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ملخص البحث
مر العصور ،أهم ما يف النظام املايل ألي
يُعد نظام الضرائب على الرغم من اختالفه على ّ
دولة؛ لكونه يعطينا صورة حية عن وارداهتا ومصارفها ،لكن قواعده واحدة يف الفرتة
اإلسالمية السابقة والنظم املالية املعاصرة ،وآثرانالتعريف هبذا النظام وفق الظواهر اليت
سبقته ،يف اجملتمعات والدول اإلسالمية السابقة ،وخنص ابلذكر اخلالفة العباسية ،وحىت
هناية حكم الدولة العثمانية؛ لضبط شؤون تلك الدول من الناحية املالية ،فأنشىء ديوان
اخلراج الذي بدوره ينظم جباية األموال ،بضبط حساابهتا ،ومن مث املوازنة بني وارداهتا
ونفقاهتا ،فكان لز ًاما وجود من يضلع هبذه املهمة ،ويكلف جبباية اخلراج ،وكان مدرجاً بعدة
تسميات ُعرف منها ابسم (القابل) و(الضامن) ،وجلأ إليه اخللفاء العباسيني ،وكذلك
اإلمارات الرتكمانية يف األانضول ،هذا وكان متبعاً يف اإلمرباطورية البيزنطية ،واستخدمه
املماليك يف مصر ،خالل وجود الدولة السلجوقية ،لذا مل يكن أسلوب االلتزام عثمانياً صرفاً
وإمنا أخذوه عمن سبقهم وادخلوا تعديالت عليه ،ووفقاً لذلك مت عرض هذا املوضوع يف
أربعة حماور رئيسة.

الكلمات املفتاحية :الدولة العثمانية ،القبالة ،الضمان ،االلتزام.
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The Phenomena of Qabala and Assurance Developed into the
Obligation System in the Ottoman Empire (132 AH - 1299 AD).
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Abstract
The tax system is seen as the most important aspect of a country's
financial system in spite of its differences throughout the ages. This is
due to the fact that it gives us a bright picture of its imports and banks
but its rules are the same in the previous Islamic period and modern
financial systems. It has been preferred to define this system
according to the phenomena that preceded it in previous Islamic
societies and countries and the Abbasid Caliphate has been mentioned
specifically until the end of the law of the Ottoman Empire. For
controlling the affairs of these countries from the financial point of
view, the Kharj Office was established, which in turn regulates the
collection of funds by controlling their financial records, and then
balancing their incomes and expenses. this is to state that for this
reason it was essential to have someone involved in this task, He was
charged with collecting the Kharaj, and it was listed by several names,
including (Al-Qabil) and (Al-Damen), and the Abbasid Caliphs,
besides the Turkmen Emirates in Anatolia, resorted to him. The
method of commitment is morally Ottoman, but they took it from
those who preceded them and made alterations to it. According to that,
this issue was obtainable in four main axes.
Key words: Ottomans, Qabala, assurance, guarantee.
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 .1املقدمة
تنوعت األحداث التارخيية بوجود الدولة العثمانية يف العصر احلديث لظهورها على
الساحة العاملية ،ودورها املهم يف اتريخ العامل اإلسالمي والعريب ،وجب أن نربز أحد األنظمة
القدمية اليت كانت معروفة يف وقت ُمبكر وهو نظام االلتزام الذي ساهم يف زايدة دخل
الدولة.
 1.1مشكلة البحث وأمهيتها
يُعد االقتصاد من األُسس املهمة لتكوين الدول ملا له من دور يف ارتباط العالقات

السياسية وتوثيقها ،وحتقيق التوازن االجتماعي ،فإن اجملتمع هو الركيزة األساسية اليت يعتمد
عليها االقتصاد يف اإلنتاج واالستهالك العام واخلاص للدولة ،فآثران هنا أن نتطرق ألحد
املواضيع املهمة يف التاريخ اإلسالمي واحلديث متمثلة يف ظاهريت القبالة والضمان ،وتطورها
إىل نظام االلتزام أحد األنظمة اإلدراية واملالية اليت كان هلا أثر على احلياة االجتماعية
للمقاطعات (الوالايت) ،زاد من أمهية الضرائب وتوسعها ،حىت مشلت جوانب عدة بعد أن
كانت ُمعتمدة آنذاك على اخلراج واجلزية ،أدى ذلك إىل التطور االقتصادي الذي شهده

العامل فيما بعد وظهور الرأمسالية.

تظهر أمهيته يف ارتباطه ابلتواصل احلضاري بني الشعوب اإلسالمية ،من خالل
اإلبقاء على العديد من النظم اليت كان معمول هبا يف زمن اخلالفة العباسية واستمرار العمل
هبا وتطويرها من قبل الدولة العثمانية ،وإبراز جوانب القوة والضعف يف تطبيقه ،وحتصيله
كأحد عوائد املوارد االقتصادية.
 2 .1أسئلة البحث
تساؤل رئيسي :ماذا يُقصد بظاهريت القبالة والضمان ،وااللتزام؟ وكيف مت تطبيقهما ؟
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 3 .1أهداف البحث
يهدف البحث لإلجابة عن التساؤل ،من خالل األهداف اآلتية:
 التعرف على ظاهريت القبالة والضمان ونظام االلتزام . دراسة شروطها وطرق تطبيقها يف الدول اإلسالمية. 4 .1مصطلحات البحث
الدولة العثمانية 1923-1299م :تعود إىل عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه
الرتكماين ،قائد إحدى قبائل الرتك النازحني من سهول آسيا الغربية ،ظهرت،واختذت من
القسطنطينية عاصمة هلا ،وأطلقوا عليها اسالمبول (دار السالم) (احملامي)1981 ،؛
(كوبريلي ،د.ت)؛ (الدقن.)1979 ،
القبالة والضمان :ظاهراتن يف زمن اخلالفة العباسية األوىل تعين الكفالة ،اليت يتعهد هبا
الشخص جبباية بعض الضرائب؛ والثانية ضمان الشيء.
االلتزام :هو التعهد والتكفل ،ونظام يقضي بتقدمي دخل مايل من املتعهدين للحكومة.

