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Բանալի բառեր` 19-րդ դար, Մուհամմադ Ալի, Եգիպտոս, 

կառավարման համակարգ, բարեփոխում, դիվան, նոր Օրենսգիրք: 

 

Եգիպտոսը, մի քանի հարյուրամյակ գտնվելով մամլուքների 

դարաշրջանին հատուկ քաղաքական և հասարակական 

մեկուսացման ու անգործության մեջ, արմատական 

փոփոխությունների կարիք ուներ, որոնք շունչ առան 19-րդ դարի 

առաջին կեսին Մուհամմադ Ալիի կողմից որդեգրված 

մոտեցումների և կառավարման սկզբունքների շնորհիվ: Արտաքին 

ուժերի դեմ ռազմական և այնուհետև ներքին քաղաքական 

տևական պայքարից հետո Մուհամմադ Ալին հանձն առավ նաև 

իրականացնել փոփոխություններ, որոնք ուղղված էին երկրի 

սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը, ինչն իր հերթին 

հիմք պետք է հանդիսանար երկրի երկարաժամկետ և կայուն 

զարգացման համար: Ինչպես ռազմական, այնպես և երկրի 

սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական ոլորտների կայուն 

զարգացման նպատակով Մուհամմադ Ալին որդեգրեց 

օտարերկրյա լավագույն փորձի կիրառման սկզբունքը: 

Առհասարակ, Մուհամմադ Ալին առանձնանում էր որպես 

առաջադեմ և նորարար ղեկավար, ով հրաշալի գիտակցում էր 
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երկրի կառավարման հյուծված համակարգի փոխարինման 

անհրաժեշտությունը. երկրին սպառնացող ուժերին դիմակայելու 

համար անհրաժեշտ էր կառուցել սպառազինված, ուժեղ բանակ, 

կայուն քաղաքական դաշտ և մրցունակ տնտեսություն: Այս 

վերափոխումները արդիականացման դարաշրջանի հիմնաքարերերն 

էին, ինչը պատմական գրականության մեջ ստացավ «Նահդա» 

անվանումը և ընդգրկեց 19-րդ դարի վերջին 3 քառորդները և 20-րդ 

դարի մեծ մասը։ 

Նապոլեոնի արշավանքը ստեղծեց այն պարարտ հողը, որի 

վրա հնարավոր եղավ իրականացնել Մուհամմադ Ալիի 

բարեփոխումները: Ընդհանրապես, Մուհամմադ Ալիի վրա 

չափազանց մեծ ազդեցություն ունեցավ Նապոլեոնի անձը: Ինչպես 

և Նապոլեոնը, նա օտարերկրացի էր այն երկրում, որը պետք է 

դարձներ իր սեփականը, ինչպես և Նապոլեոնը, նա պետք է 

գրավեր ընդարձակ կայսրությունը1:  

Մուհամմադ Ալիի բարեփոխումների էական մասն էր 

կազմում պետական կառավարման մարմինների վերակառուցումը, 

սակայն պակաս կարևոր չէր նաև իրականացված 

բարեփոխումների ազդեցությունը քաղաքական իշխանության 

ամբողջ համակարգի, նահանգների վարչական կառավարման, 

իրավական համակարգի, տնտեսության, մշակույթի, կրթության և 

այլ բնագավառների պետական կարգավորման ոլորտում։ 

Մուհամմադ Ալին իր ազդեցության տակ միավորեց ոչ միայն 

քաղաքական և ռազմական, այլև տնտեսական և վարչական 

                                                        
1 Կարապետյան Ռ., Արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմություն, Ե., 

2003, էջ 25: 
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իշխանությունները՝ վերացնելով Եգիպտոսի կախվածությունը 

Օսմանյան կայսրությունից2։ 

Մուհամմադ Ալիի կողմից նախաձեռնած բարեփոխումներն 

ըստ էության ուղղված էին երկրի առանձին կառուցվածքային 

միավորների համեմատական անկախացմանը Օսմանյան 

կայսրության կենտրոնական մարմիններից, ինչը 

հնարավորություն էր տալիս կառուցվածքային միավորների 

նկատմամբ ունենալ ավելի մեծ իշխանություն՝ ապահովելով 

հետագա բարեփոխումների համար իրական հենասյուն:  

Բարեփոխումների առաջնային ուղղությունը դարձավ 

հարկահավաքությունը, հատկապես «իլթիզամի» 3  համակարգի 

վերացումից հետո, ինչն իր իշխանությանը սպառնացող 

մամլուքների հենարանն էր։ Հարկային համակարգը տարվեց 

պետության վարչատնտեսական գործունեության առանձին 

ուղղությամբ։ Օսմանյան բարձրագույն ֆինանսական պաշտոնյան 

դեֆթերդարն էր, ով ավանդաբար նշանակվում էր սուլթանի 

կողմից։ Նա ղեկավարում էր «ռուզնամեի» գերատեսչությունը 

(հարկային վարչությունը), որը գլխավորում էր «ռուզնամջին», ում 

պարտականությունների մեջ մտնում էր գանձարան դրամական 

միջոցների մուտքի և ծախսերի վերահսկումը, ինչպես նաև 

ամենամսյա և ամենամյա հաշվեկշռային հաշվետվություններ 

                                                        
2 Hamed R., The Siyasatname and the Institutionalization of Central Administration under 

Muhammad Ali, The State and its Servants: Administration in Egypt from Ottoman Times 

to the Present, edited by Hanna N., Cairo, 1995, p. 75. 
3 Իլթիզամը Օսմանյան կայսրությունում գոյություն ունեցող պարտավորության 

