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نت�جة لما تقدم شــرعت الحكومة بتنفیذ ســ�اســة اصــالح�ة واســعة النطاق، عرفت �حر�ة الم�جي (العهد المســتنیر) �انت  
 صت على ما�أتي:�ادرتها االولى إصدار االمبراطور لوث�قة العهد، والتي ن

 المناقشة العلن�ة للمشاكل القوم�ة. -1
 تطبیق الم�ادئ الس�اس�ة واالجتماع�ة الجدیدة لصالح الجم�ع. -2

 استخدام اكفأ الرجال وأحسن اآلراء في العالم لتساعد في تحدیث ال�ا�ان. -3

طع الصـلة �الماضـي،  وللشـروع �عمل�ات التحدیث ثم نقل العاصـمة من �یوتو إلى یدو التي سـمیت طو�یو تأكیدًا لق
 واتخذت الحكومة االجراءات اآلت�ة:

 

 

 إلغاء النظام اإلقطاعي وإعادة سلطة اإلمرباطور -1

ــالحي في ظل النظام االقطاعي، ف�ادرت إلى      ــر ببرنامجها االصــ ــتط�ع ان ت�اشــ أدر�ت الحكومة ال�ا�ان�ة أنها لن تســ
ـــــمي في عام   ـــــكل رســــــ المبراطور الذي الحقها بدوره �ممتلكات االمبراطور�ة  ، واعیدت االقطاع�ات ل1869إلغاء وه �شــــــ

ــادر في اواخر عام   ، ومقابل ذلك منحت الحكومة لإلقطاعیین، الذین  1871وذلك �موجب المرســــــوم اإلمبراطوري الصــــ
تم إ�قائهم في مواقعهم �حكام ول�س إقطاعیین، مرت�ات شهر�ة، وذلك لتفادي الدخول في منازعات قد تؤدي إلى نشوب  

 اهل�ة. حرب
 

 

 االصالحات السياسية والدستورية  -2

ــع الدولة        ــ ــأنها تهیئة وضــــــ ــ ــالح�ة تغیرات مهمة، �ان من شــــــ ــ ــنوات االولى للحر�ة االصــــــ ــ أجرت الحكومة في الســــــ
ووفقا لذلك جرى اقتســــــام المناصــــــب   .  االدار�ة، �شــــــكل �جعلها قادرة على مجابهة العق�ات، التي قد تواجه االصــــــالح

جال البالط االمبراطوري، و رجال الدا�میو، في حین منحت طائفة من الســاموراي، ذات الكفاءة، والتي  الرئ�ســســة بین ر 
ـــــؤول�ة تنفیذ�ة ـــــغرى ذات مســــــ ـــــب صــــــ ــارة الغر��ة، مناصــــــ ـــ وتنتمي هذه الطائفة، إلى  .  لدیها رغ�ة االقت�اس من الحضــــــ

ســـوما، شـــوشـــو، دوزا، وقد تمكن هؤالء  المقاطعات التي أســـهمت مســـاهمة فعالة في إســـقاط نظام الشـــوجن، والســـ�ما ســـات
 الحقا من الوصول إلى مناصب عل�ا في الدولة.

ووفقا الجراءات تقســــ�م الســــلطة، انقســــم المجتمع ال�ا�اني، على ثالت ط�قات، تأتي في مقدمتها ط�قة االشــــراف        
ــاموراي ذوي ال ــــــ ــــــــب العل�ا(الكازولي)، والتي تتألف من نبالء البالط وحكام الدا�میو ورجال الســــــ ثم تأتي ط�قـة    .مناصــــــ

(اله�مین) وتشــمل رجال الســاموراي، ذوي المناصــب الصــغرى، والط�قة الثالثة هي عامة الشــعب، وعلى الرغم من هذا  
 التمایز الط�قي، اال ان القانون �فل المساواة للجم�ع.