 .2املنهج

اعتمادا على جمموعة من املصادر.
مت تتبع سرد املعلومات من خالل املنهج التارخيي ،وذلك
ً

.3تصميم البحث
 1 .3ظاهرة القبالة (تقبيل األرض)
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القبالة لغةً :تعين الكفالة ،وهي يف األصل مصدر (قبل) ،إذا كفل ،وقيل إذا صار قبيال،
والقبيل :هو الكفيل والضامن والعريف ،أما القبالة يف االصطالح هلا مدلوالن ،أحدمها يدل
على التعهد أو االلتزام ،والثاين يدل على اإلجازة (بن منظور ،لسان العرب ،د.ت).
قصد (أبو يوسف)1979 ،بدراسته للمدلول األول للقبالة ،أي االلتزام ،الذي يعين به
تعهد الشخص جبباية بعض الضرائب من املكلفني هبا يف بعض املناطق وأخذها لنفسه،
مقابل التزامه بدفع مبلغ معني من املال متفق عليه مسب ًقا يُدفع إىل بيت املال ،فهي معاملة

على واردات بعض املناطق الضريبية.

قبالة األرض :جاءت كلمة تقبيل من (القبيل) ويقصد به الكفيل والعريف ،وقد (قبل) به
يقبل بضم الباء وكسرها (الرازي.)1976 ،
ذكر (الصاحل )1990 ،أن من الظواهر اليت كانت سائدة يف العصر العباسي ظاهرة
التقبيل هو نظام كان متبعاً يف جباية اخلراج ،حيث يكون أحد األشخاص قبيالً أي كفيالً
بتحصيل اخلراج وأخذه لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه ،ويستفيد احلاكم من ذلك تعجيل
املال ،ويستفيد املتقبل الفضل بني ما دفعه وما حصله(اخلضري.)2001 ،
أوضح بعض الفقهاء كراهة نظام القبالة والضمان ابإلستناد على ماورد يف القرآن الكرمي
والسنة النبوية والقياس واإلمجاع ،قال عبدهللا بن عباس رضى هللا عنه يف القبالة "القباالت
حرام" ،فقد جاء رجل إىل بن عباس فقال :أتقبل منك األبلة

()1

مبائة ألف ،قال :فضربه

بن عباس مائة وصلبه حيًا(اخلضري ،)2001 ،وهناك من اعترب "القباالت راب" على حد
قول ابن عمر ،حيث ذكر أبو عبيد:

()1األبلة :لعلها ضيعة ألبن عباس ،كانت على النهر املسمى هبذا االسم ،يُنظر( :بن سالم ، )1981 ،ص.37
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معىن هذه القبالة املكروهة املنهي عنها أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع
النابت قبل أن يستحصد ويدرك ،وهو مفسر يف حديث يروى عن سعيد بن
جبري ،حيث سأل عباد بن العوام ...عن الرجل أييت القرية يتقبلها وفيها النخل
والشجر والزرع والعلوج؟ فقال :ال يتقبلها فإنه ال خري فيها (بن سالم،1981 ،
صفحة .)37
والشك أن احلكم ابلنهي عن ظاهرة القبالة؛ ألنه يؤدي إىل وقوع االضطهاد
والعسف على املكلفني بدفع الضريبة (ابشا ،)1981 ،وخري من يقدم لنا صورة دقيقة عن
القبالة والتقبيل يف كتابه اخلراج الذي قدمه للخليفة هارون الرشيد فقد طلب منه أن
التقبل شيئا من أرض السواد ،وال غري السواد من البالد ،إلن املتقبل إذا كان يف قبالته
فضل عن عسف أهل اخلراج وجعل عليهم ما ال جيب عليهم ،وظلمهم (أبو يوسف،
.)1979

ويف هذا أمثاله خراب البالد وهالك الرعية ،حسب ما يرى أبو يوسف املتقبل
ال يبايل هبالكهم بصالح أمره يف قبالته ،فاملتقبل ال يستطيع أن يعمل ذلك إال بشدة
منه على الرعية وضرب هلم شديد ،وأقامته هلم يف الشمس ،وتعليق احلجارة يف
األعناق ،وعذاب عظيم ينال أهل اخلراج ،وهذا فساد هنى هللا عنه ،وإمنا أمر هللا عز
وجل أن يؤخذ منهم العفو ،وآال يكلفوا فوق طاقتهم (أبو يوسف.)1979 ،
ومما سبق يتبني األسباب اليت كانت وراء كراهة أبو يوسف للظاهرة ،ورغم معارضة
الفقهاء هلذه الطريقة يف اجلباية لكن هذا النظام أخذ يسود يف خمتلف األمصار اإلسالمية،
فقد كان يقع على املتقبل مال معني يف السنة يدفعه إىل بيت املال للدولة ،ويتوىل املتقبل
مجع اخلراج واجلزية وخمتلف الضرائب األخرى وله حرية التصرف فيها ويف األوجه اليت تنفق
فيها كذلك (ابشا.)1981 ،
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 2 .3الشروط الواجب توفرها يف املقبل
إن ُحسن اختيار ُع ّمال ا َخلَراج هو خري كفيل وضمان لتمام اجلباية؛ لذلك جند( أبو

