى كامـل

ت�أليف

امل�شــئلة ال�شرقيـة





بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب الع�ملني وال�سالة على نبيه خري الأنبي�ء واملر�سلني.

)وبعد(

عظيًم�  فوًزا  اليون�ن  مع  حربه�  يف  العلية  الدولة  فوز  الع�م  هذا  �سهد  فقد 
اأ�سدق�ء للدولة واأعداء براهني حي�ته�  وانت�س�ره� ن�سًرا مبيًن�، وراأى الع�ملون بني 
قلوب  على  اهلل  وطم�س  واأ�سدق�ئه�،  اأبن�ئه�  نفو�س  ف�نتع�ست  �سبيبته�.  ودلئل 
خ�سومه� واأعدائه�؛ حيث ق�سى له� مب� ق�سى من الفوز والن�سر وال�سمو والرفعة.

وقد طلب مني بعد انته�ء احلرب بع�س اأ�سدق�ء يح�سنون الظن ب�سخ�سي 
�سعور  لعن  الطلب  ف�أحببت  ال�سهرية،  احلرب  هذه  ت�ريخ  اأكتب  اأن  ال�سعيف 
مبقدرتي على ذلك، بل عن �سرور جزيل وحبور ن�در املثيل مب� ن�لت الدولة العلية 

حم�ه� اهلل.

الفاحتــة
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وقد اأحببت اأن اأقدم للقراء الكرام قبل ت�ريخ احلرب ملخ�ًس� عن امل�سئلة 
ال�سرقية التي هي مو�سوع ا�ستغ�ل ال�سرقيني والغربيني. واإين اأ�س�أل القراء الكرام 
عذًرا اإذا كنت ا�سطررت لالإيج�ز يف بي�ن امل�سئلة ال�سرقية؛ فقد ق�سى علّي الوقت 

بذلك. واأوؤمل العودة ملو�سوعه� يف فر�سة اأخرى مع بي�ن اأوفى واأ�سفى.

وقلب  خمل�س  فوؤاد  من  والأر�س  ال�سموات  ف�طر  اهلل  اإىل  اأ�سرع  واإين 
�س�دق اأن يهب الدولة العلية القوة الأبدية والن�سر ال�سرمدي؛ ليعي�س العثم�نيون 
وامل�سلمون مدى الدهر يف �سوؤدد ورفعة. واأن يحفظ للدولة العثم�نية ح�مي حم�ه� 
الغ�زي  الأكرب  واخلليفة  الأعظم  ال�سلط�ن  جاللة  ون��سره  اإم�مه  ولالإ�سالم 
)عبد احلميد الث�ين(، واأن يحفظ مل�سر يف ظل جاللته عزيزه� املحبوب واأمريه� 

املعظم �سمو اخلديو )عب��س حلمي ب��س� الث�ين(. اإن ربي �سميع جميب.

م�سر في �سعب�ن �سنة 1315- ين�ير �سنة 1898

                     مصطفى كامل

* * *



النزاع  م�سئلة  هي  ال�سرقية  امل�سئلة  اأن  على  وال�سي��سيون  الكت�ب  اتفق 
الق�ئم بني بع�س دول اأوروب� وبني الدولة العلية ب�س�أن البالد الواقعة حتت �سلط�نه�. 

وبعب�رة اأخرى هي م�سئلة وجود الدولة العلية نف�سه� يف اأوروب�.

ال�سرقية هي  امل�سئلة  ب�أن  الغرب  ال�سرق ومن  اآخرون من  ق�ل كت�ب  وقد 
�سليبية  حروب  م�سئلة  اأي  والإ�سالم؛  الن�سرانية  بني  امل�ستمر  النزاع  م�سئلة 
متقطعة بني الدولة الق�ئمة ب�أمر الإ�سالم وبني دول امل�سيحية. اإل اأن هذا التعريف 
واإن ك�ن فيه �سيء من احلقيقة فلي�س ب�سحيح مت�ًم�؛ لأن الدول التي تن�زع الدولة 
العلية وجوده� ل تع�ديه� ب��سم الدين فقط، بل يف الغ�لب تع�ديه� طمًع� يف نوال 
اإل  فيه�  الدين  ي�ستعمل  اأحواًل كثرية مل  الت�ريخ  اأران�  وقد  اأمالكه�.  �سيء من 
�ستى  اأغرا�س  وراءه  تختفي  �ست�ر  فهو  غر�س جوهري،  لنوال  و�سيلة  اأو  �سالًح� 

واأطم�ع خمتلفة.

امل�صئلة ال�صرقية
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والذي يراجع ت�ريخ الدولة العلية ويقلب �سح�ئف اأموره� من اأول وجوده� 
اأنه منذ وط�أت  اإىل اليوم، يرى اأن امل�سئلة ال�سرقية ن�س�أت مع الدولة نف�سه�. اأي 
اأقدام الرتك ثرى اأوروب�، واأ�س�سوا دولتهم الفخيمة، ق�م بينهم وبني بع�س الدول 
الأوروبية النزاع ال�سديد ودارت احلروب العديدة. وب�جلملة ف�إنه منذ ظهرت �سولة 
الرتك يف اأوروب� اأخذت بع�س الدول على عهدته� مع�داة الدولة ومط�ردته� والعمل 
على اإخراجه� من ه�ته الق�رة. ولكنه� اأعم�ل حبطت واآم�ل خ�بت اإذ اأ�سبح اأمر 

بق�ء دولة اآل عثم�ن من اأول الأمور ال�سرورية الالزمة ل�سالمة بني الإن�س�ن.

وقد وهب اهلل الدولة العثم�نية �سلطة ع�لية ورهبة عظيمة حيًن� طوياًل من 
الزم�ن، ف�أخ�سعت ل�سلط�نه� الأمم والدول، واأرهبت بقوته� وعظمته� كل قوي وكل 
عظيم، ورفعت رايته� الهاللية اجلليلة على اأ�سق�ع �س��سعة واأقط�ر وا�سعة، ف�أبقت 
فتوح�ته� وانت�س�راته� يف نفو�س الأمم املقهورة بغ�س�ء ك�منة وعداوة لدودة. فك�ن 
ذلك ال�سبب الأول يف احلروب العديدة التي وجهت �سده� واأقيمت يف وجهه�.

ومل� ك�نت البالد الواقعة حتت �سلطة الدولة العلية من اأجمل بالد الع�مل 
هذه  من  الرتك  لإخراج  الأوروبية  الدولة  اأ�سح�ب  نفو�س  ت�قت  فقد  واأغن�ه�، 
ب�أمل تق�سيمه�  العلية  بينه�. فك�نت هذه الدول حت�رب الدولة  البالد وتق�سيمه� 
�سيًئ� ف�سيًئ� وال�ستيالء على اأجزائه� جزاأً فجزاأ؛ وهذا هو �سبب اآخر لعداوة بع�س 

الدول الأوروبية للدولة العلية.
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اأن  الدين، وجدن�  م�سئلة  امل�سهور وهو  العداوة  �سبب  النظر يف  دققن�  واإذا 
الذين  رع�ي�ه�  ع�ملت  التي  الأر�س  دول  الوحيدة يف  الدولة  العلية هي  الدولة 
ال�سرع  اأوامر  اتبعت  فقد  والعتدال؛  والت�س�هل  ب�لت�س�مح  دينه�  بغري  يدينون 
واحرتمت  وتق�ليدهم  وعوائدهم  دي�ن�تهم  حرية  للم�سيحيني  وتركت  ال�سريف 
عق�ئدهم كل الحرتام. فع��سوا طوياًل ممتعني به�ته احلرية على حني اأن م�سيحيي 
اإ�سب�ني� قتلوا امل�سلمني لأنهم م�سلمون وهتكوا اأعرا�س ن�س�ئهم وحرمة بيوتهم وم� 

رحموا اإن�س�نً�.

ومل تكتف الدولة العلية - حم�ه� اهلل - بح�سن مع�ملة امل�سيحيني واحرتام 
اأدي�نهم وعق�ئدهم، بل ع�ملتهم ك�أعز اأبن�ئه� امل�سلمني ومل متيز بني هوؤلء وبينهم، 
و�سلكت مع الكل طريق امل�س�واة وعينت الكثريين من امل�سيحيني يف املن��سب 
وبق�ء  ثقته�.  حمل  وجعلتهم  اأموره�  على  وائتمنتهم  العلية،  والوظ�ئف  ال�س�مية 
امل�سيحيني اإىل اليوم يف الدولة العلية اأكرب �س�هد على اعتداله� الديني يف امل��سي 
ويف احل��سر، بل بق�ء اجلن�سي�ت املختلفة ك�لبلغ�ر وال�سرب واليون�ن وغريه� دليل 
�س�طع وبره�ن ق�طع على اأن الدولة العلية احرتمت من نف�سه� ومبح�س اإرادته� دين 
الذين وقعوا حتت �سلطته� ومل تقهر اأحًدا على اعتن�ق الدين الإ�سالمي. ويعرتف 
الكت�ب واملوؤرخون جميًع� بل ويعرتف كل اإن�س�ن يف الوجود جمرد عن الغر�س 
الأعمى اأن الدولة العلية ك�ن يف قدرته�، يوم ك�نت اأقوى دول الأر�س، اأن جترب 
كل امل�سيحيني يف بالده� على اعتن�ق دين الإ�سالم اأو اأن تطردهم من اأرا�سيه� 



8 8
امل�صئلة ال�صرقية

اإذا خ�لفوا رغبته�، ولكنه� احرتمت ال�سرع ال�سريف ف�حرتمت الدين امل�سيحي 
واأ�سح�به.

وهي حقيقة يقرره� الت�ريخ وينطق به� كل من�سف حمب له�. ولكن من 
غرائب اأحوال هذا الوجود اأن هذه الف�سيلة ال�س�مية وهذه املكرمة الفريدة، ك�نت 
اأكرب �سبب لكل م� حلق الدولة العلية من ال�سرر والإجح�ف، واأ�ساًل لكل م� حل 
به� من امل�س�ئب والبالي�. ف�حرتامه� لعق�ئد امل�سيحيني على اختالف اأنواعهم اأق�م 

اأم�مه� بع�س دول اأوروب� بحجة امل�سيحيني اأنف�سهم وك�ن �سبًب� حلروب جمة.

فم�سئلة اختالف الدين يف الدولة العلية التي هي نتيجة العتدال الديني 
من  الدولة  حي�ة  يهدد  الذي  الدفني  الداء  تزال  ول  ك�نت  والإن�س�ف  والعدل 
وقت اإىل اآخر. فتداخل الدول الأوروبية يف �سوؤون الدولة العلية ب��سم امل�سيحيني 
وا�سطراب�ت  امل�سيحيني  هوؤلء  ب��سم  للدولة  اأوروب�  وم�س�يقة  به�،  املحكومني 
الدولة تقوم ب��سم هوؤلء امل�سيحيني، والإنذارات التي توجه للدولة توجه ب��سم 
هوؤلء امل�سيحيني بل واأغلب احلروب التي جرت مع الدولة جرت ب��سم هوؤلء 
امل�سيحيني. ويعلم اهلل اأنهم �سعداء احلظ يف الدولة العلية واأن تداخل اأوروب� بحجة 

ن�سرتهم ل لزوم له البتة.

ولو اأن�سفت الدول الأوروبية قلياًل لعرتفت بهذه احلقيقة الوا�سحة وهي 
اأن امل�سيحيني يف الدولة العلية ل ينق�سون عن امل�سلمني يف ح�سن املع�ملة اإْن مل 
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ول  ي�ستكون  ول  يهيجون  ول  يثورون  اليهود ل  هم  وه�  الراجحني.  من  يكونوا 
يت�أملون بل يحمدون الدولة لياًل ونه�ًرا يف ال�سراء وال�سراء وي�سبحون يف كل اآونة 
بنعمه� عليهم وح�سن رع�يته� لهم؛ وم� ذلك اإل لأنه ل يوجد يف الدول الأوروبية 
�سد  الدولة  ب�آلت يف  لي�سوا  فهم  مل�س�حلهم،  والعمل  عنهم  الدف�ع  عي  تدَّ دولة 
عون بكل احلقوق العثم�نية.  الدولة بل هم يعرفون من اأنف�سهم اأنهم عثم�نيون ممتَّ
واأم� العن��سر التي ك�لأرمن ت�ستعمله� بع�س الدول ك�إنكلرتا، فهي تثور بعوامل 
اأن  و�سوهد  الأرمينية  امل�سئلة  يف   � جليًّ ذلك  ثبت  وقد  دينية.  وبد�س�ئ�س  الدين 
الأرمن الك�ثوليك ك�نوا على �سكينة ت�مة بينم� ك�ن الربوت�ست�نت يثورون ويدبرون 
املك�ئد �سد احلكومة العثم�نية. فم�سئلة الدين يف الدولة العلية هي الآلة القوية 
بد�س�ئ�س  يثورون  الذين  واأولئك  والغ�ي�ت.  الد�س�ئ�س  اأ�سح�ب  ي�ستعمله�  التي 
بعبثهم  اأنف�سهم ويق�سون على حي�تهم و�سع�دتهم  يثورون �سد  اإمن�  الدولة  اأعداء 
وجنونهم واتب�عهم لأوامر اأعداء الدولة املحركني لهم؛ ف�لذين م�توا من الأرمن 
يف احلوادث الأرمنية اإمن� م�توا فري�سة الد�س�ئ�س الإنكليزية، والذين م�توا يف كريد 
م�توا فري�سة الد�س�ئ�س الإنكليزية، بل والذين م�توا من جنود اليون�ن يف ت�س�لي� 
م�توا فري�سة الد�س�ئ�س الإنكليزية نف�سه�. ومن يعمل بن�سيحة اأعداء الدولة ويتبع 

اأوامرهم فجزاوؤه م� ن�ل الأرمن واليون�ن.

وبديهي اأن دولة مثل دولة اإنكلرتا التي تدعي حمبة امل�سيحيني يف ال�سرق 
والعمل لراحتهم و�سع�دتهم، لو ك�نت �س�دقة يف دعواه� لراأت من الواجب عليه� 

امل�صئلة ال�صرقية
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فمن  واإل  امل�سيحيني.  ب�س�أن  متمن�ه�  منه�  تن�ل  حتى  العلية  الدولة  ت�س�يف  اأن 
العلية  الدولة  تع�دي  ثم  امل�سيحيني  اإنكلرتا حمبة  اأن تدعي  ال�سي��سة  اجلنون يف 
دولة  اأن  الب�سري  العقل  يقبل  فهل  امل�سيحيني.  اأمور  زم�م  على  بيديه�  الق�ب�سة 
قوية ك�لدولة العلية تعمل يف بالده� على خالف رغبته�، وتنيل اأ�سدق�ء الإنكليز 
اأي اأ�سدق�ء األد اأعدائه� الراحة وال�سع�دة والهن�ء؛ هل يقبل العقل الب�سري اأن 
امل�سيحيني املدافعة عنهم اإنكلرتا يع�دون امل�سلمني ثم ي�س�ألونهم مع�ملتهم ب�لرقة 

واللطف وح�سن العن�ية بهم؟

العلية ل يكون  الدولة  وامل�سيحيني يف  امل�سلمني  والوف�ق بني  اإن التف�ق 
اجل�نبني  من  النية  وح�سن  املتب�دل  امليل  نتيجة  بل  والقوة؛  ال�سغط  نتيجة 
�سع�دة  حقيقة  تريد  اأوروب�  دول  ك�نت  واإذا  العلية.  للدولة  والوف�ء  والإخال�س 
اأن ت�أمرهم المتث�ل لأوامر الدولة  امل�سيحيني يف ال�سرق، ف�أول واجب عليه� هو 
اإلق�ء  الع�ملة على  ف�لدول  اأو  ف�لدولة  واإل  به� والإخال�س يف خدمته�.  والتعلق 
اأن جتني  وي�ستحيل  وامل�سيحيني ل جتني،  امل�سلمني  بني  والعداوة  ال�سق�ق  بذور 

�سيًئ� اآخر غري العداوة املرة واخل�سومة ال�سديدة.

وغني عن البي�ن اأن امل�سلمني يف الدولة العلية متى راأوا فريًق� من اأخدانهم 
امل�سيحيني يعمل ب�أوامر الأجنبي عّدوه خ�ئًن� للوطن العثم�ين ن�كًث� لعهد الدولة 
ا دخياًل يف الوطن وامللة والدولة، ووجب عليهم العمل �سده  العثم�نية، اأي عدوًّ
بكل م� يف ا�ستط�عتهم قي�ًم� بواجب�تهم الوطنية. وهذا هو ال�س�أن يف كل اأمم الع�مل؛ 
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ال�سطراب�ت  ب�إحداث  اإنكلرتا  يف  م�  يوًم�  ق�م  الإنكليز  من  فريًق�  اأن  فر�سن�  فلو 
والثورات تنفيًذا لأوامر دولة اأجنبية ك�لرو�سي� اأو اأمل�ني� اأو فرن�س�، ف�أي واجب حتتمه 
املنفذين  اخلونة  هوؤلء  على  الق�س�ء  األي�س  الإنكليز؟  بقية  على  عندئذ  الوطنية 
لأوامر دولة اأجنبية بكل الو�س�ئل؟! الق�ئمون ب�لثورات وال�سطراب�ت يف الدولة 
العلية خونة، منفذون لأوامر اأعداء الدولة يجب على العثم�نيني ال�س�دقني اإعالن 
العداء لهم والنتق�م منهم بكل م� يف اجلهد وال�ستط�عة. وي�ستحيل الو�سول كم� 
قدمن� اإىل التف�ق ال�سليم ال�سحيح بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف الدولة العثم�نية 

�. هذه هي احلقيقة وحده� دون غريه�. اإل ب�إخال�س اجلميع له� اإخال�ًس� ت�مًّ

واإذا ك�ن اختالف الدين يف الدولة العلية هو داء من اأدوائه�، بل هو اأكرب 
اأدوائه�؛ ف�لدخالء يف الدولة العلية داء ع�س�ل وبلية ل يع�دله� بلية. ف�إن الذين ك�نوا 
�سبًب� يف هزمية الدولة يف حروب خمتلفة هم الدخالء والذين �س�عدوا الد�س�ئ�س 
الأجنبية هم الدخالء. فلقد دخل يف ج�سم الدولة العلية كثري من الأج�نب ن�س�ًء 
ورج�ًل، وغريوا اأ�سم�ءهم ب�أ�سم�ء اإ�سالمية وعملوا على الرتق�ء يف املن��سب حتى 
للدم�ر  ب�لدولة  فعّر�سوا  املقربني  اأقرب  من  و�س�روا  اأ�سم�ه�،  اإىل  بع�سهم  و�سل 
ال�س�لف يف كل  الزمن  الدخالء يف  انت�سر  وقد  اأ�سراره�.  على  اأعداءه�  واأطلعوا 
فروع الدولة العلية حتى يف اجلي�س نف�سه و�س�رت لهم �سلطة عظيمة ونفوذ كبري، 
اأنه رو�سي  الرو�سي� مدعًي�  ل�س�لح  العلية من يعمل  الدولة  وكنت جتد من وزراء 
لي�س  ال�سي��سة. ولكن  اإنكليزي  اأنه  اإنكلرتا مدعًي�  ال�سي��سة، ومن يعمل ل�س�لح 

منهم من ك�ن عثم�ين ال�سي��سة.
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ال�سه�مة والوطنية، لك�نت  اأمة حية قوية عظيمة  العثم�نية  اأن الأمة  ولول 
تال�ست اليوم بد�س�ئ�س الدخالء. ولو ك�ن للدخالء يف دولة اأخرى م� ك�ن لهم 
يف الدولة العلية من ال�سلطة واحلول، لك�نت تقو�س بني�نه� وتداعت اأرك�نه�. واإن 
م�س�عي  لإبط�ل  عن�يته  ووجه  عثم�ن  اآل  ملك  اأريكة  على  �سلط�ن جل�س  اأعظم 
الدخالء وتطهري الدولة من وجودهم هو جاللة ال�سلط�ن احل�يل؛ فلقد تعلم من 
وم�سيبة  الدولة  يف  البالي�  بلية  الدخالء  اأن  فيه�  جرى  وم�   1877 �سنة  حرب 
امل�س�ئب. فعمل بحكمته الع�لية على تبديد قوتهم وتربية الرج�ل الذين يرفعون 
اليون�نية على  العثم�نية  برهنت احلرب  الدولة ويعملون لإعالء قدره�. وقد  �س�أن 
اأن للدولة اليوم رج�ًل من اأبن�ئه� ال�س�دقني يخدمونه� ب�لأم�نة والوف�ء ويتف�نون يف 
حمبته�، واأن لي�س للدخالء من �سبيل لنوال م�آربهم ال�سيئة. ف�أمث�ل �س�حب الدولة 
)اأدهم ب��س�( الذي ك�ن جمهول ال�سم عند الكثريين من العثم�نيني قبل احلرب؛ 

كثريون يف الدولة العلية تظهرهم احلوادث وتعرفن� بهم وبقدرهم امل�سكالت.

اأعداءه�،  يده�س  ت�ريخه�  ويف  العلية  الدولة  اأحوال  يف  �سيء  اأغرب  واإن 
ويحري الكت�ب الك�رهني له� هو بق�وؤه� حية بعد كل امل�س�ئب التي ت�س�قطت عليه� 
والبالي� التي نزلت به�. فلقد راأت هذه الدولة العثم�نية م� مل تره دولة من دول 
القدمية واحلديثة؛ فقد ك�نت تتح�لف معه� بع�س الدول ك�لنم�س� مثاًل  الأر�س 
الرو�سي� على تق�سيمه�. وقد ك�نت  وتعمل وهي متح�لفة معه� على التف�ق مع 
�سي�ع  على  متظ�هرة كذلك  وهي  وت�سعى  والوف�ء  ب�ل�سداقة  له�  اإنكلرتا  تتظ�هر 
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اأمالكه� من يديه� و�سقوطه� يف قب�سته�. وقد ك�نت دول اأوروب� كله� جتتمع وتتحد 
على م� ت�سميه ب�ملبداأ املقد�س مبداأ حم�ية ا�ستقالل الدولة العلية و�سالمته�، ثم 
اأوروب� جتزي الدولة العلية ب��سم هذا املبداأ املقد�س نف�سه، وقد  ك�نت هي بعينه� 
ك�ن الع�ملون على تقوي�س اأرك�ن الدولة وحله� عديدين اأقوي�ء. ومع ذلك كله ل 
تزال الدولة العلية حم�ه� اهلل قوية ث�بتة الأرك�ن تخ�فه� اأقوى الدول ويخطب وده� 

اإمرباطور �سهد الع�مل كله بقوته وعظمته وب�أ�سه.

ولقد ينده�س الإن�س�ن غ�ية النده��س عندم� يقراأ م� ك�ن يكتب من نحو 
يتن�ق�سون  وال�سي��سيون  الكت�ب  فقد ك�ن  العلية،  الدولة  �سنة عن  م�ئة وع�سرين 
يف م�سروع�ت تق�سيمه�؛ ف�لبع�س ك�ن يريد اأن يوؤ�س�س مك�ن الدولة العلية دولة 
)الحت�د البلق�ين(، والبع�س الآخر ك�ن يريد اإع�دة ملك بيزانت�ن، وك�ن �سي��سيو 
ك�ن  فكل  دولتيهم�؛  بني  الدولة  تق�سيم  م�سروع  يتب�حثون يف  والنم�س�  الرو�سي� 
ي�سع م�سروًع� واجلميع ك�نوا متفقني على اأن الدولة ق�سرية الأجل، واأكرثهم اأماًل 
يف حي�ته� ك�ن يجوز عليه� يف م�سروعه بع�سرة من ال�سنني اأو ع�سرين ع�ًم�. ولو 
العلية  الدولة  وراأوا  امل��سي و�سوا�سه،  القرن  اأواخر  القبور كت�ب  اليوم من  بعث 
ق�ئمة عزيزة حت�رب يف اآخر القرن الت��سع ع�سر، وتنت�سر وجتت�ز العقب�ت عقبة بعد 

عقبة وت�سرف امل�س�ئب م�سيبة بعد اأخرى، لكذبوا اأعينهم وم� �سدقوا ب�حلقيقة.

اأن بق�ء الدولة العلية �سروري للنوع الب�سري، واإن يف  ولكن احلقيقة هي 
بني  اأراد حفظ  �س�أنه  واإن اهلل جل  ال�سرق.  واأمم  الغرب  اأمم  �سلط�نه� �سالمة  بق�ء 
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الإن�س�ن من تدمري بع�سهم البع�س ومن حروب دينية طويلة بحفظ �سي�ج الدولة 
العلية، وبق�ء ال�سلطنة العثم�نية. فقد لقت هذه الدولة العثم�نية يف حي�ته� الطويلة 
اأخط�ًرا ه�ئلة ك�نت تكفي لتداعي بني�ن اأقوى املم�لك. ومرت عليه� ملم�ت ك�نت 
تندك له� الدول القوية واملم�لك الق�هرة بدون اأن مت�س حي�ته� احلقيقية ب�سوء. بل 

بقيت حية تده�س الع�مل ب�سبيبته�.

وقد اأح�س الكثريون يف اأوروب� من رج�ل ال�سي��سة ومن رج�ل الأقالم اأن 
بق�ء الدولة العلية اأمر لزم للتوازن الع�م، واأن زواله� )ل قدر اهلل( يكون جملبًة 
لالأخط�ر اأكرب الأخط�ر وم�سعلة لنريان ميتد لهبه� ب�لأر�س �سرقه� وغربه� �سم�له� 
وجنوبه�. واأن هدم هذه اململكة الق�ئمة ب�أمر الإ�سالم يكون داعية لثورة ع�مة من 

امل�سلمني وحرب دموية، ل تعد بعده� احلروب ال�سليبية اإل مع�رك �سبي�نية.

واإن الذين يدعون العمل خلري الن�سرانية يف ال�سرق يعلمون قبل كل اإن�س�ن 
ال�سرق  الق��سية على م�سيحيي  ال�سربة  اأو حله� يكون  العلية  الدولة  تق�سيم  اأن 
عموًم� قبل م�سلميه. فقد اأجمع العقالء والب�سريون بعواقب الأمور على اأن دولة 
ك�لأنه�ر  جتري  وامل�سيحيني  امل�سلمني  ودم�ء  اإل  الوجود  من  تزول  ل  عثم�ن  اآل 
والبح�ر يف كل واد. وهي امللمة التي يجب على حمبي الإن�س�نية ال�س�دقني يف 

حمبتهم العمل ملنع وقوعه� ودفعه� بتع�سيد الدولة العلية وتقوية �سلط�نه�.

العدوتني  النم�س� - وقد ك�نت�  اعتقدت  الرو�سي� كم�  الآن  اعتقدت  ولقد 
القدميتني للدولة العلية - ب�أن تق�سيم الدولة العلية اأمر م�ستحيل؛ فعملت كلت�هم� 
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على املح�فظة على ال�سالم الع�م ب�ملح�فظة على �سي�ج الدولة العثم�نية.

فقد راأت النم�س� اأن حروبه� مع الدولة العلية اأ�سرته� �سرًرا بليًغ�، وظهرت 
النت�ئج امل�سوؤومة لهذه احلروب. فقد �سعفت النم�س� من حروبه� مع الدولة العلية 
اإيط�لي� احل�لية،  اأن فقدت اأمالكه� الإيط�لية التي تكونت منه�  وانتهى به� الأمر 
عملت  ولقد  الأمل�نية،  مق�طع�ته�  من  عظيًم�  جزاأً  برو�سي�  اأم�م  كذلك  وفقدت 
النم�س� يف عهد عدائه� للدولة العلية على تهييج اأمم البلق�ن �سد ال�سلطنة ال�سنية 
ب��سم مبداأ اجلن�سي�ت؛ لأنه� ب�سفته� دولة ك�ثوليكية ك�ن ل ميكنه� اأن تهيج هذه 
ب��سم  البلق�ن  النم�س� لأمم  تهييج  نتيجة  الدين. فك�نت  ب��سم  الأرثوذك�سية  الأمم 
اجلن�سي�ت وب�ًل عليه�، وذلك اأن مبداأ اجلن�سي�ت نف�سه وجد اأن�س�ًرا كب�ًرا يف قلب 
مبداأ  ب��سم  النوعي  وا�ستقالله�  ون�لت حريته�  املجر  فق�مت  النم�س�وية،  اململكة 
النوعي  ب��ستقالله�  ب�ملط�لبة  اليوم  ق�ئمة  البوهيم  اأمة  هي  وه�  املجرية.  اجلن�سية 
ب��سم مبداأ اجلن�سية البوهيمية. وقد اأ�سبح من الظ�هر للعي�ن اأن دولة النم�س� تن�زع 

نزاع املوت يف الأي�م احل�لية بف�سل مبداأ اجلن�سية.

اأم� الرو�سي� فقد ق�مت دائًم� يف امل�سئلة ال�سرقية ب��سم الدين الأرثوذك�سي، 
فعملت لإخراج الروم�نيني واليون�نيني وال�سربيني والبلغ�ريني واأهل اجلبل الأ�سود 
مع  ذلك  عن  فن�س�أ  الأرثوذك�سي.  الدين  ب��سم  العلية  الدولة  �سلطة  حتت  من 
ا�ستقالل هذه الأمم ال�سغرية عداوة �سديدة بينه� وبني بع�سه� مل� وجدت يف نف�سه� 
التي  اليون�نية  الكني�سة  اأن  عن  ف�ساًل  ذلك  اأرا�سيه�.  دائرة  لتو�سيع  الطمع  من 

امل�صئلة ال�صرقية



16 16
امل�صئلة ال�صرقية

هي اأم الكن�ئ�س الأرثوذك�سية، اأ�سبحت غري معتربة عند البلغ�ريني وال�سربيني. 
والنزاع الق�ئم بني هذه اجلن�سي�ت املختلفة يف مقدوني� يبني جيًدا درجة عداوته� 
لبع�سه� ودرجة اخلطر الذي �س�رت اإليه بالد البلق�ن ب�سب م�سئلة اجلن�س والدين.

اأنه�  جند  العلية،  الدولة  مع  حروبه�  من  الرو�سي�  اكت�سبته  فيم�  بحثن�  واإذا 
وامل�ل  الرج�ل  وفقدت  العديدة،  املرار  وح�ربته�  قرن  ون�سف  قرنً�  تركي�  ع�دت 
بكرثة عظيمة يف كل حرب. ومل تنل يف احلقيقة من كل حروبه� اإل بالد القرم 
اأبًدا وهو اأن بع�س البالد ال�سغرية  والقوق�ز. وقد راأت الرو�سي� م� مل تكن تظنه 
التي حررته� ك�سربي� وبلغ�ري� واليون�ن وروم�ني� ع�دته� اأ�سد العداء. ول تزال �سربي� 
وروم�ني� واليون�ن �س�ئرة يف �سي��سة ل تر�سي الرو�سي�. وعلى الأخ�س روم�ني� التي 
متكن بينه� وبني اأمل�ني� والنم�س� والدولة العلية ال�سف�ء والوداد. ومل تعتدل بلغ�ري� 
نف�سه� يف �سي��سته� مع الرو�سي� اإل يف هذه ال�سنني الأخرية من يوم اعتن�ق الربن�س 

بوري�س ويل عهد بلغ�ري� للدين الأرثوذك�سي.

وقد راأت الرو�سي� من جهة اأن حروبه� مع الدولة العلية ل تفيد غري اإنكلرتا 
يف  م�سلحة  اأعظم  له�  والتي  الأق�سى،  ال�سرق  ويف  اآ�سي�  يف  مركزه�  قوي  التي 
اإ�سع�ف قوة الرو�سي� واإ�س�عته� الوقت وامل�ل والرج�ل يف حروبه� مع الدولة العلية. 
وراأت كذلك من جهة اأخرى اأنه ي�ستحيل عليه� اأن ت�أخذ الأ�ست�نة وتنفذ و�سية 
بطر�س الأكرب مل� تالقيه يف القي�م بهذا الأمر من قبل الدولة العلية ومن دول اأوروب� 
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نف�سه� ويف مقدمته� فرن�س� حليفته�. ولذا ف�سلت الرو�سي� الهتم�م مب�س�ئل ال�سرق 
الأق�سى وم�س�ملة تركي�. وقد حتقق العثم�نيون من هذه امل�س�ملة يف امل�سئلة الأرمينية 

ويف م�سئلة احلرب الأخرية.

مع  العلية  الدولة  عالق�ت  ت�ريخ  يف  يوجد  ل  ب�أنه  ال�سي��سيون  �سهد  وقد 
الرو�سي� مث�ل للم�س�ملة وال�سداقة مثل التلغراف الذي بعث به جاللة القي�سر اإىل 

جاللة ال�سلط�ن يرجوه فيه اأن ي�سدر اأمره ب�إيق�ف احلرب مع اليون�ن.

العدوان  لراية  ال�سنني الأخرية ح�ملة  اأ�سبحت يف هذه  التي  الدولة  اأم�   
�سد الدولة العلية، فهي اإنكلرتا عدوة الإ�سالم وعدوة م�سر.

مبظهر  العلية  للدولة  فيه�  ظهرت  طويلة  اأزم�نً�  الدولة  هذه  ق�ست  فلقد 
ال�سديقة الوفية واحلليفة الأمينة. وك�نت تك�سب من هذه ال�سداقة الك�ذبة بقدر 
م� ك�نت تخ�سر تركي�. ف�إن لإنكلرتا م�سلحة عظمى دائمية يف اأن الرو�سي� حت�رب 
الأق�سى،  وال�سرق  الهند  الإنكليز يف  مط�ردة  ت�ستطيع  فال  قواه�  لت�سعف  تركي� 
عنه�.  الدف�ع  بحجة  اأمالكه�  من  �سيء  على  اإنكلرتا  فت�ستويل  تركي�  ولت�سعف 
النظر عن  بقطع   - له�  تركي�  �سداقة  من  كثرًيا  ك�سبت  اإنكلرتا  ف�إن  ذلك  وفوق 
املك��سب امل�دية والتج�رية وال�سن�عية - مب� ك�نت تنيله� هذه ال�سداقة من النفوذ 
الهند  اأهل  ك�د  فلقد  الهند.  م�سلمي  على  الت�مة  ال�سلطة  ومن  امل�سلمني  عند 
لهم،  تركي�  لول �سداقة  ال�سهرية،  �سيب�ي  ثورة  الإنكليز من بالدهم يف  يطردون 

امل�صئلة ال�صرقية
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هذه ال�سداقة التي حملت املرحوم ال�سلط�ن )عبد املجيد( على اإ�سدار من�سور 
ب�إحداث  القي�م  اإىل ال�سكينة والهدوء وعدم  ب�لركون  اأمرهم فيه  مل�سلمي الهند، 

ال�سطراب�ت �سد حكومة �سدقته )ملكة بريط�ني�(.

فم�  امل�سلمني،  �سر  اآمنني  طوياًل  ع��سوا  قد  الهند  يف  الإنكليز  ك�ن  ف�إذا 
الف�سل يف ذلك اإل للدولة العلية. وه� هم اليوم يدعون اأن تركي� »عدوتهم احل�لية« 
و�سديقتهم القدمية اأوعزت اإىل الهنود امل�سلمني ب�لثورة فث�روا ول يزالون ث�ئرين. 
و�سواء ك�نت ثورتهم ب�إيع�ز من تركي� - وهو م� ل اأظنه لأن الثورة ق�ئمة به� قب�ئل 
معلومة ولو ك�نت الدولة العلية اأوعزت ب�لثورة لث�ر م�سلمو الهند جميًع� - اأو ب�إيع�ز 
من �سم�ئرهم ونفو�سهم. فدعواهم هذه دليل �س�طع على اأنهم ا�ستف�دوا كثرًيا من 

تظ�هرهم ب�ل�سداقة للدولة العلية، واأن اإ�سه�رهم العداوة لرتكي� ل ي�سر اإل بهم.

ولقد اأدركت احلكومة العثم�نية من يوم اأن توىل اأمور الدولة العلية جاللة 
ال�سلط�ن الأعظم )عبد احلميد الث�ين( اأن اإنكلرتا خداعة يف وده� واأنه� ت�سر مبن 
الدولة  من  اأخذت  فقد  الظ�هرين،  ب�أعدائه�  ت�سر  مم�  اأكرث  ب�ل�سداقة  لهم  تتظ�هر 
املوؤمتر  ثم دخلت  برلني،  موؤمتر  الرو�سي� يف  �سد  م�س�عدته�  بدعوى  قرب�س  العلية 
وخرجت منه بدون اأن ت�ستفيد تركي� من هذه املودة الإنكليزية الك�ذبة اأقل ف�ئدة. 

بل اإن الدولة العلية فقدت يف هذا املوؤمتر م� مل تفقده قط يف موؤمتر اآخر.
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من  ت�ستفيد  ل  اأنه�   1877 �سنة  بعد حرب  كذلك  الرو�سي�  �سعرت  وقد 
فف�سلت  احلروب  هذه  يف  العظيمة  خ�س�ئره�  عليه�  يعو�س  م�  تركي�  مع  حروبه� 
�سي��سة م�س�ملة الدولة على �سي��سة العداء. فك�ن هذا الت�ريخ مبداأ لل�سق�ق والعداوة 
بني الدولة العلية وبني اإنكلرتا. وقد ظهرت هذه العداوة مبظهره� الت�م الوا�سح بعد 
احتالل الإنكليز مل�سر؛ حيث راأى جاللة ال�سلط�ن يف هذا الحتالل ويف خطة 
الإنكليز فيه، ويف خداعهم جلاللته م� علم منه اأن الإنكليز ل �سديق لهم واأنهم 
اأكرب اأعداء تركي� واأن �سداقتهم القدمية املزعومة مل تكن اإلحج�بً� �سرتوا وراءه 

عداوتهم املرة واأطم�عهم ال�سديدة �سد دولة اآل عثم�ن.

ومن ذلك احلني عملت اإنكلرتا على د�س الد�س�ئ�س �سد ال�سلطنة ال�سنية 
ولكن  والدروز.  والكريديني  الأرمن  ف�أه�جت  املحرو�سة  الأمالك  اأنح�ء  كل  يف 
د�س�ئ�سه� مل ت�أت بغري نتيجة واحدة، وهي اإ�سع�ف هذه العن��سر التي اتخذته� 
اإنكلرتا اآلت له�، واإظه�ر قوة الدولة العلية اأم�م املالأ كله. وقد علمت اليوم كل 
اليون�ن  عدو  اأن  كبرية  اأو  ك�نت  �سغرية  الأمم  وجميع  اختالفه�  على  العن��سر 
احلقيقي لي�س برتكي� التي �سربت على رذائله� طوياًل، بل اإنكلرتا التي �سجعته� 
ال�سر واجلهر، ومالأت مقدوني� من الأ�سلحة والدن�نري  على احلرب و�س�عدته� يف 
الإنكليزية موؤملًة قي�مه� يف وجه تركي� اأثن�ء احلرب فخ�بت اآم�له� وحبطت م�س�عيه� 

� دونه خذلن اليون�ن احلربي. ورجعت خمذولة خذلنً� �سي��سيًّ

امل�صئلة ال�صرقية
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وقد ح�سب الإنكليز اأنهم يبلغون متمن�هم من م�سر ووادي النيل وي�سعون 
العثم�نية.  وال�سلطنة  الإ�سالمية  للخالفة  الأ�س��سي  احلجر  على  اأيديهم  بذلك 
ولكن م� ل ريب فيه هو اأن ن�سيبهم يف م�سر الف�سل ع�جاًل اأو اآجاًل. ول يغرن 
القراء �سريهم احل�يل يف بالد وادي النيل، ف�إمن� هو نتيجة �سعف رج�ل م�سر الذين 
يوؤثر  امل�سرية ل  اإليهم مق�ليد الأمور. وا�ستيالء الإنكليز على الإدارات  �سلمت 
مطلًق� على جوهر امل�سئلة نف�سه�. وحيث ف�سل ن�بليون الأول يف�سل الإنكليز ول 

حم�لة.

وقد علمت اإنكلرتا اأن احتالله� مل�سر ك�ن ول يزال ويكون م� دام ق�ئًم� �سبًب� 
للعداوة بينه� وبني الدولة العلية، واأن اململكة العثم�نية ل تقبل مطلًق� التف�ق مع 
اإنكلرتا على بق�ئه� يف م�سر؛ اإذ اإن م�سئلة م�سر ب�لن�سبة لرتكي� واخلالفة تعد م�سئلة 
حيوية. ولذلك راأت اإنكلرتا اأن بق�ء ال�سلطنة العثم�نية يكون عقبة اأبدية يف طريقه� 
ت�سمن  و�سيلة  خري  واأن  م�سر،  امتالكه�  �سبيل  يف  والعقب�ت  للم�س�كل  ومن�س�أ 
العثم�نية  ال�سلطنة  هدم  هي  النيل  وادي  على  يده�  وو�سع  م�سر  يف  البق�ء  له� 
ونقل اخلالفة الإ�سالمية اإىل اأيدي رجل يكون حتت و�س�ية الإنكليز ومبث�بة اآلة يف 
اأيديهم.. ولذلك اأخرج �س��سة بريط�ني� م�سروع اخلالفة العربية موؤملني به ا�ستم�لة 
العرب لهم وقي�مهم ب�لع�سي�ن يف وجه الدولة العلية. ولكن العرب وغري العرب 
من امل�سلمني اأر�سد من اأن يخدعهم الإنكليز بعد م� مر من الأمور وم� جرى من 
احلوادث. ولذلك اأي�ًس� كنت ترى الإنكليز ين�سرون يف جرائدهم اأي�م احلوادث 
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الأرمنية م�سروع تق�سيم الدولة العلية حم�ه� اهلل ج�علني لأنف�سهم من الأمالك 
املحرو�سة م�سر وبالد العرب اأي ال�سلطة الع�مة على امل�سلمني.

والذي يبغ�س الإنكليز على اخل�سو�س يف جاللة ال�سلط�ن احل�يل هو ميله 
اأمر يحول  ال�سديد اإىل جمع كلمة امل�سلمني حول راية اخلالفة الإ�سالمية. وهو 
وخروج  وبع�سهم  امل�سلمني  بني  ال�سق�ق  اإيج�د  اأي  اأم�نيهم  اأ�سمى  وبني  بينهم 
بع�س امل�سلمني على ال�سلطنة العثم�نية. و من ذلك يفهم الق�رئ �سبب اهتم�م 
الإنكليز ب�لأفراد القليلني الذين ق�موا من امل�سلمني �سد جاللة ال�سلط�ن الأعظم 

و�سبب م�س�عدتهم لهم بكل م� يف و�سعهم.

اأنه� لو ا�ستط�عت اأن جتعل خليفة امل�سلمني  واإن اإنكلرتا تعلم علم اليقني 
اأنح�ء  �س�ئر  له يف  ونفوذ ل حد  ه�ئلة  �سلطة  له�  له� يكون  اآلة  اأي  حتت و�س�يته� 
امل�سلمني  عند  رغ�ئبه�  تنفذ  اأن  اهلل(  قدر  )ل  عندئذ  ت�ستطيع  ف�إنه�  املعمورة؛ 
بعمله� على هدم  بوا�سطة هذا اخلليفة. ولذلك فهي  الت�بعني  له� وغري  الت�بعني 
ال�سلطنة العثم�نية تعمل على حتقيق غر�ٍس بعيد هو  اأكرب اأغرا�سه� واأمنية �سي��سية 

دونه� كل الأم�ين.

وكم� اأن م�سروع ال�ستيالء على ال�سودان بوا�سطة م�سر هو من امل�سروع�ت 
اآخر  اإىل  ب�كر  و�س�مويل  غوردون  اإر�س�ل  ذلك  ويثبت   - الإنكليز  عند  القدمية 
ال�سودان بوا�سطة حكومة م�سر التي اأح�سنت الظن ب�لإنكليز - ف�إن م�سروع جعل 

امل�صئلة ال�صرقية
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اخلالفة الإ�سالمية حتت و�س�ية الإنكليز وحم�يتهم هو م�سروع ابتكره الكثريون 
من �سوا�سهم منذ عهد بعيد. وقد كتب كت�ب الإنكليز يف هذا املو�سوع ومنهم 
امل�سرت بالنت املعروف يف م�سر؛ فقد كتب كت�بً� قبل احتالل الإنكليز مل�سر يف 
اأغرا�س حكومة بالده واأم�ين  )م�ستقبل الإ�سالم(، واأب�ن فيه  هذا املعنى �سم�ه 

الإنكليز يف م�ستقبل الإ�سالم وقد كتب يف ف�حتة كت�به:

رُّ ُيْنَثُ عقُدُه          ليع�َد اأح�صَن يف النَِّظاِم واأجَماَل ل تقَنُطـــ�ا فالدُّ

اأي اأن هدم ال�سلطنة العثم�نية ل ي�سر ب�مل�سلمني، بل اإن هذا العقد العثم�ين 
� اأح�سن واأجمل، ولكن م� مل يقله امل�سرت بالنت هو اأن قومه  ينرث ليعود عقًدا عربيًّ

يريدون هذا العقد العربي يف جيد بريط�ني� ل يف جيد الإ�سالم!!

ويبني امل�سرت بالنت يف كت�به هذا قوة الع�مل الإ�سالمي، وكيف اأن املدير 
� وا�سع ال�سلطة، ويبني كذلك م�سروع ن�بليون الأول وكيف اأنه  لأموره يكون قويًّ
اأراد اأن يكون خليفة امل�سلمني، واأن يقود قواهم. وهو يريد بذلك ا�ستلف�ت اأنظ�ر 
قومه اإىل م�سروع هم الق�ئمون به الآن. ويبني امل�سرت بالنت اأي�ًس� »اأن مركز اخلالفة 
اأن يكون رئي�ًس�  اأن يكون مكة واأن اخلليفة يف امل�ستقبل يجب  الإ�سالمية يجب 
�« اأي اأن الأمور الدنيوية ترتك لإنكلرتا تدبر اأموره� كيف ت�س�ء!  � ل ملًك� دنيويًّ دينيًّ
ويعقب امل�سرت بالنت ذلك بقوله: »اإن خليفة كهذا يكون ب�لطبع حمت�ًج� حلليف 
ين�سره وي�س�عده، وم� ذلك احلليف اإل اإنكلرتا!« وب�جلملة فح�سرة املوؤلف لكت�ب 
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)م�ستقبل الإ�سالم( يرى - وم� هو اإل مرتجم عن اآم�ل اأبن�ء جن�سه - اأن الأليق 
ب�أن  يقول  اأن  اإل  بالنت  امل�سرت  يبق  ومل  له.  دولة  اإنكلرتا  ين�سب  اأن  ب�لإ�سالم 

!!� اخلليفة يجب اأن يكون اإنكليزيًّ

� للق�رئ مم� قدمن�ه اأن لي�س لل�سلطنة العثم�نية وب�لطبع للخالفة  يت�سح جليًّ
اأرك�نه�  دك  على  ويعمل  له�  ب�لعدوان  يج�هر  عدو  الأي�م  هذه  يف  الإ�سالمية 
م�سئلة  ب�أنه�  اليوم  ال�سرقية  امل�سئلة  تعريف  وميكن  اإنكلرتا.  غري  بني�نه�  وتقوي�س 
النزاع الق�ئم بني اإنكلرتا وبني بقية دول اأوروب� مب� فيه� الدولة العلية؛ ف�إن مع�داة 
اإنكلرتا للدولة العلية هي يف احلقيقة مع�داة لكل امل�سيحيني ولكل امل�سلمني اأي 

للع�ملني الغربي وال�سرقي.

واإن واجب اأوروب� اأم�م هذه احلرب ال�سي��سية حرب الد�س�ئ�س والأك�ذيب 
الق�ئمة به� اإنكلرتا �سد الدولة العلية وا�سح جلي. فمحتم عليه�، اإذا ك�نت تعمل 
يف  اإنكلرتا  م�س�عي  حتبط  اأن  الب�سر،  اأرواح  وعلى  الع�م  ال�سالم  على  للمح�فظة 
ال�سرق واأن تقف له� ب�ملر�س�د. ومن العدل اأن نقول اإن حكومتي فرن�س� والرو�سي� 
�سوا�س  م�س�عي  واإحب�ط  الإنكليزية  الد�س�ئ�س  ب�إبط�ل  الأرمنية  امل�سئلة  يف  ق�مت� 
� على الدول  اإنكلرتا. واأظن اأنه مل يغب عن ذهن اإن�س�ن اأن اإنكلرتا عر�ست ر�سميًّ
اإنكلرتا  طلب  وفرن�س�  الرو�سي�  فرف�ست  الأعظم،  ال�سلط�ن  الأوروبية خلع جاللة 
�سد  كله�  اأوروب�  بواجب  الأخرية  احلرب  اأمل�ني� يف  ق�مت  وقد  الدول.  كل  قبل 

اإنكلرتا، فتم للدولة العلية الظفر والن�سر ومت لربيط�ني� الف�سل واخلذلن.

امل�صئلة ال�صرقية
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فبنّي  العلية  للدولة  اإنكلرتا  عداوة  اأم�م  وامل�سلمني  العثم�نيني  واجب  اأم� 
ل ينكره اإل اخلونة واخلوارج والدخالء. فواجب العثم�نيني اأن يجتمعوا جميًع� 
حول راية ال�سلطنة ال�سنية، واأن يدافعوا عن ملك بالدهم بكل قواهم ولو تف�نى 
الكثريون منهم يف هذا الغر�س ال�سريف حتى يعي�سوا اأبد الدهر �س�دة ل عبيًدا. 
وا اأجمعني حول راية اخلالفة الإ�سالمية املقد�سة واأن  اأن يلتفُّ وواجب امل�سلمني 
يعززوه� ب�لأموال والأرواح؛ ففي حفظه� حفظ كرامتهم و�سرفهم ويف بق�ء جمده� 

رفعتهم ورفعة العقيدة الإ�سالمية املقد�سة.

* * *



 لقد حدثت يف القرن الث�من ع�سر اأزمة �سديدة مهمة للم�سئلة ال�سرقية، 
هي احلرب بني الدولة العلية والرو�سي� التي ط�لت من اأواخر ع�م 1768 اإىل اأوائل 
ع�م 1775. وهذه الأزمة ك�نت �سديدة غزيرة النت�ئج واأ�ساًل لتداخل اأوروب� يف 

اأمور الدولة العثم�نية ب��سم الدين.

اأم�سى عليه�  العهد حم�لفة  للربو�سي� يف ذلك  الرو�سي� حليفة  وقد ك�نت 
�سنة  اإبريل   11 يوم  الرو�سي�  اإمرباطورة  وك�ترين�  برو�سي�  ملك  الكبري  فريدريك 
1764، وك�ن اأجله� ثم�ين �سنوات. و�سبب تداخل الربو�سي� يف امل�س�ئل ال�سرقية 
هو حت�لفه� مع الرو�سي� نحو قرن. وداعية هذا التح�لف هي العداوة ال�سديدة التي 
اأمل�ني� وبني النم�س� والرو�سي� يف م�س�ئل ال�سرق.  ك�نت بني النم�س� والربو�سي� يف 
وقد ك�ن يعقد اأحي�نً� اتف�ق بني هذه الدول الثالث، ولكن العداوة بقيت طوياًل 

ب�لرغم عن ذلك �سديدة بينه� وبني بع�سه�.

يف  ا�سرتاكهم�  ذكرن�ه،  م�  غري  والربو�سي�  الرو�سي�  حت�لف  اأ�سب�ب  ومن 
امل�سلحة �سد بولوني� التي ك�نت جمهورية وقتئذ ويف ح�لة من الفو�سى عظيمة، 

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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� يف بولوني� والعمل على زي�دة  وقد ك�ن يروق للرو�سي� والربو�سي� بق�ء نفوذهم� قويًّ
الفو�سى فيه� لتتمكن� من تق�سيمه� وال�ستيالء عليه�.

وك�ن قد عقد بني فرن�س� والنم�س� ع�م 1756 حت�لف ي�سمن للنم�س� م�س�عدة 
النم�س�  تداخل  عدم  لفرن�س�  وي�سمن  اأوروب�،  كل  يف  وال�سي��سية  احلربية  فرن�س� 
�سده� يف ح�لة قي�م احلرب بينه� وبني اإنكلرتا. وقد ح�سل وقتئذ اأن  )اأوج�ست 
اأن  الربو�سي�  مع  ب�لتف�ق  الرو�سي�  واأرادت  تويف  بولوني�  ملك جمهورية  الث�لث( 
عند  حمبوبً�  ك�ن  الذي  بوني�توو�سكي(  اأوج�ست  )�ست�ني�سال�س  عنه  بدًل  تعني 
الرو�سي� بهذا  اأكرب ع�س�قه�، وك�نت ترمي  الرو�سي� وع��سًق� من  اإمرباطورة  ك�ترين� 
التعيني اإىل اإلق�ء بذور ال�سق�ق وال�سحن�ء بني البولونيني، واإحداث ال�سطراب�ت 
البولونيون لدى  الوطنيون  امللك اجلديد. فعمل عندئذ  بوا�سطة هذا  يف بالدهم 
)�ست�ني�سال�س(،  تعيني  الرو�سي� يف  م�س�عي  به لإحب�ط  م�ستغيثني  الع�يل  الب�ب 
ولكن �سفري الرو�سي� والربو�سي� ب�لأ�ست�نة بذل �سد هوؤلء الوطنيني كل جهدهم.

وك�ن من �س�لح النم�س� وفرن�س� عدم جن�ح الرو�سي� والربو�سي� يف م�سع�هم� 
لتعيني )�ست�ني�سال�س(، فحر�ست� الدولة العلية �سد الرو�سي� والربو�سي� واأظهرت� له� 
ف�ئدة تداخله� يف �س�لح البولونيني. ولكن املرحوم ال�سلط�ن )م�سطفى الث�لث( 
ك�ن يعجب بفريدريك ملك الربو�سي� اإعج�بً� زائًدا، فلم ير�س لذلك العمل �سده، 
�سيم� واأن تعيني )�ست�ني�سال�س( ك�ن ل ي�سر مب�س�لح الدولة مطلًق�. فتم تعيني هذا 

الرجل ملًك� لبولوني� يوم 7 �سبتمرب �سنة 1764.
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امل�س�كل  فيه�  بولوني� حتى خلق  ملك  كر�سي  على  الرجل  هذا  ا�ستقر  وم� 
وال�سطراب�ت، طبًق� لرغ�ئب ك�ترين� و�سّهل له� التداخل يف �سوؤونه� الداخلية. فطلب 
حكومة  من  والربو�سي�  الرو�سي�  �سفريا  نف�سه�  ال�سنة  من  نوفمرب   25 بت�ريخ  عندئذ 
بولوني� جملة طلب�ت تخ�لف امل�سلحة البولونية، فرف�سه� جمل�س نواب بولوني�، وك�ن 
رف�سه هذا �سبًب� لتداخل الرو�سي�، فدخلت بولوني� بجيو�سه� اجلرارة واأ�س�لت الدم�ء 
واأنحت على الكثريين من الأبري�ء وا�ستمرت الثورات يف بولوني� تب�ًع� والع�مل كله 
ن�ظر اإليه� بال حراك. حتى بلغت الرو�سي� مرامه� من هذه الدي�ر التعي�سة و�س�رت 

بولوني� م�ستقلة يف الظ�هر حمكومة يف الب�طن ب�أهواء الرو�سي� واأغرا�سه�.

ويف هذه الأثن�ء تعني امل�سيو )�سوازيل( وزيًرا خل�رجية فرن�س�، وك�ن األد اأعداء 
امل�سيو )دي  اإىل  لك�ترين�. فكتب   � ا �سخ�سيًّ الرو�سي�، وعلى اخل�سو�س ك�ن عدوًّ
فرجني( �سفري فرن�س� من الأ�ست�نة ي�أمره بعمل كل م� يف �سعته خللق امل�سكالت 
بني الدولة العلية والرو�سي�. واأر�سل اإليه ثالثة ماليني من الفرنك�ت لي�سرتي به� 
ذمم بع�س رج�ل الدولة. وك�ن الوطنيون البولونيون حني ذاك ي�ستغيثون ب�لدولة 

لياًل ونه�ًرا.

وح�سل اأن بع�س ق�سو�س الرو�سي� ج�ءوا بالد الدولة واأخذوا يهيجون اأه�يل 
�سدورهم  وعلى  ب�أيديهم  ح�ملني  الدين،  ب��سم  الأ�سود  واجلبل  وكريد  اليون�ن 
ال�سليب. وق�م وقتئذ ق�سي�س ا�سمه )�ستيف�نو بيكولو( يف �سهر اأكتوبر ع�م 1767 

يدعو اأه�يل اجلبل الأ�سود للقي�م �سد امل�سلمني. فه�جت الأه�يل هي�ًج� �سديًدا.

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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 فلم� راأت الدولة ذلك ووقفت على الفظ�ئع العديدة التي جرت يف بولوني�، 
اأنذرت الدولة الرو�سية ب�خلروج من بولوني� فرف�ست وك�ن ذلك �سبب احلرب.

وقد ك�نت الأمة العثم�نية مي�لًة اإىل البولونيني؛ حتى اأن امل�سيو )زيجلني(
�سفري برو�سي� ب�لأ�ست�نة كتب اإىل حكومته بت�ريخ 26 يوليو �سنة 1768 يقول »اإنه 
واإْن ك�نت احلكومة العثم�نية مطلقة النفوذ وال�سلطة يف بالده�، ولكن للراأي الع�م 

�سوًت� اإذا  ارتفع ل تقدر احلكومة على خم�لفته«.

وعندم� علمت الرو�سي� ب��ستعداد الدولة العلية للحرب اأر�سلت ع�س�كره� 
واحتلت )ك�ركوفي�(. وقد اأعلنت احلرب يوم 6 اأكتوبر �سنة 1768، وك�ن ذلك 
ب�إلق�ء الدولة العلية �سفري الرو�سي� يف الق�سر املعروف )بق�سر ال�سبعة اأبراج( وبهذه 

ال�سورة ك�نت تعلن احلرب يف القرن امل��سي.

وقد اأر�سلت الدولة عندئذ من�سوًرا للدول الأوروبية بت�ريخ 30 اأكتوبر �سنة 
جت��سرت  »لقد  ق�ئلة  الرو�سية  للدولة  احلرب  اإعالنه�  اأ�سب�ب  فيه  اأب�نت   ،1768
ع�ئلة  من  لي�س  ملك  قبول  على  واأجربته�  بولوني�  حرية  على  وق�ست  الرو�سي� 
ملوكية، ومل تنتخبه الأمة ملًك� عليه� طبًق� لقوانينه� و�سرائعه�. واأ�س�لت الرو�سي� 
الدم�ء وذبحت كل من خ�لف �سي��سته� واأغرا�سه�، وخربت الأرا�سي والأمالك«.

الأوروبية،  ال�سي��سة  رج�ل  كل  ال�سورة  بهذه  احلرب  اإعالن  اأده�س  وقد 
وجعل كل همه النتف�ع منه�. اأم� امل�سيو )دي فرچين( �سفري فرن�س� فقد اأع�د اإىل 
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حكومته الثالثة ماليني، وكتب اإليه� »اإن رج�ل تركي� ل ُت�سرتى ذممهم، ولكنهم 
يعملون مبقت�سى م�سلحة بالدهم و�سرف دولتهم«.

وم�ست اأ�سهر طويلة ا�ستغل كل خ�سم ب�لتجهيز والتح�سري ومل تقم احلرب 
احلقيقية اإل يف �سهر يوليو ع�م 1769 على �سواطئ نهر )الدين�سرت(، وقد اقتتل 
اجلي�س�ن طوياًل حول )خوتني( واختلف املوؤرخون يف اإثب�ت وجود فرق برو�سية 
بني اجلي�س الرو�سي؛ فق�ل بع�سهم بوجوده� مبقت�سى املع�هدة التي بني الرو�سي� 
العقل  اإىل  اأقرب  الأول  الراأي  ولكن  الآخر وجوده�.  البع�س  واأنكر  والربو�سي�، 

واحلقيقة.

ويف يوم 16 �سبتمرب هجم اجلي�س العثم�ين  على اجلي�س الرو�سي ووقعت 
بينهم� معركة ه�ئلة، انتهت ب�نت�س�ر الرو�سيني وا�ستيالئهم على مق�طعة )البغدان(. 
الع�س�كر  احتلت  ثم  وت�ج�نروج.  واأزوف  قالع خوتني  الواقعة  هذه  بعد  واأخذوا 
الرو�سية يوم 16 نوفمرب �سنة 1769 مدينة )بوخ�ر�ست( التي هي ع��سمة روم�ني� 

احل�لية. اأم� مق�طعة البغدان فهي تكون مع مق�طعة الأفالق مملكة روم�ني� نف�سه�.

 - تركي�  اأمالك  من  اليون�ن  ف�سل  واأرادت  النت�س�ر  بهذا  الرو�سي�  اغرتت  وقد 
العلية -  الدولة  اليون�نيني �سد  ليهيج  )اأورلوف(  ا�سمه  بطاًل  قبل  اأر�سلت من  وك�نت 
اأ�سطولنْي؛ الأول حتت  ف�أر�سلت يف البحر الأبي�س املتو�سط يف اآخر �سنة 1770 
وقد  الإنكليزي،  )األفن�ستون(  قي�دة  حتت  والث�ين  الرو�سي  )�سبريوتوف(  قي�دة 
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جتمعت عندئذ جم�ع�ت اليون�ن وتظ�هرت ب�لقي�م يف وجه الدولة ولكنه� تفرقت 
�سذر مذر عند تقدم الأتراك والألب�نيني. فرجعت الرو�سي� بخفي ُحنني ويئ�ست 

من تخلي�س اليون�ن يف ذلك احلني.

ثم اأرادت الرو�سي� اأن تنتقم من الدولة العلية لف�سل م�س�عيه� يف اليون�ن، 
فع�ك�ست مراكبه� واأ�سطوله� ومل ت�أخذ بعد حرب وقت�ل عنيفني اإل بع�س ال�سفن 

العثم�نية يف )ت�سم�سه(.

* * *

وقد ك�نت �سي��سة كل دولة من الدول الأوروبية يف هذه احلرب خمتلفة 
عن الأخرى؛ فك�نت فرن�س� م�س�دقة للدولة العلية ومع�دية للرو�سي�، وك�نت الدولة 
لبولوني� مل  وانت�س�ره�  العلية  للدولة  لبولوني�. ولكن �سداقته�  املنت�سرة  الوحيدة 
ينتج� اأقل نتيجة؛ لأن الدول الثالث الرو�سي� والربو�سي� والنم�س� اتفقت يف اآخر 
الأمر كم� �سرياه الق�رئ على جتزئة بولوني�، فك�ن من امل�ستحيل على فرن�س� م�س�عدة 
الأوروبية.  الدول  وبني  بينه�  احلرب  ن�ر  ا�ستع�ل  من  خوًف�  فعلية  م�س�عدة  تركي� 
ولكن م� ك�نت تخ�فه لنف�سه� ت�سجع الدولة العلية على الإتي�ن به؛ فهي ك�نت 
تخ�سى احلرب ولكنه� ك�نت اأول حمر�سة للدولة العلية عليه�. وهكذا الدول كله� 
والأمم جميعه� متى راأت يف عمل من الأعم�ل احتم�ل اخلري وال�سر تف�سل اأن 
ا اجتنبت اأ�سراره. وك�ن  يقوم به غريه�، ف�إن اأنتج خرًيا ا�ستف�دت منه واإن اأنتج �سرًّ
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)�سوازيل( وزير فرن�س� الأكرب ذا �سي��سة خرق�ء؛ حيث ك�نت النم�س� �س�خرة من 
حت�لفه� مع فرن�س� ل تقبل منه� ن�سيحة ول تتبع له� راأًي�. وك�نت �سي��سة )�سوازيل( 
� من مذكرة  ترمي اإىل اإ�سع�ف الرو�سي� وتركي� يف اآن واحد، كم� يت�سح ذلك جليًّ
ر�سمية اأر�سل به� يف �سهر د�سمرب ع�م 1769 اإىل الربن�س )كونيتز( وزير النم�س� 
اأح�سن �سيء يعود على حت�لفن� )اأي حت�لف  اأن  الأكرب؛ وج�ء فيه� »وترى فرن�س� 
فرن�س� والنم�س�( ب�لف�ئدة، هو اأن ت�ستمر احلرب بني الرو�سي� وتركي� مع انت�س�رات 
متب�دلة من اجل�نبني حتى ي�سعف اخل�سم�ن بدرجة واحدة. واإذا �س�عدتن� الأي�م 

تكون لن� ال�سدف كله� والفوائد اأجمعه�«.

اأم� النم�س� فك�نت قد عقدت مع الرو�سي� يف ع�م 1753 مع�هدة �سد الدولة 
العلية ولكنه� بطلت ع�م 1762، ب�سبب حت�لف الرو�سي� مع الربو�سي�. ومل� اأعلنت 
الأمر  ب�دئ  يف  النم�س�  اتبعت   ،1768 ع�م  والرو�سي�  العلية  الدولة  بني  احلرب 
النم�س�  كلفت   1769 ع�م  خت�م  ويف  العلية.  الدولة  م�س�ملة  مع  احلي�دة  �سي��سة 
�سفريه� يف الدولة العلية امل�سيو )توجوت( اأن يعر�س على وزراء جاللة ال�سلط�ن 
النم�س�  رغبة  تكن  ومل  املتح�ربني.  بني  ال�سلح  عقد  يف  للتداخل  النم�س�  رغبة 
امتالك  اإىل  الو�سول  غر�سه�  ك�ن  بل  ال�سلح،  عقد  التداخل  هذا  من  احلقيقية 

مق�طعة من اأمالك تركي� وتو�سيع نط�ق اململكة النم�س�وية. 
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و�سيجد الق�رئ يف خالل هذا الف�سل اخلطة التي جرت عليه� النم�س� مع 
على  نف�سه  الوقت  يف  وعملت  الرو�سي�  �سد  ح�لفته�  اأنه�  وكيف  العلية،  الدولة 

التف�ق مع الرو�سي� �سد تركي�!!!

بده�ئه  امل�سهور  الكبري(  )فريدريك  وقتئذ  ملكه�  ك�ن  فقد  الربو�سي�  واأم� 
جعل  وقد  اأوروبي.  ح�دث  كل  من  ال�ستف�دة  على  الف�ئقة  وقدرته  ال�سي��سي 
�سي��سته يف امل�سئلة ال�سرقية ال�ستف�دة من احلرب بني الدولة العلية والرو�سي� مع 
املح�فظة على ا�ستقالل الدولة العلية. وكتب يف مذاكراته ال�سي��سية ال�سهرية »اأنه 
يوجد لن� طريقت�ن اأم�م تقدم الرو�سي� وات�س�ع اأمالكه�؛ الأوىل اإيق�فه� يف تقدمه� 
وفتوح�ته�، والث�نية - وهي اأحكم طريقة - ال�ستف�دة من تقدمه� وات�س�ع اأمالكه� 
وفتوح�ته� مبه�رة. وقد اتبع فريدريك الكبري الطريقة الث�نية كم� كتب يف مذاكراته 
فك�ن متح�لًف� مع الرو�سي� وعلى مت�م ال�سف�ء مع تركي� وبذلك ك�ن ي�ستفيد اأكرث 

من غريه.

ومل� ق�مت احلرب بني الدولة العلية والرو�سي�، ك�ن ا�ستغ�ل فريدريك الكبري 
منح�سًرا يف الوقوف على اخلطة التي �ستجري عليه� النم�س�. هل تبقى وفية لفرن�س� 
حليفته� اأي م�س�فية لرتكي� وبولوني�، اأو تنخدع للرو�سي� فيفقد التح�لف الرو�سي 
الربو�سي اأهميته الأوىل. وقد وجد عندئذ فريدريك بده�ئه الغريب وذك�ئه الع�يل 
طريقة مثلى لف�سل النم�س� من فرن�س� وملنعه� من مع�داة الرو�سي� يف ال�سرق ويف 
بولوني�، ولبق�ء التح�لف الرو�سي الربو�سي ب�أهميته الأوىل. فو�سع لذلك م�سروع 
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ال�سرقية  امل�سئلة  الرو�سي� وبرو�سي� والنم�س�، يكون غر�سه حل  حت�لف ثالثي بني 
ل يف تركي� نف�سه� بل يف بولوني� ب�أن تق�سم هذه اململكة بني ه�ته الدول الثالث. 
وهذه الأمنية ك�نت اأكرب اأم�ين فريدريك الكبري اأي�م حكمه؛ لأنه ك�ن يرى يف 

تق�سيم بولوني� ربًح� كبرًيا للربو�سي� وات�س�ًع� لنط�قه� ب�سم بولوني� الربو�سية له�.

امل�سيو  بطر�سبورغ  �س�ن  برو�سي� يف  �سفري  )�سومل�س(  امل�سيو  ف�حت  مرة  واأول 
)ب�بني( وزير الرو�سي� الأكرب يف م�سئلة تق�سيم بولوني�، ك�ن جواب الوزير الرو�سي 
اأن حت�لف الدول الثالث يجب اأن يرمي اأي�ًس� اإىل تق�سيم الدولة العلية. فلم� �سمع 

فريدريك هذا اجلواب تخوف منه واأهمل اأمر التح�لف الثالثي يف الظ�هر.

وقد قلن� اإن فريدريك الكبري ك�ن يرى يف بق�ء الدولة العلية ف�ئدة عظمى 
لربو�سي�، وك�ن ي�ستطلع بحدة ذهنه وقوة ب�سريته من خالل الأي�م الآتية اأن مودة 
اأبد الدهر، واأن بق�ء الدولة العلية قوية يكون كح�جز  الرو�سي� للربو�سي� ل تدوم 
اأم�مه�. وب�جلملة تكون للربو�سي� قوة  الرو�سي� وك�سخرة ع�لية واقفة  اأم�م  ح�سني 

عظيمة ميكن العتم�د عليه� ح�سب مقت�سى احلوادث.

وقد برهنت الأي�م على اأن فريدريك الكبري - وهو اأول ع�مل على تو�سيع 
غليوم  يدي  على  مت  الذي  الأمل�نية  الوحدة  مل�سروع  وا�سع  واأول  برو�سي�،  نط�ق 
غليوم  الإمرباطور  جاللة  �ساللته  من  فج�ء  ب�سري  نظرة  نظر   - وب�سم�رك  الأول 
ف��ستف�د  وبينه�،  بينه  الروابط  وتوثيق  العلية،  للدولة  التودد  اأهمية  مدرًك�  الث�ين 

الع�مل من هذه املودة املزدوجة وا�ستف�دت اأمل�ني� منه� كثرًيا.

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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قدمن�،  كم�  منه  تخوف  الرو�سي�  وزير  بجواب  الكبري  فريدريك  علم  ومل� 
ولكنه مل يرجع عن عزمه الأول وهو العمل على تق�سيم بولوني�. فراأى لنوال هذه 
� يوقع الرو�سي� يف الرتب�ك  اأن يتحبب اإىل النم�س� ويتحد معه� احت�ًدا �سريًّ البغية 
بن�س�ئحه.  والعمل  معه  التح�لف  ف�ئدة  وتدرك  اآرائه  قبول  اإىل  فت�سطر  والبلب�ل 
وابن  النم�س�  اإمرباطور  الث�ين(  )جوزيف  مع  )ني�س(  مدينة  يف  تق�بل  وب�لفعل 
اأغ�سط�س  �سهر  معه يف  ودية  اتف�قية  عقد  اإىل  وتو�سل  ال�سهرية،  ترييزي�(  )م�ري 

ع�م 1769.

اأراد  كم�  زائد  بلب�ل  يف  �س�رت  الرو�سي�  اأن  التف�قية  هذه  نتيجة  فك�نت 
للعمل  عقدت  اتف�قية  اأنه�  تظن  وك�نت  م�سمونه�  جتعل  ك�نت  ف�إنه�  فريدريك؛ 
يوم 12  الربو�سي�  مع  اإىل جتديد حم�لفته�  ف��سطرت  ال�سرقية،  امل�سئلة  �سده� يف 
ا اإىل غ�ية ع�م 1780، فن�لت بذلك  اأكتوبر �سنة 1769، وا�سرتط جعل اأجله� ممتدًّ
الربو�سي� م� ك�نت تتمن�ه وهو اأن الرو�سي� عرفت مقدار حت�لفه� معه� و�س�ر لآرائه� 
حليفة  �س�رت  ودية  اتف�قية  النم�س�  مع  وب�تف�قه�  والر�سى  القبول  تقدير  عنده� 
الرو�سي� و�سديقة النم�س�، وو�سعت بذلك الأ�س��س مل�سروعه� العظيم؛ اأي م�سروع 

تق�سيم بولوني� بني الدول الثالث.

وقد بعث فريدريك الكبري ب�أخيه الربن�س هرني اإىل �س�ن بطر�سبورغ لزي�رة 
اأكتوبر �سنة 1770 وقد حت�دث كثرًيا  القي�سرة، فو�سل ع��سمة الرو�سي� يوم 12 
مدة وجوده يف بطر�سبورغ مع القي�سرة ورج�ل ال�سي��سة الرو�سية يف م�سروع عقد 
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حت�لف ثالثي بني الرو�سي� والربو�سي� والنم�س� بق�سد تق�سيم بولوني�. فوجد لهذا 
امل�سروع قبوًل عند الرو�سيني مل يكن عندهم من قبل.

وقد بذلت الربو�سي� يف ذلك احلني جهده� يف اإقن�ع الدولة العلية ب�سرورة 
العلية وطلبت مبذكرة  الدولة  ال�سلح، حتى ر�سيت  والتو�سط يف  اإيق�ف احلرب 
ت�ريخه� 12 اأغ�سط�س �سنة 1770 من برو�سي� والنم�س� التو�سط بينه� وبني الرو�سي� 

يف اأمر عقد ال�سلح.

يف  والربو�سي�  والنم�س�  فرن�س�  دول  من  كل  �سي��سة  تقدم  مم�  الق�رئ  يرى 
امل�سئلة ال�سرقية يف القرن الث�من ع�سر. اأم� اإنكلرتا فقد جرت يف هذا القرن امل��سي 
وتظهر  امل�س�عدة  كل  احلرب  يف  الرو�سي�  ت�س�عد  فك�نت  مزدوجة؛  �سي��سة  على 
للدولة العلية مبظهر ال�سديقة لتقف على اأ�سراره� حيث تطلع الرو�سي� عليه�. ومل� 
الهند  ب�أمور  م�ستغلة  اإنكلرتا  ك�نت  والرو�سية  العلية  الدولتني  بني  احلرب  ق�مت 

التي ك�نت ا�ستولت عليه� ب�سع �سنني من قبل.

على  لال�ستيالء  وقتئذ  مي�لة  وغري  لإنكلرتا  م�س�فية  الرو�سي�  ك�نت  ومل� 
لإنكلرتا  اللدودة  العدوة  هي  فرن�س�  وك�نت  الإنكليز،  اأيدي  من  و�سلبه�  الهند، 
والدولة الوحيدة التي ك�نت تخ�ف منه� اإنكلرتا على الهند - وقد ك�نت الهند 
من قبل ملًك� لفرن�س� وم�ستعمرة من م�ستعمراته� - اتبع الإنكليز �سي��سة التقرب 

من الرو�سي� والتودد اإليه� ومع�داة فرن�س� والدولة العلية.

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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جت�رية  اأ�سب�ب  فهن�لك  لذلك،  الداعية  ال�سي��سية  الأ�سب�ب  عن  وف�ساًل 
ال�سم�ل  يف  وحده�  تت�جر  اإنكلرتا  ك�نت  فقد  الرو�سي�؛  ملح�ب�ة  الإنكليز  دفعت 
الإنكليز  البح�رة  من  الكثري  وك�ن  اإنكلرتا.  من  كله�  الرو�سي�  واردات  وك�نت 
موظفني يف املراكب الرو�سية. وقد اأراد )�سوازيل( وزير فرن�س� الأكرب اأن ي�سرب 
املراكب الرو�سية ب�لعم�رة الفرن�س�وية وقدم بذلك مذكرة ملجل�س نظ�ر فرن�س� ولكنه� 
رف�ست، وقبل رف�سه� اأعلنت وزارة لندرة اأن كل عمل يعمل �سد الرو�سي� يعد 
اإه�نة لإنكلرتا واعتداء عليه�. وهو قول يبني مقدار ميل الإنكليز للدولة الرو�سية 
يف ذلك احلني، اأو بعب�رة اأ�سرح يبني مقدار املك��سب العظيمة التي ك�نت تك�سبه� 

اإنكلرتا من الرو�سي�.

ومن اأكرب الأ�سب�ب التي جعلت اإنكلرتا �سعيفة ال�سوت يف م�س�ئل ال�سرق 
يف هذا احلني هو ا�سطراب�ته� الداخلية، وقي�م الأمريكيني ب�لثورة �سده� مط�لبني 

ب�ل�ستقالل الذي ن�لوه بدم�ء اأبط�لهم اأي ب�أعز الأثم�ن.

ومن غريب اأمر ال�سي��سة الإنكليزية اأنه� مع حم�ب�ته� للرو�سية كل املح�ب�ة، 
اأن تظهر لرتكي� مبظهر ال�سداقة كم� قدمن� فعر�ست عليه� يف �سيف ع�م  اأرادت 
1770 اأن تتداخل بينه� وبني الرو�سي� لعقد ال�سلح ف�أج�بت الدولة العلية �سفري 
اإنكلرتا ب�لأ�ست�نة )ال�سري موري( مبذكرة حكيمة ج�ء فيه� »اإنه ملن الأمور املده�سة 
اخل�رقة للع�دة اأن اإنكلرتا تعر�س على الب�ب الع�يل تو�سطه� يف احلرب، مع اأن له� 
�سفًن� يف الأ�سطول الرو�سي ح�ربت �سدن�. ولذلك نحن نعتقد اأن طلبه� التو�سط 
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فلتعلن  الرو�سي�(.  )اأي  العدو  ينويه�  اأخرى  �ست�ًرا لأغرا�س  اإل  لي�س  يف احلرب 
اإنكلرتا خطته� و�سلوكه� بدون مراوغة حتى يعلم الب�ب الع�يل مع اأي املتح�ربني 
لدى  �سديًدا  ت�أثرًيا  احلكيمة  املذكرة  هذه  اأحدثت  وقد  �سده؟«  اأو  اأمعه؟  هي 
والنف�ق  الغ�س  فيه� من  ب�سي��ستهم، ومب�  الأتراك خبريون  اأن  واأفهمتهم  الإنكليز 
الرو�سية ولكن  ف��سطروا ل�سحب �سب�طهم وع�س�كرهم من الأ�س�طيل واجليو�س 

ذلك ج�ء بعد اأن ق�ست احلرب معظمه�.

ومل�  طلبت الدولة العلية من برو�سي� والنم�س� التو�سط يف اأمر ال�سلح اأبلغت 
اإنكلرتا الرو�سي� هذا الطلب لت�أخذ حذره�، فك�نت وظيفة اإنكلرتا يف هذه امل�سئلة 

اأ�سبه بوظيفة ج��سو�س على الدولة العلية للدولة الرو�سية.

* * *

ومل� علمت الرو�سي� بوا�سطة الإنكليز ب�أمر طلب ال�سلح، اأرادت اأن تعرقل 
م�س�عي الربو�سي� والنم�س�، ف�أمرت اجلرنال روم�نت�سوف بت�ريخ 26 �سبتمرب �سنة 
الب�ب  للمن�ق�سة مع  الرو�سي� م�ستعدة  ب�أن  الأعظم  ال�سدر  اإىل  اأن يكتب   1770
الرو�سي� يف  )اأوبر�سكوف( �سفري  اأطلق �سراح  ال�سلح متى  اأمر  الع�يل مب��سرة يف 
الأ�ست�نة. وبذلك منعت الرو�سي� الربو�سي� والنم�س� من التداخل يف اأمر ال�سلح 
مدعية ب�أن تداخل ه�تني الدولتني يدعو لتداخل فرن�س�. وهو الأمر الذي ترف�سه 

.� القي�سرة رف�ًس� ب�تًّ

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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ويف هذه الأثن�ء ا�ستوىل اجلي�س الرو�سي على مدينة بندر واأكرم�ن وبرايال. 
ومل� ط�ل اأمر املرا�سالت ب�س�أن ال�سلح بني فريدريك وك�ترين�، كتبت قي�سرة الرو�س 
التي  ال�سروط  له  تو�سح  نف�سه�  ال�سنة  من  �سبتمرب   20 بت�ريخ  برو�سي�  ملك  اإىل 
ت�سرتطه� لعقد ال�سلح؛ وهي ال�ستيالء على اأزوف وك�ب�ردا مع ا�ستقالل البغدان 
والأفالق اأو بق�ء ه�تني املق�طعتني حتت حكم الرو�سي� مدة ربع قرن كغرامة حربية. 
وا�ستقالل ترت�ر الب�سرابي والقرم، وحرية املالحة يف البحر الأ�سود، والتن�زل عن 
جزيرة للرو�سي� يف الأرخبيل، وعفو ع�م عن كل اليون�نيني الذين ث�روا �سد الدولة 

العلية اأثن�ء احلرب.

فلم� اطلع فريدريك على هذه ال�سروط، انده�س غ�ية النده��س من مط�لب 
يف  ك�نت  وظيفة  )وهي  اأفندي  رئي�س  اأن  وقتئذ  ح�سل  وقد  واأطم�عه�.  الرو�سي� 
الدولة العلية مبث�بة وظيفة ن�ظر اخل�رجية( اأخرب �سفريي النم�س� وبرو�سي� اأن الدولة 
تو�سط  تقبل  ولكنه�  ال�سلح،  ب�س�أن  مب��سرة  الرو�سي�  مع  املخ�برة  تقبل  ل  العلية 

النم�س� والربو�سي�، واأبلغهم� اأنه اأعلن ذلك للجرنال روم�نت�سوف.

وقد كتب فريدريك مل� اطلع على �سروط ال�سلح املبعوثة اإليه من القي�سرة 
اإىل اأخيه الربن�س هرني - الذي ك�ن ل يزال ب�س�ن بطر�سبورغ - بت�ريخ 3 ين�ير 
�سنة 1771 »لقد انده�ست انده��ًس� عظيًم� مل� اطلعت على ال�سروط التي تقدمه� 
الرو�سي� لل�سلح، واإنه ي�ستحيل علّي اأن اأقدمه� لالأتراك اأو للنم�س�ويني لأنه� �سروط 
ل ميكن قبوله�«، واأب�ن فريدريك يف كت�به لأخيه اأن هذه ال�سروط ل ميكن لدول 
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اأوروب� قبوله� واأنه� تعترب اإعالن حرب للنم�س�. وقد كتب بنف�سه للقي�سرة بت�ريخ 
5 ين�ير �سنة 1771 اأنه� اإذا ك�نت تريد اجتن�ب احلرب مع النم�س�، يجب عليه� اأن 

تكتفي ب�أخذ اأزوف وك�ب�ردا وبحرية املالحة يف البحر الأ�سود.

ب�س�ن  هرني  الربن�س  مع  تتحدث  ك�ترين�  القي�سرة  ك�نت  ذلك  اأثن�ء  ويف 
اأمر تق�سيم بولوني�. فلم� كتب الربن�س هرني اإىل اأخيه بذلك �ُسّر  بطر�سبورغ يف 
ملك برو�سي� حيث ج�ء هذا الأمر موافًق� لرغ�ئبه. واجتهد يف جعل حل امل�سئلة 
ف�أراد  ال�سرقية يف بولوني� فقط لعلمه مب� لبق�ء الدولة العلية من اللزوم والأهمية. 

تق�سيم بولوني� على �سرط اأن الرو�سي� ل ت�أخذ البغدان والأفالق.

اأن النم�س� طمحت ملح�لفة تركي� �سد الرو�سي� والعمل  وقد جرى عندئذ 
لال�ستف�دة من هذه املح�لفة ولو �سد تركي� نف�سه�. فبعث )كونيتز( رئي�س الوزارة 
رج�ل  مبخ�برة  ي�أمره  الأ�ست�نة  يف  النم�س�  �سفري  )توجوت(  امل�سيو  اإىل  النم�س�وية 
الدولة العلية يف اأمر عقد حم�لفة بني النم�س� وتركي�، ي�سرتط فيه� اأن تركي� تدفع 
� للنم�س� 34 مليونً� من الفلورينو، اأي فوق الثالثة ماليني من اجلنيه�ت. واأن  �سنويًّ
تتن�زل له� عن )الأفالق( ومدينة بلغراد، واأن جتعل للنم�س�ويني يف مم�لك الدولة 
العلية اأهم المتي�زات التج�رية. وف�ساًل عن كل هذه ال�سروط، تقدم للنم�س� يف 
نف�سه�  النم�س� على  وت�سرتط  مق�تل.  األف  �ستني  اإىل  ح�لة احلرب من خم�سني 
مق�بل ذلك اأن حت�رب الرو�سي� مع تركي�، اإذا مل تر�س القي�سرة بطريق املخ�برات 

اإع�دة البالد التي ا�ستولت عليه� اإىل الدولة العلية.

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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على  يبقى  اأن  برو�سي�  ملك  فريدريك  لدى  عندئذ  )كونيتز(  �سعى  وقد 
طريق  اتبع  فريدريك  ولكن  والرو�سي�.  النم�س�  بني  احلرب  ق�مت  اإذا  احلي�دة، 

املراوغة فلم يجب بجواب �سريح.

اأم� فرن�س� حليفة النم�س� فك�نت تعمل يف هذا احلني على م�س�عدة تركي� 
ب�أ�سطوله� مق�بل عو�س م�يل. ولكن )توجوت( �سفري النم�س� )الذي ك�ن يك�تب 
احلقيقة  يف  وك�ن  �سهرية،  اأجرة  مق�بل  له�  كج��سو�س  الفرن�س�وية  احلكومة  ا  �سرًّ
يغ�سه� ول يخدم اإل م�سلحة النم�س� وطنه( بذل اأق�سى جهده من حني م� علم 
بهذا امل�سروع على اإحب�ط م�سعى فرن�س�؛ ف�أب�ن لرج�ل الدولة العلية اأن م�س�عدة 
الأ�سطول ل تفيد �سيًئ� م� لأن احلرب برية حم�سة ل بحرية، واأن ق�سد فرن�س� لي�س 
م�س�عدة الدولة العلية بل مع�داة الرو�سي� ومد اأمد احلرب اإىل م� �س�ء اهلل. ف�أفلح 
م�سروع  ورف�سوا  اأفك�ره  و�سحة  اأقواله  ب�سدق  الدولة  رج�ل  واقتنع  )توجوت( 

فرن�س�.

يحمل  الدولة  مع  فرن�س�  اتف�ق  اأن  يوؤملون  العلية  الدولة  رج�ل  ك�ن  وقد 
هذا  تخ�سى  ك�نت  النم�س�  ولكن  تركي�.  م�س�عدة  على  فرن�س�(  )حليفة  النم�س� 
اإذا ك�نت  اأن تخدع تركي�  ب�أنه� ل ت�ستطيع  التقييد له� ولعلمه�  مل� فيه من  الأمر 
دون  العلية  الدولة  مع  املتحدة  هي  ك�نت  اإذا  م�  بخالف  معهم�،  متحدة  فرن�س� 
ا ب�لدولة العلية مفيًدا للنم�س� حليفة  غريه�. ولذلك ك�ن ف�سل م�سروع فرن�س� م�سرًّ

فرن�س�!
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ومل� ف�سل م�سعى فرن�س�، عمل )توجوت( على عقد التح�لف بني النم�س� 
للرو�سي�  القرم  بالد  ت�ت�ر  خ�سعت  اأن   وقتئذ  النم�س�  حظ  ح�سن  ومن  وتركي�. 
مع  التف�ق  لتعجيل  ال�سبب  بهذا  الدولة  ف��سطرت  الب�سرابي،  كت�ت�ر  و�س�رت 
النم�س� وقبول مع�هدة التح�لف. ف�أم�ست املع�هدة م�س�ء يوم 6 يوليو �سنة 1771. 
و�سروط هذه املع�هدة اأن النم�س� تتعهد مب�س�عدة تركي� �سد الرو�سي�، وعدم �سلخ 
اأي جزء من الأمالك العثم�نية، واملح�فظة على ا�ستقالل بولوني� مراع�ة ل�سرف 
الدولة العلية، واأن تركي� تتعهد بدفع مبلغ 11250000 فلورينو للنم�س� )ل 34 
عن  للنم�س�  وب�لتن�زل  جنيه،  املليون  نحو  اأي  اأوًل(  النم�س�  طلبت  كم�  مليون 
على  العلية  الدولة  بالد  يف  النم�س�ويني  الرع�ي�  ومب�س�عدة  )الأفالق(،  اأرا�سي 
املع�هدة  هذه  اأن  املتع�هدتني  الدولتني  بني  وا�سرتط  و�سن�ئعهم.  جت�رتهم  ترويج 

يكتم اأمره� خ�سو�ًس� على فرن�س� حليفة النم�س� اإذ ذاك!

)توجوت( �سورة هذه املع�هدة اإىل حكومة دولته وطلب التوقيع  وقد رفع 
عليه�. فلم� و�سلت �سورة املع�هدة اإىل )كونيتز(، اطم�أن من جهة الدولة العلية 
واأخذ يهدد الرو�سي� موؤماًل بهذا التهديد حمله� على خم�برته يف �س�أن تق�سيم الدولة 
العلية، وقد ك�ن ذلك واأر�سلت الرو�سي� الكونت )م��سني( ح�ماًل جلملة م�سروع�ت 
تخت�س ب�لدولة العثم�نية ومَكلًف� من قبل القي�سرة بعر�سه� على )كونيتز(. ومن 
�سمن امل�سروع�ت م�سروع�ن ي�ستمالن على عقد احت�د بني النم�س� والرو�سي� يكون 
غر�سه الوحيد اإخراج الأتراك من اأوروب� وتق�سيم الدولة العلية. ف�مل�سروع الأول 

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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يبني �سورة تق�سيمه� بني الدولتني ب�أن ت�أخذ النم�س� �سربي� والبو�سنة والهر�سك 
واألب�ني� ومقدونية، ويرتك للرو�سية بقية اأمالك الدولة العلية مب� فيه� الأ�ست�نة. ويف 
امل�سروع الث�ين ت�أخذ النم�س� الأفالق و�سربي� وبلغ�ري� والهر�سك، وت�أخذ الرو�سي� 
مقدونية واألب�ني� وروم�ني� وق�سًم� عظيًم� من الأرخبيل واآ�سي� ال�سغرى والأ�ست�نة. 
البحر  و�سواطئ  الدانوب  �سم�ل  على  الواقعة  الأرا�سي  الرو�سي�  كذلك  وت�أخذ 

الأ�سود، اأم� بالد القرم واملورة فتبقى م�ستقلة.

للدانوب  ال�سم�يل  ال�س�طئ  على  الرتك  بق�ء  يت�سمن  الث�لث  وامل�سروع 
الأ�سود  البحر  �سواطئ  على  وم�  للنم�س�،  والهر�سك  والبو�سنة  �سربي�  واإعط�ء 
للرو�سي� مع ا�ستقالل الت�ت�ر. وقدم الكونت )م��سني( غري ذلك م�سروع�ت اأخرى 

تتعلق بتق�سيم بولوني� بني الرو�سي� والنم�س� والربو�سي�.

وقد اطلعت النم�س� على هذه امل�سروع�ت كله� وتب�حثت فيه� واحًدا بعد 
اآخر يف وقت ك�نت تعد فيه متح�لفًة مع تركي� حت�لًف� يقت�سي رد الرو�سي� عن اأمالك 
الدولة العلية وبق�ء تركي� �سليمة كم� ك�نت قبل احلرب، واملح�فظة على ا�ستقالل 

بولوني�..

وبينم� ك�نت النم�س� تتب�حث يف هذه امل�سروع�ت الغريبة، ك�ن فريدريك 
الكبري ملك برو�سي� ي�سعى لتق�سيم بولوني� مع بق�ء مق�طع�ت الدانوب حتت �سلطة 

الدولة العلية. اأي حلل  امل�سئلة ال�سرقية يف بولوني� كم� قدمن�.
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اأم� الدولة العلية فقد ق�مت مب� تعهدت به نحو النم�س� واأر�سلت اإىل حكومة 
فيين� بت�ريخ 25 يوليو �سنة 1771 ج�نًب� من مبلغ املليون جنيه الذي فر�سته على 
التح�لف،  مع�هدة  على  التوقيع  مرات  جملة  العلية  الدولة  طلبت  وقد  نف�سه�. 
غري اأن النم�س� ك�نت تهمل طلب الدولة رغبة منه� يف الو�سول اإىل نوال م�آربه� 
واأغرا�سه� بدون حرب وقت�ل. وقد ك�نت �سي��سة )كونيتز( ترمي اإىل عقد اتف�ق 
الرو�سي�.  تركي� �سد  اأو مع  تركي�  الرو�سي� �سد  اإم� مع  ف�ئدة عظمى  النم�س�  يفيد 
فلذلك ك�ن يوؤجل كل مرة اأمر التوقيع على مع�هدة التح�لف مع تركي� اأماًل منه 
يف الو�سول اإىل عقد اتف�ق مع الرو�سي� يكون اأكرب ف�ئدة واأعظم نفًع�. وك�ن يخ�سى 
والربو�سي�  الرو�سي�  تق�سم  تركي�  اأم�سى على مع�هدة الحت�د مع  اإذا  اأنه  )كونيتز( 

بالد بولوني� بني دولتيهم� بدون اأن ت�أخذ النم�س� �سيًئ� منه�.

عهدة  على  التوقيع  اأمر  يف  كثرًيا  تلح  العلية  الدولة  اأن  كونيتز  راأي  ومل� 
التح�لف، كتب اإىل احلكومة العثم�نية بت�ريخ 14 اأكتوبر �سنة 1771 كت�ب �سدق 
واإخال�س ق�ل له� فيه: »اإن دولته حم�فظة على عهوده� وفّية يف حت�لفه�«، ولكنه مل 

ير�سل مع ذلك ب�لعهدة موقًع� عليه�.

املبلغ  ب�أمر  )موري(  اللورد  ب�لأ�ست�نة  اإنكلرتا  �سفري  علم  الأثن�ء  هذا  ويف 
الذي اأر�سلته الدولة العلية للنم�س�، ف�أخرب �سفري دولته يف ب�ري�س وهذا اأخرب �سفري 
الربو�سي� به�. فلم� علم فريدريك الكبري بهذا اخلرب بعث به يف احل�ل اإىل القي�سر، 
وكتب اإىل �سفريه ب�لأ�ست�نة ي�أمره ب�أن ير�سد وزراء الدولة العلية اإىل حقيقة اأغرا�س 

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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ال�سلط�ن،  جاللة  حكومة  مب�س�لح  لالإ�سرار  تعمل  اأنه�  لهم  ويبني  النم�س�ويني، 
وكتب كذلك فريدريك اإىل �سفريه بب�ري�س ي�أمره اأن يعر�س على الوزارة الفرن�س�وية 
اأن تطلب عقد موؤمتر ب�لأ�ست�نة لعقد ال�سلح بني الرو�سي� وتركي�. كل ذلك ق�سد 
به فريدريك الكبري اأن يظهر النم�س� لدول اأوروب� مبظهر الدولة اخلداعة يف وده�، 

اخل�ئنة لعهوده� مع تركي� وفرن�س� يف اآن واحد.

وقت�له� يف  كثرًيا،  الرو�سية  اجليو�س  اأ�سعفت  تركي�  مع  احلرب  ك�نت  وقد 
اأن امل�ل ك�ن ينق�س  اأ�سد ح�جة للراحة وال�سكينة، ف�ساًل عن  بولوني� جعله� يف 
وقتئذ الدولة الرو�سية. فكتبت )ك�ترين�( اإمرباطورة الرو�سي� بت�ريخ 6 د�سمرب �سنة 
1771، اإىل فريدريك الكبري ملك برو�سي� تخربه اأنه� تن�زلت عن مط�لبه� ب�س�أن 
)البغدان والأفالق(، ولكنه� تطلب من تركي� التن�زل له� عن بع�س مدائن منه� 
)بندر( و)اأوت�س�كوف(، وتعلمه ب�أنه� قبلت تق�سيم بولوني� واإعط�ء الربو�سي� م� طلبته 
منه� اأي بولوني� الربو�سية و)ف�رمي�( وتطلب القي�سرة مق�بل ذلك من ملك برو�سي� 
ق�مت  اإذا  والبغدان(  )الأفالق  مق�طعتي  على  جندي  األف  ع�سرين  ي�سري  اأن 

النم�س� مبح�ربة الرو�سي�.

وعند و�سول هذا الكت�ب اإىل فريدريك الكبري ملك الربو�سي�، ك�ن همه 
الفرح بكت�ب  اأمالك بالده؛ ففرح غ�ية  بولوني� وتو�سيع دائرة  تق�سيم  اإىل  موجًه� 
القي�سرة، وانتهى الأمر ب�تف�ق الرو�سي� والربو�سي� على تق�سيم بالد بولوني� التعي�سة. 
و�س�رت النم�س� بهذا التف�ق بني اأمرين؛ اإم� الوف�ء ب�لعهد لرتكي� وفرن�س�، ومع�ر�سة 
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م�سروع تق�سيم بولوني� واإم� التف�ق مع الرو�سي� والربو�سي� وعدم احرتام عهوده� 
نحو تركي� وفرن�س�. ف�خت�ر كونيتز الأمر الث�ين ع�ماًل ب�ملبداأ ال�سي��سي الق�ئل »ب�أن 
ل عهد ول �سرف يف ال�سي��سة«. ووافق الإمرباطور جوزيف والإمرباطورة م�ري 

ترييزي� والدته على خطة كونيتز، وك�ن ذلك يف اأوائل ع�م 1772.

الرو�سي� يبلغه�  اإىل حكومة  ين�ير �سنة 1772 كتب )كونيتز(  ويف يوم 28 
قبول النم�س� مل�سروع تق�سيم بولوني�، وملط�لب القي�سرة نحو الدولة العلية. مظهًرا 
اأمله واأمل حكومته يف اأن النم�س� ت�أخذ من اأمالك الدولة العلية �سيًئ� كم� اأخذت 

من بالد بولوني� اأي اأن تق�سم الدولة العثم�نية كم� ق�سمت بولوني�!!!

ترد  اأن  على  تركي�  مع  حت�لفت  اأن  بعد  النم�س�  اأن  الق�رئ  يرى  وبذلك 
الرو�سي� عن اأمالكه� بوا�سطة املخ�برات ال�سي��سية اأو بوا�سطة احلرب، واأن تدافع 
امل�ل،  من  طلبت  م�  العلية  الدولة  اإليه�  قدمت  اأن  وبعد  بولوني�،  ا�ستقالل  عن 
عر�ست بنف�سه� على الرو�سي� والربو�سي� يف ين�ير ع�م 1772 تق�سيم بولوني� وجتزئة 
الدولة العلية!! وهي نتيجة اعرتفت )م�ري ترييزي�( نف�سه� ب�أنه� ل ت�سرف اململكة 
النم�س�  �سي��سة جرت عليه�  »اإنه�  ال�سي��سية  ر�س�ئله�  وق�لت عنه� يف  النم�س�وية. 

�سد ال�سرف و�سد جمد اململكة و�سد الذمة والعقيدة«.

وقد مت اتف�ق الرو�سي� والربو�سي� والنم�س� على تق�سيم بولوني� وانتهى الأمر 
بع�سهم.  على  اأهله�  وانق�س�م  الدخالء،  د�س�ئ�س  بف�سل  اململكة  هذه  بتق�سيم 

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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وذهبت هذه الأمة البولونية ال�سريفة امل�سهورة ب�لوطنية الف�ئقة وال�سه�مة العظيمة 
�سحية مط�مع الدول الثالث وفري�سة الد�س�ئ�س الأجنبية وال�سق�ق الأهلي.

وقد امتنعت الدولة العلية عن اإر�س�ل املدد امل�يل للنم�س� مل� راأت تالعبه� 
حلل  �سبًب�  امل�يل  املدد  اإر�س�ل  عدم  )كونيتز(  فجعل  �سي��سته�.  يف  وتلونه�  معه� 

التح�لف بني دولته وتركي�!

ومل� علمت الدولة العلية ب�أن الرو�سي� ق�بلة لعقد ال�سلح بدون ا�ستيالئه� على 
مق�طعتي )البغدان والأفالق( ر�سيت ب�ل�سلح وعقدت مع حكومة الرو�سي� هدنة 
بت�ريخ 10 يونيو �سنة 1772. واتفق رج�ل الدولتني على اجتم�ع مندوبني من 
قبليهم� مبدينة )فوكت�س�ين( للمن�ق�سة يف �سروط ال�سلح. ف�جتمع املندوبون ولبثوا 
ا�ستقالل  اإل على �سرط  ال�سروط  اتفقوا فيه� على �س�ئر  يوًم�  جمتمعني ع�سرين 
الرتت�ر. فقد طلب مندوبو تركي� بق�ء الرتت�ر حتت �سلطة الدولة العلية لأن جاللة 
فرف�س  عليهم.  ال�سلطة  عن  التن�زل  ميكنه  ل  امل�سلمني  خليفة  ب�سفته  ال�سلط�ن 
الرو�سيون هذا الطلب وبذلك انحل املوؤمتر. وبعد انحالله بزمن عر�ست الرو�سي� 
على الدولة العلية عقد موؤمتر اآخر فقبلت الدولة وعقد املوؤمتر مبدينة )بوخ�ر�ست( 
اتفق  وقد  �سنة 1773.  م�ر�س   21 اأجله�  اآخر  ث�نية جعل  هدنة  عقدت  اأن  بعد 
مندوبو الرو�سي� وتركي� يف هذا املوؤمتر على م�سئلة الرتت�ر فر�سيت الرو�سي� ببق�ئهم 
)كرت�س(  التن�زل له� عن  ال�سلط�ن. ولكنه� طلبت من تركي�  حتت �سلطة جاللة 
املوؤمتر  انحل  اأي�ًس� - كم�  املوؤمتر  وانحل هذا  تركي� ذلك  تقبل  فلم  قلعة(.  و)يني 

الأول بغري نتيجة - يف اأوائل ين�ير �سنة 1773.
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وقد ع�دت املخ�برات مرة اأخرى بني الدولتني بت�ريخ 15 فرباير �سنة 1773، 
ولكن التف�ق ك�ن م�ستحياًل لأن الرو�سي� ك�نت تط�لب بعزم ث�بت بكرت�س ويني 
قلعة، و�س��سة الدولة العلية ك�نوا يرف�سون طلب الرو�سي� اأ�سد الرف�س؛ لأنهم ك�نوا 
يرون - واحلق معهم - اأن اأخذ هذين املوقعني يجعل الأ�ست�نة يف خطر م�ستمر من 
جهة الرو�سي� ولذلك اأقفل ب�ب املخ�برات وع�دت احلرب بني الدولتني. ف�أمرت 
القي�سرة )روم�نت�سوف( جرنال اجلي�س الرو�سي ب�أن ي�سري وراء الدانوب ويحمل 
على العثم�نيني، ف�س�ر ب�أمره� اجلي�س الرو�سي يوم 13 يونيو �سنة 1773 وحمل 
انت�سر  العثم�ين  اجلي�س  ولكن  البلغ�ر(،  ببالد  مدينة  )وهي  )�سيلي�سرتي�(  على 
معظم  الرو�سي  اجلي�س  فقد  حتى  الرجعة  خط  عليه  وقطع  عظيًم�  انت�س�ًرا  عليه 
ا�سطرت  من�ورات  جملة  بعمل  الرو�سي  في�سم�ن  اجلرنال  عندئذ  فق�م  رج�له. 
نف�سه  في�سم�ن  املن�ورات اجلرنال  الوراء. وقد م�ت يف هذه  اإىل  للرجوع  الأتراك 

ولكنه اأع�د للجي�س الرو�سي بع�س قوته.

وقد راأت الرو�سي� عندئذ اأن م�سلحته� تق�سي عليه� بعقد ال�سلح مع الدولة 
العلية، خ�سو�ًس� واأن جيو�سه� انهزمت هزمية �سديدة ب�لقرب من )وارن�(، واأن اأهل 
اأن  الرو�سي�. ف�ساًل عن  ال�سلط�ن �سد  اأظهروا ميلهم لالن�سم�م مع جاللة  القرم 
ا�سمه )بوج�ت�سيف( ك�نت تهدد  قي�دة رجل  الرو�سي� حتت  اأهلية ق�مت يف  ثورة 
القي�سرة وملكه�. فلذلك طلبت الرو�سي� من النم�س� التو�سط بينه� وبني الدولة 

العلية يف اأمر ال�سلح مق�بل جزء تعط�ه من اأمالك تركي� نف�سه�.

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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بعده  وتوىل  الث�لث(،  )م�سطفى  ال�سلط�ن  املرحوم  تويف  احلني  ذلك  ويف 
ال�سلط�ن )عبد احلميد الأول( ف�أمر ب��ستمرار احلرب ولكنه� ع�دت بخ�س�ئر جمة 
على الدولة؛ لأن اجلي�س ك�ن غري م�ستعد للقت�ل بعد احلروب الطويلة التي ق�م 
به�. ف��سطر ال�سدر الأعظم اإىل عر�س ال�سلح على اجلرنال )روم�نت�سوف(. ومت 
�سنة  يوليو   21 يف  ذلك  بعد  واأم�سي�   1774 �سنة  يوليو   10 يف  بينهم�  التف�ق 
1774 على عهدة ال�سلح مبدينة )كوت�سك ق�ين�رجة(، وهي اأ�سهر عهدة اأم�ست 
عليه� الدولة العلية، واحلجر الأول للم�سئلة ال�سرقية وعنوان النزاع بني امل�سيحية 
والإ�سالم، واأ�سل احلروب الطويلة التي وجهت �سد الدولة يف القرن الت��سع ع�سر 

والأزم�ت ال�سداد التي وقعت فيه�.

و�سروط هذه املع�هدة اأن الدولة العلية تتن�زل للرو�سي� عن ك�ب�ردا، وت�سع 
�سم�نته�،  حتت  القرم  بالد  ا�ستقالل  وتعلن  حم�يته�،  حتت  الدانوب  مق�طع�ت 
يف  املالحة  حق  وتعطيه�  قلعة(،  و)يني  و)كرت�س(  )اأزوف(  عن  له�  وتتن�زل 
عموًم�  امل�سيحيني  العلية  الدولة  رع�ي�  على  معنوية  حم�ية  و�سبه  الأ�سود  البحر 

والأرثوذك�سيني منهم خ�سو�ًس�.

وهذا ال�سرط الأخري ك�ن ول يزال اآفة الدولة العلية يف عالق�ته� مع دول 
اأوروب�؛ فكله� تتداخل يف �سوؤون الدولة ب��سم امل�سيحية، واإذا ق�مت احلرب بينه� 
وبني اإحدى الدول ك�نت العلة امل�سيحية وحقوقه�. واإن �سي��سة الرو�سي� مع الدولة 
تخلق  التعي�سة  بولوني�  مملكة  مع  ك�سي��سته�  ك�نت  ع�سر  الث�من  القرن  يف  العلية 
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احل�جة  عند  وامل�س�كل  ال�سطراب�ت  له�  يخلق  اململكة  قلب  يف  حزبً�  لنف�سه� 
ولكن  ن�سرته.  وبحجة  احلزب  هذا  ب��سم  الداخلية  اململكة  �سوؤون  يف  لتتداخل 
هذه ال�سي��سة التي اأفلحت يف بولوني� مت�ًم� بف�سل النم�س� والربو�سي� مل تفلح يف 
تركي� مت�ًم� كم� ك�نت توؤمله الرو�سي� مل� عند العثم�نيني من ال�سه�مة احلقيقية، ومل� 
جلي�سهم من القوة اله�ئلة ومل� بني الدول الأوروبية من ال�سق�ق والختالف ب�س�أن 

اأمور تركي� وم�س�ئل ال�سرق.

اأم� النم�س� فقد انتهزت فر�سة ا�ستغ�ل الرو�سي� وتركي� ب�أمر ال�سلح، وو�سعت 
م�سروًع�  ذلك  مق�بل  الرو�سي�  على  وعر�ست  البغدان  من  مهم  جزء  على  يده� 

يت�سمن حت�لفه� معه� �سد الدولة العلية!

� على مع�هدة )ق�ين�رجه( اإل يوم 24 ين�ير  ومل توقع احلكومة العثم�نية نه�ئيًّ
�سنة 1775.

ومل مي�س على هذه املع�هدة زمن ي�سري حتى اأحدثت الرو�سي� يف بالد القرم 
ال�سطراب�ت بف�سل الدخالء الع�ملني ب�أمره�، واأر�سلت جي�ًس� جراًرا اإىل داخل 
ال�ستيالء  ك�ن  احلقيقي  غر�سه�  ولكن  ال�سطراب�ت.  ت�سكني  بدعوى  البالد 
على بالد القرم، وب�لفعل ا�ستولت عليه� وظهر للعي�ن اأن الرو�سي� اإمن� ك�نت تعمل 
لإخراج هذه البالد من حوزة الدولة العلية، واإن بذل جهده� يف �سبيل اإعالن 
ا�ستقالله� مل يكن اإل لي�سهل له� ال�ستيالء عليه�. وقد احتجت الدولة العلية 

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن الثامن ع�صر
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�سد هذا العمل املخ�لف ل�سروط مع�هدة )ق�ين�رجة(، واأرادت اإعالن احلرب �سد 
الرو�سي�  اأن  تعلم  ك�نت  التي  فرن�س�  بن�س�ئح  عزمه�  عن  رجعت  ولكنه�  الرو�سي� 

والنم�س� متفقت�ن على تقوي�س اأرك�ن ال�سلطنة العثم�نية.

