
µ∏∞

˝  «dOOG² « ˚

© WOM —_«  UŠö ùUÐ …UL *« ®

نــشــرت اجلــرائــد اإلنــكــلــيــزيــة نص الئــحــة
ُسمَّاة بالئحة اإلصالحات التغييرات اجلديدة ا

األرمنية .
ومـن هـذا الــنــشـر  يــعــلم الـقــراء أن الــبـاب
الـعـالى لم يــطـلب كـتـمـانــهـا وعـدم نـشـرهـا وال
رغب جاللة الـسلـطان فى إخـفائـها  كـما كان
يزعم أعداء الـدولة وسمـاسرة خصـومها الذين
طـيروا بـذلك الـتـلـغرافـات فى أوربـا  أو كـتـبوا
ــقــاالت الــطــويــلــة الــعــريــضــة تــغــشــيــة عــلى ا
األبصار. ومنه يـعلمون أيـضاً أن فحوى البالغ
الرسمى الذى نـشره الباب الـعالى لم يكن كذر
الـرماد فى الـعـيون  ولـكـنه جمـال شئ مـفصل
بحـيث ال يوجـد شئ فى الالئحـة لم يذكـر نصاً
أو تلـخصياً وإجـماالً فى البالغ كـما يظهـر جلياً

ا يأتى .
ذكورة التى وهذا هو تعريب نص الالئحة ا
صـدرت عـلـيـهـا اإلرادة الـسنـيـة فـى ١٧ أكـتـوبر

اضى كما أسلفنا : ا
تصرفات ) ( الفصل األول فى الواليات وا
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( ١ ) يُـعـيَّن لـكل واليـة مــعـاون غـيـر مـسـلم
حــسـب مــا هــو مــدون فـى الــفــصل الـــثــانى من
الئـحـة نـظـام الـواليـات الـصـادرة فى ٢٦ شوال
ســـنـــة ١٢٨٦  ومــقـــتـــضى تـــلك الالئـــحــة أن
ـعـاون فى أشـغـال الـواليـة الـعـمـومـيـة يُـسـاعـد ا

ويُساعد على سرعة إجناز األعمال .
ــتــصــرف والــقـــائــمــقــام فى ( ٢ ) إذا كـــان ا
الـصـنـاجق واألقـضــيـة مـسـلـمــ  يُـعـيَّن لـهـمـا
مـعـاونــون مـسـيــحـيـون مـتـى كـان عـدد األهـالى

سوغة لذلك . سيحي بالغاً حد الكثرة ا ا
( الفصل الثانى فى القائمقام )

( ٣ ) يـنـتـخب وزيـر الـداخـلـيـة الـقـائـمـقام 
بـصرف الـنـظـر عن ديـانته مـن احلائـزين لـشـهادة
ـوجب إرادة ـلـكـيــة ويُـعـيَّن هـذا  ـدرسـة ا من ا

سلطانية .
وظفون الذين بدون شهادات ( ٤ ) يستمر ا

فى وظـائـفـهم حـيث تـكـون الـكـفـاءة مـتـوفـرة 
ــســلـــمــ من احلــائــزين وإذا كــان عـــدد غــيــر ا
ـدرسيـة غـير كـاف للـوظـائف التى للـشهـادات ا
يـــلــزم أن يُــقــلَّــدوهــا . يُــعـــيَّن الــذين يــكــونــون
مــوظـفـ فى احلــكـومـة بـدون شــهـادة إن كـانـوا

أكفاء لوظائف القائمقامية .
ـــســيــحــيــ ( الــفــصـل الــثــالث فـى نــســبــة ا



µ∏≤

للمسلم فى الوظائف العمومية )
سـلمون ( ٥ ) يُعـيَّن فى الوظائـف اإلدارية ا
سـلمـ من رعـايا الـدولـة العـليـة بـنسـبة وغـيـر ا
ـسلم وغيرهم فى كل والية عدد األهالى ا
ــراقــبـة الــدائــمــة هـى الـتـى تُــعــ عـدد وجلــنــة ا
ــســلــمــ فـى مــصــلــحــة ـــوظــفــ من غـــيــر ا ا