يوسف) حدد للخليفة هارون الرشيد الشروط والكفاءات الواجب توفرها يف مسؤويل اخلراج
فقيها
الذي يعد املتقبل أحدهم ،من أمهها :أن يكون من أهل الصالح والدين واألمانة؛ ً
مشاورا ألهل الرأي ،عفي ًفا اليطلع الناس منه على عورة وال خياف يف هللا لومة الئم،
عاملاً
ً

ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به اجلنة وماعمل به من غري ذلك خاف عقوبة

هللا فيما بعد املوت ،جتوز شهادته إن شهد وال خياف منه جور يف حكم إن حكم (أبو
يوسف. )1979 ،
أما املاوردي حدد الشروط الواجب توافرها يف عامل اخلراج قائالً" :وعامل اخلراج
يعترب يف صحة واليته :احلرية واألمانة ،مث ينظر ،فإن وىل وضع اخلراج اعترب فيه أن يكون
جمتهدا"
فقيها ً
فقيها من أهل االجتهاد ،وإن وىل جباية اخلراج صحت واليته وإن مل يكن ً
ً
(املاوردي ،2014 ،صفحة .)193
ورأى (أبو يوسف)1979 ،أن حيدد حقوق عامل اخلراج املالية بعدما حدد
حمددا من الديوان ،ويف كل شهر ،حىت ال يعسف يف جباية
واجباته ،وهو أبن أيخذ رزقًا ً
اخلراج على الرعية ،وأن يكتفي بذلك ،وال يعتمد على أخذ شيء من األهايل ،كما ذكر
ذلك املاوردي يف قوله" :ورزق عامل اخلراج من مال اخلراج ،كما أن رزق عامل الصدقة من
مال الصدقة ،من سهم العاملني ،وكذلك أجور املساح" (املاوردي ،2014 ،صفحة
.)193
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.4 .3طرق التقبيل
يُعطي (املقريزي ،1998 ،صفحة )239صورة عن الكيفية اليت يتم هبا عملية التقبيل
خاصة يف مصر قائالً:
إن متويل خراج مصر كان جيلس يف جامع عمرو بن العاص من الفسطاط ،يف
الوقت الذي تتهيأ فيه قبالة األراضي ،وقد اجتمع الناس يف القرى واملدن ،فيقوم
رجل ينادي على البالد صفقات صفقات ،وكتاب اخلراج بني يدي متويل اخلراج
يكتبون ما انتهت إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس ،وكانت
البالد يتقبلها متقبلوها ابألربع سنسن ألجل الظمأ أو األشجار وغري ذلك فإذا
أرضا وضمنها إىل انحيته ،فيتوىل
انقضى هذا األمر خرج كل من كان تقبل ً
زراعتها وإصالح جسورها وسائر وجوه أعماهلا بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك،
وحيمل ما عليه من اخلراج على أقساط ،وحيسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك
األراضي.

.5 .3ظاهرة الضمان( ضمان األرض)
(ضماان) كفل به فهو (ضامن)
املقصود ابلضمان( :ضمن الشيء) ابلكسر،
ً
و(ضمني) ،و(ضمنه) الشيء (تضمينًا فتضمنه) عنه ،مثل غرمه ،وكل شيء جعلته يف وعاء
فقد (ضمنته) إايه (الرازي.)1976 ،
تتمثل طريق الضمان يف قيام شخص ما بضمان خراج منطقة معينة مببلغ معلوم
مقدما أقل مقادير من
يدفعه إىل بيت املال مباشرة للدولة مسب ًقا ،فيكون املبلغ املدفوع ً
اخلراج املقرر على املنطقة(الدجيلي)1976 ،؛ لذا فهذا املنصب يتنافس عليه عدد كثري
عرضا ومبلغاً أكرب من اآلخر ليكون هو
بقصد احلصول على األرابح؛ فكل منهم يقدم ً
املرشح لتسليم دور الضامن ،مث يتم كتابة وثيقة تعاقد بينه وبني احلكومة لكي يتمكن
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مبوجبها مباشرة من القيام بعملية اجلباية الضريبية نيابة عن الدولة ،على أن يكون هذا
التعاقد ساري املفعول ملدة سنة هاللية كاملة (ابشا.)1981 ،
إن انتشار هذه الظاهرة يف الدولة العباسية ،يعكس لنا حاجة الدولة إىل األموال
املستعجلة أو املعجلة ،هلذا وافق حكام الدولة على هذه الطريقة حلاجتهم إىل مورد إضايف
معجل ملوارد بيت املال.
قام بعض خلفاء الدولة العباسية منذ العصر األول للخالفة بتطبيق هذه الطريقة يف
جباية اخلراج ،نذكر منهم اخلليفة أبو جعفر املنصور(158-137هـ775-754/م) ،ومما
ذكرت بعض املصادر أن ظاهرة الضمان كانت شائعة يف مصر منذ سنة 178ه ،حينما
تقبل حمفوظ بن سليمان خراج مصر عن آخره يف خالفة هارون الرشيد (الرحيم.)1995 ،
ومن مساوئ جباية اخلراج سواء يف القبالة أو الضمان ملنطقة ما أن األفراد يدفعون
قدرا معينًا من املال وتطلق أيديهم يف اجلباية ،وقد حذر أبو يوسف من هذه الطريقة يف
ً
جباية اخلراج ملا يرتتب عليها من ظلم الرعية ،ففي عهد اخلليفة( أبو جعفر املنصور) ،وىل
حممد بن األشعث على صالة مصر وخراجها ،مث بعث إليه نوفل بن الفرات ليعرض عليه
ضمان خراج مصر فإن أىب فأعمل على اخلراج ،فعرض عليه ذلك ،فأىب الضمان خوفًا من
شح املوارد ،فأخذ نوفل الدواوين إىل (دار الرجل) ،وافتقد أبو األشعث الناس ،فقيل له:
هم عند صاحب اخلراج فندم (العجالن ،)1965 ،وكذلك قال الفضل بن حيىي الربمكي:
أن أابه قد تضمن بالد فارس من املهدي فحل عليه ألف ألف درهم (الرحيم.)1995 ،
كما أورد (اجلوزي ،د.ت) أبن أمراء األقاليم كانوا يقدمون عروضاً للخالفة بضمان
األراضي لقاء مبالغ معينة يدفعوهنا للدولة ،على سبيل املثال ال احلصر يف عام
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286هـ901/م أرسل هارون بن مخارويه( ،)1رسو للخليفة املعتضد ابهلل (-297
289هـ901-892/م) ،يؤكد استعداده أن يرسل للخالفة مبلغًا قدره أربعمائة ومخسني
ألف دينار فيما لو ضم له أعمال قنسرين( ،)2والعواصم( ،)3وقد ذكر كذلك تضمني

