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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
بعيدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال ً
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب
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امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
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غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقـدمي

جمدي سعيد

«كوفئت م�صر يف يوم ب�أكرب جمد و�أ�شرف فخار ،وعوقبت يف مثل ذلك
اليوم بعد  75عا ًما باحتالل جر عليها العار وال�شنار((( ،كوفئت لأنها �صانت
الوطن والديار ،وعوقبت لأنها �سلمت البالد وان�شقت على نف�سها ون�سيت تاريخها
وتنا�ست مطامع �أعدائها ،وامتلأت نفو�س دعاة الثورة فيها بالأنانية والأغرا�ض
الذاتية والآمال ال�شخ�صية؛ فذهب الوطن فري�سة ،وقدمت الأمة على هيكل
الدنايا �ضحية ،وتوىل املجد القدمي والعز التليد و�أقام الذل والهوان ،هذه عربة
العرب يف التاريخ وموعظة املواعظ ،فالت ِقطوها معا�شر امل�صريني الراغبني يف خري
البالد ورفعتها»((( ..هكذا عرب م�صطفى كامل عن ر�ؤيته لدور «ن�سيان التاريخ»
فيما تعي�شه الأمة من حا�ضر ،ودور «الوعي بالتاريخ» يف �إطار ثالثية الوعي بالزمان
((( يق�صد باليوم الأول ،يوم جالء حملة فريزر عن م�صر يف (  12رجب 1222هـ� 14/سبتمرب 1807م) ،وباليوم الثاين
يوم دخول قوات االحتالل الربيطاين �إىل القاهرة يف ( 2ذي القعدة 1299هـ � 14/سبتمرب 1882م).
(((مصطفى كامل يف :يواقيم رزق مرقص (إشراف وحتقيق) ،أوراق مصطفى كامل..اخلطب ،القاهرة،
اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مركز وثائق وتاريخ مصر املعاصر ،1984 ،ص ( 245من خطبة
ألقاها مصطفى كامل يف العيد املئيين لوالية حممد علي ،بتاريخ  13صفر سنة 1320هـ  21/مايو
سنة 1902م)
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واملكان والأحوال يف حتقيق «خري البالد ورفعتها» ،وهو املدخل الذي نقدم من
تاريخيا بامتياز ،لكنه التاريخ الذي
خالله كتابه «امل�سئلة((( ال�شرقية» لكونه ً
كتابا ًّ
نقر�ؤه وعقولنا معلقة باحلا�ضر وقلوبنا متعط�شة �إىل امل�ستقبل ..م�ستقبل «اال�ستقالل
والنه�ضة» ،وهما الق�ضيتان اللتان عا�ش م�صطفى كامل من �أجلهما ،ومات وهو
ال يزال و�صحبه يرك�ضون �سًعيا لتحقيقهما ،وال نزال نحن من خلفهم قا�صدين
نف�س الغاية و�إن تغريت الأحوال.
�أو ًال :م�صطفى كامل ..الن�ش�أة وامل�شروع الوطني

بني احتالل وثورة عا�ش م�صطفى كامل ومات على �أر�ض م�صر وهو
فتاها الأول الذي تفتح وعيه (وهو ابن الثامنة) وقد وقع وطنه يف �أ�سر االحتالل
الربيطاين ،ومات ومل يبلغ الرابعة والثالثني من عمره ،وقد �أ�سهم يف غر�س بذور
اال�ستقالل والنه�ضة يف �أر�ض م�صر ،وهي البذور التي رعاها �أ�صدقا�ؤه وتالمذته
عاما ثورة �شعبية  -ثورة عام - 1919
من بعده حتى �أثمرت بعد وفاته ب�أحد ع�شر ً
عدت الثورة الأوىل منذ �أكرث من مائة عام.
ُ َّ
ولد م�صطفى كامل بحي ال�صليبة بق�سم اخلليفة أ�حد �أحياء مدينة القاهرة
(غرة رجب 1291هـ� 14 /أغ�سط�س 1874م) .والده هو علي �أفندي حممد �أحد
((( وردت كلمة «م�سئلة» بهذا الر�سم يف الكتاب ،وقد �آثرنا تركها بهذا ال�شكل يف موا�ضع االقتبا�سات يف تقدمي
الكتاب( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ،و�سوف ي�ستعمل
الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك.
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املهند�سني ال�ضباط الذين تعلموا يف املدار�س الع�سكرية التي �أن�ش�أها حممد علي،
ن�ش�أ والده يف بلدة ت�سمى «كتامة الغاب» من قرى مركز طنطا مبديرية الغربية،
ودر�س مبدر�سة طرة((( منذ عام (1240هـ1825/م) ملدة � 5سنوات ،ثم انتقل �إىل
مدر�سة اخلانكة((( وبقي بها � 4سنوات ،ويف �سنة (1250هـ1834/م) نال رتبة
مهند�سا طوبج ًّيا((( وعني معي ًدا يف املدر�سة ،وظل يرتقى وينتقل من
املالزم الثاين
ً
وظيفة �إىل �أخرى حتى عني �أركان حرب معية اخلديو �سعيد ،ثم �أحيل لال�ستيداع
ملكيا بوزارة الأ�شغال حتى �أحيل �إىل املعا�ش
يف عهد �إ�سماعيل ،ثم عني
ً
مهند�سا ًّ
عام (1294هــ1877/م)� .أما والدة م�صطفى كامل فهي ال�سيدة حفيظة كرمية
اليوزبا�شي حممد �أفندي فهمي ،من جهة املحجر بالقاهرة ب�شارع الكومي((( بحي
ال�سيدة زينب.
حينما بلغ م�صطفى كامل �سن اخلام�سة عهد به �أبوه �إىل فقيه يدعى
«�أحمد ال�سيد» ليعلمه يف املنزل مبادئ القراءة والكتابة ،ويحفظه القر�آن الكرمي،
وملا بلغ ال�ساد�سة �أدخله مدر�سة «والدة عبا�س الأول االبتدائية» بال�صليبة؛ حيث
مكث بها �سنتني ،ثم نقله �أبوه �إىل مدر�سة «ال�سيدة زينب االبتدائية» ،ويف �أثناء
((( وهي مدر�سة الطوبجية (املدفعية) التي ت�أ�س�ست �ضمن جمموعة املدار�س الع�سكرية التي �أ�س�سها حممد علي يف
�إطار م�شروعه لت�أ�سي�س جي�ش حديث ،حول املدر�سة طالع :عبد الرحمن الرافعي ،ع�صر حممد علي ،القاهرة ،دار
املعارف ،الطبعة اخلام�سة� ،1989 ،ص .343 – 335
((( وهي مدر�سة �أركان احلرب ،طالع حولها املرجع ال�سابق� ،ص .336 – 335
((( مهند�س مدفعية.
((( عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل باعث احلركة الوطنية ،القاهرة ،دار املعارف ،الطبعة اخلام�سة1405 ،هـ/
1984م� ،ص .33 – 31
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درا�سته بتلك املدر�سة تويف والده يف ( 23جمادى الآخرة  1303هـ 28 /مار�س
1886م) ،فتوىل رعايته �أخوه الأكرب -غري ال�شقيق -ح�سني بك (با�شا) وا�صف
(وزير الأ�شغال الأ�سبق) ،وما لبث م�صطفى كامل �أن نال �شهادة الدرا�سة
االبتدائية �سنة 1887م ،ويف نف�س العام دخل املدر�سة التجهيزية (اخلديوية)
وظل بها حتى نال �شهادة الدرا�سة الثانوية (البكالوريا) �صيف �سنة 1891م،
ودخل مدر�سة احلقوق اخلديوية يف �أكتوبر من نف�س ال�سنة ،وجنح يف امتحان ال�سنة
الأوىل ،ثم التحق مبدر�سة احلقوق الفرن�سية �سنة 1892م ،وجمع بني املدر�ستني،
ويف النهاية ح�صل على �شهادة احلقوق من كلية تولوز بفرن�سا يف نوفمرب �سنة
1894م(((.
الأخالق والوطنية

من ينظر نظرة بانورامية �إىل حياة م�صطفى كامل ،ومن يطالع تفا�صيل تلك
احلياة لدى من َّ
�سطروها ي�ستطيع �أن يقول �إن ذلك ال�شاب الق�صري العمر الوافر
الثمرة ،كان يت�سم بعدة �سمات لعل �أهمها :قوة الإرادة ،والهمة العالية ،والإميان
بالر�سالة الوطنية التي حملها ،واالت�سام بال�شخ�صية الكاريزمية التي تعني قوة
الت�أثري يف الآخرين والقدرة على الإيحاء والإلهام ومن ثم التحريك والتفعيل،
وتتمثل مفردات تلك ال�شخ�صية يف :و�ضوح الر�ؤية والهدف من حياته ،ونعني بها
�أنه كان يدرك من هو ويف �أي زمان ومكان وجد ،و�أي �شيء يريد �أن يفعل حيال
((( املرجع ال�سابق� ،ص .36 – 34
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ذلك ،ثاين تلك ال�صفات قوة الإميان والثقة فيما يدعو �إليه((( ،واالت�ساق الكامل
مع ما ي�ؤمن به ،وخلو حياته مما يخد�ش هذه الثقة� ،إ�ضافة �إىل اجل�سارة التي تعطي
ال�شخ�ص قوة يف حركته وكلماته ،والت�ضحية بالنف�س يف �سبيل ما يدعو �إليه،
واخللق الرفيع والذكاء االجتماعي املانع من ك�سب العداوات ،وامتالك نا�صية
�أدوات الت�أثري املتاحة :كاخلطابة والكتابة .وقد امتلك م�صطفى كامل (–1874
1908م) كل ذلك ،وترجع �أ�سباب ذلك �إىل:
�أو ًال :اال�ستعدادات ال�شخ�صية الفطرية التي خل�صها الرافعي يف:
«ال�صدق ،والإخال�ص ،وقوة العزمية ،وال�صراحة ،وال�شهامة ،وعلو النف�س .وقد
كانت هذه الأخالق خري �أ�سا�س لوطنيته ،كما كانت عدته يف اجلهاد ،و�سبيله �إىل
الفوز يف �أداء ر�سالته القومية»(((.
ثان ًيا :ت�أثري الرتبية املنزلية((( والتي تلقاها بالأ�سا�س من �أبيه و�أمه ،ثم من
�أخيه الأكرب الذي توىل رعايته بعد والده.
((( طالع ما كتبه ملدام جولييت �آدم يف �سبتمرب عام 1895م� :إين ال �أزال �صغ ًريا ،ولكن يل �آما ًال كبا ًرا ،ف�إين �أريد �أن
�أوقظ يف م�صر الهرمة م�صر الفتاة ،هم يقولون �إن وطني ال وجود له ،و�أنا �أقول يا �سيدتي �إنه موجود ،و�أ�شعر بوجوده
مبا �آن�س له يف نف�سي من احلب ال�شديد الذي �سوف يتغلب على كل حب �سواه ،و�س�أجود يف �سبيله بجميع قواي،
و�أفديه ب�شبابي ،و�أجعل حياتي وقفًا عليه» ،املرجع ال�سابق� ،ص .418 – 417
((( املرجع ال�سابق� ،ص .36
((( حول خ�صائ�ص �شخ�صية م�صطفى كامل وت�أثري اال�ستعدادات وامليول وت�أثري الرتبية املنزلية عليه راجع :فتحي
ر�ضوان ،م�صطفى كامل ،القاهرة ،دار املعارف� ،سل�سلة اقر�أ ،العدد  ،390دي�سمرب 1974م� ،ص  ،42 – 15وراجع
�أي�ضً ا� :أحمد ر�شاد ،م�صطفى كامل حياته وكفاحه ،القاهرة ،مطبعة ال�سعادة ،الطبعة الأوىل1958 ،م� ،ص 15 -1
و�ص  ،39 – 26وراجع �أي�ضً ا :عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص  40 – 31و�ص .44 – 43
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ً
متمثال يف البيئة الوطنية التي كانت تتلمظ وتختمر
ثالثًا :ت�أثري املحيط
اخلمرية الوطنية ،و�إن كانت يف نفو�س وعقول الرجال الذين تعرف عليهم وت�أثر
بهم ،ومن ه�ؤالء:
 .علي با�شا مبارك (1311 -1239هـ1893 – 1823/م) �أبو التعليم
وم�ؤرخ ومهند�س العمران((( :والذي كان يتوىل نظارة املعارف العمومية
يف فرتة رئا�سة م�صطفى ريا�ض با�شا (1891 – 1888م) وهي الفرتة
التي كان يدر�س خاللها م�صطفى كامل باملدر�سة اخلديوية ،ومل مينع فارق
املكانة وال�سن بينهما �أن يعجب علي مبارك بكامل و�أن يتعهده بن�صحه،
ويجال�سه يف بيته ،ويقدمه �إىل زواره من العلماء وال�سا�سة وال�صحفيني(((.
(((

تعرف عليه كامل من خالل ابنه ف�ؤاد �سليم
 .لطيف �سليم با�شا :الذي ّ
�صديقا لكامل؛ حيث كان لطيف �سليم هو امل�ؤ�س�س الروحي
الذي كان ً
جلمعية احلزب الوطني ال�سرية ،والتي �ضمت يف لقاءاتها عد ًدا من وجوه
الأو�ساط الأدبية وال�سيا�سية يف ذلك الوقت ،ومنهم� :إ�سماعيل با�شا
�صربي ال�شاعر امل�شهور ،وعلي بك فخري ،و�أمني با�شا فكري ،وحممود
بك �سليم ،و�إ�سماعيل بك �شيمي ،وحممود بك �سامل ،وال�شيخ علي
((( كما و�صفه ح�سني فوزي النجار يف :علي مبارك �أبو التعليم ،القاهرة ،وزارة الثقافة م�ؤ�س�سة الت�أليف والن�شر ،دار
الكتاب العربي� ،سل�سلة �أعالم العرب ،العدد .1967 ،71
((( كما و�صفه حممد عمارة يف :علي مبارك م�ؤرخ ومهند�س العمران ،القاهرة ،دار ال�شروق ،الطبعة الثانية.2007 ،
(((�أحمد ر�شاد ،م�صطفى كامل حياته وكفاحه ،مرجع �سابق� ،ص .37
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الليثي ال�شاعر والأديب امل�شهور ،و�آخرون من �أع�ضاء جمل�س �شورى
القوانني واجلمعية العمومية(((.
 .عبد اهلل الندمي :كان من �أكرب من �أثروا يف م�صطفى كامل عبد اهلل الندمي
(1314-1261هـ1896 – 1842/م) خطيب الثورة العرابية العائد من
منفاه يف (�شوال1309هـ /مايو 1892م) ،والذي بعث جميئه احلما�سة يف
نفو�س ال�شبيبة ،والذي قابله كامل وتعرف به ،وقر�أ له وتتلمذ عليه وتابع
ن�شاطه ،وكان له �أبلغ الأثر يف خطة و�أ�ساليب م�صطفى كامل يف ن�ضاله
الوطني ،ومنه تعلم احلكمة امل�ستفادة من �أخطاء و�أ�سباب ف�شل التجربة
العرابية ،وهي الأ�سباب التي جتنب كامل الوقوع فيها((( ،وكان الندمي �أي�ضً ا
هو الفرع الذي و�صل ما بني جذع ال�شجرة الذي مثله ال�سيد جمال الدين
الأفغاين ب�أفكاره ون�ضاله يف م�صر ،وبني ال�شاب م�صطفى كامل على الرغم
من ق�صر مدة اللقاء بني الندمي وكامل خالل الفرتة 1893 – 1892م(((.
((( عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص .45
((( وهي �أال ي�ستعمل اجلي�ش مطلقًا يف حركته ،و�أال يعادي اخلديو حتى ال تنق�سم الأمة ،و�أال يي�أ�س مطلقًا من طريق
الكفاح ال�شاق والطويل ،و�أال يطمئن �إىل الإجنليز بل يحذر من خداعهم ود�سائ�سهم .حول ت�أثري الندمي يف م�صطفى
كامل طالع :عبد املنعم �إبراهيم الد�سوقي اجلميعي ،عبد اهلل الندمي ودوره يف احلركة ال�سيا�سية واالجتماعية،
القاهرة ،دار الكتاب اجلامعي ،الطبعة الأوىل 1400 ،هـ1980 /م� ،ص  ،225 – 197وطالع عبد الرحمن الرافعي،
م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص .49 – 48
(((حول دور همزة الو�صل بني الأفغاين وم�صطفى كامل الذي لعبه الندمي طالع :ت�شارلز �آدم�س ،الإ�سالم والتجديد
يف م�صر ،نقله عبا�س حممود ،تقدمي م�صطفى عبد الرازق و�أحمد زكريا ال�شلق ،القاهرة ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
�سل�سلة الإ�صدارات اخلا�صة ،العدد � ،22ص .214 – 212
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 .جولييت �آدم((( :بد�أت �صـــلة م�صطفى كامل بها منــذ عام
(1312هـ1895/م)؛ حيث �أر�سل �إليها من تولوز ر�سالة يف �سبتمرب من
كتيبا كان قد �ألفه بالفرن�سية حول «�أخطار
هذا العام ،و�أرفق مع الر�سالة ً
االحتالل الإجنليزي مل�صر» ،وقد �أعجبها خطابه وكتابه ،فكتبت عن
الق�ضية امل�صرية يف جملتها «ال نوفل ريفيو» (املجلة احلديثة) واقتب�ست من
كتابه ،وتوطدت ال�صلة بلقائه �إياها يف دار املجلة ،وا�ستمرت املرا�سالت
واللقاءات ،والتي قامت فيها معه بدور الأم التي عرفته بجميع الرجال
الذين يعنيهم �ش�أن م�صر ،و�أولته من حب الأم جميع منازل �أبنائها،
و�أوجدت له �صالت بعامل ال�صحافة الفرن�سية ،وكان هو دائ ًما يعاملها
معاملة االبن لأمه الروحية؛ في�ست�شريها يف �شئونه اخلا�صة والعامة ،ويوم
�أدبر عن فرن�سا و�أدبرت عنه بعث �إليها فيما بعث عام (1324هـ1906/م)
يقول�« :إين �أخون جمرد ال�شعور �إذا اعتقدت حلظة �أن فرن�سا ت�صري �صديقة
م�صر والإ�سالم ،ف�أ�ستودع اهلل تلك الأماين والأحالم� ،إذ لي�س يف فرن�سا
(((جولييت �آدم :كاتبة كبرية ذات �شهرة عظيمة ونفوذ �أدبي ،من �أعظم �شخ�صيات فرن�سا يف عامل الوطنية وال�سيا�سة
والأدب ،كان م�شاهري الرجال من نواحي الأر�ض يرحلون �إليها ويجتمع بدارها العلماء والأدباء وكبار القوم وملوك
ال�شعر والأدب وال�سيا�سة ،ولدت عام  ،1836وتوفيت عام � ،1936أي �أنها عمرت مائة عام ،ظلت فيها مو�ضع
احرتام مواطنيها طوال �سني حياتها .و�ضعت �سنة  1922كتابًا عن م�صر �أ�سمته «�إجنلرتا يف م�صر» وهو من خري ما
�ألف يف امل�س�ألة امل�صرية ،طالع حول عالقتها مب�صطفى كامل :عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق،
�ص .71 – 68
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داع يدعوين �أحيانًا �إىل ذكر فرن�سا �إال وفائي
غريك ،ومل يكن هناك من ٍ
البنوي القوي الأكيد نحو �شخ�صك الكرمي»(((.
املالمح الرئي�سية لكفاحه الوطني

والبينات على �أن ن�ش�أة م�صطفى كامل الوطنية بد�أت وهو
«تدل ال�شواهد ّ
وحتديدا عام 1890م ،ونق�صد بالن�ش�أة الوطنية اجتاهه
بعد يف املدر�سة الثانوية -
ً
�إىل العمل واجلهاد يف �سبيل حرية م�صر وا�ستقاللها»((( ،وقد �ساهمت عوامل
التكوين يف �أن جعلت لدى م�صطفى كامل ر�ؤية وا�ضحة لدوره الذي يريد �أن
يلعبه يف حياة �أمته ،وهو الدور الذي ذكره ل�شقيقه علي فهمي كامل (–1870
1926م) يف ر�سالته �إليه عام 1891م (حال تخرجه من املدر�سة اخلديوية) حينما
ذكر عزمه على دخول مدر�سة احلقوق اخلديوية؛ «لأنها مدر�سة الكتابة واخلطابة
ومعرفة حقوق الأفراد والأمم ،و�أنت تعلم �أين �أميل �إليها كث ًريا وعزمت كذلك
على ت�أ�سي�س جمعية با�سم جمعية �إحياء الوطن»((( ،وقد كانت «الكتابة واخلطابة
ومعرفة حقوق الأفراد والأمم» �أدواته الرئي�سية يف �أهم الأدوار التي لعبها يف تاريخ
الوطن ،وهو دوره يف و�ضع الأ�سا�س املعنوي لال�ستقالل والنه�ضة ،وقد بد�أ متر�س
م�صطفى كامل على اخلطابة وهو بعد طالب يف املدر�سة اخلديوية؛ �إذ �أ�س�س عام
((( م�صطفى كامل� ،أوراق م�صطفى كامل ..املرا�سالت ،القاهرة ،مركز وثائق وتاريخ م�صر املعا�صر� ،سل�سلة املذكرات
التاريخية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،1982 ،ص .240
((( عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص .37
((( املرجع ال�سابق� ،ص .39 – 38
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1890م جمعية �أدبية وطنية �أ�سماها «جمعية ال�صليبة الأدبية» وان�ضم �إىل جمعية
�أخرى �شبيهة ا�سمها «جمعية االعتدال» وكان يخطب خطبة وطنية كل �أ�سبوع
مرجت ًال ،وكانت �أوىل خطبه حول «ف�ضل اجلمعيات يف العامل»((( ،لكن �أول خطبه
املوثقة كانت يف ( 8ربيع الأول 1312هـ� 8/سبتمرب 1894م) ،و�آخرها يف (23
ذي القعدة 1325هـ 27/دي�سمرب 1907م)(((.
مهتديا بهدي �أ�ستاذه عبد اهلل
�أما دوره يف الكتابة فقد بد�أه بال�صحافة ً
الندمي خا�صة يف جملته «الأ�ستاذ»؛ حيث بد�أ بالكتابة خالل العامني – 1892
1893م يف جريدتي الأهرام وامل�ؤيد ،كما �أ�س�س يف ( 22رجب 1310هـ18/
فرباير 1893م) جملة «املدر�سة» وهو طالب يف مدر�سة احلقوق ،وهي �أول جملة
ي�صدرها طالب م�صري ،وكانت ت�صدر غرة كل �شهر عربي ،وا�ستمر �صدورها 9
�أ�شهر ،كما كتب م�صطفى كامل يف عدد من ال�صحف امل�صرية والأجنبية((( ،ثم
�أ�صدر �صحيفة «اللواء» عام (1317هـ1900/م)� ،أما الكتب التي �ألفها ف�سوف
ي�أتي احلديث عنها الحقًا ،و�إذا كان لنا �أن نبلور م�شروع حياته يف عنوان موجز ف�إننا
ميكن �أن نقول �إنه «اال�ستقالل والنه�ضة» والذي ان�صرف �إليه جهده طوال حياته
((( املرجع ال�سابق� ،ص .38 – 37
((( طالع جميع خطبه املوثقة يف :يواقيم رزق مرق�ص� ،أوراق م�صطفى كامل ،مرجع �سابق.
((( طالع ما كتبه م�صطفى كامل يف الفرتة من  1893حتى 1899م يف :يواقيم رزق مرق�ص (حتقيق و�إ�شراف)� ،أوراق
م�صطفى كامل ،املقاالت ،الكتاب الأول من 1899 – 1893م ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،مركز
وثائق وتاريخ م�صر املعا�صر.1986 ،
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الق�صرية ،وقد �أخذ يف حتقيقه من خالل م�سارين رئي�سيني:
 امل�سار الأول :الدبلوما�سية ال�شعبية امل�سار الثاين :غر�س بذور اال�ستقالل والنه�ضةم�سار الدبلوما�سية ال�شعبية

(((

«ر�أى م�صطفى كامل �أن الدعاية للق�ضية امل�صرية يف اخلارج من �أم�ضى
الأ�سلحة يف جماهدة االحتالل؛ لأن امل�س�ألة امل�صرية كانت جمهولة للر�أي العام
الأوروبي ،بل كانت الفكرة الذائعة عن امل�صريني �أنهم را�ضون عن االحتالل،
و�أنهم �أمة قانعة باحلكم الإجنليزي لي�ست لها �آمال وال حقوق تطالب بها ،فن�شط
�إىل تعريف الر�أي العام الأوروبي بحق م�صر يف اال�ستقالل ،وب�أن الأمة امل�صرية
تكره االحتالل ،وال تر�ضى به بحال ،و�أن بقاءه ال ي�ضر مب�صر فح�سب ،بل ي�ضر
بامل�صالح الأوروبية عامة ،وقد كان لدعايته �أثر كبري يف �إحراج مركز االحتالل،
و�إبراز عدم م�شروعيته ،كما كان لها �صداها يف م�صر ذاتها� ،إذ كانت و�سيلة لن�شر
احلركة الوطنية؛ لذلك كانت دعايته يف �أوروبا من �أهم �صفحات جهاده الوطني
وكانت يف الوقت نف�سه من دالئل عبقريته؛ لأن ات�صال �شاب يف �سنه ب�أقطاب
ال�سيا�سة يف �أوروبا من كتاب و�سيا�سيني و�أدباء و�صحفيني ،وا�ستطاعته الدفاع
((( الدبلوما�سية ال�شعبية هي تلك اجلهود التي يقوم بها نفر من �أبناء ال�شعب من غري حملة املنا�صب الدبلوما�سية
الر�سمية؛ للدفاع عن ق�ضيتهم بالتوا�صل مع الإعالم واملفكرين وال�سيا�سيني الأجانب ،دعوة لق�ضيتهم ودفا ًعا عنها.
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عن الق�ضية امل�صرية على �صفحات اجلرائد الأوروبية ،كل ذلك لي�س من املهام
ال�سهلة التي ي�ضطلع بها كل من يريد ،و�إمنا هي عمل �شاق يتطلب ا�ستعدا ًدا
وكفايات متعددة وجهو ًدا هائلة� ،إذا اجتمعت يف �شخ�ص واحد كان ذلك �آية
عبقريته ،وال غرو فهو �أول م�صري �أ�سمع العامل �صوت م�صر ،وعرف الر�أي العام
الأوروبي من مقاالته و�أحاديثه وخطبه �أن على �ضفاف النيل �أمة ت�شكو االحتالل
وتطلب احلرية واال�ستقالل»(((.
�أدوات الدبلوما�سية ال�شعبية لدى م�صطفى كامل

كان م�صطفى كامل �ًإذا �أول دبلوما�سي �شعبي يف تاريخ م�صر احلديث،
وقد ا�ستخدم يف مهمته كل الأدوات التي كانت متاحة يف ع�صره ،وا�ستهدف
كل من ي�ستطيع �أن ي�صل �إليه من جمهور م�ستهدف لها ،وبيان ذلك:
التوا�صل مع ال�صحافة الأجنبية :من خالل الأحاديث ال�صحفيةوالر�سائل واملقاالت التي �أر�سلها وكتبها لل�صحف الأجنبية.
 ال�سفر والدعاية للق�ضية يف اخلارج :حيث ظل يقوم تقري ًبا مبا يعادلرحلة �سنوية خارجية للدعاية للق�ضية امل�صرية.
 اخلطب املوجهة للأجانب يف اخلارج والتوا�صل مع اجلاليات الأجنبيةيف م�صر.
((( عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص .60 – 59
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اخلطب املوجهة للطلبة امل�صريني والعرب وامل�سلمني املبتعثني يفاخلارج.
ت�أليفه الكتب باللغات الأجنبية للدفاع عن الق�ضية الوطنية،ومن ذلك ر�سالة�« :أخطار االحتالل الربيطاين» بالفرن�سية عام
(1312هـ1895/م) ،وكتاب «امل�صريون والإجنليز» بالفرن�سية يف
باري�س عام (1323هـ1905/م).
مرا�سالته مع الرموز الفكرية وال�سيا�سية الغربية و�أ�شهرها مرا�سالته معمدام جولييت �آدم الأديبة والكاتبة ال�صحفية الفرن�سية بداية من عام
1895م بالإ�ضافة �إىل غريها من املرا�سالت.
ا�ستخدامه �أدوات التوا�صل غري املبا�شر :كتوزيع الكتب وال�صورةالتعبريية حول الق�ضية امل�صرية �أمام الربملان الفرن�سي عام 1895م.
ا�ستقباله للوفود الأجنبية والتوا�صل معها ،مثل :ا�ستقباله للنائبوامل�ست�شرق الفرن�سي دلونكل عام 1895م ،وجلولييت �آدم عام
1904م.
ا�ستثماره للحوارات ال�شفهية غري املرتبة مع ال�شخ�صيات العامةالغربية ،مثل :الكولونيل بارجن �شقيق اللورد كرومر املعتمد الربيطاين
على الباخرة عام 1895م ،ومع م�سرت جولدنيك املواطن الأمريكي
عام 1897م ،ومع الدكتور رزنر النائب النم�سوي عام 1897م.

26

جمـدي �سعيد

26

 ا�ستثماره لأدوات التوا�صل االجتماعي من خالل الوالئم واحلفالت. �إ�صداره ل�صحيفتني يوميتني بلغات �أجنبية :واحدة فرن�سية (ليتندار�إجب�سيان) والأخرى �إجنليزية (ذى �إجب�شيان �ستاندرد) للدفاع عن
حقوق م�صر و�إطالع الر�أي العام الأوروبي.
البذور املعنوية لال�ستقالل والنه�ضة

حر�ص م�صطفى كامل ك�أي زعيم مدرك ملتغريات الزمان واملكان
والأحوال �أن يهتم بال�شئون املعنوية لأبناء الوطن ،ومن ثم ركز يف خطاباته ال�شفهية
�أو املكتوبة على �إر�سال عدد من الر�سائل التي تخاطب الوجدان والعقل� ،أما
الوجدان فقد حر�ص فيه على �أمرين اثنني:
 بث روح الأمل وحماربة الي�أ�س :فالأمل هو �أهم حوافز الإن�سان للقيامب�أي عمل من الأعمال؛ لذلك نرى �أن �أول خطاب عام – موثق – �ألقاه
م�صطفى كامل يف م�صر يف ( 19رم�ضان 1313هـ 3/مار�س 1896م)
تظهر فيه تلك الر�سالة وا�ضحة:
«�إن يف م�صر فئة من النا�س ن�سيت �أن الأمل داعي العمل ،فلب�ست ثياب
الي�أ�س وق�ضت بظنونها على م�ستقبل الوطن العزيز ،وجعلت مهمتها تثبيط
الهمم و�إقعاد العزائم ،فال تنادي يف املحافل والأندية �إال ب�أنه لي�س مل�صر
حظ يف امل�ستقبل من احلرية وال�سعادة االجتماعية ،و�أن �شعبها قد مات
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من زمن طويل ،ولي�س ملفكر عاقل �أن ي�ؤمل لها م�ستقب ًال جدي ًدا ،وترى
رجال هذه الفئة اليائ�سة يرمون كل رجل يقوم بالدفاع عن حقوق البالد
املقد�سة بعدم اخلربة وق�صر النظر .وعندي �أن الرجال اليائ�سني ،و�إن كانوا
�أقل من القليل ي�ضرون بالدهم �أعظم �ضرر مبا يقولونه ويكررونه؛ �إذ قتل
العواطف ال�شريفة و�إخماد نار الغرية الوطنية هما وال حمالة �أكرب جناية
جتنى على الوطن و�أهله»(((.
 �إيقاظ الغرية الوطنية لت�صب يف م�صب احلرية واملدنية :وهو حني يحييالغرية الوطنية وي�شعل وقودها ك�أ�سا�س ثان للروح املعنوية ف�إنه يفعل ذلك
مقرونًا بتحديد مرمى نريان تلك الغرية وهدفها الأ�سمى؛ حيث يقول يف
نف�س اخلطبة:
«�إننا �أمة حية متمدنة نريد �أن نحكم �أنف�سنا ب�أنف�سنا ،وال نر�ضى �أن نبقى
ق�ص ًرا حتت حكم و�صي ننظر تقدم الأمم الأخرى نظرة الكئيب التعي�س دون �أن
ن�ستطيع حماكاتها وجماراتها»((( ،و«ال ريب عندي يف �أنكم كلكم تودون مثلي �أن
بالدا حرة منت�شرة يف �سائر �أرجائها من الإ�سكندرية �إىل منابع النيل
تكون م�صر ً
�أنوا ُر العلوم واملعارف ،وت�صبح كما كانت مه ًدا للف�ضائل والآداب م�شرقًا ل�شم�س
مر�سحا للتناف�س يف ال�صناعة والتجارة»(((.
املدنية يف كل بالد ال�شرقً ،
((( م�صطفى كامل يف :يواقيم رزق مرق�ص� ،أوراق م�صطفى كامل ،اخلطب ،مرجع �سابق� ،ص .98
((( املرجع ال�سابق� ،ص .102
((( املرجع ال�سابق� ،ص .104
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�أما العقل فقد �أر�سل فيه عدة ر�سائل تتناول كافة الق�ضايا التي �شغلت
�أذهان النا�س يف زمانه ،ومن ذلك مث ًال �أن التعجل يف اخلطوات وا�ستعجال النتائج،
الناجت عن �شدة الوطنية قد يحدث انتكا�سة يف امل�سرية ،ومن ذلك �ضرورة احلفاظ
على ال�سالم االجتماعي وقاية من الوقوع يف الفنت ،ومنها وحدة الكلمة واجتماع
القلوب كونها من �أ�س�س ت�أمني اجلبهة الداخلية وحتقيق ال�سالم االجتماعي ،وهي
البيئة التي يحتاجها �أي م�شروع لال�ستقالل والنه�ضة وهما الهدف الوا�ضح من
جممل ن�ضاله الوطني ،واالعتماد يف حتقيقهما على الذات ولي�س على تع�ضيد
دولة من الدول (بالرغم من �سعيه الد�ؤوب يف جمال الدبلوما�سية ال�شعبية) ،كما
حر�ص على ت�أكيد تالزم الدين والوطنية� :إال �أنه حر�ص �أي�ضً ا على نفي ما علق �أو
يعلق بذلك التالزم من �شوائب قد تعكره(((.
البذور املادية لال�ستقالل والنه�ضة

ارتكز كفاح م�صطفى كامل يف هذا امل�سار على:
ن�شر التعليم بجميع م�ستوياته وجماالته بني كافة فئات ال�شعب :حيث �إن«اال�ستقالل نور من �أنوار العرفان ،و�إنه كما �أن الأفراد ال يعتدي الل�صو�ص
على �أمتعتهم �إال يف ظالم الليل ،كذلك الأمم ال تفقد حياتها املعنوية ووجودها
و�أقد�س حقوقها ال�شرعية �إال �إذا كانت عائ�شة يف ظالم اجلهالة احلالك»(((.
((( راجع يف ذلك جممل ما ورد من خطبه يف :املرجع ال�سابق.
((( م�صطفى كامل يف :يواقيم رزق مرق�ص ،اخلطب ،مرجع �سابق� ،ص .169
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ومن ثم كان البد �أن يكون التعليم هو �أحد املبادئ الع�شرة خلطة احلزب
الوطني التي �أعلنها م�صطفى كامل يف خطاب �إعالن ت�أ�سي�س احلزب يوم 22
�أكتوبر  ،1907والذي جاء فيه:
«العمل لن�شر التعليم يف �أنحاء الديار على �أ�سا�س وطني �صحيح،
بحيث ينال الفقراء الن�صيب الأوفر منه ،وحماربة اخلزعبالت والرتهات ،ون�شر
املبادئ الدينية ال�سليمة الداعية للرقي ،وحث الأغنياء والقادرين على بذل
كل امل�ساعدات؛ لن�شر التعليم بت�أ�سي�س الكليات يف البالد و�إر�سال الإر�ساليات
لأوروبا وفتح املدار�س الليلية لل�صناع والعمال»(((.
وهو ما �أثمر عن افتتاحه لعدد من املدار�س الأهلية التي �أوقف عليها
�أن�صاره وتالمذته �أوقا ًفا للإنفاق عليها((( ،كما �أنه كان من �أوائل الدعاة لت�أ�سي�س
(((املرجع ال�سابق� ،ص .330 – 329
(((كانت �أوىل هذه املدار�س تلك التي �أ�س�سها ح�سني بك القر�شوللي �أحد �سراة الأعيان بالقاهرة عام  1899يف
حي احللمية (طالع حولها :عبد الرحمن الرافعي ،مرجع �سابق� ،ص  ،149 – 148وطالع ن�ص خطبته يف حفل
افتتاحها يف :يواقيم رزق مرق�ص ،اخلطب ،مرجع �سابق� ،ص � ،195 – 192أما ثاين تلك املدار�س فكانت تلك
التي افتتحها حممد �أفندي �سعيد التومي و�أحمد �أفندي �صادق يف حي باب ال�شعرية عام � 1899أي�ضً ا ،وطلبا من
م�صطفى كامل �أن يقبل ت�سميتها با�سمه (حول املدر�سة طالع :عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق،
�ص  ،150 – 149وطالع خطبته يف افتتاحها يف :يواقيم رزق مرق�ص ،اخلطب ،مرجع �سابق� ،ص ،)228 – 223
كما �أ�س�س م�صطفى بك ال�شوربجي مدر�سة �أخرى يف قريته برمي بالبحرية عام ( 1901طالع حولها :عبد الرحمن
الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص  ،162 - 161وطالع خطبته فيها يف :يواقيم رزق مرق�ص ،اخلطب ،مرجع
�سابق� ،ص  ،237 – 231وطالع يف نف�س امل�صدر خطبته يف حفل توزيع اجلوائز على املتقدمني من تالميذ مدر�سة
م�صطفى كامل عام � ،1904ص .)261 – 255
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«اجلامعة الأهلية»((( ،و�إر�سال البعثات من طالب م�صر ليتعلموا يف اخلارج.
بناء جيل وطني فريد :كانت فيه الطبقة املتعلمة املثقفة (طالبًا وخريجني)هي ر�أ�س احلربة؛ حيث حر�ص على التوا�صل مع الطالب ومع عموم
املثقفني يف م�صر وخارجها واخلطابة فيهم والكتابة �إليهم و�شحذ همتهم
الوطنية؛ ليكونوا طليعة م�شروع اال�ستقالل والنه�ضة ،وكانت �أهم م�ؤ�س�سة
ولدت من رحم حركته تلك هي «نادي املدار�س العليا»((( وهي امل�ؤ�س�سة
التي جاءت ثمرة لتنامي الوعي الوطني بني طبقة املثقفني والنخب
الثقافية امل�صرية ،والتي كان لها الدور الأبرز يف م�شروع النه�ضة لدى
احلزب الوطني ،كونها كانت �أهم منتديات التداول يف ال�ش�أن العام بجميع
جوانبه ،والتي خرجت من عباءتها معظم امل�شاريع النه�ضوية للحزب
(((حول دوره يف الدعوة للجامعة الأهلية طالع :فتحي ر�ضوان ،م�صطفى كامل ،القاهرة ،دار املعارف� ،سل�سلة اقر�أ،
العدد  ،390دي�سمرب � ،1974ص  ،203 – 201و�إن كان عبد املنعم �إبراهيم اجلميعي يف كتابه :اجلامعة امل�صرية
القدمية  1925 – 1908درا�سة يف الوثائق ،القاهرة املجل�س الأعلى للثقافة 2007 ،يرى �أن �أول من دعا �إىل اجلامعة
هو جرجي زيدان ،ثم تاله حممد عمر ،و�أن م�صطفى كامل هو �أول �شخ�صية م�صرية بارزة تتبنى هذه الدعوة ،طالع
ذلك يف امل�صدر املذكور� ،ص  ،9 – 7وعمو ًما ف�إن الدعوة «اجتذبت عد ًدا من كبار املالك كان على ر�أ�سهم م�صطفى
بك كامل الغمراوي من �أعيان بني �سويف ومن م�شاهري م�ؤ�س�سي الأوقاف هو وعائلته ،الذي اقرتح �إن�شاء اجلامعة
ر�سم ًّيا يف �أكتوبر �سنة  ،1906وافتتح االكتتاب لها مببلغ  500جنيه» ،طالع يف هذا� :إبراهيم البيومي غامن ،الأوقاف
وال�سيا�سة يف م�صر ،القاهرة ،دار ال�شروق ،الطبعة الأوىل� ،1998 ،ص .264 – 263
((( حول نادي املدار�س العليا طالع :عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص  ،199 – 196وحول
�صلة النادي بحركة التعاونيات طالع :عبد الرحمن الرافعي ،حممد فريد رمز الإخال�ص والت�ضحية ،القاهرة ،دار
املعارف ،الطبعة الرابعة1405 ،هـ1984 /م� ،ص .331 – 322
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الوطني الحقًا ،كحركة التعاونيات ،وم�شروع مدار�س ال�شعب الليلية
لتعليم وتوعية الطبقات العاملة ودجمها يف تيار الوطنية ،ومن مدار�س
ال�شعب الليلية خرجت «نقابة عمال ال�صنائع اليدوية»((( التي كانت
باتفاق امل�ؤرخني �أول نقابة عامة لعمال امل�صانع واحلرفيني على اختالف
طوائفهم ،كما كان النادي هو الواجهة العلنية حلركة الطالب واخلريجني،
بينما حر�ص م�صطفى كامل على �أن تكون لتلك احلركة تكويناتها ال�سرية
خا�صة يف �أو�ساط الطالب ،والتي كان لها الدور الأبرز يف �إطالق �شرارة
ثورة .(((1919
ثان ًيا :امل�س�ألة ال�شرقية يف زمن م�صطفى كامل

«امل�س�ألة ال�شرقية» هو م�صطلح يعرب عن تاريخ طويل يتناول «م�سئلة
النزاع القائم بني بع�ض دول �أوروبا وبني الدولة العلية ب�ش�أن البالد الواقعة
حتت �سلطانها»((( ،امل�صطلح إ�ًذا يعرب عن ق�ضية وعن هوية جيو  -ثقافية وبنية
(((حول مدار�س ال�شعب الليلية ونقابة عمال ال�صنائع اليدوية طالع :عبد الرحمن الرافعي ،حممد فريد ،مرجع �سابق،
�ص .108 – 107
((( حول اجلمعيات ال�سرية للحزب الوطني وعالقة م�صطفى كامل بالن�ضال ال�سري للم�صريني �ضد االحتالل
الربيطاين طالع :ع�صام �ضياء الدين ال�سيد علي ال�صغري ،احلزب الوطني والن�ضال ال�سري ،1915 – 1907
القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،1987 ،خا�صة الف�صل الأول والثاين� .أما حول وجود التنظيمات ال�سرية
للطالب الذين فجروا الثورة من قبل قيامهم بثورتهم طالع :عا�صم حمرو�س عبد املطلب ،دور الطلبة يف ثورة
 ،1919القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،مركز وثائق وتاريخ م�صر املعا�صر� ،سل�سلة م�صر النه�ضة،1990 ،
�ص .37 – 22
((( م�صطفى كامل ،امل�سئلة ال�شرقية ،الطبعة احلالية� ،ص .5
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حتديدا ،وهو امل�صطلح
جيو � -سيا�سية يف نظر مفكري و�سا�سة الغرب الأوروبي ً
الذي تغري يف مرحلة الحقة لي�صبح «ال�شرق الأو�سط»((( الذي اعترب البع�ض �أنه
يعرب عن «وحدة جيو�سيا�سية ت�شكلت حول الدين الإ�سالمي»� ،أو �أنه يعرب عن
«املناطق التي كانت واقعة حتت �سيادة الدولة العثمانية» و�أن امليزتني الأ�سا�سيتني
للم�صطلح �أنه يعرب عن «الوحدة التي ت�شكلت حول الدين الإ�سالمي واملرياث
التاريخي الذي خلفه العثمانيون»(((.
((( ظهر م�صطلح ال�شرق الأو�سط للمرة الأوىل يف مقال بعنوان« :اخلليج الفار�سي والعالقات الدولية» ن�شر بدورية
ذى نا�شونال ريفيو الربيطانية يف �سبتمرب عام  ،1902كان كاتب املقال هو الكابنت �ألفرد تاير ميهان من الأ�سطول
الأمريكي ،ولفت املقال نظر ال�سري فالنتاين ت�شريول حمرر الق�سم الأجنبي بالتاميز فن�شر ع�شرين مقا ًال نوع ًّيا بالتاميز
بعنوان امل�س�ألة ال�شرق �أو�سطية ،وفيما بعد جمعها يف كتاب �صدر عام  1903بعنوان :م�س�ألة ال�شرق الأو�سط �أو
بع�ض امل�شاكل ال�سيا�سية يف الدفاع عن الهند ،وهكذا اكت�سب ما كان عادة ي�سمى بال�شرق الأدنى �أو �آ�سيا الرتكية
�أو ال�شرق ا�س ًما جدي ًدا ،كان ما ي�سمى بلغة �أيامنا احلالية «م�شروع ال�شرق الأو�سط» لدى تداوله للمرة الأوىل �آنذاك
مبادرة �أجنلو� /أمريكية مركزة على اخلليج الفار�سي ،ق�صد بها �إبعاد رو�سيا ،واحليلولة دون تنامي �أملانيا من خالل
ا�ستزراع �شبكة من القواعد الع�سكرية الربيطانية بالتحالف الوثيق مع احلكام املحليني التقليديني� ،أ�ضف «النفط»
�إىل هذه املعادلة ،و�ستجد �أن م�صطلح «ال�شرق الأو�سط» كما نحت �آنذاك وا�ستعمل قد ا�ستبق قرنًا من الزمان ومهد
لأحداثه ،طالع :كارل �إي ماير و�شارين بليز بريزاك� ،صناع امللوك ..اخرتاع ال�شرق الأو�سط احلديث ،ترجمة فاطمة
ن�صر ،القاهرة ،دار �سطور� ،سل�سلة �إ�صدارات �سطور اجلديدة ،الطبعة الأوىل� ،2010 ،ص .41 – 39
((( راجع� :أحمد داود �أوغلو ،العمق الإ�سرتاتيجي ..موقع تركيا يف ال�ساحة الدولية ،ترجمة حممد جابر ثلجي وطارق
عبد اجلليل ،الدوحة ،مركز اجلزيرة للدرا�سات ،وبريوت ،الدار العربية للعلوم ،الطبعة الأوىل1413 ،هـ2010 /م،
�ص � ،158أما الدكتور توفيق ال�شاوي فريى �أنه منذ نهاية احلرب العاملية الثانية حتول �شعار «ال�شرق الأو�سط» �إىل
و�سيلة ا�ستعمارية هدفها مقاومة تيار التحرر الوطني يف م�صر وغريها من الأقطار العربية والإ�سالمية ،كما كان و�سيلة
ا�ستعمارية �أي�ضً ا لتحويل �أنظار ال�شعوب الإ�سالمية عن الهدف الإ�سرتاتيجي الذي �أجمعت عليه منذ �سقوط
اخلالفة العثمانية والذي يتمثل يف �إعادة بناء وحدة املنطقة يف �صورة ع�صرية ،طالع :توفيق حممد ال�شاوي ،ال�شرق
الأو�سط والأمة الو�سط ،القاهرة ،الزهراء للإعالم العربي ،الطبعة الأوىل� ،1993 ،ص ت – ث.
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�أما التاريخ فهو تاريخ طويل مليء باحلروب واملعاهدات والفنت وامل�ؤامرات
اتخذت فيه كل ذريعة ممكنة لإ�ضعاف الدولة العثمانية والتهام �أجزائها املرتامية،
خا�صة حينما بد�أ الوهن يدب يف ج�سدها ،و�إذا كانت عوامل اخللل يف الدولة
العثمانية قد ظهرت لأول مرة يف م�ؤ�س�ساتها الداخلية ،مما انعك�ست �آثاره على
�إجنازاتها اخلارجية((( ،الأمر الذي حدا بالقي�صر الرو�سي نيقوال الأول لو�صف
الدولة العثمانية عام  1844ب�أنها «رجل �أوروبا املري�ض»((( ،وهي احلالة التي
كانت الدول الأوروبية الكربى هي امل�سئولة عن جانب كبري منها ،حيث اتبعت
رو�سيا والنم�سا وفرن�سا وبريطانيا و�إيطاليا �سيا�سة عدوانية جتاه الدولة ،ا�ستهدفت
متزيقها وتوزيع ممتلكاتها �أ�سالبًا فيما بينها ،وواجهت الدولة ثورات عنيفة قامت بها
ال�شعوب امل�سيحية اخلا�ضعة لها التي ادعت الدول الأوروبية املختلفة حمايتهم
وغريهم من الأقليات يف الدولة((( ،ومن ثم دخلت الدولة يف دوامة من �ضعف
داخلي ينعك�س يف �ضعف (�سيا�سي وع�سكري) خارجي ،فمعاهدات تعك�س
موازين القوى ،فتدخل �أجنبي ،فقالقل داخلية ،فمزيد من ال�ضعف ،وهكذا،
و�إذا كنا ل�سنا هنا ب�صدد �سرد ف�صول التاريخ الطويل لل�صراع العثماين الأوروبي،
لكن ح�سبنا هنا الإ�شارة �إىل �أبرز ف�صول ذلك ال�صراع التي اكتنفت حياة
((( �سيد حممد ال�سيد حممود ،انهيار الدولة العثمانية (الأ�سباب) ،القاهرة ،مكتبة الآداب� ،2003 ،ص .56
(((عبد العزيز حممد ال�شناوي ،الدولة العثمانية ،دولة �إ�سالمية مفرتى عليها ،اجلزء الثاين ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو
امل�صرية� ،2004 ،ص .123
((( املرجع ال�سابق� ،ص .126 – 125
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م�صطفى كامل ،خا�صة يف الفرتة التي توىل فيها ال�سلطان عبد احلميد الثاين
الوالية من 1876م �إىل عام 1909م ،حيث �إنها تكاد تتوازى مع حياة م�صطفى
كامل (1908 – 1874م).
توىل عبد احلميد العر�ش يف ظروف متناهية يف ظالمها وق�سوتها ،الأمر
الذي حدا ب�أحد امل�ؤرخني الربيطانيني �إىل القول «ب�أنه ندر �أن توىل �سلطان من
�سالطني �آل عثمان احلكم و�سط �صعاب �أكرث خطورة على مركزه من الأخطار
التي تعر�ض لها عبد احلميد الثاين من ميني وي�سار»((( ،وكان �أبرز ما حدث يف
واليته من �أطوار امل�س�ألة ال�شرقية ما يلي:
من ثورات البلقان �إىل م�ؤمتر برلني :منذ اليوم الأول الرتقائه العر�شو ُوجه ال�سلطان عبد احلميد بثورات يف دول البلقان بتحري�ض
و�إمدادات من رو�سيا و�ضغط من بريطانيا ،وتطورت الأمور حتى
و�صلت �إىل �أن فر�ضت رو�سيا على الدولة العثمانية توقيع معاهدة
�سان �ستفانو (� 29صفر 1295هـ 3/مار�س 1878م) ،والتي كانت ت�ؤ�س�س
لإمرباطورية �صقلبية (�سالفية) ،حيث منحت اال�ستقالل ل�صربيا واجلبل
الأ�سود ورومانيا و�أ�س�ست لبلغاريا الكربى وو�ضعت البو�سنة والهر�سك
حتت مراقبة رو�سيا والنم�سا ،ومنحت لرو�سيا امتيازات على امل�ضايق،
ومدت �أرا�ضي رو�سيا �إىل قرب �شمايل العراق وال�شام والأنا�ضول ،وقد
((( املرجع ال�سابق� ،ص .307
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�أثارت املعاهدة اعرتا�ض الدول الأوروبية التي ر�أت �أن رو�سيا و�أتباعها
من الدول قد ا�ست�أثروا بالن�صيب الأكرب ،ومن ثم تداعت تلك الدول �إىل
عقد م�ؤمتر يف برلني يف (جمادى الآخرة 1295هـ /يونيو 1878م) وقعت
خالله معاهدة برلني ،والتي �أعطت للنم�سا واملجر حق احتالل البو�سنة
والهر�سك ،وق�سمت بلغاريا الكربى �إىل جز�أين ،و�أقرت باقي بنود معاهدة
�سان �ستفانو(((.
من احتالل قرب�ص �إىل احتالل تون�س :ر�أت بريطانيا مدى تدهور الدولةالعثمانية((( ،وهو التدهور الذي ك�شفت عنه احلرب العثمانية الرو�سية
(1878 – 1877م) ومن ثم ر�أت �أن تخرج من تلك الأزمة بن�صيب من
�أمالك الدولة ،ومن ثم �ضغطت على ال�سلطان عبد احلميد لتوقيع اتفاقية
يف (جمادى الآخرة 1295هـ /يونيو 1878م) جتيز لها احتالل قرب�ص
«م�ؤق ًتا» بحجة الدفاع عن �أرا�ضي ال�سلطان يف �آ�سيا((( ،وهي االتفاقية
((( طالع تفا�صيل ذلك يف املرجع ال�سابق� ،ص  ،337 – 307وطالع تفا�صيل �أكرث يف :ت�شارلز بيالفيت�ش وبربارا
بيالفيت�ش ،تفكيك �أوروبا العثمانية (�إن�شاء دول البلقان القومية) 1920 – 1804م ،ترجمة عا�صم الد�سوقي،
القاهرة ،دار العامل الثالث ،الطبعة الأوىل.2007 ،
((( يرى امل�ؤرخون �أن ارتداد اجلي�ش العثماين عن �أ�سوار فيينا عام 1683م ثم ما تاله من توقيعها ملعاهدة كارلوفتز
يف يناير 1699م ،والتي تنازلت مبوجبها للتحالف الذي �ضم النم�سا ورو�سيا وبولندا والبندقية عن بع�ض من
�أمالكها ،هذا االرتداد وتلك املعاهدة ي�ؤرخان م ًعا لبداية انحالل الدولة العثمانية ،طالع :عبد العزيز ال�شناوي،
الدولة العثمانية ،...مرجع �سابق� ،ص .302 – 301
((( املرجع ال�سابق� ،ص .341 – 338
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التي جعلت تون�س مو�ضوع ال�ساعة يف فرن�سا بحجة املحافظة على التوازن
الدويل يف حو�ض البحر املتو�سط ،ومن ثم انتهزت فرن�سا حتركات قبائل
الكرميني على احلدود التون�سية اجلزائرية لتتحرك بقواتها الحتالل تون�س،
وجترب الباي حممد ال�صادق باي تون�س على توقيع معاهدة يف (جمادى
الآخرة 1298هـ /مايو 1881م) جتعل من االحتالل الفرن�سي لتون�س
�أم ًرا واق ًعا(((.
احتالل م�صر :وهو االحتالل الذي جاء كثمرة مل�ؤمتر برلني وكف�صل منف�صول «امل�س�ألة ال�شرقية» ،وذلك بغ�ض النظر عن احلجج التي اتخذتها
بريطانيا كي تفعل ذلك ،بحيث �إنه �إذا مل تكن هناك �أ�سباب ومربرات
لفعلها ذهبت تختلقها اختالقًا على نحو ما يرد مف�ص ًال يف هذا الكتاب
الذي نقدم له ،وقد حدثت بع�ض احلوادث الناجتة عن هذا االحتالل،
والتي متثل ف�صو ًال فرعية للم�س�ألة ال�شرقية ،منها ما عرف بحادثة فا�شودة
عام 1898م((( ،واتفاقية ال�سودان عام 1899م((( ،واالتفاق الودي بني
((( املرجع ال�سابق� ،ص .346 – 341
((( وخال�صته �أن فرن�سا �أرادت احتالل منطقة يف �أعايل النيل بال�سودان لت�صد التو�سع الإجنليزي يف باطن �أفريقيا،
ولتقوم بفتح ملف امل�س�ألة امل�صرية برمتها ،لكن احلملة انتهت برتاجع فرن�سا و�إخالئها منطقة فا�شودة ،حول التفا�صيل
راجع :عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص .132 – 129
((( وخال�صتها �أن �إجنلرتا �أرغمت م�صر على توقيع اتفاقية تق�ضي با�شرتاكها يف �إدارة �شئون احلكم يف ال�سودان ورفع
العلم الربيطاين هناك بجوار العلم امل�صري ،خمالفة بذلك معاهدة لندن املوقعة �سنة 1840م والتي �أعطت احلكم
على م�صر وال�سودان لأ�سرة حممد علي ،حول تفا�صيل املو�ضوع طالع :املرجع ال�سابق� ،ص  ،148 – 140وحول=
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فرن�سا و�إجنلرتا عام 1904م((( ،وحادثة العقبة عام 1906م((( ،وهي
احلوادث التي جاءت يف فرتة ن�ضال م�صطفى كامل الوطني.
�أزمات يونانية :ظل اليونانيون بدعم رو�سي بريطاين فرن�سي ي�ضغطونعلى الدولة العثمانية منذ م�ؤمتر برلني حتى عام 1897م من �أجل اقتطاع
واليات من الدولة ،و�ضمها �إىل اليونان ،تارة ب�إثارة اال�ضطرابات الداخلية
يف تلك الواليات ،وتارة �أخرى بالتلويح باحلرب ،حتى عجزت القوات
اليونانية الربية يف مواجهتها الع�سكرية �ضد اجليو�ش العثمانية يف احلرب
التي �أ�شعلتها �ضد الدولة العثمانية �سنة 1897م ،وتكبدت فيها القوات
اليونانية الربية هزائم �أليمة ومتالحقة ،وهو ما كان دافع م�صطفى كامل
لت�أليف كتابه «امل�سئلة ال�شرقية» كما �سرنى(((.
=تاريخ املطامع وامل�ؤامرات الربيطانية على ال�سودان امل�صري طالع :داود بركات ،ال�سودان امل�صري ومطامع ال�سيا�سة
الربيطانية ،القاهرة ،املطبعة ال�سلفية1342( ،هـ1924 /م).
((( والذي �أعلنت فيه �إجنلرتا ب�أال تغري احلالة ال�سيا�سية يف م�صر وتعهدت فرن�سا ب�أال تعرقل عمل �إجنلرتا يف م�صر مقابل
التزام احلكومة الربيطانية ب�أال تعرقل عمل فرن�سا يف مراك�ش ،حول ظروف االتفاق و�أثره على م�صر وعلى نف�سية
م�صطفى كامل طالع :عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص .180 – 178
((( وت�سمى �أي�ضً ا بحادثة طابا والتي نتجت عن اعتزام الدولة العثمانية مد فرع من �سكة حديد احلجاز بني معان
والعقبة والنزاع حول نقطة احلدود بني �أمالك الدولة العثمانية و�أمالك م�صر املحتلة التي �أرادت بريطانيا �أن متدها �إىل
العقبة ،وقيام العثمانيني باحتالل موقع طابا ،وكانت الدولة العثمانية ترمي �إىل �إعادة فتح ملف امل�س�ألة امل�صرية مرة
�أخرى ،وتعاطفت الأمة امل�صرية وم�صطفى كامل مع موقف الدولة العثمانية ،وانتهت احلادثة بت�سوية م�س�ألة احلدود
وان�سحاب اجلنود العثمانيني من طابا ،حول احلادثة طالع :املرجع ال�سابق� ،ص .204 – 203
(((حول تفا�صيل تلك الأزمات اليونانية طالع :عبد العزيز ال�شناوي ،الدولة العثمانية ،مرجع �سابق ،اجلزء الرابع� ،ص
.192 – 183
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و�إزاء كل تلك احلروب واملعاهدات واال�ضطرابات والأزمات عمل
ال�سلطان عبد احلميد على �إدارة �شئون الدولة العثمانية يف املجتمع الدويل على
�أ�سا�سني:
 .ا�ستثمار اخلالفات الداخلية الأوروبية لتوفري �ساحة مناورة تكتيكية
للدولة ،وذلك عن طريق موازنة القوى بني عدو قريب م�ؤثر وعدو بعيد
كامن.
 .ا�ستثمار االمتداد الثقايف للدولة العثمانية متمث ًال يف امل�سلمني الذين
يعي�شون حتت اال�ستعمار وخارج �سيطرة الدولة العثمانية ،من خالل
متتني العالقة مع هذا االمتداد من خالل حركة «اجلامعة الإ�سالمية»،
حيث كان ال�سلطان عبد احلميد يرى �أن ا�ستمرار وجود الدولة العثمانية
مرتبط با�ستغالل هذه العالقة ب�شكل م�ؤثر يف النظام الدويل((( ،وقد
عمل على دعم تلك ال�سيا�سة من خالل م�شاريعه العملية على �أر�ض
الواقع ،ومن �أهمها م�شروع �سكة حديد احلجاز(((.
((( �أحمد داود �أوغلو ،العمق الإ�سرتاتيجي ..موقع تركيا يف ال�ساحة الدولية ،مرجع �سابق� ،ص .90 – 89
((( وهو امل�شروع الذي �صدر الأمر بالبدء يف تنفيذه يف مايو من عام 1900م وامتد من دم�شق �إىل املدينة املنورة
وو�صلت �أول قطاراته �إىل املدينة يف �أغ�سط�س من عام 1908م ،حول امل�شروع طالع ك ًّال من :عبد العزيز حممد
ال�شناوي ،الدولة العثمانية ،مرجع �سابق ،اجلزء الثالث� ،ص  ،167 – 155وطالع تفا�صيل امل�شروع يف :متني
هوالكو ،اخلط احلديدي احلجازي ،ترجمة حممد �صوا�ش� ،إ�سطنبول ،دار النيل ،الطبعة الأوىل.2011 ،
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حركة اجلامعة الإ�سالمية

حركة اجلامعة الإ�سالمية  Pan-Islamismهي �إ ًذا حركة رد فعل تهدف �إىل
تخلي�ص العامل الإ�سالمي من ال�سيطرة الأوروبية املالية وال�سيا�سية والع�سكرية،
وكان من �أوائل َمن نادى بها كل من نامق كمال((( �أحد �أعالم الفكر العثماين
يف القرن التا�سع ع�شر ،والداعية امل�صلح املجدد ال�سيد جمال الدين الأفغاين
(1315 -1254هـ1897 – 1838/م) ،وكانت فكرة الأفغاين تقوم على
دعامتني :احلج �إىل بيت اهلل احلرام ،واخلالفة و�ضرورة التم�سك بها كنظام ديني
و�سيا�سي((( ،ومن ثم ف�إن حركة اجلامعة الإ�سالمية جاءت كرد فعل على �أمرين:
حالة ال�ضعف والتخلف التي �سادت بني امل�سلمني� ،سواء �أكانوا حتتاحلكم العثماين �أم خارجه ،وهي احلالة التي ذهب املفكرون والعلماء كل
مذهب يف تف�سريها ور�ؤى اخلروج منها.
مواجهة م�شاريع القوى الأوروبية الكربى جتاه بلدان امل�سلمني والتي كانالتعبري اجلامع عنها هو فيما �سمي بـ «امل�س�ألة ال�شرقية» ،غري �أنه كانت
(( ( والذي حذر من اخلطر الغربي الثقايف واال�ستعماري على العامل الإ�سالمي ،وطالب ب�أن ت�أخذ الدولة العثمانية زمام
املبادرة �إىل حماية العامل الإ�سالمي ،وكانت دعوته تتجه �إىل الو�سائل الثقافية �أكرث من الأ�ساليب ال�سيا�سية ،ولكن
دعوته كانت جتوب بالأ�سا�س يف الو�سط الرتكي بينما جابت دعوة الأفغاين يف �أو�ساط العامل الإ�سالمي كله ،حول
نامق كمال ودعوته واختالفها عن دعوة الأفغاين طالع :عبد العزيز ال�شناوي ،الدولة العثمانية ،مرجع �سابق ،اجلزء
الثالث� ،ص  48 – 44و�ص .56 – 55
((( عبد العزيز حممد ال�شناوي ،الدولة العثمانية ،مرجع �سابق� ،ص .53
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هناك تعبريات منف�صلة لكل قوة من تلك القوى عن م�صاحلها اخلا�صة،
فقد ظهرت الدعوة للجامعة الإ�سالمية يف نف�س وقت ظهور حركة اجلامعة
ال�صقلبية  Panslavismوهي حركة رو�سية قومية كان من �أهدافها جمع
�صقالبة((( البلقان الأرثوذك�س وتخلي�صهم من ال�سيطرة العثمانية ،وكان
هدفها النهائي الق�ضاء على الوجود العثماين يف �أوروبا(((.
جناحا جزئ ًّيا متثل يف خ�شية حكومات
وقد القت حركة اجلامعة الإ�سالمية ً
الدول الأوروبية الكربى من هذه احلركة ،ونظرتها �إليها نظرة معار�ضة جدية،
وهجومها العنيف الذي �شنته عليها يف جمل�س العموم الربيطاين ويف ال�صحافة ويف
�شتى الهيئات يف بريطانيا وفرن�سا ،كما متثل �أي�ضً ا يف توقف الزحف اال�ستعماري
الأوروبي الع�سكري على الواليات العربية التابعة للدولة العثمانية بعد االحتالل
الربيطاين مل�صر �سنة 1882م وحتى نهاية حكم ال�سلطان عبد احلميد؛ حيث
جدا،
كان املثل الأعلى للفكرة التي قامت عليها حركة اجلامعة الإ�سالمية مغر ًيا ًّ
حيث ا�ستطاعت احلركة �أن توقظ �شعو ًرا يعطف عليها يف كل جزء من �أجزاء
العامل الإ�سالمي ،وكان من نتائجها �إيقاظ ال�شعور بالوحدة الإ�سالمية من جديد
وتقويته �إىل حد مل ي�سبق له مثيل(((.
((( ال�صقالبة مب�صطلح ذلك الزمان هم ال�سالف وهو العرق الذي يجتمع حتته الرو�س وكثري من البلقانيني.
(((املرجع ال�سابق ،اجلزء الثاين� ،ص  ،304 – 303وحول تفا�صيل امل�شاريع اال�ستعمارية للقوى الأوروبية الأخرى،
طالع نف�س املرجع ،الف�صل التا�سع �ص .306 – 279
((( املرجع ال�سابق ،اجلزء الثالث� ،ص .75 – 71
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ويف املقابل توافرت عدة �أ�سباب �أعاقت حركة اجلامعة الإ�سالمية؛ منها
حالة التف�سخ والتخلف التي �سادت العامل الإ�سالمي وحالت دون �أن يجتمع
قادته على كلمة �سواء� ،إ�ضافة �إىل انعدام و�سائل الإعالم واالت�صال احلديثة؛ مما
قلل من انت�شار الدعوة وو�صولها �إىل جميع التجمعات اجلماهريية الإ�سالمية،
�إ�ضافة �إىل القب�ضة القوية للدول اال�ستعمارية على الأقاليم اخلا�ضعة لها ،وعدم
�سماحها بحركات مناه�ضة لها �أو تيارات فكرية ت�شجع هذا االجتاه الوحدوي.
وكان من العوامل التي �أدت لإ�ضعاف حركة اجلامعة الإ�سالمية موقف
املعار�ضة ال�شديدة للحركة الذي اتخذه امل�سيحيون العرب يف الواليات العثمانية؛
�إذ خ�شوا �أن تهدد الأخطار كيانهم �إذا قامت وحدة �سيا�سية كبرية تزداد فيها
أ�سي�سا على
�ض�آلتهم العددية و�سط �أكرثية �إ�سالمية �ساحقة فته�ضم حقوقهم ،وت� ً
هذه املخاوف تنادوا �إىل حركة القومية العربية كبديل حلركة اجلامعة الإ�سالمية،
وكانت حركة القومية العربية قد بد�أت عام 1875م  -قبل �أن ي�صل عبد احلميد
للحكم وقبل �أن تظهر حركة اجلامعة الإ�سالمية  -على يد جمعية بريوت ال�سرية
التي �ألفها خم�سة �شبان من امل�سيحيني العرب من خريجي الكلية الربوت�ستانتية
ببريوت ،على �أن �صوت وت�أثري تلك اجلمعية بقي خاف ًتا حتى قام جنيب عازوري
بن�شر كتابه «يقظة الأمة العربية» بالفرن�سية عام 1905م ،والذي دعا فيه �إىل �إن�شاء
دولة عربية دينية �إ�سالمية يف احلجاز حتكمها �أ�سرة عربية ،ويلقب حاكمها باخلليفة،
ويبا�شر �سلطة روحية على جميع امل�سلمني ،ودولة عربية علمانية م�ستقلة ت�ضم
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�سوريا ولبنان وفل�سطني ،وقد و�ضع يف مقدمة كتابه مذكرة مفتوحة �إىل الدول
الكربى قال فيها �إن القومية العربية حقيقة واقعة ،و�إن الوعي العربي قد انت�شر
بني العرب ،وهم يريدون �أن ينف�صلوا عن تلك ال�شجرة البالية �شجرة �آل عثمان،
و�أن ي�ؤ�س�سوا دولة م�ستقلة(((.
لكن يبدو �أن �سوء حكم بع�ض رجال الإدارات املحلية التابعني للدولة
العثمانية كان �سب ًبا �أي�ضً ا من �أ�سباب �ضعف حركة اجلامعة الإ�سالمية حتت لواء
الدولة العثمانية ،فقبل �أن يظهر كتاب عازوري كان عبد الرحمن الكواكبي
قد ن�شر كتابه «�أم القرى» عام 1900م ،والذي دعا فيه �إىل �أن تكون اجلامعة
الإ�سالمية يف �إطار خالفة عربية �شورية ولي�س يف �إطار حكم العثمانيني(((.
ورغم ذلك فقد ظلت «النزعة الإ�سالمية غالبة على الع�صبية اجلن�سية
والرابطة القومية يف م�صر �إىل �أوائل القرن الع�شرين؛ ولذلك مل يكن امل�صريون
يجدون غ�ضا�ضة يف االعرتاف ب�سلطة اخلليفة الرتكي»((( ،وهو ما عرب عنه قادة
الفكر يف ذلك الزمان� ،سواء ال�سيد جمال الدين الأفغاين� ،أو ال�شيخ
((( حول موقف امل�سيحيني العرب من اجلامعة الإ�سالمية طالع :املرجع ال�سابق� ،ص .88 – 82
(((حول ر�ؤية عبد الرحمن الكواكبي للخالفة التي يريدها طالع :املرجع ال�سابق� ،ص .106 – 100
(((حممد حممد ح�سني ،االجتاهات الوطنية يف الأدب املعا�صر ،اجلزء الأول ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،الطبعة الثالثة،
� ،1980ص .1
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حممد عبده خا�صة يف جريدة العروة الوثقى ال�صادرة �سنة 1884م(((� ،أو
عبد اهلل الندمي يف جملته الأ�ستاذ (عام 1892م) ،ومن ثم فقد كان طبيع ًّيا �أن
يكون موقف م�صطفى كامل من اجلامعة الإ�سالمية يف �إطار الدولة العثمانية ثاب ًتا
ال يتزعزع ،وهو نبت من هذه ال�شجرة ،وهو املوقف الذي عرب عنه يف حديثه
لإحدى ال�صحف الأملانية عام  1898مبنا�سبة انت�صارات الدولة العثمانية على
اليونان؛ حيث قال�« :إن �إح�سا�سات امل�صريني نحو الدولة العالية ال تزال كما
هي �إح�سا�سات التابع للمتبوع ،وكلما مر الزمان قويت الرابطة بني م�صر والدولة
العلية» ،وقد �أرجع ذلك لعدة �أ�سباب:
� -1أن امل�صريني يف �أغلبهم م�سلمون .ومبا �أن دولة اخلالفة الإ�سالمية هي الدولة
العلية و�سلطانها هو رئي�سها الديني (ومن ثم) تعلق النفو�س بهذه الدولة
املحبوبة.
� -2أننا ر�أينا يف �أيامنا هذه فوق ما قر�أناه يف التاريخ �أن �أوروبا جمعاء حتارب الدولة
العلية ب�صفتها دولة �إ�سالمية ،و�إال فلم جندها تهلل وتكرب كلما انت�صرت �أمة
م�سيحية على �أمة �إ�سالمية يف حني �أنها تت�أمل وت�ست�شيط غي ًظا �إذا كان الأمر على
العك�س من ذلك� ،أمل يكن يف نتيجة انت�صار الدولة العلية على اليونان ما يحقق
هذه النظرية ،وذلك من �ش�أنه �أن يزيد تعلقنا بالدولة العلية.
((( طالع �أعداد العروة الوثقى كاملة يف :العروة الوثقى ملدير �سيا�ستها ال�سيد جمال الدين الأفغاين ،وحمررها الأول
ال�شيخ حممد عبده ،باري�س ( 13مار�س � 16 -1884أكتوبر 1884م) جز�آن يف جملد ،القاهرة ،املركز العربي للبحث
والن�شر.1984 ،
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� -3أنها الدولة الإ�سالمية الوحيدة التي لها �أمالك يف �أوروبا و�آ�سيا و�أفريقيا
و�أغلب هذه الأمالك �إ�سالمي ،ونحن �أبناء دين يحتم علينا �أن نكون كالبنيان
املر�صو�ص ي�شد بع�ضه بع�ضً ا ،و�أن نعامل ذوي الأديان بالرفق والإن�سانية ،و�أن
جنادلهم بالتي هي �أح�سن(((.
و�إ�ضافة �إىل ما �سبق من �أ�سباب ف�إن م�صطفى كامل كزعيم �سيا�سي
وطني در�س ق�ضيته جي ًدا مل يجد من احلكمة �أن ينادي يف وقت واحد بجالء
االحتالل الربيطاين وب�إلغاء ال�سيادة العثمانية؛ لأن معاداة الدولة العلية يف ذلك
الوقت كانت ت�ؤدي حت ًما �إىل ان�ضمامها �إىل �إجنلرتا وتنازلها لها عن �سيادتها ،وهذا
ما كانت تبغيه �إجنلرتا� ،إ�ضافة �إىل حقيقة �أن مركز م�صر ال�سيا�سي حتى احلرب
العاملية الأوىل كانت حتدده معاهدة لندن �سنة 1840م((( والتي تعترب ًّ
�صكا دول ًّيا
التزمت الدول باحرتامه ،و�أهم �أحكام هذه املعاهدة االعرتاف با�ستقالل م�صر
املكفول من الدول و�ضمان عر�ش م�صر يف �أ�سرة حممد علي وبقاء ال�سيادة
العثمانية عليها(((.

((( حول ن�ص احلوار كام ًال طالع :يواقيم رزق مرق�ص� ،أوراق م�صطفى كامل (املقاالت) ،مرجع �سابق� ،ص – 284
.287
((( حول املعاهدة ومالب�ساتها طالع :عبد الرحمن الرافعي ،ع�صر حممد علي ،مرجع �سابق� ،ص .292 – 285
(((عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص .358
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الأمم ال تنه�ض �إال بنف�سها

يف ظل الف�صول املتالحقة للم�س�ألة ال�شرقية التي عاي�شها م�صطفى كامل،
والتي كان ي�ستند فيها يف حتييده ملعاداة الدولة العلية �أو اخلديوي (قدر امل�ستطاع)
ف�إنه اعتمد يف ن�ضاله على ا�ستجالب دعم الر�أي العام الأوروبي عامة والفرن�سي
خا�صة ،لكنه �أدرك بعد عام واحد من ن�شاطه يف الدبلوما�سية ال�شعبية �أن تلك
اجلهود لن حتقق وحدها غاية الوطن يف اال�ستقالل والنه�ضة ،فك�شف عن ر�أيه بـ
«�أن هذا الأ�سلوب الذي تطرقه م�صر �إمنا ق�ضت به الأيام و�إن كان وقت ًّيا �إال �أنه من
�أجل م�صلحة م�صر» وعلم علم اليقني �أن العبء الأكرب يف حتقيق ذلك �إمنا يقع
على عاتق �أبناء م�صر بالدرجة الأوىل((( ،وجاء االتفاق الودي ليزيد الوطنيني �إميانًا
بعدم االعتماد من قريب �أو بعيد بعد �أن خيبت فرن�سا رجاءهم يف �إمكانية م�ساعدة
احلركة الوطنية((( ،وقد عرب كامل عن ر�أيه يف االتفاق يف خطبته بالإ�سكندرية
يف (ربيع الأول 1322هـ /يونيو 1904م) قائ ًال� :إين ت�أملت �أ�شد الأمل ك�سائر
امل�صريني من هذا االتفاق امل�ش�ؤوم ،ور�أيت فيه �ضربة جديدة لوطننا العزيز ،ومل
�أكن �أنتظر من فرن�سا جماراة �إجنلرتا يف ن�سيان الوعود والعهود ،ولكن �أعتقد �أن
وزراءنا هم الذين ادعوا �إليه وحر�ضوا عليه؛ لأنه ال يوجد يف العامل �إن�سان يخدم
من ال يخدم نف�سه ويدافع عن حق من تنازل عن حقه ،وقد ا�ست�سلمت حكومتنا
(((ع�صام �ضياء الدين ال�سيد ،احلزب الوطني والن�ضال ال�سري  ،1915 – 1907مرجع �سابق� ،ص  ،26نق ًال عن
ر�سالة بعثها �إىل �صديقه عبد الرحيم �أحمد بتاريخ � 19سبتمرب 1895م.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .30
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لالحتالل ا�ست�سال ًما �أبعد عنها كل حمب لها ميال مل�ساعدتها((( ،ويف خطبته
التي �ألقاها يف الإ�سكندرية �أي�ضً ا بعد ثالث �سنوات (�شعبان 1325هـ� /أكتوبر
1907م) والتي كانت مبثابة دعوة عامة لت�أ�سي�س احلزب الوطني عاد يقول« :ظن
ال�سا�سة الإنكليز �أنهم �إذا اتفقوا مع فرن�سا على م�سئلة م�صر ،طويت �أوراق هذه
الق�ضية اخلطرية ،وخفت كل �صوت ومات كل �أمل ،وحل الي�أ�س حمل الرجاء،
و�صار ال�شعب امل�صري �أث ًرا كتلك الآثار القدمية .ولكنهم �أخطئوا خط�أ كب ًريا ،نعم
�أخط�أ �أولئك ال�سا�سة الذين يظنهم العامل �أمهر النا�س يف تدبري ال�ش�ؤون العامة
و�إعداد احلوادث ومعرفة امل�ستقبل� ،أخطئوا لأن العزلة التي �صرنا �إليها بعثت
روحا جديدة ،و�أر�شدتنا �إىل احلقيقة التي ال قوام ل�شعب بدونها وال حياة
فينا ً
لأمة بغريها وال وجود لنفر من النا�س �إذا مل يتبعوها ،وهي� :أن الأمم ال تنه�ض
�إال بنف�سها وال ت�سرتد ا�ستقاللها �إال مبجهوداتها ،و�أن ال�شعب كالفرد ال يكون
�آم ًنا على نف�سه �إال �إذا كان قو ًّيا بنف�سه م�ستجم ًعا لكل عدد الدفاع و�آالت الذب
عن ال�شرف واملال واحلياة ،نعم فقهنا �أن ال�شعوب التي ال ترجو الرقي �إال مبعونة
جريانها و�أ�صدقائها وال حتفظ ا�ستقاللها �إال باالعتماد على حلفائها هي �شعوب يف
خطر وحياتها مهددة يف كل وقت»(((.

((( م�صطفى كامل يف :يواقيم رزق مرق�ص� ،أوراق م�صطفى كامل (اخلطب) ،مرجع �سابق� ،ص .263
((( املرجع ال�سابق� ،ص .302
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كانت هذه هي احلقيقة التي ا�ست�شعرها �إ ًذا يف مبتد�أ ن�ضاله الوطني،
والتي توثقت لديه قرب منتهاه ،وهي احلقيقة التي انعك�ست فيما قدم للأمة من
مقاالت وكتب روي ًدا روي ًدا ،و�إن كان الت�أليف يف حقيقته لي�س مق�صده الأ�سا�سي،
فهو بالأ�سا�س زعيم ونا�شط ،وللكتابة عنده وظيفة حمددة يف خدمة ق�ضيته.
ثال ًثا :الإنتاج الفكري مل�صطفى كامل

ولد م�صطفى كامل وعا�ش يف بيئة حمملة بالهم العام ،ممث ًال يف الق�ضية
الوطنية وق�ضايا الأمة ب�شكل عام ،و�ساهم ذلك اجلو ومن خالطهم فيه من رجال
يف تكوينه ،وتكوين ح�صيلته التي �أخرج من مكنونها بعد ذلك يف رحلة عطائه،
و�إ�ضافة �إىل ه�ؤالء الرجال ،و�إ�ضافة �إىل ال�صحف ال�سيارة حينها وما كان يكتب
فيها حول تلك الق�ضايا ،اجتهد كامل ب�شكل �شخ�صي كي يرفع ح�صيلته املعرفية
حول الق�ضية التي متنى �أن يكون املدافع عنها �أمام العامل �أجمع ،وقد حكى عن
ذلك �شقيقه علي فهمي كامل قائ ًال:
«�إنه (ملا) ا�ستقبله يف الإ�سكندرية عند رجوعه بعد ح�صوله على �شهادة
احلقوق وجد معه �ضمن متاعه �صندوقني كبريين مملوءين بالكتب القدمية واحلديثة
يف تاريخ امل�س�ألة امل�صرية ،و�سيا�سة الأمم ،وفيهما مذكرات بع�ضها لكبار ال�سيا�سيني
وبع�ضها من مكتبة باري�س وبع�ضها من وزارة اخلارجية الفرن�سية ،وبعد �أن ا�ستقر
به املقام يف القاهرة كان ال يفت�أ يدر�س الكتب واملذكرات التي �أح�ضرها معه ،وقد
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جما للعمل �سار عليه،
�أكب عليها ك�أنه ال يزال يف دور الدرا�سة ،فو�ضع لنف�سه برنا ً
�صباحا
فكان يعمل يوم ًّيا ثماين �ساعات يف مكتبه ،ذلك �أنه ي�ستيقظ يف ال�ساد�سة ً
في�ؤدي �صالة ال�صبح ،ثم يتناول الفطور ،ويق�صد كوبري ق�صر النيل للريا�ضة ،ثم
يعود يف ال�سابعة وي�أخذ يف املطالعة والعمل ،في�ستمر بني قراءة وكتابة وتدوين
مذكرات �إىل الظهر ثم يتناول الغداء ،وينام �إىل ال�ساعة الثالثة ،ثم ي�ست�أنف
املطالعة حتى ال�ساعة اخلام�سة ،وبعدئذ يزور �إخوانه و�أ�صدقاءه ويعود يف ال�سابعة
م�ساء ليعاود القراءة مرة �أخرى �إىل ال�ساعة التا�سعة ،ثم يتناول مع �أفراد الأ�سرة
طعام الع�شاء ،ويق�ضي ال�سهرة معهم ومع الزائرين حتى منت�صف الليل ثم ي�أوي
�إىل فرا�شه ،وقد ن�ضج فكره من هذه الدرا�سات العميقة ،فكانت عدة له يف الكفاح
�إىل جانب �إخال�صه وقوة يقينه ،ومواهبه اخلطابية وال�صحافية»(((.
�أثمرت املذاكرة يف تلك احل�صيلة املعرفية خط ًبا ومقاالت ور�سائل
و�أحاديث �صحفية وكت ًبا عدة ،وقد بذلت حماوالت عدة �سواء يف حياة م�صطفى
كامل �أو بعد مماته جلمع �شتات هذا اجلهد الوطني ،لكن كل ما بذل يف هذا املجال
من جهد ما زال قا�ص ًرا ،ومن تلك اجلهود:
كتاب �شقيقه علي فهمي كامل :م�صطفى كامل يف  34ربي ًعا �سريته و�أعمالهمن خطب ور�سائل �سيا�سية وعمرانية� 9 ،أجزاء يف ثالثة جملدات ،القاهرة
1909م.
((( عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل ،مرجع �سابق� ،ص .56 – 55
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ما �أ�صدره مركز وثائق وتاريخ م�صر املعا�صر من �أوراق م�صطفى كامل يفخم�سة �أجزاء �شملت :املرا�سالت (جزء واحد) 1982م ،اخلطب (جزء
واحد) 1984م ،املقاالت (� 3أجزاء) 1986م.
امل�ؤلفات الكاملة مل�صطفى با�شا كامل ال�صادرة �ضمن �سل�سلة املكتبةالتاريخية ،عام .(((2001
واملت�أمل لكل ما قاله �أو كتبه م�صطفى كامل يجد �أنه ي�صب ب�شكل
�أ�سا�سي يف هدفني رئي�سيني كان ي�سعى �إليهما يف كفاحه ،و�أن �أحدهما ي�ؤدي �إىل
الآخر :الهدف الأول هو اال�ستقالل ،والهدف الثاين هو النه�ضة �أو العمران،
وهو ما يف�سر لنا تخ�صي�ص �شقيقه علي فهمي كامل لهذين الهدفني يف قوله:
«ر�سائل �سيا�سية وعمرانية» ،وميكننا �أن ننظر �إىل م�ؤلفاته من الكتب التي ح�صرها
امل�ؤرخون ون�صنفها على النحو التايل:

(((مل ي�صل الباحث من هذا امل�شروع �إال كتاب« :امل�سئلة ال�شرقية» ،والذي حققه وقدم له كل من عبد الرازق عي�سى
وعبري ح�سن ،وجاء فيه ن�ص كتاب م�صطفى كامل ملي ًئا بالأخطاء وال�صفحات املتكررة؛ مما �شوه الن�ص على الرغم
من اجلهد املبذول يف التحقيق والتقدمي.
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الق�سم

امل�ؤلفات

الق�سم الأول :ويتناول ق�ضايا
احلا�ضر ،وعلى وجه �أخ�ص
ق�ضية امل�س�ألة امل�صرية املتمثلة
يف االحتالل الربيطاين مل�صر

 �أخطار االحتالل الإجنليزي مل�صر وقد ن�شر بالفرن�سيةوعربته جريدة امل�ؤيد يف عددها ال�صادر بتاريخ /28
1895 /8م
ر�سالة �إىل اجلمعية الوطنية الفرن�سية ،وهي ر�سالة تقدمبها �إىل اجلمعية مرفقًا بها لوحة مر�سومة وهي خا�صة
بطلب م�ساعدة فرن�سا مل�صر يف حتقيق ا�ستقاللها/
1895م
م�صر واالحتالل الإجنليزي ،عبارة عن خطبومقاالت م�صطفى كامل خالل عامي – 1895
1896م جمعها حممد م�سعود1896 /م
امل�صريون والإجنليز� ،أ�صدره م�صطفى كامل يف باري�س،ويتناول مقاالته ومرا�سالته يف  12ف�ص ًال ،ويتكون من
� 328صفحة من القطع ال�صغري ،وقد قدمت له مدام
جولييت �آدم1906 /م
م�صطفى كامل والإجنليز� ،أو دفاع امل�صري عن بالده،ويت�ضمن خطب م�صطفى كامل ومقاالته ،قامت
بجمعها جريدة اللواء وطبعت مبطبعة اللواء ،وقدم لها
حممد فريد1906 /م
رغائب احلزب الوطني ،وهي خطبة �ألقاها م�صطفىكامل يف م�ساء يوم 1907 /10 /24م على م�سرح
زيزينيا1907 /

تقــدمي

51

51

الق�سم

امل�ؤلفات

الق�سم الثاين :ويتناول ق�ضايا
تاريخية ،وهو غري منف�صل
عن ق�ضايا احلا�ضر ،فهو �إما
ي�صب يف ق�ضيته ال�سيا�سية،
�أو يف ق�ضيته العمرانية

 �أعجب ما كان يف الرق عند الرومان ،ن�شرته �سنة1310هـ مطبعة املحرو�سة يف � 204صفحات من
القطع ال�صغري1893 ،م
 رواية فتح الأندل�س ،وهي رواية وطنية عن الفتحالإ�سالمي للأندل�س ن�شرت �أو ًال يف جريدة امل�ؤيد
عدد 1893 /12/18م ،ثم ظهرت يف كتاب م�ستقل
عام 1894م
 امل�سئلة ال�شرقية ،ن�شر يف �إبريل 1898م مبنا�سبةانت�صار الدولة العثمانية يف حربها �ضد اليونان ،مطبعة
الآداب يف جز�أين من � 352صفحة
�صور اجلنود العثمانية املظفرة ،وهي خا�صة باحلرببني الدولة العلية واليونان ،وعبارة عن �إحدى ع�شرة
�صورة عن قواد اجلي�ش العثماين وجنوده وفرقه،
بالإ�ضافة �إىل قائد اجلي�ش اليوناين1898 ،م
ال�شم�س امل�شرقة ،وقد �ألفه م�صطفى كامل بعد ماحققته اليابان على رو�سيا من انت�صارات يف احلرب
التي كانت دائرة بينهما ،وهو يف جزء واحد من 223
�صفحة (مطبعة اللواء �سنة 1904م) ،ومل يعرث �إال
على هذا اجلزء و�إن كان قد �أ�شار �إىل �أنه اجلزء الأول
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راب ًعا :امل�س�ألة ال�شرقية يف �إطار م�شروعه

كتاب «امل�سئلة ال�شرقية» �أحد �أهم ما كتبه م�صطفى كامل� ،أ�صدره عام
(1315هـ1898 /م) ،و�أعيد ن�شره مرة �أخرى عام (1326هـ1909 /م) ،ثم
ُن�شر مرة ثالثة حمققًا عام  ،(((2001وقد ترجمت مقدمته �إىل الرتكية ،ثم ترجم
الكتاب كله �إىل الرتكية ،وطبع مرتج ًما مرتني يف م�صر خالل مدة ق�صرية (يف
�سنتي 1898م و1899م)((( ،وكتاب «امل�سئلة ال�شرقية» لي�س جمرد كتاب يف
التاريخ ،لكنه كان �أداة من �أدوات كفاح م�صطفى كامل يف حا�ضره ،وهو بالن�سبة
�إلينا الآن يت�صل بق�ضية «النه�ضة» ب�سببني:
 -1م�س�ألة الوعي بالذات احل�ضارية :فمما ال �شك فيه �أن �أي م�شروع للنه�ضة
البد �أن ي�سبقه ويوازيه �إعادة �صياغة لعقل ووجدان �أبناء الأمة ،والبد لتلك
النه�ضة �أن تنبني على و�صل الذات احل�ضارية لأبناء الأمة بعد �أن تعر�ضت
لتقطيع �أو�صالها� ،سواء كانت تلك الأو�صال ر�أ�سية متتد يف �أعماق التاريخ،
�أو كانت �أفقية متتد بامتداد اجلغرافيا ،وكتاب «امل�سئلة ال�شرقية» يف احلقيقة
ي�صلنا بالبعدين م ًعا.
(((وهي الن�سخة التي حققها وقدم لها كل من عبد الرازق عي�سى وعبري ح�سن ،وال�صادرة عن العربي للن�شر والتوزيع
يف �إطار املكتبة التاريخية ،والتي �صدرت طبعتها الأوىل يف .2001
(((�أكمل الدين �إح�سان �أوغلو ،الأتراك يف م�صر وتراثهم الثقايف ،نقله �إىل العربية �صالح �سعداوي ،القاهرة ،دار ال�شروق،
� ،2011ص .285 – 284
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-2م�س�ألة فقه الواقع :فقد كان كتاب «امل�سئلة ال�شرقية» يف حينه ذا �صلة بواقع
«امل�س�ألة امل�صرية» التي هي جزء من ال�شرق حمل ال�صراع ،وهو �أي�ضً ا يف حيننا
ذو �صلة لكون ال�شرق يف �أعني الغرب هو هو ،و�إن تغري اال�سم «من امل�س�ألة
ال�شرقية �إىل ال�شرق الأو�سط» كما بينا� ،إذ �إن م�شروعنا اليوم للنه�ضة ،البد �أن
نلحظ فيه ب�أعيننا ال�سياق الدويل الذي نبنيه فيه ،وهذا ال�سياق مت�صل وممتد
مل ينقطع ،ومل تتغري الأ�س�س التي ينبني عليها.
�سياق ظهور الكتاب

كان كتاب م�صطفى كامل ك�أنه حلقة يف �سل�سلة من الكتابات التي
تناولت امل�س�ألة ال�شرقية وتاريخ الدولة العثمانية يف تلك الفرتة ،ونتناول هنا �أهم
هذه الكتب:
فقبل �أن ي�صدر م�صطفى كامل كتابه هذا ،كان رفيق كفاحه والزعيم
الثاين للحزب الوطني حممد فريد قد �أ�صدر كتابه «تاريخ الدولة العلية العثمانية»
عام  ،1894والذي �صدرت منه يف حياة امل�ؤلف ثالث طبعات((( ،وهو ي�سري يف
نف�س االجتاه الذي �سار فيه كتاب «امل�سئلة ال�شرقية» الحقًا ويرمي �إىل نف�س مراميه؛
�إذ �إنه «ملا كانت هذه الدولة قد وقفت نف�سها للذب عن حرية ال�شرق والذود
عن حو�ضه ،وملا كانت هي احلامية لبي�ضة الدين الإ�سالمي زمانًا طوي ًال ر�أت فيه
((( الأوىل عام 1894م ،والثانية عام 1896م ،والثالثة عام 1912م.
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من التع�صب الأوروبي الإحن واملحن ،وجب علينا �أن نعلم تاريخها التف�صيلي
حق العلم لنقف على ما كان يربطنا بغريها من الدول من املعاهدات والوفاقات
علي خدمة للحقيقة ونف ًعا لأبناء البالد �أن
الدولية؛ لذلك ر�أيت من الواجب ّ
�أدون هذا التاريخ»(((� ،إال �أنه يختلف عنه يف كونه يف�صل يف الدولة العثمانية منذ
ن�ش�أتها ،وي�سبقه مبوجز لتاريخ الدول الإ�سالمية قبلها ،بينما يتناول م�صطفى كامل
بع ًدا معي ًنا يف تاريخ الدولة يخت�ص ب�صراع الدول الأوروبية الكربى معها ،بادئًا
بذلك ال�صراع يف القرن الثامن ع�شر ،ثم تال ًيا ذلك بالقرن التا�سع ع�شر ،كما �أن
م�صطفى كامل حني د َّون كتابه ف�إنه دونه بروح املنا�ضل ال�سيا�سي الوطني الذي
كان الكتاب بالن�سبة له �أداة يف ن�ضاله� ،أما حممد فريد ف�إنه دونه مبا عرف فيه وعنه
من نزوع للبحث والت�أريخ(((.
وقبلهما �أ�صدر �أمني �إبراهيم �شميل عام  1879جز�أين من �سفر كان
مقد ًرا له �أن ي�صدر يف �ستة �أجزاء هو «الوايف يف امل�س�ألة ال�شرقية ومتعلقاتها وتاريخ
احلرب الأخرية بني الرو�س والعثمانيني �سنة 1394هـ1877 /م» ،وح�سب ما
ت�شري مقدمة الكتاب ف�إن الأجزاء الثالثة الأوىل كانت لتناول تاريخ العالقة بني
((( حممد فريد ،تاريخ الدولة العلية العثمانية ،القاهرة ،مكتبة الآداب� ،1997 ،ص .5 -4
((( �أ�صدر عام 1891م كتابه «البهجة التوفيقية يف تاريخ م�ؤ�س�س العائلة املحمدية» وهو تاريخ واف ملحمد علي با�شا ،ثم
كان تاريخ الدولة العلية كتابه الثاين ال�صادر عام 1894م ،ويف عام 1902م �أخرج كتابه «تاريخ الرومان» وي�شتمل
على تاريخ تلك الدولة منذ �سقوط قرطاجنة ،وكان قد ن�شره تبا ًعا يف جملة املو�سوعات التي كان ي�صدرها مع �أحمد
حافظ عو�ض بك وحممود بك �أبي الن�صر منذ عام 1898م ،وله فيها عدة مباحث تدل على �سعة اطالعه وميله �إىل
البحث والتمحي�ص ،طالع حول م�ؤلفاته :عبد الرحمن الرافعي ،حممد فريد ،مرجع �سابق� ،ص .37 – 35
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دول امل�سلمني ودول الغرب امل�سيحي منذ ظهور الإ�سالم ،بينما ت�ؤرخ الأجزاء
الثالثة الأخرية للحرب الرو�سية العثمانية ،ومرد هذا التق�سيم راجع �إىل ر�ؤية
�أمني �شميل للم�س�ألة ال�شرقية التي يرى �أنها تبد�أ منذ �أن وجدت دولة للم�سلمني
تنازع دول الغرب امل�سيحي �أمالكها« :هذا وملا كانت طوارئ احلرب املذكورة من
النوادر الغنية ،نظ ًرا �إىل ما تنطوي عليه من ال�صوالح والعنا�صر املتنوعة الكلية ،مل
يكن رقم حوادثها كاف ًيا ملن �أراد االطالع على الأ�سباب املختلفة� ،إذ لي�ست هي
كبقية احلروب اجلارية امل�ؤتلفة ،بل هي حلقة من �سل�سلة ما يدعوه �أهل ال�سيا�سة يف
عهدنا هذا بامل�س�ألة ال�شرقية ،املندرجة يف �سال�سل الطوارئ العاملية ،وهي امل�س�ألة
التي عا�شت القرون الطويلة فلم يكن ما يفنيها ،لها ال�سلم كال�سيف وما مييتها
يحييها ،فلو تتبعنا التاريخ من �أول ما ا�شتغل به النا�س ملا وجدنا مدة متيزت بكرثة
الدول واحلروب نظري املدة الأخرية من لدن ما ولد نبي الأمة العربية ،و�أفرغت
دولتا الروم والفر�س �إىل الدولة الإ�سالمية»(((.
ويف عام 1900م� ،أ�صدر النا�شط الرتكي علي كمال كتابًا طبع له
بعنوان «م�س�أله �شرقيه» بالرتكية حتدث فيه عن ماهية امل�س�ألة ال�شرقية ومالب�سات
ظهورها ومراحل تطورها ،وهو الكتاب الذي جاء �ضمن ن�شاط حركة تركيا الفتاة
يف �إ�صدار الكتب واملجالت يف م�صر ،وهي احلركة التي ن�شطت يف �أعقاب
((( �أمني بن �إبراهيم �شميل ،الوايف يف امل�س�ألة ال�شرقية ومتعلقاتها وتاريخ احلرب الأخرية بني الرو�س والعثمانيني �سنة
1394هـ 1877 -م ،الإ�سكندرية ،مطبعة الأهرام� ،سنة � ،1396 – 1879ص .2
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االحتالل الربيطاين لها ،وبت�شجيع من الإجنليز دع ًما منهم للن�شاط املناه�ض
للدولة العثمانية ،وقد بد�أت احلركة �إ�صداراتها يف م�صر منذ عام 1895م(((.
ويف عام 1902م� ،صدر كتاب «تاريخ حرب الدولة العثمانية مع
اليونان» من ت�أليف حقي العظم ،وهو من �أهم الكتب التي �صدرت يف �أعقاب
نف�س تلك احلرب التي ب�سببها دون م�صطفى كامل كتابه ،غري �أن هذا الكتاب
يتميز كما يقول حقي «بجمع الكثري من الدقائق ال�سيا�سية واجلغرافية وامل�سائل
االقت�صادية واحلربية مما ال يوجد يف كتاب �سواه»((( ،وقد اعتمد فيها م�ؤلفه على
مراجع متخ�ص�صة باللغات الرتكية والإجنليزية والفرن�سية ،يقول «حقي» يف فاحتة
كتابه «ق�صدت �إىل ذكر احلقائق املهمة التي �أغفلها كثري ممن كتب يف هذا ال�ش�أن،
وعمدت �إىل �سرد الوقائع وما ت�ضمنته من املالحظات ،كما �أين �أجهدت الفكر
يف حتري احلق والتزام ال�صدق �ش�أن امل�ؤرخ املن�صف والباحث العادل»((( ،و�أرجع
يف م�ستهل كتابه �أ�سباب الوهن الذي �أ�صاب الدولة العثمانية و�أدت النف�صال
الواليات البلقانية �إىل :االعتماد على قوتها ،وعلى امل�ستقبل وتقلباته والأيام
((( علي كمال ( )1922 – 1867هو نا�شط تركي نا�صر لفرتة حركة تركيا الفتاة ثم عاد بعد ذلك وانقلب عليها ،ويف
�سنة  1900توجه �إىل م�صر لتويل �إدارة مزرعة لأحد الأمراء امل�صريني وهناك �أ�صدر كتابه هذا� ،إ�ضافة لإ�صداره جريدة
«جمموعة كمال» وجريدة «ترك»� :أكمل الدين �إح�سان �أوغلو ،الأتراك يف م�صر وتراثهم الثقايف ،مرجع �سابق� ،ص
 ،272وحول جممل �أعمال نا�شطي حركة تركيا الفتاة يف م�صر ،طالع :املرجع ال�سابق� ،ص .277 – 264
((( حقي العظم ،تاريخ حرب الدولة العثمانية مع اليونان ،القاهرة ،مطبعة الرتقي ،الطبعة الأوىل1319( ،هـ /
1902م)� ،ص .4
((( املرجع ال�سابق� ،ص .4
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وحتوالتها ،بد ًال من توثيق عرى الرابطة الدينية مع �أهل تلك الواليات بالدعوة،
�أو توثيق عرى اللغة بن�شر اللغة الرتكية بينهم� ،أو حتى زيادة العن�صر الإ�سالمي
يف تلك الواليات بالهجرة� ،إ�ضافة �إىل �سماحتها النابعة من التزامها بتعاليم الدين
الإ�سالمي واقتفائها �سنة الدول الإ�سالمية من قبلها بعدم تعر�ضها حلرية الأديان؛
ومن ثم كان طبيع ًّيا �أن ي�سعى �أهل تلك البلدان – واحلالة هكذا – �إىل التخل�ص
من حكم الدولة العثمانية واالنف�صال عنها(((.
نظرة على الكتاب

يقع الكتاب  -يف طبعته الأ�صلية التي اعتمدنا عليها  -يف � 352صفحة
من القطع املتو�سط ،وينق�سم �إىل :فاحتة (�أو متهيد) ومقدمة عامة حول امل�س�ألة
ال�شرقية ،وي�شتمل الكتاب على ق�سمني ،يتناول الق�سم الأول امل�س�ألة ال�شرقية
يف القرن الثامن ع�شر وهو الق�سم الأ�صغر ،وميتد حتى �صفحة  49من طبعة
الكتاب الأوىل ،بينما يتناول الق�سم الثاين  -وي�شمل باقي الكتاب � -سبع �أزمات
ت�ضمنتها �أطوار امل�س�ألة ال�شرقية يف القرن التا�سع ع�شر ،وهي :ا�ستقالل اليونان،
وم�س�ألة ال�شام (بني م�صر والدولة العلية) ،وحرب القرم ،واحلرب بني الدولة
العليا ورو�سيا عام 1877م ،وامل�س�ألة امل�صرية ،وامل�س�ألتان البلغارية واليونانية من
عام 1885م �إىل عام 1887م ،وينتهي باحلديث حول امل�س�ألة الأرمينية ،ويعترب
(((

حول تفاصيل رؤيته راجع :املرجع السابق ،ص .6 – 5
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حدا
بع�ض م�ؤرخي علم التاريخ امل�صري احلديث �أن كتاب «امل�سئلة ال�شرقية» كان ًّ
فا�ص ًال بني ما ي�سمى بالت�أريخ الزمني والت�أريخ احلديث ،والذي يت�ضمن تف�سري
احلوادث وحتليلها ال جمرد �سردها يف ت�سل�سلها التاريخي((( ،وهو ما يجعل لكتاب
«امل�سئلة ال�شرقية» ميزة عما �سبقه من كتابات تاريخية م�صرية يف القرن التا�سع
ع�شر ،وف�ض ًال على ما تاله من كتابات تاريخية ،ورغم امليزة والف�ضل ف�إننا بنظرة
عامة على الكتاب ميكننا �أن نخرج باملالحظات التالية على �أ�سلوب م�صطفى
كامل يف كتابته:
 املالحظة الأوىل� :أنه بالرغم من متيز الكتاب باالعتماد على املعلوماتو�سعيه لتف�سريها وحتليلها ،ف�إنه جاء م�شبوبًا بالعاطفة ،م�شوبًا بح�سن الظن،
�أما العاطفة فقد جعلته ي�صب جام غ�ضبه و�سوء ظنه على الإجنليز ب�شكل
خا�ص ،وهو غ�ضب و�سوء ظن مفهومان لكون وطنه حمت ًّال من قبل
الإجنليز ،لكنه يلح يف الكتاب كله على حتميل الإجنليز بالعبء الأكرب
فيما �آلت �إليه �أحوال الدولة العثمانية يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع
ع�شر ،بينما �أدى به ح�سن ظنه �إىل التما�س الأعذار والتربير �أحيانًا حينما
ي�أتي ذكر فرن�سا والفرن�سيني ،رمبا ت�أث ًرا برجائه يف م�ساعدة فرن�سا مل�صر يف
ق�ضيتها وح�سن ظنه بها يف تلك الفرتة التي �ألف فيها الكتاب ،حتى
�إنه حينما تناول امل�س�ألة ال�شرقية يف القرن الثامن ع�شر مل يتناول احلملة
((( طالع تقيي ًما لكتاب «امل�سئلة ال�شرقية» يف :جاك كراب�س جونيو ،كتابة التاريخ يف م�صر القرن التا�سع ع�شر درا�سة
يف التحول الوطني ،ترجمة عبد الوهاب بكر ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،الألف كتاب الثاين ،العدد
� ،1993 ،118ص .217 – 201
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الفرن�سية على م�صر ،ومل ي�شر حتى �إليها.
املالحظة الثانية� :أن العاطفة وح�سن الظن �أديا به �إىل �أن يخفف بع�ض ال�شيءمن م�سئوليات باقي الدول الأوروبية الكربى – با�ستثناء بريطانيا  -فيما �آلت
�إليه الأمور ،وذلك رغم �أن اال�ستقراء العام ل�سري الأحداث التي ذكرها
الكتاب ينبئنا �أنه ال مكان يف العالقات الدولية ب�شكل عام ،ولعالقات
القوى الأوروبية بالدولة العثمانية للعواطف �أو امل�شاعر النبيلة �أو حل�سن
الظن ،ف�إذا كانت بريطانيا �أكرث الدول يف الت�آمر ال�سيا�سي ف�إن فرن�سا كانت
�شريكة يف التواط�ؤ ومل تكن �أقل ا�ستعمار ًّيا ،كما �أن �أملانيا ومنذ م�ؤمتر برلني
عام 1878م كان لها دور مهم يف الت�آمر على الدولة العثمانية� ،أما رو�سيا ف�إنها
كان لها الدور الأكرب يف �إنهاك قوى الدولة العثمانية ع�سكر ًّيا ،و�ساهمت
مع النم�سا و�إن كان لها الدور الأكرب يف ت�أليب دول البلقان على الدولة
العثمانية ،ثم اقتطاعها من الدولة واحدة تلو الأخرى ،مرة بحكم رابطة
العرق ال�ساليف و�أخرى بحكم الرابطة الدينية امل�سيحية الأرثوذك�سية.
املالحظة الثالثة� :أنه بالرغم من �أن املنا�سبة التي �ألف م�صطفى كاملمن �أجلها الكتاب هي منا�سبة لبث الأمل والتعبري عن ال�سعادة بـ «فوز
(((
الدولة العلية يف حربها مع اليونان فو ًزا عظي ًما وانت�صارها ن�ص ًرا مبي ًنا»
ف�إنه وهو ي�سطر �سطور الكتاب ويقلب �صفحات تاريخ امل�س�ألة ال�شرقية كان
((( م�صطفى كامل ،امل�سئلة ال�شرقية ،مرجع �سابق� ،ص .3
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كمن مي�سك ب�شوكة ليكتب بها على �صفحة من ال�صوف املبلول ،فال هو
نف�سا ،لكونه كان يكتب عن تاريخ الدولة العثمانية
�أ�سعد قل ًبا وال �أ�شفى ً
وهي تت�شبث مبنحنى انهيارها حتاول �أن تبطئ منه ،بينما يدفعها �أعدا�ؤها
�إىل الهاوية وميزقونها �إربًا �إربًا.
مقدمة الكتاب

�أهم ما احتوته مقدمة الكتاب ثالثة �أمور :الأول ما احتوته من التعريفات
التي قدمها للم�س�ألة ال�شرقية ،الثاين ما ر�آه �أ�سبابًا م�ؤدية لها� ،أما الثالث فهو ما
ميكن �أن ن�سميه املقولة الأ�سا�سية �أو الر�سالة الرئي�سية للكتاب.
التعريفات

 �أما التعريف الأول فهو ذلك الذي نقلناه �سابقًا وهو �أنها «هي م�سئلة النزاعالقائم بني بع�ض دول �أوروبا وبني الدولة العلية ب�ش�أن الدول الواقعة حتت
�سلطانها ،وبعبارة �أخرى هي م�سئلة وجود الدولة العلية نف�سها يف �أوروبا»،
ويبدو �أنه كان مييل �إىل هذا التعريف لكونه مل يناق�شه كما ناق�ش التعريف
الآخر.
 �أما التعريف الثاين والذي ن ّوه �إىل �أن ُكتابًا �آخرين من ال�شرق والغربيقولونه فهو «م�سئلة النزاع امل�ستمر بني الن�صرانية والإ�سالم� ،أي م�سئلة
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حروب �صليبية متقطعة بني الدول القائمة ب�أمر الإ�سالم وبني دول
امل�سيحية» .وقد ا�ستدرك على هذا التعريف الثاين ب�أنه و�إن كان فيه �شيء
من احلقيقة فلي�س ب�صحيح متا ًما؛ لأن الدول التي تنازع الدولة العلية
وجودها ال تعاديها با�سم الدين فقط ،بل يف الغالب تعاديها طم ًعا يف
نوال �شيء من �أمالكها ،واعترب �أن الدين هو «�ستار تختفي وراءه �أغرا�ض
�شتى و�أطماع خمتلفة»(((.
�أما �أ�سباب امل�س�ألة ال�شرقية فقد ر�آها م�صطفى كامل كما يلي:

 الطمع فيما حتت �سلطة الدولة «من �أجمل البالد و�أغناها» والتي من�أجلها «كانت هذه الدول حتارب الدولة العلية ب�أمل تق�سيمها �شي ًئا ف�شي ًئا
واال�ستيالء على �أجزائها جز�أ فجز�أ»(((.
 �إنكار الدول الأوروبية للت�سامح والت�ساهل واالعتدال الذي عاملتبه الدولة رعاياها الذين يدينون بغري دينها ،وا�ستغاللهم لهذه املكرمة
جلعلها �أكرب �سبب لكل ما حلق الدولة العلية من ال�ضرر والإجحاف،
«فم�سئلة اختالف الدين  ...التي هي نتيجة االعتدال الديني والعدل
والإن�صاف كانت وال تزال الداء الدفني الذي يهدد حياة الدولة من
((( املرجع ال�سابق� ،ص .5
((( املرجع ال�سابق� ،ص .6
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وقت لآخر ،فتداخل الدول الأوروبية يف �شئون الدولة العلية با�سم
امل�سيحيني املحكومني بها ،وم�ضايقة �أوروبا للدولة با�سم ه�ؤالء امل�سيحيني
وا�ضطرابات الدولة تقوم با�سم ه�ؤالء امل�سيحيني ،والإنذارات التي توجه
للدولة توجه با�سم ه�ؤالء امل�سيحيني»(((.
الدخالء يف الدولة العلية ،وهم الأجانب الذين دخلوا يف ج�سم الدولةالعلية «وغريوا �أ�سماءهم ب�أ�سماء �إ�سالمية ،وعملوا على االرتقاء يف
املنا�صب؛ حتى و�صل بع�ضهم �إىل �أ�سماها ،و�صاروا من �أقرب املقربني؛
فعر�ضوا بالدولة للدمار ،و�أطلعوا �أعداءها على �أ�سرارها»(((.
� .أما الر�سالة الرئي�سية التي يلح عليها يف ثنايا تعليقاته على الأحداث يف
جميع ف�صول الكتاب فهي �أنه «لي�س لل�سلطنة العثمانية وبالطبع اخلالفة
الإ�سالمية يف هذه الأيام عدو يجاهر بالعدوان لها ويعمل على دك �أركانها
وتقوي�ض بنيانها غري �إنكلرتا» ،وذلك مقارنة بباقي الدول التي حاربت
الدولة العثمانية طوي ًال كرو�سيا والنم�سا ،والتي يرى �أنها كفت عن عداوتها
للدولة يف الآونة الأخرية ،ومن ثم فبعد �أن و�صل لتلك النتيجة يف نهاية
مقدمته �أعاد تعريف امل�س�ألة ال�شرقية وا�صفًا �إياها ب�أنها �صارت «م�سئلة
النزاع القائم بني �إنكلرتا وبني بقية دول �أوروبا مبا فيها الدولة العلية»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .8
((( املرجع ال�سابق� ،ص .11
((( املرجع ال�سابق� ،ص .23
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الق�سم الأول من الكتاب

يف هذا الق�سم من الكتاب والذي يحمل عنوان «امل�سئلة ال�شرقية يف
القرن الثامن ع�شر» يتناول م�صطفى كامل «احلرب بني الدولة العلية والرو�سيا التي
طالت من �أواخر عام � 1768إىل �أوائل عام  ،1775وهذه الأزمة كانت �شديدة،
غزيرة النتائج ،و�أ�ص ًال لتداخل �أوروبا يف �أمور الدولة العثمانية با�سم الدين»(((،
وقد كانت تلك احلرب ا�ستكما ًال لف�صول �سابقة من ال�صراع بني رو�سيا والدولة
العثمانية وا�ستهال ًال لف�صول تالية منه ،وهو �صراع كان يدور على �أربعة حماور:
 .الأول :ال�صراع على املناطق ال�شمالية وال�شمالية الغربية من تركيا
احلالية وت�شمل �أوكرانيا وبولندا ورومانيا.
 .املحور الثاين وهو ال�صراع يف البلقان ،وهو ال�صراع الذي كانت
النم�سا طر ًفا ثالثًا فيه من الناحية الع�سكرية.
� .أما املحور الثالث فهو ال�صراع على امل�ضايق البحرية الوا�صلة ما بني
بحر �إيجة جنوبًا و�صو ًال للبحر املتو�سط� ،إىل البحر الأ�سود �شما ًال
مرو ًرا بالدردنيل وبحر مرمرة ثم البو�سفور.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .25
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� .أما املحور الرابع فهو ال�صراع يف �شمال �شرق تركيا يف القوقاز
و�أذربيجان وما وراءهما جتاه ال�شرق.
ويف هذا الف�صل من احلرب الذي تناوله الق�سم الأول من الكتاب يدور
ال�صراع على املحاور الثالثة الأوىل ،وهو ال�صراع النموذج الذي ميكن من خالله
تبني منط �إدارة ال�صراع يف �إطار «امل�س�ألة ال�شرقية» ،والذي كانت ت�ستخدم فيه
�أدوات:
�إثارة النعرات الدينية يف وجه الدولة العثمانية وذلك على حمور البلقان؛حيث «ح�صل �أن بع�ض ق�سو�س الرو�سيا جاءوا بالد الدولة و�أخذوا
يهيجون �أهايل اليونان وكريد واجلبل الأ�سود با�سم الدين»((( ،وهو ما كان
من �أحد �أ�سباب �إعالن احلرب ،ثم كان من ف�صولها عندما �أر�سلت رو�سيا
مبعاونة �إجنلرتا �أ�سطولني على البحر املتو�سط عام  1770لإثارة اليونانيني
�ضد الدولة(((.
املواجهات الع�سكرية املبا�شرة :وهو ما بد�أ عام  1869بني رو�سيا والدولةالعثمانية على املحور الأول (�شمال غرب) على �شواطئ نهر الدي�سرت،
حول خوتني و�آزوف وتاجانروج((( ،ويف مقاطعة البغدان (الرومانية)
((( املرجع ال�سابق� ،ص .27
((( املرجع ال�سابق� ،ص.29
((( مناطق يف �أوكرانيا احلالية.

