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ـــعـــلــوم أن احلـــكـــومــة مـن مــدة وهى من ا
ـتـعلـقة بـأساس اإلصالح تُـجرى الـتـدقيـقات ا
قرر إجرائه* فى الواليات الـعثمانية . وعدا ا
ــعــلـومــات الــتى نــشــرنــاهــا فى أعــدادنـا عن ا
الـســابـقـة بـخـصـوص مـسـئـلـة اإلصالح . كـنـا
كـتـبـنـا مـنـذ يـومـ الـتـفـصـيالت الـسـائـرة بـهـذا
الــصــدد نــقـالً عن جــريــدة التــوركى . واآلن
ـعلـومـات التى اسـتحـصلـنا نُدرج بـالـتفـصيل ا
ـسئلة من منبع رسمى علـيها بخصوص هذه ا

وهى:
 WOÝUÝ√  UŠö ≈

إنه قد تُـنظَّم اليـحة مسـتندة عـلى أساسات
جديـدة بـحق اإلصالحـات واألسـاسـات التى
ســنُــعــرضــهــا وهى مُــســتــنــبــطـة مـن األحــكـام
واد السبع  الذى هو ذيل األساسية لـقانون ا
لـقــانـون إدارة الـواليــات ومن قـانـون تــشـكـيل
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* الصحيح : إجراؤه .
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النـواحى الذى سـيُنشـر ويُعـلن بعـد بضـعة أيام
ـؤقت إلدارة الــواليـات الـذى ومن الـقــانـون ا

وُضع موضع التطبيق .
v uLF « g²H*«  ULOKFð

إنه  وإن تكن موجودة اليـحة لهذه الغاية
عـيَّنة ـفتـش العـمومـي ا لصالحـية وظائف ا
الـــتى هـى عـــبـــارة عن ثالث وعـــشـــريـن مــادة

ـوجب تلـك التـعـلـيـمات  ـفـتـشـ  وتـنـوير ا
وبنـاءً على ذلك تُقسَّم الواليات الـعثمانية إلى

ست دوائر تفتيشية .
 5O uLF « 5A²H*« WOŠö

إن األجانب الذين سيُـعيَّنون لـتلك الدوائر
وجب األصول بـعد قبـولهم خـدمة التـفتـيش 
وجودين فـتشـ ا شـاورين وا اجلـارية بـحق ا
اليوم بخـدمة الدولـة العثـمانيـة يكتـسبون حال
دة وصـفة مـأمـورعثـمانى ويـوفـون وظيـفتـهم 

خمس سنوات .
ــالــكــون (*) ــفــتـــشــ الــعــمــومــيــ ا إن ا
ـأمورين الـصالحـية الـواسـعـة لـعـزل ونـصب ا
ـمـلـكة وبإجـراء كل شىء فـى سبـيل عـمـران ا
إذا وجــدوا لــزومــاً لـــعــزل وتــبــديل مــأمــورين

الك . (*) الصحيح : ا
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* الصحيح : أحبار.
** الصحيح : يعزلون.

منـصوبـ محـررة بإرادة سـنيـة وإعطـاء أخبر*
ركزية . احلكومة ا

q¹b³ðË ‰eŽ

ـــأمـــورون الــــذين يـــكـــون نـــصـــبـــهم أمـــا ا
ـــفــتش وعــزلـــهم بـــتــنـــســـيب الــوالة  فـــإن ا
الـعـمومـى له صالحيـة أن يـجـزى بـحق هؤالء
عاملة الذى يـستنسبهـا ويبلغ الوالة من قبيل ا

علومات . ا
s¹—u Q*« ‰eŽ WOHO

ـأمـور الـذى يُـعـزل من دائـرة تـفـتـيـشـية إن ا
ـكـنه أن يـحـضـر إلى بـنـاءً عـلى لـزوم ذلك ال 
األســتــانـــة أو إلى إحــدى مــنـــاطق الــتـــفــتــيش
األخـــرى لـــيـــعـــرب عن بـــرنـــامـــجه ويـــطـــلب
ــا تـســتـطــيع احلـكــومـة مـأمــوريــة غـيــرهـا وإ
ـفـتـشـ ــركـزيـة أن تـسـتـفـســر عن ذلك من ا ا

