قانون االستقرار  12آب 1652
قرر أن يسير بهذه
إن برلمان إنكلترا ،وبعد الكثير من إهراق الدماء وصرف األموال من أجل قمع االنتفاضة الرهيبة في إيرلنداّ ،
المسألة ،بنعمة هللا ،بنجاح كبير بحيث أنه يدبّر لمرحلة سالم كامل في هذه األمة والتي يمكن لها ،بنعمة هللا ،أن تتحقق بسرعة
وبالتالي ،من أجل أن يعلم شعب هذه األمة أنه ليس في نية البرلمان أن يد ّمر كل البالد ،إنما بالعكس أنه يسعى إلى مسامحة كل
المزارعين ،والفالحين ،والعمال الزراعيين ،والحرفيين ،ورجال الطبقة الدنيا ،وفق الظروف المعروضة ،بشرط أن يمتثلوا إلى
سلطة برلمان جمهورية إنكلترا وأن يعيشوا بسالم تحت طاعة الحكومة ،بحيث يستطيع رجال الطبقة األعلى أن يعرفوا ما هي نوايا
البرلمان تجاههم ،وذلك بحسب مسؤولياتهم المتبادلة ،فقد ت ّم إقرار وإعالن اآلتي:
 .1كل األشخاص الذين ،قبل العاشر من تشرين الثاني  ،1642قد سببوا أو نصحوا أو نفذوا االنتفاضة ،وعمليات القتل والمجازر في
خص حياتهم وممتلكاتهم []...
إيرلندا ابتدا ًء من العام  ]...[ 1641هم مستثنون من العفو فيما
ّ
 .2كل اليسوعيون ،والكهنة واألشخاص اآلخرون الذين نالوا اإلذن برهبانياتهم من الكرسي المقدس في روما ،الذين سببوا ونصحوا
وقاموا بتنفيذ االنتفاضة في إيرلندا ،مستثنون من العفو فيما خص حياتهم وممتلكاتهم،
 .6كل األشخاص الذين مارسوا اإلمرة في حرب إيرلندا ضد برلمان جمهورية إنكلترا [ ]...هم مطرودون بقدر ما يرغب البرلمان،
وثلثي أمالكهم سيتم مصادرتها لمصلحة الجمهورية ،أما الثلث المتبقي فيحفظ لزوجاتهم وأوالدهم
 .7إن مندوبي البرلمان لهم كل السلطة إلعالن أن األشخاص الذين حملوا السالح ضد برلمان إنلكترا والذي من ثم قاموا بتسليم هذا
السالم يمكن لهم أن يستفيدوا من عفو البرلمان [ ]...وإنقاذ حياتهم ،لكن يتم سيتم مصادرة ثلثي ممتلكاتهم لمصلحة الجمهرية ،أما
الثلث المتبقي فيحفظ لهم ولورثتهم.
 .8كل األشخاص الذين ينتمون إلى الديانة البابوية والذين يمكثون في إيرلندا بين العاشر من تشرين األول  1641واألول من آذار
 ،1650والذين لم يبدوا أية برهان على تعلقهم الثابت لمصلحة جمهورية إنكلترا ،سيخسرون ثلث ممتلكاتهم في إيرلندا لمصلحة
هذه الجمهورية ،أما الثلثين المتبقيين فيحفظان لهؤالء األشخاص ولورثتهم،
 .9كل األشخاص الذين ليس لديهم في إيرلندا ال ممتلكات وال أموال تفوق العشر جنيهات سترلينية ،والذي يخضعون لسلطة البرلمان
ويوقعون على التزامهم بأن يكونوا أوفياء لجمهورية أنكلترا كما هي مقامة اليوم ]...[ ،يعفون لكل األفعال التي قاموا بها إبان
الحرب.
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