تقــدمي

65

65

ويف مدينة بوخار�ست ،وما تال ذلك من ا�ستيالء على مقاطعة الأفالق
الرومانية وعلى �شبه جزيرة القرم ،وا�ستيالء النم�سا على ال�صرب.
التحالفات املتغرية دائ ًما بح�سب تيار امل�صالح :ومن ذلك التحالف الرو�سيالربو�سي((( والذي جتلى يف معاونة برو�سيا لرو�سيا يف حربها ،ثم االتفاقية
الودية بني النم�سا وبرو�سيا عام  1769رغبة يف ال�ضغط على رو�سيا للقبول
بتق�سيم بولونيا ،ثم اتفاق النم�سا مع الدولة العلية عام  1771وحمادثاتها
ال�سرية مع رو�سيا يف نف�س الوقت لدرا�سة م�شاريع تق�سيم الدولة العلية.
املرا�سالت ال�سرية بني جميع الأطراف مع احلليف ونقي�ضه (رو�سيا/برو�سيا ،والنم�سا /رو�سيا ،النم�سا /برو�سيا ،و�إجنلرتا /رو�سيا) ،ودف ًعا
لطرف للحرب بالوكالة عن طرف (�سعي فرن�سا لدفع الدولة ملحاربة
رو�سيا) ،والتج�س�س (النم�سا تتج�س�س ل�صالح فرن�سا ،و�إجنلرتا تتج�س�س
وت�ؤلب الدول الأوروبية على التحالف النم�ساوي العثماين).
املعاهدات العلنية لتكري�س ما مت حتقيقه على الأر�ض بقوة ال�سالح وتعميقه،و�أهم مظاهر ذلك هو معاهدة «كوت�شك قاينارجه» والتي مت االتفاق على
�إبرامها يف يوليو  ،1774ومت الت�صديق النهائي عليها يف  24يناير ،1775
والتي يقول م�صطفى كامل عنها �إنها�« :أ�شهر عهدة �أم�ضت عليها الدولة
((( الربو�سي = الأملاين.
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العلية واحلجر الأول للم�سئلة ال�شرقية ،وعنوان النزاع بني امل�سيحية
والإ�سالم ،و�أ�صل احلروب الطويلة التي وجهت �ضد الدولة يف القرن
التا�سع ع�شر والأزمات ال�شداد التي وقعت فيها ،و�شروط هذه املعاهدة
�أن الدولة العلية تتنازل للرو�سيا عن كاباردا ،وت�ضع مقاطعات الدانوب
حتت حمايتها وتعلن ا�ستقالل بالد القرم حتت �ضمانتها ،وتتنازل لها عن
�أزوف وكرت�ش ويني قلعة((( وتعطيها حق املالحة يف البحر الأ�سود و�شبه
حماية معنوية على رعايا الدولة العلية امل�سيحيني عمو ًما والأرثوذك�سيني
خ�صو�صا ،وهذا ال�شرط كان وال يزال �آفة الدولة العلية يف عالقاتها
منهم
ً
مع دول �أوروبا فكلها تتداخل يف �ش�ؤون الدولة با�سم امل�سيحية»(((.
الق�سم الثاين من الكتاب

يف هذا الق�سم من الكتاب يتناول م�صطفى كامل �سبع �أزمات ميكن
تتبعها يف خطني:
الأول :املت�صل بامل�شروع التحديثي ملحمد علي وخلفائه ،وي�شمل ثالث�أزمات (ا�ستقالل اليونان ،وم�سئلة ال�شام بني م�صر والدولة العلية ،ثم
امل�سئلة امل�صرية).
((( على ال�سواحل ال�شمالية للبحر الأ�سود.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .48
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الثاين :وي�شمل �أربع �أزمات ذات �صلة بامتداد ال�صراع الرو�سي العثماين(حرب القرم ،واحلرب بني الدولة العلية والرو�سيا عام  ،1877وم�ؤمتر
برلني وما تاله متمث ًال يف امل�سئلة البلغارية وامل�س�ألة اليونانية من عام 1885
حتى عام  ،1887ثم امل�سئلة الأرمينية).
امل�سئلة ال�شرقية وحممد علي وخلفا�ؤه

وي�شمل احلديث عن الأزمة الأوىل (ا�ستقالل اليونان) ،والثانية (م�سئلة
ال�شام) ،واخلام�سة (امل�سئلة امل�صرية):
ا�ستقالل اليونان :وهي الأزمة التي ميكن �أن نرى فيها �أربعة مالمح:

الأول� :أن ا�ستقالل اليونان كان الهدف الذي �سعت رو�سيا �إىل حتقيقه�إبان حربها مع الدولة العلية لتمد مناطق نفوذها غرب الدولة العثمانية من
بولندا �شما ًال وحتى اليونان جنوبًا ،وقد ف�شلت يف حتقيق ذلك اال�ستقالل
عام  ،1771لكنها جنحت يف التو�صل �إليه يف نهاية املطاف بتوقيعها اتفاقًا
مع �إجنلرتا وفرن�سا يف لوندرة((( يوم  3فرباير .1830
الثاين :وهو امل�سعى الذي كان هد ًفا �أي�ضً ا لعنا�صر الثورة اليونانية (والتيبد�أت عام  )1821الذين احت�ضنتهم رو�سيا ب�إدخالها زعماء تلك الثورة
((( لوندرة = لندن (العا�صمة الربيطانية).
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يف خدمة القي�صر ال�شخ�صية ورعايته ،والذين كونوا يف رو�سيا جمعية
(هيرتي �أي اجلمعية اليونانية الوطنية) ،وذلك على الرغم من احلرية
الدينية واملعاملة احل�سنة التي نال اليونانيون منها «ما مل يخطر لهم على
بال من ال�سعادة والرفاهية» ،وعلى الرغم من احلرية التجارية التي �أدت
لنمو التجارة يف �أيدي اليونانيني ف�صاروا بف�ضل الدولة العلية وبف�ضل
ت�ساهلها الديني «�أغنياء �أثرياء عائ�شني يف �أمت الراحة والهناء» ،وعلى الرغم
ثالثًا من الثقة الكبرية التي �أعطتها الدولة العلية لليونانيني� ،سواء بجعلهم
حكا ًما ملقاطعات �صربيا والأفالق والبغدان((( «م�ؤملة �أنهم يخدمونها
ب�صدق و�أمانة كما �أكرمتهم و�أكرمت �أمتهم فكانوا الأعداء الألداء يف
ثياب الأ�صدقاء الأمناء ،وعو�ضً ا عن �أن يقوموا بالواجب عليهم نحو دولة
رفعتهم �إىل �أ�سمى املنا�صب ا�ستعملوا �سلطتهم ونفوذهم يف تهييج �أهايل
هذه البالد �ضد الدولة العلية و�إلقاء بذور الثورات واال�ضطرابات فيها»(((.
الثالث :هو التحالف ال�شعبي والر�سمي (الرو�سي الإجنليزي الفرن�سي)لدعم الثورة اليونانية �أو ًال ثم للق�ضاء على الأ�سطول امل�صري ثان ًيا� .أما
�شعب ًّيا ف�إنه ملا انت�شر خرب قيام اليونانيني بالثورة �ضد الدولة العلية حتى
تظاهر الكثريون من الكتاب وال�شعراء بتع�ضيدهم واالنت�صار لثورتهم �ضد
((( الأفالق والبغدان هما املقاطعتان اللتان تتكون منهما دولة رومانيا احلالية.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .56
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امل�سلمني ،ومن ه�ؤالء ال�شاعر الإجنليزي لورد بريون والكاتب الفرن�سي
فيكتور هوجو «و�أ�س�ست اللجان املختلفة يف فرن�سا و�إنكلرتا مل�ساعدة
اليونانيني باملال والرجال ،و�سافر املتطوعون من كل بلد يف �أوروبا ومن
كل جانب ،وقد قامت احلركة كلها يف بالد �أوروبا با�سم معارف اليونان
و�أنوارها القدمية وبا�سم الدين امل�سيحي»(((� .أما االتفاق الر�سمي فقد وقع
أ�سا�سا لواقعة
بني الدول الثالث يف لوندرة بتاريخ  6يوليو  1827وكان � ً
ناورين ال�شهرية(((.
الرابع :وهو ا�ستعانة الدولة العلية مبحمد علي با�شا ملعاونتها يف �إخمادالثورة ،حيث كان هذا الأخري قد جنح منذ توليه يف �أن ي�ؤ�س�س جي�شً ا
و�أ�سطو ًال قو ًّيا؛ ف�أجاب طلب الدولة و�أمت جتهيزات بعثته الع�سكرية بقيادة
ابنه �إبراهيم با�شا يف  9يونيو « 1824وكان الأ�سطول امل�صري مرك ًبا من
ثالث و�ستني مرك ًبا حربية عظيمة ومن ثمانية �آالف جندي م�صري من
خرية الرجال ،وكان مع الأ�سطول واجلي�ش ذخرية �سنتني كاملتني»(((،
«�أما امل�صريون فقد �أتوا يف بالد اليونان من الأعمال اجلليلة ما يخلده لهم
التاريخ وما يحق مل�صر �أن تفتخر به يف كل �آن ويف كل زمان  ...فقد هزم
((( املرجع ال�سابق� ،ص .59
((( وهي الواقعة ال�شهرية يف التاريخ والتي مت فيها �إغراق الأ�سطول امل�صري من قبل �أ�ساطيل الدول الثالث بالرغم من
حالة الهدنة ،طالع :املرجع ال�سابق� ،ص .85
((( املرجع ال�سابق� ،ص .75
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امل�صريون اليونانيني �شر هزمية وا�ستولوا على كل بالدهم حتى ارتفعت
�أ�صوات �أن�صار اليونان يف �أوروبا»((( ،وما وقع بعد ذلك يف � 20أكتوبر 1827
يف مياه ناوارين من تدمري ثالثي (�إجنليزي /رو�سي /فرن�سي) للأ�سطول
امل�صري يف وقت هدنة ،وحماولة الوقيعة بني ال�ضحية امل�صرية وبني الدولة
العلية هو �أمر م�شهور وذو داللة.
م�سئلة ال�شام بني م�صر والدولة العلية

وهي الأزمة التي و�صفها م�صطفى كامل ب�أنها «الأزمة التي �إذا تذكرها
العثمانيون وامل�سلمون امتلئوا ح�سرة و�أ�سفًا �أكرث من كل �أزمة �سواها؛ لأنها �أعظم
�شقاق وقع بني التابع واملتبوع وبني م�صر والدولة العلية� ،أي بني قلب اخلالفة
الإ�سالمية وهذه اخلالفة نف�سها وبني روح اململكة العثمانية وهذه اململكة»،
ويعتربها �أي�ضً ا «نذي ًرا ب�أن ال�شقاق بني �أع�ضاء جمموع واحد يعود على املجموع
كله وعلى �أع�ضائه ع�ض ًوا ع�ض ًوا بامل�صائب العظام والباليا اجل�سام»(((.
وميكننا �أن نالحظ يف تلك الأزمة ما يلي:
 �أو ًال �أن ال�س�ؤال الذي يتبادر للذهن للوهلة الأوىل هو :ما عالقة م�س�ألة((( املرجع ال�سابق� ،ص  ،75وحول تفا�صيل الدور امل�صري يف ثورة اليونان طالع :حممد �أحمد ح�سونة� ،إبراهيم با�شا
يف بالد اليونان ،يف �إطار :اجلمعية امللكية للدرا�سات التاريخية ،ذكرى البطل الفاحت �إبراهيم با�شا ،1948 – 1848
القاهرة ،مطبعة دار الكتب امل�صرية� ،1948 ،ص .77 – 33
((( م�صطفى كامل ،امل�سئلة ال�شرقية ،مرجع �سابق� ،ص .95
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ال�شام ،والتي كانت بني م�صر والدولة العلية بامل�س�ألة ال�شرقية؟ ف�ش�أن الأزمة هو
�ش�أن داخلي فـ «حممد علي با�شا كان يعمل لتو�سيع نطاق ملكه ،وكان مول ًعا ب�أن
يتوىل �إمارة م�صر وال�شام لتتم له الكلمة يف ال�شرق ويف البحر الأبي�ض املتو�سط،
وك�أنه ر�أى ما ر�آه قبله نابليون من �أن �صاحب م�صر ال يهن�أ له عي�ش وال تكمل له
�سعادة بغري ال�شام ،وكذلك �صاحب ال�شام ال ت�ؤيد �إمارته وال تقوى �سلطته �إال
با�ستالمه زمام �أمور م�صر؛ فطمح لذلك م�ؤ�س�س العائلة اخلديوية جلعل ال�شام
حتت حكمه ،وانتهز فر�صة رف�ض وايل عكا قبول طلبه ب�إرجاع امل�صريني املهاجرين
من م�صر �إىل وطنهم؛ لفتح ال�شام وحتقيق �أمانيه ،ومما �سهل عليه ذلك علمه
بارتباك �أحوال الدولة عندئذ ،وا�شتغال املرحوم ال�سلطان حممود الثاين بتنظيم
جي�ش جديد»(((.
 ال�س�ؤال الآخر الذي ناق�شه الكتاب :هل كان حممد علي با�شا ي�ؤملالقب�ض على زمام اخلالفة الإ�سالمية وال�سلطنة العثمانية واجللو�س على
�أريكة �آل عثمان؟ وهو ما ر�أى نفيه نف ًيا قاط ًعا وحجته يف ذلك ما كان
يتمتع به حممد علي من ذكاء وفكر وب�صرية متنعه من التفكري يف «هذا
الأمل امل�ستحيل» ،ويرى �سنده يف هذا الر�أي ر�سائله �إىل لوي�س فيليب
ملك فرن�سا التي تثبت �أن غاية �أمانيه كانت اال�ستيالء على ال�شام(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .111
((( املرجع ال�سابق� ،ص .112-111
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 الغريب يف الأمر �أن الدولة العلية هي التي جعلت م�س�ألة ال�شام تدخليف باب «امل�س�ألة ال�شرقية»� ،إذ ا�ضطرت لال�ستن�صار بالدول الأوروبية ملا
ووجهت باالنت�صارات املتوالية للجي�ش امل�صري الذي كان يقوده �إبراهيم
با�شا على اجلي�ش العثماين وو�صوله �إىل كوتاهية يف �آ�سيا الو�سطى(((،
وكانت رو�سيا �أول من تطوع بامل�ساعدة والتو�سط واحلماية حتى و�صل
�أ�سطولها �إىل مياه البو�سفور ،الأمر الذي دفع ك ًّال من �إجنلرتا والنم�سا
وفرن�سا �إىل التدخل بنف�س الأ�ساليب والأغرا�ض التقليدية يف امل�س�ألة
ال�شرقية ،وما زالت تعمل حتى ا�ضطرت حممد علي �إىل الر�ضوخ
واالكتفاء مب�صر له ولأبنائه من بعده ،واخلروج من ال�شام ،وتقليل �أعداد
جي�شه �إىل � 18ألف ع�سكري وذلك يف ( 19مار�س 1257هـ 10/مايو
1841م).
خرج م�صطفى كامل من هذه الأزمة بخال�صة �أنه «ال �سالمة للدولة العليةومل�صر �إال بالوفاق واالحتاد ،وقد �أدرك هذه احلقيقة امل�صريون عن بكرة
�أبيهم  ...و�إنه ليجب على كل م�صري �صادق وعلى كل عثماين يخل�ص
احلب لبالده �أن يحبط �أعمال الذين يبثون الد�سائ�س بني م�صر والدولة
العلية»(((.
((( تقع كوتاهية حال ًّيا يف تركيا.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .114-113
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امل�سئلة امل�صرية

وهي امل�س�ألة التي ميكن �أن نلمح يف تناول م�صطفى كامل لها ثالثة مالمح:
امللمح الأول ،موقفه من م�س�ألة الديون التي اقرت�ضها اخلديو �إ�سماعيل:حيث اعترب �أنها «�سبب م�صائب م�صر»؛ حيث �إنها «العلة الوحيدة
لتداخل الأجانب يف �ش�ؤون م�صر ولتداخل �إنكلرتا على اخل�صو�ص يف
�أمورها» ،و�أن �سوا�س هذا الع�صر قد �أوجدوا قاعدة جديدة ال�ستعباد الأمم
«وهي (�أ ِدنْ َت�ستعب ِْد) ،ف�إن اعتماد ال�سيا�سة الأوروبية يف ا�ستيالئها على
البالد الأفريقية والآ�سيوية �إمنا هو على �إقرا�ض �أمرائها ،فمتى �أرادت دولة
�أن ت�ستعبد �أمة وت�ستويل على بالدها �سلطت على �أمريها من يح�سن له
املدنية وزخرفها وتغيري حالة ب�أح�سن منها ،ف�إذا كان الأمري �ضعيف الر�أي
ق�صري النظر يف العواقب� ،أو كان ذا �أهواء �شريرة �أ�صغى �إىل هذه الأقوال
املزخرفة ،وا�ستدان و�أثقل عاتق �أمته وبالده بالديون التي جتر وراءها
التداخل الأجنبي واال�ستعباد»(((.
امللمح الثاين :هو ر�ؤيته للحركة العرابية :التي قدم حلديثه عنها بالقول ب�أنه«من �سوء حظ م�صر �أن �سما�سرة الإنكليز جنحوا يف التفريق بني امل�صريني
وبع�ضهم ،فا�ستحكم ال�شقاق بني اجلراك�سة وامل�صريني يف اجلي�ش ،وبعبارة
((( املرجع ال�سابق� ،ص .233
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  �أخرى بني امل�صريني وبع�ضهم؛ لأنه ال ميكن اعتبار اجلراك�سة الذين ق�ضوا
يف م�صر طول حياتهم وا�ستوطنوا البالد وتنا�سلوا فيها �أجانب عنها ،بل
هم فيها م�صريون ال فرق بينهم وبني �ساللة الفراعنة القدماء ،ولو كان
زال من بني اجلراك�سة وامل�صريني �سوء التفاهم وعرفوا �أنهم كلهم م�صريون
حما �إىل اال�ستيالء
جتمعهم جامعة الوطن العزيز ،و�أن لبالدهم عد ًّوا طا ً
عليها من عهد بعيد لكانت جنت م�صر من اخلطر اجل�سيم الذي هي واقعة
فيه الآن ،ولكانت متت مل�صر ال�سعادة والرفاهية واحلرية ،ولكن العداوة
ا�ستحكمت بني بنيها؛ فف�شل �أمرهم وذهبت ريحهم وتداخل الأجنبي
بينهم وت�ساقطت على م�صر امل�صائب العديدة ،وهذا �ش�أن كل �أمة يقع
ال�شقاق والتفريق بني �أفرادها»(((.
امللمح الثالث ،وهو بيت الق�صيد يف هذا الكتاب :وهو املتعلق مبوقفه مناالحتالل الربيطاين مل�صر والذرائع التي مت اختالقها له ،والتي مت اختالقها
ال�ستمراره وعدم الوفاء بوعد اجلالء ال�سريع؛ حيث يرى �أن الأمر بد�أ
بازدياد نفوذ �إنكلرتا يف م�صر يف نهاية عهد �إ�سماعيل ،والذي ازدادت
بعده امل�شاكل يف بالدنا ومتهدت لها �سبل احتاللها((( ،و�أن ال�سيا�سة
التي اتبعتها �إنكلرتا من �أول احلوادث العرابية لآخرها ل�سيا�سة كلها غ�ش
((( املرجع ال�سابق� ،ص .236 - 235
((( املرجع ال�سابق� ،ص .235

تقــدمي

75

75

وخداع وكذب �أو كما يقول عنها ال�سيا�سيون �سيا�سة كلها دهاء ومهارة(((،
وقد ر�صد وتر�صد عد ًدا من دعاوى الإجنليز وم�ؤامراتهم:
وجهوا عنايتهم لقتل نفوذ �أوروبا يف م�صر ف�إنهم
 .فـ «كما �أن الإنكليز َّ
عملوا ما يف ا�ستطاعتهم لتنفري امل�صريني من الدولة العلية» ،وهو ما ر�أى
�أنهم مل يفلحوا فيه(((.
.ادعاء �إنكلرتا قبل االحتالل وبعده �أن جل �أمانيها تقوية ال�سلطة
اخلديوية يف م�صر وتقوية امل�صريني وجعلهم كف�ؤًا لأن يحكموا بالدهم
ب�أنف�سهم(((.
 .تهويل �إنكلرتا لأوروبا ب�أن امل�سلمني متع�صبون يف الدين ،و�أن �سالمة
الأوروبيني يف م�صر متعلقة بدوام االحتالل الإنكليزي(((.
� .إ�شاعتها يف كل �أوروبا �أن امل�صريني قوم ال ي�صلحون ال�ستالم زمام �أمور
بالدهم ،ولي�سوا �أكفاء لأن يحكموا �أنف�سهم ب�أنف�سهم ،و�أنهم يف حاجة
ملعونة وم�ساعدة االحتالل الإنكليزي(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .239
((( املرجع ال�سابق� ،ص .285-284
((( املرجع ال�سابق� ،ص .286
((( املرجع ال�سابق� ،ص .288
((( املرجع ال�سابق� ،ص .289
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 .بعد �أن بينّ خطر االحتالل الربيطاين على ال�سيا�سة الدولية ختم بالقول
ب�أن «ق�صارى القول �أنه يجب علينا �أن نعمل لتقريب ميعاد اجلالء ،و�أن
نن�شر املعارف يف �أنحاء البالد ويف �سائر القرى؛ حتى يعرف كل م�صري
حقوقه وواجباته نحو الوطن والأمة ،وحتى ال يعتدي ل�صو�ص احلرية
على بني الوطن العزيز ،و�إن الوطني احلقيقي هو الذي يظهر وطنيته يف
وقت ال�شدائد ،ويقول ويعمل بهذا القول� :إين لو ا�ستطعت �أن �أغري
وجه الب�سيطة لإنقاذ بالدي لغريته بال تردد »(((.
ال�صراع الرو�سي العثماين وم�ؤمتر برلني وما تاله

ويت�ضمن هذا املحور �أربع �أزمات ت�شمل :حرب القرم ،واحلرب بني تركيا
والرو�سيا ،وما تالها من م�ؤمتر برلني ،وما يعترب من نتائج امل�ؤمتر من :امل�سئلة البلغارية
وامل�سئلة اليونانية (وهي نتائج مبا�شرة) وامل�سئلة الأرمينية (وهي نتيجة غري مبا�شرة):
حرب القرم

ويتحدث فيها م�صطفى كامل عن ثالثة حماور:
�أ�سباب احلرب :وفيها يذكر �أ�سبابًا الفتعال رو�سيا امل�شكالت ل�شن
احلرب ،الأول :ا�ستياء رو�سيا من حلول �إجنلرتا بد ًال منها يف النفوذ لدى الدولة
((( املرجع ال�سابق� ،ص .303
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العلية يف �أعقاب �أزمة حرب ال�شام فـ «عقدت النية على االنتقام من الدولة
العلية التي �أحلت �إنكلرتا حملها» ،الثاين :عمل ال�سلطان عبد املجيد خان «على
�إ�صالح الدولة وتنظيم �إدارتها ف�أ�صدر فرمان الكلخانة((( ال�شهري الذي ا�شتمل
على �إ�صالحات عديدة كانت تكفي لتقومي �أحوال الدولة وتقويتها يف ظرف قليل
من ال�سنني ،ف�ساء ذلك القي�صر (نيقوال الأول) لأن �سيا�سته كانت تقت�ضي تقهقر
الدولة على الدوام وعدم متكنها من �إ�صالح �ش�ؤونها وتقومي املعوج يف �أحوالها؛
ولذلك �أوعز �إىل امل�سيحيني الأرثوذك�س يف الدولة مبعار�ضة التنظيمات والعمل
على �إيقاف تنفيذها» ،ال�سبب الثالث ف�شل م�ساعي رو�سيا يف �إخراج اجلبل
الأ�سود من التبعية للدولة ،وف�شل الثورة التي حر�ضت عليها حاكم اجلبل
الأ�سود ،وهي الثورة التي هزمها اجلي�ش العثماين بقيادة عمر با�شا ،ال�سبب الرابع
للحرب هو اخلالف بني رو�سيا وفرن�سا ب�ش�أن الأماكن املقد�سة يف ال�شام؛ حيث
�أرادت رو�سيا ت�سليم مفاتيح الكنائ�س ب�أور�شليم �إىل الق�س�س الأرثوذك�س (بد ًال
من الكاثوليك) ليزداد نفوذها يف ال�شرق(((.
�أحداث احلرب :والتي بد�أت يف ( 28رم�ضان 1269هـ 4/يوليو
1853م) ،ودارت يف جمملها يف املحور ال�شمايل وال�شمايل الغربي وعلى حمور
امل�ضايق البحرية للحروب الرو�سية العثمانية ،وهي احلرب التي �ساهمت فيها
(((حول الفرمان طالع :حتقيق عبد الرازق عي�سى وعبري ح�سن لكتاب امل�سئلة ال�شرقية ،مرجع �سابق ،الهام�ش رقم ،2
�ص .203
(((حول تفا�صيل تلك الأ�سباب طالع :م�صطفى كامل ،امل�سئلة ال�شرقية ،مرجع �سابق� ،ص .123
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اجليو�ش الإجنليزية والفرن�سية والإيطالية ف�ض ًال عن اجلي�شني الرتكي وامل�صري،
ودارت فيها مباحثات ومفاو�ضات وحتالفات ُتقام و َتنف�ض ،انحازت فيها برو�سيا
لرو�سيا ،وحاولت فيها النم�سا �أن ت�أخذ موقفًا حياد ًّيا و�إ�صالح ًّيا خو ًفا على
م�صاحلها يف البلقان و�أوروبا ،وانتهت باتفاقية باري يف ( 24رجب 1272هـ30/
مار�س 1856م).
نتائج احلرب :يرى م�صطفى كامل �أن النتيجة الإيجابية الوحيدة التي
ح�صلت عليها الدولة العلية هي بقاء الأماكن املقد�سة حتت �إدارتها ،ويف املقابل
فقدت املال والرجال و�ضياع الوقت ،وخ�سرت �سلطتها املطلقة على مقاطعتي
الأفالق والبغدان ،وح�صلت يف املقابل على امتيازات �أثبتت احلوادث �أنها ال
تفيدها �شي ًئا مذكو ًرا ،ومنها تعهد دول �أوروبا ب�ضمان ا�ستقالل الدولة العلية
و�سالمتها ،واتفاق الدول على اعتبار الدولة العلية دولة �أوروبية وقبولها يف املجتمع
الأوروبي� .أما رو�سيا فقد خرجت يف نظره �سليمة مل تخ�سر غري املال والرجال
ومعاك�سة الدول لها يف البحر الأ�سود معاك�سة وقتية� .أما الدولة التي ا�ستفادت
كث ًريا من احلرب – رغم عدم ا�شرتاكها فيها ع�سكر ًّيا – فهي برو�سيا؛ �إذ ا�ستمالت
رو�سيا نحوها ،و�أوجدت عندها كراهية للنم�سا ،مما جعل رو�سيا ت�ساعدها يف حربها
على النم�سا عام 1866م ،وا�ستولت – برو�سيا  -على مقاطعتني من�ساويتني،
ومتت نتائج احلرب بالن�سبة لها بانت�صارها على فرن�سا عام 1870م وتكوين الوحدة
الأملانية� .أما النم�سا فقد خ�سرت ا�ستقالل �إيطاليا وا�ستقالل املجر �إدار ًّيا ،بينما
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ك�سبت �إجنلرتا وفرن�سا ازدياد نفوذهما يف الأ�ستانة ،فا�ستغلته �إجنلرتا يف �إنهاء ثورة
�سيباي يف الهند ،وا�ستغلته فرن�سا يف زيادة نفوذها يف ال�شام ب�إر�سالها جي�شً ا عام
1866م بحجة قمع الفتنة بني املوارنة والدروز.
احلرب بني تركيا والرو�سيا

وي�ضمها الف�صل الذي عنونه با�سم الأزمة الرابعة ،والذي يتتبع فيه
احلوادث من عام 1875م �إىل عام 1878م ،و�إذا كنا قد ن َّوهنا بتلك الأحداث
�أثناء حديثنا حول �سياق تطور امل�س�ألة ال�شرقية يف حياة م�صطفى كامل ،ف�إن من
املفيد الإ�شارة هنا �إىل الأ�سباب التي ذكرها الكتاب:
�أ�سباب احلرب :كانت �أ�سباب تلك احلرب �أو ًال امتدا ًدا للمكا�سب التي
حت�صلت عليها برو�سيا من حرب القرم وما بعدها ،وثان ًيا تقرب النم�سا من �أملانيا
عدوتها اللدودة طم ًعا يف تعوي�ض ما فقدته بعد حرب القرم على ح�ساب الدولة
العلية ،واتفاق رو�سيا و�أملانيا والنم�سا على العمل �سو ًّيا بعد انت�صار الأملان عام
1870م ،ثالثًا �سعي رو�سيا لتغيري �شرط حرية املالحة يف البحر الأ�سود الذي
ت�ضمنه اتفاق باري�س عام 1856م ،ومن ثم مت عقد م�ؤمتر يف لندن يف ( 21ذي
احلجة 1287هـ 13/مار�س 1871م) �أعطى رو�سيا حرية املالحة ،راب ًعا اجتهاد
رو�سيا يف تهييج �أمم البلقان؛ حيث �أر�سلت من ين�شرون مبد�أ احتاد ال�سالفيني
حتت راية القي�صر ،ويدعون �أقوام البلقان كافة للع�صيان با�سم الدين الأرثوذك�سي
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�ضد احلكومة العثمانية الإ�سالمية ،وكان من م�صلحة النم�سا �أن تهيج البو�سنة
والهر�سك �ضد الدولة العلية �أم ًال يف اال�ستيالء عليها((( ،وهكذا بد�أت امل�شكلة
التي انتهت باحلرب على ما بيناه �سابقًا.
ويف تناوله للأحداث توقف م�صطفى كامل عند نقطة ادعاء �أعداء الدولة
العلية «�أنها �إذا فتحت بال ًدا ن�شرت فيها جلنودها راية ال�سلب والنهب والفتك
ب�أهلها ،و�إذا مرت ب�أر�ض خربتها وغريت معاملها» ،وهو ما حر�ص على �أن يتوقف
عنده لنفيه من خالل �شهادات الكتاب وال�صحفيني الغربيني �أنف�سهم(((.
وتعليقًا على �أحداث احلرب قال م�صطفى كامل �إن الدولة العلية فقدت
يف هذه احلرب ما مل تفقده يف حرب �أخرى .ف�إن الدول الأوروبية كانت كلها �ضد
الدولة العلية ،وكانت كل واحدة منها تعمل لال�ستيالء على �شيء من �أمالكها،
مرج ًعا ذلك �إىل ثقة الدولة العلية ب�إجنلرتا وخذالن الأخرية لها((( ،و�أ�شار �إىل �أن
ب�سمارك (ال�سيا�سي الأملاين) كان له ال�ش�أن الأول فيما �آلت �إليه الأمور ،و�أنه هو
الذي خلق �أغلب الباليا التي نزلت بالدولة العلية يف هذه الأزمة ال�شديدة(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .196
((( طالع ما �أورده من �شهادات يف :املرجع ال�سابق� ،ص .188 - 178
((( طالع ر�أيه يف ت�أثري ثقة الدولة العلية ب�إجنلرتا يف :املرجع ال�سابق� ،ص .194-193
((( حول تقييمه لدور ب�سمارك يف الأزمة طالع :املرجع ال�سابق� ،ص .194
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وقد �أفرد م�صطفى كامل ف�ص ًال لـ «ما بعد م�ؤمتر برلني» ،لعر�ض النتائج
املرتتبة عليه والتي �أ�سلفنا احلديث حولها ،وتناول فيه عدة م�سائل تتعلق يف �أغلبها
بالبلقان ومبا �أوجدته قرارات امل�ؤمتر من طموحات� ،سواء لدى �شعوب البلقان
امل�سيحية والقوى الأوروبية املنا�صرة لها يف زيادة �أمالكها على ح�ساب ما بقي يف
عهدة الدولة العلية ،ومن ذلك رغبة رو�سيا و�سعيها يف �ضم الرومللي ال�شرقي �إىل
بلغاريا ،ورغبة اجلبل الأ�سود يف تو�سيع ممتلكاتها على ح�ساب �أرا�ضي �ألبانيا زيادة
على ما قرره م�ؤمتر برلني ،ثم �سعي اليونان للح�صول على بع�ض �أجزاء من ممتلكات
الدولة العلية ،وقد كانت القوى الأوروبية ن�صرية لطلبات رو�سيا واجلبل الأ�سود
واليونان و�ضد الدولة العلية على طول اخلط ،الأمر الآخر هو احتالل النم�سا
للبو�سنة والهر�سك وم�ساعدة ب�سمارك لها على تو�سيع نفوذها يف البلقان وتوطيد
عالقاتها مع رومانيا وال�صرب وبلغاريا ،وينتهي الف�صل باحلديث حول االحتالل
الفرن�سي لتون�س بدعم من ب�سمارك.
امل�سئلة البلغارية وامل�سئلة اليونانية

وهي الأزمة ال�ساد�سة التي تناولها كامل ،وهي امتداد لأحداث ما بعد
م�ؤمتر برلني ،ويف هذا الف�صل يتناول �سعي �إجنلرتا والنم�سا يف توطيد نفوذهما يف
بلغاريا على ح�ساب رو�سيا ،و�سعيهما يف �ضم الرومللي ال�شرقي نهائ ًّيا لبلغاريا،
وهو ما ر�ضخت له الدولة العلية عام 1885م ،الأمر الذي فتح �شهية ال�صرب
واليونان لتو�سيع ممتلكات دولتيهما ،ودخلت ال�صرب يف حرب مع بلغاريا رغبة
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يف تو�سيع دولتها على ح�ساب بلغاريا ،لكن الأخرية انت�صرت يف حربها وردت
اجلي�ش ال�صربي� ،أما اليونان ف�إنها مل حت�صل على ما تريد ،و�أخذت اال�ستعداد
للحرب �ضد الدولة العثمانية ،وهو ما وقفت �ضده الدول الأوروبية خ�شية هزمية
اليونان ع�سكر ًّيا ،وو�صل الأمر �إىل حما�صرة الأ�ساطيل الأوروبية للثغور اليونانية
يف (�شعبان 1303هـ /مايو 1886م) وهو ما علق عليه م�صطفى كامل بقوله «ال
ين�س القارئ �أن �أوروبا كانت تعمل خلري اليونان وم�صلحتها ف�إن الدولة العلية
كانت تهزم اليونان �شر هزمية لو كانت �أعلنت احلرب؛ فلذلك كان تهديد �أوروبا
لليونان مبثابة �إنقاذ لها من الوقوع يف مهواة اخلطر واال�ضمحالل»((( ،بعد ذلك
يعود كامل ملتابعة تطورات الأحداث يف بلغاريا – وذلك وفق منهجه يف تتبع
الأحداث زمن ًّيا – حيث يتناول ال�صراع الإجنليزي النم�ساوي من جهة والرو�سي
من جهة يف فر�ض النفوذ على بلغاريا وتعيني �أمري يدين بالوالء لأحد الطرفني،
وحماولة اال�ستعانة بالدولة العلية للتداخل ل�صالح طرف على ح�ساب �آخر ،ويف
نهاية الف�صل يعلق كامل قائ ًال ب�أن «من الأمور املحزنة �أن كل �أزمة من �أزمات
امل�سئلة ال�شرقية تنتهي ب�سلخ جزء �أو �أجزاء من �أمالك الدولة العلية ،فقد فقدت
الدولة يف هذه الأزمة الرومللي ال�شرقي ،و�أ�ضاعت نفي�س �أوقاتها يف خمابرات ال
نفع فيها وال جدوى»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .313
((( املرجع ال�سابق� ،ص .324
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امل�سئلة الأرمينية

يتناول م�صطفى كامل يف هذا الف�صل اخلتامي امل�س�ألة الأرمينية من جهة
م�سئولية �إجنلرتا وم�سئولية الأرمن الربوت�ستانت الذين احت�ضنتهم عن ا�شتعالها،
ويحلل من وجهة نظره املرامي البعيدة لإجنلرتا من �إ�شعال تلك الفتنة قائ ًال «�إن
�إنكلرتا عملت ب�إيجادها للم�سئلة الأرمينية على تدمري ملك �آل عثمان و�ضع�ضعة
ال�سلطة الإ�سالمية و�إذالل العثمانيني وامل�سلمني و�إحداث حرب عامة يف الغرب
ويف ال�شرق»((( ،ثم يف�صل يف الدور الإجنليزي وم�سئوليته عن الأزمة قائال ً:
«وقد والت �إنكلرتا الأرمن بالت�شجيع والتحري�ض على متابعة الثورة والهيجان،
وما فتئت تر�سل �إليهم الذخائر والأ�سلحة وحت�ضهم على اال�سرت�سال يف التمرد
والع�صيان ،فعملوا بتحري�ضها وتلطخوا بدماء اجلرائم والفظائع ،مت�سلحني يف كل
�أعمالهم بالأ�سلحة الإنكليزية ،ور�أى العامل هذه الطائفة التي كانت عائ�شة يف
بحبوحة ال�سعادة والرفاهية ،والتي كان ي�سميها العثمانيون بـ(امللة ال�صادقة)
والتي لها يف منا�صب احلكومة والإدارات ويف التجارة وال�صناعة ال�ش�أن الأول؛
تثور �ضد الدولة العلية»((( ،وقد �سعى كامل من خالل النتائج التي تو�صلت �إليها
جلان التحقيق ،وما كتبه الغربيون حول الأزمة ومن خالل املعلومات حول تعداد
ال�سكان من �أرمن وم�سلمني وغريهم يف املناطق التي ثار فيها الأرمن للإ�شارة �إىل
الرابط بني امل�س�ألتني امل�صرية والأرمنية ،ودور ال�سيا�سي امل�صري الأرميني «نوبار
((( املرجع ال�سابق� ،ص .330
((( املرجع ال�سابق� ،ص .330
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با�شا» والذي كان ي�سعى من خالل م�ؤمتر برلني لأن يكون حاك ًما على �أرمينيا،
ويعلق كامل على كل ما ذكر من تفا�صيل وحقائق بقوله «برهنت احلوادث
الأرمينية على �أن �إنكلرتا هي عدوة امل�سيحيني يف ال�شرق ،فهي وحدها امل�س�ؤولة
عن دماء الذين ماتوا من الأرمن �ضحية ل�سيا�ستها وفري�سة لأغرا�ضها .و�إن امل�سئلة
الأرمينية لدر�س مفيد للم�سيحيني يف ال�شرق ير�شدهم �إىل �أن اتباع الإيعازات
الأجنبية �ضار بهم كل ال�ضرر»(((.
خامتة

ال �شك �أن كتاب «امل�سئلة ال�شرقية» كان جز ًءا من ال�سياق الذي
�أراد م�صطفى كامل تنوير الأذهان بو�ضعه �إطا ًرا لكفاحه يف حتقيق م�شروعه يف
اال�ستقالل والنه�ضة ،وهو بال �شك ي�ستلفت انتباهنا ونحن نعي�ش املرحلة االنتقالية
ملا بعد ثورة  25يناير يف م�صر �إىل �ضرورة �أخذ ال�سياق الدويل يف االعتبار ،ونحن
نعيد بناء م�شروع ا�ستقالل ونه�ضة الوطن ،وال �شك �أن امل�س�ألة ال�شرقية متثل جذ ًرا
تاريخ ًّيا لذلك ال�سياق الدويل الذي نعي�شه ،والذي علينا �أن نعيه ونعي درو�سه.
وبعد �أن �شهدت م�صر ثورة  25يناير التي تو�شك �أن ت�ضع م�صر على
�أعتاب جمهورية جديدة ،تتحرك فيها جميع م�ؤ�س�سات الدولة ومواردها الب�شرية
والطبيعية ناحية حتقيق �أهداف اال�ستقالل احلقيقي والنه�ضة ،والتي طال غيابها
((( املرجع ال�سابق� ،ص .375
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مائتي عام ونيف ،بعد هذه الثورة علينا �أن نتذكر درو�س امل�س�ألة ال�شرقية:
�أن ال�شقاق – كما قال م�صطفى كامل  -بني �أع�ضاء جمموع واحد يعودعلى املجموع كله وعلى �أع�ضائه ع�ض ًوا ع�ض ًوا بامل�صائب العظام والباليا
احلري ب�أن يتذكره الفرقاء ال�سيا�سيون يف م�صر،
اجل�سام ،وهو الدر�س ّ
ب�أال يكون لل�شقاق من �أجل م�صالح �ضيقة �أولوية على الوفاق من �أجل
امل�صلحة العليا للوطن.
علينا �أن نتذكر �أن ا�ستعانة �أحد فرقاء الوطن يف �أي من مراحل ال�شقاقبالأجنبي املرتب�ص لن يعود علينا �إال بت�أخر حتقق هديف اال�ستقالل
والنه�ضة عقو ًدا �أخرى.
علينا �أن نتذكر قاعدة ا�ستعباد الأمم التي ذكرها م�صطفى كامل وهي (�أ ِدنَْت�سْ تعب ِْد) فكما قال �إنه متى �أرادت دولة �أن ت�ستعبد �أمة وت�ستويل على
بالدها �سلطت على �أمريها � -أو على نخبها  -من يح�سن له �أو لهم املدنية
وزخرفها وتغيري حالة ب�أح�سن منها ،ف�إذا كان الأمري – �أو كانت النخبة -
�ضعيف الر�أي ق�صري النظر يف العواقب� ،أو كان ذا �أهواء �شريرة �أ�صغى �إىل
هذه الأقوال املزخرفة ،وا�ستدان و�أثقل عاتق �أمته وبالده بالديون التي جتر
وراءها التداخل الأجنبي واال�ستعباد.
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�أنه �إذا كان الأمر كما قال م�صطفى كامل« :ال �سالمة للدولة العلية ومل�صر�إال بالوفاق واالحتاد .و�إنه ليجب على كل م�صري �صادق وعلى كل
عثماين يخل�ص احلب لبالده �أن يحبط �أعمال الذين يبثون الد�سائ�س
بني م�صر والدولة العلية» �إذا كان ذلك كذلك ف�إنه يف ظل �صريورة الدولة
العلية �أث ًرا بعد عني ،ف�إن على م�صر �أن تبحث عن �أمنها و�أمن الإقليم من
خالل عالقات �إ�سرتاتيجية قوية بدول املنطقة ،و�أن حتبط �أعمال الذين
يبثون الد�سائ�س بينها وبني تلك الدول ،حتى ت�ستعيد املنطقة عافيتها يف
ظل دول قوية م�ستقلة وناه�ضة.
�أنه �إذا كان بث الأمل الذي �أراد م�صطفى كامل حتقيقه من خالل �إ�صدارهللكتاب احتفا ًال بن�صر الدولة العثمانية يف حربها على اليونان� ،إذا كان
هذا الأمل رمبا ي�صيبه بع�ض الفتور من قراءة �أحداث الكتاب ،ف�إن علينا
�أن نتذكر �أن بث الأمل يف النفو�س هو �إحدى املهام الرئي�سية التي قام بها
م�صطفى كامل ،والتي نحتاج دائ ًما �أن نفعلها مهما كانت االنك�سارات،
ومهما كانت العقبات ،و�أن النزر الذي حتقق لل�شعب امل�صري �أتى يف ثورة
مل يكن يتوقعها �أكرث املتفائلني بال�شكل الذي حدث ،والأمر نف�سه يف
بقية الثورات العربية (ثورات تون�س وليبيا واليمن).
و�أخ ًريا ف�إن علينا �أن نتذكر �أن الوعي بالتاريخ ودرو�سه وعربه ،وجتلياته املتمثلةيف الوعي بالذات احل�ضارية يف �أبعادها اجلغرافية والتاريخية والثقافية،
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والوعي بامتدادات هذا التاريخ يف حا�ضرنا وت�أثريه على م�ستقبلنا ،كل
ذلك جمي ًعا – وهي اخلال�صة الأ�سا�سية من ت�سطري م�صطفى كامل لهذا
الكتاب – هو من �أهم دعائم بناء عقل ووجدان الإن�سان الذي تتعلق به
�آمال الأمة يف اال�ستقالل والنه�ضة.

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

امل�ســئلة ال�شرقيـة
ت�أليف
م�صطفـى كامـل

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

الفاحتــة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة على نبيه خري الأنبياء واملر�سلني.
(وبعد)
فقد �شهد هذا العام فوز الدولة العلية يف حربها مع اليونان فو ًزا عظي ًما
وانت�صارها ن�ص ًرا مبي ًنا ،ور�أى العاملون بني �أ�صدقاء للدولة و�أعداء براهني حياتها
ودالئل �شبيبتها .فانتع�شت نفو�س �أبنائها و�أ�صدقائها ،وطم�س اهلل على قلوب
خ�صومها و�أعدائها؛ حيث ق�ضى لها مبا ق�ضى من الفوز والن�صر وال�سمو والرفعة.
وقد طلب مني بعد انتهاء احلرب بع�ض �أ�صدقاء يح�سنون الظن ب�شخ�صي
ال�ضعيف �أن �أكتب تاريخ هذه احلرب ال�شهرية ،ف�أحببت الطلب العن �شعور
مبقدرتي على ذلك ،بل عن �سرور جزيل وحبور نادر املثيل مبا نالت الدولة العلية
حماها اهلل.
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ملخ�صا عن امل�سئلة
وقد �أحببت �أن �أقدم للقراء الكرام قبل تاريخ احلرب ً
ال�شرقية التي هي مو�ضوع ا�شتغال ال�شرقيني والغربيني .و�إين �أ�س�أل القراء الكرام
علي الوقت
عذ ًرا �إذا كنت ا�ضطررت للإيجاز يف بيان امل�سئلة ال�شرقية؛ فقد ق�ضى ّ
بذلك .و�أ�ؤمل العودة ملو�ضوعها يف فر�صة �أخرى مع بيان �أوفى و�أ�شفى.
و�إين �أ�ضرع �إىل اهلل فاطر ال�سموات والأر�ض من ف�ؤاد خمل�ص وقلب
�صادق �أن يهب الدولة العلية القوة الأبدية والن�صر ال�سرمدي؛ ليعي�ش العثمانيون
وامل�سلمون مدى الدهر يف �س�ؤدد ورفعة .و�أن يحفظ للدولة العثمانية حامي حماها
وللإ�سالم �إمامه ونا�صره جاللة ال�سلطان الأعظم واخلليفة الأكرب الغازي
(عبد احلميد الثاين) ،و�أن يحفظ مل�صر يف ظل جاللته عزيزها املحبوب و�أمريها
املعظم �سمو اخلديو (عبا�س حلمي با�شا الثاين)� .إن ربي �سميع جميب.
م�صر في �شعبان �سنة  -1315يناير �سنة 1898
مصطفى كامل

					

***

امل�سئلة ال�شرقية

اتفق الكتاب وال�سيا�سيون على �أن امل�سئلة ال�شرقية هي م�سئلة النزاع
القائم بني بع�ض دول �أوروبا وبني الدولة العلية ب�ش�أن البالد الواقعة حتت �سلطانها.
وبعبارة �أخرى هي م�سئلة وجود الدولة العلية نف�سها يف �أوروبا.
وقد قال كتاب �آخرون من ال�شرق ومن الغرب ب�أن امل�سئلة ال�شرقية هي
م�سئلة النزاع امل�ستمر بني الن�صرانية والإ�سالم؛ �أي م�سئلة حروب �صليبية
متقطعة بني الدولة القائمة ب�أمر الإ�سالم وبني دول امل�سيحية� .إال �أن هذا التعريف
و�إن كان فيه �شيء من احلقيقة فلي�س ب�صحيح متا ًما؛ لأن الدول التي تنازع الدولة
العلية وجودها ال تعاديها با�سم الدين فقط ،بل يف الغالب تعاديها طم ًعا يف نوال
�شيء من �أمالكها .وقد �أرانا التاريخ �أحوا ًال كثرية مل ي�ستعمل الدين فيها �إال
�سالحا �أو و�سيلة لنوال غر�ض جوهري ،فهو �ستار تختفي وراءه �أغرا�ض �شتى
ً
و�أطماع خمتلفة.
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والذي يراجع تاريخ الدولة العلية ويقلب �صحائف �أمورها من �أول وجودها
�إىل اليوم ،يرى �أن امل�سئلة ال�شرقية ن�ش�أت مع الدولة نف�سها� .أي �أنه منذ وط�أت
�أقدام الرتك ثرى �أوروبا ،و�أ�س�سوا دولتهم الفخيمة ،قام بينهم وبني بع�ض الدول
الأوروبية النزاع ال�شديد ودارت احلروب العديدة .وباجلملة ف�إنه منذ ظهرت �صولة
الرتك يف �أوروبا �أخذت بع�ض الدول على عهدتها معاداة الدولة ومطاردتها والعمل
على �إخراجها من هاته القارة .ولكنها �أعمال حبطت و�آمال خابت �إذ �أ�صبح �أمر
بقاء دولة �آل عثمان من �أول الأمور ال�ضرورية الالزمة ل�سالمة بني الإن�سان.
وقد وهب اهلل الدولة العثمانية �سلطة عالية ورهبة عظيمة حي ًنا طوي ًال من
الزمان ،ف�أخ�ضعت ل�سلطانها الأمم والدول ،و�أرهبت بقوتها وعظمتها كل قوي وكل
عظيم ،ورفعت رايتها الهاللية اجلليلة على �أ�صقاع �شا�سعة و�أقطار وا�سعة ،ف�أبقت
فتوحاتها وانت�صاراتها يف نفو�س الأمم املقهورة بغ�ضاء كامنة وعداوة لدودة .فكان
ذلك ال�سبب الأول يف احلروب العديدة التي وجهت �ضدها و�أقيمت يف وجهها.
وملا كانت البالد الواقعة حتت �سلطة الدولة العلية من �أجمل بالد العامل
و�أغناها ،فقد تاقت نفو�س �أ�صحاب الدولة الأوروبية لإخراج الرتك من هذه
البالد وتق�سيمها بينها .فكانت هذه الدول حتارب الدولة العلية ب�أمل تق�سيمها
�شي ًئا ف�شي ًئا واال�ستيالء على �أجزائها جز�أً فجز�أ؛ وهذا هو �سبب �آخر لعداوة بع�ض
الدول الأوروبية للدولة العلية.
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و�إذا دققنا النظر يف �سبب العداوة امل�شهور وهو م�سئلة الدين ،وجدنا �أن
الدولة العلية هي الدولة الوحيدة يف دول الأر�ض التي عاملت رعاياها الذين
يدينون بغري دينها بالت�سامح والت�ساهل واالعتدال؛ فقد اتبعت �أوامر ال�شرع
ال�شريف وتركت للم�سيحيني حرية دياناتهم وعوائدهم وتقاليدهم واحرتمت
عقائدهم كل االحرتام .فعا�شوا طوي ًال ممتعني بهاته احلرية على حني �أن م�سيحيي
�إ�سبانيا قتلوا امل�سلمني لأنهم م�سلمون وهتكوا �أعرا�ض ن�سائهم وحرمة بيوتهم وما
رحموا �إن�سانًا.
ومل تكتف الدولة العلية  -حماها اهلل  -بح�سن معاملة امل�سيحيني واحرتام
�أديانهم وعقائدهم ،بل عاملتهم ك�أعز �أبنائها امل�سلمني ومل متيز بني ه�ؤالء وبينهم،
و�سلكت مع الكل طريق امل�ساواة وعينت الكثريين من امل�سيحيني يف املنا�صب
ال�سامية والوظائف العلية ،وائتمنتهم على �أمورها وجعلتهم حمل ثقتها .وبقاء
امل�سيحيني �إىل اليوم يف الدولة العلية �أكرب �شاهد على اعتدالها الديني يف املا�ضي
ويف احلا�ضر ،بل بقاء اجلن�سيات املختلفة كالبلغار وال�صرب واليونان وغريها دليل
�ساطع وبرهان قاطع على �أن الدولة العلية احرتمت من نف�سها ومبح�ض �إرادتها دين
الذين وقعوا حتت �سلطتها ومل تقهر �أح ًدا على اعتناق الدين الإ�سالمي .ويعرتف
الكتاب وامل�ؤرخون جمي ًعا بل ويعرتف كل �إن�سان يف الوجود جمرد عن الغر�ض
الأعمى �أن الدولة العلية كان يف قدرتها ،يوم كانت �أقوى دول الأر�ض� ،أن جترب
كل امل�سيحيني يف بالدها على اعتناق دين الإ�سالم �أو �أن تطردهم من �أرا�ضيها

7

8

امل�سئلة ال�شرقية

8

�إذا خالفوا رغبتها ،ولكنها احرتمت ال�شرع ال�شريف فاحرتمت الدين امل�سيحي
و�أ�صحابه.
وهي حقيقة يقررها التاريخ وينطق بها كل من�صف حمب لها .ولكن من
غرائب �أحوال هذا الوجود �أن هذه الف�ضيلة ال�سامية وهذه املكرمة الفريدة ،كانت
�أكرب �سبب لكل ما حلق الدولة العلية من ال�ضرر والإجحاف ،و�أ�ص ًال لكل ما حل
بها من امل�صائب والباليا .فاحرتامها لعقائد امل�سيحيني على اختالف �أنواعهم �أقام
�أمامها بع�ض دول �أوروبا بحجة امل�سيحيني �أنف�سهم وكان �سب ًبا حلروب جمة.
فم�سئلة اختالف الدين يف الدولة العلية التي هي نتيجة االعتدال الديني
والعدل والإن�صاف كانت وال تزال الداء الدفني الذي يهدد حياة الدولة من
وقت �إىل �آخر .فتداخل الدول الأوروبية يف �ش�ؤون الدولة العلية با�سم امل�سيحيني
املحكومني بها ،وم�ضايقة �أوروبا للدولة با�سم ه�ؤالء امل�سيحيني وا�ضطرابات
الدولة تقوم با�سم ه�ؤالء امل�سيحيني ،والإنذارات التي توجه للدولة توجه با�سم
ه�ؤالء امل�سيحيني بل و�أغلب احلروب التي جرت مع الدولة جرت با�سم ه�ؤالء
امل�سيحيني .ويعلم اهلل �أنهم �سعداء احلظ يف الدولة العلية و�أن تداخل �أوروبا بحجة
ن�صرتهم ال لزوم له البتة.
ولو �أن�صفت الدول الأوروبية قلي ًال العرتفت بهذه احلقيقة الوا�ضحة وهي
�أن امل�سيحيني يف الدولة العلية ال ينق�صون عن امل�سلمني يف ح�سن املعاملة �إنْ مل
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يكونوا من الراجحني .وها هم اليهود ال يثورون وال يهيجون وال ي�شتكون وال
يت�أملون بل يحمدون الدولة لي ًال ونها ًرا يف ال�سراء وال�ضراء وي�سبحون يف كل �آونة
بنعمها عليهم وح�سن رعايتها لهم؛ وما ذلك �إال لأنه ال يوجد يف الدول الأوروبية
دولة َّتدعي الدفاع عنهم والعمل مل�صاحلهم ،فهم لي�سوا ب�آالت يف الدولة �ضد
الدولة بل هم يعرفون من �أنف�سهم �أنهم عثمانيون مم َّتعون بكل احلقوق العثمانية.
و�أما العنا�صر التي كالأرمن ت�ستعملها بع�ض الدول ك�إنكلرتا ،فهي تثور بعوامل
الدين وبد�سائ�س دينية .وقد ثبت ذلك جل ًّيا يف امل�سئلة الأرمينية و�شوهد �أن
الأرمن الكاثوليك كانوا على �سكينة تامة بينما كان الربوت�ستانت يثورون ويدبرون
املكائد �ضد احلكومة العثمانية .فم�سئلة الدين يف الدولة العلية هي الآلة القوية
التي ي�ستعملها �أ�صحاب الد�سائ�س والغايات .و�أولئك الذين يثورون بد�سائ�س
�أعداء الدولة �إمنا يثورون �ضد �أنف�سهم ويق�ضون على حياتهم و�سعادتهم بعبثهم
وجنونهم واتباعهم لأوامر �أعداء الدولة املحركني لهم؛ فالذين ماتوا من الأرمن
يف احلوادث الأرمنية �إمنا ماتوا فري�سة الد�سائ�س الإنكليزية ،والذين ماتوا يف كريد
ماتوا فري�سة الد�سائ�س الإنكليزية ،بل والذين ماتوا من جنود اليونان يف ت�ساليا
ماتوا فري�سة الد�سائ�س الإنكليزية نف�سها .ومن يعمل بن�صيحة �أعداء الدولة ويتبع
�أوامرهم فجزا�ؤه ما نال الأرمن واليونان.
وبديهي �أن دولة مثل دولة �إنكلرتا التي تدعي حمبة امل�سيحيني يف ال�شرق
والعمل لراحتهم و�سعادتهم ،لو كانت �صادقة يف دعواها لر�أت من الواجب عليها

9

10

امل�سئلة ال�شرقية

10

�أن ت�صايف الدولة العلية حتى تنال منها متمناها ب�ش�أن امل�سيحيني .و�إال فمن
اجلنون يف ال�سيا�سة �أن تدعي �إنكلرتا حمبة امل�سيحيني ثم تعادي الدولة العلية
القاب�ضة بيديها على زمام �أمور امل�سيحيني .فهل يقبل العقل الب�شري �أن دولة
قوية كالدولة العلية تعمل يف بالدها على خالف رغبتها ،وتنيل �أ�صدقاء الإنكليز
�أي �أ�صدقاء �ألد �أعدائها الراحة وال�سعادة والهناء؛ هل يقبل العقل الب�شري �أن
امل�سيحيني املدافعة عنهم �إنكلرتا يعادون امل�سلمني ثم ي�س�ألونهم معاملتهم بالرقة
واللطف وح�سن العناية بهم؟
�إن االتفاق والوفاق بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف الدولة العلية ال يكون
نتيجة ال�ضغط والقوة؛ بل نتيجة امليل املتبادل وح�سن النية من اجلانبني
والإخال�ص والوفاء للدولة العلية .و�إذا كانت دول �أوروبا تريد حقيقة �سعادة
امل�سيحيني يف ال�شرق ،ف�أول واجب عليها هو �أن ت�أمرهم االمتثال لأوامر الدولة
والتعلق بها والإخال�ص يف خدمتها .و�إال فالدولة �أو فالدول العاملة على �إلقاء
بذور ال�شقاق والعداوة بني امل�سلمني وامل�سيحيني ال جتني ،وي�ستحيل �أن جتني
�شي ًئا �آخر غري العداوة املرة واخل�صومة ال�شديدة.
وغني عن البيان �أن امل�سلمني يف الدولة العلية متى ر�أوا فريقًا من �أخدانهم
عدوه خائ ًنا للوطن العثماين ناكثًا لعهد الدولة
امل�سيحيني يعمل ب�أوامر الأجنبي ّ
العثمانية� ،أي عد ًّوا دخي ًال يف الوطن وامللة والدولة ،ووجب عليهم العمل �ضده
بكل ما يف ا�ستطاعتهم قيا ًما بواجباتهم الوطنية .وهذا هو ال�ش�أن يف كل �أمم العامل؛
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فلو فر�ضنا �أن فريقًا من الإنكليز قام يو ًما ما يف �إنكلرتا ب�إحداث اال�ضطرابات
والثورات تنفي ًذا لأوامر دولة �أجنبية كالرو�سيا �أو �أملانيا �أو فرن�سا ،ف�أي واجب حتتمه
الوطنية عندئذ على بقية الإنكليز؟ �ألي�س الق�ضاء على ه�ؤالء اخلونة املنفذين
لأوامر دولة �أجنبية بكل الو�سائل؟! القائمون بالثورات واال�ضطرابات يف الدولة
العلية خونة ،منفذون لأوامر �أعداء الدولة يجب على العثمانيني ال�صادقني �إعالن
العداء لهم واالنتقام منهم بكل ما يف اجلهد واال�ستطاعة .وي�ستحيل الو�صول كما
قدمنا �إىل االتفاق ال�سليم ال�صحيح بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف الدولة العثمانية
إخال�صا تا ًّما .هذه هي احلقيقة وحدها دون غريها.
�إال ب�إخال�ص اجلميع لها � ً
و�إذا كان اختالف الدين يف الدولة العلية هو داء من �أدوائها ،بل هو �أكرب
�أدوائها؛ فالدخالء يف الدولة العلية داء ع�ضال وبلية ال يعادلها بلية .ف�إن الذين كانوا
�سب ًبا يف هزمية الدولة يف حروب خمتلفة هم الدخالء والذين �ساعدوا الد�سائ�س
الأجنبية هم الدخالء .فلقد دخل يف ج�سم الدولة العلية كثري من الأجانب ن�سا ًء
ورج ً
اال ،وغريوا �أ�سماءهم ب�أ�سماء �إ�سالمية وعملوا على االرتقاء يف املنا�صب حتى
و�صل بع�ضهم �إىل �أ�سماها ،و�صاروا من �أقرب املقربني فع ّر�ضوا بالدولة للدمار
و�أطلعوا �أعداءها على �أ�سرارها .وقد انت�شر الدخالء يف الزمن ال�سالف يف كل
فروع الدولة العلية حتى يف اجلي�ش نف�سه و�صارت لهم �سلطة عظيمة ونفوذ كبري،
وكنت جتد من وزراء الدولة العلية من يعمل ل�صالح الرو�سيا مدع ًيا �أنه رو�سي
ال�سيا�سة ،ومن يعمل ل�صالح �إنكلرتا مدع ًيا �أنه �إنكليزي ال�سيا�سة .ولكن لي�س
منهم من كان عثماين ال�سيا�سة.
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ولوال �أن الأمة العثمانية �أمة حية قوية عظيمة ال�شهامة والوطنية ،لكانت
تال�شت اليوم بد�سائ�س الدخالء .ولو كان للدخالء يف دولة �أخرى ما كان لهم
يف الدولة العلية من ال�سلطة واحلول ،لكانت تقو�ض بنيانها وتداعت �أركانها .و�إن
�أعظم �سلطان جل�س على �أريكة ملك �آل عثمان ووجه عنايته لإبطال م�ساعي
الدخالء وتطهري الدولة من وجودهم هو جاللة ال�سلطان احلايل؛ فلقد تعلم من
حرب �سنة  1877وما جرى فيها �أن الدخالء بلية الباليا يف الدولة وم�صيبة
امل�صائب .فعمل بحكمته العالية على تبديد قوتهم وتربية الرجال الذين يرفعون
�ش�أن الدولة ويعملون لإعالء قدرها .وقد برهنت احلرب العثمانية اليونانية على
�أن للدولة اليوم رج ً
اال من �أبنائها ال�صادقني يخدمونها بالأمانة والوفاء ويتفانون يف
حمبتها ،و�أن لي�س للدخالء من �سبيل لنوال م�آربهم ال�سيئة .ف�أمثال �صاحب الدولة
(�أدهم با�شا) الذي كان جمهول اال�سم عند الكثريين من العثمانيني قبل احلرب؛
كثريون يف الدولة العلية تظهرهم احلوادث وتعرفنا بهم وبقدرهم امل�شكالت.
و�إن �أغرب �شيء يف �أحوال الدولة العلية ويف تاريخها يده�ش �أعداءها،
ويحري الكتاب الكارهني لها هو بقا�ؤها حية بعد كل امل�صائب التي ت�ساقطت عليها
والباليا التي نزلت بها .فلقد ر�أت هذه الدولة العثمانية ما مل تره دولة من دول
الأر�ض القدمية واحلديثة؛ فقد كانت تتحالف معها بع�ض الدول كالنم�سا مث ًال
وتعمل وهي متحالفة معها على االتفاق مع الرو�سيا على تق�سيمها .وقد كانت
تتظاهر �إنكلرتا لها بال�صداقة والوفاء وت�سعى وهي متظاهرة كذلك على �ضياع
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�أمالكها من يديها و�سقوطها يف قب�ضتها .وقد كانت دول �أوروبا كلها جتتمع وتتحد
على ما ت�سميه باملبد�أ املقد�س مبد�أ حماية ا�ستقالل الدولة العلية و�سالمتها ،ثم
كانت هي بعينها �أوروبا جتزي الدولة العلية با�سم هذا املبد�أ املقد�س نف�سه ،وقد
كان العاملون على تقوي�ض �أركان الدولة وحلها عديدين �أقوياء .ومع ذلك كله ال
تزال الدولة العلية حماها اهلل قوية ثابتة الأركان تخافها �أقوى الدول ويخطب ودها
�إمرباطور �شهد العامل كله بقوته وعظمته وب�أ�سه.
ولقد ينده�ش الإن�سان غاية االندها�ش عندما يقر�أ ما كان يكتب من نحو
مائة وع�شرين �سنة عن الدولة العلية ،فقد كان الكتاب وال�سيا�سيون يتناق�شون
يف م�شروعات تق�سيمها؛ فالبع�ض كان يريد �أن ي�ؤ�س�س مكان الدولة العلية دولة
(االحتاد البلقاين) ،والبع�ض الآخر كان يريد �إعادة ملك بيزانتان ،وكان �سيا�سيو
الرو�سيا والنم�سا يتباحثون يف م�شروع تق�سيم الدولة بني دولتيهما؛ فكل كان
ي�ضع م�شرو ًعا واجلميع كانوا متفقني على �أن الدولة ق�صرية الأجل ،و�أكرثهم �أم ًال
يف حياتها كان يجوز عليها يف م�شروعه بع�شرة من ال�سنني �أو ع�شرين عا ًما .ولو
بعث اليوم من القبور كتاب �أواخر القرن املا�ضي و�سوا�سه ،ور�أوا الدولة العلية
قائمة عزيزة حتارب يف �آخر القرن التا�سع ع�شر ،وتنت�صر وجتتاز العقبات عقبة بعد
عقبة وت�صرف امل�صائب م�صيبة بعد �أخرى ،لكذبوا �أعينهم وما �صدقوا باحلقيقة.
ولكن احلقيقة هي �أن بقاء الدولة العلية �ضروري للنوع الب�شري ،و�إن يف
بقاء �سلطانها �سالمة �أمم الغرب و�أمم ال�شرق .و�إن اهلل جل �ش�أنه �أراد حفظ بني
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الإن�سان من تدمري بع�ضهم البع�ض ومن حروب دينية طويلة بحفظ �سياج الدولة
العلية ،وبقاء ال�سلطنة العثمانية .فقد القت هذه الدولة العثمانية يف حياتها الطويلة
�أخطا ًرا هائلة كانت تكفي لتداعي بنيان �أقوى املمالك .ومرت عليها ملمات كانت
تندك لها الدول القوية واملمالك القاهرة بدون �أن مت�س حياتها احلقيقية ب�سوء .بل
بقيت حية تده�ش العامل ب�شبيبتها.
وقد �أح�س الكثريون يف �أوروبا من رجال ال�سيا�سة ومن رجال الأقالم �أن
بقاء الدولة العلية �أمر الزم للتوازن العام ،و�أن زوالها (ال قدر اهلل) يكون جملب ًة
للأخطار �أكرب الأخطار وم�شعلة لنريان ميتد لهبها بالأر�ض �شرقها وغربها �شمالها
وجنوبها .و�أن هدم هذه اململكة القائمة ب�أمر الإ�سالم يكون داعية لثورة عامة من
امل�سلمني وحرب دموية ،ال تعد بعدها احلروب ال�صليبية �إال معارك �صبيانية.
و�إن الذين يدعون العمل خلري الن�صرانية يف ال�شرق يعلمون قبل كل �إن�سان
�أن تق�سيم الدولة العلية �أو حلها يكون ال�ضربة القا�ضية على م�سيحيي ال�شرق
عمو ًما قبل م�سلميه .فقد �أجمع العقالء والب�صريون بعواقب الأمور على �أن دولة
�آل عثمان ال تزول من الوجود �إال ودماء امل�سلمني وامل�سيحيني جتري كالأنهار
والبحار يف كل واد .وهي امللمة التي يجب على حمبي الإن�سانية ال�صادقني يف
حمبتهم العمل ملنع وقوعها ودفعها بتع�ضيد الدولة العلية وتقوية �سلطانها.
ولقد اعتقدت الآن الرو�سيا كما اعتقدت النم�سا  -وقد كانتا العدوتني
القدميتني للدولة العلية  -ب�أن تق�سيم الدولة العلية �أمر م�ستحيل؛ فعملت كلتاهما
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على املحافظة على ال�سالم العام باملحافظة على �سياج الدولة العثمانية.
فقد ر�أت النم�سا �أن حروبها مع الدولة العلية �أ�ضرتها �ضر ًرا بليغًا ،وظهرت
النتائج امل�ش�ؤومة لهذه احلروب .فقد �ضعفت النم�سا من حروبها مع الدولة العلية
وانتهى بها الأمر �أن فقدت �أمالكها الإيطالية التي تكونت منها �إيطاليا احلالية،
وفقدت كذلك �أمام برو�سيا جز�أً عظي ًما من مقاطعاتها الأملانية ،ولقد عملت
النم�سا يف عهد عدائها للدولة العلية على تهييج �أمم البلقان �ضد ال�سلطنة ال�سنية
با�سم مبد�أ اجلن�سيات؛ لأنها ب�صفتها دولة كاثوليكية كان ال ميكنها �أن تهيج هذه
الأمم الأرثوذك�سية با�سم الدين .فكانت نتيجة تهييج النم�سا لأمم البلقان با�سم
اجلن�سيات وب ً
اال عليها ،وذلك �أن مبد�أ اجلن�سيات نف�سه وجد �أن�صا ًرا كبا ًرا يف قلب
اململكة النم�ساوية ،فقامت املجر ونالت حريتها وا�ستقاللها النوعي با�سم مبد�أ
اجلن�سية املجرية .وها هي �أمة البوهيم قائمة اليوم باملطالبة با�ستقاللها النوعي
با�سم مبد�أ اجلن�سية البوهيمية .وقد �أ�صبح من الظاهر للعيان �أن دولة النم�سا تنازع
نزاع املوت يف الأيام احلالية بف�ضل مبد�أ اجلن�سية.
�أما الرو�سيا فقد قامت دائ ًما يف امل�سئلة ال�شرقية با�سم الدين الأرثوذك�سي،
فعملت لإخراج الرومانيني واليونانيني وال�صربيني والبلغاريني و�أهل اجلبل الأ�سود
من حتت �سلطة الدولة العلية با�سم الدين الأرثوذك�سي .فن�ش�أ عن ذلك مع
ا�ستقالل هذه الأمم ال�صغرية عداوة �شديدة بينها وبني بع�ضها ملا وجدت يف نف�سها
من الطمع لتو�سيع دائرة �أرا�ضيها .ذلك ف�ض ًال عن �أن الكني�سة اليونانية التي

15

16

امل�سئلة ال�شرقية

16

هي �أم الكنائ�س الأرثوذك�سية� ،أ�صبحت غري معتربة عند البلغاريني وال�صربيني.
والنزاع القائم بني هذه اجلن�سيات املختلفة يف مقدونيا يبني جي ًدا درجة عداوتها
لبع�ضها ودرجة اخلطر الذي �صارت �إليه بالد البلقان ب�سب م�سئلة اجلن�س والدين.
و�إذا بحثنا فيما اكت�سبته الرو�سيا من حروبها مع الدولة العلية ،جند �أنها
عادت تركيا قرنًا ون�صف قرن وحاربتها املرار العديدة ،وفقدت الرجال واملال
بكرثة عظيمة يف كل حرب .ومل تنل يف احلقيقة من كل حروبها �إال بالد القرم
والقوقاز .وقد ر�أت الرو�سيا ما مل تكن تظنه �أب ًدا وهو �أن بع�ض البالد ال�صغرية
التي حررتها ك�صربيا وبلغاريا واليونان ورومانيا عادتها �أ�شد العداء .وال تزال �صربيا
ورومانيا واليونان �سائرة يف �سيا�سة ال تر�ضي الرو�سيا .وعلى الأخ�ص رومانيا التي
متكن بينها وبني �أملانيا والنم�سا والدولة العلية ال�صفاء والوداد .ومل تعتدل بلغاريا
نف�سها يف �سيا�ستها مع الرو�سيا �إال يف هذه ال�سنني الأخرية من يوم اعتناق الربن�س
بوري�س ويل عهد بلغاريا للدين الأرثوذك�سي.
وقد ر�أت الرو�سيا من جهة �أن حروبها مع الدولة العلية ال تفيد غري �إنكلرتا
التي قوي مركزها يف �آ�سيا ويف ال�شرق الأق�صى ،والتي لها �أعظم م�صلحة يف
�إ�ضعاف قوة الرو�سيا و�إ�ضاعتها الوقت واملال والرجال يف حروبها مع الدولة العلية.
ور�أت كذلك من جهة �أخرى �أنه ي�ستحيل عليها �أن ت�أخذ الأ�ستانة وتنفذ و�صية
بطر�س الأكرب ملا تالقيه يف القيام بهذا الأمر من قبل الدولة العلية ومن دول �أوروبا
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نف�سها ويف مقدمتها فرن�سا حليفتها .ولذا ف�ضلت الرو�سيا االهتمام مب�سائل ال�شرق
الأق�صى وم�ساملة تركيا .وقد حتقق العثمانيون من هذه امل�ساملة يف امل�سئلة الأرمينية
ويف م�سئلة احلرب الأخرية.
وقد �شهد ال�سيا�سيون ب�أنه ال يوجد يف تاريخ عالقات الدولة العلية مع
الرو�سيا مثال للم�ساملة وال�صداقة مثل التلغراف الذي بعث به جاللة القي�صر �إىل
جاللة ال�سلطان يرجوه فيه �أن ي�صدر �أمره ب�إيقاف احلرب مع اليونان.
�أما الدولة التي �أ�صبحت يف هذه ال�سنني الأخرية حاملة لراية العدوان
�ضد الدولة العلية ،فهي �إنكلرتا عدوة الإ�سالم وعدوة م�صر.
فلقد ق�ضت هذه الدولة �أزمانًا طويلة ظهرت فيها للدولة العلية مبظهر
ال�صديقة الوفية واحلليفة الأمينة .وكانت تك�سب من هذه ال�صداقة الكاذبة بقدر
ما كانت تخ�سر تركيا .ف�إن لإنكلرتا م�صلحة عظمى دائمية يف �أن الرو�سيا حتارب
تركيا لت�ضعف قواها فال ت�ستطيع مطاردة الإنكليز يف الهند وال�شرق الأق�صى،
ولت�ضعف تركيا فت�ستويل �إنكلرتا على �شيء من �أمالكها بحجة الدفاع عنها.
وفوق ذلك ف�إن �إنكلرتا ك�سبت كث ًريا من �صداقة تركيا لها  -بقطع النظر عن
املكا�سب املادية والتجارية وال�صناعية  -مبا كانت تنيلها هذه ال�صداقة من النفوذ
عند امل�سلمني ومن ال�سلطة التامة على م�سلمي الهند .فلقد كاد �أهل الهند
يطردون الإنكليز من بالدهم يف ثورة �سيباي ال�شهرية ،لوال �صداقة تركيا لهم،
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هذه ال�صداقة التي حملت املرحوم ال�سلطان (عبد املجيد) على �إ�صدار من�شور
مل�سلمي الهند� ،أمرهم فيه بالركون �إىل ال�سكينة والهدوء وعدم القيام ب�إحداث
اال�ضطرابات �ضد حكومة �صدقته (ملكة بريطانيا).
ف�إذا كان الإنكليز يف الهند قد عا�شوا طوي ًال �آمنني �شر امل�سلمني ،فما
الف�ضل يف ذلك �إال للدولة العلية .وها هم اليوم يدعون �أن تركيا «عدوتهم احلالية»
و�صديقتهم القدمية �أوعزت �إىل الهنود امل�سلمني بالثورة فثاروا وال يزالون ثائرين.
و�سواء كانت ثورتهم ب�إيعاز من تركيا  -وهو ما ال �أظنه لأن الثورة قائمة بها قبائل
معلومة ولو كانت الدولة العلية �أوعزت بالثورة لثار م�سلمو الهند جمي ًعا � -أو ب�إيعاز
من �ضمائرهم ونفو�سهم .فدعواهم هذه دليل �ساطع على �أنهم ا�ستفادوا كث ًريا من
تظاهرهم بال�صداقة للدولة العلية ،و�أن �إ�شهارهم العداوة لرتكيا ال ي�ضر �إال بهم.
ولقد �أدركت احلكومة العثمانية من يوم �أن توىل �أمور الدولة العلية جاللة
ال�سلطان الأعظم (عبد احلميد الثاين) �أن �إنكلرتا خداعة يف ودها و�أنها ت�ضر مبن
تتظاهر لهم بال�صداقة �أكرث مما ت�ضر ب�أعدائها الظاهرين ،فقد �أخذت من الدولة
العلية قرب�ص بدعوى م�ساعدتها �ضد الرو�سيا يف م�ؤمتر برلني ،ثم دخلت امل�ؤمتر
وخرجت منه بدون �أن ت�ستفيد تركيا من هذه املودة الإنكليزية الكاذبة �أقل فائدة.
بل �إن الدولة العلية فقدت يف هذا امل�ؤمتر ما مل تفقده قط يف م�ؤمتر �آخر.
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وقد �شعرت الرو�سيا كذلك بعد حرب �سنة � 1877أنها ال ت�ستفيد من
حروبها مع تركيا ما يعو�ض عليها خ�سائرها العظيمة يف هذه احلروب فف�ضلت
�سيا�سة م�ساملة الدولة على �سيا�سة العداء .فكان هذا التاريخ مبد�أ لل�شقاق والعداوة
بني الدولة العلية وبني �إنكلرتا .وقد ظهرت هذه العداوة مبظهرها التام الوا�ضح بعد
احتالل الإنكليز مل�صر؛ حيث ر�أى جاللة ال�سلطان يف هذا االحتالل ويف خطة
الإنكليز فيه ،ويف خداعهم جلاللته ما علم منه �أن الإنكليز ال �صديق لهم و�أنهم
�أكرب �أعداء تركيا و�أن �صداقتهم القدمية املزعومة مل تكن �إالحجابًا �سرتوا وراءه
عداوتهم املرة و�أطماعهم ال�شديدة �ضد دولة �آل عثمان.
ومن ذلك احلني عملت �إنكلرتا على د�س الد�سائ�س �ضد ال�سلطنة ال�سنية
يف كل �أنحاء الأمالك املحرو�سة ف�أهاجت الأرمن والكريديني والدروز .ولكن
د�سائ�سها مل ت�أت بغري نتيجة واحدة ،وهي �إ�ضعاف هذه العنا�صر التي اتخذتها
�إنكلرتا �آالت لها ،و�إظهار قوة الدولة العلية �أمام امللأ كله .وقد علمت اليوم كل
العنا�صر على اختالفها وجميع الأمم �صغرية كانت �أو كبرية �أن عدو اليونان
احلقيقي لي�س برتكيا التي �صربت على رذائلها طوي ًال ،بل �إنكلرتا التي �شجعتها
على احلرب و�ساعدتها يف ال�سر واجلهر ،وملأت مقدونيا من الأ�سلحة والدنانري
الإنكليزية م�ؤمل ًة قيامها يف وجه تركيا �أثناء احلرب فخابت �آمالها وحبطت م�ساعيها
ورجعت خمذولة خذالنًا �سيا�س ًّيا دونه خذالن اليونان احلربي.
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وقد ح�سب الإنكليز �أنهم يبلغون متمناهم من م�صر ووادي النيل وي�ضعون
بذلك �أيديهم على احلجر الأ�سا�سي للخالفة الإ�سالمية وال�سلطنة العثمانية.
ولكن ما ال ريب فيه هو �أن ن�صيبهم يف م�صر الف�شل عاج ًال �أو �آج ًال .وال يغرن
القراء �سريهم احلايل يف بالد وادي النيل ،ف�إمنا هو نتيجة �ضعف رجال م�صر الذين
�سلمت �إليهم مقاليد الأمور .وا�ستيالء الإنكليز على الإدارات امل�صرية ال ي�ؤثر
مطلقًا على جوهر امل�سئلة نف�سها .وحيث ف�شل نابليون الأول يف�شل الإنكليز وال
حمالة.
وقد علمت �إنكلرتا �أن احتاللها مل�صر كان وال يزال ويكون ما دام قائ ًما �سب ًبا
للعداوة بينها وبني الدولة العلية ،و�أن اململكة العثمانية ال تقبل مطلقًا االتفاق مع
�إنكلرتا على بقائها يف م�صر؛ �إذ �إن م�سئلة م�صر بالن�سبة لرتكيا واخلالفة تعد م�سئلة
حيوية .ولذلك ر�أت �إنكلرتا �أن بقاء ال�سلطنة العثمانية يكون عقبة �أبدية يف طريقها
ومن�ش�أ للم�شاكل والعقبات يف �سبيل امتالكها م�صر ،و�أن خري و�سيلة ت�ضمن
لها البقاء يف م�صر وو�ضع يدها على وادي النيل هي هدم ال�سلطنة العثمانية
ونقل اخلالفة الإ�سالمية �إىل �أيدي رجل يكون حتت و�صاية الإنكليز ومبثابة �آلة يف
�أيديهم ..ولذلك �أخرج �سا�سة بريطانيا م�شروع اخلالفة العربية م�ؤملني به ا�ستمالة
العرب لهم وقيامهم بالع�صيان يف وجه الدولة العلية .ولكن العرب وغري العرب
من امل�سلمني �أر�شد من �أن يخدعهم الإنكليز بعد ما مر من الأمور وما جرى من
احلوادث .ولذلك �أي�ضً ا كنت ترى الإنكليز ين�شرون يف جرائدهم �أيام احلوادث
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الأرمنية م�شروع تق�سيم الدولة العلية حماها اهلل جاعلني لأنف�سهم من الأمالك
املحرو�سة م�صر وبالد العرب �أي ال�سلطة العامة على امل�سلمني.
والذي يبغ�ض الإنكليز على اخل�صو�ص يف جاللة ال�سلطان احلايل هو ميله
ال�شديد �إىل جمع كلمة امل�سلمني حول راية اخلالفة الإ�سالمية .وهو �أمر يحول
بينهم وبني �أ�سمى �أمانيهم �أي �إيجاد ال�شقاق بني امل�سلمني وبع�ضهم وخروج
بع�ض امل�سلمني على ال�سلطنة العثمانية .و من ذلك يفهم القارئ �سبب اهتمام
الإنكليز بالأفراد القليلني الذين قاموا من امل�سلمني �ضد جاللة ال�سلطان الأعظم
و�سبب م�ساعدتهم لهم بكل ما يف و�سعهم.
و�إن �إنكلرتا تعلم علم اليقني �أنها لو ا�ستطاعت �أن جتعل خليفة امل�سلمني
حتت و�صايتها �أي �آلة لها يكون لها �سلطة هائلة ونفوذ ال حد له يف �سائر �أنحاء
املعمورة؛ ف�إنها ت�ستطيع عندئذ (ال قدر اهلل) �أن تنفذ رغائبها عند امل�سلمني
التابعني لها وغري التابعني بوا�سطة هذا اخلليفة .ولذلك فهي بعملها على هدم
غر�ض بعيد هو �أكرب �أغرا�ضها و�أمنية �سيا�سية
ال�سلطنة العثمانية تعمل على حتقيق ٍ
دونها كل الأماين.
وكما �أن م�شروع اال�ستيالء على ال�سودان بوا�سطة م�صر هو من امل�شروعات
القدمية عند الإنكليز  -ويثبت ذلك �إر�سال غوردون و�سامويل باكر �إىل �آخر
ال�سودان بوا�سطة حكومة م�صر التي �أح�سنت الظن بالإنكليز  -ف�إن م�شروع جعل

21

22

امل�سئلة ال�شرقية

22

اخلالفة الإ�سالمية حتت و�صاية الإنكليز وحمايتهم هو م�شروع ابتكره الكثريون
من �سوا�سهم منذ عهد بعيد .وقد كتب كتاب الإنكليز يف هذا املو�ضوع ومنهم
امل�سرت بالنت املعروف يف م�صر؛ فقد كتب كتابًا قبل احتالل الإنكليز مل�صر يف
هذا املعنى �سماه (م�ستقبل الإ�سالم) ،و�أبان فيه �أغرا�ض حكومة بالده و�أماين
الإنكليز يف م�ستقبل الإ�سالم وقد كتب يف فاحتة كتابه:
ال تق َن ُطـــوا فالدُّ ُّر ُي ْن رَ ُ
ث عقدُ ُه

أجم َ
ال
ليعو َد � َ
أح�سن يف ال ِّن َظ ِام و� َ

�أي �أن هدم ال�سلطنة العثمانية ال ي�ضر بامل�سلمني ،بل �إن هذا العقد العثماين
ينرث ليعود عق ًدا عرب ًّيا �أح�سن و�أجمل ،ولكن ما مل يقله امل�سرت بالنت هو �أن قومه
يريدون هذا العقد العربي يف جيد بريطانيا ال يف جيد الإ�سالم!!
ويبني امل�سرت بالنت يف كتابه هذا قوة العامل الإ�سالمي ،وكيف �أن املدير
لأموره يكون قو ًّيا وا�سع ال�سلطة ،ويبني كذلك م�شروع نابليون الأول وكيف �أنه
�أراد �أن يكون خليفة امل�سلمني ،و�أن يقود قواهم .وهو يريد بذلك ا�ستلفات �أنظار
قومه �إىل م�شروع هم القائمون به الآن .ويبني امل�سرت بالنت �أي�ضً ا «�أن مركز اخلالفة
رئي�سا
الإ�سالمية يجب �أن يكون مكة و�أن اخلليفة يف امل�ستقبل يجب �أن يكون ً
دين ًّيا ال ً
ملكا دنيو ًّيا» �أي �أن الأمور الدنيوية ترتك لإنكلرتا تدبر �أمورها كيف ت�شاء!
حمتاجا حلليف
ويعقب امل�سرت بالنت ذلك بقوله�« :إن خليفة كهذا يكون بالطبع ً
ين�صره وي�ساعده ،وما ذلك احلليف �إال �إنكلرتا!» وباجلملة فح�ضرة امل�ؤلف لكتاب
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(م�ستقبل الإ�سالم) يرى  -وما هو �إال مرتجم عن �آمال �أبناء جن�سه � -أن الأليق
بالإ�سالم �أن ين�صب �إنكلرتا دولة له .ومل يبق امل�سرت بالنت �إال �أن يقول ب�أن
اخلليفة يجب �أن يكون �إنكليز ًّيا!!
يت�ضح جل ًّيا للقارئ مما قدمناه �أن لي�س لل�سلطنة العثمانية وبالطبع للخالفة
الإ�سالمية يف هذه الأيام عدو يجاهر بالعدوان لها ويعمل على دك �أركانها
وتقوي�ض بنيانها غري �إنكلرتا .وميكن تعريف امل�سئلة ال�شرقية اليوم ب�أنها م�سئلة
النزاع القائم بني �إنكلرتا وبني بقية دول �أوروبا مبا فيها الدولة العلية؛ ف�إن معاداة
�إنكلرتا للدولة العلية هي يف احلقيقة معاداة لكل امل�سيحيني ولكل امل�سلمني �أي
للعاملني الغربي وال�شرقي.
و�إن واجب �أوروبا �أمام هذه احلرب ال�سيا�سية حرب الد�سائ�س والأكاذيب
القائمة بها �إنكلرتا �ضد الدولة العلية وا�ضح جلي .فمحتم عليها� ،إذا كانت تعمل
للمحافظة على ال�سالم العام وعلى �أرواح الب�شر� ،أن حتبط م�ساعي �إنكلرتا يف
ال�شرق و�أن تقف لها باملر�صاد .ومن العدل �أن نقول �إن حكومتي فرن�سا والرو�سيا
قامتا يف امل�سئلة الأرمنية ب�إبطال الد�سائ�س الإنكليزية و�إحباط م�ساعي �سوا�س
�إنكلرتا .و�أظن �أنه مل يغب عن ذهن �إن�سان �أن �إنكلرتا عر�ضت ر�سم ًّيا على الدول
الأوروبية خلع جاللة ال�سلطان الأعظم ،فرف�ضت الرو�سيا وفرن�سا طلب �إنكلرتا
قبل كل الدول .وقد قامت �أملانيا يف احلرب الأخرية بواجب �أوروبا كلها �ضد
�إنكلرتا ،فتم للدولة العلية الظفر والن�صر ومت لربيطانيا الف�شل واخلذالن.
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�أما واجب العثمانيني وامل�سلمني �أمام عداوة �إنكلرتا للدولة العلية فبينّ
ال ينكره �إال اخلونة واخلوارج والدخالء .فواجب العثمانيني �أن يجتمعوا جمي ًعا
حول راية ال�سلطنة ال�سنية ،و�أن يدافعوا عن ملك بالدهم بكل قواهم ولو تفانى
الكثريون منهم يف هذا الغر�ض ال�شريف حتى يعي�شوا �أبد الدهر �سادة ال عبي ًدا.
وواجب امل�سلمني �أن يلتفُّوا �أجمعني حول راية اخلالفة الإ�سالمية املقد�سة و�أن
يعززوها بالأموال والأرواح؛ ففي حفظها حفظ كرامتهم و�شرفهم ويف بقاء جمدها
رفعتهم ورفعة العقيدة الإ�سالمية املقد�سة.

***

امل�سئلة ال�شرقية يف القرن الثامن ع�شر

لقد حدثت يف القرن الثامن ع�شر �أزمة �شديدة مهمة للم�سئلة ال�شرقية،
هي احلرب بني الدولة العلية والرو�سيا التي طالت من �أواخر عام � 1768إىل �أوائل
عام  .1775وهذه الأزمة كانت �شديدة غزيرة النتائج و�أ�ص ًال لتداخل �أوروبا يف
�أمور الدولة العثمانية با�سم الدين.
وقد كانت الرو�سيا حليفة للربو�سيا يف ذلك العهد حمالفة �أم�ضى عليها
فريدريك الكبري ملك برو�سيا وكاترينا �إمرباطورة الرو�سيا يوم � 11إبريل �سنة
 ،1764وكان �أجلها ثماين �سنوات .و�سبب تداخل الربو�سيا يف امل�سائل ال�شرقية
هو حتالفها مع الرو�سيا نحو قرن .وداعية هذا التحالف هي العداوة ال�شديدة التي
كانت بني النم�سا والربو�سيا يف �أملانيا وبني النم�سا والرو�سيا يف م�سائل ال�شرق.
وقد كان يعقد �أحيانًا اتفاق بني هذه الدول الثالث ،ولكن العداوة بقيت طوي ًال
بالرغم عن ذلك �شديدة بينها وبني بع�ضها.
ومن �أ�سباب حتالف الرو�سيا والربو�سيا غري ما ذكرناه ،ا�شرتاكهما يف
امل�صلحة �ضد بولونيا التي كانت جمهورية وقتئذ ويف حالة من الفو�ضى عظيمة،
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وقد كان يروق للرو�سيا والربو�سيا بقاء نفوذهما قو ًّيا يف بولونيا والعمل على زيادة
الفو�ضى فيها لتتمكنا من تق�سيمها واال�ستيالء عليها.
وكان قد عقد بني فرن�سا والنم�سا عام  1756حتالف ي�ضمن للنم�سا م�ساعدة
فرن�سا احلربية وال�سيا�سية يف كل �أوروبا ،وي�ضمن لفرن�سا عدم تداخل النم�سا
�ضدها يف حالة قيام احلرب بينها وبني �إنكلرتا .وقد ح�صل وقتئذ �أن (�أوج�ست
الثالث) ملك جمهورية بولونيا تويف و�أرادت الرو�سيا باالتفاق مع الربو�سيا �أن
تعني بد ًال عنه (�ستاني�سال�س �أوج�ست بونياتوو�سكي) الذي كان حمبوبًا عند
كاترينا �إمرباطورة الرو�سيا وعا�شقًا من �أكرب ع�شاقها ،وكانت ترمي الرو�سيا بهذا
التعيني �إىل �إلقاء بذور ال�شقاق وال�شحناء بني البولونيني ،و�إحداث اال�ضطرابات
يف بالدهم بوا�سطة هذا امللك اجلديد .فعمل عندئذ الوطنيون البولونيون لدى
الباب العايل م�ستغيثني به لإحباط م�ساعي الرو�سيا يف تعيني (�ستاني�سال�س)،
ولكن �سفري الرو�سيا والربو�سيا بالأ�ستانة بذال �ضد ه�ؤالء الوطنيني كل جهدهم.
وكان من �صالح النم�سا وفرن�سا عدم جناح الرو�سيا والربو�سيا يف م�سعاهما
لتعيني (�ستاني�سال�س) ،فحر�ضتا الدولة العلية �ضد الرو�سيا والربو�سيا و�أظهرتا لها
فائدة تداخلها يف �صالح البولونيني .ولكن املرحوم ال�سلطان (م�صطفى الثالث)
كان يعجب بفريدريك ملك الربو�سيا �إعجابًا زائ ًدا ،فلم ير�ض لذلك العمل �ضده،
�سيما و�أن تعيني (�ستاني�سال�س) كان ال ي�ضر مب�صالح الدولة مطلقًا .فتم تعيني هذا
الرجل ً
ملكا لبولونيا يوم � 7سبتمرب �سنة .1764
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وما ا�ستقر هذا الرجل على كر�سي ملك بولونيا حتى خلق فيها امل�شاكل
واال�ضطرابات ،طبقًا لرغائب كاترينا و�س ّهل لها التداخل يف �ش�ؤونها الداخلية .فطلب
عندئذ بتاريخ  25نوفمرب من ال�سنة نف�سها �سفريا الرو�سيا والربو�سيا من حكومة
بولونيا جملة طلبات تخالف امل�صلحة البولونية ،فرف�ضها جمل�س نواب بولونيا ،وكان
رف�ضه هذا �سب ًبا لتداخل الرو�سيا ،فدخلت بولونيا بجيو�شها اجلرارة و�أ�سالت الدماء
و�أنحت على الكثريين من الأبرياء وا�ستمرت الثورات يف بولونيا تبا ًعا والعامل كله
ناظر �إليها بال حراك .حتى بلغت الرو�سيا مرامها من هذه الديار التعي�سة و�صارت
بولونيا م�ستقلة يف الظاهر حمكومة يف الباطن ب�أهواء الرو�سيا و�أغرا�ضها.
ويف هذه الأثناء تعني امل�سيو (�شوازيل) وزي ًرا خلارجية فرن�سا ،وكان �ألد �أعداء
الرو�سيا ،وعلى اخل�صو�ص كان عد ًّوا �شخ�ص ًّيا لكاترينا .فكتب �إىل امل�سيو (دي
فرجني) �سفري فرن�سا من الأ�ستانة ي�أمره بعمل كل ما يف �سعته خللق امل�شكالت
بني الدولة العلية والرو�سيا .و�أر�سل �إليه ثالثة ماليني من الفرنكات لي�شرتي بها
ذمم بع�ض رجال الدولة .وكان الوطنيون البولونيون حني ذاك ي�ستغيثون بالدولة
لي ًال ونها ًرا.
وح�صل �أن بع�ض ق�سو�س الرو�سيا جاءوا بالد الدولة و�أخذوا يهيجون �أهايل
اليونان وكريد واجلبل الأ�سود با�سم الدين ،حاملني ب�أيديهم وعلى �صدورهم
ال�صليب .وقام وقتئذ ق�سي�س ا�سمه (�ستيفانو بيكولو) يف �شهر �أكتوبر عام 1767
هياجا �شدي ًدا.
يدعو �أهايل اجلبل الأ�سود للقيام �ضد امل�سلمني .فهاجت الأهايل ً
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فلما ر�أت الدولة ذلك ووقفت على الفظائع العديدة التي جرت يف بولونيا،
�أنذرت الدولة الرو�سية باخلروج من بولونيا فرف�ضت وكان ذلك �سبب احلرب.
وقد كانت الأمة العثمانية ميال ًة �إىل البولونيني؛ حتى �أن امل�سيو (زيجلني)
�سفري برو�سيا بالأ�ستانة كتب �إىل حكومته بتاريخ  26يوليو �سنة  1768يقول «�إنه
و�إنْ كانت احلكومة العثمانية مطلقة النفوذ وال�سلطة يف بالدها ،ولكن للر�أي العام
�صو ًتا �إذا ارتفع ال تقدر احلكومة على خمالفته».
وعندما علمت الرو�سيا با�ستعداد الدولة العلية للحرب �أر�سلت ع�ساكرها
واحتلت (كاركوفيا) .وقد �أعلنت احلرب يوم � 6أكتوبر �سنة  ،1768وكان ذلك
ب�إلقاء الدولة العلية �سفري الرو�سيا يف الق�صر املعروف (بق�صر ال�سبعة �أبراج) وبهذه
ال�صورة كانت تعلن احلرب يف القرن املا�ضي.
وقد �أر�سلت الدولة عندئذ من�شو ًرا للدول الأوروبية بتاريخ � 30أكتوبر �سنة
� ،1768أبانت فيه �أ�سباب �إعالنها احلرب للدولة الرو�سية قائلة «لقد جتا�سرت
الرو�سيا وق�ضت على حرية بولونيا و�أجربتها على قبول ملك لي�س من عائلة
ملوكية ،ومل تنتخبه الأمة ً
ملكا عليها طبقًا لقوانينها و�شرائعها .و�أ�سالت الرو�سيا
الدماء وذبحت كل من خالف �سيا�ستها و�أغرا�ضها ،وخربت الأرا�ضي والأمالك».
وقد �أده�ش �إعالن احلرب بهذه ال�صورة كل رجال ال�سيا�سة الأوروبية،
وجعل كل همه االنتفاع منها� .أما امل�سيو (دي فرﭼين) �سفري فرن�سا فقد �أعاد �إىل
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حكومته الثالثة ماليني ،وكتب �إليها «�إن رجال تركيا ال ُت�شرتى ذممهم ،ولكنهم
يعملون مبقت�ضى م�صلحة بالدهم و�شرف دولتهم».
وم�ضت �أ�شهر طويلة ا�شتغل كل خ�صم بالتجهيز والتح�ضري ومل تقم احلرب
احلقيقية �إال يف �شهر يوليو عام  1769على �شواطئ نهر (الدين�سرت) ،وقد اقتتل
اجلي�شان طوي ًال حول (خوتني) واختلف امل�ؤرخون يف �إثبات وجود فرق برو�سية
بني اجلي�ش الرو�سي؛ فقال بع�ضهم بوجودها مبقت�ضى املعاهدة التي بني الرو�سيا
والربو�سيا ،و�أنكر البع�ض الآخر وجودها .ولكن الر�أي الأول �أقرب �إىل العقل
واحلقيقة.
ويف يوم � 16سبتمرب هجم اجلي�ش العثماين على اجلي�ش الرو�سي ووقعت
بينهما معركة هائلة ،انتهت بانت�صار الرو�سيني وا�ستيالئهم على مقاطعة (البغدان).
و�أخذوا بعد هذه الواقعة قالع خوتني و�أزوف وتاجانروج .ثم احتلت الع�ساكر
الرو�سية يوم  16نوفمرب �سنة  1769مدينة (بوخار�ست) التي هي عا�صمة رومانيا
احلالية� .أما مقاطعة البغدان فهي تكون مع مقاطعة الأفالق مملكة رومانيا نف�سها.
وقد اغرتت الرو�سيا بهذا االنت�صار و�أرادت ف�صل اليونان من �أمالك تركيا -
وكانت �أر�سلت من قبل بط ًال ا�سمه (�أورلوف) ليهيج اليونانيني �ضد الدولة العلية -
ف�أر�سلت يف البحر الأبي�ض املتو�سط يف �آخر �سنة � 1770أ�سطولينْ ؛ الأول حتت
قيادة (�سبريوتوف) الرو�سي والثاين حتت قيادة (�ألفن�ستون) الإنكليزي ،وقد
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جتمعت عندئذ جماعات اليونان وتظاهرت بالقيام يف وجه الدولة ولكنها تفرقت
�شذر مذر عند تقدم الأتراك والألبانيني .فرجعت الرو�سيا بخفي ُحنني ويئ�ست
من تخلي�ص اليونان يف ذلك احلني.
ثم �أرادت الرو�سيا �أن تنتقم من الدولة العلية لف�شل م�ساعيها يف اليونان،
فعاك�ست مراكبها و�أ�سطولها ومل ت�أخذ بعد حرب وقتال عنيفني �إال بع�ض ال�سفن
العثمانية يف (ت�شم�سه).

***
وقد كانت �سيا�سة كل دولة من الدول الأوروبية يف هذه احلرب خمتلفة
عن الأخرى؛ فكانت فرن�سا م�صادقة للدولة العلية ومعادية للرو�سيا ،وكانت الدولة
الوحيدة املنت�صرة لبولونيا .ولكن �صداقتها للدولة العلية وانت�صارها لبولونيا مل
ينتجا �أقل نتيجة؛ لأن الدول الثالث الرو�سيا والربو�سيا والنم�سا اتفقت يف �آخر
الأمر كما �سرياه القارئ على جتزئة بولونيا ،فكان من امل�ستحيل على فرن�سا م�ساعدة
تركيا م�ساعدة فعلية خو ًفا من ا�شتعال نار احلرب بينها وبني الدول الأوروبية.
ولكن ما كانت تخافه لنف�سها ت�شجع الدولة العلية على الإتيان به؛ فهي كانت
تخ�شى احلرب ولكنها كانت �أول حمر�ضة للدولة العلية عليها .وهكذا الدول كلها
والأمم جميعها متى ر�أت يف عمل من الأعمال احتمال اخلري وال�شر تف�ضل �أن
يقوم به غريها ،ف�إن �أنتج خ ًريا ا�ستفادت منه و�إن �أنتج �ش ًّرا اجتنبت �أ�ضراره .وكان
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(�شوازيل) وزير فرن�سا الأكرب ذا �سيا�سة خرقاء؛ حيث كانت النم�سا �ساخرة من
حتالفها مع فرن�سا ال تقبل منها ن�صيحة وال تتبع لها ر�أ ًيا .وكانت �سيا�سة (�شوازيل)
ترمي �إىل �إ�ضعاف الرو�سيا وتركيا يف �آن واحد ،كما يت�ضح ذلك جل ًّيا من مذكرة
ر�سمية �أر�سل بها يف �شهر د�سمرب عام � 1769إىل الربن�س (كونيتز) وزير النم�سا
الأكرب؛ وجاء فيها «وترى فرن�سا �أن �أح�سن �شيء يعود على حتالفنا (�أي حتالف
فرن�سا والنم�سا) بالفائدة ،هو �أن ت�ستمر احلرب بني الرو�سيا وتركيا مع انت�صارات
متبادلة من اجلانبني حتى ي�ضعف اخل�صمان بدرجة واحدة .و�إذا �ساعدتنا الأيام
تكون لنا ال�صدف كلها والفوائد �أجمعها».
�أما النم�سا فكانت قد عقدت مع الرو�سيا يف عام  1753معاهدة �ضد الدولة
العلية ولكنها بطلت عام  ،1762ب�سبب حتالف الرو�سيا مع الربو�سيا .وملا �أعلنت
احلرب بني الدولة العلية والرو�سيا عام  ،1768اتبعت النم�سا يف بادئ الأمر
�سيا�سة احليادة مع م�ساملة الدولة العلية .ويف ختام عام  1769كلفت النم�سا
�سفريها يف الدولة العلية امل�سيو (توجوت) �أن يعر�ض على وزراء جاللة ال�سلطان
رغبة النم�سا للتداخل يف عقد ال�صلح بني املتحاربني .ومل تكن رغبة النم�سا
احلقيقية من هذا التداخل عقد ال�صلح ،بل كان غر�ضها الو�صول �إىل امتالك
مقاطعة من �أمالك تركيا وتو�سيع نطاق اململكة النم�ساوية.
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و�سيجد القارئ يف خالل هذا الف�صل اخلطة التي جرت عليها النم�سا مع
الدولة العلية ،وكيف �أنها حالفتها �ضد الرو�سيا وعملت يف الوقت نف�سه على
االتفاق مع الرو�سيا �ضد تركيا!!!
و�أما الربو�سيا فقد كان ملكها وقتئذ (فريدريك الكبري) امل�شهور بدهائه
ال�سيا�سي وقدرته الفائقة على اال�ستفادة من كل حادث �أوروبي .وقد جعل
�سيا�سته يف امل�سئلة ال�شرقية اال�ستفادة من احلرب بني الدولة العلية والرو�سيا مع
املحافظة على ا�ستقالل الدولة العلية .وكتب يف مذاكراته ال�سيا�سية ال�شهرية «�أنه
يوجد لنا طريقتان �أمام تقدم الرو�سيا وات�ساع �أمالكها؛ الأوىل �إيقافها يف تقدمها
وفتوحاتها ،والثانية  -وهي �أحكم طريقة  -اال�ستفادة من تقدمها وات�ساع �أمالكها
وفتوحاتها مبهارة .وقد اتبع فريدريك الكبري الطريقة الثانية كما كتب يف مذاكراته
فكان متحالفًا مع الرو�سيا وعلى متام ال�صفاء مع تركيا وبذلك كان ي�ستفيد �أكرث
من غريه.
وملا قامت احلرب بني الدولة العلية والرو�سيا ،كان ا�شتغال فريدريك الكبري
منح�ص ًرا يف الوقوف على اخلطة التي �ستجري عليها النم�سا .هل تبقى وفية لفرن�سا
حليفتها �أي م�صافية لرتكيا وبولونيا� ،أو تنخدع للرو�سيا فيفقد التحالف الرو�سي
الربو�سي �أهميته الأوىل .وقد وجد عندئذ فريدريك بدهائه الغريب وذكائه العايل
طريقة مثلى لف�صل النم�سا من فرن�سا وملنعها من معاداة الرو�سيا يف ال�شرق ويف
بولونيا ،ولبقاء التحالف الرو�سي الربو�سي ب�أهميته الأوىل .فو�ضع لذلك م�شروع
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حتالف ثالثي بني الرو�سيا وبرو�سيا والنم�سا ،يكون غر�ضه حل امل�سئلة ال�شرقية
ال يف تركيا نف�سها بل يف بولونيا ب�أن تق�سم هذه اململكة بني هاته الدول الثالث.
وهذه الأمنية كانت �أكرب �أماين فريدريك الكبري �أيام حكمه؛ لأنه كان يرى يف
ربحا كب ًريا للربو�سيا وات�سا ًعا لنطاقها ب�ضم بولونيا الربو�سية لها.
تق�سيم بولونيا ً
و�أول مرة فاحت امل�سيو (�سومل�س) �سفري برو�سيا يف �سان بطر�سبورغ امل�سيو
(بابني) وزير الرو�سيا الأكرب يف م�سئلة تق�سيم بولونيا ،كان جواب الوزير الرو�سي
�أن حتالف الدول الثالث يجب �أن يرمي �أي�ضً ا �إىل تق�سيم الدولة العلية .فلما �سمع
فريدريك هذا اجلواب تخوف منه و�أهمل �أمر التحالف الثالثي يف الظاهر.
وقد قلنا �إن فريدريك الكبري كان يرى يف بقاء الدولة العلية فائدة عظمى
لربو�سيا ،وكان ي�ستطلع بحدة ذهنه وقوة ب�صريته من خالل الأيام الآتية �أن مودة
الرو�سيا للربو�سيا ال تدوم �أبد الدهر ،و�أن بقاء الدولة العلية قوية يكون كحاجز
ح�صني �أمام الرو�سيا وك�صخرة عالية واقفة �أمامها .وباجلملة تكون للربو�سيا قوة
عظيمة ميكن االعتماد عليها ح�سب مقت�ضى احلوادث.
وقد برهنت الأيام على �أن فريدريك الكبري  -وهو �أول عامل على تو�سيع
نطاق برو�سيا ،و�أول وا�ضع مل�شروع الوحدة الأملانية الذي مت على يدي غليوم
الأول وب�سمارك  -نظر نظرة ب�صري فجاء من �ساللته جاللة الإمرباطور غليوم
الثاين مدر ًكا �أهمية التودد للدولة العلية ،وتوثيق الروابط بينه وبينها ،فا�ستفاد
العامل من هذه املودة املزدوجة وا�ستفادت �أملانيا منها كث ًريا.
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وملا علم فريدريك الكبري بجواب وزير الرو�سيا تخوف منه كما قدمنا،
ولكنه مل يرجع عن عزمه الأول وهو العمل على تق�سيم بولونيا .فر�أى لنوال هذه
البغية �أن يتحبب �إىل النم�سا ويتحد معها احتا ًدا �سر ًّيا يوقع الرو�سيا يف االرتباك
والبلبال فت�ضطر �إىل قبول �آرائه وتدرك فائدة التحالف معه والعمل بن�صائحه.
وبالفعل تقابل يف مدينة (ني�س) مع (جوزيف الثاين) �إمرباطور النم�سا وابن
(ماري ترييزيا) ال�شهرية ،وتو�صل �إىل عقد اتفاقية ودية معه يف �شهر �أغ�سط�س
عام .1769
فكانت نتيجة هذه االتفاقية �أن الرو�سيا �صارت يف بلبال زائد كما �أراد
فريدريك؛ ف�إنها كانت جتعل م�ضمونها وكانت تظن �أنها اتفاقية عقدت للعمل
�ضدها يف امل�سئلة ال�شرقية ،فا�ضطرت �إىل جتديد حمالفتها مع الربو�سيا يوم 12
ممتدا �إىل غاية عام  ،1780فنالت بذلك
�أكتوبر �سنة  ،1769وا�شرتط جعل �أجلها ًّ
الربو�سيا ما كانت تتمناه وهو �أن الرو�سيا عرفت مقدار حتالفها معها و�صار لآرائها
عندها تقدير القبول والر�ضى وباتفاقها مع النم�سا اتفاقية ودية �صارت حليفة
الرو�سيا و�صديقة النم�سا ،وو�ضعت بذلك الأ�سا�س مل�شروعها العظيم؛ �أي م�شروع
تق�سيم بولونيا بني الدول الثالث.
وقد بعث فريدريك الكبري ب�أخيه الربن�س هرني �إىل �سان بطر�سبورغ لزيارة
القي�صرة ،فو�صل عا�صمة الرو�سيا يوم � 12أكتوبر �سنة  1770وقد حتادث كث ًريا
مدة وجوده يف بطر�سبورغ مع القي�صرة ورجال ال�سيا�سة الرو�سية يف م�شروع عقد
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حتالف ثالثي بني الرو�سيا والربو�سيا والنم�سا بق�صد تق�سيم بولونيا .فوجد لهذا
امل�شروع قبو ًال عند الرو�سيني مل يكن عندهم من قبل.
وقد بذلت الربو�سيا يف ذلك احلني جهدها يف �إقناع الدولة العلية ب�ضرورة
�إيقاف احلرب والتو�سط يف ال�صلح ،حتى ر�ضيت الدولة العلية وطلبت مبذكرة
تاريخها � 12أغ�سط�س �سنة  1770من برو�سيا والنم�سا التو�سط بينها وبني الرو�سيا
يف �أمر عقد ال�صلح.
يرى القارئ مما تقدم �سيا�سة كل من دول فرن�سا والنم�سا والربو�سيا يف
امل�سئلة ال�شرقية يف القرن الثامن ع�شر� .أما �إنكلرتا فقد جرت يف هذا القرن املا�ضي
على �سيا�سة مزدوجة؛ فكانت ت�ساعد الرو�سيا يف احلرب كل امل�ساعدة وتظهر
للدولة العلية مبظهر ال�صديقة لتقف على �أ�سرارها حيث تطلع الرو�سيا عليها .وملا
قامت احلرب بني الدولتني العلية والرو�سية كانت �إنكلرتا م�شتغلة ب�أمور الهند
التي كانت ا�ستولت عليها ب�ضع �سنني من قبل.
وملا كانت الرو�سيا م�صافية لإنكلرتا وغري ميالة وقتئذ لال�ستيالء على
الهند ،و�سلبها من �أيدي الإنكليز ،وكانت فرن�سا هي العدوة اللدودة لإنكلرتا
والدولة الوحيدة التي كانت تخاف منها �إنكلرتا على الهند  -وقد كانت الهند
من قبل ً
ملكا لفرن�سا وم�ستعمرة من م�ستعمراتها  -اتبع الإنكليز �سيا�سة التقرب
من الرو�سيا والتودد �إليها ومعاداة فرن�سا والدولة العلية.
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وف�ض ًال عن الأ�سباب ال�سيا�سية الداعية لذلك ،فهنالك �أ�سباب جتارية
دفعت الإنكليز ملحاباة الرو�سيا؛ فقد كانت �إنكلرتا تتاجر وحدها يف ال�شمال
وكانت واردات الرو�سيا كلها من �إنكلرتا .وكان الكثري من البحارة الإنكليز
موظفني يف املراكب الرو�سية .وقد �أراد (�شوازيل) وزير فرن�سا الأكرب �أن ي�ضرب
املراكب الرو�سية بالعمارة الفرن�ساوية وقدم بذلك مذكرة ملجل�س نظار فرن�سا ولكنها
رف�ضت ،وقبل رف�ضها �أعلنت وزارة لندرة �أن كل عمل يعمل �ضد الرو�سيا يعد
�إهانة لإنكلرتا واعتداء عليها .وهو قول يبني مقدار ميل الإنكليز للدولة الرو�سية
يف ذلك احلني� ،أو بعبارة �أ�صرح يبني مقدار املكا�سب العظيمة التي كانت تك�سبها
�إنكلرتا من الرو�سيا.
ومن �أكرب الأ�سباب التي جعلت �إنكلرتا �ضعيفة ال�صوت يف م�سائل ال�شرق
يف هذا احلني هو ا�ضطراباتها الداخلية ،وقيام الأمريكيني بالثورة �ضدها مطالبني
باال�ستقالل الذي نالوه بدماء �أبطالهم �أي ب�أعز الأثمان.
ومن غريب �أمر ال�سيا�سة الإنكليزية �أنها مع حماباتها للرو�سية كل املحاباة،
�أرادت �أن تظهر لرتكيا مبظهر ال�صداقة كما قدمنا فعر�ضت عليها يف �صيف عام
� 1770أن تتداخل بينها وبني الرو�سيا لعقد ال�صلح ف�أجابت الدولة العلية �سفري
�إنكلرتا بالأ�ستانة (ال�سري موري) مبذكرة حكيمة جاء فيها «�إنه ملن الأمور املده�شة
اخلارقة للعادة �أن �إنكلرتا تعر�ض على الباب العايل تو�سطها يف احلرب ،مع �أن لها
�سف ًنا يف الأ�سطول الرو�سي حاربت �ضدنا .ولذلك نحن نعتقد �أن طلبها التو�سط
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يف احلرب لي�س �إال �ستا ًرا لأغرا�ض �أخرى ينويها العدو (�أي الرو�سيا) .فلتعلن
�إنكلرتا خطتها و�سلوكها بدون مراوغة حتى يعلم الباب العايل مع �أي املتحاربني
هي �أمعه؟ �أو �ضده؟» وقد �أحدثت هذه املذكرة احلكيمة ت�أث ًريا �شدي ًدا لدى
الإنكليز و�أفهمتهم �أن الأتراك خبريون ب�سيا�ستهم ،ومبا فيها من الغ�ش والنفاق
فا�ضطروا ل�سحب �ضباطهم وع�ساكرهم من الأ�ساطيل واجليو�ش الرو�سية ولكن
ذلك جاء بعد �أن ق�ضت احلرب معظمها.
وملا طلبت الدولة العلية من برو�سيا والنم�سا التو�سط يف �أمر ال�صلح �أبلغت
�إنكلرتا الرو�سيا هذا الطلب لت�أخذ حذرها ،فكانت وظيفة �إنكلرتا يف هذه امل�سئلة
�أ�شبه بوظيفة جا�سو�س على الدولة العلية للدولة الرو�سية.