ابدوراي( ،)4سنة 293هـ905/م ،بعشرة آلف كر ( ،)5حنطة وشعري ،مناصفةً أبلف ألف
وستمائة درهم ،كذلك ضمت الراسيب( ،)6وواسط إىل شهرزور كان ضمان واسط وأعماله

سنة 328هـ939/م ،مببلغ قدره ستمائة ألف دينار ،فضالً عن تقلده ابدرااي( ،)7وجند

نيسابور( ،)8والسوس(،)9وابكسااي( ،)10بضمان ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار.

.6.3نظام االلتزام يف الدولة العثمانية
اهتمت الدولة العثمانية إبدارة شؤوهنا اإلدارية واملالية وفق اجراءات ترتكز على جعل
سلطتها يف مركز كل والية من خالل حاكم يُلقب ابلباشا ،فضالً عن تقسيم تلك الوالايت
( )1هـ ــارون بـ ــن مخارويـ ــة بـ ــن أ ـ ــد بـ ــن طـ ــالون ،تـ ــوىل حكـ ــم مصـ ــر بعـ ــد مقتـ ــل والـ ــده مخارويـ ــه سـ ــنة 282ه ـ ــ895/م ،وتـ ــزوج اخلليفـ ــة
املعتض ـ ـ ــد ابهلل أخت ـ ـ ــه قط ـ ـ ــر الن ـ ـ ــدى ،وه ـ ـ ــو آخ ـ ـ ــر حك ـ ـ ــام الدول ـ ـ ــة الطولوني ـ ـ ــة يف مص ـ ـ ــر ،يُنظ ـ ـ ــر( :الط ـ ـ ــربي( ،د.ت))ج ،10ص

 .40-39كذلك( :كثري ،)1989 ،ج  ،14ص .659
()2قنس ـ ـرين :مدين ـ ــة م ـ ــن م ـ ــدن ب ـ ــالد الش ـ ــام ،قريب ـ ــة م ـ ــن حل ـ ــب ،وه ـ ــي ع ـ ــامرة آهل ـ ــة ابلس ـ ــكان ،يُنظ ـ ــر( :احلمـ ــوي ، )1228 ،ج،4
ص.403

()3العواص ـ ــم :مج ـ ــع عاص ـ ــم وه ـ ــي حص ـ ــون موان ـ ــع ووالايت حت ـ ــيط هب ـ ــا ،م ـ ــن حل ـ ــب وإنطاكي ـ ــة ،وأكثره ـ ــا يف اجلب ـ ــال ،يُنظر(:احلم ـ ــوي،
 ،)1228ج ،4ص.165
()4ابدوراي :هي طسوج من كورة االستان ابجلانب الغريب من بغداد ،يُنظر( :احلموي ،)1228 ،ج ،1ص.317
()5كر :أصله مكيال اببلي يُنظر( :هنتس( ،د.ت)) ،ص.70-69

( )6هـ ــو األمـ ــري علـ ــي بـ ــن أ ـ ــد الراسـ ــيب ،كـ ــان مـ ــن عظمـ ــاء العمـ ــال ،وأفـ ـراد الرجـ ــال ،تـ ــويف يف أايم اخلليفـ ــة املقتـ ــدر ابهلل ودفـ ــن يف بـ ــداره
يف دور الراسيب ،وكان قد خلف ألف فرس وألف ألف دينار ،يُنظر( :الذهيب ،)1996 ،ج ،1ص.88

( )7ابدرااي :طس ـ ــوج ابلنهـ ـ ــروان ،وه ـ ــي بليـ ـ ــدة بق ـ ــرب ابكسـ ـ ــيااي ب ـ ــني البنـ ـ ــدنيجني ونـ ـ ـوامي واسـ ـ ــط ،يُنظ ـ ــر :احلمـ ـ ــوي ،1228 ،ج،1
ص.317
()8جنـ ــد نيسـ ــابور :وهـ ــي مدينـ ــة وزسـ ــتان ،بناهـ ــا سـ ــابور بـ ــن أردشـ ــري ،وأسـ ــكنها طائفـ ــة مـ ــن جنـ ــده ،فتحهـ ــا املسـ ــلمون سـ ــنة 19هـ ــ،
يُنظر( :احلموي1228 ،م) ،ج ،2ص.170
()9السوس :بلدة يف ما وراء النهر يُنظر( :حلموي،)1228 ،ج ،3ص.230

