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ـــؤيــد مـن تالوة صـــورة الــبالغ عـــلم قـــراء ا
ــنــشــور فى صــدر عــدد يــوم األحـد الــرســمى ا
ـاضى نــقالً عن اجلـرائـد الــتـركـيـة  أن اإلرادة ا
السنية الشَّـاهانية قد صدرت نـهائياً قبل يوم ١٧
أكتوبر على نصوص ذلك االتفاق التى خلصت

فى عبارة هذا البالغ .
ومع عــلم اجلــمــهـور بــأن مــا مــنــحـتـه بـعض
واليــات األنــاضــول من اإلصالحــات فـى هـذه
اإلرادة  كــان مــبــنــيــاً عــلى مــخــابــرات الـدول
الـثالث مع الــدولـة الـعـلــيـة  وأنه نـتــيـجـة تـلك
احلـوادث الــتى بـالــغت فى تـعــظـيــمـهــا إنـكــلـتـرا
واتـخــذت لـهــا جـرائـدهــا خـطــة الـتــهـيــيج عـلى
الـدولــة الـعـلـيـة إال أن هـذه قـد اسـتـخـرجت لـهـا
أصــوالً مـن نــظـامــاتــهــا الــســابــقــة وفــرمــانــاتــهـا

الشاهانية اإلصالحية .
ولــذلك  جــاء فـى عـبــارة الــبالغ الــرســمى

اآلنف الذكر ما نصه :
« هــــذا وكـــمــــا أنـــهــــا قـــد أُجــــريت إلى اآلن
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مـالك احملروسـة شيأ اإلصالحات الـكثـيرة فى ا
فـشيـأ عـلى مـا اقتـضـته الضـرورات االجـتمـاعـية
واألمزجة اخملتلفة  فقد صدرت اإلرادة السنية
بــأن يُــمــنـح بــعض واليــات األنــاضــول جــمــيع
قضى بها فى الدستور والقوان اإلصالحات ا

وخط ( الـــكـــلــخـــانـــة ) الـــهــمـــايـــونى وفـــرمــان
اإلصـالحـــات الــعـــالى  والـــعـــمل بـــتـــفــصـــيل
مــشــتـمالت تــلك اإلصالحــات من نــظــامـنــامـة
الواليات الـصادرة فى ٢٩ شوال سنة ١٢٧٨ .
ونــظــامــنـــامــة إدارة الــنــواحى الــصــادرة فى ٢٥
ـــــادة الــــســـــادســــة مــــارس ســـــنــــة ١٨٩٢ إلى ا

والعشرين منها » .
ثم اســـتــطــرد الـــبالغ فى ذكـــر اإلصالحــات
اجلــديـدة الــتـى لم تــكن مــذكــورة فى نــظــامـات

سابقة .
ـا تـضـمـنـته هذه بـقى عـلـيـنـا أن نُـفـيد الـقـراء 
ـذكـورة فى الـبالغ  وهى الـنـظـامـات الـثالث ا
أوالً : خط الـــكــــلـــخـــانـــة . ثــــانـــيـــاً : فـــرمـــان
اإلصـالحـــــات الـــصــــادر فى ٢٩ شــــوال ســــنـــة
١٢٧٨ . ثـــالــثــاً : نـــظــامــنــامـــة إدارة الــنــواحى
الصادرة فى ٢٥ مـارس سنة ١٨٩٢ اعـتباراً من