գնման համակարգ է, որը կիրառվել է ֆեոդալական գյուղատնտեսական, հողի և 

մի քանի այլ հարկատեսակների գանձման ժամանակ: Այս համակարգի 

կիրառման դեպքում հարկերի գանձումից ստացվող եկամտի նկատմամբ 

իրավունքը, որպես պարտավորության մարման միջոց, փոխանցվում էր այլ 

մասնավոր անձանց, ովքեր այդ իրավունքի ստացման համար, որպես կանոն, 

նախապես վճարել էին որոշակի գումար: Իլթիզամի սեփականատերը կոչվում է 

մուլթազիմ: 
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կազմելը 4 ։ 18-րդ դարի վերջում, երբ մամլուքները գրավեցին 

Եգիպտոսի քաղաքական իշխանությունը, դեֆթերդարի 

նշանակությունը երկրի ֆինանսական կյանքում փոքրացավ։ 

Ղեկավարող դերն անցավ ռուզնամջիին, ով, որպես կանոն, 

հանդիսանում էր մամլուք և ում ենթարկվում էին ֆինանսական 

պաշտոնյաները՝ սառաֆները 5 , գլխավորապես՝ ղպտիները։ 

Մուհամմադ Ալիի օրոք դեֆթերդարի նշանակությունը, որպես 

երկրի ֆինանսահարկային համակարգի բարձրագույն դեմք, 

վերականգնվեց6։ 

Վերականգնելով դեֆթերդարի նշանակությունը որպես 

ֆինանսական համակարգի ղեկավար՝ Մուհամմադ Ալին 

ռուզնամջիի գլխավորությամբ ռուզնամեն դարձրեց 

ֆինանսահարկային հաստատություն, որը որոշում էր հարկերի 

չափերը և նրանց հավաքը։ Հավաքված բոլոր հարկերը մտնում էին 

ռուզնամե և այնտեղ վերաբաշխվում ու վճարվում էին որպես 

աշխատավարձ։ Եգիպտոսի ղեկավար մարմինների համակարգում 

հարկային վարչակարգի նշանակությունն աստիճանաբար աճեց, 

ինչի մասին վկայում է 1837թ․ ռուզնամեի վարչության ընդգրկումը 

Խորհրդի (խեդիվի դիվան) կազմի մեջ, իսկ 1848թ․  արդեն այն 

մտավ դիվանի ֆինանսների կազմի մեջ7։ 

                                                        
4 Rivlin H., The Agricultural Policy of Muhammad Ali in Egypt, Cambridge, Massachusetts, 

1961, p. 80-81. 
5 Եգիպտոսում սառաֆներն ունեին իրենց համքարությունը: Նրա գլուխ կանգնած 

էր սառաֆբաշին կամ գլխավոր սառաֆը, որը նշանակվում էր փոխարքայի կամ 

կառավարության կողմից և համարվում էր խոշոր հեղինակություն պետական 

ֆինանսների ոլորտում: Վերջինս հանդես էր գալիս որպես պետական 

գանձարանի վերատեսուչ, ստուգում և հաստատում գանձարան մուծված 

միջոցների ճշտությունը և այլն: Միայն նրա նշանակած սառաֆներն իրավունք 

ունեին վարկավորելու պետական բյուջեով նախատեսված տարբեր օբյեկտները, 

ինչպես և զբաղվելու պետության կամ մասնավոր անձանց տոկոսով փող տալու 

գործով: 
6 Marsot A. L. al-S., Egypt in the Reign of Muhammad Ali, Cambridge, 1984, p. 106. 
7 Նշվ. աշխ., էջ 106-107: 
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Ռուզնամեից հետո իր նշանակությամբ երկրորդ 

ֆինանսական հաստատությունը գանձատունն էր (խազինա), որի 

ղեկավարը մտնում էր Խորհրդի կազմի մեջ կառավարչի օրոք 

(դիվան ալ-վալի, իսկ ավելի ուշ դիվան խեդիվի)։ Այդ մարմինը 

հսկում էր մարզերից եկող հարկերը՝ ներառյալ Հիջազից և 

Սուդանից ստացվող հարկերը, կազմում և վալիին էր ուղարկում 

ամենամսյա և ամենամյա հաշվեկշռային հաշվետվությունները։ 

1834-1835թթ․ գանձատունը՝ որպես վարչական մարմին, կորցրեց 

իր ինքնուրույն նշանակությունը՝ փոխանցելով ղեկավարման 

հիմնական գործառույթները նորաստեղծ ֆինանսական մուտքերի 

դիվանին (դիվան ալ-իռադաթ)։ 1837թ․ այդ դիվանը բաժանվեց 2 

մասի՝ առաջինը վարում էր բոլոր ֆինանսական մուտքերի 

հաշվետվությունն անմիջապես Եգիպտոսում (բացի գյուղական 

շրջաններից), իսկ երկրորդը՝ բոլոր մարզերից, ինչպես նաև 

Կրետեից և Սուդանից եկող դրամական մուտքերի 

հաշվետվությունը։ Ֆրանսիացի խորհրդական Ռուզզետի (ում 2 

տարով վարձել էին Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարությունից 

Եգիպտոսի ֆինանսական վիճակը բարելավելու նպատակով) 

