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مـنـذ عـهـد غـيـر بـعـيـد أثـبتـنـا فى
ـقام مـعرب مـقالـة اقتـبسـناها هذا ا
عـن إحــدى اجملالت اإلنــكـــلــيــزيــة
ـبـاحثـها فى الـسيـاسيـة الـتى تدقق 
الــشــؤون الــعــثــمــانــيــة  ووعــدنــا
الـقـراء أنـنـا على وعـد اجملـلـة بـإيراد
ـتقدم مقـالة أخـرى حتت العـنوان ا
أمـا وقـد برت بـالـوعـد فإنـنـا بارون

ثله . قالت:
إن إدارة الـواليـة اخلـاصـة يصح
جتديدهـا بالـصورة التى وردت فى

ـقــالـة الـســابـقـة ; أى أنـهــا تـعـالج بــوجه خـاص مــوارد الـواليـة االقـتــصـاديـة وتــعـمل عـلى ا
تـنـشـئـتهـا ولـكن الـهـيـئة الـتى تـألـفت لـلتـنـفـيـذ هى غـير الـتى يـجب أن تـتـألف  فـإن اجمللس
اإلدارى الذى يقوم بأعباء اإلدارة الـعامة هو من موظفى احلـكومة فقط واإلدارة اخلاصة فى

أيدى اجمللس العمومى وجلنة محلية تدعى أجنمن الوالية .
يقضى نـظام الواليات بـأن ينتـخب كل قضاء فى الـوالية بواسـطة منتـخبيه  الـثانويـ نائباً
واحداً إلى اجملـلس العـمومى عن كل اثـنى عشـر ألفـاً وخمس مـائة مـكلف من أهـاليه ويـلتئم
هذا اجمللس مرة واحدة كل سنة فى وقت يعـينه الوالى ويبقى فى جلستـه أربع يوماً متوالية
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ــيـزانــيـة الـواليــة ويُـوافق يــبـحث  
عــلــيـــهــا ثم يُـــقــدمــهـــا إلى نــظــارة
ـالية الـداخليـة قبـيل دخول الـسنة ا

التى تبدأ فى آذار *.
كل قـرارات هــذا اجملـلس تـقـوم
عــلى أكــثــريــة األصــوات وتُــنــشــر
مناقشـاته فى اجلرائـد احمللية ; وإذا
حل الوالـى اجمللس الـعـمـومى بـعد
صـدور إرادة سـنــيه تـقــضى بـذلك
يـجـب أن يـلـتــئم مـجــلس آخـر فى

ـدة الـقـانـونيـة لـكل نـائب فى اجملـالس الـعـمـومـية غـضـون ثالثـة أشـهـر بعـد أجل احلل . أمَّـا ا
فأربع سنوات ويجوز جتديدها  ويتقاضى كل نائب نصف ليرة راتباً يومياً ما دامت اجللسة
مـعقـودة . وقـبل أن يُنـهى اجملـلس جـلسـته يُـنـتخب من أعـضـائه أربـعة لـيـكونـوا جلـنة لـلـوالية
ومـدة هؤالء سـنـة واحدة مع جـواز جتـديـدها  وكل مـنـهم يتـقـاضى نـصف ليـرة راتـباً يـومـياً
وتسـتمر جلـستهم كل السـنة ويرأسـها الوالى  ومهـمتها هى أن تُـشارف على تنـفيذ قرارات
ـعروفة بأنها إدارة ـنتهى الدقة . وتـنحصر هذه الـقرارات والبروغرام ا اجمللـس وبروغرامها 

الوالية اخلاصة فى البنود التالية :
يزانية العادية للوالية واخلارقة العادة . ١ ـ وضع ا

ركزية. ٢ ـ شق السُبل وبناء اجلسور خال ما كان منها عموماً  فإنها من شؤون* احلكومة ا
ستـنقعات أو القـيام بأشغال الـراى الصغيرة أما ال أو مـنح االمتيازات لتـجفيف ا ٣ ـ توفير ا

ركزية . شاريع الكبيرة كرى ب النهرين  فهى من خصائص احلكومة ا ا
* مارس .

* الصحيح : شئون .
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٤ ـ مـــنح امـــتـــيـــازات بـــإنـــشـــاء
تـرامــواى فى الـبـلــدان جتـرى بـقـوة
الــبــخــار أو الــكــهــربــاء أو اخلــيـول
واإلنارة بـالغاز أو الكهـربائية وجر
ــــيـــاه الــــصـــاحلــــة لـــلــــشـــرب إلى ا
الـبـلدان ومـنح امـتيـازات لـتسـيـير
سيارات أو عـجالت أو غيرها من
ـــواصالت بـــ الـــقــرى امـــتـــيـــاز ا

صانع . والبلدان  وتأسيس ا
إذا تعدى أجل واحـد أو أكثر من هذه االمـتيازات أربـع سنـة أو يضمن اسـتخدام جرى

اء لتوليد الكهربائية  اقتضى أن تدرس نظارة النافعة تلك االمتيازات وتوافق عليها . ا
زورعـات جـديـدة واستـئـجار ٥ ـ تعـمـيـر مزارع لـدراسـة الفـن الزراعى وتـوزيع احلـبـوب 

اشية وتأسيس جمعيات معاونة . آالت زراعية وإقامة معارض ا
٦ ـ إدارة الغابات وتطعيم األشجار البرية .

