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لناظر احلربية أنور باشا
نشر نـاظر احلربـية بيـاناً فى صحف
الــعــاصــمــة عــرَّبــته إحــدى الـصــحف
ــا له من الــعالقــة الــشــديـدة بــالــنـظــر 
بـقـضيـة الـتجـنـيـد التى تـشـغل األفـكار

فى هذه اآلونة قال :
كـل أمــــة تُــــريــــد أن حتــــافـظ عــــلى
وجـــودهـــا فـى هـــذا الـــعـــصـــر وعـــلى
عرضها وشرفها من تطاول األعداء.
البد لـهـا من أن تـكون «أمـة مـسلـحة»
عنى الكلمة  فهذه احلقيقة اجلارحة
التى عـلـمتـنا إيَّـاها الـتجـارب  كانت
اضى األ اخملـتـلـفـة قـد أدركـتـها فـى ا
فـاستـعد كل قـادر على حـمل السالح
ـقابـلـة األعـداد . فـاألمة من أفـرادهـا 
التى ال يكون جمـيع أبنائهـا بعد اليوم
جنـوداً ال سبـيلَ لها إلى صـيانة وطـنها

وعرضها وشرفها .

 ËdOÐ ¨≥  ’ ¨ ±π±¥ WO u¹ ∂ 5MŁù«  ¨ µµ¥  œbŽ



٤٥٣

هــــذا مــــا نــــظــــرنـــا إلــــيـه فى وضع
القـانون اجلديد  فرفـعنا منه ما يؤدى
إلى احلــــرمــــان من شــــرف اجلــــنــــديـــة

وخدمة الوطن .
فكل إنسان هو جندى بعد اليوم
أن يـــخــتــال في األزقــة واألســواق إذا
وقع الـوطن فى الـتــهـلـكـة  بل يـبـادر
إلى سالحه ويُــلـقى نــفـسه فـى سـاحـة
الـدفاع عن الوطن العـثمانى والشرف

العثمانى .
فـمن الـواجب عـلى كـل إنـسان أن
يــتـــمــرن مــنـــذ نــعــومــة أظـــفــاره عــلى
اســتــعــمــال الــسالح وقــطـع األســفـار
وخشـونـة الـعـيش حتـى إذا شبَّ وبلغ
سن الــتـــجــنـــد انــضـــوى حتت الـــعــلم

العثمانى نشيطاً قوياً .
فـتـمـرين صـغـارنا عـلى الـرمى وركـوب اخلـيل وأمـثـال ذلك من األعـمال الـتى انـتـبه إلـيـها
أجـدادنا  فـاسـتفـادوا مـنهـا وذهـلنـا نحـن عنـها أمـر البـد من الرجـوع إلـيه ليـس االشتـغال به
واجبـاً على الـذين سـيصـبحـون جنـوداً فقط  بل عـلى جمـيع الشـبان والـشيـوخ وكافـة أفراد
ـمارسـتـنا إيـاها . األمـة أيضـاً ألن حـصولـنا عـلى أدمـغة سـليـمـة وأجسـام قويـة ال يـكون إال 
فكل من أراد أن يفـاخر بعـثمانيـته  فعلـيه أن ال يقطع أوقـاته فى زوايا القـهاوى  بل يسعى

ظاهر الرجولية . ألن يتحلى 
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ـا كـان هـذا األمـر يتـعـلق بـنـظارة و
احلربـية أكـثر من سـواها  فـقد قررت
أن تقوم بتأسيس معاهد لهذا الغرض
حتت عــــنـــــوان «عــــثـــــمــــانـــــلى كــــوچ
درنـكـلـرى مـعاهـد الـعـمل الـعثـمـانـية»
ووضـــعت لــهــا نــظــامــاً وتــعــلــيــمــات

وبـرنـامـجـاً وصدرت اإلرادة الـسـنـيـة بـوضع الـنـظام فـى موضع الـتـطـبـيق  ومن مـقـتـضاه أن
ـؤسسات الـرسميـة إجبارياً وفى ـدارس وجميع ا كاتب وا عـاهد فى ا يكـون تشكـيل هذه ا
ـدارس اخلـصوصـيـة الـعثـمـانـية اخـتـيـاريـاً . ولهـذا الـغـرض  ضمت مـدارس اجلمـاعـات وا
عـاهد وإظهار الـتسهيالت نظارة احلـربية مبـلغاً كافـياً على مـيزانيتـها وتعهـدت بحمـاية تلك ا

الالزمة نحو أفرادها فى خدمتهم العسكرية.
ومن أراد احلصول على تفصيالت عنها  فليراجع أقرب شعبة ألخذ العسكر .

ـقـدسة الـتى اشـتراهـا أجـدادنا بـدمـائهم فـلـكى ال نرى بـعـد الـيوم ــ إن شـاء الـلَّه ــ تربـتـنا ا
تـدوسهـا أقـدام العـدو يجـب على كل عـثمـانى أن يـقابل هـذا الـتشـبث بـشوق ونـشاط  وأن

يسعى بكل قواه ألحداث هذه النوادى فى كل مكان .


	٨٢٩-٨٣١