البوليس والچندرمة .
( الــفـــصل الــرابع فـى مــجــالس الـــصــنــاجق

واألقضية )
( ٦ ) تــسـتــمـر اجملـالس اإلداريــة لـلــصـنـاجق
واألقضـية  ويصير انتـخاب بعض أعضاء هذه
اجملالس ببعض  ويُعيَّن األعضاء اآلخرون من
وظف سابـقاً  وتؤدى هذه اجملـالس أشغالها ا
ــادة ( ٦١ ) من الئــحــة نــظـام عــلى مــقــتــضى ا
إدارة الواليات الـصادرة فى سنـة ١٢٨٦ والبند
٧٧ من نظام الـواليات الصـادر فى سنة ١٨٦٧
ـوجبه شُـكلت تـلك اجملالس  وحددت الذى 
ادة ٩٠ و ٩١ و ٩٢ من وجب ا اختصاصاتها 
واد ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ قتضى ا نظام األلـويات و
مـن الــتـــعــلــيـــمــات اخملـــتــصــة بـــإدارة الــواليــات

الصادرة فى ٢٥ محرم سنة ١٢٩٣ .
( الفصل اخلامس فى ترتيب النواحى )

ـنـصوص تـرتب كـل ناحـيـة عـلـى مـقتـضـى ا



µ∏≥

فى مـادتى ٩٤ و ١٠٦ من قانـون إدارة النواحى
واد من ١ إلى الـصادر فى سـنة ١٢٨٧  وفى ا
١٩ من نـــظـــام إدارة الـــبالد الـــصـــادر فى ســـنــة

. ١٢٩٢
( ٨ )  يــــقـــوم بــــإدارة كل نــــاحـــيــــة مـــديـــر
ومجلس مؤلَّف من أربـعة أعضاء يـنُتخبون من
األهـالى  وهــذا اجملـلس يُـنــتـخب مـن أعـضـائه
ـديـر من أكثـرية أهل ديـر أو الـوكيل ويـكون ا ا
الـنـاحــيـة والـوكـيل من الــفـريق اآلخـر  ويُـعـ

للمجلس كاتب .
( ٩ ) إذا كــان ســكــان الــنــاحــيــة من طــائــفـة
واحـدة  انـتُـخب أعـضـاء اجملـلس مـنـهم  وإذا
كـانـوا من طـوائـف كان لـلـطـائـفـة األقـل أعـضاء
بـالـنـسـبـة إلى عـددهم بـشـرط أن ال يـكونـوا أقل

من ٢٥ بيتاً .
ــديــرى الـنــواحى ولــكـتــابــهـا ( ١٠ ) يُــقـدر 

مرتبات شهرية .
( ١١ ) من يــــرغـب االنــــخــــراط فى ســــلك
مـجـلـس الـنـاحـيـة وجب أن يــكـون حـائـزاً عـلى
نـصـوص عنـهـا فى البـنـد العـاشر من الشـروط ا

نظام إدارة النواحى .
( ١٢ ) ال يــجـوز انـتــخـاب مــديـرى اجملـالس
احملــلـيــة من أئــمـة الــدين وال من الــقــسـوس وال
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دارس وال موظفى احلكومة . أساتذة ا
( ١٣ ) يُـبدل نصف أعضـاء اجمللس كل سنة
ويـــجــوز أن يُـــعـــاد انـــتــخـــاب أعـــضـــاء اجملــلس

ومديره.
ـــديـــر ومــجـــالس ( ١٤ ) اخـــتـــصـــاصـــات ا
واد من ٢٠ إلى الناحـية هى حسب الوارد فى ا

٢٧ من نظام إدارة النواحى .
© vŠ«uM « Èd  ®

( ١٥ ) يُـــعــيَّـن مــخـــتـــار لـــكل قـــريــة ثـــابـــتــة
لـلنـاحيـة وإذا وجدت جـملـة حوارى يـسكـنها
األهـالى عـلى اخــتالف الـطـوائف عُــ مـخـتـار

لكل حارة ولكل طائفة .
( ١٦ ) وال يــجــوز أن تـــكــون قــريـــة تــابــعــة

لبلدت فى آن واحد .
© WO bF « v  Y U¦ « qBH « ®

( ١٧ ) يـكــون لـكل نـاحـيـة مـجـلس مـشـايخ
يـــرأسه اخملــتـــار  ويـــكــون من اخـــتـــصــاصه أن
نـازعات ـشـاكل وا يفـصل فـيهـا بـطريـقـة ودية ا
الــتى تـطــرأ بــ األهـالـى الـوارد عــنــهـا نص فى

القانون .
ـصـاحلات ـشـايـخ ا ( ١٨ ) جتـرى مـجـالس ا
فى القـرى  كما جتـريها فى الـنواحى مجـالسها
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واختـصـاصـات هـذه اجملالس ودرجـة أحـكـامـها
كما هو منصوص فى القانون .