խորհրդով 1844թ. «դիվան ալ-իռադաթը» վերջնականապես 

լուծարվեց՝ այդպես էլ չտալով սպասված արդյունքը:  

Այնուհետև կառավարության բոլոր ֆինանսական 

վարումները կենտրոնացվեցին մեկ դիվանի շրջանակներում՝ «ադ-

դիվան ալ-մաիյյա ալ-միսրիյա», որը ղեկավարում էր հատուկ 

պաշտոնյա՝ «նազիրը»։ Մուհամմադ Ալիի կողմից 

հարկահավաքության և ֆինանսական համակարգում կատարվող 

բարեփոխումների գլխավոր խնդիրը նպատակաուղղված էր 

ֆինանսական չարաշահումները, գանձարանի թալանը և 

միջոցների վատնումը սահմանափակելուն, որոնք մեծ մասամբ 

հնամենի հաշվապահական սխալների արդյունք էին, երբ 
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գոյություն չուներ հետևողական հսկողություն մուտքագրվող և 

ելքագրվող դրամական միջոցների նկատմամբ8։ 

Մուհամմադ Ալիի օրոք երկրի ամենաազդեցիկ վարչական 

մարմինը դարձավ Վարչական խորհուդը (Մաիյա սանիյյա)՝ 

փաշայի առանձնահատուկ «վարչությունը»։ 1833-1844 թթ ․  այն 

վերանվանվեց «Շուրա ալ-մուավանա» («Օժանդակ խորհուրդ»), 

այնուհետև նորից ստացավ իր սկզբնական անունը։ Վերջինի 

օգնությամբ «վալին» 9  կարող էր արդյունավետ ազդել երկրի 

վարչական քաղաքականության վրա։ Բոլոր կարևոր որոշումներն 

ընդունում էր երկրի ղեկավարը վարչական Խորհրդի հետ 

համատեղ, և դրանք ձևակերպվում էին հրամանների և 

կարգադրությունների տեսքով։ Խորհրդի գլխավոր խնդիրն էր 

երկրում օրինականության հսկումը և պետական 

կարգադրությունների իրագործումը10։ 

Խորհրդի գործունեությունը սերտորեն կապված էր այսպես 

կոչված «օգնականների» (մուավինուն) ինստիտուտի հետ, ովքեր 

մտնում էին երկրի բոլոր վարչական մարմինների մեջ՝ կատարելով 

հսկողների և ուղեկցողների դեր պետության գերագույն ղեկավարի 

քաղաքականության մեջ։ Նրանք բոլորը ենթարկվում էին 

«գերագույն օգնականին» (բաշ մուավինին)11։ 

Մուհամմադ Ալիի օրոք Եգիպտոսի վարչական համակարգի 

կառուցվածքի հիմքը կազմում էին խորհրդատվական-գործադիր 

վարչական մարմինները՝ դիվանները (խորհուրդները) և 

մեջլիսները (ասամբլեաները)։ Նրանց միջև սկզբունքային 

տարբերություն չկար։ Այսպես, բարձրագույն խորհրդատվական 

                                                        
8 Marsot A. L. al-S., նշվ. աշխ., էջ 107-108: 
9  Վալին պաշտոն է իսլամական երկրների վարչակարգում, որը 

համապատասխանում է տվյալ երկրի նահանգի կամ վարչական այլ միավորի 

տեղակալի պաշտոնին: 
10 Marsot A. L. al-S., նշվ. աշխ., էջ 102-103: 
11 Նշվ. աշխ., էջ 104: 
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մարմինը՝ Խեդիվի դիվանը, որը ձևավորվել էր 1805 թ ․ 

Մուհամմադ Ալիի կողմից, 1824 թ ․  ռազմական դիվանի հետ 

միաձուլվելուց հետո վերանվանվեց «ալ-Մաջլիս ալ-ալի» 