ـأمـورون الـذين يُـعـزلوا ** . أمـا ا الـعـمـومـيـ
من إحـــدى مـــنــاطـق الــتـــفـــتــيـش بــعـــلـــة عــدم
نطـقة فيمكنهم استنساب توظيـفهم فى تلك ا
أن يسـتـخـدموا فى مـنـطـقة أخـرى . أمـا الذين
ـــكن يـــعـــزلــوا ** لـــســـوء تـــصـــرفــــهم  فال 

استخدامهم فى وظائف الدولة مطلقاً .
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ـلـكـيـة والعـدلـيـة والـنـافـعة يـكـون مفـتـشـو ا
ـناطق الـتـفـتيـشـية والـزراعـة والـچانـدرمـة فى ا
ـــفــتـش الــعـــام  إال أن مــفـــتــشى حتت إدارة ا
ـالـيـة بـالـنـظـر لـتـأمـ تـطـبـيق قـانـون احملـاسـبـة ا
ـالـيـة الـعـمـومـيـة يُـبـقـون مـرتـبـطـ فى نـظـارة ا
ـــالـــيــة رأســـاً. ومع ذلك يـــكـــون مـــفـــتـــشـــو ا
فـتش العـام بناءً مجـبورين عـلى تنـفيذ أوامـر ا
عـلى أمـره وإخـطـاره لـتـفـتـيـش إحـدى الـدوائر
ـالـيـة أيـضـاً أن داخل مـنـطـقــته وعـلى مـفـتش ا
يُـعــطى بال تـأخــيـر اإليـضـاحــات الالزمـة الـتى
الية. فتش العام فى الشؤون*  ا يطلبها منه ا

 WO bF « Ë—u Q Ë ÂUJ(«Ë ÊuA²H*«

أُعـــطى صالحـــيـــة واســعـــة لـــلـــمــفـــتـــشــ
الـعمـومـيـ فيـمـا يتـعـلق فى مـأمـورى العـدلـية
ـفتـشـ يجـبرون ومـعامالتـهم  وأن هـؤالء ا
نظارة العـدلية بأعـمال وأحكام الـعدلية وعلى
النـظارة أن تُـعـطى اجلواب ومـطـالعـتـها بـظرف
أســبـوع وأمــا مـا يـلــزم إجـراؤه بــحق مـأمـورى
فـتش العـدلية ومـستخـدميهـا فإنه يُـترك إلى ا

العمومي .

* الصحيح : الشئون .
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ــفـتــشـ الــعـمـومــيـ إذا اســتـحــسـنـوا إن ا
شـكل أصــول حتـصـيل األمــوال أو تـعـديل فى
سُّ ذلك ـــتــــخـــذة بـــشــــرط أن ال  األصـــول ا
القوانـ األساسية لـتحصيل األمـوال األميرية
فــيُــعــرض هــذا االســتـــحــســان إلى احلــكــومــة

ركزية . ا
W???O???½«d???L???F??? « ‰U???L???Ž_« w?   U???¦???³???A???²??? «

 W¹œUB² ô«Ë

ـفتـشـ الـعـمـومـيـ أن يـتـذَّرعوا وبـوسع ا
ــــعــــادن والــــزراعــــة بــــإصـالح األحــــراج وا
ـصـارفات وحتـديـد مـصـاريف ذلك وتـوسـيع ا
العمومية وترقى الصناعة والتجارة وتسهيل
ـواصالت ضمـن دائرة هـيـئة االخـتـصاصـي ا

واحلـــاصـل بـــكل مـــا يـــئـــول إلى جنـــاح حـــالـــة
الـــواليـــات من اجلـــهـــة الــــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــروة
واالقتـصـاد وتـدقـيق هذه الـتـشـبـثات الـنـافـعة
ــا يــتــعــلق بــهــا مـن هـذه وأخــبــار كل نــظــارة 
أذونـية لـلوالة فى ذكـورة وإعطـاء ا األشيـاء ا
تــــــــطــــــــبــــــــيـق اإلصالحــــــــات الــــــــتـى هـى من
صالحــيــتـهـم وتـنــظــيم قــانــون مــخــصـوص
لـتأمـ واردات للـمصـاريف العـمومـية وإنـهاء
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كل مـســألـة يــلـزمــهـا إرادة سـيــنـة إلى الــنـظـارة
العائدة إليها تشكيالت احملاكم .

