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فـى األنـــبـــاء الـــبــــرقـــيـــة  أنه قـــرر
ــلى فى بــطــريـركــيـة األرمن اجملـلس ا

إرسـال وفــد يـرآسـة(*) الـبــطـريـرك 
لـيُقـابـل الصـدر األعـظم ويـطـلب مـنه
عزل بعض الوالة فى أرمينيا ومعاقبة
اجملـــرمـــ وأجنـــز الـــوعـــود اخملـــتـــصـــة
بــتـــوطـــيــد الـــنــظـــام واألمن الـــعــام .
طـالب وسـيـطـلب الـوفـد إنـفـاذ هـذه ا
بسرعة . وقد قرر البطريرك وأعضاء
لى أن مجـلس البطـريركيـة واجمللس ا
يــســتــقــيــلــوا إذا لم تُــنــفــذ مــطــالــبــهم

وتتحسن احلالة.
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يؤكـد مُـراسل الـدالى تـلـغراف فى
بــطــرســبــرج أن روسـيــا ســتــدخل فى
ــؤتــمــر الــدولى مــســألــة األرمن فى ا
الــذى يــنــعــقـد إلبــرام الــصــلح ونص
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(*) الصحيح : يرأسه .
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ادة شـروطه . فـهى سـتـطـلـب إنـفـاذ ا
٦٤ من مــــعــــاهــــدة بــــرلــــ *. وهى
ســتـــطـــلب فـــوق ذلك مـن الــدول أن
تــكلَّ إلـيــهـا الــسـهـر عــلى إنـفــاذ تـلك
ـراسـل هل ارتـضت ــادة ولم يــقل ا ا
الـدول هــذا االقــتـراح وقــبــلـته أم ال.
ولألرمن ٢٥ مندوباً  وعلى رأسهم
بوغـوص باشا نوبـار يقيمون اآلن فى
ؤتمر باريس منتظـرين ساعة انعـقاد ا
لــيـتــقــدمـوا إلــيه مـطــالـبــ بـاإلصالح
بــاسم أمــتـــهم  وقــد ذكــرنــا جــواب
ناظـر خـارجـيـة روسـيـا وجـواب نـاظر
خـارجــيـة إنــكــلـتــرا عـلـى طـلب ذلك
الـوفــد . فـالـوزيــران ردا عـلـى الـوفـد

مـنذ شهـر ونصف بـأن الوقت لم يـحن للـنظـر فى طلـبهم ; ألن همَّ الـدول محـصور بـإيقاف
رُحى احلرب وحصر دائرة الـقتال  فمتى انـتهت الدول من ذلك تنظر فى مـطالبهم وهذا ما

صرى فى هذا العام . منع نوبار باشا عن العودة إلى القطر ا
قالت : وإذا وثـقنا بـاألخبـار التى تلـقيـناها مـن مصدر خـاص . تكـون الدول اآلن متـفقة
عـلى إدراج كـثـيـر من وجـوه اإلصالح فى مـعـاهـدة الـصـلح كـمـا فـعـلت فى مـؤتـمـر بـرل .
قـدمة وفـرنسـا من ورائهـا تطـلب الضـمانة الـتى تـضمن إنـفاذ ما ولـكن بعـضهـا وروسيـا فى ا
ـباحثـة بهذا الـشأن ولكل دولة عـاهدة حتى ال يـظل حبراً عـلى ورق  ولم تنتهِ ا يُدرج فى ا

على ما يظهر مطلب جلهة من اجلهات .
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