٧ ـ تأسيس مصارف توفير محلية وإنالتها تشجيعاً عاماً .
٨ ـ فــتح مــدارس صــنــاعــيــة ومــتــاحـف وغـرف جتــاريــة وبــورصــات وتــنــظــيـم األسـواق

التجارية.
٩ ـ تأسيس مدارس بدائية وعالية وليلية .

١٠ ـ تأسيس مستشفيات ودور عمل للفقراء وميا وبيما رستانات .
وجودة فى الوالية وإدارتها كلها . ؤسسات اخليرية ا راقبة العامة على سائر ا ١١ ـ ا

ويـوجـد أيـضـاً بعـض مهـام أخـرى تـقـوم بـهـا الواليـة بـنـاء عـلى إقـرار اجملـلس الـعـمومى 
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ومـــنـــهــا بـــيع وشـــراء ومـــعـــاوضــة
األراضى . ومـنح امــتـيــازات بـنـاء
أرصـفــة عـلى األنـهـر وإجـازة مـنح

مدارس خصوصية .
ولـــكل واليــة مــيــزانـــيــة مــالــيــة
تُـقسم إلى قـسـمـ عاديـة وخـارقة
العـادة  تُـجـبى مـن موارد الـدخل
الـــتى ســيــأتى بــيــانــهــا وتــســد بــهــا
الـنـفقـات الـبـاهـظـة الـتى تتـأتى عن

ذكور . تنفيذ البروغرام ا
ــيـــزانــيـــة الــعـــاديــة تـــتـــوقف ا

أوالً: عـلى إضـافـات جــزئـيـة إلى األعـشـار والــضـرائب الـتى تُـخـصـص لإلنـفـاق فى خـدمـة
عارف وسبيل األشغال النافعة فى الوالية . ا

ثانياً : رسوم الطرقات .
سالخ . ثالثاً : الرسم اإلضافى على ا

رابعاً : الزيادات التى يحق للمجلس العمومى إضافتها إلى كل الضرائب اجملباة .
راكز . خامساً : هبات خاصة من حكومة ا

سـادساً : دخل األجـور من الـدرجة األولى والـبـيع من أمالك الواليـة  ويـدخل فى هذا
الوجه مصادر عديدة متنوعة يضيق النطاق عن استيعابها .

سابعاً : أوقاف الوالية .
يـزانية اخلـارقة الـعادة يـتوقف  أوالً : علـى رسومات إضـافيـة صغـيرة مؤقـتة يـقترع أمـا ا
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عــلــيــهــا اجملــلس الــعـمــومى عــمالً
بنص الـشـريعـة اخلاصـة الـتى تُجـيز

ذلك .
الية . ثانياً : القروض ا

ثــالــثـاً : الــعــطــايـا مـن مـيــزانــيـة
ركز . حكومة ا

رابــــعـــــاً : مـــــواريث الـــــواليــــة
وأوقافها .

يزانية العادية  ا
ا تقدم أن األموال التى فيظهر 
جتــــمـع بــــوجه عــــام تُــــنــــفق عــــلى

بروغرام الوالية  ولكن يُضـاف إلى ذلك تأدية رواتب اجمللس العمومى والـلجنة وسواهما
من موظفى اإلدارة اخلاصة الذين تدخل مرتباتهم فى النفقات السنوية .

قـررة جلمع أمـوال الوالية وإنـفاقـها ومـراقبـتها وأهـميـتهـا فى نظر تـلك إذن هى الطـرائق ا
ـالـيـة بـاسم الـواليـة  الـتـاجـر األجـنـبى هـو سـلـطـة اجملـلس الـعـمـومى عـلى عـقـد الـقـروض ا
ـكن أن يُساوى ثلث ـعارف والصحـة وسواها  و والغاية مـنها تنـشيط الشؤون* العـامة كا
ميزانية دخل الوالية  أمـا إذا ساوت الدخل كله أو جبت احلال إصدار إرادة سنية للموافقة

عليها ; وإذا زادت القروض على الدخل اقتضى سن شريعة خاصة إلجازة ذلك .
بهـذه الطـرائق العـامة تـسيـر دفةاحلـكم واإلدارة فى الـواليات الـعثـمانـية  وعـلى األهالى
من الـوجـهـة الــسـيـاسـيـة أن يـنـتـهـزوا الــفـرصـة الـسـانـحـة لـهم لـيــسـتـفـيـدوا . أمـا من الـوجـهـة
كن إجراؤها فى التجارية فإن هنالك فرصاً عديدة لنيل امتيازات مفيدة وإن تكن صغيرة 

ذكورة وهى تنتظر كل الذين يبحثون عن امتيازات مربحة . سائر الواليات ا
* الصحيح : الشئون .
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