()10ابكسااي :بلدة بني البندنيجني وابدرااي بني بغداد وواسط يف أقصى النهروان (،حلموي ،)1228 ،ج ،1ص.126
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()1

وظهور مايعرف بنظام االلتزام يف هذه الوالايت

________________________________________________________

إىل أقسام إدارية تُعرف ابلسنجق

إلستيفاء اجلوانب املالية هبا (رافق ،)1993 ،فيما يلي نوضح ماذا يُقصد هبذا النظام،
وبداايته ،وكيفية تطبيقه ،ومن هو امللتزم؟

 .7 .3تعريف االلتزام
لغةً :هو ضرورة حصول شيء من شيء آخر ،وااللتزام هو التعهد والتكفل وقطع الوعد
على النفس ابلقيام بواجب من الواجبات  ،وهو الذي يلزم الشيء وال ينفك عنه (الكرمي،
.)1992
اصطالحاً :هو نظام يقضي بتقدمي دخل مايل من املتعهدين للحكومة مث جيمعه هو كما
يشاء ،وتسانده قوة حكومية جلمعه ،وقد طُبق نظام االلتزام يف عهد السلطان أ د األول
1603م ،وألغي يف عهد عبد اجمليد 1856م(عامر ،)2012 ،واهلدف من نظام االلتزام
هو املوارد املالية للدولة (حجازي.)2006 ،

.8.3بداايت االلتزام
قد طبق اخللفاء العباسيني قواعد هذا النظام ابلضمان الذي أشران له سابقاً ،يف
الوالايت اخلاضعة هلم ،حيث يتم إعطاء عقد الضمان ملن يستطيع دفع مبالغ مالية أكثر
من غريه؛ أل ّن هذا النظام يقوم على أساس أن يقدم الضامن إىل الدولة  -ممثلة يف الوزراء
أو اخللفاء -مبلغاً من املال عن مساحة معينة من األرض على أن يتوىل يف حالة قبول

()1السـ ــنجق :لفـ ــظ تركـ ــي ،فارسـ ــي معنـ ــاه علـ ــم أو رايـ ــة ،يف العصـ ــر العثمـ ـاين ،يُعـ ــرف أبنـ ــه ذا معـ ــىن إداري يـ ــدل علـ ــى منطقـ ــة معنيـ ــة،
أطلـ ـ ــق لفـ ـ ــظ سـ ـ ــنجق أو ل ـ ـ ـواء علـ ـ ــى املنطقـ ـ ــة الـ ـ ــيت حيكمهـ ـ ــا أولئـ ـ ــك .ظـ ـ ــل كوحـ ـ ــده إداريـ ـ ــة رئيسـ ـ ــية يف التقسـ ـ ــيمات اإلداريـ ـ ــة
العثماني ـ ــة ،إىل أن اس ـ ــتبدل بع ـ ــد ف ـ ــتح القس ـ ــطنطينية ابإلايلـ ــة والوالي ـ ــة ،ويـ ــدير شـ ــؤوهنا سـ ــنجقدار موظـ ــف أييت املقـ ــام الثـ ــاين م ـ ــن

حيث أمهية الوايل امللقب بسنجق بك ،يُنظر( : :اخلطيب ،)1996 ،ص .259
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الضمان مهمة جباية األموال املفروضة على املنطقة مبقتضى ذاك العقد (السعدي،
.)1989
بيد َّ
أن العثمانيني أدخلوا عليه بعض التعديالت للمسامهة يف تنظيم إدارة املناطق
اليت فتحوها ،ولكي يسهل عليهم ذلك استحدثوا مؤسسة رئيسة تتمثل يف الدفرت خانة

()1

اليت تعين ابلشؤون املالية ،ومبا أن أراضي الدولة اليت ُعرفت ابسم األراضي األمريية ()2نسبة
لألمري ،هي املصدر الرئيس خلزانة الدولة اليت من خالهلا سعت إىل االهتمام هبا ،حيث كان

