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ا تتل عدسبلصتتب اعنو ب ت اعدفي ع ب ت
دأبتتا عديد تتد وتتا دال عديتتلد عد لدتتو نيتتخ صتتا اتتنعسبا رلف ت ب تتل لص ت
(عإل صت ع بفب ) بمل حفظ ديداد هببت ل ا حل ظ نيخ ث اع ل اومتيكل ل ا ن عنوا اعنولن دشينب ل .إال أن بيض
يك عددال قنم بسا انعسبا رلف بلددال عديظمخ وقتد ب ل نيخ عنتبلر أن ذدك شيء هلم احبني د ل .
اسذك ه ل ي هذع عدمفلل السنن مس عدشبلب كش ح و م تي حبتلا عنانتلن اهتن اتلسنن عدتف بتد  ...اهتن اتلسنن
إدزعوي صدر بتحد د صا ويبا ت به إدزعم عدشبلب وتا عدتذكنر حتلويي عدف ستب نبتن ا ادتد ا وتا سفتس عدف ستب
بلإلسخ عن ي صيك عدخدو عديسك دمدا زو ب وحددا كنعد ان تي ست ي نيتخ كل ت أب تلء عدتننا شت ن تنع
عديبلا عدصحب عدكلوي اعدخين وا عنو عض وع بيض عالصت لءعت ي عإلنفلء نصبلب وختيفت  ...ا بتدأ صتا عدبيت
ديتف بد دما بيغ وا عديم ثملسب نش ( )11ص وبالد .
ااتتتتتتتتتتتتتتد أفتتتتتتتتتتتتتتدرت دادتتتتتتتتتتتتتت عدكن تتتتتتتتتتتتتتا عدقتتتتتتتتتتتتتتلسنن راتتتتتتتتتتتتتت  101دستتتتتتتتتتتتتت  1810تتتتتتتتتتتتتتي شتتتتتتتتتتتتتت ن
عدخدو عإلدزعوب اعالحتبلنبت اهتن تكتنن وتا  74وتلدا ااتد فتدر بتتلر  .1810/11/14ادتلء فتدارم وستل ع
دييد د وا عددال عدي بب اعدصد ق اعدمفلارا  ،كمل اأسه دلء يبب ديحلد عدميح ي يك عدفت ا عدتي كلستا مت ب تل
عنو عإلصالوب اعدي ببت نيتخ حتد صتنعء كمتل اأس تل دتلءت نقت حت ب أكتتنب عدمفبتدا اعدتتي شتلر ب تل عدفتب
عدكن تي بقنعت روز أدت اعدب ل ب ل نيخ أكمل د د د ل اعوتزدا دولؤهل وع إرنعس ل عدمقل يبا عدي ب تي صتب لء
اعدفنالن.
ااد دلءت سصنص هذع عدقتلسنن وحتددا صتا عدتف بتد بتبا عد لو ت نشت اعد الثتنن اوتا عدتت اري نهتب أن هتذع
عدقلسنن دتلء يتد ال كتلوال شتلوال ديقتلسنن عنال عدصتلدر بت ا  1848/11بتتلر  1841/1/11بت ظتب أدعء عدخدوت
عديسك عإلدزعوب حبو اردت به عديد د وا عدصينبلت اعدمشكالت ي عدت فبذ ومل عصتدني عصتصتدعر اتلسنن دد تد
ويدال كل ونعدم اهن عدقلسنن عدمذكنر  1810/101عدصلدر بتلر .1810/11/14
اسظ ع دتي فبذ عدقلسنن عنرب قد أااف عديمل به وؤاتل ديبحو ي صبل يد يه نتلم  1001نيتخ أن يت ض كل ت
فلفبل عدتيد الت دبصدر ب ل ش ع دد د ت لص اعدظ ا عدسلددا ي عدداد .
ا لادا بيض عناصلن عدمق ب ندد وا فنر عدتيد الت عدمب اح اسصنص عدقتلسنن عدمناتن بته عديمتل م بتدع
إلفدعر ش ع دد د  .اال س ى دد د مكا أن تل أا حل وحل عد صنص عدمبينب إديلد ل أا يد ي ل.
ارغ اد ند آرعء سلدت اال زعدا لدي بإا عر يتك عدتيتد الت اعإلصت عي تي صتا شت ع تييتب بلدخدوت عإلدزعوبت
اإن كلسنع أفحلب رأي ي ذدك إال أن ه ل عديد د وتا عررعء عدمخلدفت دتذدك اعدم لد ت بناتف و تل يتك عدتشت يلت
اندم إفدعرهل.