ولكن الرو�سي� ك�نت تبذل اأق�سى اجلهد للو�سول اإىل اإعالن احلرب بينه� 
وبني تركي� ف�أر�سلت مبعثوين من عنده� لتهييج بالد اليون�ن والأفالق والبغدان 
فيه�  ليحدثوا  العلية  الدولة  اأنح�ء  ون�سرت اجلوا�سي�س يف  ال�سنية،  ال�سلطنة  �سد 
القالقل ويخلقوا ال�سطراب�ت. فلم� راأت الدولة العلية ذلك، واأن ل من��س له� 
من احلرب، طلبت من �سفري الرو�سي� ب�لأ�ست�نة اأن يخ�بر دولته يف ت�سليم ح�كم 
الرو�سي�  الرو�سي�، ويف عزل قن��سل  اإىل  اأمر الدولة والتج�أ  الأفالق الذي ع�سى 
مراكب  تفتي�س  حق  العلية  الدولة  منح  ويف  الدولة،  بالد  يف  لالأه�يل  املهيجني 
الرو�سي� التج�رية التي متر من بوغ�ز الأ�ست�نة. فرف�ست الرو�سي� هذه الطلب�ت وك�ن 

ذلك الرف�س اإعالنً� للحرب بينه� وبني الدولة العلية.

اأر�سل  تركي�،  �سد  م�س�عدته�  على  الرو�سي�  مع  متفقًة  النم�س�  ك�نت  ومل� 
النم�س� جي�ًس� عظيًم� ملح�ربة الأتراك وال�ستيالء على  اإمرباطور  الث�ين  جوزيف 
مدينة )بلغراد(، ف�نهزم جي�سه اأم�م العثم�نيني وا�سطر للعودة اإىل مدينة )مت�سوار( 

ببالد املجر حيث اقتفى اأثره اجلي�س الرتكي وهزمه هزمية عظيمة.
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)اأوزي(.  مدينة  على  الأثن�ء  هذا  يف  ا�ستوىل  فقد  الرو�سي  اجلي�س  اأم� 
املرحوم  م�ت  اإذ  والنم�س�،  الرو�سي�  جي�س  يق�وم  العثم�ين  اجلي�س  وبينم� 
ال�سلط�ن  بعده  وتوىل   1789 �سنة  اإبريل   7 يف  الأول(  احلميد  )عبد  ال�سلط�ن 
على  ق�ئمة  واحلرب  مرتبكة  الدولة  اأمور  حيث  الث�لث(؛  خ�ن  )�سليم  الغ�زي 
واحتدوا  العلية  الدولة  يف  امللك  انتق�ل  فر�سة  الرو�سيون  انتهز  وقد  و�س�ق.  قدم 
مع النم�س�ويني يف احلرك�ت الع�سكرية وتوىل القي�دة الع�مة ق�ئد واحد، ف�نت�سر 
اجلي�س�ن على جي�س الدولة وا�ستوىل الرو�سيون على مدينة )بندر( واحتلوا جزاأ 
ال�سرب  بالد  النم�س�ويون  ودخل  وب�سرابي�،  والبغدان  الأفالق  بالد  من  عظيًم� 

ومدينة بلغراد.

�سرير  على  واأعقبه  النم�س�،  اإمرباطور  الث�ين  جوزيف  حينذاك  م�ت  وقد 
اململكة النم�س�وية ليوبولد الث�ين ف�سعى يف عقد ال�سلح مع الدولة العلية تخوًف� 
ث�ئرة  ك�نت  التي  الفرن�س�وية  لالأمة  تقليًدا  �سده  ب�لثورة  النم�س�ويني  قي�م  من 
ال�س�د�س ع�سر، فعقدت عهدة ال�سلح  وقتئذ ثورته� الأوىل  الكبرية �سد لوي�س 
بني النم�س� والدولة العلية يف اأغ�سط�س �سنة 1791 مبدينة )ز�ستوي( وقد ردت 
النم�س� اإىل الدولة العلية مبقت�سى هذه املع�هدة بالد ال�سرب وبلغراد التي ك�نت 

يف قب�سته� ومل تخ�سر الدولة العلية من هذه احلرب مع النم�س� خ�س�رة تذكر.

اأم� الرو�سي� فقد ا�ستمرت مبفرده� على حم�ربة الدولة العلية حتى تو�سطت 
بينهم� الربو�سي� واإنكلرتا وهولند. ف�أم�سيت بينهم� مع�هدة مبدينة )ي��س(، اأخذت 
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� وب�س�رابي� والبالد الواقعة بني نهري بوج دين�سرت  الرو�سي� مبقت�س�ه� بالد القرم نه�ئيًّ
ومدينة )اأوت�س�كوف(.

وبذلك انتهت هذه الأزمة ال�سديدة التي ج�ءت يف اأواخر القرن الث�من 
ع�سر، وك�نت عنوانً� لأزم�ت �سداد توالت بعد بع�سه� يف القرن الت��سع ع�سر. ن�أتي 

عليه� الواحدة بعد الأخرى.

* * *



القرن  العلية يف  الدولة  ت�ريخ  الف�سل على  ن�أتي يف هذا  اأن  لي�س غر�سن� 
احلوادث  نهمل  فلذلك  ال�سرقية؛  امل�سئلة  اأزم�ت  واأهم  اأ�سهر  على  بل  احل��سر 

ال�سغ�ر ونف�سل الأزم�ت ال�سداد اأزمة بعد اأخرى.

امل�صئلة ال�صرقية يف القرن التا�صع ع�صر





كل من قراأ ت�ريخ الدولة العلية يعلم اأن املرحوم ال�سلط�ن الغ�زي )حممد 
على  ومذاهبهم  عق�ئدهم  اختالف  على  الن��س  اأمن  الأ�ست�نة،  فتح  مل�  الث�ين( 
اأموالهم واأرواحهم ودي�ن�تهم وتق�ليدهم؛ حيث اتبع اأوامر ال�سرع ال�سريف ون�سر 
راية العتدال الديني. فن�ل اليون�نيون من هذه املع�ملة احل�سنة م� مل يكن يخطر 
لهم  اإكراًم�  عثم�ن  اآل  �سلط�ن  من  وراأوا  والرف�هية،  ال�سع�دة  من  ب�ل  على  لهم 
واحرتاًم� لدينهم ولرج�ل دينهم، حتى اأنه مل� انتخب بطريرقهم بعد فتح الأ�ست�نة 
ق�ل له املرحوم ال�سلط�ن حممد الث�ين: »كن بطريرًق� لليون�ن واهلل يحميك، ويف 
كل الأحوال والظروف اعتمد على م�س�عدتي ومتتع بكل المتي�زات التي ك�نت 

لأ�سالفك من قبل؟«

ف�إن  ب�به�،  يف  غريبًة  نوعه�  يف  فريدًة  الإ�سالمية  املع�ملة  هذه  ك�نت  وقد 
وي�ستحيل  والزدراء،  ب�لحتق�ر  اليون�نيني  يع�ملون  ك�نوا  اأنف�سهم  الك�ثوليكيني 
على املوؤرخني اأن ينكروا على حممد الف�حت وعلى امل�سلمني هذه ال�سف�ت الع�لية 

الأزمـة الأولــى 
ا�صـتقالل اليونان
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واملك�رم اجلليلة التي ظهرت يف الأ�ست�نة بعد الفتح ك�سم�س تبدد الظلم�ت واآية 
من اأكرب اآي�ت الدين الإ�سالمي الب�هر.

وقد اأدى هذا العتدال الديني اإىل منو التج�رة يف اأيدي اليون�نيني، ف�س�روا 
بف�سل الدولة العلية وبف�سل ت�س�هله� الديني اأغني�ء اأثري�ء ع�ئ�سني يف اأمت الراحة 
اأنكروا  بل  نعمة  له�  يرعوا  العلية عهًدا ومل  للدولة  والهن�ء، ولكنهم مل يحفظوا 
املعروف واجلميل، و�س�روا يف ال�سف الأول من اأرب�ب الد�س�ئ�س الع�ملني �سد 

ال�سلطنة العثم�نية، واأ�سر الآلت لأعداء الدولة يف قلبه�.

واأجن��سهم  دي�ن�تهم  اختالف  على  برع�ي�ه�  العلية  الدولة  ثقة  بلغت  وقد 
�سربي�  ملق�طع�ت  عينت  اأنه�  به�،  املحكومني  امل�سيحيني  نحو  نواي�ه�  وح�سن 
والأفالق والبغدان حك�ًم� من اليون�نيني موؤملة اأنهم يخدمونه� ب�سدق واأم�نة كم� 
الأمن�ء.  الأ�سدق�ء  ثي�ب  يف  الألداء  الأعداء  فك�نوا  اأمتهم،  واأكرمت  اأكرمتهم 
املن��سب،  اأ�سمى  اإىل  رفعتهم  دولة  نحو  عليهم  ب�لواجب  يقوموا  اأن  عن  وعو�ًس� 
ا�ستعملوا �سلطتهم ونفوذهم يف تهييج اأه�يل هذه البالد �سد الدولة العلية واإلق�ء 

بذور الثورات وال�سطراب�ت فيه�.

ا�سمه� )هيرتي( -  الرو�سي�  اليون�نيني جمعية يف بالد  املهيجون من  اأ�س�س  وقد 
الدين  من  والنتق�م  اليون�ن  ا�ستقالل  غر�سه�   - الوطنية  اليون�نية  اجلمعية  اأي 
الإ�سالمي، وقد �س�عد القي�سر هذه اجلمعية كل امل�س�عدة ف�أخذت تنمو وتنت�سر، 
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ب��ستقالل  املط�لبة  وبدعوى  ب��سمه�  وي�سلبون  يقتلون  اأع�س�ئه�  الكثري من  واأخذ 
اأع�س�ء  اأهم  اإيب�سيالنتي(  و)دميرتيو�س  اإيب�سيالنتي(  )اإ�سكندر  وك�ن  اليون�ن. 
الهيرتي يف خدمة القي�سر ال�سخ�سية. وك�ن )ك�بو دي�سرتي�( زعيم الثورة اليون�نية 

اأحد وزراء القي�سر اإ�سكندر الأول.

وك�ن ابتداء الثورة اليون�نية دخول )اإيب�سيالنتي( يف املق�طع�ت اليون�نية يف 
ع�م 1821 حمر�ًس� على الثورة بالد اليون�ن كله�. وقد اعترب هذا العمل ب�إيع�ز من 
الرو�سي�. وك�ن من البديهي�ت اأن )اإيب�سيالنتي( الذي ك�ن �س�بًط� مبعية القي�سر 
عمل م� عمل ب�أمر القي�سر اأو بر�س�ه، وقد اأتى )اإيب�سيالنتي( نف�سه مب� يدل على 
ذلك؛ حيث كتب يف دعوته للثورة »واإذا اعتدى اأحد من الأتراك على اأرا�سي 

بالدكم، فال تخ�سوا له ب�أ�ًس� ف�إن دولة عظيمة م�ستعدة ملع�قبة املعتدين عليكم«.

دولة  مثل  اليون�نية  احلركة  هذه  تع�ر�س  دولة  اأوروب�  دول  بني  يكن  ومل 
النم�س�، ف�إنه� ك�نت حتيط الب�ب الع�يل علًم� بكل د�س�ئ�س ثورويي اليون�ن وبكل 

ت�سجيع�ت الرو�سي� لهم واأعم�له� ال�سرية.

�سد  تركي�  مب�س�عدة  التظ�هر  الأمر  ب�دئ  يف  خطته�  فك�نت  اإنكلرتا  اأم� 
الرو�سي�، ومق�ومة احلركة اليون�نية اأ�سد املق�ومة. ولكن الدولة العلية اأظهرت �سكه� 
نواي� بريط�ني� لعلمه� بطمعه� وج�سعه� وكراهته� احلقيقية لالإ�سالم. خ�سو�ًس�  يف 
واأن �سوء ق�سده� ك�ن قد ظهر ب��ستيالئه� على اجلزائر اليون�نية. وقد ج�ءت الأي�م 
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مربهنة ب�أ�سطع بره�ن على اأن الدولة العلية ك�نت م�سيبة يف �سوء ظنه� ب�لإنكليز؛ 
النقالب  العلية كل  الدولة  اليون�نية �سد  الثورة  م�سئلة  اإنكلرتا يف  انقلبت  فقد 

وغريت كراهته� الأوىل لليون�نيني ب�ملحبة العلنية وامل�س�عدة الظ�هرة.

وزيره�  بذل  لليون�نيني،  وم�س�عداته�  الرو�سي�  ب�أعم�ل  النم�س�  علمت  ومل� 
الأول )مرتنيخ( ال�سهري اأق�سى جهده لدى القي�سر اإ�سكندر الأول ليعيد ال�سكون 
اإىل بالد اليون�ن، وي�أمر الثورويني بعدم القي�م يف وجه حكومة املرحوم ال�سلط�ن 
اإ�سكندر  للقي�سر  مرتنيخ  اأظهر  وقد  الدولة.  لأوامر  واخل�سوع  والمتث�ل  حممود 
الأول مقدار اخلطر الذي ينتج عن ا�ستع�ل ن�ر الفتنة والثورة يف بالد اليون�ن مبيًن� 
له اأن تع�سيده لثورة اليون�ن يكون  داعًي� لنت�س�ر الثورة يف كل اأنح�ء اأوروب� �سد 
� غ�سبه  ر�سميًّ واأعلن  الأول،  اإ�سكندر  القي�سر  الأقوال على  ف�أثرت هذه  امللوك. 
و�سخطه على اإيب�سيالنتى ووجه مالمه لليون�نيني ن��سًح� لهم ب�ل�سكينة والن�سي�ع 

حلكم الدولة العلية.

التي  للنم�س�  وقتية  تر�سية  اإل  تكن  مل  العلنية  الت�سريح�ت  هذه  ولكن 
ق�مت وقتئذ يف  التي  الإيط�لية  الثورة  بقمع  ك�نت م�سطربة الأحوال ل�ستغ�له� 
وجهه�. ومل يرجع القي�سر اإ�سكندر الأول عن  عزمه بل �س�ر يتظ�هر علًن� مبحبة 
ال�سوء  الب�طن  له� يف  العلية، وهو يكمن  الدولة  الإن�س�ف مع  اإىل  وامليل  ال�سلم 

وال�سرر منتظًرا الفر�س املن��سبة.
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اأم� اإيب�سيالنتي فقد هزمته الدولة هو ورج�له �سر هزمية، وا�سطر اإىل الهروب 
يف تران�سلف�ني� حيث قب�ست عليه النم�س� و�سجنته لغ�ية ع�م 1827. وقد اأ�س�س 
ثوار اليون�ن ب�لرغم عن �سقوط اإيب�سيالنتي يف قب�سة النم�س� جم�ل�س اأهلية وجمل�ًس� 

� لهم كربمل�ن يون�ين. عموميًّ

العلية، حتى  الدولة  ب�لثورة �سد  اليون�نيني  قي�م  اأوروب� خرب  انت�سر يف  وم� 
�سد  لثورتهم  والنت�س�ر  بتع�سيدهم  وال�سعراء  الكت�ب  من  الكثريون  تظ�هر 
اللورد  هو  ب��ستقاللهم  وب�لنداء  لليون�نيني  ب�لنت�س�ر  ج�هر  من  واأول  امل�سلمني. 
)بريون( ال�س�عر الإنكليزي. فقد ه�جر من بالده وع��س غريًب� ين�سد جمد اليون�ن 
ال�س�لف وين�دي اأوروب� مب�س�عدة اأبن�ء اليون�ن ون�سرتهم. وقد اأثرت كت�ب�ته واأ�سع�ره 
ويف  وكت�به�  فرن�س�  �سعراء  من  الكثري  �سنته  على  وجرى  اأوروب�،  بالد  اأغلب  يف 
فرن�س�  يف  املختلفة  اللج�ن  واأ�س�ست  ال�سهري.  ال�س�عر  هوجو(  )فيكتور  مقدمتهم 
واإنكلرتا مل�س�عدة اليون�نيني ب�مل�ل والرج�ل. و�س�فر املتطوعون من كل بلد يف اأوروب� 

ومن كل ج�نب.

وقد ق�مت احلركة كله� يف بالد اأوروب� ب��سم مع�رف اليون�ن واأنواره� القدمية 
عقيدة يف  ول  لهم  دين  الذين ل  الكت�ب  جتد  فكنت  امل�سيحي.  الدين  وب��سم 
اأفئدتهم يدافعون عن اليون�نيني ب��سم الدين امل�سيحي ويوجهون اإىل الإ�سالم اأقبح 

ال�سب�ب واأدنى ال�ست�ئم.
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حريتهم  ن�لوا  متى  الأولني،  ك�آب�ئهم  يح�سبونهم  اليون�نيني  اأن�س�ر  وك�ن 
وا�ستقاللهم بزغت �سمو�س املع�رف والآداب والفل�سفة من بالدهم وع�دت اأثين� 
هذا  موؤملني  لليون�نيني  ينت�سرون  ك�نوا  والذين  والعرف�ن.  احلكمة  لأنوار  م�سرًق� 
الأمل، ك�نوا اإم� متع�سبني يف الدين �سد امل�سلمني يحملهم بغ�سهم على اعتق�د 
ف��سد كهذا، اأو ك�نوا �سليمي النية. فلقد برهن اليون�نيون بعد ا�ستقاللهم على اأن 
بينهم وبني اليون�نيني القدم�ء بونً� بعيًدا وفرًق� عظيًم�. ول ريب اأن اأولئك الذين 
ك�نوا ينتظرون �سروق اأنوار احلكمة والفل�سفة الع�لية من اأبن�ء اأثين� احل�ليني حت�سروا 
الكبري،  اخلط�أ  هذا  اآم�لهم  يف  خطئهم  من  النده��س  منتهى  وانده�سوا  طوياًل 
امل�نعة  اإنه�  عنه�  يقولون  ك�نوا  التي  ال�سنية  ال�سلطنة  على  حق  بغري  واعتدائهم 

لرتقي اليون�ن والواقفة يف �سبيل )�سروق �سمو�س احلكمة والعرف�ن من اأثين�(.

ومن الغريب اأن اأغلب اأن�س�ر اليون�نيني اإن مل نقل كلهم ك�نوا يجهلون مت�م 
لزي�رة هذه  الوفود  اأر�سلوا بع�س   اأنهم لو ك�نوا  واأهله�. على  اليون�ن  اجلهل بالد 
اأنهم خمطئون خط�أ  اأدركوا  اأهله�، لك�نوا  البالد والوقوف على حقيقته� وحقيقة 

كبرًيا واأن اآم�لهم البعيدة حلم ل حقيقة له وي�ستحيل اأن يكون له وجود.

وقد اأن�سف بع�س الكت�ب الأوروبيني الدولة العلية واأظهروا للع�مل املتمدن 
احلقيقة التي لمراء فيه�، وف�سحوا اأعم�ل اليون�نيني حتى خجل اأن�س�رهم. ويف 
و�سع  فقد  الفرن�س�وي؛  ملي�سرت(  )األفريد  امل�سيو  الف�سالء  الكت�ب  هوؤلء  مقدمة 
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الدولة  ت�سرف  عديدة  اأمور  عن  الغط�ء  فيه  ك�سف  اليون�ن  ا�ستقالل  على  كت�بً� 
العلية وترفع من مق�مه� اأم�م الت�ريخ وت�سهر اأك�ذيب اأن�س�ر اليون�ن اجلمة.

ال�س�لف  املوؤلف  ح�سرة  اأورده�  التي  العديدة  الر�سمية  امل�ستندات  ومن 
الذكر عري�سة رفعه� جم�عة من الفرن�سويني، ك�نوا �س�فروا اإىل بالد اليون�ن لن�سرة 
الث�ئرين فيه�، اإىل اأمريال البحرية الفرن�س�وية ب�لبحر الأبي�س املتو�سط ي�س�ألونه فيه� 
اأن يردهم اإىل فرن�س�. وهذه العري�سة ترتجم للق�رئ عن احلقيقة وعن اأك�ذيب اأن�س�ر 
اليون�ن فقد ج�ء فيه�: »وقد و�سفوا لن� اليون�نيني قبل �سفرن� من فرن�س� ب�سجع�ن 
واأبط�ل يفوقون اآب�ءهم الأولني �سه�مة وجمًدا، فم� وجدن� هن� اإل رج�ًل يحملهم 

حب امل�ل على حب اجلرائم واأن��ًس� ل يزالون يف ظلم�ت اجله�لة والوح�سية«.

 22 بت�ريخ  اليون�ن  ثورة  عن  مذكراته  يف  )بوجول(  القومندان  كتب  وقد 
د�سمرب �سنة 1827 م� تعريبه:

يتغري  اأن�س�ر هذه الأمة )اليون�نية(، ومل  اأكرب  واأن� من  ال�سرق  »وقد جئت 
اعتق�دي فيه� واإح�س��سي نحوه� اإل ب�لتجربة؛ فهي جمردة عن الوطنية وال�سج�عة 
� وقد بلغت الفو�سى حده�  اأن يكون غنيًّ والحت�د، وهّم كل رئي�س من روؤ�س�ئه� 
 - الحتق�ر  اأ�سد  وكلهم حمتقرون   - اأع�س�ء حكومته�  واأغلب  اليون�ن.  بالد  يف 
معروفون من اجلميع ب�أنهم امل�سلحون لل�سو�س البح�ر. ولول تداخل الدول خل�سع 
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الل�سو�س  اأوروب� ل يزال  اأمم  الع�م. واعرتاًف� ب�جلميل نحو  اليون�نيون جميًع� هذا 
اليون�نيون يعتدون على جت�رة هذه الأمم نف�سه�!«.

وكتب الأمري )ريني( اأمريال الأ�س�طيل الفرن�س�وية ب�لبحر الأبي�س املتو�سط 
من اأزمري بت�ريخ 23 م�رث �سنة 1826 م� تعريبه:

فقد  تركي�،  �سد  اليون�نيني  بثورة  يخت�س  م�  كل  ب�س�أن  اأوروب�  تغ�س  »لقد 
والتق�رير  ين�سروه�.  اأن  الأتراك  ع�دة  من  ولي�س  الر�سمية  امل�ستندات  تنق�س 
)زانت(  على  ومتر  الأمور  فيه�  جت�سم  خ�سو�سية  مرا�سالت  اإل  لي�ست  اليون�نية 
ال�س�طعة  ب�لألوان  وب�ري�س  لوندرة  يف  اجلرائد  تلونه�  اأن  قبل  والنم�س�  و)كورفو( 
البهية. ولكنه� يف اأغلب الأحي�ن األوان ك�ذبة. ول �سك اأن هذا هو الالزم للت�أثري 
على اأفك�ر الع�مل. ولكن هذا ل يكفي لإن�رة اأفك�ر الذين يقودون زم�م الأمور«.

وقد انتهز اليون�نيون فر�سة قي�م )علي ب��س�( وايل ي�نيه �سد الدولة العلية 
لإحداث ال�سطراب�ت والهيج�ن يف كل اأنح�ء بالد اليون�ن. فقد طغى هذا الب��س� 
وع�سى الدولة العلية واأراد ال�ستقالل واخلروج من حتت ال�سلطة ال�سرعية ف�س�ر 
ال�سديدة  اأطم�عه  ولكن  العثم�نية.  الدولة  �سد  اإليه  اليون�نيني  ل�ستم�لة  يعمل 

واأخالقه ال�سر�سة اأكرثت من اأعدائه ب�لرغم عن متلقه لليون�نيني ونف�قه.

و�سبب ع�سي�نه على الدولة اأن اإ�سم�عيل ب��س�، اأكرب اأ�سدق�ئه واأول املقربني 
اإليه، وقع بينه وبينه خالف �سديد اأدى اإىل هروب اإ�سم�عيل ب��س� اإىل الأ�ست�نة، 
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حيث تعني فيه� ب�حلر�س ال�سلط�ين واأبلغ رج�ل الدولة اأعم�ل هذا الرجل و�سوء 
ب��س�  علي  ف�غت�ظ   لت�س�لي�.  ح�كًم�  ك�ن  الذي  ابنه  عزل  الدولة  فقررت  نواي�ه. 
ب��س�،  اإ�سم�عيل  لقتل  الأ�ست�نة  اإىل  الألب�نيني  اأتب�عه من  اأحد  واأر�سل  من ذلك 

وب�لفعل قتله هذا الألب�ين عند ذه�به لل�سالة.

ب�أن الإنكليز ي�سجعون علي ب��س� على رفع لواء  وقد علمت الدولة وقتئذ 
الع�سي�ن �سد الدولة العلية، ووقفت على كل مرا�سالته مع اليون�نيني ف�متالأت 
واأ�سدر �سيخ الإ�سالم من�سوًرا للم�سلمني  غيًظ� منه، واعترب خ�ئًن� للدولة وامللة، 

ب�عتب�ره خ�رًج� على الدولة ك�فًرا بنعمته�.

وقد اأمرته الدولة ب�حل�سور اإىل الأ�ست�نة يف ظرف اأربعني يوًم�، فخ�لف اأمره� 
و�سمم على مع�داته� والقي�م يف وجهه�. و�س�ر يجتهد يف ا�ستم�لة امل�سلمني اإليه. 
اإىل  م�ل  الإ�سالم،  دين  من  وخ�رًج�  خ�ئًن�  اعتربوه  جميًع�  لأنهم  يفلح  مل  فلم� 
اليون�نيني و�س�ر يتقرب منهم وي�ستن�سر بهم �سد الدولة ويوزع الأموال عليهم. 
جي�س  تكوين   1820 �سنة  م�يو   24 بت�ريخ  �س�ألهم  الود،  بهذا  النتف�ع  اأراد  ومل� 
و�سم�ع  الأموال  اأخذ  يعرفون  ك�نوا  الذين  اليون�نيني  الدولة. ولكن  ين�سره �سد 
املدائح وبدائع الأقوال من هذا الط�غية، ك�نوا يعرفون من اأنف�سهم اأنهم  ع�جزون 
عن تقدمي الأ�سلحة والرج�ل فلم يجيبوا للع��سي طلًب� ومل يلبوا له نداًء، بل بقي 
ين�ديهم وهم �س�متون حتى اقرتب منه اجلي�س العثم�ين، فلم يجد له خمرًج� من 
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ورطته اإل حرق مدينة )ي�نين�( واللتج�ء اإىل جزيرة ك�ن بنى فيه� قلعة ح�سينة 
جمع فيه� كل ذخ�ئره واأمواله.

وقد ك�ن يقود اجلي�س العثم�ين �سده خور�سيد ب��س� ح�كم املورة، فو�سل 
مبه�رته وحكمته اإىل دخول القلعة التي ك�ن ملتجًئ� به� هذا املتمرد، ومل� مل يجد 
اأمر  اأنفذ  ب��س� الذي  الت�سليم، �سلم نف�سه خلور�سيد  ب��س� لنف�سه �سبياًل غري  علي 
اأر�سل  �سنة 1822  فرباير  اأوائل  ويف  وع�سي�نه.  مترده  على  له  عق�بً�  بقتله  الدولة 

براأ�سه اإىل الأ�ست�نة لتعلق يف مك�ن ع�م اإنذاًرا لكل عدو للدولة ولكل خ�ئن.

ي�سلبون  واأخذوا  ي�نين�  ب��س� وايل  اليون�نيون فر�سة ع�سي�ن علي  انتهز  وقد 
وينهبون يف كل اأنح�ء اليون�ن، وجعلوا املورة منبع الثورات وال�سطراب�ت خللوه� 
من  دخل   1821 ع�م  م�ر�س   5 ويف  العثم�نية.  اجلنود  من  الك�يف  العدد  من 
يدعي )ك�رافي�( وهو يون�ين تعلم اجلندية يف الرو�سي� يف مين�ء )ج�لتز( - وهي 
حيث  العديدين  برج�له  قلعته�  على  وهجم   - الدانوب  على  روم�ني�  من  مين�ء 
نهبوا و�سلبوا وقتلوا َمْن يف املدينة كله� واأ�س�لوا الدم�ء وخربوا املن�زل. وقد اأ�س�ع 
اأتوه يف هذه املين�ء ال�سغرية التي  اأن م�  اأ�سق�ع الع�مل  اليون�نيون عندئذ يف كل 
يك�د ل يوجد به� جنود يعد انت�س�ًرا كبرًيا على الدولة العثم�نية وعماًل عظيًم�. 
وه�ج كذلك اأع�س�ء الهيرتي مبدينة )ي��سي(، واحت�لوا على حر�سه� وك�ن مكونً� 
الثورة وقطع دابر الأتراك،  اأن الأه�يل ع�زمة على  ف�أفهموهم  من خم�سني رجاًل 
ولكنهم اإن جتردوا من اأ�سلحتهم وبن�دقهم توطد الأمن يف املدينة وع�دت الأمور 
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اإىل ال�سكينة وال�سالم، ف�غرت رئي�س احلر�س وظن اأن اأع�س�ء الهيرتي �س�دقون يف 
اأقوالهم، ف�أج�ب طلبهم واأمر اجلنود ب�لتجرد من ال�سالح والذخ�ئر احلربية. فق�بل 
اليون�نيون هذا العمل ب�أن ن�سروا لواء النهب وال�سلب يف املدينة ورفعوا راية الفتك 
الرج�ل والن�س�ء والأطف�ل. ومل� ج�ء  ب�مل�سلمني فقتلوا الكثري منهم بال متييز بني 
ووافق  واملنكرات  الفظ�ئع  هذه  ا�ستح�سن  الهيرتي  جمعية  زعيم  )اإيب�سيالنتي( 

عليه� ب��سم النتق�م من الإ�سالم واملط�لبة ب�حلرية!

مل  اإن  ب�لقتل  اليون�نيني  من  الأغني�ء  تهدد  الهيرتي  جمعية  ك�نت  وقد 
ي�س�عدوه� ب�مل�ل - وقد اتبعت هذه اخلطة نف�سه� جمعية ثوار الأرمن مع اأغني�ء 
الط�ئفة الأرمينية - وح�سل اأن )اإيب�سيالنتي( املذكور مل� ج�ء مدينة )ي��سي( علم 
بوجود يون�ين عظيم الرثوة ا�سمه )بول اأندري��س(، ف�ألقى القب�س عليه بدعوى اأنه 
اختل�س اأمواًل كثرية من اأموال الهيرتي ف�أدرك الرجل اأن  هذه التهمة  األقيت 

عليه ليقدم لإيب�سيالنتي �سيًئ� من امل�ل ففعل ذلك وك�ن يف فعله جن�ته.

وقد اأحدثت هذه الفظ�ئع التي جرت يف )ي��سي( يف كل بالد اليون�ن فرًح� 
احلرية  ب��سم  امل�سلمني  وذبح  والنهب  لل�سلب  اأه�ليه�  نفو�س  وا�ست�قت  �سديًدا، 

والدين!

وقد يجد الإن�س�ن يف بع�س الكتب املنت�سر اأ�سح�به� لليون�ن ف�سوًل طويلة 
اأ�سهره� موؤلف  املوؤلف�ت  العديدة. ومن هذه  املختلفة واجلرائم  املذابح  على هذه 
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تع�سب  �سدة  عن  ب�لرغم  ج�ء  فقد  ال�سرق(  )حمطة  امل�سمى  )بوكفيل(  امل�سيو 
املوؤلف �سد امل�سلمني بحق�ئق يخجل منه� كل اإن�س�ن يحرتم الإن�س�نية ويحبه�.

ومل� ك�نت املورة كم� قدمن� منبًع� للثورات وال�سطراب�ت ح��سر اليون�نيون 
مدينة )مونب�زي�(، فق�وم اأهله� احل�س�ر طوياًل حتى فقدوا كل الذخ�ئر وامل�أكولت. 
وك�ن يقود اليون�نيني وقتئذ )دميرتيو�س اإيب�سيالنتي( ف��ستعمل اخلداع لال�ستيالء 
على هذه املدينة واأعلن اأهله� ب�أنه يحرتم اأمالكهم واأموالهم ويحرتم قبل كل �سيء 
اأرادوا ذلك.  اإذا  منه�  الرحيل  ي�س�عدهم على  واأنه  املدينة  �سلموا  اإذا  اأرواحهم، 
ف�سدق اأهل هذه املدينة ال�سقية كالم )اإيب�سيالنتي( و�سلموا القلعة والأ�سلحة. 
فدخل اليون�نيون املدينة واأول �سيء ق�موا به هو اأنهم مل يحرتموا لرئي�سهم قوًل ول 

عهًدا بل هتكوا الأعرا�س ونهبوا الأموال وقتلوا الن�س�ء والأطف�ل قبل الرج�ل.

واإنه لي�سهل على الق�رئ اأن يتمثل قوًم� ل �سالح ب�أيديهم ول قوة حتميهم 
ويتمثل  ال�سالح،  ب�أنواع  مت�سلحون  اليون�نيني  اأ�سرار  من  جم�عة  عليهم  يهجم 
من�ظر املع�رك الدموية التي جتري بينهم ودف�ع املوت الذي يدافع به امل�سلمون عن 

ن�س�ئهم واأطف�لهم.

وقد كتب الكونرت اأمريال الفرن�س�وي )ه�جل�ن( يف ع�م 1821 تقريًرا عن 
دخول اليون�نيني اإىل )مونب�زي�( ج�ء فيه:
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»وقد وجد يف قلعة مومنب�زي� ثالثم�ئة يون�ين مل يكتف الأتراك اأي�م احل�س�ر 
واحرتموا  املج�عة  اأثن�ء  احلقيقيني  ك�إخوتهم  ع�ملوهم  بل  ب�حل�سنى  مبع�ملتهم 
هذه  بنف�س  الأتراك  يع�ملوا  مل  املورة  يون�نيي  ولكن  الحرتام.  كل  كن�ئ�سهم 
املع�ملة  عندم� اأخذوا املدينة. بل اأتوا ب�أ�سنع القب�ئح واأفظعه� يف م�س�جد الأتراك.

على  ووجدت  )ك��سومي�س(.  اإىل  زاد  بغري  اأر�سلوا  فقد  امل�سجونون  اأم� 
الأر�س الع�ئالت الإ�سالمية التعي�سة تن�زع نزاع املوت من اجلوع والعط�س ون�ئمة 
على الأحج�ر، وحوايل اجلزيرة وجدت جثث القتلى. وب�لرغم عن ذلك كله فقد 
اأراد اليون�نيون �سرب ه�ته الع�ئالت ب�لر�س��س. ومل تنج من اأيديهم اإل بف�سل 
بهذه  املوجودين  الأتراك  كل  واأخذ  اليون�نيني  هدد  الذي  بونفور(  )دي  امل�سيو 
اجلهة يف �سفينة، خم�طًب� �سب�ط اليون�نيني ب�أن م� عملوه هم ورج�لهم ل ي�أتي به 

اإل ل�سو�س البح�ر!«

وهذا التقرير وحده ي�سهد ب�أبدع بي�ن على اأن اأن�س�ر اليون�ن يف اأوروب� كذبوا 
على الع�مل كله الأك�ذيب ال�سنيعة واأن اجلرائم والفظ�ئع الدموية التي جرت يف 

بالد اليون�ن مل ي�أته� اإل اليون�نيون �سد امل�سلمني.

واإن الفيل�سوف ليقف منده�ًس� اأم�م هذه الدن�ي� واجلرائم، ويعجب كيف اأن 
�سعراء اأوروب� وكت�به� ك�نوا ينت�سرون لقوم ل تتغذى اأرواحهم اإل بذبح الأبري�ء، 
اأوروب� وكت�به� من  ينتظر �سعراء  اإىل اجلرائم. فهل ك�ن  اإل  نفو�سهم  ت�سرتيح  ول 
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كت�به�  اأف��سل  من  وبع�س  نف�سه�  اأوروب�  �سب�ط  عنهم  كتب  الذين  القوم  هوؤلء 
م� قراأه الق�رئ اأن يعيدوا لربوع اليون�ن جمده� ال�س�لف، واأن يردوا للوجود اأثين� 

م�سرًق� لأنوار احلكمة والعرف�ن؟؟

وقد ا�ستوىل ثوار اليون�ن يف 19 اأغ�سط�س �سنة 1821 على مدينة )ن�ورين( 
ال�سهرية، واأتوا فيه� من الفظ�ئع م� مل تره عني ومل ت�سمع به اأذن. وكتب عن هذه 
الفظ�ئع الق�س الأرثوذك�سي )فرانتزي�س( م� ترجمته: »وك�نت البن�ت التي تريد 
الهروب من اأيدي القتلة جتري نحو �س�طئ البحر وعلى اأج�س�ده� اأثر الر�س��س. 
على  الأطف�ل  اأكرثهن  يحمل  الن�س�ء  وك�نت  وتقتل.  ترمى  ك�نت  ذلك  ومع 
البحر  اإىل  ب�أنف�سهن  تلقي  ك�نت  واللواتي  مالب�سهن.  املعتدون  فيمزق  الذراع 
لت�سرت عوراتهن ك�نت ترمى كذلك ب�لر�س��س وتقتل. وقد ه�سمت روؤو�س بع�س 
بن�ت  البح�ر  عميق  يف  اليون�نيون  واألقى  اأمه�ته�.  من  اختطفت  التي  الأطف�ل 
حلوم  من  قطع  ك�أنهم  العمر  من  اخل�م�سة  اأو  الرابعة  اأغلبهم  يتج�وز  مل  واأطف�ًل 

الكالب«.

 ويف 5 اأكتوبر من ال�سنة نف�سه� ا�ستوىل ثوار اليون�ن بعد ح�س�ر طويل على 
مدينة )تريبوليتزا(. واإنه ي�ستحيل على ك�تب �سرقي اأو غربي مهم� ك�نت بالغته 
ا�سم  التي ل  اأو   - البهيمية  اله�ئلة  املذابح  ي�سف  اأن  ت�أثريه  اإن�س�ئه وعظيم  وقوة 
يف  ذبحوا  اليون�نيني  اأن  يعلم  اأن  الق�رئ  يكفي  بل  اليون�نيون.  اأت�ه�  التي   - له� 
)تريبوليتزا( ثم�نية األف من الرج�ل، وفوق ذلك من الن�س�ء واأن املذابح ا�ستمرت 



6969

ثالثة اأي�م ك�مالت حتى ف�سد اجلو وتغري الهواء وانت�سر من بعده� الوب�ء؛ حيث 
عم كل بالد اليون�ن وج�ء من املنتقم اجلب�ر منتقًم� لالأبري�ء ال�سهداء من الظ�ملني 

املجرمني ال�س�فكني للدم�ء.

وقد كتب اأغلب كت�ب اأوروب� اإل من اأعم�هم الغر�س والتع�سب على هذه 
الفظ�ئع وو�سفوه� كم� ت�ستحق. فق�ل عنه� الك�تب الإنكليزي )فنلي( امل�سهور - 

وك�ن قد �سهد احل�دثة بعينه - يف كت�به )ت�ريخ اليون�ن(:

»اإن منظر هذه املذابح ل يع�دله منظر يف ت�ريخ الب�سر ل يف فظ�عته ول يف 
طول مدته«.

الأه�يل  وه�ج  ا  جدًّ �سديًدا  ت�أثرًيا  الأ�ست�نة  يف  الفظ�ئع  هذه  اأحدثت  وقد 
�سيخ  عندئذ  فق�م  الهيرتي.  جمعية  يف  يد  لهم  الذين  اليون�نيني  عق�ب  ط�لبني 
الأبري�ء  على  العتداء  وعدم  والعتدال  ب�ل�سكينة  امل�سلمني  ون�سح  الإ�سالم 
انتق�ًم� من الآفكني. )و�سريى الق�رئ اأن اليون�نيني ك�فُئوا �سيخ الإ�سالم هذا ب�أن 

قتلوه هو وع�ئلته �سهًرا ك�ماًل بعد ندائه يف �س�لح الأبري�ء منهم(.

فلم� علم املرحوم )ال�سلط�ن حممود( مب� عمله اليون�نيون بد�س�ئ�س جمعية 
الهيرتي، اأمر بتفتي�س من�زل بع�س اليون�نيني امل�ستبه فيهم وعمل حتقيق ت�م على 
كل الذين ا�ستبه يف اأمرهم. ف�أب�ن التحقيق اإدانة الكثريين من اليون�نيني ومنهم 
)موروزي( الذي ك�ن لل�سلط�ن به ثقة عظمى ف��ستعمله� يف تبليغ اأع�س�ء الهيرتي 
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اأ�سرار ال�سي��سة العثم�نية والبطريرق )جريجوريو�س(، ف�أمر ال�سلط�ن ب�إعدام اجلميع 
عربة لغريهم من املف�سدين والثوار.

الدم�ء  ف�أ�س�لوا  بنف�سه�،  الدموية  خطتهم  اليون�نيون  اتبع  فقد  اأثين�  يف  اأم� 
بكرثة عظيمة ومل يرحموا اأحًدا من امل�سلمني.

اأزمري وجعلوا غ�يتهم جمع الأموال  اأع�س�ء الهيرتي يف  انت�سر بع�س  وقد 
ب�أدنى الو�س�ئل واأ�سفل الطرق، واإلق�ء اخلوف والرعب يف نفو�س اليون�نيني املقيمني 
اليون�نيني حتى  العلية نحو  الدولة  نواي�  املختلفة عن  الإ�س�ع�ت  ف�أ�س�عوا  ب�أزمري. 
ا�سطرت الع�ئالت اليون�نية كله� اإىل امله�جرة من اأزمري، ف��ستف�د اأع�س�ء الهيرتي 
من هذه امله�جرة اأنهم جمعوا اأمواًل كثرية، واأوهموا اأوروب� ب�أن �سبب هذه امله�جرة 

ظلم الدولة العلية و�سوء مع�ملته� لليون�نيني!!

ومم� يوؤكد ذلك اأن اأحد رج�ل فرن�س� بعث من اأزمري بكت�ب اإىل وزير البحرية 
الفرن�س�وية يف ذلك احلني ج�ء فيه:

الأموال بكل  يعملون على جمع  املدينة رج�ل  اأنح�ء  اأ�س�ع يف كل  »وقد 
علم  فمتى  الأتراك،  نواي�  ب�س�أن  للخواطر  املزعجة  الإ�س�ع�ت  الدنيئة  الو�س�ئط 
اليون�نية  الع�ئالت  ت�أتيني  الأرخبيل،  مين�ء  تق�سد  بواخرن�  اأحد  ب�أن  الأه�يل 
وت�س�ألني من كل ج�نب ال�سفر على هذه البواخر. وقد يطول بي الأمر اإذا اأردت 
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رج�ل  على  الق�سد  و�سوء  ال�سره  ميليه�  التي  الو�س�ئل  ل�سع�دتكم كل  اأ�سرح  اأن 
يعملون جلمع الأموال بدعوى الإن�س�نية. واإنه يجب اأن يكون الإن�س�ن هن� ليعتقد 

ذلك«.

اليون�ن كل  ثوار  واأه�ج  الو�س�ئل يف جه�ت خمتلفة،  ا�ستعملت هذه  وقد 
امل�سيحيني يف البالد اليون�نية، اإم� بدعوى الدين واإم� ب�لتهديدات والإنذارات. 

والل�سو�سية  ال�سرقة  الأكرب  اليون�نيون همهم  فقد جعل  الأرخبيل  اأم� يف 
من  الكثريين  ا�ستخدمت  العلية  الدولة  ك�نت  وقد  والنهب.  وال�سلب  والقتل 
اأبن�ء اليون�ن يف بحريته� ثقة منه� بهم كثقته� بكل رع�ي�ه� على اختالف دي�ن�تهم 
اليون�نيني  كل  العثم�نية  البحرية  ترك  اليون�نية  الثورة  ق�مت  فلم�  واأجن��سهم. 
املوظفني به�، ف�أع�ق ذلك الدولة العلية عن قمع الثورة يف الأرخبيل كم� قمعته� 

بعد يف بالد اليون�ن نف�سه�.

وقد قدمن� فيم� �سبق اأن �سيخ الإ�سالم اأ�سدر من�سوًرا ب�لأ�ست�نة ن�سح فيه 
امل�سلمني ب�ل�سكينة وعدم العتداء على الأبري�ء من اليون�نيني، وقلن� اإن مك�ف�أته 
من هوؤلء ك�نت القتل. و ذلك اأن املرحوم ال�سلط�ن )حممود( عزله من من�سبه 
احلج�ز.  بالد  ق��سًدا  عثم�نية  ب�خرة  على  الأ�ست�نة  فغ�در  �سده.  ال�سعب  لهي�ج 
و�س�يقته�  اليون�نية  ال�سفن  بع�س  عليه�  هجمت  الأرخبيل  الب�خرة  و�سلت  ومل� 
راأى  الأموال واخلريات. ومل�  فيه� من  م�  واأخذت  اأ�سرته�  من كل ج�نب حتى  
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البح�رة اليون�نيون اأن �سيخ الإ�سالم وع�ئلته بني رك�ب ال�سفينة، قب�سوا على بن�ته 
منه  ب�ل�سفينة على م�سهد  قتلوا كل من  ثم  البحر  اإىل  به�  واألقوا  اأم�مه  وذبحوه� 
حتى �س�ر وحده اأم�مهم فقتلوه �سر قتلة جزاًء له على ن�سحه امل�سلمني ب�ل�سكينة 

وعدم العتداء على الأبري�ء من بني اليون�ن!!

وقد اأحدثت مذابح اليون�ن ت�أثرًيا �سديًدا يف الرو�سي�؛ فق�م الق�س�س ورج�ل 
النتق�م  القي�سر  من  يطلبوا  اأن  على  احلكومة  ورج�ل  الأه�يل  يحر�سون  الدين 
ومع  امل�سيحية.  اليون�ن  بالد  من  امل�سلمني  الأتراك  وطرد  لل�سليب،  الهالل  من 
اأن�س�ر  ف�إن  الفظ�ئع اجل�س�م،  واأتوا  اليون�نيني هم الذين اعتدوا على امل�سلمني  اأن 
تذبح  ب�أنه�  العلية  الدولة  واتهموا  وعوياًل،  بك�ًء  الأر�س  ملئوا  اأوروب�  يف  اليون�ن 
اإنذاًرا للدولة العلية  الأبري�ء وت�سفك الدم�ء. ف�أر�سل عندئذ القي�سر )اإ�سكندر( 

على يد �سفريه ب�لأ�ست�نة امل�سيو )�سرتوجونوف( ج�ء فيه:
اأن  ت�ستطيع  اإذا ك�نت  تت�س�ءل  اأن  امل�سيحية على  الع�يل يجرب  الب�ب  »اإن 
للدين  املوجهة  الإه�ن�ت  بهذه  اأمة م�سيحية، وتر�سى  اإب�دة  اإىل  تنظر بغري حراك 

امل�سيحي«. 

التهديد  ملوؤه�  طلب�ت  هذه  مذكرته  يف  العلية  الدولة  من  القي�سر  وطلب 
والوعيد. ويف الوقت نف�سه اأر�سل اإىل الدول الأوروبية مذكرة يف�سر فيه� له� خطته 
و�سلوكه، وي�س�أله� عن اخلطة التي تنوي كل واحدة منه� اتب�عه� اإذا ق�مت احلرب 
بني الرو�سي� والدولة العلية. وعلى اأي �سورة تر�سي كل منه� تق�سيم الدولة العلية... 
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فك�ن القي�سر اإ�سكندر الأول يريد بثورة اليون�ن تق�سيم الدولة العلية وبلوغ 
اأم�نيه من الأ�ست�نة والبو�سفور.

ال�سرف وال�سه�مة  بغ�ية  الرو�سي�  اإنذار  اأج�بت على  العلية فقد  الدولة  اأم� 
غري خ�ئفة تهديده� ووعيده�. فرتك عندئذ �سفري الرو�سي� الأ�ست�نة، واأعلن يف 8 
اأغ�سط�س �سنة 1821 انقط�ع العالئق ال�سي��سية بني الدولتني. فلم� راأت النم�س� 
ذلك خ�فت النت�ئج اله�ئلة والعواقب الوخيمة التي تنتج عن احلرب بني تركي� 
واحتدت  اأغرا�سه�  ومع�ر�سة  الرو�سي�  مق�ومة  على  اإنكلرتا  مع  واتفقت  والرو�سي�، 
معه� على منع احلرب بني الدولة العلية وبينه� بكل الو�س�ئل؛ فكتبت وزارة لوندرة 
كم� كتبت وزارة فيين� اإىل القي�سر تع�ر�س م�سروع�ته، وتعده ب�لتو�سط مع النم�س� 
لدى الب�ب الع�يل لنوال تر�سية للرو�سي�. فقبل القي�سر تو�سط النم�س� واإنكلرتا 
ور�سخ لن�س�ئحهم�، وب�لفعل تو�سل �س��سة النم�س� واإنكلرتا اإىل منع احلرب بني 

الرو�سي� وتركي�.

الدولة  ملنع احلرب بني  النم�س�  مع  اإنكلرتا  تو�سط  اأن  الق�رئ  ول يح�سنب 
احلقيقة  بل  م�س�عدته�.  اأو  تركي�  اإنكلرتا خدمة  به  تق�سد  ك�نت  والرو�سي�  العلية 
املعنوية  حم�يته�  حتت  اليون�ن  بالد  جلعل  ت�سعى  الرو�سي�  راأوا  مل�  الإنكليز  اأن 
ثم  تركي�  حم�ربة  عن  وردوه�  وجهه�  يف  ق�موا  �سي��سته�،  �سبيل  يف  وا�ستخدامه� 
تظ�هروا بعدئذ بن�سرة اليون�ن اأكرث منه�؛ حتى حول اليون�نيون اأنظ�رهم اإىل بريط�ني� 
اجلمعي�ت  لوندرة  يف  �سكلوا  حيث  اليون�ن؛  يف  الأول  النفوذ  لالإنكليز  و�س�ر 
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مب�لغ  ت�سليف  اإنكلرتا عن  م�ليو  يت�أخر  ون�سرتهم، ومل  اليون�ن  مل�س�عدة  العديدة 
العلية  للدولة  عدوة  اأول  بذلك  اإنكلرتا  ف�س�رت  الثورية.  اليون�ن  حلكومة  ط�ئلة 

واأول دولة منت�سرة لليون�ن.

اأوائل ع�م 1823 �س�ر ح�كم اجلزائر اليون�نية الإنكليزي، الذي ك�ن  ويف 
وي�س�عدهم  يحميهم  وال�سدة،  الق�س�وة  بغ�ية  اليون�ن  ثوار  احلني  هذا  قبل  يع�مل 

ويرتكهم يت�آمرون يف جزائره �سد الدولة العلية.

ومل� راأت الدولة اأن ال�سطراب�ت قد كرثت يف بالد اليون�ن، واأن الثورة قد 
اأن ميده�  ب��س�( عزيز م�سر  املرحوم )حممد علي  اأنح�ئه�، طلبت من  عّمت كل 
ب�لرج�ل، ف�أج�ب الطلب واأر�سل جي�ًس� جراًرا على اأ�س�طيل م�سر حتت قي�دة ابنه 

املرحوم )اإبراهيم ب��س�(.

ويف اأثن�ء ت�أهب امل�سريني للدخول يف بالد اليون�ن، ك�نت الدول الأوروبية 
اإنكلرتا ك�نت تعمل  اأمر امل�سئلة اليون�نية. ولكن  تتن�ق�س يف �س�ن بطر�سبورغ يف 
على عدم جن�ح املوؤمتر حتى يكون له� حرية ت�مة يف العمل. وغ�ية م� اأقر عليه هذا 
املوؤمتر هو اأن الدول الأوروبية تطلب من الب�ب الع�يل اأن يعطي اأمة اليون�ن �سيًئ� 
من احلرية وال�ستقالل يف اإدارته�، وقد اأج�ب الب�ب الع�يل على هذا الطلب ب�أنه 
� جديًدا اإل بعد مت�م خ�سوعهم، واأنه ل يقبل مطلًق� تداخل  ل يهب اليون�نيني حقًّ

اأية دولة اأوروبية اأو كل الدول بينه وبني رع�ي�ه.
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اأم� امل�سريون فقد اأتوا يف بالد اليون�ن من الأعم�ل اجلليلة م� يخلده لهم 
الت�ريخ، وم� يحق مل�سر اأن تفتخر به يف كل اآن ويف كل زم�ن؛ ف�إنهم خدموا الدولة 
العلية اأكرب اخلدم واأجله� وبرهنوا على اأن امل�سري اإذا تعلم وتربى يقوم ب�أ�سرف 
كل  على  وا�ستولوا  هزمية،  �سر  اليون�نيني  امل�سريون  هزم  فقد  واأعظمه�.  الأعم�ل 
بالدهم حتى ارتفعت اأ�سوات اأن�س�ر اليون�ن يف اأوروب� �سدهم و�سموا بطل م�سر 
املرحوم )اإبراهيم ب��س�( ب�ل�سف�ح اإظه�ًرا لغيظهم من رجل ق�م ب�لواجب عليه نحو 

دولته واأمته وملته.

وقد قدمن� فيم� �سبق اأن البحرية العثم�نية ك�ن اأغلب عم�له� من اليون�نيني، 
طلب  فلم�  وحده�،  الأرخبيل  من  الل�سو�س  دابر  قطع  على  ق�درة  غري  وك�نت 
املرحوم  اأمر  و�سفنه،  برج�له  ميده  اأن  م�سر  ال�سلط�ن )حممود( من عزيز  املرحوم 
)حممد علي ب��س�( ب�إر�س�ل اأ�س�طيل م�سر الفخيمة اإىل مي�ه الأرخبيل، ف��ستعدت 

م�سر  جالل  مظهر  الزاهرة  املين�ء  هذه  عندئذ  وراأت  الإ�سكندرية،  يف  البواخر 
وقوته� يف البحر مم� مل تر له يف طول حي�ته� مثياًل. وك�ن الراأي املنت�سر حني ذاك 
بني قن��سل دول اأوروب� يف م�سر اأن م�سر بقوته� و�سلطته� تقهر وحده� بالد اليون�ن 

وتعيده� خ��سعة للدولة العلية قبل مت�م �ستة اأ�سهر.

وقد اأمتت م�سر جتهيزاته� احلربية يف 9 يونيو �سنة 1824. وك�ن الأ�سطول 
األف جندي  امل�سري مركًب� من ثالث و�ستني مركًب� حربية عظيمة، ومن ثم�نية 

م�سري من خرية الرج�ل. وك�ن مع الأ�سطول واجلي�س ذخرية �سنتنْي ك�ملتنْي.

الأزمة الأوىل - ا�صتقالل الي�نان
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وبعد مب�رحة اجلنود امل�سرية لثغر الإ�سكندرية وقفت بجزيرة )ك�ك�سو�س( 
وبعد  وال�سلب.  النهب  من  يعي�س  اأغلبهم  ك�ن  الذين  اأهله�  وقهرت  واأخ�سعته� 
ذلك بقليل ا�ستوىل الأمريال الرتكي خ�سرو ب��س� على »اإيب�س�را( التي اأتى اأهله� 
من قبل اإخ�س�ع الدولة له� من الفظ�ئع م� يعجز القلم عن و�سفه حتى اأنهم قتلوا 

الكثريين من اأهل �س�مو�س لعدم ر�س�هم بدفع �سبه جزية لهم.

اأن�س�ر  ن�دى  حتى  املهمني،  املوقعني  هذين  والأتراك  امل�سريون  اأخذ  وم� 
دخول  عن  واملفرتي�ت  الأك�ذيب  ون�سروا  والثبور.  ب�لويل  اأوروب�  يف  اليون�ن 
عني اأنهم ذبحوا الأبري�ء وقتلوا الأطف�ل والن�س�ء.  العثم�نيني يف هذين البلدين مدَّ
هذه العب�رات نف�سه� التي تذكر يف كل خالف يقع بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف 

الدولة العلية والتي ل تتغري واإن تغريت الظروف واحلوادث.

ويف اأول �سبتمرب ع�م 1824 اجتمع امل�سريون والأتراك يف خليج )بودرون( 
اليون�ن  ثوار  رئي�س بحرية  فلم علم )مي�ولي�س(  ب��س�،  الع�مة خل�سرو  القي�دة  حتت 
وجزيرة  )كو�س(  بني  كله�  الثوار  �سفن  جمع  العظيمة،  القوى  هذه  ب�جتم�ع 
ك�ن  حيث  كريد  جزيرة  اإىل  اأ�سطوله  ب��س�(  )اإبراهيم  عندئذ  فوّجه  )ك�ب�ري(. 
و�سله� من الإ�سكندرية جنود اأخرى واأ�سلحة وذخ�ئر جديدة. وجرى حني ذاك 
اأن البح�رة اليون�نيني الذين ك�نوا حتت قي�دة )مي�ولي�س( ط�لبوه مب�هي�تهم ومرتب�تهم 
امل��سية واأنذروه ب�أنهم يعودون اإىل جزائرهم ول يبقون ب�سفنه اإذا مل يعطهم هذه 
�سجع�نً�  يظنهم  ك�ن  الذين  القوم  هوؤلء  مع  اأمره  )مي�ولي�س( يف  فح�ر  املرتب�ت، 
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اأوروب�  يف  اليون�ن  اأن�س�ر  ي�سميهم  ك�ن  والذين  اليون�ين،  للوطن  وخداًم�  اأبط�ًل 
برج�ل احلرية وال�ستقالل وبورثة اليون�نيني القدم�ء! ف��سطر عندئذ )مي�ولي�س( 
اليون�ن  حكومة  مركز  املدينة  هذه  ك�نت  وقد  )نوبلي(.  مدينة  اإىل  الذه�ب  اإىل 

الثوروية.

وجنوده  ب�أ�سطوله  و�س�ر  ومعداته  جتهيزاته  كل  اأمت  فقد  ب��س�(  )اإبراهيم  اأم� 
به�  ا�ستقر  وم�  �سنة 1825،  فرباير  و�سله� يف 24  ب�ملورة حيث  )مودون(  ق��سًدا 
بداأ  نف�سه�  ال�سنة  من  م�ر�س  واحلرب. ويف 25  للقت�ل  اجلي�س  يهيئ  اأخذ  حتى 

امل�سريون مبح��سرة مدينة )ن�ورين( ال�سهرية ومدينة )بيلو�س(.

ول ي�سل الق�رئ عن مقدار الحتق�ر والزدراء الذي ك�ن يظهره اليون�نيون 
نحو اجلنود امل�سرية املظفرة، فقد ك�نوا يظنونهم ن�س�ء يف احلرب يهربون من �س�حة 
القت�ل لأول طلقة ن�رية، ولكنهم مل� اقرتبوا منهم عرفوا اأن اأم�مهم �سجع�نً� كب�ًرا 
واأبط�ًل يحق مل�سر على مدى الدهر اأن تفتخر بهم كل الفخ�ر، وحق ملحمد علي 
اأعظم الأمم  تف�خر بهم جنوُد  اأن  بعد  الكرمي وقتئذ ويحق ل�ساللتهم� من  ولبنه 

املتمدنة.

يولُّون  اليون�نيون  ك�ن  واليون�نيني،  امل�سريني  بني  حدثت  واقعة  كل  ويف   
الأدب�ر ويهربون، م�سلِّمني البالد واملواقع!

الأزمة الأوىل - ا�صتقالل الي�نان
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وقد راأى )اإبراهيم ب��س�( اأن ال�ستيالء على )ن�ورين( ل يكون اإل ب�ل�ستيالء 
ب�سه�مته  امل�سهور  اجلريديل  بك  ح�سني  اإليه�  ف�أر�سل  )�سف�كتريي�(،  جزيرة  على 
فقهر جنود هذه  الع�سكرية.  ال�ستحك�م�ت  م�س�ئل  ال�س�ئب يف  ونظره  العظيمة 
عليه�  ا�ستيالئه  على  اأي�م  ثالثة  اإل  م�سى  وم�  عليه�.  وا�ستوىل  اليون�نية  اجلزيرة 
حتى فتح اأه�يل )بيلو�س( اأبوابه� و�س�ألوا )اإبراهيم ب��س�(، اأن يرتكهم يهربون بدون 
اأن يلحق بهم الأذى، فقبل ذلك )اإبراهيم ب��س�(، وك�نت نتيجة ت�س�حمه اجلميل 
اأن اأه�يل )ن�ورين( مل� ت�س�يقوا من طول احل�س�ر ويئ�سوا من الأمر، خ�بروه يف اأمر 
ت�سليم املدينة اإليه بعني ال�سروط التي �سلمت به� )بيلو�س(، فر�سي ابن عزيز م�سر 

بطلبهم و�سقطت )ن�ورين( يف اأيدي امل�سريني يف �سهر م�يو �سنة 1825.

ومن  منه  ب�خلوف  قلوبهم  امتالأت  اليون�نيني  اأن  ب��س�(  )اإبراهيم  راأى  ومل� 
ف��ستوىل بدون �سعوبة  املورة ومع�قله�،  الأعزاء، �سرع يف مه�جمة مدائن  جنوده 
تذكر على )نيزى( و)ك�لم�ت�( وبلغ )تريبوليت�س�( التي تركه� اليون�نيون، وتركوا 
فيه� ذخ�ئرهم من �سدة ت�سرعهم يف الهروب منه�. ويف 26 يونيو من �سنة 1825 

ا�ستوىل )اإبراهيم ب��س�( على مدينة )اأرجو�س(.

ومن�زلهم  ومع�قلهم  م�س�كنهم  حرق  وقتئذ  داأبهم  اليون�نيون  جعل  وقد 
وتخريب املدائن والقرى. وك�ن اأن�س�ر اليون�ن يف اأوروب� يكذبون على الع�مل كله 
ويدعون اأن اإبراهيم ب��س� هو الذي يخرب مدائن اليون�ن. وقد بلغت قحة بع�سهم 

اأن �سم�ه ب�ل�سف�ح!
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اإىل  ب�أ�سطوله  ي�س�فر  ب�أن  الدولة  اأوامر  اإليه  �سدرت  فقد  ب��س�  خ�سرو  اأم� 
جديد،  مدد  لإر�س�ل  ب��س�(  علي  )حممد  املرحوم  ي�ستعد  حيث  الإ�سكندرية 
ف�س�فر اإليه�. وك�ن املرحوم )اإبراهيم ب��س�(، اأر�سل كذلك ب�أ�سطوله اإليه� وبقي هو 
وجنوده يف املورة. ف�هتم اأمري م�سر رحمه اهلل بتجنيد اجلنود حتى تهيئوا جميًع�، 
وك�ن عددهم اأحد ع�سر األف مق�تل و�س�فروا من الإ�سكندرية بت�ريخ 23 اأكتوبر 
)مي�سولوجني(  ملدينة  ب��س�( حم��سًرا  )ر�سيد  احلني  ذلك  وك�ن يف   .1825 �سنة 
عفنة  بربك  حم�طة  وك�نت  الرب،  جهة  من  اليون�نيني  من  ي�سله�  املدد  ك�ن  التي 
واأ�سر  اأط�ل احل�س�ر  مم�  ب��س�  انت�سرت منه� الأمرا�س واحلمي�ت يف جي�س ر�سيد 
ب�جلي�س العثم�ين �سرًرا بليًغ�. ومل� علم بذلك )اإبراهيم ب��س�(، �س�فر بجنوده اإىل 
)مي�سولوجني(. وك�نت اجلنود امل�سرية و�سلت عندئذ من م�سر برفقة خ�سرو ب��س� 
�سنة  م�ر�س   9 ويف  املدينة.  لهذه  املح��سر  الرتكي  امل�سري  اجلي�س  عدد  فقوي 
1826 ا�ستوىل اجلي�س على قلعة )ف�زيلي�دي(. ويف 13 منه �سقطت )اأنت�ليكون( 
يف اأيدي العثم�نيني، ومل� راأى قواد اجلي�س امل�سري الرتكي اأن )مي�سولوجني( واقعة 
يف اأيديهم ل حم�لة، واأنه� اإْن وقعت بغري الت�سليم من �سك�نه� اأ�سيلت فيه� الدم�ء 
كتبوا اإىل اأهله� بت�سليم املدينة والأ�سلحة وخروج من ي�س�ء اخلروج منه�، واأعلنوا 

.� كل من يريد البق�ء فيه� اأنه يبقى اآمًن� مطمئنًّ

ولكن  )ب�ترا�س(.  ووقف يف خليج  ب�أ�سطوله  )مي�ولي�س(  عندئذ  وقد ج�ء 
اآم�ل  كل  على  الهزمية  بهذه  وق�سى  هزمية  �سر  هزمه  الرتكي  امل�سري  الأ�سطول 

اليون�نيني.

الأزمة الأوىل - ا�صتقالل الي�نان
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امل�سري  اجلي�س  على  الهجوم  مبي�سولوجني  املقيمون  اليون�نيون  اأراد  وقد 
تنبهوا  وجنوده  ب��س�(  )اإبراهيم  ولكن  �سنة 1826،  اإبريل   22 م�س�ء  الرتكي يف 
لالأمر واأطلقوا الر�س��س عليهم فح�سل بني اليون�نيني فزع �سديد وولوا الأدب�ر. 
مدينة  �سقطت  الت�يل  اليوم  يف  اأي  نف�سه�  ال�سنة  من  اإبريل   23 يوم  فجر  ويف 

)مي�سولوجني( يف اأيدي اجليو�س العثم�نية.

)اآتين�(  مدينة  على  العثم�ين  اجلي�س  ا�ستوىل  �سنة 1827  يونيو  �سهر  ويف 
التي  ب�خلطة  لالإن�س�نية  من�سف حمب  اأعجب كل  وقد  احل�لية.  اليون�ن  ع��سمة 
جرى عليه� العثم�نيون يف دخولهم اأثين�؛ حيث ع�ملوا اأهله� ب�لرفق ومل يقتلوا بل 
ومل يهينوا اأحًدا م� بخالف م� عمله اليون�نيون مع امل�سلمني عند ا�ستيالئهم يف 

اأول الثورة اليون�نية على املدائن والقرى.

اللورد  اإليهم  ا�ستدعوا  اليون�نيني  اأن  ب�لعثم�نيني  اآتين�  اأخذ  وتف�سيل 
)كو�سران( وال�سري )روبر�سر�س( الإنكليزيني ليقودا جيو�سهم وع�س�ب�تهم، ف�أج�ب� 
وقد  اآتين�.  يف  املح��سر  اليون�ين  اجلي�س  رئ��سة  وتولي�  اليون�ن  اإىل  و�س�فرا  الطلب 
اأبدى اجلي�س العثم�ين بقي�دة )ر�سيد ب��س�( يف حم��سرة اآتين� من امله�رة وال�سه�مة 
بني  اجلليل  العثم�ين  الق�ئد  هذا  فقد جمع  الت�ريخ.  ع�طًرا يف  ذكًرا  له  اأبقى  م� 

منتهى ال�سه�مة العثم�نية ومنتهى الإن�س�نية التي اأمر به� ال�سرع ال�سريف.
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واإن انت�س�ر جي�س )ر�سيد ب��س�( على ثوار اليون�ن يف اآتين� ملن النت�س�رات 
يقع  اأن  نف�سه  )روبر�سر�س(  ال�سري  فقد ك�د  الب�سرية؛  ت�ريخ احلروب  املعدودة يف 
اأ�سرًيا يف قب�سة العثم�نيني لول اأنه عند الهزمية األقى بنف�سه اإىل البحر حتى اأدرك 

مركًب� ك�نت ب�لقرب من ال�س�طئ.

ومل� راأى الق�ئدان الإنكليزي�ن اأن ل من��س من الت�سليم و�سقوط اأثين� وقالعه� 
يف اأيدي العثم�نيني، �س�أل قومندان مركب )جومون( الفرن�س�وية اأن يتو�سط بني 
اأمر ال�سلح، ف�أج�ب �سوؤلهم� وكتب بذلك اإىل )ر�سيد  اليون�نيني والعثم�نيني يف 
ب��س�(، فقبل الق�ئد العثم�ين ال�سروط التي عر�سه� عليه امل�سيو )لوبالن( قومندان 
مركب )جومون( وهي نزع ال�سالح من اجلنود اليون�نية، وترك احلرية املطلقة لكل 
وعلى  ب�حل�سنى  فيه�  البق�ء  يرغبون  الذين  ومع�ملة  اأثين�  من  ال�سفر  يرغب  من 
لهذه  ب��س�(  )ر�سيد  بقبول  )�سر�س(  ال�سري  علم  ومل�  منهم.  اجلرحى  اخل�سو�س 
الذي  العظيم  العتدال  هذا  من  النده��س  غ�ية  وانده�س  كثرًيا  فرح  ال�سروط 

اأظهره ظ�فر كبري كر�سيد ب��س�.

ولكن ثوار اليون�ن اأرادوا اأن يظهروا �سيًئ� من ال�سه�مة التي ك�ن يرتمن به� 
اأن�س�رهم يف اأوروب�، فرف�سوا هذه ال�سروط واأبوا ت�سليم قالع اأثين�.

� كم� ق�ل عنه ذلك كذبً� اأن�س�ر اليون�ن  ولو ك�ن )ر�سيد ب��س�( رجاًل وح�سيًّ
الك�ذبة،  و�سه�متهم  اليون�ن  ثوار  وق�حة  على  جوابً�  اأثين�  دخل  لك�ن  اأوروب�،  يف 
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وق�سى عليهم وعلى جنودهم و�سب�طهم �سر ق�س�ء، و لكنه ت�أنى يف الأمر وا�ستعمل 
الدعة التي جبل عليه� رع�ية لالأبري�ء من �سك�ن اأثين�.

اأثين� وقالعه�  ت�سلم  اإذا مل  ب�أنه  ال�سري )�سر�س(  اأنذر  ب��س�(  اأن )ر�سيد  اإل 
ملوم.  غري  عمله  يف  ا  حرًّ وك�ن  املدينة  ه�جم  زمن،  اأقرب  يف  العثم�ين  للجي�س 
و�سب�طه�  اأثين�  لثوار  اإعالنً�  �سنة 1827  م�يو  بت�ريخ 12  )�سر�س(  ال�سري  ف�أر�سل 
اأمرهم فيه بوجوب الت�سليم واأنذرهم ب�سوء الع�قبة اأن خ�لفوا اأمره. ولكن ثوار اأثين� 
لأوامر  اأي  )�سر�س(  ال�سري  لأوامر  الن�سي�ع  ورف�سوا  الأوىل  على خطتهم  جروا 

ق�ئدهم ورئي�سهم.

اإىل امل�سيو )لويالن( قومندان مركب  ب��س�( كتب  فلم� راأى ذلك )ر�سيد 
و�سعه  يف  م�  كل  عمل  اأنه  فيه  اأظهر  والرقة،  اللطف  غ�ية  يف  كت�بً�  )جومون( 
للمح�فظة على اأرواح الأبري�ء من اليون�نيني الق�طنني ب�أثين�، ولكن خطة ثوارهم 
حتمله على اتخ�ذ طريقة اأخرى لال�ستيالء على اأثين�. وعندئذ اأعلن ال�سري )�سر�س( 
ثوار اأثين� ب�أنه يرتكهم واأنف�سهم لعدم ان�سي�عهم لأوامره. فوقعوا يف حي�س بي�س 
ف�س�ألوا  املين�ء،  يف  من�س�وية  مركب  وجود  فر�سة  وانتهزوا  الرتب�ك  اأ�سد  وارتبكوا 
قومندانه� التو�سط بينهم وبني )ر�سيد ب��س�( يف اأمر ت�سليم املدينة وقالعه� بطريقة 
�سلمية. ف�سلم هذا ال�س�بط النم�س�وي طلبهم للم�سيو )دي ريني( قومندان مركب 
)�سريين( الفرن�س�وية، ف��ستلم هذا الأخري الطلب واأخذ يخ�بر )ر�سيد ب��س�( مدة 
ثالثة اأي�م حتى قبل الق�ئد العثم�ين دخول اآثين� ب�ل�سلم وعدم �سفك الدم�ء. ويف 
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ب�أثين� على �سروط ت�سليم  اليون�نية  الثورة  اأم�سى زعم�ء  يوم 5 يونيو �سنة 1827 
املدينة ورحلوا جميًع� عنه� بعد ذلك.

خطة  عن  اليون�ن(  )ت�ريخ  كت�به  يف  )فنلي(  الإنكليزي  املوؤرخ  كتب  وقد 
)ر�سيد ب��س�( ودخول اأثين� م� تعريبه:

»لقد اكت�سب )ر�سيد ب��س�( يف �سقوط اأثين� بخطته التي جرى عليه� �سرًف� 
�، وظهر فوق ال�سري )روبر�سر�س( �سه�مة يف احلرب وراأًي� يف ال�سلم. ومل يرتك  اأبديًّ
انتق�م من  اأقل  ينتقموا  واأتوه� ومل  اإل  العثم�نيون و�سيلة من و�س�ئل الحرتا�س 

اليون�نيني«.

اإ�سكندر الأول وتوىل بعده  القي�سر  اأول د�سمرب ع�م 1825  وقد تويف يف 
عداءه  اأعلن  حتى  امللك  اأريكة  على  القي�سر  هذا  جل�س  وم�  الأول(.  )نيقول 
لرتكي� واأر�سل للحكومة العثم�نية بت�ريخ 17 م�ر�س �سنة 1826 اإنذاًرا طلب منه� 
فيه جملة طلب�ت خمت�سة ب�لأفالق والُبغدان وبالد ال�سرب، وترك له� مهلة �ستة 
العالئق  انقطعت  الطلب�ت  هذه  تقبل  اإن مل  ب�أنه�  واأنذره�  طلب�ته  لقبول  اأ�س�بيع 

ال�سي��سية بني الدولتني وا�ستعلت نريان احلرب.

ف�نتهزت اإنكلرتا هذه الفر�سة للتقرب من الرو�سي� واأر�سلت يف ب�دئ الأمر 
اإنكلرتا بني الدولة العلية  اإىل الأ�ست�نة �سفرًيا يعر�س تو�سط  اإىل بالد اليون�ن ثم 
واليون�ن، فرف�ست الدولة طلبه بعد اأن قبله اليون�نيون الذين ك�نوا يف اأ�سواأ احل�لت 
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بف�سل )اإبراهيم ب��س�( بطل م�سر وابن عزيزه� ف�غت�ظت اإنكلرتا من الدولة وعملت 
على الإ�سرار مب�س�حله� والنتق�م منه�. واأر�سلت )والنجتون( ال�سهري - بطل واترلو 
التي هزم فيه� ن�بليون - اإىل �س�ن بطر�سبورغ ليتفق مع القي�سر على امل�سئلة اليون�نية 
�سد الدولة العلية، وب�لفعل اتفق معه واأم�سي بينهم� اتف�ق يت�سمن اأن الرو�سي� 
اليون�ن ت�سري م�ستقلة  العلية واليون�ن، واأن بالد  اإنكلرتا بني الدولة  تقبل تو�سط 

� واأنه� تخت�ر بنف�سه� ح�كًم� عليه�. ا�ستقالًل نوعيًّ

العلية  الدولة  بني  التو�سط  اأمر  يف  تفلح  مل  مل�  اإنكلرتا  اأن  الغريب  ومن 
نف�سه�  العلية  الدولة  عن  وب�لرغم  والقهر،  ب�لقوة  تتو�سط  اأن  اأرادت  واليون�ن، 
لرتكي�  �سداقته�  معنى  تفهم  اإنكلرتا  ك�نت  وهكذا  ب�لرو�سي�.  ذلك  م�ستعينة يف 

ومعنى اإخال�سه� مللك اآل عثم�ن!

والرو�سي� متفقت�ن  اإنكلرتا  اأن  الث�ين(  ال�سلط�ن )حممود  املرحوم  راأى  ومل� 
�سده، ا�سطر اإىل قبول مط�لب الرو�سي� منتظًرا الفر�س املن��سبة. واأر�سل مندوبني 
وقد  الدولتني،  بني  مع�هدة  عقد  اأمر  يف  الرو�سي�  مندوبي  مع  للمخ�برة  قبله  من 
اجتمع املندوبون يف )اآق كرم�ن( وو�سعوا به� يف �سبتمرب ع�م 1826 عهدة �سميت 
ب��سم هذه املدينة ت�سمنت اأن يكون للرو�سي� حق املالحة يف البحر الأ�سود واملرور 
م�ستقلة  ال�سرب  بالد  تكون  واأن  �سفنه�،  الدولة  تفت�س  اأن  بدون  البوغ�زين  من 

تقريًب� وت�سمنت كذلك بع�س �سروط خمت�سة ب�متي�زات الأفالق والُبغدان.
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ويقول بع�س املوؤرخني اإن الذي حمل تركي� على قبول هذه املع�هدة غري 
اتف�ق اإنكلرتا والرو�سي� �سده� هو تعهد الرو�سي� �سريًح� للحكومة العثم�نية بعدم 

التداخل يف �س�لح اليون�ن.

وقد اجتهدت اإنكلرتا بعد عقد هذه املع�هدة يف ا�ستم�لة فرن�س� له� وللرو�سي�، 
وتو�سلت اإىل عقد اتف�ق بينه� وبني الدولتني مل�س�عدة اليون�ن �سد تركي� اأم�سي 

عليه يف لوندرة بت�ريخ 6 يوليو �سنة 1827.

وقد ك�ن هذا التف�ق اأ�س��ًس� لواقعة )ن�ورين( ال�سهرية؛ ف�إن الدول الثالث 
مل� راأت اأن )اإبراهيم ب��س�( ف�ز يف املورة وانت�سر ن�سًرا مبيًن�، واأخ�سع اليون�نيني ك�فة، 
واأن الثورة ق�ربت النته�ء واأخذ لهيبه� يف النطف�ء، اأمرت كلت�ه� اأمريال اأ�سطوله� 
ب�أن ينذر )اإبراهيم ب��س�( ب�لوقوف عن كل عمل عدائي �سد اليون�نيني وب�لعودة 
اأو هذا  اإىل الإ�سكندرية مع رج�له واأ�سطوله. فرف�س )اإبراهيم ب��س�( هذا الطلب 
الإنذار، ق�ئاًل لكل اأمريال اإنه ل يتبع غري اأوامر اأبيه واأوامر الدولة العلية. ولكنه 
مل� راأى من قواد الأ�س�طيل الأوروبية ا�ستعدادهم لإ�سه�ر احلرب لأ�سطوله وعدهم 
برفع بالغهم اإىل الأ�ست�نة واإىل والده اجلليل. واتفق معهم على هدنة وقتية حلني 

ورود اأوامر الدولة واأوامر اأبيه.

اأخذوا  بل  ب��س�(،  )اإبراهيم  ب�تف�قهم مع  يعملوا  الأ�س�طيل مل  قواد  ولكن 
يراقبون حرك�ته و�سكن�ته وي�سجعون - خالًف� ل�سروط الهدنة - كل �س�بط يون�ين 
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اأو اأوروبي يف خدمة اليون�ن على مه�جمة املدائن واملواقع التي وقعت يف قب�سة 
)اإبراهيم ب��س�( وجنوده؛ ف�سجعوا اللورد كو�سران على مه�جمة قلعة )ف�زيالدي( 
الأعم�ل،  هذه  على  ب��س�(  )اإبراهيم  احتج  وقد  ال�سب�ط.  من  �سجعوا غريه  كم� 
�سيًئ�. وحتقق من  يفد  الأوروبية مل  الأ�س�طيل  قواد  اأن احتج�جه لدى  راأى  ومل� 
ت�سجيعهم اللورد كو�سران على مه�جمة مدينة )ب�ترا�س( خرج من مين�ء )ن�ورين( 
ولكن  م�سري.  الألف  فوق  به�  ك�ن  التي  املدينة  تلك  لإنق�ذ  مراكبه  بعد  مع 
الأ�سطول الإنكليزي اأنذر )اإبراهيم ب��س�( ب�لعودة اإىل )ن�ورين(، فع�د هو واأ�سطوله 
احرتاًم� للهدنة التي ك�ن يذكره به� قواد الأ�س�طيل الأوروبية وك�نوا ل يذكرون 

به� اأنف�سهم.

وجرى عندئذ اأن )اإبراهيم ب��س�( نزل اإىل الربوتوغل يف املورة، ف�نتهز قواد 
على  واأجمعوا  العثم�نية  امل�سرية  الأ�س�طيل  غي�به عن  فر�سة  الدولية  الأ�س�طيل 
القي�دة  له  ك�نت  الذي   - الإنكليزي  )كودرجنتون(  الأمريال  ف�أ�سدر  تدمريه�. 
الع�مة على الأ�س�طيل الفرن�س�وية والرو�سية والإنكليزية - اأمره ب��ستعداد ال�سفن 
يقود  �س�بط  الالزمة لكل  التعليم�ت  واألقى  مك�نه�  �سفينة  لكل  الدولية، وعني 
مركًب�. ويف يوم 20 اأكتوبر �سنة 1827 ادعى الأمريال )كودرجنتون( اأن مركًب� من 
� من مركب اإنكليزية. وجعل هذه اجلرمية  املراكب امل�سرية قتل اأحد بح�رته اإنكليزيًّ
املختلقة �سبًب� لتدمري املراكب امل�سرية والرتكية، ف�سلط عليه� الأ�س�طيل املتحدة 
واحد  يوم  الفخيمة يف  الأ�س�طيل  هذه  وزالت  اآخره�  عن  دمرته�  الدولية حتى 
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اأن  حيث ك�ن قومندانه� الأول واأمريه� الأعظم )اإبراهيم ب��س�( متغيًب� عنه� ظ�نًّ� 
قواد الأ�س�طيل الأوروبية يحرتمون كالمهم وعهودهم!

ويقدر املوؤرخون عدد الذين م�توا من بح�رة م�سر يف هذه املذبحة ال�سهرية 
ب�ستة األف بحري، وقد عد اأن�س�ر اليون�ن مذبحة )ن�ورين( بواقعة املجد والفخ�ر. 
اإىل  املالم  اأ�سد  املالم  ووجهوا  ق�س�ء  �سر  عليه�  ق�سوا  فقد  احلقيقة  اأن�س�ر  اأم� 
حكوم�ت فرن�س� والرو�سي� واإنكلرتا التي ق�مت ب��سم املدنية ب�أمر لي�س فيه اإل الع�ر 
وال�سن�ر. وقد ق�ل اإمرباطور النم�س� وقتئذ عن ح�دثة )ن�ورين( ب�أنه� )مذبحة(!! 
ونعم الت�سمية. وق�ل عنه� جورج الرابع نف�سه ملك اإنكلرتا اإنه� )ح�دثة م�سوؤومة(.

وقد تهيج الأحرار يف اإنكلرتا �سد الأمريال )كودرجنتون(، واعتربوا عمله 
عدم  تعلن  لأن  الإنكليزية  احلكومة  ف��سطرت  فخ�ر.  ول  فيه  �سرف  ل   � وح�سيًّ
موافقته� على عمل )كودرجنتون(. ولكنه� مل تعلن عدم موافقته� على هذا العمل 
ل  التي  الر�سمية  امل�ستندات  من  ويت�سح  حدوثه....  بعد  اإل  الوح�سي  الفظيع 
)الفريد  امل�سيو  بع�سه�  اأتى على  والتي  الفرن�س�وية،  البحرية  وزارة  ب�قية يف  تزال 
مليرت( يف كت�به عن ا�ستقالل اليون�ن، اأن حكوم�ت فرن�س� والرو�سي� واإنكلرتا ك�نت 
متفقة من قبل على كل م� اأت�ه قواد اأ�س�طيله�. وقد ق�ل الأمريال )كودرجنتون( مل� 
علم بعدم موافقة حكومته على مذبحة )ن�ورين(: »اإن الوزراء ي�سحونني ليحفظوا 

مراكزهم«.
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حت�سره  عن  الق�رئ  ي�س�ألن  ول  املذبحة  بعد  ع�د  فقد  ب��س�(  )اإبراهيم  اأم� 
اأثًرا بعد عني،  � وع�د فوجده  اأ�سطوله العظيم الذي تركه زاهًي� قويًّ ال�سديد على 
واأن�س�ر  املدنية  دع�ة  به  ق�م  الذي  الفظيع  العمل  هذا  من  انده��سه  عظيم  وعن 
العمل  هذا  على  الحتج�ج  اأ�سد  ب��س�(  )اإبراهيم  احتج  وقد  والإن�س�نية.  احلرية 
الوح�سي وزاد احتج�جه وانده��سه عندم� علم ب�ملط�عن ال�س�فلة التي ك�ن يوجهه� 
امل�سرية  الأ�س�طيل  الذي دّمر  الإنكليزي  وب�أن هذا  اإليه الأمريال )كودرجنتون(، 
والرتكية ب�أ�سفل الطرق واأدنى الو�س�ئل ادعى اأنه - اأي اإبراهيم ب��س� - هو اخل�ئن 

للعهد الن�كث ل�سروط الهدنة، واأنه امل�سبب لواقعة )ن�ورين(.

مذبحة  ت�ريخ  )بوجول(  امل�سيو  البحري  الفرن�س�وي  ال�س�بط  كتب  وقد 
ن�أتي  )ن�ورين( واأتى فيه� على كل م� ق�له له )اإبراهيم ب��س�( عقب املذبحة. واإن� 
الأمريال  تهم  ب�س�أن  ب��س�(  )اإبراهيم  ت�سريح�ت  يت�سمن  ف�سل  ترجمة  على  هن� 

كودرجنتون. كتب امل�سيو بوجول م� ترجمته:

ب�أنه خ�ن  اإبراهيم  اإنهم يتهمون  اإليه:  ب��س�( عند زي�رتي  »ق�ل يل )اإبراهيم 
العهد ومل يحرتم كالمه، ولكنني م�ستعد لأن اأ�س�فر لب�ري�س وللوندرة اإذا اقت�سى 
وحدهم  الأبري�ء  دم�ء  اأ�س�لوا  الذين  يحمل  ولكي  احلقيقة  لأظهر  ذلك  احل�ل 
الف�سيحة واملالمة. وم� اأن�سئت ال�سفن اإل لتكون فري�سة الن�ر اأو البح�ر. فلذلك 
ل�ست اليوم اآ�سًف� عليه�. ولكن اته�مي ب�أين خُنت عهودي هو و�س�ية �س�فلة. واإين 
اأعتمد على �سرفك ي� ح�سرة ال�س�بط لتبلغ كلمة بكلمة اإىل اأمريالك م� قلته لك.
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الأمريال  الإنكليزي  الأمريال  )ن�ورين(، دع�  لواقعة  يوم  اإن ث�ين  له  فقل 
الرتكي اإىل مركب اإنكليزية، واأو�سى له ب�أين قدمت اإليه مب�لغ ط�ئلة لي�س�عدين 
على ال�ستقالل مب�سر من الدولة العلية ومن الت�بعية للح�سرة ال�سلط�نية، وق�ل 
له ب�أين خ�ئن واأ�س�ر عليه بتبليغ ذلك لل�سب�ط والبح�رة الأتراك. فم�ذا يق�ل عن 
هذا ال�سلوك وعن هذا الغ�س؟ اأو مل تبلغ الوق�حة ب�لأمريال الإنكليزي اأنه طلب 

من الأمريال الرتكي اأن ي�سلمه امراأة من ن�س�ئي؟«

واإنه لي�سهل على الق�رئ اأن يحكم بعد اطالعه على اأقوال )اإبراهيم ب��س�( 
اأي الرجلني �س�دق؛ اأاإبراهيم ذلك البطل الن�در املث�ل الذي ع�مل ثوار اليون�ن 
بعد انت�س�ره عليهم الن�سر املبني ب�لراأفة والرحمة، وم� �سفك لالأبري�ء دًم�، ذلك 
الذي احرتم عهده. اأم كودرجنتون الذي توىل اأمر تدمري اأ�س�طيل مل تع�ده اأقل 
اأوروب� واملدنية الغربية بدن�س  عداء، وخ�ن بذلك عهده وكالمه و�سرفه بل لطخ 

الف�سيحة والع�ر.

دم�ء  وت�سفك  اليون�نيني  ل�س�لح  تتداخل  الثالث  الدول  ك�نت  وبينم� 
اليون�نيون  ك�ن  ون�سرتهم،  مل�س�عدتهم  غدًرا  الأ�س�طيل  وتدمر  لأجلهم  الأبري�ء 
يهجمون على �سفن التج�رة الأوروبية وي�سرقون كل م� فيه� من املت�جر وامل�س�نع 
اأيد هذه احلقيقة الأمريال الفرن�س�وي )دي ريني( نف�سه، وكتب  والأموال. وقد 
البحرية  اإىل وزارة  املتعددة  الفظيعة والتعدي�ت  ال�سرق�ت  جملة كتب على هذه 
الفرن�س�وية. وقد ق�ل يف كت�ب من كتبه »اإن عدد ال�سفن التي اعتدى اليون�نيون 

الأزمة الأوىل - ا�صتقالل الي�نان
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عليه� و�سرقوا م� به� بلغ يف �سهر واحد �ستني �سفينة« فليعجب الق�رئ بقوم حت�رب 
و�سرف  �سرفهم  اأ�س�طيله�  قواد  ويلطخ  فيهم،   � حبًّ عهده�  وتخون  لأجلهم  اأوروب� 
دولهم مبذبحة )ن�ورين(، وهم يجيبونه� على هذا التن�هي يف الإح�س�ن ب�لتن�هي يف 

اإ�س�ءة رع�ي�ه� و�سرقة اأمتعتهم واأموالهم ومت�جرهم وم�س�نعهم!

ملذبحة  علنية  تر�سية  الثالث  الدول  من  العثم�نية  احلكومة  طلبت  وقد 
)ن�ورين(، فرف�ست الدول طلبه� ومل تكتف برف�سه فقط بل طلبت منه� اأن تقبل 
هذا  الدولة على  ف�أج�بت  ا�ستقالله�.  تعلن  واأن  اليون�ن  ب�س�أن  امل�سرتكة  مط�لبه� 
اإنكلرتا  �سفراء  فب�رح عندئذ  والرف�س.  وال�ستغراب  ب�لنده��س  الغريب  الطلب 

والرو�سي� وفرن�س� الأ�ست�نة بت�ريخ 8 د�سمرب �سنة 1827.

لوندرة  اتف�ق  الثالث  الدول  نف�سه� جتدد بني  ال�سنة  ويف 12 د�سمرب من 
بينه�  احلرب  لإعالن  تعمل  العهد  ذلك  من  الرو�سي�  واأخذت  الذكر.  ال�س�لف 
وبني الدولة العلية. وبت�ريخ 16 اإبريل �سنة 1828 اأ�سهرت ب�لفعل اإعالنه� احلرب 

لرتكي�. ويف 7 م�يو اجت�زت اجلنود الرو�سية نهر )بروث(.

اأزمته�  وك�نت  الأخط�ر  اأ�سد  يف  وقتئذ  ك�نت  العلية  الدولة  اأن  �سك  ول 
واإنكلرتا  عليه�،  احلرب  ب�إ�سه�ر  له�  عداءه�  اأظهرت  الرو�سي�  ف�إن  قوية،  �سديدة 
واقًف�  اأ�سطوله�  وبرتك  واجلهر  ال�سر  يف  اليون�نيني  مب�س�عدة  له�  عداءه�  اأظهرت 
اليون�ن  ا�ستقالل  املوؤمترات املختلفة لإعالن  ال�سرق يهدد موانيه� وبعقد  يف مي�ه 
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ب�لرغم عن اإخ�س�ع )اإبراهيم ب��س�( لثوروييهم، وانطف�ء ن�ر الفتنة. وفرن�س� ا�سرتكت 
يف هذه العداوة ب�إر�س�ل جي�س جرار حتت قي�دة اجلرنال )ميزون( اإىل بالد اليون�ن.

الدول  اأن  ال�س�ئب  بنظره  ب��س�(  علي  )حممد  املرحوم  عندئذ  راأى  وقد 
الثالث متفقة كله� �سد الدولة العلية، واأن م�أمورية م�سر قد انتهت بقمع الثورة 
اإىل  وجنوده  هو  ب�لعودة  ب��س�(  )اإبراهيم  املرحوم  ابنه  اإىل  اأمره  ف�أ�سدر  اليون�نية، 
الفرن�س�وية  اجلنود  احتلت  حيث  مل�سر؛  وع�د  والده  ب�أمر  ف�سدع  العزيز  الوطن 

املواقع والبالد التي اأخلته� جنود م�سر.

وبذلك يرى الق�رئ اأن الدول الثالث ك�نت تعمل يف اآن واحد �سد الدولة 
النم�س�  وك�نت  ي�س�عده�،  �سديق  ول  ين�سره�  ن�سري  بال  الدولة  وك�نت  العلية، 
تع�سده� ب�لقول يف الب�طن وتعلن يف الظ�هر �سداقته� للرو�سي� �س�أنه� يف �سي��سته� 
على الدوام. ف�ساًل عن اأن اجلي�س العثم�ين ك�ن حديث الت�سكيل؛ لأن املرحوم 
اجلنود  اأظهرت  فقد  ذلك  ومع  النك�س�رية،  ط�ئفة  األغى  قد  )حممود(  ال�سلط�ن 
م� حرّي رج�ل احلرب يف  والثب�ت  ال�سه�مة  الرو�سي� من  مع  العثم�نية يف احلرب 
اأوروب� واأده�س الرو�سيني، ف�إن اجلي�س الرو�سي مع عظيم ا�ستعداده وكرثة عدده 
مل ي�ستول على )وارن�( اإل بعد �سعوب�ت جمة، ومل ي�ستطع اأخذ مدينة �سومال، 
وا�سطر للرجوع اإىل الوراء يف �سهري اأكتوبر ونوفمرب بعد اأن خ�سر اخل�س�ئر اجلمة. 
احلرب  هذه  يف  الرو�سيني  تقهقر  الأول  النم�س�  وزير  )مرتنيخ(  وقتئذ  ق�رن  وقد 

بتقهقر ن�بليون يف ع�م 1812.

الأزمة الأوىل - ا�صتقالل الي�نان
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وقد ا�ستمرت احلرب يف ع�م 1829. ولكن اجلنود العثم�نية التي ك�نت 
م�سكلة حديًث� كم� قدمن� مل ت�ستطع مق�ومة اجلي�س الرو�سي مت�م املق�ومة؛ ف��ستوىل 
وبلغ يف 20  البلق�ن  واجت�ز جب�ل  اإ�ست�نبول(،  )اأ�سكي  مدينة  اجلي�س على  هذا 
اأغ�سط�س �سنة 1829 مدينة )اأدرنه(. وب�لرغم عن هذه النت�س�رات ف�إن القي�سر 
نيقول الأول ك�ن يخ�ف الهزمية مل� راأى عند اجلي�س العثم�ين من الدراية والكف�ءة 
بينه وبني  ال�سلح  اأمر  اأن يتو�سط يف  برو�سي�  يف �سنة 1828، ولذلك �س�أل ملك 
 4 ويف  ال�سلح،  اأمر  يف  ب�لفعل  وتو�سط  ذلك  برو�سي�  ملك  فقبل  العلية.  الدولة 
)اأدرنه(.  العلية على مع�هدة  الرو�سي� والدولة  اأم�ست  نف�سه�  ال�سنة  �سبتمرب من 
وهي تت�سمن ا�ستيالء الرو�س على جملة مواقع اآ�سيوية و�سم�نة حقوق الأفالق 
والبغدان و�سربي�، وحرية مرور ال�سفن الرو�سية من بوغ�زي الدردانيل والبو�سفور، 
اأن الدولة العلية تدفع للرو�سي�  اأي�ًس�  وحرية التج�رة للرع�ي� الرو�سيني، وتت�سمن 
غرامة حربية تبلغ اخلم�سة ماليني ون�سف من اجلنيه�ت، واأن الدولة العلية تقبل 

م� اتفقت عليه الدول ب�س�أن اليون�ن.

وهذا التف�ق بني الدول ب�س�أن امل�سئلة اليون�نية مل يكن م�ستماًل اإل على 
جعل بالد اليون�ن م�ستقلة مت�م ال�ستقالل! وقد اأم�ست الدول يف لوندرة بت�ريخ 

3 فرباير �سنة 1830 على مع�هدة بهذا املعنى.

الق�رئ  واإن  اليون�ن.  ا�ستقالل  ومت  ال�سديدة  الأزمة  هذه  انتهت  وبذلك 
يجد من خالل هذه ال�سطور، ومن مط�لعة هذه احلوادث احلكم ال�سحيح على 
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خطة الدول نحو الدولة العلية، ويرى كيف اأنه� اأخرجت من حتت حكم الدولة 
بالد اليون�ن بحجة امل�سيحية واملدنية، مع اأن الرو�سي� جّزاأت من قبل مع الربو�سي� 
والنم�س� بالد بولوني� ومل ترع للم�سيحية حرمة ول للمدنية مق�ًم�! وهكذا الغر�س 

يف كل الأمور يعمي الدول كم� يعمي الأفراد.

الأزمة الأوىل - ا�صتقالل الي�نان





اإن هذه الأزمة هي الأزمة التي اإذا تذكره� العثم�نيون وامل�سلمون امتلوؤوا 
ح�سرة واأ�سًف� اأكرث من كل اأزمة �سواه�؛ لأنه� اأعظم �سق�ق وقع بني الت�بع واملتبوع، 
وبني م�سر والدولة العلية، اأي بني قلب اخلالفة الإ�سالمية وهذه اخلالفة نف�سه�، 

وبني روح اململكة العثم�نية، وهذه اململكة.

و�سيجد الق�رئ يف هذا الف�سل تف��سيل هذه الأزمة امل�سوؤومة، وم� جّرت 
در�ًس�  الدهر  اأبد  يبقى  مم�  وامل�س�ئب،  الأ�سرار  والإ�سالم من  وم�سر  الدولة  على 
اأع�س�ء جمموع واحد يعود على  ال�سق�ق بني  ب�أن  للعثم�نيني وامل�سلمني، ونذيًرا 

املجموع كله وعلى اأع�س�ئه ع�سًوا ع�سًوا ب�مل�س�ئب العظ�م والبالي� اجل�س�م.

ابتداأت هذه الأزمة بخالف وقع بني عزيز م�سر ووايل )عك�( ب�سبب مه�جرة 
بع�س  امل�سريني اإىل ال�س�م؛ حيث مل ير�س وايل )عك�( ب�أن يعيدهم اإىل م�سر، 
طبًق� لرغ�ئب املرحوم )حممد علي ب��س�(. ف�أمر عزيز م�سر ابنه املرحوم )اإبراهيم 
الوايل  هذا  من  لالنتق�م  جرار  جي�س  راأ�س  على  ال�س�م  بالد  اإىل  ب�ل�سفر  ب��س�( 
ف�س�فر وا�ستوىل يف 27 م�يو �سنة 1832 على )عك�(. وبعد ال�ستيالء عليه� دخل 

الأزمة الثانية- م�صئلة ال�صــام
بني م�صـــر والــدولة العليــــة
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هو وجي�سه دم�سق وحم�س وعرب جب�ل طورو�س بعد مع�رك خمتلفة بني اجلي�س 
امل�سري واجلي�س الرتكي. وقد انتهت �سنة 1832 بو�سول املرحوم )اإبراهيم ب��س�( 
واقعة  الدولة  وع�س�كر  م�سر  ع�س�كر  بني  وقعت  حيث  ال�سغرى  اآ�سي�  قلب  اإىل 
)اإبراهيم  املرحوم  اأيدي  يف  املدينة  هذه  ب�سقوط  انتهت  التي  ال�سهرية  )قونية( 
اأ�سرًيا  الواقعة  �سنة 1832- وقد وقع يف هذه  ب��س�(. وك�ن ذلك يف 21 د�سمرب 
اأم�م  الرتكي  اجلي�س  يقود  ك�ن  الذي  ب��س�(  )ر�سيد  املرحوم  امل�سريني  اأيدي  يف 
)اإبراهيم ب��س�(، والذي ك�ن من قبل يف بالد اليون�ن مكلًف� بقمع الثورة اليون�نية.

مل�سر  ك�ن  م�  على  جهة  من  تدل  املتوالية  النت�س�رات  هذه  اأن  ول�سك 
كيف  الت�س�وؤل  على  اأخرى  جهة  من  الإن�س�ن  وحتمل  اله�ئلة،  القوة  من  وقتئذ 
تقهقر الأتراك الأبط�ل يف هذه املواقع. ف�جلواب على ذلك اأن املرحوم ال�سلط�ن 
)حممود الث�ين( ك�ن قد األغى ط�ئفة النك�س�رية كم� قدمن�، وك�ن م�ستغاًل بتنظيم 
جي�س جديد عندم� ق�م املرحوم )حممد علي ب��س�( ب�إحداث هذه الأزمة امل�سوؤومة 

ا مت�م ال�ستعداد للقت�ل. ومل يكن اجلي�س الرتكي اجلديد م�ستعدًّ

وك�ن من نتيجة هذا اخلالف امل�سوؤوم بني م�سر والدولة العلية اأن املرحوم 
ال�سلط�ن )حممود الث�ين( ا�سطر لال�ستن�س�ر ب�لدول الأوروبية. ف�نتهزت الرو�سي� 
هذه الفر�سة لتقوية نفوذه� يف تركي� وجعل �سيطرته� عظيمة على الب�ب الع�يل؛ 
ف�أظهرت للدولة العلية ا�ستعداده� مل�س�عدته� �سد عزيز م�سر، واأر�سلت اإىل الأ�ست�نة 
الكونت )مورافييف( اأحد �سب�ط القي�سر اخل�سو�سيني، مكلًف� بتبليغ الب�ب الع�يل 
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� وجي�ًس� عظيًم� لن�سرة الدولة  اأن احلكومة الرو�سية تقدم اإليه اإذا اأراد اأ�سطوًل قويًّ
�سد عزيز م�سر، ومكلًف� كذلك ب�ل�سفر اإىل الإ�سكندرية لإقن�ع املرحوم )حممد 

علي ب��س�( ب�سرورة التف�ق مع الدولة، والرجوع عن نواي�ه وم�سروع�ته �سده�.

بالغه  الدولة  رج�ل  ف��ستقبل  الأ�ست�نة  اإىل  )مورافييف(  ذهب  وب�لفعل 
ال�سق�ق  ب�سبب  اإليه�  و�سلوا  التي  احل�لة،  ال�سديد على هذه  احلزن  مع  ب�لر�سى 
امل�سوؤوم بني املتبوع الأعظم والت�بع اأي بني خليفة الإ�سالم واأكرب اأمرائه، وقد �س�فر 
الكونت )مورافييف( من الأ�ست�نة اإىل الإ�سكندرية يف ين�ير ع�م 1833، بق�سد 

.� اإقن�ع عزيز م�سر بوجوب حل امل�سكلة حالًّ �سلميًّ

الدولة  على  ال�سيئة  نت�ئجه�  الق�رئ  و�سريى  الرو�سي�،  �سي��سة  ك�نت  هذه 
الأوروبية  الدول  بقية  تركت  بل  الأمر  يف  تتداخل  فلم  الربو�سي�  اأم�  العثم�نية. 
تتداخل  اأن  النم�س�  �سوا�س  بع�س  ود  وقد  النتيجة.  وانتظرت  ب�مل�سئلة  م�ستغلة 
الق�ب�سني  ولكن  الرو�سي�،  اأغرا�س  دون  لتحول  املهمة  الأزمة  هذه  يف  دولتهم 
على اأمور اململكة النم�س�وية حينئذ راأوا اأن الثورة تهدد دولتهم من كل ج�نب، 
واأنهم يف ح�جة �سديدة لع�سد الرو�سي� وم�س�عدته�، ف�لتزموا لهذا ال�سبب احلي�دة 

واخت�روا �سي��سة مراقبة احلوادث والنتظ�ر.

اأم� اإنكلرتا فقد ك�نت اأمي�له� من ب�دئ الأمر �سد اأمي�ل عزيز م�سر، ولكنه� 
ك�نت تخ�ف اإ�سع�ف نفوذه� يف تركي� بتقوية نفوذ الرو�سي�؛ فك�نت تريد العمل 

الأزمة الثانية - م�صئلة ال�صام بني م�صر والدولة العلية
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�سد الرو�سي� وم�س�عدة تركي� يف اآن واحد. غري اأن اأيرلندا ك�نت يف ذلك احلني 
ق�ئمة ب�لثورة �سد بريط�ني�، رغبة يف نوال حريته� وا�ستقالله� فبقيت لذلك اإنكلرتا 

مرتددة يف �سي��سته�.

ومل يكن لعزيز م�سر بني الدول الأوروبية دولة تريد ن�سرته يف ال�سر واجلهر 
� �سديًدا، وك�نت  غري فرن�س�. ف�إن الراأي الع�م فيه� ك�ن يحب )حممد علي ب��س�( حبًّ
اأعم�ل عزيز م�سر وجمهوداته يف �سبيل رفع �س�أن م�سر ومتدينه� معروفة يف فرن�س�، 
ومقدرة فيه� حق قدره�، ل�سيم� واأن اأغلب عم�ل عزيز م�سر يف متدين م�سر ك�نوا 
من الفرن�س�ويني. وك�ن بني )لوي�س فليب( ملك فرن�س� وبني )حممد علي ب��س�( 

مودة �سديدة و�سداقة متينة.

اأن �سفري فرن�س� يف الأ�ست�نة ك�ن يخ�ف �سقوط نفوذ دولته يف اململكة  اإل 
يتو�سط  اأن  الع�يل  الب�ب  ارتف�عه وازدي�ده يف م�سر، فعر�س على  بقدر  العثم�نية 
بينه وبني اأمري م�سر، وكتب اإىل املرحوم )اإبراهيم ب��س�( يرجوه ب��سم فرن�س� اأن ل 
يتقدم يف فتوح�ته، وكتب اإىل املرحوم )حممد علي ب��س�( ي�س�أله اأن يقبل ال�سروط 
وهذه  ب��س�.  خليل  مع  الث�ين(  )حممود  ال�سلط�ن  املرحوم  اإليه  به�  اأر�سل  التي 
ون�بل�س  )عك�  ولي�ت  م�سر عن  لعزيز  الدولة  تن�زل  تنح�سر يف  ك�نت  ال�سروط 
على  ال�ستيالء  يريد  ك�ن  ب��س�(  علي  )حممد  ولكن  املقد�س(.  وبيت  و�سيدا 
اأمي�له واأغرا�سه. فلذلك مل  ال�س�م كله�، وك�ن قن�سل فرن�س� مب�سر ي�سجعه على 
يقبل عزيز م�سر ال�سروط ال�سلط�نية التي عر�سه� عليه خليل ب��س�، ومل يلق رج�ء 
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عن  �س�در  وغري  لرتكي�  جم�ملة  اعتربه  لأنه  قبوًل؛  عنده  ب�لأ�ست�نة  فرن�س�  �سفري 
تعليم�ت �سي��سية واردة من احلكومة الفرن�س�وية. واأمر ابنه املرحوم )اإبراهيم ب��س�( 

ب�لتقدم يف فتوح�ته، ف�سدع ب�لأمر وتقدم اإىل اأن و�سل مدينة )كوت�هية(.

فلم� علم املرحوم ال�سلط�ن )حممود الث�ين( بذلك �س�أل الرو�سي� يف اآخر 
الأثن�ء ع�د  بذلك. ويف هذه  فوعدته  ب�أ�سطوله�  اإليه  تر�سل  اأن  �سنة 1833  ين�ير 
)مورافييف( من الإ�سكندرية وك�ن قد جنح يف م�أموريته لدى )حممد علي ب��س�( 
بع�س النج�ح، ف�أعلن الب�ب الع�يل اأن اأمري م�سر وعده واأ�سدر اأمره لبنه ب�لوقوف 
جميء  اأن  راأت  بذلك،  الأوروبية  الدول  علمت  فلم�  فتوح�ته.  يف  التقدم  عن 
اأن  الع�يل  الب�ب  ف�س�ألت  �س�ر غري لزم.  البو�سفور  مي�ه  اإىل  الرو�سي  الأ�سطول 
مي�ه  اأ�سطوله� يف  يظهر  اأن  يهمه�  ك�ن  الرو�سي�  ولكن  القرم،  ببالد  وقوفه  يجعل 
اأنه� �س�رت احل�مية للمملكة العثم�نية  ال�سرق، ويعلم امل�سلمون قبل امل�سيحيني 

والأمينة على م�س�لح دولة اآل عثم�ن!!

�سراي  اأم�م  مر�س�ه  وجعل  البو�سفور  مي�ه  اإىل  الرو�سي  الأ�سطول  فج�ء 
اإىل الأ�ست�نة  ب�أي�م قليلة و�سل جزء من اجلي�س الرو�سي  ال�سلط�ن. وبعد و�سوله 
العلية  الدولة  من  وطلبت  وفرن�س�،  والنم�س�  اإنكلرتا  لذلك  فه�جت  به�.  واأق�م 
الإ�سراع ب�لتف�ق مع عزيز م�سر واإبع�د الع�س�كر الرو�سية عن اأرا�سي الدولة. فقبل 
املرحوم ال�سلط�ن )حممود الث�ين( طلب الدول الثالث وبعد خم�برات خمتلفة 
اأعلنت الدولة العلية يف اأوائل م�يو �سنة 1833 بخطني �سريفني اأنه� عيّنت اأمري 
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م�سر والًي� على ال�س�م وعلى ولية )اأطنه(. وقد �ُسمي هذا التف�ق الذي �سدر به 
اخلط�ن ال�سريف�ن ب�تف�ق )كوت�هية( ن�سبة اإىل املدينة التي ك�ن حمتالًّ له� )اإبراهيم 

ب��س�( عند عقد هذا التف�ق.

ومل� �سدر هذان اخلط�ن ال�سريف�ن، �س�ألت الدول الأوروبية الدولة الرو�سية 
ف�أج�بت  الدولة،  اأرا�سي  من  وجنوده�  البو�سفور  مي�ه  من  اأ�سطوله�  ت�سحب  اأن 
الطلب ولكنه� مل تنفذه اإل بعد اأن اأم�ست مع الدولة العلية على مع�هدة )خونك�ر 

� و�سلطة عظيمة. اأ�سكلة �سي( التي جعلت للرو�سي� يف الدولة العلية نفوًذا قويًّ

 ،� وم�سمون هذه املع�هدة اأن الدولة العلية تتح�لف مع الرو�سي� حت�لًف� دف�عيًّ
اأو يف خ�رجه�  واأن تتعهد كل واحدة منهم� مب�س�عدة الأخرى يف داخل بالده� 
ح�سب الظروف. ول�سك اأن ظ�هر هذه املع�هدة ل يفيد �سيًئ� غريًب�، ولكن املت�أمل 
يرى اأن الدولة الرو�سية ك�نت غري واقعة وقتئذ حتت خطر. فك�ن من امل�ستحيل 
� لداخل البالد الرو�سية بخالفه�، ف�إنه�  اأن تر�سل الدولة العلية يوًم� م� جي�ًس� تركيًّ
ك�نت واقعة حتت خطر ظ�هر احتم�ل، وك�ن احتم�ل دخول اجلنود الرو�سية اإىل 
اأن الرو�سي� ك�ن يف ا�ستط�عته�  قلب اململكة العثم�نية ح��ساًل. ذلك ف�ساًل عن 
اأن حتدث يف قلب الدولة من ال�سطراب�ت م� ت�س�ء؛ مل� ك�ن له� فيه� من الآلت 
القوية. اأي اأنه ك�ن ميكنه� اأن تر�سل بجنوده� اإىل داخل الدولة يف اأي وقت تريد.
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والذى يثبت اأن دخول اجليو�س العثم�نية اإىل قلب اململكة الرو�سية ك�ن 
خالًف�  الدول  اإحدى  وبني  الرو�سي�  بني  احلرب  قي�م  ح�لة  يف  حتى  م�ستحياًل، 
اأن  املع�هدة  اآخر  ا�سرتطت يف  الرو�سي�  اأن  �سي(  اأ�سكلة  مع�هدة )خونك�ر  لظ�هر 
اإليه� يف ح�لة وقوع احلرب بينه�  الدولة العلية غري ملزمة ب�إر�س�ل مدد ع�سكري 
وبني اإحدى الدول، بل يكفيه� عو�ًس� عن اإر�س�ل مدد ع�سكري اأن تقفل بوغ�ز 

الدردانيل اأم�م اأ�س�طيل الدولة اأو الدول املح�ربة للرو�سي�.