(Բարձրագույն ասամբլեա), իսկ ավելի ուշ՝ «ալ-Մաջլիս ալ-

ջիհադի» (Սրբազան պատերազմի ասամբլեա)։ Խեդիվի դիվանը 

հանդիսանում էր երկրի խորհրդատվական-գործադիր 

իշխանության կարևորագույն ինստիտուտը և զբաղվում էր ներքին 

քաղաքականության հարցերով (բացառությամբ ֆինանսական 

գործերի)։ Մինչև 1842 թ. Խեդիվի դիվանը լուծում էր նաև 

դատական հարցերը, իսկ 1842 թ. հետո դրանք փոխանցվեցին 

դատական բարձրագույն մարմնին՝ «Մաջլիս ալ-ջամիյա ալ-

հականիյա»-ին 12 ։ Բաժանմունքների մեծ մասը ստեղծվում էր 

կոնկրետ պայմաններում՝ նպատակ ունենալով լուծել խիստ 

անհրաժեշտ հարցեր։ Դրանք ենթարկվում էին և հաշվետու էին 

Մուհամմադ Ալիին, ով ցավով էր ընդունում գործառնային 

թերությունները, որոնք առաջանում էին իր կողմից ստեղծված 

վարչական համակարգերի գործունեությունից։ 

Մուհամմադ Ալին շուտով հասկացավ, որ վարչական 

միջոցներն արդյունք տալ չեն կարող, եթե նրանք չեն կառուցվում 

օրինականության հիմքի վրա և չեն սատարվում հասարակական 

ազդեցիկ ուժերի կողմից։ Ձգտելով շտկել ստեղծված իրավիճակը՝ 

Մուհամմադ Ալին Խեդիվի դիվանի հետ մեկտեղ 1829 թ. 

օգոստոսին ձևավորեց «Մաջլիս աշ-շուրան» (Խորհրդատվական 

խորհուրդ), որն արտաքնապես հիշեցնում էր օսմանյան 

ժամանակաշրջանի գերագույն դիվանը, ինչպես նաև Նապոլեոնի 

կողմից ստեղծված դիվանը։ Գերագույն դիվանում նախագահում 

էր Իբրահիմ փաշան։ Խորհրդի մեջ մտնում էին 33 բարձրաստիճան 

                                                        
12 Hill E., Courts and the Administration of Justice in the Modern Era, The State and its 

Servants: Administration in Egypt from Ottoman Times to the Present, edited by Hanna N., 

Cairo, 1995, p. 99. 
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անձիք, դիվանների և բաժանմունքների ղեկավարներ, հոգևոր 

գործիչներ, մուֆթիներ, խոշոր սուֆիական միավորումների 

ղեկավարներ՝ շեյխեր ալ-Բաքրին և աս-Սադաթը, 24 

բաժանմունքների ղեկավարներ, գյուղերի մոտ 100 շեյխեր։ 

Մուհամմադ Ալիի օրոք այս մարմնի կարևոր յուրահատկությունն 

այն էր, որ նրա կազմում գերակշռում էին ստորին և միջին 

վարչական օղակի ներկայացուցիչները։ Այս մարմինը 

օրենսդրական չէր և իրականացնում էր միմիայն 

խորհրդատվական գործառույթներ։ Վերջինի 

առանձնահատկությունը կայանում էր նրանում, որ նրա 

օգնությամբ Մուհամմադ Ալին օրինականացնում էր այնպիսի 

պետական փաստաթղթեր, ինչպիսին էր գյուղացիների 

գյուղատնտեսական գործունեության մանիֆեստը (1829 թ.), որում 

նկարագրված էր՝ ինչպես վարել գյուղատնտեսական 

աշխատանքներ, ինչպիսի պետական մարմիններ են ներգրավված 

և ինչպես կարող են նրանց հսկել13։ 

Չնայած իրենց լայնածավալ բնույթին՝ վարչական 

բարեփոխումները տևական ժամանակ խորը հետևանքներ 

չունեցան երկրի հասարակական կյանքի համար։ 

Անդրադառնալով բյուրոկրատական բուրգի վերին շերտերին՝ 

բարեփոխումները կորցնում էին իրենց գործունեությունը միջին և 

ստորին վարչական համակարգի օղակներում։ Բարեփոխումների 

արդյունավետությունը վերին մակարդակում բացատրվում էր 

նրանով, որ Մուհամմադ Ալին, օժտված լինելով որոշումներ 

կայացնելու միանձնյա իրավունքով, համեմատաբար հեշտ էր 

հասնում դրանց իրականացմանը երկրի բյուրոկրատական 

վերնախավի կողմից, քանի որ այն բաղկացած էր նրա ընտանիքի 

անդամներից և մերձավորներից (զավաթ)։ Սակայն, եթե 

                                                        
13 Marsot A. L. al-S., նշվ. աշխ., էջ 108-109: 
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որոշումների ընդունումը համեմատաբար հեշտ էր 