ـادة الــسـادســة والـعــشـرين مــنـهـا  أولـهــا إلى ا
فإفادة للقراء نأتى على مضمون هاته النظامات
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الــتى اعـتــبـرت جـزأ مـن اإلصالحـات األرمــنـيـة
اجلديد .
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غـفـور له الـسلـطـان عـبد اجملـيـد خان أصـدر ا
عـقب جـلـوسـه عـلى كـرسى الــسـلـطـنــة الـسـنـيـة
بـقـليل فـرمـاناً عـالـيـاً قُر عـلـناً عـلى مـسمع من
جميع وزراء الدولة الـعلية وجمهور من أمرائها
وأعـيــانـهـا فى يـوم ٢٦ شـعـبـان سـنـة ١٢٥٥ ( ٣
نوفـمبـر سنة ١٨٣٩ )  وهـذا نصه متـرجماً من
ُــســـمى أُس كـــتـــاب أحــمـــد مـــدحت أفـــنـــدى ا
االنقالب  ومـنـقـوالً عن تـاريخ الـدولة الـعـلـية
حلضـرة الفاضـل محمـد فريـد بك وكيل الـنائب
العمومى فى محكمة االستئناف األهلية وهو:
ال يخـفى على عموم الناس أن دولـتنا العلية
من مــبــدأ ظــهــورهــا وهى جــاريــة عــلى رعــايــة
األحـكـام الـقـرآنـية اجلـلـيـلـة والـقوانـ الـشـرعـية
ــنــيــفـة بــتــمــامـهــا ; ولــذا كـانـت قـوة ومــكــانـة ا
سلطنتنا السنية ورفاهية وعمارية أهلها وصلت
حــد الــغــايـــة  وقــد انــعــكس األمــر مــنــذ مــائــة
وخـمسـ سـنة بـسـبب عدم االنـقـياد واالمـتـثال
ـنيـفـة بنـاءً على لـلشـرع الـشريف وال لـلـقوانـ ا
ــتـنـوعـة ــتـعـاقــبـة واألسـبـاب ا طـرو الـكـوارث ا
ا فتـبدلت قوتـها بـالضعف وثـروتهـا بالفـقر . و
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ـــمــالـك الــتى ال تـــكــون إدارتـــهــا بـــحــسب أن ا
القوان الشـرعية ال يُمكن أن تكون ثابتة كانت
ـلـوكـيـة مـنـحـصـرة فى إعـمار أفـكارنـا اخلـيـريـة ا
ـمـالك واحتـاد ورفـاهـيـة األهالـى والـفقـراء من ا
يــوم جـلــوســنـا الــسـعــيـد  وصــار الـتــشـبث فى
ــالك األســبــاب الالزمـــة بــالــنــظــر إلـى مــواقع 
ـثــبـتـة دولــتـنــا الـعــلـيــة اجلـغـرافــيـة وألراضــيـهــا ا
ـشيـئة والسـتـعداد وقـابلـيـة أهالـيـها  لـتحـصل 
قصودة فى ظرف خمس أو اللَّه تعالى الفائدة ا
ـعـونـة اإللـهـيـة عـشـر ســنـ  واعـتـمـاداً عـلـى ا

واستـنـاداً على اإلمـدادات الـروحانـيـة النـبـوية 
قـد رُؤى من اآلن فــصـاعـداً أهــمـيـة لـزوم وضع
وتـأســيس قـوانـ جـديـدة  تــتـحـسن بـهـا إدارة
ـواد األساسـية ـالك دولتـنا الـعلـية احملـروسة وا
لــهــذه الـــقــوانــ  هى عــبــارة عن األمن عــلى

ـال  األرواح وحــفظ الــعـرض والــنـامــوس وا
وتـعيـ اخلـراج وهيـئـة طلب الـعـساكـر لـلخـدمة
ومـدة اسـتـخـدامـهم  ألنـه ال يـوجـد فى الـدنـيـا

ـال  أعــز من الـروح والــعـرض والـنــامـوس وا
فلـو رأى إنـسـان أن هـاته مهـددة وكـانت خـلـقته
الـذاتــيـة وفــطـرته األصــلـيــة ال تـمـيـل الرتـكـاب
اخليـانة فـوقايـة حلفظ روحه ونـاموسه  البد أن
يتشبث فى بعض إجراآت منها  وهذا األمر ال
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لَّة  كما أنه إذا كان يخفى أنه مضـر بالدولة وا
أمــيـنـاً عـلى مــاله ونـامـوسه ال يــحـيـد عن طـريق
االسـتــقـامــة  وتــنـحــصـر أفــكـاره وأشــغـاله فى
القيـام بواجب اخلدمـة لدولته ومـلته  وكما أنه
ـــــيل ـــــال ال  فى حـــــال إفـــــقـــــاد األمن عـــــلى ا
الـشـخص إلى دولـتـه ومـلتـه وال يـنـظر لـالنـتـفاع
بأمالكه  بل كـما أنه ال يـخلـو دائمـاً من الفـكر
واالضــطـراب . فـلــو قـدر الــعـكس ; أعــنى لـو
كان اإلنسـان آمناً عـلى ماله وأمالكه  فالشك
أنه يشـتغل بأمـوره وتوسيع دائـرة تعيـشه وتتولد
ـملـكة يـومـاً فيـومـاً عنـده الـغيـرة عـلى الدولـة وا
وتــزداد مــحــبـتـه لـلــوطن  وبــهــذا يــجــتــهـد فى