اإبط�له�  على  كلت�هم�  وعملت  املع�هدة،  بهذه  واإنكلرتا  فرن�س�  علمت  وقد 
ولكن م�سع�هم� مل ينجح وتكدرت بذلك عالئقهم� مع الرو�سي�.

* * *

ي�سوءه�  ك�ن  التي  اإنكلرتا  ف�إن  طوياًل؛  التف�ق  هذا  حكم  ي�سر  ومل 
اأطوار  �سي��سته� يف كل  اقت�ست  والتي  ال�سرق،  وال�سالم يف  ال�سكينة  ا�ستتب�ب 
امل�سئلة ال�سرقية اإ�سع�ف �سلطة امل�سلمني، عملت على حتري�س الدولة العلية على 
الأخذ ب�لث�أر والنتق�م من عزيز م�سر. وف�ساًل عن اهتم�م اإنكلرتا ب�إ�سع�ف ال�سلطة 
الإ�سالمية يف الأ�ست�نة وم�سر؛ ف�إنه ك�ن يروق له� اأن ت�أخذ املركز الأول يف النفوذ 
لدى الب�ب الع�يل، وتخف�س من نفوذ الرو�سي� و�سلطته�. فلذلك ا�ستمرت حتر�س 
اآذانً�  الدولة  رج�ل  عند  ووجدت  ب��س�(،  علي  النتق�م من )حممد  على  الدولة 
�س�غية لأن قلوبهم ك�نت قد تغريت من جهة م�سر واأمريه� وتركت فيه� حوادث 

ال�س�م اآلًم� كب�ًرا.
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 � وقد جنحت اإنكلرتا يف هذه ال�سي��سة وعقدت مع الب�ب الع�يل اتف�ًق� جت�ريًّ
ب�أن  به�  تركي�  ثقة  وق�بلت  والمتي�زات،  احلقوق  من  للرو�سي�  م�  كل  له�  يخول 
ا�ستعدت لحتالل )عدن(، ك�أنه� اأرادت اأن تعرف احلكومة العثم�نية مقدار ثمن 

املودة الإنكليزية..

و�سريت  ون�س�ئحهم،  الإنكليز  اآراء  العلية  الدولة  اتبعت  فقد  ذلك  ومع 
جي�ًس� جراًرا اإىل اآ�سي� حتت قي�دة )ح�فظ ب��س�(. فعرب هذا اجلي�س نهر الفرات يف 
21 اإبريل �سنة 1839، ويف 7 يونيو من ال�سنة نف�سه� اأعلنت الدولة العلية احلرب 
على جيو�س م�سر. وقد ك�ن املرحوم )حممد علي ب��س�( علم من قبل ب��ستعداد 

الدولة ملح�ربته واإخراجه من ال�س�م، فت�أهب للقت�ل وا�ستعد اأكمل ا�ستعداد.

فلم� علمت الدول الأوروبية ب��ستعداد الدولة العلية للحرب، اهتمت كله� 
ب�مل�سئلة، واأخذت اإنكلرتا تبذل اجلهد يف ا�ستم�لة فرن�س� اإليه�، والتف�ق معه� على 
م�س�عدة تركي� �سد )حممد علي ب��س�(، واإ�سع�ف نفوذ الرو�سي� يف الدولة العلية. 
ولكن فرن�س� مل تقبل التف�ق مع اإنكلرتا �سد عزيز م�سر مل� ك�ن له عنده� وعند 

ال�سعب الفرن�س�وي من الحرتام العظيم والكلمة العلي�ء.

وقد ق�م وقتئذ اخلطب�ء على منرب جمل�س النواب الفرن�س�وي ب�إلق�ء اخلطب 
البليغة دف�ًع� عن اأمي�ل عزيز م�سر واأغرا�سه ال�سي��سية �س�ئلني حكومتهم م�س�عدته، 
ومنع كل عمل عدائي �سده. ومل يظهر الراأي الع�م الفرن�س�وي قوته و�سدة ت�أثريه 
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على حكومته يف ظروف كثرية مثل م� اأظهر يف م�سئلة اخلالف بني م�سر والدولة 
العلية؛ ف�إنه ك�ن منت�سًرا لعزيز م�سر اأ�سد النت�س�ر، وقد اأدى رف�س فرن�س� لطلب 

� �سد عزيز م�سر. اإنكلرتا اإىل اتف�ق هذه الدولة مع الرو�سي� اتف�ًق� مبدئيًّ

اأم� النم�س� فقد عر�ست على الدول م�سروع عقد موؤمتر بفيين� حلل امل�سكلة 
امل�سرية، فلم تقبل الرو�سي� هذا الطلب خوًف� من تداخل الدول يف �سوؤون تركي� 
طلب  كذلك  فرن�س�  ورف�ست  التداخل.  هذا  مبثل  نفوذه�  واإ�سع�ف  الداخلية، 

النم�س� منًع� لتف�ق الدول �سد )حممد علي ب��س�(.

وبينم� الدول م�ستغلة بهذا اخلالف اخلطري اإذ انت�سر خرب واقعة )ن�سيبني( 
اأو )نزيب( التي انت�سر فيه� اجلي�س امل�سري بقي�دة )اإبراهيم ب��س�( على اجلي�س 
الرتكي يف 24 يونيو �سنة 1839. وبعد هذه الواقعة ب�أ�سبوع واحد تويف املرحوم 
ال�سلط�ن )حممود الث�ين( ومل تكن و�سلته اأخب�ر واقعة )ن�سيبني( لعدم وجود 
الأ�سالك الربقية وقتئذ. وتوىل بعده على الأريكة العثم�نية ابنه ال�سلط�ن الغ�زي 

)عبد املجيد خ�ن(.

ويف 4 يوليو من ال�سنة نف�سه� �سرع اأحمد ب��س� القبودان الأول لالأ�سطول 
يبغ�س  ك�ن  اأنه  ذلك  و�سبب  م�سر  لعزيز  الأ�سطول  هذا  ت�سليم  يف  العثم�ين 
فلم�  م�سر.  عزيز  اإىل  كثرًيا  ومييل  �سديًدا  بغ�ًس�  الأعظم  ال�سدر  ب��س�  خ�سرو 
الع�يل  الب�ب  اإىل  اأر�سلت مذكرة  الغريب،  النب�أ  بهذا  الأوروبية  الدول  علمت 
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بت�ريخ 27 يوليو �سنة 1839 تفيده اأنه� متفقة كله� على م�س�عدته يف هذه الأزمة 
ودفع اخلطر عن اململكة العثم�نية. وقد ا�سرتكت فرن�س� مع بقية الدول يف اإر�س�ل 
هذه املذكرة، ومل يكن ق�سده� بذلك ال�سرتاك معه� �سد )حممد علي ب��س�( بل 
�. وبن�ء على رج�ء فرن�س� مل يتقدم )اإبراهيم ب��س�( بعد  منع اتف�قه� �سده اتف�ًق� حربيًّ

)ن�سيبني( بل وقف عنده�.

وقد عر�س وقتئذ ب�ملر�ستون وزير خ�رجية اإنكلرتا على الدول الأوروبية اأن 
تر�سل جميعه� اإنذاًرا لعزيز م�سر، ت�أمره فيه ب�سحب جنوده من ال�س�م والكتف�ء 
ب�إم�رته على م�سر، وتهدده ب�أنه� تنفذ مط�لبه� ب�لقوة اإن مل ير�س به� ويذعن اإليه�. 
فع�ر�ست فرن�س� مطلب ب�ملر�ستون اأ�سد املع�ر�سة وطلبت ب��سم )حممد علي ب��س�( 
تعيينه اأمرًيا على م�سر وال�س�م وبالد العرب، وا�ستمر اجلدال بني حكومتْي ب�ري�س 
ولوندرة طوياًل، وا�ستدت لهجة ال�سي��سيني من اجل�نبني كم� ا�ستدت لهجة جرائد 
اأن  الدولتني وتكدرت عقب ذلك العالئق بني احلكومتني. ف�سعت الرو�سي� يف 
ت�سم اإليه� اإنكلرتا وجتعل م� بني هذه وفرن�س� من اخلالف اأ�س��ًس� لوف�ق يو�سع بينه� 
للوندرة. ولكن بع�س  الب�رون دي )برونو(  الغر�س  واأر�سلت لهذا  اإنكلرتا،  وبني 
وزراء احلكومة الإنكليزية ك�نوا يخ�لفون ب�ملر�ستون راأًي�، وك�نوا يودون التف�ق مع 
دي  الب�رون  وع�د  التف�ق،  والرو�سي�  اإنكلرتا  بني  ال�سبب  لهذا  يتم  فلم  فرن�س�. 

)برونو( اإىل �س�ن بطر�سبورغ ليتلقى تعليم�ت جديدة.
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ازدي�ًدا  م�سر  عزيز  �س�لح  يف  الفرن�س�وي  ال�سعب  تهيج  وقتئذ  زاد  وقد 
ه�ئاًل، وخ�ف )لوي�س فيليب( ملك فرن�س� من عواقب هذا التهيج؛ ف�أمر ب�إرج�ع 
بب�ري�س يف موكب ح�فل  )ن�بليون الأول( من جزيرة �س�نت هيلينه ودفنه�  بق�ي� 
وذكرى  الأول  ن�بليون  بذكرى  واأمريه�  م�سر  عن  الفرن�س�وي  ال�سعب  لي�ستغل 
فتوح�ته وانت�س�راته العديدة. وب�لفعل جيء بجثة ن�بليون الأول و�س�رت يف ب�ري�س 
ال�سعب  اأنظ�ر  مم� حول  فخ�مته.  ول يف  ل يف جالله  مثيل  له  ير  موكب مل  يف 

الفرن�س�وي عن م�سر قلياًل ل كثرًيا.

من  عودته  بعد  )برونو(  دي  الب�رون  مع  �سوا�سه�  اتفق  فقد  اإنكلرتا  اأم� 
يعقد  موؤمتر  قبله� حل�سور  من  مندوبني  لإر�س�ل  الأوروبية  الدول  ودعوا  الرو�سي�، 
بلوندرة حلل امل�سكلة امل�سرية. وقد ا�سرتكت فرن�س� يف هذا املوؤمتر غري اأن �سفريه� 
بلوندرة امل�سيو )جيزو( ال�سهري وجه عن�يته كله� ملد اأجل املوؤمتر، ومنع الدول من 
ا ب�لتو�سط  الو�سول اإىل اتف�ق نه�ئي؛ لأن احلكومة الفرن�س�وية ك�نت م�ستغلة �سرًّ
بني تركي� وم�سر، وك�نت توؤمل بلوغ نتيجة مر�سية لعزيز م�سر بدون تداخل الدول 

الأخرى.

بع�س  الع�يل  والب�ب  م�سر  مع  ال�سرية  خم�براته�  يف  فرن�س�  جنحت  وقد 
)بون�سونبي(  اأن  اإل  الأعظم.  ال�سدر  ب��س�(  اإىل عزل )خ�سرو  وتو�سلت  النج�ح، 
اخلرب  هذا  حكومته  واأبلغ  ال�سرية  فرن�س�  مبخ�برات  علم  ب�لأ�ست�نة  اإنكلرتا  �سفري 
النتق�م  على  و�سمم  كثرًيا،  واغت�ظ  لذلك  )ب�ملر�ستون(  فه�ج  الأهمية،  العظيم 
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من فرن�س� فد�س الد�س�ئ�س �سد )حممد علي ب��س�( يف ال�س�م، واأق�م اأهله� �سده، 
وعمل على عقد اتف�ق بني اإنكلرتا والرو�سي� والنم�س� والربو�سي�، اأي بني كل دول 
اأوروب� م� عدا فرن�س�. وب�لفعل عقد هذا التف�ق واأم�سى مندوبو الدول الأربع يف 

لوندرة بت�ريخ 15 يوليو �سنة 1840 على اتف�قية خمت�سة ب�مل�سكلة امل�سرية.

وهذه التف�قية ت�سمنت اأن )حممد علي ب��س�( يرد اإىل الدولة جزيرة كريد 
وبيت املقد�س واأطنه وبالد ال�س�م ال�سم�لية، واأن يحفظ له ولأبن�ئه من بعده م�سر 
ويتوىل ولية )عك�( مدة حي�ته. واإنه اإْن مل يخ�سع لأوامر الدول يف مدة ع�سرة اأي�م 
من ت�ريخ اإر�س�ل الإنذار الدويل اإليه، ل ترتك الدول له غري م�سر، واإن مل يخ�سع 
يف مدة ع�سرة اأي�م اأخرى، ل ترتك له م�سر نف�سه�. وت�سمنت هذه التف�قية غري 
ذلك اأن الدول ت�سرتك يف حم�ية بوغ�زي الأ�ست�نة والدردانيل �سد كل اعتداء.

وقد اتفق مندوبو الدول يف هذه التف�قية على اأنه� تنفذ قبل توقيع دولهم 
عليه� اإذا اقت�سى احل�ل ذلك.

غ�سبه  اأعلن  حتى  التف�قية  بهذه  فرن�س�  ملك  فيليب(  )لوي�س  علم  وم� 
و�سخطه، ووافق وزيره الأول )تيري�س( على ال�ستعداد للحرب؛ فجند هذا الأخري 
اجلنود الفرن�س�وية، وجمع الرديف وا�ستغل بتح�سني احلدود و�س�عد اجلرائد على 
تهييجه� ال�سعب �سد دول اأوروب�. فتهيجت فرن�س� كله� من�دية ب�لنتق�م له� ولأمري 

م�سر من دول اأوروب�.
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ويف 11 �سبتمرب �سنة 1840 �سرب الأمريال الإنكليزي )ن�بييه( ثغر بريوت 
وجرب )اإبراهيم ب��س�( على اإخالء هذا الثغر. وبعد اإخالئه بثالثة اأي�م اأعلن الب�ب 
الع�يل عزل )حممد علي ب��س�( من اإم�رة م�سر نف�سه� وك�ن ذلك بن�ء على اإيع�ز 
ت�أثرًيا  فرن�س�  يف  احل�دثت�ن  ه�ت�ن  ف�أحدثت  ب�لأ�ست�نة.  اإنكلرتا  �سفري  )بون�سونبي( 
ا�ستعداداته�  بتتميم  الفرن�س�وية  احلكومة  عن�ية  مم� جعل  عظيًم�،  وهي�ًج�  �سديًدا 

احلربية عظيمة �سديدة و�سري احلرب ق�ب قو�سني اأو اأدنى.

وقد ا�ستعفى بعد ذلك بقليل امل�سيو )تيري�س( من رئ��سة الوزارة الفرن�س�وية، 
وعني مك�نه املر�س�ل )�سولت( وتقلد امل�سيو )جيزو( �سفري فرن�س� ب�إنكلرتا من�سب 
وزارة اخل�رجية. فبذل اأق�سى جهده يف تعديل اتف�قية 15 يوليو التي عقدت بني 
الدول الأربع يف لوندرة، ولكنه مل يفلح يف م�سع�ه ل�سدة كراهة )ب�ملر�ستون( وزير 

خ�رجية اإنكلرتا لفرن�س� ولعزيز م�سر.

ف�إن  ب�ملر�ستون؛  اآم�ل  موؤيدة  ال�س�م  من  الأخب�ر  ج�ءت  العهد  ذلك  ويف 
ال�سورية  املواين  اأهم  على  ا�ستولي�  النم�س�وي  والأ�سطول  الإنكليزي  الأ�سطول 
 -1840 �سنة  نوفمرب   2 يف  امل�سرية  اجلنود  اأيدي  من  نف�سه�  )عك�(  وخرجت 
الد�س�ئ�س  اأحدثته  الذي  الهيج�ن  ب��س�( قمع  املرحوم )حممد علي  ي�ستطع  ومل 
الإنكليزية �سده يف ال�س�م. ف�سر ب�ملر�ستون بهذه الأخب�ر واأراد اأن يزيد الطني بلة 
� يف كل اأنح�ء اأوروب�، ف�قرتح على الدول الأوروبية عزل  ويجعل ال�سطراب ع�مًّ
)حممد علي ب��س�( من اإم�رة م�سر نف�سه�، واإخراجه هو وع�ئلته من الدي�ر امل�سرية. 
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ف�زداد لذلك الهي�ج يف فرن�س� ازدي�ًدا ه�ئاًل وحمل امل�سيو )تيري�س( يف جمل�س 
النواب الفرن�س�وي على الوزارة حملة �سديدة متهًم� اإي�ه� برتك اإنكلرتا تنتقم من 
امل�سيو )جيزو( وزير خ�رجية  ف�أج�ب  فرن�س� احلميم،  ب��س�( �سديق  )حممد علي 
فرن�س� على اعرتا�س�ت )تيري�س( وغريه من اخلطب�ء ب�أن فرن�س� ل تقبل اأبًدا نزع 
اإم�رة م�سر من اأيدي )حممد علي ب��س�( واأبن�ئه من بعده، واأنه� م�ستعدة للدف�ع  
عن حقوقه يف م�سر ولو ا�سطرت اإىل احلرب. ف�أدركت اأوروب� من لهجة احلكومة 
مل�س�ئب  واأ�ساًل  ع�مة  داعية حلرب  يكون  ب�ملر�ستون  اقرتاح  قبول  اأن  الفرن�س�وية 

جمة، فرف�سته اإر�س�ًء لفرن�س� ومنًع� للحرب وعواقبه� الوخيمة.

ومل ير�سخ املرحوم )حممد علي ب��س�( لأوامر الدول الأوروبية اإل عندم� 
راأى اأن فرن�س� غري ق�دة على مق�ومة اأوروب� كله�، واأن الأمريال الإنكليزي )ن�بييه( 
لأوامر  الن�سي�ع  وعدم  املق�ومة  على  ا  م�ستمرًّ بقي  اإن  الإ�سكندرية  ثغر  يهدد 
الدول، ف�أم�سى معه اتف�قية تعهد فيه� ب�سحب اجلنود امل�سرية من ال�س�م وتعهد له 
فيه� الأمريال )ن�بييه( بجعل اإم�رة م�سر له ولأبن�ئه من بعده. وم� و�سل خرب هذه 
التف�قية اإىل الأ�ست�نة حتى اأ�س�ر )بون�سونبي( �سفري اإنكلرتا به� على الب�ب الع�يل 
برف�سه� فرف�سه�، و�سرح ب�أنه ل يقبل جعل اإم�رة م�سر وراثية لع�ئلة )حممد علي 

ب��س�( بل له وحده مدة حي�ته.

فلم� علمت فرن�س� بذلك عر�ست حكومته� على جمل�س النواب م�سروع 
حت�سني مدينة ب�ري�س، اأي اإمت�م ال�ستعدادات احلربية، ف�أقر املجل�س على امل�سروع 
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ب�رتي�ح ت�م، واأيد احلكومة يف خطته� ودف�عه� عن حقوق موؤ�س�س الع�ئلة اخلديوية. 
ا�ستعدادات  اأن  حتققت  عندم�  الربو�سي�  وحكومة  النم�س�  حكومة  ف��سطربت 
فرن�س� للحرب حقيقية، واأن العتداء على حقوق )حممد علي ب��س�( و�ساللته يف 
م�سر يكون �سبًب� حلرب عمومية يف اأوروب�. واتفقت� على منع احلرب بكل الو�س�ئل 
وت�أييد )حممد علي ب��س�( و�ساللته من بعده يف اإم�رة م�سر، وجربت� ب�لفعل اإنكلرتا 
الدول  فيه�  طلبت  الع�يل،  للب�ب  معهم�  م�سرتكة  مذكرة  تقدمي  على  والرو�سي� 
هذه  قدمت  وقد  بعده.  من  و�ساللته  ب��س�  علي  ملحمد  م�سر  اإم�رة  الأربع جعل 
املذكرة يف 31 ين�ير �سنة 1841 واأخذت النم�س� بعد تقدميه� جتتهد يف ا�ستم�لة 
فرن�س� لال�سرتاك مع بقية الدول يف اأمر ت�سوية امل�سئلة امل�سرية. فقبلت فرن�س� ذلك، 
ولكنه� ا�سرتطت عدم التعر�س لتف�قية لوندرة التي اأبرمت ب�لرغم عن مع�ر�سته� 

ومت مفعوله�.

وقد اأقرت فرن�س� مع الدول يف لوندرة على اتف�قية البوغ�زات التي ت�سمنت 
قفل بوغ�ز الدردانيل والبو�سفور لكل �سفن الدول احلربية بال ا�ستثن�ء.

وقبل اأن مت�سي الدول على هذه التف�قية، اأ�سدر الب�ب الع�يل- متبًع� يف 
� �سريًف� اأعلن فيه اأن حكومة  ذلك ن�سيحة ال�سفري الإنكليزي )بون�سونبي( - خطًّ
م�سر تبقى وراثية لع�ئلة )حممد علي ب��س�(، ولكن الدولة حتتم انتخ�ب من ت�س�ء 
من اأع�س�ء الع�ئلة لإم�رة م�سر عند وف�ة اأمريه� احل�كم، واأن ل جتند م�سر اأكرث من 
األف ع�سكري، واأن توؤخذ ال�سرائب بنف�س الطريقة التي توؤخذ به�  ثم�نية ع�سر 
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يف تركي�، واأن ير�سل للدولة منه� الربع. فرف�س عزيز م�سر هذه القيود كم� رف�سته� 
فرن�س� وع�د الهي�ج وال�سطراب يف فرن�س� اإىل م� ك�ن� عليه. ف�هتم )مرتنيخ( وزير 
ك�ن  الذي  ب��س�(  )ر�سيد  الأعظم  ال�سدر  عزل  يف  و�سعى  ب�لأمر  الأول  النم�س� 
ب��س�( )رفعت  مك�نه  وعينت  الدولة  فعزلته  الإنكليزي،  ال�سفري  بن�س�ئح  يعمل 
واأ�سدرت اإرادة جديدة بتعيني )حممد علي ب��س�( والًي� على م�سر وجعل اإم�رة 
م�سر لأبن�ئه من بعده الأر�سد ف�لأر�سد. وب�أن يتفق بعد بني م�سر والب�ب الع�يل 

� للدولة العلية. على مبلغ تر�سله م�سر �سنويًّ

فقبل املرحوم )حممد علي ب��س�( هذه ال�سروط يف 10 م�يو �سنة 1841، 
ال�سق�ق،  اأجل  ومد  امل�س�كل  خللق  حجة  ب�لأ�ست�نة  و�سفريه�  لإنكلرتا  يعد  ومل 
على  نف�سه�  ال�سنة  من  يوليو  بت�ريخ 13  لوندرة  كله� يف  الدول  اأم�ست  وبذلك 
متعلقة  والث�نية  ذاك(،  امل�سرية )حني  امل�سئلة  ب�ب  قفل  معلنة  الأوىل  اتف�قيتني، 

بقفل بوغ�زي الدردانيل والبو�سفور اأم�م �سفن الدول احلربية.

وبذلك انتهت هذه الأزمة امل�سوؤومة.

* * *
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لريب اأن املرحوم )حممد علي ب��س�( ك�ن يعمل لتو�سيع نط�ق ملكه، وك�ن 
مولًع� ب�أن يتوىل اإم�رة م�سر وال�س�م لتتم له الكلمة يف ال�سرق ويف البحر الأبي�س 
املتو�سط. وك�أنه راأى م� راآه قبله ن�بليون من اأن �س�حب م�سر ل يهن�أ له عي�س ول 
تقوى  اإم�رته ول  توؤيد  ال�س�م ل  ال�س�م، وكذلك �س�حب  بغري  له �سع�دة  تكمل 
�سلطته اإل ب��ستالمه زم�م اأمور م�سر. فطمح لذلك موؤ�س�س الع�ئلة اخلديوية جلعل 
ال�س�م حتت حكمه وانتهز فر�سة رف�س وايل )عك�( قبول طلبه ب�إرج�ع امل�سريني 
امله�جرين من م�سر اإىل وطنهم لفتح ال�س�م وحتقيق اأم�نيه. ومم� �سهل له ذلك علمه 
ب�رتب�ك اأحوال الدولة عندئذ، وا�ستغ�ل املرحوم ال�سلط�ن )حممود الث�ين( بتنظيم 

جي�س جديد.

وقد ذهب بع�س املوؤرخني اإىل اأن )حممد علي ب��س�( ك�ن يوؤمل القب�س على 
زم�م اخلالفة الإ�سالمية وال�سلطنة العثم�نية واجللو�س على اأريكة ملك اآل عثم�ن. 
علي  ف�إن )حممد  �؛  ظنًّ يظنونه  ممن  ول  بل  الراأي،  هذا  يرون  ممن  ل�ست  ولكني 
ب��س�( الذي وهبه اهلل من الذك�ء الن�در والفكر احل�د والنظر ال�س�ئب والب�سرية 
ال�س�دقة م� جعله يف نظر الكثريين فوق )ن�بليون( راأًي� وعماًل اأبعد من اأن يوؤمل 
اأم�مه  وذللت  الرج�ل  له  �سخرت  الذي  ذلك  واإن  امل�ستحيل.  الأمل  هذا  مثل 
�سع�ب الأعم�ل ك�ن يعلم اأكرث من كل اإن�س�ن اأن زوال اململكة العثم�نية اأمر ل 
يكون اإل اإذا زال هذا الوجود، واإن دولة الرو�سي� القوية العظيمة مل ت�ستطع بلوغ 

هذه الغ�ية. فكيف به وم� ك�ن اإل اأمري م�سر؟
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كال. اإين ل�ست ممن يرون ب�أن موؤ�س�س الع�ئلة اخلديوية الكرمية ك�ن يوؤمل 
اأو يحلم اأن يقب�س على زم�م الدولة العثم�نية، ولكنه ك�ن يريد اأن يحكم ال�س�م 
مع م�سر. وه� هي ر�س�ئله اإىل )لوي�س فيليب( ملك فرن�س� مدونة يف امل�ستندات 

الر�سمية والت�ريخية تثبت اأن غ�ية اأم�نيه ك�نت ال�ستيالء على ال�س�م.

تن�س�أ  التي  الوخيمة  والعواقب  ال�سيئة  ب�لنت�ئج  م�سر  عزيز  يعلم  ك�ن  ولو 
عن دخوله ال�س�م ووقوع اخلالف بينه وبني الدولة العلية، لك�ن ول حم�لة عدل 
عن اأمنيته وعمله. ول جرم اأن )حممد علي ب��س�( تندم طوياًل على هذا اخلالف 

امل�سوؤوم وحت�سر على م� فرط منه.

وقد يذهب الإن�س�ن عندم� يقلب �سح�ئف ت�ريخ هذه الأزمة امل�سوؤومة اإىل 
اأ�سراًرا مل يك�سفه� لن� الت�ريخ دفعت بعزيز م�سر �سد الدولة العلية.  اأن هن�لك 
ف�إن املرحوم )حممد علي ب��س�( ك�ن يعلم علم اليقني اأن اإنكلرتا هي اأول عدوة 
له ومل�سر، واأنه� لذلك تع�ك�سه بك م� يف و�سعه�. وك�ن ل يغيب عنه اأن الرو�سي� 
ل يروق له� ا�ستيالوؤه على ال�س�م وت�أ�سي�س دولة اإ�سالمية جديدة يكون له� من 
القوة واحلول م� ت�ستطيع معه الدولة العلية يوًم� من الأي�م اأن تقهر الرو�سي� وترده� 

عن دي�ره�.

� للعثم�نيني  وعلى اأي ح�ل فهذه الأزمة امل�سوؤومة يجب اأن تكون در�ًس� اأبديًّ
وامل�سريني بل ول�س�ئر امل�سلمني؛ ف�إن هذا اخلالف القدمي ك�ن �سبًب� مل�س�ئب جمة 
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ت�س�قطت على م�سر وعلى الدولة العلية. ويف اأغلب امللم�ت التي نزلت ب�لدولة اأو 
مب�سر، يرى الإن�س�ن اأثًرا من اآث�ر ذلك ال�سق�ق املنحو�س.

 وقد يعمل بع�س املف�سدين على اإحي�ء ال�سغ�ئن يف �سدور رج�ل الدولة 
العلية ب�إيه�مهم اأن م�سر ط�حمة الآن ويف كل اآن اإىل م� طمح اإليه موؤ�س�س الع�ئلة 

اخلديوية. وهي د�سي�سة ل يق�سد به� اإل الإ�سرار مب�س�لح الدولة ومب�س�لح م�سر.

ف�إذا ك�ن اخلالف القدمي قد  جّر على الدولة وعلى م�سر امل�س�ئب والبالي�، 
اأن يعتربوا به واأن يجعلوا الوف�ق والتف�ق  فواجب على بني الدولة وبني م�سر 
رائدهم يف كل اأعم�لهم؛ فم�سر من الدولة روحه� ومن اخلالفة فوؤاده�، ول حي�ة 
لهذا اجل�سم العظيم اإل ب�لتف�ق بني اأع�س�ئه يف العمل. واإذا ك�نت دول اأوروب� 
تتحد وتتفق مع قوته� وعظمته� عندم� يهم امل�سيحية اأمر، فكيف ل نتحد مع��سر 
ج�نب،  كل  من  به�  حمدقة  والأخط�ر  البالء  اأ�سد  يف  واقعة  وبالدن�  امل�سلمني 

واأعداوؤه� يكيدون له� اأعظم كيد كلم� �سنحت لهم الفر�س؟

ل �سالمة للدولة العلية ومل�سر اإل ب�لوف�ق والحت�د. وقد اأدرك هذه احلقيقة 
امل�سريون عن بكرة اأبيهم مقتدين ب�لعب��س اأمريهم املحبوب، فتقربوا من الدولة 
اأهل م�سر  ب�أن  الع�مل كله  وال�سراء، واعرتف  ال�سراء  العلية وج�هروا مبحبته� يف 
اأ�سدق املخل�سني للدولة العلية وللعر�س ال�س�ه�ين؛ اإذ ثبت ذلك ب�أجلى بي�ن يف 

الأزمة الثانية - م�صئلة ال�صام بني م�صر والدولة العلية



114 114
امل�صئلة ال�صرقية

احلرب الأخرية. ول ريب عندي اأن اأمة م�سر العزيزة ث�بتة يف اأمي�له� ل تتحول 
اأبد الدهر عن اإخال�سه� للدولة العلية حم�ه� اهلل.

احلب  يخل�س  عثم�ين  كل  وعلى  �س�دق،  م�سري  كل  على  ليجب  واإنه 
لبالده، اأن يحبط اأعم�ل الذين يبثون الد�س�ئ�س بني م�سر والدولة العلية، ويلقون 
اأولئك  ف�إن  الأفخم.  اخلديو  و�سمو  الأعظم  اخلليفة  جاللة  بني  ال�سق�ق  بذور 
الع�ملني على خلق ال�سحن�ء والبغ�س�ء بني املتبوع والت�بع لأ�سد خ�سوم الدولة 

واألد اأعدائه�.



ن�أتي هن� على ترجمة كت�ب اأر�سله عزيز م�سر اإىل ملك فرن�س� ب�س�أن حوادث 
ال�س�م وم�سئلة اخلالف بينه وبني الدولة العلية. وكن� قد ن�سرن�ه يف جريدة املوؤيد 

الغراء عقب خطبة األقين�ه� ب�لإ�سكندرية واأ�سرن� فيه� اإليه.

ومن هذا الكت�ب يعرف الق�رئ حقيقة اأفك�ر املرحوم )حممد علي ب��س�( 
واأمي�له وقت الأزمة ال�س�لفة الذكر.

الق�هرة يف 16 رم�س�ن �سنة 1256 هجرية )نوفمرب �سنة 1840(.

 »اأيه� امللك العظيم

اأ�سعر ب�حل�جة لإظه�ر �سكري جلاللتكم. ذلك ال�سكر الذي يجي�س  اإين 
يف �سدري.

فلقد األقت نحوي حكومة جاللة امللك من اأمد بعيد اأنظ�ر رع�يته�، واليوم 
تتوج جاللتكم م�آثره� علّي ب�إعالنه� للدول اأن وجودي ال�سي��سي �سروري للموازنة 

الأوروبية.

كتاب من )حممد علي( اأمري م�صر 
اإلـــى )لوي�س فيليب( ملك فرن�صا
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واإن هذه العواطف اجلديدة من �س�أنه� اأن حتدد يل واجب�ت اأعرف القي�م 
به�. واأول هذه الواجب�ت هو اأن اأو�سح مللك فرن�س� بكل �سراحة اأ�سب�ب �سلوكي 

احل�يل واحًدا بعد اآخر.

اأمتن�ه�  اأمنية  اأ�سدق  العثم�نية  الدولة  �سع�دة  الأزم�ن  �س�ئر  يف  ك�نت  لقد 
من �سميم فوؤادي؛ حيث اأن� اأود اأن اأراه� دائًم� �سعيدة قوية اآمنة. وك�نت ق�س�رى 
اآم�يل ومرامي اأنظ�ري موجهة نحو م�س�عدته� على اأعدائه� اأوًل واملح�فظة على كل 

م� ملكته يدي بعد املج�هدات العظيمة يف �سبيل الدف�ع عنه� ث�نًي�.

اأم� الذي حببني نحو فرن�س� - واأقول ذلك بكل �سراحة - وحملني على 
اأنه� اأكرث احلكوم�ت رغبة يف خري الدولة  اتب�ع ن�س�ئحه� دائًم� فهو م� تبينته من 
اأن تعتقد  اأرجو  العثم�نية بال خديعة ول مواربة ول �س�ئبة ق�سد �سيئ. وكذلك 

جاللتكم اأن ُحبي لبالدي هو الذي ك�ن دائًم� الدافع يل والق�ئد لزم�مي.

وعلى ذلك ا�ستطعت بعد املج�هدات العظيمة والأحوال املتن�ق�سة ت�أييد 
الأمن يف ال�س�م، فحل فيه� اليوم ال�سالم حمل الفو�سى وال�سطراب. واإذا كنت 
قد اأظهرت عظيم رغبتي يف بق�ء هذه البالد حتت حكومتي، فذلك لأين معتقد 
ا�ست�أ�سلت جراثيمه� منه�.  التي  اإليه� امل�س�ئب  اإذا نزعت من يدي ع�دت  ب�أنه� 
ومن جهة اأخرى، اأرى اأن ال�س�م ت�سري اإذا بقيت يف يدي عن�سر قوة اأ�ستطيع به 
وقتئذ م�س�عدة مولي ال�سلط�ن ودولتي العلية م�س�عدة فعلية حقيقية. ولكنه� مل� 
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ك�نت يف يد الدولة العلية - وذلك م� اأجت��سر على القول به - ك�ن ال�سطراب 
والفو�سى واحلروب الأهلية م�ستحكمة فيه�. وه� قد حتققت اليوم �سيًئ� مم� كنت 
اأخ�فه. فلقد �س�عد النفوذ الأجنبي عن��سر ال�سق�ق وال�سطراب حيث مل يكن 
يفلح اأول الأمر م�سعى الذين ك�نوا يهيجون الأمة. ولكن م�س�عي اأولئك الذين 
ب�إحداثهم ال�سطراب يف اإحدى ولي�ته�،  اأنهم يخدمون ا�ستقالل تركي�  يظنون 
جنحت هذه املرة ل يف اإه�جة خواطر البالد فقط بل ويف اإق�مة الأمة �سد بع�سه� 

فث�رت بذلك احلروب الأهلية.

واإن دواعي امل�سلحة العمومية التي ك�نت ترغبني يف املح�فظة على ال�س�م 
وجعله� حتت حكومتي زالت اليوم ب�ملرة، ومل تبق هن�لك اإل م�س�حلي اخل�سو�سية 
وم�س�لح ع�ئلتي، واإنني م�ستعد حلي�طة هذه امل�س�لح بكل م� ي�سل اإليه جهدي يف 
�سبيل �سالمة الع�مل. ف�أترك اإذن الأمر للحكمة الع�لية واأ�سع بني يدي ملك فرن�س� 

حظي، فهو الذي ي�سوي كم� تقت�سيه رغبته اخلالف احل�يل.

واإذا وافق م� اأعر�س على جاللتكم، ف�إنني اأر�سى من ال�س�م بعك�؛ لأنه� 
البلد التي ق�ومت بكل الو�س�ئل م�س�عي التهييج التي عملت لإث�رته� �سدي. 
وقد يجوز اأن جاللتكم ترى من العدل اأن ترتك يل جزيرة )قنديه( التي �س�رت 

حتت �سلطة حكومتي ح�سنة زاهية من عهد بعيد.

كتاب من )حممد علي( اأمري م�صر اإىل )ل�ي�س فيليب( ملك فرن�صا
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ولكن اإذا اأر�سدتكم حكمة جاللتكم الع�لية اإىل اأن زمن الت�س�هل والتن�زل 
اآخر حلظة من  اإىل  ف�إين م�ستعد للكف�ح  ال�سديدة واجبة  املح�فظة  واأن  قد ف�ت، 
حي�تي اأن� و�س�ئر اأولدي. واإن جي�سي يف ال�س�م ل يزال عظيًم� ودم�سق وحلب 
وكل املدائن املهمة ل تزال حتت �سلطتي، وجي�سي الذي يف احلج�ز ه� هو ع�ئد 
نحو م�سر وقد و�سل ق�سم منه اإىل الق�هرة وي�سل الق�سم الآخر قريًب�. وبني يدّي 
�سيوخ ذوو نفوذ هم ن�زعون الآن اإىل جبل لبن�ن متعهدين ب�أن يخ�سعوا ل�سلطتي 
الدروز وامل�رونيني. ولدي اأربعون ب�خرة م�ستعدة لل�سفر لأول اإ�س�رة من جاللتكم.

وعليه ف�أوؤمل اأن اأ�سب�ب م�سع�ي ل تبقى جمهولة بعد اليوم، حتى ل يظن 
اإن�س�ن م� اأن اخلوف �س�ر ق�ئدي الآن، ف�إن حي�تي كله� براهني داح�سة ملثل هذه 
الدعوى. ولو ك�ن اخلوف يقودين جل�ز اأن اأُرى �سعيًف� واهًن� ولكنت تن�زلت منذ 
وجودي  اأنقذ  وقد  اليوم  ولكن  ب�لأخط�ر.  مهدًدا  وجودي  ك�ن  حيث  يوًم�   15

ال�سي��سي ب�إعالن فرن�س�، ف�إنني ل اأخ�طر ب�سيء كبري اإْن ط�لت احلرب.

كال، ولي�ست القوة التي يعدونه� �سدي هي التي ترهبني؛ بل اإن الذي 
يرهبني هو اأن اأكون �سبًب� حلرب عمومية، واأن اأجر فرن�س� التي اأن� مدين له� كثرًيا 

اإىل حرب ل يكون له� داع غري فوائدي وم�س�حلي ال�سخ�سية.

لكم  واعرتايف  جاللتكم،  اأنظ�ر  على  الأمر  حقيقة  اأعر�س  ف�إنني  ولهذا 
مبلك  وواثق  معجب  اأين  عن  ف�ساًل   ، عليَّ وواجًب�  فر�ًس�  ذلك  يجعل  ب�جلميل 
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فرن�س� ذاك الإعج�ب وهذه الثقة اللتني حتمل الع�مل كله عليهم� حكمة جاللتكم 
وذك�وؤكم الع�يل. واإنني بهم� اأ�سع حظي بني يديكم.

ومهم� ك�ن قرار امللك، ف�إين اأقبله ب�سكر وامتن�ن م� دامت جاللتكم م�سرتكة 
يف املع�هدة التي �سيتفق عليه بني الدول العظمية والتي تقرر حظي وم�ستقبلي.

ب�أن  ي�سمح يل  اأن  امللك  اأرجو  ف�إين  الأمر،  ك�ن  ومهم�  وقع،  مهم�  واأخرًيا 
اأقول له اإن اعرتايف ب�جلميل نحوه ونحو فرن�س� �سيبقى يف قلبي اإىل الأبد، واإين 

اأتركه اإرًث� لأبن�ئي واأبن�ء اأبن�ئي من بعدي كواجب مقد�س.

اأحد �سب�طي العظ�م املعول عليهم بحمل هذا  اأكلف  اأن  اأود  ولقد كنت 
القورنتينة حملت�ين على  ال�سعوبة وطول  ولكن  اأعت�ب جاللتكم.  اإىل  الكت�ب 

تكليف الكونت )والو�سكي( بتو�سيله اإىل جاللتكم«. اهـ.

)حممد علي(       

* * *

كتاب من )حممد علي( اأمري م�صر اإىل )ل�ي�س فيليب( ملك فرن�صا





تبني للق�رئ من الف�سل ال�س�بق اأن اإنكلرتا حلت حمل الرو�سي� يف النفوذ 
لدى الب�ب الع�يل و�س�رت وحده� امل�سموعة الكلمة يف الأزمة الأخرية عند رج�ل 
الدولة، واأنه� تو�سلت اإىل اإبط�ل مع�هدة )خونك�ر اأ�سكلة �سي( التي خولت للرو�سي� 
حق اإر�س�ل جيو�سه� اإىل قلب الدولة العلية عند احل�جة. ف��ست�ءت الرو�سي� لذلك، 
وعقدت النية على النتق�م من الدولة العلية التي اأحلت اإنكلرتا حمله�. وقد ك�ن 
اأحوال الدولة  اإ�سالح  املرحوم ال�سلط�ن الغ�زي )عبد املجيد خ�ن( ع�ماًل على 
اإ�سالح�ت  ف�أ�سدر فرم�ن الكلخ�نة ال�سهري الذي ا�ستمل على  اإدارته�؛  وتنظيم 
ال�سنني.  قليل من  وتقويته� يف ظرف  الدولة  اأحوال  لتقومي  عديدة ك�نت تكفي 
الدولة  تقهقر  تقت�سي  ك�نت  �سي��سته  لأن  الأول(؛  )نيقول  القي�سر  ذلك  ف�س�ء 
على الدوام وعدم متكنه� من اإ�سالح �سوؤونه� وتقومي املعوج يف اأحواله�، ولذلك 
اإىل امل�سيحيني الأرثوذك�س يف الدولة مبع�ر�سة )التنظيم�ت( والعمل على  اأوعز 
اإيق�ف تنفيذه�. وب�لرغم عم� بذله الأرثوذك�س من مع�ر�سة التنظيم�ت اجلديدة، 
يف  ابتداأت  ب��س�(،  )ر�سيد  وقتئذ  راأ�سه�  على  ك�ن  التي  العثم�نية  احلكومة  ف�إن 

الأزمة الـثـالثـة
حــــرب القـــرم
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تنفيذه�، وا�ستب�سر كل العثم�نيني بقرب فالحه� مت�م الفالح ونيل ثم�ره�. اإل اأن 
ذلك ك�ن من �س�أنه ازدي�د حقد القي�سر )نيقول الأول( على الدولة العلية. ف�أمر 
ب�إجراء التجهيزات احلربية الالزمة وا�ستعد ملح�ربة الدولة موؤماًل اإ�سع�فه� واإيق�فه� 

يف طريق الإ�سالح.

ولإيج�د امل�س�كل بني الرو�سي� والدولة العلية، اأوعز القي�سر )نيقول الأول( 
اإىل الق�س )دانيلو( الذي ك�ن ح�كًم� على اجلبل الأ�سود وت�بًع� للدولة العلية ب�أن 
يرفع راية الع�سي�ن يف وجه الدولة، ودع�ه قبل ذلك لل�سفر اإىل �س�ن بطر�سبورغ 
اإليه� وقوبل فيه� ب�حتف�ء عظيم، واأهداه القي�سر امل�ل والني��سني وحّر�سه  ف�س�فر 
�سد الدولة بكل اأنواع التحري�س�ت حتى ع�د اإىل اجلبل الأ�سود، ون�دى اأهله ب��سم 
ال�سليب والدين الأرثوذك�سي ب�لقي�م يف وجه الدولة فلبوا نداءه وث�روا اأجمعني.

فلم� علمت احلكومة العثم�نية بذلك �سرّيت جي�ًس� عظيًم� بقي�دة عمر ب��س� 
)وهو ق�ئد عثم�ين جليل ا�ستهر بقهر بالد البو�سنة( لقمع ثورة اأهل اجلبل الأ�سود. 
ف�س�ر اجلي�س ووقعت بينه وبني الثوار مواقع دموية يف جب�ل هذه البالد حتى قهر 
الثوار ومت له الظفر والن�سر. وقد ك�ن لهذه احل�دثة ت�أثري �سديد يف اأوروب�؛ ف�هتمت 
كل الدول ب�لأمر وعلى اخل�سو�س النم�س� ف�إنه ك�ن يهمه� عدم ا�سطراب الأحوال 
يف البلق�ن، ولكنه� ك�نت مدينة للرو�سي� مب�س�عدته� يف ع�م 1849 يف قمع الثورة 
املجرية ف��سطرت للتظ�هر مب�س�عدة اأهل اجلبل الأ�سود لدى الب�ب الع�يل، وك�ن 
غر�سه� احلقيقي توطيد ال�سكينة وال�سالم يف البلق�ن واإحب�ط م�س�عي الرو�سي�. 
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ف�س�ألت الب�ب الع�يل يف اآخر ع�م 1852 اأن يعتدل يف انتق�مه من  اأه�يل اجلبل 
الأ�سود حتى ل جتد الرو�سي� حجة خللق م�س�كل جديدة.

ب�س�أن  وفرن�س�  الرو�سي�  بني  عظيم  خالف  حدث  نف�سه�  ال�سنة  هذه  ويف 
اأن لفرن�س� مبقت�سى مع�هدات قدمية وحقوق  الأم�كن املقد�سة يف ال�س�م؛ وذلك 
احلم�ية  بهذه  تو�سلت  وقد  ال�سرق.  يف  الك�ثوليكيني  على  معنوية  حم�ية  ث�بتة 
اأن  الرو�سي�  ف�أرادت  الك�ثوليكيني.  ب�أيدي  )اأور�سليم(  كن�ئ�س  مف�تيح  اإىل جعل 
الق�س�س  اإىل  ب�أور�سليم  الكن�ئ�س  مف�تيح  بت�سليم  الأرثوذك�سي  الدين  ترفع كلمة 
الأرثوذك�س، ليزداد نفوذه� يف ال�سرق مم� يخ�لف م�سلحة فرن�س� يف ال�سرق و�سرفه� 
كل املخ�لفة. فلذلك احتجت احلكومة الفرن�س�وية على رغبة الرو�سي� وطلبت من 
الب�ب الع�يل اأن يف�سل يف هذا اخلالف مبقت�سى احلقوق واملع�هدات، فعني الب�ب 
للك�ثوليكيني  اأن  على  اللجنة  اأقرت  طويل  بحث  وبعد  للتحقيق.  جلنة  الع�يل 
وحدهم احلق يف امتالك الكن�ئ�س ب�أور�سليم. وبن�ء على هذا القرار اأ�سدر الب�ب 
هذا  من  الرو�سي�  ف��ست�ءت   .1852 �سنة  فرباير   9 بت�ريخ  بذلك  فرم�نً�  الع�يل 
الفرم�ن غ�ية ال�ستي�ء، واأحلت على احلكومة العثم�نية ب�إبط�له مدعيًة اأن مع�هدتي 
 9 فرم�ن  اأبقى  الع�يل  الب�ب  ولكن  احلق،  هذا  له�  تخولن  و)اأدرنة(  )قين�رجة( 

فرباير ب�لرغم عن اإحل�ح الرو�سي� ومع�ر�سته�.

ويف اآخر ع�م 1852 تعني لوي�س ن�بليون )ن�بليون الث�لث( اإمرباطوًرا على 
فرن�س�، فعمل على رفع �س�أن بالده يف ال�سرق و�سر لهذا اخلالف الن��سئ بني دولته 

الأزمة الثالثة - حرب القرم



124 124
امل�صئلة ال�صرقية

وبني الرو�سي� ليدافع فيه عن م�س�لح الك�ثوليكية، وي�ستميل بذلك رج�ل الدين 
اإليه.

نريان  وت�ستعل  الراتق  على  اخلرق  يت�سع  اأن  وقتئذ  النم�س�  خ�فت  وقد 
فبذلت  العلية،  والدولة  الرو�سي�  بني  احلرب  ونريان  البلق�ن  يف  ال�سطراب�ت 
جهده� يف ت�سوية م�سئلة اجلبل الأ�سود، واأر�سلت يف ين�ير ع�م 1853 اإىل الأ�ست�نة 
الكونت دي )ليننجن( يرجو الب�ب الع�يل ب��سم النم�س� توطيد ال�سكينة يف هذه 
اجله�ت امل�سطربة، والعفو عن ثوار اجلبل الأ�سود، ومك�ف�أة امل�سيحيني الذين مل 
يثوروا وحلقهم ال�سرر يف هذه ال�سطراب�ت، ف�أج�بت الب�ب الع�يل رج�ء النم�س� 

وت�أيدت ال�سكينة والطم�أنينة يف الربوع امل�سطربة.

اأم� م� يخت�س مب�سئلة الأم�كن املقد�سة، فقد اأرادت فرن�س� اأن تت�س�هل مع 
الرو�سي� خ�سو�ًس� واأنه� بلغت مرامه� واكت�سب )ن�بليون الث�لث( ميل الك�ثوليكيني 
يف  امتي�زات  بع�س  الأرثوذك�س  الق�سو�س  مينح  اأن  الع�يل  الب�ب  ف�س�ألت  اإليه، 
ب�س�ن بطر�سبورغ  اأمر عقد جلنة  الرو�سية يف  اأور�سليم، وخ�برت احلكومة  كن�ئ�س 
من مندوبي احلكومتني للنظر يف م�سئلة الأم�كن املقد�سة، فقبلت الرو�سي� وك�ن 
يخيل وقتئذ للع�مل كله اأن اخلالف بني الرو�سي� وفرن�س� اأو�سك اأن ينتهي ب�سالم.

* * *
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غري اأن القي�سر )نيقول الأول( اأمر يف الوقت نف�سه الربن�س )من�سيكوف( 
وك�نت  العلية.  الدولة  على  احلرب  لإعالن  �سبًب�  ليخلق  الأ�ست�نة  اإىل  ب�ل�سفر 
م�أموريته ظ�هره� اأنه مكلف بت�سوية م�سئلتي اجلبل الأ�سود والأم�كن املقد�سة مع 
�سنة  فرباير   10 يف  بطر�سبورغ  �س�ن  من  )من�سيكوف(  �س�فر  وقد  الع�يل.  الب�ب 
1853 م�سحوبً� ب�سب�ط عديدين خالًف� للع�دة اجل�رية عند �سفر اأحد ال�سي��سيني 
اإىل اإحدى العوا�سم ملخ�برة حكومته� يف اأمر. وجمعت الرو�سي� على نهر )بروث( 
� لكل اأوروب� رغبة الرو�سي� يف  جي�ًس� مكونً� من خم�سني األف ع�سكري وبدت جليًّ

احلرب بل عزمه� على اإعالنه�.

�سد  ت�س�عدانه  والنم�س�  الربو�سي�  اأن  الأول(  )نيقول  القي�سر  يظن  وك�ن 
اإنكلرتا ل تع�ر�سه يف �سيء. وك�ن ل يخ�ف م�س�عدة فرن�س�  العلية، واأن  الدولة 
لرتكي�، ول يظن اأن اإنكلرتا وفرن�س� تتحدان مع تركي� �سده. وك�ن �سفريه بلوندرة 
ميثل له احلكومة الإنكليزية مي�لة لل�سلم والراأي الع�م الإنكليزي م�س�ًدا للحرب، 
والعالئق بني اإنكلرتا وفرن�س� غري متينة ل يخ�سى معه� من عقد اتف�ق بني ه�تني 
الدولتني. كل ذلك حمل القي�سر )نيقول الأول( على ال�ستعداد للحرب وعدم 

املب�لة بنت�ئجه�.

وقد �سعى القي�سر طوياًل يف التف�ق مع اإنكلرتا على تق�سيم الدولة العلية 
�سيمور(  )ه�ميلتون  ال�سري  مع  كثرًيا  ال�سدد  هذا  فتح�دث يف  وبينه�،  دولته  بني 
اإنكلرتا ك�نت تعلم اأن بقية  اإنكلرتا ب�س�ن بطر�سبورغ. ولكنه مل يفلح لأن  �سفري 
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الدول الأوروبية ل تر�سى ب�أمر خطري كهذا، واأن تق�سيم الدولة العلية لي�س ب�لأمر 
ال�سهل، وعلى فر�س وقوعه ف�إنه يجر اأكرب امل�س�ئب على الع�ملني، ف�ساًل عن اأن 

هذا التق�سيم ل يفيد يف احلقيقة غري الرو�سي�.

ويف 28 فرباير �سنة 1853 و�سل الربن�س )من�سيكوف( اإىل الأ�ست�نة بني 
رج�له و�سب�طه، ويف اأبهة اأراد به� الت�أثري على اأفك�ر رج�ل الب�ب الع�يل. و�س�ر يف 
العلية،  الدولة  الرو�سي� احلرب على  �سبب لإعالن  يعمل على خلق  اأفع�له  كل 
للرو�سي�  ا  عدوًّ ك�ن  الذي  العثم�نية  اخل�رجية  ن�ظر  ب��س�(  )فوؤاد  عزل  اأوًل  فطلب 
لت�سهل له املخ�برات. ثم عر�س على الب�ب الع�يل م�سروع عقد حت�لف دائم بني 
الرو�سي� والدولة العلية تعرتف فيه الدولة بحم�ية القي�سر على الكني�سة اليون�نية. 
ف�نده�س رج�ل الدولة من هذا امل�سروع الغريب واأدركوا اأن الرو�سي� تريد اإعالن 
احلرب؛ لأنه� تعلم جيًدا اأنه ي�ستحيل على الدولة قبول هذا امل�سروع ف�إن لروؤ�س�ء 
الكني�سة اليون�نية �سلطة دنيوية على نحو اخلم�سة ع�سر مليونً� من امل�سيحيني، وم� 
حم�ية الرو�سي� على الكني�سة اليون�نية اإل حم�ية حقيقية على هوؤلء امل�سيحيني.

ا وكالء الدول الأوروبية طلب الرو�سي� هذا،  وقد اأبلغت الدولة العلية �سرًّ
وو�سل عندئذ لالأ�ست�نة �سفريا فرن�س� واإنكلرتا به� وكلف� من قبل حكومتهم� ب�لعمل 
ب�لتف�ق. ومب� اأن الربن�س )من�سيكوف( ك�ن ل يزال يج�هر ب�أن م�أموريته تنح�سر يف 
حل م�سئلتي اجلبل الأ�سود والأم�كن املقد�سة، اتفق ال�سفريان على تعجيل حل 
انته�ء  واإعالن  الأ�ست�نة  مب�رحة  اإىل  )من�سيكوف(  ي�سطر  امل�سئلتني حتى  ه�تني 
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اأن م�سئلة اجلبل  اأنن� ذكرن�  القي�سر احلقيقية. و�سبق  بنواي�  الت�سريح  اأو  م�أموريته 
الأ�سود انتهت بتو�سط النم�س� لدى الب�ب الع�يل. اأم� م�سئلة الأم�كن املقد�سة، 
فقد ر�سيت فرن�س� بت�سويته� مب� فيه تر�سية للقي�سر ومتت هذه الت�سوية يف 4 م�يو 
اإل  ب�لأ�ست�نة.  )من�سيكوف(  لبق�ء  ظ�هري  �سبب  هن�لك  يبق  ومل  �سنة 1853، 
اأن القي�سر بقي على نيته الأوىل، وك�ن ل يزال يظن اأن اإنكلرتا ل ت�س�عد الدولة 
العب�رة  اإنذاًرا �سديد  الع�يل  للب�ب  �سده، فقدم )من�سيكوف( يف 5 م�يو 1853 
طلب فيه اأن يجيبه يف ظرف خم�سة اأي�م على طلبه ب�س�أن عقد اتف�قية بني الدولتني 
ي�سمن فيه� الب�ب الع�يل للكني�سة اليون�نية حريته� الدينية وامتي�زاته� الدنيوية، 
ويجعل للرو�سي� عليه� حم�ية حقيقية. واأعلن )من�سيكوف(الب�ب الع�يل يف اإنذاره 
ب�أنه اإْن مل يقبل مط�لب الرو�سي�، ق�مت احلرب بني الدولتني. ف�أج�ب الب�ب الع�يل 
ب�أن الكني�سة اليون�نية متمتعة بتم�م حريته� وب�أنه م�ستعد مع ذلك لأن يوؤكد اأم�م 
 � الع�مل كله ل�س�ئر رع�ي�ه امل�سيحيني �سم�نته حلريتهم الدينية، وب�أنه يرف�س رف�ًس� ب�تًّ
جعل الكني�سة اليون�نية حتت حم�ية الرو�سي�، مبيًن� للربن�س )من�سيكوف( اأنه ل 
ي�ستطيع قبول هذا الطلب بدون تعري�س ا�ستقالل الدولة للخطر، وو�سع اإدارته� 

الداخلية حتت مراقبة اأجنبية )اأي حتت مراقبة الرو�سي�(.

الدولة،  ووزيًرا خل�رجية  اأعظم  �سدًرا  ب��س�(  )ر�سيد  ُعني  احلني  ذلك  ويف 
وك�ن معروًف� بكراهته ال�سديدة للرو�سي�. فتظ�هر )من�سيكوف( ببع�س اعتدال يف 
فيه�  له�  ي�سرح  الرو�سية  للحكومة  ر�س�لة  ير�سل  اأن  الع�يل  الب�ب  و�س�أل  خطته 
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بقبول مط�لبه�، وبذلك ل تطلب منه الرو�سي� عقد اتف�قية بهذه املط�لب. ف�أج�ب 
م�يو   20 يف  ذلك  وك�ن  ب�لرف�س  اجلديد  ال�سوؤال  هذا  على  ب��س�(  )ر�سيد 
�سنة 1853، ف�نقطعت املخ�برات وع�د )من�سيكوف( اإىل �س�ن بطر�سبورغ. 
ويف 31 م�يو من ال�سنة نف�سه� اأر�سل )ن�سلرود( وزير الرو�سي� الأول اإنذاًرا جديًدا 
الرو�سي� حتتل مق�طعتي  ب�أن  فيه  واأعلن  اإنذار )من�سيكوف(،  الع�يل مبعنى  للب�ب 
الأفالق والبغدان اإذا رف�س الب�ب الع�يل قبول مط�لبه�، وقد ك�ن، ورف�س الب�ب 
الع�يل رف�ًس� جديًدا قبول هذه املط�لب، ف�أر�سل )ن�سلرود( يف 11 يونيو �سنة 1853 
التي  الأ�سب�ب  فيه  لهم  بنّي  من�سوًرا  الأجنبية  الدول  لدى  الرو�سي�  وكالء  اإىل 
اإعالنه�  اأي على  والبغدان؛  الأفالق  احتالل  ال�سروع يف  الرو�سي� على  حملت 

احلرب على الدولة العلية.

م� انت�سر خرب تهديد الرو�سي� للدولة ب�حتالل مق�طعتي الأفالق والبغدان، 
حتى ه�ج الراأي الع�م يف اإنكلرتا وفرن�س�، وانده�س �س��سة احلكومتني من جراءة 
النت�ئج. ف�تفقت� على م�س�عدة  الرو�سي� الغريبة واإقدامه� على هذا العمل اخلطري 
مدخل  اإىل  اأي  )بزيك�(،  فر�سة  اإىل  اأ�سطوليهم�  واأر�سلت�  �سده�  العلية  الدولة 
الدردانيل لي�سهل لهم� اأن ت�س�عدا احلكومة العثم�نية م�س�عدة فعلية عند م�سي�س 

احل�جة.

على  رع�ي�ه�  من حمبة  املعظمة  ال�سلط�نية  الع�ئلة  عليه  مل� جلبت  واإظه�ًرا 
الب�ب  اأ�سدر  ال�سواء،  على  لهم  رع�يته�  وح�سن  ومذاهبهم  دي�ن�تهم  اختالف 
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� �سريًف� بت�ريخ 6 يونيو �سنة 1853، منح فيه �س�ئر امل�سيحيني يف الدولة  الع�يل خطًّ
العلية احلرية الدينية الت�مة، اأي اأكد لهم ا�ستمرار احلكومة العثم�نية على احرتام 
هذه احلرية التي متتعوا به� دائًم� هم واأ�سالفهم من قبل. وعر�ست فرن�س� من جهة 
اأخرى على الدول الأوروبية م�سروع عقد موؤمتر لإزالة اخلالف بني الرو�سي� والدولة 
اعتدالهم�،  على  فرن�س�  الأوىل  ون�سريته�  العلية  الدولة  بذلك  فربهنت  العلية. 
وميلهم� لل�سلم وتركت� م�سوؤولية احلرب و�سفك الدم�ء على احلكومة الرو�سية التي 

بقيت على عن�ده� ومل ترجع عن ق�سده�.

الفرن�س�وية  الأ�س�طيل  ب�إر�س�ل  الأول(  )نيقول  القي�سر  علم  وعندم� 
والإنكليزية اإىل الدردانيل، غ�سب غ�ية الغ�سب وزاد غ�سبه رف�س الب�ب الع�يل 
اإىل  ف�أ�سدر  الرو�سي� الأول،  ن�سلرود( وزير  امل�سيو )دي  اإليه  اأر�سله  لالإنذار الذي 
اأنه اأ�سهر  ال�سعب الرو�سي بت�ريخ 25 يونيو من ال�سنة نف�سه� من�سوًرا بنيَّ له فيه 
على تركي� حربً� يجب عليه اعتب�ره� حربً� �سليبية وجه�ًدا يف �سبيل الأرثوذك�سية. 
وبعث كذلك )دي ن�سلرود( مبذكرة اإىل الدول الأوروبية اأظهر له� فيه� اأن الدولة 
العلية واإنكلرتا وفرن�س� جربت الرو�سي� على احلرب ب�أعم�له� العدائية �سده�. ك�أن 
وزير القي�سر اأراد اأن يغ�لط اأوروب� بهذه املذكرة اأو ك�أنه ن�سي اأن دولته هددت تركي� 
ب�حتالل مق�طعتي الأفالق والبغدان، واأن فرن�س� واإنكلرتا م� اأر�سلت� ب�أ�سطوليهم� 

اإىل مي�ه الدردانيل اإل عند توقع ا�ستع�ل نريان احلرب.
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وقد ه�جمت اجليو�س الرو�سية يف 4 يوليو �سنة 1853 مق�طعتي الأفالق 
�سوا�س  اأفك�ر  على  القلق  بذلك  ف��ستوىل  قليلة.  اأي�م  بعد  واحتلتهم�  والُبغدان 
الدول الأوروبية، وعلى اخل�سو�س دولة النم�س� التي ك�ن موقفه� حرًج� للغ�ية؛ 
ف�إنه� ك�نت ل تر�سى مع�ر�سة الرو�سي� مل� لهذه الدولة عليه� من الأي�دي البي�س�ء 
يف قمع الثورة املجرية ع�م 1849، ولأنه� الدولة الوحيدة التي ت�ستطيع م�س�عدته� 
�سد الثورات ف�ساًل عن اأن الرو�سي� ك�ن يف قدرته� اأن تهيج العن�سر ال�ساليف يف 
بالد النم�س� �سد احلكومة النم�س�وية. وك�ن من جهة اأخرى اعتداء الرو�سي� على 
علم  يعلمون  �سوا�سه�  وك�ن  املخ�لفة،  كل  النم�س�  مل�سلحة  العلية خم�لًف�  الدولة 
اليقني اأنه� لو �س�عدت الرو�سي� ا�ستط�عت فرن�س� واإنكلرتا اأن تهيج �سده� اإيط�لي� 
واملجر وبولوني�. فلذلك بقيت النم�س� حمت�رة يف اأمره� م�سطربة يف �سي��سته�، وغ�ية 
اأن ل يجعل جوابه على احتالل  الع�يل  الب�ب  �س�ألوا  اأنهم  اأقر عليه �سوا�سه�  م� 
الرو�سي� ملق�طعتي الأفالق والبغدان اإعالن احلرب عليه�، بل جمرد احتج�ج على 
 .� هذا الحتالل حتى ي�سهل للنم�س� خم�برة الدول يف حل امل�سئلة حالًّ �سلميًّ
فقبل الب�ب الع�يل �سوؤال النم�س�، وبرهن بذلك للع�مل كله على عظيم اعتداله 
و�سالمة اأمي�له، مم� �سّجع النم�س� على دعوة الدول لعقد موؤمتر بفيين�، وقد اأج�بت 
الدول دعوة النم�س� واجتمع مندوبوه� بفيين� يف 24 يوليو �سنة 1853، ومل تقبل 
الرو�سي� ال�سرتاك يف هذا املوؤمتر بل اكتفت ب�أن وعدت الدول بقبول م� تقرره فيه 

اإن وافق م�سلحته�.
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ل�سوا�س  ي�سهل  ك�ن  واملعنى  العب�رة،  مبهم  قرار  على  املوؤمتر  هذا  اأقر  وقد 
منًع�  العلية  الدولة  فرف�سته  واأغرا�سهم،  اأهوائهم  ح�سب  يف�سروه  اأن  الرو�سي� 
ع�ملة  الرو�سي�  واأن  م�ستحيل،  التف�ق  اأن  واإنكلرتا  فرن�س�  راأت  فلم�  للم�س�كل. 
على منعه واإيق�د نريان احلرب، اأمرت� اأ�سطوليهم� بعبور الدردانيل والوقوف اأم�م 
الأ�ست�نة. وك�ن ذلك بن�ًء على طلب الب�ب الع�يل ورغبته ويف اآخر �سبتمرب �سنة 
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مع  )اأوملوتز(  مدينة  يف  الأول(  )نيقول  القي�سر  تق�بل  الأثن�ء  هذه  ويف 
الإمرباطور )فرن�سوا جوزيف( اإمرباطور النم�س�، وطلب منه الحت�د معه �سد تركي� 
للقي�سر  الطلب مظهًرا  قبول هذا  النم�س� عن  اإمرباطور  ف�عتذر  واإنكلرتا،  وفرن�س� 
على  اإقب�ًل  النم�س�  اإمرباطور  من  يجد  فلم� مل  م�س�عدته.  متكنه  عدم  من  اأ�سفه 
م�س�عدته، طلب من ملك برو�سي� مق�بلته وق�بله وعر�س عليه كذلك الحت�د معه 
ولكن نتيجة م�سع�ه عند ملك برو�سي� ك�نت كنتيجة م�سع�ه عند اإمرباطور النم�س�.

اأم� الدولة العلية فقد اهتمت ب�إمت�م جتهيزاته� احلربية، ومل تغفل �سيًئ� من 
ا �سد الرو�سي�، وامل�سلمون  لوازم احلرب. وك�ن الراأي الع�م العثم�ين متهيًج� جدًّ
اأن  لهم  اأب�ن  ل�سعبه  القي�سر  من�سور  واأن  قلق وهي�ج عظيمني خ�سو�ًس�  يف ح�لة 
احلرب دينية �سليبية، ف�جتمعوا مئ�ٍت واألوًف� اأم�م �سراي ال�سلط�ن، وطلبوا ب�أعلى 
اأ�سواتهم اإعالن احلرب فلبت الدولة طلبهم. وبعد جل�سة عقدت من وزراء الدولة 
وكربائه� حتت رئ��سة املرحوم ال�سلط�ن الغ�زي )عبد املجيد خ�ن(، اأعلنت الدولة 
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احلرب على الرو�سي� بت�ريخ 4 اأكتوبر �سنة 1853. ويف 8 منه اأنذر )عمر ب��س�( ق�ئد 
اجليو�س العثم�نية الربن�س )غورت�س�كوف( ق�ئد اجليو�س الرو�سية ب�جنالء الع�س�كر 
الرو�سية من مق�طعتي الأفالق والبغدان، وحدد له خم�سة ع�سر يوًم� اأجاًل للجالء 

يبتدئ احلرب بعده� اإذا مل ينفذ الربن�س )غورت�س�كوف( طلب )عمر ب��س�(.

وقد ك�ن القي�سر )نيقول الأول( موؤماًل قهر تركي� لي�س فقط بقوة جيو�سه 
و�سن�ئعه  عم�له  يعمل  ك�ن  التي  والثورات  ال�سطراب�ت  بف�سل  بل  اجلرارة، 
لإحداثه� يف الدولة العلية. ف�إن جملة من مهيجي اليون�ن ق�موا يف مق�طعة ت�س�لي� 
وجه  الع�سي�ن يف  على  الأه�يل  بتحري�س  الدولة  ك�نت� حتت حكم  اللتني  واأبريا 
احلكومة العثم�نية. و�س�عدت احلكومة اليون�نية وقتئذ هوؤلء املهيجني، و�سمحت 
ا اإىل ت�س�لي� واأبريا لن�سر لواء الثورة  لعدد عديد من �سب�طه� وجنوده� ب�ل�سفر �سرًّ
الدولة  العجم على حم�ربة  �س�ه  اأخرى  القي�سر يحر�س من جهة  ب�لفعل. وك�ن 

العلية.

اإحداث  اإىل  والو�سول  اليون�ن  ثوار  جن�ح  وطيًدا يف  القي�سر  اأمل  ك�ن  ومل� 
ال�سطراب�ت يف الدولة من كل ج�نب، اأظهر لدول اأوروب� ميله لل�سلم ورغبته يف 
اإمت�م  العلية عن  الدولة  اإغف�ل  امل�سئلة ت�سوية �سلمية. وك�ن ق�سده بذلك  ت�سوية 

جتهيزاته� احلربية واإ�سع�فه� ب�ل�سطراب�ت والثورات.
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اإخال�س،  �س�درة عن  القي�سر وح�سبته�  بت�سريح�ت  النم�س�  اغرتت  وقد 
فجمعت �سفراء الدول بفينن� ث�نية يف موؤمتر. وقررت معهم يف 5 د�سمرب �سنة 1853 
اأمرين؛ الأول املح�فظة على ا�ستقالل الدولة العلية، والث�ين ا�ستقالل احلكومة 
العثم�نية مت�م ال�ستقالل يف اإدارته� واأعم�له� الداخلية. واأر�سلت النم�س� مع هذا 
اأي  اأقرب وقت على  الدول يف  اأن يخرب  فيه�  �س�ألته  الع�يل  للب�ب  القرار مذكرة 

�سروط يقبل املخ�برة مع الرو�سي� يف اأمر ال�سلح.

وهزمت  ب��س�(  )عمر  قي�دة  حتت  �س�رت  قد  ك�نت  الدولة  جيو�س  ولكن 
الدولة  ب��سرتج�ع  وانتهت  كله�،  اأوروب�  له�  اهتزت  هزمية عظيمة  الرو�سية  اجلنود 
ملق�طعة الأفالق ال�سغرى وب�إبع�د اجليو�س الرو�سية من �سربي� التي ك�ن يجتهد 
الرو�سيون يف تهييجه� �سد الدولة. ويف اآ�سي� اأتى اجلي�س العثم�ين بقي�دة )عبده 
وهزم  الرو�سية  الأرا�سي  دخل  حيث  ب��س�(؛  )عمر  بقي�دة  مثيله  اأت�ه  م�  ب��س�( 
جنوده� واحتل قلعة )�س�نت نيقول(. ف�أزعجت القي�سر هذه النت�س�رات الب�هرة، 
وانتق�ًم� من تركي� اأمر اأ�سطوله ب�لبحر الأ�سود اأن يدمر اأ�سطوله�، فف�ج�أه يف مين�ء 

)�سينوب( واأر�سل عليه نريانه حتى دمره بعد جمهودات عظيمة.

فلم� و�سل خرب واقعة )�سينوب( اإىل املرحوم ال�سلط�ن )عبد املجيد خ�ن(، 
ال�سود  البحر  اإىل  اأ�س�طيلهم�  اإر�س�ل  ي�س�ألهم�  واإنكلرتا  فرن�س�  دولتي  اإىل  اأر�سل 
حلم�ية املواين العثم�نية. ف�أج�بت احلكومة الفرن�س�وية الطلب بدون اإمه�ل بخالف 
احلكومة الإنكليزية، ف�إنه� ت�أخرت لعدم ميل )اأبردين( رئي�س الوزارة الإنكليزية 
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�. غري اأن الراأي الع�م الإنكليزي ك�ن  اإىل احلرب واأمله يف حل امل�سئلة حالًّ �سلميًّ
مي�ًل اإىل احلرب متهيًج� �سد الرو�سي�، وك�ن )ب�ملر�ستون( وزير خ�رجية اإنكلرتا من 
ت�أخر  راأى  ا�ستعف�ءه يف 15 د�سمرب ع�م 1853 عندم�  اأن�س�ر احلرب فقدم  اأكرب 
)اأبردين( يف اإر�س�ل الأ�س�طيل الإنكليزية اإىل البحر الأ�سود. ف�زداد تهيج الراأي 
الع�م الإنكليزي وا�سطر )اأبردين( اإىل دعوة ب�ملر�ستون ل�سحب ا�ستعف�ئه والعودة 
ف�أر�سل )ب�ملر�ستون(  ت�رًك� له قي�دة ال�سي��سة الإنكليزية كم� يرى وي�س�ء،  للوزارة 
 27 ويف  العلية.  الدولة  طلب  ح�سب  الأ�سود  البحر  اإىل  الإنكليزية  الأ�س�طيل 
بوجوب  فيه�  اأعلنت�ه�  للرو�سي�  م�سرتكة  مذكرة  واإنكلرتا  فرن�س�  اأر�سلت  د�سمرب 
�سحب مراكبه� و�سفنه� من البحر الأ�سود، وب�أن اأ�س�طيلهم� داخلة اإىل هذا البحر 
الإعالن  فك�ن ذلك  فيه.  و�سفنه�  مراكبه�  برتك  العلية  للدولة  ت�سمح�ن  وب�أنهم� 
الرو�سي�. ومل تر�س حكومت�  واإنكلرتا على  اإعالنً� للحرب من فرن�س�  يف احلقيقة 

الدولتني الت�سريح به علًن� ل�ستغ�لهم� ب�أمر اإمت�م التجهيزات احلربية.

كل هذه احلوادث ك�ن من �س�أنه� ازدي�د حرية النم�س�، فع�دت هذه الدولة 
مرة ث�لثة اإىل خم�برة الدولة العلية وبقية الدول يف اأمر منع احلرب، فطلبت من 
�سروطه�  ب�أن  الدولة  ف�أج�بته�  ال�سلح،  لعقد  تطلبه�  التي  ال�سروط  اإي�س�ح  الدولة 
اأربع: اأوًل اإعالن ا�ستقالل بالده� واأرا�سيه� و�سم�نة دول فرن�س� واإنكلرتا والنم�س� 
والربو�سي� لهذا ال�ستقالل. ث�نًي� اجنالء الع�س�كر الرو�سية من مق�طعتي الأفالق 
والبغدان. ث�لًث� جتديد ال�سم�ن�ت املقدمة من اأوروب� للدولة يف ع�م 1841. رابًع� 
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كل  يف  العثم�نية  احلكومة  ل�ستقالل  الرو�سي�  مقدمته�  ويف  كله�  اأوروب�  احرتام 
اأعم�له� داخلية ك�نت اأو خ�رجية.

فلم� عر�ست هذه ال�سروط على �سفراء الربو�سي� والنم�س� وفرن�س� واإنكلرتا 
 1854 �سنة  ين�ير   13 يف  النم�س�  حكومة  وكلفوا  عليه�  و�سدقوا  قبلوه�  بفيين� 
بتبليغه� للرو�سي�. وبقيت الدول منتظرة جواب الرو�سي� على اإنذار فرن�س� واإنكلرتا 
اأوًل وعلى مذكرة الدول الأربع ث�نًي�، اإل اأن القي�سر )نيقول الأول( ك�ن ل يزال 
موؤماًل م�س�عدة الربو�سي� والنم�س� له، ف�أر�سل اإىل برلني الب�رون )دي بودبرج( واإىل 
تبقي� على  اأن  الربو�سية والنم�س�وية  لي�س�أل احلكومتني  )اأورلوف(  الكونت  فيين� 
احلي�دة اأثن�ء احلرب ويعدهم� القي�سر مق�بل ذلك بدعوتهم� بعد لال�سرتاك معه 
يف حل امل�سئلة ال�سرقية. فطلبت النم�س� من الكونت )اأورلوف( اأن ل تعرب اجلنود 
الرو�سية نهر الدانوب، ووعدته ب�لبق�ء على احلي�دة اإذا قبلت الرو�سي� هذا ال�سرط، 
ولكن الرو�سي� وجدت قبول هذا ال�سرط ي�سر به� �سرًرا عظيًم� يف احلرب فرف�سته 
وحملت بذلك النم�س� على اأن ترف�س طلبه� البق�ء على احلي�دة واأن حتفظ لنف�سه� 

حرية ت�مة يف العمل.

وقد رف�ست الربو�سي� اأي�ًس� طلب الرو�سي�، ب�لرغم عن قرابة القي�سر )نيقول 
الأول( مللكه�. وحتقق القي�سر عندئذ اأنه ل ن�سري له بني دول اأوروب� واأنه �سيح�رب 
�سنة  ين�ير  اإليه يف 13  اأر�سلت  التي  الأربع  الدول  فرف�س مذكرة  تركي�  وحده. 
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فرن�س�  اإمرباطور  الث�لث(  )ن�بليون  اإليه  اأر�سله  ودي  كت�ب  على  واأج�ب   ،1854
وبقي  احلرب.  عليه�  يحتم  الرو�سي�  �سرف  ب�أن  الدول  مط�لب  بقبول  فيه  ن�سحه 

بذلك على عن�ده الأول غري ح��سب لنت�ئج احلرب ح�س�بً�.

فلم� علمت احلكومة الفرن�س�وية واحلكومة الإنكليزية بنواي� القي�سر، اأر�سلت� 
اإخالء  بوجوب  فيه  هددت�ه�  اإنذاًرا   1854 �سنة  فرباير   27 بت�ريخ  حكومته  اإىل 
مق�طعتي الأفالق والبغدان واإل اأعلنت� عليه� احلرب. واجتهدت فرن�س� واإنكلرتا 
برو�سي�  ملك  اأن  الرو�سي�. غري  �سد  اإليهم�  والربو�سي�  النم�س�  �سم  ذلك يف  بعد 
رف�س ال�سرتاك يف احلرب �سد الرو�سي� واأبلغ حكوم�ت فرن�س� واإنكلرتا والنم�س� 
ب�أنه م�ستعد لالتف�ق معه� على بع�س قواعد �سي��سية، تكون فيم� بعد اأ�س��ًس� لت�سوية 
اخلالف بني الرو�سي� وتركي�. فقبلت الدول الثالث ذلك واجتمع مندوبو الربو�سي� 
والنم�س� واإنكلرتا وفرن�س� يف فيين� مرة رابعة، واأم�سوا على بروتوكول )مذكرة( 9 
اإبريل �سنة 1854 امل�ستمل على القواعد الآتية: اأوًل ا�ستقالل الدولة العلية. ث�نًي� 
اجنالء الع�س�كر الرو�سية من مق�طعتي الأفالق والبغدان. ث�لًث� ا�ستقالل احلكومة 
العثم�نية يف اأعم�له� وترك احلرية الت�مة له� يف منح رع�ي�ه� امل�سيحيني المتي�زات 
الالزمة. رابًع� التف�ق على ال�سم�ن�ت الالزمة لتنظيم العالق�ت ال�سي��سية للدولة 

العلية مم� ي�سمن �سالمة التوازن الأوروبي.

)نيقول  القي�سر  اإىل  الذكر  ال�س�بق  واإنكلرتا  فرن�س�  اإنذار  و�سل  وعندم� 
� وقبل اإعالن احلرب عليه من الدولتني. فعقدت فرن�س�  الأول(، رف�سه رف�ًس� ب�تًّ
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واإنكلرتا عندئذ يف 12 م�ر�س �سنة 1854 حت�لًف� مع الدولة العلية �سد الرو�سي�، 
ا�سرتط فيه ب�دي بدء اأن فرن�س� تر�سل خم�سني األف جندي اإىل تركي� واأن اإنكلرتا 
حتى  كثرية  جنود  اإر�س�ل  اقت�ست  احلرب  ولكن  األًف�.  وع�سرين  خم�سة  تر�سل 
وا�سرتط يف  األف جندي،  امل�ية  فوق  القت�ل  �س�حة  فقدت يف  وحده�  فرن�س�  اإن 
هذا التح�لف اأن دولتي فرن�س� واإنكلرتا ت�سحب�ن جنودهم� يف مدة خم�سة اأ�س�بيع 
بعد عقد ال�سلح مع الرو�سي�. وا�سرتط كذلك اأن دولتي فرن�س� واإنكلرتا تر�سالن 
اأ�س�طيلهم� اإىل البحر الأ�سود. وب�لفعل ا�ستولت فرن�س� واإنكلرتا على البحر الأ�سود 
اأر�سل جزء من  اإىل الدانوب. ولقمع الثورة يف ت�س�لي� واأبريا،  واأر�سلت� جيو�سهم� 
هذه اجليو�س اإىل ه�تيك اجله�ت فقمعت الثورة يف زمن ي�سري وع�دت ال�سكينة 

بعد ال�سطراب.

* * *

اجتهدت احلكومت�ن يف  الرو�سي�،  اإنكلرتا �سد  مع  فرن�س�  اأنفقت  اأن  وبعد 
ا�ستم�لة النم�س� اإليهم� لأن قوة اجلي�س الرو�سي ك�نت على الدانوب، وك�ن ي�سهل 
التغلب عليه وقهره اإذا �س�عدت النم�س� دول تركي� و فرن�س� واإنكلرتا. غري اأن النم�س� 
ك�نت ت�أبى العمل �سد الرو�سي� قبل اتف�قه� على ذلك مع الربو�سي�، فخ�برت هذه 
الدولة التي ك�ن من �س�حله� خدمة الرو�سي� بدون اأن يدرك ذلك اأحد، وط�لت 
املخ�برات بينهم� وانتهت بعقد اتف�قية بني النم�س� والرو�سي� بت�ريخ 20 اإبريل �سنة 
تقدم جنوده�،  بعدم  اإنذاًرا  الرو�سي�  تر�سل حلكومة  النم�س�  اأن  ت�سمنت   1854
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وب�ن�سح�به� من مق�طعتي الأفالق والبغدان واأن النم�س� والربو�سي� تعلن�ن احلرب 
على الرو�سي� اإذا عربت البلق�ن اأو اأعلنت ا�ستيالءه� على املق�طعني.

وقد وجهت الربو�سي� عن�يته� بعد عقد هذه التف�قية اإىل اإبط�ل مفعوله� مع 
بق�ئه�، واأخرت اإر�س�ل النم�س� لالإنذار املتفق عليه موؤملة ا�ستيالء اجليو�س الرو�سية 
يف هذه الأثن�ء على مدينة )�سيلي�سرتي�( التي ك�نت حم��سرة له� والتي مل ت�ستطع 

ال�ستيالء عليه�. ومل تر�سل النم�س� اإنذاره� للرو�سي� اإل يف 3 يونيو ع�م 1854.

عنه�  رفع  )�سيلي�سرتي�(  على  ال�ستيالء  )غورت�س�كوف(  ي�ستطع  مل  ومل� 
الب�ب  مع  النم�س�  اتفقت  وعندئذ  الوراء،  اإىل  ع�ئًدا  جيو�سه  و�سحب  احل�س�ر 
الع�يل بت�ريخ 14 يونيو �سنة 1854، على احتالله� ملق�طعتي الأفالق والبغدان 
حرك�تهم�  يف  واإنكلرتا  فرن�س�  ع�س�كر  وم�س�عدة  عنهم�،  الرو�سي�  هجم�ت  و�سد 
احلربية، ال اأن الربو�سي� ك�نت ع�ملة كم� قدمن� على مع�ك�سة النم�س� يف خطته�؛ 
للت�سديق على  �سروط  ب��سرتاط جملة  اجلرم�ين  الحت�د  اإىل حكوم�ت  ف�أوعزت 
التف�قية التي عقدت بني الرو�سي� والنم�س� يف 20 اإبريل، فعملت هذه احلكوم�ت 
ال�سغرية ب�إيع�ز الربو�سي� وا�سرتطت عدة �سروط منه� ا�سرتاكه� يف املخ�برات التي 
�ستجرب  النم�س�  ك�نت  اإذا  اأنه  ومنه�  ال�سرقية،  امل�سئلة  ب�س�أن  الدول  �ستجري بني 
توقف  اأن  والبغدان يجب عليه� كذلك  الأفالق  اإخالء مق�طعتي  الرو�سي� على 
�سري اإنكلرتا وفرن�س� وجتربهم� على الإم�س�ء على هدنة. ف��سطرت النم�س� لقبول 
ت�سري جيو�سهم�  ب�أن ل  رج�ئه�  على  بن�ء  واإنكلرتا  فرن�س�  ور�سيت  ال�سروط  هذه 
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مدينة  على  والهجوم  )القرم(  جتريدة  على  عندئذ  واتفقت�  املق�طعتني.  جهة  من 
)�سب��ستوبول(.

اجليو�س  بتحول  جمة  وخ�س�ئر  ه�ئلة  اأخط�ر  من  الرو�سي�  اأنقذت  وقد 
الفرن�س�وية والإنكليزية بعد الرتكية عن مق�طعتي الأفالق والبغدان اتب�ًع� لرج�ء 
اجلرم�ين  الحت�د  حلكوم�ت  اأوعزت  التي  للربو�سي�  ذلك  يف  والف�سل  النم�س�. 

ب��سرتاط هذا ال�سرط على حكومة النم�س�.

فلم� حتققت الرو�سي� من ميل الربو�سي� وحكوم�ت الحت�د اجلرم�ين اإليه�، 
ل  اأنه�  مبينة  اإنذاره�  على  جوابه�  ع�م 1854  يونيو   29 بت�ريخ  للنم�س�  اأر�سلت 
ت�ستطيع الر�س�ء ب�إخالء املق�طعتني من جنوده� اإل اإذا قدمت له� النم�س� �سم�ن�ت 
حم�ربة  من  مبنعهم�  وتعهدت  واإنكلرتا  فرن�س�  مع  احت�ده�  عدم  واأعلنت  ك�فية، 
فرن�س�  مع  التف�ق  �سرورة  عندئذ  النم�س�  فراأت  والبغدان.  الأفالق  يف  الرو�سي� 
مبث�بة  تكون  وتركي�،  الرو�سي�  بني  اخلالف  لت�سوية  جديدة  �سروط  على  واإنكلرتا 
اإنذار جديد للرو�سي�، وجمعت بفيين� مندوبي فرن�س� واإنكلرتا مع مندوبيه� لو�سع 
ه�ته ال�سروط. فلم� و�سل هذا اخلرب اإىل ملك الربو�سي�، اأوعز اإىل اإمرباطور الرو�سي� 
ب�إعالن اإخالء املق�طعتني من اجلنود الرو�سية موؤماًل بذلك تعطيل اأعم�ل مندوبي 
 8 )يوم  فيه�  قرروا  اأي�م  ب�سعة  جمتمعني  لبثوا  ولكنهم  بفيين�.  الثالث  الدول 
اأغ�سط�س ع�م 1854( اأن العالق�ت ال�سي��سية بني تركي� والرو�سي� ل تعود ملجراه� 
الأول: اأوًل اإذا بقيت حم�ية الرو�سي� على مق�طع�ت الأفالق والبغدان و�سربي�، 
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واإذا مل تو�سع المتي�زات التي منحه� الب�ب الع�يل لهذه املق�طع�ت حتت �سم�نة 
الدول كله�. ث�نًي� اإذا بقيت املالحة يف الدانوب غري حرة، ث�لًث� اإذا مل تغري الدول 
مع�هدة 13 يوليو ع�م 1841، رابًع� اإذا ا�ستمرت الرو�سي� مدعية اأن له� حق حم�ية 
امل�سيحيني كلهم اأو بع�سهم يف الدولة العلية، واإذا مل ت�سمن اأوروب� كله�  ا�ستقالل 

الدولة العلية و�سالمته�.

يعقد  واأن ل  القرار  هذا  بعد عن  دولهم  ب�أن ل حتيد  الدول  مندوبو  وقرر 
ال�سلح اإل بقبوله.

وقد اأرادت النم�س� اأن ت�سدق الربو�سي� وحكوم�ت الحت�د اجلرم�ين على 
هذا القرار، ولكنه� مل تقبل منه اإل ال�سرطني الأولني ورف�ست الآخرين، واأعلنت 
والفرن�س�وية  الرتكية  اجليو�س  مبنع  تعهدت  اإذا  اإل  معه�  تتحد  ل  اأنه�  النم�س� 
والإنكليزية من الهجوم على املق�تلني، اأو حم�ربة الرو�سي� من هذه اجلهة. فح�رت 
مع  عالئقه�  تكدير  بغري  الطلب  هذا  قبول  ميكنه�  ل  ك�ن  لأنه  اأمره�  يف  النم�س� 

حكوم�ت تركي� وفرن�س� واإنكلرتا.

على  والإنكليزية  والفرن�س�وية  الرتكية  اجليو�س  انت�سرت  الأثن�ء  هذه  ويف 
اجليو�س الرو�سية انت�س�رات ب�هرة، فقهرته� على �سواطئ نهر )اأمل�( وا�ستولت على 
مواقع خمتلفة. ويف 25 اأكتوبر ع�م 1854 هزمت اجليو�س املتحدة جيو�س القي�سر 
يف )بلكالوا(، ويف 5 نوفمرب هزمته� يف )اأنكرم�ن(. وك�ن ح�س�ر )�سب��ستوبول( ل 

ا. يزال م�ستمرًّ
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اأمر التف�ق معهم�  اأن النم�س� مت�طلهم� كثرًيا يف  وقد راأت فرن�س� واإنكلرتا 
دعوة  وهي  معهم�  التف�ق  على  حتمله�  طريقة  يف  ف�فتكرت�  �سريًح�،   � نه�ئيًّ اتف�ًق� 
كل  ويعلم  الرو�سي�،  �سد  احلرب  يف  معهم�  ال�سرتاك  اإىل  )البيمونتي(  حكومة 
مطلع على الت�ريخ اأن النم�س� ك�نت تبغ�س حكومة )البيمونتي( الإيط�لية اأ�سد 
البغ�س؛ لعمله� على حترير اإيط�لي� كله� من حتت نري النم�س�. فلم� علمت حكومة 
فيين� ب�أن )البيمونتي( على و�سك الحت�د مع فرن�س� واإنكلرتا، خ�فت من م�س�عدة 
ه�تني الدولتني فيم� بعد لهذه احلكومة ال�سغرية، واأبلغتهم� اأنه� م�ستعدة لالتف�ق 
معهم�، وعقدت معهم� ب�لفعل يف 2 د�سمرب ع�م 1854 اتف�ًق� ت�سمن اأن النم�س� 
تتبع قرار 8 اأغ�سط�س الذي اأقرت عليه الدول الثالث، واأنه� ل تتخ�بر مبفرده� مع 
الرو�سي�، واأنه� تدافع عن مق�طع�ت الأفالق والبغدان و�سربي� �سد كل اعتداء، 
� اإذا ق�مت احلرب بينه� وبني  واأن فرن�س� واإنكلرتا تتعهدان للنم�س� مب�س�عدته� م�ديًّ
الرو�سي�. واإنه اإذا مل يتم ال�سلح قبل اأول ين�ير ع�م 1855 ب�ل�سروط التي قررته� 
الدول الثالث يف 8 اأغ�سط�س ع�م 1854، اجتمع مندوبوه� وتداولوا يف الو�س�ئل 

الفع�لة التي تو�سله� اإىل مرامه�.

ويعلم الق�رئ مم� �سبق اأن الربو�سي� ك�نت مي�لة للرو�سي� وع�ملة على اإنق�ذه�، 
فلم� علمت ب�تف�ق النم�س� مع فرن�س� واإنكلرتا �سد الرو�سي�، �سعت يف ت�أخري تنفيذ 
اأحوال جي�سه� وتقويته  الرو�سي� زمًن� ت�ستطيع فيه حت�سني  هذا التف�ق لتكت�سب 
ولي�سهل للربو�سي� حل التف�ق بني النم�س� وفرن�س� واإنكلرتا، اأو على الأقل اإ�سع�فه 
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اأغ�سط�س ع�م  لقرار 8  بقبوله�  النم�س�  تعلن  اأن  الرو�سية  ف�أ�س�رت على احلكومة 
1854، وت�س�أله� عقد موؤمتر بفيين� للمن�ق�سة فيه. ف�سرت النم�س� بذلك وح�سبت 
الرو�سي� �س�دفة يف بالغه� وطلبت من فرن�س� واإنكلرتا اإر�س�ل مندوبني من قبلهم� 
حل�سور املوؤمتر. فر�سيت الدولت�ن بذلك ولكنهم� طلبت� من النم�س� اإر�س�ل مذكرة 
م�سرتكة للربن�س )غورت�س�كوف( الذي ك�ن عني �سفرًيا للرو�سي� بفيين� تو�سح فيه� 
الدول الثالث معنى قرار 8 اأغ�سط�س ال�س�لف  الذكر. فلم جتد النم�س� من��ًس� من 
قرار  واأر�سلته� يف 28 د�سمرب ع�م 1854 مف�سرة ملعنى  املذكرة  القبول وحررت 
اإر�س�له� اأج�ب الربن�س )غورت�س�كوف(  اأي�م من ت�ريخ  اأغ�سط�س. وبعد ع�سرة   8
مبذكرة ف�سر فيه� قرار 8 اأغ�سط�س تف�سرًيا ين�ق�س تف�سري الدول الثالث اأي تف�سري 

الدول الوا�سعة للقرار وا�ستمرت املن�ق�س�ت طوياًل قبل عقد املوؤمتر نف�سه.

وقد اأح�س مندوبو فرن�س� واإنكلرتا اأن النم�س� تخدع دولتيهم� وتعمل على 
عدم الوف�ء بتعهداته�. ف�أبلغوا حكومتيهم ذلك واأ�س�روا عليهم� بعقد اتف�ق بينهم� 
واحلمي�ت  الأمرا�س  ك�نت  وقد  النم�س�.  من  انتق�ًم�  »البيمونتي(  حكومة  وبني 
اأ�سرت ب�جليو�س الفرن�س�وية والإنكليزية �سرًرا بليًغ� و�سدة الربد عطلت الأعم�ل 
على  البيمونتي  ملك  اأم�نويل(  )فيكتور  مع  واإنكلرتا  فرن�س�  ف�تفقت  احلربية. 
واأم�سى  مق�تل.  األف  ثم�نية ع�سر  واإر�س�ل  الرو�سي�  لهم� �سد  م�س�عدة حكومته 
)ك�فور( ال�سهري وزير البيمونتي على هذه التف�قية يف 26 ين�ير �سنة 1855، وقد 
�سر )ك�فور( به� �سروًرا عظيًم� لعلمه ب�أن ا�سرتاك البيمونتي مع فرن�س� واإنكلرتا يف 
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احلرب �سد الرو�سي� يجعل لبالده �س�أنً� ي�سمح له بعر�س امل�سئلة الإيط�لية على 
الدول وقت املن�ق�سة يف �سروط ال�سلح بعد اإمت�م احلرب. ولذلك يعترب املوؤرخون 
وم�  له�.  واأ�ساًل  الإيط�لية  الوحدة  لتكوين  م�سدًرا  ع�م 1855  ين�ير  اتف�قية 26 
عقدت هذه التف�قية حتى �س�فرت اإىل تركي� اجلنود البيمونتية حتت قي�دة اجلرنال 

)لم�رمورا(.

ويف هذا الوقت نف�سه تقدم الق�ئد العثم�ين )عمر ب��س�( اإىل مدينة )اإيب�توري�( - 
التي هي اأي�ًس� ثغر من ثغور بحيث جزيرة القرم - وانت�سر على اجليو�س الرو�سية 
جيو�س  اإىل  الن�سر  هذا  بعد  وان�سم   ،1855 ع�م  فرباير   17 مبيًن� يف  ن�سًرا  فيه� 

الدولة وجيو�س فرن�س� واإنكلرتا املح��سرة ملدينة )�سب��ستوبول(.

مب�س�عدة  ور�سيت�  به�،  الظن  اأ�س�ءت�  واإنكلرتا  فرن�س�  اأن  النم�س�  راأت  ومل� 
العمل، فعر�ست على  اإر�س�ئهم� وال�سرتاك معهم� يف  البيمونتي، اجتهدت يف 
الربو�سي� وحكوم�ت الحت�د اجلرم�ين اأمر ا�ستعداده� للحرب، وعزمه� على اإر�س�ل 
جنوده� �سد الرو�سي�، فرف�ست طلبه� ب�أ�سنع �سورة ووجهت اإليه� املالم العنيف 
على اتب�عه� ار�س�دات فرن�س� واإنكلرتا بدون مراع�ة م�سلحة الربو�سي� واحلكوم�ت 
اجلرم�نية. وك�ن املوغر لل�سدور وقتئذ �سد النم�س� امل�سيو )دي ب�سم�رك( الط�ئر 
بفرانكفور  اجلرم�ين  الحت�د  حلكوم�ت  امل�سرتك  ب�ملجل�س  ع�سًوا  وك�ن  ال�سيت، 
الف�ئقة  ال�سي��سية  مبه�رته  اأظهر  وقد  )الربو�سي�(.  عند حكومته  الكلمة  وم�سموع 
الرو�سي�  مل�س�عدة  و�سيلة  خري  اأن  اجلرم�ين  الحت�د  وحكوم�ت  الربو�سي�  حلكومة 
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اأم�م احلدود الفرن�س�وية؛  هي جمع الع�س�كر الربو�سي�نية واجلرم�نية على احلدود 
لتخ�سى فرن�س� �س�أنه� ويرجع )ن�بليون الث�لث( عم� ك�ن عزم عليه من اإر�س�ل جي�س 
جرار اإىل النم�س� خمرتًق� به البالد اجلرم�نية ملح�ربة الرو�سي� وجعله� بني ن�ر جيو�سه 
من جهة مق�طعتي الأفالق والبغدان وبني ن�ر اجليو�س املتحدة من جهة القرم. 
وقد اأفلحت �سي��سة )ب�سم�رك( وعدل )ن�بليون الث�لث( عن م�سروعه عندم� علم 

بوقوف اجلنود الربو�سي�نية واجلرم�نية اأم�م حدود فرن�س�.

وقد خطر على ب�ل )ن�بليون الث�لث( عندئذ اأن ي�س�فر بنف�سه اإىل ال�سرق، 
ويتوىل القي�دة الع�مة على جيو�س تركي� وفرن�س� واإنكلرتا، ولكن اإنكلرتا ع�ر�سته 

�حه ووزرائه. يف رغبته كم� ع�ر�سه الكثريون من ن�سَّ

ويف 2 م�ر�س من ال�سنة نف�سه� )1855(، تويف القي�سر )نيقول الأول( وتوىل 
اإىل عقد  وميله  ال�سلم  رغبته يف  ف�أعلن لأوروب�  الث�ين(،  )اإ�سكندر  القي�سر  بعده 
ال�سلح مم� اطم�أنت له خواطر الكثريين من رج�ل ال�سي��سة، وحمل فرن�س� على 

طلب عقد موؤمتر دويل جديد بفيين� حيث قبل طلبه� وعقد املوؤمتر يف 16 م�ر�س.

ومل� عقد املوؤمتر، اتفق مندوبو النم�س� واإنكلرتا وفرن�س� وتركي� والرو�سي� على 
اإعالن عدم حم�ية الرو�سي� ملق�طعتي الأفالق والبغدان، وحرية املالحة  �سرطي 
فقد  العلية و�سالمته�،  الدولة  ا�ستقالل  ب�سم�نة  م� يخت�س  اأم�  الدانوب.  نهر  يف 
�سرح مندوبو الرو�سي� ب�أن دولتهم حترتم ا�ستقالل تركي� ولكنه� ل تقبل ال�سرتاك 
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مع الدول يف اأمر �سم�نته. وقد رف�ست الرو�سي� كذلك ال�سرط الرابع وهو املتعلق 
بتحديد عدد �سفنه� يف البحر ال�سود. ف�أوقفت ب�سبب ذلك جل�س�ت املوؤمتر يف 27 
م�ر�س ع�م 1855. ومل� اأعيد عقد املوؤمتر رف�س )غورت�س�كوف( مرة جديدة حتديد 
عدد �سفن الرو�سي� يف البحر الأ�سود و�سم�نته� مع الدول ل�ستقالل الدولة العلية، 
وعر�س على دول اأوروب� قفل بوغ�زْي الأ�ست�نة والدردانيل كم� تعهدت به الدول 
ل�سفن  احل�جة  عند  فتحهم�  حق  الع�يل  الب�ب  واإعط�ء   ،1841 ع�م  مع�هدة  يف 
واأوقفت  الدول  مندوبي  بني  التف�ق  بذلك  يح�سل  فلم  معه.  املتح�لفة  الدول 
جل�س�ت املوؤمتر للمرة الث�نية يف 27 اإبريل ع�م 1855. ويف اأوائل يونيو اأعيد عقد 
املرة  اآراوؤهم كم� ح�سل يف  الدول ت�س�ربت  الث�لثة، ولكن مندوبي  للمرة  املوؤمتر 
� بال نتيجة تذكر. الأوىل والث�نية، ومل يجدوا �سبياًل لالتف�ق ف�أعلن قفل املوؤمتر نه�ئيًّ

* * *

خيبة  بعد  لالتف�ق  اأ�سد ح�جة  يف  �س�رت�  اأنهم�  واإنكلرتا  فرن�س�  راأت  وقد 
امللكة  لزي�رة  لوندرة  اإىل  الث�لث(  )ن�بليون  الإمرباطور  ف�س�فر  الدويل،  املوؤمتر 
)فيكتوري�(؛ حيث قوبل فيه� بغ�ية الإجالل والإكرام. وبعد زمن قليل من زي�رته، 
ردت له امللكة زي�رته بب�ري�س. وبعدئذ اتفقت احلكومت�ن الفرن�س�وية والإنكليزية 
على اإ�سدار اأوامر جديدة لقواد جيو�سهم� ببالد القرم، اأمرت�هم فيه� ب�أن يحملوا 
احلملة الأخرية على )�سب��ستوبول(، وعينت احلكومة الفرن�س�وية يف القرم اجلرنال 
)بيلي�سييه( بدل )ك�نروبر( على قي�دة اجلي�س الفرن�س�وي، واأمرته ب�لزحف على 
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قالع ومع�قل العدو ف��ستوىل بجيو�سه يف 7 يونيو ع�م 1855 مع م�س�عدة جيو�س 
الدولة العلية له على قلعة )م�ملون فري( املعروفة ب�لقمة اخل�سراء. وهجم يف 18 
فرن�س�.  جي�س  عنه  الرو�سية  اجليو�س  ف�سدت  )مالكوف(،  ح�سن  على  يونيو 
ف��ست�ءت لذلك فرن�س� واإنكلرتا وتركي� وجمعت قواه� واتفق قّواد هذه اجليو�س 
املجتمعة )عمر ب��س�( و)بلي�سييه( و)�سمب�سون( و)لم�رمورا( على عمل م�سرتك 

لال�ستيالء على )�سب��ستوبول(.

فه�جمت اجليو�س املجتمعة يف 8 �سبتمرب ع�م 1855 مدينة )�سب��ستوبول(؛ 
موت  بعد  )مالكوف(  قلعة  م�هون(  )م�ك  الفرن�س�وي  اجلرنال  احتل  حيث 
اليوم  الرو�سي�. وك�ن ذلك  املتحدة ومن جنود دولة  الدول  الكثريين من جنود 
م�سهوًدا ومن اأكرب اأي�م احلروب وانتهى ب�سقوط )�سب��ستوبول( يف اأيدي اجليو�س 

املتحدة.

وقد اأحدث �سقوط )�سب��ستوبول( ت�أثرًيا ه�ئاًل يف كل اأوروب� وانتظر الع�مل 
كله اإيق�ف احلرب وعقد ال�سلح بني الرو�سي� ودول تركي� وفرن�س� واإنكلرتا. ولكن 
املتحدة جملة مواقع مهمة منه� مدينة  احلرب بقيت م�ستمرة واحتلت اجليو�س 
احلرب  اأثن�ء  ويف  انقط�ع.  بال  احلرب  ل�ستمرت  ال�ست�ء  اإقب�ل  ولول  )قلربون(، 
ا�ستولت الأ�س�طيل الفرن�س�وية والإنكليزية على مين�ء )برتوب�ولو�سك(، واحتلت 

يف بحر البلطيق )بوم�ر�سند( و�سربت )�سفي�بورج(.
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فلم� راأت الرو�سي� اأن ل ا�ستط�عة له� على ا�ستمرار احلرب، بذلت جهده� 
يف ا�ستم�لة فرن�س� له� وحل عقدة التف�ق بني هذه الدولة وبني اإنكلرتا. واأر�سلت 
اإىل ب�ري�س جملة من عم�له� و�سن�ئعه� لي�ستميلوا اإليه� رج�ل ال�سي��سة الفرن�س�وية 
والق�ب�سني على اأزمة الراأي الع�م من الكت�ب واخلطب�ء، ف�أظهر الإمرباطور )ن�بليون 
الظ�فرين  مط�لب  ترف�س  وجده�  ولكنه  الرو�سي�،  مل�س�عدة  ا�ستعداده  الث�لث( 
اأن  اإنكلرتا  اإىل ال�ستمرار على خطته الأوىل نحوه�. ومل� ك�ن من �س�لح  ف��سطر 
� مع حكومة  ت�سعف نفوذ الرو�سي� يف بحر البلطيق احتدت هي وفرن�س� احت�ًدا دف�عيًّ

ال�سويد التي ك�نت األد عدوة للرو�سي� وقتئذ وك�نت تطمح ل�سرتج�ع )فنلندا(.

وجرى يف هذا الأثن�ء اأن )فيكتور اأم�نويل( ملك البيمونتي ذهب اإىل ب�ري�س 
الفر�سة  هذه  الث�لث(  )ن�بليون  الإمرباطور  ف�نتهز  )ك�فور(؛  ال�سهري  وزيره  برفقة 
ف��ستقبل  القرم،  حرب  يف  اإنكلرتا  وخدعت  خدعته  التي  النم�س�  من  لالنتق�م 
اإيط�لي�،  ب�مل�س�عدة على حترير  ا�ستقب�ل ووعدهم�  اأح�سن  البيمونتي ووزيره  ملك 
وتكوين وحدته� ف��سطربت احلكومة النم�س�وية وخ�فت �سر الع�قبة، واأبلغت يف 
للرو�سي�  اإنذاًرا  معهم�  تر�سل  لأن  م�ستعدة  اأنه�  واإنكلرتا  فرن�س�  حكومتْي  احل�ل 
و�س�ألت  الثالث.  الدول  مط�لب  رف�ست  اإذا  عليه�  احلرب  ب�إعالن  فيه  تهدده� 
اأم�م  ت�سمن  اتف�قية  على  معه�  مت�سي�  اأن  واإنكلرتا  فرن�س�  النم�س�وية  احلكومة 
الع�مل ا�ستقالل الدولة العلية و�سالمته�. فقبلت فرن�س� واإنكلرتا طلب النم�س�، 
الرو�سي�  لقي�سر  ب�لفعل  واأر�سلته  الإنذار  �سورة  على  الثالث  الدول  واتفقت 
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بت�ريخ 16 د�سمرب ع�م 1855، واأعلنته بوجوب قبوله قبل مت�م �سهر اأي قبل 17 
ين�ير ع�م 1856 وهذا الإنذار ي�ستمل على ال�سروط الآتية:

و�سم�نته�،  العظمى  الدول  رع�ية  حتت  الدانوبية  املق�طع�ت  جعل  اأوًل: 
ومنع الدولة العلية من اإر�س�ل جنوده� اإليه� بدون ت�سريح الدول، وتعديل احلدود 

من جهة الب�س�رابي�.

ثانًيا: تقرير حرية املالحة يف نهر الدانوب حتت �سم�نة الدول.

بني  خ�سو�سية  اتف�قية  لذلك  ويعمل  ا،  حرًّ الأ�سود  البحر  جعل  ثالًثا: 
املجتمع  يف  العلية  الدولة  وقبول  بعد،  الدول  ت�سمنه�  الع�يل  والب�ب  الرو�سي� 
الدول،  بقية  الدول على  اإحدى  وبني  بينه�  يقع  الأوروبي، وعر�س كل خالف 

وتقرير مبداأ قفل بوغ�زي الأ�ست�نة والدردانيل.

ب��ستقالل  �سرر  اإحل�ق  بدون  تركي�  يف  امل�سيحيني  حقوق  ت�أكيد  رابًعا: 
ال�سلط�ن و�سي�دته الع�لية.