فتشون  القضائيون بحيث ال ( ١٩ ) يُعيَّن ا
يكـون عـددهم أقل من سـتة  ويـكـون نصـفهم

سلم سـلم والنصف اآلخر من غـير ا من ا
ووظــيــفـتــهم احلث عــلى تــنـجــيــز الـقــضــايـا فى
الواليـات وتفتيش أحوال الـسجون  كما دون
فى الـفــصل الـثــانى من قـانــون تـشـكــيل احملـاكم
ـعــرفـة اثــنـ من ـدنــيـة  ويــكـون الـتــفـتــيش  ا

فتش أحدهما مسلم واآلخر غير مسلم . ا
© fO u³ « v  lÐU « qBH « ®

( ٢٠ ) يـكــون الـبــولــيس من رعــايـا الــدولـة
ـسـلـمـ بـنـسـبـة عـدد ـسـلـمـ وغـيـر ا الـعـلـيـة ا

سكان الوالية .
( ٢١ ) يُــعـيَّن الــقــدر الـكــافى من الــبــولـيس
لكل قسم إدارى  وتدخل فـيه الناحية ويكون
ديـر  ولكن يـكون رئـيسه بولـيسـها حتت أمـر ا
ضابطـاً وتكون أسلـحتهم وكسـاويهم كاجلارى

اآلن .
© W —bMâ « v  s U¦ « qBH « ®

( ٢٢ ) يؤخـذ ضبـاط الچنـدرمة وعسـاكرها
ـسـلـم ـسـلـمـ وغـيـر ا من رعـايـا الـسـلـطـنـة ا

بـنسـبة عـدد كل مـنهـمـا فى كل والية  ويـكون
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مـرتب الـچـنـدرمـة من خـزيـنـة كل واليـة ويـزيـد
مرتب النـفر من الچـندرمة علـى مرتب مثله من
عــسـاكــر اجلـيـش الـســلــطـانى  ولــكن ال يــزيـد
مـــرتب الـــضـــابـط فى الـــچـــنـــدرمـــة عن مـــرتب

الضابط فى اجليش السلطانى .
( ٢٣ ) ويـفـوض لـلــچـنـدرمـة تـأيــيـد الـنـظـام

وحراسة البريد .
© n¹œd « d U Ž v  lÝU² « qBH « ®

( ٢٤ ) يُـنتـخب مـجـلس النـاحـيـة عسـاكـرها
من األهـالـى بـنــسـبــة عـددهم مـن كل طـائــفـة 
ـة عـددهم حـسب ـسـتـد ـراقـبـة ا وتـعــ جلـنـة ا
احـتـيـاجـات كل واليـة بـنـاءً عـلى تـقـريـر يُـحرره
ـديـر وبنـاءً عـلى إشـارة الـوالى  وتـعـيَّن الـسر ا

عسكرية كساويهم وأسلحتهم .
v Ë Êu− « v  dýUF « qBH « ®

© vz«b²Ðô« oOI×² «

ـوجــودة اخملــتــصـة ( ٢٥ ) تــنــفـذ الــقــوانــ ا
بالسجون بالدقة والضبط .