رورة ســــن دســــتور للبالد، على غرار  وفي ســــ�اق تنظ�م ادارة الدولة، طالب �عض المثقفین، ممن زاروا اور�ا، �ضــــ      
ــــاتیر االور��ة ــــ�ة التي ظهرت في ال�ا�ان في ذلك الوقت 1881وفي عام .  الدســــــ ــــ�اســــــ ، تبنت هذا الطلب االحزاب الســــــ

 -وهي:
 الحزب اللیبرالي الذي ضم في صفوفه جماعات من التجار و�عض العمال وس�طرت عل�ه الجماعات الر�ف�ة.-1
ن �كون الدســـتور، المرجو وضـــعه داع�ا إلى احترام ســـلطات االمبراطور، وان �كون  الحزب التقدمي، الذي نادى، �أ-2

 حق االنتخاب مقیدا، إلى ان ینال الشعب قسطا وافرا من التعل�م.

ـــــة، وقد ارتأى هذا الحزب ان  -3 ـــــكلته الحكومة، ردا على أحزاب المعارضــــــ ـــــتوري االمبراطوري، الذي شــــــ الحزب الدســــــ
 ي شخص االمبراطور، ومن ثم فان الجمع�ة الوطن�ة �جب ان تكون مقیدة.السلطة والس�ادة �جب ان تكمن ف

ــتورا        ــع دســـ ــة �اف�ة لوضـــ ــلت الحكومة ال�ا�ان�ة، المیر�یز ایتو إلى اور�ا، للق�ام بدراســـ ــع أرســـ وفي غمرة ذلك الوضـــ
لدســــــــاتیر لتطب�قه في للبالد، و�عد اطالع ایتو على أهم الدســــــــاتیر االور��ة، ارتأى ان الدســــــــتور االلماني هو انســــــــب ا

وذلك نظرا للتشـــــــا�ه بین المان�ا �ســـــــمارك، وعصـــــــر الم�جي، فكال الدولتین    .  ال�ا�ان، �عد اجراء �عض التعدیالت عل�ه
ــتور   ــع الدســـ ــعة، وعل�ه تم وضـــ ــالح�ات واســـ ــتور االلماني �عطي لالمبراطور صـــ ــالح وان الدســـ ــیر في طر�ق االصـــ تســـ

أعلن االمبراطور    1889وفي الحادي عشــر من ن�ســان    .  الدســتور االلماني، �االعتماد على  1888ال�ا�اني في ن�ســان  
. وقد نص هذا الدسـتور على جملة أمور �ان  1890رسـم�ا عن وضـع الدسـتور، ل�كون سـاري المفعول اعت�ارا من عام  

 -من اهمها:
ــع الج�ش وا-1 ــكر�ا، اي انه وضـ ــلطة العل�ا في ال�ا�ان دین�ا ومدن�ا وعسـ ــدر السـ ــلطة االمبراطور مصـ ــطول تحت سـ السـ

 االمبراطور، بل ان السلطة التنفیذ�ة اص�حت بید االمبراطور ا�ضا.
ان    الغاء العبود�ة وحما�ة حقوق الملك�ة، وضــمان حر�ة العقیدة والكالم واالجتماع، غیر انه جعل من حق الحكومة-2

 تحد من هذه الحقوق في �ل حالة من الحاالت.

 ات العلن�ة.  وضع نظام قضائي وطني إلجراء المحاكم-3

ــوص، الذي  -4 ــورة المجلس المخصــــــ ــتور اال �موافقة االمبراطور الذي �عمل وفقا لمشــــــ الیتم اجراء اي تعدیل في الدســــــ
 وضع الدستور �التشاور مع الدستور�ین االلمان.

ــــــــراف والمعینین من    -5 ــین: مجلس االع�ـان، و�تكون من اإلشــــــ ــــــ ــاء البرلمـان (اـلدایـت) واـلذي یتكون من مجلســــــ ــــــ انشــــــ
اطور. ومجلس النواب الذي یتكون من اعضــــــــاء منتخبین، ومنح االمبراطور حق االعتراض (الفیتو) وحق اقتراح  االمبر 

 القوانیین.

تنظ�م میزان�ة الدولة من الحكومة و�ذا رفض الدایت اعتماد المیزان�ة التي تقدمها الحكومة فان میزان�ة العام الســابق    -6
 تطبق تلقائ�ا.

 

 
 