***
وملا علمت الرو�سيا بوا�سطة الإنكليز ب�أمر طلب ال�صلح� ،أرادت �أن تعرقل
م�ساعي الربو�سيا والنم�سا ،ف�أمرت اجلرنال رومانت�سوف بتاريخ � 26سبتمرب �سنة
� 1770أن يكتب �إىل ال�صدر الأعظم ب�أن الرو�سيا م�ستعدة للمناق�شة مع الباب
العايل مبا�شرة يف �أمر ال�صلح متى �أطلق �سراح (�أوبر�سكوف) �سفري الرو�سيا يف
الأ�ستانة .وبذلك منعت الرو�سيا الربو�سيا والنم�سا من التداخل يف �أمر ال�صلح
مدعية ب�أن تداخل هاتني الدولتني يدعو لتداخل فرن�سا .وهو الأمر الذي ترف�ضه
القي�صرة رف�ضً ا با ًّتا.
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ويف هذه الأثناء ا�ستوىل اجلي�ش الرو�سي على مدينة بندر و�أكرمان وبرايال.
وملا طال �أمر املرا�سالت ب�ش�أن ال�صلح بني فريدريك وكاترينا ،كتبت قي�صرة الرو�س
�إىل ملك برو�سيا بتاريخ � 20سبتمرب من ال�سنة نف�سها تو�ضح له ال�شروط التي
ت�شرتطها لعقد ال�صلح؛ وهي اال�ستيالء على �أزوف وكاباردا مع ا�ستقالل البغدان
والأفالق �أو بقاء هاتني املقاطعتني حتت حكم الرو�سيا مدة ربع قرن كغرامة حربية.
وا�ستقالل ترتار الب�سرابي والقرم ،وحرية املالحة يف البحر الأ�سود ،والتنازل عن
جزيرة للرو�سيا يف الأرخبيل ،وعفو عام عن كل اليونانيني الذين ثاروا �ضد الدولة
العلية �أثناء احلرب.
فلما اطلع فريدريك على هذه ال�شروط ،انده�ش غاية االندها�ش من مطالب
الرو�سيا و�أطماعها .وقد ح�صل وقتئذ �أن رئي�س �أفندي (وهي وظيفة كانت يف
الدولة العلية مبثابة وظيفة ناظر اخلارجية) �أخرب �سفريي النم�سا وبرو�سيا �أن الدولة
العلية ال تقبل املخابرة مع الرو�سيا مبا�شرة ب�ش�أن ال�صلح ،ولكنها تقبل تو�سط
النم�سا والربو�سيا ،و�أبلغهما �أنه �أعلن ذلك للجرنال رومانت�سوف.
وقد كتب فريدريك ملا اطلع على �شروط ال�صلح املبعوثة �إليه من القي�صرة
�إىل �أخيه الربن�س هرني  -الذي كان ال يزال ب�سان بطر�سبورغ  -بتاريخ  3يناير
�سنة « 1771لقد انده�شت اندها�شً ا عظي ًما ملا اطلعت على ال�شروط التي تقدمها
علي �أن �أقدمها للأتراك �أو للنم�ساويني لأنها �شروط
الرو�سيا لل�صلح ،و�إنه ي�ستحيل ّ
ال ميكن قبولها» ،و�أبان فريدريك يف كتابه لأخيه �أن هذه ال�شروط ال ميكن لدول
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�أوروبا قبولها و�أنها تعترب �إعالن حرب للنم�سا .وقد كتب بنف�سه للقي�صرة بتاريخ
 5يناير �سنة � 1771أنها �إذا كانت تريد اجتناب احلرب مع النم�سا ،يجب عليها �أن
تكتفي ب�أخذ �أزوف وكاباردا وبحرية املالحة يف البحر الأ�سود.
ويف �أثناء ذلك كانت القي�صرة كاترينا تتحدث مع الربن�س هرني ب�سان
بطر�سبورغ يف �أمر تق�سيم بولونيا .فلما كتب الربن�س هرني �إىل �أخيه بذلك ُ�س ّر
ملك برو�سيا حيث جاء هذا الأمر موافقًا لرغائبه .واجتهد يف جعل حل امل�سئلة
ال�شرقية يف بولونيا فقط لعلمه مبا لبقاء الدولة العلية من اللزوم والأهمية .ف�أراد
تق�سيم بولونيا على �شرط �أن الرو�سيا ال ت�أخذ البغدان والأفالق.
وقد جرى عندئذ �أن النم�سا طمحت ملحالفة تركيا �ضد الرو�سيا والعمل
لال�ستفادة من هذه املحالفة ولو �ضد تركيا نف�سها .فبعث (كونيتز) رئي�س الوزارة
النم�ساوية �إىل امل�سيو (توجوت) �سفري النم�سا يف الأ�ستانة ي�أمره مبخابرة رجال
الدولة العلية يف �أمر عقد حمالفة بني النم�سا وتركيا ،ي�شرتط فيها �أن تركيا تدفع
�سنو ًّيا للنم�سا  34مليونًا من الفلورينو� ،أي فوق الثالثة ماليني من اجلنيهات .و�أن
تتنازل لها عن (الأفالق) ومدينة بلغراد ،و�أن جتعل للنم�ساويني يف ممالك الدولة
العلية �أهم االمتيازات التجارية .وف�ض ًال عن كل هذه ال�شروط ،تقدم للنم�سا يف
حالة احلرب من خم�سني �إىل �ستني �ألف مقاتل .وت�شرتط النم�سا على نف�سها
مقابل ذلك �أن حتارب الرو�سيا مع تركيا� ،إذا مل تر�ض القي�صرة بطريق املخابرات
�إعادة البالد التي ا�ستولت عليها �إىل الدولة العلية.
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وقد �سعى (كونيتز) عندئذ لدى فريدريك ملك برو�سيا �أن يبقى على
احليادة� ،إذا قامت احلرب بني النم�سا والرو�سيا .ولكن فريدريك اتبع طريق
املراوغة فلم يجب بجواب �صريح.
�أما فرن�سا حليفة النم�سا فكانت تعمل يف هذا احلني على م�ساعدة تركيا
ب�أ�سطولها مقابل عو�ض مايل .ولكن (توجوت) �سفري النم�سا (الذي كان يكاتب
�س ًّرا احلكومة الفرن�ساوية كجا�سو�س لها مقابل �أجرة �شهرية ،وكان يف احلقيقة
يغ�شها وال يخدم �إال م�صلحة النم�سا وطنه) بذل �أق�صى جهده من حني ما علم
بهذا امل�شروع على �إحباط م�سعى فرن�سا؛ ف�أبان لرجال الدولة العلية �أن م�ساعدة
الأ�سطول ال تفيد �شي ًئا ما لأن احلرب برية حم�ضة ال بحرية ،و�أن ق�صد فرن�سا لي�س
م�ساعدة الدولة العلية بل معاداة الرو�سيا ومد �أمد احلرب �إىل ما �شاء اهلل .ف�أفلح
(توجوت) واقتنع رجال الدولة ب�صدق �أقواله و�صحة �أفكاره ورف�ضوا م�شروع
فرن�سا.
وقد كان رجال الدولة العلية ي�ؤملون �أن اتفاق فرن�سا مع الدولة يحمل
النم�سا (حليفة فرن�سا) على م�ساعدة تركيا .ولكن النم�سا كانت تخ�شى هذا
الأمر ملا فيه من التقييد لها ولعلمها ب�أنها ال ت�ستطيع �أن تخدع تركيا �إذا كانت
فرن�سا متحدة معهما ،بخالف ما �إذا كانت هي املتحدة مع الدولة العلية دون
غريها .ولذلك كان ف�شل م�شروع فرن�سا م�ض ًّرا بالدولة العلية مفي ًدا للنم�سا حليفة
فرن�سا!
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وملا ف�شل م�سعى فرن�سا ،عمل (توجوت) على عقد التحالف بني النم�سا
وتركيا .ومن ح�سن حظ النم�سا وقتئذ �أن خ�ضعت تاتار بالد القرم للرو�سيا
و�صارت كتاتار الب�سرابي ،فا�ضطرت الدولة بهذا ال�سبب لتعجيل االتفاق مع
النم�سا وقبول معاهدة التحالف .ف�أم�ضت املعاهدة م�ساء يوم  6يوليو �سنة .1771
و�شروط هذه املعاهدة �أن النم�سا تتعهد مب�ساعدة تركيا �ضد الرو�سيا ،وعدم �سلخ
�أي جزء من الأمالك العثمانية ،واملحافظة على ا�ستقالل بولونيا مراعاة ل�شرف
الدولة العلية ،و�أن تركيا تتعهد بدفع مبلغ  11250000فلورينو للنم�سا (ال 34
مليون كما طلبت النم�سا �أو ًال) �أي نحو املليون جنيه ،وبالتنازل للنم�سا عن
�أرا�ضي (الأفالق) ،ومب�ساعدة الرعايا النم�ساويني يف بالد الدولة العلية على
ترويج جتارتهم و�صنائعهم .وا�شرتط بني الدولتني املتعاهدتني �أن هذه املعاهدة
خ�صو�صا على فرن�سا حليفة النم�سا �إذ ذاك!
يكتم �أمرها
ً
وقد رفع (توجوت) �صورة هذه املعاهدة �إىل حكومة دولته وطلب التوقيع
عليها .فلما و�صلت �صورة املعاهدة �إىل (كونيتز) ،اطم�أن من جهة الدولة العلية
و�أخذ يهدد الرو�سيا م�ؤم ًال بهذا التهديد حملها على خمابرته يف �ش�أن تق�سيم الدولة
العلية ،وقد كان ذلك و�أر�سلت الرو�سيا الكونت (ما�سني) حام ًال جلملة م�شروعات
تخت�ص بالدولة العثمانية َ
ومكلفًا من قبل القي�صرة بعر�ضها على (كونيتز) .ومن
�ضمن امل�شروعات م�شروعان ي�شتمالن على عقد احتاد بني النم�سا والرو�سيا يكون
غر�ضه الوحيد �إخراج الأتراك من �أوروبا وتق�سيم الدولة العلية .فامل�شروع الأول
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يبني �صورة تق�سيمها بني الدولتني ب�أن ت�أخذ النم�سا �صربيا والبو�سنة والهر�سك
و�ألبانيا ومقدونية ،ويرتك للرو�سية بقية �أمالك الدولة العلية مبا فيها الأ�ستانة .ويف
امل�شروع الثاين ت�أخذ النم�سا الأفالق و�صربيا وبلغاريا والهر�سك ،وت�أخذ الرو�سيا
مقدونية و�ألبانيا ورومانيا وق�س ًما عظي ًما من الأرخبيل و�آ�سيا ال�صغرى والأ�ستانة.
وت�أخذ كذلك الرو�سيا الأرا�ضي الواقعة على �شمال الدانوب و�شواطئ البحر
الأ�سود� ،أما بالد القرم واملورة فتبقى م�ستقلة.
وامل�شروع الثالث يت�ضمن بقاء الرتك على ال�شاطئ ال�شمايل للدانوب
و�إعطاء �صربيا والبو�سنة والهر�سك للنم�سا ،وما على �شواطئ البحر الأ�سود
للرو�سيا مع ا�ستقالل التاتار .وقدم الكونت (ما�سني) غري ذلك م�شروعات �أخرى
تتعلق بتق�سيم بولونيا بني الرو�سيا والنم�سا والربو�سيا.
وقد اطلعت النم�سا على هذه امل�شروعات كلها وتباحثت فيها واح ًدا بعد
�آخر يف وقت كانت تعد فيه متحالف ًة مع تركيا حتالفًا يقت�ضي رد الرو�سيا عن �أمالك
الدولة العلية وبقاء تركيا �سليمة كما كانت قبل احلرب ،واملحافظة على ا�ستقالل
بولونيا..
وبينما كانت النم�سا تتباحث يف هذه امل�شروعات الغريبة ،كان فريدريك
الكبري ملك برو�سيا ي�سعى لتق�سيم بولونيا مع بقاء مقاطعات الدانوب حتت �سلطة
الدولة العلية� .أي حلل امل�سئلة ال�شرقية يف بولونيا كما قدمنا.
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�أما الدولة العلية فقد قامت مبا تعهدت به نحو النم�سا و�أر�سلت �إىل حكومة
فيينا بتاريخ  25يوليو �سنة  1771جان ًبا من مبلغ املليون جنيه الذي فر�ضته على
نف�سها .وقد طلبت الدولة العلية جملة مرات التوقيع على معاهدة التحالف،
غري �أن النم�سا كانت تهمل طلب الدولة رغبة منها يف الو�صول �إىل نوال م�آربها
و�أغرا�ضها بدون حرب وقتال .وقد كانت �سيا�سة (كونيتز) ترمي �إىل عقد اتفاق
يفيد النم�سا فائدة عظمى �إما مع الرو�سيا �ضد تركيا �أو مع تركيا �ضد الرو�سيا.
فلذلك كان ي�ؤجل كل مرة �أمر التوقيع على معاهدة التحالف مع تركيا �أم ًال منه
يف الو�صول �إىل عقد اتفاق مع الرو�سيا يكون �أكرب فائدة و�أعظم نف ًعا .وكان يخ�شى
(كونيتز) �أنه �إذا �أم�ضى على معاهدة االحتاد مع تركيا تق�سم الرو�سيا والربو�سيا
بالد بولونيا بني دولتيهما بدون �أن ت�أخذ النم�سا �شي ًئا منها.
وملا ر�أي كونيتز �أن الدولة العلية تلح كث ًريا يف �أمر التوقيع على عهدة
التحالف ،كتب �إىل احلكومة العثمانية بتاريخ � 14أكتوبر �سنة  1771كتاب �صدق
و�إخال�ص قال لها فيه�« :إن دولته حمافظة على عهودها وف ّية يف حتالفها» ،ولكنه مل
ير�سل مع ذلك بالعهدة موق ًعا عليها.
ويف هذا الأثناء علم �سفري �إنكلرتا بالأ�ستانة اللورد (موري) ب�أمر املبلغ
الذي �أر�سلته الدولة العلية للنم�سا ،ف�أخرب �سفري دولته يف باري�س وهذا �أخرب �سفري
الربو�سيا بها .فلما علم فريدريك الكبري بهذا اخلرب بعث به يف احلال �إىل القي�صر،
وكتب �إىل �سفريه بالأ�ستانة ي�أمره ب�أن ير�شد وزراء الدولة العلية �إىل حقيقة �أغرا�ض
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النم�ساويني ،ويبني لهم �أنها تعمل للإ�ضرار مب�صالح حكومة جاللة ال�سلطان،
وكتب كذلك فريدريك �إىل �سفريه بباري�س ي�أمره �أن يعر�ض على الوزارة الفرن�ساوية
�أن تطلب عقد م�ؤمتر بالأ�ستانة لعقد ال�صلح بني الرو�سيا وتركيا .كل ذلك ق�صد
به فريدريك الكبري �أن يظهر النم�سا لدول �أوروبا مبظهر الدولة اخلداعة يف ودها،
اخلائنة لعهودها مع تركيا وفرن�سا يف �آن واحد.
وقد كانت احلرب مع تركيا �أ�ضعفت اجليو�ش الرو�سية كث ًريا ،وقتالها يف
بولونيا جعلها يف �أ�شد حاجة للراحة وال�سكينة ،ف�ض ًال عن �أن املال كان ينق�ص
وقتئذ الدولة الرو�سية .فكتبت (كاترينا) �إمرباطورة الرو�سيا بتاريخ  6د�سمرب �سنة
� ،1771إىل فريدريك الكبري ملك برو�سيا تخربه �أنها تنازلت عن مطالبها ب�ش�أن
(البغدان والأفالق) ،ولكنها تطلب من تركيا التنازل لها عن بع�ض مدائن منها
(بندر) و(�أوت�شاكوف) ،وتعلمه ب�أنها قبلت تق�سيم بولونيا و�إعطاء الربو�سيا ما طلبته
منها �أي بولونيا الربو�سية و(فارميا) وتطلب القي�صرة مقابل ذلك من ملك برو�سيا
�أن ي�سري ع�شرين �ألف جندي على مقاطعتي (الأفالق والبغدان) �إذا قامت
النم�سا مبحاربة الرو�سيا.
وعند و�صول هذا الكتاب �إىل فريدريك الكبري ملك الربو�سيا ،كان همه
موج ًها �إىل تق�سيم بولونيا وتو�سيع دائرة �أمالك بالده؛ ففرح غاية الفرح بكتاب
القي�صرة ،وانتهى الأمر باتفاق الرو�سيا والربو�سيا على تق�سيم بالد بولونيا التعي�سة.
و�صارت النم�سا بهذا االتفاق بني �أمرين؛ �إما الوفاء بالعهد لرتكيا وفرن�سا ،ومعار�ضة
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م�شروع تق�سيم بولونيا و�إما االتفاق مع الرو�سيا والربو�سيا وعدم احرتام عهودها
نحو تركيا وفرن�سا .فاختار كونيتز الأمر الثاين عام ًال باملبد�أ ال�سيا�سي القائل «ب�أن
ال عهد وال �شرف يف ال�سيا�سة» .ووافق الإمرباطور جوزيف والإمرباطورة ماري
ترييزيا والدته على خطة كونيتز ،وكان ذلك يف �أوائل عام .1772
ويف يوم  28يناير �سنة  1772كتب (كونيتز) �إىل حكومة الرو�سيا يبلغها
قبول النم�سا مل�شروع تق�سيم بولونيا ،وملطالب القي�صرة نحو الدولة العلية .مظه ًرا
�أمله و�أمل حكومته يف �أن النم�سا ت�أخذ من �أمالك الدولة العلية �شي ًئا كما �أخذت
من بالد بولونيا �أي �أن تق�سم الدولة العثمانية كما ق�سمت بولونيا!!!
وبذلك يرى القارئ �أن النم�سا بعد �أن حتالفت مع تركيا على �أن ترد
الرو�سيا عن �أمالكها بوا�سطة املخابرات ال�سيا�سية �أو بوا�سطة احلرب ،و�أن تدافع
عن ا�ستقالل بولونيا ،وبعد �أن قدمت �إليها الدولة العلية ما طلبت من املال،
عر�ضت بنف�سها على الرو�سيا والربو�سيا يف يناير عام  1772تق�سيم بولونيا وجتزئة
الدولة العلية!! وهي نتيجة اعرتفت (ماري ترييزيا) نف�سها ب�أنها ال ت�شرف اململكة
النم�ساوية .وقالت عنها يف ر�سائلها ال�سيا�سية «�إنها �سيا�سة جرت عليها النم�سا
�ضد ال�شرف و�ضد جمد اململكة و�ضد الذمة والعقيدة».
وقد مت اتفاق الرو�سيا والربو�سيا والنم�سا على تق�سيم بولونيا وانتهى الأمر
بتق�سيم هذه اململكة بف�ضل د�سائ�س الدخالء ،وانق�سام �أهلها على بع�ضهم.
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وذهبت هذه الأمة البولونية ال�شريفة امل�شهورة بالوطنية الفائقة وال�شهامة العظيمة
�ضحية مطامع الدول الثالث وفري�سة الد�سائ�س الأجنبية وال�شقاق الأهلي.
وقد امتنعت الدولة العلية عن �إر�سال املدد املايل للنم�سا ملا ر�أت تالعبها
معها وتلونها يف �سيا�ستها .فجعل (كونيتز) عدم �إر�سال املدد املايل �سب ًبا حلل
التحالف بني دولته وتركيا!
وملا علمت الدولة العلية ب�أن الرو�سيا قابلة لعقد ال�صلح بدون ا�ستيالئها على
مقاطعتي (البغدان والأفالق) ر�ضيت بال�صلح وعقدت مع حكومة الرو�سيا هدنة
بتاريخ  10يونيو �سنة  .1772واتفق رجال الدولتني على اجتماع مندوبني من
قبليهما مبدينة (فوكت�شاين) للمناق�شة يف �شروط ال�صلح .فاجتمع املندوبون ولبثوا
جمتمعني ع�شرين يو ًما اتفقوا فيها على �سائر ال�شروط �إال على �شرط ا�ستقالل
الرتتار .فقد طلب مندوبو تركيا بقاء الرتتار حتت �سلطة الدولة العلية لأن جاللة
ال�سلطان ب�صفته خليفة امل�سلمني ال ميكنه التنازل عن ال�سلطة عليهم .فرف�ض
الرو�سيون هذا الطلب وبذلك انحل امل�ؤمتر .وبعد انحالله بزمن عر�ضت الرو�سيا
على الدولة العلية عقد م�ؤمتر �آخر فقبلت الدولة وعقد امل�ؤمتر مبدينة (بوخار�ست)
بعد �أن عقدت هدنة ثانية جعل �آخر �أجلها  21مار�س �سنة  .1773وقد اتفق
مندوبو الرو�سيا وتركيا يف هذا امل�ؤمتر على م�سئلة الرتتار فر�ضيت الرو�سيا ببقائهم
حتت �سلطة جاللة ال�سلطان .ولكنها طلبت من تركيا التنازل لها عن (كرت�ش)
و(يني قلعة) .فلم تقبل تركيا ذلك وانحل هذا امل�ؤمتر �أي�ضً ا  -كما انحل امل�ؤمتر
الأول بغري نتيجة  -يف �أوائل يناير �سنة .1773
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وقد عادت املخابرات مرة �أخرى بني الدولتني بتاريخ  15فرباير �سنة ،1773
ولكن االتفاق كان م�ستحي ًال لأن الرو�سيا كانت تطالب بعزم ثابت بكرت�ش ويني
قلعة ،و�سا�سة الدولة العلية كانوا يرف�ضون طلب الرو�سيا �أ�شد الرف�ض؛ لأنهم كانوا
يرون  -واحلق معهم � -أن �أخذ هذين املوقعني يجعل الأ�ستانة يف خطر م�ستمر من
جهة الرو�سيا ولذلك �أقفل باب املخابرات وعادت احلرب بني الدولتني .ف�أمرت
القي�صرة (رومانت�سوف) جرنال اجلي�ش الرو�سي ب�أن ي�سري وراء الدانوب ويحمل
على العثمانيني ،ف�سار ب�أمرها اجلي�ش الرو�سي يوم  13يونيو �سنة  1773وحمل
على (�سيلي�سرتيا) (وهي مدينة ببالد البلغار) ،ولكن اجلي�ش العثماين انت�صر
عليه انت�صا ًرا عظي ًما وقطع عليه خط الرجعة حتى فقد اجلي�ش الرو�سي معظم
رجاله .فقام عندئذ اجلرنال في�سمان الرو�سي بعمل جملة مناورات ا�ضطرت
الأتراك للرجوع �إىل الوراء .وقد مات يف هذه املناورات اجلرنال في�سمان نف�سه
ولكنه �أعاد للجي�ش الرو�سي بع�ض قوته.
وقد ر�أت الرو�سيا عندئذ �أن م�صلحتها تق�ضي عليها بعقد ال�صلح مع الدولة
خ�صو�صا و�أن جيو�شها انهزمت هزمية �شديدة بالقرب من (وارنا) ،و�أن �أهل
العلية،
ً
القرم �أظهروا ميلهم لالن�ضمام مع جاللة ال�سلطان �ضد الرو�سيا .ف�ض ًال عن �أن
ثورة �أهلية قامت يف الرو�سيا حتت قيادة رجل ا�سمه (بوجات�شيف) كانت تهدد
القي�صرة وملكها .فلذلك طلبت الرو�سيا من النم�سا التو�سط بينها وبني الدولة
العلية يف �أمر ال�صلح مقابل جزء تعطاه من �أمالك تركيا نف�سها.
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ويف ذلك احلني تويف املرحوم ال�سلطان (م�صطفى الثالث) ،وتوىل بعده
ال�سلطان (عبد احلميد الأول) ف�أمر با�ستمرار احلرب ولكنها عادت بخ�سائر جمة
على الدولة؛ لأن اجلي�ش كان غري م�ستعد للقتال بعد احلروب الطويلة التي قام
بها .فا�ضطر ال�صدر الأعظم �إىل عر�ض ال�صلح على اجلرنال (رومانت�سوف) .ومت
االتفاق بينهما يف  10يوليو �سنة  1774و�أم�ضيا بعد ذلك يف  21يوليو �سنة
 1774على عهدة ال�صلح مبدينة (كوت�شك قاينارجة) ،وهي �أ�شهر عهدة �أم�ضت
عليها الدولة العلية ،واحلجر الأول للم�سئلة ال�شرقية وعنوان النزاع بني امل�سيحية
والإ�سالم ،و�أ�صل احلروب الطويلة التي وجهت �ضد الدولة يف القرن التا�سع ع�شر
والأزمات ال�شداد التي وقعت فيها.
و�شروط هذه املعاهدة �أن الدولة العلية تتنازل للرو�سيا عن كاباردا ،وت�ضع
مقاطعات الدانوب حتت حمايتها ،وتعلن ا�ستقالل بالد القرم حتت �ضمانتها،
وتتنازل لها عن (�أزوف) و(كرت�ش) و(يني قلعة) ،وتعطيها حق املالحة يف
البحر الأ�سود و�شبه حماية معنوية على رعايا الدولة العلية امل�سيحيني عمو ًما
خ�صو�صا.
والأرثوذك�سيني منهم
ً
وهذا ال�شرط الأخري كان وال يزال �آفة الدولة العلية يف عالقاتها مع دول
�أوروبا؛ فكلها تتداخل يف �ش�ؤون الدولة با�سم امل�سيحية ،و�إذا قامت احلرب بينها
وبني �إحدى الدول كانت العلة امل�سيحية وحقوقها .و�إن �سيا�سة الرو�سيا مع الدولة
العلية يف القرن الثامن ع�شر كانت ك�سيا�ستها مع مملكة بولونيا التعي�سة تخلق
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لنف�سها حزبًا يف قلب اململكة يخلق لها اال�ضطرابات وامل�شاكل عند احلاجة
لتتداخل يف �ش�ؤون اململكة الداخلية با�سم هذا احلزب وبحجة ن�صرته .ولكن
هذه ال�سيا�سة التي �أفلحت يف بولونيا متا ًما بف�ضل النم�سا والربو�سيا مل تفلح يف
تركيا متا ًما كما كانت ت�ؤمله الرو�سيا ملا عند العثمانيني من ال�شهامة احلقيقية ،وملا
جلي�شهم من القوة الهائلة وملا بني الدول الأوروبية من ال�شقاق واالختالف ب�ش�أن
�أمور تركيا وم�سائل ال�شرق.
�أما النم�سا فقد انتهزت فر�صة ا�شتغال الرو�سيا وتركيا ب�أمر ال�صلح ،وو�ضعت
يدها على جزء مهم من البغدان وعر�ضت على الرو�سيا مقابل ذلك م�شرو ًعا
يت�ضمن حتالفها معها �ضد الدولة العلية!
ومل توقع احلكومة العثمانية نهائ ًّيا على معاهدة (قاينارجه) �إال يوم  24يناير
�سنة .1775
ومل مي�ض على هذه املعاهدة زمن ي�سري حتى �أحدثت الرو�سيا يف بالد القرم
اال�ضطرابات بف�ضل الدخالء العاملني ب�أمرها ،و�أر�سلت جي�شً ا جرا ًرا �إىل داخل
البالد بدعوى ت�سكني اال�ضطرابات .ولكن غر�ضها احلقيقي كان اال�ستيالء
على بالد القرم ،وبالفعل ا�ستولت عليها وظهر للعيان �أن الرو�سيا �إمنا كانت تعمل
لإخراج هذه البالد من حوزة الدولة العلية ،و�إن بذل جهدها يف �سبيل �إعالن
ا�ستقاللها مل يكن �إال لي�سهل لها اال�ستيالء عليها .وقد احتجت الدولة العلية
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�ضد هذا العمل املخالف ل�شروط معاهدة (قاينارجة) ،و�أرادت �إعالن احلرب �ضد
الرو�سيا ولكنها رجعت عن عزمها بن�صائح فرن�سا التي كانت تعلم �أن الرو�سيا
والنم�سا متفقتان على تقوي�ض �أركان ال�سلطنة العثمانية.
ولكن الرو�سيا كانت تبذل �أق�صى اجلهد للو�صول �إىل �إعالن احلرب بينها
وبني تركيا ف�أر�سلت مبعثوين من عندها لتهييج بالد اليونان والأفالق والبغدان
�ضد ال�سلطنة ال�سنية ،ون�شرت اجلوا�سي�س يف �أنحاء الدولة العلية ليحدثوا فيها
القالقل ويخلقوا اال�ضطرابات .فلما ر�أت الدولة العلية ذلك ،و�أن ال منا�ص لها
من احلرب ،طلبت من �سفري الرو�سيا بالأ�ستانة �أن يخابر دولته يف ت�سليم حاكم
الأفالق الذي ع�صى �أمر الدولة والتج�أ �إىل الرو�سيا ،ويف عزل قنا�صل الرو�سيا
املهيجني للأهايل يف بالد الدولة ،ويف منح الدولة العلية حق تفتي�ش مراكب
الرو�سيا التجارية التي متر من بوغاز الأ�ستانة .فرف�ضت الرو�سيا هذه الطلبات وكان
ذلك الرف�ض �إعالنًا للحرب بينها وبني الدولة العلية.
وملا كانت النم�سا متفق ًة مع الرو�سيا على م�ساعدتها �ضد تركيا� ،أر�سل
جوزيف الثاين �إمرباطور النم�سا جي�شً ا عظي ًما ملحاربة الأتراك واال�ستيالء على
مدينة (بلغراد) ،فانهزم جي�شه �أمام العثمانيني وا�ضطر للعودة �إىل مدينة (مت�سوار)
ببالد املجر حيث اقتفى �أثره اجلي�ش الرتكي وهزمه هزمية عظيمة.
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�أما اجلي�ش الرو�سي فقد ا�ستوىل يف هذا الأثناء على مدينة (�أوزي).
وبينما اجلي�ش العثماين يقاوم جي�ش الرو�سيا والنم�سا� ،إذ مات املرحوم
ال�سلطان (عبد احلميد الأول) يف � 7إبريل �سنة  1789وتوىل بعده ال�سلطان
الغازي (�سليم خان الثالث)؛ حيث �أمور الدولة مرتبكة واحلرب قائمة على
قدم و�ساق .وقد انتهز الرو�سيون فر�صة انتقال امللك يف الدولة العلية واحتدوا
مع النم�ساويني يف احلركات الع�سكرية وتوىل القيادة العامة قائد واحد ،فانت�صر
اجلي�شان على جي�ش الدولة وا�ستوىل الرو�سيون على مدينة (بندر) واحتلوا جز�أ
عظي ًما من بالد الأفالق والبغدان وب�سرابيا ،ودخل النم�ساويون بالد ال�صرب
ومدينة بلغراد.
وقد مات حينذاك جوزيف الثاين �إمرباطور النم�سا ،و�أعقبه على �سرير
اململكة النم�ساوية ليوبولد الثاين ف�سعى يف عقد ال�صلح مع الدولة العلية تخو ًفا
من قيام النم�ساويني بالثورة �ضده تقلي ًدا للأمة الفرن�ساوية التي كانت ثائرة
وقتئذ ثورتها الأوىل الكبرية �ضد لوي�س ال�ساد�س ع�شر ،فعقدت عهدة ال�صلح
بني النم�سا والدولة العلية يف �أغ�سط�س �سنة  1791مبدينة (ز�شتوي) وقد ردت
النم�سا �إىل الدولة العلية مبقت�ضى هذه املعاهدة بالد ال�صرب وبلغراد التي كانت
يف قب�ضتها ومل تخ�سر الدولة العلية من هذه احلرب مع النم�سا خ�سارة تذكر.
�أما الرو�سيا فقد ا�ستمرت مبفردها على حماربة الدولة العلية حتى تو�سطت
بينهما الربو�سيا و�إنكلرتا وهوالند .ف�أم�ضيت بينهما معاهدة مبدينة (يا�ش)� ،أخذت
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الرو�سيا مبقت�ضاها بالد القرم نهائ ًّيا وب�سارابيا والبالد الواقعة بني نهري بوج دين�سرت
ومدينة (�أوت�شاكوف).
وبذلك انتهت هذه الأزمة ال�شديدة التي جاءت يف �أواخر القرن الثامن
ع�شر ،وكانت عنوانًا لأزمات �شداد توالت بعد بع�ضها يف القرن التا�سع ع�شر .ن�أتي
عليها الواحدة بعد الأخرى.

***

امل�سئلة ال�شرقية يف القرن التا�سع ع�شر

لي�س غر�ضنا �أن ن�أتي يف هذا الف�صل على تاريخ الدولة العلية يف القرن
احلا�ضر بل على �أ�شهر و�أهم �أزمات امل�سئلة ال�شرقية؛ فلذلك نهمل احلوادث
ال�صغار ونف�صل الأزمات ال�شداد �أزمة بعد �أخرى.

الأزمـة الأولــى
ا�سـتقالل اليونان

كل من قر�أ تاريخ الدولة العلية يعلم �أن املرحوم ال�سلطان الغازي (حممد
الثاين) ملا فتح الأ�ستانة� ،أمن النا�س على اختالف عقائدهم ومذاهبهم على
�أموالهم و�أرواحهم ودياناتهم وتقاليدهم؛ حيث اتبع �أوامر ال�شرع ال�شريف ون�شر
راية االعتدال الديني .فنال اليونانيون من هذه املعاملة احل�سنة ما مل يكن يخطر
لهم على بال من ال�سعادة والرفاهية ،ور�أوا من �سلطان �آل عثمان �إكرا ًما لهم
واحرتا ًما لدينهم ولرجال دينهم ،حتى �أنه ملا انتخب بطريرقهم بعد فتح الأ�ستانة
قال له املرحوم ال�سلطان حممد الثاين« :كن بطريرقًا لليونان واهلل يحميك ،ويف
كل الأحوال والظروف اعتمد على م�ساعدتي ومتتع بكل االمتيازات التي كانت
لأ�سالفك من قبل؟»
وقد كانت هذه املعاملة الإ�سالمية فريد ًة يف نوعها غريب ًة يف بابها ،ف�إن
الكاثوليكيني �أنف�سهم كانوا يعاملون اليونانيني باالحتقار واالزدراء ،وي�ستحيل
على امل�ؤرخني �أن ينكروا على حممد الفاحت وعلى امل�سلمني هذه ال�صفات العالية
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واملكارم اجلليلة التي ظهرت يف الأ�ستانة بعد الفتح ك�شم�س تبدد الظلمات و�آية
من �أكرب �آيات الدين الإ�سالمي الباهر.
وقد �أدى هذا االعتدال الديني �إىل منو التجارة يف �أيدي اليونانيني ،ف�صاروا
بف�ضل الدولة العلية وبف�ضل ت�ساهلها الديني �أغنياء �أثرياء عائ�شني يف �أمت الراحة
والهناء ،ولكنهم مل يحفظوا للدولة العلية عه ًدا ومل يرعوا لها نعمة بل �أنكروا
املعروف واجلميل ،و�صاروا يف ال�صف الأول من �أرباب الد�سائ�س العاملني �ضد
ال�سلطنة العثمانية ،و�أ�ضر الآالت لأعداء الدولة يف قلبها.
وقد بلغت ثقة الدولة العلية برعاياها على اختالف دياناتهم و�أجنا�سهم
وح�سن نواياها نحو امل�سيحيني املحكومني بها� ،أنها عينت ملقاطعات �صربيا
والأفالق والبغدان حكا ًما من اليونانيني م�ؤملة �أنهم يخدمونها ب�صدق و�أمانة كما
�أكرمتهم و�أكرمت �أمتهم ،فكانوا الأعداء الألداء يف ثياب الأ�صدقاء الأمناء.
وعو�ضً ا عن �أن يقوموا بالواجب عليهم نحو دولة رفعتهم �إىل �أ�سمى املنا�صب،
ا�ستعملوا �سلطتهم ونفوذهم يف تهييج �أهايل هذه البالد �ضد الدولة العلية و�إلقاء
بذور الثورات واال�ضطرابات فيها.
وقد �أ�س�س املهيجون من اليونانيني جمعية يف بالد الرو�سيا ا�سمها (هيرتي) -
�أي اجلمعية اليونانية الوطنية  -غر�ضها ا�ستقالل اليونان واالنتقام من الدين
الإ�سالمي ،وقد �ساعد القي�صر هذه اجلمعية كل امل�ساعدة ف�أخذت تنمو وتنت�شر،

57

الأزمة الأوىل  -ا�ستقالل اليونان

و�أخذ الكثري من �أع�ضائها يقتلون وي�سلبون با�سمها وبدعوى املطالبة با�ستقالل
اليونان .وكان (�إ�سكندر �إيب�سيالنتي) و(دميرتيو�س �إيب�سيالنتي) �أهم �أع�ضاء
الهيرتي يف خدمة القي�صر ال�شخ�صية .وكان (كابو دي�سرتيا) زعيم الثورة اليونانية
�أحد وزراء القي�صر �إ�سكندر الأول.
وكان ابتداء الثورة اليونانية دخول (�إيب�سيالنتي) يف املقاطعات اليونانية يف
عام  1821حمر�ضً ا على الثورة بالد اليونان كلها .وقد اعترب هذا العمل ب�إيعاز من
الرو�سيا .وكان من البديهيات �أن (�إيب�سيالنتي) الذي كان �ضاب ًطا مبعية القي�صر
عمل ما عمل ب�أمر القي�صر �أو بر�ضاه ،وقد �أتى (�إيب�سيالنتي) نف�سه مبا يدل على
ذلك؛ حيث كتب يف دعوته للثورة «و�إذا اعتدى �أحد من الأتراك على �أرا�ضي
بالدكم ،فال تخ�شوا له ب� ًأ�سا ف�إن دولة عظيمة م�ستعدة ملعاقبة املعتدين عليكم».
ومل يكن بني دول �أوروبا دولة تعار�ض هذه احلركة اليونانية مثل دولة
النم�سا ،ف�إنها كانت حتيط الباب العايل عل ًما بكل د�سائ�س ثورويي اليونان وبكل
ت�شجيعات الرو�سيا لهم و�أعمالها ال�سرية.
�أما �إنكلرتا فكانت خطتها يف بادئ الأمر التظاهر مب�ساعدة تركيا �ضد
الرو�سيا ،ومقاومة احلركة اليونانية �أ�شد املقاومة .ولكن الدولة العلية �أظهرت �شكها
خ�صو�صا
يف نوايا بريطانيا لعلمها بطمعها وج�شعها وكراهتها احلقيقية للإ�سالم.
ً
و�أن �سوء ق�صدها كان قد ظهر با�ستيالئها على اجلزائر اليونانية .وقد جاءت الأيام
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مربهنة ب�أ�سطع برهان على �أن الدولة العلية كانت م�صيبة يف �سوء ظنها بالإنكليز؛
فقد انقلبت �إنكلرتا يف م�سئلة الثورة اليونانية �ضد الدولة العلية كل االنقالب
وغريت كراهتها الأوىل لليونانيني باملحبة العلنية وامل�ساعدة الظاهرة.
وملا علمت النم�سا ب�أعمال الرو�سيا وم�ساعداتها لليونانيني ،بذل وزيرها
الأول (مرتنيخ) ال�شهري �أق�صى جهده لدى القي�صر �إ�سكندر الأول ليعيد ال�سكون
�إىل بالد اليونان ،وي�أمر الثورويني بعدم القيام يف وجه حكومة املرحوم ال�سلطان
حممود واالمتثال واخل�ضوع لأوامر الدولة .وقد �أظهر مرتنيخ للقي�صر �إ�سكندر
الأول مقدار اخلطر الذي ينتج عن ا�شتعال نار الفتنة والثورة يف بالد اليونان مبي ًنا
له �أن تع�ضيده لثورة اليونان يكون داع ًيا النت�شار الثورة يف كل �أنحاء �أوروبا �ضد
امللوك .ف�أثرت هذه الأقوال على القي�صر �إ�سكندر الأول ،و�أعلن ر�سم ًّيا غ�ضبه
نا�صحا لهم بال�سكينة واالن�صياع
و�سخطه على �إيب�سيالنتى ووجه مالمه لليونانيني ً
حلكم الدولة العلية.
ولكن هذه الت�صريحات العلنية مل تكن �إال تر�ضية وقتية للنم�سا التي
كانت م�ضطربة الأحوال ال�شتغالها بقمع الثورة الإيطالية التي قامت وقتئذ يف
وجهها .ومل يرجع القي�صر �إ�سكندر الأول عن عزمه بل �صار يتظاهر عل ًنا مبحبة
ال�سلم وامليل �إىل الإن�صاف مع الدولة العلية ،وهو يكمن لها يف الباطن ال�سوء
وال�ضرر منتظ ًرا الفر�ص املنا�سبة.
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�أما �إيب�سيالنتي فقد هزمته الدولة هو ورجاله �شر هزمية ،وا�ضطر �إىل الهروب
يف تران�سلفانيا حيث قب�ضت عليه النم�سا و�سجنته لغاية عام  .1827وقد �أ�س�س
وجمل�سا
ثوار اليونان بالرغم عن �سقوط �إيب�سيالنتي يف قب�ضة النم�سا جمال�س �أهلية
ً
عموم ًّيا لهم كربملان يوناين.
وما انت�شر يف �أوروبا خرب قيام اليونانيني بالثورة �ضد الدولة العلية ،حتى
تظاهر الكثريون من الكتاب وال�شعراء بتع�ضيدهم واالنت�صار لثورتهم �ضد
امل�سلمني .و�أول من جاهر باالنت�صار لليونانيني وبالنداء با�ستقاللهم هو اللورد
(بريون) ال�شاعر الإنكليزي .فقد هاجر من بالده وعا�ش غري ًبا ين�شد جمد اليونان
ال�سالف وينادي �أوروبا مب�ساعدة �أبناء اليونان ون�صرتهم .وقد �أثرت كتاباته و�أ�شعاره
يف �أغلب بالد �أوروبا ،وجرى على �سنته الكثري من �شعراء فرن�سا وكتابها ويف
مقدمتهم (فيكتور هوجو) ال�شاعر ال�شهري .و�أ�س�ست اللجان املختلفة يف فرن�سا
و�إنكلرتا مل�ساعدة اليونانيني باملال والرجال .و�سافر املتطوعون من كل بلد يف �أوروبا
ومن كل جانب.
وقد قامت احلركة كلها يف بالد �أوروبا با�سم معارف اليونان و�أنوارها القدمية
وبا�سم الدين امل�سيحي .فكنت جتد الكتاب الذين ال دين لهم وال عقيدة يف
�أفئدتهم يدافعون عن اليونانيني با�سم الدين امل�سيحي ويوجهون �إىل الإ�سالم �أقبح
ال�سباب و�أدنى ال�شتائم.
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وكان �أن�صار اليونانيني يح�سبونهم ك�آبائهم الأولني ،متى نالوا حريتهم
وا�ستقاللهم بزغت �شمو�س املعارف والآداب والفل�سفة من بالدهم وعادت �أثينا
م�شرقًا لأنوار احلكمة والعرفان .والذين كانوا ينت�صرون لليونانيني م�ؤملني هذا
الأمل ،كانوا �إما متع�صبني يف الدين �ضد امل�سلمني يحملهم بغ�ضهم على اعتقاد
فا�سد كهذا� ،أو كانوا �سليمي النية .فلقد برهن اليونانيون بعد ا�ستقاللهم على �أن
بينهم وبني اليونانيني القدماء بونًا بعي ًدا وفرقًا عظي ًما .وال ريب �أن �أولئك الذين
كانوا ينتظرون �شروق �أنوار احلكمة والفل�سفة العالية من �أبناء �أثينا احلاليني حت�سروا
طوي ًال وانده�شوا منتهى االندها�ش من خطئهم يف �آمالهم هذا اخلط�أ الكبري،
واعتدائهم بغري حق على ال�سلطنة ال�سنية التي كانوا يقولون عنها �إنها املانعة
لرتقي اليونان والواقفة يف �سبيل (�شروق �شمو�س احلكمة والعرفان من �أثينا).
ومن الغريب �أن �أغلب �أن�صار اليونانيني �إن مل نقل كلهم كانوا يجهلون متام
اجلهل بالد اليونان و�أهلها .على �أنهم لو كانوا �أر�سلوا بع�ض الوفود لزيارة هذه
البالد والوقوف على حقيقتها وحقيقة �أهلها ،لكانوا �أدركوا �أنهم خمطئون خط�أ
كب ًريا و�أن �آمالهم البعيدة حلم ال حقيقة له وي�ستحيل �أن يكون له وجود.
وقد �أن�صف بع�ض الكتاب الأوروبيني الدولة العلية و�أظهروا للعامل املتمدن
احلقيقة التي المراء فيها ،وف�ضحوا �أعمال اليونانيني حتى خجل �أن�صارهم .ويف
مقدمة ه�ؤالء الكتاب الف�ضالء امل�سيو (�ألفريد ملي�سرت) الفرن�ساوي؛ فقد و�ضع
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كتابًا على ا�ستقالل اليونان ك�شف فيه الغطاء عن �أمور عديدة ت�شرف الدولة
العلية وترفع من مقامها �أمام التاريخ وت�شهر �أكاذيب �أن�صار اليونان اجلمة.
ومن امل�ستندات الر�سمية العديدة التي �أوردها ح�ضرة امل�ؤلف ال�سالف
الذكر عري�ضة رفعها جماعة من الفرن�سويني ،كانوا �سافروا �إىل بالد اليونان لن�صرة
الثائرين فيها� ،إىل �أمريال البحرية الفرن�ساوية بالبحر الأبي�ض املتو�سط ي�س�ألونه فيها
�أن يردهم �إىل فرن�سا .وهذه العري�ضة ترتجم للقارئ عن احلقيقة وعن �أكاذيب �أن�صار
اليونان فقد جاء فيها« :وقد و�صفوا لنا اليونانيني قبل �سفرنا من فرن�سا ب�شجعان
و�أبطال يفوقون �آباءهم الأولني �شهامة وجم ًدا ،فما وجدنا هنا �إال رج ً
اال يحملهم
أنا�سا ال يزالون يف ظلمات اجلهالة والوح�شية».
حب املال على حب اجلرائم و� ً
وقد كتب القومندان (بوجول) يف مذكراته عن ثورة اليونان بتاريخ 22
د�سمرب �سنة  1827ما تعريبه:
«وقد جئت ال�شرق و�أنا من �أكرب �أن�صار هذه الأمة (اليونانية) ،ومل يتغري
اعتقادي فيها و�إح�سا�سي نحوها �إال بالتجربة؛ فهي جمردة عن الوطنية وال�شجاعة
وهم كل رئي�س من ر�ؤ�سائها �أن يكون غن ًّيا وقد بلغت الفو�ضى حدها
واالحتادّ ،
يف بالد اليونان .و�أغلب �أع�ضاء حكومتها  -وكلهم حمتقرون �أ�شد االحتقار -
معروفون من اجلميع ب�أنهم امل�سلحون لل�صو�ص البحار .ولوال تداخل الدول خل�ضع
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اليونانيون جمي ًعا هذا العام .واعرتا ًفا باجلميل نحو �أمم �أوروبا ال يزال الل�صو�ص
اليونانيون يعتدون على جتارة هذه الأمم نف�سها!».
وكتب الأمري (ريني) �أمريال الأ�ساطيل الفرن�ساوية بالبحر الأبي�ض املتو�سط
من �أزمري بتاريخ  23مارث �سنة  1826ما تعريبه:
«لقد تغ�ش �أوروبا ب�ش�أن كل ما يخت�ص بثورة اليونانيني �ضد تركيا ،فقد
تنق�ص امل�ستندات الر�سمية ولي�س من عادة الأتراك �أن ين�شروها .والتقارير
اليونانية لي�ست �إال مرا�سالت خ�صو�صية جت�سم فيها الأمور ومتر على (زانت)
و(كورفو) والنم�سا قبل �أن تلونها اجلرائد يف لوندرة وباري�س بالألوان ال�ساطعة
البهية .ولكنها يف �أغلب الأحيان �ألوان كاذبة .وال �شك �أن هذا هو الالزم للت�أثري
على �أفكار العامل .ولكن هذا ال يكفي لإنارة �أفكار الذين يقودون زمام الأمور».
وقد انتهز اليونانيون فر�صة قيام (علي با�شا) وايل يانيه �ضد الدولة العلية
لإحداث اال�ضطرابات والهيجان يف كل �أنحاء بالد اليونان .فقد طغى هذا البا�شا
وع�صى الدولة العلية و�أراد اال�ستقالل واخلروج من حتت ال�سلطة ال�شرعية ف�صار
يعمل ال�ستمالة اليونانيني �إليه �ضد الدولة العثمانية .ولكن �أطماعه ال�شديدة
و�أخالقه ال�شر�سة �أكرثت من �أعدائه بالرغم عن متلقه لليونانيني ونفاقه.
و�سبب ع�صيانه على الدولة �أن �إ�سماعيل با�شا� ،أكرب �أ�صدقائه و�أول املقربني
�إليه ،وقع بينه وبينه خالف �شديد �أدى �إىل هروب �إ�سماعيل با�شا �إىل الأ�ستانة،
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حيث تعني فيها باحلر�س ال�سلطاين و�أبلغ رجال الدولة �أعمال هذا الرجل و�سوء
نواياه .فقررت الدولة عزل ابنه الذي كان حاك ًما لت�ساليا .فاغتاظ علي با�شا
من ذلك و�أر�سل �أحد �أتباعه من الألبانيني �إىل الأ�ستانة لقتل �إ�سماعيل با�شا،
وبالفعل قتله هذا الألباين عند ذهابه لل�صالة.
وقد علمت الدولة وقتئذ ب�أن الإنكليز ي�شجعون علي با�شا على رفع لواء
الع�صيان �ضد الدولة العلية ،ووقفت على كل مرا�سالته مع اليونانيني فامتلأت
غي ًظا منه ،واعترب خائ ًنا للدولة وامللة ،و�أ�صدر �شيخ الإ�سالم من�شو ًرا للم�سلمني
خارجا على الدولة كاف ًرا بنعمتها.
باعتباره ً
وقد �أمرته الدولة باحل�ضور �إىل الأ�ستانة يف ظرف �أربعني يو ًما ،فخالف �أمرها
و�صمم على معاداتها والقيام يف وجهها .و�صار يجتهد يف ا�ستمالة امل�سلمني �إليه.
وخارجا من دين الإ�سالم ،مال �إىل
فلما مل يفلح لأنهم جمي ًعا اعتربوه خائ ًنا
ً
اليونانيني و�صار يتقرب منهم وي�ستن�صر بهم �ضد الدولة ويوزع الأموال عليهم.
وملا �أراد االنتفاع بهذا الود� ،س�ألهم بتاريخ  24مايو �سنة  1820تكوين جي�ش
ين�صره �ضد الدولة .ولكن اليونانيني الذين كانوا يعرفون �أخذ الأموال و�سماع
املدائح وبدائع الأقوال من هذا الطاغية ،كانوا يعرفون من �أنف�سهم �أنهم عاجزون
عن تقدمي الأ�سلحة والرجال فلم يجيبوا للعا�صي طل ًبا ومل يلبوا له ندا ًء ،بل بقي
خمرجا من
يناديهم وهم �صامتون حتى اقرتب منه اجلي�ش العثماين ،فلم يجد له ً
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ورطته �إال حرق مدينة (يانينا) وااللتجاء �إىل جزيرة كان بنى فيها قلعة ح�صينة
جمع فيها كل ذخائره و�أمواله.
وقد كان يقود اجلي�ش العثماين �ضده خور�شيد با�شا حاكم املورة ،فو�صل
مبهارته وحكمته �إىل دخول القلعة التي كان ملتج ًئا بها هذا املتمرد ،وملا مل يجد
علي با�شا لنف�سه �سبي ًال غري الت�سليم� ،سلم نف�سه خلور�شيد با�شا الذي �أنفذ �أمر
الدولة بقتله عقابًا له على مترده وع�صيانه .ويف �أوائل فرباير �سنة � 1822أر�سل
بر�أ�سه �إىل الأ�ستانة لتعلق يف مكان عام �إنذا ًرا لكل عدو للدولة ولكل خائن.
وقد انتهز اليونانيون فر�صة ع�صيان علي با�شا وايل يانينا و�أخذوا ي�سلبون
وينهبون يف كل �أنحاء اليونان ،وجعلوا املورة منبع الثورات واال�ضطرابات خللوها
من العدد الكايف من اجلنود العثمانية .ويف  5مار�س عام  1821دخل من
يدعي (كارافيا) وهو يوناين تعلم اجلندية يف الرو�سيا يف ميناء (جاالتز)  -وهي
ميناء من رومانيا على الدانوب  -وهجم على قلعتها برجاله العديدين حيث
نهبوا و�سلبوا وقتلوا َم ْن يف املدينة كلها و�أ�سالوا الدماء وخربوا املنازل .وقد �أ�شاع
اليونانيون عندئذ يف كل �أ�صقاع العامل �أن ما �أتوه يف هذه امليناء ال�صغرية التي
يكاد ال يوجد بها جنود يعد انت�صا ًرا كب ًريا على الدولة العثمانية وعم ًال عظي ًما.
وهاج كذلك �أع�ضاء الهيرتي مبدينة (يا�سي) ،واحتالوا على حر�سها وكان مكونًا
من خم�سني رج ًال ف�أفهموهم �أن الأهايل عازمة على الثورة وقطع دابر الأتراك،
ولكنهم �إن جتردوا من �أ�سلحتهم وبنادقهم توطد الأمن يف املدينة وعادت الأمور
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�إىل ال�سكينة وال�سالم ،فاغرت رئي�س احلر�س وظن �أن �أع�ضاء الهيرتي �صادقون يف
�أقوالهم ،ف�أجاب طلبهم و�أمر اجلنود بالتجرد من ال�سالح والذخائر احلربية .فقابل
اليونانيون هذا العمل ب�أن ن�شروا لواء النهب وال�سلب يف املدينة ورفعوا راية الفتك
بامل�سلمني فقتلوا الكثري منهم بال متييز بني الرجال والن�ساء والأطفال .وملا جاء
(�إيب�سيالنتي) زعيم جمعية الهيرتي ا�ستح�سن هذه الفظائع واملنكرات ووافق
عليها با�سم االنتقام من الإ�سالم واملطالبة باحلرية!
وقد كانت جمعية الهيرتي تهدد الأغنياء من اليونانيني بالقتل �إن مل
ي�ساعدوها باملال  -وقد اتبعت هذه اخلطة نف�سها جمعية ثوار الأرمن مع �أغنياء
الطائفة الأرمينية  -وح�صل �أن (�إيب�سيالنتي) املذكور ملا جاء مدينة (يا�سي) علم
بوجود يوناين عظيم الرثوة ا�سمه (بول �أندريا�س) ،ف�ألقى القب�ض عليه بدعوى �أنه
اختل�س �أموا ًال كثرية من �أموال الهيرتي ف�أدرك الرجل �أن هذه التهمة �ألقيت
عليه ليقدم لإيب�سيالنتي �شي ًئا من املال ففعل ذلك وكان يف فعله جناته.
فرحا
وقد �أحدثت هذه الفظائع التي جرت يف (يا�سي) يف كل بالد اليونان ً
�شدي ًدا ،وا�شتاقت نفو�س �أهاليها لل�سلب والنهب وذبح امل�سلمني با�سم احلرية
والدين!
وقد يجد الإن�سان يف بع�ض الكتب املنت�صر �أ�صحابها لليونان ف�صو ًال طويلة
على هذه املذابح املختلفة واجلرائم العديدة .ومن هذه امل�ؤلفات �أ�شهرها م�ؤلف
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امل�سيو (بوكفيل) امل�سمى (حمطة ال�شرق) فقد جاء بالرغم عن �شدة تع�صب
امل�ؤلف �ضد امل�سلمني بحقائق يخجل منها كل �إن�سان يحرتم الإن�سانية ويحبها.
وملا كانت املورة كما قدمنا منب ًعا للثورات واال�ضطرابات حا�صر اليونانيون
مدينة (مونبازيا) ،فقاوم �أهلها احل�صار طوي ًال حتى فقدوا كل الذخائر وامل�أكوالت.
وكان يقود اليونانيني وقتئذ (دميرتيو�س �إيب�سيالنتي) فا�ستعمل اخلداع لال�ستيالء
على هذه املدينة و�أعلن �أهلها ب�أنه يحرتم �أمالكهم و�أموالهم ويحرتم قبل كل �شيء
�أرواحهم� ،إذا �سلموا املدينة و�أنه ي�ساعدهم على الرحيل منها �إذا �أرادوا ذلك.
ف�صدق �أهل هذه املدينة ال�شقية كالم (�إيب�سيالنتي) و�سلموا القلعة والأ�سلحة.
فدخل اليونانيون املدينة و�أول �شيء قاموا به هو �أنهم مل يحرتموا لرئي�سهم قو ًال وال
عه ًدا بل هتكوا الأعرا�ض ونهبوا الأموال وقتلوا الن�ساء والأطفال قبل الرجال.
و�إنه لي�سهل على القارئ �أن يتمثل قو ًما ال �سالح ب�أيديهم وال قوة حتميهم
يهجم عليهم جماعة من �أ�شرار اليونانيني مت�سلحون ب�أنواع ال�سالح ،ويتمثل
مناظر املعارك الدموية التي جتري بينهم ودفاع املوت الذي يدافع به امل�سلمون عن
ن�سائهم و�أطفالهم.
وقد كتب الكونرت �أمريال الفرن�ساوي (هاجلان) يف عام  1821تقري ًرا عن
دخول اليونانيني �إىل (مونبازيا) جاء فيه:
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«وقد وجد يف قلعة مومنبازيا ثالثمائة يوناين مل يكتف الأتراك �أيام احل�صار
مبعاملتهم باحل�سنى بل عاملوهم ك�إخوتهم احلقيقيني �أثناء املجاعة واحرتموا
كنائ�سهم كل االحرتام .ولكن يونانيي املورة مل يعاملوا الأتراك بنف�س هذه
املعاملة عندما �أخذوا املدينة .بل �أتوا ب�أ�شنع القبائح و�أفظعها يف م�ساجد الأتراك.
�أما امل�سجونون فقد �أر�سلوا بغري زاد �إىل (كا�سومي�س) .ووجدت على
الأر�ض العائالت الإ�سالمية التعي�سة تنازع نزاع املوت من اجلوع والعط�ش ونائمة
على الأحجار ،وحوايل اجلزيرة وجدت جثث القتلى .وبالرغم عن ذلك كله فقد
�أراد اليونانيون �ضرب هاته العائالت بالر�صا�ص .ومل تنج من �أيديهم �إال بف�ضل
امل�سيو (دي بونفور) الذي هدد اليونانيني و�أخذ كل الأتراك املوجودين بهذه
اجلهة يف �سفينة ،خماط ًبا �ضباط اليونانيني ب�أن ما عملوه هم ورجالهم ال ي�أتي به
�إال ل�صو�ص البحار!»
وهذا التقرير وحده ي�شهد ب�أبدع بيان على �أن �أن�صار اليونان يف �أوروبا كذبوا
على العامل كله الأكاذيب ال�شنيعة و�أن اجلرائم والفظائع الدموية التي جرت يف
بالد اليونان مل ي�أتها �إال اليونانيون �ضد امل�سلمني.
و�إن الفيل�سوف ليقف منده�شً ا �أمام هذه الدنايا واجلرائم ،ويعجب كيف �أن
�شعراء �أوروبا وكتابها كانوا ينت�صرون لقوم ال تتغذى �أرواحهم �إال بذبح الأبرياء،
وال ت�سرتيح نفو�سهم �إال �إىل اجلرائم .فهل كان ينتظر �شعراء �أوروبا وكتابها من
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ه�ؤالء القوم الذين كتب عنهم �ضباط �أوروبا نف�سها وبع�ض من �أفا�ضل كتابها
ما قر�أه القارئ �أن يعيدوا لربوع اليونان جمدها ال�سالف ،و�أن يردوا للوجود �أثينا
م�شرقًا لأنوار احلكمة والعرفان؟؟
وقد ا�ستوىل ثوار اليونان يف � 19أغ�سط�س �سنة  1821على مدينة (ناورين)
ال�شهرية ،و�أتوا فيها من الفظائع ما مل تره عني ومل ت�سمع به �أذن .وكتب عن هذه
الفظائع الق�س الأرثوذك�سي (فرانتزي�س) ما ترجمته« :وكانت البنات التي تريد
الهروب من �أيدي القتلة جتري نحو �شاطئ البحر وعلى �أج�سادها �أثر الر�صا�ص.
ومع ذلك كانت ترمى وتقتل .وكانت الن�ساء يحمل �أكرثهن الأطفال على
الذراع فيمزق املعتدون مالب�سهن .واللواتي كانت تلقي ب�أنف�سهن �إىل البحر
لت�سرت عوراتهن كانت ترمى كذلك بالر�صا�ص وتقتل .وقد ه�شمت ر�ؤو�س بع�ض
الأطفال التي اختطفت من �أمهاتها .و�ألقى اليونانيون يف عميق البحار بنات
و�أطف ً
اال مل يتجاوز �أغلبهم الرابعة �أو اخلام�سة من العمر ك�أنهم قطع من حلوم
الكالب».
ويف � 5أكتوبر من ال�سنة نف�سها ا�ستوىل ثوار اليونان بعد ح�صار طويل على
مدينة (تريبوليتزا) .و�إنه ي�ستحيل على كاتب �شرقي �أو غربي مهما كانت بالغته
وقوة �إن�شائه وعظيم ت�أثريه �أن ي�صف املذابح الهائلة البهيمية � -أو التي ال ا�سم
لها  -التي �أتاها اليونانيون .بل يكفي القارئ �أن يعلم �أن اليونانيني ذبحوا يف
(تريبوليتزا) ثمانية �ألف من الرجال ،وفوق ذلك من الن�ساء و�أن املذابح ا�ستمرت
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ثالثة �أيام كامالت حتى ف�سد اجلو وتغري الهواء وانت�شر من بعدها الوباء؛ حيث
عم كل بالد اليونان وجاء من املنتقم اجلبار منتق ًما للأبرياء ال�شهداء من الظاملني
املجرمني ال�سافكني للدماء.
وقد كتب �أغلب كتاب �أوروبا �إال من �أعماهم الغر�ض والتع�صب على هذه
الفظائع وو�صفوها كما ت�ستحق .فقال عنها الكاتب الإنكليزي (فنلي) امل�شهور -
وكان قد �شهد احلادثة بعينه  -يف كتابه (تاريخ اليونان):
«�إن منظر هذه املذابح ال يعادله منظر يف تاريخ الب�شر ال يف فظاعته وال يف
طول مدته».
جدا وهاج الأهايل
وقد �أحدثت هذه الفظائع يف الأ�ستانة ت�أث ًريا �شدي ًدا ًّ
طالبني عقاب اليونانيني الذين لهم يد يف جمعية الهيرتي .فقام عندئذ �شيخ
الإ�سالم ون�صح امل�سلمني بال�سكينة واالعتدال وعدم االعتداء على الأبرياء
انتقا ًما من الآفكني( .و�سريى القارئ �أن اليونانيني كاف ُئوا �شيخ الإ�سالم هذا ب�أن
قتلوه هو وعائلته �شه ًرا كام ًال بعد ندائه يف �صالح الأبرياء منهم).
فلما علم املرحوم (ال�سلطان حممود) مبا عمله اليونانيون بد�سائ�س جمعية
الهيرتي� ،أمر بتفتي�ش منازل بع�ض اليونانيني امل�شتبه فيهم وعمل حتقيق تام على
كل الذين ا�شتبه يف �أمرهم .ف�أبان التحقيق �إدانة الكثريين من اليونانيني ومنهم
(موروزي) الذي كان لل�سلطان به ثقة عظمى فا�ستعملها يف تبليغ �أع�ضاء الهيرتي
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�أ�سرار ال�سيا�سة العثمانية والبطريرق (جريجوريو�س) ،ف�أمر ال�سلطان ب�إعدام اجلميع
عربة لغريهم من املف�سدين والثوار.
�أما يف �أثينا فقد اتبع اليونانيون خطتهم الدموية بنف�سها ،ف�أ�سالوا الدماء
بكرثة عظيمة ومل يرحموا �أح ًدا من امل�سلمني.
وقد انت�شر بع�ض �أع�ضاء الهيرتي يف �أزمري وجعلوا غايتهم جمع الأموال
ب�أدنى الو�سائل و�أ�سفل الطرق ،و�إلقاء اخلوف والرعب يف نفو�س اليونانيني املقيمني
ب�أزمري .ف�أ�شاعوا الإ�شاعات املختلفة عن نوايا الدولة العلية نحو اليونانيني حتى
ا�ضطرت العائالت اليونانية كلها �إىل املهاجرة من �أزمري ،فا�ستفاد �أع�ضاء الهيرتي
من هذه املهاجرة �أنهم جمعوا �أموا ًال كثرية ،و�أوهموا �أوروبا ب�أن �سبب هذه املهاجرة
ظلم الدولة العلية و�سوء معاملتها لليونانيني!!
ومما ي�ؤكد ذلك �أن �أحد رجال فرن�سا بعث من �أزمري بكتاب �إىل وزير البحرية
الفرن�ساوية يف ذلك احلني جاء فيه:
«وقد �أ�شاع يف كل �أنحاء املدينة رجال يعملون على جمع الأموال بكل
الو�سائط الدنيئة الإ�شاعات املزعجة للخواطر ب�ش�أن نوايا الأتراك ،فمتى علم
الأهايل ب�أن �أحد بواخرنا تق�صد ميناء الأرخبيل ،ت�أتيني العائالت اليونانية
وت�س�ألني من كل جانب ال�سفر على هذه البواخر .وقد يطول بي الأمر �إذا �أردت
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�أن �أ�شرح ل�سعادتكم كل الو�سائل التي ميليها ال�شره و�سوء الق�صد على رجال
يعملون جلمع الأموال بدعوى الإن�سانية .و�إنه يجب �أن يكون الإن�سان هنا ليعتقد
ذلك».
وقد ا�ستعملت هذه الو�سائل يف جهات خمتلفة ،و�أهاج ثوار اليونان كل
امل�سيحيني يف البالد اليونانية� ،إما بدعوى الدين و�إما بالتهديدات والإنذارات.
�أما يف الأرخبيل فقد جعل اليونانيون همهم الأكرب ال�سرقة والل�صو�صية
والقتل وال�سلب والنهب .وقد كانت الدولة العلية ا�ستخدمت الكثريين من
�أبناء اليونان يف بحريتها ثقة منها بهم كثقتها بكل رعاياها على اختالف دياناتهم
و�أجنا�سهم .فلما قامت الثورة اليونانية ترك البحرية العثمانية كل اليونانيني
املوظفني بها ،ف�أعاق ذلك الدولة العلية عن قمع الثورة يف الأرخبيل كما قمعتها
بعد يف بالد اليونان نف�سها.
وقد قدمنا فيما �سبق �أن �شيخ الإ�سالم �أ�صدر من�شو ًرا بالأ�ستانة ن�صح فيه
امل�سلمني بال�سكينة وعدم االعتداء على الأبرياء من اليونانيني ،وقلنا �إن مكاف�أته
من ه�ؤالء كانت القتل .و ذلك �أن املرحوم ال�سلطان (حممود) عزله من من�صبه
لهياج ال�شعب �ضده .فغادر الأ�ستانة على باخرة عثمانية قا�ص ًدا بالد احلجاز.
وملا و�صلت الباخرة الأرخبيل هجمت عليها بع�ض ال�سفن اليونانية و�ضايقتها
من كل جانب حتى �أ�سرتها و�أخذت ما فيها من الأموال واخلريات .وملا ر�أى
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البحارة اليونانيون �أن �شيخ الإ�سالم وعائلته بني ركاب ال�سفينة ،قب�ضوا على بناته
وذبحوها �أمامه و�ألقوا بها �إىل البحر ثم قتلوا كل من بال�سفينة على م�شهد منه
حتى �صار وحده �أمامهم فقتلوه �شر قتلة جزا ًء له على ن�صحه امل�سلمني بال�سكينة
وعدم االعتداء على الأبرياء من بني اليونان!!
وقد �أحدثت مذابح اليونان ت�أث ًريا �شدي ًدا يف الرو�سيا؛ فقام الق�س�س ورجال
الدين يحر�ضون الأهايل ورجال احلكومة على �أن يطلبوا من القي�صر االنتقام
من الهالل لل�صليب ،وطرد الأتراك امل�سلمني من بالد اليونان امل�سيحية .ومع
�أن اليونانيني هم الذين اعتدوا على امل�سلمني و�أتوا الفظائع اجل�سام ،ف�إن �أن�صار
اليونان يف �أوروبا ملئوا الأر�ض بكا ًء وعوي ًال ،واتهموا الدولة العلية ب�أنها تذبح
الأبرياء وت�سفك الدماء .ف�أر�سل عندئذ القي�صر (�إ�سكندر) �إنذا ًرا للدولة العلية
على يد �سفريه بالأ�ستانة امل�سيو (�سرتوجونوف) جاء فيه:
«�إن الباب العايل يجرب امل�سيحية على �أن تت�ساءل �إذا كانت ت�ستطيع �أن
تنظر بغري حراك �إىل �إبادة �أمة م�سيحية ،وتر�ضى بهذه الإهانات املوجهة للدين
امل�سيحي».
وطلب القي�صر من الدولة العلية يف مذكرته هذه طلبات مل�ؤها التهديد
والوعيد .ويف الوقت نف�سه �أر�سل �إىل الدول الأوروبية مذكرة يف�سر فيها لها خطته
و�سلوكه ،وي�س�ألها عن اخلطة التي تنوي كل واحدة منها اتباعها �إذا قامت احلرب
بني الرو�سيا والدولة العلية .وعلى �أي �صورة تر�ضي كل منها تق�سيم الدولة العلية...
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فكان القي�صر �إ�سكندر الأول يريد بثورة اليونان تق�سيم الدولة العلية وبلوغ
�أمانيه من الأ�ستانة والبو�سفور.
�أما الدولة العلية فقد �أجابت على �إنذار الرو�سيا بغاية ال�شرف وال�شهامة
غري خائفة تهديدها ووعيدها .فرتك عندئذ �سفري الرو�سيا الأ�ستانة ،و�أعلن يف 8
�أغ�سط�س �سنة  1821انقطاع العالئق ال�سيا�سية بني الدولتني .فلما ر�أت النم�سا
ذلك خافت النتائج الهائلة والعواقب الوخيمة التي تنتج عن احلرب بني تركيا
والرو�سيا ،واتفقت مع �إنكلرتا على مقاومة الرو�سيا ومعار�ضة �أغرا�ضها واحتدت
معها على منع احلرب بني الدولة العلية وبينها بكل الو�سائل؛ فكتبت وزارة لوندرة
كما كتبت وزارة فيينا �إىل القي�صر تعار�ض م�شروعاته ،وتعده بالتو�سط مع النم�سا
لدى الباب العايل لنوال تر�ضية للرو�سيا .فقبل القي�صر تو�سط النم�سا و�إنكلرتا
ور�ضخ لن�صائحهما ،وبالفعل تو�صل �سا�سة النم�سا و�إنكلرتا �إىل منع احلرب بني
الرو�سيا وتركيا.
وال يح�سنب القارئ �أن تو�سط �إنكلرتا مع النم�سا ملنع احلرب بني الدولة
العلية والرو�سيا كانت تق�صد به �إنكلرتا خدمة تركيا �أو م�ساعدتها .بل احلقيقة
�أن الإنكليز ملا ر�أوا الرو�سيا ت�سعى جلعل بالد اليونان حتت حمايتها املعنوية
وا�ستخدامها يف �سبيل �سيا�ستها ،قاموا يف وجهها وردوها عن حماربة تركيا ثم
تظاهروا بعدئذ بن�صرة اليونان �أكرث منها؛ حتى حول اليونانيون �أنظارهم �إىل بريطانيا
و�صار للإنكليز النفوذ الأول يف اليونان؛ حيث �شكلوا يف لوندرة اجلمعيات
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العديدة مل�ساعدة اليونان ون�صرتهم ،ومل يت�أخر ماليو �إنكلرتا عن ت�سليف مبالغ
طائلة حلكومة اليونان الثورية .ف�صارت �إنكلرتا بذلك �أول عدوة للدولة العلية
و�أول دولة منت�صرة لليونان.
ويف �أوائل عام � 1823صار حاكم اجلزائر اليونانية الإنكليزي ،الذي كان
يعامل قبل هذا احلني ثوار اليونان بغاية الق�ساوة وال�شدة ،يحميهم وي�ساعدهم
ويرتكهم يت�آمرون يف جزائره �ضد الدولة العلية.
وملا ر�أت الدولة �أن اال�ضطرابات قد كرثت يف بالد اليونان ،و�أن الثورة قد
عمت كل �أنحائها ،طلبت من املرحوم (حممد علي با�شا) عزيز م�صر �أن ميدها
ّ
بالرجال ،ف�أجاب الطلب و�أر�سل جي�شً ا جرا ًرا على �أ�ساطيل م�صر حتت قيادة ابنه
املرحوم (�إبراهيم با�شا).
ويف �أثناء ت�أهب امل�صريني للدخول يف بالد اليونان ،كانت الدول الأوروبية
تتناق�ش يف �سان بطر�سبورغ يف �أمر امل�سئلة اليونانية .ولكن �إنكلرتا كانت تعمل
على عدم جناح امل�ؤمتر حتى يكون لها حرية تامة يف العمل .وغاية ما �أقر عليه هذا
امل�ؤمتر هو �أن الدول الأوروبية تطلب من الباب العايل �أن يعطي �أمة اليونان �شي ًئا
من احلرية واال�ستقالل يف �إدارتها ،وقد �أجاب الباب العايل على هذا الطلب ب�أنه
ال يهب اليونانيني حقًّا جدي ًدا �إال بعد متام خ�ضوعهم ،و�أنه ال يقبل مطلقًا تداخل
�أية دولة �أوروبية �أو كل الدول بينه وبني رعاياه.
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�أما امل�صريون فقد �أتوا يف بالد اليونان من الأعمال اجلليلة ما يخلده لهم
التاريخ ،وما يحق مل�صر �أن تفتخر به يف كل �آن ويف كل زمان؛ ف�إنهم خدموا الدولة
العلية �أكرب اخلدم و�أجلها وبرهنوا على �أن امل�صري �إذا تعلم وتربى يقوم ب�أ�شرف
الأعمال و�أعظمها .فقد هزم امل�صريون اليونانيني �شر هزمية ،وا�ستولوا على كل
بالدهم حتى ارتفعت �أ�صوات �أن�صار اليونان يف �أوروبا �ضدهم و�سموا بطل م�صر
املرحوم (�إبراهيم با�شا) بال�سفاح �إظها ًرا لغيظهم من رجل قام بالواجب عليه نحو
دولته و�أمته وملته.
وقد قدمنا فيما �سبق �أن البحرية العثمانية كان �أغلب عمالها من اليونانيني،
وكانت غري قادرة على قطع دابر الل�صو�ص من الأرخبيل وحدها ،فلما طلب
املرحوم ال�سلطان (حممود) من عزيز م�صر �أن ميده برجاله و�سفنه� ،أمر املرحوم
(حممد علي با�شا) ب�إر�سال �أ�ساطيل م�صر الفخيمة �إىل مياه الأرخبيل ،فا�ستعدت
البواخر يف الإ�سكندرية ،ور�أت عندئذ هذه امليناء الزاهرة مظهر جالل م�صر
وقوتها يف البحر مما مل تر له يف طول حياتها مثي ًال .وكان الر�أي املنت�شر حني ذاك
بني قنا�صل دول �أوروبا يف م�صر �أن م�صر بقوتها و�سلطتها تقهر وحدها بالد اليونان
وتعيدها خا�ضعة للدولة العلية قبل متام �ستة �أ�شهر.
وقد �أمتت م�صر جتهيزاتها احلربية يف  9يونيو �سنة  .1824وكان الأ�سطول
امل�صري مرك ًبا من ثالث و�ستني مرك ًبا حربية عظيمة ،ومن ثمانية �ألف جندي
م�صري من خرية الرجال .وكان مع الأ�سطول واجلي�ش ذخرية �سنتينْ كاملتينْ .
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وبعد مبارحة اجلنود امل�صرية لثغر الإ�سكندرية وقفت بجزيرة (كاك�سو�س)
و�أخ�ضعتها وقهرت �أهلها الذين كان �أغلبهم يعي�ش من النهب وال�سلب .وبعد
ذلك بقليل ا�ستوىل الأمريال الرتكي خ�سرو با�شا على «�إيب�سارا) التي �أتى �أهلها
من قبل �إخ�ضاع الدولة لها من الفظائع ما يعجز القلم عن و�صفه حتى �أنهم قتلوا
الكثريين من �أهل �سامو�س لعدم ر�ضاهم بدفع �شبه جزية لهم.
وما �أخذ امل�صريون والأتراك هذين املوقعني املهمني ،حتى نادى �أن�صار
اليونان يف �أوروبا بالويل والثبور .ون�شروا الأكاذيب واملفرتيات عن دخول
العثمانيني يف هذين البلدين َّمدعني �أنهم ذبحوا الأبرياء وقتلوا الأطفال والن�ساء.
هذه العبارات نف�سها التي تذكر يف كل خالف يقع بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف
الدولة العلية والتي ال تتغري و�إن تغريت الظروف واحلوادث.
ويف �أول �سبتمرب عام  1824اجتمع امل�صريون والأتراك يف خليج (بودرون)
حتت القيادة العامة خل�سرو با�شا ،فلم علم (مياولي�س) رئي�س بحرية ثوار اليونان
باجتماع هذه القوى العظيمة ،جمع �سفن الثوار كلها بني (كو�س) وجزيرة
فوجه عندئذ (�إبراهيم با�شا) �أ�سطوله �إىل جزيرة كريد حيث كان
(كاباري)ّ .
و�صلها من الإ�سكندرية جنود �أخرى و�أ�سلحة وذخائر جديدة .وجرى حني ذاك
�أن البحارة اليونانيني الذين كانوا حتت قيادة (مياولي�س) طالبوه مباهياتهم ومرتباتهم
املا�ضية و�أنذروه ب�أنهم يعودون �إىل جزائرهم وال يبقون ب�سفنه �إذا مل يعطهم هذه
املرتبات ،فحار (مياولي�س) يف �أمره مع ه�ؤالء القوم الذين كان يظنهم �شجعانًا
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�أبط ً
اال وخدا ًما للوطن اليوناين ،والذين كان ي�سميهم �أن�صار اليونان يف �أوروبا
برجال احلرية واال�ستقالل وبورثة اليونانيني القدماء! فا�ضطر عندئذ (مياولي�س)
�إىل الذهاب �إىل مدينة (نوبلي) .وقد كانت هذه املدينة مركز حكومة اليونان
الثوروية.
�أما (�إبراهيم با�شا) فقد �أمت كل جتهيزاته ومعداته و�سار ب�أ�سطوله وجنوده
قا�ص ًدا (مودون) باملورة حيث و�صلها يف  24فرباير �سنة  ،1825وما ا�ستقر بها
حتى �أخذ يهيئ اجلي�ش للقتال واحلرب .ويف  25مار�س من ال�سنة نف�سها بد�أ
امل�صريون مبحا�صرة مدينة (ناورين) ال�شهرية ومدينة (بيلو�س).
وال ي�سل القارئ عن مقدار االحتقار واالزدراء الذي كان يظهره اليونانيون
نحو اجلنود امل�صرية املظفرة ،فقد كانوا يظنونهم ن�ساء يف احلرب يهربون من �ساحة
القتال لأول طلقة نارية ،ولكنهم ملا اقرتبوا منهم عرفوا �أن �أمامهم �شجعانًا كبا ًرا
و�أبط ً
اال يحق مل�صر على مدى الدهر �أن تفتخر بهم كل الفخار ،وحق ملحمد علي
والبنه الكرمي وقتئذ ويحق ل�ساللتهما من بعد �أن تفاخر بهم جنو ُد �أعظم الأمم
املتمدنة.
ويف كل واقعة حدثت بني امل�صريني واليونانيني ،كان اليونانيون يو ُّلون
الأدبار ويهربون ،م�س ِّلمني البالد واملواقع!
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وقد ر�أى (�إبراهيم با�شا) �أن اال�ستيالء على (ناورين) ال يكون �إال باال�ستيالء
على جزيرة (�سفاكترييا) ،ف�أر�سل �إليها ح�سني بك اجلريديل امل�شهور ب�شهامته
العظيمة ونظره ال�صائب يف م�سائل اال�ستحكامات الع�سكرية .فقهر جنود هذه
اجلزيرة اليونانية وا�ستوىل عليها .وما م�ضى �إال ثالثة �أيام على ا�ستيالئه عليها
حتى فتح �أهايل (بيلو�س) �أبوابها و�س�ألوا (�إبراهيم با�شا)� ،أن يرتكهم يهربون بدون
�أن يلحق بهم الأذى ،فقبل ذلك (�إبراهيم با�شا) ،وكانت نتيجة ت�ساحمه اجلميل
�أن �أهايل (ناورين) ملا ت�ضايقوا من طول احل�صار ويئ�سوا من الأمر ،خابروه يف �أمر
ت�سليم املدينة �إليه بعني ال�شروط التي �سلمت بها (بيلو�س) ،فر�ضي ابن عزيز م�صر
بطلبهم و�سقطت (ناورين) يف �أيدي امل�صريني يف �شهر مايو �سنة .1825
وملا ر�أى (�إبراهيم با�شا) �أن اليونانيني امتلأت قلوبهم باخلوف منه ومن
جنوده الأعزاء� ،شرع يف مهاجمة مدائن املورة ومعاقلها ،فا�ستوىل بدون �صعوبة
تذكر على (نيزى) و(كاالماتا) وبلغ (تريبوليت�سا) التي تركها اليونانيون ،وتركوا
فيها ذخائرهم من �شدة ت�سرعهم يف الهروب منها .ويف  26يونيو من �سنة 1825
ا�ستوىل (�إبراهيم با�شا) على مدينة (�أرجو�س).
وقد جعل اليونانيون د�أبهم وقتئذ حرق م�ساكنهم ومعاقلهم ومنازلهم
وتخريب املدائن والقرى .وكان �أن�صار اليونان يف �أوروبا يكذبون على العامل كله
ويدعون �أن �إبراهيم با�شا هو الذي يخرب مدائن اليونان .وقد بلغت قحة بع�ضهم
�أن �سماه بال�سفاح!
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�أما خ�سرو با�شا فقد �صدرت �إليه �أوامر الدولة ب�أن ي�سافر ب�أ�سطوله �إىل
الإ�سكندرية حيث ي�ستعد املرحوم (حممد علي با�شا) لإر�سال مدد جديد،
ف�سافر �إليها .وكان املرحوم (�إبراهيم با�شا)� ،أر�سل كذلك ب�أ�سطوله �إليها وبقي هو
وجنوده يف املورة .فاهتم �أمري م�صر رحمه اهلل بتجنيد اجلنود حتى تهيئوا جمي ًعا،
وكان عددهم �أحد ع�شر �ألف مقاتل و�سافروا من الإ�سكندرية بتاريخ � 23أكتوبر
�سنة  .1825وكان يف ذلك احلني (ر�شيد با�شا) حما�ص ًرا ملدينة (مي�سولوجني)
التي كان املدد ي�صلها من اليونانيني من جهة الرب ،وكانت حماطة بربك عفنة
انت�شرت منها الأمرا�ض واحلميات يف جي�ش ر�شيد با�شا مما �أطال احل�صار و�أ�ضر
باجلي�ش العثماين �ضر ًرا بليغًا .وملا علم بذلك (�إبراهيم با�شا)� ،سافر بجنوده �إىل
(مي�سولوجني) .وكانت اجلنود امل�صرية و�صلت عندئذ من م�صر برفقة خ�سرو با�شا
فقوي عدد اجلي�ش امل�صري الرتكي املحا�صر لهذه املدينة .ويف  9مار�س �سنة
 1826ا�ستوىل اجلي�ش على قلعة (فازيليادي) .ويف  13منه �سقطت (�أنتاليكون)
يف �أيدي العثمانيني ،وملا ر�أى قواد اجلي�ش امل�صري الرتكي �أن (مي�سولوجني) واقعة
يف �أيديهم ال حمالة ،و�أنها �إنْ وقعت بغري الت�سليم من �سكانها �أ�سيلت فيها الدماء
كتبوا �إىل �أهلها بت�سليم املدينة والأ�سلحة وخروج من ي�شاء اخلروج منها ،و�أعلنوا
كل من يريد البقاء فيها �أنه يبقى �آم ًنا مطمئ ًّنا.
وقد جاء عندئذ (مياولي�س) ب�أ�سطوله ووقف يف خليج (باترا�س) .ولكن
الأ�سطول امل�صري الرتكي هزمه �شر هزمية وق�ضى بهذه الهزمية على كل �آمال
اليونانيني.
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وقد �أراد اليونانيون املقيمون مبي�سولوجني الهجوم على اجلي�ش امل�صري
الرتكي يف م�ساء � 22إبريل �سنة  ،1826ولكن (�إبراهيم با�شا) وجنوده تنبهوا
للأمر و�أطلقوا الر�صا�ص عليهم فح�صل بني اليونانيني فزع �شديد وولوا الأدبار.
ويف فجر يوم � 23إبريل من ال�سنة نف�سها �أي يف اليوم التايل �سقطت مدينة
(مي�سولوجني) يف �أيدي اجليو�ش العثمانية.
ويف �شهر يونيو �سنة  1827ا�ستوىل اجلي�ش العثماين على مدينة (�آتينا)
عا�صمة اليونان احلالية .وقد �أعجب كل من�صف حمب للإن�سانية باخلطة التي
جرى عليها العثمانيون يف دخولهم �أثينا؛ حيث عاملوا �أهلها بالرفق ومل يقتلوا بل
ومل يهينوا �أح ًدا ما بخالف ما عمله اليونانيون مع امل�سلمني عند ا�ستيالئهم يف
�أول الثورة اليونانية على املدائن والقرى.
وتف�صيل �أخذ �آتينا بالعثمانيني �أن اليونانيني ا�ستدعوا �إليهم اللورد
(كو�شران) وال�سري (روبر�شر�ش) الإنكليزيني ليقودا جيو�شهم وع�صاباتهم ،ف�أجابا
الطلب و�سافرا �إىل اليونان وتوليا رئا�سة اجلي�ش اليوناين املحا�صر يف �آتينا .وقد
�أبدى اجلي�ش العثماين بقيادة (ر�شيد با�شا) يف حما�صرة �آتينا من املهارة وال�شهامة
ما �أبقى له ذك ًرا عاط ًرا يف التاريخ .فقد جمع هذا القائد العثماين اجلليل بني
منتهى ال�شهامة العثمانية ومنتهى الإن�سانية التي �أمر بها ال�شرع ال�شريف.
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و�إن انت�صار جي�ش (ر�شيد با�شا) على ثوار اليونان يف �آتينا ملن االنت�صارات
املعدودة يف تاريخ احلروب الب�شرية؛ فقد كاد ال�سري (روبر�شر�ش) نف�سه �أن يقع
�أ�س ًريا يف قب�ضة العثمانيني لوال �أنه عند الهزمية �ألقى بنف�سه �إىل البحر حتى �أدرك
مرك ًبا كانت بالقرب من ال�شاطئ.
وملا ر�أى القائدان الإنكليزيان �أن ال منا�ص من الت�سليم و�سقوط �أثينا وقالعها
يف �أيدي العثمانيني� ،س�أال قومندان مركب (جومون) الفرن�ساوية �أن يتو�سط بني
اليونانيني والعثمانيني يف �أمر ال�صلح ،ف�أجاب �س�ؤلهما وكتب بذلك �إىل (ر�شيد
با�شا) ،فقبل القائد العثماين ال�شروط التي عر�ضها عليه امل�سيو (لوبالن) قومندان
مركب (جومون) وهي نزع ال�سالح من اجلنود اليونانية ،وترك احلرية املطلقة لكل
من يرغب ال�سفر من �أثينا ومعاملة الذين يرغبون البقاء فيها باحل�سنى وعلى
اخل�صو�ص اجلرحى منهم .وملا علم ال�سري (�شر�ش) بقبول (ر�شيد با�شا) لهذه
ال�شروط فرح كث ًريا وانده�ش غاية االندها�ش من هذا االعتدال العظيم الذي
�أظهره ظافر كبري كر�شيد با�شا.
ولكن ثوار اليونان �أرادوا �أن يظهروا �شي ًئا من ال�شهامة التي كان يرتمن بها
�أن�صارهم يف �أوروبا ،فرف�ضوا هذه ال�شروط و�أبوا ت�سليم قالع �أثينا.
ولو كان (ر�شيد با�شا) رج ًال وح�ش ًّيا كما قال عنه ذلك كذبًا �أن�صار اليونان
يف �أوروبا ،لكان دخل �أثينا جوابًا على وقاحة ثوار اليونان و�شهامتهم الكاذبة،
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وق�ضى عليهم وعلى جنودهم و�ضباطهم �شر ق�ضاء ،و لكنه ت�أنى يف الأمر وا�ستعمل
الدعة التي جبل عليها رعاية للأبرياء من �سكان �أثينا.
�إال �أن (ر�شيد با�شا) �أنذر ال�سري (�شر�ش) ب�أنه �إذا مل ت�سلم �أثينا وقالعها
للجي�ش العثماين يف �أقرب زمن ،هاجم املدينة وكان ح ًّرا يف عمله غري ملوم.
ف�أر�سل ال�سري (�شر�ش) بتاريخ  12مايو �سنة � 1827إعالنًا لثوار �أثينا و�ضباطها
�أمرهم فيه بوجوب الت�سليم و�أنذرهم ب�سوء العاقبة �أن خالفوا �أمره .ولكن ثوار �أثينا
جروا على خطتهم الأوىل ورف�ضوا االن�صياع لأوامر ال�سري (�شر�ش) �أي لأوامر
قائدهم ورئي�سهم.
فلما ر�أى ذلك (ر�شيد با�شا) كتب �إىل امل�سيو (لويالن) قومندان مركب
(جومون) كتابًا يف غاية اللطف والرقة� ،أظهر فيه �أنه عمل كل ما يف و�سعه
للمحافظة على �أرواح الأبرياء من اليونانيني القاطنني ب�أثينا ،ولكن خطة ثوارهم
حتمله على اتخاذ طريقة �أخرى لال�ستيالء على �أثينا .وعندئذ �أعلن ال�سري (�شر�ش)
ثوار �أثينا ب�أنه يرتكهم و�أنف�سهم لعدم ان�صياعهم لأوامره .فوقعوا يف حي�ص بي�ص
وارتبكوا �أ�شد االرتباك وانتهزوا فر�صة وجود مركب من�ساوية يف امليناء ،ف�س�ألوا
قومندانها التو�سط بينهم وبني (ر�شيد با�شا) يف �أمر ت�سليم املدينة وقالعها بطريقة
�سلمية .ف�سلم هذا ال�ضابط النم�ساوي طلبهم للم�سيو (دي ريني) قومندان مركب
(�سريين) الفرن�ساوية ،فا�ستلم هذا الأخري الطلب و�أخذ يخابر (ر�شيد با�شا) مدة
ثالثة �أيام حتى قبل القائد العثماين دخول �آثينا بال�سلم وعدم �سفك الدماء .ويف
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يوم  5يونيو �سنة � 1827أم�ضى زعماء الثورة اليونانية ب�أثينا على �شروط ت�سليم
املدينة ورحلوا جمي ًعا عنها بعد ذلك.
وقد كتب امل�ؤرخ الإنكليزي (فنلي) يف كتابه (تاريخ اليونان) عن خطة
(ر�شيد با�شا) ودخول �أثينا ما تعريبه:
«لقد اكت�سب (ر�شيد با�شا) يف �سقوط �أثينا بخطته التي جرى عليها �شر ًفا
�أبد ًّيا ،وظهر فوق ال�سري (روبر�شر�ش) �شهامة يف احلرب ور�أ ًيا يف ال�سلم .ومل يرتك
العثمانيون و�سيلة من و�سائل االحرتا�س �إال و�أتوها ومل ينتقموا �أقل انتقام من
اليونانيني».
وقد تويف يف �أول د�سمرب عام  1825القي�صر �إ�سكندر الأول وتوىل بعده
(نيقوال الأول) .وما جل�س هذا القي�صر على �أريكة امللك حتى �أعلن عداءه
لرتكيا و�أر�سل للحكومة العثمانية بتاريخ  17مار�س �سنة � 1826إنذا ًرا طلب منها
فيه جملة طلبات خمت�صة بالأفالق وال ُبغدان وبالد ال�صرب ،وترك لها مهلة �ستة
�أ�سابيع لقبول طلباته و�أنذرها ب�أنها �إن مل تقبل هذه الطلبات انقطعت العالئق
ال�سيا�سية بني الدولتني وا�شتعلت نريان احلرب.
فانتهزت �إنكلرتا هذه الفر�صة للتقرب من الرو�سيا و�أر�سلت يف بادئ الأمر
�إىل بالد اليونان ثم �إىل الأ�ستانة �سف ًريا يعر�ض تو�سط �إنكلرتا بني الدولة العلية
واليونان ،فرف�ضت الدولة طلبه بعد �أن قبله اليونانيون الذين كانوا يف �أ�سو�أ احلاالت
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بف�ضل (�إبراهيم با�شا) بطل م�صر وابن عزيزها فاغتاظت �إنكلرتا من الدولة وعملت
على الإ�ضرار مب�صاحلها واالنتقام منها .و�أر�سلت (والنجتون) ال�شهري  -بطل واترلو
التي هزم فيها نابليون � -إىل �سان بطر�سبورغ ليتفق مع القي�صر على امل�سئلة اليونانية
�ضد الدولة العلية ،وبالفعل اتفق معه و�أم�ضي بينهما اتفاق يت�ضمن �أن الرو�سيا
تقبل تو�سط �إنكلرتا بني الدولة العلية واليونان ،و�أن بالد اليونان ت�صري م�ستقلة
ا�ستقال ًال نوع ًّيا و�أنها تختار بنف�سها حاك ًما عليها.
ومن الغريب �أن �إنكلرتا ملا مل تفلح يف �أمر التو�سط بني الدولة العلية
واليونان� ،أرادت �أن تتو�سط بالقوة والقهر ،وبالرغم عن الدولة العلية نف�سها
م�ستعينة يف ذلك بالرو�سيا .وهكذا كانت �إنكلرتا تفهم معنى �صداقتها لرتكيا
ومعنى �إخال�صها مللك �آل عثمان!
وملا ر�أى املرحوم ال�سلطان (حممود الثاين) �أن �إنكلرتا والرو�سيا متفقتان
�ضده ،ا�ضطر �إىل قبول مطالب الرو�سيا منتظ ًرا الفر�ص املنا�سبة .و�أر�سل مندوبني
من قبله للمخابرة مع مندوبي الرو�سيا يف �أمر عقد معاهدة بني الدولتني ،وقد
اجتمع املندوبون يف (�آق كرمان) وو�ضعوا بها يف �سبتمرب عام  1826عهدة �سميت
با�سم هذه املدينة ت�ضمنت �أن يكون للرو�سيا حق املالحة يف البحر الأ�سود واملرور
من البوغازين بدون �أن تفت�ش الدولة �سفنها ،و�أن تكون بالد ال�صرب م�ستقلة
تقري ًبا وت�ضمنت كذلك بع�ض �شروط خمت�صة بامتيازات الأفالق وال ُبغدان.
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ويقول بع�ض امل�ؤرخني �إن الذي حمل تركيا على قبول هذه املعاهدة غري
�صريحا للحكومة العثمانية بعدم
اتفاق �إنكلرتا والرو�سيا �ضدها هو تعهد الرو�سيا ً
التداخل يف �صالح اليونان.
وقد اجتهدت �إنكلرتا بعد عقد هذه املعاهدة يف ا�ستمالة فرن�سا لها وللرو�سيا،
وتو�صلت �إىل عقد اتفاق بينها وبني الدولتني مل�ساعدة اليونان �ضد تركيا �أم�ضي
عليه يف لوندرة بتاريخ  6يوليو �سنة .1827
أ�سا�سا لواقعة (ناورين) ال�شهرية؛ ف�إن الدول الثالث
وقد كان هذا االتفاق � ً
ملا ر�أت �أن (�إبراهيم با�شا) فاز يف املورة وانت�صر ن�ص ًرا مبي ًنا ،و�أخ�ضع اليونانيني كافة،
و�أن الثورة قاربت االنتهاء و�أخذ لهيبها يف االنطفاء� ،أمرت كلتاها �أمريال �أ�سطولها
ب�أن ينذر (�إبراهيم با�شا) بالوقوف عن كل عمل عدائي �ضد اليونانيني وبالعودة
�إىل الإ�سكندرية مع رجاله و�أ�سطوله .فرف�ض (�إبراهيم با�شا) هذا الطلب �أو هذا
الإنذار ،قائ ًال لكل �أمريال �إنه ال يتبع غري �أوامر �أبيه و�أوامر الدولة العلية .ولكنه
ملا ر�أى من قواد الأ�ساطيل الأوروبية ا�ستعدادهم لإ�شهار احلرب لأ�سطوله وعدهم
برفع بالغهم �إىل الأ�ستانة و�إىل والده اجلليل .واتفق معهم على هدنة وقتية حلني
ورود �أوامر الدولة و�أوامر �أبيه.
ولكن قواد الأ�ساطيل مل يعملوا باتفاقهم مع (�إبراهيم با�شا) ،بل �أخذوا
يراقبون حركاته و�سكناته وي�شجعون  -خال ًفا ل�شروط الهدنة  -كل �ضابط يوناين
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�أو �أوروبي يف خدمة اليونان على مهاجمة املدائن واملواقع التي وقعت يف قب�ضة
(�إبراهيم با�شا) وجنوده؛ ف�شجعوا اللورد كو�شران على مهاجمة قلعة (فازيالدي)
كما �شجعوا غريه من ال�ضباط .وقد احتج (�إبراهيم با�شا) على هذه الأعمال،
وملا ر�أى �أن احتجاجه لدى قواد الأ�ساطيل الأوروبية مل يفد �شي ًئا .وحتقق من
ت�شجيعهم اللورد كو�شران على مهاجمة مدينة (باترا�س) خرج من ميناء (ناورين)
مع بعد مراكبه لإنقاذ تلك املدينة التي كان بها فوق الألف م�صري .ولكن
الأ�سطول الإنكليزي �أنذر (�إبراهيم با�شا) بالعودة �إىل (ناورين) ،فعاد هو و�أ�سطوله
احرتا ًما للهدنة التي كان يذكره بها قواد الأ�ساطيل الأوروبية وكانوا ال يذكرون
بها �أنف�سهم.
وجرى عندئذ �أن (�إبراهيم با�شا) نزل �إىل الربوتوغل يف املورة ،فانتهز قواد
الأ�ساطيل الدولية فر�صة غيابه عن الأ�ساطيل امل�صرية العثمانية و�أجمعوا على
تدمريها .ف�أ�صدر الأمريال (كودرجنتون) الإنكليزي  -الذي كانت له القيادة
العامة على الأ�ساطيل الفرن�ساوية والرو�سية والإنكليزية � -أمره با�ستعداد ال�سفن
الدولية ،وعني لكل �سفينة مكانها و�ألقى التعليمات الالزمة لكل �ضابط يقود
مرك ًبا .ويف يوم � 20أكتوبر �سنة  1827ادعى الأمريال (كودرجنتون) �أن مرك ًبا من
املراكب امل�صرية قتل �أحد بحارته �إنكليز ًّيا من مركب �إنكليزية .وجعل هذه اجلرمية
املختلقة �سب ًبا لتدمري املراكب امل�صرية والرتكية ،ف�سلط عليها الأ�ساطيل املتحدة
الدولية حتى دمرتها عن �آخرها وزالت هذه الأ�ساطيل الفخيمة يف يوم واحد
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حيث كان قومندانها الأول و�أمريها الأعظم (�إبراهيم با�شا) متغي ًبا عنها ظا ًّنا �أن
قواد الأ�ساطيل الأوروبية يحرتمون كالمهم وعهودهم!
ويقدر امل�ؤرخون عدد الذين ماتوا من بحارة م�صر يف هذه املذبحة ال�شهرية
ب�ستة �ألف بحري ،وقد عد �أن�صار اليونان مذبحة (ناورين) بواقعة املجد والفخار.
�أما �أن�صار احلقيقة فقد ق�ضوا عليها �شر ق�ضاء ووجهوا املالم �أ�شد املالم �إىل
حكومات فرن�سا والرو�سيا و�إنكلرتا التي قامت با�سم املدنية ب�أمر لي�س فيه �إال العار
وال�شنار .وقد قال �إمرباطور النم�سا وقتئذ عن حادثة (ناورين) ب�أنها (مذبحة)!!
ونعم الت�سمية .وقال عنها جورج الرابع نف�سه ملك �إنكلرتا �إنها (حادثة م�ش�ؤومة).
وقد تهيج الأحرار يف �إنكلرتا �ضد الأمريال (كودرجنتون) ،واعتربوا عمله
وح�ش ًّيا ال �شرف فيه وال فخار .فا�ضطرت احلكومة الإنكليزية لأن تعلن عدم
موافقتها على عمل (كودرجنتون) .ولكنها مل تعلن عدم موافقتها على هذا العمل
الفظيع الوح�شي �إال بعد حدوثه ....ويت�ضح من امل�ستندات الر�سمية التي ال
تزال باقية يف وزارة البحرية الفرن�ساوية ،والتي �أتى على بع�ضها امل�سيو (الفريد
مليرت) يف كتابه عن ا�ستقالل اليونان� ،أن حكومات فرن�سا والرو�سيا و�إنكلرتا كانت
متفقة من قبل على كل ما �أتاه قواد �أ�ساطيلها .وقد قال الأمريال (كودرجنتون) ملا
علم بعدم موافقة حكومته على مذبحة (ناورين)�« :إن الوزراء ي�ضحونني ليحفظوا
مراكزهم».
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�أما (�إبراهيم با�شا) فقد عاد بعد املذبحة وال ي�س�ألن القارئ عن حت�سره
ال�شديد على �أ�سطوله العظيم الذي تركه زاه ًيا قو ًّيا وعاد فوجده �أث ًرا بعد عني،
وعن عظيم اندها�شه من هذا العمل الفظيع الذي قام به دعاة املدنية و�أن�صار
احلرية والإن�سانية .وقد احتج (�إبراهيم با�شا) �أ�شد االحتجاج على هذا العمل
الوح�شي وزاد احتجاجه واندها�شه عندما علم باملطاعن ال�سافلة التي كان يوجهها
�إليه الأمريال (كودرجنتون) ،وب�أن هذا الإنكليزي الذي د ّمر الأ�ساطيل امل�صرية
والرتكية ب�أ�سفل الطرق و�أدنى الو�سائل ادعى �أنه � -أي �إبراهيم با�شا  -هو اخلائن
للعهد الناكث ل�شروط الهدنة ،و�أنه امل�سبب لواقعة (ناورين).
وقد كتب ال�ضابط الفرن�ساوي البحري امل�سيو (بوجول) تاريخ مذبحة
(ناورين) و�أتى فيها على كل ما قاله له (�إبراهيم با�شا) عقب املذبحة .و�إنا ن�أتي
هنا على ترجمة ف�صل يت�ضمن ت�صريحات (�إبراهيم با�شا) ب�ش�أن تهم الأمريال
كودرجنتون .كتب امل�سيو بوجول ما ترجمته:
«قال يل (�إبراهيم با�شا) عند زيارتي �إليه� :إنهم يتهمون �إبراهيم ب�أنه خان
العهد ومل يحرتم كالمه ،ولكنني م�ستعد لأن �أ�سافر لباري�س وللوندرة �إذا اقت�ضى
احلال ذلك لأظهر احلقيقة ولكي يحمل الذين �أ�سالوا دماء الأبرياء وحدهم
الف�ضيحة واملالمة .وما �أن�شئت ال�سفن �إال لتكون فري�سة النار �أو البحار .فلذلك
ل�ست اليوم �آ�سفًا عليها .ولكن اتهامي ب�أين خ ُنت عهودي هو و�شاية �سافلة .و�إين
�أعتمد على �شرفك يا ح�ضرة ال�ضابط لتبلغ كلمة بكلمة �إىل �أمريالك ما قلته لك.
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فقل له �إن ثاين يوم لواقعة (ناورين) ،دعا الأمريال الإنكليزي الأمريال
الرتكي �إىل مركب �إنكليزية ،و�أو�شى له ب�أين قدمت �إليه مبالغ طائلة لي�ساعدين
على اال�ستقالل مب�صر من الدولة العلية ومن التابعية للح�ضرة ال�سلطانية ،وقال
له ب�أين خائن و�أ�شار عليه بتبليغ ذلك لل�ضباط والبحارة الأتراك .فماذا يقال عن
هذا ال�سلوك وعن هذا الغ�ش؟ �أو مل تبلغ الوقاحة بالأمريال الإنكليزي �أنه طلب
من الأمريال الرتكي �أن ي�سلمه امر�أة من ن�سائي؟»
و�إنه لي�سهل على القارئ �أن يحكم بعد اطالعه على �أقوال (�إبراهيم با�شا)
�أي الرجلني �صادق؛ �أ�إبراهيم ذلك البطل النادر املثال الذي عامل ثوار اليونان
بعد انت�صاره عليهم الن�صر املبني بالر�أفة والرحمة ،وما �سفك للأبرياء د ًما ،ذلك
الذي احرتم عهده� .أم كودرجنتون الذي توىل �أمر تدمري �أ�ساطيل مل تعاده �أقل
عداء ،وخان بذلك عهده وكالمه و�شرفه بل لطخ �أوروبا واملدنية الغربية بدن�س
الف�ضيحة والعار.
وبينما كانت الدول الثالث تتداخل ل�صالح اليونانيني وت�سفك دماء
الأبرياء لأجلهم وتدمر الأ�ساطيل غد ًرا مل�ساعدتهم ون�صرتهم ،كان اليونانيون
يهجمون على �سفن التجارة الأوروبية وي�سرقون كل ما فيها من املتاجر وامل�صانع
والأموال .وقد �أيد هذه احلقيقة الأمريال الفرن�ساوي (دي ريني) نف�سه ،وكتب
جملة كتب على هذه ال�سرقات الفظيعة والتعديات املتعددة �إىل وزارة البحرية
الفرن�ساوية .وقد قال يف كتاب من كتبه «�إن عدد ال�سفن التي اعتدى اليونانيون
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عليها و�سرقوا ما بها بلغ يف �شهر واحد �ستني �سفينة» فليعجب القارئ بقوم حتارب
�أوروبا لأجلهم وتخون عهدها ح ًّبا فيهم ،ويلطخ قواد �أ�ساطيلها �شرفهم و�شرف
دولهم مبذبحة (ناورين) ،وهم يجيبونها على هذا التناهي يف الإح�سان بالتناهي يف
�إ�ساءة رعاياها و�سرقة �أمتعتهم و�أموالهم ومتاجرهم وم�صانعهم!
وقد طلبت احلكومة العثمانية من الدول الثالث تر�ضية علنية ملذبحة
(ناورين) ،فرف�ضت الدول طلبها ومل تكتف برف�ضه فقط بل طلبت منها �أن تقبل
مطالبها امل�شرتكة ب�ش�أن اليونان و�أن تعلن ا�ستقاللها .ف�أجابت الدولة على هذا
الطلب الغريب باالندها�ش واال�ستغراب والرف�ض .فبارح عندئذ �سفراء �إنكلرتا
والرو�سيا وفرن�سا الأ�ستانة بتاريخ  8د�سمرب �سنة .1827
ويف  12د�سمرب من ال�سنة نف�سها جتدد بني الدول الثالث اتفاق لوندرة
ال�سالف الذكر .و�أخذت الرو�سيا من ذلك العهد تعمل لإعالن احلرب بينها
وبني الدولة العلية .وبتاريخ � 16إبريل �سنة � 1828أ�شهرت بالفعل �إعالنها احلرب
لرتكيا .ويف  7مايو اجتازت اجلنود الرو�سية نهر (بروث).
وال �شك �أن الدولة العلية كانت وقتئذ يف �أ�شد الأخطار وكانت �أزمتها
�شديدة قوية ،ف�إن الرو�سيا �أظهرت عداءها لها ب�إ�شهار احلرب عليها ،و�إنكلرتا
�أظهرت عداءها لها مب�ساعدة اليونانيني يف ال�سر واجلهر وبرتك �أ�سطولها واقفًا
يف مياه ال�شرق يهدد موانيها وبعقد امل�ؤمترات املختلفة لإعالن ا�ستقالل اليونان
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بالرغم عن �إخ�ضاع (�إبراهيم با�شا) لثوروييهم ،وانطفاء نار الفتنة .وفرن�سا ا�شرتكت
يف هذه العداوة ب�إر�سال جي�ش جرار حتت قيادة اجلرنال (ميزون) �إىل بالد اليونان.
وقد ر�أى عندئذ املرحوم (حممد علي با�شا) بنظره ال�صائب �أن الدول
الثالث متفقة كلها �ضد الدولة العلية ،و�أن م�أمورية م�صر قد انتهت بقمع الثورة
اليونانية ،ف�أ�صدر �أمره �إىل ابنه املرحوم (�إبراهيم با�شا) بالعودة هو وجنوده �إىل
الوطن العزيز ف�صدع ب�أمر والده وعاد مل�صر؛ حيث احتلت اجلنود الفرن�ساوية
املواقع والبالد التي �أخلتها جنود م�صر.
وبذلك يرى القارئ �أن الدول الثالث كانت تعمل يف �آن واحد �ضد الدولة
العلية ،وكانت الدولة بال ن�صري ين�صرها وال �صديق ي�ساعدها ،وكانت النم�سا
تع�ضدها بالقول يف الباطن وتعلن يف الظاهر �صداقتها للرو�سيا �ش�أنها يف �سيا�ستها
على الدوام .ف�ض ًال عن �أن اجلي�ش العثماين كان حديث الت�شكيل؛ لأن املرحوم
ال�سلطان (حممود) قد �ألغى طائفة االنك�شارية ،ومع ذلك فقد �أظهرت اجلنود
العثمانية يف احلرب مع الرو�سيا من ال�شهامة والثبات ما حيرّ رجال احلرب يف
�أوروبا و�أده�ش الرو�سيني ،ف�إن اجلي�ش الرو�سي مع عظيم ا�ستعداده وكرثة عدده
مل ي�ستول على (وارنا) �إال بعد �صعوبات جمة ،ومل ي�ستطع �أخذ مدينة �شومال،
وا�ضطر للرجوع �إىل الوراء يف �شهري �أكتوبر ونوفمرب بعد �أن خ�سر اخل�سائر اجلمة.
وقد قارن وقتئذ (مرتنيخ) وزير النم�سا الأول تقهقر الرو�سيني يف هذه احلرب
بتقهقر نابليون يف عام .1812
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وقد ا�ستمرت احلرب يف عام  .1829ولكن اجلنود العثمانية التي كانت
م�شكلة حديثًا كما قدمنا مل ت�ستطع مقاومة اجلي�ش الرو�سي متام املقاومة؛ فا�ستوىل
هذا اجلي�ش على مدينة (�أ�سكي �إ�ستانبول) ،واجتاز جبال البلقان وبلغ يف 20
�أغ�سط�س �سنة  1829مدينة (�أدرنه) .وبالرغم عن هذه االنت�صارات ف�إن القي�صر
نيقوال الأول كان يخاف الهزمية ملا ر�أى عند اجلي�ش العثماين من الدراية والكفاءة
يف �سنة  ،1828ولذلك �س�أل ملك برو�سيا �أن يتو�سط يف �أمر ال�صلح بينه وبني
الدولة العلية .فقبل ملك برو�سيا ذلك وتو�سط بالفعل يف �أمر ال�صلح ،ويف 4
�سبتمرب من ال�سنة نف�سها �أم�ضت الرو�سيا والدولة العلية على معاهدة (�أدرنه).
وهي تت�ضمن ا�ستيالء الرو�س على جملة مواقع �آ�سيوية و�ضمانة حقوق الأفالق
والبغدان و�صربيا ،وحرية مرور ال�سفن الرو�سية من بوغازي الدردانيل والبو�سفور،
وحرية التجارة للرعايا الرو�سيني ،وتت�ضمن �أي�ضً ا �أن الدولة العلية تدفع للرو�سيا
غرامة حربية تبلغ اخلم�سة ماليني ون�صف من اجلنيهات ،و�أن الدولة العلية تقبل
ما اتفقت عليه الدول ب�ش�أن اليونان.
وهذا االتفاق بني الدول ب�ش�أن امل�سئلة اليونانية مل يكن م�شتم ًال �إال على
جعل بالد اليونان م�ستقلة متام اال�ستقالل! وقد �أم�ضت الدول يف لوندرة بتاريخ
 3فرباير �سنة  1830على معاهدة بهذا املعنى.
وبذلك انتهت هذه الأزمة ال�شديدة ومت ا�ستقالل اليونان .و�إن القارئ
يجد من خالل هذه ال�سطور ،ومن مطالعة هذه احلوادث احلكم ال�صحيح على
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خطة الدول نحو الدولة العلية ،ويرى كيف �أنها �أخرجت من حتت حكم الدولة
بالد اليونان بحجة امل�سيحية واملدنية ،مع �أن الرو�سيا ج ّز�أت من قبل مع الربو�سيا
والنم�سا بالد بولونيا ومل ترع للم�سيحية حرمة وال للمدنية مقا ًما! وهكذا الغر�ض
يف كل الأمور يعمي الدول كما يعمي الأفراد.
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�إن هذه الأزمة هي الأزمة التي �إذا تذكرها العثمانيون وامل�سلمون امتل�ؤوا
ح�سرة و�أ�سفًا �أكرث من كل �أزمة �سواها؛ لأنها �أعظم �شقاق وقع بني التابع واملتبوع،
وبني م�صر والدولة العلية� ،أي بني قلب اخلالفة الإ�سالمية وهذه اخلالفة نف�سها،
وبني روح اململكة العثمانية ،وهذه اململكة.
و�سيجد القارئ يف هذا الف�صل تفا�صيل هذه الأزمة امل�ش�ؤومة ،وما ج ّرت
در�سا
على الدولة وم�صر والإ�سالم من الأ�ضرار وامل�صائب ،مما يبقى �أبد الدهر ً
للعثمانيني وامل�سلمني ،ونذي ًرا ب�أن ال�شقاق بني �أع�ضاء جمموع واحد يعود على
املجموع كله وعلى �أع�ضائه ع�ض ًوا ع�ض ًوا بامل�صائب العظام والباليا اجل�سام.
ابتد�أت هذه الأزمة بخالف وقع بني عزيز م�صر ووايل (عكا) ب�سبب مهاجرة
بع�ض امل�صريني �إىل ال�شام؛ حيث مل ير�ض وايل (عكا) ب�أن يعيدهم �إىل م�صر،
طبقًا لرغائب املرحوم (حممد علي با�شا) .ف�أمر عزيز م�صر ابنه املرحوم (�إبراهيم
با�شا) بال�سفر �إىل بالد ال�شام على ر�أ�س جي�ش جرار لالنتقام من هذا الوايل
ف�سافر وا�ستوىل يف  27مايو �سنة  1832على (عكا) .وبعد اال�ستيالء عليها دخل
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هو وجي�شه دم�شق وحم�ص وعرب جبال طورو�س بعد معارك خمتلفة بني اجلي�ش
امل�صري واجلي�ش الرتكي .وقد انتهت �سنة  1832بو�صول املرحوم (�إبراهيم با�شا)
�إىل قلب �آ�سيا ال�صغرى حيث وقعت بني ع�ساكر م�صر وع�ساكر الدولة واقعة
(قونية) ال�شهرية التي انتهت ب�سقوط هذه املدينة يف �أيدي املرحوم (�إبراهيم
با�شا) .وكان ذلك يف  21د�سمرب �سنة  -1832وقد وقع يف هذه الواقعة �أ�س ًريا
يف �أيدي امل�صريني املرحوم (ر�شيد با�شا) الذي كان يقود اجلي�ش الرتكي �أمام
(�إبراهيم با�شا) ،والذي كان من قبل يف بالد اليونان مكلفًا بقمع الثورة اليونانية.
وال�شك �أن هذه االنت�صارات املتوالية تدل من جهة على ما كان مل�صر
وقتئذ من القوة الهائلة ،وحتمل الإن�سان من جهة �أخرى على الت�سا�ؤل كيف
تقهقر الأتراك الأبطال يف هذه املواقع .فاجلواب على ذلك �أن املرحوم ال�سلطان
(حممود الثاين) كان قد �ألغى طائفة االنك�شارية كما قدمنا ،وكان م�شتغ ًال بتنظيم
جي�ش جديد عندما قام املرحوم (حممد علي با�شا) ب�إحداث هذه الأزمة امل�ش�ؤومة
م�ستعدا متام اال�ستعداد للقتال.
ومل يكن اجلي�ش الرتكي اجلديد
ًّ
وكان من نتيجة هذا اخلالف امل�ش�ؤوم بني م�صر والدولة العلية �أن املرحوم
ال�سلطان (حممود الثاين) ا�ضطر لال�ستن�صار بالدول الأوروبية .فانتهزت الرو�سيا
هذه الفر�صة لتقوية نفوذها يف تركيا وجعل �سيطرتها عظيمة على الباب العايل؛
ف�أظهرت للدولة العلية ا�ستعدادها مل�ساعدتها �ضد عزيز م�صر ،و�أر�سلت �إىل الأ�ستانة
الكونت (مورافييف) �أحد �ضباط القي�صر اخل�صو�صيني ،مكلفًا بتبليغ الباب العايل
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�أن احلكومة الرو�سية تقدم �إليه �إذا �أراد �أ�سطو ًال قو ًّيا وجي�شً ا عظي ًما لن�صرة الدولة
�ضد عزيز م�صر ،ومكلفًا كذلك بال�سفر �إىل الإ�سكندرية لإقناع املرحوم (حممد
علي با�شا) ب�ضرورة االتفاق مع الدولة ،والرجوع عن نواياه وم�شروعاته �ضدها.
وبالفعل ذهب (مورافييف) �إىل الأ�ستانة فا�ستقبل رجال الدولة بالغه
بالر�ضى مع احلزن ال�شديد على هذه احلالة ،التي و�صلوا �إليها ب�سبب ال�شقاق
امل�ش�ؤوم بني املتبوع الأعظم والتابع �أي بني خليفة الإ�سالم و�أكرب �أمرائه ،وقد �سافر
الكونت (مورافييف) من الأ�ستانة �إىل الإ�سكندرية يف يناير عام  ،1833بق�صد
�إقناع عزيز م�صر بوجوب حل امل�شكلة ح ًّال �سلم ًّيا.
هذه كانت �سيا�سة الرو�سيا ،و�سريى القارئ نتائجها ال�سيئة على الدولة
العثمانية� .أما الربو�سيا فلم تتداخل يف الأمر بل تركت بقية الدول الأوروبية
م�شتغلة بامل�سئلة وانتظرت النتيجة .وقد ود بع�ض �سوا�س النم�سا �أن تتداخل
دولتهم يف هذه الأزمة املهمة لتحول دون �أغرا�ض الرو�سيا ،ولكن القاب�ضني
على �أمور اململكة النم�ساوية حينئذ ر�أوا �أن الثورة تهدد دولتهم من كل جانب،
و�أنهم يف حاجة �شديدة لع�ضد الرو�سيا وم�ساعدتها ،فالتزموا لهذا ال�سبب احليادة
واختاروا �سيا�سة مراقبة احلوادث واالنتظار.
�أما �إنكلرتا فقد كانت �أميالها من بادئ الأمر �ضد �أميال عزيز م�صر ،ولكنها
كانت تخاف �إ�ضعاف نفوذها يف تركيا بتقوية نفوذ الرو�سيا؛ فكانت تريد العمل
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�ضد الرو�سيا وم�ساعدة تركيا يف �آن واحد .غري �أن �أيرلندا كانت يف ذلك احلني
قائمة بالثورة �ضد بريطانيا ،رغبة يف نوال حريتها وا�ستقاللها فبقيت لذلك �إنكلرتا
مرتددة يف �سيا�ستها.
ومل يكن لعزيز م�صر بني الدول الأوروبية دولة تريد ن�صرته يف ال�سر واجلهر
غري فرن�سا .ف�إن الر�أي العام فيها كان يحب (حممد علي با�شا) ح ًّبا �شدي ًدا ،وكانت
�أعمال عزيز م�صر وجمهوداته يف �سبيل رفع �ش�أن م�صر ومتدينها معروفة يف فرن�سا،
ومقدرة فيها حق قدرها ،ال�سيما و�أن �أغلب عمال عزيز م�صر يف متدين م�صر كانوا
من الفرن�ساويني .وكان بني (لوي�س فليب) ملك فرن�سا وبني (حممد علي با�شا)
مودة �شديدة و�صداقة متينة.
�إال �أن �سفري فرن�سا يف الأ�ستانة كان يخاف �سقوط نفوذ دولته يف اململكة
العثمانية بقدر ارتفاعه وازدياده يف م�صر ،فعر�ض على الباب العايل �أن يتو�سط
بينه وبني �أمري م�صر ،وكتب �إىل املرحوم (�إبراهيم با�شا) يرجوه با�سم فرن�سا �أن ال
يتقدم يف فتوحاته ،وكتب �إىل املرحوم (حممد علي با�شا) ي�س�أله �أن يقبل ال�شروط
التي �أر�سل بها �إليه املرحوم ال�سلطان (حممود الثاين) مع خليل با�شا .وهذه
ال�شروط كانت تنح�صر يف تنازل الدولة لعزيز م�صر عن واليات (عكا ونابل�س
و�صيدا وبيت املقد�س) .ولكن (حممد علي با�شا) كان يريد اال�ستيالء على
ال�شام كلها ،وكان قن�صل فرن�سا مب�صر ي�شجعه على �أمياله و�أغرا�ضه .فلذلك مل
يقبل عزيز م�صر ال�شروط ال�سلطانية التي عر�ضها عليه خليل با�شا ،ومل يلق رجاء
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�سفري فرن�سا بالأ�ستانة عنده قبو ًال؛ لأنه اعتربه جماملة لرتكيا وغري �صادر عن
تعليمات �سيا�سية واردة من احلكومة الفرن�ساوية .و�أمر ابنه املرحوم (�إبراهيم با�شا)
بالتقدم يف فتوحاته ،ف�صدع بالأمر وتقدم �إىل �أن و�صل مدينة (كوتاهية).
فلما علم املرحوم ال�سلطان (حممود الثاين) بذلك �س�أل الرو�سيا يف �آخر
يناير �سنة � 1833أن تر�سل �إليه ب�أ�سطولها فوعدته بذلك .ويف هذه الأثناء عاد
(مورافييف) من الإ�سكندرية وكان قد جنح يف م�أموريته لدى (حممد علي با�شا)
بع�ض النجاح ،ف�أعلن الباب العايل �أن �أمري م�صر وعده و�أ�صدر �أمره البنه بالوقوف
عن التقدم يف فتوحاته .فلما علمت الدول الأوروبية بذلك ،ر�أت �أن جميء
الأ�سطول الرو�سي �إىل مياه البو�سفور �صار غري الزم .ف�س�ألت الباب العايل �أن
يجعل وقوفه ببالد القرم ،ولكن الرو�سيا كان يهمها �أن يظهر �أ�سطولها يف مياه
ال�شرق ،ويعلم امل�سلمون قبل امل�سيحيني �أنها �صارت احلامية للمملكة العثمانية
والأمينة على م�صالح دولة �آل عثمان!!
فجاء الأ�سطول الرو�سي �إىل مياه البو�سفور وجعل مر�ساه �أمام �سراي
ال�سلطان .وبعد و�صوله ب�أيام قليلة و�صل جزء من اجلي�ش الرو�سي �إىل الأ�ستانة
و�أقام بها .فهاجت لذلك �إنكلرتا والنم�سا وفرن�سا ،وطلبت من الدولة العلية
الإ�سراع باالتفاق مع عزيز م�صر و�إبعاد الع�ساكر الرو�سية عن �أرا�ضي الدولة .فقبل
املرحوم ال�سلطان (حممود الثاين) طلب الدول الثالث وبعد خمابرات خمتلفة
�أعلنت الدولة العلية يف �أوائل مايو �سنة  1833بخطني �شريفني �أنها عي ّنت �أمري
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م�صر وال ًيا على ال�شام وعلى والية (�أطنه) .وقد ُ�سمي هذا االتفاق الذي �صدر به
اخلطان ال�شريفان باتفاق (كوتاهية) ن�سبة �إىل املدينة التي كان حمت ًّال لها (�إبراهيم
با�شا) عند عقد هذا االتفاق.
وملا �صدر هذان اخلطان ال�شريفان� ،س�ألت الدول الأوروبية الدولة الرو�سية
�أن ت�سحب �أ�سطولها من مياه البو�سفور وجنودها من �أرا�ضي الدولة ،ف�أجابت
الطلب ولكنها مل تنفذه �إال بعد �أن �أم�ضت مع الدولة العلية على معاهدة (خونكار
�أ�سكلة �سي) التي جعلت للرو�سيا يف الدولة العلية نفو ًذا قو ًّيا و�سلطة عظيمة.
وم�ضمون هذه املعاهدة �أن الدولة العلية تتحالف مع الرو�سيا حتالفًا دفاع ًّيا،
و�أن تتعهد كل واحدة منهما مب�ساعدة الأخرى يف داخل بالدها �أو يف خارجها
ح�سب الظروف .وال�شك �أن ظاهر هذه املعاهدة ال يفيد �شي ًئا غري ًبا ،ولكن املت�أمل
يرى �أن الدولة الرو�سية كانت غري واقعة وقتئذ حتت خطر .فكان من امل�ستحيل
�أن تر�سل الدولة العلية يو ًما ما جي�شً ا ترك ًّيا لداخل البالد الرو�سية بخالفها ،ف�إنها
كانت واقعة حتت خطر ظاهر احتمال ،وكان احتمال دخول اجلنود الرو�سية �إىل
قلب اململكة العثمانية حا�ص ًال .ذلك ف�ض ًال عن �أن الرو�سيا كان يف ا�ستطاعتها
�أن حتدث يف قلب الدولة من اال�ضطرابات ما ت�شاء؛ ملا كان لها فيها من الآالت
القوية� .أي �أنه كان ميكنها �أن تر�سل بجنودها �إىل داخل الدولة يف �أي وقت تريد.
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والذى يثبت �أن دخول اجليو�ش العثمانية �إىل قلب اململكة الرو�سية كان
م�ستحي ًال ،حتى يف حالة قيام احلرب بني الرو�سيا وبني �إحدى الدول خال ًفا
لظاهر معاهدة (خونكار �أ�سكلة �سي) �أن الرو�سيا ا�شرتطت يف �آخر املعاهدة �أن
الدولة العلية غري ملزمة ب�إر�سال مدد ع�سكري �إليها يف حالة وقوع احلرب بينها
وبني �إحدى الدول ،بل يكفيها عو�ضً ا عن �إر�سال مدد ع�سكري �أن تقفل بوغاز
الدردانيل �أمام �أ�ساطيل الدولة �أو الدول املحاربة للرو�سيا.
وقد علمت فرن�سا و�إنكلرتا بهذه املعاهدة ،وعملت كلتاهما على �إبطالها
ولكن م�سعاهما مل ينجح وتكدرت بذلك عالئقهما مع الرو�سيا.

