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أخبار خارجية

سألة األرمنية ا
قــــال مُـــكــــاتب الـــنــــيـــرايــــست فى
سألة األرمنية األستانة : لم يـتم فى ا
شىء  ولم تقـرر احلكـومة الـعثـمانـية
قراراً باتاً فـى موضوعهـا . فال يُعرف
انى إن كان ـشروع الـروسى األ عن ا
قد قُـبل أو رفض . ويُـقـال إن الوزارة

ــسـألـة الــهـامـة  مـنــقـســمـة فى هـذه ا
وإنـهــا لم تُـجــمع عـلى رأى  بل وال
ـسـألة تـعـرف كـيف تـقابل مـثل تـلك ا
الـتى يُـقـصـد بـهـا الـتـداخل األجـنـبى
وهى مـن جــهـــة أخــرى تـــخـــشى بــأن
تــعـــرضــهـــا خلــطــر الـــهــيـــاج فى تــلك
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قـال مُكـاتب روتـر فى األستـانة إن
مـــــســــألـــــة اإلصـالحــــات فـى آســـــيــــا

عدد  ٩٦٦   األحد ٢٨ ديسمبر ١٩١٣  ص ١ القاهرة



١٧٥

الصغرى كما تصرح الدوائر الرسمية
الـتركيـة تشغل بـال احلكومـة العثـمانية
فى الـوقت احلــاضـر اشـتــغـاالً زائـداً ;
ألن احلكومة تبذل جهدها فى إرضاء
األرمن واحلــصــول عــلى مــوافــقـتــهم
ـشـروع الـذى وضـعـته وأبـلـغته عـلى ا
إلى الـدول واعــتـبــاره ضـمــانـة كــافـيـة

للداللة على حُسن نية احلكومة .
أمـــــــا األرمن  فـــــــبـــــــالــــــرغـم من
إظــهــارهـم الــرغــبــة فى الـــتــفــاهم مع
احلــكــومــة مــبـاشــرة  فــإنــهم كــثــيـرو
االرتــيـــاب والـــتــردد وهم يـــصــرون
عـــلـى فـــكــــرة الــــرقـــابــــة قـــائــــلـــ إن
اإلصالحـات بـغـيـرهـا ال تـعـد شـيـئاً .
والـــبــاب الــعــالى يــجـــتــهــد فى حــمل
ــقـيـمـة فى بـاريس الــلـجـنـة األرمـنـيـة ا
عـلى تـرك االلـتجـاء لـلـدول والـركون
إلى احلـكومـة الـعثـمـانيـة الـتى شرعت
فــى إصـالح اإلدارة فــى واليــــــــــــــــات
األنـاضــول . ومن أجل ذلك  دُعى
بــوغــوص بــاشـا نــوبــار رئــيس الــوفـد
األرمـنى فى بـاريس لــزيـارة األسـتـانـة
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واالتــــفـــاق مـع احلـــكــــومــــة  ولـــكن
ـفـهوم أنـه اعـتـذر عن قـبـول الـدعوة ا

ولم يقبل احلضور إلى األستانة .
ـبـدأ ويـتـمــسك بـوغـوص بـاشــا بـا
الـقـائل بـأن اإلدارة غـيـر الئـقـة إلنـفـاذ
ـطلوب . اإلصالحات عـلى الوجه ا
وأمَّـا فــيــمــا يـخــتص بــالــنــواب الـذين
ــثـــلـــون األرمن فـى اجملـــلس الـــقــادم
ــبــعـوثــان اجلــديــد» الـذى «مــجــلس ا
ســتــجـــرى االنــتــخـــابــات له قـــريــبــاً
ــعــارضــة الــدائـرة بــ الــبــطــريـرك فــا
والـبــاب الـعـالـى بـقـصــد إعـطـاء األمـة
األرمـنـيــة احلـريـة الــتـامـة فى انــتـخـاب
األعـضــاء لم تُــسـفــر عن جنـاح رغــمـاً

ـثـلـون األرمن تـمـاماً . وال تـزال احلـكـومـة تـبذل عن وعـد احلـكومـة بـإيـجـاد الـنواب الـذين 
مسـاعيهـا فى الدوائر اخلـاصة حلمل البـطريرك عـلى الرضى بذلك الـوعد . ولكن الـبطريرك

يطالب بإعطاء الضمانات التى جتعل هذا الوعد نافذاً محققاً .
ـفهوم أن الـسفـراء سيطـلبون فى مـقابـلتهم لـلصدر األعـظم بيـاناً صريـحاً عن السـياسة وا

التى تتبعها احلكومة فى مسألة اإلصالحات .
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