ذلك.  اأوروب�  م�سلحة  اقت�ست  اإذا  جديدة  �سروط  و�سع  جواز  خام�ًصا: 
ع�م  ين�ير   5 يف  والنم�س�  واإنكلرتا  فرن�س�  دول  اإنذار  على  الرو�سي�  ف�أج�بت 
ولكن  لإبه�مه.  اخل�م�س  ال�سرط  ورف�س  الأوىل،  الأربعة  ال�سروط  بقبول   1856
اأوروب� تقوم معه� الثورات  الربو�سي� خ�فت ا�ستع�ل نريان حرب عمومية يف كل 
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وال�سطراب�ت، فن�سحت الرو�سي� بقبول املط�لب اخلم�سة واخلروج من هذه الأزمة 
الدول  واأبلغت  الربو�سي�  ن�سيحة  الرو�سي�  ف�تبعت  اخلطرة عليه� وعلى م�س�حله�. 

� يف 16 ين�ير ع�م 1856 قبوله� ل�سروطه� كله�. ر�سميًّ

بب�ري�س يف 25 فرباير ع�م 1856، وعقدت  املوؤمتر الدويل  ف�جتمع عندئذ 
جل�س�ته حتت رئ��سة الكونت )والو�سكي( وزير خ�رجية فرن�س�، وا�سرتكت الدولة 
عنه�  ن�ئًب�  اأر�سلت  التي  البيمونتي  حكومة  ا�سرتكت  كم�  فيه  والرو�سي�  العلية 
هذا  العلية يف  الدولة  عن  مندوبً�  ب��س�(  )ع�يل  وك�ن  ال�سهري.  )ك�فور(  الكونت 

املوؤمتر.

التي  ال�سروط  على  �سعوبة  بغري  املوؤمتر  هذا  يف  الدول  مندوبو  اتفق  وقد 
عر�سته� من قبل فرن�س� واإنكلرتا والنم�س� والتي اأتين� عليه�، ومل يختلفوا اإل يف 
واحدة،  اإم�رة  اإىل  والبغدان  الأفالق  �سم  ب�س�أن  الث�لث(  )ن�بليون  طلب  قبول 
ب�ري�س ع�م�ن  املوؤمتر. ومل مي�س على موؤمتر  انته�ء  بعد  الأمر  النظر يف هذا  فقرروا 
حتى قررت الدول يف ب�ري�س نف�سه� بت�ريخ 19 اأغ�سط�س �سنة 1858 جعل ه�تني 

املق�طعتني اإم�رة واحدة حتت �سم�نة الدول.

وقد اأم�ست الدول الأوروبية على عهدة ب�ري�س يف 30 م�ر�س �سنة 1856، 
واأعلن قفل املوؤمتر يف 16 اإبريل من ال�سنة نف�سه� بعد اأن تن�ق�س اأع�س�وؤه يف جملة 
م�س�ئل اأهمه� امل�سئلة الإيط�لية التي عر�سه� على املوؤمتر الكونت )ك�فور(، ووجه 
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ب�لتف�ق  امل�س�ئل واكتفى  املوؤمتر مل يقرر �سيًئ� يف هذه  اإليه�، ولكن  اأنظ�ر الدول 
على بع�س �سروط خ�رجية عن عهدة ب�ري�س خمت�سة ب�ملالحة والتج�رة.

* * *

انتهت هذه احلرب بنت�ئج خمتلفة ن�أتي عليه� واحدة بعد اأخرى.

 تبني للق�رئ اأن هذه احلرب اأ�سله� م�سئلة الأم�كن املقد�سة واخلالف بني 
ال�ستيالء  الدول  دولة من  توؤمل كل  وط�مل� ك�نت  والأرثوذك�س.  الك�ثوليكيني 
على ال�س�م والقب�س على زم�م الكن�ئ�س ببيت املقد�س، فج�ء اخلالف بني فرن�س� 
الأبد  اإىل  تبقى  اأن  املقد�سة يجب  الأم�كن  اأن هذه  ب�س�أنه� دلياًل على  والرو�سي� 
يف اأيدي الدولة الإ�سالمية الُعظمى؛ لأنه� الدولة الوحيدة التي تقدر اأن حتفظ 
لو  واإنه  وتعطي كل ذي حق حقه.  املقد�س،  بيت  الدي�ن�ت يف  املوازنة بني كل 
تركت الأم�كن املقد�سة لدول اأوروب� لوقع بينه� وبني بع�سه� �سق�ق عظيم، وق�مت 
حرب دموية لنزوع كل واحدة منه� اإىل امتالكه� ورغبة كل دولة يف �سبق غريه� 

اإىل ال�ستيالء عليه�.

الدولة  اأيدي  الأم�كن يف  تبقى هذه  اأن  لهذا اخلطر اجل�سيم يجب  فدفًع� 
العلية الع�دلة الأمينة. وقد اأدرك �سوا�س اأوروب� ذلك وعلموا اأن م�سئلة الأم�كن 

املقد�سة هي من اأهم الأ�سب�ب التي حتتم �سرورة بق�ء الدولة العلية.
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واإذا ك�نت الدولة العلية قد اكت�سبت من حرب القرم هذه النتيجة املهمة، 
ف�إنه� مل تك�سب غريه� �سيًئ� م�؛ فقد فقدت امل�ل والرج�ل واأ�س�عت نفي�س وقته�، 
ومل ت�أخذ من بالد الرو�سي� بلًدا واحدة، بل ان�سلخت عنه� يف احلقيقة )الأفالق 
ل  اأنهم�  بعد  احلوادث  اأثبتت  امتي�زين  مبنحه�  الدول  خدعته�  وقد  والبغدان(. 
يفيدانه� �سيًئ� مذكوًرا. فقد تعهدت الدول كله� ب�سم�نة ا�ستقالل الدولة العلية 
و�سالمته�، واأرتن� احلوادث اأن دول اأوروب� نف�سه� �سلخت من الدولة العلية جملة 
و�سالمته�.  العلية  الدولة  ا�ستقالل  �سم�نة  مبداأ  نف�سه،  املبداأ  هذا  ب��سم  بالد 
واتفقت الدول كذلك على اعتب�ر الدولة العلية دولة اأوروبية وقبوله� يف املجتمع 
الأوروبي. ومل تر الدولة لهذا المتي�ز ف�ئدة م� بل ك�نت نتيجته جر البالي� عليه� 

ب�زدي�د تداخل اأوروب� يف �سوؤونه� الداخلية.

امل�ل  غري  فيه�  تخ�سر  مل  �سليمة  احلرب  هذه  من  الرو�سي�  خرجت  وقد 
والرج�ل �سيًئ�. ومع�ك�سة الدول له� يف البحر الأ�سود مل تكن اإل مع�ك�سة وقتية 

� احلوادث بعد موؤمتر ب�ري�س. كم� اأظهرته جليًّ

الربو�سي�؛  دولة  فهي  احلرب  هذه  من  كثرًيا  ا�ستف�دت  التي  الدولة  اأم� 
�سديدة  كراهة  عنده�  واأوجدت  نحوه�،  بخطته�  الرو�سي�  اإليه�  ا�ستم�لت  ف�إنه� 
للن�سم� التي مل ت�س�عده� �سد تركي� كم� �س�عدته� هي يف قمع الثورة املجرية ع�م 
�سق�ًق�  اجلرم�ين  الحت�د  وبني حكوم�ت  النم�س�  بني  الربو�سي�  واأحدثت   ،1849
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النم�س� ع�م 1866 هذه احلرب  الربو�سي� كل ذلك على حم�ربة  كبرًيا. فحمل 
التي �س�عدت الرو�سي� فيه� الربو�سي� م�س�عدة معنوية، وانتهت ب��ستيالء الربو�سي� 
على مق�طعتني من اأمالك النم�س�، وقد متت نت�ئج هذه احلرب بهزمية فرن�س� اأم�م 

الربو�سي� ع�م 1870 وتكوين الوحدة الأمل�نية.

مق�طعتني  فقده�  غري  النم�س�،  على   1866 ع�م  حرب  نت�ئج  اأهم  ومن 
�. وهي اأي�ًس� نتيجة من نت�ئج حرب  مهمتني، ا�ستقالل املجر منه� ا�ستقالًل اإداريًّ

القرم.

اأر�سلت  ف�إنه�  البيمونتي؛  وقد ا�ستف�دت كذلك من حرب القرم حكومة 
اإىل موؤمتر ب�ري�س كم� قدمن� الكونت )ك�فور( ال�سهري الذي ا�ستلفت اأنظ�ر مندوبي 
النم�س�وية حملة  احلكومة  النم�س� وحمل على  ومظ�مل  اإيط�لي�  اإىل ح�لة  الدول 
�سديدة ك�ن له� رنة ودوي يف كل اأ�سق�ع الع�مل. و من ح�سن حظ البيمونتي اأن 
)ن�بليون الث�لث( ك�ن مغرًم� بتحرير البالد الن�زعة لال�ستقالل، وك�ن ميله لإيط�لي� 
اأ�سد من ميله ل�سواه�، خ�سو�ًس� واأن بغ�سه للنم�س� ك�ن عظيًم� بعد حرب القرم 
لتالعب هذه الدولة يف �سي��سته� وعدم وف�ئه� يف وعوده� مع فرن�س� واإنكلرتا. ومل 
وتكونت  ا�ستقالله�  اإيط�لي�  ن�لت  القرم حتى  بعد حرب  قالئل  �سنون  اإل  مت�س 
وحدته�. فك�نت بذلك حرب القرم �سبًب� ل�سقوط مق�طعتني مهمتني من اأمالك 
� و�سبًب� خلروج  النم�س� يف قب�سة الربو�سي�، و�سبًب� ل�ستقالل املجر ا�ستقالًل اإداريًّ
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اإيط�لي� من حتت نري النم�س� وا�ستقالله� وتكوين وحدته�. وب�جلملة ك�نت حرب 
القرم �سبًب� ل�سعف النم�س� وتقوي�س اأرك�ن مملكته�.

وقد اكت�سبت اإنكلرتا وفرن�س� من هذه احلرب ازدي�د نفوذهم� يف الأ�ست�نة 
ف��ستعملت�ه يف �سبيل م�س�حلهم�. ف�إن الهنود ك�دوا يطردون الإنكليز من بالدهم 
يف ثورة �سيب�ي ال�سهرية ع�م 1856 لول تداخل املرحوم ال�سلط�ن )عبد املجيد 
فيه  اأمرهم  الهند  اإنكلرتا - مل�سلمي  بن�ء على رج�ء  اأ�سدر من�سوًرا -  ف�إنه  خ�ن( 
اأن  ومعلوم  )فيكتوري�(.  امللكة  جاللة  حلكومة  والط�عة  ال�سكينة  اإىل  ب�لركون 
امل�سلمني يف الهند اأقوي�ء ولهم �س�أن  عظيم وكلمة ن�فذة، وكلهم يحرتمون خليفة 
و�سعوه على  من�سور جاللته  اإليهم  و�سل  فلم�  اإجالل.  اأعظم  ويجلونه  الإ�سالم 
وتوطدت  الثورة  بذلك  وانتهت  اأ�سلحتهم  ف�ألقوا  به.  اأمرهم  مب�  وعملوا  روؤو�سهم 

�سلطة الإنكليز يف الهند بعد ا�سمحالله�.

�سلط�نه�  العلية على عمل  الدولة  اإنكلرتا �سكرت  اأن  للذهن  ليتب�در  واإنه 
مبع�داته�  ب�جلميل ولكن  له�  اإنه� اعرتفت  نعم  ب�جلميل.  له�  اأو اعرتفت  الأعظم 
ثورة  من  ع�مني  بعد  اأي   - ع�م 1858  �سلطت يف  ف�إنه�  بالده�  على  والعتداء 
�سيب�ي- اإحدى �سفنه�  احلربية ال�سخمة على ثغر )جدة( ف��ستمرت تدمر فيه نحو 
ع�سرين �س�عة، اأ�سيلت فيه� دم�ء كثرية وخربت من�زل وبيوت ع�مرة. وك�ن ذلك 
عقب فتنة �سغرية ق�م فيه� بع�س امل�سلمني على بع�س امل�سيحيني، واأ�سيب فيه� 
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قن�سل فرن�س� وقتلت زوجته. ومل يكن لعمل اإنكلرتا معنى ول �سرورة لأن الدولة 
العلية ك�نت قد اأر�سلت مندوبً� ع�لًي� من لدنه� لتحقيق الأمر ومع�قبة املعتدين.

اأم� فرن�س� فقد ا�ستعملت نفوذه� يف تركي� الذي ازداد بعد حرب القرم كم� 
� اإىل ال�س�م ع�م 1860،  قدمن� لإعالء كلمته� يف ال�سرق ف�أر�سلت جي�ًس� فرن�س�ويًّ
بحجة م�س�عدة الدولة العلية على قمع الفتنة التي اأحدثه� اخلالف وال�سحن�ء بني 
امل�رونية والدروز، مع اأن جي�س الدولة ك�ن ك�فًي� لإع�دة الأمن وال�سكينة يف هذه 

الدي�ر. ومل تخرج الع�س�كر الفرن�س�وية من ال�س�م اإل يف 5 يونيو ع�م 1861.

هذه هي النت�ئج اخلطرية التي اأنتجته� حرب القرم، ومنه� يعلم الق�رئ حظ 
كل دولة يف هذه احلرب وخطة الدول نحو الدولة العلية وكنه مق��سد كل واحدة 

منه� وحقيقة اأغرا�سه�.

* * *



ك�نت  النم�س�  على  القرم  حرب  نتيجة  اأن  ال�س�بق  الف�سل  خت�م  يف   � اأبنَّ
وخيمة؛ حيث فقدت هذه الدولة بعده� مق�طع�ته� الإيط�لية، واأخذت الربو�سي� 
النوعي  ا�ستقالله�  املجر  ون�لت  مهمتني،  مق�طعتني   1866 ع�م  حرب  يف  منه� 
اأي ارتفعت �سلطة النم�س� عنه�. فطمعت هذه الدولة يف اأخذ �سيء من اأمالك 
اللدودة  اأمل�ني� عدوته�  من  فتقربت  بع�س خ�س�ئره�؛  عليه�  يعو�س  العلية  الدولة 
التي قهرته� وكونت وحدته� ب�نت�س�ره� عليه� وعلى فرن�س�، عو�ًس� عن اأن ت�ستعد 
اأخذتهم� منه�. و�س�رت كذلك  اللتني  ب�لث�أر منه� وا�سرتج�ع املق�طعتني  لالأخذ 

النم�س� ت�ستميل الرو�سي� اإليه� وتوعز له� مبح�ربة تركي�.

واأو�سحن� كذلك اأن العالئق بني الرو�سي� والربو�سي� �س�رت جيدة متينة، 
واأن م�س�عدة الربو�سي� للرو�سي� يف حرب القرم حملت الرو�سي� على ترك الربو�سي� 
حت�رب النم�س� وتقهره�، وحت�رب فرن�س� وتقهره� وت�أخذ من كل دولة من الدولتني 
مق�طعتني عظيمتني، وتكون بذلك وحدته� وي�سري ملكه� اإمرباطوًرا لأمل�ني� بدون 

الأزمة الـرابعـة
احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها

»من عام 1875 اإىل عام 1878«
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اأن تع�ر�سه� يف اأعم�له�، بل بقيت على احلي�دة مظهرة ارتي�حه� لنج�ح الربو�سي� 
�سد النم�س� وفرن�س� اللتني ع�ك�ست�ه� )اأي الرو�سي�( يف حرب القرم.

ومن ذلك يرى الق�رئ اأن الرو�سي� والنم�س� واأمل�ني� اتفقت بعد حرب ع�م 
1870 التي ق�مت بني فرن�س� والربو�سي�. واتفق اإمرباطرته� على العمل ب�لحت�د؛ 
الرو�سي� لتغيري ال�سرط املتعلق بحريته� يف البحر الأ�سود الذي اتفقت  ف�هتمت 
فيه.  للنظر  موؤمتر  لعقد  الدول  ودعت   ،1856 ع�م  ب�ري�س  موؤمتر  يف  الدول  عليه 
ف�أج�بت الدول دعوته� واجتمع مندوبوه� يف ع��سمة بالد الإنكليز يف 13 م�ر�س 
مع  ال�سلح  بعقد  الدول ل�ستغ�له�  مع  فرن�س�  ت�سرتك  واتفقوا )ومل  �سنة 1871، 
الربو�سي�( على تغيري هذا ال�سرط واإعط�ء الرو�سي� احلرية الت�مة يف املالحة ب�لبحر 

الأ�سود وت�سيري �سفنه� فيه.

ومل� حتققت الرو�سي� من اأن اأمل�ني� والنم�س� م�ستعدت�ن مل�س�عدته�، واأن اإيط�لي� 
واأن  الهزمية، خ�فت �سوته�،  بعد  فرن�س� �سعيفة  واأن  منه�،  ن�ئ�سة ل يخ�سى  دولة 
ل  وحده�  واأنه�  اإنكلرتا،  غري  مع�ر�سته�  ي�ستطيع  من  اأوروب�  دول  يف  له�  لي�س 
ت�ستطيع اأن ت�سره� ب�سيء - ف�ساًل عن اأن الرو�سي� ك�نت تعلم اأن اإنكلرتا ل تفيد 
تركي� �سيًئ�: لأن مبداأه� يف كل اأطوار �سي��سته� اأن تنتفع من غريه� واأن ل تنفع 
غريه�- اجتهدت )اأي الرو�سي�( يف تهييج اأمم البلق�ن واأر�سلت يف كل اأنح�ء بالد 
البلق�ن زعم�ء ين�دون ب�لثورة �سد الدولة العلية، وين�سرون مبداأ احت�د ال�سالفيني 
حتت راية القي�سر، ويدعون اأقوام البلق�ن ك�فة للع�سي�ن ب��سم الدين الأرثوذك�سي 
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بالد  تهيج  اأن  النم�س�  م�سلحة  من  وك�ن  الإ�سالمية.  العثم�نية  احلكومة  �سد 
ال�ستيالء  الأمل يف  من  عنده�  ك�ن  مل�  العلية،  الدولة  �سد  والهر�سك  البو�سنة 
عليه�؛ ف�س�عدت مهيجي الرو�سي� واأخذت تهيج كذلك اأه�يل هذه البالد حتى 
ت�أتيهم  امل�س�عدات  و�س�رت  والهر�سك،  البو�سنة  بالد  يف  ك�فة  امل�سيحيون  ه�ج 
الأ�سلحة  النم�س�  من  لهم  واأر�سلت  الأ�سود،  واجلبل  ال�سرب  بالد  من  جه�ًرا 
ا. فلم� علمت الدولة العلية بذلك اأر�سلت اإىل البو�سنة والهر�سك  والذخ�ئر �سرًّ
فقمع  ب��س�(،  )خمت�ر  الغ�زي  العظيم  والبطل  ال�سهري  الق�ئد  بقي�دة   � قويًّ جي�ًس� 
تريد  ك�نت  التي  واأمل�ني�  والنم�س�  الرو�سي�  دول  ولكن  الث�ئرين.  كيد  ورد  الثورة 
كم� قدمن� ا�ستمرار الثورات وال�سطراب�ت يف الدولة، تو�سطت بني الث�ئرين وبني 
الب�ب الع�يل وطلبت من الدولة اأن تقبل مط�لب الثوار بتخفيف ال�سرائب عنهم 
فوعد  والهر�سك.  البو�سنة  اأبن�ء  نف�س  من  )البولي�س(  ال�سرطة  يعينون  وبرتكهم 
على  رع�ي�ه  ومبنح  املط�لب  هذه  يف  ب�لنظر  خ�ن(  العزيز  )عبد  ال�سلط�ن  املرحوم 
ويف  وللدولة.  لهم  موافًق�  يراه  وم�  المتي�زات  من  يطلبونه  م�  دي�ن�تهم  اختالف 
12 د�سمرب ع�م 1875 اأ�سدر ال�سلط�ن اإرادة ع�لية بقبول مط�لب اأه�يل البو�سنة 
والهر�سك، وبرهن بذلك على عدم تع�سب الدولة �سد رع�ي�ه� امل�سلمني)1(. ولو 
ك�نت الدول راغبة حقيقة يف خري امل�سيحيني وغري ق��سدة �سرر الدولة واإ�سع�فه�، 
واأمرت  تنفيذه�  على  الدولة  و�س�عدت  ال�سلط�نية  الإرادة  بهذه  اكتفت  لك�نت 
الثوار الذين اأه�جتهم �سد الدولة ب�لركون اإىل ال�سكينة وب�لمتث�ل لأوامر احلكومة 

)1( هكذا وردت يف اأ�سل الكت�ب، ولكن ال�سواب »امل�سيحيني« )م(.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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العثم�نية. ولكنه� ك�نت تعمل لبث الفنت والثورات ف�أوعزت اإىل الثوار بعدم نزع 
ال�سالح وب�ل�ستعداد للكف�ح.

ويف 30 ين�ير ع�م 1876 قدمت الدول جميعه� مب� فيه� فرن�س� واإيط�لي� مذكرة 
للب�ب الع�يل، طلبت منه فيه� منح اأه�يل البو�سنة والهر�سك مت�م احلرية الدينية، 
وتقرير م�س�واة الأدي�ن وتخفيف ال�سرائب وجعل ال�سرطة اأهلية، وت�سكيل جلنة 
الآخر من  والن�سف  م�سيحيني  ن�سفه� من  والهر�سك مكّون  البو�سنة  اأه�يل  من 
 12 ال�سلط�ن يف  اأ�سدره�  التي  العلية  الإرادة  ج�ء يف  م�  تنفيذ  ملراقبة  م�سلمني 

د�سمرب ع�م 1875.

واأول من و�سع هذه املذكرة هو الكونت )اإندار�سي(. وقد �سميت ب��سمه 
وهو جمرى اأغ�سبت خطته نحو الدولة العلية يف هذه احلوادث الأمة املجرية ل�سدة 

تعلقه� ب�لدولة العلية واعرتافه� ب�جلميل للعثم�نيني.

مذكرته�،  املذكورة يف  الدول  مط�لب  قبول  العلية عن  الدولة  تت�أخر  ومل 
واإج�بته� عليه� يف 11 فرباير من ال�سنة نف�سه�.

فلم� راأت الرو�سي� اأن الدولة العلية قمعت الثورة اأوًل، ومل ترف�س مط�لب 
الثوار ث�نًي�، ومل ترف�س مط�لب الدول ث�لًث�، وحتققت من اأنه ي�ستحيل عليه� خلق 
اأوروب� والراأي الع�م الأوروبي،  �سبب �سي��سي من املخ�برات يقيم يف وجه تركي� 
حتى  البلق�ن؛  بالد  يف  ع�مة  الثورة  جلعل  عن�يته�  كل  ووجهت  جهده�  بذلت 
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ت�سعف الدولة وترتبك اأحواله� من جهة وحتى ي�سهل عليه� اأن ت�سيع يف اأوروب� 
الع�م  الراأي  بذلك  وتهيج  للم�سيحيني،  الأتراك  مع�ملة  عن  الك�ذبة  الإ�س�ع�ت 

الأوروبي �سد الدولة العلية و�سد امل�سلمني.

بعد  اأي  فرباير،   28 يف  )كو�سريوفو(  يف  والهر�سك  البو�سنة  ثوار  ف�جتمع 
قبول الدولة ملط�لب الدول، وقرروا ب�إيع�ز الرو�سي� ال�ستمرار على الثورة والع�سي�ن 

وعدم اخل�سوع للدولة.

فه�ج  العلية؛  الدولة  �سد  ال�سرب  بالد  تهييج  اإىل  الرو�سي�  تو�سلت  وقد 
اأهله� وج�هروا مبع�داة الدولة وطلبوا من حكومتهم حم�ربته�. فخ�برت حكومته� 
البلق�ن  بالد  بذلك  ف�س�رت  الدولة،  �سد  معه�  واتفقت  الأ�سود  اجلبل  حكومة 
كله� ق�ئمة على قدم و�س�ق �سد الدولة. وبلغت الفو�سى حده� يف هذه البالد، 
مب�  الآخرين  يف�خر  الثوار  الأبري�ء، و�س�ر كل واحد من  املجرمون على  ف�عتدى 
نهب و�سلب من امل�سلمني. و�س�ر الذين ل �سالح ب�أيديهم من امل�سلمني يدافعون 

به عن اأنف�سهم فري�سة للمجرمني ال�س�فكني للدم�ء من ثوار امل�سيحيني.

راأى امل�سلمون يف بالد البلق�ن م� راأوا من الإه�نة وال�سلب والنهب، واأ�سيلت 
دم�ء الأبري�ء من الكثريين منهم، واأن�س�ر الب�طل وال�سالل يف اأوروب� ي�سيعون يف 
كل مك�ن اأن الدولة العلية دولة بربرية ت�سفك دم�ء امل�سيحيني وتهتك اأعرا�س 
واأعداء  الدولة  اأعداء  يكرره  مم�  ذلك  وغري  وكن�ئ�سهم،  بيوتهم  وتخرب  ن�س�ئهم 

احلقيقة يف كل خالف يقع بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف بالد الدولة.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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بكل  �سده�  الأوروبي  الع�م  الراأي  تهييج  على  الدولة  اأعداء  عمل  وقد 
�سواحي  يف  الإ�سالمي  الدين  اعتنقت  م�سيحية  فت�ة  اأن  وح�سل  الو�س�ئل، 
اإ�سالمه� ب�سفة �سرعية فعلم امل�سيحيون  �س�لونيك، وذهبت لهذه املدينة لإثب�ت 
ب�لأمر وجتمعوا يف طريق الفت�ة حتى اختطفوه� عند مروره� واأخفوه� يف بيت اأحد 
امل�سيحيني، فه�ج امل�سلمون لذلك وذهبوا اإىل احل�كم ط�لبني تخلي�س الفت�ة، ثم 
اجتمعوا يف م�سجد للمداولة يف الأمر، وبينم� هم جمتمعون اإذ دخل عليهم قن�سال 
القن�سلني يف  ف�عتدى عليهم� بع�س احل��سرين لعتب�رهم دخول  اأمل�ني� وفرن�س�. 
امل�سجد اإه�نة لهم و�سربوهم� �سربً� ق�سى عليهم� يف احل�ل. ف�نت�سر خرب احل�دثة يف 
اأوروب�، وم� انت�سر حتى ن�دى اأعداء الدولة ب�لويل والثبور وحملوا على الإ�سالم 
ودولته العزيزة حمالت �سديدة، واأه�جوا الراأي الع�م �سد احلكومة العثم�نية حتى 
ا�سطرت الدول كله� لإر�س�ل �سفن حربية اإىل مين�ء �س�لونيك. ومل ي�ستطع الب�ب 
الع�يل اأن يفهم اأوروب� اأن القن�سلني اأخط�آ يف الذه�ب اإىل امل�سجد، بل طلبت منه 
الدول مع�قبة املعتدين. ومل� مل يجد �سبياًل لرف�س طلب الدول، ع�قب من ثبت 
عليهم العتداء على القن�سلني ب�لإعدام وانتهت بذلك هذه احل�دثة، وهي ح�دثة 
ب�لدولة والإ�سرار  من حوادث عديدة خلقته� يد الد�س�ئ�س والأغرا�س لالإيق�ع 
به�. واإين ل�ست ممن ي�ستبعدون اأن اإ�سالم هذه الفت�ة امل�سيحية ك�ن م�سطنًع�، واأن 
احل�دثة مدبرة من اأوله� لآخره�. فكل من ط�لع �سيًئ� من اأعم�ل اأرب�ب الد�س�ئ�س 

يف الدولة يعلم اأنهم ق�درون على اإيج�د ح�دثة كهذه واأكرب منه�.



161161

اأنهم  اأوروب�  البو�سنة والهر�سك على دول  وقد عر�س يف هذه الأثن�ء ثوار 
ينكفون عن الثورة ويعيدون ال�سكينة اإىل بالدهم، اإذا اأُنفذْت ال�سروط الآتية:

بيد  التي  الأرا�سي  ثلث  للم�سيحيني  العلية  الدولة  تعطي  اأن  اأوًل: 
امل�سلمني.

ت�س�عدهم  واأن  الثورة،  ب�سبب  هدمت  التي  املن�زل  لهم  ت�سلح  اأن  ثانًيا: 
ب�مل�ل واأن تقدم لهم الثريان الالزمة حلرث الأر�س.

ثالًثا: اأن تعفيهم من ال�سرائب مدة ثالث �سنني.

رابًعا: اأن تنجلي الع�س�كر الرتكية النظ�مية من بالد البو�سنة والهر�سك، 
و)بيوجلي(  و)تريبني(  و)فوك�(  و)�ستولز(  )نيك�سي�س(  يف  فقط  تبقى  واأن 
و)م�ست�ر(، واأن تر�سل النم�س� والرو�سي� مندوبني من قبليهم� يف هذه البالد ملراقبة 

تنفيذ هذه ال�سروط.

خام�ًصا: نزع ال�سالح من امل�سلمني.

�صاد�ًصا: �سم�نة الدول الأوروبية لتنفيذ هذه ال�سروط.

ومل� راأت �سربي� وبلغ�ري� واجلبل الأ�سود اأن الرو�سي� والنم�س� واأمل�ني� ت�سجع 
ملح�ربة  م�ستعدة  وق�مت  املهيجني  لإر�س�دات  اأ�سغت  والهر�سك،  البو�سنة  ثوار 
تركي�، والنتق�م من الإ�سالم ب��سم ال�سليب. ومل� اأرادت الرو�سي� اأن تعجل ب�حلرب 
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وب�إ�سق�ط امل�س�ئب على تركي�، دعت النم�س� واأمل�ني� لال�سرتاك معه� يف تقدمي اإنذار 
جديد للب�ب الع�يل، ف�أج�بت النم�س� واأمل�ني� طلبه� واجتمع الربن�س )غورت�س�كوف( 
عن الرو�سي� والكونت )اإندرا�سي( عن النم�س� مع الربن�س )ب�سم�رك( يف برلني ومت 

اتف�قهم يف 11 م�يو �سنة 1876 على اإنذار تر�سله دولهم اإىل الب�ب الع�يل.

ومل تطلب الدول الثالث من الب�ب الع�يل م� طلبته يف مذكرة )اإندرا�سي( 
البو�سنة  ثوار  اأراد  م�  جل  طلبت  بل   ،1876 ع�م  ين�ير   30 يف  اأر�سلت  التي 

والهر�سك ف��ستملت مذكرته� على الطلب�ت الآتية:

اأوًل: اأن ي�سلح الب�ب الع�يل املن�زل التي دمرت ب�سبب الثورة، واأن يقدم 
كل م� يلزم للفالحني من الثريان والآلت، واأن يعفي اأه�يل البو�سنة والهر�سك 

من ال�سرائب مدة ثالث �سنوات.

والهر�سك  البو�سنة  اأه�يل  اأعي�ن  من  جلنة  الع�يل  الب�ب  يعني  اأن  ثانًيا: 
امل�سيحيني لتوزيع امل�س�عدات امل�دية التي يقدمه�.

ل  واأن  والهر�سك،  البو�سنه  بالد  من  الرتكية  الع�س�كر  ي�سحب  اأن  ا:  ثالًثً
يرتكه� حتتل غري ع�سر قالع معينة.

رابًعا: اأن يرتك امل�سيحيني م�سلحني لغ�ية اإمت�م الإ�سالح�ت واإع�دة الأمن 
وال�سكينة اإىل بالد البو�سنة والهر�سك.
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خام�ًصا: اأن يكون لقن��سل الدول اأو ملندوبيه� احلق يف مراقبة تنفيذ هذه 
هدنة  للثوار  تركي�  متنح  اأن  الطلب�ت  هذه  غري  الثالث  الدول  وطلبت  الطلب�ت. 
�سهرين وهددته� ب�أنه� اإْن مل تنفذ هذه الطلب�ت مدة ال�سهرين اتخذت معه� طرق 

القوة والقهر.

- وقد قبلت فرن�س� واإيط�لي� التوقيع على هذه املذكرة، اأم� اإنكلرتا فرف�ست 
التوقيع عليه� ب�ملرة.

ول �سك اأن املط�لع لهذه ال�سروط يقف منده�ًس� م�ستغربً� من مع�ملة دول 
اأوروب� للدولة العلية واعتدائه� عليه� ب�أ�سنع ال�سور واأقبحه�، ويدرك من نف�سه اأن 
رف�ست  لك�نت  الأر�س  دول  اأحقر  من  تنفيذه�  يطلب  ك�نت  لو  ال�سروط  هذه 
حي�ة  من  خري  �سرف  فيه  فموت  وخرابه�؛  دم�ره�  اإىل  رف�سه�  اأدى  ولو  قبوله�، 
ال�سروط  هذه  تقبل  اأن  العلية  الدولة  على  ي�ستحيل  ك�ن  ولذلك  ب�لع�ر.  تلطخ 
العثم�نية يف جه�ت خم�سو�سة  اجلنود  بق�ء  الدول  ف�إن طلب  واحدة،  ولو حلظة 
وقالع معينة مع بق�ء امل�سيحيني مت�سلحني هو ت�سجيع للثوار عظيم، وطلب الدول 
اإعط�ء احلكومة العثم�نية للم�سيحيني كل م� يحت�جون اإليه من امل�س�عدات امل�دية 
واإ�سالح املن�زل التي دمرت ب�سبب الثورة، هو طلب ل ت�ستطيع ميزانية تركي� اأن 
تقوم به، وتهديد الدول للدولة ب�تخ�ذ طرق القوة والقهر معه� اإْن مل تنفذ طلب�ته� 

هو ت�سجيع لكل اأمم البلق�ن على الثورة �سد الدولة العلية.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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ومن �سوء حظ الدولة اأن اأ�سقط عن عر�س ال�سلطة العثم�نية يف هذا الوقت 
واأجل�س  خ�ن(،  العزيز  )عبد  ال�سلط�ن  املرحوم  والأخط�ر  ب�ل�سطراب�ت  املمتلئ 

مك�نه ال�سلط�ن )مراد اخل�م�س( الذي مل يحكم اإل خم�سة اأ�سهر.

* * *

وبديهي اأن الرو�سي� ك�نت ترمي اإىل اإ�سع�ف تركي� ب�لثورات وال�سطراب�ت 
�سده�  حتولت  همته�  وقلت  عزميته�  ثبطت  اإذا  حتى  البلق�ن  اأمم  مع  واحلرب 
اإنه� �سي��سة �سريفة؛  برج�له� وقوته�. وهي �سي��سة ل ميكن ملوؤرخ ع�دل اأن يقول 
لأن الرو�سي� ك�ن يجب عليه� اأن حت�رب تركي� من ب�دئ الأمر ل اأن تهيج �سده� 

البو�سنة والهر�سك و�سربي� واجلبل الأ�سود وبلغ�ري�.

فقد ق�م البلغ�ريون يف وجه الدولة، وجعلوا غ�يتهم قتل امل�سلمني ف�أتوا من 
الفظ�ئع واجلرائم م� ل ي�ستطيع و�سفه قلم، و�س�ر اأن�س�ر ال�سالل يف اأوروب� يكذبون 
على الع�مل كله ويدعون اأن الدولة تذبحهم هم ون�س�وؤهم واأطف�لهم، مع اأنهم ك�نوا 

املعتدين على الأبري�ء من امل�سلمني.

وقد ا�ستعدت كذلك �سربي� واجلبل الأ�سود ملح�ربة الدولة، ف�حتد اأمريا ه�تني 
اأمهر  من  �س�بًط�  الرو�سي�  واأر�سلت  بكرثة  اجلنود  وح�سدا  الدولة،  �سد  الإم�رتني 
�سب�طه� )ت�سرن�يف( لقي�دة اجلي�س ال�سربي. فلم� علمت الدولة العلية ب��ستعدادات 
�سربي� واجلبل الأ�سود احلربية، اأر�سلت اإىل اأمرييهم� يف 9 يونيو ع�م 1876 ت�س�ألهم� 
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عن �سبب هذه ال�ستعدادات، ف�أج�ت ال�سرب ب�أنه� تطلب من الب�ب الع�يل اأن 
الع�س�كر  واأن حتتل  البو�سنة والهر�سك،  العثم�نية من مق�طعتي  الع�س�كر  تنجلي 
الهر�سك.  مق�طعة  الأ�سود  اجلبل  ع�س�كر  حتتل  واأن  البو�سنة  مق�طعة  ال�سربية 
فرف�س الب�ب الع�يل هذا الطلب الغريب بغ�ية ال�سدة وال�سه�مة، واأر�سل بجي�سه 
اأعلنت ال�سرب احلرب على  اإىل حدود ال�سرب واجلبل الأ�سود. ويف 30 يونيو 

تركي�، ويف 2 يوليو اأعلنه� اجلبل الأ�سود.

احتالل  برغبة  الأ�سود  واجلبل  �سربي�  تظ�هر  اأن  تعلم  الرو�سي�  ك�نت  ومل� 
البو�سنه والهر�سك من �س�أنه اأن يكدر النم�س� التي تريد تقوية نفوذه� يف البلق�ن، 
الث�ين(  )اإ�سكندر  القي�سر  �س�فر  املق�طعتني،  ه�تني  على  ال�ستيالء  اإىل  وتطمح 
بنف�سه  اإىل )ري�ست�د( يف بوهيمي� وتق�بل مع )فرن�سوا جوزيف( اإمرباطور النم�س� 
القي�سر  ب�أن  املوؤرخني  من  كثريون  ويحقق  ال�سرق.  اأمور  يف  طوياًل  معه  وحت�دث 
وعد اإمرباطور النم�س� ب�إعط�ئه البو�سنة والهر�سك بعد انته�ء اأزمة امل�سئلة ال�سرقية، 
�سربي�  وبني  العلية  الدولة  بني  احلرب  وقت  احلي�دة  على  بذلك  النم�س�  فبقيت 

واجلبل الأ�سود.

وقد ك�ن يظن �سوا�س اأوروب� وكّت�به� ورج�ل احلرب فيه� اأن الدولة العلية 
اأن  بعدئذ  علموا  ولكنهم  الأ�سود،  واجلبل  �سربي�  اأم�م  احلرب  هذه  �ستقهر يف 
انت�سروا  فقد  القت�ل  مع�مع  يف  واآ�س�ًدا  احلرب  يف  ليوًث�  يزالون  ل  تركي�  جنود 
على ع�س�كر اجلبل الأ�سود وجنود �سربي� ن�سًرا مبيًن� بقي�دة الغ�زي عثم�ن ب��س� 

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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واملرحوم عبد الكرمي ب��س�، وهزموهم يف )زيت�س�ر( هزمية اهتزت له� اأوروب� وم�دت 
له� حم�فله� ونواديه�. ومل� �سعرت �سربي� ب�أن بلغراد ع��سمة بالده� �س�رت نف�سه� 
يف خطر طلبت من الدول بت�ريخ 28 اأغ�سط�س �سنة 1876 اأن تتو�سط بينه� وبني 
ال�سروط  تعر�س عليه�  اأن  العلية  الدولة  الأوروبية  الدول  ف�س�ألت  العلية،  الدولة 

التي تقبل معه� عقد ال�سلح ف�أج�بته� بهذه ال�سروط:

اأوًل: اأن تعود الأحوال يف �سربي� اإىل م� ك�نت عليه قبل ع�م 1867.

ثانًيا: اأن تهدم القالع التي بنته� �سربي� بعد ع�م 1867.

ثالًثا: اأن ترد القالع التي ك�نت حمتلة له� تركي� من قبل اإليه�.

ال�سنوي  اخلراج  ازدي�د  تقبل  اأن  اأو  حربية  غرامة  �سربي�  تدفع  اأن  رابًعا: 
الذي تدفعه لرتكي�.

خام�ًصا: اأن ل يزيد عدد اجلي�س ال�سربي عن ع�سرة اآلف مق�تل.

اخل�سوع  واجب�ت  ليقدم  الأ�ست�نة  اإىل  ال�سرب  اأمري  ي�س�فر  اأن  �صاد�ًصا: 
والت�بعية للح�سرة ال�سلط�نية ولي�ستلم فرم�ن تعيينه اأمرًيا على ال�سرب.

ا واأن قبوله� ي�سر ب�ل�سرب �سراًرا  فراأت الدول اأن هذه ال�سروط ق��سية جدًّ
بليًغ�. على اأن الق�رئ اإذا تذكر الطلب�ت التي اتفقت عليه� الرو�سي� والنم�س� واأمل�ني� 
يف برلني ب�س�أن البو�سنة والهر�سك وطلبته� من الب�ب الع�يل، لوجد �سروط الدولة 
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العلية مع ال�سرب اأخف كثرًيا من طلب�ت الدول. مع اأن الدولة غلبت ال�سرب 
تدعي  ك�نت  التي  اإنكلرتا  من  الدول  فطلبت  ب�هًرا.  انت�س�ًرا  عليه�  وانت�سرت 
تركي� يف  رج�ل  ت�سجيع  على  اإل  احلقيقة  تعمل يف  ك�نت  وم�   - تركي�  م�س�عدة 
مع�ر�ستهم �سد الدول مع علمه� ب�تف�ق الدول كله� �سد تركي� - اأن تعر�س على 

الب�ب الع�يل �سروًط� اأخرى.

الأكرب  واخلليفة  الأعظم  ال�سلط�ن  مولن�  جاللة  جل�س  الأثن�ء  هذا  ويف 
الغ�زي )عبد احلميد خ�ن( على اأريكة اململكة العثم�نية؛ حيث امل�س�عب حتيط 
به� من كل ج�نب واأعداوؤه� يد�سون له� الد�س�ئ�س يف ك�فة اأنح�ئه�، والدول كله� 
ودفع  الأحوال  واإ�سالح  الأمور  تنظيم  يف  جهده  اأق�سى  فبذل  �سده�  متحدة 

امل�س�ئب والأخط�ر.

وقد عر�س الكونت )دي بيكون�سفيلد( الوزير الأول لإنكلرتا على الدولة 
العلية عقد هدنة ملدة �ستة اأ�س�بيع للمخ�برة فيه� يف �سروط ال�سلح وبق�ء احل�لة على 
�، فرف�ست الدولة  م� هي عليه يف �سربي�، ومنح البو�سنة والهر�سك ا�ستقالًل اإداريًّ
اأوعز اإىل �سربي� ب��ستئن�ف احلرب مرة ث�نية  هذه الطلب�ت خ�سو�ًس� واأن القي�سر 

فجمعت جنوده� وجندت من مل يجند منهم.

اإمرباطور  اإىل )فرن�سوا جوزيف(  القي�سر  اأر�سل  اأكتوبر �سنة 1876  ويف 1 
� �س�أله فيه احت�د النم�س� مع الرو�سي� لحتالل بالد البلق�ن كله�،  النم�س� كت�بً� �سريًّ

فرف�س اإمرباطور النم�س� طلب القي�سر خوًف� من نت�ئج عمل خطري كهذا.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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ويف 5 اأكتوبر طلبت اإنكلرتا من الدولة العلية عقد هدنة ملدة �ستة اأ�س�بيع، 
وفتح مذاكرة بني الدول وقت الهدنة ب�س�أن عقد ال�سلح، ف�أج�بت الدولة العلية 
ت�سرتيح  اأن  جنوده�  ت�ستطيع  حتى  اأ�سهر  �ستة  ملدة  تكون  اأن  يجب  الهدنة  ب�أن 
من اأن�س�ب احلرب، وب�أن مينع و�سول الأ�سلحة والذخ�ئر لثوار البو�سنة والهر�سك 
ول�سربي� واجلبل الأ�سود وقت الهدنة. فلم تقبل الدول طلب الدولة العلية الع�دل 
واأر�سلت الرو�سي� يف 15 اأكتوبر اجلرنال )اإغن�تييف( لالأ�ست�نة ح�ماًل اإنذاًرا للب�ب 
الع�يل يت�سمن هذه ال�سروط: اأوًل: عقد هدنة ملدة �ستة اأ�س�بيع بال �سرط، ث�نًي�: 
الأوروبية  الدول  �سم�نة  ث�لًث�   :� اإداريًّ ا�ستقالًل  وبلغ�ري�  والهر�سك  البو�سنة  منح 

حلقوق هذه املق�طع�ت.

اجلي�س  انهزام  اأخب�ر  و�سلته  حتى  الأ�ست�نة  اإىل  )اإغن�تييف(  و�سل  وم� 
انت�س�ًرا  العثم�نية  اجلنود  انت�سرت  فقد  الظ�فر؛  العثم�ين  اجلي�س  اأم�م  ال�سربي 
ع��سمة  )بلغراد(  من  مقربة  على  وب�توا  و)الك�سين�ت�س(  )دليجراد(  يف  عظيًم� 
احل�ل  يف  فقدم  حمقًق�.  العثم�نيني  اأيدي  يف  �سقوطه�  اأمر  �س�ر  التي  ال�سرب 
نوفمرب  الهدنة يف 2  العلية عقد  الدولة  الع�يل وقبلت  للب�ب  اإنذاره  )اإغن�تييف( 

ع�م 1876.

اجلرنال  ل�س�ن  على  العلية  الدولة  تهدد  الرو�سي�  اأن  اإنكلرتا  راأت  ومل� 
)اإغن�تييف(، اأرادت اأن تظهر لرتكي� مودته� له� لتنتفع من هذه املودة عند احل�جة، 
كم� �سريى الق�رئ؛ ف�أمرت اأ�سطوله� ب�ل�سفر اإىل مي�ه ال�سرق والوقوف يف )بزيك�( 
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وبني  بينه�  الدول على عقد مذاكرة  اتفقت  الدردانيل. وعندئذ  اأي يف مدخل 
بع�سه� يف الأ�ست�نة.

* * *

وقد اجتمع مندوبو الدول ب�لأ�ست�نة يف اأوائل د�سمرب ع�م 1876، وقرروا 
اإليه�  النه�ئي  اإر�س�ل قرارهم  عدم ا�سرتاك تركي� يف مداولتهم ومن�ق�س�تهم، بل 
بعد اإمت�م املداولت والتف�ق عليه. وهي اأول مرة اجتمع موؤمتر دويل يف ع��سمة 
بالد مل ت�سرتك يف هذا املوؤمتر! ويف 23 د�سمرب مت اتف�ق مندوبي الدول على و�سع 
قرار نه�ئي، ويف 24 منه اأبلغ هذا القرار اإىل الب�ب الع�يل. وهو يت�سمن اأن الدولة 
نط�ق  ليت�سع  الأرا�سي  بع�س  عن  الأ�سود  واجلبل  ال�سرب  لبالد  تتن�زل  العلية 
اإم�رتيهم�. ك�أنهم� الغ�لبت�ن لرتكي�! ويت�سمن اأن البو�سنه والهر�سك ت�سري م�ستقلة 
� واأن يعني لهم� ملدة خم�س �سنوات ح�كم يجب اأن يكون تعيينه  ا�ستقالًل اإداريًّ
يرتك  واأن   ،� م�سيحيًّ والهر�سك  البو�سنة  يف  البولي�س  يكون  واأن  الدول،  مبوافقة 
اللغة  والهر�سك هي  البو�سنة  لغة  واأن تكون  اإيرادهم�،  املق�طعتني ن�سف  له�تني 
الر�سمية فيهم�، ويت�سمن القرار غري ذلك اأن الق�سم املوجود يف �سم�ل البلق�ن من 
� ك�لبو�سنة والهر�سك، واأن حتتل اجلنود  بالد بلغ�ري� ي�سري م�ستقالًّ ا�ستقالًل اإداريًّ
البلجيكية هذه املق�طع�ت ال�س�لفة الذكر حلني تنفيذ قرار الدول، واأن تعني جلنة 

دولية ملراقبة تنفيذ هذا القرار.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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ول ريب اأن قرار الدول هذا ك�ن يف احلقيقة اإعالنً� لرتكي� ب�أن دول اأوروب� 
الدول  ف�إن  به�.  الإ�سرار  على  العمل  يف  متحدة  واأنه�  �سده�،  متع�سبة  كله� 
� مل� فيه�  الأوروبية ك�نت تعلم علم اليقني اأن هذه املط�لب ترف�سه� تركي� رف�ًس� ب�تًّ
من امل�س��س بحقوقه�. وكيف ك�نت ت�ستطيع تركي� اأن تقبله� بعد اأن اأقمعت الثورة 

يف البو�سنة والهر�سك وهزمت جنود ال�سرب واجلبل الأ�سود �سر هزمية؟

ولكنه�  والولء  ب�ملحبة  العلية  للدولة  تتظ�هر  وحده�  اإنكلرتا  ك�نت  وقد 
اأ�سرت به� كغريه�، بل اأكرث من غريه� لأن الدولة العلية انخدعت بتظ�هر �سوا�س 
الإنكليز ب�مليل له�، وح�سبت اأن بريط�ني� م�س�عدة له� �سد الرو�سي� وقت احلرب. 
فلم� ج�ءت احلرب علمت تركي� اأن اإنكلرتا ك�نت ترمي فقط اإىل ت�سجيعه� على 
مع�ر�سة اأوروب�، مع علمه� ب�حت�د اأوروب� �سده� وكذلك خدعت اإنكلرتا تركي� عند 

عقد موؤمتر برلني حيث اأخذت منه� قرب�س كم� �سريى الق�رئ.

املوؤمتر،  العلية ع�زمة على رف�س مط�لب  الدولة  اأن  فرن�س�  راأى مندوبو  ومل� 
عر�سوا على بقية الأع�س�ء تعديل الطلب�ت فقبلوا ذلك واأبلغوا الب�ب الع�يل اأنهم 
يرتكون م�سئلة تن�زل الدولة العلية لل�سرب واجلبل الأ�سود عن بع�س الأرا�سي 
ملخ�برة اأخرى، واأنهم ل ي�س�ألون الب�ب الع�يل اأن ي�ست�سري الدول يف تعيني ح�كم 
البو�سنة والهر�سك اإل يف اخلم�س �سنني الأوىل، واأنهم  عدلوا عن طلبهم ب�س�أن 
� واأنهم عدلوا  تق�سيم بلغ�ري� اإىل ق�سمني وجعل ق�سم منه� م�ستقالًّ ا�ستقالًل اإداريًّ
اأن  وقبلوا   � م�سيحيًّ والهر�سك  البو�سنة  كله يف  البولي�س  ب�س�أن جعل  طلبهم  عن 
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يكون من امل�سيحيني ومن امل�سلمني، واأنهم قبلوا اعتب�ر اللغة الرتكية يف البو�سنة 
والهر�سك ر�سمية ك�للغة ال�سالفية. وحددوا للب�ب الع�يل مدة ثالثة اأ�سهر لتنفيذ 

م� بقي من مط�لب الدول.

وقد اأم�سى مندوبو اإنكلرتا على هذا القرار مع بقية مندوبي الدول، ولكنهم 
ا برف�س مط�لب الدول. ك�نوا ين�سحون ل�سوا�س تركي� �سرًّ

ولكي تعلم الأمة العثم�نية اأن جاللة ال�سلط�ن الأعظم ل يعر�س مب�س�حله� 
للخطر واأنه ي�ست�سري يف �سغ�ئر الأمور وكب�ئره� كرباء الأمة وعقالءه�، جمع جاللة 
الأمة  كرباء  من  ع�سًوا  وثم�نني  م�ئة  من  مكونً�  ع�لًي�  جمل�ًس�  الأعظم  ال�سلط�ن 
وروؤ�س�ء الطوائف واملذاهب وعر�س عليهم مط�لب الدول، و�س�ألهم راأيهم يف الأمر 
رف�سه�  فقرر جاللته  برف�سه�،  ال�سلط�ن  واأ�س�روا على جاللة  ب�لإجم�ع  فرف�سوه� 
عماًل براأي كرباء الأمة وروؤ�س�ء املذاهب والدي�ن�ت وحفًظ� لكرامة الدولة و�سي�نة 

ل�سرفه�.

ب�أن   � ر�سميًّ الدول  ب��س� مندوبي  اأعلن �سفوت  ين�ير ع�م 1877،  ويف 20 
الدولة العلية رف�ست مط�لبهم مل�س��سه� مب�س�حله� اجلوهرية. ف�نف�س بذلك املجتمع 
الدويل وترك مندوبو الدول ك�فة الأ�ست�نة اإظه�ًرا لغ�سب دولهم وانقط�ع العالئق 

ال�سي��سية.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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ويف 31 ين�ير من ال�سنة نف�سه�، كتب امل�سيو )غورت�س�كوف( وزير الرو�سي� 
تركي�،  مع  �ستتخذه�  التي  الو�س�ئل  عن  ي�س�أله�  الأوروبية  الدول  اإىل  الأول 
�سد  وحده�  للعمل  م�ستعدة  الرو�سي�  ب�أن  ويعلمه�  مط�لبه�  قبول  على  لإجب�ره� 
تركي�. ويف الوقت نف�سه اتفق القي�سر مع )فرن�سوا جوزيف( اإمرباطور النم�س� على 
بق�ء النم�س� على احلي�دة اأثن�ء احلرب بني الدولة العلية والرو�سي�، وقبل القي�سر 
له� وحده� حق  اأن  الأوروبية  الدول  اإحدى  تدعي  اأن ل  اأوًل  الآتية:  ال�سروط 
حم�ية امل�سيحيني يف الدولة العلية، واأن يكون لدول اأوروب� كله� القول الف�سل بني 
تركي� والرو�سي� بعد نه�ية احلرب. ث�نًي�: اأن ل ت�أخذ الرو�سي� �سيًئ� م� من الأرا�سي 
الواقعة على ال�س�طئ الأمين لنهر الطونة، واأن حترتم ا�ستقالل روم�ني� واأن ل مت�س 
الأ�ست�نة ب�سوء. ث�لًث� اإذا اأوجدت الرو�سي� اإم�رة �سالفية جديدة يجب اأن ل يكون 
ذلك �سد م�سلحة البالد الغري �سالفية، واأن ل تدعي الرو�سي� حقوًق� جديدة على 
متر  اأن ل  رابًع�  من�س�وي.  اأمري  ول  رو�سي  اأمري  اأن ل يحكمه�  التي يجب  بلغ�ري� 

اجلنود الرو�سية من بالد ال�سرب.

ومل تكتف الرو�سي� ب�تف�قه� مع النم�س� وم�س�عدة اأمل�ني� له� من اأول الأزمة 
كل امل�س�عدة، بل اأرادت اأن تتحقق من م�س�عدة بقية الدول الأوروبية له� م�س�عدة 
بعد  ع��سمة  فزاره�  اأوروب�  عوا�سم  اإىل  )اإغن�تييف(  اجلرنال  ف�أر�سلت  معنوية؛ 
ع��سمة حتى لوندرة نف�سه�. ويف كل ع��سمة من عوا�سم اأوروب� قوبل ب�لرتح�ب 
الإنكليزية  الوزارة  مع  اتفق  لوندرة  ويف  �سيء،  الرو�سي� يف  مع�ر�سة  بعدم  ووعد 
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على عقد موؤمتر دويل يف لوندرة لإر�س�ل اإنذار اأخري للب�ب الع�يل. وب�لفعل اجتمع 
املوؤمتر ويف 31 م�ر�س �سنة 1877 اأر�سل الإنذار الدويل للب�ب الع�يل مت�سمًن� اأنه 
له  واأن ترتك  ال�سلح مع اجلبل الأ�سود،  اأن تتمم عقد  العلية  الدولة  يجب على 
الأرا�سي التي يط�لب به�، واأن تنفذ الإ�سالح�ت التي طلبته� منه� الدول، واأن 
ب�أن تقلل عدده� العظيم الذي جمعته للحرب.  جتعل ع�س�كره� يف ح�لة ال�سلم 
واأنذرته� الدول ب�أنه� كله� م�ستعدة لأن تتحد وتقرر الو�س�ئل الفع�لة �سده� اإْن مل 
� يف  معنويًّ ا�سرتاًك�  كله�  اأوروب�  ا�سرتكت  وبذلك  وقت.  اأقرب  مط�لبه� يف  تقبل 
مع�داة الرو�سي� لرتكي� وتهييجه� اأمم البلق�ن عليه� وحتملت م�سوؤولية كل م� عملته 

الرو�سي� �سد تركي�.

من  لهجة  اأ�سد  الع�يل  للب�ب  اآخر  اإنذاًرا  ب�نفراده�  الرو�سي�  اأر�سلت  وقد 
الإنذار الدويل، فعر�س الب�ب الع�يل هذين الإنذارين على جمل�س املبعوث�ن لريى 
راأيه فيهم� فرف�سهم� يف 9 اإبريل �سنة 1877. ويف 11 اإبريل اأعلن الب�ب الع�يل 
للدول الأوروبية رف�سه لهم�. ومن ذلك اليوم �س�رت احلرب على اأبواب تركي� 
واأخذت الدولة العلية من جهة والرو�سي� من جهة اأخرى تتمم جتهيزاته� احلربية 

وتر�سل جيو�سه� على احلدود.

اإذا  اإل  ُتركي� والفوز عليه�  التغلب على  ت�ستطيع  اأنه� ل  الرو�سي�  راأت  ومل� 
عربت جيو�سه� بالد روم�ني�، عقدت يف 16 اإبريل مع هذه الإم�رة - خالًف� لتف�قه� 
مع النم�س� - اتف�قية ت�سمح للجنود الرو�سية بعبور اأرا�سي روم�ني�. ويف 24 اإبريل 
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� احلرب على تركي� مبينة يف اإعالنه� اأن غر�سه�  �سنة 1877 اأعلنت الرو�سي� ر�سميًّ
ب�حلرب ن�سرة امل�سيحيني:

امل�س��س  عدم  الرو�سي�  �س�ألت  منه�،  لبد  احلرب  ب�أن  اإنكلرتا  علمت  فلم� 
الرو�سي� على ذلك. وهذه هي  ف�أج�بته�  ال�سرق واحرتام �سواحله�.  مب�س�حله� يف 

امل�س�عدة التي قدمته� اإنكلرتا للدولة العلية!

دف�عية  خطة  الأ�سود  البحر  ويف  القرم  يف  الرو�سية  اجلنود  اتخذت  وقد 
وجعلت خطته� الهجومية يف جهة القوق�ز والدانوب.

و�س�ر اجلي�س الرو�سي يف اآ�سي� حتت قي�دة اجلرنال )لوري�س مليكوف(، وبعد 
اأرده�ن، و�س�ر  جمهودات عظيمة وقت�ل عنيف، ا�ستوىل يف 19 م�يو على مدينة 
يف اأوائل يونيو اإىل مدينة )اأر�سروم(. اأم� يف اأوروب� فقد اتفقت الرو�سي� مع روم�ني� 
)التي اأعلنت عندئذ ا�ستقالله� الت�م عن الدولة العلية( يف 14 م�يو ع�م 1877 
بلغ�ري�  الرو�سي� وعربت  اإىل جنود  روم�ني�  وان�سمت جنود   ،� � هجوميًّ دف�عيًّ اتف�ًق� 
نيكوبلي، واحتل اجلرنال )جوركو(  يوليو احتلت مدينة  اأوا�سط  ال�سم�لية. ويف 
م�س�يق البلق�ن املو�سلة مل�سيق �سيبك� ال�سهري. وقد اأحدثت هذه الأخب�ر ت�أثرًيا 
�سديًدا يف الأ�ست�نة ويف اأوروب� كله� وازداد اهتم�م الب�ب الع�يل ب�أحوال اجلي�س. 
اإل اأنه من �سوء حظ الدولة و�سى بع�س الدخالء ب�ل�سهم امل�سهور )عبد الكرمي 
الكرمي  ن�ظر احلربية، وعينت بدل عبد  ب��س�  الدولة وعزلت رديف  فعزلته  ب��س�( 
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ودخل يف  الإ�سالم  اعتنق  الأ�سل  رو�سي  �س�بط  وهو  ب��س�(  علي  ب��س� )حممد 
ع�سكرية الدولة.

ومل� علم دولة الغ�زي )عثم�ن ب��س�( ب�نت�س�ر اجليو�س الرو�سية والروم�نية اأتى 
بجي�سه اإىل مدينة )بلفنه( وح�سنه� اأح�سن حت�سني.

وقد ه�جت اخلواطر يف بالد املجر حني ذاك هيج�نً� �سديًدا لنت�س�ر الرو�سي� 
على تركي� يف بع�س مواقع، و�س�ر املجريون يتظ�هرون يف ال�سوارع ويف املجتمع�ت 
واأخذوا   ،1849 ع�م  ثوارهم  �س�عدت  التي  تركي�  مبحبة  وين�دون  الرو�سي�  �سد 
ي�س�ألون حكومتهم م�س�عدة تركي� ب�لفعل. اإل اأن النم�س� التي بيده� زم�م القي�دة 
الع�مة للجي�س  املجري والنم�س�وي ك�نت على احلي�دة، وك�ن )ب�سم�رك( ي�سمعه� 
والهر�سك(.  )البو�سنة  �سيكون  تركي�  اأمالك  من  ن�سيبه�  اأن  اآخر  اإىل  وقت  من 

فك�نت را�سية ب�حلرب غري ح��سبة لتقوية نفوذ الرو�سي� يف بالد البلق�ن ح�س�بً�.

اأوروب� حمب يخل�س احلب له� غري الأمة  اأمم  وب�جلملة مل يكن لرتكي� يف 
املجرية، ولكنه� مل ت�ستطع اأن تعمل �سيًئ� م� يف �س�حله�.

وقد ظن �سوا�س اأوروب� ورج�ل الع�سكرية فيه� اأن الرو�سي� �ست�ستمر �س�ئرة 
يف طريق الن�سر، ولكن الأخب�ر مالأت اأوروب� بعدئذ اأن اجلنود العثم�نية انت�سرت 
الغ�زي  ال�سهري  البطل  بف�سل  ق�ر�س(  )يف  ب�هًرا  انت�س�ًرا  الرو�سية  اجلنود  على 
)اأحمد خمت�ر ب��س�(، وا�سطر الرو�سيون لرفع احل�س�ر عن هذه املدينة. ويف يوليو 
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واأغ�سط�س و�سبتمرب ع�م 1877 ه�جمت اجلنود الرو�سية مدينة )بلفنه( املرة بعد 
الأخرى، وارتدوا على اأعق�بهم خ��سرين مل� اأق�م حوله� الغ�زي )عثم�ن ب��س�( من 

املع�قل واحل�سون املنيعة.

ولكن �سوء حظ الدولة العلية ق�سى عليه� ب�أن ل تر�سل م� يلزم من املدد 
للغ�زي )خمت�ر ب��س�( بعد اأن فقد جي�سه الرج�ل الأبط�ل. ف�سقطت منه لذلك 
)ق�ر�س( يف اأيدي الرو�سيني يف �سهر نوفمرب ع�م 1877. و�س�ر بعد ذلك اجلرنال 
مع�قله� وح�سونه�  اأعيت  فقد  )بلفنه(  اأم�  )اأر�سروم(.  )مليكوف( على  الرو�سي 
واأعجب  و�سه�متهم  الأتراك  قوة  و�سهدوا  �سديًدا  ح�س�ًرا  فح��سروه�  الرو�سيني 
قي�سر الرو�س نف�سه مبه�رة الغ�زي )عثم�ن ب��س�( وقوة اإدراكه. وقد ط�لت حم��سرة 
فعزم  الذخ�ئر،  من  عندهم  م�  كل  ونفد  الأتراك  عن  املدد  انقطع  )بلفنه( حتى 
 10 ويف  الأ�سداء.  جنوده  مع  )بلفنه(  من  اخلروج  على  ب��س�(  )عثم�ن  الغ�زي 
د�سمرب ع�م 1877 خرج ب�لفعل ومرت اجلنود العثم�نية من و�سط الأعداء غري 
خ�ئفة نريانهم ول مقذوف�تهم، بل ج�علة وجهته� ال�ستحك�م�ت التي ك�ن اأق�مه� 
الرو�سيون حول )بلفنه( على ثالثة خطوط متع�قبة، وا�ستولت على مدافع اخلط 
الأول والث�ين وك�دت ت�ستويل على اخلط الث�لث، غري اأن الغ�زي )عثم�ن ب��س�( 
وقع جريًح� فظنه قومه ميًت� وانت�سر خرب موته بني اجلنود العثم�نية فثبطت هممهم 
وانحلت عزائمهم. ودخل الرو�سيون يف هذا الأثن�ء )بلفنه( وا�سطر قواد اجلي�س 
ب�إلق�ء  اإيق�ف احلرب  الرو�سي على  قواد اجلي�س  للت�سليم والتف�ق مع  العثم�ين 



177177

اجلي�س العثم�ين لل�سالح. وقد فقد اجلي�س الرو�سي يف حم��سرة )بلفنه( 28080 
رجاًل وفقد اجلي�س العثم�ين 15300 رجل.

للرو�سيني  انت�س�ًرا  )بلفنه(  �سقوط  اأوروب�  يف  الع�سكرية  رج�ل  يعترب  ومل   
على العثم�نيني، بل اأعجب كل اإن�س�ن ب�لعثم�نيني اأكرث من اإعج�به ب�لرو�سيني؛ 
ف�إن الرو�سيني ك�ن عددهم م�ئة وخم�سني األف مق�تل وك�ن عدد العثم�نيني ثلثهم 
اإ�سكندر الث�ين نف�سه للغ�زي )عثم�ن  األًف� فقط. وقد اأظهر القي�سر  اأي خم�سني 
ب��س�( عظيم اإعج�به بدف�عه عن )بلفنه(، وق�ل له اإن هذا الدف�ع يعد من الأعم�ل 

احلربية الن�درة املث�ل يف ت�ريخ الب�سر.

ب�لد�س�ئ�س  اإل  احلرب  هذه  يف  تركي�  على  الرو�سي�  تنت�سر  فلم  وب�جلملة 
راأى  فقد  البلق�ن.  بالد  ويف  والهر�سك  البو�سنة  �سده� يف  د�سته�  التي  العديدة 
والهر�سك  البو�سنة  يف  عظيمة  ثورة  قمع  اإىل  ا�سطرت  العلية  الدولة  اأن  الق�رئ 
وحم�ربة ال�سرب واجلبل الأ�سود وقمع ثورة بلغ�ري� مم� اأراق دم�ء كثرية من دم�ء 

العثم�نيني، واأم�ت اأبط�ًل من جنود الدولة وحمله� الأموال وامل�س�ريف الط�ئلة.

واجلبل  �سربي�  مع  واحلرب  وبلغ�ري�  والهر�سك  البو�سنة  الثورة يف  اأن  ومع 
الرو�سي�  ح�ربت  الفخيمة  اجليو�س  هذه  ف�إن  الدولة،  جيو�س  اأ�سعفت  الأ�سود 
بكل قوة و�سه�مة وانت�سرت عليه� يف موا�سع خمتلفة. ومل حت�رب الرو�سي� تركي� 
مق�تل.  األف  امل�ئة  نحو  له�  قدمت  التي  بروم�ني�  ا�ستع�نت  بل  وحده�  بجيو�سه� 
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ولو ك�نت الرو�سي� ح�ربت تركي� من ب�دئ الأمر قبل اأن تهيج البو�سنة والهر�سك 
وبلغ�ري� وال�سرب واجلبل الأ�سود �سده� لك�نت انت�سرت تركي� ول حم�لة وخ�بت 

الرو�سي� وهزمت �سر هزمية.

واإذا اأ�س�ف الق�رئ اإىل م� تقدم اأن تركي� ك�نت ت�سع ثقته� يف رج�ل من 
الدخالء، يعملون ب�أوامر الأجنبي ويعر�سون مب�س�لح الدولة للدم�ر، واأنه ك�ن بني 
قواد جي�سه� ق�ئد رو�سي الأ�سل، علم ف�سل تركي� يف انت�س�ره� على الرو�سي� يف 

بع�س مواقع مهمة.

ولبد لن� من اأن نذكر للق�رئ اأي�ًس� اأن جنود اجلبل الأ�سود ك�نت تع�ك�س 
جنود الدولة اأثن�ء احلرب، واأن ال�سرب ان�سم جي�سه� جلي�س الرو�سي� بعد �سقوط 
عن  الأعداء  برد  ج�نب  كل  من  م�ستغلة  بذلك  العلية  الدولة  فك�نت  )بلفنه(. 
اأعداء  اأم�م  ك�نت وحده�  بل  اأعدائه�  على  ين�سره�  ن�سري  له�  يكن  دي�ره�، ومل 

عديدين وك�ن اعتم�ده� على حم�س قوته�.

* * *
ط�مل� ادعى اأعداء الدولة العلية اأنه� اإذا فتحت بالًدا ن�سرت فيه� جلنوده� راية 
ال�سلب والنهب والفتك ب�أهله�، واإذا مرت ب�أر�س خربته� وغريت مع�مله�. فليقراأ 
املن�سفون م� عمله الرو�سيون و�سن�ئعهم البلغ�ريون يف هذه احلرب مع امل�سلمني 
الأبري�ء الذين مل يكن لديهم اأ�سلحة يدافعون به� عن اأنف�سهم، بل ك�نوا اآمنني 

مطمئنني يح�سبون احلرب ب�سرية اإن�س�نية ل بهيمية بربرية.
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وقد اأتى ال�سري اإ�سميد برتلت يف كت�به احلديث )مواقع ت�س�لي�( على ت�ريخ 
كثري من هذه الفظ�ئع. واإن� نذكر للقراء الكرام �سيًئ� منه�:

مل� عرب اجلرنال �سكويبف نهر �سيبك� يف ين�ير �سنة 1877، وجد مع�سكًرا 
يحتوي على م�ئة األف من ن�س�ء الأتراك ن�زًل بقرب هرمنلي، فلم يكن من جنوده 
اأنهم فتكوا بهن وطردوهن اأم�مهم على ثلوج نهر مريتزا اإىل جب�ل رودب  �سوى 

حتى م�ت اأكرثهن من الربد واجلوع.

واإن� ن�ست�سهد على هذه املع�مالت الرببرية واعتداء الرو�سيني والبلغ�ريني 
على الأبري�ء من امل�سلمني مب� ج�ء يف جريدة الدايل نيوز وقد ك�نت اإذ ذاك منت�سرة 

للرو�سي�. ففي عدد 8 فرباير �سنة 1878 ج�ء فيه� ب�حلرف الواحد:

اأدري� نوبل يف 27 ين�ير �سنة 1878 ملك�تبن� يف احلرب

»اإن امل�س�فة التي بني )فيلوبوبولي�س( و)هرمنلي( تبلغ �سبعني مياًل، قد ك�نت 
ق�ًع� �سف�سًف� خ�وية على  اأ�سبحت  الع�ئالت، واليوم  ب�لأم�س مرتًع� لآلف من 
عرو�سه� لي�س به� �سوى جيف املوتى وعظ�م القتلى وبق�ي� املذبوحني. فتحولت 
اإىل منظر خميف واأطالل دوار�س، وذلك نتيجة م� ح�سل من  ن�س�رته� ال�س�بقة 
الفظ�ئع املنكرة التي تق�سعر من هوله� الأبدان. ول ميكن لأي اإن�س�ن اأن يت�سور 
التي  واحل�لة  البقعة  تلك  التي وقعت يف  الأهوال  تلك  يح�ول  اأن  اجتهد  مهم� 

و�سلت اإليه�«.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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وكتب هذا الك�تب نف�سه:

مغط�ة  الفالحني  جثث  نرى  كن�  )فيلوبوبولي�س(،  من  ن�سري  نحن  »بينم� 
ب�لثلوج، ول �سك اأن بع�سه� قد لبث على هذه احل�لة ال�سنيعة املحزنة اأ�سبوعني اأو 
ثالثة ومل تزل اآث�ر الدم�ء على مالب�س بع�سهم. وهكذا كن� ن�سري بني رمم القتلى 
واآث�ر اخلي�م والأر�س حولن� مغط�ة ب�جلثث، وبق�ي� املع�سكرات كم� تغطى ب�لب�سط 
والفر�س. وكن� نخرتق �سفوًف� من جثث القتلى ورمم احليوان�ت م�س�فة ل تقل عن 
خم�سة وثالثني مياًل، فراأين� ن�س�ء ملق�ة يف الثلوج، واأولًدا واأطف�ًل مرم�ة يف الربك 
ا من  ورج�ًل ممزقة اأج�س�دهم مم� اأ�س�بهم من اجلراح�ت القت�لة. وراأين� الثلج حممرًّ
ن�س�رة  الق�ر�س؛ لأن  الربد  الن�س�ء منت من  اأغلب  اأن  واأظن  املنهطلة  الدم�ء  اأثر 
احلي�ة ك�نت ب�دية على وجوههن فك�أنهن ني�م للراحة من عن�ء هذا الع�مل ومع�ملة 

اأهله الرببرية ب��سم املدنية.

اأم� الرج�ل فكنت تراهم واحًدا بج�نب الآخر تظهر عليهم عالئم العظمة 
حتى مع املوت، وذقونهم ملوثة بدم�ئهم واأيديهم مو�سوعة على �سدورهم ك�أمن� هم 

يح�فظون على قلوبهم ال�سريفة من اأن تدو�سه� اأعداوؤهم ب�أقدام اخليل.

اأم� الأطف�ل والأولد فهم ك�لن�س�ء م�ت اأغلبهم من �سدة الربد الق�ر�س، 
والثلوج املرتاكمة. فكنت ترى اأوجههم لطيفة بع�سه� ب�د وبع�سه� مغطى ب�لثلج، 
وك�نت تلوح عليهم ن�س�رة الطفولية وتظهر عليهم الطه�رة والرباءة الت�مة ك�أمن� هم 
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� اأو ك�أمن� جعلت من الثلوج الن��سعة البي��س �سرائرهم واأيديهم  ن�ئمون نوًم� طبيعيًّ
الن�عمة البي�س�ء ب�رزة من املي�ه الذائبة.

ول�سك اأن اأمه�تهم مل� راأينهم اأمواًت� على �سدورهن من �سدة الربدن واأن 
ل اأمل يف عودتهم للحي�ة، رمينهم يف الثلوج ليخففن حملهن وف�رقن ح�س��س�ت 
اخلدود  اأدركت  اإذا  حتى  عيونهن  من  ت�سيل  والدموع  عنهن،  ب�لرغم  اأكب�دهن 

حتولت برًدا من �سدة الزمهرير.

»واإين مل اأ�سعر بي�أ�س زائد وبالء عظيم يف حي�تي اإل عند م� راأيت بعيني 
الفظ�ئع وامل�س�ئب التي حلت على بني الإن�س�ن. فلقد راأيت امراأة ت�سري بج�نب 
ان يف امل�سري فراًرا من مع�ملة الرو�سيني  طفلة تن�هز الع��سرة من عمره� وهم� جتدَّ
تعبت  الع�رية  اأقدامه�  امل�سي لأن  تقو على  البنة مل  الرببرية، ولكن  وق�س�وتهم 
غ�ية التعب من امل�سري على الثلج، ف�سقطت ميتة بني اأيدي اأمه� احلنونة ولقد داهم 

الأم الليل بظالمه احل�لك وبرده الف�تك ف�سقطت طريحة بج�نب ابنته�.

واإن الطريق اإىل )ه��سكيوي( مملوَءة بجثث عديدة، وكلم� مررن� على قرية 
بق�ي� املذبوحني واملقتولني، ولقد �س�ألن�  اإل  به�  راأين�ه� خ�وية على عرو�سه� لي�س 
بع�س البلغ�ريني: من قتل هوؤلء؟ ف�أج�بون� ب�سوت ال�س�مت امل�سرور »اإنن� ون�سراءن� 

قتلن�هم �سر قتلة«.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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اأم� يف ه��سكيوي، فكنت ترى كثرًيا من اجلنود الرتكية مقتولني. وف�ساًل 
عم� اأ�س�بهم من اجلراح الق�تلة، ف�إن فالحي البلغ�ر مل ي�سفقوا عليهم بل رجموهم 

ب�حلج�رة ليفنوا عظ�م هوؤلء ال�سهداء الأبط�ل.

ت�سري؟  اأين  واإىل  ج�ءت  اأين  من  الرتكية  الع�ئالت  اإحدى  �س�ألت  ولقد 
اإنه� تركت )بلفنه( من خم�سة �سهور م�ست، وهي على مثل ح�له�  فق�لت يل: 
من الفقر املدقع ت�سري لياًل ونه�ًرا، ل غذاء لديه� �سوى م� جتده من حلوم احليوان�ت 
التي متوت يف الطرق، وك�نت هذه الع�ئلة مكونة من اأب واأم على �سدره� طفل 
�سغري وولد يبلغ الع��سرة من العمر، وكلهم حف�ة عراة الأر�س فرا�سهم وال�سم�ء 
يطبخون  وقدرة  �سواآتهم  به�  ي�سرتون  بع�س خرق  �سوى  لديهم  ولي�س  غط�وؤهم، 

فيه� اللحم.

راأين�  فكم  واأفظع  اأب�سع  من�ظر  راأين�  )ه��سكيوي(،  بعد  �سرن� خطوة  وكلم� 
الثلوج  على  بقربهم�  وطفلني  بع�سهم�،  بج�نب  ن�ئمني  مقتولني  وزوجه�  امراأة 
و�سيوًخ� متك�سرة جم�جمهم. وكل هذا ف�ساًل عن خراب القرى و�سلب ونهب 
م� لأ�سح�به� من اخلريات والأ�سي�ء الن�فعة. ومن املن�ظر التي تولد احل�سرة وحتزن 
الفوؤاد اأنني راأيت �سيًخ� هرًم� من الرتك ملقى على الأر�س وبج�نبه م�سحف قراآن 
�سريف مفتوًح� وملوًث� بدم�ئه؛ وذلك بينم� ك�ن البلغ�ريون ي�سلبون الن��س اأموالهم 
ويحملونه�  على عرب�تهم ثم يجرونه� فوق جثث القتلى لتده�س العجالت حلومهم 
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وتفتت عظ�مهم وته�سم جم�جمهم بال رحمة ول �سفقة بل وبال ت�أثر ملثل تلك 
املن�ظر الب�سعة الفظيعة ف�أين املدنية واأين حب الإن�س�نية؟

اإن عدد الذي فتك بهم البلغ�ريون من الأبري�ء الآمنني كثري  اأقول  واإين 
ا وقد ترك بيوتهم نحو اخلم�سة و�سبعني األًف� هروبً� من املع�ملة الق��سية الرببرية،  جدًّ
ويفتكون  البلغ�ريون  عليهم  ينق�س  حتى  القتل  من  يفرون  يك�دون  ل  ولكنهم 
ي�سمي  اأن  للع�مل  ليحق  واإنه  الرتك.  بالد  اإىل  القليل  اإل  يهرب  ومل  ب�أغلبهم. 
الطريق بني فيلوبوبولي�س وهرمنلي )طريق املوتى( لكرثة م� فقد فيه من الأرواح 

الربيئة.

ولقد راأين� يف طريقن� اإىل ق�سطنطينية من اأمث�ل هذه املن�ظر الفظيعة كثرًيا، 
وكم راأين� اأن��ًس� من ال�سعف�ء ي�سريون �سريًع� ل يلتفتون وراءهم خوًف� من اأعدائهم، 
واإذا �س�ألتهم اإىل اأين ي�سريون؟ مل يجيبوك من �سدة �سعفهم وانته�ك قواهم ك�أمن� 
هم ل يعرفون اإىل اأي طريق هم �س�ئرون. واإمن� غ�ية م� يت�سورون اأنه يجب عليهم 
الفرار حتى ي�أمنوا على اأرواحهم ومن �سدة فزعهم وهلعهم ك�نوا يرتكون اأمتعتهم 

حني تك�سر لهم عربة ويفرون وحدهم.

تعدو  العرب�ت  كثرًيا من  اأم�م عيني  اأرى  الأ�سطر  اأكتب هذه  بينم�  واإين 
ب�أ�سح�به� بني ه�س�ب مرتاكمة من الثلج واأغلب الن�س�ء ي�سرن حف�ة عراة خ�ئرات 

القوى من ال�سعف والتعب.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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الن�س�ء  وبك�ء  الأولد  وعويل  الأطف�ل  �سراخ  ي�سحبه�  �سو�س�ء  ولذلك 
ومع  وب�س�عة،  فظ�عة  املنظر  يزيد  مم�  العرب�ت  عجالت  وقرقعة  العوا�سف  وزفزفة 
من  ولي�س  الظلم  فري�سة  يروحون  التع�س�ء  امل�س�كني  هوؤلء  اأن  الزائد  الأ�سف 

يرحمهم اأو ي�سفق عليهم.

نقول وج�ب اجلزء  الدوق  �س�ر مع  الذي  )ال�ستندرد(  ُمَك�تب  وقد كتب 
ال�سم�يل من بحيث جزيرة البلق�ن م� ن�سه:

»مل اأترك لنف�سي جم�ًل للتكلم عن كب�ئر الفظ�ئع كم� يجب اأن ن�سميه�. 
البلغ�ريون  فعل  كم�  اله�ربني  الف�رين  مع  يفعلون  املتوح�سني ل  اإن  الآن  واأقول 
هوؤلء  حمل  وم�  الوح�سية،  واملع�ملة  الرببرية  الق�س�وة  من  الأتراك  جريانهم  مع 
امل�سيحيني على فعل هذه املنكرات �سوى حب نفو�سهم اخلبيثة للفتك بعب�د اهلل 
�سمع  ولقد  ب�أيديهم.  �سالح  الذين ل  الأبري�ء  دم�ء جريانهم  �سرب  اإىل  وظمئه� 
� يف اإحدى حوانيت اخلمر يف )�سي�ستوف( يقول وهو ح�مل  ت�بع يل رجاًل بلغ�ريًّ
اأف�دتني  اللطيفة  ال�سكينة  هذه  ولكن  بندقية،  معي  اأحمل  »كنت  ه�ئلة  �سكينة 
اأكرث من البندقية؛ لأين ذبحت به� ع�سرة منهم كم� تذبح الأغن�م« ولعمري اأن 
مثل هذا التعبري ل ي�س�رعه مثيل يف الق�سوة والفظ�عة البهيمية. واإين ل اأ�سك 
اأنهم قتلوا ال�سعف�ء الأبري�ء وذبحوهم كم� تذبح الأغن�م. ولقد م�سى �سهران على 
� اأ�س�ء اإىل اأحد امل�سيحيني.  الرو�سيني وهم مقيمون ومع ذلك مل ي�سمع اأن تركيًّ
� ا�سرتى من اأحد الفالحني امل�سيحيني ديكني روميني  ومم� يحكى اأن �س�بًط� رو�سيًّ
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اإخوانهم  ملق�بلة  �سرور  الن��س يف  »األي�س  ق�ئاًل  الفالح  �س�أل  ثم  �سلن  ن�سف  مببلغ 
امل�سيحيني؟« ف�أج�به »فلننظر حتى نرى اإْن كنتم تع�ملونن� كم� ك�ن يع�ملن� الأتراك 

ب�حل�سنى«.

اأوغلي  )فيلوبوبولي�س( خليل  اإنكلرتا يف  قن�سل  اإدموند  امل�سرت  �س�أل  وقد 
ح�سني وم�سطفى اأوغلي عبد اهلل و�سليم�ن اأوغلي ر�سيد، وهم من �سك�ن )ب�لف�ن( 
الإه�ن�ت  من  لهم  جرى  عم�  ترن�فو  من  �س�ع�ت  ثالث  �سري  مب�س�فة  تبعد  التي 

ف�أج�بوا مب� ي�أتي:

»يف �سب�ح ال�سبت امل��سي )7 يوليو( و�سل األي�ن من الكو�س�كز اإىل قرية 
ولكن  قواده�،  ملق�بلة  الرو�سيني  بو�سول  �سمعوا  حني  كب�ره�  فخرج  )ب�لف�ن(، 
الكو�س�كز ح��سروا القرية وطلبوا من ال�سك�ن ت�سليم اأ�سلحتهم. ويف اليوم الث�ين 
ح�سر األي�ن اآخران من الكو�س�كز واأح�طوا ك�إخوانهم ب�لقرية وك�ن ي�سحبهم يف 
البلغ�ريني الذين ي�سكنون  اآلف من  اأو ثالثة  األفني  هذه املرة عدد ل يقل عن 
وال�سيوف  والبن�دق  وال�سك�كني  ب�لنب�بيت  متقلدون  وجميعهم  املج�ورة،  القرى 
ونهب  القرية وحيوان�تهم  اأهل  الأوغ�د يف طرد  ف�بتداأ هوؤلء  الأجن��س.  املختلفة 
الن��س و�سلبهم من كل �سيء ي�ستحق الأخذ، ثم اأ�سعلوا الن�ر يف القرية يف اأم�كن 
عديدة وكلم� ح�ول اأحد اخلروج من لظى الن�ر ول�سيم� الأطف�ل والن�س�ء حملوا 

عليه وزجوه فيه�.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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اأم� الكو�س�كز ف�إنهم وقفوا بعيًدا على �سكل كوردون حول القرية غري مت�أملني 
اأنن�  ب�دية على وجوههم. ولول  ال�سرور  اأعينهم، بل ك�نت عالئم  اأم�م  مم� يجري 
)خليل اأوغلي ومن معه( هجمن� على الكوردون بقلوٍب �سجعه� الي�أ�س وقطعن�ه 
يف طرف القرية، م� متكن� من الفرار من لهيب الن�ر« وك�ن املتكلم هو خليل اأوغلي 
املذكور، ولقد ا�ستمر يف حديثه وعالم�ت احلزن والأ�سف ب�دية على وجهه، ولكنه 
ا و�س�ر يتنهد كم� تتنهد  اأراد اأن يتكلم عم� ح�سل لع�ئلته بكى بك�ًء مرًّ حينم� 
الثكلى ثم خنقته العربة فلم يقدر على الكالم، وبعد مدة  طويلة، اأمكنه اأن يعرب 
ب�أمرهم� لأن زوجيهم� ك�ن� يف اجلي�س  اللتني ك�ن يعتني  لن� عم� ح�سل لأختيه 
وق�ل لن� اإنه راأى بعينيه ع�ئلته وقد ك�نت تزيد عن اإحدى ع�سرة ن�سمة ترمى يف 

الن�ر واحًدا بعد واحد.

الأتراك  ن�س�ء  على  قب�سوا   1877 �سنة  الدانوب  نهر  الرو�سيون  عرب  ومل� 
واأطف�لهم الذين ك�نوا يح�ولون الهروب من وجه اأعدائهم، واأح�سروهم اإىل مدينة 
�سمال بح�لة تذيب الأفئدة وتقطع الأكبدة، وهن�ك راآهم بع�س مك�تبي اجلرائد 

الأوروبية فكتبوا قراًرا بهذا ال�س�أن واأم�سوا عليه.

ولقد اأر�سل وزير خ�رجية الدولة العلية هذا القرار اإىل ال�سف�رة العثم�نية يف 
ب�ري�س بت�ريخ 21 يوليو �سنة 1877 ق�ئاًل:
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اجلرائد  مك�تبي  واإم�س�ءات  ب�إجم�ع  الآتي  القرار  اإليكم  اأر�سل  »اإين 
الأجنبية الآتية وهي:

)دابلي  )�ستندارد(  بر�سيه(  )نيوفراي  الديب�(  )جرن�ل  غ�زت(  )كولوني� 
)فرانكفور  )التيم�س(  ج�ردي�ن(  )م�ن�س�سرت  نيوز(  لندن  )الل�سرتاند  تلغراف( 
ترزايتنج( )مورنن بو�ست( )ريببليك فران�سز( )ي�سرتلويد( )ف�يرن ت�جبالط( )مورنن 

اأدفرتي�سر( )�سكومت�ن( )نيويورك هرالد( و)من�س�سرت اإكزامرن(. والقرار هو الآتي:

املم�سون اأدن�ه الذين ميثلون ال�سح�فة الأوروبية واملجتمعون يف مدينة �سمال 
يرون اأن من واجب�تهم اأن مي�سوا الر�س�ئل التي اأر�سله� كل واحد منهم اإىل جريدته 
امل�سلمني  ال�سك�ن  �سد  البلغ�ريون  ويرتكبه�  ارتكبه�  التي  الرببرية  الق�سوة  عن 
والأطف�ل  وال�سيوخ  الن�س�ء  ب�أعينن� جراح  راأين�  اأنن�  من�  ي�سهد كل  واأن  الأبري�ء، 
بهم  حل  عم�  وال�سيوخ  والأطف�ل  الن�س�ء  و�سمال  را�سجرار  مدينتي  يف  و�س�ألن� 
اأنه�  البن�دق التي رمب� ظن  ب�ل�سيوف واحلراب ف�ساًل عن  العنيفة  من اجلراح�ت 

اأ�س�بتهم اأثن�ء ا�ستع�ل ن�ر احلرب.

وي�ستدل من اأجوبتهم اأن م� حل بهم هو من مع�ملة الرو�سيني والبلغ�ريني، 
وي�ستنتج من كالمهم اأي�ًس� اأن معظم �سك�ن القرى من امل�سلمني ذبحوا كم� تذبح 

الأغن�م. ونحن املم�سون اأدن�ه نقر اأن اأغلب اجلرحى من الن�س�ء والأطف�ل«.

الإم�س�ءات       

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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جوركو  اجلرنال  املك�تب  هذا  �سحب  وقد   - التيم�س  ُمَك�ِتب  وكتب 
وراأى بعينه م� حل ب�لأتراك الأبري�ء - من مع�سكر جنوب البلق�ن يف 12 يوليو 
هي  بل  الإن�س�نية،  احلروب  من  لي�ست  احلرب  هذه  »اإن  ي�أتي:  م�   1877 �سنة 
هول على هول وفظ�ئع على فظ�ئع؛ لأن اجلندي الرو�سي يرى الرتكي كحيوان 
هو  وهذا  قتل.  القتل  من  فكيفم� متكن  البلغ�ري  واأم�  ليقتله.  �سيده  يجتهد يف 
الربن�س ويت�ستن�ستني يقول اإن البلغ�ريني يقتلون جرحى الأتراك وي�سلبون القتلى 
اأموالهم. فم�ذا يعمل الإن�س�ن ذو العواطف احلية حينم� يرى اإخوانه يتحم�سون 
ل�سرب الدم�ء عندم� ي�سمعون اأنه قب�س على اأ�سرى من الأتراك؟ اأم كيف يت�سنى 
لالأبط�ل اأن ينظروا بعني الر�سى رج�ًل يلوثون انت�س�رهم مب� يرتكبونه من منكرات 

الفظ�ئع واملذابح؟«.

* * *

مل� راأت الدولة العلية اأن اأوروب� كله� �سده� واأن ل ن�سري له� بني الدول، واأن 
اإيق�ف احلرب وعقد هدنة للمخ�برة يف  اإط�لة احلرب م�سرة به�، طلبت من الرو�سي� 
�سروط ال�سلح، فقبلت الرو�سي� ذلك بغ�ية المتن�ن وعقدت الهدنة بني املتح�ربني يف 
)اأدرنه( بت�ريخ 30 ين�ير ع�م 1878، وا�سرتطت الرو�سي� عند عقد الهدنة اأن القواعد 
الأولية لل�سلح يجب اأْن تكون ا�ستقالل ال�سرب وروم�ني�، وتن�زل الدولة العلية لهم� 
�، وجعل  وللجبل الأ�سود عن بع�س الأرا�سي، وجعل بلغ�ري� م�ستقلة ا�ستقالًلاإداريًّ

الإدارة يف البو�سنة والهر�سك م�ستقلة وتقدير غرامة حربية تدفعه� تركي� للرو�سي�.
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اأدرنه بني املتح�ربني، حتى  وم� انت�سر خرب هذه التف�قية التي عقدت يف 
)فرن�سوا  الإمرباطور  حكومة  وراأت  الرو�سي�  �سد  النم�س�  يف  اخلواطر  ه�جمت 
جوزيف( اأن هذه ال�سروط التي جربت الرو�سي� الدولة العلية على قبوله� م��سة 
الدول  ف�أعلنت  الدانوب،  نهر  �سواطئ  وعلى  البلق�ن،  يف  ومب�س�حله�  بحقوقه� 
الأوروبية ب�أنه� تعترب كل اتف�ق يقع بني املتح�ربني لٍغ ل عمل له، واأن اأوروب� كله� 

يجب عليه� اأن جتتمع يف موؤمتر للف�سل بني تركي� والرو�سي�.

ب�ملحبة  وتظ�هرت  العلية،  للدولة  ميله�  عندئذ  اأظهرت  فقد  اإنكلرتا  اأم� 
وال�سداقة مللك اآل عثم�ن، واأر�سلت ب�أ�سطوله� اإىل مي�ه البو�سفور وهددت الرو�سي� 
ب�إنزال الع�س�كر الإنكليزية اإىل الأ�ست�نة. و�سريى الق�رئ اإىل اأي غ�ية ك�نت ترمي 
اإنكلرتا عندئذ وهل ك�نت �س�دقة يف تظ�هره� ب�ملودة للدولة العلية اأو غري �س�دقة.

لي�س لأوروب� حق  ب�أن  النم�س�  اإعالن  الرو�سية على  اأج�بت احلكومة  وقد 
يف اأن تتداخل يف اأمور ل مت�س م�س�حله� مطلًق�، واأن الرو�سي� تعر�س على الدول 
عقد موؤمتر اأوروبي للنظر يف �سروط ال�سلح. فوافق الربن�س )ب�سم�رك( على جواب 

الرو�سي� وعر�س على الدول عقد موؤمتر بربلني.

يف  تركي�  مندوبي  مع  يتخ�بر  )اإغن�تييف(  اجلرنال  ك�ن  الأثن�ء  هذا  ويف 
اأكرب  هي  اإ�سطف�نو�س  ب�س�ن  عهدة  معهم  اأم�سى  م�ر�س   3 ويف  ال�سلح.  �سروط 
املع�هدات �سرًرا ب�لدولة العلية؛ فهي تت�سمن جعل بالد اجلبل الأ�سود م�ستقلة 

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها



190 190
امل�صئلة ال�صرقية

البحر  ثغرين على  واإعط�ئه�  نط�قه�  تو�سيع  مع  العلية  الدولة  ال�ستقالل من  مت�م 
بالد  ال�ستقالل وجعل  مت�م  م�ستقلة  روم�ني�  بالد  وتت�سمن جعل  الأدري�تيكي، 
ال�سرب م�ستقلة مع اإ�س�فة اأرا�سي )ني�س( اإىل بالده�، وتت�سمن جعل بالد البلغ�ر 
�سنتني  ملدة  ويحكمه�  ينظمه�  له�  رو�سي  وتعيني ح�كم   � نوعيًّ ا�ستقالًل  م�ستقلة 
يكون له� بعدهم� احلق يف انتخ�ب اأمري عليه�، وتت�سمن العهدة كذلك  احتالل 
الع�س�كر الرو�سية لبالد البلغ�ر مدة �سنتني، وهدم كل القالع واحل�سون املوجودة 
على نهر الدانوب )الطونة(، وجعل املالحة يف نهر الدانوب حرة. وتت�سمن العهدة 
اأي�ًس� اأن الإدارة يف البو�سنة والهر�سك تكون موافقة مل� طلبته الدول يف جمتمع 
اأرميني� متنح بع�س امتي�زات  الأ�ست�نة، وتو�سع حتت مراقبة الرو�سي� والنم�س� واأن 
� عن الثوار واملجرمني  وبع�س حقوق جديدة، واأن جاللة ال�سلط�ن ي�سدر عفًوا ع�مًّ

ال�سي��سيني.

حربية  غرامة  للرو�سي�  تدفع  العلية  الدولة  اأن  ذلك  غري  العهدة  وتت�سمن 
قدره� 1400 مليون من الروبل. وقد ر�سيت الرو�سي� ب�أن تتن�زل للدولة عن مبلغ 
وق�ر�س  واأرده�ن  ب�طوم  عن  له�  الدولة  تن�زل  مق�بل  الروبل  من  مليون   1100
وب�يزيد يف اآ�سي�، وعن اإقليم )الدبروجه( يف اأوروب�. وهذا الإقليم اأ�سيف اإىل مملكة 
ع�م  يف  منه�  �سلخ  الذي  )ب�س�رابي�(  اإقليم  على  الرو�سي�  ا�ستيالء  مق�بل  روم�ني� 
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يف  الرو�سيني  الرع�ي�  برع�ية  العلية  الدولة  تعهد  على  العهدة  وت�ستمل 
بالده�، وو�سع حقوق الق�سو�س الأرثوذك�س حتت حم�ية القي�سر، واإع�دة تنفيذ 
بوغ�زي  وفتح  احلرب  قبل  وتركي�  الرو�سي�  بني  ك�نت  التي  التج�ربة  املع�هدات 

الدردانيل والبو�سفور يف كل وقت لل�سفن التج�رية.

وم� علمت الدول الأوروبية بهذه العهدة حتى اعرتف �سوا�سه� ب�أن الرو�سي� 
موازنته�  تفقد  اأوروب�  دول  واأن  اعتداء،  �سر  العلية  الدولة  حقوق  على  اعتدت 
وي�سيع ب�ملرة التوازن الع�م اإذا اأنفذت �سروط عهدة �س�ن اإ�سطف�نو�س. وك�نت اأ�سد 
الدول تهيًج� �سد الرو�سي� هي النم�س� التي ُخدعت يف اتف�قيته� التي عقدته� مع 
الرو�سي� يف ين�ير ع�م 1877، فخ�برت اإنكلرتا واتفقت معه� على مع�ر�سة الرو�سي� 
مندوبي  بني  للمن�ق�سة  اإ�سطف�نو�س  �س�ن  منه� عر�س عهدة  وطلبت�  املع�ر�سة  كل 
ب�أنه ل  القي�سر يف 26 م�ر�س �سنة 1878  ف�أج�ب  املزمع عقده،  املوؤمتر  الدول يف 
وتركي�.  الرو�سي�  اإل  التي ل تخ�س  ال�سروط  تتن�ق�س يف  اأوروب�  ب�أن دول  ير�سى 
وقد اأمل القي�سر عندئذ التف�ق مع النم�س� ف�أر�سل اإىل فيين� اجلرنال )اإغن�تييف( 

ولكن التف�ق ك�ن م�ستحياًل لتب�ين اأمي�ل الرو�سي� والنم�س�.

بفيين�،  اإنكلرتا من خيبة اجلرنال )اإغن�تييف( يف م�أموريته  ا�ستف�دت  وقد 
واعتمدت على م�س�عدة النم�س� له� �سد الرو�سي�، واأعلن اللورد �س�ل�سبوري وزير 
الأ�سود حتت  البحر  اإ�سطف�نو�س جتعل  �س�ن  اأن عهدة  وقتئذ  الإنكليزية  اخل�رجية 
�سلطة الرو�سي� ورحمته�، وتهدد ا�ستقالل الدولة العلية و�سالمته� وت�سر مب�س�لح 
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اإنكلرتا. اأي اأن اإنكلرتا اأرادت اأن ت�سمع الرو�سي� اأنه� اإذا �سممت على تنفيذ عهدة 
�س�ن اإ�سطف�نو�س ق�مت احلرب بينهم�. وك�ن الق�ب�س يف احلقيقة على مف�تيح ال�سلم 
موقف  الدول يف  بني  ك�نت  اأمل�ني�  لأن  )ب�سم�رك(؛  الربن�س  هو  واحلرب حينئذ 
احلكم؛ ف�إنه� اإذا ك�نت ان�سمت اإىل الرو�سي�، ك�نت ا�سطرت النم�س� اإىل العدول 
اإنكلرتا وبلغت الرو�سي� مرامه�، واإذا  عن حم�ربة الرو�سي�. وبذلك ك�نت ف�سلت 
ك�نت وقفت على احلي�دة بدون اأن ت�س�عد الرو�سي� وتركته� اأم�م اإنكلرتا والنم�س� 
اإ�سطف�نو�س. وقد �س�ألت الرو�سي�  ك�نت خ�سرت الرو�سي� اأهم مك��سبه� يف عهدة 
اأمل�ني� م�س�عدته� مذكرة اإي�ه� برع�يته� له� �سد النم�س� يف ع�م 1866 وم�س�عدته� 
ولكن  فرن�س�.  م�س�عدة  النم�س� من  منعت  ع�م 1870 حيث  فرن�س� يف  له� �سد 
الربن�س )ب�سم�رك( اأبى م�س�عدة الرو�سي� بجنود اأمل�ني� معتذًرا ب�أن اأمل�ني� يف ح�جة 
م�ستمرة ملراقبة فرن�س�، وال�ستعداد ملح�ربته� ف�غت�ظ قي�سر الرو�سي� واغت�ظ �سوا�س 
الرو�سي� اأ�سد الغيظ من اأمل�ني� ووزيره�، وابتداأت العداوة الك�منة بني الدولتني من 

ذلك احلني يف الظهور.

بعد  واإنكلرتا  النم�س�  حم�ربة  على  له�  ا�ستط�عة  ل  اأنه  الرو�سي�  راأت  ومل� 
التي  التغيريات  عن  تعرفه�  اأن  الإنكليزية  الوزارة  من  طلبت  لرتكي�،  حم�ربته� 
اإ�سطف�نو�س، وجرت املخ�برات يف ذلك بني اللورد  اإجراءه� يف عهدة �س�ن  تريد 
�س�ل�سبوري وبني الكونت )�سوف�لوف( �سفري الرو�سي� بلوندرة. ويف 30 م�يو ع�م 
1878 اأم�سي� على اتف�قية �سرية تت�سمن التغيريات التي طراأت على عهدة �س�ن 
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اإ�سطف�نو�س. ومل يكن لهذه التغيريات اجلديدة التي اأحدثته� الوزارة الإنكليزية 
كل  ينظر يف  اأن  �س�أنه  من  ك�ن  الدويل  املوؤمتر  لأن  اأهمية؛  اإ�سطف�نو�س  عهدة  يف 

�سروط ال�سلح واأن يقرر م� يتفق عليه فيه ب�لأغلبية.

اأم� فرن�س� فقد ك�نت خطته� يف امل�سئلة من ب�دئ الأمر خطة الدولة الراغبة 
يف ال�سالم العدمية الأطم�ع يف اأخذ �سيء من اأمالك الدولة العلية. ومل� عر�ست 
عليه� الدول الأوروبية ال�سرتاك معه� يف موؤمتر يعقد للف�سل النه�ئي بني تركي� 
على  اأم�ست  التي  الدول  كل  ا�سرتاك  اأوًل  الدول:  على  ا�سرتطت  والرو�سي�، 
اإل يف  املوؤمتر  ينظر يف هذا  اأن ل  ث�نًي�  املوؤمتر،  ب�ري�س ع�م 1856 يف هذا  مع�هدة 
امل�س�ئل املخت�سة ب�حلرب بني تركي� والرو�سي�. ث�لًث� اأن ل يبحث اأع�س�ء املوؤمتر يف 
�سوؤون م�سر وال�س�م، واأن ل يتن�ق�س اأحد يف املوؤمتر يف حقوق فرن�س� على الأم�كن 
املقد�سة. فقبلت الدول كله� هذه ال�سروط ور�سيت بذلك فرن�س� اأن ت�سرتك معه� 

يف املوؤمتر.

اإنكلرتا ك�نت متظ�هرة ب�ملودة للدولة العلية،  اأن  وقد ظهر للق�رئ مم� �سبق 
خدمة  ذلك  من  ق�سده�  يكن  ومل  ول�س�ن  �سوت  ب�أعلى  الرو�سي�  تهدد  وك�نت 
موؤمتر  يف  ب�مل�س�عدة  وعدته�  ف�إنه�  وخدعه�.  به�  التغرير  بل  م�س�عدته�،  اأو  تركي� 
ب�لدف�ع  اإنكلرتا  فيه  تتعهد  معه�  احت�د  عقد  عليه�  وعر�ست  الرو�سي�،  �سد  برلني 
عن تركي� اإذا م�سته� الرو�سي� ب�سوء - ولو ك�نت اإنكلرتا �س�دقة يف مودته� لك�نت 
حت�لفت مع الدولة العلية قبل احلرب - وت�أخذ منه� مق�بل ذلك جزيرة )قرب�س(، 
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ف�نخدع رج�ل الدولة العلية ل�سوا�س بريط�ني� واأح�سنوا الظن بهم وعقدوا معهم 
هذه املع�هدة يف 4 يونيو ع�م 1878، اأي قبل عقد موؤمتر برلني ب�أي�م قالئل؛ وبذلك 
فقدت الدولة العلية جزيرة قرب�س بدون اأن تك�سبه� املودة الإنكليزية الك�ذبة اأقل 

ف�ئدة.

* * *

الدول  مندوبي  ع�م 1878  يونيو   3 � يف  ر�سميًّ ب�سم�رك  الربن�س  دع�  وقد 
للموؤمتر  الأوىل  اجلل�سة  وعقدت  املندوبون  فح�سر  بربلني،  لالجتم�ع  الأوروبية 
يف 13 يونيو. وك�ن اأهم مندوبي اأمل�ني� الربن�س )ب�سم�رك( واأهم مندوبي النم�س� 
الكونت )اإندرا�سي( واأهم مندوبي فرن�س� م�سيو )وادجنتون( واأهم مندوبي اإنكلرتا 
اإيط�لي�  مندوبي  واأهم  �س�ل�سبوري(  )دى  واملركيز  بيكون�سفيلد(  )دي  الكونت 
والكونت  )غورت�س�كوف(  الربن�س  الرو�سي�  مندوبو  وك�ن  )كورتي(.  الكونت 
)�سوف�لوف( والب�رون )دوبريل(. اأم� مندوبو الدولة العلية، فك�نوا )قره تيودوري 

ب��س�( و)حممد علي ب��س�( الرو�سي الأ�سل و)�سعد اهلل بك(.

وقد اأر�سلت حكومة اليون�ن مندوبني من قبله� لعر�س مط�لب اليون�ن على 
املوؤمتر، وك�ن مندوبو اإنكلرتا م�س�عدين لهم كل امل�س�عدة، فطلبوا من املوؤمتر قبولهم 

ل�سم�ع اأقوالهم. 
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التي  الرو�سي�  مع�ك�سة  امل�س�عدة  هذه  من  اإنكلرتا  مندوبي  ق�سد  وك�ن 
وك�أن  ال�ساليف.  ب�لعن�سر  ال�سرر  مل� يف ذلك من  اليون�ين  العن�سر  تقوية  ي�سوءه� 
اأكرث  العلية  ب�لدولة  ت�سر  لليون�ن  م�س�عدتهم  اأن  يجهلون  ك�نوا  اإنكلرتا  مندوبي 
من �سرره� ب�لرو�سي�. ولكن م�س�لح الدول العلية ك�نت ل تهمهم مطلًق� بعد اأن 

حتققت اأمنيتهم ب�ل�ستيالء على )قرب�س(.

ت�س�لي�  على  ا�ستيالئه�  �سرورة  اإظه�ر  يف  اليون�ن  مط�لب  تنح�سر  وك�نت 
واأبريا واألب�ني� وكريت. وقد قرر املوؤمتر قبول مندوبي اليون�ن يف اآخر جل�س�ت املوؤمتر 

و�سم�ع مط�لبهم.

واأول من�ق�سة دارت بني اأع�س�ء املوؤمتر ك�نت على م�سئلة بلغ�ري� وا�ستغرقت 
مع�ر�سة  عن  ب�لرغم  املوؤمتر-  اأع�س�ء  ب�تف�ق  املن�ق�سة  انتهت  وقد  جل�س�ت.  اأربع 
مندوبي - الرو�سي� - على جعل م�س�حة بلغ�ري� اأقل بكثري مم� اتفقت عليه الرو�سي� 
مع الدولة العلية يف �س�ن اإ�سطف�نو�س بجعل حدوده� عند جب�ل البلق�ن واإعط�ئه� 
)�سوفي�( كع��سمة له� مع بع�س الأرا�سي يف جنوب البلق�ن. وقرر املوؤمتر بذلك 
جعل م�س�حته� 64000 كيلو مرت مربع بعد اأن ك�نت يف اتف�قية �س�ن اإ�سطف�نو�س 
163000 كيلو مرت مربع. و�س�ر عدد �سك�نه� مليونً� ون�سف مليون بعد اأن ك�ن يف 
عهدة اإ�سطف�نو�س اأربعة ماليني. وبذلك بقيت �سواحل الأرخبيل يف اأيدي الدولة 
العلية خالًف� ل�سروط عهدة اإ�سطف�نو�س. وقرر املوؤمتر جعل احتالل اجلنود الرو�سية 
لبالد بلغ�ري� ملدة ت�سعة اأ�سهر فقط  ل ل�سنتني كم� قررته عهدة اإ�سطف�نو�س، وجعل 

تنظيم بلغ�ري� حتت مراقبة جلنة دولية ل حتت مراقبة مندوب رو�سي.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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مقدوني�  بني  البلق�ن  جنوب  يف  جديدة  ولية  اإن�س�ء  كذلك  املوؤمتر  وقرر 
واأدرنه تكون ع��سمته� مدينة )فيلوبوبولي�س(، وت�سمى ب�لرومللي ال�سرقي، وتكون 
اإدارته� الداخلية م�ستقلة واأن ل يجوز للجنود العثم�نية اأن تقيم يف داخله�، بل 
يكون له� احلق فقط يف الدف�ع عن حدوده�. ومل ير�س اأع�س�ء موؤمتر برلني ت�سمية 
الرومللي ال�سرقي ببلغ�ري� اجلنوبية ولكنهم ك�نوا يرمون ول حم�لة اإىل �سم هذه 

الولية اجلديدة اإىل بلغ�ري� بعد زمن قليل من ع�م 1878.

