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احملـالـفـة الـثالثـيـة تـود انـضـمـام إنـكـلـتـرا إلـيـهـا 
وجاء اليوم الذى صـارت إنكلترا فيه تسعى إلى
ـقدار ما يـسمح لها به التـقرب من تلك احملـالفة 
دستورها  غير أن الوقت فات وليس من أمنية
الــتــحــالف الــثـالثى اآلن أن تــكــون له حــلــيــفــة
يـــدخـل من أجـــلـــهـــا فـى مـــشـــاكل مـن جـــمـــيع
األشكال  بل الـسيـاسة الـتى يقتـضى بهـا اليوم
ـصالح الـدولـيـة األوربيـة هى أن تـكون جـمـاع ا
ـانيـة اخملـتلـفة ـصالح األ عاكـسـة إلنكـلتـرا وأن ا
كل االخـتالف عن مـصـالح بـريـطـانـيا سـواء فى
الـــــشــــرق األقـــــصى أو فـى وادى الــــنـــــيل . اهـ

بحروفه .
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زاحمنا الوقـت بعد ظهر أمس  فلم نتمكن
إال من نــشـر مـلـخـص هـذا الـبالغ مــتـرجـمـاً عن

اجلرائد التركـية  وقد وعدنا حضرات القراء 
أن نوافيهم اليوم بنشر صورة البالغ كما جاءت
فى اجلرائد التـركية وحـيث وقع حتريف بعض
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الــكـلــمـات فى ذكـر مــلـخص أمس  فــسـيــتـنـبه
قابلة ب ا يراه من ا القار اخلبير لتصحيحها 

مـــا نــشــرنــاه أمس ومــا نــنــشــره الــيــوم  ووفــاءً
بالوعد نأتى على صورة البالغ اليوم كما هو :
« غــــنـى عن الــــبــــيــــان أنه بــــنــــاء عــــلى اخلط
الـهمـايونى الـصادر بـتـاريخ ٢٦ شعـبان من سـنة
١٢٥٥ هجريـة فى عهد سـاكن اجلنان الـسلطان
عـبــد اجملـيـد خـان والـد جاللـة مـوالنـا الـسـلـطـان
األعــــــظم احلــــــالى  وبــــــنـــــاءً عــــــلى فــــــرمـــــان
اإلصالحات الـعالى الـصادر فى أوائل جـمادى
األخـيـرة من سـنـة ١٢٧٢  وتـطـبـيـقـاً لـلـقـوانـ
ـوظـفـ اجلـارى الـعــمل بـهـا اليــزال انـتـخــاب ا

ــأمـورين فى الـســلـطــنـة الـســنـيـة جــاريـاً عـلى وا
ـشـار حـسب الـقـواعـد الــواردة فى الـنـصـوص ا
إلـيـهـا  كـمـا اليـزال جـمـيع رعـايـا الدولـة عـلى
اخـتالف مــلَّــلـهم يُــعـامــلــون بـحــسب الـقــواعـد
ـرعيـة اإلجـراء اخملولـة لـهم  وبـالتـطـبـيق على ا
ــشـار نــصــوص تــلك اخلــطــوط والـفــرمــانــات ا
إليـهـا صـار جـميع الـشـبـان التـابـعـ لـلسـلـطـنة
ــدارس الــســـنــيــة يُـــعــامــلــون فـى قــبــولـــهم بــا
الـشـاهانـية وامـتحـانـهم للـدخول فـيـها بال تـميـيز
وال فـرقَ بـ بــعـضــهم والـبــعض اآلخـر  ولم
تزل الـنظـامات اجلـديدة تـوضع والتـدابيـر تؤخذ
ـدنيَّة البالد إلجراء اإلصالحات الالزمة تـرقية 
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ملكة . وزيادة فى عمران ا
وفــضالً عن ذلك  فـإنه من عــهـد اجلـلـوس
ـأنـوس لم يـفـتـأ جاللـة اخلـلـيـفـة عن االهـتـمـام ا
مـلكـة وإجراء اإلصالحـات التى باحـتيـاجات ا
ـقـتـضـيات الـعـصـرية ـــــــــــــ نـشـراهـا بـحسب ا
من ذلـك تـأسس الـعــدلـيـة والــبـولـيس ـــــــــــــــ
ـكـاتب لـلـعـلـوم والـفنـون ــــــــــــــــ فى إنـشـاء ا
كل مكان وإنشاء السكك احلديدية ـــــــــــــــــــ
ا ال واألرصـفـة وسـائـر ما مـاثل هـذه األعـمـال 
يقع حتـت حصر  ويـدل الداللة الـساطـعة على

حسن مقاصد احلضرة السلطانية السنية .
هــــذا  وكـــمـــا أنـــهـــا قــــد أُجـــريت إلى اآلن
مـالك احملروسـة شيأ اإلصالحات الـكثـيرة فى ا
فـشيأ * على مـا قتـضته الضـرورات االجتمـاعية
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
الـواليـات الـصــادرة فى ٢٩ شـوال سـنـة ١٢٧٨
ونــظــامــنـــامــة إدارة الــنــواحى الــصــادرة فى ٢٥
ـــــادة الــــســـــادســــة مــــارس ســـــنــــة ١٢٩٢ إلى ا