( ٢٦ ) نسـبته عـلى جلنـة التـحقـيق االبتـدائية
ـــادتــ ١١ و ١٢ من ــنـــصــوص عـــنــهـــا فى ا ا
الـــتــعــلــيــمــات اخملـــتــصــة بــإدارة الــوالة إلجــراء

واظبة . واجباتها بغاية االنتظام وا
( ٢٧ ) تُــعــيَّن مــقـدمــاً احملــال الـتى يــنــتـقل 
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ويُــهــاجــر إلــيــهــا األكــراد الجــتــنــاب مــا عــسـاه
يـــحـــصل لألهـــالى من بـــعـض عــشـــائـــرهم من
الــتـعـدى  ويُـرافق كل عـشـيــرة فى مـهـاجـرتـهـا
ضــابط يـــكــون حتـت أمــره الـــعــدد الـــكــافى من
ـتسـلـح ويُـصاحـبه أيـضاً عـسـاكر الـچـندرمـة ا
قـومـسـيـون الـبـولـيس ويـردع األكـراد لـدى والة
األمور رهائن كـفالة عـلى حُسن سلـوكهم أثناء
تــنــقـالتــهم  وتــنــفــذ عـــلى األكــراد الــقــوانــ

ــرور وحــمل األســلــحــة  اخملــتــصــة لــتــذاكــر ا
وتـــنـــصح احلــــكـــومـــة الـــقـــبـــائـل الـــرحل عـــلى

االستيطان فى األراضى التى تمنحها لهم .
ÊUÝd  v  dAŽ v½U¦ « qBH « ®

© W¹bOL(«

( ٢٨ ) ال يـــجـــوز لــفـــرســان احلـــمــيـــديــة أن
يحـملوا السالح  وال أن يلـبسوا الكساوى إال
وقت الـتعـلـيم  وأمـا فيـمـا عـدا ذلك فيُـسـاقون
إلى احملـاكم الــنـظـامــيـة  ويُـسـن لـهم فى أقـرب
وقت قانـون عـسـكرى يـتـضمـن تفـصـيل صدى

خدمتهم .
Z−Š v  dAŽ Y U¦ « qBH «®
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ــــراجــــعــــة حــــجج ( ٢٩ ) تــــشــــكَّل جلـــــان 
الــعـــقــارات فى بـــنــادر كـل واليــة وصـــنــجق 
وتـؤلَّف كل جلنـة من أربعـة أعضـاء نصـفهم من
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سـلم  ويرأس سلـم ونصفـهم من غير ا ا
وظفون هذه اللجان رؤسـاء الدفتر خـانات أو ا
اخملتصون بـالعقارات الـعينيـة  ويُعرض قرارها
عـلى مـجـالـس اإلدارة  وزيـادة عـلى مـا تـقـدم
يُـرسل أربـعـة مـفـتـشون* كل سـنـة من األسـتـانـة
ـا يـطـرأ من اخلـلل إلى الـواليـات لـتـحـقـيق مـا ر

فى أعمال العقارات .
©‰«u _« W¹U³ł v  dAŽ lÐ«d « qBH «®

( ٣٠ ) مـنــعـاً السـتــعـمــال طـرق اإلكـراه فى
جـبايـة األمـوال  يُـعـيَّن عـمال خـصـوصـيون ال
يطالبون األهالى بأجرة وال طعام من حيث هم
ال يـقـبـضـون النـقـود أيـضاً  ولـكـنـهم يُـحررون
الكـشـوف لـلمـخـتـارين وصيـارف الـقـرى مبـيـنة

ــســـتـــحــقـــة عــلـى األهــالى  فـــيـــهــا األمـــوال ا
ويُـفــوض لـلـمــخـتـارين والــصـيـارفــة حتـصـيــلـهـا

ودفعها خلزائن احلكومة .
© —uAF « v  dAŽ f U)« qBH « ®

( ٣١ ) وحتـصـيل الــعـشـور يــجـرى بـطــريـقـة
االلـــتــزام ولــكن يُــلــغـى االلــتــزام اإلجــمــالى 
ويُـعوض بـهذه الـطريـقة  وهى أن تُـحصل كل
قـرية مـكـوسـهـا بـاسم سـكـانـهـا  وإذا حـصلت
لألهالى مـشاكل وصـعوبـات كان لهم احلق فى
إحــالـــة دعــواهم عـــلى احملــاكم  وقـــد أُلــغــيت

. * الصحيح : مفتش
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الــســخــرة  ويــصــيــر دفع األجــر فى األشــغـال
العمومية بالنقد أو بصفة ع .