***
ومل ي�سر حكم هذا االتفاق طوي ًال؛ ف�إن �إنكلرتا التي كان ي�سوءها
ا�ستتباب ال�سكينة وال�سالم يف ال�شرق ،والتي اقت�ضت �سيا�ستها يف كل �أطوار
امل�سئلة ال�شرقية �إ�ضعاف �سلطة امل�سلمني ،عملت على حتري�ض الدولة العلية على
الأخذ بالث�أر واالنتقام من عزيز م�صر .وف�ض ًال عن اهتمام �إنكلرتا ب�إ�ضعاف ال�سلطة
الإ�سالمية يف الأ�ستانة وم�صر؛ ف�إنه كان يروق لها �أن ت�أخذ املركز الأول يف النفوذ
لدى الباب العايل ،وتخف�ض من نفوذ الرو�سيا و�سلطتها .فلذلك ا�ستمرت حتر�ض
الدولة على االنتقام من (حممد علي با�شا) ،ووجدت عند رجال الدولة �آذانًا
�صاغية لأن قلوبهم كانت قد تغريت من جهة م�صر و�أمريها وتركت فيها حوادث
ال�شام �آال ًما كبا ًرا.
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وقد جنحت �إنكلرتا يف هذه ال�سيا�سة وعقدت مع الباب العايل اتفاقًا جتار ًّيا
يخول لها كل ما للرو�سيا من احلقوق واالمتيازات ،وقابلت ثقة تركيا بها ب�أن
ا�ستعدت الحتالل (عدن) ،ك�أنها �أرادت �أن تعرف احلكومة العثمانية مقدار ثمن
املودة الإنكليزية..
ومع ذلك فقد اتبعت الدولة العلية �آراء الإنكليز ون�صائحهم ،و�سريت
جي�شً ا جرا ًرا �إىل �آ�سيا حتت قيادة (حافظ با�شا) .فعرب هذا اجلي�ش نهر الفرات يف
� 21إبريل �سنة  ،1839ويف  7يونيو من ال�سنة نف�سها �أعلنت الدولة العلية احلرب
على جيو�ش م�صر .وقد كان املرحوم (حممد علي با�شا) علم من قبل با�ستعداد
الدولة ملحاربته و�إخراجه من ال�شام ،فت�أهب للقتال وا�ستعد �أكمل ا�ستعداد.
فلما علمت الدول الأوروبية با�ستعداد الدولة العلية للحرب ،اهتمت كلها
بامل�سئلة ،و�أخذت �إنكلرتا تبذل اجلهد يف ا�ستمالة فرن�سا �إليها ،واالتفاق معها على
م�ساعدة تركيا �ضد (حممد علي با�شا) ،و�إ�ضعاف نفوذ الرو�سيا يف الدولة العلية.
ولكن فرن�سا مل تقبل االتفاق مع �إنكلرتا �ضد عزيز م�صر ملا كان له عندها وعند
ال�شعب الفرن�ساوي من االحرتام العظيم والكلمة العلياء.
وقد قام وقتئذ اخلطباء على منرب جمل�س النواب الفرن�ساوي ب�إلقاء اخلطب
البليغة دفا ًعا عن �أميال عزيز م�صر و�أغرا�ضه ال�سيا�سية �سائلني حكومتهم م�ساعدته،
ومنع كل عمل عدائي �ضده .ومل يظهر الر�أي العام الفرن�ساوي قوته و�شدة ت�أثريه
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على حكومته يف ظروف كثرية مثل ما �أظهر يف م�سئلة اخلالف بني م�صر والدولة
العلية؛ ف�إنه كان منت�ص ًرا لعزيز م�صر �أ�شد االنت�صار ،وقد �أدى رف�ض فرن�سا لطلب
�إنكلرتا �إىل اتفاق هذه الدولة مع الرو�سيا اتفاقًا مبدئ ًّيا �ضد عزيز م�صر.
�أما النم�سا فقد عر�ضت على الدول م�شروع عقد م�ؤمتر بفيينا حلل امل�شكلة
امل�صرية ،فلم تقبل الرو�سيا هذا الطلب خو ًفا من تداخل الدول يف �ش�ؤون تركيا
الداخلية ،و�إ�ضعاف نفوذها مبثل هذا التداخل .ورف�ضت فرن�سا كذلك طلب
النم�سا من ًعا التفاق الدول �ضد (حممد علي با�شا).
وبينما الدول م�شتغلة بهذا اخلالف اخلطري �إذ انت�شر خرب واقعة (ن�صيبني)
�أو (نزيب) التي انت�صر فيها اجلي�ش امل�صري بقيادة (�إبراهيم با�شا) على اجلي�ش
الرتكي يف  24يونيو �سنة  .1839وبعد هذه الواقعة ب�أ�سبوع واحد تويف املرحوم
ال�سلطان (حممود الثاين) ومل تكن و�صلته �أخبار واقعة (ن�صيبني) لعدم وجود
الأ�سالك الربقية وقتئذ .وتوىل بعده على الأريكة العثمانية ابنه ال�سلطان الغازي
(عبد املجيد خان).
ويف  4يوليو من ال�سنة نف�سها �شرع �أحمد با�شا القبودان الأول للأ�سطول
العثماين يف ت�سليم هذا الأ�سطول لعزيز م�صر و�سبب ذلك �أنه كان يبغ�ض
خ�سرو با�شا ال�صدر الأعظم بغ�ضً ا �شدي ًدا ومييل كث ًريا �إىل عزيز م�صر .فلما
علمت الدول الأوروبية بهذا النب�أ الغريب� ،أر�سلت مذكرة �إىل الباب العايل
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بتاريخ  27يوليو �سنة  1839تفيده �أنها متفقة كلها على م�ساعدته يف هذه الأزمة
ودفع اخلطر عن اململكة العثمانية .وقد ا�شرتكت فرن�سا مع بقية الدول يف �إر�سال
هذه املذكرة ،ومل يكن ق�صدها بذلك اال�شرتاك معها �ضد (حممد علي با�شا) بل
منع اتفاقها �ضده اتفاقًا حرب ًّيا .وبناء على رجاء فرن�سا مل يتقدم (�إبراهيم با�شا) بعد
(ن�صيبني) بل وقف عندها.
وقد عر�ض وقتئذ باملر�ستون وزير خارجية �إنكلرتا على الدول الأوروبية �أن
تر�سل جميعها �إنذا ًرا لعزيز م�صر ،ت�أمره فيه ب�سحب جنوده من ال�شام واالكتفاء
ب�إمارته على م�صر ،وتهدده ب�أنها تنفذ مطالبها بالقوة �إن مل ير�ض بها ويذعن �إليها.
فعار�ضت فرن�سا مطلب باملر�ستون �أ�شد املعار�ضة وطلبت با�سم (حممد علي با�شا)
حكومتي باري�س
تعيينه �أم ًريا على م�صر وال�شام وبالد العرب ،وا�ستمر اجلدال بني
ْ
ولوندرة طوي ًال ،وا�شتدت لهجة ال�سيا�سيني من اجلانبني كما ا�شتدت لهجة جرائد
الدولتني وتكدرت عقب ذلك العالئق بني احلكومتني .ف�سعت الرو�سيا يف �أن
أ�سا�سا لوفاق يو�ضع بينها
ت�ضم �إليها �إنكلرتا وجتعل ما بني هذه وفرن�سا من اخلالف � ً
وبني �إنكلرتا ،و�أر�سلت لهذا الغر�ض البارون دي (برونو) للوندرة .ولكن بع�ض
وزراء احلكومة الإنكليزية كانوا يخالفون باملر�ستون ر�أ ًيا ،وكانوا يودون االتفاق مع
فرن�سا .فلم يتم لهذا ال�سبب بني �إنكلرتا والرو�سيا االتفاق ،وعاد البارون دي
(برونو) �إىل �سان بطر�سبورغ ليتلقى تعليمات جديدة.
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وقد زاد وقتئذ تهيج ال�شعب الفرن�ساوي يف �صالح عزيز م�صر ازديا ًدا
هائ ًال ،وخاف (لوي�س فيليب) ملك فرن�سا من عواقب هذا التهيج؛ ف�أمر ب�إرجاع
بقايا (نابليون الأول) من جزيرة �سانت هيلينه ودفنها بباري�س يف موكب حافل
لي�شتغل ال�شعب الفرن�ساوي عن م�صر و�أمريها بذكرى نابليون الأول وذكرى
فتوحاته وانت�صاراته العديدة .وبالفعل جيء بجثة نابليون الأول و�سارت يف باري�س
يف موكب مل ير له مثيل ال يف جالله وال يف فخامته .مما حول �أنظار ال�شعب
الفرن�ساوي عن م�صر قلي ًال ال كث ًريا.
�أما �إنكلرتا فقد اتفق �سوا�سها مع البارون دي (برونو) بعد عودته من
الرو�سيا ،ودعوا الدول الأوروبية لإر�سال مندوبني من قبلها حل�ضور م�ؤمتر يعقد
بلوندرة حلل امل�شكلة امل�صرية .وقد ا�شرتكت فرن�سا يف هذا امل�ؤمتر غري �أن �سفريها
بلوندرة امل�سيو (جيزو) ال�شهري وجه عنايته كلها ملد �أجل امل�ؤمتر ،ومنع الدول من
الو�صول �إىل اتفاق نهائي؛ لأن احلكومة الفرن�ساوية كانت م�شتغلة �س ًّرا بالتو�سط
بني تركيا وم�صر ،وكانت ت�ؤمل بلوغ نتيجة مر�ضية لعزيز م�صر بدون تداخل الدول
الأخرى.
وقد جنحت فرن�سا يف خمابراتها ال�سرية مع م�صر والباب العايل بع�ض
النجاح ،وتو�صلت �إىل عزل (خ�سرو با�شا) ال�صدر الأعظم� .إال �أن (بون�سونبي)
�سفري �إنكلرتا بالأ�ستانة علم مبخابرات فرن�سا ال�سرية و�أبلغ حكومته هذا اخلرب
العظيم الأهمية ،فهاج (باملر�ستون) لذلك واغتاظ كث ًريا ،و�صمم على االنتقام
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من فرن�سا فد�س الد�سائ�س �ضد (حممد علي با�شا) يف ال�شام ،و�أقام �أهلها �ضده،
وعمل على عقد اتفاق بني �إنكلرتا والرو�سيا والنم�سا والربو�سيا� ،أي بني كل دول
�أوروبا ما عدا فرن�سا .وبالفعل عقد هذا االتفاق و�أم�ضى مندوبو الدول الأربع يف
لوندرة بتاريخ  15يوليو �سنة  1840على اتفاقية خمت�صة بامل�شكلة امل�صرية.
وهذه االتفاقية ت�ضمنت �أن (حممد علي با�شا) يرد �إىل الدولة جزيرة كريد
وبيت املقد�س و�أطنه وبالد ال�شام ال�شمالية ،و�أن يحفظ له ولأبنائه من بعده م�صر
ويتوىل والية (عكا) مدة حياته .و�إنه �إنْ مل يخ�ضع لأوامر الدول يف مدة ع�شرة �أيام
من تاريخ �إر�سال الإنذار الدويل �إليه ،ال ترتك الدول له غري م�صر ،و�إن مل يخ�ضع
يف مدة ع�شرة �أيام �أخرى ،ال ترتك له م�صر نف�سها .وت�ضمنت هذه االتفاقية غري
ذلك �أن الدول ت�شرتك يف حماية بوغازي الأ�ستانة والدردانيل �ضد كل اعتداء.
وقد اتفق مندوبو الدول يف هذه االتفاقية على �أنها تنفذ قبل توقيع دولهم
عليها �إذا اقت�ضى احلال ذلك.
وما علم (لوي�س فيليب) ملك فرن�سا بهذه االتفاقية حتى �أعلن غ�ضبه
و�سخطه ،ووافق وزيره الأول (تيري�س) على اال�ستعداد للحرب؛ فجند هذا الأخري
اجلنود الفرن�ساوية ،وجمع الرديف وا�شتغل بتح�صني احلدود و�ساعد اجلرائد على
تهييجها ال�شعب �ضد دول �أوروبا .فتهيجت فرن�سا كلها منادية باالنتقام لها ولأمري
م�صر من دول �أوروبا.
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ويف � 11سبتمرب �سنة � 1840ضرب الأمريال الإنكليزي (نابييه) ثغر بريوت
وجرب (�إبراهيم با�شا) على �إخالء هذا الثغر .وبعد �إخالئه بثالثة �أيام �أعلن الباب
العايل عزل (حممد علي با�شا) من �إمارة م�صر نف�سها وكان ذلك بناء على �إيعاز
(بون�سونبي) �سفري �إنكلرتا بالأ�ستانة .ف�أحدثت هاتان احلادثتان يف فرن�سا ت�أث ًريا
وهياجا عظي ًما ،مما جعل عناية احلكومة الفرن�ساوية بتتميم ا�ستعداداتها
�شدي ًدا ً
احلربية عظيمة �شديدة و�صري احلرب قاب قو�سني �أو �أدنى.
وقد ا�ستعفى بعد ذلك بقليل امل�سيو (تيري�س) من رئا�سة الوزارة الفرن�ساوية،
وعني مكانه املر�شال (�سولت) وتقلد امل�سيو (جيزو) �سفري فرن�سا ب�إنكلرتا من�صب
وزارة اخلارجية .فبذل �أق�صى جهده يف تعديل اتفاقية  15يوليو التي عقدت بني
الدول الأربع يف لوندرة ،ولكنه مل يفلح يف م�سعاه ل�شدة كراهة (باملر�ستون) وزير
خارجية �إنكلرتا لفرن�سا ولعزيز م�صر.
ويف ذلك العهد جاءت الأخبار من ال�شام م�ؤيدة �آمال باملر�ستون؛ ف�إن
الأ�سطول الإنكليزي والأ�سطول النم�ساوي ا�ستوليا على �أهم املواين ال�سورية
وخرجت (عكا) نف�سها من �أيدي اجلنود امل�صرية يف  2نوفمرب �سنة -1840
ومل ي�ستطع املرحوم (حممد علي با�شا) قمع الهيجان الذي �أحدثته الد�سائ�س
الإنكليزية �ضده يف ال�شام .ف�سر باملر�ستون بهذه الأخبار و�أراد �أن يزيد الطني بلة
ويجعل اال�ضطراب عا ًّما يف كل �أنحاء �أوروبا ،فاقرتح على الدول الأوروبية عزل
(حممد علي با�شا) من �إمارة م�صر نف�سها ،و�إخراجه هو وعائلته من الديار امل�صرية.
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فازداد لذلك الهياج يف فرن�سا ازديا ًدا هائ ًال وحمل امل�سيو (تيري�س) يف جمل�س
النواب الفرن�ساوي على الوزارة حملة �شديدة مته ًما �إياها برتك �إنكلرتا تنتقم من
(حممد علي با�شا) �صديق فرن�سا احلميم ،ف�أجاب امل�سيو (جيزو) وزير خارجية
فرن�سا على اعرتا�ضات (تيري�س) وغريه من اخلطباء ب�أن فرن�سا ال تقبل �أب ًدا نزع
�إمارة م�صر من �أيدي (حممد علي با�شا) و�أبنائه من بعده ،و�أنها م�ستعدة للدفاع
عن حقوقه يف م�صر ولو ا�ضطرت �إىل احلرب .ف�أدركت �أوروبا من لهجة احلكومة
الفرن�ساوية �أن قبول اقرتاح باملر�ستون يكون داعية حلرب عامة و�أ�ص ًال مل�صائب
جمة ،فرف�ضته �إر�ضا ًء لفرن�سا ومن ًعا للحرب وعواقبها الوخيمة.
ومل ير�ضخ املرحوم (حممد علي با�شا) لأوامر الدول الأوروبية �إال عندما
ر�أى �أن فرن�سا غري قادة على مقاومة �أوروبا كلها ،و�أن الأمريال الإنكليزي (نابييه)
يهدد ثغر الإ�سكندرية �إن بقي م�ستم ًّرا على املقاومة وعدم االن�صياع لأوامر
الدول ،ف�أم�ضى معه اتفاقية تعهد فيها ب�سحب اجلنود امل�صرية من ال�شام وتعهد له
فيها الأمريال (نابييه) بجعل �إمارة م�صر له ولأبنائه من بعده .وما و�صل خرب هذه
االتفاقية �إىل الأ�ستانة حتى �أ�شار (بون�سونبي) �سفري �إنكلرتا بها على الباب العايل
برف�ضها فرف�ضها ،و�صرح ب�أنه ال يقبل جعل �إمارة م�صر وراثية لعائلة (حممد علي
با�شا) بل له وحده مدة حياته.
فلما علمت فرن�سا بذلك عر�ضت حكومتها على جمل�س النواب م�شروع
حت�صني مدينة باري�س� ،أي �إمتام اال�ستعدادات احلربية ،ف�أقر املجل�س على امل�شروع
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بارتياح تام ،و�أيد احلكومة يف خطتها ودفاعها عن حقوق م�ؤ�س�س العائلة اخلديوية.
فا�ضطربت حكومة النم�سا وحكومة الربو�سيا عندما حتققت �أن ا�ستعدادات
فرن�سا للحرب حقيقية ،و�أن االعتداء على حقوق (حممد علي با�شا) و�ساللته يف
م�صر يكون �سب ًبا حلرب عمومية يف �أوروبا .واتفقتا على منع احلرب بكل الو�سائل
وت�أييد (حممد علي با�شا) و�ساللته من بعده يف �إمارة م�صر ،وجربتا بالفعل �إنكلرتا
والرو�سيا على تقدمي مذكرة م�شرتكة معهما للباب العايل ،طلبت فيها الدول
الأربع جعل �إمارة م�صر ملحمد علي با�شا و�ساللته من بعده .وقد قدمت هذه
املذكرة يف  31يناير �سنة  1841و�أخذت النم�سا بعد تقدميها جتتهد يف ا�ستمالة
فرن�سا لال�شرتاك مع بقية الدول يف �أمر ت�سوية امل�سئلة امل�صرية .فقبلت فرن�سا ذلك،
ولكنها ا�شرتطت عدم التعر�ض التفاقية لوندرة التي �أبرمت بالرغم عن معار�ضتها
ومت مفعولها.
وقد �أقرت فرن�سا مع الدول يف لوندرة على اتفاقية البوغازات التي ت�ضمنت
قفل بوغاز الدردانيل والبو�سفور لكل �سفن الدول احلربية بال ا�ستثناء.
وقبل �أن مت�ضي الدول على هذه االتفاقية� ،أ�صدر الباب العايل -متب ًعا يف
ذلك ن�صيحة ال�سفري الإنكليزي (بون�سونبي) ًّ -
خطا �شريفًا �أعلن فيه �أن حكومة
م�صر تبقى وراثية لعائلة (حممد علي با�شا) ،ولكن الدولة حتتم انتخاب من ت�شاء
من �أع�ضاء العائلة لإمارة م�صر عند وفاة �أمريها احلاكم ،و�أن ال جتند م�صر �أكرث من
ثمانية ع�شر �ألف ع�سكري ،و�أن ت�ؤخذ ال�ضرائب بنف�س الطريقة التي ت�ؤخذ بها
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يف تركيا ،و�أن ير�سل للدولة منها الربع .فرف�ض عزيز م�صر هذه القيود كما رف�ضتها
فرن�سا وعاد الهياج واال�ضطراب يف فرن�سا �إىل ما كانا عليه .فاهتم (مرتنيخ) وزير
النم�سا الأول بالأمر و�سعى يف عزل ال�صدر الأعظم (ر�شيد با�شا) الذي كان
يعمل بن�صائح ال�سفري الإنكليزي ،فعزلته الدولة وعينت مكانه (رفعت با�شا)
و�أ�صدرت �إرادة جديدة بتعيني (حممد علي با�شا) وال ًيا على م�صر وجعل �إمارة
م�صر لأبنائه من بعده الأر�شد فالأر�شد .وب�أن يتفق بعد بني م�صر والباب العايل
على مبلغ تر�سله م�صر �سنو ًّيا للدولة العلية.
فقبل املرحوم (حممد علي با�شا) هذه ال�شروط يف  10مايو �سنة ،1841
ومل يعد لإنكلرتا و�سفريها بالأ�ستانة حجة خللق امل�شاكل ومد �أجل ال�شقاق،
وبذلك �أم�ضت الدول كلها يف لوندرة بتاريخ  13يوليو من ال�سنة نف�سها على
اتفاقيتني ،الأوىل معلنة قفل باب امل�سئلة امل�صرية (حني ذاك) ،والثانية متعلقة
بقفل بوغازي الدردانيل والبو�سفور �أمام �سفن الدول احلربية.
وبذلك انتهت هذه الأزمة امل�ش�ؤومة.

***
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الريب �أن املرحوم (حممد علي با�شا) كان يعمل لتو�سيع نطاق ملكه ،وكان
مول ًعا ب�أن يتوىل �إمارة م�صر وال�شام لتتم له الكلمة يف ال�شرق ويف البحر الأبي�ض
املتو�سط .وك�أنه ر�أى ما ر�آه قبله نابليون من �أن �صاحب م�صر ال يهن�أ له عي�ش وال
تكمل له �سعادة بغري ال�شام ،وكذلك �صاحب ال�شام ال ت�ؤيد �إمارته وال تقوى
�سلطته �إال با�ستالمه زمام �أمور م�صر .فطمح لذلك م�ؤ�س�س العائلة اخلديوية جلعل
ال�شام حتت حكمه وانتهز فر�صة رف�ض وايل (عكا) قبول طلبه ب�إرجاع امل�صريني
املهاجرين من م�صر �إىل وطنهم لفتح ال�شام وحتقيق �أمانيه .ومما �سهل له ذلك علمه
بارتباك �أحوال الدولة عندئذ ،وا�شتغال املرحوم ال�سلطان (حممود الثاين) بتنظيم
جي�ش جديد.
وقد ذهب بع�ض امل�ؤرخني �إىل �أن (حممد علي با�شا) كان ي�ؤمل القب�ض على
زمام اخلالفة الإ�سالمية وال�سلطنة العثمانية واجللو�س على �أريكة ملك �آل عثمان.
ولكني ل�ست ممن يرون هذا الر�أي ،بل وال ممن يظنونه ظ ًّنا؛ ف�إن (حممد علي
با�شا) الذي وهبه اهلل من الذكاء النادر والفكر احلاد والنظر ال�صائب والب�صرية
ال�صادقة ما جعله يف نظر الكثريين فوق (نابليون) ر�أ ًيا وعم ًال �أبعد من �أن ي�ؤمل
مثل هذا الأمل امل�ستحيل .و�إن ذلك الذي �سخرت له الرجال وذللت �أمامه
�صعاب الأعمال كان يعلم �أكرث من كل �إن�سان �أن زوال اململكة العثمانية �أمر ال
يكون �إال �إذا زال هذا الوجود ،و�إن دولة الرو�سيا القوية العظيمة مل ت�ستطع بلوغ
هذه الغاية .فكيف به وما كان �إال �أمري م�صر؟
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كال� .إين ل�ست ممن يرون ب�أن م�ؤ�س�س العائلة اخلديوية الكرمية كان ي�ؤمل
�أو يحلم �أن يقب�ض على زمام الدولة العثمانية ،ولكنه كان يريد �أن يحكم ال�شام
مع م�صر .وها هي ر�سائله �إىل (لوي�س فيليب) ملك فرن�سا مدونة يف امل�ستندات
الر�سمية والتاريخية تثبت �أن غاية �أمانيه كانت اال�ستيالء على ال�شام.
ولو كان يعلم عزيز م�صر بالنتائج ال�سيئة والعواقب الوخيمة التي تن�ش�أ
عن دخوله ال�شام ووقوع اخلالف بينه وبني الدولة العلية ،لكان وال حمالة عدل
عن �أمنيته وعمله .وال جرم �أن (حممد علي با�شا) تندم طوي ًال على هذا اخلالف
امل�ش�ؤوم وحت�سر على ما فرط منه.
وقد يذهب الإن�سان عندما يقلب �صحائف تاريخ هذه الأزمة امل�ش�ؤومة �إىل
�أن هنالك �أ�سرا ًرا مل يك�شفها لنا التاريخ دفعت بعزيز م�صر �ضد الدولة العلية.
ف�إن املرحوم (حممد علي با�شا) كان يعلم علم اليقني �أن �إنكلرتا هي �أول عدوة
له ومل�صر ،و�أنها لذلك تعاك�سه بك ما يف و�سعها .وكان ال يغيب عنه �أن الرو�سيا
ال يروق لها ا�ستيال�ؤه على ال�شام وت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية جديدة يكون لها من
القوة واحلول ما ت�ستطيع معه الدولة العلية يو ًما من الأيام �أن تقهر الرو�سيا وتردها
عن ديارها.
در�سا �أبد ًّيا للعثمانيني
وعلى �أي حال فهذه الأزمة امل�ش�ؤومة يجب �أن تكون ً
وامل�صريني بل ول�سائر امل�سلمني؛ ف�إن هذا اخلالف القدمي كان �سب ًبا مل�صائب جمة
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ت�ساقطت على م�صر وعلى الدولة العلية .ويف �أغلب امللمات التي نزلت بالدولة �أو
مب�صر ،يرى الإن�سان �أث ًرا من �آثار ذلك ال�شقاق املنحو�س.
وقد يعمل بع�ض املف�سدين على �إحياء ال�ضغائن يف �صدور رجال الدولة
العلية ب�إيهامهم �أن م�صر طاحمة الآن ويف كل �آن �إىل ما طمح �إليه م�ؤ�س�س العائلة
اخلديوية .وهي د�سي�سة ال يق�صد بها �إال الإ�ضرار مب�صالح الدولة ومب�صالح م�صر.
ف�إذا كان اخلالف القدمي قد ج ّر على الدولة وعلى م�صر امل�صائب والباليا،
فواجب على بني الدولة وبني م�صر �أن يعتربوا به و�أن يجعلوا الوفاق واالتفاق
رائدهم يف كل �أعمالهم؛ فم�صر من الدولة روحها ومن اخلالفة ف�ؤادها ،وال حياة
لهذا اجل�سم العظيم �إال باالتفاق بني �أع�ضائه يف العمل .و�إذا كانت دول �أوروبا
تتحد وتتفق مع قوتها وعظمتها عندما يهم امل�سيحية �أمر ،فكيف ال نتحد معا�شر
امل�سلمني وبالدنا واقعة يف �أ�شد البالء والأخطار حمدقة بها من كل جانب،
و�أعدا�ؤها يكيدون لها �أعظم كيد كلما �سنحت لهم الفر�ص؟
ال �سالمة للدولة العلية ومل�صر �إال بالوفاق واالحتاد .وقد �أدرك هذه احلقيقة
امل�صريون عن بكرة �أبيهم مقتدين بالعبا�س �أمريهم املحبوب ،فتقربوا من الدولة
العلية وجاهروا مبحبتها يف ال�سراء وال�ضراء ،واعرتف العامل كله ب�أن �أهل م�صر
�أ�صدق املخل�صني للدولة العلية وللعر�ش ال�شاهاين؛ �إذ ثبت ذلك ب�أجلى بيان يف
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احلرب الأخرية .وال ريب عندي �أن �أمة م�صر العزيزة ثابتة يف �أميالها ال تتحول
�أبد الدهر عن �إخال�صها للدولة العلية حماها اهلل.
و�إنه ليجب على كل م�صري �صادق ،وعلى كل عثماين يخل�ص احلب
لبالده� ،أن يحبط �أعمال الذين يبثون الد�سائ�س بني م�صر والدولة العلية ،ويلقون
بذور ال�شقاق بني جاللة اخلليفة الأعظم و�سمو اخلديو الأفخم .ف�إن �أولئك
العاملني على خلق ال�شحناء والبغ�ضاء بني املتبوع والتابع لأ�شد خ�صوم الدولة
و�ألد �أعدائها.

كتاب من (حممد علي) �أمري م�صر
�إلـــى (لوي�س فيليب) ملك فرن�سا

ن�أتي هنا على ترجمة كتاب �أر�سله عزيز م�صر �إىل ملك فرن�سا ب�ش�أن حوادث
ال�شام وم�سئلة اخلالف بينه وبني الدولة العلية .وكنا قد ن�شرناه يف جريدة امل�ؤيد
الغراء عقب خطبة �ألقيناها بالإ�سكندرية و�أ�شرنا فيها �إليه.
ومن هذا الكتاب يعرف القارئ حقيقة �أفكار املرحوم (حممد علي با�شا)
و�أمياله وقت الأزمة ال�سالفة الذكر.
القاهرة يف  16رم�ضان �سنة  1256هجرية (نوفمرب �سنة .)1840
«�أيها امللك العظيم
�إين �أ�شعر باحلاجة لإظهار �شكري جلاللتكم .ذلك ال�شكر الذي يجي�ش
يف �صدري.
فلقد �ألقت نحوي حكومة جاللة امللك من �أمد بعيد �أنظار رعايتها ،واليوم
علي ب�إعالنها للدول �أن وجودي ال�سيا�سي �ضروري للموازنة
تتوج جاللتكم م�آثرها ّ
الأوروبية.
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و�إن هذه العواطف اجلديدة من �ش�أنها �أن حتدد يل واجبات �أعرف القيام
بها .و�أول هذه الواجبات هو �أن �أو�ضح مللك فرن�سا بكل �صراحة �أ�سباب �سلوكي
احلايل واح ًدا بعد �آخر.
لقد كانت يف �سائر الأزمان �سعادة الدولة العثمانية �أ�صدق �أمنية �أمتناها
من �صميم ف�ؤادي؛ حيث �أنا �أود �أن �أراها دائ ًما �سعيدة قوية �آمنة .وكانت ق�صارى
�آمايل ومرامي �أنظاري موجهة نحو م�ساعدتها على �أعدائها �أو ًال واملحافظة على كل
ما ملكته يدي بعد املجاهدات العظيمة يف �سبيل الدفاع عنها ثان ًيا.
�أما الذي حببني نحو فرن�سا  -و�أقول ذلك بكل �صراحة  -وحملني على
اتباع ن�صائحها دائ ًما فهو ما تبينته من �أنها �أكرث احلكومات رغبة يف خري الدولة
العثمانية بال خديعة وال مواربة وال �شائبة ق�صد �سيئ .وكذلك �أرجو �أن تعتقد
جاللتكم �أن ُحبي لبالدي هو الذي كان دائ ًما الدافع يل والقائد لزمامي.
وعلى ذلك ا�ستطعت بعد املجاهدات العظيمة والأحوال املتناق�ضة ت�أييد
الأمن يف ال�شام ،فحل فيها اليوم ال�سالم حمل الفو�ضى واال�ضطراب .و�إذا كنت
قد �أظهرت عظيم رغبتي يف بقاء هذه البالد حتت حكومتي ،فذلك لأين معتقد
ب�أنها �إذا نزعت من يدي عادت �إليها امل�صائب التي ا�ست�أ�صلت جراثيمها منها.
ومن جهة �أخرى� ،أرى �أن ال�شام ت�صري �إذا بقيت يف يدي عن�صر قوة �أ�ستطيع به
وقتئذ م�ساعدة موالي ال�سلطان ودولتي العلية م�ساعدة فعلية حقيقية .ولكنها ملا
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كانت يف يد الدولة العلية  -وذلك ما �أجتا�سر على القول به  -كان اال�ضطراب
والفو�ضى واحلروب الأهلية م�ستحكمة فيها .وها قد حتققت اليوم �شي ًئا مما كنت
�أخافه .فلقد �ساعد النفوذ الأجنبي عنا�صر ال�شقاق واال�ضطراب حيث مل يكن
يفلح �أول الأمر م�سعى الذين كانوا يهيجون الأمة .ولكن م�ساعي �أولئك الذين
يظنون �أنهم يخدمون ا�ستقالل تركيا ب�إحداثهم اال�ضطراب يف �إحدى والياتها،
جنحت هذه املرة ال يف �إهاجة خواطر البالد فقط بل ويف �إقامة الأمة �ضد بع�ضها
فثارت بذلك احلروب الأهلية.
و�إن دواعي امل�صلحة العمومية التي كانت ترغبني يف املحافظة على ال�شام
وجعلها حتت حكومتي زالت اليوم باملرة ،ومل تبق هنالك �إال م�صاحلي اخل�صو�صية
وم�صالح عائلتي ،و�إنني م�ستعد حلياطة هذه امل�صالح بكل ما ي�صل �إليه جهدي يف
�سبيل �سالمة العامل .ف�أترك �إذن الأمر للحكمة العالية و�أ�ضع بني يدي ملك فرن�سا
حظي ،فهو الذي ي�سوي كما تقت�ضيه رغبته اخلالف احلايل.
و�إذا وافق ما �أعر�ض على جاللتكم ،ف�إنني �أر�ضى من ال�شام بعكا؛ لأنها
البلد التي قاومت بكل الو�سائل م�ساعي التهييج التي عملت لإثارتها �ضدي.
وقد يجوز �أن جاللتكم ترى من العدل �أن ترتك يل جزيرة (قنديه) التي �صارت
حتت �سلطة حكومتي ح�سنة زاهية من عهد بعيد.
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ولكن �إذا �أر�شدتكم حكمة جاللتكم العالية �إىل �أن زمن الت�ساهل والتنازل
قد فات ،و�أن املحافظة ال�شديدة واجبة ف�إين م�ستعد للكفاح �إىل �آخر حلظة من
حياتي �أنا و�سائر �أوالدي .و�إن جي�شي يف ال�شام ال يزال عظي ًما ودم�شق وحلب
وكل املدائن املهمة ال تزال حتت �سلطتي ،وجي�شي الذي يف احلجاز ها هو عائد
يدي
نحو م�صر وقد و�صل ق�سم منه �إىل القاهرة وي�صل الق�سم الآخر قري ًبا .وبني ّ
�شيوخ ذوو نفوذ هم نازعون الآن �إىل جبل لبنان متعهدين ب�أن يخ�ضعوا ل�سلطتي
الدروز واملارونيني .ولدي �أربعون باخرة م�ستعدة لل�سفر لأول �إ�شارة من جاللتكم.
وعليه ف�أ�ؤمل �أن �أ�سباب م�سعاي ال تبقى جمهولة بعد اليوم ،حتى ال يظن
�إن�سان ما �أن اخلوف �صار قائدي الآن ،ف�إن حياتي كلها براهني داح�ضة ملثل هذه
الدعوى .ولو كان اخلوف يقودين جلاز �أن �أُرى �ضعيفًا واه ًنا ولكنت تنازلت منذ
 15يو ًما حيث كان وجودي مهد ًدا بالأخطار .ولكن اليوم وقد �أنقذ وجودي
ال�سيا�سي ب�إعالن فرن�سا ،ف�إنني ال �أخاطر ب�شيء كبري �إنْ طالت احلرب.
كال ،ولي�ست القوة التي يعدونها �ضدي هي التي ترهبني؛ بل �إن الذي
يرهبني هو �أن �أكون �سب ًبا حلرب عمومية ،و�أن �أجر فرن�سا التي �أنا مدين لها كث ًريا
�إىل حرب ال يكون لها داع غري فوائدي وم�صاحلي ال�شخ�صية.
ولهذا ف�إنني �أعر�ض حقيقة الأمر على �أنظار جاللتكم ،واعرتايف لكم
علي ،ف�ض ًال عن �أين معجب وواثق مبلك
باجلميل يجعل ذلك فر�ضً ا وواج ًبا َّ

119

كتاب من (حممد علي) �أمري م�صر �إىل (لوي�س فيليب) ملك فرن�سا

119

فرن�سا ذاك الإعجاب وهذه الثقة اللتني حتمل العامل كله عليهما حكمة جاللتكم
وذكا�ؤكم العايل .و�إنني بهما �أ�ضع حظي بني يديكم.
ومهما كان قرار امللك ،ف�إين �أقبله ب�شكر وامتنان ما دامت جاللتكم م�شرتكة
يف املعاهدة التي �سيتفق عليه بني الدول العظمية والتي تقرر حظي وم�ستقبلي.
و�أخ ًريا مهما وقع ،ومهما كان الأمر ،ف�إين �أرجو امللك �أن ي�سمح يل ب�أن
�أقول له �إن اعرتايف باجلميل نحوه ونحو فرن�سا �سيبقى يف قلبي �إىل الأبد ،و�إين
�أتركه �إرثًا لأبنائي و�أبناء �أبنائي من بعدي كواجب مقد�س.
ولقد كنت �أود �أن �أكلف �أحد �ضباطي العظام املعول عليهم بحمل هذا
الكتاب �إىل �أعتاب جاللتكم .ولكن ال�صعوبة وطول القورنتينة حملتاين على
تكليف الكونت (والو�سكي) بتو�صيله �إىل جاللتكم» .اهـ.
						

***

(حممد علي)

الأزمة الـثـالثـة
حــــرب القـــرم

تبني للقارئ من الف�صل ال�سابق �أن �إنكلرتا حلت حمل الرو�سيا يف النفوذ
لدى الباب العايل و�صارت وحدها امل�سموعة الكلمة يف الأزمة الأخرية عند رجال
الدولة ،و�أنها تو�صلت �إىل �إبطال معاهدة (خونكار �أ�سكلة �سي) التي خولت للرو�سيا
حق �إر�سال جيو�شها �إىل قلب الدولة العلية عند احلاجة .فا�ستاءت الرو�سيا لذلك،
وعقدت النية على االنتقام من الدولة العلية التي �أحلت �إنكلرتا حملها .وقد كان
املرحوم ال�سلطان الغازي (عبد املجيد خان) عام ًال على �إ�صالح �أحوال الدولة
وتنظيم �إدارتها؛ ف�أ�صدر فرمان الكلخانة ال�شهري الذي ا�شتمل على �إ�صالحات
عديدة كانت تكفي لتقومي �أحوال الدولة وتقويتها يف ظرف قليل من ال�سنني.
ف�ساء ذلك القي�صر (نيقوال الأول)؛ لأن �سيا�سته كانت تقت�ضي تقهقر الدولة
على الدوام وعدم متكنها من �إ�صالح �ش�ؤونها وتقومي املعوج يف �أحوالها ،ولذلك
�أوعز �إىل امل�سيحيني الأرثوذك�س يف الدولة مبعار�ضة (التنظيمات) والعمل على
�إيقاف تنفيذها .وبالرغم عما بذله الأرثوذك�س من معار�ضة التنظيمات اجلديدة،
ف�إن احلكومة العثمانية التي كان على ر�أ�سها وقتئذ (ر�شيد با�شا) ،ابتد�أت يف
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تنفيذها ،وا�ستب�شر كل العثمانيني بقرب فالحها متام الفالح ونيل ثمارها� .إال �أن
ذلك كان من �ش�أنه ازدياد حقد القي�صر (نيقوال الأول) على الدولة العلية .ف�أمر
ب�إجراء التجهيزات احلربية الالزمة وا�ستعد ملحاربة الدولة م�ؤم ًال �إ�ضعافها و�إيقافها
يف طريق الإ�صالح.
ولإيجاد امل�شاكل بني الرو�سيا والدولة العلية� ،أوعز القي�صر (نيقوال الأول)
�إىل الق�س (دانيلو) الذي كان حاك ًما على اجلبل الأ�سود وتاب ًعا للدولة العلية ب�أن
يرفع راية الع�صيان يف وجه الدولة ،ودعاه قبل ذلك لل�سفر �إىل �سان بطر�سبورغ
ف�سافر �إليها وقوبل فيها باحتفاء عظيم ،و�أهداه القي�صر املال والنيا�شني وح ّر�ضه
�ضد الدولة بكل �أنواع التحري�ضات حتى عاد �إىل اجلبل الأ�سود ،ونادى �أهله با�سم
ال�صليب والدين الأرثوذك�سي بالقيام يف وجه الدولة فلبوا نداءه وثاروا �أجمعني.
فلما علمت احلكومة العثمانية بذلك �سيرّ ت جي�شً ا عظي ًما بقيادة عمر با�شا
(وهو قائد عثماين جليل ا�شتهر بقهر بالد البو�سنة) لقمع ثورة �أهل اجلبل الأ�سود.
ف�سار اجلي�ش ووقعت بينه وبني الثوار مواقع دموية يف جبال هذه البالد حتى قهر
الثوار ومت له الظفر والن�صر .وقد كان لهذه احلادثة ت�أثري �شديد يف �أوروبا؛ فاهتمت
كل الدول بالأمر وعلى اخل�صو�ص النم�سا ف�إنه كان يهمها عدم ا�ضطراب الأحوال
يف البلقان ،ولكنها كانت مدينة للرو�سيا مب�ساعدتها يف عام  1849يف قمع الثورة
املجرية فا�ضطرت للتظاهر مب�ساعدة �أهل اجلبل الأ�سود لدى الباب العايل ،وكان
غر�ضها احلقيقي توطيد ال�سكينة وال�سالم يف البلقان و�إحباط م�ساعي الرو�سيا.
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ف�س�ألت الباب العايل يف �آخر عام � 1852أن يعتدل يف انتقامه من �أهايل اجلبل
الأ�سود حتى ال جتد الرو�سيا حجة خللق م�شاكل جديدة.
ويف هذه ال�سنة نف�سها حدث خالف عظيم بني الرو�سيا وفرن�سا ب�ش�أن
الأماكن املقد�سة يف ال�شام؛ وذلك �أن لفرن�سا مبقت�ضى معاهدات قدمية وحقوق
ثابتة حماية معنوية على الكاثوليكيني يف ال�شرق .وقد تو�صلت بهذه احلماية
�إىل جعل مفاتيح كنائ�س (�أور�شليم) ب�أيدي الكاثوليكيني .ف�أرادت الرو�سيا �أن
ترفع كلمة الدين الأرثوذك�سي بت�سليم مفاتيح الكنائ�س ب�أور�شليم �إىل الق�س�س
الأرثوذك�س ،ليزداد نفوذها يف ال�شرق مما يخالف م�صلحة فرن�سا يف ال�شرق و�شرفها
كل املخالفة .فلذلك احتجت احلكومة الفرن�ساوية على رغبة الرو�سيا وطلبت من
الباب العايل �أن يف�صل يف هذا اخلالف مبقت�ضى احلقوق واملعاهدات ،فعني الباب
العايل جلنة للتحقيق .وبعد بحث طويل �أقرت اللجنة على �أن للكاثوليكيني
وحدهم احلق يف امتالك الكنائ�س ب�أور�شليم .وبناء على هذا القرار �أ�صدر الباب
العايل فرمانًا بذلك بتاريخ  9فرباير �سنة  .1852فا�ستاءت الرو�سيا من هذا
الفرمان غاية اال�ستياء ،و�أحلت على احلكومة العثمانية ب�إبطاله مدعي ًة �أن معاهدتي
(قينارجة) و(�أدرنة) تخوالن لها هذا احلق ،ولكن الباب العايل �أبقى فرمان 9
فرباير بالرغم عن �إحلاح الرو�سيا ومعار�ضتها.
ويف �آخر عام  1852تعني لوي�س نابليون (نابليون الثالث) �إمرباطو ًرا على
فرن�سا ،فعمل على رفع �ش�أن بالده يف ال�شرق و�سر لهذا اخلالف النا�شئ بني دولته
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وبني الرو�سيا ليدافع فيه عن م�صالح الكاثوليكية ،وي�ستميل بذلك رجال الدين
�إليه.
وقد خافت النم�سا وقتئذ �أن يت�سع اخلرق على الراتق وت�شتعل نريان
اال�ضطرابات يف البلقان ونريان احلرب بني الرو�سيا والدولة العلية ،فبذلت
جهدها يف ت�سوية م�سئلة اجلبل الأ�سود ،و�أر�سلت يف يناير عام � 1853إىل الأ�ستانة
الكونت دي (ليننجن) يرجو الباب العايل با�سم النم�سا توطيد ال�سكينة يف هذه
اجلهات امل�ضطربة ،والعفو عن ثوار اجلبل الأ�سود ،ومكاف�أة امل�سيحيني الذين مل
يثوروا وحلقهم ال�ضرر يف هذه اال�ضطرابات ،ف�أجابت الباب العايل رجاء النم�سا
وت�أيدت ال�سكينة والطم�أنينة يف الربوع امل�ضطربة.
�أما ما يخت�ص مب�سئلة الأماكن املقد�سة ،فقد �أرادت فرن�سا �أن تت�ساهل مع
خ�صو�صا و�أنها بلغت مرامها واكت�سب (نابليون الثالث) ميل الكاثوليكيني
الرو�سيا
ً
�إليه ،ف�س�ألت الباب العايل �أن مينح الق�سو�س الأرثوذك�س بع�ض امتيازات يف
كنائ�س �أور�شليم ،وخابرت احلكومة الرو�سية يف �أمر عقد جلنة ب�سان بطر�سبورغ
من مندوبي احلكومتني للنظر يف م�سئلة الأماكن املقد�سة ،فقبلت الرو�سيا وكان
يخيل وقتئذ للعامل كله �أن اخلالف بني الرو�سيا وفرن�سا �أو�شك �أن ينتهي ب�سالم.

***
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غري �أن القي�صر (نيقوال الأول) �أمر يف الوقت نف�سه الربن�س (من�شيكوف)
بال�سفر �إىل الأ�ستانة ليخلق �سب ًبا لإعالن احلرب على الدولة العلية .وكانت
م�أموريته ظاهرها �أنه مكلف بت�سوية م�سئلتي اجلبل الأ�سود والأماكن املقد�سة مع
الباب العايل .وقد �سافر (من�شيكوف) من �سان بطر�سبورغ يف  10فرباير �سنة
 1853م�صحوبًا ب�ضباط عديدين خال ًفا للعادة اجلارية عند �سفر �أحد ال�سيا�سيني
�إىل �إحدى العوا�صم ملخابرة حكومتها يف �أمر .وجمعت الرو�سيا على نهر (بروث)
جي�شً ا مكونًا من خم�سني �ألف ع�سكري وبدت جل ًّيا لكل �أوروبا رغبة الرو�سيا يف
احلرب بل عزمها على �إعالنها.
وكان يظن القي�صر (نيقوال الأول) �أن الربو�سيا والنم�سا ت�ساعدانه �ضد
الدولة العلية ،و�أن �إنكلرتا ال تعار�ضه يف �شيء .وكان ال يخاف م�ساعدة فرن�سا
لرتكيا ،وال يظن �أن �إنكلرتا وفرن�سا تتحدان مع تركيا �ضده .وكان �سفريه بلوندرة
ميثل له احلكومة الإنكليزية ميالة لل�سلم والر�أي العام الإنكليزي م�ضا ًدا للحرب،
والعالئق بني �إنكلرتا وفرن�سا غري متينة ال يخ�شى معها من عقد اتفاق بني هاتني
الدولتني .كل ذلك حمل القي�صر (نيقوال الأول) على اال�ستعداد للحرب وعدم
املباالة بنتائجها.
وقد �سعى القي�صر طوي ًال يف االتفاق مع �إنكلرتا على تق�سيم الدولة العلية
بني دولته وبينها ،فتحادث يف هذا ال�صدد كث ًريا مع ال�سري (هاميلتون �سيمور)
�سفري �إنكلرتا ب�سان بطر�سبورغ .ولكنه مل يفلح لأن �إنكلرتا كانت تعلم �أن بقية
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الدول الأوروبية ال تر�ضى ب�أمر خطري كهذا ،و�أن تق�سيم الدولة العلية لي�س بالأمر
ال�سهل ،وعلى فر�ض وقوعه ف�إنه يجر �أكرب امل�صائب على العاملني ،ف�ض ًال عن �أن
هذا التق�سيم ال يفيد يف احلقيقة غري الرو�سيا.
ويف  28فرباير �سنة  1853و�صل الربن�س (من�شيكوف) �إىل الأ�ستانة بني
رجاله و�ضباطه ،ويف �أبهة �أراد بها الت�أثري على �أفكار رجال الباب العايل .و�صار يف
كل �أفعاله يعمل على خلق �سبب لإعالن الرو�سيا احلرب على الدولة العلية،
فطلب �أو ًال عزل (ف�ؤاد با�شا) ناظر اخلارجية العثمانية الذي كان عد ًّوا للرو�سيا
لت�سهل له املخابرات .ثم عر�ض على الباب العايل م�شروع عقد حتالف دائم بني
الرو�سيا والدولة العلية تعرتف فيه الدولة بحماية القي�صر على الكني�سة اليونانية.
فانده�ش رجال الدولة من هذا امل�شروع الغريب و�أدركوا �أن الرو�سيا تريد �إعالن
احلرب؛ لأنها تعلم جي ًدا �أنه ي�ستحيل على الدولة قبول هذا امل�شروع ف�إن لر�ؤ�ساء
الكني�سة اليونانية �سلطة دنيوية على نحو اخلم�سة ع�شر مليونًا من امل�سيحيني ،وما
حماية الرو�سيا على الكني�سة اليونانية �إال حماية حقيقية على ه�ؤالء امل�سيحيني.
وقد �أبلغت الدولة العلية �س ًّرا وكالء الدول الأوروبية طلب الرو�سيا هذا،
وو�صل عندئذ للأ�ستانة �سفريا فرن�سا و�إنكلرتا بها وكلفا من قبل حكومتهما بالعمل
باالتفاق .ومبا �أن الربن�س (من�شيكوف) كان ال يزال يجاهر ب�أن م�أموريته تنح�صر يف
حل م�سئلتي اجلبل الأ�سود والأماكن املقد�سة ،اتفق ال�سفريان على تعجيل حل
هاتني امل�سئلتني حتى ي�ضطر (من�شيكوف) �إىل مبارحة الأ�ستانة و�إعالن انتهاء
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م�أموريته �أو الت�صريح بنوايا القي�صر احلقيقية .و�سبق �أننا ذكرنا �أن م�سئلة اجلبل
الأ�سود انتهت بتو�سط النم�سا لدى الباب العايل� .أما م�سئلة الأماكن املقد�سة،
فقد ر�ضيت فرن�سا بت�سويتها مبا فيه تر�ضية للقي�صر ومتت هذه الت�سوية يف  4مايو
�سنة  ،1853ومل يبق هنالك �سبب ظاهري لبقاء (من�شيكوف) بالأ�ستانة� .إال
�أن القي�صر بقي على نيته الأوىل ،وكان ال يزال يظن �أن �إنكلرتا ال ت�ساعد الدولة
�ضده ،فقدم (من�شيكوف) يف  5مايو  1853للباب العايل �إنذا ًرا �شديد العبارة
طلب فيه �أن يجيبه يف ظرف خم�سة �أيام على طلبه ب�ش�أن عقد اتفاقية بني الدولتني
ي�ضمن فيها الباب العايل للكني�سة اليونانية حريتها الدينية وامتيازاتها الدنيوية،
ويجعل للرو�سيا عليها حماية حقيقية .و�أعلن (من�شيكوف)الباب العايل يف �إنذاره
ب�أنه �إنْ مل يقبل مطالب الرو�سيا ،قامت احلرب بني الدولتني .ف�أجاب الباب العايل
ب�أن الكني�سة اليونانية متمتعة بتمام حريتها وب�أنه م�ستعد مع ذلك لأن ي�ؤكد �أمام
العامل كله ل�سائر رعاياه امل�سيحيني �ضمانته حلريتهم الدينية ،وب�أنه يرف�ض رف�ضً ا با ًّتا
جعل الكني�سة اليونانية حتت حماية الرو�سيا ،مبي ًنا للربن�س (من�شيكوف) �أنه ال
ي�ستطيع قبول هذا الطلب بدون تعري�ض ا�ستقالل الدولة للخطر ،وو�ضع �إدارتها
الداخلية حتت مراقبة �أجنبية (�أي حتت مراقبة الرو�سيا).
ويف ذلك احلني ُعني (ر�شيد با�شا) �صد ًرا �أعظم ووزي ًرا خلارجية الدولة،
وكان معرو ًفا بكراهته ال�شديدة للرو�سيا .فتظاهر (من�شيكوف) ببع�ض اعتدال يف
خطته و�س�أل الباب العايل �أن ير�سل ر�سالة للحكومة الرو�سية ي�صرح لها فيها
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بقبول مطالبها ،وبذلك ال تطلب منه الرو�سيا عقد اتفاقية بهذه املطالب .ف�أجاب
(ر�شيد با�شا) على هذا ال�س�ؤال اجلديد بالرف�ض وكان ذلك يف  20مايو
�سنة  ،1853فانقطعت املخابرات وعاد (من�شيكوف) �إىل �سان بطر�سبورغ.
ويف  31مايو من ال�سنة نف�سها �أر�سل (ن�سلرود) وزير الرو�سيا الأول �إنذا ًرا جدي ًدا
للباب العايل مبعنى �إنذار (من�شيكوف) ،و�أعلن فيه ب�أن الرو�سيا حتتل مقاطعتي
الأفالق والبغدان �إذا رف�ض الباب العايل قبول مطالبها ،وقد كان ،ورف�ض الباب
العايل رف�ضً ا جدي ًدا قبول هذه املطالب ،ف�أر�سل (ن�سلرود) يف  11يونيو �سنة 1853
�إىل وكالء الرو�سيا لدى الدول الأجنبية من�شو ًرا بينّ لهم فيه الأ�سباب التي
حملت الرو�سيا على ال�شروع يف احتالل الأفالق والبغدان؛ �أي على �إعالنها
احلرب على الدولة العلية.
ما انت�شر خرب تهديد الرو�سيا للدولة باحتالل مقاطعتي الأفالق والبغدان،
حتى هاج الر�أي العام يف �إنكلرتا وفرن�سا ،وانده�ش �سا�سة احلكومتني من جراءة
الرو�سيا الغريبة و�إقدامها على هذا العمل اخلطري النتائج .فاتفقتا على م�ساعدة
الدولة العلية �ضدها و�أر�سلتا �أ�سطوليهما �إىل فر�ضة (بزيكا)� ،أي �إىل مدخل
الدردانيل لي�سهل لهما �أن ت�ساعدا احلكومة العثمانية م�ساعدة فعلية عند م�سي�س
احلاجة.
و�إظها ًرا ملا جلبت عليه العائلة ال�سلطانية املعظمة من حمبة رعاياها على
اختالف دياناتهم ومذاهبهم وح�سن رعايتها لهم على ال�سواء� ،أ�صدر الباب
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العايل ًّ
خطا �شريفًا بتاريخ  6يونيو �سنة  ،1853منح فيه �سائر امل�سيحيني يف الدولة
العلية احلرية الدينية التامة� ،أي �أكد لهم ا�ستمرار احلكومة العثمانية على احرتام
هذه احلرية التي متتعوا بها دائ ًما هم و�أ�سالفهم من قبل .وعر�ضت فرن�سا من جهة
�أخرى على الدول الأوروبية م�شروع عقد م�ؤمتر لإزالة اخلالف بني الرو�سيا والدولة
العلية .فربهنت بذلك الدولة العلية ون�صريتها الأوىل فرن�سا على اعتدالهما،
وميلهما لل�سلم وتركتا م�س�ؤولية احلرب و�سفك الدماء على احلكومة الرو�سية التي
بقيت على عنادها ومل ترجع عن ق�صدها.
وعندما علم القي�صر (نيقوال الأول) ب�إر�سال الأ�ساطيل الفرن�ساوية
والإنكليزية �إىل الدردانيل ،غ�ضب غاية الغ�ضب وزاد غ�ضبه رف�ض الباب العايل
للإنذار الذي �أر�سله �إليه امل�سيو (دي ن�سلرود) وزير الرو�سيا الأول ،ف�أ�صدر �إىل
ال�شعب الرو�سي بتاريخ  25يونيو من ال�سنة نف�سها من�شو ًرا بينَّ له فيه �أنه �أ�شهر
على تركيا حربًا يجب عليه اعتبارها حربًا �صليبية وجها ًدا يف �سبيل الأرثوذك�سية.
وبعث كذلك (دي ن�سلرود) مبذكرة �إىل الدول الأوروبية �أظهر لها فيها �أن الدولة
العلية و�إنكلرتا وفرن�سا جربت الرو�سيا على احلرب ب�أعمالها العدائية �ضدها .ك�أن
وزير القي�صر �أراد �أن يغالط �أوروبا بهذه املذكرة �أو ك�أنه ن�سي �أن دولته هددت تركيا
باحتالل مقاطعتي الأفالق والبغدان ،و�أن فرن�سا و�إنكلرتا ما �أر�سلتا ب�أ�سطوليهما
�إىل مياه الدردانيل �إال عند توقع ا�شتعال نريان احلرب.
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وقد هاجمت اجليو�ش الرو�سية يف  4يوليو �سنة  1853مقاطعتي الأفالق
وال ُبغدان واحتلتهما بعد �أيام قليلة .فا�ستوىل بذلك القلق على �أفكار �سوا�س
حرجا للغاية؛
الدول الأوروبية ،وعلى اخل�صو�ص دولة النم�سا التي كان موقفها ً
ف�إنها كانت ال تر�ضى معار�ضة الرو�سيا ملا لهذه الدولة عليها من الأيادي البي�ضاء
يف قمع الثورة املجرية عام  ،1849ولأنها الدولة الوحيدة التي ت�ستطيع م�ساعدتها
�ضد الثورات ف�ض ًال عن �أن الرو�سيا كان يف قدرتها �أن تهيج العن�صر ال�ساليف يف
بالد النم�سا �ضد احلكومة النم�ساوية .وكان من جهة �أخرى اعتداء الرو�سيا على
الدولة العلية خمالفًا مل�صلحة النم�سا كل املخالفة ،وكان �سوا�سها يعلمون علم
اليقني �أنها لو �ساعدت الرو�سيا ا�ستطاعت فرن�سا و�إنكلرتا �أن تهيج �ضدها �إيطاليا
واملجر وبولونيا .فلذلك بقيت النم�سا حمتارة يف �أمرها م�ضطربة يف �سيا�ستها ،وغاية
ما �أقر عليه �سوا�سها �أنهم �س�ألوا الباب العايل �أن ال يجعل جوابه على احتالل
الرو�سيا ملقاطعتي الأفالق والبغدان �إعالن احلرب عليها ،بل جمرد احتجاج على
هذا االحتالل حتى ي�سهل للنم�سا خمابرة الدول يف حل امل�سئلة ح ًّال �سلم ًّيا.
فقبل الباب العايل �س�ؤال النم�سا ،وبرهن بذلك للعامل كله على عظيم اعتداله
�شجع النم�سا على دعوة الدول لعقد م�ؤمتر بفيينا ،وقد �أجابت
و�سالمة �أمياله ،مما ّ
الدول دعوة النم�سا واجتمع مندوبوها بفيينا يف  24يوليو �سنة  ،1853ومل تقبل
الرو�سيا اال�شرتاك يف هذا امل�ؤمتر بل اكتفت ب�أن وعدت الدول بقبول ما تقرره فيه
�إن وافق م�صلحتها.
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وقد �أقر هذا امل�ؤمتر على قرار مبهم العبارة ،واملعنى كان ي�سهل ل�سوا�س
الرو�سيا �أن يف�سروه ح�سب �أهوائهم و�أغرا�ضهم ،فرف�ضته الدولة العلية من ًعا
للم�شاكل .فلما ر�أت فرن�سا و�إنكلرتا �أن االتفاق م�ستحيل ،و�أن الرو�سيا عاملة
على منعه و�إيقاد نريان احلرب� ،أمرتا �أ�سطوليهما بعبور الدردانيل والوقوف �أمام
الأ�ستانة .وكان ذلك بنا ًء على طلب الباب العايل ورغبته ويف �آخر �سبتمرب �سنة
.1853
ويف هذه الأثناء تقابل القي�صر (نيقوال الأول) يف مدينة (�أوملوتز) مع
الإمرباطور (فرن�سوا جوزيف) �إمرباطور النم�سا ،وطلب منه االحتاد معه �ضد تركيا
وفرن�سا و�إنكلرتا ،فاعتذر �إمرباطور النم�سا عن قبول هذا الطلب مظه ًرا للقي�صر
�أ�سفه من عدم متكنه م�ساعدته .فلما مل يجد من �إمرباطور النم�سا �إقب ً
اال على
م�ساعدته ،طلب من ملك برو�سيا مقابلته وقابله وعر�ض عليه كذلك االحتاد معه
ولكن نتيجة م�سعاه عند ملك برو�سيا كانت كنتيجة م�سعاه عند �إمرباطور النم�سا.
�أما الدولة العلية فقد اهتمت ب�إمتام جتهيزاتها احلربية ،ومل تغفل �شي ًئا من
جدا �ضد الرو�سيا ،وامل�سلمون
متهيجا ًّ
لوازم احلرب .وكان الر�أي العام العثماين ً
خ�صو�صا و�أن من�شور القي�صر ل�شعبه �أبان لهم �أن
يف حالة قلق وهياج عظيمني
ً
احلرب دينية �صليبية ،فاجتمعوا ٍ
مئات و�ألو ًفا �أمام �سراي ال�سلطان ،وطلبوا ب�أعلى
�أ�صواتهم �إعالن احلرب فلبت الدولة طلبهم .وبعد جل�سة عقدت من وزراء الدولة
وكربائها حتت رئا�سة املرحوم ال�سلطان الغازي (عبد املجيد خان)� ،أعلنت الدولة
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احلرب على الرو�سيا بتاريخ � 4أكتوبر �سنة  .1853ويف  8منه �أنذر (عمر با�شا) قائد
اجليو�ش العثمانية الربن�س (غورت�شاكوف) قائد اجليو�ش الرو�سية باجنالء الع�ساكر
الرو�سية من مقاطعتي الأفالق والبغدان ،وحدد له خم�سة ع�شر يو ًما �أج ًال للجالء
يبتدئ احلرب بعدها �إذا مل ينفذ الربن�س (غورت�شاكوف) طلب (عمر با�شا).
وقد كان القي�صر (نيقوال الأول) م�ؤم ًال قهر تركيا لي�س فقط بقوة جيو�شه
اجلرارة ،بل بف�ضل اال�ضطرابات والثورات التي كان يعمل عماله و�صنائعه
لإحداثها يف الدولة العلية .ف�إن جملة من مهيجي اليونان قاموا يف مقاطعة ت�ساليا
و�أبريا اللتني كانتا حتت حكم الدولة بتحري�ض الأهايل على الع�صيان يف وجه
احلكومة العثمانية .و�ساعدت احلكومة اليونانية وقتئذ ه�ؤالء املهيجني ،و�سمحت
لعدد عديد من �ضباطها وجنودها بال�سفر �س ًّرا �إىل ت�ساليا و�أبريا لن�شر لواء الثورة
بالفعل .وكان القي�صر يحر�ض من جهة �أخرى �شاه العجم على حماربة الدولة
العلية.
وملا كان �أمل القي�صر وطي ًدا يف جناح ثوار اليونان والو�صول �إىل �إحداث
اال�ضطرابات يف الدولة من كل جانب� ،أظهر لدول �أوروبا ميله لل�سلم ورغبته يف
ت�سوية امل�سئلة ت�سوية �سلمية .وكان ق�صده بذلك �إغفال الدولة العلية عن �إمتام
جتهيزاتها احلربية و�إ�ضعافها باال�ضطرابات والثورات.
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وقد اغرتت النم�سا بت�صريحات القي�صر وح�سبتها �صادرة عن �إخال�ص،
فجمعت �سفراء الدول بفيننا ثانية يف م�ؤمتر .وقررت معهم يف  5د�سمرب �سنة 1853
�أمرين؛ الأول املحافظة على ا�ستقالل الدولة العلية ،والثاين ا�ستقالل احلكومة
العثمانية متام اال�ستقالل يف �إدارتها و�أعمالها الداخلية .و�أر�سلت النم�سا مع هذا
القرار مذكرة للباب العايل �س�ألته فيها �أن يخرب الدول يف �أقرب وقت على �أي
�شروط يقبل املخابرة مع الرو�سيا يف �أمر ال�صلح.
ولكن جيو�ش الدولة كانت قد �سارت حتت قيادة (عمر با�شا) وهزمت
اجلنود الرو�سية هزمية عظيمة اهتزت لها �أوروبا كلها ،وانتهت با�سرتجاع الدولة
ملقاطعة الأفالق ال�صغرى وب�إبعاد اجليو�ش الرو�سية من �صربيا التي كان يجتهد
الرو�سيون يف تهييجها �ضد الدولة .ويف �آ�سيا �أتى اجلي�ش العثماين بقيادة (عبده
با�شا) ما �أتاه مثيله بقيادة (عمر با�شا)؛ حيث دخل الأرا�ضي الرو�سية وهزم
جنودها واحتل قلعة (�سانت نيقوال) .ف�أزعجت القي�صر هذه االنت�صارات الباهرة،
وانتقا ًما من تركيا �أمر �أ�سطوله بالبحر الأ�سود �أن يدمر �أ�سطولها ،ففاج�أه يف ميناء
(�سينوب) و�أر�سل عليه نريانه حتى دمره بعد جمهودات عظيمة.
فلما و�صل خرب واقعة (�سينوب) �إىل املرحوم ال�سلطان (عبد املجيد خان)،
�أر�سل �إىل دولتي فرن�سا و�إنكلرتا ي�س�ألهما �إر�سال �أ�ساطيلهما �إىل البحر اال�سود
حلماية املواين العثمانية .ف�أجابت احلكومة الفرن�ساوية الطلب بدون �إمهال بخالف
احلكومة الإنكليزية ،ف�إنها ت�أخرت لعدم ميل (�أبردين) رئي�س الوزارة الإنكليزية
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�إىل احلرب و�أمله يف حل امل�سئلة ح ًّال �سلم ًّيا .غري �أن الر�أي العام الإنكليزي كان
مي ً
متهيجا �ضد الرو�سيا ،وكان (باملر�ستون) وزير خارجية �إنكلرتا من
اال �إىل احلرب ً
�أكرب �أن�صار احلرب فقدم ا�ستعفاءه يف  15د�سمرب عام  1853عندما ر�أى ت�أخر
(�أبردين) يف �إر�سال الأ�ساطيل الإنكليزية �إىل البحر الأ�سود .فازداد تهيج الر�أي
العام الإنكليزي وا�ضطر (�أبردين) �إىل دعوة باملر�ستون ل�سحب ا�ستعفائه والعودة
للوزارة تار ًكا له قيادة ال�سيا�سة الإنكليزية كما يرى وي�شاء ،ف�أر�سل (باملر�ستون)
الأ�ساطيل الإنكليزية �إىل البحر الأ�سود ح�سب طلب الدولة العلية .ويف 27
د�سمرب �أر�سلت فرن�سا و�إنكلرتا مذكرة م�شرتكة للرو�سيا �أعلنتاها فيها بوجوب
�سحب مراكبها و�سفنها من البحر الأ�سود ،وب�أن �أ�ساطيلهما داخلة �إىل هذا البحر
وب�أنهما ت�سمحان للدولة العلية برتك مراكبها و�سفنها فيه .فكان ذلك الإعالن
يف احلقيقة �إعالنًا للحرب من فرن�سا و�إنكلرتا على الرو�سيا .ومل تر�ض حكومتا
الدولتني الت�صريح به عل ًنا ال�شتغالهما ب�أمر �إمتام التجهيزات احلربية.
كل هذه احلوادث كان من �ش�أنها ازدياد حرية النم�سا ،فعادت هذه الدولة
مرة ثالثة �إىل خمابرة الدولة العلية وبقية الدول يف �أمر منع احلرب ،فطلبت من
الدولة �إي�ضاح ال�شروط التي تطلبها لعقد ال�صلح ،ف�أجابتها الدولة ب�أن �شروطها
�أربع� :أو ًال �إعالن ا�ستقالل بالدها و�أرا�ضيها و�ضمانة دول فرن�سا و�إنكلرتا والنم�سا
والربو�سيا لهذا اال�ستقالل .ثان ًيا اجنالء الع�ساكر الرو�سية من مقاطعتي الأفالق
والبغدان .ثالثًا جتديد ال�ضمانات املقدمة من �أوروبا للدولة يف عام  .1841راب ًعا
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احرتام �أوروبا كلها ويف مقدمتها الرو�سيا ال�ستقالل احلكومة العثمانية يف كل
�أعمالها داخلية كانت �أو خارجية.
فلما عر�ضت هذه ال�شروط على �سفراء الربو�سيا والنم�سا وفرن�سا و�إنكلرتا
بفيينا قبلوها و�صدقوا عليها وكلفوا حكومة النم�سا يف  13يناير �سنة 1854
بتبليغها للرو�سيا .وبقيت الدول منتظرة جواب الرو�سيا على �إنذار فرن�سا و�إنكلرتا
�أو ًال وعلى مذكرة الدول الأربع ثان ًيا� ،إال �أن القي�صر (نيقوال الأول) كان ال يزال
م�ؤم ًال م�ساعدة الربو�سيا والنم�سا له ،ف�أر�سل �إىل برلني البارون (دي بودبرج) و�إىل
فيينا الكونت (�أورلوف) لي�س�أال احلكومتني الربو�سية والنم�ساوية �أن تبقيا على
احليادة �أثناء احلرب ويعدهما القي�صر مقابل ذلك بدعوتهما بعد لال�شرتاك معه
يف حل امل�سئلة ال�شرقية .فطلبت النم�سا من الكونت (�أورلوف) �أن ال تعرب اجلنود
الرو�سية نهر الدانوب ،ووعدته بالبقاء على احليادة �إذا قبلت الرو�سيا هذا ال�شرط،
ولكن الرو�سيا وجدت قبول هذا ال�شرط ي�ضر بها �ضر ًرا عظي ًما يف احلرب فرف�ضته
وحملت بذلك النم�سا على �أن ترف�ض طلبها البقاء على احليادة و�أن حتفظ لنف�سها
حرية تامة يف العمل.
وقد رف�ضت الربو�سيا �أي�ضً ا طلب الرو�سيا ،بالرغم عن قرابة القي�صر (نيقوال
الأول) مللكها .وحتقق القي�صر عندئذ �أنه ال ن�صري له بني دول �أوروبا و�أنه �سيحارب
تركيا وحده .فرف�ض مذكرة الدول الأربع التي �أر�سلت �إليه يف  13يناير �سنة
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 ،1854و�أجاب على كتاب ودي �أر�سله �إليه (نابليون الثالث) �إمرباطور فرن�سا
ن�صحه فيه بقبول مطالب الدول ب�أن �شرف الرو�سيا يحتم عليها احلرب .وبقي
بذلك على عناده الأول غري حا�سب لنتائج احلرب ح�سابًا.
فلما علمت احلكومة الفرن�ساوية واحلكومة الإنكليزية بنوايا القي�صر� ،أر�سلتا
�إىل حكومته بتاريخ  27فرباير �سنة � 1854إنذا ًرا هددتاها فيه بوجوب �إخالء
مقاطعتي الأفالق والبغدان و�إال �أعلنتا عليها احلرب .واجتهدت فرن�سا و�إنكلرتا
بعد ذلك يف �ضم النم�سا والربو�سيا �إليهما �ضد الرو�سيا .غري �أن ملك برو�سيا
رف�ض اال�شرتاك يف احلرب �ضد الرو�سيا و�أبلغ حكومات فرن�سا و�إنكلرتا والنم�سا
أ�سا�سا لت�سوية
ب�أنه م�ستعد لالتفاق معها على بع�ض قواعد �سيا�سية ،تكون فيما بعد � ً
اخلالف بني الرو�سيا وتركيا .فقبلت الدول الثالث ذلك واجتمع مندوبو الربو�سيا
والنم�سا و�إنكلرتا وفرن�سا يف فيينا مرة رابعة ،و�أم�ضوا على بروتوكول (مذكرة) 9
�إبريل �سنة  1854امل�شتمل على القواعد الآتية� :أو ًال ا�ستقالل الدولة العلية .ثان ًيا
اجنالء الع�ساكر الرو�سية من مقاطعتي الأفالق والبغدان .ثالثًا ا�ستقالل احلكومة
العثمانية يف �أعمالها وترك احلرية التامة لها يف منح رعاياها امل�سيحيني االمتيازات
الالزمة .راب ًعا االتفاق على ال�ضمانات الالزمة لتنظيم العالقات ال�سيا�سية للدولة
العلية مما ي�ضمن �سالمة التوازن الأوروبي.
وعندما و�صل �إنذار فرن�سا و�إنكلرتا ال�سابق الذكر �إىل القي�صر (نيقوال
الأول) ،رف�ضه رف�ضً ا با ًّتا وقبل �إعالن احلرب عليه من الدولتني .فعقدت فرن�سا
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و�إنكلرتا عندئذ يف  12مار�س �سنة  1854حتالفًا مع الدولة العلية �ضد الرو�سيا،
ا�شرتط فيه بادي بدء �أن فرن�سا تر�سل خم�سني �ألف جندي �إىل تركيا و�أن �إنكلرتا
تر�سل خم�سة وع�شرين �ألفًا .ولكن احلرب اقت�ضت �إر�سال جنود كثرية حتى
�إن فرن�سا وحدها فقدت يف �ساحة القتال فوق املاية �ألف جندي ،وا�شرتط يف
هذا التحالف �أن دولتي فرن�سا و�إنكلرتا ت�سحبان جنودهما يف مدة خم�سة �أ�سابيع
بعد عقد ال�صلح مع الرو�سيا .وا�شرتط كذلك �أن دولتي فرن�سا و�إنكلرتا تر�سالن
�أ�ساطيلهما �إىل البحر الأ�سود .وبالفعل ا�ستولت فرن�سا و�إنكلرتا على البحر الأ�سود
و�أر�سلتا جيو�شهما �إىل الدانوب .ولقمع الثورة يف ت�ساليا و�أبريا� ،أر�سل جزء من
هذه اجليو�ش �إىل هاتيك اجلهات فقمعت الثورة يف زمن ي�سري وعادت ال�سكينة
بعد اال�ضطراب.

***
وبعد �أن �أنفقت فرن�سا مع �إنكلرتا �ضد الرو�سيا ،اجتهدت احلكومتان يف
ا�ستمالة النم�سا �إليهما لأن قوة اجلي�ش الرو�سي كانت على الدانوب ،وكان ي�سهل
التغلب عليه وقهره �إذا �ساعدت النم�سا دول تركيا و فرن�سا و�إنكلرتا .غري �أن النم�سا
كانت ت�أبى العمل �ضد الرو�سيا قبل اتفاقها على ذلك مع الربو�سيا ،فخابرت هذه
الدولة التي كان من �صاحلها خدمة الرو�سيا بدون �أن يدرك ذلك �أحد ،وطالت
املخابرات بينهما وانتهت بعقد اتفاقية بني النم�سا والرو�سيا بتاريخ � 20إبريل �سنة
 1854ت�ضمنت �أن النم�سا تر�سل حلكومة الرو�سيا �إنذا ًرا بعدم تقدم جنودها،
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وبان�سحابها من مقاطعتي الأفالق والبغدان و�أن النم�سا والربو�سيا تعلنان احلرب
على الرو�سيا �إذا عربت البلقان �أو �أعلنت ا�ستيالءها على املقاطعني.
وقد وجهت الربو�سيا عنايتها بعد عقد هذه االتفاقية �إىل �إبطال مفعولها مع
بقائها ،و�أخرت �إر�سال النم�سا للإنذار املتفق عليه م�ؤملة ا�ستيالء اجليو�ش الرو�سية
يف هذه الأثناء على مدينة (�سيلي�سرتيا) التي كانت حما�صرة لها والتي مل ت�ستطع
اال�ستيالء عليها .ومل تر�سل النم�سا �إنذارها للرو�سيا �إال يف  3يونيو عام .1854
وملا مل ي�ستطع (غورت�شاكوف) اال�ستيالء على (�سيلي�سرتيا) رفع عنها
احل�صار و�سحب جيو�شه عائ ًدا �إىل الوراء ،وعندئذ اتفقت النم�سا مع الباب
العايل بتاريخ  14يونيو �سنة  ،1854على احتاللها ملقاطعتي الأفالق والبغدان
و�صد هجمات الرو�سيا عنهما ،وم�ساعدة ع�ساكر فرن�سا و�إنكلرتا يف حركاتهما
احلربية ،اال �أن الربو�سيا كانت عاملة كما قدمنا على معاك�سة النم�سا يف خطتها؛
ف�أوعزت �إىل حكومات االحتاد اجلرماين با�شرتاط جملة �شروط للت�صديق على
االتفاقية التي عقدت بني الرو�سيا والنم�سا يف � 20إبريل ،فعملت هذه احلكومات
ال�صغرية ب�إيعاز الربو�سيا وا�شرتطت عدة �شروط منها ا�شرتاكها يف املخابرات التي
�ستجري بني الدول ب�ش�أن امل�سئلة ال�شرقية ،ومنها �أنه �إذا كانت النم�سا �ستجرب
الرو�سيا على �إخالء مقاطعتي الأفالق والبغدان يجب عليها كذلك �أن توقف
�سري �إنكلرتا وفرن�سا وجتربهما على الإم�ضاء على هدنة .فا�ضطرت النم�سا لقبول
هذه ال�شروط ور�ضيت فرن�سا و�إنكلرتا بناء على رجائها ب�أن ال ت�سري جيو�شهما
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من جهة املقاطعتني .واتفقتا عندئذ على جتريدة (القرم) والهجوم على مدينة
(�سبا�ستوبول).
وقد �أنقذت الرو�سيا من �أخطار هائلة وخ�سائر جمة بتحول اجليو�ش
الفرن�ساوية والإنكليزية بعد الرتكية عن مقاطعتي الأفالق والبغدان اتبا ًعا لرجاء
النم�سا .والف�ضل يف ذلك للربو�سيا التي �أوعزت حلكومات االحتاد اجلرماين
با�شرتاط هذا ال�شرط على حكومة النم�سا.
فلما حتققت الرو�سيا من ميل الربو�سيا وحكومات االحتاد اجلرماين �إليها،
�أر�سلت للنم�سا بتاريخ  29يونيو عام  1854جوابها على �إنذارها مبينة �أنها ال
ت�ستطيع الر�ضاء ب�إخالء املقاطعتني من جنودها �إال �إذا قدمت لها النم�سا �ضمانات
كافية ،و�أعلنت عدم احتادها مع فرن�سا و�إنكلرتا وتعهدت مبنعهما من حماربة
الرو�سيا يف الأفالق والبغدان .فر�أت النم�سا عندئذ �ضرورة االتفاق مع فرن�سا
و�إنكلرتا على �شروط جديدة لت�سوية اخلالف بني الرو�سيا وتركيا ،تكون مبثابة
�إنذار جديد للرو�سيا ،وجمعت بفيينا مندوبي فرن�سا و�إنكلرتا مع مندوبيها لو�ضع
هاته ال�شروط .فلما و�صل هذا اخلرب �إىل ملك الربو�سيا� ،أوعز �إىل �إمرباطور الرو�سيا
ب�إعالن �إخالء املقاطعتني من اجلنود الرو�سية م�ؤم ًال بذلك تعطيل �أعمال مندوبي
الدول الثالث بفيينا .ولكنهم لبثوا جمتمعني ب�ضعة �أيام قرروا فيها (يوم 8
�أغ�سط�س عام � )1854أن العالقات ال�سيا�سية بني تركيا والرو�سيا ال تعود ملجراها
الأول� :أو ًال �إذا بقيت حماية الرو�سيا على مقاطعات الأفالق والبغدان و�صربيا،
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و�إذا مل تو�ضع االمتيازات التي منحها الباب العايل لهذه املقاطعات حتت �ضمانة
الدول كلها .ثان ًيا �إذا بقيت املالحة يف الدانوب غري حرة ،ثالثًا �إذا مل تغري الدول
معاهدة  13يوليو عام  ،1841راب ًعا �إذا ا�ستمرت الرو�سيا مدعية �أن لها حق حماية
امل�سيحيني كلهم �أو بع�ضهم يف الدولة العلية ،و�إذا مل ت�ضمن �أوروبا كلها ا�ستقالل
الدولة العلية و�سالمتها.
وقرر مندوبو الدول ب�أن ال حتيد دولهم بعد عن هذا القرار و�أن ال يعقد
ال�صلح �إال بقبوله.
وقد �أرادت النم�سا �أن ت�صدق الربو�سيا وحكومات االحتاد اجلرماين على
هذا القرار ،ولكنها مل تقبل منه �إال ال�شرطني الأولني ورف�ضت الآخرين ،و�أعلنت
النم�سا �أنها ال تتحد معها �إال �إذا تعهدت مبنع اجليو�ش الرتكية والفرن�ساوية
والإنكليزية من الهجوم على املقاتلني� ،أو حماربة الرو�سيا من هذه اجلهة .فحارت
النم�سا يف �أمرها لأنه كان ال ميكنها قبول هذا الطلب بغري تكدير عالئقها مع
حكومات تركيا وفرن�سا و�إنكلرتا.
ويف هذه الأثناء انت�صرت اجليو�ش الرتكية والفرن�ساوية والإنكليزية على
اجليو�ش الرو�سية انت�صارات باهرة ،فقهرتها على �شواطئ نهر (�أملا) وا�ستولت على
مواقع خمتلفة .ويف � 25أكتوبر عام  1854هزمت اجليو�ش املتحدة جيو�ش القي�صر
يف (بلكالوا) ،ويف  5نوفمرب هزمتها يف (�أنكرمان) .وكان ح�صار (�سبا�ستوبول) ال
يزال م�ستم ًّرا.
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وقد ر�أت فرن�سا و�إنكلرتا �أن النم�سا متاطلهما كث ًريا يف �أمر االتفاق معهما
�صريحا ،فافتكرتا يف طريقة حتملها على االتفاق معهما وهي دعوة
اتفاقًا نهائ ًّيا ً
حكومة (البيمونتي) �إىل اال�شرتاك معهما يف احلرب �ضد الرو�سيا ،ويعلم كل
مطلع على التاريخ �أن النم�سا كانت تبغ�ض حكومة (البيمونتي) الإيطالية �أ�شد
البغ�ض؛ لعملها على حترير �إيطاليا كلها من حتت نري النم�سا .فلما علمت حكومة
فيينا ب�أن (البيمونتي) على و�شك االحتاد مع فرن�سا و�إنكلرتا ،خافت من م�ساعدة
هاتني الدولتني فيما بعد لهذه احلكومة ال�صغرية ،و�أبلغتهما �أنها م�ستعدة لالتفاق
معهما ،وعقدت معهما بالفعل يف  2د�سمرب عام  1854اتفاقًا ت�ضمن �أن النم�سا
تتبع قرار � 8أغ�سط�س الذي �أقرت عليه الدول الثالث ،و�أنها ال تتخابر مبفردها مع
الرو�سيا ،و�أنها تدافع عن مقاطعات الأفالق والبغدان و�صربيا �ضد كل اعتداء،
و�أن فرن�سا و�إنكلرتا تتعهدان للنم�سا مب�ساعدتها ماد ًّيا �إذا قامت احلرب بينها وبني
الرو�سيا .و�إنه �إذا مل يتم ال�صلح قبل �أول يناير عام  1855بال�شروط التي قررتها
الدول الثالث يف � 8أغ�سط�س عام  ،1854اجتمع مندوبوها وتداولوا يف الو�سائل
الفعالة التي تو�صلها �إىل مرامها.
ويعلم القارئ مما �سبق �أن الربو�سيا كانت ميالة للرو�سيا وعاملة على �إنقاذها،
فلما علمت باتفاق النم�سا مع فرن�سا و�إنكلرتا �ضد الرو�سيا� ،سعت يف ت�أخري تنفيذ
هذا االتفاق لتكت�سب الرو�سيا زم ًنا ت�ستطيع فيه حت�سني �أحوال جي�شها وتقويته
ولي�سهل للربو�سيا حل االتفاق بني النم�سا وفرن�سا و�إنكلرتا� ،أو على الأقل �إ�ضعافه
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ف�أ�شارت على احلكومة الرو�سية �أن تعلن النم�سا بقبولها لقرار � 8أغ�سط�س عام
 ،1854وت�س�ألها عقد م�ؤمتر بفيينا للمناق�شة فيه .ف�سرت النم�سا بذلك وح�سبت
الرو�سيا �صادفة يف بالغها وطلبت من فرن�سا و�إنكلرتا �إر�سال مندوبني من قبلهما
حل�ضور امل�ؤمتر .فر�ضيت الدولتان بذلك ولكنهما طلبتا من النم�سا �إر�سال مذكرة
م�شرتكة للربن�س (غورت�شاكوف) الذي كان عني �سف ًريا للرو�سيا بفيينا تو�ضح فيها
منا�صا من
الدول الثالث معنى قرار � 8أغ�سط�س ال�سالف الذكر .فلم جتد النم�سا ً
القبول وحررت املذكرة و�أر�سلتها يف  28د�سمرب عام  1854مف�سرة ملعنى قرار
� 8أغ�سط�س .وبعد ع�شرة �أيام من تاريخ �إر�سالها �أجاب الربن�س (غورت�شاكوف)
مبذكرة ف�سر فيها قرار � 8أغ�سط�س تف�س ًريا يناق�ض تف�سري الدول الثالث �أي تف�سري
الدول الوا�ضعة للقرار وا�ستمرت املناق�شات طوي ًال قبل عقد امل�ؤمتر نف�سه.
وقد �أح�س مندوبو فرن�سا و�إنكلرتا �أن النم�سا تخدع دولتيهما وتعمل على
عدم الوفاء بتعهداتها .ف�أبلغوا حكومتيهم ذلك و�أ�شاروا عليهما بعقد اتفاق بينهما
وبني حكومة «البيمونتي) انتقا ًما من النم�سا .وقد كانت الأمرا�ض واحلميات
�أ�ضرت باجليو�ش الفرن�ساوية والإنكليزية �ضر ًرا بليغًا و�شدة الربد عطلت الأعمال
احلربية .فاتفقت فرن�سا و�إنكلرتا مع (فيكتور �أمانويل) ملك البيمونتي على
م�ساعدة حكومته لهما �ضد الرو�سيا و�إر�سال ثمانية ع�شر �ألف مقاتل .و�أم�ضى
(كافور) ال�شهري وزير البيمونتي على هذه االتفاقية يف  26يناير �سنة  ،1855وقد
�سر (كافور) بها �سرو ًرا عظي ًما لعلمه ب�أن ا�شرتاك البيمونتي مع فرن�سا و�إنكلرتا يف

143

الأزمة الثالثة  -حرب القرم

143

احلرب �ضد الرو�سيا يجعل لبالده �ش�أنًا ي�سمح له بعر�ض امل�سئلة الإيطالية على
الدول وقت املناق�شة يف �شروط ال�صلح بعد �إمتام احلرب .ولذلك يعترب امل�ؤرخون
اتفاقية  26يناير عام  1855م�صد ًرا لتكوين الوحدة الإيطالية و�أ�ص ًال لها .وما
عقدت هذه االتفاقية حتى �سافرت �إىل تركيا اجلنود البيمونتية حتت قيادة اجلرنال
(المارمورا).
ويف هذا الوقت نف�سه تقدم القائد العثماين (عمر با�شا) �إىل مدينة (�إيباتوريا) -
التي هي �أي�ضً ا ثغر من ثغور بحيث جزيرة القرم  -وانت�صر على اجليو�ش الرو�سية
فيها ن�ص ًرا مبي ًنا يف  17فرباير عام  ،1855وان�ضم بعد هذا الن�صر �إىل جيو�ش
الدولة وجيو�ش فرن�سا و�إنكلرتا املحا�صرة ملدينة (�سبا�ستوبول).
وملا ر�أت النم�سا �أن فرن�سا و�إنكلرتا �أ�ساءتا الظن بها ،ور�ضيتا مب�ساعدة
البيمونتي ،اجتهدت يف �إر�ضائهما واال�شرتاك معهما يف العمل ،فعر�ضت على
الربو�سيا وحكومات االحتاد اجلرماين �أمر ا�ستعدادها للحرب ،وعزمها على �إر�سال
جنودها �ضد الرو�سيا ،فرف�ضت طلبها ب�أ�شنع �صورة ووجهت �إليها املالم العنيف
على اتباعها ار�شادات فرن�سا و�إنكلرتا بدون مراعاة م�صلحة الربو�سيا واحلكومات
اجلرمانية .وكان املوغر لل�صدور وقتئذ �ضد النم�سا امل�سيو (دي ب�سمارك) الطائر
ال�صيت ،وكان ع�ض ًوا باملجل�س امل�شرتك حلكومات االحتاد اجلرماين بفرانكفور
وم�سموع الكلمة عند حكومته (الربو�سيا) .وقد �أظهر مبهارته ال�سيا�سية الفائقة
حلكومة الربو�سيا وحكومات االحتاد اجلرماين �أن خري و�سيلة مل�ساعدة الرو�سيا
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هي جمع الع�ساكر الربو�سيانية واجلرمانية على احلدود �أمام احلدود الفرن�ساوية؛
لتخ�شى فرن�سا �ش�أنها ويرجع (نابليون الثالث) عما كان عزم عليه من �إر�سال جي�ش
جرار �إىل النم�سا خمرتقًا به البالد اجلرمانية ملحاربة الرو�سيا وجعلها بني نار جيو�شه
من جهة مقاطعتي الأفالق والبغدان وبني نار اجليو�ش املتحدة من جهة القرم.
وقد �أفلحت �سيا�سة (ب�سمارك) وعدل (نابليون الثالث) عن م�شروعه عندما علم
بوقوف اجلنود الربو�سيانية واجلرمانية �أمام حدود فرن�سا.
وقد خطر على بال (نابليون الثالث) عندئذ �أن ي�سافر بنف�سه �إىل ال�شرق،
ويتوىل القيادة العامة على جيو�ش تركيا وفرن�سا و�إنكلرتا ،ولكن �إنكلرتا عار�ضته
يف رغبته كما عار�ضه الكثريون من َّن�صاحه ووزرائه.
ويف  2مار�س من ال�سنة نف�سها ( ،)1855تويف القي�صر (نيقوال الأول) وتوىل
بعده القي�صر (�إ�سكندر الثاين) ،ف�أعلن لأوروبا رغبته يف ال�سلم وميله �إىل عقد
ال�صلح مما اطم�أنت له خواطر الكثريين من رجال ال�سيا�سة ،وحمل فرن�سا على
طلب عقد م�ؤمتر دويل جديد بفيينا حيث قبل طلبها وعقد امل�ؤمتر يف  16مار�س.
وملا عقد امل�ؤمتر ،اتفق مندوبو النم�سا و�إنكلرتا وفرن�سا وتركيا والرو�سيا على
�شرطي �إعالن عدم حماية الرو�سيا ملقاطعتي الأفالق والبغدان ،وحرية املالحة
يف نهر الدانوب� .أما ما يخت�ص ب�ضمانة ا�ستقالل الدولة العلية و�سالمتها ،فقد
�صرح مندوبو الرو�سيا ب�أن دولتهم حترتم ا�ستقالل تركيا ولكنها ال تقبل اال�شرتاك
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مع الدول يف �أمر �ضمانته .وقد رف�ضت الرو�سيا كذلك ال�شرط الرابع وهو املتعلق
بتحديد عدد �سفنها يف البحر اال�سود .ف�أوقفت ب�سبب ذلك جل�سات امل�ؤمتر يف 27
مار�س عام  .1855وملا �أعيد عقد امل�ؤمتر رف�ض (غورت�شاكوف) مرة جديدة حتديد
عدد �سفن الرو�سيا يف البحر الأ�سود و�ضمانتها مع الدول ال�ستقالل الدولة العلية،
بوغازي الأ�ستانة والدردانيل كما تعهدت به الدول
وعر�ض على دول �أوروبا قفل
ْ
يف معاهدة عام  ،1841و�إعطاء الباب العايل حق فتحهما عند احلاجة ل�سفن
الدول املتحالفة معه .فلم يح�صل بذلك االتفاق بني مندوبي الدول و�أوقفت
جل�سات امل�ؤمتر للمرة الثانية يف � 27إبريل عام  .1855ويف �أوائل يونيو �أعيد عقد
امل�ؤمتر للمرة الثالثة ،ولكن مندوبي الدول ت�ضاربت �آرا�ؤهم كما ح�صل يف املرة
الأوىل والثانية ،ومل يجدوا �سبي ًال لالتفاق ف�أعلن قفل امل�ؤمتر نهائ ًّيا بال نتيجة تذكر.

***
وقد ر�أت فرن�سا و�إنكلرتا �أنهما �صارتا يف �أ�شد حاجة لالتفاق بعد خيبة
امل�ؤمتر الدويل ،ف�سافر الإمرباطور (نابليون الثالث) �إىل لوندرة لزيارة امللكة
(فيكتوريا)؛ حيث قوبل فيها بغاية الإجالل والإكرام .وبعد زمن قليل من زيارته،
ردت له امللكة زيارته بباري�س .وبعدئذ اتفقت احلكومتان الفرن�ساوية والإنكليزية
على �إ�صدار �أوامر جديدة لقواد جيو�شهما ببالد القرم� ،أمرتاهم فيها ب�أن يحملوا
احلملة الأخرية على (�سبا�ستوبول) ،وعينت احلكومة الفرن�ساوية يف القرم اجلرنال
(بيلي�سييه) بدل (كانروبر) على قيادة اجلي�ش الفرن�ساوي ،و�أمرته بالزحف على
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قالع ومعاقل العدو فا�ستوىل بجيو�شه يف  7يونيو عام  1855مع م�ساعدة جيو�ش
الدولة العلية له على قلعة (ماملون فري) املعروفة بالقمة اخل�ضراء .وهجم يف 18
يونيو على ح�صن (مالكوف) ،ف�صدت اجليو�ش الرو�سية عنه جي�ش فرن�سا.
فا�ستاءت لذلك فرن�سا و�إنكلرتا وتركيا وجمعت قواها واتفق ق ّواد هذه اجليو�ش
املجتمعة (عمر با�شا) و(بلي�سييه) و(�سمب�سون) و(المارمورا) على عمل م�شرتك
لال�ستيالء على (�سبا�ستوبول).
فهاجمت اجليو�ش املجتمعة يف � 8سبتمرب عام  1855مدينة (�سبا�ستوبول)؛
حيث احتل اجلرنال الفرن�ساوي (ماك ماهون) قلعة (مالكوف) بعد موت
الكثريين من جنود الدول املتحدة ومن جنود دولة الرو�سيا .وكان ذلك اليوم
م�شهو ًدا ومن �أكرب �أيام احلروب وانتهى ب�سقوط (�سبا�ستوبول) يف �أيدي اجليو�ش
املتحدة.
وقد �أحدث �سقوط (�سبا�ستوبول) ت�أث ًريا هائ ًال يف كل �أوروبا وانتظر العامل
كله �إيقاف احلرب وعقد ال�صلح بني الرو�سيا ودول تركيا وفرن�سا و�إنكلرتا .ولكن
احلرب بقيت م�ستمرة واحتلت اجليو�ش املتحدة جملة مواقع مهمة منها مدينة
(قلربون) ،ولوال �إقبال ال�شتاء ال�ستمرت احلرب بال انقطاع .ويف �أثناء احلرب
ا�ستولت الأ�ساطيل الفرن�ساوية والإنكليزية على ميناء (برتوباولو�سك) ،واحتلت
يف بحر البلطيق (بومار�سند) و�ضربت (�سفيابورج).
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فلما ر�أت الرو�سيا �أن ال ا�ستطاعة لها على ا�ستمرار احلرب ،بذلت جهدها
يف ا�ستمالة فرن�سا لها وحل عقدة االتفاق بني هذه الدولة وبني �إنكلرتا .و�أر�سلت
�إىل باري�س جملة من عمالها و�صنائعها لي�ستميلوا �إليها رجال ال�سيا�سة الفرن�ساوية
والقاب�ضني على �أزمة الر�أي العام من الكتاب واخلطباء ،ف�أظهر الإمرباطور (نابليون
الثالث) ا�ستعداده مل�ساعدة الرو�سيا ،ولكنه وجدها ترف�ض مطالب الظافرين
فا�ضطر �إىل اال�ستمرار على خطته الأوىل نحوها .وملا كان من �صالح �إنكلرتا �أن
ت�ضعف نفوذ الرو�سيا يف بحر البلطيق احتدت هي وفرن�سا احتا ًدا دفاع ًّيا مع حكومة
ال�سويد التي كانت �ألد عدوة للرو�سيا وقتئذ وكانت تطمح ال�سرتجاع (فنلندا).
وجرى يف هذا الأثناء �أن (فيكتور �أمانويل) ملك البيمونتي ذهب �إىل باري�س
برفقة وزيره ال�شهري (كافور)؛ فانتهز الإمرباطور (نابليون الثالث) هذه الفر�صة
لالنتقام من النم�سا التي خدعته وخدعت �إنكلرتا يف حرب القرم ،فا�ستقبل
ملك البيمونتي ووزيره �أح�سن ا�ستقبال ووعدهما بامل�ساعدة على حترير �إيطاليا،
وتكوين وحدتها فا�ضطربت احلكومة النم�ساوية وخافت �شر العاقبة ،و�أبلغت يف
حكومتي فرن�سا و�إنكلرتا �أنها م�ستعدة لأن تر�سل معهما �إنذا ًرا للرو�سيا
احلال
ْ
تهددها فيه ب�إعالن احلرب عليها �إذا رف�ضت مطالب الدول الثالث .و�س�ألت
احلكومة النم�ساوية فرن�سا و�إنكلرتا �أن مت�ضيا معها على اتفاقية ت�ضمن �أمام
العامل ا�ستقالل الدولة العلية و�سالمتها .فقبلت فرن�سا و�إنكلرتا طلب النم�سا،
واتفقت الدول الثالث على �صورة الإنذار و�أر�سلته بالفعل لقي�صر الرو�سيا
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بتاريخ  16د�سمرب عام  ،1855و�أعلنته بوجوب قبوله قبل متام �شهر �أي قبل 17
يناير عام  1856وهذا الإنذار ي�شتمل على ال�شروط الآتية:
�أو ًال :جعل املقاطعات الدانوبية حتت رعاية الدول العظمى و�ضمانتها،
ومنع الدولة العلية من �إر�سال جنودها �إليها بدون ت�صريح الدول ،وتعديل احلدود
من جهة الب�سارابيا.
ثان ًيا :تقرير حرية املالحة يف نهر الدانوب حتت �ضمانة الدول.
ثال ًثا :جعل البحر الأ�سود ح ًّرا ،ويعمل لذلك اتفاقية خ�صو�صية بني
الرو�سيا والباب العايل ت�ضمنها الدول بعد ،وقبول الدولة العلية يف املجتمع
الأوروبي ،وعر�ض كل خالف يقع بينها وبني �إحدى الدول على بقية الدول،
وتقرير مبد�أ قفل بوغازي الأ�ستانة والدردانيل.
راب ًعا :ت�أكيد حقوق امل�سيحيني يف تركيا بدون �إحلاق �ضرر با�ستقالل
ال�سلطان و�سيادته العالية.
خام�سا :جواز و�ضع �شروط جديدة �إذا اقت�ضت م�صلحة �أوروبا ذلك.
ً
ف�أجابت الرو�سيا على �إنذار دول فرن�سا و�إنكلرتا والنم�سا يف  5يناير عام
 1856بقبول ال�شروط الأربعة الأوىل ،ورف�ض ال�شرط اخلام�س لإبهامه .ولكن
الربو�سيا خافت ا�شتعال نريان حرب عمومية يف كل �أوروبا تقوم معها الثورات
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واال�ضطرابات ،فن�صحت الرو�سيا بقبول املطالب اخلم�سة واخلروج من هذه الأزمة
اخلطرة عليها وعلى م�صاحلها .فاتبعت الرو�سيا ن�صيحة الربو�سيا و�أبلغت الدول
ر�سم ًّيا يف  16يناير عام  1856قبولها ل�شروطها كلها.
فاجتمع عندئذ امل�ؤمتر الدويل بباري�س يف  25فرباير عام  ،1856وعقدت
جل�ساته حتت رئا�سة الكونت (والو�سكي) وزير خارجية فرن�سا ،وا�شرتكت الدولة
العلية والرو�سيا فيه كما ا�شرتكت حكومة البيمونتي التي �أر�سلت نائ ًبا عنها
الكونت (كافور) ال�شهري .وكان (عايل با�شا) مندوبًا عن الدولة العلية يف هذا
امل�ؤمتر.
وقد اتفق مندوبو الدول يف هذا امل�ؤمتر بغري �صعوبة على ال�شروط التي
عر�ضتها من قبل فرن�سا و�إنكلرتا والنم�سا والتي �أتينا عليها ،ومل يختلفوا �إال يف
قبول طلب (نابليون الثالث) ب�ش�أن �ضم الأفالق والبغدان �إىل �إمارة واحدة،
فقرروا النظر يف هذا الأمر بعد انتهاء امل�ؤمتر .ومل مي�ض على م�ؤمتر باري�س عامان
حتى قررت الدول يف باري�س نف�سها بتاريخ � 19أغ�سط�س �سنة  1858جعل هاتني
املقاطعتني �إمارة واحدة حتت �ضمانة الدول.
وقد �أم�ضت الدول الأوروبية على عهدة باري�س يف  30مار�س �سنة ،1856
و�أعلن قفل امل�ؤمتر يف � 16إبريل من ال�سنة نف�سها بعد �أن تناق�ش �أع�ضا�ؤه يف جملة
م�سائل �أهمها امل�سئلة الإيطالية التي عر�ضها على امل�ؤمتر الكونت (كافور) ،ووجه
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�أنظار الدول �إليها ،ولكن امل�ؤمتر مل يقرر �شي ًئا يف هذه امل�سائل واكتفى باالتفاق
على بع�ض �شروط خارجية عن عهدة باري�س خمت�صة باملالحة والتجارة.

***
انتهت هذه احلرب بنتائج خمتلفة ن�أتي عليها واحدة بعد �أخرى.
تبني للقارئ �أن هذه احلرب �أ�صلها م�سئلة الأماكن املقد�سة واخلالف بني
الكاثوليكيني والأرثوذك�س .وطاملا كانت ت�ؤمل كل دولة من الدول اال�ستيالء
على ال�شام والقب�ض على زمام الكنائ�س ببيت املقد�س ،فجاء اخلالف بني فرن�سا
والرو�سيا ب�ش�أنها دلي ًال على �أن هذه الأماكن املقد�سة يجب �أن تبقى �إىل الأبد
يف �أيدي الدولة الإ�سالمية ال ُعظمى؛ لأنها الدولة الوحيدة التي تقدر �أن حتفظ
املوازنة بني كل الديانات يف بيت املقد�س ،وتعطي كل ذي حق حقه .و�إنه لو
تركت الأماكن املقد�سة لدول �أوروبا لوقع بينها وبني بع�ضها �شقاق عظيم ،وقامت
حرب دموية لنزوع كل واحدة منها �إىل امتالكها ورغبة كل دولة يف �سبق غريها
�إىل اال�ستيالء عليها.
فدف ًعا لهذا اخلطر اجل�سيم يجب �أن تبقى هذه الأماكن يف �أيدي الدولة
العلية العادلة الأمينة .وقد �أدرك �سوا�س �أوروبا ذلك وعلموا �أن م�سئلة الأماكن
املقد�سة هي من �أهم الأ�سباب التي حتتم �ضرورة بقاء الدولة العلية.
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و�إذا كانت الدولة العلية قد اكت�سبت من حرب القرم هذه النتيجة املهمة،
ف�إنها مل تك�سب غريها �شي ًئا ما؛ فقد فقدت املال والرجال و�أ�ضاعت نفي�س وقتها،
ومل ت�أخذ من بالد الرو�سيا بل ًدا واحدة ،بل ان�سلخت عنها يف احلقيقة (الأفالق
والبغدان) .وقد خدعتها الدول مبنحها امتيازين �أثبتت احلوادث بعد �أنهما ال
يفيدانها �شي ًئا مذكو ًرا .فقد تعهدت الدول كلها ب�ضمانة ا�ستقالل الدولة العلية
و�سالمتها ،و�أرتنا احلوادث �أن دول �أوروبا نف�سها �سلخت من الدولة العلية جملة
بالد با�سم هذا املبد�أ نف�سه ،مبد�أ �ضمانة ا�ستقالل الدولة العلية و�سالمتها.
واتفقت الدول كذلك على اعتبار الدولة العلية دولة �أوروبية وقبولها يف املجتمع
الأوروبي .ومل تر الدولة لهذا االمتياز فائدة ما بل كانت نتيجته جر الباليا عليها
بازدياد تداخل �أوروبا يف �ش�ؤونها الداخلية.
وقد خرجت الرو�سيا من هذه احلرب �سليمة مل تخ�سر فيها غري املال
والرجال �شي ًئا .ومعاك�سة الدول لها يف البحر الأ�سود مل تكن �إال معاك�سة وقتية
كما �أظهرته جل ًّيا احلوادث بعد م�ؤمتر باري�س.
�أما الدولة التي ا�ستفادت كث ًريا من هذه احلرب فهي دولة الربو�سيا؛
ف�إنها ا�ستمالت �إليها الرو�سيا بخطتها نحوها ،و�أوجدت عندها كراهة �شديدة
للن�سما التي مل ت�ساعدها �ضد تركيا كما �ساعدتها هي يف قمع الثورة املجرية عام
 ،1849و�أحدثت الربو�سيا بني النم�سا وبني حكومات االحتاد اجلرماين �شقاقًا
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كب ًريا .فحمل الربو�سيا كل ذلك على حماربة النم�سا عام  1866هذه احلرب
التي �ساعدت الرو�سيا فيها الربو�سيا م�ساعدة معنوية ،وانتهت با�ستيالء الربو�سيا
على مقاطعتني من �أمالك النم�سا ،وقد متت نتائج هذه احلرب بهزمية فرن�سا �أمام
الربو�سيا عام  1870وتكوين الوحدة الأملانية.
ومن �أهم نتائج حرب عام  1866على النم�سا ،غري فقدها مقاطعتني
مهمتني ،ا�ستقالل املجر منها ا�ستقال ًال �إدار ًّيا .وهي �أي�ضً ا نتيجة من نتائج حرب
القرم.
وقد ا�ستفادت كذلك من حرب القرم حكومة البيمونتي؛ ف�إنها �أر�سلت
�إىل م�ؤمتر باري�س كما قدمنا الكونت (كافور) ال�شهري الذي ا�ستلفت �أنظار مندوبي
الدول �إىل حالة �إيطاليا ومظامل النم�سا وحمل على احلكومة النم�ساوية حملة
�شديدة كان لها رنة ودوي يف كل �أ�صقاع العامل .و من ح�سن حظ البيمونتي �أن
(نابليون الثالث) كان مغر ًما بتحرير البالد النازعة لال�ستقالل ،وكان ميله لإيطاليا
خ�صو�صا و�أن بغ�ضه للنم�سا كان عظي ًما بعد حرب القرم
�أ�شد من ميله ل�سواها،
ً
لتالعب هذه الدولة يف �سيا�ستها وعدم وفائها يف وعودها مع فرن�سا و�إنكلرتا .ومل
مت�ض �إال �سنون قالئل بعد حرب القرم حتى نالت �إيطاليا ا�ستقاللها وتكونت
وحدتها .فكانت بذلك حرب القرم �سب ًبا ل�سقوط مقاطعتني مهمتني من �أمالك
النم�سا يف قب�ضة الربو�سيا ،و�سب ًبا ال�ستقالل املجر ا�ستقال ًال �إدار ًّيا و�سب ًبا خلروج
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�إيطاليا من حتت نري النم�سا وا�ستقاللها وتكوين وحدتها .وباجلملة كانت حرب
القرم �سب ًبا ل�ضعف النم�سا وتقوي�ض �أركان مملكتها.
وقد اكت�سبت �إنكلرتا وفرن�سا من هذه احلرب ازدياد نفوذهما يف الأ�ستانة
فا�ستعملتاه يف �سبيل م�صاحلهما .ف�إن الهنود كادوا يطردون الإنكليز من بالدهم
يف ثورة �سيباي ال�شهرية عام  1856لوال تداخل املرحوم ال�سلطان (عبد املجيد
خان) ف�إنه �أ�صدر من�شو ًرا  -بناء على رجاء �إنكلرتا  -مل�سلمي الهند �أمرهم فيه
بالركون �إىل ال�سكينة والطاعة حلكومة جاللة امللكة (فيكتوريا) .ومعلوم �أن
امل�سلمني يف الهند �أقوياء ولهم �ش�أن عظيم وكلمة نافذة ،وكلهم يحرتمون خليفة
الإ�سالم ويجلونه �أعظم �إجالل .فلما و�صل �إليهم من�شور جاللته و�ضعوه على
ر�ؤو�سهم وعملوا مبا �أمرهم به .ف�ألقوا �أ�سلحتهم وانتهت بذلك الثورة وتوطدت
�سلطة الإنكليز يف الهند بعد ا�ضمحاللها.
و�إنه ليتبادر للذهن �أن �إنكلرتا �شكرت الدولة العلية على عمل �سلطانها
الأعظم �أو اعرتفت لها باجلميل .نعم �إنها اعرتفت لها باجلميل ولكن مبعاداتها
واالعتداء على بالدها ف�إنها �سلطت يف عام � - 1858أي بعد عامني من ثورة
�سيباي� -إحدى �سفنها احلربية ال�ضخمة على ثغر (جدة) فا�ستمرت تدمر فيه نحو
ع�شرين �ساعة� ،أ�سيلت فيها دماء كثرية وخربت منازل وبيوت عامرة .وكان ذلك
عقب فتنة �صغرية قام فيها بع�ض امل�سلمني على بع�ض امل�سيحيني ،و�أ�صيب فيها
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قن�صل فرن�سا وقتلت زوجته .ومل يكن لعمل �إنكلرتا معنى وال �ضرورة لأن الدولة
العلية كانت قد �أر�سلت مندوبًا عال ًيا من لدنها لتحقيق الأمر ومعاقبة املعتدين.
�أما فرن�سا فقد ا�ستعملت نفوذها يف تركيا الذي ازداد بعد حرب القرم كما
قدمنا لإعالء كلمتها يف ال�شرق ف�أر�سلت جي�شً ا فرن�ساو ًّيا �إىل ال�شام عام ،1860
بحجة م�ساعدة الدولة العلية على قمع الفتنة التي �أحدثها اخلالف وال�شحناء بني
املارونية والدروز ،مع �أن جي�ش الدولة كان كاف ًيا لإعادة الأمن وال�سكينة يف هذه
الديار .ومل تخرج الع�ساكر الفرن�ساوية من ال�شام �إال يف  5يونيو عام .1861
هذه هي النتائج اخلطرية التي �أنتجتها حرب القرم ،ومنها يعلم القارئ حظ
كل دولة يف هذه احلرب وخطة الدول نحو الدولة العلية وكنه مقا�صد كل واحدة
منها وحقيقة �أغرا�ضها.

