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 1861 دستىر و األمان عهد :الّسياسيّة اإلصالحات

 
 

 :األمان عهد -1

 . و1859  سُت إنٗ و1855  سُت يٍ انبالد با٘ باشا يحًد حكى

ٍ  و 1857 سُت " األياٌ عٓد" لإٌَ  با٘ باشا يحًد أعهٍ ًّ  شازن ٔلد فصال 11 ٔحض

 . انضٛاف أبٙ بٍ أحًد انًصهح ححسٚسِ فٙ
 

 ٔجُسٛاحٓى ٔأجُاسٓى دٚاَاحٓى كاَج يًٓا حَٕس سكاٌ جًٛع إنٗ يّٕجٓا كاٌ انمإٌَ ْرا

 بحسّٚت ٚمسّ  ٔ نَٕٓا كاٌ يًٓا ٔاألجساد األيٕال فٙ األيٍ ضًاٌ عهٗ ُٚنّ   ٔكاٌ ،

 انضسائب، أداء فٙ انُّاس بٍٛ انًسأاة عهٗ انمإٌَ ُٚنّ  كأٌ ، كاَج يًٓا انًعخمداث

 ٔانّصُائع انًٍٓ يًازست فٙ ٔحمّٓى ٔاألزاضٙ، انًًخهكاث شساء فٙ األجاَب حكّ  ٔعهٗ

 .ٔانحسف

 :أما مواد العهد فتتمثل أهمها فٌما ٌلً

تأكٌد األمان لسائر رعٌتنا وسكان إٌالتنا على اختالف األدٌان واأللسنة واأللوان  :ألولىا

فً أبدانهم المكرمة أموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة إال بحق ٌوجبه نظر المجلس 
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بالمشورة وٌرفعه إلٌنا، ولنا النظر فً اإلمضاء أو التخفٌف ما أمكن أو اإلذن بإعادة 

 .النظر

تساوي الناس فً أصل قانون األداء المرتب أو ما ٌترتب، وإن اختلف  : الثانٌة"

باختالف الكمٌة، بحٌث ال ٌسقط القانون عن العظٌم لعظمته وال ٌحّط على الحقٌر 

 .لحقارته

التسوٌة بٌن المسلم وغٌره من سكان اإلٌالة فً استحقاق اإلنصاف ألن استحقاقه  : الثالثة

لذلك بوصف اإلنسانٌة ال بغٌره من األوصاف والعدل فً األرض هو المٌزان 

 .المستوي، ٌيخذ به للمحّق من المبطل والضعٌف من القويّ 

إن الوافدٌن على إٌالتنا لهم أن ٌحترفوا سائر الصنائع والخدم، بشرط أن   :العاشرة

ٌتبعوا القوانٌن المرتبة والتً ٌمكن أن تترتب مثل سائر أهل البالد ال فضل ألحدهم على 

 "...اآلخر

 عُّ أعهٍ انر٘ .1861 دسخٕز  إَشاء  لبم حًٓٛدّٚت يسحهت بًزابت األياٌ عٓد لإٌَ كاٌ

 . و1859 سُت انحكى حٕنٗ أٌ بعد با٘ انصادق يحًد

 جًٛع ٔٔاجباث حمٕق فٛٓا حضبط ، انبالد حسّٛس انمٕاٍَٛ يٍ يجًٕعت ْٕ اندسخٕز  

 . ٔزعّٛت يٕظّفٍٛ ٔ يسؤٔنٍٛ ٔ انٕشزاء  أٔ باٚاث   سٕاء حَٕس يخساكُٙ
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 انعائهت ٔٔاجباث حمٕق فّٛ حّددث ،  فصم 114 عهٗ اندسخٕز  انّدسخٕز ْرا ٚحخٕ٘

 انسهطاث بٍٛ انفصم يبدأ عهٗ انّدسخٕز ألسّ   ٔ ٔانسعّٛت، ٔانًٕظفٍٛ ٔانٕشزاء انًانكت

 .بُٛٓا انعاللاث َٔظى (انمضائٛت انسهطت - انخشسٚعٛت انسهطت - انخُفٛرٚت انسهطت) انزالرت

 يسؤٔال ٔأصبح ، أخسٖ حمٕق عّدة يٍ ٔجّسدِ نهبا٘ انخُفٛرٚت انسهطت  اندسخٕز  جعم

  .انمإٌَ خانف إذا انبا٘ خهع بٕسعّ انر٘ األكبس انًجهس أياو

 يٍ ٚخأنف انر٘ األكبس ٔانًجهس انبا٘ بٍٛ يشخسكت فٓٙ انخشسٚعٛت  نهّسهطت  ٔبانُّسبت 

 يسالبت األكبس ٔنهًجهس اندٔنت، زجال يٍ اٜخس ٔانزهذ انبالد أعٛاٌ يٍ رهزّٛ عضٕا 60

  .ٔيحاسبخٓى انٕشزاء

 .انبا٘ عٍ يسخمهّت فٓٙ  انمضائّٛت انّسهطت  أّيا

 انمضاٚا جًٛع نفصم انعسفّٛت ٔاألحكاو انجُاٚاث يجهس إحداد أٚضا اندسخٕز عٍ ٔاَبزك

  .انعسكسّٚت انمضاٚا عدا يا