حتس حاله .
وأما مادة تـعي اخلراج  فكل دولة البد أن
صاريف تكـون محـتاجـة إلى العـساكـر وسائـر ا
ـالـكـهـا  وهذا ال قـتـضـيـة لـلـمـحافـظـة عـلى  ا
تتيـسر إدارته إال بالنـقود والنقـود ال تتحصل إال
من اخلـراج  فال غرو أن النظـر إلى حتس هذه

ادة من أهم األمور . ا
ـــالــكـــنـــا احملـــروســة هـــذا  ولـــو أن أهـــالى 
تـخـلـصوا ولـلَّـه احلـمد قـبـل اآلن من بـلـوى الـيد
الـواحـدة الـتى كـانت مـتـسـلـطـة عـلى اإليـرادات
ــضـرة الــوهــمــيــة  لـكـن أصـول االلــتــزامــات ا
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عـتبرة من ضمن أسبـاب اخلراب التى لم يظهر ا
مــنـهــا ثـمـرة نــافـعــة فى أى حـال لم تــزل جـاريـة
ـمــلـكـة لــآلن  وهـذا يُـعــد كـتـســلـيم مــصـالح ا
الية ليد رجل  وباألحرى السياسية وإدارتها ا
أن نـقـول بـوضعـهـا حتت قـهره وجـبـره  فإنه إن
لم يكن رجالً أمـيـناً الشك أنه يـنـظر إلى فـائدته
الـشــخـصـيــة  وتـكــون كل حـركــاته وسـكــنـاته
عــبـارة عن غـدر وظـلم فـيــلـزم بـعـد اآلن تـعـيـ

خراج منـاسب على قدر اقتدار وأمالك كل فرد
ملـكة  وال يُـؤخذ شئ زيادة من أفراد أهـالى ا
ــقــرر مـن أحــد مــا وحتــديــد وبــيــان ســائــر عن ا
مـصرف عـساكـر دولتـنا الـعـليـة البـرية والـبحـرية
ـــوجب قـــوانـــ إيــجـــابـــيــة وكـل لــوازمـــاتـــهم 

قتضاها . واإلجراء 
ـواد وأمـا مــسـألـة اجلـنــديـة  فـلـكــونـهـا من ا
هـمـة حسب مـا ذُكر ومع كـونه مـفروضـاً على ا
ذمـة األهالى تقـد العسـاكر الالزمة لـلمحـافظة
على الوطن  لكن اجلارى لآلن هو عدم النظر

وجودة بالبلدة  وااللتفات إلى عدد النفوس ا
بل يُـطـلب من بـعض البـلـدان زيـادة عن حتمـلـها
ـا تـتـحـمل  وهذا ومن الـبـعض اآلخـر انـقص 
فــضالً عـمــا فــيه من عـدم الــنــظـام فــإنه مُـوجب

الختالل موارد منافع الزراعة والتجارة .
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واسـتـخـدام الـعـســاكـر إلى نـهـايـة الـعـمـر أمـر
مـسـتـلزم لـقـطـع التـنـاسـل  فعـلـى تـقديـر طـلب
أنفـار عسكرية من كل بـلد يلزم وضع وتأسيس
أصـول مسـتحـسنـة الستـخدام الـعسـاكر أربع أو
ـنـاوبـة . واحلاصل أنه خـمس سـنـوات بطـريق ا
بدون تدوين هـذه القوانـ النظامـية  ال يُمكن
حــصـول الــقـوة والــعـمــار والـراحــة فـإن أسـاس

شروحة . واد ا جميع ذلك هو عبارة عن ا
وال يجوز بعد اآلن  إعدام وتسميم أرباب
اجلنح جـهـاراً أو خفـية بـدون أن تنـظر دعـاويهم
قـتضى القـوان الشـرعية  وال عـلناً بـكل دقة 
يـجوز مطـلقـاً تسلط أحـد على عـرض وناموس
ـا له ومـلـكه آخـر  وكل إنــسـان يـكـون مـالــكـاً 
ومتصـرفاً فـيهمـا بكمـال احلريـة  وال يُمكن أن
يـتـداخـل فى أمـوره شــخص آخـر  وإذا فـرض
ورفــعت تــهــمــة عــلى أحــد كــانت ورثــته يــرثى
الـسـلـطـة مـنـهـا  فـبـعـد مـصـادرة أموالـه ال حترم
ورثــته من مــيـراثــهم الـشــرعى  وتـمــتـاز ســائـر
لَّل ـسلـمـ وسـائـر ا تبـعـيـة دولـتـنا الـعـلـيـة من ا
ـــلــوكـــيــة بــدون ــســـاعــداتـــنــا هــذه ا األخـــرى 
لوكى األمنية استثناء. وقد أُعطيت من طرفنا ا
ـال الـتــامـة فى الــروح والـعـرض والــنـامـوس وا
ـالـكـنـا ـقـتــضى احلـكم الـشــرعى لـكل أهـالـى 
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احملــروســة  وســيُــعــطى الــقــرار الالزم بــاتــفـاق
واضيع األخرى أيضاً . اآلراء من ا

