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يُـؤخــذ من األنـبــاء الـبــرقـيـة قــبـول جاللــة مـوالنـا
ــطـالـب الـدول بــشـأن األرمن  ــعـظم  الـســلـطــان ا
وغايـة مـا وصل إلى عـلم الـنـاس من هـذا الـقـبيل أن
ـــوظف الـــســامى ســـيُــعـــ مــوظـف مــســـيـــحى مع ا

العثمانى الذى يُنتدب لتنفيذ هذه اإلصالحات .
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نشـرت اجلرائد التركيـة بتاريخ ١٧ أكتوبر اجلارى
صورة الـبالغ الرسمى الصـادر من الباب العالى عن
االتـفــاقـيـة اجلــديـدة لـلــمـطـالب الــدولـيـة فى مــسـئـلـة
األرمن نُــلـخـص الـبالغ اآلن  وبــعـدئــذ نــأتى عـلى

نص االتفاقية :
بنـاء عـلى الفـرمـان الصـادر فى عـهد سـاكن اجلـنة
ـغفور له الـسلطان عـبد اجمليـد والد جاللة الـسلطان ا
احلالى فى ١٦ شعبان سنة ١٢٥٥  وصار نشره فى

أوائل شهر جمادى اآلخرة من سنة ١٢٧٢ .
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* الصحيح : إليها.
** الصحيح : شئون.

ـا كانت رغـبـات موالنـا اخلـليـفـة احلاضـر دائـماً و
مــوجــهـة إلـى إصالح شـؤون * الــرعــيـة  وتــعــمـيم
ـسـاواة لـدى الـقـانـون بـ جـمـيع صـنـوف الـعــدل وا
الــرعـيــة أيـة كـانت مــلَّـلــهم  وذلك سـواء فى تــقـلَّـد
ـدارس الــشـاهـانــيـة طــبـقـاً الــوظـائف أو فى دخــول ا
ـا أن اإلصالحات من ـشـار إليه*  و لـلفـرمـانـات ا
أنوس قد بـوشر بإجرائهـا  فتقدمت يوم اجللـوس ا
ـكاتـب والسـكك احلـديـدية شـيئـاً شـيـئـاً  فأنـشـئت ا
ـوانـى واألرصـفـة ومــا مـاثـلــهـا من وسـائـل تـرقـيـة وا
ــآثـر الـعــمــران  وحتـســ الــشـؤون**  وتـوالـت ا

ـا ال يتـنـاوله حـصر  الـسـلـطانـيـة علـى الواليـات  
ا وكما أن تلك اإلصالحـات قد أجريت لكل جهة 
يوافق أمـزجة أهلها وحاجاتـها احمللية  فقد صدرت
اإلرادة الـسنـية بـلزوم مـنح بعض واليـات األناضول

ـندرجة فى الـدستور  جـميع النـظامات والـقوان ا
وفى فرمـان اإلصالحات وأن تُطبق جـميع أحكامها
فـيدة  وذلك بأن تُـنفـذ أحكـام نظـامنامه وموادهـا ا
٢٩ شـــوال من عـــام ١٢٨٧ اخملــتـص بــإدارة عـــمــوم
الـواليـات  ونـظـامـنـامه ٢٥ مـارس من عـام ١٢٩٣

ادة ٢١ منه . اخملتص بإدارة النواحى إلى ا
وأن يُـجــرى انـتــخـاب مــجـلـس فى كل نـاحــيـة 
ويـــكــون من اخـــتــصــاصـه أن يــنــظـــر فى كل خالف
تـصـرح له الـقـوانـ الـعـدلـيـة بـفـصـله  وأن يـتـعـجل
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إجنــاز الــدعــاوى إذا تــأخــرت  وأن تُــراقـب أحـوال
احلبوس بالدقة .

وأن يكون تألـيف تلك اجملالس من ست نفراً من
مُـفــتـشى الـعــدلـيـة  وتـكــون نـسـبــة عـدد كل صـنف

ـلَّل اخملـتـلـفة فـى وقت االنـتـخاب  مـنـهم بـحـسب ا
وأن تُـنـظم أحـوال الـچـندرمـة والـبـولـيس بـحـسب ما
سـتـقـرره فى ذلك الـسـر عـسـكريـة  وأن يـذهب فى
كـل سـنــة قـومــسـيــون مـركب من أربــعـة أعــضـاء من
ـراقبـة سـير األستـانـة إلى تـلك الواليـات الـشـاهانـيـة 
أحـــوالــهــا  وأن يــنـــتــخب األهــالـى جُــبــاة األمــوال

ال احمللية  قبوضة إلى صـناديق ا وتُسـلم األموال ا
وأن يُــجــرى الـتــحــصـيـل بـواســطــة الـتــزام األعــشـار
ـدين للـحكومة بـاألموال األميرية زايدة  وأن ا با
ال يـــجــوز بــيع مـــســاكــنـــهم وأراضــيــهـم ولــوازمــهــا
الزراعـيـة التى يـتعـيشـون مـنهـا كمـا كان يـجرى ذلك

سابقاً . اهـ .