يوزع قسم منها على شكل اقطاعات(رافق ،)1993 ،وعلى ضوئها مت ترتيب النظام
الضريب على طريقتني رئيسيتني مها:
األوىل :ضرائب شرعية:مصدرها الكتاب والسنة مثل اخلَراج والزكاة.
العرف والقرارات السلطانية ،واليت من ضمنها نظام
الثانية :ضرائب فرعية مصدرها ُ
اإلقطاع العسكري الذي يتمثل يف[ التيمار( ،)3الزعامت( ،)4اخلاص ( ،])5يعود إىل عهد
السلطان أورخان ( 1360-1326م) ،اهلدف منه جتهيز اجليوش وتغطية نفقاهتم
واحتياجاهتم (خري.)2020 ،
نُشري هنا إىل أن نظام االلتزام انتشر يف العامل اإلسالمي حىت أوائل العصر احلديث،
حيث أنه يف النصف الثاين من القرن السادس عشر حاجة الدولة العثمانية إىل جتميع أموال
( )1الدفرتخان ـ ــة :اس ـ ــم دائ ـ ــرة حكومي ـ ــة يف العص ـ ــر العثم ـ ــاين ،تُع ـ ــرف بلغ ـ ــة الي ـ ــوم ب ـ ــدار األرش ـ ــيف واحملفوظ ـ ــات ،وأحي ـ ــاانً يُطل ـ ــق عليه ـ ــا
أيضاً دائرة الشؤون املالية ،اخلزينة ،املعروفة بدفرت دراية ،يُنظر( :اخلطيب ،)1996 ،ص .214
( )2األراض ـ ــي املريي ـ ــة  :ه ـ ــي األراض ـ ــي ال ـ ــيت الكه ـ ــا الدول ـ ــة العثماني ـ ــة حي ـ ــث تق ـ ــوم إبقط ـ ــاع ج ـ ــزء منه ـ ــا إىل ع ـ ــدة م ـ ــوظفني أو اجلن ـ ــود
مقاب ـ ــل خ ـ ــدماهتم للدول ـ ــة ،ك ـ ــان لك ـ ــل منه ـ ــا اس ـ ــم ( تيمـ ـ ــار ،وزعام ـ ــت ،ومل ـ ــك خ ـ ــاص) .ملزي ـ ــد م ـ ــن االط ـ ــالع يُنظ ـ ــر( :احلسـ ـ ــيين،
.)2016

()3التيمار :هي اليت تقل وارداهتا عن عشرين ألف آقجة وهذه عملة عثمانية فضية .يُنظر( :صاابن.)2000 ،
( )4الزعامت :هي األراضي اليت تقل وارداهتا عن مائة ألف آقجة( ،صاابن.)2000 ،
()5اخلاص:عي األراضي اليت تتجاوز وارداهتا عن مائة ألف آقجة( ،صاابن.)2000 ،
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نوعا
الضرائب يف مركز الدولة والتخلي عن نظام التيمار ،مت استبداله اباللتزام الذي يُعد ً
خمصصا من األنظمة املالية إلدارة ضريبة األرض ،استمد أصوله من النظام السابق الذي
ً

يفرض ضرائب العشور واخلراج على األراضي الزراعية ،وانتشر بشكل واسع ،وهو مبثابة
إقطاع العوائد الضريبية (خري.)2020 ،
ُمسي أيضاً بنظام املقاطعة هو يف األصل االتفاق على الثمن أو األجرة أو نسبة
الربحُ ،مسي بذلك ألنه يتضمن االتفاق على دفع مبلغ مقطوع مقدماً من امللتزم ،كما أن

مصطلح املقاومة استعمل للداللة على أجرة األرض أو عقد األجرة نفسه ،وعند العثمانيني
يقصد هبا مصدر الدخل اململوك للدولة من األراضي األمريية ،واملناجم ،ودور الضرب
(عابدين و احلموري ، )2016 ،وكان حكام الوالايت أو املقاطعات ال يعينون إال ملدة
سنة واحدة وجيرى تعيينهم بعد عيد األضحى ،ويقوم وكالؤهم بتمثيلهم لدى الباب العايل،
كانت الواردات واملصاريف يف الدولة تنظم حسب السنة القمرية ،إال يف حالتني :األعشار
على مثار األرض ،ودفع رواتب العساكر أُعطيت الرواتب حسب السنة الشمسية (دوسون،
.)1942
يف بداية عهد الدولة كانت اإلدارة املالية هلا رئيس واحد وهو الدفرتدار ،ويف عهد
ابيزيد( )1هلا رئيسان األول يدير مالية الوالايت يف القارة األوروبية يُعرف ابلروملي ،والثاين
يف آسيا الصغرى دفرت دار األانضول ،وقد عني السلطان سليم األول( )2رئيساً اثلثاً إلدارة
مالية الشام ومصر وداير بكر ،إضافة إىل رئيس رابع يف عهد السلطان سليمان

()1السلطان ابيزيد بن مراد :ابيزيد األول امللقب بيلديرم ابيزيد أي الصاعقة ،دام حكمه 1402-1389م ،يُتظر( :متويل.)2005 ،
()2السلطان سليم األول :سليم بن ابيزيد 1520-1470م ،فتح داير بكر ،وبالد الشام ومصـر ،ولُقـب ـادم احلـرمني الشـريفني ،يُنظـر:
(بيهم.)1931 ،
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األول()1لبالد اجملر والوالايت اليت على هنر الدانوب ،وك ـ ــان لكل منها حكومة (دوسون،
.)1942