իրականացվում Մուհամմադ Ալիի մոտ, ապա դրանց կյանքի 

կոչելը բախվում էր բազմաթիվ խնդիրների, քանի որ այն իրենից 

պահանջում էր բազմաթիվ՝ իր հետ ուղղակիորեն չառնչվող 

մարդկանց քրտնաջան աշխատանքը։ Վարչական համակարգի 

անարդյունավետության գլխավոր պատճառը կայանում էր 

նրանում, որ քաղաքական նոր վերնախավի ձևավորումը չէր 

ուղեկցվում ստորին վարչական օղակի հասարակական կազմի 

համապատասխան փոփոխություններով14։ 

Մուհամմադ Ալին աստիճանաբար հանգեց այն մտքին, որ իր 

կողմից ստեղծված վարչական համակարգի 

անարդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է 

որոշումներ ընդունող բյուրոկրատական վերնախավի և այդ 

արդյունավետության իրականացման համար պատասխանատու 

ստորին վարչական մակարդակների փոխհարաբերություններով։ 

1808 թ ․  վերոնշյալ խնդրի լուծման համար Մուհամմադ Ալին 

ձեռնամուխ եղավ Եգիպտոսի վարչատարածքային բաժանման 

բարեփոխմանը։ 1825 թ ․  հետո կատարվեց Եգիպտոսի 

տարածքային նոր բաժանումը, որի արդյունքում երկիրը տրոհվեց 

24 շրջանների (կղիսմ)՝ հետագայում վերափոխվելով 7 մարզերի 

(իկղլիմ), որոնք իրենց հերթին վերակազմվեցին մուդիրիյաների15։ 

1833-1834 թթ․ հաշվվում էր 10 մուդիրիյա (7-ը՝ Դելտայում, 3-ը՝ 

Միջին և Վերին Եգիպտոսում), որոնք կառավարում էին տեղական 

վարչությունների ղեկավարները՝ մուդիրները։ Նրանց 

պարտականությունների մեջ, ի տարբերություն նախկին 

համակարգի, հարկահավաքության և կարգուկանոնի 

                                                        
14 Hamed R., նշվ. աշխ., էջ 77: 
15 Հովհաննիսյան Ն․, Արաբական երկրների պատմություն, հատոր 2, Օսմանյան 

տիրապետության շրջան (1516-1918թթ.), Ե․, 2004, էջ 170: 
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ապահովմանը զուգընթաց մտնում էր պետական 

հաստատությունների կառավարումը, ոռոգման համակարգերի, 

կամուրջների և ճանապարհների աշխատանքի ապահովումը, նոր 

հողերի յուրացումը և շատ այլ տնտեսական գործառույթներ, որոնց 

Մուհամմադ Ալին տալիս էր առաջնակարգ նշանակություն16։  

Վարչատարածքային նոր բաժանմանն ուղղված 

բարեփոխումը, դյուրացնելով երկրի կառավարումը, ևս չլուծեց 

փոխհարաբերությունների գլխավոր խնդիրը, որն առկա էր 

բյուրոկրատական վերնախավի և ստորին վարչական գործադիր 

իշխանության միջև։ Ձգտելով բարձրացնել վարչական 

համակարգի արդյունավետությունը՝ Մուհամմադ Ալին հասավ 

դրա կենտրոնացմանը։ Հին վարչական համակարգը, որի 

կենտրոնական դեմքը «քաշիֆներն» էին՝ մարզային 

վարչությունների ղեկավարները, որոնք իրենց մարզերում ունեին 

լայն արտոնություններ, ամբողջապես վերակառուցվեց վարչական 

կենտրոնացման, ստորակարգման և կանոնակարգման 

գործառույթների սկզբունքների հիման վրա։ Մուհամմադ Ալիի 

կադրային քաղաքականության առանցքում էր այն, որ 

բարձրագույն պետական պաշտոնները զբաղեցնում էին իրեն 

անձնապես նվիրված սպաները կամ մերձավոր ազգականները։ 

Պաշտոնյաներ նշանակելու ժամանակ վերջինների 

մասնագիտական հատկանիշները երկրորդական տեղ էին 

գրավում, այդ պատճառով եվրոպական օրինակով 

վերակառուցված պետական համակարգը, ինչպես և նախկինում, 

պահպանում էր անձնային բնույթ։ 

Եգիպտոսի վարչաքաղաքական կյանքի կարևորագույն 

իրադարձությունը, որն ազդեցություն թողեց երկրի պետական 

կառուցվածքի հետագա գործընթացի վրա, 1837թ ․  Մուհամմադ 

                                                        
16 Rivlin H., նշվ. աշխ., էջ 87-88: 
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Ալիի կարգադրությամբ ստեղծված Վարչական օրենսգիրքն էր՝ 

«Կանուն աս-Սիյասաթնամե» անունով17։ 

Վարչական օրենսգրքի բնագիրն առաջին անգամ 

հրատարակվեց 1900թ ․ ։ Օրենսգրքում նկարագրվում էր 

վարչական մարմինների կենտրոնացված համակարգը, որտեղ 

գլխավորը խեդիվն էր, ով ուներ միանձնյա որոշումներ ընդունելու 

իրավունք։ Նրա օրոք ստեղծվեց խորհուրդ (շուրա)՝ որպես 

օժանդակ խորհրդատվական մարմին։ Պետական համակարգի 

կառուցվածքային հիմքը կազմում էին 7 հիմնական դիվանները, 

որոնք ղեկավարվում էին գլխավոր տնօրենների (ալ-մուդիր ալ-

ամմ) կողմից։ Դիվանը բաժանվում էր վարչությունների 

(մասլահա), որոնք ղեկավարվում էին տնօրենների (մուդիր) 

կողմից։ Վարչությունները կազմված էին բաժանմունքներից 

(վարշա)՝ հսկիչների (նազիր) գլխավորությամբ։ 

Համաձայն երկրի կառավարման համակարգում ունեցած 

իրենց նշանակության՝ դիվանները դասակարգվեցին հետևյալ 

կերպ.  

