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شؤون عثمانية

اإلصالحات األرمنية
بعـد مفـاوضات اسـتغـرقت شهوراً
ـانـيـا من جـهة بـ سـفـارتىّ روسـيا وأ

وب الـباب الـعالى من جـهة أخرى 
االتــــفـــــاق أخـــــيــــراً عـــــلى مـــــســـــألــــة
اإلصـالحـــات األرمـــنــــيـــة  أو كـــمـــا
يُـــــفـــــضل األتـــــراك أن يـــــســـــمّـــــوهـــــا
(اإلصالحات األناضولية الشرقية).
وســـــتُــــنـــــشـــــر تــــفـــــاصـــــيل تـــــلك
اإلصالحــات بـــعــد أن يـــتــفـق الــبــاب
فتشـ األجنبي العالى على تعـي ا

مع الـدول  وحـيـنـئـذٍ تُـقـسـم واليات
بتليس وخربوط وأرضروم ومعمورة
العـزيـز وسـيـواس وڤان إلى مـنـطـقـت
فتش يتولى كل منطـقة منهمـا أحد ا

األجـنــبــيـ  ويــعـتــرف رســمـيــاً بـأن
تكـون اللـغتـان األرمنيـة والكـردية من
ـقررة . ثم الـلـغات احملـلـية الـرسـميـة ا
جتـعل اخلـدمـة الـعـسـكـريـة مـحـلـيـة فى
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سـاواة ب أوقات الـسـلم ويـعتـرف بـا
ــسـلـمـ الـعــنـصـرين الــعـثـمــانـيـ ــ ا

ــسـيــحــيـ ــ فى خــدمــة الـبــولـيس وا
والـچـندرمـة والـوظـائف الـعـمـومـية .
وسيـكون لألرمن الـذين هم األغلـبية
فـى ســـكـــان واليـــتـىّ ڤـــان وبـــتـــلـــيس
ـثـلونـهم كـمـا لـلـمـسـلـم مـنـدوبـون 

سواء بـسواء فى اجلـمعـيات الـعمـومية
حــسب الـواليـات وأمــا فى الـواليـات
األخـرى فـتـكـون الـنـيـابـة فـيـهـا نـسـبـيـة

بحسب عدد السكان .
ــشــروعــات لم ــا كــانت تــلك ا و
تُـذع بـعـد  فـمن اخلـطـأ أن يـوجَّه لـهـا
اإلنسان كلَّها انتقاد أو مدح أو يُلتفت
إلى مـا يُقال عنهـا من االنتقادات التى
ال يُــمــكـن أن تــبــنى عــلى حــقــيــقــة .
ومـهـمـا يـكن من األمـر  فـإنَّ الـصدر
هـارة والكـفاءة ا أبـداه من ا األعـظم 
ـــســألـــة جـــديــر بـــكل ثـــقــة فى هـــذه ا

واحترام وإعجاب .
ـــضـى وقت طـــويـل حـــتى قـــد ال 
نــســمع بــأن الــبــاب الـعــالـى يــفـاوض
ــفــتــشــ األجــنــبــيـ الــدول بـشــأن ا
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ــشـــروع اإلصالحـــات فى الالزمـــ 
الــواليــات األرمــنــيــة . والــســائــد فى
ـفـتـش يُـنـتـخـبان األذهان أن هـذين ا
ـــوظـــفـــ الـــســـويـــديــ أو من بـــ ا
أمـول هـنا أن الـهوالنـديـ . ولكـن ا
ـاليـون الفرنـسيون من احـتياج يـتأكد ا
ـال حتى الـبـاب العـالى الـشـديـد إلى ا
ال يـــــضـــــطـــــر إلى تـــــأخـــــيـــــر إنـــــفـــــاذ
اإلصـالحــات . ولـــئن كـــانت هـــنــاك
اعــتـبــارات عــمـومــيــة أو سـيــاســيـة أو
اقـتــصـاديـة تــمـنع من إعــطـاء الـقـرض
لـتركـيـا اآلن  فلـيس من احلكـمة غل

يدها كلية .
إن مشروع اإلصالحات ال يحتاج
إلى مــال كـثـيـر . بل كل مـا يُـطـلب له
هو مـبلغ ملـيون وربع من اجلنـيهات
ــــالــــيــــون وال يــــنــــبــــغـى أن يــــكــــون ا
والسياسـيون متالصق إلى هذا احلد

ثل القائل (من أجل مسـمار فُقدت احلدوة ومن أجل حصان ضاع الفارس ومن وإال صح ا
ــثل فى تـرتـيـبه . ـعـركـة) واحلــالـة الـعـمــومـيـة فى تـركـيــا أشـبه بـذلك ا أجل فـارس فــشـلت ا
ـثل نصب أعـينـهم  فـإن اخملاطـرة فى هـذا السـبيل ـاليـ أن يـضعـوا ذلك ا والواجـب على ا
مضـيـعـة لكـل شئ . وإذا فُرض وقـامت فى تـركـيـة آسيـا حـركـة أو اضطـراب  فـإنـا ال نأمن

كثيراً األخطار التي جترَّها تلك احلركة ونصبح معرض خلسائر ال منجاة َمنها .


	٧٢٢-٧٢٤