ادمل كلسا داد عدكن ا  ...هي داد وؤصسلت  ...ا تمتع بلدد مق عنب ي كل و لحي عدحبلا اه ل صيب ب دملسبت
ت إستخلب أنتلد ل بب ب عالات عي عدمبلش ديمنم عدمنعن با إن ه ل عد أي عرر اعدذي ست د أ تل إدخ و بب
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عديقل ادد ه وا عدمب رعت اعدمسنغلت ي ر ض صا و ل هذع عدتش ع اد عنصبلب عدتي ف ن ح ل نيتخ بستلن
عدبحو ابل عدخنض ي إوكلسب صا هذع عدتش ع اإفدعرم وا ندوه.
أسبابنا ومبرراتنا في عدم إصدار مثل هذا التشريع تتلخص فيما يلي :
أاال  :و كز داد عدكن ا نيخ عدمستتنى عدتدادي  :وتا عدمستي بته أن دادت عدكن تا تمتتع بتلحت عم دمبتع دال عديتلد
نيتخ حتتد صتنعء دان شتتك تي ذدتتك ا يتتد ذدتتك وناف تل عدتتدعد وتا عدقتتتل ل عديلددت نيتتخ عدمستتنى عدتتدادي اونعاف تتل
عإلسسلسب عنر ى عدمش ...اوتا ثت تإن هتذع عإلحتت عم عدتدادي عالدمتلني تن د تل صتلح أوتا اأوتلن رلفت بتبا
دب عس ل ...ادبس أدل نيخ ذدك وا أن ويظ دال عديلد هبا د فدا عدكن ا وا ب عثا عالحتالل عدي عاتي عديلشت نتلم
 .. 1880اوا ث ال حلد ديتف بد عإلدبلري أا ز لدا ندد أ عد عدفب وا عدمتبننبا نا عدحد عدميقنل اعدم لص
دمسلح عدداد اندد عدسكلن.
ثلسبل  :إن عديمل عإلدبلري ال يند بلدفلددا دعدمل  :اهذم عدقلندا هي ستبفت عديد تد وتا عدتفتلرب عدستلبق اعدتتي دتلءت
ب تلدج صيبب نيخ كل عدمستن لت ا ي كل عنسشب ؛ اعديمل عإلدبلري أا عإلدزعوي ختيف نا عدتكيبف بيمل ويبا
لدمن ف يمل ي د نميته ا مكتا أن كيتف ب نمتلل اأنبتلء ا بفتته اأنمتلل أرت ى خت ط نتا سبتل ا بفتته
دت ارا ويح  ..اال يتب ذدك نمال إدزعوبل كنسه درل هما عننملل عدن بفب ديمصيح أا عدف عدتي يمل ب تل
 ...اوا ث إس ل يد كيبفل ال إدزعول أول عدتف بد تن إدتزعم نيتخ غبت عد غبت اوتا ثت تال ت ي بفلدتدا كتنن عدقتلد أا
عدميزم به ؤد ه اهن ده كلرم أي دنال عر بلن يك عدخدو عإلدزعوب بمصيح لدب أا حلد دمل عدتحب به.
ثلد ل  :أسه ال لددا وا عدتف بد عإلدزعوي وع ادند وتبننبا أابينع نيخ عديمل عديسك ي بمحض إرعد ت اأفتب هتن
وصدر رزا عدنحبد اعر ببا حبل عدميبشب بلدفب اأبدننع اب ننع به احصينع نيخ أسنعن ادارعت ار ت
ابدالت انالاعت رلف اوتا ثت أفتب فت غ كتلوال دييمتل عديستك ز اوتا ثت تال و تلم اال وكتلن نمتل مكتا
إص لدم ديمف د ا أا عدميتحقبا بلدخدو عإلدزعوب دمف د ادند ش ع بذدك.
رعبيل  :أن عدتكيف عدملدب ديمكيف إدزعوبل أا عدمف د كمل ستمخ يتد نلدبت دتدع نيتخ حستلب وتدا عدتكيبتف اهتي شتمل
عد ع عدذي سدد إدبه كمف د إهل إدخ رع بته نتا د ت نميته عنفتيب حست عدقتلسنن بختال عدمالبتس عديستك
دته فتبفل اشتتلءع اعدمكتلن عدتذي خصتص دميبشتته دعرتل عدنحتدا ا كتلدبف عدتتدر بلت عديستك عدتتتي
عدتتي صت
تيقلهل بدسبل اولد ل كلدتدر نيخ عد ول اإنال عد فلص بلدتذرب ا عدحبت اعدتت قالت اعدندبتلت عديذعدبت عدبنوبت
اول إدخ ذدك وا رع اوكل آت م دما قنونن نيخ در ب أي أس ي عد ل أنبلء ولدب إهل ب بلهظت نيتخ
وبزعسب ازعرا عدد لي دان لددا ذك .