1. Կառավարչին առընթեր խորհուրդ (դիվան ալ-

խեդիվի), որի իրավասության տակ մտնում էին 

մուսուլմանական պետության համար ավանդական 

գործառույթները՝ ֆինանսական գործունեության 

(ռուզնամեի վարչություն), պետական սեփականության 

(բեյթ ալ-մալ), վակֆերի, դրամահատարանի, շուկաների 

տեսչության (հիսբա) հսկողությունը։ Դիվան ալ-խեդիվի 

նոր իրավասության տակ մտնում էր քաղաքային 

տարածքների, առաջին հերթին՝ Կահիրեի կառավարումը: 

Այս դիվանի նոր գործառնական պարտականությունների 

մեջ մտնում էր տրանսպորտային և առևտրական հարցերի 

                                                        
17 Hamed R., նշվ. աշխ., էջ 78: 
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լուծումը 18 ։ Ըստ էության, խեդիվի դիվանն իրենից 

ներկայացնում էր նոր կենտրոնացված վարչական 

համակարգի կարևորագույն մարմին, որի իրավասության 

տակ մտնում էր ֆինանսական, իրավաբանական և 

վարչական հարցերի մի ամբողջ փաթեթ՝ բյուջեի, փողի 

շրջանառության, ներքին առևտրի հսկողություն, 

մայրաքաղաքի և մարզերի վարչական կառավարում19: 

2. Ֆինանսների (եկամուտների) կառավարման 

վարչություն (դիվան ալ-իռադաթ), որը կազմված էր 2 

բաժիններից։ Դրանցից մեկը տնօրինում էր բուն 

Եգիպտոսի, ինչպես նաև Կրետեի, Հիջազի և Սուդանի 

ֆինանսական հարցերը, երկրորդը՝ Կահիրեի և 

Ալեքսանդրիայի՝ ներառյալ պետական տուրքերի և 

հարկերի բոլոր տեսակները։ Սիրիայի ֆինանսական 

հարցերը գտնվում էին հատուկ պաշտոնյայի (մուբաշիր) 

իրավասության տակ, ով տարեվերջին հաշվետվություն էր 

ներկայացնում խեդիվին Սիրիայի ֆինանսական վիճակի 

մասին։ 1844 թ․ այդ 2 բաժինները միացան մեկ ընդհանուր՝ 

եգիպտական ֆինանսական վարչության մեջ (դիվան ալ-

մալիյա ալ-միսրիյա), որը ղեկավարում էր Շարիֆ փաշան20։ 

3. Ռազմական վարչություն (դիվան ալ-ջիհադիյա), 

որը զբաղվում էր բանակի համալրման հարցերով, զորքերի 

մարտական և շարային նախապատրաստումով, 

զորամասերի և ստորաբաժանումների ձևավորումով21։ 

4. Ծովային վարչություն (դիվան ալ-բահր), որը 

զբաղվում էր Եգիպտոսում նավարկության, 

                                                        
18 Hamed R., նշվ. աշխ., էջ 80: 
19 Rivlin H., նշվ. աշխ., էջ 79-80: 
20 Hamed R., նշվ. աշխ., էջ 80-81: 
21 Նույն տեղում: 
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նավաշինարարության, ծովային կրթության հարցերով 

(մասնավորապես՝ Ալեքսանդրիայում), պահեստներով և 

հանդերձանքով, ինչպես նաև Ալեքսանդրիայի և նրա 

ենթաշրջանների ծովային հիվանդանոցներով։ 

5. Կրթության վարչություն (դիվան ալ-մադարիս), որը 

հսկում և ղեկավարում էր Եգիպտոսի բոլոր ուսումնական 

հաստատությունները։ Նրա իրավասության տակ գտնվում 

էին քաղաքացիական դպրոցները, գրադարանները, 

լաբորատորիաները, գյուղատնտեսական և 

անասնապահական փորձարարական ֆերմաները, 

պետական հրատարակչական գործը՝ ներառյալ 

«Եգիպտական նորություններ» (ալ-վակաի ալ-միսրիյա) 

թերթը։  

6. Արտաքին գործերի և եգիպտական առևտրի 

վարչություն (դիվան ալ-ումուռ ալ-աֆրանջիյա վա աթ-

թիջարա ալ-միսրիյա), որը զբաղվում էր եգիպտական 

ապրանքների իրացման ընդհանուր հարցերով և 

կանոնավոր կերպով եկամուտների վարչություն էր 

ներկայացնում երկրի ամբողջ առևտրական 

գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթեր՝ 

աուդիտորական ստուգում անցկացնելու համար22։ 

7. 7. Արդյունաբերության վարչություն (դիվան ալ-

ֆաուրիկաթ), որը ղեկավարում էր ինչպես մայրաքաղաքի, 

այնպես էլ մարզերի քաղաքացիական բոլոր 

հաստատությունները։ Բոլոր ֆինանսական 

փաստաթղթերն այդ վարչության կողմից պետք է 

                                                        
22 Rivlin H., նշվ. աշխ., էջ 83-84: 
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ներկայացվեին եկամուտների վարչություն՝ ստուգման 