والعشرين منها .
* الصحيح : شيئاً فشيئاً.
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وأن يكون للمجالس التى تُشكَّل لالنتخاب
صرح بها فى كل ناحية جمـيع االختصاصات ا
فى الــقــوانـ الــعــدلـيــة  فــتـنــظــر فى الــتـســويـة

والصلح ب األخصام .
وأن يُع ستة من مـفتشى العدلـية  ليُراقبوا
أحوال الـسجون بالدقة وليُعـجلوا إجناز القضايا

التى يتأخر فصلها .
وأن يـوضح عـدد الـبـولـيس والـچـنـدرمـة من
صـــنــوف الــرعـــيــة فى كـل واليــة بــنـــســبــة عــدد
ــقـرر اآلن ومـا يـنـبـغى أن الــنـفـوس  كـمـا هـو ا
ـوضوع يـكـون بـالـنـظر إلـى النـظـام اخملـصـوص ا
مالك احملروسة وفى للـچندرمة والبـوليس فى ا

دائرة الچندرمة .
وأن تــصــدر الـســر عــسـكــريــة قـراراً بــالــعـدد
الـالزم اسـتــخـدامه من الــرجـال خلــفـارة الــقـرى
ـقـررة فى الــدسـتــور وبـكـمــيـة األسـلــحـة الـتى ا

ينبغى أن يُقلَّدوها .
وأن يجرى الـعمل بـالنـظام الذى نـشر سـابقاً

فـيمـا يخـتص باحلـبوس االحتـياطـية والـنهـائية 
ــادتــ احلــاديــة عــشــر والــثــانــيـة عــشــر من وبــا
صـرح فيـهما تعـليـمات إدارة عمـوم الواليـات ا
بـكـيـفـيـة إتـمـام الـتـحـقـيـقـات االبـتـدائـيـة بـصـورة
مـنـتــظـمـة . وبــالـقـرار الـصــادر سـابـقـاً مــخـتـصـاً
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بالتعليمات التى يجب على الواليات إصدارها
فى حـــــال ذهــــاب األكـــــراد من الــــقـــــشالقــــات
ـعـسـكـرات ومـردهم إلـيـهـا  حـتى ال يـلـحق وا
أحــداً من أهـالـى الـنــواحى ضـرر مــنــهم عـنــدمـا
ـرون عليـها  وأن تـسيـر العـساكـر والچـندرمة
فى مـرافـقـتـهم  وأن يُـلـزمـوا بـأن تـكـون مـعـهم
رخص جـواز وأن يـجـرى عـلـيـهم تـطـبـيـق نـظام

حمل السالح .
ــوجــودة فى حــالــة وأن تُــعـــطى الــعــشــائـــر ا
ـهاجـرة أراضى من جانب احلـكومة لـترغـيبهم ا
فـى ســكــنــاهــا  وأن يــخـص حــمل األســلــحــة
بسوارى الواليات احلميدية وبيادتها فى أوقات

البس العسكرية . التعليم حيث يلبسون ا
ويتـفرع عن هاتـ القاعـدت قرار سـتصدره

السر عسكرية .
وأن يُشـكَّل قومـسيـونان  كل مـنهمـا يُؤلف
من أربــعــة أعـضــاء حتت رئــاســة مــديــر الــدفــتـر
ـراجعة سندات األمالك فى كل والية اخلاقانى 
ولــــواء ومـــــركــــز  وأن يُــــرسـل كل ســـــنــــة من
األســـتـــانــة الـــعـــلــيـــة مــأمـــورون إلى الـــواليــات
الشاهـانية لـتصـحيح ما يُـمكن أن يـقع من اخلطأ

فى األشغال اخملتصة باألمالك .
وأن يُـنـتـخب مـخـتـار من األهـالى لـتـحـصـيل
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ضريبة الـعوائد الشخـصية وأدائها بـواسطة جُباة
األموال خلزائن احلكومة احمللية .

زايـدة عـلى « وأن يـكـون الـتـزام األعـشـار بـا
القرى قرية قرية  وأن يستمر إلغاء السخرة إال

فى بـعض األمور اجلـارى عليـها نـظام النـافعة 
ـكلـفـ بـتلك حيث يُـرخص فـيـهـا باسـتـخـدام ا

األعمال  فيُباشرونها بأنفسهم .
ـديـنـ وأن يـســتـمـر كـمـا كـان بـيع مـسـاكن ا

لـوفاء الديـون األميـرية أو الشـخصـية  وكذلك
يُــــمـــنـع بــــيع أراضــــيــــهم وآالتــــهم الــــزراعــــيـــة

ومواشيهم وبذورهم اهـ » .
ـــواد الـــتى تـــضـــمــنـــهـــا مـــشــروع هـــذه هى ا
مـنوحة  كما وردت فى جرائد اإلصالحات ا

األستانة .


