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فى األنـبـاء الـبـرقـية الـتى وردت أمـس على
جــريـدة اإليـكـو إچـبـســيـ أن فى نـيـة الـبـاب
العالى أن يدعـو إلى األستانة سعادة بوغوص
ـطـالـبة بـاشا نـوبـار رئـيس اجلـمـعـيـة األرمـنـيـة ا
بــإصالح أرمـيــنـيـا بــعـدمــا صـرَّح رئـيس وزارة
ـســئـلـة ـا صــرح به فى بـرلـ بــشـأن ا روسـيــا 

األرمنية .
والـسـبب فـى هـذه الـدعـوة يُـعـلم من اخلـبـر
الــتـالى الـذى نـشـرته جــريـدة الـلـويـد أوتـومـان

التى وصلت أمس  وهذه خالصته :
ـــصـــادر «وعـــلـــمـت جـــريـــدة طـــنـــ من ا
انيـا وروسيا قـدمتا اخلـصوصيـة أن حكومـتىّ أ
منذ زمن للباب العـالى بصفة شبيـهة بالرسمية
مـشــروع اإلصالحــات الـواجب إدخــالــهـا فى
ـا كـان لـهذا واليـات األنـاضـول الـشـرقـيـة . و
ـــشـــروع صـــبـــغـــة الــرقـــابـــة رفـــضـه الـــصــدر ا
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األعـظم. «وقُدَّم لـلباب الـعالى بـصفة رسـمية
ا تضمنه أيضاً مشروع آخـر به بعض تعديل و
فـتش شـروع إحلاق مـستـشار أوربى بـا هذا ا

الـعمـوميـ بواليـات األناضـول الشـرقيـة وهنا
حـــــدث خـالف فى الـــــرأى بــــ احلـــــكـــــومــــة
الــعـثـمـانـيــة والـدول الـعـظــمى . فـإن حـكـومـة
الـباب الـعـالى تُريـد تـعيـ مـستـشـارين أجانب
ولــكن مـن احلــكــومـــات الــتى هى تـــخــتــارهــا
وتُـعينـهم كموظـف عثـمانيـ  ولكن الدول
تُريـد العـكس . فإنـها تـقتـرح تعـييـنهم بـنفـسها
ومـن قـبـلــهـا فــأبـلــغت احلـكــومـة الـعــثـمــانـيـة
وزارات الدول حينئـذ أنها ال تستـطيع أن تُنفذ
اإلصالحـات حتت رقـابـة أجـنـبـيـة  ولم تـقبل

الدول العظمى هذا الرأى لآلن» .
قـلـنا  ومـعـلـوم أن اجلمـعـية األرمـنـيـة التى
يرأسها بوغوص بـاشا نوبار تشـترط فى طلبها
اإلصالح رقـابــة أوربــا عـلــيه . وقــد ورد هـذا
الـطـلب صـريـحـاً فى رسـائل بـوغـوص بـاشا.
ويُقال إنه أقام فى أوربا وآلى على نفسه أن ال
يـعـود إلى مـصـر إال بعـد إدخـال اإلصالح إلى
أرمـيــنـيــا . فـإذا كـان والة األمــر فى األســتـانـة
أرادوا أن يـــتــخــذوا اآلن مع طـــالــبى الـــرقــابــة
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األوربـيــة سـيـاسـة اإلقـنـاع وحــسن الـتـفـاهم 
فنعم ما يفعلونه . وهى أرشد سياسة .

وتـمــام الـرشــاد أن يُـكــلف طـالــبـو الــرقـابـة
األوربـيـة أنفـسـهم بـأن يكـونـوا جزءاً من آالت
ــطـلـوب . أى أن تُــفـسح لــهم فـيه اإلصالح ا
وظائف سامـية ومـناصب عـالية ومـراكز سـنية

لكى يستطيعوا خدمة احلكومة واألمة .
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