ومن جملة ما اتـخذته احلكومة من التدابير
اإلصالحـــيــة قــرارهـــا بــإجـــراء الــتــشـــكــيالت
الـــعـــدلــيـــة فـى ١٥ لـــواء ومـــايــة * قــضـــاء فى
األنـاضـول وتـفـريـق مـحـاكم االسـتــئـنـافـيـة فى
واليــــتى بـــيـــروت وبـــغـــداد كـل مـــنـــهـــمـــا إلى
مـحـكـمـتـ وتـشـكـيـل مـحـاكم اسـتـئـنـافـيـة فى
متـوسط هاتـ الواليـت حـباً بـراحة أصـحاب

شقات السفر البعيدة . صالح ودفعاً  ا
s¹d¹b*«Ë vŠ«uM « Êu½U

ـؤقت لـلـنـواحى الـذى سـيُـوضع الـقـانـون ا
ـرَّكبة يب صـورة تشـكيل الـنواحى وإدارتـها ا
من أربـعـ مادة مـوضع اإلجـراء وبـعد بـضـعة
أيـام سـيُـعـلن هـذا الـقـانـون الـذى من مـقـتـضـاه
أمورين وتوسـيع وظائفهم زيادة معاشـات ا
عــلـى أن اإلشــاعـــة الــقـــائــلـــة بــعـــزل مــديــرى
الـنـواحـى وتـعـيـ عـوضـاً عـنــهم قـائـمـمـقـامى
أقضية الـرومللى هى عاريـة من الصحة وأن
ـفـتـشـيـة الــعـزل والـتـعـيـ هـمـا مـن صالحـيـة ا

العمومية كما ذكرنا .
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حـيث إنه بـدأ بـتـشــكـيالت الـچـانـدرمـة فى
الـواليـات سـيـجـرى تـطـبـيق وإكـمـال الالئـحـة
ــلــكــيــة ـــتــعــلــقــة بــهــا عــلى أن مــأمــورى ا ا
ـرَّكـبـة من وقـومـنـدانـيـة الـچـانــدرمـة والـهـيـئـة ا
الــــــضـــــبــــــاط األجــــــانب أخــــــذوا فـى إجـــــراء
الــتـشــكــيالت وإكــمــال نــواقص الــچــانــدرمـة
ــوجب الالئـحـة اخملــتـصـة بـهــا . ومن جـمـلـة
هـذه اإلجـراآت إكـمـال نـقص الـچـانـدرمـة من
أفـراد الرومـللى  وإذا بـقى أيضـاً هذا الـنقص
فـيعـينون أفـراداً من جديـد . وقد اتـصل بنا أنه
مـنـذ إجــرائه الـتــشـكــيالت إلى اآلن قـد أرسل
إلى األنـــــاضـــــول مـــــقــــدارعـــــشـــــرة آالف من
ـعــيَّن الــچــانــدرمــة . وإذا لم يــكــمل الــعــدد ا

لألناضول ينظر إلى إكمالهم فيما بعد .
„bJ «Ë W uIM*« dOſ ‰«u _«

وجـرت تـعـديالت فى قـانـون األمـوال غـير
ـنقـولـة والكـديـكات الـتى أصـبحت بـفـضلـها ا
ــــنــــقــــولــــة اآلن أصــــحــــاب األمــــوال غــــيــــر ا
والكديكات آمن على ديونهم من بعد الوفاة

بصورة حتويلها إلى النقد .
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