 9 .3تطبيق االلتزام
كانت األرض الزراعية يف القرية تنقسم إىل أربعة وعشرين قرياطاً ،فقد يصل القرياط
يف نظام االلتزام إىل عشرات األفدنة ،واملزاد مثلما هو متعارف عليه يرسوا على من يعرض
أكرب مبلغ ،وعقب سداد املبلغ يف ديوان الروزانمة ( ،)2حيمل هذا الشخص بصفة رمسية
لقب ملتزم ،ويتلقى مستندات رمسية أوهلا تقسيط االلتزام ،وحيدد فيه املال املريي الواجب
سداده ،واسم القرية أو القرى امللتزمة ،وعددها ،يف حني املستند الثاين يُسمى التمكني ويُعد
مبثابة العقد ،الكتساب حق االنتفاع ويطلق عليه بعض الباحثني عقد االلتزام ،وكان حيمل
ختم الباشا العثماين والدفرت دار ،يوضح فيه منطقة التزامه ،ومقدار األموال األمريية املقررة
عليها ،كما يرد يف هذا املستند نص صريح موجه إىل امللتزم بضرورة معاملة الفالحني ابلر ة
والعدل والتسامح (الشناوي.)1980 ،
وخالله تعهد الدولة إىل شخص يتمتع بنفوذ وثراء جلباية األعشار واجلمارك واجلزية
ورسوم املواشي املفروضة على األراضي الزراعية والفالحني ،ووصفهم ابملتصرفيني يف األرض،
وتقع يف عهدة امللتزم قرية أو أكثر يُطلق عليها دائرة االلتزام (حجازي ،)2006 ،وقبل
مباشرة عمله يدفع مبلغًا من املال يعادل ضريبة سنة من الضرائب ،ويتم منح حق االلتزام
()1ســليمان األول :ســليمان بــن ســليم 1566-1494مُ ،عــرف ابلقــانوين لســنه الق ـوانني يف الدولــة العثمانيــة ،فــتح بلغ ـراد ،جزيــرة رودس،
كان عمرانياً وأديباً وقانونياً ،ايز عهده ابلرخاء ومنح األجانب االمتيازات ،يُنظر( :بيهم.)1931 ،
()2الرزانمة :تعرف ابسم دفرت أميين رتبة عسكرية يف اجليش ،اسـتحدثت يف عهـد السـلطان حممـد الفـاتح مهمـة إحصـاء العمـارات واألمـالك

العائ ــدة للدول ــة ،تغ ــريت يف عه ــد الس ــلطان س ــليمان الق ــانوين لتص ــبح دف ــرت دار واس ــب التنظيم ــات العثماني ــة وظيفته ــا ا ص ــرت يف
التنظـيم املــايل وأصــبح شــاغل هــذه املرتبــة مســؤوالً عــن ســجالت احلسـاابت وقيــود وواردات اخلزينــة فكــان مبثابــة وزيــر املاليــة ،مقرهــا اســتنبول،

يُنظر( :اخلطيب ،)1996 ،ص .183-182
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للراغبني فيه عن طريق املزاد أو االتفاق ،وكان إجراء املزاد أكثر تطبيقاً يُطلق عليه لفظ
(مزايدة) ،وتعقد اجللسات يف أوائل شهر سبتمرب من كل عام؛ إلرتباطها ابملواسم الزراعية
ومواعيدها لكثرة حدوث الكوارث الطبيعية ولقد نصت أغلب الواثئق على التاريخ اهلجري؛
ألن سداد أموال املريي يتم وفقه (الشناوي ،)1980 ،ويوجد لكل شخص كفيل وعاد ًة ما
يكون جمموعة من التجار أو الصرافني يف املنطقة ،وال يُسمح هلم بكفالة شخص آخر ويتم
ذلك وفق عقد بينهما مدته سنة ،ومن مث حتول العقد ليمتد إىل ثالث سنوات ،مث مخس

سنوات فأكثر ،إىل أن حتول االلتزام الحقاً من سنوايً إىل ما يُسمى نظام املالكانة ( )1وميتد

إىل مدى احلياة للملتزمني (خري.)2020 ،

يف عهد السلطان حممد الفاتح ()2كان دفع الضرائب للدولة يتم ُمقدماً ،فيُعطي إىل

الدفرت دار حق مجع الضرائب إىل أشخاص يسمون "ملتزمني" ملدة عام واحد ،غري أهنم
احتكروا االلتزام لسنوات بل توريثه ألبنائهم فضالً عن اتع غالبيتهم بسلطات سياسية
(الشلق ،)2002 ،لقد كان معظمهم يف هذه الفرتة من الوالة وأمراء السناجق ،الذين
بدورهم يقومون مبنح املقاطعات إىل ملتزمني من أقارهبن وأتباعهم ،ومشل االلتزام األجانب
مثل قناصل الدول األوروبية (عبد اللطيف و حمافظة2009 ،م).
كان الدافع من توسيع هذا النظام هو رغبة العثمانيني يف احلصول على شيء
مضمون من اإليرادات مع أقل قدر ممكن من النفقات اإلدارية خاصة يف ظل وجود أزمات

( )1املالكان ـ ــة :نظ ـ ــام يقـ ـ ــوم ابلتفت ـ ــيش علـ ـ ــى األراض ـ ــي املريي ـ ــة املمنوحـ ـ ــة لاللتـ ـ ـزام قيـ ـ ــد احلي ـ ــاة ،وض ـ ــبط حسـ ـ ــاابهتم،مث دم ـ ــج بعـ ـ ــد وزارة

املالية مع إدارة املقاطعات .يُنظر( :أقطاش و بينارق ،)1986 ،ص .27
()2السـ ـ ــلطان حممـ ـ ــد خـ ـ ــان الفـ ـ ــاتح بـ ـ ــن مـ ـ ـراد الثـ ـ ــاين ولـ ـ ــد يف مدينـ ـ ــة أدرنـ ـ ــة ،اعتلـ ـ ــى احلكـ ـ ــم 833هـ ـ ــ ،فـ ـ ــاتح القسـ ـ ــطنطينية ،يُنظـ ـ ــر:
(آصاف ، )2014 ،ص .52
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مرت هبا خالل القرن السادس عشر امليالدي ،أدت إىل ضعف سلطة اإلدارة ،وهذا
مالية ّ