)اندرا�سي(  الكونت  ق�م  والهر�سك(،  )البو�سنة  ب�س�أن  املن�ق�سة  دارت  ومل� 
مندوب النم�س� وقراأ تقريًرا طوياًل اأب�ن فيه اأن بق�ء ه�تني املق�طعتني حتت يد الدولة 
والثورات  ال�سطراب�ت  ل�ستمرار  �سبًب�  يكون  امل�سلمني  حكم  حتت  اأي  العلية، 
من  انتهى  وم�  النم�س�وية،  الدولة  مب�س�لح  ال�سرر  من  ذلك  م� يف  واأظهر  فيهم�، 
اأقواله و�س�أل املوؤمتر تقرير احتالل  كالمه حتى وقف امل�ركيز )�س�ل�سبوري( واأيد 
وهكذا  له.  اأجل  ل  احتالًل  والهر�سك  البو�سنه  ملق�طعتي  النم�س�وية  اجلنود 
اإنكلرتا الدولة العلية وبرهنت له� على �سدق اإخال�سه�... وقد احتج  �س�عدت 
مندوبو تركي� على هذا ال�سوؤال الغريب، ف�أج�بهم الربن�س ب�سم�رك - الذي ك�ن 
ب�أن الغر�س من  املوعز للكونت )اإندرا�سي( وللم�ركيز )�س�ل�سبوري( مب� طلب�ه - 
موؤمتر برلني لي�س رع�ية امل�س�لح العثم�نية بل رع�ية م�س�لح اأوروب� واملدنية... وقد 
اتفق مندوبو املوؤمتر ب�لأغلبية  على جعل البو�سنة والهر�سك حتت احلكم النم�س�، 

واإعط�ئه� حق احتالل اإقليم )نويف ب�زار(. وهو اإقليم على طريق �س�لونيك.
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وبعد ذلك نظر املوؤمتر يف م�سئلة ال�سرب واجلبل الأ�سود، ف�أعلن ا�ستقاللهم� 
مم�  اأقل  ولكن  نط�قهم�.  لتو�سيع  الأرا�سي  بع�س  اإعط�ءهم�  وقرر  ال�ستقالل  مت�م 
قررته عهدة اإ�سطف�نو�س. ويف ذلك الوقت قرر املوؤمتر �سم�ع مط�لب اليون�ن فدخل 
امل�سيو )ديلي�ني�س( وامل�سيو )راجن�بيه( وقراأ الأول مط�لب حكومته وهي ت�ستمل 
على اإعط�ء اليون�ن األب�ني� واأبريا وت�س�لي� وكريت. ف�تفق اأع�س�ء املوؤمتر على تقرير 
جعل املن�ق�سة يف مط�لب اليون�ن بني اليون�ن والدولة العلية نف�سه�، وعلى اأنه اإذا 
مل يح�سل التف�ق بني احلكومتني على حتديد حدود جديدة بينهم� يعر�س الأمر 
عندئذ على الدول الأوروبية، واأقروا على تنظيم املق�طع�ت اليون�نية الب�قية حتت 
مراقبة  حتت  تنظيمه�  وجعل  ال�سرقي  الرومللي  ن�سق  على  العلية  الدولة  حكم 

اللجنة الدولية.

ومل� ج�ءت م�سئلة روم�ني�، اأعلن املوؤمتر ا�ستقالل هذه البالد ك�سربي� واجلبل 
الأ�سود، وقرر امل�س�واة الت�مة بني كل اأه�ليه� على اختالف دي�ن�تهم. وهذا القرار 
ا لليهود الذين اأ�س�ءت اإليهم حكومة روم�ني� يف مع�مالته� معهم  ج�ء مفيًدا جدًّ
واأ�س�ء اإليهم اأهلوه� كل الإ�س�ءة. وقد �سمع املوؤمتر مندوبي روم�ني� )امل�سيو براتينو 
�سلخ  تقرير  عدم  منه  فطلب�  اليون�ن.  مندوبي  �سمع  كم�  جولني�س�نو(  كو  وامل�سيو 
اأي جزء من اأرا�سي روم�ني� وعدم مرور اجلنود الرو�سية يف بالدهم، واأن يقرر اأن 
اأثن�ء احلرب. ولكن  م� تكبدته من اخل�س�ئر  لروم�ني� مق�بل  الرو�سية تدفع غرامة 
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املوؤمتر مل ي�ستطع قبول هذه الطلب�ت مل� فيه� من امل�س��س مب�س�لح الرو�سي�، واكتفى 
بتقرير اإعط�ء روم�ني� األفي كيلومرت مربع يف اإقليم الدبروجة.

وقد نظر املوؤمتر بعد م� تقدم يف م�سئلة املالحة يف نهر الطونة، فقرر بق�ءه� على 
م� ك�نت عليه قبل احلرب، ومنح النم�س� بع�س  امتي�زات. وقرر املوؤمتر يف م�سئلة 
الغرامة احلربية عدم جواز ا�ستبداله� ب�أرا�ٍس اأو ببالد عثم�نية، واعتب�ر الرو�سي� اآخر 
دائن لرتكي� اأي اأنه ل يجوز له� اأن تتقدم يف املط�لبة ب�لغرامة احلربية قبل الدائنني 

ال�س�بقني لرتكي�.

ب�أن  تركي�  مندوبو  �سرح  فقد  العلية،  الدولة  يف  ب�مل�سيحيني  يتعلق  م�  اأم� 
املوؤمتر  فقرر  ال�سواء،  رع�ي�ه� على  وتع�مل  الدي�ن�ت يف بالده�  دولتهم حترتم كل 
امل�سيحيني يف  ت�مة وجعل  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  احلقوق  امل�س�واة يف  جعل 

بالد الدولة العلية حتت حم�ية اأوروب� املعنوية.

ومل يبق اأم�م املوؤمتر بعد امل�س�ئل ال�س�لفة الذكر اإل م�سئلة ا�ستيالء الرو�سي� 
على بع�س بالد ومواقع يف اآ�سي�، فتعهدت الرو�سي� ب�لتن�زل عن مدينة )ب�يزيد( 
للدولة العلية مق�بل تن�زل الدولة عن مدينة )خوتور( للعجم، وتعهدت كذلك  
اأن  اأي�ًس�  املوؤمتر  قرر  وقد  للتج�رة.  ا  حرًّ ثغًرا  وجعله  )ب�طوم(  ثغر  حت�سني  بعدم 
واأن  الأوروبية ك�فة،  الدول  اأرميني� تعر�س على  اإجراوؤه� يف  املزمع  الإ�سالح�ت 
ع�م 1856  ب�ري�س  مع�هدة  قررته  كم�  تبقى  والدردانيل  الب�سفور  بوغ�زي  حرية 

ومع�هدة لوندرة ع�م 1871.
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اآذنت  ال�س�عة  واأن  انتهت،  قد  املوؤمتر  اأعم�ل  اأن  اإنكلرتا  مندوبو  راأى  ومل� 
ب�إعالن ا�ستيالء دولتهم على جزيرة )قرب�س(، اأعلن الكونت )دي بيكون�سفيلد( 
غ�ية  الرو�سي�  مندوبو  ف�نده�س  املوؤمتر،  لأع�س�ء   1878 ع�م  يوليو   8 يف  ذلك 
اأكرب خدعة،  العلية  الدولة  اإنكلرتا قد خدعت  اأن  الع�مل كله  النده��س وحتقق 
واأنه خري له� اأن تعتمد على األد اأعدائه� من اأن تعتمد على دولة الإنكليز. ومل 
)دي  الكونت  اإعالن  من  )اإندرا�سي(  الكونت  ول  )ب�سم�رك(  الربن�س  ينده�س 
بيكون�سفيلد( ا�ستيالء اإنكلرتا على قرب�س؛ لأنهم� ك�ن� ع�ملني ب�لأمر ومل يع�ر�س� 
)البو�سنة  على  النم�س�  ا�ستيالء  تقرير  مب�س�عدتهم� يف  )بيكون�سفيلد(  لتعهد  فيه 

والهر�سك(.

املوؤمتر  انف�س��س  قبل  الرو�سي�  مندوب  )غورت�س�كوف(  الربن�س  طلب  وقد 
تقرير الو�س�ئل الفع�لة التي ت�ستطيع به� دول اأوروب� اإجب�ر تركي� على تنفيذ قرارات 
اأي�م ولكنه� انتهت برف�سه  موؤمتر برلني، وا�ستمرت املن�ق�سة يف هذا الطلب ثالثة 

وخرج الربن�س )غورت�س�كوف( من موؤمتر برلني منهزًم� �سر هزمية �سي��سية.

برلني  مع�هدة  على  املوؤمتر  مندوبو  اأم�سى   1878 ع�م  يوليو   13 يوم  ويف 
وانتهت بذلك جل�س�ت املوؤمتر.

* * *
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لقد فقدت الدولة العلية يف هذا احلرب م� مل تفقد مثله يف حرب اأخرى. 
ومل ير الع�مل من يوم تق�سيم بولوني� واحت�د الدول �سد فرن�س� ع�م 1815 اعتداء 
على حقوق مملكة مثل م� راأى ع�م 1878؛ ف�إن دول اأوروب� كله� ك�نت �سد الدولة 
العلية وك�نت كل واحدة منه� تعمل لال�ستيالء على �سيء من اأمالكه�. وم� �سر 
الدولة العلية اإل ح�سن ظنه� بدولة اإنكلرتا؛ ف�إنه� عملت بن�س�ئحه� واتبعت اآراءه� 
قي�م  وقت  له�  اإنكلرتا  م�س�عدة  موؤملة  الأ�ست�نة  موؤمتر  اأوروب� يف  مط�لب  ورف�ست 
اإذا  �سيًئ� مذكوًرا  تعد  الأ�ست�نة ك�نت ل  موؤمتر  الدول يف  اأن مط�لب  احلرب. مع 
قورنت بقرارات الدول يف موؤمتر برلني. ولو ك�نت الدولة العلية �سمعت اأ�سوات 
الذين ك�نوا ين�دونه� ب�أن دولة اإنكلرتا خداعة يف وده� ل تعمل اإل ملنفعته� وت�سحي 
كل مودة وكل �سداقة يف �سبيل الو�سول اإىل غ�ي�ته�، لك�نت جنت من امل�س�ئب 

اجل�س�م التي اأ�سقطت عليه� ب�سبب احلرب وبعده�.

واإن الإن�س�ن لينده�س غ�ية النده��س من اأن الدولة العلية اآمنت ب�لإنكليز 
له�  م�س�عدتهم  موؤملة  واأعطتهم )قرب�س(  له�  وبعد خداعهم  انته�ء احلرب،  بعد 
يف موؤمتر برلني. بل ويزداد انده��سه وا�ستغرابه ويقف حريان عندم� يعلم اأنه بقي 
نفوذ  اإن  نعم  نف�سه.  برلني  موؤمتر  بعد  م�سموعة  وكلمة  الدولة  عند  نفوذ  لالإنكليز 
الإنكليز يف الأ�ست�نة مل يبق طوياًل بعد موؤمتر برلني، ولكنهم ا�ستط�عوا اأن يخدعوا  

الدولة ب�أقبح �سفة واأ�سفل و�سيلة يف م�سئلة م�سر.
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ومن غرائب الأمور اأن الكونت )دي بيكون�سفيلد( مل يخجل من اأن يقول 
اأم�م الربمل�ن الإنكليزي بعد عودته من موؤمتر برلني اإن هذا املوؤمتر قّوى �سلطة الدولة 

العلية واأيد ا�ستقالله� و�سالمته�.

وعندي اأن �سبب وثوق الدولة العلية وقتئذ ب�إنكلرتا وانخداعه� له� هو م� 
ك�ن للدخالء فيه� من ال�سلطة والنفوذ، وبعب�رة اأ�سرح واأجلى اإن �سبب م�س�ئب 
هذا  الق�رئ يف خالل  راأى  فقد  الدخالء يف ج�سمه�.  انت�س�ر  هو  العلية  الدولة 
الف�سل اأن رجاًل رو�سي الأ�سل ا�سمه احلقيقي )�س�رل دتروا( ا�ستط�ع اأن ي�سل 
العثم�ين  البطل  بدل  العثم�نية  اجلنود  زم�م  ي�ستلم  واأن  عثم�ين،  ق�ئد  رتبة  اإىل 
العلية  الدولة  ا�سمحالل  يف  الأ�سل  نعم  ب��س�(.  الكرمي  )عبد  املرحوم  امل�سهور 
الدخالء. وكيف ت�ستطيع هذه الدولة الرتق�ء يف املدنية واحل�س�رة والتقدم اإىل 
الأم�م والنت�س�ر على خ�سومه� وم�س�حله� ب�أيدي الدخالء، تدبر كيف ي�س�وؤون 
وكم� تقت�سي الغ�ي�ت والأهواء؛ فقد ك�نت م�س�حله� م�سلمة يف موؤمتر برلني اإىل 

)قره تيودوري ب��س�( اليون�ين )وحممد علي ب��س�( اأو )�س�رل دتروا( الرو�سي؟؟

ولريب اأن اأكرب عمل يقوم به جاللة ال�سلط�ن الأعظم )عبد احلميد خ�ن( 
نحو الدولة وامللة اإمن� هو تطهري الدولة من الدخالء والعتم�د يف كل اأمور الدولة 
ويف اجلي�س قبل كل �سيء على العثم�نيني احلقيقيني. فكم من عثم�ين وكم من 
م�سلم ك�ن يق�سي الليل والنه�ر اأي�م احلرب  العثم�نية اليون�نية قلًق� خ�ئًف� وجود 
دخيل يف اجلي�س يخونه ويعر�س به لالنهزام. ولكن )اأدهم ب��س�( ورج�له برهنوا 

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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على اأن اخلليفة الأعظم معتمد يف اأمور الدولة على اأبن�ئه� احلقيقيني ال�س�دقني، 
واأن لي�س للدخالء اليوم من نفوذ يف الدولة.

بالد  ب�سبب   1877 ع�م  يف  ق�مت  الرو�سي�  مع  احلرب  اأن  الق�رئ  راأى 
الأمن  ت�أييد  اأنظ�ره�  مرمى  جتعل  اأن  اأوروب�  على  الواجب  من  فك�ن  البلق�ن. 
وال�سالم يف هذه البالد، وتوطيد اأرك�ن ال�سكينة فيه�. ولكن قرارات موؤمتر برلني 
ولدت البغ�س�ء وال�سحن�ء بني اأمم البلق�ن وبني بع�سه�، واأوجدت اأ�سب�ب العداوة 
موؤمتر  بعد  املجن  له� ظهر  الرو�سي� وقلبت  روم�ني� ع�دت  ف�إن  امل�ستمرة.  والكراهة 
برلني لعتداء هذه الدولة عليه� وعدم اعرتافه� له� ب�جلميل على م�س�عدته� له� 
ب�مل�ل والرج�ل. وا�ستدت كذلك كراهة ال�سرب واجلبل الأ�سود ململكة النم�س�؛ 
ب�سبب ا�ستيالء هذه اململكة على البو�سنة والهر�سك مع طموح اأنظ�ر كل من ه�تني 
ل�سم  ت�ستعد  برلني  موؤمتر  بعد  بلغ�ري�  واأخذت  عليهم�.  ال�ستيالء  اإىل  الإم�رتني 
الرومللي ال�سرقي اإليه�، وتكوين وحدته� ب�لرغم عن قرارات الدول ولو اأدى ذلك 
اإىل ال�سطراب واحلرب. واأخذت اليون�ن كذلك ت�ستعد لال�ستيالء على ت�س�لي� 
واأبريا ولو ا�سطرت اإىل ا�ستعم�ل القوة واإ�سع�ل نريان احلرب. ف�س�رت بذلك بالد 

البلق�ن بعد موؤمتر برلني م�سطربة الأحوال ل تعرف ال�سلم ول ال�سلم يعرفه�.

اأماًل منه�  وقد ك�نت الرو�سي� تعمل ل�سلخ بالد البلق�ن من الدولة العلية 
يف ن�سر �سيطرته� عليه� وت�سيريه� ح�سب اأهوائه�، ولكنه� حتققت بعد موؤمتر برلني 
هذه  ا�ستخدام  عليه�  ي�ستحيل  واأنه  البلق�ن،  له� يف  اأعداء  بنف�سه�  اأوجدت  اأنه� 
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الرو�سي�  بذلت  التي  نف�سه�  بلغ�ري�  وبالد  اأغرا�سه�.  �سبيل  يف  الن��سئة  البالد 
اأق�سى جمهوداته� يف جعله� م�ستقلة و�سم الرومللي ال�سرقي اإليه�، اتبعت طوياًل 
�سي��سة خم�لفة ملق��سد الرو�سي� حينم� ك�ن )�ست�مبولوف( ق�ب�ًس� على اأزمة الوزارة 

البلغ�رية.

ولقد ك�ن ال�س�أن الأول يف حوادث هذه الأزمة التي نحن ب�سدده� للربن�س 
)ب�سم�رك(؛ ف�إنه هو الذي �سجع الرو�سي� ب�دئ الأمر، وهو الذي ك�ن ير�سد النم�س� 
برلني.  موؤمتر  الأول يف  والراأي  الأعلى  ال�سوت  له  الذي ك�ن  وهو  �سي��سته�،  يف 
العلية يف هذه الأزمة  ب�لدولة  اأغلب البالي� التي نزلت  وب�جلملة هو الذي خلق 
ال�سديدة. وم� ك�ن ع�ماًل اإل مل�سلحة بالده وخري وطنه �س�أن �س�ئر عظم�ء الرج�ل، 
ف�إنه راأى يف مبداأ الأزمة اأن الرو�سي� ط�معة يف �سم اأمالك تركي� اإليه� وحل امل�سئلة 
ال�سرقية ب�بتالع الدولة العلية وراآه� موؤملة م�س�عدة اأمل�ني� له� مك�ف�أة على رع�يته� 
له� يف ع�مي 1866 و1870 �سد النم�س� وفرن�س�. و�سبق اأنن� بين� اأن الرو�سي� واأمل�ني� 
�، ف�أدرك الربن�س )ب�سم�رك( اأنه اإذا وقف يف وجه  والنم�س� ك�نت متفقة اتف�ًق� ثالثيًّ
اأن تتحد مع  اأمكن لهذه الدولة  اأغرا�سه�،  الرو�سي� من ب�دئ الأمر وع�ر�سه� يف 
اأمل�ني�. وك�ن من الأمور  � �سد  اإليهم� فرن�س� وتوؤلف احت�ًدا ثالثيًّ النم�س� واأن ت�سم 
ب�ملح�فظة على  اأمل�ني� تق�سي عليه�  اأن م�سلحة  البديهية عند الربن�س )ب�سم�رك( 
ح�سيًن�  وم�نًع�  للرو�سي�  �س�غاًل  �سغاًل  الأبد  اإىل  لتبقى  العلية؛  الدولة  ا�ستقالل 
� للم�س�كل بينه� وبني اإنكلرتا مم� مينع الرو�سي� من العتداء على  اأم�مه�، و�سبًب� قويًّ

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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اأمل�ني�، فك�نت م�سلحة اأمل�ني� حتتم على الربن�س )ب�سم�رك( اأن ل يقف اأم�م الرو�سي� 
يف ب�دئ الأمر واأن ل ي�س�عده� كل امل�س�عدة �سد الدولة العلية، فلذلك �سجع 
البلق�ن.  الأحوال يف  وا�سطربت  والهر�سك  البو�سنة  ثورة  ق�مت  عندم�  الرو�سي� 
ولكنه راأى اأن الرو�سي� �ست�سخط عليه ول حم�لة بعد انته�ء احلرب لعدم م�س�عدته 
والنم�س�  الرو�سي�  العداوة بني  اإيج�د  له� ح�سب مرامه�، ووجد من �س�لح دولته 
اعتداء  وعدم  ال�سالم  لأمل�ني�  ي�سمن  احت�ًدا  الأخرية  الدولة  هذه  مع  والحت�د 
الرو�سي� عليه�. ف�أخذ يحر�س النم�س� بكل الو�س�ئل على الهتم�م مب�س�ئل البلق�ن 
ومن�ف�سة الرو�سي�. ومن ح�سن حظه اأن اإمرباطور النم�س� ك�ن مي�ًل لال�ستيالء على 
بع�س اأمالك تركي� لتو�سيع نط�ق مملكته التي ا�ستولت اأمل�ني� على مق�طعتني منه� 
وانف�سلت عنه� اإيط�لي� مت�ًم�، فوجدت ن�س�ئح )ب�سم�رك( لدى �سوا�س النم�س� اآذانً� 
� لقبوله�. وبذلك ا�ستط�ع ب�سم�رك اإيج�د العداوة والبغ�س�ء  �س�غية وا�ستعداًدا ت�مًّ

بني النم�س� والرو�سي�.

ومل� انتهت احلرب وحتققت اأفك�ر )ب�سم�رك(، و�س�ر �سوا�س الرو�سي� و�سوا�س 
النم�س� على طريف نقي�س يف الأمي�ل والآراء، �س�عد رجل ال�سي��سة الأمل�نية دولة 
النم�س� على ال�ستيالء على البو�سنة والهر�سك حتى تقرر ذلك يف موؤمتر برلني 
وازداد حنق الرو�سي� على النم�س�. ومل مي�س زمن قليل بعد املوؤمتر حتى احتدت 
النم�س� واأمل�ني�، ومت فوز )ب�سم�رك( يف �سي��سته امل�هرة. وقد راأى )ب�سم�رك( اأن م� 
بني اإيط�لي� وفرن�س� من الروابط املتينة والعالئق الت�ريخية رمب� اأدى اإىل عقد حت�لف 
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� �سد اأمل�ني� والنم�س�،  بني ه�تني الدولتني، يكون ب�ن�سم�م الرو�سي� اإليه حتزبً� دوليًّ
اإىل  ف�أوعز  اإليه  اإيط�لي�  ب�ن�سم�م  اإل  النم�س�وي  الأمل�ين  للتح�لف  �سالمة  واأن ل 
�سم�ل  يف  الفرن�س�وية  ال�سلطة  لتقوية  )تون�س(  على  ب�ل�ستيالء  فرن�س�  �سوا�س 
اأن ل�سوا�س فرن�س� وقتئذ مياًل �سديًدا لال�ستيالء  اأفريقي�. وك�ن )ب�سم�رك( يعلم 
على البالد التون�سية، كم� اأنه ك�ن يعلم علم اليقني اأن تقوية نفوذ فرن�س� يف تون�س 

ي�سر ب�مل�س�لح الإيط�لية �سرًرا عظيًم� ويوجد عداوة لدودة بني فرن�س� واإيط�لي�.

وم� علم �سوا�س فرن�س� ب�أن اأمل�ني� ترى بعني الر�سى تقوية ال�سلطة الفرن�س�وية 
يف )تون�س(، حتى قرروا اإر�س�ل حملة على البالد التون�سية لفتحه� ورفع احلم�ية 
عليه�. وانتهى الأمر برفع حم�ية فرن�س� على هذه البالد العثم�نية التعي�سة احلظ 
و�سقوطه� يف اأيدي دولة اأوروبية. وقد بلغ )ب�سم�رك( بهذه احلم�ية غ�يته التي ك�ن 
ي�سعى اإليه� حيث ا�ستحكمت العداوة بني فرن�س� واإيط�لي�، وان�سمت اإيط�لي� اإىل 

التح�لف الأمل�ين النم�س�وي ت�سفًي� من فرن�س� وانتق�ًم� منه�.

حت�سني  يف  )ب�سم�رك(  الربن�س  اجتهد  الثالثي،  التح�لف  ت�سكيل  مت  ومل� 
اقت�ست  وهكذا  الأ�ست�نة.  يف  نفوذه�  وتقوية  العلية،  الدولة  مع  دولته  عالئق 
م�سلحة بالده اأن يعمل �سد الدولة العثم�نية وي�س�عد الدول الأخرى على �سلبه� 
اأمالكه�، ثم يعود اإىل التقرب منه� بعد ذلك لتمتنع الرو�سي� عن العتداء على 

اأمل�ني�، ولكي يزداد نفوذ اأمل�ني� يف ال�سرق وتتقدم فيه جت�رته�.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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فرن�س�،  اأنظ�ره� نحو  �سي��سة )ب�سم�رك( وحولت  اإىل  الرو�سي�  تنبهت  ولقد 
وعملت على متكني املودة بينه� وبني اجلمهورية الفرن�سوية حتى ل تكون الكلمة 
التح�لف  لأ�س��س  الأول  احلجر  اإن  نقول  اأن  وميكنن�  وحده�.  لأمل�ني�  اأوروب�  يف 

الفرن�س�وي الرو�سي قد و�سع عقب موؤمتر برلني.

اأم� عالق�ت الرو�سي� مع اإنكلرتا، فقد تكدر �سف�وؤه� بعد موؤمتر برلني واأيقن 
�سوا�س الرو�سي� اأن كل حروب دولتهم مع الدولة العلية ل تفيد غري اإنكلرتا اأحًدا. 
ف�إن لهذه الدولة م�سلحة تبقى م� بقي الوجود يف اأن الرو�سي� حت�رب تركي� لت�سعف 
له� م�سلحة  اأن  والأق�سى، كم�  الأدنى  ال�سرقني  ال�سي�دة يف  له�  فتبقى  كلت�هم� 
اأبدية يف وجود العداوة بني فرن�س� واأمل�ني� لتبقى �س�حبة الكلمة الن�فذة يف اأوروب�.

موؤمتر  بعد  لإنكلرتا  تركي�  وعداوة  لإنكلرتا  الرو�سي�  عداوة  اأوجدت  وقد 
برلني تقربً� بني الرو�سي� والدولة العلية، وحت�سيًن� عظيًم� يف روابطهم�؛ ف�إن الرو�سي� 
تبقى م�س�فية للدولة العلية م� دامت وجهة �سي��سته� التقدم يف ال�سرق الأق�سى، 
والعمل على اإ�سق�ط نفوذ اإنكلرتا يف البالد الآ�سيوية، وتزداد هذه امل�س�ف�ة كلم� 
ازدادت العداوة بني الدولة العلية واإنكلرتا. ف�إن الدولتني الواقفتني اأم�م بع�سهم� 
ت�سمى  اأن  �سح  والرو�سي� حتى  اإنكلرتا  هم�  اإمن�  ال�سرقية  امل�سئلة  اأزم�ت  كل  يف 
ظهرت  ف�إذا  ال�سرق.  يف  والرو�سي�  اإنكلرتا  بني  اخلالف  مب�سئلة  ال�سرقية  امل�سئلة 
اإنكلرتا يف مظهر ن�سرية تركي�، ا�ستدت العداوة بني تركي� والرو�سي�، واإذا ظهرت 

اإنكلرتا مبظهر عدوة تركي� متكنت املحبة بني تركي� والرو�سي�.
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واإين ل اأجهل اأن الرو�سي� بعد موؤمتر برلني اجتهدت كثرًيا يف �سم الرومللي 
ولكن  البلق�ن،  بالد  يف  وال�سي��سي  الديني  نفوذه�  وتقوية  بلغ�ري�،  اإىل  ال�سرقي 
الع�مل كله راأى تغري ال�سي��سة الرو�سية نحو الدولة العلية يف هذه ال�سنني الأخرية 

وخ�سو�ًس� يف امل�سئلة الأرمنية ويف م�سئلة احلرب بني الدولة العلية واليون�ن.

واإنه ل ميكنن� اأن جنزم ب�أن ال�سي��سة الرو�سية تبقى اأبد الدهر م�س�فية للدولة 
م�س�حله�  تقت�سيه  م�  ح�سب  على  �سي��سته�  ت�سري  كله�  الدول  ف�إن  العثم�نية؛ 
ومن�فعه�. فهذه اأمل�ني� ح�ربت النم�س� واأخذت منه� مق�طعتني عظيمتني ثم احتدت 
ون�سيت  ثم احتدت معه�  وانف�سلت عنه�  النم�س�  ث�رت �سد  اإيط�لي�  معه�. وهذه 
م�س�عدة فرن�س� له� وع�دته� بعد اأن ك�نت اأول دولة وفّية له�. وهذه فرن�س� ح�ربت  
الرو�سي� يف حرب القرم ثم �س�رت الآن متحدة معه�. وهكذا �س�أن الدول كله� 
لتخدم اإل م�س�حله�، ول تعمل اإل ملن�فعه� ف�إْن احتدت امل�سلحة احتدت الدول 

واإْن اختلفت اقرتفت.

وميكن  اإنكلرتا.  �سد  م�سرتكة  م�سلحة  وتركي�  للرو�سي�  اأن  فيه  لمراء  ومم� 
لكل اإن�س�ن اأن يجزم ب�أن العالئق بني الدولة العلية والرو�سي� تبقى ودية حبية، م� 
دامت ال�سي��سة العثم�نية ل تخدم امل�س�لح الإنكليزية والأغرا�س الربيط�نية. وقد 
اأدرك �سوا�س بريط�ني� هذه احلقيقة حتى ذهب بع�سهم اإىل القول ب�أن ثورة الهند 

احل��سرة مدبرة ب�لتف�ق بني تركي� والرو�سي�.

الأزمة الرابعة - احلرب بني تركيا والرو�صيا، وما قبلها وما بعدها
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العلية  الرو�سي� للدولة  اأن امل�ستقبل �سيعرفن� عمر �سي��سة م�س�ف�ة  ولريب 
واخلطة التي �ستتبعه� كل دولة نحو دولة اآل عثم�ن.



البلق�ن  بالد  يف  اأوجد  برلني  موؤمتر  اأن  ال�س�بق  الف�سل  من  للق�رئ  ظهر 
اأ�سب�ب ال�سطراب ودواعي الهيج�ن ونزيد الآن اأنه مل مي�س زمن ي�سري بعد املوؤمتر 
ب�أ�سي�ء جديدة.  ب�ملط�لبة  ال�سلم  تكدير  اإىل  البلق�ن  اأمم  اأمة من  نزعت كل  حتى 
وقد عرفت هذه الأمم اأن اأوروب� م�س�عدة له� يف كل اأمر ف�زدادت لذلك اأطم�عه� 

وكربت اآم�له�.

وقد راأى الق�رئ اأن موؤمتر برلني قرر ت�أ�سي�س ولية جديدة يف جنوب بلغ�ري� 
ت�سمى ب�لرومللي ال�سرقي، وتكون ت�بعة للدولة العلية مب��سرة. وقرر احتالل اجلنود 
الرو�سية لهذه الولية مع اإم�رة بلغ�ري� مدة ت�سعة اأ�سهر. ومل� ك�نت الوحدة الدينية 
هي �سبب تداخل الرو�سي� يف بالد البلق�ن، وهي الرابطة القوية املتينة التي تربط 
ال�سرقي  الرومللي  الرو�سيون مدة احتاللهم لإقليم  ب�لبلغ�ريني، عمل  الرو�سيني 
على اإه�جة خواطر اأهله �سد الدولة العلية وحثهم على الحت�د مع بلغ�ري� لتكوين 
اإم�رة واحدة. وب�جلملة زرعوا ب�أيديهم بذور الهيج�ن والثورة موؤملني اأنهم اإذا غ�دروا 
ث�ئرة  فوجدته�  العثم�نية،  البالد  الرتكية لحتالل هذه  اجلنود  الإقليم، وج�ءت 

ما بعد موؤمتر برلــني
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م�سطربة م�ستعلة نريان الفتنة يف كل اأنح�ئه�، ا�سطرت اأوروب� للتداخل يف الأمر 
ان�سم�مه  اإعالن  اأو  ث�نية  ال�سرقي مرة  الرومللي  اإقليم  الرو�سي� ب�حتالل  وتكليف 

لإم�رة بلغ�ري�.

ال�سرقي،  الرومللي  بالد  من  الرو�سية  الع�س�كر  اجنالء  ميع�د  اقرتب  ومل� 
اأر�سلت الرو�سي� اإىل الدول الأوروبية مذكرة ا�ستلفتت فيه� اأنظ�ره� اإىل اأن رجوع 
لإيج�د  �سبًب�  يكون  واإ�سالحه،  تنظيمه  قبل  الإقليم  هذا  اإىل  العثم�نية  الع�س�كر 
القالقل وال�سطراب�ت. وعر�ست عليه� يف هذه املذكرة مد اأجل اللجنة الدولية 
املكلفة بتنظيم بلغ�ري� والرومللي ال�سرقي �سنة ك�ملة بعد انق�س�ء الأجل الأول، 
ال�سنة، وك�نت  ال�سرقي هذه  الرومللي  اأوروبي لحتالل  واإر�س�ل جي�س خمتلط 
الرو�سي� تعلم اأن دول اأوروب� ل تقبل اإر�س�ل جنوده� اإىل بالد الرومللي ال�سرقي 
مبذكرته�  احلقيقة  يف  تق�سد  فك�نت  له�،  نفع  بغري  الط�ئلة  امل�س�ريف  و�سرف 
الأوىل.  اأ�سهر  الت�سعة  بعد  ك�ملة  �سنة  الإقليم  لهذا  جنوده�  احتالل  ا�ستمرار 
ولكن الب�ب الع�يل اأج�ب على هذه املذكرة ب�أن ا�ستمرار احتالل اجلنود الرو�سية 
العلية يف  الدولة  اإ�سع�ف �سلطة  ال�سرقي من �س�أنه  الرومللي  اأو الأوروبية لإقليم 
البلق�ن على  اأمم  وت�سجيع  برلني  موؤمتر  بقرارات  البالد والإخالل  اأه�يل هذه  نظر 
خم�لفة هذه القرارات الدولية، مم� تكون نتيجته ا�ستع�ل ن�ر ال�سطراب�ت يف بالد 
اأحلته�  ع�دلة  وهي مالحظ�ت حقة  اأوروب�.  الع�م يف  ب�ل�سالم  والإ�سرار  البلق�ن 
بع�س الدول حمله� من القبول. ولكي يظهر الب�ب الع�يل اعتداله اأعلن الدول 
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الأوروبية ب�أنه ع�زم على تعيني )األيكو ب��س�( والًي� على اإقليم الرومللي ال�سرقي وهو 
رجل بلغ�ري الأ�سل اأرثوذك�سي الدين.

ولكن بذور ال�سوء والبوؤ�س قد األقيت يف اأر�س خ�سبة يف العداوة للدولة 
العلية، فلم متهل الع�مل اإل قلياًل حتى اأنتجت ال�سرور وق�م اأهله� يف وجه �س�حب 

ال�سي�دة ال�سرعية عليهم.

وم� تعني )األيكو ب��س�( والًي� على الرومللي ال�سرقي حتى اأقبلت عليه امل�س�عب 
وامل�س�كل - وك�ن ول�سك ي�سر يف الب�طن به� ويقبل هو كذلك عليه� - فطلب منه 
الأه�يل امل�سيحيون عدم رفع الراية العثم�نية على قالع الإقليم، واأن ل ي�سع على 
راأ�سه الطربو�س اأبًدا حتى يف الحتف�لت الر�سمية. فلم� راأت الدول ذلك �س�ألت 
الرو�سي� اأن ت�أمر اأه�يل الرومللي ال�سرقي ب�لركون اإىل ال�سكينة والن�سي�ع لقرارات 
موؤمتر برلني، ف�أج�بت الرو�سي� �سوؤال الدول ولكنه� ا�سرتطت عدم رجوع اجلنود 
بعدم  العلية وهددته�  الدولة  اأوروب� ذلك من  فطلبت  البالد،  اإىل هذه  العثم�نية 
امل�سيحيني  لرع�ي�ه�  ت�سمح  العلية  الدولة  مع  اأوروب�  �س�أن  وهكذا  طلبه�.  خم�لفة 
الدولة  تريد  وعندم�  ال�سرعية،  ال�سلطة  �سد  خم�لفة  وكل  فظيع  اأمر  كل  ب�إتي�ن 
املنع  كل  متنعه�  نف�سه�،  اأوروب�  به�  املعرتفة  وحقوقه�  ال�سرعية  �سلطته�  ا�ستعم�ل 

وتهدده� ب�س�ئر اأنواع التهديد!!

ما بعد م�ؤمتر برلني
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ال�سرقي  الرومللي  اأه�يل  الرو�سي� على  اإ�س�رة  اأن  نف�سه  الق�رئ من  ويدرك 
واإل  والظروف،  احلوادث  به�  ق�ست  اإ�س�رة  اإل  تكن  مل  ال�سكينة  اإىل  ب�خللود 
ف�سي��سة الرو�سي� يف بالد البلق�ن بعد موؤمتر برلني بقيت واحدة ث�بتة ترمي اإىل �سم 

الرومللي ال�سرقي لإم�رة البلغ�ر.
* * *

)بوز(  قلعتي  برلني  موؤمتر  لقرارات  اتب�ًع�  العلية  الدولة  �سلمت  وقد 
و)بودجورتزا( من بالد األب�ني� لإم�رة اجلبل الأ�سود، ولكن حكومة اجلبل الأ�سود 
مل تر�س بن�سيبه� الذي قرره له� موؤمتر برلني، بل �سرحت على ل�س�ن جريدته� 
ال�سبيهة ب�لر�سمية )جال�س ت�سرن�جور�س�( اأنه� تنتظر الفر�س املن��سبة لال�ستيالء 

� ولزًم� لإم�رته�. على م� تراه �سروريًّ

اأم� الألب�نيون فقد اأحدث ترك الدولة العلية ملوقعي )بوز( و)بود جورتزا( 
ت�أثرًيا ه�ئاًل عندهم واأه�جهم �سد حكومة اجلبل الأ�سود، فق�موا �سده� واأعلنوا 
العداء له� ورفعوا راية الع�سي�ن يف وجهه�، ومل مي�س اإل زمن ي�سري حتى ا�ستعلت 
نريان املع�رك الدموية بني جنود اجلبل الأ�سود وبني اأبط�ل األب�ني�. وك�نت الدولة 
العلية قد �سحبت جنوده� من البالد الألب�نية املتن�زل عنه� للجبل الأ�سود، فلم� 
ه�ج اأهله� ادعت حكومة اجلبل الأ�سود اأن الدولة العلية هي املحر�سة لهم، واأنه� 
اأن  اأخلت البالد املتن�زل عنه� قبل امليع�د. ولكن احلقيقة التي لمراء فيه� هي 
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الألب�نيني قوم �سديدو التم�سك بعرى الولء للدولة العلية، ول ير�سيهم اأن يكونوا 
حتت �سلطة حكومة اأخرى.

ومل� خ�بت حكومة اجلبل الأ�سود يف قمع ثورة الألب�نيني، ا�ستنجدت ب�أوروب� 
ف�أر�سلت الدول الأوروبية للدولة العلية بالًغ� �س�ألته� فيه احتالل البالد املتن�زل 
اجلبل  اإم�رة  اإىل  ذلك  بعد  ت�سليمه�  ثم  فيه�  الثورة  وقمع  الأ�سود،  للجبل  عنه� 
عن  يدافعون  الألب�نيني  وتركت  الدول  طلب  العلية  الدولة  ف�أهملت  الأ�سود... 
بالدهم اأ�سرف دف�ع، ويطردون جنود اجلبل الأ�سود منه�. وقد ك�نت اإنكلرتا يف 
هذه امل�سئلة اأ�سد الدول تظ�هًرا ب�لعداوة لرتكي�، فعر�ست على الدول الأوروبية 
اإعط�ء ثغر )دول�سينيو( لإم�رة اجلبل الأ�سود. ولكن الدولة العلية �سممت على 
املع�ر�سة واحتلت اأع�يل مدينة )دول�سينيو(. فلم� راأت ذلك اإنكلرتا عر�ست على 

الدول الأوروبية عمل مظ�هرة بحرية يف املي�ه العثم�نية تهديًدا للدولة العلية.

ويف 3 اأغ�سط�س ع�م 1880 اأر�سلت الدول الأوروبية بالًغ� للدولة العلية 
طلبت منه� فيه العمل على اإعط�ء ثغر )دول�سينيو( للجبل الأ�سود يف مدة ثالثة 
)دول�سينيو(  ثغر  اأم�م  بحرية  مظ�هرة  عمل  يف  الدول  مع  ال�سرتاك  اأو  اأ�س�بيع، 
اأغ�سط�س   19 يف  الع�يل  الب�ب  ف�أج�ب  الت�سليم.  على  واإجب�رهم  اأهله  لإره�ب 
ب�أن الدولة العلية ل ت�ستطيع اإعط�ء ثغر )دول�سينيو( للجبل الأ�سود اإل اإذا بقيت 
م�لكة ملدينتي )دينو�س( و)جرودا(، وب�أنه� تطلب بعد ذلك اأجاًل اأطول من ثالثة 

اأ�س�بيع لت�سليم )دول�سينيو( للجبل الأ�سود.

ما بعد م�ؤمتر برلني
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�، ف�أ�سدر  � دف�عيًّ وقد اأ�سيع وقتئذ اأن ال�سرب حت�لفت مع بلغ�ري� حت�لًف� هجوميًّ
جاللة ال�سلط�ن اأمره بجمع اجلنود وال�ستعداد للطوارئ، وك�نت الدولة اأر�سلت 
)ر�س� ب��س�( على راأ�س فرق ع�سكرية اإىل )دول�سينيو( لحتالله�، فظن اأهله� اأنه 
ج�ء لت�سليمه� اإىل اجلبل الأ�سود فق�وموه مق�ومة عنيفة، حتى ا�سطر اإىل الإق�مة 

هو وجنوده ب�لقرب من )دول�سينيو( وبقي منتظًرا اأوامر الدولة العلية.

ويف هذا الأثن�ء اأعلن اللورد غرانفيل يف جمل�س العموم الإنكليزي بت�ريخ 
30 اأغ�سط�س ع�م 1880 اأن الدول الأوروبية وافقت اإنكلرتا على عمل مظ�هرة 
الإنكليزي  الأمريال  قي�دة  حتت  اأ�س�طيله�  وو�سع  )دول�سينيو(،  ثغر  اأم�م  بحرية 
من  �سبتمرب   15 يف  اأر�سلت  بذلك  العثم�نية  احلكومة  علمت  فلم�  )�سيمور(. 
ال�سنة نف�سه� من�سوًرا ل�سفرائه� لدى الدول الأوروبية اأمرتهم فيه ب�إبالغ احلكوم�ت 
لهيج�ن  �سبًب�  يكون  الأ�سود  اجلبل  اإىل  ب�لقوة  )دول�سينيو(  اإعط�ء  اأن  الأوروبية 
عن  التن�زل  تقبل  ل  العلية  الدولة  واأن  البلق�ن،  بالد  ع�م يف  وا�سطراب  عظيم 
)دول�سينيو(، اإل ب�ل�سروط الآتية: اأوًل: عدم اإجراء مظ�هرة بحرية، ث�نًي�: املح�فظة 
بق�ء  ث�لًث�:  )دول�سينيو(،  يف  الق�طنني  وامل�سيحيني  امل�سلمني  واأموال  اأرواح  على 
)دينو�س( و)جرودا( يف يد الدولة العلية، رابًع�: عدم اإعط�ء اإم�رة اجلبل الأ�سود 

�سيًئ� من اأمالك الدولة يف امل�ستقبل.

به� خط�بً�  الدول  قن��سل  اإىل  )دول�سينيو(  اأه�يل  اأر�سل  نف�سه  الوقت  ويف 
»واإنن�  فيه،  وق�لوا  الأ�سود  للجبل  مدينتهم  اإعط�ء  على  فيه  احتجوا  للغ�ية  موؤثًرا 
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اآخرن�.  ومتن� جميًع� عن  ولو دمرت مدينتن�  املق�ومة،  اأ�سد  املق�ومة  ع�زمون على 
ومع ذلك ف�إنن� ل نزال نوؤمل اأن اخلالف ل يقع مل� نعلمه من اأن دول اأوروب� تعمل 

مل�سحلة الأمم وخريه� ل لدم�ره� وخرابه�«.

وقد اأحدث هذا اخلط�ب عند �س�ئر امل�سلمني يف تركي� ت�أثرًيا �سديًدا وه�جت 
ب�إخراج  اأوروب� ل تكتفي  اأن  النفو�س وال�سم�ئر هي�ًج� كبرًيا وانده�س الكل من 
من  امل�سلمني  لإخراج  اأي�ًس�  تعمل  بل  امل�سلمني،  �سلطة  حتت  من  امل�سيحيني 
حتت �سلطة دولتهم ال�سرعية وو�سعهم ب�لقوة والقهر وب�لرغم عنهم حتت ال�سلطة 

امل�سيحية، وحتت �سلطة اأمم البلق�ن اأي حتت �سلطة األد اأعدائهم.

العلية  الدولة  وبني  اأوروب�  بني  اخلالف  وقوع  فر�سة  اإنكلرتا  انتهزت  وقد 
الدردانيل.  وحم��سرة  تركي�  ثغور  ب�حتالل  له�  ت�سمح  اأن  الدول  من  وطلبت 
الأعظم  ال�سلط�ن  مولن�  جاللة  على  وقتئذ  تطعن  الإنكليزية  اجلرائد  وك�نت 
)عبد احلميد خ�ن( طعًن� قبيًح� وتطلب من اأوروب� اإنزاله عن عر�س ملكه اجلليل. 
اإىل  وال�سالم  ال�سكينة  واإع�دة   � �سلميًّ امل�سكلة حالًّ  اأمل�ني� يف حل  اجتهدت  وقد 
الأ�سود  للجبل  )دول�سينيو(  اإعط�ء  بقبول  العلية  الدولة  فن�سحت  البلق�ن،  ربوع 
وت�سليمه� حلكومته يف اأقرب وقت حتى ل جتد اإنكلرتا حجة خللق امل�س�كل واإيج�د 
�سد  وحده�  لنفراده�  اأمل�ني�  بن�سيحة  للعمل  العلية  الدولة  ف��سطرت  القالقل. 
اأوروب� كله�، وعدم وجود م�س�عد له� بني الدول الأوروبية واأعلنت اأوروب� يف 12 
اإعط�ئه�  الأ�سود على  اجلبل  اإم�رة  مع  لالتف�ق  م�ستعدة  ب�أنه�  ع�م 1880  اأكتوبر 

ما بعد م�ؤمتر برلني
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الثغر يف  الأ�ســود على هذا  اإم�رة اجلبــل  ب��ستيالء  الأمر  وانتهى  )دول�سينيو(. 
26 نوفمرب ع�م 1880.

* * *

م� انتهى موؤمتر برلني حتى خ�برت اليون�ن احلكومة العثم�نية يف اأمر حتديد 
تخوم جديدة بني الدولتني مبقت�سى قرارات موؤمتر برلني، فر�سيت الدولة العلية 
ب�لتن�زل لليون�ن عن ثلث خليج )فولو( ورف�ست اإعط�ءه� ي�نين� ولري�س� وفولو. ونظًرا 
لطمع اليون�ن يف ال�ستيالء على ت�س�لي� واأبريا مل تتم املخ�برات بني الدولتني على 
�سيء. وا�ستنجدت اليون�ن ب�أوروب� مل�س�عدته� ون�سرته�. ف�أر�سل اللورد �س�ل�سربي 
وزير خ�رجية اإنكلرتا مذكرة ر�سمية للدول الأوروبية عر�س عليه� فيه� عقد جلنة 

دولية للف�سل بني تركي� واليون�ن.

ويف ذلك احلني تعني امل�سيو )جو�سن( �سفرًيا لإنكلرتا لدى الب�ب الع�يل، 
وكلف من قبل حكومته مب�س�عدة اليون�ن على اأخذ ت�س�لي� واأبريا من الدولة العلية.

العلية  للدولة  واأر�سلت بالًغ�  اإنكلرتا،  الدول الأوروبية طلب  اأج�بت  وقد 
اأخربته� فيه ب�أنه� قررت  عقد جلنة دولية بربلني يف �سهر يونيو ع�م 1880 لف�سل 

اخلالف بينه� وبني اليون�ن.

ويف �سهر يونيو اجتمعت اللجنة الدولية بربلني كم� اتفقت الدول، وك�ن 
تركي�  مندوبو  فيه�  يقبل  ومل  هوهنلوه(،  )دي  الربن�س  رئ��سة  حتت  اجتم�عه� 
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)ي�نين�(  مع  واأبريا  ت�س�لي�  من  عظيم  جزء  اإعط�ء  قررت  وقد  اليون�ن.  مندوبو  ول 
يف  اأثني�  ويف  الأ�ست�نة  يف  الدول  �سفراء  وقّدم  لليون�ن  و)لري�ســـ�(  و)متزوفو( 
مت�سمنة  اليون�نية  واحلكومة  العثم�نية  للحكومة  مذكرة   1880 �سنة  يوليو   15
قرار اللجنة الدولية بربلني. فقبلته حكومة اليون�ن مبزيد المتن�ن ورفعت �سكره� 
للدول الأوروبية. ولكن الب�ب الع�يل رف�س هذا القرار كل الرف�س واأب�ن للدول 
الأوروبية اأن تن�زل الدولة العلية لليون�ن عن هذه املدائن واملواقع يجعل لليون�ن 
طريًق� على الدولة العلية، وي�سهل له� العتداء على البالد الرتكية يف كل وقت 
ف�ساًل عن اأن �سك�ن هذه البالد التي قررت اللجنة الدولية بربلني اإعط�ءه� لليون�ن 

اأغلبهم من امل�سلمني.

وقد اأحلت الدول الأوروبية مرة ث�نية على الدولة العلية بقبول قرار اللجنة 
الدولية بربلني، ولكن الدولة بقيت على خطته� الأوىل ورف�ست التن�زل عن ي�نين� 

ومتزوفو ولري�س�.

ا�ستعداده�  واأظهرت  جنوده�  بتجنيد  اهتمت  فقد  اليون�ن  حكومة  اأم� 
قرار  تنفذ  ب�أنه�  وخطب�ئه�  جرائده�  ل�س�ن  على  و�سرحت  العلية،  الدولة  ملح�ربة 
اللجنة الدولية بربلني ب�لقوة، اإْن مل ت�ستطع اأوروب� اإجب�ر الدولة العلية على قبوله. 
ولكن الدولة العلية ك�نت ت�ستعد للحرب اأح�سن ا�ستعداد ومل تهمل �سيًئ� من 
اإذا  العلية  الدولة  له� �سد  اأوروب�  توؤمل م�س�عدة  اليون�ن  القت�ل. وك�نت  معدات 
ق�مت احلرب بينهم�. وك�ن له� احلق اأن توؤمل هذا الأمل لأنه� وجدت من اأوروب� 

ما بعد م�ؤمتر برلني
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ت�أبى  اأن الدول الأوروبية ك�نت  اأمر. غري  الت�مة يف كل وقت ويف كل  امل�س�عدة 
قي�م احلرب بني الدولة العلية واليون�ن خوًف� منه� على دم�ر اليون�ن وخرابه� ومنًع� 
ل�ستع�ل نريان احلرب يف بالد البلق�ن. فلذلك اجتهدت يف ف�سل اخلالف بني 

اليون�ن وتركي� واإقن�ع الب�ب الع�يل ب�سرورة قبول م� قررته وم� تقرره.

وقد عر�ست فرن�س� على الدول الأوروبية وعلى تركي� واليون�ن حتكيم دولة 
من الدول لف�سل اخلالف بني احلكومة العثم�نية واحلكومة اليون�نية ب�سفة نه�ئية، 
ولكن الدولة العلية رف�ست هذا الطلب. وك�ن اليون�نيون يعملون وقتئذ كل م� يف 
و�سعهم لإعالن احلرب على تركي�، فقد عر�ست حكومتهم على جمل�س نوابهم 
م�سروع عقد �سلفة ل�سراء الأ�سلحة الالزمة للجي�س ولإمت�م ال�ستعدادات احلربية. 

واأقر جمل�س النواب اليون�ين على هذا امل�سروع ب�لإجم�ع.

ويف 14 ين�ير ع�م 1881 عر�ست احلكومة العثم�نية على الدول الأوروبية 
ب�لأ�ست�نة  جديدة  دولية  جلنة  تعقد  واأن  بربلني،  الدولية  اللجنة  قرار  يلغى  اأن 
 .� يح�سره� مندوبو الدولة العلية ول يح�سره� مندوبو اليون�ن ويكون قراره� نه�ئيًّ
فب�درت الدول الأوروبية ب�ملوافقة على طلب الدولة العلية و�س�رت الدولة بذلك 

ملزمة بتنفيذ قرار اللجنة التي طلبت  عقده� ب�لأ�ست�نة.

ومل� عقدت اللجنة الدولية ب�لأ�ست�نة، طلب بع�س الأع�س�ء التن�زل لليون�ن 
عن كريد وجزء من ت�س�لي� وطلب البع�س الآخر التن�زل عن ت�س�لي� كله� وجزء 
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جنودهم  ي�سلحون  اليون�نيون  ك�ن  الدولية  اللجنة  من�ق�سة  اأثن�ء  ويف  اأبريا.  من 
اأن  تركي�، حتى  ملح�ربة  ا�ستعداًدا  احلربية  معداتهم  ويتممون  جي�سهم  وينظمون 
امل�سيو )تريكوبي�س( رئي�س حزب املع�ر�سني يف جمل�س النواب اليون�ين ق�ل اأم�م 
مع  احلرب  اأن  على  املع�ر�سني  حزب  مع  متفقة  اليون�نية  احلكومة  »ب�أن  املجل�س 
اليون�نية  الوزارة  رئي�س  امل�سيو )كوموندرو�س(  اأج�به  وقد  منه�(.  من��س  تركي� ل 
وقتئذ »اأين ل اأقول ب�أن احلرب ل من��س منه� ولكني اأقول ب�أنه� رمب� ك�نت قريبة 

ا«. الوقوع جدًّ

الدول مل  مندوبي  ولكن  من�ق�س�ته�.  الدولية يف  اللجنة  ا�ستمرت  وقد 
ي�ستطيعوا التف�ق مع مندوبي تركي� ف�تفقوا على و�سع قرار فيم� بينهم يقدم 
لرتكي� ب�سفة اإنذار نه�ئي من دول اأوروب�. واأخذ مندوبو اأوروب� يتن�ق�سون وحدهم 
حتى اتفقوا يف اآخر الأمر على اإعط�ء ت�س�لي� كله� واأبريا لغ�ية نهر )اأري�( لليون�ن 
وهدم قالع )بريفيزا( التي تقرر تركه� للدولة العلية. واأبلغ �سفراء الدول هذا 
القرار للحكومة العثم�نية وللحكومة اليون�نية فقبلته احلكومة اليون�نية واأبلغت 
البالد  بت�سليمه�  التعجيل  و�س�ألته�   ،1881 ع�م  اإبريل   12 يف  ذلك  الدول 
واتف�قه�  الدول  اإجم�ع  راأت  مل�  ف�إنه�  العثم�نية  احلكومة  اأم�  عنه�.  له�  املتن�زل 
كله� �سده� اأبلغته� قبوله� لقرار اللجنة الدولية ب�لأ�ست�نة و�س�ألته� قبول ال�سروط 
لليون�ن يف  عنه�  املتن�زل  ب�لبالد  الق�طنني  امل�سلمني  جتنيد  عدم  اأوًل:  الآتية: 
الع�سكرية اليون�نية م� دامت الدولة العلية ل جتند اليون�نيني املقيمني ببالده� 

ما بعد م�ؤمتر برلني
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اليون�نيني  ث�لًث�: جعل حم�كمة  )فولو(.  مدينة  قالع  هدم  ث�نًي�:  ع�سكريته�،  يف 
الق�طنني برتكي� اأم�م حم�كمه� الع�دية.

الدولة  على  واعتدائه�  لليون�ن  تع�سيده�  يف  ب�لغت  اأوروب�  دول  ولكن 
العلية، ورف�ست قبول هذه ال�سروط الع�دلة واأم�ست كله� يف 22 م�يو على اتف�قية 
بخ�سو�س اإجب�ر الدولة العلية على تنفيذ قرار اللجنة الدولية. ف��سطرت الدولة 
العلية اإىل خم�برة حكومة اليون�ن والتف�ق معه� على تنفيذ قرار اللجنة الدولية، 
وعلى خروج اجلنود الرتكية من البالد املتن�زل عنه� لليون�ن يف مدة ل تزيد عن 

خم�سة اأ�سهر.

* * *

وقد ا�ستغلت النم�س� بعد موؤمتر برلني ب�ل�ستعداد لحتالل مق�طعتي البو�سنة 
)فيليبوبوفيت�س(  اجلرنال  قي�دة  حتت  اإليهم�  جراًرا  جي�ًس�  ف�أر�سلت  والهر�سك، 
واأ�سدرت لأه�يل البو�سنه والهر�سك من�سوًرا اأب�نت لهم فيه اأن الدول الأوروبية 
ال�سلط�ن  جاللة  واأن  واإ�سع�ده�،  فيه�  ال�سكينة  لتوطيد  بالدهم  ب�حتالل  كلفته� 
النم�س�  ب�ملرة وقد ذكرت  م� يخ�لف احلقيقة  اأمورهم - وهو  تنظيم  اأن�به� عنه يف 
النم�س�(  واأنه� )اأي  البو�سنة والهر�سك-  اأه�يل  ذلك كذبً� لتخدع امل�سلمني من 
بني  واحلرية  والعدل  امل�س�واة  لواء  ن�سر  مق��سده�  جل  بل  الدي�ن�ت  بني  متيز  ل 

الأه�يل.
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وب�لرغم عم� ج�ء يف هذا املن�سور، ف�إن اأه�يل البو�سنة والهر�سك من امل�سلمني 
ق�موا اأجمعني عندم� علموا ب�قرتاب النم�س�ويني من بالدهم لحتالله� وا�ستعدوا 
الذين  اأي   - الأرثوذك�سيون  اإليهم  وان�سم  الواجب،  الدف�ع  وطنهم  عن  للدف�ع 
يدينون بدين الرو�سي� ويخل�سون احلب له� - واتخذت مدينة )بو�سنة �سراي( اأو 

)�سراي فو( ومدينة )مو�ست�ر( مركًزا للدف�ع عن بالد البو�سنة والهر�سك.

وقد دافع اأه�يل البو�سنة والهر�سك عن بالدهم دف�ع الأبط�ل، وق�وموا جنود 
النم�س�وي  قواد اجلي�س  ا�سطر  القت�ل، حتى  مر  واأذاقوهم  النم�س� مق�ومة عنيفة 
اإىل  النم�س�وية  احلكومة  وا�سطرت  كثرية.  مواقع  الوراء يف  اإىل  ب�جلي�س  للرجوع 
اإر�س�ل جنود عديدة لتزداد القوة بهم وي�ستطيع اجلي�س النم�س�وي النت�س�ر على 

اأه�يل البو�سنة والهر�سك.

وك�ن على راأ�س امل�سلمني من اأه�يل البو�سنة يف هذه احلركة الوطنية رجل 
�سديد العزم واحلزم ا�سمه )ح�جي لودج�(، ق�د اجلموع �سد النم�س�ويني اأح�سن 

قي�دة وا�ستحق مب� اأت�ه �سكر اأمته ووطنه وثن�ء الت�ريخ.

اأيدي  يف  �سراي(  )بو�سنة  مدينة  �سقطت   1878 ع�م  اأغ�سط�س   10 ويف 
النم�س�ويون عدًدا عديًدا من  فيه  فقد  م�سهوًدا  يوًم�  ك�ن  اليوم  وهذا  النم�س�ويني، 
جنودهم، وراأوا اأم�مهم البن�ت والن�س�ء تدافع عن البو�سنه يف مقدمة الرج�ل. فهكذا 
اليوم  هذا  يف  م�ت  وقد  الأوط�ن.  عن  الذود  يكون  وهكذا  احلقة  الوطنية  تكون 
العبو�س كثريون من اأه�يل البو�سنة وذهبوا �سهداء الوطنية احلقة والإخال�س امللي.

ما بعد م�ؤمتر برلني



222 222
امل�صئلة ال�صرقية

ومل تثبط همم اأه�يل البو�سنة والهر�سك ب�سقوط ع��سمة البو�سنه يف اأيدي 
النم�س�ويني، بل ا�ستمروا يق�تلون قت�ل الأبط�ل وا�ستمرت الثورة �سد النم�س�ويني 
اأم�م حم�ة  النم�س�ويون  انهزم  وقد  كله�.  الهر�سك  بالد  ويف  البو�سنة  �سم�ل  يف 
الدموية من الأتع�ب  املع�رك  اأخرى ولقوا يف هذه  البو�سنة والهر�سك مرة بعد 
اآخر �سهر  وامل�س�عب وم� ل يجده جي�س يف حرب كبرية مع دولة عظيمة. ويف 
اأغ�سط�س ع�م 1878 ا�سطر اجلرنال )�س�ي�ري( اإىل ترك م� ك�ن ا�ستوىل عليه بني 
نهر )درين�( و)�س�فب(، بعد اأن خ�سر جي�سه اخل�س�ئر اجلمة وفقد العدد الوافر من 
رج�له. ويف 10 �سبتمرب ان�سحب اجلرنال )زا�س( هو وجنوده من موقع )بيه�ت�س( 

فراًرا من هجم�ت اأه�يل البو�سنة والهر�سك الأبط�ل.

ومل ينت�سر اجلي�س النم�س�وي بعد �سقوط )بو�سنه �سراي( اإل عندم� ازداد 
)تريبينيه(  مدينة  على  ا�ستويل  وعندئذ  النم�س�.  من  جديدة  فرق  بوفود  وعده 
على  وا�ستوىل  الثورة  قمع  حتى  ف�سيًئ�  �سيًئ�  يتقدم  واأخذ  نيك(  )زفور  ومدينة 
البالد كله�، ولكن بعد اأن اأذاقه اأه�يل البو�سنة والهر�سك اأ�سد العذاب وبرهنوا 
على اأنهم رج�ل ل ي�ست�سلمون للعدو ول ي�سلمون وطنهم و�سرفهم لالأجنبي عن 

طيب خ�طر.

وك�نت  العلية،  الدولة  مع  لآخره�  الأزمة  اأول  من  املجريون  ك�ن  وقد 
والهر�سك  البو�سنة  على  النم�س�  ا�ستيالء  ف�إن  بذلك.  عليهم  تق�سي  م�سلحتهم 
يزيد من عدد ال�سالفيني يف اململكة النم�س�وية، وي�سر بنفوذ املجر وكذلك ازدي�د 
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نفوذ الرو�سي� يف بالد البلق�ن من �س�أنه اأن يجعل املجر يف قلق م�ستمر على حي�ته� 
التي قمعت  واأكرب عدو للمجر وهي  اأول  الرو�سي� هي  ف�إن  ال�سي��سي؛  ووجوده� 

الثورة املجرية ع�م 1849 بعد اأن خ�بت النم�س� يف قمعه�.

واإذا اأ�سفن� اإىل ا�سرتاك املجر يف امل�سلحة مع الدولة العلية اإخال�س اأه�يل 
هذه البالد لالأتراك، واعرتافهم ب�جلميل للدولة التي ا�ستقبلت ثوارهم ع�م 1849 
اأح�سن ا�ستقب�ل واأكرمت مثواهم ورف�ست ت�سليمهم للنم�س� كل الرف�س فهمن� 
كنه تظ�هر املجريني مبحبة الدولة العلية واإظه�ر اأمي�لهم نحوه� بكل قوة. ومم� يخلد 
ذكره اأبد الدهر اأن النم�س� اأر�سلت مع اجلنود النم�س�وية التي بعثته� لال�ستيالء 
على البو�سنة والهر�سك اأورطة جمرية واأ�سدرت اإليه� الأوامر بطرد جنود الأتراك 
من هذه البالد، فلم� و�سلت الأورطة ووجدت اجلنود العثم�نية - وهم الذين بقوا 
بعد اإخالء الدولة للبو�سنة والهر�سك - تذكرت اأن هوؤلء اجلنود ينت�سبون لهذه 
الأمة الرتكية ال�سريفة واأنهم جنود الدولة التي اأح�سنت اإىل اأبن�ء وطنه� ف�ألقت 
الأورطة كله� ال�سالح، واأبت اإطالق الر�س��س على الأتراك ق�ئلة ب�سوت واحد 
)اإنن� ل نطلق الر�س��س على اأ�سدق�ئن�(. ف�غت�ظ الإمرباطور )فرن�سوا جوزيف( من 
هذا العمل ومن هذه املخ�لفة الع�سكرية، واأمر ب�سرب ع�سر الأورطة ب�لر�س��س اإذا 
ا�ستمرت على خم�لفته�، ف�أبلغ الأمر للجنود املجرية ولكنه� ف�سلت اإظه�ر اعرتافه� 

ب�جلميل للعثم�نيني عن الط�عة لأوامر الإمرباطور.

ما بعد م�ؤمتر برلني
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ال�سم�س يف رابعة  النم�س� واملجر، وظهر ظهور  ا�ستحكم اخلالف بني  وقد 
النه�ر عندم� طلبت النم�س� من الوزارة املجرية ال�سرتاك معه� يف تقرير مبلغ 55 
احلملة  مل�س�ريف  اجلنيه�ت(  من  ماليني  اخلم�سة  نحو  )اأي  الفلورينو  من  مليونً� 
النم�س�وية �سد البو�سنة والهر�سك بعد اأن �سرف على هذه احلملة مبلغ 82 مليونً� 
من الفلورينو. فه�ج املجريون واأخذت جرائدهم تطعن على النم�س� وتوجه اإليه� 
املالم والتعنيف، حتى ا�سطرت الوزارة املجرية - التي ك�ن يراأ�سه� وقتئذ امل�سيو 
)لي�س�( ال�سهري - اإىل تقدمي ا�ستعف�ئه�. ومل� راأى الإمرباطور )فرن�سوا جوزيف( اأن 
املوقف حرج �س�أل امل�سيو )تي�س�(  اأن يبقى يف من�سبه هو وزمالوؤه حتى يجد من 
يخلفهم واأخذ ي�ستميل احلزب الأهلي يف املجر نحوه ويرجوه عدم اإحداث قالقل 
يف البالد. ولكي ي�سهل الإمرباطور على املجريني قبول طلب احلكومة النم�س�وية 
من  مليونً�  ع�سرين  قرر جعله�  والهر�سك،  البو�سنة  على  احلملة  م�س�ريف  ب�س�أن 
الفلورينو بدًل عن خم�سة وخم�سني. وبذلك انتهى اخلالف بني النم�س� واملجر 
�. ولكن احتالل النم�س� للبو�سنة والهر�سك اأبقى يف نفو�س املجريني كراهة  ظ�هريًّ

�سديدة للنم�س�ويني فوق الكراهة الأ�سلية الك�منة يف نفو�سهم.

وقد احتلت النم�س� يف 8 �سبتمرب ع�م 1879 اإقليم )نويف ب�زار( ب�ل�سرتاك 
لهذا  زمًن� طوياًل - وك�ن  له  النم�س�  ي�ستمر احتالل  العثم�نية - ومل  مع اجلنود 
ك�ن  وبوا�سطته�  �س�لونيك،  طريق  على  ب�زار(  )نويف  لأن  مهم  �س�أن  الحتالل 
ي�سهل للنم�س�ويني اأن يبلغوا الأ�ست�نة قبل الرو�سيني اإذا ق�مت احلرب بني الرو�سي� 

والدولة العلية.
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والذي اأوعز للنم�س� ب�حتالل )نويف ب�زار( هو الربن�س )ب�سم�رك(؛ ف�إنه مل� 
راأى اأن الرو�سي� اأظهرت العداء لأمل�ني�، واتهمته� بنكران اجلميل عمل على الحت�د 
الرو�سي� يف بالد  نفوذ  النم�س� �سده� - كم� قدمن� - ووجه عن�يته لإ�سع�ف  مع 
� عظيًم� لتزداد العداوة بني هذه الدولة وبني  البلق�ن، وجعل نفوذ النم�س� فيه� قويًّ
الرو�سي�، وتبقى بذلك النم�س� م�سطرة دائًم� اإىل املح�فظة على حت�لفه� مع اأمل�ني�. 
وك�ن يق�سد الربن�س )ب�سم�رك( بتقوية نفوذ النم�س� يف بالد البلق�ن غري م� ذكرن� 
اإيج�د ال�سق�ق بني النم�س� واملجر وحتويل اأنظ�ر النم�س� بهذا ال�سق�ق ومب�س�حله� يف 

البلق�ن عن البالد الأمل�نية لتبقى دائًم� حتت �سلطة اأمل�ني� ويف دائرة نفوذه�.

وقد تو�سل الربن�س )ب�سم�رك( ب�سي��سته هذه اإىل توطيد العالئق والروابط 
احلرب  بعد  الرو�سي�  على  روم�ني�  حلقد  ذلك  عليه  و�سهل  والنم�س�،  روم�ني�  بني 
واإدخ�ل  النم�س�  مع  ال�سرب  عالئق  حت�سني  يف  كذلك  وجنح  الرتكية.  الرو�سية 

بلغ�ري� نف�سه� يف دائرة نفوذ النم�س�.

وبذلك اأفلح الربن�س )ب�سم�رك( يف �سي��سته امل�هرة، وبلغ متمن�ه ف�زدادت 
العداوة بني النم�س� والرو�سي�، وتقربت من النم�س� اإم�رات البلق�ن - التي اأوجدته� 
الرو�سي� مب�له� ورج�له� - وا�ستغلت النم�س� ببالد البلق�ن ومب�س�كله� مع املجر عن 
البالد الأمل�نية. ومل� راأى الربن�س )ب�سم�رك( ثم�ر �سي��سته، �س�فر اإىل فيين� حيث 
ول   - �س�ئًق�  احتف�ًل  واأهله�  �سوا�سه�  به  واحتفل  عظيًم�  ا�ستقب�ًل  فيه�  ا�سُتقبل 
اأن )ب�سم�رك( هو �سبب م�س�ئب النم�س� واأ�سل انحالله�.  ين�سى الق�رئ الكرمي 
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ولكن الأمم الن�زلة يف مهواة التقهقر والنحط�ط من �س�أنه� الن�سي�ن - واأعلن وقتئذ 
� واأن �سي��سة  � هجوميًّ يف كل اأنح�ء الع�مل اأن النم�س� حت�لفت مع اأمل�ني� حت�لًف� دف�عيًّ

جت ب�لنج�ح والفالح. )ب�سم�رك( توِّ

* * *

فرن�س�  عن  اإيط�لي�  اإبع�د  يف  جهده  بذل  )ب�سم�رك(  الربن�س  اأن  اأ�سلفن� 
واإيج�د ال�سحن�ء والبغ�س�ء بينهم�، واأظهر لفرن�س� اأنه م�ستعد مل�س�عدته� على رفع 
حم�يته� على البالد التون�سية. ومل� ك�ن �سوا�س فرن�س� مي�لني لتقوية نفوذ بالدهم 
الفر�سة  وانتظروا  الرتي�ح  بغ�ية  )ب�سم�رك(  الربن�س  اأقوال  تلقوا  فقد  تون�س،  يف 
ديون  اأخم��س  ثالثة  ك�نت  وقد  التون�سية،  البالد  على  حملة  لإر�س�ل  املن��سبة 
لفرن�س�  جعل  مم�  واإنكلرتا  لإيط�لي�  الآخران  واخلم�س�ن  لفرن�س�  التون�سية  الإم�رة 
� به� يف تون�س. ومل يكن له� من�ف�س بني الدول غري اإيط�لي� التي ك�نت  مركًزا خ��سًّ
تن�سح )ب�ي تون�س( على الدوام مبع�ك�سة فرن�س� وعرقلة م�س�عيه�، وك�ن الإيط�ليون 
يف البالد التون�سية يج�رون الفرن�س�ويني يف كل عمل ويجتهدون يف �سبقهم اإىل 

الربح واملك�سب.

ف�نتهزت  اجلزائر،  على حدود  اعتدت  رح�لة  قب�ئل  بع�س  اأن  وقد حدث 
حملة  اإر�س�ل  وقررت  م�سروعه�  وتنفيذ  غ�ي�ته�  لتحقيق  الفر�سة  هذه  فرن�س� 

فرن�س�وية على احلدود التون�سية.
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فلم� علمت الدولة العلية بذلك اأر�سلت مذكرة لفرن�س� وللدول الأوروبية 
البالد  اأن  واأب�نت  فرن�س�  فيه� على عمل  احتجت  ع�م 1881  اإبريل  بت�ريخ 27 
اعتداًء على  يعترب  واأن العتداء عليه�  العثم�نية  اململكة  التون�سية هي جزء من 

الدولة نف�سه�.

مذكرة  على  فرن�س�  خ�رجية  وزير  هيلري(  �س�نت  )ب�رتلمي  امل�سيو  ف�أج�ب 
الدولة العلية مبن�سور اأر�سله يف 9 م�يو ع�م 1881 اإىل �سفراء فرن�س� لدى الدول 
الأوروبية اأو�سح فيه الأ�سب�ب التي حملت فرن�س� على اإر�س�ل جتريدة اإىل البالد 
التون�سية واأب�ن العتب�رات التي جتعل البالد التون�سية يف نظر فرن�س� م�ستقلة مت�م 
ال�ستقالل عن الدولة العلية. وهذه العتب�رات هي اأن عالقة تون�س مع الدولة 
اأوروب�  دول  مع  عقدت  تون�س  اإم�رة  واأن  حم�سة  دينية  عالقة  اإل  لي�ست  العلية 
مع  فقد عقدت  عليه�.  ت�سديقه�  اأو  العلية  الدولة  تو�سط  بدون  مع�هدات  جملة 
فرن�س� مع�هدة يف 8 اأغ�سط�س ع�م 1830 تعهدت فيه� ب�إلغ�ء الرقيق، وعقدت مع 
اإنكلرتا نحو ع�سرين مع�هدة وعقدت مع اإيط�لي� مع�هدة يف ع�م 1868 بدون اأن 
حتت�ج يف كل هذه املع�هدات اإىل اأمر اأو اإىل تو�سط من الدولة العلية. واأ�س�ف على 
ذلك وزير خ�رجية فرن�س� اأن جملة حروب ق�مت بني الإم�رة التون�سية وبني بالد 
اأخرى بدون تداخل تركي�؛ ففي ع�م 1833 ح�ربت مملكة )�س�رديني�( ولية تون�س 
مع  بحربه�  �سف�وؤه�  يتكدر  العلية جيدة ح�سنة، ومل  الدولة  مع  وك�نت عالئقه� 
تون�س. وقبل ذلك يف ع�م 1819 قرر موؤمتر )راك�س ل�س�بيل( اإجب�ر تون�س على 
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خ�رجية  وزير  كذلك  وا�ستند  العلية،  الدولة  تو�سط  بدون  البح�ر  ل�سو�سية  منع 
ب�ي  )اأحمد(   1847 ع�م  يف  ا�ستقبلت  فرن�س�  ب�أن  تون�س  ا�ستقالل  على  فرن�س� 
تون�س كم� ت�ستقبل امللوك والأمراء، وبغري تو�سط �سفراء الدولة العلية، وب�أن د�ستور 
ت�بعية  التون�سية امل�ستمل على 114 م�دة مل يذكر فيه حرف واحد عن  الولية 

هذه الولية للدولة العلية.

موافقة  اأوروب�  دول  اأغلب  »واإن  بقوله  من�سوره  فرن�س�  خ�رجية  وزير  وختم 
على اإر�س�ل حملة فرن�سوية اإىل البالد التون�سية«. ول �سك اأنه ك�ن ي�سري اإىل اأمل�ني� 

والنم�س�.

اأمر  اأم�م  ت�سقط  كله�  فرن�س�  وزير  عليه�  اأتى  التي  العتب�رات  ولكن هذه 
واحد وهو اأن ب�ي تون�س اأر�سل يف اآخر ع�م 1864 )خري الدين ب��س�( اإىل الأ�ست�نة 
� بتعيينه اأمرًيا على البالد التون�سية، و�سدر الفرم�ن ب�لفعل  لي�ست�سدر فرم�نً� �س�ه�نيًّ
مبقت�سى طلب ب�ي تون�س نف�سه. ويف 25 اأكتوبر ع�م 1871 �سدر الفرم�ن ال�سلط�ين 
بتعيني )حممد ال�س�دق( ب�ي تون�س، وقراأه )خري الدين ب��س�( يف )الب�ردو( يوم 
ك�نت  التون�سية  البالد  ب�أن  �سلمن�  ف�إذا  ح�فلة،  حفلة  يف   1871 ع�م  نوفمرب   18
اأن  م�  لأحد  ميكن  فال   ،1871 وع�م   1864 ع�م  قبل  ال�ستقالل  مت�م  م�ستقلة 
يعتربه� م�ستقلة من الدولة العلية بعد ارتب�طه� به� هذا الرتب�ط الق��سي ب�سدور 
اأن  اأوروب�  �سوا�س  ي�ستطيع  �سلفه. وكيف  الب�ي عند موت  لتولية  �س�ه�ين  فرم�ن 
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ينكروا ت�بعية تون�س للدولة العلية، وقد راأين� الدول الأوروبية ت�سع حم�يته� على 
بع�س بالد اأفريقية مبجرد عقد مع�هدة حبية بني اأمراء هذه البالد وبينه�؟

وقد طلبت الدولة العلية من الدول الأوروبية اأن تتداخل يف الأمر وتف�سل 
اخلالف الواقع بينه� وبني فرن�س�، ولكن �سي��سة الدول ك�نت قي�دته� ب�أيدي الربن�س 
)ب�سم�رك(، وك�نت الرو�سي� مي�لة لفرن�س� وع�ملة على التقرب منه�. فلم جتد الدولة 
العلية ن�سرًيا ين�سره� وين�سر احلق، ومل� اأرادت اأن تر�سل �سفنه� اإىل تون�س، هددته� 
فرن�س� ب�إعالن احلرب عليه� اإذا اأر�سلته�. ومن البديهي اأنه ك�ن ي�سعب على الدولة 
العلية بعد حربه� مع الرو�سي� اأن حت�رب فرن�س� وتفتح ب�بً� جديًدا لتداخل الدول 
يف �سوؤونه� والإ�سرار مب�س�حله�. فلم ت�ستطع لهذا ال�سبب اأن حتتج على عمل فرن�س� 

.� � بل ك�ن كل م� يف ا�ستط�عته� اأن حتتج احتج�ًج� قوليًّ يف تون�س احتج�ًج� فعليًّ

ومل� راأت فرن�س� اأن عمله� يف تون�س ل يلقى مع�ر�سة من دول اأوروب�، اأر�سلت 
حملته� على البالد التون�سية وك�نت موؤلفة من 26000 جندي. وقد قهرت قب�ئل 
احلدود بعد جمهودات عظيمة وتو�سلت اإىل عقد مع�هدة مع ب�ي تون�س هي يف 

احلقيقة اإعالن حم�ية فرن�س� على البالد التون�سية.

وقد عر�ست على جمل�س النواب الفرن�س�وي يف 19 م�يو ع�م 1881 �سورة 
هذه املع�هدة التي اأم�س�ه� اجلرنال )بري�ر( ب��سم فرن�س� مع ب�ي تون�س يف )الب�ردو( 
للمواقع  فرن�س�  احتالل  على  اأوًل:  ت�ستمل؛  وهي   ،1881 ع�م  م�يو   12 بت�ريخ 
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تون�س  لب�ي  فرن�س�  تعهد  ث�نًي�: على  التون�سية،  البالد  له� يف  تراه� �سرورية  التي 
بحم�يته  وحم�ية ع�ئلته ودفع كل خطر عنه وعنه�، ث�لًث�: على تعهد فرن�س� ب�سم�نة 
تنفيذ املع�هدات املعقودة بني تون�س وبني الدول الأوروبية، رابًع�: على تعيني وزير 
وبني  فرن�س�  بني  الوا�سطة  ويكون  املع�هدة  هذه  بتنفيذ  يقوم  تون�س  يف  فرن�س�وي 
�سلطة  اخل�رج حتت  التون�سيني يف  الرع�ي�  على جعل  التون�سية. خ�م�ًس�:  الولية 
وحم�ية �سفراء فرن�س� وقن��سله�، وعلى تعهد تون�س بعدم عقد مع�هدة م� مع دولة 
من الدول قبل عر�سه� على فرن�س�، والتف�ق معه� عليه�. وتت�سمن املع�هدة غري 
ذلك بع�س �سروط ب�س�أن تنظيم م�لية تون�س وب�س�أن الديون التون�سية، وبخ�سو�س 

عدم و�سول الأ�سلحة والذخ�ئر اإىل القب�ئل املع�دية لفرن�س�.

عند  املع�هدة  هذه  على  ب�لإجم�ع  الفرن�س�وي  النواب  جمل�س  وافق  وقد 
� هن�أت اأمل�ني� والنم�س� واإ�سب�ني� احلكومة  عر�سه� عليه. ومل� علمت به� الدول ر�سميًّ
الفرن�س�وية على جن�حه�. اأم� الب�ب الع�يل فقد احتج على عمل فرن�س� ب��سم حقوقه 

ال�سرعية وترك للت�ريخ احلكم على مع�ملة اأوروب� للدولة العلية واعتدائه� عليه�.

و�سخًط�  �سديًدا  كدًرا  اإيط�لي�  يف  تون�س  مع  فرن�س�  مع�هدة  اأحدثت  وقد 
بني  العداوة  وا�ستدت  واأمل�ني�.  النم�س�  نحو  اإيط�لي�  اأنظ�ر  وحولت  فرن�س�،  على 
كل  يف  يت�س�حنون  �س�روا  والإيط�ليني  الفرن�س�ويني  اأن  حد  اإىل  واإيط�لي�  فرن�س� 
بلد من بالد فرن�س�. ففي 14 يوليو �سنة 1881 )يوم عيد اجلمهورية الفرن�س�وية( 
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ح�سلت معركة كبرية يف مر�سيلي� بني الفرن�س�ويني والإيط�ليني م�ت فيه� ثالثة من 
الفرن�س�ويني واإيط�يل واحد.

اإيط�لي�  الن��سئة بني  للعداوة  ارتي�حه�  الأمل�نية عندئذ  اأظهرت اجلرائد  وقد 
وفرن�س�، و�س�رت اجلرائد الإيط�لية تطعن على فرن�س� اأقبح الطعن وت�سبه� اأفح�س 
ال�سب�ب، ومتدح اأمل�ني� وتطرئ يف املديح ت�سفًي� من فرن�س� وانتق�ًم� منه�. ويف �سهر 
يونيو من ع�م 1881 نف�سه تق�بل امل�سيو )كريويل( رئي�س الوزارة الإيط�لية وقتئذ 
مع الربن�س )ب�سم�رك( يف مدينة )كي�سينجن( وط�لت املح�دثة بينهم�، واعتربت 
هذه املق�بلة يف كل دوائر اأوروب� ال�سي��سية مبداأ لن�سم�م اإيط�لي� للتح�لف الأمل�ين 

النم�س�وي اأي جن�ًح� ل�سي��سة )ب�سم�رك(.

اأم� فرن�س� فقد ا�ستمرت على خطته� يف البالد التون�سية، واحتلت يف 10 
اأكتوبر ع�م 1881 مدينة )تون�س( نف�سه�، واأر�سلت جي�ًس� جراًرا لحتالل مدينة 
 � )القريوان(. ومن الأمور امل�سهورة عن احتالل فرن�س� للقريوان اأن رجاًل فرن�س�ويًّ
دخل يف دين الإ�سالم و�سمى نف�سه )�سيد اأحمد اله�دي(، واجتهد يف حت�سيل 
يف  كبري  مل�سجد  اإم�ًم�  وعني  فيه�،  ع�لية  درجة  اإىل  و�سل  حتى  الغراء  ال�سريعة 
عنه�  للدف�ع  اأهله�  ا�ستعد  املدينة  من  الفرن�س�وية  اجلنود  اقرتبت  فلم�  القريوان. 
فيه فدخل  يعتقدون  امل�سجد،  �سيخ يف  لهم �سريح  ي�ست�سري  اأن  ي�س�ألونه  وج�وؤوه 
ال�سريح وخرج مهوًل لهم مب� �سين�لهم من امل�س�ئب، وق�ل لهم ب�أن ال�سيخ ين�سحكم 
يدافعوا  ومل  قوله  الب�سط�ء  القوم  ف�تبع  حمتًم�.  �س�ر  البالء  وقوع  لأن  ب�لت�سليم 
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عن مدينة )القريوان( اأقل دف�ع بل دخله� الفرن�س�ويون اآمنني يف 26 اأكتوبر ع�م 
فرن�س� بحيلة دخيل من الدخالء. وم�  اأيدي  املدينة يف  1881. وهكذا �سقطت 

�سقطت بالد اإ�سالمية يف اأيدي دولة اأوروبية اإل وك�ن للدخالء يد يف �سقوطه�.

وبذلك حلقت البالد التون�سية ب�جلزائر ووقعت يف قب�سة فرن�س� ومتت لفرن�س� 
الكلمة فيهم� وانتهت النتيجة الأخرية للحرب امل�سوؤومة بني الرو�سي� وبني الدولة 

العلية.



اإن �سبب م�س�ئب م�سر هي ديونه� التي اقرت�سه� )اإ�سم�عيل ب��س�( اخلديو 
الأ�سبق؛ ف�إنه� العلة الوحيدة لتداخل الأج�نب يف �سوؤون م�سر ولتداخل اإنكلرتا 
على اخل�سو�س يف اأموره�. وقد ا�ستهر بني الن��س ك�فة اأن ق�عدة �سي��سة التداخل 
الأجنبي يف �سوؤون اأمة من الأمم والعمل على ا�ستعب�ده�، هي )فّرق حتكم(؛ ف�إن 
الأمة  اإىل ا�سمحالل هذه  اأمة واحدة يجران حتًم�  اأفراد  والتفريق بني  ال�سق�ق 
و�سقوطه� يف قب�سة اأعدائه�. وقد اأوجد �سوا�س هذا الع�سر ق�عدة جديدة ل�ستعب�د 
الأمم وهي )اأدن ت�ستعبد(. ف�ن اعتم�د ال�سي��سة الأوروبية يف ا�ستيالئه� على البالد 
الأفريقية والأ�سيوية، اإمن� هو على اإقرا�س اأمرائه�. فمتى اأرادت دولة اأن ت�ستعبد 
اأمة وت�ستويل على بالده� �سلطت على اأمريه� من يح�ّسن له املدنية وزخرفه� وتغيري 
اأو  ح�لة ب�أح�سن منه�؛ ف�إذا ك�ن الأمري �سعيف الراأي ق�سري النظر يف العواقب، 
ك�ن ذا اأهواء �سريرة اأ�سغى اإىل هذه الأقوال املزخرفة، وا�ستدان واأثقل ع�تق اأمته 

وبالده ب�لديون التي جتر وراءه� التداخل الأجنبي وال�ستعب�د.

الأزمة الـخام�صة
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وتغلبت  الأوروبيني،  بع�س  اأقوال  بزخ�رف  ب��س�(  )اإ�سم�عيل  انخدع  وقد 
اأبواب  وفتح  الط�ئلة،  الديون  اأوروب�  من  ف��ستدان  واأهواوؤه،  الطبيعية  اأمي�له  عليه 
م�سر لالأوروبيني، وجر بذلك على ملك م�سر وعلى بالد م�سر العزيزة امل�س�ئب 
اأ�سح�ب  ملكه  كر�سي  من  خلعه  اأن  الأمر  به  وانتهى  اجل�س�م،  والبالي�  الكب�ر 
الديون اأنف�سهم اأي اأولئك الذين ك�ن يظنهم اأ�سدق�ء له، وك�ن يف�سلهم على بني 
وطنه ويعمل ب�آرائهم ون�س�ئحهم. وهي عربة ت�ريخية يجب على اأمراء ال�سرق ك�فة 
ف�إن قوة املم�لك يف قوة الأمم و�سع�دته� احلقيقية ل يف الزخرف  اأن يعتربوا به�. 
 � قويًّ ا�ستقالله�  ك�ن  الديون  قليلة  الأمة  ك�نت  وكلم�  الب�طل.  والطالء  الك�ذب 
ازدادت  اأمة  ديون  ازدادت  كلم�  وب�لعك�س  عزيزة.  ع�لية  كلمته�  وك�نت  متيًن�، 

م�س�ئبه� وت�سلط الأجنبي عليه� وهددت يف ا�ستقالله� ويف حي�ته� نف�سه�.

وقد تغريت اأمور م�سر وتغريت �سي��سة الدول نحوه� من ع�م 1875 ب�سراء 
اإنكلرتا من )اإ�سم�عيل ب��س�( لأ�سهم م�سر يف قن�ل ال�سوي�س؛ حيث ازداد نفوذ 
هذه الدولة يف بالدن� العزيزة، و�س�رت من�ف�سًة لفرن�س� اأ�سد املن�ف�سة. وقد تو�سلت 
ب��س�(  )اإ�سم�عيل  الأخرية من حكم  ال�سنني  النفوذ يف  من  له�  �س�ر  مب�  اإنكلرتا 
امل�سري،  ال�سودان  ويف  م�سر  اإدارات  يف  الإنكليز  من  موظفني  تعيني جملة  اإىل 
وجعلتهم ذريعته� يف بذر بذور ال�سوء والقالقل يف اأر�س م�سر. وتو�سلت كذلك 
املع�هدة  وهي   ،1877 ع�م  امل�سرية  احلكومة  مع  الرقيق  منع  مع�هدة  عقد  اإىل  
اإنكلرتا يف امل�دة ال�س�د�سة منه� )حق جولن الطرادات الإنكليزية  التي منحت 
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يف مي�ه البحر الأحمر، وحق البحث يف ال�سفن امل�سرية احل�ملة للرق اأو امل�ستبه 
يف اأنه� ح�ملة له، وال�ستيالء عليه� لت�سليمه� فيم� بعد للحكومة امل�سرية، وحق 
�سفينة  الإنكليزية يف  الطرادات  اإحدى  الذي تعرث عليه  الرقيق  ال�ستيالء على 
م�سرية واتخ�ذ الو�س�ئل الالزمة لتحريره(. اأي منح الإنكليز �سيطرة ع�لية على م� 

هو من �سوؤون م�سر، وحقوقه� ومنحهم حق التداخل يف اأحوال م�سر.

له�  ومتهدت  بالدن�  يف  امل�س�كل  ازدادت  م�سر،  يف  اإنكلرتا  نفوذ  وب�زدي�د 
�سبل احتالله�. فقد قررت اإن�س�ء املراقبة على امل�لية امل�سرية ب�ل�سرتاك مع فرن�س�، 
وك�نت اأول ع�ملة على خلع )اإ�سم�عيل ب��س�(. وبعد تولية املغفور له )توفيق ب��س�( 
ن�سرت �سم��سرته� يف كل اأنح�ء م�سر، و�سجعت احلزب الوطني من جهة وفرقت 
الق�س�ء  نزل  حتى  اأخرى،  جهة  من  امل�سريني  من  اآخر  وفريق  موله  وبني  بينه 

ب�حتالله� مل�سر ومتت خديعته� للم�سريني وللدولة العلية ولأوروب� كله�.

ومن �سوء حظ م�سر اأن �سم��سرة الإنكليز جنحوا يف التفريق بني امل�سريني 
وبع�سهم، ف��ستحكم ال�سق�ق بني اجلراك�سة وامل�سريني يف اجلي�س وبعب�رة اأخرى 
بني امل�سريني وبع�سهم؛ لأنه ل ميكن اعتب�ر اجلراك�سة الذين ق�سوا يف م�سر طول 
حي�تهم وا�ستوطنوا البالد وتن��سلوا فيه� اأج�نب عنه� بل هم فيه� م�سريون ل فرق 
بينهم وبني �ساللة الفراعنة القدم�ء. ولو ك�ن زال من بني اجلراك�سة وامل�سريني 
واأن  العزيز،  الوطن  ج�معة  جتمعهم  م�سريون  كلهم  اأنهم  وعرفوا  التف�هم  �سوء 
ا ط�حًم� اإىل ال�ستيالء عليه� من عهد بعيد، لك�نت جنت م�سر من  لبالدهم عدوًّ
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والرف�هية  ال�سع�دة  الآن، ولك�نت متت مل�سر  فيه  واقعة  الذي هي  اخلطر اجل�سيم 
ريحهم  وذهبت  اأمرهم  فف�سل  َبِنيه�  بني  ا�ستحكمت  العداوة  ولكن  واحلرية. 
وتداخل الأجنبي بينهم وت�س�قطت على م�سر امل�س�ئب العديدة. وهذا �س�أن كل 

اأمة يقع ال�سق�ق والتفريق بني اأفراده�.

وقد ابتداأت احلركة العرابية ب�تف�ق جملة �سب�ط م�سريني على رفع عري�سة 
�سكوى للمغفور له )توفيق ب��س�( �سد )عثم�ن ب��س� رفقي( ن�ظر احلربية، ب�سبب 
تع�سبه �سد امل�سريني وحتزبه للجراك�سة وتكليف اأحمد عرابي بك وعلي فهمي 
بك وعبد الع�ل حلمي بك بتقدميه� للخديوي. وم� تقدمت هذه العري�سة حتى 
وبذلوا  م�سر،  �سي�ع  على  الع�ملون  الأجنبية  الد�س�ئ�س  اأ�سح�ب  ب�لأمر  اهتم 
وعلي  عرابي  برفت  فن�سحوا  عظيًم�  ال�سق�ق  وجعل  اخلرق  تو�سيع  يف  جهدهم 
فهمي وعبد الع�ل حلمي. وب�لفعل ا�ستدعى )عثم�ن ب��س� رفقي( هوؤلء ال�سب�ط 
من  مرفوتون  ب�أنهم  الذوات  من  مكون  جمل�س  اأم�م  واأعلنهم  احلربية  نظ�رة  اإىل 
ب�سجنهم  واأمر  من��سبهم.  يف  عينوا  اجلراك�سة  ال�سب�ط  من  ثالثة  واأن  وظ�ئفهم، 
امل�سريني  ال�سب�ط  كل  ب�إر�س�ل  كذلك  واأمر  و�سجنتهم.  اجلنود  عليهم  فقب�ست 
والع�س�كر  ال�سب�ط  فه�جت  القلعة.  �سجن  اإىل  وزميليه  لعرابي  ب�مليل  املعروفني 
احلربية  نظ�رة  �سجن  على  وهجموا  لروؤ�س�ئهم،  جرى  مب�  علمت  عندم�  امل�سرية 
البالد، وقلقت الأفك�ر كم�  واأخرجوهم منه وابتداأ بهذه احلركة ال�سطراب يف 

ك�ن يبتغيه اأ�سح�ب الغ�ي�ت واأرب�ب الد�س�ئ�س الأجنبية.
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قن��سل  اإىل  )عرابي(  اأر�سل  ال�سجن،  من  وزمياله  عرابي  اأن خرج  وبعد 
هذه  اإىل  اأنظ�رهم  وا�ستلفت  جرى،  م�  بتف�سيل  كت�بً�  م�سر  يف  الأوروبية  الدول 
الأمور وذهب اإىل ع�بدين وق�بل �سمو اخلديو، ف�سرح له املرحوم )توفيق ب��س�( ب�أنه 
عف� عنه وعن كل ال�سب�ط واأخربه ب�أنه عني )حممود ب��س� �س�مي الب�رودي( ن�ظًرا 
للجه�دية بدًل من )عثم�ن ب��س� رفقي(. وك�ن ذلك يف يوم 2 فرباير ع�م 1881. 
وقد اأفهم ال�سري )م�ليت( قن�سل اإنكلرتا اجلرنال )عرابي( واأن�س�ره ب�أنه هو الذي 
ن�سح اخلديو ب�لعفو عنهم وب��ستبدال عثم�ن ب��س� رفقي. وق�سد بذلك ا�ستم�لتهم 

اإليه وتغريرهم ب�أنه ن�سري لهم.

ب�أن  فهمي  وعلي  عرابي  اخلديو  اأمر  نف�سه�،  ال�سنة  من  فرباير   4 يوم  ويف 
يذهب� اإىل قن�سلي فرن�س� واإنكلرتا ويوؤكدا لهم� ب�أنهم� يتكفالن ب�لراحة العمومية، 

وي�سمن�ن املح�فظة على اأرواح واأموال الأوروبيني. فتوجه� وعمال ب�أمر العزيز.

ال�سالم  وبقي  امل�سئلة  انتهت  لك�نت  احلد  هذا  عند  وقف  الأمر  ك�ن  ولو 
الد�س�ئ�س ك�نوا يبذلون اجلهد اجلهيد يف  اأ�سح�ب  �س�ئًدا يف ربوع م�سر، ولكن 
بلوغ غ�ي�تهم ال�سيئة؛ ف�أوعزوا اإىل بع�س خدمة اخلديو اخل�سو�سيني بتهييج اجلنود 
ال�سيئة  الإيع�زات  وقد وجدت هذه  بهم.  الفتك  وب�إغرائهم على  �سب�طهم  �سد 
اآذانً� �س�غية عند بع�س �سعف�ء العقول وذهب )فرج بك الزيني( لياًل اإىل اأحد 
وقب�ست  الع�س�كر  توافقه  فلم  �سب�طهم  قتل  على  الع�س�كر  وحّر�س  الآلي�ت، 
عليه، ويف اليوم الث�ين اأُر�سل لنظ�رة  احلربية وجرى التحقيق ب�س�أنه، وقد ظهر من 
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التحقيق اأنه اأمر بتحري�س اجلنود على قتل �سب�طهم من اأحد خدمة اخلديو. ويقول 
)عرابي ب��س�( يف تقريره اإن خ�دم اخلديو اأُمر بذلك من موله. وجرت جملة اأمور 
من هذا القبيل حكم على الذين اأتوا به� ب�لإبع�د اإىل ال�سودان. ومل� ك�ن لبع�س 
الأ�سخ��س الذين اأبعدوا اإىل ال�سودان عالق�ت ببع�س خدمة اخلديو، فقد اأحدث 
اإبع�دهم غ�سًب� �سديًدا عند ح��سية العزيز، وا�ستعمل ذوو النفوذ يف املعية نفوذهم 
يف اإقن�ع اخلديو ب�سرورة عزل حممود ب��س� �س�مي من نظ�رة احلربية؛ فعمل العزيز 
)داود  مك�نه  وعني  ف��ستق�ل،  ال�ستق�لة  �س�مي  ب��س�  حممود  من  وطلب  براأيهم 
ب��س�( �سهر الع�ئلة اخلديوية. وم� تعني حتى اأ�سدر الأوامر بعدم اجتم�ع ال�سب�ط 
اإنه  مع بع�سهم، والت�سديد عليهم كل الت�سديد، ويقول )عرابي ب��س�( يف تقريره 

و�سع على بيته وعلى بيت عبد الع�ل بك حلمي اأرواًم� للفتك بهم�.

وقد اأحدثت هذه الأمور كله� ت�أثرًيا �سيًئ� على نفو�س ال�سب�ط، ف�تفقوا على 
عمل حركة اأهلية ع�مة لتغيري د�ستور البالد ونظ�مه� واإ�سق�ط وزارة )ري��س ب��س�(، 
وان�سم  البالد.  ال�ستبدادية يف  ال�سلطة  وبتقوية  مبع�ر�ستهم  يتهمونه�  ك�نوا  التي 

اإليهم الكثريون من اأعي�ن البالد وف�سالئه�.

الث�لثة بعد  ال�س�عة  ويف 9 �سبتمرب ع�م 1881، ذهبت اجلنود امل�سرية يف 
اخلديوية  احل�سرة  من  وطلبت  ع�بدين،  ميدان  اإىل  )عرابي(  قي�دة  حتت  الظهر 
اجلي�س  عدد  وجعل  م�سري،  نواب  جمل�س  واإن�س�ء  ب��س�  ري��س  وزارة  اإ�سق�ط 
18000 جندي كم� ت�سمح به الفرم�ن�ت ال�س�ه�نية. واقت�ست ال�سدفة وقتئذ اأن 
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الفرن�س�وي ك�ن� غ�ئبني عن م�سر، وك�ن املراقب  قن�سل فرن�س� اجلرنال واملراقب 
الإنكليزي امل�سرت )كوكفيل( موجوًدا يف م�سر مع امل�سرت )كوك�سون( الذي ك�ن 
ق�ئًم� مق�م ال�سري )م�ليت( قن�سل اإنكلرتا اجلرنال. فن�سح امل�سرت كوكفيل وامل�سرت 
كوك�سون اخلديو بقبول مط�لب )عرابي( وجنوده، ومل مي�س اإل �س�عت�ن حتى قبل 
اخلديو طلب�ت )عرابي( واأ�سقط وزارة )ري��س ب��س�(، واأمر )�سريف ب��س�( بت�سكيل 

وزارة حتت رئ��سته.

احلزب  رج�ل  عند  نفوذه�  ازدي�د  احل�دثة  هذه  يف  اإنكلرتا  ا�ستف�دت  وقد 
بذلك  ف�س�ر  واأن�س�ره،  خدامه  وعند  ب��س�(  )توفيق  له  املغفور  وعند  الوطني، 

وكالوؤه� يف م�سر حمل ثقة الفريقني.

لآخره�  العرابية  احلوادث  اأول  من  اإنكلرتا  اتبعته�  التي  ال�سي��سة  واإن 
ال�سي��سيون �سي��سة كله�  اأو كم� يقول عنه�  َل�سي��سٌة كله� غ�س وخداع وكذب. 
بني  اأي  وامل�سريني  اجلراك�سة  بني  ال�سق�ق  تكبري  اأفلحت يف  ف�إنه�  ومه�رة.  ده�ء 
اأفراد اأمة واحدة، واأفلحت يف اإلق�ء بذور النفور والعداوة بني اخلديو و)عرابي(؛ 
قتلهم.  املحر�س على  هو  واأنه  بهم  الفتك  يريد  اخلديو  اأن  عرابي وحزبه  اإذ ظن 
واأفلحت يف تفهيم املغفور له )توفيق ب��س�( اأن جاللة ال�سلط�ن يريد خلعه، وحمو 
العلية  الع�ئلة اخلديوية يف م�سر واأفلحت كذلك يف تفهيم رج�ل الدولة  حقوق 
اأن )توفيق ب��س�( ط�مح اإىل انته�ج خطة املغفور له )حممد علي ب��س�( يف م�سئلة 
ال�س�م �سد الدولة. وبذلك �س�رت اإنكلرتا م�سموعة الكلمة عند عزيز م�سر وعند 
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رج�ل احلزب الوطني وعند رج�ل الدولة العلية. و�س�رت احلوادث جتري ح�سب 
م�سيئته� وكم�  تق�سيه اآم�له� واأم�نيه�.

وم� تظ�هر )عرابي( مظ�هرته احلربية يف 9 �سبتمرب ع�م 1881، حتى �سّجع 
�سوا�س بريط�ني� الب�ب الع�يل على النتق�م من )توفيق ب��س�(، وانته�ز هذه الفر�سة 
لنوال �سلطة فعلية على م�سر مب�س�عدة احلزب الوطني وتع�سيده. ومل تكتف وقتئذ 
الوزارة الربيط�نية بتحري�س الب�ب الع�يل على ت�سجيع )عرابي( بوا�سطة �سفريه� 
يف الأ�ست�نة، بل اأوحت اإىل اجلرائد الإنكليزية اأن ت�س�عده� يف �سي��سته�؛ فن�دت 
التيم�س وزميالته� وقتئذ ب�أن الطريقة الوحيدة لإيق�ف تي�ر القالقل وال�سطراب�ت 

يف م�سر هي تداخل الدولة العلية واحتالل اجلنود الرتكية للدي�ر امل�سرية.

يف  �س�دقني  وح�سبتهم  بريط�ني�  ل�سوا�س  العلية  الدولة  انخدعت  وقد 
اأقوالهم، م�س�فني له� يف م�سئلة م�سر وظنت اأنه ميكنه� العتم�د عليهم، وقررت 
جلاللة  تقرير  ورفع  فيه�  الأحوال  لدرا�سة  مل�سر  وفد  اإر�س�ل  اإ�س�رتهم  ح�سب 
اأفندي  اأ�سعد  واأحمد  نظ�مي،  ب��س�  علي  من  ن  مكوَّ وفد  مل�سر  فح�سر  ال�سلط�ن. 
وقدري اأفندي. وقبل و�سول هذا الوفد اإىل م�سر بيومني �سدرت الأوامر ب�سفر 
ل  لكي  دمي�ط،  اإىل  بك(  الع�ل  )عبد  واآلي  الكبري  التل  اإىل  )عرابي(  اآلي 
الوفد  وتق�بال مع  ي�س�فرا  الوفد، ولكنهم� مل  ب�أع�س�ء  الع�ل  يجتمع عرابي وعبد 
مع  متفق  ب�أنه  الوفد  لأع�س�ء  ب��س�(  )توفيق  له  املغفور  وقد حقق  عند ح�سوره. 
العلية  الدولة  ب�أن  واإنكلرتا  فرن�س�  علمت  ومل�  جي�سه.  عن  را�ٍس  واأنه  )عرابي( 
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الوفد  غ�در  وقد  الإ�سكندرية.  مين�ء  اإىل  اأ�سطوليهم�  اأر�سلت�  مل�سر،  وفًدا  اأر�سلت 
العثم�ين م�سر وع�د لالأ�ست�نة يف 19 اأكتوبر ع�م 1881، وبعد �سفره ب�رحت �سفن 
فرن�س� واإنكلرتا ثغر الإ�سكندرية. وقد اأ�سيع وقتئذ يف �س�ئر اأنح�ء الع�مل اأن الوفد 
العثم�ين ك�ن مكلًف� بت�سجيع )عرابي( وحزبه، واعتقدت الأمة امل�سرية كله� بهذه 
ال�سلط�ن يف م�سر  الن�ئب احلقيقي عن جاللة  الإ�س�عة و�س�رت تعترب )عرابي( 

واملدافع عن حقوقه فيه�.

ع�م  نوفمرب   10 امل�سري يف  النواب  اأع�س�ء جمل�س  انتخ�ب�ت  وقد جرت 
1881، واأظهر )�سريف ب��س�( ارتي�حه من النتيجة التي متت عليه� النتخ�ب�ت. 

واجتمع املجل�س لأول مرة يف 26 د�سمرب من ال�سنة نف�سه�.

ويف 31 ين�ير ع�م 1882 ن�سرت جريدة )التيم�س( الإنكليزية مب�دئ احلزب 
الدولة  ب�سي�دة  العرتاف  اأوًل:  اأمور؛  �ستة  يف  تنح�سر  وهي  م�سر،  يف  الوطني 
والإخال�س  الط�عة  ث�نًي�:  مل�سر،  املمنوحة  المتي�زات  على  املح�فظة  مع  العلية 
ث�لًث�:  ل�سمو اخلديو م� دام حمرِتًم� لوعوده التي ف�ه به� يف �سبتمرب ع�م 1881، 
الثن�ئية  املراقبة  وب�أن  مل�سر،  واإنكلرتا  فرن�س�  اأدته�  التي  اجلليلة  ب�خلدم  العرتاف 
امل�لية ولزمة ل�سم�نة حقوق الدائنني، رابًع�: املح�فظة على  موافقة حل�لة البالد 
الأمن يف �س�ئر اأنح�ء م�سر و�سم�نة اأرواح واأموال الأه�يل والنزلء، خ�م�ًس�: اإعالن 
مب�دئ احلرية الدينية وال�سي��سية يف بالد م�سر، واعتب�ر �س�ئر امل�سريني �سواء اأم�م 
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الق�نون وت�سكيل جمل�س نواب م�سري وحتديد حقوق كل �سلطة، �س�د�ًس�: ترقية 
�س�أن البالد بن�سر التعليم يف كل اأرج�ئه�.

وقد اأعجبت التيم�س مبب�دئ احلزب الوطني واأمي�له واأظهرت تخّوفه� من 
دولة  اأية  اأو  فرن�س�  تداخل  اأن  واأب�نت   ،� ع�سكريًّ تداخاًل  م�سر  فرن�س� يف  تداخل 
� يجر على م�سر وعلى م�س�لح اأوروب� فيه� اأكرب  اأوروبية يف م�سر تداخاًل ع�سكريًّ
الأخط�ر. ولكن التيم�س ن�سيت راأيه� هذا ب�ملرة ومل تتذكره عند احتالل اجلنود 

الإنكليزية مل�سر بل �سفقت لهذا الحتالل طربً� وا�ستح�س�نً�.

لعرابي  ميله�  العرابية  احلوادث  مبداأ  من  اأظهرت  فقد  امل�سرية  الأمة  اأم� 
وموافقته� له على عمله، و�سجعته بكل اأنواع الت�سجيع. ومل يكن ذلك عن كراهة 
للمغفور له )توفيق ب��س�( الذي مل ي�سئ اإىل الأه�يل قط، بل عن رغبة الأمة يف 

نوال حريته� و حتقيق �سع�دته� وا�ستق�مة اأحواله�.

وقد اأوجد حكم )اإ�سم�عيل ب��س�( يف نفو�س امل�سريني ك�فة بغ�ًس� �سديًدا 
جعل  اإىل  الكل  وت�سوق  ال�ستبدادية  لل�سلطة  لدودة  وكراهة  املطلق،  للحكم 
ف�ن�سمت  ق�م )عرابي( وجم�عته  حكومة م�سر حكومة د�ستورية �سوروية، حتى 
اإليهم اأ�سوات الأمة واجتمعت حولهم املئ�ت والألوف من اأبن�ئه�. ونظًرا لكون 
اجلنود ك�نوا يف قب�سة ميني )عرابي(، ف�إن الفالحني الب�سط�ء اأنف�سهم ك�نوا يهللون 
البحت  امل�سري  ينتظرون من ذلك  وك�نوا  ا�سم )عرابي(  يذكر  ويكربون عندم� 

ال�سع�دة املرغوبة والرف�هية امل�أمولة.
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امل�سرية  الأمة  قبل يف  له� مثيل من  يعهد  التي مل  الوطنية  وهذه احلركة 
ك�نت تعود ول حم�لة على م�سر ب�لفوائد اجلمة والتقدم ال�سريع، لو ك�نت وقفت 
واجلهل  والطمع  ال�سق�ق  ولكن  حمدود.  حد  عند  العرابية  احلوادث  يف  الأمور 
ك�نت  اأن  بعد  والهوان،  الذل  البالد يف ح�سي�س  اأوقعت  الأجنبية  والد�س�ئ�س 

م�سرفة على اخلري وال�سع�دة واحلرية.

وقد تعني )عرابي( وكياًل لوزارة احلربية يف 4 ين�ير ع�م 1882، وازدادت 
بذلك �سلطته يف اجلي�س وقوي نفوذه، واجتمع حوله من الأه�يل خلق كثريون. 
ا، واأنه� جتتهد  وقد كرثت عندئذ الإ�س�ع�ت ب�أن الدولة العلية م�س�عدة لعرابي �سرًّ
يف ا�ستم�لة بع�س الدول الأوروبية لتع�سيده� على حمو حقوق الع�ئلة اخلديوية 
وجعل م�سر ولية عثم�نية ك�ل�س�م وطرابل�س، وا�ستدل الن��سرون لهذه الإ�س�ع�ت 
على �سحته� - وم� ك�نوا اإل �سم��سرة لالإنكليز - ب�أن الدولة العلية اأر�سلت علي 
نظ�مي ب��س� ور�سيد بك اإىل برلني وفيين� يف م�أمورية �سرية. وادعوا اأن هذه امل�أمورية 

اإمن� هي ال�سعي يف بلوغ تلك الغ�ية.

ول�سك اأن هذه الإ�س�ع�ت ك�ن من �س�أنه� اأن تزيد يف النفور وال�سق�ق بني 
املغفور له )توفيق ب��س�( وبني جاللة ال�سلط�ن الأعظم، وك�ن الإنكليز ي�ستخدمونه� 
عند اخلديو ويج�سمونه� له؛ ليبتعد عن الدولة العلية ويبقى دائًم� حتت �سلطتهم 

واآلة يف اأيديهم.

