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فى برقـية لألهـرام من األسـتانـة أنه انتـقلت
ــســألــة األرمــنــيــة إلى دور جــديــد يــســتــلــزم ا
االهـتمـام الفـائق وإمـعان الـنظـر التـام  ولكن
يظـهر أن احلكومة العثمانـية تنظر اآلن باهتمام
فى إعـداد مـشـروع من شـأنه أن يـكـون مـوافـقاً

صالح فى أرمينيا . لكل فريق من ذوى ا
أمَّـا احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة  فالتـزال مُـصرة
على عـدم قبول أيـة مراقبـة أجنـبية ألنـها تعـتبر
ـذكورة من األمـور الـتى تُثـيـر غضب ـراقبـة ا ا
ــوظــفــ األجـانب ــســلـمــ عــلى أولــئك ا ا
ذكورة ألنـهم يعتبرون ـراقبة ا الذين يتولون ا
أن تعـيـيـنـهم من األمـور الـتى أكـرهت دولـتهم

على الرضى بها قوة واقتداراً .
ــذكـــورة تــســلــمت من ــراقــبــة ا كــمـــا أن ا
ـد لها حـكومة األسـتانـة ذلك النـفوذ الذى ال 
من االحتفاظ به سعـياً وراء مُساعدة مـوظفيها
نوى . وقـد أعادتهم على الـقيام بـاإلصالح ا
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احلكومة العثمانية اآلن إلى دراسة فكرة تعي
مفـتـش من األجـانب فى مـنطـقتىّ األنـاضول

الشمالى .
تـنـوى احلـكـومـة الـعـثـمـانـيـة تـوسـيع سـلـطـة
ــفـــتـــشــ إلـى درجــة تـــضـــمن جنــاح هـــؤالء ا
مـهمـتـهم كمـا أنـها تُـحـدد مدة خـدمـتهم إلى
عـدة سنوات وتـضمن لهم احلـكومة الـعثمـانية
فى االتفاق الذى تـعقده معهـم أن ال تفصلهم
تفق عـليها . ـدة ا عن وظائفـهم فى غضون ا
فـتشون أن وبهـذه الضمـانة ال يخـشى هؤالء ا
يُـرفـتـوا من وظــائـفـهم فـيـمــا إذا لم تـسـتـحـسن

الدولة مسلكهم.
ـسـائل الـتى ـفتـشـ من ا ومـسـألـة انـتـقـاء ا
تـسـتـلـزم مـنـتـهى الـدقـة والـعـنـايـة  فـإن الـباب
الـعـالى يـرفض الــنـظـر فى أيـة طــريـقـة تـعـرض
عـلـيـه ويـكـون من شـأنـهــا أن تـنـزع من الـدولـة
شـيـئـاً من حـريـتـهـا  فـإن الـبـاب الـعـالـى مُـصر
ـطلق فى انـتـقاء عـلى أن يـحـفظ لنـفـسه احلق ا
ـفتش  وترى احلكومـة العثمانية أن هؤالء ا
ُـشار إليه حرصـها الـتام عـلى حقـها الـصريح ا
خــابــرة ســـفــراء الــدول فى ــنـــعــهــا عـن مُ ال 
ناصب ـوظف لـهذه ا االهتداء إلى أفضل ا
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ـا تقدم تـعي ا يـقصد احلـكومة الـعثمـانية  وإ
رجـال يــبـعـثــون ملء الـثــقـة فى نــفـوس أهـالى
فـتش فيـها تـلك الواليـات التى يـكون مـهمـة ا
إعادة األمن إلى نـصابه وتـوفيـر أسبـاب الهـناء

لألهالى .
تُـمـعن احلـكـومة الـعـثـمـانـيـة الـنـظر اآلن فى
أفـضل طريـقـة إلعـادة األراضى الـتى انـتزعت
من األرمن أثــــنـــاء فـــرارهم مـن مـــذابح ســـنـــة

١٨٩٥ وقد قرب وعد تنفيذ هذا القرار .
وكـذلك مــسـألــة تـنــظـيم الــچـنـدرمــة الـتى
ستُنـاط قيادتـها الفـعليـة بالچـنرال الفـرنساوى
كومـان وأعوانه األجـانب  فإنـها دخلت فى

باب التسوية .
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