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وردت بـرقـية عـلـى األهـرام إليـك نـصـها :
الريبَ فى أن األيـام األولـى من الـعـام اجلـديد

ـسـألـة األرمـنـية  حتـمل لـنـا فى طـيـاتـهـا حل ا
ألنه وإن يـــكن والة األمــور قــد كـــتــمــوا أشــد
ـفــاوضــات ا لــتى جــرت فى هـذه الـكــتــمــان ا
األيـام بــ دولـة الــبـرنس ســعـيــد بـاشـا حــلـيم
ـسـيــو دى جـيـرس ســفـيـر الـصـدر األعــظم وا
ـانيـا  فقد روسيـا والبـارون وجنهانـيم سفـير أ
ذاعـت بـــعـض األخـــبــــار  واتــــصل بــــبـــعض
الــدوائـر مـن الـتـى لـيــست ذات عـالقـة مــتــيــنـة
سـألة خطت خـطوة جديدة فى باحلكـومة أن ا

سبيل احلل .
ـــا ـــســـألـــة تـــقـــدمت أكـــثـــر  والـــواقـع أن ا
ــكـــنــنى أن أقـــول إن مــعــظم يــظــنـــون فــإنه 
القـواعـد األساسـيـة التى بُـنى عـليـهـا هذا احلل
قـــد تــقـــررت ولــيس حتـت الــنـــظــر اآلن إال مــا
يتـعلق بـالصـيغـة والتـعبـيرات الـسيـاسيـة  فهو

ناقشة . طروح اآلن على بساط ا ا
أمَّـا الـطريـقة الـتى  االتـفاق عـلـيهـا  فهى
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طـريـقـة وسـطى بـ الـطـريـقـة الـتى كـان الـباب
الـعــالى يـتــمــسك بـهــا والـطــريــقـة الــتى كـانت
الدول تُـعول عـليـهـا فى البـداية  ألن كالً من
الــفـريــقـ تــنــازل عن شىء من مــطـالــبه كــمـا
يـجــرى عـادة فى مـثل هــذه األحـوال  وهـذه
الـطـريــقـة تُـطـابق الـرأى الــذى أبـديـته لـكم فى

تلغرافى رقم ٢٦ اجلارى .
وخالصـتها أن الـواليات الـست التى يـكثر
فيـهـا عدد األرمن بـنـوع خصـوصى تُـقسَّم إلى
ـرحـوم مــنـطـقــتـ طـبــقـاً لــلـرأى الـذى أبــداه ا
محـمـود شـوكت بـاشـا  وتـعـين لـكل مـنـطـقة
مـفتش عام  وذلك خالفاً لـلرأى الذى أيدته
روسـيــا فى أول األمــر  وهـو ضم الــواليـات
األرمـنـيــة الـست بـعـضـهـا إلى بـعض وجـعـلـهـا
والية واحدة حتت والية وال عمومى واحد.
ـفتـشـ العـمومـي علي أن نـطاق سـلـطة ا

من جــهــة أخـرى ســيُــوسع تــوسـيــعــاً عـظــيــمـاً
ــوظـفــ وهـو بـحــيث يــدخل فـيه حـق عـزل ا
مــبــدأ كــان الــبــاب الــعــالى شــديــد الــتــردد فى
دة فتـش يُعينان  التـسليم به  ثم إن هذين ا
ا بلغت طويـلة ال تقل عن خمس سـنوات ور

عشر سنوات .
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أمـا تـعـييـنـهمـا فـمن حـقوق الـبـاب الـعالى
فهو يُعينهما بإرادة شاهانية  ولكنه قبل ذلك
يــبــحث مع ســفـراء الــدول بــحــثـاً وديــاً وغــيـر
زايا التى رسمى لالهتـمام إلى من تـتوفر فيـه ا