الأزمة اخلام�صة - امل�صئلة امل�صرية



244 244
امل�صئلة ال�صرقية

ومل� راأت فرن�س� اأن نفوذ احلزب الوطني يزداد كل يوم، واأن كل �سيء يف 
م�سر �س�ر يف قب�سة الع�سكرية، خ�فت على مركز اخلديو واأر�سلت ب�لتف�ق مع 
اإنكلرتا مذكرة لوكيله� يف م�سر اأمرته فيه� كم� اأمرت اإنكلرتا وكيله� اأن يبلغ املغفور 
�سد  امل�س�عدة  كل  م�س�عدته  على  متفقت�ن  واإنكلرتا  فرن�س�  اأن  ب��س�(  )توفيق  له 
امل�س�عب الق�ئمة يف وجهه، واأنهم� تعتربان �سالمة م�سر و�سالمة م�س�لح اأوروب� به� 

يف بق�ئه على كر�سي اخلديوية.

فك�نت هذه املذكرة مبث�بة اإعالن للع�مل كله ب�أن فرن�س� واإنكلرتا متفقت�ن كل 
التف�ق يف امل�سئلة امل�سرية، واأنهم� تعمالن ب�ل�سرتاك. ولو ك�نت فرن�س� اتبعت 
هذه ال�سي��سة اإىل النه�ية لك�نت �سلمت م�سر من خم�لب اإنكلرتا، ولك�نت بقيت 
امل�س�لح الفرن�س�وية يف م�أمن من اخلطر. وقد اأظهرت اجلرائد الإنكليزية �سخطه� 
اإر�س�ل هذه املذكرة.  على حكومة بالده� لتف�قه� مع فرن�س� وا�سرتاكه� معه� يف 
ب�لنف�س�ل  اإنكلرتا  تلح كل يوم على وزارة  ال�سحف الإنكليزية  وب�جلملة ك�نت 
عن فرن�س�، والعمل ب�لنفراد. اأم� الب�ب الع�يل فقد احتج على اإر�س�ل هذه املذكرة 
اأن  فيه  مظهًرا  ع�م 1882،  ين�ير  بت�ريخ 13  اخل�رج  ل�سفرائه يف  به  بعث  بكت�ب 
للدولة العلية وحده� حق التداخل يف م�سر ب�سفته� �س�حبة ال�سي�دة عليه�، ف�ساًل 
عن اأنه مل يح�سل مب�سر اأقل اأمر يحمل فرن�س� واإنكلرتا على اإر�س�ل هذه املذكرة.

ومن �سوء حظ م�سر اأن وزارة )غمبت�( �سقطت يف فرن�س� وقتئذ وا�ستبدلت 
امل�سرية وا�سحة �سريحة  امل�سئلة  بوزارة )فري�سينيه(. وك�نت �سي��سة )غمبت�( يف 
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وعدم  عمل  كل  يف  وم�س�ركته�  خطواته�،  كل  يف  اإنكلرتا  مع  ال�سري  اإىل  ترمي 
تركه� تعمل �سيًئ� م� ب�نفراده�. ولو ك�ن )غمبت�( بقي رئي�ًس� لوزارة فرن�س� لك�نت 
اجتنبت  لك�نت  اأو  مًع�،  خرجت�  وك�نت�  م�سر  احتالله�  يف  اإنكلرتا  مع  ا�سرتكت 
اأي ح�ل ك�نت جنت  فرن�س� واإنكلرتا �سرب الإ�سكندرية واحتالل م�سر. وعلى 
بالدن� العزيزة من الوقوع يف اأيدي الإنكليز. ولكن بلية اجلمهورية الفرن�س�وية اأن 

وزارته� ق�سرية الأجل.

وقد �سن جمل�س النواب امل�سري بع�س القوانني، ولكنه مل يتفق مع وزارة 
)�سريف ب��س�( على م�سئلة املن�ق�سة يف امليزانية امل�سرية. ف�سريف ب��س� ك�ن يرى اأنه 
ي�سوء فرن�س� واإنكلرتا اأن جمل�س نواب م�سر يتن�ق�س يف كل فروع  امليزانية، حتى 
فيم� يخت�س ب�لديون ويغري ويبدل فيه� كيف ي�س�ء، مع اأن ه�تني الدولتني عينت� 
جلنة مراقبة لتقرير امليزانية مع احلكومة امل�سرية، ومراقبة �سريه�. وجمل�س النواب 
يف  واملن�ق�سة  امليزانية،  درا�سة  وواجب�ته  حقوقه  اأول  من  اأنه  يرى  ك�ن  امل�سري 
مو�سوع�ته� مو�سوًع� مو�سوًع�. وبذلك ح�سل اخلالف بني املجل�س وبني الوزارة 
ال�سريفية، وا�سطر )�سريف ب��س�( لال�ستق�لة هو وبقية النظ�ر يف يوم 2 فرباير ع�م 
1882. وقد تعني )حممود ب��س� �س�مي الب�رودي( رئي�ًس� للنظ�ر بدًل منه وتعني 
)عرابي( وزيًرا للحربية، واأعطي لقب ب��س� هو وبع�س زمالئه من رج�ل الع�سكرية. 
واتفق حممود ب��س� �س�مي مع اأع�س�ء جمل�س النواب ب�س�أن امليزانية، فقرر معهم 
انتخ�ب جلنة منهم يكون عدده� م�س�وًي� لعدد  النظ�ر تدر�س مع النظ�ر امليزانية، 
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واأن يكون تقرير امليزانية ب�إجم�ع اأ�سوات اأع�س�ء اللجنة والنظ�ر مًع� اأو ب�لأغلبية. 
واأنه اإذا وقع خالف بني النظ�ر وبني اأع�س�ء اللجنة اأو ت�س�وت الأ�سوات، ُيعر�س 

الأمر على املجل�س للف�سل فيه.

وقد اأغ�سب �سقوط وزارة )�سريف ب��س�( �س�ئر  الدائنني، واعتربت فرن�س� 
ح�سب  وتقريره�  كله�  امليزانية  بدرا�سة  امل�سري  النواب  جمل�س  مت�سك  واإنكلرتا 
يف  الدولتني  على حقوق  اعتداء  اأي  الث�نية،  املراقبة  على حقوق  اعتداًء  مرامه 
م�سر. وقد ا�ستعفى وقتئذ املراقب�ن الفرن�س�وي والإنكليزي. وك�ن ول حم�لة من 
هذه  عند حد حمدود يف  يقف  م�سر  الوطني يف  احلزب  اأن  وال�سواب  احلكمة 
ال�سداد  نه�ية  ن�له�. وك�ن من  التي  ال�س�مية  ب�لنت�ئج  وير�سى  امل�سطربة  الأوق�ت 
يف الراأي والتب�سر يف العواقب اأن النواب امل�سريني ير�سون بدرا�سة امليزانية اإل 
م� يخت�س ب�لديون فيه�. ولكن ق�سي على رج�ل احلزب الوطني يف م�سر يومئذ 
امل�سري  الوطن  اأتع�بهم، وجر على  به  التم�سك  عليهم  اأ�س�ع  ب�أمر  يتم�سكوا  اأن 
اأ�سد البالء. على اأن نوال احلرية والعدالة وامل�س�واة يف اأمة ل يكون دفعة واحدة 
ول ي�أتي يف يوم واحد. واإنه ك�ن يكفي احلزب الوطني اأن ين�ل ت�سكيل جمل�س 
نواب م�سري، ومنح امل�سريني احلقوق ال�سي��سية وامللية التي ل�س�ئر الأفراد يف الأمم 

املتمدنة. ف�إنه� خري نتيجة يحق لكل م�سري حمب لبالده اأن يفتخر به�.

ومم� زاد يف تخوف الأوروبيني وهلعهم هو تعيني )عرابي( وزيًرا للحربية ف�إنهم 
ك�نوا يعتربونه املحر�س ملجل�س النواب امل�سري على طلب املن�ق�سة يف كل فروع 
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ب��س�(، والع�مل على الإ�سرار مب�س�لح  امليزانية، وامل�سبب ل�سقوط وزارة )�سريف 
اأوروب� ومب�س�لح رع�ي�ه� ب��ستالم زم�م القوة وال�سلطة يف م�سر.

 23 يوم  يف  الفرن�س�وي  النواب  جمل�س  يف  )دلفو�س(  امل�سيو  ق�م  وقد 
فرباير ع�م 1882، و�س�أل امل�سيو )فري�سينيه( رئي�س الوزارة ووزير اخل�رجية  عن 
اخلطة ال�سي��سية التي تنوي فرن�س� اتب�عه� بعد تغيري الوزارة امل�سرية وحدوث هذا 
مع  تتخ�بران  واإنكلرتا  فرن�س�  ب�أن  )فري�سينيه(  امل�سيو  ف�أج�به  العظيم.  النقالب 

اأوروب� يف الأمر وتعمالن لإ�سراك الدول معهم� يف م�سئلة م�سر.

ومل� ك�نت الد�س�ئ�س الأجنبية ع�ملة على تفريق كلمة امل�سريني، وتقوي�س 
من  جم�عة  اإىل  ال�سوء  و�سم��سرة  املف�سدون  اأوعز  امل�سري،  ال�ستقالل  اأرك�ن 
اجلراك�سة ب�لفتك بعرابي واأن�س�ره والتخل�س منهم. ولكن اأحد هوؤلء اجلراك�سة 
هذا  فكتب  ب�أمره�،  ب��س�(  )طلبة  واأخرب  الد�سي�سة  هذه  يف  ال�سرتاك  يقبل  مل 
الأخري اإىل نظ�رة اجله�دية واإىل رئ��سة النظ�ر واإىل �سمو اخلديو بتف�سيل امل�سئلة، 
و�سدر  حوكموا  وقد  املكيدة.  بتدبري  املتهمني  اجلراك�سة  حم�كمة  تقرر  وعندئذ 
ب�حلكم  ب��س�(  )توفيق  املرحوم  علم  فلم�  ال�سودان،  اإىل  ب�لإبع�د  عليهم  احلكم 
� اإىل احل�سرة ال�سلط�نية يعر�س عليه� الأمر وي�س�أله� عم� يجب عليه  اأر�سل تلغرافيًّ
عمله. وقبل و�سول الرد ال�سلط�ين تداخل قن�سل فرن�س� اجلرنال وقن�سل اإنكلرتا 
اجلرنال، وطلب� من اجلن�ب اخلديو تعديل احلكم ب�لإبع�د اإىل ال�س�م. فعمل العزيز 
براأيهم� و�س�فر اجلراك�سة اإىل ال�س�م. وقد ن�س�أ من ذلك نفور بني العزيز وبني وزارته، 
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وكتب قن�سال فرن�س� واإنكلرتا اإىل دولتيهم� ب�أن )حممود ب��س� �س�مي( هدد حي�ة 
اإر�س�ل  الدولت�ن على  ف�تفقت  نف�سه  اخلديو وحي�ة الأوروبيني يف ح�سرة اخلديو 
اأ�سطوليهم� اإىل مي�ه الإ�سكندرية. وبعثت� يف 16 م�يو ع�م 1882 مذكرة اإىل الب�ب 
الع�يل اأعلنت�ه فيه� ب�تف�قهم� على اإر�س�ل اأ�سطوليهم� اإىل ثغر الإ�سكندرية، و�س�ألت�ه 
عدم اإر�س�ل الأ�سطول الرتكي وعدم ال�سرتاك معهم�. وقد اأج�ب الب�ب الع�يل 
على هذه املذكرة بت�ريخ 17 م�يو، ب�أن الدولة العلية هي وحده� دون غريه� �س�حبة 
ال�سي�دة على م�سر، واأنه لي�س لأحد غريه� حق التداخل يف �سوؤون هذه البالد 
اأوامر  خم�لفة  بعدم  فيه  اأمرهم  م�سر  وزراء  اإىل  تلغراًف�  نف�سه  الوقت  يف  واأر�سل 

اجلن�ب اخلديو.

وبعد  اأن ج�ء الأ�سطولن الفرن�س�وي والإنكليزي اإىل مي�ه الإ�سكندرية رفع 
وكيال دولتي فرن�س� واإنكلرتا يف 25 م�يو ع�م 1882 كت�بً� اإىل �سمو اخلديو، ذكرا له 
فيه اأن )�سلط�ن ب��س�( رئي�س جمل�س النواب امل�سري راأى اأن وطنيته تق�سي عليه 
ب�أن يعر�س على )حممود ب��س� �س�مي( رئي�س الوزارة امل�سرية القرتاح�ت الآتية 
م�سر  عن  ب��س�(  )عرابي  اإبع�د  اأوًل:  وهي؛  و�سالمته�  م�سر  راحة  ت�سمن  التي 
اإبع�ًدا موؤقًت� مع بق�ئه يف رتبته الع�سكرية ونقده مرتبه ال�سهري، ث�نًي�: اإبع�د )علي 
فهمي ب��س�( و)عبد الع�ل حلمي ب��س�( اإىل  داخل البالد امل�سرية، ث�لًث�: ا�ستعف�ء 
وزارة حممود ب��س� �س�مي. واأب�ن وكيال دولتي فرن�س� واإنكلرتا ل�سمو العزيز اأنهم� 
تنفيذ  اخلديو  اجلن�ب  من  ويطلب�ن  التع�سيد  كل  ب��س�(  )�سلط�ن  راأي  يع�سدان 

اقرتاح�ته الثالثة.
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وقد دل هذا الكت�ب على وجود اختالف يف الراأي بني احلزب الع�سكري، 
وبني بع�س اأع�س�ء جمل�س النواب الذين ك�نوا يعملون براأي رئي�سهم. اأم� املرحوم 
)توفيق ب��س�(، فقد قبل كت�ب وكيلي فرن�س� واإنكلرتا وراأى راأيهم� خالًف� لوزرائه. 
وقد اجتمع النظ�ر عندئذ وراأوا تقدمي ا�ستعف�ئهم اإىل اخلديو بعلة اأن قبول مط�لب 
وكيلي فرن�س� واإنكلرتا يعترب اإجح�ًف� بحقوق جاللة ال�سلط�ن يف م�سر، وتداخاًل 
� يف �سوؤون م�سر الداخلية. ك�أن اأع�س�ء الوزارة امل�سرية ك�نوا يجهلون يومئذ  اأجنبيًّ
اأن فرن�س� واإنكلرتا تداخلت� من قبل يف �سوؤون م�سر الداخلية واأن هذه لي�ست ب�أول 

مرة تداخلت فيه� الدولت�ن.

نت�ئج احلوادث  اأن كل م�سري يخل�س احلب لبالده ويت�أمل من  ول ريب 
م�سر،  عن  يبتعد  اأن  ب��س�(  )عرابي  على  يجب  ك�ن  اأنه  يرى  الوخيمة،  العرابية 
ويعمل براأي )�سلط�ن ب��س�( لتطمئن اخلواطر وتزول اأ�سب�ب التداخل الأجنبي. 
نعم اإن )عرابي ب��س�( ك�ن يحزنه كثرًيا اأن يرتك م�سر بهذه احل�لة، ويرتك خ�سومه 
يعتربون خروجه من م�سر هزمية معنوية له وحلزبه، ولكن رجاًل مثله ق�م بدعوة اأمته 
للحرية وال�ستقالل الداخلي وتوىل رئ��سة احلزب الوطني فيه�، ك�ن يجب عليه 
اأن يقلب نظره يف الت�ريخ ويتذكر اأن اإنكلرتا �سرعت يف اأوائل القرن احل��سر يف 
ال�ستيالء على م�سر، واأنه� متني نف�سه� دائًم� بهذه الأمنية العزيزة، واأن ا�سطراب�ت 
م�سر وقالقله� ل تفيد اإل هذه الدولة امل�هرة يف ال�سي��سة ذات الد�س�ئ�س القوية 
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واملك�ئد العظيمة، وك�ن يتحتم عليه )اأي على عرابي( اأن يخرج من بالده ويدفع 
عنه� اخلطر.

من  خروجه  ب�سرورة  الق�ئلني  اعرتا�س  على  ب��س�(  )عرابي  اأج�ب  وقد 
م�سر  واإنكلرتا يف  فرن�س�  لأوامر  تنفيًذا  يعترب من جهة  ب�أن خروجه  وقتئذ،  م�سر 
جهة  من  ويجعل  الداخلية،  البالد  اأحوال  يف  الدولتني  ه�تني  لتداخل  وتربيًرا 
اأخرى اأن�س�ره حتت رحمة اأعدائهم وعلى خطر عظيم. ولكن هذا اجلواب �سعيف 
)اإ�سم�عيل  الداخلية يف عهد  اأحوال م�سر  تداخلت� يف  واإنكلرتا  فرن�س�  ف�إن  ا  جدًّ
ب��س�(، وهم� اللت�ن عزلت�ه ب��ستم�لة احل�سرة ال�سلط�نية اإليهم�. ومن مبداأ احلوادث 
العرابية تداخلت الدولت�ن. و)عرابي ب��س�( نف�سه ك�ن يعتقد اأن ال�سري )م�ليت( 
قن�سل جرنال اإنكلرتا هو اأول من ن�سح اخلديو يف يوم 9 �سبتمرب ع�م 1881- اأي 
يوم مظ�هرة اجلنود امل�سرية حتت رئ��سة )عرابي( يف ميدان ع�بدين- بعزل الوزارة 
يخ�فه )عرابي  الذي ك�ن  اأم� من حيث اخلطر  وقبول طلب�ت اجلي�س.  الري��سية 
ب��س�(  )عرابي  لأن  وهمي.  فهو خطر  م�سر  من  بعد خروجه  اأن�س�ره  على  ب��س�( 
بالدهم  على حقوق  مثله  يغ�رون  كثريين  رج�ًل  اأن�س�ره  يف  اأن  جيًدا  يعلم  ك�ن 
ويط�لبون بحريته� وت�سليم زم�م اأموره� لأبن�ئه�. فلو ك�ن )عرابي ب��س�( خرج من 
اأعداء  ب��س�( لك�نت هداأت الأحوال وبطلت د�س�ئ�س  راأي )�سلط�ن  واتبع  وطنه 
م�سر، وف�سلت مك�ئدهم ولك�ن بقي �سريًف� جلياًل يف اأعني الع�ملني غري متحمل 
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عن  ب�لرغم  الت�ريخ  واأم�م  الوطن،  اأم�م  اليوم  يتحمله�  التي  الكربى  للم�سوؤولية 
ح�سن نيته و�سدق اإخال�سه لوطنه.

وقد اجتهدت الوزارة قبل ا�ستعف�ئه� يف عقد جمل�س النواب ولكن اخلديو 
الوزارة وا�ستغل بت�سكيل وزارة  اإ�سدار الأمر بعقده. بل قبل ا�ستعف�ء  مل يقبل 
جديدة. ومل� ك�نت ال�سلطة الع�سكرية يف قب�سة ميني )عرابي(، راأى )�سلط�ن ب��س�( 
واأ�سدق�وؤه من اأع�س�ء جمل�س النواب، اأنه اإذا مل يتعني )عرابي ب��س�( وزيًرا للحربية 
كم� ك�ن، ا�ستد النفور بينه وبني العزيز وات�سع اخلرق على الراتق، فعر�سوا على 
اجلن�ب اخلديو اإرج�عه يف وظيفة ن�ظر احلربية. فقبل املغفور له )توفيق ب��س�( ذلك 

وعنّي )عرابي ب��س�( وزيًرا للجه�دية للمرة الث�نية.

الب�ب  ت�س�أل معه�  اأن  الأوروبية  الدول  فرن�س� على ك�فة  وعندئذ عر�ست 
ال�سلط�ن  جاللة  مبق�بلة  للت�سرف  الأ�ست�نة؛  اإىل  ورفق�ئه  عرابي  ا�ستدع�ء  الع�يل 
وتلقي اأوامره. ف��سرتكت معه� الدول يف هذا الطلب ولكن اإنكلرتا ن�سحت الب�ب 
الع�يل بعدم قبول طلب الدول، وب�إر�س�ل مندوب عثم�ين لدرا�سة الأحوال يف 

م�سر. ف�تبع الب�ب الع�يل ن�سيحة اإنكلرتا وعمل به�.

ومل� ك�نت ال�سي��سة الإنكليزية يف احلوادث العرابية �سي��سة ذات وجهني، 
فقد �سحب ال�سري )م�ليت( قن�سل اإنكلرتا اجلرنال مب�سر كت�به الذي اأر�سله ل�سمو 
اخلديو يف 25 م�يو ب�ل�سرتاك مع قن�سل فرن�س� واأر�سى بذلك احلزب الوطني. 
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وقد اعترب هذا العمل مبداأ لنف�س�ل اإنكلرتا من فرن�س� يف امل�سئلة امل�سرية. وعندم� 
راأت فرن�س� ذلك عر�ست على الدول الأوروبية عقد جلنة دولية ب�لأ�ست�نة للمداولة 
يف م�سئلة م�سر، فقبلت الدول واتفقت على احرتام التعهدات الدولية املخت�سة 

مب�سر واحرتام فرم�ين ع�م 1873 و1879.

وقد دارت املن�ق�سة يف جمل�س النواب الفرن�س�وي يف اأول يونيو ع�م 1882 
وحزبه  لعرابي  مي�ًل  وقتئذ  الفرن�س�وي  الع�م  الراأي  وك�ن  م�سر.  م�سئلة  على 
فرن�س� يف م�سر تداخاًل  ي�أبى تداخل  به� وك�ن  ق�ئمون  التي هم  منت�سًرا للدعوة 
�، وقد وقف امل�سيو )دلفو�س( على منرب اخلط�بة و�س�أل وزير خ�رجية فرن�س�  ع�سكريًّ
عن ال�سي��سة املتبعة له� فرن�س� يف الأزمة امل�سرية، ف�أج�به امل�سيو )فري�سينيه( ب�أن 
� وعدم ترك الدولة  �سي��سته مقت�س�ه� عدم تداخل فرن�س� يف م�سر تداخاًل ع�سكريًّ
الرتكية  اجلنود  جميء  مع�ر�سة   يف  حجته  وك�نت  مل�سر.  جنوده�  تر�سل  العلية 
مل�سر هي اأن تداخل تركي� يف م�سر يرفع من �س�أن الدولة العلية يف اأعني امل�سلمني 
امل�سيو  ندد  وقد  فرن�س�.  واجلزائريني يف وجه  التون�سيني  لقي�م  �سبًب�  ويكون  ك�فة، 
عليه�  تق�سي  فرن�س�  م�سلحة  اإن  وق�ل  )فري�سينيه(،  امل�سيو  ب�سي��سة  )دولفو�س( 
ب�لتف�ق مع تركي�، والعمل على رفع �س�أنه� لي�سهل له� حكم امل�سلمني وا�ستم�لتهم 
نحوه�، واأثبت اأن حل امل�سكلة امل�سرية ل يكون اإل بتداخل الدولة العلية. وقد 
امل�سرية  امل�سئلة  على  طويلة  خطبة  نف�سه�  اجلل�سة  هذه  يف  )غمبت�(  امل�سيو  األقى 
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ن�سح فيه� الوزارة الفرن�س�وية بعدم ترك اإنكلرتا تعمل ب�نفراده�، وب�أن ت�سرتك معه� 
يف كل عمل واأنذره� ب�سوء الع�قبة اإذا بقيت على احلي�دة وتركت م�سر لإنكلرتا.

اأبى  ف�إنه  خرق�ء،  ل�سي��سة  )فري�سينيه(  امل�سيو  اتبعه�  التي  ال�سي��سة  واإن 
اإر�س�ل  يف  العلية  الدولة  وع�ر�س   � ع�سكريًّ تداخاًل  م�سر  م�سئلة  يف  التداخل 
جنوده� مل�سر. وك�نت نتيجة هذه ال�سي��سة تداخل اإنكلرتا وحده� و�سقوط م�سر 

يف قب�سته�!

وقد جرت من�ق�سة يف جمل�س النواب الإنكليزي يف يوم 1 يونيو نف�سه على 
اإن  الإنكليزية  للوزارة  رئي�ًس�  ب�سفته  )غالد�ستون(  امل�سرت  فيه�  ق�ل  م�سر  م�سئلة 
)عرابي( يعمل على عزل )توفيق ب��س�( وتعيني الربن�س )حليم(  مك�نه، ولكن 
الدول متفقة على تع�سيد اخلديو احل�يل )اأي توفيق ب��س�(، واإنه� اإذا ك�نت ل تريد 
الديني يف  التع�سب  نريان  ا�ستع�ل  تخ�ف  لأنه�  فذلك  مل�سر؛  احتالل جنوده� 

م�سر وجعل حي�ة اخلديو يف خطر.

وهو ت�سريح من الغرابة مبك�ن. وم� ك�ن يق�سد به امل�سرت )غالد�ستون( اإل 
زي�دة ا�ستم�لة )توفيق ب��س�( اإىل الإنكليز وثقته بهم واعتم�ده عليهم.

به�  ط�روا  حتى  )فري�سينيه(  امل�سيو  بت�سريح�ت  بريط�ني�  �سوا�س  علم  وم� 
وقد  م�سر.  الد�س�ئ�س لحتالل  بتدبري  واهتموا  لهم  اجلو خال  اأن  وحتققوا  فرًح� 
من  ح�سنة  نواي�ه�  اأن  وتفهيمه�  تركي�  لتعزيز  ح�جة  يف  اأنه�  وقتئذ  اإنكلرتا  راأت 
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جهته� يف م�سئلة م�سر، ف�أوحت اإىل املغفور له )توفيق ب��س�( ب�أن يطلب من احل�سرة 
الأ�ست�نة.  الطلب يف  هذا  وعززت  مل�سر  ع�ٍل  عثم�ين  مندوب  اإر�س�ل  ال�سلط�نية 
ف�أج�بت الدولة طلب اخلديو وح�سر )دروي�س ب��س�( اإىل م�سر حيث و�سله� يف 7 
يونيو ع�م 1882. وك�ن لالإنكليز م�سلحت�ن يف ح�سور )دروي�س ب��س�( مل�سر؛ اأوًل: 
تفهيم رج�ل الدولة العلية ب�أنهم يريدون تداخله� يف م�سر، ث�نًي�: ت�سجيع الدولة 

بوا�سطة )دروي�س ب��س�( لرج�ل احلزب الوطني يف م�سر.

اإحداث  على  وقتئذ  يعملون  و�سن�نُعه�  م�سر  يف  اإنكلرتا  وكالء  وك�ن 
ين�سح  اجلرنال  اإنكلرتا  قن�سل  )م�ليت(  ال�سري  ترى  فكنت  عظيم.  ا�سطراب 
الإنكليز املقيمني يف م�سر ب�ل�سفر لأوروب� »جن�ة من خطر قريب احلدوث(. وكنت 
الأ�سلحة  بنف�سه  يفرق  ب�لإ�سكندرية  اإنكلرتا  قن�سل  )كوك�سون(  امل�سرت  ترى 
والذخ�ئر على الإنكليز الق�طنني ب�لإ�سكندرية - وقد اأر�سلت اإليه هذه الأ�سلحة 

والذخ�ئر من الأ�سطول الإنكليزي الواقف يف ثغر الإ�سكندرية.

وقد و�سع امل�سرت )كوك�سون( ب�ل�سرتاك مع ال�س�بط الإنكليزي )م�ريوت( 
خطة للدف�ع عن الأوروبيني �سد امل�سريني، وهي تقت�سي ت�سليح 3000 اأو 4000 
اأوروبي ب�لإ�سكندرية. وقد اأخرب امل�سرت )كوك�سون( بهذه اخلطة زميله الفرن�س�وي 
اأنهم مل� علموا به�  يف 7 يونيو ع�م 1882 واأبلغه� لوكالء الدول يف الق�هرة، غري 
 � �سرحوا جميًع� ب�أن هذا الت�سليح ُيحدث ا�سطرابً� عظيًم� يف البالد، وهي�ًج� ع�مًّ

واأمروا قن��سل دولهم يف الإ�سكندرية ب�لمتن�ع عن كل عمل عدائي.
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و�سّلح  ب�لق�هرة،  الدول  وكالء  لقرار  ير�سخ  )كوك�سون( مل  امل�سرت  ولكن 
كل امل�لطيني وجميع اليون�نيني، و�س�ئر �سفلة الإفرجن املوجودين ب�لإ�سكندرية مم� 
يدل دللة �سريحة على اأن املدبر ملذبحة الإ�سكندرية وامل�سبب له� اإمن� هي اإنكلرتا 

دون �سواه�.

�ر م�سري، واأطلقت  وقد ابتداأت املذبحة مب�س�جرة وقعت بني م�لطي وحمَّ
فيه� البن�دق من ال�سب�بيك على امل�سريني وا�ستمرت طول يوم 11 يونيو امل�سوؤوم. 
خ�دم  �سقيق  هو  واملذبحة  امل�س�جرة  �سبب  الذي  امل�لطي  ب�أن  الكثريون  ويحقق 

امل�سرت )كوك�سون( نف�سه.

مذبحة  وقت  الرب  اإىل  ع�س�كرهم�  اإنزال  واإنكلرتا  فرن�س�  اجتنت  وقد 
الإ�سكندرية. وذلك بن�ًء على راأي اإنكلرتا التي ك�نت تخ�ف ا�سرتاك فرن�س� معه� 

يف احتالل م�سر.

الإنكليز  كّت�ب  ادعى  اأوروب�،  يف  الإ�سكندرية  مذبحة  خرب  انت�سر  ومل� 
ولكن  امل�سريني.  عند  الديني  التع�سب  هو  املذبحة  هذه  �سبب  اأن  و�سوا�سهم 
املذبحة  هذه  اأ�سل  هم  و�سن�ئعهم  الإنكليز  اأن  هي  فيه�  لريب  التي  احلقيقة 
الوزارة  رئي�س  فري�سينيه(  )دي  امل�سيو  �سرح  وقد  له�.  املوجدون  وهم  امل�سوؤومة 
الفرن�س�وية يف 12 يونيو اأم�م جمل�س ال�سيوخ »ب�أن عدة اأ�سلحة اأعطيت للم�لطيني 
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قبل املذبحة ب�أي�م قالئل، واأن ن�سبة املذبحة للتع�سب الديني خط�أ حم�س« واأثنى 
امل�سيو )دي فري�سينيه( على خطة حكومة م�سر يف هذه احل�دثة.

ومل� علمت احلكومة امل�سرية مبذبحة الإ�سكندرية اأر�سلت يف احل�ل )يعقوب 
ب��س� �س�مي( وكيل اجله�دية على راأ�س اآلينْي من البي�دة، وبط�ريتني من الطوبجية 
واأورطتني من ال�سواري، حلفظ الأمن الع�م يف الإ�سكندرية واإع�دة ال�سكينة بني 

اأه�ليه�.

وقد اأرادت احلكومة امل�سرية اإجراء حتقيق ب�س�أن مذبحة الإ�سكندرية واإظه�ر 
اأع�س�ء  ت�سعة  من  مكونة  واإنكلرتا عقد جلنة  فرن�س�  على  وعر�ست  فيه�،  احلقيقة 

م�سريني ومن ت�سعة اأوروبيني لإجراء هذا التحقيق، فرف�ست اإنكلرتا ذلك بت�ًت�.

ويف �سبيحة مذبحة الإ�سكندرية، اأر�سلت اإيط�لي� والنم�س� اأ�سطوليهم� اإىل 
مي�ه الإ�سكندرية للمح�فظة على حي�ة رع�ي�هم�. ويف ذلك اليوم نف�سه وقف اللورد 
�س�ل�سبوري يف جمل�س اللوردات وعّنف احلكومة الإنكليزية على عدم احتالله� 
الإ�سكندرية وقت املذبحة، ف�أج�به اللورد )غرانفيل( ب�أن الوزارة الإنكليزية تركت 
لالأمريال )�سيمور( احلرية الت�مة فهو يعمل متى راأى لزوًم� للعمل. ول �سك اأن 
كل �سوا�س بريط�ني� ك�نوا يعلمون اأن ال�سبب يف عدم تداخل الأ�سطول الإنكليزي 
تخوف  هو  الرب  اإىل  الإنكليزية  الع�س�كر  نزول  وعدم  الإ�سكندرية،  مذبحة  وقت 

الأمريال الإنكليزي من ا�سرتاك الأ�سطول الفرن�س�وي معه يف الأمر.
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وقد �س�فر اجلن�ب اخلديو و)دروي�س ب��س�( والقن��سل اإىل الإ�سكندرية بعد 
املذبحة؛ لتطمئن خواطر النزلء وتعم ال�سكينة املدينة. وت�سكلت عندئذ الوزارة 
فيه� )عرابي  وبقي  ب��س�(،  )راغب  رئ��سة  يونيو ع�م 1882 حتت  امل�سرية يف 17 

ب��س�( وزيًرا للحربية.

ومل� �سعرت دول فرن�س� والرو�سي� واأمل�ني� والنم�س� واإيط�لي� ب��ستداد الأزمة، 
اأحلت على الدولة العلية ب�سرورة ا�سرتاكه� معه� يف اللجنة الدولية املزمع عقده� 
مع  ال�سرتاك  ورف�سوا  الإنكليز  لن�س�ئح  اأ�سغوا  تركي�  �سوا�س  ولكن  ب�لأ�ست�نة، 
الدول الأوروبية، معللني ذلك ب�أن ا�سرتاك تركي� يف اللجنة الدولية يعترب اعرتاًف� 
منه� ب�أن حقوقه� يف م�سر تع�دل حقوق الدول الأخرى. وقد ا�سطر مندوبو الدول 
تركي� معهم. وح�سر هذه  �سوا�س  ا�سرتاك  بدون  الأ�ست�نة  اأن يجتمعوا يف  وقتئذ 
� اللورد )دوفرين( ب�سفته مندوبً� عن احلكومة الإنكليزية، واأم�سى مع  اللجنة ر�سميًّ

بقية املندوبني يف 25 يونيو ع�م 1882 القرار اأو )الربوتوكول( الآتي:

»تتعهد احلكوم�ت التي مي�سي مندوبوه� على هذا القرار ب�أنه� يف كل اتف�ق 
يقع ب�س�أن ت�سوية امل�سئلة امل�سرية ل تبحث على امتالك �سيء من اأرا�سي م�سر، 
ول على احل�سول على امتي�ز خ��س به� )اأي ب�إحدى احلكوم�ت دون �سواه�(، ول 
على نوال امتي�ز جت�ري لرع�ي�ه� يكون غري ممكن لرع�ي� احلكوم�ت الأخرى نواله«.
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وهذا التقرير يعترب تعهًدا من دول اأوروب� بعدم امل�س��س بحقوق م�سر وبعدم 
العتداء عليه�. وهو تعهد قبلته احلكومة الإنكليزية على نف�سه� ك�س�ئر احلكوم�ت 
الأوروبية، واأم�س�ه ب�لني�بة عنه� اللورد )دوفرين( اأي �سي��سي من اأكرب �سوا�سه�. 
امللكة ووزراء  النظر عن ت�سريح�ت جاللة  التعهد - بقطع  نعترب هذا  اأن  وميكنن� 
� من اأوروب� �سد احتالل الإنكليز مل�سر ومن  اإنكلرتا ب�س�أن اجلالء - احتج�ًج� اأبديًّ

اإنكلرتا نف�سه� �سد عمله� يف بالدن�.

ويف اأثن�ء ا�ستغ�ل اللجنة الدولية يف الأ�ست�نة ب�ملداولة، والتف�ق على حل 
الأزمة امل�سرية، ك�نت اإنكلرتا جتهز �سفنه� وت�ستعد لتقوية اأ�سطوله� يف الإ�سكندرية 
وك�نت اجلرائد الإنكليزية تلح على حكومة بالده� ب�حتالل م�سر وحده�. وقد 
يط�لب  و�س�ر  الإنكليزي  الع�م  الراأي  على  الإنكليزية  اجلرائد  كت�ب�ت  اأثرت 
احلكومة الربيط�نية ب�لعمل وحده�؛ حتى اأن اللورد )ك�مربيل( وزير امل�ستعمرات 
وقف خطيًب� وق�ل.. اإن اإنكلرتا ب�لرغم عن ميله� لل�سالم واحرتامه� لآراء اأوروب�، ل 
ميكنه� اأن ترتك �سالمة قن�ل ال�سوي�س لل�سدفة، اأو اأن تهمل الدف�ع عن م�س�حله� 
يف ال�سرق. وعندئذ اأنذر الأمريال )�سيمور( احلكومة امل�سرية ب�أنه� اإذا عملت اأي 

عمل عدائي �سد اأ�سطوله، �سرب الإ�سكندرية ودمره�.

وقد اهتمت فرن�س� بتجهيز �سفنه� اأ�سوة ب�إنكلرتا وعر�س امل�سيو )فري�سينيه( 
يوم 8 يوليو ع�م 1882 على جمل�س النواب الفرن�س�وي، طلب ثم�نية ماليني من 
الفرنك�ت لهذا الغر�س، اإل اأنه �سّرح ب�أنه ل يق�سد اإر�س�ل جي�س فرن�س�وي مل�سر 
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� ال بقرار من جمل�س  واأنه ل ي�أمر بتداخل فرن�س� يف وادي النيل تداخاًل ع�سكريًّ
النواب نف�سه، واأن الق�سد بتجهيز ال�سفن هو ال�ستعداد للطوارئ.

اأن من �س�لح �سي��سته� زي�دة التقرب بني )عرابي ب��س�(  اإنكلرتا  ومل� راأت 
ال�سلط�ن،  جاللة  وبني  م�سر  عزيز  بني  النفور  وزي�دة  ال�سلط�نية،  احل�سرة  وبني 
اأ�س�رت على رج�ل الدولة العلية - الذين مل ي�سيئوا الظن ب�لإنكليز حلظة واحدة 
يف احلوادث العرابية كله� - ب�إر�س�ل ني�س�ن لعرابي اإظه�ًرا لر�سى جاللة ال�سلط�ن 
واأر�سل  اإنكلرتا  ب�إ�س�رة  الدولة  رج�ل  فعمل  وعمله،  خطته  من  وامتن�نه  عنه، 
الإنع�م  ب��س�. فك�ن هذا  لعرابي  به  الفرم�ن اخل��س  الأول مع  املجيدي  الني�س�ن 
ت�سجيًع� لعرابي وحزبه، وتنفرًيا للجن�ب اخلديو من الدولة العلية. وك�ن من �س�أنه 

اأن يحمل عزيز م�سر على اللتج�ء اإىل الإنكليز.

وعندم� حتقق رج�ل ال�سي��سة الإنكليزية من اأن فرن�س� ل تتداخل يف م�سر 
الإنكليزي  الأمريال  اأمروا  الجتن�ب،  كل  ذلك  جتتنب  واأنه�   � ع�سكريًّ تداخاًل 
الأمريال  هذا  ف�أر�سل  الإ�سكندرية.  ل�سرب  الداعية  الأ�سب�ب  بخلق  )�سيمور( 
�سرب  ال�ستحك�م�ت،  اإ�سالح  عن  تكف  اإْن مل  ب�أنه�  امل�سرية  للحكومة  اإنذاًرا 
الإ�سكندرية لأنه يعترب اإ�سالح ال�ستحك�م�ت اأو ترميم الطوابي تهديًدا لالأ�سطول 
اإ�سالح  ب�إبط�ل  ال�سلط�نية  احل�سرة  اأمر  على  بن�ء  اخلديو  ف�أمر  الإنكليزي!!! 
كل  واأبطلوا  اأمره  اجلي�س  رج�ل  ف�متثل  الطوابي.  ترميم  وعدم  ال�ستحك�م�ت، 
اإ�سالح وكل ترميم يف ال�ستحك�م�ت والطوابي. غري اأن الأمريال )�سيمور( ك�ن 
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مكلًف� بخلق الأ�سب�ب ل�سرب الإ�سكندرية. فلذلك اأر�سل اإنذاًرا ث�نًي� للحكومة 
اإْن  واأنهم  ب�لأحج�ر،  الإ�سكندرية  بوغ�ز  يقفلون  اإن عم�له�  فيه  له�  ق�ل  امل�سرية، 
مل ميتنعوا عن رمي الأحج�ر، اأمر اأ�سطوله ب�سرب الإ�سكندرية. ف�أج�بته احلكومة 
فيه  يرموا  عم�له� مل  واأن  الإ�سكندرية  بوغ�ز  ب�إقف�ل  مطلًق�  ت�أمر  ب�أنه� مل  امل�سرية 
امل�سرية  البحرية  وكيل  له  و�سمح  الدعوى.  لهذه  البتة  حقيقة  ل  واأن  اأحج�ًرا، 
مل  )�سيمور(  الأمريال  ولكن  البوغ�ز.  يف  اأحج�ًرا  يرمي  من  كل  على  ب�لقب�س 
امل�سرية  للحكومة  اآخر  يوليو ع�م 1882 خط�بً�  يوم 10  واأر�سل يف  ب�حلق  يقتنع 
ادعى فيه كذبً� اأنه� ت�ستغل بو�سع مدافع جديدة يف ط�بية �س�لح واملك�س وق�ئد 
طوابي  يف  املوجودة  والأ�سلحة  املدافع  جميع  ت�سلمه  مل  اإْن  ب�أنه�  واأنذره�  بك، 

الإ�سكندرية من العجمي اإىل ق�ئد بك �سرب الإ�سكندرية!

)�سيمور(  الأمريال  بتهديدات  ب�لإ�سكندرية  الدول  قن��سل  علم  ومل� 
الإ�سكندرية  �سرب  عن  ميتنع  اأن  فيه  �س�ألوه  كت�بً�  اإليه  كتبوا  امل�سرية  للحكومة 
لأن هذا العمل ي�سر مب�س�لح الأوروبيني ك�فة، ويدمر من�زلهم واأمالكهم، وتعهدوا 
من�زل  ب�أن  الأمريال  ف�أج�بهم  ير�سيه.  م�  على  امل�سرية  احلكومة  مع  ب�لتف�ق  له 
تدمري  اإل  يق�سد  ل  لأنه  اخلطر  من  م�أمن  يف  �ستكون  واأمالكهم  الأوروبيني 
طوابي الإ�سكندرية. وك�ن يريد الأمريال )�سيمور( بهذا اجلواب تطمني خواطر 
القن��سل، ولكنه ك�ن يعمل لتدمري الإ�سكندرية كله� وتكليف احلكومة امل�سرية 

بدفع الغرام�ت الط�ئلة!
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وقد عقد املغفور له )توفيق ب��س�( جمل�ًس� من الوزراء حتت رئ��سته يف يوم 
املجل�س  هذا  وح�سر  )�سيمور(.  الأمريال  نحو  عمله  يلزم  م�  لتقرير  يوليو؛   10
)دروي�س ب��س�( املندوب العثم�ين الع�يل، واتفق كل احل��سرين يف املجل�س على 
اإر�س�ل ن�ظر امل�لية ون�ظر اخل�رجية ووكيل البحرية واأحد رج�ل املعية اإىل الأمريال 
اأن طوابي �س�لح واملك�س وق�ئد بك هي كم� ك�نت يف عهد  ليبلغوه  )�سيمور(؛ 
اأ�سغ�ل ومل تو�سع فيه�  ب��س� الكبري(، واأنه لي�س به�  �س�كن اجلن�ن )حممد علي 
اأ�سلحة ول مدافع جديدة، واأن احلكومة امل�سرية تقبل اأنه )اأي الأمريال �سيمور( 
اجلواب،  هذا  )�سيمور(  الأمريال  واأبلغوا  املذكورون  الأربعة  فتوجه  عليه�.  يطلع 
املوجودة يف  واملدافع  الأ�سلحة  ت�سليمه  ب�س�أن  الأول  به، بل كرر طلبه  يقتنع  فلم 
الطوابي. فلم� عر�س هذا الطلب على �سمو اخلديو وعلى النظ�ر، اأقر راأي اجلميع 
الإنكليزية   ال�سفن  اأطلقت  اإذا  واأنه  م�سر،  على  كبرًيا  ع�ًرا  يكون  قبوله  اأن  على 
مدافع  من  طلق�ت  �ست  اأو  خم�س  خروج  بعد  الطوابي  اأج�بته�  الطوابي  على 
ال�سفن الإنكليزية حتى تقع امل�سوؤولية كله� على الأ�سطول الإنكليزي. واأر�سلت 
احلكومة امل�سرية يف م�س�ء 10 يوليو ع�م 1882 كت�بً� اإىل الأمريال )�سيمور( ق�لت 
ثغر  الإنكليزي على  الأ�سطول  اعتداء  ي�ستوجب  م�  �سيًئ�  »اإنه� مل تعمل  فيه  له 
الإ�سكندرية واإنه� حم�فظة على �سرفه� ومق�مه�، ل تقبل مطلًق� ت�سليمه الأ�سلحة 
واملدافع املوجودة يف الطوابي، واأنه� تلقي م�سوؤولية النت�ئج الوخيمة التي �ستنتج 
من �سرب الإ�سكندرية على الأمة التي اعتدت بغري �سبب، وبدون اإعالن احلرب 
بينه� وبني م�سر على الإ�سكندرية خم�لفًة يف ذلك الق�نون الع�م ونوامي�س احلرب.
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الذي  الأخري  ب�لإنذار  فرن�س�  خ�رجية  وزير  )فري�سينيه(  امل�سيو  علم  ومل� 
الذي  الفرن�س�وي -  الأ�سطول  اأمر  امل�سرية،  الأمريال )�سيمور( للحكومة  اأر�سله 
عن  ب�لبتع�د   - الإنكليزي  الأ�سطول  بجوار  الإ�سكندرية  مي�ه  يف  واقًف�  ك�ن 
الإ�سكندرية وال�سفر اإىل بور�سعيد. وبذلك ق�ست فرن�س� على م�س�حله� يف م�سر 
وخ�لفت �سي��سة قرن ك�مل، وارتكبت اأكرب خط�أ �سي��سي يف ت�ريخه�. ولقد حتمل 
امل�سيو )فري�سينيه( تبعة هذا العمل و�س�ر مبغو�ًس� يف اأمته واتهمه الكثريون من 
العرابية  للحوادث  ولكن  لإنكلرتا.  فرن�س�  �سرف  ب�ع  وب�أنه  ب�خلي�نة  الفرن�س�ويني 
ول�سي��سة الدول فيه� اأ�سرار مل يك�سفه� لن� الت�ريخ اإىل اليوم. وعلى كل ح�ل ف�ن 
امل�سيو )فري�سينيه( اتبع يف احلوادث العرابية �سي��سة خرق�ء واأوجد لبالده م�سكلة 

ل تنق�س عن م�سئلة الألزا�س واللورين اأهمية وخط�رة.

للدول الأوروبية  يوليو مذكرة  اللورد )غرانفيل( يف م�س�ء 10  اأر�سل  وقد 
اأخربه� فيه� )ب�أن �سرب الأ�سطول الإنكليزي لالإ�سكندرية لي�س اإل دف�ًع� اقت�سته 
التي  الظروف  فم�هي  اآخر(.  �سيًئ�  م�سر  �سد  تنوي  ل  اإنكلرتا  واأن  ال�سرورة، 
الفرن�س�وي  الأ�سطول  يكن  اأمل  الدف�ع؟  هذا  وم�  الإ�سكندرية  �سرب  اقت�ست 
تهدده؟  الإ�سكندرية  طوابي  اأن  يدع  مل  فلم  الإنكليزي  الأ�سطول  بجوار  واقًف� 
اأمل تكن �سفن اإيط�لي� والنم�س� واقفة يف مي�ه الإ�سكندرية، ِفلَم مَلْ تدع اأن طوابي 
قن��سل  يعرتف  اأمل  نف�سه�؟  عن  الدف�ع  عليه�  يجب  واأنه  تهدده�  الإ�سكندرية 
الدول ب�لإ�سكندرية ب�أن احلكومة امل�سرية اتبعت مع الأمريال )�سيمور( ت�س�هاًل 
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ل مثيل له، واأنه� مل تهدد اأ�سطوله اأبًدا؟ اأمل ت�سمح احلكومة امل�سرية لالأمريال 
)�سيمور( ب�لقب�س على كل من يرمي اأحج�ًرا يف قن�ل الإ�سكندرية؟ اأمل ت�سمح 
له بتفتي�س طوابي الإ�سكندرية؟ وهل اأطلقت طوابي الإ�سكندرية مدافعه� على 

الأ�سطول الإنكليزي حتى ا�سطر للمدافعة عن نف�سه؟

اإن هذه الرواية املحزنة لع�ر كبري على دولة تدعي حمبة العدل والإن�س�نية، 
ولف�سيحة تبقى حديًث� لالأمم على تع�قب الأي�م وال�سنني.

وم� طلعت �سم�س يوم الثالث�ء 11 يوليو ع�م 1882- وهو اأ�سواأ اأي�م م�سر 
واأ�سق�ه� - حتى اأطلقت ال�سفن الإنكليزية كله� املدافع على الطوابي امل�سرية، وبعد 
اأج�بته� الطوابي امل�سرية،  خروج نحو 15 كلة من مراكب الأ�سطول الإنكليزي 
متوالية، حتى تهدمت  �س�ع�ت  الكلل مدة ع�سر  اإطالق  الفريق�ن على  وا�ستمر 
وقد  من�زل عديدة.  واحرتقت  التني  راأ�س  �سراي  من  وتدمر جزء  كله�  الطوابي 
اجتمع جمل�س النظ�ر يف م�س�ء ذلك اليوم العبو�س حتت رئ��سة �سمو اخلديو وقرر 
اأنه اإذا ا�ستمر الأ�سطول الإنكليزي على اإطالق الكلل، رفعت الراي�ت البي�س�ء 

عالمة على طلب اإجراء املخ�برات ال�سلمية. 

ويف �سبيحة 12 يوليو ابتداأت املراكب الإنكليزية تطلق املدافع على مدينة 
الإ�سكندرية نف�سه� ث�نًي� - وليتذكر الق�رئ اأن الأمريال )�سيمور( حقق لقن��سل 
الدول ب�أن اأ�سطوله ل يتعر�س للمدينة ب�سوء - فرفعت الراي�ت البي�س�ء وانقطع 
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اإىل  ب��س�  طلبة  وذهب  الإ�سكندرية.  ملدينة  الإنكليزي  الأ�سطول  �سرب  بذلك 
الأمريال )�سيمور(، فق�بله اأحد �سب�ط الأ�سطول واأخربه ب�أن الأمريال الإنكليزي 
يطلب �سدور اأمر اخلديو قبل ال�س�عة الث�لثة بعد الظهر بت�سليمه ط�بية العجمي 
وط�بية املك�س وط�بية العرب جلعله� مع�سكًرا للجنود الإنكليزية. فع�د طلبة ب��س� 
اإر�س�ل  قرروا  به  علموا  فلم�  الإنكليزي.  الأمريال  بطلب  والنظ�ر  اخلديو  واأخرب 
تلغراف للح�سرة ال�سلط�نية لعر�س الأمر عليه�، اإذ اإنه ل ميكنهم ت�سليم اأر�س من 
اأرا�سي م�سر لدولة اأجنبية بغري اأمر الدولة العلية، وكلفوا طلبة ب��س� بتبليغ ذلك 
الأمريال لنتظ�ر اجلواب ك�ن  الذي حدده  الوقت  اأن  لالأمريال )�سيمور(. غري 
ب�أن الأ�سطول  قد ف�ت، وترك مندوب الأمريال يف ديوان البحرية امل�سرية خرًبا 
الإنكليزي �سي�سرب الإ�سكندرية مرة ث�نية. وعندئذ اأمر املغفور له اخلديو ال�س�بق 
الع�س�كر  ملنع  العجمي  ط�بية  جهة  اإىل  امل�سرية  اجلنود  ب�إر�س�ل  ب��س�(  )عرابي 
الإنكليزية من اخلروج اإىل الرب واحتالل �س�حل م�سر. فلم يتبع )عرابي ب��س�( اأمر 
اخلديو واعتذر »ب�أن الأر�س هن�ك مك�سوفة، واأن مقذوف�ت املراكب الإنكليزية ل 

متكن الع�س�كر امل�سرية من الدنو اإىل البحر«.

�سرب  على  الإنكليزي  الأ�سطول  بعزم  الإ�سكندرية  اأه�يل  علمت  ومل� 
الإ�سكندرية،  اأحوال  وا�سطربت  يه�جر  الكل  واأخذ  وم�جت  ه�جت  املدينة، 
وانت�سر ال�سفلة والأ�سرار والل�سو�س يف املدينة، حتى �سلبوا كل �سيء يف اأ�سواقه� 
وراأت مدينة الإ�سكندرية الزاهرة يومئذ م� مل تعهده من قبل يف ت�ريخه�. وهكذا 
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ق�ست بريط�ني� املتمدنة اأن ي�سرب اأ�سطوله� مدينة اآمنة مطمئنة، ك�ن الأوروبيون 
وامل�سريون يعي�سون فيه� ك�لإخوة، واأن يعود اإىل �سربه� مرة ث�نية حتى انت�سرت 

الفو�سى فيه� وعم الفزع اأرج�ءه� وه�جر منه� اأهله� و�سك�نه�!

وقد كرث عندئذ جتمع الع�س�كر امل�سرية حول �سراي اخلديو ب�لرمل، حتى 
هي  اإمن�  الوحيد  ملج�أه  اأن  وراأى  به،  الفتك  يريد  ب��س�(  )عرابي  اأن  العزيز  ظن 
العزيز ك�ن بق�سد  الع�س�كر حول �سراي  اإن جتمع  ب��س�(  اإنكلرتا. ويقول )عرابي 
املح�فظة  على حي�ة �سموه. وبعد �سرب الإ�سكندرية ب�أي�م قالئل توجه املغفور له 

)توفيق ب��س�( اإىل �سراي الإ�سكندرية حتت حر�س اإنكليزي.

)كنج  جهة  يف  اجلي�س  وجمع  الإ�سكندرية  غ�در  فقد  ب��س�(  )عرابي  اأم�   
عثم�ن(، وابتداأت الع�س�كر يف عمل املت�ري�س واأخذ الحتي�ط�ت الالزمة. واأعلن 
ح�لة  يف  لوجوده�  عرفية  ح�لة  يف  �س�رت  البالد  اأن  م�سر  اأنح�ء  ك�فة  يف  وقتئذ 
للنظر يف  وكيله�  رئ��سة  اجله�دية حتت  نظ�رة  وت�سكل جمل�س حربي يف  احلرب، 
ب��س�  لعرابي  تلغراًف�  اخلديو  اأر�سل  يوليو   17 يوم  ويف  والق�س�ي�.  امل�س�ئل  جميع 
يخربه فيه ب�أن ال�سلح مت بني م�سر وبني الأمريال الإنكليزي وي�أمره ب�ل�سفر ملق�بلة 
� من �سمو اخلديو اأن ير�سل اإليه  �سموه ب�لإ�سكندرية، فطلب )عرابي ب��س�( تلغرافيًّ
لالإ�سكندرية.  ب�ل�سفر  اأمره  اتب�عه  لعدم  ب�سيء  العزيز  يجبه  فلم  ال�سلح  ب�سروط 
وعندئذ اأر�سل اخلديو جلميع م�س�لح احلكومة ولنظ�رة احلربية ب�أن ال�سلح مت عقده 
احلربية  بنظ�رة  ف�جتمع  واجب.  غري  للحرب  ال�ستعداد  واأن  واإنكلرتا  م�سر  بني 
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وامل�س�لح  الدواوين  وروؤ�س�ء  النظ�رات  وكالء   من  جمل�س  وكيله�  رئ��سة  حتت 
اإر�س�ل وفد يدعو اخلديو للح�سور  والعلم�ء والأعي�ن؛ للمداولة يف الأمر وقرروا 
ل  اخلديو  ب�أن  املجل�س  واأع�س�ء  )عرابي(  خمرًبا  وع�د  الوفد  ف�س�فر  الق�هرة،  اإىل 
ميكنه مب�رحة الإ�سكندرية اإل ب�إذن خ�سو�سي من الإنكليز، ف�زداد حقد العرابيني 
على املغفور له )توفيق ب��س�(. ون�دى بع�سهم بعزله. وك�ن وقتئذ )م�سطفى ب��س� 
واأكرثهم  لعرابي  مياًل  الن��س  اأ�سد  الآن - من  امل�سرية  الوزارة  رئي�س   - فهمي( 

جم�هرة ب�لنت�س�ر لعمله وخطته!

)عرابي(  بعزل  اإعالنً�  اخلديو  �سمو  اأ�سدر  ع�م 1882  يوليو   20 يوم  ويف 
بحجة اأنه مل يتبع اأمره، ومل ير�سل الع�س�كر امل�سرية اإىل جهة العجمي ملنع اجلنود 
الإنكليزية من النزول اإىل الرب، واأنه اأخذ اجلي�س وتوجه اإىل كفر الدوار بغري اإذن 
� اأمره ال�س�در بعزل )عرابي( اإىل وكيل احلربية،  العزيز. واأبلغ �سمو اخلديو تلغرافيًّ
ب�إبط�ل التجهيزات الع�سكرية، فجمع وكيل احلربية جمل�ًس� ح�فاًل ح�سره  واأمره 
جميع  وروؤ�س�ء  النظ�رات  ووكالء  العلم�ء  واأغلب  اخلديوية  الع�ئلة  اأمراء  بع�س 
الأمة  اأعي�ن  من  وكثري  واملفتيون  املديري�ت  وق�س�ة  واملديرون  ووكالوؤه�  امل�س�لح 
عن خم�سم�ئة  يزيد  املجل�س  هذا  الذين ح�سروا  عدد  وك�ن  وجت�ره�.  وف�سالئه� 
بعد  فقرروا  اخلديوية،  احل�سرة  تلغراف  احلربية  وكيل  عليهم  عر�س  وقد  نف�س 
املذاكرة واملن�ق�سة اأن ل يتبع للخديو اأمر واأن يكلف )عرابي ب��س�( ب�لدف�ع عن 
البالد و�سد الإنكليز عنه�. وقرروا كذلك ت�سكيل جمل�س اإداري للنظر يف اأحوال 
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للح�سرة  واأر�سلوه  القرار  هذا  على  جميًع�  وختموا  فيه�.  النظ�م  وحفظ  البالد 
� لعرابي ب��س�. ال�سلط�نية واأبلغوه ر�سميًّ

الإ�سكندرية، والأمة كله� مع اجلي�س  الإنكليز يف  فك�ن اخلديو وقتئذ مع 
�سده و�سدهم.

هذا م� جرى يف م�سر بعد �سرب الإ�سكندرية. اأم� يف اأوروب� فقد اأحدث 
يوليو   11 م�س�ء  يف  العلية  الدولة  واأر�سلت   � ع�مًّ انده��ًس�  الإ�سكندرية  �سرب 
نف�سه لك�فة الدول الأوروبية احتج�ًج� �سد عمل الأ�سطول الإنكليزي، و�س�ألته� 
يخ�لفهم مندوب  ب�لأ�ست�نة - ومل  الدولية  اللجنة  اأع�س�ء  فقرر  ب�لأمر.  الهتم�م 
اإنكلرتا يف ذلك لعلمه ب�أن �سوا�س تركي� �سيعملون بن�سيحة دولته - يف 15 يوليو 
اأوروب�  ب��سم  العلية  الدولة  فيه�  الع�يل يكلفون  للب�ب  اإر�س�ل مذكرة  ع�م 1882 
ب�إر�س�ل جنوده� لحتالل م�سر، على �سرط اأن الدول حتدد اخت�س��س�ت الق�ئد 
العثم�ين الذي ير�سل على راأ�س اجلنود، واأن ل يتداخل هذا الق�ئد يف اإدارات 
م�سر واأن ل يكون لهذا الحتالل ت�أثري على امتي�زات م�سر املمنوحة له� مبقت�سى 
اأجل  حتديد  على  الدول  تتفق  واأن  الدولية،  والتف�قي�ت  ال�سلط�نية  الفرم�ن�ت 
وقد  م�سر.  نفقة  على  العثم�نية  احلملة  م�س�ريف  تكون  واأن  الرتكي  لالحتالل 
الدول  ولبثت  يوليو،   15 يوم  م�س�ء  يف  الع�يل  الب�ب  اإىل  املذكرة  هذه  اأر�سلت 
اأن  م�سر  �س�لح  ومن  تركي�  �س�لح  من  حم�لة  ول  وك�ن  عليه�.  اجلواب  منتظرة 
تقبل الدولة العلية تكليف اأوروب� له� ب�حتالل م�سر، وتر�سل جنوده� املظفرة اإىل 
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الإنكليز حتى  ن�س�ئح  يتبعوا  اأن  تركي�  �سوا�س  العزيزة، ولكن ق�سي على  بالدن� 
بعد �سرب الإ�سكندرية، ويجيبوا مندوبي الدول ب�أن قبول تركي� لتكليف اأوروب� 
� بحقوق الدولة التي هي �س�حبة ال�سي�دة على م�سر  له� ب�حتالل م�سر ُيعد م��سًّ
يده�سن  ول  اأوروب�.  من  تكليف  بغري  اإليه�  جنوده�  اإر�س�ل  يف  احلق  له�  والتي 
القواعد  ومن  ع�دته�  فهذه  �سي��سته�  يف  وجهني  ذات  ك�نت  اإنكلرتا  اأن  الق�رئ 
الث�بتة عند �سوا�سه� اأن ارتك�ب الأمور الدنيئة يف �سبيل الو�سول اإىل غر�س كبري 
له�  ال�سوء  تريد  اأوروب�  اأن  تركي�  يفهمون  بريط�ني� ك�نوا  ف�سوا�س  �سريًف�.  اأمًرا  يعد 
نواي�هم  اإل ليقفوا على  ب�لأ�ست�نة  اللجنة الدولية  واأنهم مل ي�سرتكوا مع مندوبي 

ويعرقلوا م�س�عيهم. 

ويف هذا الأثن�ء طلبت احلكومة الفرن�س�وية من جمل�س النواب الفرن�س�وي 
قن�ل  حم�ية  وبق�سد  للطوارئ،  ا�ستعداًدا  ال�سفن  لتجهيز  الالزمة  املب�لغ  تقرير 
م�سر  م�سئلة  على  الطلب  هذا  ب�سبب  املن�ق�سة  فدارت  احل�جة.  عند  ال�سوي�س 
وتع�قب اخلطب�ء على منرب اخلط�بة مندًدا بع�سهم ب�لوزارة، وم�سوبً� البع�س الآخر 
خطته� وانتهت اجلل�سة بقبول طلب احلكومة وتقرير املب�لغ الالزمة. ومل يكلف 
موافقته على  يظهر  اأنه مل  م�سر كم�  ب�تب�ع خطة خم�سو�سة يف  الوزارة  املجل�س 

�سي��سته� بل انتظر نت�ئج هذه ال�سي��سة.

الدولية  اللجنة  اأع�س�ء  مذكرة  على  جوابه  الع�يل  الب�ب  يبعث  اأن  وقبل 
املر�سلة اإليه يف 15 يوليو، عر�س مندوب� فرن�س� واإنكلرتا على اللجنة تعيني الدولة 
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اللجنة  اأع�س�ء  ال�سوي�س. ولكن  التي يجب عليه� املح�فظة على قن�ل  اأو الدول 
للجنة  ب��س�(  )�سعيد  اأر�سل  وقد  يوليو.   15 مذكرة  على  تركي�  جواب  انتظروا 
الدولية يف 19 يوليو جواب الدولة العلية على مذكرة 15 يوليو، وهو عب�رة عن 
ُيذكر  ب�س�أن م�سر. ومل  الدول يف مداولتهم  تركي� ال�سرتاك مع مندوبي  قبول 
�سيء م� عن قبول الدولة اأو رف�سه� لتكليف الدول له� ب�حتالل م�سر. فهي بعد 
اأن رف�ست ال�سرتاك مع اأع�س�ء اللجنة قبلت ال�سرتاك معهم، وبعد اأن كلفته� 
اأوروب� ب�حتالل م�سر اأهملت هذا التكليف واأخذت تتن�ق�س مع اأع�س�ء اللجنة! 
ومن الأ�سف ال�سديد اأن يدون الت�ريخ هذه ال�سي��سة التي مل تخدم اإل الأغرا�س 
الربيط�نية مع اأن �سوا�س تركي� ا�ستهروا يف كل احلوادث والأزم�ت ب�لده�ء العظيم.

وقد جرت املن�ق�سة حينئذ يف يوم 25 يوليو ع�م 1882 يف جمل�س ال�سيوخ 
الفرن�س�وي، بعد اأن جرت يف جمل�س النواب. فقبل املجل�س تقرير املب�لغ الالزمة 
لتجهيز ال�سفن وتقوية البحرية، ولكنه وّجه اإىل الوزارة اأ�سد املالم والتعنيف عن 
اأقر جمل�س ال�سيوخ على طلب احلكومة،  اأن  �سي��سته� يف امل�سئلة امل�سرية. وبعد 
ت�سعة  مبلغ  تقرير  الفرن�س�وي  النواب  جمل�س  على  )فري�سينيه(  امل�سيو  عر�س 
ماليني ون�سف من الفرنك�ت حلم�ية قن�ل ال�سوي�س، فعنّي املجل�س جلنة للنظر يف 
هذا الطلب واملن�ق�سة مع احلكومة وتقدمي تقرير للمجل�س. وك�ن امل�سيو )فري�سينيه( 
قن�ل  احتالل  ب�س�أن  البحرية  وزير  )زوريجيربي(  الأمريال  مع  الراأي  يف  خمتلًف� 
ال�س�طئ  اإل  حتتل  ل  اأن  يجب  الفرن�س�وية  اجلنود  اأن  يرى  هو  فك�ن  ال�سوي�س؛ 
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اجلنود  احتالل  �سرورة  يرى  الفرن�س�وية  البحرية  وزير  وك�ن  للقن�ل،  ال�سم�يل 
النواب  جمل�س  عّينه�  التي  اللجنة  علمت  ومل�  )الزق�زيق(.  ملدينة  الفرن�س�وية 
لدرا�سة م�سروع احتالل قن�ل ال�سوي�س ب�ختالف الوزيرين يف الراأي، وب�أن اأوروب� 
م�سوؤولية  يتحمالن  وتركتهم�  القن�ل  ب�حتالل  واإنكلرتا  فرن�س�  تكليف  تر�س  مل 
اأعم�لهم�، رف�ست تقرير مبلغ الت�سعة ماليني ون�سف واأظهرت برف�سه� هذا عدم 
النواب  جمل�س  يف  املن�ق�سة  دارت  ومل�  و�سي��سته�.  الوزارة  خطة  على  موافقته� 
ون�سف،  الت�سعة ماليني  مبلغ  على طلب  ع�م 1882  يوليو  يوم 29  الفرن�س�وي 
ق�م امل�سيو )فري�سينيه( و�سرح �سي��سته يف امل�سئلة امل�سرية - التي عرفه� الق�رئ من 
مبدئه�- و�س�أل املجل�س اإعالن ثقته ب�لوزارة، فق�م اخلطب�ء واحًدا بعد واحد وكلهم 
طلب  )فري�سينيه(  امل�سيو  كرر  املن�ق�سة  انته�ء   وبعد  )فري�سينيه(.  ب�سي��سة  نددوا 
�سوًت�   75 �سد  �سوًت�   417 ب�أغلبية  املجل�س  ف�أقر  ب�حلكومة،  الثقة  على  القرتاع 
على عدم ثقته ب�لوزارة، و�سقط بذلك امل�سيو )فري�سينيه( واأع�س�ء وزارته. ولو ك�ن 
جمل�س النواب الفرن�س�وي تنبه خلط�أ وزارة )فري�سينيه( يف �سي��سته� واأ�سقطه� قبل 
�سرب الإ�سكندرية، لك�نت جنت م�سر من م�س�ئبه� وخرجت فرن�س� من الأزمة 
ظ�فرة. اإل اأن املجل�س ترك امل�سيو )فري�سينيه( يف الوزارة موؤماًل �سريه على خطة 
اأجّل  اإنكلرتا  به�  �سي��سة خرق�ء خدم  اإل  يتبع  ولكنه مل  م�ستقيم،  وطريق  قومية 

خدمة واأ�سر به� فرن�س� وم�سر ال�سرر اجل�سيم.
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وقد اأعلنت الدولة العلية اللجنة الدولية ب�لأ�ست�نة ببالغ اأر�سلته اإليه� يف 
اأنه�   - واحد  بيوم  فري�سينيه  وزارة  �سقوط  قبل  اأي   - ع�م 1882  يوليو  يوم 28 
تقبل اإر�س�ل جنوده� لحتالل م�سر، ولكنه� ت�سرتط جالء الع�س�كر الإنكليزية 
عنه� عند و�سول اجلنود الرتكية اإليه�. ف�أج�ب اللورد )دوفرين( على بالغ الدولة 
جاللة  اأ�سدر  اإذا  اإل  مل�سر  الرتكية  اجلنود  احتالل  تقبل  ل  اإنكلرتا  ب�أن  العلية 

ال�سلط�ن »اإعالنً� بع�سي�ن عرابي«!

فهي بعد اأن �سجعت عرابي وحزبه، وبعد اأن اأوعزت اإىل تركي� املرة بعد 
اأن تعلن ع�سي�ن  العلية  الدولة  �س�ألت  الوطني ورئي�سه،  بت�سجيع احلزب  املرة 
عرابي! ويف الوقت نف�سه كتب اخلديو اإىل الأمريال )�سيمور( كت�بً� �سمح له فيه 
ب�حتالل قن�ل ال�سوي�س، وب�أخذ كل الحتي�ط�ت ال�سرورية ملنع العرابيني من 
الو�سول اإليه. وك�ن امل�سيو )دي ل�سب�س( قد وعد )عرابي ب��س�( بعدم احتالل 
اجلنود الإنكليزية لقن�ل ال�سوي�س وعًدا �سريًح�، وطلب منه مق�بل ذلك عدم 
�سوؤال  ب��س�(  فقبل )عرابي  له وعدم العتداء عليه.  امل�سرية  احتالل اجلنود 
بوعد  وف�ء  القن�ل  احتالل  يجتنبون  الإنكليز  اأن  وظن  ل�سب�س(  )دي  امل�سيو 
)دي ل�سب�س(، ولكن الإنكليز من ع�داتهم اأن ي�أتوا كل اأمر يفيدهم ولو ك�ن يف 

ذلك خم�لفة وعودهم ال�سريحة واأمي�نهم العلنية!

اأم� اللجنة الدولية ب�لأ�ست�نة، ف�إنه� تن�ق�ست طوياًل يف اقرتاح قدمه املندوب 
الإيط�يل يت�سمن احتالل كل دول اأوروب� لقن�ل  ال�سوي�س احتالًل موؤقًت� فقبلت 
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للدولة  الدول مياًل  اأ�سد  الرو�سي�  والرو�سي� هذا القرتاح. وك�نت  والنم�س�  اأمل�ني� 
العلية يف امل�سئلة امل�سرية واأكرثه� تقربً� منه� - وقد جرت يف ذلك على ال�سي��سة 
التي اأو�سحن�ه� يف اآخر الف�سل ال�س�لف من اأنه� ت�س�يف تركي� اإذا ع�دته� اإنكلرتا - 
فعر�ست عليه� م�س�عدته� بكل م� يف و�سعه�، وت�أجيل قب�س الغرامة احلربية املت�أخرة 

من حرب ع�م 1877 لكي تر�سل بجنوده� مل�سر.

الهند  من  الآتية  الإنكليزية  اجلنود  احتلت   1882 ع�م  اأغ�سط�س   2 ويف 
ال�سوي�س؛  لقن�ل  احتالله�  م�سروع  اأوروب�  دول  تنفذ  ومل  )ال�سوي�س(.  مدينة 
اللورد  مع  تتخ�بر  العثم�نية  احلكومة  وك�نت  م�سر.  ب�حتالل  وعدته�  تركي�  لأن 
)دوفرين( يف عقد اتف�قية حربية بخ�سو�س الحتالل امل�سرتك لرتكي� واإنكلرتا. 
واإن اتف�ق دول اأوروب� عندئذ على احتالل قن�ل ال�سوي�س وحم�يته يعد اإجم�ًع� 

منه� على رف�س الحتالل الإنكليزي وعدم املوافقة عليه.

ع�م  اأغ�سط�س  يوم 11  الإنكليزي  العموم  من�ق�سة يف جمل�س  وقد جرت 
1882 على امل�سئلة امل�سرية، ف�سرح امل�سرت )غالد�ستون( ب�أن مق�سد اإنكلرتا من 
احتالل م�سر هو اإع�دة الأمن وال�سالم فيه� واأنه �سيعر�س امل�سئلة امل�سرية على 

دول اأوروب� لت�سويته� الت�سوية النه�ئية.

بور�سعيد  الإنكليزية  اجلنود  احتلت  اأغ�سط�س  و20   19 يومي  ويف 
وجه  يف  ال�سوي�س  قن�ل  ب�إقف�ل  اأمره  )ول�سلي(  اجلرنال  واأ�سدر  والإ�سم�عيلية، 
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اجلنود  واإنزال  فيه،  املرور  الإنكليزية  احلربية  لل�سفن  لي�سهل  التج�رية؛  ال�سفن 
)ول�سلي(،  اجلرنال  عمل  على  ل�سب�س(  )دي  امل�سيو  احتج  وقد  �سواطئه.  على 
ولكن هذا الحتج�ج مل يفد �سيًئ� م�. ومل� انت�سر خرب احتالل اجلنود الإنكليزية 
)فري�سينيه(  وزارة  على  و�سخطت  الفرن�س�وية  ال�سحف  ه�جت  ال�سوي�س  لقن�ل 
التي اأ�سرت بفرن�س� �سرًرا عظيًم�. اأم� اجلرائد الأمل�نية، فك�نت لهجته� لهجة تهكم 
بفرن�س� التي ق�سى �سق�قه� الداخلي على م�س�حله� يف ال�سرق، وك�نت ت�سرح ب�أن 

لي�س لأمل�ني� م�سلحة يف م�سر �سوى رغبته� يف م�س�عدة تركي� �سديقته�.

وقد جرت احلرب بني اجلي�س امل�سري واجلي�س الإنكليزي يف )املح�سمة( 
يوم 25 اأغ�سط�س ع�م 1882، وقطع الإنكليز عن امل�سريني خط الرجعة ف�نهزمت 
الع�س�كر امل�سرية وك�ن معهم ال�سهم ال�س�دق )را�سد ب��س� ح�سني( - وليعترب بهذا 
ال�سهم �س�ئر امل�سريني ف�إنه مع كونه جرك�سي الأ�سل ان�سم اإىل جي�س )عرابي(، 
البالد  دخول  على  ع�زمون  واأنهم  الإ�سكندرية  احتلوا  الإنكليز  ب�أن  علم  عندم� 
امل�سرية، وق�م للدف�ع عن الوطن العزيز ن��سًي� كراهة اجلراك�سة للعرابيني وكراهة 
العرابيني للجراك�سة - وعندئذ اتخذ )عرابي ب��س�( التل الكبري مركًزا له وتت�بع 

ورود الع�س�كر امل�سرية من الق�هرة.

ومل مي�س اإل اأي�م قليلة بعد هذه الواقعة حتى انهزمت اجلنود امل�سرية يف 
التل الكبري، و�س�ر الإنكليز على الق�هرة. وهذا م� ذكره )عرابي ب��س�( عن واقعة 
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التل الكبري يف تقريره الذي كتبه بعد دخول الإنكليز الق�هرة وقبل �سفره للمنفى 
حيث ق�ل:

»ومع ذلك ح�سل حركت�ن حربيت�ن جهة كوبري الق�س��سني، ثبت فيهم� 

ف��ستبدله  ح�سني،  ب��س�  را�سد  �سع�دة  ث�نيتهم�  يف  وجرح  عظيًم�  ثب�ًت�  اجلي�س�ن 
�سع�دة علي ب��س� الروبي. وقبل اأن نتمكن من اإن�س�ء املت�ري�س كم� ذكر، ع�جلتن� 
الع�س�كر الإنكليزية والهندية وه�جمتن� ال�سواري ومعه� الطوبجية ال�سواري التي 
تطري معه� اأينم� ط�رت. وعلى حني غفلة يف ظالم الفجر، ا�ستعلت نريان الطوبجية 
والبي�دة املهلكة من الطرفني مقدار �س�عتني، ثم اأتت فرقة �سواري وطوبجيته� من 
وراء اجلي�س، فك�ن ذلك �سبًب� خلذلنه و ت�ستته يف يوم الأربع�ء 29 �سوال �سنة 
99 املوافق 13 �سبتمرب �سنة 1882 اإفرجنية. ومل� ح�سل هذا اخلذلن توجهت من 
اجلبل اإىل بلبي�س و�سواري الإنكليز على مقربة مني وهن�ك تق�بلت مع �سع�دة علي 
ب��س� الروبي، فتوجهن� اإىل حمطة اأن�س��س، ومن هن�ك ركبن� وابور ال�سكة احلديدية 
وح�سرات  اجله�دية  ديوان  يف  جميعه  املجل�س  اأهل  فوجدن�  م�سر  اإىل  وتوجهن� 
الإنكليز  دولة  ب�أن  والتيقن  املداولة  وبعد  الديوان.  اإىل  ح�سروا  اأي�ًس�  الربن�س�ت 
ل تريد ال�ستيالء على م�سر، تقرر اأنه حيث الأمر كم� ذكر فال يلزم مدافعة بعد 
واأنه�  اأن دولة الإنكليز مو�سوفة بحب الإن�س�نية والعتدال،  ذلك اعتم�ًدا على 
متى حتققت الأمر ووقفت على اأفك�ر اأهل البالد ل�سك اأنه� ت�سعى يف حتريرهم 

وراحتهم وحفظهم...«.
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واإن الإن�س�ن لت�ستويل عليه الده�سة عندم� يقراأ هذه الفقرة ويت�س�ءل كيف 
الإنكليزي  الأ�سطول  �سرب  وبعد  الإ�سكندرية،  مذبحة  بعد  ب��س�(  )عرابي  اأن 
مو�سوفة  اإنه�  اإنكلرتا  دولة  عن  ويقول  ب�لإنكليز  يثق  ك�ن  العزيز،  الثغر  لهذا 
بحب الإن�س�نية والعتدال، واأن ل لزوم للدف�ع عن م�سر م� دامت اإنكلرتا هي 
الداخلة فيه�؟ فهل ك�ن )عرابي ب��س�( يعترب مذبحة الإ�سكندرية عماًل لئًق� بدولة  
مو�سوفة بحب الإن�س�نية والعتدال؟ اأو هل ك�ن يعترب �سرب الإ�سكندرية دلياًل 

على ح�سن نواي� الإنكليز نحو م�سر؟

لريب اأن الإنكليز قد ا�ستط�عوا اأن يخدعوا بده�ئهم تركي� كم� قدمن�، واأن 
يخدعوا عزيزم�سر ورج�ل احلزب الوطني!

ويف اأثن�ء ا�ستع�ل نريان احلرب بني ع�س�كر م�سر وجنود بريط�ني�، ك�ن الب�ب 
الع�يل يتخ�بر مع اللورد )دوفرين( يف عقد التف�قية احلربية، وك�ن هذا الأخري يبذل 
جهده يف ت�أخري �سفر اجلنود العثم�نية، ويقدم كل يوم �سرًط� جديًدا ويغري كل يوم 
م�دة من مواد التف�قية، ويلح على الدولة ب�سرورة )اإعالن ع�سي�ن عرابي(. وقد 
بلغ اللورد )دوفرين( متمن�ه واأ�سدر جاللة ال�سلط�ن يف يوم 5 �سبتمرب ع�م 1882 
بعدم  امل�سريني  و�س�ئر  امل�سرية  اجلنود  واأمر  عرابي(  )ع�سي�ن  فيه  اأعلن  من�سوًرا 
اتب�عه يف اأمر من الأمور! ول ين�س الق�رئ اأن الدولة العلية ع�سدت قبل ذلك 
الأول  املجيدي  ب�لني�س�ن  عليه  اأنعمت  ال�سلط�نية  احل�سرة  واأن  كثرًيا،  )عرابي( 

اإظه�ًرا لر�س�ه� عنه!
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ب�أ�سبوع  الكبري  التل  واقعة  قبل  �سدر  الذي   - الإعالن  هذا  اأن  ولريب 
واحد - ك�ن من �س�أنه اأن ي�سعف همم اجلنود والأه�يل؛ ف�ن اجلميع ك�نوا يعتربون 
جاللته.  لر�سى  وح�ئًزا  م�سر  يف  ال�سلط�ن  جاللة  حقوق  عن  مدافًع�  )عرابي( 
واإذا اأ�سفن� اإىل ذلك اأن اخلديو ال�س�بق ك�ن مع الإنكليز �سد )عرابي(، واأنه ك�ن 
لإر�س�دهم  م�سريني  �سب�ًط�  معهم  اأر�سل  واأنه  احلربية،  معهم على خطتهم  متفًق� 
يف �سريهم، اأدركن� حرج املوقف الذي ك�ن �س�ر اإليه )عرابي( يف اآخر احلوادث 

العرابية وقبل انهزام اجلي�س الهزمية النه�ئية.

وقد ك�ن الب�ب الع�يل ل يزال يوؤمل احتالل م�سر، والتف�ق مع الإنكليز. 
ولكن اجلنود الإنكليزية دخلت الق�هرة يف 14 �سبتمرب ع�م 1882 وبعد دخوله� 
بثالثة اأي�م اأعلن اللورد )دوفرين( الب�ب الع�يل ب�أن ل ح�جة ل�سفر اجلنود الرتكية 

مل�سر!!

وهكذا خدعت اإنكلرتا الدولة العلية. ف�إنه� اأوعزت اإليه� بتع�سيد )عرابي(، 
عندم� ك�ن من م�سلحته� تع�سيده وخلق اأ�سب�ب ال�سق�ق والنفور بني امل�سريني 
وبع�سهم وبني احلزب الوطني و�سمو اخلديو. ومل� راأت اأن م�سلحته� تق�سي عليه� 
ب�إعالن احل�سرة ال�سلط�نية لع�سي�ن )عرابي(، �س�ألت الدولة ذلك واأجيب �سوؤاله�. 
� ب�حتالل م�سر مل جتبه� الدولة لطلبه�،  ومل� كلفت دول اأوروب� الدولة العلية ر�سميًّ
بل قبلت ال�سرتاك يف مداولت اللجنة الدولية ب�لأ�ست�نة بعد اأن رف�ست ذلك. 
ومل� اأحلت عليه� اللجنة ب�حتالل م�سر وقبلت هذا الحتالل ق�ست زمًن� طوياًل يف 
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خم�برة اللورد )دوفرين( ب�س�أن عقد اتف�قية ع�سكرية ومل تعجل ب�إر�س�ل جنوده� 
ت�ريخي يجب  در�س  وهو  اأكرب خديعة!  يخدعونه�  اإنكلرتا  �سوا�س  وتركت  مل�سر 
ذكره وتذكره يف كل فر�سة ويف كل اآن. ف�إن اإنكلرتا ل ت�سر ب�أعدائه� الظ�هرين 

مثل م� ت�سر مبن تتظ�هر لهم ب�ل�سداقة.

امل�سري  اجلي�س  ب�إلغ�ء  اأمًرا  اخلديو  اأ�سدر  الق�هرة،  الإنكليز  دخول  وبعد 
اإمْرة �سب�ط من  اإن�س�ء جي�س جديد يكون حتت  و�سرع ب�لتف�ق مع الإنكليز يف 

الإنكليز.

وقد راأى الإنكليز بعد احتاللهم مل�سر اأن بق�ء املراقبة الثن�ئية يعوق �سريهم 
وي�س�يقهم يف اأغرا�س�سهم، فقرروا اإلغ�ءه�. ولذلك اأعلن ال�سري كولفني املراقب 
وارد  اأمر  على  بن�ء  »ب�أنه  امل�سرية  احلكومة  ع�م 1882  اأكتوبر   30 الإنكليزي يف 
النظ�ر«  جمل�س  جل�س�ت  ف�س�عًدا  اليوم  ذلك  من  يح�سر  ل  حكومته  من  اإليه 
فك�ن يف احلقيقة هذا الإعالن اإلغ�ء للمراقبة الثن�ئية؛ لأنه� ك�نت زوجية واملراقب 
الفرن�س�وي وحده ل ي�ستطيع تكوينه�. وبذلك اعتدت اإنكلرتا على نفوذ فرن�س� يف 

م�سر وابتداأت يف اأعم�له� العدائية �سده�.

دخول  بعد  )لو(  اجلرنال  اإىل  اأنف�سهم  ورفق�وؤه  ب��س�(  )عرابي  �سلم  وقد 
الإنكليز الق�هرة. وجرت حم�كمتهم اأم�م حمكمة ع�سكرية وك�ن املدافعون عن 
اأن حكم  وبعد  ال�سرعة،  بغ�ية  املح�كمة  الإنكليز. وجرت  )عرابي( حم�مني من 
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املوؤبد.  ب�لنفي  احلكم  بتغيري  اخلديو  اأمر  �سدر  ب�لإعدام  وزمالئه  )عرابي(  على 
وك�ن  دولتلو )ري��س ب��س�( وزيًرا للداخلية وقتئذ، فلم� راأى اأن املح�كمة جرت 
بغ�ية ال�سرعة ومل تظهر امل�سوؤولية احلقيقية يف احلوادث العرابية خالًف� لراأيه قدم 

ا�ستعف�ءه واعتزل الوزارة.

واأفلح  امل�سريني.  اآم�ل  وخ�بت  املحزنة  العرابية  احلوادث  انتهت  وبذلك 
الإنكليز يف �سي��سة اخلداع والكذب والفرتاء التي اتبعوه� لحتالل م�سر وبلوغ 

غ�ي�تهم وحتقيق م�آربهم.

* * *

العرابية،  احلوادث  على  احلكم  يف  ك�فة  والن��س  امل�سريون  اختلف  لقد   
وتوزيع امل�سوؤولية على الأ�سخ��س الذين ك�ن لهم يد فيه�. فمن ق�ئل اإن )عرابي 
ب��س�( ك�ن متفًق� مع الإنكليز على ت�سليمهم م�سر، اأي اأنه ك�ن خ�ئًن� لوطنه ف�قد 
النية  �سليم  ك�ن  الرجل  ف�إن  ب�ملرة؛  �سحيح  غري  اأراه  قول  وهو  وال�سرف.  الذمة 
وغ�ية م� يوؤخذ عليه اأنه تعجل كثرًيا وانخدع كثرًيا. ومن ق�ئل اإن )توفيق ب��س�( 
ك�ن متواطًئ� مع الإنكليز من ب�دئ الأمر، وك�ن يتظ�هر ب�أنه مل يجد حيلة للتخل�س 
من احلزب العرابي اإل بدعوة الإنكليز لحتالل م�سر. وهو قول غري �سحيح اأي�ًس� 
اأموره�،  الأج�نب يف  تداخل  الأمم، هي  م�سيبة  اأن  يعلم  ك�ن  ب��س�(  )توفيق  ف�إن 
وك�ن يود ول حم�لة ا�ستق�مة الأحوال بغري تداخل اأجنبي ولكنه اأفهم بعد �سرب 
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الإ�سكندرية اأن العرابيني يريدون خلعه اأو الفتك به،  واأن الدولة العلية م�س�عدة 
لهم على ذلك، فلم� مل يجد ن�سرًيا من قومه ين�سره �سد العرابيني، األقى بنف�سه 
بني اأيدي  الإنكليز حم�فظًة على ملكه وعلى حي�ته. ول ريب اأن املغفور له )توفيق 
ب��س�( ك�ن مت�أملً� من الحتالل الإنكليزي غ�ية الت�أمل والذين �سمعوه ي�سكو منه 
�ساللة  من  اأمرًيا  اأن  يعقل  فهل  واإل  الت�ريخ.  اأم�م  بذلك  ي�سهدوا  اأن  ميكنهم 
)حممد علي( ير�سى عن طيب خ�طر بت�سليم ملكه وبالده لدولة ا�ستهرت ب�ل�سره 
والأطم�ع؟ واإمن� غ�ية م� يوؤخذ به على املغفور له )توفيق ب��س�( يف كل حي�ته، هو اأنه 
ك�ن كثري امليل لل�سلم، حتى اأنه ك�ن ي�سعف يف بع�س الظروف ويظهر م�ست�سلًم�. 
ول�سك اأنه لو ك�ن �سديد احلزم قوي الإرادة لك�نت جنت م�سر من اأخط�ر كثرية.

على  �سريًح�  حكًم�  لقرائه  يقدم  اأن  املوؤرخ  على  يتعذر  ف�إنه  ذلك  ومع 
احلوادث العرابية، وعلى الأ�سخ��س الذين ك�ن لهم �س�أن فيه�. ف�إن هن�لك اأ�سراًرا 
كثرية ل تزال م�ستورة لو ظهرت وانك�سفت لتغري احلكم على اأمور جمة وعلى 

اأ�سخ��س عديدين.

احلوادث  من  للعي�ن  تظهر  التي  الت�ريخية  العربة  ف�إن  ح�ل،  كل  وعلى 
بني  ال�سق�ق  فلول  دم�ره�؛  و�سبب  الأمم  �سي�ع  �سبب  ال�سق�ق  اأن  هي  العرابية 
بني  ال�سق�ق  ولول  العرابية.  احلوادث  اأوجدت  م�  واجلراك�سة،  العرابي  احلزب 
احلزب العرابي واملغفور له )توفيق ب��س�(، م� كربت احلوادث وجت�سمت وتداخلت 
وثقت  م�  ال�س�بق  واخلديو  ال�سلط�ن  ال�سق�ق بني جاللة  ولول  الأمر.  اإنكلرتا يف 
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)توفيق  له  املغفور  جل�أ  وم�  العرابي  احلزب  �سجعت  وم�  ب�إنكلرتا،  العلية  الدولة 
ب��س�( اإىل الإنكليز! وب�جلملة لول ذلك ال�سق�ق امل�سوؤوم م� احتل الإنكليز م�سرن� 

العزيزة.

فيجب اإذن على �س�ئر امل�سريني اأن يتحدوا كل الحت�د فيم� بينهم واأن ل 
يرتكوا لالأج�نب والدخالء و�سم��سرة ال�سوء والف�س�د �سبياًل لإلق�ء بذور ال�سق�ق 
عن  ب�لرغم  ب�لحت�د  يعملون  كب�ر  اأعداء  اأم�م  اليوم  فنحن  بع�سهم.  وبني  بينهم 
قوتهم، فكيف بن� ونحن اأقل منهم قوة؟ اإنه ليجب على ك�فة اأبن�ء م�سر اأن يتعلقوا 
ب�سمو اخلديو املعظم اأ�سد التعلق، واأن يدافعوا عن اأريكته ولو م�توا عن اآخرهم، 
ففي �سالمة اخلديوية اجلليلة �سالمة  الوطن العزيز، وكل �سوء مي�س عزيز م�سر مي�س 
م�سر نف�سه�. ولي�س احلزب الوطني يف م�سر الآن ذا اأمي�ل من�ق�سة لأمي�ل العزيز، 
)عب��س  اخلديو  �سمو  هو   - كله�  لالأمة  اأي   - احلزب  لهذا  احلقيقي  الرئي�س  بل 
حلمي ب��س� الث�ين( الذي اأيقظ العواطف الوطنية يف بالد م�سر، ونّبه الأمة عن 

بكرة اأبيه� اإىل حقوقه� املقد�سة.

ب�لرابطة  التم�سك  اأ�سد  يتم�سكوا  اأن  ذلك  فوق  امل�سريني  على  ويجب 
هذا  املعظم  اخلديو  �سمو  اأدرك  وقد  العثم�نية.  ب�ل�سلطنة  تربطهم  التي  الأكيدة 
الواجب قبل كل اإن�س�ن، فجدد رثيث ال�سلة بني م�سر والدولة العلية ومالأ بذلك 

قلوب امل�سريني اأماًل يف امل�ستقبل ويف جن�ة الوطن العزيز.

* * *
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م� احتلت اإنكلرتا م�سر، حتى اأعلن �سوا�سه� ووزراوؤه� اأن هذا الحتالل 
اإىل وادي  اأر�سلت بجنوده�  واأنه�  �سواأ مل�سر،  الربيط�نية  الدولة  به  تريد  موؤقت ل 
النيل لتوطيد دع�ئم العر�س اخلديو، ولرتقية �س�أن الأمة امل�سرية واأنه� متى اأمتت 
م�أموريته� تركت البالد لأهله� يديرون اأموره� بغري �سلطة اأجنبية وبدون تداخل 
اإنكلرتا و�سوا�سه� ب�س�أن  اأن ي�سرد ت�سريح�ت وزراء  اأراد  اأجنبي. واإن الك�تب لو 
م�سر ووعودهم العلنية ب�جلالء عن بالدن� العزيزة، ملالأ ال�سحف بهذه الت�سريح�ت 
وبهذه الوعود. فكم من مرة ق�م اللورد )�س�ل�سبوري( واأمث�له ون�دوا على م�سمع 
من اأمتهم ومن اأمم الع�مل كله� ب�أن �سرف اإنكلرتا يقت�سي اجلالء عن م�سر، واإن 
هذا ال�سرف الرفيع ل ي�سلم اإل ب�إعط�ء امل�سريني بالدهم وت�سليمهم زم�م الأمور 
اأنهم  على  الع�ملني  واأ�سهدوا  الربيط�نية  احلكومة  رج�ل  وقف  مرة  وكم من  فيه�. 
اإمن� يخدمون املدنية والإن�س�نية يف م�سر واأن اجلالء اأمر مقرر. وكم من مرة اأق�سم 
�س��سة بريط�ني� ب�ل�سرف الربيط�ين وبت�ج جاللة امللكة اأن م�آل م�سر للم�سريني واأن 
اجلنود الإنكليزية خ�رجة من بالد النيل بعد ا�ستتب�ب الأمن فيه� وتوطيد مركز 
م�سر  امتالك  »اإن  الرن�ن  ب�سوته  )غالد�ستون(  امل�سرت  ق�ل  مرة  من  وكم  الأمري. 

�سيء جميل، ولكن الوف�ء بوعود بريط�ني� اأ�سرف واأجمل«.

واآخر ت�سريح من ه�ته الت�سريح�ت اجلميلة هو الكت�ب الذي بعث به اإىل 
امل�سرت )غالد�ستون( يف ين�ير ع�م 1896 وق�ل فيه:
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»اأم� اآرائي ف�إنه� مل تتغري قط، وهي دائًم� اأنه يجب علين� اأن نرتك م�سر بعد 
اأن نتمم فيه� بكل �سرف ويف ف�ئدة م�سر نف�سه� العمل الذي من اأجله دخلن�ه�.

واإن زمن اجلالء عن م�سر على م� اأعلم قد وافى منذ �سنني.

ومل� كنت يف من�سبي اأخرًيا، اأملت م�س�عدة احلكوم�ت الأخرى تو�ساًل اإىل 
ت�سوية هذه امل�سئلة )امل�سرية( املهمة. وال�سلوك الذي اتبعه امل�سيو وادجنتون )�سفري 
فرن�س� ب�إنكلرتا وقتئذ( يف ع�م 1892 �سجع اأملي غري اأن املخ�برات مل حتظ ُخطوة 

واحدة مع عظم م� اأملن� اإذ ذاك. ول�ست اأدري لأي �سبب....«.

ب�أن زمن اجلالء قد  الكت�ب  بنف�سه يف هذا  امل�سرت )غالد�ستون(  ف�عرتف 
وافى. اأي اأن العمل الذي من اأجله دخلت اإنكلرتا م�سر قد مت منذ �سنني. فلم�ذا 

مل ت�سحب اإنكلرتا ع�س�كره� من م�سر؟

مبداأ  يف  اأنف�سهم  اأوروب�  �سوا�س  ومن  امل�سريني  من  الكثريون  اغرت  وقد 
الحتالل بهذه الت�سريح�ت اجلميلة، والوعود ال�سريحة، وظنوا اأن اإنكلرتا التي 
الو�س�ئل، والتي �سربت الإ�سكندرية بطريقة  ب�أ�سفل  دبرت مذبحة الإ�سكندرية 
ي�أب�ه� الت�ريخ وتع�فه� نفو�س الأمم ك�فة، والتي لطخت �سرفه� يف احلوادث العرابية 
بد�س�ئ�سه� وخداعه� ونف�قه� اأرادت اأن تقدم للنوع الب�سري بعد الذي عملت �سد 

م�سر مثاًل من اأمث�ل مدنيته� وبره�نً� على �سدقه� يف وعوده� واحرتامه� ل�سرفه�.
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ولكن اأعم�له� يف م�سر برهنت على اأن وعوده� ال�سريحة وعهوده� العلنية 
اأعني  ويف  اأوروب�  �سوا�س  اأعني  يف  األقته  ورم�ًدا  لأطم�عه�  �ست�ًرا  اإل  تكن  مل 
امل�سريني، ودلت خطته� يف بالدن� الأ�سيفة على اأن عب�رات )ال�سرف الربيط�ين( 
التي كن� نح�سبه� مقد�سة، ي�سح  الربيط�نية(  امللكة( و)مق�م الأمة  و)ت�ج جاللة 
اإنكلرتا يف م�سر  اتبعت  فلقد  والتغرير؛  للتعمية  ي�ستعملوه�  اأن  بريط�ني�  ل�سوا�س 

�سي��سة واحدة ث�بتة هذه مب�دئه�: 

اإنكليزي( يف  )غري  اأجنبي  نفوذ  وفتل كل  اأوروبية  �سلطة  اأوًل: هدم كل 
م�سر.

ثانًيا: قتل النفوذ املعنوي جلاللة ال�سلط�ن الأعظم يف م�سر وقطع الروابط 
التي تربط م�سر ب�لدولة العلية �سيًئ� ف�سيًئ�.

امل�سرية،  الإدارات  على  وال�ستيالء  �سلطته  اخلديو  اجلن�ب  �سلب  ثالًثا: 
وطرد امل�سريني من الوظ�ئف ال�س�مية وتعيني الإنكليز مك�نهم.

رابًعا: خلق ال�سطراب يف م�سر واإيج�د الأ�سب�ب املوجبة لدوام الحتالل.

خام�ًصا: ن�سر النم�ئم والأك�ذيب يف اأوروب� على امل�سريني.

الفرن�س�ويني  وط�ردت  م�سر،  فرن�س� يف  على حقوق  اإنكلرتا  اعتدت  فلقد 
يف امل�س�لح بكل قوته�، وعملت على اإ�سع�ف اللغة الفرن�س�وية يف املدار�س ون�سر 
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اللغة الإنكليزية. ومل يكفه� العتداء على نفوذ فرن�س� بل اعتدت كذلك على 
اأوروب� واأعم�له� احلديثة يف �سندوق الدين، واأظهرت لكل الدائنني  كل حقوق 
وحلملة القراطي�س اأنه� اإذا ا�ستولت على م�سر )ل قدر اهلل( ب�سفة نه�ئية ق�ست 
م�ستعمراته�  �س�ئر  ويف  الهند  يف  وخطته�  ق�س�ء.  اأ�سد  وم�س�حلهم  حقوقهم  على 
اأوروب�  جت�رة  قتلت  م�سر  الوحيدة يف  الكلمة  �س�حبة  �س�رت  اإذا  اأنه�   � جليًّ تبني 
ووارداته� يف بالدن�، وحرمت على كل اأوروبي املعي�سة والتك�سب على �سواطئ 
اإنكلرتا يف ال�سنني  اأمر يعرفه كل الأج�نب يف م�سر. وقد ك�نت  نهر النيل. وهو 
الأوىل لالحتالل معتمدة كل العتم�د يف امل�سئلة امل�سرية على اأمل�ني� ولكن هذه 
الدولة عرفت يف الأعوام الأخرية اأن اإنكلرتا هي اأكرب عدوة له�. وقد ق�ست عليه� 
م�س�حله� ال�سن�عية والتج�رية اأن تن�ف�سه� يف كل بلد ويف كل ثغر. واإنَّ تقدم اأمل�ني� 
يف ال�ستعم�ر حل�دث من اأهم حوادث ال�سي��سة الع�سرية، ف�إنه �سيجعل العداوة 

بني اإنكلرتا واأمل�ني� يف م�سر قوية �سديدة م�ستمرة. ومن يع�س ير.

 فلم يبق اليوم اأحد من الأوروبيني يعتقد اأن اإنكلرتا تخدم يف م�سر امل�س�لح 
الأوروبية واأن بق�ءه� يف بالدن� وازدي�د نفوذه� و�سلطته� ل ي�سران ب�أوروب�.

وكم� اأن الإنكليز وجهوا عن�يتهم لقتل نفوذ اأوروب� يف م�سر، ف�إنهم عملوا م� 
يف ا�ستط�عتهم لتنفري امل�سريني من الدولة العلية ومن جاللة ال�سلط�ن الأعظم. 
ف�أوعزوا اإىل فئة من الدخالء الذين ل وطن لهم ول �سرف ول عقيدة ب�لطعن على 
جاللة اخلليفة الأكرب وال�سلط�ن الأعظم، وت�سويه اأعم�ل الدولة العلية واأحواله�. 
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وعقيدته�  امل�سرية  الأمة  ي�سبون  الذين  الط�عنني  هوؤلء  مبح�كمة  ي�سمحوا  ومل 
اأعظم ال�سب�ب بطعنهم على خليفة الإ�سالم و�سلط�ن م�سر.

اأبًدا يف تنفري امل�سريني من الدولة  ولكن الإنكليز مل يفلحوا ولن يفلحوا 
امتزج  �س�دق  املعظم حب  ول�سلط�نه�  العثم�نية  للدولة  م�سر  بني  العلية. فحب 
ب�لدم وب�حلي�ة، ول يخرج من قلوبهم اإل مع الأرواح يوم ترد خل�لقه� جل �س�أنه. 
فقّوى  النظر،  بعيد  الذك�ء  اأمرًيا ع�يل  العب��س  �سمو  امل�سريني يف  اهلل  وقد وهب 
اأم�ين امل�سريني عن بكرة  العلية، وحقق بذلك  ال�سلة بني م�سر والدولة  دع�ئم 
اأبيهم وبغية العثم�نيني اأجمع. وم� اأظهر العب��س اإخال�سه ل�سلط�نه العلي ال�س�ن 
حتى حنق الإنكليز عليهم� ود�سوا الد�س�ئ�س �سد الدولة يف كل بالده� وخلقوا 
امل�سئلة الأرمينية واأوحوا اإىل �سم��سرتهم يف الأ�ست�نة ببذر بذور ال�سق�ق والبغ�س�ء 
امل�س�عي  اأحبطت  ولكن حكمتهم�  الأعظم،  ال�سلط�ن  وبني جاللة  العب��س  بني 
بف�سل  واخلذلن  ب�لف�سل  الأرمينية  امل�سئلة  من  اإنكلرتا  وخرجت  الإنكليزية، 

ال�سي��سة احلميدية النبيلة.

م�سر  بني  للتفريق  اإنكلرتا  بذلته�  التي  العديدة  العظيمة  واملجهودات 
والدولة العلية، وتكدير �سف�ء العالئق بني �سمو اخلديو املعظم وجاللة ال�سلط�ن 
الأعظم، هي دليل �س�طع على اأن يف التف�ق بني م�سر والدولة العلية �سالمة م�سر 

وخيبة اإنكلرتا.
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اأم�نيه�  جل  اأن  وبعده،  الإنكليزي  الحتالل  قبل  اإنكلرتا  ادعت  ولقد 
تقوية ال�سلطة اخلديوية يف م�سر، وترقية �س�أن امل�سريني وجعلهم كفوؤًا لأن يحكموا 
بالدهم ب�أنف�سهم. ولكنه� مل� احتلت م�سر جرت على نقي�س ذلك فعملت على 
هدم ال�سلطة اخلديوية ودك اأرك�نه� ومالأت امل�س�لح والإدارات ب�لإنكليز، وطردت 
ونواي�هم  م�سر  الإنكليز يف  اأعم�ل  وقد ظهرت  ال�س�مية.  الوظ�ئف  من  امل�سريني 
ب��س�  النه�ر يف عهد �سمو اخلديو احل�يل )عب��س حلمي  ال�سم�س يف رابعة  ظهور 
وا�ستقالله�،  اأمته  بحقوق  متم�سًك�  ال�سرعية  بحقوقه  الث�ين(، حيث ج�ء مط�لًب� 
القبيح.  الطعن  و�سن�ئعه�  جرائده�  ل�س�ن  على  اإليه  ووجهت  اإنكلرتا  فع�ر�سته 
بكراهة  يتظ�هر  خ�ئن  كل  اأو  دخيل  كل  منهم  يقربون  م�سر  يف  الإنكليز  و�س�ر 
الأمري املحبوب، ومبخ�لفة اآرائه واإح�س��س�ته، ويبعدون عنهم ويع�قبون كل خمل�س 
ل�سموه. واأ�سبحت الق�عدة الأوىل للتوظف يف بالدن� التعي�سة هي اجلحود للوطنية 
وكراهة العزيز. فليكن ط�لب الوظيفة ج�هاًل م� ا�ستط�ع، وليكن غري كفء م� اأراد، 
للعزيز.  ا  عدوًّ للوطنية  ج�حًدا  ك�ن  متى  الإنكليز  من  وي�س�عد  ويقدم  يعني  ف�إنه 
وتوطيد  ال�سلطة اخلديوية  تقوية  بوف�ء وعودهم وعملوا على  الإنكليز  ق�م  وهكذا 

دع�ئم العر�س اخلديو.

اخلديوية،  م�س�لح  مع  متفقة  اليوم  �س�رت  امل�سرية  الأمة  م�س�لح  ولكن 
و�س�رت اآم�ل الأمة واأم�نيه� متفقة مع اآم�ل �سمو اخلديو واأم�نيه في�ستحيل على 
بني م�سر اأن يبتعدوا عن �سمو العزيز )عب��س حلمي ب��س�( حلظة واحدة، بل اإنهم 
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�سيح�فظون على ولئه اأبد الدهر، و�سيكونون على الدوام اأن�س�ره واأعوانه. وكلم� 
اعتدى الإنكليز على حقوق �سموه اأو اأظهروا كراهتهم ملق�مه الع�يل، ازداد تعلق 

امل�سريني بعر�سه ومتكن من اأفئدتهم الإخال�س جلن�به الرفيع.

اإىل ربوع م�سر ل حتت�ج لزمن  وال�سالم  اإع�دة الأمن  اأن  اإنكلرتا  راأت  ومل� 
ال�سودانية  امل�سئلة  خلقت  ب�جلالء،  الحتالل  بعد  �ستط�لبه�  اأوروب�  واأن  طويل، 
ال�سودان خزان ال�سطراب�ت والقالقل. وقد  ليطول احتالله� يف م�سر، وليبقى 
عرف الق�رئ من اأول هذا الف�سل اأن )اإ�سم�عيل ب��س�( قد عنّي بع�س الإنكليز 
ال�سطراب  دواعي  اإيج�د  يف  تنح�سر  وظيفتهم  فك�نت  ال�سودان،  على  حك�ًم� 
الثورة  ب�أيديهم بذور  ف�ألقوا  ال�سودانيني من امل�سريني ومن حكومة م�سر.  وتنفري 
واختلت  العرابية  الثورة  ق�مت  حتى  نف�سه�،  م�سر  مب�ل  ال�سودان  يف  والهيج�ن 
كم�  م�سر  وجه  الع�سي�ن يف  راية  ال�سودان  فرفع  الإنكليز  ودخله�  بالدن�  اأحوال 

ابتغت اإنكلرتا.

ومل� ك�ن يف م�سر كثري من اجلنود امل�سرية الأ�سداء وقت احتالل الإنكليز 
لبالدن� العزيزة، راأى �سوا�س بريط�ني� اأن اأول واجب عليهم هو اإعدام هوؤلء اجلنود 
هزميته�،  ودبروا  ال�سودان  على  احلمالت  ف�أر�سلوا  اأبن�ئه�،  اأعز  من  م�سر  وحرم�ن 
جنوده�  من  األًف�  �ستني  من  اأكرث  �سنني  ثالث  يف  م�سر  وفقدت  ُهزمت  حتى 
الأعزاء، والذين جنوا من ه�ته احلمالت امل�سوؤومة ي�سرحون جه�ًرا ب�أن اخلطة التي 
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�س�ر عليه� القواد الإنكليز للجي�س امل�سري تدل دللة لريب فيه� على اأنهم ك�نوا 
يق�سدون الهزمية و�سقوطه يف قب�سة الدراوي�س.

م�سر  عن  ال�سودان  �سلخ  تقرير  امل�سرية  احلكومة  من  الإنكليز  طلب  وقد 
فرف�س  وقتئذ.  ذلك  تقت�سي  م�سلحتهم  ك�نت  حيث  1884؛  ع�م  ين�ير  يف 
ت�رًك�  ا�ستعف�ءه،  نف�س وقدم  الطلب بكل �سمم ورفعة  ب��س�( قبول هذا  )�سريف 
ومل�  م�سر.  عن  ال�سودان  ف�سل  قرر  الذي  ب��س�(  )نوب�ر  الأرمني  للوزير  املن�سب 
اقت�ست امل�سلحة الإنكليزية ت�سيري حملة على ال�سودان، ا�ست�سدر الإنكليز اأمًرا 
ع�لًي� بذلك، واأ�سركوا اجلنود الإنكليزية مع جنود م�سر لتزداد امل�سئلة ال�سودانية 

وامل�سئلة امل�سرية اإ�سك�ًل وتعقيًدا.

وب�جلملة ف�إن اإنكلرتا جعلت ال�سودان خزانً� ل�سي��سته� يف م�سر، تخرج منه 
القالقل وال�سطراب�ت كلم� راأت �سرورة لذلك، وكلم� نوديت ب�أن الأمن ا�ستتب 

يف م�سر واأن ل لزوم لالحتالل الإنكليزي.