***

الأزمة الـرابعـة
احلرب بني تركيا والرو�سيا ،وما قبلها وما بعدها
«من عام � 1875إىل عام »1878

�أب َّنا يف ختام الف�صل ال�سابق �أن نتيجة حرب القرم على النم�سا كانت
وخيمة؛ حيث فقدت هذه الدولة بعدها مقاطعاتها الإيطالية ،و�أخذت الربو�سيا
منها يف حرب عام  1866مقاطعتني مهمتني ،ونالت املجر ا�ستقاللها النوعي
�أي ارتفعت �سلطة النم�سا عنها .فطمعت هذه الدولة يف �أخذ �شيء من �أمالك
الدولة العلية يعو�ض عليها بع�ض خ�سائرها؛ فتقربت من �أملانيا عدوتها اللدودة
التي قهرتها وكونت وحدتها بانت�صارها عليها وعلى فرن�سا ،عو�ضً ا عن �أن ت�ستعد
للأخذ بالث�أر منها وا�سرتجاع املقاطعتني اللتني �أخذتهما منها .و�صارت كذلك
النم�سا ت�ستميل الرو�سيا �إليها وتوعز لها مبحاربة تركيا.
و�أو�ضحنا كذلك �أن العالئق بني الرو�سيا والربو�سيا �صارت جيدة متينة،
و�أن م�ساعدة الربو�سيا للرو�سيا يف حرب القرم حملت الرو�سيا على ترك الربو�سيا
حتارب النم�سا وتقهرها ،وحتارب فرن�سا وتقهرها وت�أخذ من كل دولة من الدولتني
مقاطعتني عظيمتني ،وتكون بذلك وحدتها وي�صري ملكها �إمرباطو ًرا لأملانيا بدون
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�أن تعار�ضها يف �أعمالها ،بل بقيت على احليادة مظهرة ارتياحها لنجاح الربو�سيا
�ضد النم�سا وفرن�سا اللتني عاك�ستاها (�أي الرو�سيا) يف حرب القرم.
ومن ذلك يرى القارئ �أن الرو�سيا والنم�سا و�أملانيا اتفقت بعد حرب عام
 1870التي قامت بني فرن�سا والربو�سيا .واتفق �إمرباطرتها على العمل باالحتاد؛
فاهتمت الرو�سيا لتغيري ال�شرط املتعلق بحريتها يف البحر الأ�سود الذي اتفقت
عليه الدول يف م�ؤمتر باري�س عام  ،1856ودعت الدول لعقد م�ؤمتر للنظر فيه.
ف�أجابت الدول دعوتها واجتمع مندوبوها يف عا�صمة بالد الإنكليز يف  13مار�س
�سنة  ،1871واتفقوا (ومل ت�شرتك فرن�سا مع الدول ال�شتغالها بعقد ال�صلح مع
الربو�سيا) على تغيري هذا ال�شرط و�إعطاء الرو�سيا احلرية التامة يف املالحة بالبحر
الأ�سود وت�سيري �سفنها فيه.
وملا حتققت الرو�سيا من �أن �أملانيا والنم�سا م�ستعدتان مل�ساعدتها ،و�أن �إيطاليا
دولة نائ�شة ال يخ�شى منها ،و�أن فرن�سا �ضعيفة بعد الهزمية ،خافت �صوتها ،و�أن
لي�س لها يف دول �أوروبا من ي�ستطيع معار�ضتها غري �إنكلرتا ،و�أنها وحدها ال
ت�ستطيع �أن ت�ضرها ب�شيء  -ف�ض ًال عن �أن الرو�سيا كانت تعلم �أن �إنكلرتا ال تفيد
تركيا �شي ًئا :لأن مبد�أها يف كل �أطوار �سيا�ستها �أن تنتفع من غريها و�أن ال تنفع
غريها -اجتهدت (�أي الرو�سيا) يف تهييج �أمم البلقان و�أر�سلت يف كل �أنحاء بالد
البلقان زعماء ينادون بالثورة �ضد الدولة العلية ،وين�شرون مبد�أ احتاد ال�سالفيني
حتت راية القي�صر ،ويدعون �أقوام البلقان كافة للع�صيان با�سم الدين الأرثوذك�سي
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�ضد احلكومة العثمانية الإ�سالمية .وكان من م�صلحة النم�سا �أن تهيج بالد
البو�سنة والهر�سك �ضد الدولة العلية ،ملا كان عندها من الأمل يف اال�ستيالء
عليها؛ ف�ساعدت مهيجي الرو�سيا و�أخذت تهيج كذلك �أهايل هذه البالد حتى
هاج امل�سيحيون كافة يف بالد البو�سنة والهر�سك ،و�صارت امل�ساعدات ت�أتيهم
جها ًرا من بالد ال�صرب واجلبل الأ�سود ،و�أر�سلت لهم من النم�سا الأ�سلحة
والذخائر �س ًّرا .فلما علمت الدولة العلية بذلك �أر�سلت �إىل البو�سنة والهر�سك
جي�شً ا قو ًّيا بقيادة القائد ال�شهري والبطل العظيم الغازي (خمتار با�شا) ،فقمع
الثورة ورد كيد الثائرين .ولكن دول الرو�سيا والنم�سا و�أملانيا التي كانت تريد
كما قدمنا ا�ستمرار الثورات واال�ضطرابات يف الدولة ،تو�سطت بني الثائرين وبني
الباب العايل وطلبت من الدولة �أن تقبل مطالب الثوار بتخفيف ال�ضرائب عنهم
وبرتكهم يعينون ال�شرطة (البولي�س) من نف�س �أبناء البو�سنة والهر�سك .فوعد
املرحوم ال�سلطان (عبد العزيز خان) بالنظر يف هذه املطالب ومبنح رعاياه على
اختالف دياناتهم ما يطلبونه من االمتيازات وما يراه موافقًا لهم وللدولة .ويف
 12د�سمرب عام � 1875أ�صدر ال�سلطان �إرادة عالية بقبول مطالب �أهايل البو�سنة
والهر�سك ،وبرهن بذلك على عدم تع�صب الدولة �ضد رعاياها امل�سلمني((( .ولو
كانت الدول راغبة حقيقة يف خري امل�سيحيني وغري قا�صدة �ضرر الدولة و�إ�ضعافها،
لكانت اكتفت بهذه الإرادة ال�سلطانية و�ساعدت الدولة على تنفيذها و�أمرت
الثوار الذين �أهاجتهم �ضد الدولة بالركون �إىل ال�سكينة وباالمتثال لأوامر احلكومة
((( هكذا وردت يف �أ�صل الكتاب ،ولكن ال�صواب «امل�سيحيني» (م).
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العثمانية .ولكنها كانت تعمل لبث الفنت والثورات ف�أوعزت �إىل الثوار بعدم نزع
ال�سالح وباال�ستعداد للكفاح.
ويف  30يناير عام  1876قدمت الدول جميعها مبا فيها فرن�سا و�إيطاليا مذكرة
للباب العايل ،طلبت منه فيها منح �أهايل البو�سنة والهر�سك متام احلرية الدينية،
وتقرير م�ساواة الأديان وتخفيف ال�ضرائب وجعل ال�شرطة �أهلية ،وت�شكيل جلنة
من �أهايل البو�سنة والهر�سك مك ّون ن�صفها من م�سيحيني والن�صف الآخر من
م�سلمني ملراقبة تنفيذ ما جاء يف الإرادة العلية التي �أ�صدرها ال�سلطان يف 12
د�سمرب عام .1875
و�أول من و�ضع هذه املذكرة هو الكونت (�إندار�شي) .وقد �سميت با�سمه
وهو جمرى �أغ�ضبت خطته نحو الدولة العلية يف هذه احلوادث الأمة املجرية ل�شدة
تعلقها بالدولة العلية واعرتافها باجلميل للعثمانيني.
ومل تت�أخر الدولة العلية عن قبول مطالب الدول املذكورة يف مذكرتها،
و�إجابتها عليها يف  11فرباير من ال�سنة نف�سها.
فلما ر�أت الرو�سيا �أن الدولة العلية قمعت الثورة �أو ًال ،ومل ترف�ض مطالب
الثوار ثان ًيا ،ومل ترف�ض مطالب الدول ثالثًا ،وحتققت من �أنه ي�ستحيل عليها خلق
�سبب �سيا�سي من املخابرات يقيم يف وجه تركيا �أوروبا والر�أي العام الأوروبي،
بذلت جهدها ووجهت كل عنايتها جلعل الثورة عامة يف بالد البلقان؛ حتى
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ت�ضعف الدولة وترتبك �أحوالها من جهة وحتى ي�سهل عليها �أن ت�شيع يف �أوروبا
الإ�شاعات الكاذبة عن معاملة الأتراك للم�سيحيني ،وتهيج بذلك الر�أي العام
الأوروبي �ضد الدولة العلية و�ضد امل�سلمني.
فاجتمع ثوار البو�سنة والهر�سك يف (كو�سريوفو) يف  28فرباير� ،أي بعد
قبول الدولة ملطالب الدول ،وقرروا ب�إيعاز الرو�سيا اال�ستمرار على الثورة والع�صيان
وعدم اخل�ضوع للدولة.
وقد تو�صلت الرو�سيا �إىل تهييج بالد ال�صرب �ضد الدولة العلية؛ فهاج
�أهلها وجاهروا مبعاداة الدولة وطلبوا من حكومتهم حماربتها .فخابرت حكومتها
حكومة اجلبل الأ�سود واتفقت معها �ضد الدولة ،ف�صارت بذلك بالد البلقان
كلها قائمة على قدم و�ساق �ضد الدولة .وبلغت الفو�ضى حدها يف هذه البالد،
فاعتدى املجرمون على الأبرياء ،و�صار كل واحد من الثوار يفاخر الآخرين مبا
نهب و�سلب من امل�سلمني .و�صار الذين ال �سالح ب�أيديهم من امل�سلمني يدافعون
به عن �أنف�سهم فري�سة للمجرمني ال�سافكني للدماء من ثوار امل�سيحيني.
ر�أى امل�سلمون يف بالد البلقان ما ر�أوا من الإهانة وال�سلب والنهب ،و�أ�سيلت
دماء الأبرياء من الكثريين منهم ،و�أن�صار الباطل وال�ضالل يف �أوروبا ي�شيعون يف
كل مكان �أن الدولة العلية دولة بربرية ت�سفك دماء امل�سيحيني وتهتك �أعرا�ض
ن�سائهم وتخرب بيوتهم وكنائ�سهم ،وغري ذلك مما يكرره �أعداء الدولة و�أعداء
احلقيقة يف كل خالف يقع بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف بالد الدولة.
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وقد عمل �أعداء الدولة على تهييج الر�أي العام الأوروبي �ضدها بكل
الو�سائل ،وح�صل �أن فتاة م�سيحية اعتنقت الدين الإ�سالمي يف �ضواحي
�سالونيك ،وذهبت لهذه املدينة لإثبات �إ�سالمها ب�صفة �شرعية فعلم امل�سيحيون
بالأمر وجتمعوا يف طريق الفتاة حتى اختطفوها عند مرورها و�أخفوها يف بيت �أحد
امل�سيحيني ،فهاج امل�سلمون لذلك وذهبوا �إىل احلاكم طالبني تخلي�ص الفتاة ،ثم
اجتمعوا يف م�سجد للمداولة يف الأمر ،وبينما هم جمتمعون �إذ دخل عليهم قن�صال
�أملانيا وفرن�سا .فاعتدى عليهما بع�ض احلا�ضرين العتبارهم دخول القن�صلني يف
امل�سجد �إهانة لهم و�ضربوهما �ضربًا ق�ضى عليهما يف احلال .فانت�شر خرب احلادثة يف
�أوروبا ،وما انت�شر حتى نادى �أعداء الدولة بالويل والثبور وحملوا على الإ�سالم
ودولته العزيزة حمالت �شديدة ،و�أهاجوا الر�أي العام �ضد احلكومة العثمانية حتى
ا�ضطرت الدول كلها لإر�سال �سفن حربية �إىل ميناء �سالونيك .ومل ي�ستطع الباب
العايل �أن يفهم �أوروبا �أن القن�صلني �أخط�آ يف الذهاب �إىل امل�سجد ،بل طلبت منه
الدول معاقبة املعتدين .وملا مل يجد �سبي ًال لرف�ض طلب الدول ،عاقب من ثبت
عليهم االعتداء على القن�صلني بالإعدام وانتهت بذلك هذه احلادثة ،وهي حادثة
من حوادث عديدة خلقتها يد الد�سائ�س والأغرا�ض للإيقاع بالدولة والإ�ضرار
بها .و�إين ل�ست ممن ي�ستبعدون �أن �إ�سالم هذه الفتاة امل�سيحية كان م�صطن ًعا ،و�أن
احلادثة مدبرة من �أولها لآخرها .فكل من طالع �شي ًئا من �أعمال �أرباب الد�سائ�س
يف الدولة يعلم �أنهم قادرون على �إيجاد حادثة كهذه و�أكرب منها.
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وقد عر�ض يف هذه الأثناء ثوار البو�سنة والهر�سك على دول �أوروبا �أنهم
نفذت ال�شروط الآتية:
ينكفون عن الثورة ويعيدون ال�سكينة �إىل بالدهم� ،إذا �أُ ْ
�أو ًال� :أن تعطي الدولة العلية للم�سيحيني ثلث الأرا�ضي التي بيد
امل�سلمني.
ثان ًيا� :أن ت�صلح لهم املنازل التي هدمت ب�سبب الثورة ،و�أن ت�ساعدهم
باملال و�أن تقدم لهم الثريان الالزمة حلرث الأر�ض.
ثال ًثا� :أن تعفيهم من ال�ضرائب مدة ثالث �سنني.
راب ًعا� :أن تنجلي الع�ساكر الرتكية النظامية من بالد البو�سنة والهر�سك،
و�أن تبقى فقط يف (نيك�شي�ش) و(�ستوالز) و(فوكا) و(تريبني) و(بيوجلي)
و(م�ستار) ،و�أن تر�سل النم�سا والرو�سيا مندوبني من قبليهما يف هذه البالد ملراقبة
تنفيذ هذه ال�شروط.
خام�سا :نزع ال�سالح من امل�سلمني.
ً
�ساد�سا� :ضمانة الدول الأوروبية لتنفيذ هذه ال�شروط.
ً
وملا ر�أت �صربيا وبلغاريا واجلبل الأ�سود �أن الرو�سيا والنم�سا و�أملانيا ت�شجع
ثوار البو�سنة والهر�سك� ،أ�صغت لإر�شادات املهيجني وقامت م�ستعدة ملحاربة
تركيا ،واالنتقام من الإ�سالم با�سم ال�صليب .وملا �أرادت الرو�سيا �أن تعجل باحلرب
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وب�إ�سقاط امل�صائب على تركيا ،دعت النم�سا و�أملانيا لال�شرتاك معها يف تقدمي �إنذار
جديد للباب العايل ،ف�أجابت النم�سا و�أملانيا طلبها واجتمع الربن�س (غورت�شاكوف)
عن الرو�سيا والكونت (�إندرا�شي) عن النم�سا مع الربن�س (ب�سمارك) يف برلني ومت
اتفاقهم يف  11مايو �سنة  1876على �إنذار تر�سله دولهم �إىل الباب العايل.
ومل تطلب الدول الثالث من الباب العايل ما طلبته يف مذكرة (�إندرا�شي)
التي �أر�سلت يف  30يناير عام  ،1876بل طلبت جل ما �أراد ثوار البو�سنة
والهر�سك فا�شتملت مذكرتها على الطلبات الآتية:
�أو ًال� :أن ي�صلح الباب العايل املنازل التي دمرت ب�سبب الثورة ،و�أن يقدم
كل ما يلزم للفالحني من الثريان والآالت ،و�أن يعفي �أهايل البو�سنة والهر�سك
من ال�ضرائب مدة ثالث �سنوات.
ثان ًيا� :أن يعني الباب العايل جلنة من �أعيان �أهايل البو�سنة والهر�سك
امل�سيحيني لتوزيع امل�ساعدات املادية التي يقدمها.
ثال ًثا� :أن ي�سحب الع�ساكر الرتكية من بالد البو�سنه والهر�سك ،و�أن ال
يرتكها حتتل غري ع�شر قالع معينة.
راب ًعا� :أن يرتك امل�سيحيني م�سلحني لغاية �إمتام الإ�صالحات و�إعادة الأمن
وال�سكينة �إىل بالد البو�سنة والهر�سك.
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خام�سا� :أن يكون لقنا�صل الدول �أو ملندوبيها احلق يف مراقبة تنفيذ هذه
ً
الطلبات .وطلبت الدول الثالث غري هذه الطلبات �أن متنح تركيا للثوار هدنة
�شهرين وهددتها ب�أنها �إنْ مل تنفذ هذه الطلبات مدة ال�شهرين اتخذت معها طرق
القوة والقهر.
 وقد قبلت فرن�سا و�إيطاليا التوقيع على هذه املذكرة� ،أما �إنكلرتا فرف�ضتالتوقيع عليها باملرة.
وال �شك �أن املطالع لهذه ال�شروط يقف منده�شً ا م�ستغربًا من معاملة دول
�أوروبا للدولة العلية واعتدائها عليها ب�أ�شنع ال�صور و�أقبحها ،ويدرك من نف�سه �أن
هذه ال�شروط لو كانت يطلب تنفيذها من �أحقر دول الأر�ض لكانت رف�ضت
قبولها ،ولو �أدى رف�ضها �إىل دمارها وخرابها؛ فموت فيه �شرف خري من حياة
تلطخ بالعار .ولذلك كان ي�ستحيل على الدولة العلية �أن تقبل هذه ال�شروط
ولو حلظة واحدة ،ف�إن طلب الدول بقاء اجلنود العثمانية يف جهات خم�صو�صة
وقالع معينة مع بقاء امل�سيحيني مت�سلحني هو ت�شجيع للثوار عظيم ،وطلب الدول
�إعطاء احلكومة العثمانية للم�سيحيني كل ما يحتاجون �إليه من امل�ساعدات املادية
و�إ�صالح املنازل التي دمرت ب�سبب الثورة ،هو طلب ال ت�ستطيع ميزانية تركيا �أن
تقوم به ،وتهديد الدول للدولة باتخاذ طرق القوة والقهر معها �إنْ مل تنفذ طلباتها
هو ت�شجيع لكل �أمم البلقان على الثورة �ضد الدولة العلية.
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ومن �سوء حظ الدولة �أن �أ�سقط عن عر�ش ال�سلطة العثمانية يف هذا الوقت
املمتلئ باال�ضطرابات والأخطار املرحوم ال�سلطان (عبد العزيز خان) ،و�أجل�س
مكانه ال�سلطان (مراد اخلام�س) الذي مل يحكم �إال خم�سة �أ�شهر.

***
وبديهي �أن الرو�سيا كانت ترمي �إىل �إ�ضعاف تركيا بالثورات واال�ضطرابات
واحلرب مع �أمم البلقان حتى �إذا ثبطت عزميتها وقلت همتها حتولت �ضدها
برجالها وقوتها .وهي �سيا�سة ال ميكن مل�ؤرخ عادل �أن يقول �إنها �سيا�سة �شريفة؛
لأن الرو�سيا كان يجب عليها �أن حتارب تركيا من بادئ الأمر ال �أن تهيج �ضدها
البو�سنة والهر�سك و�صربيا واجلبل الأ�سود وبلغاريا.
فقد قام البلغاريون يف وجه الدولة ،وجعلوا غايتهم قتل امل�سلمني ف�أتوا من
الفظائع واجلرائم ما ال ي�ستطيع و�صفه قلم ،و�صار �أن�صار ال�ضالل يف �أوروبا يكذبون
على العامل كله ويدعون �أن الدولة تذبحهم هم ون�سا�ؤهم و�أطفالهم ،مع �أنهم كانوا
املعتدين على الأبرياء من امل�سلمني.
وقد ا�ستعدت كذلك �صربيا واجلبل الأ�سود ملحاربة الدولة ،فاحتد �أمريا هاتني
الإمارتني �ضد الدولة ،وح�شدا اجلنود بكرثة و�أر�سلت الرو�سيا �ضاب ًطا من �أمهر
�ضباطها (ت�شرنايف) لقيادة اجلي�ش ال�صربي .فلما علمت الدولة العلية با�ستعدادات
�صربيا واجلبل الأ�سود احلربية� ،أر�سلت �إىل �أمرييهما يف  9يونيو عام  1876ت�س�ألهما
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عن �سبب هذه اال�ستعدادات ،ف�أجات ال�صرب ب�أنها تطلب من الباب العايل �أن
تنجلي الع�ساكر العثمانية من مقاطعتي البو�سنة والهر�سك ،و�أن حتتل الع�ساكر
ال�صربية مقاطعة البو�سنة و�أن حتتل ع�ساكر اجلبل الأ�سود مقاطعة الهر�سك.
فرف�ض الباب العايل هذا الطلب الغريب بغاية ال�شدة وال�شهامة ،و�أر�سل بجي�شه
�إىل حدود ال�صرب واجلبل الأ�سود .ويف  30يونيو �أعلنت ال�صرب احلرب على
تركيا ،ويف  2يوليو �أعلنها اجلبل الأ�سود.
وملا كانت الرو�سيا تعلم �أن تظاهر �صربيا واجلبل الأ�سود برغبة احتالل
البو�سنه والهر�سك من �ش�أنه �أن يكدر النم�سا التي تريد تقوية نفوذها يف البلقان،
وتطمح �إىل اال�ستيالء على هاتني املقاطعتني� ،سافر القي�صر (�إ�سكندر الثاين)
بنف�سه �إىل (ري�شتاد) يف بوهيميا وتقابل مع (فرن�سوا جوزيف) �إمرباطور النم�سا
وحتادث معه طوي ًال يف �أمور ال�شرق .ويحقق كثريون من امل�ؤرخني ب�أن القي�صر
وعد �إمرباطور النم�سا ب�إعطائه البو�سنة والهر�سك بعد انتهاء �أزمة امل�سئلة ال�شرقية،
فبقيت النم�سا بذلك على احليادة وقت احلرب بني الدولة العلية وبني �صربيا
واجلبل الأ�سود.
وقد كان يظن �سوا�س �أوروبا وك ّتابها ورجال احلرب فيها �أن الدولة العلية
�ستقهر يف هذه احلرب �أمام �صربيا واجلبل الأ�سود ،ولكنهم علموا بعدئذ �أن
جنود تركيا ال يزالون ليوثًا يف احلرب و�آ�سا ًدا يف معامع القتال فقد انت�صروا
على ع�ساكر اجلبل الأ�سود وجنود �صربيا ن�ص ًرا مبي ًنا بقيادة الغازي عثمان با�شا
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واملرحوم عبد الكرمي با�شا ،وهزموهم يف (زيت�شار) هزمية اهتزت لها �أوروبا ومادت
لها حمافلها ونواديها .وملا �شعرت �صربيا ب�أن بلغراد عا�صمة بالدها �صارت نف�سها
يف خطر طلبت من الدول بتاريخ � 28أغ�سط�س �سنة � 1876أن تتو�سط بينها وبني
الدولة العلية ،ف�س�ألت الدول الأوروبية الدولة العلية �أن تعر�ض عليها ال�شروط
التي تقبل معها عقد ال�صلح ف�أجابتها بهذه ال�شروط:
�أو ًال� :أن تعود الأحوال يف �صربيا �إىل ما كانت عليه قبل عام .1867
ثان ًيا� :أن تهدم القالع التي بنتها �صربيا بعد عام .1867
ثالثًا� :أن ترد القالع التي كانت حمتلة لها تركيا من قبل �إليها.
راب ًعا� :أن تدفع �صربيا غرامة حربية �أو �أن تقبل ازدياد اخلراج ال�سنوي
الذي تدفعه لرتكيا.
خام�سا� :أن ال يزيد عدد اجلي�ش ال�صربي عن ع�شرة �آالف مقاتل.
ً
�ساد�سا� :أن ي�سافر �أمري ال�صرب �إىل الأ�ستانة ليقدم واجبات اخل�ضوع
ً
والتابعية للح�ضرة ال�سلطانية ولي�ستلم فرمان تعيينه �أم ًريا على ال�صرب.
جدا و�أن قبولها ي�ضر بال�صرب �ضرا ًرا
فر�أت الدول �أن هذه ال�شروط قا�سية ًّ
بليغًا .على �أن القارئ �إذا تذكر الطلبات التي اتفقت عليها الرو�سيا والنم�سا و�أملانيا
يف برلني ب�ش�أن البو�سنة والهر�سك وطلبتها من الباب العايل ،لوجد �شروط الدولة
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العلية مع ال�صرب �أخف كث ًريا من طلبات الدول .مع �أن الدولة غلبت ال�صرب
وانت�صرت عليها انت�صا ًرا باه ًرا .فطلبت الدول من �إنكلرتا التي كانت تدعي
م�ساعدة تركيا  -وما كانت تعمل يف احلقيقة �إال على ت�شجيع رجال تركيا يف
معار�ضتهم �ضد الدول مع علمها باتفاق الدول كلها �ضد تركيا � -أن تعر�ض على
الباب العايل �شرو ًطا �أخرى.
ويف هذا الأثناء جل�س جاللة موالنا ال�سلطان الأعظم واخلليفة الأكرب
الغازي (عبد احلميد خان) على �أريكة اململكة العثمانية؛ حيث امل�صاعب حتيط
بها من كل جانب و�أعدا�ؤها يد�سون لها الد�سائ�س يف كافة �أنحائها ،والدول كلها
متحدة �ضدها فبذل �أق�صى جهده يف تنظيم الأمور و�إ�صالح الأحوال ودفع
امل�صائب والأخطار.
وقد عر�ض الكونت (دي بيكون�سفيلد) الوزير الأول لإنكلرتا على الدولة
العلية عقد هدنة ملدة �ستة �أ�سابيع للمخابرة فيها يف �شروط ال�صلح وبقاء احلالة على
ما هي عليه يف �صربيا ،ومنح البو�سنة والهر�سك ا�ستقال ًال �إدار ًّيا ،فرف�ضت الدولة
خ�صو�صا و�أن القي�صر �أوعز �إىل �صربيا با�ستئناف احلرب مرة ثانية
هذه الطلبات
ً
فجمعت جنودها وجندت من مل يجند منهم.
ويف � 1أكتوبر �سنة � 1876أر�سل القي�صر �إىل (فرن�سوا جوزيف) �إمرباطور
النم�سا كتابًا �سر ًّيا �س�أله فيه احتاد النم�سا مع الرو�سيا الحتالل بالد البلقان كلها،
فرف�ض �إمرباطور النم�سا طلب القي�صر خو ًفا من نتائج عمل خطري كهذا.
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ويف � 5أكتوبر طلبت �إنكلرتا من الدولة العلية عقد هدنة ملدة �ستة �أ�سابيع،
وفتح مذاكرة بني الدول وقت الهدنة ب�ش�أن عقد ال�صلح ،ف�أجابت الدولة العلية
ب�أن الهدنة يجب �أن تكون ملدة �ستة �أ�شهر حتى ت�ستطيع جنودها �أن ت�سرتيح
من �أن�صاب احلرب ،وب�أن مينع و�صول الأ�سلحة والذخائر لثوار البو�سنة والهر�سك
ول�صربيا واجلبل الأ�سود وقت الهدنة .فلم تقبل الدول طلب الدولة العلية العادل
و�أر�سلت الرو�سيا يف � 15أكتوبر اجلرنال (�إغناتييف) للأ�ستانة حام ًال �إنذا ًرا للباب
العايل يت�ضمن هذه ال�شروط� :أو ًال :عقد هدنة ملدة �ستة �أ�سابيع بال �شرط ،ثان ًيا:
منح البو�سنة والهر�سك وبلغاريا ا�ستقال ًال �إدار ًّيا :ثالثًا �ضمانة الدول الأوروبية
حلقوق هذه املقاطعات.
وما و�صل (�إغناتييف) �إىل الأ�ستانة حتى و�صلته �أخبار انهزام اجلي�ش
ال�صربي �أمام اجلي�ش العثماين الظافر؛ فقد انت�صرت اجلنود العثمانية انت�صا ًرا
عظي ًما يف (دليجراد) و(الك�سينات�س) وباتوا على مقربة من (بلغراد) عا�صمة
ال�صرب التي �صار �أمر �سقوطها يف �أيدي العثمانيني حمققًا .فقدم يف احلال
(�إغناتييف) �إنذاره للباب العايل وقبلت الدولة العلية عقد الهدنة يف  2نوفمرب
عام .1876
وملا ر�أت �إنكلرتا �أن الرو�سيا تهدد الدولة العلية على ل�سان اجلرنال
(�إغناتييف)� ،أرادت �أن تظهر لرتكيا مودتها لها لتنتفع من هذه املودة عند احلاجة،
كما �سريى القارئ؛ ف�أمرت �أ�سطولها بال�سفر �إىل مياه ال�شرق والوقوف يف (بزيكا)
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�أي يف مدخل الدردانيل .وعندئذ اتفقت الدول على عقد مذاكرة بينها وبني
بع�ضها يف الأ�ستانة.

***
وقد اجتمع مندوبو الدول بالأ�ستانة يف �أوائل د�سمرب عام  ،1876وقرروا
عدم ا�شرتاك تركيا يف مداوالتهم ومناق�شاتهم ،بل �إر�سال قرارهم النهائي �إليها
بعد �إمتام املداوالت واالتفاق عليه .وهي �أول مرة اجتمع م�ؤمتر دويل يف عا�صمة
بالد مل ت�شرتك يف هذا امل�ؤمتر! ويف  23د�سمرب مت اتفاق مندوبي الدول على و�ضع
قرار نهائي ،ويف  24منه �أبلغ هذا القرار �إىل الباب العايل .وهو يت�ضمن �أن الدولة
العلية تتنازل لبالد ال�صرب واجلبل الأ�سود عن بع�ض الأرا�ضي ليت�سع نطاق
�إمارتيهما .ك�أنهما الغالبتان لرتكيا! ويت�ضمن �أن البو�سنه والهر�سك ت�صري م�ستقلة
ا�ستقال ًال �إدار ًّيا و�أن يعني لهما ملدة خم�س �سنوات حاكم يجب �أن يكون تعيينه
مبوافقة الدول ،و�أن يكون البولي�س يف البو�سنة والهر�سك م�سيح ًّيا ،و�أن يرتك
لهاتني املقاطعتني ن�صف �إيرادهما ،و�أن تكون لغة البو�سنة والهر�سك هي اللغة
الر�سمية فيهما ،ويت�ضمن القرار غري ذلك �أن الق�سم املوجود يف �شمال البلقان من
بالد بلغاريا ي�صري م�ستق ًّال ا�ستقال ًال �إدار ًّيا كالبو�سنة والهر�سك ،و�أن حتتل اجلنود
البلجيكية هذه املقاطعات ال�سالفة الذكر حلني تنفيذ قرار الدول ،و�أن تعني جلنة
دولية ملراقبة تنفيذ هذا القرار.
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وال ريب �أن قرار الدول هذا كان يف احلقيقة �إعالنًا لرتكيا ب�أن دول �أوروبا
كلها متع�صبة �ضدها ،و�أنها متحدة يف العمل على الإ�ضرار بها .ف�إن الدول
الأوروبية كانت تعلم علم اليقني �أن هذه املطالب ترف�ضها تركيا رف�ضً ا با ًّتا ملا فيها
من امل�سا�س بحقوقها .وكيف كانت ت�ستطيع تركيا �أن تقبلها بعد �أن �أقمعت الثورة
يف البو�سنة والهر�سك وهزمت جنود ال�صرب واجلبل الأ�سود �شر هزمية؟
وقد كانت �إنكلرتا وحدها تتظاهر للدولة العلية باملحبة والوالء ولكنها
�أ�ضرت بها كغريها ،بل �أكرث من غريها لأن الدولة العلية انخدعت بتظاهر �سوا�س
الإنكليز بامليل لها ،وح�سبت �أن بريطانيا م�ساعدة لها �ضد الرو�سيا وقت احلرب.
فلما جاءت احلرب علمت تركيا �أن �إنكلرتا كانت ترمي فقط �إىل ت�شجيعها على
معار�ضة �أوروبا ،مع علمها باحتاد �أوروبا �ضدها وكذلك خدعت �إنكلرتا تركيا عند
عقد م�ؤمتر برلني حيث �أخذت منها قرب�ص كما �سريى القارئ.
وملا ر�أى مندوبو فرن�سا �أن الدولة العلية عازمة على رف�ض مطالب امل�ؤمتر،
عر�ضوا على بقية الأع�ضاء تعديل الطلبات فقبلوا ذلك و�أبلغوا الباب العايل �أنهم
يرتكون م�سئلة تنازل الدولة العلية لل�صرب واجلبل الأ�سود عن بع�ض الأرا�ضي
ملخابرة �أخرى ،و�أنهم ال ي�س�ألون الباب العايل �أن ي�ست�شري الدول يف تعيني حاكم
البو�سنة والهر�سك �إال يف اخلم�س �سنني الأوىل ،و�أنهم عدلوا عن طلبهم ب�ش�أن
تق�سيم بلغاريا �إىل ق�سمني وجعل ق�سم منها م�ستق ًّال ا�ستقال ًال �إدار ًّيا و�أنهم عدلوا
عن طلبهم ب�ش�أن جعل البولي�س كله يف البو�سنة والهر�سك م�سيح ًّيا وقبلوا �أن
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يكون من امل�سيحيني ومن امل�سلمني ،و�أنهم قبلوا اعتبار اللغة الرتكية يف البو�سنة
والهر�سك ر�سمية كاللغة ال�سالفية .وحددوا للباب العايل مدة ثالثة �أ�شهر لتنفيذ
ما بقي من مطالب الدول.
وقد �أم�ضى مندوبو �إنكلرتا على هذا القرار مع بقية مندوبي الدول ،ولكنهم
كانوا ين�صحون ل�سوا�س تركيا �س ًّرا برف�ض مطالب الدول.
ولكي تعلم الأمة العثمانية �أن جاللة ال�سلطان الأعظم ال يعر�ض مب�صاحلها
للخطر و�أنه ي�ست�شري يف �صغائر الأمور وكبائرها كرباء الأمة وعقالءها ،جمع جاللة
جمل�سا عال ًيا مكونًا من مائة وثمانني ع�ض ًوا من كرباء الأمة
ال�سلطان الأعظم ً
ور�ؤ�ساء الطوائف واملذاهب وعر�ض عليهم مطالب الدول ،و�س�ألهم ر�أيهم يف الأمر
فرف�ضوها بالإجماع و�أ�شاروا على جاللة ال�سلطان برف�ضها ،فقرر جاللته رف�ضها
عم ًال بر�أي كرباء الأمة ور�ؤ�ساء املذاهب والديانات وحف ًظا لكرامة الدولة و�صيانة
ل�شرفها.
ويف  20يناير عام � ،1877أعلن �صفوت با�شا مندوبي الدول ر�سم ًّيا ب�أن
الدولة العلية رف�ضت مطالبهم مل�سا�سها مب�صاحلها اجلوهرية .فانف�ض بذلك املجتمع
الدويل وترك مندوبو الدول كافة الأ�ستانة �إظها ًرا لغ�ضب دولهم وانقطاع العالئق
ال�سيا�سية.
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ويف  31يناير من ال�سنة نف�سها ،كتب امل�سيو (غورت�شاكوف) وزير الرو�سيا
الأول �إىل الدول الأوروبية ي�س�ألها عن الو�سائل التي �ستتخذها مع تركيا،
لإجبارها على قبول مطالبها ويعلمها ب�أن الرو�سيا م�ستعدة للعمل وحدها �ضد
تركيا .ويف الوقت نف�سه اتفق القي�صر مع (فرن�سوا جوزيف) �إمرباطور النم�سا على
بقاء النم�سا على احليادة �أثناء احلرب بني الدولة العلية والرو�سيا ،وقبل القي�صر
ال�شروط الآتية� :أو ًال �أن ال تدعي �إحدى الدول الأوروبية �أن لها وحدها حق
حماية امل�سيحيني يف الدولة العلية ،و�أن يكون لدول �أوروبا كلها القول الف�صل بني
تركيا والرو�سيا بعد نهاية احلرب .ثان ًيا� :أن ال ت�أخذ الرو�سيا �شي ًئا ما من الأرا�ضي
الواقعة على ال�شاطئ الأمين لنهر الطونة ،و�أن حترتم ا�ستقالل رومانيا و�أن ال مت�س
الأ�ستانة ب�سوء .ثالثًا �إذا �أوجدت الرو�سيا �إمارة �سالفية جديدة يجب �أن ال يكون
ذلك �ضد م�صلحة البالد الغري �سالفية ،و�أن ال تدعي الرو�سيا حقوقًا جديدة على
بلغاريا التي يجب �أن ال يحكمها �أمري رو�سي وال �أمري من�ساوي .راب ًعا �أن ال متر
اجلنود الرو�سية من بالد ال�صرب.
ومل تكتف الرو�سيا باتفاقها مع النم�سا وم�ساعدة �أملانيا لها من �أول الأزمة
كل امل�ساعدة ،بل �أرادت �أن تتحقق من م�ساعدة بقية الدول الأوروبية لها م�ساعدة
معنوية؛ ف�أر�سلت اجلرنال (�إغناتييف) �إىل عوا�صم �أوروبا فزارها عا�صمة بعد
عا�صمة حتى لوندرة نف�سها .ويف كل عا�صمة من عوا�صم �أوروبا قوبل بالرتحاب
ووعد بعدم معار�ضة الرو�سيا يف �شيء ،ويف لوندرة اتفق مع الوزارة الإنكليزية
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على عقد م�ؤمتر دويل يف لوندرة لإر�سال �إنذار �أخري للباب العايل .وبالفعل اجتمع
امل�ؤمتر ويف  31مار�س �سنة � 1877أر�سل الإنذار الدويل للباب العايل مت�ضم ًنا �أنه
يجب على الدولة العلية �أن تتمم عقد ال�صلح مع اجلبل الأ�سود ،و�أن ترتك له
الأرا�ضي التي يطالب بها ،و�أن تنفذ الإ�صالحات التي طلبتها منها الدول ،و�أن
جتعل ع�ساكرها يف حالة ال�سلم ب�أن تقلل عددها العظيم الذي جمعته للحرب.
و�أنذرتها الدول ب�أنها كلها م�ستعدة لأن تتحد وتقرر الو�سائل الفعالة �ضدها �إنْ مل
تقبل مطالبها يف �أقرب وقت .وبذلك ا�شرتكت �أوروبا كلها ا�شرتا ًكا معنو ًّيا يف
معاداة الرو�سيا لرتكيا وتهييجها �أمم البلقان عليها وحتملت م�س�ؤولية كل ما عملته
الرو�سيا �ضد تركيا.
وقد �أر�سلت الرو�سيا بانفرادها �إنذا ًرا �آخر للباب العايل �أ�شد لهجة من
الإنذار الدويل ،فعر�ض الباب العايل هذين الإنذارين على جمل�س املبعوثان لريى
ر�أيه فيهما فرف�ضهما يف � 9إبريل �سنة  .1877ويف � 11إبريل �أعلن الباب العايل
للدول الأوروبية رف�ضه لهما .ومن ذلك اليوم �صارت احلرب على �أبواب تركيا
و�أخذت الدولة العلية من جهة والرو�سيا من جهة �أخرى تتمم جتهيزاتها احلربية
وتر�سل جيو�شها على احلدود.
وملا ر�أت الرو�سيا �أنها ال ت�ستطيع التغلب على ُتركيا والفوز عليها �إال �إذا
عربت جيو�شها بالد رومانيا ،عقدت يف � 16إبريل مع هذه الإمارة  -خال ًفا التفاقها
مع النم�سا  -اتفاقية ت�سمح للجنود الرو�سية بعبور �أرا�ضي رومانيا .ويف � 24إبريل
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�سنة � 1877أعلنت الرو�سيا ر�سم ًّيا احلرب على تركيا مبينة يف �إعالنها �أن غر�ضها
باحلرب ن�صرة امل�سيحيني:
فلما علمت �إنكلرتا ب�أن احلرب البد منها� ،س�ألت الرو�سيا عدم امل�سا�س
مب�صاحلها يف ال�شرق واحرتام �صواحلها .ف�أجابتها الرو�سيا على ذلك .وهذه هي
امل�ساعدة التي قدمتها �إنكلرتا للدولة العلية!
وقد اتخذت اجلنود الرو�سية يف القرم ويف البحر الأ�سود خطة دفاعية
وجعلت خطتها الهجومية يف جهة القوقاز والدانوب.
و�سار اجلي�ش الرو�سي يف �آ�سيا حتت قيادة اجلرنال (لوري�س مليكوف) ،وبعد
جمهودات عظيمة وقتال عنيف ،ا�ستوىل يف  19مايو على مدينة �أردهان ،و�سار
يف �أوائل يونيو �إىل مدينة (�أر�ضروم)� .أما يف �أوروبا فقد اتفقت الرو�سيا مع رومانيا
(التي �أعلنت عندئذ ا�ستقاللها التام عن الدولة العلية) يف  14مايو عام 1877
اتفاقًا دفاع ًّيا هجوم ًّيا ،وان�ضمت جنود رومانيا �إىل جنود الرو�سيا وعربت بلغاريا
ال�شمالية .ويف �أوا�سط يوليو احتلت مدينة نيكوبلي ،واحتل اجلرنال (جوركو)
م�ضايق البلقان املو�صلة مل�ضيق �شيبكا ال�شهري .وقد �أحدثت هذه الأخبار ت�أث ًريا
�شدي ًدا يف الأ�ستانة ويف �أوروبا كلها وازداد اهتمام الباب العايل ب�أحوال اجلي�ش.
�إال �أنه من �سوء حظ الدولة و�شى بع�ض الدخالء بال�شهم امل�شهور (عبد الكرمي
با�شا) فعزلته الدولة وعزلت رديف با�شا ناظر احلربية ،وعينت بدل عبد الكرمي
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با�شا (حممد علي با�شا) وهو �ضابط رو�سي الأ�صل اعتنق الإ�سالم ودخل يف
ع�سكرية الدولة.
وملا علم دولة الغازي (عثمان با�شا) بانت�صار اجليو�ش الرو�سية والرومانية �أتى
بجي�شه �إىل مدينة (بلفنه) وح�صنها �أح�سن حت�صني.
وقد هاجت اخلواطر يف بالد املجر حني ذاك هيجانًا �شدي ًدا النت�صار الرو�سيا
على تركيا يف بع�ض مواقع ،و�صار املجريون يتظاهرون يف ال�شوارع ويف املجتمعات
�ضد الرو�سيا وينادون مبحبة تركيا التي �ساعدت ثوارهم عام  ،1849و�أخذوا
ي�س�ألون حكومتهم م�ساعدة تركيا بالفعل� .إال �أن النم�سا التي بيدها زمام القيادة
العامة للجي�ش املجري والنم�ساوي كانت على احليادة ،وكان (ب�سمارك) ي�سمعها
من وقت �إىل �آخر �أن ن�صيبها من �أمالك تركيا �سيكون (البو�سنة والهر�سك).
فكانت را�ضية باحلرب غري حا�سبة لتقوية نفوذ الرو�سيا يف بالد البلقان ح�سابًا.
وباجلملة مل يكن لرتكيا يف �أمم �أوروبا حمب يخل�ص احلب لها غري الأمة
املجرية ،ولكنها مل ت�ستطع �أن تعمل �شي ًئا ما يف �صاحلها.
وقد ظن �سوا�س �أوروبا ورجال الع�سكرية فيها �أن الرو�سيا �ست�ستمر �سائرة
يف طريق الن�صر ،ولكن الأخبار ملأت �أوروبا بعدئذ �أن اجلنود العثمانية انت�صرت
على اجلنود الرو�سية انت�صا ًرا باه ًرا (يف قار�ص) بف�ضل البطل ال�شهري الغازي
(�أحمد خمتار با�شا) ،وا�ضطر الرو�سيون لرفع احل�صار عن هذه املدينة .ويف يوليو
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و�أغ�سط�س و�سبتمرب عام  1877هاجمت اجلنود الرو�سية مدينة (بلفنه) املرة بعد
الأخرى ،وارتدوا على �أعقابهم خا�سرين ملا �أقام حولها الغازي (عثمان با�شا) من
املعاقل واحل�صون املنيعة.
ولكن �سوء حظ الدولة العلية ق�ضى عليها ب�أن ال تر�سل ما يلزم من املدد
للغازي (خمتار با�شا) بعد �أن فقد جي�شه الرجال الأبطال .ف�سقطت منه لذلك
(قار�ص) يف �أيدي الرو�سيني يف �شهر نوفمرب عام  .1877و�سار بعد ذلك اجلرنال
الرو�سي (مليكوف) على (�أر�ضروم)� .أما (بلفنه) فقد �أعيت معاقلها وح�صونها
الرو�سيني فحا�صروها ح�صا ًرا �شدي ًدا و�شهدوا قوة الأتراك و�شهامتهم و�أعجب
قي�صر الرو�س نف�سه مبهارة الغازي (عثمان با�شا) وقوة �إدراكه .وقد طالت حما�صرة
(بلفنه) حتى انقطع املدد عن الأتراك ونفد كل ما عندهم من الذخائر ،فعزم
الغازي (عثمان با�شا) على اخلروج من (بلفنه) مع جنوده الأ�شداء .ويف 10
د�سمرب عام  1877خرج بالفعل ومرت اجلنود العثمانية من و�سط الأعداء غري
خائفة نريانهم وال مقذوفاتهم ،بل جاعلة وجهتها اال�ستحكامات التي كان �أقامها
الرو�سيون حول (بلفنه) على ثالثة خطوط متعاقبة ،وا�ستولت على مدافع اخلط
الأول والثاين وكادت ت�ستويل على اخلط الثالث ،غري �أن الغازي (عثمان با�شا)
جريحا فظنه قومه مي ًتا وانت�شر خرب موته بني اجلنود العثمانية فثبطت هممهم
وقع ً
وانحلت عزائمهم .ودخل الرو�سيون يف هذا الأثناء (بلفنه) وا�ضطر قواد اجلي�ش
العثماين للت�سليم واالتفاق مع قواد اجلي�ش الرو�سي على �إيقاف احلرب ب�إلقاء
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اجلي�ش العثماين لل�سالح .وقد فقد اجلي�ش الرو�سي يف حما�صرة (بلفنه) 28080
رج ًال وفقد اجلي�ش العثماين  15300رجل.
ومل يعترب رجال الع�سكرية يف �أوروبا �سقوط (بلفنه) انت�صا ًرا للرو�سيني
على العثمانيني ،بل �أعجب كل �إن�سان بالعثمانيني �أكرث من �إعجابه بالرو�سيني؛
ف�إن الرو�سيني كان عددهم مائة وخم�سني �ألف مقاتل وكان عدد العثمانيني ثلثهم
�أي خم�سني �ألفًا فقط .وقد �أظهر القي�صر �إ�سكندر الثاين نف�سه للغازي (عثمان
با�شا) عظيم �إعجابه بدفاعه عن (بلفنه) ،وقال له �إن هذا الدفاع يعد من الأعمال
احلربية النادرة املثال يف تاريخ الب�شر.
وباجلملة فلم تنت�صر الرو�سيا على تركيا يف هذه احلرب �إال بالد�سائ�س
العديدة التي د�ستها �ضدها يف البو�سنة والهر�سك ويف بالد البلقان .فقد ر�أى
القارئ �أن الدولة العلية ا�ضطرت �إىل قمع ثورة عظيمة يف البو�سنة والهر�سك
وحماربة ال�صرب واجلبل الأ�سود وقمع ثورة بلغاريا مما �أراق دماء كثرية من دماء
العثمانيني ،و�أمات �أبط ً
اال من جنود الدولة وحملها الأموال وامل�صاريف الطائلة.
ومع �أن الثورة يف البو�سنة والهر�سك وبلغاريا واحلرب مع �صربيا واجلبل
الأ�سود �أ�ضعفت جيو�ش الدولة ،ف�إن هذه اجليو�ش الفخيمة حاربت الرو�سيا
بكل قوة و�شهامة وانت�صرت عليها يف موا�ضع خمتلفة .ومل حتارب الرو�سيا تركيا
بجيو�شها وحدها بل ا�ستعانت برومانيا التي قدمت لها نحو املائة �ألف مقاتل.
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ولو كانت الرو�سيا حاربت تركيا من بادئ الأمر قبل �أن تهيج البو�سنة والهر�سك
وبلغاريا وال�صرب واجلبل الأ�سود �ضدها لكانت انت�صرت تركيا وال حمالة وخابت
الرو�سيا وهزمت �شر هزمية.
و�إذا �أ�ضاف القارئ �إىل ما تقدم �أن تركيا كانت ت�ضع ثقتها يف رجال من
الدخالء ،يعملون ب�أوامر الأجنبي ويعر�ضون مب�صالح الدولة للدمار ،و�أنه كان بني
قواد جي�شها قائد رو�سي الأ�صل ،علم ف�ضل تركيا يف انت�صارها على الرو�سيا يف
بع�ض مواقع مهمة.
والبد لنا من �أن نذكر للقارئ �أي�ضً ا �أن جنود اجلبل الأ�سود كانت تعاك�س
جنود الدولة �أثناء احلرب ،و�أن ال�صرب ان�ضم جي�شها جلي�ش الرو�سيا بعد �سقوط
(بلفنه) .فكانت الدولة العلية بذلك م�شتغلة من كل جانب برد الأعداء عن
ديارها ،ومل يكن لها ن�صري ين�صرها على �أعدائها بل كانت وحدها �أمام �أعداء
عديدين وكان اعتمادها على حم�ض قوتها.

***

طاملا ادعى �أعداء الدولة العلية �أنها �إذا فتحت بال ًدا ن�شرت فيها جلنودها راية
ال�سلب والنهب والفتك ب�أهلها ،و�إذا مرت ب�أر�ض خربتها وغريت معاملها .فليقر�أ
املن�صفون ما عمله الرو�سيون و�صنائعهم البلغاريون يف هذه احلرب مع امل�سلمني
الأبرياء الذين مل يكن لديهم �أ�سلحة يدافعون بها عن �أنف�سهم ،بل كانوا �آمنني
مطمئنني يح�سبون احلرب ب�شرية �إن�سانية ال بهيمية بربرية.
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وقد �أتى ال�سري �إ�شميد برتلت يف كتابه احلديث (مواقع ت�ساليا) على تاريخ
كثري من هذه الفظائع .و�إنا نذكر للقراء الكرام �شي ًئا منها:
ملا عرب اجلرنال �سكويبف نهر �شيبكا يف يناير �سنة  ،1877وجد مع�سك ًرا
يحتوي على مائة �ألف من ن�ساء الأتراك ناز ًال بقرب هرمنلي ،فلم يكن من جنوده
�سوى �أنهم فتكوا بهن وطردوهن �أمامهم على ثلوج نهر مريتزا �إىل جبال رودب
حتى مات �أكرثهن من الربد واجلوع.
و�إنا ن�ست�شهد على هذه املعامالت الرببرية واعتداء الرو�سيني والبلغاريني
على الأبرياء من امل�سلمني مبا جاء يف جريدة الدايل نيوز وقد كانت �إذ ذاك منت�صرة
للرو�سيا .ففي عدد  8فرباير �سنة  1878جاء فيها باحلرف الواحد:
�أدريا نوبل يف  27يناير �سنة  1878ملكاتبنا يف احلرب
«�إن امل�سافة التي بني (فيلوبوبولي�س) و(هرمنلي) تبلغ �سبعني مي ًال ،قد كانت
بالأم�س مرت ًعا لآالف من العائالت ،واليوم �أ�صبحت قا ًعا �صف�صفًا خاوية على
عرو�شها لي�س بها �سوى جيف املوتى وعظام القتلى وبقايا املذبوحني .فتحولت
ن�ضارتها ال�سابقة �إىل منظر خميف و�أطالل دوار�س ،وذلك نتيجة ما ح�صل من
الفظائع املنكرة التي تق�شعر من هولها الأبدان .وال ميكن لأي �إن�سان �أن يت�صور
مهما اجتهد �أن يحاول تلك الأهوال التي وقعت يف تلك البقعة واحلالة التي
و�صلت �إليها».
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وكتب هذا الكاتب نف�سه:
«بينما نحن ن�سري من (فيلوبوبولي�س) ،كنا نرى جثث الفالحني مغطاة
بالثلوج ،وال �شك �أن بع�ضها قد لبث على هذه احلالة ال�شنيعة املحزنة �أ�سبوعني �أو
ثالثة ومل تزل �آثار الدماء على مالب�س بع�ضهم .وهكذا كنا ن�سري بني رمم القتلى
و�آثار اخليام والأر�ض حولنا مغطاة باجلثث ،وبقايا املع�سكرات كما تغطى بالب�سط
والفر�ش .وكنا نخرتق �صفو ًفا من جثث القتلى ورمم احليوانات م�سافة ال تقل عن
خم�سة وثالثني مي ًال ،فر�أينا ن�ساء ملقاة يف الثلوج ،و�أوال ًدا و�أطف ً
اال مرماة يف الربك
ورج ً
اال ممزقة �أج�سادهم مما �أ�صابهم من اجلراحات القتالة .ور�أينا الثلج حمم ًّرا من
�أثر الدماء املنهطلة و�أظن �أن �أغلب الن�ساء منت من الربد القار�ص؛ لأن ن�ضارة
احلياة كانت بادية على وجوههن فك�أنهن نيام للراحة من عناء هذا العامل ومعاملة
�أهله الرببرية با�سم املدنية.
�أما الرجال فكنت تراهم واح ًدا بجانب الآخر تظهر عليهم عالئم العظمة
حتى مع املوت ،وذقونهم ملوثة بدمائهم و�أيديهم مو�ضوعة على �صدورهم ك�أمنا هم
يحافظون على قلوبهم ال�شريفة من �أن تدو�سها �أعدا�ؤهم ب�أقدام اخليل.
�أما الأطفال والأوالد فهم كالن�ساء مات �أغلبهم من �شدة الربد القار�ص،
والثلوج املرتاكمة .فكنت ترى �أوجههم لطيفة بع�ضها باد وبع�ضها مغطى بالثلج،
وكانت تلوح عليهم ن�ضارة الطفولية وتظهر عليهم الطهارة والرباءة التامة ك�أمنا هم
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نائمون نو ًما طبيع ًّيا �أو ك�أمنا جعلت من الثلوج النا�صعة البيا�ض �سرائرهم و�أيديهم
الناعمة البي�ضاء بارزة من املياه الذائبة.
وال�شك �أن �أمهاتهم ملا ر�أينهم �أموا ًتا على �صدورهن من �شدة الربدن و�أن
ال �أمل يف عودتهم للحياة ،رمينهم يف الثلوج ليخففن حملهن وفارقن ح�شا�شات
�أكبادهن بالرغم عنهن ،والدموع ت�سيل من عيونهن حتى �إذا �أدركت اخلدود
حتولت بر ًدا من �شدة الزمهرير.
«و�إين مل �أ�شعر بي�أ�س زائد وبالء عظيم يف حياتي �إال عند ما ر�أيت بعيني
الفظائع وامل�صائب التي حلت على بني الإن�سان .فلقد ر�أيت امر�أة ت�سري بجانب
جتدان يف امل�سري فرا ًرا من معاملة الرو�سيني
طفلة تناهز العا�شرة من عمرها وهما َّ
وق�ساوتهم الرببرية ،ولكن االبنة مل تقو على امل�شي لأن �أقدامها العارية تعبت
غاية التعب من امل�سري على الثلج ،ف�سقطت ميتة بني �أيدي �أمها احلنونة ولقد داهم
الأم الليل بظالمه احلالك وبرده الفاتك ف�سقطت طريحة بجانب ابنتها.
و�إن الطريق �إىل (ها�سكيوي) مملو َءة بجثث عديدة ،وكلما مررنا على قرية
ر�أيناها خاوية على عرو�شها لي�س بها �إال بقايا املذبوحني واملقتولني ،ولقد �س�ألنا
بع�ض البلغاريني :من قتل ه�ؤالء؟ ف�أجابونا ب�صوت ال�شامت امل�سرور «�إننا ون�صراءنا
قتلناهم �شر قتلة».
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�أما يف ها�سكيوي ،فكنت ترى كث ًريا من اجلنود الرتكية مقتولني .وف�ض ًال
عما �أ�صابهم من اجلراح القاتلة ،ف�إن فالحي البلغار مل ي�شفقوا عليهم بل رجموهم
باحلجارة ليفنوا عظام ه�ؤالء ال�شهداء الأبطال.
ولقد �س�ألت �إحدى العائالت الرتكية من �أين جاءت و�إىل �أين ت�سري؟
فقالت يل� :إنها تركت (بلفنه) من خم�سة �شهور م�ضت ،وهي على مثل حالها
من الفقر املدقع ت�سري لي ًال ونها ًرا ،ال غذاء لديها �سوى ما جتده من حلوم احليوانات
التي متوت يف الطرق ،وكانت هذه العائلة مكونة من �أب و�أم على �صدرها طفل
�صغري وولد يبلغ العا�شرة من العمر ،وكلهم حفاة عراة الأر�ض فرا�شهم وال�سماء
غطا�ؤهم ،ولي�س لديهم �سوى بع�ض خرق ي�سرتون بها �سو�آتهم وقدرة يطبخون
فيها اللحم.
وكلما �سرنا خطوة بعد (ها�سكيوي) ،ر�أينا مناظر �أب�شع و�أفظع فكم ر�أينا
امر�أة وزوجها مقتولني نائمني بجانب بع�ضهما ،وطفلني بقربهما على الثلوج
و�شيوخا متك�سرة جماجمهم .وكل هذا ف�ض ًال عن خراب القرى و�سلب ونهب
ً
ما لأ�صحابها من اخلريات والأ�شياء النافعة .ومن املناظر التي تولد احل�سرة وحتزن
�شيخا هر ًما من الرتك ملقى على الأر�ض وبجانبه م�صحف قر�آن
الف�ؤاد �أنني ر�أيت ً
مفتوحا وملوثًا بدمائه؛ وذلك بينما كان البلغاريون ي�سلبون النا�س �أموالهم
�شريف ً
ويحملونها على عرباتهم ثم يجرونها فوق جثث القتلى لتده�س العجالت حلومهم
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وتفتت عظامهم وته�شم جماجمهم بال رحمة وال �شفقة بل وبال ت�أثر ملثل تلك
املناظر الب�شعة الفظيعة ف�أين املدنية و�أين حب الإن�سانية؟
و�إين �أقول �إن عدد الذي فتك بهم البلغاريون من الأبرياء الآمنني كثري
جدا وقد ترك بيوتهم نحو اخلم�سة و�سبعني �ألفًا هروبًا من املعاملة القا�سية الرببرية،
ًّ
ولكنهم ال يكادون يفرون من القتل حتى ينق�ض عليهم البلغاريون ويفتكون
ب�أغلبهم .ومل يهرب �إال القليل �إىل بالد الرتك .و�إنه ليحق للعامل �أن ي�سمي
الطريق بني فيلوبوبولي�س وهرمنلي (طريق املوتى) لكرثة ما فقد فيه من الأرواح
الربيئة.
ولقد ر�أينا يف طريقنا �إىل ق�سطنطينية من �أمثال هذه املناظر الفظيعة كث ًريا،
أنا�سا من ال�ضعفاء ي�سريون �سري ًعا ال يلتفتون وراءهم خو ًفا من �أعدائهم،
وكم ر�أينا � ً
و�إذا �س�ألتهم �إىل �أين ي�سريون؟ مل يجيبوك من �شدة �ضعفهم وانتهاك قواهم ك�أمنا
هم ال يعرفون �إىل �أي طريق هم �سائرون .و�إمنا غاية ما يت�صورون �أنه يجب عليهم
الفرار حتى ي�أمنوا على �أرواحهم ومن �شدة فزعهم وهلعهم كانوا يرتكون �أمتعتهم
حني تك�سر لهم عربة ويفرون وحدهم.
و�إين بينما �أكتب هذه الأ�سطر �أرى �أمام عيني كث ًريا من العربات تعدو
ب�أ�صحابها بني ه�ضاب مرتاكمة من الثلج و�أغلب الن�ساء ي�سرن حفاة عراة خائرات
القوى من ال�ضعف والتعب.
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ولذلك �ضو�ضاء ي�صحبها �صراخ الأطفال وعويل الأوالد وبكاء الن�ساء
وزفزفة العوا�صف وقرقعة عجالت العربات مما يزيد املنظر فظاعة وب�شاعة ،ومع
الأ�سف الزائد �أن ه�ؤالء امل�ساكني التع�ساء يروحون فري�سة الظلم ولي�س من
يرحمهم �أو ي�شفق عليهم.
وقد كتب ُم َكاتب (ال�ستندرد) الذي �سار مع الدوق نقوال وجاب اجلزء
ال�شمايل من بحيث جزيرة البلقان ما ن�صه:
«مل �أترك لنف�سي جم ً
اال للتكلم عن كبائر الفظائع كما يجب �أن ن�سميها.
و�أقول الآن �إن املتوح�شني ال يفعلون مع الفارين الهاربني كما فعل البلغاريون
مع جريانهم الأتراك من الق�ساوة الرببرية واملعاملة الوح�شية ،وما حمل ه�ؤالء
امل�سيحيني على فعل هذه املنكرات �سوى حب نفو�سهم اخلبيثة للفتك بعباد اهلل
وظمئها �إىل �شرب دماء جريانهم الأبرياء الذين ال �سالح ب�أيديهم .ولقد �سمع
تابع يل رج ًال بلغار ًّيا يف �إحدى حوانيت اخلمر يف (�سي�ستوف) يقول وهو حامل
�سكينة هائلة «كنت �أحمل معي بندقية ،ولكن هذه ال�سكينة اللطيفة �أفادتني
�أكرث من البندقية؛ لأين ذبحت بها ع�شرة منهم كما تذبح الأغنام» ولعمري �أن
مثل هذا التعبري ال ي�ضارعه مثيل يف الق�سوة والفظاعة البهيمية .و�إين ال �أ�شك
�أنهم قتلوا ال�ضعفاء الأبرياء وذبحوهم كما تذبح الأغنام .ولقد م�ضى �شهران على
الرو�سيني وهم مقيمون ومع ذلك مل ي�سمع �أن ترك ًّيا �أ�ساء �إىل �أحد امل�سيحيني.
ومما يحكى �أن �ضاب ًطا رو�س ًّيا ا�شرتى من �أحد الفالحني امل�سيحيني ديكني روميني
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مببلغ ن�صف �شلن ثم �س�أل الفالح قائ ًال «�ألي�س النا�س يف �سرور ملقابلة �إخوانهم
امل�سيحيني؟» ف�أجابه «فلننظر حتى نرى �إنْ كنتم تعاملوننا كما كان يعاملنا الأتراك
باحل�سنى».
وقد �س�أل امل�سرت �إدموند قن�صل �إنكلرتا يف (فيلوبوبولي�س) خليل �أوغلي
ح�سني وم�صطفى �أوغلي عبد اهلل و�سليمان �أوغلي ر�شيد ،وهم من �سكان (بالفان)
التي تبعد مب�سافة �سري ثالث �ساعات من ترنافو عما جرى لهم من الإهانات
ف�أجابوا مبا ي�أتي:
«يف �صباح ال�سبت املا�ضي ( 7يوليو) و�صل �أاليان من الكو�ساكز �إىل قرية
(بالفان) ،فخرج كبارها حني �سمعوا بو�صول الرو�سيني ملقابلة قوادها ،ولكن
الكو�ساكز حا�صروا القرية وطلبوا من ال�سكان ت�سليم �أ�سلحتهم .ويف اليوم الثاين
ح�ضر �أاليان �آخران من الكو�ساكز و�أحاطوا ك�إخوانهم بالقرية وكان ي�صحبهم يف
هذه املرة عدد ال يقل عن �ألفني �أو ثالثة �آالف من البلغاريني الذين ي�سكنون
القرى املجاورة ،وجميعهم متقلدون بالنبابيت وال�سكاكني والبنادق وال�سيوف
املختلفة الأجنا�س .فابتد�أ ه�ؤالء الأوغاد يف طرد �أهل القرية وحيواناتهم ونهب
النا�س و�سلبهم من كل �شيء ي�ستحق الأخذ ،ثم �أ�شعلوا النار يف القرية يف �أماكن
عديدة وكلما حاول �أحد اخلروج من لظى النار وال�سيما الأطفال والن�ساء حملوا
عليه وزجوه فيها.
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�أما الكو�ساكز ف�إنهم وقفوا بعي ًدا على �شكل كوردون حول القرية غري مت�أملني
مما يجري �أمام �أعينهم ،بل كانت عالئم ال�سرور بادية على وجوههم .ولوال �أننا
بقلوب �شجعها الي�أ�س وقطعناه
(خليل �أوغلي ومن معه) هجمنا على الكوردون ٍ
يف طرف القرية ،ما متكنا من الفرار من لهيب النار» وكان املتكلم هو خليل �أوغلي
املذكور ،ولقد ا�ستمر يف حديثه وعالمات احلزن والأ�سف بادية على وجهه ،ولكنه
حينما �أراد �أن يتكلم عما ح�صل لعائلته بكى بكا ًء م ًّرا و�صار يتنهد كما تتنهد
الثكلى ثم خنقته العربة فلم يقدر على الكالم ،وبعد مدة طويلة� ،أمكنه �أن يعرب
لنا عما ح�صل لأختيه اللتني كان يعتني ب�أمرهما لأن زوجيهما كانا يف اجلي�ش
وقال لنا �إنه ر�أى بعينيه عائلته وقد كانت تزيد عن �إحدى ع�شرة ن�سمة ترمى يف
النار واح ًدا بعد واحد.
وملا عرب الرو�سيون نهر الدانوب �سنة  1877قب�ضوا على ن�ساء الأتراك
و�أطفالهم الذين كانوا يحاولون الهروب من وجه �أعدائهم ،و�أح�ضروهم �إىل مدينة
�شمال بحالة تذيب الأفئدة وتقطع الأكبدة ،وهناك ر�آهم بع�ض مكاتبي اجلرائد
الأوروبية فكتبوا قرا ًرا بهذا ال�ش�أن و�أم�ضوا عليه.
ولقد �أر�سل وزير خارجية الدولة العلية هذا القرار �إىل ال�سفارة العثمانية يف
باري�س بتاريخ  21يوليو �سنة  1877قائ ًال:
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«�إين �أر�سل �إليكم القرار الآتي ب�إجماع و�إم�ضاءات مكاتبي اجلرائد
الأجنبية الآتية وهي:
(كولونيا غازت) (جرنال الديبا) (نيوفراي بر�سيه) (�ستندارد) (دابلي
تلغراف) (الل�سرتاند لندن نيوز) (مان�ش�سرت جارديان) (التيم�س) (فرانكفور
ترزايتنج) (مورنن بو�ست) (ريببليك فران�سز) (ي�سرتلويد) (فايرن تاجبالط) (مورنن
�أدفرتي�سر) (�سكومتان) (نيويورك هرالد) و(من�ش�سرت �إكزامرن) .والقرار هو الآتي:
املم�ضون �أدناه الذين ميثلون ال�صحافة الأوروبية واملجتمعون يف مدينة �شمال
يرون �أن من واجباتهم �أن مي�ضوا الر�سائل التي �أر�سلها كل واحد منهم �إىل جريدته
عن الق�سوة الرببرية التي ارتكبها ويرتكبها البلغاريون �ضد ال�سكان امل�سلمني
الأبرياء ،و�أن ي�شهد كل منا �أننا ر�أينا ب�أعيننا جراح الن�ساء وال�شيوخ والأطفال
و�س�ألنا يف مدينتي را�سجرار و�شمال الن�ساء والأطفال وال�شيوخ عما حل بهم
من اجلراحات العنيفة بال�سيوف واحلراب ف�ض ًال عن البنادق التي رمبا ظن �أنها
�أ�صابتهم �أثناء ا�شتعال نار احلرب.
وي�ستدل من �أجوبتهم �أن ما حل بهم هو من معاملة الرو�سيني والبلغاريني،
وي�ستنتج من كالمهم �أي�ضً ا �أن معظم �سكان القرى من امل�سلمني ذبحوا كما تذبح
الأغنام .ونحن املم�ضون �أدناه نقر �أن �أغلب اجلرحى من الن�ساء والأطفال».
				

الإم�ضاءات
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وكتب ُم َكا ِتب التيم�س  -وقد �صحب هذا املكاتب اجلرنال جوركو
ور�أى بعينه ما حل بالأتراك الأبرياء  -من مع�سكر جنوب البلقان يف  12يوليو
�سنة  1877ما ي�أتي�« :إن هذه احلرب لي�ست من احلروب الإن�سانية ،بل هي
هول على هول وفظائع على فظائع؛ لأن اجلندي الرو�سي يرى الرتكي كحيوان
يجتهد يف �صيده ليقتله .و�أما البلغاري فكيفما متكن من القتل قتل .وهذا هو
الربن�س ويت�شتن�ستني يقول �إن البلغاريني يقتلون جرحى الأتراك وي�سلبون القتلى
�أموالهم .فماذا يعمل الإن�سان ذو العواطف احلية حينما يرى �إخوانه يتحم�سون
ل�شرب الدماء عندما ي�سمعون �أنه قب�ض على �أ�سرى من الأتراك؟ �أم كيف يت�سنى
للأبطال �أن ينظروا بعني الر�ضى رج ً
اال يلوثون انت�صارهم مبا يرتكبونه من منكرات
الفظائع واملذابح؟».

***
ملا ر�أت الدولة العلية �أن �أوروبا كلها �ضدها و�أن ال ن�صري لها بني الدول ،و�أن
�إطالة احلرب م�ضرة بها ،طلبت من الرو�سيا �إيقاف احلرب وعقد هدنة للمخابرة يف
�شروط ال�صلح ،فقبلت الرو�سيا ذلك بغاية االمتنان وعقدت الهدنة بني املتحاربني يف
(�أدرنه) بتاريخ  30يناير عام  ،1878وا�شرتطت الرو�سيا عند عقد الهدنة �أن القواعد
الأولية لل�صلح يجب �أنْ تكون ا�ستقالل ال�صرب ورومانيا ،وتنازل الدولة العلية لهما
وللجبل الأ�سود عن بع�ض الأرا�ضي ،وجعل بلغاريا م�ستقلة ا�ستقال ًال�إدار ًّيا ،وجعل
الإدارة يف البو�سنة والهر�سك م�ستقلة وتقدير غرامة حربية تدفعها تركيا للرو�سيا.
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وما انت�شر خرب هذه االتفاقية التي عقدت يف �أدرنه بني املتحاربني ،حتى
هاجمت اخلواطر يف النم�سا �ضد الرو�سيا ور�أت حكومة الإمرباطور (فرن�سوا
جوزيف) �أن هذه ال�شروط التي جربت الرو�سيا الدولة العلية على قبولها ما�سة
بحقوقها ومب�صاحلها يف البلقان ،وعلى �شواطئ نهر الدانوب ،ف�أعلنت الدول
الغ ال عمل له ،و�أن �أوروبا كلها
الأوروبية ب�أنها تعترب كل اتفاق يقع بني املتحاربني ٍ
يجب عليها �أن جتتمع يف م�ؤمتر للف�صل بني تركيا والرو�سيا.
�أما �إنكلرتا فقد �أظهرت عندئذ ميلها للدولة العلية ،وتظاهرت باملحبة
وال�صداقة مللك �آل عثمان ،و�أر�سلت ب�أ�سطولها �إىل مياه البو�سفور وهددت الرو�سيا
ب�إنزال الع�ساكر الإنكليزية �إىل الأ�ستانة .و�سريى القارئ �إىل �أي غاية كانت ترمي
�إنكلرتا عندئذ وهل كانت �صادقة يف تظاهرها باملودة للدولة العلية �أو غري �صادقة.
وقد �أجابت احلكومة الرو�سية على �إعالن النم�سا ب�أن لي�س لأوروبا حق
يف �أن تتداخل يف �أمور ال مت�س م�صاحلها مطلقًا ،و�أن الرو�سيا تعر�ض على الدول
عقد م�ؤمتر �أوروبي للنظر يف �شروط ال�صلح .فوافق الربن�س (ب�سمارك) على جواب
الرو�سيا وعر�ض على الدول عقد م�ؤمتر بربلني.
ويف هذا الأثناء كان اجلرنال (�إغناتييف) يتخابر مع مندوبي تركيا يف
�شروط ال�صلح .ويف  3مار�س �أم�ضى معهم عهدة ب�سان �إ�سطفانو�س هي �أكرب
املعاهدات �ضر ًرا بالدولة العلية؛ فهي تت�ضمن جعل بالد اجلبل الأ�سود م�ستقلة
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متام اال�ستقالل من الدولة العلية مع تو�سيع نطاقها و�إعطائها ثغرين على البحر
الأدرياتيكي ،وتت�ضمن جعل بالد رومانيا م�ستقلة متام اال�ستقالل وجعل بالد
ال�صرب م�ستقلة مع �إ�ضافة �أرا�ضي (ني�ش) �إىل بالدها ،وتت�ضمن جعل بالد البلغار
م�ستقلة ا�ستقال ًال نوع ًّيا وتعيني حاكم رو�سي لها ينظمها ويحكمها ملدة �سنتني
يكون لها بعدهما احلق يف انتخاب �أمري عليها ،وتت�ضمن العهدة كذلك احتالل
الع�ساكر الرو�سية لبالد البلغار مدة �سنتني ،وهدم كل القالع واحل�صون املوجودة
على نهر الدانوب (الطونة) ،وجعل املالحة يف نهر الدانوب حرة .وتت�ضمن العهدة
�أي�ضً ا �أن الإدارة يف البو�سنة والهر�سك تكون موافقة ملا طلبته الدول يف جمتمع
الأ�ستانة ،وتو�ضع حتت مراقبة الرو�سيا والنم�سا و�أن �أرمينيا متنح بع�ض امتيازات
وبع�ض حقوق جديدة ،و�أن جاللة ال�سلطان ي�صدر عف ًوا عا ًّما عن الثوار واملجرمني
ال�سيا�سيني.
وتت�ضمن العهدة غري ذلك �أن الدولة العلية تدفع للرو�سيا غرامة حربية
قدرها  1400مليون من الروبل .وقد ر�ضيت الرو�سيا ب�أن تتنازل للدولة عن مبلغ
 1100مليون من الروبل مقابل تنازل الدولة لها عن باطوم و�أردهان وقار�ص
وبايزيد يف �آ�سيا ،وعن �إقليم (الدبروجه) يف �أوروبا .وهذا الإقليم �أ�ضيف �إىل مملكة
رومانيا مقابل ا�ستيالء الرو�سيا على �إقليم (ب�سارابيا) الذي �سلخ منها يف عام
.1856
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وت�شتمل العهدة على تعهد الدولة العلية برعاية الرعايا الرو�سيني يف
بالدها ،وو�ضع حقوق الق�سو�س الأرثوذك�س حتت حماية القي�صر ،و�إعادة تنفيذ
املعاهدات التجاربة التي كانت بني الرو�سيا وتركيا قبل احلرب وفتح بوغازي
الدردانيل والبو�سفور يف كل وقت لل�سفن التجارية.
وما علمت الدول الأوروبية بهذه العهدة حتى اعرتف �سوا�سها ب�أن الرو�سيا
اعتدت على حقوق الدولة العلية �شر اعتداء ،و�أن دول �أوروبا تفقد موازنتها
وي�ضيع باملرة التوازن العام �إذا �أنفذت �شروط عهدة �سان �إ�سطفانو�س .وكانت �أ�شد
تهيجا �ضد الرو�سيا هي النم�سا التي خُ دعت يف اتفاقيتها التي عقدتها مع
الدول ً
الرو�سيا يف يناير عام  ،1877فخابرت �إنكلرتا واتفقت معها على معار�ضة الرو�سيا
كل املعار�ضة وطلبتا منها عر�ض عهدة �سان �إ�سطفانو�س للمناق�شة بني مندوبي
الدول يف امل�ؤمتر املزمع عقده ،ف�أجاب القي�صر يف  26مار�س �سنة  1878ب�أنه ال
ير�ضى ب�أن دول �أوروبا تتناق�ش يف ال�شروط التي ال تخ�ص �إال الرو�سيا وتركيا.
وقد �أمل القي�صر عندئذ االتفاق مع النم�سا ف�أر�سل �إىل فيينا اجلرنال (�إغناتييف)
ولكن االتفاق كان م�ستحي ًال لتباين �أميال الرو�سيا والنم�سا.
وقد ا�ستفادت �إنكلرتا من خيبة اجلرنال (�إغناتييف) يف م�أموريته بفيينا،
واعتمدت على م�ساعدة النم�سا لها �ضد الرو�سيا ،و�أعلن اللورد �سال�سبوري وزير
اخلارجية الإنكليزية وقتئذ �أن عهدة �سان �إ�سطفانو�س جتعل البحر الأ�سود حتت
�سلطة الرو�سيا ورحمتها ،وتهدد ا�ستقالل الدولة العلية و�سالمتها وت�ضر مب�صالح
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�إنكلرتا� .أي �أن �إنكلرتا �أرادت �أن ت�سمع الرو�سيا �أنها �إذا �صممت على تنفيذ عهدة
�سان �إ�سطفانو�س قامت احلرب بينهما .وكان القاب�ض يف احلقيقة على مفاتيح ال�سلم
واحلرب حينئذ هو الربن�س (ب�سمارك)؛ لأن �أملانيا كانت بني الدول يف موقف
احلكم؛ ف�إنها �إذا كانت ان�ضمت �إىل الرو�سيا ،كانت ا�ضطرت النم�سا �إىل العدول
عن حماربة الرو�سيا .وبذلك كانت ف�شلت �إنكلرتا وبلغت الرو�سيا مرامها ،و�إذا
كانت وقفت على احليادة بدون �أن ت�ساعد الرو�سيا وتركتها �أمام �إنكلرتا والنم�سا
كانت خ�سرت الرو�سيا �أهم مكا�سبها يف عهدة �إ�سطفانو�س .وقد �س�ألت الرو�سيا
�أملانيا م�ساعدتها مذكرة �إياها برعايتها لها �ضد النم�سا يف عام  1866وم�ساعدتها
لها �ضد فرن�سا يف عام  1870حيث منعت النم�سا من م�ساعدة فرن�سا .ولكن
الربن�س (ب�سمارك) �أبى م�ساعدة الرو�سيا بجنود �أملانيا معتذ ًرا ب�أن �أملانيا يف حاجة
م�ستمرة ملراقبة فرن�سا ،واال�ستعداد ملحاربتها فاغتاظ قي�صر الرو�سيا واغتاظ �سوا�س
الرو�سيا �أ�شد الغيظ من �أملانيا ووزيرها ،وابتد�أت العداوة الكامنة بني الدولتني من
ذلك احلني يف الظهور.
وملا ر�أت الرو�سيا �أنه ال ا�ستطاعة لها على حماربة النم�سا و�إنكلرتا بعد
حماربتها لرتكيا ،طلبت من الوزارة الإنكليزية �أن تعرفها عن التغيريات التي
تريد �إجراءها يف عهدة �سان �إ�سطفانو�س ،وجرت املخابرات يف ذلك بني اللورد
�سال�سبوري وبني الكونت (�شوفالوف) �سفري الرو�سيا بلوندرة .ويف  30مايو عام
� 1878أم�ضيا على اتفاقية �سرية تت�ضمن التغيريات التي طر�أت على عهدة �سان

193

الأزمة الرابعة  -احلرب بني تركيا والرو�سيا ،وما قبلها وما بعدها

193

�إ�سطفانو�س .ومل يكن لهذه التغيريات اجلديدة التي �أحدثتها الوزارة الإنكليزية
يف عهدة �إ�سطفانو�س �أهمية؛ لأن امل�ؤمتر الدويل كان من �ش�أنه �أن ينظر يف كل
�شروط ال�صلح و�أن يقرر ما يتفق عليه فيه بالأغلبية.
�أما فرن�سا فقد كانت خطتها يف امل�سئلة من بادئ الأمر خطة الدولة الراغبة
يف ال�سالم العدمية الأطماع يف �أخذ �شيء من �أمالك الدولة العلية .وملا عر�ضت
عليها الدول الأوروبية اال�شرتاك معها يف م�ؤمتر يعقد للف�صل النهائي بني تركيا
والرو�سيا ،ا�شرتطت على الدول� :أو ًال ا�شرتاك كل الدول التي �أم�ضت على
معاهدة باري�س عام  1856يف هذا امل�ؤمتر ،ثان ًيا �أن ال ينظر يف هذا امل�ؤمتر �إال يف
امل�سائل املخت�صة باحلرب بني تركيا والرو�سيا .ثالثًا �أن ال يبحث �أع�ضاء امل�ؤمتر يف
�ش�ؤون م�صر وال�شام ،و�أن ال يتناق�ش �أحد يف امل�ؤمتر يف حقوق فرن�سا على الأماكن
املقد�سة .فقبلت الدول كلها هذه ال�شروط ور�ضيت بذلك فرن�سا �أن ت�شرتك معها
يف امل�ؤمتر.
وقد ظهر للقارئ مما �سبق �أن �إنكلرتا كانت متظاهرة باملودة للدولة العلية،
وكانت تهدد الرو�سيا ب�أعلى �صوت ول�سان ومل يكن ق�صدها من ذلك خدمة
تركيا �أو م�ساعدتها ،بل التغرير بها وخدعها .ف�إنها وعدتها بامل�ساعدة يف م�ؤمتر
برلني �ضد الرو�سيا ،وعر�ضت عليها عقد احتاد معها تتعهد فيه �إنكلرتا بالدفاع
عن تركيا �إذا م�ستها الرو�سيا ب�سوء  -ولو كانت �إنكلرتا �صادقة يف مودتها لكانت
حتالفت مع الدولة العلية قبل احلرب  -وت�أخذ منها مقابل ذلك جزيرة (قرب�ص)،
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فانخدع رجال الدولة العلية ل�سوا�س بريطانيا و�أح�سنوا الظن بهم وعقدوا معهم
هذه املعاهدة يف  4يونيو عام � ،1878أي قبل عقد م�ؤمتر برلني ب�أيام قالئل؛ وبذلك
فقدت الدولة العلية جزيرة قرب�ص بدون �أن تك�سبها املودة الإنكليزية الكاذبة �أقل
فائدة.

***
وقد دعا الربن�س ب�سمارك ر�سم ًّيا يف  3يونيو عام  1878مندوبي الدول
الأوروبية لالجتماع بربلني ،فح�ضر املندوبون وعقدت اجلل�سة الأوىل للم�ؤمتر
يف  13يونيو .وكان �أهم مندوبي �أملانيا الربن�س (ب�سمارك) و�أهم مندوبي النم�سا
الكونت (�إندرا�شي) و�أهم مندوبي فرن�سا م�سيو (وادجنتون) و�أهم مندوبي �إنكلرتا
الكونت (دي بيكون�سفيلد) واملركيز (دى �سال�سبوري) و�أهم مندوبي �إيطاليا
الكونت (كورتي) .وكان مندوبو الرو�سيا الربن�س (غورت�شاكوف) والكونت
(�شوفالوف) والبارون (دوبريل)� .أما مندوبو الدولة العلية ،فكانوا (قره تيودوري
با�شا) و(حممد علي با�شا) الرو�سي الأ�صل و(�سعد اهلل بك).
وقد �أر�سلت حكومة اليونان مندوبني من قبلها لعر�ض مطالب اليونان على
امل�ؤمتر ،وكان مندوبو �إنكلرتا م�ساعدين لهم كل امل�ساعدة ،فطلبوا من امل�ؤمتر قبولهم
ل�سماع �أقوالهم.
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وكان ق�صد مندوبي �إنكلرتا من هذه امل�ساعدة معاك�سة الرو�سيا التي
ي�سوءها تقوية العن�صر اليوناين ملا يف ذلك من ال�ضرر بالعن�صر ال�ساليف .وك�أن
مندوبي �إنكلرتا كانوا يجهلون �أن م�ساعدتهم لليونان ت�ضر بالدولة العلية �أكرث
من �ضررها بالرو�سيا .ولكن م�صالح الدول العلية كانت ال تهمهم مطلقًا بعد �أن
حتققت �أمنيتهم باال�ستيالء على (قرب�ص).
وكانت تنح�صر مطالب اليونان يف �إظهار �ضرورة ا�ستيالئها على ت�ساليا
و�أبريا و�ألبانيا وكريت .وقد قرر امل�ؤمتر قبول مندوبي اليونان يف �آخر جل�سات امل�ؤمتر
و�سماع مطالبهم.
و�أول مناق�شة دارت بني �أع�ضاء امل�ؤمتر كانت على م�سئلة بلغاريا وا�ستغرقت
�أربع جل�سات .وقد انتهت املناق�شة باتفاق �أع�ضاء امل�ؤمتر -بالرغم عن معار�ضة
مندوبي  -الرو�سيا  -على جعل م�ساحة بلغاريا �أقل بكثري مما اتفقت عليه الرو�سيا
مع الدولة العلية يف �سان �إ�سطفانو�س بجعل حدودها عند جبال البلقان و�إعطائها
(�صوفيا) كعا�صمة لها مع بع�ض الأرا�ضي يف جنوب البلقان .وقرر امل�ؤمتر بذلك
جعل م�ساحتها  64000كيلو مرت مربع بعد �أن كانت يف اتفاقية �سان �إ�سطفانو�س
 163000كيلو مرت مربع .و�صار عدد �سكانها مليونًا ون�صف مليون بعد �أن كان يف
عهدة �إ�سطفانو�س �أربعة ماليني .وبذلك بقيت �سواحل الأرخبيل يف �أيدي الدولة
العلية خال ًفا ل�شروط عهدة �إ�سطفانو�س .وقرر امل�ؤمتر جعل احتالل اجلنود الرو�سية
لبالد بلغاريا ملدة ت�سعة �أ�شهر فقط ال ل�سنتني كما قررته عهدة �إ�سطفانو�س ،وجعل
تنظيم بلغاريا حتت مراقبة جلنة دولية ال حتت مراقبة مندوب رو�سي.
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وقرر امل�ؤمتر كذلك �إن�شاء والية جديدة يف جنوب البلقان بني مقدونيا
و�أدرنه تكون عا�صمتها مدينة (فيلوبوبولي�س) ،وت�سمى بالرومللي ال�شرقي ،وتكون
�إدارتها الداخلية م�ستقلة و�أن ال يجوز للجنود العثمانية �أن تقيم يف داخلها ،بل
يكون لها احلق فقط يف الدفاع عن حدودها .ومل ير�ض �أع�ضاء م�ؤمتر برلني ت�سمية
الرومللي ال�شرقي ببلغاريا اجلنوبية ولكنهم كانوا يرمون وال حمالة �إىل �ضم هذه
الوالية اجلديدة �إىل بلغاريا بعد زمن قليل من عام .1878
وملا دارت املناق�شة ب�ش�أن (البو�سنة والهر�سك) ،قام الكونت (اندرا�شي)
مندوب النم�سا وقر�أ تقري ًرا طوي ًال �أبان فيه �أن بقاء هاتني املقاطعتني حتت يد الدولة
العلية� ،أي حتت حكم امل�سلمني يكون �سب ًبا ال�ستمرار اال�ضطرابات والثورات
فيهما ،و�أظهر ما يف ذلك من ال�ضرر مب�صالح الدولة النم�ساوية ،وما انتهى من
كالمه حتى وقف املاركيز (�سال�سبوري) و�أيد �أقواله و�س�أل امل�ؤمتر تقرير احتالل
اجلنود النم�ساوية ملقاطعتي البو�سنه والهر�سك احتال ًال ال �أجل له .وهكذا
�ساعدت �إنكلرتا الدولة العلية وبرهنت لها على �صدق �إخال�صها ...وقد احتج
مندوبو تركيا على هذا ال�س�ؤال الغريب ،ف�أجابهم الربن�س ب�سمارك  -الذي كان
املوعز للكونت (�إندرا�شي) وللماركيز (�سال�سبوري) مبا طلباه  -ب�أن الغر�ض من
م�ؤمتر برلني لي�س رعاية امل�صالح العثمانية بل رعاية م�صالح �أوروبا واملدنية ...وقد
اتفق مندوبو امل�ؤمتر بالأغلبية على جعل البو�سنة والهر�سك حتت احلكم النم�سا،
و�إعطائها حق احتالل �إقليم (نويف بازار) .وهو �إقليم على طريق �سالونيك.
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وبعد ذلك نظر امل�ؤمتر يف م�سئلة ال�صرب واجلبل الأ�سود ،ف�أعلن ا�ستقاللهما
متام اال�ستقالل وقرر �إعطاءهما بع�ض الأرا�ضي لتو�سيع نطاقهما .ولكن �أقل مما
قررته عهدة �إ�سطفانو�س .ويف ذلك الوقت قرر امل�ؤمتر �سماع مطالب اليونان فدخل
امل�سيو (ديلياني�س) وامل�سيو (راجنابيه) وقر�أ الأول مطالب حكومته وهي ت�شتمل
على �إعطاء اليونان �ألبانيا و�أبريا وت�ساليا وكريت .فاتفق �أع�ضاء امل�ؤمتر على تقرير
جعل املناق�شة يف مطالب اليونان بني اليونان والدولة العلية نف�سها ،وعلى �أنه �إذا
مل يح�صل االتفاق بني احلكومتني على حتديد حدود جديدة بينهما يعر�ض الأمر
عندئذ على الدول الأوروبية ،و�أقروا على تنظيم املقاطعات اليونانية الباقية حتت
حكم الدولة العلية على ن�سق الرومللي ال�شرقي وجعل تنظيمها حتت مراقبة
اللجنة الدولية.
وملا جاءت م�سئلة رومانيا� ،أعلن امل�ؤمتر ا�ستقالل هذه البالد ك�صربيا واجلبل
الأ�سود ،وقرر امل�ساواة التامة بني كل �أهاليها على اختالف دياناتهم .وهذا القرار
جدا لليهود الذين �أ�ساءت �إليهم حكومة رومانيا يف معامالتها معهم
جاء مفي ًدا ًّ
و�أ�ساء �إليهم �أهلوها كل الإ�ساءة .وقد �سمع امل�ؤمتر مندوبي رومانيا (امل�سيو براتينو
وامل�سيو كو جولني�سانو) كما �سمع مندوبي اليونان .فطلبا منه عدم تقرير �سلخ
�أي جزء من �أرا�ضي رومانيا وعدم مرور اجلنود الرو�سية يف بالدهم ،و�أن يقرر �أن
الرو�سية تدفع غرامة لرومانيا مقابل ما تكبدته من اخل�سائر �أثناء احلرب .ولكن
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امل�ؤمتر مل ي�ستطع قبول هذه الطلبات ملا فيها من امل�سا�س مب�صالح الرو�سيا ،واكتفى
بتقرير �إعطاء رومانيا �ألفي كيلومرت مربع يف �إقليم الدبروجة.
وقد نظر امل�ؤمتر بعد ما تقدم يف م�سئلة املالحة يف نهر الطونة ،فقرر بقاءها على
ما كانت عليه قبل احلرب ،ومنح النم�سا بع�ض امتيازات .وقرر امل�ؤمتر يف م�سئلة
أرا�ض �أو ببالد عثمانية ،واعتبار الرو�سيا �آخر
الغرامة احلربية عدم جواز ا�ستبدالها ب� ٍ
دائن لرتكيا �أي �أنه ال يجوز لها �أن تتقدم يف املطالبة بالغرامة احلربية قبل الدائنني
ال�سابقني لرتكيا.
�أما ما يتعلق بامل�سيحيني يف الدولة العلية ،فقد �صرح مندوبو تركيا ب�أن
دولتهم حترتم كل الديانات يف بالدها وتعامل رعاياها على ال�سواء ،فقرر امل�ؤمتر
جعل امل�ساواة يف احلقوق بني امل�سلمني وامل�سيحيني تامة وجعل امل�سيحيني يف
بالد الدولة العلية حتت حماية �أوروبا املعنوية.
ومل يبق �أمام امل�ؤمتر بعد امل�سائل ال�سالفة الذكر �إال م�سئلة ا�ستيالء الرو�سيا
على بع�ض بالد ومواقع يف �آ�سيا ،فتعهدت الرو�سيا بالتنازل عن مدينة (بايزيد)
للدولة العلية مقابل تنازل الدولة عن مدينة (خوتور) للعجم ،وتعهدت كذلك
بعدم حت�صني ثغر (باطوم) وجعله ثغ ًرا ح ًّرا للتجارة .وقد قرر امل�ؤمتر �أي�ضً ا �أن
الإ�صالحات املزمع �إجرا�ؤها يف �أرمينيا تعر�ض على الدول الأوروبية كافة ،و�أن
حرية بوغازي الب�سفور والدردانيل تبقى كما قررته معاهدة باري�س عام 1856
ومعاهدة لوندرة عام .1871
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وملا ر�أى مندوبو �إنكلرتا �أن �أعمال امل�ؤمتر قد انتهت ،و�أن ال�ساعة �آذنت
ب�إعالن ا�ستيالء دولتهم على جزيرة (قرب�ص)� ،أعلن الكونت (دي بيكون�سفيلد)
ذلك يف  8يوليو عام  1878لأع�ضاء امل�ؤمتر ،فانده�ش مندوبو الرو�سيا غاية
االندها�ش وحتقق العامل كله �أن �إنكلرتا قد خدعت الدولة العلية �أكرب خدعة،
و�أنه خري لها �أن تعتمد على �ألد �أعدائها من �أن تعتمد على دولة الإنكليز .ومل
ينده�ش الربن�س (ب�سمارك) وال الكونت (�إندرا�شي) من �إعالن الكونت (دي
بيكون�سفيلد) ا�ستيالء �إنكلرتا على قرب�ص؛ لأنهما كانا عاملني بالأمر ومل يعار�ضا
فيه لتعهد (بيكون�سفيلد) مب�ساعدتهما يف تقرير ا�ستيالء النم�سا على (البو�سنة
والهر�سك).
وقد طلب الربن�س (غورت�شاكوف) مندوب الرو�سيا قبل انف�ضا�ض امل�ؤمتر
تقرير الو�سائل الفعالة التي ت�ستطيع بها دول �أوروبا �إجبار تركيا على تنفيذ قرارات
م�ؤمتر برلني ،وا�ستمرت املناق�شة يف هذا الطلب ثالثة �أيام ولكنها انتهت برف�ضه
وخرج الربن�س (غورت�شاكوف) من م�ؤمتر برلني منهز ًما �شر هزمية �سيا�سية.
ويف يوم  13يوليو عام � 1878أم�ضى مندوبو امل�ؤمتر على معاهدة برلني
وانتهت بذلك جل�سات امل�ؤمتر.

***
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لقد فقدت الدولة العلية يف هذا احلرب ما مل تفقد مثله يف حرب �أخرى.
ومل ير العامل من يوم تق�سيم بولونيا واحتاد الدول �ضد فرن�سا عام  1815اعتداء
على حقوق مملكة مثل ما ر�أى عام 1878؛ ف�إن دول �أوروبا كلها كانت �ضد الدولة
العلية وكانت كل واحدة منها تعمل لال�ستيالء على �شيء من �أمالكها .وما �ضر
الدولة العلية �إال ح�سن ظنها بدولة �إنكلرتا؛ ف�إنها عملت بن�صائحها واتبعت �آراءها
ورف�ضت مطالب �أوروبا يف م�ؤمتر الأ�ستانة م�ؤملة م�ساعدة �إنكلرتا لها وقت قيام
احلرب .مع �أن مطالب الدول يف م�ؤمتر الأ�ستانة كانت ال تعد �شي ًئا مذكو ًرا �إذا
قورنت بقرارات الدول يف م�ؤمتر برلني .ولو كانت الدولة العلية �سمعت �أ�صوات
الذين كانوا ينادونها ب�أن دولة �إنكلرتا خداعة يف ودها ال تعمل �إال ملنفعتها وت�ضحي
كل مودة وكل �صداقة يف �سبيل الو�صول �إىل غاياتها ،لكانت جنت من امل�صائب
اجل�سام التي �أ�سقطت عليها ب�سبب احلرب وبعدها.
و�إن الإن�سان لينده�ش غاية االندها�ش من �أن الدولة العلية �آمنت بالإنكليز
بعد انتهاء احلرب ،وبعد خداعهم لها و�أعطتهم (قرب�ص) م�ؤملة م�ساعدتهم لها
يف م�ؤمتر برلني .بل ويزداد اندها�شه وا�ستغرابه ويقف حريان عندما يعلم �أنه بقي
للإنكليز نفوذ عند الدولة وكلمة م�سموعة بعد م�ؤمتر برلني نف�سه .نعم �إن نفوذ
الإنكليز يف الأ�ستانة مل يبق طوي ًال بعد م�ؤمتر برلني ،ولكنهم ا�ستطاعوا �أن يخدعوا
الدولة ب�أقبح �صفة و�أ�سفل و�سيلة يف م�سئلة م�صر.
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ومن غرائب الأمور �أن الكونت (دي بيكون�سفيلد) مل يخجل من �أن يقول
�أمام الربملان الإنكليزي بعد عودته من م�ؤمتر برلني �إن هذا امل�ؤمتر ق ّوى �سلطة الدولة
العلية و�أيد ا�ستقاللها و�سالمتها.
وعندي �أن �سبب وثوق الدولة العلية وقتئذ ب�إنكلرتا وانخداعها لها هو ما
كان للدخالء فيها من ال�سلطة والنفوذ ،وبعبارة �أ�صرح و�أجلى �إن �سبب م�صائب
الدولة العلية هو انت�شار الدخالء يف ج�سمها .فقد ر�أى القارئ يف خالل هذا
الف�صل �أن رج ًال رو�سي الأ�صل ا�سمه احلقيقي (�شارل دتروا) ا�ستطاع �أن ي�صل
�إىل رتبة قائد عثماين ،و�أن ي�ستلم زمام اجلنود العثمانية بدل البطل العثماين
امل�شهور املرحوم (عبد الكرمي با�شا) .نعم الأ�صل يف ا�ضمحالل الدولة العلية
الدخالء .وكيف ت�ستطيع هذه الدولة االرتقاء يف املدنية واحل�ضارة والتقدم �إىل
الأمام واالنت�صار على خ�صومها وم�صاحلها ب�أيدي الدخالء ،تدبر كيف ي�شا�ؤون
وكما تقت�ضي الغايات والأهواء؛ فقد كانت م�صاحلها م�سلمة يف م�ؤمتر برلني �إىل
(قره تيودوري با�شا) اليوناين (وحممد علي با�شا) �أو (�شارل دتروا) الرو�سي؟؟
والريب �أن �أكرب عمل يقوم به جاللة ال�سلطان الأعظم (عبد احلميد خان)
نحو الدولة وامللة �إمنا هو تطهري الدولة من الدخالء واالعتماد يف كل �أمور الدولة
ويف اجلي�ش قبل كل �شيء على العثمانيني احلقيقيني .فكم من عثماين وكم من
م�سلم كان يق�ضي الليل والنهار �أيام احلرب العثمانية اليونانية قلقًا خائفًا وجود
دخيل يف اجلي�ش يخونه ويعر�ض به لالنهزام .ولكن (�أدهم با�شا) ورجاله برهنوا
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على �أن اخلليفة الأعظم معتمد يف �أمور الدولة على �أبنائها احلقيقيني ال�صادقني،
و�أن لي�س للدخالء اليوم من نفوذ يف الدولة.
ر�أى القارئ �أن احلرب مع الرو�سيا قامت يف عام  1877ب�سبب بالد
البلقان .فكان من الواجب على �أوروبا �أن جتعل مرمى �أنظارها ت�أييد الأمن
وال�سالم يف هذه البالد ،وتوطيد �أركان ال�سكينة فيها .ولكن قرارات م�ؤمتر برلني
ولدت البغ�ضاء وال�شحناء بني �أمم البلقان وبني بع�ضها ،و�أوجدت �أ�سباب العداوة
والكراهة امل�ستمرة .ف�إن رومانيا عادت الرو�سيا وقلبت لها ظهر املجن بعد م�ؤمتر
برلني العتداء هذه الدولة عليها وعدم اعرتافها لها باجلميل على م�ساعدتها لها
باملال والرجال .وا�شتدت كذلك كراهة ال�صرب واجلبل الأ�سود ململكة النم�سا؛
ب�سبب ا�ستيالء هذه اململكة على البو�سنة والهر�سك مع طموح �أنظار كل من هاتني
الإمارتني �إىل اال�ستيالء عليهما .و�أخذت بلغاريا بعد م�ؤمتر برلني ت�ستعد ل�ضم
الرومللي ال�شرقي �إليها ،وتكوين وحدتها بالرغم عن قرارات الدول ولو �أدى ذلك
�إىل اال�ضطراب واحلرب .و�أخذت اليونان كذلك ت�ستعد لال�ستيالء على ت�ساليا
و�أبريا ولو ا�ضطرت �إىل ا�ستعمال القوة و�إ�شعال نريان احلرب .ف�صارت بذلك بالد
البلقان بعد م�ؤمتر برلني م�ضطربة الأحوال ال تعرف ال�سلم وال ال�سلم يعرفها.
وقد كانت الرو�سيا تعمل ل�سلخ بالد البلقان من الدولة العلية �أم ًال منها
يف ن�شر �سيطرتها عليها وت�سيريها ح�سب �أهوائها ،ولكنها حتققت بعد م�ؤمتر برلني
�أنها �أوجدت بنف�سها �أعداء لها يف البلقان ،و�أنه ي�ستحيل عليها ا�ستخدام هذه
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البالد النا�شئة يف �سبيل �أغرا�ضها .وبالد بلغاريا نف�سها التي بذلت الرو�سيا
�أق�صى جمهوداتها يف جعلها م�ستقلة و�ضم الرومللي ال�شرقي �إليها ،اتبعت طوي ًال
�سيا�سة خمالفة ملقا�صد الرو�سيا حينما كان (�ستامبولوف) قاب�ضً ا على �أزمة الوزارة
البلغارية.
ولقد كان ال�ش�أن الأول يف حوادث هذه الأزمة التي نحن ب�صددها للربن�س
(ب�سمارك)؛ ف�إنه هو الذي �شجع الرو�سيا بادئ الأمر ،وهو الذي كان ير�شد النم�سا
يف �سيا�ستها ،وهو الذي كان له ال�صوت الأعلى والر�أي الأول يف م�ؤمتر برلني.
وباجلملة هو الذي خلق �أغلب الباليا التي نزلت بالدولة العلية يف هذه الأزمة
ال�شديدة .وما كان عام ًال �إال مل�صلحة بالده وخري وطنه �ش�أن �سائر عظماء الرجال،
ف�إنه ر�أى يف مبد�أ الأزمة �أن الرو�سيا طامعة يف �ضم �أمالك تركيا �إليها وحل امل�سئلة
ال�شرقية بابتالع الدولة العلية ور�آها م�ؤملة م�ساعدة �أملانيا لها مكاف�أة على رعايتها
لها يف عامي  1866و� 1870ضد النم�سا وفرن�سا .و�سبق �أننا بينا �أن الرو�سيا و�أملانيا
والنم�سا كانت متفقة اتفاقًا ثالث ًّيا ،ف�أدرك الربن�س (ب�سمارك) �أنه �إذا وقف يف وجه
الرو�سيا من بادئ الأمر وعار�ضها يف �أغرا�ضها� ،أمكن لهذه الدولة �أن تتحد مع
النم�سا و�أن ت�ضم �إليهما فرن�سا وت�ؤلف احتا ًدا ثالث ًّيا �ضد �أملانيا .وكان من الأمور
البديهية عند الربن�س (ب�سمارك) �أن م�صلحة �أملانيا تق�ضي عليها باملحافظة على
ا�ستقالل الدولة العلية؛ لتبقى �إىل الأبد �شغ ًال �شاغ ًال للرو�سيا ومان ًعا ح�صي ًنا
�أمامها ،و�سب ًبا قو ًّيا للم�شاكل بينها وبني �إنكلرتا مما مينع الرو�سيا من االعتداء على
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�أملانيا ،فكانت م�صلحة �أملانيا حتتم على الربن�س (ب�سمارك) �أن ال يقف �أمام الرو�سيا
يف بادئ الأمر و�أن ال ي�ساعدها كل امل�ساعدة �ضد الدولة العلية ،فلذلك �شجع
الرو�سيا عندما قامت ثورة البو�سنة والهر�سك وا�ضطربت الأحوال يف البلقان.
ولكنه ر�أى �أن الرو�سيا �ست�سخط عليه وال حمالة بعد انتهاء احلرب لعدم م�ساعدته
لها ح�سب مرامها ،ووجد من �صالح دولته �إيجاد العداوة بني الرو�سيا والنم�سا
واالحتاد مع هذه الدولة الأخرية احتا ًدا ي�ضمن لأملانيا ال�سالم وعدم اعتداء
الرو�سيا عليها .ف�أخذ يحر�ض النم�سا بكل الو�سائل على االهتمام مب�سائل البلقان
ومناف�سة الرو�سيا .ومن ح�سن حظه �أن �إمرباطور النم�سا كان مي ً
اال لال�ستيالء على
بع�ض �أمالك تركيا لتو�سيع نطاق مملكته التي ا�ستولت �أملانيا على مقاطعتني منها
وانف�صلت عنها �إيطاليا متا ًما ،فوجدت ن�صائح (ب�سمارك) لدى �سوا�س النم�سا �آذانًا
�صاغية وا�ستعدا ًدا تا ًّما لقبولها .وبذلك ا�ستطاع ب�سمارك �إيجاد العداوة والبغ�ضاء
بني النم�سا والرو�سيا.
وملا انتهت احلرب وحتققت �أفكار (ب�سمارك) ،و�صار �سوا�س الرو�سيا و�سوا�س
النم�سا على طريف نقي�ض يف الأميال والآراء� ،ساعد رجل ال�سيا�سة الأملانية دولة
النم�سا على اال�ستيالء على البو�سنة والهر�سك حتى تقرر ذلك يف م�ؤمتر برلني
وازداد حنق الرو�سيا على النم�سا .ومل مي�ض زمن قليل بعد امل�ؤمتر حتى احتدت
النم�سا و�أملانيا ،ومت فوز (ب�سمارك) يف �سيا�سته املاهرة .وقد ر�أى (ب�سمارك) �أن ما
بني �إيطاليا وفرن�سا من الروابط املتينة والعالئق التاريخية رمبا �أدى �إىل عقد حتالف
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بني هاتني الدولتني ،يكون بان�ضمام الرو�سيا �إليه حتزبًا دول ًّيا �ضد �أملانيا والنم�سا،
و�أن ال �سالمة للتحالف الأملاين النم�ساوي �إال بان�ضمام �إيطاليا �إليه ف�أوعز �إىل
�سوا�س فرن�سا باال�ستيالء على (تون�س) لتقوية ال�سلطة الفرن�ساوية يف �شمال
�أفريقيا .وكان (ب�سمارك) يعلم �أن ل�سوا�س فرن�سا وقتئذ مي ًال �شدي ًدا لال�ستيالء
على البالد التون�سية ،كما �أنه كان يعلم علم اليقني �أن تقوية نفوذ فرن�سا يف تون�س
ي�ضر بامل�صالح الإيطالية �ضر ًرا عظي ًما ويوجد عداوة لدودة بني فرن�سا و�إيطاليا.
وما علم �سوا�س فرن�سا ب�أن �أملانيا ترى بعني الر�ضى تقوية ال�سلطة الفرن�ساوية
يف (تون�س) ،حتى قرروا �إر�سال حملة على البالد التون�سية لفتحها ورفع احلماية
عليها .وانتهى الأمر برفع حماية فرن�سا على هذه البالد العثمانية التعي�سة احلظ
و�سقوطها يف �أيدي دولة �أوروبية .وقد بلغ (ب�سمارك) بهذه احلماية غايته التي كان
ي�سعى �إليها حيث ا�ستحكمت العداوة بني فرن�سا و�إيطاليا ،وان�ضمت �إيطاليا �إىل
التحالف الأملاين النم�ساوي ت�شف ًيا من فرن�سا وانتقا ًما منها.
وملا مت ت�شكيل التحالف الثالثي ،اجتهد الربن�س (ب�سمارك) يف حت�سني
عالئق دولته مع الدولة العلية ،وتقوية نفوذها يف الأ�ستانة .وهكذا اقت�ضت
م�صلحة بالده �أن يعمل �ضد الدولة العثمانية وي�ساعد الدول الأخرى على �سلبها
�أمالكها ،ثم يعود �إىل التقرب منها بعد ذلك لتمتنع الرو�سيا عن االعتداء على
�أملانيا ،ولكي يزداد نفوذ �أملانيا يف ال�شرق وتتقدم فيه جتارتها.
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ولقد تنبهت الرو�سيا �إىل �سيا�سة (ب�سمارك) وحولت �أنظارها نحو فرن�سا،
وعملت على متكني املودة بينها وبني اجلمهورية الفرن�سوية حتى ال تكون الكلمة
يف �أوروبا لأملانيا وحدها .وميكننا �أن نقول �إن احلجر الأول لأ�سا�س التحالف
الفرن�ساوي الرو�سي قد و�ضع عقب م�ؤمتر برلني.
�أما عالقات الرو�سيا مع �إنكلرتا ،فقد تكدر �صفا�ؤها بعد م�ؤمتر برلني و�أيقن
�سوا�س الرو�سيا �أن كل حروب دولتهم مع الدولة العلية ال تفيد غري �إنكلرتا �أح ًدا.
ف�إن لهذه الدولة م�صلحة تبقى ما بقي الوجود يف �أن الرو�سيا حتارب تركيا لت�ضعف
كلتاهما فتبقى لها ال�سيادة يف ال�شرقني الأدنى والأق�صى ،كما �أن لها م�صلحة
�أبدية يف وجود العداوة بني فرن�سا و�أملانيا لتبقى �صاحبة الكلمة النافذة يف �أوروبا.
وقد �أوجدت عداوة الرو�سيا لإنكلرتا وعداوة تركيا لإنكلرتا بعد م�ؤمتر
برلني تقربًا بني الرو�سيا والدولة العلية ،وحت�سي ًنا عظي ًما يف روابطهما؛ ف�إن الرو�سيا
تبقى م�صافية للدولة العلية ما دامت وجهة �سيا�ستها التقدم يف ال�شرق الأق�صى،
والعمل على �إ�سقاط نفوذ �إنكلرتا يف البالد الآ�سيوية ،وتزداد هذه امل�صافاة كلما
ازدادت العداوة بني الدولة العلية و�إنكلرتا .ف�إن الدولتني الواقفتني �أمام بع�ضهما
يف كل �أزمات امل�سئلة ال�شرقية �إمنا هما �إنكلرتا والرو�سيا حتى �صح �أن ت�سمى
امل�سئلة ال�شرقية مب�سئلة اخلالف بني �إنكلرتا والرو�سيا يف ال�شرق .ف�إذا ظهرت
�إنكلرتا يف مظهر ن�صرية تركيا ،ا�شتدت العداوة بني تركيا والرو�سيا ،و�إذا ظهرت
�إنكلرتا مبظهر عدوة تركيا متكنت املحبة بني تركيا والرو�سيا.

207

الأزمة الرابعة  -احلرب بني تركيا والرو�سيا ،وما قبلها وما بعدها

207

و�إين ال �أجهل �أن الرو�سيا بعد م�ؤمتر برلني اجتهدت كث ًريا يف �ضم الرومللي
ال�شرقي �إىل بلغاريا ،وتقوية نفوذها الديني وال�سيا�سي يف بالد البلقان ،ولكن
العامل كله ر�أى تغري ال�سيا�سة الرو�سية نحو الدولة العلية يف هذه ال�سنني الأخرية
وخ�صو�صا يف امل�سئلة الأرمنية ويف م�سئلة احلرب بني الدولة العلية واليونان.
ً
و�إنه ال ميكننا �أن جنزم ب�أن ال�سيا�سة الرو�سية تبقى �أبد الدهر م�صافية للدولة
العثمانية؛ ف�إن الدول كلها ت�سري �سيا�ستها على ح�سب ما تقت�ضيه م�صاحلها
ومنافعها .فهذه �أملانيا حاربت النم�سا و�أخذت منها مقاطعتني عظيمتني ثم احتدت
معها .وهذه �إيطاليا ثارت �ضد النم�سا وانف�صلت عنها ثم احتدت معها ون�سيت
م�ساعدة فرن�سا لها وعادتها بعد �أن كانت �أول دولة وف ّية لها .وهذه فرن�سا حاربت
الرو�سيا يف حرب القرم ثم �صارت الآن متحدة معها .وهكذا �ش�أن الدول كلها
التخدم �إال م�صاحلها ،وال تعمل �إال ملنافعها ف�إنْ احتدت امل�صلحة احتدت الدول
و�إنْ اختلفت اقرتفت.
ومما المراء فيه �أن للرو�سيا وتركيا م�صلحة م�شرتكة �ضد �إنكلرتا .وميكن
لكل �إن�سان �أن يجزم ب�أن العالئق بني الدولة العلية والرو�سيا تبقى ودية حبية ،ما
دامت ال�سيا�سة العثمانية ال تخدم امل�صالح الإنكليزية والأغرا�ض الربيطانية .وقد
�أدرك �سوا�س بريطانيا هذه احلقيقة حتى ذهب بع�ضهم �إىل القول ب�أن ثورة الهند
احلا�ضرة مدبرة باالتفاق بني تركيا والرو�سيا.
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والريب �أن امل�ستقبل �سيعرفنا عمر �سيا�سة م�صافاة الرو�سيا للدولة العلية
واخلطة التي �ستتبعها كل دولة نحو دولة �آل عثمان.

ما بعد م�ؤمتر برلــني

ظهر للقارئ من الف�صل ال�سابق �أن م�ؤمتر برلني �أوجد يف بالد البلقان
�أ�سباب اال�ضطراب ودواعي الهيجان ونزيد الآن �أنه مل مي�ض زمن ي�سري بعد امل�ؤمتر
حتى نزعت كل �أمة من �أمم البلقان �إىل تكدير ال�سلم باملطالبة ب�أ�شياء جديدة.
وقد عرفت هذه الأمم �أن �أوروبا م�ساعدة لها يف كل �أمر فازدادت لذلك �أطماعها
وكربت �آمالها.
وقد ر�أى القارئ �أن م�ؤمتر برلني قرر ت�أ�سي�س والية جديدة يف جنوب بلغاريا
ت�سمى بالرومللي ال�شرقي ،وتكون تابعة للدولة العلية مبا�شرة .وقرر احتالل اجلنود
الرو�سية لهذه الوالية مع �إمارة بلغاريا مدة ت�سعة �أ�شهر .وملا كانت الوحدة الدينية
هي �سبب تداخل الرو�سيا يف بالد البلقان ،وهي الرابطة القوية املتينة التي تربط
الرو�سيني بالبلغاريني ،عمل الرو�سيون مدة احتاللهم لإقليم الرومللي ال�شرقي
على �إهاجة خواطر �أهله �ضد الدولة العلية وحثهم على االحتاد مع بلغاريا لتكوين
�إمارة واحدة .وباجلملة زرعوا ب�أيديهم بذور الهيجان والثورة م�ؤملني �أنهم �إذا غادروا
الإقليم ،وجاءت اجلنود الرتكية الحتالل هذه البالد العثمانية ،فوجدتها ثائرة
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م�ضطربة م�شتعلة نريان الفتنة يف كل �أنحائها ،ا�ضطرت �أوروبا للتداخل يف الأمر
وتكليف الرو�سيا باحتالل �إقليم الرومللي ال�شرقي مرة ثانية �أو �إعالن ان�ضمامه
لإمارة بلغاريا.
وملا اقرتب ميعاد اجنالء الع�ساكر الرو�سية من بالد الرومللي ال�شرقي،
�أر�سلت الرو�سيا �إىل الدول الأوروبية مذكرة ا�ستلفتت فيها �أنظارها �إىل �أن رجوع
الع�ساكر العثمانية �إىل هذا الإقليم قبل تنظيمه و�إ�صالحه ،يكون �سب ًبا لإيجاد
القالقل واال�ضطرابات .وعر�ضت عليها يف هذه املذكرة مد �أجل اللجنة الدولية
املكلفة بتنظيم بلغاريا والرومللي ال�شرقي �سنة كاملة بعد انق�ضاء الأجل الأول،
و�إر�سال جي�ش خمتلط �أوروبي الحتالل الرومللي ال�شرقي هذه ال�سنة ،وكانت
الرو�سيا تعلم �أن دول �أوروبا ال تقبل �إر�سال جنودها �إىل بالد الرومللي ال�شرقي
و�صرف امل�صاريف الطائلة بغري نفع لها ،فكانت تق�صد يف احلقيقة مبذكرتها
ا�ستمرار احتالل جنودها لهذا الإقليم �سنة كاملة بعد الت�سعة �أ�شهر الأوىل.
ولكن الباب العايل �أجاب على هذه املذكرة ب�أن ا�ستمرار احتالل اجلنود الرو�سية
�أو الأوروبية لإقليم الرومللي ال�شرقي من �ش�أنه �إ�ضعاف �سلطة الدولة العلية يف
نظر �أهايل هذه البالد والإخالل بقرارات م�ؤمتر برلني وت�شجيع �أمم البلقان على
خمالفة هذه القرارات الدولية ،مما تكون نتيجته ا�شتعال نار اال�ضطرابات يف بالد
البلقان والإ�ضرار بال�سالم العام يف �أوروبا .وهي مالحظات حقة عادلة �أحلتها
بع�ض الدول حملها من القبول .ولكي يظهر الباب العايل اعتداله �أعلن الدول

211

ما بعد م�ؤمتر برلني

211

الأوروبية ب�أنه عازم على تعيني (�أليكو با�شا) وال ًيا على �إقليم الرومللي ال�شرقي وهو
رجل بلغاري الأ�صل �أرثوذك�سي الدين.
ولكن بذور ال�سوء والب�ؤ�س قد �ألقيت يف �أر�ض خ�صبة يف العداوة للدولة
العلية ،فلم متهل العامل �إال قلي ًال حتى �أنتجت ال�شرور وقام �أهلها يف وجه �صاحب
ال�سيادة ال�شرعية عليهم.
وما تعني (�أليكو با�شا) وال ًيا على الرومللي ال�شرقي حتى �أقبلت عليه امل�صاعب
وامل�شاكل  -وكان وال�شك ي�سر يف الباطن بها ويقبل هو كذلك عليها  -فطلب منه
الأهايل امل�سيحيون عدم رفع الراية العثمانية على قالع الإقليم ،و�أن ال ي�ضع على
ر�أ�سه الطربو�ش �أب ًدا حتى يف االحتفاالت الر�سمية .فلما ر�أت الدول ذلك �س�ألت
الرو�سيا �أن ت�أمر �أهايل الرومللي ال�شرقي بالركون �إىل ال�سكينة واالن�صياع لقرارات
م�ؤمتر برلني ،ف�أجابت الرو�سيا �س�ؤال الدول ولكنها ا�شرتطت عدم رجوع اجلنود
العثمانية �إىل هذه البالد ،فطلبت �أوروبا ذلك من الدولة العلية وهددتها بعدم
خمالفة طلبها .وهكذا �ش�أن �أوروبا مع الدولة العلية ت�سمح لرعاياها امل�سيحيني
ب�إتيان كل �أمر فظيع وكل خمالفة �ضد ال�سلطة ال�شرعية ،وعندما تريد الدولة
ا�ستعمال �سلطتها ال�شرعية وحقوقها املعرتفة بها �أوروبا نف�سها ،متنعها كل املنع
وتهددها ب�سائر �أنواع التهديد!!
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ويدرك القارئ من نف�سه �أن �إ�شارة الرو�سيا على �أهايل الرومللي ال�شرقي
باخللود �إىل ال�سكينة مل تكن �إال �إ�شارة ق�ضت بها احلوادث والظروف ،و�إال
ف�سيا�سة الرو�سيا يف بالد البلقان بعد م�ؤمتر برلني بقيت واحدة ثابتة ترمي �إىل �ضم
الرومللي ال�شرقي لإمارة البلغار.