համար23։ 

Յուրաքանչյուր վարչություն ամեն շաբաթ (երեքշաբթի 

օրերին) պետք է խեդիվին (վալիին) հաշվետվություն ուղարկեր իր 

կատարած աշխատանքների և ծագած խնդիրների մասին։ 

Ընդհանուր հարցերը լուծելու և առանձին վարչությունների 

գործողությունները համակարգելու նպատակով ամեն տարի 

ժողովներ էին գումարվում բոլոր վարչությունների տնօրենների և 

պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ24։ 

Վարչությունների ֆինանսական գործունեությունն 

իրականացվում էր խեդիվի կողմից հաստատված բյուջեով, որոնք 

մշակվում էին վարչությունների կողմից։ Բյուջեով նախատեսված 

ծախսերի գերազանցումը կատարվում էր միայն խեդիվի 

անձնական թույլտվությամբ։ Վարչությունների ամենամսյա 

ֆինանսական հաշվետվությունները նույնպես ներկայացվում էին 

անձնապես խեդիվին, իսկ տարեկանը՝ ֆինանսների վարչությանը, 

որտեղ այն մանրակրկիտ ստուգվում էր։ Օրենսգրքում խոսք էր 

գնում նաև համակարգող, խորհրդատվական մարմնի ստեղծման 

մասին, որը պետք է կոչվեր խորհրդատուների կոմիտե (շուրա) և 

պետք է կազմված լիներ 7 անդամներից, ովքեր պետք է լինեին 

գերագույն վարչական պաշտոնյաներ, բայց չլինեին 

վարչությունների տնօրեններ։ Կոմիտեի պարտականությունների 

մեջ մտնում էր ամենշաբաթյա հաշվետվությունների ստուգումը, 

որոնք վարչությունների կողմից ներկայացվում էին խեդիվին և 

դրանց հիման վրա մշակվում էին անհրաժեշտ լուծումներ և 

հանձնարարականներ։ Կոմիտեն պետք է կատարեր նաև 

դատական մարմնի դեր վարչական մարմինների, հատկապես՝ 

վարչությունների տնօրենների և բաժինների ղեկավարների 

                                                        
23 Hamed R., նշվ. աշխ., էջ 82: 
24 Նույն տեղում: 
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(մասլահա) կողմից կատարված չարաշահումները և 

բացթողումները քննարկելու ուղղությամբ25: 

Օրենսգիրքը պարունակում էր բացատրություններ 

բարձրաստիճան պաշտոնյաների (ինչպես կենտրոնական, այնպես 

էլ մարզային վարչությունների) մասնագիտական 

պարտականությունների կատարման մասին։ Ի թիվս իրենց 

բազմաթիվ գործառույթների՝ պաշտոնյաներին կարգադրվում էր 

նաև կանխել գյուղացիների նկատմամբ չարաշահումները, 

հատկապես նրանց ստիպողական անվճար աշխատանքի 

օգտագործումը։  

Օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ պարզաբանում էին 

գյուղացիների գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման և այն 

պետության կողմից գնելու կարգը և պայմանները։ Օրենսգրքում 

նույնիսկ անդրադարձ էր կատարվում աշխատողների անձնական 

նախաձեռնության խթանման համակարգերին։  

Օրենսգրքի մի մասը նվիրված էր պետական պաշտոնյաների 

պատժամիջոցներին՝ տարբեր բացթողումներին, կոպիտ 

խախտումներին և հանցագործություններին։ Հատկանշական էր, 

որ առավել խիստ պատժվում էին այնպիսի չարաշահումները, 

ինչպիսիք էին պետական միջոցների հափշտակումը, 

կաշառակերությունը, պետական փաստաթղթերի կեղծումը և 

սպանությունը26։ 

Վարչաքաղաքական համակարգի բարեփոխումներում 

ակնհայտ է Եվրոպայի ազդեցությունը, սակայն անվիճելի է 

նախկինում գոյություն ունեցող վարչական ձևերի 

ժառանգությունը։ Պետական վարչական համակարգի 

գերկենտրոնացումը Մուհամմադ Ալիին չտվեց դրական 

                                                        
25 Hamed R., նշվ. աշխ., էջ 82-83: 
26 Նույն տեղում: 



ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ... 