ـــعـــارف أن يُــعـــ مـــيــزانـــيــة وعــلـى وزيــر ا
عـارف العـموميـة فى كل والية  ويـبقى على ا
مــنــحه الــســابق بــيع بــيت الــفالح وبــيع أطــيـانه
ـعــاشه أو آالت زراعـته أو واألراضى الالزمــة 
مـواشـيه أو بذوره سـواء كـان مديـوناً لـلـحكـومة

أو لغيرها .
© dAŽ ”œU « qBH « ®
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ـة فى ( ٣٢ ) تُــشــكَّل جلــنـة مــراقــبـة مــســتــد
الــبــاب الــعــالى حتـت رئــاســة مــوظف عــال من
ــســـلــمــ  ويـــكــون نــصـف أعــضــائـــهــا من ا
ـسـلـمـ ـسـلـمــ والـنـصف اآلخـر من غــيـر ا ا

الـعثـمانـي  حـيث يُفـوض لهـا النـظر فى إنـفاذ
اإلصالحات بـالـضبط ويـكون لـتراجـمة سـفراء
الــــدول حق عــــرض الــــنـــصــــائح والــــبالغـــات
واألخـبـار الـتى يُـكـلفـون بـهـا من قـبل سـفـرائهم
فــيــمـا يــرون لــزومـه إلنـفــاذ هــذه اإلصـالحـات

دونة فى هذا االتفاق . ا
ومـتى اتـفق الـبـاب العـالى والـسـفـارات على
أن هذه الـلـجـنة أدت مـأمـوريتـهـا انـفضت اهـ .

وقد أُحلق بهذه الالئحة ذيل تضمن ما يأتى :
( ١ ) يُــعـيَّن الــبــاب الـعــالى مــوظــفـاً جــديـراً
ـوظف بـالـرعـايـة من كـل وجه  ويُـلـقب هـذا ا
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ـندوب الـعالى لـلنـظر فى تـنفـيذ اإلصالحات با
ـنـدوب ومــبـاشــرة إجـرائـهــا  وإذا غـاب هــذا ا
الـــعـــالـى أو ظـــهـــر عـــدم كـــفـــاءته عـــ جاللـــة
السـلطان موظفاً بدله مـسلماً أيضاً  وعلى كل

حال يكون فى معيته معاون غير مسلم .
ـعظَّم منح فى ا أن جاللة الـسلطان ا  ( ٢ )
٢٣ يــولـيــو ســنـة ١٨٩٥ األرمن الــذين اتـهــمـوا
بذنوب سياسـية والذين صدرت عـليهم أحكام
بـسـبـبـهـا عـفـواً  فـيُـنـفـذ هـذا الـعـفـو أيـضـاً عـلى
الــذين حُــبــســوا قــبل هــذا الــتــاريخ واليــزالــون
مسجون ما لم تثبت عليهم مخالفة ضد القانون.
( ٣ ) يُؤذن لألرمن الذين طردوا أو هاجروا
من أوطـانـهم  أو الـذين يـكـونـون قـد هـاجـروا
إلى الـبـالد األجنـبـيـة بـالـعـود إلى أوطـانـهم مـتى
أثـبـتـوا تـبـيـعـيـتـهم لـلـدولـة الـعـلـيـة  ومـتى ثـبت

حسن سلوكهم .
سطورة فى كل قضاء  باد ا ( ٤ ) تُنفذ ا
ـسلم مـثل زيتون حاج يكثر فـيه عدد غير ا

اهـ بحروفه .
هذه هى نـصوص الالئـحـة اجلديـدة التى صـدرت عـليـها اإلرادة الـسـنيـة فى ١٧ أكتـوبر
ـراقـبـة األجـنـبـيـة التى ـطـالب الـدولـيـة وخـصوصـاً ا ـاضى  ومـنهـا يـرى الـقـراء أن أهم ا ا
أكـثرت إنـكـلتـرا من الـتـهديـد والـوعيـد من أجـلهـا لم جتب  فـحق للـمـستـر غالدسـتون أن
يقـول بعـد ذلك أن الدولـة العلـية خـرجت من ميـدان اخملابـرات األخيـرة ظافـرة على الدول
الـثالث الـتى فـشلت أمـامـهـا فشالً عـظـيـماً . والـفـضل فى ذلك كـله حلـكمـة جاللـة مـوالنا

السلطان الذى ثبت على مبدئه الشريف فى احملافظة على حقوقه الشرعية .