وستـزداد أعـضـاء مجـلس األحـكـام العـدلـية
عـــلـى قـــدر الـــلـــزوم  وجتـــتـــمع هـــنـــاك وكالء
ورجــال دولــتـنــا الــعـلــيــة فى بــعض األيــام الـتى
ستُعـ  وجميـعهم يبـدون أفكارهم وآراءاهم
بـاحلـريـة الـتامـة بـدون حتـاش  وتـتقـرر الـقـوان

ـال ـقــتـضــيـة اخملـتــصـة بــاألمن عـلـى الـروح وا ا
وتعي اخلراج .

ة الالزمـة عنهـا بدار شورى ـكا وستـجرى ا
بــاب الـســر عـســكـريــة  وكـلــمـا يــتـقــرر قـانـون
ـلـوكى لـتـتـويج عـالـيه بـخـطـنا يـعـرض لـطرفـنـا ا
ـلـوكى  حـتى يـكـون دسـتـوراً لـلـعـمل إلـى ما ا

شاء اللَّه .
ا أن هذه القـوان الشرعية توضع إلحياء و
ـلَّة  فـسيـؤخذ الـعهد لك وا الدين والدولـة وا
لوكى بعدم وقوع أى يثاق الالزم من قـبلنا ا وا

حركة مخالفة لها .
وســنــحــلف قــسـمــاً بــالــلَّه الــعـظــيم فى أودة
اخلــرقــة الــشــريــفــة بــحــضـور جــمــيـع الــعــلــمـاء

والوكالء ويصير حتليفهم أيضاً .
وعـلى هـذا  فكل من خـالف هـذه القـوان
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الــشـرعـيـة مـن الـوكالء والـعـلــمـاء أو أى إنـسـان
كــان مــهــمــا كــانت صــفــته  ســيــجــرى تـوقــيع
اجلزاآت الـالزمة عـلـيـهم بـدون رعـايـة رتـبة وال
خاطـر  وسيـصـير تـدوين قانـون جزاء مـختص
أمورين لهم راتب واف بذلك . ولكون كافة ا
اآلن  فـإن وجــد مـنـهم مـن يـكـون راتــبه قـلـيالً

فسيصير ترقيه حاله .
هـذا  ولــيــنـظــر فى مـادة الــرشـوة الــكـريــهـة
بتدوين قانون شديد لذلك  ألنها أعظم سبب
ــــلـك ومــــقـــــته شـــــرعــــاً  ولـــــكــــون خلـــــراب ا
ـشـروحة آنـفـاً  سـتـزيل طوار اإلصالحـات ا

الـفقـر والـفاقـة كـليـة  فـكمـا أنه سـيصـير إعالن
ـلـوكيـة هذه لألسـتـانة  ولـكافـة أهالى إرادتـنا ا
ـالكتـنا احملـروسة  يـلزم أن تُـبلغ أيـضاً لـسفراء
وجـودين باألستـانة  ليـكونوا تحـابة ا الـدول ا
شـهـوداً عـلى دوام هـذه اإلصالحـات إلى األبـد
مـالك أن يُلـهمـنا إن شاء الـلَّه . ونسـأل مـالك ا
التـوفيق جـميـعاً وأن يصب عـلى كل من خالف

ـؤسـسـة سوط عـذاب الـنـقـمة  هـذه الـقوانـ ا
وأن ال يـنــجح له أعـمــاالً مـدى الــدهـر آمـ اهـ

بحروفه .
هـذا هو نـفس خط الكـلخـانة الـشريف الذى
أُعــتــبــر أســـاســاً إلصالحــات الـــدول من عــهــد