***
وقد �سلمت الدولة العلية اتبا ًعا لقرارات م�ؤمتر برلني قلعتي (بوز)
و(بودجورتزا) من بالد �ألبانيا لإمارة اجلبل الأ�سود ،ولكن حكومة اجلبل الأ�سود
مل تر�ض بن�صيبها الذي قرره لها م�ؤمتر برلني ،بل �صرحت على ل�سان جريدتها
ال�شبيهة بالر�سمية (جال�س ت�سرناجور�سا) �أنها تنتظر الفر�ص املنا�سبة لال�ستيالء
على ما تراه �ضرور ًّيا والز ًما لإمارتها.
�أما الألبانيون فقد �أحدث ترك الدولة العلية ملوقعي (بوز) و(بود جورتزا)
ت�أث ًريا هائ ًال عندهم و�أهاجهم �ضد حكومة اجلبل الأ�سود ،فقاموا �ضدها و�أعلنوا
العداء لها ورفعوا راية الع�صيان يف وجهها ،ومل مي�ض �إال زمن ي�سري حتى ا�شتعلت
نريان املعارك الدموية بني جنود اجلبل الأ�سود وبني �أبطال �ألبانيا .وكانت الدولة
العلية قد �سحبت جنودها من البالد الألبانية املتنازل عنها للجبل الأ�سود ،فلما
هاج �أهلها ادعت حكومة اجلبل الأ�سود �أن الدولة العلية هي املحر�ضة لهم ،و�أنها
�أخلت البالد املتنازل عنها قبل امليعاد .ولكن احلقيقة التي المراء فيها هي �أن
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الألبانيني قوم �شديدو التم�سك بعرى الوالء للدولة العلية ،وال ير�ضيهم �أن يكونوا
حتت �سلطة حكومة �أخرى.
وملا خابت حكومة اجلبل الأ�سود يف قمع ثورة الألبانيني ،ا�ستنجدت ب�أوروبا
ف�أر�سلت الدول الأوروبية للدولة العلية بال ًغا �س�ألتها فيه احتالل البالد املتنازل
عنها للجبل الأ�سود ،وقمع الثورة فيها ثم ت�سليمها بعد ذلك �إىل �إمارة اجلبل
الأ�سود ...ف�أهملت الدولة العلية طلب الدول وتركت الألبانيني يدافعون عن
بالدهم �أ�شرف دفاع ،ويطردون جنود اجلبل الأ�سود منها .وقد كانت �إنكلرتا يف
هذه امل�سئلة �أ�شد الدول تظاه ًرا بالعداوة لرتكيا ،فعر�ضت على الدول الأوروبية
�إعطاء ثغر (دول�سينيو) لإمارة اجلبل الأ�سود .ولكن الدولة العلية �صممت على
املعار�ضة واحتلت �أعايل مدينة (دول�سينيو) .فلما ر�أت ذلك �إنكلرتا عر�ضت على
الدول الأوروبية عمل مظاهرة بحرية يف املياه العثمانية تهدي ًدا للدولة العلية.
ويف � 3أغ�سط�س عام � 1880أر�سلت الدول الأوروبية بال ًغا للدولة العلية
طلبت منها فيه العمل على �إعطاء ثغر (دول�سينيو) للجبل الأ�سود يف مدة ثالثة
�أ�سابيع� ،أو اال�شرتاك مع الدول يف عمل مظاهرة بحرية �أمام ثغر (دول�سينيو)
لإرهاب �أهله و�إجبارهم على الت�سليم .ف�أجاب الباب العايل يف � 19أغ�سط�س
ب�أن الدولة العلية ال ت�ستطيع �إعطاء ثغر (دول�سينيو) للجبل الأ�سود �إال �إذا بقيت
مالكة ملدينتي (دينو�ش) و(جرودا) ،وب�أنها تطلب بعد ذلك �أج ًال �أطول من ثالثة
�أ�سابيع لت�سليم (دول�سينيو) للجبل الأ�سود.
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وقد �أ�شيع وقتئذ �أن ال�صرب حتالفت مع بلغاريا حتالفًا هجوم ًّيا دفاع ًّيا ،ف�أ�صدر
جاللة ال�سلطان �أمره بجمع اجلنود واال�ستعداد للطوارئ ،وكانت الدولة �أر�سلت
(ر�ضا با�شا) على ر�أ�س فرق ع�سكرية �إىل (دول�سينيو) الحتاللها ،فظن �أهلها �أنه
جاء لت�سليمها �إىل اجلبل الأ�سود فقاوموه مقاومة عنيفة ،حتى ا�ضطر �إىل الإقامة
هو وجنوده بالقرب من (دول�سينيو) وبقي منتظ ًرا �أوامر الدولة العلية.
ويف هذا الأثناء �أعلن اللورد غرانفيل يف جمل�س العموم الإنكليزي بتاريخ
� 30أغ�سط�س عام � 1880أن الدول الأوروبية وافقت �إنكلرتا على عمل مظاهرة
بحرية �أمام ثغر (دول�سينيو) ،وو�ضع �أ�ساطيلها حتت قيادة الأمريال الإنكليزي
(�سيمور) .فلما علمت احلكومة العثمانية بذلك �أر�سلت يف � 15سبتمرب من
ال�سنة نف�سها من�شو ًرا ل�سفرائها لدى الدول الأوروبية �أمرتهم فيه ب�إبالغ احلكومات
الأوروبية �أن �إعطاء (دول�سينيو) بالقوة �إىل اجلبل الأ�سود يكون �سب ًبا لهيجان
عظيم وا�ضطراب عام يف بالد البلقان ،و�أن الدولة العلية ال تقبل التنازل عن
(دول�سينيو)� ،إال بال�شروط الآتية� :أو ًال :عدم �إجراء مظاهرة بحرية ،ثان ًيا :املحافظة
على �أرواح و�أموال امل�سلمني وامل�سيحيني القاطنني يف (دول�سينيو) ،ثالثًا :بقاء
(دينو�ش) و(جرودا) يف يد الدولة العلية ،راب ًعا :عدم �إعطاء �إمارة اجلبل الأ�سود
�شي ًئا من �أمالك الدولة يف امل�ستقبل.
ويف الوقت نف�سه �أر�سل �أهايل (دول�سينيو) �إىل قنا�صل الدول بها خطابًا
م�ؤث ًرا للغاية احتجوا فيه على �إعطاء مدينتهم للجبل الأ�سود وقالوا فيه« ،و�إننا
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عازمون على املقاومة �أ�شد املقاومة ،ولو دمرت مدينتنا ومتنا جمي ًعا عن �آخرنا.
ومع ذلك ف�إننا ال نزال ن�ؤمل �أن اخلالف ال يقع ملا نعلمه من �أن دول �أوروبا تعمل
مل�صحلة الأمم وخريها ال لدمارها وخرابها».
وقد �أحدث هذا اخلطاب عند �سائر امل�سلمني يف تركيا ت�أث ًريا �شدي ًدا وهاجت
هياجا كب ًريا وانده�ش الكل من �أن �أوروبا ال تكتفي ب�إخراج
النفو�س وال�ضمائر ً
امل�سيحيني من حتت �سلطة امل�سلمني ،بل تعمل �أي�ضً ا لإخراج امل�سلمني من
حتت �سلطة دولتهم ال�شرعية وو�ضعهم بالقوة والقهر وبالرغم عنهم حتت ال�سلطة
امل�سيحية ،وحتت �سلطة �أمم البلقان �أي حتت �سلطة �ألد �أعدائهم.
وقد انتهزت �إنكلرتا فر�صة وقوع اخلالف بني �أوروبا وبني الدولة العلية
وطلبت من الدول �أن ت�سمح لها باحتالل ثغور تركيا وحما�صرة الدردانيل.
وكانت اجلرائد الإنكليزية تطعن وقتئذ على جاللة موالنا ال�سلطان الأعظم
قبيحا وتطلب من �أوروبا �إنزاله عن عر�ش ملكه اجلليل.
(عبد احلميد خان) طع ًنا ً
وقد اجتهدت �أملانيا يف حل امل�شكلة ح ًّال �سلم ًّيا و�إعادة ال�سكينة وال�سالم �إىل
ربوع البلقان ،فن�صحت الدولة العلية بقبول �إعطاء (دول�سينيو) للجبل الأ�سود
وت�سليمها حلكومته يف �أقرب وقت حتى ال جتد �إنكلرتا حجة خللق امل�شاكل و�إيجاد
القالقل .فا�ضطرت الدولة العلية للعمل بن�صيحة �أملانيا النفرادها وحدها �ضد
�أوروبا كلها ،وعدم وجود م�ساعد لها بني الدول الأوروبية و�أعلنت �أوروبا يف 12
�أكتوبر عام  1880ب�أنها م�ستعدة لالتفاق مع �إمارة اجلبل الأ�سود على �إعطائها
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(دول�سينيو) .وانتهى الأمر با�ستيالء �إمارة اجلبــل الأ�ســود على هذا الثغر يف
 26نوفمرب عام .1880

***
ما انتهى م�ؤمتر برلني حتى خابرت اليونان احلكومة العثمانية يف �أمر حتديد
تخوم جديدة بني الدولتني مبقت�ضى قرارات م�ؤمتر برلني ،فر�ضيت الدولة العلية
بالتنازل لليونان عن ثلث خليج (فولو) ورف�ضت �إعطاءها يانينا والري�سا وفولو .ونظ ًرا
لطمع اليونان يف اال�ستيالء على ت�ساليا و�أبريا مل تتم املخابرات بني الدولتني على
�شيء .وا�ستنجدت اليونان ب�أوروبا مل�ساعدتها ون�صرتها .ف�أر�سل اللورد �سال�سربي
وزير خارجية �إنكلرتا مذكرة ر�سمية للدول الأوروبية عر�ض عليها فيها عقد جلنة
دولية للف�صل بني تركيا واليونان.
ويف ذلك احلني تعني امل�سيو (جو�شن) �سف ًريا لإنكلرتا لدى الباب العايل،
وكلف من قبل حكومته مب�ساعدة اليونان على �أخذ ت�ساليا و�أبريا من الدولة العلية.
وقد �أجابت الدول الأوروبية طلب �إنكلرتا ،و�أر�سلت بال ًغا للدولة العلية
�أخربتها فيه ب�أنها قررت عقد جلنة دولية بربلني يف �شهر يونيو عام  1880لف�صل
اخلالف بينها وبني اليونان.
ويف �شهر يونيو اجتمعت اللجنة الدولية بربلني كما اتفقت الدول ،وكان
اجتماعها حتت رئا�سة الربن�س (دي هوهنلوه) ،ومل يقبل فيها مندوبو تركيا
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وال مندوبو اليونان .وقد قررت �إعطاء جزء عظيم من ت�ساليا و�أبريا مع (يانينا)
وقدم �سفراء الدول يف الأ�ستانة ويف �أثنيا يف
و(متزوفو) و(الري�ســـا) لليونان ّ
 15يوليو �سنة  1880مذكرة للحكومة العثمانية واحلكومة اليونانية مت�ضمنة
قرار اللجنة الدولية بربلني .فقبلته حكومة اليونان مبزيد االمتنان ورفعت �شكرها
للدول الأوروبية .ولكن الباب العايل رف�ض هذا القرار كل الرف�ض و�أبان للدول
الأوروبية �أن تنازل الدولة العلية لليونان عن هذه املدائن واملواقع يجعل لليونان
طريقًا على الدولة العلية ،وي�سهل لها االعتداء على البالد الرتكية يف كل وقت
ف�ض ًال عن �أن �سكان هذه البالد التي قررت اللجنة الدولية بربلني �إعطاءها لليونان
�أغلبهم من امل�سلمني.
وقد �أحلت الدول الأوروبية مرة ثانية على الدولة العلية بقبول قرار اللجنة
الدولية بربلني ،ولكن الدولة بقيت على خطتها الأوىل ورف�ضت التنازل عن يانينا
ومتزوفو والري�سا.
�أما حكومة اليونان فقد اهتمت بتجنيد جنودها و�أظهرت ا�ستعدادها
ملحاربة الدولة العلية ،و�صرحت على ل�سان جرائدها وخطبائها ب�أنها تنفذ قرار
اللجنة الدولية بربلني بالقوة� ،إنْ مل ت�ستطع �أوروبا �إجبار الدولة العلية على قبوله.
ولكن الدولة العلية كانت ت�ستعد للحرب �أح�سن ا�ستعداد ومل تهمل �شي ًئا من
معدات القتال .وكانت اليونان ت�ؤمل م�ساعدة �أوروبا لها �ضد الدولة العلية �إذا
قامت احلرب بينهما .وكان لها احلق �أن ت�ؤمل هذا الأمل لأنها وجدت من �أوروبا
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امل�ساعدة التامة يف كل وقت ويف كل �أمر .غري �أن الدول الأوروبية كانت ت�أبى
قيام احلرب بني الدولة العلية واليونان خو ًفا منها على دمار اليونان وخرابها ومن ًعا
ال�شتعال نريان احلرب يف بالد البلقان .فلذلك اجتهدت يف ف�صل اخلالف بني
اليونان وتركيا و�إقناع الباب العايل ب�ضرورة قبول ما قررته وما تقرره.
وقد عر�ضت فرن�سا على الدول الأوروبية وعلى تركيا واليونان حتكيم دولة
من الدول لف�صل اخلالف بني احلكومة العثمانية واحلكومة اليونانية ب�صفة نهائية،
ولكن الدولة العلية رف�ضت هذا الطلب .وكان اليونانيون يعملون وقتئذ كل ما يف
و�سعهم لإعالن احلرب على تركيا ،فقد عر�ضت حكومتهم على جمل�س نوابهم
م�شروع عقد �سلفة ل�شراء الأ�سلحة الالزمة للجي�ش ولإمتام اال�ستعدادات احلربية.
و�أقر جمل�س النواب اليوناين على هذا امل�شروع بالإجماع.
ويف  14يناير عام  1881عر�ضت احلكومة العثمانية على الدول الأوروبية
�أن يلغى قرار اللجنة الدولية بربلني ،و�أن تعقد جلنة دولية جديدة بالأ�ستانة
يح�ضرها مندوبو الدولة العلية وال يح�ضرها مندوبو اليونان ويكون قرارها نهائ ًّيا.
فبادرت الدول الأوروبية باملوافقة على طلب الدولة العلية و�صارت الدولة بذلك
ملزمة بتنفيذ قرار اللجنة التي طلبت عقدها بالأ�ستانة.
وملا عقدت اللجنة الدولية بالأ�ستانة ،طلب بع�ض الأع�ضاء التنازل لليونان
عن كريد وجزء من ت�ساليا وطلب البع�ض الآخر التنازل عن ت�ساليا كلها وجزء
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من �أبريا .ويف �أثناء مناق�شة اللجنة الدولية كان اليونانيون ي�سلحون جنودهم
وينظمون جي�شهم ويتممون معداتهم احلربية ا�ستعدا ًدا ملحاربة تركيا ،حتى �أن
امل�سيو (تريكوبي�س) رئي�س حزب املعار�ضني يف جمل�س النواب اليوناين قال �أمام
املجل�س «ب�أن احلكومة اليونانية متفقة مع حزب املعار�ضني على �أن احلرب مع
تركيا ال منا�ص منها) .وقد �أجابه امل�سيو (كوموندرو�س) رئي�س الوزارة اليونانية
وقتئذ «�أين ال �أقول ب�أن احلرب ال منا�ص منها ولكني �أقول ب�أنها رمبا كانت قريبة
جدا».
الوقوع ًّ
وقد ا�ستمرت اللجنة الدولية يف مناق�شاتها .ولكن مندوبي الدول مل
ي�ستطيعوا االتفاق مع مندوبي تركيا فاتفقوا على و�ضع قرار فيما بينهم يقدم
لرتكيا ب�صفة �إنذار نهائي من دول �أوروبا .و�أخذ مندوبو �أوروبا يتناق�شون وحدهم
حتى اتفقوا يف �آخر الأمر على �إعطاء ت�ساليا كلها و�أبريا لغاية نهر (�أريا) لليونان
وهدم قالع (بريفيزا) التي تقرر تركها للدولة العلية .و�أبلغ �سفراء الدول هذا
القرار للحكومة العثمانية وللحكومة اليونانية فقبلته احلكومة اليونانية و�أبلغت
الدول ذلك يف � 12إبريل عام  ،1881و�س�ألتها التعجيل بت�سليمها البالد
املتنازل لها عنها� .أما احلكومة العثمانية ف�إنها ملا ر�أت �إجماع الدول واتفاقها
كلها �ضدها �أبلغتها قبولها لقرار اللجنة الدولية بالأ�ستانة و�س�ألتها قبول ال�شروط
الآتية� :أو ًال :عدم جتنيد امل�سلمني القاطنني بالبالد املتنازل عنها لليونان يف
الع�سكرية اليونانية ما دامت الدولة العلية ال جتند اليونانيني املقيمني ببالدها
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يف ع�سكريتها ،ثان ًيا :هدم قالع مدينة (فولو) .ثالثًا :جعل حماكمة اليونانيني
القاطنني برتكيا �أمام حماكمها العادية.
ولكن دول �أوروبا بالغت يف تع�ضيدها لليونان واعتدائها على الدولة
العلية ،ورف�ضت قبول هذه ال�شروط العادلة و�أم�ضت كلها يف  22مايو على اتفاقية
بخ�صو�ص �إجبار الدولة العلية على تنفيذ قرار اللجنة الدولية .فا�ضطرت الدولة
العلية �إىل خمابرة حكومة اليونان واالتفاق معها على تنفيذ قرار اللجنة الدولية،
وعلى خروج اجلنود الرتكية من البالد املتنازل عنها لليونان يف مدة ال تزيد عن
خم�سة �أ�شهر.

***
وقد ا�شتغلت النم�سا بعد م�ؤمتر برلني باال�ستعداد الحتالل مقاطعتي البو�سنة
والهر�سك ،ف�أر�سلت جي�شً ا جرا ًرا �إليهما حتت قيادة اجلرنال (فيليبوبوفيت�ش)
و�أ�صدرت لأهايل البو�سنه والهر�سك من�شو ًرا �أبانت لهم فيه �أن الدول الأوروبية
كلفتها باحتالل بالدهم لتوطيد ال�سكينة فيها و�إ�سعادها ،و�أن جاللة ال�سلطان
�أنابها عنه يف تنظيم �أمورهم  -وهو ما يخالف احلقيقة باملرة وقد ذكرت النم�سا
ذلك كذبًا لتخدع امل�سلمني من �أهايل البو�سنة والهر�سك -و�أنها (�أي النم�سا)
ال متيز بني الديانات بل جل مقا�صدها ن�شر لواء امل�ساواة والعدل واحلرية بني
الأهايل.
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وبالرغم عما جاء يف هذا املن�شور ،ف�إن �أهايل البو�سنة والهر�سك من امل�سلمني
قاموا �أجمعني عندما علموا باقرتاب النم�ساويني من بالدهم الحتاللها وا�ستعدوا
للدفاع عن وطنهم الدفاع الواجب ،وان�ضم �إليهم الأرثوذك�سيون � -أي الذين
يدينون بدين الرو�سيا ويخل�صون احلب لها  -واتخذت مدينة (بو�سنة �سراي) �أو
(�سراي فو) ومدينة (مو�ستار) مرك ًزا للدفاع عن بالد البو�سنة والهر�سك.
وقد دافع �أهايل البو�سنة والهر�سك عن بالدهم دفاع الأبطال ،وقاوموا جنود
النم�سا مقاومة عنيفة و�أذاقوهم مر القتال ،حتى ا�ضطر قواد اجلي�ش النم�ساوي
للرجوع باجلي�ش �إىل الوراء يف مواقع كثرية .وا�ضطرت احلكومة النم�ساوية �إىل
�إر�سال جنود عديدة لتزداد القوة بهم وي�ستطيع اجلي�ش النم�ساوي االنت�صار على
�أهايل البو�سنة والهر�سك.
وكان على ر�أ�س امل�سلمني من �أهايل البو�سنة يف هذه احلركة الوطنية رجل
�شديد العزم واحلزم ا�سمه (حاجي لودجا) ،قاد اجلموع �ضد النم�ساويني �أح�سن
قيادة وا�ستحق مبا �أتاه �شكر �أمته ووطنه وثناء التاريخ.
ويف � 10أغ�سط�س عام � 1878سقطت مدينة (بو�سنة �سراي) يف �أيدي
النم�ساويني ،وهذا اليوم كان يو ًما م�شهو ًدا فقد فيه النم�ساويون عد ًدا عدي ًدا من
جنودهم ،ور�أوا �أمامهم البنات والن�ساء تدافع عن البو�سنه يف مقدمة الرجال .فهكذا
تكون الوطنية احلقة وهكذا يكون الذود عن الأوطان .وقد مات يف هذا اليوم
العبو�س كثريون من �أهايل البو�سنة وذهبوا �شهداء الوطنية احلقة والإخال�ص امللي.
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ومل تثبط همم �أهايل البو�سنة والهر�سك ب�سقوط عا�صمة البو�سنه يف �أيدي
النم�ساويني ،بل ا�ستمروا يقاتلون قتال الأبطال وا�ستمرت الثورة �ضد النم�ساويني
يف �شمال البو�سنة ويف بالد الهر�سك كلها .وقد انهزم النم�ساويون �أمام حماة
البو�سنة والهر�سك مرة بعد �أخرى والقوا يف هذه املعارك الدموية من الأتعاب
وامل�صاعب وما ال يجده جي�ش يف حرب كبرية مع دولة عظيمة .ويف �آخر �شهر
�أغ�سط�س عام  1878ا�ضطر اجلرنال (�ساياري) �إىل ترك ما كان ا�ستوىل عليه بني
نهر (درينا) و(�سافب) ،بعد �أن خ�سر جي�شه اخل�سائر اجلمة وفقد العدد الوافر من
رجاله .ويف � 10سبتمرب ان�سحب اجلرنال (زا�ش) هو وجنوده من موقع (بيهات�ش)
فرا ًرا من هجمات �أهايل البو�سنة والهر�سك الأبطال.
ومل ينت�صر اجلي�ش النم�ساوي بعد �سقوط (بو�سنه �سراي) �إال عندما ازداد
وعده بوفود فرق جديدة من النم�سا .وعندئذ ا�ستويل على مدينة (تريبينيه)
ومدينة (زفور نيك) و�أخذ يتقدم �شي ًئا ف�شي ًئا حتى قمع الثورة وا�ستوىل على
البالد كلها ،ولكن بعد �أن �أذاقه �أهايل البو�سنة والهر�سك �أ�شد العذاب وبرهنوا
على �أنهم رجال ال ي�ست�سلمون للعدو وال ي�سلمون وطنهم و�شرفهم للأجنبي عن
طيب خاطر.
وقد كان املجريون من �أول الأزمة لآخرها مع الدولة العلية ،وكانت
م�صلحتهم تق�ضي عليهم بذلك .ف�إن ا�ستيالء النم�سا على البو�سنة والهر�سك
يزيد من عدد ال�سالفيني يف اململكة النم�ساوية ،وي�ضر بنفوذ املجر وكذلك ازدياد
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نفوذ الرو�سيا يف بالد البلقان من �ش�أنه �أن يجعل املجر يف قلق م�ستمر على حياتها
ووجودها ال�سيا�سي؛ ف�إن الرو�سيا هي �أول و�أكرب عدو للمجر وهي التي قمعت
الثورة املجرية عام  1849بعد �أن خابت النم�سا يف قمعها.
و�إذا �أ�ضفنا �إىل ا�شرتاك املجر يف امل�صلحة مع الدولة العلية �إخال�ص �أهايل
هذه البالد للأتراك ،واعرتافهم باجلميل للدولة التي ا�ستقبلت ثوارهم عام 1849
�أح�سن ا�ستقبال و�أكرمت مثواهم ورف�ضت ت�سليمهم للنم�سا كل الرف�ض فهمنا
كنه تظاهر املجريني مبحبة الدولة العلية و�إظهار �أميالهم نحوها بكل قوة .ومما يخلد
ذكره �أبد الدهر �أن النم�سا �أر�سلت مع اجلنود النم�ساوية التي بعثتها لال�ستيالء
على البو�سنة والهر�سك �أورطة جمرية و�أ�صدرت �إليها الأوامر بطرد جنود الأتراك
من هذه البالد ،فلما و�صلت الأورطة ووجدت اجلنود العثمانية  -وهم الذين بقوا
بعد �إخالء الدولة للبو�سنة والهر�سك  -تذكرت �أن ه�ؤالء اجلنود ينت�سبون لهذه
الأمة الرتكية ال�شريفة و�أنهم جنود الدولة التي �أح�سنت �إىل �أبناء وطنها ف�ألقت
الأورطة كلها ال�سالح ،و�أبت �إطالق الر�صا�ص على الأتراك قائلة ب�صوت واحد
(�إننا ال نطلق الر�صا�ص على �أ�صدقائنا) .فاغتاظ الإمرباطور (فرن�سوا جوزيف) من
هذا العمل ومن هذه املخالفة الع�سكرية ،و�أمر ب�ضرب ع�شر الأورطة بالر�صا�ص �إذا
ا�ستمرت على خمالفتها ،ف�أبلغ الأمر للجنود املجرية ولكنها ف�ضلت �إظهار اعرتافها
باجلميل للعثمانيني عن الطاعة لأوامر الإمرباطور.
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وقد ا�ستحكم اخلالف بني النم�سا واملجر ،وظهر ظهور ال�شم�س يف رابعة
النهار عندما طلبت النم�سا من الوزارة املجرية اال�شرتاك معها يف تقرير مبلغ 55
مليونًا من الفلورينو (�أي نحو اخلم�سة ماليني من اجلنيهات) مل�صاريف احلملة
النم�ساوية �ضد البو�سنة والهر�سك بعد �أن �صرف على هذه احلملة مبلغ  82مليونًا
من الفلورينو .فهاج املجريون و�أخذت جرائدهم تطعن على النم�سا وتوجه �إليها
املالم والتعنيف ،حتى ا�ضطرت الوزارة املجرية  -التي كان ير�أ�سها وقتئذ امل�سيو
(لي�سا) ال�شهري � -إىل تقدمي ا�ستعفائها .وملا ر�أى الإمرباطور (فرن�سوا جوزيف) �أن
املوقف حرج �س�أل امل�سيو (تي�سا) �أن يبقى يف من�صبه هو وزمال�ؤه حتى يجد من
يخلفهم و�أخذ ي�ستميل احلزب الأهلي يف املجر نحوه ويرجوه عدم �إحداث قالقل
يف البالد .ولكي ي�سهل الإمرباطور على املجريني قبول طلب احلكومة النم�ساوية
ب�ش�أن م�صاريف احلملة على البو�سنة والهر�سك ،قرر جعلها ع�شرين مليونًا من
الفلورينو بد ًال عن خم�سة وخم�سني .وبذلك انتهى اخلالف بني النم�سا واملجر
ظاهر ًّيا .ولكن احتالل النم�سا للبو�سنة والهر�سك �أبقى يف نفو�س املجريني كراهة
�شديدة للنم�ساويني فوق الكراهة الأ�صلية الكامنة يف نفو�سهم.
وقد احتلت النم�سا يف � 8سبتمرب عام � 1879إقليم (نويف بازار) باال�شرتاك
مع اجلنود العثمانية  -ومل ي�ستمر احتالل النم�سا له زم ًنا طوي ًال  -وكان لهذا
االحتالل �ش�أن مهم لأن (نويف بازار) على طريق �سالونيك ،وبوا�سطتها كان
ي�سهل للنم�ساويني �أن يبلغوا الأ�ستانة قبل الرو�سيني �إذا قامت احلرب بني الرو�سيا
والدولة العلية.
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والذي �أوعز للنم�سا باحتالل (نويف بازار) هو الربن�س (ب�سمارك)؛ ف�إنه ملا
ر�أى �أن الرو�سيا �أظهرت العداء لأملانيا ،واتهمتها بنكران اجلميل عمل على االحتاد
مع النم�سا �ضدها  -كما قدمنا  -ووجه عنايته لإ�ضعاف نفوذ الرو�سيا يف بالد
البلقان ،وجعل نفوذ النم�سا فيها قو ًّيا عظي ًما لتزداد العداوة بني هذه الدولة وبني
الرو�سيا ،وتبقى بذلك النم�سا م�ضطرة دائ ًما �إىل املحافظة على حتالفها مع �أملانيا.
وكان يق�صد الربن�س (ب�سمارك) بتقوية نفوذ النم�سا يف بالد البلقان غري ما ذكرنا
�إيجاد ال�شقاق بني النم�سا واملجر وحتويل �أنظار النم�سا بهذا ال�شقاق ومب�صاحلها يف
البلقان عن البالد الأملانية لتبقى دائ ًما حتت �سلطة �أملانيا ويف دائرة نفوذها.
وقد تو�صل الربن�س (ب�سمارك) ب�سيا�سته هذه �إىل توطيد العالئق والروابط
بني رومانيا والنم�سا ،و�سهل عليه ذلك حلقد رومانيا على الرو�سيا بعد احلرب
الرو�سية الرتكية .وجنح كذلك يف حت�سني عالئق ال�صرب مع النم�سا و�إدخال
بلغاريا نف�سها يف دائرة نفوذ النم�سا.
وبذلك �أفلح الربن�س (ب�سمارك) يف �سيا�سته املاهرة ،وبلغ متمناه فازدادت
العداوة بني النم�سا والرو�سيا ،وتقربت من النم�سا �إمارات البلقان  -التي �أوجدتها
الرو�سيا مبالها ورجالها  -وا�شتغلت النم�سا ببالد البلقان ومب�شاكلها مع املجر عن
البالد الأملانية .وملا ر�أى الربن�س (ب�سمارك) ثمار �سيا�سته� ،سافر �إىل فيينا حيث
اال عظي ًما واحتفل به �سوا�سها و�أهلها احتف ً
ا�س ُتقبل فيها ا�ستقب ً
اال �شائقًا  -وال
ين�سى القارئ الكرمي �أن (ب�سمارك) هو �سبب م�صائب النم�سا و�أ�صل انحاللها.
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ولكن الأمم النازلة يف مهواة التقهقر واالنحطاط من �ش�أنها الن�سيان  -و�أعلن وقتئذ
يف كل �أنحاء العامل �أن النم�سا حتالفت مع �أملانيا حتالفًا دفاع ًّيا هجوم ًّيا و�أن �سيا�سة
(ب�سمارك) ت ِّوجت بالنجاح والفالح.

***
�أ�سلفنا �أن الربن�س (ب�سمارك) بذل جهده يف �إبعاد �إيطاليا عن فرن�سا
و�إيجاد ال�شحناء والبغ�ضاء بينهما ،و�أظهر لفرن�سا �أنه م�ستعد مل�ساعدتها على رفع
حمايتها على البالد التون�سية .وملا كان �سوا�س فرن�سا ميالني لتقوية نفوذ بالدهم
يف تون�س ،فقد تلقوا �أقوال الربن�س (ب�سمارك) بغاية االرتياح وانتظروا الفر�صة
املنا�سبة لإر�سال حملة على البالد التون�سية ،وقد كانت ثالثة �أخما�س ديون
الإمارة التون�سية لفرن�سا واخلم�سان الآخران لإيطاليا و�إنكلرتا مما جعل لفرن�سا
خا�صا بها يف تون�س .ومل يكن لها مناف�س بني الدول غري �إيطاليا التي كانت
مرك ًزا ًّ
تن�صح (باي تون�س) على الدوام مبعاك�سة فرن�سا وعرقلة م�ساعيها ،وكان الإيطاليون
يف البالد التون�سية يجارون الفرن�ساويني يف كل عمل ويجتهدون يف �سبقهم �إىل
الربح واملك�سب.
وقد حدث �أن بع�ض قبائل رحالة اعتدت على حدود اجلزائر ،فانتهزت
فرن�سا هذه الفر�صة لتحقيق غاياتها وتنفيذ م�شروعها وقررت �إر�سال حملة
فرن�ساوية على احلدود التون�سية.
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فلما علمت الدولة العلية بذلك �أر�سلت مذكرة لفرن�سا وللدول الأوروبية
بتاريخ � 27إبريل عام  1881احتجت فيها على عمل فرن�سا و�أبانت �أن البالد
التون�سية هي جزء من اململكة العثمانية و�أن االعتداء عليها يعترب اعتدا ًء على
الدولة نف�سها.
ف�أجاب امل�سيو (بارتلمي �سانت هيلري) وزير خارجية فرن�سا على مذكرة
الدولة العلية مبن�شور �أر�سله يف  9مايو عام � 1881إىل �سفراء فرن�سا لدى الدول
الأوروبية �أو�ضح فيه الأ�سباب التي حملت فرن�سا على �إر�سال جتريدة �إىل البالد
التون�سية و�أبان االعتبارات التي جتعل البالد التون�سية يف نظر فرن�سا م�ستقلة متام
اال�ستقالل عن الدولة العلية .وهذه االعتبارات هي �أن عالقة تون�س مع الدولة
العلية لي�ست �إال عالقة دينية حم�ضة و�أن �إمارة تون�س عقدت مع دول �أوروبا
جملة معاهدات بدون تو�سط الدولة العلية �أو ت�صديقها عليها .فقد عقدت مع
فرن�سا معاهدة يف � 8أغ�سط�س عام  1830تعهدت فيها ب�إلغاء الرقيق ،وعقدت مع
�إنكلرتا نحو ع�شرين معاهدة وعقدت مع �إيطاليا معاهدة يف عام  1868بدون �أن
حتتاج يف كل هذه املعاهدات �إىل �أمر �أو �إىل تو�سط من الدولة العلية .و�أ�ضاف على
ذلك وزير خارجية فرن�سا �أن جملة حروب قامت بني الإمارة التون�سية وبني بالد
�أخرى بدون تداخل تركيا؛ ففي عام  1833حاربت مملكة (�ساردينيا) والية تون�س
وكانت عالئقها مع الدولة العلية جيدة ح�سنة ،ومل يتكدر �صفا�ؤها بحربها مع
تون�س .وقبل ذلك يف عام  1819قرر م�ؤمتر (راك�س ال�شابيل) �إجبار تون�س على
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منع ل�صو�صية البحار بدون تو�سط الدولة العلية ،وا�ستند كذلك وزير خارجية
فرن�سا على ا�ستقالل تون�س ب�أن فرن�سا ا�ستقبلت يف عام �( 1847أحمد) باي
تون�س كما ت�ستقبل امللوك والأمراء ،وبغري تو�سط �سفراء الدولة العلية ،وب�أن د�ستور
الوالية التون�سية امل�شتمل على  114مادة مل يذكر فيه حرف واحد عن تابعية
هذه الوالية للدولة العلية.
وختم وزير خارجية فرن�سا من�شوره بقوله «و�إن �أغلب دول �أوروبا موافقة
على �إر�سال حملة فرن�سوية �إىل البالد التون�سية» .وال �شك �أنه كان ي�شري �إىل �أملانيا
والنم�سا.
ولكن هذه االعتبارات التي �أتى عليها وزير فرن�سا كلها ت�سقط �أمام �أمر
واحد وهو �أن باي تون�س �أر�سل يف �آخر عام ( 1864خري الدين با�شا) �إىل الأ�ستانة
لي�ست�صدر فرمانًا �شاهان ًّيا بتعيينه �أم ًريا على البالد التون�سية ،و�صدر الفرمان بالفعل
مبقت�ضى طلب باي تون�س نف�سه .ويف � 25أكتوبر عام � 1871صدر الفرمان ال�سلطاين
بتعيني (حممد ال�صادق) باي تون�س ،وقر�أه (خري الدين با�شا) يف (الباردو) يوم
 18نوفمرب عام  1871يف حفلة حافلة ،ف�إذا �سلمنا ب�أن البالد التون�سية كانت
م�ستقلة متام اال�ستقالل قبل عام  1864وعام  ،1871فال ميكن لأحد ما �أن
يعتربها م�ستقلة من الدولة العلية بعد ارتباطها بها هذا االرتباط القا�ضي ب�صدور
فرمان �شاهاين لتولية الباي عند موت �سلفه .وكيف ي�ستطيع �سوا�س �أوروبا �أن
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ينكروا تابعية تون�س للدولة العلية ،وقد ر�أينا الدول الأوروبية ت�ضع حمايتها على
بع�ض بالد �أفريقية مبجرد عقد معاهدة حبية بني �أمراء هذه البالد وبينها؟
وقد طلبت الدولة العلية من الدول الأوروبية �أن تتداخل يف الأمر وتف�صل
اخلالف الواقع بينها وبني فرن�سا ،ولكن �سيا�سة الدول كانت قيادتها ب�أيدي الربن�س
(ب�سمارك) ،وكانت الرو�سيا ميالة لفرن�سا وعاملة على التقرب منها .فلم جتد الدولة
العلية ن�ص ًريا ين�صرها وين�صر احلق ،وملا �أرادت �أن تر�سل �سفنها �إىل تون�س ،هددتها
فرن�سا ب�إعالن احلرب عليها �إذا �أر�سلتها .ومن البديهي �أنه كان ي�صعب على الدولة
العلية بعد حربها مع الرو�سيا �أن حتارب فرن�سا وتفتح بابًا جدي ًدا لتداخل الدول
يف �ش�ؤونها والإ�ضرار مب�صاحلها .فلم ت�ستطع لهذا ال�سبب �أن حتتج على عمل فرن�سا
احتجاجا قول ًّيا.
احتجاجا فعل ًّيا بل كان كل ما يف ا�ستطاعتها �أن حتتج
يف تون�س
ً
ً
وملا ر�أت فرن�سا �أن عملها يف تون�س ال يلقى معار�ضة من دول �أوروبا� ،أر�سلت
حملتها على البالد التون�سية وكانت م�ؤلفة من  26000جندي .وقد قهرت قبائل
احلدود بعد جمهودات عظيمة وتو�صلت �إىل عقد معاهدة مع باي تون�س هي يف
احلقيقة �إعالن حماية فرن�سا على البالد التون�سية.
وقد عر�ضت على جمل�س النواب الفرن�ساوي يف  19مايو عام � 1881صورة
هذه املعاهدة التي �أم�ضاها اجلرنال (بريار) با�سم فرن�سا مع باي تون�س يف (الباردو)
بتاريخ  12مايو عام  ،1881وهي ت�شتمل؛ �أو ًال :على احتالل فرن�سا للمواقع
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التي تراها �ضرورية لها يف البالد التون�سية ،ثان ًيا :على تعهد فرن�سا لباي تون�س
بحمايته وحماية عائلته ودفع كل خطر عنه وعنها ،ثالثًا :على تعهد فرن�سا ب�ضمانة
تنفيذ املعاهدات املعقودة بني تون�س وبني الدول الأوروبية ،راب ًعا :على تعيني وزير
فرن�ساوي يف تون�س يقوم بتنفيذ هذه املعاهدة ويكون الوا�سطة بني فرن�سا وبني
خام�سا :على جعل الرعايا التون�سيني يف اخلارج حتت �سلطة
الوالية التون�سيةً .
وحماية �سفراء فرن�سا وقنا�صلها ،وعلى تعهد تون�س بعدم عقد معاهدة ما مع دولة
من الدول قبل عر�ضها على فرن�سا ،واالتفاق معها عليها .وتت�ضمن املعاهدة غري
ذلك بع�ض �شروط ب�ش�أن تنظيم مالية تون�س وب�ش�أن الديون التون�سية ،وبخ�صو�ص
عدم و�صول الأ�سلحة والذخائر �إىل القبائل املعادية لفرن�سا.
وقد وافق جمل�س النواب الفرن�ساوي بالإجماع على هذه املعاهدة عند
عر�ضها عليه .وملا علمت بها الدول ر�سم ًّيا هن�أت �أملانيا والنم�سا و�إ�سبانيا احلكومة
الفرن�ساوية على جناحها� .أما الباب العايل فقد احتج على عمل فرن�سا با�سم حقوقه
ال�شرعية وترك للتاريخ احلكم على معاملة �أوروبا للدولة العلية واعتدائها عليها.
وقد �أحدثت معاهدة فرن�سا مع تون�س يف �إيطاليا كد ًرا �شدي ًدا و�سخ ًطا
على فرن�سا ،وحولت �أنظار �إيطاليا نحو النم�سا و�أملانيا .وا�شتدت العداوة بني
فرن�سا و�إيطاليا �إىل حد �أن الفرن�ساويني والإيطاليني �صاروا يت�شاحنون يف كل
بلد من بالد فرن�سا .ففي  14يوليو �سنة ( 1881يوم عيد اجلمهورية الفرن�ساوية)
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ح�صلت معركة كبرية يف مر�سيليا بني الفرن�ساويني والإيطاليني مات فيها ثالثة من
الفرن�ساويني و�إيطايل واحد.
وقد �أظهرت اجلرائد الأملانية عندئذ ارتياحها للعداوة النا�شئة بني �إيطاليا
وفرن�سا ،و�صارت اجلرائد الإيطالية تطعن على فرن�سا �أقبح الطعن وت�سبها �أفح�ش
ال�سباب ،ومتدح �أملانيا وتطرئ يف املديح ت�شف ًيا من فرن�سا وانتقا ًما منها .ويف �شهر
يونيو من عام  1881نف�سه تقابل امل�سيو (كريويل) رئي�س الوزارة الإيطالية وقتئذ
مع الربن�س (ب�سمارك) يف مدينة (كي�سينجن) وطالت املحادثة بينهما ،واعتربت
هذه املقابلة يف كل دوائر �أوروبا ال�سيا�سية مبد�أ الن�ضمام �إيطاليا للتحالف الأملاين
جناحا ل�سيا�سة (ب�سمارك).
النم�ساوي �أي ً
�أما فرن�سا فقد ا�ستمرت على خطتها يف البالد التون�سية ،واحتلت يف 10
�أكتوبر عام  1881مدينة (تون�س) نف�سها ،و�أر�سلت جي�شً ا جرا ًرا الحتالل مدينة
(القريوان) .ومن الأمور امل�شهورة عن احتالل فرن�سا للقريوان �أن رج ًال فرن�ساو ًّيا
دخل يف دين الإ�سالم و�سمى نف�سه (�سيد �أحمد الهادي) ،واجتهد يف حت�صيل
ال�شريعة الغراء حتى و�صل �إىل درجة عالية فيها ،وعني �إما ًما مل�سجد كبري يف
القريوان .فلما اقرتبت اجلنود الفرن�ساوية من املدينة ا�ستعد �أهلها للدفاع عنها
وجا�ؤوه ي�س�ألونه �أن ي�ست�شري لهم �ضريح �شيخ يف امل�سجد ،يعتقدون فيه فدخل
ال�ضريح وخرج مهو ًال لهم مبا �سينالهم من امل�صائب ،وقال لهم ب�أن ال�شيخ ين�صحكم
بالت�سليم لأن وقوع البالء �صار حمت ًما .فاتبع القوم الب�سطاء قوله ومل يدافعوا
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عن مدينة (القريوان) �أقل دفاع بل دخلها الفرن�ساويون �آمنني يف � 26أكتوبر عام
 .1881وهكذا �سقطت املدينة يف �أيدي فرن�سا بحيلة دخيل من الدخالء .وما
�سقطت بالد �إ�سالمية يف �أيدي دولة �أوروبية �إال وكان للدخالء يد يف �سقوطها.
وبذلك حلقت البالد التون�سية باجلزائر ووقعت يف قب�ضة فرن�سا ومتت لفرن�سا
الكلمة فيهما وانتهت النتيجة الأخرية للحرب امل�ش�ؤومة بني الرو�سيا وبني الدولة
العلية.

الأزمة الـخام�سة
امل�سئلة امل�صـرية

�إن �سبب م�صائب م�صر هي ديونها التي اقرت�ضها (�إ�سماعيل با�شا) اخلديو
الأ�سبق؛ ف�إنها العلة الوحيدة لتداخل الأجانب يف �ش�ؤون م�صر ولتداخل �إنكلرتا
على اخل�صو�ص يف �أمورها .وقد ا�شتهر بني النا�س كافة �أن قاعدة �سيا�سة التداخل
الأجنبي يف �ش�ؤون �أمة من الأمم والعمل على ا�ستعبادها ،هي (ف ّرق حتكم)؛ ف�إن
ال�شقاق والتفريق بني �أفراد �أمة واحدة يجران حت ًما �إىل ا�ضمحالل هذه الأمة
و�سقوطها يف قب�ضة �أعدائها .وقد �أوجد �سوا�س هذا الع�صر قاعدة جديدة ال�ستعباد
الأمم وهي (�أدن ت�ستعبد) .فان اعتماد ال�سيا�سة الأوروبية يف ا�ستيالئها على البالد
الأفريقية والأ�سيوية� ،إمنا هو على �إقرا�ض �أمرائها .فمتى �أرادت دولة �أن ت�ستعبد
يح�سن له املدنية وزخرفها وتغيري
�أمة وت�ستويل على بالدها �سلطت على �أمريها من ّ
حالة ب�أح�سن منها؛ ف�إذا كان الأمري �ضعيف الر�أي ق�صري النظر يف العواقب� ،أو
كان ذا �أهواء �شريرة �أ�صغى �إىل هذه الأقوال املزخرفة ،وا�ستدان و�أثقل عاتق �أمته
وبالده بالديون التي جتر وراءها التداخل الأجنبي واال�ستعباد.
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وقد انخدع (�إ�سماعيل با�شا) بزخارف �أقوال بع�ض الأوروبيني ،وتغلبت
عليه �أمياله الطبيعية و�أهوا�ؤه ،فا�ستدان من �أوروبا الديون الطائلة ،وفتح �أبواب
م�صر للأوروبيني ،وجر بذلك على ملك م�صر وعلى بالد م�صر العزيزة امل�صائب
الكبار والباليا اجل�سام ،وانتهى به الأمر �أن خلعه من كر�سي ملكه �أ�صحاب
الديون �أنف�سهم �أي �أولئك الذين كان يظنهم �أ�صدقاء له ،وكان يف�ضلهم على بني
وطنه ويعمل ب�آرائهم ون�صائحهم .وهي عربة تاريخية يجب على �أمراء ال�شرق كافة
�أن يعتربوا بها .ف�إن قوة املمالك يف قوة الأمم و�سعادتها احلقيقية ال يف الزخرف
الكاذب والطالء الباطل .وكلما كانت الأمة قليلة الديون كان ا�ستقاللها قو ًّيا
متي ًنا ،وكانت كلمتها عالية عزيزة .وبالعك�س كلما ازدادت ديون �أمة ازدادت
م�صائبها وت�سلط الأجنبي عليها وهددت يف ا�ستقاللها ويف حياتها نف�سها.
وقد تغريت �أمور م�صر وتغريت �سيا�سة الدول نحوها من عام  1875ب�شراء
�إنكلرتا من (�إ�سماعيل با�شا) لأ�سهم م�صر يف قنال ال�سوي�س؛ حيث ازداد نفوذ
هذه الدولة يف بالدنا العزيزة ،و�صارت مناف�س ًة لفرن�سا �أ�شد املناف�سة .وقد تو�صلت
�إنكلرتا مبا �صار لها من النفوذ يف ال�سنني الأخرية من حكم (�إ�سماعيل با�شا)
�إىل تعيني جملة موظفني من الإنكليز يف �إدارات م�صر ويف ال�سودان امل�صري،
وجعلتهم ذريعتها يف بذر بذور ال�سوء والقالقل يف �أر�ض م�صر .وتو�صلت كذلك
�إىل عقد معاهدة منع الرقيق مع احلكومة امل�صرية عام  ،1877وهي املعاهدة
التي منحت �إنكلرتا يف املادة ال�ساد�سة منها (حق جوالن الطرادات الإنكليزية
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يف مياه البحر الأحمر ،وحق البحث يف ال�سفن امل�صرية احلاملة للرق �أو امل�شتبه
يف �أنها حاملة له ،واال�ستيالء عليها لت�سليمها فيما بعد للحكومة امل�صرية ،وحق
اال�ستيالء على الرقيق الذي تعرث عليه �إحدى الطرادات الإنكليزية يف �سفينة
م�صرية واتخاذ الو�سائل الالزمة لتحريره)� .أي منح الإنكليز �سيطرة عالية على ما
هو من �ش�ؤون م�صر ،وحقوقها ومنحهم حق التداخل يف �أحوال م�صر.
وبازدياد نفوذ �إنكلرتا يف م�صر ،ازدادت امل�شاكل يف بالدنا ومتهدت لها
�سبل احتاللها .فقد قررت �إن�شاء املراقبة على املالية امل�صرية باال�شرتاك مع فرن�سا،
وكانت �أول عاملة على خلع (�إ�سماعيل با�شا) .وبعد تولية املغفور له (توفيق با�شا)
ن�شرت �سما�سرتها يف كل �أنحاء م�صر ،و�شجعت احلزب الوطني من جهة وفرقت
بينه وبني مواله وفريق �آخر من امل�صريني من جهة �أخرى ،حتى نزل الق�ضاء
باحتاللها مل�صر ومتت خديعتها للم�صريني وللدولة العلية ولأوروبا كلها.
ومن �سوء حظ م�صر �أن �سما�سرة الإنكليز جنحوا يف التفريق بني امل�صريني
وبع�ضهم ،فا�ستحكم ال�شقاق بني اجلراك�سة وامل�صريني يف اجلي�ش وبعبارة �أخرى
بني امل�صريني وبع�ضهم؛ لأنه ال ميكن اعتبار اجلراك�سة الذين ق�ضوا يف م�صر طول
حياتهم وا�ستوطنوا البالد وتنا�سلوا فيها �أجانب عنها بل هم فيها م�صريون ال فرق
بينهم وبني �ساللة الفراعنة القدماء .ولو كان زال من بني اجلراك�سة وامل�صريني
�سوء التفاهم وعرفوا �أنهم كلهم م�صريون جتمعهم جامعة الوطن العزيز ،و�أن
حما �إىل اال�ستيالء عليها من عهد بعيد ،لكانت جنت م�صر من
لبالدهم عد ًّوا طا ً
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اخلطر اجل�سيم الذي هي واقعة فيه الآن ،ولكانت متت مل�صر ال�سعادة والرفاهية
واحلرية .ولكن العداوة ا�ستحكمت بني َب ِنيها فف�شل �أمرهم وذهبت ريحهم
وتداخل الأجنبي بينهم وت�ساقطت على م�صر امل�صائب العديدة .وهذا �ش�أن كل
�أمة يقع ال�شقاق والتفريق بني �أفرادها.
وقد ابتد�أت احلركة العرابية باتفاق جملة �ضباط م�صريني على رفع عري�ضة
�شكوى للمغفور له (توفيق با�شا) �ضد (عثمان با�شا رفقي) ناظر احلربية ،ب�سبب
تع�صبه �ضد امل�صريني وحتزبه للجراك�سة وتكليف �أحمد عرابي بك وعلي فهمي
بك وعبد العال حلمي بك بتقدميها للخديوي .وما تقدمت هذه العري�ضة حتى
اهتم بالأمر �أ�صحاب الد�سائ�س الأجنبية العاملون على �ضياع م�صر ،وبذلوا
جهدهم يف تو�سيع اخلرق وجعل ال�شقاق عظي ًما فن�صحوا برفت عرابي وعلي
فهمي وعبد العال حلمي .وبالفعل ا�ستدعى (عثمان با�شا رفقي) ه�ؤالء ال�ضباط
�إىل نظارة احلربية و�أعلنهم �أمام جمل�س مكون من الذوات ب�أنهم مرفوتون من
وظائفهم ،و�أن ثالثة من ال�ضباط اجلراك�سة عينوا يف منا�صبهم .و�أمر ب�سجنهم
فقب�ضت عليهم اجلنود و�سجنتهم .و�أمر كذلك ب�إر�سال كل ال�ضباط امل�صريني
املعروفني بامليل لعرابي وزميليه �إىل �سجن القلعة .فهاجت ال�ضباط والع�ساكر
امل�صرية عندما علمت مبا جرى لر�ؤ�سائهم ،وهجموا على �سجن نظارة احلربية
و�أخرجوهم منه وابتد�أ بهذه احلركة اال�ضطراب يف البالد ،وقلقت الأفكار كما
كان يبتغيه �أ�صحاب الغايات و�أرباب الد�سائ�س الأجنبية.
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وبعد �أن خرج عرابي وزمياله من ال�سجن� ،أر�سل (عرابي) �إىل قنا�صل
الدول الأوروبية يف م�صر كتابًا بتف�صيل ما جرى ،وا�ستلفت �أنظارهم �إىل هذه
الأمور وذهب �إىل عابدين وقابل �سمو اخلديو ،ف�صرح له املرحوم (توفيق با�شا) ب�أنه
عفا عنه وعن كل ال�ضباط و�أخربه ب�أنه عني (حممود با�شا �سامي البارودي) ناظ ًرا
للجهادية بد ًال من (عثمان با�شا رفقي) .وكان ذلك يف يوم  2فرباير عام .1881
وقد �أفهم ال�سري (ماليت) قن�صل �إنكلرتا اجلرنال (عرابي) و�أن�صاره ب�أنه هو الذي
ن�صح اخلديو بالعفو عنهم وبا�ستبدال عثمان با�شا رفقي .وق�صد بذلك ا�ستمالتهم
�إليه وتغريرهم ب�أنه ن�صري لهم.
ويف يوم  4فرباير من ال�سنة نف�سها� ،أمر اخلديو عرابي وعلي فهمي ب�أن
يذهبا �إىل قن�صلي فرن�سا و�إنكلرتا وي�ؤكدا لهما ب�أنهما يتكفالن بالراحة العمومية،
وي�ضمنان املحافظة على �أرواح و�أموال الأوروبيني .فتوجها وعمال ب�أمر العزيز.
ولو كان الأمر وقف عند هذا احلد لكانت انتهت امل�سئلة وبقي ال�سالم
�سائ ًدا يف ربوع م�صر ،ولكن �أ�صحاب الد�سائ�س كانوا يبذلون اجلهد اجلهيد يف
بلوغ غاياتهم ال�سيئة؛ ف�أوعزوا �إىل بع�ض خدمة اخلديو اخل�صو�صيني بتهييج اجلنود
�ضد �ضباطهم وب�إغرائهم على الفتك بهم .وقد وجدت هذه الإيعازات ال�سيئة
�آذانًا �صاغية عند بع�ض �ضعفاء العقول وذهب (فرج بك الزيني) لي ًال �إىل �أحد
الآاليات ،وح ّر�ض الع�ساكر على قتل �ضباطهم فلم توافقه الع�ساكر وقب�ضت
عليه ،ويف اليوم الثاين �أُر�سل لنظارة احلربية وجرى التحقيق ب�ش�أنه ،وقد ظهر من
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التحقيق �أنه �أمر بتحري�ض اجلنود على قتل �ضباطهم من �أحد خدمة اخلديو .ويقول
(عرابي با�شا) يف تقريره �إن خادم اخلديو �أُمر بذلك من مواله .وجرت جملة �أمور
من هذا القبيل حكم على الذين �أتوا بها بالإبعاد �إىل ال�سودان .وملا كان لبع�ض
الأ�شخا�ص الذين �أبعدوا �إىل ال�سودان عالقات ببع�ض خدمة اخلديو ،فقد �أحدث
�إبعادهم غ�ض ًبا �شدي ًدا عند حا�شية العزيز ،وا�ستعمل ذوو النفوذ يف املعية نفوذهم
يف �إقناع اخلديو ب�ضرورة عزل حممود با�شا �سامي من نظارة احلربية؛ فعمل العزيز
بر�أيهم وطلب من حممود با�شا �سامي اال�ستقالة فا�ستقال ،وعني مكانه (داود
با�شا) �صهر العائلة اخلديوية .وما تعني حتى �أ�صدر الأوامر بعدم اجتماع ال�ضباط
مع بع�ضهم ،والت�شديد عليهم كل الت�شديد ،ويقول (عرابي با�شا) يف تقريره �إنه
و�ضع على بيته وعلى بيت عبد العال بك حلمي �أروا ًما للفتك بهما.
وقد �أحدثت هذه الأمور كلها ت�أث ًريا �سي ًئا على نفو�س ال�ضباط ،فاتفقوا على
عمل حركة �أهلية عامة لتغيري د�ستور البالد ونظامها و�إ�سقاط وزارة (ريا�ض با�شا)،
التي كانوا يتهمونها مبعار�ضتهم وبتقوية ال�سلطة اال�ستبدادية يف البالد .وان�ضم
�إليهم الكثريون من �أعيان البالد وف�ضالئها.
ويف � 9سبتمرب عام  ،1881ذهبت اجلنود امل�صرية يف ال�ساعة الثالثة بعد
الظهر حتت قيادة (عرابي) �إىل ميدان عابدين ،وطلبت من احل�ضرة اخلديوية
�إ�سقاط وزارة ريا�ض با�شا و�إن�شاء جمل�س نواب م�صري ،وجعل عدد اجلي�ش
 18000جندي كما ت�سمح به الفرمانات ال�شاهانية .واقت�ضت ال�صدفة وقتئذ �أن
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قن�صل فرن�سا اجلرنال واملراقب الفرن�ساوي كانا غائبني عن م�صر ،وكان املراقب
الإنكليزي امل�سرت (كوكفيل) موجو ًدا يف م�صر مع امل�سرت (كوك�سون) الذي كان
قائ ًما مقام ال�سري (ماليت) قن�صل �إنكلرتا اجلرنال .فن�صح امل�سرت كوكفيل وامل�سرت
كوك�سون اخلديو بقبول مطالب (عرابي) وجنوده ،ومل مي�ض �إال �ساعتان حتى قبل
اخلديو طلبات (عرابي) و�أ�سقط وزارة (ريا�ض با�شا) ،و�أمر (�شريف با�شا) بت�شكيل
وزارة حتت رئا�سته.
وقد ا�ستفادت �إنكلرتا يف هذه احلادثة ازدياد نفوذها عند رجال احلزب
الوطني ،وعند املغفور له (توفيق با�شا) وعند خدامه و�أن�صاره ،ف�صار بذلك
وكال�ؤها يف م�صر حمل ثقة الفريقني.
و�إن ال�سيا�سة التي اتبعتها �إنكلرتا من �أول احلوادث العرابية لآخرها
َل�سيا�س ٌة كلها غ�ش وخداع وكذب� .أو كما يقول عنها ال�سيا�سيون �سيا�سة كلها
دهاء ومهارة .ف�إنها �أفلحت يف تكبري ال�شقاق بني اجلراك�سة وامل�صريني �أي بني
�أفراد �أمة واحدة ،و�أفلحت يف �إلقاء بذور النفور والعداوة بني اخلديو و(عرابي)؛
�إذ ظن عرابي وحزبه �أن اخلديو يريد الفتك بهم و�أنه هو املحر�ض على قتلهم.
و�أفلحت يف تفهيم املغفور له (توفيق با�شا) �أن جاللة ال�سلطان يريد خلعه ،وحمو
حقوق العائلة اخلديوية يف م�صر و�أفلحت كذلك يف تفهيم رجال الدولة العلية
�أن (توفيق با�شا) طامح �إىل انتهاج خطة املغفور له (حممد علي با�شا) يف م�سئلة
ال�شام �ضد الدولة .وبذلك �صارت �إنكلرتا م�سموعة الكلمة عند عزيز م�صر وعند
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رجال احلزب الوطني وعند رجال الدولة العلية .و�صارت احلوادث جتري ح�سب
م�شيئتها وكما تق�ضيه �آمالها و�أمانيها.
�شجع
وما تظاهر (عرابي) مظاهرته احلربية يف � 9سبتمرب عام  ،1881حتى ّ
�سوا�س بريطانيا الباب العايل على االنتقام من (توفيق با�شا) ،وانتهاز هذه الفر�صة
لنوال �سلطة فعلية على م�صر مب�ساعدة احلزب الوطني وتع�ضيده .ومل تكتف وقتئذ
الوزارة الربيطانية بتحري�ض الباب العايل على ت�شجيع (عرابي) بوا�سطة �سفريها
يف الأ�ستانة ،بل �أوحت �إىل اجلرائد الإنكليزية �أن ت�ساعدها يف �سيا�ستها؛ فنادت
التيم�س وزميالتها وقتئذ ب�أن الطريقة الوحيدة لإيقاف تيار القالقل واال�ضطرابات
يف م�صر هي تداخل الدولة العلية واحتالل اجلنود الرتكية للديار امل�صرية.
وقد انخدعت الدولة العلية ل�سوا�س بريطانيا وح�سبتهم �صادقني يف
�أقوالهم ،م�صافني لها يف م�سئلة م�صر وظنت �أنه ميكنها االعتماد عليهم ،وقررت
ح�سب �إ�شارتهم �إر�سال وفد مل�صر لدرا�سة الأحوال فيها ورفع تقرير جلاللة
ال�سلطان .فح�ضر مل�صر وفد مك َّون من علي با�شا نظامي ،و�أحمد �أ�سعد �أفندي
وقدري �أفندي .وقبل و�صول هذا الوفد �إىل م�صر بيومني �صدرت الأوامر ب�سفر
�آالي (عرابي) �إىل التل الكبري و�آالي (عبد العال بك) �إىل دمياط ،لكي ال
يجتمع عرابي وعبد العال ب�أع�ضاء الوفد ،ولكنهما مل ي�سافرا وتقابال مع الوفد
عند ح�ضوره .وقد حقق املغفور له (توفيق با�شا) لأع�ضاء الوفد ب�أنه متفق مع
را�ض عن جي�شه .وملا علمت فرن�سا و�إنكلرتا ب�أن الدولة العلية
(عرابي) و�أنه ٍ
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�أر�سلت وف ًدا مل�صر� ،أر�سلتا �أ�سطوليهما �إىل ميناء الإ�سكندرية .وقد غادر الوفد
العثماين م�صر وعاد للأ�ستانة يف � 19أكتوبر عام  ،1881وبعد �سفره بارحت �سفن
فرن�سا و�إنكلرتا ثغر الإ�سكندرية .وقد �أ�شيع وقتئذ يف �سائر �أنحاء العامل �أن الوفد
العثماين كان مكلفًا بت�شجيع (عرابي) وحزبه ،واعتقدت الأمة امل�صرية كلها بهذه
الإ�شاعة و�صارت تعترب (عرابي) النائب احلقيقي عن جاللة ال�سلطان يف م�صر
واملدافع عن حقوقه فيها.
وقد جرت انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب امل�صري يف  10نوفمرب عام
 ،1881و�أظهر (�شريف با�شا) ارتياحه من النتيجة التي متت عليها االنتخابات.
واجتمع املجل�س لأول مرة يف  26د�سمرب من ال�سنة نف�سها.
ويف  31يناير عام  1882ن�شرت جريدة (التيم�س) الإنكليزية مبادئ احلزب
الوطني يف م�صر ،وهي تنح�صر يف �ستة �أمور؛ �أو ًال :االعرتاف ب�سيادة الدولة
العلية مع املحافظة على االمتيازات املمنوحة مل�صر ،ثان ًيا :الطاعة والإخال�ص
ل�سمو اخلديو ما دام حم ِرت ًما لوعوده التي فاه بها يف �سبتمرب عام  ،1881ثالثًا:
االعرتاف باخلدم اجلليلة التي �أدتها فرن�سا و�إنكلرتا مل�صر ،وب�أن املراقبة الثنائية
موافقة حلالة البالد املالية والزمة ل�ضمانة حقوق الدائنني ،راب ًعا :املحافظة على
خام�سا� :إعالن
الأمن يف �سائر �أنحاء م�صر و�ضمانة �أرواح و�أموال الأهايل والنزالءً ،
مبادئ احلرية الدينية وال�سيا�سية يف بالد م�صر ،واعتبار �سائر امل�صريني �سواء �أمام

242

امل�سئلة ال�شرقية

242

�ساد�سا :ترقية
القانون وت�شكيل جمل�س نواب م�صري وحتديد حقوق كل �سلطةً ،
�ش�أن البالد بن�شر التعليم يف كل �أرجائها.
وقد �أعجبت التيم�س مببادئ احلزب الوطني و�أمياله و�أظهرت تخ ّوفها من
تداخل فرن�سا يف م�صر تداخ ًال ع�سكر ًّيا ،و�أبانت �أن تداخل فرن�سا �أو �أية دولة
�أوروبية يف م�صر تداخ ًال ع�سكر ًّيا يجر على م�صر وعلى م�صالح �أوروبا فيها �أكرب
الأخطار .ولكن التيم�س ن�سيت ر�أيها هذا باملرة ومل تتذكره عند احتالل اجلنود
الإنكليزية مل�صر بل �صفقت لهذا االحتالل طربًا وا�ستح�سانًا.
�أما الأمة امل�صرية فقد �أظهرت من مبد�أ احلوادث العرابية ميلها لعرابي
وموافقتها له على عمله ،و�شجعته بكل �أنواع الت�شجيع .ومل يكن ذلك عن كراهة
للمغفور له (توفيق با�شا) الذي مل ي�سئ �إىل الأهايل قط ،بل عن رغبة الأمة يف
نوال حريتها و حتقيق �سعادتها وا�ستقامة �أحوالها.
وقد �أوجد حكم (�إ�سماعيل با�شا) يف نفو�س امل�صريني كافة بغ�ضً ا �شدي ًدا
للحكم املطلق ،وكراهة لدودة لل�سلطة اال�ستبدادية وت�شوق الكل �إىل جعل
حكومة م�صر حكومة د�ستورية �شوروية ،حتى قام (عرابي) وجماعته فان�ضمت
�إليهم �أ�صوات الأمة واجتمعت حولهم املئات والألوف من �أبنائها .ونظ ًرا لكون
اجلنود كانوا يف قب�ضة ميني (عرابي) ،ف�إن الفالحني الب�سطاء �أنف�سهم كانوا يهللون
ويكربون عندما يذكر ا�سم (عرابي) وكانوا ينتظرون من ذلك امل�صري البحت
ال�سعادة املرغوبة والرفاهية امل�أمولة.
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وهذه احلركة الوطنية التي مل يعهد لها مثيل من قبل يف الأمة امل�صرية
كانت تعود وال حمالة على م�صر بالفوائد اجلمة والتقدم ال�سريع ،لو كانت وقفت
الأمور يف احلوادث العرابية عند حد حمدود .ولكن ال�شقاق والطمع واجلهل
والد�سائ�س الأجنبية �أوقعت البالد يف ح�ضي�ض الذل والهوان ،بعد �أن كانت
م�شرفة على اخلري وال�سعادة واحلرية.
وقد تعني (عرابي) وكي ًال لوزارة احلربية يف  4يناير عام  ،1882وازدادت
بذلك �سلطته يف اجلي�ش وقوي نفوذه ،واجتمع حوله من الأهايل خلق كثريون.
وقد كرثت عندئذ الإ�شاعات ب�أن الدولة العلية م�ساعدة لعرابي �س ًّرا ،و�أنها جتتهد
يف ا�ستمالة بع�ض الدول الأوروبية لتع�ضيدها على حمو حقوق العائلة اخلديوية
وجعل م�صر والية عثمانية كال�شام وطرابل�س ،وا�ستدل النا�شرون لهذه الإ�شاعات
على �صحتها  -وما كانوا �إال �سما�سرة للإنكليز  -ب�أن الدولة العلية �أر�سلت علي
نظامي با�شا ور�شيد بك �إىل برلني وفيينا يف م�أمورية �سرية .وادعوا �أن هذه امل�أمورية
�إمنا هي ال�سعي يف بلوغ تلك الغاية.
وال�شك �أن هذه الإ�شاعات كان من �ش�أنها �أن تزيد يف النفور وال�شقاق بني
املغفور له (توفيق با�شا) وبني جاللة ال�سلطان الأعظم ،وكان الإنكليز ي�ستخدمونها
عند اخلديو ويج�سمونها له؛ ليبتعد عن الدولة العلية ويبقى دائ ًما حتت �سلطتهم
و�آلة يف �أيديهم.
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وملا ر�أت فرن�سا �أن نفوذ احلزب الوطني يزداد كل يوم ،و�أن كل �شيء يف
م�صر �صار يف قب�ضة الع�سكرية ،خافت على مركز اخلديو و�أر�سلت باالتفاق مع
�إنكلرتا مذكرة لوكيلها يف م�صر �أمرته فيها كما �أمرت �إنكلرتا وكيلها �أن يبلغ املغفور
له (توفيق با�شا) �أن فرن�سا و�إنكلرتا متفقتان على م�ساعدته كل امل�ساعدة �ضد
امل�صاعب القائمة يف وجهه ،و�أنهما تعتربان �سالمة م�صر و�سالمة م�صالح �أوروبا بها
يف بقائه على كر�سي اخلديوية.
فكانت هذه املذكرة مبثابة �إعالن للعامل كله ب�أن فرن�سا و�إنكلرتا متفقتان كل
االتفاق يف امل�سئلة امل�صرية ،و�أنهما تعمالن باال�شرتاك .ولو كانت فرن�سا اتبعت
هذه ال�سيا�سة �إىل النهاية لكانت �سلمت م�صر من خمالب �إنكلرتا ،ولكانت بقيت
امل�صالح الفرن�ساوية يف م�أمن من اخلطر .وقد �أظهرت اجلرائد الإنكليزية �سخطها
على حكومة بالدها التفاقها مع فرن�سا وا�شرتاكها معها يف �إر�سال هذه املذكرة.
وباجلملة كانت ال�صحف الإنكليزية تلح كل يوم على وزارة �إنكلرتا باالنف�صال
عن فرن�سا ،والعمل باالنفراد� .أما الباب العايل فقد احتج على �إر�سال هذه املذكرة
بكتاب بعث به ل�سفرائه يف اخلارج بتاريخ  13يناير عام  ،1882مظه ًرا فيه �أن
للدولة العلية وحدها حق التداخل يف م�صر ب�صفتها �صاحبة ال�سيادة عليها ،ف�ض ًال
عن �أنه مل يح�صل مب�صر �أقل �أمر يحمل فرن�سا و�إنكلرتا على �إر�سال هذه املذكرة.
ومن �سوء حظ م�صر �أن وزارة (غمبتا) �سقطت يف فرن�سا وقتئذ وا�ستبدلت
بوزارة (فري�سينيه) .وكانت �سيا�سة (غمبتا) يف امل�سئلة امل�صرية وا�ضحة �صريحة
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ترمي �إىل ال�سري مع �إنكلرتا يف كل خطواتها ،وم�شاركتها يف كل عمل وعدم
رئي�سا لوزارة فرن�سا لكانت
تركها تعمل �شي ًئا ما بانفرادها .ولو كان (غمبتا) بقي ً
ا�شرتكت مع �إنكلرتا يف احتاللها م�صر وكانتا خرجتا م ًعا� ،أو لكانت اجتنبت
فرن�سا و�إنكلرتا �ضرب الإ�سكندرية واحتالل م�صر .وعلى �أي حال كانت جنت
بالدنا العزيزة من الوقوع يف �أيدي الإنكليز .ولكن بلية اجلمهورية الفرن�ساوية �أن
وزارتها ق�صرية الأجل.
وقد �سن جمل�س النواب امل�صري بع�ض القوانني ،ولكنه مل يتفق مع وزارة
(�شريف با�شا) على م�سئلة املناق�شة يف امليزانية امل�صرية .ف�شريف با�شا كان يرى �أنه
ي�سوء فرن�سا و�إنكلرتا �أن جمل�س نواب م�صر يتناق�ش يف كل فروع امليزانية ،حتى
فيما يخت�ص بالديون ويغري ويبدل فيها كيف ي�شاء ،مع �أن هاتني الدولتني عينتا
جلنة مراقبة لتقرير امليزانية مع احلكومة امل�صرية ،ومراقبة �سريها .وجمل�س النواب
امل�صري كان يرى �أنه من �أول حقوقه وواجباته درا�سة امليزانية ،واملناق�شة يف
مو�ضوعاتها مو�ضو ًعا مو�ضو ًعا .وبذلك ح�صل اخلالف بني املجل�س وبني الوزارة
ال�شريفية ،وا�ضطر (�شريف با�شا) لال�ستقالة هو وبقية النظار يف يوم  2فرباير عام
رئي�سا للنظار بد ًال منه وتعني
 .1882وقد تعني (حممود با�شا �سامي البارودي) ً
(عرابي) وزي ًرا للحربية ،و�أعطي لقب با�شا هو وبع�ض زمالئه من رجال الع�سكرية.
واتفق حممود با�شا �سامي مع �أع�ضاء جمل�س النواب ب�ش�أن امليزانية ،فقرر معهم
انتخاب جلنة منهم يكون عددها م�ساو ًيا لعدد النظار تدر�س مع النظار امليزانية،
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و�أن يكون تقرير امليزانية ب�إجماع �أ�صوات �أع�ضاء اللجنة والنظار م ًعا �أو بالأغلبية.
و�أنه �إذا وقع خالف بني النظار وبني �أع�ضاء اللجنة �أو ت�ساوت الأ�صواتُ ،يعر�ض
الأمر على املجل�س للف�صل فيه.
وقد �أغ�ضب �سقوط وزارة (�شريف با�شا) �سائر الدائنني ،واعتربت فرن�سا
و�إنكلرتا مت�سك جمل�س النواب امل�صري بدرا�سة امليزانية كلها وتقريرها ح�سب
مرامه اعتدا ًء على حقوق املراقبة الثانية� ،أي اعتداء على حقوق الدولتني يف
م�صر .وقد ا�ستعفى وقتئذ املراقبان الفرن�ساوي والإنكليزي .وكان وال حمالة من
احلكمة وال�صواب �أن احلزب الوطني يف م�صر يقف عند حد حمدود يف هذه
الأوقات امل�ضطربة وير�ضى بالنتائج ال�سامية التي نالها .وكان من نهاية ال�سداد
يف الر�أي والتب�صر يف العواقب �أن النواب امل�صريني ير�ضون بدرا�سة امليزانية �إال
ما يخت�ص بالديون فيها .ولكن ق�ضي على رجال احلزب الوطني يف م�صر يومئذ
�أن يتم�سكوا ب�أمر �أ�ضاع عليهم التم�سك به �أتعابهم ،وجر على الوطن امل�صري
�أ�شد البالء .على �أن نوال احلرية والعدالة وامل�ساواة يف �أمة ال يكون دفعة واحدة
وال ي�أتي يف يوم واحد .و�إنه كان يكفي احلزب الوطني �أن ينال ت�شكيل جمل�س
نواب م�صري ،ومنح امل�صريني احلقوق ال�سيا�سية وامللية التي ل�سائر الأفراد يف الأمم
املتمدنة .ف�إنها خري نتيجة يحق لكل م�صري حمب لبالده �أن يفتخر بها.
ومما زاد يف تخوف الأوروبيني وهلعهم هو تعيني (عرابي) وزي ًرا للحربية ف�إنهم
كانوا يعتربونه املحر�ض ملجل�س النواب امل�صري على طلب املناق�شة يف كل فروع
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امليزانية ،وامل�سبب ل�سقوط وزارة (�شريف با�شا) ،والعامل على الإ�ضرار مب�صالح
�أوروبا ومب�صالح رعاياها با�ستالم زمام القوة وال�سلطة يف م�صر.
وقد قام امل�سيو (دالفو�س) يف جمل�س النواب الفرن�ساوي يف يوم 23
فرباير عام  ،1882و�س�أل امل�سيو (فري�سينيه) رئي�س الوزارة ووزير اخلارجية عن
اخلطة ال�سيا�سية التي تنوي فرن�سا اتباعها بعد تغيري الوزارة امل�صرية وحدوث هذا
االنقالب العظيم .ف�أجابه امل�سيو (فري�سينيه) ب�أن فرن�سا و�إنكلرتا تتخابران مع
�أوروبا يف الأمر وتعمالن لإ�شراك الدول معهما يف م�سئلة م�صر.
وملا كانت الد�سائ�س الأجنبية عاملة على تفريق كلمة امل�صريني ،وتقوي�ض
�أركان اال�ستقالل امل�صري� ،أوعز املف�سدون و�سما�سرة ال�سوء �إىل جماعة من
اجلراك�سة بالفتك بعرابي و�أن�صاره والتخل�ص منهم .ولكن �أحد ه�ؤالء اجلراك�سة
مل يقبل اال�شرتاك يف هذه الد�سي�سة و�أخرب (طلبة با�شا) ب�أمرها ،فكتب هذا
الأخري �إىل نظارة اجلهادية و�إىل رئا�سة النظار و�إىل �سمو اخلديو بتف�صيل امل�سئلة،
وعندئذ تقرر حماكمة اجلراك�سة املتهمني بتدبري املكيدة .وقد حوكموا و�صدر
احلكم عليهم بالإبعاد �إىل ال�سودان ،فلما علم املرحوم (توفيق با�شا) باحلكم
�أر�سل تلغراف ًّيا �إىل احل�ضرة ال�سلطانية يعر�ض عليها الأمر وي�س�ألها عما يجب عليه
عمله .وقبل و�صول الرد ال�سلطاين تداخل قن�صل فرن�سا اجلرنال وقن�صل �إنكلرتا
اجلرنال ،وطلبا من اجلناب اخلديو تعديل احلكم بالإبعاد �إىل ال�شام .فعمل العزيز
بر�أيهما و�سافر اجلراك�سة �إىل ال�شام .وقد ن�ش�أ من ذلك نفور بني العزيز وبني وزارته،
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وكتب قن�صال فرن�سا و�إنكلرتا �إىل دولتيهما ب�أن (حممود با�شا �سامي) هدد حياة
اخلديو وحياة الأوروبيني يف ح�ضرة اخلديو نف�سه فاتفقت الدولتان على �إر�سال
�أ�سطوليهما �إىل مياه الإ�سكندرية .وبعثتا يف  16مايو عام  1882مذكرة �إىل الباب
العايل �أعلنتاه فيها باتفاقهما على �إر�سال �أ�سطوليهما �إىل ثغر الإ�سكندرية ،و�س�ألتاه
عدم �إر�سال الأ�سطول الرتكي وعدم اال�شرتاك معهما .وقد �أجاب الباب العايل
على هذه املذكرة بتاريخ  17مايو ،ب�أن الدولة العلية هي وحدها دون غريها �صاحبة
ال�سيادة على م�صر ،و�أنه لي�س لأحد غريها حق التداخل يف �ش�ؤون هذه البالد
و�أر�سل يف الوقت نف�سه تلغرا ًفا �إىل وزراء م�صر �أمرهم فيه بعدم خمالفة �أوامر
اجلناب اخلديو.
وبعد �أن جاء الأ�سطوالن الفرن�ساوي والإنكليزي �إىل مياه الإ�سكندرية رفع
وكيال دولتي فرن�سا و�إنكلرتا يف  25مايو عام  1882كتابًا �إىل �سمو اخلديو ،ذكرا له
فيه �أن (�سلطان با�شا) رئي�س جمل�س النواب امل�صري ر�أى �أن وطنيته تق�ضي عليه
ب�أن يعر�ض على (حممود با�شا �سامي) رئي�س الوزارة امل�صرية االقرتاحات الآتية
التي ت�ضمن راحة م�صر و�سالمتها وهي؛ �أو ًال� :إبعاد (عرابي با�شا) عن م�صر
�إبعا ًدا م�ؤق ًتا مع بقائه يف رتبته الع�سكرية ونقده مرتبه ال�شهري ،ثان ًيا� :إبعاد (علي
فهمي با�شا) و(عبد العال حلمي با�شا) �إىل داخل البالد امل�صرية ،ثالثًا :ا�ستعفاء
وزارة حممود با�شا �سامي .و�أبان وكيال دولتي فرن�سا و�إنكلرتا ل�سمو العزيز �أنهما
يع�ضدان ر�أي (�سلطان با�شا) كل التع�ضيد ويطلبان من اجلناب اخلديو تنفيذ
اقرتاحاته الثالثة.
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وقد دل هذا الكتاب على وجود اختالف يف الر�أي بني احلزب الع�سكري،
وبني بع�ض �أع�ضاء جمل�س النواب الذين كانوا يعملون بر�أي رئي�سهم� .أما املرحوم
(توفيق با�شا) ،فقد قبل كتاب وكيلي فرن�سا و�إنكلرتا ور�أى ر�أيهما خال ًفا لوزرائه.
وقد اجتمع النظار عندئذ ور�أوا تقدمي ا�ستعفائهم �إىل اخلديو بعلة �أن قبول مطالب
وكيلي فرن�سا و�إنكلرتا يعترب �إجحا ًفا بحقوق جاللة ال�سلطان يف م�صر ،وتداخ ًال
�أجنب ًّيا يف �ش�ؤون م�صر الداخلية .ك�أن �أع�ضاء الوزارة امل�صرية كانوا يجهلون يومئذ
�أن فرن�سا و�إنكلرتا تداخلتا من قبل يف �ش�ؤون م�صر الداخلية و�أن هذه لي�ست ب�أول
مرة تداخلت فيها الدولتان.
وال ريب �أن كل م�صري يخل�ص احلب لبالده ويت�أمل من نتائج احلوادث
العرابية الوخيمة ،يرى �أنه كان يجب على (عرابي با�شا) �أن يبتعد عن م�صر،
ويعمل بر�أي (�سلطان با�شا) لتطمئن اخلواطر وتزول �أ�سباب التداخل الأجنبي.
نعم �إن (عرابي با�شا) كان يحزنه كث ًريا �أن يرتك م�صر بهذه احلالة ،ويرتك خ�صومه
يعتربون خروجه من م�صر هزمية معنوية له وحلزبه ،ولكن رج ًال مثله قام بدعوة �أمته
للحرية واال�ستقالل الداخلي وتوىل رئا�سة احلزب الوطني فيها ،كان يجب عليه
�أن يقلب نظره يف التاريخ ويتذكر �أن �إنكلرتا �شرعت يف �أوائل القرن احلا�ضر يف
اال�ستيالء على م�صر ،و�أنها متني نف�سها دائ ًما بهذه الأمنية العزيزة ،و�أن ا�ضطرابات
م�صر وقالقلها ال تفيد �إال هذه الدولة املاهرة يف ال�سيا�سة ذات الد�سائ�س القوية
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واملكائد العظيمة ،وكان يتحتم عليه (�أي على عرابي) �أن يخرج من بالده ويدفع
عنها اخلطر.
وقد �أجاب (عرابي با�شا) على اعرتا�ض القائلني ب�ضرورة خروجه من
م�صر وقتئذ ،ب�أن خروجه يعترب من جهة تنفي ًذا لأوامر فرن�سا و�إنكلرتا يف م�صر
وتربي ًرا لتداخل هاتني الدولتني يف �أحوال البالد الداخلية ،ويجعل من جهة
�أخرى �أن�صاره حتت رحمة �أعدائهم وعلى خطر عظيم .ولكن هذا اجلواب �ضعيف
جدا ف�إن فرن�سا و�إنكلرتا تداخلتا يف �أحوال م�صر الداخلية يف عهد (�إ�سماعيل
ًّ
با�شا) ،وهما اللتان عزلتاه با�ستمالة احل�ضرة ال�سلطانية �إليهما .ومن مبد�أ احلوادث
العرابية تداخلت الدولتان .و(عرابي با�شا) نف�سه كان يعتقد �أن ال�سري (ماليت)
قن�صل جرنال �إنكلرتا هو �أول من ن�صح اخلديو يف يوم � 9سبتمرب عام � -1881أي
يوم مظاهرة اجلنود امل�صرية حتت رئا�سة (عرابي) يف ميدان عابدين -بعزل الوزارة
الريا�ضية وقبول طلبات اجلي�ش� .أما من حيث اخلطر الذي كان يخافه (عرابي
با�شا) على �أن�صاره بعد خروجه من م�صر فهو خطر وهمي .لأن (عرابي با�شا)
كان يعلم جي ًدا �أن يف �أن�صاره رج ً
اال كثريين يغارون مثله على حقوق بالدهم
ويطالبون بحريتها وت�سليم زمام �أمورها لأبنائها .فلو كان (عرابي با�شا) خرج من
وطنه واتبع ر�أي (�سلطان با�شا) لكانت هد�أت الأحوال وبطلت د�سائ�س �أعداء
م�صر ،وف�شلت مكائدهم ولكان بقي �شريفًا جلي ًال يف �أعني العاملني غري متحمل
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للم�س�ؤولية الكربى التي يتحملها اليوم �أمام الوطن ،و�أمام التاريخ بالرغم عن
ح�سن نيته و�صدق �إخال�صه لوطنه.
وقد اجتهدت الوزارة قبل ا�ستعفائها يف عقد جمل�س النواب ولكن اخلديو
مل يقبل �إ�صدار الأمر بعقده .بل قبل ا�ستعفاء الوزارة وا�شتغل بت�شكيل وزارة
جديدة .وملا كانت ال�سلطة الع�سكرية يف قب�ضة ميني (عرابي) ،ر�أى (�سلطان با�شا)
و�أ�صدقا�ؤه من �أع�ضاء جمل�س النواب� ،أنه �إذا مل يتعني (عرابي با�شا) وزي ًرا للحربية
كما كان ،ا�شتد النفور بينه وبني العزيز وات�سع اخلرق على الراتق ،فعر�ضوا على
اجلناب اخلديو �إرجاعه يف وظيفة ناظر احلربية .فقبل املغفور له (توفيق با�شا) ذلك
وعينّ (عرابي با�شا) وزي ًرا للجهادية للمرة الثانية.
وعندئذ عر�ضت فرن�سا على كافة الدول الأوروبية �أن ت�س�أل معها الباب
العايل ا�ستدعاء عرابي ورفقائه �إىل الأ�ستانة؛ للت�شرف مبقابلة جاللة ال�سلطان
وتلقي �أوامره .فا�شرتكت معها الدول يف هذا الطلب ولكن �إنكلرتا ن�صحت الباب
العايل بعدم قبول طلب الدول ،وب�إر�سال مندوب عثماين لدرا�سة الأحوال يف
م�صر .فاتبع الباب العايل ن�صيحة �إنكلرتا وعمل بها.
وملا كانت ال�سيا�سة الإنكليزية يف احلوادث العرابية �سيا�سة ذات وجهني،
فقد �سحب ال�سري (ماليت) قن�صل �إنكلرتا اجلرنال مب�صر كتابه الذي �أر�سله ل�سمو
اخلديو يف  25مايو باال�شرتاك مع قن�صل فرن�سا و�أر�ضى بذلك احلزب الوطني.
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وقد اعترب هذا العمل مبد�أ النف�صال �إنكلرتا من فرن�سا يف امل�سئلة امل�صرية .وعندما
ر�أت فرن�سا ذلك عر�ضت على الدول الأوروبية عقد جلنة دولية بالأ�ستانة للمداولة
يف م�سئلة م�صر ،فقبلت الدول واتفقت على احرتام التعهدات الدولية املخت�صة
مب�صر واحرتام فرماين عام  1873و.1879
وقد دارت املناق�شة يف جمل�س النواب الفرن�ساوي يف �أول يونيو عام 1882
على م�سئلة م�صر .وكان الر�أي العام الفرن�ساوي وقتئذ مي ً
اال لعرابي وحزبه
منت�ص ًرا للدعوة التي هم قائمون بها وكان ي�أبى تداخل فرن�سا يف م�صر تداخ ًال
ع�سكر ًّيا ،وقد وقف امل�سيو (دالفو�س) على منرب اخلطابة و�س�أل وزير خارجية فرن�سا
عن ال�سيا�سة املتبعة لها فرن�سا يف الأزمة امل�صرية ،ف�أجابه امل�سيو (فري�سينيه) ب�أن
�سيا�سته مقت�ضاها عدم تداخل فرن�سا يف م�صر تداخ ًال ع�سكر ًّيا وعدم ترك الدولة
العلية تر�سل جنودها مل�صر .وكانت حجته يف معار�ضة جميء اجلنود الرتكية
مل�صر هي �أن تداخل تركيا يف م�صر يرفع من �ش�أن الدولة العلية يف �أعني امل�سلمني
كافة ،ويكون �سب ًبا لقيام التون�سيني واجلزائريني يف وجه فرن�سا .وقد ندد امل�سيو
(دوالفو�س) ب�سيا�سة امل�سيو (فري�سينيه) ،وقال �إن م�صلحة فرن�سا تق�ضي عليها
باالتفاق مع تركيا ،والعمل على رفع �ش�أنها لي�سهل لها حكم امل�سلمني وا�ستمالتهم
نحوها ،و�أثبت �أن حل امل�شكلة امل�صرية ال يكون �إال بتداخل الدولة العلية .وقد
�ألقى امل�سيو (غمبتا) يف هذه اجلل�سة نف�سها خطبة طويلة على امل�سئلة امل�صرية
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ن�صح فيها الوزارة الفرن�ساوية بعدم ترك �إنكلرتا تعمل بانفرادها ،وب�أن ت�شرتك معها
يف كل عمل و�أنذرها ب�سوء العاقبة �إذا بقيت على احليادة وتركت م�صر لإنكلرتا.
و�إن ال�سيا�سة التي اتبعها امل�سيو (فري�سينيه) ل�سيا�سة خرقاء ،ف�إنه �أبى
التداخل يف م�سئلة م�صر تداخ ًال ع�سكر ًّيا وعار�ض الدولة العلية يف �إر�سال
جنودها مل�صر .وكانت نتيجة هذه ال�سيا�سة تداخل �إنكلرتا وحدها و�سقوط م�صر
يف قب�ضتها!
وقد جرت مناق�شة يف جمل�س النواب الإنكليزي يف يوم  1يونيو نف�سه على
رئي�سا للوزارة الإنكليزية �إن
م�سئلة م�صر قال فيها امل�سرت (غالد�ستون) ب�صفته ً
(عرابي) يعمل على عزل (توفيق با�شا) وتعيني الربن�س (حليم) مكانه ،ولكن
الدول متفقة على تع�ضيد اخلديو احلايل (�أي توفيق با�شا) ،و�إنها �إذا كانت ال تريد
احتالل جنودها مل�صر؛ فذلك لأنها تخاف ا�شتعال نريان التع�صب الديني يف
م�صر وجعل حياة اخلديو يف خطر.
وهو ت�صريح من الغرابة مبكان .وما كان يق�صد به امل�سرت (غالد�ستون) �إال
زيادة ا�ستمالة (توفيق با�شا) �إىل الإنكليز وثقته بهم واعتماده عليهم.
وما علم �سوا�س بريطانيا بت�صريحات امل�سيو (فري�سينيه) حتى طاروا بها
فرحا وحتققوا �أن اجلو خال لهم واهتموا بتدبري الد�سائ�س الحتالل م�صر .وقد
ً
ر�أت �إنكلرتا وقتئذ �أنها يف حاجة لتعزيز تركيا وتفهيمها �أن نواياها ح�سنة من
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جهتها يف م�سئلة م�صر ،ف�أوحت �إىل املغفور له (توفيق با�شا) ب�أن يطلب من احل�ضرة
ال�سلطانية �إر�سال مندوب عثماين عالٍ مل�صر وعززت هذا الطلب يف الأ�ستانة.
ف�أجابت الدولة طلب اخلديو وح�ضر (دروي�ش با�شا) �إىل م�صر حيث و�صلها يف 7
يونيو عام  .1882وكان للإنكليز م�صلحتان يف ح�ضور (دروي�ش با�شا) مل�صر؛ �أو ًال:
تفهيم رجال الدولة العلية ب�أنهم يريدون تداخلها يف م�صر ،ثان ًيا :ت�شجيع الدولة
بوا�سطة (دروي�ش با�شا) لرجال احلزب الوطني يف م�صر.
وكان وكالء �إنكلرتا يف م�صر و�صنان ُعها يعملون وقتئذ على �إحداث
ا�ضطراب عظيم .فكنت ترى ال�سري (ماليت) قن�صل �إنكلرتا اجلرنال ين�صح
الإنكليز املقيمني يف م�صر بال�سفر لأوروبا «جناة من خطر قريب احلدوث) .وكنت
ترى امل�سرت (كوك�سون) قن�صل �إنكلرتا بالإ�سكندرية يفرق بنف�سه الأ�سلحة
والذخائر على الإنكليز القاطنني بالإ�سكندرية  -وقد �أر�سلت �إليه هذه الأ�سلحة
والذخائر من الأ�سطول الإنكليزي الواقف يف ثغر الإ�سكندرية.
وقد و�ضع امل�سرت (كوك�سون) باال�شرتاك مع ال�ضابط الإنكليزي (ماريوت)
خطة للدفاع عن الأوروبيني �ضد امل�صريني ،وهي تقت�ضي ت�سليح � 3000أو 4000
�أوروبي بالإ�سكندرية .وقد �أخرب امل�سرت (كوك�سون) بهذه اخلطة زميله الفرن�ساوي
يف  7يونيو عام  1882و�أبلغها لوكالء الدول يف القاهرة ،غري �أنهم ملا علموا بها
وهياجا عا ًّما
�صرحوا جمي ًعا ب�أن هذا الت�سليح ُيحدث ا�ضطرابًا عظي ًما يف البالدً ،
و�أمروا قنا�صل دولهم يف الإ�سكندرية باالمتناع عن كل عمل عدائي.
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ولكن امل�سرت (كوك�سون) مل ير�ضخ لقرار وكالء الدول بالقاهرة ،و�س ّلح
كل املالطيني وجميع اليونانيني ،و�سائر �سفلة الإفرجن املوجودين بالإ�سكندرية مما
يدل داللة �صريحة على �أن املدبر ملذبحة الإ�سكندرية وامل�سبب لها �إمنا هي �إنكلرتا
دون �سواها.
وحمار م�صري ،و�أطلقت
وقد ابتد�أت املذبحة مب�شاجرة وقعت بني مالطي َّ
فيها البنادق من ال�شبابيك على امل�صريني وا�ستمرت طول يوم  11يونيو امل�ش�ؤوم.
ويحقق الكثريون ب�أن املالطي الذي �سبب امل�شاجرة واملذبحة هو �شقيق خادم
امل�سرت (كوك�سون) نف�سه.
وقد اجتنت فرن�سا و�إنكلرتا �إنزال ع�ساكرهما �إىل الرب وقت مذبحة
الإ�سكندرية .وذلك بنا ًء على ر�أي �إنكلرتا التي كانت تخاف ا�شرتاك فرن�سا معها
يف احتالل م�صر.
وملا انت�شر خرب مذبحة الإ�سكندرية يف �أوروبا ،ادعى ك ّتاب الإنكليز
و�سوا�سهم �أن �سبب هذه املذبحة هو التع�صب الديني عند امل�صريني .ولكن
احلقيقة التي الريب فيها هي �أن الإنكليز و�صنائعهم هم �أ�صل هذه املذبحة
امل�ش�ؤومة وهم املوجدون لها .وقد �صرح امل�سيو (دي فري�سينيه) رئي�س الوزارة
الفرن�ساوية يف  12يونيو �أمام جمل�س ال�شيوخ «ب�أن عدة �أ�سلحة �أعطيت للمالطيني
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قبل املذبحة ب�أيام قالئل ،و�أن ن�سبة املذبحة للتع�صب الديني خط�أ حم�ض» و�أثنى
امل�سيو (دي فري�سينيه) على خطة حكومة م�صر يف هذه احلادثة.
وملا علمت احلكومة امل�صرية مبذبحة الإ�سكندرية �أر�سلت يف احلال (يعقوب
با�شا �سامي) وكيل اجلهادية على ر�أ�س �آاليينْ من البيادة ،وبطاريتني من الطوبجية
و�أورطتني من ال�سواري ،حلفظ الأمن العام يف الإ�سكندرية و�إعادة ال�سكينة بني
�أهاليها.
وقد �أرادت احلكومة امل�صرية �إجراء حتقيق ب�ش�أن مذبحة الإ�سكندرية و�إظهار
احلقيقة فيها ،وعر�ضت على فرن�سا و�إنكلرتا عقد جلنة مكونة من ت�سعة �أع�ضاء
م�صريني ومن ت�سعة �أوروبيني لإجراء هذا التحقيق ،فرف�ضت �إنكلرتا ذلك بتا ًتا.
ويف �صبيحة مذبحة الإ�سكندرية� ،أر�سلت �إيطاليا والنم�سا �أ�سطوليهما �إىل
مياه الإ�سكندرية للمحافظة على حياة رعاياهما .ويف ذلك اليوم نف�سه وقف اللورد
�سال�سبوري يف جمل�س اللوردات وع ّنف احلكومة الإنكليزية على عدم احتاللها
الإ�سكندرية وقت املذبحة ،ف�أجابه اللورد (غرانفيل) ب�أن الوزارة الإنكليزية تركت
للأمريال (�سيمور) احلرية التامة فهو يعمل متى ر�أى لزو ًما للعمل .وال �شك �أن
كل �سوا�س بريطانيا كانوا يعلمون �أن ال�سبب يف عدم تداخل الأ�سطول الإنكليزي
وقت مذبحة الإ�سكندرية ،وعدم نزول الع�ساكر الإنكليزية �إىل الرب هو تخوف
الأمريال الإنكليزي من ا�شرتاك الأ�سطول الفرن�ساوي معه يف الأمر.
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وقد �سافر اجلناب اخلديو و(دروي�ش با�شا) والقنا�صل �إىل الإ�سكندرية بعد
املذبحة؛ لتطمئن خواطر النزالء وتعم ال�سكينة املدينة .وت�شكلت عندئذ الوزارة
امل�صرية يف  17يونيو عام  1882حتت رئا�سة (راغب با�شا) ،وبقي فيها (عرابي
با�شا) وزي ًرا للحربية.
وملا �شعرت دول فرن�سا والرو�سيا و�أملانيا والنم�سا و�إيطاليا با�شتداد الأزمة،
�أحلت على الدولة العلية ب�ضرورة ا�شرتاكها معها يف اللجنة الدولية املزمع عقدها
بالأ�ستانة ،ولكن �سوا�س تركيا �أ�صغوا لن�صائح الإنكليز ورف�ضوا اال�شرتاك مع
الدول الأوروبية ،معللني ذلك ب�أن ا�شرتاك تركيا يف اللجنة الدولية يعترب اعرتا ًفا
منها ب�أن حقوقها يف م�صر تعادل حقوق الدول الأخرى .وقد ا�ضطر مندوبو الدول
وقتئذ �أن يجتمعوا يف الأ�ستانة بدون ا�شرتاك �سوا�س تركيا معهم .وح�ضر هذه
اللجنة ر�سم ًّيا اللورد (دوفرين) ب�صفته مندوبًا عن احلكومة الإنكليزية ،و�أم�ضى مع
بقية املندوبني يف  25يونيو عام  1882القرار �أو (الربوتوكول) الآتي:
«تتعهد احلكومات التي مي�ضي مندوبوها على هذا القرار ب�أنها يف كل اتفاق
يقع ب�ش�أن ت�سوية امل�سئلة امل�صرية ال تبحث على امتالك �شيء من �أرا�ضي م�صر،
وال على احل�صول على امتياز خا�ص بها (�أي ب�إحدى احلكومات دون �سواها) ،وال
على نوال امتياز جتاري لرعاياها يكون غري ممكن لرعايا احلكومات الأخرى نواله».
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وهذا التقرير يعترب تعه ًدا من دول �أوروبا بعدم امل�سا�س بحقوق م�صر وبعدم
االعتداء عليها .وهو تعهد قبلته احلكومة الإنكليزية على نف�سها ك�سائر احلكومات
الأوروبية ،و�أم�ضاه بالنيابة عنها اللورد (دوفرين) �أي �سيا�سي من �أكرب �سوا�سها.
وميكننا �أن نعترب هذا التعهد  -بقطع النظر عن ت�صريحات جاللة امللكة ووزراء
احتجاجا �أبد ًّيا من �أوروبا �ضد احتالل الإنكليز مل�صر ومن
�إنكلرتا ب�ش�أن اجلالء -
ً
�إنكلرتا نف�سها �ضد عملها يف بالدنا.
ويف �أثناء ا�شتغال اللجنة الدولية يف الأ�ستانة باملداولة ،واالتفاق على حل
الأزمة امل�صرية ،كانت �إنكلرتا جتهز �سفنها وت�ستعد لتقوية �أ�سطولها يف الإ�سكندرية
وكانت اجلرائد الإنكليزية تلح على حكومة بالدها باحتالل م�صر وحدها .وقد
�أثرت كتابات اجلرائد الإنكليزية على الر�أي العام الإنكليزي و�صار يطالب
احلكومة الربيطانية بالعمل وحدها؛ حتى �أن اللورد (كامربيل) وزير امل�ستعمرات
وقف خطي ًبا وقال� ..إن �إنكلرتا بالرغم عن ميلها لل�سالم واحرتامها لآراء �أوروبا ،ال
ميكنها �أن ترتك �سالمة قنال ال�سوي�س لل�صدفة� ،أو �أن تهمل الدفاع عن م�صاحلها
يف ال�شرق .وعندئذ �أنذر الأمريال (�سيمور) احلكومة امل�صرية ب�أنها �إذا عملت �أي
عمل عدائي �ضد �أ�سطوله� ،ضرب الإ�سكندرية ودمرها.
وقد اهتمت فرن�سا بتجهيز �سفنها �أ�سوة ب�إنكلرتا وعر�ض امل�سيو (فري�سينيه)
يوم  8يوليو عام  1882على جمل�س النواب الفرن�ساوي ،طلب ثمانية ماليني من
الفرنكات لهذا الغر�ض� ،إال �أنه �ص ّرح ب�أنه ال يق�صد �إر�سال جي�ش فرن�ساوي مل�صر
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و�أنه ال ي�أمر بتداخل فرن�سا يف وادي النيل تداخ ًال ع�سكر ًّيا اال بقرار من جمل�س
النواب نف�سه ،و�أن الق�صد بتجهيز ال�سفن هو اال�ستعداد للطوارئ.
وملا ر�أت �إنكلرتا �أن من �صالح �سيا�ستها زيادة التقرب بني (عرابي با�شا)
وبني احل�ضرة ال�سلطانية ،وزيادة النفور بني عزيز م�صر وبني جاللة ال�سلطان،
�أ�شارت على رجال الدولة العلية  -الذين مل ي�سيئوا الظن بالإنكليز حلظة واحدة
يف احلوادث العرابية كلها  -ب�إر�سال ني�شان لعرابي �إظها ًرا لر�ضى جاللة ال�سلطان
عنه ،وامتنانه من خطته وعمله ،فعمل رجال الدولة ب�إ�شارة �إنكلرتا و�أر�سل
الني�شان املجيدي الأول مع الفرمان اخلا�ص به لعرابي با�شا .فكان هذا الإنعام
ت�شجي ًعا لعرابي وحزبه ،وتنف ًريا للجناب اخلديو من الدولة العلية .وكان من �ش�أنه
�أن يحمل عزيز م�صر على االلتجاء �إىل الإنكليز.
وعندما حتقق رجال ال�سيا�سة الإنكليزية من �أن فرن�سا ال تتداخل يف م�صر
تداخ ًال ع�سكر ًّيا و�أنها جتتنب ذلك كل االجتناب� ،أمروا الأمريال الإنكليزي
(�سيمور) بخلق الأ�سباب الداعية ل�ضرب الإ�سكندرية .ف�أر�سل هذا الأمريال
�إنذا ًرا للحكومة امل�صرية ب�أنها �إنْ مل تكف عن �إ�صالح اال�ستحكامات� ،ضرب
الإ�سكندرية لأنه يعترب �إ�صالح اال�ستحكامات �أو ترميم الطوابي تهدي ًدا للأ�سطول
الإنكليزي!!! ف�أمر اخلديو بناء على �أمر احل�ضرة ال�سلطانية ب�إبطال �إ�صالح
اال�ستحكامات ،وعدم ترميم الطوابي .فامتثل رجال اجلي�ش �أمره و�أبطلوا كل
�إ�صالح وكل ترميم يف اال�ستحكامات والطوابي .غري �أن الأمريال (�سيمور) كان
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مكلفًا بخلق الأ�سباب ل�ضرب الإ�سكندرية .فلذلك �أر�سل �إنذا ًرا ثان ًيا للحكومة
امل�صرية ،قال لها فيه �إن عمالها يقفلون بوغاز الإ�سكندرية بالأحجار ،و�أنهم �إنْ
مل ميتنعوا عن رمي الأحجار� ،أمر �أ�سطوله ب�ضرب الإ�سكندرية .ف�أجابته احلكومة
امل�صرية ب�أنها مل ت�أمر مطلقًا ب�إقفال بوغاز الإ�سكندرية و�أن عمالها مل يرموا فيه
�أحجا ًرا ،و�أن ال حقيقة البتة لهذه الدعوى .و�سمح له وكيل البحرية امل�صرية
بالقب�ض على كل من يرمي �أحجا ًرا يف البوغاز .ولكن الأمريال (�سيمور) مل
يقتنع باحلق و�أر�سل يف يوم  10يوليو عام  1882خطابًا �آخر للحكومة امل�صرية
ادعى فيه كذبًا �أنها ت�شتغل بو�ضع مدافع جديدة يف طابية �صالح واملك�س وقائد
بك ،و�أنذرها ب�أنها �إنْ مل ت�سلمه جميع املدافع والأ�سلحة املوجودة يف طوابي
الإ�سكندرية من العجمي �إىل قائد بك �ضرب الإ�سكندرية!
وملا علم قنا�صل الدول بالإ�سكندرية بتهديدات الأمريال (�سيمور)
للحكومة امل�صرية كتبوا �إليه كتابًا �س�ألوه فيه �أن ميتنع عن �ضرب الإ�سكندرية
لأن هذا العمل ي�ضر مب�صالح الأوروبيني كافة ،ويدمر منازلهم و�أمالكهم ،وتعهدوا
له باالتفاق مع احلكومة امل�صرية على ما ير�ضيه .ف�أجابهم الأمريال ب�أن منازل
الأوروبيني و�أمالكهم �ستكون يف م�أمن من اخلطر لأنه ال يق�صد �إال تدمري
طوابي الإ�سكندرية .وكان يريد الأمريال (�سيمور) بهذا اجلواب تطمني خواطر
القنا�صل ،ولكنه كان يعمل لتدمري الإ�سكندرية كلها وتكليف احلكومة امل�صرية
بدفع الغرامات الطائلة!
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جمل�سا من الوزراء حتت رئا�سته يف يوم
وقد عقد املغفور له (توفيق با�شا) ً
 10يوليو؛ لتقرير ما يلزم عمله نحو الأمريال (�سيمور) .وح�ضر هذا املجل�س
(دروي�ش با�شا) املندوب العثماين العايل ،واتفق كل احلا�ضرين يف املجل�س على
�إر�سال ناظر املالية وناظر اخلارجية ووكيل البحرية و�أحد رجال املعية �إىل الأمريال
(�سيمور)؛ ليبلغوه �أن طوابي �صالح واملك�س وقائد بك هي كما كانت يف عهد
�ساكن اجلنان (حممد علي با�شا الكبري) ،و�أنه لي�س بها �أ�شغال ومل تو�ضع فيها
�أ�سلحة وال مدافع جديدة ،و�أن احلكومة امل�صرية تقبل �أنه (�أي الأمريال �سيمور)
يطلع عليها .فتوجه الأربعة املذكورون و�أبلغوا الأمريال (�سيمور) هذا اجلواب،
فلم يقتنع به ،بل كرر طلبه الأول ب�ش�أن ت�سليمه الأ�سلحة واملدافع املوجودة يف
الطوابي .فلما عر�ض هذا الطلب على �سمو اخلديو وعلى النظار� ،أقر ر�أي اجلميع
على �أن قبوله يكون عا ًرا كب ًريا على م�صر ،و�أنه �إذا �أطلقت ال�سفن الإنكليزية
على الطوابي �أجابتها الطوابي بعد خروج خم�س �أو �ست طلقات من مدافع
ال�سفن الإنكليزية حتى تقع امل�س�ؤولية كلها على الأ�سطول الإنكليزي .و�أر�سلت
احلكومة امل�صرية يف م�ساء  10يوليو عام  1882كتابًا �إىل الأمريال (�سيمور) قالت
له فيه «�إنها مل تعمل �شي ًئا ما ي�ستوجب اعتداء الأ�سطول الإنكليزي على ثغر
الإ�سكندرية و�إنها حمافظة على �شرفها ومقامها ،ال تقبل مطلقًا ت�سليمه الأ�سلحة
واملدافع املوجودة يف الطوابي ،و�أنها تلقي م�س�ؤولية النتائج الوخيمة التي �ستنتج
من �ضرب الإ�سكندرية على الأمة التي اعتدت بغري �سبب ،وبدون �إعالن احلرب
بينها وبني م�صر على الإ�سكندرية خمالف ًة يف ذلك القانون العام ونوامي�س احلرب.
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وملا علم امل�سيو (فري�سينيه) وزير خارجية فرن�سا بالإنذار الأخري الذي
�أر�سله الأمريال (�سيمور) للحكومة امل�صرية� ،أمر الأ�سطول الفرن�ساوي  -الذي
كان واقفًا يف مياه الإ�سكندرية بجوار الأ�سطول الإنكليزي  -باالبتعاد عن
الإ�سكندرية وال�سفر �إىل بور�سعيد .وبذلك ق�ضت فرن�سا على م�صاحلها يف م�صر
وخالفت �سيا�سة قرن كامل ،وارتكبت �أكرب خط�أ �سيا�سي يف تاريخها .ولقد حتمل
امل�سيو (فري�سينيه) تبعة هذا العمل و�صار مبغو�ضً ا يف �أمته واتهمه الكثريون من
الفرن�ساويني باخليانة وب�أنه باع �شرف فرن�سا لإنكلرتا .ولكن للحوادث العرابية
ول�سيا�سة الدول فيها �أ�سرار مل يك�شفها لنا التاريخ �إىل اليوم .وعلى كل حال فان
امل�سيو (فري�سينيه) اتبع يف احلوادث العرابية �سيا�سة خرقاء و�أوجد لبالده م�شكلة
ال تنق�ص عن م�سئلة الألزا�س واللورين �أهمية وخطارة.
وقد �أر�سل اللورد (غرانفيل) يف م�ساء  10يوليو مذكرة للدول الأوروبية
�أخربها فيها (ب�أن �ضرب الأ�سطول الإنكليزي للإ�سكندرية لي�س �إال دفا ًعا اقت�ضته
ال�ضرورة ،و�أن �إنكلرتا ال تنوي �ضد م�صر �شي ًئا �آخر) .فماهي الظروف التي
اقت�ضت �ضرب الإ�سكندرية وما هذا الدفاع؟ �أمل يكن الأ�سطول الفرن�ساوي
واقفًا بجوار الأ�سطول الإنكليزي فلم مل يدع �أن طوابي الإ�سكندرية تهدده؟
�أمل تكن �سفن �إيطاليا والنم�سا واقفة يف مياه الإ�سكندريةِ ،ف َلم لمَ ْ تدع �أن طوابي
الإ�سكندرية تهددها و�أنه يجب عليها الدفاع عن نف�سها؟ �أمل يعرتف قنا�صل
الدول بالإ�سكندرية ب�أن احلكومة امل�صرية اتبعت مع الأمريال (�سيمور) ت�ساه ًال
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ال مثيل له ،و�أنها مل تهدد �أ�سطوله �أب ًدا؟ �أمل ت�سمح احلكومة امل�صرية للأمريال
(�سيمور) بالقب�ض على كل من يرمي �أحجا ًرا يف قنال الإ�سكندرية؟ �أمل ت�سمح
له بتفتي�ش طوابي الإ�سكندرية؟ وهل �أطلقت طوابي الإ�سكندرية مدافعها على
الأ�سطول الإنكليزي حتى ا�ضطر للمدافعة عن نف�سه؟
�إن هذه الرواية املحزنة لعار كبري على دولة تدعي حمبة العدل والإن�سانية،
ولف�ضيحة تبقى حديثًا للأمم على تعاقب الأيام وال�سنني.
وما طلعت �شم�س يوم الثالثاء  11يوليو عام  -1882وهو �أ�سو�أ �أيام م�صر
و�أ�شقاها  -حتى �أطلقت ال�سفن الإنكليزية كلها املدافع على الطوابي امل�صرية ،وبعد
خروج نحو  15كلة من مراكب الأ�سطول الإنكليزي �أجابتها الطوابي امل�صرية،
وا�ستمر الفريقان على �إطالق الكلل مدة ع�شر �ساعات متوالية ،حتى تهدمت
الطوابي كلها وتدمر جزء من �سراي ر�أ�س التني واحرتقت منازل عديدة .وقد
اجتمع جمل�س النظار يف م�ساء ذلك اليوم العبو�س حتت رئا�سة �سمو اخلديو وقرر
�أنه �إذا ا�ستمر الأ�سطول الإنكليزي على �إطالق الكلل ،رفعت الرايات البي�ضاء
عالمة على طلب �إجراء املخابرات ال�سلمية.
ويف �صبيحة  12يوليو ابتد�أت املراكب الإنكليزية تطلق املدافع على مدينة
الإ�سكندرية نف�سها ثان ًيا  -وليتذكر القارئ �أن الأمريال (�سيمور) حقق لقنا�صل
الدول ب�أن �أ�سطوله ال يتعر�ض للمدينة ب�سوء  -فرفعت الرايات البي�ضاء وانقطع
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بذلك �ضرب الأ�سطول الإنكليزي ملدينة الإ�سكندرية .وذهب طلبة با�شا �إىل
الأمريال (�سيمور) ،فقابله �أحد �ضباط الأ�سطول و�أخربه ب�أن الأمريال الإنكليزي
يطلب �صدور �أمر اخلديو قبل ال�ساعة الثالثة بعد الظهر بت�سليمه طابية العجمي
وطابية املك�س وطابية العرب جلعلها مع�سك ًرا للجنود الإنكليزية .فعاد طلبة با�شا
و�أخرب اخلديو والنظار بطلب الأمريال الإنكليزي .فلما علموا به قرروا �إر�سال
تلغراف للح�ضرة ال�سلطانية لعر�ض الأمر عليها� ،إذ �إنه ال ميكنهم ت�سليم �أر�ض من
�أرا�ضي م�صر لدولة �أجنبية بغري �أمر الدولة العلية ،وكلفوا طلبة با�شا بتبليغ ذلك
للأمريال (�سيمور) .غري �أن الوقت الذي حدده الأمريال النتظار اجلواب كان
قد فات ،وترك مندوب الأمريال يف ديوان البحرية امل�صرية خ ًربا ب�أن الأ�سطول
الإنكليزي �سي�ضرب الإ�سكندرية مرة ثانية .وعندئذ �أمر املغفور له اخلديو ال�سابق
(عرابي با�شا) ب�إر�سال اجلنود امل�صرية �إىل جهة طابية العجمي ملنع الع�ساكر
الإنكليزية من اخلروج �إىل الرب واحتالل �ساحل م�صر .فلم يتبع (عرابي با�شا) �أمر
اخلديو واعتذر «ب�أن الأر�ض هناك مك�شوفة ،و�أن مقذوفات املراكب الإنكليزية ال
متكن الع�ساكر امل�صرية من الدنو �إىل البحر».
وملا علمت �أهايل الإ�سكندرية بعزم الأ�سطول الإنكليزي على �ضرب
املدينة ،هاجت وماجت و�أخذ الكل يهاجر وا�ضطربت �أحوال الإ�سكندرية،
وانت�شر ال�سفلة والأ�شرار والل�صو�ص يف املدينة ،حتى �سلبوا كل �شيء يف �أ�سواقها
ور�أت مدينة الإ�سكندرية الزاهرة يومئذ ما مل تعهده من قبل يف تاريخها .وهكذا
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ق�ضت بريطانيا املتمدنة �أن ي�ضرب �أ�سطولها مدينة �آمنة مطمئنة ،كان الأوروبيون
وامل�صريون يعي�شون فيها كالإخوة ،و�أن يعود �إىل �ضربها مرة ثانية حتى انت�شرت
الفو�ضى فيها وعم الفزع �أرجاءها وهاجر منها �أهلها و�سكانها!
وقد كرث عندئذ جتمع الع�ساكر امل�صرية حول �سراي اخلديو بالرمل ،حتى
ظن العزيز �أن (عرابي با�شا) يريد الفتك به ،ور�أى �أن ملج�أه الوحيد �إمنا هي
�إنكلرتا .ويقول (عرابي با�شا) �إن جتمع الع�ساكر حول �سراي العزيز كان بق�صد
املحافظة على حياة �سموه .وبعد �ضرب الإ�سكندرية ب�أيام قالئل توجه املغفور له
(توفيق با�شا) �إىل �سراي الإ�سكندرية حتت حر�س �إنكليزي.
�أما (عرابي با�شا) فقد غادر الإ�سكندرية وجمع اجلي�ش يف جهة (كنج
عثمان) ،وابتد�أت الع�ساكر يف عمل املتاري�س و�أخذ االحتياطات الالزمة .و�أعلن
وقتئذ يف كافة �أنحاء م�صر �أن البالد �صارت يف حالة عرفية لوجودها يف حالة
احلرب ،وت�شكل جمل�س حربي يف نظارة اجلهادية حتت رئا�سة وكيلها للنظر يف
جميع امل�سائل والق�ضايا .ويف يوم  17يوليو �أر�سل اخلديو تلغرا ًفا لعرابي با�شا
يخربه فيه ب�أن ال�صلح مت بني م�صر وبني الأمريال الإنكليزي وي�أمره بال�سفر ملقابلة
�سموه بالإ�سكندرية ،فطلب (عرابي با�شا) تلغراف ًّيا من �سمو اخلديو �أن ير�سل �إليه
ب�شروط ال�صلح فلم يجبه العزيز ب�شيء لعدم اتباعه �أمره بال�سفر للإ�سكندرية.
وعندئذ �أر�سل اخلديو جلميع م�صالح احلكومة ولنظارة احلربية ب�أن ال�صلح مت عقده
بني م�صر و�إنكلرتا و�أن اال�ستعداد للحرب غري واجب .فاجتمع بنظارة احلربية
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حتت رئا�سة وكيلها جمل�س من وكالء النظارات ور�ؤ�ساء الدواوين وامل�صالح
والعلماء والأعيان؛ للمداولة يف الأمر وقرروا �إر�سال وفد يدعو اخلديو للح�ضور
�إىل القاهرة ،ف�سافر الوفد وعاد خم ًربا (عرابي) و�أع�ضاء املجل�س ب�أن اخلديو ال
ميكنه مبارحة الإ�سكندرية �إال ب�إذن خ�صو�صي من الإنكليز ،فازداد حقد العرابيني
على املغفور له (توفيق با�شا) .ونادى بع�ضهم بعزله .وكان وقتئذ (م�صطفى با�شا
فهمي)  -رئي�س الوزارة امل�صرية الآن  -من �أ�شد النا�س مي ًال لعرابي و�أكرثهم
جماهرة باالنت�صار لعمله وخطته!
ويف يوم  20يوليو عام � 1882أ�صدر �سمو اخلديو �إعالنًا بعزل (عرابي)
بحجة �أنه مل يتبع �أمره ،ومل ير�سل الع�ساكر امل�صرية �إىل جهة العجمي ملنع اجلنود
الإنكليزية من النزول �إىل الرب ،و�أنه �أخذ اجلي�ش وتوجه �إىل كفر الدوار بغري �إذن
العزيز .و�أبلغ �سمو اخلديو تلغراف ًّيا �أمره ال�صادر بعزل (عرابي) �إىل وكيل احلربية،
جمل�سا حاف ًال ح�ضره
و�أمره ب�إبطال التجهيزات الع�سكرية ،فجمع وكيل احلربية ً
بع�ض �أمراء العائلة اخلديوية و�أغلب العلماء ووكالء النظارات ور�ؤ�ساء جميع
امل�صالح ووكال�ؤها واملديرون وق�ضاة املديريات واملفتيون وكثري من �أعيان الأمة
وف�ضالئها وجتارها .وكان عدد الذين ح�ضروا هذا املجل�س يزيد عن خم�سمائة
نف�س وقد عر�ض عليهم وكيل احلربية تلغراف احل�ضرة اخلديوية ،فقرروا بعد
املذاكرة واملناق�شة �أن ال يتبع للخديو �أمر و�أن يكلف (عرابي با�شا) بالدفاع عن
البالد و�صد الإنكليز عنها .وقرروا كذلك ت�شكيل جمل�س �إداري للنظر يف �أحوال
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البالد وحفظ النظام فيها .وختموا جمي ًعا على هذا القرار و�أر�سلوه للح�ضرة
ال�سلطانية و�أبلغوه ر�سم ًّيا لعرابي با�شا.
فكان اخلديو وقتئذ مع الإنكليز يف الإ�سكندرية ،والأمة كلها مع اجلي�ش
�ضده و�ضدهم.
هذا ما جرى يف م�صر بعد �ضرب الإ�سكندرية� .أما يف �أوروبا فقد �أحدث
�ضرب الإ�سكندرية اندها�شً ا عا ًّما و�أر�سلت الدولة العلية يف م�ساء  11يوليو
احتجاجا �ضد عمل الأ�سطول الإنكليزي ،و�س�ألتها
نف�سه لكافة الدول الأوروبية
ً
االهتمام بالأمر .فقرر �أع�ضاء اللجنة الدولية بالأ�ستانة  -ومل يخالفهم مندوب
�إنكلرتا يف ذلك لعلمه ب�أن �سوا�س تركيا �سيعملون بن�صيحة دولته  -يف  15يوليو
عام � 1882إر�سال مذكرة للباب العايل يكلفون فيها الدولة العلية با�سم �أوروبا
ب�إر�سال جنودها الحتالل م�صر ،على �شرط �أن الدول حتدد اخت�صا�صات القائد
العثماين الذي ير�سل على ر�أ�س اجلنود ،و�أن ال يتداخل هذا القائد يف �إدارات
م�صر و�أن ال يكون لهذا االحتالل ت�أثري على امتيازات م�صر املمنوحة لها مبقت�ضى
الفرمانات ال�سلطانية واالتفاقيات الدولية ،و�أن تتفق الدول على حتديد �أجل
لالحتالل الرتكي و�أن تكون م�صاريف احلملة العثمانية على نفقة م�صر .وقد
�أر�سلت هذه املذكرة �إىل الباب العايل يف م�ساء يوم  15يوليو ،ولبثت الدول
منتظرة اجلواب عليها .وكان وال حمالة من �صالح تركيا ومن �صالح م�صر �أن
تقبل الدولة العلية تكليف �أوروبا لها باحتالل م�صر ،وتر�سل جنودها املظفرة �إىل
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بالدنا العزيزة ،ولكن ق�ضي على �سوا�س تركيا �أن يتبعوا ن�صائح الإنكليز حتى
بعد �ضرب الإ�سكندرية ،ويجيبوا مندوبي الدول ب�أن قبول تركيا لتكليف �أوروبا
ما�سا بحقوق الدولة التي هي �صاحبة ال�سيادة على م�صر
لها باحتالل م�صر ُيعد ًّ
والتي لها احلق يف �إر�سال جنودها �إليها بغري تكليف من �أوروبا .وال يده�شن
القارئ �أن �إنكلرتا كانت ذات وجهني يف �سيا�ستها فهذه عادتها ومن القواعد
الثابتة عند �سوا�سها �أن ارتكاب الأمور الدنيئة يف �سبيل الو�صول �إىل غر�ض كبري
يعد �أم ًرا �شريفًا .ف�سوا�س بريطانيا كانوا يفهمون تركيا �أن �أوروبا تريد ال�سوء لها
و�أنهم مل ي�شرتكوا مع مندوبي اللجنة الدولية بالأ�ستانة �إال ليقفوا على نواياهم
ويعرقلوا م�ساعيهم.
ويف هذا الأثناء طلبت احلكومة الفرن�ساوية من جمل�س النواب الفرن�ساوي
تقرير املبالغ الالزمة لتجهيز ال�سفن ا�ستعدا ًدا للطوارئ ،وبق�صد حماية قنال
ال�سوي�س عند احلاجة .فدارت املناق�شة ب�سبب هذا الطلب على م�سئلة م�صر
وتعاقب اخلطباء على منرب اخلطابة مند ًدا بع�ضهم بالوزارة ،وم�صوبًا البع�ض الآخر
خطتها وانتهت اجلل�سة بقبول طلب احلكومة وتقرير املبالغ الالزمة .ومل يكلف
املجل�س الوزارة باتباع خطة خم�صو�صة يف م�صر كما �أنه مل يظهر موافقته على
�سيا�ستها بل انتظر نتائج هذه ال�سيا�سة.
وقبل �أن يبعث الباب العايل جوابه على مذكرة �أع�ضاء اللجنة الدولية
املر�سلة �إليه يف  15يوليو ،عر�ض مندوبا فرن�سا و�إنكلرتا على اللجنة تعيني الدولة
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�أو الدول التي يجب عليها املحافظة على قنال ال�سوي�س .ولكن �أع�ضاء اللجنة
انتظروا جواب تركيا على مذكرة  15يوليو .وقد �أر�سل (�سعيد با�شا) للجنة
الدولية يف  19يوليو جواب الدولة العلية على مذكرة  15يوليو ،وهو عبارة عن
قبول تركيا اال�شرتاك مع مندوبي الدول يف مداوالتهم ب�ش�أن م�صر .ومل ُيذكر
�شيء ما عن قبول الدولة �أو رف�ضها لتكليف الدول لها باحتالل م�صر .فهي بعد
�أن رف�ضت اال�شرتاك مع �أع�ضاء اللجنة قبلت اال�شرتاك معهم ،وبعد �أن كلفتها
�أوروبا باحتالل م�صر �أهملت هذا التكليف و�أخذت تتناق�ش مع �أع�ضاء اللجنة!
ومن الأ�سف ال�شديد �أن يدون التاريخ هذه ال�سيا�سة التي مل تخدم �إال الأغرا�ض
الربيطانية مع �أن �سوا�س تركيا ا�شتهروا يف كل احلوادث والأزمات بالدهاء العظيم.
وقد جرت املناق�شة حينئذ يف يوم  25يوليو عام  1882يف جمل�س ال�شيوخ
الفرن�ساوي ،بعد �أن جرت يف جمل�س النواب .فقبل املجل�س تقرير املبالغ الالزمة
وجه �إىل الوزارة �أ�شد املالم والتعنيف عن
لتجهيز ال�سفن وتقوية البحرية ،ولكنه ّ
�سيا�ستها يف امل�سئلة امل�صرية .وبعد �أن �أقر جمل�س ال�شيوخ على طلب احلكومة،
عر�ض امل�سيو (فري�سينيه) على جمل�س النواب الفرن�ساوي تقرير مبلغ ت�سعة
ماليني ون�صف من الفرنكات حلماية قنال ال�سوي�س ،فعينّ املجل�س جلنة للنظر يف
هذا الطلب واملناق�شة مع احلكومة وتقدمي تقرير للمجل�س .وكان امل�سيو (فري�سينيه)
خمتلفًا يف الر�أي مع الأمريال (زوريجيربي) وزير البحرية ب�ش�أن احتالل قنال
ال�سوي�س؛ فكان هو يرى �أن اجلنود الفرن�ساوية يجب �أن ال حتتل �إال ال�شاطئ
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ال�شمايل للقنال ،وكان وزير البحرية الفرن�ساوية يرى �ضرورة احتالل اجلنود
الفرن�ساوية ملدينة (الزقازيق) .وملا علمت اللجنة التي ع ّينها جمل�س النواب
لدرا�سة م�شروع احتالل قنال ال�سوي�س باختالف الوزيرين يف الر�أي ،وب�أن �أوروبا
مل تر�ض تكليف فرن�سا و�إنكلرتا باحتالل القنال وتركتهما يتحمالن م�س�ؤولية
�أعمالهما ،رف�ضت تقرير مبلغ الت�سعة ماليني ون�صف و�أظهرت برف�ضها هذا عدم
موافقتها على خطة الوزارة و�سيا�ستها .وملا دارت املناق�شة يف جمل�س النواب
الفرن�ساوي يوم  29يوليو عام  1882على طلب مبلغ الت�سعة ماليني ون�صف،
قام امل�سيو (فري�سينيه) و�شرح �سيا�سته يف امل�سئلة امل�صرية  -التي عرفها القارئ من
مبدئها -و�س�أل املجل�س �إعالن ثقته بالوزارة ،فقام اخلطباء واح ًدا بعد واحد وكلهم
نددوا ب�سيا�سة (فري�سينيه) .وبعد انتهاء املناق�شة كرر امل�سيو (فري�سينيه) طلب
االقرتاع على الثقة باحلكومة ،ف�أقر املجل�س ب�أغلبية � 417صو ًتا �ضد � 75صو ًتا
على عدم ثقته بالوزارة ،و�سقط بذلك امل�سيو (فري�سينيه) و�أع�ضاء وزارته .ولو كان
جمل�س النواب الفرن�ساوي تنبه خلط�أ وزارة (فري�سينيه) يف �سيا�ستها و�أ�سقطها قبل
�ضرب الإ�سكندرية ،لكانت جنت م�صر من م�صائبها وخرجت فرن�سا من الأزمة
ظافرة� .إال �أن املجل�س ترك امل�سيو (فري�سينيه) يف الوزارة م�ؤم ًال �سريه على خطة
قومية وطريق م�ستقيم ،ولكنه مل يتبع �إال �سيا�سة خرقاء خدم بها �إنكلرتا � ّ
أجل
خدمة و�أ�ضر بها فرن�سا وم�صر ال�ضرر اجل�سيم.
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وقد �أعلنت الدولة العلية اللجنة الدولية بالأ�ستانة ببالغ �أر�سلته �إليها يف
يوم  28يوليو عام � - 1882أي قبل �سقوط وزارة فري�سينيه بيوم واحد � -أنها
تقبل �إر�سال جنودها الحتالل م�صر ،ولكنها ت�شرتط جالء الع�ساكر الإنكليزية
عنها عند و�صول اجلنود الرتكية �إليها .ف�أجاب اللورد (دوفرين) على بالغ الدولة
العلية ب�أن �إنكلرتا ال تقبل احتالل اجلنود الرتكية مل�صر �إال �إذا �أ�صدر جاللة
ال�سلطان «�إعالنًا بع�صيان عرابي»!
فهي بعد �أن �شجعت عرابي وحزبه ،وبعد �أن �أوعزت �إىل تركيا املرة بعد
املرة بت�شجيع احلزب الوطني ورئي�سه� ،س�ألت الدولة العلية �أن تعلن ع�صيان
عرابي! ويف الوقت نف�سه كتب اخلديو �إىل الأمريال (�سيمور) كتابًا �سمح له فيه
باحتالل قنال ال�سوي�س ،وب�أخذ كل االحتياطات ال�ضرورية ملنع العرابيني من
الو�صول �إليه .وكان امل�سيو (دي ل�سب�س) قد وعد (عرابي با�شا) بعدم احتالل
�صريحا ،وطلب منه مقابل ذلك عدم
اجلنود الإنكليزية لقنال ال�سوي�س وع ًدا ً
احتالل اجلنود امل�صرية له وعدم االعتداء عليه .فقبل (عرابي با�شا) �س�ؤال
امل�سيو (دي ل�سب�س) وظن �أن الإنكليز يجتنبون احتالل القنال وفاء بوعد
(دي ل�سب�س) ،ولكن الإنكليز من عاداتهم �أن ي�أتوا كل �أمر يفيدهم ولو كان يف
ذلك خمالفة وعودهم ال�صريحة و�أميانهم العلنية!
�أما اللجنة الدولية بالأ�ستانة ،ف�إنها تناق�شت طوي ًال يف اقرتاح قدمه املندوب
الإيطايل يت�ضمن احتالل كل دول �أوروبا لقنال ال�سوي�س احتال ًال م�ؤق ًتا فقبلت
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�أملانيا والنم�سا والرو�سيا هذا االقرتاح .وكانت الرو�سيا �أ�شد الدول مي ًال للدولة
العلية يف امل�سئلة امل�صرية و�أكرثها تقربًا منها  -وقد جرت يف ذلك على ال�سيا�سة
التي �أو�ضحناها يف �آخر الف�صل ال�سالف من �أنها ت�صايف تركيا �إذا عادتها �إنكلرتا -
فعر�ضت عليها م�ساعدتها بكل ما يف و�سعها ،وت�أجيل قب�ض الغرامة احلربية املت�أخرة
من حرب عام  1877لكي تر�سل بجنودها مل�صر.
ويف � 2أغ�سط�س عام  1882احتلت اجلنود الإنكليزية الآتية من الهند
مدينة (ال�سوي�س) .ومل تنفذ دول �أوروبا م�شروع احتاللها لقنال ال�سوي�س؛
لأن تركيا وعدتها باحتالل م�صر .وكانت احلكومة العثمانية تتخابر مع اللورد
(دوفرين) يف عقد اتفاقية حربية بخ�صو�ص االحتالل امل�شرتك لرتكيا و�إنكلرتا.
و�إن اتفاق دول �أوروبا عندئذ على احتالل قنال ال�سوي�س وحمايته يعد �إجما ًعا
منها على رف�ض االحتالل الإنكليزي وعدم املوافقة عليه.
وقد جرت مناق�شة يف جمل�س العموم الإنكليزي يوم � 11أغ�سط�س عام
 1882على امل�سئلة امل�صرية ،ف�صرح امل�سرت (غالد�ستون) ب�أن مق�صد �إنكلرتا من
احتالل م�صر هو �إعادة الأمن وال�سالم فيها و�أنه �سيعر�ض امل�سئلة امل�صرية على
دول �أوروبا لت�سويتها الت�سوية النهائية.
ويف يومي  19و� 20أغ�سط�س احتلت اجلنود الإنكليزية بور�سعيد
والإ�سماعيلية ،و�أ�صدر اجلرنال (ول�سلي) �أمره ب�إقفال قنال ال�سوي�س يف وجه