جتعله موضع الثقة .
وال جنـد أن يـطـلب من الـبـعـثـات األجـنـبـيـة
التى فى خـدمة الـباب الـعالى أن تـعرض عـليه
قـائـمة بـأسـماء الـذين تـرى تـعيـيـنهم فى الـغـاية
ــقـصـودة يُـنـظـر إلـيـهــا بـعـ الـرضى ونـخـتـار ا

فتش منها . ا
بـقيت قـضيـة أخرى ذات شـأن خطـير وهى
ـرجع الـذى يـجب الـرجـوع إلـيه عـنـد تـعـيـ ا
فـتش العمومي والوالة وقوع اخلالف ب ا
العموميـ  فإن الدوائر العثـمانية ترى أنه ال
ـكن تـخويل حق الـفـصل فى مثل هـذه احلال
رجع غـير عـثمـانى من غـير أن يـجحف ذلك
بـساطـة الـدولة واسـتـقاللهـا إجـحافـاً عـظيـماً
ــا هـو ومن رأى األســتـانــة أن احلل الـوحــيـد إ
حتــكــيم الـــصــدر األعــظم  فــهــو يــفــصل فى
اخلالف من تـلقـاء نـفـسه أو بـعد مـشـاورة جلـنة
ستشارون األجانب الذين مخصوصة يكون ا
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فى خدمة الباب العالى من جملة أعضائها.
هـــذا وإذا نـــظــــرنـــا أوالً : إلى أن مـــســـألـــة
الچـندرمـة قد انـتهت بـتسـليم قـيادة الـچنـدرمة
الــفــعـــلــيــة إلى اجلـــنــرال الــفــرنـــســوى يــومــان
ومعـاونيه األجانب . ثانـياً : إلى أن مسألة رد
األمالك الـتى اضطر األرمن إلى التـخلى عنها
ـــذابح الــتى يـــوم هــجـــروا الــبالد خـــوفــاً من ا
حـلَّت بهم فـى عهـد عـبد احلـمـيـد سائـرة سـيراً
مُرضـياً  وهى عـلى وشك التـسوية . ثـالثاً :
إنه صـدر فى األيام األخيرة قوانـ خصوصية
قـررت استـعمـال اللـغـة احمللـية أمـام احملاكم فى
نشـورات الرسميـة  ونظمت مسـألة اخلدمة ا
الــعــســكـــريــة فى الــواليــات ومـــســألــة الــبــدل
الــعــســكــرى  ورتــبت الــنـيــابــة الــنــســبـيــة فى
مجـلس الـواليات ــ إذا نـظـرنـا إلى ذلك كله ــ
ــســـألــة نــرى أنـه يــصح لـــنـــا أن نــقـــول ال إن ا
األرمـنية خطت خـطوة إلى األمام  بل إنه لم
يــبق ســوى خـطــوة أو خــطــوتـ إلدراك ذلك
احلل الــذى يــتــوق إلــيه اجلــمــيع شــفــقــة عــلى
ـصـلـحـة الـدولـة ورغـبـة فى اإلنـسـانـيـة وحـبـاً 

صيانة السلم العام .
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وقـد اتفقت الـدوائر السـياسيـة العالـية على
شكر حضرة البـرنس سعيد باشـا حليم والثناء
ـنـاقـشات عـلـيه من أجل مـا بدا مـنه فى أثـنـاء ا
عــلى سـعـة الـصـدر وسـالمـة الـطـويـة.  واحلق
فـإنه أظـهـر فى دفـاعـه عن اسـتـقالل الـسـلـطـنـة

العثمانية شدة العزم وسالمة الذوق .

اإلصالحات فى أرمينيا

ـفـاوضات جـاريـة بـخـصوص اإلصـالحات فى أرمـيـنـيـا  وهى اآلن سـائرة فى ال تـزال ا
طريق حسن .

عدد  ٥٨٩  األربعاء ١٤ يناير ١٩١٤  ص ٢ القاهرة
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