النظام حقق أمواالً نقدية تعود ابلفائدة على خزينة الدولة(عابدين و احلموري.)2016 ،

ينبغي التوضيح أن سالطني آل عثمان عند إصدار قوانينهم اليت اعتمدت عليها
الدولة العثمانية حىت هناية القرن السابع عشر جعلوا نظام االلتزام يف جباية الضرائب،
واالستدانة القصرية؛ لذا بدأت احلكومة املركزية يف زايدة فرتة عقود االلتزام وطالبت بنسبة
أكرب من جمموع املبالغ كدفعات مسبقة (ابموك ،)2005 ،نربز هنا مثاالً على األراضي
اليت خضعت لاللتزام:
أرض الوسية :وهي قطعة أرض كانت للملتزم مثلما هو معروف يف القرون الوسطى،
تُدعى األوسية هي ملك حر مطلق له ،يزرعها حلسابه ويستعمل يف زراعتها فالحني
ابلسخرة ،وله حق االنتفاع هبا ( اس ،)1926 ،نوضح هنا كيف يكون ذلك من خالل
ُ

حق استغالهلا للملتزم وهي تكاد تكون مزرعة خاصة له ُمعفاة من الضرائب ،ويتم ذلك
نقدا ،املشاركة على احملصول أتجري مومسي أو
بطرق ثالثة :االستفادة املباشرة ،أتجري األرض ً
سنوي (مصطفى.)2017 ،
أرض الفالحة :هي املصدر األساسي للضرائب يف العهد العثماين ،وكان امللتزم يقوم
بتقسيمها وأتجريها للفالحني نظري دفع مبلغ من املال يُقدر أبربعة أو مخسة أضعاف
الضريبة املقررة واليت تعهد امللتزم بدفعها ،وقد قسمت األرض إىل ثالثة :عال – وسط –
دون ،مع تعهد الفالح بزارعة أرضه ،ويف مقابل ذلك له احلق يف توريثها ،وأتجريها للغري أو
مشاركتها ،واالستمرارية (مصطفى.)2017 ،
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.10 .3من هو امللتزم؟
هو موظف يف العهد العثماين ،كان يتعهد للدولة أبداء جمموع الضرائب املفروضة،
مث يقوم مبباشرة حتصيل هذه األموال من أصحاهبا بزايدة نسبة ،كان له احلق أن يستخدم ما
يراه مناسباً ،لو أجلأه ذلك إىل استعمال القوة ،وهذه األموال تكون نقدية أو عينية
(اخلطيب.)1996 ،
كان على امللتزم واجبات من أمهها مساعدة البك يف إدارة اإلقليم وله حق يف تعيني
شيخ البالد يف ال ُقرى التابعة لدائرة التزامه ،وتعيني الشاهد ،)*(1وجباية الضرائب من
الفالحني ،ولقد أطلقت الواثئق على امللتزم لفظ األستاذ ،ومن حقه اسرتداد األرض من
الفالح يف حالة عجز األخري عن سداد الضريبة املقررة عليه ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
نظام االلتزام دخلت فيه النساء ،وكان هلن دور يف جباية االلتزام (حممد.)2001 ،
مبا إن إدارة مقاطعات االلتزام حق يشرتيه القادر ابملزاد ،مث تقدمي كفيل يكفله
يضمن ما يف ذمته من أقساط متبقية ،إن عجز عنها من حق الدولة احلجز على أمواله،
فإن مل تف يتم سجنه (أكمل الدين ،)1999 ،وهذا الكفيل جيب أن يكون من الصيارفة
املعتمدين لدى الدولة (عابدين و احلموري.)2016 ،
على الرغم من أن مدة االلتزام حمددة لكن إبمكان امللتزم عندما يرى نفسه راااً أن
حيصل على املقاطعة أبكثر من حتويل أي لست سنوات أو تسع سنوات وتصل أحياانً 12
سنة ،ولكن كانت الدولة قبل انتهاء مدة التحويل تفسخ عقد االلتزام إذا وجدت من يدفع

( )1الش ـ ــاهد :ه ـ ــو أح ـ ــد فالح ـ ــي القري ـ ــة خيت ـ ــاره الفالح ـ ــون ،ويش ـ ــرتط أن يع ـ ــرف الق ـ ـراءة والكتاب ـ ــة واحلس ـ ــاب ،لدي ـ ــه كش ـ ــف ابألمـ ـ ـوال
املقررة ،وال يوجد يف القرية إالّ شاهد واحد ،وكان جيب أن يوافق امللتزم ،يُنظر( :حممد ،)2001 ،ص .64

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

198

جملة كلية اآلداب -العدد  ،17يونيو 2021

تطور ظاهريت القبالة والضمان إىل نظام االلتزام

________________________________________________________

أكثر لتلك املقاطعة ،فتحسب املدة املنقضية من التحويل وتنزع املقاطعة من امللتزم األول،
وتسدد أقساط االلتزام يف شهر مارس وشهر أغسطس (أكمل الدين.)1999 ،

 .4االستنتاجات
للخراج أمهية كربى يف اتريخ الدولة اإلسالمية ،فهو املورد األساسي لالقتصاد ،ملا له من
َ 
أثر على احلياة السياسية للدولة.

 قيام اخللفاء العباسيني ابلعديد من اإلجراءات الضريبية لتطوير ديوان اخلراج ،مبا خيدم
مصلحة الدولة ،كظاهرة القبالة والضمان ،من أجل توفري موارد مالية مستعجلة لبيت
املال.
 استفادت الدولة العثمانية من املوروث العباسي يف النظام املايل ،وتطويره بوضع قواعد
حمكمة له مبا خيدم مصاحلها.
 اتضح لنا أن الفالح ال يستطيع امتالك األرض إالّ يف حالة االنتفاع هبا ،وهذا دليل
على أن من طبق االلتزام يف الوالايت استخدم أسلوب اإلقطاع.
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