273

الأزمة اخلام�سة  -امل�سئلة امل�صرية

273

ال�سفن التجارية؛ لي�سهل لل�سفن احلربية الإنكليزية املرور فيه ،و�إنزال اجلنود
على �شواطئه .وقد احتج امل�سيو (دي ل�سب�س) على عمل اجلرنال (ول�سلي)،
ولكن هذا االحتجاج مل يفد �شي ًئا ما .وملا انت�شر خرب احتالل اجلنود الإنكليزية
لقنال ال�سوي�س هاجت ال�صحف الفرن�ساوية و�سخطت على وزارة (فري�سينيه)
التي �أ�ضرت بفرن�سا �ضر ًرا عظي ًما� .أما اجلرائد الأملانية ،فكانت لهجتها لهجة تهكم
بفرن�سا التي ق�ضى �شقاقها الداخلي على م�صاحلها يف ال�شرق ،وكانت ت�صرح ب�أن
لي�س لأملانيا م�صلحة يف م�صر �سوى رغبتها يف م�ساعدة تركيا �صديقتها.
وقد جرت احلرب بني اجلي�ش امل�صري واجلي�ش الإنكليزي يف (املح�سمة)
يوم � 25أغ�سط�س عام  ،1882وقطع الإنكليز عن امل�صريني خط الرجعة فانهزمت
الع�ساكر امل�صرية وكان معهم ال�شهم ال�صادق (را�شد با�شا ح�سني)  -وليعترب بهذا
ال�شهم �سائر امل�صريني ف�إنه مع كونه جرك�سي الأ�صل ان�ضم �إىل جي�ش (عرابي)،
عندما علم ب�أن الإنكليز احتلوا الإ�سكندرية و�أنهم عازمون على دخول البالد
امل�صرية ،وقام للدفاع عن الوطن العزيز نا�س ًيا كراهة اجلراك�سة للعرابيني وكراهة
العرابيني للجراك�سة  -وعندئذ اتخذ (عرابي با�شا) التل الكبري مرك ًزا له وتتابع
ورود الع�ساكر امل�صرية من القاهرة.
ومل مي�ض �إال �أيام قليلة بعد هذه الواقعة حتى انهزمت اجلنود امل�صرية يف
التل الكبري ،و�سار الإنكليز على القاهرة .وهذا ما ذكره (عرابي با�شا) عن واقعة
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التل الكبري يف تقريره الذي كتبه بعد دخول الإنكليز القاهرة وقبل �سفره للمنفى
حيث قال:
«ومع ذلك ح�صل حركتان حربيتان جهة كوبري الق�صا�صني ،ثبت فيهما
اجلي�شان ثبا ًتا عظي ًما وجرح يف ثانيتهما �سعادة را�شد با�شا ح�سني ،فا�ستبدله
�سعادة علي با�شا الروبي .وقبل �أن نتمكن من �إن�شاء املتاري�س كما ذكر ،عاجلتنا
الع�ساكر الإنكليزية والهندية وهاجمتنا ال�سواري ومعها الطوبجية ال�سواري التي
تطري معها �أينما طارت .وعلى حني غفلة يف ظالم الفجر ،ا�شتعلت نريان الطوبجية
والبيادة املهلكة من الطرفني مقدار �ساعتني ،ثم �أتت فرقة �سواري وطوبجيتها من
وراء اجلي�ش ،فكان ذلك �سب ًبا خلذالنه و ت�شتته يف يوم الأربعاء � 29شوال �سنة
 99املوافق � 13سبتمرب �سنة � 1882إفرجنية .وملا ح�صل هذا اخلذالن توجهت من
اجلبل �إىل بلبي�س و�سواري الإنكليز على مقربة مني وهناك تقابلت مع �سعادة علي
با�شا الروبي ،فتوجهنا �إىل حمطة �أن�شا�ص ،ومن هناك ركبنا وابور ال�سكة احلديدية
وتوجهنا �إىل م�صر فوجدنا �أهل املجل�س جميعه يف ديوان اجلهادية وح�ضرات
الربن�سات �أي�ضً ا ح�ضروا �إىل الديوان .وبعد املداولة والتيقن ب�أن دولة الإنكليز
ال تريد اال�ستيالء على م�صر ،تقرر �أنه حيث الأمر كما ذكر فال يلزم مدافعة بعد
ذلك اعتما ًدا على �أن دولة الإنكليز مو�صوفة بحب الإن�سانية واالعتدال ،و�أنها
متى حتققت الأمر ووقفت على �أفكار �أهل البالد ال�شك �أنها ت�سعى يف حتريرهم
وراحتهم وحفظهم.»...
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و�إن الإن�سان لت�ستويل عليه الده�شة عندما يقر�أ هذه الفقرة ويت�ساءل كيف
�أن (عرابي با�شا) بعد مذبحة الإ�سكندرية ،وبعد �ضرب الأ�سطول الإنكليزي
لهذا الثغر العزيز ،كان يثق بالإنكليز ويقول عن دولة �إنكلرتا �إنها مو�صوفة
بحب الإن�سانية واالعتدال ،و�أن ال لزوم للدفاع عن م�صر ما دامت �إنكلرتا هي
الداخلة فيها؟ فهل كان (عرابي با�شا) يعترب مذبحة الإ�سكندرية عم ًال الئقًا بدولة
مو�صوفة بحب الإن�سانية واالعتدال؟ �أو هل كان يعترب �ضرب الإ�سكندرية دلي ًال
على ح�سن نوايا الإنكليز نحو م�صر؟
الريب �أن الإنكليز قد ا�ستطاعوا �أن يخدعوا بدهائهم تركيا كما قدمنا ،و�أن
يخدعوا عزيزم�صر ورجال احلزب الوطني!
ويف �أثناء ا�شتعال نريان احلرب بني ع�ساكر م�صر وجنود بريطانيا ،كان الباب
العايل يتخابر مع اللورد (دوفرين) يف عقد االتفاقية احلربية ،وكان هذا الأخري يبذل
جهده يف ت�أخري �سفر اجلنود العثمانية ،ويقدم كل يوم �شر ًطا جدي ًدا ويغري كل يوم
مادة من مواد االتفاقية ،ويلح على الدولة ب�ضرورة (�إعالن ع�صيان عرابي) .وقد
بلغ اللورد (دوفرين) متمناه و�أ�صدر جاللة ال�سلطان يف يوم � 5سبتمرب عام 1882
من�شو ًرا �أعلن فيه (ع�صيان عرابي) و�أمر اجلنود امل�صرية و�سائر امل�صريني بعدم
اتباعه يف �أمر من الأمور! وال ين�س القارئ �أن الدولة العلية ع�ضدت قبل ذلك
(عرابي) كث ًريا ،و�أن احل�ضرة ال�سلطانية �أنعمت عليه بالني�شان املجيدي الأول
�إظها ًرا لر�ضاها عنه!
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والريب �أن هذا الإعالن  -الذي �صدر قبل واقعة التل الكبري ب�أ�سبوع
واحد  -كان من �ش�أنه �أن ي�ضعف همم اجلنود والأهايل؛ فان اجلميع كانوا يعتربون
(عرابي) مداف ًعا عن حقوق جاللة ال�سلطان يف م�صر وحائ ًزا لر�ضى جاللته.
و�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك �أن اخلديو ال�سابق كان مع الإنكليز �ضد (عرابي) ،و�أنه كان
متفقًا معهم على خطتهم احلربية ،و�أنه �أر�سل معهم �ضبا ًطا م�صريني لإر�شادهم
يف �سريهم� ،أدركنا حرج املوقف الذي كان �صار �إليه (عرابي) يف �آخر احلوادث
العرابية وقبل انهزام اجلي�ش الهزمية النهائية.
وقد كان الباب العايل ال يزال ي�ؤمل احتالل م�صر ،واالتفاق مع الإنكليز.
ولكن اجلنود الإنكليزية دخلت القاهرة يف � 14سبتمرب عام  1882وبعد دخولها
بثالثة �أيام �أعلن اللورد (دوفرين) الباب العايل ب�أن ال حاجة ل�سفر اجلنود الرتكية
مل�صر!!
وهكذا خدعت �إنكلرتا الدولة العلية .ف�إنها �أوعزت �إليها بتع�ضيد (عرابي)،
عندما كان من م�صلحتها تع�ضيده وخلق �أ�سباب ال�شقاق والنفور بني امل�صريني
وبع�ضهم وبني احلزب الوطني و�سمو اخلديو .وملا ر�أت �أن م�صلحتها تق�ضي عليها
ب�إعالن احل�ضرة ال�سلطانية لع�صيان (عرابي)� ،س�ألت الدولة ذلك و�أجيب �س�ؤالها.
وملا كلفت دول �أوروبا الدولة العلية ر�سم ًّيا باحتالل م�صر مل جتبها الدولة لطلبها،
بل قبلت اال�شرتاك يف مداوالت اللجنة الدولية بالأ�ستانة بعد �أن رف�ضت ذلك.
وملا �أحلت عليها اللجنة باحتالل م�صر وقبلت هذا االحتالل ق�ضت زم ًنا طوي ًال يف
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خمابرة اللورد (دوفرين) ب�ش�أن عقد اتفاقية ع�سكرية ومل تعجل ب�إر�سال جنودها
مل�صر وتركت �سوا�س �إنكلرتا يخدعونها �أكرب خديعة! وهو در�س تاريخي يجب
ذكره وتذكره يف كل فر�صة ويف كل �آن .ف�إن �إنكلرتا ال ت�ضر ب�أعدائها الظاهرين
مثل ما ت�ضر مبن تتظاهر لهم بال�صداقة.
وبعد دخول الإنكليز القاهرة� ،أ�صدر اخلديو �أم ًرا ب�إلغاء اجلي�ش امل�صري
و�شرع باالتفاق مع الإنكليز يف �إن�شاء جي�ش جديد يكون حتت � ْإمرة �ضباط من
الإنكليز.
وقد ر�أى الإنكليز بعد احتاللهم مل�صر �أن بقاء املراقبة الثنائية يعوق �سريهم
وي�ضايقهم يف �أغرا�ص�ضهم ،فقرروا �إلغاءها .ولذلك �أعلن ال�سري كولفني املراقب
الإنكليزي يف � 30أكتوبر عام  1882احلكومة امل�صرية «ب�أنه بناء على �أمر وارد
�إليه من حكومته ال يح�ضر من ذلك اليوم ف�صاع ًدا جل�سات جمل�س النظار»
فكان يف احلقيقة هذا الإعالن �إلغاء للمراقبة الثنائية؛ لأنها كانت زوجية واملراقب
الفرن�ساوي وحده ال ي�ستطيع تكوينها .وبذلك اعتدت �إنكلرتا على نفوذ فرن�سا يف
م�صر وابتد�أت يف �أعمالها العدائية �ضدها.
وقد �سلم (عرابي با�شا) ورفقا�ؤه �أنف�سهم �إىل اجلرنال (لو) بعد دخول
الإنكليز القاهرة .وجرت حماكمتهم �أمام حمكمة ع�سكرية وكان املدافعون عن
(عرابي) حمامني من الإنكليز .وجرت املحاكمة بغاية ال�سرعة ،وبعد �أن حكم
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على (عرابي) وزمالئه بالإعدام �صدر �أمر اخلديو بتغيري احلكم بالنفي امل�ؤبد.
وكان دولتلو (ريا�ض با�شا) وزي ًرا للداخلية وقتئذ ،فلما ر�أى �أن املحاكمة جرت
بغاية ال�سرعة ومل تظهر امل�س�ؤولية احلقيقية يف احلوادث العرابية خال ًفا لر�أيه قدم
ا�ستعفاءه واعتزل الوزارة.
وبذلك انتهت احلوادث العرابية املحزنة وخابت �آمال امل�صريني .و�أفلح
الإنكليز يف �سيا�سة اخلداع والكذب واالفرتاء التي اتبعوها الحتالل م�صر وبلوغ
غاياتهم وحتقيق م�آربهم.

***
لقد اختلف امل�صريون والنا�س كافة يف احلكم على احلوادث العرابية،
وتوزيع امل�س�ؤولية على الأ�شخا�ص الذين كان لهم يد فيها .فمن قائل �إن (عرابي
با�شا) كان متفقًا مع الإنكليز على ت�سليمهم م�صر� ،أي �أنه كان خائ ًنا لوطنه فاقد
الذمة وال�شرف .وهو قول �أراه غري �صحيح باملرة؛ ف�إن الرجل كان �سليم النية
وغاية ما ي�ؤخذ عليه �أنه تعجل كث ًريا وانخدع كث ًريا .ومن قائل �إن (توفيق با�شا)
كان متواط ًئا مع الإنكليز من بادئ الأمر ،وكان يتظاهر ب�أنه مل يجد حيلة للتخل�ص
من احلزب العرابي �إال بدعوة الإنكليز الحتالل م�صر .وهو قول غري �صحيح �أي�ضً ا
ف�إن (توفيق با�شا) كان يعلم �أن م�صيبة الأمم ،هي تداخل الأجانب يف �أمورها،
وكان يود وال حمالة ا�ستقامة الأحوال بغري تداخل �أجنبي ولكنه �أفهم بعد �ضرب
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الإ�سكندرية �أن العرابيني يريدون خلعه �أو الفتك به ،و�أن الدولة العلية م�ساعدة
لهم على ذلك ،فلما مل يجد ن�ص ًريا من قومه ين�صره �ضد العرابيني� ،ألقى بنف�سه
بني �أيدي الإنكليز حمافظ ًة على ملكه وعلى حياته .وال ريب �أن املغفور له (توفيق
با�شا) كان مت�أملًا من االحتالل الإنكليزي غاية الت�أمل والذين �سمعوه ي�شكو منه
ميكنهم �أن ي�شهدوا بذلك �أمام التاريخ .و�إال فهل يعقل �أن �أم ًريا من �ساللة
(حممد علي) ير�ضى عن طيب خاطر بت�سليم ملكه وبالده لدولة ا�شتهرت بال�شره
والأطماع؟ و�إمنا غاية ما ي�ؤخذ به على املغفور له (توفيق با�شا) يف كل حياته ،هو �أنه
كان كثري امليل لل�سلم ،حتى �أنه كان ي�ضعف يف بع�ض الظروف ويظهر م�ست�سل ًما.
وال�شك �أنه لو كان �شديد احلزم قوي الإرادة لكانت جنت م�صر من �أخطار كثرية.
�صريحا على
ومع ذلك ف�إنه يتعذر على امل�ؤرخ �أن يقدم لقرائه حك ًما ً
احلوادث العرابية ،وعلى الأ�شخا�ص الذين كان لهم �ش�أن فيها .ف�إن هنالك �أ�سرا ًرا
كثرية ال تزال م�ستورة لو ظهرت وانك�شفت لتغري احلكم على �أمور جمة وعلى
�أ�شخا�ص عديدين.
وعلى كل حال ،ف�إن العربة التاريخية التي تظهر للعيان من احلوادث
العرابية هي �أن ال�شقاق �سبب �ضياع الأمم و�سبب دمارها؛ فلوال ال�شقاق بني
احلزب العرابي واجلراك�سة ،ما �أوجدت احلوادث العرابية .ولوال ال�شقاق بني
احلزب العرابي واملغفور له (توفيق با�شا) ،ما كربت احلوادث وجت�سمت وتداخلت
�إنكلرتا يف الأمر .ولوال ال�شقاق بني جاللة ال�سلطان واخلديو ال�سابق ما وثقت

280

امل�سئلة ال�شرقية

280

الدولة العلية ب�إنكلرتا ،وما �شجعت احلزب العرابي وما جل�أ املغفور له (توفيق
با�شا) �إىل الإنكليز! وباجلملة لوال ذلك ال�شقاق امل�ش�ؤوم ما احتل الإنكليز م�صرنا
العزيزة.
فيجب �إذن على �سائر امل�صريني �أن يتحدوا كل االحتاد فيما بينهم و�أن ال
يرتكوا للأجانب والدخالء و�سما�سرة ال�سوء والف�ساد �سبي ًال لإلقاء بذور ال�شقاق
بينهم وبني بع�ضهم .فنحن اليوم �أمام �أعداء كبار يعملون باالحتاد بالرغم عن
قوتهم ،فكيف بنا ونحن �أقل منهم قوة؟ �إنه ليجب على كافة �أبناء م�صر �أن يتعلقوا
ب�سمو اخلديو املعظم �أ�شد التعلق ،و�أن يدافعوا عن �أريكته ولو ماتوا عن �آخرهم،
ففي �سالمة اخلديوية اجلليلة �سالمة الوطن العزيز ،وكل �سوء مي�س عزيز م�صر مي�س
م�صر نف�سها .ولي�س احلزب الوطني يف م�صر الآن ذا �أميال مناق�ضة لأميال العزيز،
بل الرئي�س احلقيقي لهذا احلزب � -أي للأمة كلها  -هو �سمو اخلديو (عبا�س
حلمي با�شا الثاين) الذي �أيقظ العواطف الوطنية يف بالد م�صر ،ون ّبه الأمة عن
بكرة �أبيها �إىل حقوقها املقد�سة.
ويجب على امل�صريني فوق ذلك �أن يتم�سكوا �أ�شد التم�سك بالرابطة
الأكيدة التي تربطهم بال�سلطنة العثمانية .وقد �أدرك �سمو اخلديو املعظم هذا
الواجب قبل كل �إن�سان ،فجدد رثيث ال�صلة بني م�صر والدولة العلية وملأ بذلك
قلوب امل�صريني �أم ًال يف امل�ستقبل ويف جناة الوطن العزيز.

***
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ما احتلت �إنكلرتا م�صر ،حتى �أعلن �سوا�سها ووزرا�ؤها �أن هذا االحتالل
م�ؤقت ال تريد به الدولة الربيطانية �سو�أ مل�صر ،و�أنها �أر�سلت بجنودها �إىل وادي
النيل لتوطيد دعائم العر�ش اخلديو ،ولرتقية �ش�أن الأمة امل�صرية و�أنها متى �أمتت
م�أموريتها تركت البالد لأهلها يديرون �أمورها بغري �سلطة �أجنبية وبدون تداخل
�أجنبي .و�إن الكاتب لو �أراد �أن ي�سرد ت�صريحات وزراء �إنكلرتا و�سوا�سها ب�ش�أن
م�صر ووعودهم العلنية باجلالء عن بالدنا العزيزة ،مللأ ال�صحف بهذه الت�صريحات
وبهذه الوعود .فكم من مرة قام اللورد (�سال�سبوري) و�أمثاله ونادوا على م�سمع
من �أمتهم ومن �أمم العامل كلها ب�أن �شرف �إنكلرتا يقت�ضي اجلالء عن م�صر ،و�إن
هذا ال�شرف الرفيع ال ي�سلم �إال ب�إعطاء امل�صريني بالدهم وت�سليمهم زمام الأمور
فيها .وكم من مرة وقف رجال احلكومة الربيطانية و�أ�شهدوا العاملني على �أنهم
�إمنا يخدمون املدنية والإن�سانية يف م�صر و�أن اجلالء �أمر مقرر .وكم من مرة �أق�سم
�سا�سة بريطانيا بال�شرف الربيطاين وبتاج جاللة امللكة �أن م�آل م�صر للم�صريني و�أن
اجلنود الإنكليزية خارجة من بالد النيل بعد ا�ستتباب الأمن فيها وتوطيد مركز
الأمري .وكم من مرة قال امل�سرت (غالد�ستون) ب�صوته الرنان «�إن امتالك م�صر
�شيء جميل ،ولكن الوفاء بوعود بريطانيا �أ�شرف و�أجمل».
و�آخر ت�صريح من هاته الت�صريحات اجلميلة هو الكتاب الذي بعث به �إىل
امل�سرت (غالد�ستون) يف يناير عام  1896وقال فيه:
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«�أما �آرائي ف�إنها مل تتغري قط ،وهي دائ ًما �أنه يجب علينا �أن نرتك م�صر بعد
�أن نتمم فيها بكل �شرف ويف فائدة م�صر نف�سها العمل الذي من �أجله دخلناها.
و�إن زمن اجلالء عن م�صر على ما �أعلم قد وافى منذ �سنني.
وملا كنت يف من�صبي �أخ ًريا� ،أملت م�ساعدة احلكومات الأخرى تو�ص ًال �إىل
ت�سوية هذه امل�سئلة (امل�صرية) املهمة .وال�سلوك الذي اتبعه امل�سيو وادجنتون (�سفري
فرن�سا ب�إنكلرتا وقتئذ) يف عام � 1892شجع �أملي غري �أن املخابرات مل حتظ خُ طوة
واحدة مع عظم ما �أملنا �إذ ذاك .ول�ست �أدري لأي �سبب.»....
فاعرتف امل�سرت (غالد�ستون) بنف�سه يف هذا الكتاب ب�أن زمن اجلالء قد
وافى� .أي �أن العمل الذي من �أجله دخلت �إنكلرتا م�صر قد مت منذ �سنني .فلماذا
مل ت�سحب �إنكلرتا ع�ساكرها من م�صر؟
وقد اغرت الكثريون من امل�صريني ومن �سوا�س �أوروبا �أنف�سهم يف مبد�أ
االحتالل بهذه الت�صريحات اجلميلة ،والوعود ال�صريحة ،وظنوا �أن �إنكلرتا التي
دبرت مذبحة الإ�سكندرية ب�أ�سفل الو�سائل ،والتي �ضربت الإ�سكندرية بطريقة
ي�أباها التاريخ وتعافها نفو�س الأمم كافة ،والتي لطخت �شرفها يف احلوادث العرابية
بد�سائ�سها وخداعها ونفاقها �أرادت �أن تقدم للنوع الب�شري بعد الذي عملت �ضد
م�صر مث ًال من �أمثال مدنيتها وبرهانًا على �صدقها يف وعودها واحرتامها ل�شرفها.
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ولكن �أعمالها يف م�صر برهنت على �أن وعودها ال�صريحة وعهودها العلنية
مل تكن �إال �ستا ًرا لأطماعها ورما ًدا �ألقته يف �أعني �سوا�س �أوروبا ويف �أعني
امل�صريني ،ودلت خطتها يف بالدنا الأ�سيفة على �أن عبارات (ال�شرف الربيطاين)
و(تاج جاللة امللكة) و(مقام الأمة الربيطانية) التي كنا نح�سبها مقد�سة ،ي�صح
ل�سوا�س بريطانيا �أن ي�ستعملوها للتعمية والتغرير؛ فلقد اتبعت �إنكلرتا يف م�صر
�سيا�سة واحدة ثابتة هذه مبادئها:
�أو ًال :هدم كل �سلطة �أوروبية وفتل كل نفوذ �أجنبي (غري �إنكليزي) يف
م�صر.
ثان ًيا :قتل النفوذ املعنوي جلاللة ال�سلطان الأعظم يف م�صر وقطع الروابط
التي تربط م�صر بالدولة العلية �شي ًئا ف�شي ًئا.
ثالثًا� :سلب اجلناب اخلديو �سلطته واال�ستيالء على الإدارات امل�صرية،
وطرد امل�صريني من الوظائف ال�سامية وتعيني الإنكليز مكانهم.
راب ًعا :خلق اال�ضطراب يف م�صر و�إيجاد الأ�سباب املوجبة لدوام االحتالل.
خام�سا :ن�شر النمائم والأكاذيب يف �أوروبا على امل�صريني.
ً
فلقد اعتدت �إنكلرتا على حقوق فرن�سا يف م�صر ،وطاردت الفرن�ساويني
يف امل�صالح بكل قوتها ،وعملت على �إ�ضعاف اللغة الفرن�ساوية يف املدار�س ون�شر
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اللغة الإنكليزية .ومل يكفها االعتداء على نفوذ فرن�سا بل اعتدت كذلك على
كل حقوق �أوروبا و�أعمالها احلديثة يف �صندوق الدين ،و�أظهرت لكل الدائنني
وحلملة القراطي�س �أنها �إذا ا�ستولت على م�صر (ال قدر اهلل) ب�صفة نهائية ق�ضت
على حقوقهم وم�صاحلهم �أ�شد ق�ضاء .وخطتها يف الهند ويف �سائر م�ستعمراتها
تبني جل ًّيا �أنها �إذا �صارت �صاحبة الكلمة الوحيدة يف م�صر قتلت جتارة �أوروبا
ووارداتها يف بالدنا ،وحرمت على كل �أوروبي املعي�شة والتك�سب على �شواطئ
نهر النيل .وهو �أمر يعرفه كل الأجانب يف م�صر .وقد كانت �إنكلرتا يف ال�سنني
الأوىل لالحتالل معتمدة كل االعتماد يف امل�سئلة امل�صرية على �أملانيا ولكن هذه
الدولة عرفت يف الأعوام الأخرية �أن �إنكلرتا هي �أكرب عدوة لها .وقد ق�ضت عليها
م�صاحلها ال�صناعية والتجارية �أن تناف�سها يف كل بلد ويف كل ثغر .و�إنَّ تقدم �أملانيا
يف اال�ستعمار حلادث من �أهم حوادث ال�سيا�سة الع�صرية ،ف�إنه �سيجعل العداوة
بني �إنكلرتا و�أملانيا يف م�صر قوية �شديدة م�ستمرة .ومن يع�ش ير.
فلم يبق اليوم �أحد من الأوروبيني يعتقد �أن �إنكلرتا تخدم يف م�صر امل�صالح
الأوروبية و�أن بقاءها يف بالدنا وازدياد نفوذها و�سلطتها ال ي�ضران ب�أوروبا.
وكما �أن الإنكليز وجهوا عنايتهم لقتل نفوذ �أوروبا يف م�صر ،ف�إنهم عملوا ما
يف ا�ستطاعتهم لتنفري امل�صريني من الدولة العلية ومن جاللة ال�سلطان الأعظم.
ف�أوعزوا �إىل فئة من الدخالء الذين ال وطن لهم وال �شرف وال عقيدة بالطعن على
جاللة اخلليفة الأكرب وال�سلطان الأعظم ،وت�شويه �أعمال الدولة العلية و�أحوالها.
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ومل ي�سمحوا مبحاكمة ه�ؤالء الطاعنني الذين ي�سبون الأمة امل�صرية وعقيدتها
�أعظم ال�سباب بطعنهم على خليفة الإ�سالم و�سلطان م�صر.
ولكن الإنكليز مل يفلحوا ولن يفلحوا �أب ًدا يف تنفري امل�صريني من الدولة
العلية .فحب بني م�صر للدولة العثمانية ول�سلطانها املعظم حب �صادق امتزج
بالدم وباحلياة ،وال يخرج من قلوبهم �إال مع الأرواح يوم ترد خلالقها جل �ش�أنه.
وقد وهب اهلل امل�صريني يف �سمو العبا�س �أم ًريا عايل الذكاء بعيد النظر ،فق ّوى
دعائم ال�صلة بني م�صر والدولة العلية ،وحقق بذلك �أماين امل�صريني عن بكرة
�أبيهم وبغية العثمانيني �أجمع .وما �أظهر العبا�س �إخال�صه ل�سلطانه العلي ال�شان
حتى حنق الإنكليز عليهما ود�سوا الد�سائ�س �ضد الدولة يف كل بالدها وخلقوا
امل�سئلة الأرمينية و�أوحوا �إىل �سما�سرتهم يف الأ�ستانة ببذر بذور ال�شقاق والبغ�ضاء
بني العبا�س وبني جاللة ال�سلطان الأعظم ،ولكن حكمتهما �أحبطت امل�ساعي
الإنكليزية ،وخرجت �إنكلرتا من امل�سئلة الأرمينية بالف�شل واخلذالن بف�ضل
ال�سيا�سة احلميدية النبيلة.
واملجهودات العظيمة العديدة التي بذلتها �إنكلرتا للتفريق بني م�صر
والدولة العلية ،وتكدير �صفاء العالئق بني �سمو اخلديو املعظم وجاللة ال�سلطان
الأعظم ،هي دليل �ساطع على �أن يف االتفاق بني م�صر والدولة العلية �سالمة م�صر
وخيبة �إنكلرتا.
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ولقد ادعت �إنكلرتا قبل االحتالل الإنكليزي وبعده� ،أن جل �أمانيها
تقوية ال�سلطة اخلديوية يف م�صر ،وترقية �ش�أن امل�صريني وجعلهم كف�ؤًا لأن يحكموا
بالدهم ب�أنف�سهم .ولكنها ملا احتلت م�صر جرت على نقي�ض ذلك فعملت على
هدم ال�سلطة اخلديوية ودك �أركانها وملأت امل�صالح والإدارات بالإنكليز ،وطردت
امل�صريني من الوظائف ال�سامية .وقد ظهرت �أعمال الإنكليز يف م�صر ونواياهم
ظهور ال�شم�س يف رابعة النهار يف عهد �سمو اخلديو احلايل (عبا�س حلمي با�شا
ً
متم�سكا بحقوق �أمته وا�ستقاللها،
الثاين) ،حيث جاء مطال ًبا بحقوقه ال�شرعية
فعار�ضته �إنكلرتا ووجهت �إليه على ل�سان جرائدها و�صنائعها الطعن القبيح.
و�صار الإنكليز يف م�صر يقربون منهم كل دخيل �أو كل خائن يتظاهر بكراهة
الأمري املحبوب ،ومبخالفة �آرائه و�إح�سا�ساته ،ويبعدون عنهم ويعاقبون كل خمل�ص
ل�سموه .و�أ�صبحت القاعدة الأوىل للتوظف يف بالدنا التعي�سة هي اجلحود للوطنية
وكراهة العزيز .فليكن طالب الوظيفة جاه ًال ما ا�ستطاع ،وليكن غري كفء ما �أراد،
ف�إنه يعني ويقدم وي�ساعد من الإنكليز متى كان جاح ًدا للوطنية عد ًّوا للعزيز.
وهكذا قام الإنكليز بوفاء وعودهم وعملوا على تقوية ال�سلطة اخلديوية وتوطيد
دعائم العر�ش اخلديو.
ولكن م�صالح الأمة امل�صرية �صارت اليوم متفقة مع م�صالح اخلديوية،
و�صارت �آمال الأمة و�أمانيها متفقة مع �آمال �سمو اخلديو و�أمانيه في�ستحيل على
بني م�صر �أن يبتعدوا عن �سمو العزيز (عبا�س حلمي با�شا) حلظة واحدة ،بل �إنهم
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�سيحافظون على والئه �أبد الدهر ،و�سيكونون على الدوام �أن�صاره و�أعوانه .وكلما
اعتدى الإنكليز على حقوق �سموه �أو �أظهروا كراهتهم ملقامه العايل ،ازداد تعلق
امل�صريني بعر�شه ومتكن من �أفئدتهم الإخال�ص جلنابه الرفيع.
وملا ر�أت �إنكلرتا �أن �إعادة الأمن وال�سالم �إىل ربوع م�صر ال حتتاج لزمن
طويل ،و�أن �أوروبا �ستطالبها بعد االحتالل باجلالء ،خلقت امل�سئلة ال�سودانية
ليطول احتاللها يف م�صر ،وليبقى ال�سودان خزان اال�ضطرابات والقالقل .وقد
عرف القارئ من �أول هذا الف�صل �أن (�إ�سماعيل با�شا) قد عينّ بع�ض الإنكليز
حكا ًما على ال�سودان ،فكانت وظيفتهم تنح�صر يف �إيجاد دواعي اال�ضطراب
وتنفري ال�سودانيني من امل�صريني ومن حكومة م�صر .ف�ألقوا ب�أيديهم بذور الثورة
والهيجان يف ال�سودان مبال م�صر نف�سها ،حتى قامت الثورة العرابية واختلت
�أحوال بالدنا ودخلها الإنكليز فرفع ال�سودان راية الع�صيان يف وجه م�صر كما
ابتغت �إنكلرتا.
وملا كان يف م�صر كثري من اجلنود امل�صرية الأ�شداء وقت احتالل الإنكليز
لبالدنا العزيزة ،ر�أى �سوا�س بريطانيا �أن �أول واجب عليهم هو �إعدام ه�ؤالء اجلنود
وحرمان م�صر من �أعز �أبنائها ،ف�أر�سلوا احلمالت على ال�سودان ودبروا هزميتها،
حتى ُهزمت وفقدت م�صر يف ثالث �سنني �أكرث من �ستني �ألفًا من جنودها
الأعزاء ،والذين جنوا من هاته احلمالت امل�ش�ؤومة ي�صرحون جها ًرا ب�أن اخلطة التي
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�سار عليها القواد الإنكليز للجي�ش امل�صري تدل داللة الريب فيها على �أنهم كانوا
يق�صدون الهزمية و�سقوطه يف قب�ضة الدراوي�ش.
وقد طلب الإنكليز من احلكومة امل�صرية تقرير �سلخ ال�سودان عن م�صر
يف يناير عام 1884؛ حيث كانت م�صلحتهم تقت�ضي ذلك وقتئذ .فرف�ض
(�شريف با�شا) قبول هذا الطلب بكل �شمم ورفعة نف�س وقدم ا�ستعفاءه ،تار ًكا
املن�صب للوزير الأرمني (نوبار با�شا) الذي قرر ف�صل ال�سودان عن م�صر .وملا
اقت�ضت امل�صلحة الإنكليزية ت�سيري حملة على ال�سودان ،ا�ست�صدر الإنكليز �أم ًرا
عال ًيا بذلك ،و�أ�شركوا اجلنود الإنكليزية مع جنود م�صر لتزداد امل�سئلة ال�سودانية
وامل�سئلة امل�صرية �إ�شك ً
اال وتعقي ًدا.
وباجلملة ف�إن �إنكلرتا جعلت ال�سودان خزانًا ل�سيا�ستها يف م�صر ،تخرج منه
القالقل واال�ضطرابات كلما ر�أت �ضرورة لذلك ،وكلما نوديت ب�أن الأمن ا�ستتب
يف م�صر و�أن ال لزوم لالحتالل الإنكليزي.
وملا كان �سالح �أوروبا �ضد امل�سلمني هي م�سئلة الدين ،وكانت �إنكلرتا
تهول دائ ًما على �أوروبا ب�أن امل�سلمني متع�صبون يف الدين ،كلما اقت�ضت ذلك
حاجتها ،ف�إنها �أذاعت يف كل �أوروبا ب�أن امل�صريني متحفزون للقيام بالثورة �ضد
امل�سيحيني ،و�أن �سالمة الأوروبيني يف م�صر متعلقة بدوام االحتالل الإنكليزي.
وهي و�شاية �سافلة ينفيها تاريخ م�صر ،ويدح�ضها ما ا�شتهر عن امل�صريني من
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الت�ساهل واالعتدال و�إكرام الغرباء والنزالء ،ومذبحة الإ�سكندرية التي تذكرنا
بهذا ال�صحف الإنكليزية لي�ست بنت التع�صب الديني عند امل�صريني ،بل هي
ثمرة د�سائ�س �إنكلرتا نف�سها ،و�إنه ي�ستحيل على التاريخ �أن يلقي على امل�صريني
م�س�ؤولية هذه املذبحة بل امل�س�ؤول عنها �إمنا هي �إنكلرتا دون غريها.
وكذلك �أ�شاعت �إنكلرتا يف كل �أوروبا �أن امل�صريني قوم ال ي�صلحون
ال�ستالم زمام �أمور بالدهم ،ولي�سوا ب�أكفاء لأن يحكموا �أنف�سهم ب�أنف�سهم ،و�أنهم
يف حاجة ملعونة وم�ساعدة االحتالل الإنكليزي� .أي �أن �إنكلرتا ل�شفقتها على
امل�صريني تركت �أبناءها يف م�صر يديرون �أمورها ويطردون امل�صريني من الوظائف
والإدارات! و�إن تاريخ م�صر يف عهد العائلة اخلديوية ململوء بالرباهني الداح�ضة
لدعوى عدم كفاءة امل�صريني؛ ف�إن �أبناء م�صر هم الذين نظموها ورتبوا �إداراتها
وقادوا زمامها قبل االحتالل الإنكليزي .والذين تعلموا وتهذبوا من �أبناء م�صر
هم وال حمالة �أكرث بكثري من الذين كانوا متعلمني من �أبناء بلغاريا و�صربيا يوم
ف�صلت �أوروبا هاتني الإمارتني من الدولة العلية و�أعلنت ا�ستقاللهما .وقد بنى
الإنكليز على دعوى عدم كفاءة امل�صريني �أن م�صالح الدائنني تكون يف خطر �إذا
�سلمت م�صر لأبنائها و�أن يف االحتالل الإنكليزي خري كفالة و�أح�سن �ضمانة
لرعاية هذه امل�صالح .وهو قول تكذبه ال�شواهد واحلقائق ،ف�إن امل�صريني ال يرف�ضون
قبول املراقبة الدولية على املالية امل�صرية ،واحلزب العرابي نف�سه كان يعلن يف
كل فر�صة �أنه ال يريد امل�سا�س بحقوق الدائنني ،و�أنه يقبل املراقبة الثنائية .و�إذا
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كان هناك خطر على م�صالح الدائنني فهو يف بقاء �إنكلرتا يف م�صر؛ ف�إن �أطماعها
و�أغرا�ضها �سولت لها و�ضع يدها بوا�سطة احلكومة امل�صرية على جزء من �أموال
�صندوق الدين لالنتفاع به يف احلملة ال�سودانية ،وا�ضطرت �أن ترده ثانية عندما
حكمت عليها املحاكم املختلطة .ولكن بعد �أن حتقق الدائنون وحملة القراطي�س
من �أن �إنكلرتا ال تخدم يف م�صر �سوى م�صاحلها و�أنها ت�ضحي م�صاحلهم يف �سبيل
�سيا�ستها وم�آربها.

***
ر�أى القارئ مما �سبق �أن �إنكلرتا دبرت مذبحة الإ�سكندرية وتركت هذه
املدينة الزاهرة ميدانًا للأ�شرار والل�صو�ص ،فنهبت املخازن والأ�سواق وا�ضطرت
احلكومة امل�صرية لدفع التعوي�ضات الطائلة بعد دخول الإنكليز يف م�صر .وملا ر�أت
احلكومة امل�صرية �أنها يف عوز �شديد للمال ،اقرت�ضت يف عام  1885مبلغ ت�سعة
ماليني من اجلنيهات ،ودعت احلكومة الإنكليزية الدول الأوروبية لال�شرتاك
معها يف تقرير امل�سئلة املالية يف م�صر .فاجتمعت جلنة دولية بلوندرة ،وقررت يف 17
مار�س عام  1885جعل م�صاريف الإدارات امل�صرية يف كل عام خم�سة ماليني
من اجلنيهات.
واتفقت الدول على عقد جلنة دولية �أخرى بباري�س يف  30مار�س عام
 1885نف�سه لتقرير جعل قنال ال�سوي�س على احليادة ،وتقرير حرية املرور فيه لكل
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دولة ويف كل وقت .فاجتمعت اللجنة الدولية يف باري�س وتداولت يف امل�سئلة
واتفقت على جعل قنال ال�سوي�س على احليادة ،وختمت جل�ساتها يف  13يونيو
عام  ،1885ولكنها مل تتفق على نقطة واحدة وهي طريقة تنفيذ قرارها .فمندوب
فرن�سا عر�ض على اللجنة �إناطة تنفيذ هذا القرار بلجنة م�شكلة من مندوبني من
كل الدول العظمى ومن مندوب م�صري يكون له ر�أي ا�ست�شاري ،وجعل هذه
اللجنة حتت رئا�سة مندوب عثماين .ولكن مندوب �إنكلرتا رف�ض هذا االقرتاح
وعر�ض على اللجنة تكليف احلكومة امل�صرية (التي للإنكليز فيها الكلمة النافذة)
بتنفيذ هذا القرار الدويل املخت�ص بقنال ال�سوي�س.
وهذا االختالف يف طريقة تنفيذ القرار الدويل جعل عمل اللجنة الغ ًيا
باملرة؛ لأن امل�سئلة وقفت عند هذه النقطة .ويت�ضح للقارئ جل ًّيا من اقرتاح
املندوب الإنكليزي يف اللجنة الدولية �أن �إنكلرتا تريد مد �سيطرتها على قنال
ال�سوي�س وجعله ترعة �إنكليزية وا�ستعماله وقت احلرب �ضد الدولة �أو الدول التي
تكون حماربة لها .وما عملته �إنكلرتا يف قنال ال�سوي�س �أيام احلوادث العرابية مع
وعدها ال�سابق للم�سيو (دي ل�سب�س) بعدم امل�سا�س به وعدم �إر�سال جنودها �إليه
يدل ب�أو�ضح بيان على �أن �إنكلرتا ال حترتم عه ًدا وال ترعى ميثاقًا متى اقت�ضت
م�صلحتها انتهاك حرمة العهد وامليثاق.
و�إنه ال ميكن للدولة الأوروبية �أن ت�أمن خطر ا�ستئثار الإنكليز بقنال ال�سوي�س،
�إال �إذا حررت م�صر و�سلمتها لأبنائها وجعلت (حيادة قنال ال�سوي�س وحرية املرور
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فيه لكل دولة ويف كل وقت) حتت رعاية احلكومة امل�صرية الأهلية احلرة ،ال حتت
رعاية حكومة م�صرية زمامها ب�أيدي الإنكليز .فم�سئلة قنال ال�سوي�س هي من �أهم
امل�سائل التي حتتم على �أوروبا االلتفات مل�سئلة م�صر والعمل على حلها .و�إن تقدم
�أملانيا يف اال�ستعمار ،وانت�شار جتارتها يف ال�شرق الأق�صى ملن الأمور التي حتتم على
هذه الدولة يف امل�ستقبل �أن تكون �أول الدول اهتما ًما مب�سئلة م�صر و�أكرثها عم ًال
على تخلي�ص بالدنا العزيزة من حتت نري الإنكليز.
لقد عمل الإنكليز يف عام  1885على �أن يخدعوا تركيا مرة جديدة،
وينتفعوا بها �ضد الرو�سيا بدون �أن ينفعوها .وذلك �أنه ملا ا�شتد اخلالف بني �إنكلرتا
والرو�سيا ب�سبب م�سئلة الأفغان�ستان� ،أر�سل اللورد �سال�سبوري �إىل الأ�ستانة ال�سري
(درومندولف) بحجة عقد اتفاقية مع الباب العايل ب�ش�أن م�صر حتل فيها عقد
امل�سئلة امل�صرية .وكان املق�صد احلقيقي من م�أمورية ال�سري (درومندولف) هو
ا�ستمالة تركيا �إىل �إنكلرتا ،والعمل على عقد احتاد معها �ضد الرو�سيا وتغريرها
ب�أن �إنكلرتا م�ستعدة للجالء عن م�صر حتى تقبل عقد هذا االحتاد .ولكن
اخلالف بني الرو�سيا و�إنكلرتا �سوي يف لوندرة �أثناء وجود ال�سري (درومندولف)
بالأ�ستانة واتفقت الدولتان يف � 10سبتمرب عام  1885على ا�ستيالء الرو�سيا على
(البندجية) وترك (مريو�سحاق) و(ذو الفقار) �إىل الأفغان�ستان .فانتهت بذلك
م�أمورية ال�سري (درومندولف) يف الأ�ستانة ولكنه بقي يف العا�صمة العثمانية زم ًنا
لكي ال تظهر حقيقة �أغرا�ض �إنكلرتا .وقد اتفقت معه احلكومة العثمانية على
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�إر�سال مندوب عثماين عالٍ ب�صحبته �إىل م�صر لدرا�سة �أحوالها م ًعا ،وو�ضع اتفاقية
باال�شرتاك تعر�ض بعدئذ على تركيا و�إنكلرتا للت�صديق عليها .ف�سافر �إىل م�صر مع
دولة الغازي (خمتار با�شا) و�أخذ مياطله طول عام  1886بدون فائدة ،ثم عاد فج�أة
�إىل لوندرة وترك املندوب العثماين وحده ،وقد و�ضع عندئذ دولة الغازي (خمتار
با�شا) تقري ًرا جلي ًال على تنظيم اجلي�ش امل�صري وا�سرتداد ال�سودان.
وملا علمت احلكومة العثمانية واحلكومة الفرن�ساوية ب�سفر ال�سري
(درومندولف) �إىل لوندرة �س�ألتا احلكومة الإنكليزية عن �سبب هذا ال�سفر
ف�أجابتهما وزارة لوندرة ب�إر�سال ال�سري (درومندولف) �إىل الأ�ستانة للمخابرة مع
احلكومة العثمانية مبا�شرة .وملا و�صل ال�سري (ولف) �إىل الأ�ستانة  -وكان ذلك
يف عام  -1887عر�ض على احلكومة الرتكية م�شروع اتفاقية ب�ش�أن م�صر تت�ضمن
اجنالء الع�ساكر الإنكليزية من م�صر بعد ثالث �سنني من عام �( 1887أي يف عام
 ،)1890ولكن على �شرط �أنه لو ح�صل قبل اجنالئها ا�ضطراب يف م�صر يدعو
على ا�ستمرار االحتالل بقيت اجلنود الإنكليزية و�أطيل �أمد االحتالل ،و�أنه �إذا
ح�صل يف م�صر بعد خروج الع�ساكر الإنكليزية منها �أي هيجان� ،أو �أي ا�ضطراب
يكون لإنكلرتا وحدها دون �سواها احلق يف �إر�سال جنودها �إىل م�صر.
وقد قبلت الدولة العلية هذه االتفاقية و�أم�ضى عليها ال�صدر الأعظم يف 22
مايو عام  ،1887ومل يبق �إال ت�صديق جاللة ال�سلطان الأعظم عليها .ولكن فرن�سا
ملا علمت بها عار�ضت ت�صديق جاللة ال�سلطان عليها كل املعار�ضة ،وا�ستعانت
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بالرو�سيا على م�ساعدتها لدى احل�ضرة ال�سلطانية .وهذه هي املرة الأوىل التي
اتفقت فيها فرن�سا والرو�سيا على م�سئلة �سيا�سية بعد م�ؤمتر برلني.
وقد �أر�سل امل�سيو (فلوران�س) وزير خارجية فرن�سا وقتئذ من�شو ًرا ل�سفراء
فرن�سا يف اخلارج �أبان لهم فيه �أن اتفاقية (درو مندولف) جتعل احتالل �إنكلرتا مل�صر
خ�صو�صا
احتال ًال �أبد ًّيا؛ �إذ �إنه ميكنها خلق اال�ضطرابات والقالقل متى �شاءت،
ً
و�أن امل�سئلة ال�سودانية ال تزال قائمة .و�أبان �أن هذه االتفاقية من �ش�أنها حمو �سلطة
الدولة العلية عن م�صر .ومما جاء يف هذا املن�شور قول امل�سيو (فلوران�س):
«و�إننا (�أي فرن�سا) ،ب�صفتنا دولة �إ�سالمية يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،ال
نقبل �أب ًدا امل�سا�س بحقوق جاللة ال�سلطان الأعظم .ف�إن هذا امل�سا�س يكون ذا
جدا» .فكانت �سيا�سة امل�سيو (فلوران�س) ترمي �إىل احرتام حقوق
نتيجة خطرة ًّ
احل�ضرة ال�سلطانية وا�ستمالة امل�سلمني اخلا�ضعني لفرن�سا بالتقرب من جاللة
ال�سلطان وباحرتام حقوق الدولة العلية.
وقد جنحت فرن�سا والرو�سيا يف �إقناع جاللة ال�سلطان الأعظم ب�سوء نية
�إنكلرتا وب�أ�ضرار معاهدة (درومندولف) ،فرف�ض جاللته الت�صديق على هذه
املعاهدة وغادر املندوب الإنكليزي الأ�ستانة عائ ًدا �إىل لوندرة ،ومل حتدث بعد
ذلك خمابرات ب�ش�أن م�صر �إال يف عام  ،1890ولكن اللورد �سال�سبوري رف�ض
�صراحة يف هذه املرة حتديد �أجل للجالء عن م�صر.

***

295

الأزمة اخلام�سة  -امل�سئلة امل�صرية

295

لقد اعتمدت دائ ًما �إنكلرتا يف �سيا�ستها يف امل�سئلة امل�صرية على �أملانيا
والنم�سا و�إيطاليا �أي على دول التحالف الثالثي .وقد �صرح اللورد (غرانفيل)
بعد احتالل الإنكليز مل�صر ب�أن الربن�س (ب�سمارك) هو الذي ن�صح �إنكلرتا ب�إر�سال
جنودها �إىل وادي النيل .فالربن�س (ب�سمارك) كان يرى �أن احتالل الإنكليز مل�صر
ي�شغل فرن�سا عن م�سئلة الألزا�س واللورين ويخلق العداوة بينها وبني �إنكلرتا،
ويجرب الدولة العلية على م�صافاة �أملانيا والعمل على ا�ستمالتها �ضد �إنكلرتا.
ولذلك �ساعد الإنكليز يف م�صر كث ًريا ،وبقيت دول التحالف الثالثي زم ًنا طوي ًال
ع�ض ًدا قو ًّيا لإنكلرتا يف م�صر .وكان من دهاء �سوا�س بريطانيا �أنهم خدعوا �إيطاليا
و�أظهروا لها املودة واملحبة و�سلموها بع�ض �شواطئ البحر الأحمر و�أوقعوها يف �شباك
اال�ستعمار فا�ضطرت مل�ساعدتهم يف م�صر .وملا انهزمت جيو�شها �أمام الأحبا�ش
ا�ستغاثت ب�إنكلرتا ،وتو�سلت �إليها ب�أملانيا فاهتمت �إنكلرتا بالأمر وتظاهرت بامليل
مل�ساعدة الإيطاليني و�إنقاذهم وجربت احلكومة امل�صرية على �إر�سال حملة دنقلة
بحجة ن�صرة �إيطاليا وتخلي�صها من �أيدي الأحبا�ش والدراوي�ش!!
وبدهاء ال�سيا�سة الإنكليزية� ،أفلحت �إنكلرتا يف االعتماد على �أملانيا ودولتي
النم�سا و�إيطاليا حليفتيها يف م�سئلة م�صر وحققت كث ًريا من �أمانيها .وقد �أفهم
�سوا�س بريطانيا رجال ال�سيا�سة الأملانية� ،أن فرن�سا تنوي اال�ستيالء على م�صر
و�أن جنودها حتتل م�صر �إذا خرجت هي منها .فانخدع لهذه الأباطيل �سوا�س
�أملانيا واعتقدوا � -أو تظاهروا باالعتقاد  -ب�أن امل�سئلة امل�صرية م�سئلة فرن�ساوية و�أن
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ال�سعي يف اجلالء يكون خدمة كربى لفرن�سا .وما حتادثت مع �سيا�سي �أملاين يف
برلني �إال و�ص ّرح يل ب�أن �أملانيا تعترب امل�سئلة امل�صرية م�سئلة فرن�ساوية و�أنها لذلك
تف�ضل م�ساعدة �إنكلرتا على م�ساعدة فرن�سا.
وهذا االعتقاد الفا�سد الرا�سخ يف �أذهان الكثريين من الأملانيني ،هو وال
�شك من �أهم �أ�سباب م�ساعدة �أملانيا لإنكلرتا يف م�صر ,فبينما نرى ال�سيا�سة
الأملانية تع�ضد الدولة العلية كل التع�ضيد وت�ساعدها على �إحباط م�ساعي �إنكلرتا
ود�سائ�سها يف �أرمينيا وكريد واليونان ،نرى هذه ال�سيا�سة نف�سها ن�صرية لإنكلرتا
يف م�صر!! ك�أن امل�سئلة امل�صرية غري مرتبطة بامل�سئلة ال�شرقية ،وك�أن م�صر لي�ست
بجزء من الدولة العثمانية!
ولكنه ميكننا �أن جنزم ب�أن ال�سيا�سة الأملانية ال تخدم امل�صالح الإنكليزية
يف م�صر �إىل النهاية؛ ف�إن عالقات �أملانيا مع �إنكلرتا تكدرت كث ًريا عن ذي قبل،
واملناف�سة تزداد كل يوم بني الدولتني يف التجارة واال�ستعمار .والريب عندي
�أن ال�سيا�سة احلميدية النبيلة جتذب �إليها �أملانيا يف امل�سئلة امل�صرية كما جذبتها
نحوها يف امل�سئلة ال�شرقية .ولكن بلوغ هذه الغاية ال يكون �إال �إذا جاءت الظروف
املنا�سبة وحانت الفر�ص .وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن م�ستعمرات �أملانيا يف �أفريقيا ويف
�آ�سيا تقع حتت خطر عظيم� ،إذا وقعت بالد النيل يف قب�ضة �إنكلرتا و�صارت ً
ملكا
لها .ف�إن م�صر مفتاح �أفريقية و�آ�سيا وما�ضيها وحا�ضرها ينذران الأمم كافة ب�أن
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الدولة احلاكمة لها تكون �أقوى الدول بط�شً ا ويكون يف ا�ستطاعتها �أن ت�ضر مب�صالح
العاملني.
فم�سئلة م�صر لي�ست كبقية امل�سائل الأفريقية والآ�سيوية ،بل هي املع�ضلة
الكربى يف �سيا�سة هذا الع�صر .وال يغرن القراء تقدم �إنكلرتا يف م�صر وازدياد
�سلطتها فيها ويف حكومتها ،فذلك ال ي�ؤثر مطلقًا على جوهر امل�سئلة امل�صرية
نف�سها .و�سواء كان الإنكليز يف م�صر ثالثة �أ�شخا�ص �أو ثالثة ماليني و�سواء كانوا
بغري �سلطة �أو �أ�صحاب ال�سلطة كلها ،فامل�سئلة امل�صرية واحدة ال ي�ؤثر عليها قلة عدد
الإنكليز يف م�صر �أو كرثتهم .وكما �أن م�صر كانت يف املا�ضي كنانة اهلل يف الأر�ض
فهي كذلك ال تزال ق ًربا للأمم الطاغية .و�أفراد الإنكليز الذين يحكمون على
�صريحا ب�أن
امل�ستقبل باملا�ضي ويعرفون �أن �أدوار التاريخ تتجدد وال تتغري حكموا ً
دوام الإنكليز يف م�صر خطر على الدولة الربيطانية ،و�أنه يكون �سب ًبا لدمارها .ولقد
قال اللورد (�سال�سبوري) �أخ ًريا يف �إحدى خطاباته�« :إن �سيا�سة الطمع هي �سبب
خراب املمالك العظمى» .فليعترب هو نف�سه وليعترب �سوا�س بريطانيا جمي ًعا بهذه
احلكمة العالية .ف�إن �سيا�سة بريطانيا يف م�صر �سيا�سة طمع و�شره ال مثيل لهما.
كيف ال وهي ترمي �إىل ت�أ�سي�س مملكة �أفريقية تبتدئ من الإ�سكندرية وتنتهي
عند ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،وتعمل لهذا الغر�ض غري ملتفتة �إىل حقوق الأمم التي
ت�ستعبدها ،وال �إىل امل�صائب التي ت�سقطها عليها وال �إىل الدماء التي ت�سيلها فيها؟
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ولقد �أبنا يف ر�سالة (�أخطار االحتالل الإنكليزي) النتائج اخلطرية التي
تنتج عن بقاء الإنكليز يف م�صر ،و�أو�ضحنا �أن وراء امل�سئلة امل�صرية جملة م�سائل
�سيا�سية من اخلطارة والأهمية مبكان .فوراءها م�سئلة جتارية دولية .وم�سئلة البحر
الأبي�ض املتو�سط .وم�سئلة �أفريقية .وم�سئلة �آ�سيوية .وم�سئلة م�سيحية .وم�سئلة
�إ�سالمية.
ف�إذا ا�ستولت �إنكلرتا على م�صر� ،صار من امل�ستحيل على الأوروبيني
القاطنني بها �أن يعي�شوا فيها ،ف�إن �إنكلرتا ت�ضيق عليهم م�سالك احلياة لينفرد
�أبنا�ؤها مبكا�سب م�صر وخرياتها ،ولتكون �أبواب م�صر مفتوحة للتجارة الإنكليزية
دون �سواها .وهذه �سيا�سة �إنكلرتا يف كل بقعة ترفع عليها رايتها ويق�ضي عليها
�سوء احلظ بالوقوع يف قب�ضتها .ذلك ف�ض ًال عن �أن التجارة الأوروبية ي�ستحيل
عليها عندئذ �أن ت�صل �إىل ال�سودان �أو �إىل �أوا�سط �أفريقيا ،ف�إن طريق النيل البديع
يكون حمتك ًرا للإنكليز وللتجارة الإنكليزية لي�س �إال .فامتالك �إنكلرتا مل�صر هو يف
احلقيقة موت للتجارة الأوروبية يف م�صر ويف ال�سودان ويف �أفريقيا الو�سطى وق�ضاء
على الأوروبيني القاطنني مب�صر.
و�إذا امتلكت �إنكلرتا م�صر� ،صار البحر الأبي�ض املتو�سط بحرية �إنكليزية
و�ضاعت املوازنة بني الدول الأوروبية .ف�إن �إنكلرتا ميكنها بوا�سطة جبل طارق
ومالطة وقرب�ص ومواين م�صر وقنال ال�سوي�س �أن تقتل بحرية كل دولة و�أن تبقى
وحدها �سيدة البحر الأبي�ض املتو�سط .وهو خطر ال حمالة عظيم على الدول
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الأوروبية ال ميكن لها دفعه بغري حترير م�صر ،وتركها م�ستقلة يف �إدارتها م�ستظلة
بال�سيادة العالية للدولة العلية.
وامتالك �إنكلرتا لوادي النيل يجعل م�ستعمرات الدول الأوروبية ب�أفريقيا
عدمية النفع وي�ضيع التوازن الدويل من �أفريقيا .ف�إن بقية امل�ستعمرات الدولية
منف�صلة عن داخل �أفريقيا ب�صحاري وا�سعة وجبال �صخرية وعرة ال كوادي
النيل يجرى فيه نهر عظيم يو�صل التجارة و�أ�صحابها �إىل �أوا�سط �أفريقيا وي�سهل
لأ�صحابه الو�صول �إىل �أي جهة من اجلهات الأفريقية.
وكما �أن املوازنة بني الدول يف �أفريقيا ت�ضيع متا ًما با�ستيالء الإنكليز على
م�صر؛ ف�إن هذه املوازنة ت�ضيع �أي�ضً ا من �آ�سيا �إذا متت لإنكلرتا الكلمة يف وادي
النيل .ف�إن ال�سياحة يف ال�شرق الأق�صى ويف املياه الآ�سيوية تكون متعلقة ب�أهواء
�إنكلرتا ورغائبها ،وم�ستعمرات الدول يف �آ�سيا تكون حتت رحمة �إنكلرتا .فربيطانيا
التي �أنزلت جنودها على �شواطئ قنال ال�سوي�س يف عام  ،1882وا�ست�أثرت مبنافع
القنال وقتئذ هي بعينها بريطانيا التي ميكنها متى اقت�ضت حاجتها ذلك �أن تقفل
قنال ال�سوي�س يف وجه الدول كافة وتف�صل بينها وبني م�ستعمراتها الآ�سيوية.
وقد علم القارئ مما كتبناه عن (م�سئلة ال�شام بني م�صر والدولة العلية) �أن
املغفور له (حممد علي با�شا) كان يريد اال�ستيالء على ال�شام لتقوية ملكه يف
م�صر عم ًال بر�أي نابليون من �أن ال�شام �ضروري مل�صر وم�صر �ضرورية لل�شام .ف�إذا
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ا�ستولت �إنكلرتا على م�صر ،هل تكون ال�شام وقتئذ يف م�أمن من اعتداء الإنكليز
عليها؟ ويف �أية حالة تكون الدنيا �إذا �صار بيت املقد�س والأماكن املقد�سة يف
�أيدي بريطانيا الربوت�ستانتينية؟ وماذا يعمل الكاثوليكيون والأرثوذك�سيون حني
ذلك؟ وبل وماذا يعمل امل�سلمون؟
�إن ا�ستيالء �إنكلرتا على م�صر خلطر عظيم على العاملني ،وحادث يجر على
بني الإن�سان �أكرب امل�صائب و�أ�شد النوائب ،وقد يقول بع�ض النا�س با�ستحالة حتقق
هذه النتائج التي �أتينا عليها �أو ببعد �إمكانها .ولكن رجال ال�سيا�سة يجب عليهم
�أن ينظروا �إىل النتائج البعيدة و�أن يتداركوا الأخطار الآتية ولو كان وقوعها بعد
قرن �أو بعد قرون.
وقد قلنا �إن وراء امل�سئلة امل�صرية م�سئلة �إ�سالمية ،و�أو�ضحنا يف مقدمة هذا
الكتاب �أن �إنكلرتا تعمل من يوم احتاللها مل�صر على تق�سيم الدولة العلية ،وال
ترى لوجودها يف م�صر �سالمة �إال بهدم ال�سلطنة العثمانية ،وو�ضع يدها على م�صر
ب�صفة نهائية و�ضم بالد العرب �إليها ،وجعل اخلالفة عربية يف قب�ضة رجل يكون
�آلة لها .فلذلك كانت م�سئلة م�صر روح امل�سئلة ال�شرقية وكان وجود الإنكليز يف
م�صر خط ًرا كب ًريا على اململكة العثمانية.
ولذلك يجب على �سوا�س الدولة العلية �أن يهتموا مب�سئلة م�صر �أ�شد
االهتمام ،و�أن يجعلوها يف مقدمة امل�سائل احليوية للدولة وامللة .وكما �أن �إنكلرتا

301

الأزمة اخلام�سة  -امل�سئلة امل�صرية

301

خدعتهم يف احلوادث العرابية �أعظم خديعة د ّونها التاريخ ،ف�إنه يجب عليهم �أن
يعملوا على �إخراجها من م�صر �إر�ضا ًء ل�شرف الدولة العلية و�إنقا ًذا لها من �أ�شد
الأخطار.
والريب �أن �أنظار امل�سلمني يف �سائر �أنحاء الأر�ض موجهة �إىل م�صر ،فهي
بعد احلجاز البالد التي يحج �إليها امل�سلمون �أكرث من �سواها .ولقد ذكرت بالدنا
العزيزة يف القر�آن ال�شريف ثالثة وثالثني مرة ا�ستلفا ًتا لأنظار امل�سلمني �إليها وداللة
على �أهميتها اخلا�صة بها بني البالد الإ�سالمية .و�سماها الر�سول  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -بالرباط الأكرب لأنه بوا�سطتها ميكن للخالفة الإ�سالمية �أن تدافع عن
املدائن املقد�سة (بيت املقد�س ومكة واملدينة).
وقد اعترب امل�سلمون من عهد النبي الكرمي �أن بالد ال�شام وبالد م�صر وبالد
العرب يجب �أن تبقى �إىل الأبد ً
ملكا للإ�سالم .فهذه البالد هي التي �سكنتها
�ساللة �سيدنا اخلليل (�إبراهيم)  الذي جرى ر�سولنا الكرمي على �سنته وجاء
متم ًما لدينه و�شريعته .وملا دخل ال�صليبيون ال�شام �أيام احلروب ال�صليبية ،قام
امل�سلمون �أجمعون ال�سرتجاعها وما هد�أت �أحوال العامل �إال برجوعها يف قب�ضة
الإ�سالم .فكذلك م�صر ال يطمئن امل�سلمون بها وب�أحوالها �إال �إذا خرج الإنكليز
منها وعادت حتت ال�سلطة الإ�سالمية احلقيقية.
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و�إذا �أ�ضفنا �إىل ما تقدم �أن م�صر م�شرق الأنوار بني امل�سلمني ومهد العلوم
والعرفان ،و�أنها حمط رحال الذين يريدون التعلم والتح�صيل علمنا مقدار اهتمام
العامل الإ�سالمي ب�أحوال بالدنا املحبوبة وعلمنا خطارة امل�سئلة امل�صرية بالن�سبة
خ�صو�صا.
للم�سلمني
ً
وال غرابة �إذا كنا تكلمنا على امل�سئلة امل�صرية من الوجهة الدينية الإ�سالمية،
ف�إن ال�سيا�سة ال انف�صال لها عن الدين .وبالإح�سا�سات الدينية تقاد الأمم �أ�سهل
مما تقاد باالعتبارات ال�سيا�سية .وقد �أرتنا �أمم �أوروبا املتمدنة نف�سها �أن الدين �أ�سا�س
ال�سيا�سة و�أنها مهما بلغت من احل�ضارة واملدنية ،ف�إن ال�شعائر الدينية هي عامل
من �أهم العوامل يف حياة الأمم بل �أهمها و�أعظمها .و�أو�ضح دليل على ذلك
تداخل �أوروبا يف �ش�ؤون الدولة العلية با�سم الدين ومعاداة امل�سيحيني لليهود يف
كل بالد �أوروبا وتظاهرهم �ضدهم يف جمال�س النواب ويف ال�شوارع ويف املنتديات.
وباجلملة فم�سئلة م�صر تعترب �أول م�سئلة حيوية للدولة العلية وللخالفة
الإ�سالمية .ود�سائ�س �إنكلرتا �ضد الدولة يف امل�سئلة الأرمينية ويف غريها من
امل�سائل تظهر للقارئ ب�أجلى بيان �أهمية امل�سئلة امل�صرية و�ضرورة اهتمام العامل
كله بها.
و�إذ كانت م�سئلة بالدنا بهذه الأهمية وكان خروج الإنكليز منها مما البد منه
عاجلاً كان �أو �آج ًال ،فيجب على �سائر امل�صريني �أن يتم�سكوا بحقوقهم املقد�سة
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�أ�شد التم�سك ،و�أن يطالبوا بها بكل الو�سائل ويف كل وقت و�آن .ف�أ�صحاب
احلقوق يف م�سئلة م�صر عديدون ولكن �أكرثهم حقوقًا و�أكربهم ن�صي ًبا هم وال
حمالة امل�صريون.
وق�صارى القول �أنه يجب علينا �أن نعمل لتقريب ميعاد اجلالء ،و�أن نن�شر
املعارف يف �أنحاء البالد ويف �سائر القرى حتى يعرف كل م�صري حقوقه وواجباته
نحو الوطن والأمة ،وحتى ال يعتدي ل�صو�ص احلرية على بني الوطن العزيز.
و�إن الوطني احلقيقي هو الذي يظهر وطنيته يف وقت ال�شدائد ،ويقول
ويعمل بهذا القول�« :إين لو ا�ستطعت �أن �أغري وجه الب�سيطة لإنقاذ بالدي لغريته
بدون تردد».

الأزمة الـ�ساد�سة
امل�سئلة البلغارية وامل�سئلة اليونانية
من عام � 1885إىل عام 1887

علم القارئ مما �سلف �أن الرو�سيا �أ�سالت دماء �أبنائها يف حرب عام 1877
مع الدولة العلية ،و�صرفت الأموال الطائلة لإخراج بلغاريا من حتت �سلطة الدولة
وت�شكيلها �إمارة قائمة بنف�سها ،و�أنها يف معاهدة �سان �إ�سطفانو�س ا�شرتطت جعل
البالد التي ي�سكنها البلغاريون �إمارة واحدة �أي عدم تق�سيم بلغاريا �إىل ق�سمني.
وعلم القارئ �أي�ضً ا �أن م�ؤمتر برلني قرر ف�صل الأرا�ضي البلغارية �إىل ق�سمني،
وت�سمية الق�سم اجلنوبي منها بالرومللي ال�شرقي ،وجعله حتت �سلطة تركيا مبا�شرة.
وقد �أب ََّنا �أن الرو�سيا بذلت غاية جهدها يف حتري�ض �أهايل الرومللي ال�شرقي على
رفع لواء الع�صيان يف وجه الدولة العلية واالن�ضمام �إىل بلغاريا .وكان ذلك عقب
م�ؤمتر برلني� ،أي ملا كانت الرو�سيا ت�ؤمل ا�ستعمال بلغاريا �آلة لها يف البلقان وت�سيري
�أمورها ح�سب مرامها .ولكن الربن�س (ب�سمارك) �أوجد ال�شقاق بني الرو�سيا
والنم�سا يف بالد البلقان ،وعلى اخل�صو�ص يف بلغاريا حيث ا�ستمال هذه الإمارة
النا�شئة �إىل النم�سا وجعلها يف دائرة نفوذها.
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وملا كانت العداوة بني الرو�سيا و�إنكلرتا �شديدة ،وكانت الرو�سيا تتقرب
من فرن�سا ،ر�أى �سوا�س بريطانيا �أن خري و�سيلة ت�ضمن لهم ا�ستمرار االحتالل
الإنكليزي يف م�صر ،هي خدمة التحالف الثالثي يف البلقان وم�ساعدة النم�سا
�ضد الرو�سيا .فلذلك �أر�سل اللورد �سال�سربي �إىل الربن�س (�ألك�سندر دي باتنربغ)
�أمري بلغاريا ر�سائل التودد ،و�أظهر له امليل ال�شديد حتى جعل هذا الربن�س وجهته
�إنكلرتا وارتبط بالعائلة املالكة الإنكليزية ارتبا ًطا �أكي ًدا وعقد قران �شقيقه الربن�س
(هرني دي باتنربغ) على الربن�س�س (�ألي�س) �إحدى بنات ملكة الإنكليز .ومن
ذلك احلني �صار �أمري البلغار �آلة يف �أيدي �سوا�س �إنكلرتا والنم�سا .ف�أوعزوا �إليه
ب�إحداث انقالب يف الرومللي ال�شرقي يكون بالقب�ض على احلاكم العثماين،
و�إعالن ان�ضمام الرومللي �إىل بلغاريا حتت �إمارته .فعمل بهذه الآراء والإيعازات.
ويف يوم � 18سبتمرب عام  1885قب�ض رجال ال�شرطة يف الرومللي ال�شرقي على
(جافريل با�شا) احلاكم العثماين ،وت�شكلت جلنة ثوروية دعت الأمة لالن�ضمام
�إىل بلغاريا ،ف�أجابت الأمة الدعوة .ويف ثاين يوم لهذه الثورة ذهب الربن�س
(�ألك�سندر) �إىل (فيلوبوبولي�س) و�أعلن ان�ضمام الرومللي ال�شرقي �إىل بلغاريا وتوىل
زمام الأمور.
ويف يوم � 24سبتمرب �أر�سل الربن�س (�ألك�سندر) مذكرة ر�سمية لكافة الدول
الأوروبية� ،أخربها فيها بحادث � 18سبتمرب و�س�ألها اعتبار الرومللي ال�شرقي جز�أً
من بلغاريا ،والتو�سط لدى الدولة العلية لكي تعرتف بهذا االنقالب اجلديد.
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وما انت�شر خرب ان�ضمام الرومللي ال�شرقي �إىل بلغاريا يف �أوروبا ،حتى ظن
الكثريون ممن يجهلون �أ�سرار ال�سيا�سة يف البلقان �أن الرو�سيا هي املحر�ضة على هذا
االنقالب ،و�أنه ي�سرها �أن ترى كل البلغاريني حتت حكومة واحدة ،و�أن ت�ؤ�س�س
(بلغاريا الكربى) .ولكن احلقيقة مناق�ضة لذلك ف�إن الرو�سيا ر�أت بعني ال�سخط
ان�ضمام الرومللي ال�شرقي �إىل بلغاريا و�ساءها ت�أ�سي�س (بلغاريا الكربى)؛ لأنها
كانت تود ت�أ�سي�سها وهي ربيبة لها ،ال وهي عدوة تعمل ب�آراء النم�سا و�إنكلرتا.
فلذلك احتجت على هذا االنقالب وا�ستعفى �ضباطها الذين كانوا يف اجلي�ش
البلغاري ،وطلبت من �أوروبا عقد جلنة دولية بالأ�ستانة للنظر يف م�سئلة بلغاريا ملا
يف ان�ضمام الرومللي ال�شرقي �إليها من خمالفة قرارات م�ؤمتر برلني ،ف�أجابت الدول
�س�ؤلها وقررت عقد جلنة دولية بالأ�ستانة.
�أما الدولة العلية فقد ر�أى وزرا�ؤها �أنها م�ضطرة لقبول قرارات �أوروبا ،و�أنه ال
ميكنها ا�سرتداد الرومللي ال�شرقي بالقوة .ولكن جاللة ال�سلطان الأعظم كان يرى
�ضرورة ا�ستعمال القوة واملحافظة على حقوق الدولة بكل الو�سائل ،ف�أ�سقط وزارة
(�سعيد با�شا) و�أمر (كامل با�شا) الذي كان وقتئذ �سف ًريا للدولة العلية يف �سان
بطر�سبورغ بت�شكيل وزارة جديدة ،وع ّينه �صد ًرا �أعظم .وقد كان جاللة ال�سلطان
الأعظم ي�ؤمل م�ساعدة الرو�سيا له �ضد دول التحالف الثالثي و�ضد �إنكلرتا غري
�أن رجال ال�سيا�سة الرو�سية �أفهموا (كامل با�شا) �أنهم ال يرون ًّبدا من االن�صياع
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لقرارات اللجنة الدولية املزمع عقدها بالأ�ستانة .فا�ضطرت الدولة العلية لقبول
تعيني مندوب من قبلها حل�ضور هذه اللجنة.
ولقد كانت نتيجة ان�ضمام الرومللي ال�شرقي �إىل بلغاريا �أن اليونان و�صربيا
قامتا مطالبتني بن�صيبهما من �أمالك الدولة العلية ،مقابل ما نالت بلغاريا و�أخذت
كل واحدة من هاتني اململكتني جتهز جنودها وت�ستعد للحرب .وقد ح�شدت
بلغاريا كذلك جي�شها على حدود �صربيا ،وعلى حدود الدولة العلية وكان يتخيل
لكل �إن�سان وقتئذ �أن نريان اال�ضطراب يف البلقان �ستمتد �إىل �أوروبا وت�شعل
احلرب فيها .فلما ر�أت ذلك دول �أوروبا �أر�سلت يف � 15أكتوبر عام  1885مذكرة
�إىل الدولة العلية و�إىل بلغاريا� ،أبانت فيها �أنها غري موافقة على عمل بلغاريا ،و�أنها
حترتم معاهدة برلني وحقوق جاللة ال�سلطان ون�صحت فيها بلغاريا بعدم ح�شد
جنودها على احلدود الرتكية.
وقد اجتمعت اللجنة الدولية بالأ�ستانة يف  5نوفمرب ،وبعد اجتماعها بت�سعة
�أيام� ،أعلن (ميالن) ملك ال�صرب احلرب على بلغاريا .و ملا و�صل �إعالن احلرب
�إىل الربن�س (�ألك�سندر) �أمري بلغاريا ،ا�ستغاث هذا الأمري بالدولة العلية ب�صفتها
�صاحبة ال�سيادة العالية على بلغاريا ،وا�ست�أذنها يف رد ال�صربيني عن بالد بلغاريا.
وبعد ا�صطالء نريان احلرب بزمن قليل ،انت�صر البلغاريون على ال�صربيني يف
(�سليفينيتزا) وردوهم على �أعقابهم خا�سرين .وقد هاجت �أوروبا لهذه احلرب
وخافت عواقبها ،ف�أر�سلت يف  24نوفمرب عام  1885مذكرة �إىل احلكومة ال�صربية
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طلبت منها �أن ت�س�أل بلغاريا عقد الهدنة وعدن اال�ستمرار على �إ�سالة دماء
(الأ�شقاء) �أي ال�صربيني والبلغاريني .....فقبلت ال�صرب ذلك ،ولكن بلغاريا
مل تقبل بحجة �أنها املعتدى عليها و�أنها م�ضطرة لطرد ال�صربيني خارج حدودها،
فا�ستمر الربن�س (�ألك�سندر) يحارب ال�صربيني وينت�صر عليهم حتى و�صل مدينة
(بريو) ،وعندئذ �أنذرته النم�سا بعدم التقدم �إىل الأمام فوقف وقبل عقد الهدنة.
�أما الرو�سيا فقد بقيت على احليادة �أثناء احلرب .ولكنها بالرغم عن
احتجاجها �ضد �ضم الرومللي ال�شرقي �إىل بلغاريا ،هن�أت البلغاريني على
انت�صارهم و�شكرت �شهامتهم .وهذا يدل على �أن العواطف الدينية تتغلب دائ ًما
على الأميال ال�سيا�سية و�أن الدين هو يف �أغلب الظروف رائد الأمم والدول يف
�سيا�ستها.
وقد ا�ستمرت اللجنة الدولية بالأ�ستانة يف مناق�شاتها ،ولكن املندوب
الإنكليزي اجتهد يف جعل هاته املناق�شات بغري نتيجة ،فرف�ض تعيني حاكم
عثماين للرومللي ال�شرقي و�إجبار البلغاريني على احرتام معاهدة برلني.
وملا ر�أت �أوروبا �أن جي�ش بلغاريا ال يزال واقفًا �أمام اجلي�ش ال�صربي ،قررت
�إر�سال جلنة دولية م�شكلة من بع�ض رجال الع�سكرية يف �أوروبا لف�صل اخلالف بني
املتحاربني ،ف�سافرت اللجنة الدولية وقررت اجنالء الع�ساكر ال�صربية من �ضواحي
(فيدين)  -وهي مدينة بلغارية  -قبل اجنالء الع�ساكر البلغارية من (بريو) بيومني.
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وقد �أر�سلت الدولة العلية مندوبني �إىل الرومللي ال�شرقي لدرا�سة �أحوالها،
وا�ستمالة الأهايل �إىل الدولة ،ولكنهما مل يفلحا يف م�أموريتها .وبعثت كذلك
مندوبًا عال ًيا �إىل الربن�س (�ألك�سندر) لري�شده يف خمابراته ب�ش�أن عقد ال�صلح مع
ال�صرب .وكانت �إنكلرتا يف ذلك احلني تظهر لرتكيا املحبة والوالء ،وكان ال�سري
(درومندولف) يف الأ�ستانة يفهم رجال تركيا ب�أن بريطانيا ترغب االتفاق مع الدولة
العثمانية وتقرير اجلالء عن م�صر معها .فانخدع رجال ال�سيا�سة الرتكية لأقوال
ال�سري (ولف) ،وازداد نفوذ �إنكلرتا يف تركيا وقتئذ ازديا ًدا عظي ًما .وكانت نتيجة
هذا النفوذ غنب تركيا يف م�صر ويف الرومللي ال�شرقي غب ًنا فاح�شً ا .ف�إن الدولة
العلية ر�ضيت �أن ت�ضحي الرومللي ال�شرقي يف �سبيل خروج الع�ساكر الإنكليزية
من م�صر وت�ساهلت مع �إنكلرتا فقبلت طلبها ب�ش�أن تعيني الربن�س (�ألك�سندر) �أمري
بلغاريا حاك ًما على الرومللي ال�شرقي.

***
وقد �أخذت اليونان جتهز معدات احلرب وت�سلح جنودها وت�ستعد ملحاربة
الدولة العلية .ويف  31د�سمرب عام � 1885أر�سلت الوزارة اليونانية  -التي كان
ير�أ�سها وقتئذ امل�سيو (دلياني�س)  -من�شو ًرا لوكالئها لدى الدول الأوروبية �أمرتهم
فيه بتبليغ هاته الدول ب�أن اليونان مل ت�ستول على كل ما قررته لها اللجنة الدولية
بالأ�ستانة يف عام  ،1881و�أنها م�ستعدة لأخذ ن�صيبها من �أمالك تركيا بالقوة
وال�سالح .فن�صحتها �أوروبا كما ن�صحت �صربيا وبلغاريا ب�إلقاء ال�سالح وبالكف
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عن ح�شد اجلنود فلم تر�ضخ لن�صيحة الدول وا�ستمرت على غيها .وملا ر�أت �أوروبا
�أن احلرب �إذا قامت بني اليونان وتركيا كانت الطامة الكربى على اليونان ،عملت
على �إنقاذ هذه اململكة بالرغم عنها ،وقررت �إر�سال �سفنها و�أ�ساطيلها يف مياه
اليونان لإرهابها و�إجبارها على اخل�ضوع واالمتثال لإرادتها .وقد جتنبت فرن�سا
اال�شرتاك مع بقية الدول يف هذه املظاهرة البحرية ملا لليونانيني من املكانة يف قلوب
الفرن�سويني.
�أما �صربيا وبلغاريا ،فقد �أنذرتهما �أوروبا مبذكرة تاريخها  31يناير عام 1886
ب�أنه �إذا اعتدت �إحداهما على الأخرى� ،ساعدت �أوروبا املعتدى عليها وال ت�سمح
للمملكة املعتدية باال�ستيالء على �شيء ما من �أرا�ضي املعتدى عليها .وقد كان
الربن�س (كاراجور جفيت�ش) �صهر �أمري اجلبل الأ�سود يطوف وقتئذ عوا�صم �أوروبا،
ويعمل خللع امللك (ميالن) وتوليته مكانه ً
ملكا على �صربيا فا�ضطر امللك ميالن
�إىل عقد ال�صلح مع بلغاريا مبدينة (بوخار�ست) يف  2مار�س عام  ،1886لكي ال
تتغري عواطف �أوروبا من جهته.
وقد طلبت الرو�سيا من دول �أوروبا النظر يف امل�سئلة البلغارية ،وجعل تعيني
الربن�س (�ألك�سندر) حاك ًما على الرومللي ال�شرقي ملدة خم�س �سنوات فقط ،كما
تقت�ضيه قرارات م�ؤمتر برلني .فرف�ض الربن�س قبول هذا الطلب وعزم على معار�ضة
الرو�سيا غري حا�سب لنتائج هذه املعار�ضة ح�سابًا .ولكن الرو�سيا تو�صلت �إىل
حتقيق ما عر�ضته على �أوروبا ،فقررت اللجنة الدولية بالأ�ستانة يف � 5إبريل عام
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 1886جعل تعيني الربن�س (�ألك�سندر) حاك ًما على الرومللي ال�شرقي ملدة خم�س
�سنوات ،وتعيني جلنة م�شرتكة من مندوبني من الدولة العلية ومن مندوبني من
�أمري البلغار لدرا�سة �أحوال الرومللي ال�شرقي ،والوقوف على احتياجاتها ،وعر�ض
النظام الذي يتفق عليه املندوبون على اللجنة الدولية .فر�ضخ الربن�س (�ألك�سندر)
لقرار اللجنة الدولية بالأ�ستانة ّ
جمل�سا �أهل ًّيا م�شرت ًكا من مندوبي الرومللي
و�شكل ً
ال�شرقي ،ومن مندوبي بلغاريا جعله مبثابة جمل�س نواب.
ومل تنكف اليونان يف هذا الأثناء عن ح�شد جنودها على حدود تركيا
ومعاداة الدولة العلية .فلما ر�أى الباب العايل �أن هذه احلالة التي لي�ست بال�سلم
ولي�ست باحلرب ت�ضر بالدولة كث ًريا ،وحتملها النفقات الباهظة واملبالغ الطائلة،
�س�أل الدول الأوروبية �أن جترب اليونان على �سحب جنودها من احلدود� ،أو �أن ترتك
الدولة العلية ت�ؤدبها باحلرب .فاهتمت �أوروبا بالأمر وقررت منع احلرب بني الدولة
واليونان بكل الو�سائط املمكنة ،و�أر�سلت لهذا الغر�ض �إنذا ًرا للحكومة اليونانية
ب�إلقاء ال�سالح والكف عن االعتداء على حدود تركيا واخل�ضوع لرغائب �أوروبا،
و�أخربتها يف هذا الإنذار ب�أنها جتربها على احرتام رغائبها بالقوة �إنْ مل حترتمها من
نف�سها ومبح�ض �إرادتها .وقد �أظهرت فرن�سا من بادئ الأمر ميلها لليونان ومل تر�ض
اال�شرتاك مع بقية الدول يف عمل مظاهرة بحرية .فلما �أنذرت الدول اليونان
ر�أت من واجباتها �أن تن�صحها ب�صفتها ن�صريتها الوحيدة بالر�ضوخ لأوامر �أوروبا.
فقدم الوكيل ال�سيا�سي لفرن�سا يف �أثينا مذكرة للم�سيو (دلياني�س) بتاريخ
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� 23إبريل عام  1886ن�صحه فيها بعدم �إعالن احلرب على تركيا وبعدم
خمالفة رغائب الدول الأوروبية ،فتظاهر امل�سيو (دلياني�س) بقبول هذه
الن�صيحة ،ويف � 25إبريل من ال�سنة نف�سها بعث �إىل وكيل فرن�سا ب�أثينا
يخربه ب�أنه قبل ن�صيحة احلكومة الفرن�ساوية و�أنه �سيعمل بها.
ولكن الدول الأوروبية مل تقتنع بهذا اجلواب؛ لعلمها ب�أن اليونانيني ال
ي�صدقون يف �أقوالهم و�أنهم يريدون ا�صطالء نريان احلرب يف كل بالد البلقان؛
ليختطفوا �شي ًئا من �أمالك تركيا .ف�أر�سلت �إىل احلكومة اليونانية يف م�ساء 26
�إبريل عام � 1886إنذا ًرا �شديد اللهجة طلبت منها �إعادة عدد اجلي�ش �إىل ما كان
عليه من قبل ،والكف عن كل عمل عدائي �ضد تركيا والقيام بتنفيذ �إرادة �أوروبا
يف مدة ال تزيد عن �أ�سبوع واحد .وال ين�س القارئ �أن �أوروبا كانت تعمل خلري
اليونان وم�صلحتها ،ف�إن الدولة العلية كانت تهزم اليونان �شر هزمية لو كانت �أعلنت
احلرب .فلذلك كان تهديد �أوروبا لليونان مبثابة �إنقاذ لها من الوقوع يف مهواة اخلطر
واال�ضمحالل.
وقد رف�ضت اليونان قبول الإنذار الدويل ،و�سافر وكالء الدول ب�أثينا من
عا�صمة اليونان �إال وكيل فرن�سا؛ ف�إنه بقي بها بعدهم قلي ًال ثم غادرها بحجة �أنه
يريد املداولة يف الأمر مع امل�سيو (فري�سينيه) وزير خارجية فرن�سا.
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وملا ر�أت الدول �أن اليونان تظهر الكربياء والرتفع عن االن�صياع لرغائبها،
�أمرت قواد �أ�ساطيلها يف مياه اليونان مبحا�صرة الثغور اليونانية حما�صرة �شديدة،
حتى متتثل احلكومة اليونانية لأوامر �أوروبا ال�شفوقة عليها .فحو�صرت الثغور
اليونانية وا�ضطرت وزارة (دلياني�س) لال�ستقالة .ويف  21مايو عام  1886ا�ستلم
امل�سيو (تريكوبي�س) مقاليد الوزارة اليونانية ،ف�أعلن الدول الأوروبية ب�أنه م�ستعد
للر�ضوخ لأمرها ،ولكنه يف �أثناء ذلك �أوعز �إىل فرقة من اجلي�ش اليوناين بالهجوم
على طليعة اجلي�ش الرتكي ،وادعى �أن جي�ش جاللة ال�سلطان هو املعتدي على
جي�ش اليونان لت�ساعده الدول �ضد الدولة العلية ،وترفع احل�صار عن الثغور
اليونانية .ولكن الدول تنبهت للحيلة وطالبت احلكومة اليونانية ب�إلقاء ال�سالح
و�إعادة عدد اجلي�ش �إىل ما كان عليه من قبل و�سحب اجلنود من احلدود .فامتثل
اليونانيون للأمر .ويف  8يونيو عام  1886رفعت الدول احل�صار عن ثغور اليونان.
و�إن ا�ستعداد اليونان للحرب وتظاهرها بالعداء لرتكيا يف عام  1886ليدالن
جل ًّيا على �أن هذه اململكة كانت ت�ستعد من عهد بعيد ملحاربة تركيا ،و�أنها مل تغفل
حلظة واحدة عن ت�سليح جنودها وجتهيز جي�شها .فانهزامها يف احلرب الأخرية دواء
�شاف لها من مر�ض غرورها .وال �أقول �إنه ي�شفيها �إىل الأبد ف�إن املر�ض كامن يف
النف�س وعداوتها للعثمانيني وامل�سلمني قوية لدودة .ولكن انت�صارات (�أدهم با�شا)
ت�شفيها من غرورها زم ًنا طوي ًال.
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وقد اجتهد يف ذلك احلني الربن�س (�ألك�سندر دي باتنربغ) �أمري بلغاريا يف
حتقيق ان�ضمام الرومللي ال�شرقي �إىل بلغاريا ،ف�أن�ش�أ اجلمارك على حدود الرومللي
�أمام حدود تركيا و�صارت الب�ضائع الرتكية ال تدخل يف هذه املقاطعة الرتكية� ،إذا
�إذا دفعت ر�سوم اجلمارك و�صرح �أمام اجلمعية العمومية التي �شكلها كمجل�س
نواب لبلغاريا والرومللي ب�أن الوحدة البلغارية تك َّونت و�أنه ال ي�ستطيع انف�صامها.
فلما علمت بذلك الرو�سيا ازداد حنقها على بلغاريا و�أمريها ،و�أر�سلت يف �آخر
يونيو عام  1886مذكرة �إىل الباب العايل �س�ألته فيها �أن ي�ؤدب بلغاريا ويوقفها
عند حد حمدود ،ف�أجابها الباب العايل معتذ ًرا ب�أن بلغاريا مع�ضدة من �أغلب
دول �أوروبا .فعند ذلك �أعلنت الرو�سيا �أنها عازمة على جعل ثغر (باطوم) ثغ ًرا
حرب ًّيا رو�س ًّيا ال ثغ ًرا ح ًّرا .وال يخفى �أن ذلك يخالف املادة  59من معاهدة برلني
ولكن الرو�سيا ملا ر�أت �أن معاهدة برلني غري حمرتمة من البلغار� ،أرادت �أن تنتقم
من الدول املع�ضدة لها وعلى اخل�صو�ص من �إنكلرتا ،بجعل ثغر (باطوم) غري حر
للتجارة .وقد احتجت �إنكلرتا على عمل الرو�سيا ولكن احتجاجها مل يفد �شي ًئا
مذكو ًرا.
وقد اجتمع مندوبو تركيا مع مندوبي �أمري البلغار للنظر يف �ش�ؤون الرومللي
ال�شرقي لالتفاق على و�ضع د�ستور لها ،ولكن اخلالف ا�ستحكم بينهم ب�ش�أن
تابعيتها ،فمندوبو تركيا كانوا يطالبون بجعلها  -كما كانت  -تابعة مبا�شرة للدولة
العلية مع جعل الربن�س (�ألك�سندر) حاك ًما عليها ومندوبو البلغار كانوا يطالبون
ب�ضمها متا ًما �إىل بلغاريا.
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وملا كانت كراهة الرو�سيا للربن�س (�ألك�سندر) تزداد كل يوم ،ف�إن هذه
الدولة دبرت له د�سي�سة عظيمة وعملت على خلعه من �إمارة بلغاريا .وذلك
�أنها �أوحت �إىل �صنائعها يف �صوفيا �أن يلقوا القب�ض عليه ويخرجوه من بلغاريا،
وي�ؤ�س�سوا حكومة م�ؤقتة ،فعملوا ب�إيعاز الرو�سيا .ويف يوم � 21أغ�سط�س عام 1886
متت املكيدة وقب�ض على الربن�س (�ألك�سندر) و�أر�سل على باخرة جلهة غري معلومة.
وزج امل�سيو (كارا فلوف) وزيره الأول يف ال�سجن ،و�أ�س�س �أ�صحاب املكيدة جلنة
منهم للنظر يف الأمور حلني تعيني �أمري جديد لبلغاريا.
وال �شك �أن هذا احلادث اخلطري كان �ضربة قا�ضية على �سيا�سة �إنكلرتا
يف ال�شرق ،وكان من �ش�أنه �أن يزيد يف النفور بينها وبني الرو�سيا .وقد ح�سبت
�إنكلرتا �أنه ميكنها مقاومة الرو�سيا يف بلغاريا مب�ساعدة �أملانيا والنم�سا ،و�إعادة
الربن�س (�ألك�سندر) �أم ًريا على بلغاريا .ولكن �أملانيا التي كانت بيدها �سيا�ستها
و�سيا�سة النم�سا ،تخوفت من معاداة الرو�سيا �إىل هذا احلد وتركت م�سئلة الربن�س
(�ألك�سندر) للظروف واحلوادث .وكان الكثريون من رجال ال�سيا�سة يح�سبون �أن
الأمة البلغارية تقابل خلع الربن�س (�ألك�سندر) بغري حراك ومتتثل لإرادة اللجنة
الثوروية التي خلعته ب�إيعاز الرو�سيا ،ولكن الأمة البلغارية كانت متعلقة بالربن�س
(�ألك�سندر) ومل تن�س �أنه ن�صرها على �صربيا ن�ص ًرا مبي ًنا ،و�أنه �ضم �إىل بلغاريا
(الرومللي ال�شرقي) ،فهاجت وماجت وتظاهرت يف ال�شوارع واملنتديات العمومية
بامليل للربن�س (�ألك�سندر) طالبة �إعادته �أم ًريا عليها .ويف يوم � 24أغ�سط�س عام

317

الأزمة ال�ساد�سة  -امل�سئلة البلغارية وامل�سئلة اليونانية

317

� 1886أي بعد ثالثة �أيام من خلع الربن�س (�ألك�سندر) قب�ض الأهايل على �أع�ضاء
اللجنة التي خلعت الربن�س وزجوهم يف ال�سجن ،و�شكلوا جلنة مكونة من امل�سيو
(�ستامبولوف) وامل�سيو (مارا فلوف) ومن �آخرين بهيئة حكومة م�ؤقتة وكلفوهم
ب�إخبار الربن�س (�ألك�سندر) ر�سم ًّيا ب�أن الأمة البلغارية تريد رجوعه �أم ًريا عليها،
فـ�أخذوا يبحثون عن مقر الربن�س حتى علموا �أنه يف �أملانيا ،ف�أخربوه تلغراف ًّيا بالأمر
ودعوه للعودة �إىل �صوفيا ،ف�سافر �إليها يف � 29أغ�سط�س عام  1886وا�ستلم من
احلكومة امل�ؤقتة زمام الأمور.
وقد احتفلت �أهايل بلغاريا بعودة الربن�س (�ألك�سندر) االحتفاالت العظيمة،
ولكن الرو�سيا بقيت على نيتها الأوىل .فلما ر�أى الربن�س �أن �سالمته و�سالمة
ملكه يف يد الرو�سيا� ،أر�سل �إىل القي�صر تلغرا ًفا عر�ض عليه فيه خ�ضوعه لأوامره
وا�ستعداده لقبول كل مطالبه ،ف�أجابه القي�صر ب�أنه ال يعتني ب�أمور بلغاريا� ،إال �إذا
غادرها هو (�أي الربن�س �ألك�سندر) .فكانت نتيجة اتباع هذا الأمري لإر�شادات
�إنكلرتا تع�صب الرو�سيا �ضده وعدم م�ساعدة �أملانيا والنم�سا له وابتعاد �إنكلرتا
نف�سها عنه كل االبتعاد ،حتى �أن وكيل وزارة اخلارجية الإنكليزية �صرح يف 6
�سبتمرب عام � 1886أمام جمل�س العموم ب�أن �إنكلرتا مل تتعهد ب�شيء نحو بلغاريا
و�أن لي�س لها م�صالح فيها.
فلم يبق بعد ذلك كله للربن�س (�ألك�سندر) �إال �أن يتنازل عن �إمارة
بلغاريا .وقد تنازل بالفعل ر�سم ًّيا يف � 6سبتمرب عام  .1886وغادر يف ذلك اليوم
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نف�سه �صوفيا تار ًكا زمام الأمور ملجل�س مكون من امل�سيو (�ستامبولوف) وامل�سيو
(كارافلوف) وامل�سيو (موتكوروف) .وقد تخوف ه�ؤالء الأع�ضاء من احتالل
الرو�سيا لبلغاريا احتال ًال ع�سكر ًّيا فا�ستلفتوا �أنظار الدولة العلية للأمر ب�صفتها
�صاحبة ال�سيادة على بلغاريا ،فخابرت الدولة دول �أوروبا ،وملا حتققت من �أنها ال
ت�سمح لأية دولة باحتالل بلغاريا� ،أخربت احلكومة البلغارية امل�ؤقتة ب�أن ال خوف
على الإمارة من احتالل الرو�سيا لها.
وقد �أر�سلت الرو�سيا �إىل �صوفيا بعد تنازل الربن�س (�ألك�سندر) اجلرنال
(كولبار) ب�صفة مندوب من قبلها لدرا�سة �أحوال بلغاريا ،و�إر�شاد احلكومة امل�ؤقتة
يف �سريها .وما و�صل اجلرنال (كولبار) �إىل عا�صمة بلغاريا حتى عامل احلكومة
امل�ؤقتة والأمة البلغارية معاملة الأمري لرعاياه ،فطلب من احلكومة امل�ؤقتة؛ �أو ًال:
الإفراج عن �أع�ضاء اللجنة التي قب�ضت يف � 21أغ�سط�س على الربن�س (�ألك�سندر)
وخلعته من �إمارته ،ثان ًيا� :إبطال احلالة العرفية ،ثالثًا :ت�أجيل عقد جمل�س النواب
 الذي كان يجب �أن يجتمع يف � 10أكتوبر عام  1886النتخاب �أمري جديد -�إىل �أجل غري حمدود.
ويف �أثناء هذه احلوادث كلها كان النا�س كافة يت�ساءلون يف �أوروبا عن �سبب
م�ساعدة الربن�س (ب�سمارك) للرو�سيا يف بلغاريا بعد م�ساعدته للنم�سا و�إنكلرتا
فيها .وقد اختلفت العلل التي ن�سبوها مل�ساعدة الربن�س (ب�سمارك) للرو�سيا.
ولكن احلقيقة هي �أن رجل ال�سيا�سة الأملانية ر�أى �أن الرو�سيا م�ستعدة ملحاربة
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النم�سا �إذا عار�ضتها هذه الدولة يف البلقان ،و�أن �أملانيا تكون م�ضطرة مل�ساعدة
النم�سا �إذا قامت احلرب فعمل على ت�أييد ال�سالم .هذا ف�ض ًال عن �أن الرو�سيا
كانت تتحبب �إىل فرن�سا ،وكان الربن�س (ب�سمارك) يخ�شى �أنه �إذا �ساعد النم�سا
يف بلغاريا �ضد الرو�سيا حتالفت هذه الدولة الأخرية مع فرن�سا.
وقد بذل اجلرنال (كولبار) غاية جهده يف ا�ستمالة البلغاريني �إليه �ضد
احلكومة امل�ؤقتة ،ف�صار يطوف البالد والقرى ويخطب يف كل نا ٍد ،ولكنه مل يفلح
ورف�ضت احلكومة طلباته ،وحاكمت الذين قب�ضوا على الربن�س (�ألك�سندر) يف
� 21أغ�سط�س ،ومل ت�ؤجل ميعاد انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب الذي كان
حمد ًدا يف يوم � 10أكتوبر عام  1886كما قدمنا .وملا جاء هذا اليوم جرت
االنتخابات ففازت احلكومة امل�ؤقتة ب�أغلبية � 450صو ًتا �ضد � 50صو ًتا ،وقررت
عقد املجل�س يف �آخر �شهر �أكتوبر مبدينة (ترينوفا) العا�صمة القدمية لبلغاريا� .أما
اجلرنال (كولبار) ف�إنه اعترب االنتخابات الغية بدعوى �أن احلكومة امل�ؤقتة مل ترتك
احلرية التامة للأهايل ،و�أعلن �أع�ضاء احلكومة ب�أن الرو�سيا تعترب حماكمة الذين
قب�ضوا على الربن�س (�ألك�سندر) مبثابة �إهانة لها .وقد عمل اجلرنال (كولبار) على
خلق اال�ضطرابات يف بلغاريا ليوجد �سب ًبا لتداخل الرو�سيا فيها تداخ ًال ع�سكر ًّيا
فحر�ض الرو�سيني املقيمني ببلغاريا على م�شاحنة البلغاريني ،وخما�صمتهم
فح�صلت ب�سبب ذلك م�شاجرات كثرية �أف�ضت �إىل زيادة النفور بني اجلرنال
الرو�سي و�أع�ضاء احلكومة امل�ؤقتة .ومل يقبل �أع�ضاء احلكومة امل�ؤقتة �إال طل ًبا واح ًدا
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من طلبات اجلرنال (كولبار) وهو منع جمل�س النواب من �إعادة انتخاب الربن�س
(�ألك�سندر دي باتنربغ) �أم ًريا على بلغاريا.
وقد اجتمع جمل�س النواب البلغاري يف � 31أكتوبر عام  ،1886وانتخب يف
 11نوفمرب الربن�س (فالدماردي دامنارك) �أم ًريا على بلغاريا .وكان هذا االنتخاب
موافقًا مل�صالح بلغاريا وغري خمالف لرغائب الرو�سيا ،ف�إن هذا الربن�س هو �شقيق
قي�صرة الرو�سيا (زوجة القي�صر �إ�سكندر الثالث ووالدة القي�صر احلايل) .ولكن
ملك الدامنارك رف�ض بتا ًتا قبول تعيني جنله �أم ًريا على بلغاريا فا�ضطر جمل�س
النواب البلغاري لتعيني امل�سيو (جيفكوف) حاك ًما م�ؤق ًتا لبلغاريا.
والريب �أن الرو�سيا كانت تود احتالل بلغاريا ،وجعلها يف قب�ضة ميينها.
ولوال ذلك لكانت �س�ألت ملك الدامنارك �أن يقبل تعيني ابنه �أم ًريا على بلغاريا.
وملا عرفت �إنكلرتا رغبة الرو�سيا ونواياها احلقيقية� ،سعت لدى النم�سا لالتفاق
معها �ضد الرو�سيا ،و�سافرا لهذا الغر�ض اللورد (راندولف �شر�شل) �إىل فيينا بعد
زار برلني .ويف  9نوفمرب عام  1886وقف اللورد �سال�سبوري يف لوندرة خطي ًبا
ووجه املالم ال�شديد �إىل الرو�سيا ،وانتقد على �سيا�ستها وخطتها يف بلغاريا و�أعلن
ّ
�أن �إنكلرتا م�ستعدة لالتفاق مع النم�سا يف امل�سئلة البلغارية .فهاجت اجلرائد
الرو�سية ،وقابلت مطاعن الوزير الإنكليزي مبثلها ،وطلبت من احلكومة الرو�سية
قطع العالئق مع �إنكلرتا وا�ستدعاء ال�سفري الرو�سي من لوندرة.
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ويف هذا الأثناء قطعت الرو�سيا عالئقها مع بلغاريا ملخالفة احلكومة امل�ؤقتة
لرغائبها .ويف  20نوفمرب عام  1886غادر اجلرنال (كولبار) �صوفيا وا�ست�صحب
احتجاجا �ضد �أعمال احلكومة
معه كل قنا�صل الرو�سيا ،بعد �أن علق يف ال�شوارع
ً
امل�ؤقتة التي �سماها بحكومة (الل�صو�ص) ،وترك الرعايا الرو�سيني يف بلغاريا حتت
حماية قن�صل �أملانيا ويف الرومللي ال�شرقي حتت حماية قن�صل فرن�سا.
وقد عر�ض الباب العايل يف  3د�سمرب عام  1886على الدول الأوروبية
تعيني الربن�س (دي منجريلي) �أم ًريا على بلغاريا ،ولكن الدول رف�ضت تعيينه
بحجة �أنه مبغو�ض من البلغاريني وحمبوب من الرو�سيا .وملا طال الأمر وطال انتظار
البلغاريني لتعيني �أمري لهم� ،أر�سلت احلكومة البلغارية امل�ؤقتة جلنة �إىل عوا�صم
�أوروبا ل�س�ؤال الدول التعجيل باالتفاق على تعيني �أمري لبلغاريا .ف�سافرت اللجنة
�إىل فيينا حيث قوبلت فيها باحرتام عظيم ،ثم ق�صدت برلني ولكنها مل تقابل
فيها مبثل ذلك االحرتام ،وبعد ذلك �سافرت �إىل باري�س ولوندرة .ومن ال�صدف
الغريبة �أنها تقابلت يف حمطة (كولونيا) مع الربن�س (�ألك�سندر دي باتنربغ) فحيته
� ّ
أجل حتية و�أبلغته بقاء الأمة البلغارية على والئها له ولكن الربن�س كان يعلم �أن
عودته �إىل بلغاريا �صارت �أم ًرا م�ستحي ًال .وبعد �أن �أمتت اللجنة رحلتها ق�صدت
الأ�ستانة العلية ورفعت �إىل مقام جاللة ال�سلطان الأعظم فرو�ض التابعية ،و�أخذت
تتخابر يف عا�صمة الدولة مع رجال تركيا ،ومع �سفري الرو�سيا ولكن االتفاق مل
يح�صل بينها وبني ال�سفري الرو�سي( .ف�أر�سلت عندئذ الدولة العلية يف �آخر �شهر
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مار�س عام  1887ر�ضا بك) �إىل �صوفيا ب�صفة مندوب عالٍ من قبلها لإيجاد
الوفاق بني الأحزاب البلغارية وبع�ضها ،وبعثت مبذكرة للدول الأوروبية �أبانت لها
فيها �أن بقاء بلغاريا بهذه احلالة م�ضر بها و�أن التعجيل بحل امل�سئلة �صار واج ًبا.
وملا ي�أ�س البلغاريون من اتفاق الدول الأوروبية على تعيني �أمري لهم،
عر�ضت احلكومة امل�ؤقتة على جمل�س النواب البلغاري انتخاب الربن�س (فرديناند
دي �ساك�س كوبور) ،فانتخبه املجل�س يف يوم  7يوليو عام � 1887أم ًريا على بلغاريا،
و�أبلغه ذلك ب�صورة ر�سمية ،ف�أر�سلت عندئذ الدولة العلية لدول �أوروبا ت�س�ألها
ر�أيها يف الأمر ،ف�أجابت كل دولة على حدتها ب�أنها تقبل تعيني الربن�س (فرديناند)
�إذا وافق ذلك رغبة الدول كلها� .إال الرو�سيا ف�إنها �أجابت ب�أنها ال تقبل �أي قرار
ي�صدره جمل�س النواب البلغاري .فامتنع بذلك �إجماع الدول على تعيني الربن�س
(فرديناند)� .أما الربن�س نف�سه ف�إنه بعد �أن بقي مرتد ًدا بني القبول والرف�ض ب�ضعة
�أيام قبل �إمارة بلغاريا ،و�سافر �إىل �صوفيا يف � 10أغ�سط�س عام  1887وعند و�صوله
�إليها �أر�سل للح�ضرة ال�سلطانية تلغرا ًفا �أعرب فيه عن �صدق �إخال�صه وعن �أمله
يف م�ساعدة الدولة العلية له .ويف � 14أغ�سط�س �أدى �أمام جمل�س النواب البلغاري
ميني الإخال�ص للأمة البلغارية والعدل يف الأحكام .ويف � 18أغ�سط�س زار مدينة
(فيلوبوبولي�س) عا�صمة الرومللي ال�شرقي ،مظه ًرا بذلك �أنه ال ير�ضى برتك هذه
املقاطعة للدولة العلية .وقد �شكل الوزارة البلغارية بعد ذلك حتت رئا�سة امل�سيو
(�ستامبولوف) �أ�شد �أعداء الرو�سيا يف بلغاريا.
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وقد �س�أل الباب العايل احلكومات الأوروبية عن ر�أيها ب�ش�أن جلو�س الربن�س
(فرديناند) على كر�سي �إمارة بلغاريا ،ف�أجابت الرو�سيا ب�أن الدولة العلية يجب عليها
التداخل يف بلغاريا ،وطرد الربن�س منها و�أجابت بع�ض الدول الأخرى ب�ضرورة
االتفاق مع الرو�سيا يف الأمر .فعر�ضت الرو�سيا على الدولة العلية �إر�سال اجلرنال
الرو�سي (�إرنروت) �إىل بلغاريا لتوطيد الأمن فيها وخلع الربن�س (فرديناند) ،فقبلت
الدولة العلية ذلك ولكنها ا�شرتطت على الرو�سيا ا�شرتاك مندوب عثماين مع
(�إرنروت) يف م�أموريته .ويف هذا الأثناء كلفت �إنكلرتا والنم�سا و�إيطاليا قنا�صلها
يف �صوفيا مبقابلة الربن�س (فرديناند) واعتباره �أم ًريا على بلغاريا .فكان هذا العمل
مبثابة اعرتاف من هذه الدول الثالث بتعيني الربن�س (فرديناند).
ومن ح�سن حظ الربن�س (فرديناند) �أن املخابرات مل تنجح بني الدولة
العلية والرو�سيا ،وبقيت احلالة على ما هي عليه و�سارت بلغاريا يف عهد وزارة امل�سيو
(�ستامبولوف) على �سيا�سة مناق�ضة ل�سيا�سة الرو�سيا باملرة .ومل تعتدل �سيا�ستها
وتتح�سن عالقاتها مع الرو�سيا �إال بعد �سقوط (�ستامبولوف) وقتله واعتناق
الربن�س (بوري�س) ويل عهد بلغاريا وابن الربن�س (فرديناند) للدين الأرثوذك�سي
يف هذه ال�سنني الأخرية ،ومل يعرتف جاللة ال�سلطان الأعظم بتعيني الربن�س
(فرديناند) �أم ًريا على بلغاريا �إال بعد حت�سن عالقاته مع الرو�سيا .وقد دل ذلك
على �أن بني الرو�سيا والدولة العلية �ألفة ومودة .وبعد اعرتاف احل�ضرة ال�سلطانية
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بتعيني الربن�س (فرديناند) �أم ًريا على بلغاريا اعرتفت به الدول جمعاء .وبذلك
انتهت امل�سئلة البلغارية.
ومن الأمور املحزنة �أن كل �أزمة من �أزمات امل�سئلة ال�شرقية تنتهي ب�سلخ
جزء �أو �أجزاء من �أمالك الدولة العلية ،فقد فقدت الدولة يف هذه الأزمة الرومللي
ال�شرقي و�أ�ضاعت نفي�س �أوقاتها يف خمابرات ال نفع فيها وال جدوى.

