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* احـتل الـعـثمـانـيـون ست واليـات أرمنـيـة  ولـيس أربع واليـات وهى : ڤان  سـيـڤـاس  أرضروم 
خربوط (معمورة العزيز)  بيتليس  جزء من ديار بكر .
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علم الـقراء أن احلـكـومة الـعثـمـانيـة تشـتغل
مـنـذ مـدة بـسن نـظـام جـديـد لـلـواليـات األربع
الـتى يـقـطـنهـا األرمـن واألكراد فـى األنـاضول
الــشــرقــيــة  وهى وان ويــتــلــيس وديــار بــكــر
ومــعــمــورة الــعــزيـز *. وقــد اتــصل بــجــريـدة
«بوزنطـيون» أن هذا الـنظام اجلـديد مؤلَّف من
٢١ مــادة  وأنه سـيُــنـفــذ وقـتــيـاً إلى أن يُــعـقـد
بعوثان» ويقرره وهذه أهم مواده: «مجلس ا
أوالً ــ تــكــون الــواليــات األربع خــاضــعــة
ـالـيـة ــطـهـرة والــنـظـامــات ا حلــكم الـشــريـعـة ا
والــعـدلـيـة والـعـســكـريـة واإلداريـة اجلـاريـة فى
ــــأمــــورون ســـــائــــر الــــواليــــات  ويـــــكــــون ا
ـوجـودون فـيــهـا خـاضـعـ ألحــكـام الـنـظـام ا

العام فى البالد .
ثــانــيــاً ــ يُــعـهــد بــتــنــفـيــذ اإلصالحــات إلى
مفـوض بـرئـاسـة مـفتـش عام يُـعـاونه مـسـتـشار

أجنبى قائم فى خدمة احلكومة .
ــــفـــوض مـن أعـــضـــاء ثـــالـــثــــاً ــ يـــتــــألَّف ا
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أخــصـــائــيــ ومـــوضع ثــقـــة مــنــهـم ثالثــة من
ــــســـلـــمـــ واثـــنـــان مـن األرمن وواحـــد من ا
ـســتـشـار ـفــوض ا الــكـلــدان  ويـرأس هــذا ا

األجنبى .
ـــفـــوض إال رابـــعـــاً ــ ال يـــعـــزل أعـــضـــاء ا
فتش العام ألسباب قانونية وبناء على طلب ا

وأغلبية األعضاء .
ـفــتـش الــعـام مــا يــجب خــامــســاً ــ يُــقــرر ا
اتـخـاذه من الـوسـائط بـعـد مـفـاوضـة األعـضاء
ويُـبــلغ الـوالة الـذين يـلـتـزمـون تـنـفـيـذه حـاالً
كـذلك يــتـوجب عـلى الـنــظـارات األخـصـائـيـة
ــفـتش الــعـام بال إمــهـال وال تــنـفــيــذ قـرارات ا

تردد.
سـادسـاً ــ يـجـوز لـلـمـفـتش الـعـام أن يـعـزل
ناط أمرهم به  وله أن ينهى أمورين ا حاالً ا
ــشـيَّــخـة بــعـزل مــأمـورى احملــكـمـة إلى مــقـام ا

الشرعية .
ــأمـورين وإلى نــظـارة الــداخــلـيــة بـفــصل ا

عن بإرادة سنية . ا
فوض سابـعاً ــ للـمفتش الـعام وألعضـاء ا
مـتى شـاؤا* تــفـقــد الـشـؤون** فى الـواليـات
األربع ولـلـمـفـوض أن يعـهـد أيـضـاً إلى أحد

* الصحيح : شاءوا.
** الصحيح : الشئون.
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أعـضـائه بـالـتـجـوال فى تـلك الـواليـات تـفـقداً
لشؤونها .

فوض كما ثامناً ــ يُحـدد النظام واجبـات ا
يأتى :

ـشــاكل الــزراعـيــة الــنـاشــئــة بـ ١ ــ حـل ا
األرمن واألكـراد عــلى طـريـقــة عـادلـة وبـدون

إساءة إلى أحد الفريق .
٢ ــ تـــقــريـــر الــوئــام بـــ األكــراد واألرمن

بإزالة سوء التفاهم ب العنصرين .
ــســاواة بـ الــســكـان ٢ ــ تــقـريــر قــاعـدة ا
وتـــنــظـــيم الــبـــولــيس والـــچــانــدرمـــة واتــخــاذ
األسـبـاب الـضـروريـة لـتـوطـيـد األمن وصـيـانـة
احلـقوق الشخصـية  وإصالح احملاكم وضبط
سيـر الدعاوى مع التسريع بالـنظر فيها وفصل
مـا كـان مــخـتــصـاً مـنــهـا بــاحلـقـوق واجلــنـايـات
بطريـقة مـعجـلة  وإنشـاء الطـرق ومد وسائل

االتــــصـــال عـــلى طـــريـــقــــة تُالئم األهـــلـــ 
وتنشـيط الزراعة وتربـية احليوانـات  والفنون
كـاتب االسـتـثنـائـية ـوارد وإصالح ا وتوفـيـر ا
وطـريقة جـبايـة الرسوم واحملـافظة عـلى حقوق
ـاليـة من الطريق الالزم اخلزنـة وإعادة نـظارة ا
اجلـرى عليـها واعتـمادها فى مـا هو عائـد إليها
ومـوآلــفـة عـشـائـر الـبـاديـة عـلى االسـتـقـرار فى
أمــاكن مــعــلــومــة بــاشــتــغــالــهم  فـى الــشـؤون
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الزراعية وتعي نواطير لألحراج وغيرها .
ـــــواقع تـــــاســـــعــــاً ــ إن الـــــوالة ورؤســـــاء ا
العسكرية والچندرمة والبوليس مسئولون فى

فتش العام . تنفيذ أوامر ا
عـــاشــــراً ــ إن إيـــرادات الــــواليـــات األربع
ـشـاريـعـهـا الـنـافـعـة  وفـى الـفـنون تُـخـصص 
والـزراعـة ويـكـون لكل واليـة مـيـزانـيـة خـاصة

بها .
احلــادى عـشــر ــ مــتى اسـتــوفت الــواليـات
األربـع حــظـــهــا من الـــرُقى والــتـــقــدم بـــحــيث
ســــاوت غــــيــــرهــــا من الــــواليــــات عـــلـى إثـــر
اإلصالحـات التى أُدخـلت إليـها يـبطل الـعمل
وجب هـذا النـظام اخلـاص ويُسـتأنف الـعمل

بنظام الواليات العام .
ـفتش الـعام الـثانى عـشـر ــ إن مدة سـلطـة ا
ــكن ــفـــوض خــمس ســـنــوات و وأعـــضــاء ا
فوض . دة واستبدال أعضاء ا تمديد هذه ا
فـتش العـام أن يرفع الـثالث عـشر ــ عـلى ا
ركزية فى كل ستة أشهر تقريراً إلى احلكومة ا

بيان مقرراته .
ـفـتش الـعـام الـرابع عـشـر ــ يـكـون مـرتب ا
الـــشــهــرى عـــشــرين ألف قـــرش  ولــكل من
ـفـوض عـشـرة ـسـتـشــار األجـنـبى وأعـضـاء ا ا

آالف .
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