215 

արդյունքներ, քանի որ չէր կարող արմատախիլ անել եգիպտական 

բյուրոկրատիայում գոյություն ունեցող մշտական արատները 27 ։ 

Այսպես, կաշառակերության և թալանի հետևանքով պետական 

գանձարանի կորուստները գնահատվում էին բնակչությունից 

գանձվող դրամական միջոցների 40%-ի չափով: Գործնականում 

թույլ էր առանձին վարչությունների գործողությունների 

համաձայնեցումը, քանի որ խեդիվը, չվստահելով իր կողմից 

ստեղծված մարմիններին, ձգտում էր անձամբ հսկել բոլոր 

հնապաշտական վարչական գործերը28։ 

1840-ական թթ ․  Մուհամմադ Ալին խստացրեց վարչական 

կառույցի համակենտրոնացումը, սակայն չհասավ դրա 

աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը։ Նոր 

վարչական օրենսգիրքը հիմք չհանդիսացավ վարչական 

համակարգի առավել արդյունավետ գործունեության համար։ 

Պահպանելով իրենց նահապետական ավանդույթները՝ պետական 

կառավարման մարմիններն այդպես էլ մնացին Մուհամմադ Ալիի 

«ընտանեկան ձեռնարկությունը»29։ 

Այնուհանդերձ, Վարչական օրենսգիրքը (Կանուն աս-

Սիյասաթնամե) կարևոր նշանակություն ունեցավ Եգիպտոսի 

ապագայի համար։ Այն չլուծեց առկա համակարգային խնդիրները, 

սակայն ռազմավարական տեսանկյունից որոշեց եգիպտական 

վարչական իշխանության զարգացման կարևորագույն 

միտումները հաջորդող տասնամյակների համար։ 

Բարեփոխումների ցածր արդյունավետությունը բացատրվում էր 

նրանով, որ, ի տարբերություն եվրոպական երկրների, որտեղ 

բյուրոկրատական պետականության առաջացմանը նախորդում էր 

                                                        
27Hamed R., նշվ. աշխ., էջ 84-85: 
28 Rivlin H., նշվ. աշխ., էջ 86: 
29 Tignor R., Modernization and British Colonial Rule in Egypt (1882-1914), Princeton, 

New Jersey, 1966, p. 32. 
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բնակչության քաղաքացիական կորպորատիվության 

զգացողությունը, Եգիպտոսում Մուհամմադ Ալիի օրոք սկզբում 

առաջացավ պետական մարմինների կառույցը, իսկ հետո նրա 

որոշակի լրացումը եգիպտացիներով սկսեց ձևավորել նրանց 

քաղաքացիական համերաշխության և պատասխանատվության 

զգացողությունը։ 

Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ Եգիպտոսը, դարեր 

շարունակ կանգնած լինելով քաղաքական և հասարակական 

բարդ խնդիրների առջև, Մուհամմադ Ալիի կողմից նախաձեռնած 

բարեփոխումների շնորհիվ 19-րդ դարի առաջին կեսին էական 

փոփոխությունների ենթարկվեց: Մեծ եղավ Մուհամմադ Ալիի 

ներդրումը Եգիպտոսի քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական 

կայունացման, զարգացման և Օսմանյան կայսրության 

անմիջական հսկողությունից ձերբազատվելու գործում: 1811 թ. նա 

հիմք դրեց կենտրոնացված պետական կառավարման 

համակարգին, ինչը հիմք հանդիսացավ ռազմական, քաղաքական, 

տնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտներում արմատական 

փոփոխությունների իրականացման համար: Եգիպտական 

պետական համակարգում ներդնելով կառավարման լավագույն 

միջազգային փորձը՝ Մուհամմադ Ալիի առջև, այնուամենայնիվ, 

կանգնեց ֆորմալ կառավարման սկզբունքների գործնական 

կիրառության խնդիրը: 

Չնայած կառավարման, իրագործման և վերահսկողության 

առաջադեմ մոտեցումների որդեգրմանը՝ Մուհամմադ Ալին 

չկարողացավ ամբողջությամբ օգտագործել վերջինների իրական 

ներուժը՝ մեծամասամբ պայմանավորված կառավարման 

միանձնյա համակարգի թերություններով և կառավարման միջին 

ու ստորին օղակներում հետևողականության, վերահսկողության, 

սկզբունքայնության, արմատացած կոռուպցիոն մտածելակերպի և 
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պետական մոտեցումների բացակայության պատճառով: 

Այնուամենայնիվ, երկրի կառավարման նորաստեղծ համակարգը՝ 

որպես տեսական և գործնական մոտեցումների համախումբ, 

որակապես տարբերվեց նախորդներից և հիմք դրեց սոցիալ-

տնտեսական երկարաժամկետ բարեփոխումների մի ամբողջ 

շարքի, որոնք իրենց նշանակալի ազդեցությունն ունեցան ինչպես 

ողջ երկրում, այնպես էլ յուրաքանչյուր եգիպտացու կյանքում: 
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In the first half of the 19th century, the administrative and 

management system of Egypt required essential changes which delay could 

render destructive influence not only on social-economic system of Egypt, 

but its course would lead to a weakening of the country's military forces. 

Realizing the paramount importance of the problem that faced the country's 

management system, Muhammad Ali began the planning and 

implementation of large-scale, long-term and fundamental reform, which is 

the subject of study and analysis of this article. The article discusses in 

detail the characteristics and difficulties of implementation of centralized 

management system by means of seven agencies (divans), which was 

enshrined in the new Code of Egypt. 
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В первой половине 19-ого века, административная система 

Египта нуждалась в существенных изменениях, замедление которых 

могло оказать разрушительное воздействие не только на социально-

экономическую систему Египта, но и в свою очередь привело бы к 

ослаблению военных сил страны. Полностью осознавая важность 

проблемы, которая стояла перед системой управления страны, 

Мухаммад Али приступил к планированию и осуществлению 

крупномасштабной, фундаментальной и долгосрочной реформы, 

исследованию и анализу которого посвящена данная статья. В статье 

детально рассматриваются особенности и трудности внедрения 

централизованной системы управления с помощью семи 

исполнительных органов (диванов), что было закреплено в новом 

Кодексе Египта. 
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