رلوسل  :أن د لت عديمل كنن وفبت ا بت ص عدقتلسنن نيتخ حفتظ عدن تلدف دمتا ت إدتزعو بت دعء عدخدوت عديستك
ننعل ودا ردول اوا ث كنن يك عدف لت بصف دعدم انيخ و عدست نعت دتد ل أنتدعد وتا عدن تلدف عدمحفن ت
دما ؤدان عدخدو عإلدزعوب احتخ عست لد تل اوتا ثت إس تل ال ستتفبد وتا يتك عدن تلدف عدمحفن ت ادردل تل كنس تل
ختتص وف تتد ا ا كتتنن نبًتتل نيتتخ يتتك عدف تتلت رلفت يتتك عدتتتي ت بل بمصتتلد عدفم تتنر عدمبلشت ا أا وتتل ستتمخ
بنزعرعت اهبًلت عدخدولت عديلو .

-1-

صلدصل  :ه ل وا ى أن عإلدزعم بلدخدو عديسك هن نندا ديي ند عدمظيمت اصبلصت عدفبت دان عالرتبتلر ،اكتلن
سمخ أ تل ب ظلم عدسخ ا أا عديببد حبتو كتلن تت عدقتبض نيتخ وفمننت وتا عدبشت اصتنا كمتل ستل عإلبتل إدتخ
أوتتلكا اويستتك عت سلدبت ديقبتتلم بزرعنت أرض ومينكت نستتل وتتا عدحكتتلم أا عنغ بتتلء أفتتحلب عد فتتنذ اذدتتك وقلبتتل
إنيلو أا إالو أب ب أا وقلب أا يببد ن أا رني غ أا ول شلبه ذدتك .اغلدبتل وتل كلستا تت يتك عدف مت وتا
دال الرا أ قبتل حبتو حتت عناراببتنن اعنو كبتنن إدتخ يتك عدقتلرا عدستم عء اعستقتلء وفمننتلت وتا عدشتبلب
ي صبلرعت أا بنعر إدخ الرا أو كتل عدشتملدب ديقبتلم بلننمتلل عدشتلا
عدقلدر ا نيخ عديمل اعدقبض نيب اشح
ه ل  .اكلن ذدك هن عدسب عد دبسي ي ادند أندعد كبب ا وا عدزسنط ي عدقلرا عنو كب حتخ لر خه حبو ح ر
عرال و وتا عنصت اعسبيقتنع إدتخ عدييت اعددرعصت اعديمتل حتتخ أفتبحنع ت ل ستنن نيتخ و صت ردلصت عددادت
هل .
اوا هذع عدم بيب ال سستببع أن سبيب نيخ السنن عإلدزعم بلدخدو عديسك إال السنن عدتف بد بإنتبتلرم هت ال لدتدا
و ه أا السنن عديببد اعدستخ ا حبتو تت اهتع عدقبتد عدمي تني نيتخ عدمف تد أا عدميتزم بلدخدوت نبيت وتدا عدخدوت تال
ستببع عديندا ديميه عنفيي أا عإلسبال إدخ ببته اأهيه إال بإذن كمتل حظت نيبته عدستف أ تتل إال بتإذن اأربت ع ال
فنز ده نقد زاعده إال بإذن أ تل وا عدف لت عد صمب ي عدنزعرا عدقلدم نيخ أونر عدخدو عإلدزعوب اهي ازعرا
عدد لي عدتي كتظ بلننملل عدخلف بلنونر عديسك اعدحداد اعدتف بزعت عدد لنب اول إدخ ذدك.
انيخ ذ دتك تإن صتا هتذع عدتشت ع اسشت م ا بببقته بته إصت ع تي عدمف تند اهتدر تي عدمتلل عديتلم اهتبلي ديناتا
ا يببتتل ديبلاتتلت اإشتتيلل دين تتلدف بلدمصتتلد عدحكنوب ت اعدف تتلت عدخلف ت ا ت رب إسفتتلز عدميتتلوالت عدخلف ت
بلدمنعن با ديبلب عدمن فبا عدمكيفبا ب دعء عدخدو عإلدزعوب  .اس ى أن عنأادخ هن عدتناف نا و لاش هتذع عنوت أا
ن حه ديم لاش بلنتبلرم ش ع ه رم أكب وا سفيه ا يند بلدخسلرا عدملد اعدمي ن نيخ عدمفتمع عدكن تي.
وهللا نسأل التوفيق لصالح البالد والعباد ،،
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