***

الأزمة الـ�سابعة
امل�سئلةالأرمينية

لقد اعتقد بع�ض �سوا�س الدولة العلية زم ًنا طويلاً �أن الدولة الوحيدة التي
يجب م�صافاتها والتقرب منها والعمل ب�إر�شاداتها هي دولة �إنكلرتا دون �سواها من
الدول الأوروبية .ور�سخ هذا االعتقاد يف �أذهان الكثريين حتى �أنه كان ي�ستحيل
على �أحد �سوا�س الدولة العثمانية �أن يتنب�أ مب�صري هذه املودة الإنكليزية القدمية
وبالعداوة ال�شديدة التي �أ�صبحت جتاهر بها �إنكلرتا نحو الدولة العلية .ومن يطلع
على مذكرات وزراء تركيا ال�سالفني وو�صاياهم ،يجد �أن �أكرثهم كانوا ين�صحون
�سالطينهم ب�إخال�ص الود للدولة الإنكليزية ،وباتخاذها ال�صديقة الوحيدة بني
دول �أوروبا .وال ريب �أن ثقة الدولة العلية ب�إنكلرتا �أ�ضرت بها �ضر ًرا بليغًا ،وكانت
�سب ًبا حلروب عديدة فقدت فيها تركيا املال والرجال والبلدان .و�إن كل عارف
بتاريخ �إنكلرتا وب�سيا�ستها يف ما�ضيها وحا�ضرها ال يرتاب حلظة واحدة يف �أن
الدولة الإنكليزية ال �صديق لها ،و�أن �صداقتها املزعومة للدولة العلية مل تكن
�سالحا للإ�ضرار بالدولة العلية نف�سها و�آلة تك�سبها من املكا�سب بقدر ما جتر على
ً
تركيا من اخل�سائر.
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وما ال�سيا�سة يف عرف الإنكليز �إال علم الكذب والنفاق واحليل؛ فهم ال
يعرفون مع ال�سيا�سة �شر ًفا وال يحرتمون عه ًدا ،ولذلك كانوا يف احلقيقة �ألد �أعداء
الدول التي يتظاهرون لها بال�صداقة والوالء ،وكانت الدول املعادية لهم �ساملة من
مكائدهم ومن خداعهم.
ومل يرتفع ال�ستار متا ًما وتنك�شف حقيقة �أميال الإنكليز نحو الدولة العلية،
�إال يف عام  1893عندما �أظهر �سمو العبا�س �أنه ال يعرف له متبو ًعا غري احل�ضرة
ال�سلطانية ،وميم دار ال�سعادة لت�أدية فرو�ض التابعية والإخال�ص ل�صاحب اخلالفة
العظمى .ف�إن الإنكليز ما دخلوا م�صر �إال ب�سبب ال�شقاق بني املتبوع الأعظم
والتابع ،وما توطدت �سطوتهم فيها �إال بذلك ال�شقاق امل�ش�ؤوم .فكان من الأمور
البديهية �أنّ تقرب عزيز م�صر من احل�ضرة ال�سلطانية ي�ضر مب�صاحلهم يف م�صر،
ويحرج مركزهم فيها ويلب�س امل�سئلة امل�صرية ثوبًا جدي ًدا يف �أعني النا�س كافة.
ولذلك هم بذلوا اجلهد اجلهيد يف تنفري �سمو العزيز من ال�سلطنة ال�سنية .وملا مل
يفلحوا� ،أخذوا ينفرون �صاحب اخلالفة من �أمري م�صر ،فحبطت كذلك م�ساعيهم
يف هذا ال�سبيل .وبعد زيارة �سمو اخلديو للأ�ستانة يف املرة الأوىل انت�شرت
الإ�شاعات يف كل دوائر �أوروبا ال�سيا�سية ب�أن الإنكليز ي�سعون لدى الدولة العلية
يف خلع ال�سمو اخلديو احلايل ،و�أن جاللة ال�سلطان الأعظم يقابل هذه امل�ساعي
بزيادة االنعطاف نحو �أمري م�صر وزيادة �إظهار الرعاية له ول�شعبه ولبالده.
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وقد تكررت هذه الإ�شاعات و�أكدها الكثريون من رجال ال�سيا�سة الأوروبية،
وانتظر الكل عندئذ ح�صول فتور وجفاء يف العالئق بني الدولة العثمانية ودولة
بريطانيا� .إال �أنه مل يكن يخطر على بال �أحد وقتئذ �أن �إنكلرتا تعمل على هدم
ال�سلطنة العثمانية انتقا ًما منها ،وتخلق اال�ضطرابات والثورات يف قلب اململكة
الرتكية ت�شف ًيا من �صاحب اخلالفة الإ�سالمية .ولكن �إنكلرتا ا�شتهرت ب�أنها ال
تقف �أمام عائق لبلوغ غايتها و�إدراك بغيتها ،فقد �سلحت الأرمن الربوت�ستانت
و�ألقت عليهم التعليمات ب�إحداث هيجان عام يف كافة �أنحاء اململكة العثمانية،
واالعتداء على امل�سلمني يف كل بلد عثمانية ووعدتهم بامل�ساعدة والتداخل
و�إيجاد مملكة �أرمنية م�ستقلة .وباجلملة مل جتد �إنكلرتا و�سيلة لو�ضع يدها نهائ ًّيا
على وادي النيل �سوى خلق امل�سئلة الأرمينية.
وكان لإنكلرتا يف الثورة الأرمنية جملة مقا�صد؛ فهي كانت تريد قبل كل
�شيء زعزعة �أركان الأمن وال�سالم يف تركيا و�إ�ضعاف �سلطة احلكومة العثمانية
و�إرهاب جاللة ال�سلطان الأعظم ،و�إجباره على اخل�ضوع لرغائبها والعمل ب�أوامرها.
وكانت �إنكلرتا تعلم علم اليقني �أن ا�ضطراب الأحوال يف تركيا وقيام امل�سيحيني
�ضد امل�سلمني وامل�سلمني �ضد امل�سيحيني ،وما �شاكل ذلك من الأمور يدعو حت ًما
�إىل تداخل �أوروبا يف الأمر وحتزبها �ضد الدولة العلية �إذ احلقائق تن�شر يف �أوروبا
مقلوبة .وطاملا اعتدى امل�سيحيون على امل�سلمني وادعت جرائد �أوروبا �أن امل�سلمني
هم املعتدون ،و�أنهم وحدهم املقرتفون لكل الآثام .وكان الإنكليز يعلمون �أي�ضً ا �أن
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تداخل �أوروبا يف م�سائل تركيا وحتزبها �ضدها ميلآن قلوب امل�سلمني غ ًّال  -وكراهة
للم�سيحيني ،وي�شجعان امل�سيحيني على اال�ستمرار يف خطتهم الثوروية؛ فيزداد
بذلك البالء ويعم الدمار والفناء وتنزل امل�صائب على تركيا وحتل الباليا بال�سلطنة
العثمانية .وازدياد كراهة امل�سلمني لأوروبا كان من �ش�أنه �أن يجعل امل�صريني يف
ي�أ�س من جناة وطنهم وتداخل الدول يف �صاحلهم في�ست�سلمون للإنكليز ويعتدل
�سمو اخلديو مع املحتلني .وهذا جل ما كان يتمناه الإنكليز من حتزب �أوروبا �ضد
الدولة و�ضد الإ�سالم.
وغري ذلك ف�إن �إنكلرتا كانت تعمل بتحزيبها لأوروبا �ضد الدولة العلية،
و�ضد الإ�سالم على تفهيم امل�سلمني كافة ب�أنها الفائدة لزمام �أوروبا ،و�أنها �صاحبة
الأمر والنهي يف �سيا�سة الدول ليمتلئ بذلك امل�سلمون رهبة منها وتزداد �سيطرتها
يف العامل الإ�سالمي .وكان ال�سيا�سة الربيطانية ترمي �إىل �أحد �أمرين �إما �إرهاب
جاللة ال�سلطان الأعظم وت�سيريه ح�سب �أهوائها و�أغرا�ضها ،و�إما خلعه وتولية من
يكون بالطبع �صنيعة لإنكلرتا و�أ�س ًريا لها .والريب �أن خلع جاللة ال�سلطان الأعظم
كان يكون �سب ًبا لقالقل ال عداد لها وداعية ال�ضطراب عام يف كافة �أنحاء العامل
العثماين والإ�سالمي .فمن ذا الذي كان ير�ضى من العثمانيني �أن ت�سقط �أوروبا
ال�سلطان العثماين وتتداخل يف �ش�ؤون الدولية العلية لهذا احلد؟ ومن ذا الذي
كان ير�ضى من امل�سلمني �أن تنزل �أوروبا امل�سيحية خليفة الإ�سالم عن عر�ش
خالفته؟ ومن ذا الذي كان يرى من العثمانيني وامل�سلمني هذا الأمر اخلطري بعني
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الر�ضا وال�سكون؟ ومن ذا الذي كان يقبل اخل�ضوع ل�سلطان عينته �أوروبا وخلليفة
�أجل�سته على عر�ش اخلالفة دول امل�سيحية بعد �أن خلعت خري �سلطان و�أ�شرف
خليفة؟ بل وماذا كان يعمل الكاثوليكيون لو تو�صل جاللة ال�سلطان الأعظم �إىل
خلع ح�ضرة البابا؟ �أي �إىل عمل ما تريد �إنكلرتا �أن تعمله معه.
�إن حتقيق �أمنية �إنكلرتا بخلع جاللة ال�سلطان الأعظم كانت تكون حتقيقًا
لل�شرور وامل�صائب ،والبلية التي مل ير النوع الب�شري مثي ًال لها يف تاريخه.
وقد �أو�ضحنا يف مقدمة هذا الكتاب �أن �إنكلرتا تريد هدم ال�سلطنة العثمانية
وتق�سيم الدولة العلية لي�سهل لها امتالك م�صر وبالد العرب ،وجعل خليفة
الإ�سالم حتت حمايتها و�آلة يف �أيديها .وهي تق�صد بتق�سيم الدولة العلية غري ذلك
�إحداث حرب عمومية يف �أوروبا و�إ�ضعاف فرن�سا والرو�سيا .ف�إن املوازنة الأوروبية
ال تتم �إال ببقاء الدولة العلية و�سالمتها .و�إذا ق�سمت هذه الدولة (ال قدر اهلل)
قامت الثورات يف كل �أنحاء ال�شرق وهاجت �أمم البلقان ،و�صار كل يطالب ب�شيء
فيعم الهيجان وتقوم احلرب العمومية وال حمالة .ومبا �أن الإنكليز كانوا ي�ؤملون
نوال م�صر وبالد العرب ،ف�إنهم كانوا ير�ضون ترك ال�شام لفرن�سا والأ�ستانة للرو�سيا
وال يخفى �أن ا�ستيالء فرن�سا على ال�شام والأماكن املقد�سة من �ش�أنه �أن يقيم يف
وجهها كث ًريا من الأمم امل�سيحية ويثري امل�سلمني كافة �ضدها ويجعل م�ستعمراتها
الأفريقية والآ�سيوية التي �أهلها م�سلمون م�شتعلة نريان الثورة يف �سائر �أنحائها.
كذلك ا�ستيالء الرو�سيا على الأ�ستانة ف�إنه كان يغري باملرة وجه الوجود ويفقد
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املوازنة الأوروبية ،ويقيم �ضد الرو�سيا كل امل�سلمني التابعني لها وغري التابعني .ف�إن
الأ�ستانة تعترب يف نظرنا معا�شر امل�سلمني قلعة الإ�سالم وح�صنه احل�صني واملدينة
التي يجب املحافظة عليها �أكرث من �سواها بعد مكة واملدينة .فقد وعد الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم الفاحت لها باجلنة دلي ًال على ما لها من ال�ش�أن والأهمية.
ومن ذلك يرى القارئ �أن �إنكلرتا عملت ب�إيجادها للم�سئلة الأرمينية على
تدمري ملك �آل عثمان و�ضع�ضعة ال�سلطة الإ�سالمية و�إذالل العثمانيني وامل�سلمني،
و�إحداث حرب عامة يف الغرب ويف ال�شرق.

***
وقد والت �إنكلرتا الأرمن بالت�شجيع والتحري�ض على متابعة الثورة
والهيجان ،وما فتئت تر�سل �إليهم الذخائر والأ�سلحة ،وحت�ضهم على اال�سرت�سال
يف التمرد والع�صيان ،فعملوا بتحري�ضها وتلطخوا بدماء اجلرائم والفظائع مت�سلحني
يف كل �أعمالهم بالأ�سلحة الإنكليزية .ور�أى العامل هذه الطائفة التي كانت عائ�شة
يف بحبوحة ال�سعادة والرفاهية والتي كان ي�سميها العثمانيون (بامللة ال�صادقة)
والتي لها يف منا�صب احلكومة والإدارات ويف التجارة وال�صناعة ال�ش�أن الأول،
تثور �ضد الدولة العلية؛ هذه الدولة العادلة املعتدلة التي �أراد �أحد ملوكها �إجبار
امل�سيحيني على اعتناق الدين الإ�سالمي ،فعار�ضه العالمة �أبو ال�سعود و�أرجعه
عن عزمه .هذه الدولة التي تركت للأرمن وغريهم حرية دياناتهم وتقاليدهم
واحرتمت رجال دياناتهم كعلماء امل�سلمني...
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وملا جرت حماكمة ثوار الأرمن يف عام � 1893أمام حماكم (�أنقرة)،
ظهرت احلقيقة التي ال ريب فيها وتبني للعاملني �أن �إنكلرتا هي املوعزة لهم
بالثورة واملحر�ضة لهم على �شق ع�صا الطاعة للدولة العلية .فقد �ضبط رجال
البولي�س العثماين كاتب �أ�سرار اجلمعية ال�سرية املدبرة حلركة الثورة وبني يديه
�أوراقه امل�شتملة على �أكرث �أ�سماء الأع�ضاء ،وات�ضح �أن الأرمن الربوت�ستانت هم
وحدهم القائمون بالثورة دون الكاثوليك ،و�أن لهم جمعيات �سرية داخل الدولة
العلية وخارجها ،و�أن هذه اجلمعيات متد باملال اجلرائد الأرمنية الثوروية وعلى
اخل�صو�ص جريدة (هنت�شك) التي هي �أهمها .وقب�ض كذلك رجال البولي�س
العثماين على بع�ض املبعوثني الأمريكان الربوت�ستانت الذين كانوا ي�شرتكون مع
الأرمن يف تدبري الد�سائ�س ،فاحتج �سفري الواليات املتحدة على القب�ض عليهم
وطلب الإفراج عنهم ،فتعطفت احل�ضرة ال�سلطانية و�سمحت له ب�إر�سال مندوب
من قبله للتحقيق يف �أماكن الواقعة ،ف�سافر املندوب وملا عاد قدم تقري ًرا قال فيه �إن
التحقيقات التي �أجراها احلكام العثمانيون منطبقة على العدل ،و�إن الذين قب�ض
عليهم من مبعوثي الربوت�ستانت ال ي�ستحقون امل�ساعدة وال الر�أفة.
وقد �أبان التحقيق يف ق�ضية ثوار الأرمن �أمام حماكم (�أنقرة) �أنهم كانوا
يجمعون الأموال با�سم امل�ست�شفيات املراد �إن�شا�ؤها ،وكانوا ينفقونها على �شراء
الأ�سلحة ون�شر الأفكار الثوروية وترويجها بني �سفلة الأرمن ،و�أن رجال الدين
من الأرمن والرهبان كانوا ي�ساعدونهم وي�سكنون بع�ضهم يف الكنائ�س ،و�أن مدينة
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(مر�سيوان) جعلت مرك ًزا لأكرب جمعية .وا�ستدل من التحقيق على �أن بع�ض
�شجع �س ًّرا بكتابات خ�صو�صية
رجال ال�سيا�سة الإنكليزية كامل�سرت غالد�ستون ّ
بع�ض رجال الدين من الأرمن على الثورة ،و�إحداث القالقل يف تركيا ووعدهم
مب�ساعدة �إنكلرتا وتع�ضيدها وت�شكيل �إمارة �أرمنية م�ستقلة.
و�أبان التحقيق كذلك �أن ثوار الأرمن كانوا يخطبون يف جمعياتهم ال�سرية
�ضد الدولة العلية ،ويحر�ضون �سفلة قومهم على ال�سلب والنهب وقطع الطريق
وارتكاب الفظائع واجلرائم؛ حتى تعتقد �أوروبا �أن الأرمن �أمة حية وتعمل لإخراجها
من حتت �سلطة الدولة العلية .و�أبان التحقيق �أي�ضً ا �أنهم كانوا متفقني على رموز
و�إ�شارات للتعارف بها كرفع ال�شوارب وم�س الآذان وتغطية الوجه وما �شاكل
ذلك ،و�أنهم كانوا يتزيون بزي الأتراك والأكراد واجلراك�سة ويفتكون بامل�سلمني
وببع�ض الأرمن �أنف�سهم لت�شيع اجلرائد يف �أوروبا �أن امل�سلمني متع�صبون ،و�أن
الأرمن يقا�سون العذاب �أ�شك ً
اال و�ألوانًا .وات�ضح من التحقيق �أن ثوار الأرمن
كانوا ي�سرقون اخليول وي�سلمونها لراهب ا�سمه (دانيال) ا�شتهر باملهارة الفائقة يف
�صبغ اخليول ،وتغيري �ألوانها ثم يبيعونها بعد ذلك و�أنهم كانوا يهددون من ال يريد
االنخراط يف �سلك جمعياتهم بالقتل وكانوا يقتلون كل من يف�شي �أ�سرارهم.
و�أثبت التحقيق جل ًّيا �أن ثوار الأرمن كانوا ين�شرون يف �أنحاء اململكة
العثمانية �إعالنات با�سم امل�سلمني حتر�ض الأمة على �إ�شهار العداوة جلاللة
ال�سلطان الأعظم واملناداة بخلعه .وقد عرث املحققون يف هذه الق�ضية املهمة على
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ن�صو�ص هذه الإعالنات مطبوعة يف جريدة (هنت�شك) الأرمنية التي تطبع يف
لوندرة.
وقد جرت املرافعات يف هذه الق�ضية �أمام حماكم �أنقرة و�أظهر ح�ضرة
املف�ضال حممد عارف بك �أفندي املدعي العمومي ب�أجلى بيان �أن املحرك لهذه
الفتنة هم �أعداء الدولة العلية ،و�أنه يجب الق�صا�ص من ه�ؤالء الثوار املجرمني
الذين خانوا عهد الدولة والوطن .ومن �أ�صدق العبارات التي قالها يف مرافعته
قوله:
«�إن رعايا جاللة موالنا ال�سلطان الأعظم من الأرمن الذين هم من مدة
�ستمائة �سنة مغمورون يف بحار تف�ضالت الدولة العلية ،و�إح�ساناتها والذين هم
برعاية موالنا العادل ممتعون بالراحة والعدل ،حمافظون مثل بقية الرعايا العثمانية
املخل�صة على وطنيتهم وحريتهم الدينية و�آدابهم ولغاتهم ،وظلوا كل هذه القرون
مل يتعر�ض لهم �أحد ب�سوء ال لأخالقهم وال حليثياتهم املدنية ،وال لأموالهم ولهم
يف كافة الواليات واملدن والنواحي كنائ�س كربى �شائقة �شاهقة ،ومدار�س عليا �آهلة
أ�شخا�صا منهم ين�صاعون
عامرة وجمال�س روحانية حرة .فنحن بغاية الأ�سف نرى � ً
للت�أثريات ال�شيطانية التي يلقيها عليهم �أعداء اململكة فريتكبون من وقت �إىل
�آخر ،ويف كثري من اجلهات والنواحي جرائم ال توافق �شروط الأمانة وال�صداقة.
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وهذه الأعمال الفظيعة التي يراها الر�أي العام منافية للإن�سانية و�شريعة
املروءة ،ومن نتائج الكفران بالنعم ونكران اجلميل ،ا�ستوجبت بالطبع تنبه احلكومة
ال�شاهانية وتكدر جاللة ال�سلطان الأعظم و�أثارت عواطف الأ�سف واحلزن بل
واخلجل عند جميع العقالء من طائفة الأرمن».
وقد �صدرت على املجرمني �أحكام خمتلفة فحكم على بع�ضهم بالإعدام
وحكم على البع�ض الآخر بال�سجن .و�صاروا عربة لغريهم من الأ�شرار واملف�سدين.
وال يحيق املكر ال�سيئ �إال ب�أهله.
وقد تلطف جاللة ال�سلطان الأعظم وعفا عن بع�ض املجرمني ،وعدل احلكم
على الآخرين ،فكان ذلك منه منتهى الرحمة ق�صارى والإح�سان ودلي ًال �ساط ًعا
على �أن خليفة امل�سلمني ر�ؤوف بكل رعاياه على ال�سواء ال كما َّيدعيه كتاب
الإنكليز وخطبا�ؤهم زو ًرا وبهتانًا.
و�إن ق�ضية (�أنقرة) ملوعظة كربى ل�سائر امل�سلمني؛ فهي تبني مقدار عداوة
الإنكليز للدولة العلية وللإ�سالم وتظهر خبايا ال�سيا�سة الربيطانية وتك�شف
النقاب عن حقيقة ال�صداقة املزعومة التي كانت تتظاهر بها �إنكلرتا نحو الأتراك
وامل�سلمني .فلم يبق بعد هذه الق�ضية ال�شهرية �شك .والريب يف �أن الإنكليز
يعملون على تدمري اململكة العثمانية و�إثارة عواطف امل�سيحيني يف كل بقاع
الأر�ض �ضد امل�سلمني� ،أي �أنهم يعملون لإرجاع �أزمان احلروب ال�صليبية .فليتذكر
من يريد �أن يتذكر من بنى الدولة العلية ومن بنى الإ�سالم.

***
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ما ارتفعت نريان الثورة الأرمنية ،وقام الأرمن ب�إظهار ثمرات تدبرياتهم
وثمرات التلقينات الإنكليزية ،حتى هبت اجلرائد الربيطانية موجهة �إىل الدولة
العثمانية �سهام ال�شتائم والقبائح طاعنة على جاللة اخلليفة الأعظم الطعن
ال�سافل البذيء ،مدعية كذبًا �أن جاللة اخلليفة هو املوعز للأكراد بالفتك بالأرمن
وقتلهم هم ون�سا�ؤهم و�أطفالهم .وهي �أكذوبة مل ير التاريخ لها مثي ًال .ف�إن كتاب
الإنكليز الذين كانوا ي�سطرون هذه ال�شتائم واملطاعن ال�ساقطة كانوا يعلمون حق
العلم �أن رجال ال�سيا�سة الربيطانية هم املوعزون للأرمن بالثورة و�أن الأرمن هم
املعتدون .ويف �أغلب الأحيان كان كتاب الإنكليز الذين يطعنون على الدولة
العلية و�سلطانها الأعظم هم �أنف�سهم من املوعزين للأرمن بالثورة ومن املحر�ضني
لهم على اال�سرت�سال يف �شق ع�صا الطاعة والع�صيان .وهي رواية غريبة يف بابها
يجب على التاريخ �أن يدونها بغاية االعتناء ليعرف الأعقاب كيف تخدم �إنكلرتا
الإن�سانية وكيف حتمي امل�سيحيني يف ال�شرق....
ومل تكن حركة اخلواطر يف �إنكلرتا ب�ش�أن الأرمن �إال حركة �سيا�سية وحركة
دينية يف �آن واحد .فرجال ال�سيا�سة كانوا ي�ؤملون الو�صول بالثورة الأرمنية �إىل
هدم اململكة العثمانية واال�ستيالء ب�صفة نهائية على م�صر بالد العرب ،ومبا
�أنه كان ي�ستحيل عليهم �أن يفهموا العامة من قومهم هذه الغاية البعيدة ،فقد
�أهاجوا خواطر ال�شعب الإنكليزي بعوامل الدين .فكنت ترى الكنائ�س ميدانًا
لأعداء تركيا ولأعداء الإ�سالم ،وكانت منابرها مهب ًطا لأدنى ال�شتائم املوجهة
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للدين احلنيفي وخلليفة امل�سلمني .وكان رجال الدين الربوت�ستانتي من �أكرب
العاملني على تهييج الأفكار يف م�سئلة الأرمن ،وكانت �أغلب املجتمعات التي
تعقد مل�ساعدة الأرمن تعقد حتت رئا�ستهم ،حتى �أنه كان يخيل للإن�سان �أن الأمة
الإنكليزية ب�سوا�سها ورجال دينها لي�ست من �أمم القرن التا�سع ع�شر بل �أمة من
�أمم امل�سيحية �أيام احلروب ال�صليبية بعثت لتذكري امل�سيحيني بوجوب معاداة
امل�سلمني ومطاردتهم....
ومن �أكرب الدالئل على تع�صب الإنكليز �ضد الدولة العلية و�ضد الإ�سالم
�أن امل�سرت (غالد�ستون) زعيم حزب الأحرار يف �إنكلرتا قام ن�ص ًريا للأرمن وطعن
على �صاحب اخلالفة الإ�سالمية الطعن املر ،واتهمه ب�أنه هو ال�سافك لدماء الأرمن
الآمر بقتلهم وبالفتك بهم .وكان يف كل خطاباته يعلن ب�صوته الرنان �أنه ال ينت�صر
للأرمن ب�صفتهم م�سيحيني بل �إنه ينت�صر لهم ب�صفتهم من النوع الإن�ساين وي�صرح
جها ًرا ب�أنه يخطب يف �صالح امل�سلمني� ،إذا مل ين�صف امل�سيحيون امل�سلمني يف بقعة
ال�س َّذج من امل�سلمني الذين يعجبون بكل �شيء
من بقاع العامل .وملا كان بع�ض ُّ
يف �أوروبا حتى ب�سيا�سة دولها �ضد العثمانيني و�ضد امل�سلمني يظنون �أن امل�سرت
(غالد�ستون) �صادق يف دعواه ،فقد كتبت �إىل هذا ال�سيا�سي الإنكليزي العظيم
يف �صيف عام  1896كتابًا ذكرته فيه ب�أنه كتب يل يف يناير عام  1896نف�سه «�أن
زمن اجلالء عن م�صر قد وافى منذ �سنني» ،وب�أنه �صرح يف كل خطاباته ب�أنه م�ستعد
مل�ساعدة امل�سلمني وللدفاع عنهم� ،إذا ر�آهم يف حاجة مل�ساعدته ولدفاعه .و�س�ألته
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�إلقاء خطبة يف �إنكلرتا على م�سمع من �سوا�س بريطانيا وكتابها لتذكري بني قومه
ب�ضرورة اجلالء عن م�صر ،والوفاء بالوعد واحرتام �شرف جاللة امللكة و�شرف
التاج الإنكليزي ،ف�أجابني امل�سرت (غالد�ستون) بجواب مده�ش للغاية وهو «�إين
ن�صري للجالء عن م�صر ،ولكني ال �أ�ستطيع التداخل يف م�سئلتها لأين ال �سلطة
يل يف بالدي ول�ست �إال �أحد �أبنائها اخل�صو�صيني».
فكيف يدعي امل�سرت غالد�ستون �أنه عدمي ال�سلطة يف بالده عندما يطالب
بالدفاع عن امل�صريني ،ومبطالبة �إنكلرتا باجلالء عن م�صر وهو بعينه املثري لعواطف
الإنكليز �ضد الدولة العلية و�ضد امل�سلمني؟ �أيكون قوي ال�سلطة عايل ال�صوت
يف م�سئلة الأرمن وعدمي ال�سلطة خافت ال�صوت يف م�سئلة م�صر؟ �أين �إذن �صدق
امل�سرت (غالد�ستون) يف قوله �إنه م�ستعد للدفاع عن امل�سلمني �إذا ر�آهم يف حاجة
للدفاع عنهم؟ �أو لي�س الواجب على امل�سرت (غالد�ستون) �أن يذكر حكومة بالده
بوجوب احرتام التعهدات العلنية ال�صريحة واملعاهدات الدولية املخت�صة مب�صر
قبل �أن يطالب احلكومة العثمانية باحرتام املادة ( )61من معاهدة برلني؟ �أال يعلم
امل�سرت (غالد�ستون) �أنه يجب على �إنكلرتا �أن حترتم وعودها وعهودها ،قبل �أن
تطالب احلكومات الأخرى باحرتام مادة من مواد معاهدة دولية؟ �أو لي�س رف�ض
امل�سرت (غالد�ستون) قبول املدافعة عن م�صر واملطالبة باجلالء عنها مبثابة �إعالن
لتع�صبه �ضد الدولة العلية و�ضد امل�سلمني؟ �أال يدل هذا اجلواب الذي بعث به
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�إ ّيل امل�سرت (غالد�ستون) داللة �صريحة على �أن �سوا�س بريطانيا يقولون ب�أل�سنتهم
ما لي�س يف قلوبهم؟
�إن تع�صب امل�سرت (غالد�ستون) و�أ�صحابه �ضد الدولة العلية و�ضد امل�سلمني
وا�ضح الريب فيه .وقد �أظهره لأوروبا بع�ض الكتاب املن�صفني .ولكن �أجدر ه�ؤالء
الكتاب بالذكر هو (الفيكونت دي كور�سون) الفرن�ساوي ف�إنه و�ضع ر�سالة((( �أبان
فيها د�سائ�س الإنكليز يف امل�سئلة الأرمينية و�أعمال ثوار الأرمن وفظائعهم .و�إنا
نقتطف من هذه الر�سالة اجلليلة بع�ض �شذرات لال�ست�شهاد بها يف هذا املقام:
�أو�ضح الكاتب يف �أول ر�سالته �أن اجلرائد الإنكليزية كانت تتنب�أ بكل
احلوادث الأرمنية وقال يف �صحيفة ( )6بهذا ال�صدد:
«والواقف على م�سئلة الأرمن بحذافريها يتحقق لديه �أنه ما من حادثة
وقعت يف البالد التي ا�صطلح الإنكليز على ت�سميتها ب�أرمينيا �إال وتكون اجلرائد
جدا ،فرتاها تبني
الإنكليزية يف لندرة قد �أنب�أت بها قبل حدوثها بزمن طويل ًّ
لقرائها نوع احلادثة التي �ستقع ومكان وتاريخ وقوعها كما فعلت يف حادثة وادي
(تالوري) .وال يجدر بالعاقل �أن يتخذ هذا الإنباء بامل�ستقبل �ضربًا من �ضروب
التب�صر الذي امتازت به اجلرائد الإنكليزية ،بل البد �أن يذهب يف تف�سري معماه
((( وقد اعتنى بتعريبها ح�ضرة الفا�ضل حممد �أفندي م�سعود.
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�إىل ما ف�سره به من قال �إن الثورة الأرمنية �أ�شبه �شيء بب�ضاعة جهزها الإنكليز يف
جمتمعاتهم ال�سيا�سية ،و�أخذوا يف ت�صديرها ح�سب الطلبات �إىل جهات معلومة».
وا�ستدل الكاتب على كذب اجلرائد الإنكليزية ب�أقوال بع�ضها حيث كتب
يف �صحيفة (:)10
«ولقد اعتنينا اعتنا ًء تا ًّما بجمع ما ن�شرته اجلرائد امل�شار �إليها يف هذا
املو�ضوع ،وثابرنا على هذا العمل مدة طويلة ثم �أمع ّنا النظر فيه و�ضاهينا بني
�أجزائه ،فظهر لنا من املناق�ضات بني �أقوال اجلريدة الواحدة ومن االختالفات
الوا�ضحة ما يدع القارئ يف ذهول وا�ستغراب .مثال ذلك �أن بع�ض اجلرائد كانت
ترثى حلال الأرمن وت�صف ما نابهم من الذل والهوان وما حاق بهم من امل�صائب
والنوائب بعبارة ي�ضطرب لها ذوو ال�شفقة واحلنان ،ثم تورد عقب هذا الو�صف
�أ�شعا ًرا حما�سية قدمية هي عني الذي ن�شر حينما ا�ستقلت بالد اليونان �إثارة
وتهييجا للنفو�س� .أما اجلرائد الأخرى ،ويف مقدمتها جريدة (الغلوب)
للخواطر
ً
فكانت تن�سب �إىل زميالتها الغ�ش وت�ضليل الر�أي العام مبا تن�شره من الأكاذيب
ب�ش�أن امل�سئلة الأرمينية ،وقد قالت يف بع�ض �أعدادها ال�صادرة يف �شهر يناير �سنة
1895باحلرف الواحد ما ي�أتي:
«�إن الفظائع التي �أ�سند �إىل الأتراك اقرتافها �ضد الأرمن هي �أكرب ما غ�شت
به اجلرائد الإنكليزية الر�أي العام الإنكليزي».
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و�أثبت الكاتب �أن عقالء الأرمن �سخطوا على �إنكلرتا واعتربوها عدوتهم
احلقيقية التي �ألقت بهم يف مهواة الهالك وكتب بهذا ال�ش�أن يف �صحيفة (:)12
«و�إننا مل نكلف خواطرنا �إبراز احلقائق من مكامنها �إال �إ�شفاقًا ب�أرميني
الأقاليم الآ�سيوية الذين ر�ضخوا لإيعاز الأجنبي لهم ب�شق ع�صا الطاعة ،ف�سببوا
بذلك �ضياع حياة الكثريين منهم وانت�شار الفقر والفاقة يف جميع �أنحاء البالد
الأرمنية ،وا�ستيالء الو�ساو�س والقلق على قلوب الأفراد وعقولهم .ويف يقيننا �أن
يع�ضون على الأ�صابع ند ًما على ما فرطوا فيه ،وي�سخطون
العقالء منهم �أخذوا الآن ُّ
على الذين بتغريراتهم اخلبيثة كانوا �سبب وقوعهم يف هاوية ال قرار لها ،وما ذلك
�إال لكون �أولئك العقالء يعلمون علم اليقني �أن دعوة احلكومة العثمانية لإ�صالح
�ش�ؤون الأرمن وترتيب �أحوالهم ،ال تكون بالقيام عليها ومتهيد الطريق لتداخل
الأجنبي يف �أمورها الداخلية .كما يعلمون �أن الثورة ت�ستدعي احلكومة �إىل اتخاذ
الو�سائل الالزمة لقمعها وهو ما ي�ستغرق زم ًنا طوي ًال ميكن اعتباره عقبة يف طريق
التقدم وحائ ًال دون ارتقاء العمران».
وقد �أبان (الفيكونت دي كور�سون) �أن امل�سيحيني يف الدولة العلية ممتعون
بجميع احلقوق التي يتمتع بها امل�سلمون ،و�أنهم ممتازون عنهم بعدم دخول
الع�سكرية .ومما كتبه يف هذا املو�ضوع قوله:
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«تق�ضي قوانني احلكومة الرتكية ونظاماتها العمومية على الرتكي امل�سلم
مبهاجرة بيته ومفارقة �أهله وخ َّالنه لالنتظام يف �سلك الع�سكرية؛ حيث يلبث
�ضمن العاملني يف اجلي�ش �ست �سنوات متوالية وثماين �سنوات يف اجلي�ش
االحتياطي ،ريثما يكون �صاحبه �أو رفيقه �أو جاره الأرمني �أثناء كل تلك ال�سنوات
متمت ًعا بحريته املطلقة قائ ًما ب�أعماله املعي�شية عام ًال على ترقية نف�سه يف �سلم الهيئة
االجتماعية؛ لأنه يكون قد عويف من الدخول يف اجلي�ش بدفع بدل نقدي طفيف
ال يجوز للم�سلم �أن يفدي نف�سه به وال ب�أمثاله �أ�ضعاف الأ�ضعاف.
وبديهي �أن هذا االمتياز املمنوح للم�سيحيني دون غريهم من الأهايل قد
�أحلق بامل�سلمني �أ�ضرا ًرا كثرية �أقلها تناق�ص الن�سل وعدم الت�أهل لتويل الوظائف
واملنا�صب يف احلكومة».
و�أثبت الكاتب كذلك بالربهان الدامغ واحلجة القاطعة �أنه ي�ستحيل
ت�شكيل مملكة �أرمنية .وقال يف هذا ال�صدد ما تعريبه:
«�أيجهل الإنكليز الذين تداخلوا يف امل�سئلة ال�شرقية ،وقالوا ب�ضرورة �إن�شاء
مملكة �أرمنية تكون بال �شك حتت رعايتهم ويف ظل حمايتهم� ،أن الأكراد هم بال
جدال وال ارتياب �أ�صحاب البالد بالنظر لكونهم �أكرث عد ًدا من جميع الأمم التي
تعي�ش فيها .وهذه �إح�صائية �صريحة ل�سكان الواليات االثني ع�شر التي ي�سكنها
الأرمنيون والأكراد منقولة عن كتاب (تركية �آ�سيا) للم�سيو (فيتال كينيه):
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م�سلمون

�أطنه
158000
حلب
792450
�أنقرة
763120
بتلي�س
254000
ديار بكر
328640
�أر�ضروم
500780
قونيا
989200
معمورة العزيز 505440
املو�صل
248380
�سيوا�س
839510
طرابزون
806700
وان
241000
املجموع

6427220

342

�أرمن

غريهم

املجموع

97450
49030
94290
131390
79130
134960
9800
69020
___
170430
47200
80000

749180
154270
35463
13230
63680
9950
89000
650
51900
76060
193800
109000

403430
995750
892870
398620
471450
645690
1088000
575110
300280
1086000
1047700
430000

962000

944980

8334900

وقدر امل�سرت �أكزمني�س عدد الأكراد احلقيقيني 1644860؛ فيكون جمموع
ّ
امل�سلمني يف الواليات االثنتي ع�شرة غري الأكراد  4782360والأكراد وحدهم
 ،1644860والأرمن من غريغوريانيني وكاثوليك وبروت�ستانت  962000والأقوام
الأُخر من يونانيني والتني وكلدانيني و�أقباط ويزيدية .944080
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�أما يف الواليات ال�سبعة وهي طرابزون و�سيوا�س و�أر�ضروم و�أنقرة ووان وديار
بكر وبتلي�ش التي ت�أمل اجلرائد الإنكليزية ت�أليف اململكة الأرمينية منها فيبلغ
عدد �سكانها كما ي�أتي:
م�سلمون
�أرمن غريغوريانيني
بروت�ستانت
كاثوليك
يونان �أرثوذك�س
متحدون
ن�سطوريون
كلدانيون
يعقوبيون
�سوريون
يزيديون
�أقباط
جمموع امل�سلمني
�أرباب الديانات الأخرى

3733750
847710
60734
58471
352512
380
92000
41440
51298
9980
9462
372
3733759
1497359

�أي �أن ن�سبة جمموع امل�سلمني يف الواليات ال�سبعة ال�سالفة الذكر �إىل عدد
الأهايل الكلي كن�سبة � 11إىل  ،15وعليه فتكون ن�سبة امل�سيحيني �إليه هي � 4إىل
 15لي�س �إال والأرمن ن�صف ه�ؤالء فتكون ن�سبتهم �إىل عدد الأهايل الكلي كن�سبة
� 2إىل .15
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فكيف ميكن واحلالة هذه �إن�شاء مملكة �أرمينية يكاد العن�صر الأرميني فيها
�أي الذي �سيقب�ض على �أز ّمة الوظائف يف احلكومة ال يوازي الثمن من جمموع
عدد الأهايل .الريب وال �شك يف �أنه �إذا حتققت �أماين القائلني ب�إن�شاء تلك اململكة
متزقت �أح�شا�ؤها وتك�سرت �ضلوعها بتواتر النازعات امللية واحلروب الأهلية .و�إال
فكيف يت�صور عاقل من�صف �أن الأمن يكون �سائ ًدا والطم�أنينة موطدة الدعائم
يف فرن�سا مث ًال �إذا كان ال يوجد فيها من الفرن�سويني �سوى �ستة ماليني ،ومن
الأملانيني والإنكليز الذين هم �أ�شد �أعداء فرن�سا لدادة وخ�صومة نحو  30مليونًا.
ي�ؤخذ بالبداهة مما �سبق بيانه �أن م�سئلة �إن�شاء مملكة �أرمنية يقوم ب�أمرها
�أحد �أبناء البالد هي �أمنية برق�شها الإنكليز ب�ألوان جتذب قلوب الأرمنيني �إليهم.
ولي�س يربح عن �أذهان القراء الواقفني على ما وقع من احلوادث �أثناء انعقاد م�ؤمتر
برلني �أن مندوبي الكني�سة الأرمنية عر�ضا على نواب الدول يف هذا امل�ؤمتر ب�إر�شاد
و�إلهام (نوبار با�شا) م�شرو ًعا ي�ؤخذ من مغزاه طلب تعيني (حاكم عام �أرمني)
لبالد �أرمينيا �أي للواليات ال�سبعة التي �سبق بيان �أ�سمائها ،وحتديد �شروط تعيني
املوظفني وانتخاب املجال�س العمومية وت�شكيل ع�ساكر اجلندرمة �إىل غري ذلك من
اً
ا�ستقالل مطلقًا ،وبعبارة �أخرى جلعل
املطالب التي تعترب كافلة ال�ستقالل �أرمينيا
 3700000نف�س من امل�سلمني حتت �سيطرة � 800000أرميني م�سيحي.
�أما احلاكم العام الذي كان يريد املندوبان الأرمينيان تعيينه فهو كما يتبادر
لذهن القارئ (نوبار با�شا) الذي كان يمُ ّنيه الإنكليز بتغيري لقبه وحتويله من حاكم
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عام �إىل وايل �أو �أمري (برن�س) ،وهذا هو ال�سر يف كونه لبث نحو �ستة ع�شر عا ًما
يوايل الإنكليز بخدماته و م�ساعيه ويجعل نف�سه �آلة لهم ي�ستعينون به على ق�ضاء
م�آربهم ونوال �أغرا�ضهم يف البالد امل�شرقية ،وكونه و�ضع القطر امل�صري يف قب�ضتهم
و�ساعدهم على اال�ستئثار بال�سلطة والأحكام فيه �شي ًئا ف�شي ًئا بالرغم عن �أميال
�سمو اخلديو ال�شاب وعواطفه الوطنية.
ومما البد من تذكري القارئ الكرمي به هو �أن بني امل�سئلة امل�صرية وامل�سئلة
الأرمنية عالقة �أكيدة ورابطة وثيقة تاه عنها كتاب اجلرائد الأوروبية ورجال
ال�سيا�سة ،ف�إن (نوبار با�شا) طامح �إىل اجللو�س على من�صة الإمارة الأرمينية املوهومة.
وقد اتخذ الإنكليز هذا الطموح و�سيلة لبلوغ مرامهم من و�ضع البالد امل�صرية
حتت حماية دولتهم ،ولي�ست احلوادث الأخرية التي كانت بالد الأنا�ضول ميدانًا
لها �إالحجابًا كثيفًا ي�سرت مقا�صد الإنكليز من اال�ستئثار بال�سلطة يف وادي النيل،
ويخفي م�ساعيهم ود�سائ�سهم املق�صود بها و�ضع هذا الوادي يف طي �أمالكهم
ال�شا�سعة الأطراف.
وقد �شعر امل�ؤمتر الربليني مبا كان يحاول احلزب الأرمني احل�صول عليه
منه� ،أال وهو الإقرار بتعيني (نوبار) حاك ًما عا ًّما على �أرمينيا فاحرتز �أع�ضا�ؤه من
الوقوع يف حبائل ذلك احلزب بتحرير ما كان مو�ضو ًعا للمادة احلادية وال�ستني من
العهدة الربلينية .وهذا ن�صه «يتعهد الباب العايل ب�أن يجري بال �إبطاء وال ت�أخري
التعديالت والإ�صالحات التي ت�ستلزمها احلاجات املكانية وال�ضرورات املحلية
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يف الأقاليم والواليات التي ي�سكنها الأرمن ،وب�أن يكفل لهم الأمن والطم�أنينة
من اجلراك�سة والكرد .ويتعهد كذلك ب�أن يوايف الدول من وقت �إىل �آخر مبا يتخذه
من الو�سائل الالزمة لذلك كي تراقب تنفيذها.
واملت�أمل يف ظاهر هذه املادة يجده مناق�ضً ا ملا كان يخالج �صدور نوبار با�شا
و�أ�صحابه الإنكليز من الأماين والآمال ،ولكن الدولة الإنكليزية متكنت بوا�سطة
هذه املادة من احتاللها القطر امل�صري ومن احل�صول على جزيرة قرب�ص ومن
التداخل يف �ش�ؤون �آ�سيا ال�صغرى.
ولقد ن�شر املاجور (عثمان بك) يف جريدة غازتت مونيخ العمومية مقالة
�شائقة �أماط فيها اللثام عن �أ�سرار االجتماعات التي ح�صلت يف �شهر �سبتمرب
�سنة  1887مبدينة جنيفة (جنربة) قاعدة بالد �سوي�سرة بني نوبار با�شا ولوري�س
ميليكوف وتكران با�شا وبوغو�ص با�شا .وكان نوبار با�شا عائ ًدا وقتئذ من لوندرة
حيث تهاطلت عليه الوعود من �أ�صدقائه الإنكليز مبعاونته و�شد �أزره يف م�شروع
�إنقاذ البالد الأرمنية من الأحكام العثمانية ال�صارمة ،فقرروا بينهم �إر�سال جماعة
ممن ال �ش�أن لهم �سوى �إثارة اخلواطر ،وغر�س بذور الفنت ورفع لواء الع�صيان
واال�ضطراب �إىل بالد الأنا�ضول .و�أوعزوا �إليهم �أن ال يتوانوا عن ال�سلوك يف هذا
امل�سلك حتى ت�ضطرب الأحوال ويختل نظام الأمن وجتد الدولة الربيطانية فر�صة
للتداخل بحجة املراقبة والإ�شراف على تنفيذ م�ضمون املادة احلادية وال�ستني من
عهدة برلني .ومت االتفاق �أي�ضً ا على �أن اجلرائد الإنكليزية يف لوندرة واملبعوثني
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الربوت�ستانت يف �أرمينيا يوالون زعماء هذا اال�ضطراب بامل�ساعدة والتع�ضيد مبالغة
يف احل�ض وزيادة يف التن�شيط.
وملنا�سبة ذكر املبعوثني الربوت�ستانت ،نقول �إن املر�سلني الدينيني يف البالد
التي يخرتقونها �أو يقيمون فيها هم رواد التدابري ال�سيا�سية واملمهدون للد�سائ�س
القن�صلية ،ولهذا ترى �أن م�ساعيهم جنحت بني الأرمن ،وبلغ عدد الذين اعتنقوا
املذهب الربوت�ستانتي من ه�ؤالء �أكرث من  60000نف�س وقد ا�ستعمل الق�سو�س
للو�صول �إىل هذه الغاية الفريدة و�سائل و�أ�ساليب غريبة .منها �أنهم كانوا يغرون
الأرمن بقولهم �إنكم �إذا اعتنقتم هذا الدين �شملتكم احلماية الإنكليزية التي
متتد بال مراء على جميع الأمم الربوت�ستانتية ،و�أمكنكم حينئذ �أن تهز�ؤوا مبوظفي
احلكومة العثمانية �إذا حاولوا ت�شديد الوط�أة عليكم وتتخل�صوا من دفع ال�ضرائب
والر�سوم الفادحة التي �أثقلوا بها كاهلكم».
وقد �أتى الكاتب على �أ�سماء اللجنة الإنكليزية التي �شكلت مل�ساعدة
الأرمن حيث قال:
«ونذكر من الإنكليز الذين �شدوا �أزر ه�ؤالء الأخالط وعاونوهم على نوال
مطامعهم امل�سرت �ستفن�سون �أحد �أع�ضاء الربملان ورئي�س اللجنة الأرمنية الإنكليزية،
وامل�سرت �أتكني �أمني �صندوق اللجنة ،وامل�سرت براي�س �أحد �أع�ضاء الربملان ووكيل
�إحدى الوزارات يف وزارة امل�سرت غالد�ستون ،والدوق درجيل والدوق دي
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و�ستمن�سرت واللورد روندل واللورد كمربيل (وزير خارجية �إنكلرتا) وال�سري هاتري
وامل�سرت �شفون وال�سري�سيتول وال�سري جون كينافاي وامل�سرت �شاننغ ،وجميعهم من
�أع�ضاء جمل�س الربملان وامل�سرت �ستنن غالد�ستون مدير مدر�سة هواردن والق�س
ماكول وامل�سرت جون كليفورد � ...إلخ.
وال حاجة �إىل �إعادة القول يف هذا املقام ب�أن امل�سرت غالد�ستون امل�شهور
بحقده املزمن على تركيا و�ضغنه للأتراك هو املدير الأعظم للحركة الأرمنية و�أنه
مل يدع فر�صة تفوت بدون �أن يجاهر فيها بعداوته للدولة العلية ،وحتري�ض اجلمهور
على كراهتها وال�سعي يف هدم �أركانها».
و�أو�ضح الكاتب ال�سالف الذكر تاريخ اللجنة الأرمنية الثوروية الهنت�ساكية
فقال:
«ويف �سنة � 1887شكل الفو�ضويون من الأرمن وهم روبن هان ا�سديان
امللقب بكمبور ،وني�شان جماوريان وهماياك كو�شبازيان جمعية �سرية من�سوجة
على منوال اجلمعيات العمومية الرو�سية (نها�ست) ،جعلوا مقرها حارة هفلبان
مبدينة تفلي�س وقد �سميت هذه اجلمعية با�سم هنت�شاك ونيط بها �إن�شاء جريدة بهذا
العنوان عهد ب�إدارتها وحتريرها �إىل نزار بكيان ليون الذي كلف بالعودة �إىل مدينة
جنيفة (جنربة) حيث ابتد�أ يف ن�شر هذه الوريقة الثوروية .وبعد مدة طائلة نقل
�إدارة اجلريدة �إىل مدينة �أثينا لكي تتوفر لديه الطرق والو�سائل الالزمة لإدخالها
يف البالد العثمانية بالنظر لقرب تلك املدينة منها .غري �أن احلكومة اليونانية مل
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ت�ستطع بقاء جريدة فا�سدة املبادئ يف بالدها وحتت حمايتها فطردت حمررها
و�أربابها الذين هاجروا عا�صمة اليونان قا�صدين مدينة لوندرة وال يزالون فيها �إىل
اليوم ين�شرون تلك ال�صحيفة الثوروية.
ولكي يقف القارئ وقو ًفا تا ًّما على الغر�ض الذي ي�سعى �أع�ضاء جلنة
هنت�شاك لنواله ال نرى ًّبدا من ترجمة بع�ض لوائحهم ومن�شوراتهم ترجمة حرفية
نراعي فيها مطابقة الأ�صل من جميع وجوهه .وللقارئ �أن ي�ستنتج من خالل
معانيها ما يالئم ال�صدق من الأحكام ال�صائبة فنقول :ن�شرت جلنة هنت�شاك يف
�سنة  1889مبدينة لوندرة ر�سالة ق�سمتها �شطرين؛ الأول منهما عنوانه (التيار
اجلديد) والثاين (خطاب مفتوح) يقع نظر القارئ فيها بال�صحيفة  19على ما
ي�أتي:
«من الوا�ضح قبل كل �شيء �أننا فو�ضويون ،و�أن لنا رغبة وطيدة مبينة
يف لوائحنا �أال وهي ن�شر مبادئ الفو�ضى يف بالد الأنا�ضول .هذا هو الغر�ض
الأ�سا�سي ،وللو�صول �إليه قد عقدنا اخلنا�صر على �إن�شاء حكومة وطنية م�ستقلة
يف تلك البالد و�إحداث اال�ضطراب بال توانٍ وال �إهمال ،للح�صول على احلرية
ال�سيا�سية الوا�سعة النطاق».
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وقد �أورد هذا الكاتب اجلليل مواد الئحة اجلمعية الهنت�شاكية ،و�إننا ن�أتي
على ترجمة بع�ضها:
«املادة  6هي :من الغرابة مبكان وهذا ن�صها «يجب على كل جلنة �أن تعني
رئي�سا للجوا�سي�س من بني �أع�ضائها ،على �شرط �أن يكون من موظفي احلكومة �أو
ً
تكون له رابطة وعالقة مبوظف �أرمني يف احلكومة ليتمكن من نقل �أ�سرارها ونواياها
�إىل اللجنة ،وي�شرتط يف تعيني ذلك الرئي�س �أن يكون من ذوي ال�شهامة والقدرة
على كتمان الأ�سرار .وينبغي �أن يكون حتت �إدارته ع�شرة جوا�سي�س ينتخبون
من �أ�صدق رجال اجلمعية ليقوموا ب�إخبارها �أو ًال ب�أول مبا يكتنفها من املخاطر
وعليهم �أن يدخلوا يف كل مكان متنكرين ،بحيث يكون زي التنكر للواحد منهم
خمتلفًا عنه للآخر ،ويهي�ؤوا م�شروعاتهم يف اخلفاء وتكون املخابرات املخت�صة بهم
منح�صرة بني اللجنة وبني رئي�سهم».
وتق�ضي املادة ال�سابعة بتعيني خطباء يخطبون بني اجلمهور حل�ضهم على
الثورة واال�ضطراب� .أما املادة الثامنة ف�إليك ن�صها« :يحب �أن يكون لكل جلنة
منفذ يكون حتت �إمرته جماعة من امل�ساعدين ،والواجب املفرو�ض على هذا املنفذ
وعلى م�ساعديه �أن يقوموا ب�إعدام من ترى فيهم اللجنة �أنهم ي�ضرون بها �سواء
كانوا من احلزب �أو من الأجانب ،وذلك متى �صدر قرار اللجنة قا�ض ًيا باتخاذ هاته
الو�سيلة .و�أنواع العقاب ثالثة التوبيخ وال�ضرب بالع�صي والإعدام وهذا النوع
الأخري ينفذ �إما باخلنجر �أو بالرفلفر و�إما باخلنق و�إما بال�سم .ولأجل ن�سف املنازل
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واملباين على العموم يجب ا�ستعمال� :أو ًال ،القنابل الديناميتية ،ثان ًيا :الديناميت
ال�سائل ،ثالثًا :قنابل احلريق اململوءة بالبارود».
«املادة  :9يجب �أن يكون لدى اللجنة واحد تنح�صر اخت�صا�صاته يف غر�س
بذور الفنت وحتري�ض ال�ضعفاء على الأقوياء حتى تعم الفتنة وينت�شر اال�ضطراب،
ولي�س لهذا ال�شخ�ص �أن يعمل �إال ب�أوامر اللجنة و�إر�شاداتها».
«املادة  :10ينبغي �أن يوجد حار�س على الأ�سلحة مو�صوف بالنباهة
وال�شهامة� ،إذ ال يخفى �أن هذه الوظيفة �أهم الوظائف و�أخطرها والواجبات التي
ينبغي عليه مراعاتها هي العناية بحرا�سة الأ�سلحة واخلرطو�ش والبارود ،وعدم
اطالع �أحد على مكامنها ويجب �أن يكون بني يديه دفرت لي�سهل بوا�سطته عمل
املراقبة كل ثالثة �أو �أربعة �شهور .كما يجب �أي�ضً ا �أن ال يو�ضع مكان الأ�سلحة
والذخائر على �أكرث من م�سرية �ساعتني �أو ثالثة من املدينة ،و�أن تكون العناية
جدا كي ال تقع بني �أيدي احلكومة».
بحرا�ستها �شديدة ًّ
وقد �أفا�ض (الفيكونت دي كور�سون) يف ر�سالته الفريدة يف الكالم على
د�سائ�س الأرمن وفظائعهم وتكلم عن حادثة (كوم قبو) التي حدثت قبل حماكمة
الأرمن ب�أنقرة وقبل ا�شتغال الر�أي العام الأوروبي بامل�سئلة الأرمينية .ومن �ضمن
ما كتبه ب�ش�أن د�سائ�س الأرمن ما تعريبه:
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«وقد تبني للقارئ �أن الغر�ض من �أحداث اال�ضطرابات� ،إمنا هو �إثارة خواطر
الأرمن الذين كانوا ليوم وقوعها خملدين �إىل ال�سكينة راغبني عن م�شاركة اللجنة
الهنت�شاكية يف �أعمالها الثوروية اخلبيثة ،واالنتقام ممن ا�شتهروا بتقبيح هذه الأعمال
وت�شنيعها .وعم ًال بهذا املبد�أ قتلوا هت�شك �أفندي �أحد معتربي املحامني الأرمن
�أمام حماكم الأ�ستانة العلية ،وقد اعرتف القاتل له وهو �أرمناك الذي ال يتجاوز
عمره  18ربي ًعا �أنه همرب�سوم بويادجيان رئي�س اللجنة الهنت�شاكية يف الأ�ستانة
العلية وامل�سبب الأ�صلي لواقعة كوم قبو ،قد �أعطاه خم�س لريات عثمانية �أجرة
قتله لذلك الرجل امل�ستقيم .وكث ًريا ما كاد ق�سو�س الكني�سة الأرمنية والبطريق
�أر�شكيان نف�سه يقعون يف خمالب الثورويني ،لوال �إ�سعاف العناية الربانية لهم
وتيقظ رجال احلفظ حلركات الأ�شقياء الذين قب�ض على البع�ض منهم فاعرتفوا
�صراحة ب�أنهم وكالء اللجنة الهنت�شاكية.
وقتل الثائرون �أي�ضً ا �أحد �أغنياء امل�ضاربني من بني جلدتهم ،وا�سمه
�سيمون بك مك�سود ،وقد قب�ضت احلكومة على املجرمني وهم �إ�ستبان �أحد جتار
املجوهرات ،وهمرب�سوم القهوجي وكاروك وتانيو�س ،فاعرتفوا �صراحة ب�أنهم مل
ي�أتوا ذلك اجلرم �إال ب�إغراء دكران �أحد �صناع الأحذية املنتظم ب�صفة ع�ضو يف
اللجنة الثوروية .وقد ح�صل حديثًا يف  26يونيو �سنة � 1895أن اثنني من �أع�ضاء
تلك اللجنة جتا�سرا على قتل �أرمني ا�سمه توتوجنيان موظف يف قلم املطبوعات.
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وقد متكن كل من همرب�سوم بويادجيان ومهران دماديان من مغادرة الأ�ستانة
عقب تلك احلوادث التي تق�شعر من ذكرها الأبدان ،قا�صدين مدينة جنيفة؛
حيث كانت تن�شر وقتئذ جريدة هنت�شاك التي نقلت فيما بعد �إىل مدينة �أثينا .وقد
متكن بعدئذ بويادجيان بالتنكر والتخفي من الدخول يف بالد الأنا�ضول حيث
التقى ب�أخيه مرديرو�س جراير امل�شهور با�سم مروك .وباال�شرتاك مع بع�ضهما �أحدثا
اال�ضطراب يف يوزجات ومو�ش وتلورى.
وعقب �سفر بويادجيان ا�ستلم رئا�سة اللجنة الهنت�شاكية يف الأ�ستانة العلية
�شخ�ص رو�سي االنتماء يدعى وارد برادر يكوف ،ولكنه مل يلبث يف الرئا�سة زم ًنا
طوي ًال حتى قب�ضت عليه احلكومة ،وفت�شت منزله بح�ضور مندوب من قن�صلية
الرو�سيا اجلرنالية يف دار ال�سعادة ،وا�ستولت على ما وجد فيه من الأوراق
واللوائح واملن�شورات املتعلقة باللجنة الهنت�شاكية ،وبعد �أن �سجلت �سفارة الرو�سيا
عندها بيان هذه الأوراق وختمت عليها بطابعها �أر�سلت �إىل املحاكم النظامية
ملحاكمة املتهمني ق�ضائ ًّيا».
وبعد �أن �أتى ح�ضرة الكاتب الفرن�ساوي بالدالئل البينة التي تثبت ارتكاب
الأرمن لأ�سفل الفظائع ،ا�ست�شهد ب�أقوال بع�ض �أماجد الكتاب الأوروبيني على
اختالق اجلرائد الإنكليزية للأخبار الكاذبة ون�شرها اخلزعبالت عن �أحوال تركيا
فكتب يف �صحيفة ( )64من ر�سالته البديعة ما تعريبه:
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«وكتب امل�سيو دانو�سو الذي �أم�ضى ثالثة �شهور ببالد �أر�ضروم يف ر�سالة
مهمة بتاريخ �شهر مايو �سنة � 1891أن حماية الدولة العلية �شاملة للأرمن
وامل�سلمني بدرجة واحدة ،و�أن ال تفاوت يف احلرية املمنوحة للطرفني� .إىل �أن قال:
ولرجال الثورة يف �أرمينيا زعماء ترد لهم الأوامر من ر�ؤ�سائهم بالأ�ستانة العلية
طبقًا ملا يتوارد على ه�ؤالء من لوندرة من التعليمات اخل�صو�صية املهي�أة يف دخل
�إدارة جريدة الدايل نيوز .وقال يف اخلتام :ولقد انده�شت من متاثل احلوادث
وت�شابه الوقائع يف �أرمينيا وكريد؛ فالذين َّيدعون �أنهم �أ�صبحوا فري�سة لظلم الدولة
العلية و�إجحافها بحقوقهم ،نراهم يتمتعون يف كال البلدين بامتيازات مل يفز بها
مواطنوهم امل�سلمون؛ �أقلها عدم دفع ال�ضرائب والإعفاء من اخلدمة الع�سكرية،
وال ي�سعنا تلقاء هذا التماثل �سوى احلكم ب�أن اليد التي �أثارت الفتنة يف �أحدهما
هي التي �أثارتها يف الآخر».
وكتب يف �صحيفة  67و  68ما تعريبه:
«�أما اللجنة الأرمنية الإنكليزية يف لوندرة ،فقد انتهزت فر�صة ذلك االنقالب
ال�سيا�سي ،وبعثت بع�ض ن�صرائها على �آ�سيا ال�صغرى ،و�أوعزت �إليهم تفريق
من�شورات يدعون فيها الأهايل عل ًنا �إىل الثورة واال�ضطراب ،وقد جعلوا مر�سيوان
ميدان د�سائ�سهم التي امتدت منها �إىل قي�صرية ويوزجات وت�شورن وجم�شخانة
وعزيزية وغريها من الأماكن ،وقد توجه رجل ا�سمه (الدون ر�شتوين) �أحد �أع�ضاء
جلنة لوندرة �إىل قي�صرية لإيقاظ الفتنة فيها ،فلما قب�ضت عليه احلكومة ،وجدت
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معه من�شورات ولوائح جمعية هنت�شاك الثوروية وطابع اجلمعية .وفت�شت احلكومة
ب�إر�شاد �أحد املجرمني يف كني�سة ديفونيك القريبة من (قي�صرية) ،فوجدت كمية
وافرة من الأوراق كان ر�شتوين ال�سالف الذكر و�ضعها عند�أحد الق�سو�س ،ومن
مطالعة هذه الأوراق علم �أن لل�شخ�صني امل�سميني طومايان وكايايان الأرمنيني
الربوت�ستانتيني املعملني يف مدر�سة مر�سيوان الربوت�ستانتية �ضلي ًعا يف تلك
احلوادث و�أنهما �أ�س�سا مطبعة �سرية يف داخل تلك املدر�سة ،وا�ستغرقا الوقت يف
تعليم التالمذة مبادئ الفو�ضى وقواعدها.
�أما حوادث يوزجات وقي�صرية فكانت ثمرة د�سائ�س مرديرو�س جراير
امل�شهور با�سم موروك �شقيق همرب�سوم بويادجيان ،وتو�ضيحها �أنه دعا �إىل احل�ضور
بجهة ببك جمل ًة من الأرمن ،وبعد �أن وزع عليهم الأ�سلحة والنقود الواردة
بر�سمهم من �إنكلرتا �أمرهم باال�ستعداد عند �أقل �إ�شارة لنهب القرى التي ي�سكنها
امل�سلمون وذبح ه�ؤالء .وقد ارتكبوا جملة جرائم بجهات خمتلفة وعلى اخل�صو�ص
يف قي�صرية ،وكلها �أف�ضت �إىل القب�ض على املذنبني وحماكمتهم مبحكمة �أنقرة
التي �صدر حكمها بالإعدام على  17من املتهمني وبالأ�شغال ال�شاقة ملدة 15
�سنة على �ستة منهم ،وبها ملدة �سبع �سنوات على ع�شرة منهم ،وبر�أت �ساحة 14
مته ًما .ولكن �أبت مكارم احل�ضرة ال�شاهانية �إال ال�شفقة على �أولئك املذنبني �إذ
�أ�صدر ال�سلطان �أمره الكرمي ب�إبدال عقاب الإعدام بالطرد من بالد الدولة العلية.
وبالرغم عن هذه العواطف الكرمية التي قل �أن تتوفر يف �أمري من �أمراء �أوروبا� ،أو يف
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حكومة من حكوماتها ،ف�إن اجلرائد الإنكليزية �أ�سرفت من الطعن وال�سب يف مقام
جاللته ،ومل تدع نع ًتا من النعوت القبيحة اال �أل�صقته با�سمه .وامتازت اجلرائد
الربوت�ستانتية على غريها يف انتهاج هذه اخلطة؛ وذلك لكون طومايان وكايايان
هما من الأرمن الذين اعتنقوا الديانة الربوت�ستانتية .ومبجرد �صدور الأمر الكرمي
بتخفيف تلك العقوبات ،بادر كل منهما �إىل مبارحة بلده لأنهما كانا من �ضمن
املحكوم عليهم بالإعدام� .أما طومايان فقد ذهب مبا�شرة �إىل لوندرة حيث �صار
من �أكرب �أع�ضاء اللجنة الأرمنية الثوروية و�أكرثهم نفو ًذا ،وهو الذي كان الإنكليز
يعر�ضونه على الأنظار يف املجتمعات ويف �إدارات اجلرائد مبثابة مثال من الأمة
التي وقع عليها ال�ضغط والظلم من احلكومة العثمانية.
وكان بطريق الأرمن بالأ�ستانة العلية يف هذا الأثناء يبعث باملن�شورات
تبا ًعا �إىل الأ�ساقفة و�أكابر الق�سو�س (مار�س �سنة  ،)1895كي يحر�ضهم على منع
الأجانب من التغرير بالأهايل الداخلني يف دائرة اخت�صا�صهم الديني وقد جاء
ب�أحد تلك املن�شورات ما ي�أتي:
«حم�ضوا الن�صح للطبقة اجلاهلة من رعاياكم كي ال يقعوا يف �شرك املهيجني.
�أما الذين ين�شزون عن الطاعة ،وال ي�أمترون ب�أوامر احلق ،فالتم�سوا العفو وال�صفح
لأجلهم لدى احلكومة باعتبار �أنكم املدافعون عن وحدة ال�صداقة الوطنية».
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وهي عبارة غاية يف احلكمة وال�صواب ،ولكن مل يكن لها ذرة من الت�أثري
على العقول تلقاء ما تن�شره اجلرائد الإنكليزية والأرمنية التي ت�صدر مبدينة
لوندرة من التحري�ض و�إثارة اخلواطر و�شرح املواقع «التي فاز فيها الثائرون الأرمن
باالنت�صار على اجليو�ش العثمانية» �إىل غري ذلك مما �أف�ضى �إىل مذبحة �سا�سون
التي تق�شعر الأبدان من ذكرها.
ومن اخلط�أ املبني �أن يعتقد القارئ بح�صول هذه املذبحة عف ًوا وجزا ًفا ،فلقد
ثبت �أن الإنكليز هي�ؤوها منذ زمن طويل ،كما يت�ضح �صراحة من تالوة ال�شذرة
الآتية املقتب�سة من جريدة (الكوجنريجا�سيونال�ست) ال�صادرة يف  23د�سمرب
�سنة  1893مبدينة بو�سنت من �أمريكا بقلم امل�سرت هريو�س هملن �أحد املبعوثني
الربوت�ستانت وهي�« :أكد يل �شاب من الأرمن تظهر عليه خمائل الذكاء والنباهة
ويتكلم الإنكليزية بنف�س ال�سرعة التي يتكلم بها اللغة الأرمينية ،وهو من �أف�صح
املدافعني عن مبد�أ الثورة ب�أن احلزب الثوروي ي�أمل الإتيان بعمل ميهد لإحدى
الدول الأجنبية و�سائل الدخول يف �آ�سيا ال�صغرى واال�ستيالء عليها .فلما �س�ألته
عن كيفية ذلك �أجاب قائ ًال :ت�ألفت ع�صابات من الهنت�شاكيني يف جميع �أنحاء
الدولة العلية وهي ترتقب الفر�ص املنا�سبة لقتل الأكراد والرتك و�إحراق قراهم
وم�ساكنهم ،ثم تعت�صم بعدئذ باجلبال ،فين�ش�أ عن ذلك وقتئذ �أن امل�سلمني
يتملكهم الغ�ضب فينق�ضون على الأرمن ويفتكون بهم ً
فتكا مري ًعا ،ت�ضطر معه
�إحدى الدول الأجنبية �إىل التداخل يف �أمور �آ�سيا ال�صغرى واال�ستيالء عليها
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با�سم الإن�سانية والتمدن امل�سيحي .فقلت له �إن هذا امل�شروع وح�شي ويف �أق�صى
درجات الق�سوة ،ف�أجابني بكل �سكينة :الريب يف �أنه يبدو لك كما تقول،
ولكننا مع�شر الأرمن قد َّوط َّنا النف�س على نوال احلرية .فلقد حتركت عواطف
�أوروبا لفظائع بلغاريا فمنحتها احلرية وهي البد �أن ي�صل �إليها ندا�ؤنا فتمنحنا �أي�ضً ا
هذا االمتياز».
وبعد ن�شر هذه املحادثة يف اجلريدة امل�شار �إليها ب�سنة تقري ًبا ،وقعت فتنة
بوادي تالوري (�سا�سون) ،وات�ضح �أن املحرك لها هو همرب�سوم بويادجيان الذي
متكن من العودة �إىل الأنا�ضول بعد �أن �سمى نف�سه مراديان ،ووطد رابطة العالقة
بينه وبني الأرمن الربوت�ستانت يف واليات بتلي�س ووان و�أنقرة و�أدنة ،وكان ذلك
الرجل يغرر بعقول ذوي الأحالم الطائ�شة بدعوتهم �إىل حمل ال�سالح ومهاجمة
امل�سلمني ومينيهم مب�ساعدة �إنكلرتا وتداخلها يف �ش�ؤونهم بالقوة احلربية ،ولكي ميوه
عليهم بهذه الأكاذيب كان يربز لهم خطابات ادعى �أنها واردة �إليه من �أكابر رجال
ال�سيا�سة يف لوندرة .وقد طبع من�شو ًرا يف هذا املعنى �أر�سله �إىل �أع�ضاء الإكلريو�س
الأرميني الق�س وهابديان رئي�س �أ�ساقفة �أدنة �سابقًا ،وقد ن�شرته يف �شهر مار�س �سنة
� 1895أغلب اجلرائد الفرن�ساوية.
وقد قال امل�سرت �إكزمني�س الذي �سلف �إيراد �أقواله مرا ًرا يف �أوائل هذه
الر�سالة ما ي�أتي�« :إن الباعث على ح�صول اال�ضطرابات املذكورة هو رجل ا�سمه
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بويادجيان �أحد تالمذة املبعوثني الأمريكان .وهو الذي كان له �ضلع يف حادثة
كوم قبو ،و�صدر �أمر جاللة ال�سلطان الأعظم بالعفو عنه.
ح�ضهم على الثورة بعد �أن �أقنعهم
ويقول الأرمن �إن هذا الرجل قد ّ
مب�ساعدة �إنكلرتا لهم و�إ�سعافها �إياهم بع�ساكرها ،و�أنهم �س�ألوه كيف تتمكن
الع�ساكر الإنكليزية من الو�صول �إىل هذه اجلهات البعيدة عن ال�شواطئ ،ف�ض ًال
عن تعذر ال�سري فيها ،ف�أجابهم ب�أن �أولئك الع�ساكر �سي�صلون �إىل هذه اجلهات
بوا�سطة بالونات (قباب تيارة) ج�سيمة احلجم حمراء اللون وهي �آخر اخرتاع يف
العلوم الع�سكرية اجلديدة .واعتقاد الأهايل بهذا الكذب الفاح�ش دليل على
مقدار �سذاجتهم و�سرعة ت�صديقهم وب�ساطة فطرتهم ،وقد اتخذ بويادجيان هذه
الفر�صة الطبيعية �آلة ال�ستمالة �سكان الإحدى ع�شرة قرية املكون منها مركز
�سا�سون وكانوا يبلغون ثالثة �آالف ن�سمة تقري ًبا فتح�صنوا يف جبال �أنطون داغ بعد
�أن ت�سلحوا بالبنادق املتكررة الطلقات الواردة �إليهم من لوندرة وتفلي�س».
وكتب (الفيكونت دي كور�سيون) يف �صحيفة  72وما بعدها من ر�سالته
اجلليلة ما ترجمته:
«�أما احلادثة نف�سها فنحتمي عن �إيراد �شرحها مبقت�ضى ما و�صل �إىل علمنا
من الأخبار واملعلومات ،بل نقتنع بنقلها عن جريدة النويورك هرالد التي ال يج�سر
�أحد على اتهامها بالتحيز للأغرا�ض �أو امليل للأتراك.
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وها هي:
�إن الثائرين الأرمن الذين ظهروا يف جبال تالوري الواقعة بني �سا�سون
يف اجلنوب ال�شرقي من مو�ش (والية بتلي�س) ،وبني مركز كال (من مت�صرفية
جوانح) ،قد اجتمعوا يف تلك اجلهة ب�إر�شاد وحتري�ض �شخ�ص ا�سمه همرب�سوم �أو
مراديان لإثارة الفتنة بها .وهمرب�سوم هذا ولد ببلدة هاجني (والية �أدنة) وتفرغ
لدرا�سة الطب مبدر�سة احلكماء يف الأ�ستانة العلية مدة ثماين �سنوات ،وكان له
�إ�صبع يف حادثة كوم قبو ،ثم فر �إىل الأ�ستانة ومنها �إىل جنيفة .وبعد �أن �أقام
بها مدة َّ
تنكر ب�أحد الأزياء وانتحل ا�س ًما غري ا�سمه احلقيقي ثم عاد �إىل والية
بتلي�س عن طريق �إ�سكندرونة وديار بكر ،و�أخذ فيها يحر�ض اجلمهور على الثورة
واال�ضطراب ،وكان ي�ساعده على هذا الف�ساد خم�سة �آخرون من بني جن�سه.
وكان همرب�سوم ي�ؤكد للأهايل ب�أن الدول الأوروبية قد �أناطته مب�أمورية مهمة وهي
دك �أركان النفوذ العثماين ،ود�أب على الكالم بهذا املثال حتى ا�ستمال �إليه
قلوب الأرمن القاطنني يف قرى �سيرنو�سماي وجللي جوزات و�آهي وهدنك
و�سنانك و�سكند و�إيغار ومو�سون و�إيتك و�إكج�سر وقرية قالوري التي ت�شتمل
على �أربعة حمالت.
ويف �أواخر �شهر يوليو �سنة  1894بارح �أولئك املغرورون بالدهم بعد �أن
و�ضعوا ن�ساءهم و�أوالدهم و�أموالهم يف جهات �أمينة ،والتقوا بالثائرين الآتني
من مو�ش وحملتي كال و�سلفان يف جبل �أتدوك داغ ،وهناك مت االتفاق على �أن
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خم�سمائة �أو �ستمائة منهم يهجمون على بلدة مو�ش؛ فزحفت هذه الفرقة على
قبيلة دليكان امل�ستقرة بالقرب من �سفح جبل كورلنك الكائن جنوبي مو�ش،
ف�سلبت �أموالها وقتلت كث ًريا من رجالها ،وا�ستعملت يف قتل امل�سلمني منهم
�أ�ساليب التعذيب التي ال ترد على خواطر املتوح�شني والرببريني ،وذلك بعد
�أن �شهرت بدين الإ�سالم وطعنت فيه �أمامهم ،ثم هاجت بعد ذلك الع�ساكر
العثمانية النظامية ولكنها مل تتمكن من تنفيذ م�شروعها الأول �أال وهو الولوج
يف مدينة مو�ش؛ وذلك لأهمية احلر�س الع�سكري الذي كان مقي ًما فيها� .أما بقية
الثائرين الذين لبثوا يف جبل �أتدوك داغ فقد انق�سموا فرقًا متعددة ق�صدت كل
فرقة جهة معلومة للهجوم عليها .وقد ات�صل بنا من �أخبارها �أنها �أحرقت ابن �أخي
عمر �أغا ح ًّيا وانتهكت حرمة الن�ساء امل�سلمات ال�ساكنات يف قرية جويل جوازات،
وعذبت امل�سلمني و�أحلقت بهم النكال و�أكرهتهم على تقبيل ال�صليب و�سملت
عيونهم وجدعت �أنوفهم وقطعت �آذانهم و�أذاقتهم من العذاب �ألوانًا و�أ�شك ً
اال.
ويف �أول �شهر �أغ�سط�س ،هجم �أولئك الثائرون على قبائل فانينار وبكريان
وباديكان واقرتفوا �أفظع من تلك الآثام مع �أهلها واقتدى بهم الثائرون يف قريتي
�إليغرنك ويرمو�ش الواقعتني بق�سم �إجنيان؛ ف�إنهم هجموا على �أكراد تلك الناحية
و�أوقعوا ب�أهايل كي�سر و�شت�شت .وهجم الأرمن يف �آخر �شهر �أغ�سط�س على
الأكراد املقيمني بالقرب من مدينة مو�ش ،ف�أحرقوا ثالثة من القرى� ،أما الثائرون
يف تالوري فقد فتكوا بامل�سلمني والن�صارى م ًعا طل ًبا للغنائم وال�سلب ،وملا و�صلت
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اجليو�ش ال�شاهانية ملطاردتهم طلب رئي�سهم همرب�سوم النجاة لنف�سه ففر �إىل اجلبل
مع �أحد ع�شر من رفقائه ،وقد قب�ض عليه الع�ساكر بعد �أن قتل منهم اثنني بيده
وجرح �ستة �آخرين ،ومل ي�أت �آخر �شهر �أغ�سط�س حتى تفرق الثائرون �شذر مذر.
وقد عومل الأهايل من ن�ساء و�أطفال و�شيوخ ب�أح�سن املعاملة مراعاة ملا �أمر به
الدين الإ�سالمي و�أ�شارت �إليه الإن�سانية� .أما الثائرون الذين قتلوا فهم الذين �أبوا
الت�سليم والإذعان لأوامر احلكومة وف�ضلوا اال�ستمرار على مكافحتها».
وكتب هذا الكاتب املحقق يف �صحيفة  76وما يليها ما تعريبه:
ولكن هذه احلقيقة الوا�ضحة قد �أ�سدلت اجلرائد الإنكليزية عليها ال�ستار،
ثم �أبرزتها يف لفائف املبالغات والأكاذيب كي ت�ستعني بها وزارة اخلارجية
الإنكليزية على �إ�صابة ما ترنو �إليه عيون مطامعها من الأغرا�ض الذاتية ،ويف الواقع
ف�إنه بعد �أن عمت اخلافقني تلك الأكاذيب ،طلبت �إنكلرتا من الدولة العلية تعيني
جلنة دولية ملزاولة حتقيق امل�سئلة الأرمينية فقابلت احلكومة العثمانية هذا الطلب
بالقبول لوثوقها بو�ضاحة احلقائق وتوفر القرائن املثبتة لإدانة الأرمن.
وبنا ًء على هذا القبول �شكلت اللجنة وانتظم �ضمن �أع�ضائها مندوب
رو�سي و�آخر فرن�ساوي و�آخر �إنكليزي ،وهو ت�شكيل يحق للقارئ �أن ينده�ش كث ًريا
منه ملوافقة الرو�سيا وفرن�سا لإنكلرتا عليه ،وا�شرتاكهما معها فيه ،ولكن لو نقب
الإن�سان عن اخلفايا وا�ستطلع احلقائق ال�ستح�سن هذا اال�شرتاك؛ �إذ لو كانت
الدولة الإنكليزية ا�ست�أثرت بالتحقيق ،لكانت متكنت من ن�شر الأكاذيب و�إذاعة
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املفرتيات عن الدولة العلية بال خوف من قيام �أحد لتكذيب مدعياتها ،وبرهنت
مر�سحا لتمثيل مذابح الن�صارى �صباح م�ساء،
على �أن تركية �آ�سيا قد �أ�صبحت ً
و�أظهرت بذلك �أهمية تداخل «�إحدى الدول الأوروبية العظمى» لت�أييد دعامة
النظام والأمن والعدالة يف تلك الأنحاء.
وخال�صة القول «لو مل ت�شرتك الرو�سيا وفرن�سا مع �إنكلرتا يف م�سئلة التحقيق
الحتل الإنكليز �أرا�ضي الأنا�ضول ،كما احتلوا م�صر بحجة توطيد الأمن وكبح
جماح الع�صاة ،ثم طاب لهم املقام فيها �إىل الآن بالرغم عن طلبات الدولة العلية
وفرن�سا وعن العهود العلنية التي فاه بها رجالهم ال�سيا�سيون مرات متعاقبة».
«ولقد �أف�ضت عواقب هفوتنا ال�سيا�سية يف البالد امل�صرية �إىل انحطاط
نفوذنا وخفوت �صوتنا؛ مبعنى �أنه مبجرد ما اقرتحت الدولة الإنكليزية علينا فتح
�أبواب التحقيق يف امل�سئلة الأرمينية ،قابلنا هذا االقرتاح بالقبول ومتام االرتياح
و�إمنا ا�ستدعينا �أ�صدقاءنا الرو�سيني �إىل اال�شرتاك فيه معنا ،ال�سيما و�أنه يوجد من
بني رعاياهم نحو مليون من الأرمن.
وقد مت التحقيق على قاعدة التجرد من الأهواء ومتام اال�ستقالل ،ودل
على ما كان مير باخلاطر من �أن الأرمن جنحوا لال�ضطراب بتحري�ض حمر�ضني
جا�ؤوا من اخلارج لهذا الغر�ض ،ووزعوا عليهم �أ�سلحة �إنكليزية متكررة الطلقات
وارتكبوا معهم بعد ذلك �أق�صى ما يرتكب من اجلرائم والآثام يف �أوقات الثورة
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كاحلرق والقتل وال�سلب ،ثم اعت�صموا باجلبال ال�شاهقة للتمكن من مقاومة اجلنود
العثمانية املنتظمة .وقد �أثبتت جلنة التحقيق فوق هذا االعرتاف �أن احلكومة
العثمانية ب�إر�سالها القوة الع�سكرية لإخماد الثورة قد عملت مبقت�ضى ما يخ ِّوله لها
القانون من احلقوق.
وقد كان لظهور هذه النتيجة وقع �سيئ لدي �أرباب اجلرائد الإنكليزية،
ولذلك تراهم قد �شددوا الوط�أة على الدولة العلية وات�سع �أمامهم املجال الختالق
الأكاذيب؛ فقالوا �إن الأتراك بعد �أن ذبحوا �آالف الأرمن يف جويل جوازت،
حفروا �آبا ًرا عميقة �ألقوا فيها جثث القتلى ،ثم غطوها بطبقة من اجلري ،واحلقيقة
هي �أن اجلنود العثمانية ملا التقت بالع�صاة كما �أ�سلفنا ا�ستدعتهم �إىل الر�ضوخ
للطاعة ،فلما مل يقبلوا قتلت منهم نحو  300نف�س تقري ًبا .فلما انتهت املوقعة جمع
الع�ساكر جثث القتلى يف حفرة �أهالوا عليها اجلري كي ال تكون منب ًعا للعفونة
وبورة للروائح الكريهة التي تعبث بال�صحة ،وهي عادة مرعية يف جميع البالد
�إذا وقعت فيها فتنة داخلية �أدت �إىل قتل جملة من الع�صاة .و�إذا كان الإنكليز
يجهلون مزية اجلري هنا ،فنقول �إن الغر�ض من و�ضعه على اجلثث هو تعجيل
انحاللها ومنع الأذى الذي ينجم عن ت�صاعد الروائح الكريهة ومنها .والعاقل
الذي ال ت�ستويل عليه الأغرا�ض الذاتية يحكم معنا ب�أن هذه الو�سيلة ال�صحية ال
ي�صح اعتبارها من الفظائع التي ن�سب الإنكليز للأتراك ارتكابها �ضد فئة الأرمن
العا�صية.
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ويف �إبان �شروع اللجنة يف التحقيق ،قلنا كما كان يقول كل �أوروبي جمرد
عن الأهواء وكل من تتبع �أثر امل�سئلة الأرمنية بنف�سه� ،إن نتيجة التحقيق �ست�أتي
على نقي�ض �آمال الإنكليز ،و�إنها ال تثبت �شي ًئا �ضد دولة امل�شري زكي با�شا قومندان
الأوردي الرابع من اجلي�ش العثماين الذي نيط به �إخماد فتنة الأرمن ،ف�إن جميع
الأوروبيني الذين خالطوا دولته جممعون على امتداح �سريته وطهارة �أخالقه
وكرم طبعه و�صدق والئه جلاللة ال�سلطان وكفاءته يف امل�سائل احلربية».
«ولرنجع �إىل الكالم على اللجنة الإنكليزية الأرمنية ،فنقول �إنها مل تدع
و�سيلة من الو�سائل �إال تذرعت بها لإيهام الر�أي العام يف �أوروبا ب�أن جلنة التحقيق
قد توفرت لديها ال�شهادات والقرائن الدالة على ارتكاب تركيا ما ين�سب �إليها
من الفظائع .وملا كانت الأمة الفرن�سوية يف ذلك احلني غري مهتمة ب�أمور �أرمينيا،
فقد طاف جماعة من الأرمن يف �أنحاء فرن�سا لإلقاء اخلطب يف هذا املو�ضوع
�إثارة لعواطف �أهلها وتن�شي ًطا لهم على التمثل بالإنكليز يف طلب �إنقاذهم من
خمالب احلكومة العثمانية ،وقد �ألقى رجل ا�سمه �شرا�سيون خطبة من هذا
القبيل مبدينة باري�س يف و�سط جمهور حافل من �أهلها ،وبالغ يف و�صف حوادث
مر�سيوان ويوزجات وتالوري ،وحاول طبع هذه الأو�صاف يف نفو�س ال�سامعني
ب�أن �أبرز لهم جملة �صور فوتوغرافية بع�ضها ميثل الأتراك وهم يذبحون الأرمن
�أو يطعنون الأطفال والن�ساء يف بطونهم باخلناجر� ،أو يحرقون القرى ،غري �أن هذه
الر�سومات مل تف�ض �إىل �إحداث الت�أثري الذي كان ينتظره اخلطيب على قلوبهم،

366

امل�سئلة ال�شرقية

366

�إذ ال يخفى ما ا�شتهر به �أهايل باري�س من �شدة التحرز والت�صديق بعد الإمعان
والروية ،ف�إنهم مبجرد �إلقائهم النظر على تلك ال�صور ،حكموا ب�أنها افرتاء وجمرد
اخرتاع ال�ستحالة وجود م�صورين يف بالد �أغلب �أهلها يقطنون اجلبال ،و�أثناء
فتنة داخلية ال يعلم �أحد تاريخ وقائعها ،حتى ي�ستعد امل�صورون الذين يجب �أن
يكونوا يف هذه احلالة على جانب عظيم من املهارة واجل�سارة لأخذ �صور تلك
الوقائع .وهناك �سبب �آخر بث هذا االعتقاد يف خميالتهم (�أي الباري�سيني) وهو
ا�ستحالة حمافظة املذبوحني والقتلى على و�ضع يثبتون فيه �أثناء ذبح الأتراك
لهم �إر�ضا ًء للم�صورين كي يتح�صلوا على �صور متقنة خالية من العيوب التي
تن�ش�أ عن حترك الذات املراد ت�صويرها .وقد و�ضع بع�ض �أهايل �أمريكا ر�سالة قال
فيها �إنه ر�أى �صورة فتوغرافية متثل الن�ساء الأرمينيات يلقني �أنف�سهن يف املهاوي
العميقة فرا ًرا من عبث اجلنود العثمانية ،و�إنه علم مبجرد النظر �إليها �أنها مقلدة
بالتمام من لوحة ر�سمها م�صور �شهري ي�سمى (�آري �شفر) وقد عقد بع�ض �أكابر
الإنكليز مبدينة لوندرة ويف مقدمتهم الدوق درجيل والدوق و�ستمن�سرت واللورد
حاكم مدينة ليفربول ،وبع�ض رجال الإكلريو�س الربوت�ستانتي اجتما ًعا حاف ًال يف
 7مايو املا�ضي ،عر�ضوا فيه ثالثة �أ�شخا�ص زعموا �أنهم من �أرميني �سا�سون مع
�أنهم كانوا ال يفهمون �شي ًئا من اللغة الأرمينية �أو من اللغتني الرتكية واليونانية
ال�شائعتي اال�ستعمال ببالد الدولة العلية .وح�صل اجتماع �آخر مبدينة �ش�سرت
يف � 6أغ�سط�س املا�ضي �ألقى فيه امل�سرت غالد�ستون خطبة جعل ح�شوها الطعن
باحلكومة العثمانية ،و�س�أل من الر�أي العام �إعدام الدولة العلية وا�ستئ�صالها من
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الوجود ال�سيا�سي م�ستن ًدا يف طلبه هذا على مقالة ن�شرتها جريدة الديلي تلغراف،
عن امل�سرت ديلون مكاتبها يف �آ�سيا ال�صغرى �ضمنها �شهادة ل�ص كردي ا�سمه
مونتيجو ال يزال م�سجونًا بعد �أن �صدر عليه حكم حمكمة �أر�ضروم بالإعدام
النح�صار التهمة فيه ب�أنه قتل ونهب وهتك وارتكب من الفظائع �ضد الأرمن
والأتراك �أج�سمها .غري �أن امل�سرت غالد�ستون تغافل عن تعريف ال�سامعني خلطبته
مبا �إذا كان امل�سرت ديلون ال�سالف الذكر يعرف اللغة الأرمنية �أم ال؟ وهل جميع
م�صادره الإخبارية م�شابهة لل�شقي مونتيجو؟ على �أن هذا تف�صيل دقيق ال تهم
الإفا�ضة فيه ملا يعلمه القراء من ت�صديق الذمة الربيطانية لكل امل�صادر واملوارد
الإخبارية ما دامت موافقة مل�صاحلها ب�صرف النظر عما �إذا كانت ت�ستحق الثقة �أم
ال».
هذا ما كتبه كاتب م�سيحي من�صف يف حكمه غري متع�صب �ضد الإ�سالم.
وقد اقتطفنا للقراء كث ًريا من �شذرات ر�سالته اجلليلة ليقفوا جمي ًعا على احلقائق
وليكونوا على بينة من �أمر احلوادث الأرمنية والد�سائ�س الإنكليزية ،وليعلم كل
عثماين وكل م�سلم مقدار الكراهة ال�شديدة التي �أظهرتها �إنكلرتا للدولة العلية.
وقد عرثنا يف جريدة الطان الفرن�ساوية ال�صادرة يف � 10إبريل عام 1897
على ترجمة عبارة كتبها �أحد كتاب الإنكليز يف جريدة (التيم�س) ب�ش�أن امل�سئلة
الأرمنية .ال نرى ًّبدا من تعريبها:
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لقد جاء الوقت الذي يجب فيه على الأمة الربيطانية �أن تعلم �أن امل�سئلة
الأرمنية وج ًها مظل ًما للغاية :ف�إن اجلمعيات الثوروية الأرمنية هي �آفة الأمة الأرمنية
وم�صيبتها ،و�إين ال �أتردد يف �أن �أ�صرح  -معتم ًدا يف ذلك على خربتي ال�شخ�صية -
ب�أن هذه اجلمعيات هي التي يقع عليها الن�صيب الأوفر من م�س�ؤولية موت الأرمن
العديدين الذين قتلوا يف اال�ضطرابات الأخرية .فماذا ي�ستطيع الإن�سان �أن يقول
أروحا
نفو�سا عديدة و� ً
عن �أ�شخا�ص يبذرون بذور التع�صب بني قومهم ُّ
وي�ضحون ً
جمة من بني جلدتهم ،بق�صد الإعالن عن امل�سئلة الأرمينية يف �أوروبا؟ ويف �أية
بلدة من بالد �آ�سيا ال�صغرى ال ي�ستطيع �أحد من الأرمن �أن يكون �آم ًنا على
حياته و�أمواله� ،إذا كان �أحد �أع�ضاء هاته اجلمعيات الثوروية مقي ًما فيها .فالأغنياء
جمبورون �أن ي�شرتكوا يف م�صاريف الثورة الأرمنية و�إال قتلوا .و�إذا جتا�سر �أحد
على القدح يف اجلمعيات الثوروية �أو العمل �ضدها فقد حياته وال حمالة.
«و�إين ال �أعرف �شي ًئا عن اجلمعيات الأرمنية ب�أوروبا ،ولكن ما ر�أيته وما
عرفته عن هذه اجلمعيات املوجودة يف الأنا�ضول ويف العجم ويف تفلي�س ،يحملني
على الت�أكيد ب�أن اجلمعية الثوروية الأرمنية التي مركزها لوندرة ترمي �إىل �إحداث
مذابح جديدة (لكي تبقي �أنظار �أوروبا موجهة �إىل مظامل الأتراك) .ويف �سلما�س
وغريها من املدائن التي على حدود بالد العجم ،ي�ستعد ثوار الأرمن للهجوم على
الأتراك امل�سلمني ولهم هنالك من الرجال امل�سلحني بني الألفني والثالثة �آالف،
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ولكن لرتكيا من اجلنود هنالك نحو اخلم�سة ع�شر �آلف مقاتل واحلكومة العثمانية
عاملة جي ًدا بد�سائ�س الأرمن وبنواياهم.
هذه هي ال�سيا�سة التي جرت عليها اجلمعيات الثوروية يف املا�ضي ومن
املحتمل �أنها جتري عليها يف امل�ستقبل .ف�أع�ضاء هذه اجلمعيات ومديروها يريدون
�إجبار �أوروبا على التداخل يف �أمور تركيا الداخلية بال�سالح والقوة ،وللو�صول �إىل
هذا الغر�ض ،تراهم يحدثون ثورات ومذابح هم وحدهم امل�س�ؤولون عنها .وهم
ال يت�أخرون عن ت�ضحية مئات و�ألوف من بني جلدتهم يف هذا ال�سبيل ولكنهم
يحرت�سون غاية االحرتا�س من ت�ضحية رجل واحد منهم �أنف�سهم.»...
وال مراء يف �أن ما كتبه هذا الكاتب الإنكليزي يف جريدة التيم�س امل�شهورة
بتع�صبها ال�شديد �ضد الدولة العلية و�ضد امل�سلمني حلقيقي ال ريب فيه .ولكن
هذا الكاتب مل يقل لنا من امل�س�ؤول عن ت�أ�سي�س اجلمعيات الأرمنية الثوروية
وعن ت�شجيعها� .ألي�س �سا�سة بريطانيا وكتابها؟؟ ولكن ما ذكره ح�ضرة الكاتب
الإنكليزي يف التيم�س �أكرث مما كان ينتظر من مثله.

***
«لقد و َّدت �إنكلرتا �أن تتداخل وحدها يف امل�سئلة الأرمينية وتقف �أمام
الدولة العلية وج ًها لوجه ،ولكن الرو�سيا كان م�صلحتها خمالفة مل�صلحة �إنكلرتا
فكان من الواجب عليها �أن تعرقل م�ساعي الإنكليز ،و�أن متنع ت�أ�سي�س مملكة
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�أرمينية تكون عدوة لها و�آلة للإنكليز يف �آ�سيا ال�صغرى �ضدها .وكذلك فرن�سا
ف�إن م�سئلة م�صر �أفهمت رجال �سيا�ستها �أن امل�سئلة الأرمينية لي�ست �إال حيلة ملنع
الدول من اال�شتغال مب�سائل وادي النيل وو�سيلة البتالع م�صر .وقد تظاهر امل�سيو
(هانوتو) وزير خارجية فرن�سا من �أول الأزمة الأرمنية بامليل للح�ضرة ال�سلطانية.
ويف فرتة �سقوطه من الوزارة كتب يف جريدة (ريفو دي باري�س) ر�سالة على امل�سئلة
الأرمينية وعلى �أميال جاللة ال�سلطان �أثنى فيها على اخلليفة الأعظم الثناء
اجلميل وتكلم عن جاللته ب�صفته من الذين اقرتبوا منه ،وحتدثوا معه طوي ًال
وعرفوا خالله و�صفاته و�أفكاره ال�سيا�سية .وقد �سمى �أعداء تركيا امل�سيو هانوتو
بهانوتو با�شا وعبد الهانوتو �إظها ًرا ملحبته جلاللة ال�سلطان واعتداله يف �سيا�سته نحو
الدولة العلية ،كما �سموا جاللة الإمرباطور غليوم بعبد الغليوم .ولوال �أن الر�أي
متهيجا بع�ض التهيج �ضد تركيا بتحري�ضات �أعداء الدولة
العام الفرن�ساوي كان ً
العلية ،و�أعداء الإ�سالم لكان امل�سيو (هانوتو)� ،أظهر عل ًنا ثقته العظمى باحل�ضرة
ال�سلطانية وحقيقة امل�سئلة الأرمينية� .إال �أنه كان م�ضط ًّرا لأن يتكلم عن تركيا
بلهجة فيها �شيء من ال�شدة يف بع�ض الظروف .ولكن �سيا�سته العمومية كانت
ترمي �إىل منع تداخل �إنكلرتا و�إحباط م�ساعيها.
وقد تداخلت فرن�سا والرو�سيا و�إنكلرتا يف امل�سئلة الأرمينية عقب حادثة
(�سا�سون) فطلبت عمل حتقيق تام لإظهار حقيقة احلادثة ،فقبلت الدولة العلية
طلبها و�سافر مندوبو الدول الثالث مع املندوبني العثمانيني ،وكان و�صولهم �إىل
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(مو�ش) يف  21يناير عام  ،1895و�أثبت التحقيق �إدانة الأرمن وخروجهم عن
الطاعة .ولو �أن املندوب الإنكليزي كان يبذل جهده يف �إثبات اعتداء ال�سلطة
الع�سكرية العثمانية على الأرمن .ويف  11مايو عام  1895قدم �سفراء فرن�سا
والرو�سيا و�إنكلرتا للباب العايل م�شروع �إ�صالحات يت�ضمن العفو عن جمرمي
الأرمن ال�سيا�سيني والعفو عمن حكم عليهم بالنفي من الأرمن وت�أ�سي�س جلنة
مراقبة بالأ�ستانة ملراقبة تنفيذ الإ�صالحات وما �شاكل ذلك .وقد �أ�شارت فرن�سا
و�صدق عليه يف
والرو�سيا على جاللة ال�سلطان الأعظم بقبول هذا امل�شروع فقبله ّ
� 17أكتوبر عام  1895ولكنه رف�ض ت�أ�سي�س جلنة مراقبة.
ويف �أثناء تداخل الدول الثالث ،كان ثوار الأرمن ال يغفلون حلظة واحدة
عن تهييج بني جلدتهم و�إ�شعال نريان الثورة والفتنة يف كل بالد الأنا�ضول .ومل
يكن بني الدول الأوروبية (غري �إنكلرتا) دولة تتظاهر مب�ساعدة الأرمن �إال �إيطاليا.
ف�إن (كر�سبي) انخدع للإنكليز يف امل�سئلة الأرمنية كما انخدع لهم يف �أفريقيا� .أما
�أملانيا ف�إنها كانت �ضد �إنكلرتا و�ضد الأرمن ،وملا ا�شتدت الأزمة وكرثت مطاعن
اجلرائد الإنكليزية ،وبع�ض اجلرائد الأوروبية على جاللة ال�سلطان الأعظم ،وقف
جاللة الإمرباطور غليوم و�أعلن �أمام جمل�س الر�شتاغ الأملاين «�أنه له بجاللة
ال�سلطان ثقة تامة ،و�أنه ال ميكن االعتماد على �سوى جاللته يف قمع الثورة
الأرمنية ،و�إعادة ال�سكينة �إىل ربوع �آ�سيا ال�صغرى» .وقد �أهاجت هذه العبارة
الأرمن ف�أر�سلت جمعيتهم الثوروية بلوندرة �إىل الدول الأوروبية  -ما عدا �أملانيا -
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كتابًا رفعت فيه �شكواها �ضد الإمرباطور غليوم ،وقالت عنه �إنه ي�شجع اجلرائم
واملجرمني ...فجعلت بذلك اجلمعية الأرمنية وظيفتها غري د�س الد�سائ�س يف
تركيا تهذيب امللوك وتربيتهم وتعليمهم �سيا�سة املمالك!!
وقد كانت �إنكلرتا تود كما قدمنا التداخل وحدها ،وملا مل ت�ستطع �إىل ذلك
�سبي ًال �أر�سلت �إىل �سالونيك �أ�سطو ًال مرك ًبا من ثماين ع�شرة �سفينة حربية بق�صد
�إرهاب الدولة العلية وتهديدها .ويف  9نوفمرب عام  1895وقف اللورد �سال�سبوري
يف جيلد هال بلوندرة و�ألقى خطبة �شديدة اللهجة للغاية ملأها باملطاعن �ضد
احل�ضرة ال�سلطانية ،و�أنذر امل�سلمني بقرب خلع خليفتهم ،و�أوهم العامل كله ب�أن
دول �أوروبا متفقة جميعها مع �إنكلرتا يف خطتها ونواياها..
وملا ر�أت �أملانيا �أن الإنكليز يريدون التداخل يف تركيا ،مهما كانت النتيجة
�س�ألت فرن�سا والرو�سيا �إ�شراك بقية الدول الأوروبية معهما ومع �إنكلرتا يف امل�سئلة
الأرمنية فقبلت و�صار �سفراء الدول ال�ست بالأ�ستانة يقررون كل �أمر باال�شرتاك.
وقد �شعرت كل دول �أوروبا وقتئذ ب�أنه ي�ستحيل عليها �أن تتداخل تداخ ًال
ع�سكر ًّيا .و�إن مثل هذا التداخل يج ّر على العاملني امل�صائب العديدة؛ حيث
يكون �سب ًبا لثورة عامة من امل�سلمني يف تركيا ،وداعية ل�سفك دماء كافة امل�سيحيني
يف ال�شرق و�أ�ص ًال حلرب �أوروبية عامة .وقد ا�ضطر اللورد �سال�سبوري نف�سه �أن
يقول« :ما دامت ال�سلطة العثمانية قائمة فلي�س لأوروبا قوة ت�ضغط بها على تركيا،
وكل ما يف ا�ستطاعتها �أن ت�ؤثر على فكر جاللة ال�سلطان» .فليقارن القارئ بني هذه
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اللهجة وبني لهجة اللورد نف�سه يف خطبة  9نوفمرب عام  1895يوم قال �إن دول
�أوروبا كلها متفقة مع �إنكلرتا و�أنذرنا معا�شر امل�سلمني ومعا�شر العثمانيني بقرب
خلع �صاحب اخلالفة العظمى!!
وقد توالت اال�ضطرابات والثورات يف �آ�سيا ال�صغرى ومل ير�ضخ �أهايل
(الزيتون) �إال بتداخل الدول الأوروبية ،وملا كان الإنكليز يوالون الأرمن على
الدوام بالت�شجيع وامل�ساعدة ،فقد هجم جماعة من فو�ضوييهم على البنك
العثماين يف �أغ�سط�س عام  ،1896ومل ي�سلموا �أنف�سهم �إال بتداخل الدول
وبتعهد ال�سفراء بعدم ت�سليمهم للحكومة العثمانية وتركهم ي�سافرون من الأ�ستانة
هياجا عا ًّما يف الأ�ستانة ،وكانت الطامة
�إىل اخلارج .وقد �أحدثت هذه احلادثة ً
الكربى على الأرمن .ونادى عندئذ �أعداء تركيا والإ�سالم بالويل والثبور ووجهوا
�إىل الدولة العلية و�إىل جاللة ال�سلطان الأعظم �سهام املالم وال�شتائم ،ولكن ه�ؤالء
املتع�صبني جتاهلوا ما ح�صل يف كل بالد �أوروبا ،وما يح�صل لو قامت فئة بالثورة
يف وجه احلكومة ال�شرعية .فماذا عملت �إنكلرتا �ضد �أيرلندا عندما ثارت؟ وماذا
عملت وماذا تعمل �ضد الهنود؟ وماذا عملت فرن�سا �ضد اجلزائر وماذا تعمل الآن
لو ثار �أهايل �إحدى م�ستعمراتها �ضدها؟ بل ماذا تعمل لو قام يف فرن�سا جماعة
كاليهود مث ًال وثاروا يف وجهه حكومة اجلمهورية؟
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ال جرم وال مراء يف �أن �أهل تركيا من امل�سلمني معذورون� ،إذا كانوا �أجابوا
على اعتداء الأرمن عليهم وقيامهم يف وجه الدولة العلية باالعتداء عليهم ،فهذا
واجب تفر�ضه عليهم الوطنية احلقة .وما ثوار الأرمن يف املن�صفني �إال خونة قائمون
بتنفيذ �أوامر الأجنبي.
وقد اتفقت الدول الأوروبية على و�ضع م�شروع جديد للإ�صالحات يف
�أرمينيا ،و�أخذ �سفرا�ؤها بالأ�ستانة يتداولون من  26د�سمرب عام � 1896إىل 10
فرباير عام  .1897ولكن امل�سئلة الكريدية خلقتها يد الد�سائ�س الربيطانية ف�أن�ست
�أوروبا �أرمينيا وم�سئلتها.
هذا جممل تداخل الدول يف م�سئلة الأرمن �أتينا عليه بالإيجاز.

***
لقد �أنتجت احلوادث الأرمنية عدة نتائج خطرية .ف�أثبتت �أن �إنكلرتا هي �أ�شد
الدول كراهة للدولة العلية وللإ�سالم ،و�أكرثها رغبة يف هدم ال�سلطنة العثمانية
وتقوي�ض �أركان اخلالفة الإ�سالمية ،و�أبانت للذين كانوا يظنون �إنكلرتا ال�صديقة
الطبيعية للدولة العثمانية �أنها العدوة احلقيقية اخلداعة التي تلب�س ثياب ال�صداقة
طو ًرا وثياب العداوة طو ًرا �آخر ،عامل ًة يف احلالتني على �إال�ضرار بالدولة العلية
وعلى �إ�ضعاف نفوذ امل�سلمني .ومل يبق ريب بعد احلوادث الأرمنية ووقوف العامل
�أجمع على د�سائ�س الإنكليز فيها يف �أن �إنكلرتا كانت تريد حل امل�سئلة ال�شرقية
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بتق�سيم الدولة العلية ،و�أنها لبلوغ هذا الغر�ض طلبت من الدول الأوروبية دخول
البو�سفور بالقوة وخلع جاللة ال�سلطان الأعظم قه ًرا .وقد فاه بهذا الت�صريح اخلطري
امل�سيو (هانوتو) وزير خارجية فرن�سا؛ حيث قال يف جمل�س النواب الفرن�ساوي
للمعرت�ضني على �سيا�سته ما معناه( :ماذا كنتم تقولون لو كنا قبلنا طلب الدولة
التي �س�ألت �أوروبا دخول البو�سفور بالقوة و�إنزال جاللة ال�سلطان من علوة مقامه
وخلعه من ملكه؟) وما انت�شرت هذه اخلطبة يف �أوروبا حتى قالت اجلرائد كلها،
واعتقد النا�س كافة �أن امل�سيو (هانوتو) ق�صد بعبارته هذه �إنكلرتا .ومل يزد �إنكار
وكيل خارجية �إنكلرتا هذا االعتقاد �إال ثبو ًتا.
وقد برهنت احلوادث الأرمنية على �أن �إنكلرتا هي عدوة امل�سيحيني يف
ال�شرق .فهي وحدها امل�س�ؤولة عن دماء الذين ماتوا من الأرمن �ضحية ل�سيا�ستها
وفري�سة لأغرا�ضها .و�إن امل�سئلة الأرمينية لدر�س مفيد للم�سيحيني يف ال�شرق
ير�شدهم �إىل �أن اتباع الإيعازات الأجنبية �ضار بهم كل ال�ضرر ،و�أن �سالمتهم
و�سالمة �أبنائهم من بعدهم هي يف التعلق بالدولة العلية والإخال�ص يف خدمتها.
و�إن ذكرى احلوادث الأرمنية جتعلنا ن�ؤمل ح�صول االتفاق التام والوفاق ال�سليم
بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف كافة �أنحاء اململكة العثمانية .فقد وجب على بني
الدولة جمي ًعا �أن يخدموا الوطن العثماين باالتفاق و�أن يتحدوا �ضد الأجنبي،
فالدين الإ�سالمي والدين امل�سيحي متفقان على وجوب خدمة الوطن ،وعلى �أن
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كل من يعمل �ضد وطنه يكون خائ ًنا لي�س �أحط منه يف طبقات الهيئة االجتماعية
�أحد.
وكان من نتائج احلوادث الأرمنية �أنّ �أوروبا فقدت ثقتها ب�إنكلرتا ووقفت
لها يف كل �أمر باملر�صاد� .إذ تبني لها �أن �سوا�س بريطانيا يريدون ا�صطالء نريان
احلرب العامة يف �أوروبا لتبقى �إنكلرتا على احليادة وت�ستفيد كما تبتغي .ولوال
ارتياب الدول الأوروبية يف نوايا �إنكلرتا ،لكانت قامت احلرب يف �أوروبا وانت�شر
لهيب الهيجان واحلرب من اليونان �إىل البلقان .وال �شك �أن هذه النتيجة خطرية
يف ال�سيا�سة الدولية؛ فب�سوء ظن الدول ب�إنكلرتا ت�سلم �أوروبا من احلرب ومن
عواقبها الوخيمة وت�سلم الأمم من الوقوع يف �شراك الد�سائ�س الإنكليزية وباجلملة
ي�سلم العامل ب�أ�سره.
وما علم امل�سلمون بحقيقة امل�سئلة الأرمينية وبد�سائ�س الإنكليز �ضد اخلالفة
الإ�سالمية ،حتى �أظهروا تعلقهم ال�شديد بجاللة اخلليفة الأعظم ونادوا جمي ًعا
بالإخال�ص ل�سدته واال�ستعداد للدفاع عن عر�شه اجلليل .وهذه النتيجة مل تكن
للإنكليز يف احل�سبان فقد ظنوا �أنهم ببع�ض اخلوارج ي�ستطيعون تنفري امل�سلمني
من �صاحب اخلالفة العظمى ف�شجعوا فريقًا من �أعداء جاللة ال�سلطان يدعي
رجاله �أنهم م�سلمون وما هم يف احلقيقة �إال خوارج ال دين لهم وال مذهب .ولكن
امل�سلمني لي�سوا ب�سذج ي�ستطيع الإنكليز �أن يخدعوهم لهذا احلد ،فقد ثبتوا يف
�إخال�صهم ال�صادق للإمام الأعظم والتفُّوا �أجمعني حول رايته الإ�سالمية ،و�أثبتوا
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بذلك على �أن االعتداء على جاللة اخلليفة اعتداء على املجموع الإ�سالمي ،و�أن
الطاعنني يف جاللة اخلليفة طاعنون يف الإ�سالم نف�سه.
وقد كان اللورد �سال�سبوري يتباهى يف اخلطبة التي �ألقاها بجيلد هال يوم
 9نوفمرب عام  1895ب�أن م�سلمي الهند من �أ�صدق رعايا جاللة امللكة .فما بال
الإنكليز ين�سبون الآن ثورة الهند مل�ساعي جاللة ال�سلطان الأعظم ولنفوذه عند
امل�سلمني؟ �أهل كانوا يجهلون هذا النفوذ العظيم يوم كانوا يطعنون على جاللته
الطعن ال�سافل ،ويد�سون �ضد حكومته الد�سائ�س العديدة ويقرتحون على دول
�أوروبا خلع جالله بالقوة والقهر؟
ومن النتائج اخلطرية التي �أنتجتها احلوادث الأرمنية ظهور جاللة ال�سلطان
الأعظم �أمام العاملني مبظهر ال�سيا�سي النادر املثال ،وال�سلطان الأمني على م�صالح
رعاياه .فقد توالت زوابع احلوادث الأرمنية و�صواعقها وجاللة ال�سلطان الأعظم
ثابت ثبا ًتا عجي ًبا ال يهتز كر�سي ملكه لأكرب حادثة وال لأعظم تهديد .والذين
كانوا يجهلون قدرة جاللة ال�سلطان الأعظم و�سطوته ومهارته كان يخيل لهم عند
قراءة اجلرائد الإنكليزية �أيام احلوادث الأرمنية �أن حكم جاللته قارب االنتهاء،
بل �إن الدولة نف�سها قاربت الزوال .ولكن ال�سيا�سة احلميدية النبيلة فازت بالنجاح
والفالح و�أنقذت الدولة العثمانية والإ�سالم من �أكرب الأخطار و�أ�شد الباليا ،حتى
�إن امل�سرت (غالد�ستون) زعيم �أعداء امل�سلمني اعرتف ب�أعلى �صوته «ب�أن ال�سيا�سة
احلميدية تغلبت على ال�سيا�سة الربيطانية وقهرتها يف امل�سئلة الأرمينية».
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و�إن عناية جاللة ال�سلطان الأعظم بدولته العلية وبالإ�سالم تفر�ض على
العثمانيني كافة وامل�سلمني عامة� ،أن يخل�صوا ل�سدته ال�شاهانية الإخال�ص ال�صادق
الأكيد ،و�أن يعاونوا جاللته على �إ�صالح الأحوال ودفع النوائب والأخطار حتى
يعود للدولة العثمانية جمدها القدمي ويلب�س الإ�سالم ثياب العز والرفعة ال�سرمدية.
اللهم احفظ جاللة ال�سلطان الأعظم واخلليفة الأكرب الغازي (عبد احلميد
الثاين) ،وحقق على يديه �آمال العثمانيني وامل�سلمني و�أنقذ م�صر بالدنا العزيزة
من �أيدي الإنكليز ،واحفظ لها يف ظل جاللة موالنا ال�سلطان الأعظم �سمو
اخلديو املحبوب (عبا�س حلمي با�شا الثاين)� .إنك �سميع جميب.
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هذا الكتاب

ُطبع ألول مرة عام (1315هـ1898 /م) ،و ُيعتبر من أهم مؤلفات الزعيم مصطفى كامل؛ وهو ليس مجرد كتاب
في التاريخ ،وإن كان يمثل حدًّ ا فاص ً
ال بين ما ُيسمى بالتأريخ الزمني والتأريخ الحديث ،لكنه كان أدا ًة من أدوات كفاح
وجزءا من السـياق الذي أراد بوضعه تنوير األذهان في إطار كفاحه لتحقيق مشـروعه في االسـتقالل والنهضة؛
صاحبه،
ً
حيث يتصل بقضية «النهضة» بسببين :مسألة الوعي بالذات الحضارية ،ومسألة فقه الواقع.
يشـتمل بين دفتيه على :فاتحة ،ومقدمة عامة حول المسـألة الشـرقية ،باإلضافة إلى قسـمين :يتناول القسـم األول-
وهو القسـم األصغر -المسـألة الشـرقية في القرن الثامن عشـر ،بينما يتناول القسـم الثاني سـبع أزمات تضمنتها أطوار
المسألة الشرقية في القرن التاسع عشر ،وهي :استقالل اليونان ،ومسألة الشام (بين مصر والدولة العلية) ،وحرب القرم،
والحرب بين الدولة العلية وروسيا عام 1877م ،والمسألة المصرية ،والمسألتان البلغارية واليونانية من عام 1885م إلى
عام 1887م ،وينتهي بالحديث حول المسألة األرمنية.

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتنـا فـي العصـر الحديـث  -ل ُيعـدُّ فيمـا أرى  -من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية
في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

ترجمة هذه األعمال إلى اللغات الحية ،وتعميم نشرها ،بكل الوسائل الورقية واإللكترونية.
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