اإنكلرتا  وك�نت  الدين،  م�سئلة  هي  امل�سلمني  �سد  اأوروب�  �سالح  ك�ن  ومل� 
اقت�ست ذلك  كلم�  الدين،  متع�سبون يف  امل�سلمني  ب�أن  اأوروب�  دائًم� على  تهول 
ب�لثورة �سد  للقي�م  امل�سريني متحفزون  ب�أن  اأوروب�  اأذاعت يف كل  ف�إنه�  ح�جته�، 
امل�سيحيني، واأن �سالمة الأوروبيني يف م�سر متعلقة بدوام الحتالل الإنكليزي. 
من  امل�سريني  عن  ا�ستهر  م�  ويدح�سه�  م�سر،  ت�ريخ  ينفيه�  �س�فلة  و�س�ية  وهي 



289289

الت�س�هل والعتدال واإكرام الغرب�ء والنزلء، ومذبحة الإ�سكندرية التي تذكرن� 
بهذا ال�سحف الإنكليزية لي�ست بنت التع�سب الديني عند امل�سريني، بل هي 
ثمرة د�س�ئ�س اإنكلرتا نف�سه�، واإنه ي�ستحيل على الت�ريخ اأن يلقي على امل�سريني 

م�سوؤولية هذه املذبحة بل امل�سوؤول عنه� اإمن� هي اإنكلرتا دون غريه�.

ي�سلحون  ل  قوم  امل�سريني  اأن  اأوروب�  كل  يف  اإنكلرتا  اأ�س�عت  وكذلك 
ل�ستالم زم�م اأمور بالدهم، ولي�سوا ب�أكف�ء لأن يحكموا اأنف�سهم ب�أنف�سهم، واأنهم 
على  ل�سفقته�  اإنكلرتا  اأن  اأي  الإنكليزي.  الحتالل  وم�س�عدة  ملعونة  ح�جة  يف 
امل�سريني تركت اأبن�ءه� يف م�سر يديرون اأموره� ويطردون امل�سريني من الوظ�ئف 
والإدارات! واإن ت�ريخ م�سر يف عهد الع�ئلة اخلديوية ململوء ب�لرباهني الداح�سة 
اإداراته�  اأبن�ء م�سر هم الذين نظموه� ورتبوا  ف�إن  لدعوى عدم كف�ءة امل�سريني؛ 
وق�دوا زم�مه� قبل الحتالل الإنكليزي. والذين تعلموا وتهذبوا من اأبن�ء م�سر 
هم ول حم�لة اأكرث بكثري من الذين ك�نوا متعلمني من اأبن�ء بلغ�ري� و�سربي� يوم 
اأوروب� ه�تني الإم�رتني من الدولة العلية واأعلنت ا�ستقاللهم�. وقد بنى  ف�سلت 
الإنكليز على دعوى عدم كف�ءة امل�سريني اأن م�س�لح الدائنني تكون يف خطر اإذا 
�سم�نة  واأح�سن  كف�لة  الإنكليزي خري  الحتالل  واأن يف  لأبن�ئه�  م�سر  �سلمت 
لرع�ية هذه امل�س�لح. وهو قول تكذبه ال�سواهد واحلق�ئق، ف�إن امل�سريني ل يرف�سون 
يعلن يف  ك�ن  نف�سه  العرابي  واحلزب  امل�سرية،  امل�لية  على  الدولية  املراقبة  قبول 
كل فر�سة اأنه ل يريد امل�س��س بحقوق الدائنني، واأنه يقبل املراقبة الثن�ئية. واإذا 
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ك�ن هن�ك خطر على م�س�لح الدائنني فهو يف بق�ء اإنكلرتا يف م�سر؛ ف�إن اأطم�عه� 
اأموال  واأغرا�سه� �سولت له� و�سع يده� بوا�سطة احلكومة امل�سرية على جزء من 
�سندوق الدين لالنتف�ع به يف احلملة ال�سودانية، وا�سطرت اأن ترده ث�نية عندم� 
حكمت عليه� املح�كم املختلطة. ولكن بعد اأن حتقق الدائنون وحملة القراطي�س 
من اأن اإنكلرتا ل تخدم يف م�سر �سوى م�س�حله� واأنه� ت�سحي م�س�حلهم يف �سبيل 

�سي��سته� وم�آربه�.

* * *

وتركت هذه  الإ�سكندرية  دبرت مذبحة  اإنكلرتا  اأن  �سبق  مم�  الق�رئ  راأى 
املدينة الزاهرة ميدانً� لالأ�سرار والل�سو�س، فنهبت املخ�زن والأ�سواق وا�سطرت 
احلكومة امل�سرية لدفع التعوي�س�ت الط�ئلة بعد دخول الإنكليز يف م�سر. ومل� راأت 
احلكومة امل�سرية اأنه� يف عوز �سديد للم�ل، اقرت�ست يف ع�م 1885 مبلغ ت�سعة 
لال�سرتاك  الأوروبية  الدول  الإنكليزية  احلكومة  ودعت  اجلنيه�ت،  من  ماليني 
معه� يف تقرير امل�سئلة امل�لية يف م�سر. ف�جتمعت جلنة دولية بلوندرة، وقررت يف 17 
م�ر�س ع�م 1885 جعل م�س�ريف الإدارات امل�سرية يف كل ع�م خم�سة ماليني 

من اجلنيه�ت.

ع�م  م�ر�س   30 يف  بب�ري�س  اأخرى  دولية  جلنة  عقد  على  الدول  واتفقت 
1885 نف�سه لتقرير جعل قن�ل ال�سوي�س على احلي�دة، وتقرير حرية املرور فيه لكل 
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امل�سئلة  وتداولت يف  ب�ري�س  الدولية يف  اللجنة  ف�جتمعت  وقت.  كل  ويف  دولة 
واتفقت على جعل قن�ل ال�سوي�س على احلي�دة، وختمت جل�س�ته� يف 13 يونيو 
ع�م 1885، ولكنه� مل تتفق على نقطة واحدة وهي طريقة تنفيذ قراره�. فمندوب 
فرن�س� عر�س على اللجنة اإن�طة تنفيذ هذا القرار بلجنة م�سكلة من مندوبني من 
كل الدول العظمى ومن مندوب م�سري يكون له راأي ا�ست�س�ري، وجعل هذه 
اإنكلرتا رف�س هذا القرتاح  اللجنة حتت رئ��سة مندوب عثم�ين. ولكن مندوب 
وعر�س على اللجنة تكليف احلكومة امل�سرية )التي لالإنكليز فيه� الكلمة الن�فذة( 

بتنفيذ هذا القرار الدويل املخت�س بقن�ل ال�سوي�س.

القرار الدويل جعل عمل اللجنة لغًي�  وهذا الختالف يف طريقة تنفيذ 
اقرتاح  من   � جليًّ للق�رئ  ويت�سح  النقطة.  هذه  عند  وقفت  امل�سئلة  لأن  ب�ملرة؛ 
قن�ل  على  �سيطرته�  مد  تريد  اإنكلرتا  اأن  الدولية  اللجنة  الإنكليزي يف  املندوب 
ال�سوي�س وجعله ترعة اإنكليزية وا�ستعم�له وقت احلرب �سد الدولة اأو الدول التي 
تكون حم�ربة له�. وم� عملته اإنكلرتا يف قن�ل ال�سوي�س اأي�م احلوادث العرابية مع 
وعده� ال�س�بق للم�سيو )دي ل�سب�س( بعدم امل�س��س به وعدم اإر�س�ل جنوده� اإليه 
اإنكلرتا ل حترتم عهًدا ول ترعى ميث�ًق� متى اقت�ست  اأن  ب�أو�سح بي�ن على  يدل 

م�سلحته� انته�ك حرمة العهد وامليث�ق.

واإنه ل ميكن للدولة الأوروبية اأن ت�أمن خطر ا�ستئث�ر الإنكليز بقن�ل ال�سوي�س، 
اإل اإذا حررت م�سر و�سلمته� لأبن�ئه� وجعلت )حي�دة قن�ل ال�سوي�س وحرية املرور 
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فيه لكل دولة ويف كل وقت( حتت رع�ية احلكومة امل�سرية الأهلية احلرة، ل حتت 
رع�ية حكومة م�سرية زم�مه� ب�أيدي الإنكليز. فم�سئلة قن�ل ال�سوي�س هي من اأهم 
امل�س�ئل التي حتتم على اأوروب� اللتف�ت مل�سئلة م�سر والعمل على حله�. واإن تقدم 
اأمل�ني� يف ال�ستعم�ر، وانت�س�ر جت�رته� يف ال�سرق الأق�سى ملن الأمور التي حتتم على 
هذه الدولة يف امل�ستقبل اأن تكون اأول الدول اهتم�ًم� مب�سئلة م�سر واأكرثه� عماًل 

على تخلي�س بالدن� العزيزة من حتت نري الإنكليز.

جديدة،  مرة  تركي�  يخدعوا  اأن  على   1885 ع�م  يف  الإنكليز  عمل  لقد  
وينتفعوا به� �سد الرو�سي� بدون اأن ينفعوه�. وذلك اأنه مل� ا�ستد اخلالف بني اإنكلرتا 
والرو�سي� ب�سبب م�سئلة الأفغ�ن�ست�ن، اأر�سل اللورد �س�ل�سبوري اإىل الأ�ست�نة ال�سري 
عقد  فيه�  حتل  م�سر  ب�س�أن  الع�يل  الب�ب  مع  اتف�قية  عقد  بحجة  )درومندولف( 
هو  )درومندولف(  ال�سري  م�أمورية  من  احلقيقي  املق�سد  وك�ن  امل�سرية.  امل�سئلة 
وتغريره�  الرو�سي�  معه� �سد  احت�د  والعمل على عقد  اإنكلرتا،  اإىل  تركي�  ا�ستم�لة 
ولكن  الحت�د.  هذا  عقد  تقبل  حتى  م�سر  عن  للجالء  م�ستعدة  اإنكلرتا  ب�أن 
اخلالف بني الرو�سي� واإنكلرتا �سوي يف لوندرة اأثن�ء وجود ال�سري )درومندولف( 
ب�لأ�ست�نة واتفقت الدولت�ن يف 10 �سبتمرب ع�م 1885 على ا�ستيالء الرو�سي� على 
بذلك  ف�نتهت  الأفغ�ن�ست�ن.  اإىل  الفق�ر(  و)ذو  )مريو�سح�ق(  وترك  )البندجية( 
م�أمورية ال�سري )درومندولف( يف الأ�ست�نة ولكنه بقي يف الع��سمة العثم�نية زمًن� 
العثم�نية على  معه احلكومة  اتفقت  وقد  اإنكلرتا.  اأغرا�س  تظهر حقيقة  لكي ل 
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اإر�س�ل مندوب عثم�ين ع�ٍل ب�سحبته اإىل م�سر لدرا�سة اأحواله� مًع�، وو�سع اتف�قية 
ب�ل�سرتاك تعر�س بعدئذ على تركي� واإنكلرتا للت�سديق عليه�. ف�س�فر اإىل م�سر مع 
دولة الغ�زي )خمت�ر ب��س�( واأخذ مي�طله طول ع�م 1886 بدون ف�ئدة، ثم ع�د فج�أة 
اإىل لوندرة وترك املندوب العثم�ين وحده، وقد و�سع عندئذ دولة الغ�زي )خمت�ر 

ب��س�( تقريًرا جلياًل على تنظيم اجلي�س امل�سري وا�سرتداد ال�سودان.

ال�سري  ب�سفر  الفرن�س�وية  واحلكومة  العثم�نية  احلكومة  علمت  ومل� 
ال�سفر  هذا  �سبب  عن  الإنكليزية  احلكومة  �س�ألت�  لوندرة  اإىل  )درومندولف( 
للمخ�برة مع  الأ�ست�نة  اإىل  ال�سري )درومندولف(  ب�إر�س�ل  لوندرة  ف�أج�بتهم� وزارة 
اإىل الأ�ست�نة - وك�ن ذلك  احلكومة العثم�نية مب��سرة. ومل� و�سل ال�سري )ولف( 
يف ع�م 1887- عر�س على احلكومة الرتكية م�سروع اتف�قية ب�س�أن م�سر تت�سمن 
اجنالء الع�س�كر الإنكليزية من م�سر بعد ثالث �سنني من ع�م 1887 )اأي يف ع�م 
اأنه لو ح�سل قبل اجنالئه� ا�سطراب يف م�سر يدعو  1890(، ولكن على �سرط 
على ا�ستمرار الحتالل بقيت اجلنود الإنكليزية واأطيل اأمد الحتالل، واأنه اإذا 
ح�سل يف م�سر بعد خروج الع�س�كر الإنكليزية منه� اأي هيج�ن، اأو اأي ا�سطراب 

يكون لإنكلرتا وحده� دون �سواه� احلق يف اإر�س�ل جنوده� اإىل م�سر.

وقد قبلت الدولة العلية هذه التف�قية واأم�سى عليه� ال�سدر الأعظم يف 22 
م�يو ع�م 1887، ومل يبق اإل ت�سديق جاللة ال�سلط�ن الأعظم عليه�. ولكن فرن�س� 
مل� علمت به� ع�ر�ست ت�سديق جاللة ال�سلط�ن عليه� كل املع�ر�سة، وا�ستع�نت 
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التي  الأوىل  املرة  هي  وهذه  ال�سلط�نية.  احل�سرة  لدى  م�س�عدته�  على  ب�لرو�سي� 
اتفقت فيه� فرن�س� والرو�سي� على م�سئلة �سي��سية بعد موؤمتر برلني.

ل�سفراء  من�سوًرا  وقتئذ  فرن�س�  وزير خ�رجية  )فلوران�س(  امل�سيو  اأر�سل  وقد 
فرن�س� يف اخل�رج اأب�ن لهم فيه اأن اتف�قية )درو مندولف( جتعل احتالل اإنكلرتا مل�سر 
�؛ اإذ اإنه ميكنه� خلق ال�سطراب�ت والقالقل متى �س�ءت، خ�سو�ًس�  احتالًل اأبديًّ
واأن امل�سئلة ال�سودانية ل تزال ق�ئمة. واأب�ن اأن هذه التف�قية من �س�أنه� حمو �سلطة 

الدولة العلية عن م�سر. ومم� ج�ء يف هذا املن�سور قول امل�سيو )فلوران�س(:

املتو�سط، ل  الأبي�س  البحر  اإ�سالمية يف  دولة  ب�سفتن�  فرن�س�(،  )اأي  »واإنن� 
ذا  امل�س��س يكون  ف�إن هذا  الأعظم.  ال�سلط�ن  امل�س��س بحقوق جاللة  اأبًدا  نقبل 
اإىل احرتام حقوق  امل�سيو )فلوران�س( ترمي  ا«. فك�نت �سي��سة  نتيجة خطرة جدًّ
جاللة  من  ب�لتقرب  لفرن�س�  اخل��سعني  امل�سلمني  وا�ستم�لة  ال�سلط�نية  احل�سرة 

ال�سلط�ن وب�حرتام حقوق الدولة العلية.

نية  ب�سوء  الأعظم  ال�سلط�ن  جاللة  اإقن�ع  يف  والرو�سي�  فرن�س�  جنحت  وقد 
هذه  على  الت�سديق  جاللته  فرف�س  )درومندولف(،  مع�هدة  وب�أ�سرار  اإنكلرتا 
بعد  حتدث  ومل  لوندرة،  اإىل  ع�ئًدا  الأ�ست�نة  الإنكليزي  املندوب  وغ�در  املع�هدة 
رف�س  �س�ل�سبوري  اللورد  اإل يف ع�م 1890، ولكن  ب�س�أن م�سر  ذلك خم�برات 

�سراحة يف هذه املرة حتديد اأجل للجالء عن م�سر.

* * *
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اأمل�ني�  على  امل�سرية  امل�سئلة  يف  �سي��سته�  يف  اإنكلرتا  دائًم�  اعتمدت  لقد 
والنم�س� واإيط�لي� اأي على دول التح�لف الثالثي. وقد �سرح اللورد )غرانفيل( 
بعد احتالل الإنكليز مل�سر ب�أن الربن�س )ب�سم�رك( هو الذي ن�سح اإنكلرتا ب�إر�س�ل 
جنوده� اإىل وادي النيل. ف�لربن�س )ب�سم�رك( ك�ن يرى اأن احتالل الإنكليز مل�سر 
اإنكلرتا،  وبني  بينه�  العداوة  ويخلق  واللورين  الألزا�س  م�سئلة  فرن�س� عن  ي�سغل 
اإنكلرتا.  �سد  ا�ستم�لته�  على  والعمل  اأمل�ني�  م�س�ف�ة  على  العلية  الدولة  ويجرب 
ولذلك �س�عد الإنكليز يف م�سر كثرًيا، وبقيت دول التح�لف الثالثي زمًن� طوياًل 
� لإنكلرتا يف م�سر. وك�ن من ده�ء �سوا�س بريط�ني� اأنهم خدعوا اإيط�لي�  ع�سًدا قويًّ
واأظهروا له� املودة واملحبة و�سلموه� بع�س �سواطئ البحر الأحمر واأوقعوه� يف �سب�ك 
اأم�م الأحب��س  انهزمت جيو�سه�  ومل�  ف��سطرت مل�س�عدتهم يف م�سر.  ال�ستعم�ر 
ا�ستغ�ثت ب�إنكلرتا، وتو�سلت اإليه� ب�أمل�ني� ف�هتمت اإنكلرتا ب�لأمر وتظ�هرت ب�مليل 
مل�س�عدة الإيط�ليني واإنق�ذهم وجربت احلكومة امل�سرية على اإر�س�ل حملة دنقلة 

بحجة ن�سرة اإيط�لي� وتخلي�سه� من اأيدي الأحب��س والدراوي�س!!

وبده�ء ال�سي��سة الإنكليزية، اأفلحت اإنكلرتا يف العتم�د على اأمل�ني� ودولتي 
اأفهم  وقد  اأم�نيه�.  من  كثرًيا  م�سر وحققت  م�سئلة  واإيط�لي� حليفتيه� يف  النم�س� 
م�سر  على  ال�ستيالء  تنوي  فرن�س�  اأن  الأمل�نية،  ال�سي��سة  رج�ل  بريط�ني�  �سوا�س 
�سوا�س  الأب�طيل  لهذه  ف�نخدع  منه�.  هي  خرجت  اإذا  م�سر  حتتل  جنوده�  واأن 
اأمل�ني� واعتقدوا - اأو تظ�هروا ب�لعتق�د - ب�أن امل�سئلة امل�سرية م�سئلة فرن�س�وية واأن 
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ال�سعي يف اجلالء يكون خدمة كربى لفرن�س�. وم� حت�دثت مع �سي��سي اأمل�ين يف 
برلني اإل و�سّرح يل ب�أن اأمل�ني� تعترب امل�سئلة امل�سرية م�سئلة فرن�س�وية واأنه� لذلك 

تف�سل م�س�عدة اإنكلرتا على م�س�عدة فرن�س�.

الأمل�نيني، هو ول  الكثريين من  اأذه�ن  الرا�سخ يف  الف��سد  وهذا العتق�د 
ال�سي��سة  نرى  فبينم�  م�سر،  يف  لإنكلرتا  اأمل�ني�  م�س�عدة  اأ�سب�ب  اأهم  من  �سك 
الأمل�نية تع�سد الدولة العلية كل التع�سيد وت�س�عده� على اإحب�ط م�س�عي اإنكلرتا 
اأرميني� وكريد واليون�ن، نرى هذه ال�سي��سة نف�سه� ن�سرية لإنكلرتا  ود�س�ئ�سه� يف 
يف م�سر!! ك�أن امل�سئلة امل�سرية غري مرتبطة ب�مل�سئلة ال�سرقية، وك�أن م�سر لي�ست 

بجزء من الدولة العثم�نية!

الإنكليزية  امل�س�لح  تخدم  ل  الأمل�نية  ال�سي��سة  ب�أن  جنزم  اأن  ميكنن�  ولكنه 
يف م�سر اإىل النه�ية؛ ف�إن عالق�ت اأمل�ني� مع اإنكلرتا تكدرت كثرًيا عن ذي قبل، 
عندي  ولريب  وال�ستعم�ر.  التج�رة  يف  الدولتني  بني  يوم  كل  تزداد  واملن�ف�سة 
امل�سرية كم� جذبته�  امل�سئلة  اأمل�ني� يف  اإليه�  النبيلة جتذب  ال�سي��سة احلميدية  اأن 
نحوه� يف امل�سئلة ال�سرقية. ولكن بلوغ هذه الغ�ية ل يكون اإل اإذا ج�ءت الظروف 
املن��سبة وح�نت الفر�س. وف�ساًل عن ذلك، ف�إن م�ستعمرات اأمل�ني� يف اأفريقي� ويف 
اآ�سي� تقع حتت خطر عظيم، اإذا وقعت بالد النيل يف قب�سة اإنكلرتا و�س�رت ملًك� 
ب�أن  ك�فة  الأمم  ينذران  وح��سره�  وم��سيه�  واآ�سي�  اأفريقية  مفت�ح  م�سر  ف�إن  له�. 
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الدولة احل�كمة له� تكون اأقوى الدول بط�ًس� ويكون يف ا�ستط�عته� اأن ت�سر مب�س�لح 
الع�ملني.

فم�سئلة م�سر لي�ست كبقية امل�س�ئل الأفريقية والآ�سيوية، بل هي املع�سلة 
وازدي�د  اإنكلرتا يف م�سر  تقدم  القراء  يغرن  الع�سر. ول  �سي��سة هذا  الكربى يف 
امل�سرية  امل�سئلة  جوهر  على  مطلًق�  يوؤثر  ل  فذلك  حكومته�،  ويف  فيه�  �سلطته� 
نف�سه�. و�سواء ك�ن الإنكليز يف م�سر ثالثة اأ�سخ��س اأو ثالثة ماليني و�سواء ك�نوا 
بغري �سلطة اأو اأ�سح�ب ال�سلطة كله�، ف�مل�سئلة امل�سرية واحدة ل يوؤثر عليه� قلة عدد 
الإنكليز يف م�سر اأو كرثتهم. وكم� اأن م�سر ك�نت يف امل��سي كن�نة اهلل يف الأر�س 
على  يحكمون  الذين  الإنكليز  واأفراد  الط�غية.  لالأمم  قرًبا  تزال  ل  كذلك  فهي 
امل�ستقبل ب�مل��سي ويعرفون اأن اأدوار الت�ريخ تتجدد ول تتغري حكموا �سريًح� ب�أن 
دوام الإنكليز يف م�سر خطر على الدولة الربيط�نية، واأنه يكون �سبًب� لدم�ره�. ولقد 
ق�ل اللورد )�س�ل�سبوري( اأخرًيا يف اإحدى خط�ب�ته: »اإن �سي��سة الطمع هي �سبب 
خراب املم�لك العظمى«. فليعترب هو نف�سه وليعترب �سوا�س بريط�ني� جميًع� بهذه 
ف�إن �سي��سة بريط�ني� يف م�سر �سي��سة طمع و�سره ل مثيل لهم�.  احلكمة الع�لية. 
وتنتهي  الإ�سكندرية  تبتدئ من  اأفريقية  مملكة  ت�أ�سي�س  اإىل  ترمي  وهي  كيف ل 
عند راأ�س الرج�ء ال�س�لح، وتعمل لهذا الغر�س غري ملتفتة اإىل حقوق الأمم التي 
ت�ستعبده�، ول اإىل امل�س�ئب التي ت�سقطه� عليه� ول اإىل الدم�ء التي ت�سيله� فيه�؟
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التي  اخلطرية  النت�ئج  الإنكليزي(  الحتالل  )اأخط�ر  ر�س�لة  يف  اأبن�  ولقد 
تنتج عن بق�ء الإنكليز يف م�سر، واأو�سحن� اأن وراء امل�سئلة امل�سرية جملة م�س�ئل 
�سي��سية من اخلط�رة والأهمية مبك�ن. فوراءه� م�سئلة جت�رية دولية. وم�سئلة البحر 
وم�سئلة  م�سيحية.  وم�سئلة  اآ�سيوية.  وم�سئلة  اأفريقية.  وم�سئلة  املتو�سط.  الأبي�س 

اإ�سالمية.

الأوروبيني  على  امل�ستحيل  من  �س�ر  م�سر،  على  اإنكلرتا  ا�ستولت  ف�إذا 
لينفرد  احلي�ة  م�س�لك  عليهم  ت�سيق  اإنكلرتا  ف�إن  فيه�،  يعي�سوا  اأن  به�  الق�طنني 
اأبن�وؤه� مبك��سب م�سر وخرياته�، ولتكون اأبواب م�سر مفتوحة للتج�رة الإنكليزية 
رايته� ويق�سي عليه�  ترفع عليه�  بقعة  اإنكلرتا يف كل  �سي��سة  دون �سواه�. وهذه 
ي�ستحيل  الأوروبية  التج�رة  اأن  ف�ساًل عن  قب�سته�. ذلك  ب�لوقوع يف  �سوء احلظ 
عليه� عندئذ اأن ت�سل اإىل ال�سودان اأو اإىل اأوا�سط اأفريقي�، ف�إن طريق النيل البديع 
يكون حمتكًرا لالإنكليز وللتج�رة الإنكليزية لي�س اإل. ف�متالك اإنكلرتا مل�سر هو يف 
احلقيقة موت للتج�رة الأوروبية يف م�سر ويف ال�سودان ويف اأفريقي� الو�سطى وق�س�ء 

على  الأوروبيني الق�طنني مب�سر.

اإنكليزية  املتو�سط بحرية  الأبي�س  البحر  اإنكلرتا م�سر، �س�ر  امتلكت  واإذا 
ط�رق  جبل  بوا�سطة  ميكنه�  اإنكلرتا  ف�إن  الأوروبية.  الدول  بني  املوازنة  و�س�عت 
وم�لطة وقرب�س ومواين م�سر وقن�ل ال�سوي�س اأن تقتل بحرية كل دولة واأن تبقى 
الدول  على  عظيم  حم�لة  ل  خطر  وهو  املتو�سط.  الأبي�س  البحر  �سيدة  وحده� 
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اإدارته� م�ستظلة  الأوروبية ل ميكن له� دفعه بغري حترير م�سر، وتركه� م�ستقلة يف 
ب�ل�سي�دة الع�لية للدولة العلية.

وامتالك اإنكلرتا لوادي النيل يجعل م�ستعمرات الدول الأوروبية ب�أفريقي� 
الدولية  امل�ستعمرات  بقية  ف�إن  اأفريقي�.  من  الدويل  التوازن  وي�سيع  النفع  عدمية 
كوادي  ل  وعرة  �سخرية  وجب�ل  وا�سعة  ب�سح�ري  اأفريقي�  داخل  عن  منف�سلة 
النيل يجرى فيه نهر عظيم يو�سل التج�رة واأ�سح�به� اإىل اأوا�سط اأفريقي� وي�سهل 

لأ�سح�به الو�سول اإىل اأي جهة من اجله�ت الأفريقية.

ب��ستيالء الإنكليز على  اأفريقي� ت�سيع مت�ًم�  اأن املوازنة بني الدول يف  وكم� 
اإذا متت لإنكلرتا الكلمة يف وادي  اآ�سي�  اأي�ًس� من  ف�إن هذه املوازنة ت�سيع  م�سر؛ 
النيل. ف�إن ال�سي�حة يف ال�سرق الأق�سى ويف املي�ه الآ�سيوية تكون متعلقة ب�أهواء 
اإنكلرتا ورغ�ئبه�، وم�ستعمرات الدول يف اآ�سي� تكون حتت رحمة اإنكلرتا. فربيط�ني� 
التي اأنزلت جنوده� على �سواطئ قن�ل ال�سوي�س يف ع�م 1882، وا�ست�أثرت مبن�فع 
القن�ل وقتئذ هي بعينه� بريط�ني� التي ميكنه� متى اقت�ست ح�جته� ذلك اأن تقفل 

قن�ل ال�سوي�س يف وجه الدول ك�فة وتف�سل بينه� وبني م�ستعمراته� الآ�سيوية.

وقد علم الق�رئ مم� كتبن�ه عن )م�سئلة ال�س�م بني م�سر والدولة العلية( اأن 
ملكه يف  لتقوية  ال�س�م  ال�ستيالء على  يريد  ك�ن  ب��س�(  له )حممد علي  املغفور 
م�سر عماًل براأي ن�بليون من اأن ال�س�م �سروري مل�سر وم�سر �سرورية لل�س�م. ف�إذا 

الأزمة اخلام�صة - امل�صئلة امل�صرية
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ا�ستولت اإنكلرتا على م�سر، هل تكون ال�س�م وقتئذ يف م�أمن من اعتداء الإنكليز 
يف  املقد�سة  والأم�كن  املقد�س  بيت  �س�ر  اإذا  الدني�  تكون  ح�لة  اأية  ويف  عليه�؟ 
اأيدي بريط�ني� الربوت�ست�نتينية؟ وم�ذا يعمل الك�ثوليكيون والأرثوذك�سيون حني 

ذلك؟ وبل وم�ذا يعمل امل�سلمون؟

اإن ا�ستيالء اإنكلرتا على م�سر خلطر عظيم على الع�ملني، وح�دث يجر على 
بني الإن�س�ن اأكرب امل�س�ئب واأ�سد النوائب، وقد يقول بع�س الن��س ب��ستح�لة حتقق 
هذه النت�ئج التي اأتين� عليه� اأو ببعد اإمك�نه�. ولكن رج�ل ال�سي��سة يجب عليهم 
اأن ينظروا اإىل النت�ئج البعيدة واأن يتداركوا الأخط�ر الآتية ولو ك�ن وقوعه� بعد 

قرن اأو بعد قرون.

وقد قلن� اإن وراء امل�سئلة امل�سرية م�سئلة اإ�سالمية، واأو�سحن� يف مقدمة هذا 
الكت�ب اأن اإنكلرتا تعمل من يوم احتالله� مل�سر على تق�سيم الدولة العلية، ول 
ترى لوجوده� يف م�سر �سالمة اإل بهدم ال�سلطنة العثم�نية، وو�سع يده� على م�سر 
ب�سفة نه�ئية و�سم بالد العرب اإليه�، وجعل اخلالفة عربية يف قب�سة رجل يكون 
اآلة له�. فلذلك ك�نت م�سئلة م�سر روح امل�سئلة ال�سرقية وك�ن وجود الإنكليز يف 

م�سر خطًرا كبرًيا على اململكة العثم�نية.

اأ�سد  م�سر  مب�سئلة  يهتموا  اأن  العلية  الدولة  �سوا�س  على  يجب  ولذلك 
الهتم�م، واأن يجعلوه� يف مقدمة امل�س�ئل احليوية للدولة وامللة. وكم� اأن اإنكلرتا 
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خدعتهم يف احلوادث العرابية اأعظم خديعة دّونه� الت�ريخ، ف�إنه يجب عليهم اأن 
يعملوا على اإخراجه� من م�سر اإر�س�ًء ل�سرف الدولة العلية واإنق�ًذا له� من اأ�سد 

الأخط�ر.

اأنح�ء الأر�س موجهة اإىل م�سر، فهي  اأنظ�ر امل�سلمني يف �س�ئر  ولريب اأن 
بعد احلج�ز البالد التي يحج اإليه� امل�سلمون اأكرث من �سواه�. ولقد ذكرت بالدن� 
العزيزة يف القراآن ال�سريف ثالثة وثالثني مرة ا�ستلف�ًت� لأنظ�ر امل�سلمني اإليه� ودللة 
على اأهميته� اخل��سة به� بني البالد الإ�سالمية. و�سم�ه� الر�سول - عليه ال�سالة 
وال�سالم - ب�لرب�ط الأكرب لأنه بوا�سطته� ميكن للخالفة الإ�سالمية اأن تدافع عن 

املدائن املقد�سة )بيت املقد�س ومكة واملدينة(.

وقد اعترب امل�سلمون من عهد النبي الكرمي اأن بالد ال�س�م وبالد م�سر وبالد 
العرب يجب اأن تبقى اإىل الأبد ملًك� لالإ�سالم. فهذه البالد هي التي �سكنته� 
�ساللة �سيدن� اخلليل )اإبراهيم(  الذي جرى ر�سولن� الكرمي على �سنته وج�ء 
ق�م  ال�سليبية،  احلروب  اأي�م  ال�س�م  ال�سليبيون  ومل� دخل  و�سريعته.  لدينه  متمًم� 
امل�سلمون اأجمعون ل�سرتج�عه� وم� هداأت اأحوال الع�مل اإل برجوعه� يف قب�سة 
الإ�سالم. فكذلك م�سر ل يطمئن امل�سلمون به� وب�أحواله� اإل اإذا خرج الإنكليز 

منه� وع�دت حتت ال�سلطة الإ�سالمية احلقيقية.

الأزمة اخلام�صة - امل�صئلة امل�صرية
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واإذا اأ�سفن� اإىل م� تقدم اأن م�سر م�سرق الأنوار بني امل�سلمني ومهد العلوم 
والعرف�ن، واأنه� حمط رح�ل الذين يريدون التعلم والتح�سيل علمن� مقدار اهتم�م 
الع�مل الإ�سالمي ب�أحوال بالدن� املحبوبة وعلمن� خط�رة امل�سئلة امل�سرية ب�لن�سبة 

للم�سلمني خ�سو�ًس�.

ول غرابة اإذا كن� تكلمن� على امل�سئلة امل�سرية من الوجهة الدينية الإ�سالمية، 
ف�إن ال�سي��سة ل انف�س�ل له� عن الدين. وب�لإح�س��س�ت الدينية تق�د الأمم اأ�سهل 
مم� تق�د ب�لعتب�رات ال�سي��سية. وقد اأرتن� اأمم اأوروب� املتمدنة نف�سه� اأن الدين اأ�س��س 
ال�سي��سة واأنه� مهم� بلغت من احل�س�رة واملدنية، ف�إن ال�سع�ئر الدينية هي ع�مل 
ذلك  على  دليل  واأو�سح  واأعظمه�.  اأهمه�  بل  الأمم  حي�ة  يف  العوامل  اأهم  من 
تداخل اأوروب� يف �سوؤون الدولة العلية ب��سم الدين ومع�داة امل�سيحيني لليهود يف 
كل بالد اأوروب� وتظ�هرهم �سدهم يف جم�ل�س النواب ويف ال�سوارع ويف املنتدي�ت.

وللخالفة  العلية  للدولة  حيوية  م�سئلة  اأول  تعترب  م�سر  فم�سئلة  وب�جلملة 
من  غريه�  ويف  الأرمينية  امل�سئلة  يف  الدولة  �سد  اإنكلرتا  ود�س�ئ�س  الإ�سالمية. 
الع�مل  اهتم�م  امل�سرية و�سرورة  امل�سئلة  اأهمية  بي�ن  ب�أجلى  للق�رئ  امل�س�ئل تظهر 

كله به�.

واإذ ك�نت م�سئلة بالدن� بهذه الأهمية وك�ن خروج الإنكليز منه� مم� لبد منه 
ع�جاًل ك�ن اأو اآجاًل، فيجب على �س�ئر امل�سريني اأن يتم�سكوا بحقوقهم املقد�سة 
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ف�أ�سح�ب  واآن.  وقت  كل  ويف  الو�س�ئل  بكل  به�  يط�لبوا  واأن  التم�سك،  اأ�سد 
ول  هم  ن�سيًب�  واأكربهم  حقوًق�  اأكرثهم  ولكن  عديدون  م�سر  م�سئلة  احلقوق يف 

حم�لة امل�سريون.

وق�س�رى القول اأنه يجب علين� اأن نعمل لتقريب ميع�د اجلالء، واأن نن�سر 
املع�رف يف اأنح�ء البالد ويف �س�ئر القرى حتى يعرف كل م�سري حقوقه وواجب�ته 

نحو الوطن والأمة، وحتى ل يعتدي ل�سو�س احلرية على بني الوطن العزيز.

ويقول  ال�سدائد،  وقت  يف  وطنيته  يظهر  الذي  هو  احلقيقي  الوطني  واإن 
ويعمل بهذا القول: »اإين لو ا�ستطعت اأن اأغري وجه الب�سيطة لإنق�ذ بالدي لغريته 

بدون تردد«.

الأزمة اخلام�صة - امل�صئلة امل�صرية





علم الق�رئ مم� �سلف اأن الرو�سي� اأ�س�لت دم�ء اأبن�ئه� يف حرب ع�م 1877 
مع الدولة العلية، و�سرفت الأموال الط�ئلة لإخراج بلغ�ري� من حتت �سلطة الدولة 
وت�سكيله� اإم�رة ق�ئمة بنف�سه�، واأنه� يف مع�هدة �س�ن اإ�سطف�نو�س ا�سرتطت جعل 
البالد التي ي�سكنه� البلغ�ريون اإم�رة واحدة اأي عدم تق�سيم بلغ�ري� اإىل ق�سمني. 
ق�سمني،  اإىل  البلغ�رية  الأرا�سي  ف�سل  قرر  برلني  موؤمتر  اأن  اأي�ًس�  الق�رئ  وعلم 
وت�سمية الق�سم اجلنوبي منه� ب�لرومللي ال�سرقي، وجعله حتت �سلطة تركي� مب��سرة. 
� اأن الرو�سي� بذلت غ�ية جهده� يف حتري�س اأه�يل الرومللي ال�سرقي على  وقد اأبنََّ
رفع لواء الع�سي�ن يف وجه الدولة العلية والن�سم�م اإىل بلغ�ري�. وك�ن ذلك عقب 
موؤمتر برلني، اأي مل� ك�نت الرو�سي� توؤمل ا�ستعم�ل بلغ�ري� اآلة له� يف البلق�ن وت�سيري 
الرو�سي�  بني  ال�سق�ق  اأوجد  )ب�سم�رك(  الربن�س  ولكن  مرامه�.  ح�سب  اأموره� 
والنم�س� يف بالد البلق�ن، وعلى اخل�سو�س يف بلغ�ري� حيث ا�ستم�ل هذه الإم�رة 

الن��سئة اإىل النم�س� وجعله� يف دائرة نفوذه�.

الأزمة الـ�صاد�صة
امل�صئلة البلغارية وامل�صئلة اليونانية

من عام 1885 اإىل عام 1887
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تتقرب  الرو�سي�  وك�نت  �سديدة،  واإنكلرتا  الرو�سي�  بني  العداوة  ك�نت  ومل� 
ا�ستمرار الحتالل  لهم  ت�سمن  و�سيلة  اأن خري  بريط�ني�  �سوا�س  راأى  فرن�س�،  من 
النم�س�  البلق�ن وم�س�عدة  الثالثي يف  التح�لف  الإنكليزي يف م�سر، هي خدمة 
�سد الرو�سي�. فلذلك اأر�سل اللورد �س�ل�سربي اإىل الربن�س )األك�سندر دي ب�تنربغ( 
اأمري بلغ�ري� ر�س�ئل التودد، واأظهر له امليل ال�سديد حتى جعل هذا الربن�س وجهته 
اإنكلرتا وارتبط ب�لع�ئلة امل�لكة الإنكليزية ارتب�ًط� اأكيًدا وعقد قران �سقيقه الربن�س 
)هرني دي ب�تنربغ( على الربن�س�س )األي�س( اإحدى بن�ت ملكة الإنكليز. ومن 
ذلك احلني �س�ر اأمري البلغ�ر اآلة يف اأيدي �سوا�س اإنكلرتا والنم�س�. ف�أوعزوا اإليه 
العثم�ين،  احل�كم  على  ب�لقب�س  يكون  ال�سرقي  الرومللي  يف  انقالب  ب�إحداث 
واإعالن ان�سم�م الرومللي اإىل بلغ�ري� حتت اإم�رته. فعمل بهذه الآراء والإيع�زات. 
ويف يوم 18 �سبتمرب ع�م 1885 قب�س رج�ل ال�سرطة يف الرومللي ال�سرقي على 
العثم�ين، وت�سكلت جلنة ثوروية دعت الأمة لالن�سم�م  ب��س�( احل�كم  )ج�فريل 
الربن�س  ذهب  الثورة  لهذه  يوم  ث�ين  ويف  الدعوة.  الأمة  ف�أج�بت  بلغ�ري�،  اإىل 
)األك�سندر( اإىل )فيلوبوبولي�س( واأعلن ان�سم�م الرومللي ال�سرقي اإىل بلغ�ري� وتوىل 

زم�م الأمور.

ويف يوم 24 �سبتمرب اأر�سل الربن�س )األك�سندر( مذكرة ر�سمية لك�فة الدول 
الأوروبية، اأخربه� فيه� بح�دث 18 �سبتمرب و�س�أله� اعتب�ر الرومللي ال�سرقي جزاأً 

من بلغ�ري�، والتو�سط لدى الدولة العلية لكي تعرتف بهذا النقالب اجلديد.
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وم� انت�سر خرب ان�سم�م الرومللي ال�سرقي اإىل بلغ�ري� يف اأوروب�، حتى ظن 
الكثريون ممن يجهلون اأ�سرار ال�سي��سة يف البلق�ن اأن الرو�سي� هي املحر�سة على هذا 
النقالب، واأنه ي�سره� اأن ترى كل البلغ�ريني حتت حكومة واحدة، واأن توؤ�س�س 
)بلغ�ري� الكربى(. ولكن احلقيقة من�ق�سة لذلك ف�إن الرو�سي� راأت بعني ال�سخط 
لأنه�  الكربى(؛  )بلغ�ري�  ت�أ�سي�س  و�س�ءه�  بلغ�ري�  اإىل  ال�سرقي  الرومللي  ان�سم�م 
ب�آراء النم�س� واإنكلرتا.  ت�أ�سي�سه� وهي ربيبة له�، ل وهي عدوة تعمل  ك�نت تود 
فلذلك احتجت على هذا النقالب وا�ستعفى �سب�طه� الذين ك�نوا يف اجلي�س 
البلغ�ري، وطلبت من اأوروب� عقد جلنة دولية ب�لأ�ست�نة للنظر يف م�سئلة بلغ�ري� مل� 
يف ان�سم�م الرومللي ال�سرقي اإليه� من خم�لفة قرارات موؤمتر برلني، ف�أج�بت الدول 

�سوؤله� وقررت عقد جلنة دولية ب�لأ�ست�نة.

اأم� الدولة العلية فقد راأى وزراوؤه� اأنه� م�سطرة لقبول قرارات اأوروب�، واأنه ل 
ميكنه� ا�سرتداد الرومللي ال�سرقي ب�لقوة. ولكن جاللة ال�سلط�ن الأعظم ك�ن يرى 
�سرورة ا�ستعم�ل القوة واملح�فظة على حقوق الدولة بكل الو�س�ئل، ف�أ�سقط وزارة 
)�سعيد ب��س�( واأمر )ك�مل ب��س�( الذي ك�ن وقتئذ �سفرًيا للدولة العلية يف �س�ن 
بطر�سبورغ بت�سكيل وزارة جديدة، وعّينه �سدًرا اأعظم. وقد ك�ن جاللة ال�سلط�ن 
الأعظم يوؤمل م�س�عدة الرو�سي� له �سد دول التح�لف الثالثي و�سد اإنكلرتا غري 
ا من الن�سي�ع  اأن رج�ل ال�سي��سة الرو�سية اأفهموا )ك�مل ب��س�( اأنهم ل يرون بدًّ

الأزمة ال�صاد�صة - امل�صئلة البلغارية وامل�صئلة الي�نانية
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العلية لقبول  الدولة  ب�لأ�ست�نة. ف��سطرت  املزمع عقده�  الدولية  اللجنة  لقرارات 
تعيني مندوب من قبله� حل�سور هذه اللجنة.

ولقد ك�نت نتيجة ان�سم�م الرومللي ال�سرقي اإىل بلغ�ري� اأن اليون�ن و�سربي� 
ق�مت� مط�لبتني بن�سيبهم� من اأمالك الدولة العلية، مق�بل م� ن�لت بلغ�ري� واأخذت 
ح�سدت  وقد  للحرب.  وت�ستعد  جنوده�  جتهز  اململكتني  ه�تني  من  واحدة  كل 
بلغ�ري� كذلك جي�سه� على حدود �سربي�، وعلى حدود الدولة العلية وك�ن يتخيل 
وت�سعل  اأوروب�  اإىل  �ستمتد  البلق�ن  يف  ال�سطراب  نريان  اأن  وقتئذ  اإن�س�ن  لكل 
احلرب فيه�. فلم� راأت ذلك دول اأوروب� اأر�سلت يف 15 اأكتوبر ع�م 1885 مذكرة 
اإىل الدولة العلية واإىل بلغ�ري�، اأب�نت فيه� اأنه� غري موافقة على عمل بلغ�ري�، واأنه� 
بلغ�ري� بعدم ح�سد  فيه�  ال�سلط�ن ون�سحت  برلني وحقوق جاللة  حترتم مع�هدة 

جنوده� على احلدود الرتكية.

وقد اجتمعت اللجنة الدولية ب�لأ�ست�نة يف 5 نوفمرب، وبعد اجتم�عه� بت�سعة 
اأي�م، اأعلن )ميالن( ملك ال�سرب احلرب على بلغ�ري�. و مل� و�سل اإعالن احلرب 
اإىل الربن�س )األك�سندر( اأمري بلغ�ري�، ا�ستغ�ث هذا الأمري ب�لدولة العلية ب�سفته� 
�س�حبة ال�سي�دة الع�لية على بلغ�ري�، وا�ست�أذنه� يف رد ال�سربيني عن بالد بلغ�ري�. 
يف  ال�سربيني  على  البلغ�ريون  انت�سر  قليل،  بزمن  احلرب  نريان  ا�سطالء  وبعد 
احلرب  لهذه  اأوروب�  ه�جت  وقد  خ��سرين.  اأعق�بهم  على  وردوهم  )�سليفينيتزا( 
وخ�فت عواقبه�، ف�أر�سلت يف 24 نوفمرب ع�م 1885 مذكرة اإىل احلكومة ال�سربية 



309309

دم�ء  اإ�س�لة  على  ال�ستمرار  وعدن  الهدنة  عقد  بلغ�ري�  ت�س�أل  اأن  منه�  طلبت 
بلغ�ري�  ولكن  ذلك،  ال�سرب  فقبلت  والبلغ�ريني.....  ال�سربيني  اأي  )الأ�سق�ء( 
مل تقبل بحجة اأنه� املعتدى عليه� واأنه� م�سطرة لطرد ال�سربيني خ�رج حدوده�، 
ف��ستمر الربن�س )األك�سندر( يح�رب ال�سربيني وينت�سر عليهم حتى و�سل مدينة 

)بريو(، وعندئذ اأنذرته النم�س� بعدم التقدم اإىل الأم�م فوقف وقبل عقد الهدنة.

عن  ب�لرغم  ولكنه�  احلرب.  اأثن�ء  احلي�دة  على  بقيت  فقد  الرو�سي�  اأم� 
على  البلغ�ريني  هن�أت  بلغ�ري�،  اإىل  ال�سرقي  الرومللي  �سم  �سد  احتج�جه� 
انت�س�رهم و�سكرت �سه�متهم. وهذا يدل على اأن العواطف الدينية تتغلب دائًم� 
والدول يف  الأمم  رائد  الظروف  اأغلب  الدين هو يف  واأن  ال�سي��سية  الأمي�ل  على 

�سي��سته�.

املندوب  ولكن  من�ق�س�ته�،  يف  ب�لأ�ست�نة  الدولية  اللجنة  ا�ستمرت  وقد 
ح�كم  تعيني  فرف�س  نتيجة،  بغري  املن�ق�س�ت  ه�ته  جعل  يف  اجتهد  الإنكليزي 

عثم�ين للرومللي ال�سرقي واإجب�ر البلغ�ريني على احرتام مع�هدة برلني.

ومل� راأت اأوروب� اأن جي�س بلغ�ري� ل يزال واقًف� اأم�م اجلي�س ال�سربي، قررت 
اإر�س�ل جلنة دولية م�سكلة من بع�س رج�ل الع�سكرية يف اأوروب� لف�سل اخلالف بني 
املتح�ربني، ف�س�فرت اللجنة الدولية وقررت اجنالء الع�س�كر ال�سربية من �سواحي 
)فيدين( - وهي مدينة بلغ�رية - قبل اجنالء الع�س�كر البلغ�رية من )بريو( بيومني.
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وقد اأر�سلت الدولة العلية مندوبني اإىل الرومللي ال�سرقي لدرا�سة اأحواله�، 
كذلك  وبعثت  م�أموريته�.  يف  يفلح�  مل  ولكنهم�  الدولة،  اإىل  الأه�يل  وا�ستم�لة 
مندوبً� ع�لًي� اإىل الربن�س )األك�سندر( لري�سده يف خم�براته ب�س�أن عقد ال�سلح مع 
ال�سرب. وك�نت اإنكلرتا يف ذلك احلني تظهر لرتكي� املحبة والولء، وك�ن ال�سري 
)درومندولف( يف الأ�ست�نة يفهم رج�ل تركي� ب�أن بريط�ني� ترغب التف�ق مع الدولة 
العثم�نية وتقرير اجلالء عن م�سر معه�. ف�نخدع رج�ل ال�سي��سة الرتكية لأقوال 
ال�سري )ولف(، وازداد نفوذ اإنكلرتا يف تركي� وقتئذ ازدي�ًدا عظيًم�. وك�نت نتيجة 
الدولة  ف�إن  ف�ح�ًس�.  غبًن�  ال�سرقي  الرومللي  ويف  م�سر  تركي� يف  النفوذ غنب  هذا 
العلية ر�سيت اأن ت�سحي الرومللي ال�سرقي يف �سبيل خروج الع�س�كر الإنكليزية 
من م�سر وت�س�هلت مع اإنكلرتا فقبلت طلبه� ب�س�أن تعيني الربن�س )األك�سندر( اأمري 

بلغ�ري� ح�كًم� على الرومللي ال�سرقي.

* * *

اليون�ن جتهز معدات احلرب وت�سلح جنوده� وت�ستعد ملح�ربة  وقد اأخذت 
اليون�نية - التي ك�ن  اأر�سلت الوزارة  الدولة العلية. ويف 31 د�سمرب ع�م 1885 
يراأ�سه� وقتئذ امل�سيو )دلي�ني�س( - من�سوًرا لوكالئه� لدى الدول الأوروبية اأمرتهم 
فيه بتبليغ ه�ته الدول ب�أن اليون�ن مل ت�ستول على كل م� قررته له� اللجنة الدولية 
ب�لقوة  تركي�  اأمالك  من  ن�سيبه�  لأخذ  م�ستعدة  واأنه�   ،1881 ع�م  يف  ب�لأ�ست�نة 
وب�لكف  ال�سالح  ب�إلق�ء  وبلغ�ري�  اأوروب� كم� ن�سحت �سربي�  وال�سالح. فن�سحته� 
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عن ح�سد اجلنود فلم تر�سخ لن�سيحة الدول وا�ستمرت على غيه�. ومل� راأت اأوروب� 
اأن احلرب اإذا ق�مت بني اليون�ن وتركي� ك�نت الط�مة الكربى على اليون�ن، عملت 
مي�ه  يف  واأ�س�طيله�  �سفنه�  اإر�س�ل  وقررت  عنه�،  ب�لرغم  اململكة  هذه  اإنق�ذ  على 
فرن�س�  جتنبت  وقد  لإرادته�.  والمتث�ل  اخل�سوع  على  واإجب�ره�  لإره�به�  اليون�ن 
ال�سرتاك مع بقية الدول يف هذه املظ�هرة البحرية مل� لليون�نيني من املك�نة يف قلوب 

الفرن�سويني.

اأم� �سربي� وبلغ�ري�، فقد اأنذرتهم� اأوروب� مبذكرة ت�ريخه� 31 ين�ير ع�م 1886 
ب�أنه اإذا اعتدت اإحداهم� على الأخرى، �س�عدت اأوروب� املعتدى عليه� ول ت�سمح 
للمملكة املعتدية ب�ل�ستيالء على �سيء م� من اأرا�سي املعتدى عليه�. وقد ك�ن 
الربن�س )ك�راجور جفيت�س( �سهر اأمري اجلبل الأ�سود يطوف وقتئذ عوا�سم اأوروب�، 
ويعمل خللع امللك )ميالن( وتوليته مك�نه ملًك� على �سربي� ف��سطر امللك ميالن 
اإىل عقد ال�سلح مع بلغ�ري� مبدينة )بوخ�ر�ست( يف 2 م�ر�س ع�م 1886، لكي ل 

تتغري عواطف اأوروب� من جهته.

وقد طلبت الرو�سي� من دول اأوروب� النظر يف امل�سئلة البلغ�رية، وجعل تعيني 
الربن�س )األك�سندر( ح�كًم� على الرومللي ال�سرقي ملدة خم�س �سنوات فقط، كم� 
تقت�سيه قرارات موؤمتر برلني. فرف�س الربن�س قبول هذا الطلب وعزم على مع�ر�سة 
اإىل  تو�سلت  الرو�سي�  ولكن  ح�س�بً�.  املع�ر�سة  هذه  لنت�ئج  ح��سب  غري  الرو�سي� 
اإبريل ع�م  ب�لأ�ست�نة يف 5  الدولية  اللجنة  اأوروب�، فقررت  حتقيق م� عر�سته على 
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1886 جعل تعيني الربن�س )األك�سندر( ح�كًم� على الرومللي ال�سرقي ملدة خم�س 
�سنوات، وتعيني جلنة م�سرتكة من مندوبني من الدولة العلية ومن مندوبني من 
اأمري البلغ�ر لدرا�سة اأحوال الرومللي ال�سرقي، والوقوف على احتي�ج�ته�، وعر�س 
النظ�م الذي يتفق عليه املندوبون على اللجنة الدولية. فر�سخ الربن�س )األك�سندر( 
� م�سرتًك� من مندوبي الرومللي  لقرار اللجنة الدولية ب�لأ�ست�نة و�سّكل جمل�ًس� اأهليًّ

ال�سرقي، ومن مندوبي بلغ�ري� جعله مبث�بة جمل�س نواب.

تركي�  على حدود  الأثن�ء عن ح�سد جنوده�  هذا  اليون�ن يف  تنكف  ومل 
ومع�داة الدولة العلية. فلم� راأى الب�ب الع�يل اأن هذه احل�لة التي لي�ست ب�ل�سلم 
الط�ئلة،  واملب�لغ  الب�هظة  النفق�ت  وحتمله�  كثرًيا،  ب�لدولة  ت�سر  ب�حلرب  ولي�ست 
�س�أل الدول الأوروبية اأن جترب اليون�ن على �سحب جنوده� من احلدود، اأو اأن ترتك 
الدولة العلية توؤدبه� ب�حلرب. ف�هتمت اأوروب� ب�لأمر وقررت منع احلرب بني الدولة 
واليون�ن بكل الو�س�ئط املمكنة، واأر�سلت لهذا الغر�س اإنذاًرا للحكومة اليون�نية 
ب�إلق�ء ال�سالح والكف عن العتداء على حدود تركي� واخل�سوع لرغ�ئب اأوروب�، 
واأخربته� يف هذا الإنذار ب�أنه� جتربه� على احرتام رغ�ئبه� ب�لقوة اإْن مل حترتمه� من 
نف�سه� ومبح�س اإرادته�. وقد اأظهرت فرن�س� من ب�دئ الأمر ميله� لليون�ن ومل تر�س 
اليون�ن  الدول  اأنذرت  فلم�  بحرية.  مظ�هرة  عمل  يف  الدول  بقية  مع  ال�سرتاك 
راأت من واجب�ته� اأن تن�سحه� ب�سفته� ن�سريته� الوحيدة ب�لر�سوخ لأوامر اأوروب�. 
فقدم الوكيل ال�سي��سي لفرن�س� يف اأثين� مذكرة للم�سيو )دلي�ني�س( بت�ريخ 



313313

23 اإبريل ع�م 1886 ن�سحه فيه� بعدم اإعالن احلرب على تركي� وبعدم 
هذه  بقبول  )دلي�ني�س(  امل�سيو  فتظ�هر  الأوروبية،  الدول  رغ�ئب  خم�لفة 
ب�أثين�  فرن�س�  وكيل  اإىل  بعث  نف�سه�  ال�سنة  من  اإبريل   25 ويف  الن�سيحة، 

يخربه ب�أنه قبل ن�سيحة احلكومة الفرن�س�وية واأنه �سيعمل به�.

اليون�نيني ل  ب�أن  لعلمه�  اجلواب؛  بهذا  تقتنع  الأوروبية مل  الدول  ولكن 
البلق�ن؛  واأنهم يريدون ا�سطالء نريان احلرب يف كل بالد  اأقوالهم  ي�سدقون يف 
 26 م�س�ء  يف  اليون�نية  احلكومة  اإىل  ف�أر�سلت  تركي�.  اأمالك  من  �سيًئ�  ليختطفوا 
اإبريل ع�م 1886 اإنذاًرا �سديد اللهجة طلبت منه� اإع�دة عدد اجلي�س اإىل م� ك�ن 
عليه من قبل، والكف عن كل عمل عدائي �سد تركي� والقي�م بتنفيذ اإرادة اأوروب� 
يف مدة ل تزيد عن اأ�سبوع واحد. ول ين�س الق�رئ اأن اأوروب� ك�نت تعمل خلري 
اليون�ن وم�سلحته�، ف�إن الدولة العلية ك�نت تهزم اليون�ن �سر هزمية لو ك�نت اأعلنت 
احلرب. فلذلك ك�ن تهديد اأوروب� لليون�ن مبث�بة اإنق�ذ له� من الوقوع يف مهواة اخلطر 

وال�سمحالل.

ب�أثين� من  الدول  الدويل، و�س�فر وكالء  الإنذار  اليون�ن قبول  وقد رف�ست 
ع��سمة اليون�ن اإل وكيل فرن�س�؛ ف�إنه بقي به� بعدهم قلياًل ثم غ�دره� بحجة اأنه 

يريد املداولة يف الأمر مع امل�سيو )فري�سينيه( وزير خ�رجية فرن�س�.
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ومل� راأت الدول اأن اليون�ن تظهر الكربي�ء والرتفع عن الن�سي�ع لرغ�ئبه�، 
اليون�نية حم��سرة �سديدة،  الثغور  اليون�ن مبح��سرة  اأ�س�طيله� يف مي�ه  قواد  اأمرت 
الثغور  فحو�سرت  عليه�.  ال�سفوقة  اأوروب�  لأوامر  اليون�نية  احلكومة  متتثل  حتى 
اليون�نية وا�سطرت وزارة )دلي�ني�س( لال�ستق�لة. ويف 21 م�يو ع�م 1886 ا�ستلم 
امل�سيو )تريكوبي�س( مق�ليد الوزارة اليون�نية، ف�أعلن الدول الأوروبية ب�أنه م�ستعد 
للر�سوخ لأمره�، ولكنه يف اأثن�ء ذلك اأوعز اإىل فرقة من اجلي�س اليون�ين ب�لهجوم 
على طليعة اجلي�س الرتكي، وادعى اأن جي�س جاللة ال�سلط�ن هو املعتدي على 
الثغور  عن  احل�س�ر  وترفع  العلية،  الدولة  �سد  الدول  لت�س�عده  اليون�ن  جي�س 
ال�سالح  ب�إلق�ء  اليون�نية  للحيلة وط�لبت احلكومة  تنبهت  الدول  اليون�نية. ولكن 
واإع�دة عدد اجلي�س اإىل م� ك�ن عليه من قبل و�سحب اجلنود من احلدود. ف�متثل 
اليون�نيون لالأمر. ويف 8 يونيو ع�م 1886 رفعت الدول احل�س�ر عن ثغور اليون�ن.

واإن ا�ستعداد اليون�ن للحرب وتظ�هره� ب�لعداء لرتكي� يف ع�م 1886 ليدلن 
� على اأن هذه اململكة ك�نت ت�ستعد من عهد بعيد ملح�ربة تركي�، واأنه� مل تغفل  جليًّ
حلظة واحدة عن ت�سليح جنوده� وجتهيز جي�سه�. ف�نهزامه� يف احلرب الأخرية دواء 
�س�ف له� من مر�س غروره�. ول اأقول اإنه ي�سفيه� اإىل الأبد ف�إن املر�س ك�من يف 
النف�س وعداوته� للعثم�نيني وامل�سلمني قوية لدودة. ولكن انت�س�رات )اأدهم ب��س�( 

ت�سفيه� من غروره� زمًن� طوياًل.
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وقد اجتهد يف ذلك احلني الربن�س )األك�سندر دي ب�تنربغ( اأمري بلغ�ري� يف 
حتقيق ان�سم�م الرومللي ال�سرقي اإىل بلغ�ري�، ف�أن�س�أ اجلم�رك على حدود الرومللي 
اأم�م حدود تركي� و�س�رت الب�س�ئع الرتكية ل تدخل يف هذه املق�طعة الرتكية، اإذا 
اأم�م اجلمعية العمومية التي �سكله� كمجل�س  اإذا دفعت ر�سوم اجلم�رك و�سرح 
نت واأنه ل ي�ستطيع انف�س�مه�.  نواب لبلغ�ري� والرومللي ب�أن الوحدة البلغ�رية تكوَّ
اآخر  واأر�سلت يف  واأمريه�،  بلغ�ري�  ازداد حنقه� على  الرو�سي�  بذلك  فلم� علمت 
ويوقفه�  بلغ�ري�  يوؤدب  اأن  فيه�  �س�ألته  الع�يل  الب�ب  اإىل  ع�م 1886 مذكرة  يونيو 
اأغلب  من  مع�سدة  بلغ�ري�  ب�أن  معتذًرا  الع�يل  الب�ب  ف�أج�به�  حمدود،  حد  عند 
اأنه� ع�زمة على جعل ثغر )ب�طوم( ثغًرا  اأوروب�. فعند ذلك اأعلنت الرو�سي�  دول 
ا. ول يخفى اأن ذلك يخ�لف امل�دة 59 من مع�هدة برلني  � ل ثغًرا حرًّ � رو�سيًّ حربيًّ
ولكن الرو�سي� مل� راأت اأن مع�هدة برلني غري حمرتمة من البلغ�ر، اأرادت اأن تنتقم 
من الدول املع�سدة له� وعلى اخل�سو�س من اإنكلرتا، بجعل ثغر )ب�طوم( غري حر 
للتج�رة. وقد احتجت اإنكلرتا على عمل الرو�سي� ولكن احتج�جه� مل يفد �سيًئ� 

مذكوًرا.

وقد اجتمع مندوبو تركي� مع مندوبي اأمري البلغ�ر للنظر يف �سوؤون الرومللي 
ب�س�أن  بينهم  ا�ستحكم  اخلالف  ولكن  له�،  د�ستور  و�سع  على  لالتف�ق  ال�سرقي 
ت�بعيته�، فمندوبو تركي� ك�نوا يط�لبون بجعله� - كم� ك�نت - ت�بعة مب��سرة للدولة 
العلية مع جعل الربن�س )األك�سندر( ح�كًم� عليه� ومندوبو البلغ�ر ك�نوا يط�لبون 

ب�سمه� مت�ًم� اإىل بلغ�ري�.
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هذه  ف�إن  يوم،  كل  تزداد  )األك�سندر(  للربن�س  الرو�سي�  كراهة  ك�نت  ومل� 
وذلك  بلغ�ري�.  اإم�رة  من  خلعه  على  وعملت  عظيمة  د�سي�سة  له  دبرت  الدولة 
بلغ�ري�،  القب�س عليه ويخرجوه من  يلقوا  اأن  اإىل �سن�ئعه� يف �سوفي�  اأوحت  اأنه� 
ويوؤ�س�سوا حكومة موؤقتة، فعملوا ب�إيع�ز الرو�سي�. ويف يوم 21 اأغ�سط�س ع�م 1886 
متت املكيدة وقب�س على الربن�س )األك�سندر( واأر�سل على ب�خرة جلهة غري معلومة. 
وزج امل�سيو )ك�را فلوف( وزيره الأول يف ال�سجن، واأ�س�س اأ�سح�ب املكيدة جلنة 

منهم للنظر يف الأمور حلني تعيني اأمري جديد لبلغ�ري�.

اإنكلرتا  �سي��سة  على  ق��سية  �سربة  ك�ن  اخلطري  احل�دث  هذا  اأن  �سك  ول 
الرو�سي�. وقد ح�سبت  بينه� وبني  النفور  يزيد يف  اأن  �س�أنه  ال�سرق، وك�ن من  يف 
واإع�دة  والنم�س�،  اأمل�ني�  مب�س�عدة  بلغ�ري�  يف  الرو�سي�  مق�ومة  ميكنه�  اأنه  اإنكلرتا 
�سي��سته�  بيده�  التي ك�نت  اأمل�ني�  بلغ�ري�. ولكن  اأمرًيا على  )األك�سندر(  الربن�س 
و�سي��سة النم�س�، تخوفت من مع�داة الرو�سي� اإىل هذا احلد وتركت م�سئلة الربن�س 
)األك�سندر( للظروف واحلوادث. وك�ن الكثريون من رج�ل ال�سي��سة يح�سبون اأن 
الأمة البلغ�رية تق�بل خلع الربن�س )األك�سندر( بغري حراك ومتتثل لإرادة اللجنة 
الثوروية التي خلعته ب�إيع�ز الرو�سي�، ولكن الأمة البلغ�رية ك�نت متعلقة ب�لربن�س 
بلغ�ري�  اإىل  �سم  واأنه  مبيًن�،  ن�سًرا  �سربي�  على  ن�سره�  اأنه  تن�س  ومل  )األك�سندر( 
)الرومللي ال�سرقي(، فه�جت وم�جت وتظ�هرت يف ال�سوارع واملنتدي�ت العمومية 
اأمرًيا عليه�. ويف يوم 24 اأغ�سط�س ع�م  اإع�دته  ب�مليل للربن�س )األك�سندر( ط�لبة 
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1886 اأي بعد ثالثة اأي�م من خلع الربن�س )األك�سندر( قب�س الأه�يل على اأع�س�ء 
اللجنة التي خلعت الربن�س وزجوهم يف ال�سجن، و�سكلوا جلنة مكونة من امل�سيو 
وكلفوهم  موؤقتة  بهيئة حكومة  اآخرين  ومن  فلوف(  )م�را  وامل�سيو  )�ست�مبولوف( 
اأمرًيا عليه�،  تريد رجوعه  البلغ�رية  الأمة  ب�أن   � ر�سميًّ )األك�سندر(  الربن�س  ب�إخب�ر 
� ب�لأمر  فـ�أخذوا يبحثون عن مقر الربن�س حتى علموا اأنه يف اأمل�ني�، ف�أخربوه تلغرافيًّ
اأغ�سط�س ع�م 1886 وا�ستلم من  اإليه� يف 29  اإىل �سوفي�، ف�س�فر  للعودة  ودعوه 

احلكومة املوؤقتة زم�م الأمور.

وقد احتفلت اأه�يل بلغ�ري� بعودة الربن�س )األك�سندر( الحتف�لت العظيمة، 
و�سالمة  �سالمته  اأن  الربن�س  راأى  فلم�  الأوىل.  نيته�  على  بقيت  الرو�سي�  ولكن 
ملكه يف يد الرو�سي�، اأر�سل اإىل القي�سر تلغراًف� عر�س عليه فيه خ�سوعه لأوامره 
وا�ستعداده لقبول كل مط�لبه، ف�أج�به القي�سر ب�أنه ل يعتني ب�أمور بلغ�ري�، اإل اإذا 
لإر�س�دات  الأمري  هذا  اتب�ع  نتيجة  فك�نت  األك�سندر(.  الربن�س  )اأي  هو  غ�دره� 
اإنكلرتا  وابتع�د  له  والنم�س�  اأمل�ني�  م�س�عدة  وعدم  �سده  الرو�سي�  تع�سب  اإنكلرتا 
الإنكليزية �سرح يف 6  وزارة اخل�رجية  اأن وكيل  نف�سه� عنه كل البتع�د، حتى 
�سبتمرب ع�م 1886 اأم�م جمل�س العموم ب�أن اإنكلرتا مل تتعهد ب�سيء نحو بلغ�ري� 

واأن لي�س له� م�س�لح فيه�.

اإم�رة  عن  يتن�زل  اأن  اإل  )األك�سندر(  للربن�س  كله  ذلك  بعد  يبق  فلم 
� يف 6 �سبتمرب ع�م 1886. وغ�در يف ذلك اليوم  بلغ�ري�. وقد تن�زل ب�لفعل ر�سميًّ
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وامل�سيو  امل�سيو )�ست�مبولوف(  الأمور ملجل�س مكون من  زم�م  ت�رًك�  نف�سه �سوفي� 
احتالل  من  الأع�س�ء  هوؤلء  تخوف  وقد  )موتكوروف(.  وامل�سيو  )ك�رافلوف( 
ب�سفته�  لالأمر  العلية  الدولة  اأنظ�ر  ف��ستلفتوا   � ع�سكريًّ احتالًل  لبلغ�ري�  الرو�سي� 
�س�حبة ال�سي�دة على بلغ�ري�، فخ�برت الدولة دول اأوروب�، ومل� حتققت من اأنه� ل 
ت�سمح لأية دولة ب�حتالل بلغ�ري�، اأخربت احلكومة البلغ�رية املوؤقتة ب�أن ل خوف 

على الإم�رة من احتالل الرو�سي� له�.

اجلرنال  )األك�سندر(  الربن�س  تن�زل  بعد  �سوفي�  اإىل  الرو�سي�  اأر�سلت  وقد 
)كولب�ر( ب�سفة مندوب من قبله� لدرا�سة اأحوال بلغ�ري�، واإر�س�د احلكومة املوؤقتة 
يف �سريه�. وم� و�سل اجلرنال )كولب�ر( اإىل ع��سمة بلغ�ري� حتى ع�مل احلكومة 
اأوًل:  املوؤقتة؛  لرع�ي�ه، فطلب من احلكومة  البلغ�رية مع�ملة الأمري  املوؤقتة والأمة 
الإفراج عن اأع�س�ء اللجنة التي قب�ست يف 21 اأغ�سط�س على الربن�س )األك�سندر( 
وخلعته من اإم�رته، ث�نًي�: اإبط�ل احل�لة العرفية، ث�لًث�: ت�أجيل عقد جمل�س النواب 
- الذي ك�ن يجب  اأن يجتمع يف 10 اأكتوبر ع�م 1886 لنتخ�ب اأمري جديد - 

اإىل اأجل غري حمدود.

ويف اأثن�ء هذه احلوادث كله� ك�ن الن��س ك�فة يت�س�ءلون يف اأوروب� عن �سبب 
واإنكلرتا  للنم�س�  م�س�عدته  بعد  بلغ�ري�  يف  للرو�سي�  )ب�سم�رك(  الربن�س  م�س�عدة 
للرو�سي�.  )ب�سم�رك(  الربن�س  مل�س�عدة  ن�سبوه�  التي  العلل  اختلفت  وقد  فيه�. 
ملح�ربة  م�ستعدة  الرو�سي�  اأن  راأى  الأمل�نية  ال�سي��سة  اأن رجل  احلقيقة هي  ولكن 
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مل�س�عدة  م�سطرة  تكون  اأمل�ني�  واأن  البلق�ن،  يف  الدولة  هذه  ع�ر�سته�  اإذا  النم�س� 
الرو�سي�  اأن  ال�سالم. هذا ف�ساًل عن  ت�أييد  اإذا ق�مت احلرب فعمل على  النم�س� 
ك�نت تتحبب اإىل فرن�س�، وك�ن الربن�س )ب�سم�رك( يخ�سى اأنه اإذا �س�عد النم�س� 

يف بلغ�ري� �سد الرو�سي� حت�لفت هذه الدولة الأخرية مع فرن�س�.

�سد  اإليه  البلغ�ريني  ا�ستم�لة  يف  جهده  غ�ية  )كولب�ر(  اجلرنال  بذل  وقد 
احلكومة املوؤقتة، ف�س�ر يطوف البالد والقرى ويخطب يف كل ن�ٍد، ولكنه مل يفلح 
ورف�ست احلكومة طلب�ته، وح�كمت الذين قب�سوا على الربن�س )األك�سندر( يف 
ك�ن  الذي  النواب  جمل�س  اأع�س�ء  انتخ�ب�ت  ميع�د  توؤجل  ومل  اأغ�سط�س،   21
جرت   اليوم  هذا  ج�ء  ومل�  قدمن�.  كم�   1886 ع�م  اأكتوبر   10 يوم  يف  حمدًدا 
وقررت  �سوًت�،   50 �سد  �سوًت�   450 ب�أغلبية  املوؤقتة  احلكومة  فف�زت  النتخ�ب�ت 
اأم�  لبلغ�ري�.  القدمية  الع��سمة  اأكتوبر مبدينة )ترينوف�(  اآخر �سهر  املجل�س يف  عقد 
اجلرنال )كولب�ر( ف�إنه اعترب النتخ�ب�ت لغية بدعوى اأن احلكومة املوؤقتة مل ترتك 
احلرية الت�مة لالأه�يل، واأعلن اأع�س�ء احلكومة ب�أن الرو�سي� تعترب حم�كمة الذين 
قب�سوا على الربن�س )األك�سندر( مبث�بة اإه�نة له�. وقد عمل اجلرنال )كولب�ر( على 
 � خلق ال�سطراب�ت يف بلغ�ري� ليوجد �سبًب� لتداخل الرو�سي� فيه� تداخاًل ع�سكريًّ
وخم��سمتهم  البلغ�ريني،  م�س�حنة  على  ببلغ�ري�  املقيمني  الرو�سيني  فحر�س 
اجلرنال  بني  النفور  زي�دة  اإىل  اأف�ست  كثرية  م�س�جرات  ذلك  ب�سبب  فح�سلت 
الرو�سي واأع�س�ء احلكومة املوؤقتة. ومل يقبل اأع�س�ء احلكومة املوؤقتة اإل طلًب� واحًدا 
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من طلب�ت اجلرنال )كولب�ر( وهو منع جمل�س النواب من اإع�دة انتخ�ب الربن�س 
)األك�سندر دي ب�تنربغ( اأمرًيا على بلغ�ري�.

وقد اجتمع جمل�س النواب البلغ�ري يف 31 اأكتوبر ع�م 1886، وانتخب يف 
11 نوفمرب الربن�س )ف�لدم�ردي دامن�رك( اأمرًيا على بلغ�ري�. وك�ن هذا النتخ�ب 
موافًق� مل�س�لح بلغ�ري� وغري خم�لف لرغ�ئب الرو�سي�، ف�إن هذا الربن�س هو �سقيق 
ولكن  احل�يل(.  القي�سر  ووالدة  الث�لث  اإ�سكندر  القي�سر  )زوجة  الرو�سي�  قي�سرة 
جمل�س  ف��سطر  بلغ�ري�  على  اأمرًيا  جنله  تعيني  قبول  بت�ًت�  رف�س  الدامن�رك  ملك 

النواب البلغ�ري لتعيني امل�سيو )جيفكوف( ح�كًم� موؤقًت� لبلغ�ري�.

ميينه�.  قب�سة  يف  وجعله�  بلغ�ري�،  احتالل  تود  ك�نت  الرو�سي�  اأن  ولريب 
ولول ذلك لك�نت �س�ألت ملك الدامن�رك اأن يقبل تعيني ابنه اأمرًيا على بلغ�ري�. 
النم�س� لالتف�ق  ونواي�ه� احلقيقية، �سعت لدى  الرو�سي�  اإنكلرتا رغبة  ومل� عرفت 
معه� �سد الرو�سي�، و�س�فرا لهذا الغر�س اللورد )راندولف �سر�سل( اإىل فيين� بعد 
لوندرة خطيًب�  �س�ل�سبوري يف  اللورد  وقف  ع�م 1886  نوفمرب   9 برلني. ويف  زار 
ووّجه املالم ال�سديد اإىل الرو�سي�، وانتقد على �سي��سته� وخطته� يف بلغ�ري� واأعلن 
اجلرائد  فه�جت  البلغ�رية.  امل�سئلة  يف  النم�س�  مع  لالتف�ق  م�ستعدة  اإنكلرتا  اأن 
الرو�سية  الوزير الإنكليزي مبثله�، وطلبت من احلكومة  الرو�سية، وق�بلت مط�عن 

قطع العالئق مع اإنكلرتا وا�ستدع�ء ال�سفري الرو�سي من لوندرة.
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ويف هذا الأثن�ء قطعت الرو�سي� عالئقه� مع بلغ�ري� ملخ�لفة احلكومة املوؤقتة 
لرغ�ئبه�. ويف 20 نوفمرب ع�م 1886 غ�در اجلرنال )كولب�ر( �سوفي� وا�ست�سحب 
معه كل قن��سل الرو�سي�، بعد اأن علق يف ال�سوارع احتج�ًج� �سد اأعم�ل احلكومة 
املوؤقتة التي �سم�ه� بحكومة )الل�سو�س(، وترك الرع�ي� الرو�سيني يف بلغ�ري� حتت 

حم�ية قن�سل اأمل�ني� ويف الرومللي ال�سرقي حتت حم�ية قن�سل فرن�س�.

الأوروبية  الدول  الع�يل يف 3 د�سمرب ع�م 1886 على  الب�ب  وقد عر�س 
تعيينه  رف�ست  الدول  ولكن  بلغ�ري�،  على  اأمرًيا  منجريلي(  )دي  الربن�س  تعيني 
بحجة اأنه مبغو�س من البلغ�ريني وحمبوب من الرو�سي�. ومل� ط�ل الأمر وط�ل انتظ�ر 
عوا�سم  اإىل  املوؤقتة جلنة  البلغ�رية  احلكومة  اأر�سلت  لهم،  اأمري  لتعيني  البلغ�ريني 
اأوروب� ل�سوؤال الدول التعجيل ب�لتف�ق على تعيني اأمري لبلغ�ري�. ف�س�فرت اللجنة 
تق�بل  برلني ولكنه� مل  ب�حرتام عظيم، ثم ق�سدت  فيه�  فيين� حيث قوبلت  اإىل 
فيه� مبثل ذلك الحرتام، وبعد ذلك �س�فرت اإىل ب�ري�س ولوندرة. ومن ال�سدف 
الغريبة اأنه� تق�بلت يف حمطة )كولوني�( مع الربن�س )األك�سندر دي ب�تنربغ( فحيته 
اأجّل حتية واأبلغته بق�ء الأمة البلغ�رية على ولئه� له ولكن الربن�س ك�ن يعلم اأن 
اللجنة رحلته� ق�سدت  اأمتت  اأن  وبعد  اأمًرا م�ستحياًل.  بلغ�ري� �س�رت  اإىل  عودته 
الأ�ست�نة العلية ورفعت اإىل مق�م جاللة ال�سلط�ن الأعظم فرو�س الت�بعية، واأخذت 
تتخ�بر يف ع��سمة الدولة مع رج�ل تركي�، ومع �سفري الرو�سي� ولكن التف�ق مل 
يح�سل بينه� وبني ال�سفري الرو�سي. )ف�أر�سلت عندئذ الدولة العلية يف اآخر �سهر 
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لإيج�د  قبله�  من  ع�ٍل  مندوب  ب�سفة  �سوفي�  اإىل  بك(  ر�س�   1887 ع�م  م�ر�س 
الوف�ق بني الأحزاب البلغ�رية وبع�سه�، وبعثت مبذكرة للدول الأوروبية اأب�نت له� 

فيه� اأن بق�ء بلغ�ري� بهذه احل�لة م�سر به� واأن التعجيل بحل امل�سئلة �س�ر واجًب�.

لهم،  اأمري  تعيني  على  الأوروبية  الدول  اتف�ق  من  البلغ�ريون  ي�أ�س  ومل� 
عر�ست احلكومة املوؤقتة على جمل�س النواب البلغ�ري انتخ�ب الربن�س )فردين�ند 
دي �س�ك�س كوبور(، ف�نتخبه املجل�س يف يوم 7 يوليو ع�م 1887 اأمرًيا على بلغ�ري�، 
ت�س�أله�  اأوروب�  لدول  العلية  الدولة  عندئذ  ف�أر�سلت  ر�سمية،  ب�سورة  ذلك  واأبلغه 
راأيه� يف الأمر، ف�أج�بت كل دولة على حدته� ب�أنه� تقبل تعيني الربن�س )فردين�ند( 
اإذا وافق ذلك رغبة الدول كله�. اإل الرو�سي� ف�إنه� اأج�بت ب�أنه� ل تقبل اأي قرار 
ي�سدره جمل�س النواب البلغ�ري. ف�متنع بذلك اإجم�ع الدول على تعيني الربن�س 
)فردين�ند(. اأم� الربن�س نف�سه ف�إنه بعد اأن بقي مرتدًدا بني القبول والرف�س ب�سعة 
اأي�م قبل اإم�رة بلغ�ري�، و�س�فر اإىل �سوفي� يف 10 اأغ�سط�س ع�م 1887 وعند و�سوله 
اإليه� اأر�سل للح�سرة ال�سلط�نية تلغراًف� اأعرب فيه عن �سدق اإخال�سه وعن اأمله 
يف م�س�عدة الدولة العلية له. ويف 14 اأغ�سط�س اأدى اأم�م جمل�س النواب البلغ�ري 
ميني الإخال�س لالأمة البلغ�رية والعدل يف الأحك�م. ويف 18 اأغ�سط�س زار مدينة 
)فيلوبوبولي�س( ع��سمة الرومللي ال�سرقي، مظهًرا بذلك اأنه ل ير�سى برتك هذه 
املق�طعة للدولة العلية. وقد �سكل الوزارة البلغ�رية بعد ذلك حتت رئ��سة امل�سيو 

)�ست�مبولوف( اأ�سد اأعداء الرو�سي� يف بلغ�ري�.
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وقد �س�أل الب�ب الع�يل احلكوم�ت الأوروبية عن راأيه� ب�س�أن جلو�س الربن�س 
)فردين�ند( على كر�سي اإم�رة بلغ�ري�، ف�أج�بت الرو�سي� ب�أن الدولة العلية يجب عليه� 
التداخل يف بلغ�ري�، وطرد الربن�س منه� واأج�بت بع�س الدول الأخرى ب�سرورة 
التف�ق مع الرو�سي� يف الأمر. فعر�ست الرو�سي� على الدولة العلية اإر�س�ل اجلرنال 
الرو�سي )اإرنروت( اإىل بلغ�ري� لتوطيد الأمن فيه� وخلع الربن�س )فردين�ند(، فقبلت 
الدولة العلية ذلك ولكنه� ا�سرتطت على الرو�سي� ا�سرتاك مندوب عثم�ين مع 
)اإرنروت( يف م�أموريته. ويف هذا الأثن�ء كلفت اإنكلرتا والنم�س� واإيط�لي� قن��سله� 
يف �سوفي� مبق�بلة الربن�س )فردين�ند( واعتب�ره اأمرًيا على بلغ�ري�. فك�ن هذا العمل 

مبث�بة اعرتاف من هذه الدول الثالث بتعيني الربن�س )فردين�ند(.

الدولة  بني  تنجح  املخ�برات مل  اأن  )فردين�ند(  الربن�س  ومن ح�سن حظ 
العلية والرو�سي�، وبقيت احل�لة على م� هي عليه و�س�رت بلغ�ري� يف عهد وزارة امل�سيو 
)�ست�مبولوف( على �سي��سة من�ق�سة ل�سي��سة الرو�سي� ب�ملرة. ومل  تعتدل �سي��سته� 
واعتن�ق  وقتله  )�ست�مبولوف(  �سقوط  بعد  اإل  الرو�سي�  مع  عالق�ته�  وتتح�سن 
الربن�س )بوري�س( ويل عهد بلغ�ري� وابن الربن�س )فردين�ند( للدين الأرثوذك�سي 
الربن�س  بتعيني  الأعظم  ال�سلط�ن  جاللة  يعرتف  ومل  الأخرية،  ال�سنني  هذه  يف 
الرو�سي�. وقد دل ذلك  اإل بعد حت�سن عالق�ته مع  بلغ�ري�  اأمرًيا على  )فردين�ند( 
على اأن بني الرو�سي� والدولة العلية األفة ومودة. وبعد اعرتاف احل�سرة ال�سلط�نية 

الأزمة ال�صاد�صة - امل�صئلة البلغارية وامل�صئلة الي�نانية
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بتعيني الربن�س )فردين�ند( اأمرًيا على بلغ�ري� اعرتفت به الدول جمع�ء. وبذلك 
انتهت امل�سئلة البلغ�رية.

ومن الأمور املحزنة اأن كل اأزمة من اأزم�ت امل�سئلة ال�سرقية تنتهي ب�سلخ 
جزء اأو اأجزاء من اأمالك الدولة العلية، فقد فقدت الدولة يف هذه الأزمة الرومللي 

ال�سرقي واأ�س�عت نفي�س اأوق�ته� يف خم�برات ل نفع فيه� ول جدوى.

* * *



 لقد اعتقد بع�س �سوا�س الدولة العلية زمًن� طوياًل اأن الدولة الوحيدة التي 
يجب م�س�ف�ته� والتقرب منه� والعمل ب�إر�س�داته� هي دولة اإنكلرتا دون �سواه� من 
الدول الأوروبية. ور�سخ هذا العتق�د يف اأذه�ن الكثريين حتى اأنه ك�ن ي�ستحيل 
على  اأحد �سوا�س الدولة العثم�نية اأن يتنب�أ مب�سري هذه املودة الإنكليزية القدمية 
وب�لعداوة ال�سديدة التي اأ�سبحت جت�هر به� اإنكلرتا نحو الدولة العلية. ومن يطلع 
على مذكرات وزراء تركي� ال�س�لفني وو�س�ي�هم، يجد اأن اأكرثهم ك�نوا ين�سحون 
بني  الوحيدة  ال�سديقة  وب�تخ�ذه�  الإنكليزية،  للدولة  الود  ب�إخال�س  �سالطينهم 
دول اأوروب�. ول ريب اأن ثقة الدولة العلية ب�إنكلرتا اأ�سرت به� �سرًرا بليًغ�، وك�نت 
واإن كل ع�رف  والبلدان.  امل�ل والرج�ل  تركي�  فيه�  �سبًب� حلروب عديدة فقدت 
اأن  يف  واحدة  حلظة  يرت�ب  ل  وح��سره�  م��سيه�  يف  وب�سي��سته�  اإنكلرتا  بت�ريخ 
تكن  العلية مل  للدولة  املزعومة  �سداقته�  واأن  له�،  �سديق  الإنكليزية ل  الدولة 
�سالًح� لالإ�سرار ب�لدولة العلية نف�سه� واآلة تك�سبه� من املك��سب بقدر م� جتر على 

تركي� من اخل�س�ئر.

الأزمة الـ�صابعة

امل�صئلةالأرمينية
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وم� ال�سي��سة يف عرف الإنكليز اإل علم الكذب والنف�ق واحليل؛ فهم ل 
يعرفون مع ل�سي��سة �سرًف� ول يحرتمون عهًدا، ولذلك ك�نوا يف احلقيقة األد اأعداء 
الدول التي يتظ�هرون له� ب�ل�سداقة والولء، وك�نت الدول املع�دية لهم �س�ملة من 

مك�ئدهم ومن خداعهم.

ومل يرتفع ال�ست�ر مت�ًم� وتنك�سف حقيقة اأمي�ل الإنكليز نحو الدولة العلية، 
اإل يف ع�م 1893 عندم� اأظهر �سمو العب��س اأنه ل يعرف له متبوًع� غري احل�سرة 
ال�سلط�نية، وميم دار ال�سع�دة لت�أدية فرو�س الت�بعية والإخال�س ل�س�حب اخلالفة 
الأعظم  املتبوع  بني  ال�سق�ق  ب�سبب  اإل  م�سر  دخلوا  م�  الإنكليز  ف�إن  العظمى. 
والت�بع، وم� توطدت �سطوتهم فيه� اإل بذلك ال�سق�ق امل�سوؤوم. فك�ن من الأمور 
م�سر،  يف  مب�س�حلهم  ي�سر  ال�سلط�نية  احل�سرة  من  م�سر  عزيز  تقرب  اأّن  البديهية 
ك�فة.  الن��س  اأعني  ثوبً� جديًدا يف  امل�سرية  امل�سئلة  ويلب�س  فيه�  مركزهم  ويحرج 
ولذلك هم بذلوا اجلهد اجلهيد يف تنفري �سمو العزيز من ال�سلطنة ال�سنية. ومل� مل 
يفلحوا، اأخذوا ينفرون �س�حب اخلالفة من اأمري م�سر، فحبطت كذلك م�س�عيهم 
انت�سرت  الأوىل  املرة  يف  لالأ�ست�نة  اخلديو  �سمو  زي�رة  وبعد  ال�سبيل.  هذا  يف 
الإ�س�ع�ت يف كل دوائر اأوروب� ال�سي��سية ب�أن الإنكليز ي�سعون لدى الدولة العلية 
يف خلع ال�سمو اخلديو احل�يل، واأن جاللة ال�سلط�ن الأعظم يق�بل هذه امل�س�عي 

بزي�دة النعط�ف نحو اأمري م�سر وزي�دة اإظه�ر الرع�ية له ول�سعبه ولبالده.
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وقد تكررت هذه الإ�س�ع�ت واأكده� الكثريون من رج�ل ال�سي��سة الأوروبية، 
وانتظر الكل عندئذ ح�سول فتور وجف�ء يف العالئق بني الدولة العثم�نية ودولة 
بريط�ني�. اإل اأنه مل يكن يخطر على ب�ل اأحد وقتئذ اأن اإنكلرتا تعمل على هدم 
اململكة  قلب  والثورات يف  منه�، وتخلق ال�سطراب�ت  انتق�ًم�  العثم�نية  ال�سلطنة 
ب�أنه� ل  ا�ستهرت  اإنكلرتا  ت�سفًي� من �س�حب اخلالفة الإ�سالمية. ولكن  الرتكية 
الربوت�ست�نت  بغيته�، فقد �سلحت الأرمن  واإدراك  لبلوغ غ�يته�  اأم�م ع�ئق  تقف 
اأنح�ء اململكة العثم�نية،  واألقت عليهم التعليم�ت ب�إحداث هيج�ن ع�م يف ك�فة 
والتداخل  ب�مل�س�عدة  ووعدتهم  عثم�نية  بلد  كل  يف  امل�سلمني  على  والعتداء 
 � نه�ئيًّ يده�  لو�سع  و�سيلة  اإنكلرتا  جتد  وب�جلملة مل  م�ستقلة.  اأرمنية  مملكة  واإيج�د 

على وادي النيل �سوى خلق امل�سئلة الأرمينية.

وك�ن لإنكلرتا يف الثورة الأرمنية جملة مق��سد؛ فهي ك�نت تريد قبل كل 
�سيء زعزعة اأرك�ن الأمن وال�سالم يف تركي� واإ�سع�ف �سلطة احلكومة العثم�نية 
واإره�ب جاللة ال�سلط�ن الأعظم، واإجب�ره على اخل�سوع لرغ�ئبه� والعمل ب�أوامره�. 
وك�نت اإنكلرتا تعلم علم اليقني اأن ا�سطراب الأحوال يف تركي� وقي�م امل�سيحيني 
�سد امل�سلمني وامل�سلمني �سد امل�سيحيني، وم� �س�كل ذلك من الأمور يدعو حتًم� 
اإىل تداخل اأوروب� يف الأمر وحتزبه� �سد الدولة العلية اإذ احلق�ئق تن�سر يف اأوروب� 
مقلوبة. وط�مل� اعتدى امل�سيحيون على امل�سلمني وادعت جرائد اأوروب� اأن امل�سلمني 
هم املعتدون، واأنهم وحدهم املقرتفون لكل الآث�م. وك�ن الإنكليز يعلمون اأي�ًس� اأن 

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية
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تداخل اأوروب� يف م�س�ئل تركي� وحتزبه� �سده� ميالآن قلوب امل�سلمني غالًّ - وكراهة 
للم�سيحيني، وي�سجع�ن امل�سيحيني على ال�ستمرار يف خطتهم الثوروية؛ فيزداد 
بذلك البالء ويعم الدم�ر والفن�ء وتنزل امل�س�ئب على تركي� وحتل البالي� ب�ل�سلطنة 
اأن يجعل امل�سريني يف  العثم�نية. وازدي�د كراهة امل�سلمني لأوروب� ك�ن من �س�أنه 
ي�أ�س من جن�ة وطنهم وتداخل الدول يف �س�حلهم في�ست�سلمون لالإنكليز ويعتدل 
�سمو اخلديو مع املحتلني. وهذا جل م� ك�ن يتمن�ه الإنكليز من حتزب اأوروب� �سد 

الدولة و�سد الإ�سالم.

العلية،  الدولة  بتحزيبه� لأوروب� �سد  اإنكلرتا ك�نت تعمل  ف�إن  وغري ذلك 
و�سد الإ�سالم على تفهيم امل�سلمني ك�فة ب�أنه� الف�ئدة لزم�م اأوروب�، واأنه� �س�حبة 
الأمر والنهي يف �سي��سة الدول ليمتلئ بذلك امل�سلمون رهبة منه� وتزداد �سيطرته� 
يف الع�مل الإ�سالمي. وك�ن ال�سي��سة الربيط�نية ترمي اإىل اأحد اأمرين اإم� اإره�ب 
جاللة ال�سلط�ن الأعظم وت�سيريه ح�سب اأهوائه� واأغرا�سه�، واإم� خلعه وتولية من 
يكون ب�لطبع �سنيعة لإنكلرتا واأ�سرًيا له�. ولريب اأن خلع جاللة ال�سلط�ن الأعظم 
ك�ن يكون �سبًب� لقالقل ل عداد له� وداعية ل�سطراب ع�م يف ك�فة اأنح�ء الع�مل 
العثم�ين والإ�سالمي. فمن ذا الذي ك�ن ير�سى من العثم�نيني اأن ت�سقط اأوروب� 
ال�سلط�ن العثم�ين وتتداخل يف �سوؤون الدولية العلية لهذا احلد؟ ومن ذا الذي 
عر�س  عن  الإ�سالم  خليفة  امل�سيحية  اأوروب�  تنزل  اأن  امل�سلمني  من  ير�سى  ك�ن 
خالفته؟ ومن ذا الذي ك�ن يرى من العثم�نيني وامل�سلمني هذا الأمر اخلطري بعني 
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الر�س� وال�سكون؟ ومن ذا الذي ك�ن يقبل اخل�سوع ل�سلط�ن عينته اأوروب� وخلليفة 
اأجل�سته على عر�س اخلالفة دول امل�سيحية بعد اأن خلعت خري �سلط�ن واأ�سرف 
خليفة؟ بل وم�ذا ك�ن يعمل الك�ثوليكيون لو تو�سل جاللة ال�سلط�ن الأعظم اإىل 

خلع ح�سرة الب�ب�؟ اأي اإىل عمل م� تريد اإنكلرتا اأن تعمله معه.

اإن حتقيق اأمنية اإنكلرتا بخلع جاللة ال�سلط�ن الأعظم ك�نت تكون حتقيًق� 
لل�سرور وامل�س�ئب، والبلية التي مل ير النوع الب�سري مثياًل له� يف ت�ريخه.

وقد اأو�سحن� يف مقدمة هذا الكت�ب اأن اإنكلرتا تريد هدم ال�سلطنة العثم�نية 
خليفة  وجعل  العرب،  وبالد  م�سر  امتالك  له�  لي�سهل  العلية  الدولة  وتق�سيم 
الإ�سالم حتت حم�يته� واآلة يف اأيديه�. وهي تق�سد بتق�سيم الدولة العلية غري ذلك 
اإحداث حرب عمومية يف اأوروب� واإ�سع�ف فرن�س� والرو�سي�. ف�إن املوازنة الأوروبية 
ل تتم اإل ببق�ء الدولة العلية و�سالمته�. واإذا ق�سمت هذه الدولة )ل قدر اهلل( 
ق�مت الثورات يف كل اأنح�ء ال�سرق وه�جت اأمم البلق�ن، و�س�ر كل يط�لب ب�سيء 
يوؤملون  الإنكليز ك�نوا  اأن  ومب�  العمومية ول حم�لة.  وتقوم احلرب  الهيج�ن  فيعم 
نوال م�سر وبالد العرب، ف�إنهم ك�نوا ير�سون ترك ال�س�م لفرن�س� والأ�ست�نة للرو�سي� 
ول يخفى اأن ا�ستيالء فرن�س� على ال�س�م والأم�كن املقد�سة من �س�أنه اأن يقيم يف 
وجهه� كثرًيا من الأمم امل�سيحية ويثري امل�سلمني ك�فة �سده� ويجعل م�ستعمراته� 
اأنح�ئه�.  �س�ئر  الثورة يف  نريان  م�ستعلة  م�سلمون  اأهله�  التي  والآ�سيوية  الأفريقية 
ويفقد  الوجود  وجه  ب�ملرة  يغري  ك�ن  ف�إنه  الأ�ست�نة  على  الرو�سي�  ا�ستيالء  كذلك 
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املوازنة الأوروبية، ويقيم �سد الرو�سي� كل امل�سلمني الت�بعني له� وغري الت�بعني. ف�إن 
الأ�ست�نة تعترب يف نظرن� مع��سر امل�سلمني قلعة الإ�سالم وح�سنه احل�سني واملدينة 
التي يجب املح�فظة عليه� اأكرث من �سواه� بعد مكة واملدينة. فقد وعد الر�سول 

عليه ال�سالة وال�سالم الف�حت له� ب�جلنة دلياًل على م� له� من ال�س�أن والأهمية.

ومن ذلك يرى الق�رئ اأن اإنكلرتا عملت ب�إيج�ده� للم�سئلة الأرمينية على 
تدمري ملك اآل عثم�ن و�سع�سعة ال�سلطة الإ�سالمية واإذلل العثم�نيني وامل�سلمني، 

واإحداث حرب ع�مة يف الغرب ويف ال�سرق.

* * *

الثورة  مت�بعة  على  والتحري�س  ب�لت�سجيع  الأرمن  اإنكلرتا  والت  وقد 
والهيج�ن، وم� فتئت تر�سل اإليهم الذخ�ئر والأ�سلحة، وحت�سهم على ال�سرت�س�ل 
يف التمرد والع�سي�ن، فعملوا بتحري�سه� وتلطخوا بدم�ء اجلرائم والفظ�ئع مت�سلحني 
يف كل اأعم�لهم ب�لأ�سلحة الإنكليزية. وراأى الع�مل هذه الط�ئفة التي ك�نت ع�ئ�سة 
ال�س�دقة(  )ب�مللة  العثم�نيون  ي�سميه�  ك�ن  والتي  والرف�هية  ال�سع�دة  بحبوحة  يف 
والتي له� يف من��سب احلكومة والإدارات ويف التج�رة وال�سن�عة ال�س�أن الأول، 
تثور �سد الدولة العلية؛ هذه الدولة الع�دلة املعتدلة التي اأراد اأحد ملوكه� اإجب�ر 
اأبو ال�سعود واأرجعه  امل�سيحيني على اعتن�ق الدين الإ�سالمي، فع�ر�سه العالمة 
وتق�ليدهم  دي�ن�تهم  حرية  وغريهم  لالأرمن  تركت  التي  الدولة  هذه  عزمه.  عن 

واحرتمت رج�ل دي�ن�تهم كعلم�ء امل�سلمني...
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)اأنقرة(،  حم�كم  اأم�م   1893 ع�م  يف  الأرمن  ثوار  حم�كمة  جرت  ومل� 
لهم  املوعزة  هي  اإنكلرتا  اأن  للع�ملني  وتبني  فيه�  ريب  ل  التي  احلقيقة  ظهرت 
رج�ل  �سبط  فقد  العلية.  للدولة  الط�عة  ع�س�  �سق  على  لهم  واملحر�سة  ب�لثورة 
الثورة وبني يديه  املدبرة حلركة  ال�سرية  اأ�سرار اجلمعية  العثم�ين ك�تب  البولي�س 
اأ�سم�ء الأع�س�ء، وات�سح اأن الأرمن الربوت�ست�نت هم  اأوراقه امل�ستملة على اأكرث 
وحدهم الق�ئمون ب�لثورة دون الك�ثوليك، واأن لهم جمعي�ت �سرية داخل الدولة 
وعلى  الثوروية  الأرمنية  اجلرائد  ب�مل�ل  متد  اجلمعي�ت  هذه  واأن  وخ�رجه�،  العلية 
البولي�س  رج�ل  كذلك  وقب�س  اأهمه�.  هي  التي  )هنت�سك(  جريدة  اخل�سو�س 
العثم�ين على بع�س املبعوثني الأمريك�ن الربوت�ست�نت الذين ك�نوا ي�سرتكون مع 
الأرمن يف تدبري الد�س�ئ�س، ف�حتج �سفري الولي�ت املتحدة على القب�س عليهم 
وطلب الإفراج عنهم، فتعطفت احل�سرة ال�سلط�نية و�سمحت له ب�إر�س�ل مندوب 
من قبله للتحقيق يف اأم�كن الواقعة، ف�س�فر املندوب ومل� ع�د قدم تقريًرا ق�ل فيه اإن 
التحقيق�ت التي اأجراه� احلك�م العثم�نيون منطبقة على العدل، واإن الذين قب�س 

عليهم من مبعوثي الربوت�ست�نت ل ي�ستحقون امل�س�عدة ول الراأفة.

ك�نوا  اأنهم  )اأنقرة(  اأم�م حم�كم  الأرمن  ثوار  ق�سية  التحقيق يف  اأب�ن  وقد 
�سراء  على  ينفقونه�  وك�نوا  اإن�س�وؤه�،  املراد  امل�ست�سفي�ت  ب��سم  الأموال  يجمعون 
الدين  رج�ل  واأن  الأرمن،  �سفلة  بني  وترويجه�  الثوروية  الأفك�ر  ون�سر  الأ�سلحة 
من الأرمن والرهب�ن ك�نوا ي�س�عدونهم وي�سكنون بع�سهم يف الكن�ئ�س، واأن مدينة 
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بع�س  اأن  التحقيق على  وا�ستدل من  مركًزا لأكرب جمعية.  )مر�سيوان( جعلت 
خ�سو�سية  بكت�ب�ت  ا  �سرًّ �سّجع  غالد�ستون  ك�مل�سرت  الإنكليزية  ال�سي��سة  رج�ل 
بع�س رج�ل الدين من الأرمن على الثورة، واإحداث القالقل يف تركي� ووعدهم 

مب�س�عدة اإنكلرتا وتع�سيده� وت�سكيل اإم�رة اأرمنية م�ستقلة.

واأب�ن التحقيق كذلك اأن ثوار الأرمن ك�نوا يخطبون يف جمعي�تهم ال�سرية 
ال�سلب والنهب وقطع الطريق  العلية، ويحر�سون �سفلة قومهم على  �سد الدولة 
وارتك�ب الفظ�ئع واجلرائم؛ حتى تعتقد اأوروب� اأن الأرمن اأمة حية وتعمل لإخراجه� 
من حتت �سلطة الدولة العلية. واأب�ن التحقيق اأي�ًس� اأنهم ك�نوا متفقني على رموز 
�س�كل  وم�  الوجه  وتغطية  الآذان  وم�س  ال�سوارب  كرفع  به�  للتع�رف  واإ�س�رات 
ذلك، واأنهم ك�نوا يتزيون بزي الأتراك والأكراد واجلراك�سة ويفتكون ب�مل�سلمني 
واأن  متع�سبون،  امل�سلمني  اأن  اأوروب�  يف  اجلرائد  لت�سيع  اأنف�سهم  الأرمن  وببع�س 
الأرمن  ثوار  اأن  التحقيق  من  وات�سح  واألوانً�.  اأ�سك�ًل  العذاب  يق��سون  الأرمن 
ك�نوا ي�سرقون اخليول وي�سلمونه� لراهب ا�سمه )داني�ل( ا�ستهر ب�مله�رة الف�ئقة يف 
�سبغ اخليول، وتغيري األوانه� ثم يبيعونه� بعد ذلك واأنهم ك�نوا يهددون من ل يريد 

النخراط يف �سلك جمعي�تهم ب�لقتل وك�نوا يقتلون كل من يف�سي اأ�سرارهم.

اململكة  اأنح�ء  يف  ين�سرون  ك�نوا  الأرمن  ثوار  اأن   � جليًّ التحقيق  واأثبت 
جلاللة  العداوة  اإ�سه�ر  على  الأمة  حتر�س  امل�سلمني  ب��سم  اإعالن�ت  العثم�نية 
ال�سلط�ن الأعظم واملن�داة بخلعه. وقد عرث املحققون يف هذه الق�سية املهمة على 
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يف  تطبع  التي  الأرمنية  )هنت�سك(  جريدة  مطبوعة يف  الإعالن�ت  هذه  ن�سو�س 
لوندرة.

ح�سرة  واأظهر  اأنقرة  حم�كم  اأم�م  الق�سية  هذه  يف  املرافع�ت  جرت  وقد 
املف�س�ل حممد ع�رف بك اأفندي املدعي العمومي ب�أجلى بي�ن اأن املحرك لهذه 
املجرمني  الثوار  الق�س��س من هوؤلء  واأنه يجب  العلية،  الدولة  اأعداء  الفتنة هم 
اأ�سدق العب�رات التي ق�له� يف مرافعته  الذين خ�نوا عهد الدولة والوطن. ومن 

قوله:

الذين هم من مدة  الأرمن  ال�سلط�ن الأعظم من  »اإن رع�ي� جاللة مولن� 
�ستم�ئة �سنة مغمورون يف بح�ر تف�سالت الدولة العلية، واإح�س�ن�ته� والذين هم 
برع�ية مولن� الع�دل ممتعون ب�لراحة والعدل، حم�فظون مثل بقية الرع�ي� العثم�نية 
املخل�سة على وطنيتهم وحريتهم الدينية واآدابهم ولغ�تهم، وظلوا كل هذه القرون 
مل يتعر�س لهم اأحد ب�سوء ل لأخالقهم ول حليثي�تهم املدنية، ول لأموالهم ولهم 
يف ك�فة الولي�ت واملدن والنواحي كن�ئ�س كربى �س�ئقة �س�هقة، ومدار�س علي� اآهلة 
ع�مرة وجم�ل�س روح�نية حرة. فنحن بغ�ية الأ�سف نرى اأ�سخ��ًس� منهم ين�س�عون 
اإىل  وقت  من  فريتكبون  اململكة  اأعداء  عليهم  يلقيه�  التي  ال�سيط�نية  للت�أثريات 

اآخر، ويف كثري من اجله�ت والنواحي جرائم ل توافق �سروط الأم�نة وال�سداقة.
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و�سريعة  لالإن�س�نية  من�فية  الع�م  الراأي  يراه�  التي  الفظيعة  الأعم�ل  وهذه 
املروءة، ومن نت�ئج الكفران ب�لنعم ونكران اجلميل، ا�ستوجبت ب�لطبع تنبه احلكومة 
بل  واحلزن  الأ�سف  عواطف  واأث�رت  الأعظم  ال�سلط�ن  وتكدر جاللة  ال�س�ه�نية 

واخلجل عند جميع العقالء من ط�ئفة الأرمن«.

وقد �سدرت على املجرمني اأحك�م خمتلفة فحكم على بع�سهم ب�لإعدام 
وحكم على البع�س الآخر ب�ل�سجن. و�س�روا عربة لغريهم من الأ�سرار واملف�سدين. 

ول يحيق املكر ال�سيئ اإل ب�أهله.

وقد تلطف جاللة ال�سلط�ن الأعظم وعف� عن بع�س املجرمني، وعدل احلكم 
على الآخرين، فك�ن ذلك منه منتهى الرحمة ق�س�رى والإح�س�ن ودلياًل �س�طًع� 
كت�ب  عيه  يدَّ كم�  ال�سواء ل  على  رع�ي�ه  بكل  روؤوف  امل�سلمني  اأن خليفة  على 

الإنكليز وخطب�وؤهم زوًرا وبهت�نً�.

واإن ق�سية )اأنقرة( ملوعظة كربى ل�س�ئر امل�سلمني؛ فهي تبني مقدار عداوة 
وتك�سف  الربيط�نية  ال�سي��سة  خب�ي�  وتظهر  ولالإ�سالم  العلية  للدولة  الإنكليز 
النق�ب عن حقيقة ال�سداقة املزعومة التي ك�نت تتظ�هر به� اإنكلرتا نحو الأتراك 
الإنكليز  اأن  يف  ولريب  �سك.  ال�سهرية  الق�سية  هذه  بعد  يبق  فلم  وامل�سلمني. 
بق�ع  كل  يف  امل�سيحيني  عواطف  واإث�رة  العثم�نية  اململكة  تدمري  على  يعملون 
الأر�س �سد امل�سلمني، اأي اأنهم يعملون لإرج�ع اأزم�ن احلروب ال�سليبية. فليتذكر 

من يريد اأن يتذكر من بنى الدولة العلية ومن بنى الإ�سالم.

* * *
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تدبرياتهم  ثمرات  ب�إظه�ر  الأرمن  وق�م  الأرمنية،  الثورة  نريان  ارتفعت  م� 
اإىل الدولة  وثمرات التلقين�ت الإنكليزية، حتى هبت اجلرائد الربيط�نية موجهة 
الطعن  الأعظم  اخلليفة  جاللة  على  ط�عنة  والقب�ئح  ال�ست�ئم  �سه�م  العثم�نية 
ال�س�فل البذيء، مدعية كذبً� اأن جاللة اخلليفة هو املوعز لالأكراد ب�لفتك ب�لأرمن 
وقتلهم هم ون�س�وؤهم واأطف�لهم. وهي اأكذوبة مل ير الت�ريخ له� مثياًل. ف�إن كت�ب 
الإنكليز الذين ك�نوا ي�سطرون هذه ال�ست�ئم واملط�عن ال�س�قطة ك�نوا يعلمون حق 
العلم اأن رج�ل ال�سي��سة الربيط�نية هم املوعزون لالأرمن ب�لثورة واأن الأرمن هم 
الدولة  يطعنون على  الذين  الإنكليز  الأحي�ن ك�ن  كت�ب  اأغلب  املعتدون. ويف 
العلية و�سلط�نه� الأعظم هم اأنف�سهم من املوعزين لالأرمن ب�لثورة ومن املحر�سني 
لهم على ال�سرت�س�ل يف �سق ع�س� الط�عة والع�سي�ن. وهي رواية غريبة يف ب�به� 
يجب على الت�ريخ اأن يدونه� بغ�ية العتن�ء ليعرف الأعق�ب كيف تخدم اإنكلرتا 

الإن�س�نية وكيف حتمي امل�سيحيني يف ال�سرق....

ومل تكن حركة اخلواطر يف اإنكلرتا ب�س�أن الأرمن اإل حركة �سي��سية وحركة 
اإىل  الأرمنية  ب�لثورة  الو�سول  يوؤملون  ال�سي��سة ك�نوا  اآن واحد. فرج�ل  دينية يف 
ومب�  العرب،  بالد  م�سر  على  نه�ئية  ب�سفة  وال�ستيالء  العثم�نية  اململكة  هدم 
فقد  البعيدة،  الغ�ية  هذه  قومهم  من  الع�مة  يفهموا  اأن  عليهم  ي�ستحيل  ك�ن  اأنه 
الكن�ئ�س ميدانً�  الدين. فكنت ترى  بعوامل  الإنكليزي  ال�سعب  اأه�جوا خواطر 
املوجهة  ال�ست�ئم  لأدنى  مهبًط�  من�بره�  وك�نت  الإ�سالم،  ولأعداء  تركي�  لأعداء 
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اأكرب  من  الربوت�ست�نتي  الدين  رج�ل  وك�ن  امل�سلمني.  وخلليفة  احلنيفي  للدين 
الع�ملني على تهييج  الأفك�ر يف م�سئلة الأرمن، وك�نت اأغلب املجتمع�ت التي 
تعقد مل�س�عدة الأرمن تعقد حتت رئ��ستهم، حتى اأنه ك�ن يخيل لالإن�س�ن اأن الأمة 
الإنكليزية ب�سوا�سه� ورج�ل دينه� لي�ست من اأمم القرن الت��سع ع�سر بل اأمة من 
مع�داة  بوجوب  امل�سيحيني  لتذكري  بعثت  ال�سليبية  احلروب  اأي�م  امل�سيحية  اأمم 

امل�سلمني ومط�ردتهم....

ومن اأكرب الدلئل على تع�سب الإنكليز �سد الدولة العلية و�سد الإ�سالم 
اأن امل�سرت )غالد�ستون( زعيم حزب الأحرار يف اإنكلرتا ق�م ن�سرًيا لالأرمن وطعن 
على �س�حب اخلالفة الإ�سالمية الطعن املر، واتهمه ب�أنه هو ال�س�فك لدم�ء الأرمن 
الآمر بقتلهم وب�لفتك بهم. وك�ن يف كل خط�ب�ته يعلن ب�سوته الرن�ن اأنه ل ينت�سر 
لالأرمن ب�سفتهم م�سيحيني بل اإنه ينت�سر لهم ب�سفتهم من النوع الإن�س�ين وي�سرح 
جه�ًرا ب�أنه يخطب يف �س�لح امل�سلمني، اإذا مل ين�سف امل�سيحيون امل�سلمني يف بقعة 
ج من امل�سلمني الذين يعجبون بكل �سيء  ذَّ من بق�ع الع�مل. ومل� ك�ن بع�س ال�سُّ
امل�سرت  اأن  امل�سلمني يظنون  العثم�نيني و�سد  ب�سي��سة دوله� �سد  اأوروب� حتى  يف 
)غالد�ستون( �س�دق يف دعواه، فقد كتبت اإىل هذا ال�سي��سي الإنكليزي العظيم 
يف �سيف ع�م 1896 كت�بً� ذكرته فيه ب�أنه كتب يل يف ين�ير ع�م 1896 نف�سه »اأن 
زمن اجلالء عن م�سر قد وافى منذ �سنني«، وب�أنه �سرح يف كل خط�ب�ته ب�أنه م�ستعد 
مل�س�عدة امل�سلمني وللدف�ع عنهم، اإذا راآهم يف ح�جة مل�س�عدته ولدف�عه. و�س�ألته 
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اإلق�ء خطبة يف اإنكلرتا على م�سمع من �سوا�س بريط�ني� وكت�به� لتذكري بني قومه 
و�سرف  امللكة  �سرف جاللة  واحرتام  ب�لوعد  والوف�ء  م�سر،  عن  اجلالء  ب�سرورة 
الت�ج الإنكليزي، ف�أج�بني امل�سرت )غالد�ستون( بجواب مده�س للغ�ية وهو »اإين 
ن�سري للجالء عن م�سر، ولكني ل اأ�ستطيع التداخل يف م�سئلته� لأين ل �سلطة 

يل يف بالدي ول�ست اإل اأحد اأبن�ئه� اخل�سو�سيني«.

فكيف يدعي امل�سرت غالد�ستون اأنه عدمي ال�سلطة يف بالده عندم� يط�لب 
ب�لدف�ع عن امل�سريني، ومبط�لبة اإنكلرتا ب�جلالء عن م�سر وهو بعينه املثري لعواطف 
اأيكون قوي ال�سلطة ع�يل ال�سوت  الإنكليز �سد الدولة العلية و�سد امل�سلمني؟ 
يف م�سئلة الأرمن وعدمي ال�سلطة خ�فت ال�سوت يف م�سئلة م�سر؟ اأين اإذن �سدق 
امل�سرت )غالد�ستون( يف قوله اإنه م�ستعد للدف�ع عن امل�سلمني اإذا راآهم يف ح�جة 
للدف�ع عنهم؟ اأو لي�س الواجب على امل�سرت )غالد�ستون( اأن يذكر حكومة بالده 
العلنية ال�سريحة واملع�هدات الدولية املخت�سة مب�سر  التعهدات  بوجوب احرتام 
قبل اأن يط�لب احلكومة العثم�نية ب�حرتام امل�دة )61( من مع�هدة برلني؟ األ يعلم 
اأن  قبل  اأن حترتم وعوده� وعهوده�،  اإنكلرتا  اأنه يجب على  امل�سرت )غالد�ستون( 
تط�لب احلكوم�ت الأخرى ب�حرتام م�دة من مواد مع�هدة دولية؟ اأو لي�س رف�س 
اإعالن  امل�سرت )غالد�ستون( قبول املدافعة عن م�سر واملط�لبة ب�جلالء عنه� مبث�بة 
لتع�سبه �سد الدولة العلية و�سد امل�سلمني؟ األ يدل هذا اجلواب الذي بعث به 

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية



338 338
امل�صئلة ال�صرقية

اإيّل امل�سرت )غالد�ستون( دللة �سريحة على اأن �سوا�س بريط�ني� يقولون ب�أل�سنتهم 
م� لي�س يف قلوبهم؟

اإن تع�سب امل�سرت )غالد�ستون( واأ�سح�به �سد الدولة العلية و�سد امل�سلمني 
وا�سح لريب فيه. وقد اأظهره لأوروب� بع�س الكت�ب املن�سفني. ولكن اأجدر هوؤلء 
الكت�ب ب�لذكر هو )الفيكونت دي كور�سون( الفرن�س�وي ف�إنه و�سع ر�س�لة)1( اأب�ن 
واإن�  وفظ�ئعهم.  الأرمن  ثوار  واأعم�ل  الأرمينية  امل�سئلة  الإنكليز يف  د�س�ئ�س  فيه� 

نقتطف من هذه الر�س�لة اجلليلة بع�س �سذرات لال�ست�سه�د به� يف هذا املق�م:

بكل  تتنب�أ  ك�نت  الإنكليزية  اجلرائد  اأن  ر�س�لته  اأول  يف  الك�تب  اأو�سح 
احلوادث الأرمنية وق�ل يف �سحيفة )6( بهذا ال�سدد:

ح�دثة  من  م�  اأنه  لديه  يتحقق  بحذافريه�  الأرمن  م�سئلة  على  »والواقف 
وقعت يف البالد التي ا�سطلح الإنكليز على ت�سميته� ب�أرميني� اإل وتكون اجلرائد 
تبني  فرتاه�  ا،  جدًّ طويل  بزمن  حدوثه�  قبل  به�  اأنب�أت  قد  لندرة  يف  الإنكليزية 
لقرائه� نوع احل�دثة التي �ستقع ومك�ن وت�ريخ وقوعه� كم� فعلت يف ح�دثة وادي 
ب�مل�ستقبل �سربً� من �سروب  اأن يتخذ هذا الإنب�ء  ب�لع�قل  )ت�لوري(. ول يجدر 
التب�سر الذي امت�زت به اجلرائد الإنكليزية، بل لبد اأن يذهب يف تف�سري معم�ه 

)1(  وقد اعتنى بتعريبه� ح�سرة الف��سل حممد اأفندي م�سعود.
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اإىل م� ف�سره به من ق�ل اإن الثورة الأرمنية اأ�سبه �سيء بب�س�عة جهزه� الإنكليز يف 
جمتمع�تهم ال�سي��سية، واأخذوا يف ت�سديره� ح�سب الطلب�ت اإىل جه�ت معلومة«.

وا�ستدل الك�تب على كذب اجلرائد الإنكليزية ب�أقوال بع�سه� حيث كتب 
يف �سحيفة )10(:

هذا  يف  اإليه�  امل�س�ر  اجلرائد  ن�سرته  م�  بجمع   � ت�مًّ اعتن�ًء  اعتنين�  »ولقد 
بني  و�س�هين�  فيه  النظر  اأمعّن�  ثم  طويلة  مدة  العمل  هذا  على  وث�برن�  املو�سوع، 
الختالف�ت  ومن  الواحدة  اجلريدة  اأقوال  بني  املن�ق�س�ت  من  لن�  فظهر  اأجزائه، 
الوا�سحة م� يدع الق�رئ يف ذهول وا�ستغراب. مث�ل ذلك اأن بع�س اجلرائد ك�نت 
ترثى حل�ل الأرمن وت�سف م� ن�بهم من الذل والهوان وم� ح�ق بهم من امل�س�ئب 
الو�سف  ال�سفقة واحلن�ن، ثم تورد عقب هذا  له� ذوو  بعب�رة ي�سطرب  والنوائب 
اإث�رة  اليون�ن  بالد  ا�ستقلت  حينم�  ن�سر  الذي  عني  هي  قدمية  حم��سية  اأ�سع�ًرا 
اأم� اجلرائد الأخرى، ويف مقدمته� جريدة )الغلوب(  للخواطر وتهييًج� للنفو�س. 
فك�نت تن�سب اإىل زميالته� الغ�س وت�سليل الراأي الع�م مب� تن�سره من الأك�ذيب 
ب�س�أن امل�سئلة الأرمينية، وقد ق�لت يف بع�س اأعداده� ال�س�درة يف �سهر ين�ير �سنة 

1895ب�حلرف الواحد م� ي�أتي:

»اإن الفظ�ئع التي اأ�سند اإىل الأتراك اقرتافه� �سد الأرمن هي اأكرب م� غ�ست 
به اجلرائد الإنكليزية الراأي الع�م الإنكليزي«.

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية
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واأثبت الك�تب اأن عقالء الأرمن �سخطوا على اإنكلرتا واعتربوه� عدوتهم 
احلقيقية التي األقت بهم يف مهواة الهالك وكتب بهذا ال�س�أن يف �سحيفة )12(:

ب�أرميني  اإ�سف�ًق�  اإل  مك�منه�  من  احلق�ئق  اإبراز  خواطرن�  نكلف  مل  »واإنن� 
الأق�ليم الآ�سيوية الذين ر�سخوا لإيع�ز الأجنبي لهم ب�سق ع�س� الط�عة، ف�سببوا 
بذلك �سي�ع حي�ة الكثريين منهم وانت�س�ر  الفقر والف�قة يف جميع اأنح�ء البالد 
الأرمنية، وا�ستيالء الو�س�و�س والقلق على قلوب الأفراد وعقولهم. ويف يقينن� اأن 
ون على الأ�س�بع ندًم� على م� فرطوا فيه، وي�سخطون  العقالء منهم اأخذوا الآن يع�سُّ
على الذين بتغريراتهم اخلبيثة ك�نوا �سبب وقوعهم يف ه�وية ل قرار له�، وم� ذلك 
اإل لكون اأولئك العقالء يعلمون علم اليقني اأن دعوة احلكومة العثم�نية لإ�سالح 
�سوؤون الأرمن وترتيب اأحوالهم، ل تكون ب�لقي�م عليه� ومتهيد الطريق لتداخل 
الأجنبي يف اأموره� الداخلية. كم� يعلمون اأن الثورة ت�ستدعي احلكومة اإىل اتخ�ذ 
الو�س�ئل الالزمة لقمعه� وهو م� ي�ستغرق زمًن� طوياًل ميكن اعتب�ره عقبة يف طريق 

التقدم وح�ئاًل دون ارتق�ء العمران«.

وقد اأب�ن )الفيكونت دي كور�سون( اأن امل�سيحيني يف الدولة العلية ممتعون 
دخول  بعدم  عنهم  ممت�زون  واأنهم  امل�سلمون،  به�  يتمتع  التي  احلقوق  بجميع 

الع�سكرية. ومم� كتبه يف هذا املو�سوع قوله:
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امل�سلم  الرتكي  على  العمومية  ونظ�م�ته�  الرتكية  احلكومة  قوانني  »تق�سي 
يلبث  حيث  الع�سكرية؛  �سلك  يف  لالنتظ�م  نه  وخالَّ اأهله  ومف�رقة  بيته  مبه�جرة 
اجلي�س  يف  �سنوات  وثم�ين  متوالية  �سنوات  �ست  اجلي�س  يف  الع�ملني  �سمن 
الحتي�طي، ريثم� يكون �س�حبه اأو رفيقه اأو ج�ره الأرمني اأثن�ء كل تلك ال�سنوات 
متمتًع� بحريته املطلقة ق�ئًم� ب�أعم�له املعي�سية ع�ماًل على ترقية نف�سه يف �سلم الهيئة 
الجتم�عية؛ لأنه يكون قد عويف من الدخول يف اجلي�س بدفع بدل نقدي طفيف 

ل يجوز للم�سلم اأن يفدي نف�سه به ول ب�أمث�له اأ�سع�ف الأ�سع�ف.

وبديهي اأن هذا المتي�ز املمنوح للم�سيحيني دون غريهم من الأه�يل قد 
اأحلق ب�مل�سلمني اأ�سراًرا كثرية اأقله� تن�ق�س الن�سل وعدم الت�أهل لتويل الوظ�ئف 

واملن��سب يف احلكومة«.

ي�ستحيل  اأنه  الق�طعة  واحلجة  الدامغ  ب�لربه�ن  كذلك  الك�تب  واأثبت 
ت�سكيل مملكة اأرمنية. وق�ل يف هذا ال�سدد م� تعريبه:

»اأيجهل الإنكليز الذين تداخلوا يف امل�سئلة ال�سرقية، وق�لوا ب�سرورة اإن�س�ء 
مملكة اأرمنية تكون بال �سك حتت رع�يتهم ويف ظل حم�يتهم، اأن الأكراد هم بال 
جدال ول  ارتي�ب اأ�سح�ب البالد ب�لنظر لكونهم اأكرث عدًدا من جميع الأمم التي 
تعي�س فيه�. وهذه اإح�س�ئية �سريحة ل�سك�ن الولي�ت الثني ع�سر التي ي�سكنه� 

الأرمنيون والأكراد منقولة عن كت�ب )تركية اآ�سي�( للم�سيو )فيت�ل كينيه(:

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية
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وقّدر امل�سرت اأكزمني�س عدد الأكراد احلقيقيني 1644860؛ فيكون جمموع 
امل�سلمني يف الولي�ت الثنتي ع�سرة غري الأكراد 4782360 والأكراد وحدهم 
1644860، والأرمن من غريغوري�نيني وك�ثوليك وبروت�ست�نت 962000 والأقوام 

الأُخر من يون�نيني ولتني وكلدانيني واأقب�ط ويزيدية 944080.

اأطنه
حلب
اأنقرة

بتلي�س
دي�ر بكر
اأر�سروم

قوني�
معمورة العزيز

املو�سل 
�سيوا�س
طرابزون

وان

املجموع

م�صلم�ن

158000
792450
763120
254000
328640
500780
989200
505440
248380
839510
806700
241000

6427220

 اأرمن

97450
49030
94290

131390
79130

134960
9800

69020
___

170430
47200
80000

962000

غريهم

749180
154270

35463
13230
63680

9950
89000

650
51900
76060

193800
109000

944980

 املجم�ع

403430
995750
892870
398620
471450
645690

1088000
575110
300280

1086000
1047700

430000

8334900
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اأم� يف الولي�ت ال�سبعة وهي طرابزون و�سيوا�س واأر�سروم واأنقرة ووان ودي�ر 
فيبلغ  منه�  الأرمينية  اململكة  ت�أليف  الإنكليزية  اجلرائد  ت�أمل  التي  وبتلي�س  بكر 

عدد �سك�نه� كم� ي�أتي:

اأي اأن ن�سبة جمموع امل�سلمني يف الولي�ت ال�سبعة ال�س�لفة الذكر اإىل عدد 
الأه�يل الكلي كن�سبة 11 اإىل 15، وعليه فتكون ن�سبة امل�سيحيني اإليه هي 4 اإىل 
15 لي�س اإل والأرمن ن�سف هوؤلء فتكون ن�سبتهم اإىل عدد الأه�يل الكلي كن�سبة 

2 اإىل 15.

م�سلمون
اأرمن غريغوري�نيني

بروت�ست�نت
ك�ثوليك

يون�ن اأرثوذك�س
متحدون

ن�سطوريون
كلدانيون
يعقوبيون
�سوريون
يزيديون

اأقب�ط
جمموع امل�سلمني

اأرب�ب الدي�ن�ت الأخرى

3733750
847710

60734
58471

352512
380

92000
41440
51298

9980
9462

372
3733759
1497359
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فكيف ميكن واحل�لة هذه اإن�س�ء مملكة اأرمينية يك�د العن�سر الأرميني فيه� 
اأي الذي �سيقب�س على اأزّمة الوظ�ئف يف احلكومة ل يوازي الثمن من جمموع 
عدد الأه�يل. لريب ول �سك يف اأنه اإذا حتققت اأم�ين الق�ئلني ب�إن�س�ء تلك اململكة 
متزقت اأح�س�وؤه� وتك�سرت �سلوعه� بتواتر الن�زع�ت امللية واحلروب الأهلية. واإل 
الدع�ئم  �س�ئًدا والطم�أنينة موطدة  اأن الأمن يكون  يت�سور ع�قل من�سف  فكيف 
ومن  �ستة ماليني،  �سوى  الفرن�سويني  من  فيه�  يوجد  ك�ن ل  اإذا  مثاًل  فرن�س�  يف 

الأمل�نيني والإنكليز الذين هم اأ�سد اأعداء فرن�س� لدادة وخ�سومة نحو 30 مليونً�.

ب�أمره�  يقوم  اأرمنية  مملكة  اإن�س�ء  م�سئلة  اأن  بي�نه  �سبق  مم�  ب�لبداهة  يوؤخذ 
اأحد اأبن�ء البالد هي اأمنية برق�سه� الإنكليز ب�ألوان جتذب قلوب الأرمنيني اإليهم. 
ولي�س يربح عن اأذه�ن القراء الواقفني على م� وقع من احلوادث اأثن�ء انعق�د موؤمتر 
برلني اأن مندوبي الكني�سة الأرمنية عر�س� على نواب الدول يف هذا املوؤمتر ب�إر�س�د 
اأرمني(  ع�م  )ح�كم  تعيني  طلب  مغزاه  من  يوؤخذ  م�سروًع�  ب��س�(  )نوب�ر  واإله�م 
لبالد اأرميني� اأي للولي�ت ال�سبعة التي �سبق بي�ن اأ�سم�ئه�، وحتديد �سروط تعيني 
املوظفني وانتخ�ب املج�ل�س العمومية وت�سكيل ع�س�كر اجلندرمة اإىل غري ذلك من 
املط�لب التي تعترب ك�فلة ل�ستقالل اأرميني� ا�ستقالًل مطلًق�، وبعب�رة اأخرى جلعل 

3700000 نف�س من امل�سلمني حتت �سيطرة 800000 اأرميني م�سيحي.

اأم� احل�كم الع�م الذي ك�ن يريد املندوب�ن الأرميني�ن تعيينه فهو كم� يتب�در 
لذهن الق�رئ )نوب�ر ب��س�( الذي ك�ن مُيّنيه الإنكليز بتغيري لقبه وحتويله من ح�كم 
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اأمري )برن�س(، وهذا هو ال�سر يف كونه لبث نحو �ستة ع�سر ع�ًم�  اأو  ع�م اإىل وايل 
يوايل الإنكليز بخدم�ته و م�س�عيه ويجعل نف�سه اآلة لهم ي�ستعينون به على ق�س�ء 
م�آربهم ونوال اأغرا�سهم يف البالد امل�سرقية، وكونه و�سع القطر امل�سري يف قب�ستهم 
اأمي�ل  ب�لرغم عن  فيه �سيًئ� ف�سيًئ�  ب�ل�سلطة والأحك�م  و�س�عدهم على ال�ستئث�ر 

�سمو اخلديو ال�س�ب وعواطفه الوطنية.

امل�سئلة امل�سرية وامل�سئلة  اأن بني  به هو  الق�رئ الكرمي  ومم� لبد من تذكري 
ورج�ل  الأوروبية  اجلرائد  كت�ب  عنه�  ت�ه  وثيقة  ورابطة  اأكيدة  عالقة  الأرمنية 
ال�سي��سة، ف�إن )نوب�ر ب��س�( ط�مح اإىل اجللو�س على من�سة الإم�رة الأرمينية املوهومة. 
امل�سرية  البالد  و�سع  مرامهم من  لبلوغ  و�سيلة  الطموح  الإنكليز هذا  اتخذ  وقد 
حتت حم�ية دولتهم، ولي�ست احلوادث الأخرية التي ك�نت بالد الأن��سول ميدانً� 
له� اإلحج�بً� كثيًف� ي�سرت مق��سد الإنكليز من ال�ستئث�ر ب�ل�سلطة يف وادي النيل، 
اأمالكهم  طي  يف  الوادي  هذا  و�سع  به�  املق�سود  ود�س�ئ�سهم  م�س�عيهم  ويخفي 

ال�س��سعة الأطراف.

عليه  احل�سول  الأرمني  احلزب  يح�ول  ك�ن  مب�  الربليني  املوؤمتر  �سعر  وقد 
� على اأرميني� ف�حرتز اأع�س�وؤه من  منه، األ وهو الإقرار بتعيني )نوب�ر( ح�كًم� ع�مًّ
الوقوع يف حب�ئل ذلك احلزب بتحرير م� ك�ن مو�سوًع� للم�دة احل�دية وال�ستني من 
العهدة الربلينية. وهذا ن�سه »يتعهد الب�ب الع�يل ب�أن يجري بال اإبط�ء ول ت�أخري 
التعديالت والإ�سالح�ت التي ت�ستلزمه� احل�ج�ت املك�نية وال�سرورات املحلية 

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية
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يف الأق�ليم والولي�ت التي ي�سكنه� الأرمن، وب�أن يكفل لهم الأمن والطم�أنينة 
من اجلراك�سة والكرد. ويتعهد كذلك ب�أن يوايف الدول من وقت اإىل اآخر مب� يتخذه 

من الو�س�ئل الالزمة لذلك كي تراقب تنفيذه�.

واملت�أمل يف ظ�هر هذه امل�دة يجده من�ق�ًس� مل� ك�ن يخ�لج �سدور نوب�ر ب��س� 
واأ�سح�به الإنكليز من الأم�ين والآم�ل، ولكن الدولة الإنكليزية متكنت بوا�سطة 
ومن  قرب�س  جزيرة  على  احل�سول  ومن  امل�سري  القطر  احتالله�  من  امل�دة  هذه 

التداخل يف �سوؤون اآ�سي� ال�سغرى.

مق�لة  العمومية  مونيخ  امل�جور )عثم�ن بك( يف جريدة غ�زتت  ن�سر  ولقد 
�سبتمرب  �سهر  التي ح�سلت يف  اأ�سرار الجتم�ع�ت  اللث�م عن  فيه�  اأم�ط  �س�ئقة 
ب��س� ولوري�س  نوب�ر  �سنة 1887 مبدينة جنيفة )جنربة( ق�عدة بالد �سوي�سرة بني 
ب��س� ع�ئًدا وقتئذ من لوندرة  نوب�ر  ب��س�. وك�ن  ب��س� وبوغو�س  ميليكوف وتكران 
اأزره يف م�سروع  حيث ته�طلت عليه الوعود من اأ�سدق�ئه الإنكليز مبع�ونته و�سد 
اإنق�ذ البالد الأرمنية من الأحك�م العثم�نية ال�س�رمة، فقرروا بينهم اإر�س�ل جم�عة 
الع�سي�ن  لواء  ورفع  الفنت  بذور  وغر�س  اخلواطر،  اإث�رة  �سوى  لهم  �س�أن  ل  ممن 
وال�سطراب اإىل بالد الأن��سول. واأوعزوا اإليهم اأن ل يتوانوا عن ال�سلوك يف هذا 
امل�سلك حتى ت�سطرب الأحوال ويختل نظ�م الأمن وجتد الدولة الربيط�نية فر�سة 
للتداخل بحجة املراقبة والإ�سراف على تنفيذ م�سمون امل�دة احل�دية وال�ستني من 
واملبعوثني  لوندرة  الإنكليزية يف  اأن اجلرائد  اأي�ًس� على  برلني. ومت التف�ق  عهدة 
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الربوت�ست�نت يف اأرميني� يوالون زعم�ء هذا ال�سطراب ب�مل�س�عدة والتع�سيد مب�لغة 
يف احل�س وزي�دة يف التن�سيط.

وملن��سبة ذكر املبعوثني الربوت�ست�نت، نقول اإن املر�سلني الدينيني يف البالد 
التي يخرتقونه� اأو يقيمون فيه� هم رواد التدابري ال�سي��سية واملمهدون للد�س�ئ�س 
القن�سلية، ولهذا ترى اأن م�س�عيهم جنحت بني الأرمن، وبلغ عدد الذين اعتنقوا 
املذهب الربوت�ست�نتي من هوؤلء اأكرث من 60000 نف�س وقد ا�ستعمل الق�سو�س 
اأنهم ك�نوا يغرون  للو�سول اإىل هذه الغ�ية الفريدة و�س�ئل واأ�س�ليب غريبة. منه� 
التي  الإنكليزية  احلم�ية  �سملتكم  الدين  هذا  اعتنقتم  اإذا  اإنكم  بقولهم  الأرمن 
متتد بال مراء على جميع الأمم الربوت�ست�نتية، واأمكنكم حينئذ اأن تهزوؤوا مبوظفي 
احلكومة العثم�نية اإذا ح�ولوا ت�سديد الوط�أة عليكم وتتخل�سوا من دفع ال�سرائب 

والر�سوم الف�دحة التي اأثقلوا به� ك�هلكم«.

مل�س�عدة  �سكلت  التي  الإنكليزية  اللجنة  اأ�سم�ء  على  الك�تب  اأتى  وقد 
الأرمن حيث ق�ل:

»ونذكر من الإنكليز الذين �سدوا اأزر هوؤلء الأخالط وع�ونوهم على نوال 
مط�معهم امل�سرت �ستفن�سون اأحد اأع�س�ء الربمل�ن ورئي�س اللجنة الأرمنية الإنكليزية، 
وامل�سرت اأتكني اأمني �سندوق اللجنة، وامل�سرت براي�س اأحد اأع�س�ء الربمل�ن ووكيل 
دي  والدوق  درجيل  والدوق  غالد�ستون،  امل�سرت  وزارة  يف  الوزارات  اإحدى 

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية
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و�ستمن�سرت واللورد روندل واللورد كمربيل )وزير خ�رجية اإنكلرتا( وال�سري ه�تري 
وامل�سرت �سفون وال�سري�سيتول وال�سري جون كين�ف�ي وامل�سرت �س�ننغ، وجميعهم من 
والق�س  هواردن  مدر�سة  مدير  �ستنن غالد�ستون  وامل�سرت  الربمل�ن  اأع�س�ء جمل�س 

م�كول وامل�سرت جون كليفورد ... اإلخ.

امل�سهور  امل�سرت غالد�ستون  ب�أن  املق�م  هذا  القول يف  اإع�دة  اإىل  ول ح�جة 
بحقده املزمن على تركي� و�سغنه لالأتراك هو املدير الأعظم للحركة الأرمنية واأنه 
مل يدع فر�سة تفوت بدون اأن يج�هر فيه� بعداوته للدولة العلية، وحتري�س اجلمهور 

على كراهته� وال�سعي يف هدم اأرك�نه�«.

واأو�سح الك�تب ال�س�لف الذكر ت�ريخ اللجنة الأرمنية الثوروية الهنت�س�كية 
فق�ل:

ا�سدي�ن  ه�ن  روبن  وهم  الأرمن  من  الفو�سويون  �سكل  �سنة 1887  »ويف 
من�سوجة  �سرية  جمعية  كو�سب�زي�ن  وهم�ي�ك  جم�وري�ن  وني�س�ن  بكمبور،  امللقب 
)نه��ست(، جعلوا مقره� ح�رة هفلب�ن  الرو�سية  العمومية  منوال اجلمعي�ت  على 
مبدينة تفلي�س وقد �سميت هذه اجلمعية ب��سم هنت�س�ك ونيط به� اإن�س�ء جريدة بهذا 
العنوان عهد ب�إدارته� وحتريره� اإىل نزار بكي�ن ليون الذي كلف ب�لعودة اإىل مدينة 
الثوروية. وبعد مدة ط�ئلة نقل  ابتداأ يف ن�سر هذه الوريقة  جنيفة )جنربة( حيث 
اإدارة اجلريدة اإىل مدينة اأثين� لكي تتوفر لديه الطرق والو�س�ئل الالزمة لإدخ�له� 
يف البالد العثم�نية ب�لنظر لقرب تلك املدينة منه�. غري اأن احلكومة اليون�نية مل 
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حمرره�  فطردت  حم�يته�  وحتت  بالده�  يف  املب�دئ  ف��سدة  جريدة  بق�ء  ت�ستطع 
واأرب�به� الذين ه�جروا ع��سمة اليون�ن ق��سدين مدينة لوندرة ول يزالون فيه� اإىل 

اليوم ين�سرون تلك ال�سحيفة الثوروية.

جلنة  اأع�س�ء  ي�سعى  الذي  الغر�س  على   � ت�مًّ وقوًف�  الق�رئ  يقف  ولكي 
ا من ترجمة بع�س لوائحهم ومن�سوراتهم ترجمة حرفية  هنت�س�ك لنواله ل نرى بدًّ
خالل  من  ي�ستنتج  اأن  وللق�رئ  وجوهه.  جميع  من  الأ�سل  مط�بقة  فيه�  نراعي 
مع�نيه� م� يالئم ال�سدق من الأحك�م ال�س�ئبة فنقول: ن�سرت جلنة هنت�س�ك يف 
)التي�ر  عنوانه  منهم�  الأول  �سطرين؛  ق�سمته�  ر�س�لة  لوندرة  مبدينة   1889 �سنة 
م�  على   19 ب�ل�سحيفة  فيه�  الق�رئ  نظر  يقع  مفتوح(  )خط�ب  والث�ين  اجلديد( 

ي�أتي:

مبينة  وطيدة  رغبة  لن�  واأن  فو�سويون،  اأنن�  �سيء  كل  قبل  الوا�سح  »من 
الغر�س  هو  هذا  الأن��سول.  بالد  يف  الفو�سى  مب�دئ  ن�سر  وهي  األ  لوائحن�  يف 
اإن�س�ء حكومة وطنية م�ستقلة  اإليه قد عقدن� اخلن��سر على  الأ�س��سي، وللو�سول 
يف تلك البالد واإحداث ال�سطراب بال تواٍن ول اإهم�ل، للح�سول على احلرية 

ال�سي��سية الوا�سعة النط�ق«.

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية
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وقد اأورد هذا الك�تب اجلليل مواد لئحة اجلمعية الهنت�س�كية، واإنن� ن�أتي 
على ترجمة بع�سه�:

»امل�دة 6 هي: من الغرابة مبك�ن وهذا ن�سه� »يجب على كل جلنة اأن تعني 
رئي�ًس� للجوا�سي�س من بني اأع�س�ئه�، على �سرط اأن يكون من موظفي احلكومة اأو 
تكون له رابطة وعالقة مبوظف اأرمني يف احلكومة ليتمكن من نقل اأ�سراره� ونواي�ه� 
اإىل اللجنة، وي�سرتط يف تعيني ذلك الرئي�س اأن يكون من ذوي ال�سه�مة والقدرة 
ينتخبون  جوا�سي�س  ع�سرة  اإدارته  حتت  يكون  اأن  وينبغي  الأ�سرار.  كتم�ن  على 
املخ�طر  من  يكتنفه�  مب�  ب�أول  اأوًل  ب�إخب�ره�  ليقوموا  اجلمعية  رج�ل  اأ�سدق  من 
وعليهم اأن يدخلوا يف كل مك�ن متنكرين، بحيث يكون زي التنكر للواحد منهم 
خمتلًف� عنه لالآخر، ويهيوؤوا م�سروع�تهم يف اخلف�ء وتكون املخ�برات املخت�سة بهم 

منح�سرة بني اللجنة وبني رئي�سهم«.

بتعيني خطب�ء يخطبون بني اجلمهور حل�سهم على  ال�س�بعة  امل�دة  وتق�سي 
اأن يكون لكل جلنة  ف�إليك ن�سه�: »يحب  الث�منة  امل�دة  اأم�  الثورة وال�سطراب. 
منفذ يكون حتت اإمرته جم�عة من امل�س�عدين، والواجب املفرو�س على هذا املنفذ 
�سواء  به�  اأنهم ي�سرون  اللجنة  فيهم  ب�إعدام من ترى  يقوموا  اأن  وعلى م�س�عديه 
ك�نوا من احلزب اأو من الأج�نب، وذلك متى �سدر قرار اللجنة ق��سًي� ب�تخ�ذ ه�ته 
النوع  والإعدام وهذا  ب�لع�سي  وال�سرب  التوبيخ  ثالثة  العق�ب  واأنواع  الو�سيلة. 
الأخري ينفذ اإم� ب�خلنجر اأو ب�لرفلفر واإم� ب�خلنق واإم� ب�ل�سم. ولأجل ن�سف املن�زل 
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واملب�ين على العموم يجب ا�ستعم�ل: اأوًل، القن�بل الدين�ميتية، ث�نًي�: الدين�ميت 
ال�س�ئل، ث�لًث�: قن�بل احلريق اململوءة ب�لب�رود«.

»امل�دة 9: يجب اأن يكون لدى اللجنة واحد تنح�سر اخت�س��س�ته يف غر�س 
بذور الفنت وحتري�س ال�سعف�ء على الأقوي�ء حتى تعم الفتنة وينت�سر ال�سطراب، 

ولي�س لهذا ال�سخ�س اأن يعمل اإل ب�أوامر اللجنة واإر�س�داته�«.

ب�لنب�هة  مو�سوف  الأ�سلحة  على  ح�ر�س  يوجد  اأن  ينبغي   :10 »امل�دة 
وال�سه�مة، اإذ ل يخفى اأن هذه الوظيفة اأهم الوظ�ئف واأخطره� والواجب�ت التي 
وعدم  والب�رود،  واخلرطو�س  الأ�سلحة  بحرا�سة  العن�ية  هي  مراع�ته�  عليه  ينبغي 
اطالع اأحد على مك�منه� ويجب اأن يكون بني يديه دفرت لي�سهل بوا�سطته عمل 
الأ�سلحة  يو�سع مك�ن  اأن ل  اأي�ًس�  �سهور. كم� يجب  اأربعة  اأو  املراقبة كل ثالثة 
العن�ية  تكون  واأن  املدينة،  ثالثة من  اأو  �س�عتني  اأكرث من م�سرية  والذخ�ئر على 

ا كي ل تقع بني اأيدي احلكومة«. بحرا�سته� �سديدة جدًّ

وقد اأف��س )الفيكونت دي كور�سون( يف ر�س�لته الفريدة يف الكالم على 
د�س�ئ�س الأرمن وفظ�ئعهم وتكلم عن ح�دثة )كوم قبو( التي حدثت قبل حم�كمة 
الأرمن ب�أنقرة وقبل ا�ستغ�ل الراأي الع�م الأوروبي ب�مل�سئلة الأرمينية. ومن �سمن 

م� كتبه ب�س�أن د�س�ئ�س الأرمن م� تعريبه:

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية
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»وقد تبني للق�رئ اأن الغر�س من اأحداث ال�سطراب�ت، اإمن� هو اإث�رة خواطر 
الأرمن الذين ك�نوا ليوم وقوعه� خملدين اإىل ال�سكينة راغبني عن م�س�ركة اللجنة 
الهنت�س�كية يف اأعم�له� الثوروية اخلبيثة، والنتق�م ممن ا�ستهروا بتقبيح هذه الأعم�ل 
وت�سنيعه�. وعماًل بهذا املبداأ قتلوا هت�سك اأفندي اأحد معتربي املح�مني الأرمن 
اأم�م حم�كم الأ�ست�نة العلية، وقد اعرتف الق�تل له وهو اأرمن�ك الذي ل يتج�وز 
الأ�ست�نة  يف  الهنت�س�كية  اللجنة  رئي�س  بوي�دجي�ن  همرب�سوم  اأنه  ربيًع�   18 عمره 
العلية وامل�سبب الأ�سلي لواقعة كوم قبو، قد اأعط�ه خم�س لريات عثم�نية اأجرة 
قتله لذلك الرجل امل�ستقيم. وكثرًيا م� ك�د ق�سو�س الكني�سة الأرمنية والبطريق 
لهم  الرب�نية  العن�ية  اإ�سع�ف  لول  الثورويني،  خم�لب  يف  يقعون  نف�سه  اأر�سكي�ن 
وتيقظ رج�ل احلفظ حلرك�ت الأ�سقي�ء الذين قب�س على البع�س منهم ف�عرتفوا 

�سراحة ب�أنهم وكالء اللجنة الهنت�س�كية.

وا�سمه  جلدتهم،  بني  من  امل�س�ربني  اأغني�ء  اأحد  اأي�ًس�  الث�ئرون  وقتل 
�سيمون بك مك�سود، وقد قب�ست احلكومة على املجرمني وهم اإ�ستب�ن اأحد جت�ر 
ب�أنهم مل  �سراحة  ف�عرتفوا  وت�نيو�س،  وك�روك  القهوجي  وهمرب�سوم  املجوهرات، 
املنتظم ب�سفة ع�سو يف  اأحد �سن�ع الأحذية  ب�إغراء دكران  اإل  ي�أتوا ذلك اجلرم 
اللجنة الثوروية. وقد ح�سل حديًث� يف 26 يونيو �سنة 1895 اأن اثنني من اأع�س�ء 

تلك اللجنة جت��سرا على قتل اأرمني ا�سمه توتوجني�ن موظف يف قلم املطبوع�ت.
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وقد متكن كل من همرب�سوم بوي�دجي�ن ومهران دم�دي�ن من مغ�درة الأ�ست�نة 
جنيفة؛  مدينة  ق��سدين  الأبدان،  ذكره�  من  تق�سعر  التي  احلوادث  تلك  عقب 
حيث ك�نت تن�سر وقتئذ جريدة هنت�س�ك التي نقلت فيم� بعد اإىل مدينة اأثين�. وقد 
متكن بعدئذ بوي�دجي�ن ب�لتنكر والتخفي من الدخول يف بالد الأن��سول حيث 
التقى ب�أخيه مرديرو�س جراير امل�سهور ب��سم مروك. وب�ل�سرتاك مع بع�سهم� اأحدث� 

ال�سطراب يف يوزج�ت ومو�س وتلورى.

 وعقب �سفر بوي�دجي�ن ا�ستلم رئ��سة اللجنة الهنت�س�كية يف الأ�ست�نة العلية 
�سخ�س رو�سي النتم�ء يدعى وارد برادر يكوف، ولكنه مل يلبث يف الرئ��سة زمًن� 
طوياًل حتى قب�ست عليه احلكومة، وفت�ست منزله بح�سور مندوب من قن�سلية 
الأوراق  من  فيه  وجد  م�  على  وا�ستولت  ال�سع�دة،   دار  يف  اجلرنالية  الرو�سي� 
واللوائح واملن�سورات املتعلقة ب�للجنة الهنت�س�كية، وبعد اأن �سجلت �سف�رة الرو�سي� 
النظ�مية  املح�كم  اإىل  اأر�سلت  بط�بعه�  عليه�  وختمت  الأوراق  هذه  بي�ن  عنده� 

.»� ملح�كمة املتهمني ق�س�ئيًّ

وبعد اأن اأتى ح�سرة الك�تب الفرن�س�وي ب�لدلئل البينة التي تثبت ارتك�ب 
الأرمن لأ�سفل الفظ�ئع، ا�ست�سهد ب�أقوال بع�س اأم�جد الكت�ب الأوروبيني على 
اختالق اجلرائد الإنكليزية لالأخب�ر الك�ذبة ون�سره� اخلزعبالت عن اأحوال تركي� 

فكتب يف �سحيفة )64( من ر�س�لته البديعة م� تعريبه:

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية
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»وكتب امل�سيو دانو�سو الذي اأم�سى ثالثة �سهور ببالد اأر�سروم يف ر�س�لة 
لالأرمن  �س�ملة  العلية  الدولة  حم�ية  اأن   1891 �سنة  م�يو  �سهر  بت�ريخ  مهمة 
وامل�سلمني بدرجة واحدة، واأن ل تف�وت يف احلرية املمنوحة للطرفني. اإىل اأن ق�ل: 
العلية  ب�لأ�ست�نة  روؤ�س�ئهم  من  الأوامر  لهم  ترد  زعم�ء  اأرميني�  الثورة يف  ولرج�ل 
طبًق� مل� يتوارد على هوؤلء من لوندرة من التعليم�ت اخل�سو�سية املهي�أة يف دخل 
احلوادث  مت�ثل  من  انده�ست  ولقد  اخلت�م:  يف  وق�ل  نيوز.  الدايل  جريدة  اإدارة 
عون اأنهم اأ�سبحوا فري�سة لظلم الدولة  وت�س�به الوق�ئع يف اأرميني� وكريد؛ ف�لذين يدَّ
العلية واإجح�فه� بحقوقهم، نراهم يتمتعون يف كال البلدين ب�متي�زات مل يفز به� 
اأقله� عدم دفع ال�سرائب والإعف�ء من اخلدمة الع�سكرية،  مواطنوهم امل�سلمون؛ 
ول ي�سعن� تلق�ء هذا التم�ثل �سوى احلكم ب�أن اليد التي اأث�رت الفتنة يف اأحدهم� 

هي التي اأث�رته� يف الآخر«.

وكتب يف �سحيفة 67 و 68 م� تعريبه:

»اأم� اللجنة الأرمنية الإنكليزية يف لوندرة، فقد انتهزت فر�سة ذلك النقالب 
تفريق  اإليهم  واأوعزت  ال�سغرى،  اآ�سي�  على  ن�سرائه�  بع�س  وبعثت  ال�سي��سي، 
من�سورات يدعون فيه� الأه�يل علًن� اإىل الثورة وال�سطراب، وقد جعلوا مر�سيوان 
اإىل قي�سرية ويوزج�ت وت�سورن وجم�سخ�نة  ميدان د�س�ئ�سهم التي امتدت منه� 
وعزيزية وغريه� من الأم�كن، وقد توجه رجل ا�سمه )الدون ر�ستوين( اأحد اأع�س�ء 
جلنة لوندرة اإىل قي�سرية لإيق�ظ الفتنة فيه�، فلم� قب�ست عليه احلكومة، وجدت 
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معه من�سورات ولوائح جمعية هنت�س�ك الثوروية وط�بع اجلمعية. وفت�ست احلكومة 
ب�إر�س�د اأحد املجرمني يف كني�سة ديفونيك القريبة من )قي�سرية(، فوجدت كمية 
وافرة من الأوراق ك�ن ر�ستوين ال�س�لف الذكر و�سعه� عنداأحد الق�سو�س، ومن 
الأرمنيني  وك�ي�ي�ن  طوم�ي�ن  امل�سميني  لل�سخ�سني  اأن  علم  الأوراق  هذه  مط�لعة 
تلك  يف  �سليًع�  الربوت�ست�نتية  مر�سيوان  مدر�سة  يف  املعملني  الربوت�ست�نتيني 
احلوادث واأنهم� اأ�س�س� مطبعة �سرية يف داخل تلك املدر�سة، وا�ستغرق� الوقت يف 

تعليم التالمذة مب�دئ الفو�سى وقواعده�.

جراير  مرديرو�س  د�س�ئ�س  ثمرة  فك�نت  وقي�سرية  يوزج�ت  حوادث  اأم� 
امل�سهور ب��سم موروك �سقيق همرب�سوم بوي�دجي�ن، وتو�سيحه� اأنه دع� اإىل احل�سور 
الواردة  والنقود  الأ�سلحة  عليهم  وزع  اأن  وبعد  الأرمن،  من  جملًة  ببك  بجهة 
بر�سمهم من اإنكلرتا اأمرهم ب�ل�ستعداد عند اأقل اإ�س�رة لنهب القرى التي ي�سكنه� 
امل�سلمون وذبح هوؤلء. وقد ارتكبوا جملة جرائم بجه�ت خمتلفة وعلى اخل�سو�س 
اأنقرة  املذنبني وحم�كمتهم مبحكمة  على  القب�س  اإىل  اأف�ست  وكله�  قي�سرية،  يف 
ال�س�قة ملدة 15  املتهمني وب�لأ�سغ�ل  ب�لإعدام على 17 من  التي �سدر حكمه� 
�سنة على �ستة منهم، وبه� ملدة �سبع �سنوات على ع�سرة منهم، وبراأت �س�حة 14 
متهًم�. ولكن اأبت مك�رم احل�سرة ال�س�ه�نية اإل ال�سفقة على اأولئك املذنبني اإذ 
اأ�سدر ال�سلط�ن اأمره الكرمي ب�إبدال عق�ب الإعدام ب�لطرد من بالد الدولة العلية. 
وب�لرغم عن هذه العواطف الكرمية التي قل اأن تتوفر يف اأمري من اأمراء اأوروب�، اأو يف 
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حكومة من حكوم�ته�، ف�إن اجلرائد الإنكليزية اأ�سرفت من الطعن وال�سب يف مق�م 
جاللته، ومل تدع نعًت� من النعوت القبيحة ال األ�سقته ب��سمه. وامت�زت اجلرائد 
انته�ج هذه اخلطة؛ وذلك لكون طوم�ي�ن وك�ي�ي�ن  الربوت�ست�نتية على غريه� يف 
هم� من الأرمن الذين اعتنقوا الدي�نة الربوت�ست�نتية. ومبجرد �سدور الأمر الكرمي 
بتخفيف تلك العقوب�ت، ب�در كل منهم� اإىل مب�رحة بلده لأنهم� ك�ن� من �سمن 
املحكوم عليهم ب�لإعدام. اأم� طوم�ي�ن فقد ذهب مب��سرة اإىل لوندرة حيث �س�ر 
من اأكرب اأع�س�ء اللجنة الأرمنية الثوروية واأكرثهم نفوًذا، وهو الذي ك�ن الإنكليز 
الأمة  من  مث�ل  مبث�بة  اجلرائد  اإدارات  ويف  املجتمع�ت  الأنظ�ر يف  على  يعر�سونه 

التي وقع عليه� ال�سغط والظلم من احلكومة العثم�نية.

ب�ملن�سورات  يبعث  الأثن�ء  هذا  يف  العلية  ب�لأ�ست�نة  الأرمن  بطريق  وك�ن 
تب�ًع� اإىل الأ�س�قفة واأك�بر الق�سو�س )م�ر�س �سنة 1895(، كي يحر�سهم على منع 
الأج�نب من التغرير ب�لأه�يل الداخلني يف دائرة اخت�س��سهم الديني وقد ج�ء 

ب�أحد تلك املن�سورات م� ي�أتي:

»حم�سوا الن�سح للطبقة اجل�هلة من رع�ي�كم كي ل يقعوا يف �سرك املهيجني. 
اأم� الذين ين�سزون عن الط�عة، ول ي�أمترون ب�أوامر احلق، ف�لتم�سوا العفو وال�سفح 

لأجلهم لدى احلكومة ب�عتب�ر اأنكم املدافعون عن وحدة ال�سداقة الوطنية«.
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وهي عب�رة غ�ية يف احلكمة وال�سواب، ولكن مل يكن له� ذرة من الت�أثري 
مبدينة  ت�سدر  التي  والأرمنية  الإنكليزية  اجلرائد  تن�سره  م�  تلق�ء  العقول  على 
لوندرة من التحري�س واإث�رة اخلواطر و�سرح املواقع »التي ف�ز فيه� الث�ئرون الأرمن 
�س��سون  مذبحة  اإىل  اأف�سى  مم�  ذلك  اإىل غري  العثم�نية«  اجليو�س  على  ب�لنت�س�ر 

التي تق�سعر الأبدان من ذكره�.

ومن اخلط�أ املبني اأن يعتقد الق�رئ بح�سول هذه املذبحة عفًوا وجزاًف�، فلقد 
ثبت اأن الإنكليز هيوؤوه� منذ زمن طويل، كم� يت�سح �سراحة من تالوة ال�سذرة 
د�سمرب   23 يف  ال�س�درة  )الكوجنريج��سيون�ل�ست(  جريدة  من  املقتب�سة  الآتية 
املبعوثني  اأحد  امل�سرت هريو�س هملن  بقلم  اأمريك�  بو�سنت من  �سنة 1893 مبدينة 
الربوت�ست�نت وهي: »اأكد يل �س�ب من الأرمن تظهر عليه خم�ئل الذك�ء والنب�هة 
ويتكلم الإنكليزية بنف�س ال�سرعة التي يتكلم به� اللغة الأرمينية، وهو من اأف�سح 
املدافعني عن مبداأ الثورة ب�أن احلزب الثوروي ي�أمل الإتي�ن بعمل ميهد لإحدى 
الدول الأجنبية و�س�ئل الدخول يف اآ�سي� ال�سغرى وال�ستيالء عليه�. فلم� �س�ألته 
عن كيفية ذلك اأج�ب ق�ئاًل: ت�ألفت ع�س�ب�ت من الهنت�س�كيني يف جميع اأنح�ء 
الدولة العلية وهي ترتقب الفر�س املن��سبة لقتل الأكراد والرتك واإحراق قراهم 
امل�سلمني  اأن  وقتئذ  ذلك  عن  فين�س�أ  ب�جلب�ل،  بعدئذ  تعت�سم  ثم  وم�س�كنهم، 
فتًك� مريًع�، ت�سطر معه  بهم  فينق�سون على الأرمن ويفتكون  الغ�سب  يتملكهم 
عليه�  وال�ستيالء  ال�سغرى  اآ�سي�  اأمور  التداخل يف  اإىل  الأجنبية  الدول  اإحدى 
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ب��سم الإن�س�نية والتمدن امل�سيحي. فقلت له اإن هذا امل�سروع وح�سي ويف اأق�سى 
تقول،  كم�  لك  يبدو  اأنه  يف  لريب  �سكينة:  بكل  ف�أج�بني  الق�سوة،  درج�ت 
عواطف  حتركت  فلقد  احلرية.  نوال  على  النف�س   � نَّ وطَّ قد  الأرمن  مع�سر  ولكنن� 
اأوروب� لفظ�ئع بلغ�ري� فمنحته� احلرية وهي لبد اأن ي�سل اإليه� نداوؤن� فتمنحن� اأي�ًس� 

هذا المتي�ز«.

فتنة  وقعت  تقريًب�،  ب�سنة  اإليه�  امل�س�ر  اجلريدة  املح�دثة يف  هذه  ن�سر  وبعد 
بوادي ت�لوري )�س��سون(، وات�سح اأن املحرك له� هو همرب�سوم بوي�دجي�ن الذي 
متكن من العودة اإىل الأن��سول بعد اأن �سمى نف�سه مرادي�ن، ووطد رابطة العالقة 
بينه وبني الأرمن الربوت�ست�نت يف ولي�ت بتلي�س ووان واأنقرة واأدنة، وك�ن ذلك 
الرجل يغرر بعقول ذوي الأحالم الط�ئ�سة بدعوتهم اإىل حمل ال�سالح ومه�جمة 
امل�سلمني ومينيهم مب�س�عدة اإنكلرتا وتداخله� يف �سوؤونهم ب�لقوة احلربية، ولكي ميوه 
عليهم بهذه الأك�ذيب ك�ن يربز لهم خط�ب�ت ادعى اأنه� واردة اإليه من اأك�بر رج�ل 
ال�سي��سة يف لوندرة. وقد طبع من�سوًرا يف هذا املعنى اأر�سله اإىل اأع�س�ء الإكلريو�س 
الأرميني الق�س وه�بدي�ن رئي�س اأ�س�قفة اأدنة �س�بًق�، وقد ن�سرته يف �سهر م�ر�س �سنة 

1895 اأغلب اجلرائد الفرن�س�وية.

هذه  اأوائل  يف  مراًرا  اأقواله  اإيراد  �سلف  الذي  اإكزمني�س  امل�سرت  ق�ل  وقد 
الر�س�لة م� ي�أتي: »اإن الب�عث على ح�سول ال�سطراب�ت املذكورة هو رجل ا�سمه 
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له �سلع يف ح�دثة  الذي ك�ن  الأمريك�ن. وهو  املبعوثني  اأحد تالمذة  بوي�دجي�ن 
كوم قبو، و�سدر اأمر جاللة ال�سلط�ن الأعظم ب�لعفو عنه.

اأقنعهم  اأن  بعد  الثورة  على  هم  ح�سّ قد  الرجل  هذا  اإن  الأرمن  ويقول 
تتمكن  كيف  �س�ألوه  واأنهم  بع�س�كره�،  اإي�هم  واإ�سع�فه�  لهم  اإنكلرتا  مب�س�عدة 
الع�س�كر الإنكليزية من الو�سول اإىل هذه اجله�ت البعيدة عن ال�سواطئ، ف�ساًل 
اجله�ت  هذه  اإىل  �سي�سلون  الع�س�كر  اأولئك  ب�أن  ف�أج�بهم  فيه�،  ال�سري  تعذر  عن 
بوا�سطة ب�لون�ت )قب�ب تي�رة( ج�سيمة احلجم حمراء اللون وهي اآخر اخرتاع يف 
على  دليل  الف�ح�س  الكذب  بهذا  الأه�يل  واعتق�د  اجلديدة.  الع�سكرية  العلوم 
مقدار �سذاجتهم و�سرعة ت�سديقهم وب�س�طة فطرتهم، وقد اتخذ بوي�دجي�ن هذه 
مركز  منه�  املكون  قرية  ع�سرة  الإحدى  �سك�ن  ل�ستم�لة  اآلة  الطبيعية  الفر�سة 
�س��سون وك�نوا يبلغون ثالثة اآلف ن�سمة تقريًب� فتح�سنوا يف جب�ل اأنطون داغ بعد 

اأن ت�سلحوا ب�لبن�دق املتكررة الطلق�ت الواردة اإليهم من لوندرة وتفلي�س«.

وكتب )الفيكونت دي كور�سيون( يف �سحيفة 72 وم� بعده� من ر�س�لته 
اجلليلة م� ترجمته:

»اأم� احل�دثة نف�سه� فنحتمي عن اإيراد �سرحه� مبقت�سى م� و�سل اإىل علمن� 
من الأخب�ر واملعلوم�ت، بل نقتنع بنقله� عن جريدة النويورك هرالد التي ل يج�سر 

اأحد على اته�مه� ب�لتحيز لالأغرا�س اأو امليل لالأتراك.
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وه� هي:

�س��سون  بني  الواقعة  ت�لوري  جب�ل  يف  ظهروا  الذين  الأرمن  الث�ئرين  اإن 
مت�سرفية  )من  ك�ل  مركز  وبني  بتلي�س(،  )ولية  مو�س  من  ال�سرقي  اجلنوب  يف 
جوانح(، قد اجتمعوا يف تلك اجلهة ب�إر�س�د وحتري�س �سخ�س ا�سمه همرب�سوم اأو 
اأدنة( وتفرغ  مرادي�ن لإث�رة الفتنة به�. وهمرب�سوم هذا ولد ببلدة ه�جني )ولية 
لدرا�سة الطب مبدر�سة احلكم�ء يف الأ�ست�نة العلية مدة ثم�ين �سنوات، وك�ن له 
اأق�م  اأن  وبعد  جنيفة.  اإىل  ومنه�  الأ�ست�نة  اإىل  فر  ثم  قبو،  كوم  ح�دثة  يف  اإ�سبع 
ولية  اإىل  ع�د  ثم  احلقيقي  ا�سمه  ا�سًم� غري  وانتحل  الأزي�ء  ب�أحد  ر  تنكَّ مدة  به� 
بتلي�س عن طريق اإ�سكندرونة ودي�ر بكر، واأخذ فيه� يحر�س اجلمهور على الثورة 
جن�سه.  بني  من  اآخرون  الف�س�د خم�سة  هذا  على  ي�س�عده  وك�ن  وال�سطراب، 
وك�ن همرب�سوم يوؤكد لالأه�يل ب�أن الدول الأوروبية قد اأن�طته مب�أمورية مهمة وهي 
اإليه  ا�ستم�ل  املث�ل حتى  بهذا  الكالم  وداأب على  العثم�ين،  النفوذ  اأرك�ن  دك 
وهدنك  واآهي  جوزات  وجللي  �سيرنو�سم�ي  قرى  يف  الق�طنني  الأرمن  قلوب 
ت�ستمل  التي  ق�لوري  وقرية  واإكج�سر  واإيتك  ومو�سون  واإيغ�ر  و�سكند  و�سن�نك 

على اأربعة حمالت. 

اأن  بعد  املغرورون بالدهم  اأولئك  ب�رح  يوليو �سنة 1894  اأواخر �سهر  ويف 
الآتني  ب�لث�ئرين  والتقوا  اأمينة،  جه�ت  يف  واأموالهم  واأولدهم  ن�س�ءهم  و�سعوا 
من مو�س وحملتي ك�ل و�سلف�ن يف جبل اأتدوك داغ، وهن�ك مت التف�ق على اأن 
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خم�سم�ئة اأو �ستم�ئة منهم يهجمون على بلدة مو�س؛ فزحفت هذه الفرقة على 
مو�س،  جنوبي  الك�ئن  كورلنك  �سفح جبل  من  ب�لقرب  امل�ستقرة  دليك�ن  قبيلة 
منهم  امل�سلمني  قتل  يف  وا�ستعملت  رج�له�،  من  كثرًيا  وقتلت  اأمواله�  ف�سلبت 
بعد  وذلك  والرببريني،  املتوح�سني  خواطر  على  ترد  ل  التي  التعذيب  اأ�س�ليب 
الع�س�كر  ذلك  بعد  ه�جت  ثم  اأم�مهم،  فيه  وطعنت  الإ�سالم  بدين  �سهرت  اأن 
العثم�نية النظ�مية ولكنه� مل تتمكن من تنفيذ م�سروعه� الأول األ وهو الولوج 
يف مدينة مو�س؛ وذلك لأهمية احلر�س الع�سكري الذي ك�ن مقيًم� فيه�. اأم� بقية 
الث�ئرين الذين لبثوا يف جبل اأتدوك داغ فقد انق�سموا فرًق� متعددة ق�سدت كل 
فرقة جهة معلومة للهجوم عليه�. وقد ات�سل بن� من اأخب�ره� اأنه� اأحرقت ابن اأخي 
� وانتهكت حرمة الن�س�ء امل�سلم�ت ال�س�كن�ت يف قرية جويل جوازات،  عمر اأغ� حيًّ
وعذبت امل�سلمني واأحلقت بهم النك�ل واأكرهتهم على تقبيل ال�سليب و�سملت 

عيونهم وجدعت اأنوفهم وقطعت اآذانهم واأذاقتهم من العذاب األوانً� واأ�سك�ًل.

 ويف اأول �سهر اأغ�سط�س، هجم اأولئك الث�ئرون على قب�ئل ف�نين�ر وبكريان 
وب�ديك�ن واقرتفوا اأفظع من تلك الآث�م مع اأهله� واقتدى بهم الث�ئرون يف قريتي 
اإليغرنك ويرمو�س الواقعتني بق�سم اإجني�ن؛ ف�إنهم هجموا على اأكراد تلك الن�حية 
على  اأغ�سط�س  �سهر  اآخر  يف  الأرمن  وهجم  و�ست�ست.  كي�سر  ب�أه�يل  واأوقعوا 
الأكراد املقيمني ب�لقرب من مدينة مو�س، ف�أحرقوا ثالثة من القرى، اأم� الث�ئرون 
يف ت�لوري فقد فتكوا ب�مل�سلمني والن�س�رى مًع� طلًب� للغن�ئم وال�سلب، ومل� و�سلت 
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اجليو�س ال�س�ه�نية ملط�ردتهم طلب رئي�سهم همرب�سوم النج�ة لنف�سه ففر اإىل اجلبل 
مع اأحد ع�سر من رفق�ئه، وقد قب�س عليه الع�س�كر بعد اأن قتل منهم اثنني بيده 
وجرح �ستة اآخرين، ومل ي�أت اآخر �سهر اأغ�سط�س حتى تفرق الث�ئرون �سذر مذر. 
به  اأمر  مل�  مراع�ة  املع�ملة  ب�أح�سن  و�سيوخ  واأطف�ل  ن�س�ء  من  الأه�يل  عومل  وقد 
الدين الإ�سالمي واأ�س�رت اإليه الإن�س�نية. اأم� الث�ئرون الذين قتلوا فهم الذين اأبوا 

الت�سليم والإذع�ن لأوامر احلكومة وف�سلوا ال�ستمرار على مك�فحته�«.

وكتب هذا الك�تب املحقق يف �سحيفة 76 وم� يليه� م� تعريبه:
ولكن هذه احلقيقة الوا�سحة قد اأ�سدلت اجلرائد الإنكليزية عليه� ال�ست�ر، 
اخل�رجية  وزارة  به�  ت�ستعني  كي  والأك�ذيب  املب�لغ�ت  لف�ئف  يف  اأبرزته�  ثم 
الإنكليزية على اإ�س�بة م� ترنو اإليه عيون مط�معه� من الأغرا�س الذاتية، ويف الواقع 
ف�إنه بعد اأن عمت اخل�فقني تلك الأك�ذيب، طلبت اإنكلرتا من الدولة العلية تعيني 
جلنة دولية ملزاولة حتقيق امل�سئلة الأرمينية فق�بلت احلكومة العثم�نية هذا الطلب 

ب�لقبول لوثوقه� بو�س�حة احلق�ئق وتوفر القرائن املثبتة لإدانة الأرمن.

مندوب  اأع�س�ئه�  �سمن  وانتظم  اللجنة  �سكلت  القبول  هذا  على  وبن�ًء 
رو�سي واآخر فرن�س�وي واآخر اإنكليزي، وهو ت�سكيل يحق للق�رئ اأن ينده�س كثرًيا 
الرو�سي� وفرن�س� لإنكلرتا عليه، وا�سرتاكهم� معه� فيه، ولكن لو نقب  منه ملوافقة 
ك�نت  لو  اإذ  ال�سرتاك؛  هذا  ل�ستح�سن  احلق�ئق  وا�ستطلع  اخلف�ي�  عن  الإن�س�ن 
الدولة الإنكليزية ا�ست�أثرت ب�لتحقيق، لك�نت متكنت من ن�سر الأك�ذيب واإذاعة 
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املفرتي�ت عن الدولة العلية بال خوف من قي�م اأحد لتكذيب مدعي�ته�، وبرهنت 
على اأن تركية اآ�سي� قد اأ�سبحت مر�سًح� لتمثيل مذابح الن�س�رى �سب�ح م�س�ء، 
اأهمية تداخل »اإحدى الدول الأوروبية العظمى« لت�أييد دع�مة  واأظهرت بذلك 

النظ�م والأمن والعدالة يف تلك الأنح�ء.

وخال�سة القول »لو مل ت�سرتك الرو�سي� وفرن�س� مع اإنكلرتا يف م�سئلة التحقيق 
لحتل الإنكليز اأرا�سي الأن��سول، كم� احتلوا م�سر بحجة توطيد الأمن وكبح 
جم�ح الع�س�ة، ثم ط�ب لهم املق�م فيه� اإىل الآن ب�لرغم عن طلب�ت الدولة العلية 

وفرن�س� وعن العهود العلنية التي ف�ه به� رج�لهم ال�سي��سيون مرات متع�قبة«.

انحط�ط  اإىل  امل�سرية  البالد  يف  ال�سي��سية  هفوتن�  عواقب  اأف�ست  »ولقد 
نفوذن� وخفوت �سوتن�؛ مبعنى اأنه مبجرد م� اقرتحت الدولة الإنكليزية علين� فتح 
اأبواب التحقيق يف امل�سئلة الأرمينية، ق�بلن� هذا القرتاح ب�لقبول ومت�م الرتي�ح 
واإمن� ا�ستدعين� اأ�سدق�ءن� الرو�سيني اإىل ال�سرتاك فيه معن�، ل�سيم� واأنه يوجد من 

بني رع�ي�هم نحو مليون من الأرمن.

ودل  ال�ستقالل،  ومت�م  الأهواء  من  التجرد  ق�عدة  على  التحقيق  مت  وقد 
بتحري�س حمر�سني  الأرمن جنحوا لال�سطراب  اأن  ب�خل�طر من  مير  م� ك�ن  على 
ج�وؤوا من اخل�رج لهذا الغر�س، ووزعوا عليهم اأ�سلحة اإنكليزية متكررة الطلق�ت 
وارتكبوا معهم بعد ذلك اأق�سى م� يرتكب من اجلرائم والآث�م يف اأوق�ت الثورة 
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ك�حلرق والقتل وال�سلب، ثم اعت�سموا ب�جلب�ل ال�س�هقة للتمكن من مق�ومة اجلنود 
احلكومة  اأن  العرتاف  هذا  فوق  التحقيق  جلنة  اأثبتت  وقد  املنتظمة.  العثم�نية 
له له�  العثم�نية ب�إر�س�له� القوة الع�سكرية لإخم�د الثورة قد عملت مبقت�سى م� يخوِّ

الق�نون من احلقوق.

الإنكليزية،  اجلرائد  اأرب�ب  لدي  �سيئ  وقع  النتيجة  هذه  لظهور  ك�ن  وقد 
ولذلك تراهم قد �سددوا الوط�أة على الدولة العلية وات�سع اأم�مهم املج�ل لختالق 
جوازت،  جويل  يف  الأرمن  اآلف  ذبحوا  اأن  بعد  الأتراك  اإن  فق�لوا  الأك�ذيب؛ 
حفروا اآب�ًرا عميقة األقوا فيه� جثث القتلى، ثم غطوه� بطبقة من اجلري، واحلقيقة 
الر�سوخ  اإىل  ا�ستدعتهم  اأ�سلفن�  ب�لع�س�ة كم�  التقت  مل�  العثم�نية  اأن اجلنود  هي 
للط�عة، فلم� مل يقبلوا قتلت منهم نحو 300 نف�س تقريًب�. فلم� انتهت املوقعة جمع 
للعفونة  منبًع�  اأه�لوا عليه� اجلري كي ل تكون  القتلى يف حفرة  الع�س�كر جثث  
البالد  مرعية يف جميع  ع�دة  وهي  ب�ل�سحة،  تعبث  التي  الكريهة  للروائح  وبورة 
اإذا وقعت فيه� فتنة داخلية اأدت اإىل قتل جملة من الع�س�ة. واإذا ك�ن الإنكليز 
تعجيل  هو  اجلثث  على  و�سعه  من  الغر�س  اإن  فنقول  هن�،  اجلري  مزية  يجهلون 
والع�قل  ومنه�.  الكريهة  الروائح  ت�س�عد  ينجم عن  الذي  الأذى  ومنع  انحالله� 
الذي ل ت�ستويل عليه الأغرا�س الذاتية يحكم معن� ب�أن هذه الو�سيلة ال�سحية ل 
ي�سح اعتب�ره� من الفظ�ئع التي ن�سب الإنكليز لالأتراك ارتك�به� �سد فئة الأرمن 

الع��سية.
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ويف اإب�ن �سروع اللجنة يف التحقيق، قلن� كم� ك�ن يقول كل اأوروبي جمرد 
عن الأهواء وكل من تتبع اأثر امل�سئلة الأرمنية بنف�سه، اإن نتيجة التحقيق �ست�أتي 
على نقي�س اآم�ل الإنكليز، واإنه� ل تثبت �سيًئ� �سد دولة امل�سري زكي ب��س� قومندان 
الأوردي الرابع من اجلي�س العثم�ين الذي نيط به اإخم�د فتنة الأرمن، ف�إن جميع 
اأخالقه  وطه�رة  �سريته  امتداح  على  جممعون  دولته  خ�لطوا  الذين  الأوروبيني 

وكرم طبعه و�سدق ولئه جلاللة ال�سلط�ن وكف�ءته يف امل�س�ئل احلربية«.

»ولرنجع اإىل الكالم على اللجنة الإنكليزية الأرمنية، فنقول اإنه� مل تدع 
و�سيلة من الو�س�ئل اإل تذرعت به� لإيه�م الراأي الع�م يف اأوروب� ب�أن جلنة التحقيق 
قد  توفرت لديه� ال�سه�دات والقرائن الدالة على ارتك�ب تركي� م� ين�سب اإليه� 
من الفظ�ئع. ومل� ك�نت الأمة الفرن�سوية يف ذلك احلني غري مهتمة ب�أمور اأرميني�، 
املو�سوع  هذا  يف  اخلطب  لإلق�ء  فرن�س�  اأنح�ء  يف  الأرمن  من  جم�عة  ط�ف  فقد 
من  اإنق�ذهم  طلب  ب�لإنكليز يف  التمثل  على  لهم  وتن�سيًط�  اأهله�  لعواطف  اإث�رة 
هذا  من  خطبة  �سرا�سيون  ا�سمه  رجل  األقى  وقد  العثم�نية،  احلكومة  خم�لب 
القبيل مبدينة ب�ري�س يف و�سط جمهور ح�فل من اأهله�، وب�لغ يف و�سف حوادث 
ال�س�معني  نفو�س  يف  الأو�س�ف  هذه  طبع  وح�ول  وت�لوري،  ويوزج�ت  مر�سيوان 
الأرمن  يذبحون  وهم  الأتراك  ميثل  بع�سه�  فوتوغرافية  �سور  لهم جملة  اأبرز  ب�أن 
اأو يطعنون الأطف�ل والن�س�ء يف بطونهم ب�خلن�جر، اأو يحرقون القرى، غري اأن هذه 
الر�سوم�ت مل تف�س اإىل اإحداث الت�أثري الذي ك�ن ينتظره اخلطيب على قلوبهم، 
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اإذ ل يخفى م� ا�ستهر به اأه�يل ب�ري�س من �سدة التحرز والت�سديق بعد الإمع�ن 
والروية، ف�إنهم مبجرد اإلق�ئهم النظر على تلك ال�سور، حكموا ب�أنه� افرتاء وجمرد 
واأثن�ء  اجلب�ل،  يقطنون  اأهله�  اأغلب  بالد  يف  م�سورين  وجود  ل�ستح�لة  اخرتاع 
فتنة داخلية ل يعلم اأحد ت�ريخ وق�ئعه�، حتى ي�ستعد امل�سورون الذين يجب اأن 
تلك  �سور  واجل�س�رة لأخذ  امله�رة  من  على ج�نب عظيم  احل�لة  هذه  يكونوا يف 
الوق�ئع. وهن�ك �سبب اآخر بث هذا العتق�د يف خميالتهم )اأي الب�ري�سيني( وهو 
الأتراك  ذبح  اأثن�ء  فيه  يثبتون  و�سع  على  والقتلى  املذبوحني  حم�فظة  ا�ستح�لة 
التي  العيوب  متقنة خ�لية من  يتح�سلوا على �سور  للم�سورين كي  اإر�س�ًء  لهم 
تن�س�أ عن حترك الذات املراد ت�سويره�. وقد و�سع بع�س اأه�يل اأمريك� ر�س�لة ق�ل 
فيه� اإنه راأى �سورة فتوغرافية متثل الن�س�ء الأرميني�ت يلقني اأنف�سهن يف امله�وي 
اأنه� مقلدة  اإليه�  النظر  واإنه علم مبجرد  العثم�نية،  فراًرا من عبث اجلنود  العميقة 
ب�لتم�م من لوحة ر�سمه� م�سور �سهري ي�سمى )اآري �سفر( وقد عقد بع�س اأك�بر 
الإنكليز مبدينة لوندرة ويف مقدمتهم الدوق درجيل والدوق و�ستمن�سرت واللورد 
ح�كم مدينة ليفربول، وبع�س رج�ل الإكلريو�س الربوت�ست�نتي اجتم�ًع� ح�فاًل يف 
�س��سون مع  اأرميني  اأنهم من  اأ�سخ��س زعموا  فيه ثالثة  امل��سي، عر�سوا  م�يو   7
اأو من اللغتني الرتكية واليون�نية  اأنهم ك�نوا ل يفهمون �سيًئ� من اللغة الأرمينية 
�س�سرت  مبدينة  اآخر  اجتم�ع  وح�سل  العلية.  الدولة  ببالد  ال�ستعم�ل  ال�س�ئعتي 
األقى فيه امل�سرت غالد�ستون خطبة جعل ح�سوه� الطعن  يف 6 اأغ�سط�س امل��سي 
ب�حلكومة العثم�نية، و�س�أل من الراأي الع�م اإعدام الدولة العلية وا�ستئ�س�له� من 
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الوجود ال�سي��سي م�ستنًدا يف طلبه هذا على مق�لة ن�سرته� جريدة الديلي تلغراف، 
ا�سمه  كردي  ل�س  �سه�دة  �سمنه�  ال�سغرى  اآ�سي�  يف  مك�تبه�  ديلون  امل�سرت  عن 
ب�لإعدام  اأر�سروم  حمكمة  حكم  عليه  �سدر  اأن  بعد  م�سجونً�  يزال  ل  مونتيجو 
الأرمن  �سد  الفظ�ئع  من  وارتكب  وهتك  ونهب  قتل  ب�أنه  فيه  التهمة  لنح�س�ر 
والأتراك اأج�سمه�. غري اأن امل�سرت غالد�ستون تغ�فل عن تعريف ال�س�معني خلطبته 
مب� اإذا ك�ن امل�سرت ديلون ال�س�لف الذكر يعرف اللغة الأرمنية اأم ل؟ وهل جميع 
م�س�دره الإخب�رية م�س�بهة لل�سقي مونتيجو؟ على اأن هذا تف�سيل دقيق ل تهم 
الإف��سة فيه مل� يعلمه القراء من ت�سديق الذمة الربيط�نية لكل امل�س�در واملوارد 
الإخب�رية م� دامت موافقة مل�س�حله� ب�سرف النظر عم� اإذا ك�نت ت�ستحق الثقة اأم 

ل«.

هذا م� كتبه ك�تب م�سيحي من�سف يف حكمه غري متع�سب �سد الإ�سالم. 
وقد اقتطفن� للقراء كثرًيا من �سذرات ر�س�لته اجلليلة ليقفوا جميًع� على احلق�ئق 
وليكونوا على بينة من اأمر احلوادث الأرمنية والد�س�ئ�س الإنكليزية، وليعلم كل 
عثم�ين وكل م�سلم مقدار الكراهة ال�سديدة التي اأظهرته� اإنكلرتا للدولة العلية.

اإبريل ع�م 1897  وقد عرثن� يف جريدة الط�ن الفرن�س�وية ال�س�درة يف 10 
على ترجمة عب�رة كتبه� اأحد كت�ب الإنكليز يف جريدة )التيم�س( ب�س�أن امل�سئلة 

ا من تعريبه�: الأرمنية. ل نرى بدًّ
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لقد ج�ء الوقت الذي يجب فيه على الأمة الربيط�نية اأن تعلم اأن امل�سئلة 
الأرمنية وجًه� مظلًم� للغ�ية: ف�إن اجلمعي�ت الثوروية الأرمنية هي اآفة الأمة الأرمنية 
وم�سيبته�، واإين ل اأتردد يف اأن اأ�سرح - معتمًدا يف ذلك على خربتي ال�سخ�سية - 
ب�أن هذه اجلمعي�ت هي التي يقع عليه� الن�سيب الأوفر من م�سوؤولية موت الأرمن 
العديدين الذين قتلوا يف ال�سطراب�ت الأخرية. فم�ذا ي�ستطيع الإن�س�ن اأن يقول 
ون نفو�ًس� عديدة واأروًح�  عن اأ�سخ��س يبذرون بذور التع�سب بني قومهم وي�سحُّ
جمة من بني جلدتهم، بق�سد الإعالن عن امل�سئلة الأرمينية يف اأوروب�؟ ويف اأية 
على  اآمًن�  يكون  اأن  الأرمن  من  اأحد  ي�ستطيع  ل  ال�سغرى  اآ�سي�  بالد  من  بلدة 
حي�ته واأمواله، اإذا ك�ن اأحد اأع�س�ء ه�ته اجلمعي�ت الثوروية مقيًم� فيه�. ف�لأغني�ء 
اأحد  جت��سر  واإذا  قتلوا.  واإل  الأرمنية  الثورة  م�س�ريف  ي�سرتكوا يف  اأن  جمبورون 

على القدح يف اجلمعي�ت الثوروية اأو العمل �سده� فقد حي�ته ول حم�لة.

راأيته وم�  م�  ب�أوروب�، ولكن  اأعرف �سيًئ� عن اجلمعي�ت الأرمنية  »واإين ل 
عرفته عن هذه اجلمعي�ت املوجودة يف الأن��سول ويف العجم ويف تفلي�س، يحملني 
على الت�أكيد ب�أن اجلمعية الثوروية الأرمنية التي مركزه� لوندرة  ترمي اإىل اإحداث 
مذابح جديدة )لكي تبقي اأنظ�ر اأوروب� موجهة اإىل مظ�مل الأتراك(. ويف �سلم��س 
وغريه� من املدائن التي على حدود بالد العجم، ي�ستعد ثوار الأرمن للهجوم على 
الأتراك امل�سلمني ولهم هن�لك من الرج�ل امل�سلحني بني الألفني والثالثة اآلف، 
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ولكن لرتكي� من اجلنود هن�لك نحو اخلم�سة ع�سر اآلف مق�تل واحلكومة العثم�نية 
ع�ملة جيًدا بد�س�ئ�س الأرمن وبنواي�هم.

امل��سي ومن  الثوروية يف  التي جرت عليه� اجلمعي�ت  ال�سي��سة  هذه هي 
املحتمل اأنه� جتري عليه� يف امل�ستقبل. ف�أع�س�ء هذه اجلمعي�ت ومديروه� يريدون 
اإجب�ر اأوروب� على التداخل يف اأمور تركي� الداخلية ب�ل�سالح والقوة، وللو�سول اإىل 
وهم  عنه�.  امل�سوؤولون  هم وحدهم  ومذابح  ثورات  يحدثون  تراهم  الغر�س،  هذا 
ل يت�أخرون عن ت�سحية مئ�ت واألوف من بني جلدتهم يف هذا ال�سبيل ولكنهم 

يحرت�سون غ�ية الحرتا�س من ت�سحية رجل واحد منهم اأنف�سهم...«.

ول مراء يف اأن م� كتبه هذا الك�تب الإنكليزي يف جريدة التيم�س امل�سهورة 
بتع�سبه� ال�سديد �سد الدولة العلية و�سد امل�سلمني حلقيقي ل ريب فيه. ولكن 
الثوروية  الأرمنية  ت�أ�سي�س اجلمعي�ت  امل�سوؤول عن  لن� من  يقل  الك�تب مل  هذا 
األي�س �س��سة بريط�ني� وكت�به�؟؟ ولكن م� ذكره ح�سرة الك�تب  وعن ت�سجيعه�. 

الإنكليزي يف التيم�س اأكرث مم� ك�ن ينتظر من مثله.

* * *

اأم�م  وتقف  الأرمينية  امل�سئلة  يف  وحده�  تتداخل  اأن  اإنكلرتا  ت  ودَّ »لقد 
الدولة العلية وجًه� لوجه، ولكن الرو�سي� ك�ن م�سلحته� خم�لفة مل�سلحة اإنكلرتا 
مملكة  ت�أ�سي�س  متنع  واأن  الإنكليز،  م�س�عي  تعرقل  اأن  عليه�  الواجب  من  فك�ن 

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية



370 370
امل�صئلة ال�صرقية

فرن�س�  ال�سغرى �سده�. وكذلك  اآ�سي�  واآلة لالإنكليز يف  له�  اأرمينية تكون عدوة 
ف�إن م�سئلة م�سر اأفهمت رج�ل �سي��سته� اأن امل�سئلة الأرمينية لي�ست اإل حيلة ملنع 
الدول من ال�ستغ�ل مب�س�ئل وادي النيل وو�سيلة لبتالع م�سر. وقد تظ�هر امل�سيو 
)ه�نوتو( وزير خ�رجية فرن�س� من اأول الأزمة الأرمنية ب�مليل للح�سرة ال�سلط�نية. 
ويف فرتة �سقوطه من الوزارة كتب يف جريدة )ريفو دي ب�ري�س( ر�س�لة على امل�سئلة 
الثن�ء  الأعظم  اخلليفة  على  فيه�  اأثنى  ال�سلط�ن  جاللة  اأمي�ل  وعلى  الأرمينية 
اقرتبوا منه، وحتدثوا معه طوياًل  الذين  اجلميل وتكلم عن جاللته ب�سفته من 
وعرفوا خالله و�سف�ته واأفك�ره ال�سي��سية. وقد �سمى اأعداء تركي� امل�سيو ه�نوتو 
به�نوتو ب��س� وعبد اله�نوتو اإظه�ًرا ملحبته جلاللة ال�سلط�ن واعتداله يف �سي��سته نحو 
الدولة العلية، كم� �سموا جاللة الإمرباطور غليوم بعبد الغليوم. ولول اأن الراأي 
الع�م الفرن�س�وي ك�ن متهيًج� بع�س التهيج �سد تركي� بتحري�س�ت اأعداء الدولة 
العلية، واأعداء الإ�سالم لك�ن امل�سيو )ه�نوتو(، اأظهر علًن� ثقته العظمى ب�حل�سرة 
تركي�  عن  يتكلم  لأن  ا  م�سطرًّ ك�ن  اأنه  اإل  الأرمينية.  امل�سئلة  وحقيقة  ال�سلط�نية 
بلهجة فيه� �سيء من ال�سدة يف بع�س الظروف. ولكن �سي��سته العمومية ك�نت 

ترمي اإىل منع تداخل اإنكلرتا واإحب�ط م�س�عيه�.

الأرمينية عقب ح�دثة  امل�سئلة  واإنكلرتا يف  والرو�سي�  فرن�س�  تداخلت  وقد 
)�س��سون( فطلبت عمل حتقيق ت�م لإظه�ر حقيقة احل�دثة، فقبلت الدولة العلية 
طلبه� و�س�فر مندوبو الدول الثالث مع املندوبني العثم�نيني، وك�ن و�سولهم اإىل 
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اإدانة الأرمن وخروجهم عن  التحقيق  واأثبت  ين�ير ع�م 1895،  )مو�س( يف 21 
ال�سلطة  اعتداء  اإثب�ت  يبذل جهده يف  الإنكليزي ك�ن  املندوب  اأن  ولو  الط�عة. 
فرن�س�  �سفراء  قدم   1895 ع�م  م�يو   11 ويف  الأرمن.  على  العثم�نية  الع�سكرية 
العفو عن جمرمي  يت�سمن  اإ�سالح�ت  م�سروع  الع�يل  للب�ب  واإنكلرتا  والرو�سي� 
الأرمن ال�سي��سيني والعفو عمن حكم عليهم ب�لنفي من الأرمن وت�أ�سي�س جلنة 
مراقبة ب�لأ�ست�نة ملراقبة تنفيذ الإ�سالح�ت وم� �س�كل ذلك. وقد اأ�س�رت فرن�س� 
والرو�سي� على جاللة ال�سلط�ن الأعظم بقبول هذا امل�سروع فقبله و�سّدق عليه يف 

17 اأكتوبر ع�م 1895 ولكنه رف�س ت�أ�سي�س جلنة مراقبة.

ويف اأثن�ء تداخل الدول الثالث، ك�ن ثوار الأرمن ل يغفلون حلظة واحدة 
عن تهييج بني جلدتهم واإ�سع�ل نريان الثورة والفتنة يف كل بالد الأن��سول. ومل 
يكن بني الدول الأوروبية )غري اإنكلرتا( دولة تتظ�هر مب�س�عدة الأرمن اإل اإيط�لي�. 
ف�إن )كر�سبي( انخدع لالإنكليز يف امل�سئلة الأرمنية كم� انخدع لهم يف اأفريقي�. اأم� 
اأمل�ني� ف�إنه� ك�نت �سد اإنكلرتا و�سد الأرمن، ومل� ا�ستدت الأزمة وكرثت مط�عن 
اجلرائد الإنكليزية، وبع�س اجلرائد الأوروبية على جاللة ال�سلط�ن الأعظم، وقف 
بجاللة  له  »اأنه  الأمل�ين  الر�ست�غ  جمل�س  اأم�م  واأعلن  غليوم  الإمرباطور  جاللة 
الثورة  قمع  يف  جاللته  �سوى  على  العتم�د  ميكن  ل  واأنه  ت�مة،  ثقة  ال�سلط�ن 
العب�رة  هذه  اأه�جت  وقد  ال�سغرى«.  اآ�سي�  ربوع  اإىل  ال�سكينة  واإع�دة  الأرمنية، 
الأرمن ف�أر�سلت جمعيتهم الثوروية بلوندرة اإىل الدول الأوروبية - م� عدا اأمل�ني� - 

الأزمة ال�صابعة - امل�صئلة الأرمينية
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اجلرائم  ي�سجع  اإنه  عنه  وق�لت  غليوم،  الإمرباطور  �سد  �سكواه�  فيه  رفعت  كت�بً� 
يف  الد�س�ئ�س  د�س  غري  وظيفته�  الأرمنية  اجلمعية  بذلك  فجعلت  واملجرمني... 

تركي� تهذيب امللوك وتربيتهم وتعليمهم �سي��سة املم�لك!!

وقد ك�نت اإنكلرتا تود كم� قدمن� التداخل وحده�، ومل� مل ت�ستطع اإىل ذلك 
�سبياًل اأر�سلت اإىل �س�لونيك اأ�سطوًل مركًب� من ثم�ين ع�سرة �سفينة حربية بق�سد 
اإره�ب الدولة العلية وتهديده�. ويف 9 نوفمرب ع�م 1895 وقف اللورد �س�ل�سبوري 
�سد  ب�ملط�عن  مالأه�  للغ�ية  اللهجة  �سديدة  خطبة  واألقى  بلوندرة  ه�ل  جيلد  يف 
ب�أن  الع�مل كله  واأنذر امل�سلمني بقرب خلع خليفتهم، واأوهم  ال�سلط�نية،  احل�سرة 

دول اأوروب� متفقة جميعه� مع اإنكلرتا يف خطته� ونواي�ه�..

ومل� راأت اأمل�ني� اأن الإنكليز يريدون التداخل يف تركي�، مهم� ك�نت النتيجة 
�س�ألت فرن�س� والرو�سي� اإ�سراك بقية الدول الأوروبية معهم� ومع اإنكلرتا يف امل�سئلة 
الأرمنية فقبلت و�س�ر �سفراء الدول ال�ست ب�لأ�ست�نة يقررون كل اأمر ب�ل�سرتاك. 
تداخاًل  تتداخل  اأن  عليه�  ي�ستحيل  ب�أنه  وقتئذ  اأوروب�  دول  كل  �سعرت  وقد 
حيث  العديدة؛  امل�س�ئب  الع�ملني  على  يجّر  التداخل  هذا  مثل  واإن   .� ع�سكريًّ
يكون �سبًب� لثورة ع�مة من امل�سلمني يف تركي�، وداعية ل�سفك دم�ء ك�فة امل�سيحيني 
اأن  نف�سه  �س�ل�سبوري  اللورد  ا�سطر  وقد  ع�مة.  اأوروبية  واأ�ساًل حلرب  ال�سرق  يف 
يقول: »م� دامت ال�سلطة العثم�نية ق�ئمة فلي�س لأوروب� قوة ت�سغط به� على تركي�، 
وكل م� يف ا�ستط�عته� اأن توؤثر على فكر جاللة ال�سلط�ن«. فليق�رن الق�رئ بني هذه 
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اللهجة وبني لهجة اللورد نف�سه يف خطبة 9 نوفمرب ع�م 1895 يوم ق�ل اإن دول 
العثم�نيني بقرب  امل�سلمني ومع��سر  واأنذرن� مع��سر  اإنكلرتا  اأوروب� كله� متفقة مع 

خلع �س�حب اخلالفة العظمى!!

اأه�يل  ير�سخ  ومل  ال�سغرى  اآ�سي�  يف  والثورات  ال�سطراب�ت  توالت  وقد 
على  الأرمن  يوالون  الإنكليز  ك�ن  ومل�  الأوروبية،  الدول  بتداخل  اإل  )الزيتون( 
البنك  على  فو�سوييهم  من  جم�عة  هجم  فقد  وامل�س�عدة،  ب�لت�سجيع  الدوام 
الدول  بتداخل  اإل  اأنف�سهم  ي�سلموا  ومل   ،1896 ع�م  اأغ�سط�س  يف  العثم�ين 
وبتعهد ال�سفراء بعدم ت�سليمهم للحكومة العثم�نية وتركهم ي�س�فرون من الأ�ست�نة 
الط�مة  وك�نت  الأ�ست�نة،  يف   � ع�مًّ هي�ًج�  احل�دثة  هذه  اأحدثت  وقد  اخل�رج.  اإىل 
الكربى على الأرمن. ون�دى عندئذ اأعداء تركي� والإ�سالم ب�لويل والثبور ووجهوا 
اإىل الدولة العلية واإىل جاللة ال�سلط�ن الأعظم �سه�م املالم وال�ست�ئم، ولكن هوؤلء 
املتع�سبني جت�هلوا م� ح�سل يف كل بالد اأوروب�، وم� يح�سل لو ق�مت فئة ب�لثورة 
يف وجه احلكومة ال�سرعية. فم�ذا عملت اإنكلرتا �سد اأيرلندا عندم� ث�رت؟ وم�ذا 
عملت وم�ذا تعمل �سد الهنود؟ وم�ذا عملت فرن�س� �سد اجلزائر وم�ذا تعمل الآن 
لو ث�ر اأه�يل اإحدى م�ستعمراته� �سده�؟ بل م�ذا تعمل لو ق�م يف فرن�س� جم�عة 

ك�ليهود مثاًل وث�روا يف وجهه حكومة اجلمهورية؟
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ل جرم ول مراء يف اأن اأهل تركي� من امل�سلمني معذورون، اإذا ك�نوا اأج�بوا 
على اعتداء الأرمن عليهم وقي�مهم يف وجه الدولة العلية ب�لعتداء عليهم، فهذا 
واجب تفر�سه عليهم الوطنية احلقة. وم� ثوار الأرمن يف املن�سفني اإل خونة ق�ئمون 

بتنفيذ اأوامر الأجنبي.

لالإ�سالح�ت يف  م�سروع جديد  و�سع  على  الأوروبية  الدول  اتفقت  وقد 
اإىل 10  د�سمرب ع�م 1896  يتداولون من 26  ب�لأ�ست�نة  �سفراوؤه�  واأخذ  اأرميني�، 
فرباير ع�م 1897. ولكن امل�سئلة الكريدية خلقته� يد الد�س�ئ�س الربيط�نية ف�أن�ست 

اأوروب� اأرميني� وم�سئلته�.

هذا جممل تداخل الدول يف م�سئلة الأرمن اأتين� عليه ب�لإيج�ز.

* * *

لقد اأنتجت احلوادث الأرمنية عدة نت�ئج خطرية. ف�أثبتت اأن اإنكلرتا هي اأ�سد 
الدول كراهة للدولة العلية ولالإ�سالم، واأكرثه� رغبة يف هدم ال�سلطنة العثم�نية 
وتقوي�س اأرك�ن اخلالفة الإ�سالمية، واأب�نت للذين ك�نوا يظنون اإنكلرتا ال�سديقة 
الطبيعية للدولة العثم�نية اأنه� العدوة احلقيقية اخلداعة التي تلب�س ثي�ب ال�سداقة 
العلية  ب�لدولة  اإل�سرار  على  احل�لتني  ع�ملًة يف  اآخر،  طوًرا  العداوة  وثي�ب  طوًرا 
وعلى اإ�سع�ف نفوذ امل�سلمني. ومل يبق ريب بعد احلوادث الأرمنية ووقوف الع�مل 
اأجمع على د�س�ئ�س الإنكليز فيه� يف اأن اإنكلرتا ك�نت تريد حل امل�سئلة ال�سرقية 
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بتق�سيم الدولة العلية، واأنه� لبلوغ هذا الغر�س طلبت من الدول الأوروبية دخول 
البو�سفور ب�لقوة وخلع جاللة ال�سلط�ن الأعظم قهًرا. وقد ف�ه بهذا الت�سريح اخلطري 
الفرن�س�وي  النواب  ق�ل يف جمل�س  فرن�س�؛ حيث  وزير خ�رجية  )ه�نوتو(  امل�سيو 
للمعرت�سني على �سي��سته م� معن�ه: )م�ذا كنتم تقولون لو كن� قبلن� طلب الدولة 
التي �س�ألت اأوروب� دخول البو�سفور ب�لقوة واإنزال جاللة ال�سلط�ن من علوة مق�مه 
وخلعه من ملكه؟( وم� انت�سرت هذه اخلطبة يف اأوروب� حتى ق�لت اجلرائد كله�، 
واعتقد الن��س ك�فة اأن امل�سيو )ه�نوتو( ق�سد بعب�رته هذه اإنكلرتا. ومل يزد اإنك�ر 

وكيل خ�رجية اإنكلرتا هذا العتق�د اإل ثبوًت�.

امل�سيحيني يف  عدوة  هي  اإنكلرتا  اأن  على  الأرمنية  احلوادث  برهنت  وقد 
ال�سرق. فهي وحده� امل�سوؤولة عن دم�ء الذين م�توا من الأرمن �سحية ل�سي��سته� 
ال�سرق  يف  للم�سيحيني  مفيد  لدر�س  الأرمينية  امل�سئلة  واإن  لأغرا�سه�.  وفري�سة 
واأن �سالمتهم  ال�سرر،  بهم كل  الأجنبية �س�ر  الإيع�زات  اتب�ع  اأن  اإىل  ير�سدهم 
و�سالمة اأبن�ئهم من بعدهم هي يف التعلق ب�لدولة العلية والإخال�س يف خدمته�. 
واإن ذكرى احلوادث الأرمنية جتعلن� نوؤمل ح�سول التف�ق الت�م والوف�ق ال�سليم 
بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف ك�فة اأنح�ء اململكة العثم�نية. فقد وجب على بني 
اأن يخدموا الوطن العثم�ين ب�لتف�ق واأن يتحدوا �سد الأجنبي،  الدولة جميًع� 
ف�لدين الإ�سالمي والدين امل�سيحي متفق�ن على وجوب خدمة الوطن، وعلى اأن 
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كل من يعمل �سد وطنه يكون خ�ئًن� لي�س اأحط  منه يف طبق�ت الهيئة الجتم�عية 
اأحد.

ب�إنكلرتا ووقفت  اأوروب� فقدت ثقته�  اأّن  نت�ئج احلوادث الأرمنية  وك�ن من 
يريدون ا�سطالء نريان  بريط�ني�  اأن �سوا�س  له�  اإذ تبني  ب�ملر�س�د.  اأمر  له� يف كل 
تبتغي. ولول  اإنكلرتا على احلي�دة وت�ستفيد كم�  لتبقى  اأوروب�  الع�مة يف  احلرب 
ارتي�ب الدول الأوروبية يف نواي� اإنكلرتا، لك�نت ق�مت احلرب يف اأوروب� وانت�سر 
لهيب الهيج�ن واحلرب من اليون�ن اإىل البلق�ن. ول �سك اأن هذه النتيجة خطرية 
ومن  احلرب  من  اأوروب�  ت�سلم  ب�إنكلرتا  الدول  ظن  فب�سوء  الدولية؛  ال�سي��سة  يف 
عواقبه� الوخيمة وت�سلم الأمم من الوقوع يف �سراك الد�س�ئ�س الإنكليزية وب�جلملة 

ي�سلم الع�مل ب�أ�سره.

وم� علم امل�سلمون بحقيقة امل�سئلة الأرمينية وبد�س�ئ�س الإنكليز �سد اخلالفة 
ون�دوا جميًع�  الأعظم  اخلليفة  بجاللة  ال�سديد  تعلقهم  اأظهروا  الإ�سالمية، حتى 
ب�لإخال�س ل�سدته وال�ستعداد للدف�ع عن عر�سه اجلليل. وهذه النتيجة مل تكن 
امل�سلمني  تنفري  ي�ستطيعون  ببع�س اخلوارج  اأنهم  لالإنكليز يف احل�سب�ن فقد ظنوا 
يدعي  ال�سلط�ن  اأعداء جاللة  من  فريًق�  ف�سجعوا  العظمى  اخلالفة  �س�حب  من 
رج�له اأنهم م�سلمون وم� هم يف احلقيقة اإل خوارج ل دين لهم ول مذهب. ولكن 
امل�سلمني لي�سوا ب�سذج ي�ستطيع الإنكليز اأن يخدعوهم لهذا احلد، فقد ثبتوا يف 
وا اأجمعني حول رايته الإ�سالمية، واأثبتوا  اإخال�سهم ال�س�دق لالإم�م الأعظم والتفُّ



377377

بذلك على اأن العتداء على جاللة اخلليفة اعتداء على املجموع الإ�سالمي، واأن 
الط�عنني يف جاللة اخلليفة ط�عنون يف الإ�سالم نف�سه.

وقد ك�ن اللورد �س�ل�سبوري يتب�هى يف اخلطبة التي األق�ه� بجيلد ه�ل يوم 
9 نوفمرب ع�م 1895 ب�أن م�سلمي الهند من اأ�سدق رع�ي� جاللة امللكة. فم� ب�ل 
الإنكليز ين�سبون الآن ثورة الهند مل�س�عي جاللة ال�سلط�ن الأعظم ولنفوذه عند 
امل�سلمني؟ اأهل ك�نوا يجهلون هذا النفوذ العظيم يوم ك�نوا يطعنون على جاللته 
الطعن ال�س�فل، ويد�سون �سد حكومته الد�س�ئ�س العديدة ويقرتحون على دول 

اأوروب� خلع جالله ب�لقوة والقهر؟

ومن النت�ئج اخلطرية التي اأنتجته� احلوادث الأرمنية ظهور جاللة ال�سلط�ن 
الأعظم اأم�م الع�ملني مبظهر ال�سي��سي الن�در املث�ل، وال�سلط�ن الأمني على م�س�لح 
رع�ي�ه. فقد توالت زوابع احلوادث الأرمنية و�سواعقه� وجاللة ال�سلط�ن الأعظم 
ثب�ًت� عجيًب� ل يهتز كر�سي ملكه لأكرب ح�دثة ول لأعظم تهديد. والذين  ث�بت 
ك�نوا يجهلون قدرة جاللة ال�سلط�ن الأعظم و�سطوته ومه�رته ك�ن يخيل لهم عند 
قراءة اجلرائد الإنكليزية اأي�م احلوادث الأرمنية اأن حكم جاللته ق�رب النته�ء، 
بل اإن الدولة نف�سه� ق�ربت الزوال. ولكن ال�سي��سة احلميدية النبيلة ف�زت ب�لنج�ح 
والفالح واأنقذت الدولة العثم�نية والإ�سالم من اأكرب الأخط�ر واأ�سد البالي�، حتى 
اإن امل�سرت )غالد�ستون( زعيم اأعداء امل�سلمني اعرتف ب�أعلى �سوته »ب�أن ال�سي��سة 

احلميدية تغلبت على ال�سي��سة الربيط�نية وقهرته� يف امل�سئلة الأرمينية«.
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تفر�س على  وب�لإ�سالم  العلية  بدولته  الأعظم  ال�سلط�ن  واإن عن�ية جاللة 
العثم�نيني ك�فة وامل�سلمني ع�مة، اأن يخل�سوا ل�سدته ال�س�ه�نية الإخال�س ال�س�دق 
الأكيد، واأن يع�ونوا جاللته على اإ�سالح الأحوال ودفع النوائب والأخط�ر حتى 
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�سمو  الأعظم  ال�سلط�ن  مولن�  جاللة  ظل  يف  له�  واحفظ  الإنكليز،  اأيدي  من  

اخلديو املحبوب )عب��س حلمي ب��س� الث�ين(. اإنك �سميع جميب.

 نهاية المتن 



جمدي علي �صعيد

معد التقدمي يف �صطور

.1961 ع�م  ب�لق�هرة  زينب  ال�سيدة  حي  مواليد  من  وب�حث.  وحمرر  •  ك�تب 
.1986 ع�م  الق�هرة،  بج�معة  الطب  كلية  يف  •  تخرج 

البحوث  مبعهد  الأنرثوبولوجي�  ق�سم  من  الإفريقية  الدرا�س�ت  دبلوم  على  •   ح�سل 
والدرا�س�ت الإفريقية، ج�معة الق�هرة، ع�م 1996.

.2012 ين�ير  منذ  الوث�ئقية  لالأفالم  نيوميدي�  ب�سركة  البحوث  ق�سم  •  مدير 
اأغ�سط�س  اإ�سالم/ موؤ�س�سة مدى للتنمية الإعالمية،  اأون  – موقع  •   مدير حترير ق�سم من�ء 

2010 – اأغ�سط�س 2011.
.2010 –  2000 لين،  اأون  اإ�سالم  موقع  يف  وحمرًرا  ك�تًب�  �سنوات  ع�سر  ملدة  •   عمل 

.2006 يوليو  منذ  العلميني  لالإعالميني  العربية  الرابطة  جمل�س  •   ع�سو 
•   ن�سر له م� يربو عن الـ 15 من الكتب والدرا�س�ت يف الفرتة من 1989 حتى ع�م 2012. 

الإلكرتوين:   الربيد  على  معه  التوا�سل  Magdy.said1961@gmail.com•  ميكن 



اللجنة ال�صت�صارية للم�صروع

اإ�صماعيل �صراج الدين )مكتبة الإ�سكندرية(، م�سر - رئي�س اللجنة. 

اإبراهيم البي�مي غامن )ج�معة زايد، دبي(، الإم�رات العربية املتحدة.
اإبراهيم زين )اجل�معة الإ�سالمية الع�ملية، كوالملبور(، م�ليزي�.

اأب� يعرب املرزوقي )ع�سو املجل�س الت�أ�سي�سي، وزير م�ست�س�ر لدى رئي�س احلكومة التون�سية يف 
جم�يل الرتبية والثق�فة(، تون�س. 

جا�صرع�دة )مركز درا�س�ت الت�سريع والأخالق، كلية الدرا�س�ت الإ�سالمية(، قطر. 
ح�صن مكي )ج�معة اإفريقي� الع�ملية(، ال�سودان.

رجب �صان ترك )ج�معة ف�حت، اإ�سطنبول(، تركي�.
ر�ص�ان ال�صيد )اجل�معة اللبن�نية، بريوت(، لبن�ن. 

زاهر عبد الرحمن عثمان )موؤ�س�سة اإعم�ر ب�لري��س(، ال�سعودية.
زكي امليالد )رئي�س حترير جملة الكلمة(، ال�سعودية.

زينب اخل�صريي )ج�معة الق�هرة(، م�سر.
�صعيد بن�صعيد العل�ي )ج�معة الرب�ط(، املغرب.

�صالح الدين اجل�هري )مكتبة الإ�سكندرية(، م�سر- اأمني اللجنة.
ظفر اإ�صحق اأن�صاري )اجل�معة الإ�سالمية الع�ملية، اإ�سالم اآب�د(، ب�ك�ست�ن.

عبد الرحمن ال�صاملي )وزارة الأوق�ف وال�سوؤون الدينية(، ُعم�ن.
عمار الطالبي )ج�معة اجلزائر(، اجلزائر.

حممد زاهد ج�ل )ك�تب وب�حث(، تركي�.   
حممد عمارة )هيئة كب�ر العلم�ء، الأزهر ال�سريف، الق�هرة(، م�سر.

حممد كمال الدين اإمام )ج�معة الإ�سكندرية(، م�سر.
حممد م�فق الأرناوؤوط )ج�معة اآل البيت(، الأردن.

م�صباح اهلل عبد الباقي )ج�معة ك�بول(، اأفغ�ن�ست�ن.
منى اأحمد اأب� زيد )ج�معة حلوان، الق�هرة(، م�سر.
ن�ر الدين اخلادمي )وزير ال�سوؤون الدينية(، تون�س.

ن�زاد �ص�ا�س )موؤ�س�سة البحوث الأك�دميية والإنرتنت، اإ�سطنبول(، تركي�.

2013/2012



�صل�صلة »يف الفكر النه�صوي الإ�صالمي«
صدر يف هذه السلسلة

العـــ�دة اإلــى الـــذات، ت�أليف علي �سريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد م�سطفى حلمي.

امراأتنا يف ال�صـريعة واملجتمــع، ت�أليف الط�هر احلداد.
الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، ت�أليف  عبد العزيز ج�وي�س.

املــــراأة والعمـــل، ت�أليف  نبوية مو�سى.
متهيد لتاريخ الفل�صفة الإ�صالمية، ت�أليف  م�سطفى عبد الرازق.

دفـــاع عـن ال�صـريعـة، ت�أليف  عالل الف��سي.
مقا�صد ال�صريعة الإ�صالمية، ت�أليف  الط�هر ابن ع��سور.

جتديد الفكر الديني يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد اإقب�ل، ترجمة  حممد يو�سف عد�س.
طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد، ت�أليف  عبد الرحمن الكواكبي.

املدر�صــة الإ�صـالمية، ت�أليف  حممد ب�قر ال�سدر.

الإ�صالم واأ�ص�ل احلكم، ت�أليف علي عبد الرازق.
اأق�م امل�صالك يف معرفة اأح�ال املمالك، ت�أليف خري الدين التون�سّي.

احلرية الدينية يف الإ�صالم، ت�أليف عبد املتع�ل ال�سعيدّي.
الر�صالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�صالمية وحقية ال�صريعة املحمدية، ت�أليف ح�سني اجل�سر.

ال�صنة النب�ية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد الغزايّل.
القراآن والفل�صفة، ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.

ا عن فن�ن اأوربا، ت�أليف اأحمد ف�ر�س ال�سدي�ق.  ك�صف املخبَّ
املر�صد الأمني للبنات والبنني، ت�أليف رف�عة الطهط�وي.

�صروط النه�صة، ت�أليف م�لك بن نبّي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية، ت�أليف رف�عة الطهط�وّي.

نه�صة الأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.
البيان يف التمدن واأ�صباب العمران، ت�أليف رفيق العظم.

حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��سم اأمني، وتربية املراأة واحلجاب، ت�أليف طلعت حرب. 
تنبيه الأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�سني الن�ئيني، تعريب عبد املح�سن اآل جنف، حتقيق عبد الكرمي اآل جنف. 

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�صيني، ت�أليف حممد ب��س� املخزومي.
ال�صف�ر واحلجاب، ت�أليف نظرية زين الدين،  ونظرات يف كتاب ال�صف�ر واحلجاب، ت�أليف م�سطفى الغالييني.

يف الجتماع ال�صيا�صي الإ�صالمي، ت�أليف حممد مهدي �سم�س الدين.
ملاذا تاأخر امل�صلم�ن؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف الأمري �سكيب اأر�سالن.

املدنية الإ�صالمية، ت�أليف �سم�س الدين �س�مي فرا�سري، ترجمة وتقدمي حممد م الأرن�وؤوط.
املدنيـــة والإ�صالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.

امل�صـــئلة ال�صرقية، ت�أليف م�سطفى ك�مل.
وجهة العامل الإ�صالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد ال�سبور �س�هني.

طلعة ال�صم�س �صرح �صم�س الأ�ص�ل، ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�س�ملي.   

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(

)10(
)11(
)12(
)13(
)14(
)15(
)16(
)17(
)18(
)19(
)20(
)21(
)22(
)23(

)25( - )24(
)26(
)27(

)29( - )28(
)30(
)31(
)32(
)33(
)34(
)35(
)36(



’al-Mas’alah
’al-sharqiyyah

The Eastern question

Mustafā Kāmil

DAR AL-KITAB
AL-MASRI

DAR AL-KITAB
AL-LUBNANI





الكتاب هذا 

كتاب  مجرد  ليس  وهو  كامل؛  مصطفى  الزعيم  مؤلفات  أهم  من  وُيعتبر  1898م(،  )1315هـ/  عام  مرة  ألول  ُطبع 
كفاح  أدوات  من  أداًة  كان  لكنه  الحديث،  والتأريخ  الزمني  بالتأريخ  ُيسمى  ما  بين  فاصاًل  ا  حدًّ يمثل  كان  وإن  التاريخ،  في 
والنهضة؛  االسـتقالل  في  مشـروعه  لتحقيق  كفاحه  إطار  في  األذهان  تنوير  بوضعه  أراد  الذي  السـياق  من  وجزًءا  صاحبه، 

الواقع.  فقه  ومسألة  الحضارية،  بالذات  الوعي  مسألة  بسببين:  »النهضة«  بقضية  يتصل  حيث 

يشـتمل بين دفتيه على: فاتحة، ومقدمة عامة حول المسـألة الشـرقية، باإلضافة إلى قسـمين: يتناول القسـم األول- 
أطوار  تضمنتها  أزمات  سـبع  الثاني  القسـم  يتناول  بينما  عشـر،  الثامن  القرن  في  الشـرقية  المسـألة  األصغر-  القسـم  وهو 
القرم،  وحرب  العلية(،  والدولة  مصر  )بين  الشام  ومسألة  اليونان،  استقالل  وهي:  عشر،  التاسع  القرن  في  الشرقية  المسألة 
إلى  1885م  عام  من  واليونانية  البلغارية  والمسألتان  المصرية،  والمسألة  1877م،  عام  وروسيا  العلية  الدولة  بين  والحرب 

األرمنية.  المسألة  حول  بالحديث  وينتهي  1887م،  عام 
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الم�شروع: عن  الطيب  اأحمد  الأكبر  الإمام  يقول 

العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتنـا فـي العصـر الحديـث - لُيعـدُّ فيمـا أرى - من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

واإللكترونية. الورقية  الوسائل  بكل  نشرها،  وتعميم  الحية،  اللغات  إلى  األعمال  هذه  ترجمة 

�شــــيــخ الأزهــــر
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